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 طلبة( في تنمية البرهان الرياضي لدى GeoGebraبرمجية جيوجبرا )أثر استخدام 
 مأدبا محافظةالصف العاشر األساسي في 

 شادي سليمان الحورانيإعداد: 
 تغريد المومني إشراف: د.
 ملخصال

في تنمية البرهان الرياضي  (GeoGebra)ف أثر استخدام برمجية جيوجبرا تعرّ هدفت الدراسة 

 .(2019-2018في الفصل الدراسي الثاني ) مأدبا محافظةالصف العاشر األساسي في  طلبةلدى 

كونت عينة وت واعداد اختبار تحصيلي، خدام المنهج شبه التجريبيتم است هدف الدراسةولتحقيق 

للتميز  الثاني عبداهللالّصف العاشر األساسي من مدرسة الملك  طلبة( طالبا من 40الدراسة من )

 نتائج هرتوأظ، ابطةضالتجربية وال موزعين بالتساوي على مجموعتي الدراسة مأدبا محافظةالتابعة ل

 ق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة فيوجود فر  الدراسة

توفير برمجيات بوأوصت الدراسة  .لصالح المجموعة التجريبية للبرهان الرياضي االختبار التحصيلي

المراحّل الدراسية وباألخص برمجّية جميع حاسوبية تعليمية متنوعة لتدريس الرياضيات في 

 الطلبهو تدريب المشرفين التربويين والمعلمين ، و في تنمية البرهان الرياضي (GeoGebra)جيوجبرا

 .في تدريس الرياضيات (GeoGebra)جيوجبرابرمجية  ىالمتخصصين بالرياضيات عل

الصف العاشر  طلبة، الرياضي ، البرهان(GeoGebra)برمجية جيوجبرا الكلمات المفتاحية: 

 .األساسي
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Abstract 

The study aimed at finding out the effect of using GeoGebra software in the 

development of mathematical proof among basic tenth grade students in the 

Governorate of madaba in the Second Semester (2018-2019). to achieve this 

objective the quasi-experimental methodology was used and The 

achievement test was prepared. The sample of the study consisted of 

(40)students from the basic tenth grade from the King Abdullah II school of 

excellence for Governorate of Madaba ,The were equally distributed to the 

two study groups experimental and control groups .The study showed 

significant difference between the mean scores of the experimental and 

control groups in the achievement test in favor of the experimental group 

.The study recommended the introduction of a variety of teaching software 

for teaching mathematics at all levels, especially the software of GeoGebra 

for developing mathematical proof ,and the training of educational 

supervisor, teachers and students specializing in mathematics on the 

GeoGebra software in the teaching of mathematics . 

Keywords: GeoGebra software, Mathematical proof, Basic tenth grade 

students. 
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 الفصل األول                           

وأهميتها دراسةال خلفية  

 مقدمةال

 واإلثارة، تشويقبال مليئة هونشط هفعال تعلم بيئة خلق في المتعددة بتقنياته الحاسوب يساعد

 أيضاً  لمعلما يمّكن وقد المتعلم، لدى والحيوية النشاط يزيد قد مما والملل، الروتين أجواء عن وبعيده

 بالقبول لمتعلما على اإيجاب فينعكس المطلوب، الممتع الشيق باألسلوب التربوية بالعملية القيام من

 .التعلم في واالستمرارية

 National بالواليات المتحدة األمريكيةيات وثيقة المجلس القومي لمعلمي الرياض نّصتوقد 

Council of Teacher of Mathematics (NCTM )( على أن مبدأ 2008عام )التكنولوجيا 

ياضيات في أداة حيوية في تعليم الر  التكنولوجياف .أحد المبادئ األساسية التي تقوم عليها الرياضيات

خدام لديهم القدرة على است طلبتهاالقرن الحادي والعشرين، ويجب على جميع المدارس التأكد من أن 

لمعرفة الرياضية، ا الطلبهفي أثناء معالجة  تكنولوجياالم دور فالمعّلم الفّعال هو الذي يعظّ  .تكنولوجياال

تحظى  بصورة جيدة وهادفة، يمكنها أن تكنولوجياالدما تستخدم ورفع مستوى قدرتهم الرياضية، فعن

 (.NCTM, 2008أثناء تعلم الرياضيات ) الطلبهبقبول جميع 

في تعليم الرياضيات وتعلمها على وجه الخصوص بمراحل عّدة؛  البرمجياتلقد مّرت إسهامات 

عديدة  ياتبرمجبدأت بتوظيف اآللة الحاسبة في إجراء العمليات الحسابية بسرعة ودقة، ثم ابتكار 

تصميم المختلفة، و  االقتراناتتيسر إجراء العمليات الحسابية المعقدة وتساعد في رسم  للحاسوب
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ية، ثم ارتقى إلى توفير بيئات تعليمية تفاعلية تعتمد على تعظيم دور األشكال والمجسمات الهندس

 (Dockery,2006). في حياة المتعلم داخل وخارج مجتمع المدرسة تكنولوجياال

 ـزود المـتعلمت كونهاتعد المفاهيم الرياضية ذات أهميـة كبـيرة عنـد تعلـيم وتعلـم الرياضـيات؛ و 

ئق فالمتعلم يستطيع من خاللها استيعاب الحقا .المعرفي الرياضيأن يساير النمو  تمكنهبوسيلة 

حقائق جديدة تنظم إلى تركيبها دون أن  تسـمح باسـتيعاب ،فهي علـى درجـة مـن المرونـةالجديدة، 

 .(2006)عطيف،  يهتز التنظـيم المعـرفي للمـتعلم

ة التي لوسيلة الوحيدافهو ويعتبر البرهان الرياضي من المواضيع المهمة في الرياضيات، 

ألجيال؛ إذ ُيَسّهل عملية التواصل بين او  نظريٍة ما، يستطيع المرُء من خاللها أن يقتنع يقينًيا بصدق

الحقائق الرياضية السابقة  الجديدة فرًصة إلعادة صياغة هيةُ تَقدُِّم لألجياليإن الطريقة االستنتاجية البد

يحبون الرياضيات لما تتطلبه دراستها ال الطلبهإن ( 2006ويشير سيد ) .(Senk,2008)وتطويرها

 لطلبهايحفظون براهين النظريات، ويرجع هذا إلى أن  الطلبهأن كثيرا من  المعلمونمن براهين، ويعلم 

 البرهان الرياضي عن طريق التقليد. واقد تعلم

 في استخدامهاإحدى الوسائل التكنولوجية التي يمكن  (GeoGebraجيوجبرا ) برمجية عدّ تو 

 لفة،والمستقيمات، والزوايا المخت رسم النقاط، امن خاللهيمكن بحيث ، وتعلمها تعليم الرياضيات

 هواالقترانات واإلحداثيات، ولهذ معادالت المستقيمات ويمكن مباشرة إدخال والمتجهات وغيرها

ايير العالمية على المع المبنية برمجياتعد من التواألرقام، و  على التعامل مع المتغيرات القدرةالبرمجية 

رياضّية للنظريات والحقائق ال بطريقة تمّكن الطالب من تطوير فهم عميق ةمصمم يللرياضّيات فه

 .(2013)درويش، واكتسابها  نفسهبالمفاهيم  التطبيق العملي، واكتشاف من خالل
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ى م الرياضية لدوالمفاهي تنمية البرهان الرياضي( في GeoGebra) برمجية جيوجبراوتساعد 

كونها مصممة بطريقة تمكنهم من تطوير فهم عميق للنظريات والحقائق الرياضية من خالل  الطلبه

 ، وتشمل هذه البرمجية كافة المعينات الالزمة لتنميةمنفسهاالتطبيق العملي واكتشاف المفاهيم ب

 .(2014)البلوي،  البراهين الرياضية والتوصل إلى حلول لها بطريقة تفاعلية وشيقة

( في (GeoGebraلتتقصي أثر استخدام برمجية جيوجبرا ة جاءت الّدراس ؛معلى ما تقدّ  وبناءً 

 .مأدبا محافظةالصف العاشر األساسي في  طلبةتنمية البرهان الرياضي لدى 

 الدراسة مشكلة

الى وجود تدني عام في تحصيل الطلبه في ماده الرياضيات في  ةتشير معظم الدراسات الدولي

ندرة و  من اسباب هذا الضعف قلة استخدام المعلمين للوسائل التعليميهان  حيث العربيه،الدول 

ان المجلس  الى (2008)فتوحشير تو  (.2006)حواس، في العمليه التعليميه تكنولوجياال استخدام

 نولوجياتك( اوصى باتاحه الفرصه امام جميع الطلبه باستخدام الNTCMالوطني لمعلمي الرياضيات )

 المحسوسة. المرحلةالغموض والتعقيد الى  مرحلةلنقل المفاهيم الرياضيه من 

وجود بعـض القصـور في اكتسـاب قد الحظ الباحث من خالل عمله معلما لمادة الرياضيات و 

ــيات للصف مقــرر الرياضف؛ الرياضية بصــفة خاصــةلبراهين بعـض المفـاهيم الرياضـية بصـفة عامـة وا

لك ولعل أفضل ت ،ما يستدعي البحث عن حلول لمعالجة ذلكمـن براهين رياضية يحوي  العاشر 

 برمجياتال لرياضي ومن هذهللبرهان ا الطلبهفهم تقنية تساعد في تنمية  برمجياتالحلول استخدام 

ة بشكل عام وفي تنمي الرياضيات استخدامها في تعليمالتي يمكن ( (GeoGebraوجبرا برمجية جي

على أثر ف للتعر مشكلة الدراسة  جاءتعلى ذلك  ا، وبناءً للبرهان الرياضي بشكل خاص الطلبهفهم 
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 حافظةمالصف العاشر األساسي في  طلبةاستخدام برمجية جيوجبرا في تنمية البرهان الرياضي لدى 

 مأدبا.

 :وسؤالها هدف الدراسة

( في (GeoGebra على أثر استخدام برمجية جيوجبراإلى التعرف  الحالية الدراسة هدفت

ة اإلجابة تحاول الدراسو ، مأدبا محافظةالصف العاشر األساسي في  طلبةتنمية البرهان الرياضي لدى 

في   ( (GeoGebraاستخدام برمجية جيوجبرا جوهري في أثر وجديهل  :اآلتي يعن السؤال الرئيس

قه مقارنة بالطري مأدبا محافظةتنمية البرهان الرياضي لدى طلبة الصف العاشر األساسي في 

 ؟االعتياديه

 فرضيات الدراسة:

 التالية: يةفرضال لالجابة عن سؤال الدراسة تم اختبار

 برمجيةلمتغير استخدام  عزىي (α=0.05)عند مستوى الداللة داللة إحصائية  يوجد أثر ذوال 

 حافظةمفي تنمية البرهان الرياضي لدى طلبة الصف العاشر األساسي في  ((GeoGebraجيوجبرا 

 .مأدبا

 الدراسة أهمية

 أهمية الدراسة الحالية من خالل ما يلي: تأتي

 جيةالتي تناولت أثر استخدام برم -في حدود علم الباحث–الدراسات القليلهتعّد هذه الدراسة من  -

 .الصف العاشر األساسي طلبة( في تنمية البرهان الرياضي لدى (GeoGebraجيوجبرا 

 .((GeoGebraبرمجية جيوجبرا  يستفاد منه في توجيه االهتمام إلى تقّدم إطارا نظريا قد -
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معلمي الرياضيات في توظيف البرمجيات الحاسوبية في العملّية التعليمّية مما  ان تفيدمن المؤمل  -

 .وتحصيلهم الطلبهأداء  ينعكس إيجابًاعلىقد 

يوجبرا استخدام برمجية ج دراسةلمزيد من الدراسات واألبحاث التي تتناول لتفتح الباب  يمكن أن -

