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 شكر وتقدير 
َعلصالة عللن  ة  ب ع َعظد  دااذلرغ  َجهر  لسذلند غ لن ًع كاد ًع ادتًذ نتذ كًذ كنذ دلتغل لجالا 

َعاس عللر َصلتر أجنسد .  َعلدال  عاس دد لذ نلن  صاس عة عادر َدا  
َعظد  عالنرلذ  إلس َعلرق د   َعم  علشك   َق  علرهس ن  إع ع  هنه عل دذلب أ  درق   ت  ددس  علتذلث 

َ / صال َجدهذرر عهدرذن عل كر َعلنه كذلت لر ح دذدد  علنه رمضا تذوش ع  عاس هنه عل دذلبغ 
َعلسانذ . َع  علسا    َع  شذ عرر علمضا مل علجذزهذ تذلشكا علصلدحغ مجزعه عة خد ًع علل 

َأن لل  َمد غ  َ /دهدا صذللب علنه ل  دتخا عاّل تسانر عل َكنذ أرق   تذلشك  علجزدا إلس عل كر
عا َع  َعدسبغ  َأدنس آدذت علس مذ  تخت رر عل َع  شذ عرر عادهذغ مار نلل كا عاللر ع   ذ  نالَظذرر 

 َعلرق د .
َعضسب  َ / نسد  جت  لرمضار تق ع ة هنه عل دذلب علنر َدش ملل أدضذ أ  عرق   تذلشك  إلس عل كر

َع  شذ عرر عادهذغ مجزعه عة خد ًع. عاذ  نالَظذرر  َع   َنلذقشرهذغ 
َعل ه عهدرذن ع َقذ  َعلشك  نَصَا ل َعلخذصغ  َقرر علاند   َهتلل ن   َ / نلن  صذ ع علنه  ل كر

َعدسبغ َرشجدسر علندرن غ مجزعه عة خد ًع علل  َأن لل تخت رر عل نالئدًذغ  َع  ترلقدح هنه عل دذلب لغَدًذ 
َعلسانذ .  َع  علسا  

َعلندذع ة َلكا ن  كذ  لر د  علسَ   َعت عل  عدبغ  مل  َعلشك  نَصَا كنلا إلس لجلب رلكد  أ 
َعهجدذا. َعلسا    إلجذز هنع علجه  علسانل خ نب لامك  

َه ن   َعل ب لنذ ق ن َن  دب علشهد  عزت أت َكنذ أشك  إ ع ة ن  دب عت  علتداذ  عهدذددب علاذلدب 
َزد  عاس  َعهدرذن لد  عت َعلس أخل عهدرذن عت عة كندا  ردهدالت وج ع  راتدع هنه عل  عدبغ 

َ هنذ مل علسنا عاس ر  اتدع عل  عدب.نجه
َعلرق د . َعاللر ع   ًَع أرق   تكا آدذت علشك   لس ن  دقا ده َع   إلده  جندسًذ 

        الباحث 
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 فهرس المحتويات
 الصفحة الموضوع الرقم
 ج ه ع إ 
   َرق د  شك  
 ه عوق ع  
 َ مه ح علنلرَدذت 
 ه مه ح علج عَا 
   مه ح عهشكذا 
 ح مه ح علناللع 
   علناخص 
 1 (هندرهذأخامدرهذ َ )علمصا عهَا: نشكاب عل  عدب  
 2 علنق نب 1:1
 4 نشكاب عل  عدب 2:1
 6 أدئاب عل  عدب 3:1
 7 أه ع  عل  عدب 4:1
 8 أهندب عل  عدب 5:1
 9 م ضدذت عل  عدب 6:1
7:1  َ  10 عل  عدب ل 
 11 نصاالذت عل  عدب 8:1
َعل  عدذت    14 نعت علصابعلمصا علاذلل: عواذ  عللظ ه 
 15 عواذ  عللظ ه 1:2
َجدذ علرساد  1:1:2 َل َ  ركل  15 نمه
 16 لعللذدَب علرسادن 2:1:2
َعداب عللذدَب   3:1:2 َعلرساد  ت  17 علرساد  ع  عللذدَب 
 17 ندزعت عدرخ ع  عللذدَب مل علرساد  4:1:2
َقذت عدرخ ع  عللذدَب مل علرساد  5:1:2  19 نس
َعللذدَب 6:1:2  19 عل دذضدذت 
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 20 علت نجدذت علرسادندب 7:1:2
 22 علت نجدذت علندرخ نب مل عل  عدب  8:1:2
َجت ع: ) َهل علاالابغ علرسادندب علت نجدذت تد  نذ قذ لب عذنبن 9:1:2  جد

GeoGebraج عمنذردكذ غ Graphmaticaعالقر علذت  عد  غ) 
32 

 33 علرلصدا عل  عدل  10:1:2
 33 عل عمسدب  11:1:2
 35 نعت علصابعل  عدذت  2:2
 45 رسقدب علتذلث عاس نجنا عل  عدذت نعت علصاب 3:2
َقع عل  ع 4:2  47 دب عللذلدب ن  عل  عدذت نعت علصابن
ج ع عرهذ  َع   48 علمصا علاذلث: نلهجدب عل  عدب 
 50 علنق نب 1:3
 50 نلهج عل  عدب 2:3
 51 نجرنع عل  عدب 3:3
 51 عل  عدب عدلب 4:3
َعت عل  عدب   5:3  52 أ 
َمىىىىىىىىىىع علتىىىىىىىىى عنج علرسادندىىىىىىىىىىب علاالاىىىىىىىىىىب:  1:5:3 َجت ع )علنىىىىىىىىىذ ة علر  دتدىىىىىىىىىىب  جدىىىىىىىىىى

GeoGebra  ج عمنذردكذ َGraphmatica عد  عالقر علذت َ) 
53 

 53 َص  علنذ ة علر  دتدب 1:1:5:3
َنهذ  –إعىىىىىىذ ة صىىىىىىىدذفب علنىىىىىىىذ ة علر  دتدىىىىىىب  2:1:5:3 َ دىىىىىىى َلىىىىىىى ة عالقر علىىىىىىىذتغ 

َجت ع )تذدرخ ع  علت عنج علرسادنب علاالاب  -علتدذلدب  GeoGebraجد
 (َ  عد  عالقر علذت Graphmaticaَ ج عمنذردكذ 

54 

 57 ص ع علنذ ة علر  دتدب 3:1:5:3
َنهذ علتدذلدب تذدرخ ع   2:5:3 َ د َل ة عالقر علذت  ننك ة علرلضد  ل

 عالعردذ دب 
58 

 58 عخرتذ  علركذمؤ )عالخرتذ  علقتال( 3:5:3
 58 َص  عالخرتذ  علقتال 1:3:5:3
 58 ص ع عالخرتذ  علقتال  2:3:5:3
 59 عالخرتذ  علقتال    جذت اتذت 3:3:5:3



 ح 
 

 59 رلادا مق عت عالخرتذ  علقتال 4:3:5:3
 59 نسذنالت علصسَتب لالخرتذ  علقتال 1:4:3:5:3
 59 نسذنالت علرنددز لالخرتذ  علقتال 2:4:3:5:3
 60 نمرذح إجذتب عالخرتذ  علقتال 3:4:3:5:3
 60 عالخرتذ  علرلصدال علتس ه 4:5:3
 60 َص  عخرتذ  علرلصدا علتس ه 1:4:5:3
 61 علتس ه لالخرتذ  علظذه ه علص ع 2:4:5:3
 62 عالخرتذ  علرلصدال علتس ه  جذت اتذت  3:4:5:3
 62 رلادا مق عت عالخرتذ  علرلصدال علتس ه 4:4:5:3
 62 نسذنالت علصسَتب لالخرتذ  علتس ه 1:4:4:5:3
 62  نسذنالت علرنددز لالخرتذ  علتس ه 2:4:4:5:3
 63   علرلصدال علتس هنمرذح إجذتب عالخرتذ 3:4:4:5:3
 63  نقدذح عل عمسدب للَ رسا  عل دذضدذت 5:5:3
 63  َص  نقدذح عل عمسدب للَ رسا  عل دذضدذت 1:5:5:3
 63 لالدرتذلب علظذه ه علص ع 2:5:5:3
َ رسا  عل دذضدذت   جذت اتذت  3:5:5:3  64 نقدذح عل عمسدب لل
 64 إج ع عت عل  عدب 6:3
 67 رصند  عل  عدب 7:3
 68 علنسذلجب عولصذئدب 8:3
 69 عل  عدب َعجهت صسَتذت 9:3
 71 عللدب  راتدع عل  عدب 10:3
 73 علمصا عل عتع: لرذئج عل  عدب 
 74 علنق نب 1:4
 74 عللرذئج عولصذئدب علنرساقب تم ضدذت عل  عدب   2:4
َلست علنرساقب لرذئجعل 1:2:4  74 ذلم ضدب عه
 81 ذلم ضدب علاذلدبت علنرساقب لرذئجعل 2:2:4
 85 ذلم ضدب علاذلابت علنرساقب لرذئجعل 3:2:4
 89 ذلم ضدب عل عتسبت علنرساقب لرذئجعل 4:2:4
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 93 ذلم ضدب علخذندبت علنرساقب لرذئجعل 5:2:4
َعلرَصدذت: علمصا علخذنح   101 نلذقشب عللرذئج 
َلس 1:5  102 نلذقشب لرذئج علم ضدب عه
 109 ضدب علاذلدبنلذقشب لرذئج علم   2:5
 110 نلذقشب لرذئج علم ضدب علاذلاب 3:5
 113 نلذقشب لرذئج علم ضدب عل عتسب 4:5
 116 نلذقشب لرذئج علم ضدب علخذندب 5:5
 121 علرَصدذت 6:5
َعلن عجع   122 علنصذ   
 122 علن عجع علس تدب 
 127 علن عجع عهجلتدب  
 130 علناللع 
 Abstract B 
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 فهرس الجداول
 الصفحة المحتوى الرقم 

َهىىىىىىىىىىىىىىىىىل:  (1:2) نقذ لىىىىىىىىىىىىىىىىىب عذنىىىىىىىىىىىىىىىىىب تىىىىىىىىىىىىىىىىىد  علت نجدىىىىىىىىىىىىىىىىىذت علرسادندىىىىىىىىىىىىىىىىىب علاالاىىىىىىىىىىىىىىىىىبغ 
َجت ع  غ  عد  عالقر علذت(Graphmaticaج عمنذردكذ  غGeoGebra)جد

32 

 45  نعت علصاب عل  عدذت ناخص (2:2)
َزدع أم ع  عل  عدب (1:3)  52 ر
َعصىىىمذت لدىىب ندىىىرَدذت رصىىلد  مقىى عت عخرتىىىذ  علرلصىىدا ت (2:3) جىى َا علن

َهىىىىىىىل: علنس مىىىىىىىب علنمذهدندىىىىىىىبغ NAEPرصىىىىىىلد  ) ( لألهىىىىىىى ع  علرسادندىىىىىىىبغ 
َلا علنشكالت  َعلنس مب عوج عئدبغ 

61 

َزدسهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذ لدىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىب ندىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرَدذت (3:3)                          دَضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىح عىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى   علمقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى عتغ َر
( (NAEPلأله ع  علنس مدب 

61 

َزدع (4:3)  63 عالدرتدذ نقدذح عالدرجذتب عاس مق عت  ر
َعاللل عمىىىىىذت علنسدذ دىىىىىىبغ لىىىىى  جذت علاىىىىىالب مىىىىىىل  (1:4) علنرَدىىىىىاذت عللدىىىىىذتدبغ 

َعذت عل  عدب عه تسبَعلتس هعالخرتذ د : علقتال   غ رتسًذ لنجن
75 

( هاىىىى  ا دقىىىىىب ANCOVAلرىىىىذئج رلادىىىىا علرتىىىىذد  عهلىىىىىذ ه علنصىىىىذلب ) (2:4)
َ عدىىىىى َج عمنذردكىىىىىذغ  َجت عغ    عالقر علىىىىىذتغ علرىىىىى  دح تذدىىىىىرخ ع  تىىىىى عنج: )جدىىىىى

َعذت  َعالعردذ دب( مل   جذت االب علص  علسذش  عهدذدل تد  علنجن
 عه تسبغ عاس عخرتذ  علرلصدا علتس ه

76 

( لرىىىىذئج عخرتىىىىىذ  )أقىىىىىا مىىىى ع  عا( لانقذ لىىىىىذت علتس دىىىىىب 3:4علجىىىى َا  قىىىىى  ) (3:4) 
(Post Hoc (LSD  َجت عغ هاى  ا دىع علرى  دح تذدىرخ ع  تى عنج: )جدىى

َعالعردذ دىب( عاىس   جىىذت اىالب علصىى  َج عمنذردكىذغ َ   عدى  عالقر علىىذتغ 
َعذت عه تسبغ مل عخرتذ  علرلصدا علتس ه  علسذش  عهدذدلغ تد  علنجن

77 

(4:4) 
 

علن جىع علنقرىى ح لرل دىى  ندىىرَدذت لجىى  علرىىأاد  تذللدىىتب لكىىا نقدىىذح نىى  
 نقذددح لج  علرأاد  

78 

(5:4) 
 

َج ع لرذئج رلادا علرتذد  عهلىذ ه علنصىذلب ه اى  عدىرخ ع  ت لىذنج: )جدى
(GeoGebra  عاىىس   جىىذت رلصىىدا اىىالب علصىى  علسذشىى  عهدذدىىىل

َعىىىىىىىىب عل عتسىىىىىىىىب  َعلنجن َجت ع(  َلىىىىىىىىس )جدىىىىىىىى َعرد غ علرج دتدىىىىىىىىب عه مىىىىىىىل علنجنىىىىىىىى
 )علضذتاب( مل عخرتذ  علرلصدا علتس ه 

79 



 ا 
 

لرىىىىىىىذئج رلادىىىىىىىا علرتىىىىىىىذد  عهلىىىىىىىىذ هغ علنصىىىىىىىذلب هاىىىىىىى  عدىىىىىىىرخ ع  ت لىىىىىىىىذنج  (6:4)
عاىىىىىس   جىىىىىذت رلصىىىىدا اىىىىىالب علصىىىىى   Graphmatica))ج عمنذردكىىىىذ 

َعرد  علرج دتدىىىىىىب علاذلدىىىىىىب: )ج عمنذردكىىىىىىىذ(  علسذشىىىىىى  عهدذدىىىىىىلغ تىىىىىىد  علنجنىىىىىى
َعب عل عتسب: )علضذتاب( عاس عخرتذ  علرلصدا علتس ه   َعلنجن

80 

لرىىىذئج رلادىىىا علرتىىىذد  عهلىىىذ ه علنصىىىذلب هاىىى  عدىىىرخ ع  ت لىىىذنج ) عدىىىى   (7:4) 
اىىالب علصىى  علسذشىى  عهدذدىىلغ تىىىد  عالقر علىىذت( مىىل   جىىذت رلصىىدا 

َعىىىىىىب عل عتسىىىىىىب  َعلنجن َعرد غ علرج دتدىىىىىىب علاذلاىىىىىب ) عدىىىىىى  عالقر علىىىىىذت(  علنجنىىىىى
 )علضذتاب( عاس عخرتذ  علرلصدا علتس ه 

81 

َعاللل عمىىىىىذت علنسدذ دىىىىىىبغ لىىىىى  جذت علاىىىىىالب مىىىىىىل  (8:4)  علنرَدىىىىىاذت عللدىىىىىذتدبغ 
َى علنس مىب علنمذهدندىىبغ رت َعىىذت عخرتىذ  علرلصىىدا علتسى هغ لندىىر سىًذ لنجن

 عل  عدب عه تسب

82 

( هاىىىى  ا دقىىىىىب ANCOVAلرىىىىذئج رلادىىىىا علرتىىىىذد  عهلىىىىىذ ه علنصىىىىذلب ) (9:4) 
َ عدىىىىى  عالقر علىىىىىذتغ  َج عمنذردكىىىىىذغ  َجت عغ  علرىىىىى  دح تذدىىىىىرخ ع  تىىىىى عنج: )جدىىىىى
َعالعردذ دىىىىىىىىب( مىىىىىىىىل   جىىىىىىىىذت اىىىىىىىىالب علصىىىىىىىى  علسذشىىىىىىىى  عهدذدىىىىىىىىلغ تىىىىىىىىىد  

َعذت عه تسبغ عاس عخرتذ  علرلصدا علتس  َى علنس مىب علنجن هغ مىل ندىر
 علنمذهدندب

83 

ها    Post Hoc (LSDلرذئج عخرتذ  )أقا م ع  عا( لانقذ لب علتس دب ) (10:4) 
َ عدىىىىىىىىى   َج عمنذردكىىىىىىىىىذغ  َجت عغ  ا دىىىىىىىىىع علرىىىىىىىىى  دح تذدىىىىىىىىىرخ ع  تىىىىىىىىى عنج: )جدىىىىىىىىى
َعالعردذ دىىب( عاىىس   جىىذت اىىالب علصىى  علسذشىى  عهدذدىىلغ  عالقر علىذتغ 

َعىىىذت عه تسىىىبغ عاىىس عخ َى تىىد  علنجن رتىىىذ  علرلصىىىدا علتسىى هغ مىىىل ندىىىر
 علنس مب علنمذهدندب

84 

َعاللل عمىىىىذت علنسدذ دىىىىبغ لىىىى  جذت علاىىىىالب عاىىىىس  (11:4)  علنرَدىىىىاذت عللدىىىىذتدبغ 
َعىذت  َى علنس مب عوج عئدبغ رتسًذ لنجن عخرتذ  علرلصدا علتس هغ مل ندر

 عل  عدب

86 

ا دقىىىىىب  ( هاىىىى ANCOVAلرىىىىذئج رلادىىىىا علرتىىىىذد  عهلىىىىىذ ه علنصىىىىذلب ) (12:4)
َ عدىىىى  عالقر علىىىىىذتغ  َج عمنذردكىىىىذغ  َجت عغ  علرىىىى  دحغ تذدىىىىرخ ع  تىىىى عنج: )جدىىىى
َعالعردذ دىىىىىىىب( عاىىىىىىىس   جىىىىىىىذت اىىىىىىىالب علصىىىىىىى  علسذشىىىىىىى  عهدذدىىىىىىىلغ تىىىىىىىد  
َى علنس مىب  َعذت عه تسبغ عاس عخرتذ  علرلصدا علتس هغ مىل ندىر علنجن

 عوج عئدب

86 



 ا 
 

  Post Hoc (LSD)لرىذئج عخرتىىذ  )أقىىا مىى ع  عا( لانقذ لىىذت علتس دىىب  (13:4) 
َ عدىىىىى   َج عمنذردكىىىىذغ  َجت عغ  هاىىىى  ا دىىىىع علرىىىى  دح تذدىىىىرخ ع  تىىىى عنج: )جدىىىى
َعالعردذ دىىب( عاىىس   جىىذت اىىالب علصىى  علسذشىى  عهدذدىىلغ  عالقر علىذتغ 
َى  َعىىىذت عه تسىىىبغ عاىىس عخرتىىىذ  علرلصىىىدا علتسىى هغ مىىىل ندىىىر تىىد  علنجن

 علنس مب عوج عئدب

87 

َعاللل   (14:4)  عمىىىىذت علنسدذ دىىىىبغ لىىىى  جذت علاىىىىالب عاىىىىس علنرَدىىىىاذت عللدىىىىذتدبغ 
َعىىىذت  َى لىىا علنشىىكالت رتسىىًذ لنجن عخرتىىذ  علرلصىىدا علتسىى هغ مىىل ندىىىر

 عل  عدب

90 

( هاىىىى  ا دقىىىىىب ANCOVAلرىىىىذئج رلادىىىىا علرتىىىىذد  عهلىىىىىذ ه علنصىىىىذلب ) (15:4) 
َ عدىىىىى  عالقر علىىىىىذتغ  َج عمنذردكىىىىىذغ  َجت عغ  علرىىىىى  دح تذدىىىىىرخ ع  تىىىىى عنج: )جدىىىىى

اىىىىىىىىالب علصىىىىىىى  علسذشىىىىىىىى  عهدذدىىىىىىىىل تىىىىىىىىد   َعالعردذ دىىىىىىىب( عاىىىىىىىىس   جىىىىىىىىذت
َى لىىىا  َعىىذت عه تسىىىبغ عاىىىس عخرتىىذ  علرلصىىىدا علتسىىى هغ مىىل ندىىىر علنجن

 علنشكالت

90 

ها   Post Hoc (LSDلرذئج عخرتذ  )أقا م ع  عا( لانقذ لذت علتس دب ) (16:4) 
َ عدىىىىىىىىى   َج عمنذردكىىىىىىىىىذغ  َجت عغ  ا دىىىىىىىىىع علرىىىىىىىىى  دح تذدىىىىىىىىىرخ ع  تىىىىىىىىى عنج: )جدىىىىىىىىى

َعالعردذ دىىب( عاىىس   جىىذت اىىالب علصىى  علسذشىى  عهدذدىىلغ  عالقر علىذتغ 
َى لا  َعذت عه تسبغ عاس عخرتذ  علرلصدا علتس هغ مل ندر تد  علنجن

 علنشكالت

91 

(17:4)  
 

َعاللل عمىىىىىذت علنسدذ دىىىىىىبغ لىىىىى  جذت علاىىىىىالب مىىىىىىل  علنرَدىىىىىاذت عللدىىىىىذتدبغ 
َعذت عل  عدب عه تسب  نقدذح عل عمسدبغ للَ رسا  عل دذضدذت رتسًذ لنجن

93 

( هاىىىى  ا دىىىىىع ANCOVAلرىىىىذئج رلادىىىىا علرتىىىىىذد  عهلىىىىذ ه علنصىىىىىذلب ) (18:4) 
َ عدىىىىىىى  عالقر علىىىىىىىذتغ  علرىىىىىى  دح َج عمنذردكىىىىىىىذغ  َجت عغ  تذدىىىىىىىرخ ع  ت عنج:)جدىىىىىىى

عالعردذ دىىىىىىىب( عاىىىىىىىىس   جىىىىىىىذت اىىىىىىىىالب علصىىىىىىىى  علسذشىىىىىىى  عهدذدىىىىىىىىلغ تىىىىىىىىد  
َعذت عه تسبغ مل نقدذح عل عمسدب للَ رسا  عل دذضدذت  علنجن

94 

( ها  Post Hoc LSDقا م ع  عا( لانقذ لذت علتس دب )لرذئج عخرتذ  )أ (19:4)
َ عد  عالقر علذتغ  َج عمنذردكذغ  َجت عغ  ا ع علر  دح تذدرخ ع  ت عنج: )جد
َعالعردذ دىىىىىىب( عاىىىىىىس   جىىىىىىذت اىىىىىىىالب علصىىىىىى  علسذشىىىىىى  عهدذدىىىىىىلغ  تىىىىىىىد  

َعذت عه تسبغ عاس نقدذح عل عمسدب للَ رسا  عل دذضدذت  علنجن

95 

َجلرذئج رلادا عل (20:4)   98 ع ترتذد  عهلذ هغ علنصذلب ها  عدرخ ع  ت لذنج )جدى



   
 

GeoGebra  عاىىىىىس   جىىىىىذت اىىىىىالب علصىىىىى  علسذشىىىىى  عهدذدىىىىىلغ تىىىىىد )
َعب عل عتسب: )علضذتاب(  َعلنجن َجت ع(  َلس: )جد َعرد غ علرج دتدب عه علنجن

 عاس نقدذح عل عمسدب للَ رسا  عل دذضدذت 
لب هاىىىىىىى  عدىىىىىىىرخ ع  ت لىىىىىىىىذنج لرىىىىىىىذئج رلادىىىىىىىا علرتىىىىىىىذد  عهلىىىىىىىىذ هغ علنصىىىىىىىذ (21:4) 

عاىىىىىىس   جىىىىىىذت اىىىىىىالب علصىىىىىى  علسذشىىىىىى   Graphmatica))ج عمنذردكىىىىىىذ 
َعىىىب  َعلنجن َعرد غ علرج دتدىىىب علاذلدىىب: )ج عمنذردكىىذ(  عهدذدىىلغ تىىد  علنجنىى

 عل عتسب )علضذتاب( عاس نقدذح عل عمسدب للَ رسا  عل دذضدذت 

99 

خ ع  ت لىىذنج ) عدىىى  لرىىذئج رلادىىا علرتىىىذد  عهلىىذ هغ علنصىىىذلب هاىى  عدىىىر (22:4) 
عالقر علىىىىىىىذت( عاىىىىىىىىس   جىىىىىىىىذت اىىىىىىىىالب علصىىىىىىى  علسذشىىىىىىىى  عهدذدىىىىىىىىلغ تىىىىىىىىد  
َعىىىىىىب عل عتسىىىىىىب  َعلنجن َعرد غ علرج دتدىىىىىىب علاذلاىىىىىب ) عدىىىىىى  عالقر علىىىىىذت(  علنجنىىىىى

 )علضذتاب( عاس نقدذح عل عمسدب للَ رسا  عل دذضدذت 

100 

َ  نس (1:5)  َ عدىى  عالقر علىىذت( مىىل ضىى َجت ع  ذلجىىب نقذ لىب نىىذ تىىد  ت لىىذنجل: )جدىى
َنهذ علتدذلدب َ د َى نذ ة عالقر علذتغ   نلر

106 

َ عدى  عالقر علىذت(  Graphmaticaنقذ لب نذ تد  ت لذنجل: )ج عمنذردكذ  (2:5) 
َنهذ علتدذلدب َ د َى نذ ة عالقر علذتغ  َ  نسذلجب نلر  مل ض

108 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 األشكال فهرس
 الصفحة المحتوى رقم الشكل

َجت ع(تل عل ئدددب َعجهبعل (1:2)  23  لذنج )جد
َجت ع( تذدرخ ع رنادا عالقر علذت تدذلدذً  (2:2) ت لذنج )جد  24 
َجت ع( إج ع  علرلَدالت علهل ددب (3:2) تدذلدذً تذدرخ ع  ت لذنج )جد  24 
َجت ع( مل نجذا عولصذ غ َرلادا علتدذلذت (4:2) َ ة ت لذنج )جد  25 ص
َجت ع(تدئب علرمذعا علهل ددب مل ت لذنج )جد (5:2)  25 
َجت ع( (6:2)  26 رنادا االال عهتسذ  مل ت لذنج )جد
َعلركذنا (7:2)  26 إنكذلدب لدذب علرمذضا 
َعجهب عل ئدددب لت لذنج )ج عمنذردكذ( (8:2)  27 عل
َ ة ت لذنج )ج عمنذردكذ( َرنادار علتدذلل لالقر علذت (9:2)  28 ص
ج عئر علرلَ  (10:2) َع  َ ة ت لذنج )ج عمنذردكذ(  تدذلدذً  دالت علهل ددبص  28 
َ ة ت لذنج )ج عمنذردكذ( َ  (11:2) َندا نلللس عالقر ع ع  ص دجذ  نسذ لب   29 
َ ة ت لذنج ) (12:2) َع  خامدب علت لذنجغ ج عمنذردكذص نكذلدب علرلك  مل أل َع   )

َلب عل د   َكنلا رقدد  ل
29 

َ ة ت لىىىذنج )ج عمنذردكىىذ(  (13:2) ل دىىى  جىىى َا تجندىىع إلىىى عادذت ع َدظهىىى صىى
 علتدذلل

30 

َعجهب عل ئدددب لت لذنج ) عد  عالقر علذت( (14:2)  30 عل
َ ة ت لذنج ) عد  عالقر علذت( َرنادار علتدذلل لالقر علذت (15:2)  31 ص
ج عئر علرلَدالت علهل ددب (16:2) َع  َ ة ت لذنج ) عد  عالقر علذت(   31 ص
َ ة عالللب عللذدتب علنرق نب علرل دلرَدهذ  (17:2)  32 ت لذنج ) عد  عالقر علذت(ص



 ح 
 

 فهرس المالحق
 الصفحة المحتوى رقم الملحق

َعو ع دب لرلمدن عل  عدبعوج ع عت عل 1  131 رلظدندب 
َعلتس ه  2 َعالخرتذ  علقتال  قذئنب أدنذ  لجلب رلكد  علنذ ة علر  دتدب 

َ رسا  عل دذضدذت  َنقدذح عل عمسدب لل
136 

 137 عالخرتذ  علقتال )علركذمؤ( 3
 142 نمرذح إجذتب عالخرتذ  علقتال )علركذمؤ( 4
َعلرنددىىىىىز لكىىىىىا مقىىىىى ة نىىىىى  مقىىىىى عت عالخرتىىىىىذ  علقتاىىىىىل  5 نسىىىىىذنالت علصىىىىىسَتب 

 )علركذمؤ(
143 

َمع رصلد   6  144 لأله ع  علرسادندب. NAEPعهه ع  علنس مدب 
َلىىىىىى ة عالقر علىىىىىىىذت  7 َعصىىىىىىمذت عخرتىىىىىىذ  علرلصىىىىىىدا علتسىىىىىى ه مىىىىىىل  جىىىىىى َا ن

َنهذ علتدذلد  ب لاص  علسذش  عهدذدلَ د
148 

 149 عخرتذ  علرلصدا علتس ه 8
 158 نمرذح إجذتب عخرتذ  علرلصدا علتس ه 9
نسىذنالت علصىسَتب َ علرنددىز لكىا مقى ة نى  مقى عت عالخرتىذ  علرلصىىدال  10

 علتس ه
168 

 169 نقدذح  عمسدب علااتب للَ رسا  عل دذضدذت 11
َنهذ علتدذلدب 12 َ د َجت ع  َل ة عالقر علذت   172 (GeoGebraَمع ت لذنج )جد
َمىىىىىىىىىىىع ت لىىىىىىىىىىىىذنج )ج عمنذردكىىىىىىىىىىىىذ  13 َنهذ علتدذلدىىىىىىىىىىىىب  َ دىىىىىىىىىىى َلىىىىىىىىىىى ة عالقر علىىىىىىىىىىىىذت 

Graphmatica) 
186 

َمع ت لذنج ) عد  عالقر علذت( 14 َنهذ علتدذلدب  َ د  200 َل ة عالقر علذت 
َنهذ  15 َ دىىىىىى َلىىىىى ة عالقر علىىىىىذت  َى علنىىىىىذ ة علر  دتدىىىىىب ل نىىىىىنك ة رلضىىىىىد  نلرىىىىى

 ذدرخ ع  علت عنج علاالاب علتدذلدب ت
212 

َنهذ علتدذلدب تذدرخ ع  عالعردذ دب 16 َ د َل ة عالقر علذت   266 ننك ة علرلضد  ل
َجد ع  17  GeoGebra 276) لدا علاذلب الدرخ ع  ت لذنج )جد
 Graphmatica 283) لدا علاذلب الدرخ ع  ت لذنج )ج عمنذردكذ  18
 290 د  عالقر علذت( لدا علاذلب الدرخ ع  ت لذنج ) ع 19

 



 م 
 

 أثر استخدام ثالثة برامج حاسوبية على التحصيل الدراسي لدى طلبة الصف العاشر األساسي "
 " ودافعيتهم نحو تعلمها في مديرية قباطية )دراسة مقارنة( في الرياضيات

 إعداد 
 عبد الرحمن محمد صادق أبوسارة

 إشراف
 د. صالح الدين ياسين

 
 الملخص

َجت ع هىىىىىى مت هىىىىىىن       تدب )جدىىىىىى ه عل  عدىىىىىىب إلىىىىىىس إجىىىىىى ع  نقذ لىىىىىىب مىىىىىىل عدىىىىىىرخ ع  االاىىىىىىب تىىىىىى عنج لذدىىىىىَى
GeoGebra َج عمنذردكذ َ عد  عالقر علذت( مل رلصدا ااتب علسذش  عهدذدل Graphmaticaغ  غ 

َ عمسدره  للَى رساى  عل دذضىدذت مىل ن د دىب قتذادىبغ َرل دى ًع  َنهذ علتدذلدبغ  َ د َل ة عالقر علذت  مل 
َلت عل  عدب   :اللرلعوجذتب ع  علدؤعا عل ئدح علذ

َلىىى ة  تدب عاىىىس رلصىىدا ااتىىىب علصىى  علسذشىىى  عهدذدىىلغ مىىىل  نىىذ أاىىى  عدىىرخ ع  االاىىىب تىى عنج لذدىىَى
َ عمسدره  للَ رسا  عل دذضدذت مل ن د دب قتذادب؟ َنهذ علتدذلدب؟  َ د  عالقر علذت 

َعخرتذ  م ضدذرهذغ عدىرخ   علتذلىث علنىلهج علرج  دتىلغ إن ركَى  نجرنىع َلإلجذتب ع  دؤعا عل  عدب 
َقى  رىّ  راتدىع عل  عدىب عاىىس  عل  عدىب نى  جندىع ااتىب علصىى  علسذشى  عهدذدىل مىل ن د دىب قتذادىىبغ 

( اذلتىىىىًذ نىىىى  اىىىىالب علصىىى  علسذشىىىى  عهدذدىىىىل تن  دىىىىرل: )عتىىىى  علتداىىىىذ  110عدلىىىب نكَلىىىىب نىىىى  )
َن  دب علشهد  عزت أتَ عل ب علاذلَدب(غ َر  رقدد  علسدلب إ َعذتغ عهدذددب علاذلدبغ  لس أ تسب نجن

َنهذ علتدذلدىب نى  كرىذب  دذضىدذت  َ دى َلى ة عالقر علىذت  َى  َلس:   دىت نلرى َعب علرج دتدب عه علنجن
َلى ة  َعىب علرج دتدىب علاذلدىب:   دىت عل َعلنجن َجت ع(  علصى  علسذشى  عهدذدىلغ تذدىرخ ع  ت لىذنج )جدى

َعىب علرج دتدىىب علاذلاىبلمدىهذ تذدىرخ ع  ت لىىذنج )ج عمنذردكىذ َعلنجن َلىى ة لمدىهذ تذدىىرخ ع  (غ  :   دىت عل
َلى ة لمدىهذ ت ت لذنج ) عد  عالقر علذت( َعب عل عتسىب: علضىذتاب   دىت عل َنلىا مىل ذالعردذ دىبَعلنجن غ 

 : عه عرذ  عهردرذ َُاّتقت عاس عدلب عل  عدب  (غ2016-2015علمصا عهَا ن  علسذ  عل  عدل )



   
 

َلىى ة عالقر علىىذت عخرتىذ  رلصىىدال تسىى هغ لقدىىذح رلصىىدا علااتىىب تسىى  عاللرهىى - ذ  نىى    عدىىب 
َلدىذب نسذنىا اتذرىر َق  رّ  علرلقع نى  صى قر تىذلرلكد غ  َنهذ علتدذلدبغ  مكذلىت قدنرىر  غَ د

(0.873 .) 
َعذت عه تسبغ نكَ  ن  ) غنقدذح لا عمسدب للَ رسّا  عل دذضدذت  - َزم 20لانجن َقى   ( مق ة 

َلىى ة عالقر علىىذت َ  َنهذ علتدذلدىىبغ َتسىى  عاللرهىىذ  نقدىذح عل عمسدىىب تسىى  عاللرهىىذ  نىى    عدىىب   دىى
َلدذب نسذنا اتذرر  (. 0.896مكذلت قدنرر ) غنلهذغ رّ  علرلقع ن  ص قر تذلنلكند غ 

َعخرتىىىىذ    (أقىىىىا مىىىى ع  عا)رنىىىىت نسذلجىىىىب علتدذلىىىىذت تذدىىىىرخ ع  رلادىىىىا علرتىىىىذد  عهلىىىىذ ه علنصىىىىذلبغ 
رخ ع  ت لىىىىىذنج )علىىىىى ز  لانقذ لىىىىىذت علتس دىىىىىبغ الخرتىىىىىذ  م ضىىىىىدذت عل  عدىىىىىبغ َرىىىىىّ  رلادىىىىىا علتدذلىىىىىذت تذدىىىىى
َعب ن  عللرذئج: َق  رَصات عل  عدب إلس نجن َ  عالجرنذعدب(غ   عولصذئدب لاسا

اًَل:  ع نعت  اللىىب إلصىىىذئدبغ علىىىأ َجىى  مىىىَ  َى عل اللىىىب )  ر    جىىىذت( تىىد  نرَدىىىاذت α≤0.05ندىىر
َجت  مىل عالخرتىذ  علرلصىدال علتسى هعلاىالب  عغ غ رسىزى إلىس ا دقىب علرى  دح تذدىرخ ع  علتى عنج: )جدىى

 .(عالعردذ دبَ  عد  عالقر علذتغ َ ج عمنذردكذغ َ 
َعىىذت عه تسىىبم عدىرخ   علتذلىىث عخرتىىذ  )أقىىا مىى ع  علنقذ لىىذت علالذئدىىب علتس دىىبَلسنىا  نىذ تىىد  علنجن

َعلنه أظه    لرذئجر كنذ دأرل: ت عا( 
ع نعت  اللىىىىب إلصىىىىىذئدب - َ  مىىىىىَ  َجىىىى تىىىىىد   غمىىىىل عل  جىىىىىب علكادىىىىب لارلصىىىىىدا أظهىىىى ت عللرىىىىىذئج 

َعىىىىذت عه َ  مىىىى ع ن غ تسىىىىىبعلنجن َجىىىىى َعىىىى    تدب علاالاىىىىىبغ   اللىىىىىب  هَلصىىىىذلح علتىىىىى عنج عللذدىىىَى
َ  مىىىىى ع ن َجىىىىى َج عمنذردكىىىىىذغ َ َجت ع  تىىىىىد   غ اللىىىىىب إلصىىىىىذئدب هإلصىىىىىذئدب تىىىىىد  ت لىىىىىذنجل جدىىىىى

َ  م ع ن َج َكنلا  َجت عغ  َجت ع َ  عد  عالقر علذتغ لصذلح ت لذنج جد  اللب  هت لذنجل: جد
َ عد   غإلصذئدب  عالقر علذتغ لصذلح ت لذنج ج عمنذردكذ.تد  ت لذنجل ج عمنذردكذ 

َى علنس مىىب علنمذهدندىىىب - ع نعت  اللىىب إلصىىىذئدب غمىىل ندىىىر َ  مىىىَ  َجىىى تىىىد   غأظهىىى ت عللرىىذئج 
ع نعت  اللىىىىب  َ  مىىىىَ  َجىىىى َعىىىى    تدب علاالاىىىبغ  َعىىىذت عه تسىىىىبغ لصىىىىذلح علتىىىى عنج عللذدىىىَى علنجن

َ عد  عالقر عل غإلصذئدب َج عمنذردكذغ  َجت عغ   ذت. تد  علت عنج علاالاب: جد
َى علنس مىىىىب عوج عئدىىىىب - ع نعت  اللىىىىب إلصىىىىذئدب تىىىىد   غمىىىل ندىىىىر َ  مىىىىَ  َجىىىى أظهىىىى ت عللرىىىىذئج 

َ  مىىىى ع ن َجىىىىى َعىىىى    تدب علاالاىىىىىبغ  َلصىىىىذلح علتىىىىى عنج عللذدىىىَى َعىىىىذت عه تسىىىىىبغ   اللىىىىىب  هعلنجن
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َ  مىىىى ع ن غإلصىىىذئدب َجىىى َج عمنذردكىىىىذغ َ َجت ع  تىىىىد   غ اللىىىىب إلصىىىىذئدب هتىىىىد  ت لىىىىذنجل: جدىىىى
َجت ع َ  عدىى  عال)ت لىىذنجل  َ  مىىى ع ن(قر علىىذتجدىى َجىى َكىىنلا َ َجت عغ   هغ لصىىذلح ت لىىذنج جدىى

 تد  ت لذنجل ج عمنذردكذ َ  عد  عالقر علذتغ لصذلح ت لذنج ج عمنذردكذ. غ اللب إلصذئدب
َى لىىىىىا علنشىىىىكالت - ع نعت  اللىىىىىب إلصىىىىذئدب غمىىىىل ندىىىىر َ  مىىىىَ  َجىىىىى تىىىىىد   غأظهىىىىى ت عللرىىىىذئج 

تدب علاالاىىىىىبغ  َلصىىىىذلح علتىىىىى عنج عللذدىىىَى َعىىىىذت عه تسىىىىىبغ  َ  مىىىى ع نعلنجن َجىىىىى  اللىىىىىب  هَعىىىى   
َ  مىىىى ع ن غإلصىىىىذئدب َجىىىى َج عمنذردكىىىىىذغ َ َجت ع  تىىىىىد   غ اللىىىىىب إلصىىىىذئدب هتىىىىد  ت لىىىىىذنجل جدىىىى

َ  مى ع ن َجى َكىىنلا  َجت عغ  َ عدى  عالقر علىىذتغ لصىذلح ت لىذنج جدى َجت ع   اللىىب  هت لىذنجل جدى
َ عد  عالقر علذتغ لصذلح ت لذنج ج عمنذردكذ.  إلصذئدب تد  ت لذنجل ج عمنذردكذ 

َى عل اللىىىب ): اذلدىىذً  ع نعت  اللىىىب إلصىىذئدب عىىى  ندىىر َجىىى  مىىَ     جىىىذت( تىىد  نرَدىىىاذت α≤0.05ر
علااتىبغ عاىىس نقدىذح عل عمسدىىب للىَى رساى  عل دذضىىدذتغ رسىزى إلىىس ا دقىىب علرى  دح تذدىىرخ ع  علتىى عنج 

َجت ع   .(عالعردذ دبَ  عد  عالقر علذتغ َ غ Graphmaticaج عمنذردكذ َ غ GeoGebra)جد
َعىىذت تىىد  نىذ علتس دىىب الذئدىىبعل علنقذ لىىذت َلسنىا  مىى ع أقىىا) عخرتىىذ  علتذلىىث عدىرخ   عه تسىىبم علنجن
ع نعت  اللىىىب إلصىىذئدب ( عا َ  مىىَ  َجىى َعىىذت عه تسىىب غَعلىىنه أظهىى ت عللرىىذئج  لصىىىذلح  غتىىد  علنجن

َ  مىىىىىى ع ن َجىىىىىى َكىىىىىىنلا  تدب علاالاىىىىىىبغ  َجت ع  غ اللىىىىىىب إلصىىىىىىذئدب هعلتىىىىى عنج عللذدىىىىىَى تىىىىىىد  ت لىىىىىىذنجل جدىىىىىى
َ  مىى ع نَج عمنذردكىىذغ لصىىذلح ت لىىى َجىىى َجت ع غ اللىىىب إلصىىذئدب هذنج ج عمنذردكىىذغ َ   تىىىد  ت لىىذنجل جدىىى

َ  مىىى ع نَ  اللىىب إلصىىذئدب َجىى َكىىنلا  َجت عغ  تىىد  ت لىىىذنجل  غَ عدىى  عالقر علىىذتغ لصىىذلح ت لىىىذنج جدىى
َ عد  عالقر علذتغ لصذلح ت لذنج ج عمنذردكذ.  ج عمنذردكذ 

َ  هىىنه عللرىىذئج أَصىىس علتذلىىث ترَصىىدذتغ أهنهىىذ:  رمذ ة نىى  لرىىذئج هىىنه عل  عدىىبغ لنىىذ عالدىىَمىل ضىى
د   َ عدىى  عالقر علىىىذت( مىىل رلدىىد  َراىىَى َج عمنذردكىىذغ  َجت عغ  أظه رىىر علتىى عنج علرسادندىىب علاالاىىىب: )جدىى

َنلىا نى  خىالا رلندرهىذ لرلصىدا اىالب علصى  علسذشى  عهدذدىلغ مىل نتلىث  معلسنادىب علرسادندىبغ 
َ ة رمسدا َزدذ ة  عمسدره  للَ رسانهذغ َض  َعداب ت نجدذت عللذدَب  عل دذضدذتغ  ا ع علر  دح ت

َجت ع َخذصىىىىب عدىىىىرخ ع  ت لىىىذنجل )جدىىىى َمسذلدىىىىب  )َج عمنذردكىىىىذ غعلرسادندىىىبغ  لنىىىىذ أظهىىى عه نىىىى  أمضىىىىادبغ 
 َعل عمسدب للَ رسا  عل دذضدذت. غَعضلب مل علرلصدا
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 الفصل األول

 مشكلة الدراسة )خلفيتها وأهميتها(

 المقدمة: 1.1
َ ن  أمضا علَدذئا عل َعلت نجلغ ه رسادندب دسرق  كاد  ن  علر تَدد  أ  عللذدَب تجذلتدر: علنذ هغ 

َ  مسذا مل  َعت َرقلدذت نخرامبغ رؤهار لاقدذ  ت  علندرخ نب مل رساد  عل دذضدذتم لنذ دنراكر ن  أ 
َنق  رىر عاىس راتدىع جندىع  َعقسدىبغ َرج دى  علاى ع مىل علرساىد غ  ضمذ  لدَدىب َ َع  رساد  عل دذضدذتغ 

َعلندذع ة عاس ش ّ  اتدع  ؤدب عص دب لارساد غ غ َرعلااتبعلرتذه  عالدر عردجدذت علرسادندب علنخرامبغ 
َ دب لا عاذ  رغندب م َعقسدىب لانشىذكالااتىبَع  ا ج دىبغ َ َعلندىذهنب مىل إعاىذ  لاَى علر تَدىب علرىل  تغ 

َعجهَلهذ.    د
َم علىىس علرىذ د  َ غ مقىى   مىى    غَتىذل ج َ  علسصىى َ  إلىس علقىى  غ َرتسىىًذ لراى َ  علَدىذئا علرسادندىىب رسىى راىى

َمل علسص  علل دثَعكتت علَدذئا علرسادندب تشكا لادث علرا َجل.  َل َعلركل عل نذ  غَ  علصلذعل 
َعلىب علرساىد غ  لدبغ علسكح نلا كار عاس نسظ  ج َ ة علصلذعدب تس  علرشذ  عآلالت عولكرَ  قذنت علا
َعدىرخ نت عآلالت علرسادندىب علرىل رسرنىى  عاىس علتى عنج علرسادندىىبغ  مذلرشى ت َدىذئا علرى  دب علىىنعرلغ 

َنعرد ًذغ َرناات أهندب عدرخ ع  علَدذئا علرسادندب علرساندب مل علذص  علسنادب مأصتح علرساد  راقذئدًذ 
َعلنذ ة علرسادندبَعلاذلب انسا لعلرسادندب كذمبغ َتشكا  ئدح  َلبغ  غ   (.2014)جذنسب علق ح علنمر

َ ة نالب وكدذب عل َجدب علل داب مل علسنادب علرسادندبغ أصتح ض  َل  ااتبإ  رَظد  علرقلدذت علركل
َنىىذت تذعرتذ هىىذ هىى مًذ  ئددىىىدًذغ  علس دىى  نىى  علنهىىذ عت عللدذردىىبغ تىىى اًل نىى  علر كدىىز عاىىس إكدىىىذته  علنسا

َهلذلىا علس دى  نى  رَظد  علرقلدذت علل دابَلنلا دسرت   غ هَ علَدداب وكدذته  علنهذ عت عللدذردبغ 
َجدىىىىب علرىىىىل دنكىىىى  رَظدمهىىىذ مىىىىل علسنادىىىىب علرسادندىىىىبغ دىىىأرل مىىىىل نقىىىى نرهذ  َل بغ علرقلدىىىذت علركل عللذدىىىَى

َفد هىىذ  لىل  َعلىرسا  عولكرَ  َجدىىذ علَدىذئا علنرسى  ةغ  َل َعلشىتكب علسلكتَردىبغ َركل َت نجدذرىر علرسادندىبغ 
 (.2015)عذن غ 

َى  َعت وعذ ة عللظ  مل نلر َلنلا رسذلت عهص َ غ  َلق  شس  علر تَدَ  مل عآلَلب عهخد ة تهنع عل 
ََدذئاهذغ ننذ ددنح  َأه عمهذ  َعكردىذب  اتبلااعلسنادب علر تَدبغ  ب َت نجدذرىرغ  تذلرمذعا نىع عللذدَى
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َل  دس   َجدذ علل دابم  دلظ  إلسعلنس مب علنرصاب ترغ  َل علسنادب علرسادندب تنسزا ع  ع رتذاهذ تذلركل
َلىىنلا أصىىىتح َنلىىا  َعالدىىرمذ ة نىى  أهىى  علندىىرج عت عللذلدىىبغ  َعلرلىى دث علندىىرن غ    َ َعكتىىب علراىى لن

 (.2011الدرغلذ  علهذ مل علسنادب علرسادندب )قاداغ عللذدَب أ عة مسذلبغ ال دنك  ع
َخذصب  َجدذ علل داب  َل ََادقب تذلركل َ ة كتد ة  َلنلا لج  أ  لهج رساد  َرسا  عل دذضدذتغ ع رتا تص
َجهىب للَى رساى  َرساىد   َعت ت نجدىب  دلذندكدىبغ ن َجدذ ن  أ  َل َم ه علركل َنلا تدتب نذ ر عللذدَبغ 

َعلرسندنىذتنى  عدىردسذب علنمىىذهد  ااتىبعل عل دذضىدذتغ ضىن  دىدذقذت رنكىى  َعلندىىذئاغ  َعلنهىذ عت   غ 
نى  رمذعىا علاذلىب تشىكا  علنلَدىتب لىت علتى عنج علرسادندىبغ تا دقب نعت نسلسغ َتنلا نكّ عل دذضدب

َأشىكذا نخرامىب   َ َنىذت َرناداهىذ تصى َعلقى  ة عاىس  تىا علنسا  ,Bulut, Akcakin) كتدى  نسهىذغ 
Kaya & Akcakin, 2016). 

َمد  تدئىب رسادندىب  دلذندكدىب رمذعادىبغ نكّ لقى   نى  رلمدىىن  اتىبلىت علاأدىهنت علت نجدىذت علل داىب مىل رى
د  قذتادىىب علا َعجتىىذتغ َراَى َعل َعلندىذئاغ  عاىس عالدىىرخ ع  عهناىا لناىىا هىنه علرقلدىىذت  اتىبعلرنىذ د غ 

َمّى َدى ى علر تدَى  .علل داب مل رسانه  َلىب وكأ  هىنه علت نجدىذت قى   َ  علنتن  اذلىبدىذب عل ت علجهى
علنرتسىىىب لذلدىىىًذ مىىىل رىىى  دح عل دذضىىىىدذتغ  عردذ دىىىبعلنهىىىذ عت عهدذدىىىدب لاىىىرسا غ نقذ لىىىب نىىىع علاىىى ع عال

 (.2014سذت  َصذللبغ علَخذصب مل نجذا عل د  علتدذلل )
َقىى  لىىىذا علجذلىىىب  ب تشىىىكا كتدىى غ َرخصصىىىت مىىل نجىىىذالت كادىىى ةغ  َعىىىت ت نجدىىذت عللذدىىَى لقىى  رل

َهىَى نىىىذ عىى   َه جىىز ًع نلهىىذغ  نىى  علتىى عنج علراتدقدىىىبغ   تذدىى  )علت نجدىىذت علرسادندىىب( علرىىىل رسىى علر تىى
َعل    غ َرهىى   إلىىس رَضىىدح مكىىى ةغ ااتىىبَردىىرخ   هىىنه علت نجدىىذت كَدىىداب رسادندىىبغ ددىىىرخ نهذ علنساىى  

َعقىعغ أَ وجىى ع  عنادىذت لدىىذتدب نسقى ةغ أَ أ ع  رج تىىبغ َد ععىس مىىل  أَ َ غ أَ رنادىىا ل رسندىع نمهى
عاىىذ  علرغندىىىب عل عجسىىب تشىىىكا ددىىىذع  علاذلىىب مىىىل علىىىرسا  هىىنه علت نجدىىىذت عل قىىب ع َع  َعلكمىىىذ ةغ  لكتدىىى ة 

َلبغ   (.2015)جذنسب علق ح علنمر
تدب مىل رساى  عل دذضىدذت َرسادنهىذ َعلت نجدذت عللذدَى َجدذ  َل غ مقى   عىذ علنجاىح أهندىب عظنىس َعلركل

 National Council of Teachers of Mathmaticsعلَالل عهن دكل لنسانل عل دذضدذت )
–NCTM  َنلىىىا تذدىىىرخ ع َجدىىىذم ل  عدىىىب عل دذضىىىدذتغ  َل ( إلىىىس تلىىىذ  ددذدىىىذت ر تَدىىىب ردىىىرخ   علركل

َعاىس  عللذدَب َت نجدذرر علنخرامبغ تلدث درنك  علااتب ن  راقل ت عنج رسادندىب مىل عل دذضىدذتغ 
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َجدىىذ عاىىس  عىى  رساىى  علااتىىب نىى  خىىالا رجدىىد  عهمكىىذ  عل   َل َنلىىا لقىى  ة علركل َى كتدىى م  دذضىىدب ندىر
َعدر جذعهذ تا ع نخرامبغ َرلمدن  َ ة ن ئدبغ َردها عنادب رلظد  علتدذلذت َرخزدلهذغ َرلاداهذغ  تص
  َ َعلىى  نى  علنتىىذ   علرىل رقىى َجدىذ ك َل َكمىىذ ةغ َتىنلا قىىذ  تذعرنىذ  نتىى أ علركل عللدىذتذت علساندىىب ت قىب 

 (. ,NCTM 2000عادهذ عل دذضدذت علن  ددب )
َعخى َ  شى كذت نخرصىب مىل نجىذا علرساىد  َتدتب رس   لغذت علت نجب  َجى رال  ندىرَدذرهذغ َتدىتب 

َعل دذضدذتغ أصتح هلذا ع   كتدى  نى  علت نجدىذت علرسادندىب  َع   نؤهاب مل نجذلل عللذدَبغ  َك
َعلىب عل دذضىدذتغ تىا أصىتح هلذلىا تى عنج نرخصصىب مىل نجىذالت  علنخرامىبغ علرىل رغاىل جندىع ج

َأصىىتلت هىنه علت نج َعت ت نجدىىب مسذلىبغ رىى  ح نلى  ة مىىل عل دذضىدذتغ  َمد  أ  دىىذت ررلىذمح مىىل رى
َأخىى ى نخرصىىب تذولصىىذ   َعذت خذصىىبغ منىىااًل: هلذلىىا ت نجدىىذت نخرصىىب تذل دىى  علتدىىذللغ    نَضى

َهىىىنه علت نجدىىىىذت رىىىرال   نىىىىع علندىىىرَدذت علسن دىىىىب علنخرامىىىبغ منىىىىااًل ت لىىىذنج  َجت ع )أَ علهل دىىىبغ  جدىىىى
GeoGebra) لنذ ت لذنج لان لاب عهدذددب تد ذً دكَ  نالئن( ندتاMaple)  دكَى  أمضىا لان لاىب

َعلجذنسدبغ  َى علرسادنلغ َلمح علن لاب علسن دبغ  تدلنذ هلذاعلاذلَدب  ت عنج أخ ى رغال لمح علنلر
َجندسهىذ نخصىىص لان لاىىب  َجت عغ  ناىا: ت لىىذنج  عدى  عالقر علىىذتغ َت لىذنج ج عمنذردكىىذغ َت لىذنج جدىى

َعذتغ  َكنلا رغال لمح علنَض َم عل د  علتدذلل. عهدذددبغ   َهل: نَض
َهىىىىل:  تدبغ  َعدىىىرلذ ًع إلىىىس نىىىىذ دىىىتعغ رىىىىأرل هىىىنه عل  عدىىىىبم لملىىىص أاىىى  عدىىىىرخ ع  االاىىىب تىىىى عنج لذدىىَى
َ عدىىىىى  عالقر علىىىىىذت( عاىىىىىس رلصىىىىدا ااتىىىىىب علصىىىىى  علسذشىىىىى  عهدذدىىىىىلغ مىىىىىل  َج عمنذردكىىىىىذغ  َجت ع  )جدىىىى

َ عمسدره  للَ رسانهذ مل ن ع ح ن د دب قتذادب. عل دذضدذت  غ 

 الدراسة:مشكلة  2.1
علاالقًذ ن  رزعد  عهرنذ  علنخرصد  مل نجذا علر تدب عاس عدرخ ع  عللذدَب مىل علسنادىب علرسادندىب 

بغ    َعدىاب عللذدَى َ  لَا راَد  عهدىذلدب علنرتسىب مىل علرى  دح ت علرساندبغ مق  أصتح عالهرنذ  د 
َع  هىنع عالهرنىذ   مىع  َعدرل عث أدذلدب ج د ة دنك  ن  خاللهذ رلقدع أهى ع  علسنادىب علرسادندىبغ

َمد  عىى ة  َعكتىىب عهدىىذلدب علر تَدىىب علل داىبغ نىى  خىىالا رىى تذلقىذئند  عاىىس علنؤددىىذت علر تَدىىب إلىس ن
تدب ل داىىىب رىىى رتا تذههىىى ع  علر تَدىىىبم نىىى  أجىىىا جسىىىا علىىىىرسا   َ غ كىىىذ  نىىى  أت زهىىىذ تىىى عنج لذدىىَى أنىىى

 (.2011صلدلًذ َدؤ ه علغ ض علنااَب )قاداغ 
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َعجههذ علرسّ  نشكاب ر لل علرلصد َمل علسذل  تشكا  ااتبا ن  علنشذكا علرل د مل ماداد  خذصبغ 
َلدىب مىل  َجهىذت عل  عذ غ مق  أظه ت لرذئج علااتب علمادادلدد  مل عخرتذ عت عل دذضدذتغ ضىن  علر
َعضىلًذ مىىل  َهغ رىى لدًذ  َلدىىب لرقدىد  علرلصىىدا علر تى َ  علرىىل رشى   عادهىىذ عل عتاىب عل  َعلساى عل دذضىدذت 

غ مقى  كىذ  ااتب ماداد  مل هنه عالخرتذ عتغ نقذ لب نع عل َا عهخ ى علنشذ كب ندرَدذت رلصدا
َلىىب نشىىذ كب مىىل عىىذ   َأ تسىىد      عَشىىبغ ) 2011ر ردىب مادىىاد  أ تسىىب َاالاىىد  نىى  أصىىا خنىح 

َلىب عللى ّ  غ(2014 ََدىىذئا ج دى ة مىل رساىد  عل دذضىدذتم لنلذ نىى   َلىنلا كىذ  التى  نى  إدجىذ  ا قىًذ 
 َنلا تذدرخ ع  عللذدَب. ما علسانلنشكاب ر لل علرلصد

َم علىىىس نسانىىىل عل دذضىىىدذت بغ  رىىى لل مىىلداللىىىظ  علتذلىىىث غ جساىىتَتىىذل ج عدىىىرخ ع  َدىىىذئا عللذدىىَى
َعالعرنىىىذ  عاىىىس علجذلىىىب عللظىىىى ه علرج دىىى ه مىىىل ر  ددىىىى غ  َ  هذَت نجدذرىىىر مىىىل رساىىىد  عل دذضىىىىدذتغ 

َعلرل دسرق  تألهذ رد غََدذئار غعدرخ ع  ا ع عللذدَب ذه  مل رتددا علنمذهد  مل نه  َت نجدذررغ 
َعلجه  عاس علنسا . َقت  َم  عل  علاذلب َر دخهذغ كنذ ر

َ ه  َق  اللظ علتذلث أدضًذغ ن  خالا    عل دذضدذتغ َضسمًذ الذ  رساّ أتذلناا  علركذكر تذلااتب شس
َنلىىا َهىىذم  َ  َعضىلًذ مىىل  عمسدىره  لل عدىىرخ ع  َدىذئا ت نجدىىب ل داىبغ ردىىذه  مىىل  إلىس رىى لل قى  دسىى

َعلرشَدع مل رسا  عل دذضدذت. َ  علسنادب علرسادندبغ َرضد  عذنال عواذ ة   جسا علاذلب نل
َعلخ د  : ك  عدب كا ن عل  عدذت  علس د  ن  َأشذ ت لرذئج َلَت  ,.Bulut et al)ت علتزع ه َ ، (2016 

)َ (غ 2015عشىىىىىىىىَى )َ (غ 2015)   عَشىىىىىىىىىب َ (غ 2014سذتىىىىىىىىى  َصىىىىىىىىىذللب )علَ  عدىىىىىىىىىب (غ 2015قدلىىىىىىىىَى
َأتىى2014) َه )2013َ اذتىىت )(غ  َعلتاىى َجتىىى  2012َصىىذلح )(غ 2010َعلسنىى ه )غ (2012(غ  (غ 
تدب مىىل رساىىد  عل دذضىىدذتغ دزدىى  نىى    جىىىب  إلىىسَفد هىىذغ  (غ2007) أ  عدىىرخ ع  علت نجدىىذت عللذدىَى

َنلىىىل : ك  عدىىىب كىىا نىىى أظهىى ت كىىىنلا علس دىى  نىىى  عل  عدىىذتغ  كنىىىذعلرلصىىدا لىىى ى علااتىىبغ َ  قىىذ   
دال)َ (غ 2015عل د ) َه )َ (غ 2014َعن ) (غ2014علَ  َعلرل أاترت أ  رسا   غ(2013علتا َفد هذ 

َعه  علسانل. َعداب عللذدَبغ دزد  ن   عمسدب علااتب للَ رسانهذغ َ د مع ن  ندر  عل دذضدذت ت
ردىذع  علنساى  عاىس علقدىذ  قى    عدرخ ع  علت نجدذت علرسادندبغ أَلألدتذب علدذتقبغ دسرق  علتذلث ت  

َعلر َعجهىرتر  دح علنذ ةغ  َعلاتدسىب علنجى  ةغ  غاب عاىس علصىسَتذت علرىل ر َقىتغ  نى  لدىث ضىدع عل
عاىىىس عكردىىىذب هىىىنه اتىىىب ردىىىذع  علاكىىىنلا غ َ َعللظىى ة عالعردذ دىىىب للىىَى رساىىى  عل دذضىىىدذت لىىى ى علااتىىب
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َعلنهذ عت علنااَتىبغ ننىذ  غعلصى  علسذشى  عهدذدىل اتىبعاىس رلصىدا ا إدجذتىذً دىلسكح  قى  علنمذهد  
  دذضدذت.َ عمسدره  للَ رسا  عل

َعذت علر تَدبغ قذ  علتذلث ن  َ  َعب كتد ة ن  علت نجدذت علرسادندب علنرخصصب مل علنَض تد  نجن
َم عالقر علىىىذت  اتىىىبت  عدىىب أاىىى  االاىىىب نىىى  علتىىى عنج علرسادندىىىب علنخرامىىبغ عاىىىس رلصىىىدا علا مىىىل نَضىىى

َقىىى  عخرىىىذ  لهىىىنه عل  عدىىىب عالىى َنهذ علتدذلدىىىبغ  َ ةنىىى  علتىىى عنج عل د َ دىى َهنىىىذ: تنشىىىه َجت ع ) لىىىذنج غ  جدىىى
GeoGebra َعلمدزدىىىىىذ غ َت لىىىىىذنج ج عمنذردكىىىىىىذ )( علىىىىىنه دخىىىىىرص تنجىىىىىذالت كادىىىىى ة مىىىىىىل عل دذضىىىىىدذت 

Graphmatica َهَى ) عدى  عالقر علىذت(غ علىنه َ  علتدذلدىبغ َت لىذنج نلاىل  ( علنخىرص تنجىذا عل دى
َجندىع هىنه علتى عنج نخصصىب  َعلرساد  علمادىادلدبغ  َزع ة علر تدب  َزدسر  لىلمح علن لاىب قذ  تراَد ه َر

َلهىىنع عخرىىذ  علتذلىىث هىىنه علتىى عنجم لرىىى  دح  علسن دىىب عهدذدىىدبغ َرشىىر ا مىىل نجىىذا عل دىى  علتدىىذللم 
َقرًذ  َم دلرذج إلس نهذ عت خذصبغ رأخن  َنهذ علتدذلدب( ه  ناا هنع علنَض َ د َم )عالقر علذت  نَض

َعلا َجه ًع كتد ًع ن  علنسا   دالت علهل دىدب غ ناا علرنادا علتدذلل لالقر  اتباَداًل  ج ع  علرلَى َع  علذتغ 
َعضدع نعت علصاب. َفد هذ ن  علن َ  عدب إشذ ة عالقر ع غ   علنر عخابغ 

 :رلعالل عل ئددل علدؤعا ذوجذتب ع  َتلذً  عاس نذ دتع رراخص نشكاب عل  عدب ت
 تدب َجت ع  نىىىىىىىذ أاىىىىىىىى  عدىىىىىىىىرخ ع  االاىىىىىىىىب تىىىىىىىى عنج لذدىىىىىىىَى غ ج عمنذردكىىىىىىىىذ GeoGebraَهىىىىىىىىل: )جدىىىىىىىى

Graphmatica عالقر علىىىىىىىىذت(غ مىىىىىىىىل رلصىىىىىىىىدا ااتىىىىىىىب علصىىىىىىىى  علسذشىىىىىىىى  عهدذدىىىىىىىىلغ غ  عدىىىىىىى          
 ن د دب قتذادب؟ ن ع ح ملهذ َ عمسدره  للَ رسان عل دذضدذت مل

 أسئلة الدراسة: 3.1
َجت ع  .1 تدبغ هىىىىىىىىل: )جدىىىىىىىى غ ج عمنذردكىىىىىىىىذ GeoGebraنىىىىىىىذ أاىىىىىىىى  عدىىىىىىىىرخ ع  االاىىىىىىىىب تىىىىىىى عنج لذدىىىىىىىَى

Graphmatica ب علصىى  علسذشىى  عهدذدىىلغ لااتىى التحصــيل الكلــيغ  عدىى  عالقر علىىذت( مىىل   
 ؟ مل ن ع ح ن د دب قتذادب عل دذضدذتغ مل

 ويتفرع عن هذا السؤال األسئلة الفرعية ااَلتية:
َجت ع  - تدب: )جدىىىىىىىىىىى غ ج عمنذردكىىىىىىىىىىىىذ GeoGebraنىىىىىىىىىىىذ أاىىىىىىىىىىىى  عدىىىىىىىىىىىرخ ع  االاىىىىىىىىىىىىب تىىىىىىىىىىى عنج لذدىىىىىىىىىىىَى

Graphmatica مسـتوى لغ  عد  عالقر علذت( مل رلصدا ااتب علص  علسذشى  عهدذدىلغ
 ؟ عل دذضدذتغ مل ن ع ح ن د دب قتذادبمل  المفاهيمية المعرفة
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َجت ع  - تدب: )جدىىىىىىىىىىى غ ج عمنذردكىىىىىىىىىىىىذ GeoGebraنىىىىىىىىىىىذ أاىىىىىىىىىىىى  عدىىىىىىىىىىىرخ ع  االاىىىىىىىىىىىىب تىىىىىىىىىىى عنج لذدىىىىىىىىىىىَى
Graphmatica مسـتوى لغ  عد  عالقر علذت( مل رلصدا ااتب علص  علسذشى  عهدذدىلغ
 ؟ عل دذضدذتغ مل ن ع ح ن د دب قتذادبمل  المعرفة اإلجرائية

َجت ع نىىىىىىىىىىىذ أاىىىىىىىىىىىى  عدىىىىىىىىىىىر - تدب: )جدىىىىىىىىىىى غ ج عمنذردكىىىىىىىىىىىىذ GeoGebraخ ع  االاىىىىىىىىىىىىب تىىىىىىىىىىى عنج لذدىىىىىىىىىىىَى
Graphmatica سـتوىلمغ  عد  عالقر علذت( مل رلصدا ااتب علص  علسذشى  عهدذدىلغ 
 ؟ عل دذضدذتغ مل ن ع ح ن د دب قتذادبمل  حل المشكالت

َجت ع  .2 غ Graphmaticaغ ج عمنذردكذ GeoGebraنذ أا  عدرخ ع  االاب ت عنج لذدَتدب: )جد
غ مىىىل ااتىىىب علصىى  علسذشىىى  عهدذدىىلغ للىىَى رساىى  عل دذضىىىدذت فـــي دافعيـــة عدىى  عالقر علىىىذت( 

 ؟ ن ع ح ن د دب قتذادب

 أهداف الدراسة: 4.1
 ره   هنه عل  عدب إلس نذ دأرل:  

  َجت ع َهىل: )جدى تدب نخرامىبغ  َج عمنذردكىذ GeoGebraنقذ لب عدرخ ع  االاب ت عنج لذدَى غ 
Graphmaticaعد  عالقر ع َ ااتب   ل ىالدراسي التحصيل لذت( ن  لدث رأاد هذ عاس غ 

 .عل دذضدذتغ مل ن د دب قتذادب علص  علسذش  عهدذدلغ مل
  َجت ع َهىل: )جدى تدب نخرامىبغ  َج عمنذردكىذ GeoGebraنقذ لب عدرخ ع  االاب ت عنج لذدَى غ 

Graphmatica)عد  عالقر علذت َ  ااتىبعل  عدىل لى ى رلصىدا علن  لدىث رأاد هىذ عاىس  غ 
 . عل دذضدذت مل ن د دب قتذادبمل  المعرفة المفاهيمية مل رسا علص  علسذش  عهدذدلغ 

  َجت ع َهىل: )جدى تدب نخرامىىبغ  غ ج عمنذردكىىذ GeoGebraنقذ لىب عدىرخ ع  االاىىب تى عنج لذدَى
Graphmatica)ااتىب  عل  عدىل لى ى رلصىداعلنى  لدىث رأاد هىذ عاىس  غ  عدى  عالقر علىذت

 .عل دذضدذت مل ن د دب قتذادبمل  المعرفة اإلجرائية رسا  ملعلص  علسذش  عهدذدلغ 
  َجت ع َهىل: )جدى تدب نخرامىىبغ  غ ج عمنذردكىىذ GeoGebraنقذ لىب عدىرخ ع  االاىىب تى عنج لذدَى

Graphmatica ااتىىب  عل  عدىىل لى ى رلصىداعلغ  عدى  عالقر علىذت( نىى  لدىث رأاد هىىذ عاىس
عل دذضىىىدذت مىىل ن د دىىىب  نتلىىثمىىىل حـــل المشــكالت  للىَى رساىىى علصىى  علسذشىى  عهدذدىىىلغ 

 . قتذادب
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  َجت ع َهىل: )جدى تدب نخرامىىبغ  غ ج عمنذردكىىذ GeoGebraنقذ لىب عدىرخ ع  االاىىب تى عنج لذدَى
Graphmatica ااتىىب علصىى  علسذشىى   دافعيــةغ  عدى  عالقر علىىذت( نىى  لدىث رأاد هىىذ عاىىس
 .عل دذضدذتغ مل ن د دب قتذادبعهدذدلغ مل 

 أهمية الدراسة: 5.1
َم علرقلدذت عللذدَتدب جنجذالت عللدذة كذمبغ َ  لق  ا ع عللذدَب َنلا تدتب رل  ى مل نمذصاهذغ 

َعللذدَب تشكا عذ غ لرس أصتح عللذدَب عىذناًل  علنسرن ة عاس علجذلب علت نجل تشكا خذصغ 
َعرجذهذرهذ  .نؤا ًع مل ندد ة عللدذة 

َعم  نلرغ مأصتلت هنه علت نجدذت عَلًذ لا  َه لصدب  نسا غ تا ردرادع ع  َق  كذ  لانجذا علر ت
بغ َردىىرمد  نىىى   َ  نقذنىىر مىىل تسىىىض عهلدىىذ غ ننىىذ جسىىىا عو ع عت علر تَدىىب رسرنىى  عاىىىس عللذدىَى رقىى
تدب علسذلندىبغ مىل علنلىذهج عل  عدىدبغ  َخذصىب عدىرخ ع  علتى عنج عللذدَى راتدقذرىر مىل علسنادىب علرساندىبغ 

َعلرل داسب علاذلب ن  خ َمذعاًل أالذ  َراَد  علت نجدذت علرسادندب علخذصب تهذغ  َ ًع  ئدددًذغ  اللهذ  
 علرسا .

َنىى  هلىىىذ رىىأرل أهندىىىب هىىنه عل  عدىىىبم ترتلدهىىذ اىىى ع رىى  دح ل داىىىبغ رسرنىى  عاىىىس أدىىاَب علننذ دىىىبغ 
دع  اتىىىبَعلراتدىىع علنتذشىى  نىىى  قتىىا علا َنلىىىا تهىى   إضىىىذمب عذنىىا علرشىىَى )علرمذعىىا نىىىع علت نجدىىب(غ 

 أالذ  راتدقهذ َرسانهذ.  غعخا عللصص علصمدبغ  اتبعلرتذه علا ش ّ إلس جذلب كسلص  أدذدل مدهذغ 
َم  ل سرقىىى ننىىىذ دىىىتع د َنصىىىنلعلتذلىىىث تىىىأ  هىىىنه عل  عدىىىب قىىى  رىىى عللدىىىب  نلىىىذهج عل دذضىىىدذت نخااىىىل 

َعب ن  أمضا ت نجدذت عللذدَب علرسادندب مل ر  دح عل دذضدذتغ كنذ ق   َعضلبم الدرخ ع  نجن
َو ع ة علنىىى ع   دد   َم  هىىىنه عل  عدىىىب لانشىى مد  علر تىىَى َهذنىىىب عىى  أمضىىىا علتىىى عنج رىى حغ لرىىذئج لقدقدىىىب 

ردىذع ه  عاىس َضىع عدىر عردجدذت ر تَدىب  علرىل  تنىذعللذدَتدب علرل دنك  عدرخ عنهذ مل علرساىد غ َ 
َعالدرمذ ة ن  عونكذلدىذت علنرذلىب مىل  قذئنب عاس عدرخ ع  أمضا علت نجدذت مل رساد  عل دذضدذتغ 

َكىىىنلا َأدىىىذلدترقىىى   هىىىنه عل  عدىىىب لان قىىى  هىىىنع علنجىىىذاغ  ل داىىىبم الدىىىرخ ع  علت نجدىىىىذت  ذً سانىىىد  ا قىىىًذ 
َأخد ًع  بغ َت نجدذرىر ق  عللذدَتدب مل علرساد غ  َجدىذ عللذدَى َل رشجع هىنه عل  عدىب عاىس عدىرخ ع  ركل

 مل لصص عل دذضدذت. 
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 فرضيات الدراسة: 6.1
 : ردبلإلجذتب ع  أدئاب عل  عدب صدغت علم ضدذت علصم دب عالل 

ع نعت  اللدال  .1 َى عل اللىب )  ب إلصىذئدب علىَج  مَ  الدرجـة ( تىد  نرَدىاذت α≤0.05ندىر
غ رسىزى إلىس ا دقىب مل عل دذضدذت مل عالخرتذ  علتس ه اتب علص  علسذش لرلصدا ا الكلية

َجت ع   عدىىىى  َ غ Graphmaticaج عمنذردكىىىذ َ غ GeoGebraعلرىىى  دح تذدىىىرخ ع  تىىى عنج: )جدىىى
 .(عالعردذ دبَ عالقر علذتغ 

ع نعت  اللدال  .2 َى عل اللىب )َج  مَ     جىذت( تىد  نرَدىاذت α≤0.05ب إلصىذئدب على  ندىر
َى ل اتىىىب علصىىىى  علسذشىىى غا مىىىىل  مىىىل عخرتىىىىذ  علرلصىىىدا علتسىىىى ه المعرفــــة المفاهيميــــة،ندىىىىر

َجت ع عل دذضدذت ج عمنذردكذ َ غ GeoGebraغ رسزى إلس ا دقب علر  دح تذدرخ ع  ت عنج: )جد
Graphmatica عالعردذ دبَ  عد  عالقر علذتغ َ غ.) 

َى عل اللىب )د ال .3 ع نعت  اللب إلصىذئدب على  ندىر    جىذت( تىد  نرَدىاذت α≤0.05َج  مَ 
َى ل اتىىىىب علصىىىى  علسذشىىىىى غا مىىىىىل  غ مىىىىىل عخرتىىىىذ  علرلصىىىىىدا علتسىىىى هالمعرفـــــة اإلجرائيـــــةندىىىىر

َجت ع عل دذضدذت ج عمنذردكذ َ غ GeoGebraغ رسزى إلس ا دقب علر  دح تذدرخ ع  ت عنج: )جد
Graphmatica عالعردذ دبَ غ  عد  عالقر علذتَ غ.) 

َى عل اللىب )دال  .4 ع نعت  اللب إلصىذئدب على  ندىر    جىذت( تىد  نرَدىاذت α≤0.05َج  مَ 
َى ل اتب علص  علسذش غا غ مل عل دذضدذت غ مل عخرتذ  علرلصدا علتس هحل المشكالتندر

َجت ع  ج عمنذردكىىىىىىىىىذ َ غ GeoGebraرسىىىىىىىىزى إلىىىىىىىىىس ا دقىىىىىىىىب علرىىىىىىىىى  دح تذدىىىىىىىىرخ ع  تىىىىىىىىى عنج: )جدىىىىىىىى
Graphmatica عالعردذ دبَ   عالقر علذتغ  عدَ غ.) 

َى عل اللىب )دال  .5 ع نعت  اللب إلصىذئدب على  ندىر    جىذت( تىد  نرَدىاذت α≤0.05َج  مَ 
غ رسىزى إلىس ا دقىب علرى  دح عل دذضىدذتنقدىذح عل عمسدىب للَى رساى   مىلغ علص  علسذش  ااتب

َجت ع  لىذتغ  عدى  عالقر عَ غ Graphmaticaج عمنذردكىذ َ غ GeoGebraتذدرخ ع  ت عنج: )جد
 (.عالعردذ دبَ 
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 حدود الدراسة: 7.1
َ  علعل أواًل:  : تش دبل 

عدلىىىىب نىىىى  اىىىىالب علصىىىى  علسذشىىىى  مىىىىل رسنىىىىد  لرذئجهىىىىذ عاىىىىس راتدقهىىىىذ عاىىىىس  قرصىىى  هىىىىنه عل  عدىىىىبر
َعل ب علاذلَدىب( نى   َن  دىب )علشىهد  عىزت أتى عهدذدلغ مل ن  دب )عت  علتداىذ  عهدذدىدب علاذلدىب( 

َندب مل ن د دب ق  تذادب.علن ع ح عللك
َ  علزنلدب:  ثانيًا:  علل 

خىىىىالا علمصىىىىىا عل  عدىىىىل عهَا نىىىى  عىىىىىذ  مىىىىىل رسنىىىىد  لرذئجهىىىىذ عاىىىىىس راتدقهىىىىذ  قرصىىىى  هىىىىنه عل  عدىىىىبر
2015/2016. 
َعدب:  :ثالثاً  َ  علنَض  علل 
 مل رسند  لرذئجهذ عاس راتدقهذ عاس نذ دأرل: قرص  هنه عل  عدبر

َنهذ علتدذلدب( ضن  علجز  عه .1 َ د َا ن  كرىذب عل دذضىدذت علنقى   لاصى  َل ة )عالقر علذت 
 علسذش  عهدذدل.

