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  اإلقرار 

   :أنا الموقعة أدناه مقدمة الرسالة التي تحمل العنوان

 "GeoGebra"مدى فاعلية استخدام برنامج جيوجبرا 
والوسائل التعليمية في التحصيل المباشر والمؤجل لدى طلبة 

الصف التاسع األساسي في الرياضيات في المدارس 
  الحكومية في محافظة نابلس

  

أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هي نتاج جهدي الخاص، باستثناء مـا تمـت   

إليه حيثما ورد، وأن هذه الرسالة ككل، أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أية درجة اإلشارة 

  .علمية أو بحث علمي أو بحثي لدى أية مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى
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والوسائل التعليمية في التحصيل  "GeoGebra"مدى فاعلية استخدام برنامج جيوجبرا 
  المباشر والمؤجل لدى طلبة الصف التاسع األساسي في الرياضيات في المدارس الحكومية 

  في محافظة نابلس
  إعداد

  إجتياد عبد الرزاق حامد أبو ثابت
  إشراف

  الدكتور صالح الدين ياسين

  الملخص

 GeoGebra برنامجمقارنة تدريس وحدة الدائرة باستخدام هدفت هذه الدراسة الى 

الوسائل التعليمية والطريقة التقليدية وأثرهما على التحصيل المباشر والمؤجل لطلبة الصف و

  :السؤال الرئيس التاليلقد حاولت الدراسة االجابة عن و ،التاسع األساسي في محافظة نابلس

الوسائل التعليمية في التحصيل المباشر و GeoGebraبرنامج  ما مدى فاعلية استخدام

  والمؤجل  لطلبة الصف التاسع األساسي في مادة الرياضيات في وحدة الدائرة ؟

 ،التجريبيشبه استخدمت الباحثة المنهج الدراسة واختبار فرضياتها  سؤال ولإلجابة عن

مجتمع الدراسة من جميع طالب وطالبات الصف التاسع األساسي في مدينة نابلس  حيث تكون

من طالب الصف التاسع األساسي العينة المكونة  ، وطُبقت الدراسة على3807البالغ عددهم 

ومدرسة بيت دجن الثانوية  ،ومدرسة بيت دجن الثانوية للبنات ،بمدرسة الكندي الثانوية للبنين

الوحدة (درست محتوى وحدة الدائرة  ،وتم تقسيم العينة الى مجموعتين إحداهما تجريبية ،للبنين

واألخرى  ،من كتاب رياضيات الصف التاسع األساسي باستخدام الوسائل التعليمية) الرابعة

- 2012(وذلك في الفصل األول من العام  ،ضابطة درست وحدة الدائرة بالطريقة التقليدية

  :لى عينة الدراسة األدوات التاليةوقد طبقت ع) 2013

الضابطة (ي الدراسة بين مجموعتتكافؤ ال ، وذلك لغرض قياساختبار تحصيل قبلي -

 .0.74 والذي كان معاملهو ثباته  ،، وقد تم التأكد من صدقه)والتجريبية



  س 

وقد تم  ،لقياس تحصيل الطلبة بعد االنتهاء من دراسة وحدة الدائرة اختبار تحصيل مباشر -

 ،)21(وحساب ثباته باستخدام معادلة كودر ريتشاردسون  ،التحقق من صدقه بالمحكمين

  0.83 فكانت قيمته

يام من االنتهاء من دراسة لقياس تحصيل الطلبة بعد مرور عشرة أ اختبار تحصيل مؤجل  -

، بالمحكمينوقد تم التحقق من صدقه  ،، بغرض التعرف على مدى انتقال أثر التعلمالوحدة

، وحللت البيانات 0.85 ، فكانت قيمته)21(ه باستخدام معادلة كودرريتشاردسون تباثوحساب 

والختبار فرضيات ، لمجموعتين مرتبطتين) ت(اختبار ، ينلمجموعتين مستقلت) ت(باختبار 

وقد  .)SPSS( ة للعلوم التربويةاإلحصائيبرنامج الرزم الدراسة تم تحليل البيانات باستخدام 

  :توصلت الدراسة الى النتائج التالية

 يبين متوسط )α =0.05(داللة احصائية عند مستوى الداللة  االحصائية  يفرق ذ يوجد .1

الذين درسوا وحدة الدائرة باستخدام الوسائل التعليمية , المات طلبة الصف التاسع االساسيع

الذين درسوا وحدة الدائرة بالطريقة  ،وعالمات طلبة الصف التاسع ،)المجموعة التجريبية(

،على الدرجة الكلية الختبار التحصيل البعدي،  وكانت الفروق )المجموعة الضابطة(تقليدية ال

لصالح المجموعة التجريبية ؛ حيث متوسط عالمات المجموعة التجريبية كان أعلى من 

 .متوسط عالمات المجموعة الضابطة

 يبين متوسط ،)α =0.05(مستوى الداللة االحصائية  داللة احصائية  عند يفرق ذ يوجد .2
التعليمية عالمات طلبة الصف التاسع الذين درسوا وحدة الدائرة باستخدام الوسائل 

التاسع األساسي الذين درسوا وحدة الدائرة  الصفوعالمات  ،)المجموعة التجريبية(
وذلك  ،التحصيل المباشر، على مقياس  اختبار )المجموعة الضابطة( يقة التقليديةبالطر

 .لصالح المجموعة التجريبية

 يبين متوسط ،)α =0.05(داللة احصائية  عند مستوى الداللة االحصائية  يفرق ذ يوجد .3

التعليمية عالمات طلبة الصف التاسع الذين درسوا وحدة الدائرة باستخدام الوسائل 

طلبة الصف التاسع األساسي الذين درسوا وحدة الدائرة عالمات ، و)المجموعة التجريبية(



  ع 

، على مقياس اختبار التحصيل المؤجل، وذلك لصالح )المجموعة الضابطة(التقليدية بالطريقة 

 .طلبة المجموعة التجريبية

 يبين متوسط) α =0.05(داللة احصائية عند مستوى الداللة االحصائية  يفرق ذ يوجد .4

المجموعة (التعليمية عالمات طلبة الصف التاسع االساسي الذين درسوا باستخدام الوسائل

وكانت الفرق  ،، على مقياس اختبار  التحصيل المباشر واختبار التحصيل المؤجل)التجريبية

 .لصالح التحصيل المؤجل

  يوسطبين مت ،)α =0.05(داللة احصائية عند مستوى الداللة االحصائية  يد فرق ذيوج .5

 عالمات طلبة الصف التاسع االساسي الذين درسوا وحدة الدائرة بالطريقة التقليدية

، على مقياس اختبار التحصيل المباشر ومقياس اختبار التحصيل )المجموعة الضابطة(

 .المؤجل ؛ وكان الفرق لصالح  التحصيل المباشر

   :أهمهامن و  ج أوصت الباحثة بعدد من التوصياتوفي ضوء هذه النتائ

في تحسن   GeoGebraلما أظهرته من أثر لبرنامج  ،ة من نتائج هذه الدراسةاالستفاد .1

 .طلبة الصف التاسع األساسي في الرياضياتتحصيل 

يرات أخرى تتعلق بالطالب على متغ GeoGebraإجراء دراسات تستقصي فاعلية برنامج  .2

وذلك لما له من أثر ايجابي  ، أو بوحدات تعليمية أخرى ضمن منهاج الرياضيات ؛والمعلم

 .في نشر ثقافة استخدام  الحاسوب في التعليم بشكل عام وتعليم الرياضيات بشكل خاص

في  GeoGebraفي استخدام برنامج  ،ضرورة عقد دورات تدريبية لمعلمي الرياضيات .3

 .؛ لما يوفره من دعم حقيقي لمنهاج الرياضياتتدريس الرياضيات
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  الفصل األول

  )خلفيتها وأهميتها(مشكلة الدراسة  

  المقدمة  1:1

تحديات متزايدة ومتسارعة قي  ،يواجه العالم بشكل عام والمجتمع العربي بشكل خاص

وقد أدى التطور في هذين  ،شتى الميادين وعلى وجه الخصوص الميدان العلمي والتكنولوجي

حيثُ أصبح استخدام  ،وتجدد في طرق التدريس ،المجالين الى تطور في أساليب التعليم والتعلم

الرياضيات وليس لحة في الحصة الصفية وخاصة في الحاسوب والوسيلة التعليمة ضرورة م

  .نوعاً من الكمالية والترفيه كما كان يعتقد قديماً

الرياضيات من وجهة نظر كثير من المربين والمهتمين بتدريسها أداة مهمة لتنظيم 

الى الرياضيات على أنها موضوع " موريس كالين "األفكار وفهم المحيط الذي نعيش فيه، ينظر 

وبدالً من أن يكون موضوع الرياضيات  ،ة والسيطرة عليهايساعد الفرد على فهم البيئة المحيط

موجوداً أو مبتكراً لنفسه فإن الرياضيات تنمو وتزداد وتتطور من خالل  خبراتنا الحسية في 

  .)2002 ،عقيالن(الواقع أو من خالل احتياجاتنا ودوافعنا المادية 

 وطنيتقرير لجنة معايير الرياضيات المدرسية التابعة للمجلس ال وهذا ما أكد عليه

حيث  )معايير المنهج والتقويم للرياضيات المدرسية(تحت عنوان  NCTMلمعلمي الرياضيات 

ومنها كان البد من  )الرياضيات العملية(تشير إلى توجه حديث في تعليم الرياضيات يطلق عليه 

أبو ( .وكيفية توظيفها بشكل فعال لخدمة هذا التوجه تعليميةالتركيز على استخدام الوسائل ال

  )1990،زينة

 الرياضيات في الواليات المتحدة معلميصدر المجلس الوطني لأم 2000وفي عام 

)NCTM (فمبدأ التعلم والتعليم في هذه المبادئ  .وصف خصائص تعليم الرياضيات وتعلمها

ويؤكد هذا  ،يفترض التنويع في أساليب التدريس عند المعلمين ومطابقتها مع أنماط تعلم الطلبة

المبدأ على أنه يتوقع من جميع الطلبة تعلم الرياضيات، وهذا يتطلب تحديد أنماط التعلم المفضلة 
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ول الطلبة واتجاهاتهم وأنماط تعلمهم يمكن أن يشكل لدى الطلبة مسبقاً، وان إدراك المعلمين لمي

  .بيئات تعليمية غنية

أن احدى طرق التنوع في استخدام الوسائل التعليمية إلى ) 2007(وقد أوضح عباس 

يعبر دون شك ) عملية،قرائية ،كتابية ،سمعية ،بصرية(استخدام الطلبة لوسائط حسية إدراكية 

حيث أن هذه الوسائط تساعد في البحث عن المعنى المطلوب  ،عن أنماط تعلم مفضلة لدى الطلبة

  .في العملية التعليمية

أدرك المربون حاجة المعلم والمتعلم للوسائل التعليمية إلنجاح عملية التعليم والتعلم حيث 

يرون أن الحفظ والتلقين السترجاع المعلومات غير كافيين لحل المشكالت الرياضية التي 

وفي مواجهة تحدي ثورة المعلومات وتكنولوجيا ،ي دراستهم وفي حياتهم اليوميةيواجهها الطلبة ف

اإلتصال والعولمة ؛لذلك البد من تنويع المواد التعليمية بحيث ال تقتصر على الكتاب التقليدي 

  ).2001،روفائيل ويوسف(كوعاء وحيد للمعرفة 

الحديث وهي جزء ال يتجزأ الوسائل التعليمية أحد العناصر األساسية في المنهاج تعتبر 

كما   ،حيث ال يمكن تحديد وسيلة تعليمية قبل تحليل الهدف المراد تحقيقه  ،من عملية التدريس

أن اختيار اإلجراءات واالستراتيجيات لتدريس الموضوع للرياضيات الجديد يتوقف على مدى 

  .)2007 ،عباس(جراءات إمكانية توافر الوسائل التعليمية التي ستستخدم أثناء تنفيذ تلك اإل

أهداف  :وللوسائل التعليمية عالقة وثيقة مع كل عنصر من عناصر المناهج وهي

  .)2006 ،الهويدي(وتقويم المنهاج ،أساليب التدريس واألنشطة ،ومحتوى المنهاج ،المنهاج

أن فعالية الحاسوب ) 1996(أما بالنسبة إلستخدام الحاسوب كوسيلة تعليمية فقد بين عبيد

كما أن  ،كوسيلة تعليمية، تظهر في أنه يقدم تعلماً قائماً على التفاعل بين الحاسوب والمتعلم

هذا باإلضافة الى أنه يلعب دوراً  ،الحاسوب يقدم برامج متنوعة تتناسب وحاجات وقدرات الطلبة

يوجدأربعة أصناف لتطبيقات الحاسوب في العملية  .هاماً في إثارة فاعلية المتعلم وحماسه للتعلم

وعامالً مساعداً في العملية التعليمية،  ،وأداة تعليمية ،الحاسوب هدفاً تعليمياً: التعليمية وهي
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( يشير سالمة .)2012جامعة القدس المفتوحة، ( .وأخيراً عامالً مساعداً في اإلدارة التعليمية

2005 (صممة للتعليم تعتمد على أساس أن البرنامج التعليمي يجب أن أن البرامج الحاسوبية الم

يكون برنامجاً خبيراً بمعنى قدرة البرنامج على أن يكون قادراً على حل المسائل، وتتبع خطوات 

 &Udi(ونقد الحلول وتحديد األخطاء واقتراح الحلول،وقد توصل يودي ورادكوف  ،الحل

Radakovic,2012 (ج إلى أن استخدام برنامGeoGebra   الطلبة من فهم المبادئ مكَّن

والمفاهيم في الرياضيات وذلك من خالل مايوفره هذا البرنامج من ربط بين الجانب النظري 

 .والديناميكي للمفاهيم في الرياضيات

 وألن الرياضيات من أصعب المواد الدراسية التي يتعلمها الطلبة بسبب طبيعتها

وحتى  ،ياضيات تكتسب أهمية متزايدة يوما بعد يوم ألنها لغة العلموفي نفس الوقت الر ،المجردة

يتسنى لنسبة أكبر من المتعلمين فهم مواضيع الرياضيات المختلفة واكتساب المهارات الرياضية 

والوسائل التعليمية و  ،فإن تقليل مستوى تجريدها يجعلها محببة وقابلة للفهم والدراسة والمتابعة

والمتنوعة تقدم للبشرية هذه الخدمة العظيمة التي تجعل الرياضيات مادة أكثر  بأشكالها المختلفة

  .)2001 ،مقدادي(واقعية وقريبة من الحياة اليومية 

تعلم الرياضيات وبعض معيقات  وباستعراض العديد من الدراسات التي اهتمت برصد

تعليم الرياضيات تدور  يمكن التوصل إلى المعوقات التي تواجه عملية، العوامل المرتبطة بها

 ،يمات الرياضية وخاصة المتصلة بالحساب والهندسةمضعف القدرة على تذكر بعض التع :حول

 ،العدد الترتيبي :على سبيل المثال ،قصور واضح في فهم بعض المفاهيم الرياضية األساسية

القطعة  ،ةالعالقات المتكافئ ،الكسر العشري ،الكسر العادي ،العدد الصحيح ،العدد الكلي

على سبيل . وفي إجراء المهارات الرياضية .الحجم ،المساحة ،المستقيم ،الشعاع ،المستقيمة

حل المسائل الرياضية اللفظية، القياس، إيجاد المساحة ,إجراء العمليات الحسابية األربع . المثال

تية وفي وهناك ضعف في توظيف المفاهيم والتعميمات الرياضية في المواقف الحيا. والحجم

  .)2006 ،صالح(وأيضا ضعف القدرة على االستدالل واالستنتاج  .المواد الدراسية األخرى
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إن مسؤولية المعلم األولى أصبحت رسم مخطط للدرس تعمل فيه طرق التدريس 

ويجب األخذ بالحسبان العناصر التي تؤثر في تخطيط   ،محددةوالوسائل التعليمية لتحقيق أهداف 

فالمدرس .طريقة تجميع التالميذ  وغيرها من العناصر ،الدروس مثل إعداد حجرة الدراسة

من هنا يتبين أهمية  ،الماهر هو الذي يستطيع أن يشرح مادته جيدا ويحقق لطلبته الفهم السليم

الجيد الذي يتطلب معرفة المدرس ألهداف التعلم االتصال الفعال وعالقته وارتباطه بالتعليم 

حقائق ومفاهيم وقوانين أو تصميمات أو مهارات يريد توصيله  إلى المتعلمين من ومعرفة كل ما 

المعلم الماهر يدرك أن هذه الوسائل التعليمية ليست  .وغير ذلك من خبرات التعلم المتنوعة

فهذه .اللها أن يتغلب على جميع مشكالت التعليمأدوات تحقق المعجزات أو يستطيع التلميذ من خ

ت وهي ليست خبرا ,مكملة للتعليم وال تعتبر في حد ذاتها مواقف تعليمية تامة إالهي  الوسائل ما

كذلك يتوجب على المعلم استخدام الوسيلة  .الخبرات أنواعولكن وسائل للحصول على بعض 

وهذا يتطلب أن يستجيب  ،يد هو االتصال الجيدفالتدريس الج،التعليمية إلى جانب الشرح اللفظي

المتعلمون إلى المواقف التعليمية باألسئلة والمناقشة بما شاهدوه أو سمعوه وربط ذلك كله 

  ).2003 ،احمد(بخبراتهم السابقة 

طلقت على مصطلح التقنية التعليمية وهي أحدث المصطلحات التي ُأ لقد ورد حديثاً

المعرفة واألدوات التي  :الدول المتقدمة، فالتقنية بمعناها الشامل تعني الوسائل التعليمية في معظم

يؤثر بها اإلنسان في العالم الخارجي، ويسيطر بواسطتها على المادة الدراسية لتحقيق النتائج 

فالتقنية في مجال التعليم ال تعني استخدام األجهزة و اآلالت في  ،التعليمية والعملية المرغوبة فيها

إنما هي طريقة في التفكير ومنهج في العمل وأسلوب في حل المشكالت وهي تنظيم  ،يسالتدر

وهذه  )أساليب العمل واإلدارة ،األفكار واآلراء ،اآللة ،اإلنسان( :متكامل يضم العناصر التالية

لذلك فالوسائل والتقنيات التعليمية تعد من أسباب  ،العناصر تعمل بشكل متكامل داخل إطار واحد

نجاح المعلم في مهنته التعليمية، لذا يجب على المعلم أن يتبع أسلوب األنظمة في التدريس وهذا 

وبعد االطالع عى البحوث والدراسات .)2002 ،آجر(يؤكد المعنى الحديث للوسائل  التعليمية 

أن الدراسات العربية التي عالجت استخدام الوسائل السابقة في هذا المجال، وجدت الباحثة 

 ،التعليمية بشكل منفرد دون دمج أي استراتيجية من استراتيجيات التعلم مع غيرها كانت محدودة
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  الوسائل التعليمية و  GeoGebraبرنامج ولقدُأجريت هذه الدراسة لمعرفة مدى فاعلية استخدام

  . نابلس محافظةيات لطلبة الصف التاسع األساسي في في التحصيل المباشر والمؤجل في الرياض

  مشكلة الدراسة 2:1

معظم االختبارات الدولية الى وجود ضعف عام في تحصيل الطلبة في مادة شير تُ

 ،حيث أنه من أسباب الضعف افتقار الطلبة ألساسيات الرياضيات ،الرياضيات في الدول العربية

سلبية  ميولوهذا أدى إلى تكوين , وأن الطلبة يرون أن الرياضيات مادة غير مهمة في حياتهم 

 ،قلة استخدام المعلمين للوسائل التعليمية في تدريس الرياضياتباإلضافة الى  ،الرياضياتنحو 

ن وهذا يحمل اتجاهات سلبية نحو دراسة الطلبة للرياضيات حيث يرونها مادة معقدة، فيشعرون أ

وهذه المشكلة تظهر  ،تعلم الرياضيات غير مناسب لهم وأنهم مهما اتقنوا في تعلمها لن يجيدوها

معظم ، ولذلك ركزت )2006 ،حواس( بوضوح عند مواجهة الطلبة لبعض المسائل الرياضية

إلى ضرورة استخدام الوسائل التعليمية االستخدام الوظيفي دون  النظريات التربوية والدراسات

كان  البد من دراسة هذا الجانب حتى يتسنى  ،دور المعلم فهي معينه له ال بديلة عنه إغفال

التعرف على دور الوسائل التعليمية في تدريس الرياضيات وخاصة للصف التاسع األساسي في 

فقد أوصى المجلس   ،وللتركيز على أهمية الوسائل التعليمية في تعليم الرياضيات .وحدة الدائرة

بضرورة إتاحة الفرصة أمام الطالب الستخدام الوسائل  )NCTM(معلمي الرياضيات الوطني ل

التعليمية التي تجسد المفاهيم الرياضية وتساعد على نقلها من المرحلة المجردة إلى المرحلة 

  .)1998،غندورة(المحسوسة 

فإن الطلبة على المستوى العالمي  ألساسيةومن ناحية تدريس الهندسة في المرحلة ا
يعانون من صعوبات وأهمها تتمثل في التركيز على الجوانب اإلستنتاجية والبرهنة الشكلية دون 
االهتمام بالعمليات الرياضية الجديدة مثل الحس الهندسي واستخدام التكنولوجيا في تدريس 

  .)2007 ،الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات( الهندسة

مديرية التربية والتعليم في الحظت الباحثة ومن خالل زيارتها الميدانية للمدارس في 

ومن خالل بعض اللقاءات مع معلمي ومعلمات الرياضيات في المدارس أن  ،نابلس محافظة
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وخاصة  في تعليم الرياضيات والبرمجيات الحاسوبية هناك قلة في استخدام الوسائل التعليمية

هذا باإلضافة إلى المشكلة القديمة المتجددة وهي تدني تحصيل الطلبة  ،ة منهاالمواضيع الهندسي

 ،في الرياضيات بشكل عام وفي رياضيات الصف التاسع األساسي وحدة الدائرة بشكل خاص

وذلك بسبب التركيز على  ،المتضمنة في وحدة الدائرة الهندسيةوما يظهر من خلط في المفاهيم 

والبرمجيات الحاسوبية دريس دون محاولة إشراك الوسائل التعليمية الجانب التجريدي في الت

  .لتبسيط المفاهيم لدى الطلبة وترسيخها في أذهانهم

ما يشعر به الطلبة من ملل  من خالل اللقاءات الميدانية مع الطلبة الباحثةوقد لمست 

التشويق لهذه الوحدة وال وانه البد من إدخال عنصر  ،)وحدة الدائرة(دراستهم لهذه الوحدة  أثناء 

لتحقيق و المصممة المناسبة  والبرمجيات الحاسوبية يتحقق ذلك إال من خالل الوسائل التعليمية

   .األهداف التربوية المحددة

ونرى  ،والصف التاسع هو حلقة وصل مابين الصف الثامن األساسي والصف العاشر

وبعد االطالع على نتائج الطلبة  ،لصف التاسعل واضحاً في هذين الصفين وإغفاالً اهتماماً بالغاً

الفلسطينيين في اختبارات الرياضيات ضمن دراسة التوجهات الدولية في الرياضيات والعلوم 

TIMSS)(التي تنفذها الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي ،  the International 

Association of Education Achievement )IAEA(،  حيث كشفت تقارير هذه الدراسة

عن قصور واضح في مستويات تحصيل طلبة فلسطين في هذه االختبارات مقارنةً مع الدول 

- 2010- 2009(، وقد ورد في التقرير السنوي لألعوام )2009 ،يحيى( األخرى المشاركة

التحصيل في  لوزارة التربية والتعليم  الخاص باالمتحانات الموحدة والدولية أن مؤشرات) 2011

الرياضيات للصف الثامن في فلسطين، تُشير إلى أن نصف طلبة الصف الثامن لم يتجاوزوا 

وهي مؤشرات مقلقة وقد أظهرت النتائج   )م2011(في اختباراتهم للعام   21العالمة المئوية 

و  2010بين عامي % 11ونسب النجاح  )عالمات10(تراجعاً ملحوظاً في متوسطات التحصيل 

أما  .ويمكن أن تُعزى هذه النتائج لعدة عوامل منها ماله عالقة بعمليات التعلم والتعليم ،2011

بالنسبة للصف العاشر قامت وزارة التربية والتعليم بدراسة التقويم الوطني لطلبة الصف العاشر 
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تائج وقد كانت الن ،)2007/2008(األساسي في اللغة العربية والرياضيات والعلوم للعام الدراسي

 )اللغة العربية ،العلوم ،الرياضيات(تشير إلى تدني تحصيل طالب الصف العاشر في المباحث 

من طلبة الصف العاشر على % 4وكان الضعف أكثر وضوحاً  في مبحث الرياضيات إذ حصل 

من الطلبة إتقان % 92أو أكثر في اختبار الرياضيات في حين لم يتمكن ) 50(العالمة المئوية 

ومن هنا  ،)2011 ،2008  ،دائرة القياس والتقويم(الرياضيات األساسية لهذا الصف مهارات 

والمحاولة لعالج الضعف في  كان البد من تسليط الضوء على رياضيات الصف التاسع األساسي

  .التحصيل و تهيئة الطالب لمرحلة جديدة ومهمة وهي مرحلة الصف العاشر األساسي

الدراسات ونظرا لقلة  ،الدراسات التربوية المتعلقة بهذا الموضوعوانطالقاً من توصيات 
الوسائل التعليمية في تدريس و GeoGebraاستخدام برنامج  والبحوث التي تتناول موضوع

مدى الباحثة دراسة ، ارتأت في فلسطينللصف التاسع  في موضوع وحدة الدائرة  الرياضيات
المباشر والمؤجل لطلبة الصف التاسع األساسي في فاعلية الوسائل التعليمية على التحصيل 

فقد جاءت هذه الدراسة ولذا .ة نابلسحافظالرياضيات وحدة الدائرة في المدارس الحكومية في م
الوسائل التعليمية في تدريس و GeoGebraبرنامج  استخداممدى فاعلية لتسلط الضوء على 

  .ألساسيللصف التاسع ا  الرياضيات وخاصة في موضوع الدائرة

  أهمية الدراسة  3:1

  :تستند أهمية هذه الدراسة إلى ما يلي

 ،المساعدة في التدريس بشكل عاموالبرمجيات الحاسوبية تفعيل دور الوسائل التعليمية 

تقل معه الوسائل  ،وفي تدريس الرياضيات بشكل خاص، لما تمتاز به هذه المادة من تجريد

كما وتأمل الباحثة أن  ،الالزمة لتقديم الخبرات بشكل مبسط والبرمجيات الحاسوبية  التعليمية

وذلك  دارس ودورات إعداد المعلمينممن نتائج هذه الدراسة المؤسسات التربوية كال يستفيد

لتزويدهم بالخبرات االالزمة لتصميم الوسائل التعليمية وإتقان البرمجيات الحاسوبية مثل برنامج 

GeoGebra، وذلك من خالل  ،الدراسة في رفع تحصيل الطلبة في الرياضياتتساعد هذه قد و

تبسيط المفاهيم الرياضية وتوضيح خوارزميات الحل  باستخدام البرمجيات الحاسوبية والوسائل 
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استخدام البرمجيات تسعى هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على واقع باإلضافة لذلك  ،التعليمية

والتعرف على الشروط الالزمة توفرها في الوسيلة ,  ي فلسطينالوسائل التعليمية فالحاسوبية و 

تساعد هذه الدراسة طلبة الصف التاسع و .جلهأممت من الذي صالتعليمي حتى تؤدي الهدف 

 نحويجابية إ ميولوتكوين  بشكل مبسط،األساسي في تعلم المفاهيم والمهارات الرياضية 

التربويين والمعلمين إلى أهمية الوسائل التعليمية،  باإلضافة إلى لفت نظر المسئولين .الرياضيات

قلة الدراسات والبحوث و  .والبرامج الحاسوبية،  وإتاحة فرص استخدامها في المناهج الفلسطينية

في البيئة الفلسطينية والعربية واألجنبية التي أجريت حول أثر استخدام الوسائل التعليمية في  

، حيث ألساسي في وحدة الدائرة، وذلك في حدود علم الباحثةتعليم الرياضيات للصف التاسع ا

 .والتي تعتبر قليلة نسبيا في هذا المجال) الفلسطينية(تضيف دراسة جديدة للدراسات المحلية 

  أهداف الدراسة 4:1

  :تهدف هذه الدراسة إلى ما يلي

الدراسي الوسائل التعليمية على التحصيل و  GeoGebraبرنامج الكشف عن أثر استخدام  .1

في الرياضيات في وحدة الدائرة لطالب الصف التاسع األساسي )  المباشر والمؤجل(بنوعيه

 .في منطقة نابلس

الوسائل التعليمية على التحصيل المباشر  GeoGebraبرنامج  التعرف على مدى فاعلية .2

 .والمؤجل لطلبة الصف التاسع في مادة الرياضيات في وحدة الدائرة

ائج الطلبة الذين درسوا وحدة الدائرة للصف التاسع األساسي  بالطريقة المقارنة بين نت .3

وذلك لمعرفة إذا  ،الوسائل التعليميةو  GeoGebraيرنامج  التقليدية والذين درسوا باستخدام

برنامج لصالح استخدام ) α=0.05(كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

  , GeoGebra  ليمية في التدريسالوسائل التعو. 

رفع مستوى تحصيل الطلبة في الرياضيات في ضوء الدراسات التي تؤكد تدني مستوى  .4

 .التحصيل في موضوع الهندسة وخاصة الدائرة
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وسائل تعليمية مساعدة، تفيد المعلم في تثبيت المفاهيم  برمجيات حاسوبية  و إيجاد وتوظيف .5

 .والحقائق والتعميمات في ذاكرة المتعلم طويلة األمد

  أسئلة الدراسة 5:1

    :تحاول هذه الدراسة اإلجابة عن السؤال التالي

الوسائل التعليمية في و "GeoGebra" جيوجبرا  برنامج ما مدى فاعلية استخدام

  ؟مادة الرياضيات في وحدة الدائرة والمؤجل  لطلبة الصف التاسع األساسي فيالتحصيل المباشر 

  :التالية وانطالقاً من هذا السؤال  تم صياغة الفرضيات

طلبة تحصيل  يبين متوسط )α=0.05(داللة إحصائية عند مستوى داللة  يوجد فرق ذيال  .1

 )ةالمجموعة الضابط( ةالتقليديبالطريقة وحدة الدائرة الذين درسوا الصف التاسع االساسي 

 )المجموعة التجريبية(الوسائل التعليمية و  GeoGebra برنامجوالذين درسوا باستخدام 

الطالب في عالمة( :مالحظة الدرجة الكلية .على الدرجة الكلية الختبار التحصيل البعدي

 2/)اختبار التحصيل المؤجل  الطالب في عالمة+اختبار التحصيل المباشر 

التحصيل  يبين متوسط )α=0.05( داللة احصائية عند مستوى داللة يوجد فرق ذيال  .2

المباشر لطلبة الصف التاسع األساسي الذين درسوا وحدة الدائرة بالطريقة التقليدية 

الوسائل و  GeoGebra برنامج، الذين درسوا وحدة الدائرة باستخدام )المجموعة الضابطة(

   .عزى لطريقة التدريستُ ،)التجريبيةالمجموعة (التعليمية 

التحصيل  يبين متوسط) α= 0.05( داللة إحصائية عند مستوى داللة  يوجد فرق ذيال  .3

 وحدة الدائرة بالطريقة التقليدية الذين درسواالمؤجل لطلبة الصف التاسع األساسي 

الوسائل وGeoGebra برنامج  وحدة الدائرة باستخدامالذين درسوا  و) المجموعة الضابطة(

 .تُعزى لطريقة التدريس) المجموعة التجريبية( التعليمية
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التحصيل  يبين متوسط )α= 0.05( داللة إحصائية عند مستوى داللة  يوجد فرق ذيال  .4

 برنامجستخدام وحدة الدائرة  با الذين درسوا المباشر والمؤجل لطلبة الصف التاسع 

GeoGebra  الوسائل التعليمية و. 

التحصيل  يبين متوسط )α= 0.05( داللة إحصائية عند مستوى داللة يوجد فرق ذيال  .5

 .المباشر والمؤجل  لطلبة الصف التاسع الذين درسوا وحدة الدائرة بالطريقة التقليدية

  مصطلحات الدراسة  6:1

  : تم تعريف مصطلحات الدراسة كمايلي 

هي مجموعة المواد واألجهزة التعليمية واألشخاص الذين يتم توظيفهم ضمن  :الوسيلة التعليمية

مما يسهم في تحقيق   ،بغية تسهيل عمليتي التعليم والتعلم  ،إجراءات إستراتيجية التدريس

  .)2007 ،عباس( األهداف التعليمية المرجوة في نهاية المطاف

باستخدامه  ةالباحث ستقومكل ما  :تُعرف الباحثة الوسيلة التعليمية بأنها وفي هذه الدراسة

من أدوات وأجهزة لترسيخ المفاهيم الرياضية والمهارات المتعلقة بوحدة الدائرة في ذهن 

  .الطالب

) 2002 (يسميها البعض بالطريقة التلقائية، فقد ورد تعريفها في السميري :الطريقة التقليدية

بمساعدة مباشرة من المعلم  ،بأنها الطريقة التي يتم فيها التعلم والتعليم الجمعي للصف بأكمله

شرحها أمام الطلبة وتوزيع األسئلة مع يعرض المادة ويو ،ويأخذ المعلم الدور الرئيس ،للطلبة

 (الجملوقد أضاف اللقاني و .إعطاء التغذية الراجعة للطالب بشكل فردي في معظم األوقات

الذي ارتبطت به تنظيمات  ،أن الطريقة التقليدية تكون مرتبطة بالمفهوم القديم للمنهج) 2003

القائم على الفصل بين المواد الدراسية المختلفة، وأن  ،منهجية كمنهج المواد الدراسية المنفصلة

   .المعرفة أساس العملية التعليمية وهدفها الرئيسي
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احثة الطريقة التقليدية بأنها الطريقة التي يتم فيها تعليم طلبة وفي هذه الدراسة تُعرف الب

 ،الصف التاسع األساسي لوحدة الدائرة دون اإلستعانة بالوسائل التعليمية والبرمجيات الحاسوبية

  .وأن يلتزم المعلم والمعلمة بالتحضير الذي اعدته الباحثة لتدريس وحدة بهذه الطريقة

هو المعرفة، والفهم، والمهارات التي اكتسبها المتعلم نتيجة خبرات تربوية  :التحصيل الدراسي

 ،ويقصد بالمعرفة مجموعة المعلومات المكتسبة مثل الرموز والمصطلحات وغيرها ،محددة

عالقة معرفة ما  هذه المعرفة بطرق شتى مثل إيجاد والفهم  يعبر عن القدرة على التعبير عن

  .)1994 ،أبو زينة(على تطبيقها واستخدامها في مواقف جديدة والقدرة  ،بمعارف أخرى

نه قياس الدرجات التي حصل عليها على أيعرف إجرائيا في هذه الدراسة  :التحصيل المباشر

طبق بعد االنتهاء من الصف التاسع في االختبار التحصيلي وسيطلبة الطالب عينَةَ الدراسة من 

                              .التجربة مباشرة

جرائياً على أنه قياس درجات عينة الدراسة من طلبة الصف التاسع يعرف إ: التحصيل المؤجل 
الذي يقيس المعارف والمهارات  ،األساسي التي حصلوا عليها في االختبار التحصيلي المؤجل

   .التي احتفظ بها أفراد العينة بعد عشرة أيام من تعلم وحدة  الدائرة  

  حدود الدراسة 7:1

  :تتحدد هذه الدراسة بالحدود التالية 

  حدود العينة :أوالً

مدرسة (اقتصرت هذه الدراسة على عينة قصدية من طلبة الصف التاسع األساسي في
  ،)ومدرسة بيت دجن الثانوية للبنات(، )مدرسة بيت دجن الثانوية للبنين(،)الكندي الثانوية للذكور

  من المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم في محافظة نابلس 

  حدود زمنية :ثانياً

  .2012/2013تم تطبيق هذه الدراسة خالل الفصل األول من العام الدراسي 
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  حدود موضوعية :ثالثاً

 تم تطبيق هذه الدراسة على وحدة الدائرة ضمن الجزء األول من كتاب الرياضيات المقرر .1

 .للصف التاسع األساسي

باإلضافة إلى  ،اقتصرت هذه الدراسة على استخدام وسائل تعليمية معدة من قبل الباحثة .2

وحدة الدائرة للصف لتعليم  GeoGebra وبرنامج  PowerPointشرائح العرض المتقدم 

 .التاسع األساسي

وحدة الدائرة من كتاب الرياضيات الذي قررته وزارة التربية والتعليم في  التحضير لتدريس .3

المعدة من قبل  فلسطين للصف التاسع األساسي بما يتناسب واستخدام الوسائل التعليمية

 .PowerPointوشرائح  ،GeoGebra   وبرنامج  ،الباحثة

ت بلوم لألهداف التربوية وذلك ضمن مستويا )وحدة الدائرة(تحليل محتوى المادة التعليمية  .4

 .)15ملحق(

األهداف التي قاسها اختباري الدراسة تضمنت المستويات الثالث من المجال المعرفي حسب  .5

 NAEP  )The National Assessment ofالتصنيف العالمي لألهداف التعليمية 

Educational Progress,2011 (وهي المعرفة المفاهيمية، والمعرفة اإلجرائية، وحل 

 )15ملحق ( .المسائل

وحدة (تحديد األهداف الوجدانية التي تتناسب ومحتوى المادة التعليمية موضوع الدراسة  .6

 .)16لحق م( وذلك ضمن تصنيف كراثوول لألهداف الوجدانية )الدائرة

 .االصدار الرابع  GeoGebraاستخدام برنامج  .7
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة
  

  اإلطار النظري  1:2

  الدراسات السابقة  2:2

 تعليق الباحثة على مجمل الدراسات السابقة  3:2
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  الفصل الثاني

  االطار النظري  والدراسات السابقة

  اإلطار النظري  1:2

الفصل استعراض آلراء بعض التربويين الستخدام الوسائل التعليمية  يتضمن هذا

واستخدام  ،باإلضافة الى شرح عن الوسائل التعليمية  ،والحاسوب في دراسة الرياضيات

وغيرها من البنود التي  GeoGebraالحاسوب في تدريس الرياضيات والتعريف ببرنامج 

باإلضافة الى الدراسات ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالية ؛ وذلك  ،سنتناولها في هذا الفصل

   .ستفادة منها في هذه الدراسةلمعرفة ماتم التوصل إليه من نتائج وتوصيات واإل

  المقدمة 1:1:2

حيث تكسبهم  ،تستهدف عملية التعليم تنشئة أفراد المجتمع وفقاً لقيمه ومبادئه وفلسفته

المعارف والمهارات و االتجاهات والقيم التي تساعدهم في بناء شخصياتهم بشكل متوازن يؤهلهم 

عناصرها  ،تعليم في جوهرها عملية تواصلوتعد عملية ال  ،لإلسهام في بناء وتطوير مجتمعهم

الوسيلة وهي  ،الرسالة وهي المحتوى الرياضي ،المستقبل وهو الطالب ،المرسل وهو المعلم(

األداة أو المتغير الذي يستخدم إليصال الرسالة للمتعلمين وأخيرا التغذية الراجعة وهي ردود 

  .للرسالة وفهمه قبولهلتعكس مدى ) البالط(األفعال التي تصدر عن المستقبل 

  

 

 

 

 
  عناصر العملية التعليمية ) 1:2( شكل

���� � ا
"� # "$%&'#  

�()�*�  ا

 �� را,+./01)�3�  )ا5�4&

 ا�89&*ى
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فهي ركن  ،)المحتوى الرياضي(هذا يبين أهمية الوسائل التعليمية في نقل الرسالة 

حيث تُمكن المعلم من نقل للمحتوى الرياضي إلى طالبه   ،أساسي ومهم  في عملية التعلم والتعليم

يعابها وتحقيق ومن جهة أخرى تمكن الطلبة من إدراك المفاهيم والمهارات واست ،من جهة

  .)2005 ،علي(المتوخا  األهداف التعليمية

س  تلعب دوراً فاعالً في عملية التعلم وقد فالوسائل التعليمية التي تتضمنها خطة الدر

ً  للتعلم نفسه فمثالً إذا قدم المعلم درس جمع األعداد الموجبة  ،تكون الوسيلة التعليمية مصدرا

وخطة الدرس الناجحة  ،والسالبة من خالل المسطرة الحاسبة تصبح هي مصدر التعلم ومحتواه

   .)2002،عقيالن( التعليم والتعلم هي التي تتيح للتالميذ دوراً  فاعالً في عملية

بدأت الدعوة الستخدام الوسائل التعليمية في التربية منذ عصر النهضة ويظهر ذلك وقد 

حيث  يرى أفالطون  أن دور  ،من خالل دور التربويين للدعوة الستخدام الوسائل التعليمية

وإنما بتوجيه هذا  ،المعلم ال يقوم على فرض العلوم على الطالب بوسائل الضغط الخارجي

ويشير المنهج التربوي األفالطوني أن للوسائل  ،األخير بالمناقشة واألسئلة التي تذكرها من نفسه

مها في العملية التعليمية يحقق األهداف التعليمية اويؤكد أن استخد ،التعليمية وضعاً تربويا مهماً

عوته إلى اإلستناد إلى اللعب في أما كونتليان فقد كان من إرشاداته التربوية ود  ،المتوخاة

فإن طريقته في التعليم  Rabeliaأما  ،التدريس وضرورة مراعاة الفروق الفردية بين الطالب

 Montaingeوقد رأى  ،تقوم على المزج بين القراءة والمالحظة أو المشاهدة المباشرة لألشياء

وإنما على مالحظة األشياء  ،إن طرق التدريس ال يمكن أن تقوم على حشو الذاكرة بالمعلومات

إن األفكار  Lockيقول  ،واإلطالع على أحوال وتقاليد الشعوب بمطالعة التواريخ والرحالت

 ،بل مكتسبة عن طريق التجريب القائم على اإلحساس واإلدراك الحسي ،غير فطرية في اإلنسان

الطريق األشياء  بأهمية أن يكون وصول الطفل إلى األشياء المعقولة عن  Rosoولقد طالب

وقد اتخذ فرويل من االلعاب عوامل  ،المحسوسة وهو ما يعرف بالتعليم القائم على التجريب

وكذلك استندت مونتيسوري  إلى  ،مساعدة على تفتُح ما بداخل الطفل من قوى واستعدادات

  .)2009  ،مازن(االلعاب التربوية في تربية حواس الطفل وتهيئتها لإلدراك الذهني 



وحديثاً ظهرت اتجاهات جديدة في مجال طرق تدريس الرياضيات منها االهتمام بالفهم 

وإكساب التالميذ مهارات االتصال 

والقنوات  ،واستخدام تكنولوجيا التعليم بالحاسبات اآللية

إن هذه االتجاهات تؤكد على ضرورة 

 ،االستعانة بالوسائل التعليمية في تعليم وتعلم الرياضيات  بما يتناسب واالنفجار العلمي والمعرفي

ن د بيفق  ،هذا وقد أكد التربويون على استخدام الوسائل التعليمية في تعليم وتعلم الرياضيات

ودور الوسائل التعليمية في  ،األهداف التعليمية والتربوية التي يحققها تعليم الرياضيات

  

وتوصل دينز إلى أنه يمكن شرح بعض المفاهيم الرياضية وتقديمها من مستويات أعلى 

لمستويات أدنى منها باستخدام وسيلة تعليمية ملموسة تتناسب ومستوى المتعلم في المستوى 

م عدد كبير من الوسائل واألدوات الملموسة التي تساعد على 

بناء وتعلم عدد كبير من المفاهيم الرياضية في ضوء المبادئ التعليمية التي حددها في نموذجه 

 ،مبدأ المتغيرات اإلدراكية ،مبدأ المتغيرات الرياضية

يق الدقيق والشامل لتلك ويشير الى أنه ليست الوسائل وحدها التي تخلق موقفاً تعليمياً ولكن التطب

  ).1996 ،ارفالش(التعليمية األربعة هو الذي يساعد على خلق الموقف التعليمي الخالق 
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وحديثاً ظهرت اتجاهات جديدة في مجال طرق تدريس الرياضيات منها االهتمام بالفهم 

وإكساب التالميذ مهارات االتصال  ،وأسلوب حل المشكالت ،النقد ،وإدراك العالقات

واستخدام تكنولوجيا التعليم بالحاسبات اآللية ،ومهارة التعلم الذاتي ،بمصادر المعرفة

إن هذه االتجاهات تؤكد على ضرورة  إذ ،وبث البرامج التعليمية المختلفة عن بعد

االستعانة بالوسائل التعليمية في تعليم وتعلم الرياضيات  بما يتناسب واالنفجار العلمي والمعرفي

هذا وقد أكد التربويون على استخدام الوسائل التعليمية في تعليم وتعلم الرياضيات

األهداف التعليمية والتربوية التي يحققها تعليم الرياضيات

  .)2006 ،صالح(تحقيق هذه األهداف كما في الشكل 

   أهداف تعليم الرياضيات 

وتوصل دينز إلى أنه يمكن شرح بعض المفاهيم الرياضية وتقديمها من مستويات أعلى 

لمستويات أدنى منها باستخدام وسيلة تعليمية ملموسة تتناسب ومستوى المتعلم في المستوى 

م عدد كبير من الوسائل واألدوات الملموسة التي تساعد على فقد صم ،)2001 ،مقدادي

بناء وتعلم عدد كبير من المفاهيم الرياضية في ضوء المبادئ التعليمية التي حددها في نموذجه 

مبدأ المتغيرات الرياضية ،مبدأ البناء ،مبدأ النشاط والحركة

ويشير الى أنه ليست الوسائل وحدها التي تخلق موقفاً تعليمياً ولكن التطب

التعليمية األربعة هو الذي يساعد على خلق الموقف التعليمي الخالق 

وحديثاً ظهرت اتجاهات جديدة في مجال طرق تدريس الرياضيات منها االهتمام بالفهم 

وإدراك العالقات ،والتحليل

بمصادر المعرفة

وبث البرامج التعليمية المختلفة عن بعد ،ضائيةالف

االستعانة بالوسائل التعليمية في تعليم وتعلم الرياضيات  بما يتناسب واالنفجار العلمي والمعرفي

هذا وقد أكد التربويون على استخدام الوسائل التعليمية في تعليم وتعلم الرياضيات

األهداف التعليمية والتربوية التي يحققها تعليم الرياضياتبوالك 

تحقيق هذه األهداف كما في الشكل 

أهداف تعليم الرياضيات ) 2:2(شكل 

وتوصل دينز إلى أنه يمكن شرح بعض المفاهيم الرياضية وتقديمها من مستويات أعلى 

لمستويات أدنى منها باستخدام وسيلة تعليمية ملموسة تتناسب ومستوى المتعلم في المستوى 

مقدادي(األدنى 

بناء وتعلم عدد كبير من المفاهيم الرياضية في ضوء المبادئ التعليمية التي حددها في نموذجه 

مبدأ النشاط والحركة :يوه

ويشير الى أنه ليست الوسائل وحدها التي تخلق موقفاً تعليمياً ولكن التطب

التعليمية األربعة هو الذي يساعد على خلق الموقف التعليمي الخالق  المبادئ
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 ،ولقد اعتمد سكنر على المبادئ السيكلولوجية في التعلم ونصح باستخدام اآلالت التعليمية

كبيرة  اًيمكن عن طريقه أن  يتعلم أعداد واحداً فاألداة التعليمية توفر الجهد ألنها تضع برنامجاً

ار األساسية في وقد كان بياجيه من أوائل الذين وضعوا االفك ،)1990 ،ابو زينة(من المتعلمين 

أنه يؤكد في هذا الصدد  )1987(خضر  ذكرتو ،عن طريق الوسائل التعليميةتعليم الرياضيات 

على أن نشاط المتعلم ولعبه وممارسته باألدوات يعد عامالً أساسياً على التوازن الذاتي أثناء تعلم 

اجيه يرى أن دور المعلم في عملية فهم المتعلم للمفهوم الرياضي أو أن بي أضافتو ،الرياضيات

هو إعداد الظروف وإثارة الدافعية التي تخلق في التلميذ حب  ،النظرية في الرياضيات

وفي حالة تعثر الفهم لدى الطالب  يؤكد بياجيه على انه يمكن  ،اإلستطالع والبحث عن حل

  ).وسائل تعليمية متنوعة(اءات نشطة للمعلم تخطي هذا التعثر عن طريق اجر

 ،أهمية استخدام الوسائل التعليمية في تعليم وتعلم الرياضيات ومن هنا تؤكدالباحثة على
باعتبارها مرحلة بلورة ورسوخ  ،وخاصة في المرحلة األساسية لما لهذه المرحلة من أهمية

وتكون اساساً تُبنى عليه المفاهيم الجديدة في  ،المفاهيم والمهارات الرياضية في ذهن الطالب
وفي ضوء الضعف المتزايد عند  .المراحل الدراسية المتقدمة وخاصة المفاهيم الهندسية منها

الطلبة في مادة الرياضيات بعامة والهندسة بشكل خاص  وتدني مستوى تحصيل الطلبة في هذه 
 ية وجعلها محور دراسة لتسليط الضوء علىالمادة كان البد من التركيز على الوسائل التعليم

اهميتها  ودورها في تحسين مستوى التحصيل لدى الطلبة وتحسين فهمهم وادراكهم للمفاهيم 
   .الرياضية والهندسية

  تعريف الوسيلة التعليمية 2:1:2

أن للوسائل التعليمية تعريفات مختلفة وذلك الختالف وجهة نظر  )1997(يبين أبو زينة 
فال يوجد  ،وبأهمية الحواس المختلفة في عملية التعليم والتعلم ،ن ووظائفها وإسهاماتهاالمربي

  :عطيت تعريفات متعددة منهاولكن ُأ ،تعريف واحد جامع يتفق عليه لتعريف الوسائل التعليمية

بل أنها وسائل لتوفير أوسع  ،وهي ليست غايات أو خبرات للتعلم فحسب ،هي أدوات للتعلم - 

  .التي تتضمن كل األدوات والطرائق التي تستخدم الحواس كلها وبعضهاالخبرات 
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هي أدوات يوفرها المعلم لطلبته بعد التأكد من مالءمتها لعملية التعلم بحيث تصبح مؤثرة  - 

  .حال استخدامها إلى جانب غيرها من اإلمكانات المتوفرة

  .كل أداة يستخدمها المدرس لتحسين عملية التعلم والتعليم - 

زأ ال يتجزأ من عملية التعلم التي يجب أن تشترك فيها األيدي والحواس لتكون ناجحة  هي ج - 

  .ومالئمة لعقل الطالب

 ،والفيديو ،اصطالح يستخدم لوصف األدوات ذات الصلة بالوسائل التقنية مثل التلفاز - 

ويشمل ذلك الوسائل السمعية والبصرية واألفالم  ،ومختبرات اللغة ،وأدوات التعلم المبرمج

  .المتحركة والشرائح والمسجالت

تعريفاً آخر وهو أن الوسائل التعليمية هي ) 274-246 : 2002 (أضاف السلطاني  وقد

 ،عملية منهجية منظمة في تصميم وتنفيذ وتقويم عمليات التعليم والتعلم ضمن أهداف محددة

الوسائل  التعليمية والتقنيات التربوية هي كل إجراء يساعد المعلم في وأوضح أنه يمكن القول أن 

 .نقل الحقائق والمعلومات والمهارات إلى ذهن المتعلم بشكل ذا معنى

  أنواع الوسائل التعليمية 3:1:2

 ،الوسائل التعليمية أنواع ودرجات متعددة كل مجزأ حسب الغرض المستعمله من أجله

ولقد رتب آدجر الوسائل التعليمية على شكل هرم مقسوم إلى ثالث مستويات  وذلك حسب نوع 

 ،الشارف(كما هو في المخطط  )درجة ملموسيتها(الوسيلة ودرجة استعمالها  في عملية التعلم 

1996(   
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  انواع الوسائل التعليمية) 3:2(شكل 

  :الوسائل التعليمية المستخدمة في تدريس الهندسة  كما يلي) 2005(ابولوم  صنَّف

ويتمثل في استخدام االشكال والمجسمات الهندسية كما وجدت في الحياة اليومية  :الواقع الحياتي
وهي تتطاب من المعلم إحضارها للصف أو القيام بزيارات علمية اليها بهدف التعرف  ،للطالب

عليها واكتشاف خصائصها ومدى استخدامها في الحياة وهذا يعطي الهندسة مكانة خاصة لدى 
  .الطلبة

وتتمثل في استخدام المسطرة والمنقلة والفرجار لرسم المثلثات والزوايا  :الرسم والنمذجة
حيث أن استخدام هذه األدوات  ،األدوات التي يستخدمها المعلم في تدريس الهندسة وغيرها من

  .يظهر قوة مميزة للمعلم الناجح في تدريس الهندسة

وتتمثل بإحضار صور ولقطات فيديو تمثل األشكال والمجسمات  :الصور ولقطات الفيديو
الهندسية كما وردت في الواقع الحياتي وخاصة في حالة تعذر زيارتها أو إحضارها لغرفة 

  .الصف
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وتتمثل في اإلطالع على ما تعرضه المكتبات لوسائل تعليمية جاهزة  :الوسائل التعليمية الجاهزة

الهندسة وتوضيح خصائص المفاهيم والمهارات والقواعد  وشرائها الستخدامها في تدريس

  .الهندسية

ويتمثل  في البرامج المعدة والمجهزة لتدريس الهندسة باإلضافة لبرنامج العرض  : الحاسوب

Power Point. 

