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Abstract 

 

The objective of the study is to demonstrate the effectiveness of the 

GeoGebra software in developing the mathematical connections among the 

ninth female grades in Gaza. 

Methodology of the study: To conduct this study, the researcher used the 

experimental approach. 

Study Tool: The researcher used an objective test of mathematical 

connections consisting of (31) items. 

Sample of the study: (81) female students from Badr Elementary School A 

for girls. 

The most important findings of the study: 

1. There were statistically significant differences at  the level α ≤ 0.01 

between the mean scores of the experimental and control groups in the 

post-application of the mathematical  connections test in favor of the 

experimental group, The effect size was significantly effective as  

d = 0.708. 

2. The GeoGebra program achieved Black's modified gain in the 

mathematical connections test among the ninth grade students, which 

reached 1.44. 

The most important recommendations of the study: 

1. Using the GeoGebra program, which has proven to be effective in 

developing mathematical connections, for teaching other subjects. 

2. Working on the development of mathematics curricula in reference to the 

criteria of mathematical connections. 

Keywords: GeoGebra software, Mathematical connections 
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 الفصؿ األكؿ
 اإلطار العاـ لمدراسة

 :المقدمة
 متطمباتإف التنافسك،كتكنكلكجيعمميتقدـمففييابمااليكميةالحياة انتشار

االقتصاديةككالتكنكلكجية،العمميةتطكراتالكأثر فيميدافالتعميـالمعيارمالعالمي التنمية
كاالجتماعية كالمستجداتلتتحدياالتربكيةالنظـعمىتفرض، التغيرات لعمؿكا،مكاكبة

كالتيفيالمخرجاتالتعميمية،الجكدةتحقيؽشعاركاالرتقاءبكاقعالعمميةالتربكية نحك الجاد
يككنكفالمجاالت،شتىفينكعيةمياراتيمتمككفأكفاء،أكاديمينامؤىميفبمتعمميفتتمثؿ
لزامانعميكؿأمةتريدفقدأصبح ،،كالتفكؽفيمجاؿاالبتكاركاإلبداعالمنافسةعمىقادريف

العمميةالتربكية.أفتحتفظلنفسيابمكانةمرمكقةبيفاألمـأفتكاكبذلؾالتغييربتطكير

اك الرياضياتتعد المكاد تربكمإحدل نظاـ أم في الميمة أىميةلدراسية كتنبع ،
كترياضياتال ككنيدريسيا عنوامف االستغناء يمكف ال تجد؛عمـ ثقافتو كانت ميما فالفرد

ف ميما حيزا تشغؿ أمكرالرياضيات التياليكميةحياتوي الكحيدة المغة ىي فالرياضيات ،
.تجمعسكافاألرضجميعناعتأفااستط

حيثوفمفخالؿالرياضياتيتمكفالفردحؿالمشكالتالتيتكاجي  هتساعدأنيا،
ا تنظيـ عمى كما عمييا، كالسيطرة المحيطة البيئة كفيـ ألفكار الكاقعأف في الحسية خبراتنا

لمكاقعتساعدعمىنمكالرياضيات فيمنا كزيادة لحؿمشكالتنا ؛مفخالؿاحتياجاتناكدكافعنا
ـ(.2002عقيالف،)

 الرياضيات1986في لمعممي القكمي المجمس مديرم مف لجنة قامت بالكالياتـ
ا المتحدة ((National Council of Teachers of MathematicsNCTM ألمريكية

بيدؼتحسيفنكعيةالرياضياتالمدرسيةبتأسيسفريؽعمؿإلعدادمعاييرلتعميـالرياضيات،
المناىجك تقكيـ بكتمكٌ، متعمـ أفيدرسرياضياتعالياختالؼيفكؿ كلغتو الجكدة،ةثقافتو

العميؽ،مفـأفيتعممكاالمفاىيـكاإلجراءاتالرياضيةمعالفيـبالفرصالتيتتيحليىـكيزكد
مجمكعةمفت،كقدانبثؽعفىذهالمجنةقنياتتكسعكتعمؽفيميـلمرياضياتاستخداـخالؿ

أكليا فكانت متفرقة، سنكات خالؿ نكاحي عدة مف المدرسية بالرياضيات لالىتماـ المعايير
،المدرسيةىجكتقكيـالرياضياتامنالقةمعاييرمايسمىكثيـ1989فيالعاـالكثيقةالصادرة
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ـ،ثـمعاييرالتقكيـ1991تدريسالرياضياتفيعاـالخاصةبالمعاييرالمينيةكثيقةثـتمتيا
،ـ2000المبادئكالمعاييرفيعاـألخيرةلممجمسكثيقةاكثيقةالـ،ثـجاءت1995فيعاـ

.(NCTM,2000.)

فيالكثيرمفبياييؤخذـ(بمثابةكثيقةدكلية2000المبادئكالمعايير)كأصبحتكثيقة
معايير حيثاشتممتعمىخمسة الرياضياتكتحسينيا، مناىج مفأجؿتطكير العالـ دكؿ

لممحتكل،كخمسةمعاييرلمعمميات.

 )الكأكدت مناىجNCTM,2000كثيقة في المعايير ىذه تكافر ضركرة عمى )
اعمىدكرمعمـالرياضياتفيتحقيقيامفالرياضياتفيال مراحؿالدراسيةالمختمفة،كأيضن

خالؿالعمميةالتعميمية.

حيث المعاييرىدفت كضعىذه مرجعإإلى يطار رشادم الرياضيات،كا  لتعميـ
التمثيؿ،)إلىبعضمعاييرالعممياتأشاراتك االستدالؿكالبرىنة، التكاصؿ، حؿالمشكالت،

اتكظيفيالحؿمشكالتحياتيةالترابط(، التيتعتبرمتطمباتأساسيةلتعميـالرياضيات،كأيضن
ـ(.2008)ديسقكرس،كفيمجاالتحياتيةمثؿالصناعةكاالقتصادكاالتصاؿكغيرىا

كاىتمتالعديدمفالدراساتالحديثةبدراسةمعاييرالرياضياتكمعرفةمدلتكافرىافي
ـ(.2009ـ(،)كساب،2012سميماف،كتبالمناىجمنيادراسة)

تناكلت الكقد الرياضيةالكثيقة العممياتترابطات معايير كأحد حيث كضع، تـ
بيفالمكضكعاتالرياضيةبعضياةالرياضياتمعاييرالترابطمجمكعةمفاألىداؼلتحقيؽ

ةاليكمية.البعض،كبيفالرياضياتكالمكاداألكاديميةاألخرل،كبيفالرياضياتكالحيا

نقمةنكعيةفيالنظرةإلىالرياضيات؛فيكينقميامفاتالرياضيةكيمثؿمعيارالترابط
متناثرةمفالمعرفةإلىكؿمترابطمتناسؽبشكؿمحكـ،باإلضافةإلىربطيابشكؿكثيؽقطع

(.14،صـ2006)رياف،يمعالمكادالدراسيةاألخرلكالعالـالحقيق

اليقتصرعمىتنميةالجكانبالمعرفيةمفمفاىيـكقكانيفكنظرياتفتعميـالرياضيات
مفخالؿوبؿىكتنميةقدرةالمتعمـعمىالتفكيركحؿالمشكالتالتيتكجيرياضيةفحسب؛

تكظيفولممعرفةكالمياراتالرياضية؛كىنامعنىالتعمـذكمعنى،التييشعرالمتعمـمفخالليا
امفخالؿالعالقاتالتيبقيمةكدكرالرياضياتف يحياتو،كينميقدرتوعمىاالكتشاؼأيضن

يبنييا.
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يجبعمىالمعمميفالتركيزعمىالترابطاتالرياضيةأثناءالتدريسالباحثةأنولذاترل
كبناءمفخالؿاستخداـالطرؽكاالستراتيجياتالتدريسيةالتيتساعدالمتعمـعمىاكتشاؼ

.الرياضيةالترابطات

الطالبفيمادةالرياضياتكرغبتيـفيتعمميا؛فدائماتحصيؿؿتراجعظكالسيمافي
نجدمادةالرياضياتلدييـىيمادةاألرقاـكالحساباتالمجردةالتيالمعنىليا،كالفائدةمف

دراستيا.

الدراسات مف أكصتالعديد التعمـكقد فيمرحمة الترابطاتالرياضية عمى التركيز
خطاب،)ـ(،2016)ضيير،كـ(،2016فيمناىجالرياضياتكدراسة)أبكسرية،ينياتضمك

ـ(.2008)البركاتي،ـ(،2013

( محمد 2015كأضاؼ أنو عمى عمىـ( االعتماد الرياضيات معممي عمى يجب
فيتعميؽ المتعمـ كتساعد التيتساىـ عفطريؽكتثبيتاالستراتجياتالتدريسية لديو الفيـ

التيبدكرىاتساعدالمتعمـفيتككيفبناءرياضي.كالترابطاتالرياضيةإقامة

مفاألساليبكالطرؽالمتجددةالتيكبيئةتعميميةترلالباحثةأفاستخداـالحاسكبك
الترابطاتالرياضية؛حيثكبناءاكتشاؼمفالمتعمـتمٌكفتساعدفيتكفيربيئةثريةتفاعمية

 كتقدمو المحتكل بشكؿتعرض المقدـ،مترابط المحتكل مع االيجابي المتعمـ تفاعؿ تحقؽ
 فيأذىانيـ، الرياضية المفاىيـ باإلجراءاتكترسيخ التطبيؽالعمميخالؿمفكتمٌكفربطيا

بطريقةمحكسبة.

 )كأكدت استخداـ(NCTM,2000كثيقة ضركرة عمى يؤكد الذم التقنية مبدأ عمى
حي ؛ التقنية الرياضيات إلىبرمجيات التقميدية الرياضيات مف االنتقاؿ في تساعد أنيا ث

مشكالتالعالـالكاقعية.

الباحثة سعت الدراسة ىذه كفي برنامج فاعمية لدراسة فيجيكجيبرا اتالترابطتنمية
مكانيات؛لمايتمتعمفلدلالمتعمميفةالرياضي تكفربيئةرياضيةمترابطةمتكاممةمميزاتكا 
حيثيعمتناسقة الرياضيات،؛ محاكر بيف لمربطكالتكامؿ مالئمة منصة البرنامج فكتمكٌد

باإلضافةلتكفيربيئةىندسيةدينامكية،المتعمـمفإدراؾالمفاىيـكتجسيدىابطريقةمحسكسة،
بوك تعمؽمعرفتيـ بطريقة لمعنصرالرياضي، تمكفمفرؤيةجكانبإضافية ميزاتمتعددة

.رياضيةصحيحةترابطاتكتساعدفيبناءكتككيف
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أثبت تكقد الدراسات مف جيكجيبرااعمفالعديد برنامج ية تنمية عديدةفي متغيرات
الدراسيك الرياضيةكالتحصيؿ المسألة التمثيؿكحؿ كعمميات الجبرية دراسةالمفاىيـ مثؿ
البمكم،،ك)ـ(2013،أبكثابت(،ك)ـ2013دركيش،،ك)ـ(2014،عابد(،ك)ـ2016،عتيؽ)

ـ(.2013
فيتعمـف يكاجيكفصعكبة الميدانيلمباحثةالحظتأفكثيرمفالطمبة مفخالؿالعمؿ

المجردةحساباتككنيامادةفيحكؿمادةالرياضياتلدييـمعتقداتالرياضيات،نابعةمف
ينعكسسمعنىليا كمدلاستفادةعمىمبان،كىكما المنشكدة مدلتحقيؽاألىداؼالتعميمية

مفدكرإيجابيكذلؾفيالنظرإلىقيمةالمادةالتييدرسكنيا،كمالياالمتعمـمفمايتعممو،
العالقات مف شبكة كيككف الرياضية األفكار بيف الربط مف المتعمـ يتمكف فعندما كفعاؿ،

حيثالرياضيةالمترابطةيصبحفيميـكمعرفتيـالرياضيةأكثرعمقاكمعنىكاستمراريةكفائدة،
جاءتىذهالدراسةانطالقنامفأفتعمـالرياضياتيجبأفيتعدلحدكدالحفظكالتمقيف.

جراءىذهالدراسةمحاكلةاالرتقاءفيإلدافعيةالمفخالؿماسبؽتكلدتلدلالباحثةك
فيتفعيؿدكرالرياضياتةالرياضياتالترابطىميةألكما،كطرائؽتدريسورياضياتالمنياج

ال حياة ذفي كجعميا لديواتمتعمـ معنى تنميةكتأكيد، ضركرة عمى الحديثة االتجاىات
المتعمميف لدل الرياضية الترابطات ، الدراسحيث تنميةاتتعددت ضركرة عمى أكدت التي

.(ـ2013)خطاب(،دراسةـ2016)سريةدراسةأبككمنياةالرياضياتالترابط

 :الدراسة أسئمة
استخداـ  فاعمية ما  السؤاؿالرئيسالمتمثؿفي:"فجابةعاإلفيلدراسةاأسئمةتتمثؿ

تاسع طالبات الصؼ ال للد ةالرياضيات الترابط( في تنمية GeoGebra) برنامج جيكجيبرا
 األساسي بغزة؟

 كينبثؽ عف السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية:

؟األساسيالتاسعصؼطالباتاللالمرادتنميتيالدةالرياضياتالترابطمياراتما .1

لبرنامججيكجيبرا .2 العامة الصكرة فيما لدلطالباتالمستخدـ الترابطاتالرياضية تنمية
 ؟األساسيالصؼالتاسع

التجريبيةك .3 بيفمتكسطدرجاتطالباتالمجمكعة إحصائية فركؽذاتداللة ىؿتكجد
 المجمكعة طالبات درجات متكسط في الالضابطة البعدم ختبالتطبيؽ اتالترابطار

 ؟ةالرياضي
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( في اختبار ميارات 1.2 ≤ىل يحقق برنامج جيوجيبرا فاعمية بمعدل كسب ) بالك  .4
 الرياضية؟ اتالترابط

 الدراسة: رضياتف
 تالية:الدراسة لمتحقق من الفرضيات ال ىتسع

بين متوسط درجات طالبات المجموعة  α ≤ ...1 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  .1
ختبار ال التطبيق البعدي الضابطة فيمتوسط درجات طالبات المجموعة  التجريبية و

 .ةالرياضي اتالترابطميارات 

( في اختبار ميارات 1.2 ≤ال يحقق برنامج جيوجيبرا فاعمية بمعدل كسب ) بالك  .2
 بطات الرياضية .الترا

 ة:أهداف الدراس
 ىذه الدراسة إلى تحقيق األىداف التالية: ىتسع

 األساسي. تاسعطالبات الصف ال ىالمراد تنميتيا لد ةالرياضي اتالترابط مياراتتحديد  -1

لدى طالبات  ةالرياضي اتالترابط ( في تنميةGeoGebra) فاعمية برنامج جيوجيبرادراسة  -2
 األساسي.تاسع الصف ال

 مية الدراسة:أه

 تكمن أىمية الدراسة في مضمونيا والجيات المستفيدة منيا، حيث تكتسب أىميتيا بما يمي:  

معدًا  تاسعلمصف ال في مادة الرياضيات( التحويالت اليندسيةتوفير دليل لممعمم لوحدة ) -1
 اتالترابطتنمية  ىلإ يؤديالذي قد  (GeoGebraاستخدام برنامج جيوجيبرا )وفق 

 .االستفادة منولدي الطمبة، مما قد ُيمكن المعممين من  ةالرياضي

أخذ بعين ومعممي الرياضيات  ومصممي المناىج أصحاب القرار ىلإقد تمقي الضوء  -2
 ة.الرياضي اتالترابط االعتبار

منفذي الدورات التدريبية إلعداد برامج تدريبية لتدريب المعممين و  قد  تفيد أصحاب القرار -3
 يوجيبرا.الستخدام برنامج ج

 ةالرياضي اتالترابطستخدم لقياس قد تساعد المعممين وطمبة الدراسات العميا في توفير أداة ت -4
 .الطمبة ىلد
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 حدكد الدراسة:
تقتصرنتائجالدراسةعمىالحدكدالتالية:

األساسيةألمبناتبدرساسيفيمدينةغزةفيمدرسةاألتاسععينةمفطالباتالصؼال -1
ـ.2017-2016مفالعاـكؿلمديريةشرؽغزةلمفصؿالدراسياأل

الثا -2 اليندسية"نيةالكحدة الالتحكيالت منياج مف األكؿياترياض" الالجزء تاسعلمصؼ
 .كؿاألساسيالجزءاأل

 

 مصطمحات الدراسة:
 :كتعرفياالباحثةإجرائيان

: (GeoGebra) برنامج جيكجيبرا -1 محكسب كتعمـبرنامج تعميـ مجاؿ في مصمـ
استخداموالرياضيات، يتـ لمصؼكسكؼ الرياضيات كتاب مف الثانية الكحدة لتدريس

 تالمجمكعةالتجريبيةكفؽالخطةالتيأعدتياالباحثة.لطالبا،التاسعاألساسي
التميزالتيلمؤشراتامفمجمكعة: ةالرياضي اتالترابط ياراتم -2 التعرؼفيطالبةقدرة

المعرفةمستخدمةالبعضالرياضيةمعبعضياالمكضكعاتكعمىالعالقاتبيفاألفكار
بكةعالئقيةبيفاالستيعابالمفاىيميتككيفشكالسابقةذاتالصمةلفيـالمعرفةالجديدة،

فيالتعرؼعمىالرياضياتكتطبيقاتوفيسياؽاميارتيباإلضافةلكالخطكاتاإلجرائية،
المعرفيةاألخرل،بطريقةتساعدى اخارجالرياضيات،سكاءفيالحياةالكاقعيةأكفيالعمـك

لمفكرةالرياضيةاراستيعابي،كتطكيياعمىفيـالبيئةالمحيطةكحؿالمشكالتالتيتكاجي
ا.  أيضن

بيف)ك: األساسي تاسعطالبات الصؼ ال -3 (15-14ىفالطالباتالتيتتراكحأعمارىفما
 فيالسمـالتعميميالفمسطيني.تاسعاللفيالمستكفسنةكى

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثبوي

 اإلطبر الىظزي
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 الفصؿ الثاني
 اإلطار النظرم

،برنامججيكجيبرامفخالؿتكظيؼالترابطاتالرياضيةلحاليةإلىتنميةسعتالدراسةا
كىي: الدارسة، بمتغيرات الصمة ذات التربكية العمكـ أدبيات بمراجعة الباحثة قامت لذلؾ

:ما،كىمحكريف،كلذلؾتـتصنيؼاإلطارالنظرمإلىكبرنامججيكجيبرا،الترابطاتالرياضية

 :تالرياضيةالترابطاالمحكراألكؿ

 برنامججيكجيبرا:انيالمحكرالث 

 (Mathematical Connectionsالترابطات الرياضية ) :المحكر األكؿ

 تمييد
 مينذ عيرفىت التي المعرفٌية العمكـ أىـٌ أحًد الرياضيات دكراالقدـتعتبر لعبت حيث ،

يحيطحكلوعبرالحكاسبدأتمعمراقبةاإل،فيالحياةأساسيا مفثـجرتك،نسافكؿما
يتـرصدهكيصعبتحميمومفخالؿالحدسكالمنطؽكاالستنتاج،كقدتـ محاكلةفيـكؿما

لىمفاىيـإلىحؿالمشاكؿالعممية،أكنتيجةلمتساؤؿالبحثالذميقكدإذلؾنتيجةلمحاجة
جديدة.

،فمفخالؿالرياضياتكقكاعإامتداستخداـالرياضياتمفثـك دىا،لىجميعالعمـك
يمكفلكؿالعمكـالتخمصمفالخمطكالتشكيشككؿالطفيمياتالضارةالتيقدتصيبيا،حيث

.ةلربطمجمكعاتالقياسبالفرضياتتقدـقكاعدكأحكاـلمعمؿعمىالقياسات،كقكاعدإحصائي

لىالعمكـاالجتماعيةكالتربكيةبغرضالتحميؿاإلحصائي،كباإلضافةلمدراساتالمغكية ا 
رياضياتمادةأساسيةفيكؿحقؿمفحقكؿالمعرفة،كلكفالحاجةإليياتختمؼفيالكميةفال

لىمجاؿمعرفيآخر.إالطريقةمفمجاؿككالنكعية

ال" البيانية الرسكـ تطكر في الحديثة الرياضيات كساىمت األشكاؿحاسكبية مثؿ
الم الرياضي الفكر كأعاجيب الرياضي الفف كعكست "تجدداالفتراضية، ـ،2004)خضر،

(.21ص

لدراسة لو بديؿ كال الذمالغنىعنو؛ المفتاح بالرياضياتىك اإللماـ أصبح فقد
بحاجةإلىعمـالرياضياتبشكؿأكبآخر الطبيعةأكاإلنسانية،فجميعالعمـك .العمـك
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نسافمفالكصكؿلكالالرياضياتلماتمكفاإل"أنو(14ـ،ص2011حسيف)شاركأ
كصفألم الحياةعبرالتاريخكما نيكتفيامنجزاتحضارية،غيرتكجو أنيا العمـك ممكة "

."كخادمتيا

احسيفأضاؼك تنميةالقدراتعمىأفالرياضياتتساعدفي"(18صـ،2011)أيضن
كاديميةاألخرل،باإلضافة،كتكسبيـمياراترياضيةالزمةلدراسةالمكاداألالعقميةلممتعمميف

امفتأثيرىاـعمىالفردكالمجتمع،مفخالؿتطبيقاتياالمتنكعةفيالمكاقؼالحياتيةلمالي
المختم التعميمية المراحؿ الرياضياتفي تعميـ كانتأىمية لذلؾ بطرؽفاليكمية، كاالىتماـ ة

."قانوالستخداـالمياراتالرياضيةفيحياتواليكميةإتتعميـكتعمـالفرد،ككيفية

ك" ف أا  المختمفة،مف الرياضية الفركع دمج الحديثة، الرياضيات بو اىتمت ما برز
،أظيرتأنماطجديدةلمتفكير،فعمتدكرالمتعمـفيمكاكبةك التقدـالعمميكالتكامؿمعالعمـك

االلكتركنيأك المبرمجأك التعميـ مفخالؿاستخداـ راعتالفركؽالفردية التعميمية، العممية
التعم التعميميةالحقائب تكظيؼالكسائؿ عممتعمى ذلؾ، إلى كما "يمية ـ،2010)الخطيب،

.(19ص

األفكارالعالقاتبيفاألفكارالرياضية،كتشكؿىذه" فالمتعمميفبحاجةألفيدرككا
العالقاتمحاكرمكحدةتعمؿعمىربطأممكضكعمعمكاضيعسابقة،فيجبتكضيحلممتعمـ

تخت أك ما فكرة تتشابو ثانيكيؼ صؼ فطالب تعمميا، قد التي األخرل األفكار عف مؼ
"(2=4-6(معحقيقة)6=2+4األساسيمثالنيجبأفيدرؾكيؼترتبطحقيقةما)مثؿ

.(16-15صص،2008)شنطاكم،

 قامتلجنةمفمديرمالمجمسالقكميلمعمميالرياضياتبالكالياتالمتحدةاألمريكية
NCTM) National Council of Teachers of Mathematicsعاـ في ـ1986(

بتأسيسفريؽعمؿكذلؾلكضعمجمكعةمفمعاييرخاصةبمادةالرياضياتالمدرسية؛ليككف
تعمـ عممية تحسيف في يسيـ بما الرياضيات لمعممي مكجو تربكم تعميـكمرجع

 (NCTN,2000).الرياضيات

:معاييرأربعمجمكعاتمفالإنجازحيثقاـالمجمسب

المن - يجمعايير المدرسيةكالتقكيـ 1989لمرياضيات  Curriculum and) ـ
Evaluation Standards For School Mathematics,1989) 



11 

لتدريسالرياضياتالمعاييرالمينية -  Professional Standards Forـ)1991
Teaching Mathematics ,1991.) 

التقييـ - )1995ةلمرياضياتالمدرسيمعايير  Assessment Standards Forـ
School Mathematics , 1995.) 

 Principles and Standardsـ)2000لمرياضياتالمدرسيةالمبادئكالمعايير -
for school mathematics, 2000.) 

ك الجاءت "كثيقة كالمعاييراألخيرة المبادئ المدرسية" (NCTM,2000)لمرياضيات
صؿلممجمسبإصدارهعدةكثائؽاىتمتبالرياضياتالمدرسيةمفنكاحجيدكعمؿمتكانتيجة
،متعددة حيث ستة عمى الكثيقة لممحتكلكبادئماشتممت معايير معاييركخمسة خمسة

القكاعداألساسيةلتقديـرياضياتمدرسيةالكاردةفيالكثيقةلمعمميات،كتشيرالمبادئ إلى"
عالية ذاتجكدة كردتفينقاطلحداكنصت، بالمنياجحسبما الكثيقةالمبادئالمتعمقة

منطقي بشكؿ مترابط الرياضيات منياج يككف أف ضركرة األكعمى فيو تتكامؿ فكارفعاؿ،
التعميميةكيكضحالتداخؿبيفالمكاضيعالرياضيةكالرياضية، التيكالمكاد بالطريقة الدركس،

 فكار.األتمكفالمتعمـمفمالحظةكيفيةبناءكترابط

 معايير الرياضيات المدرسية:
ـ(عمىأنياأكصاؼلمخرجاتالتعمـعندالمتعمميفالتي2000) NCTMعرفتيا

تقاف،بحيثتكضحالفائدةفيالرياضياتالمدرسية.إينبغيأفيتمكفمفمعرفتياكأداءىاب
 معايير المحتكل: -أكال

اضياتالمدرسية(مف:معاييرمتعمقةبالمحتكلالرياضي)مكضكعاتالري
 (Numbers and Operationsاألعداد كالعمميات " الحساب" )  -1

األ مفاىيـ يدرؾ العددية، كاألنظمة بينيا، كالعالقات تمثيميا كطريقة معنىعداد، يفيـ
 ببراعة،كيعطيتقديراتمعقكلة.كعضياالبعض،يحسببدقةالعممياتككيؼترتبطب

 (Algebraالجبر )  -2

األ الرياضيةنيطكر المكاقؼ كيحمؿ كالدكاؿ،يمثؿ كالعالقات مستخدمانكماط الجبرية البنى
النماذجالرياضيةلتمثيؿكفيـالعالقاتالنكعية،يحمؿالتغيرفيرمكال زالجبرية،يستخدـ

بيئاتمختمفة.
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 (Geometryاليندسة ) -3

تاليندسية،يحمؿصفاتكخصائصاألشكاؿاليندسية،يعيفاإلحداثيات،يطبؽالتحكيال
يستخدـالتمثيؿالبصرمالنمذجةاليندسيةلحؿالمشكالت.

 (Measurmentالقياس ) -4

كالصيغ كاألدكات المناسبة التقنيات يطبؽ كالنظـ، كالكحدات القياسلألشكاؿ قابمية يفيـ
لتحديدالقياسات.

 (Data Analysis and probabilityتحميؿ البيانات كاالحتماؿ الرياضي ) -5

يجم عالبياناتكينظمياكيعرضيا،يختارالكسيمةاإلحصائيةالمناسبةلمتحميؿ،يطكركيقـك
االستدالالتكالتنبؤات،يفيـكيطبؽالمفاىيـاألساسيةلالحتماالت.

 (Standards for Mathematics processمعايير العمميات الرياضية ) -ثانيان 

الدراس المحتكل اكتساب طرؽ المعايير ىذه شاممتصؼ كىي كاستخدامو، لجميعةي
المراحؿالدراسية:

 (Problem solvingحؿ المشكالت ) -1

يحؿالمشكالت،يبنيمعارؼرياضيةجديدةمفخالؿحؿالمشكالت،يطبؽكيكيؼالعديد
مفاالستراتيجياتالمناسبةلحؿالمشكالت.

 (Reasoning and proofالتعميؿ كالبرىاف)   -2

الت كيستقصي يستخدـميناتخيككف الرياضية، كالبراىيف الحجج كيقكـ يطكر الرياضية،
أنكاعانمختمفةمفطرؽالبرىاف.

 (Communicationالتكاصؿ)  -3

تفكيره ينقؿ التكاصؿ، خالؿ الرياضيمف تفكيره ينظـ بدقة، الرياضية األفكار عف يعبر
الرياضيمترابطانككاضحان،يحمؿكيقٌكـاستراتيجياتاآلخريف.

 (Representation)التمثيؿ -4

لحؿ التمثيالت عبر كيترجـ كيطبؽ يختار الرياضية، األفكار لتنظيـ تمثيالت يككف
تفسيرالظكاىر.كالمشكالت،يستخدـالتمثيالتلنمذجة
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 (Connections)ات الترابط -5

أفتنعكستمؾالنظرةكيشيرىذاالمعيارعمىمبدأالنظرإلىالرياضياتكمجاؿمتكامؿ،
لتفكيرعبرالنظاـككؿ.خالؿامف

كأحدأىـمعاييرالعممياتالرياضية،بشكؿ ةالرياضي اتكسكؼ نتناكؿ معيار الترابط
 .مفصؿفيمحاكردراستنا

 الترابطات الرياضية:

فيتعمـالذيفيعانكفمفصعكباتيفالمتعممبعضفجكةلدلأفىناؾترلالباحثة
مادةصعبة،مادةأرقاـكعممياتياأنعمىمعتقداتكفتجاهالمادة،كغالبنامايحممالرياضيات

مجردةالأكثرفاقديفلمعنىالرياضياتلدييـ،غيرمدركيفألىميتيافيحياتيـ،لذلؾالنجد
األطكؿكقتان،كالرياضياتىسدرككفيلدييـالدافعيةنحكتعمـالرياضيات،بؿعمىالعكس

 بالنسبةليـ،كدائما تيطرحعمينانحفكمعمميرياضياتاألسئمةالمتكررةمفكاألكثرممالن ما
.المتعمميف:ماالفائدةمفالرياضيات؟أكلماذانتعمـالرياضيات؟

كما )الشريؼ، دراسة نتائج 7512أظيرت ـ( محتكلعف في ضعؼكاضح كجكدى
.ةالرياضياتالترابطاييرفيضكءمعالكتبالفمسطينية

الضعؼفي فيضكءمعاييرالترابطاتالمناىجالفمسطنيةالمحتكلكمعكجكدىذا
الرياضيةقديعززكجكدالفجكةلدلالمتعمميفاتجاهالرياضيات.

كمفىناجاءتالحاجةلالىتماـبالترابطاتالرياضية؛فييمفأىـعناصراالىتماـ"
ببنيتي الرياضيات تظير الرياضية الترابطات فمع كبنائو؛ الرياضيات المتكاممةبتطكير ا

حكؿ  لدلالمتعمـ الرؤية كتتضح أثران، كاألكثر األكثرعمقان، عمىالفيـ كتساعد المترابطة،
كؿ في كأنشطتيا كالتنظيمية المنطقية كأساليبيا قكانينيا خالؿ مف الرياضيات فائدة

.(21ـ،ص7512)عمر،"فركعيا

الطمبةالذيفدرسكاـ(تدنيمتكسطتحصيؿ7555)نتائجدراسةالشيخيحيثأظيرت
المحتكلالعادمالمجردكماىكبالكتابالمجردمقارنةبمتكسطتحصيؿالطالبالذيفدرسكا

 محتكلالرياضياتمرتبطبحياةالطالباليكمية.
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 :ةالرياضي اتمفيـك الترابط
التيمفخالليايستطيعالطالبمجاالت(بأنو"ال711ـ،ص7511)ضييرعرفو
بعضياتمفة،كارتباطاألفكارالرياضيةبيفالرياضياتككؿمتكامؿبفركعياالمخفيـالتماسؾ

كمترابطنا،كتطبيقيافيمجاالتأخرلخارجالرياضياتفيخدمةالبعض متكامالن لتصبحكالن
مناحيالحياةالمختمفة".
ية(بأنو"الميارةالتيمفخالليايدرؾالمتعمميفأىم16ـ،ص7512يعرفوالخطاب)

 فركعالرياضياتبعضيا األخرل،ببعضالرياضياتكيدرؾعالقة العمكـ فيخدمة كدكرىا ،
كخدمةاألنشطةالحياتيةالمتنكعةإضافةإلىخدمةبعضياالبعض،".

أنو"شبكةمفالبناءالفكرمالذميبنيLeinkin and evav((2007,p350كيعرفو
بعال معنا كترتبط بعض عمى بعضيا المياراتاألفكار مف مجمكعة كليست كقكانيف، قات

المنفصمةبعضياعفبعض".
(Eli2009,P9كعرفو الحاليةكالسابقةبيدؼتأسيسأك( ربطبيفالمعرفة بأنو"

 تعزيزالعالقةبيفالمبادئكاألفكارالرياضية،ككذلؾبيفمجاالتالمحتكلالرياضي".

ىكذلؾالنسيجالذميظيرةالرياضياترابطمفالتعريفاتالسابقةترلالباحثةأفالت
أبعادىا، إدراؾ مف المتعمـ يمٌكف الذم بالشكؿ المترابطة، المتناسقة بنيتيا في الرياضيات

كتكظيفيافيمكانياالصحيح.

 :ـ(7517،أبكالعجيف)  ةالرياضي اتشمميا الترابطتاألنماط التي 
 كتش بيفاألفكارالترابطاتداخؿالمحتكلالرياضيالكاحد، مؿإدراؾالعالقاتكتككينيا

 الرياضية.

 مجاالت داخؿ البينية التطبيقات كتشمؿ المتنكعة، الرياضية المجاالت بيف الترابطات
 الرياضيات،كييدؼإلىإبرازالرياضياتككؿمتكامؿالكمكضكعاتمتباعدة.

 ـاألخرل.الترابطاتالبينيةكتشمؿإدراؾالعالقاتبيفالرياضياتكالعمك 

 الترابطاتبيفالرياضياتكبيفالحياة،بغرضبيافدكرالرياضياتكعمـتطبيقي،يبرز
 التطبيقاتالرياضية.
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 :ةالرياضي اتأىمية الترابط
الرياضياتعمىانو التعريفاتالتيكردتعفعمـ لكـٌفيأحد المنطقية الدراسة "

ـ(.7517كنعاف)األشياءككيفيةترابطيا"

التعريؼتفيى اإلشارةذا بعديفإلىـ إالبيما، البعداليمكفلمرياضياتأفتقكـ
األشياء(؛كالذميتمثؿفيمككناتالرياضياتمففركععمميةمتنكعة، مفضمنيا األكؿ)كـٌ

الحساب كاليندسةعمـ تمؾكالجبر، كتعني ترابطيا( )كيفية الثاني البعد أٌما كاإلحصاء،
إشارةإلىأفالترابطاتالتركالعالقات ابطاتالتيتربطتمؾالمككناتبعضياالبعض،كىنا

اليتجزأمفعمـالرياضيات؛فبدكنيااليمكفلمرياضياتمفتحقيؽأىدافيا،كاليمكف جزءه
أيضانأفتككفالرياضياتعمـالمنطؽ.

تعدلذلؾإلىاليقتصرعمىتنميةالجكانبالمعرفيةفحسب،بؿيفتدريسالرياضيات
المختمفة الرياضية الترابطات مفخالؿتنمية مستكياتو، بكافة المختمفة أنماطالتفكير تنمية

لدلالمتعمـ.

فيتحقيؽفيـأعمؽكأكثرديمكمةلممعرفةالرياضية،اتتتمحكرأىميةالترابطحيث"
ق دتعممكهفيحياتيـكغرساتجاىاتإيجابيولدلالمتعمـ؛حيثيشعرالمتعممكفبأىميةما

.(22صـ،7512)عمر،"أكثرمنطقية،كأكثرجماالنليـتبدكالرياضياتك

كالبحثعفالمعرفةالرياضيةك المزيد لدييـكدفعيـنحكتعمـ االىتماـ بالتاليإثارة
.(3ـ،ص7551كاالطالععمىتطبيقاتيا)الحمضيات،

خاللف اليامف المراحؿ جميع في المتعممكف ماىيةيستطيع يدرككا أف  تعميمية،
كأىميتي خدمةاالرياضيات في كأنشطتيا كالتنظيمية، المنطقية كأساليبيا قكانينيا خالؿ مف

األخرلأيضان،حيثإف بعضيابعضا،كفيخدمةاألنشطةالحياتيةالمتنكعةكفيخدمةالعمـك
م فيالفيزياء كاستخداماتيا الرياضية القكانيف األعماؿفيىناؾترابطاتبيف كفيإدارة ثال،

البيانات كتحميؿ كفيمعالجة كفيالمكاصالت، كفياالتصاالتالياتفية، كالتجارة، الصناعة
الطبية العالجات كفي كاالقتصادية، كاالجتماعية السياسية القرارات تؤخذ أساسيا عمى التي

عكستعميـالرياضياتنماذجكالجرعاتالدكائيةكفيالتخطيطالسكانيكالبيئي..إلخ،كالبدأفي
سياقاتمجتمعية في فائدتيا ليا مادة يتعممكف أنيـ المتعممكف بحيثيدرؾ الترابطات، ليذه

(27ـ،ص7556متنكعة.)عبيد،
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أكدت) الرياضيةNCTM,2000كقد البينة فيجعؿ الترابطاتالرياضية دكر عمى )
المتعمـ لدل كتكامالن ترابطان ،أكثر أشار الترابطEli(2009 كما دكر إلى فيةالرياضيات(

مساعدةالمتعمـفيحؿالمسائؿالرياضية؛فالمتعمـالذميتمكفمفإيجادالركابطبيفعناصر
المعرفةكيتعامؿمعيابشكؿمنتظـكيتمكفمفإيجادالعالقةبينيا،ىكالمتعمـالقادرعمىحؿ

المسائؿبكفاءة.