GeoGebra)) .في مواضيع رياضية أخرى 

 .توفر هذه الدراسة أداة للبحث قد تكون مفيدة للباحثين في هذا المجالقد  -

 مصطلحات الدراسة

 تعريفًا مفاهيميًا واجرائيًا على النحو اآلتي:تعّرف المصطلحات 

ــورة علــى ص ةمتــوفر  ةإلكــتروني :" برمجيةمفاهميًا بأنها (18 ،2018) كيحريعرفها  برمجية جيوجبرا:

يمكــن و  والمتجهــات، ، والزوايــا المختلفــة،والمســتقيماتالمســتخدم علــى رســم النقــاط  ســاعدترقميــة 

 عالقـــدرة علــى التعامـــل مـــ البرمجية همعــادالت المســـتقيمات واالقترانــات واإلحـــداثيات ولهـــذ إدخــال

لتطبيق ا هــدف إلى تعميــق المفــاهيم والحقــائق الرياضــّية مــن خــاللتالمتغــيرات واألرقــام، والمتجهــات؛ و 

 المفاهيم بنفسه. على اكتشاف واكتساب وتساعد الطالبالعملي، 

من  لطالبا والتي يستطيع تتكون من مجموعه من االدوات برمجيه ا: بأنهاجرائيا جيوجبرا وعرفت

المعادالت والصيغ الرياضيه. وتقوم البرمجية بتحويل هذه الصيغ الى اشكال ورسومات  خاللها ادخال

حة ويستطيع الطالب التحقق من ص بنفسه،تتيح للطالب من فهم واكتشاف العالقات الرياضيه 

من التحليلة  م وحدة الهندسةدعم تعليم وتعلي ف واستخدمت تطبيقي،رياضيه بشكل عملي العبارات ال

 .كتاب الرياضيات للصف العاشر األساسي
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مقدار ماتعلمه الطلبة في موضوع ما في ضوء االهداف إجراء منظم لتحديد االختبار التحصيلي: 

المحددة ويمكن االستفادة منه في تحسين اساليب التعلم ويسهم في اجادة التخطيط وضبط التنفيذ 

 .((Brown,2008 وتقويم اإلنجاز 

 الباحث.التي أعدها  بأنه أداة الدراسة :ائيار ويعرف االختبار التحصيلي اج

 العالقات دراسة ( بأنها فرع من فروع الهندسة يجرى فيها2006عرفها سيد) الهندسة التحليلية:

نحنيات تلك الم معادالت، تمثلجبرية بين  عالقاتالهندسية بين المنحنيات المختلفة عن طريق 

 الخر.امنسوبة الى احداثيات معينة واكتشفها كل من رينيه ديكارت وبيير دي فيرما كل بمعزل عن 

 رةعبا صحة نلبيا لحجةأو ا ليلدلا وه ( بأنه:"2011وعبابنه )يعرفه الخطيب  البرهان الرياضي:

 لىإ صلشخا فعدتأو  تقنع لتيا لةدلأل رضعأو  لةدمجا وهو ،لها سابقةعبارات  صحة نم تنتج

 هذيتخ ذيلا رلمعياا هي الستنتاجيةا لةدلمجاا نفإ تياضيارلا مجال فيو ،معينة قضية صحة لوقب

 ".معينة  قضية صحة لولقب ونياضيرلا

الدرجة التي حصل عليها أفراد عينة الدراسة عن استجاباتهم  بأنهوُيعرَّف البرهان الرياضي إجرائيا 

 عن فقرات أداة الدراسة التي أعدها الباحث.

 الدراسة حدود

 تتمثل حدود الدراسة الحالية باآلتي:

 .مأدبا محافظة المدارس الحكومية في: الحدود المكانية -

 حافظةمعبداهلل للتميز في  الملكالصف العاشر المسجلين في مدرسة  طلبة الحدود البشرية: -

 مأدبا.
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 . 2018/2019 الثاني الدراسي الفصل الحدود الزمانية: -

 الدراسي صلللف العاشر للصف الرياضيات كتاب في التحليلية الهندسة وحدة :الحدود الموضوعية -

 .2019-2018للعام الدراسي  الثاني

 محددات الدراسة

لدراسة ألغراض ا اعدادهاتم التي  أداة الدراسةصدق وثبات دالالت بنتائج الدراسة  عميمت تحدد

ت لعينة والمجتمعاال على مجتمع الدراسة الذي سحبت منه اال تعمم إن نتائج الدراسة ، وا  الحالية

 .له األخرى المماثلة
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 الثانيالفصل 

 األدب النظري والدراسات السابقة

ثم تناول الدراسات السابقة المرتبطة بالدراسة الحالية  النظريتناول هذا الفصل األدب     

 يها وموقع الدراسة الحالية منها على النحو اآلتي:لوالتعليق ع

  ياألدب النظر  -

تناول األدب النظري كل من البرمجيات التعليمية ومراحلها وبرمجية جيوجبرا ومفهومها وأهميتها 

 .ةالرياضي نيومفهوم البراه

 البرمجيات التعليمية

كرة في التعليم، ولقد بدأت ف حاسوبأهم وأنجع استخدامات ال ىحداالتعليمية هي  برمجياتال

في  ((B.F.Skinnerالتعليمية بتلك اآللة البسيطة التي اخترعها العالم السلوكي سكنر  برمجياتال

منتصف الخمسينات. كانت هذه اآللة عبارة عن "رول" ورقي يقوم المتعلم بتحريك هذا الرول الورقي 

وفي كل صفحة تعرض اآللة سؤال متعدد اإلجابات ويدخل المتعلم إجابته في صفحة تالية ومن ثم 

لتت  برمجياتالو  الوقت الحالي ىم عملية تعزيز إجابة المتعلم في صفحة الحقة. ومنذ ذلك الحين وا 

  .(2011)الجاسر، التعليمية في تطور مستمر

 .السابقهاذكرها كما وثقتها الدراسات  متنوعةوقد مرت البرمجيات التعليمه بمراحل 

 (Drill and Practice) التدريب والممارسةالمرحلة األولى: 

يث لكي يوفر للمتعلم بيئة تدريبية لما تم تعلمه في السابق، ح برمجياتم هذا النوع من الاستخد

بيئة  رمجياتب. ويوفر هذا النوع من الوالممارسةال يقوم هذا النوع بتعليم جديد بل يأخذ طابع التدريب 
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لتدريب مرة ومن ثم إعادة ل راجعةويعزز ذلك القياس بتغذية  ية تقيس مهارات تم تعليمها سابقاتدريب

نجاحا  اتبرمجيللتأكد من سالمة وصحة تلك المهارة التي تم تعلمها. لقد سجل هذا النوع من ال ىأخر 

 حواس،) والممارسة محورًا أساسيًا فيها التدريبشكل يُ لم اللغات األجنبية ومجاالت عدة في تع ملموسا

2006). 

 (Tutorials) التمارين الثانية:المرحلة 

 اتعلمه علم أنللمتعن سابقة بأنه يقوم بتعليم جديد لم يسبق  برمجياتهذا النوع من ال يختلف

فكرة أساسية تعرض فيها المعلومة ومن ثم تقوم هذه  على برمجياتتقوم هذه الو  .في مرحلة سابقة

 اإلجابة وهكذا تلك علىبقياس تلك المهارات التي تعلمها الطالب متبوعة بتعزيز مباشر  برمجياتال

 .(2012 بلوي،ال)

 ((Simulation المحاكاة المرحلة الثالثة:

يد المتعلم أن التي نر  نفسها يوضع المتعلم في البيئة التعليمية برمجياتفي هذا النوع من ال

الدراسي  ة في تحصيل المتعلمالتعليمي برمجياتأنجح ال برمجياتيعتبر هذا النوع من الو يتعلمها. 

لنوع هذا ا ىومن األمثلة عل، ذلك الجسر الذي بين المعلومة والمتعلم جسر متين ومباشرن إحيث 

لمنسوبيها  رُ فّ و مساندة لتعليم التطبيق أو تلك المعاهد التدريبية التي تُ  التطبيقية ككتب برمجياتمن ال

لك الشاشات محاكاة لتب والتعلم من خالل و شبكة الحاس ىمن خالله الدخول عل المتعلمُ  تطيعُ يس احسابَ 

 .(2018كيحر، ) تعلمه. ىالمتعلم إل ىالذي يسعق نفسه تي توجد في التطبيال
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 (Games) األلعابالمرحلة الرابعة: 

البيئة  ضع المتعلم في نفسو أنه حينما ي ىسو  بقهعن سا برمجياتال يختلف هذا النوع من ال

ر المنافسة والتحدي عنص ىقوم علت ةترفيهي برمجية هايصحب التعليمية التي نريد المتعلم أن يتعلمها

دنيا لما له لادراسية ال مراحلالفي تعليم  برمجياتاستخدم هذا النوع من الو . يثير حماسة المتعلمالذي 

 (.2014، سرور) تلك المراحل العمرية المبكرة ىمن تأثير عل

 والرياضيات: الرسومية البرمجيات

يم ب يمكن تنفيذها بصورة أفضل في مجال تعلو الرسومية المستخدمة بواسطة الحاس البرمجيات

حيث يتم استخدامها في الرسومات البيانية والهندسية من خالل اآلالت الحاسبة  وتعلمها الرياضيات

 أو البرمجيات الحرة المتنوعة. الرسومية

( إلى وجود عديد من البرمجيات المتنوعة مثل 2014الصدد يشير سرور ) هذاوفي 

GeoGebra, Geonext, Gemeter's Sketchpad إلى غير ذلك من البرمجيات الحرة ... ،

(، والتي ال يتم إدراجها بشكل رسمي في منهج الرياضيات المدرسي، 1شكل )كما هي في الالرسومية 

ة مباشرة أو بصورة غير مباشرة، وقد لكن يمكن اإلفادة منها في إتقان محتوى الرياضيات بصور 

 ألدوات التعلم اإللكتروني يساعدهم في تنظيم أفكارهم، وقد الطلبهتوصلت دراسته إلى إن استخدام 

رياضية، لالهندسية الديناميكية استقصاء خصائص المفاهيم ا برمجياتمن خالل ال الطلبهاستطاع 

تقان محتوى الرياضيات  بعض البرمجيات الرسومية. ن واجهات( يبي1شكل )ال، و وا 



11 

 

 الرسومية البرمجيات ضبع واجهات (:1) شكلال                          

ال نها تهتم بدراسة األشكإهندسة بجميع مراحل التعليم، حيث الرغم من أهمية دراسة الوعلى 

  .ي الحياةف الهندسية وخواصها في المستوى، والمجسمات في الفراغ، والعالقات بينهما، وتطبيقاتها

أثناء تعلمهم لموضوعات الهندسة،  الطلبهفي أداء  اوقصورً  اهناك عزوفً  أنه من المالحظ أنّ  إال

ويتمثل هذا القصور في الخلط بين المفاهيم الهندسية، وعدم القدرة على التمييز بين األشكال الهندسية 

حسب خواصها، وعدم استخدام المفاهيم والتعميمات في حل المشكالت الهندسية، وتدني المهارة في 

عد طريقة التدريس المتبعة بالمدارس ت ولعلّ لهندسية، استخدام األدوات الهندسية عند رسم األشكال ا

 (.2008، )فتوح أسباب هذه الصعوباتمن أهم 

إنها فونظرًا لما تتمتع به البرمجيات اإللكترونية من خصائص تهتم بدراسة األشكال الهندسية، 

المتعلم على إدراك المفاهيم وتجسيدها بطريقة محسوسة وربط األفكار الرياضّية ببعضها وبناء  تساعد

ثقة المتعلم بنفسه، وتحسين تحصيل الطالب وتنمية قدرته على تعّلم الرياضّيات. وقد أشارت الدراسات 

 Sketchpad Geometer's (GSP) الرسم الهندسي برمجيةوالبحوث إلى فاعلية استخدام كل من 

(Hatfield, Edwards, Bitter, & Morrow, 2000). 
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( من البرمجيات الديناميكية الحرة المفتوحة المصدر GeoGebraوتعتبر برمجية الجيوجبرا )