  فعالية استخدام الوسائل التعليمية 4:1:2

وفعالة في الوقت نفسه ال بد أنه  حتى تكون الوسائل التعليمية مفيدة ) 2008(يرى شواهين  -

 :من توفر أمور عدة منها

وجود فكرة عن خبرات الطلبة السابقة لدى المعلم ليتسنى له اختيار نوع الوسيلة التعليمية  -

 .المناسبة لهم للمساهمة في عرض المفاهيم والعالقات الرياضية

 .صة الصفيةتدرب المعلم على إعداد الوسائل التعليمية بنفسه واستخدامها قبل الح -

 .توضيح خطوات العمل بالتفصيل للطلبة عند استخدام وسيلة تعليمية معينة -

 .كتابة بعض الملخصات على السبورة عند شرح درس معين باستخدام الوسائل التعليمية -

قيام الطلبة باستخدام الوسيلة التعليمية عدة مرات والطلب منهم إن أمكن أن ينتجوها  -
 .بأنفسهم

 .دام الوسيلة التعليمية في زيادة تحصيل الطلبةتقويم أثر استخ -

استخدام وسائل تعليمية تصلح ألكثر من موضع دراسي واحد  وكذلك أن تكون مصنوعة  -
 .من الخامات الموجودة في بيئة الطالب

أنه ليس بالضرورة أن تكون الوسيلة التعليمية مفيدة في ) 1997(وقد أضاف أبو زينة 

تؤثر سلباً على  ،غير المناسبة أو التي ال تستخدم بالشكل الصحيحفالوسيلة  ،عملية التدريس
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وقد بين ان هناك  ،وأن الوقت والمكان المناسبين يؤثران في نجاح الوسيلة التعليمية ،عملية التعلم

كثرة اعداد الطلبة  :بعض العوامل التي تؤثر على نوعية الوسيلة التعليمية وكيفية اختيارها وهي

، الفروق الفردية بين المتعلمين ، باإلضافة الى تغير أهداف تدريس الرياضياتو ,  في الصف

التقدم العلمي والتقني وتسارع المعرفة حيث أصبح من الضروري استخدام التكنولوجيا وايضا

 .كالحاسوب في عملية التدريس حتى يتمكن المعلم من اكتساب المعرفة بفعالية

  الوسائل التعليميةاألهداف العامة الستخدام  5:1:2

 :امة الستخدام الوسائل التعليمية وهي كمايلي األهداف الع) 2001(مقدادي  ذكر

 .تزيد دافعية المعلم الكتساب المزيد من المعرفة -

 .تساعد في تكوين المفاهيم وفهم العالقات والعمليات وإتقان المهارات الرياضية -

 .قبل المعلم تساعد في تنمية المبادرة الذاتية واإليجابية من -

 .تساعد في تنمية  بعض المقدرات لدى المتعلم مثل اإلبداع واالبتكار وصناعة النماذج -

تساعد في تنمية بعض االتجاهات مثل التذوق الفني وزيادة االهتمام بالتعلم واحترام  -

  العمل واالنجاز 

  قواعد استخدام الوسائل التعليمية 6:1:2

القواعد التي يجب مراعاتها عند استخدام الوسائل التعليمية الى ) 2002(السلطاني   يشير

  :وهي كالتالي

 االبتعاد عن السطحية  في استخدام الوسائل .1

  عدم ازدحام الدرس بالوسائل الدرس الواحد وبدون تخطيط .2

 :مالءمة الوسيلة لمستويات التالميذ العقلية وخبراتهم .3
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 اختيار الوسائل المناسبة لألهداف التعليمية .4

 تكون الوسيلة جزءاً متكامالً من الموقف التعليميأن  .5

  استخدام الوسائل التعليمية في اطار اسلوب النظم كما في الشكل) 2011(يبين الدعيلج و

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  استخدام الوسائل في إطار أسلوب النظم) 4:2(شكل 

  معيقات استخدام الوسائل التعليمية 7:1:2

  :استخدام الوسائل التعليمية في المدارس هيمن األمور التي حدت من 

عدم إيمان بعض المعلمين بجدوى الوسائل التعليمية في عملية التعلم واعتبارها عند البعض  -

 .األخر مضيعةً للوقت

, عدم معرفة المعلمين بطرق استخدام الوسائل ومجاالت استخدامها وشروط  هذا االستخدام  -

 .هذه المعرفة شاملة لجميع الوسائل التعليميةوفي حالة وجود المعرفة فال تكون 

 � F.F81 ا5هFاف ا�')*آ(
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وال سيما في مجال األجهزة , عدم امتالك المعلمين لمهارات استخدام الوسائل التعليمية  -

 .واآلالت التعلمية

 .عدم امتالك المعلمين لكفايات االختيار المناسب للوسائل التعليمية لتحقيق األهداف المناسبة -

 .تصليحها في حالة عطبها في أثناء االستعمال وبعدهسوء صيانة الوسائل وحفظها و -

 )2002، السيد. (صعوبة الحصول على الوسائل التعليمية المناسبة لتحقيق األهداف المحددة -

أهم المعيقات التي تقلل من إلى توصل أن ) م 2002(عودة   وفي دراسة أجراها

وندرة وجود , بالشاشات الالزمة للعرض استخدام الوسائل التعليمية ندرة تجهيز الغرف الصفية 

وقلة إعطاء , وقلة الوسائل التعليمية الحديثة والمتطورة , اختصاصي في الوسائل التعليمية 

واإلكثار من استخدام السبورة وبعض ,حوافز للمعلم المتميز في مجال استخدام الوسائل التعليمية 

ة إشراك المعلم في تصميم المنهاج ووصف وندر, الصور كوسيلة تعليمية في منهاج الرياضيات 

                                                 .الوسيلة التعليمية

  الحاسوب كوسيلة في تعليم الرياضيات 8:1:2

 )NCTM(اعتمد المجلس القومي لمعلمي الرياضيات في الواليات المتحدة االمريكية 

National Council of Teachers of Mthematics   مبدأ التكنولوجيا كواحد من المبادئ

على ضرورة استخدام التكنولوجيا في "التي تقوم عليها الرياضيات المدرسية وينص هذا المبدأ 

تعليم وتعلم الرياضيات وعلى رأسها الحاسوب واآلالت الحاسبة لما لهما من وافر األثر في 

والقدرة على القيام بالعمليات الحسابية بدقة  ،وتسهيل تنظيم وتحليل البيانات،تحسين تعلم الطلبة

  )NCTM, 2000". (والمساعدة على البحث في كافة فروع الرياضيات  ،وسرعة

مساعدين هامين للتعلم في  حاسوبوالتكنولوجيا التي ترتبط بال الحاسوب حيث أصبح

يبات والتمارين ويستخدم الكمبيوتر بواسطة المعلمين لتزويد الطالب بالتدر ،المرحلة الثانوية

ولجدولة األنشطة التعليمية  ،ولتخزين وتحليل البيانات عن تقدم تعلم الطالب ،الختبار الطالب
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ويكتب ويستخدم المعلمون والطالب برامج الكمبيوتر لحل المشكالت ولنمذجة  ،المتنوعة

  . )(H. Bel, 1978العمليات العلمية واالجتماعية ولمحاكاة المواقف الفيزيقية المعقدة 

أوضح أن من أهم اسباب استخدامنا للحواسيب بشكل ) 2007(في دراسة اجراها جبر 

إذ بوساطتها نعمل على تقليل تكلفة األعمال المنجزة وتحسن  ،تقليل التكلفة ،عام اختزال الوقت

واستخدام الحاسوب ال يؤثر فقط في كيفية تعليم وتعلم الرياضيات لكنه يسهم أيضا في  ،النوعية

  . م محتوى منهاج الرياضياتتنظي

أن من االسباب التي تجعل من المعقول أن نتوقع  )H.Bell,1987( في حين بين بيل

نجاحاً الستخدام الكمبيوتر في تعلم الرياضيات بالرغم من عدم نجاح التكنولوجيا المتقدمة 

  :االخرى ما يلي

يعمل على تحسن اتجاهات الطلبة نحو  لحاسوبنجاح وشعور الطالب بالسمو حيث أن ا .1

 الرياضيات ويجعلهم يتعاملون معه كمحللين وخبراء في الكمبيوتر 

التحكم في بيئة تعلمه حيث أن معظم استراتيجيات التعلم المستخدمة تضع الطالب في  .2

في حين أن الكمبيوتر يضعهم في دور المتحكم فيما يقوم به الكمبيوتر  ،مواقف سلبية

 .هم دور نشط ومشاركة وإدارة بيئة التعلم ذاتهاويصبح ل

في المدارس حيث يساعد الطلبة على تحقيق الذات  لحاسوبالتعليم والدافعية الستخدام ا .3

وكثير من الطالب يحبون ابتكار برامج كمبيوتر والقيام بتشغيله سواء عن طريق برامج 

 .رتياحيعدونها بأنفسهم او برامج جاهزة مما يشعرهم بالمتعة واال

حاسوب أن ال) 2005( كوسيلة تعليمية فقد ذكر سالمة الحاسوبأما بالنسبة السخدام 

وسط تعليمي كغيره من الوسائط إال أن له مميزات تربوية وتعليمية وتربوية مختلفة تمام 

االختالف مما يجعله وسيطاً مثالياً في مساعدة المعلم في الدرس ومع تطور البرمجيات تم إعداد 

تعليمية مثالية تشمل الصوت والصورة والحركة مما يدخل البهجة والثقة على الدرس دروس 

  .ويحقق التفاعل االيجابي بين الطالب والمادة التعليمية
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أن ) 2001(أما فيما يتعلق بعالقة الحاسوب في تدريس الهندسة فقد أوضح الصادق 

بإنتاج برامج الحاسوب التي  ووجوب االهتمام ،للحاسوب فعالية في تدريس موضوعات الهندسة

  .  تتيح للطلبة فرصة التفاعل معها من خالل أنشطة يشاركون فيها فعالً

وقد أظهر الحاسوب قدرة فائقة على عرض األشكال والمجسمات الهندسية من خالل 

وغيرها   Paint , Logoوخاصة الرسم  مثل برنامج  ،البرامج الحاسوبية المميزة في الهندسة

حيث تتيح هذه البرامج للمعلم عرض ورسم االشكال الهندسية  ،ج الهندسية المختلفةمن البرام

وشاشة   Data Showويستخدم  ،والمجسمات التي يتعذر رسمها احياناً باستخدام الورقة والقلم

  .)2005 ،أبو لوم(ذلك  بعرض وحاسوب خاص 

  أنواع البرمجيات الحاسوبية  1:8:1:2

التعليمية تلك الدروس أو الرزم أو األنشطة التي جرى تنظيمها حيث يقصد بالبرمجية 

وانتاجها وحوسبتها لتحقيق أهداف محددة  في موقف تعليمي تعلمي موصوف ولجمهور محدد 

  :ومن أهم هذه البرمجيات ما يلي .من المتعلمين

 Tutorialsالتدريس الخصوصي  .1

  Simulation & Role Playingالمحاكاة وتمثيل األدوار  .2

  Problem Solvingحل المشكالت أو المسائل  .3

  Drill & Practiceالتدريب والممارسة  .4

  Diagnostic & Treatmentالتشخيص والعالج  .5

  Instructional Games االلعاب التعليمية  .6

 .)2005  ،سالمة(   Dialogueالحوار التعليمي  .7
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  :الرياضيات المدرسية  ما يليومن االمثلة على البرمجيات الحاسوبية المستخدمة في 

1. Microsoft math 2007 هو برنامج لحل مسائل الرياضيات مع توضيح خطوات الحل 

2. Universal Math Solver  هو برنامج لحل المسائل الرياضية حتى لو كانت مأخوذة

 من الكتاب او حديثة

مصمم بأيد فلسطينية من قبل وزارة التربية والتعليم  حيث من  ،برنامج راسم االقترانات .3

 )2012مسعود،(.خالله نستطيع رسم أي منحنى وإجراء العمليات على االقترانات

حاسوبي مستخدم بشكل واسع في حقل الرياضيات  برنامجهو )Mathematica( برمجية .4

 ،جميع فروع الرياضيات تقريباحيث يعالج البرنامج  ،والفيزياء والهندسة والعلوم المختلفة

التكامل  ،حل المثلثات, حل المسائل الجبرية  ،وحل المعادالت ،ويتمتع بإمكانيات الرسم

باإلضافة الى إمكانية السماح بالتعديل أو بناء  ،الخ...المتسلسالت والمصفوفات, والتفاضل 

 )2012مسعود،(.معلومات إضافية

   :حيث تتضح خصائص ومميزات البرمجية فيما يلي ،GeoGebraبرمجية  .5

  GeoGebraخصائص ومميزات برمجية  2:1:8:1:2

لمنهج المعتمد من وزارة التربية اهو برنامج مبني على المعايير العلمية للرياضيات و 

مع فريق عمل دولي Hohenwrter)  (Markusور هذا البرنامج طَ  ،عنه والتعليم وليس بديالً

م بطريقة  تمكن الطلبة من تطوير فهم عميق ، مصم)جامعة فلوريدا اتالنتك(المبرمجين من 

وهو عبارة  .للنظريات  والحقائق الرياضية من خالل التطبيق العملي واكتشاف المفاهيم بنفسه

ويشمل كافة  ،عن مجموعة من األدوات التي تسهم في اكساب الطالب المهارات الرياضية

ة لجعل عملية التعلم سهلة وشيقة وحيث يبني الطالب باستمرار على تعلمه المعينات الالزم

  )(Hohenwrter,2012. وهذا يتفق تماماً مع المنحى البنائي للتعلم ،السابق
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  فلسفة البرنامج  -

البرنامج مبني على قناعة راسخة وإيمان عميق بأن كل طالب يستطيع تعلم الرياضيات 

وعمل على حل مسائل ذات مستوى مناسب لقدراته بالسرعة التي  ،إذا أعطي الفرصة لتعلمها

 Learning by(كما أن البرنامج يستند على مفهوم علمي يعتمد على التعلم بالممارسة  .تناسبه

doing ( فالرياضيات تحتاج إلى الكثير من الممارسة إلتقان مهاراتها واستيعاب مفاهيمها والربط

وعليه فإن إتاحة الفرص الكافية للممارسة يجعل تعلم الطالب  ،بين هذه المهارات والمفاهيم

ثم ينتقل تدريجياً إلى المسائل  ،فالطالب يبدأ بحل مسائل تالئم قدراته .للرياضيات أمراً ممكناً

فإن الرهبة من , وبالتالي  .األكثر صعوبة بعد أن يكون قد أتقن التعلم السابق الالزم لحلها

 GeoGebraبرنامج يعني شعارو.في القدرة على تعلمها تزول تدريجياًالرياضيات وعدم الثقة 

الدليل ( .أن الطالب يصل بنفسه للمفهوم الرياضي قبل أن يصل إليه المفهوم من المعلم

  )2012اإللكتروني لبرنامج جيوجبرا،

  GeoGebra)( أهداف برنامج -

  :يهدف هذا البرنامج الي مايلي 

  .المفاهيم وتجسيدها بطريقة محسوسةمساعدة الطالب على إدراك ) 1

  .مساعدة الطالب على ربط األفكار الرياضية  ببعضها) 2

  .مساعدة الطالب على ربط الرياضيات بالحياة من خالل توظيفها بمسائل حياتية) 3

  .بناء ثقة الطالب بنفسه وبقدرته على تعلم الرياضيات) 4

  .تنمية مهارة التعلم الذاتي) 5

  .الطالب في الرياضياتتحسين تحصيل ) 6

  .تنمية مهارات التفكير) 7
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  .تنمية اتجاهات إيجابية نحو الرياضيات) 8

  )2012تكنولوجيا التعليم العربي،(.إتاحة الفرصة لكل طالب إلبراز أقصى إمكاناته) 9

  ) (GeoGebraالمحاور التي يغطيها الجيوجيبرا 

الوطني لمعلمي الرياضيات  يغطي البرنامج معظم المحاور التي حددها المجلس 

)NCTM (وهي كالتالي:  

 القياس  .1

 الهندسة  .2

 الجبر  .3

ويقوم على نظام تشغيل ويندز و  لحاسوبهو برنامج مجاني يعتمد على لغة الجافا في ا -

وذلك ألن هذا البرنامج مترجم الى  ؛ لينكس  ومدعوم بقاعدة جماهيرية كبيرة الماك و ايضاً

يبه على وسائل تقوم بالتشارك والبناء عن طريق الشبكة وتم ترك ،أكثر من خمسين لغة

باإلضافة الى امكانية  ،العنكبوتية باإلضافة الى أنه قابل للتطور المتسارع مع الزمن

استخدامه عبر االنترنت او باستخدام الكمبيوتر مباشرة ويتوفر فيه تقنيات تدعم ورشات 

جهزة التلفون الذكية ألية الذكية مثل اويدعم األجهزة اإللكترون .العمل والعمل الجماعي

وقد حاز البرنامج على العديد من الجوائز األوروبية واألمريكية منها الجائزة ). IPad(و

  (geogebratube,2012).األوربية واأللمانية للبرمجيات التعليمية

فهو قاعدة بيانات رياضية ديناميكية تهدف في تعليم وتدريس الرياضيات من مستوى  -

 .ويجمع بين الجبر والهندسة والتفاضل والتكامل. المتوسط في المدارس الى مستوى الكليات

 :من ثالث نوافذ مختلفة العناصر وهي GeoGebra)(يتكون برنامج  -

  Graphic Viewالنافذة الرسومية 
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  Algebra Viewالنافذة الجبرية 

  Spread sheat Viewنافذة ورق البيانات 

أو من خالل ورقة البيانات  ،الرياضية بطرق مختلفة بيانيا وجبرياًوذلك لتمثيل العناصر 

وتكون هذه النوافذ مرتبطة مع بعضها البعض لنفس العنصر الرياضي بغض النظر عن النافذة 

فأي تغير يحدث في أي من النوافذ يتم تحديثه تلقائياً في  ،التي تم إنشاء العنصر الرياضي بها

 )(GeoGebra إلى واجهة برنامج)5:2(ويشير الشكل ) (ghandoura,2012 النوافذ األخرى

  والنوافذ التي يتكون منها

  
  GeoGebraنوافذ برنامج )  5:2( شكل

  :هي )GeoGebra(المجاالت التي يعالجها برنامج 

  .الهندسة الفعالة .1

  مخاريط  ،وظائف ،مضلعات ،دوائر ،)أسهم وإشارات(خطوط  ،نقاط .2
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  .بطريقة الجبرهو برنامج هندسي يعرض  .3

  .دوائر ،النقطة الوسطى  ،نقاط التقاطع ،خطوط متوازية ،بناء .4

  .الزوايا ،األماكن ،المسافات ،قياسات .5

  .رسوم متحركة .6

  .صندوق النص .7

  .أزار السيطرة النصية .8

  .جميع المواضيع الموجودة يمكن كتابتها بالضغط عليها وتطويرها .9

  .تمدد ،تشارك ،اتساع ،انعكاسات ،ترجمة ،هندسة تحويلية .10

  .صور ثالثية األبعاد .11

  .رسم بياني ثالثي االبعاد ،الرسم البياني .12

االرقام الصعبة حيث يمكن عرضها جبرياً  ،المسائل الصعبة والسهلة ،االشتقاق والتكامل .13

  .الرياضيات المنفصلة ،المصفوفات ،المتجهات ،المجموعات ،الجبر التخطيطي ،وهندسياً

احتماالت  ،احتماالت التوزيع المتعدد ،حسابات احتمالية ،األرقام العشوائية ،االحصاء .14

والعديد من االستخدامات الرياضية المختلفة فهذا موجز .اختبار النظريات ،الرسم البياني

مجتمع التنمية المهنية لمشروع الرياضيات (.هذاالبرنامج الستخدامات مختصر

  ) 2012والعلوم،

ترى أنه من الممكن أن يكون مناسبأ لتدريس  وقد أختارت الباحثة هذا البرنامج ألنها

 ،حيث أنه يتناسب والمستوى العقلي والفكري للطلبة ،وحدة الدائرة لطلبة الصف التاسع األساسي

حيث أنهم درسوا مادة التكنولوجيا في سنوات دراسية سابقة ولديهم الخبرة الكافية للتعامل مع 
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تميز بها هذا البرنامج عن غيره من البرمجيات  باإلضافة الى المميزات التي,  هذا البرنامج

  .الى كيفية  رسم البرنامج للدائرة ومماس الدائرة) 6,2(يشير شكل .األخرى

  

  للدائرة ومماس الدائرة   GeoGebraرسم برنامج) 6:2(شكل 

  تدريس الهندسة  9:1:2

فقد كانوا يقومون  ،تعني قياس األرض عند المصريين القدماء  Geometryكلمة هندسة 

  .بتقسيم أراضيهم بعد فيضان النيل كل عام إلى أشكال هندسية مختلفة الشكل

حيث أن هندسة  ،أما اإلغريق فقد حولوا الهندسة إلى شيء آخر غير قياس األرض

ومن أشهر  ،المنطقي وليس استخدام القياس والتجريب على استخدام التفكيرساًتمد أسااإلغريق تع

ندسة على االطالق فيثاغورث الذي تتلمذ على يد طاليس الذي يعتبر أول من استخدم علماء اله

  .البرهان المنطقي في دراسة الهندسة

 ،حيث يشاهدها الجميع )المحسوسة(تحتل الهندسة الجزء األكبر من الرياضيات الواقعية 

ى والتي تعد ويستطيع الطالب اإلحساس بها على العكس من بعض المواضيع الرياضية األخر

لذا معظم المفاهيم  ،وليس من السهل على الطالب التعامل وخاصة الجبرية منها ،تجريدية بالكامل

الهندسة مفاهيم فيزيائية يسهل التعامل معها وتعليمها بيسر وسهولة إذا احسن المعلم استخدام 

للهندسة والقياس  حيث أن من السمات المميزة , الوسائل التعليمية الالزمة لفهمها وإتقانها 

استخدامها للوسائل التعليمية المعينة والموضحة لمفاهيمها وقواعدها الهندسية المختلفة وعلى 

  .)2005 ،أبو لوم( جميع مستويات هذه الوسائل
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فهي من اهم فروع الرياضيات التي تساهم في تحقيق أهداف تدريسها  ؛ لما تقوم به من 

ولهذا اعتبر المجلس القومي  ،األساسية الضرورية للحياة العمليةتزويد المتعلمين بالمهارات 

أن تدريس الهندسة  يؤدي إلى  ،بالواليات المتحدة األمريكية ) NCTM(لمعلمي الرياضيات  

وهما مهارتان أساسيتان لفهم محتوى وفروع  ،تنمية مهارتي اإلدراك المكاني واالستكشافي

 ،هندسة  يساعد الطالب على تحسين طريقة تفكيرهمكما أن تدريس ال ،الرياضيات األخرى

كما تنمي فهم  ،واكتشاف أساليب تفكير سليمة ،واستنباط النتائج ،وتدريبهم على ربط الحقائق

  .)2000 ،أبو عميرة( الطالب وإدراكهم للخواص الهندسية

أن الهندسة تعد واحدة من  ،ويشير في تقريره عن المهارات األساسية في الرياضيات

 ،فالتالميذ يحتاجون لتعلم المفاهيم المستقيم والتوازي والتعامد ،المهارات االساسية في الرياضيات

ومعرفة  ،ومعرفة الخواص األساسية لألشكال الهندسية البسيطة خصوصاً تلك المتصلة بالقياس

  .)2009 ،المليجي(مهارات حل المشكلة 

  :وهي كما يلي  K2 -12معايير لتدريس الهندسة للصفوف  )NCTM(وصدر عن  

 .المجسماتتحليل خصائص ومميزات األشكال الهندسية ثنائية و .1

 .استخدام هندسة اإلحداثيات في تعيين المواقع .2

 .استخدام الصور والنماذج الهندسية في حل المسائل .3

 .فهم صفات األشياء القابلة للقياس وعمليات القياس .4

  .)2006  ،الهويدي(القياس تطبيق التقنيات المناسبة واألدوات لوصف  .5

أن الهندسة في المرحلة  ،2007جاء في المؤتمر العلمي السابع الرياضيات للجميع 

بما تحتوية من مفاهيم مرتبطة باألشكال الهندسية وخواصها وتطبيقات على التوازي ساسية اإل

الموضوعات لم اإلنعكاس و اإلنتقال والدوران وغيرها من و والدائرة وتمثيلها وبعض خواصها

وإنما إبداع نماذج ألشكال ثالثية األبعاد  ،يعد الهدف من دراستها هو االكتفاء بمحاولة التحصيل
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وتوصل التالميذ الكتشاف براهين  ،يدوياً والتوصل الى تعميمات مجردة ذات صلة بهذه األشكال

   .أخرى وعالقات وفروض حدسية

تربط بين الهندسة الملموسة  ساسيةأن هندسة المرحلة األ) 1984( وقد ذكرت  خضر

وبين هندسة المرحلة  ،الخاصة بوصف االشكال الهندسية والعالقات بينها في المرحلة االبتدائية

لذلك يجب على المدرس أن  يراعي تدريس هندسة  ،الثانوية التي تختص بالمعالجة التجريبية

ة لمفاهيم الهندسة إلى المعالجة من المعالجة الحدسي يجيالمرحلة اإلعدادية االنتقال التدر

ومن هنا تبرز أهمية الوسائل التعليمية إلتمام عملية الربط بين الهندسة االبتدائية  ،التجريدية

  .ة حلقة وصل بين المرحلتينساسيوالهندسة الثانوية  باعتبار أن الهندسة في المرحلة األ

تشير إلى  ساسيةمرحلة األأن المناهج المتطورة لل)  2000( أبو عميرة في حين أضافت

  :أن  األهداف الخاصة بتدريس الهندسة لهذه المرحلة هي

حتى يصبح الطالب أكثر قدرة على التعامل مع  ،تقديم القدر المناسب من المفاهيم الهندسية .1

 .البيئة

الوصول بالطالب الى المستوى المالئم من الدقة والسرعة في إجراء العمليات وحل  .2

 .المسائل

 .االعتماد على النفس في اكتساب الخبرة والمعرفة واستخالص النظريات وتطبيقها .3

وميولهم  ،واستعداداتهم ،ومواهبهم ،تقوية روح االبتكار والكشف عن قدرات الطالب .4

 .ورعاية ذوي المواهب منهم

 .تقوية روح االبتكار والكشف عن قدرات الطالب .5

هناك ثالثة جوانب للتعلم في الهندسة  بين أن) 1998(وفي دراسة أجراها  اسماعيل 

  :وهي
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بأنه تجريد أو  :ويعرف المفهوم ،وهي أساس العملية التعليمية في الرياضيات :المفاهيم .1

 .صورة عقلية للخواص المشتركة بين مجموعة من االشياء

فالبد أيضا من دراسة العالقات  ،دراسة المفاهيم ال تكفي وحدها :"التعميمات" العالقات  .2

 .القواعد أو القوانين أو العالقات بين مفهومين أو أكثر :رياضية بأنهاال

وتُعرف  ،إذا تم اكتسابها وتحسينها ،المهارة تُسهل عملية تعلم الرياضيات :المهارات .3

وتتصف هذه القدرة  ،قدرة من قدرات اإلنسان على القيام بعمل ما :المهارة بأنها

 .بالسرعة والدقة

أنه من أهم أهداف تدريس المفاهيم والتعميمات )  2004(الغامدي  قد أوضحو

  :والمهارات األساسية في الهندسة ما يلي

 .وأنواعها والتعامد والتوازي ،الزوايا ،الخط ،النقطة :مثل ،التعرف على المفاهيم األولية .1

واألشكال  ،المنحنى المغلق والمضلع :التعرف على األشكال الهندسية والمستوية مثل .2

 .والمثلث ،ةالرباعي

 .اكتساب المهارة في تطبيق خواص االشكال السابقة في مختلف المواقف .3

 .والتمهيد للتفكير االستداللي ،على ممارسة طرق التفكير االستقرائي لمتعلممساعدة ا .4

في إثراء دراسة الحساب من خالل استخدام األشكال   ،استخدام هذه المفاهيم الهندسية .5

 .في تمثيل عالقات وعمليات ،الهندسية

 .واليومية بعامة ،استثمار ما تعلمه الدارس في الهندسة في حياته المهنية بخاصة .6

أن أحد صعوبات تعلم الهندسة تعود في جانب  منها الى المعلم حيث  Van Hellيعتقد 

وموضوعات هندسية بلغة قد ال يفهمها الطالب حيث يتحدث المعلم على  ،يقوم بشرح دروس
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ويتضمن نموذج فان هيل للتفكير  ،مستوي معين ولكن الطالب يفكرون على مستوى آخر

  :الهندسي خمسة مستويات رئيسة هي

  Viualizationويسمى المستوى التصوري  :المستوى األول

  Analysisالمستوى التحليلي   :المستوى الثاني

   Deduction Informalشبه االستداللي  :المستوى الثالث

    Deduction Formalمستوى االستداللي المجرد :الرابع المستوى

  )2005سالمة، (Rigor deduction المستوى االستداللي  المجرد الكامل   :المستوى الخامس

األسباب التي ربما  أدت الى ضعف الطالب في الهندسة )  2004(الغامدي ذكروقد 

  :أثناء تعلمهم الهندسة وهي كما يلي وجود بعض األخطاء الشائعة التي يقع فيها الطالب :ومنها

 .أخطاء في التمييز بين األشكال المجسمة المختلفة .1

 .أخطاء في التمييز بين األشكال المستوية .2

 .أخطاء في بعض المفاهيم األساسية .3

 .أخطاء في طرق استخدام األدوات الهندسية .4

 .أخطاء في رسم شكل هندسي بشروط معينة .5

سبب  هذه األخطاء قد  يكون  هو اعتماد المعلمين على اسلوب واحد في التدريس  نإ

وعدم إحساس ،وعدم التنويع في اساليب واستراتيجيات التدريس ،والتركيز على الطريقة التقليدية

وعدم ارتباطها بميولهم ورغباتهم  ،الطلبة بقيمة الرياضيات وخاصة الهندسة في حياتهم

وربما يكون اسلوب عرض المحتوى الرياضي في الكتب المدرسية سبباً لهذه  ،وحاجاتهم الحياتية

  .األخطاء ؛ حيث يكتفي بشرح المادة الرياضية يتبعها التمرين التطبيقي
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  :أن صعوبات تدريس الهندسة تتمثل في) 2007(سليمان  إضافة الى ذلك ذكرتو

 .الحاجز اللغوي بين التالميذ والمعلم .1

على فهم األشكال الهندسية وخواصها وضعف استيعابهم للمفاهيم عدم قدرة التالميذ  .2

 .والعالقات

هدفت الى تحديد  )Adolphs, 2012(وفي دراسة  أجراها أدولفس في نيجيريا  

واختيار الطرق والعوامل التي قد  ،العوامل التي قد ثؤثر على صعوبة دراسة وتعليم الهندسة

توصل الى أن  ،ت وتقلل من مستوى هذه الصعوبةتؤثر على صعوبة تعليم وتدريس الرياضيا

وضعف في  هو ضعف المعلمين في علم الهندسة، ،من أهم اسباب صعوبة دراسة وتعليم الهندسة

ال  ،أساسيات الرياضيات لدى الطلبة بحيث ال يملكون القدرة على طرح المشكلة الرياضية وحلها

باألضافة الى قلة الحوافز من قبل  ،يمتلك الطلبة اتجاهات ايجابية نحو دراسة الرياضيات

   .المعلمين

برنامج  مثل والبرمجيات الحاسوبيةلذلك حاولت الباحثة استخدام بعض الوسائل التعليمية 

  GeoGebra راجية انها ستساعد في التغلب  على بعض هذه   ،لوحات هندسية وغيرهاو

وتساعد المعلمين في معالجة  ،خطاء والصعوبات التي تواجه الطلبة أثناء تعلمهم للهندسةاأل

   .بعض األخطاء  وتذليل الصعوبات في تدريس الهندسة

  التحصيل الدراسي  10:1:2

  تعريف التحصيل الدراسي  1:10:1:2

للتحصيل الدراسي على أنه ) 1999,يبي طال(تعريف )  401:2004(اهللا  نصر ذكر

ليصل إليه  ،مستوى من اإلنجاز أو الكفاءة أو األداء في التعليم والعمل المدرسي أو الجامعي

ويجري تقدير هذا  ،المتعلم خالل العملية التعليمية التي يشترك فيها مجموعة من الطالب والمعلم

أو عن طريق استخدام االختبارات المختلفة ،التحصيل  بواسطة المدرسين بصورة شفوية
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وقد يكون التحصيل ناتجاً الداء الطالب لعمل أو مهمة معينة يتم التركيز فيها  ،صة لذلكالمخص

  .على الناحية األكاديمية والكيفية

على أنه  :التحصيل ) 401:2004(كما ورد في نصر اهللا ) 1989(ف الدباغ أيضا عر

والذي يعبر عن حصيلة معينة  ،المعدل التراكمي الذي يحصل عليه الطالب في مرحلة تعليمية

ويتم هذا بعدة طرق وأساليب  ،ومحددة من المعلومات ومدى استيعابها من حيث كميتها وكيفيتها

منها ؛ اختبارات التحصيل المننة أو بواسطة تقييم المعلمين اليومي الكتابي والشفوي  أو إجراء 

  .االمتحانات المختلفة

ان التحصيل الدراسي هو عبارة عن النتيجة إلى ) 401:2004(ولقد توصل نصر اهللا 

والتي تضم جميع النتائج التي حصل  ،العامة التي يحصل عليها الطالب في نهاية العام الدراسي

في كل موضوع  ،وفي نهاية السنة الدراسية ،وفي كل فصل ،وفي كل شهر ،عليها  في كل يوم

ب في في هذا الموضوع نقاط حيث يحدد التحصيل الدراسي للموضوع الواحد مستوى الطال

والتحصيل اإلجمالي الذي يصل إليه القرار في جميع المواد عن طريق  ،الضعف والقوة لديه

تعليم المعلم الشفهي أو الكتابي اليومي أو الشهري الذي يعتمد على إجراء االختبارات 

  .واالمتحانات الخاصة

يستطيع الطالب القيام به  أن التحصيل الدراسي هو ما) Rivkin,2010(يذكر ريفيكن 

ويتضمن هذا المفهوم الكفاية والمعرفة التي  ،أو منهج معين ،فعلياً بعد إنهاء دراسة برنامج ما

  .اكتسبها الطالب بعد تخرجه نتيجة لدراسته مجموعة من المناهج والمواد الدراسية المختلفة

  :مما سبق ترى الباحثة أن التحصيل الدراسي  يشمل ما يلي

 مقدار ما يحققه الطالب من الكفاية والمعرفة  -

 .حصيلة ما يحققه الطالب من معلومات ومدى استيعابه لها كميا وكيفياً -

 .النتاج المتحصل بعد عملية التعلم -
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 .يقاس باالختبارات واالمتحانات الخاصة -

  أسباب تدني تحصيل الطالب في الرياضيات  2:10:1:2

 Add(أبرز في كتابه المعروف )Kline(التربوي كالين العالم أن ) 2010(ذكر سبيتان 

Why Jonny Can't(  ن المآخذ عليها والتي تؤدينقده على المناهج التقليدية في الرياضيات وبي

  :إلى تدني تحصيل الطالب في الرياضيات  وأهمها

لمهارات ليدي في تدريس فقد كان هدف المنهاج التق ،التركيز على التدريب اآللي والحفظ .1

وتزويدها من خالل التدريب والتكرار دون التركيز  الحسابية وحفظ القواعد والنظريات

 .على الفهم والتطبيق

 .ظهور المفاهيم والحقائق والعمليات منفصلة عن بعضها البعض .2

وعدم توخي الدقة الرياضية الواجب توفرها في  ،مراعاة الدقة والوضوح في التعبير قلة .3

 .المدرسيةالمناهج والكتب 

احتواء المناهج والكتب التقليدية على بعض الموضوعات عديمة الجدوى أو التي فقدت  .4

 .أهميتها وقيمتها

 .تحاشي المناهج والكتب التقليدية وكتبها ذكر البرهان الرياضي اال في الهندسة .5

 .افتقار المناهج والكتب المدرسية إلى عنصر الدافعية والتشويق .6

ج  المدرسية لمواكبة التطورات الحديثة التي تلبي متطلبات العصر افتقار الكتب والمناه .7

 .وحاجات األفراد و المجتمع

 ،استخدام الوسائل واالساليب القديمة التي اثبتت عدم فاعليتها في تدريس الرياضيات .8

 .والعزوف عن استخدام األساليب والطرائق البديلة
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فإن ضعف المعلم مهنياً ينعكس على تحصيل لذا  ،إعداد المعلم إعداداً  مهنياً كافياً ضعف .9

   .الطالب وتدني مستواهم وتحصيلهم في الرياضيات

  الدراسات السابقة  2:2

في تعليم الرياضيات موضع  والبرمجيات الحاسوبية  ستخدام الوسائل التعليميةكان إل

ولقد تناولت غالبية  ،وقد أجريت العديد من الدراسات في هذا المجال ،اهتمام الكثير من الباحثين

والعديد  ،الدراسات واقع استخدام الوسائل التعليمية في تدريس الرياضيات ومعيقات استخدامها

و دمجت بين استخدام أ, رعلى االكث ام وسيلة او وسيلتينمن الدراسات تركزت حول استخد

وألن استخدام أي  إستراتيجية تعليمية البد  ،الوسائل التعليمية واالستراتيجيات التعليمية المختلفة

أن يسبقه اإلعداد الجيد والمسبق للوسائل  التعليمية التي تتناسب واإلستراتيجية المستخدمة في 

لم تعمد الباحثة في دراستها إلى االلتزام بأي , المواضيع الدراسية وخاصة الرياضيات 

حرية الوصول للمعرفة  الرياضية  بما  وإعطاء الطالب والمعلم, إستراتيجية في التدريس 

  .يتناسب وقدرته العقلية دون االلتزام بأي إستراتيجية تعليمية

  :فقد قسمت الباحثة هذه الدراسات الى المحاور التالية

  .في تدريس الرياضيات والبرمجيات الحاسوبية واقع استخدام الوسائل التعليميةدراسات  :اوالً

 الهندسةفي تدريس  والبرمجيات الحاسوبية وسائل تعليميةالم دراسات في استخدا :ثانياً

  واالقترانات

األعداد والعمليات  تدريس في دراسات في استخدام الحاسوب والبرمجيات الحاسوبية :ثالثاً

  والجبر الحسابية

االحصاء دراسات في استخدام الوسائل التعليمية والبرمجيات الحاسوبية في تدريس : رابعاً

  واالحتماالت والمنطق
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الرياضية  عرفةالم في في استخدام الوسائل التعليمية والبرمجيات الحاسوبيةدراسات : خامساً 

  .التفكير الرياضيو

دراسات في أثر استخدام الوسائل التعليمية والبرمجيات الحاسوبية على تحصيل الطلبة : سادسا

  في الرياضيات

  في تدريس الرياضيات  والبرمجيات الحاسوبية التعليميةدراسات واقع استخدام الوسائل  1:2:2

يتناول هذا المجال الدراسات التي ُأجريت حول الوسائل التعليمية ؛وذلك من حيث 

ووجهة نظر الطلبة اتجاه استخدامها  ،معيقات استخدامها وواقع استخدامها في تدريس الرياضيات

ومدى دراية المعلمين بمعايير تصميم الوسائل التعليمية واتجاهاتهم نحو  ،في دراسة الرياضيات

  : وهذه الدراسات هي  كمايلي  .استخدامها في تدريس الرياضيات

واقع استخدام الوسائل التعليمية الالزمة  "دراسة بعنوان)  1999(البركاتي تأجر

  "مكرمةلتدريس الرياضيات  بالمرحلة المتوسطة للبنات بمدينة مكة ال

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد الوسائل التعليمية التي يتطلبها تدريس الرياضيات في 

المرحلة المتوسطة، ومعرفة مدى دراية معلمات الرياضيات في المرحلة المتوسطة  بمدينة مكة 

تحديد المتوفرة منها بالمدارس  لكالمكرمة بهذه الوسائل ومدى استخدامهن وإنتاجهن لها وكذ

المتوسطة للبنات بمدينة مكة المكرمة، قامت الباحثة بإعداد قائمة للوسائل التعليمية التي يتطلبها 

تدريس موضوعات الرياضيات في المرحلة المتوسطة حددت الباحثة واحداً وأربعين وسيلة 

  :ائج كالتاليتعليمية وضعتها في استبانة وبعد تحليل البيانات كانت النت

بلوغ مستوى دراية معلمات الرياضيات بالمرحلة المتوسطة للبنات بمكة المكرمة 

قلة ، باإلضافة لات نسبة مقبولة وان لم تكن عاليةبالوسائل التعليمية التي يتطلبها تدريس الرياضي

معلمات انخفاض مستوى إنتاج ، والوسائل التعليمية المتوفرة بمدارس المرحلة المتوسطة للبنات

تحديد الوسائل التعليمية التي يتطلبها تدريس ، وللوسائل التعليميةالرياضيات للمرحلة المتوسطة 

انخفاض مستوى استخدام معلمات الرياضيات للمرحلة ، والرياضيات موزعة في أربعة مجاالت
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التي تحد  وجود عدد من المعوقات، باإلضافة إلى المتوسطة للوسائل التعليمية المتوفرة بالمدارس

عدم وجود ارتباط بين خبرة ، واستخدام معلمة الرياضيات بالمرحلة المتوسطة للوسائل التعليمية

  .المعلمة في التدريس وكٍل من الدراية واالستخدام واإلنتاج للوسائل التعليمية

بتكثيف برامج تدريب الخدمة في مجال الوسائل  ةالباحث تبناء  على النتائج أوص

نتاجاً واستخداماً والتأكيد على انشاء معمل للرياضيات  في كل مدرسة من المدارس التعليمية إ

المتوسطة يحتوي على الوسائل التعليمية واألنشطة واألجهزة واألدوات، المستخدمة في تدريس 

  .الرياضيات، مع ضرورة  وجود متخصصين للوسائل التعليمية إلعانة المعلمات وتدريبهن

معيقات استخدام الوسائل التعليمية من وجهة  "في دراسة بعنوان ) 2002(وقد بين عودة 

  "نظر معلمي الرياضيات للمرحلة األساسية في المدارس الحكومية التابعة لمحافظة نابلس

هدفت إلى التعرف إلى المعيقات التي تقلل استخدام الوسائل التعليمية من وجهة نظر 

 المدارس الحكومية التابعة لمحافظة نابلسمعلمي الرياضيات للمرحلة األساسية في 

معلمي (من مجتمع الدراسة  ومعلمة بنسبة معلماً )395(راسة من تكونت عينة الد

اقتصرت الدراسة على أداة واحدة ) ومعلمات الرياضيات للمرحلة األساسية في محافظة نابلس

  :راسة عن النتائج التاليةوهي االستبانة أعدها الباحث وتأكد من صدقها وثباتها، وقد كشفت الد

المعيقات األكثر أهمية والتي تقلل من استخدام الوسائل التعليمية هي ندرة تجهيز الغرف 

الصفية بالشاشات الالزمة للعرض، وندرة وجود اختصاصي في الوسائل التعليمية، وقلة الوسائل 

مجال استخدام الوسائل وقلة إعطاء حوافز للمعلم المتميز في  التعليمية الحديثة والمتطورة،

التعليمية، واإلكثار من استخدام السبورة وبعض الصور كوسيلة تعليمية في منهاج الرياضيات، 

 .وندرة إشراك معلم الرياضيات في تصميم المنهاج ووصف الوسيلة التعليمية

في ضوء النتائج التي اسفرت عنها الدراسة أوصى الباحث الجهات المسؤولة في وزارة 

ة والتعليم بضرورة العمل على تزويد المدارس باإلمكانات المادية المتاحة، كذلك أوصى التربي

قسم المناهج الفلسطينية بضرورة اإلكثار من الوسائل التعليمية في المناهج وكيفية عمل هذه 
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الوسائل، وتدريب طاقم خاص لعمل وتصنيع الوسائل التعليمية الخاصة لكل مناهج الرياضيات 

  .ألساسيةللمرحلة ا

آراء بعض معلمي بعض مدارس وكالة الغوث  "بعنوان )2002(وفي دراسة العمايرة 

  "األردن في أهمية استخدام التقنيات التعليمية، والصعوبات التي تواجههم في استخدامها/الدولية 

معلم ومعلمة من المجتمع )175(توصل إلى أن أفراد عينة الدراسة التي بلغ عددها 

ن من معلمي ومعلمات مدارس وكالة الغوث الدولية  في األردن وبعد اإلجابة على األصلي المكو

وأنه ال يوجد اثر  نحو استخدام التقنيات التعليمية في التدريس، ايجابياً استبانة أظهروا اتجاهاً

لعامل الجنس، والتخصص، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة في درجة استخدام التقنيات 

لتدريس، وكانت الصعوبات التي يواجهها المعلمون والمعلمات في مدارس وكالة التعليمية في ا

عدم وجود غرف مجهزة الستخدام التقنيات، ال : الغوث وتعيق استخدام الوسائل التعليمية هي

يتوفر في المدارس العدد الكافي من األجهزة والتقنيات، ال تتوافر التسهيالت الالزمة، ال تتوافر 

مدرسية التي تساعد على استخدام التقنيات التعليمية، كثرة أعداد التالميذ داخل اإلمكانات ال

وأوصى الباحث بضرورة عقد دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس في مجاالت .الصف

استخدام الحاسوب التعليمي بشكل دوري، العمل على التنسيق بين مراكز الحاسوب، وكليات 

األردنية، إلنتاج برمجيات تعليمية تساعد في التدريس،عقد الدورات العلوم التربوية في الجامعات 

التدريبية ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات،  لتطوير اساليب التدريس بحيث يستفاد من 

  .التقنيات الحديثة في التدريس

معايير تصميم اإليضاحات ومدى  "دراسة بعنوان) 2005(بركات و خزاعة   كما أجرى
  "العملية التعليمية في الصفوف الثالثة األولىتوظيفها في 

حول توظيف هذه المعايير في المعلمين والمعلمات  لكشف عن تصوراتاهدفت 

راسة تم تصميم قائمة من ولتحقيق أهداف الد ،اإليضاحات التعليمية المستخدمة في تعليم األطفال

وقد  ،المستخدمة في تدريس األطفال، لتحديد مدى توظيف قائمة المعايير في اإليضاحات المعايير

اإليضاحات التعليمية المستخدمة في تدريس تالميذ  أظهرت نتائج الدراسة، أن معايير تصميم
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الصفوف األساسية الثالثة األولى لم تُرقَ إلى درجات تقدير عليا، وبينت النتائج عدم وجود 

يير التصميم لإليضاحات فروق ذات داللة إحصائية في تصورات المعلمين لمدى توظيف معا

التعليمية تعزى لمتغير الجنس والمؤهل العلمي،وعن وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى 

خلصت هذه الدراسة إلى جملة من التوصيات التي .للخبرة التدريسية والصف الذي يدرسه المعلم

ية، و إعادة تؤكد على أهمية توظيف قائمة المعايير المطورة في تصميم اإليضاحات التعليم

  .النظر في اإليضاحات التعليمية المستخدمة في تعليم األطفال في المدارس األردنية

واقع التقنيات المعاصرة في تدريس الرياضيات  "دراسة بعنوان) 2009(أجرى الذبياني 

  "بالمرحلة المتوسطة من وجهة نظر المعلمين

 بالمرحلة المتوسطة بمحافظة ينبع،تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي الرياضيات 

معلماً تم استخدام االستبانة كأداة للدراسة وتأكد من صدقها  )67( تكونت عينةالدراسة من

  :وثباتها، وخلصت الدراسة إلى النتائج التالية

توسطة كانت ذات درجة درجة توافر الوسائل التقنيات المعاصرة  في المدارس الم

استخدام التقنيات المعاصرة في المدارس المتوسطة كانت ذات درجة درجة ، ومنخفضة  جداً

 أيضاً منخفضة جداً

هناك صعوبات بدرجة مرتفعة يراها المعلمون تحول دون استخدامهم للمستجدات 

  :وفي ضوء النتائج قدم الباحث عدداً من التوصيات  وهي ما يلي.التكنولوجية

يثة من خالل إعادة تخطيط مناهج الرياضيات العمل على توفير التقنيات التعليمية الحد

في ضوئها، وإكساب معلمي الرياضيات الكفايات الالزمة الستخدام التقنيات الحديثة  استجابة 

للتطور التقني المتسارع، وإجراء دراسات لتحديد أثر التقنيات التعليمية المعاصرة في تدريس 

  ة والمنبعثة من استخدام التقنيات المعاصرة الرياضيات ودراسات لتحديد حاجات المعلمين الملح

معوقات استخدام الوسائل التعليمية في  "في دراسة بعنوان) 2009(أوضح  أيوب 

  "المدارس الحكومية من وجهة نظر المديرين والمعلمين
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أنه ال توجد  فروق ذات داللة إحصائية في معوقات استخدام الوسائل التعليمية من وجهة 

المعلمين في محافظة سلفيت تعزى لمتغير الجنس، طبيعة الوظيفة، التخصص، نظر المديرين و

وبينت الدراسة أن  هناك فروقاً ذات داللة . سنوات الخبرة، الحالة االجتماعية، المرحلة التعليمية

إحصائية في معوقات استخدام الوسائل التعليمية في التعليم من وجهة نظر المديرين والمعلمين 

المؤهل العلمي وكانت النتائج بناء على تحليل البيانات اإلحصائية وفقاً إلجابة أفراد  تعزى لمتغير

  .على استبانة أعدت لهذا الغرض)المعلمين والمديرين في محافظة سلفيت(عينة الدراسة 

يوصي الباحث بمجموعة من التوصيات منها التركيز على دعم  الجهود لتحسين المناهج 

تركز على التفكير واإلبداع وحل المشكالت، وتقدير قيمة العمل وكذلك وتحويلها الى مناهج 

التشجيع على استخدام استراتيجيات تعليمية كالتعلم الذاتي والتعاوني والمجتمعي وتعزيز دور 

  .الطالب وأولياء األمور في المشاركة في القرار

الوسائل التعليمية  أهمية استخدام "والتي بعنوان) 2011(أما في دراسة ثابت والكيالني

  "في حصة الرياضيات من وجهة نظر الطلبة أنفسهم  في فلسطين

مرحلة المكون من طالب  من مجتمع الدراسة طالباً )235(تكونت عينة الدراسة  من 
التعليم األساسي الثانية في المدارس الحكومية في مديرية تربية وتعليم نابلس، لتحقيق أهداف 

التأكد من صدق وثبات األداة، وبعد تحليل البيانات تم ثتان استبانة الدراسة استخدمت الباح
أظهرت النتائج درجة كبيرة ألهمية الوسائل التعليمية من وجهة نظر الطلبة، كما وأظهرت 
النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية وفقا لمتغيرات الجنس، ووجود فروق ذات داللة 

وموقع المدرسة ) 7- 5(لتعليمية لصالح المرحلة األساسية من إحصائية تبعا لمتغير المرحلة ا
  .لصالح مدارس المدينة

عقد دورات تدريبية وورش عمل على : توصلت الدراسة الى عدة توصيات أهمها

موضوع الوسائل التعليمية لمعلمي ومعلمات الرياضيات للمرحلة األساسية الثانية في فلسطين، و 

المنهاج والمعلمين وذلك من خالل عقد اللقاءات التدريبية، وتعزيز تفعيل حلقة الوصل بين معدي 

  .دور الطالب في الحصة الصفية
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 الهندسة دراسات في استخدام الوسائل تعليمية والبرمجيات الحاسوبية في تدريس 2:2:2

  واإلقترانات

في هذا المجال سيتم تناول العديد من الدراسات التي ُأجريت حول استخدام الوسائل 

في  ،GeoGebraالتعليمية والبرمجيات الحاسوبية وخاصة برنامج راسم االقترانات وبرنامج 

تدريس الهندسة واالقترانات والتّعرف على مدى فاعلية هذه الوسائل والبرمجيات في رفع 

التحصيل واكتساب المفاهيم الهندسية المختلفة ومعرفة عالقة هذه الوسائل والبرمجيات الحاسوبية 