َجت ع  .2 َهىىىىىىىىىىىىل: )جدىىىىىىىىىىىى غ َ ج عمنذردكىىىىىىىىىىىىذ GeoGebraعدىىىىىىىىىىىرخ ع  علتىىىىىىىىىىىى عنج علرسادندىىىىىىىىىىىىب علاالاىىىىىىىىىىىب 
Graphmatica عدىى  عالقر علىىىذت(غ َ َنهذ لدىىىث غ  َ دىىى َلىىى ة )عالقر علىىىذت  رىىى  إعىىذ ة صىىىدذفب 

َعجهىىىب علس تدىىبغ َرنىىىت علتدذلدىىب( تذدىىىرخ ع  هىىنه علتىىى عنج مقىىا َز غ تذل صىىدذفب عالقر علىىىذت تىىىذل ن
 .عاللجادزدب

َندىب علرلضىد خاىا  .3 َنهذ علتدذلدىىب( نى  كرىذب عل دذضىىدذت  علد َ دى َلى ة )عالقر علىذت  لرىى  دح 
َعلرساىىد  مىىل مادىىىاد غ لاصىى  علسذشىى  عهدذدىىىلغ تنىىذ درلذدىىب نىىىع  َزع ة علر تدىىىب  علىىنه ق  رىىر 

 عدر عردجدذت علر  دحغ تذدرخ ع  علت نجدذت علرسادندب علاالاب. 
رضنلت علندىرَدذت علاالاىب مىل علنجىذا علنس مىل َعلرل عهه ع  علنه قذدهذ عخرتذ  عل  عدبغ  .4

 NAEP (The National Assessment ofلدىىب علرصىىلد  علسىىذلنل لألهىى ع  

Educational Progress, 2011)  َلىىا َعلنس مىىب عوج عئدىىبغ  َهىل علنس مىىب علنمذهدندىىبغ 
 علنشكالت.
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َ  عوج عئدب رابعًا:  : علل 
َعت علندرخ نب مدهذغ مل رسند  لرذئجهذ عاس قرص  هنه عل  عدبر  .اتذرهذن ى ص قهذ َ  عه 

َ  علنمذهدندب  خذندًذ: علل 
َع  ة مدهذ. قرص  هنه عل  عدبر َعلنصاالذت عوج عئدب عل  مل رسند  لرذئجهذ عاس علنمذهد  

 مصطلحات الدراسة: 8.1
 األثر: .1

َ  عل  عدىىب ااتىىب علصى  علسذشىى  "علرغددى  عللذصىىا عاىس أ ع   :تألىر غدس مىر علتذلىث مىىل ضى
َعل ب علاذلَدىبغ َن  دب علشهد  عزت أتى تسى   عهدذدل مل ن  درل: إت  علتداذ  عهدذددبغ 
َنهذ علتدذلدىىىىىىىب َ دىىىىىىى َلىىىىىىى ة عالقر علىىىىىىذت  تدب مىىىىىىل رىىىىىىى  دح  مىىىىىىىل  عدىىىىىىرخ ع  علت نجدىىىىىىىذت عللذدىىىىىىَى

 ".عل دذضدذت
 برمجيات الحاسوب: .2

َ  عل  عدىىب تدب رىى  راَد هىىذ ت لىى ى  غدس مهىذ علتذلىىث مىىل ضىى تألهىىذ: راتدقىذت َرقلدىىذت لذدىَى
َلىىى ة  َ  نلىى  غ ددىىىذع  علندىىىرخ   )علنساىى  أَ علاذلىىىب( مىىل رساىىىد   َ  تىىى  لغىىذت علت نجىىىبغ رقىى

َنهذ علتدذلدىىب َ دىى َم  مدهىىَرسانهىىىذ عالقر علىىذت  َعضىىحغ َررىىى جندىىع نرااتىىىذت  ذغ تشىىكا دىىها َ
َعلرساد .  علرسا  

  الدافعية: .3
َعدىىرنرذعه  تىىذلرسا غ  :عل عمسدىبغ تألهىىذ (Gottfried, 1990) جَرم دىى  دسى   ناىىذت ة علااتىب 

َعصىىىىا مىىىل علساىىىى غ َ  َعلر َلىىىىب عالدىىىراالمغ  لجىىىذز علنهىىىىذ  علصىىىىستبغ ع  َعالهرنىىىذ  تكىىىىا ج دىىى غ 
َنىىَى  تهىىذع  َ  ع مىىىل عهعنىىذا علرىىل دق َعلرمىَى  :غ تألهىىىذويعرفهـــا الباحــث إجرائيـــاً  . ع عا علكمىىذ ة 

َل ة دذدلغ ااتب علص  علسذش  عهعل  جب علرل دلققهذ  لدب نقدذح عل عمسدبغ للَ رسا  
َنهذ علتدذلدبغ مل علنقدذح  َ د  .علنه ر  تلذؤه ن  قتا علتذلثعالقر علذت 
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 التحصيل الدراسي:  .4
َعلنهذ عت علرل عكردتهذ عل َعلمه غ  لردجب خت عت  اذلبدس   علرلصداغ عاس ألر: علنس مبغ 

َزدلبغ ر تَدب نل  ةغ دقذح ن  قتا علنساند غ أَ تذالخ ويعرفـ  ( 1998رتذ عت علنق  ة  )أت
مىىل عالخرتىىىذ   ااتىىىب علصىى  علسذشىى  عهدذدىىىلغ تألىىر: عل  جىىىب علرىىل دلققهىىذ الباحــث إجرائيـــاً 

َنهذ علتدذلدبغ ن  كرذب علتذلث علنه ر  تلذؤه ن  قتاعلرلصدال  َ د َل ة عالقر علذت  غ مل 
/ علمصىىىىىا 2016-2015غ علنقىىىى   لاسىىىىىذ  عل  عدىىىىىل عل دذضىىىىدذت لاصىىىىى  علسذشىىىىى  عهدذدىىىىىل

 . عهَا
 (:GeoGebraالتعليم باستخدام برنامج جيوجبرا ) .5

َعدىىىىاب ت لىىىىىذنج  َعلاذلىىىىىبغ ت َ  تهىىىىىذ علنساىىىى   َعوجىىىى ع عتغ علرىىىىىل دقىىىى َعت  َعىىىىب علخاىىىىى هىىىَى نجن
َجت ع ) َ  علتدذلدىب َل ة( لرساد  عل دذضدذت َرسانهذغ مل GeoGebraجد َعل د غ عالقر علذت 

 ./ علمصا عهَا2016-2015  عدل علنق  ة لااتب علص  علسذش  لاسذ  عل
 (: Graphmaticaالتعليم باستخدام برنامج جرافماتيكا ) .6

َعدىىىىاب ت لىىىىىذنج  َعلاذلىىىىىبغ ت َ  تهىىىىىذ علنساىىىى   َعوجىىىى ع عتغ علرىىىىىل دقىىىى َعت  َعىىىىب علخاىىىىى هىىىَى نجن
َ   َلىىى ة( لرساىىىد  عل دذضىىىدذت َرسانهىىىذغ مىىىل Graphmaticaج عمنذردكىىذ ) َعل دىىى عالقر علىىىذت 

 ./ علمصا عهَا2016-2015علص  علسذش  لاسذ  عل  عدل  غ علنق  ة لااتبعلتدذلدب
 التعليم باستخدام برنامج راسم االقترانات:  .7

َعدىىىىاب ت لىىىىىذنج         َعلاذلىىىىىبغ ت َ  تهىىىىىذ علنساىىىى   َعوجىىىى ع عتغ علرىىىىىل دقىىىى َعت  َعىىىىب علخاىىىىى هىىىَى نجن
َلى ة) عد  عالقر علذت( لرساد  عل دذضدذت َرسانهذغ  َ  علتدذلدىب مىل  َعل دى لنقى  ة غ ععالقر علىذت 

 ./ علمصا عهَا2016-2015لااتب علص  علسذش  لاسذ  عل  عدل 
 : االعتيادية بالطريقة التعليم .8

َ  علىى ئدحغ نىى  رخاىدا َ  تهىىذ علنساىى  تذلى  َقىى  علرسادنىىل  غهىل ا دقىىب رسادندىىب دقى َع ع ة علن
َ  تذلشىىى ح َنىىىذت  غَعلرمصىىدا غَعلرَضىىدح غتأكناىىرغ كنىىذ دقىى لىىس علاذلىىبغ َدكىىَى  إَلقىىا علنسا

غ َرسى   إج عئدىًذ نى  (2009َلجىذح علااتىب تهىذ )كلدىذ ةغ  غكدىز هلىذ عاىس علنىذ ة علنقى  ةعلر  
لدث عل  عدب تألهذ علا دقب علشذئسب ل ى علكاد  نى  نسانىل عل دذضىدذت لاصى  علسذشى  مىل 

َ  علتدذلدب أدرلذ ًع إلس  لدا علنسا  َعل د َل ة عالقر علذت   .ر  دح 
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 المعرفة المفاهيمية:  .9
َ  هىل قذعىى ة ل َ غ كنىذ أ  علنمهىى الكى غ أَ علصىىمب علنجى  ة علنشىىر كب تىد  جندىىع أنااىب علنمهىى

(غ َركىىىىذم  2008عل دذضىىىلغ عتىىىىذ ة عىىىى  علاتلىىىىب عهدذدىىىىدب مىىىىل تلىىىىذ  عل دذضىىىىدذت )دذدىىىىد غ 
َمىىل هىىنه عل  عدىىبغ  َ (غ  َعالدىىردسذبغ مىىل رصىىلد  )تاى َعلمهى   َعلرىىنك غ  علندىرَدد : علنس مىىب 

َعىيعرفها الباحث إجرائيـاً  َى علنس مىب  نى  قتىا علتذلىث ب علمقى عت علنسى ة: تنجن الخرتىذ  ندىر
َنهذ علتدذلدب َ د َل ة عالقر علذت  َعلن رتاب ت غ علنق  ة لااتب علص  علسذش  لاسذ  علنمذهدندب 

 ./ علمصا عهَا2016-2015عل  عدل 
 المعرفة اإلجرائية:  .10

َعب ن  علتدذلذتغ ه َعت علنررذلدبغ راتع عاس نجن َعب ن  علخا  ع  صمب نسدلبغ هل نجن
َعقىى  علننذااىب )دذدىىد غ  َى علراتدىع مىىل 2008أَ لهىذ صىمب علركىى ع  مىل علن (غ َركىذم  ندىىر

َمل هنه عل  عدب  َ (غ  َعب علمق عت علنس ة يعرفها الباحث إجرائيًا:رصلد  )تا ن  قتا  تنجن
َنهذ علتعلتذلث َ دى َلى ة عالقر علىذت  َعلن رتاىب ت َى علنس مىب عوج عئدىبغ  غ دذلدىبغ الخرتذ  ندر

 ./ علمصا عهَا2016-2015علنق  ة لااتب علص  علسذش  لاسذ  عل  عدل 
 : )المسائل الرياضية( حل المشكالت .11

َنخراى غ دضىع علاذلىب أنىىذ  رلى ّ  َقى  ج دى   َجىى   هَى ن لق  عرىر علخذصىبغ تذعرتىذ  ألىر ال د
َنذرىر علدىذتقبغ َد تاهىذ تسلذصى  عل َ  علاذلىب تذدىر عذ  نسا َقى  عل ه لا مل لدلرغ َدقى ن

َزدلبغ إعللذلل تا دقب ج د ةغ رنكلر ن  علَصَا  (غ َركذم  ندرَدذت 2010لس عللا  )أت
َمىل هىىنه عل  عدىب  َ (غ  د  مىىل رصىلد  )تاى َعلرقَى َعلر كدىب   يعرفهـا الباحــث إجرائيــًا:علرلادىا 

َعىب علمقىى عت علنسى ة َعلن رتاىىب  نىى  قتىىا علتذلىثغ تنجن َى علندىألب عل دذضىىدبغ  الخرتىىذ  ندىىر
َلىى ة عال َنهذ علتدذلدىىبت َ دىىى -2015علنقىىى  ة لااتىىب علصىى  علسذشىىى  لاسىىذ  عل  عدىىىل  قر علىىذت 
 ./ علمصا عهَا2016

 وحدة االقترانات ورسومها البيانية:  .12
َلىى ة علاذلدىىب نىى  كرىىذب عل دذضىىدذت لاصىى  علسذشىى  عهدذدىىلغ نىى  علنلهىىذج علنقى  ة  غهىل عل

َع  "عالقر علىىذت  علمادىىادللغ َنهذ علتدذلدىىب" رتىى أ نىىى  علمصىىا عل  عدىىل عهَاغ رلنىىىا علىى َ دىىى
 (.83َرلرهل تصملب ) )38صملب )
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 لفصل الثانيا

 ذات الصلةاإلطار النظري والدراسات 
َ  علن رتاب تر كذللذدَب  َجدذ علرساد غ َتسض عهن َل َ  ركل درضن  هنع علمصا ع ضًذ لنمه

َعداب عللذدَبغ  َعلرساد  ت َعلم ع تد  علرساد  ع  عللذدَب  َقذت عدرخ ع  َ علرسادنلغ  َنس ندزعت 
َعلرس د  ت َعلت نجدذت علرسادندبغ   :َهل غذلت عنج علرسادندب علندرخ نب مل هنه عل  عدبعللذدَبغ 

َجت ع ) َعل عمسدبغَ عد  عالقر علذت( غ Graphmaticaَج عمنذردكذ  غ GeoGebraجد َعلرلصداغ   غ 
َ غ َم عل  عدب عللذلدبغ لنس مب نذ  َفد هذ ن  علتل تذوضذمب إلس عل  عدذت علدذتقب نعت علصاب تنَض

 ئجغ َرَصدذتم لالدرمذ ة نلهذ مل هنه عل  عدب.ر  علرَصا إلدر ن    عدذت َلرذ

 اإلطار النظري 1.2

 مفهوم تكنولوجيا التعليم 1.1.2
َعلساندب  َجدب  َل َ ة علركل َجدذ علرساد " ن  علنصاالذت علل داب عللذرجب ع  علا َل دس  نصااح "ركل

َعلرسا َعلب عللدذة علنخرامبغ خصَصًذ نلهذ: علر تدب  د غ تلدث أصتح علل دابغ علرل رشنا نسظ  ج
َعدرر  َ ة علرساد  َل َعدرغاللر تذلشكا عهناام لرلدد  ج لزعنًذ عاس علر تَدد  عالهرنذ  تهنع علنجذاغ 

 ننذ دلسكح تشكا إدجذتل عاس نخ جذت علسنادب علرسادندب.
َعلمسذلب  عخا علقذعب عل  عددبغ  َم  علكاد  ن  علا ع علنندزةغ  َجدذ( أ  ر َل لق  عدراذعت )علركل

َلا َمّ  تلدث َهنه علم ص ررضن : تلذ  علنهذ عت علراتدقدبغ  َعلرسا غ   ت م صًذ قَدب لارساد  
َ تا عل َعدركشذملغ  َتنلا  غتنصذ   علرساد  علنخرامب االبنشكالت لقدقدب عذلندبغ َرسا  رمذعال 

َمد   َعلنجرنع ن  ر عدراذعت  ع  عالرصذالت خذ ج ج  ع  علص  عل  عدلغ ننذ دذع  علن ع ح 
َن  لا نشذكا نسق ةتدئ  . (Cashman, 2014) ب رسا  رسذَلدبم لراَد  نهذ عت رمكد  عذلدبغ 
َجدذ علرساد غ تألهع ّ  َل : نللس لظذنل لرصند  علسنادب علرسادندب ذمت نلظنب )علدَلددكَ( ركل

َعصا َعلر غ َرلمدنهذ َرقَدنهذ ككاغ رتسًذ هه ع  نل  ةغ لذتسب ن  لرذئج عهتلذث مل نجذا علرساد  
َفد  علتش دبم ن  أجا علَصَا إلس رسا  أمضا أكا  مذعادبغ  َع   علنرذلبغ علتش دب  ندرخ نب علن
َجدذ علرساد غ نلا علرس د  علصذ   رلت نظاب جنسدب عالرصذالت  َل َن  علرس دمذت علنهنب لركل
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َجدب عهن دكدب عذ  ) َل َعلركل َعلراتدع مل رصند  علسنا1994علر تَدب  دذت ( تألهذ: عللظ دب 
َع  ع رهذ َرقَدنهذم ن  أجا علرسا  ) َعدرخ عنهذ   (.2011 غعللدابَعلنصذ  غ َراَد هذ 

َجب عاس علاا َتنلا دس ّ  َجدذ علرساد  أدذح عقرصذ  علنس مبغ تلدث در َل َع قذ  د   تبركل أ  دكَل
َعلتدذلذت َنسذلجب علنسادذت  َجدذ علرساد غ غعاس رجندع  َل َلهنع دنك  ععرتذ  ركل رقذ ب  َرمدد هذم 

َعلرل ره   تذلرذلل  َعلنسادذت علسقاللدبغ  عهلظنب علرسادندبم  اَد لس رإنذ تد  علنسذ   علساندب 
َعلرساد  مل  َجدذ  علسذل لكل رصتح قذتاب ه  رلا لذجذت علرسا   َل َعت ركل علنسذص غ ن ركزة عاس أ 

َعالرصذالتغ علرل رس ّ  َنذت  َجر علل ح علنسا َعقاللدب ر َعقسدبغ  اًَل  َجل للَ علتلث  لا َل علركل
 (.  2012َعلراَد غ ننذ دؤا  إدجذتدًذ عاس  قل علنجرنع علنس مل )علسلزهغ 

َجدذ علل دابغ مشكا تنلا  َل َعلت نجلغ ن  أه  نذ ألرجرر علركل َدسرت  عللذدَب تجذلتدر: علنذ هغ 
َن  أه  نجذالت عدرخ عنذرر دكَ  مل نجذا ع َجدذ علرساد غ  َل َ  علمق ه لركل   لرساد . علسن

 الحاسوب التعليمي  2.1.2
َعالجرنذعدب نجذاًل  أصتح عللذدَب أل  أه  علرقلدذت علل داب علرل أخنت ر خا علنجذالت علساندبغ 

ب كندىى ع ذدىرخ ع  تسى  أخى غ َتىىنلا عدىراذم أ  داتىت مسذلدرىىر تشىكا كتدىى غ م مىىل  لاراتدىع عللذدَى
َى عدىىىىىىرخ عل ث علل داىىىىىىبغ لىىىىى  دسىىىىىى  علردىىىىىىذؤا عىىىىى  نىىىىىى ى جىىىىى  تىىىىىىا أصىىىىىتح عخردىىىىىىذ  أمضىىىىىىا  غعنرتلىىىىَى

َعلَدىىذئا لهىنع عالدىىرخ ع . مسلى  ب مىىل علرساىد غ ال دسلىىل  علرمكدىى  عالدىر عردجدذتغ  مىل إ خىىذا عللذدَى
َلك  دسلل  تل ّ  كذللب مل عللذدَب علرمكد  َهغ ت درخ عنر مل علرساد  علرمكد نعررغ  َعلالذ  )علش تدلل 
2011.) 

َبغ ناار كناا أجهزة عللذدَب عهخ ىغ ال دخرا  َلنلا مذ  عللذدَب علرسادنل هَ: جهذز لذد
َعلت نجدذتغ علرل ددرخ نهذغ ننذ  َم علراتدقذتغ  َأ  نذ دندزه هَ ل علهذ مل ر كدتر عهدذدلغ 

َلااا ََدداب نمد ة  لانسا   َ  عللذدَب علرسادنل مل علسذ ةغ هَ رق د  تبدجسا نلر أ عةغ  غ َدكَ   
َع ضهذ َلبغ  علاذلبرمذعا نع تأداَب ن غعلنذ ة علرسادندب   (.  2015)جذنسب علق ح علنمر

َعواذ ة  رنّ  علإ  اذلب  عللذدَب َت نجدذرر علنخرامبغ دشكا تدئب رسادندب ننرائب تذلرشَدعغ 
َعللدَدبغ َتنلا ررس ى ت نجدذت عللذدَب كَلهذ َدذئاغ تا رس ّ  ردذع   غنلذهج تل  نعرهذ تذللشذا 

َننرعغ د مع علمل رلظد  عنادب علرسا غ َرنك  ع َعالخرتذ غ تأداَب نشَع   اذلبلنسا  ن  علر  دح 
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َهغ  َعلرشَدع مل عنادب علرسا  )علتا َجت ع غ(2013إلس عالدرن ع دبغ  غ ج عمنذردكذغ َنذ ت نجدذت: )جد
َق  ة عاس  لاذلبَ عد  عالقر علذت( إاّل إل ى راا علت نجدذتغ علرل ردذع  ع عاس مه  أمضاغ 

 .علرسذنا تنلاع عذلنل

 :التعليم عن الحاسوب والتعليم بواسطة الحاسوب 3.1.2
َ ة علرم دع تد  نصاالل: "علرساد   عل    عدب راتدقذت عللذدَب مل ند ع  علر تدبغ م لر ن  علض 
َعداب عللذدَب"غ مذلرساد  ع  عللذدَبغ دشرنا عاس:   عدب جندع  َعلرساد  ت ع  عللذدَبغ 

َعلنق  عت علنرساقب تذللذ َعضدعغ  نمذهد  عللذدَتدب عهدذددبغ إلس   عدب عا  علدَبغ ن    عدب علن
َعلرهذ  ت  عدب نق  عت  َكنلا علرقلدذت عللذدَتدب علل دابغ  َلغذت علت نجب علنخرامبغ  عللذدَبغ 
َم عل  عدب  َنَض َعلصلذعلغ مدصتح تهنه عللذلب هَ عله  غ  َعلنكذ  عالللل  عهلظنب علختد ةغ 

َلبغ   (.2015)جذنسب علق ح علنمر
َجدذأعات علقمزعت علننهاب لار َمل علنقذتا َل َعلت نجدذت علل داب مل عذل  عللذدَب لانهرند  كل غ 

َم هذ هنع علجهذزغ َتنلا  انذ مل نجذا علرسا غ إنكذلدب عدر َعونكذلدذت علكتد ة علرل د علردهدالتغ 
للغ تشكا مّسذا مل رلقدع علر سا غ إن عاترت عل  عدذت دده  لظذ  علرسا  تندذع ة عللذدَب عولكرَ 

ضغ َرلادا  َعلسَ  مسذلدب كتد ة الدرخ ع  عللذدَب مل رسزدز علر  دحغ ن  لذلدب رق د  علنمذهد غ 
َعداب عللذدَب عاس عولرذج علتددا  َعلسنادذت عللدذتدب علنخرامبغ َتنلا دت أ علرساد  ت عللظ غ 

ح نع َعب ن  عل َ  َع  علنكرَتبغ لرس دصا لدشرنا عاس نجن َكنذ ألر لان ت علنكَلذت علنرس  ةغ 
َعلخ ددذتغ   (.2009دركد  لدالئ  خصذئص علااتب )قادا 

 :مّيزات استخدام الحاسوب في التعليم 4.1.2
َمل أ عرهذ عل ئدددب  َنذتغ  َجدذ علنسا َل َ غ ننااب مل ركل َ ة رقلدب د دسب علرا َ  تا دنّ  علسذل  علد

َلنلا )عللذدَب(غ علنه أصتح أ عة  ئدددب دسرن  عا َندبغ  َ  عللدذة علد دهذ مل رددد  نسظ  أن
َعل  نك  ندزعت عدرخ ع  عللذدَب مل علرساد غ راَا علقذئنب تلذغ  عدر عس عدرخ عنر مل علرساد غ 
َعخرصذ  أه  نّدزعت عدرخ ع  عللذدَب مل علرساد غ كنذ نك هذ كا ن      َدنك  عدرخالص 
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(Bulut et al., 2016) (غ 2015َغ َ)عذن غ(Cashman, 2014) غ َ)جذنسب علق ح
َلبغ َهغ 2015علنمر َهغ2013(غ َ)علتا َفد ه  تذلنّدزعت عاللردب: 2011(غ َ)قاداغ 2012 ( َ)علللذ  ) 
َعصىىىا خىىىذ ج جىىى  ع  علصىىى  عل  عدىىىلغ ننىىىذ ددىىىذع   .1 َعلر ب  عىىى  عالرصىىىذا  ددىىىرادع عللذدىىَى

د  نهىى َمد  تدئىىب رساىى  رسذَلدىبم لراىَى َعلنجرنىىع عاىىس رىى َلىىا   عت علرمكدىى ذعلنى ع ح  علسذلدىىبغ 
 علنسق ة.   كالتعلنش

َعل .2 ب علىىى نذ رَضىىىع تىىىد  أدىى ه علنسانىىىد   َمد  مىىى ص اىىىالبرسنىىا أجهىىىزة عللذدىىَى غ عاىىىس رىىى
َعلرساد . َمغ لا ع علرسا   َعلرل َعلمسذلدبغ   َعدر عردجدذت ررص  تذلرندزغ 

َعواىذ ة رمسى  عل .3 دعغ   ذلىباعللذدَب تت نجدذرر علرسادندب علنخرامبغ دشكا تدئب ننرائب تذلرشَى
َعللدَدب.  تذللشذا 

بغ كَلهىذ َدىذئا تىا رسىّ  نلىذهج تىنعرهذغ مردىذع  مىل  .4 ررسى ى اى ع علرساىد  تذدىرخ ع  عللذدَى
َننرىعغ دىى مع  ع  َعالخرتىىذ غ تأدىاَب نشىَى رلظىد  عنادىىب علىرسا غ َرنكىى  علنساى  نىى  علرى  دح 

َعلرشَدع مل رسانر. اذلبعل  إلس عالدرن ع دب 
َع  ع .5 لساندبغ ن  خالا ق  رر علكتد ة عاس رخزد  دسذلج عللذدَب نشكاب رضخ  علن

َأد م  َأ ع  َن  ا  عدر جذعهذ تشكا أدد   َعشكذا نخرامبغ    َ َنسذلجرهذ تص َنذتغ  علنسا
َ قدب. َعلن عجع عل  ن  علنصذ   

َعلرساد  علم  هغ  .6 دنرذز عللذدَب تق  رر عاس رق د   إندلقع عللذدَب نت أ علرسا  علنعرل 
َ قدعغ َدسال علنذ ة علرسادندب مل شكا ن َعذت نردادابغ َدخ جهذ تشكا نرق   َض

َم علرذلل. اذلبلا َعلرنك  نلر قتا عاللرقذا إلس علنَض َمغ   علم صب علكذمدب لرسا  أه نَض
َ ة أمضا  .7 َعلرسا غ عاس إتقذ  أا  علرسا  تص ددذع  عدرخ ع  عللذدَب مل عنادرل: علرساد  

َعق  علنخرامبغ نقذ لب تذلا ع   االبغ كنذ ددذع  عاس رلدد  إلرذجدب علبعالعردذ دمل علن
 عوت ععدب لظ ًع لرمذعاه  نسر إدجذتدًذ.

َ  علنرل كب )علَدذئا علنرس  ة( ننذ دجسا علرسا   .8 َعلص َعلنَددقسغ  َع غ  َم  عللذدَب عهل د
 .بأكا  نرس

َعلر مدرغ نع علرساد  علهذ   )عهلسذب  .9 َعلردادب  دلقع عللذدَب إنكذلدب عل نج تد  علنرسب 
 علرسادندب(.



19 
 

َعللدذتذت تد عب عذلدب. .10 َعلَظذئ    دلجز عللذدَب علكاد  ن  عهعنذا 
َلب راَد ه. .11 َى علرسادنل َده لب رس دا علنلر  دسنا عللذدَب عاس نَ 

 معوقات استخدام الحاسوب في التعليم: 5.1.2
دَب علرسادنل  ف  علنزعدذ علكتد ة الدرخ ع  عللذدَب مل علسنادب علرسادندبغ إاّل أ  عدرخ ع  عللذ

َعب ن  علصسَتذتغ  َعجر نجن   :نااد
َع   علنرخصصب مل نجذا     علركامب علنذ دب لش ع  أجهزة عللذدَبَ  عللذدَبعل دذضدذت َ قاب علك

َم  نخرت عت عللذدَبغ َ َ  ع   عهجهزة مل هنه علنخرت عتغ تلدث ال ررلذدب نع علس    ر للقاب ر
َعل  لس راَد م لكل ررلذدب إت عنج عللذدَتدب علرسادندب تلذجب علَكنلا  علكتد  لاااتب مل علص  عل

قاب عل ع  علنذ ه علنخصص ولرذج ت نجدذت غ َ علل داب هجهزة عللذدَب َت نجدذرر نكذلدذتنع عو
َ هغ   َدذند  غ)عله   رسادندب  (.2008 غمذخ

َ  علنه َتلذً  عاس نذ دتعغ دظه  جادًذ أهندب عدرخ ع  عللذدَب مل رساد  عل دذضدذتغ َ  عل 
 ددرادع إلجذزهغ ن  خالا إلشذ  تدئب ر تا رساد  عل دذضدذت ت نكذلدذت عللذدَب علنخرامب.

 الرياضيات والحاسوب  6.1.2
َجدذ عللذدَب َدداب َل َم نسد غ  ل  رس  ركل تا أصتلت عذناًل نؤا ًع مل ردرخ   مل نسذلجب نَض

َنلذلل عللدذة علنخرامبغ إن أدهنت تشكا مّسذا َعلنسذ    نجذالت    َ مل راَد  نسظ  علسا
َأدذلدب  َعدر عردجدذرهذ علنرتسبغ  َتذهخص نذ ة عل دذضدذتغ مّغد ت مل نسذلنهذغ َا عئع ر  ددهذغ 

َل دث )   َ َعلش مغ أرسانهذ َرسادنهذغ لرصتح نعت اذتع نرا  (. 2015ق دلب 
 ًع عاس علسانذ غ إ  عدرخ ع  عللذدَب َضع مل عهصام للا علندذئا علساندب علنه كذ  نقرص

َخذصب لغذت علت نجب علنرق نبغ ل  دس  نلا لك ًع عاس علسانذ   َ  لغذت علت نجبغ  َتس   را
َلنلا دس َ ت علكاد  ن  علت عنج علنخرصب مل نجذا لا علندذئا عللذدَتدبم  نسانَ   ما
لنلا د ى عل دذضدذت أَا ن  عدرخ   عللذدَبغ َت نجدذرر مل رساد  علن لاب نذ قتا علجذنسدبم َ 

َخذصب  َة جد ة  َخذصب علت نجبغ خا كاد  ن  علنرخصصد غ أ  رق د  عللذدَب نتك ًع لااالب 
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َلنلا م َ  علهذئا مل عا  عللذدَبغ دازنلذ تأ  دصتح جز ًع أدذددًذ ن   للا علندذئاغ    علرا
 (.  1995علنلذهج علرسادندب مل هنع علسص  )عللذزنلغ 

َنل لنسانل الدذت علنرل ة عهن دكدب ) َلنلا قذ  علنجاح علق ( NCTMعل دذضدذت مل عل
National Council of Teachers Mathematics   َعب ن  علنتذ   أااع تذعرنذ  نجن

َجدذ" علنه دلص عاس  َل عادهذ عد  نتذ   عل دذضدذت علن  ددبغ علرل كذ  ن  ضنلهذ نت أ "علركل
َخ َجدذ مل رساد  عل دذضدذتغ  َل َ ة عدرخ ع  علركل ذصب عللذدَبم لنذ لر ن  أا  كتد  مل "ض 

َكمذ ةغ َردهدا رلظد   َعلنق  ة عاس علقدذ  تذلسنادذت عللدذتدب ت قب َد عب  رلدد  رسا  علااتبغ 
َعلندذع ة عاس علتلث مل كذمب م َم عل دذضدذت"   .(NCTM, 2000)علتدذلذت َرلاداهذغ 

ب َت نجدذرىىىر مىىىل اىىى   َعدرقصىىىس َلألدىىتذب علدىىىذتقب رلىىىذنس عدىىىرخ ع  عللذدىىَى ع رساىىىد  عل دذضىىىدذتغ 
     علتىىذلاَ  مىىىل رساىىد  عل دذضىىىدذت أاىىى  عىى   نلهىىىذ مىىىل إلىى عث رغدىىى  مىىىل ا دىىع رىىى  دح عل دذضىىىدذتغ 

َعل َعلاذ هذ عودجذتدبغ عاس علنسا   َع  عاس ل ّ  اذلبأَ راَد  نلذهجهذ   .(NCTM, 2008) د

 مجاالت استخدام الحاسوب في تدريس الرياضيات:
َ  عونكذلدذت َعب ن  علنجذالت  عاس ض َم هذ عللذدَبغ دنك  عدرخالص نجن َعلخ نذت علرل د

 علرل دنك  مدهذ عدرخ ع  عللذدَب مل رساد  عل دذضدذت:
َ  عل َعلن ع  مدق  تذلر  دب عاس نذ قذ  علنسا  تر  ددر تذلمصا اذلبعدرخ ع  عللذدَب مل علر  دب 

     خالا ا دقب لا علنشكالتن غدرخ   عللذدَب مل ر  دح نلهج أَ   ح مل عل دذضدذتَد
َعلد كنلا ددرخ   عللذدَب َ       مل عنا نلذكذة تسض علنمذهد غ أَ عللظ دذتغ أَ عدرلرذج تسض علق

َعهشكذا َدك  ع َ  علتدذلدبغ  َعلنمذهد  علن كتب )عل د درخ ع  عللذدَب مل رساد  تسض علنهذ عتغ 
ضذمب إلس  علهل ددب االادب عهتسذ ( ب مل رس دا تسض علنمذهد  علخذائب مل عدرخ ع  عللذدَ َع 

َة عاس نلا  عل دذضدذت ددرخ   عللذدَب مل إ ع ة عهلسذب علرسادندب علهذ مب مل نذ ة َعال
َعرجذهذت عل َهغ  َ رسا  عل دذضدذتلل االبغعل دذضدذتغ ننذ دزد  مل  عمسدب   (. 2013)علتا

 البرمجيات التعليمية 7.1.2
َع  علرسادندب مل علنق  عت دااع نصااح "علت نجدذت علرسادن دب" عاس جندع علراتدقذتغ أَ علن

َعداب عللذدَبغ َدااع عادهذ تسض  عل  عددب علنخرامب )علنلذهج( علرل ر  إع ع هذ َت نجرهذ ت
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علردندذت علنخرامبغ ناا: علرساد  تندذع ة عللذدَبغ أَ علرساد  علقذئ  عاس عللذدَبغ أَ علرساد  
َلبغ علنتلل عاس عللذدَب )جذنس  (.   2015ب علق ح علنمر

 أنواع البرمجيات التعليمية:
َعلرن د : .1  ت نجدذت علر  دب 

َنذت عل ئدددب( مل  َمد  علنتذ   علساندب )علنسا َعلن ع  عاس ر َ  ت نجدذت علر  دب  رق
َع  َع  علنل  ةغ لدلمظ َنذت أَ علن َن  ا  ردنح لاااتب تراتدع راا علنسا َلسغ  خاَرهذ عه

َنذت ن  خ َعصابغ َرسعلنسا َعلنر هنه علت نجدذت مسذلبم لرسا    الا علر  دتذت علنرك  ة 
َن  أه  علدنذت علنهنب لهنه علت نجدذتغ هل  علنهذ عت عهدذددب َرقَدرهذ َر عدنهذغ 

َلنلا  َفد  علصلدلبغ  َ دب لَا عوجذتذت علصلدلب  لصَا علااتب عاس رغندب  عجسب م
َعلرن د  مسذل لس ندذع ة إب ج ًع نع علااتب علند  دلرذجَ  رسرت  ت نجدذت علر  دبغ 

َى علنذ ة    .(Cashman, 2014)إضذمدب مل رسا  نلر
 ت نجدذت علر  دح علخصَصل )علنسا  علت دا(: .2

ن   َ  أ  دشذ كر أل  مل نلاغ  اذلبردرل  هنه علت نجدذت عاس ر  دح عللذدَب عل
َعلرس د  تذلنهذ عت  َنذتغ  َ  علت نجدذت ترق د  علنسا َجدر علمرق َن  ا  ر  اذلبعلنااَتبغ 

َعلت نجدذت  اذلبَردجدا عدرجذتررغ َرشخدص عهخاذ  َرصلدلهذغ َدر  علرمذعا تد  عل
 (. 2011ع  ا دع أدئاب رظه  عاس شذشب علجهذز )قاداغ 

 ت نجدذت علنلذكذة: .3
َعلرجذ ب علرل دصسب رلقدقهذ  َعه  اتدسدبغ  لدث ردرخ   علت نجدذت هلذم لنلذكذة ظ

َن  عهنااب عاس نلا: رنادا لنَ  عنادذً  َقت أَ علركامبغ  مل علنخرت غ إنذ تدتب عذنا عل
َ ًعغ أَ كنذ دنك  رنادا عنا عهجهزة تغ ض علر  دبغ ناا:  عللتذرذت علرل رأخن أدذنًذ َشه
جهذز علادذ  عالللل عه ضلغ علنه ددرخ   لار  دب عاس علاد ع غ َدنرذز هنع عللنا تأ  

َ  تأ  َعقسدبغ ننذ علاذلب دق ع  عهلشاب لمدهذ علرل درااتهذ عللظذ  عللقدقلغ أَ علرج تب عل
َهغ  َعلد اذ َل  عل فتب علقَدب ل ى علااتب لرسا  مسذا )دسذ ة   (.  2007د
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 ت نجدذت عهلسذب علرسادندب: .4
َقر رسرن  عاس أداَب علنلذكذةغ َرلندب علنهذ عتغ ناا:  هل عتذ ة ع  ت عنج ر مدهدب نش

َكنذ رسلا علنشكال ن  علت عنج علرل رلتب علرساد  لألامذاغ َرصن  لاندذع ة مل   تغ 
َعواذ ةغ  َعلرشَدعغ  َ  علنلذمدبغ  َج رلقدع عهه ع  علرسادندبغ َررندز هنه علت نجدذت ت
َى  َعلد  علرل ركَ  نرغد ة تذدرن ع غ خالا علندر َعب ن  علق َعلنرسبغ َ رلرك  إلس نجن

َعلنَ علنماحغ َ لاستب علرسادندب )علج عحغ علنه دصا إلدر علاذلب مل ع َف  (.2014غ بعل تدعغ 
َع :  .5  ت عنج لغب علل

َم   رس هنه علت عنج ن  أل ث علت عنج علنلرجبم لرلقدع عهف عض علرسادندبغ َدسرن  هنع علل
َع  علرسادنذتغ َرلرذج مل إن  علت عنج أدذدًذ عاس علنكذ  علصلذعلغ إضذمب  لس لغب ل

نر ج غ َدنك  لهنه علت نجدذت ن  مه  علاغب علسذ دبغ لدث درنك  لس إتسض عهلدذ  
َم  علاذلب ن  ا ح عهدئاب عاس عللذدَبغ أَ إعاذ  إجذتب لألدئاب علنرساقب تذلنَض

َح تذلاغب علسذ دب )عله  غ  َ هغ َدذند غ َ علنا   (.2008مذخ

 البرمجيات المستخدمة في الدراسة:  8.1.2
َنلا ته   قدذح اب ت عنج لذدَتدبم وعدرخ نت مل هنه عل  عدب اال  أا هذج ع  نقذ لب مدنذ تدلهذغ 

َعلت عنج هل: َعل عمسدب للَ رسا  عل دذضدذتغ   عاس علرلصدا عل  عدلغ 

 (GeoGebra)أواًل: برنامج جيوجبرا 
َعلركذنا   َعلرمذضا  َعلجت غ  هَ أل  ت عنج عل دذضدذت عل دلذندكدب )علرمذعادب( دجنع نذ تد  علهل دب 
َق  خصص ن  أجا رساد  عل دذضدذت َرسانهذ لاالب علن ع حغ مل نجذا عل دذضدذتغ َدركَ  

َعمن  ئدددب  َهل :  غعلت لذنج ن  االث ل
َندب  .1  Graphic Viewعللذمنة عل د
 Algebra Viewعللذمنة علجت دب   .2
َ قب علتدذلذت   .3  .   Spreadsheet View  (GeoGebra Institute, 2013)َلذمنة 

َجت ع( ن  علشكا )ل عل ئدددب َعجهبَرركَ    (.1:2ت لذنج )جد
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برنامج )جيوجبرا(ل الرئيسية واجهةال( 1.2الشكل )  

َعلت لذنجغ هَ: لظذ  دردح لااذلب رسا  علهل دب تشكا رمذعالغ تلدث دردح لر إلشذ  لقاب 
ادبغ تذوضذمب إ َم علنخَ  َكنلا علقا َعلنضاسذتغ  َعلخاَا  َعلقاذعذتغ  لس إنكذلدب َعلنرجهذت 

َعلنرتذدلذت تشكا  علرس دا عاس عهشكذا تصمب  دلذندكدبغ َدنكلر كنلا ن  إ خذا علنسذ الت 
َعلقد   َعلركذناغ نع ق  رر عاس علرسذنا نع علنرغد عتغ  َكنذ دنكلر ن  إدجذ  علنشرقذت  نتذش غ 

 . (GeoGebra Institute, 2013)علنخرامب 

  : إمكانيات واستخدامات البرنامج ووظائف
 عالقر علذت( إلس رنادا 2:2علشكا )دشد    علندرخ   ن  رنادا عالقر علذت علنخرامب تدذلدًذغ دنكّ  .1

َجت ع(.   تدذلدًذ تذدرخ ع  ت لذنج )جد
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تمثيل االقترانات بيانيًا باستخدام برنامج )جيوجبرا( (2.2الشكل )  

علشكا دشد  شكا  قدعغ ج ع  علرلَدالت علهل ددب تع    علت لذنج علندرخ   ن  رنادا َ دنكّ  .2
َ ة 3:2) َجت ع. إج ع  علرلَدالت علهل ددب( عاللرل ص  تدذلدًذ تذدرخ ع  ت لذنج جد

 
بيانيًا باستخدام برنامج )جيوجبرا( إجراء التحويالت الهندسية (3.2الشكل )  

علشىكا عاللرىل دشىد  دنّك  علندرخ   ن  علق  ة عاس عنا علرنادا عولصىذئلغ َرلادىا علتدذلىذت  .3
َجت ع( مل نجذا عولصذ  َرلادا علتدذلذت.2:4) َ ة ت لذنج )جد  ( ص
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( صورة برنامج )جيوجبرا( في مجال اإلحصاء، وتحليل البيانات4.2الشكل )  

 

َمّ  .4 لس تدئب إ( 5:2دشد  علشكا عاللرل  ق  )َ علت لذنج تدئب هل ددب  دلذندكدب/رمذعادب لااالبغ   د
َجت ع  (:علرمذعا علهل دل مل ت لذنج )جد

 
( بيئة التفاعل الهندسية في برنامج )جيوجبرا(5.2الشكل )  

لس علرنادا االال إ( 6:2دشد  علشكا عاللرل  ق  )َ إنكذلدب رنادا عهشكذا تتدئب االادب عهتسذ غ  .5
َجت ع(:   عهتسذ  مل ت لذنج )جد
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( تمثيل ثالثي األبعاد في برنامج )جيوجبرا(6.2الشكل )  

 علرمذضا لدذب إنكذلدبلس إ( 7:2دشد  علشكا عاللرل  ق  )َ غ علركذناإنكذلدب لدذب علرمذضا َ  .6
َجت ع(:  مل ت لذنج َعلركذنا  )جد

 
إمكانية حساب التفاضل والتكامل (7.2الشكل )  

  :(GraphMatica)ثانيًا: برنامج جرافماتيكا 
َ  علتدذلدب ن  علت عنج غ َدس  هذَرنادا هَ أل  علت عنج عللذدَتدب علنخرصب مل نجذا  د  عل د

َعت َتدئب رمذعادبم رنكّ  َ  علتدذلدبغ تلدث دنراا علت لذنج أ    عهكا  علرشذ ًع مل نجذا  د  عل د
َجهب لظ   َعجهب عل د  لدب  َناذا نلا: رس دا  علاالب ن  علرمذعا علنتذش  نع علرنادا علتدذللغ 

خمذ َع  َ  علتدذلدبغ  َم ة عاس رس دا عل د ظهذ ه لدب لذجب علندرخ  غ نع عونكذلدذت علنر َع    عل د  
َعلركذنا لاالب علن لاب علاذلَدب. َ  راتدقذت علرمذضا  َج  علندرخ  غ نع 
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َعجهب ت لذنج ج عمنذردكذ ن :  َرركَ  
َهل عللذمنة علرل دظه  ت عخاهذ رنادا عالقر علذت علنخرامب  .1 َلب عل د (:  َندب )ل عللذمنة عل د

َ  عل دكذ ردب   )عول عادب(. تدذلدًذ َركَ  ننااب مل علنلذ
َهَ علنكذ  علنه دضد  مدر علندرخ   علصدغ  .2 َعن )لقا علن خالت(:  ش دا كرذتب عه

َلب عل د .  َعلرل در  رناداهذ مل ل َعالقر علذت   عل دذضدبغ 
َعهشكذا علهل ددب. .3 َعب ن  عهدقَلذت علنخصصب لنجذا عل د غ  َهَ نجن َعت:   ش دا عه 

َعجهب 8:2علشكا عاللرل  ق  )  علت لذنج:( دَضح 

 
( الواجهة الرئيسية لبرنامج )جرافماتيكا(8.2الشكل )  

ََظذئمر:   أه  إنكذلدذت علت لذنج 
 عالقر علذتلس رنادا إ( 9:2علشكا )دشد  دنك  علندرخ   ن  رنادا عالقر علذت علنخرامب تدذلدًذغ  .1

 تدذلدًذ تذدرخ ع  ت لذنج )ج عمنذردكذ(. 
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تيكا( وتمثيل  البياني لالقترانات( صورة برنامج )جرافما9.2الشكل )  

 ( دَضح نلا: 10:2دنك  علندرخ   ن  إج ع  علرلَدالت علهل ددب تشكا  قدعغ علشكا ) .2

 
جرائ  التحويالت الهندسية10.2الشكل ) بيانيًا  ( صورة برنامج )جرافماتيكا( وا   

َنداىر  لنلللىس عالقرى   .3 دجىذ  نسذ لرىرغ  َع  َم  علت لىذنج إنكذلدىب  دى  علننىذحغ  َ غ علشىكا دى ع  علن دى
 ( دَضح نلا: 11:2)
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يجاد معادلة وميل منحنى االقترانا  ( صورة برنامج )جرافماتيكا( و 11.2الشكل )  

َلب علس ض علخذصب تذل د غ علشكا 4 َع  َرقدد  ل َأل . دنك  علندرخ   ن  علرلك  تخصذئصغ 
 دَضح نلا:  رل( عالل 12:2)

 
مكانية التحكم في ألوان خلفية البرنامج، وكذلك تقسيم لوحة الرسم ( صورة برنامج )جرافماتيكا(12.2الشكل ) وا   

 

َ  ضىن  علنجىذا علنساىسغ علشىكا )  x   َyإعاىذ  جى َا ولى عادذت  .7 ( 13:2لانلللىس علن دى
 دَضح نلا: رلعالل 
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عطاء جدول بجميع إحداثيات الرسم البياني13.2الشكل ) ( صورة برنامج )جرافماتيكا( وا   

 

 راسم االقترانات ثالثًا: برنامج
َعلرساد  علمادادلدبغ علرل قذنت عاس راَد  هنع     َزع ة علر تدب  َ أل  علت عنج  علنسرن ة  ن  قتا  ه

ب مىىل رساىىىد   َنىىب علرساىىىد  علندىىرل  عاىىىس عدىىرخ ع  ت نجدىىذت عللذدىىَى علت لىىذنجم لددىىذه  مىىىل تلىىذ  نلظ
َع َعلسنادذت عللدذتدبغ  تصدذفب  علت لذنج درندزَ لهل ددبغ عل دذضدذتغ َردهداًل مل عنا عوج ع عت 

َ غ َز علس تدىىب )ندىىس َعجهىىب ت لىىذنج  عدىى  عالقر علىىذتغ نىى : لذمىىنة 2012 علنسىذ الت تىىذل ن (. َرركىَى  
َنكىىىىذ  نخصىىىىص لكرذتىىىىب صىىىىدغب عالقرىىىى ع غ دشىىىىد  علشىىىىكا ) َعتغ  ( تدئىىىىب 14:2عل دىىى غ َشىىىى دا عه 

 علت لذنج.

 
قترانات(( الواجهة الرئيسية لبرنامج )راسم اال14.2الشكل )  
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َزع ة علر تدب  َدرندز ت لذنج ) عد  عالقر علذت( ع  علت نجدذت عهخ ىغ تألر ت لذنج نسرن  ن  قتا 
َنصن  تأد ه مادادلدبغ تنذ درلذدب نع نرااتذت نلهذج عل دذضدذت علمادادللغ لاص   َعلرساد غ 

َنهذ علتدذلدب. َ د َل ة عالقر علذتغ   علسذش  عهدذدل مل 

 وظائف البرنامج: أهم إمكانيات و
 ( دَضح نلا.15:2دنك  علندرخ   ن   د  َرنادا عالقر علذت علشكا عاللرل  ق ) .1

 
( صورة برنامج )راسم االقترانات( وتمثيل  البياني لالقترانات15.2الشكل )  

 ( دَضح نلا.16:2علشكا عاللرل  ق  )دنك  علندرخ   ن  إج ع  علرلَدالت علهل ددب  .2

 
جرائ  التحويالت الهندسية ( صورة16.2الشكل ) برنامج )راسم االقترانات( وا   

َع  علت لىذنج عاىىس آلىب لذدىىتب عاندىب نرق نىىبغ ددىرادع علاذلىىب نى  خاللهىىذ إجى ع  علسنادىىذت  .3 علرى
 .( دَضح نلا17:2علشكا عاللرل  ق  )عللدذتدب علنرق نب 
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م االقترانات(( صورة ااَللة الحاسبة المتقدمة التي يحتويها برنامج )راس17.2الشكل )  

، GeoGebraما بين البرمجيات التعليمية الثالثة، وهي: ) جيوجبرا  عامة مقارنة 9.1.2
 ، راسم االقترانات(Graphmaticaجرافماتيكا 

( إلس نقذ لب عذنىب تىد  علت نجدىذت علرسادندىب علاالاىبغ علندىرخ نب مىل 1:2 ق  ) عاللرل دشد  علج َا
 هنه عل  عدب.
،    GeoGebraقارنة عامة بين البرمجيات التعليمية الثالثة، وهي: )جيوجبرا( م1.2الجدول رقم )
 ، راسم االقترانات(:Graphmaticaجرافماتيكا 

 اسم البرنامج            
 وج  المقارنة

 جيوجبرا
GeoGebra 

 جرافماتيكا
Graphmatica 

 برنامج
 راسم االقترانات

 د عنهذ  د عنهذ د عنهذ  علاغب علس تدب
َندب ب علندرخ  َعجه َندب  د َندب  د   د

 نجذلل نجذلل نجذلل لقَع عالدرخ ع 
 الذئل الذئل االال –الذئل  ع   عهتسذ 

 لجادزدبإ -ع تدب  لجادزدبإ لجادزدبإ -ع تدب  صدذفب عالقر علذت تذل نَز
َى علت لذنج  نلال عذلنل عذلنل ندر
علجتىىىىىىىىىىىىىى   –علهل دىىىىىىىىىىىىىب  نجذالت عالدرخ ع 

َ  –عولصىىىىىىذ     عل دىىىىىىى
 علتدذلدب 

َ  علتدذلدب  َ  علتدذلدب  عل د  عل د

إلس  هنع عالن  َن  خالا عللظ  إلس علس نذ دنك  ع  رق نر هنه علت نجدذت مل علرساد  د مسلذ
 علرمكد  تذلرأاد  علنلرنا عاس علرلصدا عل  عدل ل ى علااتب:
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  :التحصيل الدراسي 10.1.2
َعلب علهذنب مل  دس َ  تر علراندنغ َ دظه  مدر  علرلصدا عل  عدل أل  علج عللشذا علسقالغ علنه دق

َقر عل  عدلغ مهَ عنا ندرن  ددرخ نر علنسا م لرق د  ن ى رلقدع عهه ع   تذللدتب أا  رم
غ كنذ دسنا عاس ندذع ة علنؤددذت علر تَدبغ مل عدرخ ع  لرذئج علرلصدا مل عنادب اذلبلا

َعلرق د  )ل ةغ   (.2013علرخادا 
َ   أتَ ز  عاس ألر: علنس مبغ  غلارلصدا عل  عدل (Brown, 1981)( رس د  1998) دلبَق  أ

َعلنهذ عت علرل عكردتهذ عل َعب  اذلبَعلمه غ  لردجب خت عت ر تَدب نل  ةغ َدقص  تذلنس مب نجن
َعلمه  دست  ع  علق  ة عاس علرستد  ع  هنه علنس مب تا ع شرسغ َراتدقهذ  َنذت علنكردتبغ  علنسا

َعق  ج د ةغ  َعرقذ .مل ن  أنذ علنهذ ةغ مدقص  تهذ: علق  ة عاس علقدذ  تسنا نذ ت قب 
َى نل   ن  عولجذزغ أَ ت ععب مل علسنا علن  دلغ دقذح  َدس   )جذتا ( علرلصداغ تألر: ندر

 (.2006ن  قتا علنساند غ أَ تذالخرتذ عت علنق  ة )عددسغ 
َ  علرلصدا دشرنا عاس نذ د  : أرلننذ دتع دظه  للذ أ  نمه

َعلنس مب.ن .1  ق ع  نذ دلققر علاذلب ن  علكمذدب 
َكدمدًذ. .2 َن ى عدردسذتر لهذ كندًذ  َنذتغ   لصداب نذ دلققر علاذلب ن  نسا
 عللرذج علنرلصا تس  عنادب علرسا . .3
َعالنرلذلذت علخذصب )أتَاذتتغ  .4  (.2013دقذح تذالخرتذ عت 

اد  د مسلذ هنع عالن  إلس َن  خالا عللظ  إلس علس نذ دنك  ع  رق نر هنه علت نجدذت مل علرس
 : عمسدب علااتب للَ رسا  عل دذضدذتتذلرأاد  علنلرنا عاس  كنلا علرمكد 

 الدافعية  11.1.2

َعلخذ جدبغ علرل رل ا علم   ن  أجا  َعب ن  علظَ   عل عخادب  َ  عل عمسدب إلس نجن دشد  نمه

َعز  علنه عخراغ مذل عمع عاس هنع عهدذح دشد  إلس لزعب  َهنع إعذ ة علر علَصَا علس ه   نسد غ 

عله   دكَ  و ضذ  لذجذت  عخادبغ أنذ عللذجبغ مهل: لذلبغ رلشأ ل ى علكذئ  عللل لرلقدع 
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َجدب" علالزنب علنؤ دب للمظ تقذ  علم  غ أنذ عله  غ مهَ: نذ د فب  َل َجدب أَ علددك َل ا "علتد علشَ 

َقت لمدر إلس إشتذم عل  َع حغ علم   مل عللصَا عادرغ َدؤ ه مل عل  (.2002عمع )قاذنل 

َنلغ  َ  د مع عل2012دس   )علزعتل َ تلل   َعل فتب مل  اذلب( عل عمسدبغ تألهذ: شس إلس عالهرنذ  

َم    َعالدرن ع  تهنع عللشذا لرس درلقع علرسا غ مدنذ دس مهذ ج َعوقتذا عادر تلشذاغ  علرسا  

(Govern, 2004 َعلخذ جدبغ َعب علظَ   عل عخادب  علرل رل ا علم  م لرلقدع ( تألهذ: نجن

  عذ ة عالرزع  عل نذ دخرا.ع  لذجذررغ َ 

َ  تهذ  َعهلشابغ علرل دق لرذجدررغ مل نخرا  علنجذالت  َع  َى أ ع  علم    رَا  عل عمسدب مل رل د  ندر

َة علرل راد  داَا علاذلب  َأهنهذ عهلشاب علرسادندبغ َتنلا دقص  تذل عمسدبغ للَ: رسا  راا علق

َجهر للَ عن َهغ َر  (. 2013ا د رتا ترلصدار عل  عدل )علتا

َتنلا دنك  عالدرلرذج تأ  عل عمسدبغ ال دنك  ناللظرهذ تا دقب نتذش ة عاس عل ف  ألهذ رشكا 

َكنلا  َلك  دنك  عدرلرذجهذ تناللظب داَا علم  غ  َهغ  َنًذ أدذددًذ ن  نمذهد  عا  عللمح علر ت نمه

 ددذقهذ.ناللظب علتدئب علرل دل ث هنع علداَا مل 

 العوامل المؤثرة في الدافعية نحو التعلم: 

َعجهر عل  َق  علنه د َعجتذت علرل دكا  تهذغ اذلبإ  عل عمسدب لارسا  ررغد  لدب علن َلدب عل غ 

َعناغ رؤا  عاس  عمسدب عل َعلرلك غ  اذلبَهلذلا أ تسب ع َعلرل هغ  َهل: )عالخردذ غ  لارسا غ 

َعب هنه ع َعدرلذ ًع إلس نجن َعناغ ركَ  ل ى علاالب  عمسدب أمضا لارسا غ عل نذ دكَ  َعلرسذَ (  لس

َكنلا ركَ  عل عمسدب ل ده   َعجتذت علرل ررد  أل ده  ل دب الخردذ  نذ درسانَلرغ  مضا مل لذلب عل

َنلا ه  عل ددشس  تألر ألجز نهنب صستبغ ناانذ ررأا  عل عمسدب تذلرلك غ لدث  اذلبتذلرل هم 

َ ه أ  دشس  عل َأخد ًع ررأا  إتألر درلك  تا ع علَصَا  اذلبغ ألر ن  علض  لس أه ع  علرسا غ 

َنس مب علسالقذت  َنلا ه  علسنا نع عاللخ د  ددذع  عاس ف ح علندَاغ  عل عمسدب تذلرسذَ م 

َنلل عل د غ  َ  علصستب )قذ    َعلق  ة عاس علرسذنا نع عهن  (.2015علصلدلب تد  عهشدذ غ 
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 ذات الصلةالدراسات  2.2
علس د  ن  علتذلاد  ت  عدب أا  عدرخ ع  ت نجدذت عللذدَب َرقلدذرر علنخرامبغ مل علسنادب  قذ 

ع نعت  اللب إلصذئدبغ عاس أمضادب علا ع  َ  مَ  َج َق  عاترت نسظ  هنه عل  عدذت  علرسادندبغ 
َم  عالعردذ دبعلرل ردرخ   ت نجدذت عللذدَبغ عاس لدذب علا ع  َعل   ج علنرسذ   عادهذغ 

َعب ن  عل  عدذت علدذتقب اللظ نذ دأرل:علتذل  ث إلس نجن
    َخذصًب نلهذ علرل ردرخ كذ  نجنا عهرنذ  علتذلاد  نلصتًذ عاس نقذ لب ا ع عللذدَبغ 

َع   عالهرنذ  ت ج ع  نقذ لب تد   عالعردذ دبت لذنجًذ لذدَتدًذ نسدلًذغ نع  علنرسذ   عادهذغ 
 علت عنج علرسادندب علنخرامب.

 ل  ة عهرنذ  كتد  ن  َ َج َعلل نخرامبغ نع  َجت ع( ن  ل   علتذلاد  عاس   عدب ت لذنج )جد
َ عد  عالقر علذت(.  َعضلب مل عل  عدذت علرل ردرخ   ت لذنجل: )ج عمنذردكذغ 

َ  عاللردب: َ  نلا قد  علتذلث هنه عل  عدذت إلس علنلذ  َعاس ض

 :في الرياضيات ومتغيرات أخرىتحصيل الأواًل: دراسات في أثر استخدام البرامج الحاسوبية على 
ا  عدرخ ع  ت نجدذت عللذدَب عاس أرلذَا علتذلث مل هنع علنجذا   عدذت أج دتم لنس مب 

َعضدع عل دذضدذت علنخرامبغ لدث اتقت عل  عدذت عاس عدلذت   عددب ن   علرلصدا عل  عدل مل ن
َهنه عل  عدذت  هل:  غنخرا  علن علا علرسادندبغ 

َعل ه مت   عدب  َلَت  َجت ع( مل  (Bulut, et al., 2016)خ د  ت إلس رقصل أا  ت لذنج )جد
َعرتع علتذلاَ  نلهجًذ رج دتدًذغ َر ّ  َ غ  راتدع  رلصدا ااتب علص  علاذلث عهدذدل مل مه  علكد

َعرد غ إل عهنذ: رج دتدبغ مل ر كدذ ( اذلتذً 40عل  عدب عاس عدلب نؤلمب ن  ) غ ر  رقددنه  إلس نجن
َ  علكد َى  غَ   دت نمه َعهخ ى ضذتابغ   دت لمح علنلر َجت ع(غ  تذدرخ ع  ت لذنج )جد

َ  ذالعردذ دبت َعب علرج دتدبغ علرل   دت نمه َق  أشذ ت عللرذئج إلس رمَع كتد  لااتب علنجن غ 
َ غ ن  أهنهنذ: رمسدا ا ع ر  دح  َق  أَصت عل  عدب تس ة أن َجت ع(غ  َمع ت لذنج )جد   َ علكد

َجت ع(.عل دذضدذت تذدرخ ع  ت ل  ذنج )جد
َند دذ مال ( عاس رلصدا  (2015البزاري )َه مت   عدب   إلس نس مب أا  عدرخ ع  ت لذنج )نذك 

َعاس عرجذهذره  للَ رسا  عل دذضدذتغ مل ن دلب لذتاحغ َعرتع  ااتب علص  علخذنح عهدذدلغ 
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َعرد غ  ( اذلتًذغ ر  رقددنه 62ركَلت عدلب عل  عدب ن  ) لدثرج دتلغ علنلهج علعلتذلث  إلس نجن
َعهخ ى  َند دذ مال (غ  َل ة علهل دبغ تذدرخ ع  ت لذنج )نذك  َى  إل عهنذ: رج دتدبغ   دت نلر

َل ة لمدهذ ت َعب ن  عللرذئجغ نلهذ: ذالعردذ دبضذتابغ   دت عل َق  رَصات عل  عدب إلس نجن غ 
َعب علرج دتدبغ علرل   دت تذدرخ ع  َ  م ع نَ  اللب إلصذئدب لصذلح علنجن علت لذنج  َج

َق  أَصت عل  عدب تس ة رَصدذتغ نلهذ: رمسدا ا ع ر  دح عل دذضدذتغ تذدرخ ع   عللذدَتلغ 
َند دذ مال (.  ت لذنج )نذك 

ت  عدب ه مت إلس عدرقصذ  مذعادب ر  دح علهل دبغ تذدرخ ع  ت لذنج  (2015عشوش)َقذ  
(Gabri Geometry 2 plus َعلرلصدا ل ى رالندن علن لاب ( مل رلندب علرمكد  علتص هغ 

( اذلتب تذلص  77رج دتلغ لدث ركَلت عدلب عل  عدب ن  )علنلهج علَعرتع علتذلث  عوع ع دبغ
َلس: رج دتدب ) مل نص غ )علرذدع عهدذدل( َعرد غ عه ( 38َر  رقدد  عدلب عل  عدب إلس نجن

َعهخ ى ضذتاب ) ( اذلتبغ 39اذلتبغ   دت نذ ة عل دذضدذت تذدرخ ع  علت لذنج عللذدَتلغ 
َعرد غ ذالعردذ دب  دت ت ع نعت  اللب إلصذئدب تد  علنجن َ  مَ  َج َق  أظه ت عللرذئج  غ 

َعب  َعلرمكد  علتص هغ لصذلح علنجن َعلرج دتدبغ مل كا ن  عخرتذ ه: علرلصداغ  علضذتاب 
 . عللذدَتل علرج دتدبغ علرل   دت تذدرخ ع  علت لذنج

 Advancedأا  عدىرخ ع  ت لىذنج )عل عدى  علنرقى   إلس علرس   عاس (2015قينو )َه مت   عدب 
Grapher َعرجذهذره  للَ رسًانهذ ( عاس رلصدا ااتب علص  )علسذش  عهدذدل( مل عل دذضدذتغ 

َق  ركَلت عدلب عل  عدب ن  )علنلهج عل بعلتذلا تَعرتس مل ن دلب لذتاحغ ( اذلتبغ ن  82رج دتلغ 
َعىب رج دتدىىبغ اذلتىذت علصى  علسذشىى  عهدذدىلغ َرىى  رقدىد  عل َعرد غ إلىى عهنذ: نجن سدلىب إلىىس نجنى

َفذ رندب( ن  كرذب  دذضدذت علص  علسذش  عهدذدلغ  َعلا َل ة )عالقر علذت عهددب  َى    دت نلر
َل ة لمدىهذ Advanced Grapher)تذدرخ ع  ت لذنج )عل عد  علنرق    َعهخ ى ضذتابغ   دت عل غ 

َنلا مل علمصا عهَاغ ن  علسذ ذالعردذ دبت َق  رَصات عل  عدب إلس ( 2015-2014عل  عدل ) غ 
َعب علرج دتدبغ علرل   دىت  َ  م ع نَ  اللب إلصذئدب لصذلح علنجن َج َعب ن  عللرذئجغ نلهذ:  نجن
َ  هىنه عللرىذئج أَصىت علتذلاىبغ تسى   نى  علرَصىدذتغ أهنهىذ: رمسدىا  َعدىاب هىنع علت لىذنجغ مىل ضى ت

Advanced)ا دقب علر  دح تذدرخ ع  ت لذنج   Grapher) مل رساد  نلهذج عل دذضدذت. 
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(غ Algebratorإلس علرسى   عاىس أاى  عدىرخ ع  ت لىذنج ) (2015و الشرع ) ةقرينأَه مت   عدب 
مىل رلادىا علنقىىذ د  علجت دىب َراتدقذرهىذ مىىل لىا علندىألبغ لىى ى ااتىب علصى  علرذدىىع عهدذدىلغ مىىل 

َعرتىىع علتذلاىى ( اذلتىىًذغ َرىى  رقدىىىد  58عل  عدىىب نىى  )َقىى  ركَلىىىت عدلىىب  رج دتىىلغعلنىىلهج عل ذ عه   غ 
َعىىىىىىىىب رج دتدىىىىىىىىبغ   دىىىىىىىىت تذدىىىىىىىىرخ ع  ت لىىىىىىىىذنج  َعرد غ إلىىىىىىىى عهنذ: نجن َه إلىىىىىىىىس نجنىىىىىىىى علسدلىىىىىىىىب تذلردىىىىىىىىذ

((Algebratorَى ت َعهخى ى ضىذتابغ   دىىت لمىح علنلرىى َقى  رَصىىات عل  عدىب إلىىس ذالعردذ دىبغ  غ 
َ  مىىى ع ن َجىىى َعىىب نىىى  عللرىىىذئجغ نلهىىىذ:  َعىىى هنجن ب علرج دتدىىىبغ علرىىىل  اللىىب إلصىىىذئدبغ لصىىىذلح علنجن

َ  هنه عللرذئجغ أَصت عل  عدب تس   ن  علرَصىدذتغ أهنهىذ:  َمل ض َعداب هنع علت لذنجغ    دت ت
 ( مل ر  دح علنقذ د  علجت دب مل عل دذضدذت.Algebratorرَظد  عدرخ ع  ت لذنج )

َجت ع( مل لا علندألب عل  ) أا  عدرخ ع  ت لذنج( 2014عابد وصالحة )الَرقصت   عدب  دذضدب جد
نىىىىلهج عل ذ َعرتىىىع علتذلاىىىمىىىل لىىىذتاحغ َمىىىل علقاىىىع عل دذضىىىلغ لىىى ى ااتىىىب علصىىى  علسذشىىى  عهدذدىىىلغ 

َعرد غ إلىى عهنذ: 64َقى  ركَلىت أمى ع  عدلىب عل  عدىب نىى  ) رج دتىلغعل ( اذلتىًذغ رى  رقدىدنه  إلىس نجنى
َعهخ ى ضذتابغ   دت ت َجت ع(غ  َعب رج دتدبغ   دت تذدرخ ع  ت لذنج )جد َنلا  غذالعردذ دبنجن

َ  ) 2013-2012مىل علسىذ  عل  عدىل ) َجىى َعىب نىى  عللرىذئجغ نلهىذ:  َقى  رَصىىات عل  عدىب إلىس نجن
  َ َمل ضى َعداب هنع علت لذنجغ  َعب علرج دتدبغ علرل   دت ت م ع نَ  اللب إلصذئدب لصذلح علنجن

 دل هنه عللرذئج أَصس علتذلاذ غ تس   ن  علرَصدذتغ كذ  ن  أهنهذ:  تا نلهذج عل دذضدذت علن 
َجت ع( َرتلل ا ع علر  دح علندرخ نب مل هنه عل  عدب  .تت نجدذت رسادندبغ ناا )جد

 Sketchpad)أا  عدرخ ع  ت لذنج )دكر  تذ   إلس علرس   عاس (2014دراوشة )  عدب  ه متَ 
َ  علىىىنعت عل دذضىىىلغ لاىىىالب علصىىى  علرذدىىىع عهدذدىىىل مىىىل نتلىىىث  َنمهىىى عاىىىس علرلصىىىدا عل  عدىىىل 

رقدد  االب علص  علرذدع إلس  لدث ر ّ  رج دتلغعلنلهج عل بعلتذلا تَعرتسغ مل لذتاحعل دذضدذتغ 
َلىىىى ة علىىىىى عئ ة تذدىىىىىرخ ع  ت لىىىىذنج )دىىىىىكر  تىىىىىذ (غ  َى  َعرد غ إلىىىىى عهنذ: رج دتدىىىىبغ   دىىىىىت نلرىىىىى نجنىىىى

َلىىى ة علىى عئ ة ت َعىىب علاذلدىىىبغ   دىىت  َ   ذالعردذ دىىىبَعلنجن َجىىى َقىى  أظهىىى ت عل  عدىىب  علنرسىىذ   عادهىىىذغ 
ع نعت  اللب إلصذ َعلرج دتدبغ مَ  َعرد  علضذتابغ  ئدبغ تد  نرَداذت رلصدا علاالب تد  علنجن

َنىىى  أهىى  رَصىىىدذت هىىىنه عل  عدىىب: رمسدىىىا ا دقىىب علرىىى  دح تذدىىىرخ ع   َعىىىب علرج دتدىىبغ  لصىىذلح علنجن
َعدب تأهندب عدرخ ع  هنع علت لذنج. (Sketchpad)علت لذنج علهل دل  َعلر  مل رساد  عل دذضدذتغ 
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َجت عأا  عدرخ ع  ت لذنج ) إلس علرس   عاس (2013)أبوثابت   عدب  ه متَ   GeoGebra) جد
َعلنؤجاغ لاالب علص  علرذدع عهدذدل مل نتلث عل دذضدذتغ مل  عاس علرلصدا علنتذش غ 

َعرتس َعرد غ إل عهنذ:  رج دتلغعلنلهج عل بعلتذلا تنلذمظب لذتاحغ  َق  ر  رقدد  علسدلب إلس نجن
َل ة عل ع َى  َأخ ى ضذتابغ   دت رج دتدبغ   دت نلر َعلَدذئا علرسادندبغ  ئ ةغ تذدرخ ع  علت لذنج 

َل ة ت ع نعت  اللب تد  ذالعردذ دبعل َ  مَ  َج َق  رَصات علتذلابغ إلس ع   ن   عللرذئجغ نلهذ:  غ 
َعلرج دتدبغ مل نرَداذت عالنذت علااتب مل عل  جب علكادب الخرتذ  علرلصدا  َعب علضذتابغ  علنجن

َمل عخرتذ َق  أَصت علتذلاب علتس هغ  َعب علرج دتدب.  َعلنؤجا لصذلح علنجن   علرلصدا علنتذش غ 
َعق   َجت ع( مل رساد  عل دذضدذتغ  تس ة رَصدذتغ نلهذ: رمسدا ا دقب علر  دح تذدرخ ع  ت لذنج )جد

َ عت ر  دتدب لنسانل عل دذضدذت عاس عدرخ ع  علت لذنج مل ر  دح عل دذضدذت.   
إلس   عدب ( Zengin, Furkan & Kutluca, 2012)وكوتلوكا  دراسة زنقن وفوركانَه مت 

َعرتع علتذلاَ  نلهجًذ رج دتدًذغ  َجت ع( مل رلصدا علااتب مل نذ ة لدذب علناااذتغ  أا  ت لذنج )جد
  دت  مل ر كدذغ ( اذلتًذ ن  علن لاب علاذلَدبغ51راتدع عل  عدب عاس عدلب نؤلمب ن  ) َر ّ 

َل ة لد َعب علرج دتدب  َعب علنجن َجت ع(غ تدلنذ   دت علنجن ذب علناااذتغ تذدرخ ع  ت لذنج )جد
َعب علرج دتدبغ علرل  َق  أشذ ت عللرذئج إلس رمَع كتد  لااتب علنجن علضذتابغ تا دقب تلذئدبغ 

َجت ع(. َمع ت لذنج )جد    دت 
لَا أا  عدرخ ع   (Gecu & Satici, 2012)غيجو وساتيجي َرقصت   عدب أج عهذ كا ن  

  َ ( مل رلصدا االب علص  عل عتع  (Geometer’s Sketchpadعل قندب نع ت لذنج: علص
 ( اذلتًذ ن  االب علص  عل عتع عهدذدلغ50) ن  عهدذدلغ َر  راتدع عل  عدب عاس عدلب نؤلمب

َعرد غ إل عهنذ: رج دتدب نكَلب ن  ) مل ر كدذغ َزم علااتب عاس نجن َعهخ ى 24َ ( اذلتًذغ 
َلصذلح 26ضذتابغ نكَلب ن  ) ع نعت  اللب إلصذئدبغ  َ  مَ  َج َق  أظه ت عللرذئج  ( اذلتًذغ 

َ  عل قندب نع ت لذنج  َعب علرج دتدب علرل   دت تذدرخ ع  علص  Geometer’s)علنجن

Sketchpad). 
لنس مب أا  عدرخ ع  ت لذنج  عد  عالقر علذتغ مل رلصدا ااتب  (2012مسعود )َمل   عدب أج عهذ 

َعرجذهذره  للَ عدرخ ع  علص )علسذش  عهدذد َنهذ علتدذلدبغ  َ د َل ة عالقر علذتغ  ل( مل 
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راتدع  لدث ر  غرج دتلعلنلهج علَعرتع علتذلث  عللذدَب مل عل دذضدذتغ مل ن دلب )قاقدادب(غ
( اذلتًذ ن  االب علص  علسذش  عهدذدلغ لدث ر  عخردذ  64عل  عدب عاس عدلب نؤلمب ن  )
َلس: رج دتدب  َعرد غ عه َعب علضذتابغ نجن َعلنجن َعداب ت لذنج ) عد  عالقر علذت(غ    دت ت

ع نعت  اللب إلصذئدب تد  نرَدا عالنذت ذالعردذ دب  دت ت َ  مَ  َج َق  أظه ت عل  عدب  غ 
َعب علضذتابغ مل عل  جب علكادب الخرتذ  علرلصدا علتس هغ  َعب علرج دتدب َ علنجن االب علنجن

َعلنس مب عوج عئدب َ  َمه  علنمذهد غ  َعاس ض َعب علرج دتدبغ  َلا علنشكالتغ  لصذلح علنجن غ 
َ ة عدرخ ع  ت لذنج ) عد  عالقر علذت( مل  عللرذئجغ أَصس علتذلثغ تس   ن  علرَصدذتغ نلهذ: ض 

َ ة ر  دب نسانل عل دذضدذتغ عاس عدرخ ع  ت لذنج  عد  عالقر علذت.  َكنلا ض   علرساد غ 
  عدب لَا أا  علر  دح تندذع ة عللذدَب عاس  (Bayturan, 2012)بايتوران َق  أج ت 

َعرجذهذره  للَ رسانهذغ  لدث غرج دتلعلنلهج علَعرتع علتذلث  رلصدا علااتب مل عل دذضدذتغ 
غ َر  رقدد  علسدلب إلس مل ر كدذ ( اذلتًذ َاذلتب ن  علص  )علرذدع(60ركَلت عدلب عل  عدب ن  )

َعب رج دتدبغ نكَلب ن  ) َعرد : نجن َعداب ( ا30نجن ذلتًذ َاذلتبغ   دت نذ ة عل دذضدذت ت
َعب ضذتاب نكَلب ن  ) َنجن . ذالعردذ دب( اذلتًذ َاذلتبغ   دت لمح علنذ ة ت30عللذدَبغ 

ع نعت  اللب إلصذئدب تد  نرَداذت رلصدا علااتبم رسزى إلس  َ  مَ  َج َأظه ت لرذئج عل  عدب 
َعب علرج دتدب. َلصذلح علنجن  ا دقب علر  دحغ 

إلس قدذح أا  عدرخ ع  ت لذنج رسادنل نلَدبغ مل رلصدا ااتب  (2011مفلح )عدب َه مت    
رشكات علسدلب ن  لدث  غرج دتلعلنلهج علَعرتع علتذلث  علص  علرذدع عهدذدلغ لنذ ة عل دذضدذتغ

َعرد غ ٨٢) َلسغ َر  عخردذ  علنجن ( اذلًتذ َاذلتبغ مل ن  درد  ن  ن ع ح ن د دب ر تدب )إ ت ( عه
َعب رج دتدبغ ر  ح تذدرخ ع  علت لذنج تا دق َكذلت عاس أدذح: نجن َعئلغ  ب عالخردذ  علسش

َكذ  ع   أم ع هذ ) َعب ضذتابغ ر  ر  ددهذ ٤١علرسانل علنلَدبغ  َنجن ( اذلًتذ َاذلتبغ 
َع  هذ)ذالعردذ دبت ع نعت ٤١غ  َج  مَ  ( اذلًتذ َاذلتب. َتس  جنع علتدذلذت َرلاداهذغ رتد  ألر ر

َعب )علرج دتدب(  اللب إلصذ َهل علنجن ئدب لصذلح ا دقب علر  دحغ علرل ردرخ   علت لذنج علرسادنلغ 
َكذنابم  َعضلب علنسذل غ  َ ة َضع خاب  َن  أت ز علرَصدذتغ علرل أَصس تهذ علتذلثغ هل: ض 
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َعونكذلدذت  َمد  عاللردذجذت علتش دبغ  الدرخ ع  ت نجدذت عللذدَبغ َرَظدمهذ مل علرساد غ َر
 علالزنب لنلا. علنذ دب

إلس نس مب أا  عدرخ ع   (Reis & Ozdemir, 2010)ريز و اوزديمر َه مت   عدب 
َجت ع(ت لذنج نلهج عل ذ َعرتع علتذلا ( مل ر  دح علقاع علنكذم  عاس علرلصدا عل  عدلغجد

َهغ إن ركَلت غرج دتلعل الدذت علنرل ةغ عدلب عل  عدب ن  االب علص  علاذلل علاذل ر   مل عل
َعب رج دتدبغ ركَلت ن )رقد َعرد غ إل عهنذ: نجن َع تذدرخ ع  102دنه  إلس نجن ( اذلبغ  ّ د

َجت ع(ت لذنج  َعب ضذتابغ ركَلت ن ))جد َنجن َع ت102غ  َق  أظه ت ذالعردذ دب( اذلب  ّ د غ 
َعب علرج دتدبغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج  ع نعت  اللب إلصذئدبغ لصذلح علنجن َ  مَ  َج عللرذئج 

َج)  (.ت عجد
مق  ه مت إلس نس مب  (Saha, Ayob, &Tarmizi, 2010)َرذ ندزه غَأدَب غَأنذ   عدب دذهذ

َعرتع علتذلا َ ( تنذلدزدذغ  َعالنت َجت ع( عاس رلصدا علااتب مل )ك نلهج عل َ أا  عدرخ ع  ت لذنج )جد
رقددنه  إلس ن  االب علن لاب علاذلَدبغ ر   غ( اذلتذً 53ن ) عل  عدب عدلب لدث ركَلت غرج دتلعل

َمع ق  عره  علتص دب َعرد غ  علنكذلدب َ نلخمضل علق  ة -علنكذلدب )ن رمسل علق  ة علتص دب -نجن
َعب علرج دتدبغ ن  علااتب نلخمضل علق  ة علتص دب-علتص دب علنكذلدبغ -علنكذلدب(غ إن ركَلت علنجن

َعب علضذتابغ ن  علااتب ن رمسل علق  ة علتص دب َق  أ-َعلنجن ظه ت لرذئج عل  عدبغ علنكذلدبغ 
َعب علرج دتدبغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج  ع نعت  اللب إلصذئدب لصذلح علنجن َ  مَ  َج

َجت ع(.  )جد
َجدذ عللذدَب عاس  (Shirvani, 2010)شيرفاني َمل   عدب أج عهذ  َل لنس مب أا  عدرخ ع  ركل

َعرتع علتذلث  ركَلت عدلب لدث  غرج دتلعلنلهج علأ ع  علااتب نر لل علرلصدا مل عل دذضدذتغ 
َعرد غ 127عل  عدب ن  ) َزعت عاس نجن الدذت علنرل ةغ  َه مل عل ( اذلتًذ مل علص  عهَا علاذل

َعهخ ى ضذتابغ نكَلب ن  )65إل عهنذ: رج دتدبغ ركَلت ن  ) َق  أظه ت 62( اذلتًذ  ( اذلتًذ. 
َع عللذدَب م َع لرذئج عل  عدبغ رلدلًذ مل أ ع  علااتب علند  عدرخ ن ل علرسا غ نقذ لب نع علند    د

 .ذالعردذ دبت
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كذ  عله   عل ئدح نلهذغ قدذح أا  عدرخ ع  نلهج عل دذضدذت  (2010العمري)مل   عدب أج عهذ َ 
َ  عل دذضدذت علنلَدتبغ َنس مب إ  عا علااتب لنمه أَ  علنلَدبغ مل رسا  علنمذهد  عل دذضدبغ 

مل  ( اذلتذً 62ركَلت علسدلب عل  عددب ن  ) لدث غدتلرج  علنلهج علَعرتع علتذلث  لَدتب علرساد غ
َعب رج دتدب29غ نله  )عه    َعداب عولر لت  غ( كنجن َع تا دقب علرسا  فد  علنرزعن غ ت رسان

َع ت33َ) َعب ضذتابغ   د ع نعت  اللب ذالعردذ دب( اذلتًذ كنجن َ  مَ  َج َأشذ ت عللرذئج إلس  غ 
َعداب علرساد  علنلَدب إلصذئدب ل ى ااتب علص  علسذش غ رسزى  إلس ا دقب علر  دحغ ت

َن  أه  علرَصدذتغ علرل أَصس تهذ علتذلث: عدرخ ع  علنلهذج علنلَدب  َعب علرج دتدب(غ  )علنجن
َنذت مل علنلذهج عل  عددب. َجدذ علنسا َل َعل تركل َعل َع  خذا علنمذهد غ   مل ر  دح عل دذضدذتغ 

لس   عدب أا  عدرخ ع  ت لذنج إت ت ج ع    عدبم ه م (Idris, 2009)إدريس َقذ  
(Geometer’s Sketchpad)   َمع ندرَدذت )مذ َعلرمكد  علهل دلغ  مل علرلصدا عل  عدلغ 

َعرتع علتذلث  غ ن  علن لاب ( اذلتذً 31ركَلت عدلب عل  عدب ن  )لدث  غرج دتلعلنلهج علهدا(غ 
َعرد غ إل عهنذ: رج دعوتر عئدب مل نذلدزدذ  ( اذلتًذغ16تدب كذ  ع  هذ )غ ر  رقددنه  إلس نجن

َعهخ ى: ضذتابغ كذ  ع  هذ )Geometer’s Sketchpad)   دت تذدرخ ع  ت لذنج  )15 )
َعداب  ع نعت  اللب إلصذئدبعالعردذ دباذلتًذغ   دت ت َ  مَ  َج َق  أظه ت عللرذئجغ  لصذلح  غغ 

َعب علرج دتدبغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج  .(Geometer’s Sketchpad) علنجن
ت  عدب ه مت إلس علرس   عاس أا   (Bintas & Camli, 2009) بنتاس وكامليَقذ  كا ن  

َنل: علقذد  علنشر ا عهكت غ  علرسا غ تندذع ة عللذدَب مل لا علندألب عل دذضدبغ عاس نمه
َمع ت نجدب علمال َعلنضذع  علنشر ا عهصغ غ إن اَّ  َعرتع غ   علتذلاذ  ت لذنج لذدَتل 

( اذلب ن  ااتب علص  علدذ ح 102َق  ركَلت عدلب عل  عدب ن  ) غرج دتلعللهج نعل ذ علتذلا
َع  هذ ) َعرد غ إل عهنذ: رج دتدب  َزعد  عاس نجن َل ة 51عهدذدل مل ر كدذغ ن ( اذلتًذغ   دت 
َعب ضذتابغ نكَلب ن  ) َنجن َل ة 51عهع ع  تذدرخ ع  علت لذنج عللذدَتلغ  ( اذلتًذغ   دت عل

َعب علرج دتدبغ  دبذالعردذنعرهذ ت ع نعت  اللب إلصذئدب لصذلح علنجن َ  مَ  َج َأظه ت عللرذئجغ  غ 
َعداب علت لذنج.  علرل   دت ت
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( علرل ه مت إلس عدرقصذ  أا  عخرال  لنا 2006) الهرش و عبابنة و الداللعةَمل   عدب 
 عل دذضدذت علص  عهَا عهدذدلغ مل نذ ة اذلتذتعلر  دح مل ت نجدرد  رسادندرد غ مل رلصدا 

َعرتع علتذلامل عال    غ ر  رقدد  اذلتب( 42ركَلت عدلب عل  عدب ن  ) لدث غرج دتلعلنلهج عل َ غ 
َعرد  َعئدبغ غأم ع  عدلب عل  عدبغ إلس نجن َلس: ) تا دقب عش َعب علرج دتدب عه غ اذلتب( 21علنجن

َعب علرج دتدب علاذلدب  َعلنجن غ رسانت اذلتب( 21)رسانت تأداَب علرساد  علخصَصل علنلَدبغ 
ع نعت  اللب إلصذئدب مل  َ  مَ  َج َأظه ت لرذئج عل  عدبغ  تأداَب عهلسذب علرسادندب علنلَدتبغ 
َعب علرل رسانت تلنا عهلسذب علرسادندب  َعرد غ لصذلح علنجن علرلصدا علنتذش  تد  علنجن

 علنلَدتب. 