ي تناول كأداة تعليمية مفتوحة المصدر ف جيوجبرا، وتستخدم برمجية الوالجبرالمتخصصة في الهندسة 

المدارس  لبةطكما تساعد جيوجبرا في تعلم الرياضيات ل ،المفاهيم الهندسة الحيوية والجبر والتفاضل

االبتدائية وحتى المستوى الجامعي على حد سواء، وذلك بإنشاء صفحات ويب تفاعلية مصممة 

 (. Hohenwarter,2007&Preinerخصيصا لعمل تمثيالت متعددة )

( لكل من علم DMSوقد أطلق على برمجية الجيوجبرا برمجية الرياضيات الديناميكية )

ة ألنها جمعت بين مميزات برمجيات الهندسة الديناميكي ؛الهندسة، والجبر، وحساب التفاضل والتكامل

(DGS والذي يدعم اإلنشاءات بالنقاط )كابري  برمجيةوالمقاطع المخروطية مثل  والخطوط

(، Geometer's Sketchpadدفتر الرسم الهندسي ) برمجية(، و Capri Geometryالهندسي)

االقترانات ( مثل استخدام اآلالت الحاسبة في تخطيط CASوبين مميزات أنظمة الجبر الكمبيوتري )

يجاد الجذر والمش دسية الهن( يوضح العالقة بين الجيوجبرا والبرمجيات 2شكل )القات والتكامالت و ت، وا 

 (.2007 Hohenwarter&Preiner,), (Maanen,2006). والجبرية

                                     

                       

 

 

 

 

 الجيوجبرا والبرمجيات الهندسية والجبرية بين (: العالقة2شكل)ال
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 التعليمية: برمجياتالتقسيم التربوي الحديث لل

  (2016)مرسال،  التعليمية اليوم إلى قسمين أساسيين: برمجياتقسمت ال

(,2007 Hohenwarter&Preiner.):هما 

 CAL – Computer- Assisted Instruction "التدريسية" التعليمية برمجياتال .1

ية ليس فقط إيصال معلومة تطبيق برمجياتالهدف األساسي من بناء وتفعيل هذا النوع من ال

ن تلك إبل  ،تعلمالم ىإيصال تلك المعلومة التطبيقية إلإلى المتعلم وتنتهي كامل العملية التعليمية ب

الشكل إلى دم أنظر معرفي متق ىبه إلى مستو  ىالمتعلم لترق ىا إلتصمم بطريقة يمتد تأثيره برمجياتال

ع أن يتقن الطالب عملية "الجم برمجياتتعليمي من هذا النوع من ال برمجيةفإذا كان الهدف من ، (3)

تطبيقية مرحلة  ها إلىامعرفة جمع عددين بل سوف يتعد ى" فلن يقتصر تعليم الطالب فقط علالحسابي

مراحل ب برمجياتهذا النوع من ال ىعنما تم تعلمه في السابق. لذا يُ  ىلجمع أي عددين قياسًا عل

 .ةليميالتع برمجيةالتفكير ومستويات التعلم التي يمر بها المتعلم خالل المرور في مراحل ال

 

 التدريسية التعليمية البرمجيات( 3شكل )لا
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 CBT – Computer- Based Training"التدريبية" التعليمية برمجياتال -2

ة قد استخدام محدد يتقن المتعلم فيه خطوات تدريبي المتعلم علىبتدريب  برمجياتتقوم هذه ال

ال تستدعي شيئا من التحليل أو التمثيل أو التقويم أو غيرها من تلك المستويات المعرفية المتقدمة. 

تحرير  ةبرمجيأن يتقن "المتدرب" كيفية استخدام  التدريبية اتبرمجيالفمثال إذا كان الهدف من 

تي من الخطوات المتالحقة وال اعددً  المتعلمُ  فسوف يتبعُ . سبيل المثال" ىعل –النصوص "الوورد 

 نسوف تضمن له أن ينجز تلك الخطوات بأيسر وأسرع وأتقن الطرق. ولن يستطيع المتدرب أن يتق

دار من إذا كان ذلك اإلص ،لنفس الهدف )تحرير النصوص( ىسعت ىخر أ هتطبيقي استخدام برمجيات

ريقة مرنة تسمح بط برمجياتأخرى مختلفة. لذا يسعي التربويون أن يكون تصميم تلك ال اتإنتاج شرك

دراج ما يستجد في المحتو للمدرب أو المؤسسة التعليمية بالتعديل واإل  برمجيةقوم التالذي  ىضافة وا 

 بالتدريب عليه.

 :التالي لنحوا على إجمالها يمكن برمجياتال تلك استهدفت التي التربوية الدراسات نتائج أبرزومن 

 .(2012 ،بياعةوظاهر و  عنبوسي)

 :الطالب نتائج.  أ

 .وتفاعلية متعددة تقنية وجود عند خاصة األداء زيادة  -

 .مخاطر من يعانون الذين الطلبه لدى خاصة بالذات الثقة وزيادة االتجاهات تحسين  -

 .قبل من متاحة تكن لم متميزة تعليمية فرص توفير -

 :المعلم نتائج. ب

 .التعليم عند الطالب على القائم االتجاه إلى المباشر التقليدي االتجاه من لتحولا -

 .الفردي التعلم برمجيات على التركيز زيادة  -

عادة مراجعة زيادة  -  .التعليم واستراتيجيات النضج في التفكير وا 
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 (GeoGebra)جيو جبرا برمجية

 لبهالطهدف إلى مساعدة ت ةتفاعلي ةحديث ةحاسوبي برمجية يه Geogebr)) جيوجبرا برمجية

 بالتأكيد ما قبل وما بعد اومعلميهم في صف الرياضيات، ويمكن استعماله 18حتى  10من جيل 

مة يجعل جيوجبرا منصة مالئ مما والجبر بين الهندسة يمكن الدمج بسهولة جيوجبرامن خالل  ذلك،

للربط بين هذين الموضوعين الرياضيين المهمين، وفي نفس الوقت منصة للربط بين المرئي والرمزي، 

وهما جانبان رياضيان مهمان ويساهمان في توصل طالب الرياضيات إلى فهم عميق للعناصر 

مكانية هذو  .والعمليات الرياضية أداة  اواضيع هندسية تجعلهربط مواضيع رياضية وم برمجيةال ها 

 .(2016)مرسال,الرياضية الطلبهممكنة لتعميق معرفة 

 :((GeoGebraمفهوم الجيوجبرا

التي تسهم في  من االدواتمكونة من مجموعة برمجية حاسوبية هي  ((GeoGebraالجيوجبرا

ة كافة المعينات الالزمة لجعل عملية التعلم سهل برمجيةشمل الوتكساب الطالب المهارات الرياضية، ا

ة التربية لمنهج المعتمد من وزار ادعم ت .على المعايير العالمية للرياضيات ةمبني برمجية يوهوشيقة، 

ق بطريقة تمكن الطالب من تطوير فهم عميق للنظريات والحقائ ةمصمم وهيعنه والتعليم وليس بديالً 

 (.2012الرياضية من خالل التطبيق العملي واكتشاف المفاهيم بنفسه )البلوي، 

 لمنهجل ةداعم للرياضيات العالمية المعايير ىعل يةمبن برمجيةبأنها ( 2000) غندورة ايعرفهو 

 فهم تطوير نم الطالب تمكن بطريقة ةمصممو  عنه، بديالً  توليس والتعليم التربية وزارة من المعتمد

 عبارةي وه سه،بنف المفاهيم واكتشاف العملي، التطبيق خالل من الرياضية والحقائق للنظريات عميق

 افةك برمجيةال شمل. وتالرياضية المهارات الطالب إكساب في تسهم التي األدوات من مجموعة عن
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 السابق، علمهت علي باستمرار الطالب يبني حيثب وشيقة سهلة التعلم عملية لجعل الالزمة المعينات

 .للتعلم البنائى ىالمنح مع تماماً  يتوافق وهذا

 ابينه من العالمية الجوائز من العديد على حائزة البرمجية أن( " 27 ،2007) الرجبي ويذكر

 ."لعالمية للرياضياتا المعايير على ةمبني يوه التعليمة، برمجياتلل والفرنسية واألمانية األوربية الجائزة

 القياس،و  والحساب والهندسة الجبر في متخصصةوال فعالة،ال رياضياتال اتبرمجيمن  هيو 

 وباستعمال ،أتالنتك فلوريدا جامعة من هونوتر ماركوس قبل من المدارس في الرياضيات لتعليم طورت

 عادالتم إدخال مباشرة ويمكن وغيرها، والمتجهات والمستقيمات، النقاط، رسم يمكن البرمجية هذه

 األرقام،و  المتغيرات مع التعامل ىعل القدرة البرمجية ولهذه واإلحداثيات، االقتراناتو  المستقيمات

يجاد والمتجهات،  لتعليم لعالميةا المعايير ىعل مبنية برمجية وهي ،لالقترانات والتكامالت المشتقات وا 

 التعلم ليع يعتمد علمي مفهوم ىعل تستند" الجيوجبرا"و. الحالية المطورة للمناهج داعمة الرياضيات

 .  (Learning by doing) بالممارسة

 هذه بين الربطو  مفاهيمها واستيعاب مهاراتها إلتقان الممارسة من كثير إلى تحتاج فالرياضيات

 المفاهيم شافاكت من ةطالبال وتمكن وشيقة سهلة التعلم عملية تجعل" الجيوجبرا"و والمفاهيم المهارات

كسابه الرياضية والحقائق للنظريات أعمق لفهم والوصول بأنقسهم  من وذلك ةالرياضي المهارات موا 

 .(2008)فتوح، العملي التطبيق خالل
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 : (GeoGebra)الجيوجبرا برمجيةأهداف 

، ةوتجسيدها بطريقة محسوسمساعدة الطالب على إدراك المفاهيم تهدف برمجية جيوجبرا إلى 

 ،ربط الرياضيات بالحياة من خالل توظيفها في مسائل حياتية، و ربط األفكار الرياضية ببعضهاو 

تحسين تحصيل و  ،تنمية مهارة التعلم الذاتي، و بناء ثقة الطالب بنفسه وبقدرته على تعلم الرياضياتو 

تاحلديه، و  تنمية مهارات التفكير، و الطالب في الرياضيات  إمكاناته ة الفرصة لكل طالب إلبراز أقصىا 

 (.2013)أبو ثابت، 

الجيوجبرا من خالل النقر المزدوج على أيقونة الجيوجبرا الموجودة على  برمجيةيمكن فتح 

 (:4الجيوجبرا من الشكل ) برمجيةسطح مكتب جهاز الكومبيوتر )الالبتوب( وتتكون واجهة 

 

 الجيوجبرا برمجية واجهة( 4الشكل )
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 إلى األقسام التالية: ةمقسم برمجيةال

  لوحة الرسم: هي اللوحة التي تظهر عليها األشكال الرياضية والرسم الرياضي ممثلة في المستوى

 مجموعة األعداد الحقيقية(.× اإلحداثي )مجموعة األعداد الحقيقية 

  حة الرسم أواًل على لو النافذة الجبرية: هي النافذة التي تظهر فيها كل اإلجراءات الرياضية الممثلة

بأول ومن خاللها يمكن تتبع مسار إجراءات ما تم تنفيذه على لوحة الرسم وتغيير بعض 

 الخصائص من خاللها.

  :)هو الموضع الذي يمكن فيه كتابة األوامر الرياضية والمعادالت و حقل المدخالت )األوامر

 لها.الخطية ومعادالت الدائرة واإلجراءات الرياضية المراد تمثي

 إمكانات جيوجبرا العملية:

وخلص الباحث الى ان  جيوجبرا كأداة ذات إمكانيات عملية مختلفة. برمجية النظر ل يمكن

 :وتعلمها، هي لتعليم الرياضيات برمجيةهناك ثالث إمكانيات عملية رئيسية لجيوجبرا ك

بين  دينامي وربطأداة تمثيل وعرض: تمثيل جبري، تمثيل هندسي، تمثيل عددي، تمثيل  -

 التمثيالت.