وكانت عينات الدراسات ات مختلفة كالمرحلة التعليمية والجنس وغيرها من المتغيرات، بمتغير

  :  وهذه الدراسات كالتالي  ،تتضمن مراحل تعليمية مختلفة

دراسة هدفت إلى التعرف  )Pesek & Kinrschner, 2000(أجرى بيسك وكيرشنر 

على أثر استخدام اليدويات في تعلم المساحة والمحيط والمربع والمستطيل ومتوازي األضالع 

والمثلث، قُسمت عينة الدراسة لمجموعتين مجموعة ضابطة تم تدريسها بالطريقة المعتادة، و 

ية و أوراق مجموعة تجريبية تم تدريسها باليدويات مثل رقائق الكسور واللوحة الهندس

المربعات، تكونت عينة الدراسة من واستخدم الباحثان اختبار القبلي واختبار البعدي كأداة في 

بينما تفوقت المجموعة التجريبية  ،الدراسة، وقد وجدا أن المجموعتين لم تختلفا في مجال المعرفة

ية فهماً أعمق على المجموعة الضابطة في مجال الفهم، حيث أبدى تالميذ المجموعة التجريب

  .للمساحة والمحيط ومرونة في حل المسائل

الى التعرف على أثر استخدام الحاسوب على تحصيل )  Mawata, 2000(هدف ماوتا 

: طلبة المرحلة الثانوية، واتجاهاتهم  نحو الرياضيات، وهدفت الدراسة االجابة عن السؤال التالي

ة الثانوية ومااتجاهاتهم نحو الرياضيات ؟ قام ماأثر استخدام الحاسوب على تحصيل طلبة المرحل

الباحث باالشراف على سلسلة من الدروس في هندسة التحويالت عن طريق المعلمين الذين 

 JAVA(درسوا المقرر، وقام  كذلك بتدريب المعلمين على تطوير برمجيات جافا أبليت 

APPLET (  التعلم من صفحات ويب في صفحات الويب، واستخدام برمجيات بلغة جافا، لجعل

طالباً وطالبة، من ثالث مدارس ثانوية بوالية )  163(أكثر تفاعالً، تكونت عينة الدراسة من 
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بلتيمور االمريكية، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن تحصيل الطلبة كان عالياً طبقاً لنتائج اختبار 

ات نحو الرياضيات لدى التحصيل البعدي، وأشارت النتائج إلى وجود نمو موجب في االتجاه

  .عينة الدراسة

أثر استخدام اللوحة الهندسية واللوحة " دراسة بعنوان) 2002(وقد طبق السميري 

الدائرية في تدريس وحدة الهندسة المستوية على تحصيل طالب الصف األول الثانوي بالمدينة 

  ."المنورة

كانت عينة من طالب الصف األول الثانوي في  ،استخدم الباحث المنهج شبه التجريبي

ثانوية االمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود بالمدينة المنورة، وقد قسم العينة لمجموعتين 

احداهما تجريبية درست وحدة الهندسة باستخدام اللوحة الهندسية واللوحة الدائرية، وكانت أداة 

واختبار تحصيلي قبلي وبعدي  من نوع  الدراسة  عبارة  عن تحديد لألهداف ومستوياتها

  :االختبار المقالي وتم تحليل بيانات الدراسة وتوصلت الى النتائج التالية

ال توجد فروق ذات دالة احصائيا في التحصيل المعرفي البعدي بين متوسط المجموعة 

اللوحة  التجريبية وبين متوسط المجموعة الضابطة عند مستوى التذكر  عند التدريس باستخدام

الهندسية عند تدريس درس تشابه المضلعات، تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة 

ومستوى الفهم والتذكر عند التدريس باستخدام اللوحة الهندسية عند , الضابطة عند مستوى الفهم

تدريس تشابه المضلعات، باإلضافة إلى تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة عند 

ستوى الفهم ومستوى التذكر والفهم عند التدريس باستخدام اللوحة الدائرية عند تدريس درس م

المضلعات المنتظمة ودرس قياس الزوايا، وكذلك تفوقها على المجموعة الضابطة عند مستوى 

التذكر والفهم عند التدريس باستخدام اللوحة الهندسية واللوحة الدائرية عند تدريس وحدة الهندسة 

وبناء على هذه النتائج  أوصت الباحثة بضرورة إجراء المزيد من الدراسات لمعرفة . لمستويةا

رأي المعلمين بطريقة التعليم باستخدام اليدويات بعد إطالعهم عليها وإجراء المزيد من دراسات 

راء تبين أثر التعليم باستخدام االيدويات على مستويات المعرفة العليا في كافة المراحل، وإج

  .دراسات لمعرفة أثر التعليم  باليدويات باستخدام الحاسب اآللي



48  

أثر استخدام الحاسب اآللي في تدريس مقرر "دراسة بعنوان) 2003(أجرى الشهراني 

الهندسة المستوية والتحويالت الهندسية على تحصيل طالب كلية المعلمين ببيشة في المستويات 

مقارنة بالطريقة ) التذكر، الفهم، التطبيق(ف المعرفية الثالث األولى في تصنيف بلوم لألهدا

  "التقليدية

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر الحاسب اآللي في تدريس مقرر للهندسة 

المستوية والتحويالت الهندسية  على تحصيل طالب كلية العلوم ببيشة، استخدم الباحث عينة 

، تجريبية )درست بالطريقة التقليدية(ين ضابطة طالباً، مقسمين إلى مجموعت) 44(مكونة من 

طالباً  من المجتمع الكلي من ) 22(وتكونت كل مجموعة من  )درست باستخدام الحاسب اآللي(

طالباً وهم جميع الطالب الذين درسوا الهندسة المستوية والتحويالت ) 1100(طالب الكلية وبلغ 

لية المعلمين ببيشة، قام الباحث بإعداد برنامج في ك) 2000(الهندسية خالل الفصل األول للعام 

  .تعليمي في وحدة الدائرة، واستخدم اختبار تحصيلي قبلي وبعدي

توصل الباحث بعد تحليل بيانات االختبار التحصيلي أن هناك فروقاُ ذات داللة إحصائية 

ريبية بين متوسطات درجات تحصيل المجموعتين الضابطة والتج) α=0.05(عند مستوى داللة 

في ) تذكر، الفهم، التطبيق(في المستويات الثالث األولى لألهداف المعرفية حسب تصنيف بلوم 

وقد .االختبار ككل،  وكان الفرق لصالح المجموعة التجريبية التي درست الهندسة بالحاسب اآللي

أوصى الباحث بضرورة عقد  الندوات والدورات التدريبية، التي تساهم في تعريف معلمي 

الرياضيات بأهمية الحاسب اآللي  في التدريس وتدريبهم على ذلك، وضرورة تخصيص جزء 

من برامج إعداد المعلمين في الكليات الجامعة الخاصة بإعداد المعلمين، وضرورة توفير عدد 

مناسب من معامل الحاسب اآللي في المدارس والجامعات واالستفادة منها في تدريس 

يوصي الباحث بضرورة اجراء تجارب مماثلة الستخدام الحاسب موضوعات مختلفة، كما و

  .اآللي في تدريس موضوعات اخرى في الرياضيات غير الموضوعات الهندسية

فاعلية استخدام اللوحة الهندسية في تدريس " دراسة بعنوان) 2002(طبق الغامدي 

  "هندسة المتجهات لطالب الصف الثاني الثانوي 
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شبه تجريبي أثبت من خالله تفوق المجموعة التجريبية على عينة  استخدم الباحث منهجاً

وقد أوصت الباحثة ) α =0.05(المجموعة الضابطة في كل االختبارات عند مستوى داللة 

بين يدي الطالب على مختلف المراحل ) اليدويات(بضرورة توفير الوسائل التعليمية المحسوسة 

  .  ضيات والتركيز على التفاعل النشط معهاالتعليمية، واستخدامها في تدريس الريا

أثر استخدام برمجية الحاسوب في تحصيل "وفي دراسة بعنوان) 2004(أما أبو عراق 

  "الصف الثالث االعدادي في دولة االمارات العربية المتحدة في موضوع هندسة المثلث

ف الثالث هدف إلى استقصاء أثر استخدام برمجية الرسم الهندسي في تحصيل طلبة الص

االعدادي في هندسة المثلث، ولتحقيق أهداف الدراسة، تم بناء اختبار تحصيلي  في موضوع 

فقرة، وتم التحقق من صدق وثبات االختبار، تكونت عينة ) 30(هندسة المثلث، تكون من 

طالباً، وقد  قسم العينة لمجموعتين ضابطة ) 48(الدراسة من  شعبتين اختيرتا عشوائياً بمجموع 

واستخدم الباحث لتدريس هندسة المثلث للمجموعة التجريبيةبرمجية الرسم الهندسي، . وتجريبية

وقد تم تطبيق االختبار )  ورقة وقلم، وأدوات هندسية(ودرس المجموعة الضابطة باستخدام 

  .التحصيلي  في هندسة المثلث  على المجموعتين بعد االنتهاء من دراسة هندسة المثلث

النتائج وجود فروق ذات داللة احصائية بين أداء طلبة عينة الدراسة تعزى وأظهرت 

لطريقة التدريس ولصالح برمجية الرسم الهندسي، وبناء على ذلك اوصى الباحث بتدريس 

هندسة المثلث باستخدام برمجية الرسم الهندسي، لما لها من أثار ايجابية في عملية التعلم للطلبة، 

زيادة التحصيل في الرياضيات وخصوصاً ذوي التحصيل المتدني  وألنها تساعدهم على

  .والمتوسط

أثر استخدام الحاسب اآللي في تدريس وحدة " دراسة بعنوان)  2004(أجرى  الغامدي 

  "الدائرة على تحصيل طالب الصف الثالث المتوسط

لمتوسط قام الباحث بإعداد برنامج تعليمي لتدريس وحدة الدائرة لطالب الصف الثالث ا

وبناء اختبار تحصيلي يقيس مستوى التذكر والفهم طبقاً لتصنيف بلوم للمستويات المعرفية، 
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طالباً من طالب المتوسطة الثانية بمحافظة ) 68(وطبقت هذه الدراسة على عينة تكونت من 

خميس مشيط، وقسم العينة لمجموعتين ضابطة وتجريبية، وتم استخدام العينة الطبقية لتقسيم 

متدني  –متوسطي التحصيل  –مرتفعي التحصيل (طالب في المجموعتين الى مستويات ال

وذلك باالعتماد على درحات الطالب  في اختبار مقرر الرياضيات بالصف الثاني ) التحصيل

المتوسط الفصل الدراسي الثاني، وبعد تطبيق االختبار قبلياً وبعدياً وتحليل البيانات، توصل 

  :ج التاليةإلى النتائ الباحث

ال توجد فرو ق بين متوسطات درجات طالب المجموعة التجريبية و طالب المجموعة 

الضابطة في االختبار التحصيلي عند مستوى التذكر، بينما هناك فروق بين متوسطات درجات 

الطالب وكان لصالح المجموعة التجريبية عند مستوى الفهم  وكذلك عند مستوى االختبار ككل، 

مرتفعي التحصيل (توجد فروق بين متوسطات في كل مستوى من المجموعة التجريبية  أيضاً ال

مع ما يقابله من المجموعة الضابطة في االختبار ) منخفضي التحصيل –متوسطي التحصيل  –

التحصيلي عند مستوى التذكر، بينما اظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة احصائية بين 

لبعدي  للطالب منخفضي التحصيل لصالح  المجموعة التجريبية متوسطات تحصيل االختبار ا

عند مستوى الفهم، وكذلك بالنسبة للطالب متوسطي التحصيل وكانت الفروق لصالح المجموعة 

التجريبية عند مستوى الفهم، بينما ال توجد فروق ذات داللة احصائية على متوسطات درجات 

التحصيل في كال المجموعتين  عند مستوى الفهم،  االختبار التحصيلي البعدي للطالب مرتفعي

اما بالنسبة مستوى االختبار ككل  فكانت النتائج لصالح المجموعة التجريبية عند نفس مستوى 

وقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات . الداللة  االحصائية

في المجموعة ) منخفضي التحصيل –متوسطي التحصيل  –مرتفعي التحصيل (الطالب 

التجريبية في االختبار البعدي عند مستوى التذكر ومستوى الفهم ومستوى االختبار ككل  لصالح 

   .الطالب مرتفعي التحصيل اوالً ثم متوسطي التحصيل ثم منخفضي التحصيل

إلى معرفة أثر استخدام الحاسوب في تدريس ) Clark,2005(وسعت دراسة كالرك 

 طالباً )50(تكونت عينة الدراسة من  للطلبة المتفوقين في المرحلة األساسية العليا، الهندسة
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سمت إلى مجموعتين المجموعة التجريبية وقُ وطالبة من طلبة الصف التاسع والعاشر األساسي،

طالبا وطالبة من الصف التاسع درسوا بالحاسوب، والمجموعة الضابطة من ) 25(وعددهم 

ومن األدوات  ،وطالبة الذين درسوا بالطريقة التقليدية اًطالب) 25(هم الصف العاشر وعدد

ُأجري اختبار قبلي للطلبة المتفوقين من الصف  المستخدمة في هذه الدراسة اختبار التحصيل،

التاسع، وُأجري اختبار بعدي للصف العاشر في محتوى الهندسة، وتم بعد ذلك مقارنة متوسطات 

دم تحصيل طلبة الصف التاسع، وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة عالمات الطلبة لقياس تق

إحصائية في متوسطات تحصيل الطلبة في المجموعتين التجريبية والضابطة لصالح المجموعة 

  .التجريبية

كيف تؤثر الوسائل : هدفت إلى اإلجابة عن السؤال التالي) Ehi ,2007(أما دراسة ايهي 

  ات على طالب المدارس ؟اليدوية في تحصيل الرياضي

أراد الباحث التغلب على مشكلة الضعف في الرياضيات في منطقة بنشل في  والية 

) ذكور و إناث(مدرسة من المدارس الثانوية )  36(تكونت عينة الدراسة من  أيدوا النيجيرية،

في مدرسة استخدمت ) 18(في منطقة بنشل قسمها إلى مجموعتين، األولى تجريبية تكونت من 

مدارسها األدوات الهندسية اليدوية التي صنعت من لوحات الحائط الورقية، ومجموعة ضابطة 

كانت نتائج االمتحانات لمادة .مدرسة لم تدرس الرياضيات باألدوات اليدوية) 18(تكونت من 

الرياضيات لكال المجموعتين تشير أن الطالب في المجموعة التجريبية كانوا أفضل من الطالب 

  .لمجموعة الضابطةفي ا

أثر استخدام برنامج الرسم الهندسي في اكتساب " دراسة بعنوان) 2008(أجرت فتوح 
  "مفاهيم التحويالت الهندسية لدى تالميذ الصف التاسع

هناك فروقاً ذات داللة احصائية بين أن وقد توصلت من خالل هذه الدراسة الى 

الهندسية لصالح المجموعة التجريبية التي  متوسطات التلميذات في اكتساب مفاهيم التحويالت

مقارنة   درست وحدة اإلحداثيات والتحويالت الهندسية باستخدام برنامج الرسم الهندسي

، كماأن استخدام برنامج الرسم وحدة باستخدام الطريقة التقليديةبالمجوعة الضابطة التي درست ال
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وأن الفروق بين متوسطات  ،التجريبيةالهندسي قد ساهم في تنمية مستوى التفكير للمجموعة 

مفاهيم التحويالت الهندسية البعدي ومستوى يبية والضابطة في اختبار اكتساب المجموعتين التجر

وقد اسهم في تنمية الترتيب ومستوى ، اإلدراك لمستوى الداللة لصالح المجموعة التجريبية

فة الى تأثيره بمقادير مختلفة في اكتساب ، باإلضاللمجموعة التجريبية)  التحليل(ي التفكير الهندس

مفاهيم التحويالت الهندسية باختالف مستويات التفكير الهندسي الثالثة لفان هيل، وفي ضوء هذه 

النتائج اقترحت الباحثة إجراء دراسات في مراحل دراسية مختلفة وباختالف مستوياتها 

وضوعات هندسية مختلفة كهندسة الدائرة األكاديمية و التحصيلية والتفكيرية، وإجراء دراسات لم

والهندسة التحليلية واالقترانات المثلثية، وقد اقترحت اجراء دراسات مماثلة لدراستها بهدف 

الجنس، مستويات (استقصاء أثر برمجية الرسم الهندسي في بعض المتغيرات األخرى كـ

  ).التحصيل، القدرة المكانية

في جامعة ويكاتو  حيث صمم الباحث برنامجاً  )Calder,2010(وفي دراسة كالدير 

حاسوبياً لحل مشكلة التفكير الرياضي لدى طلبة المدارس في نيوزلندا، حيث يعتقد الباحث أن 

األلعاب االلكترونية تؤثر على التفكير واالعتقاد الرياضي للطفل، وأطلق على هذا البرنامج اسم 

)Scratch ( على قاعدة بناء مادية معتمدا على الصور والصوت هو برنامج ذو بنية رقمية يعتمد

والفيديو، بحيث أن مخرجات هذا البرنامج تسمح للطالب اختيار األشكال والمجسمات الهندسية 

الجمع، بناء (التي تتفق مع تفكير الطفل وبنيته العقلية، أما العمليات في البرنامج تتضمن عمليات 

والربط بينهما كاستخدام المثلث ووحدات قياسية، وقد التراكيب الرياضية، الهندسة، القياس 

توصل الباحث ان  هذا البرنامج المصمم قد سهل  حل مشكالت الطالب الرياضية وشجع على 

  .التعاون والتشارك في عملية التعليم والتعلم

فقد أجرت دراسة هدفت إلى التعرف على أثر ) Cameron,2010(أما كامرون 

المدارس االبتدائية في نيوزيلندا  وكيف أن الطالب يتحفزون ويتجاوبون  استخدام المجسمات في

مع اإلشكال والمجسمات ولتطبيق هذه الدراسة قسمت عينة الدراسة  إلى ثالث مجموعات، 

  .استخدم مع مجموعة الحواسيب المحمولة، والثانية المجسمات والثالثة الطريقة التقليدية
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مقابالت مع الطالب وذلك لتوضيح كيفية تجاوب الطلبة استخدمت الباحثة المالحظات وال

مع المجسمات في التعليم، تبين أن استخدام المجسمات في التعليم لها أثر ايجابي، فقد كانت 

مستويات التحصيل للطلبة عالية الذين درسوا باستخدام المجسمات بالمقارنة مع المجموعتين 

والطريقة التقليدية، وكانت الدافعية للتعليم ذات الحاسوب المحمول  اماللتين درستا  باستخد

وبالرغم من ظهور بعض التعبير  ،مستويات عالية للمجموعة التي استخدمت الحاسوب المحمول

السلبي اتجاه بعض التصاميم واألشكال الهندسية التي قيدت النتائج العلمية المبتغاة إال أن هذه 

ل في صقل عملية تعلم األشكال وأن تعزيز الدور الدراسة وضحت دور المعلم المهم والمتكام

  .المهم للمجسمات واألشكال وأنها جزء من العملية التعليمية

دراسة حول استخدام برنامج ) Reis &  Ozdemir , 2010(أجرى ريز و اوزديمر 

GeoGebra تكونت عينة الدراسة من طالب الصف الثاني عشر تم  ،في تدريس القطع المكافئ

طالباً درسوا ) 102(تكونت من إحداهما ضابطة درست  ،تقسيمهم الى مجموعتين متجانستين

باستخدام برنامج  وادرس طالباً) 102(تكونت من  بالطريقة التقليدية واألخرى تجريبية

GeoGebra ، التجريبية بالمقارنة مع تحصيل  تحصيل المجموعة عوقد أظهرت  النتائج ارتفا

وازداد تفاعل طلبة المجموعة التجريبية  ،المجموعة الضابطة عند دراسة وحدة القطع المكافئ

   .في الحصة الدراسية وشعروا أن دراسة القطع المكافئ أصبحت أسهل وأمتع

بدراسة لقياس أثر ) Saha, Ayub&Tamizi,2010(وقام ساها وأيوب وتارميزي 
على تحصيل الطلبة في كوااللمبور بماليزيا من خالل توسيع   GeoGebraاستخدام برنامج 

تكونت عينة  ،واستخدمت الدراسة منهجاً شبه تجريبي ،ةسيتعلمهم لموضوع اإلحداثيات الهند
فق قدراتهم ووزع الطلبة في مجموعتين و ،طالباً من طلبة المرحلة الثانوية) 53(الدراسة من 

ودرست المجموعة التجريبية التي ) منخفضي القدرة المكانية  ،مرتفعي القدرة المكانية(المكانية 
بينما درست المجموعة  GeoGebraضمت الطلبة منخفضي القدرة المكانية بواسطة برنامج 

ق اختبار للتحصيل وطُب ،الضابطة والتي ضمت الطلبة مرتفعي القدرة المكانية بالطريقة التقليدية
الطلبة ذوي القدرة تحصيل وأظهرت النتائج تحسن  ،ومقياس للقدرة المكانية على المجموعتين

  .وكذلك ارتفاع القدرة المكانية لهم ،المكانية المنخفضة
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أثر تدريب معلمي الرياضيات على استخدام  "دراسة بعنوان) 2011(أجرت صالح  

قترانات في الصف التاسع واتجاهاتهم نحو استخدام برمجية جيو جيبرا في تعليم رسم اال

  "الكمبيوتر في صفوفهم وممارساتهم

كان الهدف من هذه الدراسة هو التحقق من فاعيلة تدريب معلمي الصف التاسع على 

  .، واتجاهاتهم نحو استخدام الحاسوب فيي ممارساتهم الصفيةGeoGebraبرمجية 

معلماً ومعلمة من معلمي رياضيات الصف التاسع ) 30( تكونت عينة الدراسة من

األساسي، وقامت الباحثة بتدريب المعلمين على البرنامج مستخدمة وحدة االقترانات والتحويالت 

الهندسية من كتاب رياضيات الصف التاسع األساسي كمادة تدريبية، وقد استخدمت المقابلة 

أدوات للدراسة، توصلت الباحثة الى أن تدريب المعلمين كان له أثر ايجابي والمالحظة الصفية ك

على ممارسات المعلمين الصفية، ولكنهم بحاجة لمزيد من الدعم من قبل وزارة التربية والتعليم 

  . لتنمية استخدام مثل هذه البرامج في الممارسات الصفية وعملية التعليم

أثر استخدام إستراتيجية االكتشاف الموجه " عنوانفقد أجرت دراسة ب) 2011(أما هزيم 

بالوسائل التعليمية في التحصيل والتذكر وانتقال أثر التعلم في الرياضيات لطلبة الصف الثامن 

  "  األساسي في محافظة قلقيلية

طالبة من طالبات محافظة ) 132(قت االختبار التحصيلي على عينة مكونة من  طب

احثة المنهج التجريبي لمالءمته إلجراءات الدارسة ولقد قسمت الباحثة قلقيلية، واستخدمت الب

درست مادة تدريبية من إعداد (، وتجريبية )درست بالطريقة التقليدية(العينة لمجموعتين ضابطة 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجابات الطالبات إلى أنه ولقد توصلت ) الباحثة

) المجموعة التجريبية(يجية االكتشاف الموجه  بالوسائل التعليمية اللواتي درسن بإسترات

ومتوسطات الطالبات اللواتي درسن بالطريقة التقليدية  على مقياس اختبار التحصيل البعدي، 

وانتقال أثر التعلم، والتذكر لوحدة الهندسة من منهاج الصف الثامن األساسي للرياضيات، 

  .ولصالح المجموعة التجريبية
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االكتشاف الموجه بالوسائل ، توصي الباحثة بإتباع استراتيجية انطالقاً من نتائج الدراسةو

التعليمية، لقياس مدى التحصيل والتذكر وانتقال أثر التعلم باالعتماد على عينات مختلفة 

  .ولمستويات متنوعة من المراحل األساسية والثانوية لمناهج الرياضيات المدرسية

)   Zengin, Furkun & Kutluca, 2011(و فوركن وكوتلوكا فحصت دراسة  زنجن

 طالباً) 51(تكونت عينة الدراسة من  ،في تعلم الطلبة لعلم المثلثات  GeoGebraتأثير برنامج 

 ،قسموا الى مجموعتين مجموعة ضابطة درست بالطريقة التقليدية من طلبة المرحلة الثانوية 

وقد استمرت الدراسة لمدة خمسة  ،GeoGebraومجموعة تجريبة درست باستخدام برنامج 

قد أشارت نتائج تحليل االختبار التحصيلي إلى وجود فرق واضح بين المجموعتين وذلك  ،أسابيع

  .GeoGebraلصالح المجموعة التجريبية التي درست وحدة المثلثات باستخدام 

أثر تدريس وحدة االقترانات بطريقة برنامج  "ة بعنوانفي دراس) 2012(وبحث مسعود 

  "راسم االقترانات في تحصيل طلبة الصف العاشر األساسي في الرياضيات واتجاهاتهم نحوها

في مقارنة تدريس وحدة االقترانات بطريقتي برنامج راسم االقترانات والتقليدية لتحصيل 

ع الباحث المنهج شبه التجريبي لتطبيق هذه طلبة الصف العاشر األساسي في قلقيلية، وقد اتب

طالباً من طالب الصف ) 64(قام باجراء الدراسة على عينة الدراسة المؤلفة من . الدراسة

العاشر األساسي، حيث تم اختيار الشعبتين بطريقة قصدية، ووعت الشعبتان إلى واحدة تجريبية ز

االقترانات باستخدام برنامج راسم االقترانات، وأخرى ضابطة، ودرست الشعبة التجريبية وحدة 

والضابطة بالطريقة التقليدية، وقد استخدم الباحث االختبار البعدي كـأداة للدراسة لقياس نحصيل 

الطلبة واستبانة للوقوف على اتجاهات الطلبة الستخدام الطلبة للبرنامج، وقد أشارت نتائج 

لصالح )  α=0.05( حصائياً عند مستوى داللة التحليل اإلحصائي  الى وجود فروق دالة أ

ضرورة : المجموعة التجريبية، وفي ضوء النتائج أوصى الباحث  بعدد من التوصيات منها

تدريب معلمي الرياضيات على استخدام برنامج راسم االقترانات، والعمل على ربط منهاج 

نات، واعتباره أساساً من الرياضيات المدرسي ببرمجيات تعليمية مثل برنامج راسم االقترا

  .أساسيات منهاج الرياضيات للصف العاشر األساسي، ومكوناً حيوياً من مكوناته
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دراسات في استخدام الحاسوب والبرمجيات الحاسوبية في تدريس األعداد والعمليات  3:2:2

  الحسابية والجبر

عليمية هذا المجال يدور حول بعض الدراسات التي تناولت استخدام الوسائل الت

والبرمجيات الحاسوبية في تدريس األعداد والعمليات الحسابية باإلضافة إلى الجبر والعبارات 

التّعرف على مدى مساهمة الوسائل التعليمية والبرمجيات  اتتهدف هذه الدراس ،الرياضية

 وحل الجبرية تعابيرالحاسوبية في اكتساب المفاهيم الجبرية والمهارات الحسابية وتبسيط ال

وهذه الدراسات  ،وذلك لمختلف المراحل التعليمية والكسور والعمليات عليها المعادالت الخطية 

  : هي كما يلي 

بالواليات المتحدة ) Portland(في جامعة ): Jeanetter,1991(في دراسة جينتر 

األمريكية كان الهدف منها معرفة أثر استخدام الحاسوب في اكتساب  مهارات ومفاهيم جبرية 

طالباً من الطالب الجامعيين، قام ) 120(في الرياضيات حيث شملت هذه الدراسة عينة من 

الباحث بتقسيم الطلبة في مجموعتين متكافئتين إحداهما ضابطة واألخرى تجريبية حيث تم 

بينما درست المجموعة التجريبية  ) القلم والورق(تدريس المجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية 

الحاسوب كوسيلة مساعدة وقد عين محاضر ومساعد يمتازان بالكفاءة لتدريس كل  باستخدام

مجموعة، حيث تم تدريس المجموعتين في الوقت نفسه وفي نهاية التجربة أظهرت االختبارات 

التحصيلية أن هناك فرقاً ذي داللة إحصائية في تحصيل الطلبة ولصالح الذين تعلموا باستخدام 

  .المحوسب  وكذلك تحسنت اتجاهاتهم نحو الحاسوب البرنامج التعليمي 

من جامعة إنديانا، دراسة هدفت إلى معرفة أداء التالميذ ) Toher,1995(طبق توهير 

في المرحلة االبتدائية بعد دراسة مسائل على عمليات الجمع والطرح المتعدد والمقارنة باستخدام 

وتحقيقاً لهدف الدراسة  ).المكعبات المتداخلةشملت الصور الروائية، قطع النماذج، و(اليدويات 

من الصف األول االبتدائي من مدرستين مختلفتين، وكانت  طالباً )36(طبقت على عينة عددها 

أداة الدراسة المقابلة أجريت قبل التجربة وبعدها ثم تسجيلها من خالل أشرطة فيديو لكل تلميذ 

نة ومسائل عليها وكان من أهم النتائج التي تضمنت أسئلة مختلفة عن الجمع والطرح والمقار
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توجد فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة ألداء التالميذ وذلك بعد استخدام : توصلت لها الدراسة

  .الوسائل المرئية واليدوية

من جامعة ميسوري، الى تقييم فعالية استخدام ) Terry, 1995( تيريوقد هدفت دراسة 

يدويات الرياضيات وبرامج الكمبيوتر الخاصة باليدويات وتأثير ذلك على المهارات الحسابية 

مجموعة أولى درست : وتحقيقا ألهداف الدراسة طبقت على ثالث مجموعات هي. لدى الطالب

امج الكمبيوتر الخاصة باليدويات، باستخدام اليدويات، ومجموعة ثانية درست باستخدام  بر

ومجموعة ثالثة درست باستخدام اليدويات وبرامج الكمبيوتر الخاصة باليدويات، وتم تدريس 

المجموعات وحدة مدة ثالثة أسابيع تشمل مهارات وعمليات الجمع للمرحلتين الثانية والثالثة معا، 

ومن أهم النتائج التي . بتدائيةوعمليات الضرب للمرحلة الرابعة والخامسة من المرحلة اال

توجد فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التي درست باستخدام : توصلت لها الدراسة

  . اليدويات وبرامج الكمبيوتر الخاصة باليدويات في اإلدراك لدى التالميذ

أثر استخدام قطع النماذج في تعلم الكسور  "دراسة بعنوان) 1999(أجرى الجهني 

  " عتيادية لدى تالميذ الصفين الخامس والسادس االبتدائيين بالمدينة المنورةاال

تم بناء أدوات الدراسة وهي وحدة الكسور االعتيادية باستخدام قطع النماذج لكل من 

الصفين الخامس والسادس وكذلك إعداد اختبارين تحصيليين  من االختبار المتعدد لكل من 

طالباً في ثالث مدارس ) 191(طُبقت التجربة على عينة بلغت وقد . الصفين الخامس والسادس

اختيرت عشوائياً بحيث وضعت المجموعات التجريبية في مدرستين والمجموعة الضابطة في 

  :مدرسة مستقلة  وقد بينت نتائج الدراسة ما يلي

باستخدام قطع  والسادس إن تدريس وحدة الكسور االعتيادية لطالب الصف الخامس

أوصى الباحث بضرورة توفير وقد, ج أفضل من تدريسها للطالب بالطريقة التقليديةالنماذ

بين أيدي التالميذ من أجل ممارسة األنشطة التعليمية الخاصة بمادة  )اليدويات(المحسوسات 

   .الرياضيات واكتشاف المفاهيم والقواعد من خاللها
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قطع دينز على قدرة طلبة دراسة تناولت أثر استخدام ) Gningue , 2000(أجرى جنج 

تبسيط التعابير الجبرية، حل المعادالت : المدرسة المتوسطة للقيام باإلجراءات الجبرية التالية

الخطية، ضرب التعابير الجبرية  بشكل أساسي ذات الحدين،  تعريف التمثيالت المتعددة للدالة 

سوا كل المواضيع األربعة طالباً من طالب الصف السابع الذين در) 53(تم اختيار . الخطية

اُستخدمت نتائج االختبار القياسية من سجالت المدرسة .سنة 12و  11وأعمارهم  تتراوح بين 

  .لقياس تحصيل كل طالب في هذه المواضيع قبل التجربة

تم استخدام وحدة أولية حول األعداد المتكاملة الصحيحة مع جميع الطلبة حتى يكون 

العقلية التي استخدموها فيما بعد عند دراسة الوحدات المختارة،  بإمكانهم تشكيل التمثيالت

واختبار أجراه الباحث بعد كل موضوع، أظهرت النتائج أن تطبيق مبادئ متغيرات دينز 

للمواضيع األربعة كانت ناجحة بالنسبة لجميع الطلبة،لم تجد الدراسة أية فروق في الجنس في 

  .عتينأي من مجموعات العمر في كال المجمو

اثر االستخدام غير المستمر للحاسبات اليدوية " دراسة بعنوان) 2002(وأجرى الحربي 

لدى طالب الصف ) 2،5،10(على تحقيق األهداف المعرفية للحقائق األساسية لضرب األعداد 

  "الثاني االبتدائي

هدفت هذه الدراسة على التعرف على أهم الخصائص واألساليب الستخدام الحاسبات 

) 10،5،2(دوية لتعلم الرياضيات و أثر استخدامها في إتقان الحقائق األساسية لضرب األعدادالي

وأثرها في تنمية مهارات حل المسائل الرياضية، ومن اجل هذا الغرض  استخدم الباحث 

طالباً من طالب الصف الثاني االبتدائي بمدارس التعليم العام ) 130( التصحيح التجريبي على 

ب على حرين وتم توزيع الشعب إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية وبتحليل نتائج الطالبدولة الب

أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  بين المجموعتين ال الباحث االمتحان البعدي، توصل 

وخلصت الدراسة على أن مساعدة الطالب في استخدام الحاسبات ) α=0.01(عند مستوى داللة 

دة العلمية ال يقتصر فقط على إتاحة الفرصة لهم بالعمل المستمر في استخدام اليدوية إلتقان الما
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الحاسبات  ولكن ينبغي األخذ بعين االعتبار استعداد الطالب ومستواهم المعرفي وقدراتهم عند 

  .استخدام الحاسبات اليدوية

الرياضيات اثر استخدام الحاسوب في تدريس " دراسة بعنوان) 2002(أجرى الدايلوقد 

  "على تحصيل طالب الصف الثاني االبتدائي

طالباً من طالب الصف الثاني االبتدائي في معهد ) 40(تكونت عينة الدراسة من 

العاصمة النموذجي  وتم توزيعهم في مجموعتين ضابطة وتجريبية  تعلمت باستخدام الحاسوب 

ت الدراسة إلى وجود فروق تكونت من وبعد تطبيق إجراءات الدراسة وتحليل البيانات خلص

ألفراد عينة الدراسة في ) االحتفاظ(والمؤجل ) المباشر(ذات داللة إحصائية في التحصيل اآلني 

و قد أوصى .المهارات الحسابية الثالث تعزى الستخدام إستراتيجية التعلم باستخدام الحاسوب

سبة وتعميمها على طالب الباحث بأن تعمل الجهات المسؤولة على توفير برمجيات تعليمية محو

  .المدارس االبتدائية تمهيداً الستخدامها في التعليم

أثر استخدام التعليم بمساعدة  الحاسوب لغة " بعنوان) 2004(هدفت دراسة زعرور 

فيجوال بيسك على التحصيل في الرياضيات ودافع االنجاز اآلني والمؤجل  لطلبة الصف السابع 

ى التعرف على أثر استخدام لغة فيجوال بيسك على التحصيل اآلني إل ،"األساسي في مدينة نابلس

والمؤجل لطلبة الصف السابع األساسي ودافع انجازهم  في تعلم الرياضيات وحدة األعداد 

ولإلجابة عن اسئلة الدراسة واختبار فرضياتها، تم تطبيق أدوات  ،الصحيحة في مدينة نابلس

لباً وطالبة من طلبة الصف السابع األساسي في طا) 140(الدراسة على عينة تكونت من 

المدارس الحكومية التابعة لمديرية تربية وتعليم محافظة نابلس، موزعين على أربع شعب  في 

شعبة للذكور وأخرى (، واختيرت شعبتان )مدرستان للذكور، ومدرستان لإلناث(أربع مدارس

، ودرستا باستخدام البرنامج المحوسب بلغة بطريقة عشوائية تمثالن الشعبتين التجريبيتين) لإلناث

خريان، فقد درستا باستخدام طريقة التدريس فيجوال بيسك كطريقة تدريس، أما الشعبتان اُأل

الصفي االعتيادي، استخدمت الباحثة االختبار القبلي للتحقق من تكافؤ المجموعات  والبعدي 
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، وبعد تحليل البياانات توصل الى النتائج لقياس تحصيل الطلبة  وأعدت مقياس دافع انجاز الطلبة

  :التالية

الطلبة الذين درسوا باستخدام الفيجول بيسك كانت متوسطات تحصيلهم العلمي عاليه عند 

كذلك متوسطات , ) α=0.01(مقارنة مع الطلبة الذين درسوا بالطريقة التقليدية مستوى داللة 

وارتفاع التحصيل العلمي المؤجل , ور تحصيل االناث كان افضل من متوسطات تحصيل  الذك

وال يوجد أثر للتفاعل بين طريقة التعليم والجنس باإلضافة الى أن متوسطات  .للطلبة والطالبات

دافع االنجاز اآلني والمؤجل للطلبة اكبر من قيمتها الجدولية وكان لصالح المجموعة التجريبية، 

 .وكذلك بالنسبة للجنس لصالح الطلبة الذكور

اثر استخدام الوسائل التعليمية في تدريس الكسور " دراسة بعنوان)  2006(ق حواسوطب

والعمليات عليها على تحصيل طلبة الصف الخامس في محافظة القريات في الرياضيات 

  "واتجاهاتهم نحوها

وقد طّور اداتين األولى اختبار تحصيلي والثانية مقياس لالتجاهات نحو الرياضيات،  

رنامج التدريبي على عينة مكونة من طلبة مدرسةاليرموك االبتدائية، و استخدم وقد طبق الب

أظهرت نتائج التطبيق أن أفراد العينة . المنهج شبه التجريبي وذلك لمالءمته ألغراض الدراسة

التي (التجريبية حصلوا على متوسط درجات أعلى مقارنة بمتوسط درجات المجموعة الضابطة 

، كذلك كانت فروق ذات داللة إحصائية بين اتجاهات الطلبة اتجاه )قليديةدرست  بالطريقة الت

الوسائل التعليمية لصالح المجموعة التجريبية حيث كان متوسط درجاتهم أعلى من متوسط 

أوصى بضرورة عقد دورات تدريبية للمعلمين في مجال كيفية و  ،درجات المجموعة الضابطة

م بدورهم في العملية التدريسية، حيث يتم استخدامها في أثناء استخدام الوسائل التعليمية تعرفه

  .عملية التدريس، وضرورة توفير وسائل تعليمية مناسبة خاصة في مجال الرياضيات

أثر استخدام استراتيجية القصة في تعليم الرياضيات " بعنوان) 2011(وفي دراسة البول 

  "نحو تعلم الرياضياتعلى تحصيل طلبة الصف الرابع األساسي ودافعيتهم  
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قامت الباحثة بتطوير ثالث أدوات  لتحقيق أهداف الدراسة  ؛اختبار تحصيلي  تم 

؛ الرياضيات للصف الرابع األساسي تطويره لقياس تحصيل الطلبة في وحدة الكسور من كتاب

فقد تمثلت في األداة الثانية استبانة لقياس دافعية الطلبة نحو تعلم الرياضيات ؛ أما األداة الثالثة 

وقد تأكدت  إعادة تصميم وحدة الكسور من  كتاب الرياضيات للصف الرابع األساسي بالقصص،

الباحثة من صدق وثبات األدوات، اتبعت الباحة التصميم شبه التجريبي، وقد طبقت الدراسة على 

عينة تكون من شعبتين متجانستين من الصف الرابع األساسي، وعينت مجموعة ضابطة 

موعة تجريبية بالطريقة العشوائية البسيطة،  وقد درست المجموعة التجريبية باستخدام ومج

نتائج هذه الدراسة لوجود أثر دال احصائياً على  أشارت. القصة والضابطة  بالطريقة التقليدية

زيادة دافعية الطلبة نحو تعلم الرياضيات لصالح المجموعة التجريبية، كما بينت النتائج وجود 

دال إحصائيا على مستوى تحصيل الطلبة في وحدة الكسور لصالح المجموعة التجريبية، كما  أثر

أشارت نتائج تحليل االختبار التحصيلي إلى أن القصة زادت من مقدرة الطلبة على معالجة 

  .الكالمية مسائلال

خرجت الدراسة بتوصيات للمعلمين وخاصة لمعلمي الرياضيات باألخذ بعين االعتبار 

  .لوب القصة في التعليم، وتضمين استراتيجية القصة في التدريس عند إعداد المناهجاس

دراسات في استخدام الوسائل التعليمية والبرمجيات الحاسوبية في تدريس االحصاء  4:2:2

  واالحتماالت والمنطق

تناولت الدراسات استخدام الوسائل التعليمية والبرمجيات الحاسوبية  في  في هذا المجال 

وقد تناولت هذه الدراسات أثر استخدام الوسائل  ،تدريس اإلحصاء واإلحتماالت والمنطق

المعرفة (التعليمية والبرمجيات الحاسوبية على التحصيل والتفكير االبتكاري، و مجاالت 

، والعبارات الرياضية، ومفاهيم الجداول واالستعالمات )ة، التطبيقالمفاهيمية، المعرفة اإلجرائي

  :  وهذه الدراسات كالتالي ،في قواعد المعلومات
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أثر استخدام الكمبيوتر في تدريس االحتماالت " دراسة بعنوان) 1998(أجرى عبد المجيد

كلية التربية  على التحصيل والتفكير االبتكاري لدى طالب الفرقة الثالثة شعبة الرياضيات ب

  "سوهاج

بكلية التربية بسوهاج، )شعبة الرياضيات(تم اختيار عينة البحث من طالب الفرقة الثالثة 

استخدم الباحث في دراسته برنامجاً تعليمياً على الكمبيوتر واختباراً تحصيلياً، واختباراً لقياس 

االت لدى طالب عينة الدراسة، في االحتم) الطالقة، المرونة،األصالة(مهارات التفكير االبتكاري 

  : ولقد توصل الباحث إلى النتائج التالية بعد تحليل البيانات

توجد فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي، وأيضاً 
توجد فروق ذات داللة إحصائية في التطبيق البعدي الختبار  التفكير االبتكاري  ككل و التطبيق 

عدم وجود عالقة ارتباطيه  .عدي لمهارات التفكير االبتكاري ذلك لصالح المجموعة التجريبيةالب
ذات داللة إحصائية بين درجات المجوعة التجريبية في التحصيل الدراسي ودرجاتهم في التفكير 

  .االبتكاري

أثر استخدام اآللة الحاسبة على تحصيل طلبة "بعنوان ) 2002(هدفت دراسة الخياط 
  "الصف التاسع األساسي في مادة الرياضيات في محافظة نابلس

إلى التعرف على اثر استخدام اآللة الحاسبة فى تحصيل طلبة الصف التاسع  في  وحدة 
طالباً وطالبة موزعين في ثماني شعب دراسية منهم ) 256(اإلحصاء، تكونت عينة الدراسة من 

درست بالطريقة التقليدية بدون (عتين ضابطةطالبة موزعين في مجمو) 144(طالباً و ) 112(
درست باستخدام اآللة (وتكونت من أربع شعب دراسية ذكور وإناث وتجريبية ) اآللة الحاسبة

تكونت من أربع شعب ذكور وإناث، ُأستخدم اختبار القبلي لقياس تكافؤ مجموعات ) الحاسبة
طبيق الدراسة،كان من ابرز نتائج الدراسة، واختبار بعدي تحصيلي لقياس تحصيل الطلبة بعد ت

  : الدراسة

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين في نتائج االختبار البعدي في مجاالته 

وتوجد فروق في تحصيل اإلناث  ،)المعرفة المفاهيمية،المعرفة اإلجرائية،التطبيق(الثالثة 
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المعرفة المفاهيمية،المعرفة (والذكور في نتائج االختبار البعدي في المجاالت الثالث 

باالضاففة لذلك يوجد تأثير للجنس على العالمة الكلية . لصالح اإلناث) اإلجرائية،التطبيق

المعرفة المفاهيمية، المعرفة اإلجرائية، (لالختبار البعدي، والعالمات الفرعية في مجاالت 

حاسبة إلى المنهاج على وقد أوصت الباحثة بضرورة إدخال اآللة ال.لصالح اإلناث) التطبيق

مستوى أكبر، أو بتدريب المعلمين على طرق التدريس باستخدامها، أو توفير بيئة مدرسية 

  .مالئمة لذلك

أثر استخدام برمجية تعليمية محوسبة في تحصيل " بعنوان) 2004(هدفت دراسة أحمد

إلى التعرف على أثر ، "الطلبة الجامعيين لمفاهيم الجداول واالستعالمات في قواعد المعلومات

برمجية تعليمية محوسبة في تحصيل الطلبة الجامعيين لمفاهيم الجداول واالستعالمات في قواعد 

المعلومات  في جامعة البحرين، ولتحقيق هذا الهدف قام الباحث بتصميم برمجية تعليمية 

عتين األولى طالباً وطالبة وزعت في مجمو) 40(محوسبة طبقت على عينة الدراسة المكونة من 

والثانية ضابطة درست المادة  ،تجريبية درست المادة التعليمية باستخدام البرمجية المحوسبة

واستخدم االختبار التحصيلي لقياس أثر تحصيل الطالب  ،التعليمية ذاتها بالطريقة التقليدية

من تكافؤ  لمفاهيم الجداول واالستعالمات وطبق االختبار قبل البدء بإجراء الدراسة للتأكد

المجموعتين، وطبق االختبار البعدي لقياس الفروق في التحصيل، وأظهرت نتائج الدراسة وجود 

فروق ذات داللة إحصائية  في التحصيل لمفهوم االستعالم لصالح الطلبة الذين درسوا باستخدام 

البرمجية المحوسبة، في حين أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 

في ضوء هذه النتائج أوصت الدراسة . المجموعتين الضابطة والتجريبية في تعلم مفاهيم الجداول

  .بضرورة تصميم برمجيات تعليمية متنوعة، ولمستويات  مختلفة، ودراسة أثرها في التعليم

اثر استخدام القطع الجبرية في تدريس " في دراسته بعنوان) 2004(أما الزهراني

  "على تحصيل طالب الصف الثالث المتوسط بمدينة الطائف العبارات الرياضية

أراد التعرف على أثر استخدام القطع الجبرية في تدريس وحدة العبارات الرياضية على 

تحصيل طالب الصف الثالث متوسط بمدينة الطائف  واستخدم الباحث المنهج شبه التجريبي في 
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ذات داللة إحصائية بين متوسطي تحصيل  كانت النتائج تشير إلى وجود فروق, إجراء دراسته

المجموعتين الضابطة والتجريبية لصالح التجريبية وهذا يدل حسب رأي الباحث أنه البد من 

  .ن ذلك يساهم في رفع تحصيل الطلبةأل ؛لب في استخدام الوسائل التعليميةإشراك الطا

هتمام بجعل رورة اإلض: وبناء على النتائج السابقة  توصلت الدراسة عدة توصيات منها

الموقف التعليمي للطالب أكثر إيجابية وتفاعالً وذلك من خالل مشاركته في استخدام الوسائل 

التعليمية اليدوية التي تساهم في رفع مستواه، باإلضافة إلى عقد  دورات تعليمية لمعلمي 

تدريس الرياضيات رياضيات المرحلة المتوسطة ؛ لتدريبهم على االستفادة من اليدويات في 

  .عموماً، واالستفادة من القطع الجبرية خاصة

المعرفة الرياضية والبرمجيات الحاسوبية في  استخدام الوسائل التعليمية دراسات في 5:2:2

  والتفكير الرياضي

تناولت دراسات هذا المجال استخدام الوسائل التعليمية والبرمجيات الحاسوبية في تدريس 

المفاهيم الهندسية، مفهوم التصنيف،مفهوم التسلسل،مفهوم النمط، مفهوم : ة مثل المفاهيم الرياضي

وفي اإلدراك  ،المقابلة أو المزاوجة، مفهوم تكافؤ المجموعات،مفهوم العدد،مفهوم الرسوم البيانية

وذلك لمراحل تعليمية مختلفة مثل  ،وتنمية التفكير الرياضي ،و اإلدراك المادي وانتقال أثر التعلم

  :وهذه الدراسات كالتالي  ،رياض األطفال وطالب المرحلة األساسية

أثر استخدام وسائط تعليمية مقترحة في : في دراسة بعنوان) 2003(وهدفت غندورة 

  .تنمية بعض المفاهيم الرياضية لدى أطفال رياض األطفال بالعاصمة المقدسة

دام وسائط تعليمية مقترحة في تنمية المفاهيم الرياضية الكلية إلى الكشف عن أثر استخ

المفاهيم الهندسية، مفهوم التصنيف،مفهوم التسلسل،مفهوم : وتنمية كل مفهوم من المفاهيم التالية

  . النمط، مفهوم المقابلة أو المزاوجة، مفهوم تكافؤ المجموعات،مفهوم العدد،مفهوم الرسوم البيانية

طفالً من مجتمع الدراسة المتمثل بأطفال السنة التمهيدية ) 40(راسة من تكونت عينة الد

في رياض األطفال الحكومية بالعاصمة المقدسة، وقد اختيرت العينة بالطريقة العشوائية البسيطة 
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وقسمت إلى مجموعتين تجريبية وضابطة، طبقت عليهم اختبار تحصيلي  في المفاهيم الرياضية 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط المجموعة : حثة إلى ما يلي المحددة، توصلت البا

وفي تحصيل كل  ،التجريبية ومتوسط المجموعة الضابطة  في تحصيل المفاهيم الرياضية الكلية

المفاهيم الهندسية، مفهوم التصنيف، مفهوم التسلسل، مفهوم النمط، مفهوم المقابلة أو : مفهوم

ؤ المجموعات، مفهوم العدد، مفهوم الرسوم البيانية، ال توجد فروق ذات المزاوجة، مفهوم التكاف

داللة إحصائية  بين الذكور واإلناث من أفراد العينة التجريبية في تحصيل المفاهيم الرياضية 

المفاهيم الهندسية، مفهوم التصنيف، مفهوم التسلسل، مفهوم : الكلية وفي تحصيل كل مفهوم

أو المزاوجة، مفهوم التكافؤ المجموعات، مفهوم العدد، مفهوم الرسوم  النمط، مفهوم المقابلة

  .البيانية

هدفت هذه الدراسة )  2011الهطل، (الواردة في  ) Robin, 2004(وفي دراسة روبين 

الى التعرف على أثر استخدام برنامج كمبيوتر مكتوب باستخدام لغة لوجو على التحصيل وتنمية 

لدى طالب المرحلة الثانوية، تكونت عينة الدراسة من عدد من طالب  مهارات التفكير الرياضي

المرحلة الثانوية تم تقسيمها الى مجموعتين ضابطة وتجريبية درست باستخدام البرنامج 

واألخرى درست بالطريقة التقليدية، وتوصلت الدراسة إلى أن البرنامج ساعد في تحسين 

في تنمية مهارات التفكير الرياضي، كماتوصلت  تحصيل الطالب للمفاهيم الرياضية، وساهم

الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية مرتفعة بين التحصيل والتفكير الرياضي لدى طالب عينة 

  .الدراسة

دراسة أعدت لدراسة تأثير األلعاب االلكترونية ) Ke,2008(في حين  أجرى كيي  

أراد الباحث التعرف على أثر األلعاب التعليمية في مواقف تعليمية متعددة داخل الصف كذلك 

االلكترونية التعليمية على اإلدراك و اإلدراك المادي وانتقال أثر التعلم،تكونت عينة الدراسة من 

طالباً وطالبة من الصف الخامس والصف الثامن، وقد قسم العينة لمجموعتين، األولى ) 358(

ليمية، والثانية ضابطة تعلمت بالقلم والورقة، تجريبية تعلمت باستخدام األلعاب االلكترونية التع

ينت المقارنة ولقد ب بينت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية،
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يؤثر بشكل واضح في ) القلم والورقة(بين األلعاب االلكترونية التعليمية واألسلوب التقليدي 

ورة أن يؤثر في تغيير التسهيالت األدائية في أداء تعزيز المحفزات التعليمية ولكن ليس بالضر

 البرمجيات الحاسوبية التعليميةامتحان الرياضيات وفي الوعي اإلدراكي المادي،كذلك استخدام 

يعزز استخدام األلعاب االلكترونية  حيث) األهداف التعليمية(تؤثر في مخرجات التعليم الرياضي 

