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  اإلهداءاإلهداءاإلهداءاإلهداء

نحن اليوم والحمد هللا  ن يد وقاسينا أكثر من هم وعانينا الكثير من الصعوبات وهانا بأكثر مأبد

  نطوي سهر الليالي وخالصة مشوارنا بين دفتي هذا العمل المتواضع

  ..اليكم يا من كنتم عونًا لي 

  والدي العزيز.... مني أن أرتقي سلم الحياة بحكمة وصبر لّ إلى من دفعني في طريق النجاح وعَ 

  ةالدتي العزيز و ..ااكت سعادتي بخيوط منسوجة من قلبهلينبوع الذي ال يمل العطاء إلى من حإلى ا

  أختي الغالية اآلء.. إلى صديقة دربي وتوأم روحي 

 إخواني وأخواتي ..... إلى من حبهم يجري في عروقي ويلهج بذكراهم فؤادي

  .صديقاتي وزميالتي.... .نحو النجاح واإلبداع سرنا سويًا ونحن نشق الطريق معاً  إلى من

.... ت من أسمى وأجلى عبارات في العلمإلى من علمونا حروفا من ذهب وكلمات من درر وعبارا

  .إلى أساتذتنا الكرام

  .أخي محمد وأخي فراس لكم مني خالص المحبة والتقدير....وقبل أن أمضي 

  الباحثة
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  الشكر والتقديرالشكر والتقديرالشكر والتقديرالشكر والتقدير

، نه وسهل لي المسير في دروب العلم، وأمدني بعو  ةباطنسبغ علي نعمه ظاهرة و الحمد هللا الذي أَ 

فبتوفيق من رب العالمين ظهر هذا العمل إلى حيز الوجود ، وأرجو من اهللا العلي القدير أن يكلله 

  .بالفائدة والنفع للجميع 

وردًا للفضل إلى اهل الفضل ، وعرفانًا بالمعروف والجميل ، أتوجه بالشكر إلى الدكتور سهيل 

ة المشرف على هذه الرسالة الذي لم ُيضّن عليّ  بكل ما يحتاج اليه طالب علم فلوال ارائه صالح

  .السديدة وتوجيهاته القيمة لما خرج هذا العمل إلى النور

آيات الشكر والعرفان إلى أعضاء لجنة المناقشة المتمثلة كما ويزيدني فخرًا على فخر ، أن أبث 

  .ح ياسين والدكتور وجيه ضاهر لمالحظاتهم وارشاداتهم القيمةبالدكتور فطين مسعد والدكتور صال

، وجادوا علي زجي شكري وتقديري إلى المحكمين الذين حكموا أدوات الدراسةوال يفوتني أن أُ 

من دكاترة ومشرفين ومعلمين أخص بالذكر منهم المعلمة دعاء عواد والمعلمة  بالتوجيه واإلرشاد،

  .سر الساحليأماني الشملة واالستاذ يا

إدارة مدرسة ابن الهيثم االساسية للبنين وٕالى المعلم المشارك األستاذ هشام بني مطر كما وأشكر  

  .على مجهوده النجاح تطبيق هذه الدراسة

  .إليهم جميعًا، وٕالى من سقط من الذاكرة سهوًا أسمى آيات الشكر والتقدير

  ةالباحث
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على تحصيل  Sketchpadهدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام برنامج سكتش باد 

رياضي لديهم في محافظة وعلى مفهوم الذات ال ،طالب الصف التاسع األساسي في الرياضيات

  :تيجابة عن السؤال الرئيس اآلابلس، وتحديدًا حاولت الدراسة اإلن

ومفهوم الذات  ،في التحصيل في الرياضيات  Sketchpadما أثر استخدام برنامج سكتش باد 

  الرياضي لدى طلبة الصف التاسع األساسي في محافظة نابلس؟ 

اســــتخدمت الباحثــــة المــــنهج شــــبه التجريبــــي ، اتهاجابــــة عــــن ســــؤال الدراســــة واختبــــار فرضــــيولإل

تقسـيمهم إلـى  تـمّ و والمنهج النوعي، وُطبقت الدراسة على عينة من طالب الصـف التاسـع األساسـي، 

ألخرى ا، و  Sketchpadدرست محتوى وحدة الدائرة باستخدام برنامج  تجريبية إحداهمامجموعتين؛ 

) 2014-2013(، وذلك في الفصل األول من العام ضابطة درست الوحدة نفسها بالطريقة التقليدية

  : ةآلتيعلى عينة الدراسة األدوات ا وقد ُطّبقت

لقياس تحصيل الطلبة بعد االنتهاء من دراسة وحدة الدائرة، وقد تم ، اختبار تحصيل بعدي .1

وتم حساب معامل ثباته، فكانت قيمته  ،التحقق من صدقه عن طريق عرضه على محكمين

)0.83.( 

 Sketchpadلقياس الذات الرياضي قبل استخدام برنامج  ؛مفهوم الذات الرياضي مقياس .2

 ).0.94(وحساب معامل ثباته، فكانت قيمته وبعده، وقد تم التحقق من صدقه بالمحكمين 

حول استخدام برنامج  ،بآراء طالب الصف التاسع األساسي ومعلمهم انالمقابلة المتعلقَ  ؤاَال سُ  .3

Sketchpad  حدة الدائرة، وقد حصلت الباحثة على اإلجابات من خالل اللقاء الميدانيفي تعّلم و. 
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 يمتوسط في الفرق داللة األحادي المصاحب؛ لفحص التباين عولجت البيانات باستخدام تحليلقدو 

 Pearson(تحصيل المجموعتين الضابطة والتجريبية، وباستخدام معامل ارتباط بيرسون 

correlation coefficient (حص العالقة بين التحصيل الدراسي ومفهوم الذات الرياضي،  وقد لف

  :  توصلت الدراسة إلى النتائج التالية 

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

المجموعة ( Sketchpadاستخدام برنامج الصف التاسع األساسي الذين درسوا وحدة الدائرة ب

المجموعة (وطالب الصف التاسع األساسي الذين درسوا نفس الوحدة بالطريقة التقليدية ) ريبيةالتج

 . في الدرجة الكلية الختبار التحصيل البعدي ولصالح المجموعة التجريبية) الضابطة

ن متوسطي مفهوم الذات بي) α=0.05(يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .2

 Sketchpadالتاسع األساسي الذين درسوا وحدة الدائرة باستخدام برنامج  الرياضي لطالب الصف

وطالب الصف التاسع األساسي الذين درسوا نفس الوحدة بالطريقة التقليدية ) المجموعة التجريبية(

 .على مقياس مفهوم الذات الرياضي ولصالح المجموعة التجريبية) المجموعة الضابطة(

بين التحصيل ) α=0.05(داللة إحصائية عند مستوى الداللة ارتباطية ذات  يوجد عالقة .3

، وهي عالقة موجبة فكلما زاد ومفهوم الذات الرياضي لطالب الصف التاسع األساسي ،الدراسي

 .مفهوم الذات الرياضي لدى الطالب زاد تحصيلهم

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

خصوصًا الوحدات  ،في تعليم مناهج الرياضيات Sketchpadباستخدام البرنامج الهندسي 

كما وتوصي بتقديم دورات تدريبية لمعلمي الرياضيات  الهندسية في جميع المراحل التعليمية،

كطريقة لتعليم الطالب  Sketchpadلتوعيتهم بأهمية استخدام برنامج  ؛والمشرفين التربويين

دسة، وكيفية استخدام البرنامج في التدريس لما أظهرته نتائج هذه الدراسة من دعم منهاج الهن

 .ووسيلة مناسبة لدعم استراتيجيات تدريسها ،الرياضيات
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  الفصل األول 

  )  خلفيتها وأهميتها(مشكلة الدراسة 

  : المقدمة  1:1

تعتمـد أن  فإنهـا ال بـدّ العلوم وخادمتها، فالمعرفة اإلنسـانية مهمـا تنوعـت  ةتعد الرياضيات سيد

فـــن أو تخصـــص إال وكانـــت الرياضـــيات ، ولـــيس هنـــاك علـــم أو ىخـــر أأو  ةعلـــى الرياضـــيات بطريقـــ

إتقـان أي علـم وصـقله يـرتبط  نّ إاضيات الصديق الـوفي لإلنسـان، إذ مفتاحًا له، وبذلك أصبحت الري

  .كبيرة بقدر الرياضيات التي ينتفع بها الفرد ةبدرج

يسـبق  والزخم الهائل المتراكم الذي لـم ،للحداثة العلمية والتقنية التي يشهدها العالم اليوم ونظراً 

له نظير، والذي شمل كافة ميادين العلوم اإلنسانية والطبيعيـة والتطبيقيـة، فقـد حظيـت التربيـة بالقـدر 

بعـد جيـل،  األوفى من هذه العلوم التي عملت على استيعابها واسـتثمارها فـي األجيـال المتتاليـة جـيالً 

لســائدة، طالــت المنــاهج ممــا أحــدث توجهــات وتطــورات تكنولوجيــة فــي كثيــر مــن المفــاهيم التربويــة ا

  ).2011الفريجات، (الدراسية وطرق التدريس 

تطــوير والتحــديث الرياضــيات وتطبيقاتهــا ُمنحــت قــدٌر مــن ال والمتتبــع للحداثــة العلميــة يجــد أنّ 

الرياضيات  أنّ  خصوصاً ، كافة المجاالترات والتغيرات التي حدثت في التطو  مععلى نحو يتماشى 

م يؤكــد علــى جوانــب إنســانية أســلوب تعّلــ ة علميــة جديــدة، ولكنهــا أيضــاً المعاصــرة لــم تعــد مجــرد مــاد

وعلميــة فــي غايــة األهميــة، وبــذلك أصــبحت النظــرة الحديثــة لتــدريس الرياضــيات تركــز علــى المعرفــة 

تضــح مـــن خــالل فهــم الطالـــب لألفكــار الرياضــية والعالقـــات المتداخلــة بــين تلـــك تالتــي  ؛المفاهيميــة

يـــدل علـــى المعنـــى، وبالتـــالي البـــد مـــن إعـــادة النظـــر فـــي طـــرق  طهـــا ربطـــاً األفكـــار والقـــدرة علـــى رب

أبـو زينـة، (وتقويم تحصيل األهداف بما يناسب التغير الذي حصل على مـادة الرياضـيات  ،التدريس

2010(.  

وبخاصة في تعليم الرياضيات ظهـور  ومن ضمن التوجهات العالمية الحديثة في التعليم حالياً 

ممـا أّدى إلـى تغييـر جـذري كافة،  عناصر العملية التعليمية والتربوية وتأثيره على  م االلكترونيالتعلّ 
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 مثمـروٕاعـدادهم للتواصـل والتفاعـل ال الطلبـةفي العملية التعليمية، وتطلب ذلـك ضـرورة سـرعة تأهيـل 

 ، وانسجامًا مع ذلك فقد دعا المجلـس الـوطني األمريكـي)2012محمود، (لكتروني مع ثورة التعّلم اإل

إلـى ) (National Council of Teachers of Mathematics -NCTMلمعلمـي الرياضـيات 

تطـــوير اســـتراتيجيات تـــدريس الرياضـــيات مـــن خـــالل تـــوفير التكنولوجيـــا لدراســـة الرياضـــيات، ممثلـــة 

بالحاسوب وبرمجياته المختلفة، بحيـث يـتمكن جميـع الطلبـة مـن تلقـي بـرامج تعليميـة فـي الرياضـيات 

م الطلبــة مــن خــالل تجســيد األفكــار عــاٍل، وذلــك لمــا تــوفره التكنولوجيــا مــن دعــم تعلّــوعلــى مســتوى 

الرياضــية بصــور مرئيــة عــالوة علــى تســهيل عمليــة تنظــيم وتحليــل البيانــات وتنفيــذ الحســابات بدقــة 

  ).NCTM, 2000(وكفاءة 

التربـوي مـن أنـواع التجديـد  توظيـف الحاسـوب فـي تعلـيم الرياضـيات يعـد نوعـاً  ومن المؤكد أنّ 

الــذي يحظــى باهتمــام متزايــد مــن صــناع القــرار علــى المســتويات المختلفــة وبخاصــة علــى المســتوى 

ــم الرياضــيات وتعليمهــا، وإلوذلــك إلحــداث تغيــرات جذريــة  ؛التربــوي يجــاد نمــط تعليمــي يتســم فــي تعّل

الراضـي، (همهـا بالمرونة والكفاءة والفاعلية، لمـا لـه مـن أهميـة فـي تقريـب المفـاهيم الرياضـية وبنـاء ف

 يغلــبفــي مــادة الرياضــيات التــي  خصوصــاً  ،، فالحاســوب وبرمجياتــه وســائل تعليميــة فعالــة)2010

فـي  إيجابـاً ّن توظيفه في أداء كثير من المهام الرياضية يسـهم إا الجانب التجريدي للمفاهيم، إذ عليه

لــــى برمجــــة الــــدروس ضــــافة إباإلت، حــــل المشــــكال وومهــــارات التفكيــــر  ،تنميــــة المهــــارات األساســــية

عبـاس والعبسـي، (باستخدام لغات البرمجة التي تتيح للطالب التفاعل مع المـادة التعليميـة المحوسـبة 

2007.(  

ــيم الرياضــيات اســتخدام البــرامج االلكترونيــة  ومــن أبــرز التطبيقــات التكنولوجيــة فــي مجــال تعل

 ؛ميمها وبرمجتهـا باسـتخدام الحاسـوبالتعليمية، والتـي ُعرفـت بأنهـا بـرامج الكترونيـة تعليميـة يـتم تصـ

وتحريكهـــا فـــي  ،شـــكال الرياضـــية والهندســـيةاأل إنشـــاءلتكـــون مقـــررات دراســـية تتـــيح للمـــتعلم الـــتحكم ب

، والخزنــدار، والكحلــوت، عفانـة(كـذلك الــتحكم فـي تغييــر خصــائص تلـك األشــكال  ،اتجاهـات مختلفــة

   ).2011 ومهدي،
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هـذه  وأحـدتعلّـم الرياضـيات وتعليمهـا كثيـرة ومتنوعـة،  والبرامج االلكترونيـة المسـتخدمة فـي    

م، فهـــو وســـيلة البرنـــامج الهندســـي الـــذي يـــدعم تحقيـــق الـــتعلّ " Sketchpad"البـــرامج هـــو ســـكتش بـــاد 

تعليمية تساعد على توضيح المفاهيم األساسية في الهندسة وتمثيلها، وذلك عن طريق رسم األشكال 

ســكتش بــاد  برنــامج دون تعقيــد، كمــا أّن اســتخدامســهلة ائصــها بطــرق الهندســية والتعــرف علــى خص

وفـــي الهندســــة خاصــــة ، فــــي مـــادة الرياضــــيات عامــــة الطلبـــةيســـاعد فــــي تحســـين مســــتوى تحصــــيل 

(Reynolds & Fenton, 2011).  

م الرياضيات مثل سكتش باد في تعلّ  ،ذلك فإن استخدام الحاسوب وبرامجهإلى وٕاضافة 

الرياضي للمتعلمين، فلمفهوم الذات الرياضي دور كبير في تشجيع وتعليمها، يرفع من مفهوم الذات 

لدى الطلبة عندما يتعلمون في ويتحسن مفهوم الذات الرياضي  ،المتعلم وتحصيله وتطوير قدراته

وٕاشراك الطالب في  ،والخيال ،والسيطرة ،والفضول ،بيئة مشجعة لالستقاللية يتم فيها تنمية التحدي

  ).2012العابد والشرع، (ل مسؤولية تعلمه وتحم ،معمليات التعلّ 

أثــره فــي تحصـيل الطلبــة فـي الهندســة وفـي مفهــوم الــذات  ســتخدام برمجيـة ســكتش بـاد،الولعـّل       

إدريـس  :مثـلوأوصت به أخـرى  ،وهو ما حّثت عليه دراسات ،الرياضي لديهم هو ما ُيجدر القيام به

)Idris, 2009(،  وخصـاونة)ك أتـت هـذه الدراسـة لتستقصـي أثـر اسـتخدام علـى ذلـ بنـاءً ، و )2007

وفي مفهوم الـذات الرياضـي  ،برمجية سكتش باد في تحصيل طلبة الصف التاسع في وحدة الهندسة

  . لديهم

  :مشكلة الدراسة  2:1

إّن الطريقة التقليدية المعتمدة على المعلم لم تعد تفي بالغرض المطلوب، ولـم يعـد ممكنـًا تـرك 

دون أن ُتوّظف التكنولوجيـا الحديثـة لمسـايرة التطـورات السـريعة  مراحلها المختلفةالعملية التعليمية ب

فـــي هـــذا العصـــر، لـــذا غـــدا التطـــوير والتحـــديث مـــن خـــالل اســـتخدام التكنولوجيـــا الحديثـــة مـــن أهـــم 

األهــــداف التــــي يســــعى المجتمــــع لتحقيقهــــا لتلبيــــة احتياجاتــــه، ومطالــــب نمــــو المتعلمــــين مــــن أجــــل 

واسـعًا فـي زمـن  بالرغم من أن البرامج التعليمية كثيرة ومتعددة ومنتشرة انتشـاراً النهوض والتطور، و 

  ).2012محمود، (استخدامها بالتعليم ما زال في بداياته األولى  أنّ  إال ،التقدم والتكنولوجيا
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وقد الحظت الباحثة وفرة أجهزة الحاسوب وبرامجه التعليمية في المدارس الفلسطينية، إال أّنهـا 

تواجهـه المـدارس مـن مشـكالت التعلـيم المتمثلـة فـي انخفـاض التحصـيل  مّمامستخدمة بالرغم غير 

لدى الطلبة في المواد الدراسية بصورة عامة، وفـي الرياضـيات خاصـة وهـذا مـا أكدتـه نتـائج دراسـة 

 Trends In International Mathematics and موالعلـو هـات الدوليـة فـي الرياضـيات التوج

Science Study (TIMSS)   ،في الضعف الواضـح لـدى الطلبـة فـي التحصـيل فـي الرياضـيات

الرياضـــيات بــين الـــدول المشــاركة فـــي  فـــي تحصــيل ترتيـــب متــأخرعلــى فلســـطين  طلبــةإذ حصــل 

وثالثـين مـن أصـل خمـس  فلسـطين أربعـةً  فقـد كـان ترتيـبُ ) (TIMSS, 2011 2011دراسـة عـام 

، مما يؤكـد أن )500( وفق مقياس معياري متوسطه )404(وأربعين دولة مشاركة بمتوسط مقداره 

  .الطلبة يعانون من مشاكل حقيقية في التمّكن من المفاهيم والمهارات الرياضية

وعالوة على ذلـك فقـد أظهـرت نتـائج دراسـات سـابقة تناولـت الحاسـوب وبرامجـه التعليميـة مثـل 

 ,Saha( ، وســاها)2011( الغامــديو ، )2011( الجاســرو ، )2010( الحربــيو ، )2010(الرفــاعي

أثر استخدام الحاسوب والبرامج التعليمية علـى تحصـيل الطلبـة مقارنـة بـالطرائق التقليديـة، ) 2010

بضــرورة بحــث اســتخدام بــرامج ) 2013( ثابــتوأبــو ، )2012( مســعود كمــا أوصــت دراســات مثــل

ــــيم الرياضــــيات فــــي فلســــطين، لمــــا لهــــا مــــن ف ــــي تعل ــــة اعلحاســــوبية ف ــــي تحصــــيل الطلب ــــي يــــة ف ف

  .الرياضيات

  :على ما تقدم تتلخص مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس التالي  بناءً و  

فــي التحصــيل فــي الرياضــيات ومفهــوم    Sketchpadمــا أثــر اســتخدام برنــامج ســكتش بــاد

  نابلس؟  محافظةطلبة الصف التاسع األساسي في دى الذات الرياضي ل

  : ليةاألسئلة الفرعية التاالسؤال الرئيس وينبثق من 

فـــي تحصـــيل طـــالب الصـــف التاســـع األساســـي فـــي  Sketchpadمـــا أثـــر اســـتخدام برنـــامج  .1

 وحدة الهندسة؟



6 

 

مفهــوم الــذات الرياضــي لطــالب الصــف التاســع  فــي Sketchpadمــا أثــر اســتخدام برنــامج  .2

 األساسي؟

) α=0.05(ما العالقة بين التحصيل الدراسـي ومفهـوم الـذات الرياضـي عنـد مسـتوى الداللـة  .3

 الصف التاسع األساسي في تعّلم وحدة الدائرة ؟لطلبة 

ما آراء طالب الصف التاسـع األساسـي ومعلمهـم حـول اسـتخدام البرنـامج المقتـرح فـي وحـدة  .4

 الدائرة ؟

  : أهداف الدراسة  3:1

  :تهدف هذه الدراسة إلى 

علــى تحصــيل طــالب الصـف التاســع األساســي فــي مــادة   Sketchpadمعرفـة أثــر برنــامج .1

 .الرياضيات

الـــذات الرياضـــي لطـــالب الصـــف التاســـع مفهـــوم علـــى   Sketchpadمعرفـــة أثـــر برنـــامج .2

 .األساسي في مادة الرياضيات

طــالب الصــف التاســع دى معرفــة العالقــة بــين التحصــيل الدراســي ومفهــوم الــذات الرياضــي لــ .3

 . األساسي في تعّلم وحدة الدائرة

وذلـك مـن  ؛Sketchpadمج تصميم دروس هندسية محوسبة في الرياضيات باسـتخدام برنـا .4

، فقــد أشــارت نتــائج الدراســة إلـــى وزيــادة تحصـــيل الطلبــة ،أجــل النهــوض بالعمليــة التعليميــة

  .Sketchpadبرنامج إيجابية التدريس باستخدام 

  :أهمية الدراسة  4:1

في فلسطين التي  - حسب علم الباحثة  - أهمية هذه الدراسة في كونها الدراسة األولى تكمن      

 طريقة، إذ تقدم وعلى مفهوم الذات الرياضي، على التحصيل  Sketchpadلت أثر برنامجتناو 

 من والمعلوماتية التكنولوجية الثورة ظل في التدريس في الحديثة التربوية االتجاهات مع تتفق جديدة

 سكتش باد وذلك عن طريق استخدام البرنامج الهندسي ،تنمية المفاهيم الرياضية لدى الطلبة أجل

Sketchpad. 
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مضامين  إعادة في األخرى الدراسية والمناهج الرياضيات مناهج واضعيكما وتساعد        

 مادةي معلم، وُتمكن وتطويرها عن طريق دمج التكنولوجيا في التعليم هاوتنظيم الدراسية المقررات

   .Sketchpadاليومية  باستخدام برنامج  دروسهم تحضير إعادة في الرياضيات

لمعلمين ا ودورات إعداد ،وكليات التربية ،المؤسسات التربوية كالمدارسيستفيد من هذه الدراسة      

الــذات الرياضــي مفهــوم وتُنمــي  ،وتــدريبهم، لتطــوير طــرق تــدريس جديــدة تســهل تــدريس الرياضــيات

فــي  Sketchpadبــاحثين آخــرين لتحــري بــرامج حاســوبية مثــل ، كمــا وتفــتح المجــال أمــام للمتعلمــين

  .ل دراسات مستقبليةعم

  :الدراسة اتفرضي  5:1

  : لإلجابة عن أسئلة الدراسة صيغت الفرضيات الصفرية التالية 

بين متوسطي تحصيل ) α=0.05( يوجد فرق ذو داللة إحصائية على مستوى الداللة ال .1

على الدرجة الكلية الختبار التحصيل  وعة التجريبية والمجموعة الضابطة،طالب المجم

 ).Sketchpadتقليدية، استخدام برنامج سكتش باد (تعزى إلى طريقة التدريس ، البعدي

بين متوسطي مفهوم ) α=0.05(ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية على مستوى الداللة  .2

الذات الرياضي لطالب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة، على مقياس مفهوم 

قليدية، استخدام برنامج سكتش باد ت(الذات الرياضي، تعزى إلى طريقة التدريس 

Sketchpad(. 

بين ) α=0.05(ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة  .3

 .التحصيل الدراسي ومفهوم الذات الرياضي لدى طالب الصف التاسع األساسي
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  : حدود الدراسة  6:1

  : ة تتحدد هذه الدراسة بالحدود اآلتي   

  مكانيةالدود حال: أوًال 

مدرسة ابن الهيثم (قتصرت هذه الدراسة على عينة قصدية من طلبة الصف التاسع األساسي في ا

  .من المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم في محافظة نابلس) األساسية للذكور

  زمنية الحدود ال: ثانيًا 

  2013/2014م الداسي تم تطبيق هذه الدراسة خالل الفصل األول من العا   

  موضوعية الحدود ال: ثالثًا 

ول من كتاب الرياضيات المقرر ة على وحدة الدائرة ضمن الجزء األتم تطبيق هذه الدراس .1

 .للصف التاسع االساسي

اقتصرت هذه الدراسة على استخدام المادة التدريبية المعدة من قبل الباحثة باستخدام  .2

 .دائرة للصف التاسع األساسيلتعليم وحدة ال Sketchpadبرنامج 

األهداف التي قاسها اختبار الدراسة تضمنت المستويات الثالث من المجال المعرفي حسب  .3

 NAEP )National Assessment ofالتصنيف العالمي لألهداف التعليمية 

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

 .المشكالت

تحديد مقياس مفهوم الذات الرياضي بالرجوع إلى األدب السابق والدراسات التي تناولت  تم .4

 .مفهوم الذات الرياضي

كما هو معتمد في الدراسات العربية  Sketchpad اعتمدت الباحثة النسخة األجنبية لبرنامج .5

في دليل الطالب التي استخدمت البرنامج، وقامت بترجمة األيقونات واألوامر المستخدمة ُمرفقًة 

   Sketchpad. الستخدام برنامج
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  :الحدود البشرية : رابعًا 

  .في محافظة نابلس الصف التاسع األساسي البتقتصر عينة الدراسة على ط 

  :مصطلحات الدراسة  7:1

  :التالية لمصطلحاتها تعريفات تعتمد الدراسة ال

س المحوسبة في موضوع هو عبارة عن الدرو  :Sketchpad البرنامج الهندسي التعليمي - 

وفق شروط وقواعد  Sketchpadالهندسة التي قامت الباحثة بتصميمها باستخدام البرنامج 

للجزء األول من العام  والبرمجة على وحدة الهندسة من كتاب الصف التاسع المقرر ،التعلم

 .2013/2014الدراسي 

تعليمية من مجموعة هو مقدار ما اكتسبه الطالب من المادة ال:  التحصيل الدراسي - 

المعارف والمفاهيم والمصطلحات التي يكتسبها المتعلم نتيجة مروره بالخبرة من خالل 

لمتعلم في عملية التعليم، ويقاس إجرائيًا في هذه الدراسة بالعالمة الكلية التي يحصل عليها ا

 .قامت الباحثة بإعداده ذياالختبار التحصيلي ال

بقدرته على تعّلم المهّمات الرياضّية وتحقيقها، وثقته  إدراك الشخص:  الذات الرياضي - 

بقدرته على تعّلم الموضوعات الجديدة في الرياضّيات، ومدى اهتمامه ورغبته في تتّبع 

 الذاتوُيعرف مفهوم ). Reyes, 1984, p. 560" (األفكار الرياضّية والتفاعل معها

يحققها الطالب في مقياس مفهوم الذات الرياضي في هذه الدراسة إجرائيًا بأنه الدرجة التي 

 .الرياضي الذي قامت الباحثة بإعداده
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  الفصل الثاني

  ذات الصلةاإلطار النظري والدراسات 

  

  اإلطار النظري  1:2

  ذات الصلةالدراسات  2:2

  ذات الصلةتعليق الباحثة على مجمل الدراسات  3:2

  ت الصلةموقع الدراسة الحالية من مجمل الدراسات ذا 4:2
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات ذات الصلة

إضافة  الرياضيات والهندسة،بتعليم  عالقتهو  الحاسوب،الحديث عن يتضمن هذا الفصل 

تناول تعريف برنامج يكما و ، في الرياضيات إلى شرح بعض البرامج التعليمية وأنماط استخدامها

Sketchpad، الدراسات ذات الصلة بموضوع  ويتطرق الفصل إلى عدد من ،تهوأهم ميزاته وٕامكانيا

  .االدراسة الحالية؛ وذلك لمعرفة ما تم التوصل إليه من نتائج وتوصيات واالستفادة منه

  : اإلطار النظري  1:2

ما الذي أدى إلى زيادة العالقة نظري الرياضيات والحاسوب تناولت الباحثة في اإلطار ال       

تنتقل للحديث عن عالقة الحاسوب بالهندسة، كما وتتناول البرمجيات الحاسوبية، بينهما، ثّم 

من حيث تعريفه ووظائفه وفروع الرياضيات  ،Sketchpadوتتوسع بالحديث عن البرنامج الهندسي 

  . التي يغطيها وأهم ميزاته، كما تستعرض الباحثة مفهومي التحصيل والذات الرياضي

  :ب الحاسو و  الرياضيات 1:1:2

مكنه من تطبيق المبادئ أصبح من الضروري أن تعطى الرياضيات للمتعلم بشكل يُ لقد 

ولتحقيق ذلك  ؛المستقبلية كالتالكتساب المقدرة على مواجهة المش ؛واألفكار والمهارات الرياضية

وٕادراك العالقة بين  ،تؤكد الرياضيات على ضرورة فهم المبادئ األساسية لما يتعلمه الطالب

ولم يعد الحصول على المهارات  اهيم الرياضية والتشديد على حدوث الفهم قبل اكتساب المهارة،المف

بل أصبح اكتساب الطالب القدرة على اكتساب  ،له األولوية تناسب وظائف أو مهن معينة أمراً 

  ).2009حمادات، (العالقات واألنماط وحثه على التفكير والبحث أهم وأجدى 

ال بد من استخدام وسائل تريوية حديثة  ،المطلوب في الرياضيات ولضمان تحقيق الفهم

كافة  ثبت براعته فياستخدام الحاسوب كوسيلة تعليمية قد أ نّ إمعينه للمعلم على أداء عمله، إذ 

فهو  ،اله يوظف بما يناسب التدريس الفعّ نّ إحيث سيما في مجال تدريس الرياضيات،  ، الالمجاالت

ة التجريدية للرياضيات من خالل قدرته على استخدام المؤثرات البصرية يعمل على تخفيف الصبغ
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جبر، (توظيف حواسه المختلفة إلى ودقة وٕاتقان، مما يؤدي بالطالب  والسمعية والحركية بسرعة

على دراسة الرياضيات  لبةلعاب تعليمية تساعد الطأتصميم وُيمكن الحاسوب من ، كما )2007

ستخدم في دراسة الهندسة بكافة مجاالتها بما يوفره من يُ  هأنّ  علىبأسلوب شيق وممتع، عالوة 

 بةستخدم في اإلحصاء، بالتالي فهو يعمل على تشجيع الطله يُ عرض لألشكال والمجسمات، كما أنّ 

  ).2013جرار، (في العملية التعليمية  الةالمشاركة الفعّ على 

 ،شتراكهما في العمليات الحسابية والمنطقيةومما يزيد قوة العالقة بين الرياضيات والحاسوب ا     

 م الخوارزميات المستخدمة في حل المسائل الرياضية، ويضيف شواهين وبدنديخاصة في تعلّ 

 أو ،قد يكون ثابتاً و  ،الحاسوب يستخدم في التعابير الحسابية والمنطقية والتعبير أنّ ) 2010(

الجمع، والطرح، أو : هما عمليات حسابية مثلمن الثوابت والتغيرات يجمع بين أو مزيجاً  ،متغيراً 

كما ويمكن للحاسوب أن يربط بين متغيرات أو  ،)≥(أو ) ≤(يجمع بينهما عالقات منطقية مثل أكبر

  .ORأو   ANDلتكوين جملة خبرية مركبة باستخدام عالقات منطقية ؛تعبيرين منطقيين

  : الهندسة والحاسوب 2:1:2

فهي الرابط الحقيقي للرياضـيات مـع العـالم الفعلي ؛ مهمة للرياضياتدسة من الفروع التعد الهن    

 ،فهي ترتبط بالقدرة على التفكير وهي مادة حيوية وممتعة ؛بما تستخدمه من أشكال ومجسمات

في البرنامج الدراســي لمراحل التعلـيم ً هاماً وتـشغل حيـزا خصائصها مرتبطة بالواقعإضافة إلى أن 

  . كافة

ها تزود المتعلمين بالمهارات األساسية الضرورية للحياة أحد مكوناته األساسية ألنّ  أيضاً  دوتع   

والتعليل  ،والقدرة على حل المشكالت ،واالستكشاف ،مثل مهارات الحس المكاني ،العملية

والتي تعد  ،والقدرة على التخمين، على العكس من المواضيع الرياضية األخرى ،الستنتاجيا

م المعرفية األخرى م معرفية الزمة لفهم جوانب التعلّ كما أنها تتضمن جوانب تعلّ  ،الكاملتجريدية ب

حيث يتم  ؛أداة مهمة لالتصال دوتع). 2005أبو لوم، ( المتضمنة لفروع الرياضيات المختلفة

 ،والمنحنى ،والمستقيم ،النقطة :مثل ،استخدام مفردات لغوية في سياق المصطلحات الهندسية

والمثلث، كما أنها تعد أداة للتسلية وفترة  ،والمستطيل ،والمربع ،والدائرة ،والتوازي ،والتعامد ،ةوالزاوي
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للراحة الذهنية من روتين المسائل الحسابية، فاألنشطة المتصلة بالهندسة تحافظ على االستمتاع 

حة الفرصة أمام وٕاتا ،ومتعة االكتشاف ،للتعليم اإلبداعي تعطي الهندسة مجاالً كما  ،بالرياضيات

تصنيف المجسمات  للمجسمات المحيطة بهم يمكنهم الطلبةفمن خالل رؤية  ،نطالقالتالميذ لال

ومن هنا كان ال بد من استخدام برامج تعليمية ، )2009المليجي، ( ال تتدحرج كونها تتدحرج أو

  .لبةطلمجسمات لتقريب المفاهيم الهندسية للالحركة ل حاسوبية تستطيع توفير مثل هذه

معلمي الرياضيات إلى ضرورة التركيز لفقد دعا المجلس الوطني األمريكي ونظرًا ألهميتها 

المعرفة الهندسية وٕادراك عالقاتها أمران مرتبطان  وذلك ألنّ  ؛على الهندسة في جميع المستويات

على ) (NCTMوأكد المجلس الوطني األمريكي لمعلمي الرياضيات  .ببيئة الفرد وحياته اليومية

لما  ، وخّص بالذكر الحاسوب واآلالت الحاسبةهاوتدريس م الرياضياتأهمية التكنولوجيا في تعلّ 

وتقوم بتنفيذ  ،هاتحليلو وتسهل عملية تنظيم البيانات  ،مرئية لألفكار الرياضية توفره من صور

دعم تعلم الطلبة إضافة لما تقدمه من بيئة غنية بالتعلم الفعال وتهذا  ،الحسابات بدقة وكفاءة عالية

)NCTM, 2000 .(  

في  انم الهندسة يسير التفكير الهندسي وتعلّ  إلى أنّ  "ديانا"وزوجته  "فان هيلل"وقد أشار 

لكل مستوى لغته ومصطلحاته  وأنّ  ،في طرق ونوعية التفكير مستويات متتابعة تتضمن نمواً  ةخمس

لمتعلم ال يمكن أن ينتقل من ا أنّ ) 2011(الخاصة التي يمكن استخدامها، وذكر المشهداني 

واالنتقال من  ،مستوى من هذه المـستويات الخمـسة إال بعـد أن يـتمكن مـن المستويات السابقة له

وليس على العمر  ،يعتمد بصورة كبيـرة علـى الخبرات التعليمية ،المستوى إلى المستوى الذي يليه

ومصطلحاته والعالقـات والمفاهيم الهندسية  ّن لكـل مـستوى لغتـهإحيث  ،الزمني أو مستوى النبـوغ

  .المناسبة له

  :البرامج التعليمية المحوسبة  3:1:2

ترتكز فاعلية التعلم بالحاسوب بالدرجة األولى على فاعلية جودة البرنامج التعليمي 

المستخدم، إذ يعد اختيار وتصميم البرامج التعليمية من أهم الموضوعات التي تواجه التربويين، 

   .يجب توخي الحذر والدقة في إعدادها ثيح
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وتنظم بحيث تؤدي بالدارس إلى  عبارة عن دروس يخطط لها مسبقاً : تعرف البرامج التعليمية بأنها 

الغاية المرجوة من خالل وضع المادة التعليمية في شكل برنامج متكامل من حيث المحتوى والتنفيذ 

  ).2011عفانة وآخرون، (

  :امج الحاسوبية المستخدمة في تدريس الرياضيات أنماط البر  1:3:1:2

فهو يستخدم في  ،يستخدم الحاسوب وبرامجه التعليمية في مجاالت واسعة في الرياضيات

يقوم المتعلم بالتدرب على تطبيق النظريات والقواعد الرياضية والمهارات  إذ ؛التدريب والممارسة

في تقديم تغذية راجعة فورية  أيضاً دم هذه البرامج بطريقة شيقة وفعالة، وتستخ التي تعلمها مسبقاً 

ويستخدم الحاسوب . للمتعلم كما وتستخدم في تقويم نتاجات تعلم معينة، أو وحدة دراسية مقررة

كما ويستخدم  إذ يتيح للمتعلم فرصة التقدم في تعلمه بسرعته الخاصة، ؛أيضا في التعلم الفردي

وتنظيم ظهورها على  ،ء العديد من التحركات عليهاوٕاضفا ،أيضا في رسم األشكال الهندسية

تقان مهارة رسم األشكال اويساعدهم على  ،لبةمما يؤدي إلى وضوح الرؤيا لدى الط ،الشاشة

 ؛تعليمية هادفة في الرياضيات ا، كما ويوفر الحاسوب ألعابصحيحاً  واستخدام األدوات استخداماً 

رات جديدة بشكل ميسر مع مراعاة الجوانب الترويحية واكتساب مها ،م مفاهيم ومبادئ رياضيةلتعلّ 

كما ويستخدم الحاسوب في عمل محاكاة للواقع وتمثيله على  ،والتي تثير الدافعية لديهم ،بةلدى الطل

وبالتالي استنتاج بعض  ،إذ يمكن محاكاة بعض المفاهيم والنظريات الرياضية ،شاشة الحاسوب

مهارة حل المشكالت  بةيعمل الحاسوب على تدريس الطل القواعد والقوانين الرياضية، وأيضا

من المستويات  ُتعدمما يسهل عليهم حل العديد من المسائل الكالمية التي  ،وتعليمهم كيف يفكرون

  ).2011الفريجات، (العليا في الرياضيات 

  :أمثلة على البرمجيات الحاسوبية  2:3:1:2

  :اضية المستخدمة في المدارس ومن األمثلة على البرمجيات الحاسوبية الري

وذلك  ؛صمم من قبل وزارة التربية والتعليم الفلسطينيةهو برنامج مُ : ةبرنامج راسم االقترانات الخطي

إضافة إلى درة عالية على الرسم والتمثيل ويتميز بق ،ات والعمليات الحسابية المعقدةجراءلتسهيل اإل