 أداة للنمذجة: أبنية دينامية، وتعلم عن طريق االكتشاف والتجربة. -

أداة كتابة: بناء ومشاركة في المواد في مجتمع اإلنترنت، والبحث العلمي حول التعلم والتعليم  -

 باستخدام جيوجبرا.

ض لها ت الرياضية التي يتعر هذه اإلمكانيات تمكن المعلم من تنويع تعليمه وتنويع التمثيال

 ، كما تمكن الطالب من مشاركة زمالئه في إنتاجه وحل مشاكل رياضية بشكل جماعيطلبةال

 (.2013)درويش،
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على النحو  (GeoGebraجيوجيرا) برمجية( إلى خصائص ومزايا 2012البلوى ) تطرقولقد 

 التالي:

حيث  نويةفي المدارس اإلعدادية والثا التعليم برمجياتل هصالح هديناميكي هرياضي برمجية اأنه

مكن المتعلم ت ةديناميكي ههندسي برمجية يفه ،جمع بين الجبر والهندسة وحساب التفاضل والتكاملت

د ذلك وتغييرها بع االقتراناتمن أن ينشئ النقاط والمتجهات والخطوط واألجزاء المخروطية, وكذلك 

 جيوجبراومن ناحية أخرى يمكن إدخال اإلحداثيات والمعادالت مباشرة ولذا فإن  ،بفاعلية

(GeoGebra) يجاد المشتقات  ،القدرة على التعامل مع المتغيرات الديه والنقاط والمتجهات وا 

عرض نظام  تمكن المستخدم من كذلك و وفر أوامر أخرى مثل الجذور واألسس توالتكامالت و 

توى إما في المدارس ذات المس ،اإلحداثيات باستخدام شبكه لتسهيل العمل مع اإلحداثيات الصحيحة

على استخدام المدخالت الجبرية المتقدمة لترشد الطلبة من   العالي فيتكون لدى المستخدم القدرة

 خالل دراسة الجبر في الرياضيات.

 في له ميلز  مع يشترك أو فردية بصورة الطالب لعموتتمثل آلية عمل برمجية الجيوجبرا في 

 ال لكنةو  للمطلوب الطالب فهم عدم عند المساعدة المعلم، وتقديم المعلم يقدمه الذي التدريب إنها

ذا، و الحل يعطيه  شابهةم تمارين إلى ويوجهه المعلم يساعده للحل، الوصول من الطالب يتمكن لم ا 

عادتها يومياً  التمارين تصحيح يتم، و حله من يتمكن لم الذي بالتمرين صلة ذات أو  في لطالبل وا 

 .(2001)أحمد، أخطاء وجود عدم حال في ملفاتهم في حفظها أو أخطائهم لتصحيح التالي اليوم

 البرهان الرياضي

 أهم من بريعت فهو الموضوعي، المنطقي التفكير للممارسة فعالة أداة الرياضي البرهان يعد

 والمشاركة ادأةالمب على التالميذ تشجع التي المواقف خلق في ااستخدامه يمكن يتال الرياضية األدوات

 يعد محورا البرهان أن كما (.2001 أحمد،) العالقات واكتشاف الحلول واقتراح التخمينات وعمل
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 لتعزيز ستخدمت نفسها النتائج هذه أن كما منطقية نتائج على يؤدي هوف الرياضيات دراسة في رئيسا

 نم رئيسي تربوي هدف البرهان تنمية فإن كولذل (Tall, 2005).بعد فيما الرياضية النظريات وبناء

 السليم لتفكيرا أداة البرهان يمثل حيث الواعية للمواطنة يعد المتعلم كان سواء الرياضيات تعليم أهداف

 (.2000 والقمص، والمفتي عبيد) تخصصية علمية لدراسة يعد المتعلم كان أو والدقيق

 لتيا العوامل من الرياضي البرهان لتدريس والمعرفية الوجدانية األهداف على الوقوفإن 

 في يساهم قد فالبرهان(. 2006 سيد،) مدارسنا في االهتمام من المناسب القدر تخمين في تساعدنا

صحته،  على الدليل أقام إذا إال رأيا تقبل بعدم تتميز والتي المتعلمين لدي العلمية الشخصية تنمية

 على القدرة من هيمكن مما والتخبط االرتجال عن واالبتعاد السليم، والتخطيط التعبير، في القدرة هولدي

 .المشكالت مواجهة

 مفهوم البرهان الرياضي

 ونظًراً . تداللاالس عمليات من رئيًساً  ركًناً  ويّمثل الرياضيات، في مهمًّاً  ّحّيًزاً  البرهان يشغل

 أساليب تقانإ على القدرة الطالب اكتساب فإن الرياضيات، مجال في البرهان بها يحظى التي لألهمية

 أسسٍ  ىعل مادتها عرض في تعتمد التي الرياضيات إن إذ مّلّحة؛ ضرورة بات الرياضية البرهنة

 المّعلم من كل دىل مساعًداً  عاًمالً  وتوظيفها الرياضية البرهنة أساليب فهم يّشكل إنما فكريٍٍّة، منطقيةٍ 

 (.2014 ،سرور) ومّيّسرة مختصرة بصورة الرياضية الحلول إيجاد بغية سواء حد على والمتّعلم

 أو خصش إلقناع واضحة أدّلة مجموعة أو بّينة أو دليل تقديم بأّنه عام بشكل البرهان ُيعّرفو 

 أبو" )ما راضالفت الصواب بقيم االهتمام مع يقين اكتساب" هو الواسع وبمعناه معّينة، بقضية جماعة

 عتقن لشواهد تقدٍيمٍ  أو مناقشة أية" هو -عامة بصفة - والبرهان (2003 وخصاونه، وعابد صالح

 من ا،م قضية بصحة اإلقناع إلى تهدف التي المعالجة من نوع" هو أو ،"معّيّنة بقضية ما شخًصاً 



21 

 ،2000،وآخرون عبيد" )القضية تلك صحة من التّأكد حد إلى االقتناع إلى تدعو أّدلة تقديم خالل

129 .) 

 ستنبطت العبارات من تتبع في تتمثل منطقية معالجة ( أن البرهان يمثل2001، أحمدويرى )

 والنظريات المسلمات مثل) بصحتها معترف شواهد إلى استناداً  سابقتها عن منها واحدة كل

 تلك عليها تقوم التي األساسية الركائز تلك إدراك على طلبتنا ندرب أن فيفترض لذا ،(والمعطيات

 عن لبحثا ويحاولوا صحيحة، بطريقة البرهان مسائل مع التعامل يستطيعوا حتى المنطقية المعالجة

 .صحيح منطقي بشكل ويرتبوها العبارات تلك

  صياغة البرهان الرياضي: خطوات

يجـاد مطلوب،ال وتحديد المعطيات، تحليل: في تتّمّثل رئيسةخطوات  ثالث الرياضي للبرهان  وا 

 "ياليكتيكيد" فهو البراهيـن مـن كغيـره لـيس الرياضـي والبرهان. والمطلـوب المعطيـات بيـن العالقـة

(dialectic)  الحواّرّية الجدّلّيـة المناقشـة يعتمد منطقي أي    ( Bell, 2006) 

 فحسب، يةالرياض والتعميمات النظريات برهنة على مقصوًراً  ليس" البرهان" فإن حال، أية وعلى

 جوهري فهومم وهو عامة، بصفة والتّعلم الخبرة مجاالت وفي البشري الفكر في أساس   مفهوم   هو بل

 (.2000 وآخرون، عبيد) خاصة بصفة الرياضيات دراسة في ومركزي

 الرياضي البرهان وظائف

 حةص سبب وتوضيح معطاة، عبارة صحة من التأكد: في البرهان وظائف ((Knuthنث ّحّدد

 وضعو  فيها، واإلبداع جديدة رياضيات عن والكشف الرياضية، المعرفة عبر والتواصل العبارة،

 .(Knuth, 2002) بديهي نظام في العبارات
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 وأنواعها الرياضية البراهين تصنيفات

 تصنيف فهناك ،واستراتيجياته طرائقه تتّعدد كما وأنواعها، الرياضية البراهين تصنيفات تتعدد

 لشكلـي،ا االستداللي البرهان هياهين و البر  من رئيسة أنواع ثالثة بين يمّيز الذي" ومولر ويتمان"

 وغير المباشر البرهان تصنيفات أو ، المـادة لمحتـوى التوضيحـي والبرهـان التجريبـي، والبرهـان

 اعأنو  من غيرها أو االستدالل طبيعة على القائمة التصنيفات أو(. 2000 وآخرون، عبيدالمباشر) 

 (Hanna, 2008 ) وطرائقه البراهين

 ّإالّ  لرياضي،ا البرهان بها يحظى التي واألهمية واالستراتيجيات الطرائق تنّوع من الرغم وعلى

 في قدرتهم على سلًباً  يؤثر قد ما وهو وتطبيقه، فهمه في صعوبة من يعانون يزالون ال الطلبة أن

 استيعاب في الصعوبة هذه ولعلّ (Varghese, 2009). ووظائفه الرياضي البرهان أهداف تحديد

 في يفلح ال الذي االعتيادي التدريس" مّرّدها يكون قد معانيه فهم في والقصور الرياضي البرهان

 األمر ،(Brown, 2008, 85) "الرياضي للبرهان المعرفي التعليمي المعنى إلى بالطلبة الوصول

 تّحّري  إلى يدعو ما أو )" تدريسه في ومعنى داللة أكثر وأساليب طرائق في البحث" يستدعي الذي

  ,Ball,Hoyles)  الرياضية البرهنة"   على الطلبة لدى القدرة تعزيز في فاعلية أكثر استراتيجيات"

Jahnke, Hadar,2002,2. ) 

 الطالب اعدتس التي والتخطيطية البيانية الرسوم أو الصور مجموعة هو" كلمات بدون البرهان"و

 ،لعبارةا هذه صحة برهنة خطوات في السير يمكن وكيف ما، عبارة صحة سبب على التّعّرف على

 "تبعهات تعليقات أية ودون البصرية، العناصر يعتمد الذي البرهان" بأنه تعريفه يمكن ما هو أو

(Barile, 2011, 1). 
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 لجهةا وحكم الشخصية، كالخبرة اليقين الكتساب المعايير من مجموعة على االعتماد ويمكن

 لعلميا البحث ومنهج االستنتاجي، واالستدالل االستقرائي، واالستدالل النص، حكم أو الرسمية

 وهو تاجياالستن االستدالل أما. الموثوقية منقوصة األولى الثالثة المعايير وتعتبر(. 2004 ياسين،)

 في لمقبولا األسلوب فهو صحتها؛ ثبتت أساسية كبرى قضية من جزئية قضية صحة إلى التوصل

 ما وهذا حة،صحي النتائج منها تشتق التي الفروض كانت إذا صحيحة تكون والنتيجة الرياضيات،

 في البرهان (Bell, 2006: 292) بل وُيعّرف...(. فإنّ ... كان إذا) العام التضمين بمبدأ ُيسّمى

 دقص أي صادقة؛ المعطيات كل تكون أن: هما شرطين تستوفي محاكمة أو حّجة بأّنه الرياضيات

 فهاوص يمكن بأّنه العبارة بصدق ونعني. صالحة أو صحيحة المحاكمة أو الحجة تكون وأن ،...إذا

 لةمقبو  تكون أن صالحيتها وتعني العبارات، من مجموعة فهي المحاكمة أما الخطأ، أو بالصواب

 عبارة الرياضي البرهان بأنّ ( 2000 وآخرون، عبيد) عبيد ويذكر. الرياضي المنطق نظام قبل من

 إلى استناداً  هاسابقات عن منها كالً  نستنبط العبارات من تتبع في تتمثل رمزية أو لفظية معالجة عن

 المنطق؛ قرهاي أساليب إلى مستندين ،(والمعطيات والنظريات المسّلمات مثل) بصحتها معترف شواهد