  .اتجاهات الطلبة نحو الرياضيات

أثر استخدام برنامج تعليمي محوسب في تدريس " بعنوان)  2011(دراسة الهطل هدفت

  "الرياضيات على تنمية التفكير الرياضي واالتجاه نحوها  لدى طالبات الصف الثامن االساسي

الى التعرف على أثر استخدام برنامج تعليمي محوسب في تدريس الرياضيات على 
الصف الثامن األساسي واتجاهاتهن نحوها، ولتحقيق أهداف  تنمية التفكير الرياضي لدى طالبات 

البحث باستخدام المنهج التجريبي حيث تكون مجتمع الدراسة من جميع طالبات الصف الثامن 
طالبة، وطبقت ) 977(بمنطقة غرب غزة التعليمية التابعة لوكالة الغوث الدولية البالغ عددهم 

ن طالبات الصف الثامن بمدرسة بنات الشاطئ طالبة م) 80(الدراسة على عينة  حجمها 
اإلعدادية  بغزة، وتم تقسيم العينة الى مجموعتين احداهما تجريبية درست محتوى وحدة الهندسة 

ق على عينة بضابطة درست بالطريقة العادية وقد طُرى باستخدام برنامج تعليمي محوسب واألخ
 .ه نحو تعلم الرياضيات وذلك قبلياً وبعدياًالدراسة اختبار التفكير الرياضي، ومقياس االتجا

  :توصلت الدراسة الى النتائج التالية

في اختبار التفكير الرياضي  في ) α=0.05(وجود فروق دالة احصائياًعند مستوى داللة 

وكذلك وجود فروق دالة احصائياً في متوسط  ،القياس البعدي لصالح طالبات المجموعة التجريبية

درجات االتجاه نحو مادة الرياضيات لصالح طالبات المجموعة التجريبية، وكذلك بالنسبة لذوات 

االتجاه المرتفع نحو الرياضيات في اختبار التفكير الرياضي لصالح المجموعة التجريبية، وأيضا 

اضيات في اختبار التفكير الرياضي في القياس بالنسبة  إلى ذوات االتجاه المنخفض نحو الري

لصالح طالبات المجموعة التجريبية، كما وتوجد فاعلية كبيرة للبرنامج المحوسب في تنمية 

وفي ضوء نتائج الدراسة قدم الباحث عدد  .التفكير الرياضي لدى طالبات الصف الثامن األساسي
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ضوء مهارات التفكير الرياضي، إثراء  تصميم وتنظيم كتب الرياضيات في: من التوصيات منها

كل موضوع من موضوعات الرياضيات بتدريبات تنمي مهارات اللتفكير الرياضي، توفير 

فرصة لتدريب المعلمين وتأهيلهم في مجال استخدام الحاسوب، تزويد الفصول والمعامل 

ة المواقع باألجهزة والمواد وجميع متطلبات استخدام الحاسوب ـ تزويد المعلمين بقائم

اإللكترونية التي تعرض برامج تعليمية محوسبة، االستفادة من البرنامج المحوسب الذي أثبت 

  .جدارته في تنمية التفكير الرياضي لدى عينة الدراسة

دراسات في أثر استخدام الوسائل التعليمية والبرمجيات الحاسوبية على تحصيل الطلبة  6:2:2

  في الرياضيات

ل دراسات ُأجريت لمعرفة أثر استخدام الوسائل التعليمية والبرمجيات تناول هذا المجا

حيث طُبقت هذه الدراسات على عينات  ،الحاسوبية على التحصيل  في مواضيع رياضية متنوعة

وطُبقت عليهم أدوات دراسية متنوعة  وهذه الدراسات  ،دراسية من مختلف المراحل التعليمية

  :كمايلي 

كان الهدف منها معرفة أثر  الجنس ) Shashaani, 1995(في دراسة لشاشاني 

في اتجاهات الطلبة نحو الرياضيات وكذلك أثر الجنس في اتجاهات الطلبة ) إناث/ذكور(

طالب وطالبة من الصف التاسع ولغاية ) 1754( للحاسوب، فأختار الباحث عينة مكونة من

نيا بالواليات المتحدة األمريكية حيث الصف الثاني عشر في خمس مدارس ريفية في والية بنسلفا

مثل هذه المدارس مناطق جغرافية وخلفيات اجتماعية واقتصادية متنوعة، وتراوحت أعمار 

  .سنة 19- 13الطالب والطالبات بين 

قام الباحث بتطبيق مقياس االتجاهات في هذه المدرسة من حيث اهتمام الجنس، 

ستخدام الحاسوب بالجنس، بعد االنتهاء من التجربة بالحاسوب وثقتهم بالحاسوب وكذلك ارتباط ا

تبين أن الذكور قد نالوا عالمات أعلى من اإلناث فيما يتعلق في االهتمام بالحاسوب وكذلك 

أظهرت النتائج أن ثقة الذكور بقدرتهم في العمل بالحاسوب أكثر من اإلناث، أما بالنسبة للبعد 
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لجنس فقد أظهرت النتائج انه ال يوجد فرق ذو داللة بين الثالث  فيما يتعلق بارتباط الحاسوب با

الذكور واإلناث وذلك من وجهة نظر اإلناث، كذلك دلت النتائج عن وجود عالقة إيجابية اإلتجاه 

  . نحو الحاسوب و نحو الرياضيات

دراسة بعنوان العالقة بين ) Wenglinsky,1998(وقدأجرى الباحث وينجليسكي 

  .ية وتحصيل الطالب في مادة الرياضياتالتكنولوجيا التعليم

عت الدراسة إلى توضيح العالقة بين االستخدامات المختلفة للتكنولوجيا التعليمية س

من طالب الصف الرابع وحوالي ) 6227(والمخرجات التعليمية المختلفة، وتكونت العينة من 

ستخدام الحاسوب من طالب الصف الثامن، وتضمنت البيانات معلومات حول مدى ا) 7146(

لمادة الرياضيات في المدارس، باإلضافة إلى طرق استخدام الحاسوب ألغراض تعليمية،  حيث 

أن حجم العالقات بين االستخدامات اإليجابية المختلفة للتكنولوجيا والتحصيل األكاديمي ال تذكر 

النتائج إلى أن  بالنسبة للصف الرابع في حين أنها تعتبر مهمة بالنسبة للصف الثامن، وتشير

الحواسيب تعتبر عالجا كلياً لجميع المشاكل التي توجهها المدارس، وتعتبر أدوات مهمة لتحسين 

  .مهارات الطالب في الرياضيات وعملية التعلم بشكل عام

فاعلية القطع الجبرية في تدريس الرياضيات  "دراسة بعنوان) 2001 (ق الدهشوقد طب

  ".لطالب الصف األول المتوسط

تم تطبيق المنهج شبه التجريبي في هذه الدراسة، وكانت عينتها من طلبة الصف األول 

م تدريس وتالمتوسط، حيث قُسمت العينة إلى مجموعتين تجريبية وضابطة كل مجموعة فصالن 

امتحان  قد طُبقودة دراسية لذلك، المجموعة التجريبية باستخدام القطع وقد صمم الباحث وح

  :د من صدقه وثباته، وكان من أهم نتائج هذه الدراسةتحصيلي تم التأك

بين متوسطي ) α=0.05(أن هناك فروقاً ذات داللة احصائية، عند مستوى الداللة 

درجات  طالب المجموعة التجريبية  الذين درسوا الرياضيات باستخدام القطع الجبرية، وطالب 

المجموعة الضابطة الذين درسوا بالطريقة التقليدية، في تحصيلهم للرياضيات، كما يقيسه 
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يجابي االختبار البعدي للتحصيل، وذلك لصالح طالب المجموعة التجريبية، مما يؤكد األثر اإل

  .لهذه الوسيلة التعليمية

ومن أهم التوصيات التي أوصى بها الباحث استخدام القطع الجبرية في تدريس مادة 

األول، عقد دورات تدريبية لمعلمي الرياضيات، أثناء الخدمة لتعريفهم  الصف الرياضيات لطلبة

ات للمرحلة وتدريبهم على استخدام القطع الجبرية في تدريسهم، وتضمين كتب الرياضي

المتوسطة أنشطة عن كيفية استخدام القطع الجبرية في حل األمثلة والتمارين والتدريبات المقدمة 

  .للطلبة

دراسة هدفت إلى استكشاف أثر مستوى المدرسة على ) Kim, 2004(وطبق كيم 

ت و تكاملية التقنية التربوية في صفوف المرحلة الثانوية، واستخدم التحليل المسحي والمقابال

أوضحت نتائج الدراسة وجود أثر لمستوى المدرسة على استخدام التقنيات التربوية، فكلما كان 

مستوى المدرسة أعلى كان استخدام التقنيات التربوية أعلى، وبينت الدراسة أيضا، أن توقعات 

  . ة ومرتفعةالمعلمين في التعليم باستعمال التقنية التربوية من خالل اعتماد وسائل تكنولوجية حديث

أثر استخدام  "دراسة بعنوان) 2006(الحواس الواردة في) 2005(وأجرت حميدان 
القصص واألحاجي واأللعاب المنفذة بالوسائل التعليمية التكنولوجية على تحصيل طالبات الصف 

هدفت إلى تقصي اثر استخدام القصص واألحاجي واأللعاب  ،"الخامس األساسي في الرياضيات
المنفذة بالوسائل التعليمية التكنولوجية على تحصيل طالبات الصف الخامس األساسي  في 

أن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية الدراسة الرياضيات مقارنة بالطريقة التقليدية، أظهرت نتائج 
تعزى للطريقة المستخدمة ولصالح استخدام القصص  في تحصيل الطالبات في مادة الرياضيات

  . مما يشير إلى فاعلية هذه الطريقة في التدريس. واألحاجي واأللعاب المنفذة بالوسائل التعليمية

بعنوان التكنولوجيا في تعليم الرياضيات في ) (Elgar,2005وفي دراسة ايلجير 

ة كيفية استخدام تقنيات  الكمبيوتر واآلالت المدارس الثانوية بوالية كاليفورنيا، هدفت إلى دراس

الحاسبة في المدارس الثانوية من قبل المعلمين في صفوفهم، اعتمدت الدراسة األسلوب الكمي 

مدرسة ثانوية و أعدت استبانة طُبقت على معلمي ) 23( والنوعي، واشتركت في التجربة 
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س ووكالء المدارس المشاركة في من مديري المدار) 24(الرياضيات كما ُأجريت مقابالت مع 

أن معلمي الرياضيات في حاجة ماسة للتدريب على : التجربة أهم ما توصلت إليه الدراسة

و أوصى الباحث بالعمل على التقليل  من المعوقات التي تحول دون إدخال ،تكنولوجيا 

  .التكنولوجيا في تدريس الرياضيات

دراسة هدفت ) Martindale.Curda & Pilcher.2005(كما طبق مارتندل وزمالؤه 

إلى فحص أثر استخدام برمجية تعليمية على تحسين أداء الطلبة في اختبار والية فلوريدا الشامل 

)Florida Comprehensive Test Exam ( تكونت عين الدراسة من)مدرسة تم ) 24

يس مادة مدرسة بوصفها مجموعة تجريبية،استخدمت هذه الوسيلة لتدر) 12(تقسيمها إلى 

بينما تعلّم الطلبة في المدارس االثنتي . الرياضيات لطلبة الصفوف الخامس والثامن والعاشر

عشر الباقية المواد الدراسية نفسها دون استخدام هذه الوسيلة، أي بأسلوب التدريس التقليدي 

تبار بوصفها مجموعة ضابطة، وتم الحصول على عالمات الطلبة في كلتا المجموعتين على االخ

و أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة  إحصائية في تحصيل . الشامل في الرياضيات

الطلبة يعزى للطريقة ولصالح طلبة الصف الخامس، الذين استخدموا الوسيلة في تعلم 

الرياضيات، بينما لم يكن هناك أثر للطريقة عند طلبة الصف الثامن والعاشر في مادة 

  .الرياضيات

فاعلية تطوير أداء " دراسة بعنوان) Swan & Dixon,2006(سوان وديكسونطبق 

مرشد الدعم التكنولوجي على حاجات معلمي الرياضيات في جنوب شرق الواليات المتحدة 

  "األمريكية

وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر أداء مرشد الدعم التكنولوجي على حاجات 
  .قنية في الفصول الدراسيةمعلمي الرياضيات واستخدامهم للت

معلماً )  79(وأجريت الدراسة على العينة ذات القياس القبلي والبعدي والمؤلفة من 
وكانت أهم النتائج كما . للرياضيات، واتبع الباحث المنهج التجريبي مستخدما االختبار التحصيلي

  :يلي
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روق ذات داللة هناك حاجة لمعلمي الرياضيات للدعم التكنولوجي المستمر، يوجد  ف

إحصائية بين متوسط درجات المعلمين المتدربين المشاركين  في البرنامج قبل تطبيق البرنامج 

باإلضافة إلى أن المعلمين  ،ومتوسط درجاتهم بعد تطبيق البرنامج لمصلحة التطبيق البعدي

  .تهاالمشتركين في الدراسة زاد استخدامهم للتقنية في تعليم الرياضيات و أدركوا أهمي

دراسة تحاول البحث في استخدام األلعاب التعليمية ) Vankusi, 2005(أجرى فانكوشي 

في تدريس مادة الرياضيات، حيث تمت دراسة فعالية طريقة تدريس الرياضيات المتعددة على 

استخدام األلعاب التعليمية من خالل القيام بتجارب في بيئات تعليمية حقيقية في صفوف دراسية، 

صحة الفرضية التي تناولتها التجربة والتي افترضت أن تدريس الرياضيات باستخدام  وتحققت

األلعاب التعليمية سيكون أكثر فعالية مما لم يستخدم هذه األلعاب، وذلك الن العناصر النشطة 

والتحفيزية و التي تتضمن ألعاباً وترفيهاً تعمل على تطوير قدرات الطالب وتحفيزهم على 

  .التعلم

أثر استخدام الحاسوب على تحصيل طلبة " دراسة بعنوان) 2007(وكذلك طبق جبر

  "الصف السابع في الرياضيات واتجاهات معلميهم نحو استخدامه كوسيلة تعليمية

هدفت إلى استقصاء أثر استخدام الحاسوب على تحصيل طلبة الصف السابع األساسي 

عرفة اتجاهات معلميهم نحو استخدامه كوسيلة في الرياضيات، مقارنة بالطريقة التقليدية، وم

  .  تعليمية

طالباً وطالبة من طلبة الصف السابع األساسي، في مدرستي ذكور ) 93(بلغ حجم العينة 

بنات كفل حارس الثانويتين، التابعتين لمديرية التربية والتعليم في محافظة سلفيت للعام الدراسي 

) 37(طريقة القصدية لتطبيق التجربة، وبلغ عدد المعلمين ، وقد تم اختيار العينة بال2006/2007

معلماً ومعلمة  وذلك لدراسة اتجاهاتهم نحو استخدام الحاسوب كوسيلة تعليمية، بعد أن قسم 

تجريبية درست باستخدام الحاسوب كوسيلة تعليمية، وأخرى ضابطة : الطلبة في مجموعتين

  .درست بالطريقة التقليدية
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 Power(نامجاً محوسباً تم إعداده باستخدام برنامج عرض الشرائح استخدم الباحث بر

Point( وطبقت أدوات الدراسة على عينتها، وجمعت البيانات وحللت باستخدام رزمة ،

)SPSS (وكانت من أهم النتائج التي توصل إليها الباحث:  

بة بين متوسطات تحصيل طل) α=0.05(توجد فروق دالة احصائياً عند مستوى داللة 

الصف السابع األساسي في القياس البعدي في وحدة المجموعات في الرياضيات تعزى لطريقة 

ولصالح طريقة التدريس بالحاسوب، ولم تكشف الدراسة عن وجود ) حاسوب، تقليدية(التدريس 

أما بالنسبة لمعلمي . فروق دالة احصائياً تعزى للجنس أو التفاعل بين طريقة التدريس والجنس

يات للصف السابع األساسي فإنه توجد اتجاهات إيجابية نحو استخدام الحاسوب كوسيلة الرياض

وقد أوصت الدراسة بإجراء المزيد من الدراسات الستقصاء أثر . تعليمية في تدريس الرياضيات

استخدام الحاسوب كوسيلة تعليمية  في مختلف الصفوف والمراحل الدراسية  وفي مختلف 

اهات كافة العاملين في التربية والتعليم نحو استخدام الحاسوب في التدريس العلوم، ودراسة اتج

  .وغيره من المجاالت

أثر استخدام األلعاب التعليمية في "دراسة بعنوان) 2007(في حين طّبق  زيدان و عفانة 

التحصيل الفوري والمؤجل في الرياضيات لدى طلبة الصف الثالث األساسي في مدارس 

  "ضواحي القدس

هدفت إلى التعرف على أثر استخدام األلعاب التعليمية في التحصيل الفوري والمؤجل 

في الرياضيات،لدى طلبة الصف الثالث األساسي في مدارس ضواحي القدس  وتكون مجتمع 

الدراسة من جميع طلبة الصف الثالث األساسي  في المدارس التابعة لتربية ضواحي القدس  

، وتكونت عينة الدراسة من )م 2005/2006(ني من العام الدراسي المنتظمين في الفصل الثا

طالباً وطالبة، تم اختيارهم بصورة قصديه من مدرسة العيزرية األساسية المختلطة، قسمت ) 68(

مجموعة تجريبية درست باستخدام األلعاب التعليمية، ومجموعة ضابطة :العينة إلى مجموعتين

اض الدراسة قام الباحثان بإعداد اختبار تحصيلي لقياس درست بالطريقة التقليدية، وألغر

) α=0.05(التحصيل الفوري والمؤجل وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 
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في التحصيل الفوري تعزى لطريقة التدريس، أو الجنس،أو التفاعل بينهما، وأظهرت أيضا 

المؤجل تعزى لطريقة التدريس،  في التحصيل) α=0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية 

ولصالح المجموعة التجريبية، ومتغير الجنس، ولصالح اإلناث،ولم تظهر فروق ذات داللة 

 .إحصائية للتفاعل بين طريقة التدريس والجنس

فقد هدفت الدراسة إلى ) Gillberto & Gabriel,2007(أما دراسة جلبرتو وجبرييل 

نية في تدريس الرياضيات، تعتمد على التفاعل كطريقة لزيادة تقييم بيئة تعليمية تشاركيه إلكترو

دافعية الطلبة نحو تعلم الرياضيات، وقد تكونت المادة من برامج متخصصة بالمفاهيم الرياضية 

التي تتطلب عدة العبين، وقد تم تقييم المظاهر المختلفة لبيئة التعلم في ثالثة مساقات لطلبة 

لدراسة أن استخدام تلك الظروف التفاعلية قد أثر بشكل ايجابي في مكسيكيين، حيث بينت نتائج ا

  .اتجاهات الطلبة نحو الرياضيات

أنشطة اثرائية بواسطة برنامج حاسوبي في " بدراسة بعنوان) 2008(المالكي هدف 

  "عالج صعوبات تعلم الرياضيات لدى تالميذ الصف الثالث االبتدائي

التالميذ ذوي صعوبات تعلُم الرياضيات الذين الفروق بين نتائج إلى التعرف على 

يدرسون بواسطة برنامج حاسوبي والتالميذ الذين يدرسون  بالطريقة االعتيادية  في حل مسائل 

تلميذاً ) 60(تكونت عينة الدراسة من  ،الحقائق األساسية لعملية الجمع في الصف الثالث االبتدائي

شيد المعلمين للتالميذ الذين لديهم صعوبات في تعلم تم اختيارهم بطريقة عمديه  بناء على تر

تعلمت المجموعة التجريبية . الرياضيات وتم تقسيم أفراد العينة إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية

بأسلوب التعليم المحوسب والضابطة بالطريقة االعتيادية، استخدم الباحث اختباراً قبلياً و بعدياً  

، أظهرت الدراسة H19بنتائج ) 9- 0(قائق الجمع األساسية من كأداة للدراسة، والتي تشمل ح

وجود فروق دالة إحصائيا بين االختبار القبلي و البعدي في التحصيل واألداء بين مجموعتي 

. الدراسة لصالح المجموعة التي تعلمت بنمط التعليم المحوسب وهذا يدل على فعالية البرنامج

  : ت أهمهاتوصلت الدراسة إلى توصيات و مقترحا
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يجب على  ،تفعيل استخدام األنشطة اإلثرائية مع التالميذ ذوي صعوبات تعلم الرياضيات

المتعلمين االهتمام لمهارة جمع األعداد وتبني المزيد من البرامج الحاسوبية وخاصة التي تتضمن 

كل عام أنشطة إثرائية  في مختلف المهارات والتي تعنى بتدريس الطلبة ذوي صعوبات التعلم بش

  وذوي صعوبات تعلم الرياضيات بشكل خاص

 Power(فعالية استخدام العرض المقدم  "في دراسة بعنوان) 2008(مندور فتح اهللا أما 

Point(  بمفرده وبمصاحبة لقطات الفيديو التعليمية عن الدائرة التلفزيونية المغلقة في تنمية

تحصيل الطالبات المعلمات و مهاراتهن واتجاهاتهن نحو استخدام وسائل وتقنيات التعليم في 

  "التدريس

بمفرده وبمصاحبة ) (Power Pointاستقصاء فاعلية أسلوب العرض المتقدم هدف 

التعليمية عبر الشبكة التلفزيونية  المغلقة في تنمية تحصيل الطالبات المعلمات لقطات الفيديو 

بكلية التربية للبنات بعنيزة  ومهاراتهن واتجاهاتهن نحو استخدام وسائل وتقنيات التعليم في 

طالبة بالفرقة الثالثة من كلية البنات بعنيزة  تم ) 117(التدريس، تمثلت العينة العشوائية من 

هن إلى ثالث مجموعات أستخدم في األولى أسلوب العرض المتقدم منفردا، وفي الثانية توزيع

 ،أسلوب العرض المتقدم مصحوبا بلقطات الفيديو، و الثالثة  الضابطة درست بالطريقة التقليدية

وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح  المجموعتين عند : خرجت الدراسة بالنتائج التالية

تعزى في التحصيل لمفاهيم وسائل وتقنيات التعليم ومهارات استخدام )  α=0.01( مستوى داللة

  .وسائل وتقنيات التعليم في التدريس وفي اتجاه نحو استخدامها في التدريس
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   تعليق الباحثة على مجمل الدراسات السابقة 3:2

  الرياضيات ات الحاسوبية في تدريسوالبرمجيمن ناحية واقع ومعيقات استخدام الوسائل 

دراسات واقع استخدام الوسائل التعليمية والبرمجيات الحاسوبية في تدريس ) 1:2(جدول
  الرياضيات  

  الهدف  الفئة المستهدفة  اسم الدراسة

  المتوسطةالمرحلة  معلمو  1999البركاتي 
واقع استخدام الوسائل في تدريس 

    الرياضيات

  2002العمايرة 
مدراء ومعلموا مدارس وكالة 

  الغوث
استخدام التقنيات التعليمية في تدريس 

  الرياضيات

  معلمو المرحلة األساسية  2002عودة 
معيقات استخدام الوسائل التعليمية في 

  الرياضيات
وبركات خزاعة

2005  
معلموومعلمات المرحلة 

  المتوسطة
توظيف االيضاحات ومعاييرها في 

  عملية التعليم

  2009أيوب 
مدراء ومعلمو المرحلة 

  المتوسطة
ات استخدام الوسائل التعليمية في معوق

   الرياضيات

  معلمات المرحلة المتوسطة  2009الذبياني 
واقع التقنيات المعاصرة في تدريس 

  الرياضيات 
  ثابت والكيالني

2011  
  طالب المرحلة األساسية

أهمية استخدام الوسائل التعليمية في 
  الرياضيات 

واقترحت , هذه الدراسات وتوصياتها في دراستها الحالية  وقد استفادت الباحثة من نتائج
بعض الوسائل التي يمكن توافرها في بيئة المدرسة وقامت بتصميم وسيلة تعيليمية مناسبة ؛ 
لتحقيق هدف الدراسة بما يتناسب وإمكانات واستعدادات المدارس التي طُبقت فيها الباحثة هذه 

  .الدراسة

تناولت استخدام والوسائل التعليمية والبرمجيات الحاسوبية في  أما بالنسبة للمجاالت التي
استخلصت الباحثة أوجه الشبه واالختالف بينها وبين الدراسة الحالية  مواضيع رياضية متنوعة

  : يليكما
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  تصنيف الدراسات السابقة حسب الباحثة) 2:2(جدول 

  أداة الدراسة  الفئة المستهدفة  المنهج المتبع  اسم الدراسة
الوسيلة التعليمية 

  المستخدمة

  العاشر األساسي  شبه تجريبي  2012مسعود
اختبار تحصيلي 

  واستبانة
  برنامج راسم االقترانات

  صف ثامن  شبه تجريبي  2011البول
اختبار تحصيلي 

  واستبانة
  القصة

  مسحي  2011,صالح 
معلمون ومعلمات 

  الصف التاسع
مقابلة ومالحظة 

  صفية
GeoGebra 

  وسائل تعليمية  اختبار تحصيلي  الثامن األساسي  تجريبي  2011هزيم،

  الثامن األساسي  شبه تجريبي  )2011الهطل، (
اختبار تحصيلي 

  واستبانة
  برنامج تعليمي محوسب

)Cameron,2010(  شبه تجريبي  
المدارس 
  األبتدائية

  اختبار تحصيلي
المجسمات والحاسوب 

  المحمول
Calder,2010  -  برنامج حاسوبي  اختبار تحصيلي  المرحلة الثانوية  

Reis 
&Ozdemir , 

2010 

  شبه تجريببي
الصف الثاني 

  عشر
 GeoGebra  اختبار تحصيلي

Saha, 
Ayub,Tamizi,20

10  
 GeoGebra  اختبار تحصيلي  المرحلة الثانوية  شبه تجريبي

Zengin,Furkun& 
Kutluca,  2011  -  اختبار تحصيل  المرحلة الثانوية  GeoGebra 

  حاسوب وتلفزيون  اختبار تحصيلي  طالبات ومعلمات  شبه تجريبي  2008اهللا، فتح 
  برنامج راسم اإلقترانات  اختبار تحصيلي  التاسع األساسي  شبه تجريبي  )2008فتوح، (
  حاسوب  اختبار تحصيلي  الثالث األساسي  شبه تجريبي  )2008المالكي، (

Ke,2008 برامج حاسوبية  اختبار تحصيلي  الخامس والثامن  شبه تجريبي  

  شبه تجريبي  2007جبر، 
طلب ومعلمي 
  الصف السابع

  حاسوب  اختبار تحصيلي

Aburime,2007 -  الوسائل اليدوية  اختبار تحصيلي  المرحلة الثانوية  
Gillberto&Gabri

el,2007  برامج حاسوبي  اختبارتحصيلي  طالب المدارس  شبه تجريبي  

  خامس األساسي  شبه تجريبي  2006حواس، 
اختبار تحصيلي 

  واستبانة
  وسائل تعليمية

  اختبار تحصيلي  خامس أساسي  شبه تجريبي  2005حميدان،
قصص وآحتجي وألغاز 

  بالوسائل
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  أداة الدراسة  الفئة المستهدفة  المنهج المتبع  اسم الدراسة
الوسيلة التعليمية 

  المستخدمة
Swan 

&Dixon,2006 
  حاسوب  اختبار تحصيلي  معلموالرياضيات  تجريبي

Clark,2005  -  
الصف التاسع 
  والعاشر األساسي

  حاسوب  اختبار تحصيلي

Elgar,2005 كمي نوعي  
طالب ومعلمو 
  المدارس الثانوية

اختبار تحصيلي 
  واستبانة ومقابلة

  حاسوب

Vankus,2005  -  -  يدويات  اختبار تحصيلي  
Martindal.Curda 

&    Pilcher. 
2005 

-  
خامس،عاشر، 
  تامن أساسي

  برمجية تعليمية  شاملاختبار 

  برمجية حاسوبية  اختبار تحصيلي  تاسع أساسي  شبه تجريبي  2004عراق، 
  حاسوب  اختبار تحصيلي  ثالث متوسط  شبه تجريبي  2004الغامدي، 
  فيجوال بيسك  اختبار تحصيلي  زعرور  شبه تجريبي  2004زعرور، 
  جبريةقطع   اختبار تحصيلي  ثالث متوسط  شبه تجريبي  2004الزهراني، 

Kim , 2004 تقنيات تربوية تفاعلية  المقابالت  المرحلة الثانوية  مسحي  
Robin,2004 -  برنامج حاسوبي  اختبار تحصيلي  المرحلة الثانوية  

  وسائط تعليمية  اختبار تحصيلي  رياض األطفال  شبه تجريبي  2003غندورة،

  -  2003الشهراني، 
طالب كلية 

  المعلمين
  حاسوب  اختبار تحصيلي

  آلة حاسبة  اختبار تحصيلي  تاسع أساسي  -  2002الخياط، 
  حاسوب  اختبار تحصيلي  ثاني أساسي  -  2002الدايل، 
  حاسبات يدوية  اختبار تحصيلي  ثاني أساسي  تجريبي  2002الحربي،
  قطع جبرية  اختبار تحصيلي  اول متوسط  شبه تجريبي  2001الدهش، 
  لوحة هندسية  اختبار تحصيلي  الثاني الثانوي  شبه تجريبي 2002الغامدي، 

  اختبار تحصيلي  أول ثانوي  شبه تجريبي  2002المسيري، 
لوحة هندسية ولوحة 

  دائرية
Gningue,2000 -  قطع دينز  اختبار تحصيلي  سابع أساسي  

Mawata, 2000  -   المرحلة الثانوية  
اختبار تحصيلي 

  واستبانة
جافا ابليت وبرمجيات 

  بلغة جافا
Pesek & 

Kinrschner, 2000 -  يدويات  اختبار تحصيلي  طالب المدارس  
  قطع نماذج  اختبار تحصيلي  الخامس والسادس  تجريبي  1999الجهني، 

  شبه تجريبي  1998عبد المجيد، 
الفرقة الثالثة 

  شعبة الرياضيات
  حاسوب  اختبار تحصيلي
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  أداة الدراسة  الفئة المستهدفة  المنهج المتبع  اسم الدراسة
الوسيلة التعليمية 

  المستخدمة
Wenglinsky,199

8 
  حاسوب  اختبار تحصيلي  الرابع والثامن  -

Terry, 1995 -  يدويات وبرامج حاسوبية  اختبار تحصيلي  المرحلة االبتدائية  
Toher ,1995  -  اليدويات  المقابلة  المرحلة اإلبتدائية  

Shashaani, 1995 الحاسوب  اختبار تحصيلي  التاسع األساسي  شبه تجريبي  
Jeanetter 1991 -  الحاسوب  اختبار تحصيلي  طالب جامعيين  

ركزت الدراسات في معظمها على المرحلة األساسية الدنيا والعلياو المرحلة الثانوية 

وتتفق الدراسة الحالية مع  .وتتفق الدراسة الحالية مع الدراسات التي تناولت المرحلة األساسية

تتفق مع الدراسات التي تناولت موضوع  كما و.التجريبي شبه الدراسات السابقة باستخدام المنهج

الدراسات التي استخدمت باإلضافة  لذلك تتفق مع ). 2000الغامدي،(الهندسة وتتفق مع دراسة 

 الدراسات التي استخدمتمع  اتفقتوايضا ) مباشر، ومؤجل(اختبار التحصيل القبلي والبعدي 

  Power Pointو   GeoGebraبرنامج 

  موقع الدراسة الحالية من مجمل الدراسات السابقة  1:3:2

للصف التاسع األساسي  الدائرةتميزت هذه الدراسة بموضوعها من خالل تناولها لوحدة  -

 .من خالل المادة التدريبية التي أعدتها الباحثة ،في المنهاج الفلسطيني

 ،الوسائل التعليميةو GeoGebra استخدام برنامج تميزت هذه الدراسة بتناولها موضوع -

الذي يهدف إلى  إكساب المتعلم   ،مع أهداف المنهاج الفلسطيني بقةحيث جاءت متطا

   .وتعميق معرفته بمجتمعه وحياته العملية ،في إطار تعلم الرياضيات  المعارف والمهارات

تميزت هذه الدراسة عن غيرها من الدراسات بأنها لم تلزم المعلم أو المعلمة بأي  -

حيث أن أي استراتيجية أو  ،استراتيجية أو طريقة من طرق واستراتيجيات التعليم والتعلم

طريقة في التعليم والتعلم يسبقها اإلعداد المسبق والتحضير الجيد والمالئم للوسائل 

 .ومن هنا كان البد من التركيز على الوسائل التعليمية أوال ،التعليمية التي تتناسب معها
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في تدريس وحدة الدائرة  ،GeoGebra برنامج دراسة أنها استخدمت تميزت هذه ال -

بما يتالئم مع المحتوى الرياضي  ،باإلضافة إلى وسائل تعليمية مصممة من قبل الباحثة

 .المستخدم وهو وحدة الدائرة

استخدام الوسائل  طريقة التدريس بمستويين تناولت هذه الدراسية متغير مستقل وهو -

 :ومتغير تابع التحصيل بمستويين ،يس الرياضيات و الطريقة التقليديةبتدر التعليمية

 والتحصيل المؤجل ،التحصيل المباشر
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  الفصل الثالث

  طريقة الدراسة وإجراءاتها
  

  المقدمة  1:3

  منهج الدراسة  2:3

  مجتمع الدراسة  3:3

  عينة الدراسة  4:3

  أدوات الدراسة  5:3

  اجراءات الدراسة  6:3

  تصميم الدراسة  7:3

  المعالجة اإلحصائية  8:3



81  

  الفصل الثالث

  طريقة الدراسة واجراءتها

  المقدمة 1:3

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى فاعلية استخدام الوسائل التعليمية على 

 ،)وحدة الدائرة(التحصيل المباشر والمؤجل لطلبة الصف التاسع األساسي في الوحدة الثالثة 

والطريقة التي  ،وعينتها ،ومجتمع الدراسة ،ويوضح هذا الفصل المنهجية المتبعة في هذه الدراسة

 :كما يتناول االجراءات المستخدمة في بناء أدوات البحث وهي ،أختيرت على أساسها العينة

 ينواالختبار ،GeoGebraبرنامج  ،من قبل الباحثة معدةالوسائل التعليمية ال ،المادة التدريبية

وتحديد األساليب االحصائية المناسبة الختبار  ،)اشر  والمؤجلبالم(القبلي والبعدي نالتحصيلي

   .الفرضيات

  منهج الدراسة  2:3

حيث أجريت الدراسة على طلبة الصف  ،شبه التجريبيتبع في هذه الدراسة المنهج ُأ

التاسع األساسي ويتضمن هذا المنهج استخدام التجربة الميدانية والتي تتطلب مجموعتين،األولى 

والثانية تجريبية درست نفس محتوى الوحدة  ،بالطريقة التقليدية وحدة الدائرةضابطة درست 

 وفقوذلك  ،من قبل الباحثة عدةالمالوسائل التعليمية وGeoGebra برنامج الدراسية باستخدام 

  )2012/2013(الكتاب المقرر في فلسطين للعام 

  مجتمع الدراسة  3:3

نابلس  محافظةتكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف التاسع األساسي في مدارس 

وقد بلغ حجم مجتمع الدراسة  ،إلجراء الدراسة) 2012/2013(في الفصل الدراسي األول للعام 

مدرسة ) 36(و ،مدرسة للذكور) 27(مدرسة منها ) 78(، موزعين في طالباً وطالبة) 3807(

) 140( مدرسة، وقد بلغ عدد الشعب الدراسية) 15(لإلناث في حين المدارس المختلطة بلغت 

  .شعبة دراسية) 15(شعبة لإلناث أما المختلطة بلعت) 69(شعبة للذكور و )56(منها  ،شعبة
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  عينة الدراسة  4: 3

طالباً وطالبة، من طلبة الصف التاسع األساسي  في ) 188(تكونت عينة الدراسة  من 

مدرسة  :وقد اختارت الباحثة ثالث مدارس وهي ،المدارس الحكومية  التابعة لمحافظة نابلس

ومدرسة ذكور بيت دجن  ،ومدرسة بنات بيت دجن الثانوية للذكور ،الكندي الثانوية للذكور

وقد اختارت الباحثة  شعبتين من مدرسة الكندي باالضافة الى طالبات الصف   ،الثانوية للذكور

وشعبتين ُأخرين من مدرسة الكندي  ،التاسع في مدرسة بيت دجن الثانوية  للبنات كعينة تجريبة

بلغ عدد افراد  .مدرسة بيت دجن الثانوية للذكور فيالثانوية للذكور باالضافة لطالب الصف 

) 92(في حين بلغ عدد أفراد المجموعة الضابطة   ،طالباً وطالبة) 96(ة المجموعة التجريبي

  .طالباً

بحيث كانت عينة الدراسة من ضمن ؛  قصديةبطريقة  وقد أختارت الباحثة العينة

جراء الدراسة مثل  األدوات التعليمية ومختبر وسائل واألدوات الالزمة إللالمدارس المجهزة ا

وقد أبدت   ،ومناسبة عدد األجهزة لعدد أفراد العينة التجريبيةحاسوب المجهز بشكل جيد 

ويبين  ،المدارس ومدراؤها ومديراتها ومعلموها ومعلماتها ترحيباً وتعاوناً بتطبيق الدراسة

  .توزيع عينة الدراسة تبعاً للمدارس ومجموعة الدراسة والشعبة وعدد الطلبة) 2:3(الجدول 

   توزيع عينة الدراسة ) 1:3(جدول

  المدرسة
  المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية

  المجموع
  عدد الطلبة  الشعبة  عدد الطلبة  الشعبة

  62  30  1  32  3  الكندي الثانوية للبنين
2  33  4  32  65  

  31  _  _  31  1  بيت دجن الثانوية للبنات
  30  30  1  _  _  بيت دجن الثانوية للبنين
  188  92    96  المجموع

 2012/2013للعام الدراسي /نابلس/مديرية التربية والتعليم :والتخطيطدائرة االحصاء  •
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 االستطالعية الدراسة 

والوسائل GeoGebra تم تطبيق المادة التدريبية لوحدة الدائرة وتدريسها باستخدام برنامج  -

دالتعليمية الممن طالب  اًطالب) 20(على عينة استطالعية تكونت من  ،ة من قبل الباحثةع

نابلس بحيث يتلقى  حافظةالصف التاسع األساسي من مركز الشاهين للثقافة والتطوير في م

 .هؤالء الطلبة دروس تقوية في الرياضيات في أثناء العطلة الصيفية

  أدوات الدراسة 5:3

اختبار تحصيلي  ،لوحدة الدائرةدة التدريبية الما: األدوات الدراسة استخدمت الباحثة 

برنامج العرض  ،GeoGebraبرنامج  ،)ومؤجل مباشر(اختبار تحصيلي  ،)كافؤت(قبلي 

PowerPoint،لتالئم الهدف من الدراسة والمحتوى الرياضي  أعدتها الباحثة ووسائل تعليمية

  .خدم في الدراسةتالمس

  وصف المادة التدريبية  1:5:3

من كتاب الرياضيات للصف التاسع األساسي  )وحدة الدائرة(ختارت الباحثة الوحدة الرابعة ا -

وقد اختارت الباحثة هذه الوحدة لمالئمتها  ،)2012/2013(للفصل الدراسي األول للعام 

وضعف الطلبة  ،ألهداف الدراسة ومنهجيتها  والوسائل التعليمية المقترحة من قبل الباحثة

 .ولتدني تحصيل الطلبة فيها, في الهندسة وخصوصا الدائرة 

  :اشتملت المادة التدريبية على عدة بنود هي -

 الزاوية المركزية والزاوية المحيطية   -1

 .الشكل الرباعي الدائري -2

 .الزاوية الخارجة في الشكل الرباعي الدائري -3

 .المتقاطعة في الدائرة وتاراأل ،أوتار الدائرة -4
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 .الزاوية المماسية ،المماسان المرسومان للدائرة ،مماس الدائرة -5

وذلك باستخدام  ،حصة صفية) 18(يس الوحدة الدارسية في أربعة أسابيع بواقع يتم تدر -

وقد قامت بالخطوات   GeoGebraوبرنامج  من قبل الباحثة معدةالوسائل التعليمية ال

 .التالية

1:1:5:3 دة إعادة صياغة محتوى وحدة الدائرة بما يتناسب والوسائل التعليمية الممن قبل ع

  الباحثة

الباحثة باعادة صياغة الوحدة الدراسية بما يتناسب مع الوسائل التعليمية المقترحة  قامت  -
وقد التزمت الباحثة بالمحتوى الدراسي المقرر من قبل وزارة التربية والتعليم الفلسطينية  

حيث أن المحتوى الرياضي  لوحدة الدائرة في كتاب الرياضيات ) 2012/2013(للعام 
وقد ركزت الباحثة على  ،ع األساسي قد ُأعد للتدريس بالطريقة التقليديةالمقرر للصف التاس

 .الرسوم واألشكال الهندسية والتقليل قدر اإلمكان من استخدام الكلمة المقروءة

 ،قامت الباحثة بتحليل محتوى المادة التدريبية ضمن مستويات بلوم لألهداف المعرفية -
وقد اعتمدتها في بناء االختبار التحصيلي  )(NAEPوضمن التصنيف لألهداف المعرفية 

وقد قامت ببناء جدول المواصفات للوحدة الدراسية ضمن هذا  ،البعدي فيما بعد
 )6ملحق.(التصنيف

كما التزمت الباحثة بتحقيق األهداف الوجدانية للطالب والطالبات اتجاه الوسائل التعليمية  -
 .GeoGebraوبرنامج  ةالمستخدم

المحتوى الرياضي وشمل المفاهيم  :أوالً :المادة التدريبية الى محورين هماقسمت الباحثة  -
 .والوسائل التعليمية المقترحة لتدريس كل درس ،والمهارات واألهداف السلوكية

مرحلة التفاعل مع المحتوى  ،)التهيئة(المدخل  :األساليب واألنشطة  وتتمثل في :ثانياً
في كل مرحلة استخدمت الباحثة الوسائل التعليمية التي و ،مرحلة التغذية الراجعة ،الرياضي

  ) 19ملحق(.تتناسب مع كل درس
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حيث تعطى  ،تضمنت المادة مجموعة من أوراق العمل  التي أعدتها الباحثة بطريقة جذابة -

 )21(ملحق .للطلبة بعد اإلنتهاء من الحصة الصفية

دت الى التنويع في د عملزم الباحثة بأي استراتيجية تعليمية في التدريس وقتلم ت -

مع اعطاء الحرية للمعلم الى االلتزام بهذه االستراتيجيات او  ،استراتيجيات وطرق  التدريس

 .اقتراح استراتيجيات اخرى

  :)1:3(في اعداد المادة التدريبية  كما في الشكل) 2005،احمد(وقد اتبعت الباحثة نموذج 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  إعداد المادة التدريبية) 1:3(شكل 
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2:1:5:3 دالوسائل التعليمية المة من قبل الباحثة لتدريس وحدة الدائرة ع  

وقد حرصت على تضمينها  ،وسائل تعليمية لتدريس وحدة الدائرة عدادقامت الباحثة بإ -

التحضير الملوحة  : هي د للتدريس باستخدام الوسائل التعليمية و هذه الوسائل التعليمية ع

وقد أستخدمت هذه اللوحة في بداية حصة  هندسية في موضوع المستقيمات في الدائرة

طع المستقيمة الواصلة بين مركز الدائرة و ولوحة هندسية في موضوع الق ،مماس الدائرة

,  وقد استخدمت في الحصة الثانية من درس مماس الدائرة نقطة تماس المماس مع الدائرة

 .)19ملحق( دفتر الرسم الهندسي ،واألدوات الهندسية

وسيلة مصنوعة من مادة البولكان باإلضافة : تعريف اللوحة الهندسية المعدة من قبل الباحثة  -

لقطع من الخشب لتمثيل الخط المستقيم وبرغي متحرك وذلك إلضافة الديناميكية للوحة 

وتمكين الطالب من تحريك القطع الخشبية بسهولة وتحقيق الهدف الذي ُأعدت من أجله 

 .)19(اللوحة ملحق 

ضمن  )(Power Pointبرنامج عرض الشرائح  باستخدامقامت الباحثة باعداد شرائح  -

وذلك لدرس شريحة  )12(حيث أعدت شرائح بلغ عددها  ،)(Officeمجموعة برامج 

ألن الطلبة يفضلون استخدام هذا البرنامج في أثناء الحصة ؛ وذلك  الزاوية المماسية

باإلضافة لذلك حاولت الباحثة تنمية حب اإلستطالع واإلكتشاف لدى الطلبة  ،الدراسية

وبعض األمثلة الواردة في الكتاب  واإلجراءاتعرضت من خالله المفاهيم والتعميمات 

  .)23ملحق( بطريقة مشوقة ومثيرة  المقرر والتدريبات

حيث أن استخدام هذا البرنامج يتفق  ،GeoGebra مجرنابستخدمت الباحثة في دراستها ا -

 ) NCTM 2000(مع مبدأ استخدام التكنولوجيا في تدريس الرياضيات الذي صدر عن 

وتدريس الرياضيات فهي تؤثر على  مالتكنولوجيا شيء أساسي في تعلّحيث ينص على أن 

وقد قامت الباحثة باعداد دليل الطالب لمساعدة  ،الرياضيات وتعزز التدريس عند الطالب

 .)21ملحق( GeoGebra برنامجالطلبة في استخدام 
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 :GeoGebraردود أفعال الطلبة نحو الوسائل التعليمية المستخدمة وخاصة برنامج  -

والتعرف على ما تحقق  ،وجدت الباحثة انه من الضروري التطرق لألهداف الوجدانية

وكان ذلك نتيجة لما بدى على وجوه الطلبة من ارتياح أثناء استخدام  برنامج  ،لدى الطلبة منها

GeoGebra يتم )  16(ملحق  ،فقامت بصياغة أهداف وجدانية ،تطبيق الدراسة في مرحلة

على  لبةخالل اجابة الط تم التأكد من إمكانية تحققهامنو ،)22(محوسبة ملحق أنشطة تمثّلت في 

  .)17(ملحق , بعض األسئلة التي كانت تطرحها الباحثة على الطلبة أثناء التطبيق 

  صدق المادة التدريبية  3:1:5:3

بعد االنتهاء من إعداد المادة التدريبية قامت الباحثة بعرضها على مجموعة من 

من مشرفين وتربويين في التربية  ،الرياضياتأساليب تدريس المحكمين المتخصصين في مجال 

 ،باإلضافة للدكتور المشرف على الدراسة ،طولكرم ونابلسمحافظة والتعليم  في كل من 

شهادة الماجستير والبكالوريس ويدرسون مبحث الرياضيات للصف ومعلمين ومعلمات من حملة 

وكان من بين المحكمين األنسة نداء ياسر  محكمين) 8( عددهموبلغ  ،التاسع األساسي في الميدان

عرفات تخصص ماجستير قياس وتقويم واحصاء وأيضاً األستاذ ياسرمصطفى حسين تخصص 

بنسخة عن المادة التدريبية المصممة وقد طُلب  وقد تم تزويد كل محكم ،أساليب تدريس علوم 

  :منهم إبداء الرأي في  البنود التالية

 .سالمة صياغة األهداف التربوية من الناحية التربوية -

 .المهارت الرياضية التي تضمنتها المادة التدريبية -

 .المفاهيم الرياضية -

 .توزيع وقت الحصص الدراسية واألساليب واألنشطة الرياضية -

   GeoGebraتصميم الدروس وفق برنامج  -
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وذلك بناء على اقتراحات وتوصيات  ،وقد قامت الباحثة بتعديل محتوى المادة التدريبية

غير الواضحة  موبعض الرسو ،المحكمين المتمثلة في إعادة صياغة بعض األهداف السلوكية

لتالي أصبحت المادة وبا ،وذلك لزيادة وضوحها وتقريبها الى مستوى الطلبة عينة الدراسة

  .)18ملحق (التدريبية جاهزة للتطبيق بالصورة النهائية 

  مذكرة التحضير لوحدة الدائرة باستخدام الطريقة التقليدية  2:5:3

يتبع المعلم في تدريس وحدة الدائرة للصف التاسع األساسي  للفصل الدراسي األول  

حيث يتقيد المعلم باألنشطة  ،)التقليدية(بالطريقة الصفية االعتيادية ) 2012/2013(للعام 

وال  ،ويكون فيها المعلم محور العملية التعليمية ،والتدريبات الصفية الواردة في المنهاج المقرر

وكذلك ال يفعل دور الوسائل التعليمية  ،يعطي للطلبة فرصة التفاعل الصفي واكتشاف المعلومة

  .ير البيضاء والسبورة أثناء الشرح، ويستخدم الطباشخالل عملية شرح دروس الوحدة

 بتحضير يتعلقاحدى معلمات الصف التاسع فيما من دفتر تحضير  الباحثة استفادت

حيث اشتملت  ،قامت بإعداد مذكرة التحضير للوحدة بالطريقة التقليديةحييث  ،لدائرةاوحدة 

 والتقويم لكل ،األساليب واألنشطة ،األهداف التعليمية ،عدد الحصص ،المذكرة على العنوان

  .)14ملحق( من دروس الوحدة درس

   )اختبار التكافؤ(االختبار القبلي  3:5:3

التجريبية  :قامت الباحثة باعداد اإلختبار القبلي للتحقق من مدى تكافؤ أفراد المجموعتين

  :ختبارحيث تم وصف المحاور التالية المتعلقة بهذا اال ،والضابطة

  وصف اإلختبار القبلي  1:3:5:3

تم صياغة اإلختبار القبلي من نوع اإلختيار من متعدد حيث تكونت فقرات اإلختبار من 

وقد تم  ،حيث يلي كل فقرة أربع اجابات محتملة ،بواقع عالمة واحدة لكل فقرة ،فقرة) 30(

القبلي المستخدم واالستفادة من االختبار ) 2009 (ودراسة يحيى)  1995 ( الرجوع لدراسة سالم
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في كال الدراستين وقد اشتملت  الفقرات  في كال االختبارين على المفاهيم والمبادئ  والمهارات 

في منهاج الرياضيات من الصف الرابع للصف الثامن األساسي  بلغت عدد  األساسية الرياضية

د فقرات االختبار في حين بلغت عد ،فقرة)  30() 1998 (فقرات االختبار القبلي في دراسة سالم

لطالب الصف  TIMSSتتناسب و معايير  وكانت ،فقرة ) 40() 2009 (القبلي في دراسة يحيى

الثامن األساسي  فقد دمجت الباحثة بين فقرات كال االختبارين بما يتناسب والمستوى المعرفي 

  ،)2012/2013(و منهاج الرياضيات الفلسطيني للسنة الدراسية  ،والمحتوى الرياضي ،للطلبة

ت اضافتها من االختبار أما الفقرات التي تم ،فقرة) 30(حيث بلغت فقرات االختبار بعد الدمج 

حددت الباحثة  .)37 ،33 ،29، 27  ،23، 14،17، 10، 6(  :هي)  2009 ( يحيىالقبلي لـ

وقد قامت الباحثة بتطبيق  ).3ملحق( ،على فقرات اإلختبار دقيقة لإلجابة) 45(مدة زمنية مدتها 

المجموعة الضابطة والتجريبية،  :األختباربصورته النهائية  للتأكد من تكافؤ مجموعات الدراسة

  .وذلك قُبيل البدء باجراء المعالجة الصفية

  صدق اإلختبار القبلي  2:3:5:3

من صدق اإلختبار القبلي بعرضه على ) 1998(و سالم )2009 (ىتأكد كال الباحثين يحي

إضافة إلى المشرفين التربوييين  ،تضمنت الدكتور المشرف على الدراسة ،لجنة من المحكمين

ومجموعة من المعلمين والمعلمات من حملة شهادتي  ،لمادة الرياضيات في مديرية نابلس

وبعد  ،محكمين) 7(م وبلغ عدده ،الماجستير والبكالوريس وذوي الخبرة في تدريس الرياضيات

أخذ الباحثان بآراء العديد منهم وقاما باجراء التعديالت على بعض  ،توفر التغذية الراجعة

  .الفقرات في االختبار   آخذين بتوصيات لجنة المحكمين

  ثبات االختبار القبلي   3:3:5:3

 Splitمن أجل التحقق من ثبات االختبار استخدم الباحثان  معادلة التجزئة النصفية 

Halfs وفي )  0.74( ،)2009 (تبار القبلي في دراسة يحيىخوقد بلغت قيمة معامل الثبات لال

   )2007الكبيسي، (لكال االختبارين  وهي قيم مقبولة تربوياً) 0.72(بلغت ) 1998 (دراسة سالم



90  

  تحليل فقرات االختبار القبلي  4:3:5:3

لفقرات االختبار وذلك بعد تطبيق قام الباحثان بحساب معامالت الصعوبة والتميز 

فقد قام الباحثان  بحساب معامل الصعوبة وفقاٌ للمعادلة  ،االختبار القبلي على العينة االستطالعية