مصدرحيثتعتبرفيتعميـكتعمـالرياضيات،اتكتضيؼالباحثةفيأىميةالترابط
بشكؿ أفكاره بناء مف المتعمـ تمٌكف خالليا فمف الرياضية؛ لألفكار كتكضيح امتداد لعمؿ
الصحيحالتيتمكنومفتعمـالمزيدحكليا،كماتساعدهفيالتغمبعمىالمعكقاتالمعرفيةمف

فيا،كتسكينياكجزءدائـمفالبناءالمعرفي.خالؿتمثيؿالمعمكماتالجديدةكتعديمياكتكظي

 :ةالرياضي اتالترابط ياراتم
عاـNCTMلقدكردفيكثيقةالمجمسالقكميالكطنيلمعمميالرياضيات الصادرة

باعتبارىاات،حيثأشارتتمؾالكثيقةإلىمعاييرالترابطةالرياضياتترابطلمـ،معايير7555
بيعةالرياضياتالمدرسية،كاستندتالباحثةلتمؾالكثيقةفيعرضنقمةنكعيةفيالنظرةإلىط

داخؿةالرياضياتالترابطميارات الرياضي المحتكل عناصر بيف العالقة تبرز بحيث ،
المتكامؿ المتسؽ البناء يكضح بشكؿ أيضان المختمفة المكضكعات كبيف الكاحد، المكضكع

ةسكاءفيالعمكـالمعرفيةاألخرلأكفيمجاالتلمرياضيات،ككذلؾإظيارالتطبيقاتالرياضي
الحياةالمختمفة

  :(NCTM,2000كثيقة )رئيسية كما كردت في  ياراتمكقد اشتممت عمى ثالث 

 العالقات كالركابط بيف األفكار الرياضية كاستخداميا. إلىالتعرؼ  .1

ؼكتطبيؽىيمدلقدرةالمتعمـعمىاستكشاككتعدالسمةالمميزةلفيـالرياضيات
(.Moss Diaz and Moss,2005العالقاتكالركابطبيفاألفكارالرياضية)

أكدت خالؿ"NCTM(2000,p.64)كقد مف الترابط ىذا تكضيح ضركرة عمى
."المنيجالدراسي،عبرالصفكؼالمتتالية،أكالمنيجالخاصبمرحمةمعينة

ةكالعالقاتالرياضيةتسيـفيإلىأفالمعرفةالسابق"(73ـ،ص7517أشاراألغا)
فيالتعرُّؼإلى يساعده قد الرياضياتفيحؿالمشكالتكىكما المتعمـالستخداـ مساعدة

".العالقاتبيفاألفكارالرياضيةكاستخداميا
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الباحثة ترل فيلذا المترابطة األفكار نظاـ كفؽ الرياضيات مناىج بناء ينبغي أنو
صكرةبنائيةبحيثتظيرلممتعمـىذاالترابطكتسيـفيتعمـالخبراتمختمؼالمراحؿالتعميميةب

كالركابطالتيتربطالخطكةاألكلىلتكامؿالرياضياتىكالتعرؼإلىالعالقات،حيثالتالية
اأفيكؿمرحمة،كىنايبرزدكرالمعمـأفكارىابيف .لممتعمـلتكضيحتمؾالعالقاتيضن

: ارةكمف مؤشرات تحقيؽ ىذه المي

  تحديد المعرفة السابقة, ذات العالقة بالمعرفة الجديدة, كتكظيفيا في حؿ المشكالت
 الرياضية الحالية.

فيعمميةالتعمـككي إفاألفكارالجديدةماىيإالتكٌسعلألفكاركالمعارؼالسابقة
بالمعرف العالقة ذات السابقة المعرفة دمج مف البد جديدة؛ معرفة بناء عممية الجديدةتتـ ة

بالطرؽالصحيحةالتيتكضحالعالقةالترابطيةبينيما،كتصبحذاتنسؽمتكامؿلدلالمتعمـ
.كتشعرهبأىميةماتعممومفأفكاركمعارؼسابقة

عمىأفكجكدالترابطيمٌكفالمتعمـمفبناء" NCTM(2000, p.274)كقدأكدت
."معمكماتجديدةاعتمادناعمىمعارفيـالسابقة

كتمييدىا لممتعمـ مفخالؿعرضيا الجديدة بالمعرفة ربطيا تحدثعممية ما كغالبان
لمتعمـالجديد،كتعمـكيفيةتكظيفيافيحؿالمشكالتالجديدة.

دكرالمعمـفيتحديدالخبرة"عمى(فيىذاالسياؽ37ـ،ص7555كقدذكرعقيالف)
ؿاختياراألنشطةالتيتحددمستكلالمتعمـلمتعمـالسابقةالمرتبطةبالتعمـالجديدكذلؾمفخال

الجديد،كتييئتولمتعمـبحيثتتكفرلتمؾالخبرةالشركطالميمةكاالرتباطالمباشرباليدؼمشيران
إلىأىميةأسمكبعرضياكربطيابحيثتيعرضبطريقةيسيرةكسيمةتثيرلدلالمتعمـالتشكيؽ

منا كقتان تستغرؽ كأف ، عكالدافعية يككف ال بحيث المخصصلمتعمـسبان الكقت حساب مى
".دديالج

أكدتالبركاتي) دكرالمعمـ ألىمية كجد117ـ،ص7553كاستكماالن إذا عمىأنو " )
لمتعمـ المتعمـاإللماـالكافيكالالـز المعمـأفالخبرةالسابقةكالالزمةلمتعمـالجديدلـييمـبيا

مفخالؿأنشطةأخرلمناسبةتمكنيـمفاإللماـبياكتممكيا،الجديدفإنوالبدمفمراجعتيا
".كاالستعانةبوقبؿالشركعبالتعمـالجديد
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العجيف) أبك 21صـ،7511كأضاؼ المكاضيع"( بيف االنتقاؿ مراعاة مف البد أنو
يعرض الكقت نفس كفي المشتركة كالمالمح السمات يبرز بما تدريجي بشكؿ المختمفة

".كضكععفاآلخرخصكصيةكؿم


 فيـ كيفية ارتباط األفكار الرياضية, مع بعضيا بعضا, لكي تنتج كالن متكامالن مترابطان. .2

الميارة لمرياضياتحيثنيةفيالبتختصىذه يدؼإلىإبرازالرياضياتيالداخمية
ككؿمتكامؿالكمكضكعاتمنفصمةمتباعدةبحيثتيظيرالرياضياتبشكؿمنطقيلممتعمـ

،م لممتعمـ كمشكقان كمتناسقان متماسكان بحيثيبدك أفكاره، كتكامؿ ترابطمكضكعاتو خالؿ ف
ثـ الجمع تعميـ مثالن مفالمكضكعاتالتراكمية فالرياضياتتتككفمفسمسمة فاعمية، كأكثر

يمكفالفكرةالثانيةإالبعدفيمولمفكرةاألكلىفال الطرحثـالضربثـالقسمةفاليفيـالمتعمـ
 . فيـالقسمةإالبعدتمكنولعمميةالجمعكالطرحكالضرب

فكرمكاحدكمتناسؽ"(77ـ،ص7557كقدأشارعقيالف) بناءه إلىأفالرياضيات
يشدبعضوبعضا،لذلؾيجبأفيتـتدريسالمكضكعاتكاألفكارالرياضيةككحدةمتكاممةبيف

."فركعالرياضيات

ةالرياضيةبشكؿنيعمىضركرةعرضالب"NCTM(2000,p.64)فيحيفأكدت
."متكامؿمترابطمتناسؽ

أفالخبراتالتيتسمحلمطالببتككيفالترابطات"(02ـ،ص7552كقدأضاؼبدكم)
."الرياضيةسكؼتساعدىـعمىفيـالمبادئالرياضياتالعامة

بيفالمكضكعاتنوكمماكافلدلالمتعمـقدرةعمىتككيفالترابطاتكترل الباحثة أ
كاألفكارالرياضية،كمماكافأكثرفيمانلمرياضياتبالطريقةالتيتزيدمفقدرتوعمىتكظيؼ

المعرفةالرياضيةفيسياقاتمختمفة.
 :ىذه الميارةمف مؤشرات تحقيؽ ك 

 التكامؿ كاالرتباط بيف المفاىيـ كاإلجراءات. 

رياضية،فعندمايتمكفالمتعمـمفالربطمفمعاييرالعممياتكالمعالجةالمؤشرالاىذيعد
كمعنى عمقنا أكثر الرياضية كمعرفتيـ فيميـ يصبح كاإلجراءات المفاىيمي االستيعاب بيف

كاستمراريةمككنيفبذلؾشبكةمفالعالقاتالرياضيةالمترابطة.
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ـ( إلى كجكد عدة آراء  مختمفة حكؿ اتجاه 2016) كالسمكلي الحميسي كقد أشار
 بيف االستيعاب المفاىيمي كالمعرفة اإلجرائية: العالقة

يرلأصحاباالتجاهاألكؿأفالعالقةتتجومفالمفاىيـأكالثـإلىاإلجراءاتأمأنو
مفخالؿ الخطكاتاإلجرائية تنفيذ كمفثـ لممتعمـ، كتكضيحو بتدريسالمفيكـ نقكـ بالبداية

فاىيـكبذلؾيتـتطكيراستيعابالمفاىيـلدلالمسائؿالتطبيقيةاعتمادانعمىماتعممكهمفم
المتعمـبشكؿعممي.

أماأصحابالرأمالثانييركفأفالعالقةبيفالمفاىيـكاإلجراءاتالبدأفتتجومف
كمفثـ بالخطكاتاإلجرائيةأكالن المتعمـ المفاىيميةأميقكـ المعرفة المعرفةاإلجرائيةأكالثـ

،فال متعمـيتعمـأكالمفخالؿاكتسابالمعرفةاإلجرائيةفيستنتجالمفيكـمفالكصكؿلممفيـك
خالؿالخطكاتاإلجرائية.

كترلالباحثةأنويمكفاستخداـاالتجاىافلتككيفالترابطبيفالمفاىيـكاإلجراءات،كؿ
اتجاهحسبمتطمباتالمكقؼالتعميمي.

االستيعابلتككيفتمؾالشبكةبيفةنويمكفاستخداـالبيئةالمحكسبأالباحثة  كتضيؼ
أبعادهثـيتـتنفيذتطبيقاتك،فالمتعمـيتعمـالمفيكـكيستكعبمتطمباتوالمفاىيميكاإلجراءات

عمىالمفيكـبشكؿمسائؿمحكسبةتظيرخطكةبخطكةمانقكـبوأكماننفذهمستكممةبذلؾ
أفرؤيةىالعالقاتـ(7552)يىذاالسياؽاستيعابولممفيكـبشكؿإجرائي،كىذاماأكدهبدكمف

بيفاإلجراءاتكالمفاىيـتساعدأيضاعمىتطكيرالفيـالرياضي.

 تحكيؿ أنو عمى لممتعمميف الدكراف مفيكـ تكضيح عند شكؿفمثالن كتحريؾ ىندسي
ضد)ىيمقدارىذاالدكراف(حكؿنقطةثابتة)مركزالدكراف(باتجاهمعيف)معأكبزاكيةمعينة

الرياضية المسائؿ خالؿ مف محكسب بشكؿ المفيكـ تنفيذ يتـ ثـ كمف الساعة(، عقارب
مال نقـك الدكراف تأثير تحت شكؿ رسـ فعند إجرائي؛ بشكؿ الدكراف لممتعمـ فيتضح حكسبة،

الرؤيةأكثرلد لالمتعمـعفبتحديدالزاكيةكمفثـمركزالدكرافكمفثـاالتجاه،فبذلؾتتضحي
أدؽ.ك،كزاكيةالدكرافكاتجاهالدكرافبشكؿأكسعمركزالدكرافماىية

المسائًؿ عف المفاىيـ انفصاًؿ مف التقميدم التدريس في ـي المتعم يعاني ما فدائمنا
التطبيقيةفيشعرككأفالمسألةىالرياضيةىيخطكاترياضيةبحتةالمعنىليالكفمفخالؿ

ك باإلجراءاتتصبح المفاىيـ لديوارتباط خطكة منطقيةذاتؿ الخطكاتأكثر كتبدك معنى
بالنسبةلو؛فنحفنقكـبتحديدزاكيةالدكرافمفأجؿتحديدمقدارىذاالدكراف.
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  االرتباط داخؿ المكضكعات الرياضية)اإلعداد, العمميات, اليندسة, القياس, حؿ
 المشكالت(.

يسيـفيإيجادترابطعرضنفسالتركيبالرياضيبصكرمختمفة،كبالتالييتطمب
بيفمكضكعاتتبدكمختمفةلممتعمـ،ممايساعدهعمىرؤيةنفسالبناءالرياضيفيأكضاع

 تبدكمختمفةظاىرينا،خالؿالمراحؿالدراسيةالمتتالية.

 التعرؼ عمى الرياضيات كتطبيقاتيا في سياؽ خارج الرياضيات. .3

المتع يككنيا التي الترابطات أف فيو شؾ ال فيمما يتعٌممكنيا التي الرياضيات بيف مـ
المدرسةكتطبيقاتيافيحياتيـاليكميةالتساعدىـفقطعمىفيـالرياضيات؛لكنياتسمح
حكليـ مف العالـ في يدكر بما الدرسكعالقتو قاعدة داخؿ يتمقكنو ما فائدة برؤية ليـ

ـ(.2007)بدكم،

تكمادةتطبيقيةكليستمجردقكاعدصماءـ(عمىأىميةالرياضيا2011كقدأكدأبكالعجيف)
مجردة؛لذاالبدأفتتضمفمناىجالرياضياتعبركؿالمراحؿالدراسيةأمثمةحكؿتطبيقات

رياضيةترتبطبالحياةاليكمية،كماترتبطبالمكاداألكاديميةاألخرل.

 :ىذه الميارةكمف مؤشرات تحقيؽ 

 .إدراؾ التطبيقات الرياضية في الحياة 

حي ييتاح استخداـث خالؿ مف حياتو الرياضياتفي دكر يمتمسى أف لممتعمـ فرصة
ـ(.2015كتكظيًؼالبناءالمعرفيالرياضي)البشيتي،

عقميةف ميارات الكتساب كالترابط االكتشاؼ عمى القدرة المتعمـً لدل يككف أف البد
مفالميا كاالستفادة المعمكماتالتييتعمميا، فيخدمةتمكنومفاستخداـ راتالتييكتسبيا

احتياجاتوكمتطمباتوكفردفيخدمةالمجتمعكىذايستكجبمفالمسئكليفالعمؿعمىتطكير
في السريع التطكر لمكاكبة بالمتعمـ المحيطة بالبيئة ربطالمدرسة يتيحعممية المناىجبشكؿ

فعالةتساعدعمىتنميةاالتجا ىاتالعمميةكالمياراتجميعمظاىرالحياة،كلكيتصبحأداة
كيشبع مفحكلو، لمحياة المكحدة النظرة كيكسبالمتعمـ كالتكامؿفيشخصيتو، لدلالمتعمـ

حاجتو.

خميؿ) دراسة أكصتبو ما تضميفكتب2016كىذا حيثأكدتعمىضركرة ـ(
ميف،مناىجالرياضياتعمىأنشطةكتدريباتذاتعالقةبالمشكالتكالمكاقؼالحياتيةلممتعم
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مستكلك كتالئـ بالمتعمميف، المحيطة بالبيئة مرتبطة التدريبات تككف أف مراعاة مف البد
المتعمميفكخبراتيـ،كتسعىلتنميتيابحيثيتـتحديدالمفاىيـكالمياراتالتييحتاجياالمتعمـ،

 .أفتككفممكنةالتطبيؽبحيثيتـتكفيرالكسائؿالتعميميةالتيتتطمبياالتطبيقاتك
ـ(بضركرةرفعدافعيةالمتعمميفنحكتعمـالرياضياتمف2013كقدأكصت)الزىراني،

خالؿإدراجبعضالدركسالعمميةالتطبيقيةضمفالكتابالمدرسي،كتدريسيـالمفاىيـعمميان
.فيشعربأىميتيا؛كبالتاليترفعالدافعيةلدييـنحكتعمـالرياضيات

 ؿ المشكالت.فكائد استخداـ الرياضيات في ح 

تطبيقاتحياتية الرياضيلدلالمتعمـأصبحمفالممكفإعطاؤه ترسيخالمفيـك بعد
تربطبيفالمعمكمةككاقعالحياة،كبالتاليمساعدتوفيفيـبيئتيـالمحيطة،كتطكيراستيعابيـ

ب الفرد التيتكاجو اليكمية حيثإفىناؾالكثيرمفمشكالتالحياة الرياضية، حاجةلمفكرة
لمرياضياتلحميا.

إدراؾك تتطمب فيي العممية بالحياة الرياضيات لربط مثاؿو المشكالتخيرى حؿي يعد
العالقاتالداخميةلعناصرالمشكمةبحيثتبدكالرياضياتكأنيامكضكعهكاحدهمترابط.كىذاما

مشكالت".("تبدكالعالقاتمتداخمةبيفالترابطكحؿال35ـ،ص2011أكدهأبكالعجيف)

(أفأفضؿالكسائؿالكتشاؼفيـSchroder and thomes,1993ككشفتدراسة)
الطالبلمترابطاتالرياضيةىيحؿالمشكالت.

بأف المنياج كاضعي قبؿ مف االعتبار بعيف ذلؾ أخذ بضركرة الباحثة تكصي لذا
ميااستخداـالربطتحتكمالمناىجالدراسيةلكافةالمراحؿمشكالتأكمسائؿمختمفةيتطمبح

بكافةأنماطو.
 .ارتباط الرياضيات بالعمـك األخرل 

مفأىـمايميزالتطكرالعمميليذاالعصرىكالتداخؿكالتشابؾبيففركعوكمجاالتو
أصبحمفالصعبفصؿأكعزؿأمفرعمففركعالعمـعفباقيالفركعاألخرل،كالمختمفة

ا الفيـ عمى المتعمميف يعيف نما مفكا  لكثير الناجح الحؿ إلى كالكصكؿ كالتفسير لصحيح
المشكالتالتيتكاجييـالقكاعدالمشتقةمفمجاالتدراسيةمتعددة.

تأكيدانعمىدكرالمعمميففيتكضيحالعالقاتبيفأجزاءالمعرفة؛كمفأجؿالكصكؿك
عينةيسيركفإلىالمكضكعاتالمتكاممةالبدمفتخطيطكتنسيؽمشترؾبينيـكفؽخطةم
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بمقتضاىاحيثيتـإيجادقنكاتاالتصاؿبيفالمكضكعاتالعمميةالمختمفةإليجادمنيجقكم
متماسؾ.

إعدادالكتبالدراسيةعمىأساس"بضركرة(96ـ،ص2012كقدأكصتدراسةاألغا)
."ختمفةالترابطبيفالمناىجالدراسيةالمختمفةكبيفمناىجالرياضياتلممراحؿالتعميميةالم

المقدـداخؿلذاالبدأفيقكـمصممكالمناىجبمراعاةالعالقاتالبينيةبيفالمحتكلالعممي"
 (.221ـ،ص2010،كعبدالحميد،السعيدالمكادالدراسية")

لجميعترل الباحثة شاممة كبير، بشكؿ كمترابطة متداخمة المياراتجميعيا تمؾ أف
م تيمثؿ الرياضية، المعرفة العممياتالرياضيةجكانب مف متماسؾ لتنظيـ كامؿ تيعتبركقترح

الطريؽالمتدادكاستخداـالمعرفةالرياضيةكاكتسابو،كلذاأكصتالعديدمفالدراساتبضركرة
النظرفيتخطيطمناىجالرياضياتبحيثتركزعمىتضميفمياراتالترابطالرياضي،التي

الترابطاتالريا بناء مف المتعمـ المعمكماتكالمعارؼتمكف عمى فقط كليساالقتصار ضية؛
ـ(.2007ـ(،)بدكم،2008العقميةكدراسة)البركاتي،

 تحقيؽ الترابطات الرياضية ىداؼ أ
(NCTM,2000)  )محمد،2016،)أبكسرية، 2015ـ(، )بدكم، ،) ـ(2007ـ
(Evitts,2004(،)،2012الصعيدم،عزاب،قنديؿ،زىراف)،ـ : 

.التعرؼعمىالتمث .1  يالتالمختمفةكالمتكافئةلنفسالمفيـك

تمثيؿالمكاقؼالمشكمةالتيتظيرفيالحياةأكفيالمكاداألكاديميةاألخرلبتمثيالت .2
 رياضيةمتعددة.

 تقديركتكظيؼالرياضياتلتمثيؿتطبيقاتمفالكاقعكالتنبؤبنكاتجيا. .3

 ةفيالرياضيات.استكشاؼكتمييزكاستخداـالعالقاتبيفالمكضكعاتالمختمف .4

 الربطبيفمختمؼتمثيالتالمفاىيـأكاإلجراءاتبعضياالبعض. .5

البيانية، .6 المختمفة: الرياضية النماذج باستخداـ النتائج كتفسير المشكالت استكشاؼ
 كالعددية،كالحسية،كالجبرية،كالمفظية،أكبالتمثيالت.

 صحيحة.يركبكيدمجكيعرضكيفسرالمعمكماتالرياضيةبطريقة .7
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المكاد .8 في تظير التي المشكالت لحؿ الرياضية؛ كالنماذج الرياضي تكظيؼالتفكير
 الدراسيةاألخرل.

في .9 المتناظرة العمميات بيف كالربط المكقؼ، لنفس متكافئيف تمثيمييف أم بيف الربط
 كمييما.

االقتصادية .10 المستكيات كافة عمى بالحياة كفركعيا كمجاالتيا الرياضيات ربط
.االجتماعيةكغيرىاك

 لدل المتعمميف: ةالرياضي اتتنمية الترابط
إلىضركرةإعدادالمتعمـبحيثيككفقادرانعمىتكظيؼ(NCTM: 2000أشارات)

المعرفةالرياضيةلمكاجيةالمشكالتالمألكفةكغيرالمألكفةمفخالؿفيـالرياضياتكطريقة
فالمفاىيـالمجردة.تفكيرأكثرمفككنيامحتكليشمؿمجمكعةم

كلذاالبدمفالمعمميفالعمؿعمىالتخطيطلممحتكلالرياضيبطريقةتسمحلممتعمـ
المشكالت اختيار خالؿ مف الرياضية الترابطات كالمتضمنةكباكتشاؼ المناسبة األنشطة

الت تمؾ لممتعمميف تكضح التي الرياضية المكاقؼ كتييئة المتداخمة الرياضية رابطاتلألفكار
جراءات،ككحثالمتعمميفعمىإقامةترابطاتكاضحةبيفماتـاستنتاجومفأفكاررياضية ا 

بكافة الرياضية الترابطات تخدـ أيضان تقكيـ كسائؿ كاختيار المشكالت، حؿ في كتكظيفيا
أنماطيا،حيثإفالترابطكالتفاعؿيزيدمفحدكثالتعمـ.

 أبك السياؽػأكصتدراسة عمر)7511سرية)كفيىذا كدراسة باستخداـ7511ـ(، ـ(
فيتدريسالرياضياتلبقاءأثرالتعمـ،كىنايكمفدكرالجامعاتكالكمياتةالرياضياتالترابط

كالمؤسساتفيالعمؿعمىتدريبكتأىيؿمعمميرياضياتقادريفعمىتدريسالرياضيات
المتكاممةبفاعمية.

عمميةتكاجيياىناؾالكثيرمفالصعكباتالتيكتشيرالكثيرمفالدراساتإلىأف
تعمـالرياضياتمتمثمةفيتدنيالتحصيؿ،كعجزعمميةالتعميـعفتحقيؽاليدؼالعاـكتعميـ

مفتدريسالرياضيات،كذلؾالعتمادىاعمىالتمقيفكالحفظكتذكرالحقائؽكالمعمكماتدكف
الترابط ميارات تنمية عمى بنية؛ةالرياضياتالتركيز إدراؾ عف المتعمـ عجز كبالتالي

عمدت لذا تعمميا نحك لدييـ الدافعية كتالشي ، متناسؽ متكامؿ بشكؿ الرياضياتكداللتيا
 فاعمية دراسة عمى الدراسة ىذه في الترابطاستخداـالباحثة تنمية في جيكجيبرا اتبرنامج

.ةالرياضي
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 برنامج جيكجيبرا المحكر الثاني:
 تمييد

 العممية،نعيشفي المعرفة في المذىمة كالتطكرات السريعة، بالتغيرات يتميز عصر
تفرضنفسيا التكنكلكجيا أصبحت حيث كالتكنكلكجيا، العمـ عصر التكنكلكجية، كالتطبيقات
فيىذا التقدـ أصبحتكسيمة بؿ ذاتيا، بحد ىدفنا تعد لـ فيشتىمجاالتالحياة، عمينا،

العصر.

إلى الدكؿ تسعى فيكلذا الحاسكب كيأتي لمنيكضبشعكبيا، التكنكلكجيا استخداـ
مقدمةالتكنكلكجياالحديثة،حيثأصبحركفأساسييكظؼفيجميعمجاالتالحياةبدءنامف

فيكالمنزؿ فمعدؿاستمرارالتطكراتالعمميةكالتقنيةكمدلتأثيرىا بالفضاءالخارجي، انتياءن
االختصاصتحدياتتكجبعمييـمكاجيتوبتطكيرالمناىجكأىؿ لمسئكليفاحياتناتفرضعمى

الجديدة الحياة مكاقؼ لمكاجية كافية تعد لـ التقميدية كاألساليب فالطرؽ التدريس، كأساليب
كمشكالتيا.

كلذافإنومفالمنطؽأفيتعرؼالمتعمـعمىالحاسكبكتطبيقاتو،استعدادانلمحياةالتي
الحاسكبكالتحدياتالتييفرضياتجعمومفاألكلكياتالتربكية.تنتظرىـ،فالفرصالتييتيحيا

 مف التكنكلكجية استخداـ المجمسمبادئكيعتبر حددىا التي المدرسية الرياضيات
 الرياضيات لمعممي استخداــNCTM(7555)القكمي ضركرة عمى الكثيقة أكدت حيث

.حاسكبفيتعميـكتعمـالرياضياتال

رالتعمـبمساعدةالحاسكبعمىيدكؿمفأتكسكنس،"زكيمسكف""كتعكدبدايةظيك
المعمكمات،كك"سكس" تقديـ يمكفمفخالليا كافة، عفبرامجفيمجاالتالتعمـ ىكعبارة

ـ(.7552ـ)إبراىيـ،1422كتخزينيا،كبدأانتشارهفيالمدارسمنذعاـ
الفمس لقدك " العالي كالتعميـ التربية كزارة مناىجياقامت في الحاسكب بإدخاؿ طينية
( خاصػان1446عاـ منياجان الكزارة تفرد فمـ ذلؾ، فػي المتكاضعة محاكالتيا ليا ككاف ـ(،

(فيالمنياجالرسميالفمسطيني،كلكفتضػمفمحتػكل15-0بالحاسػكبفػيالصفكؼمف)
الحاسكببح كحداتعف لمصفكؼالمذككرة التكنكلكجيا مفمحتكل22كالي)منيػاجمػادة )%

حصػتيف بكاقع تدرساف المتيف المعمكماتية مادتي إلى باإلضافة المدرسية، الكتػب تمػؾ
كاستطاعتالكزارة المختمفة، لمصػفيفالحادمعشركالثانيعشرفيالفركعالثانكية أسػبكعيان
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م الكثير بتكفير ليا الدكلية كالتطكير الدعـ مشاريع مف اإلفادة خالؿ مراكػزكمف ف
كخصصػت لمنيكضبالتجربػة، المؤىميف المعمميف كعينت المػدارسالحككمية، فػي الحاسػكب
المدارس تزكيد عمى تشرؼ لمتقنيات، العامة اإلدارة ضمف بالحاسكب خاصػة إدارة كػذلؾ
المكقع أعماؿ إطالؽ في الدكر ليا ككاف األجيزة، ىذه كتطكير صيانة كعمى بالحكاسيب،

كني"زاجػؿلخدمػةالطمبةكالمعمميفمفخالؿشبكةالمعمكمات)االنترنت(،كمازالتااللكتر
)جبر،"المحاكالتجاريةإلدخػاؿالحاسكبكاإلفادةمنوفيتدريسالمباحثالمدرسيةاألخرل

 (.12-11ـ،صص7552

تكفيرأفاستخداـالحاسكبمفاألساليبكالطرؽالمتجددةالتيتساعدفي ترلالباحثة
أكثرفاعمية،كماأنوكبيئةتعميميةثريةتفاعمية،تعرضالمحتكلكتقدموبشكؿمبسطلممتعمـ

ءيبطييساعدالمتعمـفيالتحكـفيتعمميـ"تحكماجكىريا"،مراعيالمفركؽالفردية،يناسب
 ع.اإلبداكطقيالتعمـمفالمتعمميفكيناسبالمتفكقيفمنيـأيضا،ممايساعدهتنميةالتفكيرالمن

بدكرالمدرس، لممتعمـفرصةلالبتكارككتكظيؼالحاسكباليقـك يقدـ نما اإلبداعكا 
المسئكلية لتحمؿ باإلضافة كالحؿ، المشكالتمفخالؿمياراتالبرمجة أسمكبحؿ كتنمية

ـ(.7557كتقديرالذات)جرجس،

مكانياتمتنكعة لعمميةالتعميميةفيجعؿايخدـفالحاسكببمايحتكيومفبرمجياتكا 
عمميةالتعمـنشطةلبناءالمعنى،حيثيقكـالمتعمـببذؿجيدناعقميناإلعادةبناءمعرفتوكأفكاره

 كتصكراتوكتصكيبياكتطكيرىاالكتشاؼالمعارؼفيضكءالمعرفةالقبمية.

حاسكبىكالتعمـباستخداـالكفيىذاالسياؽأفالتعميــ(7511)كىذاماأضافوداكد
نمكذجمتكامؿذكأنماطمتعددة،فالبرامجالمحكسبةتنكعكتدمجاإلمكانياتالصكتيةكالمرئية

بتكجيو أك بمفرده إما مفخالليا المتعمـ يتعمـ حية تعميمية لخمؽبيئة شراؼمفككالحركية ا 
.معممو

مظكفي كمناىجالرياضياتبشكؿخاص، بشكؿعاـ، المناىجالدراسية عؿتضخـ
معممي تكاجو التي كالتعميمية التربكية كالمشكالت بالمتعمميف، الدراسية الفصكؿ ازدحاـ

استخداـالحاسكبأفالرياضياتمفتحقيؽاألىداؼالعامةلتدريسالرياضيات،ترلالباحثة
يكفره فيتعميـالرياضياتكسيمةتعميمةفعالةلمتغمبأكلمحدمفتمؾالمشكالت،بفضؿما

كالجيدفيأداءتكبمفإمكاناتفيمجاؿالرياضيات،حيثأنويساعدفيتكفيرالكقالحاس
الرياضية المفاىيـ عمىالتركيزعمىفيـ يساعدىـ مما كالمعقدة، الطكيمة العممياتالرياضية



26 

كحؿالمشكالت،كالمشاركةفيكؿخطكاتالدرسخاصةفيالفصكؿالتيتضـأعدادناكثيرة،
إل كالتمريفكاالنتقاؿ التدريب مف المتعمـ يمكف كما عمقان، أكثر أخرل مكضكعات دراسة ى

كالممارسة،كتحريرالمدرسمفالقياـبالعممياتالحسابيةكتحضيراألشكاؿكالرسكـمفخالؿ
حفظياكاستدعائيا.

 استخداـ الحاسكب في تعميـ الرياضيات  أىداؼ
ـ(2013ـ(،)العنزم،2011اكد،ـ(،)د2010ـ(،)سركر،2007)إبراىيـ،

 يكررالتدريباتكالتماريفدكفممؿ. -

 يختزؿزمفالتعمـ،يحسففاعميةالتعمـ. -

 يعرضالمعمكماتبصكرةمنطقية،كيقدميافيأمكقت. -

تكضيحعمؽالمفيكـالرياضيبأسمكبمنطقي،كمحسكسفينفسالكقت،خاصةتمؾ -
رةالتقميدية،مثؿالمفاىيـالمتعمقةبالبعدالثالثالمفاىيـالتييصعبتكضيحياعمىالسبك

 الحركة حيثيمكفمفخالؿاستخداـ فيرؤية Animationفيالمستكلالديكارتي،
 األبعادالثالثةكتكضيحوبأكثرمفمنظكر.

األشكاؿ - تعمـ كميارات الرياضية، الميارات بمختمؼ الخاصة التعميمية األىداؼ يحقؽ
 اليندسية.

 المتعمـعمىأسمكبحؿالمشكالتبطريقةمشكقة.تدريب -

-  العمـك بيف التكامؿ مثؿ: المختمفة الدراسية المكاد بيف التكامؿ تحقيؽ في يساعد
 كالرياضياتكالتكنكلكجيا.

أثرتكظيؼالحاسكبفيتعمـالرياضيات،حيثأظيرتعرفةكقدأجريتدراساتلم
ـ(2015متغيرات:منيادراسة)جمعة،ىعددمفالالعديدمنيافاعميةالحاسكبفيالتأثيرعم

التيأظيرتفاعميةبرنامجتعميميمحكسببالتمثيالتالرياضيةفيتنميةميارةحؿالمسألة
)عمر، دراسة كأكدت )2014الرياضية، كابرم برنامج فاعمية تحسيفCabri 3Dـ( في )

يفكشفتنتائجـالرياضيات،فيحنحكتعمٌفتكزيادةالدافعيةلدييتحصيؿطالباتالرياضيا
 )أحمد، معالجة2013دراسة في المحكسب التفاعمي لمتعميـ مقترح برنامج استخداـ أثر ـ(

غزة، الغكثفي بمدارسككالة الرياضيات مادة في الصؼالرابع طالبات ضعؼتحصيؿ
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فالتحصيؿحسيستخداـبرنامجدركبالرياضياتفيتاـ(فاعمية2009أثبتتدراسة)سعيد،ك
لدلطالبالرياضيات.

البرامجالمحكسبةىيكحدةتعميميةمصممةبطريقةمترابطةمنظمةفؽأسستربكية
ـ(.2010متضمنةمجمكعةمفالمعارؼكالمياراتكالخبراتمفخالؿالحاسكب)الحكلي،

لكاردةكترلالباحثةأفبرامجالحاسكبالتعميميةىيتصميـلممادةالعمميةكالمحتكياتا
بالمناىجبتقنيةعاليةكلغاتبرمجيةمتعددة،بطريقةتجمعبيفالكسائطالمتعددةمفصكت
بطرؽ المادة مع التفاعؿ مف المتعمـ تساعد بحيث كغيرىا، كرسكـ كمتحركة ثابتة كصكرة
دائمةالتطكير مفالكسائؿالتعميمية؛أنيا يميزالبرامجالمحكسبةعفغيرىا مختمفة،كافما

،فنجدكؿنسخةجديدةلمبرنامجتعالجقصكرالنسخةالسابقةكىكذا.تنقيحكالتغييركال

 تدريس الرياضياتكمف البرمجيات المحكسبة التي تستخدـ في 

  Autograph Version 3 برنامج أكتكجراؼ -1

البرنامجالدينامكيةفيالرسـ برنامجحاسكبيتعميميلمرياضياتلتعميـالرياضياتيتميز
فيمناىجالرياضياتالمختمفة،سكاء العمؿ،كيمكفاستخداموفيالعديدمفالدركسك

(.Autograph, 2017اليندسةاكالجبر)

 (.Destination Mathبرنامج دركب الرياضيات ) -2

فكرةعمموعمىأساستعميـالمتعمـتعتمدىكبرنامجإلكتركنيحاسكبيعبرالشبكات،
اكتسابالمياراتال يتيحلممتعمـشرحكيفية لحؿالمشكالتالرياضية، المطمكبة رياضية

يمكفلممتعمـالتعامؿمعاألشكاؿالرياضيةكالمحتكلبالصكتكالصكرةبصكرةتفاعمية،
البيانيةكالتحقؽمف الرياضيةكبرىنتيابصكرةمشيقةكميسرةلممتعمميف،النظرياتكالرسـك

يحلممعمـتخطيطالتدريس،كتنظيـالفصكؿفيممخصلكؿدرسكتماريفكأنشطة،كمايت
(.ـ7554لمتقكيـكالمتابعة)السعيد،قكائـ

 (Cabrieبرنامج الكابرم ) -3
فيتدريساليندسةالمستكية،حيثيكفرالبرنامجلممتعمـبيئةمتخصصبرنامجحاسكبي
ظيلمشكؿمفإنشاءاألشكاؿاليندسيةكاالنتقاؿمفالكصؼالمفتمكنوىندسيةديناميكية

اليندسيإلىالرسـكرؤيتياكنظاـمتحرؾبحيثتساعدهفيالحصكؿعمىأمثمةالنيائية
تمٌكنو جراءالقياساتالمختمفةكما مفصكرةعقميةكاحدةساكنة،كا  لمشكؿالمرسكـبدالن
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مفالحصكؿعمىسمسمةمتصمةلتمؾالقياساتأكاألشكاؿدكفالحاجةإلعادةإنشاءأك
ـ(.7516فيكؿمرة)عمر،القياس

("أفالبرنامجيساعدالمتعمـأفيرلعالمانكاسعانمف25،ص7512كأضاؼالعنزم)
كأنكاعالزكايا، حاالتحؿالمثمث، كيشاىد بالتمثيؿالكاقعيكالحقيقيليتعمـ أفعالو ردكد

مؤثرات مع كالعالقات التطبيقات كتحصيؿ كالتطابؽ، كالتكافؤ التشابو صكتيةكحاالت
 كمعبرة،كمايقكـبرسـالمضمعاتالمنتظمةكغيرالمنتظمة".

