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 بمشروع القيام الباحث يود ، التربوي المجال في لمجهوداتكم وتقديرنا شكرنا خالص مع        

 الثالث الصف لطالب الرياضيات مادة تدريس في التعليم تكنولوجيا دور بعنوان تربوية دراسة

 الثانوية المرحلة مدارسب الرياضيات معلمي حالة دراسة) المعلمين نظر وجهة من ثانوي

(. الجزيرة بوالية الحصاحيصا بمحلية  

 أو الحذف أو باإلضافة وذلك دراسةبال الخاصة االستبانة بتحكيم تفضلكم كريم نرجو عليه      
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 الرحيم الرحمن اهلل بسم

  في التعليم تكنولوجيا استخدام دور حول استبانه

ثانوي الثالث الصف لطالب الرياضيات مادة تدريس  

(المعلمين نظر وجهة من ) 

 : المعلمة أختي / المعلم أخي

 

 مادة تدريس في التعليم تكنولوجيا دورر علي التعرف بهدف الدراسة هذه بإجراء الباحث يقوم         

 بوالية الحصاحيصا مدارس في الحسابية المهارات اكتساب في ثانوي الثالث الصف لطالب الرياضيات

.الماجستير درجة لنيل وذلك الجزيرة  



 

 العلمي البحث ألغراض تستخدم سوف جمعها سيتم التي المعلومات المعلمة عزيزتي/ المعلم عزيزي

 العبارة أمام)/(  إشارة بوضع وذلك ، الفقرات جميع عن اإلجابة يرجى لذا اسمك لذكر داعي وال فقط

 . مناسبة أنها تعتقدون التي

 واهتمامكم تعاونكم حسن لكم شاكرًا
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 محمد حماد محمد حماد

 : عنك شخصية معلومات من يتكون : األول القسم
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 ثانوي الثالث الصف لطالب الرياضيات مادة تدريس في التعليم تكنولوجيا دور علي التعرف -:األول المحور

 

 العــبارات
أوافق 

 بشدة

أوافق إلى 

 حد ما

أوافق 

 غالبًا

أوافق 

 أحيانًا
 ال أوافق

1.        

2.        

3.       



 

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

2.       

11.        

11.       

12.        

13.  
 

     

14.        

15.  
 

     

16.        

17.  
 

     

18.        

12.  
 

     

21.  
 

     

  ثانوي الثالث للصف الرياضيات تدريس في التعليم لتكنولوجيا الرياضيات معلمي استخدام مدي معرفة: الثاني المحور

21.  
 

     

22.        



 

23.        

24.        

25.        

26.        

27.        

28.        

22.        

31.        

31.        

32.        

33.        

34.        

35.        

36.        

37.        

38.        

32.  
 

     

41.        

 التدريس عملية في واستخدامها الرياضيات لمعلمي بالنسبة التعليم تكنولوجيا أهمية من التأكد:  الثالث المحور

01.  
 

     

02.        

03.  
 

     

00.        



 

05.        

06.  
 

     

04.        

04.        

02.        

50.        

51.  
 

     

52.        

53.  
 

     

50.  
 

     

55.        

56.       

54.       

54.       

52.       

60.       

 

 الطالب لتدريس التعليم لتكنولوجيا المعلمين استخدام عدم وراء تقف التي الصعوبات أهم من التحقق:  الرابع المحور

61.        

62.        

63.        

60.  
 

     



 

65.  
 

     

66.  
 

     

64.        

64.       

62.        

40.        

41.        

42.        

43.        

40.        

45.       

46.        

44.        

44.        

42.        

40.  
 

     

41.  
 

     

42.        

43.  
 

     

 