  :)1998 ،أبو زينة(التالية 

�����=ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ معامل الصعوبة  )1(معادلة    � ص
ع
�     

  عدد اإلجابات الصحيحة على الفقرة    :ص    

  .عدد الطلبة الكلي الذين اجابوا على االختبار  :ع    

 (يحيفي االختبار القبلي لدراسة ) 0.75 - 0.24(وقد تراوح معامل الصعوبة بين 

) 0.75-0.25(فقد تراوحت  معامالت الصعوبة في االختبار القبلي ) 1998 ( أما سالم) 2009

 - % 20(والذي يتراوح بين  ،وهو متفق مع معامالت الصعوبة المقبولة تربوياً ،)5(الملحق 

  :يز  فقد قام الباحثان بحسابه بناء على المعادلة التاليةيأما معامل التم )2007 ،الكبيسي()80%

����� =ـ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ معامل التمييز ) 2(معادلة    � د
ع	ص�

ص

ن

 

ع 
ص

  عدد الذين أجابوا عن الفقرة إجابة صحيحة من الفئة العليا  :

د 
ص

  عدد الذين أجابوا عن الفقرة إجابة صحيحة من الفئة الدنيا  :

  .عدد أفراد إحدى المجموعتين :ن

أما في دراسة  ،)2009 (ىفي دراسة  يحي) 0.9_ 0.32(يز بين يوتراوح معامل التم
 ،وهو مقبول تربوياً ألغراض الدراسة  ،)0.6_ 0.35(تراوح معامل التميز بين )  1998 (سالم

الكبيسي، ( فأعلى )%30(لمعامالت التميز وهو لمعيار الذي وضعه التربويون اً لوذلك وفق
  )5(ملحق .)2007
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  مفتاح إجابة االختبار القبلي  5:3:5:3

بعد إعداد االختبار القبلي بصورته النهائية  قامت الباحثة  باعداد مفتاح االختبار وذلك 

حيث قام   )1998( و سالم) 2009 (اعتمادا على مفتاحي االختبارين في كال الدراستين يحيى

الباحثان بعرض مفتاح االختبار القبلي على لجنة المحكمين واجراء التعديالت عليه  وفق ما 

  .مفتاح االجابة) 4(ويبين  ملحق  .أوصت به اللجنة

  اختبار التحصيل البعدي  4:5:3

حيث  ،ذه الدراسةقامت الباحثة باعداد إختبار التحصيل البعدي ليكون أداة القياس في ه

، وقد اسئلة حل المسائلث شمل اسئلة اختيار من متعدد وفقرة  بحي )40(تكون هذا االختبار من 

اعتمدت الباحثة في كتابة فقرات اإلختبار على الكتاب المدرسي لرياضيات الصف التاسع 

  .باإلضافة لفقرات اقترحها المشرفون التربويون ،ودليل المعلم ،األساسي الفصل األول

  وصف اختبار التحصيل البعدي  1:4:5:3

تم إعداد اختبار التحصيل البعدي لقياس التحصيل المباشر والمؤجل  لدى طلبة الصف 
من كتاب رياضيات الصف التاسع األساسي ي موضوع الدائرة الوحدة الرابعة ف ،التاسع األساسي

وقد قامت الباحثة بتصميم اإلختبار وإعداده بعد  ،ول في المدارس الفلسطينيةللفصل الدراسي األ
وقد قسمت الباحثة  االختبار الى   ،)6(إنشاء جدول المواصفات  الخاص بهذا الغرض ملحق

   :كما يليهما  ،اختبارين

  اختبار التحصيل المباشر  1:1:4:5:3

فقرة من نوع اختيار ) 21(بحيث كانت  ،فقرة) 30(يتكون اختبار التحصيل المباشر من 
وكانت  ،ويلي كل فقرة اربع اجابات واحد فقط منها صحيحة ،متعدد بواقع عالمتين لكل فقرة

الرياضية المتضمنة  سائلالرياضية وذلك لقياس قدرة الطلبة على حل الم سائلأسئلة لحل الم) 9(
ت العالمة النهائية لالمتحان حيث كان ،لكل فقرة عالمة )3.5(بواقع  ،في وحدة الدائرة

   ).8(دقيقة ملحق  ) 60( ـ بوالمدة الزمنية لالمتحان تم تحدديها  ،)100(المباشر
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  صدق اختبار التحصيل المباشر   1:1:1:4:5:3

تحققت الباحثة من صدق اختبار التحصيل  المباشر  من خالل عرضه على لجنة 

محكمين من المشرفين  حملة شهادة )  10(و ،شملت الدكتور المشرف على الدراسة ،المحكمين

ي مومعل ،واساليب تدريس العلوم والقياس والتقويم الماجستير في اساليب تدريس الرياضيات

  .الرياضيات للصف التاسع األساسي

  ثبات اختبار التحصيل المباشر 2:1:1:4:5:3

قامت بالتحقق من ثبات  ،بعد ان اتمت الباحثة اجراءات صدق اختبار التحصيل المباشر

) 34(استطالعية تكونت من  ختبار التحصيل المباشر وذلك بتطبيق االختبار على عينةالا

من طالب مدرسة االسالمية الثاتوية للذكور من أجل التحقق من  ،من غير عينة الدراسةطالباً

تبار المباشر  االخفقرات االختيار من متعدد في وتم التحقق من ثبات  ،االختبار ثبات فقرات

  )2009 ،العاني( :التالية)  21(باستخدام معادلة كودر ريتشاردسون 

 =����ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ)3(معادلة 
	� �� �����	������ �  

   فقرات االختيار من متعددعامل ثبات م���� 

 K     عدد الفقرات االختبارية  

  الوسط الحسابي لتوزيع الدرجات الكلية  ��   

  تباين درجات الطلبة  الكلية في االختبار ���     

بهذه   المباشرالختبار التحصيل  لفقرات االختيار من متعددالثبات وبلغت قيمة معامل 

وهي نسبة تتفق مع معامالت الثبات المقبولة تربوياً و التي تتراوح بين   ،%)83(الطريقة 

)60 %- 85%.(  
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المقالية في اختبار المباشر قامت الباحثة باستخدام المعادلة  ألسئلةولحساب معامل ثبات ال

  :التالية 

��.......)4(معادلة  � � ��	� !"#�	$ "%�&'()"#� *  

  تباين االختبار الكلي  �,+حيث 

 $   مجموع تباينات اجابات الطلبة على كل فقرة  �/.��-+

N  عدد فقرات االختبار الكلي  

وهي قيمة مقبولة تربوياً %) 63(بار التحصيل المباشر بلغ معامل الثبات للفقرات المقالية في اخت

  )2007،الكبيسي(

  تحليل فقرات اختبار التحصيل المباشر   3:1:1:4:5:3

على عينة  ،بعد أن قامت الباحثة بتطبيق اإلختبار المعد ألغراض هذه الدراسة

قامت الباحثة بحساب معامالت الصعوبة  ،استطالعية من مجتمع الدراسة من غير عينة الدراسة

فقد قامت  ،لفقرات االختبار وذلك بعد تطبيق االختبار البعدي  على العينة االستطالعية.والتميز

  :)1998 ،أبو زينة(الباحثة بحساب معامل الصعوبة وفقاٌ للمعادلة التالية 

��011= ةلوسهألسئلة االختيار من متعددـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ معامل ال )5(معادلة  � ص
ع
�     

  عدد اإلجابات الصحيحة على الفقرة    :ص  :حيث

  .عدد الطلبة الكلي الذين اجابوا على االختبار  :ع        

�مجموع�الدرجات�المحصلة�على�السؤال�=لالسئلة المقالية ـ ـ ـ ـ ـ معامل الصعوبة ) 6(معادلة 
درجة�السؤال���المتعلمين�عدد
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وهو متفق مع  ،)10(المحلق )  0.52-0.22(وقد تراوح معامالت الصعوبة بين 

  )2007 ،الكبيسي( ).%80 -% 20(والذي يتراوح بين  ،معامالت الصعوبة المقبولة تربوياً

السئلة االختيار من متعدد  فقد قامت الباحثة بحسابه بناء على المعادلة  أما معامل التميز

   :التالية

����� =ـ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ معامل التمييز ) 7(معادلة   � د
ع	ص�

ص

ن

  

  :حيث

ع 
ص

  عدد الذين أجابوا عن الفقرة إجابة صحيحة من الفئة العليا  :

د 
ص

  عدد الذين أجابوا عن الفقرة إجابة صحيحة من الفئة الدنيا  :

  .عدد أفراد إحدى المجموعتين :ن

يز لالسئلة المقالية ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ يمعامل التم) 8(معادلة 
��مج�س	مج�ص

ن��مج�م
  

  مجموع الدرجات التي حصلت عليها الفئة العليا  :حيث مج س

  مجموع الدرجات التي حصلت عليها الفئة الدنيا  :مج ص    

  الدرجات المخصصة للسؤال  :مج م   

  عدد أفراد إحدى المجموعتين  :ن 

وذلك  ،وهو مقبول تربوياً ألغراض الدراسة ،)0.68-0.40(يز بين يتراوح معامل التم

). 2009 ،العاني( ،فأعلى )%40(يز وهو يلمعامالت التمالذي وضعه التربويون  عياروفقاً للم

  ) 10(ملحق 
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  مفتاح اجابة اختبار التحصيل المباشر  4:1:1:4:5:3

أن تم عرضه على  بعد،قامت الباحثة باعداد مفتاح االجابة الختبار التحصيل المباشر

حيث كان رأي لجنة المحكمين بأن اختبار التحصيل  ،لجنة المحكمين الجراء التعديالت الالزمة

وتم وضع مفتاح اإلجابة النهائية الختبار التحصيل المباشر ملحق  ،لعينة الدراسة المباشر مناسب

)9 (  

  اختبار التحصيل المؤجل  2:1:4:5:3

 اختبار التحصيل البعدي  لتكوين اختبار تحصيل مؤجل ؛أسئلة من ) 10(تم اختيار 

تميزت هذه األسئلة انها من اسئلة  ،وذلك من أجل تحقيق أهداف الدراسة ويقيس ما صمم لقياسه

باإلضافة إلى بعض األسئلة  ،وحدة الدائرة كتاب الرياضيات المقرر للصف التاسع األساسي

وقد حددت الباحثة  ،افترحها المشرفين التربوين في مديرية التربية والتعليم في محافظة نابلس

ووزعت العالمات  ،دقيقة لالجابة على اسئلة االختبار المؤجل) 30(الباحثة مدة االمتحان بـ

مل االختبار على نوعين من اشت).100(وكانت العالمة النهائية  عالمات لكل سؤال )10(بواقع

فقرات بحيث يلي كل فقرة اربع اجابات واحدة ) 7(أسئلة اختيار من متعدد وبلغت :األسئلة وهي

وقد تم التحقق من صدق وثبات اختبار  ،الرياضية سائلأسئلة لحل الم)  3(و ،فقط صحيحة

   :التحصيل المؤجل كمايلي

  صدق اختبار التحصيل المؤجل  1:2:1:4:5:3

ت الباحثة من صدق اختبار التحصيل  المؤجل  من خالل عرضه على لجنة تحقق

محكمين من المشرفين  حملة شهادة  )8(و  ،شملت الدكتور المشرف على الدراسة ،المحكمين

ومعملي الرياضيات  ،وماجستير القياس والتقويم الماجستير في اساليب تدريس الرياضيات

  .للصف التاسع األساسي
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  ثبات اختبار التحصيل المؤجل  2:2:1:4:5:3

قامت بالتحقق من ثبات  ،بعد ان اتمت الباحثة اجراءات صدق اختبار التحصيل المؤجل

طالباَ ) 34(ختبار التحصيل المؤجل وذلك بتطبيق االختبار على عينة استطالعية تكونت من الا

ل التحقق من ثبات من طالب مدرسة االسالمية الثاتوية للذكور من أج ،من غير عينة الدراسة

باستخدام معادلة   ؤجلاالختبار المفقرات االختيار من متعدد في وتم التحقق من ثبات   ،فقرات

لفقرات االختيار من متعدد في وبلغت قيمة معامل الثبات ) 3(معادلة ) 21(كودر ريتشاردسون 

وهي  ،%)74(وبلغت   )4(ولألسئلة المقالية باستخدام معادلة  %)85(المؤجل اختبار التحصيل 

,  )%85 -% 60(المقبولة تربوياً و التي تتراوح بين  الثبات تتفق مع معامالت نسب

  .)2007,الكبيسي(

   تحليل فقرات اختبار التحصيل المؤجل 3:2:1:4:5:3

على عينة  ،قامت الباحثة بتطبيق اختبارالتحصيل المؤجل المعد ألغراض هذه الدراسة

اسة من غير عينة الدراسة وهي طلبة الصف التاسع من مدرسة استطالعية من مجتمع الدر

طالباً وقد تم حساب معامالت الصعوبة ) 34(االسالمية الثانوية للذكور وقد بلغ عدد افراد العينة 

 )6(والمعادلة لفقرات االختيار من متعدد ) 5(استخدمت الباحثة المعادلة  :والتميز  كمايلي

 ،)13(ملحق ) 0.47-0.20(وقد تراوحت  ،لحساب معامالت الصعوبة لألسئلة المقالية وذلك

   ).%80 - % 20(والذي يتراوح بين  ،وهو متفق مع معامالت الصعوبة المقبولة تربوياً

و ,  لفقرات االختيار من متعدد )7(أما معامالت التمييز فقد تم حسابها باستخدام المعادلة 

- 0.38(تراوحت معامالت التمييز الختبار التحصيل المؤجل وقد , ) 8( لألسئلة المقالية المعادلة

وذلك وفقاً للمعيار اآللي الذي وضعه  ،وهو مقبول تربوياً ألغراض الدراسة ،)13(ملحق ) 0.63

  ) 2007 ،الكبيسي.(فأعلى )%40(يز وهو يالتربويون  لمعامالت التم
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  مفتاح اجابة اختبار التحصيل المؤجل  4:2:1:4:5:3

بعد ان  تم عرضه على  ،ؤجلمالباحثة باعداد مفتاح االجابة الختبار التحصيل القامت 

حيث كان رأي لجنة المحكمين بأن اختبار التحصيل  ،لجنة المحكمين الجراء التعديالت الالزمة

   .مفتاح االجابة الختبار التحصيل المؤجل) 12(ويبين ملحق  ،مناسب لعينة الدراسةمؤجل ال

  دراسة اجراءات ال 6:3

   :اتبعت الباحثة الخطوات التالية في االعداد المسبق لتطبيق الدراسة

بتاريخ  ،نابلس  فلسطين/مراجعة عمادة كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية  -

 .)أ: 1(للحصول على كتاب موجه لوزارة التربية والتعليم العالي ملحق )7/2012/ 16(

والتعليم في محافظة نابلس وذلك بالنيابة عن وزارة التربية والتعليم وجهت مديرية التربية  -

كتاباً لمدارسها يسمح للباحثة بتطبيق دراستها في المدارس الحكومية   ،العالي الفلسطينية

 .)ب:1(ملحق ) 29/8/2012(وذلك بتاريخ 

التي قامت الباحثة بتحديد المدراس التي ستكون ضمن المجموعة التجريبية والمدارس  -

من ضمن المدارس المجهزة بمختبرات  ستكون ضمن المجموعة الضابطة وكان االختيار

من ضمن المدارس التي  قصديةوقد اختارت الباحثة عينة الدراسة بالطريقة ال ،الحاسوب

 .يتوفر لديها مختبر الحاسوب

ست شعب على عينة الدراسة المتكونة من  تطبيقاً الختبار التحصيل القبليأجرت الباحثة  -

من طالب الصف التاسع األساسي  قبيل البدء بالتجربة وذلك للتأكد من تكافؤ مجموعات 

وقد قامت بتصحيحه ورصدت عالمات   ،)27/9/2012(وكان تطبيقه بتاريخ  ،الدراسة

واجرت المعالجة االحصائية المناسبة وذلك لتحديد المجموعة التجريبية  ،طلبة العينة

 والمجموعة الضابطة 
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  تحليل النتائج المتعلقة باختبار التكافؤ 

أي أنه ال توجد  ،)α=0.05(ان قيمة مستوى الداللة أكبر من ) 3,3(يتضح من الجدول

بين أفراد مجموعات الدراسة  قُبيل ) α= 0.05 ( حصائية عند مستوى داللةفروق ذات داللة ا

  .الدراسة متكافئة الشُعبتطبيق التجربة بمعنى أن 

  على االختبار القبلي  الشُعب الدراسيةنتائج تحليل التباين اآلحادي للتكافؤ بين  :)2.3( جدول

  مصدر التباين
مجموعات 

  )SS( المربعات
درجات 

  dfالحرية
متوسط مجموع 

 MSSالمربعات 

F 
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

  بين المجموعات
SSB 

862475 5 172.49  

2.159 0.061 
  داخل المجموعات

SSW 
14463.39 181  79.91  

التباين الكلي 
SST 

15325.86  186    

  األعداد مقربة ألقرب منزلتين عشريتين: مالحظة 

وقد قسمت الشُعب الدراسية لمجموعتين مجموعة  يالتجربشبه تصميم القد اتبعت  الباحثة ف -
 .ثالث شُعب لكل مجموعة ،ضابطة ومجموعة تجريبية

فقد تم البدء بتنفيذ  فعاليات  ،)1/11/2012(بتاريخ ) 11(طبقت الباحثة الدراسة في شهر -
وقد التزمت الباحثة بالحصص الصفية التي اتفق  ،المادة التدريبية المصممة من قبل الباحثة

حصص أسبوعباً ) 5(بمعدل  ،عليها مع مديري ومديرات المدارس المشاركة في الدراسة
فقد بلغ مجموع  ) 6/12/2012- 1/11/2012( وذلك في الفترة الواقعة مابين،لكل شعبة

 .المجموعة الضابطةة التجريبية و طلبة لطلبة المجموع حصة) 18(الحصص المعطاة 

قامت الباحثة بتدريب معلمي الشُعب وطلبتهم ضمن المجموعة التجريبية على استخدام  -
وذلك من خالل عقد  ،GeoGebraوبرنامج الوسائل التعليمية المعدة من قبل الباحثة  

وقد حرصت الباحثة على حضور الحصص خالل تطبيق التجربة على  ،لقاءات تدريبية
 .وذلك للتأكد من إجراء التجربة بالشكل المطلوب ،عينة الدراسة
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زودت الباحثة معلمي ومعلمات المجموعة الضابطة بمذكرة تحضير وحدة الدائرة بالطريقة  -

بحيث ال تُستخدم الوسائل التعليمية  ل تدريس وحدة الدائرةوذلك الستخدامها خال التقليدية

وبهذا  ،والحاسوب في تدريس وحدة الدائرة وتعتمد فقط على السبورة والطباشير البيضاء

 التعليمية بطة والتجريبية باستخدام الوسائلبين المجموعة الضا فرقت تكون الباحثة قد

 .ائرةفي تدريس الوحدة الد PowerPointو شرائح العرض    GeoGebraوبرنامج

) 31(طبقت الباحثة االختبار البعدي على عينة من غير عينة الدراسة حيث بلغ حجمها  -

 في مدرسة االسالمية الثانوية للبنين، وذلك بهدف االطمئنان ،)4/12/2012(طالباً بتاريخ 

باره أداة والتأكد من صالحية االختبار واعت ،إلى وجود درجة مقبولة من الصدق والثبات

 .صالحة لقياس تحصيل الطلبة المباشر والمؤجل  بعد دراسة وحدة الدائرة

ة في الخاص بالتجرب ،قامت الباحثة في نهاية التجربة بتطبيق اختبار التحصيل المباشر -

بتاريخ  ،في المدارس المشاركة بالدراسة ،)8( صورته النهائية كما في ملحق

الختبار ورصد العالمات قامت باستخراج النتائج وبعد تصحيح فقرات ا ،)10/12/2012(

 .وفقاَ للمعالجات االحصائية المستخدمة في الدراسة

 ،قامت الباحثة بتطبيق اختبار التحصيل المؤجل ،من تطبيق الدراسة عشرة أيامبعد  -
بتاريخ  تباراالخ فقد طُبق ،على المدارس المشاركة في الدراسة)11(ملحق

وبعد  ،وذلك لغرض حساب التحصيل المؤجل الفراد عينة الدراسة ،)23/12/2012(
تصحيح االختبار ورصد العالمات قامت الباحثة باستخراج النتائج وفقاَ للمعالجات 

 .االحصائية المستخدمة في الدراسة

قامت الباحثة باجراء مقابالت صفية جانبية مع الطلبة المشاركين في التجربة وذلك للتعرف  -
واالنطباع الذي تركته   GeoGebraبرنامجقبلهم للوسائل المستخدمة وخاصة على مدى ت

 ،)17(زة لهم في دراسة الرياضيات أم ال ملحقهذه الوسائل عليهم  وان كانت محفّ
من  ،)16( ملحق باالضافة الى الوقوف على األهداف الوجدانية التي تحققت لدى الطلبة

  ).22(في ملحق خالل األنشطة التي قام بها الطلبة كما 
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  تصميم الدراسة   7:3

  :قامت الباحثة باجراءات تصميم الدراسة كما يلي

  متغيرات الدارسة  1:7:3

  :وهي كمايلي 

  :المتغيرات المستقلة

  :هما بمستويين) طريقة التدريس(ل اشتملت الدراسة على متغير مستق

  .التدريس باستخدام الوسائل التعليمية :اوال

  .التدريس بالطريقة التقليدية :ثانيا

   :المتغيرات التابعة

ن المباشر والمؤجل شملت الدراسة على متغير تابع وهو التحصيل الدراسي بمستويي  

   :المتغيرات المضبوطة

 .)2012/2013(الصف التاسع األساسي من طلبة فلسطين للعام الدراسي  :الصف الدراسي -

تم إعادة صياغة وحدة الدائرة في كتاب رياضيات الصف التاسع االساسي  :المادة التدريبية -

الوحدة الرابعة  في الفصل الدراسي  األول مع اإللتزام بالمتحوى الذي أقرته وزارة التربية 

 .والتعليم

ضير للمادة حبنموذج الت د المعلمين المشاركين في الدراسةتم تزوي :طريقة التدريس -

 ،)معلم و معلمة(وكان عددهم اثنين الذين درسوا  باستخدام الوسائلالتدريبية للمعلمين 

 .من دون استخدام الوسائل في التدريس وكانا معلمينونموذج التحضير بالطريقة التقليدية 
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تم اختيار معلمي الصف التاسع من حملة شهادة البكالوريس  :التحصيل األكاديمي للمعلمين -

بحيث كان المعلمون متقاربين من حيث  ،ةياضيات البحتفي اساليب تدريس الرياضيات والر

 .الخبرة التدريسية

 .سنة )16- 14(بين  تراوحت أعمار الطلبة في عينة الدراسة ما :العمر الزمني للطلبة -

تم اختيار المدارس المشاركة بالدراسة من المدارس التي تتوفر فيها  :إمكانيات المدرسة -

 .مختبرات حاسوبية

تم اختيار المدارس الحكومية التابعة  :عن المدارس المشاركة في الدراسة الجهة المسؤولة -

 .نابلس محافظةلمديرية التربية والتعليم في 

 بحيث تم تطبيق االختبارات بتوافق زمني مع جميع المدارس المشاركة بالدراسة  :الزمن -

  المعالجات اإلحصائية  8:3

قبيل القيام باجراءات  شُعب الدراسيةللتأكد من تكافؤ ال )OneWay Anova(اختبار  .1

 .الدراسة

لمجموعتين مستقلتين وذلك الختبار الفروق بين مجموعتين في االختبار ) T-test(اختبار  .2

 .البعدي

التحصيل  لمجموعتين مرتبطتين وذلك الختبار الفروق بين متوسطات )T-test(اختبار  .3

  المباشر والمؤجل في  المجموعة  الواحدة
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  الرابعالفصل 

  نتائج الدراسة
  

  المقدمة  1:4

  حصائية المتعلقة بفرضيات الدراسة النتائج اإل 2:4

  النتائج العامة للدراسة  3:4
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

  المقدمة  1:4

تسعى الدراسة الحالية إلى التعرف على مدى فعالية استخدام الوسائل التعليمية في 

ولتحقيق  ،والمؤجل لطلبة الصف التاسع األساسي في محافظة نابلسالتحصيل الدراسي المباشر 

حيث تم تدريس  ،هذا الهدف قامت الباحثة بإعداد وسائل تعليمية  واستخدام برمجية حاسوبية

هما درست بالطريقة التقليدية واألخرى درست باستخدام الوسائل امجموعتين من الطلبة احد

وتم حساب  ،وتم التأكد من صدقهما وثباتهما ،وقد أعدت الباحثة اختبارين ،التعليمية المقترحة

وبعد  ،مناسبين ألغراض الدراسة نمعامالت التميز والصعوبة لكال االختبارين  بحيث يكونا

 ،SPSS)( تجميع البيانات وترميزها ومعالجتها احصائيا باستخدام برنامج الرزم االحصائية

   :ئج التالية تبعاَ لتسلسل الفرضياتوتوصلت الباحثة الى النتا

  النتائج االحصائية المتعلقة بفرضيات الدراسة  2:4

  الفرضية األولى نتائج 

داللة إحصائية عند مستوى داللة  يوجد فرق ذيال : على أنه نصت الفرضية االولى

)0.05=α( وحدة الدائرة الذين درسوا طلبة الصف التاسع االساسي تحصيل  يبين متوسط

الوسائل و GeoGebraبرنامج و الذين درسوا باستخدام  )ةالمجموعة الضابط( ةبالطريقة التقليدي

: مالحظة الدرجة الكلية .على الدرجة الكلية الختبار التحصيل البعدي) المجموعة التجريبية(التعليمية 

 2)/عالمة الطالب في اختبار التحصيل المؤجل +عالمةالطالب في اختبار التحصيل المباشر (

المجموعتين فيما يتعلق بالتحصيل  تحصيل يوللوقوف على االختالف بين متوسط

) Independent Samples  t- test(البعدي وفحص الفرضية استخدمت الباحثة اختبار 

  :التالية ن مستقلتين  ونتائج الجدول التالي تُبين النتائج لمجموعتي
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لمجموعتين مستقلتين لفحص داللة الفروق بيين ) T-test(نتائج اختبار ) 1:4( جدول
  .وفق متغير طريقة التدريس ،مجموعتي الدراسة في اختبار التحصيل البعدي لوحدة الدائرة

التدريس الطريقة التقليدية 
  )92=ن(

باستخدام الوسائل التدريس 
 )96=ن(التعليمية

T  
مستوى 
  الداللة

 المتوسط
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 المتوسط
  الحسابي

االنحراف 
 0.0001 3.80  المعياري

65.45 15.69 74.09 15.54 
  عشريتيناألرقام مقربة ألقرب منزلتين : مالحظة، )186(درجة الحرية  ،)α  =0.05(دالة احصائياً عند مستوى داللة *

داللة  يوبالتالي وجود فرق ذ ،رفض الفرضية الصفرية) 1:4(يتبين من الجدول 

بين متوسط عالمات طلبة الصف التاسع  )α=0.05(احصائية عند مستوى الداللة  االحصائية 

الوسائل التعليمية وGeoGebra برنامج الذين درسوا وحدة الدائرة باستخدام  ،االساسي

الذين درسوا وحدة الدائرة  ،ومتوسط عالمات طلبة الصف التاسع ،)المجموعة التجريبية(

وكانت  ،التحصيل البعديعلى الدرجة الكلية الختبار  ،)المجموعة الضابطة(بالطريقة التقليدية 

حيث متوسط عالمات المجموعة التجريبية كان أعلى من  الفروق لصالح المجموعة التجريبية؛

  .متوسط عالمات المجموعة الضابطة

وهذا يشير إلى أن للوسائل التعليمية  ،0.13وقد بلغت  �5 =��234���  :الدالة العملية

الكيالني  حيث يشير، على تحصيل الطلبة البعديكبير نوعاً ما تأثيرلهما  GeoGebraبرنامج و

  ) 0.16-0.06(اذا تراوحت بين  كبير نوعاً ماأن قيمة الدالة العملية ) 2005(والشريفيين 

  التحليل االحصائي المتعلق بالفرضية الثانية  

ال يوجد فرق ذي داللة احصائية عند مستوى داللة : على أنهنصت الفرضية الثانية 

)0.05=α(  بين متوسطي التحصيل المباشر لطلبة الصف التاسع األساسي الذين درسوا وحدة

برنامج ، الذين درسوا وحدة الدائرة باستخدام )المجموعة الضابطة(الدائرة بالطريقة التقليدية 

GeoGebra عزى لطريقة التدريس، تُ)المجموعة التجريبية(الوسائل التعليمية و .  
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تحصيل  المجموعتين فيما يتعلق بالتحصيل  يمتوسط وللوقوف على االختالف بين

لمجموعتين ) Independent  t- test(المباشر وفحص الفرضية استخدمت الباحثة اختبار 

  :التالية  مستقلتين  ونتائج الجدول التالي تُبين النتائج

لمجموعتين مستقلتين لفحص داللة الفروق بيين ) t-test(نتائج اختبار ) 2:4( جدول
  .وفق متغير طريقة التدريس ،مجموعتي الدراسة في اختبار التحصيل المباشر لوحدة الدائرة

التدريس الطريقة التقليدية 
  )92=ن(

التدريس باستخدام الوسائل 
 )96=ن(التعليمية

T  
مستوى 
  الداللة

 المتوسط
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 المتوسط
  الحسابي

االنحراف 
 0.009  2.63  المعياري

66.88 15.57  72.93 15.96 
  األرقام مقربة ألقرب منزلتين عشريتين:مالحظة*  )186(درجة الحرية  ،)α  =0.05(دالة احصائياً عند مستوى داللة *

داللة  يوبالتالي وجود فرق ذ ،رفض الفرضية الصفرية) 2:4(يتبن من الجدول 

بين متوسط عالمات طلبة الصف التاسع  ،)α  =0.05(احصائية  عند مستوى الداللة االحصائية 

المجموعة (الوسائل التعليمية و GeoGebraبرنامج  الذين درسوا وحدة الدائرة باستخدام

وطلبة الصف التاسع األساسي الذين درسوا وحدة الدائرة بالطريقة  ،)التجريبية

صالح المجموعة وذلك ل ،على مقياس  اختبار التحصيل المباشر ،)المجموعة الضابطة(التقليدية

  .التجريبية

وهذا يشير إلى أن للوسائل التعليمية  0.06وقد بلغت  �5= ��234���:  الدالة العملية 

وهذا يتفق مع  ،التحصيل المباشر للعينة التجريبية تأثير متوسط على GeoGebraوبرنامج 

  .تأثير متوسط للمتغير المستقل يعدفهذا  0.06الكيالني والشريفيين ؛ إذا بلغت قيمة الدالة العملية 

   التحليل االحصائي المتعلق بالفرضية الثالثة

( داللة إحصائية عند مستوى داللة  يوجد فرق ذيال  : على أنهنصت الفرضية الثالثة  

0.05 =α (وحدة الذين درسواالتحصيل المؤجل لطلبة الصف التاسع األساسي  يبين متوسط
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برنامج  وحدة الدائرة باستخدامالذين درسوا  و) المجموعة الضابطة( الدائرة بالطريقة التقليدية

GeoGebra تُعزى لطريقة التدريس) المجموعة التجريبية(الوسائل التعليميةو.  

لمجموعتين ) Independent t- test(ولفحص الفرضية استخدمت الباحثة اختبار 

  :التالية مستقلتين والجدول التالي يظهر النتائج 

لمجموعتين مستقلتين لفحص داللة الفروق بين ) t- test(نتائج اختبار ) 3:4(جدول 
  .مجموعتي الدراسة في اختبار التحصيل المؤجل لوحدة الدائرة

اختبار التحصيل المؤجل 
  )92=ن(للمجموعة الضابطة

اختبار التحصيل المؤجل 
  )96=ن(للمجموعة التجريبية

T  
مستوى 
  الداللة

 المتوسط
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 المتوسط
  الحسابي

االنحراف 
 00001.  4.89  المعياري

64.01 16.00  75.24 15.47 
  األعداد مقربة ألقرب منزلتين عشريتين*  )186(، درجة الحرية )α  =0.05(دالة احصائيا عند مستوى داللة *

داللة  يوبالتالي وجود فرق ذ ،رفض الفرضية الصفرية) 3:4(يتبن من الجدول 

بين متوسط عالمات طلبة الصف التاسع  ،)α=0.05 (احصائية  عند مستوى الداللة االحصائية 

المجموعة (الوسائل التعليمية و GeoGebraبرنامج  الذين درسوا وحدة الدائرة باستخدام

وطلبة الصف التاسع األساسي الذين درسوا وحدة الدائرة بالطريقة التقليدية  ،)التجريبية

وذلك لصالح طلبة المجموعة  ،على مقياس  اختبار التحصيل المؤجل ،)المجموعة الضابطة(

  .التجريبية

وهذا يشير إلى أن للوسائل التعليمية وبرنامج  0.20بلغت  �5= ��234���:  الدالة العملية 

GeoGebra مقارنة مع أثير قوي على التحصيل المؤجل ألفراد المجموعة التجريبية ت

فإذا بلغت قيمة الدالة  ،)2005(، وهي قيمة تتفق مع الكيالني والشريفيينالمجموعة الضابطة

  .فأكثر فهذا يعد تأثير كبير للمتغير المستقل 0.15العملية 
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  لتحليل االحصائي المتعلق بالفرضية الرابعة ا

داللة إحصائية عند مستوى داللة  يوجد فرق ذيال :  على أنهنصت الفرضية الرابعة 

)α=0.05 (وحدة  الذين درسوا التحصيل المباشر والمؤجل لطلبة الصف التاسع  يبين متوسط

  .الوسائل التعليميةو GeoGebraبرنامج ستخدام الدائرة  با

لمجموعتين ) Paired Samples t -test(ولفحص الفرضية استخدمت الباحثة اختبار 

  :التالية مرتبطتين  والجدول التالي يظهر النتائج 

لمجموعتين مرتبطتين لفحص داللة الفروق بين التحصيل  )t- test(نتائج اختبار  )4:4(جدول 
  .المباشر والمؤجل ألفراد المجموعة التجريبية

  العدد  التحصيل
 المتوسط
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 tاختبار 

T  مستوى الداللة  درجات الحرية  
 15.9 72.88 96  التحصيل المباشر

8.26  95 0.0001 
  15.4  75.23 96  التحصيل المؤجل

  األرقام مقربة ألقرب منزلتين عشريتين* )α =0.05(دالة احصائياً عند مستوى داللة *

داللة  يرفض الفرضية الصفرية ؛ وبالتالي يوجد فرق ذ) 4:4(يتضح من الجدول 

بين متوسط عالمات طلبة الصف التاسع ) 0.05=  (احصائية عند مستوى الداللة االحصائية

، )المجموعة التجريبية(الوسائل التعليميةو GeoGebraبرنامج  االساسي الذين درسوا باستخدام

  .وكانت الفرق لصالح التحصيل المؤجل ،على مقياس اختبار  التحصيل المباشر والمؤجل

وهذا يشير إلى أن للوسائل التعليمية وبرنامج  0.41بلغت  �5= ��234���: العملية  الدالة

GeoGebra المباشر ألفراد المجموعة  بالتحصيل تأثير قوي جدا على التحصيل المؤجل مقارنة

  .)2005(وهذا يتفق مع الكيالني والشريفيين ،التجريبية
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  لتحليل االحصائي المتعلق بالفرضية الخامسةا

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى : على أنه صت الفرضية الخامسة ن
بين متوسطات التحصيل المباشر والمؤجل  لطلبة الصف التاسع الذين درسوا  )α =0.05(داللة 

  .وحدة الدائرة بالطريقة التقليدية

لمجموعتين مرتبطتين  )Paired Samples t - test(ولفحص الفرضية استخدمت الباحثة اختبار 
  :والجدول التالي يظهر النتائج

لمجموعتين مرتبطتين الختبار الفروق بين متوسطات  ) t - test(نتائج اختبار ) 5:4(جدول 
  التحصيل المباشر والمؤجل ألفراد المجموعة الضابطة 

  العدد  التحصيل
 المتوسط
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 tاختبار 

t مستوى الداللة  درجات الحرية  
 15.57 66.88 92  التحصيل المباشر

7.66 91 0.0001 
 16 64 92  التحصيل المؤجل

  قام مقربة القرب منزلتين عشريتين{األ: مالحظة *  )α  =0.05(دالة احصائيا عند مستوى داللة *

داللة  يوبالتالي يوجد فرق ذ ،رفض الفرضية الصفرية) 5:4(يتبن من الجدول 
بين متوسط  عالمات طلبة الصف التاسع  ،)α=0.05(احصائية عند مستوى الداللة االحصائية 

على مقياس اختبار  ،)المجموعة الضابطة(االساسي الذين درسوا وحدة الدائرة بالطريقة التقليدية 
  .رالتحصيل المباشر ومقياس اختبار التحصيل المؤجل ؛ وكان الفرق لصالح  التحصيل المباش

وهذه النتيجة تُشير أن للطريقة التقليدية في  0.39بلغت  �5= ��234���: الدالة العملية 

وذلك  ،تدريس وحدة الدائرة ألفراد المجموعة الضابطة تأثير قوي جدا على التحصيل المباشر
  .)2005(وفق الكيالني والشريفيين 

  النتائج العامة للدراسة  3:4

بين متوسط  )α=0.05(داللة احصائية عند مستوى الداللة  االحصائية  يوجود فرق ذ .1

برنامج الذين درسوا وحدة الدائرة باستخدام , المات طلبة الصف التاسع االساسيع
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GeoGebra ومتوسط عالمات طلبة الصف  ،)المجموعة التجريبية(الوسائل التعليمية و

على الدرجة ،)المجموعة الضابطة(قليدية الذين درسوا وحدة الدائرة بالطريقة الت ،التاسع

وكانت الفروق لصالح المجموعة التجريبية ؛ حيث   ،الكلية الختبار التحصيل البعدي

 ،متوسط عالمات المجموعة التجريبية كان أعلى من متوسط عالمات المجموعة الضابطة

تأثير كبير على  GeoGebraكما وتشير الداللة العملية أن للوسائل التعليمية وبرنامج 

 .التحصيل البعدي ألفردا المجموعة التجريبية

بين متوسط  ،)α=0.05(داللة احصائية  عند مستوى الداللة االحصائية  يوجود فرق ذ .2

 GeoGebraبرنامج  عالمات طلبة الصف التاسع الذين درسوا وحدة الدائرة باستخدام

صف التاسع األساسي الذين درسوا وحدة وطلبة ال ،)المجموعة التجريبية(الوسائل التعليمية و

 ،على مقياس  اختبار التحصيل المباشر ،)المجموعة الضابطة( الدائرة بالطريقة التقليدية

أن للوسائل التعليمية وبرنامج ، تُشير الداللة العملية وذلك لصالح المجموعة التجريبية

GeoGebra  تأثير متوسط على مقياس التحصيل المباشر وذلك لصالح المجموعة التجريبية

 .مقارنة بالضابطة

بين متوسط  ،)α=0.05(داللة احصائية  عند مستوى الداللة االحصائية  يوجود فرق ذ .3

 GeoGebraبرنامج عالمات طلبة الصف التاسع الذين درسوا وحدة الدائرة باستخدام 

وطلبة الصف التاسع األساسي الذين درسوا وحدة  ،)المجموعة التجريبية(الوسائل التعليمية و

على مقياس اختبار التحصيل المؤجل،  ،)المجموعة الضابطة(الدائرة بالطريقة التقليدية 

، كما وتُشير الداللة العملية إلى أن للوسائل التعليمية وذلك لصالح طلبة المجموعة التجريبية

كبير على مقياس التحصيل المؤجل وذلك لصالح المجموعة تأثير  GeoGebraوبرنامج 

 .التجريبية

بين متوسط ) =0.05 (داللة احصائية عند مستوى الداللة االحصائية يوجود فرق ذ .4

 و GeoGebraبرنامج  عالمات طلبة الصف التاسع االساسي الذين درسوا باستخدام

على مقياس اختبار  التحصيل المباشر واختبار  ،)المجموعة التجريبية( الوسائل التعليمية
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، وتُشير الداللة العملية إلى وجود وكانت الفرق لصالح التحصيل المؤجل ،التحصيل المؤجل

ة نعلى مقياس التحصيل المؤجل مقار GeoGebraتأثير كبير للوسائل التعليمية وبرنامج 

 .بمقياس التحصيل المباشر ألفراد المجموعة التجريبية

بين متوسط   ،)α=0.05(داللة احصائية عند مستوى الداللة االحصائية  يوجود فرق ذ .5

عالمات طلبة الصف التاسع االساسي الذين درسوا وحدة الدائرة بالطريقة التقليدية 

على مقياس اختبار التحصيل المباشر ومقياس اختبار التحصيل  ،)المجموعة الضابطة(

، وتُشير الداللة العملية أن للطريقة التقليدية حصيل المباشرالمؤجل ؛ وكان الفرق لصالح  الت

تأثير قوي على مقياس التحصيل المباشر مقارنة بمقياس التحصيل المؤجل ألفراد المجموعة 

 .الضابطة

ردود فعل الطلبة والمعلمين المشاركين في التجربة نحو استخدام  الوسائل التعليمية  1:3:4

 في دراسة الرياضيات 

  بالنسبة للطلبة المشاركين في التجربة  -

معدة حرصت الباحثة على التعرف على ردود أفعال الطالب اتجاه الوسائل التعليمية ال

وقد حرصت ,  وحدة الدائرة في دراسة GeoGebraوخاصة استخدام برنامج , من قبل الباحثة 

فيذ األنشطة المحوسبة ملحق أثناء تن) 16(الباحثة تحقيق األهداف الوجدانية  كما في الملحق 

وذلك من خالل طرح أسئلة  على الطلبة في أثناء استخدام الوسائل التعليمية في غرفة  ،)22(

حيث أفاد  ،)17(وكان لهذه األسئلة الطابع العفوي ملحق خالل مدة تطبيق الدراسة الصف 

 ،وتنفيذ األنشطة وحلها الطلبة أن البرنامج قد ساهم مساهمة فعالة في مساعدتهم في حل المسائل

ز الطلبة على التعاون فيما وحفّ ،باإلضافة الى شعور الطلبة بالمتعة في أثناء استخدام البرنامج

بينهم في أثناء الحصة الدراسية في تعلم وفهم المفاهيم والتعميمات الجديدة وذلك نظرا للجانب 

كما ان استخدام  ،البرنامج بسيط ومن الممكن تعلمه بسرعة وان ،العملي الذي يتمتع به البرنامج

    .البرنامج في دراسة الرياضيات قد شجع الطلبة على االنتظام في حضور حصة الرياضيات
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  أما بالنسبة للمعلمين المشاركين في التجربة  -

وهم المعلمين الذين _ حرصت الباحثة على معرفة أراء المعلمين المشاركين في التجربة
اتجاه الوسائل التعليمية المستخدمة في الدراسة _ )معلم ومعلمة(درسوا المجموعة التجريبية وهم 

 ،ودوره في تحفيز الطلبة وزيادة دافعيتهم نحو دراسة الرياضيات GeoGebra وخاصة برنامج
   :وكانت ردود المعلمين كما يلي

النشاط والحيوية لحصة الرياضيات وكسر الملل والروتين في  توسيلة تعليمية جديدةأضاف .1
  .حصة الرياضيات

في الرياضيات وخاصة المتمكنين من استخدام الطلبة الضعفاء أظهر البرنامج دور  .2
حيث أتاح البرنامج للطلبة الضعاف أن يكونوا من البارزين في الحصة والفاعلين  ،الحاسوب

، باإلضافة رفة الصف أثناء التدريس بالطريقة التقليديةوذلك عكس ما كان عليه دائما في غ
  .جانب المتعة التي لطالما كانت مفقودة في حصة الرياضيات العاديةإلى 

  نه من فهم المفهوم بنفسه وذلك مكَّ ،أتاح البرنامج للطالب فرصة القيام بالنشاط بنفسه .3

  .حل التمارين هو وسيلة فعالة في تعزيز الحل الصحيح خاصة عند استخدامه في .4

  .بحار في مراحل البناء أتاح للطالب فرصة المراجعة بطريقة سهلة وسريعةأمر اإل .5

البرنامج وبما يتمتع به من ديناميكية أعطى الطالب فرصة التعرف على حاالت كثيرة  .6
مفهوم الرياضي كما هو الحال في العالقة بين الزاوية المركزية والزاوية المحيطية لل

  .بنفس القوس المشتركة معها

مثل التحويالت أخرى  دراسية في مواضيع أخرى في صفوف GeoGebraبرنامج  ستخدمُأ .7
تعيين النقاط على  ،منحنى التوزيع الطبيعي ،)االقترانات(رسم المنحنيات  ،الهندسية

حيث  ،وذلك في أثناء تطبيق الدراسة،المتباينات بتغير منطقة الحل ،المستوى الديكارتي
لمست الباحثة حماساً من المعلمين المشاركين في تطبيق الدراسة إلستخدام هذا البرنامج في 

  .صفوف دراسية ومواضيع رياضية مختلفة
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  الخامس لفصلا

  النتائج والتوصيات مناقشة
  

  لفرضية األولى مناقشة نتائج ا 1:5

  لثانية مناقشة نتائج الفرضية ا 2:5

  ثالثة مناقشة نتائج الفرضية ال 3:5

  رابعةمناقشة نتائج الفرضية ال 4:5

  لخامسةمناقشة نتائج الفرضية ا 5:5

  التوصيات 6:5
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  الخامس الفصل

  النتائج والتوصيات مناقشة

التعليمية في التحصيل  الوسائل استخدام اعليةهذه الدراسة الى التعرف على مدى ف هدفت

الصف التاسع األساسي في  لطلبةفي الرياضيات في موضوع الدائرة   لمؤجلوا المباشر

  .المدارس الحكومية في مدينة نابلس

هذا الفصل مناقشة النتائج التي تم التوصل اليها بعد المعالجات االحصائية وأهم  يتناول

  .الدراسة هذهاليها  صتالتوصيات التي خلُ

  مناقشة نتائج الفرضية األولى  1:5

تحصيل  يبين متوسط )α=0.05(داللة إحصائية عند مستوى داللة  يفرق ذوجد يال 

 )ةالمجموعة الضابط( ةبالطريقة التقليديوحدة الدائرة الذين درسوا طلبة الصف التاسع االساسي 

على ) المجموعة التجريبية(الوسائل التعليمية و GeoGebraبرنامج  و الذين درسوا باستخدام

  .التحصيل البعديالدرجة الكلية الختبار 

مستوى الداللة  ندداللة احصائية ع يفحص الفرضية الى وجود فرق ذ نتائج أشارت

الذين درسوا وحدة , ساسيبين متوسط عالمات طلبة الصف التاسع اال, ) α=0.05(االحصائية 

ومتوسط  ،)التجريبية وعةالمجم(الوسائل التعليمية و GeoGebra برنامج الدائرة باستخدام

 ،)المجموعة الضابطة(الذين درسوا وحدة الدائرة بالطريقة التقليدية  ،عالمات طلبة الصف التاسع

  .وكانت الفروق لصالح المجموعة التجريبية ،البعدي التحصيلعلى الدرجة الكلية الختبار 

ية في تنم GeoGebraوبرنامج  ليميةستخدام الوسائل التعإلالباحثة األثر االيجابي  تفسر

  :تحصيل طلبة الصف التاسع األساسي بناءاً على األسباب التالية

على مفهوم علمي يعتمد على التعلم بالممارسة ؛ وذلك الن GeoGebraبرنامج  يستند

والربط بين هذه  ،مهاراتها واستيعاب مفاهيمها إلتقانمن الممارسة  رالرياضيات تحتاج الى الكثي
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و ايضا اعادة  ،البرنامج باستخدامللطالب تمثيل المفهوم  مجالبرنا أتاح ، وقدوالمفاهيمالمهارات 

الذي يزود الطالب بتغذية راجعة  )ابحار في مراحل البناء(خطوات العمل من خالل أمر 

تفاعل دور فاعل في تدعيم ال) GeoGebra( لبرنامجو ،باإلضافة الى إعادة خطوات الحل

ب الطالب لمادة الرياضيات وحرصه على مما يزيد من ح االجتماعي داخل غرفة الصف

بالنسبة للوحات التعليمية المستخدمة في الدراسة فقد ساهمت في  اأم.الحضور و االلتزام بالحصة

وذلك من خالل الجانب العملي الذي يتجلى في  المفاهيم استيعابتوضيح النظريات الرياضية و

هذه  تيجةن تتفقو.في اللوحة ذابةجاللوحة باإلضافة الى استخدام االلوان ال صرتحريك عنا

 ،)2006،حواس( ،)2003 ،غندورة( ،)2004،الزهراني(  :كل من راساتالدراسة مع نتائج د

، )Mawta,2000(،)2008 ،المالكي( ،)2011 ،البول(  ،)2011 ،هزيم(  ،)2004،الغامدي(

Clark ,2005)(، Martindale. Curda & Pilcher, 2005)(،Ozdemir, Reis , 2010)( ،

 البرمجياتالمتنوعة والحاسوب و علية استخدام الوسائل التعليميةفا فيودراسات أخرى 

مع نتائج دراسة اختلفت  في حين ،الحاسوبية على تنمية تحصيل الطلبة في دراسة الرياضيات

)Gningue,2000 (أن تطبيق مبادئ متغيرات دينز للمواضيع المستخدمة في  ىالذي توصلت ال

بينما لم تجد الدراسة أية فروق بالنسبة لمتغير  ،الدراسة كانت ناجحة بالنسبة لجميع الطلبة 

  .في حين هذه الدراسة لم تأخذ متغير الجنس بعين اإلعتبار ،الجنس عند استخدام قطع دينز

  مناقشة نتائج الفرضية الثانية  2:5

بين متوسطي التحصيل  )α=0.05(وجد فرق ذي داللة احصائية عند مستوى داللة يال 

المجموعة (المباشر لطلبة الصف التاسع األساسي الذين درسوا وحدة الدائرة بالطريقة التقليدية 

الوسائل التعليمية و GeoGebraبرنامج  ، الذين درسوا وحدة الدائرة باستخدام)الضابطة

  . عزى لطريقة التدريس، تُ)بيةالمجموعة التجري(

 داللةعند مستوى ال صائيةداللة اح ينتائج فحص الفرضية إلى وجود فرق ذ أشارت

الدائرة  وحدةالتاسع الذين درسوا  الصفبين متوسط عالمات طلبة   )α= 0.05(  االحصائية 

وطلبة الصف التاسع األساسي الذين درسوا  ،)التجريبية مجموعةال(باستخدام الوسائل التعليمية 
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وذلك ،مقياس اختبار التحصيل المباشر على ،)المجموعة الضابطة(وحدة الدائرة بالطريقة التقليدية

  .لصالح المجموعة التجريبية

   :ما يلي إلىالباحثة هذه النتيجة  تفسر

سع االساسي وزيادة استخدام الوسائل التعليمية أسهم في زيادة دافعية طلبة الصف التا أن

وذلك من خالل تقديم المفاهيم والمهارات الرياضية بأسلوب جديد يبتعد عن التقليد  ،تركيزهم

عالوةً على  ،GeoGebra مجلوحات تعليمية واستخدام برنا ويتمثل في تصميم ،الملل نوالروتي

على حل في تنمية مهارات معرفية عقلية عليا مثل القدرة  GeoGebraبرنامج  ساعدذلك 

المعلم GeoGebra برنامج  مكن، وأيضاًالمشكالت والتفكير وجمع البيانات وتحليلها وتركيبها

عن  ةطالب بتغذية راجعة فوري لاألنشطة وبالتالي تزويد ك يذمن متابعة كل طالب اثناء تنف

 ،التمارين حل في GeoGebraالطالب لبرنامج  استخدام،أما مستوى أدائه في أثناء الحصة

وهذا أدى  ،أعطى الطالب فرصة اتقان المهارات الرياضية واستيعاب المفاهيم الهندسية الصعبة

إلى تنمية دور المتعلم وعدم بدور المتلقي حيث أصبح له دور فاعل في العملية التعليمية وأدى 

 ستخدامبالنسبة إلأما. إلى تنمية مفهوم المشاركة سواءبين الطالب والمعلم أو بين الطلبة أنفسهم

والمتعة في  التشويقعنصر  ضافأفقد GeoGebraوبرنامج اللوحات التعليمية وأوراق العمل 

مكن المعلم من توضيح المفاهيم الرياضية بسهولة  وبالتالي ؛التدريس أثناء حصة الرياضيات 

   .، باإلضافة إلعطاء المعلم فرصة التنويع في استراتيجيات التعلم وحل المشكالتوبشكل أفضل

السميري، ( ،)2001الدهش،( :نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسات كل من تتفق

جبر، ( ،)2012،مسعود( ،)1998 ،عبد المجيد( ،)2004،أحمد( ،)2002 ،الخياط( ،)2002

2007(، )Jeanetter ,1991(،)Martindale.Curda&Pilcher,2005(، )2003،الشهراني(، 

Zengin, Furkun & Kutluca, 2011)   ( في االثر االيجابي الستخدام الوسائل التعليمية

  .التحصيل المباشر على GeoGebraوالبرمجيات الحاسوبية وبرنامج 
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  مناقشة نتائج الفرضية الثالثة  3:5

 يبين متوسط) α= 0.05( داللة إحصائية عند مستوى داللة  يوجد فرق ذيال 

 وحدة الدائرة بالطريقة التقليدية درسواالذين التحصيل المؤجل لطلبة الصف التاسع األساسي 

الوسائل وGeoGebra برنامج وحدة الدائرة باستخدام الذين درسوا و) المجموعة الضابطة(

  .تُعزى لطريقة التدريس) المجموعة التجريبية( التعليمية

مستوى الداللة  عندداللة إحصائية  يإلى وجود فرق ذ ،الفرضية صنتائج فح أشارت

بين متوسط عالمات طلبة الصف التاسع الذين درسوا وحدة الدائرة  ،)α=0.05(االحصائية 

درسوا  الذينوطلبة الصف التاسع األساسي  ،)المجموعة التجريبية(باستخدام الوسائل التعليمية 

 ،المؤجل صيلعلى مقياس  اختبار التح ،)المجموعة الضابطة(وحدة الدائرة بالطريقة التقليدية 

  .وذلك لصالح طلبة المجموعة التجريبية

والوسائل  GeoeGebraالتي يتمتع بها برنامج  إلمكاناتالباحثة هذه النتيجة ل تفسر

  :ويتمثل ذلك في ،التعليمية المستخدمة في الدراسة

فقد  ،الطالب في التعلم اسعلى استثمار أكبر عدد من  حو GeoGebraبرنامج  قدرت

مما  ،في الحصة شاطبل أصبح يشارك مشاركة فاعلة وبحيوية ونتعدى دور الطالب كمتفرج 

 قدرة، باإلضافة لمتع بها الرياضياتتالجمود  وتغلب على صفة التجريد التي ت اجزكسر ح

على توفير خبرات وفرص تعليمية متنوعة عن طريق النمذجة والمحاكاة  GeoGebraبرنامج 

بشكل كبير في ايجاد  GeoGebraبرنامج  ساهم، وقدقد ال تتحقق بدون استخدام الحاسوب التيو

مما اكسب الطالب قدرة أكبر على تطبيق  ،إجراء آخر لحل التمارين والتمثيل الهندسي

جعل الرياضيات   GeoGebraإستخدام برنامج  ،خوارزميات الحل وتحقيق المهارة في الحل

الطلبة يتفاعلون بشكل وهذا ماجعل  ،ليس مجرد رموز جامدة وقوالب ثابتة ،أكثر ديناميكية

توفر النوافذ المتعددة لبرنامج  ،ويجتهدون في تحسين أدائهم ،أفضل في دروس وحدة الدائرة

GeoGebra  التغية الراجعة للطالب؛ وذلك من خالل الوصول للمعلومات عن طريق التنقل بين
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ويزويد المتعلم بكمٍ ليس هذه النوافذ باإلضافة إلى الربط بين الجانب النظري والجانب التطبيقي، 

وبالتالي تحسين مستوى المتعلم في حل المسائل الرياضية ومواجهة  ،ببسيط من طرق التفكير

   .المشكالت الحياتية

 ذهن الطالب مما  فيالوسائل التعليمية ساهم في ترسيخ المفهوم الرياضي  استخدامإن

ما يهدف اليه  وهذالذاكرة لمدة طويلة بالمفاهيم الرياضية والهندسية في ا االحتفاظساعده على 

حيث يهدف الى تمكين الطالب من إدراك المفاهيم وتجسيدها بطريقة  GeoGebraأيضا برنامج 

 .محسوسة وبالتالي ترسيخها في ذهن الطالب لمدة أطول

 ،زعرور( ،)Robin.2004(،) :مع نتائج دراسات كل من لدراسةنتائج هذه ا تتفق

 (Cameron, 2010) ،)2002 ،الدايل(ودراسة ،)2007 ،زيدان و عفانة( ودراسة ،)2004

(Vankusi,2005)  والبرمجيات فاعلية استخدام الوسائل التعليمية  فيوغيرها من الدراسات

حيث أشارت هذه الدراسات إلى قدرة وسائل التعليمية  التحصيل المؤجل علىالحاسوبية 

  .والبرمجيات الحاسوبية في رفع تحصيل الطلبة في مواضيع الرياضيات المختلفة 

  مناقشة نتائج الفرضية الرابعة   4:5

 يبين متوسط) α= 0.05( داللة إحصائية عند مستوى داللة  يوجد فرق ذيال 

برنامج ستخدام وحدة الدائرة  با الذين درسوا التحصيل المباشر والمؤجل لطلبة الصف التاسع 

GeoGebra الوسائل التعليميةو.  