 (Mathematicaبرنامج ماثيماتيكا ) -4
برنامجحاسكبيلتعميـالرياضيات،يقسـإلىقسميف)النكاة(كتتـفيياالعممياتالرياضية

ك ، عمىشكؿنصكصأكرسـك األمامية( )النياية تعرضفيقسـ لمتيسيرعمى بعدىا
مستخدميفالتعامؿمعالمسائؿكالحساباتالرياضيةبدكفالدخكؿفيتفاصيؿبرمجيةال

الرياضيات مع التعامؿ في كاأليسر األسيؿ البرامج مف الماثيماتيكا حيثتعبر مزعجة
لغيرالمتخصصيف،يكفرإمكانيةإنشاءالمنحنياتالبيانية،كرسـاألشكاؿالرياضية،كمف

 أنو البرنامج معمميزات كيتعامؿ البيانية، الرسكـ كيحمؿ المركبة، األعداد يدعـ
(.Mathematica,2017المصفكفات،)

 برنامج راسـ اإلقترانات. 5

ٌمـمفقبؿكزارةالتربيةكالتعميـالفمسطينية،بمايتكافؽمعمتطمبات" الرياضياتمنياجصي
االقتراناتكرسكميا األساسيفيكحدة حيثيحتكمالفمسطينيلمصؼالعاشر البيانية،

الصؼ منياج ضمف كحسابية رياضية بعمميات تقكـ عممية حاسبة آلة عمى البرنامج
باستخداـ المساحات بحساب يقـك كالتمثيؿ، الرسـ إمكانية كيكفر األساسي، العاشر

)مسعكد،"التربيعيةكالتكعيبيةكاألسيةكالتكامؿ،باإلضافةلرسـاالقتراناتبأنكاعياالخطية
(.14ـ،ص7517

 (Mapleبرنامج مايبؿ ). 6
برنامجحاسكبيتفاعمييتمتعبقدراتىائمةفيمجاؿالحساباتالعدديةكالرمزيةلمعظـ

 الرياضية، اليناإلحصائيةالمجاالت د، العممية كالمجاالت األخرلسية، يقـك حيث ،
بسيطةكالمعقد،أيضانباستخداـالمفاىيـالرياضيةكالحسابيةلحؿالعديدمفالمشكالتال

الثنائية لديوالقدرةلمتعامؿمعالدكاؿكالرمكزالرياضية،باإلضافةإلمكانيةتزكيدنابالرسـك
 األشكاؿعاليةالدقة)بطيحة،د.ت(.ككثالثيةاألبعاد



29 

 (GeoGebraجيكجيبرا )برنامج . 7

( قبؿ مف تصميمو تـ حاسكبي برنامج سنة)HohenwarteMarkusىك ـ(2002(
مخصصلتعميـكتعمـالرياضياتيتـتحديثوبشكؿدكرمكىكمتكفربشكؿمجانيكداعـ
لمبرنامج الرسمي المكقع خالؿ مف تنصيبو كيمكف العربية لمغة

(https://www.geogebra.org/لميكاتؼ مصممة نسخة حديثان منو أصبح كقد )
الحاجكالمحمكلة، دكف استخدامو العنكبكتيةيمكف الشبكة عبر لالتصاؿ يميزك،ة ما

الرياضية المكاضيع عمى أيضان كيحتكم الدراسية، المراحؿ لجميع شامؿ أنو البرنامج
كالمتجياتكالدكاؿ كالتكامؿ كالتفاضؿ البيانية كالقياسكالرسكـ كالجبر اليندسة المختمفة

. البنائي،حيثيبنيالمتعمـبناءعمىماتعمموسابقانكالمعادالت،كيعتمدعمىالتعمـ
ـ(أفالمتعمـخالؿالعمؿعمىالبرنامجيقكـبالتدرجفيالمسائؿبدء2013كذكرالبمكم)

السابؽ أتقفالتعمـ أفيككفقد بعد ينتقؿلألكثرصعكبة ثـ قدرتو بالمسائؿالتيتالءـ
لحميا. الالـز

التعمـبالممارسة،فالمتعمـيتعمـمفخالؿالتطبيؽالعممي،ممايعتمدالبرنامجعمىمبدأ
تقافالمياراتالرياضيةكالربطبيف يؤدمإلىتنميةالفيـالعميؽلديوكاستيعابالمفاىيـكا 

ىذهالمياراتكالمفاىيـ.
كيمكفمفخالؿبرمجيةجيكجيبراإعداداألنشطةمفخالؿحفظكطباعةالرسـكالدكاؿ،

م كانيةتصديرأكراؽالعمؿلمشبكةالمعمكماتيةكالتعديؿعمييا.كا 
ا مصممةخصيصن صفحاتكيبتفاعمية تصميـ إمكانية الرسميلمبرنامج المكقع كيتيح
لعمؿتمثيالتمتعددةكمايمكنؾمفإنشاءحسابؾالخاصعمىالمكقعكتحديدماإذا

 حسابؾ خالؿ كمف  كمتعمـ، أك كمدرس استخدامؾ مجمكعاتكاف إنشاء لؾ يتاح
االطالععمىأكراؽالعمؿمميزةيتـتحميميامفجميعأنحاءالعالـمعاإلضافةكلمتكاصؿ

المستيدفة العمرية الفئة محتكل مف تفاصيميا ترفؽ كرقة كؿ مع اآلراء بداء كا  كالتعديؿ
رإمكانيةحفظيالمكرقةكالمغةالتيتـإعدادالكرقةبيا،إضافةالسـمعدالكرقة،معتكفي

كجيبرا.يجامفخالؿبرمجةأكمشاركتياعمىمكاقعالتكاصؿاالجتماعيأكفتحي
 ـ(أفأدكاتالتعميـالتقميديةلـتؼبالغرضلكؿمفالطالبكالمعمـ2015كأضاؼفارس)
 أف نجد كالعممياتحيث المفاىيـ أساسيات امتالؾ في يعانكف المتعمميف مف الكثير

ـقدراتيـالذىنيةالتيتستطيعفيـكتعمـالرياضيات،كتأتيىنادكربرنامجالرياضيةرغ
 لما سكاء حٌد الرياضياتعمى لمعمميكطالب مكاناتيتممكوجيكجيبرا تطبيقاتكا  مف

https://www.geogebra.org/
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 في كالمعمـ المتعمـ مف كؿ تخدـ  كاليندسةكبيرة الجبر كعمميات مفاىيـ كتعميـ تعمـ
ككذلؾاإلحصاء.

 جيكجيبرا مككنات برنامج
:نافذةالبيانات،نافذةالرسـ،يتككفالبرنامجمفثالثنكافذمختمفةلمعناصرالرياضية

جبريان،أكمفخالؿكرقةذلؾلتمثيؿالعناصرالرياضيةبطرؽمختمفةبيانيانأككنافذةالجبر،
ضالنظربعضياالبعضلنفسالعنصرالرياضيبغكتككفجميعىذهالنكافذمرتبطةالبيانات،

عفالنافذةالتيتـإنشاءالعنصرالرياضيبيا،فأمتغيريحدثفيأممفالنكافذيتـتحديثو
تمقائيافيالنكافذاألخرل.

ال في )كما اليندسة،(7.1شكؿ نافذة تمثؿ الثانية البيانات، نافذة تمثؿ األكلى النافذة
الثالثةتمثؿنافذةالجبر.

 

 جيكجيبرا : كاجية برنامج(2.1) شكؿ

 )المصدر: الباحثة(


،نقكـبإنشاءالرسكماتاليندسيةمفخالؿأدكاتاليندسةفيشريطنافذة الرسـكففي
الجبرية اإلحداثيات تمقائي بشكؿ التسجيؿ يتـ الكقت ذات كفي الفأرة، باستخداـ األدكات

مفخالؿنافذة الجبركالمعادالتفي كيمكفمباشرة األكامرالخاصكتابشريط اإلدخاؿ ، ةة

 نافذةاليندسة
 نافذةالجبر
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بمدخالتنافذةالجبر،اإلحداثيات،المعادالتكالدكاؿ،كعندالضغطعمىمفتاحاإلدخاؿبمكحة
نشاءالشكؿفينافذةالرسـبشكؿتمقائي،فيبرنامجكالمفاتيحيتـالكتابةفيالنافذةالجبرية ا 

جيكجيبراتعمؿاليندسةمعالجبرجنباىإلىجنب.
عمىأفيXالنحتاجيامفخالؿالنقرعمىرمزاإلغالؽء أم نافذةخفاإكما يمكننا 

 .االكتفاءبنافذةأكنافذتيفكيسارالنافذة،

كيكجدشريطأدكاتخاصبمدخالتكؿنافذة،فعندكضعمؤشرالفأرةعمىأحدالنكافذيتـ
عمى.أطاألدكاتالخاصبويعرضشر

 نافذة البيانات  .1

مىخاليا،ككؿخميةليااسـخاصبيا؛فالخميةالتيفيالعمكدتحتكمنافذةالبياناتع
Aاسميايككف1كفيالصؼ(A1.)

 النافذة الرسكمية: .2

المستكم في ممثمة الرياضي كالرسـ الرياضية األشكاؿ عمييا تظير التي المكحة ىي
كطالشبكةإظيارأكإخفاءالمحاكرالرئيسيةفينافذةالرسـأكخط،معإمكانيةاإلحداثي

التالية.األيقكنةمفخالؿ





 
 الخاص بالرسـ اليندسي أدكات (: شريط2.2شكؿ )

 )المصدر: الباحثة(

يقكناتفياألعمىتستخدـلرسـاألشكاؿأيحتكمشريطاألدكاتاليندسيعمىعشرة
يساعدؾكاليندسية، حيث بالمؤشر، عمييا النقر خالؿ مف أيقكنة كؿ عمؿ معرفة يمكننا

برنامجفيتكضيحكظيفةىذهاألداةمفخالؿالمساعدةالتيتظيرفيأقصىيسارشريطال
(.7.2شكؿ)األدكات،كمافي
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 التعميمات (:2.3شكؿ )

 المصدر: الباحثة


مفثـالضغطعمىالتعميماتتـعرضكفعمىسبيؿالمثاؿ؛بعدتحديدأيقكنةالسيـ،
عدةمفاالنترنتفيحاؿكانتاإلجابةغيركاضحةكظيفةاأليقكنة،كخيارآخرطمبالمسا

أكغيركافية.
منظمةطبقاككؿ أيقكنة في شريط األدكات تحتكم مجمكعةمفاألدكاتالمتشابية،

أنكاع بجميع الخاصة األدكات تحتكم اليندسية التحكيالت أيقكنة فمثالن المخرجات، لطبيعة
الشكؿ في كما اليندسية السيـحي(7.6)التحكيالت عمى النقر عند األدكات ىذه تظير ث

الصغيرالمكجكدفيالجانباأليمفأسفؿاأليقكنة.
فيالشكؿ النقر(7.6)أنكاعالتحكيالتاليندسيةكما حيثتظيرىذهاألدكاتعند

عمىالسيـالصغيرالمكجكدفيالجانباأليمفأسفؿاأليقكنة.



33 

 

 ية.أيقكنة التحكيالت اليندس(: 2.4) شكؿ
 )المصدر: الباحثة(

 نافذة الجبر

شكؿكيتـإدخاؿالمدخالتالجبريةمفخالؿحقؿاإلدخاؿ"كتابةاألكامر"كمافي
بشكؿمباشرباستخداـلكحةالمفاتيح(2.5)

 

 حقؿ اإلدخاؿ لنافذة الجبر (:2.5شكؿ )

 )المصدر: الباحثة(

 ف:يسعى البرنامج لتمكيف المتعمـ م

ا - المفاىيـ محسكسة،إدراؾ بطريقة كتجسيدىا بعضيا لرياضية الرياضية األفكار كربط
  البعضمفجية،كربطيابالحياةمفجيةأخرلمفخالؿتكظيفيافيمسائؿحياتية.

خالؿ - مف الرياضيات نحك إيجابية اتجاىات  تنمية تعمـثقتوبناء عمى كبقدرتو بنفسو
  .الرياضيات

 اتالتفكير.ميارةالتعمـالذاتي،كتنميةميار -
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 جيكجيبرا في ىذه الدراسة:استخداـ برنامج مبررات 
(Guncaga and Majherova,2012) (Gittinger,2012)) 

 أم إدخاؿ عند الرياضيات؛ محاكر بيف كالتكامؿ لمربط مالئمة منصة البرنامج يعد
كالعكس اليندسة نافذة في تمقائي بشكؿ ىندسيان تمثيمو يتـ الجبر نافذة في مدخؿ

الرسكماتيعمؿالبرنامجب المدخالتأك كأمتغييرأكتعديؿفيأحد العكسأيضان،
 بتعديؿفيكافةالنكافذأيضان.

 تحريؾ خالؿ مف ديناميكة ىندسية بيئة لممتعمـ بتكفيره لمبرنامج البصرية اإلمكانات
لتالياألشكاؿاليندسية،فقدأصبحلممتعمـإمكانيةلرؤيةالرياضياتكنظاـمتحرؾكبا

 مساعدتوعمىاكتشاؼالعالقاتالرياضية.

 .فيـالمفاىيـالرياضية،كتكضيحالعالقاتبينيا 

 يدعـالربطبيفالتمثيالتالرياضيةالمختمفةالتمثيؿالجبرمكالتمثيؿالعددمكالتمثيؿ
 الديناميكالتمثيؿاليندسي.

 سيكبالتاليتطكيرقدراتوواليندجكجيبرايمكفالمتعمـمفتطكيرخيالالتعمـمفخالؿ
 .الستكشاؼاألشكاؿاليندسيةكصفاتيا

 فيمكف كالتكامؿ، التفاضؿ كحساب التحميمية كالحسابات كاليندسة الجبر بيف يجمع
 لممتعمـمفأفيينشئاألجزاءالمخركطيةكالمتجيات.

 كميزات متعددة بيانات استغالؿ مف المتعمـ تساعد أدكات عمى البرنامج يحتكم
الشكؿالذمتكشافية،كبالتاليتمكنومفرؤيةجكانبإضافيةلمعناصرالرياضية،باس

 بيا.يعمؽمعرفتو



جيكجيبرا يكضح قامت بو الباحثة بكاسطة برنامج يشير لمثاؿ ( 2.6)  الشكؿك 
فينافذةاليندسةمفخالؿ1حيثتـرسـمثمثالتكامؿ بيف الجبر كاليندسة في البرنامج, 

اليند أضالعأدكات أطكاؿ ( الجبر نافذة عبر الجبرية المثمثبصكرتيا بيانات ظيرت سة،
المثمث،مساحةالمثمث،إحداثياترؤكسالمثمث(،ثـقامتالباحثةإجراءتحكيؿىندسي"

1صكرةالمثمث'1(،فكانتالنتيجةمثمث2تمدد"لمشكؿ،مركزهنقطةاألصؿ)ك(كمعاممو)
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ضحالتمددأكثرعبرنافذةالجبرمفخالؿإحداثياتالمثمثالناتجمفتحتتأثيرالتمدد،كيت
 .'،ت'ىيضعؼإحداثياتالنقطةأ،ككذلؾبالنسبةب'التمدد؛نالحظإحداثياتالنقطةأ



 تكامؿ الجبر كاليندسة  :(2.6) شكؿ
 )المصدر: الباحثة(

 
 جيكجيبرا في فمسطيف:معيقات استخداـ برنامج 

إبالر مف ترلأفىناؾبمكانياتكمميزاتبرنامجغـ الباحثة إالأف عضجيكجيبرا،
حددتياضمفالنقاطجيكجيبراقدلمستياخالؿالتطبيؽالميدانيالمعيقاتفياستخداـبرنامج

التالية:

 .عدـتكافرجيازحاسكبلكؿمتعمـفيمدارسنا 

 حسابالجانبالتطبيقي.كثافةالمنياجالفمسطينيمعازدحاموبالجانبالنظرمعمى 

 ضعؼمياراتمعمميالرياضياتفياستخداـبرمجياتالحاسكبككسيمةتعميميةفي
 جيكجيبرابشكؿخاص.ريسالرياضياتبشكؿعاـكبرمجةتد

 معممي باتجاىات تتعمؽ تدريسمعيقات في الحاسكب استخداـ نحك الرياضيات
 الرياضيات.



36 

 مميفمفالفشؿ،خاصةلدلالذيفليسلدييـكعيإضافةإلىالرىبةكالحاجزلدلالمع
 بالبرمجياتالمحكسبة.

 غياب بسبب الحاسكب أجيزة مع الصحيح التعامؿ في المتعمميف لدل الكعي قمة
 الحاسكبفيالعمميةالتدريسيةلدلالمعمميف.

 .افتقارالمعمكماتلدلالمتعمميفحكؿبرمجياتالحاسكبالخاصةبتدريسالرياضيات 

 التشجيعمفقبؿاإلداراتالمدرسيةفيتكظيؼأجيزةالحاسكب.ضعؼ 

7516)كقد أجرل النذير دراسة لمتعرؼ السعكدية العربية المممكة في أبرزـ( إلى
 برمجة معمميمعيقاتاستخداـ نظر مفكجية الثانكية فيتدريسطالبالمرحمة جيكجيبرا
المتعمميفتدنيرغبةياالباحثةإضافةإلىذاتالمعيقاتالتيذكرتالرياضيات،كخميصتإلى

التقنيةضعؼك المعمميفتعزلمياراتيـ أمفركؽبيفآراء كجكد عدـ أظيرتالدراسة كقد ،
.لسنكاتالخدمةممايعنياتفاقيـ



 :ةالرياضي اتالتعميـ بمساعدة الحاسكب كالترابط
الت التعميمية الطرؽ أفضؿ الحاسكبمف التدريسباستخداـ عمىكضعإف يتساعد

المتعمـفيمكاقؼالترابطاتالرياضية؛حيثإفآليةعمؿالبرامجالمحكسبةتقكـعمىفكرة
برمجياتلكؿمرحمةبمعنىأفكؿمرحمةتككفأساسيةلمتيتمييا،بحيثييمكفالمتعمـمف

تعمموسابقنا كؿمرحمةأكالتدرجفيالتعمـكالتكسعبشكؿبنائيأمأفبناءكالبناءعمىما
مؤشراتأك مف إليو اإلشارة تـ ما كىذا سبقو؛ الذم المكضكع عمى يعتمد تعميمي مكضكع

التدريس الحاسكبىمياراتالترابطالرياضيلذلؾيعد البيئاتالتدريسيةكباستخداـ أفضؿ
السابقة معمكماتو يربط أف يستطيع الحاسكب استخداـ خالؿ فمف الرياضي الترابط لتدريس

المعمكماتالحاليةمفأجؿاكتشاؼحؿلممشكمةالرياضية،حيثتعدتمؾالبرامجكسيمةتعميـب
تساعدفيتنظيـعمميةالتعميـكربطيا.

أحدأىـالتطبيقاتالحياتيةفيكقتناالحاليفقد كمفناحيةأخرلفقدأصبحالحاسكبي
ال فيجميعمناحيحياتو الفرد عنأصبحيستخدمو لذا التدريسباستخداـيكمية، ،الحاسكبد

ربط عممية في المتعمـ نضع فبذلؾ محكسبة، بطريقة الرياضية المسائؿ بحؿ المتعمـ كقياـ
الرياضياتبأحدأىـاستخداماتالكاقع،كبذلؾيكلدإحساسانقكيانلدلالمتعمـبصحةالعالقات
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 يؤدمإلىإخراجالرياضياتمفككنيا بنفسو،كىذا مادةمجردةصماءلتصبحالتييكتشفيا
تعبيربكؿمايحيطبوالمتعمـمفقضايا،إضافةإلىأفاستخداـالحاسكبكمادةذاتمعنى

المسائؿ فيالتحميؿكتجزئة قدرتو عمىتنمية المتعمـ يساعد الرياضية المسائؿ لحؿ ككسيمة
الركابطكالعالقاتالتي إيجاد في الفرضياتالتيتساعدىـ كطرح لمكصكؿالرياضية تساعد

لمحؿ؛إلىأفتصبحتمؾالمفاىيـكاإلجراءاتالمجردةأكثركضكحانكأكثرسيكلةفيتمثيميا.

بالعممياتالحسابية7517كقدأشاركنعاف) ـ(إلىالحاسكبعمىأنوأداةرياضيةتقـك
ياتبسرعةعالية،كأضاؼأفالكثيرمفعمماءالحاسكبىـخبراءفيالرياضيات،فالخكارزم

طريؽ بيف فرؽ يكجد فال الرياضيات، مف األساسأتت في الحاسكبىي في تطبؽ التي
التفكيرلدلعالـالرياضياتكعالـالحاسكب.

الرياضيات لعرضمحتكل الحاسكبككسيمة استخداـ أصبح  ذلؾ إلى كباإلضافة
المتعمميف لتصكر تقريبيا يصعب التي المكاضيع كتمؾ محسكسة عممية  بصكرة في كما

عدالثالثفيالمستكلاليندسةالفراغية؛فيناؾالكثيرمفالطالبممفيعانكففيتصكرالب
.الديكارتي

إنشاء عمى تساعد الحاسكب فبرمجيات ، يسران أكثر الحاسكب استخداـ أصبح
الثاب تةالرسكماتاليندسية،كالتحكـفيأبعادالشكؿالمرسكـكالتأمؿالبصرممفخالؿالرسـك

كالمتحركة،كالتيتمكنومفرؤيةالشكؿاليندسيبأبعادهالمختمفةبطريقةأكضح.



ا نعكاسباستخداـبرنامججيكجيبرالتدريساالكفيمايميتعرضالباحثةنمكذجن





 

 جيكجيبراؽ درس االنعكاس باستخداـ برمجة نمكذج تطبي

 

  اة برنامج جيكجبر بكاسطالتحكيؿ اليندسي " االنعكاس "  إلىتعرؼ الب سنقـك 

 (بفتحبرنامج نقكـ قكناتالتيكاأليبرنامجالتعرؼعمىلم "Geo Gebra " جيكجيبرا
كظيفةكؿجزء(.كسكؼنحتاجيافيدرسنا

 الرابطالتالينقكـبتنصيببرنامججيكجيبرامفخالؿ: 

g/downloadhttps://www.geogebra.or
 سطح عمى المكجكدة جيكجبرا أيقكنة عمى المزدكج النقر خالؿ مف برنامججيكجبرانفتح 

.جيازؾ مكتب





الكاجيةالتالية:ستظير

 جيكجيبراكاجية برنامج  (:2.7) شكؿ

)المصدر:الباحثة(



https://www.geogebra.org/download
https://www.geogebra.org/download
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 األيقكنةالتالية:النقرعمى،مفخالؿشكؿىندسيبرسـسنقكـ 









 (7.3)بالشكؿكماىكمكضح

 
 رسـ الشكؿ اليندسي (:2.8)شكؿ 

)المصدر:الباحثة(



الناتجلدينا،(7.4)تحديدرؤكسالمثمث،ثـنترؾزرالفأرة،فيككفالشكؿكمفثـ
بتسميتو)مثمثرقـ" "(.1كمفثـنقـك
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 1مثمث رقـ (: 2.9شكؿ )

)المصدر:الباحثة(



حداثياترؤكسومفخالؿنافذةالجبر()نالحظأطكاؿأضالعالمثمث،مساحتو،إ


 بمساعدةاأليقكنةالتالية،)محكر االنعكاس(, بنقطتيف محددة مستقيـ قطعةنقكـبرسـ

(.15،7كمافيالشكؿ)
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 رسـ محكر االنعكاس (:2.10شكؿ )

)المصدر:الباحثة(



(.̅"،كمحكراالنعكاس)دك1،المثمث"(2.11)الناتجحتىاآلف،كمامكمكضحبالشكؿ



 محكر االنعكاسك  "1المثمث"  (:2.11) شكؿ

)المصدر:الباحثة(
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 "التناظر المحكرم )االنعكاس(أيقكنة"،مفخالؿ1نقكـبإجراءاالنعكاسلممثمثرقـ 







(:7.17)كماىكمكضحفيالشكؿ

 عكاساالن (:2.12) شكؿ

)المصدر:الباحثة(



 مفخالؿ1الذمنريدإجراءتحكيؿىندسيلو،مثمث"نقـك بتحدد الشكؿ اليندسي،"
(.̅النقرعميو،ثـنحددمحكراالنعكاس)القطعةالمستقيمةدك

 

فيظير لنا  صكرة المثمث األصمي محكر1المثمث" انعكاسحكؿ تحتتأثير  ،"
(.7.12)كمكضحفيالشكؿ(،كماى̅االنعكاس)دك
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 المثمث الناتج عف االنعكاس(: 2.13) شكؿ

)المصدر:الباحثة(



النقطةك،'ىيصكرةالنقطةأ''"؛حيثالنقطةأ1"ىكصكرةلممثمث"7المثمثرقـ"
تحتتأثيراالنعكاس('صكرةالنقطةت''النقطةتك،'صكرةالنقطةب''ب

 

 المثمثيفكبيفمحكراالنعكاس،بمساعدةاأليقكنةالتالية:نقكـبقياسالبعدبيفرؤكس 
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(:7.16كماىكمكضحفيشكؿ)

 أيقكنة قياس البعد(: 2.14شكؿ )

)المصدر:الباحثة(

بعدتحديداأليقكنة،نقكـبتحديدالنقطتيف،أكالنقطةكالمستقيـالمرادقياسالبعدبينيما
المستقيـ)محكراالنعكاس(،فيظيرلناك)أحدرؤكسالمثمث(كمافيمثالناحيثنحددالنقطة

(.7.10ؿ)البعدعبرنافذتياليندسةالجبر،كماىكمكضحفيالشك

 

 البعد بيف رؤكس المثمثيف كمحكر االنعكاس (:2.15شكؿ )

)المصدر:الباحثة(
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ككذلؾ  كمحكر االنعكاس, ''كمحكر االنعكاس = البعد بيف أ 'نالحظ أف البعد بيف أ
 بالنسبة لباقي رؤكس المثمثيف.

 إذان نستنتج أف 

 ."الشكؿاليندسيكصكرتوليانفسالبعدعفمحكراالنعكاس"

 "بمساعدةاأليقكنة:1قكميبتحريؾالمثمث" 

 
"،بحيثيبقيافعمىالخاصيةاالنعكاس؛البعد1"معالمثمث"2نالحظتحرؾالمثمث"
المتساكمعفمحكراالنعكاس.

جيكجيبرا، برنامج االنعكاسباستخداـ تدريسمكضكع النمكذجكيفية مف كمايتضح
كالذميمكفتعميموعمىباقيدركسالرياضياتالكاردةفيستتناكلوالباحثةفيىذهالدراسة،

كحدةالتحكيالتاليندسية.













 



















 الفصؿ الثالث
 الدراسات السابقة
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 الفصؿ الثالث
 الدراسات السابقة

الترابطاتالرياضيةفيتنميةبرنامججيكجيبراتيدؼالدراسةالحاليةإلىمعرفةفعالية
األساسي،كلذلؾقامتالباحثةباالطالععمىالعديدمفالدراساتتاسعطالباتالصؼاللدل

السابقة الدراسات مراجعة كبعد الميداف، ىذا في قامتالسابقة الباحثة عمييا اطمعت التي
كىي:كتعرضياالباحثةمفالحديثإلىالقديـمحكريفبتقسيمياإلى

الترابطاتالرياضيةدراساتتناكلتالمحكر األكؿ:

(GeoGebraبرنامججيكجيبرا)تناكلتدراساتالمحكر الثاني:

 الترابطات الرياضية دراسات تناكلت المحكر األكؿ:
 ـ(2016دراسة ضيير ) .1

 ىدؼمفخالليا عمىالذكاءاتالتعرؼأجرلالباحثدراسة قائـ برنامج عمىأثر
المتعددةفيتنميةمياراتالتكاصؿكالترابطالرياضيلدلطالبالتعميـاألساسيفيفمسطيف،

االمنيجشبوالتجريبي،عمىعينةتككنتمف) (طالبنا،كلجمعبياناتالدراسةقاـ64مستخدمن
الرياضي،بإعداد كالترابط التكاصؿ قياسميارات اختبار )االستماعكأداتيف مالحظة بطاقة

 النتائج أشارت إيجابيكالتحدث(، أثر كيجكد فيلمإلى المتعددة الذكاءات عمى القائـ برنامج
 تنميةمياراتالتكاصؿكالترابط.

 ـ(2015دراسة عمر ) .2

 تعميمي برنامج أثر تقصي إلى الدراسة ىذه فيىدفت الرياضية القكة عمى قائـ
،كلتحقيؽأىداؼالدراسةاستخدمتالباحثةالمنيجبمحافظةنابمسالتحصيؿكالتفكيرالرياضي

(طالبةمفطالباتالصؼالسابع،كلبمكغأىداؼ60التجريبيكقدتككنتعينةالدراسةمف)
الرياضيات مادة في تحصيمي اختبار اختباريف، الباحثة أعدت التفكيرالدراسة في كاختبار ،

متكسطاتعالمات بيف إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد الدراسة نتائج كأظيرت الرياضي،
المجمكعة لصالح الرياضي، كالتفكير التحصيمي االختباريف عمى الدراسة مجمكعتي طالب

التجريبية.
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 (ـ2015دراسة محمد) .3

إلحصاءقائمةعمىالتمثيالتىدفتالدراسةإلىالتعرؼعمىفاعميةتدريسكحدةفيا
كالترابطاتالرياضيةفيتنميةمياراتالتفكيراإلحصائيكالتحصيؿكاالحتفاظبناتجالتعمـلدل
طالبالصؼالثانياإلعدادمبمحافظةالفيكـ،كلتحقيؽأىداؼالدراسةاستخدـالباحثالمنيج

تجريبية(طالبةمكزعةعم70التجريبي،كقدتككنتعينةالدراسةمف) ىمجمكعتيفأحداىما
ثاختباريفأحدىماطالبو،كلبمكغأىداؼالدراسةأعدالباح34طالبو،كاألخرلضابطة36

،كاآلخرلقياسمياراتالتفكيراإلحصائي،كأظيرتالنتائجكجكدفركؽذاتلقياسالتحصيؿ
التجريبيةفيالتطبيؽالبعدملكالاال أظيرتداللةإحصائيةلصالحالمجمكعة كما ختباريف،

طالبات لصالح إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد المؤجؿ التحصيمي االختبار نتائج أيضا
 المجمكعةالتجريبية.

 ـ( 2013) إبراىيـدراسة  .4

دراسةبيدؼمعرفةمدلفاعميةبرنامجتدريبيمقترحقائـعمىالخرائطإبراىيـأجرل
 الترابطات تنمية في اإللكتركنية المعمميفالذىنية الطالب لدل البصرم كالتفكير الرياضية

الفيكـتخصصالرياضيات مدينة في الفيـك جامعة التربية كمية عمىك،مف الباحث اعتمد
الباحثبناءاختبارالترابطالرياضيكاختبارالتفكيرالبصرم قاـ كما التجريبي، المنيجشبو

 فاعمية إلى كشفت كالتي الدراسة، لنتائج الترابطاتلمكصكؿ تنمية في التدريبي البرنامج
 الرياضيةكالتفكيرالبصرم.

 ـ(2013دراسة عمر) .5

ىدفتالدراسةإلىمعرفةأثراستخداـمعمؿالرياضياتاالفتراضيفيتنميةميارات
لدلتمميذاتالصؼالرابعاالبتدائيبمدينةمكةالمكرمة،كلتحقيؽأىداؼةالرياضياتالترابط

استخ الدراسة مف الدراسة عينة كتككنت التجريبي، المنيج الباحثة تـ25دمت قد تمميذة،
اختبار إعداد تـ الدراسة أىداؼ كلتحقيؽ االفتراضي، الرياضيات معمؿ باستخداـ تدريسيف
مياراتالترابطالرياضي،كقدأظيرتنتائجالدراسةكجكدفركؽذاتداللةإحصائيةلصالح

.لالختبارالتطبيؽالبعدم
 ( Eli, Schoreder,2013دراسة ) .6

المراحؿ لمعممي المحتممة الرياضية المعرفة بيف العالقة معرفة إلى الدراسة ىدفت
 كأنكاع اليندسة لتدريس المستخدمةالترابطاتاإلعدادية المتحدةالرياضية الكاليات في



49 

الدرااألمريكية عينة كتككنت كالكيفي، الكمي المنيجيف الباحثكف كاستخدـ ، مف مف58سة
معمميالمرحمةاإلعدادية،كتنكعتأدكاتجمعبياناتىذهالدراسةبيفبطاقاتكمقابالتحيث

؛ىيبطاقةتقييـالمعمـالتشخيصيةفيالرياضياتكالعمكـحيثDTAMSتـاستخداـبطاقة
،ك تـتطكيرىامفقبؿ مقابالتمركزجامعةلكيفيؿلمبحكثفيتنميةمدرسالرياضياتكالعمـك

الدراسة، عينة مع دوخلصت الدراسة إلى أن هناك عالقة أجريت الذات بيفحصائيةإلة
 المعرفةالرياضيةلمعمميالمراحؿاإلعداديةكاالرتباطاتالرياضيةالمستخدمة.

 ـ(:2012دراسة أحمد ) .7

الرياضياتلممرحمة ىدؼالبحثلمتعرؼعمىالترابطالرأسيكاألفقيلمحتكلمنيج
البحث،الثا معمكمات لتحميؿ الكصفي المنيج الباحث استخدـ أىداؼالدراسة كلتحقيؽ نكية،

( قدرىا عشكائية عينة كاختار االستبانو، الرياضيات168كأداتو كمعمماتمادة معممي مف )
بالمرحمةالثانكيةبكاليةالخرطكـ،كتكصؿالباحثإلىنتائجكافأىميا:

ةالرياضياترأسيانمفالصؼاألكؿإلىالصؼالثاني.ىنالؾترابطبيففركعماد-

يكجدترابطرأسيبيففركعمادةالرياضياتمفالصؼالثانيإلىالصؼالثالث.-

ارتباطمحتكلمنيجالرياضياتبالمكاداألخرليؤدمإلىزيادةالتحصيؿ.-
 ـ(:2012دراسة األغا) .1

بإجراءدراسةبيدؼ مقترحةقائمةعمىتقصيأثرتقاـاألغا الترابطاتدريسكحدة
الرياضيةفيتنميةمياراتالتفكيرالناقدكتقديرالقيمةالعمميةلمرياضياتلدلطالباتالصؼ

االحادمعشربمحافظاتغزة، (طالبة،65عينةالدراسةمف)كبمغتالمنيجالتجريبي،مستخدمن
الناقدفيالرياضياتكمقياستقديرالقيمةكلتحقيؽأىداؼالدراسةأعدالباحثاختبارالتفكير

متكسطي بيف إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد إلى الدراسة كتكصمت لمرياضيات، العممية
لصالح الناقد التفكير الختبار البعدم التطبيؽ في كالضابطة التجريبية المجمكعتيف درجات

إحصائية داللة ذات فركؽ ككجكد التجريبية، المجمكعة درجاتطالبات متكسطي بيف
المجمكعتيففيالتطبيؽالبعدملمقياستقديرالطمبةالقيمةالعمميةلمرياضياتلصالحطالبات

المجمكعةالتجريبية.
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 ـ(: 2012دراسة الصعيدم, كقنديؿ, كزىراف, كعزب) .2

إلىالتعرؼعمىمدلفاعميةبرنامجقائـعمىبعضإستراتيجياتماالباحثكفىدؼ
فيمحافظةفةفيتنميةمياراتالترابطاتالرياضيةلدلتالميذالمرحمةاإلعداديةكراءالمعر

مفبنيا الدراسة كتككنتعينة التجريبي، المنيج الباحثكف استخدـ أىداؼالدراسة كلتحقيؽ ،
(تمميذمفتالميذالصؼاألكؿاإلعدادم،كأعدالباحثكفاختبارلمترابطاتالرياضية،130)

بيفمتكسطيدرجاتتالميذالمجمكعةحصائيةإاللةركؽذاتدفكدجاسةإلىككتكصمتالدر
التجريبيةكدرجاتتالميذالمجمكعةالضابطةفيالتطبيؽالبعدمالختبارالترابطاتالرياضية

 ككؿكالمياراتالفرعيةلصالحالمجمكعةالتجريبية.

 ـ(:2012دراسة قاسـ كالصيداكم) .3

معرفةاثربرنامجتدريبيلتنميةالقكةالرياضيةلدلطمبةلتقصيأجرلالباحثافدراسة
كلتحقيؽأىداؼالدراسةاتبعالمطبقيفعمىالقكةالرياضيةلدلطمبةالصؼالثانيالمتكسط،

مفطمبةالمرحمة(طالبانكطالبة46الباحثافالمنيجالتجريبيحيثتككنتعينةالبحثمف)
 الرياضياتكمية قسـ في ببغدادالرابعة الييثـ ابف التربية أعد، اختبارنك القكةاالباحثاف في

 كدلتنتائجالدراسةلكيجكدأثرإيجابيلمبرنامجالتدريبيفيتنميةالقكةالرياضية.،الرياضية
 ـ( 2011دراسة الركيس ) .4

ىدفتىذهالدراسةإلىالتعرؼعمىمدلتكافرمعيارمالترابطكالتكاصؿالرياضيفي
ـ(،كمالحظة2008(فيالمممكةالعربيةالسعكدية)8-1المدلكالتتابعلمرياضيات)مصفكفة

الكصفي المنيج عمى الباحث كاعتمد المعياريف، ىذيف بتنمية المصفكفة ىذه اىتماـ مدل
،كتـالتحميؿمفقبؿ8-1التحميمي،المتمثؿفيتحميؿمصفكفةالمدلكالتتابعلمرياضياتمف

فيالطالبكالطالب كذلؾ التدريس المناىجكطرؽ في الماجستير درجة اتالحاصميفعمى
كردتفي لمعيارمالترابطكالتكاصؿكما الباحثلغرضالبحثكفقا تحميؿأعدىا ضكءأداة

المبادئكالمعايير تككفمجتمعالدراسةفيبعديفالبعداألكؿNCTM(2000كثيقة كقد ،)
المدلكالتتابعلمري ،ككذلؾمعيارمالترابطكالتكاصؿفيكثيقة8-1اضياتمفيشمؿكثيقة

المبادئكالمعايير،كالبعدالثانييشمؿجميعالطالبكالطالباتالمشاركيففيالتحميؿكالذم
بمغعددىـعشركفطالبكطالبة،كتكصمتالدراسةفيمايتعمؽبمعيارالترابطأفمؤشراتىذا

بنسب متكسطة بدرجة تتكافر )المعيار مئكية التكاصؿ74.91ة بمعيار يتعمؽ كفيما ،)%
 %(.71.45فمؤشراتىذاالمعيارتتكافربدرجةمتكسطةبنسبةمئكية)االرياضي
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 ـ(:2008دراسة البركاتي ) .5

المتعددة الذكاءات استراتيجيات باستخداـ التدريس أثر معرفة إلى الدراسة ىدفت
K.W.Lككالقبعاتالست التحصيؿ لدلطالباتالصؼكالتكاصكفي الرياضي كالترابط ؿ

(طالبة،اعتمدتالباحثة95الثالثالمتكسطبمدينةمكةالمكرمة،كتككنتعينةالدراسةمف)
 التجريبي، المنيج اختبارنكعمى إعداد تـ لقياساتحصيمينا كآخر الطالبات لقياستحصيؿ

يةاستراتيجياتالذكاءاتالمتعددةالنتائجعففاعمتكشفميارتيالتكاصؿكالترابطالرياضي،
ك التحصيؿk.w.lكالقبعات  تحسيف لدلكفي الرياضي كالترابط التكاصؿ ميارات تنمية
الطالبات.