15 

 

مسعود، (ه مبرمج باللغة العربية من البرمجيات أنّ  ويختلف عن غيره ،رسم اقترانات في مجال معين

2012.( 

فقد أثبت كفاءته في  ،هو أكثر البرامج الهندسية والديناميكية شيوعاً :  Cabri 2 plusبرنامج 

القياسات المختلفة،  ٕاجراءو  ،األشكال الهندسية إنشاءتوفير بيئة هندسية للطالب تمكنه من خاللها 

شكال دون الحاجة إلعادة ى سلسلة متصلة لتلك القياسات أو األتمكنه من الحصول علو كما 

 ).2012البلوي، (أو القياس في كل مرة  نشاءاإل

برنامج حاسوبي مستخدم بشكل واسع في حقل الرياضيات  يهو :  )Mathematica(برمجية 

، ويتمتع اً يعالج البرنامج جميع فروع الرياضيات تقريب إذ والفيزياء والهندسة وغيرها من العلوم،

والمتسلسالت  ،وحل المسائل الجبرية ،والتكامل والتفاضل ،وحل المعادالت ،بإمكانيات الرسم

 ).2012مسعود، (

ليس و لدعم المنهج  ؛هو برنامج مبني على المعايير العالمية للرياضيات :  GeoGebraبرنامج 

ريات والحقائق الرياضية مصمم بطريقة تمكن الطالب من تطوير فهم عميق للنظوهو عنه،  بديالً 

، إكساب الطالب المهارات الرياضية بمجموعة من األدوات التي تسهم في واكتشاف المفاهيم مزوداً 

 ).2013ثابت، أبو (جعل عملية التعليم سهلة وشيقة و 

 إنشاء، الديناميكية التي تعمل علىهو أحد البرامج :  )Sketchpad(برنامج الراسم الهندسي 

وحساب التفاضل  ،والمثلثات ،لجبروا ،الهندسةليل المفاهيم الرياضية في مجال وتح ،واستكشاف

  ),Tarmizi, Mohd & Yunus. 2009) Abu Bakarا وغيره ،والتكامل

في ) Sketchpad  Geometric )G.S.Pوقد قامت الباحثة باستخدام البرنامج الهندسي 

  : يةدراستها وذلك لألسباب اآلت

، وسهولة تحميله في أسطوانات مدمجة وتنزيله على أجهزة Sketchpadتوفر برنامج  .1

 .الحاسوب في مختبر الحاسوب في المدرسة والبيت أيضاً 

 .مالئمة البرنامج ألهداف الدراسة ولوحدة الدائرة التي تّم تطبيق الدراسة عليها .2
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 . يقوناتهولة التعامل مع البرنامج وسهولة أسه .3

وعلى مفهوم الذات  ،ذا البرنامج على التحصيلعدم وجود دراسات حديثة تناولت أثر ه .4

  .الرياضي

  )Sketchpad  Geometric )G.S.Pالبرنامج الهندسي  4:1:2

  : تعريف بالبرنامج  1:4:1:2

الذي قام  Ivan Sutherlandإلى   Sketchpadتعود النسخة األولى من برنامج 

  .1963بتصميمه عام 

م في الواليات المتحدة 1991في عام  للمرة األولى) G.S.P(طرح برنامج وقد تّم 

بعمل برمجي جاد حتى توصل للنسخة   Nicholas Jackiwاألمريكية، وقد قام نيكوالس جاكوي

  .بتدائية منهاإل

استخدام المعلمين لهذا  نّ إ إذ ؛عد من أقوى البرامج التفاعلية في مجال الرياضياتفهو يُ 

جريت العديد من وقد أُ  ،ركز حول المعلم إلى الطالبالبرنامج يسهم في تحويل عملية التعلم من التم

فقد  ،)(Khairiree, 2005 كريري مثل دراسةفعالية هذا البرنامج  أثبتتالدراسات األجنبية التي 

األمر الذي جعلهم يقومون بترجمة هذا البرنامج بلغة تايلندية  ،ثبت فعاليته في المداس التايلنديةأُ 

  .الستخدامها على نطاق واسع 

 برنامج استخدام أنّ  إلى (Ruthven & Deaney, 2005) يينودوتفن ر  أشار كما

G.S.P)  (التي البيئة التفاعلية وتساعد الهندسية للمفاهيم الجيد والفهم التعليمفي  االستمتاع يدعم 

 العالقات والتخمين واستكشاف الحدس على بتهمطل تحفيز على المعلمين (G.S.P) برنامج يوفرها

  .يةالهندس

 إذ م المفاهيم الهندسية،بشكل خاص لتعلّ  تممأداة بناء هندسية، صُ ) G.S.P(برنامج  دويع      

ويعالجون أشياء متعددة عن طريق عمليات متاحة  بةيسيطر فيها الطل ،يجاد بيئة تعلمإيساعد في 
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ى التعرف إل بةلمجموعة من المحددات التي تحكم عمليات استكشاف العالقات، ويتوصل الطل طبقاً 

 على الوظائف العديدة للبرنامج من خالل التنظيم والتفسير والتجربة والخطأ واالستقراء واالستنتاج

)Tat & Fook, 2005.(  

 ،بةوتنمية الروح الحدسية للطل ،على تخفيف الصبغة التجريدية) G.S.P(يساعد برنامج 

  ).2012البلوي، (مه وذلك من خالل مرونته وسهولة تركيبه واستخدا ،وتحسين تفكيرهم

القدرة على : إلى تعريف البرنامج كونه ديناميكي البرمجية) 2007(وقد أشارت خصاونة 

يمكن نقل الشكل  هإنّ ه حالما يتم بناء الشكل فتغيير األشكال الهندسية وتحريكها، كما تعني أنّ 

لتحريك اسمح الطلبة، كما ت هبخصائصه، وهذه السمة الديناميكية تخضع لالكتشاف الذي يجري

  .الحر لألشكال غير المبنية

  : مكونات الواجهة الرئيسة للبرنامج  2:4:1:2

  شاشة الواجهة الرئيسة للبرنامج) 1:2(يوضح الشكل 

  )1:2(الشكل رقم 

 Sketchpadعرض تفصيلي للواجهة الرئيسة لبرنامج 
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ها تضم العديد من األوامر تبدو شاشة الواجهة الرئيسة للبرنامج في ظاهرها  وكأنها بسيطة إال أن

  : التي ُتعالج مجاالت واسعة بالرياضيات فهي تتكون من 

 منطقة العمل .1

 التصاميم إنشاء عليها تميو  ،الرياضية األشكال فيها تظهر التي البيضاء لمنطقةهي ا     

 اناتالبي ونقل ،بينها التنقل وسهولة، الواحد الملف في العمل تعدد مناطق إمكانية مع الهندسية

  .والخصائص الجبرية ،الكائن :ين همارئيس ئينوتتكون من جز  ،آلخر ملف من والتصاميم

  شريط القوائم  .2

يندرج تحت كل منها قائمة من األوامر المنسدلة التي  ،أوامر) 10(يتكون شريط القوائم من      

زوم ، إدراج كائنات ن من القيام بالعديد من المهام نذكر منها حفظ الملف إلستعادته وقت اللمكّ تُ 

مختلفة مثل القطع والخطوط المستقيمة والدائرية والعمودية والمنصفة، وكما تتضمن القوائم العديد 

ذه ه يمكن بواسطة أيضاً من األوامر التي تتحكم في هذه الكائنات من حيث اللون والحجم والشكل، و 

  .ايا وغيرهاالعديد من القياسات مثل الطول والمساحة والزو  إجراءاألوامر 

 شريط األدوات  .3

، فعند الضغط ت التي تؤدي كل منها مهام مختلفةيضم شريط األدوات مجموعة من االختصارا    

 ،هذه األشكال على منطقة العمل مثل الدائرة رسم "الفأرة"طريق على أحد االختصارات يمكن عن 

  .على البرنامجمكن من الكتابة وكذلك تحتوي على اختصار يُ  ،والخطوط ،والمضلعات

  لوحة النص   .4

 اً ومن حيث كونه غامق ،مكن لوحة النص من التحكم في النص المكتوب من حيث لونه وحجمهتُ   

  . أو مائالً 
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  عن غيره من البرامج األخرى   Sketchpadالتي ينفرد بها برنامج  مكاناتاإل 3:4:1:2

 .Wordالنسخ واللصق من ورقة العمل إلى  .1

 .إلى ورقة العمل  Wordالنسخ واللصق من  .2

 .تنفيذ أمر الجدولة النشطة التفاعلية لبيانات منشأة .3

 ).Polar( صور عنصر بانسحاب قطبي يجادإ .4

 .إمكانية إضافة روابط تشعبية في المستند .5

  ) Sketchpad(الوظائف التي يوفرها برنامج  4:4:1:2

على االنتشار بشكل واسع األمر الذي ساعده  ،بالعديد من الوظائف Sketchpadيتمتع برنامج    

العديد من  في كتابه) Maragos, 2004( ماراجوس وقد أورد ،واستخدامه في مجاالت الرياضيات

  : نذكر منها  Sketchpadالوظائف لبرنامج 

منشأ دقيق ألي بناء سواء في األشكال أو القياسات فهو  Sketchpadُيعد برنامج :  دقة البناء.1

م لبناء الهندسة اإلقليدية، عالوة على ذلك يوفر الدقة في الرسوم، فإنه يدعم المسطرة التي تستخد

 .يحتفظ بنفس سمات الشكل عند نقله من مكان إلى آخر مع دقة بالقياسات

تساعد ديناميكية البرنامج حيث  ،البرنامج كأداة للبرهنة في حصة الرياضيات ُيستخدم:  التصور.2

فرصة البناء وٕاعادة النظر بالشكل بصورة  لبةويعطي الط ،افي معرفة المقصود في حقيقة مالطلبة 

إذ يسمح من التحقق من االختالف  ؛مستمرة، والتصور في حد ذاته أداة قوية لحل المشكالت

 . لمهارات التفكير التحليلي أيضاً وهو مهم  ،والتشابه دون وسيط بينهما

 كالتاهين والتعاريف والنظريات ومشتعطى في الهندسة التقليدية البر :  التنقيب واالستكشاف. 3

مناسب  يدة عن اإلبداع، وهذا البرنامجلكنها ال تواجه اكتشاف عالقات هندسة بع ،يتعين إثباتها

األمر الذي جعله محط أنظار الباحثين  ،يسرتمامًا الستكشاف واكتشاف العالقات بشكل مُ 

  .والتربويين الستخدامه في التدريس
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تحويالت بصرية مباشرة أمام المتعلم، فهو يساعد في  Sketchpadنامج يوفر بر :  التحويالت. 4

 ).االنسحاب والدوران واالنعكاس(مثل التحويالت الهندسية  ،متحركةالتحويالت ال

 ، ولكن قد يكون هذا التحرك سهًال ومباشراً لُمتعلم تخيل نقطة تتحركيصعب على ا:  المنطق. 5

در على وصف المكان من مسار نقطة أثناء انتقالها، ويتمتع إضافة للحركة فهو قاعلى البرنامج، 

 .ؤهبميزة تتبع مكان أي كائن إلظهار كيف يتم إنشا

من خالل السحب والرسوم المتحركة محاكاة  وفر البرنامج الهندسي الديناميكيي:  المحاكاة. 6

  .الشكل األصلي وتقليده

  :  Sketchpadاد فروع الرياضيات التي يغطيها برنامج سكتش ب 5:4:1:2

بأنه يعالج الموضوعات الهندسية  Geometer’s Sketchpadقد يبدو من تسمية البرنامج     

 ،والقطوع المخروطية ،ولكّنه يملك العديد من الميزات األخرى التي تستخدم لتعّلم الجبر ،فقط

) Gulati,2006(تي وقد تناول جوال ،والمشتقات ،والتربيعية ،والمعادالت الخطية ،والنسب المثلثية

  : بعض الموضوعات التي يعالجها البرنامج 

 امتميز  اوُيعد برنامج ،مجاالت واسعة بالهندسة Sketchpadيغطي برنامج : الهندسة  .1

فت على أنها نقطة تتحرك حول دائرة ذلك االقترانات المثلثية التي ُعرّ  ومثالالكتشافها، 

نقطة تتحرك في األرباع األربعة في المستوى الوحدة، ويمكن بسهولة إثبات كيف أن هذه ال

من ربع آلخر كما يتضح ) جا ، جتا(وكيف تتغير إشارة االقترانات المثلثة مثل  ،الديكارتي

 ) :2:2(شكل المن 
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  )2:2(الشكل 

 االقترانات المثلثية وتغير إشارتها من ربع آلخر

  
إذ يعمل البرنامج على  ،ندسيةفي التحويالت اله Sketchpadمكن استخدام برنامج يُ    

، إذ يمكن ي الذي ال يعطي الصورة بشكل واضحالتخفيف من استخدام ورق الرسم البيان

لمراقبة  المجال للطلبةرسم االقترانات المثلثية مثًال، وُيعطي  Sketchpadبواسطة برنامج 

رة حية تغير تمثيل الشكل بتغيير االقتران في صو يالتحويل الهندسي، ومالحظة كيف 

  ) :3:2(شكل الومالحظة كما يتضح في 

  

  )3:2(الشكل 

  التحويالت الهندسية في صورة حية ومالحظة
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، وقيمــة الحــد األعلــى والحــد األدنــى، المجــال والمــدىمكــن للطلبــة مــن خــالل هــذا لشــكل مراقبــة ويُ    

  .بيانيةوالمقارنة بين مختلف الرسوم ال ،واالستمرارية واالنقطاع من المنحنى والتماثل

 ،األضــــالعمتــــوازي و  منحــــرف،الشــــبه مكــــن رســــم األشــــكال الرباعيــــة الخاصــــة مثــــل كمــــا ويُ        

يجـاد قياسـات وإ  ،األشـكال الرباعيـة غيرهـا مـن عن لها خصائص التي مربعالو  ،نمعيّ والستطيل، والم

 ،البرنــــامج فــــي عــــرض هــــذه األشــــكال إمكانــــاتبحيــــث يمكــــن اســــتثمار  ؛وأطــــوال األضــــالع ،الزوايـــا

  .ومساعدة الطلبة في اكتشاف خصائصها 

مــــن إثبــــات نظريــــة فيثــــاغورس بصــــورة حيــــة  Sketchpadوكــــدليل علــــى البرهنــــه ُيّمكــــن برنــــامج   

وُمالحظــة بــدًال مــن الطريقــة التقليديــة التــي جــرت علــى تقطيــع المربعــات علــى ضــلعي المثلــث القــائم 

  .الزاوية 

إذ ، Sketchpadة مــن خــالل برنــامج يمكــن تفســير المعــادالت الخطيــة والتربيعيــ:  الجبــر .2

ويسـتطيع الطالـب التغييـر  ،مـن الدرجـة الثانيـة a , b , cيستطيع الطالب ايجاد المعامالت 

في هـذه القـيم ومالحظـة التغييـر، األمـر الـذي يسـاعد مـن التحقـق مـن التخمـين بشـكل أسـرع 

  .)4:2(الشكل كما يتضح في 

  )4:2(الشكل 

  تها وكيفية تغييرهامعادالت تربيعية وقيم معامال  
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 .يمكن استكشاف المشتقة األولى عن طريق ميل المنحنى لقيم مختلفة :  لمشتقاتا .3

علـى آلـة حاسـبة علميـة للقيـام بالعمليـات الحسـابية  Sketchpadيحتوي برنـامج : الحساب  .4

المختلفة من جمع وطرح وضرب وقسمة، كمـا ويمكـن إيجـاد قـيم العديـد مـن اإلقترانـات مثـل 

اآللـــة الحاســـبة التـــي يوفرهـــا ) 5:2(ب والجتـــا والظـــل لزوايـــا مختلفـــة، ويوضـــح الشـــكل الجيـــ

 .، كما وُيبين أيضًا اإلقترانات التي يوفرهاSketchpadبرنامج 

  )5:2(الشكل 
  Sketchpadاآللة الحاسبة التي يوفرها برنامج 

  

كافة مفاهيم الوحدة من رسم  فقد استخدمت الباحثة في هذه الدراسة وحدة الدائرة،  إذ غّطى البرنامج

ــدائرة واألوتــار واألقطــار واألشــكال الرباعيــة الدائريــة والممــاس والعمــودي وقياســات الزوايــا وأطــوال  ال

األضـــالع، كمـــا ســـاعد علـــى عـــرض المفـــاهيم بصـــورة شـــيقة وممتعـــة مكنـــت مـــن اكتشـــاف المفـــاهيم 

  .للدائرة والمماس إلى كيفية رسم البرنامج) 5:2(والتعميمات بسهولة، ويشير الشكل 
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  )6:2(الشكل 
  للدائرة ومماس الدائرة Sketchpadرسم برنامج 

  

  : Sketchpadأهم ميزات البرنامج الهندسي  6:4:1:2

  :أهمها  بميزات Sketchpadيتميز برنامج 

 . خاصة أوامر مع الحاسوب شاشة باستخدام اإلقليدية البنى إنجاز .1

، مركز الدوران تعيين خالل من والدوران االنسحاب في ممثلة الهندسية التحويالت إنجاز .2

 خالل والتمدد من ،االنعكاس محور تعيين خالل من واالنعكاس ،الدوران وزاوية ،واتجاهه

 .ومحسوبة ثابتة بكميات التمدد ومعامل التمدد مركز تعيين

 . البياني والرسم القياس شاشة باستخدام التحليلية الهندسة عالم دخول .3

 رسوم المعروضة وايجاد األشكال خصائص وتغيير ،العمل واتوخط والعناوين سماءاأل إضافة  .4

 .المرسومة األشكال الهندسية بين الرياضية العالقات يجادإ على القدرة مع متحركة

 باستخدام رسوم يدوية مع متسلسلة خطوات خالل من التركيب المعقدة الهندسية الُبنى تسهيل .5

 . الهندسي الرسم برنامج قدرات من سعيو  مما الراسمة أو ،الفأرة

 .والمعلمين لبةللط والجهد الوقت توفير .6

 يجادإ المختلفة و  القياسات ايجاد :أهمها ومن المهام من العديد إنجاز من بةالطل مّكنيُ  .7

 والنازلة واألعمدة المقامة ،الزوايا ومنصفات ،المثلثات محاور ورسم ،والمحيطات ،المساحات

 ومعادلة ،المماس ومعادلة ،المستقيم ومعادلة ،المستقيمة القطعة ومنتصف ما نقطة من

 .مختلفة هندسية أشكال ٕانشاءو  ،بها يتعلق وما ،المثلثية واالقترانات ،العمودي
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 من إنجاز العديد على ُيساعد أيضاً  فهو والقياس الهندسية المهام إنجاز على ُيساعد أّنه كما .8

  . الجبرية المهام

 .الحقاً  واستخدامه المستخدم به يقوم الذي العمل حفظ إمكانية .9

 .بالممارسة التعّلم مبدأ حققيُ  و االستخدام سهولة .10

 .التعّلم تفريد مبدأ حققيُ  .11

متحركة  هندسية أشكال تقديم على قدرته (G.S.P) ومن أهم ما يميز برنامج           

)Animation (للتدريس  لعمليةا التجربة خالل منف .والمالحظ الحي الهندسي الشكل على

استمتاعهم  وزيادة انتباههم وجذب الطالب إثارة على تعمل الحركة أنّ  لوحظ باستخدام البرنامج

  ).2012البلوي، ( واللعب التسلية لمجرد وليست تعليمية أهداف لخدمة ُوظفت إذا بالمادة

  : التحصيل الدراسي  5:1:2

ــ هالتحصــيل الدراســي هــو مقــدار مــا يحصــل عليــ       ب مــن معلومــات أو معــارف أو مهــاراتالطال

معبــرًا عنهــا بــدرجات فــي االختبــار المعــد بشــكل يمكــن معــه قيــاس المســتويات المحــددة والــذي يتميــز 

  )2007الجابري ،(بالصدق والثبات والموضوعية 

بأن التحصـيل الدراسـي هـو مـا يسـتطيع الطالـب القيـام بـه فعليـًا  )Rivkin, 2010(كما يذكر ريفكن 

إلــى الكفايــة  مفهــوم التحصــيلكمــا يشــير . ون قــد أنهــى دراســة برنــامج مــا، أو مــنهج معــينبعــد أن يكــ

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

  الذات الرياضي مفهوم  6:1:2

لبنيوية النفسـية التـي تفسـر السـلوك يعّد متغير مفهوم الذات الرياضيُ  واحدًا من أهم المتغيرات ا    

ــــه  ،اإلنســــاني ــــم المهّمــــات الرياضــــّية وتحقيقهــــاإذ ُيعــــرف علــــى أّن ، إدراك الشــــخص بقدرتــــه علــــى تعّل

لــدى الطلبــة عنــدما يتعلمــون فــي بيئــة مشــجعة لالســتقاللية يــتم فيهــا ويتحســن مفهــوم الــذات الرياضــي 

م وتحمل مسؤولية تعلمه لب في عمليات التعلّ وٕاشراك الطا ،تنمية التحدي والفضول والسيطرة والخيال

  ).2012العابد والشرع، (
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: عن أبعاد مفهوم الذات الرياضي التي يتشـكل منهـا والمتمثلـة فـي ) Yara, 2010(وُيعبر يارا     

قدرة الطالب على فهم نفسه في مدى تحصـيله فـي الرياضـيات، وثقتـه بقدرتـه علـى تعلّـم موضـوعات 

فكار الرياضية والتفاعل معها، وأحاسيسه المرتبطه مامه ورغبته في تقصي األلرياضيات، ومدى اهتا

  .بالرغبة في الرياضيات واالستمتاع بها، وما سبب نجاحه أو فشله فيها

 ومـا لديـه مـن أفكـار ومعتقـدات، وهنالـك عالقـة وثيقـة جـداً  ،يعد مفهوم الـذات رؤيـة الفـرد لنفسـهو     

 يعــــالالمســــتوى الالطــــالب ذوي  أنّ إلــــى ) 2010الحمــــوي، (فقــــد توصــــلت  ،بــــين الــــذات والتحصــــيل

ة لـذواتهم والثقـة بمـا يجابيـيرتبط ذلك بنظـرتهم اإل ، إذمن مفهوم الذات هم األكثر تحصيالً  يجابياإلو 

 كمــا أنّ  ،القــدرة علــى النجــاح وتخطــي العقبــاتواســتعدادات وقــدرات وشــعورهم ب إمكانــاتلــديهم مــن 

 يجـابيالمفهـوم اإلز التفوق والمكانة االجتماعيـة يعـز شعور بالنجاح و التحصيل العالي بما يحققه من 

  .للذات

ولمــا كانــت الرياضــيات مــن أكثــر المــواد الدراســية تجريــدًا، فــإن هــذا األمــر يســبب لــدى الطالــب     

الكثير من القلق الرياضي وهو من أخطر المشكالت التي يواجهها الطالب فـي التعلـيم ، ممـا يـؤدي 

   )2011كريري، (قة الطالب بأنفسهم وزعزعة إدراكهم لذاتهم إلى انخفاض ث

ة الــذات يكــون أكثــر عنــد اســتخدام البــرامج إيجابيــالعمــل علــى وتــرى الباحثــة أن التقليــل مــن القلــق و 

الرياضــية الحاســوبية بمــا تعطيــه مــن أمــان للمــتعلم وتقــوي الثقــة بــالنفس ممــا يــؤدي إلــى تعزيــز الــذات 

  .لديه
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  :ت ذات الصلة الدراسا:  2:2

لقد حظي موضوع استخدام البرامج الحاسوبية في التعليم اهتمام كثير من التربويين فـي ظـل  

وتحسـين  بـةومن أجـل رفـع تحصـيل الطل ،وذلك لتحسين العملية التعليمية ؛عصر التقدم والتكنولوجيا

مــن  هنالــك كثيــراً  نلــم يكــفإنــه علــم الباحثــة  وحســبه الــذات الرياضــي فــي الرياضــيات، إال أّنــمفهــوم 

علـى التعلـيم، بينمـا هنـاك بعـض الدراسـات  Sketchpad الدراسات العربية التـي تناولـت أثـر برنـامج

األجنبيـة التــي تناولـت هــذا الموضـوع، وعــالوة علـى ذلــك فقـد قامــت الباحثـة بــاالطالع علـى مــا تــوفر 

دراســات وال ، Sketchpadمقـاالت التــي تناولــت البرنـامج الهندســيالبحــاث و األدراسـات و اللـديها مــن 

وفيمـا يلـي أهـم الدراسـات التـي  تناولت العالقة بين مفهوم الـذات الرياضـي والتحصـيل الدراسـي،التي 

  : حصلت عليها الباحثة 

دراسة هدفت إلى معرفة أثر الرابط بين االستدالل البصري ) Eraso, 2007(أجرى إيراسو 

، Sketchpad (GSP)ج الحاسوبي سكتش باد واالستدالل التحليلي من خالل استخدام البرنام

. واليدويات في بيئة تعليمية بنائية على تنمية التصور البصري المكاني لدى طالب الصف العاشر

دا، تم تقسيمهم إلى وطالبة من طالب الصف العاشر بفلوري طالباً ) 64(تكونت عينة الدراسة من 

درست المجموعة الضابطة الهندسة . ةواألخرى ضابط ،مجموعتين تجريبيتين: ثالث مجموعات

أما المجموعتان . Cognitive Tutorوالمعتمد على البرنامج الحاسوبي  ،باستخدام المنهج المقرر

إضافة إلى أّنهما استخدمتا باالستدالل البصري والتحليلي، التجريبيتان فقد تم تزويدهما بمهام ترتبط 

 يزت المجموعة التجريبية األولى عن الثانية بأنّ واليدويات، وتم  Sketchpadبرنامج سكتش باد 

الطالب في المجموعة التجريبية األولى يقوم بتصميم األنشطة في سكتش باد من الصفر، وأما في 

تم جمع . األنشطة تضمن بعض التوجيهات المساعدة للطالب فإنّ  ،المجموعة التجريبية الثانية

وقد استخدمت  ، )Purdue Spatial Visualization Test)PSVT البيانات باستخدام اختبار

أظهرت نتائج التحليل الكمي وجود فروق دالة تعود و  ،الكمي والنوعي التحليلينالدراسة كل من 

) 33(وعندما تم تحليل مجموعة جزئية من . للجنس، وعدم وجود فروق تعود لعامل المجموعة

أشارت النتائج إلى استفادة  )%50(ل منمن الذين كانت نتائجهم في االختبار القبلي أف مشتركاً 
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اإلناث كن أكثر تطورا  أما نتائج التحليل النوعي فقد أظهرت أنّ . الذكور بشكل كبير من التجربة

  .التحليلية المستخدمة لحل مسائل الهندسة الفراغية - في االستراتيجيات البصرية 

مزايا استخدام  دراستهمفي  )Stols, Mji, & Wessls, 2008( تناول ستولس وميجي ووسلسو    

 Geometer’sبرنامج  إمكاناتتعزيز األنشطة التعليمية للمعلمين، وتناولوا بالذات التكنولوجيا لِ 

Sketchpad ينفي تعليم وتعلم الهندسة في المدارس، إذ  شارك اثنا عشر معلمًا من معلمي الصف 

باستخدام البرنامج  المعلمالحادي عشر والثاني عشر في سلسلة من خمس ورش عمل لتطوير 

البداية كانوا ال يحبذون  المعلمين في وكشفت النتائج أنّ  Geometer’s Sketchpadالهندسي 

  .فهم المعتقدات حول الهندسة مع مرور ورشات العمل ًا فيإيجابيتغييرًا وا أظهر  إال أنهمالهندسة، 

 )Holmesa, Adamsb, & Hamiltonc, 2008(هولميسا وادمب و هاميلتونس  جرىوأ       

 Visual Spatial(دراسة بحثت في العالقة المترابطة بين قدرات الرسم البصري المكاني 

Sketchpad Capacity(VSSP) ( وتحصيل الرياضيات لدى ألطفال كما ورد عن) ،لوجي

ة ، وهدفت الدراسة إلى اكتشاف الفروق المرتبطة بالعمر في العالقة بين المكونات الفرعي1995)

أعمارهم ًا طالب) 51(ومجموعة من المهارات الرياضية، شارك في التجربة  للذاكرة البصرية والمكانية

سنوات كانوا يعملون على اختبار األنماط ) 10-9( من أعمارهم اً طالب) 56(سنوات، و) 8- 7(

مكانية للعالقة بين قدرات عمل الذاكرة البصرية وال تباينالبصرية، وأشارت النتائج إلى وجود 

بأداء تنبأت التذكر المكاني  مهمةفإن صغر سنًا بالنسبة لألطفال األو لألطفال ومهاراتهم الرياضية، 

ئهم ألدا ماً هم الرياضيات، بينما لألطفال األكبر سنًا ، كان اختبار األنماط البصرية مؤشراً  عال فيفّ 

  .في الرياضيات

دراسة هدفت إلى تحديد آراء  ) ,2009Gunhan & Ozen(  جانهين وأوزينوأجرى كما    

ثار الدورات التدريبية على دمج آ وتحليل  Geometers’ Sketchpadمعلمي الرياضيات حول

تكنولوجيا التعليم في تدريس الهندسة، ولتحقيق هذا الغرض تم اختيار اثنين من خريجي لِ المعلمين 

 ،GSPاستخدام برنامج  لتدريبية حو دورات  شاركا في، الدراسات العليا للتحقق من أنشطة البرنامج



29 

 

وأشارت  ،نها باستخدام البرنامجيتم جمع البيانات عن طريق المقابلة واألنشطة التي قاموا بتحسو 

  .GSPالنتائج إلى زيادة مستوى وعيهم حول استخدام برنامج 

 & Abu Bakar, Tarmizi, Ayub ) رمزي وأيـوب ويـونستـاوفـي دراسـة قـام بهـا أبـو بكـر و     

Yunus, 2009) اولــــــت اكتشــــــاف ومقارنــــــة آثــــــار دمــــــج التكنولوجيــــــا المتضــــــمنة ببرنــــــامج ح

Geometer’s Sketchpad   ّم والتعلــيم علــى وجــه مــع طريقــة التــدريس التقليديــة فــي عمليــة الــتعل

ق فــي اآلثــار المترتبــة علــى األداء الرياضــي فــي الرياضــيات الثانويــة واتجاهــات قــتــم التحو التحديــد، 

كـــان متوســـط األداء الرياضـــي العـــام للمجموعـــة التـــي و التعلـــيم فـــي مجموعـــات،  قـــةطريالطلبـــة نحـــو 

فـي حـين كـان متوسـط ) 4.10(بـانحراف معيـاري ) 11.78(هـو  (GSP)درست باستخدام برنامج 

 t، وأظهــــرت نتــــائج اختبــــار )3.65(بــــانحراف معيـــاري ) 13.03(األداء العـــام للمجموعــــة التقليديــــة 

مجموعـة التـي درسـت البين متوسط األداء الرياضي   يوجد اختالف كبير فيه الأنّ  لعينات المستقلةل

والمجموعــة التــي درســت بالطريقــة التقليديــة، كمــا وأشــارت النتــائج إلــى فاعليــة  ،GSP باســتخدام

  .تأثيره في كل من عملية التفكير الرياضي واألداءو البرنامج في عمليات التفكير العليا، 

ســــكتش بــــاد  جيــــوميتر أثــــر البرمجيــــة الهندســــية  )Idris, 2009(وبحثــــت دراســــة إدريــــس 

Geometer Sketchpad وعلــى التفكيــر الهندســي وفــق مســتويات  ،علــى التحصــيل فــي الهندســة

، واستخدم الباحـث تصـميمًا شـبه تجريبـي بمجمـوعتين ضـابطة وتجريبيـة مـن Van Hieleفان هيلل 

عـة التجريبيـة دروس الهندسـة باسـتخدام البرمجيـة في مدرستين بماليزيا، وتعّلمـت المجمو  اً طالب) 65(

وقـد توصـلت النتـائج إلـى . أسابيع، بينما تعلمت المجموعة الضابطة بالطريقة االعتياديـة) 10(لمدة 

فـــي التحصـــيل الهندســي وفـــي تنميـــة التفكيــر الهندســـي وفـــق  Sketchpadأثــر برمجيـــة ســـكتش بــاد 

  .بيةمستويات فان هيلل وذلك لصالح المجموعه التجري

هندســـة ب للتحقـــق مـــن نمـــوذج تعلـــم الطـــاللدراســـة هـــدفت  )Meng, 2009(وأجـــرى مينـــغ       

ــــة القائمــــة علــــى اســــتخدام البرنــــامج الهندســــي   Geometer’sالمجســــمات فــــي البيئــــة التعليمي

Sketchpad  وبالتحديد المستويات األولى لفـان هيلـل فـي التفكيـر )فان هيلل(وعلى أساس نظرية ،

اســتخدم  .بعــد اســتخدام البرنــامج لــديهمهيلــل  انلمكعبــات، وكيــف تغيــرت مســتويات فــالهندســي عــن ا
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مشــاركين مختلفــين فــي قــدراتهم علــى ) 6(تكونــت مــن  ةالباحــث تصــميم دراســة الحالــة، وُأخــذت عينــ

، )2-0(ولية لفان هيلل للمشاركين تراوحـت مـن المسـتوى التفكير، وكشفت النتائج أن المستويات األ

ــــ أيضــــاً وكشــــفت  ــــيم باســــتخدام البرنــــامج فــــأّن ــــمســــتويات فــــان هي نّ إه بعــــد التعل ــــدى ل ل قــــد ارتفعــــت ل

  .المشاركين

 &  Johari ,Chan , Ramli(أحمـد و تشـين و ريمـالي و  جوهـاريوفـي دراسـة قـام بهـا     

Ahmat ,2010 (فاعلية استخدام البرنامج الهندسي  ت تناولGSP  في تدريس الرياضيات وعملية

ـــتعلم للتحقـــق  ـــات  بـــةمـــن مســـاهمة البرنـــامج الهندســـي فـــي فهـــم الطلال للرســـوم البيانيـــة لوحـــدة االقتران

علــى تطــوير المفهــوم الصــوري للرســوم البيانيــة  اً مــا إذا كــان البرنــامج قــادر فيإضــافة للتحقــق  ،المثلثيــة

ع مــدة أســبو فــي جمــع المعلومــات  وتــمّ لوحــدة االقترانــات المثلثيــة، واتبــع البــاحثون المــنهج التجريبــي، 

درسـة العلـوم م: هـي وخمسة طالب من أربع مـدارس فـي كوااللمبـور ،نموذج) 113(واحد باستخدام 

، والتحــق الطلبــة فــي كــل مدرســة فــي عاديــةالداخليـة، والمدرســة التقنيــة، والمدرســة المهنيــة والمدرســة ال

بطة ، والمجموعــة الضــاGSPمجمــوعتين، المجموعــة التجريبيــة التــي كانــت تــدرس باســتخدام برنــامج 

التي درست باستخدام الكتـب المدرسـية، وتلقـت المجموعتـان االختبـار القبلـي والبعـدي نفسـه الـذي تـم 

  .تصميمه من قبل الباحثين

 وأشــارت ، (SPSS)م اســتخدام برنــامج الحــزم اإلحصــائية للعلــوم االجتماعيــةتــ ولتحليــل البيانــات

م والتعلـيم، كمـا أشـارت إلـى وجـود فـروق في التعلّ ) GSP(نتائج إلى فاعلية برنامج الرسم الهندسي ال

ذات داللـــة احصـــائية فـــي عالمـــات الطـــالب لصـــالح المجموعـــة التجريبيـــة فـــي اثنـــين مـــن المتغيـــرات 

  .األربعة

هـل اسـتخدام : جابة عن السـؤال التـالي بدراسة هدفت إلى اإل )Zaranis, 2010(نيس اوقام زار     

والختبــار ؟ لتحســين أدائهــم فــي الهندســة لطلبــةاالهندســي يعمــل علــى مســاعدة  Sketchpad برنــامج

مقســــمين إلــــى  ذلــــك تــــم اختيــــار عينــــة مــــن طــــالب الصــــف الســــابع فــــي الضــــاحية الشــــمالية ألثينــــا،

حيث قضوا ساعة واحدة على األقل  طالباً ) 40( حوالي منتكونت المجموعة التجريبية  ؛مجموعتين

بينمـا تألفــت . ي فــي استكشـاف الحاســوبفـي األســبوع مـن األســابيع السـتة األولــى مـن الفصــل الدراسـ
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لـــم تتعـــرض الستكشـــاف الحاســـوب، وخضـــعت المجموعتـــان  طالبـــاً ) 39(المجموعـــة الضـــابطة مـــن 

هنـاك حاجــة  وأشـارت النتـائج إلــى أنّ . الختبـارين قبلـي وبعــدي، واتبـع الباحـث المــنهج شـبه التجريبــي

  .علم الهندسةإلحراز تقدم كبير في  Sketchpadلبرنامج  الطلبةإلى استخدام 

فـــي ) G.S.P(دراســـة هـــدفت إلـــى معرفـــة أثـــر اســـتخدام برنـــامج  )2010(وأجـــرى الصـــاعدي      

تدريس وحدة الهندسة التحليلية على التحصيل الدراسي واالتجاه نحو الرياضيات لدى طالب الصف 

يبـي؛ بحيـث واسـتخدم المـنهج شـبه التجر  ،طالبـاً ) 62(الثالث المتوسط في المدينة المنورة علـى عينـة 

تــم تــوزيعهم علــى مجمــوعتين متســاويتين إحــداهما تجريبيــة درســت وحــدة الهندســة التحليليــة باســتخدام 

واألخــرى ضــابطة درســت الوحــدة نفســها بالطريقــة التقليديــة، وقــد توصــلت الدراســة ) G.S.P(برنــامج 

ة تطبيــق هــذا إلــى أن هنــاك فرقــا ذا داللــة لصــالح المجموعــة التجريبيــة، وقــد أوصــت الدراســة بضــرور 

  .البرنامج في التعليم العام، وضرورة تدريب المعلمين علية أثناء الخدمة

 & Nordin , Zakaria , Mohamed(وزكريـا ومحمـد وايمبـي كمـا وأجـرى نـور الـدين         

Embi, 2010(  لنموذج تربوي يعتمد على برنـامج الرسـم  االستخدام قابليةمن دراسة هدفت للتحقق

لتدريس الرياضيات، وقد تم تطوير هـذا النمـوذج باالعتمـاد علـى تصـميم النمـوذج ) GSP(الهندسي 

ــــــات الهندســــــية  ــــــدريس موضــــــوع ) GSP(للبرمجي ــــــي ت ــــــة ف ــــــاتالمتكامل ــــــةالتربيع االقتران  للبــــــاحثين ي

)Reiser’s & Dick’s(،  برنـامج باسـتخدام ماكروميـديا  وحـدة النمـوذج وقـد تـم تطـويرAuthor 

ware 7.0 تحكــم الطالــب مثــل شــملت معــايير قابليــة االســتخدام التربــوي والتــي لــه ســيةقاعــدة رئيك 

  .والمرونة واالستجابة

مـن المـدارس الثانويـة للرياضـيات فـي  اً معلمـ )34(ضمت  إذاتبعت هذه الدراسة المنهج الكمي      

 نتـائج أنّ لا وأظهـرت ،كـأداةوتـم اسـتخدام االسـتبيان  .ةكعين ماليزيافي  Selangor)(رسيالنجو والية 