الداللة  توىإلى وجود فرق ذو داللة إحصائية عند مس ،نتائج فحص الفرضية أشارت

باستخدام  االذين درسو الساسيبين متوسط عالمات طلبة الصف التاسع ا) α=0.05( االحصائية

على مقياس اختبار  التحصيل  ،)المجموعة التجريبية(GeoGebra وبرنامج  الوسائل التعليمية

   .وكانت الفرق لصالح التحصيل المؤجل ،المباشر والمؤجل

 باإلضافة ،في الدراسة المستخدمةأن الوسائل التعليمية  إلىالنتيجة  ذهالباحثة ه تفسر

مساعدة الطالب على اإلحتفاظ بالمفاهيم الرياضية  فيكان لها أثراً ايجابياً  GeoGebra لبرنامج 
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قدم البرنامج للطلبة ذوي التحصيل المنخفض فرصة دراسة  حيث .التي تعلمها في وحدة الدائرة

حيث أتضح ان الطلبة ذوي التحصيل  ،وحدة الدائرة تبعاً لقدراتهم واستعداداتهم ومستواهم العلمي

قد  GeoGebra امجوترى الباحثة أن استخدام برن .البرنامجوا فاعلين في استخدام المنخفض كان

وأثر ذلك إيجابيا  ،وتعلمها اضياتحقيقة إمكاناتهم في الري رو أظه ،حفز قدرات الطلبة وطاقاتهم

، وقد ساهم استخدام الوسائل التعليمية  في تطوير خبرات ذات أثر في نتائج التحصيل المؤجل

ضافة إلى شعور الطلبة بنتائج تعلمهم من خالل إستثارة دافعية المتعلم عن استخام الوسائل إ ،دائم

  .التعليمية التي تؤدي دوراً إثرائياً

 ،)2007 ،فانةزيدان و ع( ودراسة:نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسات كل من تتفق

زعرور، ( ،)(Gillberto&Gabriel,2007 ، ) 2011الهطل، ( ،)2002،الدايل(ة ودراس

2004( ،) (Aburime,2007،)Saha, Ayub&Tamizi,2010( ، في فاعلية الوسائل التعليمية

الصف التاسع  لطلبةفي الدراسة على التحصيل المؤجل  والبرمجيات الحاسوبية المستخدمة 

حيث مكنت الطلبة من االحتفاظ بالمفاهيم الرياضية في  ،الدائرة وحدةاألساسي الذين درسوا 

  .انتقال أثر التعلم للطلبة تنمية علىالذاكرة وبالتالي ساعدت 

  مناقشة نتائج الفرضية الخامسة  5:5

التحصيل  يبين متوسط )α=0.05(داللة إحصائية عند مستوى داللة  يوجد فرق ذي ال

  المباشر والمؤجل  لطلبة الصف التاسع الذين درسوا وحدة الدائرة بالطريقة التقليدية

عند مستوى الداللة  صائيةداللة اح يإلى وجود فرق ذ ،الفرضية ئجنتا اشارت

بين متوسط  عالمات طلبة الصف التاسع االساسي الذين  ،)α=0.05(االحصائية االحصائية 

على مقياس اختبار التحصيل  ،)المجموعة الضابطة(التقليدية  الطريقةبدرسوا وحدة الدائرة 

  .التحصيل المباشرالمباشر ومقياس اختبار التحصيل المؤجل ؛ وكان الفرق لصالح  

أن معلومات طلبة الصف التاسع األساسي في وحدة الدائرة  الىتفسر الباحثة هذه النتيجة 

 جعلوهذا ما  ،طويل على تعلمها وقت يمرحيث أنه لم  ،عند االنتهاء من تعلمها مازال حية
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 ،متوسط عالمات الطلبة في التحصيل المباشر أعلى من متوسط عالماتهم في التحصيل المؤجل

 فاظوهذا يدل على ضعف الطريقة التقليدية في التدريس في تنمية قدرة الطلبة على االحت

  ). 2005(ة ، كما ورد في سالمالرياضية مبالمعلومات والمفاهي

   وصياتالت 6:5

   :على النتائج التي توصلت اليها الدراسة توصي الباحثة بما يلي بناء

لما أظهرته من أثر لبرنامج  ،من نتائج هذه الدراسة وبرنامجها التعليمي االستفادة. 1

)GeoGebra  (باإلضافة الى إجراء  ،تحصيل طلبة الصف التاسع األساسي ينفي تحس

  :دراسات تستقصي

أو بوحدات  ،على متغيرات أخرى تتعلق بالطالب والمعلم)  GeoGebra(برنامج  فاعلية. أ

تعليمية أخرى ضمن منهاج الرياضيات ؛ وذلك لما له من أثر ايجابي في نشر ثقافة 

  .استخدام  الحاسوب في التعليم بشكل عام وتعليم الرياضيات بشكل خاص

واعتباره أساساً من  ،ذاتيضيات على التعلم الفي الريا GeoGebraاستخدام برنامج أثر. ب

  .أساسيات منهاج الرياضيات للصف التاسع األساسي

نحو دراسة  دافعيتهمعلى تحصيل الطلبة واتجاهاتهم و  برمجيات حاسوبية أخرى أثر. ج

 .الطالب على فهم الرياضيات اعدةبه من مس سهمتُ لما ،الرياضيات

في  GeoGebraبرنامج  استخدامفي  ،عقد دورات تدريبية لمعلمي الرياضيات ضرورة. 2

تدريس الرياضيات ؛ لما يوفره من دعم حقيقي لمنهاج الرياضيات باالضافة إلى عقد دورات 

 تيتدريبية في مجال تصميم الوسائل التعليمية وكيفية استخدامها في التدريس ؛ لتسهيل عملي

 . التعليم والتعلم
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، وذلك من أجل استخدام التعليم المحوسب تطلباتالمعامل والفصول الدراسية بجميع م يزتجه. 3

تسهيل استخدام الطلبة للحاسوب والبرمجيات الحاسوبية في دراسة الرياضيات وما تتطلبه 

  .وغيرها من اللغات البرمجية Javaهذه البرمجيات من لغات مثل لغة 

تعليمية محوسبة في   مجبقائمة من المواقع االلكترونية التي تعرض برا ينالمعلم تزويد. 4

من أجل إثراء معلوماتهم الحاسوبية وتشجيعهم الستخدامها في تدريس ، وذلك الرياضيات

  .الرياضيات

مع إظهار عدد من المواقع اإللكترونية  ،إثراء الكتب المدرسية ببرمجيات تعليمية محوسبة. 5

   .حتوى الرياضي  الذي يدرسه الطلبة خالل العام الدراسيذات العالقة بالم
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  المالحق
  

  التنظيمية واإلدارية لتنفيذ الدراسة اإلجراءات :)1( ملحق

  سيةاسماء لجنة تحكيم المادة التدريبية واالختبارات الدرا قائمة: )2( ملحق

  )التكافؤ(القبلي  االختبار: )3( ملحق

  )التكافؤ(اجابة االختبار القبلي  مفتاح :)4( ملحق

لكل فقرة من فقرات االختبار القبلي   لتميزالصعوبة وا معامالت: )5( ملحق
  )العينة االستطالعية(

للصف  لدائرةمواصفات اختبار التحصيل البعدي في وحدة ا جدول: )6( ملحق
  األساسي عالتاس

  التحصيل البعدي اختبار :)7( ملحق

  رالتحصيل المباش اختبار: )8( ملحق

  مفتاح اجابة اختبار التحصيل  المباشر   :)9( ملحق

 التحصيل اختبارمعامالت الصعوبة والتمييز لكل فقرة من فقرات  :)10( ملحق
  ) العينة االستطالعية( المباشر

  جلاختبار التحصيل المؤ: )11( ملحق

  مفتاح اجابة اختبار التحصيل المؤجل   :)12( ملحق

فقرة من فقرات اختبار التحصيل  لكلالصعوبة والتمييز  عامالتم: )13( ملحق
  ) العينة االستطالعية(المؤجل  
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  التحضير لوحدة الدائرة بالطريقة التقليدية مذكرة: )14( ملحق

العالمي  لتصنيفالمعرفية وفق مستويات بلوم وا األهداف: )15( ملحق
   NAEPلألهداف التعليمية 

  األهداف الوجدانية  ملحق :)16( ملحق

التي طرحتها الباحثة على الطلبة أثناء تنفيذ التجربة  األسئلة :)17( ملحق
للتأكد من تحقيق األهداف الوجدانية نحو استخدام الوسائل التعليمية 

   GeoGebraوخاصة برنامج 

المادة التدريبية لوحدة الدائرة باستخدام الوسائل  عدادا مذكرة: )18( ملحق
  التعليمية المقترحة

ة من قبل الباحثة لوحدة الدائرة الصف عدالتعليمية الم الوسائل: )19( ملحق
  التاسع االساسي

  GeoGebra الطالب الستخدام برنامج دليل: )20( ملحق

  العمل أوراق: )21( ملحق

  المحوسبة ةاألنشط: )22( ملحق

   لوحدة الدائرة Power Pointالبوربوينت  شرائح :)23( ملحق
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  التنظيمية واإلدارية لتنفيذ الدراسة اإلجراءات :)1( ملحق
جامعة النجاح الوطنية في مدينة  في اكلية الدراسات العلي مادةالكتاب الموجه من ع) ،أ1(ملحق

  .الدراسة تطبيق مهمةمن أجل تسهيل  ،رام اهللا فيوالتعليم  ربيةنابلس إلى وزارة الت

  



139  

والتعليم في مدينة نابلس لعميد كلية الدراسات العليا  التربية مديريةموافقة ) ب، 1( ملحق
  .مهمة الباحثة لتسهيل لمدارسول
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تطبيق الباحثة  علىبالموافقة  ،كتاب مديرية التربية والتعليم في محافظة نابلس) ،جـ1(ملحق
  :لدراستها في المدارس التابعة لها  وهي

  
  
  



141  
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  قائمة أعضاء لجنة  تحكيم المادة التدريبية و اختبارات الدراسة)  2(ملحق

  االسم  الرقم
 الدرجة
  العلمية

  التخصص
 العمل
  الحالي

  العمل جهة

  دكتورا  ياسين صالح  1
 تدريس اساليب

  الرياضيات
  دكتور

/  الوطنية النجاح جامعة
  فلسطين/  نابلس

  ماجستير  عرفات ياسر نداء  2
 وتقويم قياس

  بحث وإحصاء
 مشرفة
  تربوية

/  والتعليم التربية مديرية
  نابلس

  ماجستير  صالح الكريم عبد  3
 تدريس اساليب

  الرياضيات
 مشرف
  تربوي

/  والتعليم التربية مديرية
  طولكرم

  ماجستير  العارضة كريم  4
 تدريس أساليب

  الرياضيات
 مشرف
  تربوي

 والتعليم التربية مديرية
  نابلس/

5  
 مفيد ميسون

  زيدان
  ماجستير

 تدريس اساليب
  الرياضيات

  معلمة
/  للبنات الثانوية الزهراء

  نابلس/  قبالن

6  
 مصطفى ياسر

  حسين
  ماجستير

 تدريس اساليب
  علوم

 مشرف
  تربوي

/  والتعليم التربية مديرية
  نابلس

7  
 سليمان فهمي

  بشارات
  رياضيات  بكالوريس

 مشرف
  تربوي

/  والتعليم التربية مديرية
  نابلس

8  
 عبد رابعة
  حنايشة الرحمن

  معلمة  رياضيات  بكالوريس
/  للبنات الثانوية دجن بيت

  نابلس

  رياضيات  بكالوريس  جبر زكريا نادية  9
 مشرفة
  تربوية

/  والتعليم التربية مديرية
  نابلس

  رياضيات  بكالوريس  حنايشة نمر لطفية  10
 مديرة
  مدرسة

/  للبنات الثانوية دجن بيت
  نابلس
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  )التكافؤ(القبلي  االختبار: )3(ملحق 
  

  الرحيم الرحمن اهللا بسم
  

  العليا والدراسات العلمي البحث عمادة                                   الوطنية النجاح جامعة
  التدريس أساليب قسـم               التربية كلية

  
  التاسع للصف األساس الرياضية المفاهيم في قبلي تحصيل اختبار

  
  االختبار تعليمات

 أربع سؤال كل ويلي ،متعدد من االختيار نوع من سؤاالً ثالثين من االختبار هذا يتكون -1
  .الصحيحة هي االجابات تلك من فقط واحدة إجابات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :يلي ما قيمة احسب مثال
4+9  =  

  15) د                         9) ج                    13) ب              7  ) أ

  )ب( الرمز حول دائرة نضع لذلك ،13 هو المثال هذا في الصحيح الجواب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 االستعانة ويمكنك ،الصحيح الجواب رمز حول دائرة تضع أن قبل جيدة قراءة السؤال اقرأ -2
 .األمر لزم إذا خارجية بأوراق

 

  امكن إن بعد فيما نفسه السؤال الى عد .غيره الى انتقل سؤال في صعوبة وجدت إذا -3

  
  لكم النجاح والتوفيق نرجو

  اجتياد عبد الرزاق ابو ثابت :الباحثة
  كلية الدراسات العليا

  جامعة النجاح الوطنية 
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�ن QR. dP  أن .Fc  w4د أي  -0i9�  ؟ ا�'Q]  إ�(H. t(  ا�/ي ا

 

 
 

 

 

   �-) د                            �)  ,ـ                              
-) ب                 
)  أ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



�س آ�ن إذا-)E ��س uPن 506=  ا�Bاو.)E ��وي أ #&99'1  :  

 °5�) د                        °50)  ,ـ                   �0°
)   ب       °�0  ) أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-  s(Q&'1 رة�)� 0  &� x.BA3 JW%� �P�'# 
� dP ا�&uP vi(Qذا .آ] 0�(Dر 	0  &� x.BA3 
[iP *()آ  &# v+WE ؟   

  آ] 00	) د                        آ] 5�0),ـ           آ] 0	�)ب            آ] 0�
  ) أ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�   0 - -� 



�8)8q  :  

   أ⊆� }ع ،ص{) د     أ   } س

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�تq�3�ص آ" 3 J'&. 50 ل w��K 

 (  5�) د                  5

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 �0) د                   	
)  ,ـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�وي'.   



)د                          �� 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وي'1  :  

) د                          [�  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9� �]5=  ,ـP ل*K   �+W%�ا

  �]�) د                              

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                            

  °�0) د                       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

148  

�رات #zP xي } } ع ،ص{ ،}س{{=  أ$+�� ا)��&�8(8� اq

س{)  ,ـ         }س{   } ع ،ص{) ب             

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�w 50� ا�FAiي #Fر�� K<ب�K اد . [Q(%f dP ت�q�3
   ؟ 81&�ج

 ,ـ                                5)  ب                

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

x# ادFcXا �)��&�9�. ا'%� و g(c 5 %$" ا  �  ؟#+ً

,ـ                                       5) ب          

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
dE�3  �9'E دF+��وي ا�+Fد ه/ا uPن � ه* g(c 5 ا'.


) ,ـ                               �
) ب             �

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�t1Fc ا�/ي اUX<ع #&*ازيE 	[� tc��وي �]5 وار1;'1

[�5
) ب             [��])0	 ,ـ                                     

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

o(?# [{�E ��t ب dP ا�Bاو.*K ]�=  أب�ل *Kـ أ و,
   ؟ 


) ,ـ               �])ب            	[�                              

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
49�ور�� # [R&A�Fا�d ا# dه �9)E  �                                                            ؟ س ا�Bاو.

                       °�0) ,ـ            °0	) ب                      

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


أ آ�vf إذا -�

             أ   }س{) أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
K<ب Fcد -�
[iP ص��ج 3&81

5
  ) أ                

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


#Fc xد أي -5

  ) أ�          

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3�dE آ�ن إذا - 	


  ) أ�             

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


�- �D�#&*ازي #'

�] �0  ) أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


#?)o ,ـ أب -�
 �)%&'9� ,ـ با

            �]�  ) أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�- "iH�49�ور ا�ا


)  أ0°                      

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 W%�  ا

|)89�   ا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 �) ,ـ
�)د          �

� 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0
) د                          
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 5 س) د                5 س
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�F+# t1ل آ�ن uPذا س#>c dP 
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�$'A�� ا)$. %&��)Fا} ة  ا dه �$'A�  : x)3 ا

|)89�ا�%Y@f  W إ�g ا�89(|)ب                  ا�%W  إ�g ا

g�ا�89(| إ�g ا�%Y@f  W)  د                 ا�89(| ا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�رات$+�� ا)��&� ا�+Fد ُ.9?" ا� "iH3 d�؟ أ  

) ب                   	,ـ                      

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�'A&9& ات�3 �$+i9��وي ا'.  
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%9�د.   zPي  �-=  س �� ا)��&�  اXآ$ ؟ ه* ا

س)  ,ـ               س�) ب                         
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"8�� اA.�$&9(� - س�  � dه :  

س)  ,ـ                   � س)  ب           � 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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�)(9c J94�� ا)��&�: ا
89 :   +�

�;  =  

                                        �) ,ـ            )	ب             
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 0-     �$'A�ا

ا�89(|  ) أ

ا�g ا�%W ) ج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


�رات أي  -$+�ا

  ) أ	

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-  &(��'A&9& ات ا�3

000
  ) أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 آ�vf إذا  -�

                         س�-  ) أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�- �c*94# "8�ا

 س  ) أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5- vf��ت آ#>c

�ت)U�. �0	=  ا

          0	  ) أ

ـــــــــــــــــــــــ

	 –  e1�f �)(9c

  ) أ
��9             
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)  د                      
�<=> 
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�)��&�  ؟ ا�J%1 g(c |O  ا
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�) د                 )+)$W�  ا
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   والتوفيق
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�)(9+�� ا)��&�( :  ا
8�>  +

9�=  (  

)  ب               
)  ,ـ           =�?

�<�=                 
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[)%&'# x)&W%A��3  )�ط #x أي) �،�) و( �،%A�� ا)��&�ا

 

 

 

 ( 
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  ؟ Fcد أآ$ 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

� 5 ا�&d اFcXادQ9'%. دF+�3�FcXاد  ا :  

��) ,ـ             ا�; د.�) ب             ا�Bو,()�                 اXو
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والتوفيق النجاح لكم أمتىن

�-  e1�f �)(9+�ا

  ) أ
8=�                
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�-  9. |V [)%&'#

(  ) أ،0(

(  ) ب،
(

،�(  ) ت(

) 5،�(  ) ث
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�- �أآ$  ه* #

    ) أ

   ) ب

   ) ت

   ) ث

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�0-g9'1 ادFcXا

ا�Bو,(�  ) أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  )التكافؤ(اجابة االختبار القبلي  مفتاح :)4(ملحق 
  

  اإلجابة رمز  الرقم  اإلجابة رمز  الرقم  اإلجابة رمز  الرقم
  د  21  ب  11  ب  1
  أ  22  جـ  12  د  2
  د  23  جـ  13  أ  3
  ب  24  أ  14  ب  4
  جـ  25  د  15  ب  5
  ب  26  أ  16  جـ  6
  د  27  أ  17  ب  7
  د  28  د  18  جـ  8
  أ  29  ب  19  ب  9
  ب  30  أ  20  د  10
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العينة (لكل فقرة من فقرات االختبار القبلي  لتميزالصعوبة وا معامالت: )5(ملحق 
  )االستطالعية

  

  الفقرة
 معامل
  % الصعوبة

  التميز معامل
معامل   الفقرة

  الصعوبة 
معامل 
  التمييز 

1  0.58  0.32  26  0.50  0.50  
2  0.58  0.32  27  0.54  0.38  
3  0.56  0.6  28  0.24  0.34  
4  0.75  0.35  29  0.36  0.47  
5  0.65  0.34  30  0.75  0.33  
6  0.53  0.44  26  0.50  0.50  
7  0.36  0.41  27  0.55  0.38  
8  0.62  0.45  28  0.25  0.32  
9  0.52  0.50  29  0.36  0.47  
10  0.53  0.33  30  0.75  0.33  
11  0.57  0.34        
12  0.56  0.60        
13  0.54  0.34        
14  0.50  0.50        
15  0.75  0.33        
16  0.75  0.33        
17  0.50  0.50        
18  0.50  0.50        
19  0.54  0.32        
20  0.75  0.33        
21  0.56  0.60        
22  0.56  0.60        
23  0.56  0.60        
24  0.75  0.33        
25  0.65  0.32        
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 عللصف التاس لدائرةمواصفات اختبار التحصيل البعدي في وحدة ا جدول :)6(لحق م
  األساسي

   المواصفات جدول بناء تم :)1( جدول
  التعليمية األهداف           

  
    المحتوى

 المعرفة
  المفاهيمية

100%  

 المعرفة
  اإلجرائية

100%  

 حل
  المسائل

100%  

 عدد
   األهداف

 المئوية النسبة
 النسبي للوزن

   للموضوعات
  %23  8  2  3  3   المحيطية والزاوية المركزية الزاوية
  %17  6  1  2  3   الدائري الرباعي الشكل

 الرباعي الشكل في الخارجة الزاوية
   الدائري

2  2  1  5  14%  

  % 12  4  2  1  1   الدائرة أوتار
  %  9  3  1  1  1   المتقاطعة األوتار
  % 11  4  1  1  2   الدائرة مماس

  %14  5  1  2  2   المماسية الزاوية
 النسبي للوزن المئوية النسبة :المجموع
   لألهداف

14  
40%  

12  
34%  

9  
26%  35  100%  

 المجموع   ،9 المسائل حل ،12 اإلجرائية المعرفة  ،14 المفاهيمية المعرفة :الوحدة أهداف عدد
   35=  لألهداف  الكلي
  )والمؤجل المباشر( البعدي االمتحان بفقرات الخاص  المواصفات جدول: )2( جدول

   التعليمي الهدف مستوى                            
   المحتوى

 المعرفة
  المفاهيمية

 المعرفة
  االجرائية

 حل
  المسائل

  المجموع

  11  3  4  4  المحيطية والزاوية المركزية الزاوية
  7  2  2  3  الدائري الرباعي الشكل

  5  1  2  2  الدائري الرباعي الشكل في الخارجة الزاوية
  5  1  2  2  الدائرة أوتار

  3  1  1  1   المتقاطعة األوتار
  4  1  1  2   الدائرة مماس

  5  1  2  2   المماسية الزاوية
  40  10  14  16   المجموع

 كل ألهداف النسبي الوزن*  للمحتوى النسبي الوزن*  االختبار فقرات عدد=  للمستوى االسئلة عدد :مالحظة
  ) بالسؤال المرتبط الهدف أهمية على يعتمد وهذا  صحيح عدد ألقرب نقرب الكسر حالة وفي(مستوى
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  التحصيل البعدي اختبار :)7(ملحق 
  

  العليا والدراسات العلمي البحث عمادة                                  الوطنية النجاح جامعة
   لرياضياتا تدريس أساليب قسم                                     العليا الدراسات كلية

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    اسم الطالب

    المدرسة 
    الشعبة 

  
  تعليمات االختبار   

    :عزيزي الطالب
القسم األول من نوع اختيار متعدد  ،يتكون هذا االختبار من اربعين سؤاالً مقسمة لقسمين )1

والقسم الثاني من   ،ويلي كل سؤال أربع إجابات واحدة فقط من تلك االجابات صحيحة
  .نوع مسائل كالمية

ويمكنك  ،جيدة  قبل أن تضع  دائرة حول رمز اإلجابة  الصحيحة اءةإقرأ السؤال قر )2
 اإلستعانة بأوراق خارجية إن لزم األمر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  = 3+ 5احسب قيمة :مثال

  15) د                             9 )جـ                                       7  ) أ

  
  ) ب(لذلك نضع دائرة حول الرمز  ،8الجواب الصحيح في هذا المثال هو 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  نرجو لكم التوفيق والنجاح
  اجتياد عبد الرزاق أبو ثابت :الباحثة

  كلية الدراسات العليا
  جامعة النجاح الوطنية

  

 �) ب



              .  
 :هي الدائرة في قطرين

   منفرجة )د          مركزية
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :هي الدائرة

   منعكسة )د          محيطية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  القوس

  القوس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ............يساوي

 °360) د             180°

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ؟ القطر لنصف بالنسبة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الدائرة محيط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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.              الصحيحة اإلجابة رمز حول دائرة ضع
قطرين ينصف وضلعاها الدائرة مركز في رأسها يقع التي
مركزية )جـ             مستوية)  ب            محيطية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدائرة في وتران وضلعاها الدائرة على رأسها يقع التي
محيطية )جـ               حادة  )ب             مركزية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ............ .يساوي المركزية الزاوية

القوس بنفس معها المشتركة المحيطية الزاوية قياس ضعفي
القوس بنفس معها المشتركة المحيطية الزاوية قياس نصف

   محيطية زاوية أي قياس نصف
   محيطية زاوية أي  قياس ضعفي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يساوي الدائرة قطر على المرسومة المحيطية الزاوية
180 )جـ                 °90) ب         60°

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالنسبة   المستقيم وضع هو ما المقابل الشكل
    القطر نصف

   القطر نصف على 
   القطر نصف مع  حادة زاوية

   القطر نصف مع منفرجة زاوية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :الدائري الرباعي الشكل 

  الدائرة على تقع الرباعي الشكل رؤوس جميع

محيط على الرباعي الشكل رؤوس من رأسان قعأن ي
  90=  متقابلتين زاويتين كل

   قائمة الدائري الرباعي الشكل زوايا إحدى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ضع :األول القسم
التي الزاوية) 1

محيطية) أ      
ـــــــــ

التي الزاوية) 2
مركزية )أ     

ـــــــــ
الزاوية قياس) 3

ضعفي )أ      
نصف )ب     
نصف )جـ     
ضعفي )د     

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الزاوية قياس) 4

60 )أ   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشكل خالل من) 5

نصف يوازي) أ    
 عمودي) ب  
زاوية يصنع) جـ  
زاوية يصنع)د  
  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 شروط من) 6

جميع  ) أ
أن ي  ) ب
كل) جـ        

إحدى)  د         
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  .....زاويتان هما
    متناظرتان )د         متساويتان

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ...........يساوي

 .لها المجاورة

  .الدائري الرباعي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 45D=  ب أ جـ الزاوية قياس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.....  
     مختلفان

   بينهما عالقة يوجد 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الدائري
   °150)  د           °

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   نقطتين في الدائرة 
   نقطة أي في الدائرة يقطع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هما واحد قوس على المرسومتان المحيطيتان الزاويتان
متساويتان) جـ          متبادلتان) ب             متكاملتان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يساوي الدائري الرباعي الشكل في الخارجة الزاوية 

 .لها المجاوره الداخلية الزاوية قياس

المجاورة الزاوية قياس غير الزوايا قياسات مجموع
  . لمجاورتها المقابلة الزاوية قياس

الرباعي الشكل في متقابلتين زاويتين أي قياس مجموع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قياس ،مركزها م ،الدائرة قطر   كان إذا المقابل 

  ...... .هو جـ أب الزاوية
              

             
                    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.....المركز عن بعديهما فان ،دائرة في وتران تساوى

مختلفان) ب               متساويان
 ال) د       البعد في االخر ضعف أحدهما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدائري الرباعي الشكل في نيالمتقابلت نيالزاويت 

°180)   جـ              ° 360 )ب           

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ........ الذي المستقيم الخط هو 

 يقطع)  ب                 واحدة نقطة في الدائرة
يقطع ال) د           بالمركز ويمر نقطتين في الدائرة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الزاويتان) 7    
متكاملتان)  ا        

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قياس) 8     

قياس)  أ         
مجموع)  ب         

قياس) ج   
مجموع )د   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشكل في) 9
الزاوية قياس فإن

     °40) أ
   °45)  ب
                  °50) ج
  °90) د

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تساوى اذا) 10 

متساويان)  أ      
أحدهما) جـ    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مجموع)  11

           °90)  أ      
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المماس)  12
الدائرة يقطع  )أ    
الدائرة يقطع) جـ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



157  

 القوس بنفس معها المشتركة المركزية الزاوية بقياس المحيطية الزاوية قياس  عالقة) 13
   :هو

  .االمركزية الزاوية قياس نصف=  المحيطية الزاوية قياس) أ       
  .المركزية الزاوية قياس مثلي=  المحيطية الزاوية قياس) ب      
     .المركزية الزاوية قياس=  المحيطية الزاوية قياس) جـ      

              .المركزية الزاوية أمثال ثالثة=  المحيطية الزاوية قياس) د       
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  =    هـ ب أ الزاوية قياس ،المقابل الشكل في)  14
  °30) أ

               °60) ب
                                    °90) جـ

  °45) د
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .....يسمى واحدة نقطة في الدائرة يقطع الذي المستقيم) 15
  مستقيم) د         الدائرة قطر) جـ              المماس) ب         التماس وتر)  ا      

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .......و.....بين والمحصورة ،التماس بنقطة المارة الزاوية هي المماسية الزاوية)  16

     قطر ونصف مماس) ب          ووتر مماس) أ       
   الدائرة خارج متقاطعين وترين) د         وقطر مماس)  جـ

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ....... .قياس يساوي المماسية الزاوية  قياس) 17

  االخرى الجهة من الوتر على المرسومة المحيطية الزاوية) أ       
   التماس بنقطة المار الوتر نفس على المرسومة المحطية الزاوية) ب       
   المركزية الزاوية) جـ      
  المقابلة الجهة من  اخرى مماسية زاوية)  د        

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   :هي  التماس نقطة عند القطر نصف مع الدائرة مماس عالقة) 18

   يساوي) د                على عمودي) جـ             يوازي) ب           يطابق) أ      
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



   الدائرة بمركز يمر قطر هو 
   نقطتين في الدائرة يقطع المماس

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ..........يكونان
   متوازيين) د               متقاطعين

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قطر نصف) د                   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

......  
   سم2) د                     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )2(شكل 

  )4(شكل )                                        

�0

0

H 

�0
	0

�0° 


00
�0

�0° 
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  :صحيحة بالدائرة المتعلقة  العبارات
 الوتر) ب        الدائرة مركز في مار وتر هو القطر
المماس)  د   نقطتين في الدائرة يقطع مماس هو الوتر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يكونان بحيث  الدائرة خارج نقطة من مماسين رسم

متقاطعين) جـ        متساويين) ب          متعامدين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..........يسمى بالمركز ويمر الدائرة اوتار
                   مماس) جـ               وتر) ب             

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.......المركز عن يبعد سم 6 قطرها لدائرة مماس رسم

                     سم3) جـ            سم12) ب              
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :المقابل الشكل
         

       
 =     

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :رقم الشكل هو دائري رباعي شكل يمثل الذي
شكل                         )      1(شكل 

  
  
  

                                          

                                    
)                                        3(شكل                          

	0

H0 


0 


0

H 

	0

H 

�0

�0


00


0

H 
°�0 

�0

العبارات إحدى) 19
القطر) أ       

الوتر) جـ     
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رسم يمكن) 20
متعامدين) أ      

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اوتار أطول  )21

             قطر  ) أ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رسم يمكن)  22
              سم6) أ      

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشكل في) 23

)   أ
)    ب

)  جـ
)  د

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الذي الشكل)  24

  1) أ
  2) ب  
  3) ج  
   4) د  
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  : الشكل الذي يمثل زاوية مركزية  هو الشكل رقم ) 25

  )2(الشكل  )1(الشكل                 1)أ      

      2)ب     

 3) جـ 
  4) د     

  

  

 

 

 

 ) 4(شكل )                                       3(شكل                                              

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   :رقم الشكل هو مماسية زاوية يمثل الذي الشكل) 26

                                             1) أ     
                       2) ب

  3) جـ
  )1(  كلش                    4)  د
  
  

                                           
 
 

  )4(  شكل                            )    3( شكل             

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   

 م م

 م

"iL )( 

 م

 

 م

 م

 م

 م



  ) 2( شكل

  )4(  شكل)                                      
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                  
  .......= س الزاوية

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                     ..............=

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م

س

 م
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  :رقم الشكل هو محيطية زاوية يمثل الذي

                               

شكل)                            1( شكل                 

                                                

                        
                                        

)                                      3(  شكل                  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :أكمل ثم  التالية األشكال

           
الزاوية قياس  ،....   .= طول ،.....=   ج ح ث 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  °50= د أ ب الزاوية قياس الشكل
=..............                                                                                      ب جـ د الزاوية

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م

 م

الذي الشكل )27 

                              1  ) أ
 2  ) ب

  3) جـ    
                 4) د    

  
  

                                               
 

                      
                                      

                  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األشكال أدرس) 28

 
 الزاوية س قيا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

الشكل في) 29
الزاوية قياس  

.....................................  السبب
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 د  الزاوية قياس  ،°40=     جـ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :فإن °30= سم  قياس الزاوية أ ص د 

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

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فإن  °25= قياس الزاوية  جـ أ د 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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جـ د أ الزاوية قياس أ عند للدائرة مماس  الشكل
  

  ..........= ب أ جـ الزاوية
    ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سم  قياس الزاوية أ ص د  4= أد    @  المرسومالشكل 

........................     .= ............=الزاوية ص أ د 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قياس الزاوية  جـ أ د  °100=  في الشكل المجاور  قياس الزاوية أ ب هـ

  .............=قياس الزاوية أ جـ د 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشكل في) 30
  °60=  أ جـ
الزاوية قياس 

ـ ـ ـ السبب
  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشكل  في) 31

الزاوية ص أ د  قياس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في الشكل المجاور  قياس الزاوية أ ب هـ) 32

قياس الزاوية أ جـ د 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  



فإن  ،سم4= جـ على التوالي  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 س 
  =...........ص ،=............

 
  =.............. ع  ،=..........

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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جـ على التوالي   ،يمسان الدائرة في ب ,  في الشكل 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ع   ،في االشكال التالية  أوجد قيم س، ص

                  
=............س......                       .= ص

                                  
=..........ص,  =.......  س............                        

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في الشكل ) 33
....  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في االشكال التالية  أوجد قيم س، ص) 34

ص ،.........=

............                        .= ع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قياس ،60H=  جـ د ب الزاوية

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م
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  )ب( النقطة من للدائرة مماساً

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .س الزاوية قياس أوجد ثم التالي الشكل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الزاوية قياس للدائرة مماسيتان قطعتان  ، الشكل
  :أوجد   °120=  جـ
   جـ أ ب الزاوية

   د ب أ الزاوية ينصف   

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ب

مماساً ارسم) 35
  
  
  
  
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشكل تأمل) 36

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :الثاني لقسم

الشكل في) 37
جـ دهـ  الزاوية

الزاوية قياس :أوالً
 أن أثبت :ثانياً

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 في   ، ،  أضالع 
 أ  محيط أوجد سم4=  أع ،سم

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  القطر؟ طول أوجد  سم3   

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أ جهة من    مد .الدائرة في
 جـ أجد .سم3=  أ هـ,  سم5= 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 تمس الدائرة خارج رسم مثلث جـ أب المقابل الشكل
سم2=  ع ب ،سم3=  س جـ كان فإذا الترتيب على

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 منتصف د  سم 8 طوله فيها وتر أب ،م مركزها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في وتر  د جـ ،سم6  قطرها نصف دائرة في قطر
=  جـ هـ كان إذا .هـ في فتقاطعا ،جـ جهة من

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشكل في) 38
على ع ،ص س،
  ؟ جـ ب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مركزها دائرة) 39

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قطر  ) 40
من   مد ثم
  د

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  رالتحصيل المباش اختبار: )8( ملحق
  

  العليا والدراسات العلمي البحث عمادة                                   الوطنية النجاح جامعة
   التدريس تدريس أساليب قسم                                       العليا الدراسات كلية

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    اسم الطالب

    المدرسة 
    الشعبة 

  
  تعليمات االختبار   

    :عزيزي الطالب
القسم األول من نوع اختيار متعدد  ،يتكون هذا االختبار من اربعين سؤاالً مقسمة لقسمين )1

والقسم الثاني من نوع   ،ويلي كل سؤال أربع إجابات واحدة فقط من تلك االجابات صحيحة
  .مسائل كالمية

ويمكنك  ،قبل أن تضع  دائرة حول رمز اإلجابة  الصحيحة  اقرأ السؤال قرأه جيدة )2
 االستعانة بأوراق خارجية إن لزم األمر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  = 3+ 5احسب قيمة :مثال

  15) د                             9 )جـ                                       7  ) ب

  
  ) ب(لذلك نضع دائرة حول الرمز  ،8الصحيح في هذا المثال هو  الجواب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  نرجو لكم التوفيق والنجاح

  اجتياد عبد الرزاق أبو ثابت :الباحثة
  كلية الدراسات العليا
  جامعة النجاح الوطنية

  
  
  

 �) ب



 :هي الدائرة في قطرين

   منفرجة )د          مركزية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :هي الدائرة

   منعكسة )د          محيطية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .القوس بنفس

 .القوس بنفس

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ............يساوي

  °360) د             
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ؟ القطر لنصف بالنسبة  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .الدائرةمحيط 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   الصحيحة اإلجابة رمز حول دائرة ضع
قطرين ينصف وضلعاها الدائرة مركز في رأسها يقع التي

مركزية )جـ             مستوية)  ب           محيطية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدائرة في وتران وضلعاها الدائرة على رأسها يقع التي
محيطية )جـ                حادة  )ب           مركزية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ............ .يساوي المركزية الزاوية

بنفس معها المشتركة المحيطية الزاوية قياس ضعفي
بنفس معها المشتركة المحيطية الزاوية قياس نصف

  .محيطية زاوية أي قياس نصف 
  .محيطية زاوية أي  قياس ضعفي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يساوي الدائرة قطر على المرسومة المحيطية الزاوية

             °180 )جـ            °90) ب              °
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   المستقيم وضع هو ما المقابل الشكل خالل
    القطر نصف

   القطر نصف على 
   القطر نصف مع  حادة زاوية

   القطر نصف مع منفرجة زاوية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :الدائري الرباعي الشكل

 .الدائرة على تقع الرباعي الشكل رؤوس جميع

محيط  على الرباعي الشكل رؤوس من رأسان قعأن ي
  .90=  متقابلتين زاويتين كل
  .قائمة الدائري الرباعي الشكل زوايا إحدى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ضع:األول القسم
التي الزاوية )1

محيطية) أ          
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التي الزاوية  )2
مركزية )أ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الزاوية قياس  )3

ضعفي )أ      
نصف )ب     
 )جـ     
ضعفي )د     

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الزاوية قياس  )4

°60 )أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خالل من)  5   
نصف يوازي) أ   
 عمودي) ب  
زاوية يصنع) جـ  
زاوية يصنع )د  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشكل شروط من )6

جميع) أ
أن ي) ب

كل) جـ        
إحدى)  د        

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  .....زاويتان
    متناظرتان )د         متساويتان

      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .......و.....بين والمحصورة

   قطر
   الدائرة خارج

     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 45D=  ب أ جـ الزاوية قياس

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.....  

  .مختلفان
  .بينهما عالقة يوجد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

   ° 150)  د           
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .نقطتين في الدائرة يقطع
  .نقطة أي في الدائرة يقطع 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قطر نصف) د                   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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زاويتان هما واحد قوس على المرسومتان المحيطيتان
متساويتان) جـ          متبادلتان) ب          متكاملتان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والمحصورة ،التماس بنقطة المارة الزاوية هي المماسية

قطر ونصف مماس) ب       ووتر مماس
خارج متقاطعين وترين) د     وقطر مماس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قياس ،مركزها م ،الدائرة قطر   كان إذا المقابل 

  ...... .هو جـ أب الزاوية
             °45)  ب        

  °90) د            
  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.....المركز عن بعديهما فان ،دائرة في وتران تساوى

مختلفان) ب              .  متساويان
يوجد ال)  د       .البعد في االخر ضعف أحدهما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  الدائري الرباعي الشكل في المتقابلتان الزاويتان 

           °180)   جـ             ° 360 )ب         
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ........ الذي المستقيم الخط هو 
يقطع)  ب                  .واحدة نقطة في الدائرة يقطع
 ال) د         .بالمركز ويمر نقطتين في الدائرة يقطع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ............يسمى بالمركز ويمر الدائرة أوتار

                   مماس) جـ               وتر) ب             
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحيطيتان الزاويتان) 7
متكاملتان)  ا        

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المماسية الزاوية) 8

مماس) أ
مماس)  ج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشكل في) 9

الزاوية قياس فإن
   °40  ) أ

            °50) جـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تساوى اذا) 10

متساويان)  أ      
أحدهما) جـ    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مجموع) 11 

         °90)  أ      
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المماس)  12
يقطع  )أ      

يقطع) جـ    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أوتار أطول) 13
             قطر  ) ب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   :هي  
   يساوي) د                على 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                  
  .......= س الزاوية

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .االخرى
  .التماس بنقطة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

س

 

 م
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  =    هـ ب أ الزاوية قياس ،المقابل الشكل

              °60) ب              
  °45) د                 °

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  التماس نقطة عند القطر نصف مع الدائرة مماس

 عمودي) جـ             يوازي) ب           يطابق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :أكمل ثم  التالية األشكال

           
الزاوية قياس  ،....   .= طول ،.....=   ج ح ت 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )ب( النقطة من للدائرة مماساً

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ....... .قياس يساوي المماسية الزاوية

االخرى الجهة من الوتر على المرسومة المحيطية الزاوية
بنقطة المار الوتر نفس على المرسومة المحطية الزاوية
  .المركزية الزاوية
  . المقابلة الجهة من  اخرى مماسية زاوية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ب

الشكل في) 14
  

   °30) أ       
°90) جـ     

  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مماس عالقة) 15

يطابق) أ      
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األشكال أدرس) 16

 
 الزاوية س قيا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مماساً ارسم) 17
  
  
  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الزاوية  قياس) 18

الزاوية) أ       
الزاوية) ب       
الزاوية) جـ      

زاوية)  د       
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :صحيحة بالدائرة المتعلقة  العبارات إحدى) 19
   الدائرة بمركز يمر قطر هو الوتر) ب        الدائرة مركز في مار وتر هو القطر) أ       

  نقطتين في الدائرة يقطع المماس)  د    نقطتين في الدائرة يقطع مماس هو الوتر) جـ     
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..........يكونان بحيث  الدائرة خارج نقطة من مماسين رسم يمكن) 20
   متوازيين) د               متقاطعين) جـ        متساويين) ب          متعامدين) أ      

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :رقم الشكل هو دائري رباعي شكل يمثل الذي الشكل) 21

  1) أ
  2) ب
  3) ج
  4) د

  ) 2(شكل )                        1(شكل                                        
  
  
  

  )                 4(شكل )                    3(شكل                            
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :رقم الشكل هو مماسية زاوية يمثل الذي الشكل) 22
                                             1) أ 

                       2) ب
  3) جـ

  )1(  شكل                  4)  د
                                           

 
 

         
  )4( شكل                              ) 3( شكل                          

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م 

 م
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فإن  ،سم4= جـ على التوالي  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :فإن °30= سم  قياس الزاوية أ ص د 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فإن  °25= قياس الزاوية  جـ أ د 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  =...........ص ،=............
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جـ على التوالي   ،يمسان الدائرة في ب ,  في الشكل 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سم  قياس الزاوية أ ص د  4= أد    ┴  المرسومالشكل 
   :أوجد 0.5= 30°

  .........=الزاوية ص أ د 
            ........................  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قياس الزاوية  جـ أ د  °100= الزاوية أ ب هـ في الشكل المجاور  قياس 

  .............=قياس الزاوية أ جـ د 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ع  ،في االشكال التالية  أوجد قيم س، ص

                 
=............س......                       .= ص ،

في الشكل ) 23
....  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشكل  في) 24

30جا  مالحظة

الزاوية ص أ د   قياس   - 1
2 - =.            ........................
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في الشكل المجاور  قياس ) 25

قياس الزاوية أ جـ د 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في االشكال التالية  أوجد قيم س، ص) 26

،.........= س



        
  =........... ع  ،=..........

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قياس ،°60=  جـ د ب الزاوية

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 في   ، ،  أضالع 
  محيط أوجد سم4=  أع ،سم3

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طول أوجد  سم3    منتصف

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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=..........ص,  =.......  س............                        