 (:Businskas,2008دراسة ) .6

بيدؼ الدراسة الترابطاتأيجريت استخداـ حكؿ المعمميف تصكرات عمى التعرؼ
(معمميفمفمعممي9كنتعينةالدراسةمف)،كقدتكفيكنداالرياضيةفيتدريسالرياضيات

الثانكية لجمعبياناتالدراسة،المرحمة المقابمةكأداة ،كأظيرتالنتائجأفمعظـكتـاستخداـ
المعمميفيتفؽعمىاعتبارالرياضياتشبكةمرتبطةمفالمفاىيـ،فيحيفيرلالبعضاآلخر

زأمفطرؽالتدريس،كعارضالبعضاآلخرمفالمعمميفأفالترابطاتالرياضيةجزءاليتج
 كأعربعفكجكدفجكةبيفتدريسالمفاىيـكتدريسالخكرزميات.

 تعقيب عمى دراسات المحكر األكؿ

 5التيتناكلتالتربطاتالرياضيةةذاتالصمةسابقشممتدراساتالمحكراألكؿالدراساتال

 :بالنسبة لألىداؼ  

 المحكرأفبعضالدراساتتناكلتلمدراساتاالعرضالسابؽيظيرمف فيىذا لسابقة
تابع كمتغير الرياضية الدراسةالترابطات في تكحيد بعضالعكامؿأكدرست عميياثير

)عمر،كدراسة كعزب)كـ(،2013: كزىراف، كقنديؿ، كتتفؽ ىذه , ـ(2012،الصعيدم،
 ير تابع كحيد.الدراسات مع الدراسة الحالية حيث تـ تناكؿ الترابطات الرياضية كمتغ

 فيحيفذىبتدراساتأخرللبحثالترابطاتالرياضيةكمتغيرتابعالدراسةمعمتغيرات
 .ـ(2008)البركاتي،ـ(،ك2013،إبراىيـ)كـ(،2016أخرلكدراسة:)ضيير،

 تعرؼعمىفاعميةتدريسكحدةفياإلحصاءلـ(2015،)محمدفيحيفتقصتدراسة
ابطاتالرياضيةفيتنميةمياراتالتفكيراإلحصائيكالتحصيؿقائمةعمىالتمثيالتكالتر



52 

التعمـ بناتج ك،كاالحتفاظ )اآلغا، دراسة 2012استخدمت عمىـ( قائمة مقترحة كحدة
الرياضية أثرىاالركابط العمميةلدراسة القيمة كتقدير الناقد التفكير ميارات تنمية في

 .لمرياضيات

 ال حيثكتناكلتدراساتأخرلالقكة رياضية؛ الرياضية القكة عمىةقدرتتضمف الطمبة
إلىالتيىدفت(2015،دراسة)عمرك،االستدالؿكالتكاصؿالرياضيكالترابطالرياضي

تقصيأثربرنامجتعميميقائـعمىالقكةالرياضيةفيالتحصيؿكالتفكيرالرياضي،في
ثربرنامجتدريبيلتنميةالقكة(إلىمعرفةا2012حيفىدفتدراسة)قاسـكالصيداكم،

 الرياضية.

  أخر اتجاه كفي قاـ الرياضية الترابطات تناكلت التي 2012)أحمدلمدراسات بدراسة(
ككذالؾ الثانكية، الرياضياتلممرحمة لمتعرؼعمىالترابطالرأسيكاألفقيلمحتكلمنيج

الترابطكالتكاصؿـ(ىدفتإلىالتعرؼعمىمدلتكافرمعيارم2011دراسة)الركيس،
 (8-1الرياضيفيمصفكفةالمدلكالتتابعلمرياضيات)

 أٌمافيدراسة(Eli and Schoreder, 2013)قاماالباحثكفخالليابإجراءدراسة
ل اإلعداديةعالئقية المراحؿ لمعممي المحتممة الرياضية المعرفة بيف العالقة معرفة

 االرتباطات كأنكاع اليندسة المستخدمة،اللتدريس دراسةكرياضية ىدفت
Businskas,2008))استخداـ حكؿ المعمميف بعض تصكرات عمى التعرؼ إلى

 الترابطاتالرياضيةفيتدريسالرياضيات.

 :بالنسبة لمنيج الدراسة 
 :ـ(،ك)عمر،2015)محمد،اتبعتمعظـالدراساتالمنيجالتجريبيكدراسةكؿمف

2015 ك)عمر، كالصيداكمقاس)كـ(،2013ـ(، ك)ـ(2012،ـ الصعيدم،، دراسة
كاتفقت ،ـ(2008)البركاتي،كـ(،2012اآلغا،)ك ،ـ(2012،كقنديؿ،كزىراف،كعزب

 ىذه الدراسات مع الدراسة الحالية في إتباع المنيج التجريبي.

  ,م( المنهج شبه التجريبي. 6102, إبراهيمم(, و) 6102واتبعت دراسة )ضهير 

  اتبعت حيف في الكمي(Eli and Schoreder,2013)دراسة الكيفي،-المنيج
 )أحمد، دراسة الكصفي،2012كاتبعت المنيج كـ( دراسة ـ(2011الركيس،)اتبعت
 المنيجالكصفيالتحميمي.
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 :بالنسبة لمعينة المختارة 
 تنكعت عينات الدراسات السابقة ما بيف:

 ـ(.2013عمر،)كدراسةطالبالمرحمةاالبتدائيةحيثكانتعينةبعضالدراسات 
 اإلعداديةكدراسةبينماكانتعينةمعظـالدراساتالتيتـعرضيامفطالبالمرحمة

مف: كؿ 2015)محمد،كـ(،2016)ضيير، ك)عمر، 2015ـ(، قاسـ)كـ(،
كعزب)كـ(،2012،كالصيداكم كزىراف، كقنديؿ، الصعيدم، ،ـ(2012،دراسة

 دراسات مع الدراسة الحالية في العينة المختارة.كاتفقت ىذه ال،ـ(2008،البركاتي)ك
 ،ـ(،مفطالبالمرحمةالثانكية.2012فيحيفكانتعينةدراسة)األغا 
 كا معممي مف عينة الدراسات بعض ختارت الرياضيات مف:مادة كؿ كدراسة

Businskas,2008)،)ـ(.2013،إبراىيـ،ك)(ـ2012)أحمد،ك 
 :بالنسبة ألدكات الدراسة 

بتنتاسادرالأدكاتاتعكتن ألسابقة داىكع بيكضكمكفيا ما أدكاتعاتيا ،تحميف ؿ
تراختبااك كمقابالت، يميعرضكاستبيانات، كفيما مقياس، استخدـ ما كمالحظاتكمنيا ،

الترابطات محكر خالؿ عرضيا تـ التي السابقة الدراسات في استخداميا تـ التي لألدكات
 الرياضية.

  الدراسات خدمتاستمعظـ خالؿ بالدراساتاختبارات الخاصة البيانات جمع ،عممية
التيـ(2015دراسة)محمد،كتنكعتاالختباراتتبعنالمغرضالذمكضعتمفكمنيا:

لقياسالتحصيؿاستخدمت ،كاآلخرلقياسمياراتالتفكيراإلحصائياختباريفأحدىما
فيمادةالرياضيات،كاختباراختبارتحصيميـ(2015فيحيفاستخدمتدراسة)عمر،

فيالتفكيرالرياضي )عمر، كاستخدمتدراسة كـ(2013، كقنديؿ،)دراسة الصعيدم،
كعزب الرياضي ـ(2012،كزىراف، الترابط ميارات )،اختبار دراسة ،إبراىيـكاستخدمت

البصرم،2013 التفكير كاختبار الرياضي الترابط ميارات اختبار )ـ( دراسة قاسـأما
2012،لصيداكمكا اختبار استخدمت فقد الرياضيةـ( القكة ،في )البركاتي كدراسة ،

2008 استخدمت فقد كالترابطـ( التكاصؿ ميارتي لقياس كآخر تحصيمي، اختبار
الصعيدم, كقنديؿ, )كدراسة  ـ(2013كتتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة )عمر , ،الرياضي

 فقط. ر ميارات الترابط الرياضياختبافي استخداميا   (ـ2012,كزىراف, كعزب
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 كدراسة أخرل أداة كجكد مع اختبار الدراسات بعض استخدمت حيف ،)األغا:في
 ـ(.2016،ك)ضيير،ـ(2012

  أدكاتأخرلكدراسة: استخداـ عمى مفعمؿ ((Eli and Schoreder,2013كمنيـ
كدراست كمالحظات، مقابالت استخدمت استباـ(2012،أحمد)حيث ،نواستخدمت

 )الركيس، ـ(2011كدراسة كدراسة تحميؿ، أداة (Businskas,2008)استخدمت
 مقابالت.اسخدمت

 :بالنسبة لمنتائج 

عرضياتبعنالميدؼمفالدراسةفنجدتـتختمؼنتائجالدراساتالسابقةالتي
 أف السابقة الدراسات معظـ المقترحةأثبتت التدريسية الستراتيجيات تنميةفاعمية في

ـ(،ك)عمر،6102،إبراىيــ(،ك)6102كدراسة:)ضيير،ياراتالترابطاتالرياضيةم
 (.6112)البركاتي،ك،ـ(2012،الصعيدم،كقنديؿ،كزىراف،كعزب)كـ(،6102

 في كدراساتأخرلأثبتتفاعميةاستراتيجياتقائمةعمىالترابطاتالرياضيةفاعميتيا
)األغ كدراسة متغيراتمختمفة تنمية كـ(7517ا، قائمةحيثأثبتتفاعمية مقترحة حدة

 .فيتنميةمياراتالتفكيرالناقدكتقديرالقيمةالعمميةلمرياضياتالترابطاتالرياضيةعمى

 ،تنميةبرنامجتعميميقائـعمىالقكةالرياضيةفيةـ(فاعمي6102كأظيرتدراسة)عمر
الرياضي كالتفكير نتائجالتحصيؿ كشفت حيف في ، كالصيداكم)دراسة ـ(2012،قاسـ

 .تنميةالقكةالرياضيةفيبرنامجتدريبيفاعمية

 دراسة بيف((Eli and Schoreder,2013أما ارتباطية عالقة لكجكد تكصمت فقد
 المعرفةالرياضيةلدلمعمميالرياضياتكاالرتباطاتالرياضيةالمستخدمة.

  )أحمد، ارت7517كدلتنتائجدراسة إلىأف المكادـ( الرياضياتمع باطمحتكلمنيج
 األخرليؤدمإلىزيادةالتحصيؿ.

عمىاعتباركفأظيرتأفمعظـالمعمميفيتفقBusinskas,2008) دراسة)أٌمانتائج
الرياضياتشبكةمرتبطةمفالمفاىيـ،فيحيفيرلالبعضاآلخرمفالمعمميفأفالترابطات

دريس،كعارضالبعضاآلخركأعربعفكجكدفجكةبيفالرياضيةجزءاليتجزأمفطرؽالت
 تدريسالمفاىيـكتدريسالخكرزميات.
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 برنامج جيكجيبراالمحكر الثاني: دراسات تناكلت 
جيكجيبرا،كفيماساتذاتالصمةباستخداـبرنامجاطٌمعتالباحثةعمىعددمفالدرا

:يميعرضليذهالدراسات
 ـ( 2016دراسة عتيؽ ). 1

ا بحثىدفت إلى جيكجبرالدراسة برنامج استخداـ تعمـ (Geogebra) أثر في
ا التاسع الصؼ طمبة تحصيؿ عمى استخداموالرياضيات نحك كاتجاىاتيـ بمدينةألساسي

تطبيؽالدراسةعمىعينةمككنةمك،نابمس ـٌ (56ف)استخدـالباحثالمنيجالتجريبي،كقدت
ت،ككشفاختبارتحصيميبعدم،مقياساالتجاه،داتافأطيٌبقتعمىعينةالدراسة،كماطالبان

نتائجالدراسةإلىأثربرنامجالجيكجيبرافيتنميةتحصيؿالطمبةفيتعمـالرياضيات،ككيجكد
لمطالبفي التكنكلكجيا استخداـ المكقؼتجاه ككؿمف المدركة المنفعة بيف ارتباطية عالقة

المجمكعةالتجريبية.
 ـ(2015) ةدراسة بياع. 2

الدراسةتىدف التعبحثإلى التعٌمـ تأثير برنامج باستخداـ المحكسب جيكجيبرااكنٌي
الزاكية لمفيكـ الصؼالسابع تالميذ لدل الذىنية الصكر تٌطكر حيفاعمى اعتمدتبمدينة ،

 البحثمف كتككنتعينة البحثالكيفي، عمىمنيج طالباتالصؼمفطالبات8الباحثة
ٌزعتعمىأربعمجمكعات،قامتالباحثةبإجراءاختباريفحصالصكرالذىنيةالتي،كيالسابع

جيكجيبراكطريقةالتعٌمـتائجإلىتأثيراستخداـبرنامجتمتمكياالطالباتقبميكبعدم،كدلتالن
التعاكنٌيبطريقةفعالةعمىتٌطكرالصكرالذىنية.

 ـ(: 2014دراسة أبكعرة). 3
بإجر الباحثة المثمثاتقامت مكضكع في اليندسي الفيـ نمك مراحؿ بعنكاف دراسة اء

كالتيىدفتمف نابمس، لدلطالبالصؼالثامفاألساسيفيمحافظة باستخداـجيكجيبرا
خاللياإلىالتعرؼعمىمستكياتالفيـاليندسيلدلالطالبفيمكضكعالمثمثات،مستخدمة

اختيارثمانيةطالبكقٌسمتيـإلىثالثمجمكعات،الكيفي،كقامتالباحثةب-المنيجالكصفي
مجمكعتيفمككنةمفثالثطالبكمجمكعةكاحدةمككنةمفطالبيف،كقامتالباحثةباستخداـ
إلىأفالطالبمٌركا جراءمقابالتلجمعبياناتالدراسة،كتكصمتالباحثة تسجيؿالفيديككا 

كامت الصكرة كالمالحظة،بمستكياتالتعٌرؼالبدائيكتككيف الصفاتكالتعميـ كمالحظة الكيا
لكنيـلـيتمكنكامفالكصكؿإلىالمستكياتالمتقدمةمفالفيـكالمتمثمةفيمستكييالييكمة

كاالستقصاء.
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 ـ(2014دراسة العابد ). 4

فيحؿالمسألةGeo Gebraاأثراستخداـبرمجيةجيكجيبرىدؼالبحثإلىدراسة
العمياالرياضيةكفيالقمؽا األساسية المرحمة نابمسلرياضيلدلطمبة مستخدمنافيمدينة ،

(طالبنامفالصؼالعاشر،كمااستعمؿالباحث64كبمغعددأفرادالعينة)المنيجالتجريبي،
الرياضية، المسألة حؿ اختبار الدراسة ىذه في كدلتنتائجكأداتاف الرياضي، مقياسلمقمؽ

ستخداـبرمجيةجيكجيبرالصالحالمجمكعةالتجريبيةفيزيادةتحصيؿالدراسةإلىكجكدأثرال
الطمبةفيحؿالمسألةالرياضية،كتخفيضمستكلالقمؽالرياضيلدييـ.

 ـ(: 2014دراسة مسمـ ). 5

محيط في الزكايا مكضكع السابع الصؼ طمبة تعٌمـ بعنكاف بحث الباحثة أجرت
؛ىدفتمفخاللوإلىتحميؿإشاراتفيمدينةنابمسخيتكنكلكجي:تحميؿسيميائيثقافيتاري

انية،أثناءتعمميـالطمبةعندتعمميـمكضكعالزكايا،باإلضافةإلىتحميؿكتاباتيـالرمزيةكالبي
 برنامج الكصفيعبر المنيج مستخدمة مف-جيكجيبرا، مجمكعتيف عمى كأجريت الكيفي،

االباحثةبجمعبياناتالدراسةمفالطالبات،تتككفكؿمجمكعةمفثالثطالب ات،قامتأيضن
جيكجيبراساعدفيتمٌكيفالطالباتأشاراتنتائجالبحثإلىأفك،خالؿالتسجيؿعبرالفيديك

تككيف عمى كساعد جديدة رياضية مكاقؼ استكشاؼ كمف الرياضي لممكقؼ التحضير مف
المعرفةلدلالطالباتفيمكضكعالزكايا.

 ـ(:2013ثابت ) دراسة أبك. 7

Geogebraاستخداـبرنامججيكجيبراإلىتقصيأثرقامتالباحثةخالؿىذهالدراسة
عمىالتحصيؿالمباشركالمؤجؿلطمبةالصؼالتاسعاألساسيفيمحافظةنابمس،كاستخدمت
الباحثةالمنيجشبوالتجريبي،كطبقتالدراسةعمىالعينةالمككنةمفطالبالصؼالتاسع

ساسي،كلتحقيؽأىداؼالدراسةاستخدمتاختبارتحصيؿمباشرلقياستحصيؿالطمبةبعداأل
االنتياءمفدراسةكحدةالدائرة،كاستخدمتأيضااختبارتحصيؿمؤجؿلقياستحصيؿالطمبة

لصالحكدفركؽبعدمركرعشرةأياـمفاالنتياءمفدراسةالكحدة،كتكصمتالدراسةإلىكج
،ممااختبارالتحصيؿالمباشر،كعمىمقياساختبارالتحصيؿالمؤجؿفيالتجريبيةالمجمكعة

يشيرإلىاثربرنامججيكجيبرفيتحسيفتحصيؿالطمبة.
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 ـ(:2013دراسة البمكم). 8

تقصيأثربرنامجعمىطالباتالصؼاالكؿالثانكم،كذلؾبيدؼدراسةأجرلالبمكم
إلىبرمجةجيكجيبر )تعميميمستند GeoGebraا حؿالمسألةالرياضيةكفيالدافعيةعمى(

،كلتحقيؽأىداؼالدراسةاستخدـالباحثالمنيجالتجريبي،كتككنتبمكةنحكتعمـالرياضيات
الدراسةمف) كلتحقيؽأىداؼالدراسة64عينة الباحثببناء(طالبا، اختبارحؿالمسألةقاـ

ا تعمـ نحك كمقياسلمدافعية كأالرياضية شارتلرياضيات، الدراسة نتائج فاعمية البرنامجإلى
الدافعية،كزيادةحؿالمسألةالرياضيةتنميةمياراتفيالتعميميالمستندإلىبرمجيةجيكجيبرا

نحكتعمـالرياضيات.

 ـ(: 2013دراسة دركيش). 6

ممياتسعتالباحثةإلىتقصيأثربرمجيةجيكجيبرافياستيعابالمفاىيـالجبريةكع
شبو التصميـ الباحثة كاستخدمت األردف، في األساسي العاشر الصؼ طمبة لدل التمثيؿ

(طالبة،كصممتاختباراستيعابالمفاىيـ50التجريبي،كأجرمالبحثعمىعينةمككنةمف)
الجبرية،كاختبارالتمثيؿالرياضي،ككشفتنتائجالبحثإلىكجكدأثرإيجابيالستخداـبرنامج

جيبرافيتٌطكيراستيعابالمفاىيـالجبرية،كتنميةالتمثيؿالرياضيلمطالبات.جيك
 (and Kwan, 2013)Thambiدراسة. 9

في الدراسي التحصيؿ عمى جيكجيبرا تكظيؼبرنامج أثر معرفة إلى الدراسة ىدفت
المنيج استخداـ تـ كلتحقيؽأىداؼالدراسة الكسكرلطالبالصؼالرابع، شبوتدريسكحدة

الدراسةمف) تككنتعينة كقد اختبار85التجريبي،  إعداد تـ كلبمكغأىداؼالدراسة طالبا، )
فاعميةبرنامججيكجيبرافيتحسيفالتحصيؿلدلالطالب،مفتحصيمي،كأشارتالنتائجإلى

بيفمتكسطاتدرجاتالمجمكعةالضابطةكالمجمكعةالذمأظيرتوالنتائجكبيرالفرؽالخالؿ
الذيفتعممكاا التجريبية الطالبفيالمجمكعة النتائجأفأداء بحيثأكضحتىذه لتجريبية،

.باستخداـبرنامججيكجيبراأفضؿمفأداءالمجمكعةالضابطةالذيفتعممكابالطريقةالتقميدية
 ـ(:2012دراسة العنزم ). 10

جيكجيبرافيبرنامجعرؼعمىفاعميةاستخداـإلىالتتيدؼدراسةقاـالباحثبإجراء
حائؿحسبمستكياتديفيس الثانكمبمدينة لطالبالصؼاألكؿ اليندسية إكسابالمفاىيـ

(Davis،)(طالبا،كلتحقيؽأىداؼالدراسة50)بمغتعينةعمىالمنيجالتجريبي،مستخدمنا
بناء تـ حسبمستكياتديفيس، اليندسية لقياساكتسابالمفاىيـ إلىائجكدلتالنتاختبار
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التجريبية فياألداءالبعدمككجكدفركؽذاتداللةإحصائيةبيفالمجمكعتيف) الضابطة(
عندمستكلديفيساألكؿ)تمييزأمثمةالمفيكـمفالأمثمتو(لصالحالمجمكعةالتجريبية،
تمييز ( الثاني ديفيس مستكل عند  البعدم األداء في إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد

ائصالمفيكـ(لصالحالمجمكعةالتجريبية،كجكدفركؽذاتداللةإحصائيةفياألداءخص
،ممايدؿعمىفاعميةالبعدملالختبارككؿفيمادةالرياضياتلصالحالمجمكعةالتجريبية

جيكجيبرافيتنميةالمفاىيـاليندسيةلدلالطالب.برنامج
 ـ(:2012دراسة مكافي ). 12

 إلى البحث اليندسيىدؼ التحصيؿ لتنمية جيكجيبرا برنامج استخداـ فاعمية بحث
،كلتحقيؽبمدينةجدةكالدافعيةلالنجازالدراسيلدلطالباتالصؼالثانيبالمرحمةالمتكسطة

(طالبةلتمثؿ59أىداؼالدراسةاستخدمتالباحثةالمنيجشبوالتجريبي،كتككنتالعينةمف)
كعةالتجريبيةكالضابطة،كلمتكصؿإلىنتائجالدراسةتـبناءطالباتمجمكعتيالبحثالمجم

كقدتكصمتنتائجالبحثإلى كمقياسالدافعيةلالنجازالدراسي، اختبارالتحصيؿاليندسي،
بالمجمكعتيف الطالبات لدرجات المعدلة المتكسطات بيف  إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد

فياالختبارال تحصيميالبعدمكفيمقياسالدافعيةلالنجازالدراسي)التجريبيةكالضابطة(
تحصيؿ مستكل بيف طردية ارتباطيو عالقة ككجكد التجريبية، المجمكعة لصالح البعدم

الطالباتكمستكلالدافعيةلالنجازالدراسي.

  (Udi and Radakovic, 2012) دراسة. 11

أثر   طمبة لدل الناقد التفكير ميارات عمى جيكجبرا نامجبر استخداـتقصتالدراسة
 أشارت كقد ،اطالبن(48)مف مككنة عينة أجريتالدراسةعمىكعشر، كالحادم العاشر الصفيف
 التفكير ميارات تحسيف في ساىـ ديناميكية كأداة جيكجبرا برمجية استخداـ أفالدراسة نتائج
 .القراراتاتخاذ عمييـ كسيؿ الطمبة لدل الناقد
  (Zengin, Furkan and Kutluca, 2012 ) دراسة. 13

 المثمثات، حساب مادة في الطمبة تحصيؿ في جيكجبراعممتالدراسةلبحثفاعمية
)تجريبيال منيجال الباحثكف كاتبع الدراسة كبمغتعينة تحصيمي51، كطيبؽاختبار طالبنا، )،

 التجريبية مكعةالمج تتفكق فاعميةالبرنامجعمىالتحصيؿالدراسي،حيثإلى النتائج أشارتك
.جيكجبرا برمجية كفؽ درستالتي





59 

 (Reis and Ozdemir,2010)دراسة. 15

دراسةإلىمعرفةمدلفعاليةبرنامججيكجيبرافيتحصيؿطمبةالصؼاألكؿالىدفت
الثانكمفيكحدةالقطكعالمكافئةكاتجاىاتيـنحكالرياضيات،كلتحقيؽأىداؼالدراسةاستخدـ

المني )الباحثاف الدراسة عينة كتككنت التجريبي، عينتيف102ج عمى تقسيميـ تـ طالبان، )
ضابطةكتجريبيةبعددمتساكمفالطمبة،كلتحقيؽأىداؼالدراسةتـاستخداـاختبارتحصيمي
التحصيؿ تنمية في الجيكجيبرا برنامج فاعمية النتائج كأظيرت لالتجاه، لمقياس باإلضافة

اضيات.كاالتجاهنحكمادةالري
 (Saha and Tarmizi, 2010)دراسة. 14

استقصا إلى الدراسة ىدفت برنامج باستخداـ التدريس أثر ء GeoGebraجيكجيبرا
عمىتحصيؿالطمبةفيككااللمبكربماليزيا،كلتحقيؽأىداؼالدراسةاستخدـالباحثكفالمنيج

المرحمةالثانكيةتـتقسيميـ(طالبانمفطالب53شبوالتجريبي،كتككنتعينةالدراسةمف)
،) المكانية كمنخفضيالقدرة المكانية مرتفعيالقدرة ( المكانية كفؽقدراتيـ إلىمجمكعتيف،
برنامج بكاسطة المكانية القدرة منخفضي الطمبة ضمت التي التجريبية المجمكعة كدرست

المكانية القدرة مرتفعة الضابطة درستالمجمكعة بينما كلبمكغالجيكجيبرا، التقميدية، بالطريقة
أىداؼالدراسةأعدالباحثكفاختبارلمتحصيؿكمقياسالقدرةالمكانية،كأظيرتالنتائجتحسف

 تحصيؿالطمبةذكمالقدرةالمكانيةالمنخفضة،ككذلؾارتفاعالقدرةالمكانيةلدييـ.



 :الثانيتعقيب عمى دراسات المحكر 

 الدراسات ىداؼبالنسبة أل 
 , كنالحظ ما يمي:جيكجيبرا في تعميـ الرياضياتراسات ذات الصمة في أثر برنامج لدبحثت ا

جيكجيبركمتغيرمستقؿكحيدلمدراسةأثربرنامجلتيسبؽعرضيابحثتمعظـالدراساتا
 معتنكعالمتغيراتالتابعةالمتعمؽبمياراتالمتعمـفيالرياضيات

 لدلالمتعمميفإلىجيكجيبراعمىالتحصيؿةـ(التيبحثتفاعمي2016تيؽ،كدراسة)ع
 استخداـجانب نحك )اتجاىاتيـ دراسة بحثت حيف في  Reis andالبرنامج،

Ozdemir,2010)ا،كلكفمعدراسةاتجاىاتجيكجيبراعمىالتحصيؿفيفاعمية أيضن
نحكالرياضات.الطمبة



60 

 دراسة ثابت، 2013)أبك أثرـ( لبحث سعت برنالتي استخداـ عمىجيكجيبامج را
.طمبةلالتحصيؿالمباشركالمؤجؿ

  حيتفي التالية: الدراسات and Kwan, 2013)Thambiعممت ،)(Zengin, 
Furkan and Kutluca, 2012)( ،saha and Tarmizi, 2010) ،Reis and 

Ozdemir,2010)).لتقصيأثرالبرنامجعمىالتحصيؿبشكؿعاـ،

 ( العابد دراسة حؿ2014كعممت عمى جيكجيبر برنامج استخداـ أثر بحث  عمى ـ(
المسألةالرياضيةكفيالقمؽالرياضي.

 (التيسعتالباحثة2013دراسةدركيش)جيكجيبرامفخاللياإلىتقصيأثربرنامجـ
فياستيعابالمفاىيـالجبريةكعممياتالتمثيؿ.

 (العنزم استالتالتيىدفتـ(2012دراسة فاعمية برنامجعرؼعمى فيخداـ جيكجيبرا
.إكسابالمفاىيـاليندسية

 دراسة (Udi and Radakovic, 2012)  عمى جيكجبرا نامجبر استخداـالتيتقصتأثر 
 لدلالمتعمميف.الناقد التفكير ميارات

 (فقدعمدت2014أمادراسةمسمـ)جيكجيبرفيتعٌمـالباحثةإلجراءبحثأثربرنامجـ
 زكايا.الطمبةلمكضكعال

 (قامتالباحثةبتقصيأثر2014كفيدراسةأبكعره)جيكجيبراعمىمراحؿنمكالفيــ
اليندسيفيمكضكعالمثمثاتلدلالطالبات.

 جيكجيبراكمتغيرمستقؿإلىجانبمتغيراتأخرل.كبحثتدراساتأخرلبرنامج

 تعاكنٌيإلىجانببرنامجٌمـالالتياستخدمتالباحثةطريقةالتع ـ(2015)كدراسةبياعة
المتعمميف لدل الذىنية الصكر تٌطكر عمى اثرىما درست كالتي حيف, جيكجيبرا في

 .ـ(2013دراسةالبمكم)جيكجيبراكبرنامجتعميميمستندعمىبرمجةاستخدمتدراسات

 بالنسبة لمنيج الدراسة 

 مفكؿكدراسةالتجريبيالمنيجالدراساتمعظـاتبعت( عتيؽ: ك)ـ(7511، ،العابد،
ك)ـ(7516 البمكم، ك)ـ7512، العنزم(، ـ7517، ،)((Zengin, Furkan and 

Kutluca,2012 ،كReis and Ozdemir,2010))،الدراسةمعالدراساتىذهكتتفؽ
.التجريبيالمنيجالباحثةاتبعتحيث،الحاليةمفحيثالمنيجالمستخدـ
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 مفكؿكدراسةتجريبيبوالشالمنيجالدراساتبعضاتبعتحيففي( ثابت: ،أبك
كـ(7512 ،and Kwan, 2013) Thambi ,)(مكافيك ك)7517،  Saha and ـ(،

Tarmizi, 2010). 

 (استخدمتالباحثةالمنيج7510كفيدراسةبياعة)الكيفيـ. 

 ،فقداتبعتاالمنيجالكصفي ـ(7516ـ(،ك)أبكعره،7516أمابالنسبةلدراستي)مسمـ–
ي.الكيف

 دراسةبالنسبة لمعينة ال 

  لصمة التي تـ عرضيا في السابؽتنكعت عينة الدراسات ذات ا

 تككنتعينةدراسةحيثand Kwan, 2013) Thambi )طالبالمرحمةاالبتدائيةمف. 

 مفكؿكدراسةاإلعداديةالمرحمةطالبمفالدراسةعينةاختاركالبعض( عتيؽ،:
)ـ7511 بياعة(، ك)ـ(7510، مـمس، ك)ـ7516، عرة(، أبك ك)ـ(7516، ثابت،، أبك
ك)ـ7512 ،) 7517مكافي، تمتحيثالحاليةالدراسةمعالدراساتىذهكاتفقتـ(،
 .اإلعداديةالمرحمةطالبمفعينةعمىالدراسة

 الثانكيةكدراسةكؿفيحيفكانتأغمبعينات مفالمرحمة الدراساتالتيتـعرضيا
ـ(،7517ـ(،ك)العنزم،7512،ك)البمكم،(ـ7512،دركيش(،ك)ـ7516،العابد:)مف
كUdi and Radakovic, 2012 ك) ،)(saha and Tarmizi, 2010)،كReis 

and Ozdemir,2010)). 

 بالنسبة ألدكات الدراسة 

تنكعت أدكات الدراسات تبعنا لتنكع المتغير الذم ُكضعت مف أجؿ قياسو, كفيما يمي 
 التي استخدامو في الدراسات ذات العالقة.استعراض لألدكات 

  بعضالدراسات منيااستخدمت كاحدة أداة :( بياعة استخدمتـ(2015دراسة التي
 )مسمـ، كدراسة الذىنية، التصكرات لقياس الباحثة2014اختبار استخدمت حيث ـ(

 كدراسة الدراسة، بيانات لجمع فيديك ،)تسجيؿ ثابت  ,and Kwanك،ـ(2013أبك
2013) Thambi,) ك(Zengin, Furkan and Kutluca, 2012)تـاستخداـاختبار

اختبارلقياسالمفاىيــ(استخدـالباحثخالؿالدراسة2012كدراسة)العنزم،تحصيمي،
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في كاحدة أداة استخداـ ناحية مف الحالية الدراسة مع الدراسات ىذه كتتفؽ اليندسية،
 الدراسة.

 دراساتأكثرفيحيفاستخدمتبعضال دراسة)عتيؽ، منيا:  )ك ـ(2016مفأداة
Reis and Ozdemir,2010)  تحصيمي حيث اختبار استخداـ ،مقياسلالتجاهكتـ

ةحيثعمؿالباحثعمىاستخداـاختبارحؿالمسالةالرياضيـ(2014كدراسةالعابد)
), كمقياسلمقمؽ عرة أبك في2014كدراسة الباحثة استخدمت التي فيديكـ( تسجيؿ يا

البيانات، لجمع دركيش) كمقابمة استيعابالمفاىيـ2013كدراسة استخدمتاختبار ـ(
الرياضي التمثيؿ كاختبار  البمكم)ك ,الجبرية الباحثعمى2013دراسة حيثعمد ـ(

الرياضيةا اختبارحؿالمسالة البمكم)ستخداـ دراسة ا أيضن ـ(2013كمقياسلمدافعية،
 ,Saha and Tarmiziدراسةك,اختبارحؿالمسألةالرياضيةكمقياسلمدافعيةاستخدمت
 .مقياسالقدرةالمكانيةباإلضافةاختبارلمتحصيؿفيياالباحثكف(التياستخدـ  (2010

  الدراسات لنتائجبالنسبة 

 عمى الجيكجيبرا تركو الذم اإليجابي  األثر عمى جكىرىا في الدراسات كأشارتمعظـ
(Geo Gebraفاعميةبرنامجالجيكجيبرا)تأثبتراتالمتعمقةبمياراتالمتعمـ،حيثالمتغي

الطمبة كتحسيفأداء فياكتسابالمعرفة كأثرىا كتنميةفيتحقيؽاألىداؼالمكضكعة،
)اتجاىاتيـ عرة أبك دراسة باستثناء ،2014 نتائجيا كشؼ التي برنامجـ( أف إلى

مٌركربمستكياتالتعٌرؼالبدائيلنمكالفيـاليندسيلدييـعفالجيكجيبراساعداالطالببال
مكضكعالمثمثاتكتككيفالصكرةكامتالكياكمالحظةالصفاتكالتعميـكالمالحظة،لكنيـ
فيمستكييالييكمة كالمتمثمة مفالكصكؿإلىالمستكياتالمتقدمةمفالفيـ يتمكنكا لـ

 كاالستقصاءلدييـ.
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ى فصؿ الدراسات السابقة:التعقيب العاـ عم  
فيضكءماتـعرضومفالدراساتالسابقةبمحاكرىاالمختمفةكمااستفادتمنوالباحثةمف

الدراساتالسابقة:
 :أوجً االحفبق بيه ٌذي الدراست والدراسبث السببقت 

الدراسات .1 معظـ مع الدراسة التيتـاتفقتىذه بمحكرالسابقة ذاتالصمة عرضيا
أثرامفحيثكجيبرا،جيبرنامج استخدبحثيا كحيدكمتغيرمستقؿجيكجيبرابرنامجـ
 لمدراسة

منيجالدراسةىكالمنيجالتجريبيالذميماثؿمعظـالدراساتالسابقة. .7

2.  مع الحالية الدراسة اتفقت كزىراف،)كـ(،2013)عمر،دراسة كقنديؿ، الصعيدم،
 بطالرياضي.مياراتالترامفحيثاليدؼتنميةـ(2012،كعزب

تتفؽمعوالدراسة .6 استخدمتمعظـالدراساتالسابقةاالختباراتكأدكاتلمدراسةكىذا
.ةالرياضياتلمياراتالترابطرنالحاليةحيثأعدتالباحثةاختباا

 :مب اخخلفج بً ٌذي الدراست عه الدراسبث السببقت 

تنميةمياراتالترابطاتجيكجيبرافيمدلفاعميةاستخداـبرنامجتعمىبحثأنياعمم
التيطيبقتعميو العينة كمجتمع اختمفتفيحجـ ا أيضن الرياضيات، فيمادة الرياضية
الدراسة،حيثتـتطبيقياعمىعينةمفالبيئةالفمسطينيةالتيتككنتمفطالباتالصؼ

 ةشرؽغزة.التاسعاألساسيفيالمدارسالحككميةالتابعةلكزارةالتربيةكالتعميـفيمديري
 :مدى اسخفبدة الببحثت مه الدراسبث السببقت 

الترابطاتالرياضية.بناءقائمةميارات -1

 المساعدةفيبناءاإلطارالنظرملمدراسة. -7

بمحاكرالدراسة،مفخالؿإطالعالباحثة -2 ذاتالصمة عمىأحدثالدراساتالسابقة
كاألبعادالتيبيحثتمنيا،سةالدرامفمعرفةأخرماتـبحثوفيمحاكرالباحثةتمكنت

 كمفثـالبناءعميو.

الباحثة -6 إطالع خالؿ عمىمف الحصكؿ تمكنتمف السابقة، بعضالدراسات عمى
 المزيدمفالدراساتالسابقةذاتالعالقةبمحاكرالدراسةالحالية.
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كفي -0 أسئمتيا كصياغتيا الدراسة لمشكمة فيعرضيا الباحثة أفادتالدراساتالسابقة
ا.  صياغةالفركضأيضن

 فيبناءأدكاتكمكادالدراسة. -1

 .اإلحصائيةكالمعالجاتاألساليبفي -2

 

 

 

 

 



 









 

 

 

 

 الفصؿ الرابع 
 الطريقة كاإلجراءات
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 الفصؿ الرابع
 الطريقة كاإلجراءات

 الفصؿعرضان عفليتضمفىذا اإلجابة مفأجؿ الباحثة إلجراءاتالتيقامتبيا
الدرا فركضياتساؤالت مف كالتحقؽ كمجتمع،سة الدراسة، في المستخدـ المنيج بتحديد بدءان

كأدكاتالدراسةكخطكاتإعدادىا كمتغيراتالدراسة، اختيارىا، ككيفية الدراسة كعينة الدراسة،
كاألساليباإلحصائيةالمستخدمةفيمعالجة كثباتيا،كضبطالمتغيرات، كالتحقؽمفصدقيا

ا.البياناتكتحميمي

 منيج الدراسة:
تغيير" بإجراء نقكـ أم كالمالحظة، التجربة عمى يقكـ البحث في التجريبي المنيج

متعمدبظركؼمعينة،بحيثيتحكـالباحثعفقصدفيجميعالمتغيراتالتييمكفأفتؤثر
بيف كالكصكؿإلىالعالقاتالمكجكدة اآلثاركتفسيره كمالحظة مكضكعالدراسة، فيالظاىرة

.(175ـ،ص2010)عطية،"األسبابكالنتائج

أبكعكاد التجربةفي(221ص،ـ2009كالعبسيكعباسكنكفؿ)كيعرفو استخداـ أنو"
إثباتالفركض".