ل أيضــًا التربــوي لمتطلبــات المعــايير الســابقة، وأنــه ســهّ  االســتخدامقــد ناســب قابليــة  التربــوي النمــوذج

) GSP(دراســة عــن تطبيقــات برنــامج  ونواقتــرح البــاحث. فــي تعلــيم الرياضــيات) GSP(عمليــة دمــج 

طالب المدارس  لدى لتعزيز مهارات التفكير العليا عليهافي تدريس الرياضيات التي يتعين االطالع 

  .الثانوية
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مهارات معلمي  إلى تعزيز هدفتدراسة  )Sam, & Meng 2011( منغ وسام أجرىو     

 Geometer's) الهندسي الثانوية باستخدام برامج الرسم المبتدئين للمرحلة الرياضيات

Sketchpad) توزعوا في معلمًا ) 24( عينة الدراسة من تكونتو  ،في مجموعة من الدروس

رياضيات للمراحل الثانوية الذين  معلميأربعة أو خمسة مجموعة تضم كل جموعات بحثية م

 تم، للبحث مجموعة كل وفي ،تدريس الرياضيات في الجامعة العامة المحلية دورة طرق شاركوا في

 برامج تصاميم وكذلك عنها واالنطباعات الدروس خطط و، المالحظات خالل من بياناتال جمع

 فيما المبتدئين المعلمين مهارات على البحث حلقات تأثير وقد ركزت الدراسة على. سيالهند الرسم

الهندسي، وأشارات نتائج تحليل تصاميم البرامج الهندسية في الدروس  الرسم برامج استخدام يخص

 دسيالهن الرسم برنامج استخدموا ممن المعلمين مهارات في كبيرةاألولى والثانية والثالثة إلى تغيرات 

    .الرياضيات تعليم في

بدراسة بحثية لتجربة أحد المعلمين ممن حاولوا تطبيق  Wilson, 2011)(وقام ولسون        

وعلى وجه التحديد، فحصت الدراسة ماهية تأثير . استخدام برامج الرسم الهندسي في التعليم الثانوي

لمعلم بتعديل المنهاج التربوي ليتناسب مع التكنولوجيا على انخراط الطلبة بعملية التعلم بينما يقوم ا

وأقل  ،كان الطلبة أقل تفاعال مع برامج الرسم الهندسيو . متفوقين أكاديميًا من الطلبةالغير 

في عملية  ةالنشطتهم مشارك :تفاعل الطلبة على أنهوقد ُعّرف . للحاسوب في منازلهم استخداماً 

والتي يشار إليها على أنها أبجديات التفاعل  ،المؤثرة التعلم من خالل المجاالت السلوكية والمعرفية

من الذكور واإلناث مختلفين في مستويات تحصيلهم  طالباً  )20( من العينة تتكونو . السليم

الطلبة الذين استخدموا أجهزة الحاسوب لمعالجة النصوص  نّ أأشارت نتائج التجربة بو  .األكاديمي

الهندسي من الطلبة الذين اكتفوا باعتبار أجهزة الحاسوب وحدة مع برامج الرسم  كانوا أكثر تفاعالً 

تباين الطلبة في درجة تفاعلهم تبعا لبعض الفوارق واالختالفات فيما كما أشارت النتائج إلى . للعب

  ).    GSP( هي زيادة التفاعل الصفي مع برامج الرسم الهندسي نتيجة األكثر بروزاً ولكن ال، بينهم

دراسة تحددت في معرفة فيما إذا كانت برامج الرسم  )Donnell, 2011(نيل أجرى دو و        

هذه البرامج  نّ إ إذ. مادة الرياضيات نحوالهندسي أداة تعليمية مفيدة في تحسين مواقف الطلبة 
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قام و . ُيعالجهاو  يقيسهاصمم األشكال الهندسية و الهندسية هي برامج محوسبة تسمح للمستخدم أن يُ 

وحدتين اثنتين من شأنهما تحسين مواقف  ،من طالب المدرسة الثانويةطالبًا  )31( مالباحث بتعلي

 المّعدل مسحالخرها باستخدام آقياس أداء الطلبة مرة في بداية التجربة وأخرى في  تمّ و  ،وأداء الطلبة

وكتابة مقابالت مع الطلبة  إجراءالمعتمد على  ،)(Fennema-Sherman  شيرمان -  فينمال

ت المقابالت و المالحظات الشخصية للباحث وبعد مرور ثمانية أسابيع على المشروع، دلّ  ،يرالتقار 

  .مادة الرياضيات نحوعلى تحسن مواقف الطلبة 

 آثـارلتحقـق مـن بدراسـة هـدفت ل ),Gecu &  Saticib 2012(قـام جيكيـو و ساتيسـيب و         

كـــاديمي علـــى التحصـــيل األ Geometer's Sketchpadمـــع برنـــامج  الصـــور الرقميـــة اســـتخدام

وتــم إعــداد ، طالبــاً  )50(بقــت الدراســة فــي مدرســة ابتدائيــة علــى عينــة مكونــة مــن وطُ  ،للصــف الرابــع

 وراق العمــل وفقــا لمنهــاج الصــف الرابــع باســتخدام البرنــامج،أو  ،المــواد التعليميــة واختبــارات التحصــيل

يسهل تعلم  معالج ظاهريباعتباره  geometer's sketchpadاستخدام برنامج  نّ أوأثبتت الدراسة 

  .أخرى سلبيةو ة إيجابيأما من حيث اتجاهات الطالب فهناك اتجاهات  ،الطالب

 & Wright , Shumway ,Terry(وأجــرى رايــت و شــموي وتيــري و بــارثولوميو         

Bartholomew,2012(، ــــر مــــن معلمــــي تطبيقــــات  دراســــة ــــي يواجههــــا الكثي ــــت المشــــكلة الت تناول

. تكمن المشكلة في اختيار الطريقة الفعالة لتعليم برمجيات الحاسوب الجديدة إذ وب البرمجية،الحاس

ممــــن يســــتخدمون برمجيــــات  تواجــــه هــــذه المشــــكالت بشــــكل خــــاص معلمــــي الهندســــة والتكنولوجيــــاو 

هـــذه المشـــكلة عنـــد تـــدريس بـــرامج الحاســـوب فـــي التصـــميم الجرافيكـــي،  ولوحظـــت. الحاســـوب بكثـــرة

فالطريقــة األكثــر فاعليــة هــي نفســها التــي ال تناســب المعلمــين . االنترنــت والروبوتــات وتصــميم مواقــع

الحواسيب والبرامج المحوسبة ما زالت أداة رئيسة ف ،وحدهم، بل وتناسب مدربي تكنولوجيا المعلومات

وعلــى الــرغم مــن تزايــد اســتخدام تطبيقــات برمجيــات الحاســوب، . أيضــاً فــي العمــل وفــي أوقــات الفــراغ 

بالدرجـــة األولـــى لتعلـــيم البرمجيـــات  قـــى مـــا كتـــب حـــول تعليمـــات اســـتخدام هـــذه البرمجيـــات مناســـباً يب

 ومـن هنـا كـان هـدف الدراسـة للتعريـف. و دروس الهندسـة المرحلـة المتوسـطةوخاصة في تكنولوجيـا 
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 ومــن أكثــر الطــرق انتشــاراً . المتوســطةبأفضــل الممارســات لتعلــيم تطبيقــات بــرامج الحاســوب للمرحلــة 

   .)GSP(تعليم التكنولوجيا هي التي استخدمت لتعليم برامج الحاسوب والرسم الهندسيل

دراســة هــدفت إلــى البحــث فــي آثــار اســتخدام برنــامج الرســم  )Leong, 2013( ليونــغأجــرى        

 علـــىم وظـــائف الرســم البيــاني فــي عمليتـــي تعلــيم وتعلّــ) Geometer's Sketchpad( الهندســي

 تجريبياً  وظفت الدراسة تصميماً و  ،المدارس الثانوية في ماليزيا ىحدإر في طالب الصف الثاني عش

المعلومــات   جمــع ، وتــمّ عــن طريــق اســتخدام مجموعــة مــن الطلبــة تــم تجمــيعهم مــن صــفين مختلفــين

 ةٍ علـى اسـتبان م وظائف الرسـم الهندسـي اعتمـاداً حول أداء الطالب في الرياضيات وسلوكهم نحو تعلّ 

، وظــائف الرســم البيــانيفــي الطلبــة حــول كيفيــة اســتخدام برنــامج الرســم الهندســي مســحية لقيــاس فهــم 

ففي الوقت الذي استخدم  فيه طلبة . تجريبية وأخرى ضابطة ؛تقسيم الطالب إلى مجموعتين كما تمّ 

اسـتخدم طـالب المجموعـة  ،يالمجموعة  التجريبية أوراق العمل المعتمدة علـى برنـامج الرسـم الهندسـ

. قبــل التجربــة مــوعتين فــد خضــعتا لــنفس االختبــارالمج بــأنّ  علمــاً . كتــب المدرســية فقــطالضــابطة ال

مــــا قورنــــت بنتــــائج  ين نتــــائج المجموعــــة التجريبيــــة إذامــــا بــــ جــــوهريوأشــــارت التجربــــة بوجــــود فــــرق 

  .دعم استخدام برنامج الرسم الهندسي في وظائف الرسم البيانيي وهذا ماالمجموعة الضابطة، 

م موضـوع لتعلـيم وتعلّـ تطـوير نمـوذجٍ دراسة هدفت إلى  )(Tajudin, 2013تاجودين وأجرى        

      الراســـمةوالـــذي  يتـــأتى عـــن طريـــق اســـتخدام تكنولوجيـــا الحاســـبة  ،فـــي الرياضـــيات" الخـــط المســـتقيم"

) (Graphic Calculator وبــرامج الرســم الهندســي  ،بــرامج الهندســة الديناميكيــةو(GSP)  وكــذلك

فذت الدراسة خالل مرحلتين اثنتين، نُ . عليميير مدى قابلية هذا النموذج لالستخدام التتهدف إلى تقر 

ولتحقيــق ذلــك، تــم اختيــار . مســحية ةوالثانيــة هــي اســتبان ،األولــى تتعلــق بتطــوير النمــوذج التعليمــي

و هولــو ) Sabak Bernam(معلمـًا للرياضـيات بطريقـة عشــوائية مـن منطقـة ســاباك بيرنـام ) 30(

 ةالســتباناعتمــدت أُ  Kuala Selangor) (و كــواال ســيالنغور ) Hulu Selangor(ور ســيالنغ

وهــي  ،معــايير عــدة باالعتمــاد علــىقيــاس قابليــة النمــوذج للتطبيــق التربــوي، لالمســحية فــي الدراســة 

 ،األهميــة المضــافةو موجهــة نحــو الهــدف التطبيقــات والة التــي يقومــون بهــا، نشــطاألو  ،ضــبط الطلبــة

ــــدوافعو  ــــة األو  ال ــــة المعرفي ــــد . المرونــــة وردود األفعــــالو همي ــــتوق ــــق اســــتخدام  ُحلل البيانــــات عــــن طري
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ـــل المتوســـط الحســـابي :اإلحصـــاء الوصـــفي ـــة والتكـــرار  ،واالنحـــراف المعيـــاري ،مث  ات،والنســـبة المئوي

 دعمـتكمـا أنهـا  ،النموذج التعليمي المطور أبـدى قابليـة عاليـة للتطبيـق التربـوي أنّ أظهرت النتائج و 

الحاســبة دمــج أحــدث االتجاهــات فــي تعلــيم الرياضــيات المتمثــل فــي دمــج خــالل التربــوي مــن  األثــر

  .حدودها قصىلزيادة االستفادة إلى أ GSP)(برامج الرسم الهندسي و  ،)GC( الراسمة

آثـار تعلـم المواضـيع الهندسـية  استكشـافبدراسة هـدفت إلـى  (Kesan, 2013)وقام كيسان        

تفـــوق الطلبـــة واســـتبقائهم  فـــي ريـــق اســـتخدام بـــرامج الهندســـية الديناميكيـــةلصـــف الســـابع عـــن طافـــي 

مع المجموعة الضابطة التـي لـم تسـتخدم بـرامج الرسـم الهندسـي  بعدياختبار  إجراءتم ، و لمعلوماتل

المجموعــة التجريبيــة التــي اســتخدمت بــرامج الرســم الهندســي  علــى عكــس ،مكتفيــة بــالطرق التقليديــة

تـم تجميـع المعلومـات مــن  إذكمــي،  مـنهجوفقــا لـذلك، تـم اعتمـاد و . يمـات الحاسـوبلتعل المكيفـة تبعـاً 

اختبـار مـان واسـتخدمت المعالجـات اإلحصـائية  بع،للصـف السـا ؤهاألداء الذي تم إجـرا خالل اختبار

. لتحليـل البيانـات الكميـة فـي الدراسـة (Wilcoxon)واختبار ولكسون ) Mann - Whitney(وتني 

لصـالح المجموعـة التجريبيـة التـي تـتعلم مواضـيع الهندسـة باسـتخدام داٌل  جد فرقٌ وُ  دفقونتيجة لذلك، 

  .برامج الرسم الديناميكي

هدفت الختبار فعالية  دراسة ,Abdullah & Zakaria) 2013(وأجرى عبداهللا وزكايا          

لهندسي على م الهندسة باستخدام برامج الرسم افي تعلّ  Van Hiele)( للمراحل نموذج فان هي

من الطلبة  )47( كان إذن يّ معلمو  طالباً  )94( ضمت التجربة. مستويات التفكير الهندسي للطلبة

ن تعلمتا يكلتا المجموعت. ضمن المجموعة التجريبيةالعدد نفسه و  ،ضمن المجموعة الضابطة

سي التي ، شريطة أال تستخدم المجموعة الضابطة برامج الرسم الهندالتحويالت الهندسيةموضوع 

استمرت هذه  .واإلبقاء على الطرق التقليدية المستخدمة عامة ،استخدمتها المجموعة التجريبية

. الهندسي عند الطلبة والتي بدأت بعمل اختبار أولي لفحص مستويات التفكير ،التجربة ستة أسابيع

ل مستويات لتحلي الختبار ثانٍ  أيضاً ومع نهاية التجربة، تم تعريض الطلبة في كلتا المجموعتين 

توصلت النتائج وقد . (Wilcoxon)اعتمد التحليل على اختبار ويلكسون .التفكير الهندسي لديهم

 البعدي لمستويات فانختبار االهم في ئالمجموعتين أظهروا زيادة في أدا تاالطلبة في كل إلى أنّ 
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ريبية كانت أفضل من نتائج نتائج المجموعة التج أنّ  علماً . القبلي ل مقارنة مع نتائج االختبارلهي

كأداة مساعدة في تحقيق مستويات أفضل  مما يدعم استخدام البرامج الهندسية ،المجموعة الضابطة

  .من التفكير الهندسي

دراســة الحمــوي  الدراســي وعالقتــة بالتحصــيلومــن الدراســات التــي بحثــت فــي مفهــوم الــذات الرياضــي 

، الـذات مفهـوم بـين المتبادلـة التأثيريـة القـةالع عـن الكشـف إلـى الدراسـةحيـث هـدفت ) 2010(

 دمشـق محافظـة مـدارس فـي األساسـي التعلـيم مـن الخـامس الصـف تالميـذ لـدى الدراسي التحصيلو 

) 88(مكونـة مـن  عينـة علـى الدراسـة أجريـتوقـد  .العالقـة هـذه فـي الجـنس أثر واستقصاء الرسمية،

 فـي العينـة تالميـذ درجـات بـين المقارنـة مـتتّ طالبًة من طلبة الصف الخامس، و ) 92(و     طالبًا 

 ما النتائج بينت وقد الدراسي، والتحصيل الجنس بمتغيري وعالقته الذات مفهوم مقياس على أدائهم

  :يلي

 مفهوم مقياس ىعل أدائهم في العينة أفراد درجات متوسط بين إحصائية داللة ذات فروق وجود 1-

 0.01 داللةال مستوى عند التحصيلية ودرجاتهم الذات

 على أدائهم في واإلناث الذكور درجات متوسط بين إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم 2-

  .الذات مفهوم مقياس

 لصالح وٕاناثها العينة لذكور التحصيلية الدرجات متوسط بين إحصائية داللة ذات فروق وجود 3-

  .اإلناث

 ذلك يرتبط حيث تحصيًال، ألكثرا هم الذات مفهوم من وٕايجابي عال مستوى لديهم من أن أي

 على بالقدرة وشعورهم وقدرات واستعدادات إمكانيات من لديهم بما والثقة لذاتهم اإليجابية بنظرتهم

 والمكانة والتفوق بالنجاح شعور من يحققه بما العالي التحصيل أن كما العقبات، وتخطي النجاح

  .للذات اإليجابي المفهوم أيضاً  يعزز االجتماعية

هدفت إلى تعّرف مناحي تعلّم الرياضيات لدى دراسة ) 2012(العابد والشرع  كما وأجرى     

واسُتخدم في . الطلبة وتأثرها بمفهوم الذات الرياضي لديهم، وعالقتها بتحصيلهم في الرياضيات

فقرة، موّزعة على ثالثة ) 24(مقياس مناحي تعّلم الرياضيات وتكوّن من : الدراسة مقياسان هما 
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المنحى المتعمق، والمنحى السطحي، والمنحى االستراتيجي، ومقياس : مناحي رئيسة للتعلم، هي

طالبًا وطالبًة ) 582(وقد تكونت عينة الدراسة من . فقرة) 20(مفهوم الذات الرياضي، وتكوّن من 

جاء  وقد. من طلبة الصفين الثامن والعاشر من المرحلة األساسية العليا، في مدارس مدينة عّمان

المنحى االستراتيجي، فالمنحى المتعمق، ثم : ترتيب مناحي تعّلم الرياضيات لدى الطلبة كما يلي

وأظهرت النتائج وجود عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين مستوى التحصيل . المنحى السطحي

ائية بين ، ووجود عالقة سلبية ذات داللة إحصاتيجيالمرتفع في الرياضيات ومنحى التعلم االستر 

أما العالقات بين مستوى التحصيل المتدني . مستوى التحصيل المرتفع ومنحى التعّلم السطحي

. المتعمق والسطحي واالستراتيجي، فلم تكن ذات داللة إحصائية ألي منها: ومناحي التعلم الثالثة

  .ات لديهموبّينت النتائج أثرًا لمفهوم الذات الرياضي لدى الطلبة في مناحي تعلّم الرياضي

على تحصيل  Sketchpadجميع الدراسات السابقة لم تستخدم أثر استخدام برنامج  أنّ وبما      

الذات الرياضي، مما شجع الباحثة على تناول هذا الموضوع مفهوم الطالب في وحدة الدائرة وعلى 

  .لعمل المقارنات

   ذات الصلةص ونظرة تحليلية للدراسات ملخ 3:2

برنامج سكتش باد  للتي تناولتراسات السابقة ُوجد أّن قلة من الدراسات العربية اباستعراض الد   

Sketchpad عديدة ومتنوعة من حيث كونها بحوث كمية كانت ، في حين أّن الدراسات االجنبية

  .في أهدافها ومتغيراتها والمناهج والمعالجات اإلحصائية المستخدمة أيضاً أو نوعية، ومتنوعة 

أثر برنامج القراءة التحليلية للدراسات السابقة، ُيالحظ أن منها من هدف إلى تناول  ومن خالل   

Sketchpad ومنها من بحث في )2010(الصاعدي دراسة  يعلى التحصيل الدراسي كما ف ،

، وهنالك دراسات )Idris, 2009(ل كما في دراسة إدريس لمستويات التفكير الهندسي لفان هي

ومنهم  ،)Sam, & Meng 2011( منغ وسامعلى المعلمين كما في دراسة  تناولت أثر البرنامج

من بحث في التصور المكاني والتحليلي والرسم البياني على فئات عمرية مختلفة مرحلة ابتدائية 

التعدد بالمتغيرات  أيضاً إلى المعلمين، ومن حيث التنوع باألهداف يالحظ  إضافة لياومتوسطة وع
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أو المتغيرات ذات العالقة  ،تجاهواالوالدافعية واألداء من حيث التحصيل  ذات العالقة بالطالب

  .بالمعلم من حيث االتجاه والوعي بالممارسة

ولكنها تناولت في أغلبها  ،دراسة الحالة :استخدمت الدراسات السابقة مناهج مختلفة مثل لقد   

وقد استخدمت مقاييس مختلفة  ،المنهج التجريبي في مجموعتين مجموعة ضابطة ومجموعة تجريبية

سات افيالحظ أن بعض الدر اإلحصائية  ات، أما بالنسبة للمعالجوالمقابلة كاالختبار واالستبيان

 ,Abu Bakar( رمزي وأيوب ويونستاأبو بكر و  ، كما في دراسة)t-test(اختبار  استخدمت

Tarmizi, Ayub & Yunus, 2009(.  

أشارت نتائج معظم الدراسات السابقة  إذة، إيجابيها نتائج وأظهرت الدراسات السابقة في معظم    

عمل على تحسين تحصيل الطالب فقد  Sketchpadاستخدام البرنامج الحاسوبي الهندسي  إلى أنّ 

للصور  إيجابيإلى وجود أثر ) ,Gecu &  Saticib 2012(جيكيو و ساتيسيب  توصل الباحثان

 إلى أنّ ) Eraso, 2007(إيراسو  حين توصل، في Sketchpadالرقمية باستخدام برنامج 

أظهرت دراسة دونيل  أيضاً و  البرنامج يعمل على تنمية التصور البصري والمكاني في الرياضيات،

)Donnell, 2011 (البرنامج من أظهر  قدرة  تحسين مواقف الطلبة نحو مادة الرياضيات، ومنها

 & 2013Abdullah(عبداهللا وزكايا اسة ما في در ك ،في تحقيق مستويات أفضل للتفكير الهندسي

Zakaria, (  

  :موقع الدراسة الحالية من مجمل الدراسات ذات الصلة  4:2    

من خالل التعرف  ،استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في بناء اإلطار النظري

ها البرنامج لمساعدة التي يوفر  مكاناتإضافة إلى اإل، وميزاته ،وتعريفاته Sketchpadعلى برنامج 

  .الباحثة في تصميم الدروس الهندسية المحوسبة

اتبعت معظم الدراسات السابقة المنهج شبه  إذ ؛اختيار منهج الدراسة في أيضاً واستفادت الباحثة    

الدراسة ، وتتفق Sketchpadباستخدام برنامج  ،التجريبي لمقارنة التعلم بالطريقة التقليدية مع التعلم
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مجموعة تجريبية ومجموعة مجموعتين تقسيم عينة الدراسة إلى  فقد تمّ ة مع هذا التوجه، الحالي

  .)Zaranis, 2010(نيس ازار ودراسة ) (Kesan, 2013ن كيساكما في دراسة  ،ضابطة

وبناء مقياس مفهوم  ،اختبار التحصيل البعديفي بناء من الدراسات السابقة استفادت و كما 

إضافة إلى اختيار األساليب اإلحصائية ، )2010(العابد والشرع  الذات الرياضي من دراسة

  .المناسبة، وكذلك مقارنة  النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات السابقة

   :اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في النقاط اآلتية

التي تناولت أثر  - حسب علم الباحثة- ين تميزت هذه الدراسة في كونها األولى في فلسط - 

على التحصيل وعلى مفهوم الذات الرياضي، إذ جاءت متطابقة مع  Sketchpadاستخدام برنامج 

وفهم البنى الرياضية وخاصة  ،أهداف المنهج الفلسطيني، الذي يهدف إلى إكساب المتعلم المعارف

لم القيم اإليجابية وتكوين الميول النظام العددي والهندسي، كما ويهدف إلى اكتساب المتع

  .واإلتجاهات اإليجابية نحو دراسة الرياضيات

  .ومفهوم الذات الرياضي ،التحصيل العلمي :دمجت هذه الدراسة بين جانبين تربويين هما - 

تميزت بالمادة التدريبية التي قامت الباحثة بإعدادها، وذلك عن طريق إعادة صياغة وحدة الدائرة  - 

  . Sketchpadالصف التاسع األساسي باستخدام البرنامج الهندسي من كتاب 

الصف التاسع األساسي في المدارس  البتم اختيار العينة من البيئة المحلية الفلسطينية من ط - 

 .التابعة لمحافظة نابلس في فلسطين
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  الفصل الثالث

  اتهإاجراءمنهجية الدراسة و 

  : المقدمة  1:3

تحصيل  في Sketchpad سكتش باد معرفة أثر استخدام برنامجَسعت الدراسة الحالية إلى       

، ومفهوم الذات الرياضي لديهم في محافظة نابلس ،ب الصف التاسع األساسي في الرياضياتطال

وُيوضح هذا الفصل المنهجية المتبعة في هذه الدراسة، ومجتمع الدراسة، وعينتها، والطريقة التي 

: ات المستخدمة في بناء أدوات الدراسة وهي جراءُأختيرت على أساسها العينة، كما يتناول اإل

واختبار التحصيل البعدي،  ،Sketchpadالمادة التدريبية الُمعدة من قبل الباحثة وفق برنامج 

يتضمن صدق  إضافة إلى أداة المقابلة، وكذلكالباحثة، ومقياس مفهوم الذات الرياضي الذي أعدته 

  .األدوات وثباتها، وتحديد األساليب اإلحصائية المناسبة الختبار الفرضيات

   : راسة منهج الد 2:3

الصف  لبةط على ، إذ ُأجريت الدراسةُ التجريبي هالمنهج شبفي هذه الدراسة الباحثة  اعتمدت

ويتضمن هذا المنهج استخدام التجربة الميدانية، والتي تتطلب  ،في محافظة نابلسالتاسع األساسي 

  :مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة كالتاليمجموعتين، 

  . لطريقة التقليديةطالب الذين درسوا وحدة الدائرة باوهم ال:   المجموعة الضابطة

الب الذين درسوا محتوى الوحدة الدراسية نفسها باستخدام برنامج الط موه:  المجموعة التجريبية

Sketchpad وذلك طبقًا للكتاب المقرر في فلسطين  ،وفق المادة التدريبية المعدة من قبل الباحثة

  ).2013/2014(للعام 

برنامج  حول استخداممقابلة الطالب ومعلمهم المتمثل في استخدام المنهج النوعي  كما وتمّ   

Sketchpad ، لمعرفة آرائهم حول استخدام برنامج  ؛وذلك عن طريق طرح بعض األسئلة عليهم

Sketchpad في وحدة الدائرة.  
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  :مجتمع الدراسة  3:3

مــدارس محافظــة نــابلس فــي  ساســياأل التاســعالصــف جميــع طــالب تــألف مجتمــع الدراســة مــن      

المســــــــجلين فــــــــي مديريــــــــة التربيــــــــة والتعلــــــــيم فــــــــي المحافظــــــــة فــــــــي الفصــــــــل الدراســــــــي األول للعــــــــام 

 إحصـــــائياتوفـــــق شـــــعبة ) 66(مـــــوزعين فـــــي ، اً البـــــط) 2142(والبـــــالغ عـــــددهم  ) 2013/2014(

   .محافظة نابلس

  :عينة الدراسة  4:3

الصــف التاســع األساســي فــي مدرســة ابــن طالبــًا مــن طــالب ) 64(مــن  عينــة الدراســة تكونــت 

حـداها كمجموعـة ، اعتمـدت إشـعب د اختـارت الباحثـة شـعبتين مـن ثـالثالهيثم األساسية للذكور، وقـ

طالبـــــًا بينمــــا تألفـــــت ) 33(واألخــــرى تجريبيـــــة، بحيــــث تألفـــــت المجموعــــة الضـــــابطة مــــن  ،ضــــابطة

  .طالباً ) 31(المجموعة التجريبية من 

الدراسـة  جـراءّنها ُمجهزة باألدوات الالزمة إلأل درسة بطريقة قصدية،اختارت الباحثة الموقد   

أفــراد العينــة عــدد األجهــزة المناســب لعــدد ٕاضــافة إلــى و  ،مثــل مختبــر الحاســوب المجهــز بشــكل جيــد

ومعرفتـه الجيـدة بالبرنـامج، وقـد أبـدت  ،خبـرة المعلـم باسـتخدام التكنولوجيـا التجريبية، أضف إلـى ذلـك

توزيــع ) 1:3(ويبـين الجـدول  ،والمعلـم المشـارك ترحيبـًا وتعاونـًا فـي تطبيـق الدراسـة المدرسـة ومـديرها

   .عينة الدراسة تبعًا لمجموعة الدراسة والشعبة وعدد الطلبة

  )1:3(الجدول 

  وفق المجموعتين الضابطة والتجريبية توزيع عينة الدراسة 

  المجموع   المجموعة التجريبية  المجموعة الضابطة 

  عدد الطالب  الشعبة  دد الطالبع  الشعبة

  64  31  )ب(  33  )أ(
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  :أدوات الدراسة  5:3

المــــادة التدريبيــــة لوحــــدة الــــدائرة وفــــق برنــــامج : يــــة فــــي دراســــتها األدوات اآلت الباحثــــة تخدماســــت   

Sketchpadومقيـــاس فـــي وحـــدة الهندســـة للصـــف التاســـع األساســـي البعـــدي تحصـــيلال ، واختبـــار ،

  .المقابلةأداة و الرياضي، مفهوم الذات 

  المادة التدريبية  1:5:3

  : ي د المادة التدريبية إذ راعت ما يأتإلعدا Sketchpadقامت الباحثة باستخدام برنامج    

  : وصف المادة التدريبية  1:1:5:3

من كتاب الرياضيات للصف التاسع األساسـي ) وحدة الدائرة(اختارت الباحثة الوحدة الرابعة  - 

م، ولقد اختارت الباحثة هذه الوحدة لمالئمتها ) 2013/2014(ول للعام للفصل الدراسي األ

البرنــامج المســتخدم، وبســبب ضــعف الطلبــة فــي الهندســة بشــكل  ٕامكانــاتو  ،ألهــداف الدراســة

أّن الطلبـة ) Gecu & Saticib, 2012( جيكيـو و ساتيسـيبحيث أكّد الباحثـان  ؛خاص

فـي قـدرتهم علـى  أوماديـة   سـباب قـد تكـون ون صـعوبات كبيـرة فـي تعلـم الهندسـة، أليواجه

األمــر الــذي دفــع الباحثــة الســتخدام البرنــامج بمــا يــوفره مــن قــدرات عاليــة فــي دعــم . التصــور

 .تصور الطلبة وتعليم الهندسة

 :اشتمل محتوى المادة التدريبية على الموضوعات التالية  - 

 .الزاوية المركزية والزاوية المحيطية .1

 .ي، والزاوية الخارجة في الشكل الرباعي الدائريالشكل الرباعي الدائر  .2

 .أوتار الدائرة ، األوتار المتقاطعة في الدائرة  .3

 .مماس الدائرة والزاوية المماسية .4

، وذلـــك باســـتخدام حصـــة) 15(بواقـــع  خـــالل أســـبوعين ونصـــف وحـــدة الدراســـيةتـــم تـــدريس ال - 

 : ، وقد قامت بالخطوات التالية Sketchpadبرنامج 
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   Sketchpadادة صياغة محتوى وحدة الدائرة باستخدام برنامج إع 2:1:5:3

ّن اسـتخدام هـذا البرنـامج يتفـق ، حيث إSketchpadاستخدمت الباحثة في دراستها برنامج  - 

 ،)NCTM, 2000(مع مبدأ استخدام التكنولوجيـا فـي تـدريس الرياضـيات الـذي صـدر عـن 

 إيجــابيات وتعليمهــا لمــا لهــا مــن أثــر فقــد ركــز علــى اســتخدام التكنولوجيــا فــي تعّلــم الرياضــي

 .على الطلبة

وقـــد  ،Sketchpadقامــت الباحثــة بإعــادة صـــياغة محتــوى وحــدة الـــدائرة باســتخدام برنــامج  - 

ــيم الفلســطينية للعــام  التزمــت الباحثــة بــالمحتوى الدراســي الُمقــرر مــن قبــل وزارة التربيــة والتعل

الباحثــــة علــــى  ليديــــة، وقــــد ركــــزت، إذ ُيــــدرس ذلــــك المحتــــوى بالطريقــــة التق)2013/2014(

وتقـــديمها للطلبـــة بطريقـــة  ،إضـــافة علـــى الحركـــات التـــي يقـــدمها البرنـــامجاألشـــكال والرســـوم 

 .تشجعهم على االكتشاف

كـــأداة وطريقـــة لتـــدريس وحـــدة الـــدائرة فـــي كتـــاب الصـــف  Sketchpadتــم اســـتخدام برنـــامج  - 

وقد أعدت الباحثة دليل الطالب  ،فقد تم صياغة الوحدة باستخدام البرنامج ،التاسع األساسي

الملحـق (في أثناء الحصص التجريبية  Sketchpadلمساعدة الطالب في استخدام برنامج 

12.( 

إذ اســـتخدمت  ،ركــزت الباحثــة علــى ضــرورة اكتســاب الطلبـــة المهــارة فــي اســتخدام البرنــامج - 

 .مجلرسم المفاهيم األساسية على البرنا ؛الباحثة العديد من تسجيالت الفيديو

وخصوصــــًا زيـــادة ثقــــة الطــــالب بأنفســــهم  ؛ركـــزت الباحثــــة علــــى تحقـــق األهــــداف الوجدانيــــة - 

هيم واكتشـــاف وذلـــك عنـــد قيـــامهم باســـتخدام البرنـــامج بأنفســـهم وبنـــاء المفـــا ،وٕادراكهـــم لـــذاتهم

 .وذلك لرفع مستوى مفهوم الذات الرياضي لديهمالتعميمات المطلوبة؛ 

 :قسمين أساسيين وهما  قسمت الباحثة المادة التدريبية إلى - 

المحتــــوى الرياضـــــي وشـــــمل علـــــى المفــــاهيم والمهـــــارات واألهـــــداف الســـــلوكية والوســـــائل  .1

 . المستخدمة لكل درس من الدروس مع تحديد المدة الزمنية المالئمة لكل هدف
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، مرحلــــة التفاعــــل مــــع المحتــــوى )التهيئــــة(المــــدخل : األســــاليب واألنشــــطة وتتمثــــل فــــي  .2

بة وسلوكهم المتوقع، باإلضـافة إلـى مرحلـة التغذيـة الراجعـة، مـع الرياضي، وتفاعل الطل

 .المدة الزمنية المناسبة لكل هدف أيضاً تحديد 

تضمنت المادة التدريبية مجموعة من أوراق العمل التي أعدتها الباحثة بطريقة مشوقة تدعم  - 

 .)13ملحق ال(المحتوى وقد ُأعطيت للطلبة بعد االنتهاء من شرح كل درس 

ســتراتيجية تعليميــة فــي التخطــيط للتــدريس، وقــد عَمــدت الباحثــة إلــى لتــزم الباحثــة بــأي الــم ت - 

ـــــزام بهـــــذه  ـــــة االلت ـــــم إمكاني ـــــدريس، مـــــع إعطـــــاء المعل ـــــي اســـــتراتيجيات وطـــــرق الت ـــــع ف التنوي

 .االستراتيجيات أو اقتراح طرق أخرى بما يناسب الموقف التعليمي

  : صدق المادة التدريبية  3:1:5:3

النتهــاء مــن إعــداد المــادة التدريبيــة قامــت الباحثــة بعرضــها علــى مجموعــة مــن المحكمــين بعــد ا      

المتخصصـين فـي مجـال أسـاليب تـدريس الرياضـيات، والرياضـيات، مـن مشـرفين تربـويين فـي مجـال 

إضافة للدكتور المشرف علـى الدراسـة، ومعلمـين ومعلمـات والتعليم في مختلف المحافظات ،  التربية

دة الماجستير والبكالوريوس، ويدّرسون مبحث الرياضيات للصف التاسع األساسي فـي من حملة شها

إلـى أسـماء المحكمـين وتخصصـاتهم، وقـد ) 2(محكمـًا، ويشـير الملحـق ) 13(الميدان، وبلغ عـددهم 

تــم تزويــد كــل محكــم بنســخة عــن المــادة التدريبيــة الُمصــممة وقــد ُطلــب مــنهم إبــداء الــرأي فــي البنــود 

  : التالية 

 .سالمة صياغة األهداف التربوية وقابليتها للقياس - 

 .المهارات الرياضية التي تضمنتها المادة التدريبية - 

 .المفاهيم الرياضية - 

 .توزيع وقت الحصص الدراسية واألساليب واألنشطة الرياضية - 

 .Sketchpadتصميم الدروس وفق برنامج  - 

علـى اقتراحـات وتوصـيات  بنـاءً تدريبية، وذلـك وقد قامت الباحثة بتعديل محتوى المادة ال            

المحكمــــين، وقــــد تمثلــــت تلــــك االقتراحــــات والتوصــــيات فــــي تعــــديل رســــوم األشــــكال الهندســــية غيــــر 
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وذلــك لزيــادة وضــوحها واســتخدام مقيــاس رســم مناســب، وبــذلك أصــبحت المــادة التدريبيــة  ،الواضــحة

  ).11ملحق ال(جاهزة للتطبيق بالصورة النهائية 

  :تحضير لوحدة الدائرة باستخدام الطريقة التقليدية مذكرة ال

ــــدائرة للصــــف التاســــع األساســــي للفصــــل الدراســــي األول          ــــدريس وحــــدة ال ــــم فــــي ت اتبــــع المعل

التـــي يكـــون فيهـــا المعلـــم محـــور ) التقليديـــة(للشـــعبة الضـــابطة الطريقـــة االعتياديـــة ) 2013/2014(

ع إعطائه فرصـة محـدودة للتفاعـل، إذ َتقّيـد المعلـم باألنشـطة فقط م العملية التعليمية، والطالب متلقياً 

واستخدم الطباشير والسبورة أثنـاء الشـرح ولـم يسـتخدم  ،والتدريبات الصفية الواردة في المنهاج المقرر

  .التكنولوجيا بالتعليم

ـــم المشـــارك بالتجربـــة فيمـــا يتعلـــق بتحضـــير وحـــدة        اســـتفادت الباحثـــة مـــن دفتـــر تحضـــير المعل

لــدائرة، إذ قامــت بإعــداد مــذكرة التحضــير للوحــدة بالطريقــة التقليديــة، اشــتملت المــذكرة علــى العنــوان، ا

وعــدد الحصــص، واألهــداف التعليميــة، واألســاليب واألنشــطة، والتقــويم لكــل درس مــن دروس الوحــدة 

  ). 9(ملحق ال

  :اختبار التحصيل البعدي  2:5:3

 Sketchpadيل البعدي التحقق من أثر استخدام برنامج هدفت الباحثة من إعداد اختبار التحص   

فقــرة ) 28(علــى تحصــيل طــالب الصــف التاســع األساســي فــي وحــدة الــدائرة ، وتكــون االختبــار مــن 

موضـــوعية ومقاليـــة تـــم صـــياغتها باإلعتمـــاد علـــى األدب التربـــوي الســـابق والكتـــاب المدرســـي ودليـــل 

  . المعلم وخبرة المعلم المشارك

  اختبار التحصيل البعديوصف  1:2:5:3

قامــت الباحثـــة بتحديـــد األهـــداف التـــي تضـــمنتها وحــدة الـــدائرة فـــي كتـــاب الرياضـــيات للصـــف        