 نطقيةم محاكمة على تعتمد االستراتيجية كانت: إذا وفقط إذا صحيحاً  يكون الرياضي فالبرهان

 .بصحتها مقبوالً  المستخدمة والعبارات

 البرهان جالم في المستخدمة االستراتيجيات المباشر غير والبرهان المباشر البرهان ويتصدر

 على البرهان: هاومن المباشر غير أو المباشر البرهان سياق في االستراتيجيات تلك وتتعدد الرياضي،

 استخدام وأ التعدي مبدأ النقيض، عكس أو اإليجابي المعاكس االستنتاج، مبدأ أو شرطية عبارة صدق

 أو التناقضب البرهان الرياضي، االستقراء والكافي، الالزم الشرط مبدأ الشرطية، العبارات من سلسلة
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 ،وآخرون صالح أبو) ؛(2007 ،عالونه وعزامو  عوض) ؛(Bell, 2006)ض التعار  عدم مبدأ استخدام

 (2000 وآخرون، عبيد) ؛(2003

 لشخصيةا كالخبرة ذاتية شواهد على يعتمد ما فمنها اإلقناع؛ وسائل تتعدد سبق مّما وانطالقاً 

 معايير لىع يقوم ما ومنها الطبيعية، العلوم في كما التجريب على اآلخر والبعض والسلطة، والمراجع

 .اإلقناع في دقةو  تشدداً  أكثر الرياضي البرهان يعتبر هنا ومن. والرياضيات الفلسفة في كما ذهنية

 مستوى إلى تسمو ال لكنها متنوعة، الرياضية للقضايا اإلقناع أساليب أنّ  إلى اإلشارة يمكن كما

 واإلقناع ألساسي،ا التعليم مرحلة في بكثرة يستخدم الذي البصري اإلقناع بينها ومن. واليقين البرهان

 لقياسيا واإلقناع الرياضيات، معمل في الهندسية األدوات واستخدام القياس على يعتمد إذ بالعمل؛

(English, 2009) شابهةم قضية صحة على قياساً  رياضية قضية بصحة الطلبة إقناع ويتضمن 

 .بالتعميم اإلقناع ثم لها، تعرض أن له سبق

 2000 امع الصادرة ومعاييرها المدرسية الرياضيات مناهج مبادئ وثيقة البرهان تصّدر وقد

 لرياضياتا في العمليات معايير كأحد المتحدة الواليات في الرياضيات لمعّلمي الوطني المجلس عن

 إدراك رهانوالب التبرير معيار ويتطلب. والتمثيل المسألة وحل واالتصال الربط معايير جانب إلى

 وطرق مختلفةال التبرير أشكال واختيار الرياضيات، وتعّلم تعليم في أساسي كمظهر البرهان أهمية

 في والبرهان التبرير أنّ ( 2003) وآخرون أبو صالح أورد كما .(NCTM, 2008) المناسبة البرهان

 :الطلبة لدى اآلتية التعّلم مظاهر يحمل الرياضيات

 .إجاباتهم صحة على دليل إعطاء -

 .ما رياضية مسألة حل لخطوات تبرير تقديم -

 .ما رياضي فعل لتبرير الرياضية والعالقات التعريفات استخدام -
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 .محّددة معطيات من منطقية نتائج استخدام -

 .صحيحة غير عالقة خطأ على أدّلة تقديم -

 .التفكير طريقة تقييم -

 أداء يرومعاي الرياضيات مناهج معايير ضمن والبرهان التبرير معيار وتأكيد التوصية إنّ 

 الصفية فةالغر  داخل كبير تحدٍ  أمام الرياضيات ومعلمات معّلمي يضع العالمي المستوى على الطلبة

 ,Knuth) المجال هذا في الطلبة يواجهها التي الصعوبة جراء من وخاصة البرهان، تعليم أثناءفي 

2002). 

 فكيرالت مظاهر تنمية في وأهميته البرهان لدور الوعي من مزيداً  المعلمين من يتطلب كما

 الستراتيجياتا وفهم والترميز، والتجريد والتعميم واالستنتاج كاالستقراء الرياضيات في المختلفة

 المعاكس مثالوال التناقض وفكرة الرياضيات في المنطقية المحاكمات مع والتعامل للبرهان، المختلفة

 إيجابية حةصحي معتقدات وتكوين الرياضية، للمعرفة المعّلمين اكتساب ويعدّ . اإليجابي والمعاكس

 .التحدي ومجابهة الدور هذا لعب في أساساً  الرياضيات وتعّلم تعليم نحو
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 ذات الصلة الدراسات السابقة

للدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة، ومن هذه الدراسات  عرًضايتضمن هذا الجزء 

يل حاسوبي مقترح في تنمية مهارات تحل نامجبر هدفت إلى تعرف فاعلية التي ( 2006عطيف ) دراسة

( 73عينة من )تكونت ال .بالسعودية الّصف الثالث المتوسط بمنطقة جازان طلبةالعبارات الجبرّية لدى 

الّصف الثالث المتوسط من مدرستين بمنطقة جازان بطريقة قصديه وزعوا على  طلبةطالبًا من 

رت النتائج وأظهواستخدمت الدراسة البحث شبه التجريبي مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة. 

بقدر مالئم من الفاعلية في تنمية مهارات تحليل العبارات  ةالمقترح ةالحاسوبي برمجيةاتصاف ال

 المجموعة التجريبية. طلبةالجبرّية لدى 

أثر التدريس بمساعدة تعرف  (Bintas & Camli, 2009دراسة بنتاس وكاملي )وهدفت 

في حّل مسائل رياضية في مفهومي المضاعف المشترك األصغر  الطلبهب على نجاح الحاسو 

نة الّدراسة وتكونت عي .الّصف السادس في إقليم أزمير في تركيا طلبةوالعامل المشترك األكبر لدى 

 رمجيةبتجريبية درست وحدة نظرية األعداد باستخدام االولى ( طالباً قسموا إلى مجموعتين: 102من )

ضابطة درست الوحدة نفسها بالطريقة االعتيادية والثانية ، (Flash)وفق برمجّية تم تطويرها حاسوبي 

ة على زمالئهم المجموعة التجريبي طلبةوبينت النتائج تفوق واستخدمت الدراسة البحث شبه التجريبي 

العامل و  حّل مسائل رياضية في مفهومي المضاعف المشترك األصغر في في المجموعة الضابطة

 .المشترك األكبر

 في ((GeoGebra جيوجبرا برمجّية استخدام أثر تعرف( 2013) درويش دراسة وتناولت

( 50) من اسةالّدر  عينة واشتملت ،في األردن الرياضي التمثيل وعمليات الجبرّية المفاهيم استيعاب

لدراسة واستخدمت ا .والضابطة التجريبية الدراسة مجموعتي على موزعين العاشر، الّصف من طالبة
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 في يبيةالتجر  المجموعة لصالحجوهري  فرق وجود الّدراسة نتائج وأظهرت البحث شبه التجريبي

 الستخدام عزىي التجريبية المجموعة لصالح الرياضي التمثيل وعمليات الجبرية المفاهيم استيعاب

 .البرمجّية

 ((GeoGebra برمجّية إلى مستند تعليميأثر برنامج  تعرف( 2014) البلوي دراسة وجاءت

 في لثانويا األول الّصف طلبة لدى الرياضيات تعلم نحو الدافعية وفي الرياضية المسألة حلّ  في

االولى : مجموعتين إلى قسموا طالباً ( 64) من الّدراسة عينة وتكونت .السعودية العربية المملكة

 تم ضابطة والثانية،  (GeoGebra) برمجّية إلى المستند برمجيةال باستخدام تدريسها تم تجريبية

 ومقياس ةالرياضي المسألة حلّ  اختبار: هما أداتين الّدراسة وطبقت . االعتيادية بالطريقة تدريسها

 صالحل إحصائية داللة ذات فروق وجود الّدراسة نتائج وأظهرت الرياضيات، تعلم نحو الدافعية

 .البرمجية تخدامالس تعزى الرياضيات نحو الدافعية وفي الرياضية المسألة حلّ  في التجريبية المجموعة

 برمجيات إحدى ضوء في اإلثرائية األنشطة من عدد تصميم إلى( 2016)مرسال دراسة وسعت

 المعرفة بتدائياال السادس الصف طلبة إكساب في واستخدامها" جيوجبرا برمجية" التفاعلية الرياضيات

 لمجموعتينا ذي التجريبي شبه التصميم اسُتخدم وقد .في الجزائر اإلجرائية والمفاهيم الرياضية

 ةالمجموع مثلت حين في التجريبية، عينه للمجموعه طالبا( 57) اختيار وتم والتجريبية، الضابطة

 وجود لدراسةا نتائج أشارت وقد .دراسية أسابيع ثالثة البحث تجربة واستغرقت ،طالبا( 54) الضابطة

 التطبيق يف والضابطة التجريبية المجموعتين طالب درجات متوسطي بين إحصائية داللة ذات فروق

لى ة،التجريبي المجموعة طلبة لصالح واالجرائية المفاهمية الرياضية المعرفة الختبار البعدي  فاعلية وا 

 المعرفة بيةالتجري المجموعة طلبة إكساب في" جيوجبرا"  برمجية ضوء في المصممة اإلثرائية األنشطة

 .البرمجية حول إيجابية تصورات إكسابهم عن فضال الرياضية،
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 تدريس في (GeoGebra) برمجية استخدام أثر على للتعرف(  2018)كيحر دراسة هدفت و

 االبتدائية مرحلةال تالميذ لدى الرياضية المشكلة وحل البصري التفكير مهارات تنمية على الرياضيات

 مدرستي من الخامس الصف تالميذ من تلميذاً ( 66) من مكونة عينة اختيار وتم .في الجزائر

 الدراسة موعتيلمج التجريبي شبه الدراسة المنهجت اعتمد وقد.التجريبية ودراجيل التجريبية عمروس

 لصالح ائياً إحص دال فرق وجود عن النتائج وأسفرت ،برمجيةال أثر لقياس وذلك ،(وتجريبية )ضابطة

 مهارات نميةت في واضح أثر على يدل مما جيوجبرا برمجية باستخدام درست التي التجريبية المجموعة

 .الرياضيات مشكالت حل مهارات تنمية في تساهمو  ،البصري التفكير

 ريستد في الجيوجبرا برمجية استخدام أثر التعرف الى (Saha, 2010) ا ساهوهدفت دراسة 

 ةالمكاني البصرية المهارات ذوي من الثانوية المرحلة طلبة من مجموعة على اإلحداثيات هندسة

: مجموعتين إلى تقسيمهم تم طالباً ( 53) من الدراسة عينة تكونت. في ألمانيا والمنخفضة العالية

 طةضاب والثانية ،الجيوجبرا برمجية باستخدام درست الهندسة طالباً ( 27)ضمت  تجريبية األولى

 باراخت على بناء مجموعة كل تقسيم تم كما .االعتيادية بالطريقة تدرس طالباً ( 26) تكونت من

 لذوي خرىواأل العالية المكانية القدرات ذوي تحوي إحداهما ،مجموعتين إلى المكاني البصري التصور

 فرق وجود لىإ الدراسةنتائج  وتوصلت بعدي تحصيلي اختبار إعداد وتم المنخفضة، المكانية القدرات

 وقد ، يبيةالتجر  المجموعة لصالح البعدي االختبار في المجموعتين متوسطي بين إحصائية داللة يذ

 المجموعة ينب الطلبه أداء متوسطي بين إحصائية داللة ذات فروق يوجد ال، و معتدالً  التأثير حجم كان

، ضعيفاً  أثيرالت حجم كانحيث  االعتيادية بالطريقة وأقارنهم العالية المكانية القدرات ذات التجريبية

 دراتالق ذات التجريبية المجموعة بين الطلبه أداء متوسطي ينب إحصائية داللة و وجد فرق ذو

 .عالياً  التأثير حجم حيث كان عتياديةاال طريقةالب نهمار وأق المنخفضة المكانية
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 برمجية على قائمة برمجيات باستخدام التدريس أثر( 2011) الجاسر دراسة واستقصت