كبناءعميونرلأفالمنيجالتجريبيىكأكثرمالئمةلمكضكعالدراسة،لذلؾاعتمدت
الباحثةالمنيجالتجريبيفيالدراسة.

 ي لمدراسة:التصميـ التجريب

 التابع، المتغير في تؤثر قد التي الدخيمة المتغيرات تأثير مف الباحثةلمحد اتبعت
لمعتمدعمىتكافؤامتكافئتيف()تصميـاالختبارالقبميكالبعدملمجمكعتيفالتصميـالتجريبي

كمايمي:المجمكعتيف)الضابطةكالتجريبية(إالفيالمتغيرالمستقؿ
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 التصميـ التجريبي لعينة الدراسة (:4.1)جدكؿ 

 البعدم االختبار طريقة التدريس االختبار القبمي المجمكعة
التجريبية

(4)تاسعال
الترابطاتاختبارطالبة41

ةالرياضي
 

جيكجيبراباستخداـبرنامج
اتاختبارالترابط
ةالرياضي الضابطة

(2ع)ساتال
طالبة40

باستخداـالطريقةالتقميدية



 مجتمع الدراسة:
مفجميعطالباتالصؼال الدراسة فياراألساسيفيالمدتاسعيتككفمجتمع سالحككمية

.ـ2017-2016مديريةشرؽغزةالتابعةلكزارةالتربيةكالتعميـفيالعاـالدراسي

 :عينة الدراسة
بابالتالية:بالصكرةالقصدية،كذلؾلألساألساسيةأبدرقامتالباحثةباختيارمدرسة

 قربالمدرسةمفمكافالباحثة. .1

تكفرمختبرحاسكبفيالمدرسة. .7

كتـاختيارفصميفدراسييفبشكؿعشكائيمفأربعفصكؿدراسية،بمغعددالطالباتفييما
المجمكعتيفبحيثتمثؿالمجمكعةالتجريبية،كالتيتـتدريسيالحداتـاختيارك(طالبة،31)

جي برنامج )باستخداـ فييا الطالبات عدد كبمغ المجمكعة61كجيبرا تمثؿ كاألخرل طالبة، )
 (طالبة.65الضابطةكالتيتـتدريسيابالطريقةالتقميديةكقدبمغعددالطالباتفييا)

 الدراسة: أدكات كمكاد

في المتمثمة أىداؼالدراسة قامتاإلجابةفيضكء كالتحقؽمفالفرضية الدراسة عفأسئمة
ببناءأدكاتكمكادالدراسةالتالية:الباحثة
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 أدكات الدراسة:أكالن: 

 الترابطات الرياضيةاختبار 

برنامجاألساسيباستخداـلتاسعلدلطمبةالصؼاةالرياضياتالترابطلماكافتنمية
الحاليةجيكجيبرا لمدراسة البىدفنا فكاف ، اختبار بناء مف د الرياضي الترابط كلبناءميارات

 قامت الباحثة بالخطكات التالية : تباراالخ

 اليدؼ مف االختبار .1

 ميارات ةالرياضياتالترابطقياس اللدل الصؼ تاسعطالبات كحدةاألساسي في
 التحكيالتاليندسيةلممجمكعتيفالتجريبيةكالضابطة.

 تحديد المادة الدراسية .2

اختيار اتـ اليندسية"لثانيةالكحدة التحكيالت كتاب مف الاضياتالري" تاسعالصؼ
 "األساسي دركس)األكؿلجزء أربعة عمى تحتكم كالتي -االنسحاب-الدكراف-االنعكاس"،
التمدد(.

 تحميؿ المحتكل .3

مكتكبةأكالنصكصلمأسمكبيقكـعمىكصؼدقيؽ"عمىأنوُيعرؼ تحميؿ المحتكم
 (.57ـ،ص2008)عميافكغنيـ،"المسمكعةالمرادتحميميا

ةبمحتكلكتابالرياضياتالمقررعمىالصؼالتاسعاألساسيلمفصؿالتزمتالباحث
( الدراسي لمعاـ األكؿ 7512-7511الدراسي حيث بتحميؿـ(، الباحثة الكحدةمحتكلقامت

،متبعة،مياراتتعميماتكقداشتمؿالتحميؿعمىالعناصرالرئيسيةمفالمفاىيـ،المختارة
الخطكاتالتالية:

  ف التحميؿ: اليدؼ متحديد 

مقياـببناءلتعرؼعمىمككناتالمادةالعمميةلمفأجؿاعمميةتحميؿالمحتكمقامتالباحثةب
 أدكاتكمكادالدراسة.

  عينة التحميؿ: تحديد 

التحكيالتاليندسية"شممتعينةالتحميؿ الثانية" الجزءالرياضياتمفكتابالكحدة
التيتتضمنياالكحدةيبيفالمكضكعات(6.7)كالجدكؿاألكؿ
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 الدركس المتضمنة في كحدة التحكيالت اليندسية (:4.2جدكؿ )

 الدرس الدرس
االنعكاسالدرساألكؿ
الدكراف الدرسالثاني
التمددالدرسالثالث
االنسحابالدرسالرابع

  كحدة التحميؿ: تحديد 

أصغرجزءمف"(بأنيا201ـ،ص2012كتهعرؼكحدةالتحميؿكماكردتفي)بحرم،
الكح كالشخصية كالزماف كالمساحة كالفقرة كالفكرة الكممة كتعد لمتحميؿ، يخضع داتالمحتكل

متحميؿلأكالمحكرالذمتدكرحكلوفكرةىذهالفقرةككحدةتالفقرةيرالتقميديةلمتحميؿ،كقداخت
 ."(مياراتالمبادئ،الالمفاىيـ،)كىي

  :ضكابط عممية التحميؿ 

 لىتحميؿدقيؽتـكضعضكابطلعمميةالتحميؿتتمثؿفيالتالي:لمكصكؿإ
 كحدةالفصؿالدراسياألكؿاألساسيتاسعلمصؼالالرياضياتالتحميؿفيضكءكتاب

".التحكيالتاليندسية"

 ميارات(تعميماتإلى)مفاىيـ،التحميؿفيإطارالمحتكليتـ،.

 مسائؿالكاردةفيكؿدرسيحتكمالتحميؿعمىاألمثمةكالتدريباتكال. 

 التحميؿالرسكماتكاألشكاؿالكاردةفيكؿدرس.يشتمؿ 

 نتائج التحميؿ 

(ميارة،17(تعميـ،ك)17(مفيكـ،ك)11نتجعفتحميؿكحدةالتحكيالتاليندسية)
(.2كماىكمكضحفيممحؽرقـ)
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 صدؽ كثبات التحميؿ 

 صدؽ التحميؿ:

مةأسمكبالتحميؿمعمضمكفالمحتكلكىدؼالتحميؿصدؽالتحميؿيككفبمدلمالئ
أشارعفانةكنشكاف) كتعرضعمىخبراءكمختصيففيالمجاؿ،،(651ـ،ص7511كما

كقدعممتالباحثةعمىذلؾحيث عمىمجمكعةمفالمختصيفكالعمؿبآرائيـ، تـعرضيا
مالحظاتكالتيتـاألخذبيا؛كالذيفبدكرىـأبدكابعضال،(1فيممحؽرقـ)الكاردةأسماؤىـ

(.2ليتـاعتمادالتحميؿفيصكرتوالنيائيةكمافيممحؽرقـ)

 ثبات التحميؿ:

الزمفالتحميؿبعدمركرفترةمفىكأفيتصؼالتحميؿبالثباتعندإعادةثباتالتحميؿ
"ألفرادكيسمى"الثباتعبرالزمف"،أكعنداختالؼالمحمميففيمايسمى"الثباتعبرا

 الثبات عبر الزمف: .1

 محتكل بتحميؿ الباحثة قامت اليندسيةحيث "التحكيالت في ثـ2016تمكز15" ـ
يمثؿنتائجالتحميؿ(6.2)ـ،كالجدكؿ2016أكتكبرالباحثةالتحميؿفيمنتصؼشيرأعادت

فيالمرتيف:
 نتائج عمميات التحميؿ عبر الزمف: (3.4جدكؿ )

 نقاط االتفاؽ التحميؿ الثاني يؿ األكؿالتحم عناصر التحميؿ

 10 11 10 المفاىيـ

 12 12 12التعميمات

 11 12 11الميارات

 33 35 33المجمكع

:التالية Holisti  )معادلة ىكلستي )التحميؿباستخداـالباحثةبحسابمعامؿثباتكقدقامت

=
ف7
7+ف1ف

   (406صـ،2016،عفانةكنشكاف)
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حيث:

عددنقاطاالتفاؽبيفالتحميميف.:ف

 عددنقاطالتحميؿاألكؿ.:1ف    

عددنقاطالتحميؿالثاني.:7ف

يدؿعمىأفمعامؿالثبات(،0.97كقدبمغمعامؿالثباتفيحالةالتحميؿعبرالزمف) كىذا
.تفعثباتمرؿأفأداةالتحميؿتتمتعبمعامأممرتفع،لمتحميؿعبرالزمف

 :االشخاصالثبات عبر  .2
 اخرل ةكمعمم ةجدكؿ تحميؿ المحتكل مف قبؿ الباحث: (4.4جدكؿ )

 نقاط االتفاؽ ةتحميؿ المعمم ةتحميؿ الباحث عناصر التحميؿ

 11 12 11 المفاىيـ 

 12 12 12 التعميمات

 12 12 12 الميارات

 3635 35 المجمكع



البياناتأظيرتالنتائج فيالجدكؿالسابؽبأفمعامؿمفخالؿاستخداـ المكضحة
(،كىذايدؿعمىأفاألداةتتمتعبمعامالتثباتمرتفعة،ممايطمئف0.98)بمغلمتحميؿالثبات

 الباحثةالستخداميا.

  :ةالرياضي اتالترابط ميارات تحديد قائمة .4

ـعاالصادرةNCTMالرياضياتلمعمميالكطنيالقكميالمجمسكثيقةفيكردلقد
اتالترابطمياراتعرضفيالكثيقةلتمؾالباحثةكاستندت،ةالرياضياتالترابطمعاييرـ،2000

،ةالرياضي قائمةحيثتـ مياراتكالتيتتككفمفثالثةالرياضياتالترابطمياراتتحديد
 سبع تنبثؽمنيا عمىلتحقيقيافرعيةمؤشراترئيسية، إلىعرضيا عممتالباحثة ثـ كمف ،

حيثخميصتإلىمجم كفؽأىداؼالدراسة، بمالحظاتيـ األخذ كمفثـ مفالمحكميف، كعة
.(7،كماىكمكضحفيالممحؽرقـ)مؤشرات،كخمسعاييرثالثم
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 صياغة فقرات االختبار:

اريةالتيتقيساألىداؼفيضكءاليدؼمفاالختبار،بتعدمرحمةكتابةالفقراتاالخت
كالبحكثالسابقةحكؿبعداالطالععمىاألدبالتربكمارات؛لذامفأىـمراحؿتصميـاالختب

الدراسة، أىداؼ طبيعة تالءـ التي االختبارات تناكلت التي السابقة الترابطاتكالدراسات
ببناءاالختبارالباحثة،قامتـ(7511ـ(كدراسة)أبكسرية،7510الرياضيةكدراسة)البشيتي،

مف )نكعاختيارمفمتعددكاختارتأفتككففقراتو أشاراتأبكدقة كما ـ،2008حيثأنيا
170ص إلىجانبقمة"( طريقةاقتصاديةلمحصكؿعمىالمعمكماتمفالطمبة، تتميزبأنيا

لمطمبةفياالستجابةإلىىذاالنكعمفالفقرات،كمايمكنناالحصكؿعمىتمثيؿ الكقتالالـز
سيكلةالتصحيحكصدؽعاؿكجيدلممحتكل،إضافةلأكثركأدؽلممحتكلممايؤدمإلىثبات

".عفذاتيةالمصححاأيضالبعدىكبدقةأكبر،كقدرتياعمىقياسالمياراتالعميا،

(فقرةأساسية،كتـصياغةفقراتاالختباربحيثتككف:38كبمغعددفقراتوبصكرتواألكلية)

 .سميمةمفالناحيةالمغكيةكالعممية 

 محتكلالعممي،التيكضعتمفأجؿقياسو.كشاممةلمممثمة

 .محددةككاضحةكخاليةمفالغمكض 

 كلالعمرملمطالباتمناسبةلممستمالئمةلألىداؼالمرجكقياسيا،ك
 :لالختبار الصكرة األكلية .5

(فقرة38،حيثاشتمؿعمى)فيصكرتواألكليةاالختبارتصميـفيضكءماسبؽتـ
كقداتبعتالباحثةبدائؿكاحدمنيافقطالصحيح،ةؿفقرةأربعلك،تعددمفنكعاختيارمفم

( الترميز ك)5طريقة الخاطئة لإلجابة )1 حيثكانتمجمكع الصحيحة، لإلجابة الدرجات(
 .(درجة38ختبار)الكميةلال

 صدؽ المحكميف .6

بعدإعداداالختبارفيصكرتواألكليةتـعرضوعمىمجمكعةمفالمحكميفمفذكم
مفذكمالخبرةكقدالرياضياتتصاصفيالمناىجكطرؽالتدريس،كمشرفيكمعمميمادةاالخ

فيأسماءىـ،الكاردتيـامالحظأخذك(كذلؾالستطالعآرائيـحكؿاالختبار10بمغعددىـ)
.تعديؿالتـذلؾكعمىضكء(،1ممحؽرقـ)
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 تطبيؽ االختبار عمى عينة استطالعية: .7

ب الباحثة قامت عينةتطبيؽ عمى استطالعيةاالختبار الدراسة عينة خارج نفسمف
المجتمع، بمغ مفطالباتالصؼ35)عددىاكقد طالبة العاشر( المغربيمف دالؿ مدرسة

لمبنات"ب" الثانكية أف كذلؾبعد طالباتتـ، مع الكحدة االستطالعيةمراجعة خالؿالعينة
كاحدةحص ة كذلؾ كمالئ، صالحية مدل التاسع،لمكشؼعف الصؼ لطالبات االختبار مة

كاألسئمة، التعميمات كضكح كمدل االختبار، يستغرقو الذم الزمف الصدؽكتحديد كحساب
،كمعامؿصعكبةكسيكلةفقراتو.كالثباتلالختبار

  تحديد زمف االختبار: .8

،كذلؾبحسابالمعادلةالتالية:االختباراإلجابةعفزمفتحديدتـ

 بار  = زمف إجابة االخت
 أخر طالبة تنيي االختبار+ زمف طالبة تنيي االختبار زمف أكؿ

2 

(252ـ،ص1446)أبكناىية،

إلى تكصمتالباحثة السابقة، حساباتالمعادلة ىككمفخالؿ المناسبلالختبار الزمف أف
.(دقيقة25)
 معامؿ الصعكبة:  .9

اليستطيعأحدىـاإلجابةعنياالفقرةاالختبارالتييجيبعنياجميعاألفراد،أكالتي
تفيدفيالكشؼعفالفركؽ؛لذاتعدصعكبةفقراتاالختبارمفالخصائصالتيتمعبدكرا
عمييا تشتمؿ التي فالفقرات فقراتيا، عف األفراد إجابات في كتؤثر االختبارات، في ميما

المراالختبارات السمة مستكيات بيف دقيقان تميزان تميز أف )عالـ،ينبغي قياسيا اد
(،لذالكينستطيعالحكـعمىصالحيةالفقرةكمناسبتيالمقياسكافالبدلنا713ـ،ص7555

مفحسابمعامؿالصعكبةلكؿفقرةمففقراتاالختبار،مفخالؿالمعادلةالتالية:

 معامؿ الصعكبة لمفقرة =
 عدد الذيف أجابكا إجابة خاطئة

حاكلكا اإلجابة عف السؤاؿ عدد المفحكصيف أك عدد الذيف

(722ـ،ص7550)ممحـ،
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كتـحسابمعامؿالصعكبةلكؿفقرةمففقراتاالختباربحيثتحذؼالفقرةالتيتقؿ
،كيحتفظبالفقرةالتيمعامؿصعكبتياما0.85،كالتيتزيدصعكبتياعف0.25صعكبتياعف

االختباريمكفأفيميزإلىأقصى،حيثبينتالدراساتالسيككمتريةأف(0.85-0.25بيف)
حدممكفبيفاألفرادالمختبريفإذاكافمتكسطمستكلالصعكبةالمفرداتالتييشتمؿعمييا

(262ـ،ص7550)أبكعالـ،.(0.25-0.85)

 معامؿ التمييز .10

إذاكجدناعددالطالبالذيفأجابكاإجابةصحيحةعففقرةمامففقراتاالختبارمف
منخ إجابةمجمكعة أجابكا الذيف التحصيؿ مرتفعي الطالب لعدد مساكيان التحصيؿ فضي

صحيحةعفنفسالفقرة،فإفىذهالفقرةالتصمحلقياسالفركؽالفردية،فإذاكافالغرضمف
المميزةىيمف فإفالفقرة االختبارىكأفيفرؽبيفالقادريفمفالطالبكأكلئؾاألقؿقدرة

ىكمايعرؼبمعامؿالتمييزلمفقرة،إذأفميمةمعامؿالتمييزينبغيتؤدمىذاالغرض،كىذا
أفتتمثؿفيتحديدمدلفاعميةفقرةمافيالتمييزبيفالطالبمرتفعيكمنخفضيالتحصيؿ؛

مفالخصائصالميمةالتيينبغيأفتتكفرفيفقراتاالختبارليككفزلذايعدمعامؿالتميي
ما.صالحلقياسسمةأكميارة

 كلتحديد معامؿ التمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار قامات الباحثة:

 .ترتيبدرجاتالطالباتترتيبانتصاعديانحسبالدرجةالكميةلالختبار 

 ( يقارب ما ضمت عميا مجمكعة مجمكعتيف، إلى الطالبات مجمكع73تقسيـ مف )%
تفياالختبار،كمجمكعةدنياالطالبات،كىفالطالباتالالتيحصمفعمىأعمىالدرجا

يقارب) %(مفمجمكعالطالبات،ىفالطالباتالالتيحصمفعمىأدنى73ضمتما
( االختبار، في 4.3(=20×%73درجات الباحثة أخذت كقد كؿ15، في طالبات

 مجمكعة.

 المعادلة خالؿ مف التمييز معامؿ فيحساب كردت كما )التالية ـ،2010النجار،
(:259ص

 مؿ التمييز =معا
 عدد اإلجابات الصحيحة مف المجمكعة الدنيا –عدد اإلجابات الصحيحة مف المجمكعة العميا 

 عدد أفراد إحدل المجمكعتيف  
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فقراتاالختبارمفمامفاإلجاباتالصحيحةلفقرةإذاكافعددأنونالحظمماسبؽ
معامؿلذاتالفقرةيككفكعةالدنياالمجمفيصحيحةعدداإلجاباتالالمجمكعةالعمياأكثرمف

مكجبانمكجبانلياالتمييز تمييزىا أف يعني بحيثعدد،كىذا عكسذلؾ كاف حاؿ في أما
اإلجاباتالصحيحةلفقرةمامفالمجمكعةالعمياأقؿمفالمجمكعةالدنيايككفمعامؿالتمييز

ذاكافعددالمجيبيفمفالمجمكعتيفإجابةصلياسالبان اكمفإفمعامؿالتمييزحيحةمتس،كا 
كىذايعنيأفالفقرةالتمييزبيفالمجمكعتيف.يساكمصفر

 كانتقيمةمعامؿتمييزالفقرة إذا كعمكمان دلياليعمىأف5.65" فإفىذا أكأكثر،
ذاتراكحتبيف) فإفتمييزالفقرةبيفالمجمكعتيف(5.75،5.65الفقرةتميزبدرجةجيدة،كا 

ذاقمتىذهالقيمةعفالب فإفىذاالتمييزيككفضعيفاي،أماإذاكافتمييزىا5.75أسبو،كا 
دقيقة مراجعة مراجعتيا أك االختبار، مف الفقرة حذؼ ينبغي فإنو سالباي، أك صفران

(734ـ،ص7555كتعديميا".)عاٌلـ،
 ت الترابط الرياضيميارامعامؿ الصعكبة كالتمييز لكؿ فقرة مف فقرات اختبار  :(4.5)جدكؿ  

 معامؿ التمييز معامؿ الصعكبة رقـ السؤاؿ معامؿ التمييز معامؿ الصعكبة رقـ السؤاؿ

1 0.29 0. 5 21 0.46 0.7 
2 0.38 0.6 22 0.46 0.8
3 0.290.423 0.69 0.7 
4 0.23 0.5 24 0.80. 7 
50.40.6 25 0.26 0.6 
6 0.50.6 26 0.49 0. 8 
7 0.32 0.927 0.66 0.5 
8 0.320.5 28 0.2 0.6 
9 0.66 0.8 29 0.15 0.5 
10 0.69 0.7 30 0.55 0.6 
11 0.38 0.3 31 0.5 0.5 
12 0.38 0.5 32 0.3 0.6 
13 0.69 0.5 330.150.4 
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 معامؿ التمييز معامؿ الصعكبة رقـ السؤاؿ معامؿ التمييز معامؿ الصعكبة رقـ السؤاؿ

14 0.8 0.434 0.6 0.3
15 0.3 0. 5 350.29 0.8
16 0.4 0.6 36 0.26 0.7 
17 0.46 0.7 37 0.29 0.6 
18 0.69 0.5 38 0.44 0.5
19 0.60. 5 
20 0.3 0. 7 

 

السابؽ الجدكؿ نتائج عمى االطالع خالؿ لفقراتمعامؿ الصعكبةنالحظ أف , مف
 ,14)رقـاتأعمىمعامؿصعكبةفيالفقر(،بحيثبمغ0.15–0.69تراكحبيف)االختبار

ككانت (33 ,29)قراترقـفيحيفبمغأقؿمعامؿصعكبةفيالف(،0.8ككانتقيمتو)(24
( 0.15قيمتو ،) متكسطمستكلالصعكبة اعتمدتالباحثة تعديؿ(0.85-0.25)كقد لذلؾتـ ،

ك رقـ الفقرة صياغة عادة ك)4) ا  ك)28( ك29( ال،(33)( يككف (0.43)بمغمتكسطكبذلؾ
.ىافياالختباردلمفقراتالتيتـاعتمابالنسبة

فنالحظأفجميعمعامالتالتمييزلفقراتاالختبارتتراكحزلمعامؿ التميي ما بالنسبة أ
(كبذلؾأبقتالباحثةعمىجميعفقرات0.58(،كقدبمغمتكسطالتمييزالكمي)0.3-0.9بيف)

االختبار.
 :الختبار لصدؽ  .11

أفيقيساالختبارفعالمايفترضأفيقيسو،أمصادؽبالنسبةصدؽاالختباريعني
(إلى"أفالصدؽ731ـ،ص7515مفأجمواالختبار،كقدأشارالنجار)لميدؼالذمكضع

كيؤدم يقيسو، يفترضأف ما يقيس عندما المقياسصادؽ كيككف القياس، دقة عمى يدؿ
الكظائؼالتييزعـأدائيا"

.االتساؽالداخميصدؽلمتحقؽمفمعامالتالصدؽلالختبار،قامتالباحثةبحسابك
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 خميصدؽ االتساؽ الدا

االستطالعية، التحقؽمفصدؽاالختبارعفطريؽتطبيؽاالختبارعمىالعينة تـ
كمفثـحسابمعامالتاالرتباط)بيرسكف(بيففقراتاالختباركالدرجةالكميةلالختبارالذم
تنتميإليو،كذلؾلمعرفةمدمارتباطالفقراتبالدرجةالكميةلالختبار،كذلؾباستخداـالبرنامج

 (يكضحذلؾ.4.7(كالجدكؿرقـ)SPSSإلحصائي)ا
 كالدرجة الكمية لالختبار الترابط الرياضيمعامالت االرتباط بيف فقرات اختبار ميارات : (4.6جدكؿ )

 مستكل الداللة معامؿ االرتباط الرقـ مستكل الداللة معامؿ االرتباط الرقـ
1 .339* .047 21 .416* .013 
2 .589**.000 22 .790**.000 
3 .439** .00823 .224 // .196 
4 .365*.031 24 .522** .001
5 .499** .00225 .688** .000 
6 .140//-.42426 .726** .000
7 .631** .00027 .420*.012 
8 .069//.69528 .631** .000
9 .683** .000 29 .082// .638 
10 .644** .00030 .637** .000 
11 .271//.116 31 .503** .002
12 .263//.12732 .577** .000
13 .266//-.122 33 .471** .004 
14 .430** .010 34 .410* .014
15 .487** .003 35 .685** .000 
16 0.589** .00036 .477** .004 
17 .556** .001 37.543** .001 
18 .413* .014 38 .459** .004
19 .364*.031 38   
20 .601** .00039   

//غيردالة05.*دالةعند0.01**دالةعند
30)كدرجةحرية)α≤(0.05(عند)0.349قيمةرالجدكليةتساكم)
 (30كدرجةحرية)α≤(0.01(عند)0.449قيمةرالجدكليةتساكم)



78 

دالةإحصائيانالترابطالرياضياختبارمياراتيتضحمفالجدكؿالسابؽأفمعظـفقرات
ل(فييدالةعندمستك1,4,18,19,21,27,34،ماعداالفقراتالتالية) 0.01داللةلعندمستك
(فييغيردالةلذلؾتـحذفيامفاالختبار6,8,11,12,13,23,29،أماالفقرات)0.05داللة

يتمتعبدرجةالترابطالرياضيفاختبارمياراتكىذايدلؿعمىأ،(فقرة31ليصبحعددفقراتو)
.تطبيؽاالختبارعمىعينةالدراسةعاليةمفالصدؽتجعؿالباحثةمطمئنةإلىصالحية

 ثبات االختبار .12

تطبيقياتحاكؿالباحثةقياس عند نتائجيا فيقياسكاٌتساؽ)تقارب( مدلدقةاألداة
التتغيرجكىريان،كىذاىكمانحاكؿقياسوفراداألمراتمتتاليةعمىنفسالعينة،فإفدرجات

(،كقد032ـ،ص7511عندقياسمعامؿثباتأداةالقياسمفتطبيؽألخر)عفانة،نشكاف،
("أنوككمماارتفعىذاالمعامؿزاداتساؽاالختبارفيقياسما707ـ،ص7550أشارممحـ)

اليمكفالحصكؿعميو أفيقيسكالثباتالتاـ لو كىكيمثؿبمعامؿصمـ مفكجيةعممية،
 "1ثباتقيمتو

معادلةك:طريقةالتجزئةالنصفيةعفطريؽاستخداـتحققتالباحثةمفثباتاالختبار
.20ريتشاردسكف-ككدر

 الثبات بطريقة التجزئة النصفية:

حيثقامتالباحثة،لتجزئةالنصفيةمفخالؿالالختبارتـحسابمعامالتالثبات
األكؿ،بتجزئة القسـ الفردية حيثاعتبرتالفقراتذاتاألرقاـ إلىقسميف، فقراتاالختبار

كالفقراتذاتاألرقاـالزكجيةالقسـالثاني،ثـقامتبحسابمعامؿارتباط"بيرسكف"باستخدـ
براكف-(،كباستخداـمعادلةسبيرماف901.فقدبمغ)(بيفالقسميفSPSSالبرنامجاالحصائي)

(712ـ،ص7550ممحـ،( يةالتال


:ثباتاالختبارRحيث

R.معامؿاالرتباطلبيرسكفبيفمجمكعالفقراتالزكجيةكمجمكعالفقراتالفردية:

(،947.)كبعدالتعديؿعمىمعامؿاالرتباطمفخالؿالمعادلةالسابقةينتجمعامؿالثبات

عالية،بحيثيمكفاالطمئنافإلىصحةهالنتيجةتدؿعمىأفاالختباريتمتعبدرجةثباتكىذ
االجراءات.
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:(Kuder- Richardson) 20ريتشاردسكف  -الثبات مف خالؿ معادلة ككدر معامؿ

فيحسابمعامالتالثباتفيحساب20ريشاردسكف-تطبيؽمعادلةككدرتتمخصطريقة
حيثتعطيمعدؿجميع،بيانسباالجاباتالصحيحةفيفقراتاالختباركتبايفاالجاباتعن

(716ـ،ص7550معامالتالثباتالناتجةعفجميعالتجزئةالممكنة.)ممحـ،
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       ثحي
Nعددفقراتاالختبار: 

Pمعامؿالصعكبة:

qمعامؿالسيكلة:

Sx^2:لجميعاالجاباتتبايفال

كافمعامؿالثباتيسا السابقة المعادلة استخداـ لمدراسة0.896كم)عند مناسبة كىيقيمة )
لالطمئنافبيا.

 الصكرة النيائية لالختبار:

كبعدتأكدالباحثةمفصدؽكثباتاالختبار،كفيضكءأراءالمحكميفأصبحاالختبار
( النيائية صكرتو )21في رقـ ممحؽ فقرة،  , مكزعة عمى ميارات الترابطات الرياضية(0(

كالميارة الثانية شممت  (,3, 2, 1 رقـ) الفقراتة األكلى عمى ؛ حيث شممت الميار كالتالي
(, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4رقـ )الفقرات 

, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20رقـ ) كالميارة الثالثة شممت الفقرات
31.) 

 ا: مكاد الدراسةثانين 
 :تخداـ برنامج جيكجيبرا في تدريس كحدة التحكيالت اليندسيةالخاص باس دليؿ المعمـ

دارةالكقتبمساعدةالمعمـفيإدارةالحصةكالتنفيذبشكؿعاـيقكـدليؿالمعمـ بمركنةكا 
تقاف إعدادقامتالباحثةبيعتبردليؿالمعمـىكالمكجولممعمـفيمرحمةالتطبيؽ؛لذاك،بدقةكا 
"القامت،حيثةخاصبالدراسدليؿالمعمـ كتكزيعيا"تحكيالتاليندسيةبتنظيـمحتكمكحدة
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كاألدكاتكالمكادالالزمة،كصيغدليؿة،ة،كحددتلكؿدرسأىدافوالسمككي(حص70عمى)
عمى:اشتمؿ(،بحيث1المعمـفيممحؽ)

طييا،جيكجيبرا،فمسفةالبرنامج،أىدافو،المحاكرالرياضيةالتييغاإلطارالعاـلبرنامج −
 آليةعمؿالبرنامج.

 لتدريسالكحدة.الخطةالزمنية −

 .األدكاتكالمكادالمستخدمة −

جيكجيبرا،بحيثتضمنت)عنكافالدرس،عدديةتنفيذدركسالكحدةباستخداـتخطيطآل −
 درس، لكؿ اليدؼالعاـ درس، لكؿ المتطمباتاألىداؼالسمككية،الحصصالمقترحة

 لتعميمة(.ادكاتالكسائؿكاألاألساسية،

 ،كتشمؿاألنشطةكالخبرات"دكرالمعممةكالطالبات"،أكراؽالعمؿ.خطةالسيرفيالدرس −

 التقكيـبأنكاعو:التقكيـالقبمي،كالتقكيـالتككيني،كالتقكيـالختامي. −

 صالحية الدليؿ

بػدمتػـعػرضالػدليؿعمػىمجمكعػةمػفذك اءاالختصػاص،كذلػؾلمتأكػدمػفصػالحيةالػدليؿكا 
مفحيث:مالحظاتيـ

 .شمكليةالدليؿ 

 .الصياغةالمغكيةكالعمميةلمدليؿ 

 ترتيبخطكاتتنفيذالدركس. 

 دركسػػػأىداؼالصياغة. 

 تدريسمعالمحتكل،كاألىداؼالمرجكتحقيقيا،الفئةالعمريةلمطالبات.أسمكبالتكافؽ 

 مةاألنشطةالكاردة،كأساليبالتقكيـ.ءمال 

جراءالتعديالتاألزمةفأصبحبصكرتوالنيائية،ممحؽرقـ)تـتحكيـالدلي (.6ؿ،كا 

 تطبيؽ الدراسة:

ـبكاقػػع10/12/2016-ـ12/11/2016تػػـتطبيػػؽالدراسػػةعمػػىعينػػةالدراسػػةبػػالفترةالزمنيػػة
 حصة.25
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 ضبط تكافؤ مجمكعات الدراسة:

كقدتـالتأكدمفتكافؤالمجمكعتيفكالتالي:
في التطبيؽ القبمي الختبار ميارات الترابط الرياضي المعد  لمجمكعتيف: التكافؤ بيف اأكالن 

 :لمدراسة
عمىالمجمكعتيفالضابطةكالتجريبية،الترابطالرياضيتطبيؽاختباربقامتالباحثة

( رقـ ممحؽ في أسمائيـ الكارد المحكميف مف عمىعدد عرضو 1بعد تكافؤ(، مف لمتأكد
بالد البدء قبؿ التابع،المجمكعتيف المتغير في تؤثر قد متغيرات أم ضبط يتـ بحيث راسة،
اشتمؿاالختبارعمى) كانتنتائجاختبار31كقد كقد االختيارمفمتعدد، مفأسئمة فقرة )

(t- test(ليماكماىكمكضحفيالجدكؿرقـ)التالي:8 .4)
 مف تكافؤ المجمكعتيف التجريبية كالضابطة  ( لعينتيف مستقمتيف لمتأكدt- Testنتائج اختبار ) (:4.7)جدكؿ 

المتكسط  العدد المجمكعة
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

t 
 المحسكبة

الداللة 
 sigاإلحصائية 

 18.45.4 41التجريبية
0.874.712 

19.55.3 40 الضابطة

78(كدرجةحريةα=0.05عند)1.990الجدكليةتساكم tقيمة

 (tيأفقيمة)كىذايعنالجدكلية، tالمحسكبةأصغرمفقيمة (t)نالحظأفقيمة
بيفلكجدفركؽدالةمستكأنوالت،أم( α ≤0.05)المحسكبةغيردالةإحصائيانعندمستكل

فيالصؼال كالضابطة األساسيفياالختبار،تاسعمتكسطيدرجاتالمجمكعتيفالتجريبية
 ف.افئتافالمجمكعتيفمتكأيعنيكىذا

في مادة  نصؼ الفصؿ الدراسينتائج اختبار  التكافؤ بيف مجمكعتي الدراسة في: ثانيان 
 (.4.9), ككانت النتائج كما في جدكؿ الرياضيات

 ( لعينتيف مستقمتيف لمتأكد مف تكافؤ المجمكعتيف التجريبية كالضابطةt- Testنتائج اختبار ): (4.8جدكؿ )

المتكسط  العدد المجمكعة
 الحسابي

راؼ االنح
 المعيارم

t 

 المحسكبة
الداللة 
 sigاإلحصائية 

7.26     23.4 41التجريبية
.914.364

22.06.66 40 الضابطة

.(23)كدرجةحرية(α=0.05عند)1.990الجدكليةتساكم t قيمة
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الجدكلية،كأفقيمةالداللةاإلحصائية t المحسكبةأصغرمفقيمة t نالحظأفقيمة
(αأ)(كىذايعنيأنوالتك0.05كبرمف،)لجدفركؽدالةإحصائيانعندمستك(α≤0.05بيف)

يعنيأفاألساسيالتاسعالضابطةفيالصؼمتكسطيدرجاتالمجمكعتيفالتجريبيةك كىذا
المجمكعتيفمتكافئتاف.

بداية قبؿ متكافئتاف كالضابطة التجريبية المجمكعتيف أف إلى الباحثة تطمئف كبيذا
تطبيؽأدكاتالدراسة.

 :الدراسة خطكات
الدراسةإفالغرض استخداـالتعرؼعمىىكمفىذه عمىبرنامججيكجيبرافاعمية

تنمية الرياضيميارات الترابط الصؼ طالبات التاسعلدل كلتحقيؽ قامتذلؾاألساسي،
الباحثةبالخطكاتالتالية:

ةبمتغيراتالدراسة.أدبياتكبحكثتربكيةذاتالعالقاالطالععمى .1

 تحديدمياراتالترابطالرياضيكفؽماذكرتفيالمعايير. .2

 .تحميؿمحتكمالكحدةالمتضمنةفيالدراسة .3

 .اختبارمياراتالترابطالرياضي،كفؽأراءالمحكميفكحسابثباتاالختبارإعداد .4

ك .5 خطكات صالحية مف لمتأكد المحكميف، عمى كعرضو المعمـ دليؿ شطةنأإعداد
 التطبيؽ،كتـأخذبعيفاالعتبارمالحظاتالمحكميف.

ةالدراسةفيمدرستجربةمفأجؿتنفيذكزارةالتربيةكالتعميـالحصكؿعمىمكافقةمف .6
 .(األساسيةأ)دالؿالمغربيب،بدر

بشكؿعشكائي.كاختيارالصفكؼ،بالصكرةالقصديةتحديدعينةالدراسة .7

عمىالعينةاالستطالعيةبعدبارمياراتالترابطالرياضي()اختالدراسةاختبارتطبيؽ .8
حص لمدة الكحدة الصدؽةمراجعة معامالت كحساب االختبار تصحيح ثـ كمف ،

 كالثباتكمعامالتالصعكبةكالتمييز.

تطبيؽاختبار)مياراتالترابطالرياضي(قبميان،عمىالمجمكعتيفالضابطةكالتجربية، .9
 ـ.7511-11-17ناتالدراسة،ككافذلؾبتاريخلمتأكدمفتكافؤعي
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اليندسية(، .10 )التحكيالت الدراسة كحدة بتدريس الباحثة قامت حيث الدراسة، تنفيذ
مفخالؿتكظيؼبرنامجلممجمكعةالضابطةبالطريقةالتقميدية،كالمجمكعةالتجريبية

 حصةدراسية.70،بكاقعجيكجيبرا

-15كذلؾبتاريخعمىالمجمكعتيف،البعدمرياضيمياراتالترابطالاختبارتطبيؽ .11
 ـ.17-7511

المعالجات .12 البرنامجاإلحصائيةاستخدمتالباحثة النتائجبكاسطة اإلحصائيلمعالجة
(SPSS.) 