، وقــد هــدفت الباحثــة ) 3(ملحــق الالتاســع األساســي وذلــك لبنــاء جــدول المواصــفات الخــاص بالوحــدة 

ه يقـــيس عينـــة ممثلـــة مـــن إعـــداد جـــدول المواصـــفات تحقيـــق التـــوازن فـــي االختبـــار، والتاكـــد علـــى أنـــ
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واعتمــادًا عليــه صــاغت  ،ألهــداف التــدريس ومحتــوى المــادة الدراســية التــي يــراد قيــاس التحصــيل فيهــا

) 8(فقــرة مــن نــوع االختيــار مــن متعــدد و) 20(الباحثــة فقــرات االختبــار، حيــث تكــون االختبــار مــن 

اعــاة كافــة المســتويات ممــا فقــرات مــن نــوع األســئلة المقاليــة راعــت الباحثــة الشــمولية فــي األســئلة ومر 

  .يكسب الطالب الثقة الكبيرة بعدالة االختبار

  صدق االختبار التحصيلي البعدي  2:2:5:3

تحققـــــت الباحثـــــة مـــــن صـــــدق اختبـــــار التحصـــــيل مـــــن خـــــالل عرضـــــه علـــــى مجموعـــــة مـــــن         

ادة محكمًا من المشـرفين ممـن يحملـون شـه) 12(المحكمين، شملت الدكتور المشرف على الدراسة و

الماجســـتير فـــي أســـاليب تـــدريس الرياضـــيات ومعلمـــي رياضـــيات للصـــف التاســـع األساســـي، ويشـــير 

  :منهم التحكيم وفق النقاط التاليةإلى أسماء محكمي االختبار وتخصصاتهم، وقد طلب ) 2(الملحق 

مدى مالئمة جدول المواصفات لوحدة الدائرة في كتاب الصف التاسع األساسـي المقـررة فـي  - 

 ) 2013/2014(ألول للعام الدراسي الفصل ا

 .مدى مالئمة جدول المواصفات لفقرات اختبار التحصيل - 

 .مدى شمولية فقرات االختبار للوحدة - 

 .مدى مراعاة الصعوبة والسهولة في فقرات االختبار - 

وقد أبدى المحكمون مالحظات منها استخدام مقياس رسم مناسب، وتنسـيق فقـرات االختبـار وتعـديل 

اء اإلمالئيــة، واســتفادت الباحثــة مــن آراء المحكمــين فــي إعــادة تنســيق فقــرات االختبــار بعــض األخطــ

  ). 4(الملحق . وٕاخراجها بالشكل النهائي

  : ثبات االختبار  3:2:5:3

بعــد تطبيــق اختبــار التحصــيل البعــدي علــى طــالب الصــف التاســع األساســي قامــت الباحثــة بحســاب 

وهـي نسـبة تتفـق ) 0.83(خ ألفـا، وبلغـت قيمـة معامـل الثبـات معامل الثبات باستخدام معادلة كرونبا

  .)Lord, 1980) (0.95-0.60(مع معامالت الثبات المقبولة تربويًا والتي تتراوح  بين 
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  :تحليل فقرات االختبار  4:2:5:3

بعـــد أن قامـــت الباحثـــة بحســـاب معـــامالت الثبـــات قامـــت بتحليـــل فقـــرات االختبـــار وذلـــك بحســـاب   

  : كما يأتي  فكانت) الموضوعية والمقالية( وبة والتمييز لجميع فقرات االختبارمعامالت الصع

  : معامالت الصعوبة لفقرات االختبار

، وهــو متفــق مــع معــامالت الصــعوبة المقبولــة )0.79،  0.14(راوحــت معــامالت الصــعوبة بــين ت 

إلــى معــامالت ) 6(شــير الملحــق وي) Lord, 1980(، )0.90،  0.10(تربويــًا والتــي تتــراوح بــين 

  .الصعوبة لفقرات االختبار

  : لفقرات االختبار معامالت التمييز

-0.25(قامـــت الباحثـــة بحســـاب معـــامالت التمييـــز لفقـــرات اختبـــار التحصـــيل وقـــد تراوحـــت بـــين   

إلــى معــامالت التمييــز ) 6(ويشــير الملحــق  ،)Lord, 1980. (،  وهــي قــيم مقبولــة تربويــاً )0.82

  . لفقرات االختبار

  : مفتاح اجابة االختبار  5:2:5:3

عرضــه علــى مجموعــة  قامــت الباحثــة بإعــداد مفتــاح االجابــة الختبــار التحصــيل، بعــد أن تــمّ         

) 5(ملحـق الوبذلك يكون مناسبًا ألغراض الدراسـة، ويبـين  ،التعديالت الالزمة جراءمن المحكمين إل

  . مفتاح االجابة الختبار التحصيل

  : الذات الرياضي مقياس مفهوم  3:5:3

هدفت الباحثة من إعداد مقياس مفهـوم الـذات الرياضـي إلـى معرفـة مـدى تغيـر إدراك الطـالب       

وذلك بما توفره ديناميكيـة  ،لذاتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم عند تدريسهم وحدة الدائرة باستخدام البرنامج

لتوصـل للحـل الصـحيح لوحـده عـن البرنامج من فرصـة لمعالجـة األشـكال، وٕاعطـاء الطالـب المجـال ل

  .طريق تفاعل الطالب مع البرنامج دون خوف أو خجل
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  وصف مقياس مفهوم الذات الرياضي        1:3:5:3

لدراســـة مفهـــوم الـــذات الرياضـــي لطـــالب الصـــف التاســـع  خـــاصٍ  قامـــت الباحثـــة بتصـــميم مقيـــاسٍ    

ة، ومقــاييس الــذات الرياضــي فــي األساســي مــن خــالل الرجــوع إلــى األدب التربــوي، والدراســات الســابق

فقرة بحيث تضمنت الفقـرات عبـارات صـيغت بطريقـة ) 20(مجال علم النفس، إذ تكّون المقياس من 

ة تعزز ثقة الطلبـة بأنفسـهم أثنـاء التعامـل مـع الرياضـيات والهندسـة، وعبـارات صـيغت بطريقـة إيجابي

  .ي لديهمسلبية تقلل من ثقة الطلبة بأنفسهم ومن مفهوم الذات الرياض

ونظـــــرًا ألغـــــراض الدراســـــة فقـــــد تـــــم عكـــــس الفقـــــرات الســـــلبية أثنـــــاء التحليـــــل المتمثلـــــة بفقـــــرات رقـــــم  

   .ذلك لضمان صحة التحليل اإلحصائي، و ) 1،5،8،11،12،13،14،15،17،18،19(

  : صدق مقياس مفهوم الذات الرياضي  2:3:5:3   

الــــذات  مفهــــوم تحقــــق مــــن صــــدق مقيــــاسبعــــد الرجــــوع إلــــى األدب والدراســــات الســــابقة تــــم ال       

الرياضــــي مــــن خــــالل عــــرض المقيــــاس علــــى المتخصصــــين والخبــــراء فــــي مجــــال أســــاليب تــــدريس 

إضـــافة إلـــى معلمـــين يـــة ومشـــرفي رياضـــيات، الرياضـــيات، وعلـــم الـــنفس فـــي جامعـــة النجـــاح الوطن

إلـى ) 7(محكمـًا، ويشـير الملحـق ) 12(ومعلمات يدرسون الصف التاسع األساسي وقد كان عـددهم 

الـــذات الرياضـــي وتخصصـــاتهم، وقـــد طلـــب مـــنهم إبـــداء مقترحـــاتهم مفهـــوم أســـماء محكمـــي مقيـــاس 

  : وآرائهم في النقاط التالية 

 .الصياغة اللغوية لكل فقرة من فقرات المقياس .1

 . مدى مناسبة فقرات المقياس ألهداف الدراسة .2

  .مدى انسجامها مع نظريات علم النفس في فهم الذات .3

أشعر أن أسئلتي سـخيفة فـي : اء المحكمين في تنسيق وتعديل صياغة بعض الفقرات مثلوتمثلت آر 

وبنـاًء . ؛ ألن أسـئلتي تبـدو كأنهـا سـخيفةال أسأل في حصة الرياضيات:  منبدالً  ،حصة الرياضيات

علــى آراء المحكمــين وتعــديالتهم تــّم جمــع المالحظــات والمقترحــات وعرضــها علــى الــدكتور المشــرف 
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ة، وتّم تعديل المقياس بناًء على مقترحاتهم، وٕاعادة تنسيق المقياس حتى خرجـت بشـكلها على الرسال

  ).8(النهائي الملحق رقم 

  : ثبات مقياس مفهوم الذات الرياضي  3:3:5:3

ــذات الرياضــي علــى طــالب الصــف التاســع األساســي    وجمــع البيانــات تــم  ،بعــد تطبيــق مقيــاس ال

دلة كرونباخ ألفا باستخدام الرزمـة اإلحصـائية للعلـوم االجتماعيـة حساب معامل الثبات باستخدام معا

)SPSS ( وبلـغ معامـل الثبـات)وهـي قيمـة مقبولــة ألغـراض البحـث العلمـي فـي الدراســات ) 0.94 ،

  )Lord, 1980. (التربوية

  :المقابلة  4:5:3

امج هــــــدفت الباحثــــــة مــــــن مقابلــــــة الطــــــالب ومعلمهــــــم إلــــــى معرفــــــة آرائهــــــم حــــــول اســــــتخدام برنــــــ   

Sketchpad  في تعّلم الرياضيات وخصوصـًا فـي وحـدة الـدائرة، وكـذلك معرفـة أهـم ميـزات البرنـامج

هـــم ايجابياتــــه أوكيـــف زاد مـــن ثقـــة الطــــالب بأنفســـهم فـــي حــــل المســـائل الرياضـــية، والتعــــرف علـــى 

  .إلستغالل البرنامج وٕامكاناته في التعليم

  : وصف أداة المقابلة  1:4:5:3

  :  ابلة من سؤالين وهما تكونت أداة المق  

 الدائرة ؟ في تعلمهم وحدة Sketchpadما آراء الطلبة نحو استخدامهم برنامج  .1

 باد في تدريس الطلبة وحدة الدائرة ؟ Sketchpadما رأي المعلم المشارك نحو استخدام  .2

مــع علــى طلبــة الصــف التاســع األساســي ومعلمهــم أثنــاء تفــاعلهم  الســؤالينفقــد قامــت الباحثــة بطــرح 

  .البرنامج وبعد اإلنتهاء من استخدامه، وتدوين اإلجابات التي حصلت عليها
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  : ات الدراسة إجراء 6:3

  : اتبعت الباحثة الخطوات التالية في اإلعداد المسبق لتطبيق الدراسة      

فلسـطين، بتـاريخ  -نـابلس / مراجعة عمادة كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية  - 

رام اهللا  يســهل /لــوزارة التربيــة والتعلــيم العــالي  للحصــول علــى كتــاب موجــه) 6/11/2013(

 )أ :1(ملحق ال. مهمة الباحثة في مدارس محافظة نابلس

وذلــك بالنيابــة عـن وزارة التربيــة والتعلــيم  ،وجهـت مديريــة التربيــة والتعلـيم فــي محافظــة نـابلس - 

ساسـية للـذكور يسـمح للباحثـة بتطبيـق دراسـتها العالي الفلسطينية كتابًا لمدرسة ابن الهيثم األ

 ) ب:1(ملحق ال). 14/11/2013(بها وذلك بتاريخ 

طالع علــــى األدب التربــــوي والدراســــات الســــابقة ذات العالقــــة بموضــــوع قامــــت الباحثــــة بــــاال - 

 .في تعليم الرياضيات والهندسة Sketchpadوهو استخدام برنامج  ،الدراسة

ـــار الوحـــدة الرابعـــة  -  ـــدائرةوحـــد(اختي ـــاب الصـــف التاســـع األساســـي المقـــرر علـــى ) ة ال مـــن كت

، وٕاعـادة صـياغتها باسـتخدام )2013/2014(الطالب في الفصل األول من العـام الدراسـي 

 ).11(الملحق رقم Sketchpad. برنامج 

، وذلــك  NAEPتحليــل محتــوى وحــدة الــدائرة حســب التصــنيف العــالمي لألهــداف التعليميــة  - 

 ).10(الملحق .عداد اختبار التحصيل البعديلوضع جدول مواصفات إل

، والتحقق من صدقه وثباته بعرضه على مجموعة )4(ملحق الإعداد اختبار تحصيل بعدي  - 

 )2(ملحق ال .من المحكمين

 هوالتحقـق مـن صـدقه مـن خـالل عرضـ) 8(الذات الرياضي ملحق رقـم  مفهوم إعداد مقياس - 

 )7(ملحق ال .على مجموعة من المحكمين

، قامـــت الباحثـــة بتحديـــد الشـــعبة التجريبيـــة والشـــعبة لباحثـــة التصـــميم شـــبه التجريبـــيعـــت ااتب - 

 .الضابطة وذلك بطريقة عشوائية

، فقد تم البدء بتنفيذ )17/11/2013(طبقت الباحثة الدراسة في شهر تشرين الثاني بتاريخ  - 

لحصـص الصـفية ، وقـد التزمـت الباحثـة باتدريبية الُمصممة من قبل الباحثةفعاليات المادة ال
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 –) 17/11/2013(التــي تــم االتفــاق عليهــا مــع المعلــم المشــارك، وذلــك فــي الفتــرة الواقعــة 

حصــــة لطلبــــة ) 15(فقــــد بلــــغ عــــدد الحصـــص المعطــــاة ) ج:1(الملحـــق ) 26/12/2013(

 .المجموعة التجريبية وطلبة المجموعة الضابطة

، وذلـــك مـــن  Sketchpadاســـتخدام برنـــامج علـــى قامـــت الباحثـــة بتـــدريب المعلـــم المشـــارك  - 

 علـى حضـور بعـض الحصـص أثنـاء التطبيـق؛الباحثـة وقـد حرصـت ، خالل لقاءات تدريبيـة

 .التجربة بالشكل المطلوب إجراءوذلك للتأكد من 

والــــدروس  ،)13(ملحــــق  وأوراق العمــــل ،زودت الباحثــــة المعلــــم المشــــارك بالمــــادة التدريبيــــة - 

 .ريس الشعبة التجريبيةليستخدمها في تد ؛ومقاطع الفيديو ،المحوسبة

 .أجرت الباحثة مقابلة مع طالب الصف التاسع األساسي ومعلمهم وجمعت إجاباتهم - 

طبقـــــت الباحثـــــة اختبـــــار التحصـــــيل البعـــــدي ومقيـــــاس مفهـــــوم الـــــذات الرياضـــــي فـــــي تـــــاريخ  - 

)29/12/2014 .( 

  .بةالمناس ووضع التوصيات ومقارنتها بالدراسات السابقة جمع البيانات وتحليل النتائج - 

  : تصميم الدراسة  7:3

  التصميم شبه التجريبي  

  المرفق إلى التصميم شبه التجريبي للدراسة                                يشير المخطط 

EG: O1   X  O1 O2              

CG: O1   _  O1 O2  

EG  : المجموعة التجريبية  

CG  :المجموعة الضابطة  

O1  :اضيمقياس مفهوم الذات الري  

O2  :اختبار التحصيل البعدي  

X  : التدريس باستخدام برنامج (المعالجة التجريبيةSketchpad(  
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  الطريقة التقليدية ولم تخضع للمعالجة:   - 

  متغيرات الدراسة 1:7:3

  : وهي مصنفة كما يلي    

  : المتغيرات المستقلة 

  : ما اشتملت الدراسة على متغير مستقل وهو طريقة التدريس بمستويين ه

 .Sketchpadالتدريس باستخدام برنامج : أوًال 

  . التدريس بالطريقة التقليدية: ثانيًا 

  : المتغيرات التابعة 

  :اشتملت الدراسة على متغيرين تابعين وهما 

  التحصيل الدراسي : أوال 

  مفهوم الذات الرياضي: ثانيًا 

  : المتغيرات المضبوطة 

ســــــــي مــــــــن طلبــــــــة فلســــــــطين للعــــــــام الدراســــــــي الصــــــــف التاســــــــع األسا: الصــــــــف الدراســــــــي  - 

)2013/2014.( 

تــــم إعــــادة صــــياغة وحــــدة الــــدائرة فــــي كتــــاب رياضــــيات الصــــف التاســــع : المــــادة التدريبيــــة  - 

األساســي الوحــدة الرابعــة فــي الفصــل الدراســي األول مــع االلتــزام بــالمحتوى الــذي أقرتــه وزارة 

 .التربية والتعليم

مشــارك فــي الدراســة بنمــوذج التحضــير للمــادة التدريبيــة تــم تزويــد المعلــم ال: طريقــة التــدريس  - 

 .ونموذج التحضير بالطريقة التقليدية 



54 

 

وذلـك لضـبط  ،المعلم المشارك هو نفسه الذي قام بتدريس المجمـوعتين الضـابطة والتجريبيـة - 

 .المؤهل األكاديمي والخبرة التدريسية للمعلم

 سنة 16-14عمر الطلبة حيث تراوح عمر الطلبة ما بين  - 

عــدد الحصــص حيــث تــم تــدريس الشــعبتين الضــابطة والتجريبيــة نفــس عــدد الحصــص وهــو  - 

 . حصة دراسية ) 15(

  :اإلحصائية  اتالمعالج 8:3

إذ تـّم  SPSS)(لتحليل نتائج الدراسة الحالية تم استخدام الرزمـة اإلحصـائية للعلـوم االجتماعيـة 

  :استخدام 

وصــف تحصــيل طلبــة المجمــوعتين الضــابطة المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة ل .1

 .والتجريبية في االختبار ومقياس مفهوم الذات الرياضي

لفحـص داللـة الفـرق فـي  (One-Way ANCOVA) األحـادي المصـاحب التبـاين تحليـل .2

ق التــي قــد تنشــأ عــن متوســطي تحصــيل المجمــوعتين الضــابطة والتجريبيــة، بعــد عــزل الفــرو 

ـــي، إذ يعـــد تحليـــل ا ـــاين األحـــادي المصـــاحب القيـــاس القبل أكثـــر حساســـية  ANCOVAلتب

  .للتصميمات التجريبية

لفحـص داللـة الفـرق فـي (One-Way ANCOVA)  األحـادي المصـاحب التبـاين تحليـل .3

 .متوسطي الذات الرياضي للمجموعتين الضابطة والتجريبية

فــي كــل ) يسطريقــة التــدر ( ، لقيــاس حجــم تــأثير المتغيــر المســتقل)مربــع إيتــا( الداللــة العمليــة .4

 ).التحصيل، ومفهوم الذات الرياضي(من المتغيرين التابعين 

 .معادلة كرونباخ ألفا، لفحص ثبات اختبار التحصيل ومقياس مفهوم الذات الرياضي .5

لفحــص العالقــة بــين ) Pearson correlation coefficient(معامــل ارتبــاط بيرســون  .6

  .التحصيل الدراسي ومفهوم الذات الرياضي
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  الرابع  الفصل

  نتائج الدراسة

  

  المقدمة 1:4

  النتائج اإلحصائية المتعلقة بفرضيات الدراسة 2:4

  النتائج العامة للدراسة 3:4
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة 

  :  المقدمة 1:4

على تحصـيل  Sketchpad سكتش باد معرفة أثر استخدام برنامجالدراسة الحالية إلى  سعت      

، الذات الرياضـي لـديهم فـي محافظـة نـابلس ومفهوم ،التاسع األساسي في الرياضيات طالب الصف

كمـــــا وتهـــــتم فـــــي معرفـــــة آراء طـــــالب الصـــــف التاســـــع األساســـــي ومعلمهـــــم نحـــــو اســـــتخدام برنـــــامج 

Sketchpad التـي  ،ولتحقيـق هـذه األهـداف قامـت الباحثـة بإعـداد المـادة التدريبيـة ؛في وحدة الدائرة

إذ تـم تـدريس مجمـوعتين ، Sketchpadباسـتخدام برنـامج  س هندسـية محوسـبةدرو  هي عبارة عن 

واألخرى درست الدروس المحوسبة التفاعلية باستخدام  ،حداهما درست بالطريقة التقليديةمن الطلبة إ

، وقــد أعــدت الباحثــة اختبــارًا بعــديًا ومقياســًا لمفهــوم الــذات الرياضــي، ومقابلــة Sketchpadبرنــامج 

مييــز مهــم، وقــد تــم التحقــق مــن صــدقهما وثباتهمــا، وتــم حســاب معــامالت الصــعوبة والتالطلبــة ومعل

ــــار بحيــــث يصــــبحان ــــات وترميزهــــا مناســــبي لفقــــرات االختب ن ألغــــراض الدراســــة، وبعــــد تجميــــع البيان

توصـلت الباحثـة  SPSSومعالجتها إحصائيا باسـتخدام برنـامج الـرزم اإلحصـائية للعلـوم االجتماعيـة 

  : الية إلى النتائج الت

  : النتائج اإلحصائية المتعلقة بفرضيات الدراسة  2:4

تحصيل طالب  على Sketchpadما أثر استخدام برنامج : لإلجابة عن سؤال الدراسة األول وهو

  : صاغت الباحثة الفرضية التالية  الصف التاسع األساسي في وحدة الهندسة؟

  :نتائج الفرضية األولى  1:2:4

بين ) α=0.05(ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية على مستوى الداللة : ألولىنصت الفرضية ا     

ة الكلية الختبار على الدرج، وعة التجريبية والمجموعة الضابطةمتوسطي تحصيل طالب المجم

 ).Sketchpadتقليدية، استخدام برنامج سكتش باد (، تعزى إلى طريقة التدريس التحصيل البعدي
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ى تــم اســتخراج المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة لتحصــيل طلبــة والختبــار الفرضــية األولــ

التـي درسـت باسـتخدام (، والمجموعـة التجريبيـة )التـي درسـت بالطريقـة التقليديـة(المجموعة الضابطة 

والبعــدي، وكانــت ) العالمــة المدرســية فــي الرياضــيات(فــي االختبــارين القبلــي ) Sketchpadبرنــامج 

  ) 1:4(الجدول النتائج كما في 

  ) 1:4(الجدول     
االختبارين القبلي والبعدي تبعًا  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات الطالب في

  لمجموعتي الدراسة

  العدد  المجموعة

العالمات المدرسية في (القبلي 
  )الرياضيات

  البعدي

الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوسط 
  الحسابي

ف االنحرا
  المعياري

  20.92  58.29  20.98  51.03  31  الضابطة

  16.54  69.64  13.37  49.45  33  التجريبية

ـــار ) 1:4(يبـــين الجـــدول رقـــم  ـــة فـــي االختب ـــًا فـــي المتوســـطات الحســـابية لتحصـــيل الطلب ـــًا ظاهري فرق

بينمـــا بلـــغ المتوســـط الحســـابي ) 58.29(البعـــدي، فقـــد بلـــغ المتوســـط الحســـابي للمجموعـــة الضـــابطة 

ـــة للم ـــان داللـــة الفـــروق اإلحصـــائية بـــين المتوســـطات الحســـابية تـــم )69.64(جموعـــة التجريبي ، ولبي

وكانـت النتــائج كمــا فــي الجــدول رقــم  ANCOVA)(اسـتخدام تحليــل التبــاين األحــادي المصــاحب 

)2:4 (  
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  )2:4(الجدول 

لى درجات طالب ألثر طريقة استخدام برنامج سكتش باد عنتائج تحليل التباين األحادي المصاحب 

  الصف التاسع األساسي في المجموعتين الضابطة والتجريبية على اختبار التحصيل البعدي

متوسط   درجات الحرية  مجموع المربعات  مصدر التباين

  المربعات

F  الداللة

  اإلحصائية

  0.101  2.767  949.009  1  949.009  االختبار القبلي

  *0.014  6.365  2183.258  1  2183.258  طريقة التدريس

      343.033  61  20925.014  الخطأ 

        63  23931.734  المجموع

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

 نـدعرفض الفرضـية الصـفرية، وبالتـالي وجـود فـرق ذي داللـة إحصـائية ) 2:4(يتبين من جدول رقم 

والمجموعة الضابطة  ،بين متوسطي تحصيل طالب المجموعة التجريبية) α=0.05(مستوى الداللة 

التقليديـة، اسـتخدام برنـامج (على الدرجة الكلية الختبار التحصيل البعدي تعزى إلـى طريقـة التـدريس 

وذلك لصالح المجموعة التجريبية التي درسـت وحـدة الهندسـة مـن كتـاب  ).Sketchpadسكتش باد 

  .Sketchpadالصف التاسع األساسي باستخدام برنامج 

 Sketchpadلــة العمليــة باســتخدام مربــع إيتــا الثــر التــدريس باســتخدام برنــامج وقــد تــّم حســاب الدال

-0.07(، ومتوســـط )0.06-0.01(وُيقـــّدر حجـــم األثـــر بأّنـــه قليـــل إذا وقـــع بـــين علـــى التحصـــيل، 

   ). (Dunst, 2004) 0.14أكبر من (، ومرتفع )0.14

η2 =     = 0.17  
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  . ساسيي رفع تحصيل طالب الصف التاسع األف اً كبير  اً أثر  Sketchpadوهذا يشير أّن لبرنامج 

لبرنامج  إيجابيجابة عن سؤال الدراسة األول تتمثل بوجود أثر اإل ومما سبق يتضح أنّ 

Sketchpad على تحصيل طالب الصف التاسع األساسي.  

على مفهوم الذات الرياضي  Sketchpadا أثر استخدام برنامج م: ولإلجابة عن السؤال الثاني وهو

  :صاغت الباحثة الفرضية التالية  لطالب الصف التاسع األساسي؟

 : نتائج الفرضية الثانية  2:2:4

بـــين ) α=0.05(د فـــرق ذو داللــة إحصـــائية علـــى مســـتوى الداللـــة ال يوجـــ: نصــت الفرضـــية الثانيـــة 

ة علــى مقيــاس ب المجموعــة  التجريبيــة والمجموعــة الضــابطمتوســطي مفهــوم الــذات الرياضــي لطــال

التقليديـــــة، اســـــتخدام برنـــــامج ســـــكتش بـــــاد (، تعـــــزى إلـــــى طريقـــــة التـــــدريس مفهـــــوم الـــــذات الرياضـــــي

Sketchpad.(  

والختبــار الفرضــية الثانيــة تــم اســتخراج المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة لمقيــاس مفهــوم 

ن الضـــابطة التــي درســت بالطريقــة التقليديـــة والمجموعــة التجريبيــة التـــي الــذات الرياضــي للمجمــوعتي

  :فكانت النتائج كما يلي  Sketchpadدرست باستخدام برنامج 

  )3:4(الجدول     
مقياس مفهوم الذات الرياضي  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات الطالب في

  البعدي والقبلي تبعًا لمجموعتي الدراسة

  البعدي  القبلي  العدد  المجموعة
الوسط 

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  0.59  2.68  0.73  2.51  31  الضابطة
  0.44  3.92  0.70  2.66  33  التجريبية

فرقـًا ظاهريـًا فـي المتوسـطات الحسـابية لعالمـات الطلبـة فـي مقيـاس مفهـوم ) 3:4(يبين الجـدول رقـم 

بينما بلغ المتوسط ) 2.68(ت الرياضي البعدي، فقد بلغ المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة الذا
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، ولبيـان داللـة الفـروق اإلحصـائية بـين المتوسـطات الحسـابية )3.92(الحسابي للمجموعة التجريبيـة 

وكانــت النتــائج كمــا فــي الجــدول  ANCOVA)(تــم اســتخدام تحليــل التبــاين األحــادي المصــاحب 

)4:4 (  

  )4:4(الجدول 

ألثر طريقة استخدام برنامج سكتش باد على درجات طالب نتائج تحليل التباين األحادي المصاحب 

  الصف التاسع األساسي في المجموعتين الضابطة والتجريبية على مقياس مفهوم الذات الرياضي

مجموع   مصدر التباين

  المربعات

متوسط   درجات الحرية

  المربعات

F  الداللة

  يةاإلحصائ

  0.320  1.006  0.269  1  0.269  االختبار القبلي

  *0.0001  89.426  23.867  1  23.867  طريقة التدريس

      0.267  61  16.280  الخطأ 

        63  41.217  المجموع

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

اللة إحصائية د يد فرق ذ، وبالتالي وجو رفض الفرضية الصفرية) 4:4(ل رقم يتبين من الجدو     

بين متوسطي مفهوم الذات الرياضي لطالب المجموعة  التجريبية ) α=0.05(مستوى الداللة ند ع

تقليدية، (والمجموعة الضابطة على مقياس مفهوم الذات الرياضي تعزى إلى طريقة التدريس 

دة وذلك لصالح المجموعة التجريبية التي درست وح ).Sketchpadاستخدام برنامج سكتش باد 

  .Sketchpadالهندسة من كتاب الصف التاسع األساسي  باستخدام برنامج 



61 

 

 Sketchpadثر التدريس باستخدام برنامج وقد تّم حساب الداللة العملية باستخدام مربع إيتا أل

، ومتوسط )0.06-0.01(وُيقّدر حجم األثر بأّنه قليل إذا وقع بين على مفهوم الذات الرياضي، 

  ). (Dunst, 2004). 0.14أكبر من (تفع ، ومر )0.07-0.14(

η2 =     =0.59  

على مفهوم الذات الرياضي لطالب  اكبير  اأثر  Sketchpadالستخدام برنامج  وهذا يشير إلى أنّ 

  .الصف التاسع األساسي

لبرنامج  إيجابية الثاني تتمثل بوجود أثر جابة عن سؤال الدراسومما سبق يتضح أّن اإل

Sketchpad  ياضي لطالب الصف التاسع األساسيعلى مفهوم الذات الر.  

ما العالقة بين التحصيل الدراسي ومفهوم الذات الرياضي : ولإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث وهو 

ة الدائرة ؟ صاغت لطلبة الصف التاسع األساسي في تعّلم وحد) α=0.05(عند مستوى الداللة 

  :الباحثة الفرضية التالية 

  : نتائج الفرضية الثالثة  3:2:4

ال توجد عالقة رتباطية ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة : نصت الفرضية الثالثة 

)0.05=α (بين التحصيل الدراسي ومفهوم الذات الرياضي لدى طالب الصف التاسع األساسي.  

 Pearson correlation coefficientثة تم حساب معامل ارتباط بيرسون والختبار الفرضية الثال

 مفهوم ختبار البعدي وعالماتهم في مقياسطالب الصف التاسع األساسي في اال بين عالمات

  ) 5:4(الذات الرياضي وكانت النتائج كما في الجدول 
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  ) 5:4(الجدول 
  الرياضي معامل اإلرتباط بين التحصيل الدراسي ومفهوم الذات

 مفهوم الذات الرياضي التحصيل

 مستوى الداللة قيمة ر

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

60.14  19.49 3.13  0.81 0.933 0.016* 

 ،يتم رفض الفرضية الصفرية) α=0.05(أّنه عند مستوى الداللة ) 5:4(يتبين من الجدول رقم 

 ،بين التحصيل الدراسي) α=0.05(مستوى الداللة  وبالتالي يوجد عالقة ذات داللة إحصائية على

  .ومفهوم الذات الرياضي لطالب الصف التاسع األساسي

 Pearson correlation (أن قيمة معامل االرتباط بيرسون ) 5:4(كما وُيبين الجدول 

coefficient(  ثيرية متبادلة بين ، أي أّن هناك عالقة تأوهي قيمة موجبة وعالية 0.933= ر

فالطالب الذين لديهم مستوى عال من مفهوم الذات . والتحصيل الدراسي ،وم الذات الرياضيمفه

يكون تحصيلهم عاليًا والعالقة طردية، ومن هنا يتضح أّن العالقة بين التحصيل الدراسي ومفهوم 

   . الذات الرياضي هي عالقة إيجابية أي بزيادة مفهوم الذات الرياضي لدى الطلبة يزداد تحصيلهم

  نتائج السؤال الرابع 4:2:4

مـا آراء طـالب الصـف التاسـع األساسـي ومعلمهـم حـول اسـتخدام البرنـامج : نص السـؤال الرابـع علـى

  المقترح في وحدة الدائرة؟

لإلجابة على هذا السؤال قامت الباحثة بالتعرف على ردود أفعال الطلبة وعلى ما يجري في       

تجربة من مناقشات، وتفاعالت إذ قامت الباحثة من خالل مختبر الحاسوب الذي ُطبقت فية ال

لمتابعة سيرها بالشكل المطلوب، ومن متابعة  ؛زياراتها الميدانية بحضور بعض الحصص التجريبية

المعلم المشارك، كذلك قامت بإجراء المقابلة مع طالب الصف التاسع األساسي ومعلمهم المشارك 

، وذلك لمعرفة آرائهم وللتأكد من مقدار المعرفة المحصلة لديهم )بعد الموافقة(والتقاط بعض الصور 

  .ومدى ادراكهم لذاتهم
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  : إجابة سؤال المقابلة األول  1:4:2:4

 فــي تعلمهــم وحــدة Sketchpadمــا آراء الطلبــة نحــو اســتخدامهم برنــامج : نـص الســؤال األول علــى 

  الدائرة ؟

ود والتنفيـر، وفقـدان صـلتها بـالواقع األمـر الـذي في بداية األمـر؛ وصـف الطـالب الرياضـيات بـالجم 

ـــى ضـــعف حتـــى فـــي  جعلهـــم يبتعـــدون كـــل االبتعـــاد عـــن الرياضـــيات ومحتوياتهـــا، ممـــا أدى بهـــم إل

فـــي بـــدايتها   Sketchpadالمهـــارات األساســـية فـــي الرياضـــيات، ولكـــن اســـتخدام البرنـــامج الهندســـي 

لهـا إلـى جـو يسـمح لهـم بالمتعـة ومضـيعة تمثل لهم وكأنه خروجهم من ضغوط الحصـة التقليديـة ومل

  .األمر الذي زاد من دافعيتهم للخروج إلى مختبر الحاسوب  ،الوقت

ولكــن اســتثمار هــذه الدافعيــة وتوظيفهــا بمــا يخــدم العمليــة التعليميــة هــو الهــدف األساســي الــذي      

البرنــامج فــي  ركــزت عليــة الباحثــة، فقــد قامــت بتقســيم الطلبــة للعمــل فــي مجموعــات، ووزعــت علــيهم

وكمـا أفـاد  .وذلـك لتنزيلـه علـى أجهـزة الحاسـوب الخاصـة فـي بيـوتهم، للتـدريب عليـه ؛أقراص ُمدمجـة

 ،الطلبـــة فهـــم يمتلكـــون أجهـــزة حاســـوب خاصـــة بهـــم، ويقضـــون ســـاعات متواصـــلة علـــى الحاســـوب

 مما أوجب على الباحثـة أن تسـتغل أيضـًا الفـيس بـوك إلنشـاء صـفحة )الفيس بوك(وخصوصًا على 

  .ستفادة الجميع منهار على حائطها حلول أوراق العمل الباسم المجموعة ليقوموا بالنش

أمــا بالنســبة للتفاعــل مــع البرنــامج فــي الحصــة اليوميــة فقــد ســاعدت ديناميكيــة البرنــامج ومــن       

خالل األوامر التي يوفرها الدقـة فـي الرسـم، فقـد بـدت عالمـات الفرحـة علـى الطـالب عنـد رسـم دائـرة 

بشــكل صــحيح مــن خــالل الســحب واإلفــالت التــي كــانوا يعــانون أشــد المعانــاة مــن رســمها بــاألدوات 

  عــالوة علــى ذلــك ،بشــكل إيجــابي داخــل الحصــة همتفــاعلإلــى ممــا أدى  ؛الهندســية فــي فصــول ســابقة

فقــد ســاعد الطــالب التفاعــل فــي مجموعــات مــن التعبيــر عــن آرائهــم بحريــة تامــة، وذلــك عــن طريــق 

رهم وما يدور في خواطرهم من حاالت مختلفة للزوايا واألشكال على البرنامج دون خـوف تمثيل أفكا

بــل ســاعدهم علــى  ،، علــى العكــس مــن ذلــكاأو تــردد أو خجــل مــن أن يكــون مــا يقومــون بــه خاطئــ

اسـتجابة البرنـامج المباشـرة، ممـا زاد مـن شـكال والزوايـا مـن خـالل ء األاكتشاف العالقـات الكامنـة ورا
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فقد عبروا عن ذلك بأنهم بل واكتشاف العالقات أيضًا،  ،قدرتهم على حل المسائلنفسهم في ثقتهم بأ

  .ولى التي يتفاعلون بها مع الرياضيات بهذه الطريقةللمرة األ

وعلى مسـتوى المعرفـة فـإن الجانـب العملـي للبرنـامج ومـا يعطيـه مـن تتبـع األثـر بـاأللوان سـاعد      

مـن الرجـوع للخطـوة األولـى التـي المعلومـات الهندسـية، ومّكـنهم أيضـا الطلبه على التواصل في بنـاء 

  .فهذا ساعدهم على تراكمية المعرفة التي ُبنيت عليها الرياضيات في األساس ،منهابدؤوا 

فقـــد قـــام الطـــالب بالعمـــل علـــى البرنـــامج فـــي بيـــوتهم  ؛وقـــد الحظـــت الباحثـــة انتقـــال أثـــر الـــتعلم     

ه الباحثــة مــن إنجــازات للطلبــة علــى الفــيس بــوك الكثيــر مــن الحركــات والتــدريب عليــه، وممــا الحظتــ

  . عن طريق الحركة˚ 180لألشكال ومن أهم إنجازاتهم إثبات أّن مجموع زوايا المثلث 

بالذكر؛ أن الطـالب اسـتخدموا البرنـامج بسـهولة ويسـر، ولـم يواجهـوا صـعوبات كبيـرة فـي  جديرٌ و     

إذ ســـــاعدهم دليـــــل الطالـــــب علـــــى التعـــــرف علـــــى  ؛وامـــــر المنســـــدلةاللغـــــة االنجليزيـــــة لأليقونـــــات واأل

، ولـيس هـذا  (Angle , Perpendicular Line & Segment)المصـطلحات المسـتخدمة مثـل 

بــل أتقــن الطــالب هــذه المصــطلحات الرياضــية وغيرهــا مــن القــوائم باللغــة اإلنجليزيــة وأصــبحوا  ،فقــط

  .يتداولونها فيما بينهم

  : لمقابلة الثاني إجابة سؤال ا 2:4:2:4

باد في تدريس الطلبة  Sketchpadما رأي المعلم المشارك نحو استخدام : تمثل السؤال الثاني في 

  وحدة الدائرة ؟

ودوره فـي  Sketchpadصت الباحثة على معرفـة رأي المعلـم المشـارك فـي التجربـة نحـو برنـامج ر ح

ات وتحســين ثقــتهم بأنفســهم فــي حـــل تحســين تحصــيل الطلبــة وزيــادة دافعيــتهم نحــو دراســـة الرياضــي

  .المسائل الهندسية

ومن ثم اكتشاف خصائصها عـن طريـق  ،مكّنت ديناميكية البرنامج الطالب من بناء الكائنات - 