 :ومتغيرات أخرىدافعية ل والالتحصيثانيًا: دراسات في أثر استخدام البرامج الحاسوبية على 
رلذَا علتذلث مل هنع علنجذا   عدذت أج دتم لنس مب أا  عدرخ ع  ت نجدذت عللذدَب عاس 
عل عمسدبغ للَ رسا  عل دذضدذتغ لدث اتقت عل  عدذت عاس عدلذت   عددبغ ن  نخرا  علن علا 

َهنه عل  عدذت هل:   علرسادندبغ 
َجت ع( مل إه مت علرل  (2015) قادر و محي الدين  عدب   لس علرس   عاس مذعادب ت لذنج )جد

َعرتع علتذلا غرلصدا ااتب علص  علسذش  نلهج عل ذ َزدذ ة  عمسدره  للَ   عدب عل دذضدذتغ 
غ ر  رقددنه  إلس مل علس عع ( اذلتذً 52لدث ر  راتدع عل  عدب عاس عدلب نكَلب ن  ) غرج دتلعل

َع  هذ ) َعرد غ إل عهنذ: رج دتدب  اذلتًذغ   دت عل دذضدذتغ تذدرخ ع  ت لذنج ( 26نجن
َعهخ ى ضذتاب نكَلب ن  ) َجت ع(غ  َى عل دذضل26)جد ذلا دقب ت لمدر ( اذلتًذغ   دت علنلر

ع نعت  اللب إلصذئدبغ تد  نرَدال عالنذت عالعردذ دب َ  مَ  َج َق  رَصات عل  عدب إلس  غ 
َعب َعب علضذتابغ لصذلح علنجن َعلنجن َعب علرج دتدبغ  ع نعت  علنجن َ  مَ  َج َكنلا  علرج دتدبغ 

َعب علضذتابغ عاس نقدذح  َعلنجن َعب علرج دتدبغ   اللب إلصذئدبغ تد  نرَدال  عمسدب علنجن
َ  عللرذئج أَصس علتذلاذ غ تس ة  َعاس ض َعب علرج دتدبغ  عل عمسدب للَ رسا  علهل دبغ لصذلح علنجن

َألسذب ع َ غ كذ  ن  أهنهذ: رتلل عدرخ ع  علت نجدذتغ  َعلرساد  مل أن للذدب عالللل لارسا  
 علن ع ح.
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علرل ه مت إلس علرس   عاس أا  ت لذنج رسادنل نلَدبغ قذئ  عاس ( 2014الرويلي) َمل   عدب
َعل عمسدب للَ رسا  عل دذضدذت  نهذ عت علرمكد  عوت ععل مل علرلصداغ َرلندب علرمكد  عل دذضلغ 

َهغ مل علنناكب ع َ دبغل ى اذلتذت علص  عهَا علاذل  غرج دتلعلنلهج علَعرتع علتذلث  لس تدب علدس
َق  ر  رقددن65عدلب عل  عدب ن  ) َركَلت َعرد غ إل عهنذ: ضذتابغ  هذ( اذلتبغ  إلس نجن

َع  ه  )ذالعردذ دب( اذلتبغ   دت ت30َع  ه  ) َعب رج دتدبغ  َنجن َمع 35غ  ( اذلتب   دت 
َ  م َج َق  أظه ت لرذئج عل  عدبغ  ح علنلَدتبغ  ع نعت  اللب إلصذئدب مل رلصدا عل َ   َ

ح  َعب علرج دتدبغ علرل   دت تذدرخ ع  عل َ  َمل نقدذح عل عمسدبغ لصذلح علنجن علاذلتذتغ 
 علنلَدتب.

لس عدرقصذ  أا  علر  دح تذدرخ ع  إ (2014الربيع، وغوانم  )و مفلح، و الجراح، َه مت   عدب 
َى  عمسدب عل غعللذدَب  غرج دتلعلنلهج عل َ َعرتع علتذلا ذتغللَ عل دذضد االبمل رلدد  ندر
غ َر  رقدد  علسدلب مل عال    ( اذلتًذ ن  ااتب علاذلل عهدذدل43عل  عدب ن  ) عدلبركَلت لدث 

َع  ه  ) َعرد غ إل عهنذ: ضذتابغ  َع ت21إلس نجن َعب عالعردذ دبذلا دقب ( اذلتًذغ   د َنجن غ 
َع  ه  ) َع تذدرخ ع  علت ( اذلتذً 22رج دتدبغ  َ    د َج َق  أظه ت لرذئج عل  عدب   لذنج علرسادنلغ 

َعب علرج دتدبغ  ع نعت  اللب إلصذئدبغ مل رلصدا علاالب مل نقدذح عل عمسدبغ لصذلح علنجن مَ 
 علرل   دت تذدرخ ع  علت لذنج علرسادنل.

مل رلصدا ااتب  Cabri 3D)لنس مب أا  علر  دح تذدرخ ع  ت لذنج ) (2014عمر )مل   عدب َ 
َ رسانهذ مل نلاقب لذتاحغعلص  عل َ عمسدره  لل َل ة علهل دبغ   بعلتذلا تَعرتس اذن  عهدذدل مل 

( اذلتب ر  رقددنه  إلس 72لدث ر  راتدع عل  عدب عاس عدلب نكَلب ن  ) غرج دتلعلنلهج عل
َل ة علهل دب ن  كرذب عل دذضدذت )علص  علاذن (  َعرد غ إل عهنذ: رج دتدبغ   دت  نجن

َل ة لمدهذ تتذدرخ ع  علت ل َأخ ى ضذتابغ   دت عل َق  رَصات عل  عدب عالعردذ دبذلا دقب ذنجغ  غ 
َعب  َعلنجن َعب علرج دتدبغ  ع نعت  اللب إلصذئدبغ تد  نرَدال عالنذت علنجن َ  مَ  َج إلس: 
ع نعت  اللب إلصذئدبغ تد  نرَدال  َ  مَ  َج َكنلا  َعب علرج دتدبغ  علضذتابغ لصذلح علنجن

َعب عل َعب علضذتاب عاس نقدذح عل عمسدبغ للَ رسا  علهل دبغ لصذلح  عمسدب علنجن َعلنجن رج دتدبغ 
َ  عللرذئج أَصت علتذلابغ تس ة رَصدذتغ نلهذ: رمسدا ا دقب  َعاس ض َعب علرج دتدبغ  علنجن



44 
 

َ عت ر  دتدب لنسانل عل دذضدذتغ مل   Cabri 3D)علر  دح تذدرخ ع  ت لذنج ) َ ة عق    َض 
 ساد  عل دذضدذت.عدرخ ع  علت لذنج مل ر

َجت ع إلَا أا  عدرخ ع  ت لذنج رسادنل ندرل   (2013البلوي )َمل   عدب  لس ت لذنج )جد
GeoGebra  َمل عل عمسدب للَ رسا  عل دذضدذتغ ل ى ااتب علص ( مل لا علندألب عل دذضدبغ 

َ دبغ لاسذ  عل  عدل  َهغ مل علنناكب علس تدب علدس نلهج لعَعرتع علتذلث   غ2013عهَا علاذل
َعرد غ  َزدسهذغ ر  رذً ( اذلت64ن  ) نكَلبعدلب لدث ر  راتدع عل  عدب عاس  غرج دتلعل إلس نجن

َع  هذ ) َع  هذ عالعردذ دبذلا دقب غ   دت تذً ( اذلت31إل عهذ: ضذتابغ  َعب رج دتدبغ  َنجن غ 
َق  تدلت  ذً ( اذلت33) َجت ع(غ  َمع علت لذنج علرسادنل علندرل  إلس ت نجدب )جد لرذئج هنه   دت 

َ  م ع نَ  اللب إلصذئدبغ مل لا علند َج َجت ع( أعل  عدب إلس  لبغ رسزى إلس عدرخ ع  ت لذنج )جد
َجَب عدرخ ع  ت لذنج  َكنلا أدضًذ تذللدتب لا عمسدب للَ رسا  عل دذضدذتغ أَصت هنه عل  عدبغ ت

َ ة رساد  نسانل عل دذضدذت عاس عدرخ ع َجت ع( مل رساد  عل دذضدذتغ َتض     علت لذنج.)جد
 Excel) :إلس علكش  ع  أا  علر  دح تذدرخ ع  ت لذنجل (2013جرار )َه مت   عدب 

َ(PowerPoint  َه َ عمسدره  لل َل ة عولصذ غ  مل رلصدا ااتب علص  علاذن  عهدذدلغ مل 
لدث ر  راتدع عل  عدب عاس عدلب نكَلب ن   غرج دتلعلنلهج علَعرتع علتذلث  مل نلاقب لذتاحغ

َزدسه  ( 74) َعب رج دتدب:  عاساذلتًذغ ن  ااتب علص  علاذن  عهدذدلغ ر  ر َعرد غ نجن نجن
َعب ( اذلتذً 37نكَلب ن  ) َعب عهخ ىغ نجن َعلنجن َل ة عولصذ  تذدرخ ع  عللذدَبغ  غ   دت 

َل ة لمدهذ ت( اذلتذً 37ضذتاب نكَلب ن  ) َ  ذالعردذ دبغ   دت عل َج َأظه ت لرذئج عل  عدب   .
ع نعت   ع مَ  َ  مَ  َج َكنلا  َعب علرج دتدبغ  اللب إلصذئدب مل رلصدا علااتبغ لصذلح علنجن

َعب علرج دتدب.  نعت  اللب إلصذئدبغ تد  نرَداذت  عمسدب علااتبغ لصذلح علنجن
ت  عدبم ه مت  (Haiyan, Atsusi, &Mansureh, 2010)هيان وأتسيوسي ومانسوره َقذ  

َ عمسدره  للَ رسا  عل دذضدذتغ إلس قدذح أا  ألسذب لذدَتدب ل داب عاس  علرلصدا عل  عدلغ 
الدذت  ( اذلتًذ َاذلتبغ193ركَلت عدلب عل  عدب ن  ) غ لدثرج دتلعلنلهج عل َ َعرتع علتذلا مدذل

َعرد غ ضذتاب:   دت نذ ة عل دذضدذتغ تذدرخ ع  إ َزدسهذر  ر علنرل ةغ علا دقب لس نجن
َأخ ى رج دتدبغ رسانت تذدرخ ععالعردذ دب ع غ  َ  مَ  َج َق  أظه ت عللرذئجغ    عهلسذب عللذدَتدبغ 
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َكنلا رلدلت  عمسدره  أدضذً للَ  غنعت  اللب إلصذئدب َعب علرج دتدب مل علرلصداغ  لصذلح علنجن
  رسا  عل دذضدذت. 

 تعقيب الباحث على مجمل الدراسات ذات الصلة: 3.2
َه هذ إلس  َ  نذ رق  غ أشذ ت عل  عدذت نعت علصاب مل ج عها  علنه رر كر ت عنج عللذدَب مل ض

َفد هذ ن  علنرغد عت  غعلنخرامب عاس علرلصدا عل  عدلغ َ/أَ عل عمسدب للَ رسا  عل دذضدذتغ 
َ  أا  إدجذتل َج َق  أظه ت لرذئجهذ تشكا عذ غ عاس  الدرخ ع   غعهخ ى مل عل دذضدذتغ 

َعداب عللذد َعلَدذئا علرسادندب ت َبغ عاس علرلصدا عل  عدلغ علت نجدذت علرسادندب علنخرامبغ 
 غَعل عمسدب أَ علنرغد عت عهخ ى علق دتب ن  علرلصداغ ناا: علرمكد  عل دذضل أَ علشتدر تذل عمسدب

َعلقاع ن  عل دذضدذت  .أَ علنعت عل دذضل كذالرجذهذت 
َتس  ع ض عل  عدذت علدذتقب نعت علصابغ قذ  علتذلث تتلذ  ناخص لا  عدذت علدذتقبغ عاس شكا  

َنرغد عت عد  ( علنه درضن : 2:2َا عاللرل  ق  )علج  َعلمئب علندره مبغ  علتذلثغ َدلب عل  عدبغ 
َعلت لذنج علرسادنل علندرخ  .  عل  عدبغ 

  ذات الصلة( ملخص الدراسات 2.2الجدول رقم )
 باحث  اسم ال
 والسنة 

 علت لذنج علرسادنل علنكذ  متغيرات الدراسة الفئة المستهدفة

Bulut et al. 2016 ر كدذ علنس مب علنمذهدندب علاذلث عهدذدل GeoGebra 
َعالرجذهذت  علخذنح عهدذدل 2015علتزع هغ  َند دذ   ماداد  علرلصدا  نذدك 

 مال 
َعلرمكد   علرذدع عهدذدل 2015عشَ غ  علرلصدا 

 علتص ه
 Cabri نص 

Geometry 2 
plus 

َعالرجذهذت علسذش  عهدذدل 2015قدلَغ   Advance اد ماد علرلصدا 
Grapher 

َنلل  قذ   
 2015عل د غ

َعل عمسدب علسذش  عهدذدل  GeoGebra علس عع علرلصدا 
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 Algebrator عال    لا علندألب علرذدع عهدذدل 2015علش مغ َ ق دلبغ أ
َعلقاع مل  علسذش  عهدذدل 2014سذت  َ صذللب عل لا علندألب 

 عل دذضدذت
 GeoGebra ماداد 

 َعلخَ  علج عحغ 
(2014) 

ح  عال    عل عمسدب علاذلل عهدذدل عل َ 
 علنلَدتب 

َعل عمسدب علاذن  عهدذدل 2014عن غ   Cabri 3D ماداد  علرلصدا 
َ   علرذدع عهدذدل 2014  عَشبغ  َنمه علرلصدا 

 علنعت عل دذضل
 SketchPa ماداد 

دالغ  َه 2014علَ  َعل عمسدب  عهَا اذل علرلصدا 
 َعلرمكد  عل دذضل

ت لذنج رسادنل  َ دبعلدس
 نلَدب

علرلصدا علنتذش   علرذدع عهدذدل 2013أتَاذتتغ
 َعلنؤجا

 GeoGebra ماداد 

َهغ  َه 2013علتا َعل عمسدب عهَا اذل َ دب لا علندألب   GeoGebra علدس
علرلصداغ علنس مب  علاذن  عهدذدل 2013ج ع غ 

علنمذهدندبغ علنس مب 
ج عئدبغ لا عو

َعل عمسدب  علنشكالت 

 & Excel ماداد 
PowerPoint 

َ غ  علرلصداغ علنس مب  علسذش  عهدذدل 2012ندس
علنمذهدندبغ علنس مب 

ج عئدبغ لا عو
َعالرجذهذت  علنشكالت 

  عد  عالقر علذت ماداد 

Gecu & Satici, 
2012 

 Geometers تركيا علرلصدا عل عتع عهدذدل
Sketchpad 

Bayturan, 2012 ت لذنج نلَدب ر كدذ َعالرجذهذت علرلصدا علرذدع عهدذدل 
Zengin, Furkan & 

Kutluca, 2012 
 GeoGebra تركيا علرلصدا عل  عدل علن لاب علاذلَدب

 ت لذنج نلَدب عال    علرلصدا علرذدع عهدذدل 2011نماحغ 
Reis & Ozdemir, 

2010 
َهعلعلاذلل  الواليات  علرلصدا اذل

 المتحدة

GeoGebra 

Saha, et al., 2010 ماليزيا علرلصدا  علن لاب علاذلَدب GeoGebra 

Shirvani, 2010  َهعلعهَا الدذت  علرلصدا اذل  ت لذنج نلَدبعل



47 
 

  علنرل ة
Haiyan, et al., 

2010 
َعل عمسدب علن لاب علاذلَدب الدذت علرلصدا   عل

 علنرل ة
 ألسذب لذدَتدب

Idris, 2009 َعلرمكد   علن لاب عوتر عئدب علرلصدا 
 لعلهل د

 Geometer’s ماليزيا

Sketchpad 

 نلهج نلَدب عال    علنمذهد  عل دذضدب علسذش  عهدذدل 2010علسن هغ 
Bintas & Camli, 

2009 
َند دذ   ر كدذ علندألب عل دذضدب علدذ ح عهدذدل نذدك 

 مال 
عله  غ عتذتلب َ 

 2006عل اللسبغ 
علرساد   عال    علرلصدا عل  عدل عهَا عهدذدل

دبغ علنلَ 
عهلسذب علرسادندب 

 علنلَدتب

 موقع الدراسة الحالية من الدراسات ذات الصلة: 4.2
رشذتهت عل  عدب عللذلدبغ نع نجنا عل  عدذت نعت علصابغ مل عرتذعهذ علنلهج علرج دتلغ  .1

َجت عغ  َهل: )جد علنه نّك  علتذلث ن  إج ع  نقذ لبغ تد  علت عنج علرسادندب علاالابغ 
َ عمسدره  للَ رسا   ج عمنذردكذغ  عد  عالقر علذت( مل علرلصدا عل  عدل ل ى علااتبغ 

 عل دذضدذت.
رخرا  عل  عدب عللذلدب ع  نجنا عل  عدذت علدذتقب نعت علصابغ مل ععرنذ هذ االاب ت عنج  .2

َ عمسدره  للَ رسانهذ  لذدَتدب نخرامبم وج ع  نقذ لب مل رأاد هذ عاس رلصدا علاالبغ 
َعلخَ  غ تدلنذ نهتت جندع عل    غ إلس نقذ لب )2006عدذت علدذتقب تذدرالذ    عدب )عله   

َعل  مقاغ نع   .عالعردذ دبعلا دقب ت لذنج رسادنل 

 وقد استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة ذات الصلة فيما يأتي: 

َعجب علقدذ  تهذغ مل   عدب أا  عدرخ ع  علت نجدذت عللذدَتدب عاس .1 َعت عل  نس مب علخا
َ عمسدره  للَ رسانهذ.   رلصدا علاالبغ 
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َنهذ علتدذلدبغ تذدرخ ع  علت عنج  .2 َ د َل ة عالقر علذتغ  ح  عدركشذ  كدمدب إعذ ة صدذفب  َ 
َكدمدب عنا ننك ة علرلضد  تذدرخ ع  علت نجدذت علرسادندب.علرسادندب علنخرامب  غ 

َنقدذح عل ع .3 َعلتس هغ  مسدب للَ رسا  نس مب كدمدب إع ع  عخرتذ  علرلصدا علقتال 
 عل دذضدذت.

َختذدذهذ. .4 َنكَلذرهذ     عدب علت عنج علرسادندبغ 
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 الفصل الثالث
جراءاتها  منهجية الدراسة وا 
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 َالية تطبيق الدراسة 10:3
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 الفصل الثالث

جراءاتها منهجية الدراسة  وا 

 المقدمة: 1.3
َعرهذغ َص ع لَص  َ رضن  هنع علمصا: نلهج عل  عدبغ  َعللدب رصند  أ  َعدلرهذغ  نجرنسهذ 

َعلنسذلجب  ج ع عت عل  عدبغ  َع  َعت َاتذرهذغ  هذغ َصسَتذت راتدع عولصذئدب علرل عدرخ نرعه 
  عل  عدب.

 منهج الدراسة: 2.3
أا  عدرخ ع   الدرقصذ شتر علرج دتلم  رصند عدرخ   علتذلث مل هنه عل  عدب علنلهج علرج دتلغ ت

َ عمسدره  للَ  االاب ت عنج لذدَتدبغ عاس رلصدا ااتب علص  علسذش  عهدذدل مل عل دذضدذتغ 
َعذترسّانهذغ َدرضن   َعلرل ررااب أ تع نجن  هل: غهنع علنلهجغ عدرخ ع  علرج تب علند علدبغ 

َع علىىىىند   ااتىىىىىب علصىىىى  علسذشىىىىى نكَلىىىىىب نىىىى   :المجموعـــــة التجريبيـــــة األولـــــى .1 َلىىىىى ة   دىىىىى
َنهذ علتدذلدىىىىىىىىىىبغ تذدىىىىىىىىىىرخ ع  ا دقىىىىىىىىىب علرىىىىىىىىىى  دح علقذئنىىىىىىىىىىب عاىىىىىىىىىىس عدىىىىىىىىىىرخ ع   َ دىىىىىىىىىى عالقر علىىىىىىىىىذت 

َجت ع   (.GeoGebraت لذنج )جد
َععلىىىىند   علسذشىىىىى  علصىىىىى  ااتىىىىبنكَلىىىىىب نىىىىى   :الثانيـــــة المجموعـــــة التجريبيـــــة .2 َلىىىىى ة    دىىىىى

َنهذ علتدذلدىىىىىىىبغ لاصىىىىىىى  علسذشىىىىىىى  عهدذدىىىىىىىلغ تذدىىىىىىىرخ ع  ا دقىىىىىىىب علرىىىىىىى  دح  َ دىىىىىىى عالقر علىىىىىىذت 
 (.Graphmaticaعلقذئنب عاس عدرخ ع  ت لذنج )ج عمنذردكذ 

َععلىىىىىند   علسذشىىىى  علصىىىىى  ااتىىىىىبنكَلىىىىىب نىىىى   :المجموعـــــة التجريبيـــــة الثالثـــــة .3 َلىىىىى ة    دىىىىى
َنهذ علتدذلدىىىىىىىبغ لاصىىىىىىى  علسذشىىىىىىى  عهدذدىىىىىىىلغ تذدىىىىىىىرخ ع  ا دقىىىىىىىب علرىىىىىىى  دح عالقر   َ دىىىىىىى علىىىىىىذت 

 (. عد  عالقر علذتعلقذئنب عاس عدرخ ع  ت لذنج )
َععلىىىىىىىىىند   علسذشىىىىىىىىى  علصىىىىىىىىى  ااتىىىىىىىىىبنكَلىىىىىىىىىب نىىىىىىىىى   :المجموعـــــــــة الضـــــــــابطة .4 َلىىىىىىىىىى ة    دىىىىىىىىى

َنهذ علتدذلدىىىىىىىىىىىىىبغ لاصىىىىىىىىىىىىىى  علسذشىىىىىىىىىىىىى  عهدذدىىىىىىىىىىىىىلغ تذدىىىىىىىىىىىىىرخ ع   َ دىىىىىىىىىىىىى علا دقىىىىىىىىىىىىىىب عالقر علىىىىىىىىىىىىىذت 
 .عالعردذ دب
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َمىىىىع علكرىىىذب علنقىىىى   مىىىل مادىىىىاد غ لاسىىىذ  عل  عدىىىىل َنلىىى َقىىى  عدىىىىرخ   علتذلىىىىث 2016-2015ا   غ 
 رصند  عل  عدب عاس علللَ عاللرل:

EG1: O1   X1   O2   O3  

EG2: O1   X2   O2   O3 

EG3: O1   X3   O2   O3 

CG : O1          O2   O3 

 
َع(EG1لدىىىىىىث دشىىىىىىد  عل نىىىىىىز َلىىىىىىىسغ  َعىىىىىىب علرج دتدىىىىىىب عه َعىىىىىىىب( EG2ل نىىىىىىز )( إلىىىىىىىس علنجن  لىىىىىىس علنجن

َعل نىىىىىىىىىز ) َعىىىىىىىىىب EG3)علرج دتدىىىىىىىىىب علاذلدىىىىىىىىىىبغ  َعل نىىىىىىىىىىز ) إلىىىىىىىىىىس علنجن إلىىىىىىىىىىس ( CGعلرج دتدىىىىىىىىىىب علاذلاىىىىىىىىىبغ 
َعىىىىىىىىىىب َهىىىىىىىىىىىل 1X(َكنىىىىىىىىىىذ دشىىىىىىىىىىد  عل نىىىىىىىىىىز علضىىىىىىىىىىذتابغ  علنجن َلىىىىىىىىىىسغ  ( إلىىىىىىىىىىس علنسذلجىىىىىىىىىىب علرج دتدىىىىىىىىىىب عه

َجت ع ت لىىىىىىىىىىىىىىذنج  علرىىىىىىىىىىىىى  دح تذدىىىىىىىىىىىىىىرخ ع    لىىىىىىىىىىىىىىس علنسذلجىىىىىىىىىىىىىىب إ( 2X(( َ عل نىىىىىىىىىىىىىىز GeoGebra)جدىىىىىىىىىىىىىى
َهىىىىىىىىل علرىىىىىىىى  دح تذدىىىىىىىىرخ ع  ت لىىىىىىىىذنج )ج عمنذردكىىىىىىىىذ علرج دتدىىىىىىىى ( َ عل نىىىىىىىىز Graphmaticaب علاذلدىىىىىىىىب 

)3X )َهىىىىىىىل علرىىىىىىى  دح تذدىىىىىىرخ ع  ت لىىىىىىىذنج ) عدىىىىىىى  عالقر علىىىىىىىذت(غ إ لىىىىىىس علنسذلجىىىىىىىب علرج دتدىىىىىىىب علاذلاىىىىىىبغ 
َعل نىىىىىىىىز )إلىىىىىىىىس  O)1َدشىىىىىىىد  عل نىىىىىىىىز ) إلىىىىىىىىس عخرتىىىىىىىىذ  علرلصىىىىىىىىدا  O)2عخرتىىىىىىىىذ  علرلصىىىىىىىىدا علقتاىىىىىىىىلغ 
َعل نز )  دذح عل عمسدب للَ رسّا  عل دذضدذت.لس نقإ O)3علتس هغ 

 مجتمع الدراسة:  3.3
ااتىىىىىىىب علصىىىىىى  علسذشىىىىىىى  عهدذدىىىىىىىلغ علندىىىىىىىجاد  مىىىىىىىل ن د دىىىىىىىب جندىىىىىىىع ركىىىىىىَّ  نجرنىىىىىىىع عل  عدىىىىىىىب نىىىىىىى  

َعلرساىىىىىىىىد  مىىىىىىىل ن د دىىىىىىىىب )قتذادىىىىىىىب( مىىىىىىىىل علمصىىىىىىىا عل  عدىىىىىىىىل عهَاغ لاسىىىىىىىىذ    غ 2016-2015علر تدىىىىىىىب 
َمىىىىىع إلصىىىىىىذئد ذً ( اذلتىىىىىى2601) َعلتىىىىىذلغ عىىىىىى  ه  َنلىىىىىىا  َعلرساىىىىىىد  َاذلتىىىىىىبغ  مىىىىىىل ذت ن د دىىىىىىب علر تدىىىىىىب 

َزعد  عاس )2016-2015)قتذادب(  لاسذ  عل  عدل   ( شستب.92 غ ن

 الدراسة:عينة  4.3
نىىىى  ااتىىىىب علصىىىى  علسذشىىىى  عهدذدىىىىلغ مىىىىل ن د دىىىىب )قتذادىىىىب( مىىىىىل  رىىىى  راتدىىىىع عل  عدىىىىب عاىىىىس عدلىىىىب

َعل ب علاذلَدىىىىىىىىبغ َن  دىىىىىىىىىب علشىىىىىىىىهد  عىىىىىىىىزت أتىىىىىىىى نىىىىىىىىى   ن  دىىىىىىىىرل: عتىىىىىىىى  علتداىىىىىىىىذ  عهدذدىىىىىىىىدب علاذلدىىىىىىىىبغ 
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َزدىىىىىىىىع أمىىىىىىىىى ع  عدلىىىىىىىىىب 2:3)  غ َدتىىىىىىىىىد  علجىىىىىىىىى َا2016-2015علمصىىىىىىىىا عل  عدىىىىىىىىىل عهَاغ لاسىىىىىىىىذ   ( ر
َعب عل  عدب َعلنجن  .رتسًذ لان  دب 

َنلىىىىىىىىا ه  علن  دىىىىىىىىرد  نجهزرىىىىىىىىىذ   َ ة قصىىىىىىىىى دبم  َ رد غ تصىىىىىىىى َقىىىىىىىى  رىىىىىىىى  عخردىىىىىىىىذ  علن  دىىىىىىىىىرد  علنىىىىىىىىنك
ب تشىىىىىىىكا جّدىىىىىى َعىىىىىىذت علرج دتدىىىىىىىبغ َ تىىىىىىأجهزة لذدىىىىىَى َنلذدىىىىىىىب لسىىىىىى   عهمىىىىىى ع  مىىىىىىىل علنجن رسدىىىىىىىد   رىىىىىى ّ   

َقىىىىىىىىىى  أتىىىىىىىىىى ت إ ع ة علن  دىىىىىىىىىىرد غ  َعئلغ  َعىىىىىىىىىذت عه تسىىىىىىىىىىبغ نىىىىىىىىىى  هىىىىىىىىىىنه علشىىىىىىىىىىسبغ تشىىىىىىىىىىكا عشىىىىىىىىىى علنجن
 راتدع عل  عدب. ملانَ  رسذَلًذ َعلنس

 توزيع أفراد الدراسة :(1.3جدول رقم)
َعل ب علاذلَدب ن  دب عت  علتداذ  عهدذددب علاذلدب   ن  دب علشهد  عزت أت

َعب علرج دتدب  علنجن
َلس  عه

عب علنجنَ 
 علرج دتدب علاذلدب

َعب  علنجن
 علرج دتدب علاذلاب

َعب  علنجن
 علضذتاب

َم  علنجن

 علس   علشستب علس   علشستب علس   علشستب علس    علشستب
 110 27 )ب( 26 )أ( 30 )ب( 27 )أ(

 أدوات الدراسة: 5.3
َعلرىىل رهىى   إلىىس  تدبأاىى  عدىىرخ ع  االاىىب تىى عنج  عدرقصىىذ نى  أجىىا رلقدىىع أهىى ع  عل  عدىىبغ   لذدىَى

َجت ع  َ عد  عالقر علذت(عاس رلصدا ااتب  Graphmaticaَ ج عمنذردكذ  GeoGebraَهل: )جد
َعت  َ عمسدىره  للَى رسّانهىذغ مقى  رااىب نلىا عدىرخ ع  أ  علص  )علسذش  عهدذدل( مل عل دذضىدذتغ 

َعشىرنات عاىس:  َنهذ علتدذلدىبغ  َ دى َلى ة عالقر علىذت  )إعىذ ة صىدذفب عل  عدب علرذلدب: علنىذ ة علر  دتدىب ل
َنىنك ة علرلضىد  تذدىرخ ع   َنهذ علتدذلدىبغ تذدىرخ ع  علتى عنج علرسادندىب علاالاىبغ  َ دى َل ة عالقر علذتغ 

َ  عدرخ ع  علت عنج علاالاب علت عنج َى عل دذضل مل ض َعلنلر َ لدا علاذلب الدرخ ع  كا ت لذنجغ  غ 
َى علاىىالب قتىىا راتدىع َعخرتىىذ  رلصىىدال قتاىىل لقدىذح ندىىر َعخرتىىذ  رلصىىدال  علاالاىب(غ  علرج تىىبغ 

َنقدذح عل عمسدب )عالدرتدذ   (.تس ه لقدذح أا  علت عنج علرسادندب عاس علرلصدا عل  عدلغ 
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وجرافماتيكا  ،GeoGebraالمادة التدريبية وفق البرامج التعليمية الثالثة: )جيوجبرا  1.5.3
Graphmatica، :)وراسم االقترانات 

 وصف المادة التدريبية: 1.1.5.3
َلىىىىىىىى ة علاذلدىىىىىىىىبغ نىىىىىىىى  كرىىىىىىىىىذب  - ركَلىىىىىىىىت علنىىىىىىىىذ ة علر  دتدىىىىىىىىب علرىىىىىىىىىل شىىىىىىىىنارهذ هىىىىىىىىنه عل  عدىىىىىىىىب نىىىىىىىىى  عل

َمىىىىىىىع علنلهىىىىىىىذج علمادىىىىىىىادللغ لاسىىىىىىىذ    دذضىىىىىىدذت علصىىىىىىى  علسذشىىىىىىى  عهدذدىىىىىىىل )علمصىىىىىىىا عهَا(غ 
 غ َتسىىىىىىىىىىى  أ  عّااىىىىىىىىىىع علتذلىىىىىىىىىىىث عاىىىىىىىىىىس علتىىىىىىىىىىى عنج علرسادنىىىىىىىىىىب علاالاىىىىىىىىىىىب: 2016-2015عل  عدىىىىىىىىىىل 

َجت ع  َ عدىىىىىىىىىىىىىىى  عالقر علىىىىىىىىىىىىىىذت(غ َرسىىىىىىىىىىىىىىى    Graphmaticaج عمنذردكىىىىىىىىىىىىىىذ َ  GeoGebra)جدىىىىىىىىىىىىىى
َلىىىى ة  َعللدىىىىب عدىىىىرخ عنرغ عخرىىىىذ  هىىىىنه عل َندزعرىىىىر عاىىىىس لىىىى ةغ  عاىىىس أهىىىى  إنكذلدىىىىذت كىىىىا ت لىىىىذنجغ 
َنلىىىىىا تلىىىىىذً  عاىىىىىس ضىىىىىس  علااتىىىىىبغ مىىىىىل عوقر علىىىىىذت  َنلهجدرهىىىىىذغ  لنال نرهىىىىىذ ههىىىىى ع  عل  عدىىىىىب 

َكدمدب إج ع  علرلَدالت علهل ددب َرناداهذ تشكا خذص.  تشكا عذ غ 
َ غ هل:عشرنات علن  -  ذ ة علر  دتدب عاس ع ة تل

َعالقر ع  علم  ه. .1 َجل   عالقر ع  علز
َهل: .2   د  علنلللدذت تذدرخ ع  علرلَدالت علهل ددبغ 

  )صم .  >جغ ± جعلرلَدا ص = ع)ح 
 صم .  >جغ ± ج(علرلَدا ص = ع)ح 
   = ع)ح(. -علرلَدا ص 
 (علرلَدا ص =  ع- .)ح 
 (غ أ  -علرلَدا ص = أ . ع)صم .  >ح 

َهل: إشذ ة .3  عالقر ع غ 
 .إشذ ة عالقر ع  علخال 
 .إشذ ة عالقر ع  علر تدسل 
 .إشذ ة عالقر ع  عللدتل 

َهَ: .4  عالقر ع  نرس   علقذع ةغ 
 .عقر ع  علقدنب علنااقب 
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 عقر ع  أكت  ع   صلدح ]ح[. 
 . عقر ع  نرس   علقذع ة تشكا عذ 

َع - َنهذ علتدذلدبغ مل درب أدذتدعغ ت َ د َل ة عالقر علذت  َنلا 23قع )ر  ر  دح  ( لصب صمدبغ 
َجت ع تذدىىىرخ ع  علتىىىى عنج علرسادنىىىىب علاالاىىىب: )       Graphmaticaج عمنذردكىىىىذ َ  GeoGebraجدىىىى

 َ عد  عالقر علذت(.

باستخدام البرامج  -وحدة االقترانات، ورسومها البيانية –إعادة صياغة المادة التدريبية  2.1.5.3

 و راسم االقترانات(.  Graphmaticaفماتيكا و جرا GeoGebraالتعليمة الثالثة )جيوجبرا 
َلىى ة عل  عدىىىدب علاذلدىىىبغ تذدىىىرخ ع  علتىى عنج علرسادنىىىب علاالاىىىب  - َهىىىل: قىىذ  علتذلىىىث ت عىىىذ ة صىىىدذفب عل

َجت ع  َقىىى  علرىىىىز  علتذلىىىىث  Graphmaticaج عمنذردكىىىىذ َ  GeoGebra)جدىىى َ عدىىى  عالقر علىىىىذت(غ 
َعلر َزع ة علر تدىىىب  َى عل  عدىىىل علنقىىى   نىىى  قتىىىا  -2015ساىىىد  علمادىىىادلدبغ لاسىىىذ  عل  عدىىىىل تىىىذلنلر

َنهذ علتدذلدىىىىىبغ قىىىىى  أعىىىىىّ  ت2016 َ دىىىىىى َلىىىىى ة عالقر علىىىىىذتغ  َى عل دذضىىىىىل ل ذلا دقىىىىىىب  غ إن أّ  علنلرىىىىى
َى عالعردذ دىىىب َقىىى   كىىىز علتذلىىىىث عاىىىس ععرنىىىذ  هىىىنه علتىىىى عنجم كا دقىىىب  ئددىىىدبم لنسذلجىىىب علنلرىىىى غ 

َلىىىدح مقىىاغ كَدىىىداب رسادندىىىب ندىىىذل  َى علرسادنىىىللانل ةعلرسادنىىل تشىىىكا كذنىىىا  علناللىىىع أ قىىىذ   رىى
(12)- (19). 
َهل: بلس أ تسب أقدذ  أدذددإقد  علتذلث علنذ ة علر  دتدب  -  غ 

َعلَدىىذئا  .1 َكدبغ  َعههى ع  علدىا َعلنهىىذ عتغ  َعلرسندنىذتغ  َى عل دذضىلغ َدشىىنا علنمىذهد   علنلرى
ح. غعلندرخ نب  ن  خالا علت عنج لكا   ح ن  عل َ 

2.   َ َل ة عالقر علذت  َنهذ علتدذلدىبغ تذدىرخ ع  علتى عنج علرسادندىب علاالاىبغ َررناىا إعذ ة صدذفب  د
َع  ة َى عاىىىىىس علنمىىىىىذهد  علىىىىى َ رلرهىىىىىل عىىىىىىذ ة  مدىىىىىر مىىىىىل: نق نىىىىىب علىىىىى  ح أَ علرنهدىىىىى  علىىىىىنه دلرىىىىىى

َ ة  َه عاىىس )صىدغب عالقر علىىذت تذلصىى َعلرنىىذ د  علرىل رلرىى َعىىب نى  عهنااىىب  َنجن تذلرسندنىذتغ 
َ ة علرنادىىا علتدىىذلل لكىىا عقرىى ع  أَ أكاىى  علجت دىىبغ َصىىدغب عالقر علىىذت تاغىىب كىىا ت لىىذنج غ َصىى

َعالدرلرذجغ علنال   ذ قألع تذدرخ ع  علت لذنجغ َا دقب عللا(غ نع رخصدص ندذلب لالقذ  
 (.14(غ )13(غ )12)



55 
 

ننك ة علرلضد  تذدرخ ع  علت عنج علاالابغ َررناا مل: علنق نب )علرهدئب(غ ن لاىب علرمذعىا نىع  .3
َى عل دذضلغ َرمذعا علا َقىعغ تذوضىذمب علنلر َكه  علنر لىس ن لاىب علرغندىب عل عجسىبغ إاتب َدىا

 (. 15نع رل د  علن ة علزنلدب علنلذدتب لكا ه  غ علنالع  ق  )
َجت عغ ج عمنذردكىذغ  عدى   .4  لدا علاذلب الدرخ ع  كا ت لذنج ن  علت عنج علرسادندىب علاالاىب: )جدى

ا علتىى عنج َنجىذالت عدىىرخ ع  كىا ت لىىذنج عالقر علىذت(غ َدشىىنا على لدا عاىىس: لظى ة عذنىىب لَى غ 
جى ع   َع  َم ة مدهىذغ تذوضىذمب إلىس ا دقىب صىدذفب عالقر علىذت  َعت عهدذددب علنر َعه  نكذلدذررغ  َع 

َعدراهذغ علنال  (.19(غ )18(غ )17)  ذ قألع علرلَدالت علهل ددب ت
َى علنىىىذ ة علر  دتدىىىىبغ ضىىىن  رصىىىىلد  ) - ( لألهىىى ع  علنس مدىىىىبغ NAEPقىىىذ  علتذلىىىىث ترلادىىىا نلرىىىى

َقىذ  تتلىذ  جى َا لن َقى  ععرنى هذ مىل تلىذ  عخرتىذ  علرلصىدا علتسى هغ  ال نرهذ هف عض عل  عدبغ 
َل ة عل  عددب ضن  هنع علرصلد غ نالع  ق  ) َعصمذت لا  (.6ن

َجت ع عدرخ   علتذلث علت عنج علرسادنب علاالاب: ) -  Graphmaticaج عمنذردكذ َ  GeoGebraجد
َجدذ مىل َ عد  عالقر علذت( مل   عدررغ إن أ  ع َل درخ ع  هنه علت عنج درمع نع نت أ عدرخ ع  علركل
َجدىذ( أدذدىدبغ مىل   ( لدىث رسىNCTM, 2000رى  دح عل دذضىدذتغ علىنه صى   عى  ) َل )علركل

َهل رسرت  عذناًل ندذع ًع مىل رسانهىذغ َرسنىا عاى رلدىد   سرساد  عل دذضدذت َرسانهذ علن  دلغ 
 علرسا . سعا اذلبق  ة عل

مىل رى  دح علنىذ ة علر  دتدىب "لظذنىًذ  غمق  عّ  عدرخ ع  علتى عنج علرسادندىب علاالاىب َررَدجًذ لنذ دتعغ
َنخ جذتغ كنذ دأرل:  َعنادذت   نركذناًل"غ درضن  ن خالت 

 المدخالت: .1
َجت ع غ Graphmatica غ ج عمنذردكىىىذGeoGebra درضىىن  عدىىىرخ ع  علتىى عنج علاالاىىىب )جدىى

َعد  ن  علن خالت َن خالت ملدب.َهل: ن  غ عد  عالقر علذت( ل  خالت تش دبغ 
 المدخالت البشرية:    

 َن  دىىب علشىىهد   غاىالب علصىى  علسذشىى  عهدذدىل مىىل ن  دىىرل: عتىى  علتداىذ  عهدذدىىدب
َعل ب علاذلَدب َعلرساد  مل قتذادب. غعزت أت  مل ن د دب علر تدب 

 . نسانَ عل دذضدذت لاص  علسذش  عهدذدل مل علن  درد 
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 علتذلث 

 المدخالت الفنية:   
 .َنهذ علتدذلدب لاص  علسذش  عهدذدل َ د  َل ة عالقر علذت 
   لذدَب علن  دل.علنخرت 
 .ت لذنج ل تا أجهزة علكنتدَر  تذلشتكب عل عخادب لان  دب 
 .جهذز ع ض علتدذلذت 
 َجت ع َج عمنذردكىىىىىىىذGeoGebra تىىىىىى عنج علراتدىىىىىىىت علخذصىىىىىىب تذلت نجدىىىىىىىذت علاالاىىىىىىب )جدىىىىىىى  غ 

Graphmatica.)عد  عالقر علذت َ  غ 
 َلى ة عل  عدىدب تذدىرخ ع  خاى َمىع علت نجدىذت علاالاىب َرشىنا )إعىذ ة صىدذفب عل ا رى  دح 

علتى عنج علاالاىىبغ علرلضىىد  تذدىىرخ ع  علتىى عنج علاالاىىبغ  لدىىا علاذلىىب الدىىرخ ع  علت لىىذنجغ 
َى عل دذضل(.  َعلنلر

 .خاا علر  دح تذلا دقب عالعردذ دب 
 العمليات: .2

 علنذ ة علر  دتدب علسنادذت عاللردب:  درضن  عدرخ ع  علت عنج علاالاب مل ر  دح
  َنهذ علتدذلدب.علرلادا َ د َل ة عالقر علذت  َى عل دذضل ل  نلر
 (  َى علنذ ة علر  دتدبغ ضن  رصلد  ( لأله ع  علنس مدب.NAEPرلادا نلر
 .َمع علت عنج علاالاب َنهذ علتدذلدب  َ د َل ة عالقر علذت   إعذ ة صدذفب 
 َجت ع َج عمنذردكىىذGeoGebra رلندىىا علتىىى عنج علاالاىىب )جدىىى َ عدىىى  Graphmatica غ  غ 

َعددب علنس ة لنلا.  عالقر علذت( عاس أجهزة علل
 .إع ع  ننك ة رلضد  لانسا  تذدرخ ع  علت عنج علاالاب 
 .إع ع   لدا علاذلب الدرخ ع  علت عنج علاالاب 
  عق  جادذت نع نسانل  دذضدذت علصى  علسذشى غ مىل ن  دىرل: عتى  علتداىذ  عهدذدىدب

َعل ب.َ ن    دب علشهد  عزت أت



57 
 

  تدب َمىىىع علاىىى ع علنسرنىىى ة عاىىىس علتىىى عنج عللذدىىىَى َعىىىذت علرج دتدىىىب علاالاىىىبغ  رىىى  دح علنجن
 علاالاب.

 َجت ع تىىىىىىىىىى عنج علرسادنىىىىىىىىىب علاالاىىىىىىىىىىب: )رَظدىىىىىىىىى  علااتىىىىىىىىىىب لا ج عمنذردكىىىىىىىىىىذ َ  GeoGebraجدىىىىىىىىىى
Graphmatica )علتدذلدب. َ عد  عالقر علذت  َ َعل د َل ة عالقر علذت   مل رسا  

 ح تذلا دقب عالعردذ دب.علر  د 
 المخرجات المتوقعة: .3

َقع ن  عدرخ ع  علت عنج علاالاب أ  دلقع علنخ جذت عاللردب:  در
  رلدد  علرلصدا علكال لااالب مل عل دذضدذتغ َتندرَدذرر علاالاب )علنس مب علنمذهدندبغ

 لا علنشكالت(.َ علنس مب عوج عئدبغ َ 
 .رلدد   عمسدب علاالب للَ رسا  عل دذضدذت 

 صدق المادة التدريبية: 3.1.5.3
َعىب نىى  علنلكنىىد غ إلىىس  ذتسى  عاللرهىىذ  نىى  إعى ع  علنىىذ ة علر  دتدىىبغ  قىىذ  علتذلىث تس ضىىه عاىىس نجن

َعىب نى  علنرخصصىد  مىل رى  دح عل دذضىدذت  َ  علنشى   عاىس عل دىذلبغ َضىنت نجن جذلب عل كر
َعل َعلرساد غ  َعلنش مد  علر تَدد  مل علر تدب  َ عةغ  نرخصصد  مل ر  دح عل دذضدذتغ مل ت  جب عل كر

َ  عاللردب: َق  ااب نله  إت ع  عل أه مل عهن َندبغ   علن ع ح عللك
َعالصااللدب. - َعلاغَدبغ   دالنب صدذفب عهه ع  علر تَدب ن  عللذلدب علر تَدبغ 
 علنهذ عت علرل رضنلرهذ علنذ ة علر  دتدب. -
 علنمذهد  عل دذضدب. -
َعهد - َقت عللصص عل  عددبغ  َزدع  َعهلشاب عل دذضدب.ر  ذلدبغ 

َنلىىا تلىىذً  عاىىس عقر علىىذت َرَصىىدذت علنلكنىىد   َى علنىىذ ة علر  دتدىبغ  َقى  قىىذ  علتذلىىث ترسىى دا نلرىى
َكدبغ َ  َزدىىىىع عللصىىىص عل  عدىىىىدبغ َتذلرىىىىذلل ع  علنرنااىىىب ت عىىىىذ ة صىىىدذفب تسىىىىض عههىىى ع  علدىىىىا عىىىذ ة ر

َ ة عللهذئدبغ علناللع  (.19( علس )12ن   ق  ) أصتلت علنذ ة علر  دتدب جذهزة لاراتدع تذلص
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 االعتيادية:الطريقة مذكرة التحضير لوحدة االقترانات ورسومها البيانية باستخدام  2.5.3
َنهذ علتدذلدبغ لاص  علسذش  عهدذدلغ لامصا عل  عدل  َ د َل ة عالقر علذت  درتع علنسا  مل ر  دح 

علرلضىد  علخىذص تىذلنسا غ إن  غ كنىذ مىل  مرى عالعردذ دىبعلا دقب   2016-2015لسذ  ن  ععهَاغ 
َندىذئار علنقى  ة مىل علنلهىذجغ َدكَى   َعلرى  دتذت علصىمدبغ َرنىذ د  علكرىذبغ  دارىز  علنساى  تذهلشىابغ 

َ  علسنادب علرسادندب. مل نسظ  عاللدذ  علنسا  نسهذ  نل
(  َ َعىب نخرامىب نى   مىذر  علرلضىد غ 2012َق  عدرمذ  علتذلىث نى    عدىب ندىس َكىنلا نى   نجن  )

َلىى َعشىىىرنات ل َلىى ة عل  عدىىىدبغ  َنهذ علتدذلدىىىبغ لاصىى  علسذشىىى م لاقدىىذ  ترلضىىىد  عل َ دىى  ة عالقر علىىىذتغ 
َعلرقَد  لكىا   ح  َعهدذلدبغ  َعهه ع  علرسادندبغ  َع   عللصصغ  َع غ  ننك ة علرلضد  عاس علسل

َل ة علنالع  ق  ) ح عل  (.16ن   َ 

 اختبار التكافؤ )االختبار القبلي(: 3.5.3
َعىىذت عه تسىىبغ لدىىث رىىى ّ قىىذ  علتذلىىث ت   عىى ع  عالخرتىىذ  علقتاىىل لارلقىىعم نىى  نىى ى ركىىذمؤ أمىى ع  علنجن

َ  عاّلردبغ علنرساقب تهنع عالخرتذ :   َص  علنلذ

 وصف االختبار القبلي: 1.3.5.3
َم عالخردىىذ  نى  نرسى  غ لدىث ركَلىىت مقى عت عالخرتىذ  نىى  ) رى ّ  ( 25صىدذفب عالخرتىذ  علقتاىىل نى  لى

َع َعقع عالنب  َم مق ةغ ت َقى  رى  عل جى لىس نلهىذج إل ة لكىا مقى ةغ َداىل كىا مقى ة أ تىع إجذتىذت نلرناىبغ 
َق  عشرنات مقى عت عالخرتىذ  علقتاىل  عل دذضدذتغ ن  علص  علدذ ح إلس علص  علرذدع عهدذدلغ 
َلىّ   علتذلىث نى ة زنلدىب  َعلنهذ عت عل دذضدب عهدذددب لاصمَ  علدىذتقبغ  َعلنتذ  غ  عاس علنمذهد غ 

َق  قذ  علتذلث تراتدع عالخرتذ  3(  قدقب لإلجذتب عاس مق عت عالخرتذ غ )نالع  ق  40نق ع هذ )  )
َنجدىب  َقى  لىّ   علتذلىث عوجذتىب عللن َعىذت عل  عدىب عه تسىبغ  َ رر عللهذئدبم لارأك  ن  ركىذمؤ نجن تص

 (.4لمق عت عالخرتذ  علقتال )نالع  ق  

 صدق االختبار القبلي:  2.3.5.3
َعىب نى  علنلكنىد غ إلىس جذلىب  ر  علرلقع ن  ص ع عالخرتذ  علقتالغ نى  خىالا ع ضىر عاىس نجن

َ  علنشىى   عاىىىس عل دىىذلبغ َضىىنت أ تسىىىب نىى  علنرخصصىىد  مىىىل رىى  دح عل دذضىىدذت ت  جىىىب  علىى كر
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َنرخصصىد  مىل رى  دح عل دذضىدذت  َعلرساىد غ  َعالد  ن  علنش مد  علر تَدد  مل علر تدىب  َ عةغ  عل كر
َندبغ َنقر لذره غ لَا علرأك   ( نلكنًذغ11  ه  )تاغ ع مل علن ع ح عللك َااب نله  إت ع  آ عئه  

َع   كىىذ  عالخرتىىذ  دلقىىع عههىى ع قدىىذح مق عرىىر لنىىذ أعىى ت لقدذدىىرغ َ نىى   َلدررغ  أَ كىىىذ   غنىىى ى شىىن
 غَعّنىذ إنع كذلىىت مقى عت عالخرتىذ  نصىذفب تا دقىىب رلذدىب أمى ع  عدلىب عل  عدىىب غنلذدىتًذ لسدلىب عل  عدىب

غ َر  رس دا عالخرتذ  تلذً  عادهذغ َق  أخن علتذلث تجندع عقر علذت علنلكند  غغَدذً َدالنب علمق عت ل
َ رر عللهذئدب علنالع  ق  )أَ   (.3خ ج عالخرتذ  تص

 االختبار القبلي:  درجات ثبات 3.3.5.3
ذلرلقع ن  اتذت عالخرتذ  ت قذ  علتذلثتس  أ  أرّ  علتذلث إج ع عت ص ع عخرتذ  علرلصدا علقتالغ 

َعدىىاب ت لىىذنجل)ألمىىذ   لىىبنىى  خىىالا نسذ لصىدال علتسىى هغعلر لتىىذ،(غ ت َ   كَ  عل زنىىب عولصىىذئدب لاساىى
َهىىل قدنىىىب 0.858غ َتاغىىت قدنىىب نسذنىىا علاتىىىذت لمقىى عت عالخرتىىذ  علقتاىىل )SPSS)عالجرنذعدىىب )  )

َلب ر تَدًذ هف عض عل  عدب   .(2009غ ردغزة)نقت

 تحليل فقرات االختبار القبلي: 4.3.5.3
َنلا تلدذب تس  أ   قذ  علتذلث تلدذب نسذنالت علاتذتغ قذ  ترلادا مق عت عالخرتذ  علرلصدالغ 

َعلرنددز لجندع مق عت عالخرتذ  علرلصدالغ مكذلت كنذ دأرل:  كٍا ن  نسذنالت علصسَتبغ 

 معامالت الصعوبة لالختبار القبلي: 1.4.3.5.3
َلىت نسىىذنالت علصىىسَتب قىذ  علتذلىىث تلدىذب نسىىذنالت علصىسَتب لمقىى عت عالخرتىىذ  علقت َقىى  ر ع اىلغ 

َهىل 0.64غ 0.29تىد  ) َلىب ر تَدىًذ ر قدنىب(غ  غ َدشىد  (Lord, 1980)رمىع نىع قىد  علصىسَتب علنقت
 ( إلس نسذنالت علصسَتب لمق عت عالخرتذ  علقتال.5علنالع  ق  )

 معامالت التمييز لالختبار القبلي: 2.4.3.5.3
َلىت تىد  ) قذ  علتذلث تلدىذب نسىذنالت علرنددىز لمقى عت َقى  ر ع (غ 0.85-0.29عالخرتىذ  علقتاىلغ 

َلىىىب ر تَدىىًذ  ,Lord)َهىىل قىىد  نقت ( إلىىس نسىىىذنالت علرنددىىز لمقىىى عت 5غ َدشىىد  علنالىىع  قىىى  )(1980 
 عالخرتذ  علقتال.
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 مفتاح إجابة االختبار القبلي: 3.4.3.5.3
َعىب نى  علنلكنىد  قذ  علتذلث ت ع ع  نمرذح عوجذتب لالخرتذ  علقتاىلغ تسى  أ  رى  ع ضىر عاىس  نجن

َلرىىس دكىَى  نلذدىىتًذ هفىى عض عل  عدىىبغ َدتىىد  علنالىىع  قىى  ) ( نمرىىىذح 4وجىى ع  علرسىى دالت علالزنىىبغ 
 إجذتب عالخرتذ  علقتال.

 االختبار التحصيلي البعدي: 4.5.3
قىذ  علتذلىىث ت عى ع  عالخرتىىذ  علرلصىىدال علتسى هم لدكىَى  أ عة قدىذح مىىل هىىنه عل  عدىبغ إن ركىَى  هىىنع 

َقى  ععرنى  30  ن  )عالخرتذ َندىذئا  دذضىدب نقذلدىبغ  ( مق ةغ تلدث شنا أدئاب عخردذ  ن  نرس  غ 
علتذلث مل كرذتب مق عت عالخرتذ غ عاىس كرىذب  دذضىدذت علصى  علسذشى  عهدذدىلغ لامصىا عهَاغ 

َلدىىىث رىى ّ  َ  عالل  َ لدىىا علنساىىى غ تذوضىىىذمب لمقىىى عت عقر لهىىذ علنشىىى مَ  علر تَدىىَى غ   ردىىىبَصىىى  علنلىىىذ
 قب تهنع عالخرتذ :علنرسا

 وصف اختبار التحصيل البعدي: 1.4.5.3
َعصىىمذت  َنهذ علتدذلدىىبغ َتلىىذ  جىى َا علن َ دىى َلىى ة عالقر علىىذتغ  َى  تسىى  أ  قىىذ  علتذلىىث ترلادىىا نلرىى
َلىى ة علاذلدىبغ نىى  كرىىذب  دذضىىدذت علصى  علسذشىى  عهدذدىىلغ لامصىىا عهَاغ  َهىىل عل علخىذص تهىىذغ 

َندبغ علر َعلرساىد غ لاسىذ  عل  عدىل علنه ُد  ح مل علن ع ح عللك َزع ة علر تدىب   غ  2016-2015ذتسىب لى
َلى ةغ علنالىع  قىى   تلىذ قىذ   علتذلىث ت َعصىمذت علخىذص تذل عخرتىذ  رلصىدالغ دسرنى  عاىىس جى َا علن

َقى  ركَى  عالخرتىذ  نى  7) َزعد  عاىس علشىكا عاللرىل: علقدىند (غ  ( 25عهَاغ دركَى  نىى  ) قدى غ نىى
َم عخردذ  ن  نرس  غ َ  َم علنقذلدبغ علنالع  ق  5علاذللغ دركَ  ن  ) قد علمق ة ن  ل ( مق عت ن  علل

َنهذ علتدذلدىىىبغ تسىىى  راتدىىىع 8) َ دىى َلىىى ة عالقر علىىىذت   اىىى ع(م نىى  أجىىىا قدىىىذح رلصىىىدا علااتىىب مىىىل 
َجت ع    Graphmaticaَ ج عمنذردكذ  GeoGebraعلر  دحغ تذدرخ ع  علت عنج علرسادنب علاالاب: )جد

 َ  عد  عالقر علذت(.
( لألهى ع  NAEPتلذ  عالخرتذ  ل ص علتذلث عاس أ  ر ععل عهدىئاب ندىرَدذت رصىلد  ) َعل 

َلا علنشكالتغ كنذ هَ نتد  مل علج َا  َعلنس مب عوج عئدبغ  َهل: علنس مب علنمذهدندبغ  علرسادندبغ 
 عاللرل:
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(: تصنيف فقرات اختبار التحصيل بجدول المواصفات حسب مستويات تصنيف 2.3الجدول رقم )
(NAEPلألهداف التعليمية، وهي: المعرفة المفاهيمية، والمعرفة اإلجرائية، وحل المشكالت ) 

المعرفة  أرقام فقرات االختبار اسم الدرس
 المفاهيمية

المعرفة 
 االجرائية

حل 
 المجموع المشكالت

االقتران الزوجي واالقتران 
 4 1 1 2 1،2،6،26 الفردي

رسم المنحنيات باستخدام 
 الهندسيةالتحويالت 

3،4،5،9،16،18،19،20 
21،22 ،23، 24،28 

4 8 1 13 

 6 2 3 1 7،8،10،11،27،29 إشارة االقتران

 12،13 اقتران متعدد القاعدة
14،15،17،25,30 

2 4 1 7 

 30 5 16 9 30-1الفقرات من  المجموع

َزدسهىىذ لدىىىب ندىىرَدذت )3:3 قىى  ) رىىلَعلجىى َا عالل  ع  لألهىىى NAEP) ( داخىىىص عىى   علمقىى عتغ َر
 علنس مدب:

 لألهداف المعرفية:NAEP) ( يوضح عدد الفقرات، وتوزيعها حسب مستويات )3.3الجدول رقم )
 المجموع حل المشكالت المعرفة اإلجرائية المعرفة المفاهيمية المحتوى
 30 5 16 9 العدد

 1،2،3،4،10،14 أ قذ  علمق عت
20،23،25 

5،6،7،8،9،16،17،11،12،
13 15،18،19،21،22،24  

26،27،28،29
،30 1-30 

 100 16 54 30 علسالنب 
َز    %100 %16* %54* %30 عل

 * تم تقريب األعداد ألقرب عدد صحيح  

 الصدق الظاهري لالختبار البعدي: 2.4.5.3
َعىىىىب نىىىى  علظىىىىذه ه لالصىىىى ع علرىىى  علرلقىىىىع نىىىى   خرتىىىىذ  علرلصىىىدالغ نىىىى  خىىىىالا ع ضىىىىر عاىىىىس نجن

َ  علنش   ع َضنت أ تسب نى  علنرخصصىد  مىل رى  دح اس عل دذلبغ علنلكند غ إلس جذلب عل كر
َنرخصصىد  مىل  َعلرساىد غ  دد  مىل علر تدىب  َعالىد  نى  علنشى مد  علر تَى َ عةغ  عل دذضىدذت ت  جىب على كر
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َندبغ تاغ ع  ه  ) ( عاس 2( نلكنًذغ َدشد  علنالع  ق  )11ر  دح عل دذضدذتغ مل علن ع ح عللك
َنقر لذره غ لَا علرأك  ن  نى ى نلذدىتب غ َااب نله  أدنذ  علنلكند  َرخصصذره  إت ع  آ عئه  

َم مقىى عت عالخرتىذ  َةغ لنىىذ أعى ت لقدذدىىر مسىالً  نَضى َعّنىىذ إنع كىذ  عالخرتىىذ  دلقىع عههىى ع  علن جىى  غ 
َعّنىىذ إنع كذلىىت مقىىى عت عالخرتىىذ  نصىىذفب تا دقىىب رلذدىىب أمىى ع  عدلىىىب  أَ كىىذ  نلذدىىتًذ لسدلىىب عل  عدىىب 

َ  علنشىى   عاىىىس عل  عدىىب؟ َدىىالنب علمقىى عت لغَ  َع ضىىىهذ عاىىس علىى كر َقىىى  رىىّ  جنىىع علناللظىىذتغ  دىىًذ 
َعلصىىدذفبغ  عل دىذلبغ َرى  رسى دا عالخرتىذ  تلىذً  عادهىذغ لدىث ر كىزت علرسى دالت عاىس تسىض علتى عئا 

َع  ة مل عالخرتذ .  َرصلدح عهخاذ  عونالئدب عل

 االختبار التحصيلي البعدي: درجات ثبات 3.4.5.3
َعىذت  غَراتدع عالخرتىذ  غ ع عت ص ع عخرتذ  علرلصدا علتس هعلتذلث إج تس  أ  أر ّ  عاىس علنجن
لتىذ،(غ ل)ألمىذ   لىبعلرلقع ن  اتذت عخرتذ  علرلصدا علتسى هغ نى  خىالا لدىذب نسذ عه تسبغ ر ّ  كَ 

َعداب ت لذنج َ  عالجرنذعدب ) ت (غ َتاغت قدنب نسذنا علاتذت لمقى عت SPSSعل زنب عولصذئدب لاسا
َلب ر تَدًذ هف عض عل  عدب 0.873)عالخرتذ  علتس ه  َهل قدنب نقت  .(2009غ ردغزة)( 

 تحليل فقرات االختبار التحصيلي البعدي: 4.4.5.3
َنلا تلدذب  تس  أ  قذ  علتذلث تلدذب نسذنالت علاتذتغ قذ  ترلادا مق عت عالخرتذ  علرلصدالغ 

َعلرنددز لجندع مق عت عالخرتذ  علرلصدالغ مكذل  ت كنذ دأرل:نسذنالت علصسَتبغ 

 معامالت الصعوبة لالختبار البعدي: 1.4.4.5.3
َلىىىىت نسىىىىذنالت غقىىىذ  علتذلىىىىث تلدىىىىذب نسىىىىذنالت علصىىىىسَتب َقىىىى  ر ع  لمقىىىى عت عالخرتىىىىذ  علرلصىىىىدالغ 

َلب ر تَدذً 0.73-0.38علصسَتب تد  ) َهَ نرمع نع نسذنالت علصسَتب علنقت غ (Lord, 1980)(غ 
 َتب لمق عت عالخرتذ .( إلس نسذنالت علصس10َدشد  علنالع  ق  )

 معامالت التمييز لالختبار البعدي: 2.4.4.5.3
َلىىىىىىىىت تىىىىىىىىىد            َقىىىىىىىى  ر ع قىىىىىىىىذ  علتذلىىىىىىىىث تلدىىىىىىىىذب نسىىىىىىىىذنالت علرنددىىىىىىىىز لمقىىىىىىىىى عت عالخرتىىىىىىىىذ  علرلصىىىىىىىىدالغ 

َلىىىب ر تَدىىىًذ 0.31-0.85) َهىىل نرمىىىع نىىىع علقىىد  علنقت َلىى  رىىى خا أه مقىىى ة نىىى  (Lord, 1980)(غ  غ 
 ( إلس نسذنالت علرنددز لمق عت عالخرتذ .10َدشد  علنالع  ق  ) غعمق عت عالخرتذ  مل هنع عللاذ
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 مفتاح إجابة االختبار التحصيلي البعدي: 3.4.4.5.3
َعىب نى   قذ  علتذلث ت ع ع  نمرذح عوجذتب الخرتذ  علرلصىدا علتسى هغ تسى  أ  رى ّ  ع ضىر عاىس نجن

َلرس دكَ  نلذدتًذ هف عض ( 9عل  عدبغ دتىد  علنالىع  قى  ) علنلكند م وج ع  علرس دالت علالزنبغ 
 نمرذح عوجذتبم الخرتذ  علرلصدا.

 مقياس الدافعية نحو تعلم الرياضيات: 5.5.3
َ  علخذصب تنقدذح عل عمسدبغ  رل:َمع علَص  عالل  قذ  علتذلث تَص  علنلذ

 :وصف مقياس الدافعية نحو تعلم الرياضيات 1.5.5.3
مسدب ااتىب علصى  علسذشى  عهدذدىلغ للَى عل دذضىدذت عدرتدذ  خذصم ل  عدب  ع  ع ع قذ  علتذلث ت

َهغ  َم إلىىىىس عه ب علر تىىىى َنىىىى  خىىىىالا عل جىىىى َمقىىىىًذ لنىىىىذ عقر لىىىىر )لدكىىىى ت( مىىىىل هىىىنع علنجىىىىذاغ  َرسّانهىىىذغ 
َعنىى )2015َعل  عدىذت علدىذتقبغ ك  عدىب دىادنذ ) َجى ع )2014(غ  َقى  ركَى  علنقدىىذح 2013(غ  (غ 

َ رر عللهذئدىب نى  ) َكىنلا صىدغت علم20تصى َه لااتىىب ( مقى ةغ  َى علاغى قى عت تاغىب دىهابغ رالئى  علندىر
غ تذوضىذمب إلىس أ  كىا مقى ةغ عشىرنات عاىس ذعلن ع  قدذدىه  عمسدبعلص  علسذش  عهدذدلغ َرسكح عل

َعل ة مقاغ نالع  ق  )  (.11مك ة 
َمىع نقدىذح )لدكى ت( علخنذدىل علنكَى  نىى   َقدى  علتذلىثغ دىا  عالدىرجذتب عاىس مقى عت عالدىىرتدذ غ 

َعلجى َا عاللرىل  قى  )خنح   جذتغ  ( دَضىح 4:3َهف عض علرلادىام نااىت كىا   جىب  قنىًذ نسدلىًذغ 
 :نلا

 ( توزيع مقياس االستجابة على فقرات االستبيان4.3جدول )
َعمع تش ة َعمع أ َعمع ال أ  ه أ َعمع تش ة ال أ  ال أ

5 4 3 2 1 

 الصدق الظاهري لالستبانة: 2.5.5.3
َعىىىب نىىىى    عمسدىىىبرىىى  علرلقىىىع نىىى  صىىى ع نقدىىىذح عل للىىىَى عل دذضىىىدذتغ نىىى  خىىىالا ع ضىىىر عاىىىس نجن

َ  علنشىى   عاىىىس عل دىىذلبغ َضىىىنت: أ تسىىب نرخصصىىىد  مىىل رىىى  دح  علنلكنىىد غ إلىىىس جذلىىب علىىى كر
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َنرخصصىد  مىل  َعلرساىد غ  دد غ مىل علر تدىب  َعالد  ن  علنشى مد  علر تَى َ عةغ  عل دذضدذتغ ت  جب  كر
َندىبغ َااىب نىله   ا علصىدذفب رى  دح عل دذضىدذتغ مىل علنى ع ح عللك َنقر لىذره غ لَى إتى ع  آ عئهى  

َنىىىى ى نلذدىىىىترهذ لقدىىىىذح  ااتىىىىب علصىىىى  علسذشىىىى  عهدذدىىىىلغ للىىىَى   عمسدىىىىبعلاغَدىىىب لمقىىىى عت علنقدىىىىذحغ 
َعقر علىىىذت لجلىىىىب  َى علاىىىالبغ َرىىىىّ  جنىىىع ناللظىىىىذت  َنلذدىىىىتب علمقىىى عت لندىىىىر عل دذضىىىدذت َرسانهىىىذغ 

َ  علنشىى   عاىىس عل دىىذلبغ َرىى  رسىى  َع ضىىهذ عاىىس علىى كر َنىىى  علنلكنىىد غ  دا علنقدىىذح تلىىذً  عادهىىذغ 
َأ  رقدح  ضذمب مق عت ج د ةغ  َع  علناللظذت علرل أت عهذ علنلكنَ : إعذ ة صدذفب تسض علمق عتغ 

ا َعلندىَى َلىدح عالرجىىذه  َلى ة لىى ى علاذلىىب  َناىذا عاىىس نلىىا رى  أدىىرت عا علمقىى ة علمقى عت عل عمسدىىب علنر غ 
َهىل "أعرتى  نىذ ة عل دذضىدذت ننرسىب" تىذلمق ة عل َهىل "أ ى أ  نىذ ة عل دذضىدذت رجسالىىل علاذلاىب  لذلدىب 

 أمك  أكا ".

 :مقياس الدافعية نحو تعلم الرياضياتدرجات ثبات  3.5.5.3
لقدذح اتذت نقدذح عل عمسدب للَى رساى  عل دذضىدذتغ قىذ  علتذلىث تلدىذب نسذنىا علاتىذتغ نى  خىالا 

َعدىىاب ت لىىذنحل )ألمىىذ  لىبنسذ لتىىذ،(غ ت َ  عال كَ  َتاغىىت  غSPSS)جرنذعدىىب )عل زنىىب عولصىىذئدب لاساىى
َلب ر تَدًذ هف عض عل  عدب  غ(0.894قدنب نسذنا علاتذت )  .(2009غ ردغزة)َهل قدنب نقت

 إجراءات الدراسة: 6.3
َعت علرذلدب:  عرتع علتذلث مل إع ع  عل  عدب علخا

َعل  عدىىىىذت  .1 ث  َعلتلىىىَى َهغ  رل دىىى  عواىىىىذ  عللظىىىى هغ نىىىى  خىىىىالا عواىىىالم عاىىىىس عه ب علر تىىىى
َم عل  عدب عللذلدب.علدذتقب نعت   علسالقب تنَض

َلىىىىىىىىىى ة علاذلدىىىىىىىىىىب .2 َلىىىىىىىىىى ة عل  عدىىىىىىىىىىدب )عل َنهذ علتدذلدىىىىىىىىىىب(  -عخردىىىىىىىىىىذ  عل َ دىىىىىىىىىى َلىىىىىىىىىى ة عالقر علىىىىىىىىىىذتغ 
 علنق  ة مل نلهذج عل دذضدذتغ عاس ااتب علص  علسذش  عهدذدل.

3.   َ َنهذ علتدذلدىىىىىىىىىىب ( مىىىىىىىىىل ضىىىىىىىىىى َ دىىىىىىىىى َلىىىىىىىىى ة عالقر علىىىىىىىىىىذتغ  ح  إعىىىىىىىىى ع  علنىىىىىىىىىذ ة علر  دتدىىىىىىىىىىب ) َ 
َجت ع  عدىىىىىىىر عردجدب علرىىىىىىى  دحغ غ GeoGebraتذدىىىىىىىىرخ ع  علتىىىىىىى عنج علرسادنىىىىىىىىب علاالاىىىىىىىب: )جدىىىىىىىى

َعقع )Graphmaticaَج عمنذردكذ  َ عد  عالقر علذت( ت  ( لصب رسادندب.23غ 
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َعىىىىىىىىب نىىىىىىى  علنلكنىىىىىىىد  علنرخصصىىىىىىىد  مىىىىىىىل رىىىىىىىى  دح  .4 عىىىىىىى ض علنىىىىىىىذ ة علر  دتدىىىىىىىبغ عاىىىىىىىس نجن
 عل دذضدذت.

َعذتغ قتا راتدع علرج تبغ .5  (.3نالع  ق  ) تلذ  عخرتذ  قتالغ لقدذح ركذمؤ علنجن
َعىىىىىىىب نىىىىىىى  علنلكنىىىىىىىد  علنرخصصىىىىىىىد  مىىىىىىىل رىىىىىىى  دح  .6 عىىىىىى ض عالخرتىىىىىىىذ  علقتاىىىىىىىلغ عاىىىىىىىس نجن

 عل دذضدذت.
َعصىىىىىىىمذت  .7 َمىىىىىىىع جىىىىىىى َا علن َنهذ علتدذلدىىىىىىبغ  َ دىىىىىىى َلىىىىىى ة عالقر علىىىىىىىذتغ  تلىىىىىىذ  عخرتىىىىىىىذ  تسىىىىىىى هغ ل

 (.8لقدذح رلصدا ااتب علص  علسذش  عهدذدلغ علنالع  ق  )
َعىىىىىب نىىىىى  لجلىىىىىب  .8 علنلكنىىىىىد م لارأكىىىىى  نىىىىى  صىىىىىىاللدرر عىىىىى ض عالخرتىىىىىذ  علتسىىىىى هغ عاىىىىىس نجن

َلىىىىىىىى ة  َعلرسندنىىىىىىىىذتغ لىىىىىىىى ى ااتىىىىىىىىب علصىىىىىىى  علسذشىىىىىىىى  عهدذدىىىىىىىىلغ مىىىىىىىىل عل لقدىىىىىىىذح علنمىىىىىىىىذهد غ 
ج ع  علرس دالت علالزنب. َع  َ ةغ   علننك

َع ضر 11إع ع  نقدذح  عمسدب علااتبغ للَ رسا  عل دذضدذت )عالدرتدذ (غ علنالع  ق  ) .9 (غ 
 عاس لجلب ن  علنلكند .

مادىىىىىىاد غ  -  عدىىىىىذت علسادىىىىىذغ مىىىىىل جذنسىىىىىب عللجىىىىىذح علَالدىىىىىب/لذتاحن عجسىىىىىب عنىىىىىذ ة كادىىىىىب عل .10
َجىىىىىىىىىىىر 4/10/2015ترىىىىىىىىىىذ د   ) ا عاىىىىىىىىىىىس كرىىىىىىىىىىىذب نهنىىىىىىىىىىىب راتدىىىىىىىىىىىع عل  عدىىىىىىىىىىىبغ ن ( لالصىىىىىىىىىىَى

َعلرساد /قتذادىىىىىىىىب(غ لددىىىىىىىىها نهنىىىىىىىىب علتذلىىىىىىىىث مىىىىىىىىل نىىىىىىىى ع ح علنلذمظىىىىىىىىىبغ  )لن د دىىىىىىىىب علر تدىىىىىىىىب 
 (.1نالع  ق  )

َعلرساد /قتذادىىىىىب(  كرذتىىىىًذ لنىىىىى ع ح ن  .11 َعلرساىىىىد  مدهىىىىىذغ َجهىىىىت )ن د دىىىىىب علر تدىىىىب  د دىىىىب علر تدىىىىىب 
 (.7/10/2015تذلدنذح لاتذلثغ تراتدع   عدرر مل علن  دبغ ترذ د  )

َكىىىىىىذ  عالخردىىىىىىىذ  عاىىىىىىىس  .12 قىىىىىىذ  علتذلىىىىىىىث ترل دىىىىىى  علنىىىىىىى ع ح علرىىىىىىل دىىىىىىىدر  أخىىىىىىىن علسدلىىىىىىب نلهىىىىىىىذغ 
 علن ع ح علنجهزة تنخرت عت عللذدَب.

َنلىىىىىا لشىىىىى ح عللدىىىىىب عدىىىىىر .13 خ ع  علرىىىىى  دح عاللرقىىىىىذ  نىىىىىع نسانىىىىىل عل دذضىىىىىدذت مىىىىىل علن  دىىىىىرد م 
َجت ع  َج عمنذردكىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذ  GeoGebraتذدىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرخ ع  علتىىىىىىىىىىىىىىىىىىى عنج علرسادنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىب علاالاىىىىىىىىىىىىىىىىىىىب: )جدىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

Graphmatica   َلىىىىىىىىىىىىىى ة َ عدىىىىىىىىىىىىىى  عالقر علىىىىىىىىىىىىىىذت(غ َرىىىىىىىىىىىىىى  دته  عاىىىىىىىىىىىىىىس كدمدىىىىىىىىىىىىىىب رىىىىىىىىىىىىىى  دح )
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َ  علرىىىىى  دح تذدىىىىىرخ ع  علتىىىىى عنج علرسادنىىىىىب علاالاىىىىىىب:  َنهذ علتدذلدىىىىىب( مىىىىىل ضىىىىى َ دىىىىى عالقر علىىىىىذت 
َجت ع   َ  عد  عالقر علذت(. Graphmaticaَ ج عمنذردكذ  GeoGebra)جد

بغ علرىىىىىىىذتسد  لان  دىىىىىىرد : ) عتىىىىىىى  علتداىىىىىىذ  عهدذدىىىىىىىدب علاذلدىىىىىىىبغ  .14 رجهدىىىىىىز نخرتىىىىىىى ه عللذدىىىىىَى
بغ  َعل ب( تىىىىىذلت عنج علرسادندىىىىىب علاالاىىىىبغ َرلصىىىىىدتر عاىىىىس أجهىىىىىزة عللذدىىىىَى َعلشىىىىهد  عىىىىىزت أتىىىى

ر   عخىىىىىىىىىىىا علنخرتىىىىىىىىىى د  َعلنرااتىىىىىىىىىىىذت علرقلدىىىىىىىىىىىب َعلرأكىىىىىىىىىى  نىىىىىىىىىىى  صىىىىىىىىىىاللدب شىىىىىىىىىىىتكب علكنتدىىىىىىىىىَى غ 
 .عهخ ى

ى علتذلىىىىىىىث عخرتىىىىىىىىذ  علرلصىىىىىىىدا علقتاىىىىىىىلغ عاىىىىىىىىس عدلىىىىىىىب عل  عدىىىىىىىب علنكَلىىىىىىىىب نىىىىىىى  أ تىىىىىىىىع أجىىىىىىى   .15
عدىىىىىىرخ عج  شىىىىىسبغ نىىىىىى  اىىىىىىالب علصىىىىىى  علسذشىىىىىى  عهدذدىىىىىلغ قتدىىىىىىا علتىىىىىى   تذلرج تىىىىىىبم َرىىىىىى ّ 

َعاللل عمىىىىىىذت علنسدذ دىىىىىىىب َعىىىىىىذت عه تسىىىىىىىبغ  غعلنرَدىىىىىىاذت عللدىىىىىىذتدب  لىىىىىى  جذت اىىىىىىالب علنجن
َقىىىىىىىىىذ  علتذلىىىىىىىىىىث  َعىىىىىىىىىذت عل  عدىىىىىىىىىىبغ  َ صىىىىىىىىىى  َنلىىىىىىىىىا لارأكىىىىىىىىىى  نىىىىىىىىى  ركىىىىىىىىىىذمؤ نجن ترصىىىىىىىىىلدلرغ 
َأج ى كنلا علنسذلجب عولصذئدب علنلذدتب.  عالنذت ااتب علسدلبغ 

َجت ع  .16 َعىىىىىذت علرج دتدىىىىىىب علاالاىىىىىبغ تذدىىىىىىرخ ع  علتىىىىى عنج علرسادنىىىىىىب علاالاىىىىىب: )جدىىىىىى رىىىىى  دح علنجن
GeoGebra َج عمنذردكىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذ َعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىب Graphmaticaغ  َعلنجن َ عدىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  عالقر علىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذت(  غ 

َعب )علضذتاب( ت  . ذالعردذ دبعل عتسب علنجن
َنلىىىىىا لارأكىىىىى  نىىىىىى   .17 َعىىىىىذت عه تسىىىىىبغ  َ ه فذلتدىىىىىب عللصىىىىىىص لانجن َلضىىىىى نشىىىىىذ كب علتذلىىىىىثغ 

َمع عالدر عردجدب علنخاا لهذ.  دد  علر  دح 
قىىىىىىىىذ  علتذلىىىىىىىىىث مىىىىىىىىىل لهذدىىىىىىىىىب علرج تىىىىىىىىىبغ تراتدىىىىىىىىىع عخرتىىىىىىىىىذ  علرلصىىىىىىىىىدا علتسىىىىىىىىى هغ علخىىىىىىىىىذص   .18

َ رر عللهذئدىىىىىىىبغ كنىىىىىىىذ مىىىىىىىل علنالىىىىىىىع ) (غ مىىىىىىىل علن  دىىىىىىىرد  علنشىىىىىىىذ كرد  8تذلرج تىىىىىىىب مىىىىىىىل صىىىىىىى
َعلقدذ  ترصلدح مق عت عالخرتذ تذلرج تب َعذت عه تسب. غغ   َ ص  علسالنذت لانجن

َتسىىىىى  عاللرهىىىىىذ  نىىىىىى  راتدىىىىىع عالخرتىىىىىىذ  علرلصىىىىىدالغ رىىىىىى  راتدىىىىىع نقدىىىىىىذح عل عمسدىىىىىبغ للىىىىىَى   .19
َعىىىىىىذت عه تسىىىىىىىبغ كنىىىىىىذ مىىىىىىىل  رساىىىىىى  عل دذضىىىىىىدذتغ عاىىىىىىىس أمىىىىىى ع  عل  عدىىىىىىىبغ علنكَلىىىىىىب نىىىىىىى  علنجن

 (.11علنالع)
َنلذقشر  .20 َعقر عح علرَصدذت علنلذدتب.عدرخ عج عللرذئج َرلاداهذغ    هذغ 
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 :تصميم الدراسة 7.3
 :اَلتيةاشتملت الدراسة على المتغيرات ا

 أواًل: المتغيرات المستقلة:
َلهذ أ تسب ندرَدذت:  ا دقب علر  دحغ 

َجت ع  .1 َعىىب GeoGebra)ا دقىب علرىى  دحغ تذدىىرخ ع  ت لىىذنج )جدى غ لدىىث رىى  رىى  دح علنجن
َلس تذدرخ عنر.  علرج دتدب عه

َعب Graphmaticaقب علر  دح تذدرخ ع  ت لذنج )ج عمنذردكذ ا د .2 (غ لدث ر  ر  دح علنجن
 علرج دتدب علاذلدب تذدرخ عنر.

َعىب علرج دتدىىب  .3 ا دقىب علرى  دح تذدىرخ ع  ت لىذنج ) عدى  عالقر علىذت(غ لدىث رى  رى  دح علنجن
 علاذلاب تذدرخ عنر.