 حصائيانكتفسيرىا.إرصدالنتائجكمعالجتيا .13

 تقديـالتكصياتكالمقترحاتبناءنعمىنتائجالدراسة. .14

 :اإلحصائية األساليب
اإلحصائيةلتحقي الرزمة برنامج الدراسة فيىذه استخدمتالباحثة أىداؼالدراسة ؽ

فيStatistics Package For Social Scienceكالمعركؼباسـ SPSSلمعمكـاالجتماعية
إجراءالتحميالتاإلحصائيةالتيتـاستخداميافيىذهالدراسةفياألساليباإلحصائيةالتالية:

المجمكعتيفمتكسطي(لعينتيفمستقمتيفكذلؾلحسابالفركؽبيفT- Testاختبار"ت") .1
 الضابطةكالتجريبية.

2.  الرياضية،إمربع الترابطات تنمية في جيكجيبرا برنامج استخداـ فاعمية لمكشؼعف يتا
 كإليجادحجـالتأثيرلممتغيرالمستقؿعمىالمتغيرالتابع.

 .Blackمعامؿالكسبالمعدؿ .3

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصؿ الخامس
 نتائج الدراسة كتفسيرىا
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 الفصؿ الخامس
 نتائج الدراسة )تحميميا كمناقشتيا(

الدراسة، لنتائج مفصالن عرضان الفصؿ ىذا ليذهيتناكؿ بالغرضالرئيسي كالمتعمقة
يبرنامججيكجيبرافيتنميةمياراتالترابطالرياضفاعميةاستخداـالدراسةكالمتمثؿفيمعرفة"

الدراسة إجراءات مف الباحثة إلييا تكصمت التي النتائج عمى بناء لطالباتالصؼالتاسع"،
"،SPSSالميدانية،حيثتـجمعالبياناتكمعالجتياإحصائيانباستخداـالبرنامجاإلحصائي"

ذات أنيا التكصياتكالمقترحاتالتيترلالباحثة تقديـ كمفثـ كمناقشتيا، تفسيرىا كمفثـ
ىميةفيزيادةرصيدالبحثالعمميمفالجكانبالمتعددةذاتالصمةبمشكمةالدراسة.أ

 :اإلجابة عف أسئمة الدراسة
 اإلجابة عف السؤاؿ األكؿ: 

يمي المراد تنميتيا  ةالرياضي اتالترابط يارات: "ما ىي مينصالسؤاؿاألكؿعمىما
لدل طالبات الصؼ التاسع األساسي؟"

الباحثةكاستندت،ةالرياضياتالترابطمياراتالسؤاؿتـتحديدأىـكلإلجابةعفىذا

عرضفيـ2000عاـالصادرةNCTMالرياضياتلمعمميالكطنيالقكميالمجمسكثيقةل

فياتكالمالحظتـعرضياعمىالمحكميف،كقدأخذتالباحثةبالتعديالتكمفثـ،الميارات
الدراسة أىداؼ اإلجابضكء تمت كبذلؾ كالصكرة، الدراسة، أسئمة مف األكؿ السؤاؿ عف ة

(:0.1)جدكؿىكمكضحفيكمالمياراتالترابطالرياضيالنيائية
 ةالرياضي اتالترابط قائمة ميارات(: 5.1جدكؿ )

  المؤشرات  يارات الرئيسيةالم
األفكار بيف كالركابط العالقات عمى التعرؼ

الرياضيةكاستخداميا
ابقة.تحديدالمعرفةالس

بعضيا مع الرياضية األفكار ارتباط كيفية فيـ
البعض،لكيتنتجكالنمتكامالنمترابطان.

 التكامؿكاإلرتباطبيفالمفاىيـكاإلجراءات. .1

العمميات، .7 االعداد، ( الرياضية المكضكعات داخؿ ارتباط
اليندسة،القياس،حؿالمشكالت(.

سياؽ في كتطبيقاتيا الرياضيات عمى التعرؼ
خارجالرياضيات.

في .1 كتطبيقاتيا الرياضيات )ارتباط بالحياة الرياضيات ربط
 الحياة،فكائداستخداـالرياضياتفيحؿالمشكالت(.

بالديف، .7 الرياضيات األخرل)ارتباط بالعمـك الرياضيات ربط
،بالفنكفالجميمة...( بالعمـك
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إلى كبالنظر أٌنينجدةالرياضياتالترابطياراتمقائمة أساسية االستغناءا اليمكف
فيتككيفالمعرفةالرياضيةبصكرةتساعدحيثأنياعنيافيعمميةتعٌمـكتعميـالرياضيات؛

،مفخالؿتكظيفيـلممفاىيـكالتعميماتبشكؿيعزيزالفيـالرياضيالعميؽمتكاممةمترابطة
الرياضية بالتمثيالتكالميارات كربطيا كصقؿلتككيالمختمفةالسابقة الجديدة، المعرفة ف

مفخالؿالتعرؼعمىمعنىالرياضياتكتطبيقاتيافي؛مياراتيـاألساسيةفيالحياةاليكمية
فيصبحالم عفالتجرد، بعيدان كبالتاليإحٌداثمعنىلديو فيمكاجيةتالحياة، أكثركفاءة عمـ

المشكالتكمتطمباتالمستقبؿبكفاءة.

  :اإلجابة عف السؤاؿ الثاني

يميالثانيينصالسؤاؿ ما تنمية: "ما عمى في المستخدـ جيكجيبرا لبرنامج العامة الصكرة
؟"الترابطاتالرياضيةلدلطالباتالصؼالتاسع؟

مككفمفثالثنكافذرئيسية)،مخصصلتعميـكتعمـالرياضياتىكبرنامجحاسكبي
الجبر( نافذة اليندسة نافذة البيانات، نافذة الرياضيبعمرتبطة العنصر البعضلنفس ضيا

بيا الرياضي العنصر إنشاء تـ التي النافذة عف ،بغضالنظر العربية،داعـ يمكفكلمغة
الحاج دكف العنكبكتيةاستخدامو الشبكة عبر لالتصاؿ ة الرياضية، المكاضيع عمى يحتكم

 كالتكامؿ كالتفاضؿ البيانية كالرسكـ كالقياس كالجبر اليندسة كالدكاؿالمختمفة كالمتجيات
يتعمـمفخالؿالتطبيؽ؛فالمتعمـالتعمـالبنائيكعمىالتعمـبالممارسةكالمعادالت،كيعتمد

االعممي مسبقنا.ماتعممومستخدمن

 :لثعف السؤاؿ الثا اإلجابة
بيف متكسط درجات فركؽ ذات داللة إحصائية ىؿ تكجد : " كالذمينصعمىمايمي

ختبار لتطبيؽ البعدم الالضابطة في امتكسط درجات المجمكعة ك  تجريبيةطالبات المجمكعة ال
 ؟ "ةالرياضي اتالترابط

التالية:الصفريةكانبثقتمنوالفرضية
 ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات طالبات المجمكعة التجريبية"
".ةالرياضي اتترابطالختبار ال التطبيؽ البعدم الضابطة فيكمتكسط درجات المجمكعة ك 

،حيثإلحصائيةلنتائجاالختبارالبعدمقامتالباحثةبالمعالجةاكالختبارصحةىذهالفرضية،
كتـ المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطات )حساب اختبار لعينتيفt-testاستخداـ )

ذلؾلمكشؼ(،ك0.7)كماىكمكضحفيالجدكؿ"Independent sample T-test"مستقمتيف
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البعدملكؿمفالتجريبيةةالرياضياتعفداللةالفركؽبيفمتكسطياألداءفياختبارالترابط
كالضابطة.

 ( لعينتيف مستقمتيف لممقارنة بيف متكسطات درجات طالبات t-testنتائج اختبار ) (:5.2)جدكؿ 
 يةميارات الترابطات الرياضالضابطة في اختبار ك المجمكعتيف التجريبية 

االنحراؼ  المتكسط العدد المجمكعة مياراتال
 الداللة T المعيارم

التعرؼعمىالعالقاتكالركابط
الرياضية األفكار بيف

 .كاستخداميا

 5.61451 617.2350التجريبية

دالة2.302
 5.44140 657.1705الضابطة 0.01عند

األفكار ارتباط كيفية فيـ
 .الرياضيةمعبعضياالبعض

7.22022 6116.6126تجريبيةال
7.646 

دالة
 2.3631 6517.1555الضابطة 0.05عند

الرياضيات عمى التعرؼ
خارج سياؽ في كتطبيقاتيا

 الرياضيات

 7.71374 613.1252التجريبية
2.170 

دالة
0.01عند  7.35361 651.6555الضابطة

 6.01407 6170.2610التجريبية االختبار ككؿ
2.211 

دالةعند
1.24211 6571.5555 الضابطة 0.01

1.990تساكم(α≤0.05(كمستكلداللة)79الجدكليةعنددرجةحرية)tقيمة
 2.639تساكم(α≤0.01(كمستكلداللة)79الجدكليةعنددرجةحرية)tقيمة

 ما يمي: (2.5) يتضح مف الجدكؿ

o التعرؼ عمى العالقات كالركابط  يارةمةفيأفمتكسطدرجاتطالباتالمجمكعةالتجريبي
طالبات7.2350)بيف األفكار الرياضية كاستخداميا درجات متكسط مف أكبر جاء )

7.1705المجمكعةالضابطة) المحسكبة "T(بفرؽداؿإحصائينا،حيثبمغتقيمة"
كالتيتساكم(α=5.51)(كىذهالقيمةأكبرمفقيمتياالجدكليةعندمستكلداللة2.302)
فيSig. (2-tailed)،كبماأفقيمةSig. (2-tailed)(5.555)قيمةكماأنو ،(7.124)

 قيمة αالجدكؿأصغرمف =5.50 فإننا، الصفرية، يمكفلذابالتالينرفضالفرضية
حصائيانبيفمتكسطدرجاتالمجمكعةالتجريبيةفياالختبارالةإالقكؿبأنوتكجدفركؽد

مما يدؿ عمى كجكد ،كسطدرجاتالمجمكعةالضابطةلصالحالمجمكعةالتجريبيةمتكبيف
مؤشر جيد  تنمية في  الجيكجيبرا برنامج الميارةالستخداـ األثرىذه الباحثة كتعزك ،
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 ذلؾ كإلمكاناتلااليجابي  الجيكجيبرا برنامج يحتكييا التي األدكات قدرةحيث يعطي
الربطبيفماسبؽدراستو،كماسكؼسابقةذاتالعالقة،كتحديدالمعرفةاللممتعمـعمى

بشكؿتدريجيجميعالمكضكعاتالرياضيةلجميعالمراحؿيحتكمتتـدراستو؛فالبرنامج
السماتكالمالمحالمشتركة يبرز فييك؛بما الصحيحةساعد تككيفالترابطاتالرياضية

ـ،كيفسركفالمعرفةالجديدةاعتماداعمىكالمعرفةالسابقةلدلالمتعمالمعرفةالحاليةبيف
 المعرفةالقبمية.

o امتكسطدرجاتطالباتالمجمكعةالتجريبيةفي فيـ كيفية ارتباط  يارةم كمانالحظأيضن
(جاءأكبرمفمتكسطدرجاتطالبات16.6126)ضاألفكار الرياضية مع بعضيا البع

المحسكبة "Tيثبمغتقيمة"(بفرؽداؿإحصائينا،ح17.1555المجمكعةالضابطة)
كالتيتساكم(α=5.50)(كىذهالقيمةأكبرمفقيمتياالجدكليةعندمستكلداللة7.646)
فيSig. (2-tailed)،كبماأفقيمةSig. (2-tailed)(5.510)قيمةكماأنو,(1.445)

قيمة αالجدكؿأصغرمف =5.50 ، الصفرية، بالتالينرفضالفرضية يمكفلذافإننا
حصائيانبيفمتكسطدرجاتالمجمكعةالتجريبيةفياالختبارالةإالقكؿبأنوتكجدفركؽد

عمى كجكد  مما يدؿ،متكسطدرجاتالمجمكعةالضابطةلصالحالمجمكعةالتجريبيةكبيف
ا ىذه الميارةجيكجيبرا  في تنمية جيد الستخداـ برنامج مؤشر  أيضن أفالباحثةرلكت،
التجريبيةعمىطالباتالمجمكعةالضابطةفيتفكؽسبب فيـميارةطالباتالمجمكعة

البع بعضيا مع الرياضية األفكار ارتباط ضكيفية برنامج سبؽجيكجيبرالطبيعية فكما
جيكجيبرايحتكمعمىأدكاتكأيقكناتتتضمفالمكضكعاتالرياضيةكذكرتأفبرنامج

لرياضي؛ممايساعدالمتعمـعمىتنظيـالمعمكماتمبنيةبشكؿتراكميأمممثمةلمبناءا
في تساعد نكافذ عمى ا أيضن يحتكم كما لديو، متكامؿ مترابط بشكؿ كترتيبيا الرياضية
كيفية فيـ مف المتعمـ يمٌكف مما تكاممية، تفاعمية بطريقة عرضالمكضكعاتالرياضية

دراؾالعالقاتكارتباطاألفكارالرياضيةمعبعضياالبعض بينيا،بشكؿاليحدثفجكةا 
عطاءصكرةشاممة لدلالمتعمـبيفالعمؿالحسابيكالقياسكالنشاطالجبركاليندسي،كا 
عفالمكضكعاتالرياضيةحيثيتجمعكؿشئفيشاشةكاحدة،كماأفجيكجيبراساعدا
خال مف بيا الخاصة  كاإلجراءات المفاىيـ استيعاب بيف الربط في المتعمميف ا ؿأيضن

 لممفيـك كممثمة مكممة بطريقة بو نقكـ ما بخطكة خطكة تظير التي المحكسبة المسائؿ
 بشكؿإجرائي.
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o ل بالنسبة التعرؼ عمى الرياضيات كتطبيقاتيا في سياؽ خارج الرياضياتميارةككذلؾ
التجريبيةفيحيثكاف أكبرمفمتكسط3.1252)متكسطدرجاتطالباتالمجمكعة )

(2.170المحسكبة) "Tبمغتقيمة"ك(،1.6555جمكعةالضابطة)درجاتطالباتالم
 داللة مستكل عند الجدكلية قيمتيا مف أكبر القيمة تساكم(α=5.51)كىذه كالتي

فيSig. (2-tailed)،كبماأفقيمةSig. (2-tailed)(5.557)قيمةكماأنو ،(7.124)
الجدكؿ قيمة αأصغرمف =5.50 بالتالي، فإننا الصفرية، يمكفلذانرفضالفرضية

حصائيانبيفمتكسطدرجاتالمجمكعةالتجريبيةفياالختبارالةإالقكؿبأنوتكجدفركؽد
التجريبيةكبيف المجمكعة لصالح الضابطة المجمكعة درجات مما يدلؿ لألثر , متكسط

 اتترابطال ياراتمف م ةالثالث يارةجيكجيبرا في تنمية الممج ستخداـ برناالجيد ال
ا,ةالرياضي الباحثةتفكؽطالباتالمجمكعةالتجريبيةعمىطالباتالمجمكعةفسركتأيضن

فيسياؽخارجالرياضياتلعدةالضابطةفيميارة التعرؼعمىالرياضياتكتطبيقاتيا
 منيا أسباب الحاسكب عاـاستخداـ فيبشكؿ الطالبات ساعد الرياضيات تدريس في

ترا بأحدتككيف بحؿبطات ا أيضن لمساعدتيٌف باإلضافة اليكمية، حياتنا استخدامات أىـ
مفخالؿبرنامجالمشكالتذاتالصمةبك جيكجيبراقامتالطالباتباستخداـاقعيٌف؛فمثالن

التمددفيحؿمشكمةنافذةبيتيريدصاحبوإجراءعمميةتكسعةلمنافذة،كماأنوساعدا
لريا ترابطات تككيف في التيالطالبات اإلمكانات خالؿ مف األخرل العمكـ مع ضيات

دراجصكرمفالكاقعكيكفرىاالبرنامجحيثيمكففتحأكراؽعمؿمتنكعةعبرالبرنامج، ا 
ا.كعمىشاشةالرسـ، تكفرأدكاتمتنكعةلمرسـأيضن

o متكسطياكبالنسبة لمدرجة الكمية لالختبار كاف فقد التجريبية المجمكعة طالبات لدل
بمغتك(،71.5555(أكبرمفمتكسطدرجاتطالباتالمجمكعةالضابطة)70.2610)

(كىذهالقيمةأكبرمفقيمتياالجدكليةعندمستكلداللة2.211المحسكبة) "Tقيمة"
(α=5.51)قيمةكماأنو ،(7.124)كالتيتساكمSig. (2-tailed)(5.551)كبماأف،

 Sig. (2-tailed)قيمة الجدكؿ في قيمة مف αأصغر =5.50 نرفض، يجعمنا كىذا
البديمة الفرضية كنقبؿ الصفرية فر"القائمةالفرضية إحصائيةؽككجكد داللة بيفذات

الضابطةلصالحالمجمكعةمتكسطدرجاتالمجمكعةالتجريبيةكةالمجمكعمتكسطدرجات
رنامججيكجيبرافيتنميةكىذايدؿعمىفعاليةب،الترابطاتالرياضيةاختبارفيالتجريبية

 الرياضي، امياراتالترابط الباحثة كتفسر برنامج اإليجابيالستخداـ فيألثر جيكجيبرا
تنميةالترابطاتالرياضيةألسبابعديدةيأتيفيمقدمتيامايتمتعبوالبرنامجمفميزات
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الع استكشاؼ لممتعمـ كفرت لمبرنامج الديناميكية الطبيعة أٌف إذ كتصكرىاعديدة، القات
البرنامجتٌمكفالطالبةمفإتقافالميارات التييتيحيا بالممارسة أفالتعٌمـ كما بسيكلة،

استيعابالمفاىيـكالربطبينيابطريقةتعمؽمعرفتيٌفبالمادة،كماساعدالبرنامجالمتعمـك
فالمميز لتصبحأقربإلىذىفالمتعمـ، اتالتيفيإعطاءتصكراتلألشكاؿاليندسية،

المثابرة عمى كحفزتيٌف الطالبات انتباه جذبت مشكقة كسيمة منو تجعؿ البرنامج يقدميا
كاالجتياد،كماأفالتدريسباستخداـالبرنامجكفرتلمطالباتالكقتمماساعدىٌففيحؿ

التمار مف اإلالمزيد باألنشطة كالقياـ اإلضافية الطريقثرائيةيف في منو أكبر ةبشكؿ
التقمي دية، كما خالؿتعتقد الطالبات بيا قمنا التي العممية التطبيقات أف أيضا الباحثة

مادة مجرد بيا التيينظرف تمؾالنظرة لمرياضياتغير جديدة نظرة أكسبتيٌف البرنامج،
صعبةمبنيةعمىالحساباتكالنظرياتكالبراىيففقط.

 مع الدراسة ىذه نتائج )عتيؽ،كتتفؽ دراسة ك(،ـ7511نتائج ـ(،7516)العابد،
فيفاعميةبرنامججيكجيبرا.ـ(7512)دركيش،ك

عمىكحدةالتحكيالتاليندسيةفيتدريسجيكجيبراتكظيؼبرنامجتأثير حجـكلحساب 
(42صـ،2000،استخدمتالباحثةالمعادلةالتالية:)عفانة،الترابطاتالرياضيةتنمية

 



7كعفطريؽ"
يمكفحسابالقيم ةالتيتعبرعفحجـالتأثيرلمبرنامجالمقترحباستخداـ"
المعادلةالتالية:

2

2

η1

2η
d


 

حجـاألثر.dحيث:

7.مربعإيتا

(2.0)ـعمىالقيـالمرجعيةالمقترحةلحجـاألثركالمكضحةفيجدكؿرقانعتمداك
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 القيـ المرجعية لحجـ األثر :(5.3) جدكؿ

 حجـ األثر ستخدمةاألداة الم

)
كبيرجدانكبيرمتكسطصغير
0.010.06 0.14 0.20 

D 0.2 0.5 0.8 1.1 

(التالي:0.6ككانتالنتائجكماىكمكضحفيجدكؿ)ثير،قامتالباحثةبحسابحجـالتأ
 

  ةيالرياض اتالترابطميارات عمى تنمية  جيكجيبراحساب حجـ تأثير التدريس باستخداـ  (:5.4)جدكؿ 

T ( الميارة 
2) d  التأثيرحجـ 

التعرؼإلى
العالقاتكالركابط
بيفاألفكار
الرياضية
كاستخداميا

2.3020.158 




كبير 0.851

فيـكيفيةارتباط
األفكارالرياضية
معبعضياالبعض

7.6460.072 


صغير 0.486

التعرؼعمى
الرياضيات
كتطبيقاتيافي
سياقاتخارج
الرياضيات

2.1700.110 




متكسط 0.643

كبير0.708 2.2110.125االختبارككؿ

فعاالنكافجيكجيبرابرنامجستخداـيتضحمفالجدكؿالسابؽأفحجـتأثيرالتدريسبا
بدرجةةكبيربدرجة بدرجةصغيرةبالنسبةلمميارةالثانية،كفعاالن بالنسبةلمميارةاألكلى،كفعاالن

بدرجةمتكسطةبالنسبةلمميار بالنسبةلمدرجةالكميةلالختبار.كبيرةةالثالثة،ككاففعاالن
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 :لرابععن السؤال ا اإلجابة
( 2.1 ≤هل يحقق برنامج جيوجيبرا فاعمية بمعدل كسب ) بالك : "لذي ينص عمى ما يميوا

 "في اختبار مهارات الترابطات الرياضية؟

 التالية:الصفرية وانبثقت منه الفرضية 
( في اختبار مهارات 2.1 ≤ال يحقق برنامج جيوجيبرا فاعمية بمعدل كسب ) بالك  "

 ." الترابطات الرياضية

حة الفرض قامت الباحثة باستخدام معامل الكسب قيمة الكسب المعدل ولمتحقق من ص
Black عمى اعتبار أن متوسط درجات لقياس مستوى الفاعمية التي حققها برنامج جيوجيبرا ,

, ومتوسط درجات التطبيق البعدي 1..4التطبيق القبمي لطالبات المجموعة التجريبية =  
, حيث بمغ معامل الكسب المعدل 54 =ية لالختبار, والدرجة الكم93.51لالختبار كانت = 

Black  =4.11 ومن خالل النتيجة السابقة  , 4.9= , وهي قيمة أكبر من القيمة المعيارية
فاعمية بمعدل كسب )بالك حقق  جيوجيبرابرنامج ن أولذا يمكن القول ترفض الفرض الصفري, 

عمى أن برنامج جيوجيبرا يتمتع بفاعمية  وهذا يدل ( في اختبار مهارات الترابطات الرياضية,4 <
 .في تنمية الترابطات الرياضية لدى طالبات الصف التاسع

 

 :توصيات الدراسة
في ضوء ما توصمت إليه الدراسة من نتائج, وفي ضوء حدود الدراسة ومنهجها تقدم الباحثة 

ق العممي في تساهم في الوصول بنتائج الدراسة إلى التطبي قدمجموعة من التوصيات التي 
 : الرياضياتميدان تدريس 

الذي أثبتت  جيوجيبرا في تدريس الرياضيات لمصفوف المختمفة,العمل عمى توظيف برنامج  .1
 الترابط الرياضي.في تنمية مهارات فعاليته الدراسة 

 .جيوجيبرا عقد دورات لتدريب مدرسين ومدرسات الرياضيات عمى استخدام برنامج .2

لدى  ةالرياضي اتتيجيات وأساليب تدريس تدعم وتنمي الترابطالعمل عمى توظيف استرا .3
 الطمبة.

 .ةالرياضي اتالعمل عمى تطوير مناهج الرياضيات في ضوء مرجعية معايير الترابط .4
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 :مقترحات الدراسة

 :تقترحبعضالقضاياالبحثيةاألخرلماتكصمتإليوالباحثةمفنتائج،عمىبناءن

 جيكجيبرا،عمىمتغيراتتابعةأخرل.أخرللبحثمدلفاعميةبرنامججراءدراساتإ .1

إ .2 دراساتلبحثأثر الترابطاسترإجراء تنيمة برمجياتأخرلتعمؿعمى اتتيجياتأك
 .ةالرياضي

يتنميةتكظيؼكتطبيؽالرياضياتفيالحياةلدلالطمبةفيفةالرياضياتأثرالترابط .3
مراحؿالتعميـالمختمفة.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 المصبدر والمزاجع
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 المصادر كالمراجع
 القرآف الكريـ 

 المراجع العربية: -أكالن 

لكتركنيةـ(.فاعميةبرنامجتدريبيمقترحقائـعمىالخرائطالذىنيةاإل2013)حمد.أ،إبراىيـ
شعبة المعمميف الطالب لدل البصرم كالتفكير الرياضية الترابطات تنمية في

 .104-56(،195دراساتفيالمناىجكطرؽالتدريس،)الرياضيات.

ـ(.أثراستخداـالحاسكبعمىالتحصيؿفيمادةالرياضياتلطالب2007إبراىيـ،محمد.)
.58-50(،20)7التربية،التعميـالصناعي.

مدلالترابطالرأسيكاألفقيلمحتكلمنيجالرياضياتلممرحمةـ(.2012مد،أحمدرحمة.)أح
السكدانية اإلسالمية،الثانكية درماف أـ جامعة منشكرة(. غير ماجستير )رسالة

 الخرطكـ.

فاعميةبرنامجمقترحلمتعميـالتفاعميالمحكسبفيمعالجةضعؼـ(.2013أحمد،خالد.)
)رسالةصؼالرابعاألساسيفيالرياضياتبمدارسككالةالغكثبغزةتحصيؿطمبةال

 ماجستيرغيرمنشكرة(.الجامعةاالسالمية،غزة.

( ىاني. 2012األغا، فيتنميةـ(. عمىالركابطالرياضية قائمة مقترحة تدريسكحدة أثر
لمرياضياتلدلطالباتالصؼ العممية القيمة كتقدير الناقد الحادممياراتالتفكير

 )رسالةماجستيرغيرمنشكرة(.جامعةاألزىر،غزة.عشربمحافظاتغزة

عماف:دارصفاءلمنشر)د.ط(.المنيجالتربكم)أسسوكتحميمو(.ـ(.2012بحرم،مني.)
 كالتكزيع.

)كبد رمضاف. 2007م، السادسـ(. حتى رياضاألطفاؿ مف الفعاؿ الرياضيات تدريس
 دارالفكرلمنشركالتكزيع..)د.ط(.عماف:االبتدائي

أثرالتدريسباستخداـاستراتيجياتالذكاءاتالمتعددةكالقبعاتـ(.2008البركاتي،نيفيف.)
فيالتحصيؿكالتكاصؿكالترابطالرياضيلدلطالباتالصؼالثالثK.W.Lالستك
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المكرمة مكة بمدينة مالمتكسط القرل، أـ جامعة منشكرة(. غير دكتكراه كة)رسالة
 المكرمة.

فاعميةبرنامجمحكسبقائـعمىالذكاءاتالمتعددةفيتنميةالقكةـ(.2015البشيتي،ىيا.)
لدلطالباتالصؼالثالثاالبتدائيبغزة منشكرة(.الرياضية ماجستيرغير )رسالة

 الجامعةاالسالمية،غزة.

.)د.ـ(:)د.ف(.1ط.Mapleالمرجعالبسيطفيبطيحة،بالؿ.)د.ت(.

( )ـ(.2013البمكم،جازمصالح. الجيكجيبرا الىبرمجة  Geoأثربرنامجتعميميمستند
Gebraطمبة لدل الرياضيات تعمـ نحك الدافعية كفي الرياضية المسألة حؿ في )

العربيةالسعكدية )رسالةماجستيرمنشكرة(.جامعةالصؼاألكؿالثانكمفيالمممكة
 االزىر،مصر.

( سماح. تٌطكر2015بياعة، عمى جيكجيبرا باستخداـ المحكسب التعاكنٌي التعٌمـ تأثير ـ(.
 .48-1(،1)19الجامعة،الصكرالذىنيةلدلتالميذالصٌؼالسابعلمفيكـالزاكٌية.

ككالكسائؿ GeoGebraمدلفاعميةاستخداـبرنامججيكجبراـ(.2013)ثابت،إجتياد.أبك
كا المباشر التحصيؿ في فيالتعميمية األساسي التاسع الصؼ طمبة لدل لمؤجؿ

.)رسالةماجستيرغيرمنشكرة(.الرياضياتفيالمدارسالحككميةفيمحافظةنابمس
جامعةالنجاح،نابمس.

( كىيب. 2007جبر، فيـ(. السابع الصؼ طمبة تحصيؿ عمى الحاسكب استخداـ أثر
تعميم ككسيمة استخدامو نحك غيريةالرياضياتكاتجاىاتمعممييـ ماجستير )رسالة

 منشكرة(.جامعةالنجاح،نابمس.

( نادم. حؿ2002جرجس، أسمكب الرياضيات كتعمـ تعميـ في كاإلنترنت الكمبيكتر ـ(.
 .298-284(،140)31مجمةالتربية،المشكالت.

فاعميةبرنامجتعميميمحكسببالتمثيالتالرياضيةفيتنميةميارةـ(.2015ٌجمعة،عبير.)
ا بغزةحؿ طالباتالصؼالخامساألساسي لدل الرياضية ماجستيرلمسألة )رسالة

 غيرمنشكرة(.الجامعةاالسالمية،غزة.
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.)د.ط(.عماف:دارصفاءلمنشرتعميـالرياضياتمتعددالثقافاتـ(.2011حسيف،ىشاـ.)
 كالتكزيع.

يةلممعرفةالمفاىيمٌيةـ(.كاقعالممارساتالتدريس2016الحميسي،سعيدكالسمكلي،مسفمر.)
 المتكسطة. المرحمة رياضيات معممي لدل  التربكيةكاإلجرائية الدكلية المجمة

 .372-354(،7)5،المتخصصة

( محمكد. 2006الحمضيات، بالحياةـ(. الرياضيات مكضكعات ربط . مركز)د.ط(. غزة:
 القطافلمبحثكالتطكيرالتربكم.

( خالد. برنامجقاـ(2010الحكلي، البرامجالتعميمية. تصميـ عمىالكفاياتلتنميةميارة ئـ
 )رسالةماجستيرغيرمنشكرة(.الجامعةاالسالمية،غزة.لدلمعمميالتكنكلكجيا

( نظممة. 2004خضر، الرياضيةـ(. كالتجديدات الرياضيات عالـمعمـ القاىرة: )د.ط(. .
 الكتاب

لمينيةلمعمميالرياضيات،كمدلتكافرىاـ(.تصكرمقترحلممعاييرا2010الخطيب،محمد.)
السعكدية في الرياضيات معممي مف مجمكعة لألبحاثلدل النجاح جامعة مجمة .

االنسانية(،  .298-257(،2)26)العمـك

( إبراىيـ. بالمرحمة2016خميؿ، ـ(.الممارساتالتدريسيةلمعمميرياضياتالصفكؼالعميا
الرياض النفسية.االبتدائيةفيمككناتالقكة التربيةكعمـ -151(،54،)مجمةرسالة

172. 

ـ(.استخداـالحاسكبفيتدريسالرياضياتفيالمدارسالثانكية2011داكد،عبدالحميد.)
عمراف محافظة -في كالمعكقات. االتجاىات اليمنية: الدراساتالجميكرية مجمة

 .270-32،227االجتماعية،

( ايماف. 2013دركيش، اسـ(. أثر جيكجيبرا برمجة استيعابGeo Gebraتخداـ في
في االساسي العاشر الصؼ طمبة لدل الرياضي التمثيؿ كعمميات الجبرية المفاىيـ

 )رسالةماجستيرغيرمنشكرة(.الجامعةاألردنية،األردف.األردف
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.ط(.)دالقياسكالتقكيـالصفيالمفاىيـكاإلجراءاتلتعمـفعاؿ.ـ(.2008دقة،سناء.)أبك
 غزة:مكتبةدارآفاؽلمنشركالطباعة.

( ناجي. 2008ديسقكرس، 16-15ـ، مدخؿمايك(. الدراسية كالمكاد الرياضية الترابطات
المناىج الرياضياتكالمكادلتطكير بعنكاف: الثامف العممي المؤتمر إلى مقدمة كرقة .

 تبجامعةعيفشمس.الدراسيةاألخرل،القاىرة:الجمعيةالمصريةلتربكياتالرياضيا

ـ(.دراسةتحميميةلمعيارمالترابطكالتكاصؿالرياضيفي2011الركيس،عبدالعزيزمحمد.)
فيالمممكةالعربيةالسعكدية.8-1مصفكفةالمدلكالتتابعلمرياضياتخالؿالصفكؼ

 .409-377(،145التربيةبجامعةاألزىر،)مجمةكمية

( ىاشـ. محمد 2006رياف، تدريبيةميـ(. كحقائب البديية كسرعة التفكير ارات )د.ط(..
 دارحنيفلمنشركالتكزيع.عماف:

( صالحو. 2013الزىراني، 15-13ـ، كتعمـمايك(. تعميـ تكاجو التي التحديات أبرز
 كاقع الرياضياتمأمكؿ-الرياضيات لتعميـ الثالث المؤتمر إلى مقدمة كرقة .

التعم في العربيةالرياضياتكتطبيقاتيا المممكة كرؤلمستقبمية، تجاربرائدة العاـ يـ
 السعكدية:جامعةالممؾسعكد.

( عمي. الرياضيات؟.2010سركر، فيتعميـكتعمـ الحديثة كيؼنكظؼالتقنية مجمةـ(.
 .52-50(،54)8التطكيرالتربكم،

لترابطالرياضيأثراستخداـمعمؿالرياضياتفيتنميةمياراتاـ(.2016)مي.سرية،أبك
نحكالرياضياتلدلطالباتالصؼالسابعاالساسيبغزة ماجستيركاالتجاه )رسالة

الجامعةاالسالمية،غزة.غيرمنشكرة(.

( ناصر. الحميد، كعبد رضا، 2010السعيد، )المعاييرـ(. التعميـ فيمناىج الجكدة تككيد
 دارالتعميـالجامعي.االسكندرية:)د.ط(..كالعممياتكالمخرجاتالمتكقعة(

.فاعميةاستخداـبرنامجدركبالرياضياتلمتعميـاإللكتركنيفيـ(2009السعيد،ممدكح.)
)رسالةماجستيرالتحصيؿالدراسيلتالميذالصؼالسادساالبتدائيبمنطقةالرياض

 غيرمنشكرة(.جامعةاإلماـمحمدبفسعكداإلسالمية،الرياض.
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مقارنةمحتكلكتابالرياضياتالفمسطينيمعاالسرائيميلمصؼـ(.2012سميماف،أمينة.)
( معايير مدلتكافر فيمحتكلالكتابالفمسطينيNCTMالثامفكمعرفة )رسالة( .

 ماجستيرغيرمنشكرة(،جامعةالنجاح،نابمس.

( ىاشـ. كاإلسرائيميةـ(.2013الشريؼ، الفمسطينية الرياضيات كتب محتكل بيف مقارنة
)ل الرياضيات9-7مصفكؼ لمعممي القكمي المجمس عمميات معايير ضكء في )
(NCTM,200.).رسالةماجستيرغيرمنشكرة(.جامعةاالزىر،غزة 

.)د.ط(.عماف:أسسالرياضياتكالمفاىيـاليندسيةاالساسيةـ(.2008شنطاكم،فاضؿ.)
 دارالمسيرةلمنشركالتكزيع.

( اليكميةعمىتحصيؿـ(.2000الشيخي،ىاشـسعد. أثرربطمحتكلالرياضياتبالحياة
)رسالةطمبةالصؼالثالثالمتكسطبمدينةجدةفيالرياضياتكعمىاتجاىاتيـنحكىا

 ماجستيرغيرمنشكرة(.الجامعةاالردنية،االردف.

عزيز كقنديؿ، منصكر؛ )؛الصعيدم، عبدا. كعزب، العزب؛ فاعمية2012كزىراف، ـ(.
بعضإستراتيجياتبرنام عمى قائـ مياراتج تنمية في المعرفة كراء الترابطاتما

 .(18)15،مجمةتربكياتالرياضياتالرياضيةلدلتالميذالمرحمةاإلعدادية.

( خالد. التكاصؿ2017ضيير، ميارات لتنمية المتعددة الذكاءات عمى قائـ برنامج ـ(.
األسا التعميـ طالب لدل الرياضي كالترابط بفمسطيف. كالمعرفة،سي القراءة مجمة

(185،)209-231. 

أثراستخداـبرمجةجيكجيبرافيحؿالمسألةالرياضيةكفيالقمؽـ(.2014)العابد،عدناف.
العميا. األساسية المرحمة طمبة لدل لألبحاث،الرياضي النجاح (،11)28مجمة

2473-2492.

لجميعاألطفاؿفيضكءمتطمباتالمعاييركثقافةتعميـالرياضياتـ(."2004عبيدة،كليـ.)
 عماف:دارالمسيرة.)د.ط(..التفكير

)ـ(.2016عتيؽ،خالد.) (فيتعمـالرياضياتGeogebraأثراستخداـبرنامججيكجيبرا
)رسالةماجستيرعمىتحصيؿطمبةالصؼالتاسعاألساسيكاتجاىاتيـنحكاستخدامو

 ح،نابمس.غيرمنشكرة(.جامعةالنجا
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تقكيـمحتكلمناىجالرياضياتالفمسطينيةفيضكءبعضـ(.2011العجيف،أشرؼ.)أبك
ماجستيرغيرNCTMمعاييرعممياتالمجمسالقكميلمعمميالرياضيات) )رسالة )

 منشكرة(.جامعةاألزىر،غزة.

 )أبك رجاء. باستخـ(.2014عره، المثمثات مكضكع في اليندسي الفيـ نمك داـمراحؿ
)رسالةماجستيرغيرمنشكرة(.جامعةالجيكجيبرالدلطالبالصؼالثامفاألساسي

 النجاح،نابمس.

( محسف. 7515عطية، اإلحصائية.ـ(. كسائمو أدكاتو، مناىجو، البحثالعمميفيالتربية:
 عماف:دارالمناىجلمنشركالتكزيع.)د.ط(.