ســـحب الكـــائن مـــن مكـــان آلخـــر مـــع االحتفـــاظ بكافـــة خصائصـــه وعالقاتـــه الرياضـــية لدراســـة 
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الـذي سـّهل الشـرح فـي حصـة مجموعة كاملة مـن القضـايا المماثلـة فـي غضـون دقـائق، األمـر 

 .الرياضيات

وتحليـــل المشـــكلة فهـــو  ،الطلبـــة التـــدريب العملـــي علـــى التصـــور Sketchpadســـاعد برنـــامج  - 

ومـاذا يحـدث إذا قـام الطالـب  ،يعطي للطالب فكرة واضحة عن كيفية عمل المفاهيم الرياضية

 ،ساب المعرفة الحقيقيةواكت ،بتغيير أحد جوانبها، األمر الذي مّكن الطالب من اللعب باألرقام

 .وهذه عبارة عن تجارب حيوية ال يمكن تحقيقها باألدوات التقليدية

هو أداة مفيدة لتعلم مفاهيم هندسية بطريقة مثيرة وذات مغزى، ساعدت  Sketchpadبرنامج  - 

الطــالب فــي بنــاء أشــكال وكائنــات هندســية علــى الشاشــة وحفظهــا لالســتخدام مــرة أخــرى فــي 

 .المستقبل

البرنـــامج الوقـــت والجهـــد فـــي إنشـــاء أوراق العمـــل واالمتحانـــات بســـهولة ودقـــة مـــن حيـــث  ُيـــوفر - 

معقولية قياسات األقطار واألوتار والزوايـا، وعّبـر المعلـم أيضـًا عـن إمكانيـة اسـتخدام البرنـامج 

 .في وحدات أخرى لصفوف أخرى

قـد أظهـروا تفـاعًال خصوصـًا ذوي التحصـيل المتـدني، ف ،زاد البرنامج ثقـة الطـالب بأنفسـهملقد  - 

تمثـــل فـــي التفـــاعالت اللفظيـــة وفـــي بنـــاء الرســـوم البيانيـــة، وأظهـــرت أعمـــال الطـــالب قـــدراتهم 

 .اإلبداعية وفهمهم للمشكالت الهندسية

مّكــن برنــامج ســكتش بـــاد الطلبــة مــن التفكيـــر بطريقــة هندســية بحتـــة، فالحركــات التــي يوفرهـــا  - 

بنــــاء الحــــدس واختبــــاره، وتبريــــر نتــــائج  البرنــــامج ســــاعدت الطبــــة علــــى الفــــرض والتشــــكيك ثــــم

 .االختبار 

وممــا تأكــد لــدى المعلــم مــن حــب الطــالب للرياضــيات، حضــورهم بعــض الحصــص فــي وقــت  - 

 .إذ ُأستبدلت بعض الحصص من أجل التجربة  ؛االضراب المدرسي
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  :النتائج العامة للدراسة  3.4

بـــين متوســـطي تحصـــيل ) α=0.05(مســـتوى الداللـــة  نـــدعوجـــود فـــرق ذي داللـــة إحصـــائية  .1

المجموعـة ( Sketchpadطالب الصف التاسع الذين درسوا وحدة الـدائرة باسـتخدام برنـامج 

 ا نفــس الوحــدة بالطريقــة التقليديــةالــذين درســو  ،ساســيوطــالب الصــف التاســع األ) التجريبيــة

فـــي الدرجـــة الكليـــة الختبـــار التحصـــيل البعـــدي ولصـــالح المجموعـــة  )المجموعـــة الضـــابطة (

أثر كبير على التحصيل  Sketchpadكما وتشير الداللة العملية إلى أّن لبرنامج .يبيةالتجر 

 . البعدي لطالب المجموعة التجريبية 

بين متوسطي مفهوم الـذات ) α=0.05(داللة إحصائية على مستوى الداللة ي فرق ذ وجود .2

برنــــامج  الرياضـــي لطـــالب الصـــف التاســـع األساســـي الـــذين درســـوا وحـــدة الـــدائرة باســـتخدام

Sketchpad )وطــالب الصــف التاســع األساســي الــذين درســوا نفــس ) المجموعــة التجريبيــة

 ،علــــى مقيــــاس مفهــــوم الــــذات الرياضــــي) المجموعــــة الضــــابطة(الوحــــدة بالطريقــــة التقليديــــة 

 Sketchpadكمــا وتشــير الداللــة العمليــة إلــى أّن لبرنــامج . .ولصــالح المجموعــة التجريبيــة

 .على مفهوم الذات الرياضي لطالب المجموعة التجريبية  اً كبير  اً تأثير 

بـين التحصـيل ) α=0.05(وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية علـى مسـتوى الداللـة  .3

ومفهــوم الــذات الرياضــي لطــالب الصــف التاســع األساســي، وهــي عالقــة إيجابيــة  ،الدراســي

 .لرياضي لدى الطلبةتمثلت بزيادة التحصيل الدراسي عند زيادة مفهوم الذات ا

ـــــامج  .4 ـــــة نحـــــو اســـــتخدام برن كانـــــت آراء طـــــالب الصـــــف التاســـــع األساســـــي ومعلمهـــــم إيجابي

Sketchpad  ، وهــذا مــا حصــلت عليــة الباحثــة مــن إجابــات الطلبــة ومعلمهــم علــى األســئلة

  .المطروحة
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  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصيات 

  

  مناقشة نتائج الفرضية األولى  1:5

  مناقشة نتائج الفرضية الثانية 2:5

  مناقشة نتائج الفرضية الثالثة 3:5

  التوصيات 4:5
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  الفصل الخامس

  النتائج والتوصياتمناقشة 

على تحصيل  Sketchpad سكتش باد معرفة أثر استخدام برنامجالدراسة الحالية إلى  سعت

لرياضي لديهم في محافظة مفهوم الذات اوعلى  ،طالب الصف التاسع األساسي في الرياضيات

  .نابلس

المعالجات اإلحصائية  إجراءبعد  إليهايتناول هذا الفصل مناقشة النتائج التي تم التوصل و 

  .هذه الدراسة خرجت بهاالتوصيات التي  المناسبة، وكذلك

  ولى مناقشة نتائج الفرضية األ  1:5

بين ) α=0.05(ى الداللة ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية على مستو : نصت الفرضية األولى

، على الدرجة الكلية الختبار متوسطي تحصيل طالب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة

  ).Sketchpadاستخدام برنامج سكتش باد (التقليدية، تعزى إلى طريقة التدريس  التحصيل البعدي

) α=0.05(الداللة عند مستوى  إحصائيةداللة  يأشارت نتائج فحص الفرضية إلى وجود فرق ذ 

على الدرجة الكلية الختبار  بين متوسطي تحصيل طالب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة

، )Sketchpadالتقليدية، استخدام برنامج سكتش باد (التحصيل البعدي تعزى إلى طريقة التدريس 

تاسع األساسي من كتاب الصف ال دائرةوذلك لصالح المجموعة التجريبية التي درست وحدة ال

  .Sketchpadباستخدام برنامج 

على التعليم التقليدي في تنمية  Sketchpadتفسر الباحثة تفوق استخدام برنامج           

ما ُيقدمه البرنامج  ،تحصيل طلبة الصف التاسع األساسي في وحدة الدائرة ألسباب عديدة من أهمها

ات بشكل عام، والهندسة بشكل خاص تمثلت هذه من قدرات ذكية تحسن عملية تعلم وتعليم الرياضي

القدرات باالكتشاف الحر لأليقونات التي تساعد الطالب على بناء المعرفة الهندسية األساسية 

وتسهل بدورها إثارة أسئلة ومشكالت إضافية تثير   الالزمة لحل المشكالت في األنشطة المطلوبة،

عاوني في مجموعات، وبالتالي يعمل الطالب على روح المناقشة لدى الطالب من خالل عملهم الت
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واستنتاج  ،وتحليلها ،معالجة األشكال والرسوم بديناميكية، مما يسهل إدراك العالقات بين األشكال

وتقوية الحدس في البراهين الهندسية، واختبار حلولهم، وهو أمر من شأنه أن يعزز  ،خصائصها

هندسة الدائرة إلى المستويات األكثر شكلية من  انتقالهم من الخبرات الحسية الملموسة في

  . التجريدات، وبالتالي تحسين نتاجاتهم التعليمية

الــــتعلم وفقــــًا لقــــدراتهم الطــــالب مــــن  Sketchpadوعلـــى مســــتوى التفكيــــر فقــــد َمّكــــن برنــــامج        

ـــةومســـتوياتهم  ـــه يجســـد ،الفردي ـــى التصـــور، وعلي ـــب عل ـــك مـــن خـــالل الرســـم الـــذي يســـاعد الطال  وذل

ويقوم بتحليل األشكال وٕادراك خصائصها، األمر الذي يؤدي بـه إلـى إتقـان المفـاهيم، ومـن  ،المفاهيم

  .ثّم ينتقل إلى مستوى أعلى في التفكير الهندسي

ز الطالب من خالل عملهم في مجموعات إنجا Sketchpadإضافة إلى ذلك مّكن برنامج     

 ،واألقطار ،واألوتار ،والزوايا ،والمساحات ،فةيجاد القياسات المختلالعديد من المهام مثل إ

مما ساعد الطالب على استنتاج العالقات فيما بينها عن طريق التجربة والخطأ  ؛بسهولة ...وغيرها

  .واالستنتاج واالستقراء، األمر الذي يؤدي بهم إلى فهم المفهوم أوال واالحتفاظ به لفترة أطول 

بتشجيع الطلبة على اكتشافهم للعالقة بين الزاوية المحيطية  وكمثال على ذلك قامت الباحثة     

يجاد زية ومحيطية مشتركة بنفس القوس وإ وذلك من خالل رسم عدة زوايا مرك ،والزاوية المركزية

األمر الذي أدى بهم إلى استنتاج العالقة بصورة سهلة  ،قياس الزوايا في عدة أوضاع وحاالت

  . وممتعة

ناميكية البرنامج فقد ساعدت الطلبة على تحريك األشكال الهندسية والتحكم بها أما بالنسبة لدي     

وليست ثابتة ساعدت الطالب من فهم البراهين الهندسية، فعندما قام الطلبة باستنتاج  ،كصوره حية

العالقة بين الزاويتين المركزية والمحيطية المشتركتين بنفس القوس الحظوا عند تحريك الزاوية 

يطية المرسومة على أن الزاوية المح) مرسومة على القطر(ية بحيث تصبح زاوية مستقيمة المركز 

  .، وهذا ما يظهره البرنامج في تكامل في عرض الموضوعات الهندسية˚90القطر تساوي 
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ن و او تش تتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج العديد من الدراسات السابقة مثل دراسة جوهاري     

نيس ازار ، ودراسة )Johari, Chan, Ramli  & Ahmat, 2009( دحمأ و املير 

)Zaranis,2010( الصاعدي ، ودراسة)(2012جيكيو وساتيسيب ، ودراسة )2010 Gecu &  

Saticib,( ليونغ، ودراسة )Leong, 2013( كيسان ، ودراسةKesan, 2013)(  التي كشفت عن

كما ، في موضوعات مختلفة في الهندسةهم وأدائللبرنامج على تحصيل الطلبة  إيجابيوجود أثر 

الذي توصل إلى استفادة الذكور من البرنامج بشكل  )Eraso,2007(وتتفق مع دراسة إيراسو 

كبير، كما وتتفق مع الدراسات التي تناولت تنمية مستويات التفكير الهندسي حسب فان هيلل مثل 

ودراسة  ،)Holmesa, Adamsb & Hamiltonc, 2008(هولميسا وادمب وهاميلتونس دراسة 

)Idris,2009( عبداهللا وزكايا ، ودراسة)2013Abdullah & Zakaria, ( بينما اختلفت مع ،

في أّن البرنامج ال يرفع من مستويات التفكير الهندسي، وكذلك مع  )Meng, 2009(دراسة مينغ 

، (Abu Bakar, Tarmizi, Ayub & Yunus,2009) وأيوب ويونس تارميزيأبو بكر و دراسة 

 بين مجموعة التي درست باستخدامفي األداء الرياضي الذي توصل إلى أّنه ال يوجد فرق كبير 

GSP  بينما أظهر فعاليته مع عمليات التفكير العليا والمجموعة التي درست بالطريقة التقليدية.  

  :مناقشة نتائج الفرضية الثانية  2:5

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

متوسطي مفهوم الذات الرياضي لطالب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة على مقياس 

تقليدية، استخدام برنامج سكتش باد (مفهوم الذات الرياضي تعزى إلى طريقة التدريس 

Sketchpad.(  

) α=0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيةلة دال يأشارت نتائج فحص الفرضية إلى وجود فرق ذ

بين متوسطي مفهوم الذات الرياضي لطالب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة على مقياس 

تقليدية، استخدام برنامج سكتش باد (مفهوم الذات الرياضي تعزى إلى طريقة التدريس 

Sketchpad.( الهندسة من كتاب الصف  وذلك لصالح المجموعة التجريبية التي درست وحدة

   Sketchpadالتاسع األساسي باستخدام برنامج 
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في رفع مفهوم الذات الرياضي لطلبة  Sketchpadالستخدام برنامج  يجابيتفسر الباحثة األثر اإل

  :على األسباب التالية  بناءً الصف التاسع األساسي 

إضافة إلى الحركات ريبة للطالب صورة حية حقيقية قاألشكال الهندسية ب Sketchpadقّدم برنامج 

وجذب انتباههم وزيادة استمتاعهم بالمادة، وهذا أّدى إلى تحسين  ،مما عمل على إثارة الطلبة

  .وزيادة إقبالهم على حل المسائل الهندسية ،اتجاهاتهم نحو الرياضيات

حكم في وُيضاف لذلك عمل الطلبة في مجموعات باستخدام الحاسوب، األمر الذي مكنهم من الت

تعلمهم وساعدهم البرنامج بمرونته واالستجابة الفورية التي يقدمها للطالب ُتعد بمثابة تغذية راجعة، 

ُيَقوم فيها مقدار تعلمه دون تدخل المعلم، وذلك عزز ثقتهم بأنفسهم في حل المسائل الهندسية قبل 

  .عرض أجوبتها على المعلم

ة من الطابع التقليدي لحصص الرياضيات بأدائها في وشّكل استخدام البرنامج فرصة لخروج الطلب

في عرض األشكال  ا فعاالمختبر الحاسوب، مما عمل على كسر الملل والروتين، وأضفى طابع

بدوره إلى إتقان  برمجية الرسم الهندسي، مما أدى الهندسية، وتشوقا واندفاعا نحو استيعاب خطوات

وخصوصًا أّن التكنولوجيا محببة لدى الطلبة من قبل الطالب،  ل دقيق وسريعالخطوات بشك

  .ويستخدمونها في حياتهم اليومية بشكل كبير

وبالنسبة لوحدة الدائرة التي بدت صعبة في مسائلها الهندسية بالنسبة للطالب، الذين ظنوا أنفسهم 

التي قّدمها  مكاناتسيئين في الرياضيات وغير جيدين في حل المسائل، ولكن من خالل اإل

يجاد الزوايا وٕامكانية بسهولة ويسر، وكذلك سهولة رسم وإ  رنامج من رسم الدائرة باستخدام المؤشرالب

 أيضاً تمييزها باستخدام األلوان التي يوفرها البرنامج، والتحقق من األشكال الرباعية الدائرية 

لى زيادة باستخدام القياس في البرنامج، فقد أصبحت الهندسة محبوبة لدى الطالب، وعمل هذا ع

  .ثقتهم بأنفسهم في حلهم المسائل الهندسية

، )Donnell, 2011( دونيـــلوتتفـــق نتـــائج هـــذه الدراســـة مـــع نتـــائج الدراســـات الســـابقة مثـــل دراســـة 

جيكيJJJو و  البJJJاحثين ، وقـــد اختلفـــت بعـــض الشـــيء مـــع دراســـةWilson, 2011)(ولســـون ودراســـة 
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تجاهــات الطلبــة لــم تتحســن فبعضــها الــذي أظهــرت أّن ا )،Gecu & Saticib، 2012(ساتيسJJيب 

  .واآلخر سلبي إيجابي

  : مناقشة نتائج الفرضية الثالثة  3:5

ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة أنه : نصت الفرضية الثالثة 

)0.05=α (ومفهوم الذات الرياضي لدى طالب الصف التاسع األساسي ،بين التحصيل الدراسي.  

ت نتـائج فحـص الفرضـية إلـى وجـود عالقـة ارتباطيـة ذات داللـة إحصـائية علـى مسـتوى الداللــة أشـار 

)0.05=α ( بين التحصـيل الدراسـي ومفهـوم الـذات الرياضـي لطـالب الصـف التاسـع األساسـي، كمـا

العالقـــة بـــين التحصـــيل الدراســـي ومفهـــوم الـــذات الرياضـــي هـــي عالقـــة إيجابيـــة أي  وأشـــارت إلـــى أنّ 

  .م الذات الرياضي لدى الطلبة يزداد التحصيلبزيادة مفهو 

ن بين التحصيل وتحقيق الذات، حيث إ تفسر الباحثة هذه العالقة اإليجابية إلى أّن الحاجة متبادلةو 

التحصيل الدراسي ُيشعر الفرد بالنجاح والتفوق ويعزز من الثقة بالنفس، مما يجعله يفخر بإمكانياته 

ما يرتبط به من الحاجة إلى تقدير الذات يأتي في سّلم الحاجات كما أن مفهوم الذات و . وقدراته

  .وفي التعليم غالبًا ما يرتبط ذلك بالنجاح والتفوق ،اإلنسانية

وبسبب ما توصف به مادة الرياضيات بالجمود والتنفير  فإن العمل في بيئة  ،وفي الذات الرياضي 

ثقة الطلبة بأنفسهم وجعلهم أكثر ثقًة مشجعة لالستقاللية يتم فيها التحدي والفضول عزز من 

بقدراتهم على حل المسائل الرياضية وزاد من استمتاعهم وشعورهم بالقدرة على النجاح وتخطي 

، مما أدى إلى رفع مفهوم الذات الرياضي وزاد من إقبالهم  Sketchpadالعقبات باستخدام برنامج 

  .على الرياضيات وبالتالي زيادة التحصيل

ودراســـة  )2012العابـــد والشـــرع، (لنتيجـــة مـــع العديـــد مـــن الدراســـات الســـابقة مثـــل دراســـة تتفـــق هـــذه ا

 مـن مفهـوم الـذات اإليجـابيو  يعـالالمسـتوى الالطالب ذوي  أنّ التي توصلت إلى ) 2010الحموي، (

  .هم األكثر تحصيالً 
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  : التوصيات  4:5

  : ي يأتاسة توصي الباحثة بما على النتائج التي توصلت إليها الدر  بناءً 

في تعليم مناهج  Sketchpadتفعيل طريقة التدريس باستخدام البرنامج الهندسي  .1

 .الرياضيات وخصوصًا الوحدات الهندسية في جميع المراحل التعليمية

توجيه االهتمام نحو تضمين محتوى الكتب الرياضيات المدرسية ببرمجيات تعليمية  .2

اغة الوحدات الهندسية وخصوصًا ، وٕاعادة صيSketchpadمحوسبة تستخدام برنامج 

 .باستخدام البرنامجالصعبة منها 

تقديم دورات تدريبية لمعلمي الرياضيات والمشرفين التربويين لتوعيتهم بأهمية استخدام  .3

كطريقة لتعليم التالميذ الهندسة، وكيفية استخدام البرنامج في  Sketchpadبرنامج 

ووسيلة مناسبة لدعم  ،دعم منهاج الرياضيات التدريس لما أظهرته نتائج هذه الدراسة من

 .استراتيجيات تدريسها

في إعادة التجربة على  Sketchpadالمتعددة التي يوفرها برنامج  مكاناتاالستفادة من اإل .4

 .وحدات دراسية أخرى تستقصي فاعلية البرنامج مثل وحدة التحويالت الهندسية
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  قائمة المراجع

  المراجع العربية

والوسائل التعليمية في ) GeoGebra( مدى فاعلية برنامج جيوجبرا". )2013( ابت، اجتيادأبو ث

التحصــيل المباشــر والمؤجــل لــدى طلبــة الصــف التاســع األساســي فــي الرياضــيات فــي المــدارس 

ــابلس ــي محافظــة ن ــة ف نــابلس،  ، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، جامعــة النجــاح الوطنيــة،"الحكومي

  .فلسطين

دار وائـل للنشـر والتوزيـع، . تطـوير منـاهج الرياضـيات المدرسـية وتعلمهـا ).2010(فريـد  أبو زينة،

  .عمان، األردن

 ،، دار المســيرة للنشــر والتوزيــع، عمــان1، ط الهندســة وأســاليب تدريســها.)2005( أبــو لــوم ، خالــد

  .األردن

 .وتعّلمهـا م الرياضياتتعلي في التفاعلية البرامج على قائم تدريبي برنامج .)2012( البلوي، عايـد

  .غير منشورة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية دكتوراهرسالة 

 الناقد والتحصـيل التفكير تنمية في الذهني العصف طريقة استخدام أثر .)2007(يـد ول ،الجابري

 جامعـة منشـورة، يرغ ماجستير رسالة .تالرياضيا مقرر في الثانوي األول الصف لطالب الدراسي

  .المكرمة مكة القرى، أم

 تحصـيل الجيـوجبرا علـى برنـامج علـى قائمـة برمجيـات اسـتخدام أثـر. )2011( الجاسـر، صـالح

 دكتـوراه رسـالةعرعـر،  بمدينـة الرياضـيات مـادة في االبتدائية المرحلة من السادس الصف تالميذ

  ةالمكرم مكة القرى، أم جامعة التربية كلية منشورة ، غير

ــــب طلبة الصف السابع في الرياضيات ل أثر استخدام الحاسوب على تحصي. )2007( جبــــر، وهي

جامعة ، ر منشورةــــــــتير غيــــــــرسالة ماجس ،"تعليمية كوســـــــيلة واتجاهات معلميهم نحو استخدامه

  .، فلسطيننابلس، النجاح الوطنية
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ي تحصيل طلبة الصف أثر التدريس باستخدام برنامجي اكسل وبوربوينت ف ).2013(جرار، أكرم 

، رســالة ماجســتير غيــر الثــامن األساســي فــي وحــدة اإلحصــاء ودافعيــتهم نحــوه فــي منطقــة نــابلس

  .نابلس، فلسطين جامعة النجاح الوطنية، منشورة،

 أثر وبقاء التحصيل الدراسي على اإللكترونية التعليمية األلعاب فاعلية.") 2010( عبيد الحربي،

  .المكرمة مكة رى،الق جامعة أم منشورة ، غير دكتوراه سالةر ،  "تالرياضيا في التعلم

دار الحامـد للنشـر والتوزيع،عمـان، منظومـة التعلـيم وأسـاليب التـدريس، ). 2009(حمادات، محمد 

  .األردن

بمفهــوم الــذات دراســة ميدانيــة علــى طــالب  هالتحصــيل الدراســي وعالقتــ .)2010( منــى الحمــوي،

 ،مجلة جامعـة دمشـق ،في مدارس محافظة دمشق الرسمية سياألساالصف الخامس من التعليم 
)26(،173-208.  

فــي تحصــيل طلبــة ) G.S.P(أثــر اســتخدام برمجيــة الراســم الهندســي )."2009(خصــاونة، أمــل 

   59-33، )31(، مجلة العلوم اإلنسانية".الصف الثالث اإلعدادي في هندسة المثلث

  .دار أسامة للنشر والتوزيع ،عمان،األردن ،1ط".التعليم اإللكتروني) ."2010(الراضي، أحمد

 تحصـيل الهندسـة علـى تـدريس فـي حاسـوبية برمجيـة اسـتخدام أثـر" .)2010( ،أمـاني الرفـاعي

 الجامعة غير منشورة، ماجستير رسالة ،الهندسة واتجاهاتهن نحو األساسي السابع الصف طالبات

   .،عّمان األردنية

رة ، دار المســي الرياضــيات المدرســية وتطبيقاتهــا العمليــة.) 2010(شــواهين وبدنــدي، خيــر وتغريــد 

  .، األردنللنشر والتوزيع والطباعة،عمان

 فـي تـدريس Geometer's Sketchpad برنـامج اسـتخدام أثـر "،)2010( عـادل ،الصـاعدي

 الصـف واالتجـاه نحـو الرياضـيات لـدى طـالب الدراسـي التحصـيل علـى التحليليـة الهندسـة وحـدة

  المنورة المدينة ،طيبة جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة " طالمتوس الثالث
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منـاحي تعلــم الرياضـيات وتأثرهـا بمفهــوم الـذات الرياضــي )."2012(إبـراهيم  العابد،عـدنان؛ الشـرع،

  .2104-2066،)9( 26،مجلة جامعة النجاح الوطنية،لديهم وعالقتها بتحصيلهم في الرياضيات

، دار المسـيرة  1،ط مناهج وأسـاليب تـدريس الرياضـيات) .2007(، محمد العبسي؛ عباس، محمد

  .األردن ،للنشر والتوزيع ، عمان

دار المســــيرة للنشـــر والتوزيــــع ،عمــــان،  3،،ط رق تـــدريس الحاســــوبط. )2011( وآخــــرونعفانـــة 

  .األردن

 الموهـوبين تحصـيل الطـالب علـى إثرائيـة إلكترونيـة برمجيـة فاعليـة)."2011( إبـراهيم الغامـدي،

 مكـة القـرى، أم غيـر منشـورة، جامعـة دكتـوراه رسـالة. توالرياضـيا واتجاهـاتهم المتوسطة رحلةبالم

  . المكرمة

عمـان،  ،دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيـع ،مدخل إلى تكنولوجيا التعليم).2011(الفريجات، غالب 

  .األردن

 التحصـيل فـي تالرياضـيا لتـدريس مقتـرح حاسـوبي برنـامج فعاليـة" ،2011)(إبـراهيم ، كريـري

غيـر منشـورة، جامعـة  ماجسـتير، رسـالة "االبتـدائي الرابع الصف طالب لدى الرياضي القلق واختزال

  .، المملكة العربية السعوديةالملك خالد

  .دار البداية للنشر والتوزيع ،عمان ، األردن ،1، طالتعليم االلكتروني).2012( سميح محمود،

 تحصـيل فـي راسم االقترانات برنامج بطريقة االقترانات ةوحد تدريس أثر. )2012(مسعود، محمـد

، رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة، "نحوهـا واتجاهـاتهم الرياضـيات األساسـي فـي العاشر الصف طلبة

  .جامعة النجاح الوطنية ، نابلس، فلسطين

ـــاجي  ، دار  طرائـــق ونمـــاذج تعليميـــة فـــي تـــدريس الرياضـــيات. )2011(المشـــهداني، عبـــاس الن

  .ري للنشر والتوزيع، األردناليازو 
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، دار السحاب للنشر 1، ط واإلمتاع اإلبداعطرق تعليم الرياضيات ). 2009( المليجي، رفعت

  .جمهورية مصر العربية والتوزيع، القاهرة،

، وزارة التربية والتعليم، رام اهللا، TIMSS 2011نتائج ومؤشرات ). 2012(وزارة التربية والتعليم 

  .فلسطين
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  المالحق

  اإلجراءات التنظيمية واإلدارية لتنفيذ الدراسة ) : 1(الملحق 

  البعدي قائمة أسماء لجنة تحكيم المادة التدريبية واختبار التحصيل ) : 2(الملحق 

  جدول مواصفات اختبار التحصيل البعدي في وحدة الدائرة للصف التاسع األساسي ) : 3(الملحق 

  اختبار التحصيل البعدي ) 4(الملحق 

  مفتاح اجابة اختبار التحصيل البعدي) 5(الملحق 

  معامالت الصعوبة والتمييز لكل فقرة من فقرات اختبار التحصيل البعدي) 6(الملحق 

  قائمة أسماء لجنة تحكيم لمقياس الذات الرياضي) 7(الملحق 

  الذات الرياضي مفهوم مقياس) 8(الملحق 

  مذكرة التحضير للدائرة بالطريقة التقليدية ) 9(الملحق 

  NAEPاألهداف المعرفية وفق مستويات بلوم والتصنيف العالمي لألهداف التعليمية ) 10(الملحق 

 Sketchpadتدريبية لوحدة الدائرة باستخدام برنامج مذكرة إعداد المادة ال) 11(الملحق 

  Sketchpadدليل الطالب الستخدام برنامج ) 12(الملحق 

  أوراق العمل ) 13(الملحق 
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  اإلجراءات التنظيمية واإلدارية لتنفيذ الدراسة) 1(الملحق 

لوطنية في مدينة الكتاب الموجه من عمادة كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح ا) أ:1(الملحق 

  .نابلس إلى وزارة التربية والتعليم في رام اهللا، من أجل تسهيل مهمة تطبيق الدراسة
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كتاب مديرية التربية والتعليم في محافظة نابلس، بالموافقة عل تطبيق الباحثة ) ب:1(الملحق 

  :لدراستها في المدارس التابعة لها
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تاب من مدرسة ابن الهيثم األساسية للذكور، يبين الفتره الزمنية التي قامت بها ك) ج:1(الملحق

  :الباحثة بتطبيق الرسالة
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  قائمة أعضاء لجنة تحكيم المادة التدريبية واختبار التحصيل البعدي) 2(ملحق 

الدرجة   االسم  الرقم
  العلمية

العمل   التخصص
  الحالي

  جهة العمل

أساليب تدريس   دكتوراه  سهيل صالحة  1
  الرياضيات

جامعة النجاح   دكتور
  نابلس/ الوطنية

أساليب تدريس   ماجستير  أحمد عودة  2
  الرياضيات

جامعة النجاح   محاضر
  نابلس/ الوطنية 

أساليب تدريس   ماجستير  كريم العارضة  3
  الرياضيات

مشرف 
  تربوي

مديرية التربية 
  نابلس/ والتعليم

ياسر   4
  الساحلي

أساليب تدريس   رماجستي
  الرياضيات

مشرف 
  تربوي

مديرية التربية 
  نابلس/ والتعليم

أساليب تدريس   ماجستير   تحرير البوم  5
  الرياضيات

جامعة القدس   محاضرة
  نابلس/ المفتوحة

أساليب تدريس   ماجستير   اجتياد ثابت  6
  الرياضيات

جامعة القدس   محاضرة
  نابلس/ المفتوحة

اضيات ري  ماجستير  ماهر دراوشة  7
  محوسبة

  محافظة رام اهللا  معلم

أساليب تدريس   ماجستير  أماني شملة  8
  الرياضيات

الفندق االساسية   معلمة
  قلقيلية/ المختلطة

أساليب تدريس   ماجستير  دعاء صالح  9
  الرياضيات

مدرسة بنات النزلة   معلمة
/  الشرقية الثانوية

  طولكرم
هشام بني   10

  مطر
أساليب تدريس   ماجستير

  اترياضي
مدرسة ابن الهيثم   معلم

  نابلس/األساسية
  محافظة نابلس /عقربا  معلمة  رياضيات بحتة  ماجستير  غدير عطاهللا  11
محافظة / جالود   معلمة  رياضيات  بكالوريس  دعاء عواد   12

  جنوب نابلس
  شهداء بلعا الثانوية. د  معلم  رياضيات  بكالوريس  مراد عبدالرحيم  13
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  اختبار التحصيل البعدي في وحدة الدائرة للصف التاسع األساسي جدول مواصفات ) : 3(ملحق 

  :األساسي التاسع لطالب الصفالدائرة خطوات بناء جدول المواصفات لوحدة 

األول أفقي، يمثل األهداف التعليمية السلوكية، والثاني رأسي : يشتمل جدول المواصفات على بعدين

  :يمثل موضوعات المادة الدراسية 

 : وتشمل  س الوحدة تحديد درو  .1

 الزوايا المركزية والزوايا المحيطية .1

 الشكل الرباعي الدائري .2

 أوتار الدائرة .3

  مماس الدائرة .4

 : تحديد الوزن النسبي لدروس الوحدة الدراسية  .2

  :تم ذلك عن طريق حساب 

  %100 × = الوزن النسبي ألهمية الدرس

  دائرةالالوزن النسبي ألهمية دروس وحدة ) 1(جدول 

الدرس   )3(الدرس  )2(الدرس   )1(الدرس   المحتوى
)4(  

  المجموع

عدد 
  الحصص

4  3  3  4  14  

  %100  %30  %20  %20  %30  الوزن النسبي

 : تحديد الوزن النسبي ألهداف المادة الدراسية  .3

  : تصنف مستويات األهداف حسب بلوم 
  معرفة مفاهيمية - 
  معرفة إجرائية - 
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  حل مشكالت - 

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

   %100 × =  الوزن النسبي ألهمية أهداف الدرس

  الوزن النسبي ألهداف دروس الوحدة الدراسية) 2(جدول 

الدرس   )3(الدرس  )2(الدرس   )1(الدرس   المحتوى

)4(  

  المجموع

عدد أهداف 

  الدرس

7  9  6  7  29  

  %100  %24  %21  %31  %24  النسبي الوزن

  :)ألقرب عدد صحيح( تم تحديد الوزن النسبي لألهداف السلوكية بمستوياتها المختلفة كما يلي

   %100 × =  الوزن النسبي لألهداف في مستوى معين

  الوزن النسبي لمستويات األهداف) 3(جدول 

معرفة  مستويات األهداف
 مفاهيمية

معرفة 
 ة إجرائي

حل 
 مشكالت

 المجموع

 29 3 10 16 عدد أهداف الدرس

 %100 %11 %34   %55  الوزن النسبي
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  : تحديد عدد االسئلة  .4

تم تحديد العدد الكلي ألسئلة االختبار في ضوء الزمن المتاح لالجابة، ونوع األسئلة، وعمر 

  .الطالب، وغيرها من المتغيرات المؤثرة

من دروس الوحدة الدراسية في كل مستوى من مستويات األهداف  تم تحديد عدد األسئلة لكل درسو 

  :وفقا لما يلي

الوزن النسبي ألهداف × الوزن النسبي ألهمية الدرس× العدد الكلي لألسئلة = الدرس  أسئلةعدد 

  الدرس

 .، موضوعي ومقالي  سؤاالً ) 28(تم تحديد عدد األسئلة الكلي 

  جدول المواصفات كامال) 4(جدول 

  اتمستوي

  األهداف 

 الدرس

معرفة 

  مفاهيمية

55%  

 

معرفة 

  إجرائية

34% 

  حل المشكالت

11% 

  المجموع

100% 

 9 1 3 5 %)30(األول 

 5 -  2 3 %)20(الثاني 

 5 -  2 3 %)20(الثالث 

 9 1 3 5 %)30(الرابع 

  28  2  10  16  %)100(المجموع 
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  اختبار التحصيل البعدي) 4(ملحق 

    اسم المدرسة
    المدرسة
    الشعبة 

 

  تعليمات االختبار 

ختيار من من نوع اال األوللى قسمين ، القسم إسؤاال مقسمة  )28(من  ختباريتكون هذا اال -ا
صحيحة ، والقسم الثاني من نوع  اإلجاباتمن تلك  فقطواحدة  إجاباتمتعدد ويلي كل سؤال أربع 

   المقالية مسائلال

اق أور ب ةاالستعان الصحيحة، ويمكنك االجابةدائرة حول اقرأ السؤال قراءة جيدة قبل أن تضع  -2
  لذلك األمرلزم  إنخارجية 

  : مثال 

  = 3+12- احسب قيمة 

  15 )د                     9) ج                                      15-   ) أ

  

  نرجو لكم التوفيق والنجاح

  

  روضة دراوشة: الباحثة 
  كلية الدراسات العليا

  نيةاح الوطجامعة النج

  

 - 9) ب
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  )عالمة  40(              :الصحيحة  االجابةضع دائرة حول رمز : القسم األول 

 :الزاوية التي يقع رأسها في مركز الدائرة وضلعاها نصفي قطرين في الدائرة هي  .1
 منفرجة) مركزية      د) مستوية           جـ) محيطية       ب  ) أ

 
 :ضلعاها وتران في الدائرة هي ا على الدائرة و هالزاوية التي يقع رأس .2
 منعكسة) محيطية        د) حادة             جـ)    مركزية    ب  ) أ

  
 ..... :قياس الزاوية المركزية يساوي  .3
 ضعفي قياس الزاوية المحيطية المشتركة معها بنفس القوس   )أ 
 نصف قياس الزاوية المحيطية المشتركة معها بنفس القوس  )ب 
 نصف قياس أي زاوية محيطية  )ج 
 ضعفي قياس أي زاوية محيطية  )د 

  
 : زاويةالزاوية المحيطية المرسومة على قطر الدائرة  تسمى .4
 ال يمكن تحديد ذلك)  د            مستقيمة)  ج         قائمة)  ب      حادة  ) أ

 
  :تية صحيحة اعتمادا على الشكل المجاور ، واحدة من اآل .5

  يوازي نصف القطر أ مالمستقيم س ص   
  ودي على نصف القطر أ ممالمستقيم س ص ع  )
يصنع زاوية حادة مع نصف المستقيم س ص   

  القطر أ م
يصنع زاوية منفرجة مع نصف المستقيم س ص   

   القطر أ م
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  .....قياس الزاوية الخارجة في الشكل الرباعي الدائري يساوي  .6
 قياس الزاوية الداخلية المجاورة لها   )أ 
 لزاوية المجاورة لها الداخلية ما عدا امجموع قياسات الزوايا   )ب 
 المقابلة لمجاورتها الداخلية قياس الزاوية  )ج 
 مجموع قياس أي زاويتين متقابلتين في الشكل الرباعي الدائري  )د 

 
 : في الشكل الرباعي الدائري واحدة من اآلتية خاطئة  .7
 جميع رؤوسه تقع على الدائرة  )أ 
 يتقاطع قطراه داخل الدائرة  )ب 
 ˚180= مجموع أي زاويتان متقابلتان   )ج 
 ˚180 =مجموع أي زاويتان متجاورتان   )د 

 
 . :..زاويتان محيطيتان مرسومتان على قوس واحد هما زاويتان أي  .8
 نامتناظرت) د  متساويتان      ) ج    متبادلتان   ) بمتكاملتان      )أ 

  
  ...... في الشكل المقابل قياس الزاوية أ ب جـ هو  .9

 
 ˚50) ج        ˚45  

 
 ˚90) د        ˚40  )

  

 
  : .....تساوى وتران في دائرة، فان بعديهما عن المركز  إذا. 10

 مختلفان  ) ب متساويان                        ) أ

  ال يوجد عالقة بينهما)د             اآلخرأحدهما ضعف ) ج 
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  :مجموع الزاويتين المتقابلتين في الشكل الرباعي الدائري . 11
 ˚150 )د             ˚180 ) ج                ˚360 ) ب           ˚90) أ

  
  ....الخط المستقيم الذي  ذلك هوالدائرة مماس . 12
  يقطع الدائرة في نقطتين) ب    يقطع الدائرة في نقطة واحدة            ) أ

  ال يقطع الدائرة في أي نقطة) ديقطع الدائرة في نقطتين ويمر بالمركز      ) ج

  : فإن قياس الزاوية أ جـ ب يساوي  114ْوية أ م ب إذا كان قياس الزافي الشكل المقابل . 13

 
 ˚246) ج       ˚56  ) أ
 
 ˚228) د        ˚57  ) ب
   

  = في الشكل المقابل ، قياس الزاوية أ ب هـ   .14
 
  ˚60)ج          ˚30  )أ 

 
   ˚120) د        ˚90   )ب 

 
  :في الشكل المجاور إذا كان أب يوازي دجـ ، فإن قياس الزاوية ب جـ د .15
 
 قياس الزاوية أ ب جـيساوي   )أ 
 أكبر من قياس الزاوية أ ب جـ  )ب 
 أصغر من قياس الزاوية أ ب جـ  )ج 
 ال يمكن تحديد ذلك   )د 

  

أ ب

جـ  د
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  عدد األوتار التي يمكن رسمها في الدائرة تساوي  .16
 عدد ال نهائي) ج                 2  ) أ

 ال يمكن تحديد ذلك) د                 4  ) ب
  
  

  ...رة بحيث يكونان ئامكن رسم مماسين من نقطة خارج الدي. 17
  متوازيين )د      متقاطعين   ) ج       متساويين    ) ب      متعامدين   ) أ   

   
  ...سم يبعد عن المركز  10يمكن رسم مماس لدائرة قطرها . 18

 مس 2 ) د        سم     5)  ج          سم    20) ب       سم     6) أ

 

  : قياس الزاوية س يساوي .19

        
 ˚26) ج         ˚58  )أ 

 
  ˚64)د        ˚116  )ب 

 
  

  
  

  : في الشكل المقابل . 20    

    l  أجـ   l<l  أب  l )أ
 l   أجـ l > lأب   l) ب
    l  أجـ   l  =  lأب  l) ج
 l  أجـ    l≠l  أب  l) د
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  :أجب عن األسئلة التالية : القسم الثاني 

أب ، ب جـ ،أ جـ في س ص ع على  أ ب جـ مثلث ُرسم خارج الدائرة يمس أضالع )1
سم أوجد محيط المثلث أ ب  4= سم ، أ ع  3= سم ، ب ع  3= التوالي فإذا كان جـ س 

 )عالمة 15(.                                                    جـ 

 

  : الحل 
............................................  