َعب عل عغ عالعردذ دبا دقب علر  دح  .4  تسب علضذتاب تذدرخ عنهذ.لدث ر  ر  دح علنجن

 ثانيًا: المتغيرات التابعة:
َلىىىىى ة  .1 رلصىىىىدا ااتىىىىىب علصىىىىى  علسذشىىىىى  عهدذدىىىىىلغ مىىىىىل عالخرتىىىىىذ  علرلصىىىىىدال علتسىىىىى هغ مىىىىىل 

َهل االاب ندرَدذت: َنهذ علتدذلدبغ  َ د  عالقر علذت 
َى علنس مب علنمذهدندب. المستوى األول:  علرلصدا مل ندر
َى علن المستوى الثاني:  س مب عوج عئدب.علرلصدا مل ندر
َى لا علنشكالت. المستوى الثالث:  علرلصدا مل ندر

  عمسدب ااتب علص  علسذش  عهدذدلغ للَ عل دذضدذت َرسانهذ. .2

 ثالثًا: المتغيرات المضبوطة
علصىىىىىىىى  عل  عدىىىىىىىىل: علصىىىىىىىى  علسذشىىىىىىىى  عهدذدىىىىىىىىىلغ نىىىىىىىى  ااتىىىىىىىىب مادىىىىىىىىاد غ لاسىىىىىىىىذ  عل  عدىىىىىىىىىل  .1

(2015-2016.) 
َنهذ علتدذلدىىىىىىبغ نىىىىىى  كرىىىىىىىذب علنىىىىىىذ ة علر  دتدىىىىىىب: رىىىىىى  إعىىىىىىذ ة صىىىىىىدذفب  .2 َ دىىىىىى َلىىىىىى ة عالقر علىىىىىىذتغ 

َلىىىىىىى ة علاذلدىىىىىىىىبغ مىىىىىىىل علمصىىىىىىىا عل  عدىىىىىىىىل عهَاغ   دذضىىىىىىىدذت علصىىىىىىى  علسذشىىىىىىىى  عهدذدىىىىىىىلغ عل
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َندىىىىىىىىب لاسىىىىىىىىذ  عل  عدىىىىىىىىل ) ( تلىىىىىىىىذً  عاىىىىىىىىس 2015/2016َعلىىىىىىىنه دىىىىىىىى  ح مىىىىىىىىل علنىىىىىىىى ع ح عللك
َجت ع  عدىىىىىىىىىىىىىىىىىىر عردجدذت علرىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  دحغ تذدىىىىىىىىىىىىىىىىىىرخ ع  علتىىىىىىىىىىىىىىىىىىى عنج علرسادندىىىىىىىىىىىىىىىىىىب علاالاىىىىىىىىىىىىىىىىىىىب: )جدىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

GeoGebra َ ج عمنذردكذ غGraphmatica.)عد  عالقر علذت َ  غ 
َنج علرلضىىىىىىىىد   .3 دىىىىىىىى  علنسانىىىىىىىىد  علنشىىىىىىىذ كد  مىىىىىىىىل عل  عدىىىىىىىىبغ تلنىىىىىىىى ا دقىىىىىىىب علرىىىىىىىى  دح: رىىىىىىىى  رَز

َجت ع  غ GeoGebraلانىىىىىىىىىىىذ ة علر  دتدىىىىىىىىىىىبغ تذدىىىىىىىىىىىىرخ ع  علتىىىىىىىىىىى عنج علرسادنىىىىىىىىىىىىب علاالاىىىىىىىىىىىب: )جدىىىىىىىىىىىى
َزدىىىىىىىىىع  لدىىىىىىىىا علتىىىىىىىى عنج علاالاىىىىىىىىىGraphmaticaَج عمنذردكىىىىىىىىذ  بغ غ َ  عدىىىىىىىى  عالقر علىىىىىىىىذت(غ َر

َعلنىىىىذ ة علر  دتدىىىىىبغ تذدىىىىىرخ ع  كىىىىا ت لىىىىىذنج عاىىىىىس جندىىىىىع علاىىىىالب علنشىىىىىذ كد  مىىىىىل عل  عدىىىىىب 
َعلت لذنج علنه ددرخ نَلر.  كالً  َعررغ   لدب نجن

َعذت عه تسبغ ن  قتا نسا  علص . .4  علنسا : ر  ر  دح علنجن
5. . َ  علجلح: ر  عخردذ  االب علص  علسذش  عهدذدل علنك
لمدىىىىىىىىهذغ  غ عىىىىىىىى   عللصىىىىىىىىصعال تسىىىىىىىىبَعىىىىىىىىذت عىىىىىىىى   عللصىىىىىىىىص: لدىىىىىىىىث رىىىىىىىى  رىىىىىىىى  دح علنجن .6

َعقع )َ   ( لصب صمدب.23ت
َح  .7 علن لاىىىىىب علسن دىىىىىب لاااتىىىىىىب: رىىىىى  عخردىىىىىذ  اىىىىىىالب علصىىىىى  علسذشىىىىى  عهدذدىىىىىىلغ لدىىىىىث ررىىىىىى ع

 دلب. 16-15أعنذ ه  نذ تد  

 المعالجة اإلحصائية: 8:3
َ  عالجرنذعدب ) ( إن ر  SPSSلرلادا لرذئج عل  عدب عللذلدبم عدرخ   علتذلث عل زنب عولصذئدب لاسا

 عدرخ ع  علنسذلجذت عولصذئدب علرذلدب:
َعذت عه تسىب  .1 َعاللل عمذت علنسدذ دبم لَص  رلصدا االب علنجن علنرَداذت عللدذتدبغ 

َنقدذح عل عمسدب للَ رسا  عل دذضدذت. َعلتس ه(غ   مل عالخرتذ  )علقدذح علقتال 
One-Wayرلادا علرتذد  عهلذ ه علنصذلب ) .2   ANCOVAع مىل  (غ لملىص  اللىب علمىَ 

َنقدذح  َعلتس ه(غ  َعذت عل  عدب عه تسبغ مل عالخرتذ د : )علقتال  نرَداذت رلصدا نجن
َعلضىىتاغ  عل عمسدىبغ للىَى رساى  عل دذضىىدذتغ َرىّ  عدىىرخ ع  هىنه علنسذلجىىبم لزدىذ ة   جىىب عل قىب 

َة عخرتذ ) َلدذددرر.Fَزدذ ة ق  ) 
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ع تىد  Post Hoc  (LSDعخرتذ  أقا م ع   عا لانقذ لذت  علتس دب ) .3 غ لملص  اللب علمَ 
َعرد  مل عخرتذ  علرلصدا علتس ه غ َتندرَدذرر علاالاب نرَداذت علرلصدا تد  كا نجن

َعذت عه تسب(.  َنقدذح عل عمسدب للَ رسا  عل دذضدذت )وج ع  نقذ لذت الذئدب تد  علنجن
لتىىذ،( للدىىىذب نسذنىىىا علاتىىذتغ لكىىىا نىىى  عالخرتىىذ د : )علقتاىىىل َ لنسذ لىىب )ألمىىىذ  .4 علتسىىى ه(غ كَ 

 َنقدذح عل عمسدبغ للَ رسا  عل دذضدذت.
عل اللب علسنادب )ن تع إدرذ( لقدذح لج  رأاد  علنرغد  علندرقا )ا دقب علر  دح( مل كا ن   .5

 (.َعل عمسدب للَ رسا  عل دذضدذتغ علكال )علرلصدا عتعلنرغد  

 الدراسة: تواجه صعوبات 9.3
تدبلقى  دىست هىنه عل  عدىب الدرقصىذ  أاى  عدىرخ ع  ا عاىس رلصىدا ااتىب علصى   غالاىب تى عنج لذدَى

َهىىذ مىل ن د دىىب قتذادىىبغ  غمىىل عل دذضىدذت عهدذدىىلعلسذشى   أ  رسرىى ض َنى  علتىى دهل َ عمسدىىره  لل
َزهذغ  لدح غدتداهذ صسَتذت كاد ة َنىذ ن  علدها رجذ َق  رناات هنه علصسَتذت تذخردذ  علنى ع ح 

َعصمذت لجناهذ عاس علخصَص تنذ هَ   :أرلرلرذجر ن  ن

َه دجب  .1  عاس أ تع شسب لاص  علسذش  عهدذدل عاس عهقا.علن  دب أ  رلر
بدجب  .2 َى علن  دب عاس نخرتى  لذدَى ب)أ  أتسى   نلذدىب نى   عً نجهىز  غأ  رلر جهىزة عللذدَى

َه عاس د  عاس عهقا(. دذً لذدَت عً جهذز  20لر
ب  عخىىىا علنخرتىى عتدجىىب  .3 َعصىىىمذت علرىىل ردىىىنح لرمذعىىىا غأ  ركىىَى  أجهىىزة عللذدىىَى  ضىىىن  علن

َ ة إدجذتدب.  علاالب نع علت نجدذت تص
َكنلا أجهزة ع ض علتدلذت  .4 َنذتغ تد  أجهزة علكنتدَر  علن  ددبغ  َم  شتكب نسا دجب ع  رر

 عاس عللذئا.
َ   غلجىىىز علنخرتىى  اىىىالث لصىىىصللنساىىى  ع أنىىذ   علنجىىىذا دجىىب إرذلىىىب .5 َعلىىى غ لاقدىىىذ مىىل علدىىى  عل

َنلا لدب علت لت َعذت علرج دتدب علاالابغ   ذنج علنخصص لهذ.ر  دح علنجن
رىىىى  دح لمىىىل عدىىىرخ ع  علت نجدىىىذت علرسادندىىىب  َعدىىىسب ختىىى ة علىىى  ر  ددىىىرلىىى ى علنساىىى   كىىَى أ  د .6

َعىذت علرج دتدىب  عل دذضدذتغ لدث دىدرلر  عادىر عدىرخ ع  االاىب تى عنج نخرامىب لرى  دح علنجن
 علاالاب.

َعل غ .7 َ  نسا   َعذت عه تسب  عخا علن  دب. أ  دق  تر  دح علنجن
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َج  ن  علصسَتب رلقدع كا َعل  قدذ  علت َم ة مل ن د دب قتذادبغ  ذلث تذلرقصل لَا علن ع ح علنر
َخذصب أ  هنه عل  عدب رخرا  ع  عل  عدذت علنشذتر لهىذغ نى  لدىث عى   علتى عنج  هنه علنرااتذتغ 
َفد هىذ نى   َنسانىد  أصىلذب ختى عت عذلدىبغ  َعلنه لرج علر عللذجر إلس شسب كاد ةغ  علندرخ نبغ 

َ  علنىىىن َ ة دىىىذتقًذغ َتلىىذً  عاىىىس نلىىىا عهنىى َلىىىب نلىىر لرىىىنلدا هىىىنه ك قىىذ  علتذلىىىث تسىىى ة إجىى ع عت مىىىل نلذ
 كنذ دأرل: علصسَتذت

َعلرىل عشىرنات عاىس:  .1 َنهذ علتدذلدىبغ  َ دى َلى ة عالقر علىذت  َى  إع ع  نذ ة ر  دتدىب رغاىل نلرى
َلىىىى ة  عىىىىذ ة صىىىىدذفب  َع  َخاىىىىا علرىىىى  دح تذدىىىىرخ ع  علتىىىى عنج علاالاىىىىبغ  َى عل دذضىىىىلغ  )علنلرىىى

َ لدا عدرخ ع  علاذلب(. عال  قر علذت تذدرخ ع  علت عنج علاالابغ 
َعدىىىسب لنسانىىىل عل دذضىىىىدذتغ  .2 قىىىذ  علتذلىىىث تراتدىىىع علرج تىىىبغ مىىىل ن  دىىىرد غ رنرىىىذزع  تختىىى ة 

ب مىىىل  علنخرصىىد  ترىىى  دح علصىى  علسذشىىى  عهدذدىىلغ تا دقىىىب عدىىرخ ع  ت نجدىىىذت عللذدىَى
ل هىىىىنه عل  عدىىىىبغ علقذئنىىىىب عاىىىىس رساىىىىد  عل دذضىىىىدذتغ َرل دىىىى ًع مىىىىل علت نجدىىىىذت علندىىىىرخ نب مىىىى
َ عد  عالقر علذت(.  َج عمنذردكذغ  َجت عغ   عدرخ ع  ت عنج: )علجد

بغ رتاىىىغ  .3 َم  عىى   كتدىى  نىى  أجهىىزة عللذدىَى ضىىذمب إلىىس نلىىاغ رنرىىذز هذرىىذ  علن  دىىرذ غ ترىىى َع 
َعلل ) تدًذغ مىل ن  دىب علشىهد  عىزت أتَى على بغ َ)25لى تدًذغ 22( جهىذزًع لذدَى ( جهىذزًع لذدىَى

َم  جندىع نرااتىىذت علرقلدىب عهخى ى ناىىا: مىل ن  دىب عتى   علتداىىذ  عهدذدىدب علاذلدىبغ نىىع رى
َ ة عهجهزةغ شتكب عولر لتغ شتكب عللذدَب عل عخادبغ أجهزة ع ض علتدذلذت(.  )ج

َق  قذ  أل  علنسانىد غ  .4 عق  ع ة لقذ عت نع نسانل عل دذضدذتغ علاند  قذنذ ترلمدن علرج تبغ 
َعب علرج دتدب عه َعلاذلدبغ مل ن  دب عت  علتداذ  عهدذددب علاذلدبغ تدلنذ تر  دح علنجن َلس 

َعىىب علرج دتدىىب علاذلاىىبغ مىىل ن  دىىىب  َعلنجن َعىىب علضىىىذتابغ  قىىذ  علنساىى  عاللخىى  ترىى  دح علنجن
َعب نى  قتىا علتذلىثغ  َق  علرز  علنسانىذ  تذلنىذ ة علر  دتدىبغ علنَضى علشهد  عزت أتَ عل بغ 

َعذت عه تسب.َنلا ته   ضتا علنرغد عت علنؤا ة   عاس علنجن
لارأك  ن  دد  علرج تب تذالرجذه علصلدحم قىذ  علتذلىث تزدىذ ة علن  دىرد  علارىد  جى ى مدهنىذ  .5

َعىىىذت عه تسىىىىبغ  َ  علكادىىى  نىىى  عللصىىىص علصىىىمدب لانجن َلضىىى رلمدىىىن عل  عدىىىب عىىى ة نىىى عتغ 
َعجىر َعلندذع ة مل لىا أه نشىكالت رقلدىب قى  ر  َردجدا علناللظذت خالا رلمدن علرج تبم 

 علنسا .
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َعىىذت عه تسىىب  .6 َقىى  أتاىغ اىىالب علنجن َزنىى  عالخرتىذ  تىىد  علن  دىىرد غ  َعىى   َلدىى  ن علقدىذ  تر
َمد  لمىىح علظىىىَ    َقىى   ععىىىت إ ع ة علن  دىىرد  رىىى َم نىى  عقىىى هغ  َعىى  عالخرتىىىذ  قتىىا أدىىىت تن

َخذصب ن  لذلدب زن  عالخرتذ  َا دقب رق دنر.   علنالئنب لااالبغ 

 :َالية تطبيق الدراسة 10.3

 التدريس باستخدام البرامج الثالثة:: أوالً 
َجت ع  - َهىىل: )جدىى ب مىىل علن  دىىرد غ تىىذلت عنج علالزنىىبغ  قىذ  علتذلىىث ترجهدىىز نخرتىى عت عللذدىَى

GeoGebra َج عمنذردكذ غ  عد  عالقر علذت( إضذمب إلس علرأك  ن  شىتكب Graphmaticaغ 
َكنلا أجهزة ع ض علتدذلذت.  عللذدَب عل عخادب مل علن  درد غ 

َعىىىىذت عهغ لراتدىىىىع عل  عدىىىىبغ قىىىذ  علتذلىىىىث ت عاىىىىذ  لصىىىرد  نررىىىىذلدرد  ًع َرنهدىىى -  غ تسىىىىبلانجن
َ  نسانىىل علسدلىب َزدىىع  لدىىا علتى عنج علرسادندىىب تلضى َعىىذت علرج دتدىىب  غلدىىث رى  ر عاىس علنجن

 غَكدمدىىىب عدىىىرخ عنر غمدهىىذ إعاىىىذ  لنلىىب عىىى  كىىىا ت لىىذنج كىىىا لدىىب ت لذنجىىىرغ َرىىى ّ  غعلاالاىىب
َم صىىىدذفب عإَعلراىىى ع  َنىىى  نتىىىى أ لىىىس نَضىىى القر علىىىذت تذدىىىىرخ ع  علتىىى عنج علاالاىىىبغ َتذلنقذتىىىا 
َعب عل عتسب )علضذتاب( لصرد  ر ّ  غعلركذمؤ كن عجسب لَا كدمدب رنادا  غإعاذ  االب علنجن

َ ة علرل ن ت دذتقذُ عاس علاالب.عالقر علذت َن عجسب عالقر علذت علنشه   غ 
َزدىىع علنىىىذ ة علر  دتدىىىب عل - َلىىى ة اىى  قدىىىذ  نسانىىىذ عل دذضىىىدذت تر خذصىىىب تىىذلاالبغ َررناىىىا مىىىل: )

َعىىذت  َمىىع علتىى عنج علاالاىىب( لدىث لصىىا كىىا اذلىىب مىىل علنجن َنهذ علتدذلدىىب  َ دىى عالقر علىذت 
 علرج دتدب علاالابغ عاس لدخب خذصب تر ن  علنذ ة علر  دتدب.

َلى ة  - َن  ا  قذ  نسانذ عل دذضىدذتغ علنخرصىد  ترى  دح علصى  علسذشى  عهدذدىلغ ترى  دح 
  َ َقىىىى  قىىىىذ  علتذلىىىىث عالقر علىىىىذت  َعىىىىبغ  َمىىىىع علت لىىىىذنج علنخصىىىىص لكىىىىا نجن َنهذ علتدذلدىىىىبغ  دىىىى

َنلىىىا نىىىى  أجىىىا ردىىىىهدا نهنىىىره  مىىىىل  َنشىىىذ كب نسانىىىىل عل دذضىىىدذت مىىىىل علرىىى  دحغ    َ تلضىىى
َعجهه  نشىذكا مىل عدىرخ ع  علتى عنجغ أَ أدىب نشىذكا رقلدىىب  َندىذع ة علاىالب علىند  رى علرساىد غ 

 رظه  خالا عل  ح.
ب مىل علنخرتى غ تذلجهىذز مىل ت عدىب كىا لصىبغ كىذ  عل - َ  تَصىا جندىع أجهىزة عللذدَى نساى  دقى

َعدىاب علت لىذنجغ  َ  تس  نلا تشى ح جىز  نسىد غ نى  خىالا راتدقىر ت عل ئددل علخذص ترغ َدق
َمىىل تسىض عهلدىىذ  كىىذ  ددىىرسد   َدظهى  نلىىا عاىىس شذشىذت علاىىالب نتذشىى ة مىل علنخرتىى غ 

َنلا ته   كرذتب  َلب علص م  َلذتغ أَ أدىب ناللظىذت تجهذز ع ض علتدذلذت عاس ل علش 
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َنلىىىىا  َهغ  َمىىىىل علن لاىىىىب علاللقىىىىبغ ددىىىنح لااىىىىالب تراتدىىىىع نىىىىذ رسانىىىى َ  علتدذلدىىىىبغ  ا عل دىىىى لىىَى
َع  ة مىل علنىذ ة علر  دتدىبغ أَ نىىذ  َعلندىذئا علىى تذدىرخ ع  كىا ت لىذنجغ نى  خىىالا لىا علرنىذ د غ 

 كذ  دضدمر علنسا  لدب نقرضدذت عل  ح َا ع ر  ددر.
َعدعم - لارمذعا نع علت نجدذت علرسادندبغ تلدث قدنت لصص علر  دح  ر ا لااالب هذن  

َم تذدىىىرخ ع   َ  كتدىىى غ مىىىل رىىى  دح علنَضىىى عاىىىس علشىىىكا عاللرىىىل: لصىىىب دكىىَى  مدهىىىذ لانساىىى   
َع  ة  َ  تراتدىىع عهنااىىب علرىىل شىى لهذ علنساىى غ َتسىىض علرنىىذ د  علىى َكىىذ  علاذلىىب دقىى علت لىذنجغ 

َمىىىىل عللصىىىىب علرذلدىىىىبغ دخصىىىىص لااذلىىىب ندىىىىذ َعدىىىىسبم للىىىىا جندىىىىع علرنىىىىذ د غ تىىىذلنق  غ  لب 
َع  ة مل علنذ ة علر  دتدبغ أَ نذ دااتر نلر علنسا  أَ نذ دقر لر علتذلث.  َعلندذئا عل

 االختبار البعدي: : ثالثاً 
َعدبعه غَاعلقدى  عه :نىى  قدىىند  غركَى  عالخرتىىذ  علتسىى هد - ركىَى  نىى  ر علرىىلَ  غدىىئاب علنَضىى

َعلقد  عاللخ غ عهدئاب علنقذمق ة (25) َقى  رى  تسى  عالرمىذع نىع 5لدبغ َرركَ  نى  )غ  ( مقى عتغ 
َكىىنلا عاىىس  َ  عالخرتىىذ غ  َلدىى  دىى َ  نىىع نسانىىل عل دذضىىدذتغ عاىىس ر َعلرشىىذ إ ع ة علن  دىرد غ 
إرذلىب علم صىىب لااىالب )لدىىب  فتىره ( تذدىىرخ ع  علتى عنجم لإلجذتىىب عاىس علقدىى  علاىذللغ نىى  

َهىىىىَى قدىىىىى  عهدىىىىئاب علنقذلدىىىىىبغ َرجىىىىى   عوشىىىىذ   ة هلىىىىىذغ تىىىىىأ  نسانىىىىذ عل دذضىىىىىدذت مىىىىىل عالخرتىىىىذ غ 
َكىىىنلا إتىىىال   َم نىىى  رذ دخىىرغ  َعىى  عالخرتىىىذ غ قتىىىا أدىىت َع تىى تال  علاىىىالب تن علن  دىىرد غ قىىىذن
علاالب تذلردذب عالنب عالخرتذ  مل دجا عالنذره  علن  ددب )ر  علردىذتر تناذتىب عنرلىذ  

 شه د (. 
َدى ه تذدىرتذلب عل عمسدىب للَى َتس  علرهذ  كا اذلب ن  لا أدئاب عالخرتذ  علرلصىدالغ رى  رز  -

َ عع عالخرتىىىذ غ  َقىى  قىىىذ  علاىىالب تذوجذتىىب علهىىذغ َردىىىادنهذ لانشىى   نىىع أ رساىى  عل دذضىىدذتغ 
َرج   عوشذ ة هلذغ أ  علتذلث قىذ  تذدىرتسذ  اىالث عدىرتذلذتم تدىتب عى   ج دىب علاىالب أَ 

  عوجذتب عللنادب.
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 فصل الرابعال
 نتائج الدراسة

 المقدمة: 1.4
ه مت هنه عل  عدب إلس إج ع  نقذ لب مل عدرخ ع  االاب ت عنج لذدَتدبغ عاس رلصدا ااتب علص  
َلرلقدىىع هىى    َ عمسدىره  للىَى رسّانهىىذغ مىل ن د دىىب )قتذادىب(غ  )علسذشى  عهدذدىىل( مىل عل دذضىىدذتغ 

َعىىذت نىىى  علاىىالب: علنج دىىت تذدىىىرخ ع  عل  عدىىبم رىى  رىى  دح أ تىىع نجن َلىىسغ   س َعىىب علرج دتدىىب عه ن
َعىب  َعلنجن دىت تذدىرخ ع  ت لىذنج )ج عمنذردكىذ(غ  َعىب علرج دتدىب علاذلدىبغ   س َعلنجن َجت ع(غ  ت لذنج )جد
َعىب علرج دتدىىب عل عتسىبغ كذلىىت  َعلنجن دىىت تذدىرخ ع  ت لىىذنج ) عدى  عالقر علىىذت(غ  علرج دتدىب علاذلاىبغ   س

دىىىىت تذلا دقىىىىب ) َلىىىى ة عالقر علىىىىذت  (غ كنىىىذ رىىىى ّ ردذ دىىىىبعالعضىىىذتابغ   س إعىىىى ع  نىىىىذ ة ر  دتدىىىبم لرىىىى  دح 
َنقدىىىذح  َعخرتىىىذ  لارلصىىىدا علقتاىىىل َ علتسىىى هغ  َمىىىع علتىىى عنج علرسادندىىىب علاالاىىىبغ  َنهذ علتدذلدىىىبغ  َ دىىى

َنسىىىىىذنالت علصىىىىىسَتبغ  عل عمسدىىىىبغ َرىىىىى ّ  َنسىىىىىذنالت اتذرهىىىىذغ  َعت علندىىىىرخ نبغ  علرأكىىىى  نىىىىى  صىىىىى ع عه 
َنسذلجرهىىىذغ تذدىىىرخ ع  ت لىىىذنج َعلرنددىىز لمقىىى عت عالخرتىىىذ  غ َتسىىى  عنادىىىب جنىىىع علتدذلىىذتغ رىىى  ر ندزهىىىذ 

َ  عالجرنذعدب ) بعل زن  (.SPSSعولصذئدب لاسا
 َرَصا علتذلث إلس عللرذئج علرذلدب:

 النتائج اإلحصائية المتعلقة بفرضيات الدراسة:  2.4

 النتائج المتعلقة بالفرضية األولى: 1.2.4
َلىس:  ع نعت  اللىىب إلصىذئدب علىَ دال لصىت علم ضىدب عه َى عل اللىب )  جى  مىَ  ( تىىد  α≤0.05ندىر

غ رسزى مل عل دذضدذت مل عالخرتذ  علتس ه اتب علص  علسذش لرلصدا ا الدرجة الكليةنرَداذت 
َجت ع   عد  َ غ Graphmaticaج عمنذردكذ َ غ GeoGebraإلس ا دقب علر  دح تذدرخ ع  ت عنج: )جد

 .(عالعردذ دبَ عالقر علذتغ 
َعاللل عمذت علنسدذ دبم لالخر َلسغ ر  عدرخ عج علنرَداذت عللدذتدب  االب    جذتتذ  علم ضدب عه

َلىىسغ علرىىل   دىت تذدىىرخ ع  ت لىىذنج  َعىب علرج دتدىىب عه َجت ع علنجن َعىىب GeoGebra)جدىى َعلنجن (غ 
َعىىىىىىب Graphmatica)ج عمنذردكىىىىىذ علرج دتدىىىىىب علاذلدىىىىىبغ علرىىىىىل   دىىىىىىت تذدىىىىىرخ ع  ت لىىىىىذنج  َعلنجن (غ  
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َعىىىب علضىىىذتابغ علرىىىل  عدىىى  عالقر علىىىذتتدىىىب علاذلاىىىبغ علرىىىل   دىىىت تذدىىىرخ ع  ت لىىىذنج )علرج د َعلنجن (غ 
َكذلىىىت عللرىىذئج كنىىىذ مىىىل عالعردذ دىىىب  دىىت تذدىىىرخ ع  علا دقىىب ) ( مىىل عالخرتىىىذ  علرلصىىىدال علتسىى هغ 

 (:1:4 ق  ) غعلج َا عاللرل

الطالب في  جاتدر ( المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، ل1.4الجدول رقم )
 االختبارين: القبلي والبعدي، تبعًا لمجموعات الدراسة األربعة:

َعب  علس   علنجن
 (100علتس ه )علسالنب ن   (100علقتال )علسالنب ن  

علَدا 
 عللدذتل

عاللل ع  
 علنسدذ ه

علَدا 
 عللدذتل

عاللل ع  
 علنسدذ ه

َلس  علرج دتدب عه
َجت ع(  22.862 66.72 23.091 49.74 27 )جد

 علرج دتدب علاذلدب
 )ج عمنذردكذ(

30 42.97 26.023 70.60 13.778 

 علرج دتدب علاذلاب
) عد  
 عالقر علذت(

26 44.85 21.137 56.31 18.648 

 17.737 43.33 19.725 48.07 27 علضذتاب
ب مىىل اااتىل( م قىىًذ ظذه دىًذ مىل علنرَدىاذت عللدىىذتدبغ لا  جىب علكادىب 1:4دتىد  علجى َا علدىذتع  قى  )

َلس ) َعب علرج دتدب عه ( َ تاغ علنرَدا 66.72عالخرتذ  علتس هغ مق  تاغ علنرَدا عللدذتل لانجن
َعب علرج دتدب علاذلدب ) َعب علرج دتدب علاذلاب 70.60عللدذتل لانجن (غ َ تاغ علنرَدا عللدذتل لانجن

َعب علضذتاب )56.31)  .(43.33(غ َتاغ علنرَدا عللدذتل لانجن
ع عولصىذئدب تىىد  علنرَدىىاذت عللدىذتدبغ رىى  عدىىرخ ع  رلادىا علرتىىذد  عهلىىذ ه  َلتدىذ   اللىىب  علمىىَ 

َكذلت عللرذئج كنذ مل علج َا عاللرل  ق  )ANCOVAعلنصذلب )  )2:4) 
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( ألثر طريقة التدريس ANCOVA( نتائج تحليل التباين األحادي المصاحب )2.4الجدول رقم )
درجات طالب الصف  في( االعتياديةا، وراسم االقترانات، و باستخدام برامج: )جيوجبرا، وجرافماتيك

 اختبار التحصيل البعدي. علىالمجموعات األربعة،  بينالعاشر األساسي 

َم علن تسذت نص   علرتذد    نجن
  جذت 
 F نرَدا علن تسذت علل دب

عل اللب 
 عولصذئدب

 000010.* 63.959 13615.623 1 13615.623 عالخرتذ  علقتال
 000010.* 21.418 4559.389 3 13678.168 علر  دح ا دقب

   212.879 105 22352.301 علخاأ
َم     109 48400.76363 علنجن

 (.α≤0.05*دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )

َ  مى ع نَ  اللىىب إلصىذئدبغ علىى  2:4درتىد  نى  علجىى َا ) َجىى (  مىض علم ضىىدب علصىم دبغ َتذلرىذلل 
َى عل اللىب ) َعىذت عه تسىىبغ رسىزى إلىس ا دقىىب    جىذتد  نرَدىىاذت ( تىα≤0.05ندىر اىالب علنجن

َ عد  عالقر علذتغ  َج عمنذردكذغ  َجت عغ   (.عالعردذ دبعلر  دحغ تذدرخ ع  ت عنج: )جد
َعذت عه تسبم عدرخ   علتذلث عخرتذ  )أقا مى ع  عا( لانقذ لىذت   الذئدب َلسنا نقذ لب نذ تد  علنجن

َج عمنذردكىذغ  با  ا دقأ لقدذح (Post  Hoc LSDعلتس دب ) َجت عغ  علر  دح تذدىرخ ع  علتى عنج: )جدى
َعىىىىذت  تىىىد ( عاىىىس   جىىىذت اىىىىالب علصىىى  علسذشىىى  عهدذدىىىىلغ عالعردذ دىىىىبَ عدىىى  عالقر علىىىذتغ  علنجن

َعذت علالذئدب عخرتذ  علرلصدا علتس ه عاسعه تسب  غ كنذ مل علج َا عاللرل  قى  لانقذ لب تد  علنجن
(3:4:) 
 
 
 
 
 
 
 



77 
 

 Post Hoc (LSDالبعدية ) الثنائية ( نتائج اختبار )أقل فرق دال( للمقارنات3.4) الجدول رقم
( على االعتياديةألثر طريق التدريس باستخدام برامج: )جيوجبرا، وجرافماتيكا، وراسم االقترانات، و 

 اختبار التحصيل البعدي: فيالمجموعات األربعة،  بيندرجات طالب الصف العاشر األساسي، 
ية الثالثة التجريب

 راسم االقترانات
التجريبية الثانية 

 جرافماتيكا
التجريبية 
 األولى جيوجبرا

المجموعة 
 الضابطة

المتوسط 
 الحسابي

 طريقة التدريس
 

 المجموعة الضابطة 43.33  *22.577- *29.813- *14.584-
 التجريبية األولى جيوجبرا 66.72   7.236- *7.993
 الثانية جرافماتيكا التجريبية 70.60    *15.229

 التجريبية الثالثة راسم االقترانات 56.31    

 (.α≤0.05*دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )

 ( نذ دال: 3:4درتد  ن  علج َا )

َ  م ع ن أواًل: َى عل اللب ) هَج  اتبا   جذت ل( تد  نرَداα≤0.05 اللب إلصذئدبغ عل  ندر
َلسغ علرل   َعب علرج دتدب عه َجت ع( َ علنجن َعب  اتبا  جذت  دت تذدرخ ع  ت لذنج )جد علنجن

رسزى إلس ا دقب علر  دح تذدرخ ع   علا دقب عالعردذ دبغ علرل   دت تذدرخ ع  عل عتسب )علضذتاب(
َجت عغ َلسغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج  (َعالعردذ دب )جد َعب علرج دتدب عه لصذلح علنجن
َجت ع(  .)جد

َ  م ع ن ثانيًا: َى عل اللب ) ال هَج  اتبا   جذت ل( تد  نرَداα≤0.05لب إلصذئدبغ عل  ندر
َعب علرج دتدب عل َعب  اتبا  جذت ( َ  عمنذردكذغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج )جاذلدبعلنجن علنجن

رسزى إلس ا دقب علر  دح تذدرخ ع   علا دقب عالعردذ دبغ علرل   دت تذدرخ ع  عل عتسب )علضذتاب(
َعب علرج دتدب علاذلدبغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج  (ردذ دبَعالع غ عمنذردكذ)ج لصذلح علنجن

 .)ج عمنذردكذ(

َ  م ع ن ثالثًا: َى عل اللب ) هَج  اتبا   جذت ل( تد  نرَداα≤0.05 اللب إلصذئدبغ عل  ندر
َعب علرج دتدب عل  اتبا  جذت ( َ  عد  عالقر علذتغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج )اذلابعلنجن

رسزى إلس ا دقب علر  دح  علا دقب عالعردذ دبغ علرل   دت تذدرخ ع  عل عتسب )علضذتاب(عب علنجنَ 
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َعب علرج دتدب علاذلابغ علرل   دت تذدرخ ع   (َعالعردذ دب غ عد  عالقر علذتتذدرخ ع  ) لصذلح علنجن
 .ت لذنج ) عد  عالقر علذت(

َ  م ع ن رابعًا: َى عل اللب ) هَج االب    جذت ل( تد  نرَداα≤0.05 اللب إلصذئدبغ عل  ندر
َعب علرج دتدب عه َجت عغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج )جَلسعلنجن َعب  تباا  جذت ( َ د علنجن

علرج دتدب علاذلابغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج ) عد  عالقر علذت( رسزى إلس ا دقب علر  دح 
َجت عتذدرخ ع  ت لذنجل: )ج َ عد  عالقر علذت(غ لصذلح علند َعب علرج دتدب عهغ  غ علرل   دت َلسجن
َجت عتذدرخ ع  ت لذنج )ج  (.د

َ  م ع ن ًا:خامس َى عل اللب ) هَج    جذت ل( تد  نرَداα≤0.05 اللب إلصذئدبغ عل  ندر
َعب علرج دتدب علاذلدبغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج )ج عمنذردكذ( َ   تباا  جذت االب علنجن

َعب علرج دتدب علاذلابغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج ) عد  عالقر علذت( رسزى إلس ا دقب  علنجن
َعب علرج دتدب علاذلدبغ  َ عد  عالقر علذت(غ لصذلح علنجن علر  دح تذدرخ ع  ت لذنجل: )ج عمنذردكذغ 

 ت تذدرخ ع  ت لذنج )ج عمنذردكذ(.علرل   د

، راسم Graphmatica، جرافماتيكا GeoGebraالبرامج التعليمية الثالثة )جيوجبرا  حجم تأثير
  :االقترانات( على التحصيل الكلي في اختبار التحصيل البعدي

ودجذ  لج  رأاد  علت عنج علرسادندب علاالابغ قذ  علتذلث تراتدع نسذ لب لجى  علرىأاد م لارسى   عاىس 
َنلىا نىى  خىالا إدجىذ  )ن تىىع إدرىذ( لدىىب  أاى  علتى عنج علرسادندىىب علاالاىبغ عاىس علرلصىىدا عل  عدىلغ 

 : ردبذ لب عالل علنس
َم علكال.  َم ن تسذت علنسذلجب)ا دقب علر  دح(/علنجن  عل اللب علسنادب )ن تع إدرذ( = نجن

 .(Dunst, 2004)( دَضح علنقدذح علن جسل لرل د  لج  رأاد  لانسذ لب 4:4َعلج َا عاللرل  ق  )

س من مقاييس ( المرجع المقترح لتحديد مستويات حجم التأثير بالنسبة لكل مقيا4.4الجدول )
 حجم التأثير. 

 حجم التأثير األداة المستخدمة
 كبير متوسط ضعيف

 فأكثر  0.14 0.13-0.07 0.06-0.01 مربع إيتا
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، جرافماتيكــــــــا GeoGebraللبــــــــرامج الثالثــــــــة مجتمعــــــــة: )جيــــــــوجبرا حجـــــــم التــــــــأثير  أواًل:
Graphmatica:)راسم االقترانات ، 
َم إلس علج َا  لات عنج علاالاب كذاللرل: لج  علرأاد دنك  لدذب  (2:4 ق  ) علدذتع تذل ج

 0.28=  13678.168/48400.763عل اللب علسنادب )لات عنج علاالاب( = 
َجت ع أَهىىنع دشىىد  إلىىس  َهىىل: )جدىى غ ج عمنذردكىىذ GeoGebra  علتىى عنج علرسادندىىب علاالاىىبغ نجرنسىىب 
Graphmatica مىىىىل عخرتىىىىذ   غااتىىىىبلا كادىىىىبعل  جىىىىب علغ  عدىىى  عالقر علىىىىذت( كىىىىذ  لهىىىىذ أاىىىى  كتدىىىى  مىىىل
 علرلصدا علتس ه.

 (:GeoGebraلبرنامج )جيوجبرا  حجم التأثير ثانيًا:
َجت ع(م قذ  علتذلث تذدرخ ع  رلادا علرتذد  عهلذ ه علنصذلب  َللدذب عل اللب علسنادب لت لذنج )جد

(ANCOVA )َجت ع َعدىىىىىاب ت لىىىىىىذنج )جدىىىىىى َلىىىىىىس: علرىىىىىل   دىىىىىىت ت َعرد غ علرج دتدىىىىىب عه ( تىىىىىد  علنجنىىىىىى
َكذلت عللرذئج كنذ مل علج َا عاللرل  ق  ) َعب عل عتسبغ علضذتاب   (.5:4َعلنجن

(: نتائج تحليل التباين األحادي المصاحب ألثر استخدام برنامج: )جيوجرا 5.4جدول )
(GeoGebra  على درجات تحصيل طالب الصف العاشر األساسي في المجموعتين، التجريبية

 اختبار التحصيل البعدي:  فيابعة )الضابطة( األولى )جيوجبرا( والمجموعة الر 

َم  نص   علرتذد  نجن
 علن تسذت

  جذت 
 علل دب

نرَدا 
 علن تسذت

F  عل اللب
 عولصذئدب

 000010.* 22.858 6737.438 1 6737.438 عالخرتذ  علقتال
َعب  علنجن

َلس  000010.* 23.2009 6838.244 1 6838.244 علرج دتدب عه

   294.740 51 15031.746 علخاأ
َم     53 29165.9259 علنجن

 (.α≤0.05*دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )

َم إلس علج َا علدذتع  ق  ) َجت ع(غ كذاللرل: لج  علرأاد ( دنك  لدذب 5:4تذل ج  لت لذنج )جد
َجت ع( =   0.23=  6838.244/29165.925عل اللب علسنادب لت لذنج )جد
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َج  عاىىسعلااتىىبغ    جىىذت( كىىذ  لىىر أاىى  كتدىى  مىىل GeoGebraت ع َهىنع دشىىد  إلىىس أ  ت لىىذنج )جدىى
 عخرتذ  علرلصدا علتس ه.

 (:Graphmaticaبرنامج )جرافماتيكا  حجم تأثيرثالثًا: 
ت لذنج )ج عمنذردكذ(م قذ  علتذلث تذدىرخ ع  رلادىا علرتىذد  عهلىذ ه علنصىذلب  لج  رأاد َللدذب 

(ANCOVAَعرد غ علرج دتدىىىىب علاذلدىىىىىبغ َعدىىىىاب ت لىىىىىذنج )ج عمنذردكىىىىىذ(  ( تىىىىد  علنجنىىىىى علرىىىىل   دىىىىىت ت
َكذلت عللرذئج كنذ مل علج َا عاللرل  ق  ) َعب عل عتسب علضذتابغ   (:6:4َعلنجن

(: نتائج تحليل التباين األحادي، المصاحب ألثر استخدام برنامج )جرافماتيكا 6.4جدول )
(Graphmatica  ،وعتين المجم بينعلى درجات تحصيل طالب الصف العاشر األساسي

 التجريبية الثانية: )جرافماتيكا( والمجموعة الرابعة: )الضابطة( على اختبار التحصيل البعدي: 

 نص   علرتذد 
َم  نجن
 علن تسذت

  جذت 
 علل دب

نرَدا 
 F علن تسذت

عل اللب 
 عولصذئدب

 000010.* 64.582 7453.235 1 7453.235 عالخرتذ  علقتال
َعب  علنجن

 000010.* 108.168 12483.367 1 12483.367 علرج دتدب علاذلدب

   115.406 54 6231.964 علخاأ
َم     56 24250.3157 علنجن

 (.α≤0.05*دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )
َم   ت لذنج )ج عمنذردكذ(غ كذاللرل: لج  علرأاد ( دنك  لدذب 6:4لس علج َا علدذتع  ق  )إتذل ج

 0.51= 12483.367/24250.3157كذ( = عل اللب علسنادبغ لت لذنج )ج عمنذرد
 عاسعلااتب    جذت( كذ  لر أا  كتد  مل Graphmaticaَهنع دشد  إلس أ  ت لذنج )ج عمنذردكذ 

 عخرتذ  علرلصدا علتس ه.

 برنامج )راسم االقترانات(: حجم تأثيررابعًا: 
ذد  عهلىىىىىذ ه ت لىىىىذنج  عدىىىىى  عالقر علىىىىذتغ قىىىىذ  علتذلىىىىىث تذدىىىىرخ ع  رلادىىىىىا علرتىىىىلجىىىى  رىىىىىأاد  َللدىىىىذب 

َعدىىاب ت لىذنج ) عدىى  ANCOVAعلنصىذلب ) َعرد غ علرج دتدىب علاذلاىىبغ علرىل   دىت ت ( تىد  علنجنىى
َكذلت عللرذئج كنذ مل علج َا عاللرل َعب عل عتسب )علضذتاب(  َعلنجن  (:7:4 ق  ) غعالقر علذت( 
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القترانات( (: نتائج تحليل التباين األحادي المصاحب ألثر استخدام برنامج )راسم ا7.4جدول )
المجموعتين، التجريبية الثالثة )راسم  بيندرجات تحصيل طالب الصف العاشر األساسي،  في

 اختبار التحصيل البعدي:  علىاالقترانات( والمجموعة الرابعة )الضابطة( 

 نص   علرتذد 
َم  نجن
 علن تسذت

  جذت 
 علل دب

نرَدا 
 F علن تسذت

عل اللب 
 عولصذئدب

 000010.* 37.393 7219.783 1 7219.783 عالخرتذ  علقتال
َعب  علنجن

 000010.* 15.0394 2903.749 1 2903.749 علرج دتدب علاذلاب

   193.075 50 9653.754 علخاأ
َم     52 19103.1698 علنجن

 (.α≤0.05*دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )

َم  ت لىىىذنج ) عدىىى  عالقر علىىىذت(غ ل لجىىى  علرىىأاد ( دنكىىى  لدىىىذب 7:4لىىىس علجىىى َا علدىىىذتع  قىى  )إتىىذل ج
 كذاللرل:

 0.15= 2903.749/19103.169عل اللب علسنادب لت لذنج ) عد  عالقر علذت( = 
عخرتىىذ   عاىىس غعلااتىىب   جىىذتَهىنع دشىىد  إلىىس أ  ت لىىذنج ) عدىى  عالقر علىىذت( كىىذ  لىىر أاىى  كتدىى  مىىل 

 علرلصدا علتس ه.

 النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية: 2.2.4
َى عل اللىب )دال  دب علاذلدب: "لصت علم ض ع نعت  اللب إلصذئدب على  ندىر ( تىد  α≤0.05َج  مَ 
َى ل اتب علص  علسذش غا   جذتنرَداذت   مل عخرتذ  علرلصدا علتس ه المعرفة المفاهيمية،ندر

َجت ع مىل عل دذضىدذت ج عمنذردكىذ َ غ GeoGebraغ رسىزى إلىس ا دقىب علرى  دح تذدىرخ ع  تى عنج: )جدى
Graphmaticaعالعردذ دبَ  عد  عالقر علذتغ َ  غ"). 

َعاللل عمذت علنسدذ دبم ل الخرتذ  علم ضدب علاذلدبغ ر ّ  االب    جذتعدرخ عج علنرَداذت عللدذتدبغ 
َلىىسغ علرىىل   دىت تذدىىرخ ع  ت لىىذنج ) َعىب علرج دتدىىب عه َجت ع علنجن َعىىب GeoGebraجدىى َعلنجن (غ 

َعىىىىىىب Graphmaticaج عمنذردكىىىىىذ )علرج دتدىىىىىب علاذلدىىىىىبغ علرىىىىىل   دىىىىىىت تذدىىىىىرخ ع  ت لىىىىىذنج  َعلنجن (غ  
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َعىىىب علضىىىذتابغ علرىىىل  عدىىى  عالقر علىىىذتعلرج دتدىىىب علاذلاىىىبغ علرىىىل   دىىىت تذدىىىرخ ع  ت لىىىذنج ) َعلنجن (غ 
عالخرتىىذ  علرلصىىدا علتسىى هغ  عاىس مســتوى المعرفــة المفاهيميــة( مىل عالعردذ دىىب  دىت تذلا دقىىب )

 (:8:4َكذلت عللرذئج كنذ مل علج َا عاللرل  ق  )

ختبار االطالب في  درجات( المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، ل8.4جدول رقم )ال
 :األربعة التحصيل البعدي، لمستوى المعرفة المفاهيمية، تبعًا لمجموعات الدراسة

َعب  علس   علنجن
 (30علتس ه )علسالنب ن   ( 100علقتال )علسالنب ن  

علَدا 
 عللدذتل

عاللل ع  
 علنسدذ ه

لَدا ع
 عللدذتل

 عاللل ع  
 علنسدذ ه

َلس  6.820 18.85 23.091 49.74 27 علرج دتدب عه
 4.495 20.00 26.023 42.97 30 علرج دتدب علاذلدب
 7.277 18.00 21.137 44.85 26 علرج دتدب علاذلاب
 7.031 15.19 19.725 48.07 27 علضذتاب

َى مل علااتب    جذتعلنرَداذت عللدذتدبغ ل( م قًذ ظذه دًذ مل 8:4دتد  علج َا علدذتع  ق  ) ندر
َعىب علرج دتدىب  عاسعلنس مب علنمذهدندبغ  عخرتذ  علرلصدا علتس هغ مق  تاغ علنرَدا عللدذتل لانجن

َلس ) َعب علرج دتدب علاذلدب )18.85عه (غ َ تاغ علنرَدىا 20.00( َ تاغ علنرَدا عللدذتل لانجن
َعىىىب علرج دتدىىىىب علاذلاىىىب ) َعىىىب علضىىىىذتاب 18.00عللدىىىذتل لانجن (غ َ تاىىىغ علنرَدىىىىا عللدىىىذتل لانجن

ع عولصذئدبغ تىد  علنرَدىاذت عللدىذتدبغ رى  عدىرخ ع  رلادىا علرتىذد  15.19) َلتدذ   اللب علمَ   )
َكذلت عللرذئج كنذ مل علج َا عاللرل  ق  )ANCOVAعهلذ ه علنصذلب )  )9:4:) 
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( ألثر طريقة التدريس ANCOVAالمصاحب )( نتائج تحليل التباين األحادي 9.4الجدول رقم )
درجات طالب الصف  في( االعتياديةباستخدام برامج: )جيوجبرا، وجرافماتيكا، وراسم االقترانات، و 

في مستوى المعرفة  ،اختبار التحصيل البعدي علىالمجموعات األربعة،  بينالعاشر األساسي، 
 المفاهيمية:

َم  نص   علرتذد   نجن
 علن تسذت

  جذت 
 لل دبع

نرَدا 
عل اللب  F علن تسذت

 عولصذئدب
 *0.001 25.487 860.369 1 860.369 عالخرتذ  علقتال
 0*007. 4.281 433.585 3 433.585 ا دقب علر  دح

   33.757 105 3544.446 علخاأ
َم     109 4763.673 علنجن

 (.α≤0.05*دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )

َ  مىى ع نَ  اللىىب إلصىىذئدب علىى  ( 9:4) ادرتىد  نىى  علجىى َ  َجىى  مىىض علم ضىىدب علصىىم دبغ َتذلرىىذلل 
َى عل اللب ) َى علنس مب    جذت( تد  نرَداذت α≤0.05ندر َعذت عه تسبغ مل ندر االب علنجن

َ عدى  عالقر علىىذتغ  َج عمنذردكىىذغ  َجت عغ  علنمذهدندىبغ رسىزى إلىىس ا دقىب علرىى  دح تذدىرخ ع  تىى عنج: )جدى
 (.عالعردذ دب
َعذت عه تسبم  الذئدب  لبَلسنا نقذ عخرتذ  )أقا مى ع  عا( لانقذ لىذت   عدرخ   علتذلثنذ تد  علنجن
َجت عغ لقدىىىىذح أ( Post     Hoc LSDعلتس دىىىىىب )علالذئدىىىىب  اىىىىى  ا دىىىىع علرىىىىى  دح تذدىىىىرخ ع  تىىىىى عنج: )جدىىىىى

َ عدىىى  عالقر علىىىذتغ   تىىىىد ( عاىىىس   جىىىىذت اىىىالب علصىىى  علسذشىىى  عهدذدىىىلغ عالعردذ دىىىبَج عمنذردكىىىذغ 
َعىىىىذت علالذئدىىىب عخرتىىىذ  علرلصىىىدا علتسىىىى ه مىىىىلَعىىىذت عه تسىىىبغ علنجن َى  غلانقذ لىىىب تىىىد  علنجن لندىىىىر

 (:10:4كنذ مل علج َا عاللرل  ق  ) علنس مب علنمذهدندبغ
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  Post Hoc (LSDالبعدية ) الثنائية ( نتائج اختبار )أقل فرق دال( للمقارنة10.4الجدول رقم )
( على االعتيادية)جيوجبرا، وجرافماتيكا، وراسم االقترانات، و ألثر طريق التدريس باستخدام برامج: 

المجموعات األربعة، على اختبار التحصيل البعدي،  بيندرجات طالب الصف العاشر األساسي، 
 في مستوى المعرفة المفاهيمية:

التجريبية 
الثالثة راسم 
 االقترانات

التجريبية 
الثانية 
 جرافماتيكا

التجريبية 
 األولى جيوجبرا

المجموعة 
 الضابطة

المتوسط 
 الحسابي

 طريقة التدريس
 

 المجموعة الضابطة 15.19  *3.495- *5.492- *3.256-

0.238 1.997-   18.85 
التجريبية األولى 

 جيوجبرا

2.236    20.00 
التجريبية الثانية 

 جرافماتيكا

    18.00 
التجريبية الثالثة 
 راسم االقترانات

 (.α≤0.05ستوى الداللة )*دالة إحصائيًا عند م

 ( نذ دأرل: 10:4درتد  ن  علج َا )

َ  م ع ن: أوالً  َى عل اللب ) هَج  اتبا   جذت ل( تد  نرَداα≤0.05 اللب إلصذئدبغ عل  ندر
َجت ع( َ  َلسغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج )جد َعب علرج دتدب عه َعب  اتبا  جذت علنجن علنجن

غ مستوى المعرفة المفاهيميةفي غ علا دقب عالعردذ دبخ ع  غ علرل   دت تذدرعل عتسب )علضذتاب(
َجت عغ  عاس لصذلح  (َعالعردذ دبعخرتذ  علرلصدا علتس هغ رسزى إلس ا دقب علر  دح تذدرخ ع  )جد

َجت ع( َلسغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج )جد َعب علرج دتدب عه  .علنجن

َ  م ع ن ثانيًا: َى عل ال هَج  اتبا   جذت ل( تد  نرَداα≤0.05لب ) اللب إلصذئدبغ عل  ندر
َعب علرج دتدب عل َعب  اتبا  جذت ( َ  عمنذردكذغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج )جاذلدبعلنجن علنجن

غ مستوى المعرفة المفاهيميةفي غ علا دقب عالعردذ دبغ علرل   دت تذدرخ ع  عل عتسب )علضذتاب(
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 (َعالعردذ دبغ  عمنذردكذدح تذدرخ ع  )جعخرتذ  علرلصدا علتس هغ رسزى إلس ا دقب علر    عاس
َعب علرج دتدب علاذلدبغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج )ج عمنذردكذ(  .لصذلح علنجن

َ  م ع ن ًا:لثثا َى عل اللب ) هَج  اتبا   جذت ل( تد  نرَداα≤0.05 اللب إلصذئدبغ عل  ندر
َعب علرج دتدب عل  اتبا  جذت ( َ عالقر علذت عد  غ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج )اذلدبعلنجن

َعب  مستوى المعرفة في غ علا دقب عالعردذ دبغ علرل   دت تذدرخ ع  عل عتسب )علضذتاب(علنجن
غ  عد  عالقر علذتعخرتذ  علرلصدا علتس هغ رسزى إلس ا دقب علر  دح تذدرخ ع  ) عاسغ المفاهيمية
َعب علرج دتدب علاذلابغ علرل   دت تذ (َعالعردذ دب  .درخ ع  ت لذنج ) عد  عالقر علذت(لصذلح علنجن

 النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة: 3.2.4
َى عل اللىب )دال  لصت علم ضدب علاذلاب: " ع نعت  اللب إلصىذئدب على  ندىر ( تىد  α≤0.05َج  مَ 

َى ل اتب علص  علسذش غا   جذتنرَداذت   غ مىل عخرتىذ  علرلصىدا علتسى هالمعرفـة اإلجرائيـةندر
َجت ع غ مىل عل دذضىدذت ج عمنذردكىذ َ غ GeoGebraرسىزى إلىس ا دقىب علرى  دح تذدىرخ ع  تى عنج: )جدى

Graphmatica عالعردذ دبَ  عد  عالقر علذتغ َ غ" ). 
َعاللل عمذت علنسدذ دبم ل االب    جذتالخرتذ  علم ضدب علاذلابغ ر  عدرخ عج علنرَداذت عللدذتدبغ 

َلىىسغ علرىىل   دىت تذدىىرخ ع  ت َعىب علرج دتدىىب عه َجت ع  لىىذنج علنجن َعىىب GeoGebra)جدىى َعلنجن (غ 
َعب علرج دتدب Graphmatica)ج عمنذردكذ علرج دتدب علاذلدبغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج  َعلنجن (غ 

َعب علضذتابغ علرل   دت تذلا دقب  عد  عالقر علذتعلاذلابغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج ) َعلنجن (غ 
َكذلت عللرذئج كنذ مىل  عاسغ يةمستوى المعرفة اإلجرائفي ( عالعردذ دب) عخرتذ  علرلصدا علتس هغ 

 (:11:4علج َا عاللرل  ق  )
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اختبار  علىالطالب  درجات( المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، ل11.4الجدول رقم )
 مستوى المعرفة اإلجرائية، تبعاً لمجموعات الدراسة:في التحصيل البعدي، 

َعب  علس   علنجن
 (54علتس ه )علسالنب ن   ( 100ال )علسالنب ن  علقت

علَدا 
 عللدذتل

عاللل ع  
 علنسدذ ه

علَدا 
 عللدذتل

عاللل ع  
 علنسدذ ه

َلس  13.955 36.851 23.091 49.74 27 علرج دتدب عه
 9.3033 38.000 26.023 42.97 30 علرج دتدب علاذلدب
 10.823 28.884 21.137 44.85 26 علرج دتدب علاذلاب
 9.973 20.000 19.725 48.07 27 علضذتاب
َى علنس مىب    جذت( م قىًذ ظذه دىًذ مىل علنرَدىاذت عللدىذتدبغ لى11.4دتىد  علجى َا ) علااتىب مىل ندىر

َلىىس  عاىسعوج عئدىبغ  َعىب علرج دتدىب عه عخرتىذ  علرلصىىدا علتسى هغ مقى  تاىغ علنرَدىىا عللدىذتل لانجن
َعىىىىب ع36.851) (غ َتاىىىىغ علنرَدىىىىا 38.000لرج دتدىىىىب علاذلدىىىىب )( َ تاىىىغ علنرَدىىىىا عللدىىىىذتل لانجن

َعىىىب علرج دتدىىىب علاذلاىىىب ) َعىىىب علضىىىذتاب 28.884عللدىىىذتل لانجن (غ َتاىىىغ علنرَدىىىا عللدىىىذتل لانجن
(20.000). 
ع عولصىذئدبغ تىد  علنرَدىىاذت عللدىذتدبغ رى  عدىرخ ع  رلادىا علرتىذد  عهلىىذ ه   َلتدىذ   اللىب علمىَ 

َكذلت عللرذئج كنذANCOVAعلنصذلب )  (:12:4مل علج َا عاللرل  ق  ) ( 

( ألثر طريقة ANCOVA( نتائج تحليل التباين األحادي المصاحب )12.4الجدول رقم )
( على درجات االعتياديةالتدريس، باستخدام برامج: )جيوجبرا، وجرافماتيكا، وراسم االقترانات، و 

حصيل البعدي، في المجموعات األربعة، على اختبار الت بينطالب الصف العاشر األساسي، 
 مستوى المعرفة اإلجرائية:

 نص   علرتذد  
َم  نجن
 علن تسذت

  جذت 
 علل دب

نرَدا 
 F علن تسذت

عل اللب 
 عولصذئدب

 000010.* 47.738 4090.648 1 4090.648 عالخرتذ  علقتال
 000010.* 23.934 2050.879 3 6152.638 ا دقب علر  دح

   85.690 105 8997.413 علخاأ
َمعلنج     109 18863.673 ن

 (.α≤0.05*دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )
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َ  مى ع نَ  اللىب إلصىذئدبغ على  12.4درتد  ن  علج َا ) َجى (  مض علم ضدب علصم دبغ َتذلرىذلل 
َى عل اللب ) َى علنس مب    جذت( تد  نرَداذت α≤0.05ندر َعذت عه تسبغ مل ندر االب علنجن

َ عدىى  عالقر علىىىذتغ  عوج عئدىىبغ رسىىزى إلىىس ا دقىىب َج عمنذردكىىذغ  َجت عغ  علرىى  دح تذدىىىرخ ع  تىى عنج: )جدىى
 (.عالعردذ دب

َعذت عه تسبم  الذئدب َلسنا نقذ لب عخرتذ  )أقا مى ع  عا( لانقذ لىذت   عدرخ   علتذلثنذ تد  علنجن
Postعلتس دب )    Hoc  LSD ) َج عمنذردكى لقدىذح أاى َجت عغ  ذغ ا دىع علرى  دح تذدىرخ ع  تى عنج: )جدى

َعىىىىذت  تىىىد  غ( عاىىىس   جىىىذت اىىىىالب علصىىى  علسذشىىى  عهدذدىىىىلعالعردذ دىىىىبَ عدىىى  عالقر علىىىذتغ  علنجن
َى علنس مىب عوج عئدىبغ عه تسبغ عاس عخرتذ  علرلصىدا علتسى هغ ذ مىل علجى َا عاللرىل  قى  كنى مىل ندىر

(13.4 :) 

 Post Hocالبعدية ) الثنائية ( نتائج اختبار )أقل فرق دال( للمقارنات13.4الجدول رقم )
(LSD  ،ألثر طريق التدريس باستخدام برامج: )جيوجبرا، وجرافماتيكا، وراسم االقترانات

اختبار  علىالمجموعات األربعة،  بين( على درجات طالب الصف العاشر األساسي، االعتياديةو 
 التحصيل البعدي، في مستوى المعرفة اإلجرائية:

التجريبية الثالثة راسم 
 االقترانات

ة الثانية التجريبي
 جرافماتيكا

التجريبية 
 األولى جيوجبرا

المجموعة 
 الضابطة

المتوسط 
 الحسابي

 طريقة التدريس
 

-9.767* *.39619- *.39616-  20.000 
المجموعة 
 الضابطة

6.630* 2.999-   36.851 
التجريبية 
 األولى جيوجبرا

9.629*    38.000 
التجريبية 
الثانية 
 جرافماتيكا

    28.884 
تجريبية ال

الثالثة راسم 
 االقترانات

 (.α≤0.05*دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )
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 : أرل( نذ د13:4درتد  ن  علج َا )

َ  م ع ن أواًل: َى عل اللب ) هَج  اتبا   جذت ل( تد  نرَداα≤0.05 اللب إلصذئدبغ عل  ندر
َجت ع(  َلسغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج )جد َعب علرج دتدب عه َعب  اتبا  جذت َ علنجن علنجن

َى علنس مب عوج عئدب عاس غ علرل   دت تذدرخ ع  عل عتسب )علضذتاب( علا دقب عالعردذ دبغ مل ندر
َجت عغ عالخرتذ  علرلصدا علتس هغ لصذلح  (َعالعردذ دب رسزى إلس ا دقب علر  دح تذدرخ ع  )جد

َجت   َلسغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج )جد َعب علرج دتدب عه  .ع(علنجن

َ  م ع ن ثانيًا: َى عل اللب ) هَج  اتبا   جذت ل( تد  نرَداα≤0.05 اللب إلصذئدبغ عل  ندر
َعب علرج دتدب عل َعب  اتبا  جذت ( َ  عمنذردكذغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج )جاذلدبعلنجن علنجن

َى علنس مب عوج ع علا دقب عالعردذ دبغ علرل   دت تذدرخ ع  عل عتسب )علضذتاب( ئدب عاس مل ندر
لصذلح  (َعالعردذ دب غ عمنذردكذرسزى إلس ا دقب علر  دح تذدرخ ع  )ج عالخرتذ  علرلصدا علتس هغ

َعب علرج دتدب علاذلدبغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج )ج عمنذردكذ(  .علنجن

َ  م ع ن ثالثًا: َى عل اللب ) هَج  اتبا   جذت ل( تد  نرَداα≤0.05 اللب إلصذئدبغ عل  ندر
َع  اتبا  جذت ( َ  عد  عالقر علذتغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج )اذلابب علرج دتدب علعلنجن

َعب  َى علنس مب  علا دقب عالعردذ دبغغ علرل   دت تذدرخ ع  عل عتسب )علضذتاب(علنجن مل ندر
 غ عد  عالقر علذترسزى إلس ا دقب علر  دح تذدرخ ع  ) عوج عئدب عاس عالخرتذ  علرلصدا علتس هغ

َعب علرج دتدب علاذلابغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج ) عد  عالقر علذت( (دذ دبَعالعر  .لصذلح علنجن

َ  م ع ن رابعًا: َى عل اللب ) هَج االب    جذت ل( تد  نرَداα≤0.05 اللب إلصذئدبغ عل  ندر
َعب علرج دتدب عه َجت عغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج )جَلسعلنجن َعب  تباا  جذت ( َ د علنجن

َى علنس مب عوج عئدب عاس  رج دتدب علاذلابغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج ) عد  عالقر علذت(عل مل ندر
َجت عرسزى إلس ا دقب علر  دح تذدرخ ع  ت لذنجل: )ج عالخرتذ  علرلصدا علتس هغ َ عد  د غ 

َعب علرج دتدب عه َجت عغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج )جَلسعالقر علذت(غ لصذلح علنجن  (.د
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َ  م ع ن ًا:خامس َى عل اللب ) هَج    جذت ل( تد  نرَداα≤0.05 اللب إلصذئدبغ عل  ندر
َعب علرج دتدب علاذلدبغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج )ج عمنذردكذ( َ   تباا  جذت االب علنجن

َعب علرج دتدب علاذلابغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج ) عد  عالقر علذت( َى علنس مب علنجن غ مل ندر
رسزى إلس ا دقب علر  دح تذدرخ ع  ت لذنجل:  ج عئدب عاس عالخرتذ  علرلصدا علتس هغعو

َعب علرج دتدب علاذلدبغ علرل   د َ عد  عالقر علذت(غ لصذلح علنجن ت تذدرخ ع  ت لذنج )ج عمنذردكذغ 
 )ج عمنذردكذ(.

 النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة: 4.2.4
َى عل اللىب )َج  دال  لصت علم ضدب عل عتسب: " ع نعت  اللب إلصذئدب عل  ندىر ( تىد  α≤0.05مَ 

َى ل اتب علص  علسذش غا   جذتنرَداذت  مىل  غ مل عخرتذ  علرلصدا علتس هحل المشكالتندر
َجت ع عل دذضىىىدذت ج عمنذردكىىىىذ َ غ GeoGebraغ رسىىىىزى إلىىىس ا دقىىىىب علرىىى  دح تذدىىىىرخ ع  تىىى عنج: )جدىىىى

Graphmatica بعالعردذ دَ  عد  عالقر علذتغ َ غ"). 
َعاللل عمىىىذت علنسدذ دىىىىبم لىىىى    جذتالخرتىىىذ  علم ضىىىىدب عل عتسىىىبغ رىىىى  عدىىىىرخ عج علنرَدىىىاذت عللدىىىىذتدبغ 

َلىىىىسغ علرىىىىل   دىىىىىت تذدىىىىرخ ع  ت لىىىىذنج  َعىىىىب علرج دتدىىىىىب عه َجت ع اىىىىالب علنجن (غ GeoGebra)جدىىىىى
َعىىىىىىب علرج دتدىىىىىىب علاذلدىىىىىىبغ علرىىىىىىل   دىىىىىىت تذدىىىىىىرخ ع  ت لىىىىىىذنج ) (غ  Graphmaticaج عمنذردكىىىىىىذ َعلنجن

َعب علرج دتدب علاذلابغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج َعلن َعب علضذتابغ ) عد  عالقر علذتجن َعلنجن (غ 
َى لىىا علنشىىكالتغ  مىىل( عالعردذ دىىب)علرىىل   دىىت تذلا دقىىىب  عخرتىىذ  علرلصىىدا علتسىىى هغ  عاىىىسندىىىر

 (:14.4نذ مل علج َا عاللرل  ق  )َكذلت عللرذئج ك
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اختبار  علىالطالب  درجاتية، واالنحرافات المعيارية، ل( المتوسطات الحساب14.4الجدول رقم )
 مستوى حل المشكالت تبعًا لمجموعات الدراسة:في التحصيل البعدي، 

َعب  علس   علنجن
 (16علتس ه )علسالنب ن   ( 100علقتال )علسالنب ن  

علَدا 
 عللدذتل

عاللل ع  
 علنسدذ ه

علَدا 
 عللدذتل

عاللل ع  
 علنسدذ ه

 6.555 10.074 23.091 49.74 27 َلسعلرج دتدب عه
 6.656 9.700 26.023 42.97 30 علرج دتدب علاذلدب
 5.148 7.807 21.137 44.85 26 علرج دتدب علاذلاب
 5.480 6.259 19.725 48.07 27 علضذتاب
عالخرتىىىىذ   عاىىىسعلااتىىىب    جذت( م قىىىًذ ظذه دىىىًذغ مىىىل علنرَدىىىىاذت عللدىىىذتدبغ لىىى14.4دتىىىد  علجىىى َا )

َلىىىىس علتسىىىى ه َعىىىىب علرج دتدىىىىب عه َى لىىىىا علنشىىىىكالتغ مقىىىى  تاىىىىغ علنرَدىىىىا عللدىىىىذتل لانجن غ مىىىىل ندىىىىر
َعىىىىىب علرج دتدىىىىىب علاذلدىىىىىب )10.074) (غ َتاىىىىىغ علنرَدىىىىىىا 9.700( َ تاىىىىىغ علنرَدىىىىىا عللدىىىىىذتل لانجن

َعىىىب علرج دتدىىىىب علاذلاىىىب ) َعىىىب علضىىىىذتاب 7.807عللدىىىذتل لانجن (غ َ تاىىىغ علنرَدىىىىا عللدىىىذتل لانجن
(6.259). 
ع عولصىذئدب تىىد  علنرَدىىاذت عللدىذتدبغ رىى  عدىىرخ ع  رلادىا علرتىىذد  عهلىىذ ه َلتدىذ   ال  لىىب علمىىَ 

َكذلت عللرذئج كنذ مل علج َا عاللرل  ق  )ANCOVAعلنصذلب )  )15.4:)  

( ألثر طريقة ANCOVA( نتائج تحليل التباين األحادي المصاحب )15.4الجدول رقم )
( على درجات االعتياديةماتيكا، وراسم االقترانات، و التدريس باستخدام برامج: )جيوجبرا، وجراف

في اختبار التحصيل البعدي،  علىالمجموعات األربعة،  بينطالب الصف العاشر األساسي 
 مستوى حل المشكالت:

َم  نص   علرتذد   نجن
 علن تسذت

  جذت 
 علل دب

نرَدا 
 علن تسذت

F  عل اللب
 عولصذئدب

 0.00001* 67.439 630.192 1 630.192 عالخرتذ  علقتال
 000010.* 9.941 92.891 3 278.674 ا دقب علر  دح

   9.345 105 981.184 علخاأ
َم     109 1869.500 علنجن

 (.α≤0.05*دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )
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َ  مى ع نَ  اللىب إلصىذئدبغ على  15.4درتد  ن  علج َا ) َجى (  مض علم ضدب علصم دبغ َتذلرىذلل 
َى عل ال َى لىىىا علنشىىىكالتغ    جىىىذت( تىىىد  نرَدىىىاذت α≤0.05لىىىب )ندىىىر تىىىىد  علاىىىالبغ مىىىل ندىىىر

َ عدىىىى   َج عمنذردكىىىذغ  َجت عغ  َعىىىذت عه تسىىىبغ رسىىىىزى إلىىىس ا دقىىىىب علرىىى  دح تذدىىىىرخ ع  تىىى عنج: )جدىىىى نجن
 (.عالعردذ دبَ عالقر علذتغ 
َعذت علرج دتدب عه تسبم  الذئدب َلسنا نقذ لب مى ع  عا(  عخرتىذ  )أقىا عدرخ   علتذلىثنذ تد  علنجن
علرىىىى  دح تذدىىىىرخ ع  تىىىىى عنج:  بأاىىىى  ا دقىىىىلقدىىىىىذح ( Post Hoc LSDعلتس دىىىىب ) علالذئدىىىىب لانقذ لىىىىذت

َ عدىىىىى  عالقر علىىىىىىذتغ  َج عمنذردكىىىىىىذغ  َجت عغ  ( عاىىىىىىس   جىىىىىذت اىىىىىىالب علصىىىىى  علسذشىىىىىى  عالعردذ دىىىىىبَ )جدىىىىى
َعىىىىذت عه تسىىىبغ  تىىىىد عهدذدىىىلغ  َعىىىىذت  عخرتىىىىذ  علرلصىىىىدا علتسىىى ه عاىىىىسعلنجن لانقذ لىىىىب تىىىىد  علنجن

َى لا علنشكالتغ كنذ مل علج َا عاللرل  ق  )مل غ الذئدبعل  (:16:4ندر

 POST HOCالبعدية ) الثنائية ( نتائج اختبار )أقل فرق دال( للمقارنات16.4الجدول رقم )
(LSD  ،ألثر طريق التدريس باستخدام برامج: )جيوجبرا، وجرافماتيكا، وراسم االقترانات

اختبار  علىالمجموعات األربعة،  بينف العاشر األساسي، ( على درجات طالب الصاالعتياديةو 
 مستوى حل المشكالت:في التحصيل البعدي، 

التجريبية 
الثالثة راسم 
 االقترانات

التجريبية 
الثانية 
 جرافماتيكا

التجريبية 
 األولى جيوجبرا

المجموعة 
 الضابطة

المتوسط 
 الحسابي

 طريقة التدريس
 

المجموعة  6.259  *3.636- *3.989- *1.895-
 الضابطة

التجريبية  10.074   0.352 *1.741
 األولى جيوجبرا

2.094*    9.700 
التجريبية 
الثانية 
 جرافماتيكا

    7.807 
التجريبية 
الثالثة راسم 
 االقترانات

 (.α≤0.05*دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )
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 ( نذ دأرل: 16:4درتد  ن  علج َا )

َ  م ع ن أواًل: َى عل اللب ) ال هَج  اتبا   جذت ل( تد  نرَداα≤0.05لب إلصذئدبغ عل  ندر
َجت ع( َ  َلسغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج )جد َعب علرج دتدب عه َعب  اتبا  جذت علنجن علنجن

َى لا علنشكالت عاس غ علرل   دت تذدرخ ع  عل عتسب )علضذتاب( علا دقب عالعردذ دبغ مل ندر
َجت عغرس عالخرتذ  علرلصدا علتس هغ لصذلح  (َعالعردذ دب زى إلس ا دقب علر  دح تذدرخ ع  )جد

َجت ع( َلسغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج )جد َعب علرج دتدب عه  .علنجن

َ  م ع ن ثانيًا: َى عل اللب ) هَج  اتبا   جذت ل( تد  نرَداα≤0.05 اللب إلصذئدبغ عل  ندر
َعب علرج دتدب عل َعب  اتبا  جذت ( َ  عمنذردكذلذنج )جغ علرل   دت تذدرخ ع  ت  اذلدبعلنجن علنجن

َى لا علنشكالت عاس  علا دقب عالعردذ دبغ علرل   دت تذدرخ ع  عل عتسب )علضذتاب( مل ندر
لصذلح  (َعالعردذ دب غ عمنذردكذرسزى إلس ا دقب علر  دح تذدرخ ع  )ج عالخرتذ  علرلصدا علتس هغ

َعب علرج دتدب علاذلدبغ علرل   دت تذدرخ ع   .ت لذنج )ج عمنذردكذ( علنجن

َ  م ع ن ثالثًا: َى عل اللب ) هَج  اتبا   جذت ل( تد  نرَداα≤0.05 اللب إلصذئدبغ عل  ندر
َعب علرج دتدب عل  اتبا  جذت ( َ  عد  عالقر علذتغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج )اذلابعلنجن

َعب  َى لا علنشكالت  علا دقب عالعردذ دبغغ علرل   دت تذدرخ ع  عل عتسب )علضذتاب(علنجن مل ندر
 (َعالعردذ دب غ عد  عالقر علذترسزى إلس ا دقب علر  دح تذدرخ ع  ) عاس عالخرتذ  علرلصدا علتس هغ

َعب علرج دتدب علاذلابغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج ) عد  عالقر علذت(  .لصذلح علنجن

َ  م ع ن رابعًا: َى عل اللب ) هَج االب    جذت لد  نرَدا( تα≤0.05 اللب إلصذئدبغ عل  ندر
َعب علرج دتدب عه َجت عغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج )جَلسعلنجن َعب  تباا  جذت ( َ د علنجن

َى لا علنشكالت عاس  علرج دتدب علاذلابغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج ) عد  عالقر علذت( مل ندر
َجت عل: )جرسزى إلس ا دقب علر  دح تذدرخ ع  ت لذنج عالخرتذ  علرلصدا علتس هغ َ عد  د غ 

َعب علرج دتدب عه َجت عغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج )جَلسعالقر علذت(غ لصذلح علنجن  (.د
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َ  م ع ن :اً خامس َى عل اللب ) هَج االب    جذت ل( تد  نرَداα≤0.05 اللب إلصذئدبغ عل  ندر
َعب علرج دتدب علاذلدبغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج )ج عمنذردكذ( َ  َعب  تبااجذت    علنجن علنجن

َى لا علنشكالت عاس علرج دتدب علاذلابغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج ) عد  عالقر علذت( غ مل ندر

َ عد   عالخرتذ  علرلصدا علتس هغ رسزى إلس ا دقب علر  دح تذدرخ ع  ت لذنجل: )ج عمنذردكذغ 
َعب علرج دتدب علاذلدبغ علرل   دت تذدرخ ع    ت لذنج )ج عمنذردكذ(.عالقر علذت(غ لصذلح علنجن

 النتائج المتعلقة بالفرضية الخامسة: 5.2.4
َى عل اللب )دال  "لصت علم ضدب علخذندب:  ع نعت  اللب إلصذئدب عل  ندر ( تد  α≤0.05َج  مَ 

غ رسىىزى إلىىىس عل دذضىىىدذتنقدىىىذح عل عمسدىىب للىىَى رساىى   مىىلغ علصىى  علسذشىىى  ااتىىىب   جىىذتنرَدىىاذت 
َجت ع ا دقىىب علرىى  دح تذدىىىرخ ع  تىى عنج  عدىىى  َ غ Graphmaticaج عمنذردكىىذ َ غ GeoGebra: )جدىىى

 ."(عالعردذ دبَ عالقر علذتغ 
َعاللل عمىىىذت علنسدذ دىىبغ  لىىى  جذت الخرتىىذ  علم ضىىىدب علخذندىىبغ رىىى  عدىىرخ عج علنرَدىىىاذت عللدىىذتدبغ 

َلسغ علرل   دت ل عل عمسدب للَ رسا  عل دذضدذتغ مل نقدذحعلااتبغ  َعب علرج دتدب عه االب علنجن
َجت ع ت َعىىب علرج دتدىىىب علاذلدىىبغ علرىىىل   دىىت تذدىىىرخ ع  GeoGebraذدىىرخ ع  ت لىىذنج )جدىىى َعلنجن (غ 

َعب علرج دتدب علاذلابغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج Graphmaticaت لذنج )ج عمنذردكذ  َعلنجن (غ  
َعب علضذتابغ علرل   دت تذلا دقب ) َعلنجن كنذ مل  َكذلت عللرذئج غ(عالعردذ دب) عد  عالقر علذت(غ 

 (:17.4علج َا عاللرل  ق  )

الطالب في مقياس  درجات( المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، ل17.4الجدول رقم )
 الدافعية، نحو تعلم الرياضيات تبعًا لمجموعات الدراسة األربعة:

َعب  علس   علنجن
  علتس ه علقتال

 علَدا 
 عللدذتل

عاللل ع  
 علنسدذ ه

 علَدا 
 ذتلعللد

عاللل ع  
 علنسدذ ه

َلس  0.45209 3.514 1.154 2.487 27 علرج دتدب عه
 0.44428 3.840 1.301 2.148 30 علرج دتدب علاذلدب
 0.55960 3.075 1.056 2.242 26 علرج دتدب علاذلاب
 0.84832 2.638 0.986 2.403 27 علضذتاب
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نقدىذح عل عمسدىب علااتىب مىل    جذتتدبغ لى( م قًذ ظذه دًذغ مل علنرَداذت عللدذ4.17دتد  علج َا )
َلس )علتس ه َعب علرج دتدب عه ( َ تاغ علنرَدا عللدذتل 3.514غ مق  تاغ علنرَدا عللدذتلغ لانجن

َعىىىىىب علرج دتدىىىىىب علاذلدىىىىىب ) َعىىىىىب علرج دتدىىىىىب علاذلاىىىىىب 3.840لانجن (غ َتاىىىىىغ علنرَدىىىىىا عللدىىىىىذتلغ لانجن
َعىىىىىىىب علضىىىىىىذ3.075) ع 2.638تاب )(غ َ تاىىىىىىغ علنرَدىىىىىىىا عللدىىىىىىذتلغ لانجن َلتدىىىىىىىذ   اللىىىىىىب علمىىىىىىىَ   )

عولصىىىىىىىذئدب تىىىىىىىىد  علنرَدىىىىىىىىاذت عللدىىىىىىىىذتدبغ رىىىىىىىى  عدىىىىىىىىرخ ع  رلادىىىىىىىىا علرتىىىىىىىىذد  عهلىىىىىىىىذ ه علنصىىىىىىىىذلب 
(ANCOVA(  َكذلت عللرذئج كنذ مل علج َا عاللرل  ق  )18.4:)  

 ( ألثر طريق التدريسANCOVA( نتائج تحليل التباين األحادي المصاحب )18.4الجدول رقم )
( على درجات طالب الصف االعتياديةو امج:)جيوجبرا، وجرافماتيكا، وراسم االقترانات، باستخدام بر 

 مقياس الدافعية نحو تعلم الرياضيات. فيالمجموعات األربعة،  بينالعاشر األساسي، 

 نص   علرتذد 
َم  نجن
 علن تسذت

  جذت 
 علل دب

نرَدا 
 F علن تسذت

عل اللب 
 عولصذئدب

 0.819 0.052 0.019 1 0.019 عالخرتذ  علقتال
 000010.* 20.907 7.698 3 23.093 ا دقب علر  دح

   0.368 105 38.660 علخاأ
َم     109 61.764 علنجن

لداللة )   (.α≤0.05*دالة إحصائيا عند مستوى ا

َ  مى ع نَ  اللىب إلصىذئدبغ على  18.4درتد  ن  علج َا ) َجى (  مض علم ضدب علصم دبغ َتذلرىذلل 
َى عل اللىىىىب ) َعىىىىذت عه تسىىىىبغ عاىىىىس نقدىىىىذح    جىىىىذت( تىىىىد  نرَدىىىىاذت α≤0.05ندىىىىر اىىىىالب علنجن

َج عمنذردكىذغ  َجت عغ  عل عمسدبغ للَ رسا  عل دذضدذتغ رسزى إلس ا دقب علر  دح تذدرخ ع  ت عنج: )جدى
 (. عالعردذ دبَ َ عد  عالقر علذتغ 

َعذت علرج دتدب عه تسبغ  الذئدب َلسنا نقذ لب خرتىذ  )أقىا مى ع  عا( ع عدرخ   علتذلىثنذ تد  علنجن
َجت عغ  با دقى لقدىىذح أاى ( Post Hoc  LSDلانقذ لىذت علتس دىب  ) علرىى  دح تذدىرخ ع  تى عنج: )جدىى

َ عدىىىى  عالقر علىىىذتغ   تىىىىد علصىىىى  علسذشىىى  عهدذدىىىىلغ  ااتىىىب( عاىىىس   جىىىىذت عالعردذ دىىىىبَ َج عمنذردكىىىذغ 
َعىذت عه تسىب  َعىذت علالذئدىىبغ لانقذ لىب تىنقدىذح عل عمسدىب للىَى رساى  عل دذضىدذت عاىسعلنجن  د  علنجن

 (:19.4كنذ مل علج َا عاللرل  ق  )
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 Post Hocالبعديــة ) الثنائيــة ( نتــائج اختبــار )أقــل فــرق دال( للمقارنــات19.4الجــدول رقــم )
LSD ،( ألثـــر طـــرق التــــدريس باســـتخدام بــــرامج: )جيـــوجبرا، وجرافماتيكــــا، وراســـم االقترانــــات

المجموعات األربعة، على مقياس  بيناألساسي،  ( على درجات طالب الصف العاشر االعتياديةو 
 الدافعية نحو تعلم الرياضيات:

التجريبية الثالثة 
 راسم االقترانات

التجريبية الثانية 
 جرافماتيكا

التجريبية 
 األولى جيوجبرا

المجموعة 
 الضابطة

المتوسط 
 الحسابي

 طريقة التدريس
 

-0.438* -1.204* -0.875*  2.638 
المجموعة 
 الضابطة

0.437* -0.329*   3.514 
التجريبية األولى 

 جيوجبرا

التجريبية الثانية  3.840    *0.766
 جرافماتيكا

التجريبية الثالثة  3.075    
 راسم االقترانات

 ( نذ دال:19.4)درتد  ن  علج َا

َ  م ع ن أواًل: َى عل اللب ) هَج  اتبا   جذت ل( تد  نرَداα≤0.05 اللب إلصذئدبغ عل  ندر
َجت ع( َ ع َلسغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج )جد َعب علرج دتدب عه َعب  اتبا  جذت لنجن علنجن

نقدذح عل عمسدب للَ رسا   علا دقب عالعردذ دبغ عاسغ علرل   دت تذدرخ ع  عل عتسب )علضذتاب(
َجت عغ غعل دذضدذت َعب علرج د (َعالعردذ دب رسزى إلس ا دقب علر  دح تذدرخ ع  )جد تدب لصذلح علنجن

َجت ع( َلسغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج )جد  .عه

َ  م ع ن ثانيًا: َى عل اللب ) هَج  اتبا   جذت ل( تد  نرَداα≤0.05 اللب إلصذئدبغ عل  ندر
َعب علرج دتدب عل َعب  اتبا  جذت ( َ  عمنذردكذغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج )جاذلدبعلنجن علنجن

نقدذح عل عمسدب للَ رسا   عاس علا دقب عالعردذ دبع  غ علرل   دت تذدرخ عل عتسب )علضذتاب(
َعب  (َعالعردذ دب غ عمنذردكذرسزى إلس ا دقب علر  دح تذدرخ ع  )ج غعل دذضدذت لصذلح علنجن

 .علرج دتدب علاذلدبغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج )ج عمنذردكذ(
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َ  م ع ن ثالثًا: َى عل اللب ) هَج  اتبا   جذت لد  نرَدا( تα≤0.05 اللب إلصذئدبغ عل  ندر
َعب علرج دتدب عل  اتبا  جذت ( َ  عد  عالقر علذتغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج )اذلابعلنجن

َعب  نقدذح عل عمسدب للَ  عاس علا دقب عالعردذ دبغغ علرل   دت تذدرخ ع  عل عتسب )علضذتاب(علنجن
لصذلح  (َعالعردذ دب غلذت عد  عالقر عرسزى إلس ا دقب علر  دح تذدرخ ع  ) غرسا  عل دذضدذت

َعب علرج دتدب علاذلابغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج ) عد  عالقر علذت(   .علنجن

َ  م ع ن رابعًا: َى عل اللب ) هَج االب    جذت ل( تد  نرَداα≤0.05 اللب إلصذئدبغ عل  ندر
َعب علرج دتدب عه َجت عغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج )جَلسعلنجن َعب  تباا  جذت ( َ د علنجن

نقدذح عل عمسدب للَ رسا   عاس (ج عمنذردكذغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج )لدبعلرج دتدب علاذ
َجت عرسزى إلس ا دقب علر  دح تذدرخ ع  ت لذنجل: )ج غعل دذضدذت ( لصذلح َج عمنذردكذغ د

َعب علرج دتدب عل  (.ج عمنذردكذغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج )اذلدبعلنجن

َى عل اللب ) ه  م ع نَجَ  ًا:خامس    جذت ل( تد  نرَداα≤0.05 اللب إلصذئدبغ عل  ندر
َعب علرج دتدب عه َجت عغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج )جَلساالب علنجن  تباا  جذت ( َ د

َعب علرج دتدب علاذلابغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج ) عد  عالقر علذت( نقدذح عل عمسدب  عاس علنجن
َجت عرسزى إلس ا دقب علر  دح تذدرخ ع  ت لذنجل: )ج غتللَ رسا  عل دذضدذ َ عد  عالقر علذت(غ د غ 

َعب علرج دتدب عه َجت عغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج )جَلسلصذلح علنجن  (.د

َ  م ع ن ًا:سادس َى عل اللب ) هَج    جذت ل( تد  نرَداα≤0.05 اللب إلصذئدبغ عل  ندر
َعب علرج دتدب علاذلدبغ ع  تباا  جذت لرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج )ج عمنذردكذ( َ االب علنجن

َعب علرج دتدب علاذلابغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج ) عد  عالقر علذت( نقدذح عل عمسدب  غ عاسعلنجن
َ عد   غللَ رسا  عل دذضدذت رسزى إلس ا دقب علر  دح تذدرخ ع  ت لذنجل: )ج عمنذردكذغ 

َعب علرج د  ت تذدرخ ع  ت لذنج )ج عمنذردكذ(.تدب علاذلدبغ علرل   دعالقر علذت(غ لصذلح علنجن
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، Graphmaticaجرافماتيكــا و ، GeoGebraالبــرامج التعليميــة الثالثــة )جيــوجبرا  حجــم تــأثير
  :راسم االقترانات( على دافعية الطلبة نحو تعلم الرياضياتو

 لب لجى  علرىأاد م لارسى   عاىس ودجذ  لج  رأاد  علت عنج علرسادندب علاالابغ قذ  علتذلث تراتدع نسذ
َنلا ن  خالا إدجذ  )ن تع إدرذ(  َ رسا  عل دذضدذتغ  أا  علت عنج علرسادندب علاالابغ عاس عل عمسدب لل

 : ردبب عالل للدب علنسذ 
َم ن تسذت علنسذلجب َم علكال. عل اللب علسنادب )ن تع إدرذ( = نجن  )ا دقب علر  دح(/علنجن

، جرافماتيكــــــــا GeoGebraالثالثــــــــة مجتمعــــــــة: )جيــــــــوجبرا  حجــــــــم التــــــــأثير للبــــــــرامجأواًل: 
Graphmatica:راسم االقترانات( في مقياس الدافعية نحو تعلم الرياضيات ، 

َم   لت عنج علاالابغ كذاللرل:ع لج  رأاد ( دنك  لدذب 18:4لس علج َا علدذتع  ق  )إتذل ج
 0.37=  21.804/57.745عل اللب علسنادب )لات عنج علاالاب( = 

َجت ع َهىى َهىىل: )جدىىى غ ج عمنذردكىىىذ GeoGebraنع دشىىىد  إلىىس أ  علتىىى عنج علرسادندىىىب علاالاىىب نجرنسىىىب 
Graphmatica  للَ  غ مل نقدذح عل عمسدبعلااتب عاس   جذتغ  عد  عالقر علذت( كذ  لهذ أا  كتد
 رسا  عل دذضدذت.