( تيسير. كنشكاف، عزك، التربكماتجاىـ(.7511عفانة، كالتقكيـ القياس في حديثة .ات
 غزة:مكتبةسميرمنصكر.)د.ط(.

( عزك. فيـ2000عفانة، النتائج مصداقية الكشؼعف في كاستخداماتو التأثير حجـ .)
الفمسطينيةالبحكثالتربكيةكالنفسية. البحكثكالدراساتالتربكية 3)4،مجمة ،)29-

58.

عماف:دارالمسيرة)د.ط(..الرياضياتكأساليبتدريسيامناىجـ(.2002عقيالف،إبراىيـ.)
 لطباعةكالنشر.

 عماف:دارالمسيرةلمنشركالتكزيع.)د.ط(..تقكيـالتعمــ(.2005عالـ،رجاء.)أبك

صالح. ـ(6111)عالـ، التربكم. كالتقكيـ كتكجياتوالقياس كتطبيقاتو أساسيٌاتو كالنفسي
 .الفكرالعربيدار:القاىرة)د.ط(..المعاصرة

األسسالنظريةكالتطبيؽ–أساليبالبحثالعممي(.ـ2008عمياف،ربحيكغنيـ،عثماف.)
 :دارصفاءلمنشركالتكزيع.عماف)د.ط(..-العممي

( رشيد. أمؿ 2015عمر، التحصيؿـ(. في الرياضية القكة عمى قائـ تعميمي برنامج أثر
السا الصؼ طمبة لدل الرياضي نابمسكالتفكير محافظة في األساسي )رسالةبع

 ماجستيرغيرمنشكرة(.جامعةالنجاحالكطنية،نابمس.
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فيتحصيؿطمبةالصؼCabri 3Dأثراستخداـبرنامجكابرمـ(.2014عمر،إيناس.)
نابمس مدارسجنكب في تعمٌميا نحك كدافعيتيـ اليندسة كحدة في األساسي الثامف

 (.جامعةالنجاحالكطنية،نابمس.)رسالةماجستيرغيرمنشكرة

أثراستخداـمعمؿالرياضياتاالفتراضيفيتنميةمياراتالترابطـ(.2013)عمر،دعاء.
مكة بمدينة االبتدائي الرابع الصؼ تمميذات لدل غير.الرياضي ماجستير )رسالة

منشكرة(،جامعةاـالقرل،مكة.

محمد فضى العنزم، برنامج.(ـ2011). )فاعمية اكسابGeo Gebraجيكجيبرا في )
المفاىيـاليندسيةلطالبالصؼاألكؿالثانكمبمدينةحائؿحسبمستكياتديفيس)

Davis  ماجستير)( جرسالة اإلغيرمنشكرة(. األسالميةامعة بفسعكد محمد ،ماـ
السعكدية.

 )أبك محمد. كنكفؿ، محمد، كعباس، محمد، كالعبسي، فػريػاؿ، ـ(7554عكاد، الى. مدخؿ
عماف:دارالمسيرةلمنشركالتكزيع.)د.ط(.مناىجالبحثفيالتربيةكعمـالنفس.

 GeoGebraتعمـكعمٌـالرياضياتباستخداـبرمجة"الجيكجيبراـ(.2015فارس،ضرار.)
 .herar.wordpress.comhttps://dـ،المكقع:6102مارس01:ركجعبتاريخ

ـ(.أثربرنامجتدريبيلتنميةالقكةالرياضيةلدل2012)كالصيداكم،غساف.،قاسـ،بشرل
مجمةاألستاذ،الطمبةالمطبقيفعمىالقكةالرياضيةلدلطمبةالصؼالثانيالمتكسط.

1(206،)355-384

( سناء. المتضمنةـ(.2009كساب، مكضكعاتاليندسة فيكتبرياضياتمستكلجكدة
لمعممي القكمي المجمس معايير ضكء في بفمسطيف األساسي التعميـ مرحمة

 .)رسالةماجستيرغيرمنشكرة(.الجامعةاالسالمية،غزة.الرياضيات

معالحاسكب.2012كنعاف،حمزة.) ،مجمةينابيعـ(.أىميةالرياضياتفيحياتناكعالقتيا
 .40-39(،صص3)

https://dherar.wordpress.com/
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( فايز. كالترابطات2015محمد، التمثيالت عمي قائمة اإلحصاء في كحدة فاعمية ـ(.
الرياضيةفيتنميةمياراتالتفكيراإلحصائيكالتحصيؿكاالحتفاظبالتعمـلدلطالب

 .201-155(،5)18مجمةتربكياتالرياضيات،المرحمةاإلعدادية.

محمد.) 2012مسعكد، ـ(. برنامج بطريقة االقترانات تدريسكحدة فيأثر االقترانات راسـ
( نحكىا كاتجاىاتيـ الرياضيات في األساسي العاشر الصؼ طمبة رسالةتحصيؿ

 ماجستيرغيرمنشكرة(.جامعةالنجاحالكطنية،نابمس.

( ناظرة. 2014مسمـ، تكنكلكجي:ـ(. محيط في الزكايا مكضكع السابع الصؼ طمبة تعمٌـ
 غيرمنشكرة(.جامعةالنجاح،نابمس..)رسالةماجستيرتحميؿسيميائيثقافيتاريخي

عماف:دارالمسيرة)د.ط(..القياسكالتقكيـفيالتربيةكعمـالنفس.ـ(2005ممحـ،سامي.)
 لمنشركالتكزيع.

مكافي،سكسفمحمد .(ـ2012). ( الجيكجيبرا برمجة استخداـ فيGeo Gebraفاعمية )
الدراس لالنجاز كالدافعية اليندسي التحصيؿ الثانيتنمية الصؼ طالبات  لدل ي

 .جامعةالممؾعبدالعزيز،جدة(.رسالةدكتكراهمنشكرة)المتكسطبمدينةجدة

( اكتجراؼ. لبرنامج الرسمي 2016المكقع أكتجراؼـ(. برنامج عف نبذة بتاريخ. :ركجع
 /.maths.com-autographhttp://wwwـ،المكقع:15/02/2017

لا الرسمي جيكجيبرامكقع )لبرنامج جيكجيبراـ(.2016. برنامج عف نبذة بتاريخ. :ركجع
 /http://aghandoura.com/geogebraـ،المكقع:12/05/2017

 مابؿ. لبرنامج الرسمي المكقع ماب)د.ت(. برنامج عف ؿنبذة بتاريخ. :ركجع
ـ،17/04/2017

 / http://www.maplesoft.com/products/Maple/studentsالمكقع:

ماثيمتؾ لبرنامج الرسمي 2015),المكقع ماثيمتؾـ(. برنامج عف نبذة بتاريخ. :ركجع
   http://www.wolfram.com/mathem aticaـ،المكقع:23/03/2017

 الديف.أبك صالح التربكمـ(.1994)ناىية، القياس إلى مكتبة)د.ط(..مدخؿ القاىرة:
 .األنجمكالمصرية

http://www.autograph-maths.com/
http://aghandoura.com/geogebra/
http://www.maplesoft.com/products/Maple/students%20/
http://www.wolfram.com/mathem%20atica
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( نبيؿ. ـ2010النجار، كالتقكيـ(. -القياس برمجية تطبيقات مع تطبيقي .-spssمنظكر
عماف:دارالحامدلمنشركالتكزيع.)د.ط(.

معيقاتاستعماؿمعمميالرياضياتبرمجيةالجيكجيبرا.(ـ2014).النذير،محمدبفعبدا
(Geo Gebraآلراء كفقا الرياض بمدينة الثانكية المرحمة طالب تدريس في )

 .38-6(،3)17،مصربمجمةتربكياتالرياضيات.المعمميف
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 مكاد كأدكات الدراسةأسماء السادة محكمي : (1ممحؽ )


 مكاف العمؿ التخصص الدرجة العممية االسـ ـ

اإلسالميةالجامعةرياضياتمناىجكطرؽتدريسأستاذدكتكرأ.د.عزكإسماعيؿعفانة1

الجامعةاالسالميةتكنكلكجياالتعميـدكتكرأستاذ د.محمدأبكشقيرأ.2

الجامعةاالسالميةأساليبتدريستكنكلكجياالتعميـأستاذدكتكر د.محمدعسقكؿأ.3

 األقصىجامعةرياضياتمناىجكطرؽتدريس ساعدمأستاذ أسعدحسيفعطكافأ.د.4

جامعةاألقصىرياضياتمناىجكطرؽتدريسأستاذمساعد أيمفاألشقرد.5

كميةمجتمعرياضياتمناىجكطرؽتدريسمساعدأستاذ فرجإبراىيـأبكشمالو.د6
تدريبغزة

 جامعةاألقصىرياضياتمناىجكطرؽتدريس أستاذمساعد مكسىمحمدجكدةد. 7

مديريةرفحمناىجكطرؽتدريسرياضياتاجستيرم أ.ميأبكسرية8

مديريةشرؽغزةمناىجكطرؽتدريسعمكـماجستيرأ.ركالغزاؿ9

مديريةشرؽغزةرياضياتبكالكريكسنبيمةالعرابيد.أ 10
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 ميارات الترابطات الرياضيةقائمة : (2ممحؽ )
 

 الميارت الفرعية الميارات الرئيسية

الت كالركابطميارة العالقات عمى عرؼ
بيفاألفكارالرياضيةكاستخداميا

تحديدالمعرفةالسابقة. .1

األفكار ارتباط كيفية فيـ مياراة
لكي البعض، بعضيا مع الرياضية

تنتجكالنمتكامالنمترابطان.

 التكامؿكاإلرتباطبيفالمفاىيـكاإلجراءات. .1

االعداد، .7 ( المكضكعاتالرياضية ارتباطداخؿ
العمميات،اليندسة،القياس،حؿالمشكالت(.

الرياضيات عمى التعرؼ مياراة
كتطبيقاتيافيسياؽخارجالرياضيات.

الرياضيات .1 )ارتباط بالحياة الرياضيات ربط
استخداـ فكائد الحياة، في كتطبيقاتيا

 الرياضياتفيحؿالمشكالت(.

األخرل)ارتباط .7 بالعمكـ الرياضيات ربط
ب بالفنكفالرياضيات ، بالعمـك الديف،

الجميمة...(
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 تحميؿ محتكل الكحدة الثانية " التحكيالت اليندسية": (3ممحؽ )
 

 الميارات التعميمات المفاىيـ الدرس

االنعكاس،محكر االنعكاس
،االنعكاس

االنعكاسفيمحكر
نات،االنعكاسالسي

فيمحكر
،محكرالصادات

التماثؿ

تقيةالكاصمةبيفالنقطةكصكرتياالقطعةالمس-
عمكديةعمىمحكراالنعكاس.

عفمحكر- نفسالبعد ليما كصكرتيا النقطة
االنعكاس.

انعكاس- أم في كصكرتو األصمي الشكؿ
شكالفمتطابقاف.

االنعكاسيقمبالكضعلألشكاؿاليندسية.-
صكرةالنقطة)س،ص(باالنعكاسفيمحكر-

ص(.-ة)س،السيناتىيالنقط
في- باالنعكاس ص( س، ( النقطة صكرة

س،ص(.-محكرالصاداتىيالنقطة)

يرسـ- اليندسيصكرة تحتشكؿ
تأثيراالنعكاس.

انعكاس- يجد محكرطةنق حكؿ
السينات

اليندسي- الشكؿ صكرة يجد
باالنعكاسفيمحكرالسينات.

محكر- حكؿ نقطة انعكاس يجد
الصادات.

صك- الييجد الشكؿ ندسيرة
باالنعكاسفيمحكرالصادات.

محكرالتماثؿلألشكاؿاليندسيةيجد-

 الدكراف
 

الدكراف،زاكية
الدكراف

بعدصكرتيابعدالنقطةعفمركزالدكراف=-
عفمركزالدكراف.

الدكراف- تحتتأثير )س،ص( النقطة صكرة
 نقطة األصؿحكؿ النقطة180بزاكية ىي

ص(.-س،-)
درجة180يسمىالدكرافحكؿنقطةبمقدار-

انعكاسافيتمؾالنقطة.

يجدصكرةشكؿىندسيتحتتأثير-
نقطة حكؿ معينة، بزاكية دكراف

معينة،كاتجاهمحدد.





يرسـصكرةالشكؿاليندسيتحتاالنسحاب،الكحدة االنسحاب
تأثيراالنسحابالمطمكب.

التمدد،معامؿ التمدد
تمددال

لمعامؿالتمدد<إذا- المطمقة 1كانتالقيمة
فافالتمدديككفتكبيرا.

لمعامؿالتمدد>إذا- المطمقة 1كانتالقيمة
فافالتمدديككفتصغيرا.

لمعامؿالتمدد=- المطمقة كانتالقيمة 1إذا
فإفالشكالفمتطابقاف

 

يرسـصكرةالشكؿاليندسيالناتجعف
معامؿكلتمددالمطمكبالتمددبمركزا

التمددالمطمكب.
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 الترابطات الرياضيةخطاب تحكيـ اختبار (: 4ممحؽ )

 الجامعػػػػة اإلسػػػػػػالمية_ غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة
 شؤكف البحث العممي الدراسػػػػػات العميػػػػػػػا

 التربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 قسػػػػػػػـ مناىػػػػػػػػج كطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽ تدريػػس

 
 حفظو اهلل كرعاه------------------------السيد األستاذ/ الدكتكر 

 المكضكع: تحكيـ اختبار
السالـعميكـكرحمةاكبركاتو:

الباحثة: بإجراءبحثتربكمبعنكاف:ؼالكاديةأسماءشفيؽعارتقـك
لدل طالبات  الترابطات الرياضية( في تنمية GeoGebra) فاعمية استخداـ برنامج جيكجيبرا

 األساسي بغزة لتاسعالصؼ ا
كمتطمبتكميميبيدؼالحصكؿعمىدرجةالماجستيرمفقسـالمناىجكطرؽالتدريسمف

كليذا اإلسالمية، بالجامعة التربية كمية اختبار الباحثة أعدت الترابطالغرضفقد لميارات
)الرياضي كحدة اليندسيةفي االتحكيالت منياج مف اللرياضيات( لمصؼ تاسعالفمسطيني
االختباركاألساسي، بتحكيـىذا بداءرأيكـكمالحظاتكـفيضكءكنرجكمفسيادتكـالتكـر ا 

:خبرتكـفيىذاالمجاؿمفحيث
 لمغكية.السالمةالعمميةكا .1
 صياغةفقراتاالختبارصياغةتربكية. .2
 مناسبةالبدائؿلكؿفقرةمفالفقرات. .3
 كضكحتعميماتاالختبار. .4
 حذؼأكإضافةأكإبداءأممالحظاتآخرم. .5

 يجعموفيميزافحسناتكـأفشاكريفلكـحسفتعاكنكـكداعيفالمكلىعزكجؿ
 كتفضمكا بقبكؿ فائؽ االحتراـ كالتقدير

 أسماء شفيؽ الكاديةالباحثة:
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 بيانات أكلية: .1
 --------------------اسـالطالبة:

 --------------------ة:ػػػػػػػػػػػػػػػالمدرس
--------------------ة:ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالشعب

 ـ2017 –2016لعاـ  ألكؿالفصؿ الدراسي ا
                              تالرياضياالمادة:          تاسعالصؼ: ال

 الترابط الرياضيالمكضكع: اختبار 
 (31)العالمة الكمية:                ( دقيقة                            31مدة االختبار: )  

 تعميمات االختبار: .2
 عزيزتيالطالبةيرجىقراءةالتعميماتالتاليةقبؿالبدءفياإلجابةعفأسئمةاالختبار.

 كميبتعبئةالبياناتاألكليةقبؿالبدءباإلجابةعفاألسئمة.ق .أ
(صفحات.7(فقرةفي)31يتككفاالختبارمف) .ب
 (فقرة.31جميعاألسئمةمفنكعاختيارمفمتعددكىيعبارةعف) .ت
 أجيبيعفجميعأسئمةاالختبارفياألماكفالمخصصةلياعمىكرؽاألسئمة. .ث

 
تؾكمعمكماتؾالتيتمتمكينيا،عممانبأفنتائجىذااالختبارستبقيسريةأرجكاإلجابةكفقانلخبرا

كسكؼتستخدـألغراضالبحثالعممي.
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 بالصكرة النيائية ات الرياضيةالترابطاختبار  (:5ممحؽ )
 تاسعالالصؼ: --------------------:اسـ الطالبة

ـ2017-2016لعاـالفصؿ الدراسي الثانيالرياضيات:المادة
 اختارم اإلجابة الصحيحة فيما يأتي:

 (  في الربع:8, 4-تقع النقطة ) .1
 الثانيب.األكؿ .أ
 الرابعد.الثالثج.

)أ( يساكم ثالثة أمثاؿ اإلحداثي السيني, فإذا كاف اإلحداثي  اإلحداثي الصادم لنقطة .2
 فإف الزكج المرتب الذم يمثميا ىك : 5السيني ليا 

 (5،10)ب.(5،5) .أ
 (5،25)د.(5،15)ج.

مثؿ مكقع في الشكؿ المقابؿ, الزكج المرتب الذم ي .3
 :المستشفى

(4،3)ب.(3،4) .أ
(5،3)د.(3،5)ج.



 :  التحكيؿ اليندسي الذم يقمب الشكؿ حكؿ مستقيـ يسمى .4
الدكرافب.االنعكاس .أ
 االنسحابد.التمددج.

 يعتمد االنسحاب عمى: .5
 المسافةب.االتجاه .أ
أ،بمعناد.قياسالزاكيةج.
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     :أم األشكاؿ اآلتية تمثؿ تمدد .6
 .أ ب.






د.  .ج





 

محكر السينات المكجب, ثـ كحدات يميننا باتجاه  3نسحاب ( باال 0, 1-صكرة النقطة )  .7
 الب: كحدات باتجاه محكر الصادات الس 5بمقدار 

 (1،3-)ب.(2،0) .أ
(5-،2)د.(1،3-)ج.
 

 :الشكؿ التالي يمثؿ .8
 
 دكرافب.انعكاس . أ
انسحابد.تمددج.

 

 :ىي 2( باالنعكاس حكؿ المستقيـ األفقي ص=6-, 1النقطة أ )صكرة  .9
 (6-،1-أى)ب.(6-،3أى) .أ
 (1،6أى)د.(2-،1أى)ج.
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درجة عكس اتجاه عقارب الساعة حكؿ نقطة  90( بالدكراف  5,  1صكرة النقطة )  .10
 :األصؿ

 (1،5)ب.(5-،1-) . أ
(5،1-)د.(5،1)ج.ا

 :( تدؿ ىذه القاعدة عمى انسحاب مقدارىا5, ص+ 2)س+  .11
 كحداتإلىاألعمى5كحدتافعمىاليميفك .أ
 كحداتإلىاألسفؿ5كحدتافإلىاليميفك .ب
 كحداتإلىاألعمى5رككحدتافإلىاليسا .ج
 كحداتإلىاألسفؿ5كحدتافإلىاليسارك .د

         ( فاف معامؿ التمدد:  4-,  8( بالتمدد ىي )  1-,  2إذا كانت صكرة النقطة  )  .12
 4ب.2 .أ
 16ج.8 .ب

 :النعكاس حكؿ مستقيـ أنومف الصفات غير المتصمة با .13
 يحافظعمىاالتجاهنفسويحافظعمىاالستقامةب. .أ

 األبعاديحافظعمى.ديحافظعمىقياساتالزكايا .ج

 :تماثؿ لمدائرةعدد محاكر ال .14
 محكركاحدب.محكريف .أ

 د.عددالنيائيمفالمحاكرثالثةمحاكر .ح
 

 :عكس عقارب الساعة ىي360( بالدكراف 2, 6صكرة النقطة ) .15
 (6،2-)ب.(6،2) .أ

 (2-،6-)د.(2-،6)ج.
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 : مف الصفات الغير متصمة باالنسحاب .16
 االنسحابيحافظعمىاألطكاؿ. .أ
 النسحابيحافظعمىالزكايا.ا .ب
 االنسحابيحافظعمىالشكؿ. .ج
 االنسحابيحافظعمىمكاقعالنقاط. .د

 عدد محاكر التماثؿ لممثمث متساكم الساقيف: .17
 أ. محكر كاحد                                 ب. محكريف

 ال نيائي مف المحاكرج. ثالثة محاكر                               د.عدد 

 كؿ انسحاب ىك: .18
 تشابوب.تطابؽ . أ

 جميعماسبؽد.تحكيؿىندسيج.

 مف خصائص الدكراف: .19
 يحافظعمىقياساتالزكايا .أ
 حددةكفياتجاهمحددحكؿنقطةثابتةيحرؾكؿنقطةفيالشكؿاألصميبزاكيةم .ب
 يحافظعمىاألطكاؿ .ج
 كؿماكردفي)أ،ب،ج( .د

 :مف االستخدامات الحياتية لظاىرة االنعكاس .20
 تقديرعمؽالبحاركالمحيطاتكالمياهالجكفية .أ
 تحديدأماكفالنفطفيباطفاألرض .ب
 تحديداألجساـعفبعدمثؿالطائرات. .ج
 ،ج(جميعماكردفي)أ،ب .د
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 :التحكيؿ اليندسي الذم تعمؿ عميو المركحة مف أجؿ إنتاج اليكاء ىك .21
 االنعكاسب.الدكراف .أ

 االنسحابد. التمدد .ج

 :رؤية نفسؾ بالمرأة يعبر عف أحد التحكيالت اليندسية التالية  .22
 دكرافب.انعكاس .أ
 انسحابد.تمددج.

بتحكيؿ ىندسي " أ النقطة أ إلى النقطة عبر عف تحرؾ الشخص المكضح بالرسـ مف .23
 : مناسب

 
أ        

أ"

 دكرافب.انعكاس .أ

انسحابد.تمددج.

سـ مف مرآة مستكية يتككف لو خياؿ عمى بعد .......سـ 10عند كضع قمـ عمى بعد  .24
 :منيا
 10ب.5 .أ

20د.15ج.
 

 :حكؿ خط عمكدم يصبح الشكؿ pانعكاس شكؿ حرؼ  .25
 pب.q .أ

Dد. bج.
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تكسيعنا ليا  سـ, فإذا عمؿ أحمد مخططا6×سـ4حديقة أحمد مستطيمة الشكؿ بعداىا  .26
 :سـ, فكـ سنتيمتر يبمغ عرضيا20بمغ طكليا عميو 

 سـ12ب.سـ6 .أ
سـ30د.سـ20ج.

 :طكاؼ الحجاج حكؿ الكعبة بشكؿ منتظـ كباتجاه كاحد  .27
 دكرافب.                        انعكاس .أ
 انسحابج.                           تمدد .ب

 

 : أم مف األشكاؿ التالية ال يمثؿ انعكاس حكؿ المستقيـ .28






 



 

كحدات  5( فإف إحداثي السيارة  بعد  تحركيا  2,  2إذا كانت إحداثيات مكقع سيارة )  .29
 :السينات المكجبمحكر في اتجاه 

 

 (7،2)ب.(2،7) .أ
(3،2)د.(3،2-)ج.
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ىك يستعمؿ كرؽ الرسـ البياني ليتأكد مف أف قياسات ك  صة مصكرةيكتب سامي ق .30
نحمتيف كما في الشكؿ المجاكر , ك  اإذا رسـ مستكل إحداثين  ,األشكاؿ التي يرسميا دقيقة

 :2إلى مكقع النحمة1فما اإلزاحة التي تنقؿ النحمة 
 
 (1،ص+6)س،ص()س+ . أ

 (1-،ص6)س،ص()س+ . ب
 (1،ص+6-)س،ص()س . ت
 (1-،ص6-)س،ص()س . ث

 

فإف درجة زاكية   60إذا كانت زاكية إسقاط شعاع ضكئي عمى سطح مرآة مستكية  .31
 انعكاس الضكء.........

  60.ب 45 .أ
 180د. 90ج.
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 لترابط الرياضيةميارات ااإلجابة النمكذجية الختبار 

 رمز اإلجابة رقـ السؤاؿ رمز اإلجابة رقـ السؤاؿ

 د 20 ب 1

 ب 21 ج 2

 أ 22 د 3

 د 23 أ 4

 ب 24 د 5

 أ 25 ب 6

 د 26 د 7

 ب 27 ب 8

 د 28 د 9

 ب 29 د 10

 أ 30 أ 11

 ب 31 ب 12

 أ 13

 د 14

 أ 15

 د 16

 د 17

 د 18

 د 19
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 :(6ممحؽ )
 التحكيالت اليندسيةـ لكحدة دليؿ المعم

 
 
 

 
 إعداد الباحثة:

 أسماء شفيؽ الكادية
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 مقدمة:
الحمدربالعالميف،كالصالةكالسالـعميالرسكؿاألميف،أمابعد:

أخيالمعمـ/أختيالمعممةالسالـعميكـكرحمةاكبركاتو:
 يديكـ بيف الذم المعمـ دليؿ إف بو المرفقة األنشطة "مع بكحدة التحكيالتكالمختص

الاليندسية الصؼ عمى المقررة تاسع" الدراسي الفصؿ في بعضاألكؿاألساسي يقدـ ،
اإلرشادات العمؿ تسييؿ في كتساعد ماأالتيتكضح الدليؿ كيتضمف لمكحدة، تدريسكـ ثناء

يمي:
 برنامججيكجيبرانبذةعف 
 ثتضمنتكؿخطةدرسعمىماحيبرنامججيكجيبراتخطيطكتنفيذالدركسمفخالؿ

 يمي:
 األىداؼالسمككيةلكؿدرس -
 إجراءاتتنفيذالدرس -
 تحديدأساليبالتقكيـ -
 تحديدالكاجباتالمنزلية -
 لمطمبة"النشاط"أكراؽعمؿ -

 
 ,,أتمنى اف يحقؽ الدليؿ أىدافو,

 كاهلل المكفؽ.
 أسماء الكاديةالباحثة: 
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 :(Geo Gebraا )برنامج جيكجيبر أكالن: نبذة عف 
 :برايجيكج

تمٌكف بطريقة مصمـ لممنيج، لمرياضٌياتداعـ العالمية المعايير مبنيعمى برنامج
كتشاؼلممسائؿكالتماريفالرياضيةمفخالؿالتطبيؽالعممي،كامفتطكيرفيـعميؽمتعمـال

بنفسو كالتعميمات المفاىيـ مجمكعة خالؿ مف إك، في تسيـ التي األدكات المف متعمـساب
المياراتالرياضٌية،يشمؿالبرنامجكافةالمعيناتالالزمةلجعؿعمميةالتعٌمـسيمةكشيقةحيث

 يبنيالطالبباستمرارعمىتعمموالسابؽ.
 

 :فمسفة البرنامج
فالرياضٌياتتحتاجإلى،مييعتمدعمىالتعمـبالممارسةعمىمفيكـعمالبرنامجيستند

الممارسة المياراتكالمفاىيـالكثيرمف كالربطبيفىذه كاستيعابمفاىيميا ،إلتقافمياراتيا
قدراتو،ثـينتقؿتدريجيانإلىمسائؿأكثرصعكبةبعدأفيككفتالءـيبدأبحؿمسائؿمتعمـفال

أتقف لحٌمياقد السابؽالالـز التعٌمـ فيالقدرة، الثقة مفالرياضٌياتكعدـ كبالتاليفإفالرىبة
تعٌممياتزكؿتدريجيان.عمى

 
 :جيكجبراأىداؼ برنامج 

 عمىإدراؾالمفاىيـكتجسيدىابطريقةمحسكسة.متعمـمساعدةال 
 البعضبعضيامىربطاألفكارالرياضٌيةعلمتعمـمساعدةا. 
 عمىربطالرياضٌياتبالحياةمفخالؿتكظيفيافيمسائؿحياتيةمتعمـمساعدةال 
 بنفسوكبقدرتوعمىتعٌمـالرياضٌياتمتعمـبناءثقةال؛كبالتاليذاتيتنميةميارةالتعٌمـال. 
 .تحسيفتحصيؿالطالبفيالرياضٌيات 
 .تنميةاتجاىاتإيجابيةنحكالرياضيات 
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 :جيكجبرابرنامج  المحاكر الرياضّية التي يغطييا
الرياضيامعظـالبرنامجيغطي لمعممي الكطني المجمس حددىا التي بالكالياتالمحاكر ت

 .(لممحتكلNCTMالمتحدةاألمريكية)
 

 :جيكجبرابرنامج  آلية عمؿثانيا: 
 التدريبالذميقدموالمعمـ.إنيابصكرةفرديةأكيشترؾمعزميؿلوفيمتعمـيعمؿال(1)
 الحؿ.لممطمكبكلكنةاليعطيوطالبمعمـالمساعدةعندعدـفيـاليقٌدـال(2)
المعمـكيكجيوإلىتماريفمشابيةأكالطالبفلـيتمكإذا(3) مفالكصكؿلمحؿ،يساعده

 ذاتصمةبالتمريفالذملـيتمكفمفحمو.
عادتيالمطالبفياليكـالتاليلتصحيحأخطائيـأكحفظيا(4) يتـتصحيحالتماريفيكميانكا 

 أخطاء.فيممفاتيـفيحاؿعدـكجكد
طالبفيممؼالمتابعةالخاصبو.رصدالتقٌدـاليكميلكؿ(5)

  : األىداؼ العامة لمكحدةثالثان 
 إلىبعضأنكاعالتحكيالتاليندسيةكخكاصيا.التعرؼ -1
صكر -2 تحديد في اليندسية التحكيالت تكظيؼ كيفية عمى القدرة الطالبة إكساب

 األشكاؿ.
 .إكسابالطالبةالقدرةعمىإيجادصكراألشكاؿاليندسيةبطرؽأخرل -3
 .دةقدرةالطالبةعمىالرسـبدقةزيا -4
 .إكسابالطالبةالمزيدمفالمفاىيـالمرتبطةبالتحكيالتاليندسية -5



 

 



 

 باستخداـ برنامج جيكجيبراتنفيذ خطة تدريسية 
 

 الرياضياتالمادة:  تاسعالصؼ: ال المدرسة:

 الدرس: األكؿ الفصؿ: األكؿ  (تحكيالت اليندسية)ال ثانيةالكحدة: ال

 تاريخ التنفيذ: 6عدد الحصص: االنعكاسضكع: المك 

االنعكاسكخكاصو.:اليدؼ العاـ التعرؼإلىمفيـك

 األىداؼ السمككية:
 تعرؼالطالبةاالنعكاس. .1
 االنعكاسكتحكيؿىندسيإليجادصكرةنقطةأكشكؿىندسيالطالبةتكظؼ .2
 تعددالطالبةخكاصاالنعكاس. .3
باالنعكاسفيمحكرشكؿىندسينقطةأكندسيإليجادصكرةتكظؼالطالبةاالنعكاسكتحكيؿى .4

 .السينات.
 تستنتجالطالبةقاعدةانعكاسنقطةفيمحكرالسينات. .5
شكؿىندسيباالنعكاسفيمحكرنقطةأكتكظؼالطالبةاالنعكاسكتحكيؿىندسيإليجادصكرة .6

 الصادات.
 .تستنتجالطالبةقاعدةانعكاسنقطةفيمحكرالصادات .7
 تحددالطالبةمحاكرالتماثؿلمشكؿاليندسي. .8
 ترسـالطالبةمحاكرالتماثؿلمشكؿاليندسي. .9

تعددالطالبةمحاكرالتماثؿلبعضاألشكاؿاليندسية. .10

 قياس الخبرات السابقة: أكممي الفراغ:  الخبرات السابقة

اإلحداثياتعمىالمستكلتعييف
الديكارتيبشكؿصحيح.



(عمى3-،2-()3-،7()5,6-()2,4اط)حددممكقعالنق
 المستكلالديكارتي.




 الكتابالمدرسي،جيازالحاسكب،كسائؿتعميمية،السبكرة،الطباشير.: الكسائؿ التعميمية
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 التقكيـ الخبرات كاألنشطة األىداؼ السمككية

 الطالبة مفيكـتعرؼ
االنعكاس













فيدي المعممة عمىكتعرض يحتكم
لظاىرةاالنعكاس.صكركقصص


  الطالبات المعممة بمحتكلتناقش

الفيديك.

 الطالبات مف المعممة بناءتطمب

 السابؽ النقاش مفيكـعمى صياغة
الخاصةاالنعكاس .بمغتيـ


 المعممة مفيكـتقـك باستنتاج

مع ىندسي كتحكيؿ االنعكاس
عمىالسبكرة.توكتابالطالباتكمفثـ



ىندسي........الشكؿ- تحكيؿ ىك االنعكاس
.حكؿخطمستقيـيسمى........اليندسي














الطالبةتكظؼ
كتحكيؿ االنعكاس
صكرة إليجاد ىندسي
نقطةأكشكؿىندسي.




 


إلى الطالبات المعممة تقسـ
مجمكعات.

بتكزيعكرؽالنشاط المعممة رقـتقـك
 "1 ال" عطاءطالباتعمى كا  ،
الالزمة.ال كالتعميمات تكضيحات


رقـ" بالنشاط الطالبات مف1تقـك ،"
في المرفقة التعميمات إتباع خالؿ
جيكجيبرا. برنامج باستخداـ النشاط


الطالبات. تنفيذ بمتابعة المعممة تقـك

 

تعرضكؿمجمكعةنتائجيا.


تناقشالمعممةمعالطالباتالنتائج.

فيالشكؿالمقابؿأذكرصكركؿممايمي
باالنعكاسفيالمحكرؿأ........،ب........،

ج......
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 التقكيـ الخبرات كاألنشطة األىداؼ السمككية

حكؿ مالحظاتيف الطالبات تسجؿ
فيا إلييا تكصمف التي لنتيجة

النشاط،فيالمكافالمخصصلذلؾ.


 المعممة رسـتقـك خطكات بإجماؿ
تأثير تحت ىندسي شكؿ صكرة

االنعكاسمعالطالبات.

خكاص الطالبة تعدد
االنعكاس









المعممةبتكزيعكرؽنشاط" "2تقـك
لمطالبات.


مف النشاط بتنفيذ الطالبات تقـك

جيكجيبرا برنامج تباعخالؿ كا  ،"
النشاط في المرفقة .التعميمات


الطالبات تنفيذ بمتابعة المعممة تقـك

لمنشاط.
 

خكاص باستنتاج الطالبات تقـك
،مفخالؿالنشاط.االنعكاس



المعمم بوتقـك قامت ما بتكضيح ة
كاف إف كترل النشاط، الطالباتفي

.ىناؾتساؤؿما


الم الخصائصمعتقـك بإجماؿ عممة
:،كىيالطالبات

نفسالبعد- ليما النقطةكصكرتيا
عفمحكراالنعكاس.



بيف- الكاصمة المستقيمة القطعة
النقطةكصكرتياعمكديةعمىمحكر

االنعكاس.

ليمانفس........عفمحكر النقطةكصكرتيما
االنعكاس.



األصمي عمميةالشكؿ في كصكرتو
االنعكاس........



االستقامة عمى يحافظ قياسكاالنعكاس
الزكايا.)صح/خطأ(.
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 التقكيـ الخبرات كاألنشطة األىداؼ السمككية

ا- يقمب لألشكاؿاالنعكاس لكضع
اليندسية.



الشكؿاألصميكصكرتومتطابقاف-
فيعمميةاالنعكاس.

الطالبة تكظؼ
كتحكيؿ االنعكاس
صكرة إليجاد ىندسي
شكؿىندسيباالنعكاس

فيمحكرالسينات.

 رقـ النشاط بتكزيع المعممة 3تقـك
 عمىالمجمكعات.

 

الطالباتبتنفيذالنشاطمستخدمة تقـك
إتباع خالؿ مف جيكجيبرا، برنامج
النشاط. في المرفقة التعميمات

 

عمؿ بتقييـ مجمكعة كؿ تقـك
 مجمكعةاألخرل.

 

تق مجمكعة القاعدة.كؿ باستنتاج ـك


:  القاعدة إلى نتكصؿ كبالمناقشة
ص( ، )س النقطة صكرة كىي

ال محكر في ىيسيناتباالنعكاس
ص(.-)س،

النقاطالتاليةباالنعكاسفيمحكرجدمصكرةأك
السنات

............(1،2أ)
.........(2-،3ب)
 ........(3،4-ج)


الطالبة تكظؼ
كتحك يؿاالنعكاس

صكرة إليجاد ىندسي
شكؿىندسيباالنعكاس

فيمحكرالصادات.

 رقـ النشاط بتكزيع المعممة 4تقـك
 عمىالمجمكعات.

 

الطالباتبتنفيذالنشاطمستخدمة تقـك
إتباع خالؿ مف جيكجيبرا، برنامج
النشاط. في المرفقة التعميمات

 

عمؿ بتقييـ مجمكعة كؿ تقـك
 مجمكعةاألخرل.

 

 مجمكعة القاعدة.كؿ باستنتاج تقـك


:  القاعدة إلى نتكصؿ كبالمناقشة
ص( ، )س النقطة صكرة كىي
ىي الصادات محكر في باالنعكاس

س،ص(.-)

(،2،2)أ  أكجدمصكرةالمثمثأبج،حيث
( 3ب ،-2( ج ،)-3 حكؿ5، باالنعكاس )

محكرالصادات.


النقطة) باالنعكاسحكؿمحكر3-،2صكرة )
......الصادات...
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 التقكيـ الخبرات كاألنشطة األىداؼ السمككية

محك الطالبة رتعرؼ
التماثؿ.

مفيكـ بمراجعة المعممة تقـك
. كخكاصو االنعكاس

بكربكينت بعرض المعممة تقـك
اليندسية األشكاؿ مف لمجمكعة

األسئمةالمتماثمة، بعض طرح ثـ
مجمكعة حكؿ لمطالبات التمييدية

تكضيح ثـ التماثؿاألشكاؿ، محكر
مفخالؿأمثمةكصكر.

ماىكمحكرالتماثؿ

محاكر الطالبة ترسـ
التماثؿلمشكؿاليندسي.



" نشاط كرؽ بتكزيع المعممة "5تقـك
الطالبات. عمى
مف النشاط بتنفيذ الطالبات تقـك
مع المرفقة التعميمات إتباع خالؿ
النشاط،مستخدمةبرنامججيكجيبرا.



 الطالبة محاكرتعدد
األشكاؿ لبعض التماثؿ

اليندسية.