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الزاوية قياس للدائرة مماسيتان قطعتان  ، الشكل
  :أوجد °120=  جـ 

   جـ أ ب الزاوية
   د ب أ الزاوية ينصف   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تمس الدائرة خارج رسم مثلث جـ أب المقابل الشكل

3=  ع ب ،سم3=  س جـ كان فإذا الترتيب على

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منتصف د  سم 8 طوله فيها وتر أب ،م مركزها

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      
............                        .= ع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشكل في) 27

 دهـ  الزاوية
الزاوية قياس :أوالً
 أن أثبت :ثانياً

  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشكل في) 28
على ع ،ص س،

  ؟ جـ ب أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مركزها دائرة) 29

  القطر؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  أ جهة من    مد .الدائرة في
 أجد .سم3=  أهـ,   سم5=  جـ
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في وتر  د جـ ،سم6  قطرها نصف دائرة في قطر
جـ هـ كان إذا .هـ في فتقاطعا ،جـ جهة من

  اتمنى لكم التوفيق والنجاح

قطر  ) 30
من   مد ثم

  د جـ
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  مفتاح اجابة اختبار التحصيل  المباشر :)9(ملحق 
  

  اسئلة االختيار من متعدد  :أوالً
  اإلجابة  رقم السؤال

  جـ  1
  جـ  2
  أ  3
  ب  4
  ب  5
  أ  6
  جـ  7
  ب  8
  ب  9

  أ  10
  جـ  11
  أ  12
  أ  13
  ب  14
  جـ  15
  أ  18
  أ  19
  ب  20
  جـ  21
  جـ  22

  



                                                  
  °70 = س الزاوية قياس      

سم  4=فإن  ،سم4= جـ على التوالي  

  :فإن °30= سم  قياس الزاوية أ ص د 

  8= س,  4/س= 
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  ) التطبيق حل المشكالت(األسئلة المقالية 

           
      ،  سم 3=  طول      °50=    ج ح ت الزاوية

جـ على التوالي   ،يمسان الدائرة في ب ,  
  مماسان من نقطة واحدة متساويان

سم  قياس الزاوية أ ص د  4= أد    ┴ في الشكل المرسوم 
  °60= الزاوية ص أ د 

= 2/1  ,الوتر  /المقابل =30سم  حسب جا الزاوية 

  

 

 م

األسئلة المقالية  :ثانياً
16-  

الزاوية س قيا
17-   
  
  ب
  
  
  

23-  
في الشكل  

مماسان من نقطة واحدة متساويان
  
  
  

24-  
في الشكل المرسوم 

الزاوية ص أ د قياس  
سم  حسب جا الزاوية 8=    

  



فإن  °25= قياس الزاوية  جـ أ د 
الزاوية المحيطية = الزاوية الخارجة في الشكل الرباعي الدائري 

 –  180هذا يؤدي الى أن  180°

  
  .°65=  ع  ،°50= ص

 قياس ،°60=  جـ د ب الزاوية

 االخرى الجهة من الوتر على المرسومة

 °180=  مجموعهما متقابلتين زاويتين

175  

قياس الزاوية  جـ أ د  °100= في الشكل المجاور  قياس الزاوية أ ب هـ 
الزاوية الخارجة في الشكل الرباعي الدائري (° 55= قياس الزاوية أ جـ د 

180= مجموع زوايا المثلث أب جـ   ،المقابلة لمجاورتها

  

    ع ،في االشكال التالية  أوجد قيم س، ص

                 
  �45=.ص ،�60=س           °30=  ص

                                  
ص  ،° 65= س                                       

الزاوية قياس للدائرة مماسيتان قطعتان  ، الشكل
  أوجد °120=  جـ 

   جـ أ ب الزاوية
   د ب أ الزاوية ينصف   

المرسومة المحيطية الزاوية=  مماسية زاوية ب 
  ،°60=  ب الزاوية قياس إذن °
زاويتين كل فيه دائري رباعي شكل د هـ جـ 
  �60=120- 180=  د ب جـ

في الشكل المجاور  قياس الزاوية أ ب هـ  -25
قياس الزاوية أ جـ د 

المقابلة لمجاورتها
125=55 (  

  
  

في االشكال التالية  أوجد قيم س، ص -26

ص ،°33=  س

                                       40=  ع
الشكل في -27

 دهـ  الزاوية
الزاوية قياس :أوالً
 أن أثبت :ثانياً

  

  
  - 1 :الحل

°60=  د =

 ب االشكل - 2
جـ الزاوية 



  د ب 

 س، في   ، ،  أضالع
 ب أ  محيط أوجد سم4=  أع 

=  ب س كذلك و سم3=  جـ 

 >ــــــ) 4+3)+ (3+3)+ (

  ؟ القطر طول أوجد  سم3 

 مد ثم  أ جهة من    مد .الدائرة
  د جـ أجد .سم3=  أ هـ,   سم
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 أ الزاوية ينصف المستقيم  د ب ج الزاوية=  

أضالع تمس الدائرة خارج رسم مثلث جـ أب المقابل
 ،سم3=  ع ب ،سم3=  س جـ كان فإذا الترتيب

 ص   متساويين الدائرة خارج نقطة من المماسين

)+ (3+4= (  اضالعه اطوال مجموع=  
  

                  

   منتصف د  سم 8 طوله فيها وتر أب ،م 
   سم4=  أ د وينصفه الوتر على عمودي
   د في الزاوية قائم مثلث لدينا يصبح  أ م القطر

  =  +  :فيثاغورس
  سم10=   القطر   سم 5= القطر نصف 

الدائرة في وتر  د جـ ،سم6  قطرها نصف دائرة في
سم5=  جـ هـ كان إذا .هـ في فتقاطعا ،جـ جهة

   د جـ  جـ هـ= 
  س

 ج أب الزاوية
28-  
المقابل الشكل في
الترتيب على ع ،ص
  ؟ جـ
المماسين :الحل

   سم3
 المثلث محيط

7+7+6=20  

                
29-  

م مركزها دائرة
عمودي م د :الحل
القطر نصف نرسم
فيثاغورس نطرية حسب

9+16=25 
30-   

في قطر  
جهة من  

  :الحل
=  أب أهـ

312 =5

   س5=36
  4  س
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 المباشر التحصيل اختبارمعامالت الصعوبة والتمييز لكل فقرة من فقرات  :)10(ملحق 
  )العينة االستطالعية(

  

 رقم
  السؤال

 معامل
  الصعوبة

 رقم
  السؤال

 معامل
  الصعوبة

 رقم
  السؤال

 معامل
  يزيالتم

 رقم
  السؤال

 معامل
  يزيالتم

1  0.25  16  0.25  1  0.50  16  0.44  

2  0.36  17  0.28  2  0.40  17  0.40  

3  0.29  18  0.39  3  0.40  18  0.50  

4  0.32  19  0.45  4  0.56  19  0.55  

5  0.38  20  0.37  5  0.43  20  0.56  

6  0.41  21  0.22  6  0.43  21  0.56  

7  0.28  22  0.48  7  0.68  22  0.43  

8  0.25  23  0.52  8  0.50  23  0.41  

9  0.32  24  0.40  9  0.56  24  0.47  

10  0.28  25  0.30  10  0.68  25  0.50  

11  0.52  26  0.35  11  0.56  26  0.51  

12  0.45  27  0.34  12  0.50  27  0.53  

13  0.30  28  0.26  13  0.44  28  0.44  

14  0.37  29  0.25  14  0.62  29  0.50  

15  0.24  30  0.52  15  0.44  30  0.53  
  



  جلاختبار التحصيل المؤ

   :هو القوس بنفس معها المشتركة
  .االمركزية
  .المركزية

     .المركزية
  .المركزية

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مستقيم) د         الدائرة قطر
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

......  
   سم2) د                       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      

 ) 4( شكل                                  

   

 م

 م

"iL )( 
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اختبار التحصيل المؤ: )11(ملحق 

  :أختر رمز اإلجابة الصحية فيما يلي
المشتركة المركزية الزاوية بقياس المحيطية الزاوية قياس

االمركزية الزاوية قياس نصف=  المحيطية الزاوية قياس
المركزية الزاوية قياس مثلي=  المحيطية الزاوية قياس
المركزية الزاوية قياس=  المحيطية الزاوية قياس)   
المركزية الزاوية أمثال ثالثة=  المحيطية الزاوية قياس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .....يسمى واحدة نقطة في الدائرة يقطع الذي

قطر) جـ              المماس) ب         التماس 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.......المركز عن يبعد سم 6 قطرها لدائرة مماس رسم
                       سم3) جـ            سم12) ب              

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   :المقابل الشكل
        )    ب    

    )  د     = 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :رقم الشكل هو  مركزية زاوية يمثل الذي

  

                                               )    3(شكل

 

 م

 م

"iL )
( 

 
 م

  
أختر رمز اإلجابة الصحية فيما يلي :القسم األول

قياس  عالقة) 1
قياس) أ       
قياس)  ب      

)   جـ       
قياس) د       

ـــــــــ
الذي المستقيم) 2

 وتر)  ا       
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رسم يمكن)   3
              سم6 )أ      

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشكل في)   4

 )   أ
)  جـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الذي الشكل)  5

  1)أ      
  2)ب     

  3 )ج   
  4) د       

 

شكل                   
  
  
  



  ) 2( شكل                                         

  )4(شكل 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

...........  

 .لها المجاورة

  .الدائري الرباعي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 د  الزاوية قياس  ،40D=     جـ

                           

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م

 م
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  :رقم الشكل هو محيطية زاوية يمثل الذي

                                         )1( شكل                                

                                                 

                        
                                        

شكل                            ) 3(شكل                       
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
.يساوي الدائري الرباعي الشكل في الخارجة الزاوية

 .لها المجاوره الداخلية الزاوية قياس

المجاورة الزاوية قياس غير الزوايا قياسات مجموع)  
  . لمجاورتها المقابلة الزاوية قياس) 

الرباعي الشكل في متقابلتين زاويتين أي قياس مجموع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
جـ د أ الزاوية قياس أ عند للدائرة مماس  
  

  ..........= ب أ جـ الزاوية
                         ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م

 

 م

الذي الشكل)  6
  1) أ

  2) ب
  3) ج
   4)د

  

                                
  

                                               
 

                      
                                      

                     
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الزاوية قياس) 7
قياس)  أ          
)  ب          
) جـ   
مجموع )د   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشكل في) 8
  °60=  أ جـ
الزاوية قياس 

ـ ـ ـ السبب
  
  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .س الزاوية قياس أوجد ثم التالي الشكل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  °50= د أ ب الزاوية قياس
  =..............      ب جـ د الزاوية

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

  انتهت األسئلة
  

  اتمنى لكم التوفيق والنجاح

الشكل تأمل) 9
  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قياس الشكل) 10

الزاوية قياس  
.....................................  السبب

  
  



  مفتاح اجابة اختبار التحصيل المؤجل

  االجابة

  
  

  

 د  الزاوية قياس  ،�40=     جـ
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مفتاح اجابة اختبار التحصيل المؤجل :)12(ملحق 
  المتعدد االختيار اسئلة

االجابة  السؤال رقم
  أ  1
  أ  2
  جـ  3
  جـ  4
  د  5
  ب  6
  جـ  7

  )المشكالت وحل التطبيق( المقالية االسئلة
جـ د أ الزاوية قياس أ عند للدائرة مماس  

  �40=  ب أ جـ الزاوية
   المحيطية=  المماسية الزاوية
    األخرى الجهة من الوتر على

   س الزاوية قياس أوجد ثم التالي الشكل
   بوتر متطابقان المثلثان  المثلثات تطابق
  �30= س وقائمة) 

   �50= د أ ب الزاوية قياس الشكل
   :السبب �130= ب جـ د الزاوية

   �180= الدائري الرباعي الشكل في زاويتين كل

اسئلة اجابات :أوالً

  
االسئلة اجابات :ثانياً

 الشكل في - 8
  �60=  أ جـ
الزاوية قياس 

الزاوية - :السبب
على المرسومة

  
  
الشكل تأمل - 9

تطابق من :الحل
) القطر نصف(
  

الشكل في  -10
الزاوية قياس  

كل مجموع الن



فقرة من فقرات اختبار التحصيل المؤجل  

  يزيالتم معامل  السؤال

0.50  

0.56  

0.38  

0.44  

0.50  

0.50  

0.44  

0.47  

0.53  

0.63  
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فقرة من فقرات اختبار التحصيل المؤجل   لكلالصعوبة والتمييز  معامالت: 
  )العينة االستطالعية(

السؤال رقم  100الصعوبة معامل  السؤال

0.37  1  

0.41  2  

0.47  3  

0.20  4  

0.41  5  

0.44  6  

0.44  7  

0.22  8  

0.20  9  

  0.28  10  

: )13( ملحق

  
السؤال رقم

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  
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  التحضير لوحدة الدائرة بالطريقة التقليدية مذكرة: )14(ملحق 
عدد   الدرس

  الحصص
  التقويم  األساليب واألنشطة  األهداف

الزاوية 
المركزية 
والزاوية 
  المحيطية

أن يعرف الطالب   حصتان
  الزاوية المركزية

أن يعرف الطالب 
  الزاوية المحيطية 

أن يثبت الطالب أن 
الزاوية المركزية  
المحيطية المشتركة 

  معها بنفس القوس
يثبت الطالب أن 

  الزاوية 
أن يثبت الطالب أن 
الزاويتان المحيطتان 
المرسومتان على 

واحد  قوس
  .متساويتين

  
  

يرسم المعلم الزاوية المحيطية و 
  يذكر شروطها حتى تكون محيطية 
يرسم المعلم الزاوية المركزية و 

  يذكر شروطها
يبين المعلم الفرق بين المحيطية و 

  المركزية 
= يبين المعلم أن الزاوية المركزية

ضعفي الزاوية المحيطية المشتركة 
معها بنفس القوس بالرسم و 

  .سلوب الجبرياأل
يبين المعلم بالرسم أن الزاوية 
المحيطية المرسومة على قطر 

   ˚90=الدائرة
يقوم المعلم بتوضيح أن الزاويتين 
المحيطتين المرسومتين على قوس 
واحد متساويتين و ذلك بقياسات 

  الزوايا
يضع المعلم أسئلة و تمارين عن 
الزاوية ليست محيطية و ليست 

و متى الزاوية المركزية . مركزية
  .ضعفي الزاوية المحيطية≠

يميز الطالب بين 
الزاوية المركزية و 

  المحيطية 
يثبت جبريا أن الزاوية 
المركزية ضعفي 
المحيطية المشتركة 

  معها بنفس القوس
يثبت عن طريق 
قياسات الزوايا 

ن ين المحيطتيزاويال
ن على قوس يالمرسومت

  نيواصل متساويت
حل الطالب التدريبات 

  الصفية في الصف
التمارين و المسائل 

  كواجب بيتي 
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عدد   الدرس

  الحصص
  التقويم  األساليب واألنشطة  األهداف

الشكل 
الرباعي 
  الدائري 

أن يعرف الطالب الشكل   حصتان 
  الرباعي الدائري

الطالب باإلثبات يثبت 
الجبري أن مجموع 
الزاويتين المتقابلتين في 
الشكل الرباعي 

  ˚180=الدائري
أن يعرف الطالب 

  الزاويتين المتكاملتين 
أن يثبت الزاوية الخارجة 
من الشكل الرباعي 

الزاوية الداخلية =الدائري
  المقابلة لمجاورتها

يوضح المعلم الشروط و 
الخصائص للشكل الرباعي 

  الدائري
أن يوضح المعلم الزاويتين 

  المتكاملتين 
أن يضع المعلم أمثلة شكل 

  رباعي دائري
يوضح المعلم أن الشكل 
الرباعي الدائري و يستخدم 

  الطباشير الملونة في ذلك 

أن يميز الطالب الشكل 
الرباعي الدائري عن 
غيره من األشكال 

  الرباعية 
أن يثبت أن الزاوية 
الخارجية في الشكل 

الرباعي 
الزاوية المقابلة =الدائري

لمجاورتها باإلثبات 
  الجبري 

أن يثبت الطالب أن 
الزاويتين المتقابلتين في 
الشكل الرباعي الدائري 

  متكاملتين 
أن يحل التمارين 

  والمسائل 
أوتار 

  الدائرة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أن يعرف الطالب وتر   حصتان 
  الدائرة 

أن يعرف الطالب قطر 
  الدائرة و نصف قطرها

أن يثبت الطالب أن 
العمود النازل المنصف 
ألي وتر بالمركز و 
الحاالت المشتقة من هذه 

  الحالة
أن يثبت الطالب باألرقام 
أن إذا تساوى وتران في 
الدائرة فإن بعديهما عن 

  مركز الدائرة متساويان 
إذا تقاطع  أن يثبت أن

فإن , وتران داخل دائرة

يوضح المعلم بالرسم على 
  الصبورة وتر الدائرة

يكتب المعلم على السبورة 
أن العمود المنتصف لقاعدة 
المثلث المتساوي الساقين 

لى يمر بالرأس و يطبقها ع
المثلث إذا كان رأسه ركز 
الدائرة و يتوصل إلى 
الحاالت التي تشتق من هذه 

  الحالة
يوضح المعلم بالرسم و 
اإلثبات بقياسات الزوايا أنه 
إذا تساوى أنه إذا تساوى 
وتران في دائرة فإن 
بعديهما عن مركز الدائرة 

يميز الطالب وتر الدائرة 
  و نصف القطر و القطر

يوضح الطالب العالقة 
بين العمود النازل من 
رأس المثلث المتساوي 
الساقين بنصف القاعدة و 
يبين إذا كان رأس 
المثلث المتساوي الساقين 

  هو مركز الدائرة
إذا  يثبت الطالب أن

تساوى وتران داخل 
دائرة فإن بعديهما عن 

  مركز الدائرة متساويان
يثبت الطالب باستخدام 
تشابه المثلثات أنه إذا 
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حاصل ضرب جزئي 
حاصل = الوتر األول

ضرب جزئي الوتر 
  الثاني 

أن يذكر قاعدة تشابه 
    المثلثات 

  متساويان 
يوضح المعلم باإلثبات أن 
إذا تقاطع وتران داخل 

فإن حاصل ضربي دائرة 
حاصل =جزي الوتر األول

  ضرب جزئي الوتر الثاني

تقاطع وتران داخل دائرة 
فإن حاصل ضرب 
جزئي الوتر 

حاصل ضرب =األول
  جزئي الوتر الثاني 

مماس 
  الدائرة 

اربع 
  حصص

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أن يذكر الطالب حاالت 
  الخط المستقيم في الدائرة 

  أن يعرف المماس
أن يرسم الطالب مماس 

  الدائرة 
أن يثبت الطالب أن 
المماس لدائرة يكون 
عموديا على نصف 
القطر عن نقطة التماس 

  و ذلك بالقياس
أن يعرف الطالب أن 
نصف القطر العمودي 
على المماس عند نقطة 
التماس هو أقصر نقطة 

تقيمة و ذلك بالقياس مس
  باستخدام المسطرة 

أن يثبت الطالب الزاوية 
  المماسية 

أن يثبت أن الزاوية 
الزاوية = المماسية 

المحيطية المرسومة على 
  الوتر من الجهة األخرى  

يرسم المعلم مستقيم و يبين 
الحاالت الثالثة بالنسبة 
للدائرة يقطع الدائرة بنقطة 
يقطع الدائرة بنقطتين ال 

  يقطع الدائرة 
يوضح المعلم أن المماس 
لدائرة يكون عموديا على 
نصف القطر عند نقطة 

  التماس
يبين المعلم بالرسم الطريقة 
الصحيحة لرسم مماس 

  الدائرة
يوضح المعلم باإلثبات و 
الرسم أن المماسان 
المرسومان لدائرة من نقطة 

  خارجها متساويان 
يوضح بالرسم على 
السبورة الزاوية 

الزاوية المحيطية =ماسيةالم
المرسومة مع الوتر في 

  الجهة األخرى
يعطي أمثلة و تمارين 
متنوعة على المماس و 
الزاوية المماسية و عالقتها 

  بالمحيطية 

أن يميز الطالب بين 
قطر , مماس الدائرة

  .وتر الدائرة, الدائرة
أن يثبت باستخدام 
المسطرة و المنقلة أن 
المماس لدائرة يكون 

ا على نصف عمودي
القطر عند نقطة التماس 
و القطعة الواصلة بين 
مركز الدائرة و المماس 

  أقصر قطعة مستقيمة
أن يرسم المماس 
باستخدام األدوات 

  الهندسية 
أن يثبت جبريا المماسان 
المرسومان من نقطة 

  خارجها متساويان
أن يعرف الزاوية 

  المماسية و يرسمها 
أن يثبت جبريا الزاوية 

المحيطية =المماسية
المرسومة على الوتر من 

  الجهة االخرى

 
 
 

  



العالمي لألهداف  لتصنيفالمعرفية وفق مستويات بلوم وا

 :)2002 ،الحيلة( المعرفية للمستويات

  
 التصنيف هذا الباحثة اتبعت وقد 

  النسبة المئوية

The National Assessment of 
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المعرفية وفق مستويات بلوم وا األهداف: )15
  NAEPالتعليمية 

للمستويات بلوم هرم ضمن المعرفية لألهداف بلوم

 لألهداف بلوم مستويات  وفق التدريبية المادة 
  :التدريبية المادة

النسبة المئوية  عدد االهداف  االهداف
  %29  10  المعرفة 

  %11  4  الفهم 
  %34  12  التطبيق
  %9  3  التحليل 
  %9  3  التركيب 
  %8  3  التقويم 

    35  المجموع
 NAEP  )National Assessment ofضمن  المعرفية االهداف تصنيف

Educational Progress:201(   

15(ملحق 

بلوم تصنيف -1

 محتوى تحليل
المادة إعداد في

تصنيف -2
Educational Progress:2011
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 فقرات بناء في الباحثة استخدمته وقد  NAEP تصنيف وفق الدائرة وحدة محتوى تحليل
   :يلي كما وكانت )والمؤجل المباشر(البعدي االختبار

 مستويات
  االهداف

  االهداف
 في  ورودها

  المادةالتدريبية
 الوزن
  النسبي

 المعرفة
  المفاهيمية

  

 بدقة المركزية الزاوية الطالب يعرف  أن -

  مثال يعطي أن بدقة  المحيطية الزاوية الطالب يعرف أن -
  بالرسم وذلك  المحيطية والزاوية   المركزية الزاوية على

 األول الدرس
 المركزية الزاوية(

  )المحيطية والزاوية

  
40%  

 بدقة المتكاملتان الزاويتان الطالب يعرف أن -

 بدقة  الدائري الرباعي الشكل الطالب يعرف أن -

 الواجب الشروط مبينا الدائري الرباعي الشكل يشرح أن -
  .دقائق 5 عن يزيد ال وبزمن بدقة توفرها

 الثاني الدرس
 الرباعي الشكل(

  )الدائري

 الرباعي الشكل في الخارجة الزاوية الطالب  يعرف أن -
 .الدائري

 والزاويـة  المثلـث  فـي  الخارجة الزاوية بين يميز أن -
  الدائري الرباعي الشكل في الخارجة

 الثالث الدرس
 الخارجة الزاوية(
 الرباعي الشكل في

  )الدائري
 الرابع الدرس  واحدة دقيقة خالل في  الدائرة وتر الطالب يعرف أن -

  ) الدائرة أواتار(
 .بدقة الدائرة في  مستقيمين تقاطع يعرف أن -

  
 الخامس الدرس

  )المتقاطعة األوتار(
 لعالقتـه  بالنسـبة  المستقيم حاالت الطالب يعرف أن -

 بدقة بالدائرة

 نقطـة  من لدائرة المرسومين المماسين ان يعرف أن -
  متساويان خارجها

 السادس الدرس
  )الدائرة مماس(

  

 المماسية الزاوية  الطالب يعرف أن -

  بدقة المماسية الزاوية الطالب  يشرح أن -
 السابع الدرس

  )الممماسية الزاوية(
 المعرفة
  االجرائية

 المركزية والزاوية المحيطية الزاوية يرسم أن -

 و رسـم  فـي  Geo Gebra برنامج الطالب يستخدم أن -
 .بإتقان وذلك  المحيطية  و المركزية الزاوية قياس ايجاد

 جيـو  برنـامج  باستخدام المحيطية الزاوية قياس يجد أن -
 بإتقان جيبرا

 المركزية الزاوية قياس في الهندسية االدوات يستخدم أن -
 .مختلفة اوضاع في والمحيطية

  
  

 األول الدرس
 المحيطية الزاوية(

  )والمركزية

  
34%  
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 الرسـم  ودفتـر  الهندسية االدوات الطالب يستخدم ان -  
 وقيـاس  الـدائري  الربـاعي  الشكل رسم في الهندسي
  الزوايا

 الثاني الدرس
 الرباعي الشكل(

  )الدائري

  

 الربـاعي  الشكل في الخارجة الزاوية قياس الطالب يجد أن -
 الدائري

 فـي  الزاوية قياس ايجاد في جيبرا جيو برنامج يستخدم أن -
  الدائري الرباعي الشكل

 الزاوية( الثالث الدرس
 الشكل في الخارجة
  )الدائري الرباعي

 يمـر  دائـرة  في وتر ألي المنصف العمود ان يجد أن -
 .بدقة بالمركز

  

 أوتار) الرابع الدرس
  )الدائرة

 الوترين تقاطع تطبيق في جيوجيبرا برنامج يستخدم أن -
  %80 عن تقل ال اتقان بدرجة  الدائرة في

 الخامس الدرس
  )المتقاطعة األوتار(

 دقيقتين وفي الهندسة علبة باستخدام لدائرة مماس يرسم -
  

 السادس الدرس
  )الدائرة مماس(

 الزاويـة  بداللـة  المحيطيـة  الزاوية قياس الطالب يجد أن -
 المماسية

 قيـاس  ايجاد في  GeoGebra برنامج الطالب  يستخدم أن -
  بدقة المماسية الزاوية

 السابع الدرس
  )المماسية الزاوية(

 حل
  المسائل

 من المركزية والزاوية المحيطية الزاوية بين يقارن أن -
 القياس حيث

  

 الزاوية( االول الدرس
 والزاوية المحيطية

  )المركزية

26%  

  هـو  المعطـى  الرباعي الشكل  كون الطالب يثبت ان -
  .الدائري الرباعي شكل

 الشكل(الثاني الدرس
  )الدائري الرباعي

 الربـاعي  الشـكل  في الخارجة الزاوية قياس يوضح أن-
 الـدرس  في المستخدمة التعليمية الوسائل باستخدام الدائري

  الهندسي الرسم دفتر الهندسة علبة، جيبرا جيو(

 الزاوية( الثالث الدرس
 الشكل في الخارجة
  )الدائري الرباعي

 بعديهما فإن الدائرة في وتران تساوى اذا انه يستنتج ان -
 .GeoGebra برنامج باستخدام  متساوي المركز عن

 علـى  عمـودي  المركز من النازل العمود ان يثبت أن -
 وبدقة جيوجيبرا برنامج باستخدام وذلك الوتر

  

 أوتار( الرابع الدرس
  )الدائرة

 ضرب حاصل فإن,  دائرة في وتران تقاطع اذا يثبت أن -
  الثاني الوتر جزئي ضرب حاصل=  األول الوتر جزئي

  الخامس الدرس
  )المتقاطعة األوتار(

 عنـد  القطـر  نصف على عمودي المماس أن يثبت أن -
  بدقة المقترحة التعليمية الوسيلة باستخدام التماس نقطة

 السادس الدرس
  )الدائرة مماس(

 المحيطيـة  الزاويـة =  المماسـية  الزاويـة  ان يثبت -
 للوتر االخرى الجهة من المرسومة

  

 السابع الدرس
  )المماسية الزاوية(
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  األهداف الوجدانية :)16( ملحق
  

عدم  ،التسامح ،التقدير ،المشاعر :هذا الجانب إلى الناحية الوجدانية في السلوك مثل يشير
  .التكيف مع اآلخرين ،والتقبل االهتمام ،التذوق الفني والجمالي, التعصب 

في المجال االنفعالي يتكون من المستويات  لألهدافمصنفاً  رفاقهطور كراثوول و ولقد .1
   :)1998أبو زينة،(, الخمسة التالية 

 )Receiving( االستقبال .2

 )Responding( االستجابة .3

 ) Valuing( )التثمين( التقدير .4

 )Organization( التنظيم .5

الباحثة على  حرصت)Characterization( )التكامل(بقيمة أو تجمع من القيم  االتصاف .6
وذلك من خالل  متابعة ردود أفعال الطلبة  ،التأكد من مدى تحقيق األهداف الوجدانية

  :وهذه األهداف هي ،GeoGebraمجناء استخدام الوسائل وخاصة برنااث
 المنزلي بثقة  الواجبيحل الطالب تمارين  أن .1

 يتحمس الطالب لحل الواجب  أن .2

 .حصة الرياضيات ريحرص الطالب على حضو أن .3

 .يحب الطالب مادة الرياضيات أكثر من غيرها أن .4

 .يرغب الطالب في دراسة وحدة الدائرة أن .5

 .يشارك الطالب في أنشطة وحدة الدائرة أن .6

 .يقدر أهمية الرياضيات في الحياة أن .7

 .يصغي الطالب عند شرح مفهوم رياضي في وحدة الدائرة أن .8

 ) (GeoGebraباستخدام برنامج  ئليشارك الطالب في حل المسا أن .9

  .يشارك الطالب في حصة الرياضيات بفعالية أن .10
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التي طرحتها الباحثة على الطلبة أثناء تنفيذ التجربة للتأكد من  األسئلة :)17( ملحق
تحقيق األهداف الوجدانية نحو استخدام الوسائل التعليمية وخاصة برنامج 

GeoGebra)(  
  

 ؟ وحدة دراسة في )GeoGebra( برنامج استخدامهل انت راض عن 

   ال,                نعم                              
  ...............................................................................؟ لماذا

 

 وخصوصا الرياضيات دراسة على (GeogGebra)  برنامج استخدام يشجعك هل .1
  ال    ,      نعم         ؟ الدائرة وحدة

  ........................................................................؟ لماذا
 

 ؟ الدائرة وحدة دراسة في زمالئك ومشاركة للتعاون البرنامج استخدام يشجعك هل .2

   ال,          نعم                       
 .................................................؟ لماذا

 

 ؟ الدائرة لوحدة فهمك  على)GeoGebra( برنامج يساعد هل .3

   ال,                   نعم                
 ..........................................................؟ لماذا

 

 ؟ االنشطة وتنفيذ والمسائل التمارين حل في )GebraGebra( برنامج يساعدك هل .4

   ال,                  نعم                  
 ..............................................................................؟ لماذا

 

  ؟ لك بالنسبة ومفهوم سهل)GeoGebra( برنامج اسخدام هل .5

   ال,             نعم            
  .................................................؟ لماذا

  

 ؟ الرياضيات حصة حضور على) GeoGebra( برنامج استخدام يشجعك هل .6

   ال,              نعم           
  ................................................................؟ لماذا



191  

    برنامج المادة التدريبية لوحدة الدائرة باستخدام عدادا مذكرة: )18(ملحق 

GeoGebra التعليمية المقترحةالوسائل و  
  

  :المعلم دليل
هذا الدليل آلية استخدام وسائل تعليمية مقترحة من قبل الباحثة  في شرح وحدة الدائرة  يوضح

توضيح كيفية استخدام  تمحيث ي, الجزء االول  ضياتللصف التاسع االساسي في كتاب الريا
من خالل التمارين واألنشطة المقترحة والتي تهدف ,  دةالوسائل المقترحة في تدريس هذه الوح

  :لتحقيق األهداف السلوكية الخاصة بدروس الوحدة  وذلك وفق عدة خطوات وهي
, عدد الحصص المقترحة  لتدريس الموضوع , المحتوى الرياضي للموضوع , الدرس  موضوع

التمارين واألنشطة المساعدة ,   )يئةالته(المدخل , األهداف السلوكية للموضوع الوسائل التعليمية 
, علما بأن الخطوات ستكون متسلسلة وسيتم عرضها بطريقة جذابة ومشوقة , الواجب البيتي , 

تقديم الدروس  مكانيةوصوالً الى تحقيق األهداف التي صممت الوسائل التعليمية من أجلها  مع إ
  .الوسائل هذهبالطريقة التي تراها المعلمة مناسبة للعرض باستخدام 

  :للمعلم عند استخدام الوسائل التعليمية ارشادات
فله أن يأخذ منها ما ,  جميع ما يقدم في هذا الدليل  هو بمثابة مقترحات للمعلم  إن - 

 يحتاج وله أن تضيف عليها أو يكيفها بما يتفق مع اسلوبه  في التدريس 

وذلك بإتاحة الفرصة  ميةالتعليبالطالب واعتباره المحور  األساسي للعملية  االهتمام - 
 .الرياضية ارينللقيام باألنشطة  والتم مأمامه

األفكار الواردة  توضيحاالهتمام باستخدام المحسوسات وشبه المحسوسات في  ضرورة - 
 .في كل درس  مع الحرص على أن يتعامل الطالب معها بنفسها

وأن ال يكون االهتمام  هاواكتساببالمهارات  والعناية, وتكوينها   مفاهيماالهتمام بال يجب - 
 .دون اآلخر بأحدهما

الباحثة بعض االستراتيجيات في التدريس مثل استراتيجية التعلم باالكتشاف  اقترحت - 
الموجه والتعلم التعاوني والتعلم بالمجموعات والتعلم باألقران وهي من باب التنويع في 

س وبحيث تتناسب هذه التدري يالتدريس من اجل االبتعاد عن االساليب التقليدية ف
  المدرسة وقدرات المعلم  إمكانياتاالستراتيجيات المقترحة مع ميول واهتمامات الطلبة و

  االساسي التاسع للصف الدائرة وحدة
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  :المقترحة الحصص عدد
 قبل من المقترحة التعليمية الوسائل باستخدام االساسي التاسع للصف الدائرة وحدة لتدريس
  :الباحثة

  الحصص عدد  الصفحة رقم  الدرس اسم  الرقم

  حصص4  75  المحيطية والزاوية المركزية الزاوية   .1

 :الدائري الرباعي الشكل   .2

 الرباعي في المتقابلتان الزاويتان -
   مكاملتان الدائري

 الرباعي للشكل الخارجة الزاوية -
 الداخلية  الزاوية=    الدائري
  لمجاورتها المقابلة

79  
  
  
81  

  حصتان
  
  

  حصص 3

 :الدائرة أوتار   .3

 فإن دائرة في وتران تساوى إذا -
   متساويان الدائرة مركز عن بعديهما

  المتقاطعة االوتار -

83 

85  
  
87  

  حصتان
  
  

  حصتان

 :الدائرة مماس   .4

 على عمودي يكون لدائرة المماس -
   التماس نقطة عند القطر نصف

  لدائرة المرسومان المماسان -

  المماسية الزاوية -

  
89  
  
  
92  

  
  حصتان

  
  حصص ثالث

  

  حصة18    الحصص مجموع  
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  :األول الدرس
  )حصص 3( المحيطية والزاوية المركزية الزاوية

  :الرياضي المحتوى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  

�  ا�16ه�

راتاJ6�  

  ا����آ�� ا!ه�اف

08� ا������6� ا��

  ا��6آ�C� ا�Cاو�� •

   ا�6	��D� ا�Cاو�� •

 

• C�6� L�Dا� M�* �او�Cا� ��D�	6ا� �او�Cوا� ��Cا��6آ 

�L ��رك •Dا� �OPا�� M�* �او�Cا� ��Cا��6آ �او�Cوا� ��D�	6ا�  
  .ا���س *,�1 ا���E6آ�ن

�L ��رك •Dا�  �OPا�� M�* Mزاو��� M���D�	� 6J� �1> ا���س 

  ��آ�C� أو �	��D� زاو�� ���� أن •

�L ُ���ف  أن .�Dا� �او�Cا� ��Cا��6آ �O�* 

�L ُ���ف أن .�Dا� �او�Cا� ��D�	6ا�  �O�*  

ل ��D: أن .�T�  U�- �او�Cا� ��Cا��6آ   �او�Cوا� ��D�	6ا�  
Vوذ� ����*  

� أن .	�  ا��6آ�C� وا�Cاو�� ا�6	��D� ا�Cاو�� ��

��H��� Lم أن .�Dا� X�>�* Geo Gebra :I �� ا�2د و ر
س�O �او�Cا� ��Cو ا��6آ  ��D�	6ا�  Vن وذ��
Y*. 

س ��2 أن .��O �او�Cا� ��D�	6ام ا��H��* X�>�* ��G ا���G 
ن�
Y*  

��� ا!دوات ����Hم أن .��,Jا� :I س�O �او�Cا� ��Cا��6آ 
��D�	6وا� :I ع  .�1��H� او@

رن أن .��� M�* �او�Cا� ��D�	6ا� �او�Cوا� ��Cا��6آ M� [�) 
   ا���س

• ��\�Dا� �ب,  ا���6<�X,  ا��6ر�: ا��3>�* GeoGebra، 
��� ا!دوات�,Jب ،ا��� أوراق ا��06 ,  ا�	
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  ).دقيقة  40( الزمنية المدة  ،المحيطية الزاوية  :االولى الحصة
   الزمنية المدة   المتعلم نشاط   كمعلم مدخالتي  المستخدمة المراجع

   الطلبة اهتمام تثير مقدمة
 مع الدائرة تعريف مراجعة .1

 الطلبة

 على دائرة الطالب يرسم .2
,  القطر( يحدد و  السبورة

 ،القطر نصف ،الوتر
 مستخدمة )القوس

 الفرجار ،الملونة الطباشير
 والمسطرة

  الزاوية تعريف مراجعة .3

يوزع على الطلبة دليل  .4
الطالب لكيفية استخدام 

في  GeoGebraبرنامج 
 .دراسة وحدة الدائرة

  

  :صفية ومناقشة أسئلة
 االسئلة الطلبة على المعلم يطرح
  :التالية

  ؟ الدائرة تعريف هو ما
  ؟ الزاوية تعريف هو ما
  

 ان يمكن التي االخطاء المعلم يتابع
 الزاوية تعريف عند الطلبة فيها يقع
   الدائرة تعريف او

 على دائرة رسم  :الطلبة من الطلب
 علبة باستخدام الهندسي الرسم دفتر

 ونصف القطر وتحديد الهندسة
  .والقوس القطر
  .مختلفة بقياسات مختلفة زوايا رسم
   الدائرة في

 رسمها التي الحاالت  المعلم يناقش
 زاوية رسم الى والوصول الطلبة

   اخيرا محيطية

   الطلبة أجوبة
 :المتوقعة االجوبة الدائرة يعرف
 له هندسي شكل هي الدائرة
 عن ثابتة مسافة ويبعد مركز
  .الدائرة محيط
   المتوقعة االجوبة:الزاوية يعرف

 بين المحصور القياس هي
 بداية ونقطة رأس لها ضلعين
  .نهاية ونقطة

  
   :الطلبة أجوبة
 الرسم دفتر على الدائر يرسم

 التي االدوات مستخدما الهندسي
 القطر محددا  المعلم اليها اشار

   والقوس القطر ونصف
  

 يأوضاع الدائرة في زوايا يرسم
   مختلفة

   دقائق 5
  
  
  
  
  
  
  
  
   دقائق 5
  
  
  
  
  

  :الرياضية المعرفة مع التفاعل مرحلة
 باستخدام المعلمة  تعرض
 مثاال Geo Gebra برنامج
  :المحيطية للزاوية

  
 السؤال المعلمة ترسم )1

 و السبورة على  التالي
  :GeoGebra برنامج

 الزاوية قياس اوجد الشكل في
1  

 

  
 المثال بعرض المعلم يقوم

 GeoGebra باستخدام التوضيحي

 الطلبة بتدريب وتقوم.سابقا المذكور
  .البرنامج استخدام على

  
  

  .مجموعتين الى الطلبة المعلم يقسم
  
  
  
 

 المثال نيالمجموعت إحدى تنفذ
 سيتم حيث  GeoGebra باستخدام

  الحاسوب مختبر في الدرس شرح
 باستخدام االخرى والمجموعة

   الهندسية األدوات
 حل الطلبة من المعلم يطلب

 الحل في الطلبة يستخدم السؤالين

  
  

 في المعلمة مع الطلبة يشترك
 برنامج على المثال تنفيذ

GeoGebra يتدربون حيث 
  .استخدامه على

  
  
  
  
  
  
  

 برنامج الطلبة يستخدم
GeoGebra  كال حل في 

   السؤالين
  
  

  
  
  دقيقة 5
  
  
  
  
  
   دقيقة 2
  
  
  
  

   دقائق 14
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 السؤال المعلم يرسم )2
   على التالي

  
 على برسمه وتقوم  السبورة

GeoGebra:  
 اوجد الدائرة مركز م الشكل في

   ص س، من كل قياس

  

 الرسم ودفتر الهندسة علبة
 من طالب تكلف وأيضا. الهندسي

 باستخدام بالحل المجموعتين
  .البرنامج

  
  
  
 كال من واحد طالب المعلم يكلف 

 المالحظات بكتابة المجموعتين
   السبورة على واالستنتاجات
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ما المكلف  الطالب يكتب
 من مجموعة كل اليه توصلت

   .واستنتاجات مالحظات
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  دقائق 5
  

 على االفكار اكتب :الصف مناقشة  
  .السبورة
  .المحيطية الزاوية
 المحيطية للزاوية الخاصة الحاالت

  :وهي
 على المرسومة المحيطية الزاوية

   الدائرة قطر
 المشتركتان المحيطيتان الزاويتان

  .القوس بنفس
 هذه بتوضيح المعلم يقوم حيث

   وشرحها االفكار
  :البيتي الواجب شرح
 الواجب بحل الطلبة المعلمة تكلف
  )77 ص ،1 س(البيتي

  
 استنتاجاتهم بين الطلبة يقارن

   المعلمة عرضته وما
  .المحيطية الزاوية ويعرف
 الخاصة الحاالت ويعرف
  .المحيطية بالزاوية
 المحيطيتين الزاويتين وقياس

  .القوس بنفس المشتركتين
  

  
   دقائق 10
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   الراجعة التغذية مرحلة

 يتم الثانية الحصة بداية في
 في الرئيسية االفكار كتابة

    السبورة على  السابقة الحصة

 على االجابة سريعة عامة مراجعة
 الواجب حل في الطلبة استفسارات

   البيتي
  :وأجوبة اسئلة

  ؟ المحيطية الزاوية تعريف هو ما
 للزاوية الخاصة الحالة هي ما

  ؟ المحيطية
   في كما المجموعات تكوين
   الجديد الدرس تقديم.السابقة الحصة

  
 االسئلة على الطلبة يجيب

  المطروحة
   

  

  
   دقائق 5
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  )دقيقة 45(  الزمنية المدة ،المركزية الزاوية  :الثانية الحصة
   الزمنية المدة   المتعلم نشاط   كمعلم مدخالتي  المستخدمة المراجع

   الطلبة اهتمام تثير مقدمة
 وباستخدام  السبورة على

  المعلمة ترسم الملونة الطباشير
 مركز  رٍأسها يكون وزاوية دائرة

  .الدائرة
  

 الحالة بتوضيح المعلم يقوم
 ان وهي السبورة على المرسومة

 الدائر مركز على يقع رأسها الزاوية
  .الدائرة اقطار انصاف وضلعاها

 زاوية برسم الطلبة المعلم يكلف
 الرسم دفتر على الدائرة مركز رأسها

 في الهندسة علبة واستخدام الهندسي
   الرسم
 اثناء الطلبة بمتابعة المعلم يقوم

 الرسم في االخطاء لتجنب الرسم
  الراجعة التغذية وتقديم

 المطلوب الزاوية الطلبة يرسم
 التي االدوات مستخدمين رسمها
  المعلم يذكرها
    الزاوية قياس وكذلك

  
  

  :فيها الطالب يخطئ حاالت
 بحيث المركزية الزاوية يرسم ان
   اقطار انصاف اضالعها تكون ال

   دقائق10 

   الرياضية المعرفة مع التفاعل مرحلة
 باستخدام التالي المثال عرض
  :GeoGebra برنامج

  
  :السبورة على السؤال رسم يتم

 باستخدام مركزية زاوية ارسم
 بحيث  Geo Gebra برنامج
   30D قياسها يكون

  
  :التالي السؤال عرض

 يمكن  مركزية زاوية اكبر هي ما
  ؟ رسمها

 مجموعات في الطلبة بتقسيم يقوم
 في كما الحاسوب اجهزة على صغيرة
  السابقة الحصة
 المعروض المثال المعلم يوضح
 زاوية رسم كيفية للطلبة وتبين
  .الدائرة مركز رأسها

  
 السؤال بحل مجموعة كل يكلف

 للزاوية تعريف وكتابة المطلوب
  .المركزية

  
 استخدام اثناء الطلبة المعلم يتابع أن

 النقاط وان GeoGebra برنامج
  .تماما المحيط على تقع

  
 برنامج على المثال الطلبة يطبق

GeoGebra  
  
  
  
  
  
  
  

 كل وتكتب السؤال الطلبة يحل
   التعريف مجموعة

  

  
   دقائق 10
  
  
  
  
  
  
  
  
   دقائق 10 
  

 على االفكار اكتب :الصف مناقشة  
 :هي الرئيسية الفكرة  السبورة
   المركزية الزاوية مفهوم
 تعريفات استطالع بعد المعلمة تشرح
  .المركزية الزاوية مفهوم الطلبة
  :البيتي الواجب شرح
 لحل الطلبة بتكليف المعلمة تقوم

 جـ سؤال(77 صفحة البيتي الواجب
  )د+ 

  
 المعلمة شرح بعد الطالب يدرك

 للزاوية كتبه الذي التعريف
 الزاوية لمفهوم للتوصل

   المركزية
  
  
  
  

   دقائق 10
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  :الراجعة التغذية مرحلة

 يتم الثالثة  الحصة بداية في
 الحصة في الرئيسية االفكار كتابة

 الزاوية تعريف :السابقة
   المركزية

 على واإلجابة وسريعة عامة مراجعة
   يخص فيما الطلبة استفسارات

   البيتي الواجب
   وأجوبة أسئلة

  ؟ المركزية الزاوية تعريف هو ما
   الجديد الدرس تقديم

    
 التساؤالت يطرح

   المعلم على واالستفسارات
 الزاوية الطالب يعرف

   المركزية

  
  دقائق 5

  )دقيقة 45( الزمنية المدة  ،المحيطية والزاوية المركزية الزاوية بين العالقة :الثالثة الحصة
   الزمنية المدة   الطالب نشاط   كمعلم مدخالتي   المستخدمة المراجع
   الطلبة اهتمام تثير مقدمة

 الزاوية مفهوم مراجعة)1
   المركزية والزاوية المحيطية

  
 السبورة على دائرة رسم)2

 المركزية الزاوية وتشمل
 وذلك.المحيطية والزاوية

 لتحديد الملونة بالطباشير
 والزاوية المركزية الزاوية

   المحيطية
  
  
  
  

  ؟ المحيطية الزاوية هي ما
  المركزية؟ الزاوية هي ما
  

 زاوية فيها دائرة برسم الطلبة يكلف
 نفس لهما محيطية وزاوية مركزية
  الهندسي الرسم دفتر على   القوس

  الهندسة علبة وباستخدام
  
  

 لو ماذا :التالي النقاش بطرح المعلم يقوم
 المحيطية و المركزية  الزاوية كانت

 عالقة يوجد هل القوس بنفس مشتركتان
   ؟  بينهما

 المحيطية الزاوية يعرف
  .المركزية والزاوية

  

 المثال طالب كل يرسم.
 الرسم دفتر على المعروض
 فيها ويحدد دائرة الهندسي

 وزاوية مركزية زاوية
  محيطية

 عن اإلجابة الطلبة يحاول
 قياس بإيجاد وذلك التساؤل
 والزاوية المركزية الزاوية

 بنفس المشتركتان  المحيطية
 دائرة برسم وذلك  القوس

 الزاويتين كال فيها
 .القوس بنفس ومشتركتين

  دقائق 2
  
  
  دقائق 4
  
  
  
  
  
  
  
  دقائق 4
  
  

   الرياضية المعرفة مع التفاعل مرحلة
 برنامج باستخدام مثال عرض

GeoGebra يلي كما:  

  
 على التالي السؤال رسم

  :يلي كما  السبورة
   س الزاوية قياس أجد

  
 واستبدل أخرى مرة السؤال حل

  60 ب 45و س2 بـ س الزاوية

   المعلم يقوم
 طالب ثالثة او ازواج الى الطلبة بتقسيم
   الحل في الطلبة يتعاون بحيث

  
 وذلك بمهمته طالب كل تكلف بحيث
 Geo برنامج استخدام يتقن من حسب

Gebra المعروض المثال تطبيق في 
   اليه توصلوا ما كتابة منهم وتطلب

  
 باستخدام السؤال رسم المعلمة تطلب

   برنامج
GeoGebra كل بين االدوار توزع حيث 

  السؤال حل في طالبين

  
 على الطالب تقسيم يتم

   البرنامج اتقان اساس
  

 االدوار طالبين كل يتقاسم
 باستخدام المثال يحل احدهم

 يكتب واآلخر البرنامج
  .اليها توصلوا التي المالحظة

  

 السؤال بحل طالبين كل يقوم 
 البرنامج اتقن الذي يعلم حيث

 بعد يتقنه لم الذي الطالب
 السؤال بحل ويقومان
 وكتابة البرنامج باستخدام

   االجابة

  
   دقائق 2
  
  

  دقائق10
  
  
  
  
  
  

  دقائق 10
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 الرئيسية االفكار كتابة :الصف مناقشة  
   السبورة على

 والزاوية المركزية الزاوية بين العالقة 
  .القوس بنفس المشتركتان المحيطية

 والزاوية المركزية الزاوية بين الفرق
  .المحيطية

 إلجابات الراجعة التغذية المعلمة تقدم
   الطلبة
 برنامج استخدام خالل من :وأجوبة اسئلة

Geo Gebra، المركزية الزاوية 
   القوس..... .المحيطية الزاوية....=

  :البيتي الواجب شرح
  78 ص ومسائل تمارين حل

  
 التي النتائج الطلبة يذكر

    اليها توصلوا
  
  
  
  
  
  
  

   االسئلة على الطلبة يجيب
  

  
   دقائق 10
  
  
  
  
  
  
  
  
   دقائق 5

  )دقيقة 40( الزمنية المدة ،البيتي الواجب حل :الرابعة الحصة
  الزمنية المدة  الطالب نشاط   كمعلم مدخالتي   المستخدمة والمصادر المراجع

 والمسائل االتمارين رسم يتم
 ان حيث جيوجيبرا باستخدام

 يأخذ والمسائل التمارين رسم
   وقت
 عمل ورقة على االجابة يتم

 باستخدام  مسبقا المعلمة اعدتها
GeoGebra 

 في الطلبة على االدوار المعلم يوزع
 حيث  التمارين حل في البرنامج استخدام

 خطأ او صحة مدى البرنامج لهم يبين
 توضيح على المعلم ويعمل اجاباتهم
 بالحل الطلبة فيها يقع قد التي االخطاء
  التقليدي

 حل في دوره طالب كل يأخذ
 باستخدام البيتي الواجب
  GeoGebra برنامج
 وبين حله بين ويقارن
 عيلها يحصل التي اجابات

 برنامج باستخدام
GeoGebra 

   دقيقة 40
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   :الثاني الدرس
  ) حصتان(  :الدائري الرباعي الشكل

   الرياضي المحتوى
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

�  ا�16ه�

راتJ6ا�  

08�  ا������6� ا��

  ا����آ�� ا!ه�اف

• 03Eا� :-  ا��ا�8ي ا��*

 

 .ا��ا�8ي ا��*-: وا�03E ا��*-: ا�M�* 03E ا��1ق ادراك •

�L ���ف •Dوط ا��Eا� ��Gا��ا U�) 03 ��3نEا� 
:-�  Pل �M وذ�V  ا��ا�8ي ر*-:.ا��*�س ا���Oو  ا�Cوا�

:I 03Eا�  

• .M��� ام�H���X ا>�* GeoGebra  :I �� ا��*-: ا�03E ر
 ا��ا�8ي

• M��� ام�H���X ا>�* GeoGebra  :I دت ا�2��O  زوا�
03Eا� :-  ا��ا�8ي ا��*

�L ُ���ف أن .�Dاو�� ا�Cا��M ���   *�O� �Mا�3�6
�L ُ���ف أن .�D03 ا�Eا� :- *�O�  ا��ا�8ي ا��*

 ا��اLG ا��Eوط ���, ا��ا�8ي ا��*-: ا��E� 03Eح أن .�

��Iه �O�* M�C*و ! ��C� M- � b8Oد. 