 م الرياضيات:( على مقياس الدافعية نحو تعلGeoGebraبرنامج )جيوجبرا حجم تأثير ثانيًا: 
َجت ع( عاىىىىس  لجىىىى  رىىىىأاد َللدىىىىذب  للىىىَى رساىىىىى     جىىىىىذت علااتىىىىبغ مىىىىل نقدىىىىذح عل عمسدىىىىبت لىىىىذنج )جدىىىى

( تىىىىىىىد  ANCOVAعل دذضىىىىىىدذتغ قىىىىىىىذ  علتذلىىىىىىىث تذدىىىىىىىرخ ع  رلادىىىىىىا علرتىىىىىىىذد  عهلىىىىىىىذ ه علنصىىىىىىىذلب )
َعىىىىىىب عل عتسىىىىىىب  َعلنجن َجت ع(  َعدىىىىىاب ت لىىىىىىذنج )جدىىىىىى َلىىىىىىس: علرىىىىىىل   دىىىىىىت ت َعرد غ علرج دتدىىىىىىب عه علنجنىىىىى

َكذلت عللرذئج كنذ مل علج َا عاللرل  ق  ))علضذتاب  )20:4:) 
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( نتـــائج تحليـــل التبـــاين األحـــادي، المصـــاحب ألثـــر اســـتخدام برنـــامج )جيـــوجرا 20.4جـــدول )
GeoGebra ،المجموعتين، التجريبية األولى:  بين( على درجات طالب الصف العاشر األساسي

 اس الدافعية نحو تعلم الرياضيات: )جيوجبرا( والمجموعة الرابعة: )الضابطة( على مقي

 نص   علرتذد 
َم  نجن
 علن تسذت

  جذت 
 علل دب

نرَدا 
 F علن تسذت

عل اللب 
 عولصذئدب

 0.785 0.075 0.035 1 0.035 عالخرتذ  علقتال
َعب علرج دتدب  علنجن

َلس  000010.* 21.830 10.041 1 10.041 عال

   0.4517 51 23.459 علخاأ
َم     53 33.504 علنجن

 (.α≤0.05*دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )

َم إلس علج َا علدذتع  ق  ) َجت ع( كذاللرل: لج  رأاد ( دنك  لدذب 20.4تذل ج  ت لذنج )جد
َجت ع( =   0.29=  10.041/33.504عل اللب علسنادب لت لذنج )جد
َجت ع   عاىىسعلااتىبغ ( كىذ  لىىر أاى  كتدىى غ مىل   جىىذت GeoGebraَهىنع دشىد  إلىىس أ  ت لىذنج )جدىى

 نقدذح  عمسدب علااتبغ للَ رسا  عل دذضدذت.
 ( علـــى مقيـــاس الدافعيـــة نحـــو تعلـــمGraphmaticaبرنـــامج )جرافماتيكـــا  حجـــم تـــأثيرثالثـــًا: 

 الرياضيات:
للىىَى رساىىىى   غ مىىىل نقدىىىىذح عل عمسدىىىبعلااتىىىب  جىىىىذت ت لىىىىذنج )ج عمنذردكىىىذ( عاىىىس  لجىىى  رىىىأاد َللدىىىذب 

( تىىىىىىىد  ANCOVAلادىىىىىىا علرتىىىىىىىذد  عهلىىىىىىىذ ه علنصىىىىىىىذلب )عل دذضىىىىىىدذتغ قىىىىىىىذ  علتذلىىىىىىىث تذدىىىىىىىرخ ع  ر
َعىىىىىب عل عتسىىىىىب  َعلنجن َعدىىىىىاب ت لىىىىىذنج )ج عمنذردكىىىىىذ(  َعرد غ علرج دتدىىىىىب علاذلدىىىىىب: علرىىىىىل   دىىىىىت ت علنجنىىىى

َكذلت عللرذئج كنذ مل علج َا عاللرل  ق  )  (:21:4)علضذتاب(غ 
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)جرافماتيكــا  ( نتــائج تحليــل التبــاين األحــادي، المصــاحب ألثــر اســتخدام برنــامج21.4جــدول )
(Graphmatica  ،المجمــوعتين، التجريبيــة  بـينعلـى درجــات طـالب الصــف العاشـر األساســي

 الثانية: )جرافماتيكا( والمجموعة الرابعة )الضابطة( على مقياس الدافعية نحو تعلم الرياضيات: 

 نص   علرتذد 
َم  نجن
 علن تسذت

  جذت 
 علل دب

نرَدا 
 F علن تسذت

عل اللب 
 عولصذئدب

 0.910 0.013 0.006 1 0.006 الخرتذ  علقتالع
َعب علرج دتدب  علنجن

 000010.* 44.498 19.827 1 19.827 علاذلدب

   0.446 54 24.061 علخاأ
َم     56 44.065 علنجن

 (.α≤0.05*دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )

َم إلس علج َا علدذتع  ق  )  )ج عمنذردكذ(غ كذاللرل:ت لذنج لج  رأاد  ( دنك  لدذب 21.4تذل ج
 0.44= 44.065 /19.827=  عل اللب علسنادب لت لذنج )ج عمنذردكذ(

 عاس( كذ  لر أا  كتد  مل   جذت علااتب Graphmaticaَهنع دشد  إلس أ  ت لذنج )ج عمنذردكذ 
 للَ رسا  عل دذضدذت. نقدذح عل عمسدبغ

 الدافعية نحو تعلم الرياضيات: برنامج )راسم االقترانات( على مقياس حجم تأثير رابعًا:
للَ رسا   غ مل نقدذح عل عمسدبعلااتب  جذت عاس  ت لذنج ) عد  عالقر علذت( لج  رأاد َللدذب 

 مل( ANCOVAعل دذضدذتغ قذ  علتذلث تذدرخ ع  رلادا علرتذد  عهلذ ه علنصذلب )
َعداب ت لذنج ) عد  عالقر َعرد غ علرج دتدب علاذلاب: علرل   دت ت َعب عل عتسب: علنجن َعلنجن  علذت( 

َكذلت عللرذئج كنذ مل علج َا عاللرل  ق  )  (:22.4)علضذتاب(غ 
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( نتائج تحليل التباين األحادي، المصاحب ألثر استخدام برنامج )راسم االقترانـات( 22.4جدول )
المجمـــوعتين، التجريبيـــة الثالثـــة )راســـم  بـــينعلـــى درجـــات طـــالب الصـــف العاشـــر األساســـي، 

 نات( والمجموعة الرابعة )الضابطة( على مقياس الدافعية نحو تعلم الرياضيات: االقترا

 نص   علرتذد 
َم  نجن
 علن تسذت

  جذت 
 علل دب

نرَدا 
 F علن تسذت

عل اللب 
 عولصذئدب

 0.961 0.002 0.001 1 0.001 عالخرتذ  علقتال
َعب علرج دتدب  علنجن

 0.018* 5.98 3.067 1 3.067 علاذلاب

   25.100 50 25.100 علخاأ
َم     52 29.979 علنجن

 (.α≤0.05*دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )

َم إلىىىس علجىىىى َا علدىىىذتع  قىىىى  ) ت لىىىىذنج ) عدىىى  عالقر علىىىىذت(  لجىىىى  رىىىأاد ( دنكىىى  لدىىىذب 22.4تىىىذل ج
 كذاللرل:

 0.10= 3.067/29.979عل اللب علسنادب لت لذنج ) عد  عالقر علذت( = 
نقدىذح  عاىسذنج ) عدى  عالقر علىذت( كىذ  لىر أاى  نرَدىا مىل   جىذت علااتىبغ َهىنع دشىد  إلىس أ  ت لى

 عل عمسدب للَ رسا  عل دذضدذت.
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 الفصل الخامس
 مناقشة النتائج والتوصيات

 
 مناقشة نتائج الفرضية األولى 1:5
 مناقشة نتائج الفرضية الثانية 2:5
 مناقشة نتائج الفرضية الثالثة 3:5
 ج الفرضية الرابعةمناقشة نتائ 4:5
 مناقشة نتائج الفرضية الخامسة 5:5
 التوصيات  6:5
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات
ه مت هنه عل  عدب إلس علرس   عاس أا  عدرخ ع  االاب ت عنج لذدَتدبغ عاس رلصدا ااتب علص  

َ عمسدره  للَ رسّانهذ مل   ن د دب قتذادب.علسذش  عهدذدل مل عل دذضدذتغ 
علرَصىا إلدهىذ مىل هىنه عل  عدىبغ تسى  إجى ع  علنسذلجىذت  َدرلذَا هنع علمصا نلذقشب عللرذئج علرل ر ّ  

 عولصذئدب َرَصدذرهذ.

 شة نتائج الفرضية األولى:قمنا 1.5
َلىىس عاىىىس ألىىىر " ال  ع نعت  اللىىىب إلصىىذئدب علىىىدلقىى  لصىىىت علم ضىىىدب عه َى عل اللىىىب   َجىى  مىىىَ  ندىىىر

(0.05≥α  تد ) مىل  مىل عالخرتىذ  علتسى ه اتىب علصى  علسذشى لرلصدا ا الدرجة الكليةنرَداذت
َجت ع عل دذضىىىدذت ج عمنذردكىىىىذ َ غ GeoGebraغ رسىىىىزى إلىىىس ا دقىىىىب علرىىى  دح تذدىىىىرخ ع  تىىى عنج: )جدىىىى

Graphmatica عالعردذ دبَ  عد  عالقر علذتغ َ غ.") 
َ  مى ع One-Way ANCOVAكنذ أشىذ ت لرىذئج رلادىا علرتىذد  عهلىذ ه علنصىذلب ) َجى ( إلىس 

َى عل اللىىىىىب ) اىىىىىىالب ل عل  جىىىىىىب علكادىىىىىب( تىىىىىىد  نرَدىىىىىاذت α≤0.05نَ  اللىىىىىب إلصىىىىىىذئدبغ علىىىىى  ندىىىىىىر
َجت ع  َعىىىىىذت عه تسىىىىىىبغ رسىىىىىىزى إلىىىىىس ا دقىىىىىىب علرىىىىىى  دح تذدىىىىىرخ ع  تىىىىىى عنج: )جدىىىىىى غ GeoGebraعلنجن

 (.عالعردذ دبغ  عد  عالقر علذتغ  Graphmaticaج عمنذردكذ 
َعىىىىذت عه تسىىىبغ مىىىىل عخرتىىىىذ  )أقىىىىا مىىىى ع  عا(  دىىىبعلالذئ نقذ لىىىىبعلَكنىىىذ أشىىىىذ ت لرىىىىذئج  نىىىىذ تىىىىد  علنجن
َجت عغ  با دقى لقدذح أاى   Post Hoc  (LSDلانقذ لذت  علتس دب ) علرى  دح تذدىرخ ع  تى عنج: )جدى

َ عدىى  عالقر علىىىذتغ  اىىىالب علصىى  علسذشىىى  لرلصىىدا  عل  جىىب علكادىىىب( عاىىىس عالعردذ دىىبَ َج عمنذردكىىذغ 
َعذت عه تسبغ تد عهدذدلغ  َهل: مل علنجن َعب ن  عللرذئجغ   عخرتذ  علرلصدا علتس ه تنجن

َ  م ع ن أواًل: َى عل اللب ) هَج  اتبا   جذت ل( تد  نرَداα≤0.05 اللب إلصذئدبغ عل  ندر
َجت ع( َ  َلسغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج )جد َعب علرج دتدب عه َعب  اتبا  جذت علنجن علنجن

رسزى إلس ا دقب علر  دح تذدرخ ع   علا دقب عالعردذ دبغ علرل   دت تذدرخ ع  عل عتسب )علضذتاب(
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َجت عغ َلسغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج  (َعالعردذ دب )جد َعب علرج دتدب عه لصذلح علنجن
َجت ع(  .)جد

َ  م ع ن ثانيًا: َى عل اللب ) هَج  اتبا   جذت ل( تد  نرَداα≤0.05 اللب إلصذئدبغ عل  ندر
َعب علرج دتدب عل َعب  اتبا  جذت ( َ  عمنذردكذعلرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج )جغ اذلدبعلنجن علنجن

رسزى إلس ا دقب علر  دح تذدرخ ع   علا دقب عالعردذ دبغ علرل   دت تذدرخ ع  عل عتسب )علضذتاب(
َعب علرج دتدب علاذلدبغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج  (َعالعردذ دب غ عمنذردكذ)ج لصذلح علنجن

 .)ج عمنذردكذ(

َ  م ع ن ثالثًا: َى عل اللب ) هَج  اتبا   جذت ل( تد  نرَداα≤0.05 اللب إلصذئدبغ عل  ندر
َعب علرج دتدب عل  اتبا  جذت ( َ  عد  عالقر علذتغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج )اذلابعلنجن

َعب  رسزى إلس ا دقب علر  دح  علا دقب عالعردذ دبغ علرل   دت تذدرخ ع  عل عتسب )علضذتاب(علنجن
َعب علرج دتدب علاذلابغ علرل   دت تذدرخ ع   (َعالعردذ دب غ عد  عالقر علذتع  )تذدرخ  لصذلح علنجن

 .ت لذنج ) عد  عالقر علذت(
ب عاىس  َلىسغ علرىل ردىرخ   مدهىذ ت نجدىذت عللذدَى َدمد  علتذلث عها  عودجىذتل لااى ع علاالاىب عه

َ  نزعدذ ع د ة الدرخ وعرقذ  علتذلث م عالعردذ دبلدذب  َج  ع  علت نجدذتغ نلهذ: ل
َخىى نذتغ قىى  نىذ  َعتغ  َأ  َم ه هىىنه علت نجدىذت علرسادندىىب علاالاىىبغ نىى  خصىذئصغ  لىىت نكّ قىى  ركىَى  رىى

َى علرسادنىىىلغ مذدىىراذم علاذلىىب نىى  خاللهىىذ علقدىىذ  ترنادىىىا  علاذلىىب نىى  علرمذعىىا علنتذشىى  نىىع علنلرىى
َعلنر عخاى ج ع  علرلَدالت علهل دىدب علنلذدىتب  َع  َلىب عل دى  عالقر علذت تدذلدًذغ  َعلىرلك  تخصىذئص ل بغ 

ا تذلشىكا علىنه دى عه نلذدىتًذغ َتىنلا عىىززت  َعلىرلك  مىل لجىى  علخاَى علتدىذللغ َرغددى  لَى  علخامدىبغ 
َ  علسنادب علرسادندب.  هنه علت عنج عنادب علرسا  تذلننذ دبغ تلدث دصتح علاذلب هَ نل

غ اذلبكا مسذا مل ندذع ة علتشن  علننك  ألهذ دذهنت  هنه علت عنج  َدسرق  علتذلث أدضًذ أ 
َنذت نس مدب عاندبغلالكردذب علنس مب  َم ه ن  نسا رسنا عاس زدذ ة ر كدز علاذلب  ق  نذ ر

َكنلا راَد   َعجتذتغ  َعل َعلندذئا  َى علرسادنلغ َرمذعار تشكا إدجذتل مل رلمدن علرنذ د غ  تذلنلر
 مل رسانه  علن  دل. قذتادب علاالب عاس عالدرخ ع  عهنااغ لهنه علت نجدذت علل داب
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َمىى ت هىىنه علتى عنجَنى  علنلرنىىا أ   َلىب الكردىىذب علنهىىذ عت عهدذدىىدب  قىى   َ  علنتن علكادى  نىى  علجهىى
َ   عالعردذ دبلارسا غ نقذ لب نع علا ع  َخذصب مل نجذا عل د علنرتسب لذلدًذ مل ر  دح عل دذضدذتغ 

َعهدىئابغ  َعلرنىىذ د غ  َلىىنلا عنرىىذز راتدىىع عهنااىىبغ  َعلتدىىذابغ علتدذلدىبغ  َلب  عتىى  هىىنه علتىى عنج تذلدىىه
َلاّ  َعلنه  تنذ َعهدئابغ علرل رنّك  علاذلب ن  راتدقهذغ  هىذ علسكح عاس علك  علكتد  ن  علرنذ د غ 

َنىىذت  َقىىت زنلىىىل قصىىد غ َتجهىى  أقىىىاغ ننىىذ داىى ه نىىى  رساىى  علاذلىىبغ َد دىىى  علنسا  غمىىل نهلىىىرمىىل 
 عل  عدب.   َدخم  علر عب

َمىى ت ه علتى عنج هىىنأدضىًذ أ   دسرقى  علتذلىىثَ  أدىاَتًذ ج دىى ًع مىل رساىى  عل دذضىدذتغ جىىنتت عهرنىىذ  قىى  
َعدىىىىر عت علرتىىىىىذهه   عخىىىىا عللصىىىىصغ َر كدىىىىزه  عاىىىىس راتدىىىىىع  َعدىىىىارهذغ  َع ت علاىىىىالب علىىىىند  رسانىىىى

َمّ  َعلندذئاغ تذدرخ ع  هنه علت عنجغ َتنلا    ت تدئب خصتب لرسا  عل دذضدذت ل ده .علرنذ د غ 
جىىى ع   هىىىنه علتىىى عنج دىى ى علتذلىىىث تىىىأ َ  َع  َم هىىىذ مىىىل رناداهىىىذ علتدىىىذللغ  عنرىىىذزت تذل قىىىب علسذلدىىبغ علرىىىل ر

ضىذمب علىس نلىاغ  َع  َعلرلك  مل  د  علنلللدذتغ َرناداهذ لالقر علذت علنخرامىبغ  علرلَدالت علهل ددبغ 
َ دىىبغ َتىىىنلا  َم َ ة دىىى دسب  َ  رغندىىىب  عجسىىبغ ردىىىذع  علاذلىىب عاىىىس رصىىلدح عناىىىر تصىى َجىى عنرىىذزت ت

 لدح َداد .دذهنت مل رسانر تشكا ص
عخرتذ   علاالب مل   جذتدذهنت مل زدذ ة  تنذ  علت نجدذت َلألدتذب علدذتقب دسرق  علتذلثغ تأ 

بغ  علرلصدا علتس هغ تد  َعذت علرج دتدب علاالابغ علرىل عدىرخ نت مدهىذ اى ع تى عنج عللذدَى علنجن
َعداب َعب عل عتسب علرل رسانت ت  . عالعردذ دب علا دقب عاس لدذب علنجن

(غ 2015)عشىَى غ َ(غ 2015لردجىب هىىنه عل  عدىبغ نىع لرىىذئج   عدىذت كىا نىى  : )علتىزع هغ َررمىع 
َ غ َ (غ2013)أتَاذتتغ َ(غ 2014)  عَشبغ َ(غ 2015)قدلَغ َ ,Bayturan)َ(غ 2012)ندس  

,Shirvani)(غ 2011)نماىحغَغ (2012 مىل  َفد هىذغ (Reis & Ozdemir, 2010)َ غ(2010 
 لصدا علاالب مل   عدب عل دذضدذت.عللذدَتدبغ مل رلندب رمذعادب علت نجدذت علرسادندبغ َ 

َ  م ع ن رابعًا: َى عل اللب ) هَج االب    جذت ل( تد  نرَداα≤0.05 اللب إلصذئدبغ عل  ندر
َعب علرج دتدب عه َجت عغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج )جَلسعلنجن َعب  تباا  جذت ( َ د علنجن

ع  ت لذنج ) عد  عالقر علذت( رسزى إلس ا دقب علر  دح علرج دتدب علاذلابغ علرل   دت تذدرخ 
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َجت عتذدرخ ع  ت لذنجل: )ج َعب علرج دتدب عهد َ عد  عالقر علذت(غ لصذلح علنجن غ علرل   دت َلسغ 
َجت عتذدرخ ع  ت لذنج )ج  (.د

َ  م ع نَ  اللب إلصذئدب مل َ  َج َلىسغ علرىل    جىذتدمد  علتذلث  َعىب علرج دتدىب عه اىالب علنجن
َجت ع( َ   دىىى َعىىىىب علرج دتدىىىىب علاذلاىىىىبغ علرىىىىل   دىىىىت   جىىىىذت ت تذدىىىىرخ ع  ت لىىىىذنج )جدىىىى اىىىالب علنجن

َجت ع( َهىَى أ  ت لىىذنج )جدىى  نىى  علننكىىى  أ  تذدىىرخ ع  ت لىىذنج ) عدىى  عالقر علىىذت( إلىىس دىىىتب  ئىىدحغ 
َم هىىذ لااذلىىبم  َعتغ علرىىل د َعه  ع تشىىكا كتدىى غ عاىىس ت لىىذنج ) عدىى  عالقر علىىذت( تذونكذلدىىذتغ  درمَى

َى علرسادنىىىىلغ لنسذ َلب مىىىىل صىىىىىدذفب  قىىىىى لجىىىىب علنلرىىىى دمرقىىىى هذ ت لىىىىذنج ) عدىىىى  عالقر علىىىىىذت( ناىىىىا: علدىىىىه
َ  علتدذلدىىىبغ  َع  علنخرامىىىب مىىل عل دىى َعدىىرخ ع  عهلىى َلىىب عل دىىى غ  َعلقىى  ة عاىىس علىىىرلك  مىىل ل عالقر علىىذتغ 

َ عد  عالقر عل1:5َفد هذ.. دَضح علج َا عاللرل  ق  ) َجت ع  ذت( مل ( نقذ لب نذ تد  ت لذنجل: )جد
َنهذ علتدذلدب. َ د َى نذ ة عالقر علذت  َ  نسذلجب نلر  ض
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( مقارنة ما بين برنامجي: )جيـوجبرا وراسـم االقترانـات( فـي ضـوء معالجـة محتـوى 1.5الجدول )
 مادة االقترانات، ورسومها البيانية:

 اسم البرنامج                      
 وج  المقارنة

 جيوجبرا
GeoGebra 

 سمرا
 االقـــــترانات 

َ  علتدذلدب  لس  ال عالخرصذص مل نجذا عل د
علرمذعا نع  – دلذندكدب علت لذنج 

 علندرخ  
 تشكا قادا ج ع –لس   تشكا كذنا –لس  

َم  عللذمنة علجت دب لانلللدذت  ال لس  ر
 َ َعلص   َ  ال لس  إنكذلدب إ  عج عل د

َ  علتدذلدب عل   علنلذمظب عاس عل د
 عللذمنة رغد  لج 

 ال لس 

 ال لس  رس دا لَ  نلللس عل د  علتدذلل
 ال لس  إنكذلدب رس دا لَ  خامدب عل د 
 َ َ   –لس   تشكا كذنا –لس   رس دا خصذئص علنلللس علن د تشكا نل 

 ج ع
 ال لس  إنكذلدب إضذمب علل كب لألشكذا 
 لس  لس  ضتا عع ع عت عل د  علتدذلل

 ال لس  د  علتدذللإنكذلدب علرل ا تشذشب عل  
َ  –لس   تشكا كذنا –لس   إنكذلدب رصغد  َركتد  عل د   تشكا نل 
 ال لس  إنكذلدب عدرسذ ة عل د  علدذتع
 ال لس  إنكذلدب لد  عل د  علتدذلل
َ  علتدذلدب  لس  لس  اتذعب عل د

َنذردب لَا علت عنج تنصذ    –لس   علنصذ   علنسا
 كاد ة 

تنصذ   قاداب  –لس  
 ج ع

َ  م ع ن ًا:خامس َى عل اللب ) هَج    جذت ل( تد  نرَداα≤0.05 اللب إلصذئدبغ عل  ندر
َعب علرج دتدب علاذلدبغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج )ج عمنذردكذ( َ   تباا  جذت االب علنجن

َعب علرج دتدب علاذلابغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج ) عد  عالقر علذ ت( رسزى إلس ا دقب علنجن
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َعب علرج دتدب علاذلدبغ  َ عد  عالقر علذت(غ لصذلح علنجن علر  دح تذدرخ ع  ت لذنجل: )ج عمنذردكذغ 
 ت تذدرخ ع  ت لذنج )ج عمنذردكذ(.علرل   د

َ  مىى ع نَ  اللىىب إلصىىذئدبغ مىل نرَدىىاَ  َجىى َعىىب علرج دتدىىب    جىىذت لدمدى  علتذلىىث  اىىالب علنجن
َعب علرج دتدب علاذلابغ علرل   جذت   ت لذنج )ج عمنذردكذ( َ علاذلدبغ علرل   دت تذدرخ ع االب علنجن

ع قى    دىت تذدىرخ ع  ت لىذنج ) عدى  عالقر علىىذت( إلىس دىتب  ئىدح هىَى أ  ت لىذنج )ج عمنذردكىذ(  درمىَى
َمّ  َعت علرىىل د َعه   هىىذ لااذلىىبم لنسذلجىىىب تشىىكا كتدىى  عاىىس ت لىىذنج ) عدىى  عالقر علىىذت( تذونكذلدىىذتغ 

َى علرس َعلقى  ة ت نقذ لىبادنلغ علنلر َلب مىل صىدذفب عالقر علىذتغ  ت لىذنج ) عدى  عالقر علىذت( ناىا: علدىه
َفد هىىىذ.. دَضىىىح  َ  علتدذلدىىىبغ  َع  علنخرامىىىب مىىىل عل دىىى َعدىىىرخ ع  عهلىى َلىىىب عل دىىى غ  عاىىس علىىىرلك  مىىىل ل

َ  نسذلجى2:5علج َا عاللرل  ق  ) َ عدى  عالقر علىذت( مىل ضى ب ( نقذ لب نذ تد  ت لىذنجل: )ج عمنذردكىذ 
َنهذ علتدذلدب. َ د َى نذ ة عالقر علذت   نلر
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وراســم االقترانـات( فــي  GraphMatica( مقارنـة مــا بـين برنــامجي: )جرافماتيكـا 2.5الجـدول )
 ضوء معالجة محتوى مادة االقترانات، ورسومها البيانية:

 اسم البرنامج                       
 وج  المقارنة 

 جرافماتيكا
Graphmatica 

 راسم
 االقـــــترانات 

َ  علتدذلدب  لس  لس  عالخرصذص مل نجذا عل د
علرمذعا نع  – دلذندكدب علت لذنج 

 علندرخ  
 تشكا قادا ج ع   –لس   تشكا كذنا –لس  

َم  عللذمنة لقذا علنلللس  ال لس  ر
َ ة عل د  َج  قاداب كتد ة  قب 

َ  علتدذلدب عل   علنلذمظب عاس عل د
 للذمنةرغد  لج  ع

 ال لس 

 ال لس  رس دا لَ  نلللس عل د  علتدذلل
 ال لس  إنكذلدب رس دا لَ  خامدب عل د 
 َ َ   –لس   تشكا كذنا –لس   رس دا خصذئص علنلللس علن د تشكا نل 

 ج ع
 لس  لس  ضتا عع ع عت عل د  علتدذلل

 ال لس  إنكذلدب علرل ا تشذشب عل د  علتدذلل
َ   –لس   تشكا كذنا –لس   عل د إنكذلدب رصغد  َركتد   تشكا نل 

 ج ع
 ال لس  إنكذلدب عدرسذ ة عل د  علدذتع
 ال لس  إنكذلدب لد  عل د  علتدذلل
َ  علتدذلدب  لس  لس  اتذعب عل د

َنذردب لَا علت عنج تنصذ    –لس   علنصذ   علنسا
َ ة   نل 

تنصذ   قاداب  –لس  
 ج ع
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 مناقشة نتائج الفرضية الثانية: 2:5
َى عل اللىب )دال  لصت علم ضدب علاذلدب: " ع نعت  اللب إلصذئدب على  ندىر ( تىد  α≤0.05َج  مَ 

َى ل اتب علص  علسذش غا   جذتنرَداذت   مل عخرتذ  علرلصدا علتس ه المعرفة المفاهيمية،ندر
َجت ع مىل عل دذضىدذت ج عمنذردكىذ َ غ GeoGebraغ رسىزى إلىس ا دقىب علرى  دح تذدىرخ ع  تى عنج: )جدى

Graphmatica عالعردذ دبَ  عد  عالقر علذتغ َ غ"). 
َ  مى ع إ( One-Way ANCOVAكنذ أشىذ ت لرىذئج رلادىا علرتىذد  عهلىذ ه علنصىذلب ) َجى لىس 

َى عل اللىىىىىىب )  غ تىىىىىىىد اىىىىىىالب   جىىىىىىذت( تىىىىىىد  نرَدىىىىىىاذت α≤0.05نَ  اللىىىىىىب إلصىىىىىىذئدبغ علىىىىىى  ندىىىىىىر
َى علنس مىب علنمذهدندىىبغ رسىىزى إلىس ا دقىىب  َعىذت عه تسىىبغ مىل ندىىر علرى  دح تذدىىرخ ع  تىى عنج: علنجن

َجت ع   (.عالعردذ دبغ  عد  عالقر علذتغ  Graphmaticaغ ج عمنذردكذ GeoGebra)جد
َعذت عه تسبغ مل عخرتذ  )أقا م ع  عا( لانقذ لب علالذئدب نقذ لبعلَكنذ أشذ ت لرذئج  غ نذ تد  علنجن

Postعلتس دب )       Hoc  (LSD  :عد   ها  ا دع علر  دح تذدرخ ع  ت عنج َ َج عمنذردكذغ  َجت عغ  )جد
َعىىذت عه تسىىبغ  تىد ( عاىس   جىىذت اىالب علصىى  علسذشى  عهدذدىىلغ عالعردذ دىىبَ عالقر علىذتغ  علنجن

َهل: مستوى المعرفة المفاهيمية،لعخرتذ  علرلصدا علتس هغ  مل َعب ن  عللرذئجغ   تنجن

َ  م ع ن: أوالً  َى عل اللب ) هَج  اتبا   جذت لنرَدا ( تد α≤0.05 اللب إلصذئدبغ عل  ندر
َجت ع( َ  َلسغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج )جد َعب علرج دتدب عه َعب  اتبا  جذت علنجن علنجن

غ مستوى المعرفة المفاهيميةفي غ علا دقب عالعردذ دبغ علرل   دت تذدرخ ع  عل عتسب )علضذتاب(
َجت   عاس لصذلح  (َعالعردذ دب عغعخرتذ  علرلصدا علتس هغ رسزى إلس ا دقب علر  دح تذدرخ ع  )جد

َجت ع( َلسغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج )جد َعب علرج دتدب عه  .علنجن

َ  م ع ن ثانيًا: َى عل اللب ) هَج  اتبا   جذت ل( تد  نرَداα≤0.05 اللب إلصذئدبغ عل  ندر
َعب علرج دتدب عل َع اتبا  جذت ( َ  عمنذردكذغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج )جاذلدبعلنجن ب علنجن

غ مستوى المعرفة المفاهيميةفي غ علا دقب عالعردذ دبغ علرل   دت تذدرخ ع  عل عتسب )علضذتاب(
 (َعالعردذ دب غ عمنذردكذعخرتذ  علرلصدا علتس هغ رسزى إلس ا دقب علر  دح تذدرخ ع  )ج عاس

َعب علرج دتدب علاذلدبغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج )ج عمنذردكذ(  .لصذلح علنجن
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َ  م ع ن ًا:لثثا َى عل اللب ) هَج  اتبا   جذت ل( تد  نرَداα≤0.05 اللب إلصذئدبغ عل  ندر
َعب علرج دتدب عل  اتبا  جذت ( َ  عد  عالقر علذتغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج )اذلدبعلنجن

َعب  مستوى المعرفة في غ علا دقب عالعردذ دبغ علرل   دت تذدرخ ع  عل عتسب )علضذتاب(علنجن
 غ عد  عالقر علذتعخرتذ  علرلصدا علتس هغ رسزى إلس ا دقب علر  دح تذدرخ ع  ) عاسغ المفاهيمية
َعب علرج دتدب علاذلابغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج ) عد  عالقر علذت( (َعالعردذ دب  .لصذلح علنجن

َجت ع  غ ج عمنذردكىىىىىذ GeoGebraدمدىىىىى  علتذلىىىىىث عهاىىىىى  عودجىىىىىذتل لاتىىىىى عنج علرسادندىىىىىب علاالاىىىىىب: )جدىىىىى
Graphmatica َى علنس مىىب علنمذهدندىىبغ إلىىس نىذ ررندىىز تىىر علت نجدىىذت غ  عدى  عالقر علىىذت( مىىل ندىر

َعلىىى تا تىىىىد  قىىى  ركىىَى  علرسادندىىىب )عل دلذندكدب/علرمذعادىىىب( نىىى  نّدىىىزعتغ  نّكلىىىت علاذلىىىب نىىى  علرمذعىىىاغ 
َى )علت نجدىىذت علرسادندىىب( نىى  جهىىب أخىى ىغ َنلرى َعلنمىىذهد  نىى  جهىىبغ  َى )علسانل/علنس مىىب(غ   علنلرى

َنهذ علتدذلدىبغ قى  قذنىت علت عنج علاالاىب تذ  مدسرق  علتذلث َ دى غ ترقى د  علنمىذهد  علنرساقىب تذالقر علىذت 
َعلرتذهرغ إضذمب إلس نلا  َندب/تدذلدب( جنتت عهرنذ  علاذلب  َ ة ) د نّكلت علاذلب ن  ق  ركَ  تص

َلىب عل دى غ ننىذ  َعنا علرلَدالت علهل ددبغ عاس لمىح ل عدىردسذب علنمىذهد   دىذع رر عاىسقى  إج ع  
َعلرم دىىع تىىد  عللىىذالت علنخرامىىب مىىل رلَدالرهىىذغ َتىىنلا عدىىراذعت  علنرساقىب تىىذلرلَدالت علهل دىىدبغ 

زع ت نىى  ر دىىد  مهىى  علاىىالب لانمىىىذهد  َنىى  علنلرنىىا ألهىىذ رسىى دا علنمىىذهد  علخذائىىب َرصىىلدلهذغ 
َع  ة مل علنذ ة عل  عددب.   عل

Bulut)دىذت كىا نى  : َررمع لردجب هنه عل  عدبغ نع لرىذئج   ع  et al., (غ 2013غ )جى ع غ (2016 
َ غ  تدبغ مىىىل  َفد هىىذ غ(2010)علسنىى هغ  (غ2012)ندىىس َعللذدىَى مىىل مذعادىىب علت نجدىىذت علرسادندىىبغ 

َى علنس مب علنمذهدندب مل   عدب عل دذضدذت.  رلندب رلصدا علاالب تندر
 

 مناقشة نتائج الفرضية الثالثة: 3.5
َى عل اللىب )د ال لصت علم ضدب علاذلاب: " ع نعت  اللب إلصىذئدب على  ندىر ( تىد  α≤0.05َج  مَ 

َى ل اتب علص  علسذش غا   جذتنرَداذت   غ مىل عخرتىذ  علرلصىدا علتسى هالمعرفـة اإلجرائيـةندر
َجت ع مىل عل دذضىدذت ج عمنذردكىذ َ غ GeoGebraغ رسىزى إلىس ا دقىب علرى  دح تذدىرخ ع  تى عنج: )جدى

Graphmatica عالعردذ دبَ تغ  عد  عالقر علذَ غ"). 
َ  مى ع One-Way ANCOVAكنذ أشىذ ت لرىذئج رلادىا علرتىذد  عهلىذ ه علنصىذلب ) َجى ( علىس 

َى عل اللىىىب ) هن َعىىىذت    جىىىذت( تىىد  نرَدىىاذت α≤0.05 اللىىب إلصىىذئدب علىىى  ندىىر اىىالب علنجن
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َجت ع  َى علنس مىىىىب عوج عئدىىىبغ رسىىىىزى إلىىىس ا دقىىىىب علرىىى  دح تذدىىىىرخ ع  تىىى عنج: )جدىىىى عه تسىىىبغ مىىىىل ندىىىر
GeoGebra غ ج عمنردكذGraphmatica  عالعردذ دبغ  عد  عالقر علذتغ.) 

َعىىىىذت عه تسىىىبغ مىىىىل عخرتىىىىذ  )أقىىىىا مىىىى ع  عا(  علالذئدىىىب نقذ لىىىىبعلَكنىىىذ أشىىىىذ ت لرىىىىذئج  نىىىىذ تىىىىد  علنجن
َجت عغ   Post Hoc  (LSDلانقذ لىىىىىذت علتس دىىىىىب ) هاىىىىىى  ا دىىىىىع علرىىىىى  دح تذدىىىىىرخ ع  تىىىىى عنج: )جدىىىىىى

َ عدىىى  عالقر علىىىذ  تىىىىد ( عاىىىس   جىىىىذت اىىىالب علصىىى  علسذشىىى  عهدذدىىىلغ عالعردذ دىىىبتغ َج عمنذردكىىىذغ 
َعب ن  عللرذئجغ  َى علنس مب عوج عئدب تنجن َعذت عه تسبغ مل عخرتذ  علرلصدا علتس هغ لندر علنجن

 َهل:

َ  م ع ن أواًل: َى عل اللب ) هَج  اتبا   جذت ل( تد  نرَداα≤0.05 اللب إلصذئدبغ عل  ندر
َعب علرج دتدب عهَ  َجت ع( َ علنجن َعب  اتبا  جذت لسغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج )جد علنجن

َى علنس مب عوج عئدب عاس غ علرل   دت تذدرخ ع  عل عتسب )علضذتاب( علا دقب عالعردذ دبغ مل ندر
َجت عغ عالخرتذ  علرلصدا علتس هغ لصذلح  (َعالعردذ دب رسزى إلس ا دقب علر  دح تذدرخ ع  )جد

َعب علرج دتدب ع َجت ع(علنجن َلسغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج )جد  .ه

َ  م ع ن ثانيًا: َى عل اللب ) هَج  اتبا   جذت ل( تد  نرَداα≤0.05 اللب إلصذئدبغ عل  ندر
َعب علرج دتدب عل َعب  اتبا  جذت ( َ  عمنذردكذغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج )جاذلدبعلنجن علنجن

َى علنس مب عوج عئدب عاس  ا دقب عالعردذ دبعلغ علرل   دت تذدرخ ع  عل عتسب )علضذتاب( مل ندر
لصذلح  (َعالعردذ دب غ عمنذردكذرسزى إلس ا دقب علر  دح تذدرخ ع  )ج عالخرتذ  علرلصدا علتس هغ

َعب علرج دتدب علاذلدبغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج )ج عمنذردكذ(  .علنجن

َ  م ع ن ثالثًا: َى عل الل هَج  اتبا   جذت ل( تد  نرَداα≤0.05ب ) اللب إلصذئدبغ عل  ندر
َعب علرج دتدب عل  اتبا  جذت ( َ  عد  عالقر علذتغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج )اذلابعلنجن

َعب  َى علنس مب  علا دقب عالعردذ دبغغ علرل   دت تذدرخ ع  عل عتسب )علضذتاب(علنجن مل ندر
 غ عد  عالقر علذتلر  دح تذدرخ ع  )رسزى إلس ا دقب ع عوج عئدب عاس عالخرتذ  علرلصدا علتس هغ

َعب علرج دتدب علاذلابغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج ) عد  عالقر علذت( (َعالعردذ دب  .لصذلح علنجن
بغ عاىس  َلسغ علرل ردرخ   مدهىذ ت نجدىذت عللذدَى َدمد  علتذلث عها  عودجذتل لاا ع علاالاب عه

َ  نزعدىىذ ع دىى ة ولرنىىذا م عالعردذ دىىبلدىذب  َعت َجى َعه  الدىرخ ع  علت نجدىىذتغ نلهىىذ: عونكذلدىىذتغ 
َم هذغ  ق  علرل َعلرشَدعغناا ر َعل قبغ  َعلد عبغ  َلبغ  دذع ت علاذلب عاس علرمذعا  َعلرل  تنذ علده
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َى علرسادنىىىلغ َ  علسكىىح نلىىىا تىىىذلك  علكتدىىى  نىىى  دىىى ى علتذلىىىث تذلىىىر تشىىكا إدجىىىذتل َتّلىىىذ غ نىىىع علنلرىى
َعهلشابغ علر َعجتذت  َعل  ل عدراذم علاذلب علقدذ  تّلاهذغ تذدرخ ع  هنه علت عنج.علرنذ د غ 

ضىىىىىذمب إلىىىىىس نلىىىىىاغ  َعت إجىىىىىى ع  قىىىىى  ركىىىىَى   علتىىىىى عنج علاالاىىىىىبدسرقىىىىى  علتذلىىىىىث تىىىىىذ  هىىىىىنه َع  دىىىىىّهات خاىىىىى
َنهذ علتدذلدبغ  َ د َل ة عالقر علذت  َع  ة مل  َع زندذتغ عل إج ع  َعلنه  تنذ جسا علاذلب ددرادع علخ

َلب َددىى  َع زندىىذتغ تكىىا دىىه َقىىت قصىىد  جىى ًعغ عاىىس عكىىح علاىى ع هىىنه علخ غ علرىىل عالعردذ دىىبغ َت
َعلقا غ َرلرذج  َ قبغ  َقت اَدا. إردرخ   عل  لس 

َ غ  َفد هىذ2013(غ )جى ع غ2012َررمع لردجب هنه عل  عدب نىع لرىذئج   عدىذت كىا نى  : )ندىس  (غ 
َى علنس مىىىىىب بغ مىىىىل رلندىىىىب رلصىىىىدا علاىىىىالب مىىىىل ندىىىىر َعللذدىىىَى  مىىىىل مذعادىىىىب علت نجدىىىىذت علرسادندىىىىب 

 عوج عئدب. 

َ  م ع ن رابعًا: َى عل اللب ) هَج االب    جذت ل( تد  نرَداα≤0.05 اللب إلصذئدبغ عل  ندر
َعب علرج دتدب عه َجت عغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج )جَلسعلنجن َعب  تباا  جذت ( َ د علنجن

َى علن علرج دتدب علاذلابغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج ) عد  عالقر علذت( س مب عوج عئدب عاس مل ندر
َجت عرسزى إلس ا دقب علر  دح تذدرخ ع  ت لذنجل: )ج عالخرتذ  علرلصدا علتس هغ َ عد  د غ 

َعب علرج دتدب عه َجت عغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج )جَلسعالقر علذت(غ لصذلح علنجن  (.د
َ  مىى ع نَ  اللىىب إلصىىذئدب َجىى َعىىب عل   جىىذت تىىد  نرَدىىال دمدىى  علتذلىىثغ  رج دتدىىىب اىىالب علنجن

َجت ع( َ  َلسغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج )جد َعىب علرج دتدىب علاذلاىبغ علرىل   جذت عه اىالب علنجن
َجت ع(  درمَع تشكا كتد  ن  علننك  ألر   دت تذدرخ ع  ت لذنج ) عد  عالقر علذت( تأ  ت لذنج )جد

َعلخدذ عتغ علرل َعتغ  َعه  َم هىذ لااذلىبم لنسذلجىب   ق عاس ت لذنج ) عد  عالقر علذت( تذونكذلدذتغ  د
َعهلشىابغ  َلىا علرنىذ د   َع زندذتغ  َى علرسادنلغ َتشكا خذص مل راتدع علخ َنى  علننكى  علنلر

علخذصدب )عل دلذندكدب/علرمذعادب(  نلا إضذمب إلس غ َد ى علتذلثدمرق هذ ت لذنج ) عد  عالقر علذت(أ  
َجت ع( َ  َلب علرل ق  ررنااعلكتد ةغ لت لذنج )جد َعلق  ة علكتد ة  مل علده علكتد ة مل صدذفب عالقر علذتغ 

َ قىىىب  َم  عللذمىىىنة علجت دىىبغ  َع  علنخرامىىىبغ َرىى َ عىىى  عهلىى عاىىس علىىرلك  مىىىل خصىىذئص عل دىىى  علتدىىذللغ 
َ  علرىىل َفد هىذ نىى  عهنى َ رهىىذغ  َج   َ دىذهنت تىىذها  عودجىذتل لصىىذلح ت لىىذنج  دسرقىى  تألهىذ قىى  عل دى

َجت ع(.  )جد
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َ  م ع ن ًا:خامس َى عل اللب )  اللب هَج    جذت ل( تد  نرَداα≤0.05إلصذئدبغ عل  ندر
َعب علرج دتدب علاذلدبغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج )ج عمنذردكذ( َ   تباا  جذت االب علنجن

َعب علرج دتدب علاذلابغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج ) عد  عالقر علذت( َى علنس مب علنجن غ مل ندر
رسزى إلس ا دقب علر  دح تذدرخ ع  ت لذنجل:  دا علتس هغعوج عئدب عاس عالخرتذ  علرلص

َعب علرج دتدب علاذلدبغ علرل   د َ عد  عالقر علذت(غ لصذلح علنجن ت تذدرخ ع  ت لذنج )ج عمنذردكذغ 
 )ج عمنذردكذ(.

َ  مىىى ع نَ  اللىىب إلصىىىذئدب َجىى َعىىىب علرج دتدىىىب    جىىىذت تىىىد  نرَدىىال دمدىى  علتذلىىىث  اىىالب علنجن
َعب علرج دتدب علاذلابغ علرل   جذت تذدرخ ع  ت لذنج )ج عمنذردكذ( َ علاذلدبغ علرل   دت  االب علنجن

ع تشىكا  ن  علننك  أ    دت تذدرخ ع  ت لذنج ) عد  عالقر علذت( إلس أ  ت لذنج )ج عمنذردكذ( درمَى
َم هىىىىذ لااذلىىىىبم  َعلخدىىىىذ عتغ علرىىىل د َعلنّدىىىزعتغ  كتدىىى  عاىىىىس ت لىىىذنج ) عدىىىى  عالقر علىىىذت( تذونكذلدىىىىذتغ 

َعلرللنس َعهلشابغ  َلا علرنذ د غ  َع زندذتغ  َى علرسادنلغ خصَصًذ مل راتدقر لاخ  ق   ذلجب علنلر
دمرقىىى هذ تذلنقذتىىىا ت لىىىذنج ) عدىىى  عالقر علىىىىذت( ناىىىا: خذصىىىدب )عل دلذندكدب/علرمذعادىىىب( علكتدىىى ة لت لىىىىذنج 

َعلقىىىى  ة عاىىىىس  َلب علكتدىىىى ة مىىىل صىىىىدذفب عالقر علىىىىذتغ  علىىىىرلك  مىىىىل )ج عمنذردكىىىذ( علرىىىىل ررناىىىىا مىىىىل علدىىىىه
  َ َ قىىىىب عل دىىىىى َم  لذمىىىىنة عللقىىىىذاغ  َع  علنخرامىىىىبغ َرىىىى َ عىىىى  عدىىىىرخ ع  عهلىىىى خصىىىىذئص عل دىىىى  علتدىىىىذللغ 

َ  علرىل َفد هىذ نى  عهنىى َ رهىذغ  دىذهنت تىىذها  عودجىذتل لصىذلح ت لىىذنج  دسرقى  علتذلىىث تألهىذ قى  َج
َم   (.3:5لس علج َا علدذتع  ق  )إ)ج عمنذردكذ(غ عل ج

 الرابعة: مناقشة نتائج الفرضية 4.5
َى عل اللىب )دال  لصت علم ضدب عل عتسب: " ع نعت  اللب إلصذئدب عل  ندىر ( تىد  α≤0.05َج  مَ 

َى ل اتب علص  علسذش غا   جذتنرَداذت  مىل  غ مل عخرتذ  علرلصدا علتس هحل المشكالتندر
َجت ع عل دذضىىىدذت ج عمنذردكىىىىذ َ غ GeoGebraغ رسىىىىزى إلىىىس ا دقىىىىب علرىىى  دح تذدىىىىرخ ع  تىىى عنج: )جدىىىى

Graphmatica عالعردذ دبَ  عد  عالقر علذتغ َ غ"). 
َ  مى  One-Way ANCOVAكنذ أشذ ت لرذئج رلادا علرتذد  عهلذ ه علنصذلب ) َج ع َ ( إلس 

َى عل اللىىب ) عتن َعىىذت    جىىذت( تىد  نرَدىىاذت α≤0.05 اللىب إلصىىذئدب علىى  ندىىر اىىالب علنجن
رسزى إلس ا دقب علر  دح تذدرخ ع  مل عخرتذ  علرلصدا علتس هغ  ،حل المشكالتمستوى لعه تسبغ 

َجت ع  Graphmaticaغ ج عمنذردكذ GeoGebraعلت عنج: )جد  (.عالعردذ دبغ  عد  عالقر علذتغ  
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َعىىىىذت عه تسىىىبغ مىىىىل عخرتىىىىذ  )أقىىىىا مىىىى ع  عا(  علالذئدىىىب نقذ لىىىىبعلَكنىىىذ أشىىىىذ ت لرىىىىذئج  نىىىىذ تىىىىد  علنجن
َجت عغ هاىىىىى  ا دىىىىع علرىىىى  دح تذدىىىىى  Post Hoc  (LSDلانقذ لىىىىذت علتس دىىىىب ) رخ ع  علتىىىى عنج: )جدىىىىى

َ عدىىى  عالقر علىىىذتغ   تىىىىد ( عاىىىس   جىىىذت اىىىالب علصىىىى  علسذشىىى  عهدذدىىىل عالعردذ دىىىىبَ َج عمنذردكىىىذغ 
َعىب نى  عللرىذئجغ  َى لىا علنشىكالت تنجن َعذت عه تسبغ مل عخرتذ  علرلصىدا علتسى هغ لندىر علنجن

 َهل:

َ  م ع ن أواًل: َى عل اللب ) هَج  اتبا   جذت ل( تد  نرَداα≤0.05 اللب إلصذئدبغ عل  ندر
َجت ع( َ  َلسغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج )جد َعب علرج دتدب عه َعب  اتبا  جذت علنجن علنجن

َى لا علنشكالت عاس غ علرل   دت تذدرخ ع  عل عتسب )علضذتاب( علا دقب عالعردذ دبغ مل ندر
َجت ع عالخرتذ  علرلصدا علتس هغ لصذلح  (َعالعردذ دب غرسزى إلس ا دقب علر  دح تذدرخ ع  )جد

َجت ع( َلسغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج )جد َعب علرج دتدب عه  .علنجن

َ  م ع ن ثانيًا: َى عل اللب ) هَج  اتبا   جذت ل( تد  نرَداα≤0.05 اللب إلصذئدبغ عل  ندر
َعب علرج دتدب عل َعب اتبا  جذت ( َ  عمنذردكذغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج )جاذلدبعلنجن  علنجن

َى لا علنشكالت عاس  علا دقب عالعردذ دبغ علرل   دت تذدرخ ع  عل عتسب )علضذتاب( مل ندر
لصذلح  (َعالعردذ دب غ عمنذردكذرسزى إلس ا دقب علر  دح تذدرخ ع  )ج عالخرتذ  علرلصدا علتس هغ

َعب علرج دتدب علاذلدبغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج )ج عمنذردكذ(  .علنجن

َ  م ع ثالثًا: َى عل اللب ) هن َج  اتبا   جذت ل( تد  نرَداα≤0.05 اللب إلصذئدبغ عل  ندر
َعب علرج دتدب عل  اتبا  جذت ( َ  عد  عالقر علذتغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج )اذلابعلنجن

َعب  َى لا علنشكالت  علا دقب عالعردذ دبغغ علرل   دت تذدرخ ع  عل عتسب )علضذتاب(علنجن مل ندر
 (َعالعردذ دب غ عد  عالقر علذترسزى إلس ا دقب علر  دح تذدرخ ع  ) لصدا علتس هغعاس عالخرتذ  علر

َعب علرج دتدب علاذلابغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج ) عد  عالقر علذت(  .لصذلح علنجن
َجت ع  غ ج عمنذردكىىىىىذ GeoGebraدمدىىىىى  علتذلىىىىىث عهاىىىىى  عودجىىىىىذتل لاتىىىىى عنج علرسادندىىىىىب علاالاىىىىىب: )جدىىىىى

Graphmatica َى لىىا علنشىىكالتغ إلىىس  غ  عدى  عهدىىتذبغ إعرقىذ ه تسىى   نىى عالقر علىىذت( مىىل ندىر
َنذترق د  أهنهذ  َ ة علنسا َى  درمذعىاعلاذلىب  جساىت) دلذندكدب/رمذعادىب(غ قى  ركَى  غ تصى نىع علنلرى
َ ة إدجذتدب علرسادنل َنىذتغ علرل ن  علننك  ألهذ دذهنت تغ َ تص  عاذئر م صب كذمدب لنسذلجب علنسا

دىىىذع ت علاذلىىب مىىىل رلَدىىىع  دىى ى علتذلىىىث تألهىىذ قىىى  ركىَى   عهىىذ نلذدىىىتب لىىرغ َتىىىنلاتذلا دقىىب علرىىىل د
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َعدىىىىىردسذتر لاندىىىىىألب  َأدىىىىىذلدب ج دىىىىى ةغ زع ت نىىىىى  مهىىىى  علاذلىىىىىب  عدىىىىر عردجدذت لىىىىىا علندىىىىىألبغ تاىىىى ع 
َى لا  عل دذضدبغ َا ع لاهذغ تذدرخ ع  هنه علت عنجغ َتذلرذلل إلس زدذ ة مل رلصدا علاالب لندر

 علنشكالت.
َعلش مغ َررمع لر سذت  َصذللبغ عل(غ َ)2015دجب هنه عل  عدبغ نع لرذئج   عدذت كا ن  : )أق دلب 
َهغ 2014 َ غ 2013(غ َ)علتاىىىىىىىىى َفد هىىىىىىىىىىذ2013(غ َ)جىىىىىىىىىى ع غ 2012(غ َ)ندىىىىىىىىىىس مىىىىىىىىىىل مذعادىىىىىىىىىىب  (غ 

َى لا علنشكالت. َعللذدَبغ مل رلندب رلصدا علاالب مل ندر  علت نجدذت علرسادندب 

َ  م ع ن رابعًا: َى عل اللب ) اللب إلص هَج االب    جذت ل( تد  نرَداα≤0.05ذئدبغ عل  ندر
َعب علرج دتدب عه َجت عغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج )جَلسعلنجن َعب  تباا  جذت ( َ د علنجن

َى لا علنشكالت عاس  علرج دتدب علاذلابغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج ) عد  عالقر علذت( مل ندر
َجت عإلس ا دقب علر  دح تذدرخ ع  ت لذنجل: )ج رسزى عالخرتذ  علرلصدا علتس هغ َ عد  د غ 

َعب علرج دتدب عه َجت عغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج )جَلسعالقر علذت(غ لصذلح علنجن  (.د
َ  مىىى ع نَ  اللىىب إلصىىىذئدب  َجىى َعىىىب علرج دتدىىىب  تىىىد  نرَدىىال   جىىىذتدمدىى  علتذلىىىث  اىىالب علنجن
َجت   َلسغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج )جد َعىب علرج دتدىب علاذلاىبغ علرىل   جذت ع( َ عه اىالب علنجن

َجت ع(  ع تشىكا نى  علننكى  أ     دت تذدرخ ع  ت لذنج ) عد  عالقر علذت( إلىس أ  ت لىذنج )جدى درمَى
َم هىىىىذ لااذلىىىىبم  َعلخدىىىىذ عتغ علرىىىىل د َعتغ  َعه  كتدىىى  عاىىىىس ت لىىىىذنج ) عدىىىى  عالقر علىىىىذت( تذونكذلدىىىذتغ 

َم ه ت لىىذنج دمقىى  لنسذلجىب علندىىألب عل دذضىىدبغ َ  رقىى هذ تذلنقذتىىا ت لىذنج ) عدىى  عالقر علىىذت( ناىىا: نىىذ دىى
َلب علكتدى ة مىل  َعلسكح نلا عاس علدىه َ ة شذنابغ  َجت ع( ن  خذصدب )عل دلذندكدب/علرمذعادب( تص )جد
َم  عللذمىنة علجت دىبغ  َعلق  ة علكتد ة عاس علرلك  مل خصذئص عل د  علتدىذللغ َرى صدذفب عالقر علذتغ 

َ  خذصىىىدب رىىى َد  )علشذشىىب( علرىىىل رسلىىىل َخذصىىدب إعىىىذ ة  َجىى َعىىى    عل دىى  علىىى  رّغدىىى  لجىى  عللذمىىىنةغ 
َ  علرىىل دىىذهنت تىىذها  عودجىىذتلغ لصىىذلح ت لىىىذنج  َفد هىىذ نىىى  عهنىى عخرمىىذ  عل دىى  تسىى  نىى ة زنلدىىبغ 

َجت ع(.  )جد
َجت ع(غدسرق  علتذلث تَن  خالا عللظ ة علنرأناب لات لذنجد غ  َعب كتق   أ  ت لذنج )جد د ة  ّع  نجن

َ ة عذلدىىىب لا دىىىى غ  َعلرنادىىىا علتدىىىذلل تجىىى َع غ  َعهلىىى َعلل كىىىبغ  َ غ  نىىى  علَدىىىذئا علنرسىىى  ةغ ناىىىا: علصىىى
َفد هىذ نىى  عونكذلدىىذت عهخىى ى مىىل نجىىذا علَدىىذئا علنرسى  ةغ علرىىل ردىىذه  تشىىكا كتدىى  مىىل رمذعىىا 

 علاالب نع نسادذت علندألبغ َتذلرذلل رزد  مل ق  ة علاذلب عاس لا علندذئا.
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َ  م ع نَ  ًا:خامس َى عل اللب ) هج    جذت ل( تد  نرَداα≤0.05 اللب إلصذئدبغ عل  ندر
َعب علرج دتدب علاذلدبغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج )ج عمنذردكذ( َ   تباا  جذت االب علنجن

َعب علرج دتدب علاذلابغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج ) عد  عالقر علذت( َى لا علنجن غ مل ندر
رسزى إلس ا دقب علر  دح تذدرخ ع  ت لذنجل:  رتذ  علرلصدا علتس هغعلنشكالت عاس عالخ

َعب علرج دتدب علاذلدبغ علرل   د َ عد  عالقر علذت(غ لصذلح علنجن ت تذدرخ ع  ت لذنج )ج عمنذردكذغ 
 )ج عمنذردكذ(.

َ  مىىى ع نَ  اللىىب إلصىىىذئدب َجىى َعىىىب علرج دتدىىىب    جىىىذت تىىىد  نرَدىىال دمدىى  علتذلىىىث  اىىالب علنجن
َعب علرج دتدب علاذلابغ علرل   جذت علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج )ج عمنذردكذ( َ علاذلدبغ  االب علنجن

ع تشىكا ن  علننك  أ     دت تذدرخ ع  ت لذنج ) عد  عالقر علذت( إلس أ  ت لذنج )ج عمنذردكذ( درمَى
َم هىىىىذ لا َعلخدىىىىذ عتغ علرىىىىل د َعتغ  َعه  اذلىىىىبم كتدىىى  عاىىىىس ت لىىىىذنج ) عدىىىى  عالقر علىىىىذت( تذونكذلدىىىذتغ 

َم ه ت لىىىذنج قىى  لنسذلجىىب علندىىألب عل دذضىىىدبغ  دمرقىى هذ تذلنقذتىىىا ت لىىذنج ) عدىىى  عالقر علىىذت( ناىىا: نىىىذ دىى
َ ة شىىىىذنابغ َ  علسكىىىىح نلىىىىا عاىىىىس علىىىىنه  تنىىىىذ )ج عمنذردكىىىىذ( نىىىى  خذصىىىىدب )عل دلذندكدب/علرمذعادىىىىب( تصىىىى

َعىىب نىىى  عهدقَلىىىذت علنرخصصىىىب لاىىى َم  نجن َلب علكتدىىى ة مىىىل صىىىدذفب عالقر علىىىذتغ َرىىى رلك  مىىىل علدىىه
َخذصىىىدب إعىىذ ة عل دىى  علىىى  رغدىى  لجىىى   َم  لذمىىىنة  لقىىذا علنلللىىسغ  َ  علتدذلدىىب نىىى  خاللهىىذغ َرىى عل دىى
َفد هىىذ نىىى   َ  خذصىىدب رىى َد  علشذشىىب علرىىل رسلىىل عخرمىىذ  عل دىى  تسىى  نىى ة زنلدىىبغ  َجىى َعىى    عللذمىىنةغ 

َ  علرل دذهنت تذها  عودجذتل لصذلح ت لذنج )ج عمنذردكذ(.  عهن

 ج الفرضية الخامسة:مناقشة نتائ 5.5
َى عل اللب )دال  "لصت علم ضدب علخذندب:  ع نعت  اللب إلصذئدب عل  ندر ( تد  α≤0.05َج  مَ 

غ رسىىزى إلىىىس عل دذضىىىدذتنقدىىىذح عل عمسدىىب للىىَى رساىى   مىىلغ علصىى  علسذشىىى  ااتىىىب   جىىذتنرَدىىاذت 
َجت ع   عدىىى  َ  غGraphmaticaج عمنذردكىىذ َ غ GeoGebraا دقىىب علرىى  دح تذدىىىرخ ع  تىى عنج: )جدىىى

 .("عالعردذ دبَ عالقر علذتغ 
َ  مى ع نَ One-Way ANCOVAَأشذ ت لرىذئج رلادىا علرتىذد  عهلىذ ه علنصىذلب ) َجى ( إلىس 

َى عل اللىىىب ) علااتىىىبغ عاىىىس نقدىىىىذح    جىىىذت ( تىىىد  نرَدىىىاذتα≤0.05 اللىىىب إلصىىىذئدبغ علىىى  ندىىىر
َجت ع عل عمسدىىىىىىىب للىىىىىىَى رساىىىىىىى  عل دذضىىىىىىىىدذتغ رسىىىىىىىزى إلىىىىىىىس ا دقىىىىىىىب علرىىىىىىىى  دح تذدىىىىىىىرخ ع  علتىىىىىىى عنج : )جدىىىىىىىى

GeoGebra غ ج عمنذردكذGraphmatica عالعردذ دبغ  عد  عالقر علذتغ.) 
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َعىذت عه تسىبغ مىىل عخرتىذ  )أقىا مى ع  عا( لانقذ لىىذت   علالذئدىب نقذ لىبعلَأشىذ ت لرىذئج  نىىذ تىد  علنجن
َج عمنذردكىىىذغ   Post  Hoc  (LSDعلتس دىىب ) َجت عغ  هاىىى  ا دىىع علرىى  دح تذدىىىرخ ع  علتىى عنج: )جدىى

االب علص  علسذش  عهدذدلغ مل نقدذح    جذت ذت( عاس نرَداعالعردذ دبَ   عالقر علذتغ َ عد
َهل: َعب ن  عللرذئج   عل عمسدب للَ رسا  عل دذضدذتغ تنجن

َ  م ع ن أواًل: َى عل اللب ) هَج  اتبا   جذت ل( تد  نرَداα≤0.05 اللب إلصذئدبغ عل  ندر
َلسغ علرل   دت تذد َعب علرج دتدب عه َجت ع( َ علنجن َعب  اتبا  جذت رخ ع  ت لذنج )جد علنجن

نقدذح عل عمسدب للَ رسا   علا دقب عالعردذ دبغ عاسغ علرل   دت تذدرخ ع  عل عتسب )علضذتاب(
َجت عغ غعل دذضدذت َعب علرج دتدب  (َعالعردذ دب رسزى إلس ا دقب علر  دح تذدرخ ع  )جد لصذلح علنجن

َلسغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج ) َجت ع(عه  .جد

َ  م ع ن ثانيًا: َى عل اللب ) هَج  اتبا   جذت ل( تد  نرَداα≤0.05 اللب إلصذئدبغ عل  ندر
َعب علرج دتدب عل َعب  اتبا  جذت ( َ  عمنذردكذغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج )جاذلدبعلنجن علنجن

ب للَ رسا  نقدذح عل عمسد عاس علا دقب عالعردذ دبغ علرل   دت تذدرخ ع  عل عتسب )علضذتاب(
َعب  (َعالعردذ دب غ عمنذردكذرسزى إلس ا دقب علر  دح تذدرخ ع  )ج غعل دذضدذت لصذلح علنجن

 .علرج دتدب علاذلدبغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج )ج عمنذردكذ(

َ  م ع ن ثالثًا: َى عل اللب ) هَج  اتبا   جذت ل( تد  نرَداα≤0.05 اللب إلصذئدبغ عل  ندر
َعب علرج دتدب  اتبا  جذت ( َ  عد  عالقر علذتغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج )اذلابعل علنجن

َعب  نقدذح عل عمسدب للَ  عاس علا دقب عالعردذ دبغغ علرل   دت تذدرخ ع  عل عتسب )علضذتاب(علنجن
لصذلح  (َعالعردذ دب غ عد  عالقر علذترسزى إلس ا دقب علر  دح تذدرخ ع  ) غرسا  عل دذضدذت
َعب علرج د   .تدب علاذلابغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج ) عد  عالقر علذت(علنجن

َلسغ علرل عدرخ نت مدهذ ت نجدذت عللذدَب عاس  َدمد  علتذلث عها  عودجذتل لاا ع علاالاب عه
َنادىىى ةغ الدىىىرخ ع  هىىىنه علت نجدىىىذت علرسادندىىىبعالعردذ دىىىبلدىىىذب  َخصىىىذئص ع دىىى ة  َ  نزعدىىىذ  َجىىى  :غ ل

َجت عغ ج عمنذردكىىىذغ  عدىىى َلبغ  رىىىرَم  قىىى  ركىىَى    عالقر علىىىذت(غ نلهىىىذ: نىىىذ )جدىىى هىىىنه علت نجدىىىذت نىىى  دىىىىه
َع  ة َعلنه  تنىذ َتدذاب مل رنادا عالقر علذت علنخرامب تدذلدًذغ  نّكلىت علاذلىب نى  رنادىا علنمىذهد  على

َزدىىىىذ ة  عمسدرىىىر للىىَى رساىىىى   َهىىىذغ  َ ة تصىىىى دب ن ئدىىىبغ دىىىذهنت مىىىىل جىىىنب علاذلىىىب لل مىىىل علنىىىذ ة تصىىى
َة ع َعال َعت ددرادع علاذلب ن  خاللهذ علرلك  مل عل دذضدذتغ  َّم ت هنه علت نجدذتغ أ  اس نلا 
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َلىب عل دى غ َدىنا خىىا  َع  ل َع  علنلللدىذتغ أَ ألىى َنبغ ناىىا: رغددى  ألى خصىذئص علنلللدىذت علن دى
َ د  جىى ع   :عل دى  علىنه د دىى هغ أَ أتسىذ  علنلىى َع  دالت علهل دىدبغ  َعلقى  ة عاىىس  ؤدىب علرلىَى )حغ ص( 

َعلندىىذئاتىىذ   دىى ى علتذلىىىث لدىىذت علنخرامىىىبغ َتىىنلانقذ لىىذت تىىد  علنلل أصىىتح أشىىىتر  لىىا علرنىىىذ د  
 تذلاسب.

ضىىذمب إلىىىس كىىا نلىىىا عنرىىىذزت تذلدىى عب علكتدىىى ة مىىىل قىى  دىى ى علتذلىىىث أ  هىىىنه علت نجدىىذت علاالاىىىبغ  غَع 
َعلجهى غ َتىىنلا  َقىت  َمّىى  عاىس علاذلىب عذنىىا عل دالت علهل دىدبغ ننىذ  جى ع  علرلىَى َع  علرنادىا علتدىذللغ 

َعكدىته  لظىى ة ج دى ة لهىذغ فدىى  عللظى ة خمى  عادى َعلرىل كذلىىت  عالعردذ دىىبر نشىىقب رساى  عل دذضىىدذتغ 
َعلت عهد  علنج  ة.   رقرص  عاس علرج د غ َتلذئهذ عاس عللظ دذت 

َ  أدضىًذ َدسرقى  علتذلىىث  َندىبغ كىىذ  لىىر   ب َت نجدذرىر مىىل لدىىذره  علد تىىأ  عهرنىىذ  علاىالب تذللذدىَى
ساىىىى  عل دذضىىىدذتغ تدىىىىتب عدىىىرخ ع  هىىىنه علت نجدىىىىذت لىىى تا رسانهىىىى  كتدىىى  مىىىل عز دىىىىذ   عمسدىىىره  للىىَى ر

َهَ عللذدَب.  لا دذضدذت تذلشل  علنه دلتَلر َدمضاَلر 
عدراذم أ  داللظ علم ع علكتد  علنه دلصا عادر  ق  َلألدتذب علدذتقبغ دسرق  علتذلث تأ  علاذلب

َنقى ع  علمذئى ة ع َعدىاب علتى عنج علرسادندىبغ  َ  عادىر نى  خىالا على  رسانىر لا دذضىدذت ت لكتدى ة علرىل رسى
َن  خاللر.  َعدارر  َعل هذ د  ا ن ى عل مذعر للَ رسا  عل دذضدذت ت َعداب عللذدَبغ   رسانر ت

غ (2015َررمىىىىىىىع لردجىىىىىىىب هىىىىىىىنه عل  عدىىىىىىىب نىىىىىىىع لرىىىىىىىذئج   عدىىىىىىىذت كىىىىىىىا نىىىىىىى  : )قىىىىىىىذ   َ نلىىىىىىىل علىىىىىىىى د غ
داىل)َ  َفد هىذ نى   (Haiyan, et al. ,2010)َ(غ 2013)جى ع غ َ(غ 2014عنى  )َ  (غ2014علَ 

ت علرىل رتى ز غعل  عدىذت َعللذدىَى مىل زدىذ ة  عمسدىب علاىالب للَى رساىى   دبغمذعادىب علت نجدىذت علرسادندىب 
 عل دذضدذت.