ي المملكة ف الرياضيات مادة في االبتدائية المرحلة من السادس الصف طلبة تحصيل على الجيوجبرا

 الثانيةو  ،طالبا( 30) وعددها تجريبية ىمجموعتين: االول من الدراسة عينة وتكونت .العربية السعودية

 رمجياتب باستخدام وحدة األشكال الهندسية التجريبية ودرست المجموعة ،طالبا( 30) وعددها ضابطة

الدراسة  تاعتمد وقد ،االعتيادية بالطريقة درست الضابطة والمجموعة الجيوجبرا، برمجية على قائمة

 وعتينمالمج لىع والمؤجل المباشر البعدي التحصيلي االختبار الباحث طبق ثم التجريبي. شبه المنهج

 التحصيلي باراالخت في دالله احصائيةذو  فرق وجود الدراسة نتائج بين من وكان والضابطة التجريبية

 .التجريبية المجموعة ولصالح الضابطة والمجموعة التجريبية المجموعة بين البعدي

 برمجية أثر معرفة  (Zengin,Furkan & Kutluca,2012) واخرون زنجينا ةدراسوهدفت 

 عينة كونتت ،في تركيا المثلثات حساب تدريس في ثانوي الخامس طلبة تحصيل على الجيوجبرا

 درست طالباً ( 25) مكونة من تجريبية االولى مجموعتين، إلى وزعت طالبًا، (51) من الدراسة

ت اعتمد وقد ،االعتيادية بالطريقة درست طالباً ( 26)مكونة من ضابطةالثانية  الجيوجبرا برمجيةب

 وكانت  ي،تحصيل اختبار وأعد أسابيع، خمسه التجربة استمرت و التجريبي شبه المنهج  الدراسة

 لتحصيلا اختبار في والضابطة التجريبية المجموعة بين إحصائية داللة ذات فروق وجود النتيجة

 .التجريبية المجموعة ولصالح

فنددراسةوهدفت   برمجية أثر التعرف الى ( Hutkemri & Effandi, 2012) ي هاتيكمري وا 

 من الدراسة ينةع تكونت ،في أندونيسيا الرياضيات في الثانوية المرحلة طلبة تحصيل على الجيوجبرا

( 138)االولى تجريبيه وعددها مجموعتين إلى قسمت ،ثانويتين مدرستين من وطالبة طالبا( 284)

 ةطريقالب يسهمدر تم ت وطالبة طالباً  (146) والثانية ضابطه عددها الجيوجبرا برمجية باستخدام درست
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 التجربة هايةن في تحصيلي اختبار أجريو  التجريبي شبه المنهج  ت الدراسةاعتمد وقد ،االعتيادية

 الفروق انتك حيث التحصيل اختبار في الضابطة على التجريبية المجموعة تفوق النتائج أظهرت

 .الجنس متغير وفق إحصائياً  دالة الفروق تكن ولم ،والطالبات الطلبهعند  إحصائيا دالة

 راالجيوجب برمجية باستخدام الدائرة وحدة تدريس مقارنة إلى( 2013 ثابت، أبو) دراسة هدفتو 

 التاسع الصف ةلطلب والمؤجل المباشر التحصيل على وأثرهما االعتيادية والطريقة التعليمية والوسائل

 إلى وزعت طالبا (154)مكونه من  عينة على الدراسة وطبقت نابلس، محافظة في األساسي

 المجموعة درست طالبا (79والثانية ضابطة وعددها) طالبا (75وعددها ) تجريبيةاالولى  ،مجموعتين

ت اعتمد وقد .االعتيادية بالطريقة الضابطة المجموعة ودرست الجيوجبرا برمجية باستخدام التجريبية

 مجموعتي بين ؤالتكاف قياس لغرض وذلك قبلي، تحصيل اختبار أجريو  التجريبي شبه الدراسة المنهج

 من وكان رة،الدائ وحدة دراسة من االنتهاء بعد الطلبة تحصيل لقياس مباشر تحصيل اختبارو  الدراسة

لمجموعه ا والمؤجل لصالحعلى التحصيل المباشر  إحصائية داللة ذي فرقالدراسة وجود  نتائج بين

 .التجربيه

 التعقيب على الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منها

 الدراسات السابقة تبين لدى الباحث المالحظات اآلتية:من خالل اإلطالع على 

هدفت التي ( 2018)كيحردراسة  مع اتشابهت الدراسة الحالية في هدفه من حيث الهدف:

 التفكير هاراتم في للغات التجريبية بالمدارس االبتدائية المرحلة تالميذ تدني مستوى على للتعرف

 األنشطة من عدد تصميم إلى التي(2016)مرسال دراسة مع، و رياضيات المشكلة وحل البصري

 إكساب يف واستخدامها" جيوجبرا برمجية" التفاعلية الرياضيات برمجيات إحدى ضوء في اإلثرائية
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 البلويع دراسة م، و الجزائر في اإلجرائية والمفاهيم الرياضية المعرفة االبتدائي السادس الصف تالميذ

 حلّ  في GeoGebra برمجّية إلى مستند تعليمينامج بر  أثر على للتعرف التي هدفت( 2014)

 المملكة يف الثانوي األول الّصف طلبة لدى الرياضيات تعلم نحو الدافعية وفي الرياضية المسألة

 برمجّية استخدام أثر على للتعرفالتي هدفت ( 2013) درويش دراسة مع ، والسعودية العربية

 الرياضي التمثيل وعمليات الجبرّية المفاهيم استيعاب في GeoGebra جيوجبرا

به المنهج ش المستخدم وهوتشابهت الدراسة الحالية في المنهج  من حيث المنهج المستخدم:

، (2013) درويش، ودراسة (2009) وكاملي بنتاس، ودراسة (2006) عطيفالتجريبي مع دراسة 

 ساها ، ودراسة(2018) كيحر، ودراسة (2016) مرسال، ودراسة (2014) البلويودراسة 

(Saha,2010)  زنجينا واخرون ، ودراسة(2011) جاسرال، ودراسة (Zengin, et. Al. ,2012) 

 .(2013) ثابت أبوودراسة 

 عطيفأداة الدراسة التي استخدمت وهي االختبار مع دراسة  تشابهتمن حيث أداة الدراسة: 

، (2014) البلوي، ودراسة (2013) درويش، ودراسة (2009) وكاملي بنتاس، ودراسة (2006)

 الجاسر، ودراسة ((Saha, 2010 ساها، ودراسة (2018) كيحر، ودراسة (2016) مرسالودراسة 

 .(2013) ثابت أبوودراسة  (Zengin, et. Al. ,2012) زنجينا واخرون ، ودراسة(2011)

، ودراسة (2006) عطيفتشابهت الدراسة الحالية في عينة الدراسة مع دراسة  من حيث العينة:

 مرسال، ودراسة (2014) البلوي، ودراسة (2013) درويش، ودراسة (2009) وكاملي بنتاس

، (2011) الجاسرودراسة  (Saha, 2010) ا ساهودراسة ، (2018) كيحر، ودراسة (2016)

حيث تناولت  (2013) ثابت أبوودراسة  (Zengin, et. Al., 2012) زنجينا واخرونودراسة 

 طلبة المدارس.
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جراء هذه ارها إليالتي تم اخت العينةواختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة من حيث 

(، 2018، )كيحروالنوع فمنها ما تناول طلبة في الجزائر مثل دراسة  الحجمالدراسات من حيث 

( فقد اشتملت العينة على محافظة الزرقاء، أما هذه 2013(، أما دراسة )درويش، 2016و)مرسال، 

 مأدبا. محافظةالدراسة فقد اقتصرت على طلبة الصف العاشر في 

أداة الدراسة وتحديد  اعداداألدب النظري و  إعدادالدراسات السابقة في استفاد الباحث من 

 حصائية ومناقشة نتائج الدراسة.إلا معالجةفي الو منهجية الدراسة 

 يوجبراج برمجية استخدام أثر في تبحث كونها في عند الدراسات السابقة الدراسة وتميزت

(GeoGebra )أدبام محافظة في األساسي العاشر الصف طلبة لدى الرياضي البرهان تنمية في. 
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 الفصل الثالث

 الطريقة واالجراءات

ة ، وأداة الدراسة، وكيفيوعينتها عرضًا لمنهج الدراسة، ومجتمع الدراسةتضمن هذا الفصل 

تحليل في معالجة و  خدمهاواألساليب اإلحصائية التي است الباحث اتبعها، واإلجراءات التي بنائها

 البيانات.

 منهج الدراسة

( في (GeoGebra تجريبي، لبحث أثر استخدام برمجية جيوجبراالشبه  المنهجالّدراسة نهجت 

 .مأدبا محافظة فيالصف العاشر األساسي  طلبةتنمية البرهان الرياضي لدى 

 مجتمع الدراسة

 مأدبا. محافظةفي مدارس الصف العاشر  طلبةتكون مجتمع الدراسة من جميع 

 عينة الدراسة

بداهلل من أصل أربعه شعب من مدرسه الملك عكعينة قصدية  للصف العلشر ينشعبت تعيينتم 

إحداهما  ينوتم تعيموزعين بالتساوي على مجموعتي الدراسة،  مأدبا محافظةل للتميز التابعةالثاني 

ية التجريبية باستخدام برمجالمجموعة  تم تدريسضابطة؛ حيث مجموعة تجريبية واألخرى مجموعة 

 .( والضابطة بالطريقة االعتيادية(GeoGebraجيوجبرا 
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 أداة الدراسة

من خالل وضع  االختبار التحصيلي() تم إعداد أداة الدراسةلغايات جمع بيانات الدراسة، 

 لصفل الرياضيات كتاب من التحليلية الهندسة وحدةفي  موضوعية مكونة من أربع بدائل فقرات

 البرهان تنمية في( (GeoGebra جيوجبرا برمجية استخدامأثر  هدفت تعرفالثاني  للفصل العاشر

 ، بعد االطالع على األدوات المستخدمةمأدبا محافظة في األساسي العاشر الصف طلبة لدى الرياضي

 (.2013ودراسة درويش )( 2014) في بعض الدراسات السابقة مثل دراسة البلوي

 االختبار التحصيلي() األداةصدق 

 جيوجبرا مجيةبر  استخدامأثر الى  تحصيلي للتعرف للتحقق من صدق المحتوى تم إعداد اختبار

GeoGebra) )أثر استخدام برمجية  ختباراف اهدأتم تحديد و  الرياضي البرهان تنمية في

ياضيات ن كتاب الر م التحليلية الهندسة وحدةفي  ( في تنمية البرهان الرياضي(GeoGebraجيوجبرا

عدادحيث تّم تحليل أهداف الوحدة إلى أهداف تفصيلية،  للصف العاشر األساسي، ، وتم فقرة( 20) وا 

 .بناء جدول مواصفات لالختبار

 (،1)فقره ملحق( 20)من  التي تكونت بصورتها األوليةومن ثم تّم عرض فقرات االختبار 

 مدى مطابقتها ألهداف االختبار منصحتها، و  على ( للتعرف3ملحق ) على مجموعة من المحكمين

 تجريأو  المحكمين عليها أجمع التي باآلراء األخذ تم وقدحيث الحذف أو اإلضافة أو التعديل، 

 .(2) فقرة ملحق( 16) من مكوناً  النهائية صورته في االختبار فأصبح ذلك، ضوء في التعديالت

وللتحقق من صدق االتساق الداخلي لالختبار تم استخدام معامل ارتباط بيرسون لقياس 

 والدرجة الكلية له، وكانت النتائج كما يلي: فقرهالعالقة بين كل 
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 (1جدول )ال
 االختبار بالدرجة الكلية له فقراتمعامالت ارتباط 