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

  
   

سم وطول    أ  13= في الشكل المجاور إذا كان أب عمودي على جـ د وكان طول أب  )2
 سم  4= هـ 

  )عالمة  15(                                         :  فإن طول جـ د يساوي 
  

  : الحل 
...................................  
...................................  
...................................  
...................................  

....................................    
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 )عالمة 20(:           كل من األشكال التالية أوجد قيم س في كل ش )3

1(   

  

  
  = ....................................س 

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

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

2(   

سم2

س

40

40

م

ب

أ
جـ

د

و

ھـ

  
  

  
  

  = ....................................س 
...........................................  

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

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

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

3(   

  

  
  

  = ....................................س 
...........................................  

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

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

............................................  
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4(  

  

  
  

= س 
....................................  

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

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

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

5(   

س2

س

س25

سم2

ن
م

جـ

د

أ

ب

  

  
= س 

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

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

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

في الشكل التالي دائرة مركزها م ، أب قطر في الدائرة رسم للدائرة المماس أجـ عند أ ،   )4
  )عالمات  10(ب د                    // والمماس ب د عند ب أبين أن أجـ 

   
  ..................................الحل 

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

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

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

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

  
  

  انتهت األسئلة
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  مفتاح اجابة اختبار التحصيل البعدي) 5(ملحق 

  أسئلة االختيار من متعدد : أوًال 

  رمز االجابة  الرقم   رمز االجابة  الرقم
  ج  11  ج  1

  أ  12  ج  2

  ب  13  أ   3

  ج  14  ب  4

  أ  15  ب  5

  ج  16  ج  6

  ب  17  د    7

  ج  18  ج  8

  أ  19  ب  9

  ج  20  أ  10

  

  األسئلة المقالية : ثانيًا 

  :السؤال األول 

  مجموع أطوال أضالعه= يط المثلث مح
المماسان المرسومان من نقطة خارج الدائرة 

  متساويان 
  سم 3= ب س = ب ع 
  سم  4= أ ص = أ ع 

  سم  3= جـ ص = جـ س 
    سم   20=  3+3+4+4+3+3
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 : السؤال الثاني 

  سم 13=القطر
  سم 6.5=أم 

  سم 2.5=  4-6.5= ه م 
  سم 6،5= نرسم نصف القطر د م 

  : نظرية فيثاغورس على 

)  =(  +   

42.24 =6.25  + 

 =36   
  سم  6= دهـ 

  سم 6= بنفس الطريقة ينتج أن الضلع ه جـ 
  سم  12= هـ جـ + د هـ = د جـ 

  

 )1(: السؤال الثالث 

ية ضعفي الزاوية المحيط= الزاوية المركزية 
  المشتركة معها بنفس القوس 

  70×2=  20+ س  3
  ˚40= س 

  
)2 (  

  قياس الزاوية جـ= قياس الزاوية أ 
  الزاوية ه م جـ= الزاوية أ م و 

  )تقابل بالرأس (
  )أنصاف أقطار (م جـ = أ م 

  ينطيق المثلثان أ م و ، والمثلث ه م جـ
  سم  2= و م = س = وينتج أن م هـ 

س

40

40

سم2
م

ب

أ
جـ

د

و

ھـ
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)3(  
  متساوي الساقين المثلث أ ب ج

  ˚65= وكان قياس الزاوية أ ب جـ 
  ˚65= فإن قياس الزاوية أ جـ ب 

  ˚65= إذن ، قياس الزاوية س 
    
)4(  

  ˚80= قياس الزاوية أ ب جـ 
أ ب جـ د شكل ( ˚100= قياس الزاوية أ د جـ 

  )رباعي دائري 
  )مثلث( ˚180=  ˚100+ س + ˚25
  55ْ= س 
    

)5(  
دائرة فإن حاصل ضرب اذا تقاطع وتران في 
حاصل ضرب جزئي = جزئي الوتر األول 

  الوتر الثاني 
  25 × 2= س  2 ×س 

2   =50   

 =25  
  سم 5= س 

س2

س

س25

سم2

ن
م

جـ

د

أ

ب

  السؤال الرايع  

جـ أ،  ⊥⊥⊥⊥بما أّن جـ أ مماس للدائرة عند أ فإن م أ 
  دب ⊥⊥⊥⊥ وبما أن ب د مماس للدائرة فإن م ب 

قياس الزاوية د ب = جـ أ م  أي أن قياس الزاوية
  )الزاويتان متبادلتان (م  

  د ب // أي أن جـ أ 
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  معامالت الصعوبة والتمييز لكل فقرة من فقرات اختبار التحصيل البعدي) 6(ملحق 

  معامل التمييز  معامل الصعوبة  الفقرة  معامل التمييز  معامل الصعوبة  الفقرة

1  0.156  374.*0  15  0.141  340.*0  

2  17.5  525.*0  16  0.307  318.*0  

3  0.313  325.*0  17  0.406  245*.0  

4  0.313  293.*0  18  0.207  510.*0  

5  0.219  389.*0  19  0.563  260.*0  

6  0.266  430.*0  20  0.307  284.*0  

7  0.297  284.*0  21  0.59  819.*0  

8  0.188  277*.0  22  0.53  787.*0  

9  0.202  467.*0  23  0.46  639.*0  

10  0.203  387.*0  24  0.45  463.*0  

11  0.156  426.*0  25  0.79  639.*0  

12  0.391  534.*0  26  0.43  602.*0  

13  0.266  408.*0  27  0.65  461.*0  

14  0.203  385.*0  28  0.62  685.*0  
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  قائمة أسماء لجنة تحكيم لمقياس مفهوم الذات الرياضي) 7(ملحق 

الدرجة   االسم  الرقم
  العلمية

  جهة العمل  حاليالعمل ال  التخصص

أساليب تدريس   دكتوراه  سهيل صالحة  1
  الرياضيات

جامعة النجاح   دكتور
  نابلس/ الوطنية

أساليب تدريس   دكتوراه  صالح ياسين  2
  الرياضيات

جامعة النجاح   دكتور
  نابلس/ الوطنية

أساليب تدريس   دكتوراه  وجيه ضاهر  3
  الرياضيات

جامعة النجاح   دكتور
  نابلس/ الوطنية

ي أبو عل  4
  حمدان

جامعة النجاح   دكتور  علم النفس  دكتوراه
  نابلس/ الوطنية

أساليب تدريس   ماجستير  أحمد عودة  5
  الرياضيات

جامعة النجاح   محاضر
  نابلس/ الوطنية 

أساليب تدريس   ماجستير  كريم العارضة  6
  الرياضيات

مديرية التربية   مشرف تربوي
  نابلس/ والتعليم

ياسر   7
  الساحلي

أساليب تدريس   ماجستير
  الرياضيات

مديرية التربية   مشرف تربوي
  نابلس/ والتعليم

أساليب تدريس   ماجستير  أماني شملة  8
  الرياضيات

الفندق االساسية   معلمة
  قلقيلية/ المختلطة

أساليب تدريس   ماجستير   اجتياد ثابت  9
  الرياضيات

جامعة القدس   محاضرة
  نابلس/ المفتوحة

رياضيات   ماجستير  ماهر دراوشة  10
  محوسبة

  محافظة رام اهللا  معلم

هشام بني   11
  مطر

أساليب تدريس   ماجستير
  رياضيات

مدرسة ابن الهيثم   معلم
  نابلس/األساسية

  

  

  



104 

 

  مقياس مفهوم الذات الرياضي) 8(ملحق 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  :الطالب  يعزيز 

علــى تحصـــيل طـــالب  Sketchpadإلـــى معرفـــة أثــر اســـتخدام برنـــامج تقــوم الباحثـــة بدراســـة تهــدف 
 نــابلسمحافظــة مفهــوم الــذات الرياضــي لــديهم فــي علــى الصــف التاســع األساســي فــي الرياضــيات و 

الـذات مفهـوم فقـرة لقيـاس  20الـذات الرياضـي مكـون مـن  اً ولتحقيق ذلك قامت الباحثة بإعداد مقياسـ
  .اتجاه الرياضيات

بصدق وصراحة  هجابة عن جميع فقراتلذات الرياضي ، وُيرجى االا مفهوم مقياس فقرات فيما يلي
ستستخدم ألغراض  اإلجاباتأمام ما يعبر عن رأيك ، علما بأن ) X(مطلقة ، وذلك بوضع إشارة 

  .البحث العلمي فقط ولن يكون هنالك اجابة صحيحة أو خاطئة 

  : مثال 

  موافق  موافق بشدة  الفقرات  الرقم
غير 
  متأكد

غير 
  موافق

غير 
موافق 

  بشدة

        X    باستخدام الحاسوب  ممتع التعلم   1

  

  

  : ..........اسم المدرسة 

  : ...............الشعبة 

  روضة دراوشة: الباحثة 
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 مقياس مفهوم الذات الرياضيّ 

  الفقرات  الرقم
موافق 

  بشدة
  موافق

غير 

  متأكد

غير 

  موافق

غير 

موافق 

  بشدة

ــًا طــويًال فــي اســتيعاب المفــاهيم الهندســية أكثــر مــ  .1 ن أقضــي وقت

  .الطلبة العاديين
          

            .هندسةالالمفاهيم أشعر بأنني قادر على تعّلم   .2

            . لعالقات الهندسيةلدي تفكير جيد في ا  .3

            .السهلة فقط العالقات الهندسيةأتمّكن من فهم   .4

            . أعلى من قدراتيقدرات عقلية الهندسة تتطّلب   .5

            .ثر من غالبية الطلبةأك هندسةأستطيع فهم ال  .6

            .أشعر أن أسئلتي سخيفة في حصة الهندسة  .7

            . هندسية أنا ال أمتلك عقلّية رياضّية  .8

أعــرف أنــه بالمحاولــة يمكــن  هندســةإذا واجهتنــي صــعوبة فــي ال  .9

  . تجاوزها
          

            .أعلى من المتوسط هندسةمقدرتي في ال  .10

            . هندسيإلطالق أن أفكر بشكل لست قادرًا على ا  .11

             الهندسية أشعر دائمًا أنني ضائع في حصة الرياضيات  .12

            . هندسةال أمتلك ذاكرة جيدة لتعّلم ال  .13

؛ ألننـي أعـرف أننـي هندسية أشعر بالضيق عند رؤيتي مسألة   .14

  . ال أستطيع حّلها
          

          أكـدًا أننـي وقعــت فـي خطــأ أكــون مت هندسـيةعنـدما أحـّل مســألة   .15
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  . ما

            . الهندسةأنا واثق من قدرتي في   .16

            . شكال الهندسيةليس لدي االستعداد للتعامل مع األ  .17

            . ، أنتهي دائمًا باإلحباطهندسية عند حل مسائل   .18

            . في البرهان الهندسيال أكترث إطالقًا إذا رسبت   .19

            . هندسيةمسائل الالالثقة بنفسي في حل  لدي  . 20
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  مذكرة التحضير للدائرة بالطريقة التقليدية) 9(ملحق 

عدد   الدرس
  الحصص

  التقويم  واألنشطةاألساليب   األهداف

  الزوايا
المركزية 
والزوايا 

  المحيطية

أن ُيعرف  -  حصص 4
الطالب الزاوية 

  .المركزية
أن ُيعرف  -

زاوية الطالب ال
  .المحيطية

أن يتعرف  -
الطالب على 

العالقة بين الزاوية 
المركزية والزاوية 

  المحيطية
أن يثبت الطالب  -

أّن الزاويتان 
المحيطيتان 

المرسومتان على 
قوس واحد 
  متساويتان

أن يجد الطالب  -
قياس زاويا مجهولة 

حسب نظرية 
  معطاة

مراجعة الطلبة في 
الدائرة والمفاهيم 

يها من األساسية ف
خالل رسم دائرة 

  على اللوح 
يقوم المعلم من 

خالل الرسم 
بتوضيح مفهوم 

الزاوية المحيطية 
  ويذكر شروطها

ثم يوضح مفهوم 
الزاوية المركزية 
  ويذكر شروطها

يوضح المعلم الفرق 
بين الزاوية المركزية 

  والزاوية المحيطية 
يوضح المعلم أن 
= الزاوية المركزية 
ضعفي الزاوية 

طية المشتركة المحي
معها بنفس القوس 
وذلك عن طريق 

  الرسم والجبر 
يبين المعلم أن 

الزاويتين 
المرسومتين على 

قوس واحد 
  متساويتان بالقياس

  عَرف الزاوية  
  المحيطية ، المركزية 

   
  

ارسم زوايا مركزية وأخرى ليست 
  .مركزية 

  
  جد قياس الزاوية س فيما يلي 

س

80

  

س

م
   

  )77(حل السؤال األول صفحة 
  

  باقي األسئلة والتمارين كواجب بيتي

الشكل 
الرباعي 
  الدائري 

أن ُيعرف  -  حصص 3
الطالب الشكل 

  الرباعي الدائري 

مراجعة الطلبة  
وايا المحيطية بالز 

  والزوايا المركزية

يميز الطالب الشكل الرباعي الدائري 
  من غيره من األشكال الرباعية
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أن يتعرف  -
الطالب على 

خصائص الشكل 
  الرباعي الدائري 

أن يثبت الطالب  -
أن الزاوية الخارجة 
في الشكل الرباعي 

الزاوية = الدائري 
الداخلية المقابلة 

  تها لمجاور 
أن يجد الطالب  -

قياس زاوية مجهولة 
في شكل رباعي 

  دائري معطى 
  

 5وس  3حل س 
  78صفحة 

مراجعة الطلبة 
باألشكال الرباعية 

وتوضيح مفهوم 
الشكل الرباعي 

الدائري من خالل 
  الرسم

يوضح المعلم 
للطلبة أّن مجموع 

المتقابلتين الزاويتين 
في الشكل الرباعي 

 ˚180=الدائري 
والعكس صحيح مع 

إعطاء أمثلة 
مختلفة على 

النظرية ومناقشتها 
  مع الطلبة 

يثبت الطالب أن الزاوية الخارجة في 
الزاوية = الشكل الرباعي الدائري 

لمجاورتها باإلثبات  الداخلية المقابلة
  الجبري 

   
في  3،  2، 1جد قياسات الزوايا 

  الشكل التالي 

 
  
  

  81صفحة ) 1(حل سؤال 
  

أن ُيعرف  -  حصص3  أوتار الدائرة
الطالب أوتار 

  الدائرة 
أن يتعرف  -

الطالب على 
خصائص أوتار 

  الدائرة 
أن يستنتج  -

الطالب أنه إذا 
تساوى وتران فإن 

بعديهما عن مركز 
  دائرة متساوي ال
أن يثبت الطالب  -

أنه اذا تقاطع وتران 
في دائرة فإن 

حاصل ضرب 

مراجعة الطلبة في 
خصائص المثلث 
 المتساوي الساقين
وفي مفهوم وتر 

  الدائرة
رسم دائرة ووتر فيها 
وتوضيح خصائص 
الوتر في الدائرة من 

خالل المثلث 
المتساوي الساقين 
وكتابة الخصائص 

  على السبورة
إعطاء أمثلة 

مختلفة على السبورة 
ومنافشتها مع 

الطلبة واالستنتاج 

يميز الطالب الوتر ونصف القطر 
  والقطر في الدائرة 

يثبت الطالب أّنه اذا تساوى وتران في 
مركز الدائرة  دائرة فإن بعديهما عن

  متساويان 
  

باستخدام تشابه المثلثات يثبت الطالب 
أنه إذا تقاطع وتران في دائرة فإن 
= حاصل ضرب جزئي الوتر األول 
  حاصل ضرب جزئي الوتر الثاني

  
  في الشكل التالي جد طول م جـ 
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جزئي الوتر األول 
حاصل ضرب = 

  جزئي الوتر الثاني 
أن يجد الطالب  -

طول وتر في دائرة 
إذا علم منها نق 

وطول العمود 
النازل من المركز 

  .على الوتر 

من خالل مثال 
معطى أّنه إذا 

تساوى وتران في 
دائرة فإن بعديهما 

مركز الدائرة  عن
  متساوي 

إعطاء سؤال 
  ومناقشته

يوضح المعلم 
باإلثبات أّنه إذا 
تقاطع وتران في 
دائرة فإن حاصل 

ضرب جزئي الوتر 
حاصل = األول 

ضرب جزئي الوتر 
  الثاني

سم8

سم5

م

ب أ
جـ

  
  85تدريب ص  

  واجب تمارين ومسائل 

مماس 
  الدائرة 

أن يذكر الطالب  -  حصص 4
الخط  حاالت

  المستقيم في الدائرة 
أن ُيعرف  -

الطالب مفهوم 
  المماس 

أن ُيثبت الطالب  -
أن المماس للدائرة 
يكون عموديًا على 
نصف القطر عند 

نقطة التماس وذلك 
بالقياس باستخدام 

المسطرة وهو 
أقصر قطعة 

  .مستقيمة
أن ُيعرف  -

الطالب مفهوم 
  الزاوية المماسية

يرسم المعلم 
المستقيم ويبين 
الحاالت الثالثة 
بالنسبة للدائرة 

يقطع في نقطة (
،في نقطتين ، ال 

  )يقطع الدائرة
يرسم المعلم دائرة 

ومماس للدائرة 
ويوضح معنى 

  المماس
يوضح المعلم أن 

س لدائرة يكون المما
عموديًا على نصف 

القطر عند نقطة 
  التماس 

يوضح المعلم 
باإلثبات والرسم أن 

يميز الطالب مماس الدائرة من قطرها 
  من وترها 

  
  
  

يثبت الطالب باستخدام المسطرة 
والمنقلة أّن المماس للدائرة يكون 

عموديًا على نصف القطر عند نقطة 
  التماس

ات يرسم المماس باستخدام أدو  
  الهندسة 

  
يثبت جبريًا أّن المماسين المرسومين 

  .من نقطة خارج الدائرة متساويان 
  

في الشكل التالي أوجد قياسات الزوايا 
)1،2،3،4 (  
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أن يتعرف  -
الطالب على 

قة الزاوية عال
المماسية بالزاوية 

  المحيطية 
أن يحل الطالب  -

مسائل على الزوايا 
  المماسية

المماسين 
المرسومان لدائرة 
من نقطة خارجها 

  .متساويان 
يوضح المعلم 

بالرسم على السبورة 
أن الزاوية المماسية 

الزاوية المحيطية = 
المرسومة على 

الوتر من الجهة 
  األخرى

إعطاء أمثلة 
وعة من خالل متن

الرسم توضح عالقة 
الزاوية المماسية 

  . بالمحيطية
مناقشة وحل تمارين 

  ومسائل 

  
  
  
  
  

  حل تمارين ومسائل الكتاب 
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  لألهداف التعليمية  NAEPاألهداف المعرفية وفق مستويات بلوم وتصنيف)10(ملحق 

مستويات 
  هدافاأل

ورودها في المادة   األهداف
  التدريبية

الوزن 
  النسبي

المعرفة 
  المفاهيمية

  أن ُيعرف الطالب الزاوية المركزية بدقة - 
  .أن ُيعرف الطالب الزاوية المحيطية بدقة - 
ان ُيعطي مثال على الزاوية المركزية  - 

والزاوية المحيطية وذلك بالرسم على البرنامج 
Sketchpad 

بين الزاوية المحيطية والزاوية أن يقارن  - 
 المركزية

  الدرس األول 
الزاوية المركزية (

  )والزاوية المحيطية

55%  

ان ُيعرف الطالب الزاويتين المتكاملتين  - 
  بدقة 

أن ُيعرف الطالب الشكل الرباعي الدائري  - 
  .بدقة

ينًا بأن يشرح الشكل الرباعي الدائري م - 
ن ال يزيد الشروط الواجب توفرها بدقة وبزم

  دقائق  5عن 
أن ُيعرف الطالب الزاوية الخارجية في  - 

  الشكل الرباعي الدائري
أن يميز بين الزاوية الخارجية في المثلث  - 

  والزاوية الخارجية في الشكل الرباعي الدائري 

  الدرس الثاني 
الشكل الرباعي (

  )الدائري

أن ُيعرف الطالب الوتر في خالل دقيقة  - 
  واحدة

يستنتج أنه اذا تساوى وتران في دائرة  أن - 
فإن بعديهما عن مركز الدائرة متساوي 

  .Sketchpadمستخدمًا برنامج 
  أن ُيعرف تقاطع مستقيمين في الدائرة بدقة  - 
  
 

  الدرس الثالث
  )وتار الدائرةأ(
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أ ن ُيعرف الطالب حاالت المستقيم بالنسبة  - 
  .لعالقتة بالدائرة بدقة

مماسين المرسومين لدائرة أن يعرف أن ال - 
  .من نقطة خارجها متساويان

  .أن ُيعرف الطالب الزاوية المماسية  - 
  .أن يشرح الطالب الزاوية المماسية بدقة - 

  الدرس الرابع
  )المماس الدائرة(

المعرفة 
  اإلجرائية

 Sketchpadأن يستخدم الطالب برنامج  - 
المحيطية  وايافي رسم وايجاد قياسات الز 

  زية وذلك بإتقانوالمرك
أن يجد قياس الزاوية المحيطية باستخدام - 

  .البرنامج

  الدرس األول 
المركزية  واياالز (

  )المحيطية زواياوال

34%  

أن يجد قياسات الشكل الرباعي الدائري  - 
  .  Sketchpadباستخدام برنامج 

أن يجد قياس الزاوية الخارجية في الشكل  - 
  الرباعي الدائري

في   Sketchpadبرنامج أن يستخدم  - 
ايجاد قياس الزاوية في الشكل الرباعي 

  الدائري 

  الدرس الثاني 
الشكل الرباعي (

  )الدائري

  أن يجد العمود المنصف ألي وتر - 
في   Sketchpadأن يستخدم برنامج  - 

تطبيق تقاطع الوترين في الدائرة بدرجة إتقان 
 %.80ال تقل عن 

  الدرس الثالث
  )اوتار الدائرة(

أن يرسم مماس للدائرة باستخدام برنامج  - 
Sketchpad.  

أن يجد الطالب قياس الزاوية المحيطية  - 
  .بداللة الزاوية المماسية

  Sketchpadأن يستخدم الطالب برنامج  - 
  .في ايجاد قياس الزاوية المماسية بدقة 

  

  الدرس الرابع
  )المماس الدائرة(
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حل 
   كالتالمش

بين الزاوية المحيطية أن يكتشف العالقة 
  .والزاوية المركزية 

  الدرس األول 
الزاوية المركزية (

  )والزاوية المحيطية

11%  

أن يثبت كون الشكل الرباعي المعطى هو 
  .رباعي دائري

  الدرس الثاني 
الشكل الرباعي (

  )الدائري
أن يثبت أنه إذا تقاطع وتران في دائرة فان 

اوي يس األولحاصل ضرب جزئي الوتر 
  حاصل ضرب جزئي الوتر الثاني 

  الدرس الثالث
  )الدائرة أوتار(
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 Sketchpadمذكرة إعداد المادة التدريبية لوحدة الدائرة باستخدام برنامج ) 11(ملحق 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  جامعة النجاح الوطنية

  كلية الدراسات العليا

  برنامج أساليب تدريس الرياضيات

  
  

  

  

  للصف التاسع األساسي في وحدة الدائرة Sketchpadبرنامج  استخدامدليل الدروس المحوسبة ب

  

  

  

  روضة دراوشة :  باحثةإعداد ال
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  حصص) 4( المحيطية زواياوال المركزية زواياال :األول الدرس

  :الرياضي المحتوى

  :المفاهيم 

 الزاوية المركزية  .1

 الزاوية المحيطية .2

  :التعميمات 

 .القوس نفس الزاوية المحيطية المشتركة معها في يضعف تساويلزاوية المركزية ا .1

 .90ْالزاوية المحيطية المرسومة على قطر الدائرة تساوي  .2

  الزاويتان المحيطيتان المرسومتان على قوس واحد متساويتان .3

  :المهارات 

 ميز الطالب بين الزاوية المحيطية والزاوية المركزية يُ  .1

 العالقة بين الزاوية المركزية والزاوية المحيطية المشتركتان بنفس القوسالطالب  يعرف .2

 الطالب العالقة بين زاويتين محيطيتين لهما نفس القوسعرف ي .3

 أن يقيس زاوية محيطية أو مركزية .4

  :األهداف السلوكية 

 .أن ُيعرف الطالب الزاوية المركزية بدقة .1

 .أن ُيعرف الطالب الزاوية المحيطية بدقة .2

على برنامج  ُيعطي مثال على الزاوية المركزية والزاوية المحيطية وذلك بالرسمأن  .3

Sketchpad. 

 .أن يرسم الزاوية المحيطية والزاوية المركزية .4

ــــــة  Sketchpadأن يســــــتخدم الطالــــــب برنــــــامج  .5 فــــــي رســــــم وايجــــــاد قيــــــاس الزاويــــــة المركزي

 .والمحيطية
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 .أن يقارن بين الزاوية المحيطية والزاوية المركزية .6

 .أن يكتشف العالقة بين الزاوية المحيطية والزاوية المركزية  .7

  :الوسائل التعليمية 

  .، الفيديو، الحاسوب، أوراق العمل  Sketchpadالكتاب المدرسي، برنامج 

  :أساليب التعلم 

 التعلم بالعمل والممارسة .1

 التعلم باالكتشاف الموجه  .2

  يطيةالزوايا المركزية والزوايا المح: الدرس األول 

 )دقيقة 45(المدة الزمنية الزاوية المحيطية ، : الحصة األولى 

  المدة الزمنية  نشاط المتعلم  مدخالتي كمعلم  المراجع المستخدمة
  مقدمة تثير اهتمام الطلبة

  مراجعة تعريف الدائرة مع الطلبة. 1

الطالب دائرة على السبورة يرسم . 2
الوتر، نصف القطر، ،القطر(ويحدد 
 ،الطباشير الملونة ستخدماً م )القوس

  .والمسطرة، الفرجار

  .لزاويةا مراجعة تعريف. 3

على الطلبة دليل الطالب ُيوزع . 4
 Sketchpadلكيفية استخدام برنامج 

  .في دراسة وحدة الدائرة 

  

  :أسئلة ومناقشة صفية 
يطرح المعلم على الطلبة 

  :األسئلة التالية 
  ما هو تعريف الدائرة ؟

  لزاوية ؟ما هو تعريف ا
  

األخطاء التي  يتابع المعلم
يمكن أن يقع فيها الطلبة 

عند َتعريف الزاوية أو 
  .َتعريف الدائرة 

  : الطلب من الطلبة
رسم دائرة باستخدام  -

 Sketchpadبرنامج 
وتحديد القطر ونصف 

  .القطر والقوس
رسم زوايا مختلفة  -

  أجوبة الطلبة 
األجوبة  تعريف الدائرة

  :المتوقعة 
الدائرة هي شكل هندسي له 

مركز ويبعد مسافة ثابتة 
  عن محيط الدائرة

  
األجوبة  :ُيعرف الزاوية 

  المتوقعة 
هي القياس المحصور بين 

ضلعين لها رأس ونقطة 
  .ة بداية ونقطة نهاي

  
  
  

  :أجوبة الطلبة 

  دقائق 5
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  دقائق 5
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بقياسات مختلفة في 
  الدائرة

يناقش المعلم الحاالت  -
لتي رسمها الطلبة ا

والوصول إلى رسم زاوية 
  .محيطية أخيرا

يرسم الدائرة على برنامج  -
G.S.P  كما شرح المعلم

القطر ونصف  محدداً  مسبقاً 
  القطر والقوس 

يرسم زوايا في الدائرة  -
  بأوضاع مختلفة

  مرحلة التفاعل مع المعرفة الرياضية
  باستخدام المعلمة تعرض
  مثاالً  Sketchpad برنامج
  المحيطية للزاوية

  
  
  

على  المعلم المثالين التاليين يرسم
   Sketchpadبرنامج 

  
 2الزاوية  قياس اوجد الشكل في)1

m∠∠∠∠ABC = 30°

2

1

D BC

A

 
  
  
  :يرسم المعلم أيضا المثال التالي )2

  :   2جد قياس الزاوية 

 المثال بعرض المعلم يقوم
باستخدام  التوضيحي

Sketchpad 
  .سابقاً  المذكور

  
ويقوم بعرض فيديو لكيفية 
رسم الزاوية المحيطية مع 

تدريب الطلبة على 
  استخدام البرنامج

  
 

يطلب المعلم من الطلبة 
رسم المثال على البرنامج 

في مجموعات 
طالب في ) 3_2(يرهصغ

  مختبر الحاسوب
  

يطرح المعلم العديد من 
  األسئلة حول المثالين 

  
  
  
  
  
  
  
  

في  المعلم مع الطلبة يشترك
برنامج  على لمثالا تنفيذ

Sketchpad حيث 
استخدامه ،  على يتدربون

مختلفة  ويرسمون أوضاعاً 
 .للزاوية المحيطية 

  
  
  
  
  

برنامج  الطلبة يستخدم
Sketchpad حل في 

  المثال
  

يجيب الطلبة على أسئلة 
  المعلم 

  
  يكتب الطلبة استنتاجاتهم

  
يتوصــــل الطلبــــة مــــع المعلــــم 

أن الزاويــــــــــــــــــة المحيطيـــــــــــــــــــة  
لــى قطــر الــدائرة المرســومة ع

  ْ.  90تساوي 
  
  
  

  
  دقائق 10
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دقائق 10
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m∠∠∠∠ABC = 32°

2

1B

A

C

  
  
 السؤال التالي على  المعلم يرسم) 1

Sketchpad 
  .  2و  1جد قياس كل من الزاوية 

2
1

m∠∠∠∠DEF = 80°

E

D

H

F

G

  
اوجد  الدائرة مركز م شكلال في )2

  ص س، من كل قياس

40
ص

س
م جـب

أ

  د
 

  
  
  
  
 

الطلبة   المعلم يكلف
بالرسم على برنامج 

Sketchpad   وايجاد
باستخدام البرنامج الزوايا 

  .المطلوبة 
  

يوجه المعلم للطلبة بعض 
  األسئلة 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

ــــــة مالحظــــــاتهم  ــــــب الطلب يكت
واســــــــــــــتنتاجاتهم ويتوصـــــــــــــــل 

ــــم  ــــة مــــع المعل أن  إلــــىالطلب
ـــــــــــــــــزاو  ـــــــــــــــــين المحيط يتينال يت
على قوس واحد تين المرسوم

  متساويتان 
  
  
  

  يقوم الطلبة بحل األسئلة

  
  
  
  
  

  دقائق 10
  

  
  

 اكتب :الصف مناقشة
 على البرنامج  األفكار
 .المحيطية الزاوية

 للزاوية الخاصة الحاالت
 المحيطية

 :وهي
 المحيطية الزاوية -

 على قطر المرسومة
  الدائرة

ـــارن ـــة يق ـــين لطلب  ب
يعرضــه   اســتنتاجاتهم ومــا

  المعلم 
  .المحيطية الزاوية ويعرف
الخاصــة  الحــاالت ويعـرف
 .المحيطية بالزاوية

  
  المحيطيتين الزاويتين وقياس

 .القوس بنفس المشتركتين

  دقائق  5
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 المحيطيتان الزاويتان -
  .القوس المشتركتان بنفس

 بتوضيح المعلم يقوم حيث
 وشرحها األفكار هذه
 :البيتي الواجب شرح
 بحل لبةالط المعلمة تكلف

 ،1 س(البيتي  الواجب
 77 )ص

  مرحلة التغذية الراجعة
 كتابة يتم الثانية الحصة بداية في

 السابقة الحصة في الرئيسية األفكار
  البرنامج على

 سريعة عامة مراجعة
 على استفسارات االجابة
 الواجب حل في الطلبة
  البيتي
 :وأجوبة أسئلة

 الزاوية تعريف هو ما
  ؟ المحيطية

 الخاصة الحالة هي ما
  ؟ للزاوية المحيطية

األسئلة  على الطلبة يجيب
  المطروحة

  دقائق 5 

  )دقيقة 45(الزاوية المركزية ، المدة الزمنية : انية الحصة الث

  الزمنية المدة  المتعلم نشاط  كمعلم مدخالتي  المستخدمة المراجع
  مقدمة تثير اهتمام الطلبة

وباستخدام  G.S.P   على برنامج
األلوان التي يوفرها البرنامج  يرسم 

المعلم دائرة وزاوية يكون رأسها مركز 
  الدائرة 

  

  
  

 بتوضيح المعلم يقوم
 على الحالة المرسومة

 وهي  G.S.Pبرنامج 
 يقع رأسها الزاوية أن

 الدائرة مركز على
 أقطار أنصاف وضلعاها

  .الدائرة
 برسم الطلبة المعلم ُيكلف

 الدائرة مركز زاوية رأسها
باستخدام برنامج 

G.S.P  مع عرض ،
فيديو لكيفية رسم الزاوية 

المطلوب  الزاوية الطلبة يرسم
 G.S.P رسمها على برنامج 

بقياسات مختلفة وألوان 
  . مختلفة 

  
 :فيها الطالب يخطئ حاالت

 المركزية الزاوية يرسم أن
 أضالعها تكون ال بحيث

  أقطار أنصاف

  دقائق 10
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  المركزية
 بمتابعة المعلم يقوم

 أثناء الرسم طلبةال
 في األخطاء لتجنب

 التغذية الرسم، وتقديم
  الراجعة

  ع المعرفة الرياضيةمرحلة التفاعل م
باستخدام برنامج  التالي المثال عرض

Sketchpad  

  
  
 :السبورة على السؤال رسم تمي

  باستخدام مركزية زاوية ارسم
بحيث يكون  Sketchpadبرنامج 
  30ْقياسها 

ب

أ

جـ

  
  

 :التالي السؤال عرض
يمكن  مركزية زاوية كبرأ هي ما

  رسمها؟

 في الطلبة بتقسيم يقوم
 لىع صغيرة مجموعات

 في كما الحاسوب أجهزة
  السابقة الحصة
 المثال المعلم يوضح

 للطلبة المعروض ويبين
 زاوية رأسها رسم كيفية
 .الدائرة مركز

  
 بحل مجموعة كل ُيكلف

 وكتابة السؤال المطلوب
 .المركزية للزاوية تعريف

  
 الطلبة المعلم يتابع أن
برنامج  استخدام ناءأث

Sketchpad  أّن و
 المحيط على النقاط تقع

  تماماً 

 على المثال الطلبة يطبق
   Sketchpad برنامج

  
  
  
  
  
  
  

 وتكتب السؤال الطلبة يحل
 التعريف جموعةم كل

  باستخدام البرنامج 
  
  
  
  
  
  
  
  

وبالتغيير بالزوايا يتوصل 
الطلبة إلى  أكبر زاوية 

  .مركزية يمكن رسمها 

  دقائق 10
  
  
  
  
  
  
  
  

  دقائق 10

يتم  مناقشة الصف  
وكتابتها  جميع األفكارت

   G.S.Pعلى برنامج 
  :الفكرة الرئيسية 

ُيدرك الطالب بعد شرح المعلم 
التعريف الذي كتبه للزاوية 

للتوصل لمفهوم الزاوية 
  .المركزية 

  دقائق 10
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  .مفهوم الزاوية المركزية 
  :شرح الواجب البيتي
يقوم المعلم بتكليف 
الطلبة بحل الواجب 

 77البيتي صفحة 
  )د+ سؤال جـ (

  :لة التغذية الراجعة مرح
 كتابة يتم الثالثة الحصة بداية في

 :السابقة الحصة في الرئيسية األفكار
 الزاوية تعريف

  المركزية

 وسريعة عامة مراجعة
 على استفسارات واالجابة
 يخص فيما الطلبة

 البيتي الواجب
 وأجوبة أسئلة

 الزاوية تعريف هو ما
  ؟ المركزية

  
  الجديد الدرس تقديم

 التساؤالت طالبيطرح ال
 المعلم على واالستفسارات

  
  

الزاوية  الطالب ُيعرف
  المركزية

  دقائق  5

  دقيقة  (45)الزمنية المدة المحيطية، والزاوية المركزية الزاوية بين العالقة :الثالثة الحصة

  المدة الزمنية  نشاط الطالب  مدخالتي كمعلم  المراجع المستخدمة
  مقدمة تثير اهتمام الطالب

 الزاوية مفهوم مراجعة )1
  المركزية والزاوية المحيطية

 G.S.Pبرنامج  على دائرة رسم) 2
 المركزية والزاوية الزاوية وتشمل

لتحديد  واستخدام األلوان .المحيطية
  .والزاوية المحيطية المركزية الزاوية

  

  المحيطية؟ الزاوية هي ما
  المركزية؟ الزاوية هي ما
 دائرة برسم الطلبة كلفيُ 
 وزاوية زاوية مركزية يهاف

 نفس القوس لهما محيطية
 G.S.Pعلى برنامج 

  
  

 النقاش بطرح المعلم يقوم
 الزاوية كانت لو ماذا :التالي

 المحيطية و المركزية
 هل القوس بنفس مشتركتان

  ؟ بينهما عالقة يوجد

 الزاوية يعرف
 المحيطية والزاوية

 .المركزية
 
 