َ  م ع ن رابعًا: َى عل اللب ) هَج االب    جذت ل( تد  نرَداα≤0.05 اللب إلصذئدبغ عل  ندر
َعب علرج دتدب عه َجت  غ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج )جَلسعلنجن َعب  تباا  جذت ( َ عد علنجن

نقدذح عل عمسدب للَ رسا   عاس (ج عمنذردكذغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج )لدبعلرج دتدب علاذ
َجت عرسزى إلس ا دقب علر  دح تذدرخ ع  ت لذنجل: )ج غعل دذضدذت (غ لصذلح َج عمنذردكذغ د

َعب علرج دتدب عل  (.ذج عمنذردكغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج )اذلدبعلنجن
جذ م تدتب عخرصذصر مىل ق  دكَ  َدمد  علتذلث عها  عودجذتل لت لذنج )ج عمنذردكذ( تأ  رندزه 

َعمىىىىىىن  َعلل َعتغ  َكىىىىىا عه  نجىىىىىذا علرنادىىىىىا علتدىىىىىذللغ مهىىىىَى نىىىىى  علتىىىىى عنج علنخرصىىىىىب مىىىىىل هىىىىىنع علنجىىىىىذاغ 
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َلنلا  َم ة مل هنع علت لذنجغ هل نخصصب لارنادا علتدذلل مقا.   ذلث تأ  د ى علتَعونكذلدذتغ علنر
َ ًع مىىل هىىنع علنجىىذام ننىىىذ تقىىل نهىى  علاذلىىب  َعىىى   قىى  نلصىى دىىذع ه عاىىس علر كدىىز تىىذلنااَب نلىىرغ 

َلَ كذلت مل نجذال دىها قى  دكَى  غ َتىنلا عهخى ى عل دذضدذت ترشردت مك ه مل نجذالت أخ ىغ 
َلب مىىل علرسذنىا نسىىرغ َ  كىىنلا عادىر مهىى  علت لىىذنجغ َدكىَى  َعىىر مىىعلىىنه  تنىىذ دأكاىى  دىىه َق ل قاىىا نىى  

 عهخاذ غ نع عوشذ ة تأ  علت لذنج ركَ  إع ع عرر نضتَاب تشكا كتد  عل  رشغدار.
َجت ع( دلقىىىىع لمىىىىح عههىىىىى ع  علرىىىىل دلققهىىىىذ ت لىىىىىذنج  دىىىى ى علتذلىىىىىث تىىىىأ َمىىىىل علنقذتىىىىا  ت لىىىىذنج )جدىىىىى

َجت ع( لدح نخصصًذ مقاغ لارنادا علتدذلل تا  َلك  ت لذنج )جد َه عاس ق  دكَ  )ج عمنذردكذ(  دلر
َعولصىىذ غ كىا نلىا دىلسكح عاىىس نجىذالت أخى   َعلهل دىب االادىب عهتسىذ   َعلجتىى غ  ىغ ناىا: علهل دىب 

َم مل  َق َأدقَلذت كاد ةم ردتب تسض عهلدذ  عال رتذاغ أَ عل َعئ غ  َق َعتغ  َأ  َعمن  َ  ل َج علت لذنج ت
 ددذه  مل إضسذ  عل عمسدبغ نقذ لب تت لذنج )ج عمنذردكذ(.ق  عهخاذ  ل ى علاذلبغ ننذ 

َعلنسا غعلتذلث كا ن  عاس نذ دتعغ اللظ َرأكد عً  َعب علرج دتدب علاذلدب )علرل  غ  تأ  االب علنجن
َع تشىىكا  َكاىىَعه غدىىى م مىىل علنهىىىذ أعدىىرخ نت ت لىىىذنج ج عمنذردكىىذ( قىىى  علىىى نج نىىى   غلىىىده إ بلشىىىاب علن

َعىىذت عه َ عدىى  عالقر علىىذت(غ َ  :علرىىل عدىىرخ نت علت لىىذنجد  غخىى ىاىىالب علنجن َجت ع    لدىىتب أ)جدىى
َقع ع َع ت لىذنج )ج عمنذردكىذ(  غذ علاالبتهلنشذكا علرل  َعلندىذئا  غالىذ  لىا علرنىذ د أعلند  عدىرخ ن

َعذت علرج دتدب عه عن نقذ لبغ قاأكذلت   خ ى.علنجن

َ  م ع ن ًا:خامس َى عل اللب ) هَج    جذت ل( تد  نرَداα≤0.05 اللب إلصذئدبغ عل  ندر
َعب علرج دتدب عه َجت ع دت تذدرخ ع  ت لذنج )جغ علرل  َلساالب علنجن  تباا  جذت ( َ د

َعب علرج دتدب علاذلابغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج ) عد  عالقر علذت( نقدذح عل عمسدب  عاس علنجن
َجت عرسزى إلس ا دقب علر  دح تذدرخ ع  ت لذنجل: )ج غللَ رسا  عل دذضدذت َ عد  عالقر علذت(غ د غ 

َعب علرج دتدب عه َجت ععلرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج )جغ َلسلصذلح علنجن  (.د
َ  مىى ع نَ  اللىىب إلصىىذئدب تىىد  َجىى َعىىب علرج دتدىىب  نرَدىىال   جىىذت َدمدىى  علتذلىىث  اىىالب علنجن
َجت ع( َ  َلسغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج )جد َعىب علرج دتدىب علاذلاىبغ علرىل   جذت عه اىالب علنجن
 ذز تهىىرىذدنعلتذلىث نىى  خصىذئص َصىىمذت  دىى عه  دىت تذدىىرخ ع  ت لىذنج ) عدىى  عالقر علىذت( إلىىس نىذ 

َجت عت لذنج ) َعت عهنكذلدذتغ َ تذو علرل ررناا( جد أمضىا ننىذ ن  علننكى  أ  ركَى   علرل كاد ةغعل 
َلىىب عل دىىى   َعلىىرلك  علكتدىى  مىىل ل َلبغ  َم هىىذ ت لىىذنج ) عدىى  عالقر علىىذت( ناىىا: صىىدذفب عالقرىى ع  تدىىه د
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ظهىى َع  نكذلدىىب إخمىىذ   َع  ع عادهىىىذ َعلىىرلك  ت دىى  علنلللدىىذتغ  َ  علرىىل درمىَى َفد هىىذ نىى  عهنىى َ غ  ذ  عل دىىى
َجت ع( عاس ت لذنج ) عد  عالقر علذت(.   ت لذنج )جد

َعب كتد ة ن  د ى علتذلث تَن  خالا عللظ ة علنرأناب لات لذنجد غ  َجت ع(غ  ّع  نجن أ  ت لذنج )جد
َ ة  َعلرنادىا علتدىىذلل تجى َع غ  َعهلى َعلل كىىبغ  َ غ  َفد هىىذ علَدىذئا علنرسى  ةغ ناىىا: علصى عذلدىىب لا دى غ 

ردذه  تشكا كتد  مل رمذعا علاىالب ق  ن  عونكذلدذت عهخ ى مل نجذا علَدذئا علنرس  ةغ علرل 
َى علنىىذ ة علر  دتدىىبغ ننىىىذ دىىؤا  نلىىا عاىىس  علاىىالب للىَى رساىى  عل دذضىىىدذتغ    جىىذت  عمسدىىىبنىىع نلرىى

َجت ع(.  َعب علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج )جد  لصذلح علنجن

َ  ًا:سادس َى عل اللب ) هم ع ن َج    جذت ل( تد  نرَداα≤0.05 اللب إلصذئدبغ عل  ندر
َعب علرج دتدب علاذلدبغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج )ج عمنذردكذ( َ   تباا  جذت االب علنجن

َعب علرج دتدب علاذلابغ علرل   دت تذدرخ ع  ت لذنج ) عد  عالقر علذت( نقدذح عل عمسدب  غ عاسعلنجن
َ عد   غذضدذتللَ رسا  عل د رسزى إلس ا دقب علر  دح تذدرخ ع  ت لذنجل: )ج عمنذردكذغ 

َعب علرج دتدب علاذلدبغ علرل   د  ت تذدرخ ع  ت لذنج )ج عمنذردكذ(.عالقر علذت(غ لصذلح علنجن
َ  مى ع نَ  اللىب إلصىذئدبغ تىد   َجى َعىب علرج دتدىب  نرَدىال   جىذت َدمدى  علتذلىث  اىالب علنجن

َعب علرج دتدب علاذلابغ علرل   جذت ذدرخ ع  ت لذنج )ج عمنذردكذ( َ علاذلدبغ علرل   دت ت االب علنجن
       دىىت تذدىىىرخ ع  ت لىىىذنج ) عدىىى  عالقر علىىىذت( إلىىىس نىىذ درندىىىز تىىىر ت لىىىذنج )ج عمنذردكىىىذ( نىىى  إنكذلدىىىذت 

َعت كادىى ةغ  َم هىىىذ ت لىىىذنج ) عدىىى  عالقر علىىىذت( ناىىىا: صىىىدذفب نىىى  علننكىىى  أ  ركىىَى  َأ  أمضىىىا ننىىىذ د
َ  علرل عالقر ع َفد هذ ن  عهن َعلرلك  ت د  علنلللدذتغ  َلب عل د غ  َعلرلك  تخصذئص ل َلبغ    تده
 درمَع عادهذ ت لذنج )ج عمنذردكذ( عاس ت لذنج ) عد  عالقر علذت(. ق  

َعىىب قى  أ  ت لىذنج )ج عمنذردكىذ(غ داللىظ علتذلىث تىَنى  خىالا عللظى ة علنرأناىب لات لىذنجد غ  َمّى  نجن
َنلهىذ:   علننك  أ  ن ن  علخصذئص علرل رجنب عهرنذ  علاالبغ نااغ  عنىر لاَدىذئا علنرسى  ةغ 

َفد هىىىذ نىى  عونكذلدىىىذت  َ ة عذلدىىىب لا دىى غ  َعلرنادىىا علتدىىىذلل تجىى ا علنخرامىىىبغ  َعم علخاىَى َألىىى َع غ  عهلىى
َى علنذ ة  عهخ ىغ مل نجذا علَدذئا علنرس  ةغ علرل ردذه  تشكا كتد  مل رمذعا علاالب نع نلر

َعب علرىل   دىتعلر  دتدبغ ن  نذ دؤا  نلا عاس  عمسدب علاالب للَ رسا  عل دذضدذتغ لصذلح علنجن
 تذدرخ ع  ت لذنج )ج عمنذردكذ(. 
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 التوصيات:  6.5
 تلذ  عاس عللرذئج علرل رَصات إلدهذ هنه عل  عدبغ دَصل علتذلث تنذ دأرل:

َجت ع عالدىرمذ ة نىى  لرىىذئج هىىنه عل  عدىىبغ لنىذ أظه رىىر علتىى عنج علرسادندىىب علاال غ     GeoGebraاىىب: )جدىى
َنلىا نى  Graphmaticaَج عمنذردكذ  َ عد  عالقر علذت( مل رلدد  علسنادب علرسادندب َراَد هذغ  غ 

َزدىذ ة  عمسدىره   ث عل دذضىدذتغ  خالا رلندرهذغ لرلصىدا اىالب علصى  علسذشى  عهدذدىلغ مىل تلَى
َ  عالل   : ردبللَ رسانهذغ َدرجد  نلا تذهن

َ ة رمسدىىىىى أواًل: َخذصىىىىىب عدىىىىىرخ ع  ضىىىىى  ب علرسادندىىىىىبغ  َعدىىىىىاب ت نجدىىىىىذت عللذدىىىىَى ا اىىىىى ع علرىىىىى  دح ت
َجت ع  َمسذلدىب  Graphmatica)َ ج عمنذردكذ  GeoGebraت لذنجل: )جد لنذ أظه عه نى  أمضىادب 

َ رسا  عل دذضدذت َعل عمسدب لل غ مق  أظه  علت لذنجد  أمضادب عاس علا دقب َعضلبغ مل علرلصداغ 
ع عاىىس ت لىىذنج ) عدىى  عالقر علىىىذت( َتذلرل دىى  مىىل نجىىذا علرلصىىىدا  عوعردذ دىىبغ تذوضىىذمب إلىىس علرمىىَى

َعل عمسدب.  علكال 
َعذت علنرساقىىىب  Graphmatica)دمضىىىا عدىىرخ ع  ت لىىىذنج )ج عمنذردكىىذ  ثانيــًا: غ مىىل رىىى  دح علنَضىى

  تذلرنادا علتدذلل لالقر علذت َرلَدالرهذ علهل ددبغ لنذ أظه ه ن  أمضادب مل نجذا عل عمسدب للَ رسا
َجت ع( مل نجذا علرلصدا تندرَدذرر  عل دذضدذتغ عاس عل ف  ن  ركذمؤ ت لذنجل: )ج عمنذردكذ َ جد

 علاالاب.
َخذصىىب )ت لىىذنج  عدىى  عالقر علىىذت( علىىنه قىىذ    :ثالثــاً  تدب علنلادىبغ  د  علت نجدىىذت عللذدىَى َ ة راىَى ضىى 

َعلرساد  علمادادلدبم لدكَ  ننذااًل لات عنج عل َزع ة علر تدب   رسادندب علسذلندب عهخ ى.تراَد ه 
َ عت ر  دتدب لنسانل عل دذضىدذتغ مىل عدىرخ ع  علت نجدىذت علرسادندىبغ مىل رساىد   :رابعاً  َ ة عق    ض 

َخذصب علت عنج علاالابغ علرل عدرخ نت مل هنه عل  عدب.  عل دذضدذتغ 
َلىى عت ر :خامســاً  سادندىىب إجى ع    عدىىذت ننذااىبغ تلدىىث رشىنا نرغدىى عت أخى ى ررساىىع تذلاذلىبغ أَ 

 أخ ىغ ضن  نلهذج عل دذضدذت. 
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 المصادر والمراجع 
 المراجع العربية: 

 (  2013أتَاذتتغ عجردىذ .)( مدى فاعلية برنامج جيـوجبراGeoGebra والوسـائل التعليميـة )
فــي التحصــيل المباشــر والمؤجــل لــدى طلبــة الصــف التاســع األساســي فــي الرياضــيات فـــي 

َ ةغ جذنسىب عللجىذح علَالدىبغ ابلس. المدارس الحكومية في محافظة ن  دذلب نذجدرد  فد  نلشى
 لذتاحغ ماداد .

 (  َزدلبغ م د غ علسىد غ عونىذ عت علس تدىب 2ا ،أساسيات القيـاس والتقـويم فـي التربيـة(. 1998أت
َزدع :علنرل ة َعلر  .نكرتب علمالح لالش  

 (  َزدلبغ م د َعئا  :نذ غ عه   ع غتطوير مناهج الرياضيات المدرسية وتعلمها(. 2010أت  ع  
َزدع َعلر  .لالش  

 أثـــر اســـتخدام برمجيـــة (. 2015غ ألنىىى  َ علشىىى مغ إتىى عهد )بأق دلىىAlgebrator  فـــي تحليـــل
. المقادير الجبرية وتطبيقاتها في حل المسألة لدى طالب الصف التاسع األساسـي فـي األردن

 .84-67(غ 15غ ع   )مجلة الدراسات النفسية والتربوية
 أثر تدريس وحدة الهندسة باستخدام برنامج ماكروميديا فالش (. 2015دهذب لد )علتز عهغ إ

في تحصيل طلبة الصف الخامس واتجاهاتهم نحـو تعّلـم الرياضـيات فـي المـدارس الحكوميـة، 
َ ةغ جذنسب عللجذح علَالدبغ لذتاحغ ماداد .في مدينة نابلس  .  دذلب نذجدرد  فد  نلش

 ( َهغ جىذزه فـي  GeoGebraامج تعليمـي مسـتند إلـى برمجيـة جيـوجبرا أثر برنـ(. 2013علتا
حل المسألة الرياضية وفي الدافعية نحو تعلم الرياضيات لدى طلبة الصف األول الثانوي فـي 

-683(غ 1(غ علجز )154غ جذنسب عهزه غ علس  )مجلة كلية التربية المملكة العربية السعودية.
729. 

 (  َهغ عذدىى قــائم علــى البــرامج التفاعليــة فــي تعلــيم الرياضــيات برنــامج تــدريبي (. 2012علتاى
َ دب.  وتعلمها. َ ةغ جذنسب أ  علق ىغ نكب علنك نبغ علنناكب علس تدب علدس َ عه فد  نلش   دذلب  كر
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 (  2009ردغزةغ نلن .) البنية المنطقية لمعامل ألفا لكرونباخ، ومدى دقت  في تقدير في تقدير
غ جذنسىب مجلة العلوم التربوية والدراسات اإلسالمية اس.الثبات في ضوء افتراضات نماذج القي

َ غ نجا )  .688-637(غ 3(غ ع  )21علناا دس
 ( َلب  . : علنكرتب علَالدبعنذ غ عه    تكنولوجيا التعليم.(. 2014جذنسب علق ح علنمر
 ( َلب  .: علنكرتب علَالدبعنذ غ عه    الحاسوب في التعليم.(. 2015جذنسب علق ح علنمر
  أثـــر اســـتخدام الحاســـوب علـــى تحصـــيل طلبـــة الصـــف الســـابع فـــي (. 2007َهدىىىب )جتىى غ

َ ةغ جذنسىب الرياضيات واتجاهاتهم نحو استخدام  كوسيلة تعليميـة .  دىذلب نذجدىرد  فدى  نلشى
 عللجذح علَالدبغ لذتاحغ ماداد .

 ( ََعلنىبغ نىىأن َف  أثــر التــدريس(. 2014علجى عحغ عت عللذصى غ علنماىىحغ نلنى غ عل تدىىعغ مدصىاغ 
باســتخدام برمجيــة تعليميــة فــي تحســين دافعيــة تعلــم الرياضــيات لــدى طلبــة الصــف الثــاني 

-261(غ 3(غ علسىى  )10علنجاىى ) غالمجلــة األردنيــة فــي العلــوم التربويــة األساســي فــي األردن.
274. 

 (   2013ج ع غ أك .) أثر التـدريس باسـتخدام برنـامجي اكسـل وبوربوينـت فـي تحصـيل طلبـة
.   دىىذلب اســي فــي وحــدة اإلحصــاء ودافعيــتهم نحــوه فــي منطقــة نــابلسالصــف الثــامن األس

َ ةغ جذنسب عللجذح علَالدبغ لذتاح ماداد .  نذجدرد  فد  نلش
 ( 1995عللىىذزنلغ نااىىع .)نكرتىىب علر تدىىىب  غعلتلىى د غ نناكىىب علتلىىى د  ،الرياضـــيات والحاســـوب

 .علس تل ل َا علخادج
  دذلب دافعية التعلم لدى المراهق المتمدرسعالقة التحصيل الدراسي ب(. 2013غ لَلذح )ةل  .

َللذجغ علجزعئ . َ ةغ جذنسب أكال نلل  أ  نذجدرد  فد  نلش
 ( َهغ نجى ه  غإلـى اإللكترونيـة االعتياديةتطوير الحقائب التعليمية التعلمية من (. 2012علللذ

َلب : ع  عةغ ماداد   .جذنسب علق ح علنمر
 (  2011عللداىبغ نلنى .)ع   :غ عنىىذ غ عه   8. الــيم بــين النظريـة والتطبيــقتكنولوجيــا التع 

َعلاتذعب َزدع  َعلر  .علندد ة لالش  
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 ( ضب علـى تحصـيل طـالب sketchpadأثر استخدام برنامج سكتش باد(. 2014  عَشبغ َ 
. الصف التاسع األساسي في الرياضيات ومفهـوم الـذات الرياضـي لـديهم فـي محافظـة نـابلس

َ ةغ   ماداد . غجذنسب عللجذح علَالدبغ لذتاح دذلب نذجدرد  فد  نلش
 دالغ عدى ه )عل أثر برنامج قائم على مهارات التفكير اإلبداعي في التحصيل وتنميـة (. 2014َ 

التفكير الرياضي والدافعية نحو تعلم الرياضيات لدى طالبات الصف األول الثانوي في المملكة 
َ ة. العربيـة الســعودية َ عة فدىى  نلشى َ غ عل دىذضغ علنناكىب علس تدىىب  جذنسىب غ دىذلب  كرى علناىا دىىس

َ دب.  علدس
 ( َنل عال ألنى أثر استخدام طريقـة الـتعلم المتمـازج فـي (. 2012علزعتلغ عال نلن  َتلل  

المــدارس األردنيــة فــي تحصــيل تالميــذ الصــف الرابــع األساســي فــي مــادة الرياضــيات وفــي 
 .518-485 (غ28)علس   غ(1علنجا ) غمجلة جامعة دمشق. دافعيتهم نحو تعلمها

 ( َهغ عىذ ا َعلد اذ َ ت  استخدام الحاسوب واالنترنـت فـي ميـادين التربيـة (. 2007دسذ ةغ ج
َزدع :غ عنذ غ عه   والتعليم َعلر ع لالش    . ع  علشَ 

 (  2015دادنذ غ أنذلل ع لذ .) أثر تدريس وحدة الهندسـة باسـتخدام معمـل الرياضـيات فـي
اضـيات لــدى طلبــة الصــف السـادس فــي مــدارس محافظــة التحصـيل والدافعيــة نحــو تعّلــم الري

َ ةغ جذنسب عللجذح علَالدبغ لذتاح ماداد .طولكرم  .  دذلب نذجدرد  فد  نلش
 ( َهغ عمىىت َعلالىىىذ َزه   ع   :غ عنىىىذ غ عه   تطـــوير المنــاهج التعليميـــة(. 2011علشىى تدللغ مىى

َعلاتذعب َزدع  َعلر  .علندد ة لالش  
 (   2012صىىذلحغ أكىى :)يات باســتخدام فعاليــات الويــب كويســت للصــف التاســع تعلــم الرياضــ

َ ةغ جذنسىىب عللجىذح علَالدىىبغ لىىذتاحغ األساســي )الجانــب العــاطفي( .  دىىذلب نذجدىىرد  فدى  نلشىى
 ماداد .

 ( 2014علسذتى غ عى لذ  َ صىذللبغ دىهدا .) أثـر اسـتخدام برمجيـة جيـوجبراGeoGebra  فـي
مجلـة النجـاح  المرحلة األساسية العليـا.حل المسألة الرياضية وفي القلق الرياضي لدى طلبة 

 .2492-2473(غ 11(غ علس  )28غ جذنسب عللجذح علَالدبغ علنجا  )لألبحاث
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 (  2015عىىىذن غ اىىىذ ع عتىىى عل َؤ .)ع   :غ عنىىىىذ غ عه   2. االتعلــــيم والــــتعلم اإللكترونـــي 
َزدع َعلر َ ه علساندب لالش      .علدذز

 (  2015عشىىىىىَى غ إتىىىىىىى عهد .)دســـــــة باســـــــتخدام برنـــــــامج فاعليـــــــة تـــــــدريس الهنCabri-
Geometry2    فـــــــي تنميـــــــة التفكيـــــــر البصـــــــري والتحصـــــــيل لـــــــدى تالميـــــــذ المرحلـــــــة

 .91-49(غ 4(غ علس  )18غ علنجا )مجلة تربويات الرياضيات اإلعدادية.
 ( 2014عن غ علىذح).  3أثـر اسـتخدام برنـامج كـابريCabri 3D  فـي تحصـيل طلبـة الصـف

.  دىذلب ودافعيتهم نحو تعلمها في مـدارس جنـوب نـابلس الثامن األساسي في وحدة الهندسة
َ ةغ جذنسب عللجذح علَالدبغ لذتاح ماداد .  نذجدرد  فد  نلش

 (   2010علسن هغ أكى :) تقويم فاعلية منهاج الرياضيات المحوسب في تحصـيل طلبـة الصـف
 .203-175(غ علس   عهَاغ ص11غ نجا  )مجلة العلوم التربوية والنفسية العاشر األساسي،

 (  2012علسلزهغ ألنى .) أثر تطبيقات تكنولوجيا التعليم في تدفق المعلومات وزيادة التحصيل
 .89-76غ مجلة دراسة الطفولة العلمي لدى أطفال المرحلة االبتدائية في دولة الكويت.

 (  2006عددسغ إت عهد  نلن :)مجلـة غ قياس أبعاد مفهوم الذات وعالقت  بالتحصيل الدراسي
 (.2(غ علس  )4غ علنجا )الجامعات العربية للتربية وعلم النفس اتحاد

 (  2015قذ  غ عل دذ  َ نلل عل د غ دى ن .) فاعلية برنامج جيوجبرا في تحصـيل طلبـة الصـف
مجلـة دراسـات عربيـة فـي التربيـة  الثاني المتوسـط وزيـادة دافعيـتهم نحـو دراسـة الرياضـيات.

 .269-247(غ 60غ علس  )(ASEP)وعلم النفس
 ( . َعىى حغ عتى عل لن  ع  علمكىى   :. عنىذ غ عال   علــم الــنفس العــام(. 2002قاىذنلغ دَدى  

َعللش   .لااتذعب 
 (  2011قاداغ فدذ .)َزدعغ عنذ غ علنناكب عه  لدب حوسبة التدريس َعلر .  ع  علاقذمب لالش  

 علهذشندب.
 (  َعلخ ددىىىذتغ دىىىند عنىىىذ غ  غالحاســـوب وطـــرق التـــدريس والتقـــويم(: 2009قاىىداغ فدىىىذ  

َزدع :علنناكب عه  لدب علهذشندب َعلر  . ع  علاقذمب لالش  
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 (  ال غ  علــى تحصــيل طلبــة  Advanced Grapherأثــر اســتخدام برنــامج (. 2015قدلَى
.  دىىذلب الصـف العاشــر األساســي فـي الرياضــيات واتجاهــاتهم نحـو تعلمهــا فــي مدينـة نــابلس

َ ةغ جذنسب عللجذح علَالدبغ لذتاح  غ ماداد .نذجدرد  فد  نلش
 (  2009كلدىىذ ةغ إلدىىذ  نلنىى .) أثـــر اســتخدام التعلـــيم التعــاوني باســـتخدام الحاســوب علـــى

التحصـــيل المباشـــر والمؤجـــل لطــــالب مقـــرر تقنيـــات التعلـــيم مقارنــــة مـــع الطريقـــة الفرديــــة 
َ ةغ جذنسىىىب أ  علقىىى ىغ نكىىىب علنك نىىىبغ علنناكىىىب علس تدىىىىب االعتياديـــةو  .  دىىىذلب نذجدىىىرد  فدىىى  نلشىىى

َ دب.  علدس
 (  غ نلن  تذد َ أثـر التـدريس وحـدة االقترانـات بطريقـة برنـامج راسـم االقترانـات (. 2012ندس

.  دىذلب نذجدىرد  في تحصيل طلبة الصف العاشر األساسي في الرياضيات واتجاهاتهم نحوهـا
َ ةغ جذنسب عللجذح علَالدبغ لذتاحغ ماداد .   فد  نلش

 (  2011نماىحغ نلنىى .)يــة محوســبة فــي تحصــيل طلبــة الصــف اثــر اســتخدام برمجيــة تعليم
. 2غ 9. مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس التاسع األساسي لمادة الرياضيات.

144-163 .  
 ( 2006علهى  غ عذدى غ عتذتلىىبغ زدىذ غ َ عل اللسىىبغ أدىذنب .) أثــر اســتخدام بــرمجيتين تعليميتــين

مجلـة جامعـة تشـرين  ي الرياضـيات.مختلفتين في تحصيل تلميذات الصف األول االساسـي فـ
-57(غ 1(غ علسى  )28غ علنجاى )للدراسات والبحوث العلمية_ سلسـلة ادداب والعلـوم اإلنسـانية

69. 
   ه غعذدىىىى  غعلهىىىى َ الكمبيــــوتر التعليمــــي بــــين النظريــــة (. 2008لىىىىذر ) غَدىىىىذند  غنهىىىىذ غمىىىىذخ

  عذل  علكرذب علل دث. علنناكب عه  لدب علهذشندب: غإ ت  غوالتطبيق
 ( 2008دذدىىىد غ صىىىىالح .)جذنسىىىىب عللجىىىىذح علَالدىىىىبغ لىىىىذتاحغ نمــــوذج لتــــدريس الرياضــــيات .

  ماداد .
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 المالحق
َعو ع دب لرلمدن عل  عدب 1  عوج ع عت علرلظدندب 
َنقدذح قذئنب أدنذ  لجلب رلكد  علنذ ة علر  دتدب  2 َعلتس ه  َعالخرتذ  علقتال 

 عل عمسدب
 عالخرتذ  علقتال )علركذمؤ( 3
 عالخرتذ  علقتال )علركذمؤ( إجذتبنمرذح  4
 َعلرنددز لكا مق ة ن  مق عت عالخرتذ  علقتال )علركذمؤ(نسذنالت علصسَتب  5
َمع رصلد   عهه ع  6  .لأله ع  علرسادندب NAEPعلنس مدب 
َنهذ  7 َ دىىىى َلىىىى ة عالقر علىىىىذت  َعصىىىىمذت عخرتىىىىذ  علرلصىىىىدا علتسىىىى ه مىىىىل  جىىىى َا ن

 عهدذدلعلتدذلدب لاص  علسذش  
 عخرتذ  علرلصدا علتس ه 8
 علتس هعخرتذ  علرلصدا  إجذتبنمرذح  9
 عالخرتذ  علرلصدال علتس ه ن  مق عتكا مق ة ل رنددزعل نسذنالت علصسَتب َ 10
 نقدذح  عمسدب علااتب للَ رسا  عل دذضدذت 11
َنهذ علتدذلدب 12 َ د َجت ع )َمع ت لذنج  َل ة عالقر علذت   (Geogebraجد
َنهذ علتدذلدب  13 َ د  (Graphmaticaج عمنذردكذ )َمع ت لذنج َل ة عالقر علذت 
َنهذ علتدذلدب  14 َ د  ( عد  عالقر علذت)َمع ت لذنج َل ة عالقر علذت 
َى علنىىىىذ ة علر  دتدىىىىب نىىىىنك ة  15 َنهذ علتدذلدىىىىب لرلضىىىىد  نلرىىىى َ دىىىى َلىىىى ة عالقر علىىىىذت 

  علت عنج علاالابتذدرخ ع  
َنهذ علتدذلدب تذدرخ ع  علا دقب علرقاد دب 16 َ د َل ة عالقر علذت   ننك ة علرلضد  ل
َجد ع )لدا علاذلب الدرخ ع  ت لذنج   17  Geogebra)جد
 Graphmatica)ج عمنذردكذ ) لدا علاذلب الدرخ ع  ت لذنج  18
 ( عد  عالقر علذت) لدا علاذلب الدرخ ع  ت لذنج  19
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 (: اإلجراءات التنظيمية واإلدارية لتنفيذ الدراسة1ملحق )
 :المشرف وتحديد طروحة،أ( الموافقة على عنوان األ1ملحق )
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،ب( الكتاب الموج  من عمادة كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في 1ملحق )
 :مدينة نابلس إلى وزارة التربية والتعليم في رام اهلل من أجل تسهيل مهمة تطبيق الدراسة
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لدراست   ،ج( الكتاب الموج  من مديرية التربية قباطية، بالموافقة على تطبيق الباحث1ملحق )
 في مدارس مديرية  قباطية:
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لى عميد الدراسات العليا إة الثانية، األساسي،د( الكتاب الموج  من مدرسة ابن البيطار 1ملحق )
 في جامعة النجاح الوطنية تفيد بتطبيق الباحث لدراست  في المدرسة: 
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الدراسات العليا في لى عميد إبوالرب الثانوية، أ،ه( الكتاب الموج  من مدرسة عزت 1ملحق )
 جامعة النجاح الوطنية تفيد بتطبيق الباحث لدراست  في المدرسة: 
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 القبلي والبعدي ومقياس الدافعية ( قائمة أسماء لجنة تحكيم المادة التدريبية واالختبار2ملحق )

 االسم الرقم
الدرجة 
 العلمية

 جهة العمل العمل التخصص 

س أساليب تدري ةدكتورا صالح ياسين 1
 الرياضيات

جامعة النجاح الوطنية/  دكتور
 نابلس / فلسطين

مناهج وطرق  ةدكتورا سهيل صالحة 2
 تدريس

جامعة النجاح الوطنية/  دكتور
 نابلس / فلسطين

مناهج وطرق  ةدكتورا سائد ربايعة 3
 تدريس

جامعة القدس المفتوحة/  دكتور
 جنين / فلسطين

مناهج وطرق  ةدكتورا مازن ربايعة 4
 يستدر 

جامعة القدس المفتوحة/  دكتور
 جنين / فلسطين

جامعة القدس المفتوحة/  دكتور دب عربيأ ةدكتورا محمد صادق 5
 جنين / فلسطين

مشرف  أساليب رياضيات ماجستير عبدالرحمن عزام 6
 تربوي

مديرية التربية والتعليم/ 
 قباطية

مشرف  رياضيات بكالوريوس وفاء عمارنة 7
 تربوي

بية والتعليم/ مديرية التر 
 قباطية

مدرسة ابن البيطار  معلم رياضيات محوسبة ماجستير عبداهلل كميل 8
 ة الثانيةاألساسي

 مدرسة برقين الثانوية معلم ساليب رياضياتأ ماجستير خالد عتيق 9
 مدرسة برقين الثانوية معلم  ساليب رياضياتأ ماجستير فتحي قنوح 10
بوالرب أمدرسة عزت  معلم اترياضي بكالوريوس بوزيدأحسن  11

 الثانوية
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 االختبار القبلي )التكافؤ(( 3ملحق رقم )
 قسم العلوم اإلنسانية                                   جامعة النجاح الوطنية              

 ياتأساليب تدريس الرياضبرنامج                                    الدراسات العليا       كلية 
                                                              

 في مبحث الرياضيات األساسياختبار تحصيل قبلي لطالب الصف العاشر 
 تعليمات االختبار: 

جابات إ( فقرة من نوع اختيار من متعدد، ويلي كل سؤال أربع 25يتكون االختبار من ) .1
 حيحة.صالهي  اإلجاباتواحدة فقط من تلك 

 
 حسب قيمة  ما يلي:إمثال 
5 +7  = 

 12د(                7ج(                   14ب(                   2 ( أ
 ، لذلك نضع دائرة حول الرمز )د(.12الجواب الصحيح في هذا المثال هو

 
الصــحيحة، يمكنــك االســتعانة  جابــةقبــل أن تضــع دائــرة حـول رمــز اإل قـرأ الســؤال جيــداً إ .2

 ذا لزم ذلك. إرجية بأوراق خا
لى هذا السؤال إلى السؤال الذي يلي ، عد إانتقل  سئلةاألحد أصعوبة في  ةذا واجهتك أيإ .3

 مكنك ذلك. أن إفيما بعد 
 لكم التوفيق   رجوأ

 الباحث: عبدالرحمن محمد صادق أبوسارة

 م 2015/      / التاريخ :          ..........             اسم الطالب : .....................
 دقيقة 40مدة االمتحان  :     .......                  الصف      : .........................

 الشعبة     : ................................                           
 المدرسة :  .................................
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 االمتحان:  أسئلة
 هو:   7-س2=  3س+4الخطية حل المعادلة  .1

 4-د( س =          5-ج( س=              5ب( س=                4س=  ( أ

 
 :0=  6-س  -2مجموعة حل المعادلة س .2

 }2-،3- {د(         }5,2-{ج(             }2-،3{ب(           }3-،1-{ ( أ

 
مجال االقتران ق)س( =  .3

2

2
25 s
9 s



 : 

     }3{ -د( ح           }3-،3{ -ب( ح           ج( ح         }5-،5{ -ح ( أ

 
 فان قياس  متممة  أ  تساوي :   30أ = إذا كان قياس الزاوية  .4

 90د(                    70ج(                  60ب(                 150 ( أ

 
 فان قيمة ص =    18+ ص( = 2)3إذا كانت  .5

 6د(                      5ج(                  4-ب(                     4أ( 

 
3ناتج الجمع التالي:  .6

5
  +3

15
= 

1 ( أ
5

2ب(                 
5

3ج(                    
5

4د(                  
5

 

 
3ناتج الجمع التالي  .7 3

7 72 5   = 
3ب(           7أ( 

7 3ج(               10
7  14د(                7

 
 فأي المقادير التالية هو األكبر:  5-ت ص = إذا كان .8

 ص  -د(            5ص                   ج( ص+4ص             ب( 6- ( أ
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 ( تساوي: 7-فان قيمة ق)  3س+5-2إذا كان ق)س( = س .9

 17د(                   87ج(                      35ب(                    15 ( أ

 
 سم فان طول قاعدت  تساوي:  10كان ارتفاع   إذا 2سم 50مثلث مساحت   .10
 سم   20سم               د(5سم                 ج(  15سم               ب ( 10 ( أ

 
 عداد التالية:نسبي من بين األالالعدد غير  .11
 7د(                 49ج(                      5ب (                   9 ( أ

 
12. (-5)3  = 

 125-د(                    15ج(                  15-ب(                125أ( 

 
 : معاً  2و  5يقبل القسمة على  ااَلتيةعداد أي عدد من األ .13

 30د(                    16ج(                      25ب(                   24أ(        

 
 هي: 11>  5س +  2. مجموعة حل المتباينة 14
               6-د( س >          3-ج( س >            6ب ( س >            3س >  ( أ

 
 ن طول وتره هو:  إسم ف 4،  3ضلعين في مثلث القائم هما  ذا كان طوالإ.  15

 سم7سم                   د(  4ج(            سم       3سم                   ب(  5أ(

 
 =  2(3. )س+16

               9+2د( س          2 3+2ج( س         9س+6+2ب ( س          9س+3+2س ( ب
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 فإن مساحت : )س 2 ( وعرض  )س 3(. مستطيل طول ضلع  17
 س 6س                 د(  5ج(                2س 6ب (                6 ( أ

 
 =  :  3س3+3س 5. 18

 3س 8د(               3س 5ج(               6س 5ب (               6س 8 ( ب

 
 = 3س 3×3س 5. 19
 9س 8د(               3س 8ج(              9س 15ب (             6س 15 ( أ

 
 التالية  . اذا كانت قيمة الصواب للعبارة ف هي ص و العبارة  ن هي خ  فان قيمة الصواب20

 ن : ( ن  ) ف       
 ص              ب( خ             ج( ليست عبارة اصال            د( ليس مما ذكر ( أ

 
 وي :ب تسا  أ  {  فان  9،  6،  3{   و   ب = }  6،  3،  1. اذا كان أ = } 21
 {   6،  3{       د( }  9،  6،  3{     ج( } 9،  6،  3،  1{     ب( }  6،  3،  1أ( }    

 
1. حاصل جمع العددين 22 1

2 3
8 4
   = 

2أ(    
5
12

1ب(              
6
32

35 ج(                     
8

26 د(                
12

 

 
7. حاصل ضرب العددين 23 9 ×89    = 
56أ(     9                  )1ب 9                   )159 د(                 9ج 

 
 كم تساوي= 4.5.  24
   متر  450000متر       د( 45000متر       ج(  450متر        ب(   4500أ(    
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 ن خاطئة فقط في حالة :  . تكون العبارة  ف 25
 خاطئة و ن أ( ف صائبة و ن خاطئة                         ب( ف خاطئة         
 ج( ف صائبة و ن صائبة                         د ( ف خاطئة و ن صائبة        

 
  سئلةاألانتهت 

 مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق
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 االختبار القبلي )التكافؤ( إجابة( مفتاح 4ملحق رقم )
 :  جابةجدول اإل

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 أ ج أ ج د أ ب ج ب ج

 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 أ أ د ب ب أ أ د د د

 
21 22 23 24 25 
 أ أ ج ج د

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معامالت الصعوبة والتمييز لكل فقرة من فقرات االختبار القبلي )التكافؤ(( 5ملحق رقم )
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نسذنا  دؤعاعل ق  
 علرنددز

نسذنا 
 علصسَتب

نسذنا  دؤعاعل ق  
 علرنددز

نسذنا 
 تبعلصسَ 

1 .5 .464 16 .857 .571 
2 .642 .607 17 .785 .535 
3 .5 .392 18 .714 .5 
4 .285 .357 19 .714 .571 
5 .785 .607 20 .785 .607 
6 .714 .571 21 .857 .571 
7 .571 .642 22 .642 .607 
8 .714 .5 23 .714 .642 
9 .428 .285 24 .285 .357 
10 .642 .535 25 .857 .571 
11 .714 .571 
12 .857 .571 
13 .714 .642 
14 .5 .392 
15 .785 .607 
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 لألهداف التعليمية NAEPالمعرفية وفق تصنيف  األهداف(: 6الملحق رقم )
 األهدافمستوى   األهداف الدرس
1 
 

َجل. َ  عالقر ع  علز  أ  دس   علاذلب نمه
 

َجل تدذلدذً   .أ  دندز علاذلب عالقر ع  علز
 
َجل. داتت علاذلب جت دذً  أ   أ  عالقر ع  ز
 

َ  عالقر ع  علم  ه.  أ  دس   علاذلب نمه
 

 .أ  دندز علاذلب عالقر ع  علم  ه تدذلدذً 
 

 أ  عالقر ع  م  ه. أ  داتت علاذلب جت دذً 

 علنس مب علنمذهدندب
 

 علنس مب عوج عئدب
 

 لا علنشكالت
 

 علنس مب علنمذهدندب
 

 علنس مب عوج عئدب
 
 شكالتلا علن

َ ة ناا دندزأ   2-1  2ح  :علاذلب نلللس عالقر علذت علنشه
3غ  sغ 3غ ح

s . 
 ب عاللدلذب إلس أعاس َ إلس أدما.علاذل ندزأ  د

د ة لارلَدا عاس ل عادذت علج أ  دل   علاذلب عو
َ  علصذ ه.   علنل

َ  نلللأ  دج  علاذلب قذع ة عق تذالعرنذ   سر ع  ن د
  .عاس نلللس عقر ع  آخ  نسَ   قذع رر

 علنس مب علنمذهدندب
 

 علنس مب علنمذهدندب
 علنس مب عوج عئدب

 
 علنس مب عوج عئدب

 
 لس علددذ .إعلاذلب عاللدلذب إلس علدند  َ  ندزأ  د 2-2

د ة لارلَدا عاس أ  دل   علاذلب عول عادذت علج 
َ  علددلل.   علنل

َ  نلللذه تذالعرنذ   أ  دج  علاذلب قذع ة عقر ع  ن د
 عاس نلللس عقر ع  آخ  نسَ   قذع رر.

 علنس مب علنمذهدندب
 علنس مب عوج عئدب

 
 علنس مب عوج عئدب
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 ندرسدلذً أ  د د  علاذلب نلللس عقر ع  نساس 
 تذلرلَدالت علهل ددب علدذتقب.

أ  ددرخ   علاذلب قذع ة إكنذا علن تع وج ع  
  .علرلَدالت علهل ددب

 علنس مب عوج عئدب
 

 لا علنشكالت

َ  علددلذت.ع ندزأ  د 2-3  لاذلب عاللسكذح مل نل
د ة لارلَدا عاس أ  دل   علاذلب عول عادذت علج 

َ  علصذ ه.   علنل
َ  نلللذه تذالعرنذ   أ  دج  علاذلب قذع ة عقر ع  ن د

 نلللس عقر ع  آخ  نسَ   قذع رر. عاس
 ندرسدلذً ذلب نلللس عقر ع  نساس أ  د د  علا

 تذلرلَدالت علهل ددب علدذتقب.

 علنس مب علنمذهدندب
 علنس مب عوج عئدب

 
 علنس مب عوج عئدب

 
 علنس مب عوج عئدب

 

َ  علصذ ه.علعلاذلب عاللسكذح مل  ندزأ  د 2-4  نل
أ  دل   علاذلب عول عادذت علج د ة لارلَدا عاس 

َ  علددلل.  علنل
َ  نلللذه تذالعرنذ  أ  دج  علاذل ب قذع ة عقر ع  ن د

  ع  آخ  نسَ   قذع رر.عاس نلللس عقر
 ندرسدلذً أ  د د  علاذلب نلللس عقر ع  نساس 

 تذلرلَدالت علهل ددب علدذتقب .

 علنس مب علنمذهدندب
 علنس مب عوج عئدب

 
 علنس مب عوج عئدب

 
 علنس مب عوج عئدب

 
 َعلرصغد  عل أدل. دلغأعلاذلب علركتد  عل   ندزأ  د 2-5

د ة لارلَدا عاس أ  دل   علاذلب عول عادذت علج 
َ  علصذ ه.   علنل

َ  نلللذه تذالعرنذ   أ  دج  علاذلب قذع ة عقر ع  ن د
 نلللس عقر ع  آخ  نسَ   قذع رر. عاس

 ندرسدلذً أ  د د  علاذلب نلللس عقر ع  نساس 
 تذلرلَدالت علهل ددب علدذتقب .

 علنس مب علنمذهدندب
 علنس مب عوج عئدب

 
 علنس مب عوج عئدب

 
 علنس مب عوج عئدب
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 عالقر ع  علخال  إشذ ةعلاذلب  دندزأ   3-1
 عالقر ع  علخال إشذ ة  دج  علاذلب أ
عالقر ع    إشذ ة  دل   علاذلب تلذً  عاس عل د   رق د  أ

 علخال

 علنس مب علنمذهدندب
 علنس مب عوج عئدب
 لا علنشكالت

 .عالقر ع  علر تدسل إشذ ةعلاذلب  ندزأ  د 3-2
َ  عالق إشذ ة  دج  علاذلب أ ر ع  علر تدسل لدب جن

 عالقر ع 
 أ  دلا علاذلب نرتذدلب ر تدسدب.

عالقر ع    إشذ ةرق د  تلذً  عاس عل د     دكرب علاذلب أ
 .علر تدسل

 علنس مب علنمذهدندب
 علنس مب عوج عئدب

 
 علنس مب عوج عئدب
 لا علنشكالت

 عالقر ع  عللدتل. إشذ ةعلاذلب  ندزأ  د 3-3
 عالقر ع  عللدتل. إشذ ة  دج  علاذلب أ

 أ  دلا علاذلب نرتذدلب لدتدب.
عالقر ع    إشذ ةع  دكرب علاذلب تلذً  عاس عل د   رق د  

 عللدتل

 علنس مب علنمذهدندب
 علنس مب عوج عئدب
 علنس مب عوج عئدب
 لا علنشكالت

 ع  علقدنب علنااقب.علاذلب عقر  ندز أ  د 4-1
 علقدنب علنااقب لالقر ع  علخال. أ  د د  علاذلب عقر ع 

 قدنب علنااقب لالقر ع  علر تدسل.أ  د د  علاذلب عقر ع  عل
د  رس د  عقر ع  علقدنب أ  دكرب علاذلب تلذً  عاس عل  

 علنااقب.
 ندرسدلذً أ  د د  علاذلب نلللس عقر ع  علقدنب علنااقب  

  ددب علدذتقب .تذلرلَدالت علهل

 علنس مب علنمذهدندب
   علنس مب عوج عئدب
 علنس مب عوج عئدب
 لا علنشكالت

  
 علنس مب عوج عئدب

 علاذلب عقر ع  أكت  ع   صلدح.  ندزأ  د 4-2
 د  علاذلب عقر ع  أكت  ع   صلدح.أ  د  

أ  دكرب علاذلب  تلذً  عاس عل د  رس د  عقر ع  عكت  

 علنس مب علنمذهدندب
 علنس مب عوج عئدب
 لا علنشكالت
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 ع   صلدح.
لب نلللس عقر ع  عكت  ع   صلدح  أ  د د  علاذ

 تذلرلَدالت علهل ددب علدذتقب . ندرسدلذً 

  
 علنس مب عوج عئدب

   نرس   علقذع ة تشكا عذ . عقر ع علاذلب  ندزأ  د 4-3
  علقذع ة تشكا عذ  كا مل أ  د د  علاذلب عقر ع  نرس 

 نجذلر.

  ب علنمذهدندبعلنس م
 علنس مب عوج عئدب
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(: جدول مواصفات اختبار التحصيل البعدي في وحدة االقترانات ورسومها البيانية 7ملحق رقم )
 :األساسيللصف العاشر 

 (NEAP)أواًل: جدول يوضح الوزن النسبي  لكل موضوع، ولكل مستوى في تصنيف 
 عهه ع  علرسادندب        

َىعلن  لر
علنس مب 
 علنمذهدندب

علنس مب 
 عوج عئدب

لا 
 علنشكالت

ع   
 عهه ع 

عللدىىتب علنئَدىىب 
َز  عللدىىىىىتل  لاىىىى
َعذت  لانَض

َعالقرىىىىىى ع   َجىىىىىىل  عالقرىىىىىى ع  علز
 علم  ه

2 2 2 6 13% 

 دىىىىىى  علنلللدىىىىىىذت تذدىىىىىىىرخ ع  
 علرلَدالت علهل ددب

6 14 1 21 43% 

 %22 11 3 5 3 عالقر ع   إشذ ة
 %22 11 2 6 3  ة عقر ع  نرس   علقذع

 : جدول المواصفات كاماًل:ثانياً 
 التعليمية األهداف             

 المحتوى
المعرفة 
 المفاهيمية

المعرفة 
 اإلجرائية

حل 
 المشكالت

عدد 
 سئلةاأل

االقتـــــــران الزوجـــــــي واالقتـــــــران 
 الفردي

2 1 1 4 

رســـــــم المنحنيـــــــات باســـــــتخدام 
 التحويالت الهندسية

4 8 1 13 

 6 2 3 1 اناالقتر  إشارة
 7 1 4 2 اقتران متعدد القاعدة
 30 5 16 9 المجموع
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 اختبار التحصيل البعدي(: 8ملحق رقم )
 جامعة النجاح الوطنية                                              قسم العلوم اإلنسانية   

 امج أساليب تدريس الرياضياتكلية الدراسات العليا                                         برن 
 

 في مبحث الرياضيات األساسياختبار تحصيل بعدي لطالب الصف العاشر 

 م2015التاريخ :   /      /         ............              اسم الطالب: ...................
 ان: ساعة ونصفمدة االمتح      ............              الصف      : ....................

 الشعبة     : ................................                           
 المدرسة :  .................................

 تعليمات االختبار: 
ول مـن نـوع اختيـار قسمين، القسـم األ على( فقرة  مقسمة 30يتكون االختبار من ) .1

صحيحة، الهي  اإلجاباتت واحدة فقط من تلك جاباإمن متعدد، ويلي كل سؤال أربع 
 والقسم الثاني من نوع المسائل الكالمية.

الصـحيحة، يمكنـك االسـتعانة  جابـةقبل أن تضع دائرة حول رمز اإل قرأ السؤال جيداً إ .2
 ذا لزم ذلك. إبأوراق خارجية 

ا لـى هـذإلى السـؤال الـذي يليـ ، عـد إانتقل  سئلةاألحد أصعوبة في  ةاذا واجهتك أي .3
 مكنك ذلك. أن إالسؤال فيما بعد 

 
 رجو لكم التوفيق والنجاح أ

 الباحث: عبدالرحمن محمد صادق أبو سارة
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 عالمة(25الصحيحة:                )  جابةالقسم األول: ضع دائرة حول رمز اإل
 ذا كان: إ فردياً  يكون االقتران ق)س( اقتراناً  .1

 
ق)س(        -س( =  -(        ج( ق)س( = ق)س -ق)س(       ب( ق) -ق)س(=   ( أ

 د( غير ذلك

 
 حدى المنحنيات التالية يمثل اقتران زوجي: إ .2

  د(                      أ(                        ب(                         ج(
 
 
 

 
هـــــــو انســـــــحاب لمنحنـــــــى االقتــــــــران         12+3س4-5منحنـــــــى االقتـــــــران ه)س( = س .3

 وحدة: 12بمقدار    3س4-5ق)س(= س
 د( لليسار           ج( لليمين          أ( لألعلى                 ب( لألسفل               

 
حول محور  2+  2قاعدة االقتران ه)س( والذي منحناه انعكاس لمنحنى ق)س( = س .4

 السينات هي:
 2+  2د( س          2 - 2ج(  س          2+  2س –ب(        2 – 2س -أ(       

 
37منحنى االقتران ه)س( =  .5 s  3هو ناتج عن منحنى االقتران

s  بعد
 جراء:إ
 وحدات. 7لألعلى  زاحةأ(  انعكاس حول محور الصادات ثم اإل  

 وحدات. 7لألعلى  زاحةب(  انعكاس حول محور السينات ثم اإل 
 وحدات. 7لألسفل  زاحةالصادات ثم اإل  ج(  انعكاس حول محور
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 وحدات. 7لألسفل  زاحةد(  انعكاس حول محور السينات ثم اإل 

 
 

 االقتران الذي منحناه                          يمثل اقتران:  .6
 

 د( غير ذلك               اً فردي وال اً ج( ليس زوجي  ب( فردي          زوجي        ( أ

 
 :6س+2-س( = االقتران ق) إشارة  .7

 أ(                        ب(                         ج(                      د(  
 

 
 :9س+6+2 االقتران ق)س( = س إشارة.  8

  أ(                        ب(                       ج(                        د(
 

 
، في محور 3+4س – 5انعكاس لمنحنى ق)س( = س قاعدة االقتران ع)س( الذي منحناه .9

 الصادات متبوعًا بانعكاس َاخر في محور السينات هو: 
   3+4س – 5س   ب(                                   3-4س – 5س -أ(    
 3+4س – 5س - (  د                                   3+4+ س 5سج(    

 
تران ق)س(                             فان منحنى ق)س( االق إشارةذا كانت دراسة إ  .10

 أعلى محور السينات عند: يكون واقعاً 
 
2 ( أ s         )2ب s        )2 ج s 2        د( ال شيء مما ذكر 
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  هما:   10س + 7 – 2أصفار االقتران ق)س( = س .11
 5-،2د(                2-،5-ج(             2-،5ب(              5,2 ( أ

 
  | هو :4-2التمثيل البياني لمنحنى االقتران ق)س( = | س .12
 ب(                    ج(                      د(                       ( ب

 
 
 

 
نحنى االقتران      بتمثيل  م  3+] س [ -يمكن تمثيل منحنى االقتران ه)س( =  .13

 ثم اجراء:   ]س  [ -ق)س( = 
 أ( انعكاس حول محور السينات             
 وحدات   3لألعلى  إزاحةب(        
 وحدات         3لألعلى   إزاحةج( انعكاس حول محور السينات ثم        
 وحدات 3لألعلى  إزاحةد( انعكاس حول محور الصادات ثم        

 
 تران ق)س( = | س | متماثل حول:منحنى االق .14

 محور السينات                            ب( محور الصادات     ( أ
 س -ج(  المستقيم ص = س                       د( المستقيم ص =  

 
 5ق)س(  إزاحةن قاعدة االقتران ه)س( الذي ينتج عن إذا كان ق)س( = | س |  فإ .15

 ل :   وحدات لألسف 3وحدات لليسار ثم 
                         3| + 5-ب( ه)س(= | س                     3-|  5أ( ه)س(= | س+
       3-|  5-د( ه)س(= | س                     3| + 5ج( ه)س(= | س+

   



153 
 

وحــــدات لليمـــين لمنحنــــى االقتــــران         3قاعـــدة االقتــــران ع)س( الـــذي منحنــــاه انســـحاب  .16
 بانسحاب لألسفل درجتين هو: متبوعاً  4-س 3ق)س(= 

 13-س 3د(              15-س 3ج(         4 –س 3ب(         3س+3 ( أ

 
 تساوي :  ]13.9[. قيمة 17

 13.9د (                   13-ج(                 13ب(                 14أ(         

 
s. تمثيل االقتران ق)س(= 18      ًهو: بيانيا  

 ب(                      ج(                       د(                         ( أ
 
 
 

 
 هو  4+ 2س -. تمثيل االقتران  ق)س( = 19

 ب (                      ج(                          د(                          أ(
 
 
 
 

 
 3على لى األإ  5+  2منحناه انسحاب لمنحنى ق)س( = س قاعدة االقتران ه)س( الذي  .20

 وحدات هو:
 3- 2د( س             5+  2ج( س            8+  2ب( س            3+ 2أ( س   
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، وكانــت  3ذا كـان منحنــى ه)س( هــو النـاتج عــن تكبيــر منحنـى ق)س( بمعامــل مقــداره إ. 21
 ( =  5فان  ه)  7( =5ق)

   35د(                        21ج(                     7ب(                    15أ(     

 
منحنــى ق)س( لألعلـــى وحــدتان، وكانـــت    إزاحـــةاذا كــان منحنـــى ه)س( هــو النـــاتج عــن  .22

 ( = 3فان ه)  2-( = 3ق)
 3د(                       0ج(                            2-ب(                      2أ(   

 
بمعامل  س. قاعدة االقتران ه)س( الذي منحناه تصغير عمودي لمنحنى ق)س( =23

1مقداره 
 هو :  2

1أ(      
2s              )2بs          )2 جs            )1د

2s  

 
 تمثيل البياني الفان  32s. اذا كان                            يمثل منحنى ق)س( = 24
 

2لمنحنى ه)س( =      3(3 s) : هو 
  (                         د(ب(                        ج                        أ(    
 
 

 
 تساوي : ] 8.6-[. قيمة 25
 9-د(                         8ج(                      8.6ب(                    8-أ(    
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 : جابةجدول اإل
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          
 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          
 

21 22 23 24 25 
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 المقالية                                 سئلةاألالقسم الثاني : 
   زوجي: 2-2س3+4( أثبت أن االقتران ق)س( = س26
 
 

                      :6-س 5 ≤ 2جد حل المتباينة  سباستخدام الرسم، ( 27
 
 

 
    :5س+4+2القتران ق)س( = سباستخدام التحويالت الهندسية ا بيانياً  ( مثل28
 

 

االقتران  ق)س( =  إشارةفي  إبحث(29
225 s

s8 16

                          : 
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عد تعريف االقتران ق)س(= أ( 30 121 s  ومثل  بيانيًا:]6,2- [على الفترة ،         
 
 

 
  سئلةاألانتهت 
 ع بالتوفيق والنجاحمع تمنياتي للجمي
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 اختبار التحصيل البعدي إجابة(: مفتاح 9ملحق رقم )
 االختيار من متعدد  أسئلة: فقرات أوالً 

 : 25 - 1الفقرات من 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 أ أ ب ب ج ب أ أ ج ج

 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 ب أ د ب ج أ ب ب د أ

 
21 22 23 24 25 

 د ب أ ج ج
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َجت ع(  لامق عت علنقذلدب  –نمرذح إجذتب عالخرتذ  علتس ه ،أ(: 10ملحق رقم )  تذدرخ ع  ت لذنج )جد
َجت ع  دئابعه  Geogebraعلنقذلدب تذدرخ ع  ت لذنج جد

َعلسشَ  :   علمق ة علدذ دب 
 2-2س3+4ق)س( = س االقتران

 y=x^4+3x^2-2 صيغة االقتران 
 

 البياني التمثيل 
باستخدام 
برنامج 
 جيوجبرا

 

س( = ق)س( اذن  -يظهر من الشكل أن االقتران متماثل حول محور الصادات وكذلك ق)
 االقتران ق)س( هو زوجي.

 ن:والفقرة السابعة والعشر 
 6-س  5 ≤ 2س
  0 ≤ 6س +  5 – 2س

 6س +  5 – 2يمن وهو  سنقوم بتمثيل الجزء األ
 6س +  5 – 2ق)س( = س االقتران

 y=x^2-5x+6 صيغة االقتران 
 التمثيل البياني 
باستخدام 
برنامج 
 جيوجبرا

 
 2≥او  س  3 ≤صفر  عندما س  >يظهر من الشكل أن االقتران ق)س( 

 {    {      }-  ،2 ، 3أو       }     2≥او   س    3 ≤مجموعة الحل  س 
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 ن: والفقرة الثامنة والعشر 
 5س+ 4+2ق)س( = س االقتران

صيغة االقتران 
باستخدام 
برنامج 
 جيوجبرا  

y=x^2+4x+5 

 
 التمثيل البياني 
باستخدام 
برنامج 
  جيوجبرا

 (2) س سياألسايظهر من الشكل أن االقتران 
 التحويالت :
 لليسار وحدتان إزاحة
 لألعلى وحدة إزاحة

 الفقرة التاسعة والعشرون:

االقتران ق)س( =  إشارةفي  إبحث
225 s

s8 16



  

 س8-16ق)س( =  25-2ق)س( = س اناالقتران
 y=x^2-25 y=16-8x صيغة االقتران 

 
 التمثيل البياني
 لالقترانين
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 5-  <،     س2  >س > 5صفر     عندما     >ق)س( 
 5  >،     س 5-  >س > 2صفر     عندما     <ق)س( 

 
 الفقرة الثالثون: 

ق)س( = االقتران 121 s  8,2- [على الفترة[ 
 y=function[floor(1/2x-1),-2,8] صيغة االقتران 

 
 التمثيل البياني 
باستخدام 

امج برن
  جيوجبرا
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تذدىىىىىرخ ع  ت لىىىىىذنج  لامقىىىىى عت علنقذلدىىىىب  –عالخرتىىىىىذ  علتسىىىى ه  إجذتىىىىىبنمرىىىىذح (: ب ،10ملحـــــق رقـــــم )
  (Graphmaticaج عمنذردكذ )

َعلسش     : َ علمق ة علدذ دب 
 2-2س3+4ق)س( = س االقتران

 y=x^4+3x^2-2 صيغة االقتران 
 التمثيل البياني 
باستخدام 

رنامج ب
 جرافماتيكا

 
س( = ق)س( اذن  -يظهر من الشكل أن االقتران متماثل حول محور الصادات وكذلك ق)

 االقتران ق)س( هو زوجي .
 ن: والفقرة السابعة والعشر 

 6-س  5 ≤ 2س
  0 ≤ 6س +  5 – 2س

 6س +  5 – 2يمن وهو  سنقوم بتمثيل الجزء األ
 6س +  5 – 2ق)س( = س االقتران

 y=x^2-5x+6 صيغة االقتران 
 التمثيل البياني 
باستخدام 
برنامج 
 جرافماتيكا

 
 2≥او  س  3 ≤صفر  عندما س  >يظهر من الشكل أن االقتران ق)س( 

 {    {      }-  ،2 ، 3أو    }    2≥او   س    3 ≤مجموعة الحل  س 
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 الفقرة الثامنة والعشرون: 
 5س+ 4+2ق)س( = س االقتران

 y=x^2+4x+5 صيغة االقتران 
 

 التمثيل البياني 
باستخدام 
برنامج 
 جرافماتيكا

 
 (2) س األساسييظهر من الشكل أن االقتران 

 التحويالت :
 دتانلليسار وح إزاحة
 لألعلى وحدة إزاحة

 الفقرة التاسعة والعشرون:

االقتران ق)س( =  إشارةفي  إبحث
225 s

s8 16



  

 س8-16ق)س( =  25-2ق)س( = س االقترانيين
صيغة 
 االقتران 

y=x^2-25 y=16-8x 

التمثيل 
 البياني
 نيلالقتران
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 5-  <،     س2  >س > 5صفر     عندما     >ق)س( 
 5  >،     س5-  >س > 2صفر     عندما     <ق)س( 

 
 الفقرة الثالثون: 

ق)س( = االقتران 121 s  8,2- [على الفترة[ 
صيغة االقتران 
باستخدام 
برنامج 

 جرافماتيكا  

y=int(1/2x-1) {-2,8} 

 
 التمثيل البياني 
باستخدام 
برنامج 
 جرافماتيكا

 
 

 
 



165 
 

 عدىى  )تذدىرخ ع  ت لىىذنج لامقى عت علنقذلدىىب   –عالخرتىذ  علتسىى ه  إجذتىىبنمرىذح (: ج، 10ملحــق رقــم )
 (عالقر علذت

َعلسشَ  :   علمق ة علدذ دب 
 2-2س3+4ق)س( = س االقتران

 y=x^4+3*x^2-2 صيغة االقتران 
 التمثيل البياني 
باستخدام 
برنامج راسم 
 االقترانات

 
س( = ق)س( اذن  -يظهر من الشكل أن االقتران متماثل حول محور الصادات وكذلك ق)

 االقتران ق)س( هو زوجي.
 : ونالفقرة السابعة والعشر 

 6-س  5 ≤ 2س  
  0 ≤ 6س +  5 – 2س 

 6س +  5 – 2يمن وهو  سنقوم بتمثيل الجزء األ
 6س +  5 – 2ق)س( = س االقتران
 y=x^2-5*x+6 تران صيغة االق

 التمثيل البياني 
باستخدام 
برنامج راسم 
  االقترانات

 2≥او  س  3 ≤صفر  عندما س  >يظهر من الشكل أن االقتران ق)س( 
 {    {      }-  ،2 ، 3أو    }  2≥او   س    3 ≤مجموعة الحل  س 
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 ن: والفقرة الثامنة والعشر 
 5س+ 4+2ق)س( = س االقتران

 y=x^2+4*x+5 صيغة االقتران 
 التمثيل البياني 
باستخدام 
برنامج راسم 
 االقترانات

 
 (2) س األساسييظهر من الشكل أن االقتران 

 التحويالت :
 لليسار وحدتان إزاحة

 لألعلى وحدة زاحةإ
 الفقرة التاسعة والعشرون:

االقتران ق)س( =  إشارةفي  إبحث
225 s

s8 16



  

 س8-16ق)س( =  25-2ق)س( = س نااالقتران
 y=x^2-25 y=16-8*x صيغة االقتران 

 
 التمثيل البياني
 لالقترانين

 
 

 5-  <،     س2  >س > 5صفر     عندما     >ق)س( 
 5  >،     س5-  >س > 2صفر     عندما     <ق)س( 
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 الفقرة الثالثون: 
ق)س( = االقتران 121 s  8,2- [على الفترة[ 

صيغة االقتران باستخدام 
 برنامج راسم االقترانات  

y= 1/2x*-1 

تحديد الفترة من نافذة 
  المجال

 
 يل البياني التمث

باستخدام برنامج راسم 
 االقترانات

 
 

 
 
 
 
 
 



168 
 

 كل فقرة من فقرات االختبار التحصيلي البعديل (: معامالت الصعوبة والتمييز10ملحق رقم )

 سؤالالرقم 
معامل 
 التمييز

 سؤالالرقم  معامل الصعوبة
معامل 
 التمييز

 معامل الصعوبة

1 .461 .384 16 .692 .576 
2 .538 .731 17 .384 .653 
3 .538 .731 18 .692 .5 
4 .384 .423 19 .307 .538 
5 .307 .384 20 .538 .731 
6 .846 .576 21 .846 .5 
7 .769 .615 22 .769 .538 
8 .769 .461 23 .692 .653 
9 .692 .5 24 .846 .576 
10 .846 .576 25 .692 .576 
11 .538 .423 26 .661 .592 
12 .769 .461 27 .676 .615 
13 .615 .538 28 .661 .607 
14 .692 .423 29 .676 .631 
15 .769 .615 30 .661 .623 
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 (: مقياس دافعية الطلبة نحو تعلم الرياضيات11ملحق رقم  )
 نحو تعلم الرياضيات األساسيمقياس دافعية طلبة الصف العاشر 

في تحصيل طلبة الصف  ،مقارنة استخدام ثالثة برامج حاسوبية يقوم الباحث بدراسة تهدف إلى
فـي  ،ودافعيـتهم نحـو تعلـم الرياضـيات ،في وحدة االقترانات ورسومها البيانيـة ،األساسيالعاشر 

مكـون  ،للدافعيـة نحـو تعلـم الرياضـيات اً مديرية قباطية، ولتحقيق ذلك قام الباحث بإعـداد مقياسـ
 طلبة نحو تعلم الرياضيات. ( فقرة لقياس دافعية ال20من)

 عزيزي الطالب: 
جميـع فقراتـ  بكـل  لـىع جابـةفيمـا يلـي فقـرات مقيـاس الدافعيـة نحـو تعلـم الرياضـيات ، يرجـى اإل

( أمـام مـا X) إشـارةوأن تعكس شعورك الداخلي بكل موضوعية ، وذلك بوضـع  ،شفافية وصدق
راض البحث العلمي فقط، وال يوجـد سوف تستخدم ألغ اإلجاباتيعبر عن رأيك، مع العلم أن هذه 

 صحيحة أو خاطئة. إجابة
 مثال: 
موافق  الفقرات الرقم

 بشدة
غير  محايد موافق

 موافق
غير موافق 

 بشدة
أفضل مادة الرياضيات على المواد  1

 األخرى
X     

 
 الشعبة : ...........................................

 .................  اسم المدرسة.....................
 

موافق  الفقرات الرقم
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير موافق 
 بشدة

أحــرص علــى تعلــم الرياضــيات أكثــر مــن  1
 المواد األخرى.

     

     أرى أن مـــادة الرياضـــيات تجعلنـــي أفكـــر  2
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 اكثر.
شــعر بــالفخر عنـــد تواجــدي فــي حصـــة أ 3

 الرياضيات.
     

الئي المعلومات في أقبل على مشاركة زم 4
 حصة الرياضيات.

     

والواجبات  سئلةاألأسعى بالقيام على حل  5
 . الموكلة إليّ 

     

رغــب فـــي إضــافة حصـــص أكثــر لمـــادة أ 6
 الرياضيات.

     

أحرص على أن أحافظ على الهدوء داخل  7
 حصة الرياضيات.

     

 ســــــئلةاألأشـــــعر بالســـــعادة عنــــــد حـــــل  8
 والواجبات.  

     

أحـــــرص علـــــى االنتبـــــاه داخـــــل حصـــــة  9
 الرياضيات.

     

      أنتظر حصة الرياضيات بفارغ الصبر. 10
القيــــام باألنشــــطة علــــى أســــاعد المعلــــم  11

 التعليمية داخل حصة الرياضيات.
     

ســعادة والــداي بنتــائجي فــي الرياضــيات  12
 تزيدني رغبة في تعلمها.  

     

فيهــا فائــدة أتعلــم الرياضــيات ألننــي أرى  13
 لحياتي العملية. 

     

أرغــب بتطــوير معلومــاتي ومهــاراتي فــي  14
 الرياضيات.

     

     لدرس الرياضيات من خالل  أستعد مسبقاً  15
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 التحضير البيتي. 
      على المعلم بشكل مستمر.  سئلةاألأطرح  16
يـدفعني ربــط المعلـم للمواضــيع الرياضــية  17

 تفكير والتأمل.بالحياة اليومية إلى ال
     

أســعى لجلــب انتبــاه والــدي عنــد طرحـــي  18
 لمواضيع تتعلق بالرياضيات. 

     

بالبحث في الشـبكة العنكبوتيـة  أهتم كثيراً  19
 عن مواضيع رياضية ذات صلة بالمادة.

     

أســــــعى المــــــتالك معلومــــــات ومهــــــارات  20
 رياضية أكثر.   
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 (Geogebra : وحدة االقترانات ورسومها البيانية وفق برنامج )جيوجبرا(12الملحق رقم )
 

 جامعة النجاح الوطنية                                              قسم العلوم اإلنسانية   
 كلية الدراسات العليا                                         برنامج أساليب تدريس الرياضيات 

 
 

 
للصف العاشر األساسي في وحدة  GeoGebra)الطالب الستخدام برنامج جيوجبرا ) دليل

 االقترانات ورسومها البيانية
 
 

 إعداد الباحث:
 عبدالرحمن محمد صادق أبوسارة

 
 

 إشراف:
 د. صالح الدين ياسين
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 الدرس األول: االقتران الفردي واالقتران الزوجي: 
 االقتران الزوجي: .1

 8+2س6+4س( = سق) االقتران
صيغة االقتران 
باستخدام 
 برنامج  

y=x^4+6*x^2+2 

 
 التمثيل البياني 

 
س( = ق)س( إذن  -يظهر من الشكل أن االقتران متماثل حول محور الصادات وكذلك ق)

 االقتران زوجي.
 س3+3ق)س( = س االقتران

صيغة االقتران 
باستخدام 
 برنامج  

 y=x^3+3*x 

 
 التمثيل البياني 

 
ق)س( إذن  ≠س(  -يظهر من الشكل أن االقتران  غير متماثل حول محور الصادات وكذلك ق)

 االقتران ليس  زوجي.
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 االقتران الفردي:  .2
 3ق)س( = س االقتران

 صيغة االقتران 
 

y=x^3 

 
 التمثيل البياني 

 
ق)س( إذن  -س( =   -لمنحنى متماثل حول نقطة األصل وكذلك ق)يظهر من الشكل أن ا

 االقتران فردي.
 س3+3ق)س( = س االقتران

 صيغة االقتران 
 

y=x^3+3*x 

 
 التمثيل البياني 
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 ج ±التحويل  ص= ق)س( 
 ج هو انسحاب إلى أعلى أو أسفل  ±التحويل  ص= ق)س( 

 2-2ق)س(= س 2+2)س(= سق 2 ق)س( = س االقتران
 y=x^2 y=x^2+2 y=x^2-2 صيغة االقتران 
 الرسم البياني

   
هــو انسـحاب لمنحنــى  2+2مـاذا تســتنتج : نالحـظ مــن الرسـم أن منحنــى االقتـران  ق)س(= س

هــو  2-2حنـى االقتـران   ق)س(= سبمقـدار وحـدتين إلـى األعلـى ومن 2 االقتـران ق)س( = س
 بمقدار وحدتين إلى األسفل. 2 انسحاب لمنحنى االقتران ق)س( = س

 2-3ق)س(= س 2+3ق)س(= س 3 ق)س( = س االقتران
صيغة 
 االقتران 

y=x^3 y=x^3+2 y=x^3-2 

 الرسم البياني

   
 ج (، ج < صفر ±س التحويل  ص= ق)
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 ج( هو انسحاب إلى اليمين أو اليسار±التحويل  ص= ق)س 
 2 (2-ق)س(= )س 2 (2ق)س(= )س+ 2ق)س( = س االقتران
صيغة 
 االقتران 

y=x^2 y=(x+2)^2 y=(x-2)^2 

 الرسم البياني

 
 

 

هــو انسـحاب لمنحنــى  2+2مــن الرسـم أن منحنــى االقتـران  ق)س(= سمـاذا تســتنتج : نالحـظ 
هــو  2-2بمقـدار وحـدتين إلــى اليسـار ومنحنـى االقتـران   ق)س(= س 2 االقتـران ق)س( = س

 بمقدار وحدتين إلى اليمين . 2 انسحاب لمنحنى االقتران ق)س( = س
 (: 2مثال )

1ق)س(=  sق)س( =  االقتران s  =)1ق)س s 
صيغة 
االقتران 
باستخدام 
 البرنامج

y=sqrt(x) y=sqrt(x-3) y=sqrt(x+3)+2 

 الرسم البياني
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 ق)س( -التحويل  ص=  
 محور السينات ق)س(  هو انعكاس في -التحويل  ص=  
 2س -ق)س(=  2 ق)س( = س االقتران
صيغة 
 االقتران 

y=x^2 y= -1 *x^2 

الرسم 
 البياني

  
هــو انعكــاس لمنحنــى االقتــران   2س -مــاذا تســتنتج : نســتنتج  أن  منحنــى االقتــران ق)س(= 

 في محور السينات. 2 ق)س( = س
 3س -ق)س(=  3ق)س( = س االقتران

 y=x^3 y=-1*x^3 صيغة االقتران 
 الرسم البياني
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 س( -التحويل  ص= ق )
 التحويل  ص=  ق)س(  هو انعكاس في محور الصادات

 2(1-س -ق)س( = )  2(1-ق)س( = ) س االقتران
صيغة 
 االقتران 

y=(x-1)^2 y=(-1*x-1)^2 

 الرسم
 البياني

  
هو انعكاس لمنحنى االقتران                 2(1-س -ماذا تستنتج : نستنتج أن  منحنى االقتران ق)س( = ) 

 في محور الصادات . 2(1-ق)س( = ) س
 3س -ق)س(=  3ق)س( = س االقتران

 y=(x+1)^3 y=(-1*x+1)^3 صيغة االقتران 
 لبيانيالرسم ا

  
 

 ق)س(التحويل  ص= أ 
هو  تكبير لمنحنى االقتران ق)س( باتجاه رأسي مبتعداً عن   0التحويل  ص=  أ ق)س( ، أ<

، وتصغير بشكل رأسي ومقترباً من محور 1وبمعامل مقداره أ إذا كانت أ<  ،محور السينات
 .  1> أ >0ذا كانت  وبمعامل مقداره أ إ ،السينات
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 ( : 1مثال )
1ق)س(=  2 س2ق)س( =  2 ق)س( = س االقتران

 2س 2
 y=x^2 y=2*x^2 y= 1/2 *x^2 صيغة االقتران 
 الرسم البياني

   
هو تكبير بشكل رأسـي مبتعـدًا عـن  2 س2ق)س( =  ماذا تستنتج : نستنتج أن منحنى االقتران

1و نسـتنتج أيضـًا  أن منحنـى االقتـران ق)س( =  2محور السينات وبمعامل مقداره 
هـو  2س 2

1تصغير بشكل رأسي مقتربًا من محور السينات وبمعامل مقداره 
2 .  

1ق)س(=  3س 4 ق)س(= 3ق)س( = س االقتران
 3س 3

 y=x^3 y=4*x^3 y=1/3*x^3 صيغة االقتران 
 الرسم البياني

  
 

 
 2-2(1-)س13 -ق)س(=  2+2(1)س+5ق)س(=  2 ق)س( = س االقتران

 y=x^2 y=5*(x+1)^2+2 y=-1/3*(x-1)^2-2 صيغة االقتران 
 الرسم البياني
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 الدرس الثالث: إشارة االقتران: 
 إشارة االقتران الخطي: .1

 4-س2ق)س( =  االقتران
 صيغة االقتران 

 
y=2x-4 

 
 التمثيل البياني 

 
وكذلك تكون إشارة  2أن إشارة االقتران ق موجبة لجميع قيم س حيث س <  نالحظ من الشكل

 2ق سالبة لجميع قيم س حيث س>
 س -4ق)س( =  االقتران 

 y=4-x صيغة االقتران 
 

 التمثيل البياني 

 
 إشارة االقتران التربيعي:  .2

 3س+7+2ق)س( = س االقتران
 y=2x^2-7x+3 صيغة االقتران 

 
 التمثيل البياني 
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نالحظ من الرسم أن منحنى االقتران يقع  تحت محور السينات )إشارة االقتران سالبة ( بين 
1و  3الجذرين 

 و تكون إشارة االقتران موجبة خارج الجذرين  ومن هنا نلخص ما يأتي :2

1أو  س > 3ق)س( < صفر عندما  س< 
2 

1ق)س( > صفر عندما  
 3> س >2

 0 <3س+7+2مثال: جد مجموعة حل المتباينة  س
 

و  تكون القيم سالبة )إشارة 12و  3قيان  نالحظ من الرسم أن منحنى االقتران ل  صفران حقي

1و  3االقتران سالبة ( بين الجذرين 
 ومن هنا نلخص مجموعة حل المتباينة بما يلي:  2

1ق)س( > صفر عندما  
  ح ، س  3> س >2

 االقتران النسبي :  إشارة
3( : إبحث في إشارة االقتران ق)س( = 1مثال ) s

5 s



 5 ≠، س  
 5-ق)س( = س 3ق)س( = س+ االقترانين

 y=x+3 y=x-5 صيغة االقتران 
 

 التمثيل البياني
 لالقترانين

 
 

 3س+7+2ق)س( =  س االقتران 
 y=2x^2-7x+3 االقتران  صيغة

 
 التمثيل البياني 
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 ماذا تستنتج :
  y=x-5وكذلك االقتران   3-السينات في النقطة يقطع  محور  y=x+3نالحظ أن االقتران 

 فتكون إشارة االقتران النسبي:  5يقطع محور السينات في النقطة 
 )إشارة موجبة(   3-أو  س >  5عندما س <  0ق)س( < 
 )إشارة سالبة(   5> س > 3-عندما  0ق)س( >  
 ( غير معرفة ولذلك استثنيت من مجال االقتران. 5مالحظة: ق)

 

1جد قيم س التي تحقق المتباينة:  مثال: s
7 s



≥ -1 

 
1 s
7 s



+1 ≥ 0   ↔
1 s
7 s



+7 s
7 s



≥ 0↔
6 s2
7 s



≥ 0   

 
 6-س2ق)س( =  نااالقتران

 
 7-ق)س( = س

صيغة 
 االقتران 

 y=2x-6 y = x-7 

 
 
 

التمثيل 
 البياني 
  لالقترانين
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 الدرس الرابع: االقتران متعدد القاعدة: 
 اقتران القيمة المطلقة: .1

 ق)س( = |س| االقتران
 y=abs(x) القتران صيغة ا

 
 التمثيل البياني 

 
 ماذا تستنتج:

س| هو نفس منحنى االقتران     ص = س بعد نالحظ من الرسم أن منحنى االقتران ق)س( = |
 انعكاس الجزء السالب الذي يقع تحت محور السينات في محور السينات. 

 (2مثال )
 |4-ق)س( = |س االقتران 

 y=abs(x-4) صيغة االقتران 
 

 التمثيل البياني 

 
 مثال 

 |4-س3-2|س-ق)س( =  االقتران
 y=-abs(x^2-3x-4) صيغة االقتران 

 
 التمثيل البياني 

 



184 
 

 اقتران اكبر عدد صحيح:  .2
 مثال: أعد تعريف االقتران ق)س( =]س[

 ق)س( =]س[ االقتران
 صيغة االقتران 

 
y=floor(x) 

 
 التمثيل البياني 

 
  ماذا تستنتج:

 س( =]س[ هو :ق)من الشكل السابق نالحظ إن إعادة تعريف االقتران 

    ع)ح( =                      
فر  ,     ص
        ,    
       ,    

1 s 0
2 s 1 1
3 s 2 2

  
  
  

 

 س[2مثال: أعد تعريف االقتران ق)س( =]
 س[2ق)س( =] االقتران

 صيغة االقتران 
 

y=floor(2x) 

 
 

 التمثيل البياني 
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 االقتران متعدد القاعدة بشكل عام:   .3
 االقتران

 
صيغة االقتران 
باستخدام 
 برنامج  

 

 Function[x+1,2,20] االقتران األول 
 Function[x^2,-20,2] االقتران الثاني

 
 التمثيل البياني 

 
 مالحظة: 

نقوم برسم كل اقتران على حدة بحيث نحدد المجال لكل اقتران حسب تعريف اقتران متعدد 
 القاعدة. 
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 (Graphmatica(: وحدة االقترانات ورسومها البيانية وفق برنامج )جرافماتيكا 13ملحق رقم )
 

 جامعة النجاح الوطنية                                              قسم العلوم اإلنسانية   
 ريس الرياضياتكلية الدراسات العليا                                         برنامج أساليب تد 

 
 
 

 
للصف العاشر األساسي في وحدة  (Graphmaticaدليل الطالب الستخدام برنامج جرافماتيكا )

 االقترانات ورسومها البيانية
 

 إعداد الباحث:
 عبدالرحمن محمد صادق أبوسارة

 
 

 إشراف : 
 د. صالح الدين ياسين
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 الدرس األول: االقتران الفردي واالقتران الزوجي: 
 االقتران الزوجي: .1

 8+2س6+4ق)س( = س االقتران
 صيغة االقتران 

 
y=x^4+6*x^2+2 

 
 التمثيل البياني 

 
س( = ق)س(  إذن  -يظهر من الشكل أن االقتران متماثل حول محور الصادات وكذلك ق)

 االقتران زوجي.
 

 االقتران
 

 س3+3ق)س( = س
 

صيغة االقتران 
باستخدام 

 مج  برنا
 

 
 

 Y=x^3+3*x 
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 التمثيل البياني 

 
ق)س( إذن  ≠س(  -يظهر من الشكل أن االقتران  غير متماثل حول محور الصادات وكذلك ق)

 االقتران ليس  زوجي .
 االقتران الفردي:  .2

 3ق)س( = س االقتران
 صيغة االقتران 

 
Y=x^3 

 
 التمثيل البياني 

 
ق)س( إذن  -س( =   -يظهر من الشكل أن المنحنى متماثل حول نقطة األصل وكذلك ق)

 االقتران فردي.
 +س3ق)س( = س االقتران 

 Y=x^3+x صيغة االقتران 
 

 التمثيل البياني 
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 ج ±التحويل  ص= ق)س( 
 ج هو انسحاب إلى أعلى أو  أسفل  ±التحويل  ص= ق)س( 

 2-2ق)س(= س 2+2ق)س(= س 2 )س( = سق االقتران
 Y=x^2 Y=x^2+2 Y=x^2-2 صيغة االقتران 
 الرسم البياني

   
 

هــو انسـحاب لمنحنــى  2+2مـاذا تســتنتج : نالحـظ مــن الرسـم أن منحنــى االقتـران  ق)س(= س
هــو  2-2ى األعلـى ومنحنـى االقتـران   ق)س(= سبمقـدار وحـدتين إلـ 2 االقتـران ق)س( = س

 بمقدار وحدتين إلى األسفل. 2 انسحاب لمنحنى االقتران ق)س( = س
 3-س2+2ق)س(= س 4س+2+2ق)س(= س س2+2 ق)س( = س االقتران

 Y=x^2+2*x Y=x^2+2*x+4 Y=x^2+2*x-3 صيغة االقتران 
 الرسم البياني

   
 مثال: 

 2-3ق)س(= س 2+3ق)س(= س 3 ق)س( = س االقتران
صيغة 
 االقتران 

Y=x^3 Y=x^3+2 Y=x^3-2 

 الرسم البياني
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 ج ( ، ج < صفر ±التحويل  ص= ق)س 
 اليسار ج هو انسحاب إلى اليمين أو  ±التحويل  ص= ق)س( 

 2 (2-ق)س(= )س 2 (2ق)س(= )س+ 2ق)س( = س االقتران
صيغة 
 االقتران 

Y=x^2 Y=(x+2)^2 Y=(x-2)^2 

 الرسم البياني

   
هــو انســحاب لمنحنــى  2+2مــاذا تســتنتج: نالحــظ مــن الرســم أن منحنــى االقتــران  ق)س(= س

هــو  2-2بمقــدار وحــدتين إلــى اليسـار ومنحنــى االقتــران   ق)س(= س 2س( = ساالقتـران ق)
 بمقدار وحدتين إلى اليمين. 2 انسحاب لمنحنى االقتران ق)س( = س

1ق)س(=  sق)س( =  االقتران s  =)1ق)س s 
صيغة 
 االقتران 

Y=sqrt(x) Y=sqrt(x-3) Y=sqrt(x+3)+2 

 الرسم البياني
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 ق)س( -التحويل  ص=  
 ق)س(  هو انعكاس في محور السينات -التحويل  ص=  
 2س -ق)س(=  2 ق)س( = س االقتران
صيغة 
االقتران 
باستخدام 
 البرنامج

Y=x^2 Y= -1 *x^2 

الرسم 
 البياني

  

هـــو انعكــاس لمنحنــى االقتـــران   2س -نســـتنتج  أن  منحنــى االقتــران ق)س(= مــاذا تســتنتج: 
 في محور السينات. 2 ق)س( = س
 -ق)س(=  2 ق)س( = س االقتران

 3+2(2)س+
-)س -ق)س(= 
2)2-3 

 Y=x^2 Y=-1*(x+2)^2+3 Y=-1*(x-2)^2-3 صيغة االقتران 
 الرسم البياني
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 س( -التحويل  ص= ق )
 التحويل  ص=  ق)س(  هو انعكاس في محور الصادات

 ( : 1مثال )
 2(1-س -ق)س( = )  2(1-ق)س( = ) س 2ق)س(= س االقتران
صيغة 
 االقتران 

Y=X^2 Y=(x-1)^2 Y=(-1*x-1)^2 

 الرسم البياني

   
هو انعكاس لمنحنى االقتران   2(1-س -ماذا تستنتج : نستنتج أن  منحنى االقتران ق)س( = ) 

 في محور الصادات . 2(1-ق)س( = ) س
 3(1)س+ -ق)س( =  3(1ق)س( = )س+ 3ق)س(=س االقتران

 Y=x^3 Y=(x+1)^3 Y=(-1*x+1)^3   صيغة االقتران
 الرسم البياني
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 ق)س(التحويل  ص= أ 
 

هو  تكبير لمنحنى االقتران ق)س( باتجاه رأسي مبتعداً عن   0التحويل  ص=  أ ق)س( ، أ<
، وتصغير بشكل رأسي ومقترباً من محور 1<محور السينات  وبمعامل مقداره أ إذا كانت أ

 .  1> أ >0السينات وبمعامل مقداره أ إذا كانت  
1ق)س(=  2 س2ق)س( =  2 ق)س( = س االقتران

 2س 2
 Y=x^2 Y=2*x^2 Y= 1/2 *x^2 صيغة االقتران 
 الرسم البياني

   
هـو تكبيـر بشـكل رأسـي مبتعـدًا عـن  2 س2ماذا تستنتج: نستنتج أن منحنى االقتران ق)س( = 

1و نسـتنتج أيضـًا  أن منحنـى االقتـران ق)س( =  2محور السينات وبمعامل مقداره 
هـو  2س 2

1تصغير بشكل رأسي مقتربًا من محور السينات وبمعامل مقداره 
2 . 