 معامل االرتباط فقرهرقم ال معامل االرتباط الفقرهرقم 

1 0.722** 9 0.573** 

2 0.722** 10 0.539** 

3 0.722** 11 0.646** 

4 0.722** 12 0.845** 

5 0.768** 13 0.734** 

6 0.657** 14 0.768** 

7 0.722** 15 0.722** 

8 0.840** 16 0.535** 

 0.05دالة احصائيا عند مستوى دالله  **              

 كانت له الكلية والدرجة فقره كل بين االرتباط معامالت جميع أن( 1) الجدول من يتضح

 تقيس كانت االختبار فقرات جميع أن على يدل وهذا ،(0.05) مستوى عند احصائيا ودالة موجبة

 .أجله من وضعت الذي الهدف

 التمييز على اقدرته بعدم تتصف التي الفقرات لمعرفةكما تم حساب معامالت الصعوبه والتميز 

 مكونه من العيةاستط عينة على اإلختبار ُطبق بالصعوبة. تتصف التي الفقرات وكذلك ،الطلبه بين

 ويوضح، االختبار لفقرات والتمييز الصعوبة معامالت حساب تم الدراسة، عينة خارج من طالباً ( 20)

 والتمييز الصعوبة معامالت قيم( 2) الجدول
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 (2جدول )ال
 التحصيلي االختبار فقراتمعامالت الصعوبة والتمييز ل

 التمييز الصعوبة فقرهرقم ال
1 0.28 0.33 
2 0.28 0.56 
3 0.24 0.56 
4 0.24 0.44 
5 0.28 0.56 
6 0.24 0.44 
7 0.24 0.56 
8 0.20 0.56 
9 0.24 0.56 
10 0.20 0.56 
11 0.28 0.38 
12 0.24 0.67 
13 0.20 0.56 
14 0.24 0.56 
15 0.28 0.39 
16 0.20 0.42 

 ،يليالتحص االختبار فقرات من فقره لكل والتمييز الصعوبة معامالت قيم( 2)الجدول يبين

 قيم وجميعها( 0.28 – 0.20) بين تراوحت الصعوبة معامالت قيم أن النتائج هذه من ويتضح

 فقد كذلك ،(0.85 – 0.20) بين الصعوبة معامل قيمة تراوحت إذا مقبوال فقرهال يعتبر حيث مقبولة

 جميع قبول على يدل مما مقبولة قيم وجميعها ،(0.67 – 0.33) بين التمييز معامل قيم تراوحت

 ومدى اراالختب فقرات خصائص لتحديد اإلجراء هذا ويتم التمييز، معامل حيث من االختبار فقرات

 لم إذا فقرهال لقبت حيث المنخفض، المستوى ذوي واألفراد العالي، المستوى ذوي األفراد بين تمييزها

 الستخدام ياً تربو  مقبولة والتمييز الصعوبة لمعامالت القيم هذه وتعتبر(. 0.30) عن اتميزه معامل يقل
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 معامالت وءض التحصيلي في ختباراال من فقرة أي تحذف لم وعليه ،الحالية الدراسة في االختبار هذا

 .والتمييز الصعوبة

 )االختبار التحصيلي( ثبات األداة

طريقة و  فاال كرونباخ تم ايجاد معامل الثبات بطريقة التحصيلي للتحقق من ثبات االختبار
 وكانت النتائج كما يلي: النصفيه،التجزئه 

 (3جدول )
 الثبات لالختبار تمعامال

 معامل التجزئة النصفية ألفا معامل كرونباخ فقراتعدد ال

16 
 

0.865 
 

0.782 
 

 

 ختبار،لالوالتجزئة النصفية  الفا ( قيم معامالت الثبات بطريقتي كرونباخ3يبين الجدول )

 أن االختبار يتمتع بقدر مرتفع من الثبات. على يدلمرتفعة، مما  أوكانت قيم

 الماده التعليميه

تكونت و  (5الماده التعليميه من وحده الهندسه التحليليه للصف العاشر االساسي ملحق )تكونت 

 .(4) لحقم في تطبيق مسائل الوحده التعليميه جيوجبراالخطه التعليميه من استخدام برمجيه 

 ختباراال تصحيح

 أعطي فيما صحيحة، إجابة لكل واحدة درجة طالب كل أعطي فقرة،( 16) من االختبار تكّون

( صفر) من يتراوح عليها الحصول يمكن التي الدرجات مدى فإن وعليه ،ئةخاط إجابة كل عن صفر

 .درجة( 16) إلى
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 متغيرات الدراسة:

برمجية  باستخدام التدريس طريقة: هما مستويان، ولها التدريس طريقة :المستقل المتغير -

 .االعتيادية والطريقة ((GeoGebraجيوجبرا

 تشمل تنمية البرهان الرياضي. التابع: المتغير  -

 :الّدراسة تصميم

 (.وتجريبية ضابطة) مجموعتين اختياروتم  ،المنهج شبه التجريبي استخدم

 :اآلتي التصميم عتمداو 

         2O      X    1EG: O 

         2O             1CG: O 

                                                                                       Time        

 :نإ يثح

 EG :التجريبية المجموعة

 CG :الضابطة المجموعة

1O .االختبار القبلي التحصيلي في تنمية البرهان الرياضي 

 2O  الرياضي.االختبار البعدي التحصيلي في تنمية البرهان 

X برمجية جيوجبرا)GeoGebra) 

 اإلحصائية: المعالجة

( SPSSالحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ) برمجية تلتحقيق أهداف الدراسة استخدام

 لتحليل البيانات والحصول على النتائج كما يلي:
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  االختبار. فقراتمعامالت الصعوبة والتميز للتحقق من قبول 

 ( معامل ارتباط بيرسونPearson Correlation للتحقق من صدق االتساق الداخلي )

 لالختبار.

  ألفا معامل كرونباخ(Cronbach's Alpha( ومعامل التجزئة النصفية )Split-Half )

 للتحقق من الثبات.

 المشترك التباين تحليل (ANCOVA) 

 إجراءات الدراسة:

 الدراسة اإلجراءات اآلتية: اتبعتلتحقيق أهداف الّدراسة 

 .(4ملحق) الحصول على الموافقات الرسمية الالزمة لتطبيق الّدراسة  -

 ضابطة.و  على مجموعتي الدراسة تجريبية وتوزيعهم عشوائيااختيار أفراد الّدراسة بطريقة قصدية،  -

أثر استخدام برمجية جيوجبرا في تنمية البرهان الرياضي،  اختبار الدراسة: إعدادة اإعداد أد  -

غير  الصعوبة والتمييز لالختبارين الستبعاد الفقرات وحساب معامالتوالتحقق من صدقهما وثباتهما، 

 المناسبة.

في اختبار نهاية الفصل الدراسي السابق في مادة الرياضيات في المجموعتين  الطلبهرصد درجات   -

 ريبية، ألغراض الضبط اإلحصائي.الضابطة والتج

 على األجهزة.جيوجبرا تجهيز مختبر الحاسوب التابع للمدرسة وتحميل برمجّية   -

( 5بواقع )ا جيوجبر التجريبية باستخدام برمجّية  ودرست المجموعةتنفيذ المعالجة على المجموعة؛   -

 حصص أسبوعيًا.
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نمية ي الختبار أثر استخدام برمجية جيوجبرا في تالبعد المعالجة التطبيقبعد االنتهاء من تنفيذ  -

 الصف العاشر األساسي على مجموعتي الدراسة. طلبةالبرهان الرياضي لدى 

دخال البيانات على الحاسوب   - معالجتها و تصحيح اإلجابات، وتفريغها في جداول خاصة بذلك، وا 

 .، والمقترحاتالتوصيات وقدمتوتفسيرها،  واستخراج النتائج(، SPSSباستخدام ) إحصائيا
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 الفصل الرابع

 )التحليل االحصائي واختبار الفرضيات( نتائج الدراسة
 

 داللة إحصائية عند وفرق ذ اليوجد انه نص على ذيال بسؤال الدراسةالنتائج المتعلقة 
في تنمية  (GeoGebra)لمتغير استخدام برمجية جيوجبرا  يعزى (α=0.05)مستوى الداللة 

 .مأدبا محافظةالبرهان الرياضي لدى طلبة الصف العاشر األساسي في 

حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات االختبار للمجموعتين التجريبية  تم

 .(4)والضابطة في التطبيقين القبلي والبعدي، كما يوضح جدول

 (4جدول )
 للمجموعتينالتحصيلي  االختبار لدرجات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 والضابطة. التجريبية

 التطبيق
 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.765 4.25 0.452 4.39 القبلي

 1.673 7.20 1.468 13.55 البعدي

 ينالمجموعت بين التحصيلي االختبار درجات في ظاهرية فروق وجود( 4) الجدول من يالحظ

الفرضية  بارواخت الفروق هذه داللة ولمعرفة والبعدي، القبلي االختبارين في والضابطة التجريبية

 .ذلك يوضح( 5) والجدول( ANCOVA) المشترك التباين تحليل استخدام
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 (5جدول )
 (ANCOVA) المشتركنتائج اختبار تحليل التباين 

 لمعرفة داللة الفروق في درجات االختبار بين المجموعتين التجريبية والضابطة

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة )ف(
مستوى 
 الداللة

 مربع ايتا

  0.036 4.730 10.672 1 10.672 القبلي

 0.811 0.000 169.578 382.597 1 382.597 الطريقه

    2.256 37 83.478 اخلطأ

     39 4803.000 الكلي املعدل

( وهي أقل من 0.000للمجموعة بلغت قيمتها ) الداللة( أن مستوى 5يالحظ من الجدول )

(0.05=αوهذا يعني رفض الفرضية ) ويدل على وجود فروق ذات داللة احصائية عند الصفريه ،

بين المجموعتين والتجريبية والضابطة،  التحصيلي ( في درجات االختبارα=0.05مستوى أقل من )

اري لة والخطأ المعيدّ عالفروق، فقد تم استخراج المتوسطات الحسابية الم مصادروللتعرف على 

 .( يوضح ذلك6والجدول )

 
 (6جدول )

 والخطأ المعياري المعدلة المتوسطات الحسابية
 للمجموعتين التجريبية والضابطة التحصيلي االختبارلدرجات 

 اخلطأ املعياري املتوسط احلسايب املعدل اجملموعة
 0.337 13.49 التجريبية
 0.337 7.26 الضابطة
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الحسابية تبين أن هذه الفروق كانت لصالح المجموعة  أن المتوسطات( 7يالحظ من جدول )

 درجه. (13.49قيمته ) معدل المجموعة التجريبية على متوسط حسابي طلبةالتجريبية، حيث حصل 

وهذا يدل  درجه (7.26قيمته ) معدل متوسط حسابيالمجموعة الضابطة على  طلبةبينما حصل 

( في تنمية البرهان الرياضي GeoGebraعلى وجود أثر الستخدام استراتيجية برمجية جيوجبرا )

مقارنة بالطريقة االعتيادية اذ بلغ حجم االثر  مأدبا محافظة الصف العاشر األساسي في طلبةلدى 

 (.0.811حسب مربع ايتا )
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

 درجات توسطيم بين إحصائية داللة ذات فرق وجودأظهرت النتائج المتعلقة بالفرضية الرئيسة 

 المجموعة حالتحصيلي لصالختبار الطلبه لال متوسطي درجات في والضابطة التجريبية المجموعتين

 .التجريبية

 يالرياض البرهان تنمية في الديناميكية ((GeoGebraبرمجية  طبيعة إلى النتيجة هذه تعزىقد 

 زيحفت فيزيد قد ي مما تفكير،المتعلقة بال مهاراتال تعالج فهي أرقامه، وتعقدت صعوبته بلغت مهما

 المسألة لح خطوات البرمجية تختزل إذ ؛بالبراهين الرياضية المرتبطة ئلالمسأ لحل الطلبة دافعية

 .الوصول إلى الحل األمثل للبرهان تمثل التي الصحيحة المعادلة تكوين الطالب على وتسهل

 وبالتالي ةالتالي الخطوة إلى االنتقال قبل الحل خطوات من خطوة كلل تدقيقا تجري فالبرمجية

 في برمجيةال ؤديهت الذي الدور، وأيضا المسائل معظم في ذاتية بطريقة حّلها في الصعوبة تقليل

 .موتركيزه ةالطالب انتباه استقطاب

 موضوع إلى الرجوع للطالب اتاحت الجيوجبرا برمجية استخدام نا ويمكن رد هذه النتيجة الى

 تواجهه التي كلةالمش على للتغلب الذاتية وسرعته قدراته ضوء وعلى الحتياجاته وفقاً  مرات عدة الدرس

عادة الراجعة التغذية وتلقي التمارين حل خالل من الدرس مادة في  ابةاالستج حالة في المحاولة وا 

 الخاطئة.
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في حل مسائل  راجيوجبقد تعزى هذه النتيجه في شعور الطلبه بالمتعه اثناء استخدام برمجية ال

ادهم ذلك ز  وتشويق كلما زادت صعوبتهاه نظرة تحد حيث اصبحت نظره الطلبة للمسأل الرياضيات.