ىندسية أشكاؿ بتكزيع المعممة تقـك
الطالبات مجمكعات عمى متماثمة
عدد بكتابة مجمكعة كؿ كتقـك

المحاكر.

بينما لمدائرة.......... التماثؿ محاكر عدد
محاكرالتماثؿ مثمثمتساكمالساقيفعدد

لو..........

 التقكيـ الختامي:
ب- )مستخدمة أ حيث د، ج ب أ الرباعي الشكؿ برسـ قكمي جيكجيبرا 2رنامج ،3،)
(ثـأكجدمصكرةالشكؿأبجدباالنعكاسفيمحكر6،8د)(،8،5(،ج)1-،5ب)

الصادات.
(باالنعكاسفيمحكرالسينات........،بينماصكرتياباالنعكاسفي6،5-صكرةالنقطة)-

.محكرالصادات.............
 الكاجب المدرسي:

( أ رؤكسو الذم المثمث انعكاس بإيجاد قكمي جيكجيبرا برنامج 7باستخداـ ،3،)
 2(حكؿمحكراالنعكاسص=2،1(،ج)5،4ب)
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 برنامج جيكجيبراتنفيذ خطة تدريسية كفؽ 
 الرياضاتالمادة:  التاسعالصؼ:  المدرسة:

 لثانيالدرس: ا األكؿ الفصؿ: الثانية ) التحكيالت اليندسية(الكحدة: 

 تاريخ التنفيذ: 2عدد الحصص: الدكرافالمكضكع: 

الدكرافكتحكيؿىندسي:اليدؼ العاـ التعرؼإلىمفيـك

 األىداؼ السمككية:
 تعرؼالطالبةالدكراف. ▪

 تكظؼالطالبةالدكرافكتحكيؿىندسيإليجادصكرةنقطةأكشكؿىندسي. ▪

 تعددالطالبةخكاصالدكراف. ▪

 قياس الخبرات السابقة: أكممي الفراغ:  برات السابقةالخ

تحددالطالبةحاالتتطابؽالمثمثات.
متىيتطابؽالمثمثاف؟

.........................................................

 ،كسائؿتعميمية،سبكرة،طباشير.الكتابالمدرسي،جيازالحاسكبالكسائؿ التعميمية: 
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 التقكيـ الخبرات كاألنشطة األىداؼ السمككية

الدكراف الطالبة تعرؼ












مف مجمكعة بعرض المعممة تقـك
الصكركاألشكاؿاليندسيةالتيتمثؿ

 الدكراف.


حركة الطالبات مع المعممة تناقش
 ىذهاألشياءتسمى.........



ذكر الطالبات مف المعممة تطمب
دك حركتيا تمثؿ رنان.أمثمة

 

الطالباتصياغة مف تطمبالمعممة
الخاصة. بصياغتيف لمدكراف، مفيـك

 
ثـبالمناقشةمعالطالباتنستنتجأف
تحريؾ ىندسي، تحكيؿ ىك: الدكراف
ىذا مقدار ىي معينة) بزاكية شكؿ
)مركز ثابتة نقطة حكؿ الدكراف(،
معأكضد معيف) باتجاه الدكراف(،

عقاربالساعة(.


راألساسيةلحدكثالدكراف..........العناص-













الدكراف الطالبة تكظؼ
إليجاد ىندسي كتحكيؿ
شكؿ أك نقطة صكرة

.ىندسي


 


الطالباتبتنفيذنشاط" "،كمف6تقـك
 مطمكبثـ ىك حسبما االستنتاج،

فيالنشاط.

(بالدكراف،مركزهنقطة6-،2صكرةالنقطة)
..........°180األصؿ،كزاكية





خكاص الطالبة تعدد
الدكراف



خكاص باستنتاج الطالبات تقـك
، نشاط تنفيذ خالؿ مف الدكراف

ككتابتو

ا عممية في كصكرتو األصمي لدكرافالشكؿ
........

الدكراف لعممية األساسية العناصر
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 التقكيـ الخبرات كاألنشطة األىداؼ السمككية







 بالمكافالمخصصلوفيالنشاط.


الطالبات تنفيذ بمتابعة المعممة تقـك
كتقديـالتغذيةالراجعةليف.

مع الخكاص بإجماؿ المعممة تقـك
 الطالباتكىي:

الدك- الجسـيحافظ شكؿ عمى راف
الذمكعمىحجمو،كالشكؿالناتجمف
قبؿ لمشكؿ تماما مطابؽ الدكراف

الدكراف.
 
الدكراف=- عفمركز النقطة بيعد

بعدصكرتياعفمركزالدكراف.
قياسالزاكيةعندمركزالدكرافبيف-

زاكية قياس = كصكرتيا النقطة
 .الدكراف




ىي:.....،......،.......
األطكاؿ. الزكايا، قياس عمى يحافظ الدكراف

)صح،خطأ(.


 
 التقكيـ الختامي:
......°360مقدارهزاكيةك،مركزهنقطةاألصؿ،الدكرافتحتتأثير(5-،6صكرةالنقطة)
،كاتجاهمععقارب°90اف،مركزهنقطةاألصؿ،بزاكية(تحتتأثيردكر2،4)صكرةالنقطة

الساعة.............

 كاجب منزلي:ال

(،ج7،3(،ب)3،3مستخدمةبرنامججيكجيبراعينيالنقاطأ،ب،ج،د،ق،ك،حيثأ)
(7-،3-)ك(،7-،1-(،ق)3-،1-(،د)7،1)
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جبالدكرافحكؿنقطةاألصؿبزاكيةكالذمىكصكرةالمثمثأب'ج'ب'ارسميالمثٌمثأ-
عكسعقاربالساعة.90°
حكؿنقطةاألصؿ،ارسميالمثٌمث°180بالدكرافكىكصكرةالمثٌمثدق'ك'ق'المثمثد-
 'ك'ق'د
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 برنامج جيكجيبراتنفيذ خطة تدريسية كفؽ 
 الرياضياتالمادة:  تاسعالصؼ: ال المدرسة:

الت يالثانية ) التحك الكحدة: 
 اليندسية(

 لثالثالدرس: ا الفصؿ: األكؿ 

 تاريخ التنفيذ: 2عدد الحصص:  االنسحابالمكضكع: 

االنسحابكتحكيؿىندسي.:اليدؼ العاـ التعرؼإلىمفيـك

 األىداؼ السمككية:
 .االنسحابالطالبةتعرؼ −
 شكؿىندسي.تكظؼالطالبةاالنسحابكتحكيؿىندسيإليجادصكرةنقطةأك −
تعددالطالبةخكاصاالنسحاب −

 قياس الخبرات السابقة: أكممي الفراغ:  الخبرات السابقة

بإيجادالبعدبيفالنقاطعمى تقـك
المستكلالديكارتي

(عفنقطةاألصؿعمىالمستكلالديكارتي2،4بعدالنقطة)-
(3،4-(،)2،5جدمالمسافةبيفالنقطتيف)-

 الكتابالمدرسي،جيازالحاسكب،السبكرةالطباشير.يمية:الكسائؿ التعم
 

 
 التقكيـ الخبرات كاألنشطة األىداؼ السمككية

االنسحابتعرؼالطالبةاالنسحاب المعممةبتكضيحمفيـك تقـك
كتحكيؿىندسي:

نطمبمفإحدلالطالباتالكقكؼأماـ
االنسحاب منيا نطمب ثـ السبكرة،

حالمعممةلمخمؼخمسخطكات،تكض
)أم مكانيا بتغيير قامت الطالبة أف
 (مسافة كقكفيا مكاف مف 5بانسحاب

خطكات،كباتجاهمعيفكىكلمخمؼ،ثـ
نطمبمنيااالتجاهنحكاليميف،مسافة

خطكتيف،


االنسحاب عناصر
األساسية.........،.......
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 التقكيـ الخبرات كاألنشطة األىداؼ السمككية
بتغيير طالبات عدة مف نطمب ثـ
تحديد الطالبات مف كنطمب أماكنيف،
ليف. االنسحاب كاتجاه مسافة


المعمم صياغةتطمب الطالبة مف ة

. الخاصة بمغتيـ لالنسحاب مفيـك


 المعممة معتقـك المفيـك باستنتاج
ىكتوكتابكالطالبات السبكرة: عمى

األشكاؿ بتحريؾ يقـك ىندسي تحكيؿ
معينة، كمسافة معيف باتجاه اليندسية
دكفإحداثتغييرفيالشكؿأكالقياس

أكالكضعأكالزكايا.

االنسحاب الطالبة تكظؼ
كتحكيؿىندسيإليجادصكرة

نقطةأكشكؿىندسي.

" نشاط بتنفيذ الطالبات ".7تقـك
الطالبات تنفيذ بمتابعة المعممة تقـك

كتقديـالتغذيةالراجعةليف.

بعدجدمأك فاطمة مكقع إحداثيات
كحداتباتجاه4تحركيامسافةمقدارىا

مكقعم مف السالب السينات حكر
(.2،1)إحداثيتو

خكاص الطالبة تعدد
االنسحاب

مفثـاستنتاجخكاصاالنسحابمفك
 تنفيذ خالؿ بالمكافالنشاط ككتابتو

 المخصصلوفيالنشاط.
مع الخكاص بإجماؿ المعممة تقـك

 الطالباتكىي:
 االنسحابيحافظعمىاألطكاؿ.-

قياساتاالنسحابيحافظعمى-
الزكايا.

الشكؿ.- عمى يحافظ االنسحاب
تنفيذ بمتابعة المعممة تقـك
الراجعة التغدية كتقديـ الطالبات،

.ليف

الشكالف يككف االنسحاب عممية في
متطابقاف؟صح/خطأ.

 
صح األطكاؿ؟ عمى االنسحابيحافظ

/خطأ.
 
قياسات عمى يحافظ االنسحاب

الزكايا؟صح/خطأ.
 

يحافظعمىالشكؿ؟صح/االنسحاب
خطأ.
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 التقكيـ الختامي:
كحداتباتجاهمحكرالسيناتالمكجب.....5(تحتتأثيرانسحاب5،0النقطة)صكرة

 
 الكاجب المنزلي:

،1-(،ج)5،7(،ب)2،1مستخدمةبرنامججيكجيبراعٌينيصكرةالمثمثالذمرؤكسوأ)
محكرالصاداتالسالب،ثـكحدتيفباتجاهمحكركحداتباتجاه4(تحتتأثيرانسحاب2

 السيناتالمكجب.
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 تنفيذ خطة تدريسية باستخداـ برنامج جيكجيبرا
 الرياضياتالمادة:  تاسعالصؼ: ال المدرسة:

التحكيالت ) نيةالكحدة: الثا
 (اليندسية

 لرابعالدرس: ا الفصؿ: األكؿ 

 تاريخ التنفيذ: 2عدد الحصص:  التمددالمكضكع: 

التمددكتحكيؿىندسي:التعرؼاليدؼ العاـ إلىمفيـك

 األىداؼ السمككية:
 تعرؼالطالبةالتمدد. ▪

 تكظؼالطالبةالتمددكتحكيؿىندسيإليجادشكؿىندسي. ▪

 تعددالطالبةخكاصالتمدد. ▪

 قياس الخبرات السابقة: أكممي الفراغ:  الخبرات السابقة

بوالمثمثاتماىيحاالتتشا
يتشابوالمثمثافإذاكانتاألضالعالمتناظرة........كالزكايا ▪

 المتناظرة............

الكتابالمدرسي،جيازالحاسكب،السبكرة،طباشير.الكسائؿ التعميمية:
 

 التقكيـ الخبرات كاألنشطة األىداؼ السمككية

تكضيتعرؼالطالبةالتمدد بعرضدرس المعممة حيتقـك
البكربكينت. باستخداـ
إلى تتكصؿ الطالبات مع كبالمناقشة

عناصرهتعريؼ كمعرفة التمدد،
األساسية.

كىيعناصرالتمدد:
مركزالتمدد.-1
كمعامؿالتمدد.-2

مطاط قطعة مددت
2كافطكلياكأب

فأصبحطكليا ، سـ
 سـ،8بعدالتمدد

التمدد معامؿ فإف
-فيىذهالحالة=
-----------

إليجاد ىندسي كتحكيؿ التمدد الطالبة تكظؼ
شكؿىندسي

" نشاط بتنفيذ الطالبات ".8تقـك
تنفيذ بمتابعة المعممة تقـك
الراجعة التغذية كتقديـ الطالبات

.ليف
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 التقكيـ الخبرات كاألنشطة األىداؼ السمككية

الطالباتباستنتاجخكاصالتمددتعددالطالبةخكاصالتمدد تقـك
مفخالؿتنفيذالنشاطككتابتوبالمكاف

ل النشاط.المخصص في و
 

مع الخكاص بإجماؿ المعممة تقـك
الطالباتكىي:

التمددىكعمميةتصغيرأكعممية--
تكبيرأكتطابؽ.


بيف- النسبة ىك : التمدد معامؿ

طكليكؿضمعيفمتناظريفكىكنفسو
 معامؿالتشابو.

 
لمعامؿ- المطمقة القيمة كانت إذا

يككفالتمددتكبير1دأكبرمفالتمد


لمعامؿ  المطمقة القيمة كانت إذا ك
يككفالتمددتصغير1مددأقؿمفالت
 

لمعامؿ المطمقة القيمة كانت إذا ك
 يساكم تحكيؿ1التمدد التمدد يككف

 تطابؽ.
 
الشكؿ- عمى يحافظ ال التمدد

يحدث ال أم كاف، كما اليندسي
لمشكميف. تتطابؽ

مشابو- التمدد مف الناتج كالشكؿ
ؿالتمدد.لمشكؿقب




ىك ؾ كاف إذا
التمدد معامؿ

 فأكممي:
 = ؾ كاف 2-إذا
--فإفالتمدديككف

----. 
= ؾ كاف 0.3إذا

--فإفالتمدديككف
----. 

 = ؾ كاف 1-إذا
--فإفالتمدديككف

----. 
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 التقكيـ الخبرات كاألنشطة األىداؼ السمككية
بالتمدد- صكرتيا )س،ص( النقطة

ىي ؾ كمعاممو )ك(، مركزه الذم
النقطة)ؾس،ؾص(

 
الشكؿ- عمى يحافظ ال التمدد

يحدث ال أم كاف، كما اليندسي
تتطابؽلمشكميف.


مشابو- التمدد مف الناتج كالشكؿ

لمشكؿقبؿالتمدد.

بالتمدد- صكرتيا )س،ص( النقطة

 مركزه ىيالذم ؾ كمعاممو )ك(،
النقطة)ؾس،ؾص(



 التقكيـ الختامي:
،1-(،ب)2،1مثمثالذمرؤكسوأ)صكرةاليبإيجادباستخداـبرنامججيكجيبراقكم −

 .2-الناتجةعفتمددمركزهنقطةاألصؿكمعاممو(5-،2-(،ج)1
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 

 : (7ممحؽ )
 أنشطة الطالب
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 "                                1نشاط رقـ "
 درس : االنعكاس

 
بنشاطلمحصكؿعمىا اليـك  جيكجبرا.دسيبكاسطةبرنامجنعكاسشكؿىنعزيزتيالطالبة،سنقـك

 "لمتعرؼعمىالبرنامجككظيفةكؿجزءككؿأيقكنةفيو(.جيكجبرابرنامج " )افتحيممؼ ●
جيكجبراالمكجكدةعمىسطحخالؿالنقرالمزدكجعمىأيقكنةافتحيبرنامجالجيكجبرامف ●

 مكتبجيازؾ.

 
 

 .نافذةالمفاجؿإغالؽأعمىنافذةالبياناتXانقرمعمىرمز
 
 تظيرلكيالكاجيةالتالية:س

 
 


http://users.qsm.ac.il/ictmath/2011-2012/taghred/GeoGebra.docx
http://users.qsm.ac.il/ictmath/2011-2012/taghred/GeoGebra.docx
http://users.qsm.ac.il/ictmath/2011-2012/taghred/GeoGebra.docx
http://users.qsm.ac.il/ictmath/2011-2012/taghred/GeoGebra.docx
http://users.qsm.ac.il/ictmath/2011-2012/taghred/GeoGebra.docx
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 .المحاكرقكميبإلغاءتفعيؿكزرالفأرةاأليسرانقرمعمى ●
 

 
 
 

 ."اآلفببناءشكؿىندسي،نختارمثال"المثمث  سنقـك
  فيشريطاألدكات:(اختراأليقكنةالتاليةنريد)بالصفاتالتيمثمثلرسـ -

                       
  

 
 

بمساعدةاأليقكنةالتالية:حددةبنقطتيفقطعةمستقيـمارسمي -
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 الشكؿالناتجحتىاآلف: -
 

 


●  أيقكنة باختيار قكمي االنعكاسثـ شريط، في اليندسية التحكيالت قائمة خالؿ مف
 .األدكات
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ؿاليندسي)الشكعمىالمثمثقكميبتحديدثـأيقكنةاالنعكاسقيقائمةالتحكيالتاليندسية،
لو(، اليندسي التحكيؿ إجراء المستقيمةالمراد النقركالقطعة خالؿ مف االنعكاس(، )محكر

عمييما.
 

                             
  

 
 ىؿنتجلديكيالشكؿالتالي؟ ●



 
 

 إذف،لقدقمنابتنفيذالعمميةبالشكؿالصحيح. ●
 اس؟_________________.ماذانسميالمثمثالناتجمفعمميةاالنعك ●
 فالمثمثيف؟_________________.ماذانسميقطعةالمستقيـالمكجكدةبي ●
 قكميببناءقطةمستقيـ،كنفذمالعمميةنفسيا. ●

 عمىماذاحصمت؟________________________________.
 

 نستنتج مف ىذا النشاط :
ب - قمنا لقد برنامج بمساعدة االنعكاس األساسيةجيكجعممية العناصر أف كاستنتجنا برا،

 لحدكثعمميةاالنعكاسىي:_______________________.
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 "2نشاط رقـ "       
 خكاص االنعكاس        

 
جيكجيبرا.اسفيالمحكرؿباستخداـبرنامجارسميصكرةالمثمثأبجباالنعك ●

 ؿ

 
 

قكميانظرمإل ● كالىنقاطرؤكسالمثمثالناتجلدينا، ىنقاطرؤكسالمثمثالذمرسمناه
 بقياسالبعدبيفكؿنقطةكبيفالمستقيـالمكجكدبيفالمثمثيفبمساعدةاأليقكنةالتالية:

                     
 
 

ماذانستنتج،بالنسبةلكؿنقطةفيالمثمثاألصمي ●
 كصكرتيا؟
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 قكميبتحريؾالمثمثاألصميبمساعدةاأليقكنة: ●
 

                    
 

 ماذانستنتجبالنسبةلممثمثاألصميكالشكؿالناتج)صكرةالمثمث(. ●
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
كصكرتيا ● نقاطرؤكسالمثمثالذمرسمناه مف نقطة كؿ بيف مستقيـ خط برسـ قكمي

لي مفنقاطرؤكسالمثمثالناتجلدينالمقابمة لذلؾا المخصصة األيقكنة بمساعدة فيا ،
 :قائمةالمستقيماتالتيتكجدفيشريطاألدكات

                          
 

 



 

 باستخداـأيقكنةقياسالزاكيةمفخالؿقياسالزاكيةالناتجةمفالخطالمستقيـ، ●
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 ماذانستنتج: ●
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ.ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ


 مفخالؿماسبؽنستنتجخكاصاالنعكاس:

 النقطةكصكرتياليمانفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعفمحكراالنعكاس. ●
 مىمحكراالنعكاس.القطعةالمستقيمةالكاصمةبيفالنقطةكصكرتياػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع ●
 االنعكاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالكضعلألشكاؿاليندسية. ●
 الشكؿاألصميكصكرتوفيعمميةاالنعكاس___________. ●
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



147 

 "3نشاط رقـ "
 االنعكاس في محكر السينات

لمتعرؼعمى بنشاط اليكـ سنقـك الطالبة، برنامجعزيزتي بكاسطة السينات، االنعكاسفيمحكر
 الجيكجبرا.

 (1،7-(،ج)5،1-(،ب)7،3ارسميصكرةالمثمثأبج،حيثأ)باالنعكاسحكؿ
 محكرالسينات)أمباعتبارمحكرالسيناتىكمحكراالنعكاس(.

 :مفخالؿالرسـنالحظصكرةالنقاط 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ.(ىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ7،3صكرةأ)
(ىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ.1,5-صكرةب)
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ.(ىيػػػػػػػػػػػػػ1،7-صكرةج)

 
 قكميبإيجادصكرةالنقاطالتاليةباالنعكاسفيمحكرالسينات 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ.(ىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ1،6-أ)
 (ىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ.2،2-ب)
(ىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ.8،3-ج)


 كصكرتيا نقطة لكؿ بالنسبة تستنتج، السيناتماذا محكر حكؿ ؟باالنعكاس
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ.ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 

 : نستنتج مف ىذا النشاط ❖
 صكرةالنقطة)س،ص(باالنعكاسفيمحكرالسيناتىيالنقطةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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 "4نشاط "
 االنعكاس في محكر الصادات

 
  ي محكر الصادات, بكاسطة لمتعرؼ عمى االنعكاس فعزيزتي الطالبة, سنقـك اليـك بنشاط

 , مف خالؿ الخطكات التالية.جيكجبرابرنامج 
 قكميبفتحبرنامجالجيكجيبرا. ▪
(باالنعكاس4-،1(،ج)6،1(،ب)3،6ارسميصكرةالمثمثأبج،حيثأ) ▪

 فيمحكرالصادات)أمباعتبارمحكرالصاداتىكمحكراالنعكاس(.
 ؿالرسـنالحظصكرةالنقاط:مفخال ▪

(ىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ.3،6أ)
(ىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ.6،1ب)
(ىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ.4-،1ج)


 كرالصادات.باالنعكاسفيمحأكجدمصكرةالنقاطالتالية ▪
 (ىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ.1،6-)أ

 (ىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ.2،2-ب)
 (ىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ.8،3-ج)

 
▪  صكرتيا نقطة لكؿ بالنسبة تستنتج، الصاداتباالنعماذا محكر في ؟كاس

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ.ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 
 نستنتج مف ىذا النشاط : 
 .صكرةالنقطة)س،ص(باالنعكاسفيمحكرالصاداتىيالنقطةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ▪
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 "5" نشاط رقـ
 حالة خاصة لالنعكاس

  بكاسطة برنامج محكر التماثؿعزيزتي الطالبة, سنقـك اليـك بنشاط لمتعرؼ عمى ,
 , مف خالؿ الخطكات التالية.جيكجبرا

 ،مربعباستخداـأداةرسـالمضمعاتيارسم ●






 

 
 قكميبعمؿانعكاسلممربع،حكؿأحدأضالعو. ●

 

 

 

ب ● أنقر األداة عمىىذه تنقر أف انقرعمىأحدبعد ثـ كمف المكجكد الشكؿ خارج الفأرة
خطكطجكانبالمربع)أكاحدأضالعو(عندىاستجدأفالشكؿانعكس)تكرر(عمىىذا

 الخط)الضمع(.

 ماذانسميىذاالخط؟______________________. ●

 
 بعد ىذا النشاط نستنتج:

 ىما_________.الشكالفالمذافنستطيعأفنحصؿعمىكاحدمنيمامفاآلخر
الخطالذمينقسـعندهالشكؿإلىنصفيفمتطابقيفىك_____________.
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 "6نشاط"
 الدرس الثاني: الدكراف

 كتحكيؿ ىندسي باستخداـ  عزيزتي الطالبة, سنقـك اليـك بنشاط لمتعرؼ عمى الدكراف
 جيكجيبرا:برنامج 

 جيكجيبراقكميبفتحبرنامج. 

عكس  أكف مركزه محدد, كاتجاه معيف ) مع عقارب الساعة أكالن: صكرة نقطة بدكرا ▪
 عقارب الساعة( :

درجةعكسعقاربالساعةحكؿنقطة90(بالدكرافبزاكية2،3إليجادصكرةالنقطة)
بالخطكاتالتالية:األصؿ  ،سنقـك

 (باستخداـأيقكنةتحديدنقطة)كماتعممناسابقان(.3,2حددمالنقطة) ▪

 زالدكراف.قكميبتحديدمرك ▪

 أيقكنةالدكراف.ىثـانقرمعم ▪


 من خالل قائمة التحويالت الهندسية

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ثـقكميبالنقرعمىالنقطة،ثـعمىمركزالدكراف،فتظيرالنافذةالحكاريةلتحديدزاكية ▪
 درجةباتجاهعكسعقاربالساعة(،ثـمكافؽ.90كاتجاهالدكراف،)
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 تظيرالنتيجة: ▪

 




( 90(ىيصكرةالنقطةبتحتتأثيردكرافمركزهنقطةاألصؿ،بزاكية3،2-إذابى
درجة،عكسعقاربالساعة.

 

 تعميمات: ❖

 س).-درجةمععقاربالساعةفإفصكرة)س،ص(ىي)ص،90إذاكانتزاكيةالدكراف ▪

 ،س).ص-درجةعكسعقاربالساعةفإفصكرة)س،ص(ىي)90إذاكانتزاكيةالدكراف ▪

 س(.-ص،-درجةفإفصكرة)س،ص(ىي)180إذاكانتزاكيةالدكراف ▪

 درجةيكافئاالنعكاسفينقطةاألصؿ.180الدكرافبزاكية ▪

 تماريف: ❖

 درجةمععقاربالساعة.........90(بالدكرافبزاكية1-،4صكرةالنقطة) ▪

 عة.........درجةمععقاربالسا90(بالدكرافبزاكية2،3صكرةالنقطة) ▪

 درجةىي............180(بالدكرافبزاكية5،3-صكرةالنقطة) ▪

 
ثانيان:إليجادصكرةشكؿىندسيبدكرافمركزهمحدد،كاتجاهمعيف)مععقاربالساعةاكعكس

بالخطكاتالتالية:  عقاربالساعة(سنقـك
اآلفببناءشكؿىندسي،نختار"المثمث". ❖  سنقـك

اخترأيقكنة":مثمثلرسـ
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 حددممركزالدكراف)نقطةاألصؿ(: ▪

 ثـانقرمعمةأيقكنةالدكراف. ▪


 

الحكاريةلتحديد ▪ ثـقكميبالنقرعمىالمثمث،ثـعمىمركزالدكراف،فتظيرالنافذة
 درجة،مععقاربالساعة(،ثـمكافؽ.180زاكيةكاتجاهالدكراف،)

 الشكؿالناتج: ▪



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تمريف: ❖
تحققيمف الدكراف)صح/خطأ( عفمركز الدكراف=بعدصكرتيا عفمركز النقطة بعد

 ذلؾ.
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 "7نشاط رقـ "
 درس: االنسحاب.

بنشاطلمتعرؼعمىاالنسحابكتحكيؿىندسيبكاسطةبرنامجعزيزتيالطالبة ❖ ،سنقكـاليـك
الجيكجبرا.

 كاسطةبرنامجالجيكجيبرا:أكال:إليجادصكرةنقطةتحتتأثيرانسحابب

 برنامج"الجيكجيبرا". " افتحيممؼ ▪

▪  ( النقطة صكرة 5أكجدم ،4 انسحاب تأثير تحت محكر5( باتجاه كحدات
 الصاداتالمكجب.

 

 الخطكات: ❖

 (،عمىالمستكلالديكارتي.5،4قكميبتحديدالنقطة) ▪

5داتالمكجب(،طكلواتجاهيلألعمى)باتجاهمحكرالصامتجومحددبنقطتيفارسمي ▪
المتجو(، طكؿ تحديد خالؿ مف االنسحاب اتجاه مسافة نحدد كحدات)سكؼ

 بمساعدةاأليقكنةالتالية:


 

▪  أيقكنة باختيار قكمي المتجو.االنسحابثـ ثـ النقطة عمى انقرم ثـ ،
            

          
      

النقطة) ▪ 5صكرة ت(4، تحت انسحاب الصادات5أثير محكر باتجاه كحدات
 المكجبىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ.

▪  النقطة) تحتتأثيرانسحاب5-،2-قكميبإيجادصكرة باتجاه5( كحدات،
 محكرالسيناتالسالب.

 

 جيبرا.صكرةشكؿىندسيتحتتأثيرانسحاببكاسطةالجيك ثانيان: 
كحداتباتجاهمحكرالصادات4ارسميصكرةمضمعخماسيمنتظـتحتتأثيرانسحاب ▪

 المكجب،ثـكحدتيفباتجاهمحكرالسيناتالسالب.



154 

 الخطكات: ❖

 قكميبرسـمضمعخماسيبمساعدةاأليقكنةالتالية: ▪



   
 

 الشكؿالناتج: ▪



 

▪  بنقطتيفارسمي محدد السالب(،طكلواتجامتجو الصادات محكر باتجاه لألسفؿ) 4هي
كحدات)سكؼنحددمسافةاتجاهاالنسحابمفخالؿتحديدطكؿالمتجو(،بمساعدةاأليقكنة

 التالية:



         
 

 ،ثـانقرمعمىالنقطةثـالمتجو.االنسحابثـقكميباختيارأيقكنة ▪
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 الشكؿالناتج ▪



 
 

 ثـارسميمتجوآخراتجاهيلميميف)باتجاهمحكرالسيناتالمكجب(،طكلوكحدتيف. ▪

 ،ثـانقرمعمىالنقطةثـالمتجو.االنسحابثـقكميباختيارأيقكنة ▪

 الشكؿالنيائي: ▪
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 :نستنتجمفىذاالنشاط ❖

.ماذانيسميطكؿالسيـفيعمميةاالنسحاب؟_______________ ▪
 

كظيفةىذاالسيـىي:_________________. ▪
 

نيسمىالسيـ،_____________________. ▪
 

فيعمميةاالنسحابيككفالشكالفمتطابقاف؟صح/خطأ. ▪
 

االنسحابيحافظعمىاألطكاؿ؟صح/خطأ. ▪
 

االنسحابيحافظعمىالزكايا؟صح/خطأ. ▪
 

االنسحابيحافظعمىالشكؿ؟صح/خطأ. ▪
 

 مميةنفسياكلكفمعأشكاؿىندسيةأخرل،عفطريؽتنفيذنفسالخطكاتالسابقة.قكميبالع ▪

 

 نستنتجمفىذاالنشاط:
بعدأفقمنابعمميةالدكرافبمساعدةبرنامجالجيكجبرا،استنتجناأفالعناصراألساسية ▪

 لعمميةالدكرافىي:.................................................

 صميكصكرتوفيعمميةالدكراف..............الشكؿاأل ▪

 الدكرافيحافظعمى،قياسالزكايا،االطكاؿ.)صح/خطأ(. ▪

 الزاكيةعندمركزالدكرافبيفالنقطةكصكرتياىي......... ▪
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 "7نشاط رقـ "
 درس: االنسحاب.

بنشاطلمتعرؼعمىاالنسحابكتحكيؿىندسيبعزيزتيالطالبة ❖ اليكـ سنقكـ برنامجكاسط، ة
 الجيكجبرا.

 

 أكال:إليجادصكرةنقطةتحتتأثيرانسحاببكاسطةبرنامجالجيكجيبرا:

 برنامج"الجيكجيبرا". " افتحيممؼ ▪

▪  ( النقطة 5أكجدمصكرة انسحاب4، تحتتأثير الصادات5( محكر كحداتباتجاه
 المكجب.


 

 الخطكات: ❖

 كارتي.(،عمىالمستكلالدي5،4قكميبتحديدالنقطة) ▪

▪  بنقطتيفارسمي محدد المكجب(،طكلومتجو الصادات محكر باتجاه لألعمى) 5اتجاهي
بمساعدة المتجو(، طكؿ تحديد خالؿ مف االنسحاب اتجاه مسافة نحدد كحدات)سكؼ

 األيقكنةالتالية:


 

 جو.،ثـانقرمعمىالنقطةثـالمتاالنسحابثـقكميباختيارأيقكنة ▪



                           

النقطة) ▪ محكرالصاداتالمكجبىي5(تحتتأثيرانسحاب5،4صكرة كحداتباتجاه
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ.

▪  النقطة) تحتتأثيرانسحاب5-،2-قكميبإيجادصكرة محكر5(  باتجاه كحدات،
 لسالب.السيناتا
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 صكرةشكؿىندسيتحتتأثيرانسحاببكاسطةالجيكجيبرا. ثانيان:  
كحداتباتجاهمحكرالصادات4ارسميصكرةمضمعخماسيمنتظـتحتتأثيرانسحاب ▪

 المكجب،ثـكحدتيفباتجاهمحكرالسيناتالسالب.

 الخطكات: ❖

قكميبرسـمضمعخماسيبمساعدةاأليقكنةالتالية: ▪

   

الشكؿالناتج: ▪

 

▪  بنقطتيفارسمي محدد السالب(،طكلومتجو الصادات محكر باتجاه لألسفؿ) 4اتجاهي
بمساعدة المتجو(، طكؿ تحديد خالؿ مف االنسحاب اتجاه مسافة نحدد كحدات)سكؼ

 األيقكنةالتالية:



         

 ،ثـانقرمعمىالنقطةثـالمتجو.نسحاباالثـقكميباختيارأيقكنة ▪
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 الشكؿالناتج ▪



 
 

 ثـارسميمتجوآخراتجاهيلميميف)باتجاهمحكرالسيناتالمكجب(،طكلوكحدتيف. ▪

 ،ثـانقرمعمىالنقطةثـالمتجو.االنسحابثـقكميباختيارأيقكنة ▪

 الشكؿالنيائي: ▪
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 :نستنتجمفىذاالنشاط ❖

انيسميطكؿالسيـفيعمميةاالنسحاب؟_______________.ماذ ▪
 

كظيفةىذاالسيـىي:_________________. ▪
 

نيسمىالسيـ،_____________________. ▪
 

فيعمميةاالنسحابيككفالشكالفمتطابقاف؟صح/خطأ. ▪
 

االنسحابيحافظعمىاألطكاؿ؟صح/خطأ. ▪
 

طأ.االنسحابيحافظعمىالزكايا؟صح/خ ▪
 

االنسحابيحافظعمىالشكؿ؟صح/خطأ. ▪
 

 قكميبالعمميةنفسياكلكفمعأشكاؿىندسيةأخرل،عفطريؽتنفيذنفسالخطكاتالسابقة. ▪
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 "8نشاط رقـ "
 درس: التمدد.

الطالب برنامجةعزيزتي بكاسطة ىندسي كتحكيؿ التمدد عمى لمتعرؼ بنشاط اليـك سنقكـ ،
 الجيكجبرا.

 .فتحبرنامجالجيكجيبراقكميب ❖

إليجادصكرةالنقطةبتمددمركزهمحدد،كاتجاهمعيف)مععقاربالساعةأكعكسعقارب ❖
بالخطكاتالتالية:  الساعة(سنقـك

 .2(،بتمددمركزهنقطةاألصؿ)ك(،كمعاممو2,4سنقكـبإيجادصكرةالنقطة) ❖

 تعممناسابقا(.(باستخداـأيقكنةتحديدنقطة)كما2,4حددمالنقطة) ▪

 (.)مركزالتمدد(.0،0قكميبتحديدنقطةأخرل) ▪

 ثـقكميبالنقرعمىأيقكنةالتمدد: ▪


 

▪ ( التمدد معامؿ حددم ثـ التمدد مركز ثـ النقطة، عمى النافذة2انقرم خالؿ مف )
 الحكارية:

 

 

نالحظ: ▪
ىيالنقطة)ؾس،النقطة)س،ص(صكرتيابالتمددالذممركزه)ك(،كمعامموؾ

 ؾص(.

 ىي................2(بالتمددالذممركزه)ك(كمعاممو2،1صكرةالنقطة) ▪

 ىي.............3-(بالتمددالذممركزه)ك(كمعاممو1،4صكرةالنقطة) ▪

 ىي.............1(بالتمددالذممركزه)ك(كمعاممو2،6-صكرةالنقطة) ▪
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بالخطكاتالتالية:إليجادصكرةقطعةم ❖  ستقيمةتحتتأثيرالتمددسنقـك

ارسميالقطةالمستقيةأبمحددةبنقطتيفمفخالؿاأليقكنة: ▪
 

 

قكميبتحديدنقطة)مركزالتمدد(باستخداـأيقكنةنقطةجديدة: ▪
 

 

الشكؿالناتج: ▪
 

 

 
 

قكميبالنقرعمىأيقكنةالتمدد: ▪
 

 
 

(مف2ثـانقرمعمىالقطعةالمستقيمة،ثـمركزالتمددثـحددممعامؿالتمددكليكف) ▪
 خالؿالنافذةالحكارية:
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 الشكؿالناتجالنيائي: ▪



 

 ماذا نالحظ: ▪
 

(خطأ/صح)؟̅أىبى//̅أبىؿ
 .............أب/أىبىالنسبةأكجدم

 
 في الحاالت االتية لنفس المركز: قكمي بإيجاد صكرة القطعة المستقيمة أب نتيجة التمدد ▪

(.3/4معاممو)-1
(.1/2-معاممو)-2
 (.3معاممو)-3
 (.1معاممو)-4

 ماذا نالحظ: ▪
فإفالتمدديككف............1|  > معامؿالتمدد| إذاكانت
فإفالتمدديككف.............1|  <معامؿالتمدد| إذاكانت
 التمدديككف.............فإف1|  =معامؿالتمدد| إذاكانت
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بالخطكاتالتالية:إليجاد  صكرةشكؿىندسيتحتتأثيرتمددسنقـك
،1-(،ب)2،1مستخدمةالخطكاتالسابقةنفسيا،قكميبرسـصكرةالمثمثالذمرؤكسوأ) ▪

 .2-(الناتجةعفتمددمركزهنقطةاألصؿكمعاممو5-،2-(،ج)1
ماذانالحظ: ▪

كماىكبعدالتمدد؟)نعـ/ال(.ىؿبقىالمثمث
متشابيافأـمتطابقاف؟ جى  ىؿالمثمثافأبج،أىبى

 
 تماريف: ❖

سـفإفمعامؿالتمدد8سـ،فأصبحطكليابعدالتمدد2كافطكلياكقطعةمطاطأبمددت ▪
 ------------فيىذهالحالة=

 
 مركزهـجد:ك6مؿفيالشكؿالمقابؿسصعناتجعفتمددأبجػبمعاأكجدم ▪

 -------سـفإفـع=4أ(إذاكافـجػ=
 -------سـفإفاجػ=30ب(إذاكافسع=

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