1ق)س(=  3س 4ق)س(=  3ق)س( = س االقتران
 3س 3

 Y=x^3 Y=4*x^3 Y=1/3*x^3 صيغة االقتران 
 الرسم البياني
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 الدرس الثالث: إشارة االقتران: 
 طي:إشارة االقتران الخ .1

 4-س2ق)س( =  االقتران
 y=2x-4 صيغة االقتران  

 
 التمثيل البياني 

 
وكذلك تكون إشارة  2نالحظ من الشكل أن إشارة االقتران ق موجبة لجميع قيم س حيث س < 

 2ق سالبة لجميع قيم س حيث س>
 س -4ق)س( =  االقتران 

 y=4-x صيغة االقتران 
 

 ي التمثيل البيان

 
 إشارة االقتران التربيعي:  .2

 3س+7+2(: إبحث في إشارة االقتران  ق)س( = س1مثال )
 3س+7+2ق)س( = س االقتران

 y=2x^2-7x+3 صيغة االقتران 
 

 التمثيل البياني 
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ران سالبة ( بين نالحظ من الرسم أن منحنى االقتران يقع  تحت محور السينات )إشارة االقت

 و تكون إشارة االقتران موجبة خارج الجذرين  ومن هنا نلخص ما يأتي:12و  3الجذرين 

1أو  س > 3ق)س( < صفر عندما  س< 
2 

1ق)س( > صفر عندما  
 3> س >2

 0 <3س+7+2نة  س(: جد مجموعة حل المتباي2مثال )
 

و  تكون القيم سالبة )إشارة 12و  3نالحظ من الرسم أن منحنى االقتران ل  صفران حقيقيان  

1و  3االقتران سالبة ( بين الجذرين 
 ومن هنا نلخص مجموعة حل المتباينة بما يلي:  2

1ق)س( > صفر عندما  
 ح  ، س  3> س >2

 1 ≤2س-س 2( جد مجموعة حل المتباينة 3مثال )
 1- 2س –س 2ق)س( =  االقتران

 y=2x-x^2-1 صيغة االقتران 
 

 لبياني التمثيل ا

 
 

 3س+7+2ق)س( =  س االقتران 
 y=2x^2-7x+3 صيغة االقتران 

 
 التمثيل البياني 
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 إشارة االقتران النسبي: 

3( : إبحث في إشارة االقتران ق)س( = 1مثال ) s
5 s



 5 ≠، س  

 5-ق)س( = س 3ق)س( = س+ نااالقتران
صيغة 
 االقتران 

y=x+3 y=x-5 

 
التمثيل 
 البياني
 لالقترانين

 
2إشارة االقتران ق)س( =  (: إبحث في2مثال )

2 s
3 s4 s



 
 3,1≠، س  

 3س + 4 -2ق)س( = س 2-ق)س( = س نااالقتران
 

صيغة 
 االقتران 

  y=x-2 y=x^2-4x+3 

 
 

التمثيل 
 البياني 
  لالقترانين
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 الدرس الرابع: االقتران متعدد القاعدة: 
 اقتران القيمة المطلقة: .1

 ق)س( = |س| تراناالق
 y=abs(x) صيغة االقتران 

 
 التمثيل البياني 

 
 

 ماذا تستنتج:
نالحظ من الرسم أن منحنى االقتران ق)س( = |س| هو نفس منحنى االقتران  ص = س بعد 

 انعكاس الجزء السالب الذي يقع تحت محور السينات في محور السينات. 
 |4-ق)س( = |س االقتران 

 y=abs(x-4) صيغة االقتران 
 

 التمثيل البياني 
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 اقتران اكبر عدد صحيح:  .2
 (: أعد تعريف االقتران ق)س( =]س[1مثال )

 ق)س( =]س[ االقتران
 صيغة االقتران 

 
y=int(x) 

 
 التمثيل البياني 

 
  ماذا تستنتج:

 ق)س( =]س[ هو:ن إعادة تعريف االقتران أمن الشكل السابق نالحظ 

ق)س( =                         

فر  ,     ص
        ,    
       ,    

1 s 0
2 s 1 1
3 s 2 2

  
  
  

 

 س[2(: أعد تعريف االقتران ق)س( =]2مثال )
 

 س[2ق)س( =] االقتران
 y=int(2x) قتران صيغة اال

 
 التمثيل البياني 
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 دة بشكل عام: الدرس الرابع: االقتران متعدد القاع
 

  االقتران
 

 صيغة االقتران 
 y = x^2 {-20,2} االقتران األول 
 y = x+1 {2,20} االقتران الثاني

 
 التمثيل البياني 

 

 
 مالحظة: 

نقوم برسم كل اقتران على حدة بحيث نحدد المجال لكل اقتران حسب تعريف اقتران متعدد 
 اعدة. الق
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 (: وحدة االقترانات ورسومها البيانية وفق برنامج )راسم االقترانات(14ملحق رقم )
 

 جامعة النجاح الوطنية                                              قسم العلوم اإلنسانية   
 ليب تدريس الرياضياتكلية الدراسات العليا                                         برنامج أسا 

 
 
 

 
دليل الطالب الستخدام برنامج راسم االقترانات للصف العاشر األساسي في وحدة االقترانات 

 ورسومها البيانية
 
 
 

 إعداد الباحث:
 عبدالرحمن محمد صادق أبوسارة

 
 
 

 إشراف:
 د. صالح الدين ياسين
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 الدرس األول: االقتران الفردي واالقتران الزوجي: 
 تران الزوجي:االق .1

 8+2س6+4ق)س( = س االقتران
 صيغة االقتران 

 
y=x^4+6*x^2+2 

 التمثيل البياني 

 
س( = ق)س( إذن  -يظهر من الشكل أن االقتران متماثل حول محور الصادات وكذلك ق)

 االقتران زوجي.
 س3+3ق)س( = س االقتران

 Y=x^3+3*x  صيغة االقتران 
 

 لبياني التمثيل ا

 
ق)س( إذن  ≠س(  -يظهر من الشكل أن االقتران  غير متماثل حول محور الصادات وكذلك ق)

 االقتران ليس  زوجيًا.
 عالقر ع  علم  ه:  .2

 3ق)س( = س االقتران
 صيغة االقتران 

 
Y=x^3 
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 التمثيل البياني 

 
ق)س( إذن  -س( =   -اثل حول نقطة األصل وكذلك ق)يظهر من الشكل أن المنحنى متم

 االقتران فردي.
 +س3ق)س( = س االقتران 

 x^3+x صيغة االقتران 
 

 
 التمثيل البياني 

 
 ج ±التحويل  ص= ق)س( 
 ج هو انسحاب إلى أعلي أو  أسفل  ±التحويل  ص= ق)س( 

 2-2ق)س(= س 2+2ق)س(= س 2 ق)س( = س االقتران
 Y=x^2 Y=x^2+2 Y=x^2-2 صيغة االقتران 
 الرسم البياني
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هو انسحاب لمنحنى االقتـران ق)س( =  2+2نالحظ من الرسم أن منحنى االقتران  ق)س(= س
اب لمنحنــى هــو انســح 2-2بمقــدار وحــدتين إلــى األعلــى ومنحنــى االقتــران   ق)س(= س 2 س

 بمقدار وحدتين إلى األسفل. 2 االقتران ق)س( = س
 3-س2+2ق)س(= س 4س+2+2ق)س(= س س2+2 ق)س( = س االقتران

صيغة االقتران 
باستخدام 
 البرنامج

Y=x^2+2*x Y=x^2+2*x+4 Y=x^2+2*x-3 

 الرسم البياني

   
 ج (±ص= ق)س التحويل  

 ج هو انسحاب إلى اليمين أو اليسار ±التحويل  ص= ق)س( 
 2 (2-ق)س(= )س 2 (2ق)س(= )س+ 2ق)س( = س االقتران
صيغة 
 االقتران 

y=x^2 y=(x+2)^2 y=(x-2)^2 

 الرسم البياني
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 ماذا تستنتج : 
هو انسحاب لمنحنى االقتـران ق)س(  2 (2الرسم أن منحنى االقتران  ق)س(= )س+نالحظ من 

هو انسحاب لمنحنى  2 (2-بمقدار وحدتين إلى اليسار ومنحنى االقتران   ق)س(= )س 2 = س
 بمقدار وحدتين إلى اليمين. 2 االقتران ق)س( = س

 2-2(3ق)س(= )س+ 2+2(3-ق)س(= )س 2 ق)س( = س االقتران
 y=x^2 y=(x-3)^2+2 y=(x+3)^2-2   تران صيغة االق

 الرسم البياني

   
 ق)س( -التحويل  ص=  
 ق)س(  هو انعكاس في محور السينات -التحويل  ص=  

 
 
 
 
 
 

 2س -ق)س(=  2 ق)س( = س االقتران
صيغة 
 االقتران 

Y=x^2 Y= -1 *x^2 

الرسم 
 البياني
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هو انعكاس لمنحنى االقتران  ق)س(  2س -ماذا تالحظ: نالحظ  أن  منحنى االقتران ق)س(= 
 في محور السينات. 2 = س

 -ق)س(=  2 ق)س( = س االقتران
 3+2(2)س+

-)س -ق)س(= 
2)2-3 

-Y=x^2 Y=-1*(x+2)^2+3 Y=-1*(x-2)^2 صيغة االقتران 
3 

 الرسم البياني

   
 س( -التحويل  ص= ق )

 التحويل  ص=  ق)س(  هو انعكاس في محور الصادات
 2(1-س -ق)س( = )  2(1-ق)س( = ) س االقتران
صيغة 
 االقتران 

Y=(x-1)^2 Y=(-1*x-1)^2 

الرسم 
 البياني
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هو انعكاس لمنحنى االقتران  2(1-س -ماذا تستنتج: نستنتج أن  منحنى االقتران ق)س( = ) 
 في محور الصادات. 2(1-ق)س( = ) س

-س-ق)س(= ) 3+2(2س+-ق)س(= ) 2(2ق)س( = )س+ االقتران
2)2-3 

-Y=(x+1)^2 Y=(-1*x+2)^2+3 Y=(-1*x-2)^2 صيغة االقتران 
3 

 يانيالرسم الب

   
 ق)س(التحويل  ص= أ 

هو  تكبير لمنحنى االقتران ق)س( باتجاه رأسي مبتعداً عن   0التحويل  ص=  أ ق)س( ، أ<
من محور  ، وتصغير بشكل رأسي ومقترباً 1محور السينات  وبمعامل مقداره أ إذا كانت أ<

 .1> أ >0امل مقداره أ إذا كانت  السينات وبمع
1ق)س(=  2 س2ق)س( =  2 ق)س( = س االقتران

 2س 2
 Y=x^2 Y=2*x^2 Y= 1/2 *x^2 صيغة االقتران 
 الرسم البياني
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هو تكبير بشكل رأسـي مبتعـدًا عـن  2 س2ان ق)س( = ماذا تستنتج : نستنتج أن منحنى االقتر 
1و نسـتنتج أيضـًا  أن منحنـى االقتـران ق)س( =  2محور السينات وبمعامل مقداره 

هـو  2س 2

1من محور السينات وبمعامل مقداره  تصغير بشكل رأسي مقترباً 
2  . 

1ق)س(=  3س 4(= ق)س 3ق)س( = س االقتران
 3س 3

 Y=x^3 Y=4*x^3 Y=1/3*x^3 صيغة االقتران 
 الرسم البياني

   
 

 الدرس الثالث: إشارة االقتران: 
 إشارة االقتران الخطي: .1

 4-س2ق)س( =  االقتران
 y=2*x-4 صيغة االقتران 

 
 التمثيل البياني 

 
وكذلك تكون إشارة  2نالحظ من الشكل أن إشارة االقتران ق موجبة لجميع قيم س حيث س < 

 2ق سالبة لجميع قيم س حيث س>
 س -4ق)س( =  االقتران 

 صيغة االقتران 
 

y=4-x 
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 التمثيل البياني 

 
 إشارة االقتران التربيعي:  .2

 3س+7+2(: إبحث في إشارة االقتران  ق)س( = س1مثال )
 3س+7+2ق)س( = س االقتران

 صيغة االقتران 
 

y=2*x^2-7*x+3 

 
 التمثيل البياني 

 
نالحظ من الرسم أن منحنى االقتران يقع  تحت محور السينات )إشارة االقتران سالبة ( بين 

1و  3الجذرين 
 و تكون إشارة االقتران موجبة خارج الجذرين  ومن هنا نلخص ما يأتي :2

1أو  س > 3ق)س( < صفر عندما  س< 
2 

1ق)س( > صفر عندما  
 3> س >2
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 1 ≤2س -س 2( جد مجموعة حل المتباينة 4مثال )
 1- 2س –س 2ق)س( =  االقتران

 y=2*x-x^2-1 صيغة االقتران 
 

 التمثيل البياني 

 
 إشارة االقتران النسبي: 

3( : إبحث في إشارة االقتران ق)س( = 1مثال ) s
5 s



 5 ≠، س  

 
 5-ق)س( = س 3ق)س( = س+ االقترانان
صيغة 
 االقتران 

y=x+3 y=x-5 

 
التمثيل 
 البياني
 ينلالقتران

 
1( : جد قيم س التي تحقق المتباينة : 2مثال ) s

7 s



≥  -1 

 
1 s
7 s



+1 ≥ 0   ↔
1 s
7 s



+7 s
7 s



≥ 0  ↔
6 s2
7 s



≥ 0   
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 7-سق)س( =  6-س2ق)س( =  االقترانان
صيغة 
 االقتران 

 y=2*x-6 y = x-7 

 
 
 

التمثيل 
 البياني 
  لالقترانين

 
 الدرس الرابع: االقتران متعدد القاعدة بشكل عام: 

 
  االقتران

صيغة االقتران 
باستخدام 
 برنامج  
 

 X^2 االقتران األول 
 X+1 االقتران الثاني

 
 بياني التمثيل ال
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 مالحظة: 
بحيث نحدد المجال لكل اقتران حسب تعريف اقتران متعدد القاعدة  ةنقوم برسم كل اقتران على حد

 . 
 (:2مثال )

 االقتران

 
 

صيغة االقتران 
باستخدام 
 برنامج  
 

 abs(2x-4) االقتران األول 
 x^2 االقتران الثاني

 ل البياني التمثي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 باستخدام البرامج الثالثة
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 جامعة النجاح الوطنية                                              قسم العلوم اإلنسانية   

 لعليا                                         برنامج أساليب تدريس الرياضياتكلية الدراسات ا 
 
 
 

 
، Geogebraالبرامج الثالثة )جيوجبرا تحضير وحدة االقترانات ورسومها البيانية باستخدام 

 ، راسم االقترانات(Graphmaticaجرافماتيكا 
 

 
 

 إعداد الباحث:
 عبدالرحمن محمد صادق أبوسارة

 
 
 :إشراف

 د. صالح الدين ياسين
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 الدرس األول: االقتران الزوجي واالقتران الفردي 
 المحتوى الرياضي 

 المفاهيم
االقتران، االقتران الفردي، االقتران الزوجي، التماثل حول محور الصادات، 

 التماثل حول محور السينات

 التعميمات

 (اقتران زوجيًا إذا كان ق )ق)س( ،  س( = -يسمى االقتران ق)س 
 للمجال.س
 (اقتران زوجيًا إذا كان ق )ق)س(،  -س( =  -يسمى االقتران ق)س 

 للمجال.س
 أن يرسم االقتران الفردي والزوجي.  المهارات 

األهداف 
 السلوكية

 عرف الطالب مفهوم االقتران الزوجي.أن ي 
 .أن يميز الطالب االقتران الزوجي بيانيًا 
 .أن يثبت الطالب جبريًا أن االقتران زوجي 
 .أن يعرف الطالب مفهوم االقتران الفردي 
 .أن يميز الطالب االقتران الفردي بيانيًا 
 .أن يثبت الطالب جبريًا أن االقتران فردي 

 الحاسوب
 ب وضع القيم االفتراضية للوحة الرسم داخل البرنامج.أن يستطيع الطال 
 .أن يستطيع الطالب صياغة االقترانات باستخدام البرنامج وتمثيلها 

 
 ( دقيقة     40الحصة األولى: االقتران الزوجي، المدة الزمنية )

 مقدمة تثير انتباه الطالب
المدة  نشاط المتعلم مدخالتي كمعلم المراجع المستخدمة

 نيةالزم
أســــــــــئلة ومناقشــــــــــات  مراجعة  مفهوم االقتران كعالقة

 صفية:
يطــــــرح المعلــــــم علـــــــى 

أجوبة الطلبة لتعريف 
االقتــران ... األجوبــة 
المتوقعة "االقتران هو 

 
 

 دقائق 5
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الطلبــة الســـؤال التـــالي:  
 ما المقصود باالقتران؟

عالقــــــة تــــــربط كــــــل 
عنصــــر فـــــي مجـــــال 
الصورة الواحـدة فقـط 
 في المجال المقابل "

يـــــوزع علــــــى الطلبــــــة دليــــــل الطالــــــب 
 الستخدام البرنامج

 

يقــــــوم المعلــــــم بشــــــرح 
أساســــــــيات البرنـــــــــامج 

((GeoGebra 
وكيفية كتابـة االقترانـات 

 وتمثيلها بيانياً 

االســــــــــــتماع إلــــــــــــى 
مالحظــــــات الطــــــالب 
واإلجابة عن األسـئلة 

 المطروحة
 

 
 
10 
 دقائق

 مرحلة التفاعل مع المعرفة العلمية
المدة  نشاط المتعلم مدخالتي كمعلم المراجع المستخدمة

 الزمنية
 يقوم المعلم باستخدام البرنامج
كمثال  2برسم االقتران ق)س( = س 

 على االقتران الزوجي.

 

يوضح المعلم من خالل 
 البرنامج

تماثل الشكل حول 
 محور الصادات .

يجب ان يالحظ الطالب 
 األتي:
 (1(=ق)1-ق)
 (2(=ق)2-ق)
 (3(=ق)3-ق)

تعميم  للوصول إلى
 االقتران الزوجي 

يقـــــــــــــوم الطـــــــــــــالب 
بالمشاركة مع المعلـم 
بالقيـام برسـم االقتـران 
بواســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطة 
البرنامجومالحظـــــــــــــة 
التماثــل حــول محــور 
الصــــادات ومالحظــــة 
تســــــــــــاوي النقــــــــــــاط 
المتناظرة حول محور 

 الصادات.

 
 
 

10 
 دقائق
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يقوم المعلم بواسطة البرنامج برسم  
 4االقتران التالي : ق)س(= س

 

المعلم من الطلبة يطلب 
تمثيل هذا االقتران ومن 
ثم طرح مجموعة من 
األسئلة حول هذا  

 االقتران .
 (1ما قيمة ق)
 (1-ما قيمة ق)

هل االقتران متماثل 
 حول محور الصادات ؟
من خالل الشكل هل 
هذا االقتران زوجي، 

 ولماذا؟ 

يقــــــــوم الطــــــــالب . 1
بتمثيــــــــــل االقتــــــــــران 
الســــــــابق بواســــــــطة 

 البرنامج.
ب الطــــــالب . يجيــــــ2

 على أسئلة المعلم
. يســـتنتج الطـــالب 3
ن الشـــكل متماثـــل أبـــ

 حول محور الصادات
. يســـتنتج الطـــالب 4
ن االقتــــــران هــــــو أبــــــ

 زوجي

 
 
 
 

10 
 دقائق

يقوم المعلم بواسطة البرنامج برسم  
 1االقتران التالي: ق)س(= س+

 

يطلب المعلم من الطلبة 
تمثيل هذا االقتران ومن 
ثـــــم تحديـــــد هـــــل هـــــذا 

 قتران زوجي أ م ال ؟اال
 

يقــــــــــــوم  الطــــــــــــالب  
بتمثيل االقتران التالي 
ويحدد حسـب الشـكل 
 هل هو زوجي أم ال.

 
 
 
 دقائق 5

مناقشــة صـــفية: كتابـــة  
األفكــار الرئيســية حــول 
الموضـوع وهـو االقتـران 
الزوجــي واهــم شــروط  
وكيفيــــــة تحديــــــد انــــــ  

 زوجي أم ال؟
 
 

يقــوم الطــالب بعــرض 
اســــتنتاجاتهم وطــــرح 

حـــــــــــول  أســـــــــــئلتهم
الموضـــــوع واإلجابـــــة 

 عن أسئلة المعلم

 
 دقائق 5
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 مرحلة التغذية الراجعة
في بداية الحصة الثانية يقوم المعلم 
بعمل مراجعة  سريعة ألهم األفكار 
الواردة في الدرس السابق بواسطة 

 البرنامج

مراجعة سريعة وعامة 
واإلجابة عن أسئلة 
واستفسارات الطلبة 

 حول الدرس

ن يجيب الطلبة ع
 األسئلة المطروحة

 
 دقائق 5

 
 الدرس األول: االقتران الزوجي واالقتران الفردي 
 دقيقة      40الحصة الثانية: االقتران الفردي، المدة الزمنية 

 مقدمة تثير انتباه الطالب
المدة  نشاط المتعلم مدخالتي كمعلم المراجع المستخدمة

 الزمنية 
ســم يقــوم المعلــم باســتخدام البرنــامج بر 

 االقتران 
كمثـــال علـــى االقتــــران  3ق)س( = س 

 الفردي.

 

يوضــح المعلــم مــن خــالل 
الرســـــم طبيعـــــة االقتــــــران 
ويطلـــــــب مـــــــن الطــــــــالب 

 مالحظة ما  يلي: 
 (1ق)-(=1-ق) 
 (2ق)-(=2-ق) 
 (3ق)-(=3-ق) 

ومن خـالل الرسـم يوضـح 
للطــــالب مفهــــوم التماثــــل 

 حول نقطة األصل.
يستنتج مما سبق مفهـوم 

ردي ونصــــل االقتــــران الفــــ
 التعميم 

 ق )س(  -س( =  -ق) 

يقـــــــوم الطـــــــالب 
بتمثيــــل االقتــــران 
السابق باستخدام 

 البرنامج
 

يقـــــــوم الطـــــــالب 
باالســـتجابة إلــــى 

 أسئلة المعلم.

 
 
 

 دقائق 10
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 مرحلة التفاعل مع المعرفة الرياضية 
يقــوم المعلــم باســتخدام البرنــامج برســم 

 االقتران
س كمثــــال علــــى  2+ 5ق)س( = س 

 ران الفردي.االقت

 

.يقــــوم المعلــــم بتكليــــف 1
الطلبــــة بتمثيـــــل االقتـــــران 

 بواسطة البرنامج
.يقــــوم المعلــــم بمتابعــــة 2

عمـــــــل الطـــــــالب داخــــــــل 
 المختبر .

 
الطـــالب المعلــم . يســال 3

عن تحقق شروط االقتران 
 الفردي. 

يقـــــــوم الطـــــــالب 
بالمشـــــاركة مـــــع 
المعلــــــم بالقيـــــــام 
برســــــم االقتــــــران 
 بواسطة البرنامج

تماثل ومالحظة ال
حـــــــــول نقطــــــــــة 
األصل ومالحظـة 
كـــــــذلك تســـــــاوي 
النقـــاط المتنـــاظرة  
حـــــــــول نقطــــــــــة 

 األصل 

 
 
 

 دقائق 5

يقوم المعلم  بكتابة السؤال التالي علـى 
 السبورة : 

يمثــــل  1هــــل االقتــــران ق)س( = س+
زوجـــي أو  لـــيس الفـــردي أم القتـــران اال
 منهما؟  اً أيّ 

 
 

يكلف الطالب بحل السؤال 
 امجالسابق بواسطة البرن

 
يقــوم المعلــم بمتابعــة حــل 
الطالب للسـؤال مـن خـالل 

 البرنامج
 

. يقـوم الطــالب 1
بتمثيــــل االقتــــران 
الســابق بواســطة 

 البرنامج .
. يجيـــــــــــــــــــــــب 2

الطـــــــالب علــــــــى 
 سؤال المعلم 

. يســـــــــــــــــتنتج 3
الطـــــــــالب بـــــــــان 
الشـــــــكل  لـــــــيس 

حـــــول  متمـــــاثال ً 
محــور الصـــادات 

 
 
 
 

 دقائق 10
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وال حــــول نقطــــة 
 االصل

. يســـــــــــــــــتنتج 4
الطـــــــــالب بـــــــــان 

هو ليس االقتران 
ولــــــيس   اً زوجيـــــ
 .اً فردي

 يقوم المعلم بكتابة السؤال التالي:  
 برهن ان االقتران التالي

 هو اقتران فردي س2+5ق)س( = س 

يقوم المعلم بالمناقشة مع 
الطالب حول برهنة هذا 

التمرين والقيام بالخطوات 
 الستنتاج ان

 ق)س( -س( =  -ق) 

يقـــــــوم الطـــــــالب 
 بالمناقشـــة حـــول

ثبــــــات إخطــــــوات 
 هذا التمرين.

 
 دقائق 10
 
 

مناقشــــة صــــفية : كتابــــة  
األفكــــار الرئيســـــية حـــــول 
الموضـــوع وهــــو االقتــــران 

هـــــم شــــــروط  أالفـــــردي و 
ن  فردي أم أوكيفية تحديد 

  ؟ال

يقـــــــوم الطـــــــالب 
بعــــــــــــــــــــــــــــــــرض 
اســـــــــــــــتنتاجاتهم 
وطــــرح أســــئلتهم 
حـــول الموضـــوع 
واإلجابـــــــة عـــــــن 
 أسئلة المعلم   

 
 دقائق 5

 الراجعة مرحلة التغذية 
فــي بدايــة الحصــة الثالثــة يقــوم المعلــم 
بعمـــل مراجعـــة  ســـريعة ألهـــم األفكـــار 
الـــواردة فـــي الـــدرس الســـابق بواســـطة 

 البرنامج

مراجعــــة ســــريعة وعامــــة 
واإلجابـــــــة عـــــــن أســـــــئلة 
واستفسـارات الطلبــة حــول 

 الدرس 

يجيب الطلبة عن 
األســـــــــــــــــــــــــــــئلة 

 المطروحة 

 
 دقائق  5
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 باستخدام التحويالت الهندسية الدرس الثاني: رسم المنحنيات 
 المحتوى الرياضي 

 المفاهيم
 االنسحاب إلى أعلى 
 االنسحاب إلى أسفل 

 التعميمات

  منحنى االقتران ص=ق)س(+ج، هو انسحاب لمنحنى االقتران
 لى األعلى.إص=ق)س( بمقدار ج وحدة 

 )ج، هو انسحاب لمنحنى االقتران  -منحنى االقتران ص=ق)س
 لى أسفل.إحدة ص=ق)س( بمقدار ج و 

 رسم االقترانات مع االنسحابات إلى أعلى أو إلى أسفل.  المهارات 

األهداف 
 السلوكية

 3، س 2أن يتعرف الطالب على منحنى االقترانات المشهورة مثل  س ،
s. 

 .أن يتعرف الطالب االنسحاب إلى أعلى و إلى أسفل 
 جديدة للتحويل على المحور الصادي. أن يحدد الطالب اإلحداثيات ال 
  أن يجد الطالب قاعدة اقتران مرسوم منحناه باالعتماد على منحنى اقتران

 آخر معروف قاعدت .

 الحاسوب
  أن يستطيع الطالب إجراء التحويالت الهندسية )اإلنسحاب إلى أعلى و

 اإلنسحاب إلى أسفل( بواسطة البرنامج.
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 ( دقيقة      40،  المدة الزمنية )صفر  >ج،  ج± يل ص = ق )س( الحصة الثالثة: التحو 
 مقدمة تثير انتباه الطالب

المدة  نشاط المتعلم مدخالتي كمعلم المراجع المستخدمة
 الزمنية 

يقوم المعلم باستخدام البرنامج برسم االقتران 
ومــــــن ثــــــم يقــــــوم بتمثيــــــل  2ق)س( = س

ق و االقتران    2+2االقترانين ق)س( = س
علــى نفـــس الرســـم الســـابق 2-2)س( = س

 بواسطة البرنامج 

 

أســــــــئلة ومناقشـــــــــات 
 صفية:

يطلــــــب المعلــــــم مــــــن 
الطــــالب مقارنــــة بــــين 

 االقترانات الثالثة .
   

أجوبـــــــــــــــــــــــــــــة  
ومناقشـــــــــــــــــات 

 الطلبة.

 
 دقائق 10

 مرحلة التفاعل مع المعرفة الرياضية
المدة  متعلمنشاط ال مدخالتي كمعلم المراجع المستخدمة

 الزمنية 
يقـــــوم المعلـــــم باســـــتخدام البرنـــــامج برســـــم 

حــــدها االقتــــران أمجموعــــة مــــن االقترانــــات 
األساسي الذي لم يجـر عليـ  تحويـل وأخـران 
 قد تم إجراء تحويل هندسي مناسب  مثل: 

 ن)س( ل)س( ق)س(
s 2 s 2 s 
 3-3س   3+3س 3س
32s 322 s 322 s 
 

أســــــــئلة ومناقشـــــــــات 
 صفية:

يطلــــــب المعلــــــم مــــــن 
الطالب تمثيـل االقتـران 
ق)س( بواســــــــــــــــــــطة 
البرنــــــامج ومــــــن ثــــــم 
القيـــــــــــــــام بتمثيـــــــــــــــل 
االقتــرانين الـــذي جـــرى 
عليهمــــــــــا التحويــــــــــل 

قيــــــام الطـــــــالب 
بتمثيــــــــــــــــــــــــــــل 
االقترانــــــــــــــــــــات 
باســــــــــــــــــــتخدام 

 البرنامج.
 

أجوبـــــــــــــــــــــــــــــة  
ومناقشـــــــــــــــــات 
الطلبـة  ويتوقــع 

 
 
 
 
 

 دقيقة 20
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ل)س( ون)س(  
لمالحظـــــــــة التغييــــــــــر 
الحاصـــــــــل ومقارنـــــــــة 
مقــــدار التـــــأثير علـــــى 

 إحداثيات االقتران

مـــــــن الطــــــــالب 
مالحظـــــة تـــــأثر 
إحـــــــــــــــــــــداثيات 

 االقتران.
 

مناقشة صفية : كتابة  
األفكار الرئيسـية حـول 

 الموضوع .
 شرح الواجب البيتي : 
يكلـــف المعلــــم الطلبــــة 
بواجــــــب بيتـــــــي مـــــــن 

 . 48تمارين صفحة 

يقـــــوم الطــــــالب 
بعــــــــــــــــــــــــــــرض 
اســــــــــــتنتاجاتهم 
وطــرح أســئلتهم 
حـول الموضــوع 
واإلجابـــــة عــــــن 
 أسئلة المعلم   

 
 

 دقائق 5

 مرحلة التغذية الراجعة
فـي بدايـة الحصـة الثانيـة يقـوم المعلـم بعمـل 

لـــواردة فـــي مراجعــة  ســـريعة ألهـــم األفكــار ا
 الدرس السابق بواسطة البرنامج.

 

مراجعة سريعة وعامـة 
واإلجابـــة عــــن أســــئلة 
واستفســـــارات الطلبــــــة 

 حول الدرس 
 

يجيـــــب الطلبـــــة 
عــــــن األســـــــئلة 

 المطروحة

 دقائق 5
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 الدرس الثاني: رسم المنحنيات باستخدام التحويالت الهندسية 
 ( دقيقة    40، المدة الزمنية )صفر  >ج ، ج± الحصة الرابعة: التحويل ص = ق )س( 

 مقدمة تثير انتباه الطالب
المدة  نشاط المتعلم مدخالتي كمعلم المراجع المستخدمة

 الزمنية 
يقوم المعلـم باسـتخدام البرنـامج برسـم 

ومــــن  2س -4االقتـــران ق)س( = س
ثــم يقــوم بتمثيــل االقتــرانين ق)س( = 

 -4و  ق)س( = س 2+2س -4س
م الســــابق علــــى نفــــس الرســــ2-2س

 بواسطة البرنامج .

 أسئلة ومناقشات صفية:
يطلــب المعلــم مــن الطــالب 
مقارنــــــــة التمثيــــــــل بــــــــين 
االقترانــات وتحديـــد مقـــدار  
 ةاالخـــــــتالف بـــــــين ثالثـــــــ

 قترانات.الا

أجوبــــــــــــــــــــــــــــــــــة  
ومناقشــــــــــــــــــــــات 

 الطلبة.

 
 

 دقائق 10

 مرحلة التفاعل مع المعرفة الرياضية
المدة  تعلمنشاط الم مدخالتي كمعلم المراجع المستخدمة

 الزمنية 
يقوم المعلم باستخدام البرنامج بعرض 

حـــــدهما االقتـــــران أتمثيـــــل القتـــــرانين 
األساسـي الــذي لـم يجــر عليـ  تحويــل 

و اقتران آخر قـد  3مثل ق)س( = س
تم إجراء تحويل هندسي مناسب  مثل 

 : 3-3ق)س( = س
 ل)س( ق)س(
s 2 s 
 3-3س 3س
32s 322 s  

 أسئلة ومناقشات صفية:
يطلــب المعلــم مــن الطــالب 
اكتشـــاف قأعــــدة االقتــــران 
الثــــــاني ل)س( المرســــــوم 
باســــتخدام البرنــــامج مــــن 
خـــــــالل معرفــــــــة قأعــــــــدة 
االقتــران األساســي ق)س( 
وكــذلك عمــل مقارنــة بـــين 

 االقترانين.  
 

 
 

بــــــــــــــــــــــــــــــــــة  أجو 
ومناقشــــــــــــــــــــــات 

 الطلبة.
 

 
 
 
 
 

 دقيقة 20

 يقــــــــوم الطــــــــالب مناقشـــــة صـــــفية: كتابـــــة  
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األفكـــــار الرئيســـــية حـــــول 
 الموضوع.

 شرح الواجب البيتي: 
يكلـــــــف المعلـــــــم الطلبــــــــة 
بواجــب بيتــي مــن تمــارين 

 يحددها.

بعـــــــــــــــــــــــــــــــــرض 
اســــــــــــــــتنتاجاتهم 
وطــــرح أســـــئلتهم 
حــــول الموضــــوع 
واإلجابــــــــة عــــــــن 
 أسئلة المعلم   

 
 دقائق 5

 تغذية الراجعةمرحلة ال
في بداية الحصـة الثانيـة يقـوم المعلـم 
بعمــل مراجعــة  ســريعة ألهــم األفكــار 
الــواردة فــي الــدرس الســابق بواســـطة 

 البرنامج
 

مراجعــــة ســـــريعة وعامـــــة 
واإلجابـــــــة عـــــــن أســــــــئلة 
واستفســارات الطلبــة حــول 

 الدرس 
 

يجيب الطلبة عـن 
األســــــــــــــــــــــــــــــئلة 

 المطروحة

 دقائق 5
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 : رسم المنحنيات باستخدام التحويالت الهندسية الدرس الثاني
 المحتوى الرياضي 

 المفاهيم
 .االنسحاب إلى اليمين 
 .االنسحاب إلى اليسار 

 التعميمات

  منحنى االقتران ص=ق)س+ج(، هو انسحاب لمنحنى االقتران
 ص=ق)س( بمقدار ج وحدة إلى اليسار.

 تران ج(، هو انسحاب لمنحنى االق -منحنى االقتران ص=ق)س
 لى اليمين.إص=ق)س( بمقدار ج وحدة 

 المهارات 
 .لى اليسار  رسم االقترانات مع االنسحاب إلى اليمين وا 
 .رسم االقترانات تحتوي على خطوات تستخدم التحويالت السابقة 

األهداف 
 السلوكية

 .أن يتعرف الطالب على االنسحاب إلى اليمين و إلى اليسار 
 لجديدة للتحويل على المحور السيني. أن يحدد الطالب اإلحداثيات ا 
  أن يجد الطالب قاعدة اقتران مرسوم منحناه باالعتماد على منحنى اقتران

 آخر معروف قاعدت .
  أن يرسم الطالب منحنى اقتران معطى مستعيناً بالتحويالت الهندسية

 السابقة.
 أن يستخدم الطالب قاعدة إكمال المربع إلجراء التحويالت الهندسية 

 حاسوبال

  أن يستطيع الطالب إجراء التحويالت الهندسية )اإلنسحاب إلى اليمين و
 اإلنسحاب إلى اليسار( بواسطة البرنامج.

  أن يستطيع الطالب إجراء التحويالت الهندسية المتداخلة بواسطة
 البرنامج.
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     ( دقيقة  40، المدة الزمنية )صفر  >ج (، ج± الحصة الخامسة: التحويل ص = ق )س
 مقدمة تثير انتباه الطالب

المدة  نشاط المتعلم مدخالتي كمعلم المراجع المستخدمة
 الزمنية 

يقـوم المعلــم باسـتخدام برنــامج جيـوجيرا برســم 
ومـن ثـم يقـوم بتمثيـل  2االقتـران ق)س( = س

علــــى نفــــس  2(2-االقتــــران   ق)س( = )س
 الرسم السابق بواسطة البرنامج .

 

ئلة ومناقشــــــــات أســــــــ
 صفية:

يطلــــــب المعلــــــم مــــــن 
الطــــــــــــالب مقارنــــــــــــة 
التمثيل بين االقتـرانين 
واالخــــــــــــتالف فــــــــــــي 
 اإلحداثي السيني.  

أجوبـــــــــــــــــــــــــــــــــة  
ومناقشـــــــــــــــــــــات 

 الطلبة.

 
10 
 دقائق

 مرحلة التفاعل مع المعرفة الرياضية
المدة  نشاط المتعلم مدخالتي كمعلم المراجع المستخدمة

 الزمنية 
لبرنـامج بعـرض تمثيـل يقـوم المعلـم باسـتخدام ا

القترانين أحدهما االقتران األصلي الذي لم يجر 
عليـ  تحويـل وَاخـر قـد تـم إجـراء عليـ  تحويــل 

 هندسي مناسب  مثل : 
 ن)س( ل)س( ق)س(
 3(3-)س 3(3)س+ 3س

2s 21 s 2 31 s 
32s 2 31 s 2 33 1 s  
   
 

أســــــــئلة ومناقشــــــــات 
 صفية:

 
يطلــــــب المعلــــــم مــــــن 
الطالب تمثيل االقتران 
ق)س( بواســــــــــــــــــطة 
البرنـــــامج ومــــــن ثــــــم 
القيــــــــــــــام بتمثيــــــــــــــل 
االقتــرانين الــذي جــرى 
عليهمـــــــــا التحويــــــــــل 

قيــــــــام الطـــــــــالب 
بتمثيـل االقترانــات 
باســــــــــــــــــــــــتخدام 
البرنـــــامج لرســــــم 

 االقترانات .
 

أجوبـــــــــــــــــــــــــــــــــة  
ومناقشات الطلبة  
ويتوقـــــــــع مـــــــــن 
الطــالب مالحظـــة 

 
 
 
 
 

20 
 دقيقة
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ل)س( و ن)س(  
لمالحظـــــــــة التغييـــــــــر 
الحاصــــــــل ومقارنــــــــة 

التــــأثير علــــى مقــــدار 
 .إحداثيات االقتران

حــــــداثي تــــــأثر اإل
الســــــــــــــــــــــــــــــيني 

 والصادي.
 

مناقشة صفية: كتابـة  
األفكار الرئيسية حول 

 الموضوع .
 

 لبيتي: شرح الواجب ا
يكلـــف المعلـــم الطلبـــة 
بواجــــــب بيتــــــي مــــــن 

 .53تمارين صفحة 

يقـــــــوم الطــــــــالب 
بعــــــــــــــــــــــــــــــــرض 
اســــــــــــــــتنتاجاتهم 
وطــــرح أســــئلتهم 
حـــول الموضــــوع 
واإلجابـــــــة عــــــــن 
 أسئلة المعلم   

 
 
5 

 دقائق

 مرحلة التغذية الراجعة
فــي بدايــة الحصــة الثانيــة يقــوم المعلــم بعمــل 
مراجعـــة  ســـريعة ألهــــم األفكـــار الـــواردة فــــي 

 السابق بواسطة البرنامج الدرس
 

مراجعة سريعة وعامة 
واإلجابـــة عـــن أســـئلة 
واستفســـــارات الطلبـــــة 

 حول الدرس 

يجيب الطلبة عن 
األســــــــــــــــــــــــــــــئلة 

 المطروحة

5 
 دقائق
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 الدرس الثاني: رسم المنحنيات باستخدام التحويالت الهندسية 
 ( دقيقة   40ية )،  المدة الزمنصفر  >ج (، ج± الحصة السادسة: التحويل ص = ق )س

 مقدمة تثير انتباه الطالب
المدة  نشاط المتعلم مدخالتي كمعلم المراجع المستخدمة

 الزمنية 
يقوم المعلم باستخدام برنامج جيوجيرا 

 32sبرســـم االقتـــران  ق)س( = 
ومن ثم يقوم بتمثيل االقترانين ق)س( 

 =2 31 s  س( = وق(
2 34 1 s   علــــــى نفــــــس الرســــــم

 السابق بواسطة البرنامج.

 أسئلة ومناقشات صفية:
يطلــب المعلــم مــن الطــالب 
مقارنــــــــة التمثيــــــــل بــــــــين 
االقتـــرانين واالخـــتالف فـــي 

حداثي السيني والصادي اإل
  . 
 

أجوبــــــــــــــــــــــــــــــــــة  
ومناقشــــــــــــــــــــــات 

 الطلبة.

 
 

 دقائق 10

 مرحلة التفاعل مع المعرفة الرياضية
المدة  نشاط المتعلم مدخالتي كمعلم المراجع المستخدمة

 الزمنية 
يقوم المعلم باستخدام البرنامج بعرض 
تمثيـــــل القتـــــرانين أحـــــدهما االقتـــــران 
األصــلي الــذي لــم يجــر عليــ  تحويــل 
وَاخــــر قــــد تــــم إجــــراء عليــــ  تحويــــل 

 هندسي مناسب  مثل: 
 ل)س( ق)س(
 3(3-)س 3س

2s 22 (1 s)  
32s 2 33 1 s  

 

 أسئلة ومناقشات صفية:
يطلــب المعلــم مــن الطــالب 
اكتشـــاف قأعــــدة االقتــــران 
الثــــــاني ل)س( المرســــــوم 
باســــتخدام البرنــــامج مــــن 
خـــــــالل معرفــــــــة قأعــــــــدة 
االقتــران األساســي ق)س( 
وكــذلك عمــل مقارنــة بـــين 

 انين.  االقتر 

أجوبــــــــــــــــــــــــــــــــــة  
ومناقشــــــــــــــــــــــات 

 الطلبة.
 

 
 

 دقيقة 20

 يقــــــــوم الطــــــــالب مناقشــــة صــــفية : كتابــــة  
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األفكـــــار الرئيســـــية حـــــول 
 الموضوع .

 شرح الواجب البيتي : 
يكلـــــــف المعلـــــــم الطلبــــــــة 
بواجــب بيتــي مــن تمــارين 

 يحددها المعلم.

بعـــــــــــــــــــــــــــــــــرض 
اســــــــــــــــتنتاجاتهم 
وطــــرح أســـــئلتهم 
حــــول الموضــــوع 
واإلجابــــــــة عــــــــن 
 أسئلة المعلم   

 
 دقائق 5

 مرحلة التغذية الراجعة
في بداية الحصـة الثانيـة يقـوم المعلـم 
بعمــل مراجعــة  ســريعة ألهــم األفكــار 

فــي الــدرس الســابق بواســـطة الــواردة 
 البرنامج

مراجعــــة ســـــريعة وعامـــــة 
واإلجابـــــــة عـــــــن أســــــــئلة 
واستفســارات الطلبــة حــول 

 الدرس 

يجيب الطلبة عـن 
األســــــــــــــــــــــــــــــئلة 

 المطروحة

 دقائق 5

 
 ثاني: رسم المنحنيات باستخدام التحويالت الهندسية الدرس ال

 المحتوى الرياضي 
 االنعكاس حول محور السينات.  المفاهيم

 التعميمات
  =ق)س(، هو انعكاس  لمنحنى االقتران  -منحنى االقتران ص

 ص=ق)س( في محور السينات.

 المهارات 
 .يرسم االقتران بانعكاس  على محور السينات 
 ات تحتوي على خطوات تستخدم التحويالت السابقة.يرسم االقتران 

 

األهداف 
 السلوكية

 .أن يتعرف الطالب على االنعكاس في محور السينات 
  .أن يحدد الطالب اإلحداثيات الجديدة للتحويل على المحور الصادي 
  أن يجد الطالب قاعدة اقتران مرسوم منحناه باالعتماد على منحنى اقتران

 آخر معروف قاعدت .
 بالتحويالت الهندسية  لب منحنى اقتران معطى  مستعينا ً أن يرسم الطا
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 السابقة .

 الحاسوب

  أن يستطيع الطالب إجراء التحويالت الهندسية )االنعكاس حول محور
 السينات( بواسطة البرنامج.

  أن يستطيع الطالب إجراء التحويالت الهندسية المتداخلة بواسطة
 البرنامج.
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 دقيقة       40،  المدة الزمنية صفر  >ق )س( ، ج -التحويل ص =  الحصة السابعة:
 مقدمة تثير انتباه الطالب

المدة  نشاط المتعلم مدخالتي كمعلم المراجع المستخدمة
 الزمنية 

يقـــوم المعلـــم باســـتخدام البرنـــامج 
ومن  2برسم االقتران ق)س( = س

ثم يقوم بتمثيـل االقتـران   ق)س( 
م علـــــــى نفــــــــس الرســــــــ 2س -=

 السابق بواسطة البرنامج.

 

أســــــــئلة ومناقشــــــــات 
 صفية:

يطلــــــب المعلــــــم مــــــن 
الطالب مقارنة التمثيل 
بـــــــــــــين االقتـــــــــــــرانين 
واالخــــــــــــتالف فـــــــــــــي 
 االحداثي الصادي.  

أجوبـــــــــــــــــــــــــــــــة  
ومناقشـــــــــــــــــــات 

 الطلبة.

 
 

 دقائق 10

 مرحلة التفاعل مع المعرفة الرياضية
يقـوم المعلـم باسـتخدام )البرنــامج( 

ض تمثيـــل القتـــرانين أحـــدهما بعـــر 
االقتـــران األصـــلي الـــذي لـــم يجـــر 
عليــ  تحويــل وَاخــر قــد تــم إجــراء 
عليــــ  تحويــــل هندســــي مناســــب  

 مثل: 
 ن)س( ل)س( ق)س(
 4+3س - 3س - 3س

2s 21 s  21 1 s  

 
32s

 

2 31 s 

 
2 33 1 s  

 
 

أســــــــئلة ومناقشــــــــات 
 صفية:

 
يطلــــــب المعلــــــم مــــــن 
الطالب تمثيل االقتـران 
ق)س( بواســـــــــــــــــــطة 
برنـــــــامج )البرنـــــــامج( 
ومن ثـم القيـام بتمثيـل 
االقتــرانين الــذي جـــرى 
عليهمــــــــــا التحويــــــــــل 
ل)س( و ن)س(  
لمالحظـــــــــة التغييـــــــــر 

قيـــــــام الطــــــــالب 
بتمثيل االقترانات 
باســــــــــــــــــــــتخدام 
البرنــــامج لرســـــم 

 االقترانات .
أجوبـــــــــــــــــــــــــــــــة  
ومناقشـــــــــــــــــــات 
الطلبــة  ويتوقـــع 
مــــــــن الطـــــــــالب 
مالحظــــــة تــــــأثر 
االحــــــــــــــــــــــــداثي 
الصــــــــــــــــــــــــــادي 

 
 
 
 
 

 دقيقة 20
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الحاصـــــــــل ومقارنـــــــــة 
علـــــى مقــــدار التــــأثير 

 إحداثيات االقتران. 

 والسيني .
 

مناقشة صفية : كتابة  
األفكار الرئيسية حـول 

 الموضوع .
 

  شرح الواجب البيتي:
يكلـــف المعلـــم الطلبــــة 
بواجــــــب بيتــــــي مـــــــن 

 .55تمارين صفحة 

يقــــــوم الطـــــــالب 
بعــــــــــــــــــــــــــــــرض 
اســــــــــــــتنتاجاتهم 
وطـــرح أســـئلتهم 
حــول الموضـــوع 
واإلجابــــــة عـــــــن 

 أسئلة المعلم.
    

 
 

 دقائق 5

 مرحلة التغذية الراجعة
فـــي بدايـــة الحصـــة الثانيـــة يقـــوم 
المعلم بعمل مراجعة  سريعة ألهم 

ابق األفكار الواردة في الـدرس السـ
 بواسطة البرنامج

 

مراجعة سريعة وعامة 
واإلجابـــة عـــن أســــئلة 
واستفســـــارات الطلبـــــة 

 حول الدرس 

يجيــــــب الطلبــــــة 
عـــــــن األســــــــئلة 

 المطروحة

 دقائق 5
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 الدرس الثاني : رسم المنحنيات باستخدام التحويالت الهندسية 
 يقة      دق 40، المدة الزمنية صفر  >ق )س(، ج -الحصة السابعة: التحويل ص = 

 مقدمة تثير انتباه الطالب
المدة  نشاط المتعلم مدخالتي كمعلم المراجع المستخدمة

 الزمنية 
يقــــوم المعلــــم باســـــتخدام البرنــــامج برســـــم 

ومـــن ثـــم  32sاالقتـــران    ق)س( = 
يقـــــــــــوم بتمثيـــــــــــل االقتـــــــــــرانين ق)س( = 

2 31 s    = )2وق)س 34 1 s  
على نفس الرسم السـابق بواسـطة البرنـامج 

. 

أســــــــــئلة ومناقشـــــــــــات 
 صفية:

يطلـــــــب المعلــــــــم مــــــــن 
الطــالب مقارنــة التمثيــل 
بـــــــــــــــين االقتــــــــــــــــرانين 

حداثي واالختالف في اإل
 السيني و الصادي.  

أجوبـــــــــــــــــــــــــة  
ومناقشـــــــــــــات 

 الطلبة.

 
 

 دقائق 10

 مرحلة التفاعل مع المعرفة الرياضية
م باســـتخدام )البرنــامج( بعـــرض يقــوم المعلــ

تمثيــل القتـــرانين أحـــدهما االقتـــران األصـــلي 
الذي لم يجر علي  تحويل وَاخر قد تم إجراء 

 علي  تحويل هندسي مناسب  مثل : 
 ل)س( ق)س(
 3(3-)س-         3س
 3س -س4 س4-3س
32s 2 33 1 s   

 

أســــــــــئلة ومناقشـــــــــــات 
 ية:صف

يطلـــــــب المعلــــــــم مــــــــن 
الطـالب اكتشـاف قاعــدة 
االقتــــران الثــــاني ل)س( 
المرســــــــوم باســــــــتخدام 
)البرنــــامج( مــــن خــــالل 
معرفـــة قاعـــدة االقتـــران 
األساسي ق)س( وكذلك 
عمـــــــل مقارنــــــــة بــــــــين 

 االقترانين.  

 
 

أجوبـــــــــــــــــــــــــة  
ومناقشـــــــــــــات 

 الطلبة.

 
 

 دقيقة 20

 يقـــوم الطـــالب مناقشـــة صـــفية: كتابـــة  
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األفكــار الرئيســية حـــول 
 الموضوع .

 
 رح الواجب البيتي: ش

يكلـــــف المعلـــــم الطلبـــــة 
بواجب بيتي من تمارين 

 يحددها المعلم.

بعــــــــــــــــــــــــرض 
اســـــــتنتاجاتهم 
وطرح أسئلتهم 
حــــــــــــــــــــــــــــول 
الموضـــــــــــــــوع 
واإلجابـــة عـــن 
 أسئلة المعلم   

 
 دقائق 5

 مرحلة التغذية الراجعة
في بداية الحصة الثانية يقـوم المعلـم بعمـل 

الــواردة فــي  مراجعــة  ســريعة ألهــم األفكــار
 الدرس السابق بواسطة البرنامج

 

مراجعــة ســريعة وعامــة 
واإلجابـــــة عـــــن أســـــئلة 
واستفســـــــارات الطلبــــــــة 

 حول الدرس 

يجيـــب الطلبـــة 
عــــن األســــئلة 

 المطروحة

 دقائق 5

 
 الدرس الثاني: رسم المنحنيات باستخدام التحويالت الهندسية 

 المحتوى الرياضي 
 دات.االنعكاس حول محور الصا  المفاهيم

 التعميمات
  (هو انعكاس  لمنحنى االقتران  -منحنى االقتران ص=  ق ،)س

 ص=ق)س( في محور الصادات.

 المهارات 
 .يرسم االقتران بانعكاس  على محور الصادات 
 تحتوي على خطوات تستخدم التحويالت السابقة. التي يرسم االقترانات 

األهداف 
 السلوكية

 في محور الصادي. أن يتعرف الطالب على االنعكاس 
  .أن يحدد الطالب اإلحداثيات الجديدة للتحويل على المحور السيني 
  أن يجد الطالب قاعدة اقتران مرسوم منحناه باالعتماد على منحنى اقتران

 آخر معروف قاعدت .
  بالتحويالت الهندسية  مستعينا ً أن يرسم الطالب منحنى اقتران معطى
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 السابقة.

 الحاسوب

 لطالب إجراء التحويالت الهندسية )االنعكاس حول محور أن يستطيع ا
 الصادات( بواسطة البرنامج.

  أن يستطيع الطالب إجراء التحويالت الهندسية المتداخلة بواسطة
 البرنامج.

 
 ( دقيقة      40،  المدة الزمنية )صفر  >س(، ج -الحصة التاسعة: التحويل ص =  ق )

 مقدمة تثير انتباه الطالب
المدة  نشاط المتعلم مدخالتي كمعلم جع المستخدمةالمرا

الزمن
 ية 

يقـوم المعلـم باسـتخدام البرنـامج برسـم االقتـران 
ومـــن ثــــم يقـــوم بتمثيــــل  2(1ق)س( = )س+

علـــى نفـــس 2(1س+ -االقتـــران   ق)س( = )
 الرسم السابق بواسطة البرنامج.

 

أســــــــــئلة ومناقشــــــــــات 
 صفية:

يطلـــــــب المعلـــــــم مـــــــن 
ب مقارنــة التمثيــل الطــال

بـــــــــــــــين االقتـــــــــــــــرانين 
واالختالف في اإلحداثي 

 السيني.  

أجوبــــــــــــــــــــــــــــــــة  
ومناقشــــــــــــــــــــات 

 الطلبة.

 
 

10 
 دقائق

 مرحلة التفاعل مع المعرفة الرياضية
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يقـوم المعلـم باســتخدام البرنـامج بعـرض تمثيــل 
القترانين أحدهما االقتران األصلي الذي لم يجر 

تحويــل عليـ  تحويـل وَاخــر قـد تـم إجــراء عليـ  
 هندسي مناسب  مثل: 

 ن)س( ل)س( ق)س(
 3(4-س -) 3(1س+ -) 3(1)س+
s s 2 1 s   
3

2 s

 
322 s  323 2 s   

 

أســــــــــئلة ومناقشــــــــــات 
 صفية:
ب المعلـــــــم مـــــــن يطلـــــــ

الطــالب تمثيــل االقتــران 
ق)س( بواســـــــــــــــــــــــطة 
البرنامج ومن ثـم القيـام 
بتمثيــل االقتــرانين الــذي 
جــرى عليهمـــا التحويـــل 
ل)س( و ن)س(  
لمالحظـــــــــــة التغييـــــــــــر 
الحاصل ومقارنة مقدار 
التــأثير علـــى إحـــداثيات 

 االقتران

قيــــــــام الطــــــــالب 
بتمثيل االقترانـات 
باســـــــــــــــــــــــتخدام 
البرنـــــامج لرســـــم 

 االقترانات .
أجوبــــــــــــــــــــــــــــــــة  
ومناقشــــــــــــــــــــات 
الطلبـــة  ويتوقـــع 
مـــــــــن الطـــــــــالب 
مالحظــــــة تـــــــأثر 

حداثي السيني اإل
 والصادي .

 

 
 
 
 
 

20 
 دقيقة

مناقشـة صـفية : كتابــة  
األفكــار الرئيســية حــول 

 الموضوع.
 شرح الواجب البيتي: 

يكلــــف المعلـــــم الطلبـــــة 
بواجـــــــب بيتــــــــي مــــــــن 

 .57تمارين صفحة 

يقـــــــوم الطـــــــالب 
بعـــــــــــــــــــــــــــــــرض 
اســـــــــــــــتنتاجاتهم 
م وطــــرح أســــئلته

حـــول الموضـــوع 
واإلجابـــــــة عـــــــن 
 أسئلة المعلم   

 
 
5 

 دقائق

 مرحلة التغذية الراجعة
فــي بدايــة الحصــة الثانيــة يقــوم المعلــم بعمــل 
مراجعة  سريعة ألهم األفكار الواردة في الدرس 

 السابق بواسطة البرنامج
 

مراجعــة ســريعة وعامــة 
واإلجابــــة عـــــن أســـــئلة 
واستفســـــــارات الطلبـــــــة 

 حول الدرس 

لطلبـــــــة يجيـــــــب ا
عــــــــن األســــــــئلة 

 المطروحة

5 
 دقائق
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 الدرس الثاني : رسم المنحنيات باستخدام التحويالت الهندسية 
 ( دقيقة      40،  المدة الزمنية )صفر  >س(، ج -الحصة العاشرة: التحويل ص =  ق )

 مقدمة تثير انتباه الطالب
المدة  نشاط المتعلم مدخالتي كمعلم المراجع المستخدمة

  الزمنية
يقوم المعلـم باسـتخدام البرنـامج برسـم 

ومـــن ثـــم  sاالقتـــران   ق)س( = 
يقـــــوم بتمثيـــــل االقتــــــرانين ق)س( = 

s                = )و  ق)س
2 s   على نفس الرسم السـابق

 بواسطة البرنامج.

 أسئلة ومناقشات صفية:
يطلــب المعلــم مــن الطــالب 
مقارنــــــــة التمثيــــــــل بــــــــين 
االقتـــرانين واالخـــتالف فـــي 

 حداثي السيني. اإل

أجوبــــــــــــــــــــــــــــــــــة  
ومناقشــــــــــــــــــــــات 

 الطلبة.

 
 

 دقائق 10

 مرحلة التفاعل مع المعرفة الرياضية
يقوم المعلم باستخدام البرنامج بعرض 
تمثيـــــل القتـــــرانين أحـــــدهما االقتـــــران 
األصــلي الــذي لــم يجــر عليــ  تحويــل 

قــــد تــــم إجــــراء عليــــ  تحويــــل  واخــــر
 هندسي مناسب  مثل 

 لٍ)س( ق)س(
3

2 s 322 s  
 3(5س+ -) 3(1)س+
s 8 s   

 أسئلة ومناقشات صفية:
يطلــب المعلــم مــن الطــالب 
اكتشـــاف قأعــــدة االقتــــران 

س( المرســــــوم الثــــــاني ل)
باســــتخدام البرنــــامج مــــن 
خـــــــالل معرفــــــــة قأعــــــــدة 
االقتــران األساســي ق)س( 
وكــذلك عمــل مقارنــة بـــين 

 االقترانين.  
 

 
أجوبــــــــــــــــــــــــــــــــــة  
ومناقشــــــــــــــــــــــات 

 الطلبة.
 

 
 
 
 
 

 دقيقة 20

مناقشـــــة صـــــفية: كتابـــــة  
األفكـــــار الرئيســـــية حـــــول 

 الموضوع.

يقــــــــوم الطــــــــالب 
بعـــــــــــــــــــــــــــــــــرض 
اســــــــــــــــتنتاجاتهم 

 
 

 دقائق 5
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 شرح الواجب البيتي: 
يكلـــــــف المعلـــــــم الطلبــــــــة 
ن بواجــب بيتــي مــن تمــاري

 يحددها المعلم.

وطــــرح أســـــئلتهم 
حــــول الموضــــوع 
واإلجابــــــــة عــــــــن 
 أسئلة المعلم   

 مرحلة التغذية الراجعة
في بداية الحصـة الثانيـة يقـوم المعلـم 
بعمــل مراجعــة  ســريعة ألهــم األفكــار 
الــواردة فــي الــدرس الســابق بواســـطة 

 البرنامج
 

امـــــة مراجعــــة ســـــريعة وع
واإلجابـــــــة عـــــــن أســــــــئلة 
واستفســارات الطلبــة حــول 

 الدرس 

يجيب الطلبة عـن 
األســــــــــــــــــــــــــــــئلة 

 المطروحة

 دقائق 5

 
 الدرس الثاني: رسم المنحنيات باستخدام التحويالت الهندسية 

 المحتوى الرياضي 
 التكبير الرأسي، التصغير الرأسي.  المفاهيم

 التعميمات

 ر لمنحنى االقتران ص=ق)س( منحنى االقتران ص=  أ . ق)س(، هو تكبي
باتجاه راسي ومبتعداً عن محور السينات وبمعامل مقداره أ إذا كانت أ < 

، وتصغير بشكل رأسي ومقترباً من محور السينات وبمعامل مقداره أ إذا 1
 . 1>أ> 0كانت 

 المهارات 
 .يرسم االقتران يحتوي على تمدد أو تقلص 
 خدم التحويالت السابقة.يرسم االقترانات تحتوي على خطوات تست 

األهداف 
 السلوكية

 .أن يتعرف الطالب على التكبير الرأسي، والتصغير الرأسي 
  .أن يحدد الطالب اإلحداثيات الجديدة للتحويل على المحور الصادي 
  أن يجد الطالب قاعدة اقتران مرسوم منحناه باالعتماد على منحنى اقتران

 آخر معروف قاعدت .
  منحنى اقتران معطى مستعيناً بالتحويالت الهندسية أن يرسم الطالب

 السابقة.
أن يستطيع الطالب إجراء التحويالت الهندسية )التكبير الرأسي، التصغير   الحاسوب
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 الرأسي( بواسطة البرنامج.
  أن يستطيع الطالب إجراء التحويالت الهندسية المتداخلة بواسطة

 البرنامج.
 

 ( دقيقة      40،  المدة الزمنية )0  >= أ ق )س(، أ الحصة الحادية عشر: التحويل ص
 مقدمة تثير انتباه الطالب

المدة  نشاط المتعلم مدخالتي كمعلم المراجع المستخدمة
 الزمنية 

يقـوم المعلـم باسـتخدام البرنـامج برسـم االقتـران 
ــل االقتــران   2ق)س( = س ــم يقــوم بتمثي ومــن ث
ـــى نفـــس الرســـم الســـابق  2س2ق)س( =  عل

 سطة البرنامج.بوا

 أسئلة ومناقشات صفية:
يطلب المعلم من الطالب مقارنة 
ــــــــــرانين  ــــــــــين االقت ــــــــــل ب التمثي

حــــــــداثي واالخــــــــتالف فــــــــي اإل
 الصادي .  

ـــة  ومناقشـــات  أجوب
الطلبة  ويتوقع مـن 
الطـــــالب مالحظـــــة 

اث حــــدإضـــرب كـــل 
 2صـــــادي بالعـــــدد 
 وحدوث التكبير 

 
 
 

 دقائق 10

ســـابق يقــوم المعلــم باســـتخدام نفــس الرســم ال
ـــران    لالقتــرانين بواســطة الحاســـوب بإضــافة اقت

 2س 1/2ق)س( = 

 

 أسئلة ومناقشات صفية:
يطلب المعلم من الطالب مقارنة 
ــــــــــرانين  ــــــــــين االقت ــــــــــل ب التمثي

حــــــــداثي واالخــــــــتالف فــــــــي اإل
 الصادي . 

ـــة  ومناقشـــات  أجوب
الطلبة  ويتوقع مـن 
الطـــــالب مالحظـــــة 

حــــداث إضـــرب كـــل 
 1/2د صــادي بالعــد

 وحدوث التصغير .

 
 
 دقائق 5

 مرحلة التفاعل مع المعرفة الرياضية
 

يقـوم المعلـم باســتخدام البرنـامج بعـرض تمثيــل 
القترانين أحدهما االقتران األصلي الذي لـم يجـر 
ــ  تحويــل  ــم إجــراء علي ــد ت عليـ  تحويــل وأخــر ق

 هندسي مناسب  مثل : 
 ن)س( ل)س( ق)س(

3
s 3

s 2 3
1
2

s 

 أسئلة ومناقشات صفية:
 

يطلب المعلم مـن الطـالب تمثيـل 
االقتـــــــــــران ق)س( بواســـــــــــطة 
ــل  ــم القيـام بتمثي البرنـامج ومـن ث
االقتـــرانين الـــذي جـــرى عليهمـــا 

قيام الطـالب بتمثيـل 
االقترانـات باســتخدام 

 البرنامج.
ـــة  ومناقشـــات  أجوب
الطلبة  ويتوقع مـن 
الطـــــالب مالحظـــــة 

 
 
 

 دقيقة 15
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3 3س 2 3س 1
24 s 

 3+2س2 3-2س2 2س
 

  التحويـــــــــــــــــــل ل)س( و ن)س(
لمالحظــــــة التغييــــــر الحاصـــــــل 
ــــى  ــــأثير عل ــــدار الت ــــة مق ومقارن

 .إحداثيات االقتران

ـــــــــأثر اإل حـــــــــداثي ت
 السيني و الصادي.

 

ــة األفكــار   مناقشــة صــفية : كتاب
 موضوع .الرئيسية حول ال

 شرح الواجب البيتي : 
يكلف المعلم الطلبة بواجب بيتـي 

 . 62و  61من تمارين صفحة 

يقوم الطالب بعرض 
اســتنتاجاتهم وطــرح 
أســــــــئلتهم حـــــــــول 
ـــة  الموضـــوع واإلجاب
 عن أسئلة المعلم   

 دقائق 5

 
 مرحلة التغذية الراجعة

ــة يقــوم المعلــم بعمــل  فــي بدايــة الحصــة الثاني
م األفكـــار الـــواردة فـــي مراجعـــة  ســـريعة ألهـــ

 الدرس السابق بواسطة البرنامج
 

مراجعة سـريعة وعامـة واإلجابـة 
ــة  عــن أســئلة واستفســارات الطلب

 حول الدرس 

ـــة عـــن  يجيــب الطلب
 األسئلة المطروحة.

 دقائق 5
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 الدرس الثاني: رسم المنحنيات باستخدام التحويالت الهندسية 
 ( دقيقة     40،  المدة الزمنية )0  >= أ ق )س(،  أ الحصة الثانية عشر: التحويل ص

 مقدمة تثير اهتمام الطالب 
المدة  نشاط المتعلم مدخالتي كمعلم المراجع المستخدمة

 الزمنية 
يقـــوم المعلـــم باســـتخدام البرنـــامج 

 sبرسم االقتران ق)س( = 
وكمــــــا يقـــــــوم بتمثيــــــل االقتـــــــران            

3 س(=ق) 22 s  
 

 أسئلة ومناقشات صفية:
يطلـــب المعلـــم مـــن الطـــالب 
تمثيــــــل االقتــــــرانين وكــــــذلك 
يطلــــب مــــن الطــــالب  ذكــــر 
مجموعة التحويالت المركبـة 
التي يحتويها االقتران الثاني 
ومقارنة تمثيل االقتران األول 

 بالثاني. 
  

يقـــــوم الطـــــالب . 1
بتمثيــــل االقترانــــات 

اســـــطة الســـــابقة بو 
 البرنامج .

. مشـــــــــــــــــــــــاركة 2
الطــالب المعلــم فــي 
المناقشــة و إجابـــة 
الطالب على أسئلة 

 المعلم 

 
 

 دقائق 15

 مرحلة التفاعل مع المعرفة الرياضية
المدة  نشاط المتعلم مدخالتي كمعلم المراجع المستخدمة

 الزمنية
يقـــوم المعلـــم باســـتخدام البرنـــامج 
بعـــرض تمثيـــل القتـــرانين أحـــدهما 

ان األصـــلي الـــذي لـــم يجـــر االقتـــر 
عليــ  تحويــل وآخــر قــد تــم إجــراء 
علي  تحويل هندسي مناسب  مثل 

 : 
 ل)س( ق)س(

3
s 3

s 2 

 أسئلة ومناقشات صفية:
يطلـــب المعلـــم مـــن الطـــالب 
اكتشـــــاف قأعـــــدة االقتــــــران 
الثـــــــــاني ل)س( المرســـــــــوم 
باستخدام البرنامج من خالل 
معرفـــــــة قأعـــــــدة االقتــــــــران 
األساســــــي ق)س( وكــــــذلك 
عمــل مقارنــة بــين االقتــرانين  

يقــــــوم الطــــــالب  1
بتمثيــــل االقترانــــات 
الســـــابقة بواســـــطة 

 البرنامج .
. مشـــــــــــــــــــــــاركة 2

الطــالب المعلــم فــي 
المناقشــة و إجابـــة 
الطالب على أسئلة 

 
 
 
 

 دقائق 15
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 3س 2 3س
-2(1-س4) 2س

1 
 

 المعلم  .  

بــــــة مناقشــــــة صــــــفية : كتا 
األفكـــــــار الرئيســـــــية حـــــــول 

 الموضوع .
 شرح الواجب البيتي: 

يكلـف المعلــم الطلبــة بواجــب 
بيتـــي مـــن تمـــارين صــــفحة 

 .62و  61

يقــــــــــوم الطــــــــــالب 
بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرض 
استنتاجاتهم وطـرح 
أســــــــئلتهم حــــــــول 
الموضــوع واإلجابــة 
 عن أسئلة المعلم   

 
 دقائق 5

 مرحلة التغذية الراجعة 
فـــي بدايـــة الحصـــة الثانيـــة يقـــوم 

لم بعمل مراجعة  سريعة ألهم المع
األفكار الواردة في الـدرس السـابق 

 بواسطة البرنامج

مراجعــــــة ســــــريعة وعامـــــــة 
واإلجابـــــــــة عـــــــــن أســـــــــئلة 
واستفســــارات الطلبــــة حــــول 

 الدرس 
 

يجيــب الطلبــة عـــن 
 األسئلة المطروحة 

 
 دقائق  5
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 الدرس الثالث: إشارة االقتران  
 إشارة االقتران الخطي .1

 لرياضي المحتوى ا
 إشارة االقتران الخطي.  المفاهيم

 التعميمات
  تكون إشارة االقتران ق)س(= أس+ب، هي نفس إشارة) أ (على يمين

صفر االقتران وعكس إشارة) أ (على يسار صفر االقتران وال يوجد إشارة 
 عند صفر االقتران.

 المهارات 
 .يرسم االقتران الخطي 
 ن الموجبة والسالبة.يحدد من خالل الرسم إشارة االقترا 

األهداف 
 السلوكية

  .أن يتعرف الطالب على إشارة االقتران الخطي 
 .ان يجد الطالب إشارة األقتران الخطي 
 .ان يحدد الطالب  بناًء على الرسم  تقرير إشارة االقتران  الخطي 

 الحاسوب
 .أن يرسم الطالب االقترانات الخطية بواسطة البرنامج 
 لبرنامج في تحديد إشارة االقتران الخطي.أن يستخدم الطالب ا 
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 الحصة الثالثة عشر: إشارة االقتران الخطي 
 مقدمة تثير انتباه الطالب

المدة  نشاط المتعلم مدخالتي كمعلم المراجع المستخدمة
 الزمنية 

ــــة ســــريعة  لحــــل  ــــإجراء مراجع ــــم ب ــــوم المعل يق
 المعادلة الخطية   

 أسئلة ومناقشات صفية.
 

ـــة  ومناقشـــات  أجوب
 الطلبة.

 دقائق 10

ــامج برســم االقتــران  ــم باســتخدام البرن يقــوم المعل
 4-س2الخطي ق)س( = 

 

يحـدد المعلـم مـن خـالل الرســم 
المجــــــال الموجــــــب لالقتــــــران 
ــــوق  والمجـــال الســــالب لـــ  )ف
محــور الســينات، تحــت محــور 

 السينات (.
يطلب المعلم من الطـالب رسـم 

 الخطي.  االقتران
يكتب المعلم قأعـدة البحـث فـي 

 إشارة االقتران الخطي. 

ـــة  ومناقشـــات  أجوب
الطلبة  ويتوقـع مـن 
الطلبــة القــدرة علــى 
ــــــــــران  رســــــــــم االقت
ـــــامج  بواســــطة البرن
وتحديـــــــد المجــــــــال 
الموجـــــب والمجـــــال 

 السالب .
 

 
 
 دقائق 5

 مرحلة التفاعل مع المعرفة الرياضية
رسـم مجموعـة يقوم المعلـم باسـتخدام البرنـامج ب

 من االقترانات الخطية مثل: 
 س -4ق)س(=  

 4-س2ق)س(= 
 1س+5ق)س(= 
  س2-8ق)س(= 

 أسئلة ومناقشات صفية:
ــــب المعلــــم مــــن الطــــالب  يطل
ــــــــــات ق)س(  ــــــــــل االقتران تمثي
ــــم  ــــامج ومــــن ث بواســــطة البرن
 .القيام بتحديد إشارة االقتران 

قيـام الطـالب بتمثيـل 
ــات باســتخدام  االقتران

 البرنامج 
ـــة  ومناقشـــات  أجوب

 الطلبة.

 
 
 

 دقيقة 15

مناقشة صفية : كتابة األفكـار  
 الرئيسية حول الموضوع .

 شرح الواجب البيتي: 
ـــة بواجـــب  ـــم الطلب ـــف المعل يكل

و 68بيتي من تمارين صـفحة 
ــــي  مجموعــــة مــــن األســــئلة ف
ـــــــاد صـــــــياغتها  الوحـــــــدة المع

 بواسطة  البرنامج.

يقوم الطالب بعرض 
اســتنتاجاتهم وطـــرح 

لتهم حـــــــــول أســـــــــئ
الموضـــوع واإلجابـــة 
 عن أسئلة المعلم   

 دقائق 5
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 مرحلة التغذية الراجعة
ـــم بعمـــل  ـــوم المعل ـــة الحصـــة الثانيــة يق فــي بداي
مراجعة  سريعة ألهم األفكار الـواردة فـي الـدرس 

 السابق بواسطة البرنامج

مراجعة سريعة وعامة واإلجابة 
 عن أسئلة واستفسارات الطلبة 

ـــة عـــن  ـــب الطلب يجي
 ألسئلة المطروحة.ا

 دقائق 5

 
 الدرس الثالث: إشارة االقتران  

 إشارة االقتران التربيعي .2
 المحتوى الرياضي 

 إشارة االقتران التربيعي.  المفاهيم

 التعميمات

 +ب س +ج كالتالي:2تتلخص إشارة االقتران ق)س(= أس
 فان إشارة االقتران هي نفس إشارة أ. 0أ>4-2إذا كان ب 
 فان إشارة االقتران هي نفس إشارة أ ما عـدا صـفر  0أ= 4-2إذا كانت ب

 االقتران الوحيد، حيث ال إشارة لالقتران ق.
 فان لالقتران صفرين حقيقين مختلفين وتكون إشارة  0أ< 4-2إذا كانت ب

االقتران ق مخالفة إلشارة أ بين صفرين ومشابه  إلشارة أ خارج الصفرين 
   وال إشارة لالقتران ق عند الصفرين.

 المهارات 
 .يرسم االقتران التربيعي 
 .يحدد من خالل الرسم أصفار االقتران إن وجد 
 .يحدد من خالل الرسم إشارة االقتران الموجبة والسالبة 

األهداف 
 السلوكية

 .أن يتعرف الطالب على إشارة االقتران التربيعي 
 .ان يجد الطالب إشارة األقتران التربيعي حسب جذور االقتران 
 حل الطالب متباينة تربيعية .أن ي 
 .ان يكتب الطالب تقرير إشارة االقتران  التربيعي 
 

 الحاسوب
 .أن يرسم الطالب االقترانات التربيعية بواسطة البرنامج 
 .أن يستخدم الطالب البرنامج في تحديد إشارة االقتران التربيعي 
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 ( دقيقة     40ة )الحصة الرابعة عشر: إشارة االقتران التربيعية، المدة الزمني
 مقدمة تثير انتباه الطالب

المدة  نشاط المتعلم مدخالتي كمعلم المراجع المستخدمة
 الزمنية 

يقوم المعلم بـإجراء مراجعـة سـريعة  لحـل 
 المعادلة التربيعية    

 أسئلة ومناقشات صفية.
 

أجوبــــــــــــــــــــــــــــــــة  
ومناقشــــــــــــــــــــات 

 الطلبة.

10 
 دقائق

يقـــوم المعلـــم باســــتخدام البرنـــامج برســــم 
 – 2االقتــــــــــران التربيعــــــــــي ق)س( = س

 3س+7

 

يحــدد المعلــم مــن خـــالل 
الرســـم المجـــال الموجـــب 
لالقتـران والمجـال السـالب 
لـــــــــ  )فـــــــــوق محـــــــــور 
الســـينات، تحــــت محــــور 

 السينات (.
يطلب المعلم مـن الطـالب 
 رسم االقتران التربيعي. 

يكتــــــب المعلــــــم قأعـــــــدة 
البحث في إشارة االقتـران 

 . التربيعي

أجوبــــــــــــــــــــــــــــــــة  
ومناقشــــــــــــــــــــات 
الطلبـــة  ويتوقـــع 
من الطلبة القدرة 
علـــــــــــى رســـــــــــم 
االقتــران بواســطة 
البرنـامج وتحديــد 
المجــال الموجـــب 
 والمجال السالب.

 

 
 
 دقائق 5

 مرحلة التفاعل مع المعرفة الرياضية
يقـــوم المعلـــم باســــتخدام البرنـــامج برســــم 

 مجموعة من االقترانات الخطية مثل: 
 12-+س2ق)س(= س 

 5س+2+2(= سق)س
 5-س3+2س3ق)س(= 
  2س2-8ق)س(= 

 أسئلة ومناقشات صفية:
يطلب المعلم مـن الطـالب 
تمثيــل االقترانــات ق)س( 
بواسطة البرنامج ومن ثم 
القيــــــام بتحديــــــد إشــــــارة 

 .االقتران 

قيــــــــام الطــــــــالب 
بتمثيل االقترانـات 
باســـــــــــــــــــــــتخدام 

 البرنامج 
أجوبــــــــــــــــــــــــــــــــة  
ومناقشــــــــــــــــــــات 

 
 
 

15 
 دقيقة
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 الطلبة.
فية : كتابـــة مناقشـــة صـــ 

األفكـــار الرئيســــية حــــول 
 الموضوع .

 شرح الواجب البيتي : 
يكلــــــف المعلــــــم الطلبــــــة 
بواجـب بيتـي مـن تمـارين 

و مجموعــــة 68صــــفحة 
مــن األســئلة فــي الوحــدة 

لمعاد صياغتها بواسـطة  ا
 البرنامج.

يقـــــــوم الطـــــــالب 
بعـــــــــــــــــــــــــــــــرض 
اســـــــــــــــتنتاجاتهم 
وطــــرح أســــئلتهم 
حـــول الموضـــوع 
واإلجابـــــــة عـــــــن 
 أسئلة المعلم   

 دقائق 5

 مرحلة التغذية الراجعة
في بداية الحصة الثانية يقوم المعلم بعمل 
مراجعـة  سـريعة ألهـم األفكـار الـواردة فـي 

 الدرس السابق بواسطة البرنامج
 

مراجعـــة ســـريعة وعامـــة 
واإلجابــــــة عــــــن أســــــئلة 
واستفسارات الطلبة حول 

 الدرس 

يجيـــــــب الطلبـــــــة 
عــــــــن األســــــــئلة 

 المطروحة.

 دقائق 5
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 الدرس الثالث: إشارة االقتران  
 ( دقيقة     40الحصة الخامسة عشر: إشارة االقتران التربيعي، المدة الزمنية )
 مقدمة تثير انتباه الطالب

المدة  نشاط المتعلم مدخالتي كمعلم المراجع المستخدمة
 الزمنية 

يقــــوم المعلــــم باســــتخدام البرنــــامج برســــم 
 2س2-3االقتران التربيعي ق)س( = 

 

يحـدد المعلـم مـن خـالل 
الرســم المجــال الموجــب 
لالقتـــــــــــران والمجـــــــــــال 
السالب ل  )فوق محور 
الســينات، تحــت محــور 

 السينات (.
يطلـــــــب المعلـــــــم مـــــــن 
الطـــالب رســـم االقتــــران 

 التربيعي. 

أجوبـــة  ومناقشـــات 
الطلبـة  ويتوقـع مـن 
الطلبــة القـــدرة علـــى 
رســــــــــــم االقتــــــــــــران 
بواســـــطة البرنــــــامج 

تحديــــــــد المجــــــــال و 
الموجــــــب والمجــــــال 

 السالب.
 

 
 

10 
 دقائق

 مرحلة التفاعل مع المعرفة الرياضية
يقــــوم المعلــــم باســــتخدام البرنــــامج برســــم 
 مجموعة من المتباينات التربيعية  مثل : 

  
 1≥12-س2+2س
 0 ≤5س+2+2س
 2س ≤س 
  1 ≤2س -س2

أســــــــــئلة ومناقشــــــــــات 
 صفية:

يقــــــوم المعلــــــم برســــــم 
ســـــــــطة االقترانــــــــات بوا

البرنــامج ومــن ثــم يجــد 
مــــــــن خــــــــالل الرســــــــم 
مجموعـــــة الحـــــل لكـــــل 

 متباينة.
يطلـــــــب المعلـــــــم مـــــــن 
الطـــــــــــــــالب تمثيـــــــــــــــل 

قيـام الطـالب بتمثيــل 
االقترانـات باســتخدام 

 البرنامج.
 

القيـام بتحديـد إشـارة 
 االقتران.

 
 

ت أجوبـــة  ومناقشـــا
 الطلبة.

 
 
 

20 
 دقيقة
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االقترانـــــــــــــــــــات ق)س( 
بواسـطة البرنــامج ومــن 
ثم القيـام بتحديـد إشـارة 

 .االقتران

 

مناقشـة صـفية : كتابــة  
األفكــار الرئيســية حــول 

 الموضوع .
 شرح الواجب البيتي: 

يكلــــف المعلـــــم الطلبـــــة 
بواجـــــــب بيتــــــــي مــــــــن 

و 68تمــــارين صــــفحة 
مجموعـــة مـــن األســـئلة 
فــــــي الوحــــــدة المعــــــاد 
صـــــــــياغتها بواســـــــــطة  

 البرنامج.