�L ��2 ان .	Dت ا���O  ا��ا�8ي ا��*-: ا�03E زوا�
���Hام* X� .�G��G��ا *�<

��H��� Lم ان .�Dا!دوات ا� ����,Jا� ��Iود �� ا��
:��,Jا� :I ��س ا��ا�8ي ا��*-: ا�03E ر�Oو   ا�Cوا�

�T� L�c ان .�D03  آ�ن ا�Eا� :- \03  ه� ا�UD�6 ا��*
:- .ا��ا�8ي ا��*

  
 

�X .ا��6ر�: ا��3ب,  ا����رة>�* GeoGebra  ,���- ���,Jا� 
,��Iا�� :��,Jا�   
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 )دقيقة 45( الزمنية المدة, الدائري عي الربا الشكل :الخامسة  الحصة

  المستخدمة المراجع   كمعلم مدخالتي   الطالب نشاط   الزمنية المدة
   الطلبة اهتمام تثير مقدمة 

  دقائق 5
  

 هو مثال الرباعي الشكل الطلبة يجيب
  .اضالع اربع فيه مغلق هندسي شكل
 الشكل زوايا مجموع الطلبة يجيب

   360D الرباعي
   المتكاملتين الزاويتين الطالب يعرف
  180D مجموعهما يكون اللتان

 الشكل مفهوم  عن المعلم يسأل
  .الرباعي

 زوايا قياسات مجموع عن المعلم يسأل 
   الرباعي الشكل
 الزاويتين تعريف عن المعلم يسأل

   المتكاملتين

 على رباعي شكل رسم
  .السبورة

  متكاملتين لزاويتين رسم
 استخدام و السبورة على

   الملونة الطباشير

   الرياضي المحتوى مع التفاعل

 

  دقائق 10
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 

  
 

  دقائق   10
  
  
  
  
  
 

 

  دقائق 10
 

 بعد  المعلم اسئلة على الطلبة يجيب
 المثال استعراض

 ويعرضها  مالحظاته طالب كل يكتب
   المعلم على

 تحريك عند=  المتوقعة االجابات
 الزوايا قياس يتغير  الزاوية احدى

  .االخرى
 الزاويتين الطالب يجمع قد 

 بين الخلط حالة في المتجاورتين
   ،والمقابلة المجاورة

 

 

  
 على بناءا السؤال الطلبة يحل

 من اليها توصلوا التي المعلومات
 ـ المعلمة وتوجيهات المثال حل

 الوسائل الحل في الطلبة ويستخدم
  .المذكورة التعليمية

  
 

  
 دفتر على السؤال الطلبة يحل 

 علبة ويستخدمون الهندسي الرسم
   السؤال اجابة ويكتبون الهندسة

 المعروض المثال بمنافشة المعلم يقوم
 وتطرح جيبرا جيو برنامج على

  الطلبة على التالية التساؤالت
 الشكل في الزاوية احدى تحريك عند

  ؟ ينتج ذا ما الرباعي
 أين ؟ متقابلتين زاويتين كل مجموع ما

  ؟ الرباعي الشكل رؤوس تقع
  

 وكتابة الطلبة اجابات باستعراض يقوم
 التغذية وتوفير السبورة على النتيجة
 يقع قد التي االخطاء ومعالجة الراجعة

    .الطلبة فيها
  

 السؤال بحل اثنان او طالب يكلف
 الطلبة يشاهد وان البرنامج باستخدام

  الرأسي العرض جهاز باستخدام  الحل
 دفتر على السؤال حل الطلبة من ويطلب
 علبة باستخدام الهندسي  الرسم

  .الهندسة
 الرباعي الشكل مفهوم استعراض بعد

 الشكل كان اذا فيما المعلم يسأل ،الدائري
 من تطلب,  ال ام دائري رباعي يشكل
 باستخدام الزاوية قياسات ايجاد الطلبة
 االجابات ستتناول حيث الهندسة علبة
 .لها توصلوا التي

 قبل من صمم لمثال عرض
 الرباعي للشكل المعلمة
 باستخدام وذلك ،الدائري
  :مثال  جيبرا جيو برنامج

 

 على التالي السؤال كتابة
 برنامج واستخدام السبورة

  :الحل في جيبرا جيو
  :الشكل في س قيمة جد
  

  
  

 على ورسمه السؤال كتابة
 واستخدام السبورة
   الملونه الطباشير

 يمثل التالي الشكل هل
  ؟ لماذا دائري رباعي
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   دقائق  10
  
  
  
  

 دفتر على اجاباتهم الطلبة يكتب
  اجابات على المعلمة تطلع  االجابة
  .الراجعة التغذية وتقديم

  
  
  
  

  :الصفية المناقشة أسئلة
  ؟ الدائري الرباعي الشكل هو ما
 ليكون توفرها الواجب شروط هي ما

 ؟ لدائري رباعي  الشكل

  ؟ دائري رباعي المستطيل هل
  ؟ دائري رباعي المعين هل

  :البيتي الواجب شرح
  82 صفحة ومسائل تمارين حل

  

 

 الراجعة التغذية مرحلة

  
   دقائق 5

  
  المعلم اسئلة على الطلبة يجيب

 وتساؤالتهم استفساراتهم ويطرحون
 وكيفية البيتي الواجب يخص فيما
  .الحل

  

 على واإلجابة  سريعة مراجعة
 البيتي الواجب حول الطلبة استفسارات
  لألسئلة الحلول بعض واستعراض

 

  :التالية االسئلة طرح
  ؟ الدائري الرباعي الشكل تعريف هو ما
 يكون حتى الرباعي الشكل شروط هي ما

  ؟ دائريا
 شكل الرباعي الشكل يكون ال متى

  .دائري رباعي
 

 الرابعة الحصة بداية في
 االفكار عرض يتم

 تعلمها التي والمفاهيم
   السابقة الحصة في الطالب
   الدائري الرباعي الشكل
 حتى الرباعي الشكل شرط
   دائريا يكون

 الشكل زوايا مجموع
   الدائري الرباعي

 
 

  )دقيقة 45( الزمنية المدة ،التمارين حل :السادسة الحصة
 والمصادر المراجع   كمعلم مدخالتي   الطالب نشاط   الزمنية المدة

  المستخدمة
 والمسائل التمارين الطلبة يحل   دقيقة 40

,  اوال جيوجيبرا برنامج باستخدام
 كواجب به قام الذي الحل ويقارن

   التقليدية بالطريقة بيتي

 التمارين حل الطلبة من المعلم يطلب
  ان بعد،اوال جيوجيبرا باستخدام والمسائل

 التقليدية الطريقة باستخدام الطالب حلها
 الطلبة حل من التأكد ويتم الدفتر على

   الدفتر على والمسائل للتمارين

 ومسائل تمارين حل
 برنامج باستخدام

GeoGebra  

 اعدتها عمل ورقة حل
   المعلمة
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   :الثالث الدرس
  )واحدة حصة( الدائري الرباعي الشكل في الخارجة الزاوية

  :الرياضي المحتوى
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  )دقيقة 45( الزمنية المدة,  الدائري الرباعي الشكل في الخارجة الزاوية :السابعة الحصة
   الزمنية المدة  المتعلم نشاط   كمعلم مدخالتي   المستخدمة المراجع
   الطلبة اهتمام تثير مقدمة
 وباستخدام السبورة على

 رسم يتم  الملونة الطباشير
  :التالي الشكل

  
  :التالي الشكل رسم يتم وكذلك

  

 الزاوية مفهوم  عن المعلم يسأل
   المثلث في الخارجة

  
 على دائري رباعي شكل ترسم

  .زواياه وقياسات السبورة
 الشكل شروط عن الطلبة وتسأل

 زوايا عالقة الدائري الرباعي
   البعض بعضها مع الرباعي الشكل

 يقوم  المثلث مثال علىً  وبناءا 
 للشكل الخارجة الزاوية برسم

 قياسها وإيجاد الدائري الرباعي
  بالمنقلة

  :التالي التساؤل المعلم تطرح 
 في الخارجة الزاوية عالقة هل

  في لها المجاورة بالزاوية المثلث
 الزاوية عالقة نفسها هي المثلث

 الدائري الرباعي بالشكل الخارجة
  ؟ لها المجاورة بالزاوية

 في الخارجة الزاوية الطالب يعرف
  :المتوقعة االجابة.المثلث
=  المثلث في الخارجة الزاوية
   الداخليتين الزاويتين قياس مجموع

  
 الرباعي الشكل شروط الطلبة يذكر 

  .الدائري
  
  
  

 الرسم دفتر على الشكل الطلبة يرسم
 الهندسة علبة ويستخدم الهندسي

 الخارجة الزاوية قياس يجد في
 الشكل في  الزوايا جميع وقياس

 على ويجيب الدائري الرباعي
   أمثلةالمعلم

   دقائق 5
  
  
  
  
  
   دقائق 3
  
  
  
  
  
  
  
   دقائق 5

   الرياضي المحتوى مع الطلبة تفاعل
  

 باستخدام  التالي المثال عرض
  : GeoGebra برنامج

  
 على التالي السؤال رسم

 الطباشير واستخدام  السبورة
 الرسم في الملونة

  

  
 المثال بعرض المعلم يقوم

 Geo Gebra برنامج باستخدام
 ماذا كتابة الطلبة من والطلب

 زوايا تحريك عند يالحظون
  .الشكل
 يكتب ما بمتابعة المعلم يقوم

   مالحظات من الطلبة
 تساوي ماذا بكتابة المعلم يقوم

 استعراض بعد الخارجة الزاوية
  .الطلبة مالحظات

  
 على الشكل رسم طالب كل يكلف
 قياس وإيجاد الهندسي الرسم دفتر

 االجابة من والتحقق  س الزاوية
   المنقلة باستخدام

  
 للشكل المعلمة  تحريك الطلبة يتابع

 برنامج على المرسوم
GeoGebra ماذا طالب كل يكتب 

  :متوقعه اجابات .يالحظ
 بتغير قياسها يتغير الخارجة الزاوية
 ينتبه ال قد ،أخرى زاوية قياس

 الخارجة الزاوية بين للعالقة الطالب
  .لمجاورتها المقابلة والزاوية

  
  

 دفتر على السؤال الطلبة يرسم
 السؤال على ويجيب الهندسي الرسم
 اجابته من التحقق اجل ومن

  )المنقلة( الهندسة علبة يستخدم

  
  

   دقائق 12
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   دقائق 10

 وذلك التالي الشكل رسم
  التعميم لتوضيح

  :الصفية المناقشة 
 في الرئيسية االفكار المعلم يكتب

  
 سؤال على الطلبة يجيب

  
   دقائق 10
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 في الخارجة الزاوية قياس
   الدائري الرباعي الشكل

  
 180D=  ع+ س الزاوية

   دائري رباعي شكل
 180D=  ع+  ل الزاوية

 الخط نفس على متجاورتان
  .المستقيم

   ع=  ل  اذن

   السبورة على  الدرس
 الشكل في الخارجة الزاوية
  ....هي الدائري الرباعي

  :وأجوبة أسئلة
 الزاوية قياس يساوي ماذا

 الرباعي الشكل في الخارجة
  ؟ الدائري

 في الطلبة اخطاء المعلمة تعالج
 للشكل الخارجة الزاوية فهم

 شرح.بالرسم وذلك الرباعي
  :البيتي الواجب
  82 ص  ومسائل تمارين

  

 الزاوية قياس يساوي:المعلمة
 المقابلة الزاوية الخارجة

 فيها يقع اخطاء  ،لمجاورتها
    التعميم ادراك صعوبة :الطلبة

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  )دقيقة 45( الزمنية المدة ،والمسائل التمارين اجابة :الثامنة الحصة
   الزمنية المدة   الطالب نشاط   كمعلم مدخالتي   المستخدمة والمصادر المراجع

 التمارين على االجابة تتم
 الصفية والتدريبات والمسائل

 برنامج باستخدام)81 صفحة(
 الهندسة وعلبة جيوجيبرا

   الهندسي الرسم ودفتر

 المعلم مع بالتعاون الطلبة يقوم
 باستخدام والمسائل التمارين بحل

  ،البرنامج
 الحل صحة من التأكد ويتم

   التقليدية الطريقة باستخدام

 باستخدام المعلمة مع الطلبة يتشارك
 والمسائل التمارين حل في لبرنامج
 والنتائج الحل صحة من والتأكد

 بالطريقة اليها توصلوا التي
   التقليدية

  دقيقة 45

  
  :السابقة الحصص في امتحان إلجراء الحصة هذه تخصص:التاسعة الحصة

   الزمنية المدة   الطالب نشاط   كمعلم مدخالتي
   مطبوع اختبار بإعداد المعلمة تقوم

 على حل الثاني والجزء الورق على مباشر حل االول جزأين االختبار
  GeoGebra برنامج

   االمتحان على االجابة
  
  

   دقيقة45
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  :الرابع الدرس
  )حصتان(  :الدائرة أوتار

   الرياضي المحتوى
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                          

�   ا�16ه�

راتJ6ا�  

  ا����آ�� ا�ه�اف
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   المستخدمة المراجع

 السؤال 

 المثلث في

 المثلث خصائص

 ماذا م 

 هل ص 

 ع؟ ص 

 س المستقيمة

 على الزاوية قائم لمثلث رسم
 في الوثر وتحديد السبورة
 كما.الملونة بالطباشير المثلث

  :يلي

 الشكل هذا رسم يتم حيث
   باستخدام

Geo Gebra 

 

   باستخدام التالي المثال رسم

               Geo Gebra 

 

 مفهوم 
 في حيث
 في االوتار
 جيو باستخدام

 البرنامج

 المستقيم
 مع التقاطع
 في بينهم

 من النازل
 باستخدام

 التي المالحظات

 عن بعديهما

 جيبرا جيو برنامج باستخدام
  :التالي الشكل يعرض

  
 

 

  
 السؤال يكتب السبورة على

  :التالي
 م مركزها دائرة في وتران  

 

  منتصف ع ،هـ ،سم 6=  اب

 فإذا  ع م=  هـ م كان

   
       طول أجد
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 )دقيقة 45(:الزمنية المدة,  الدائرة وتر :العاشرة

  كمعلم مدخالتي  الطالب نشاط

   الطلبة اهتمام
   االسئلة على الطلبة يجيب

 :المتوقعة االجابات

 ،الزاوية قائم مثلث الشكل
  .مثلث الشكل

 ضلع ،المثلث وتر نسميها
  .المثلث

 قطعة :المتوقعة االجابات
 قطر,  الدائرة في مستقيمة

 يجب اجابة خطأ( الدائرة
  )المعلم من تصحيحها

 .قطر نصف ص

 قطع المتوقعة االجابات
 ليست،الدائرة في مستقيمة

 ال ألنها  قطر نصف او 
   م بالمركز 

 الطلبة وتسأل الهندسي الشكل عرض
  :التالي

  ؟ المثلث نسمي ماذا الشكل في
في نسميها ماذا ب أ المستقيمة القطعة

  ؟
خصائص ،فيثاغورس نظرية :مراجعة

   الساقين المتساوي
 

 

 س المستقيمة القطعة الدائرة في
  ؟ نسميها

 س المستقيمة القطعة الدائرة في اذا
  ؟ قطر نصف ام قطر هي
 ،ص س المستقيمة القطعة اسم هو ما
  ؟ قطر نصف ام قطر هي هل

المستقيمة القطعة اسم ان المعلمة توضح
   الدائرة في  اوتار هي ع ص ،ص

   الرياضي المحتوى
 على المثال الطلبة يطبق

 ويجدوا ،جيبرا جيو برنامج
 النازل والعمود االوتار قياس

  .الوتر على المركز

 مالحظاتهم الطلبة يكتب
 هذه المعلم وتتابع واجاباتهم

  الحلول

 ويستخدم السؤال الطلبة 
 تحددها التي الوسائل
  .المعلمة

 بعرض وتقوم المثال المعلم يعرض
حيث ،اخر بوضع لكن اخرى مرة الوتر
االوتار تساوي فكرة تقدم المثال هذا

باستخدام االوتار قياس تجد حيث ،الدائرة
  .ذلك على الطالب وتدرب جيبرا

البرنامج على المثال تطبيق الطلبة من يطلب 
  .عرضه بعد

المستقيم القطعة  قياس ايجاد الطلبة من يطلب
التقاطع ونقطة الدائرة مركز بين الواصلة

بينهم فيما الطلبة يتعاون حيث  الوتر
  .البرنامج استخدام
النازل العمود هل :التالي السؤال يعرض
باستخدام ذلك بين  ينصفه الوتر على  المركز

  ؟ البرنامج
المالحظات كتابة الطلبة من يطلب

  .القياس ايجاد من لها توصلوا
   :التالي التعميم المعلم يكتب

بعديهما فان دائرة في وتران تساوى اذا

العاشرة الحصة
 المدة

   الزمنية
نشاط

اهتمام تثير مقدمة
 

   دقائق 5
  
  
  
  
  
  
  
   دقائق 5
  

يجيب
االجابات

الشكل
الشكل

نسميها
المثلث في
  
  

االجابات
مستقيمة

الدائرة
تصحيحها

ص س
االجابات
مستقيمة

 قطر
 تمر

المحتوى مع الطلبة تفاعل
   دقائق 5
  
 

  
  
  
 10 

    دقائق
  
  
  
  
  
   دقائق 5
  
  
 

 

 

    

يطبق
برنامج
قياس

المركز من
  

يكتب
واجاباتهم

الحلول
 

 

 

 

 

 

 يحل
الوسائل
المعلمة
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   دقائق10

  متساوي الدائرة مركز

   للطلبة السؤال المعلم يوضح
 الرسم  دفتر على السؤال حل الطلبة من تطلب

 .الهندسة علبة وباستخدام الهندسي

 اثناء في الالزمة الراجعة بالتغذية المعلم يزود
   االخطاء بمعالجة وتقوم الحل

  :المتوقعة الطلبة اجابات   دقائق 5
 الواصلة القطعة هو الوتر
  الدائرة على نقطيتين بين
 بالمركز تمر ان دون

 المركز عن بعدهما الوتران
   متساويان كانا اذا متساوي
 اما االثبات في الحرية للطالب
 الرسم باستخدام او جبريا

  ببرنامج
GeoGebra   

 القطر ان يرون الطلبة بعض
   العكس وليس وتر
 الن وتر القطر يعتبر ال او

  بالمركز يمر ال الوتر
  

  :الصفية المناقشة
  :الرئيسية االفكار المعلم يكتب

   الوتر تعريف
   .ينصفه الوتر على المركز من النازل العمود
  المركز عن وبعدهما وتران تساوي

  :التالية االسئلة تطرح حيث
  ؟ الوتر تعريف ما
 ان نثبت كيف الدائرة في وتران تساوى اذا

  المركز؟ عن متساوي بعديهما
  صحيح؟ العكس وهل  وتر القطر يعتبر هل

 باإلجابات وتزودهم الطلبة اخطاء المعلم يقوم
  الخطأ حالة في الصحيحة

  :البيتي الواجب شرح
   86صفحة والمسائل التمارين حل

  

 الراجعة التغذية مرحلة

 هو ما يسأل الطلبة احد   دقائق 10
 طالب ويجيب الوتر تعريف

  .اخر
 تساوي عن يسأل الطلبة احد

 المركز عن وبعديهما وترين
   يجيب وأخر
 النازل للعمود بالنسبة وكذلك

 للوتر كمنصف المركز من
   عليه وعمودي

 االدوار  يتبادلوا ان الطلبة من المعلم يطلب
 الواردة االفكار في واالجوبة االسئلة طرح في
 وتصحيح بتعديل ويقوم .السابقة الحصة في

   الطلبة فيها يقع ان الممكن من التي االخطاء

 تُكتب السابعة الحصة بداية في
 التي األساسية والتعميمات المفاهيم

   السابقة الحصة في  مرت

   الوتر تعريف
 المركز عن وبعدها االوتار تساوي

 الوتر على المركز من النازل العمود
  ينصفه
 عمودي المركز من النازل العمود

   الوتر على

  )دقيقة 45( الزمنية المدة ،والمسائل التمارين حل :عشر الحادية الحصة
 المدة

  الزمنية
 والمصادر المراجع  كمعلم مدخالتي  الطالب نشاط

  المستخدمة
 مجموعتين في الطلبة  توزيع يتم دقيقة 45

 التمارين تحل االولى المجموعة حيث
  .الهندسة علبة باستخدام

 باستخدام تحلها الثانية المجموعة
 مع اجاباتهم الطلبة ويقارن البرنامج
   البعض بعضهم

 الطلبة على االدوار المعلم يوزع
 التمارين بحل تقوم مجموعة
 والدفتر الهندسة علبة باستخدام

 التمارين تحل االخرى والمجموعة
   البرنامج باستخدام

 جيوجيبرا برنامج يستخدم
 والمسائل التمارين لحل

 ودفتر الهندسة علبة وكذلك
   الهندسي الرسم
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  :الخامس الدرس
   )حصتان( المتقاطعة األوتار

  :الرياضي المحتوى
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  الزمنية المدة  الطالب نشاط

 المستقيمين الطالب
 ان احتمال حيثما 
 بالرسم لمستقيمين التقاطع
 االدوات بعض استخدام
 عن التعبير مثل بيئته في

 باستخدام لمستقيمين
  .ذلك غير
 يتشابه التي الحاالت الطلبة
 بين الطلبة يخلط قد ،المثلثان
  والتشابه التطابق 
 قاعدة يكتب المعلمة 

 االضالع ويسمي 
  

  دقائق 5
  
  
  
  
  
  
  دقائق 5

 على االجابة طالب 
 مع بالتعاون او بمفرده
 النسبة قاعدة ويطبق
 المعروض المثال على
 وتعريف المتشابهين المثلثين

 يطلب ربما ـ  المتناسبة
 الرسم في المعلمة مساعدة
   االضالع على
 اخرى مرة الشكل الطالب

   جيبرا جيو برنامج
   دفتره على اليه توصل
 باستخدام السؤال الطلبة
   المعلم حددها التي

   دقائق 10
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دقائق 10
  
  
  

   دقائق 10
  
  دقائق 5
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  ) دقيقة 45( الزمنية المدة ،المتقاطعة االوتار :عشر
نشاط  كمعلم مدخالتي  المستخدمة

   الطلبة اهتمام
 متقاطعين مستقيمين

 وإيجاد متشابهين
 المثال في كما .

  

 بالرسم المعلم يوضح
  .المتقاطعين المستقيمين

 بتشابه  الطلبة  المعلم يذكر
 بتصحيح وتقوم  المثلثات
 الخلط حالة في الطلبة اجابات

  .والتشابه التطابق بين
 الحاالت هي ما الطلبة يسأل
   ؟ مثلثان فيها يتشابه التي
 على بناءاً التناسبات كتابة
  .المثلثين تشابه

الطالب يعرف
 المتقاطعين

التقاطع يعرف
استخدام او

في المتوفرة
لمستقيمين التقاطع
غير او قلمين
الطلبة يذكر
المثلثان فيها

 مفهوم
 بمساعدة
 التناسب

  .المتناسبة
   الرياضي المحتوى

 متقاطعين لوترين
 Geo Gebra 

  
 على التالي 

  
 في متعامدان وتران

 داخل ومتقاطعان
 ،8=  هـ أ كان
 أجد 10=  جـ

  :التالي النقاش المعلم يثير
 وترين  طول نجد ان ممكن كيف

 رسمنا لو ماذا ؟ متقاطعين
 النسبة قاعدة وطبقنا مثلثين

  ؟ المثلثات تشابه في والتناسب
 ،التساؤل على االجابة اجل من

 باستخدام المثال تعرض
 الطلبة من وتطلب جيوجيبرا

 والتناسب النسبة قاعدة تطبيق
 الطالب اما  االضالع وذكر

   زميله مع بالتعاون او بمفرده
 الشكل بتحريك تقوم وهي

   للطلبة وتوضيحه
 اجابات على باإلطالع وتقوم
 التقاطع قاعدة وتكتب الطلبة

   دائرة في للوترين
 السؤال حل الطلبة من يطلب
 الهندسي الرسم دفتر على التالي

   علبة واستخدام
   الهندسة

  :البيتي الواجب المعلم يشرح
  88 صفحة ومسائل تمارين

 كل يحاول
بمفرده التساؤل

ويطبق زميله
على والتناسب

المثلثين ورسم
المتناسبة االضالع
مساعدة الطالب

على التعرف او
الطالب يرسم

برنامج باستخدام
توصل ما يكتب
الطلبة يحل

التي الوسائل

عشر الثانية الحصة
المستخدمة المراجع

اهتمام تثير مقدمة
مستقيمين لخطين رسم
  .السبورة على
متشابهين لمثلثين رسم

.والتناسب النسبة
  :التالي

  

المحتوى مع الطلبة تفاعل
لوترين مثال عرض

Geo Gebra برنامج باستخدام

  :يلي كما

 السؤال رسم
  :السبورة

وتران  ،
ومتقاطعان م مركزها دائرة

كان اذا ،هـ الدائرة
جـ أ ،3=  ب هـ
  د جـ
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 45( الزمنية المدة ،)2( ملحق عمل ورقة باستخدام  للحصتين مراجعة :عشر الثالثة الحصة
  )دقيقة

   والمسائل التمارين وحل عمل ورقة باستخدام الطلبة تعلم وتقويم الراجعة التغذية مرحلة
 االفكار السبورة على

 الحصة في الرئيسية
 المتقاطعين الوترين السابقة

   دائرة في
  في وترين تقاطع قاعدة

  .الدائرة 
 والمسائل التمارين حل

 برنامج باستخدام
GeoGebra 

  

   التقاطع قاعدة المعلم يكتب
 مع البيتي الواجب بمراجعة يقوم

 االسئلة وتوضيح  الطلبة
 يطرحها التي واالستفسارات

  .الطلبة
  

 حل في الطلبة مع المعلمة يتشارك
 باستخدام والمسائل التمارين
 التي االجابات ومقارنة البرنامج
   اجاباتهم مع عليها حصلوا

  
 تتضمن عمل ورقة بتوزيع يقوم

 قبلها التي والحصة السابقة الحصة
  اوتار

   الدائرة
   الطلبة اجابات تقويم

  
 فيما واستفساراتهم اسئلتهم الطلبة يطرح
  .البيتي بالواجب يخص

  
  
  

 تتكون الطلبة من مجموعة الطلبة يختار
 المعلمة لمشاركة طالب خمس الى اربع من
    البرنامج باستخدام التمارين  حل في
  
  
  

   العمل ورقة على الطلبة يجيب

  
   دقائق 10
  
  
  
  

  دقيقة 15
  
  
  

   دقيقة 15
  
  
  
   دقائق 5
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  :السادس الدرس
  )حصص 2( الدائرة مماس

  
  :الرياضي المحتوى
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  )دقيقة 45( الزمنية المدة ،الدائرة مماس :عشر الرابعة الحصة
 والمصادر المراجع

   المستخدمة
   الزمنية المدة   المتعلم نشاط   كمعلم مدخالتي

  الطلبة اهتمام تثير مقدمة
 صممت تعليمية وسيلة

 ان الطالب ليستطيع
 والقطر الوتر يميز

  .والمماس
  
  
  
  
  
  

 المماس رسم مهارة
 علبة باستخدام وذلك

   الهندسة
  

لوحة هندسية  الطلبة على المعلم يعرض
 أي يحددوا ان منهم طلبيومعدة 

 قطر وأيها، مماس وأيها، وتر المستقيمات
   الدائرة

 في الطلبة اجابات قّومي ان المعلم على
   ذلك غير او والوتر القطر بين الخلط حالة
 عند لدائرة المماس لرسم انه المعلم يبين
 عمود إلقامة نحتاج فإننا أ مثل عليها نقطة
   أ م الدائرة قطر نصف على

 دائرة رسم طالب كل من المعلم يطلب
 المعلمة تقوم  للدائرة المماس ورسم

   االخطاء وتصحيح الطلبة عمل بمتابعة

 ويحدده قطر منها أي الطالب يذكر
 وأي ويحدده مماس منها وأي
 في الطلبة يخطئ ربما، قطر منها

   والوتر القطر بين التمييز
  
  

 الهندسة علبة الطلبة يستخدم
 رسم في الهندسي الرسم ودفتر
 يخطئ قد,  والمماس الدائرة
 ورسم المماس رسم في الطلبة

 في الدائرة يمس ال مستقيم خط
  .نقطة

   دقائق 2
  
  
  
  
  
   دقائق 8

   الرياضي المحتوى مع الطلبة تفاعل
 مصممة تعليمية وسيلة
 ان لعرض وذلك

 يكون لدائرة المماس
 نصف على عموديا
   التماس نقطة عند القطر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   المستخدمة التعليمية الوسيلة المعلم يوضح
 وتطلب مجموعات في الطلبة المعلم يوزع

 منها طالبا تكلف ان مجموعة كل من
  : يلي بما القيام بعد اليه توصلوا ما لكتابة
 المماس تحديد الطلبة من المعلم  يطلب

  .للدائرة
 القطر نصف تحديد الطلبة من المعلم يطلب

 او المسطرة باستخدام طوله وإيجاد للدائرة
  .المتر
 المستقيمة القطع اطوال ايجاد يطلب كما

  .االخرى
 بين المحصورة الزاوية قياس ايجاد

   القطر ونصف المماس
  

 المعلمة تقوم الطلبة اجابات استطالع بعد
 اليها توصلوا التي التالية النظرية بكتابة

  :يلي كما النتائج خالل من
 القطر نصف هي مستقيمة قطعة اقصر

  .التماس ونقطة المركز بين الواصل
 نصف على عمودا يكون لدائرة المماس

  .التماس نقطة عند القطر

 حيث مجموعات في الطلبة يشكل
 في الطلبة عدد يتجاوز ال

   طالب خمسة عن المجموعه
 المعلمة طلبته بما ويقومون
 في الزمالء احد ويكلفون

 توصلوا ما  بعرض المجموعه
  .اجابات من اليه
 في والمعلمة الطلبة يتشارك حيث
  .اليها توصلوا التي النتائج كتابة
 استعراض بعد الطالب يرسم

  :الوسيلة
 4 قطرها نصف دائرة رسم .1

  سم

 نصف  تقاطع نقطة تحديد .2
 .المحيط مع القطر

 من  الدائرة مماس رسم .3
 طوله  السابقة التقاطع نقطة

  سم 5

 .الناتج المثلثل اكمال .4

 .المثلث نوع تحديد .5

 نصف بين الزاوية يقيس .6

  دقائق 3
  
  
  
   

   دقائق 10
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   والمماس 

 المماسين كال قياس الطالب
   قياسهما ايجاد

 حيث  السؤال على الطلبة
   بمفردة السؤال  طالب

  
  
  
  
  
  
   دقائق 2
  
  
  
  
  
  
  
   دقائق 5
  
  
  
  
  
  
  
   دقائق 8 
  

  المماس ويعرف الطالب
 المماس ان: المحتملة

  .نقطة في الدائرة يمس
   واحدة نقطة من رسمهما

 الرسم كيفية الطالب
   الهندسية االدوات

   دقائق 5
  
  
  
  
  
  
  
   دقائق 2
  
  

 المماس تعريف الطلبة
 وكيفية المتساوين 

 المماس وان المماس
 عند القطر نصف على

   دقائق10
  
  
  

214  

 التالي 

 المماسان
 نقطة 

 متساويان

 التعليمة
 النشاط

 التالي 

 هـ النقطة
 الدائرة
 مماسان

 فإذا ب
  = "
 قياس 

 الطلبة من المطلوب ويشرح المعلم يوضح
 على وتبقي الوسيلة استخدام من تنفيذه
   مجموعات في الطلبة تقسيم
 منهم طالب تكليف مجموعة كل من ويطلب
 من المرسومين المماسين قياس إليجاد
   الدائرة خارج نقطة

 استنتاجات على بناءاً القاعدة بكتابة ويقوم
   الطلبة

 خارج نقطة من المرسومان المماسان
   متساويان الدائرة

  
 السبورة على السؤال المعلمة يكتب

 الطلبة على يلتبس ان يمكن ما وتوضح
   مفاهيم من

 دفتر على السؤال حل الطلبة من يطلب
   الهندسة علبة وباستخدام الهندسي الرسم
 ويقوم الطلبة اجابات المعلم يناقش

   الطلبة أخطاء بتصحيح

 القطر
  
  
  
  

الطالب يجد
ايجاد المطلوب

  
  
  
  

الطلبة يجيب
طالب كل يحل

  

  :الصفية المناقشة
  :التالية االسئلة المعلم يكتب

  ؟ للدائرة المماس تعريف هو ما
  ؟ للدائرة المماسان يتساوى متى

  ؟ للدائرة مماس رسم كيفية اشرح
  

   البيتي الواجب شرح
  91 ص ومسائل تمارين الطلبة يحل

  

الطالب يجيب
المحتملة االجابات

يمس الذي هو
رسمهما تم اذا 
  

الطالب يشرح
االدوات باستخدام

  الراجعة
  الحصة

 على 
 االفكار
 للحصة

 بالمفاهيم الطلبة بتذكير المعلم يقوم
 شرحها تم التي والنظريات واألفكار
 مع بالمشاركة وذلك السابقة بالحصة
  .الطلبة

الطلبة يوضح
 والمماسين

المماس رسم
على عمودي

  
  
  

 السؤال كتابة
  :السبورة على
المماسان هل

 من المرسومان
متساويان الدائرة خارج

  ؟
التعليمة الوسيلة

النشاط في المستخدمة
  .الثاني

  
  

 السؤال كتابة
  :السبورة على
النقطة من اُرسم

الدائرة خارج الواقعة
مماسان م مركزها التي

ب، أ عند للدائرة
 ب م ا"  كان

100D فما 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الراجعة التغذية مرحلة
الحصة بداية في 

 عشر الخامسة
االفكار تكتب السبورة
للحصة الرئيسية
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   وهي السابقة
 المماس، المماس
 نصف على العمودي

 نقطة عند القطر
 تساوي، التماس
  .مرسومين مماسين

 كل يبينوا ان الطلبة من يطلب حيث
   شرحها تم التي والنظريات المفاهيم

 على للوقوف الطلبة اجابات المعلمة تتابع
 فيها يقعوا ان الممكن من التي االخطاء

 والمماسين المماس تعريف مثال
   المتساويين

   التماس نقطة
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  )دقيقة 45( الزمنية المدة ،والمسائل التمارين حل :عشر الخامسة الحصة
 والمراجع المصادر

   المستخدمة
 المدة   الطالب نشاط   كمعلم مدخالتي

   الزمنية
 والمسائل التمارين حل يتم

 الهندسة علبة باستخدام
   الهندسي الرسم ودفتر

   العمل ورقة على االجابة

 التمارين حل الطلبة من المعلمة تطلب
 بالحل يتشاركان طالبين كل بحيث والمسائل

 الحل في والتوجيه االرشاد منهما كال ويقدم
   بالتدخل المعلمة تقوم الحل تعذر وحالة لزم ان

 حل في طالبين كل يتعاون
 وذلك والمسائل التمارين
   اليها المشار الوسائل باستخدام

  دقيقة 35
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  :السابع الدرس
  )حصص 3( المماسية الزاوية

  :الرياضي المحتوى
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  )دقيقة 45( الزمنية المدة,  المماسية الزاوية :عشر السادسة الحصة
 المدة   الطالب نشاط   كمعلم مدخالتي  والمستخدمة والمصادر المراجع

   الزمنية
 برنامج باستخدام المثال عرض يتم

GeoGebra  يلي كما:  

 

 برنامج باستخدام التالي المثال رسم
GeoGebra  

  

 مفهوم في الطلبة المعلم يراجع
 والزاوية المحيطية الزاوية

 وعالقة الدائرة في المركزية
 المحيطية بالزاوية الزاوية

 القوس بنفس معها المشتركة
 المرسوم المثال باستخدام وذلك
 GeoGebra على

  
 رسم كيفية شرح الطلبة من يطلب
   مماس

  
  

 مفهوم الطلبة مع المعلم يراجع
 نصف على عمودي وانه المماس

 وذلك التماس نقطة عند القطر
 على الموجود الرسم على بناءاً

GeoGebra   
 القائمة الزاوية :المعلم يسأل

  ؟ ضلعين أي بين محصورة
 القطر نصف نعتبر ان يمكن هل
  ؟ وتر

   المماسية للزاوية للتمهيد وذلك

 الزاوية الطلبة يعرف
 والزاوية المركزية
 بينهما والعالقة المحيطية

 مشتركتين انهما حالة في
    القوس بنفس

  
  

 رسم كيفية الطلبة يشرح
   للدائرة المماس

  
 المماس الطلبة يعرف
 تقول التي النظرية ويذكر

 على عمودي المماس ان
 نقطة عند القطر نصف

   التماس
  

 نصف بين :الطالب اجابة
  .والمماس القطر
 يمر النه ال :الطالب اجابة

 قطر كل الن نعم ،بالمركز
   القطر نصف وكذلك وتر

  دقيقة 2
  
  
  
  
  دقيقة2
  
  
  
  

  دقيقة10
  
  
  

   الرياضي المعرفي المحتوى مع التفاعل
 يتم GeoGebra برنامج استخدام
 وذلك التالي التوضيحي المثال عرض

  :المماسية الزاوية مفهوم لتوضيح

  
 المتقدم العرض برنامج باستخدام

power point  ما المعلمة تعرض 
   المماسية الزاوية مفهوم:يلي

 على التالية االسئلة  المعلم يسأل
  :الطلبة

  ؟ الشكل في المماس اين
 أي بين محصورة ت ب ث الزاوية
  ؟ اذكرهم  ضلعين

 في ب ث الضلع نسمي ماذا
  ؟ الدائرة
 ب ث للزاوية بالنسبة ايضا وكذلك

  .ج
 تكتب اجابات استعراض بعد

 الزاوية ان السبورة على المعلمة

  
 في المماس الطلبة يحدد

   الشكل
   الزاوية اضالع يعرف

  
   للزاوية االضالع يسمي

  
  
  
  
  

   دقائق 10
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 العرض في المعلم يشارك
 على باإلجابة وذلك

 تطرحها التي التساؤالت
 عرض عند المعلمة

PowerPoint  
  
  

 السؤال الطلبة يحل
 الوسائل باستخدام
 من ويطلب ،المذكورة
 حالة في المساعدة المعلمة
  الحل عن عجزه

  دقيقة 15
  
  
  
  
  
  
  
  
   دقائق 5
  
  

  )دقيقة 45

 الزاوية الطلبة 
   المماسية

 الزاوية بين العالقة
 والمحيطية المماسية

 الجهة من المرسومة
   الوتر من 

 حسب وذلك المثال
  .المعلمة 

 السؤال الطلبة 
   بنهم فيما بالتشارك

 في التدريبات الطلبة
  

  
  دقيقة 15
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   دقائق 10
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   دقيقة 20
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 المماسية الزاوية
 على المرسومة المحيطية

   االخرى
 برنامج باستخدام تدريبي

  :التالي

 لدائرة مماسان
  .س 

 والستكمال مماسية زاوية هي
 باستخدام المفهوم يعرض الشرح

PowerPoint   
 باستخدام العرض خطوات توضيح

Power Point   
  
  

 حل الطلبة من المعلم يطلب
 دفتر باستخدام الصف في السؤال
   الهندسة وعلبة الهندسي الرسم
  .الطلبة اجابات بمتابعة وتقوم

يشارك
وذلك

التساؤالت
المعلمة

oint

  
  

يحل
باستخدام
المذكورة
المعلمة
عجزه

45( الزمنية المدة ،السابق الدرس اكمال :عشر السابعة

   الراجعة
 الرئيسية االفكار

  :وهي
  .تعريفها

 مع المماسية 
 على المرسومة 

   االخرى

 باستخدام التالي
GeoGebra:  

  الدائرة مماس 
 المشار الزوايا 
 برنامج باستخدام

 صفحة الصفية 
 جيوجيبرا برنامج

 على الكتابة وقت

   الصفية المناقشة
 ماهو :التالية االسئلة المعلمة تسأل

  ؟ المماسية الزاوية تعريف
 المماسية الزاوية بين العالقة ماهي

   ؟ المحيطية والزاوية
 وتحديد دائرة رسم منها وتطلب
   المماسية الزاوية

 المماسية الزاوية عالقة يبين
 على والمرسومة المحيطية بالزاوية

  االخرى الجهة من الوتر
  

 مجموعات في الطلبة المعلم يقسم
 خمسة من تتكون مجموعة كل

 السؤال حل في لتشارك وذلك طالب
 المعلمة تُتابع ،البرنامج باستخدام

 في البرنامج استخدام اثناء الطلبة
 بأخذ مجموعة كل تقوم حيث الحل

 وحلها الرسومات من رسمه
   البرنامج باستخدام

 الصفية التدريبات  المعلم يعرض
   جيوجيبرا باستخدام

  
  

  
 يعرف

المماسية
العالقة ويبين

المماسية
المرسومة

 االخرى
  

المثال يرسم
 تعليمات

  
  
  
  

 يحل
بالتشارك

  
  
  
  
  

الطلبة يحل
   الصف

الزاوية بين العالقة
المحيطية والزاوية

االخرى الجهة من الوتر
تدريبي لمثال عرض

GeoGebra 

 

التالي السؤال كتابة

، الشكل في
 قيمة جد د ،أ عند

   

السابعة الحصة
الراجعة التغذية مرحلة

االفكار السبورة على
وهي السابق للدرس
تعريفها المماسية الزاوية
 الزاوية عالقة

 المحيطية الزاوية
االخرى الجهة من الوتر

  
  
التالي السؤال رسم 

GeoGebra برنامج

 أب االشكال في
 جميع قياس اجد

باستخدام اليها
GeoGebra  

  
  
  

 التدريبات عرض
برنامج باستخدام) 94(

وقت الختصار وذلك
  .السبورة
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  )دقيقة 45( الزمنية المدة ،والمسائل التمارين حل :عشر الثامنة الحصة
   الزمنية المدة  الطالب نشاط   كمعلم مدخالتي  المستخدمة والمصادر المراجع

 امتحان عقد يتم الحصة بداية في
   السابقين الدرسين في يومي

 والمسائل التمارين عرض
   جيبرا جيو باسخدام  95 صفحة

   العمل ورقة على االجابة 

   السبورة على االمتحان المعلم يكتب
 باستخدام االسئلة بعرض  المعلم يقوم

 الطلبة وتكليف ،جيوجيبرا برنامج
 مرة البرنامج باستخدام السؤال بحل
 باستخدام الدفتر على حله ثم ومن
 الى االنتقال ذلك وبعد .الهندسة علبة

  .يليه الذي السؤال

   االمتحان على االجابة
  

 التمارين الطلبة يحل
 ثم ومن البرنامج باستخدام

 الهندسة علبة باستخدام الحل
   والدفتر

   دقيقة 15
  

  دقيقة 30
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ة من قبل الباحثة لوحدة الدائرة الصف التاسع عدالتعليمية الم الوسائل: )19(ملحق 
  االساسي

  

  المقدمة
التعليمية بأشكالها  المتنوعة تقدم للبشرية خدمة عظيمة في فهم مواضيع الرياضيات  الوسائل

تعمل على تقليل مستوى تجريدها بجعلها  ألنهاذلك  ؛واكتساب المهارات  الرياضية تلفةالمخ
أكثر واقعية وقريبة من  ضياتفهي تجعل مادة الريا ،محببة وقابلة للفهم والدراسة والمتابعة

  )2001 ،مقدادي(الحياة اليومية للناس 
ياضيات وخاصة وحدة الدائرة للحاجة الملحة الستخدام الوسائل التعليمية في تدريس الر ونظراً

قبل التربويين الى ضرورة استخدام الوسائل  منوالدعوة المستمرة  ،للصف التاسع األساسي
رأيت ان اقوم  ،التعليمية في توضيح المفاهيم الرياضية  والهندسية وتقريبها ألذهان الطلبة
وأن تقدم العون  ،بتصميم وسائل تعليمية آملة  أن تحقق األهداف التي صممت من أجلها

لزميالتي وزمالئي معلمي المدارس وخاصة معلمي الصف التاسع األساسي في تقريب المفاهيم 
وأشير ان هذا الجهد المتواضع ليس شامالً لجميع الوسائل  ،الطلبة نالرياضية والهندسية ألذها

ت  في هندسة الممكنة فقد  تناولت فيه مثالين لوسائل تعليمية مقترحة لتوضيح مفاهيم ونظريا
التاسع ابتكار وسائل اخرى في  الصفمع اعطاء الفرصة لزميالتي وزمالئي معلمي  ،الدائرة

  .هذا المجال
 ،أن اقدم هذا الجهد المتواضع عله يكون عونا للطالب والمعلم في دراسة وحدة الدائرة ويسرني

وفيما يلي تفصيل  ،الن التعليم بهذه الوسائل يخلق الدافعية والميل االيجابي لتعلم الرياضيات
  :التعليمية األولى الوسيلة :من قبل الباحثة مةللوسائل التعليمية المقترحة والمصم

  
  
  
  
  
  
  

 ،دائرةهذا النموذج يعطي الطالب فكرة عن أوضاع الخط المستقيم بالنسبة لل :من الوسيلة الهدف
  :فهو يساعده  في فهم و تمييز  الموضوعات  التالية

  الدائرة  مماس ،الدائرة قطر ،الدائرة وتر
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والوتر  القطرالنموذج في بداية الحصة بحيث يقوم الطالب بتمثيل  هذهللمعلم ان يستخدم  ويمكن
 .والمماسوفي نهاية الدرس للتفريق بين القطر والوتر  ،كمراجعة لهذين المفهومين

وهي مزيج مابين الكرتون المقوى و (اعداد هذا النموذج من مادة البولكان  تم :الصنع طريقة
باإلضافة الى استخدام  .سهلة االستخدام وتدوم لفترة طويلة منوهي مادة رخيصة الث )البالستيك

 لقطعةتحريك ا منقطع من الخشب لتمثيل الخط المستقيم وبرغي متحرك لتمكين الطالب 
  .بسهولةالخشبية 

بتحريك  لكبالنسبة لدائرة وذ لمستقيمللطالب ان يمثل اوضاع الخط ا يمكن :االستعمال طريقة
حيث تمت كتابة اسم كل  ،بالنسبة للدائرة في كل مرة المستقيمالقطعة الخشبية التي تمثل وضع 
لقطعة حيث يمكن للمعلم ان يتابع الطالب في أثناء تحريك ا ،خط مستقيم على القطعة الخشبية

في  حهيتابع الطالب زميله ويقوم بتصحي وكذلك ،الخشبية وتمثيل الخط المستقيم بالنسبة للدائرة
  .حالة الخطأ

   الثانية التعليمية الوسيلة
  

  
  
  
  
  

المماس لدائرة يكون عمودياً  :النموذج صمم لتوضيح النظرية التالية هذا :من الوسيلة الهدف
الواصلة بين   مستقيمةعلى نصف القطر عند نقطة التماس  باإلضافة الى أنه يضح أن القطعة ال

  .القياس احيةمركز الدائرة ونقطة التماس هي أقصر قطعة مستقيمة من ن
  .هذا النموذج من نفس المواد الخام التي صنع النموذج األول صنع :الصنع طريقة

وبعد استخدام النموذج األول  وتحقيق  ،المماسأن يشرح المعلم مفهوم  بعد :االستعمال قةطري
المماس لدائرة يكون  :يستخدم المعلم هذا النموذج وذلك لتوضيح النظرية التالية ،هدفه التعليمي

بحيث يقوم الطلبة بايجاد قياسات اطوال القطع  ،عمودياً على نصف القطر عند نقطة التماس
والمماس   )نصف القطر(ستقيمة وإيجاد قياس الزاوية المحصورة بين القطعة المستقيمة الم

السابقة ليس بالطريقة  النظريةباستخدام هذه النموذج يكون قد اثبت الطالب  ،واثبات انها قائمة
   .الجبرية فقط انما ايضا باألداء العملي
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  )Geo Gebra( الطالب الستخدام برنامج دليل: )20(ملحق 
  

 برنامج مع التعامل لكيفية  العملي الدليل  لكم اقدم الطالبة عزيزتي الطالب عزيزي
GeoGebra مبسطا يكون ان ارجو الدائرة وحدة بمحتوى المتعلقة والمفاهيم الدائرة رسم في 

 حسن لكم شاكرة للتوضيح مراجعتي أرجو نقطة أي وضوح عدم حالة وفي,  لكم وسهال
  .تعاونكم

  
  
  
  

  :التالية الخطوات نتبع  المركزية والزاوية المحيطية الزاوية لرسم اوال
  :التالي المثال نرسم

  
  GeoGebra  البرنامج تختار ابدأ قائمة من اوال

  
  :التالي الرسم يظهر) ونقطة بمركز محددة دائرة( االمر على الضغط عند
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  :يلي ما نتبع مستقيمة قطعة رسم

  
  :التالي االمر القائمة من ونختار الدائرة محيط على نقاط نحدد المحيطية الزاوية لتحديد اما

  
  :التالي الرسم لنا يظهر اآلن

  
  :يلي ما القائمة من نختار زاوية لرسم اما

  
   :المركزية الزاوية رسم حالة في الخطوات نفس ونتبع الدائرة نرسم واآلن

  

pq7> � ه,�  .ا�Cاو�� ��

� <��م *	�]�� ا!ول ا�9�7  *�n د�	ا�9�7 < 
:>Tا�  

pq7> � ه,��� ��DO �6����� Vوذ� ���	ع ��P@ا �او�Cا�  ,
V�rوآ  ���� '.> �Dر ا��
  ا��ا�8ة وأو

  ا��ا�8ة �	�U�- p ا��ا�O� ا�,�ط ��	���
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 اضالع بتحديد وذلك(تلقائيا القياس لنا يظهر السابق االمر على نضغط :الزاوية إليجاد :ثانيا
 القائمة لنا تظهر right click ونضغط الزاوية على المؤشر نضع اخفائه حالة في)  الزاوية
   منها نختار التالية

  

  
  ):مستقيمة قطعة( القطر ونصف  الوتر طول إليجاد :ثالثا

  :التالي المثل نرسم
  :سم 3 قطرها ونصف سم 5 وترها طول دائرة ارسم
  :والوتر القطر نصف ورسم الدائرة رسم في السابقة الخطوات نتبع

  
     القطر ونصف الوتر قياسات لنا تظهر

  
  
  
  
  
  
  

   

رJsء ات او ��Cاو�� ا���س وإ 1�  ا! �ى ا���

رJsء ا ���,.� ا����6� وإ 1

 ��* pq7ا� U�- ��د،ُ*�� ا�	> ��Dا�� � ا��6اد ا�����6J6� وذ�V ر
���	�* J��> �Jm�I ,� J��O �8��
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   الدائري الرباعي الشكل  رسم:رابعا
   :االولى الطريقة :طريقتان

 برسم النقاط بين بالتوصيل ونقوم الدائرة على النقاط وتحديد رسم في السابقة الخطوات نتبع
 شكل لنا يتحدد وبالتالي ،المستقيمة القطع رسم في  السابقة الخطوات حسب المستقيمة الفطع
   دائري رباعي

   :الثانية الطريقة
  السابقة  الخطوات في كما دائرة نرسم .1

  الدائرة على نقاط اربع نحدد .2

  :التالي االمر الى نذهب .3

  
  

 الرباعي الشكل لنا فيظهر النقاط جميع الى وباستمرار النقاط من نقطة أي على نضغط  .4
 :يلي كما الدائري

 

  
  

  :يلي كما  الدائري الرباعي الشكل في الخارجة الزاوية لرسم
    السابقة الخطوات في كما الدائري الرباعي الشكل نرسم .1
 نقاط احدى من نقطة نحدد الدائري الرباعي الشكل من الخارجة الزاوية ولرسم .2

  )رأس نقطة( الدائري الرباعي الشكل

 :التالي األمر نتبع .3

  

ر�H> M� �68  �9�7 ا��
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 أخرى ونقطة الدائري الرباعي الشكل رؤوس احدى مابين الواصل المستقيم الخط نرسم

   الدائري الرباعي الشكل في )الثاني الرأس(
 نقطة امر من السابقة الخطوات في كما المرسوم المستقيم الخط على نقطة نضع .4

  عنصر على

 :التالي الشكل لدينا ينتج .5

  

  
  

 زوايا جميع قياسات لك تظهر الدئري الرباعي الشكل على بالفارة  اضغط  :هامة مالحظة
  :الشكل في كما. الدائري الرباعي الشكل

  
  :الدائرة في المماسات لرسم :خامساً
  :التالي المثال نرسم
  .الدائر لهذه مماس وارسم  م مركزها  دائرة ارسم
  الدائرة رسم في السابقة الخطوات نتبع .1

 

 :التالية القائمة من الدائرة محيط على نقطة نعيين .2

  

���> �D�> U�- p�	� ا��ا�8ة  

'.> �ر ������ M��D�,*  
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 :يلي ما نتبع للدائرة المماس لرسم .3

   على نضغط  الدائرة خارج النقطة تعيين بعد
  

  
  

 محيط على بتحديدها قمنا التي النقطة على نضغط ثم اوال  الدائرة محيط على نضغط
  :التماس نقطة هي تكون بحيث  الدائرة

  
  
  
  

  :الدائرة خارج نقطة من مماسان لرسم :خامسا
  السابقة الخطوات خالل من الدائرة نرسم   .1

 :التالية  الدائرة خارجة ونرسمها القائمة خالل من نقطة نعين .2

 

  
  
  

   


 


 

 

� 
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   القائمة من نختار المماس لرسم
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Abstract 

The study aimed to compare the teaching (The circle unit) by using 

GeoGebra program and Instructional Aids and the traditional way of 

teaching based on achievement of ninth grade students in Nablus schools. 

The study tried specifically to answer the question: 

What's the effect of using GeoGebra program and Instructional Aids 

on  direct and the retention on the achievement of students of ninth grade in 

the unit of circle in math book? 

To answer the study's question and test the hypothesis, the study was 

conduct the question experemental approach which means the population 

of this research were all the ninth grade students in Nablus, they were about 

(3807), and the sample was applied on(188) students from Al-kendy 

Secondary Boys School, Bait Dajan Secondary Boys School and Bait 

Dajan Secondary Girls School. 

The sample was divided into two groups' the treatment group and the 

compared group. The treatment group had studied the circle unit in the 

math book in the ninth grade by using the teaching methods. While the 

compared group had studied the unit by using the traditional approach of 
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teaching in the first semester 2012\2013. The researcher applied this tool of 

study: 

- A pre-Test to measure the equivalence between the two groups (the 

treament and the compared control). The consistency and the certainty 

have been verified by using the Kuder-Richardson 21. The value was 

(0.74). 

- A direct Test to measure the achievement of the students at the studying 

the circle unite. And the consistency and the certainty were calculated 

by Kuder-Richardson21 formula; the value was (0.83). 

- Retention test To measure the achievement of the students after ten days 

of studying the circle unite to know the affect average of teaching. The 

certainty has been verified and the consistency has been calculated by 

using Kuder-Richardon formula 21. The value was (0.85), and the data 

were analyzed using the T-test  for the two independent groups ,T-test 

for Paired groups. 

To study the hypothesis the data were analyzed by using SPSS. The 

result of the study: 

1-Ther is significant statistical difference between the average grades of 

ninth students who used GeoGebra program and the instructional aids to 

learn the circle unit and the average grade of ninth students who used and 

the traditional way to learn the circle unite based on the achievement of 

the post-test.the result were in favor to the treatment group; the average 
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of the treatment group was higher than the average of the compared 

group. 

2- There is a significant statistical difference (α=0.05) between the average 

grade of students of ninth grade who were thought the circle unit by using 

GeoGebra program and the instructional aids (the treatment group), and 

the compared group who were thought the circle unite by using the 

traditional way of teaching based on direct achievement. The result was 

in favor to the treatment group.  

3- There is a significant statistical difference(α=0.05) between the average 

grade of students of ninth grade who were thought the circle unit by using 

GeoGebra program and the instructional aids (the treatment group), and 

the compared group who were thought the circle unit by using the 

traditional way of teaching based on retention achievement.the result 

were in favor to the treatment group. 

4-There is a significant statistical difference (α=0.05) between the average 

grade of students of ninth grade who were thought the circle unit  by 

usingGeoGebra program and the instructional aides (the experimental 

group) based on retention test and direct test. The results were in favor to 

the retention test. 

5-There is a significant spastically (α=0.05) between the average grade of 

students of ninth grade of students of ninth grade who were thought the 
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circle unite by using the traditional way (control group) based on 

retention  test and direct test. The results were in favor to the direct test. 

The recommendation: 

On the basis of the result, the researcher placed several 

recommendations: 

1-To get benefit from the result of the research, it appears the effect 

(Geogebra) program on the student's achievement. 

2- To do studies to show the affect of Geogebra program on the student and 

the teacher or in another educational  scheme on connection to 

mathematic curriculum because it has  appositive benefit to support the 

culture of using computer in teaching in general and in using the 

computer in teaching math especially. 

3- The necessity of do certification to math teacher to teach them how to 

use Geogebra program to teach math because it support the math 

curriculum. 