المثال  الطالب  يرسم
 على المعروض

 G.S.Pبرنامج 
 فيها زاوية ويحدد دائرة

 وزاوية مركزية
  محيطية 

  
 االجابة الطلبة يحاول

 وذلك التساؤل عن

  دقائق  2
  
  
  
  
  دقائق 4
  
  
  
  
  
  دقائق 4
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 الزاوية قياس بايجاد
والزاوية  المركزية

 المشتركتان المحيطية
 وذلك القوس بنفس
 كال دائرة فيها برسم

 ومشتركتين الزاويتين
  القوس بنفس

  مرحلة التفاعل مع المرحلة الرياضية
 برنامج باستخدام مثال عرض

Sketchpad   كما يلي:  

 
  
  
  
  
 كما السبورةى عل التالي السؤال سمر 

 :يلي
  س الزاوية قياس أجد

س+45

س

جـ ب

أ

  
  

 واستبدل أخرى مرة السؤال حل

  المعلم يقوم
 أو أزواج إلى الطلبة بتقسيم
 يتعاون طالب بحيث ثالثة

الحل باستخدام  في الطلبة
 الحاسوب

  
 طالب كل كلفي بحيث

 من وذلك حسب بمهمته
 برنامج استخدام يتقن

Sketchpad تطبيق في 
 وتطلب المعروض  المثال
 إليه توصلوا ما كتابة منهم

  
 السـؤال رسـم المعلـم بطلـي

 برنـــــــامج  باســـــــتخدام
Sketchpad تـوزع حيـث 

 فـي كل طالبين بين األدوار
  ؤالالس حل
  

 كتابة الصف مناقشة
 الرئيسية على األفكار

البرنامج مع عرض الفيديو 
 الذي يبين الملخص

  
  

 المركزية الزاوية بين العالقة

 الطالب تقسيم يتم
 إتقان على أساس

 البرنامج
  

 طالبين كل يتقاسم
 يحل األدوار احدهم

 باستخدام المثال
يكتب  واآلخر البرنامج
 التي ظةالمالح
 .إليها توصلوا

  
  
  

 بحل طالبين كل يقوم
م حيث ُيعلّ  السؤال
 أتقن الذي الطالب
 الذي الطالب البرنامج

 ويقومان ،بعد يتقنه لم
 باستخدام السؤال بحل

وكتابة  البرنامج
  االجابة

  
  

 النتائج الطلبة يذكر
 إليها توصلوا التي

  

  دقائق 2
  
  
  

  دقائق 10
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 المحيطيـــــــة والزاويـــــــة  60ب  45 و س 2  ب س الزاوية
 .القوس بنفس المشتركتان

  
 المركزية الزاوية بين الفرق

 .المحيطية والزاوية
 الراجعة التغذية المعلمة تقدم

 الطلبة إلجابات
 خـالل مـن :جوبـةوأ أسـئلة

 برنامج استخدام
Sketchpadالزاوية، 

 الزاوية..... =المركزية 
 القوس.........ة المحيطي

 :البيتي الواجب شرح
 ص ومسائل تمارين حل
78  

  
  
  

 على الطلبة يجيب
  األسئلة

  
  
  
  
  دقائق 5

  )دقيقة 40(حل الواجب البيتي ، المدة الزمنية : الحصة الرابعة 

 والمصادر المراجع
  المستخدمة

  الزمنية المدة  الطالب نشاط  كمعلم مدخالتي

والمسائل  التمارين رسم يتم
 يثحSketchpadباستخدام
 والمسائل التمارين ان رسم
  .اً يأخذ وقت

عمل  ورقة على االجابة يتم
 مسبقا المعلمة أعدتها

  البرنامج باستخدام

 على األدوار المعلم يوزع
 البرنامج استخدام في الطلبة

 يبين حيث التمارين حل في
 أو صحة مدى البرنامج لهم

 المعلم ويعمل إجاباتهم خطأ
 قد التي توضيح األخطاء على
  بالحل التقليدي الطلبة فيها يقع

حل  في دوره طالب لك يأخذ
باستخدام برنامج  البيتي الواجب

Sketchpad حله بين ويقارن 
 عليها يحصل التي جاباتاإل وبين

  Sketchpad برنامج باستخدام

  دقيقة 40
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 حصص ) 3(الدائري  الرباعي الشكل: الدرس الثاني 

  الرياضي المحتوى

  المفاهيم

 الشكل الرباعي الدائري .1

 ي الشكل الرباعي الدائريالزاوية الخارجية ف .2

 : التعميمات 

 180=مجموع الزاويتين المتقابلتين في الشكل الرباعي الدائري  .1

  .الزاوية الداخلية المقابلة لمجاورتها= الزاوية الخارجية في الشكل الرباعي الدائري  .2

  المهارات

 يبين الفرق بين الشكل الرباعي والشكل الرباعي الدائري .1

الواجبة حتى يكون الشكل الرباعي ،رباعي دائري وذلك من خالل يعرف الطالب الشروط  .2

 الرسم وقياس الزوايا في الشكل

 في رسم الشكل الرباعي الدائري Sketchpadيتقن استخدام برنامج  .3

 قياسات زوايا الشكل الرباعي الدائري ايجادفي  Sketchpadيتقن استخدام برنامج  .4

الرباعي الدائري بداللة الزاوية المحيطية وذلك يجد قياسات الزاوية الخارجية في الشكل  .5

 .القياسات وايجادبالرسم 

  .يطبق فهمه للعالقة بين الزاوية الخارجية والزاوية المحيطية في حل تمارين وأمثلة .6

  السلوكية األهداف 

 أن ُيعرف الطالب الزاويتين المتكاملتين بدقة .1

 أن ُيعرف الطالب الشكل الرباعي الدائري بدقة .2

 .رح الشكل الرباعي الدائري مبينا الشروط الواجب توفرهاأن يش .3
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 Sketchpadأن يجد الطالب قياسات زوايا الشكل الرباعي الدائري باستخدام برنامج  .4

 أن يثبت الطالب كون الشكل الرباعي الدائري المعطى هو شكل رباعي دائري .5

 أن ُيعرف الطالب الزاوية الخارجية في الشكل الرباعي الدائري .6

 يميز بين الزاوية الخارجية في المثلث والزاوية الخارجية في الشكل الرباعي الدائريأن  .7

 ان يجد الطالب قياس الزاوية الخارجة في الشكل الرباعي الدائري .8

 في ايجاد قياس الزاوية في الشكل الرباعي الدائري Sketchpadأن يستخدم برنامج  .9

  الوسائل التعليمية

  ، الفيديو Sketchpad، برنامج السبورة ، الكتاب المدرسي 

  :أساليب التدريس 

 التعلم باالكتشاف .1

  التعلم بالعمل .2

   45، المدة الزمنية  مجموع الزاويتين المتقابلتين في الشكل الرباعي :الحصة الخامسة 

المدة   نشاط الطالب  مدخالتي كمعلم   المراجع المستخدمة
  الزمنية

  هتمام الطلبة امقدمة تثير 
   Sketchpadرنامج ب على عيربا شكل رسم

  

د أ

جـب
  

  
  
  

 مفهوم عن المعلم يسأل
 .الشكل الرباعي

  
  
 عن المعلم سألي

 زوايا قياسات مجموع
  .الرباعي الشكل

  
  
  
  

 الشكل الطلبة يجيب
هو  مثال الرباعي

 مغلق هندسي شكل
  . أضالع أربعة فيه
  

 مجموع الطلبة يجيب
 الرباعي الشكل زوايا

360˚ 
  
  
  

  دقائق 5
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 متكاملتين باستخدام برنامج سم زاويتينر  

sketchpad  استخدام األلوان التي يوفرها و
 .البرنامج 

98

82

ھـ

د

جـ

أ

ب
  

  

  
 عن المعلم يسأل

 الزاويتين تعريف
  ينالمتكاملت

  
  
  
  
 
  

 الطالب ُيعرف
المتكاملتين  الزاويتين

 يكون اللتان
  180˚  مجموعهما

  

  التفاعل مع المحتوى الرياضي
  

 كلللش قبل المعلم من ممصُ  لمثال عرض
    باستخدام برنامج  وذلك الرباعي الدائري،
Sketchpad  مثال:  

95
100

80
85

د
أ

ب
جـ

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
من يطلب المعلم 

الطلبة رسم شكل 
رباعي دائري مع 
متابعة فيديو تم 

ل بَ تحضيرة من قِ 
  .الباحثة 

  
 بمنافشة المعلم يقوم

 على المعروض المثال
 Sketchpad نامجبر 

 وتطرح التساؤالت
 _:الطلبة على التالية

  
 احدى تحريك عند
الشكل  في ياواالز 

 ماذا الدائري الرباعي
 ينتج؟

  
 زاويتين كل مجموع ما

  متقابلتين؟

  
برسم  ةيقوم الطلب

  ائري دشكل رباعي 
  
  
  
  

 على الطلبة ُيجيب
بعد  المعلم اسئلة

 .المثال استعراض
  

 الطلبة يكتب
مالحظاتهم في 

مجموعات صغيره 
 )طالب 3_2(

 ويعرضونها على
 .المعلم

 المتوقعة اإلجابات
 تحريك احدى عند
 قياس يتغير ياواالز 

 .الزوايا االخرى

  
  دقائق 10
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 واستخدام على السبورة التالي السؤال كتابة
 :الحل في Sketchpad برنامج

  الشكل في س قيمة جد

س

100

بأ

د
جـ

  
  

 على ورسمه السؤال كتابة
  السبورة

  ؟ لماذا دائري رباعي التالي يمثل الشكل هل

70ْ

120ْ

د أ

ب

جـ

  
  

  
 الشكل رؤوس أين تقع
 ؟ الدائري الرباعي

 باستعراض يقوم
وكتابة  الطلبة جاباتإ

 على البرنامج  النتيجة
 لراجعةالتغذية ا وتوفير

 التي خطاءاأل ومعالجة
 .الطلبة يقع فيها قد
  
  

الطلبة في  ُيكلف
 المجموعات بحل
 السؤال باستخدام

  Sketchpad برنامج
  

يطلع المعلم على 
اإلجابات ويقدم التغذية 

  الراجعة
  
  
  

 حل الطلبة من ُيطلب
برنامج  على السؤال

G.S.P .  
 مفهوم استعراض بعد

 الرباعي الشكل
 المعلم يسأل الدائري،

 الشكل كان اذا فيما
 مأ دائري رباعي ُيشكل

 الطلبة من يطلب ، ال
 الزوايا قياسات ايجاد

باستخدام برنامج 
G.S.P 

 الطالب يجمع قد
 لمتجاورتينا يتينالزاو 
 بين الخلط حالة في

 .والمقابلة المجاورة
  

يتوصل الطلبة مع 
مجموع كل  المعلم أنّ 

في  بلتينمتقا ينزاويت
الشكل الرباعي 
  180ْالدائري يساوي 

  
 السؤال الطلبة يحل

على برنامج 
G.S.P  ويكتبون 

 السؤال اجابة
ويعرضونها على 

  المعلم
  
  
  
  
  

يحل الطلبة السؤال 
برنامج  باستخدام

Sketchpad 
  

 الطلبة يكتب
دفتر  على جاباتهمإ

 المعلم يطلع االجابة
 اإلجابات على
 التغذية ويقدم

 .الراجعة
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دقائق10
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  دقائق 8
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 G.S.Pباستخدام برنامج  4و  3ثال برهنة م

4

3

2
1

 و
جـ

 م

 ب أ

ھـ

 د

 ن

هو شكل ) ن و جـ ه(برهن أن الشكل الرباعي 
  رباعي دائري ؟

  الزاوية د ب ن = بين أن الزاوية د و ب 

َيطلب المعلم من 
الطلبة رسم الشكل على 

  G.S.Pبرنامج 
  

يطلب المعلم من 
الطلبة ايجاد قياس 

الزوايا الشكل الرباعي 
  )ه،ن،و،جـ (
 
  
  

يطلب المعلم ايجاد 
زوايا المجهولة قياس ال

وتوضيح العالقة بين 
  الزوايا

  
 
  
  
  

 :الصفية المناقشة أسئلة
 الرباعي الشكل هو ما

 ؟ الدائري
 الواجب شروط هي ما

 ليكون الشكل توفرها
 ؟ لدائري رباعي

 رباعي المستطيل هل
 ؟ دائري

 رباعي المعين هل
 ؟ دائري

من  األول حل السؤال
  81تدريبات صفية ص

 :البيتي الواجب شرح
   82ص

يقوم الطلبة بايجاد 
قياس زوايا الشكل 

) ه،ن،و،جـ (
باستخدام برنامج 

G.S.P  ويكتبون
مالحظاتهم 

ويتوصلون أنه شكل 
  رباعي دائري

  
  
  

يقوم الطلبة بايجاد 
يا قياس الزوا

المجهولة باستخدام 
البرنامج ويتوصلون 

لى إمع المعلم 
العالقات بين هذه 

  الزوايا
  
  
 

  دقيقة  12
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  مرحلة التغذية الراجعة 
 فكاراأل عرض السادسة يتم الحصة بداية في

 الحصة في طالبتعلمها ال التي والمفاهيم
  السابقة
 الدائري الرباعي الشكل

  
 دائرياً  حتى يكون الرباعي الشكل شرط

  
  الدائري الشكل الرباعي زوايا مجموع

 سريعة مراجعة
 على واالجابة

 حول الطلبة استفسارات
 البيتي الواجب

 بعض واستعراض
 لألسئلة الحلول

 :التالية األسئلة طرح
 الشكل تعريف هو ما

 ؟ ريالدائ الرباعي
 الشكل شروط هي ما

 يكون حتى الرباعي
 ؟ دائريا
 الشكل يكون ال متى

 باعير  شكل الرباعي
 .دائري

 على الطلبة يجيب
 المعلم سئلةأ

 ويطرحون
 استفساراتهم
 وتساؤالتهم

 الواجب يخص فيما
 .وكيفية الحل البيتي

  دقائق 5

  دقيقة) 45( ، الزاوية الخارجية في الشكل الرباعي الدائري :الحصة السادسة  

  المدة الزمنية  نشاط المتعلم  مدخالتي كمعلم  المراجع المستخدمة 
  هتمام الطلبة امقدمة تثير 

رسم  على البرنامج وباستخدام األلوان يتم
  التالي الشكل

109
68

41

د جـ ب

أ

  
  
  
  
  

 عن المعلم يسأل
الزاوية  مفهوم

 المثلث في الخارجة
  
  
  
  
  
  
  
  

 عيربا شكل يرسم
 على السبورة دائري
  .هازواي ويقيس

 الزاوية الطالب ُيعرف
 .المثلث في الخارجة
 :المتوقعة االجابة
 في الخارجة الزاوية
 قياس مجموع=المثلث

 الداخليتين الزاويتين
  
  
  
  
  

 شروط الطلبة يذكر
 الرباعي الشكل
 .الدائري

  دقائق  10
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  :التالي الشكل رسم يتم وكذلك
 

 

 عن الطلبة سأليو 
  الشكل شروط

 الدائري الرباعي
 زوايا الشكل وعالقة
 بعضها مع الرباعي
 على ءً وبنا البعض

 يقوم المثلث مثال
 الزاوية برسم

 للشكل الخارجة
 الدائري الرباعي
 قياسها وايجاد

 باستخدام البرنامج
  

 المعلم يطرح
 :التالي التساؤل

 الزاوية القةع هل
 المثلث في الخارجة
 لها المجاورة بالزاوية

 عالقة نفسها يه
 الخارجة الزاوية
 الرباعي بالشكل
 بالزاوية الدائري

  ؟ لها المجاورة

 على الشكل الطلبة يرسم
ويتابعون  G.S.Pبرنامج 

الفيديو الذي يعرض كيفية 
رسم زاوية خارجة في 
 الشكل الرباعي الدائري

قياس  بايجادويقومون 
 الشكل يف جميع الزوايا

 ويجيبون الدائري لرباعيا
  أسئلة المعلم على

  لمحتوى الرياضيتفاعل الطلبة مع ا
برنامج  باستخدام التالي المثال عرض

Sketchpad 

 
  

 بعرض المعلم يقوم
 باستخدام  المثال
 G.S.P  برنامج
 الطلبة من والطلب

ايجاد جميع الزوايا  
 ماذا وكتابة

 عند الحظوني
 زوايا حريكت

 .الشكل
  

 المعلم تحريك الطلبة يتابع
 للشكل

امج برن على المرسوم
G.S.P 

  ماذا مجموعة كل تكتب
   .حظُتال

 :متوقعه إجابات
 يتغير الخارجة الزاوية
 زاوية بتغير قياس قياسها
 ينتبه الطالب ال قد أخرى،

  دقيقة  15
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  على برنامج التالي السؤال رسم
G.S.P 

   

  
  

 ابعةبمت المعلم يقوم
 من الطلبةه يكتب ما

 مالحظات
 بكتابة المعلم يقوم
 تساوي الزاوية ماذا

 بعد الخارجة
 استعراض
 .الطلبة مالحظات

  
يطلب المعلم من 

الطلبة حساب 
 الزاوية س ذهنياً 

ومن ثم رسم السؤال 
على برنامج 

G.S.P 
الزاوية  قياس اليجاد

  س
  

 الزاوية بين للعالقة
 المقابلة الخارجة والزاوية

 .لمجاورتها
  
ر آخ الً اون مثسمير 

ويتوصلون بمساعدة 
لى عالقة الزاوية إالمعلم 

كل الرباعي الخارجة بالش
  الدائري بزواياه

  
يقوم الطلبة برسم السؤال 

   G.S.Pعلى برنامج 
الزاوية  بايجاديقومون 

المجهوله س ، ويكتبون 
  .العالقة على دفاترهم 

 التعميم قياس لتوضيح وذلك التالي الشكل رسم
  الدائري الرباعي في الشكل الخارجة الزاوية

  
  

 ˚180=  3الزاوية + 2الزاوية 
  دائري رباعي شكل

 على متجاورتان 180= 2الزاوية +1الزاوية 
  )زاوية مستقيمة.(مستقيمال الخط نفس
  2زاوية =  1زاوية  اذن

 :الصفية المناقشة
 االفكار المعلم يكتب

 في الدرس الرئيسية
 السبورة على

 في الخارجة الزاوية
 لرباعيا الشكل
 ....هي الدائري
 :وأجوبة أسئلة
 ياسق يساوي ماذا

 في الزاوية الخارجة
الرباعي  الشكل

 الدائري؟
 خطاءأ المعلم يعالج
 فهم في الطلبة
 الخارجة الزاوية

سؤال  على الطلبة يجيب
 قياس يساوي: المعلم
 الزاوية الخارجة الزاوية
  لمجاورتها المقابلة

  
 :الطلبة افيه يقع أخطاء
  التعميم فهم  صعوبة

  دقائق  10
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 الرباعي للشكل
 شرح.بالرسم وذلك

 :البيتي الواجب
 ص ومسائل تمارين

82 

  دقيقة) 45(اجابة التمارين والمسائل ، المدة الزمنية : الحصة السابعة 

 والمصادر المراجع
  المستخدمة

  المدة الزمنية   نشاط الطالب  مدخالتي كمعلم 

التمارين  على االجابة تتم
الصفية  والتدريبات والمسائل

 82و  81  المتبقية صفحة
 G.S.Pبرنامج  خدامباست

  
حل ورقة عمل من اعداد 

 الباحثة 
  

 مع بالتعاون الطلبة يقوم
 التمارين المعلم بحل

باستخدام البرنامج  والمسائل
  .والتركيز على العالقات 

  
الطلب من الطلبة حل ورقة 

  العمل باستخدام البرنامج 

 باستخدام المعلم  مع الطلبة يشترك
 سائلوالم التمارين حل في البرنامج

  
يقوم الطلبة بحل ورقة العمل 

  باستخدام البرنامج 

  دقيقة 45
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  حصص) 3(أوتار الدائرة : الدرس الثالث 

  المحتوى الرياضي 

  :المفاهيم 

 مفهوم وتر الدائرة .1

 نيتقاطع مستقيم .2

  :التعميمات 

 .تساوى وتران في دائرة فإن بعديهما عن مركز الدائرة متساويان إذا .1

ضرب جزئي الوتر األول يساوي حاصل ضرب  ل ران داخل دائرة ، فإن حاصإذا تقاطع وت .2

 .جزئي الوتر الثاني 

  :المهارات 

القطعة المستقيمة الواصلة بين رأس المثلث : أن ُيطبق الطالب القاعدة التالية على الدائرة  .1

 .المتساوي الساقين ومنتصف القاعدة تكون عمودية على القاعدة

 .رسم وترين متساوين في الطولأن َيتعرف على الية  .2

 .أن َيتعرف على الية تعيين مركز دائرة مرسومة .3

= ه اذا تقاطع وتران في دائرة ، فإن حاصل ضرب جزئي الوتر األول نّ أأن ُيطبق بالرسم  .4

 .حاصل ضربي جزئي الوتر الثاني

 .افي رسم المستقيمات المتقاطعة وايجاد أطواله Sketchpadأن ُيتقن استخدام برنامج  .5

  :األهداف السلوكية 

 .أن ُيعرف الطالب وتر الدائرة في خالل دقيقة واحدة .1

 .أن يجد أن العمود المنصف ألي وتر في دائرة يمر بالمركز بدقة  .2
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أن يستنتج أنه اذا تساوى وتران في الدائرة ،فإن بعدهما عن المركز متساوي باستخدام  .3

 . Sketchpadبرنامج 

 .الدائرة بدقة أن ُيعرف تقاطع مستقيمين في  .4

 .في تطبيق تقاطع الوترين في الدائرة Sketchpadأن يستخدم برنامج  .5

ن في دائرة فان حاصل ضرب جزئي الوتر األول يساوي اتقاطع وتر  إذاأن ُيثبت أنه  .6

 .حاصل ضرب جزئي الوتر الثاني 

  الوسائل التعليمية 

  السبورة ، فيديوورقة عمل، الحاسوب ، ، الكتاب المدرسي ،   Sketchpadبرنامج 

  :أساليب التدريس 

 التعلم باالكتشاف .3

  التعلم بالعمل .4

 دقيقة) 45(، أوتار الدائرة : الحصة الثامنة 

المدة   نشاط الطالب   مدخالتي كمعلم   المراجع المستخدمة
  الزمنية

  مقدمة تثير اهتمام الطلبة 
على برنامج  الزاوية قائم لمثلث رسم

Sketchpad  باستخدام  المثلثفي  الوتر وتحديد
 :كما يلي.األلوان 

 الهندسي الشكل عرض
  الطلبة السؤال وتسأل
 :التالي

 نسمي ماذا الشكل في
  ؟ المثلث

 ماذا نسمي القطعة
و القطعة  أب المستقيمة

  ؟ أجـ في المثلث
  

  :مراجعة 
  نظرية فيثاغورس.1

 على يجيب الطلبة
 .االسئلة

 :جابات المتوقعةاإل
 قائم مثلث الشكل
  .الزاوية

  
ضلع في  نسمي أب

 .المثلث
  المثلث نسمي أجـ  وتر

  
يراجع الطلبة مع المعلم 

3 
  دقائق
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نسمي الضلع أجـ وتر المثلث القائم الزاوية

90

أ

جـب

  
  

القطعة المستقيمة الواصلة بين رأس
المثلث المتساوي الساقين ومنتصف
القاعدة تكون عمودية على القاعدة

  
العمود النازل من رأس المثلث المتساوي
الساقين على القاعدة ينصف القاعدة

  
  

 Sketchpadعرض للشكل التالي على برنامج 

  
  

 برنامج باستخدام التالي المثال رسم
Sketchpad 

 

في الشكل : ماذا نسمي س ص
ماذا نسمي س ع
ماذا نسمي س م

م

 س ص

 ع

  

خصائص المثلث .2
  المتساوي الساقين 

  
  

يطلب المعلم من 
  :الطلبة ما يلي 

  رسم دائرة .1
ثم أن يرسم وتر . 2

  بالدائرة 
وأن ُينزل عمود من .3

مركز الدائرة على هذا 
  الوتر 

أن يجد قياس الزاوية .4
التي يصنعها العمود مع 

  الوتر
  
  
  
  
  
  
  
  

 قطعةال الدائرة في
س ص ماذا  المستقيمة

 ؟ نسميها
  

 القطعة الدائرة في
 س م هل هي المستقيمة

 ؟ قطر نصف ام قطر
 القطعة اسم هو ما

ص، س  س المستقيمة
 أم قطر هي ع ؟ هل
 قطر؟ نصف

خصائص المثلث 
  المتساوي الساقين

  
يقوم الطلبة برسم دائرة 
  ثم يرسمون بداخلها وترًا 

قد يختلف وضع الوتر (
المرسوم من طالب 

  )آلخر
ثم يقوم الطلبة بإنزال 
عمود من المركز إلى 

  الوتر
  يجد الطلبة قياس الزاوية 
يتوصل الطالب بالتعاون 

مع معلمهم أن القطعة 
المستقيمة الواصلة بين 
مركز الدائرة ومنتصف 

أي وتر فيها تكون 
  عمودية على ذلك الوتر 

  
 :االجابات المتوقعة
 الدائرة قطعة مستقيمة في

طأ، خ( قطر الدائرة ،
تصحيحها  يجب جابةإ

س م نصف  )المعلم من
  .قطر

  
قطع  المتوقعة اإلجابات

الدائرة،  مستقيمة في
 ليست قطر

ال  ألنها قطر نصف وأ
  م تمر بالمركز

  

  
  
  
  
  
  
  
  
5 

  دقائق 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
7 

  دقائق
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 اسم أن المعلم يوضح
 ع س س ص، القطعة

  .  الدائرة في أوتار هي

  
  
  

  لتفاعل مع المحتوى الرياضي ا
  Sketchpad برنامج باستخدام
 :التالي الشكل ُيعرض

4 4

4

4

م

ب

أ

د جـ

ھـ

و
  

  
  

وُيمثل السؤال  ُيكتب  Sketchpadعلى برنامج 
 :التالي

 م مركزها دائرة في أب ، دج وتران
 منتصفا أب ، دج فإذا كان ع ه، سم ، 6=  اب

  طول دج أجد ع م = ه م

 م

 أ ب

د
ج

ھـ

 ع
  

 المثال المعلم يعرض
بعرض مفهوم  ويقوم
 لكن اخرى مرة الوتر

حيث في  ،آخر بوضع
 فكرة تقدم المثال هذا

 تساوي األوتار في
 قياس نجد حيث الدائرة،

وتار باستخدام األ
  Sketchpadبرنامج 

 على الطالب دربوي
حيث يتم عرض  .ذلك

 مم مسبقاً فيديو صُ 
 لكيفية رسم األوتار

  
  

 الطلبة من يطلب
على  المثال تطبيق

   عرضه بعد البرنامج
  

 ايجاد الطلبة من يطلب
 القطعة المستقيمة قياس

 مركز بين الواصلة
 ونقطة التقاطع  الدائرة

 يتعاون حيث مع الوتر
 فيما بينهم في الطلبة

 .البرنامج استخدام
 :يالتال السؤال يعرض

النازل من  العمود هل
 الوتر على المركز
ذلك  بّين ينصفه

على  المثال ُيطبق الطلبة
 ،Sketchpad برنامج

 وتارويجدوا قياس األ
من  النازل والعمود

 .الوتر المركز على
  

 مالحظاتهم يكتب الطلبة
المعلم  ويتابع وٕاجاباتهم

 هذه الحلول
  
  
  
  
  

  السؤال يحل الطلبة
باستخدام برنامج 

Sketchpad   
حيث يتعاونون في 

مجموعات صغيرة تتراوح 
طالب ) 3- 2(بين 

ويسجلون مالحظاتهم 
تهم المختلفة  اوقياس

  ويعرضونها على المعلم
  

ُيجيب الطلبة على سؤال 
المعلم من خالل 

القياسات التي حصلوا 
عليها من برنامج 

Sketchpad  
     

10 
  دقائق 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

10 
  دقائق
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 ؟ البرنامج باستخدام
كتابة  الطلبة من يطلب

 المالحظات التي
 ايجاد من لها توصلوا
 .القياس
 التعميم المعلم يكتب
 :التالي

 في وتران تساوى ذاإ
ان بعديهما عن ف دائرة
  .انمتساوي الدائرة مركز

  
 بالتغذية المعلم يزود

 في الالزمة الراجعة
 ويقوم اثناء الحل

  األخطاء بمعالجة

  
يتوصل الطلبة بالتعاون 

  مع المعلم إلى التعميم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 :الصفية المناقشة  
 فكاراأل المعلم يكتب

 :الرئيسية
  الوتر تعريف
 من النازل العمود
 الوتر على المركز
 .ينصفه
 وبعدهما وتران تساوي

 المركز عن
 ةسئلاأل تطرح حيث
 :التالية

  ؟ الوتر تعريف ما
 في وتران تساوى ذاإ

 نأ نثبت كيف الدائرة
عن المركز  بعديهما
  ؟ متساوي

 وتر القطر يعتبر هل
  صحيح؟ العكس وهل
 أخطاء المعلم ُيقّوم

 :المتوقعة الطلبة اجابات
 القطعة هو الوتر

 نقطيتين الواصلة بين
 تمر أن  دون الدائرة على

 بالمركز
 عن بعدهما الوتران

 كانا ذاإ المركز متساوي
 متساويان
 في الحرية للطالب
 وأ ااما جبريً  اإلثبات

 الرسم باستخدام
 Sketchpadببرنامج 

  
 نأ يرون الطلبة بعض
 العكس سولي وتر القطر

 وتر القطر يعتبر ال وأ
 يمر ال ن الوترأل

  بالمركز
 1يقوم الطلبة بحل س

10 
  دقائق
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 ويزودهم الطلبة
 باإلجابات الصحيحة

 الخطأ حالة في
من تدريبات  1حل س
  صفية 
 :البيتي الواجب شرح

 والمسائل التمارين 
 86 صفحة

من تدريبات صفية 
ويعرضون حلولهم على 

  المعلم

   مرحلة التغذية الراجعة
في بداية الحصة التاسعة ُتكتب المفاهيم 

والتعميمات األساسية التي مرت في الحصة 
  السابقة 

  تعريف الوتر
  تساوي األوتار وُبعدها عن المركز 

  هالعمود النازل من المركز على الوتر ينصف
  العمود النازل من المركز عمودي على الوتر

يطلب المعلم من 
الطلبة أن يتبادلوا 
األدوار في طرح 

األسئلة واألجوبة في 
األفكار الواردة في 

الحصة السابقة ويقوم 
بتعديل وتصحيح 

التي من األخطاء 
الممكن أن يقع فيها 

  الطلبة

أحد الطلبة يسأل ما هو 
تعريف الوتر ويجيب 

  .خر آطالب 
حد الطلبة يسأل عن أ

تساوي وترين وبعديهما 
  يجيب واآلخر عن مركز 

وكذلك بالنسبة للعمود 
النازل من المركز 

كمنصف للوتر وعمودي 
  عليه

10 
  دقائق

  المتقاطعة األوتار: الحصة التاسعة 

المدة   نشاط الطالب  مدخالتي كمعلم  اجع المستخدمةالمر 
  الزمنية

  مقدمة تثير اهتمام الطلبة
برنامج  لخطين مستقيمين متقاطعين على رسم

Sketchpad .  

 
  

لمثلثين متشابهين وايجاد النسبة  رسم
 . والتناسب 

 بالرسم المعلم يوضح
 المستقيمين
 .المتقاطعين

  
  
  
  
  
  
 الطلبة المعلم رذكّ يُ 

 يعرف الطالب
 المستقيمين المتقاطعين 

 نأ إحتمال حيثما
 لمستقيمين يعرف التقاطع

 بعض أو استخدام بالرسم
 مثل في بيئته االدوات
 المستقيمين عن التعبير

باستخدام قلمين أو غير 
 .ذلك

 التي لحاالتا يذكر الطلبة

 ئقدقا 10
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 :كما في المثال التالي

  

 ويقوم بتشابه المثلثات
 إجابات بتصحيح

 حالة في الطلبة
 التطابق بين الخلط

 .والتشابه
 هي ما الطلبة يسأل

 يتشابه التي الحاالت
 ؟ مثلثان فيها

ًء بنا التناسبات كتابة
 .المثلثين شابهت على

 يتشابه فيها 
 الطلبة يخلط قد المثلثان،

والتشابه  بين مفهوم التطابق
قاعدة  المعلم يكتب بمساعدة

التناسب ويسمي األضالع 
  المتناسبة

  تفاعل الطلبة مع المحتوى الرياضي
مثال لوترين متقاطعين باستخدام  عرض

 Sketchpadبرنامج 
 :يلي كما
  

س

م

أ

ب

جـ

د

  
  

ثم رسم خطين متقاطعين باستخدم البرنامج 
  ستنتاج التعميم إل

  :كما يلي

يطلب المعلم من 
الطلبة رسم وترين 

متقاطعين على 
 برنامج ال
  

يطلب من الطلبة 
تحديد نقطة التقاطع 

  وتسمية األجزاء 
  
  
  
  

 النقاش المعلم يثير
 :التالي
 نجد أن نيمك كيف
 وترين طول

 لو ماذا تقاطعين؟
 وطبقنا رسمنا مثلثين

النسبة  قاعدة
 تشابه في والتناسب
 ؟ المثلثات

 عن أجل االجابة من
 عرضيُ  التساؤل،

يرسم الطلبة وترين 
متقاطعين داخل دائرة 

  لبرنامج ا باستخدام 
  

نقطة  :يجيب الطلبة 
التقاطع هي س األجزاء 

  :هي
  أ س ، س ب

  جـ س ، س د 
  
  
  
  

 ةاإلجابيحاول كل طالب 
 أو التساؤل بمفرده نع

 مع زمالئه ويطبق بالتعاون
 على المثال النسبة قاعدة

 المعروض للمثلثين
وتعريف  المتشابهين
المتناسبة وذلك  األضالع

  G.S.Pباستخدام برنامج 
  
  

  دقائق 5
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6
5

4
3

2
1

أ

ب

د

جـ

  
 
  
  
  
  

  : G.S.Pالسؤال التالي على برنامج  رسم

ن

أ

ب

دجـ

   
  

 أب، جـ د وتران متعامدان في دائرة مركزها م
كان أهـ  إذاومتقاطعان داخل الدائرة في ه ، 

 ، أجد جـ د 10= ، أجـ  3= ، ه ب  8=
  

 باستخدام المثال
G.S.P  من طلبيُ و 

 قاعدة تطبيق الطلبة
 والتناسب النسبة
وذلك  االضالع وذكر

عن طريق العمل في 
 يقوم وهو مجموعات

الشكل  بتحريك
 للطلبة وتوضيحه

 على العباإلط ويقوم
 ويكتب الطلبةإجابات 

 التقاطع قاعدة
 دائرة في للوترين
 حل الطلبة من يطلب
 السؤال

التالي باستخدام 
 G.S.Pبرنامج 

الطلبة  يسأل المعلم
عن القاعدة التي 

 ايجادتستخدم في 
  األوتار المتقاطعة

  
  
  
  
  
  

  المناقشة الصفية
يناقش المعلم مع 

الطلبة نظرية األوتار 
 المتقاطعة ويصحح
األخطاء  التي من 
الممكن أن يقع بها 

  الطلبة

  
  
 

يكتب الطلبة النتائج التي 
 دفاترهم على إليهاتوصلوا 

  
  
  
  
  
  
  
  

  يحل الطلبة
 باستخدام السؤال

  G.S.Pبرنامج 
  

  يجيب الطلبة 
إذا تقاطع وتران داخل دائرة 
، فإن حاصل ضرب جزئي 
الوتر األول يساوي حاصل 

  ضرب جزئي الوتر الثاني
  
  
  
  
  

يشترك الطلبة مع المعلم في 
  النقاش

  
  
  

باستخدام  2يحل الطلبة س
 G.S.Pبرنامج    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  دقائق 7
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دريبات من  2حل س
  صفية 

 :البيتي شرح الواجب
 ومسائل تمارين
 88 صفحة

على  إجاباتهمويعرضون 
  المعلم 

  مراجعة للحصتين السابقتين باستخدام ورقة عمل : العاشرة :الحصة 

  مرحلة التغذية الراجعة وتقويم تعلم الطلبة باستخدام ورقة عمل وحل تمارين ومسائل
باستخدام برنامج 

Sketchpad   ُتعرض
 في الرئيسيةاألفكار 
  السابقة الحصة
 في المتقاطعين الوترين

  دائرةال
  

في  وترين تقاطع  :قاعدة
 .الدائرة

 والمسائل التمارين حل
 برنامج باستخدام

Sketchpad 

 قاعدة المعلم يكتب
 بمراجعة يقوم التقاطع
 مع الطلبة البيتي الواجب

األسئلة  وتوضيح
 التي ستفساراتواإل

 .يطرحها الطلبة
 الطلبة مع المعلم يشترك

 ائلوالمس التمارين حل في
 ومقارنة البرنامج استخدامب

 حصلوا التي اإلجابات
  إجاباتهم مع عليها
 عمل ورقة بتوزيع يقوم

 الحصةأفكار  تتضمن
 التي والحصة السابقة

 وتار الدائرةأ قبلها
  الطلبة جاباتإ تقويم

 فيما ستفساراتهماو  أسئلتهم الطلبة يطرح
 .البيتي بالواجب يخص
 تكونت الطلبة من مجموعة معلمال يختار

 لمشاركة طالب ةخمس إلى أربعة من
 المعلم

 البرنامج باستخدام التمارين حل في
  
  

  العمل ورقة على الطلبة يجيب

  دقيقة  45
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  حصص 4 مماس الدائرة : الدرس الرابع 

  : المحتوى الرياضي 

  المفاهيم 

 مماس الدائرة .1

  الزاوية المماسية .2

  :التعميمات 

 ى نصف القطر عند نقطة التماسالمماس لدائرة يكون عموديًا عل .1

 .المماسان المرسومان لدائرة من نقطة خارجها متساويان .2

الزاوية المماسية هي الزاوية المحصورة بين مماس الدائرة وأي وتر في الدائرة مار بنقطة  .3

 .التماس

  .الزاوية المماسية تساوي الزاوية المحيطية المرسومة على الوتر في الجهة األخرى  .4

  :المهارات 

 )قطر ، وتر ، مماس ،خارج(يرسم الطالب حاالت المستقيم األربعة مع الدائرة  .1

 Sketchpadيرسم مماس الدائرة باستخدام برنامج  .2

  Sketchpadيرسم الزاوية المماسية باستخدام برنامج  .3

الزاوية المحيطية المرسومة = أن الزاوية المماسية  إثباتفي  Sketchpadيستخدم برنامج  .4

 األخرى للمماسمن الجهة 

  :األهداف السلوكية 

 .أن يعرف الطالب حاالت المستقيم بالنسبة لعالقته بالدائرة بدقة .1

 متساويان ن المماسين المرسومين لدائرة من نقطة خارجهاأأن يعرف  .2

 Sketchpadأن يرسم مماس لدائرة باستخدام برنامج  .3
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 أن ُيعرف الطالب الزاوية المماسية .4

 المماسية بدقة  أن يشرح الطالب الزاوية .5

 .أن يجد الطالب قياس الزاوية المحيطية بداللة الزاوية المماسية .6

  .في ايجاد قياس الزاوية المماسية Sketchpadأن يستخدم الطالب  .7

  :الوسائل التعليمية 

  ، فيديو ، الحاسوب Sketchpadالكتاب المدرسي ، برنامج 

  : أساليب التعلم

 التعلم باالكتشاف .1

  التعلم بالعمل .2

  دقيقة ) 45(مماس الدائرة  : لحصة الحادية عشر ا

المدة   نشاط المتعلم  مدخالتي كمعلم  المراجع والمصادر المستخدمة
  الزمنية

  مقدمة تثير اهتمام الطلبة
 Sketchpadعرض الشكل التالي على برنامج 

  
  
  
  
  
  

يعرض المعلم 
المثال على برنامج 

Sketchpad 
شاشة  استخداموب

  العرض 
لمعلم من يطلب ا

  : الطلبة ما يلي
في الشكل التالي 

حدد الوتر ونصف 
  .القطر والمماس 

  
  

  : يسأل المعلم
  كيف عرفت أن 

يعمل الطلبة في 
مجموعات صغيرة من 

طالب في ) 3_2(
المجموعة الواحدة 

 باالجابةويتشاورون 
  فيما بينهم
  المتوقعة اإلجابات

  م د هو نصف قطر
  أب هو وتر

  هو مماس ع و
  

ال يكون لدى الطلبة 
اجابة واضحة على 

  سؤال المعلم 

 
 دقائق 3
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  ع و هو مماس؟
  
  
  

 إحدىقد تكون 
أنه تم تعيين  اإلجابات

الوتر ونصف القطر 
  وبقي المماس

  تفاعل الطلبة مع المحتوى الرياضي
  Sketchpadعرض المثال التالي على برنامج 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يعرض المعلم 
المثال على الطلبة 

ويطرح عليهم 
  :األسئلة التالية 

كم مستقيم يوجد . 1
  في الشكل؟

  
  سِم المستقيمات .2

  الواردة في الشكل؟
  
ما هي حاالت . 3

المستقيمات الواردة 
 في الشكل ؟

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

المتوقعة من  اإلجابات
  :الطلبة 

  
  مستقيمات 3يوجد 

  
  

  ـوهي أ ه
  أ جـ     
  أ ب     

  
المستقيم أ ب لم يقطع 

الدائرة وال بأي نقطة من 
  .نقاطها

المستقيم أهـ قطع الدائرة 
د،  :في نقطتين مثل 

  ـه
المستقيم أ جـ يقطع 

الدائرة في نقطة واحدة 
  فقط مثل جـ

يتوصل المعلم مع 
الخط  الطلبة أنّ 

المستقيم الذي يقطع 
الدائرة في نقطة واحدة 

فقط يسمى مماسًا 
للدائرة وهذه النقطة 

  تسمى نقطة التماس 
  
  
  

  دقائق 7
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



145 

 

  
التالي على برنامج يعرض المعلم المثال 

Sketchpad 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مثيل يقوم المعلم بت
الشكل على برنامج 

Sketchpad 
ويطلب من الطلبة 

ذلك حيث يقوم 
بعرض فيديو 

توضيحي للخطوات 
صمم من قبل 

  .الباحثة
  

يسأل المعلم 
  :التساؤل التالي
لماذا تم رسم 

العمودي على 
  نصف القطر ؟

يطلب المعلم من 
 ايجادالطلبة 

قياسات القطع 
  :المستقيمة التالية

  م ه ، م جـ ، م د 
  م و

  اذا تالحظ ؟م
  
  
  
  

يطلب المعلم من 
الطلبة حل المثال 
باستخدام برنامج 

G.S.P  
  

ى يطلع المعلم عل
النتائج ويصحح 
ع األخطاء التي يق

يقوم الطلبة بتمثل 
الشكل على برنامج 

G.S.P   
  بإتباع خطوات المعلم 

  
  
  
  
  
  
  

يستخدم الطلبة برنامج 
G.S.P 

قياس أطوال  ايجادفي 
  القطع المستقيمة 

يتوصل الطلبة مع 
نصف القطر  المعلم أنّ 

هو أقصر القطع 
 ويبررون ذلك في أنّ 

النقاط ه ، د، و تقع 
  خارج الدائرة 

إذن العمودي يكون 
  على نصف القطر 

  
ن يتوصل الطلبة إلى اآل

  :التعميم التالي 
يكون  المماس لدائرة

عموديًا على نصف 
القطر عند نقطة 

  التماس 
  
يحل الطلبة المثال  

باستخدام برنامج 
G.S.P 

   
10 

  دقائق 
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  :يعرض المعلم المثال التالي 
في الشكل المجاور جد قياس القطعة المستقيمة م أ 

.  
  