يقوم الطالب بعـرض 
اســتنتاجاتهم وطـــرح 
أســــــــــئلتهم حــــــــــول 

ضـــوع واإلجابـــة المو 
 عن أسئلة المعلم   

5 
 دقائق

 مرحلة التغذية الراجعة
في بداية الحصة الثانية يقوم المعلم بعمل 
مراجعـة  ســريعة ألهـم األفكــار الـواردة فــي 

 الدرس السابق بواسطة البرنامج
 

مراجعــة ســريعة وعامــة 
واإلجابــــة عـــــن أســـــئلة 
واستفســـــــارات الطلبـــــــة 

 حول الدرس 

يجيـــب الطلبـــة عــــن 
 سئلة المطروحة.األ

5 
 دقائق
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 لدرس الثالث: إشارة االقترانا
 إشارة االقتران النسبي .3

 المحتوى الرياضي 
 إشارة االقتران النسبي.  المفاهيم

 المهارات 
 .يحدد إشارة البسط 
 .يحدد إشارة المقام 
 .يحدد من خالل الرسم إشارة االقتران النسبي 

األهداف 
 السلوكية

 لى إشارة االقتران النسبي.أن يتعرف الطالب ع 
 .ان يجد الطالب إشارة االقتران النسبي 
 .أن يحل الطالب متباينة نسبية 
 .ان يكتب الطالب بناًء على الرسم  تقرير إشارة االقتران  النسبي 

 الحاسوب
 .أن يرسم الطالب االقترانات النسبية بواسطة البرنامج 
 القتران النسبي.أن يستخدم الطالب البرنامج في تحديد إشارة ا 
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 ( دقيقة     40الحصة السادس عشر: إشارة االقتران النسبي، المدة الزمنية )
 مقدمة تثير انتباه الطالب

المدة  نشاط المتعلم مدخالتي كمعلم المراجع المستخدمة
 الزمنية 

ــإجراء مراجعــة ســريعة  إليجــاد إشــارة  ــم ب يقــوم المعل
 يعي.االقتران الخطي والترب

 أسئلة ومناقشات صفية.
 

ـــة  ومناقشـــات  أجوب
 الطلبة.

 دقائق 5

ــــران  ــــم باســــتخدام البرنـــامج برســــم االقت يقـــوم المعل
3النسبي ق)س( =  s

5 s



 

 

يحدد المعلم من خـالل الرسـم 
المجـــــال الموجـــــب لالقتـــــران 
ـــوق  ـــ  )ف والمجـــال الســـالب ل

ور محور السـينات، تحـت محـ
الســـينات ( لكـــل مـــن البســـط 

 والمقام.
يطلـــب المعلـــم مـــن الطــــالب 
ــــــــران النســــــــبي  رســــــــم االقت

 باستخدام البرنامج. 
ـــم قأعـــدة الـــدمج  ـــب المعل يكت

 بين إشارة البسط والمقام .

ـــة  ومناقشـــات  أجوب
الطلبة  ويتوقـع مـن 
الطلبــة القــدرة علــى 
ــــــــــران  رســــــــــم االقت
 بواسطة البرنامج.

 

 
 

 دقائق 10

 مع المعرفة الرياضيةمرحلة التفاعل 
يقوم المعلم باسـتخدام البرنـامج برسـم مجموعـة مـن 

 االقترانات النسبية مثل: 

2ق)س( = 
2 s

3 s4 s


 
 

 

2ق)س( = 
5 s

15 s2 s


 
 

 

1ق)س( =  s
3 s



 

 أسئلة ومناقشات صفية:
يطلـــب المعلـــم مـــن الطــــالب 

)س( تمثيــــــــل االقترانــــــــات ق
بواســـطة البرنـــامج ومـــن ثـــم 
ــام بتحديــد إشــارة االقتــران  القي
النسبي من خالل دمـج إشـارة 
اقتران البسط مع إشارة اقتـران 

 .المقام   
 

قيـام الطـالب بتمثيـل 
ــات باســتخدام  االقتران

 البرنامج.
ـــع مـــن الطلبـــة  يتوق
ـــى تحديـــد  ـــدرة عل الق
ـــــــــران  إشـــــــــارة االقت
النســبي مـــن خـــالل 
دمــج إشـــارة البســـط 

 م.والمقا
ـــة  ومناقشـــات  أجوب

 الطلبة.
 

 
 
 

 دقيقة 15

مناقشــــــة صــــــفية : كتابــــــة  
ـــــــار الرئيســـــــية حـــــــول  األفك

 الموضوع.

يقوم الطالب بعرض 
 اســتنتاجاتهم وطـــرح
أســـــــــئلتهم حـــــــــول 

 دقائق 5
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 شرح الواجب البيتي: 
يكلــف المعلــم الطلبــة بواجــب 

 70بيتي من تمـارين صـفحة 
و مجموعـة مــن األسـئلة فــي 
ــــــاد صــــــياغتها  الوحــــــدة المع

 بواسطة  البرنامج.

الموضـــوع واإلجابـــة 
 عن أسئلة المعلم   

 مرحلة التغذية الراجعة
في بدايـة الحصـة الثانيـة يقـوم المعلـم بعمـل مراجعـة  
ـــدرس الســـابق  ـــواردة فــي ال ســريعة ألهـــم األفكــار ال

 بواسطة البرنامج
 

مراجعــــــة ســــــريعة وعامـــــــة 
ـــــــــة عـــــــــن أســـــــــئلة  واإلجاب
ـــــة حـــــول  واستفســـــارات الطلب

 الدرس 

ـــة عـــن ي ـــب الطلب جي
 األسئلة المطروحة.

 دقائق 5

 
 الدرس الثالث: إشارة االقتران  

 ( دقيقة.     40الحصة السابعة عشر: إشارة االقتران النسبي، المدة الزمنية )
 مقدمة تثير انتباه الطالب

المدة  نشاط المتعلم مدخالتي كمعلم المراجع المستخدمة
 الزمنية 

برنـــامج برســــم يقـــوم المعلـــم باســــتخدام ال
 االقتران النسبي 

ق)س( = 
2

2 s
3 s4 s



 
 

 

 

يحــدد المعلــم مــن خـــالل 
الرســـم المجـــال الموجـــب 
لالقتـران والمجـال السـالب 
لـــــــــ  )فـــــــــوق محـــــــــور 
الســـينات، تحــــت محــــور 
الســــــينات ( لكـــــــل مـــــــن 

 البسط والمقام.
 

يطلب المعلم مـن الطـالب 
رســـــم االقتـــــران النســـــبي 

 تخدام البرنامج. باس

أجوبــــــــــــــــــــــــــــــــة  
ومناقشــــــــــــــــــــات 

 الطلبة.
 

يتوقع من الطلبة 
القـدرة علـى رسـم 
االقتــران بواســطة 
البرنـامج وتحديــد 
المجــال الموجـــب 
والسـالب لالقتـران 
النســـــــــبي مـــــــــن 

 
 
 دقائق 5
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خالل دمج إشارة 
 البسط والمقام.

 مرحلة التفاعل مع المعرفة الرياضية
 يقـــوم المعلـــم باســــتخدام البرنـــامج برســــم
 مجموعة من االمتباينات النسبية مثل: 

  

2
2 s

3 s4 s


 
≥1 

 

2
5 s

15 s2 s


 
≤0 

 
1 s
3 s



≤0 

 أسئلة ومناقشات صفية:
يقــــــــوم المعلــــــــم برســــــــم 
االقترانـــــــــــات بواســـــــــــطة 
البرنامج ومن ثم يجد من 
خــــالل الرســــم مجموعــــة 

 الحل لكل متباينة .
مـن الطـالب يطلب المعلم 

تمثيــل االقترانــات ق)س( 
بواسطة البرنامج ومن ثم 
القيــــــام بتحديــــــد إشــــــارة 

 .االقتران 

قيــــــــام الطــــــــالب 
بتمثيل االقترانـات 
باســـــــــــــــــــــــتخدام 

 البرنامج .
يتوقع من الطلبة 
القـــــــــدرة علـــــــــى 
تحديـــــــد إشـــــــارة 
االقتـــران النســـبي 
مــن خــالل دمـــج 
إشـــــــارة البســـــــط 

 والمقام 
أجوبــــــــــــــــــــــــــــــــة  
ومناقشــــــــــــــــــــات 

 الطلبة.

 
 
 

15 
 يقةدق

مناقشـــة صـــفية : كتابـــة  
األفكـــار الرئيســــية حــــول 

 الموضوع.
 

 شرح الواجب البيتي: 
يكلــــــف المعلــــــم الطلبــــــة 
بواجـب بيتـي مـن تمـارين 

و مجموعــة  70صــفحة 

يقـــــــوم الطـــــــالب 
بعـــــــــــــــــــــــــــــــرض 
اســـــــــــــــتنتاجاتهم 
وطــــرح أســــئلتهم 
حـــول الموضـــوع 
واإلجابـــــــة عـــــــن 

 ئلة المعلم   أس

 دقائق 5
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مــن األســئلة فــي الوحــدة 
لمعاد صياغتها بواسـطة  ا

 البرنامج.
 مرحلة التغذية الراجعة

في بداية الحصة الثانية يقوم المعلم بعمل 
مراجعـة  سـريعة ألهـم األفكـار الـواردة فـي 

 الدرس السابق بواسطة البرنامج
 

مراجعـــة ســـريعة وعامـــة 
واإلجابــــــة عــــــن أســــــئلة 
واستفسارات الطلبة حول 

 الدرس 

يجيـــــــب الطلبـــــــة 
عــــــــن األســــــــئلة 

 المطروحة.

 قائقد 5

 
 الدرس الرابع: اقتران متعدد القاعدة:   

 إقر ع  علقدنب علنااقب .1
 المحتوى الرياضي 

 اقتران القيمة المطلقة.  المفاهيم

 التعميمات
 0 ≤س،        س                      

 |س| =          
   0س،       س >  -  

 المهارات 
 .رسم اقتران قيمة مطلقة القتران خطي 
 تران قيمة مطلقة القتران تربيعي.رسم اق 

األهداف 
 السلوكية

 .أن يتعرف الطالب على اقتران القيمة المطلقة 
 .أن يرسم الطالب اقتران القيمة المطلقة لالقتران الخطي 
 .أن يرسم الطالب اقتران القيمة المطلقة لالقتران التربيعي 
 طلقة.أن يكتب الطالب بناًء على الرسم تعريف اقتران القيمة الم 
  أن يرسم الطالب منحنى اقتران القيمة المطلقة  مستعينًا بالتحويالت

 الهندسية السابقة.
 أن يرسم الطالب اقتران القيمة المطلقة بواسطة البرنامج.  الحاسوب
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  أن يستخدم الطالب البرنامج في إجراء التحويالت الهندسية على اقتران
 القيمة المطلقة.

 
  ع  علقدنب علنااقب:عللصب علاذنلب عش : عقر

 مقدمة تثير انتباه الطالب
المدة  نشاط المتعلم مدخالتي كمعلم المراجع المستخدمة

 الزمنية 
يقـــــوم المعلـــــم بإعطـــــاء مراجعـــــة لمفهـــــوم 

 االنعكاس في محور السينات.
يعطــي المعلــم مجموعــة مــن األمثلــة  حــول 

 القيمة المطلقة.  

أســـــــــــئلة ومناقشـــــــــــات 
 صفية.

 
 

أجوبـــــــــــــــــــــــــــــــة  
ت ومناقشـــــــــــــــــــا

 الطلبة.
 

10 
 دقائق

 

 مرحلة التفاعل مع المعرفة الرياضية
 

المدة  نشاط المتعلم مدخالتي كمعلم المراجع المستخدمة
 الزمنية 

يرســم المعلــم مـــن خــالل البرنــامج االقتـــران 
ق)س( = | ق)س( = س  و االقتــــــــــــران  

 . س|
 

 

يبـين المعلـم كيفيـة رســم 
 اقتـــران القيمـــة المطلقـــة
بواســـــــطة البرنــــــــامج و 
كـذلك يوضــح الفـرق مــا 
بـــــين االقتـــــران الخطـــــي 
واالقتـــــــــــــران القيمـــــــــــــة 

 المطلقة.
 

أســـــــــــئلة ومناقشـــــــــــات 
 صفية.

يتوقــــــــــع مــــــــــن 
الطلبــــــة القيـــــــام 
برســـــم االقتـــــران 
وكـــــذلك تحديـــــد 
الفـــــــــرق بـــــــــين 

 االقترانين. 
 
 
جوبة أ

ومناقشات 

 دقائق10
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 الطلبة. 

يقــــوم المعلــــم باســـــتخدام البرنــــامج برســـــم 
 اقترانات اكبرعدد صحيح مثل:  مجموعة من

 | س|ق)س(= 
 س|2| ق)س(= 

1|-ق)س(= 
2

 2+س|

  6-|4-س2|4ق)س(= 

أســـــــــــئلة ومناقشـــــــــــات 
 صفية:

 
يطلــــــــب المعلــــــــم مــــــــن 
الطالب تمثيل االقترانـات 
ق)س( بواســـــــــــــــــــــــــطة 
البرنامج ومن ثـم تحديـد 
اثـــــر التحـــــويالت علـــــى 

 .صلي  االقتران األ

قيـــــــام الطـــــــالب 
بتمثيل االقترانات 
باســـــــــــــــــــــتخدام 

 البرنامج.
ويتوقــــــــع مــــــــن 
الطــــالب معرفــــة 
التحــويالت التــي 

ثــــــــــرت علــــــــــى أ
 منحنى االقتران.

أجوبـــــــــــــــــــــــــــــــة  
ومناقشـــــــــــــــــــات 

 الطلبة.

 
 
 

10 
 دقيقة

مناقشـــة صـــفية: كتابـــة  
األفكـــار الرئيســـية حـــول 

 الموضوع.
 شرح الواجب البيتي: 

يكلـــــف المعلـــــم الطلبـــــة 
بواجب بيتي من تمـارين 

مجموعـــة و 74صــفحة 
من األسـئلة فـي الوحـدة 
المعــــــــــــاد صـــــــــــــياغتها 

 بواسطة  البرنامج.

يقــــــوم الطــــــالب 
بعــــــــــــــــــــــــــــــرض 
اســـــــــــــتنتاجاتهم 
وطـــرح أســـئلتهم 
حــول الموضــوع 
واإلجابــــــة عــــــن 
 أسئلة المعلم   

 دقائق 5

 مرحلة التغذية الراجعة
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في بداية الحصة الثانية يقـوم المعلـم بعمـل 
مراجعــة  ســريعة ألهــم األفكــار الــواردة فــي 

 رس السابق بواسطة البرنامجالد
 

مراجعــة ســريعة وعامـــة 
واإلجابـــــة عـــــن أســـــئلة 
واستفســــــــارات الطلبــــــــة 

 .حول الدرس 

يجيــــــب الطلبــــــة 
عـــــــن األســـــــئلة 

 المطروحة.

 دقائق 5

 
 الدرس الرابع: اقتران متعدد القاعدة   

 الحصة التاسعة عشر: اقتران القيمة المطلقة  
 مقدمة تثير انتباه الطالب

المدة  نشاط المتعلم مدخالتي كمعلم تخدمةالمراجع المس
 الزمنية 

يرسم المعلم من خالل البرنامج االقتران 
و االقتران            1-س2ق)س( = 
 . |1-س 2ق)س( = |

 

يبــين المعلــم كيفيــة رســم اقتــران 
القيمة المطلقة بواسـطة البرنـامج 
ـــين  و كــذلك يوضــح الفــرق مــا ب

ــران الخطــي  ــران القيمــة االقت واالقت
 المطلقة.

 أسئلة ومناقشات صفية.

يتوقــــع مــــن الطلبــــة 
ــام برســم االقتــران  القي
وكــذلك تحديــد الفــرق 

 بين االقترانين. 
أجوبــــــة ومناقشــــــات 

 الطلبة.

 
 دقائق 10
 

 مرحلة التفاعل مع المعرفة الرياضية
المدة  نشاط المتعلم مدخالتي كمعلم المراجع المستخدمة

 الزمنية 
لمعلــم مــن خــالل البرنــامج االقتــران يرســم ا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــران    4-2ق)س( = س              و االقت
 . |4-2سق)س( = | 

 

ـــين  ـــرق مــا ب يوضــح  المعلــم الف
االقتـران التربيعـي واقتـران  القيمــة 

 المطلقة لالقتران التربيعي.
 أسئلة ومناقشات صفية.

 

يتوقــــع مــــن الطلبــــة 
ــام برســم االقتــران  القي
وكــذلك تحديــد الفــرق 

 االقترانين. بين 
اجوبــــــة ومناقشــــــات 

 الطلبة .

 
 دقائق10
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ــــوم المعلــــم باســــتخدام البرنــــامج برســــم  يق
 مجموعة من اقترانات اكبرعدد صحيح مثل: 

 |4-س4-2س| ق)س(= 
 |4-س4-2س| -ق)س(= 
 2+|4-2س| -ق)س(= 
  6-|4-2س| 4ق)س(= 

 أسئلة ومناقشات صفية:
 

ــل  ــم مـن الطــالب تمثي يطلـب المعل
)س( بواســــــــــطة االقترانــــــــــات ق

ــــر  ــــد اث البرنـــامج ومــــن ثـــم تحدي
 .صليالتحويالت على االقتران األ

ـــل  قيــام الطـــالب بتمثي
ــــات باســــتخدام  االقتران

 البرنامج .
ويتوقــع مـــن الطـــالب 
معرفــــــة التحــــــويالت 
ــــــى  ــــــرت عل ــــــي اث الت

 منحنى االقتران.
ـــــة  ومناقشـــــات  أجوب

 الطلبة.

 
 
 

 دقيقة 10

ـــار   مناقشــة صــفية : كتابــة األفك
 حول الموضوع .الرئيسية 

 شرح الواجب البيتي : 
يكلف المعلم الطلبـة بواجـب بيتـي 

و 74مـــــــن تمـــــــارين صــــــــفحة 
مجموعة من األسئلة فـي الوحـدة 
ــــــــاد صــــــــياغتها بواســــــــطة   المع

 البرنامج   .

يقــوم الطــالب بعــرض 
اســــتنتاجاتهم وطـــــرح 
أســـــــــــئلتهم حـــــــــــول 
الموضـــــوع واإلجابـــــة 
 عن أسئلة المعلم   

 دقائق 5

 اجعةمرحلة التغذية الر 
في بدايـة الحصـة الثانيـة يقـوم المعلـم بعمـل 
مراجعــة  ســريعة ألهــم األفكــار الــواردة فــي 

 السابق بواسطة البرنامج الدرس

ــة  مراجعــة ســريعة وعامــة واإلجاب
ـــة عــن أســئ لة واستفســارات الطلب

 حول الدرس

ــــب الطلبــــة عــــن  يجي
 األسئلة المطروحة.

 دقائق 5
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 قاعدة  الدرس الرابع: اقتران متعدد ال
 اقتران اكبر عدد صحيح .2

 المحتوى الرياضي 
 اقتران اكبر عدد صحيح  المفاهيم

 التعميمات

 

 المهارات 
 .رسم اقتران اكبر عدد صحيح 
 
 

األهداف 
 السلوكية

  .أن يتعرف الطالب على اقتران أكبر عدد صحيح 
 .أن يرسم الطالب اقتران أكبر عدد صحيح 
 لب  بناًء على الرسم تعريف اقتران اكبر عدد صحيح.أن يكتب الطا 
  أن يرسم الطالب منحنى اقتران اكبر عدد صحيح  مستعيناً بالتحويالت

 الهندسية السابقة .

 الحاسوب
 .أن يرسم الطالب اقتران اكبر عدد صحيح بواسطة البرنامج 
 أن يستخدم الطالب البرنامج في إجراء التحويالت الهندسية على اقتران 

 اكبر عدد صحيح.
  

 الحصة العشرون: اقتران اكبر عدد صحيح 
 مقدمة تثير انتباه الطالب

المدة  نشاط المتعلم مدخالتي كمعلم المراجع المستخدمة
 الزمنية 

يقـوم المعلــم بإعطــاء مجموعــة مــن األمثلــة 
تحتـــوي علـــى اكبـــر عـــدد صـــحيح إلعـــداد 

يحســـــــب اكبـــــــر عـــــــدد 
 عداد حقيقية.صحيح أل

بـــــــــــــــــــــــــــــــة  أجو 
ومناقشـــــــــــــــــــات 

15 
 دقائق
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 الطلبة. حقيقية.
 

 مرحلة التفاعل مع المعرفة الرياضية
يرســم المعلــم مـــن خــالل البرنــامج االقتـــران 

 .  ق)س( =]س[

 

يبـين المعلـم كيفيـة رســم 
اقتران اكبر عدد صحيح 
بواسطة البرنامج وكذلك 

 لكيفية إعادة تعريف .
أســـــــــــئلة ومناقشـــــــــــات 

 صفية.

يتوقــــــــــع مــــــــــن 
لبــــــة القيـــــــام الط

برســـــم االقتـــــران 
وكــــــذلك إعــــــادة 
 تعريف االقتران. 

 

 
 دقائق10

يقــــوم المعلــــم باســـــتخدام البرنــــامج برســـــم 
 مجموعة من اقترانات اكبرعدد صحيح مثل: 

 ح[3]ع)ح(=  
 ح[2]ع)ح(= 

1]ع)ح(= 
2

 ح[

 [4-ح2]ع)ح(= 
 

أســـــــــــئلة ومناقشـــــــــــات 
 صفية:

 
يطلــــــــب المعلــــــــم مــــــــن 

ب تمثيل االقترانـات الطال
ق)س( بواســـــــــــــــــــــــــطة 

القيــام البرنـامج ومـن ثـم 
 بإعادة تعريف االقترانات 

قيـــــــام الطـــــــالب 
بتمثيل االقترانات 
باســـــــــــــــــــــتخدام 

 البرنامج.
 

أجوبـــــــــــــــــــــــــــــــة  
ومناقشـــــــــــــــــــات 

 الطلبة.

 
 

15 
 دقيقة

مناقشــة صــفية : كتابــة  
األفكـــار الرئيســـية حـــول 

 الموضوع.
 شرح الواجب البيتي: 

يكلـــــف المعلـــــم الطلبـــــة 
بواجب بيتي من تمـارين 

و مجموعـــة 79صــفحة 
من األسـئلة فـي الوحـدة 

يقــــــوم الطــــــالب 
بعــــــــــــــــــــــــــــــرض 
اســـــــــــــتنتاجاتهم 
وطـــرح أســـئلتهم 
حــول الموضــوع 
واإلجابــــــة عــــــن 
 أسئلة المعلم   

 دقائق 5
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المعــــــــــــاد صـــــــــــــياغتها 
 .بواسطة  البرنامج
 مرحلة التغذية الراجعة

في بداية الحصة الثانية يقـوم المعلـم بعمـل 
عة ألهــم األفكــار الــواردة فــي مراجعــة  ســري

 الدرس السابق بواسطة البرنامج
 

مراجعــة ســريعة وعامـــة 
واإلجابـــــة عـــــن أســـــئلة 
واستفســــــــارات الطلبــــــــة 

 حول الدرس 

يجيــــــب الطلبــــــة 
عـــــــن األســـــــئلة 

 المطروحة.

 دقائق 5

 
 الدرس الرابع: اقتران متعدد القاعدة   

 الحصة الحادية والعشرون: اقتران اكبر عدد صحيح 
 تثير انتباه الطالبمقدمة 

المدة  نشاط المتعلم مدخالتي كمعلم المراجع المستخدمة
 الزمنية 

يرســم المعلــم مـــن خــالل البرنــامج االقتـــران     
 .  س[2ق)س( =]

 

يبـين المعلـم كيفيـة رســم 
اقتران اكبر عدد صحيح 
بواسطة البرنامج وكذلك 

 لكيفية إعادة تعريف .

أجوبـــــــــــــــــــــــــــــــة  
ت ومناقشـــــــــــــــــــا

 الطلبة.
يتوقــــــــــع مــــــــــن 
الطلبــــــة القــــــدرة 
علــــــــى تمثيـــــــــل 
االقتران بواسـطة 
البرنــامج وكــذلك 
القــــــــدرة علـــــــــى 
إعـــــادة تعريـــــف 

 االقتران.
 

10 
 دقائق
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 مرحلة التفاعل مع المعرفة الرياضية
المدة  نشاط المتعلم مدخالتي كمعلم المراجع المستخدمة

 الزمنية 
يقــــوم المعلــــم باســـــتخدام البرنــــامج برســـــم 

مــن اقترانــات اكبــر عــدد صــحيح  مجموعــة
 مثل: 

 [2-س3]ق)س(=  
 س[2-1 ] ق)س(=

 س[3]ق)س(= 
 [2,0] س[3]ق)س(= 

 

يطلــــــــب المعلــــــــم مــــــــن 
الطالب تمثيل االقترانـات 
ق)س( بواســـــــــــــــــــــــــطة 
البرنـامج ومـن ثـم القيــام 
 بإعادة تعريف االقترانات  
أســـــــــــئلة ومناقشـــــــــــات 

 صفية.

يتوقــــــــــع مــــــــــن 
القيـــــــام  الطلبــــــة

برســـــم االقتـــــران 
وكــــــذلك إعــــــادة 
 تعريف االقتران. 

 
 

 
 دقائق15

مناقشــة صــفية : كتابــة  
األفكـــار الرئيســـية حـــول 

 الموضوع.
 شرح الواجب البيتي : 

يكلـــــف المعلـــــم الطلبـــــة 
بواجب بيتي من تمـارين 

و مجموعـــة 79صــفحة 
من األسـئلة فـي الوحـدة 

لمعــــــــــــاد صـــــــــــــياغتها ا
 بواسطة  البرنامج.

 يقــــــوم الطــــــالب
بعــــــــــــــــــــــــــــــرض 
اســـــــــــــتنتاجاتهم 
وطـــرح أســـئلتهم 
حــول الموضــوع 
واإلجابــــــة عــــــن 
 أسئلة المعلم   

 دقائق 5

 مرحلة التغذية الراجعة
في بداية الحصة الثانية يقـوم المعلـم بعمـل 
مراجعــة  ســريعة ألهــم األفكــار الــواردة فــي 

 الدرس السابق بواسطة البرنامج
 

مراجعــة ســريعة وعامـــة 
واإلجابـــــة عـــــن أســـــئلة 

ات الطلبــــــــة واستفســــــــار 
 حول الدرس 

يجيــــــب الطلبــــــة 
عـــــــن األســـــــئلة 

 المطروحة.

 دقائق 5
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 الدرس الرابع: اقتران متعدد القاعدة 
 المحتوى الرياضي 

 المفاهيم
اقتران ثابت، اقتران خطي، اقتران تربيعي، اقتران قيمة مطلقة، اقتران اكبر 

 عدد صحيح، اقتران متعدد القاعدة 

 القاعدة، مع مراعاة مجال كل اقتران. رسم اقتران متعدد  المهارات 
األهداف 
 السلوكية

   .أن يتعرف الطالب على متعدد القاعدة بشكل عام 
 متعدد القاعدة بشكل عام كل في مجال . اً أن يرسم الطالب اقتران 

 أن يرسم الطالب اقترانًا متعدد القاعدة بواسطة البرنامج.  الحاسوب
   

 ان متعدد القاعدة:  الحصة الثانية والعشرون: اقتر 
 مقدمة تثير انتباه الطالب

المدة  نشاط المتعلم مدخالتي كمعلم المراجع المستخدمة
 الزمنية 

يقوم المعلم بإعطاء مراجعـة سـريعة لكيفيـة 
رســـم اقتــــران معــــرف علـــى فتــــرة محــــدودة 

 باستخدام البرنامج.
 

 0 ≤،  س  2مثال : ق)س( = س
 

 

آليــــــة يوضــــــح المعلــــــم 
صياغة اقتران باستخدام 
البرنـــــــامج فــــــــي قتــــــــرة 

 محدودة.
 

يطلــــــــب المعلــــــــم مــــــــن 
الطــــالب القيــــام بتمثيــــل 

 االقتران. 
 
 
 
 

أجوبـــــــــــــــــــــــــــــــة  
ومناقشـــــــــــــــــــات 

 الطلبة.
يتوقــــــــــع مــــــــــن 
الطلبــــــة القــــــدرة 
على رسم اقتران 
باســـــــــــــــــــــتخدام 
برنامج على فترة 

 محدودة.

 
10 
 دقائق
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 مرحلة التفاعل مع المعرفة الرياضية
المدة  نشاط المتعلم مدخالتي كمعلم مستخدمةالمراجع ال

 الزمنية 
 التالي: يرسم المعلم االقتران 

 

 
 
 

يبـين المعلـم كيفيـة رســم 
من  ةكل اقتران على حد

خـــــــالل تحديـــــــد قتــــــــرة 
 االقتران.

يقـــوم المعلـــم بتعــــويض 
بعـــــض القـــــيم العدديـــــة 

 على هذا االقتران. 
أســـــــــــئلة ومناقشـــــــــــات 

 صفية.

ن يتوقــــــــــع مــــــــــ
الطلبــــــة القيـــــــام 
برســـــم االقتـــــران 
والقـــــــدرة علـــــــى 
تعـــــويض القـــــيم 

 المختلفة. 

 
 دقائق10

يقــــوم المعلــــم باســـــتخدام البرنــــامج برســـــم 
 مجموعة من اقترانات متعددة القاعدة  مثل:

 

 

أســـــــــــئلة ومناقشـــــــــــات 
 صفية:

 
يطلــــــــب المعلــــــــم مــــــــن 
الطالب تمثيل االقترانـات 

اســـــــــــــــــــــــــطة ق)س( بو 
 البرنامج.

 

قيـــــــام الطـــــــالب 
بتمثيل االقترانات 
باســـــــــــــــــــــتخدام 

 البرنامج.
 
 

أجوبـــــــــــــــــــــــــــــــة  
ومناقشـــــــــــــــــــات 

 الطلبة.

 
 
 

10 
 دقائق

مناقشــة صــفية : كتابــة  
األفكـــار الرئيســـية حـــول 

 الموضوع .
 شرح الواجب البيتي : 

يقــــــوم الطــــــالب 
بعــــــــــــــــــــــــــــــرض 
اســـــــــــــتنتاجاتهم 
وطـــرح أســـئلتهم 

 دقائق 5
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يكلـــــف المعلـــــم الطلبـــــة 
بواجب بيتي من تمـارين 

و مجموعة  82صفحة  
من األسـئلة فـي الوحـدة 
المعــــــــــــاد صـــــــــــــياغتها 

 بواسطة  البرنامج.

حــول الموضــوع 
واإلجابــــــة عــــــن 
 أسئلة المعلم   

 مرحلة التغذية الراجعة
في بداية الحصة الثانية يقـوم المعلـم بعمـل 
مراجعــة  ســريعة ألهــم األفكــار الــواردة فــي 

 الدرس السابق بواسطة البرنامج
 

راجعــة ســريعة وعامـــة م
واإلجابـــــة عـــــن أســـــئلة 
واستفســــــــارات الطلبــــــــة 

 حول الدرس 

يجيــــــب الطلبــــــة 
عـــــــن األســـــــئلة 

 المطروحة.

 دقائق 5

 
 الدرس الرابع: اقتران متعدد القاعدة   

 الحصة الثالثة والعشرون: اقتران متعدد القاعدة  
 مقدمة تثير انتباه الطالب

المدة  المتعلمنشاط  مدخالتي كمعلم المراجع المستخدمة
 الزمنية 

 يقوم المعلم برسم االقتران التالي : 
 

 

يــــــذكر المعلــــــم الطــــــالب  
كيفيـــــة صـــــياغة اقتـــــران 
باســـتخدام البرنـــامج فـــي 

 قترة محدودة.
 

يطلب المعلم مـن الطـالب 
 القيام بتمثيل االقتران. 

أجوبــــــــة  ومناقشــــــــات 
 الطلبة.

 
يتوقع من الطلبة القدرة 

اقتــــــــران  علـــــــى رســـــــم
رنــامج علــى باسـتخدام ب

 فترة محدودة.
 

 
10 
 دقائق
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 مرحلة التفاعل مع المعرفة الرياضية
المدة  نشاط المتعلم مدخالتي كمعلم المراجع المستخدمة

 الزمنية 
  :يرسم المعلم االقتران التالي

 

يطلب المعلم مـن الطـالب 
 القيام بتمثيل االقتران.

 
م بتعــــويض يقــــوم المعلــــ

بعض القيم العددية علـى 
 هذا االقتران. 

 أسئلة ومناقشات صفية.

يتوقع من الطلبة القيـام 
برســـم االقتـــران والقـــدرة 
علـــــى تعـــــويض القـــــيم 

 المختلفة. 
 

 

 
دقائ10
 ق

يقـــوم المعلـــم باســـتخدام البرنـــامج 
برســـــم مجموعـــــة مـــــن اقترانــــــات 

 متعددة القاعدة  مثل:
 

 أسئلة ومناقشات صفية:
 

معلم مـن الطـالب يطلب ال
تمثيــل االقترانــات ق)س( 

 بواسطة البرنامج .

ل قيــــام الطـــــالب بتمثيـــــ
االقترانــــــات باســــــتخدام 

 البرنامج
أجوبــــــــة  ومناقشــــــــات 

 الطلبة .

 
 
 

10 
 دقائق

ة مناقشـــة صـــفية : كتابـــ 
األفكـــار الرئيســــية حــــول 

 الموضوع.
 شرح الواجب البيتي: 

يكلــــــف المعلــــــم الطلبــــــة 
بواجـب بيتـي مـن تمـارين 

و مجموعة  82  صفحة
مــن األســئلة فــي الوحــدة 
المعاد صياغتها بواسـطة  

 البرنامج .

يقــــوم الطــــالب بعــــرض 
اســـــــتنتاجاتهم وطـــــــرح 
أسئلتهم حول الموضوع 
واإلجابــــة عـــــن أســـــئلة 

 المعلم   

 دقائق 5
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 مرحلة التغذية الراجعة
فـــي بدايـــة الحصـــة الثانيـــة يقـــوم 
المعلم بعمل مراجعة  سريعة ألهم 

في الـدرس السـابق ة األفكار الوارد
 بواسطة البرنامج

مراجعـــة ســـريعة وعامـــة 
لة واإلجابــــــة عــــــن أســــــئ

واستفسارات الطلبة حول 
 الدرس 

يجيــــــب الطلبـــــــة عـــــــن 
 األسئلة المطروحة.

 دقائق 5
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 تحضير لوحدة االقترانات ورسومها البيانية باستخدام الطريقة التقليديةالمذكرة ( 16ملحق رقم )
 عدد الحصص اسم الدرس الرقم
َعالقر ع  علم  ه 1 َجل   2 عالقر ع  علز
   د  علنلللدذت تذدرخ ع  علرلَدالت علهل ددب 2
اًَل: علرلَدا ص = ع)ح( 1:2  2 جغ ج < صم ± أ
 2 ج(غ ج < صم ± اذلدًذ: علرلَدا ص = ع)ح 2:2
 2 ع)ح(  -اذلاًذ: علرلَدا ص=  3:2
 2 ح( - عتسًذ: علرلَدا ص=  ع)  4:2
 2 خذندًذ: علرلَدا ص= أ ع)ح(غ أ< صم  5:2
  إشذ ة عالقر ع   3
اًَل: إشذ ة عالقر ع  علخال 1:3  1 أ
 2 اذلدًذ: إشذ ة عالقر ع  علر تدسل 2:3
 2 اذلاًذ: إشذ ة عالقر ع  عللدتل 3:3
  عقر ع  نرس   علقذع ة 4
اًَل: عقر ع  علقدنب علنااقب   2 أ
 2 ع   صلدح اذلدًذ: عقر ع  أكت  
 2 اذلاًذ: عقر ع  نرس   علقذع ة تشكا عذ  
َم عللصص   23 نجن

 
 )حصتان(                                        الدرس األول: االقتران الزوجي واالقتران الفردي

 التقويم االساليب واالنشطة األهداف
  أن يعرف الطالب مفهوم

 االقتران الزوجي.
 
 القتران أن يميز الطالب ا

  = )يقوم المعلم برسم االقتران ق)س
باستخدام السبورة ويقوم بتوضيح  2س

 كيفية تماثلها حول محور الصادات. 
  يرسم عدة اقترانات زوجية وغير زوجية

 ما هو االقتران؟ 
  عـــــــــرف االقتـــــــــران

 الزوجي؟
  تمــــــارين ومســــــائل
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 الكتاب. ليميز الطالب بينهما. الزوجي بيانياً 
يًا  أن أن يثبت الطالب جبر 

 االقتران زوجي.
ثبات يقوم المعلم بتوضيح طريقة اإل 

 الجبري كون االقتران زوجيًا أم ال.
تمارين ومسائل 

 الكتاب
  أن يعرف الطالب مفهوم

 االقتران الفردي.
 
  أن يميز الطالب االقتران

 الفردي بيانيًا.

  = )يقــوم المعلــم برســم االقتــران ق)س
 باستخدام السبورة ويقوم بتوضيح 3س

 كيفية تماثلها حول نقطة األصل. 
    يرسم عـدة اقترانـات فرديـة وغيـر فرديـة

 ليميز الطالب بينهما.

  عـــــــــرف االقتـــــــــران
 الزوجي؟

 
  تمــــــارين ومســــــائل

 الكتاب.
أن يثبت الطالب جبريًا أن 

 االقتران فردي.
يقوم المعلم بتوضيح طريقة االثبات 
 الجبري كون االقتران  فرديًا أم ال.

 تمارين ومسائل
 الكتاب

 الدرس الثاني: رسم المنحنيات باستخدام التحويالت الهندسية:
 )حصتان(  ج، ج < صفر. ± أواًل: التحويل ص= ق)س( 

 التقويم االساليب واالنشطة األهداف
أن يتعرف الطالب على 

منحنى االقترانات المشهورة 
،  s، 3، س 2مثل  س

3
s . 

يقوم المعلم برسم االقترانات المشهورة 
s  ،3، 3، س 2مثل  س

s  
 باستخدام السبورة .

أســــئلة ومناقشــــات 
 .صفية

  أن يتعـــــــــــرف الطالـــــــــــب
االنســحاب إلــى أعلــى و 

 إلى أسفل.
 
  أن يحـــــــــــــدد الطالـــــــــــــب

اإلحـــــــــداثيات الجديـــــــــدة 
ور للتحويـــل علـــى المحــــ

 الصادي. 

        يرســم المعلــم علــى الســبورة  االقتــران
، ومـن ثـم يقـوم برســم 2ق)س( = س

، ومــــن ثــــم 2+2االقتــــران ق)س( س
يقــــوم بمقارنــــة االقتــــرانين باســــتخدام 

 الجدول.
  يكتــب المعلـــم قاعــدة االنســـحاب إلـــى

لى أسفل.  أعلى وا 

تمارين ومسائل 
 الكتاب
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  أن يجـــد الطالـــب قاعـــدة
 اقتـــران مرســــوم منحنــــاه
باالعتمـــاد علـــى منحنـــى 
اقتـــــران آخـــــر معــــــروف 

 قاعدت .

  يضـع المعلـم عــدة أمثلـة متنوعـة مبينــًا
 كيفية إيجاد قيم اإلحداثي الجديدة.

  يقوم المعلم بكتابة قاعـدة اقتـران معـين
 معلوم رسمت .

  تمــــــارين ومســــــائل
 الكتاب.

 
 الدرس الثاني: رسم المنحنيات باستخدام التحويالت الهندسية:

 ج( ، ج < صفر.                                   )حصتان(± تحويل ص= ق)س ثانيًا: ال
 التقويم االساليب واالنشطة األهداف

  أن يتعــرف الطالــب علـــى
االنسحاب إلـى اليمـين و 

 إلى اليسار .
  أن يحـــــــــــــدد الطالـــــــــــــب

اإلحـــــــــداثيات الجديـــــــــدة 
للتحويـــل علـــى المحــــور 

 السيني. 

 يرســـــم المعلـــــم علـــــى الســـــبورة  االقتـــــران       
، ومـــــن ثـــــم يقـــــوم برســــــم 2ق)س( = س

، ومــن ثــم 2+2(2االقتــران ق)س(= )س+
 يقوم بمقارنة االقترانين باستخدام الجدول.

  يكتـب المعلـم قاعـدة االنسـحاب إلـى اليمــين
لى اليسار.  وا 

تمارين ومسائل 
 الكتاب

أن يجــــــد الطالــــــب قاعــــــدة 
اقتــــــران مرســــــوم منحنــــــاه 
باالعتمـــــاد علـــــى منحنــــــى 
ف اقتــــــــران آخــــــــر معــــــــرو 

 قاعدت .

  يضع المعلم عدة أمثلـة متنوعـة مبينـًا كيفيـة
إيجـــاد قـــيم اإلحـــداثي الجديـــدة فـــي محــــور 

 السينات.
  يقوم المعلم بكتابة قاعدة اقتران معين معلوم

 رسمت .

  تمـــــــــــــــــــــارين
ومســــــــــــــــــائل 

 الكتاب.

أن يرســــم الطالــــب منحنــــى 
اقتـــــران معطــــــى مســــــتعينًا 
بـــــــــالتحويالت الهندســـــــــية 

 السابقة.

  تدمج التحويل الحالي مـع يضع المعلم أمثلة
 التحويالت السابقة

  تمـــــــــــــــــــــارين
ومســــــــــــــــــائل 

 الكتاب.
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أن يســتخدم الطالــب قاعــدة 
إكمـــــــال المربـــــــع إلجــــــــراء 

 التحويالت الهندسية.

  يقــوم المعلــم بتــذكير الطــالب بقاعــدة إكمــال
 المربع

  تمـــــــــــــــــــــارين
ومســــــــــــــــــائل 

 الكتاب.
 

 الدرس الثاني: رسم المنحنيات باستخدام التحويالت الهندسية:
 ق)س(                                                       )حصتان( -لثًا: التحويل ص= ثا

 التقويم االساليب واالنشطة األهداف
  أن يتعــرف الطالــب علـــى

االنعكــــاس فـــــي محـــــور 
 السينات.

 
  أن يحـــــــــــــدد الطالـــــــــــــب

اإلحـــــــــداثيات الجديـــــــــدة 
للتحويـــل علـــى المحــــور 

 الصادي. 

 القتــران       يرســم المعلــم علــى الســبورة  ا
، ومـن ثـم يقـوم برســم 2ق)س( = س

، ومــن ثــم 2س -االقتــران ق)س(=  
يقــــوم بمقارنــــة االقتــــرانين باســــتخدام 

 الجدول.
  يكتـــب المعلـــم قاعـــدة االنعكـــاس فـــي

 محور السينات.

  تمــــــارين ومســــــائل
 الكتاب

  أن يجـــد الطالـــب قاعـــدة
اقتـــران مرســــوم منحنــــاه 
باالعتمـــاد علـــى منحنـــى 
اقتـــــران آخـــــر معــــــروف 

 اعدت .ق
  أن يرسـم الطالـب منحنـى

اقتـــران معطـــى مســـتعينًا 
بـــــالتحويالت الهندســــــية 

 السابقة.

  يقوم المعلم  بوضع أمثلـة متنوعـة مـع
بيــان التغيــر الــذي يحــدث علــى محــور 

 الصادات.
  يقوم المعلم بوضع أمثلة متنوعة لدمج

 االنسحابات المختلفة.
  يقـــوم المعلـــم بصـــياغة قاعـــدة اقتــــران

 علوم رسمت .معين مع اقتران م

  تمــــــارين ومســــــائل
 الكتاب.
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 الدرس الثاني: رسم المنحنيات باستخدام التحويالت الهندسية:
 س(                                                      )حصتان( -رابعًا: التحويل ص=  ق) 

 التقويم االساليب واالنشطة األهداف
  أن يتعــرف الطالــب علـــى

محـــور الاالنعكـــاس فـــي 
 الصادي.

 
  أن يحـــــــــــــدد الطالـــــــــــــب

اإلحـــــــــداثيات الجديـــــــــدة 
للتحويـــل علـــى المحــــور 

 السيني. 

        يرســم المعلــم علــى الســبورة  االقتــران
، ومــن ثــم يقــوم 2(1-ق)س( = )س

-س -برســــــم االقتــــــران ق)س(=  )
، ومن ثم يقوم بمقارنة االقتـرانين 2(1

 باستخدام الجدول.
  يكتـــب المعلـــم قاعـــدة االنعكـــاس فـــي

 دات.محور الصا

  تمــــــارين ومســــــائل
 الكتاب

  أن يجـــد الطالـــب قاعـــدة
اقتـــران مرســــوم منحنــــاه 
باالعتمـــاد علـــى منحنـــى 
اقتـــــران آخـــــر معــــــروف 

 قاعدت .
  أن يرسـم الطالـب منحنـى

اقتـــران معطـــى مســـتعينًا 
بـــــالتحويالت الهندســــــية 

 السابقة.

  يقوم المعلم  بوضع أمثلـة متنوعـة مـع
بيــان التغيــر الــذي يحــدث علــى محــور 

 الصادات.
  يقوم المعلم بوضع أمثلة متنوعة لدمج

 االنسحابات المختلفة.
  يقـــوم المعلـــم بصـــياغة قاعـــدة اقتــــران

 معين مع اقتران معلوم رسمت .

  تمــــــارين ومســــــائل
 الكتاب.
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 الدرس الثاني: رسم المنحنيات باستخدام التحويالت الهندسية:
 )حصتان(                       خامسًا: التحويل ص= أ. ق)س(، أ< صفر                    

 التقويم االساليب واالنشطة األهداف
  أن يتعــرف الطالــب علـــى

ســــــــــــــي، أالتكبيــــــــــــــر الر 
 والتصغير الرأسي.

 
  أن يحـــــــــــــدد الطالـــــــــــــب

اإلحـــــــــداثيات الجديـــــــــدة 
للتحويـــل علـــى المحــــور 

 الصادي. 

        يرســم المعلــم علــى الســبورة  االقتــران
، ومـن ثـم يقـوم برســم 2ق)س( = س

، ومـــن ثـــم 2س2ان ق)س(=  االقتـــر 
يقــــوم بمقارنــــة االقتــــرانين باســــتخدام 

 الجدول.
  يكتــب المعلــم قاعـــدة التكبيــر الرأســـي

 والتصغير الرأسي.

  تمــــــارين ومســــــائل
 الكتاب

  أن يجـــد الطالـــب قاعـــدة
اقتـــران مرســــوم منحنــــاه 
باالعتمـــاد علـــى منحنـــى 
اقتـــــران آخـــــر معــــــروف 

 قاعدت .
 
  أن يرسـم الطالـب منحنـى

تعينًا اقتـــران معطـــى مســـ
بـــــالتحويالت الهندســــــية 

 السابقة.

  يقـوم المعلـم بوضــع أمثلـة متنوعـة مــع
بيــــــان التغيــــــر الـــــــذي يحــــــدث علـــــــى 

 اإلحداثيات السيني والصادي.
  يقوم المعلم بوضع أمثلة متنوعة لدمج

 االنسحابات المختلفة.
  يقـــوم المعلـــم بصـــياغة قاعـــدة اقتــــران

 معين مع اقتران معلوم رسمت .

  تمــــــارين ومســــــائل
 اب.الكت
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 الدرس الثالث: إشارة االقتران:
 أواًل: إشارة االقتران الخطي                                                              )حصة(

 التقويم نشطةساليب واأل األ األهداف
  أن يتعــرف الطالــب علـــى

 إشارة االقتران الخطي. 
 
  ان يجــــد الطالــــب إشــــارة

 االقتران الخطي.

 علــــم علــــى الســــبورة مثــــال يضــــع الم
 10س+5القتــــران خطــــي ق)س( = 

 ومن ثم يقوم بالبحث عن إشارت .
  يضــــع المعلــــم مجموعــــة أخــــرى مــــن

األمثلة  على االقترانات الخطية ويقوم 
 بالبحث عن إشارة االقتران.

  تمــــــارين ومســــــائل
 الكتاب

  ان يحـــدد الطالـــب  بنـــاًء
على الرسم  تقرير إشارة 

 االقتران  الخطي.

 معلــم برسـم منحنيــات لالقترانــات يقـوم ال
الخطيــة ويطلــب مــن الطــالب اكتشـــاف 

 قاعدة إشارة االقتران الخطي.

  تمــــــارين ومســــــائل
 الكتاب.

 الدرس الثالث: إشارة االقتران:
 ثانيًا: إشارة االقتران التربيعي                                                          )حصتان(

 التقويم نشطةأل ساليب وااأل األهداف
  أن يتعــرف الطالــب علـــى

 إشارة االقتران التربيعي
 
  أن يجــــد الطالــــب إشــــارة

االقتــران التربيعــي حســب 
 جذور االقتران.

 

  يضـع المعلــم علـى الســبورة مجموعــة
مـــن  االقترانـــات التربيعيـــة التـــي لهـــا 

ن أو جـذر واحـد والتـي لـيس لهـا راجذ
 جذور مثل: 
 10+س+2ق)س( = س
 15س+2+2ق)س(= س

  يطلـــب مـــن الطـــالب اكتشـــاف قاعـــدة
 إشارة االقتران التربيعي.

  تمــــــارين ومســــــائل
 الكتاب

  أن يحــل الطالــب متباينــة
 تربيعية.

   يضع المعلم على السبورة مجموعة من
 المتباينات التربيعية ويقوم بحلها.

  تمــــــارين ومســــــائل
 الكتاب.
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  أن يكتــب الطالـــب تقريـــر
 إشارة االقتران  التربيعي.

 

  يوضــــح للطــــالب كيفيــــة كتابــــة إشــــارة
 تران.االق

 
 الدرس الثالث: إشارة االقتران:

 ثالثًا: إشارة االقتران النسبي:                                                          )حصتان(
 التقويم نشطةساليب واأل األ األهداف

  أن يتعــرف الطالــب علـــى
 إشارة االقتران النسبي.

 
  أن يجــــد الطالــــب إشــــارة
 القتران النسبي.ا

  يقـــوم المعلـــم بوضـــع مجموعـــة مــــن
االقترانات  النسبية ويقوم بالبحث عن 

شارة المقام.  إشارة البسط وا 
  يوضــــع للطلبــــة كيفيــــة جمــــع إشــــارة

 البسط مع إشارة المقام.

  تمــــــارين ومســــــائل
 الكتاب.

  أن يحــل الطالــب متباينــة
 نسبية.

  أن يكتــب الطالـــب تقريـــر
 نسبية.الشارة االقتران  إ
 

   يضع المعلم على السبورة مجموعة من
 المتباينات النسبية ويقوم بحلها.

  يوضــــح للطلبــــة كيفيــــة كتابــــة إشــــارة
 االقتران النسبي.

  تمــــــارين ومســــــائل
 الكتاب.

 
 الدرس الرابع: االقتران متعدد القاعدة:

 (تان)حص       أواًل: اقتران القيمة المطلقة:                                                    
 التقويم االساليب واالنشطة األهداف

  أن يتعــرف الطالــب علـــى
 اقتران القيمة المطلقة.

 
  أن يرســم الطالــب اقتــران

  يوضــح المعلــم تعريــف اقتــران القيمــة
 المطلقة.

  يضـــع المعلـــم مجموعـــة مـــن األمثلـــة
التـــي توضـــح كيفيــــة إعـــادة تعريــــف 

  تمــــــارين ومســــــائل
 الكتاب.
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القيمــة المطلقــة لالقتــران 
 الخطي.

 

 يمة المطلقة الخطي.اقتران الق
  يوضـــح للطلبــــة كيفيــــة رســــم اقتــــران

 القيمة المطلقة الخطي.
  أن يرســم الطالــب اقتــران

القيمــة المطلقــة لالقتــران 
 التربيعي.

  أن يكتــــب الطالــــب بنــــاًء
علــــــى الرســــــم تعريـــــــف 
 اقتران القيمة المطلقة.

  أن يرسـم الطالـب منحنـى
اقتـــران القيمــــة المطلقــــة  

عينًا بــــــــالتحويالت مســـــــت
 الهندسية السابقة .

  يضع المعلم مجموعة من األمثلـة التـي
توضـــح كيفيـــة إعــــادة تعريـــف اقتــــران 

 القيمة المطلقة التربيعي.
  يوضح للطلبة كيفية رسم اقتران القيمة

 المطلقة التربيعي.

  تمــــــارين ومســــــائل
 الكتاب.

 
 الدرس الرابع: االقتران متعدد القاعدة:

 أكبر عدد صحيح:                                                     )حصتان(ثانيًا: اقتران 
 التقويم االساليب واالنشطة األهداف

  أن يتعـرف الطالـب علــى
اقتــــــــران أكبــــــــر عــــــــدد 

 صحيح. 
  أن يرسـم الطالـب اقتـران

 أكبر عدد صحيح.
  أن يكتــب الطالــب  بنــاًء

علـــــى الرســـــم تعريــــــف 
اقتــــــــران اكبــــــــر عــــــــدد 

 لمعلـم تعريـف اقتـران  أكبـر عـدد يوضح ا
 صحيح. 

  يضـع المعلــم مجموعــة مـن األمثلــة التــي
توضـح كيفيـة إعـادة تعريـف اقتـران أكبـر 

 عدد صحيح.
  يوضــح للطلبــة كيفيــة رســم اقتــران أكبــر

 عدد صحيح.

  تمــارين ومســـائل
 الكتاب.
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 صحيح.
  أن يرسم الطالب منحنى

اقتران اكبر عدد صحيح  
مســــــتعينًا بــــــالتحويالت 

 سابقة.الهندسية ال

  يوضح المعلم كيفية رسم اقتران أكبر عـدد
 صحيح باستخدام التحويالت الهندسية.

  يوضح المعلم كيفية رسم اقتران أكبر عـدد
 صحيح عند وجود فترة خاصة لالقتران.

  تمــارين ومســـائل
 الكتاب.

 
 الدرس الرابع: االقتران متعدد القاعدة:

 )حصتان(                                         ثالثًا: اقتران متعدد القاعدة بشكل عام:     
 التقويم االساليب واالنشطة األهداف

  أن يتعـرف الطالــب علــى متعــدد
 القاعدة بشكل عام.  

 
  أن يرسم الطالب اقتران متعدد

القاعدة بشكل عام كل في 
 مجال .

  يوضح المعلم مفهوم اقتران متعدد
 القاعدة بشكل عام.

  رســـــــم يوضـــــــح المعلـــــــم كيفيـــــــة
االقترانــــات المطلوبــــة بنــــاًء علــــى 

 المجال المحدد.

  تمارين ومسـائل
 الكتاب.
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 Geogebra)(: دليل الطالب الستخدام برنامج )جيوجبرا 17ملحق رقم )
 
 

 جامعة النجاح الوطنية                                              قسم العلوم اإلنسانية   
 يا                                         برنامج أساليب تدريس الرياضياتكلية الدراسات العل 

 
 
 

 
  Geogebra)دليل الطالب الستخدام برنامج جيوجبرا )

 
 
 

 إعداد الباحث:
 عبدالرحمن محمد صادق أبوسارة

 
 
 

 إشراف:
 د. صالح الدين ياسين
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 المقدمة: 
 تعريف البرنامج: 

تدب علنتلدىب عاىس عهدىح علسذلندىب لا دذضىدذتم لددىذع  علاذلىب مىل عكردىذب  هَ أل  علتى عنج عللذدَى
َ  تتلىىىذ  علنس مىىىب ل دىىىر تشىىىكا إدجىىىىذتلغ   َقبغ  رقىىى َنشىىىى علنهىىىذ عت عل دذضىىىدب علنخرامىىىب تا دقىىىب دىىى دسب 
َلكى   َنسذَلىًذغ لانلهىذج علن  دىلغ  َعمع نع ق  عرر علسقادىبغ َتىنلا دصىتح هىنع علت لىذنج ندىذهنًذغ  َنر

 .  لدح ت داًل علر
 أهداف البرنامج: 

 يقوم البرنامج على مجموعة من األهداف منها: 
 ندذع ة علاذلب عاس تلذ  علنس مب تا دقب صلدلبغ َتشكا ر عكنلغ ن  علدها إلس علصسب.  .1
َ تا عهمكذ  تسضهذ تتسض.  .2  رلندب ق  عت علاذلب عاس علرمكد  
َ ة عللنادب  .3 َلر.رشجدع علاذلب عاس رسا  عل دذضدذتغ َرغدد  علص  ل
َعقع عللدذرل. .4  ندذع ة علاذلب عاس  تا نمذهد  عل دذضدذت تذل
َعلاذلب عاس ل ّ  .5 َعلجه  عاس علنسا غ   َقت  َمد  عل َع . ر  د

 المجاالت التي يغطيها البرنامج:
 علقدذح  .1
 علهل دب  .2
 علجت   .3
  عولصذ  .4

 استخدام البرنامج:
 أيقونة البرنامج: 

 : رلب علت لذنج عاس شذشب داح علنكرب تذلشكا عالل عل  عكنذا رلصدب علت لذنج تشكا رظه  أدقَل
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ن  خالا عللق  تذلنؤش  عاس عالنب   در  رشغدا علت لذنج عاس داح علنكربغ أَ ن  قذئنب أت أ
 لرظه  علشذشب عل ئددب. عخرصذ  علت لذنجم
 الشاشة الرئيسية: 

 رظه  علشذشب عل ئدددب عل  رشغدا علت لذنج كنذ دال:  

 
 نامج: مكونات البر 

َ  علهل دىىدب  .1 َهىل عللذمىىنة علرىىل دظهىى  تى عخاهذ أشىىكذا عل دىى َلىىب عل دىى (:  َندب )ل عللذمىنة عل دىى
علنخرامىىىىبغ علننااىىىىب مىىىىىل عولىىىى عال )علىىىىى دكذ رل(غ َدرىىىىدح علت لىىىىذنج لاندىىىىىرخ   علرسىىىى دا عاىىىىىس 

 خصذئص هنه عللذمنة.
َهَى علنكىذ  علىىنه دضىد  مدىىر علندىرخ   .2 َعنىى  )لقىا علنىى خالت(:    علصىىدغ شى دا كرذتىب عه

َلب عل د .  َعلرل در  رناداهذ مل ل َعالقر علذت   عل دذضدبغ 
َلب  .3 َهل عللذمنة علرل دظه  ن  خاللهذغ جندع علصدغ عل دذضدب علنناابغ مل ل لذمنة علجت : 

 عل د . 
لدىبغ  مىل ت لىذنج   .4 َعلجى عَا عولكرَ  َهل عللذمىنة علنخصصىب لإللصىذ   َ قب علتدذلذت:  لذمنة 

َجت ع(.  )جد
َعهشكذا علهل ددب ش دا عه .5 َعب ن  عهدقَلذت علنخصصب لنجذالت عل د   َهَ نجن َعت:   

 علنخرامب.
 حفظ الملفات 

  لمظ تذد  ( ن  خالا قذئنب َ َق  تذخردذ  )لمظ أ َعئ غ   عمرح قذئنب نا  مل ش دا علق
 نا : 
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   َن  ا  رظه  لا لذمنه ج د ةغ ق  تذخردذ  عد  علنا

َل   نكذ  لمظ عل َعضغا عاس كتدب علخذص تاغ  نا  مل جهذز علكنتدَر  علخذص تاغ 
 لمظ: 

 
 تنسيق نافذة الرسم البياني: 

 : َلب عل د  إظهذ  علشتكب مل ل
َن  ا  علضغا علخدذ   َلب عل د  تكتدب دند  لامذ ةغ  عادا علضغا مل أه نكذ   عخا ل

َلب عل د .  علشتكبم لرظه  عاس ل
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  َ ح  َ َلب عل د : لرلددع علندذمب نذ تد  علنل  ص مل ل
َن  ا  ضغا علخدذ غ  َلب عل د غ تكتدب دند  لامذ ةغ  عادا علضغا مل أه نكذ   عخا ل

َعخردذ  عللدتب ) َ  علمذصالت ص   (.1:1نل

 
تجعل تقسيم  مسافات المحور س يساوي محور ص في لوحة  1:  1)مالحظة النسبة  

 الرسم( . 
 

 رسم الدوال في برنامج )جيوجبرا( 
َعن  أدما شذشب ل د  عق َ  تكرذتب صدغب عالقر ع  مل لقا كرذتب عه َجت ع( لق ر ع  مل ت لذنج )جد

َن  ا  لضغا عاس كتدب  َجت ع(   ( ENTER)ت لذنج )جد

 
 2 ( : لرسم االقتران ص = س1مثال )
 نقوم بكتابة صيغة االقتران داخل حقل كتابة األوامر في البرنامج  .1

 
 ( ENTERنضغط على كبسة ) .2
 في لوحة الرسم الشكل التالي:يظهر  .3



282 
 

 
 2+  3ص = س(: لرسم االقتران 2مثال )
 نقوم بكتابة صيغة االقتران داخل حقل كتابة األوامر في البرنامج  .1

 
 ( ENTERنضغط على كبسة ) .2
 يظهر في لوحة الرسم الشكل التالي:  .3

 
 دراسة التحويالت الهندسية بواسطة البرنامج 

َعت علرذلدب: لاقدذ  تسنا علرلَدالت علهل َعداب علت لذنج لرتع علخا   ددب لالقر علذت علننااب ت
َعن  كنذ نّ  دذتقًذ. .1 َ  تكرذتب صدغب عالقر ع  عهَا )عهصال( مل لقا كرذتب عه  لق
 ( لرنادا عالقر ع  عهَا. ENTERلضغا عاس كتدب ) .2
َلب عل د  علرنادا علتدذلل لالقر ع  عهَا )عهصال(. .3  رظه  عاس ل
َ  تكر .4 َه صىدغب علرلَدىا علنلذدىتب( مىل لقىا كرذتىب لق ذتب صدغب عالقرى ع  علاىذلل )علىنه دلرى

َعن  كنذ ن  دذتقًذ.  عه
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 ( لرنادا عالقر ع  علاذلل. ENTERلضغا عاس كتدب ) .5
َه صىدغب علرلَدىا علنلذدىتب(  نىع  .6 َلب عل دى  رنادىا لالقرى ع  علاىذلل )علىنه دلرى دظه  مل ل

ه  لااذلب عا  علرلَدا عللذصا نذ تد  عالقر ع  عهَا عاللرمذظ تصدغب عالقر ع  عهَا مدظ
 َعلاذلل. 

 2على االقتران ص= س 2+2ص= سمثال : لدراسة تأثير التحويل الهندسي 
 نقوم بكتابة صيغة االقتران داخل حقل كتابة األوامر في البرنامج .1

Y=x^2  
 األول. ( لتمثيل االقتران األول فيتم تمثيل االقتران ENTERنضغط على كبسة ) .2

 
 نقوم بكتابة صيغة االقتران الثاني داخل حقل كتابة األوامر في البرنامج .3

Y=x^2+2  
( لتمثيــل االقتــران الثــاني فيــتم تمثيــل االقتــران الثــاني مــع ENTERنضــغط علــى كبســة ) .4

المحافظة على االقتران األول فيظهر بوضوح اثر التحويل الهندسي ما بين االقتران األول 
 والثاني. 
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 Graphmatica)(: دليل الطالب الستخدام برنامج )جرافماتيكا 18ملحق رقم )
 

 جامعة النجاح الوطنية                                              قسم العلوم اإلنسانية   
 كلية الدراسات العليا                                         برنامج أساليب تدريس الرياضيات 

 
 
 

 
  (Graphmaticaدليل الطالب الستخدام برنامج جرافماتيكا )

 
 
 
 

 إعداد:
 عبدالرحمن محمد صادق أبوسارة

 
 
 

 إشراف: 
 د. صالح الدين ياسين
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 المقدمة: 
 تعريف البرنامج: 

َ  علتدذلدىىب َرناداهىىذغ َدسىى  نىى  علتىىى عنج  تدب علنخرصىىب مىىل نجىىىذا  دىى  عل دىى هىَى ألىى  علتىى عنج عللذدىَى
َعتغ َتدئىب رمذعادىبغ رنكى  عهكاى  علرشىذ   َ  علتدذلدىبغ تلدىث دنراىا علت لىذنج أ  ًع مىل نجىذا  دى  عل دى

َجهىب لظى   َعجهىب عل دى غ لدىب  َكىنلا لرسى دا  علاالب ن  علرمذعىا علنتذشى  نىع علرنادىا علتدىذللغ 
ظهىذ ه َع  َكىنلا إخمىذ  عل دى   َ غ   علنسا غ أَ علاذلبغ نع إنكذلدب علرس دا عاس علرنادا علتدىذلل علن دى

َعلركذناغ لااالب مل علن لاب علاذلَدب. َ  راتدقذت علرمذضا  َج  لدب لذجب علاذلبغ نع 
 أهداف البرنامج: 

َعب ن  عهه ع  نلهذ:  َ  علت لذنج عاس نجن  دق
ندذع ة علاذلب عاس تلذ  علنس مبغ تا دقب صلدلب َتشكا ر عكنلغ ن  علدها إلس  .1

 علصسب.
َ تا ع .2  همكذ  تسضهذ تتسض. رلندب ق  عت علاذلب عاس علرمكد  
َلر. .3 َ ة عللنادب ل  رشجدع علاذلب عاس رسا  عل دذضدذتغ َرغدد  علص
َع . .4 َعلاذلب عاس ل  د َعلجه  عاس علنسا غ  َقت  َمد  عل  ر

 استخدام البرنامج:
 أيقونة البرنامج: 

 عل  عكنذا رلصدب علت لذنج تشكا رظه  أدقَلب علت لذنج عاس شذشب داح علنكرب  أَ قذئنب )عت أ(
 تذلشكا علرذلل: 

 
ن  خالا عللق  تذلنؤش  عاس عالنب   در  رشغدا علت لذنج ن  داح علنكربغ أَ ن  قذئنب أت أغ

 لرظه  علشذشب عل ئددب.  عخرصذ  علت لذنجم
 الشاشة الرئيسية : 

 رظه  علشذشب عل ئددبغ عل  رشغدا علت لذنج كنذ دأرل:  
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 مكونات البرنامج: 

َلب .1 َندب )ل َ  علهل ددب  عللذمنة عل د َهل عللذمنة علرل دظه  ت عخاهذ أشكذا عل د عل د (: 
علنخرامبغ علننااب مل عل دكذ رل )عول عال(غ َدردح علت لذنج لاندرخ   علرس دا عاس 

 خصذئص هنه عللذمنة.
َهَى علنكىذ  علىىنه دضىد  مدىىر علندىرخ   علصىىدغ   .2 َعنىى  )لقىا علنىى خالت(:  شى دا كرذتىب عه

َعالقر علذت  َلب عل د . عل دذضدب   َعلرل در  رناداهذ مل ل
َعهشىىىىىىكذا  .3 َعىىىىىب نىىىىى  عهدقَلىىىىىذت علنخصصىىىىىب لنجىىىىىذالت عل دىىىىى غ  َهىىىىَى نجن َعت:  شىىىىى دا عه 

 علهل ددب علنخرامب.

 
 حفظ الملفات 

  َق  تذخردذ  )لمظ أَ لمظ تذد  ( ن  خالا علقذئنب َعئ غ   عمرح قذئنب علنا  مل ش دا علق
 نا :
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  َل   نكذ  لمظ َن  ا  رظه  لا لذمنه ج د ةغ ق  تذخردذ  عد  علنا  علخذص تاغ 
َعضغا عاس كتدب لمظ:   علنا  مل جهذز علكنتدَر  علخذص تاغ 

 
 تنسيق نافذة الرسم البياني: 

َعت علرذلدب :  َ قب عل د  علخذصب تذلت لذنج لرتع علخا  لرلددع 
 :) قب عل د َ َم  َن  ا  )ل َعئ  لخرذ  )خدذ عت(   ن  ش دا علق

 
  عللذمنة علرذلدب :  رظه 
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  .)قب عل د (  لخرذ  علخدذ  )كذ ردزدب َ َم خامدب  َلس )عخردذ  ل َعب عه  ن  علنجن

 
   َم ن َعب علاذلدب )عخردذ  رمذصدا خاَا علشتكب ( دنك  لاندرخ   عخردذ  أه ل ن  علنجن

َلب عل د .   عشكذا خاَا علشتكب علرل رظه  عاس ل

 
 َعمع: لرغدد  لَ  علخامدبغ لضغا عاس َن  ا  ن َع (  َلل   علاَ  علنمضا   علخدذ  )عل

 
 رسم الدوال في برنامج )جرافماتيكا(

َعن  أعاس شذشب  َ  تكرذتب صدغب عالقر ع غ مل لقا كرذتب عه ل د  عقر ع  مل ت لذنج )ج عمنذردكذ( لق
َن  ا  لضغا عاس كتدب   ( ENTER)ت لذنج )ج عمنذردكذ( 

 
 2 ص = س( : لرسم االقتران 1مثال )
 نقوم بكتابة صيغة االقتران داخل حقل كتابة األوامر في البرنامج  .1

y=x^2 

 
 ( ENTERنضغط على كبسة ) .2
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 يظهر في لوحة الرسم الشكل التالي:  .3

 
 2+  3ص = س( : لرسم االقتران 2مثال )
 نقوم بكتابة صيغة االقتران داخل حقل كتابة األوامر في البرنامج  .1

 
 ( ENTERنضغط على كبسة ) .2
 يظهر في لوحة الرسم الشكل التالي:  .3

 
 دراسة التحويالت الهندسية بواسطة البرنامج 

َعت عالل  َعداب علت لذنج لرتع علخا  : ردبلاقدذ  تسنا علرلَدالت علهل ددب لالقر علذتغ علننااب ت
َعن  كنذ ن ّ  .1 َ  تكرذتب صدغب عالقر ع  عهَا )عهصال( مل لقا كرذتب عه  دذتقًذ. لق
 ( لرنادا عالقر ع  عهَا. ENTERاس كتدب )لضغا ع .2
َلب عل د  رنادا علتدذلل لالقر ع  عهَا )عهصال(. .3  رظه  عاس ل
َه صىدغب علرلَدىا علنلذدىتب( مىل لقىا كرذتىب  .4 َ  تكرذتب صدغب عالقرى ع  علاىذلل )علىنه دلرى لق

َعن  كنذ نّ  دذتقًذ.  عه
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 ( لرنادا عالقر ع  علاذلل. ENTERلضغا عاس كتدب ) .5
َه صىىدغب علرلَدىا علنلذدىتب( نىىع دظهى   .6 َلىب عل دىى  رنادىا لالقرى ع  علاىىذلل )علىنه دلرى مىل ل

عاللرمذظ تصدغب عالقر ع  عهَا مدظه  لااذلب أا  علرلَدا عللذصا نذ تد  عالقر ع  عهَا 
 َعلاذلل. 

 2على االقتران ص= س 10+2ص= سمثال: لدراسة تأثير التحويل الهندسي 
 :داخل حقل كتابة األوامر في البرنامج نقوم بكتابة صيغة االقتران .1

Y=x^2  
 ( لتمثيل االقتران األول فيتم تمثيل االقتران األولENTERنضغط على كبسة ) .2
 :نقوم بكتابة صيغة االقتران الثاني داخل حقل كتابة األوامر في البرنامج .3

Y=x^2+10  
ن الثــاني مــع ( لتمثيــل االقتــران الثــاني فيــتم تمثيــل االقتــراENTERنضــغط علــى كبســة ) .4

المحافظة على االقتران األول فيظهر بوضوح اثر التحويل الهندسي ما بين االقتران األول 
 والثاني: 
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 (: دليل الطالب الستخدام برنامج )راسم االقترانات(19ملحق )
 

 نية   جامعة النجاح الوطنية                                              قسم العلوم اإلنسا
 كلية الدراسات العليا                                         برنامج أساليب تدريس الرياضيات 

 
 
 

 
 
 

 دليل الطالب الستخدام برنامج )راسم االقترانات( 
 
 
 
 

 إعداد:
 عبدالرحمن محمد صادق أبوسارة

 
 

 إشراف:
 د. صالح الدين ياسين
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 المقدمة: 
 تعريف البرنامج: 

د  هىنع هَى ألى َعلرساىد  علمادىادلدبغ علرىل قذنىت عاىس راَى َزع ة علر تدىب    علتى عنج  علنسرنى ة  نى  قتىا 
بغ مىل رساىىد   َنىىب علرساىد  علندىىرل  عاىس عدىىرخ ع  ت نجدىذت عللذدىَى علت لىذنجم  لددىذه  مىىل تلىذ  نلظ
َعلهل دىىىدب. َدرندىىىز هىىىى َعلسنادىىىذت عللدىىىذتدبغ   َكىىىنلا ردىىىهداًل مىىىل عنىىىا عوجىىى ع عت  نع عل دذضىىىدذتغ 

َلب كرذتىب علنسىذ الت َرناداهىىذ  َ ة  عخىا علت لىذنجغ َتدىىه َجى َعنىى  علن َح عه ََضى َلبغ  علت لىذنج: تذلدىه
 مل علت لذنج تشكا ددها عاس علاالب رسا  عل دذضدذت.  

 الهدف من البرنامج: 
َعلااتىىىىىبغ نىىىى  نشىىىىذه ة عل دىىىى  علتدىىىىذللغ لكذمىىىىب عالقر علىىىىىذتغ  دهىىىى   علت لىىىىذنج إلىىىىس رنكىىىىد  علنسانىىىىد غ 

َ ة عاىىس مرىى ة نس مىىبغ َددىىرخ   علت لىىىذنج تذوضىى ذمب إلىىس علقىى  ة عاىىس إدجىىذ  ندىىذلب )علركذنىىا( علنلىى 
َعولجادزدب مل صدغب عالقر ع  علن ع  رنادار تدذلدًذ.   علاغرد : علس تدب 

 استخدام البرنامج:
 أيقونة البرنامج : 

علت لذنج عاس شكا عل  ما ضغا نا  علت لذنج )مل لذلب كَ  علنا  نضغَاًذ( دظه  لاندرخ   
 عهدقَلب علرذلدب:

 
در  رشغدا علت لذنج ن  داح علنكربغ أَ نكذ  لمظ علنا  مل جهذزا علكنتدَر  ن  خالا عللق  

 لرظه  علشذشب عل ئددب.  تذلنؤش غ عاس عالنب عخرصذ  علت لذنجغ
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 الشاشة الرئيسية: 
 رظه  علشذشب عل ئدددب عل  رشغدا علت لذنج كنذ دال: 

 
 مكونات البرنامج: 

َ  علهل دىىدب  .1 َهىل عللذمىىنة علرىىل دظهىى  تى عخاهذ أشىىكذا عل دىى َلىىب عل دىى (:  َندب )ل عللذمىنة عل دىى
علنخرامىىب علننااىىب مىىىل علىى دكذ رل )عولىى عال(غ َدرىىىدح علت لىىذنج لاندىىرخ   علرسىىى دا عاىىس  قىىىب 

 عل د .
َهىَى علنكىىذ  علىىنه دضىىد  مدىىر علندىىرخ .2 َعنىى  )لقىىا علنىى خالت(:     علصىىدغ شى دا كرذتىىب عه

َلىب عل دىى غ َدرىدح علت لىىذنج لاندىرخ   كرذتىىب  َعلرىل دىىر  رناداهىذ مىىل ل َعالقر علىىذتغ  عل دذضىدب 
َعولجادزدب.   صدغب عالقر ع  علن ع  رناداهذ تدذلدًذ تذلاغرد : علس تدب 

َعب ن  عهدقَلذت علنخصصب لنجذالت عل د  علتدذلدب. .3 َهَ نجن َعت:    ش دا عه 
 عربي أو انجليزي(: تحديد صيغة االقتران: )

َنلا تذخردذ  أل   ددنح علت لذنج لاندرخ   ن  رل د  لغب صدغب عالقر ع  علن ع  رناداهذ تدذلدًذغ 
 ع تل أَ علجادزه( كنذ مل علشكا علرذلل:(علخدذ د  علرذلدد  

 
 كنذ دأرل:  2+  2ح 5منااًل: صدغب عالقر ع  ع)ح( = 

 2+  2* ح^ 5علصدغب تذلس تل: 
 x ^ 2 + 5 * 5لجادزه: علصدغب تذال

 رسم االقترانات في برنامج راسم االقترانات 



294 
 

َعن  أعاس شذشب  َ  تكرذتب صدغب عالقر ع  مل لقا كرذتب عه َجت ع( لق ل د  عالقر ع  مل ت لذنج )جد
َن  ا  لضغا عاس كتدب   (. )أ د  عالقر ع ت لذنج  عد  عالقر علذتغ 

 
 2( : لرسم االقتران ص = س1مثال )
 بتحديد صيغة االقتران )عربي أو انجليزي(: نقوم .1

  

 
 نفرض في هذا المثال أننا اخترنا الصيغة االنجليزية.

 نقوم بكتابة صيغة االقتران داخل حقل كتابة األوامر في البرنامج:  .2

 
 نضغط على كبسة )ارسم االقتران(:  .3

 
 يظهر في لوحة الرسم الشكل التالي:  .4

 
 2+  3= سص (: لرسم االقتران 2مثال )
 نقوم بتحديد صيغة االقتران )عربي أو انجليزي(: .1

 
 نفرض في هذا المثال، أننا اخترنا الصيغة العربية.

 نقوم بكتابة صيغة االقتران داخل حقل كتابة األوامر في البرنامج  .2
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 2+3س^

 
 

 نضغط على كبسة )أرسم االقتران(:  .3

 
 يظهر في لوحة الرسم الشكل التالي:  .4

 
 يالت الهندسية بواسطة البرنامج دراسة التحو 

َعت علرذلدب:  َعداب علت لذنج لرتع علخا  لاقدذ  تسنا علرلَدالت علهل ددب لالقر علذت علننااب ت
َعن  كنذ ن ّ  .1 َ  تكرذتب صدغب عالقر ع  عهَا )عهصال( مل لقا كرذتب عه  دذتقًذ. لق
 ( لرنادا عالقر ع  عهَا. ع د  عالقر ع لضغا عاس كتدب ) .2
َلب عل د  علرنادا علتدذلل لالقر ع  عهَا )عهصال(. رظه  .3  عاس ل
َه صىدغب علرلَدىا علنلذدىتب( مىل لقىا كرذتىب  .4 َ  تكرذتب صدغب عالقرى ع  علاىذلل )علىنه دلرى لق

َعن  كنذ نّ  دذتقًذ.  عه
 ( لرنادا عالقر ع  علاذلل. أ د  عالقر ع لضغا عاس كتدب ) .5
َلب عل دى  رنادىا لالقرى ع  علاىذل .6 َه صىدغب علرلَدىا علنلذدىتب(  نىع دظه  مل ل ل )علىنه دلرى

عاللرمذظ تصدغب عالقر ع  عهَا مدظه  لااذلب عا  علرلَدا عللذصا نذ تد  عالقر ع  عهَا 
 َعلاذلل. 

 2على االقتران ص= س 2+2ص= سمثال : لدراسة تأثير التحويل الهندسي 
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 نقوم بتحديد صيغة االقتران )عربي أو انجليزي(:  .1

 
 ذا المثال أننا اخترنا الصيغة اإلنجليزية.رض في هتنف

 نقوم بكتابة صيغة االقتران داخل حقل كتابة األوامر في البرنامج .2
Y=x^2 

 ( لتمثيل االقتران األول فيتم تمثيل االقتران األول. أرسم االقتراننضغط على كبسة ) .3

 
 جنقوم بكتابة صيغة االقتران الثاني داخل حقل كتابة األوامر في البرنام .4

Y=x^2+2 
( لتمثيل االقتران الثاني فيتم تمثيل االقتـران الثـاني، مـع ارسم االقتراننضغط على كبسة ) .5

المحافظـة علـى االقتـران األول، فيظهـر بوضـوح أثــر التحويـل الهندسـي مـا بـين االقتــران 
 األول والثاني. 
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Abstract  

The objective of this study was to conduct a comparison in using three 

computer programs, these are: Geogebra, Graphmatica, and functions 

gropler in tenth grade students achievement in the functions and its 

graphics, and their motivation towards learning mathematics in Qabatiya 

Directorate. Essentially, the research tried to answer the following main 

question:      

What is the impact of using three computer programs on the achievement 

of tenth grade students achievement in the unit of functions and its graphics 

and their motivation towards learning mathematics in Qabatiya directorate?  

Answering the study question and testing its hypotheses, the researcher 

used the experimental approach. The study population consisted of all the 

tenth grade students in Qabatiya Directorate, and the study was applied on 

a sample of (125) students of the tenth grades in the schools of Ibn Alibtar 

2
nd

 Basic school and Martyr Ezzat Abu Alrob High School, where the 

sample was divided into into four groups, the first experimental group 

studied the content of fucntions and graphics unit from the mathematics 

textbook for the tenth grade using Geogebra, the second experimental 
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group studied the same unit using Graphmatica, the third experimental 

group studied the same unit using functions gropler program, and the fourth 

group that was the control group learned the same unit following the 

traditional method, during the first semester of the scholastic year (2015-

2016), where the following tools were used on the study sample:   

- Post test for measuring the students' achievement after finishing 

learning the functions and graphics unit. The test reliability was 

validated using judgment, and its reliability was (0.873). 

- Motivation assessment towards learning mathematics for the four 

groups consisted of (20) items, where the assessment was distributed 

after the unit learning finished, and its validity was tested by judging, 

and its reliability was (0.896). 

The data was processed using One Way Analysis of Variance (ANCOVA) 

and Post Hoc (LSD) to test the study hypotheses, where the data was 

analyzed using the statistical package for the social sciences.  

The research came up with a set of results, most important were the 

following:  

There were significant differences at the level of (=0.05) in the means in 

the students achievements in the post test related to the method of teaching 

using the programs: (Geogebra, Graphmatica, functions gropler and the 

traditional method). 

To perform the comparisons between the four groups, the researcher used 

Post Hoc LSD, which revealed that: 
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- In the total degree of achievement, the results showed the existence 

of significant differences between the four groups in favor of the 

three computer programs, but no statistically significant differences 

were found between the two programs Geogebra, Graphmatica, and 

Functions gropler, in favor of Graphmatica program. 

- At the level of conceptual knowledge the results found significant 

differences between the four groups in favor of the three programs, 

with no differences between the three programs, Geogebra, 

Graphmatica, and functions gropler. 

- At the level of procedural knowledge, the outcomes showed 

statistically significant differences between the four groups in favor 

of the three programs with significant differences between Geogebra 

and grapmatica, and significant differences between Geogebra and 

functions gropler, in favor of Geogebra, and significant differences 

between graphmatica and functions gropler in favor of graphmatica. 

- At the level of problems solving, significant differences were found 

between the four groups, in favor of the three programs, with no 

differences between Geogebra and graphmatica, but significant 

differences between Geogebra and functions gropler, in favor of 

Geogebra, and significant differences between graphmatica and and 

functions gropler, in favor of graphmatica. 

There were statistically significant differences at the level of (=0.05) in 

the students motivation means, on the motivation scale towards learning 
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mathematics related to the teaching method using Geogebra, Graphmatica, 

functions gropler and the traditional method. 

Comparing between the four groups, LSD test was used by the researcher. 

The results showed statistical differences between the four groups in favor 

of the three programs and the existence of of statistical differences between 

Geogebra and Graphmatica in favor of Graphmatica, as well as differences 

between Geogebra and functions gropler, in favor of Geogebra, and 

differences between graphmatica and functions gropler in favor of 

graphmatica. 