  
  
  
  

  يثير المعلم النقاش التالي 
  :في الشكل التالي 

  
المستقيمان أب و أجـ مماسان للدائرة ، أرسم  

في محور  محور تماثل من أ ، ما صورة ب
  .التماثل

  ماذا تالحظ بالنسبة لطول أب ، أ جـ ؟ 

  فيها الطلبة 
  
  

يسأل المعلم السؤال 
  : التالي 

ماذا يسمى المثلث 
  م ه أ ولماذا؟

  
  
  
  
  
  
  
  

من  المعلميطلب 
رسم الشكل الطلبة 

على برنامج 
Sketchpad   

 ايجاديطلب و 
  أطوال المماسات 

  
  
  

يقوم المعلم بمتابعة 
حلول الطلبة  

  وتصحيح األخطاء
  
  
  
  
  
  
  

في مجموعات صغيرة  
  ويكتبون نتائجهم 

  
قد يخطئ الطلبة في 

رسم العمودي باختياره 
عموديًا على الوتر بدًال 

  .من نصف القطر
  

اإلجابات المتوقعة من 
  :الطلبة 

  مثلث قائم الزاوية في ه 
تجت الزاوية القائمة ن

  من العمودي 
  

يستنتج المعلم مع 
الطلبة أن طول أم نتج 

  .من نظرية فيثاغورس
  
 في الطلبة ُيخطئ قد

 خط ورسم المماس رسم
 الدائرة يمس ال مستقيم

 .نقطة في
  

يقوم الطلبة برسم الشكل 
قياسات  ايجادو 

المماسات يالحظ 
ن المماسان أالطلبة 

  لهما نفس الطول 
لمعلم مع ويتوصل ا

الطلبة الى التعميم 
  :التالي 

المماسان المرسومان 
لدائرة من نقطة خارجها 

  .متساويان

  
  
  
  

10 
  دقائق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

10 
  دقائق
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 :الصفية المناقشة  
 المعلم يكتب

 :التالية األسئلة
 تعريف هو ما

 ؟ للدائرة المماس
 يتساوى متى

 ؟ للدائرة المماسان
 رسم كيفية شرحْ إ

  ؟ للدائرة مماس
  
  

 البيتي الواجب شرح
 تمارين الطلبة يحل

 91 ص ومسائل

الطلبة ويعرف  ُيجيب
 اإلجاباتالمماس 

المماس  المحتملة؛ أنّ 
هو الذي يمس الدائرة 

تم رسمها  ذاإفي نقطة 
  .من نقطة واحدة

الطالب كيفية يشرح 
الرسم باستخدام برنامج 

Sketchpad 
  

  دقائق 5

  مرحلة التغذية الراجعة
في بداية الحصة  تكتب األفكار الرئيسة للحصة 

  السابقة على السبورة 
  :وهي 

  .المماس 
المماس العمودي على نصف القطر عند نقطة 

  .التماس
  .تساوي مماسين مرسومين

يقوم المعلم بتذكير 
اهيم الطلبة بالمف

واألفكار والنظريات 
التي تم شرحها 

بالحصة السابقة 
وذلك بالمشاركة مع 

  .الطلبة 
حيث يطلب من 
الطلبة أن يبينوا 

المفاهيم والنظريات 
  التي تم شرحها

جابات إيتابع المعلم 
الطلبة للوقوف على 

األخطاء التي من 
الممكن أن يقعوا 

تعريف  ثلفيها م
المماس والمماسين 

  المتساويين

وضح الطلبة تعريف ي
المماس والمماسين 

المتساوين وكيفية رسم 
المماس  المماس وانّ 

عمودي على نصف 
القطر عند نقطة 

  التماس

10 
  دقائق
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  حل تمارين ومسائل ورقة عمل: الثانية عشر  :  لحصة ا

المصادر والمراجع 
  المستخدمة 

  المدة الزمنية  نشاط الطالب  مدخالتي كمعلم

سائل يتم حل تمارين وم
باستخدام برنامج 

Sketchpad   
  

  االجابة على ورقة عمل 

يطلب المعلم من الطلبة 
حل التمارين والمسائل 

  باستخدام البرنامج 
يطلب المعلم حل ورقة 

  .العمل

يعمل الطلبة في مجموعات صغيرة 
طالب في المجموعة ) 3_2(من 

   .لحل التمارين
  يحل الطلبة ورقة العمل

  دقيقة 35

  دقيقة) 45(الزاوية المماسية ، : لثة عشر الحصة الثا

المدة   نشاط الطالب  مدخالتي كمعلم  المصادر والمراجع المستخدمة
  الزمنية

  مقدمة تثير اهتمام الطلبة 

ج
م

ع

ص

س

  
  
  

رسم المثال التالي باستخدام برنامج 
Sketchpad  

  

  

 الطلبة المعلم يراجع
 مفهوم الزاوية في

والزاوية  المحيطية
 ائرةالد في المركزية

 وعالقة الزاوية
 المركزية بالزاوية

 المحيطية المشتركة
 القوس بنفس معها
 باستخدام وذلك
المرسوم على  المثال

برنامج 
Sketchpad   

 الطلبة من يطلب
رسم  كيفية شرح

  مماسال
 مع المعلم يراجع
  مفهوم الطلبة

 عمودي هوأنّ  المماس
 نصف القطر على
 التماس نقطة عند

ُيعرف الطلبة الزاوية 
المركزية والزاوية 

المحيطية والعالقة 
بينهما في حالة أنهما 

مشتركتين في نفس 
  س القو 
  
  
  
  

يشرح الطلبة كيفية رسم 
  مماس للدائرة 

 المماس الطلبة ُيعرف
 التي النظرية ويذكر

  :تقول أنّ 
على  عمودي المماس
نقطة  عند القطر نصف
  التماس

  
  

  قدقائ 5
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  دقائق5
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 على وذلك بناءً 
  على الموجود مالرس

Sketchpad 
 الزاوية :المعلم يسأل

 بين القائمة محصورة
 ؟ ضلعين أي
 نعتبر أن يمكن هل

 ؟ القطر وتر نصف
 للزاوية للتمهيد وذلك

يصحح  المماسية
  لمعلم اإلجابات

  
 بين :الطالب اجابة

  .والمماس نصف القطر
   :الطالب اجابة

 يمر بالمركز ، نهأل ال
 قطر وتر كل ألن نعم
 
  القطر نصف وكذلك 
  

  
  
  
  
  

  التفاعل مع المحتوى المعرفي الرياضي
عرض المثال التوضيحي التالي باستخدام 

وذلك لتوضيح مفهوم  Sketchpadبرنامج 
  الزاوية المماسية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يطلب المعلم من 
الطلبة رسم المثال 

الذي يعبر عن 
الزاوية المماسية 
وذلك من خالل 

عرض فيديو 
توضيحي صمم من 
قبل الباحثة لكيفية 

  رسم الزاوية المماسية 
  

 األسئلة المعلم يطرح
 :على الطلبة التالية

  
 في المماس أين

  ؟ الشكل
 ت ب ث الزاوية

 بين محصورة
  ؟ ذكرهما ضلعين

  
 الضلع نسمي ماذا
  ؟ لدائرةا في ب ث
 

يقوم الطلبة برسم الشكل 
وذلك باتباع تعليمات 

المعلم والفيديو 
التوضيحي لكيفية رسم 

  .الزاوية المماسية 
  
  
  
  
  

اإلجابات المتوقعة من 
  :الطلبة 

  
 المماس الطلبة ُيحدد

   في الشكل
 

 .الزاوية أضالع ُيعرف
وية للزا األضالع ُيسمي

  األخرى 
  

  يتوصل الطلبة مع 
  المعلم أن الزاوية

  دقائق 5
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150 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Sketchpadعرض الشكل التالي على برنامج 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  قياس الزاوية س في الشكل المجاور جد 
  

 بالنسبة أيضا وكذلك
 .ب ج ث للزاوية

  
  
  
  
  

بعد استعراض 
إجابات الطالب 
يسأل المعلم من 

الشكل المجاور حدد 
  الزاوية المماسية ؟

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

المحصورة بين مماس  
الدائرة وأي وتر في 
الدائرة مار بنقطة 

التماس تسمى زاوية 
  .مماسية 

  
يقوم الطالب بتحديد 
الزاويتان المماسيتان 

  وهما ث ب ت 
  والزاوية ث ب ج

  
  
  
  

يعمل الطلبة في 
مجموعات صغيرة من 

طالب في ) 3_2(
  ة المجموع

  
يمثل الطلبة الشكل 

على البرنامج ويقومون 
بايجاد القياسات للزوايا 

ختالف اسيكون هنالك (
بقياسات الزوايا من 
  )مجموعة إلى أخرى

يقوم الطلبة بالتغيير في 
اسات الزوايا قي

  ويسجلون مالحظاتهم 
يتوصل المعلم مع 

الطلبة إلى أّن الزاوية 
المماسية تساوي الزاوية 

سومة ر المحيطية الم
على الوتر في الجهة 

  .األخرى
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يطلب المعلم من 

الطلبة رسم الشكل 
على برنامج 

Sketchpad  
ويطلب من الطلبة 

اد قياسات الزوايا ايج
المجهولة باستخدام 

  البرنامج 
من  لمعلماَيطلب 

الطلبة تحريك 
األوتار للتغير في 

  .قياسات الزوايا 
   ويسأل السؤال التالي

هل هناك عالقة بين 
  الزوايا ؟

يطلب المعلم حل 
السؤال األول من 

  تدريبات صفية 
يطلع المعلم على 

إجابات الطلبة 
  ويصحح األخطاء 

معلم عن يسأل ال
العالقات المستخدمة 

في ايجاد قياس 
  الزاوية س 

يتعاون الطلبة في 
مجموعات صغيرة، 

حيث يقومون بتمثيل 
الشكل على برنامج 

Sketchpad  
ويقومون بايجاد قياس 

  الزاوية س
  
  
  

  
  دقائق 10
  
  

  إكمال الدرس السابق  الرابعة عشر،:  الحصة 

  مرحلة التغذية الراجعة
ُيكَتب على السبورة األفكار الرئيسية للدرس السابق 

  :وهي 
  .تعريف الزاوية المماسية 

عالقة الزاوية المماسية مع الزاوية المحيطية 
  .المرسومة على الوتر من الجهة األخرى

 الصفية المناقشة
 األسئلة المعلمة تسأل
  :التالية

 الزاوية ما تعريف
  ؟ المماسية

ُيعرف الطلبة الزاوية 
  المماسية 

  
ُيبين العالقة بين 
الزاوية المماسية 

  دقائق 5
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 الزاوية بين العالقة ما
  المماسية
  ؟ المحيطية والزاوية
 المعلم رسم  يطلب
  وتحديد دائرة

  المماسية الزاوية
 الزاوية عالقة ُيبين

 المماسية بالزاوية
 والمرسومة المحيطية

 الجهة من على الوتر
  االخرى 

والمحيطية المرسومة 
من الجهة األخرى 

  .من الوتر 
  
  
  
  
  

  مرحلة التفاعل مع المحتوى الرياضي
  ) 2(مثال 

في الشكل المجاور هـ د مماس للدائرة عند أ بحيث 
= وية أ ب د ، والزا ˚55= أن الزاوية هـ أ ب 

20˚  

  
  :أوجد 

  . 4،  3،  2، 1قياس الزوايا 
  ماذا تستنتج بالنسبة للقطعة المستقيمة ب ج

  
  
  
  

  في األشكال التالية أ ب مماس للدائرة 
أجد قياسات الزوايا المشار اليها بالرموز 

  )س،ص،ع، و، د(
  

 في الطلبة المعلم يقسم
  مجموعات 

ن َيطلب المعلم م
لطلبة العمل في ا

مجوعات صغيرة من 
طالب في  3_2

  المجموعة الواحدة 
ثم يعرض عليهم المثال 
ويطلب منهم حله على 

  Sketchpadبرنامج 
  

َيطلع المعلم على 
إجابات الطلبة ويقدم 

  التغذية الراجعة
َيطلب المعلم من 

الطلبة حل السؤالين 
بالعمل في نفس 

  المجموعات
  

يتابع المعلم حلول 
الطلبة ويصحح 

األخطاء التي قد يقع 

يقوم الطلبة بالعمل 
معًا في مجموعات 

صغيرة حيث 
يقومون برسم المثال 
على البرنامج وايجاد 

قياسات الزوايا 
ويسجلون 
  مالحظاتهم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يقوم الطلبة بحل 
السؤالين على 

البرنامج ويسجلون 

  دقائق10
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باستخدام ) 92(عرض التدريبات الصفية صفحة 
    Sketchpadبرنامج 

بها الطلبة أثناء الرسم 
  وأثناء التطبيق 

  
يسأل المعلم عن 

النظرية والعالقات 
المستخدمة في ايجاد 

  .الزوايا 
  
  

يعرض المعلم التدريبات 
الصفية باستخدام 

  Sketchpadبرنامج 
  

شرح الواجب البيتي 
  95ص 

تقوم المعلمة بتوزيع 
ورقة عمل بالوحدة 

  .كاملة 

إجاباتهم ويعرضونها 
  على المعلم

الطلبة النتائج  يفسر
معتمدين على 
  :النظرية التالية

الزاوية المماسية 
تساوي الزاوية 

المحيطية المرسومة 
على الوتر في 
  الجهة األخرى 

  
  

َيحل الطلبة 
التدريبات في 

الصف ويعرضونها 
  على المعلم

  
  
  
  
  
  
  
  

  دقيقة  15
  
  
  
  
  

 مراجعة بالوحدة كاملة :الخامسة عشر : الحصة 

  المدة الزمنية  نشاط المتعلم  مدخالتي كمعلم   المصادر والمراجع المستخدمة
 األفكارُيكتب على السبورة 

  :الرئيسة بالوحدة كاملة 
  مفهوم الزاوية المحيطية
  مفهوم الزاوية المركزية

  والعالقة بينهما
الشكل الرباعي الدائري مفهومة 

لخارجية والزاوية ا وقياس زواياه
  فيه

  أوتار الدائرة 
  مماس الدائرة 

ا هورقة العمل التي تم توزيع
  سابقاً 

يقوم المعلم بمراجعة الطلبة 
  بما تم تعلمه سابقاً 

حيث يطلب منهم توضيح 
هذه المفاهيم عن طريق 

رسمها وتوضيح العالقات 
بينها على برنامج 

Sketchpad   
يسأل المعلم عن ورقة العمل 

ل ويطلب من الطالب ح
  مجالبرنا استخدامبعضها ب

يتعاون الطلبة في 
مجموعات لتمثيل المفاهيم 

 Sketchpadعلى برنامج 
ويوضحون العالقات 

  ويسجلونها على دفاترهم 
  

يقوم الطلبة بحل بعض 
برنامج  استخداماألسئلة ب

Sketchpad 
  

  دقيقة 25
  
  
  
  
  
  

  دقيقة 20
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  Sketchpadدليل الطالب الستخدام برنامج ) 12(ملحق 

  )Sketchpad(دليل الطالب الستخدام برنامج 

في رسم الدائرة  Sketchpadالدليل العملي لكيفية التعامل مع برنامج عزيزي الطالب أقدم لك 

  .أن يكون مفيدا لكم  الدائرة بطريقة سهلة وممتعة أرجووالمفاهيم المتعلقة بمحتوى وحدة 

 الواجهة الرئيسية للبرنامج : أوأل 

  ا

  

منطقة الرسم : مكونات أساسية وهي ) 4(من  Sketchpadالواجهة الرئيسية لبرنامج  تتكون
  :وشريط القوائم وشريط االدوات ولوحة النص وفيما يلي شرح مفصل لكل ُمكون
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  :  يتكون منو شريط القوائم  .1

  

  :شريط األدوات يتكون من  .2

  

  :تتكون من لوحة النص  .3

  

 منطقة العمل .4

  يتم عليها إنشاء التصاميم واألشكال، كما وتظهر الكتابة عليها أيضاً  هي المنطقة البيضاء التي
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  : يمكنك عزيزي الطالب رسم اإلحداثيات والشبكة عن طريق 

 :إضغط بالزر األيمن في منطقة العمل فتظهر لديك الشاشة التالية  .1

 
 : ألظهار الشبكة فتظهر لديك الشاشة التالية  Show Gridإختر  .2
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  :الزاوية المحيطية والزاوية المركزية نتبع الخطوات التالية لرسم : ثانيًا 

  : نرسم المثال التالي 

  

 بدأ أو من سطح المكتب انختار البرنامج من قائمة  .1

 من شريط األدوات  نختار أداة الدائرة وذلك بالنقر على األيقونة  .2
 نقوم برسم الدائرة في لوحة العمل وذلك عن طريق السحب واإلفالت  .3
ثالث نقاط على محيط الدائرة وذلك عن طريق تحديد الدائرة ثم نختار األمر  إنشاءم بنقو  .4

 . ثم نقطة على الدائرة  إنشاء

 



158 

 

نختار أداة الخطوط المستقيمة ونضغط عليها مرتين متتاليتين فتظهر قائمة جانبية نختار  .5
 .كيل الزاوية القطعة المستقيمة وذلك لتحديد أضالع الزاوية بالتوصيل بين النقاط لتش

 .   

  .. أصبح لدينا الشكل التالي 

  

 ونقوم برسم الزاوية  لتحديد الزاوية نختار األداة  .6

 وثم نقوم بالضغط على النقاط إلظهار التسمية  لتسمية الزاوية نقوم باختيار  .7
 لمعرفة قياس الزاوية نقوم بتحديد الزاوية وذلك بالضغط عليها أي تعليمها .8
وثم نختار   .9

:
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 الشكل النهائي 

  

ثم نضغط مرتين على الرموز مرة أخرى ونختار  نقوم نختار :  إلخفاء تسمية الزوايا
delete   

حيث ... نضغط على االسم مرتين متتاليتين فيظهر مربع الحوار التالي :  لتغيير تسمية الزوايا
  أيضاً نستطيع تغيير االسم واللغة 

  

  

  _:ة طريقة أخرى لرسم الزاوية المحيطي

 رسم الدائرة كما تم رسمها مسبقاً  .1
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نختار أداة القطعة المستقيمة ومن ثم نرسم ضلعي الزاوية  وذلك بوضع المؤشر على  .2
محيط الدائرة ورسم خط من المحيط باالتجاه اآلخر وكذلك بالنسبة للضلع اآلخر من نفس 

 النقطة 
من أن النقطة واقعة على  تأكدلمع مالحظة أن يتغير لون محيط الدائرة قبل الرسم وذلك ل

 .الدائرة

  :   مالحظة

نتبع نفس الخطوات في رسم الزاوية المركزية مع مالحظة أن رأسها يكون في مركز  .1
 .الدائرة 

في الشكل  Bأو  Cأو  A نستطيع تغير قياس الزاوية وذلك عن طريق تحريك النقاط  .2
 .السابق

  )ستقيمةالقطعة الم(اليجاد طول الوتر ونصف القطر : ثالثًا 

 نقوم برسم الدائرة ونرسم داخلها وتر ونصف قطر  .1
 .نقوم بتحديد القطر وذلك بالضغط عليه ثم نختار األمر قياس ثم الطول  .2
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 نقوم بنفس الخطوات لاليجاد طول الوتر .3

  

  رسم الشكل الرباعي الدائري : رابعًا 

  الطريقة األولى : طريقتان 

تحديد النقاط على الدائرة ومن ثم نقوم بالتوصيل بين النقاط نتبع نفس الخطوات السابقة في رسم و 
  برسم القطع المستقيمة بين هذه النقاط ليتحدد لنا الشكل الرباعي الدائري 

  : الطريقة الثانية 

 نقوم برسم الدائرة  .1
 نقاط على الدائرة  4نحدد  .2

  ر األشكال التاليةو ظهنالحظ عند الضغط عليه (يط األدوات من شر  نختار  .3

 .حيث تستطيع اختيار الشكل المناسب لك 

نضغط على أي نقطة من النقط وباستمرار لجميع النقاط األربعة ومن ثم نضغط مرتين في  .4
 آخر نقطة ليتحدد الشكل الرباعي الدائري كما يلي
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  :في الشكل الرباعي الدائري نقوم بالخطوات التالية  الزاوية الخارجةلرسم 

 لدائري كما في الخطوات السابقة نرسم الشكل الرباعي ا .1
 ثم شعاع  إنشاءثم نقوم بتحديد نقطتين من نقاط الشكل الرباعي ونختار  .2

 

  :فيظهر معنا الشكل التالي 

  

  نقوم برسم الزوايا كما قمنا سابقا بتحديد الزاوية وقياسها فيظهر الشكل اآلتي
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  :لرسم المماسات في الدائرة : خامسًا 

  اسًا لدائرة معلومة المركز ارسم مم: المطلوب 

 نتبع نفس الخطوات في رسم الدائرة .1
 نعين نقطة على محيط الدائرة .2
 ثم نصل النقطة بالمركز لنشكل نصف قطر .3
 ثم عمودي إنشاءنرسم عمودي على نصف القطر وذلك عن طريق اختيار األمر  .4
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  ليصبح كما في الشكل التالي 

  

ثم اضغط ) عن طريق الضغط عليه(القطر قم بإخفاء نصف القطر وذلك بتحديد نصف  .5
 على الزر األيمن ثم اختر إخفاء القطعة المستقيمة 
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  : ليصبح الشكل كما يلي 

  

يمكنك عزيزي الطالب تحريك النقطة على محيط الدائرة عن طريق حملها بالماوس : مالحظة 
  .وتحريكها 

  :مالحظات عامة 

م التحديد عن طريق الضغط  على العنصر ال يتم التعامل مع أي عنصر دون تحديده ويت .1
 المراد تحريره

 .كي تستطيع القيام بعمل آخر عند قيامك بعمل ما اضغط على  .2
تستطيع تغيير لون الكائنات التي تقوم بإنشائها وذلك عن طريق تحديد الكائن أوًال ومن  .3

 ونختار لون ونختار اللون الذي نريده  فأرةنضغط على الزر األيمن لل
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 .ن تحريك العنصر وذلك بتحديده واختيار األمر تحرير ثم أزرار التفاعل ثم الحركة يمك .4

ة مربع حوار شثم رسم على الشا نستطيع كتابة أي نص وذلك باختيار األداة  .5
 ..وبعدها الكتابة حيث نستطيع تحرير الكتابة بتغيير حجم الخط واللون 
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  أوراق العمل) 13(ملحق 

  ورقة عمل

    الزوايا المركزية والزوايا المحيطية  : األول  الدرس
  _:السؤال األول 

  :أميز الزوايا المحيطية والمركزية من غيرها في األشكال التالية   ) أ

       

____________       ____________       __________      __________  

  

 :األشكال التالية  في) أ، هـ، و(أجد قياسات الزوايا المشار إليها بالرموز   ) ب
  

     

  )2(الشكل )                                                1(الشكل         
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  __________= قياس الزاوية هـ _________                  = قياس الزاوية أ 

     __________   = قياس الزاوية و                                                     

     

P
O Q

R

  

  )4(الشكل )                                        3(الشكل       

  ___________= قياس الزاوية المركزية __________            = قياس الزاوية س 

  ___________= قياس الزاوية المحيطية _________           = قياس الزاوية ص 

  

  : السؤال الثاني 

ر في دائرة مركزها م ،أب وتر في الدائرة ، النقطة جـ نقطة على الدائرة بحيث م أ نصف قط)  1
  م جـ كما في الشكل المجاور ، //أن ب أ 

  جد الزاوية  ، 50ْ= إذا كانت الزاوية م أ ب 

  أ ب ج 
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  50ْفي الشكل دائرة مركزها و ، اذا كانت الزاوية و ص س زاوية محيطية قياسها ) 2

  المستقيم القطعة المستقيمة س ص // و ع وكان المستقيم 

  : أوجد 

 قياس الزاوية ع س ص  .1
.......................................  
....................................... 

 قياس الزاوية ص و س .2
.....................................  

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

50

و ع

س ص
  

  

  :في برهنة ما يلي  Sketchpadبرنامج استخدم ) 3

أب قطر في دائرة مركزها م ، جـ نقطة على الدائرة ، د منتصف الوتر أجـ ، ه منتصف الوتر ) أ
  .ب جـ 

  . 90ْ= أثبت أن الزاوية د م هـ 

دائرة مركزها م ، أ ب ، د جـ وتران متوازيان بحيث أن م ال تقع بينهما ، فإذا تقاطع أ جـ ، ب ) ب
  .الزاوية أ م د = ه داخل الدائرة أبرهن أن الزاوية أ هـ د د في 
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  السؤال األول 

   :أكمل ما يلي   - أ
الشكل الرباعي الدائري هو الشكل  )1

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

= الزاوية الخارجة في الشكل الرباعي الدائري  )2
.......................................................................................

......................................................................... 
  
      : ية يمثل شكل رباعي دائري أي من األشكال التال  - ب

  

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

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

  _:السؤال الثاني 

 :التالية أجد قيمة الزاوية س  في األشكال  - أ

50
40 40

س

: الحل 
...........................................................................................

.........................................................................  
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...........................................الحل
................................................................................  

............................. الحل   
.........................................................................................  

  ) Sketchpadباستخدام برنامج :( السؤال الثالث 

 20ْ= ل المجاور ، م مركز الدائرة ، م د يوازي ب جـ ، الزاوية د ب جـ في الشك .1
  حسب قيمة الزاوية أ م د ، الزاوية م أ د ا

                          

                 

20

أ

م

ب

جـ

د
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في الشكل المجاور ، م مركز الدائرة ، م جـ يوازي ب د احسب قيمة الزاوية م أ  .2
 ب د جـ  جـ  والزاوية م ب د  والزاوية

م

ب

أ

د

جـ

  

= في الشكل المقابل دائرة مركزها و ، أ ب قطر  فيها ، قيا الزاوية د جـ ب  .3
  قياس الزوايا التالية  جدجـ ب = ، دجـ  140ْ

 د أ ب  .1
...................................... 

 جـ ب د .2
...................................... 

 د ب أ .3
.................................... 

 أ د جـ .4
....................................  

140ْ

و

د

ب أ

جـ

  

   45ْ= في الشكل دائرة مركزها و ، د ه عمودي على ب جـ ، قياس أ جـ ب  .4

  أثبت أن الشكل أ د ه جـ رباعي دائري 

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

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

................................  45ْ

و
جـب

أ
د

ھـ
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  ابن الهيثم االساسية للذكور: درسة م
  الصف التاسع االساسي 

  : ..................االسم 
  

 ورقة عمل

أوتار الدائرة

  
  

  : السؤال االول 
  :اجابتك  فسرأي األقوال التالية صحيحة 

 ................................................القطر هو أطول وتر في الدائرة  .1
 .........................................قطرالوتر في الدائرة دائما أطول من نصف ال .2
 ....................................... قطر الدائرة أطول مرتين من نصف قطر الدائرة .3
 .....................................طول نصف قطر الدائرة يساوي نصف طول قطر .4
 ...........................................كل األقطار في الدائرة متساوية في أطوالها  .5
 ....................................................جميع أوتار الدائرة هي أقطار فيها .6
 ..........................جميع أوتار الدائرة تلتقي في نقطة واحدة وهي مركز الدائرة   .7
 ............................. ..............................جميع أوتار الدائرة متساوية .8
  .........................................األوتار المتساوية ،بعدها عن المركز متساوي .9

  : السؤال الثاني 

  :في الشكل المجاور ، م  مركز الدائرة 
حدد أي نصف قطر في الدائرة  .1

..................................... 
  ما طول نصف قطر الدائرة  .2

...................................... 
  ُأرمز لوترين في الدائرة .3

...................................... 
  ما طول أطول وتر في الدائرة  .4

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

2.5
م

جـ

أ

د

ب
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  )Sketchpadباستخدم برنامج : (السؤال الثالث 

  
م أ ، م د نصفا قطرين متعامدان في دائرة  .1

  مركزها م ،
سم فما طول  10= إذا كان طول الوتر أ د 

  .نصف قطر الدائرة ؟ 
 ..........................................  
 ..........................................  

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

سم10  

90

م
أ

د

  
أ ب قطر في دائرة ، جـ د وتر عمودي على  .1

  .ـ أب في ه
  سم  4= سم ، جـ هـ  3= إذا كان ه م 

  .....................أجد طول م ب 
القطر = ............................... أ ه

 =.........................أ ب 
 = .........................الوتر ج د 

  

سم4

مسم3
ب أ

جـ

د

ھـ

  جـ د ،= في الشكل اذا كان أب . 3
  : جد قياس ما يلي  
  ..................أب . 1
  .................جـ د . 2
  .................ه ب. 3
  ..................ه د . 4

ما العالقة بين أ ه ؛ هـ جـ 
.....................................  

د

ب

م
ھـ

أ

جـ
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  : السؤال الرابع 

أبرهن إذا كان أب ، جـ د وترين في دائرة ، وتقاطع امتدادهما في النقطة ه خارج الدائرة  .1
  : إن ،ف

  هـ د ×جـ هـ = هـ ب  ×أهـ 

  

ب

د

جـ

ھـ

أ

  
  

دائرة مركزها و ، أ ب ، جـ د وتران متوازيان فيها ، م منتصف جـ د ، برهن أن ن :  .2
 منتصف أ ب 

 

و

د جـ

ب نأ
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  ورقة عمل
  مماس الدائرة: الدرس الرابع 

  

  أذكر صحة أو خطأ العبارات التالية مع ذكر السبب) 1(في الشكل : السؤال األول 

ه تقع خارج الدائرة التي مركزها م  النقطة. 1
سم  3ونصف قطرها 

.........................................  
النقطة ب تقع خارج الدائرة التي مركزها م . 2

  سم 3ونصف قطرها 
........................................  

النقاط أ، جـ، د تقع على الدائرة التي . 3
  سم 3مركزها م ونصف قطرها 

.........................................  
الخط ل د مماس للدائرة التي مركزها م . 4

  سم 3ونصف قطرها 
 .....................................  

  
  

  )1(الشكل رقم 

  

 :اذكر اسم كل من ) : 2(في الشكل رقم : السؤال األول 

 ..........................س هـ  .1
 .............................أب .2
 .............................م د .3
 ..........................جـ ب .4
 ............................أ م .5
  ..........................هـ د  .6

  
  )2(الشكل رقم 
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  ) Sketchpadاستخدم برنامج : (السؤال الثالث 

  ، أب مماس للدائرة عند ب  30ْ= في الشكل المقابل دائرة مركزها و ، قياس الزاوية أ  .1

  : أوجد مع ذكر السبب 

 قياس الزاوية أ ب و  .1
.................................  
................................ 

 قياس الزاوية و د ب .2
................................  
................................   

ان للدائرة في ب، جـ على التوالي ، قياس الزاوية د جـ في الشكل المقابل أ ب ، أ جـ مماس .2
  50ْ) = ب أ جـ ( ، قياس الزاوية  50ْ= ب 

  : أوجد ما يلي 

 قياس الزاوية أ جـ ب  .1
................................  
............................... 

 قياس الزاوية جـ ب د  .2
...............................  

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

  : السؤال الثالث 

رسم من . النقطة هـ تقع خارج دائرة مركزها م 
  .ه مماسان للدائرة عند النقطتين أ ، ب 

= الزاوية أ ه ب + الزاوية أ م ب :أبين أن
180ْ......................................  

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

.......................................  
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  :السؤال الرابع 

  :مثل ما يلي  Sketchpadباستخدام برنامج   ) أ
 ارسم دائرة مركزها م  .1
 رسم قطر أب ا .2
 رسم للدائرة مماس أجـ عند أ ، والمماس ب د عند با .3

  ب د //أ جـ : ن أن يّ بَ 

  

  

  

  

  رسم مماسان للدائرة عند أ ، جـ فتقاطعا في ه . ن متعامدان في دائرة مركزها م قطراجـ د )  ب
  ما الزاوية م أ ه ، والزاوية م جـ ه. 1

  هل زوايا الشكل أ م جـ قوائم. 2

  ما اسم الشكل أ م جـ ه ؟. 3
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The Effect of Using Sketchpad  Program on The Achievement of Ninth 
Grade Students in Mathematics and Mathematical Self Concept at the 

District of  Nablus  
By  

Rawdah Atef Darawsheh  
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Dr. Soheil Hussein salha 

Abstract 

The study aimed at investigating the effect of using Sketchpad program on 

ninth graders’ achievement and their mathematical self concept at District 

of Nablus. The researcher tried specifically to answer this question: 

 What is the effect of using Sketchpad program on students’ achievement 

and their mathematical self concept of students of ninth grade at the 

District of Nablus? 

    To answer the study question and its hypotheses, the researcher applied a 

Quasi Experimental approach and the Qualitative approach on a sample of 

(64) ninth graders studying at Ibn Al-Haitham Primary School for Boys 

during the first semester 2013-2014. The sample was divided into two 

groups; one is treatment, the other is compared. The two groups studied the 

Circle Unit in Mathematics textbook; the treatment group was taught using 

sketchpad program, while the compared group was taught using a 

traditional approach of teaching. 

- A post-test that measures the achievement of the students after having 

finished the studying the circle unit. The validity and the reliability of the 

test were calculated, and the value of reliability was (0.83).  
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- A scale of mathematical self concept in the pre and post phases of using 

Sketchpad program. The validity and the reliability of the test were 

calculated, and the value of reliability was (0.94). 

- The two questions relating to the opinions of the tenth grade students and 

their teacher about using Sketchpad program in learning the Circle Unit. 

The researcher has got the answers through direct interview.  

To test the hypothesis, the data were analyzed by using One-Way Analysis 

of Variance ANCOVA, and by using Pearson correlation to examine the 

relation between educational attainment and the mathematical self concept. 

The result of the study was: 

1. There is a significant statistical difference at (a=0.05) between the mean 

of the ninth students who used Sketchpad program to learn the circle unit 

and the mean of ninth students who used the traditional method based on 

the achievement of the post-test. The results were in favor of the treatment 

group. 

2. There is a significant statistical difference (α=0,05) between the mean of 

mathematical self concept of the ninth grade students who used Sketchpad 

program to learn the circle unit and the mean of the ninth students who 

used the traditional way. The results were in favor of the treatment group. 

3. There is a significant statistical difference (α=0,05) between the ninth 

grade students' achievement and mathematical self concept. It is appositive 
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relation. The more the mathematical self concept is increased, the more the 

students' achievement will be increased also.   

    On the basis of the results, the researcher recommended to involve the 

geometry program Sketchpad in teaching math curriculum especially for 

the geometry units for all levels. Another recommendation to train teachers 

and educational supervisors to practical courses about the use of the 

Sketchpad program and how to use it. That, they perceive its  importance to 

teach students geometry. The study proved that the program use supported 

the math curriculum and it was a good method to support its teaching 

strategies.  
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