 يتملكهم شعور في حل مسائل الرياضيات على أصبحأن الطلبه  حلها. حتىفي  اصرارا واستمتاعا

 وتكون نهاية اللعبه بانتهاء حل المسأله. الكترونيه، لعابأ انهم يقمون بلعب

لى اجعلت مفاهيم الرياضيات الغير محسوسه  جيوجبرايجة في ان برمجية توقد تعزى هذه الن

 .بالثقه ولد لديهم شعور حلها مما في اكتشاف أنفسهمعلى عتماداشكال ملموسه يستطيع الطلبة اال

 ةمبنيجيوجبرا  برمجيةأن ، (2006) عطيفوتتفق نتائج الدراسة مع ما توصلت له دراسة 

ج ( وهو داعم للمنهالمعايير هذه أبرز أحد الرياضي بطاالتر  معيار (للرياضّيات العالمية المعايير ىلع

ق بديال عنه مصمم بطريقة تمكن الطلبة من تطوير فهم عمي المعتمد من وزراة التربية والتعليم وليس

 .للنظريات والحقائق الرياضية

خالل التطبيق العلمي واكتشاف العالقات والروابط بنفسه، من والربط بين األفكار الرياضية 

 (2013) رويشدأكثر توافقا وتكامال مع مهارات الترابط الرياضي ، ودراسة  برمجيةصبح التوعلى هذا 

 دور فعال في تنظيم الخبرة التعليمية بالموضوعات برمجيةأن لل ابينت ن،اللتا(2014) البلويودراسة و 

 وبصورة ذات معنى من خالل استخدام ةعبر المراحل الدراسية ومساعدتها على بناء معلوماتها الجديد

دراج صور من الواقع  ية على شاشة الرسم وفتح ورقة عمل ديناميكالطلبة نافذة الرسم في البرمجية وا 

بين المفاهيم الرياضية ساعد الطالب في التعرف على الرياضيات  أيضا وبأسلوب المحاكاة والربط

ه في ذات نموذج للترابط الرياضي ويعبر عن برمجيةظهر التوتطبيقاتها في سياق خارج الرياضيات ف

  .الوقت
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 التوصيات:

 :لى التوصيات اآلتيةإ تم التوصلفي ضوء نتائج الّدراسة، 

توفير برمجيات حاسوبية تعليمية متنوعة لتدريس الرياضيات في المراحّل الدراسية كافة وباألخص  -

 في تنمية البرهان الرياضي. GeoGebra))برمجّية 

 جيوجبرا برمجية ىالمتخصصين بالرياضيات عل الطلبهتدريب المشرفين التربويين والمعلمين و  -

GeoGebra)) .في تدريس الرياضيات 

 في مناهج الرياضيات. (GeoGebra) جيوجبرا برمجيةتضمين  -

 بتدائيةللتعلم والتعليم في مدارس المرحلة اال حاسوبالتوسع في تبني استخدام برمجيات وألعاب ال -

 والثانوية.واإلعداية 
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 قائمة المراجع

 المراجع العربية

 ة،المصري مكتبة األنجلو، الرياضياتأساليب وطرائق في تدريس  (،2008) عزيز يابراهيم، مجد
 .رالقاهرة، مص

ائل ــــــــــوالوس يوجبراــــدى فاعلية استخدام برمجية جــم(. 2013ثابت، إجتياد عبد الرزاق حامد ) أبو
ياضيات في الر  يالتاسع األساس التعليمية في التحصيل المباشر والمؤجل لدى طلبة الصف

. )رسالة ماجستير(، كلية الدراسات العليا، جامعة المدارس الحكومية في محافظة نابلس  في 
 النجاح، فلسطين.

، تدريسها اهج الرياضيات وأساليبــــــــمن(. 2003)لوخصاونه، أم عابد، عدنانأبو صالح، محمد و 
 صنعاء، الجمهورية اليمنية: وزارة التربية والتعليم.

 يفــــ الثانويتنمي مهارات البرهان الرياضي لدي طلبة الصف األول (. 2001أحمد، محمد أحمد )
 صر.ــــــــــــنشورة(، كلية التربية، جامعة عين شمس، مـــــــــــــالة ماجستير غير مـــــ. )رسالتعليم العام

 لّ ــــــــح ( فيGeoGebraرا )أثر برنامج تعليمي مستند إلى برمجّية جيوجب(. 2014البلوي، جازي )
ي في الثانو  المسألة الرياضية وفي الدافعية نحو تعلم الرياضيات لدى طلبة الّصف األول

 .، األردنن(، الجامعةألردنية، عما. )أطروحة دكتوراه غير منشورةالمملكة العربية السعودية

 البرمجيات التفاعلية في تعليمبرنامج تدريبي قائم على (. 2012) البلوي، عايد علي محمد
 ةلمملكالقرى، اكلية التربية، جامعة أم  (،)أطروحة دكتوراه غير منشوره. وتعلمها الرياضيات

 العربية السعودية.

يل تحص استخدام برمجيات قائمة على برمجية الجيوجبرا على أثر(. 2011، صالح مخيلد )الجاسر
ة )أطروحة دكتوراه(، كلي، الرياضياتتالميذ الصف السادس من المرحلة االبتدائية في مادة 

 .التربية، جامعة أم القرى، السعودية
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تخدام الواسائل التعليمية في تدريس الكسور والعمليات عليها ـــــــــأثر اس (.2006) محمد حواس،
 وعلى اتجاهتهمعلى تحصيل طالب الصف الخامس في محافظة القريات في الرياضيات 

 .االردنية، عمان، االردن ة(، الجامع)رسالة ماجستير غير منشوره. نحوها

 حل على قائمة يسيةدرت تيجيةراستا دامستخا رثأ (.2011) وعبابنه، عبداهلل دمحمالخطيب، 
 لسابعا فلصا بالط دىل تياضيارلا ونح تالتجاهاوا ياضيرلا رلتفكيا على تلمشكالا
 .204-190(،1)38،دراسات: العلوم التربوية، ردنألا في ألساسيا

 فاهيمــــــالم تيعابــــــ( في اسGeoGebraتخدام برمجّية جيوجبرا )ـــــأثر اس(. 2013درويش، دعاء )
رسالة ) .األردن وعمليات التمثيل الرياضي لدى طلبة الّصف العاشر األساسي فيالجبرّية 

 ماجستير غير منشورة(، الجامعة األردنية، عمان، األردن.

، ويـــالترب طويرــــــمجلة الت. (GeoGebra(. برمجية الرياضيات جيوجبرا )2007الرجبي، يوسف )
 .27-26(، 37) 1سلطنة ُعمان، 

 ويرمجلة التط الرياضيات.نوظف التقنية الحديثة في تعليم وتعلم  ف(. كي2014) يسرور، عل
 .سلطنة عمان.52-50(،54)، التربوي

 بكلية اتـــــــــــــعب الرياضيـــــمهارات البرهان الرياضي لدى الطلبه المعلمين بش(. 2006سيد، أحمد )
 . مصر: مكتبة األنجلو المصرية.التربية

 ،لتفكيرا قافةـــــوثتعليم الرياضيات لجميع األطفال في ضوء متطلبات المعايير (. 2004عبيد، وليم )
 عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع

مكتبة األنجلو القاهرة  ،تربويات الرياضيات( 2000)روالقمص، سمي دوالمفتي، محم م، وليعبيد
 المصرية.

لجبرّية ا حاسوبي مقترح في تنمية مهارات تحليل العباراتفاعلية برمجية (. 2006، أحمد )عطيف
 ةجامعمنشورة(،  )رسالة ماجستير غير لدى طلبة الّصف الثالث المتوسط بمنطقة جازان.

 الملك خالد، أبها، السعودية.

 مجلةيات، ــــــــــــــــــــــــــــــجيوجبرا في صف الرياض (.2012) وبياعة، نمر هوظاهر، وجي، أحالم عنبوسي
 .54-3( 16، )جامعة
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 الفكر. : دارعمان، ادئ الرياضياتــــــــــمب(. 2007) وعزام، مفيد أحمد،، وعالونهعدنان  ،عوض

تساب مفاهيم ـــم الهندسي في اكــــــــــــأثر استخدام برنامج الرس (.2008) أماني فتوح،
 ة. جامع()رسالة ماجستير غير منشوره .التاسعحويالت الهندسية لدى تالميذ الصف ـــــــــــــالت

 .نصنعاء، اليم

 دريس الرياضيات على تنميةــــــــــــتخدام برمجية جيوجبرا في تـــــــــــــــــــــأثر اس(. 2018) وائل، كيحر
مهارات التفكير البصري وحل المشكلة الرياضية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية بالمدارس 

 . )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة المنوفية، مصر.للغاتالتجريبية 

 جياتــــــدى برمـــــــــــوء إحـــــــطة اإلثرائية في ضـــــــ(. تصميم عدد من األنش2016مرسال، إكرامي محمد )
 ادســــــــــــــــــــــــــــــــــالرياضيات التفاعلية "برمجية جيوجبرا" واستخدامها في إكساب تالميذ الصف الس

 .132-111(، 13)2، لة التربيةـــــــــــــــــــمجاالبتدائي المعرفة الرياضية والمفاهيم اإلجرائية، 

 الكويت: ،فضاء المعرفة: منهجية خوارزمية لتطوير تعليم وتعلم الرياضيات(. 2004، عادل )ياسين
 مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
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(1ملحق )

بصورتها االولية ةأداه الدراس  
 

 

 

 التخصص/ المناهج وطرق التدريس                                          كلية العلوم التربوية             

 2019- 2018قسم االدارة والمناهج                                                      العام االجامعي: 

 الثاني الدراسي:الفصل 

 ......................المحترم/ةالدكتور/ة ....................................................

 

 تحية طيبة وبعد

في تنمية البرهان الرياضي  (GeoGebra)أثر استخدام برمجية جيوجبرا يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان " 
مأدبا" استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير  محافظةالصف العاشر األساسي في  طلبةلدى 

قام الباحث بإعداد اختبار تحصيلي في مادة الرياضيات للصف العاشر  التدريس، لذلكتخصص المناهج وطرق 
 األساسي.

 األتية : فقراتباإلجابة عن ال طلبتكم التكرمنرجو من 

 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام

 الباحثاسم المشرفة                                                                         اسم 

 شادي سليمان محمد الحوراني      الدكتورة تغريد المومني                                                   
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 (2ملحق )

 أداة الدراسة بصورتها النهائية

 

 

تخصص/ المناهج وطرق                             كلية العلوم التربوية                   
 التدريس

- 2018العام االجامعي:                          قسم االدارة والمناهج                     
2019 

 الفصل الدراسي : الثاني                                                                                    

..........................................................................المحترم/ةالدكتور/ة 

 تحية طيبة وبعد

في تنمية البرهان  (GeoGebra)أثر استخدام برمجية جيوجبرا يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان " 
مأدبا" استكماال لمتطلبات الحصول على  محافظةالصف العاشر األساسي في  طلبةالرياضي لدى 

درجة الماجستير تخصص المناهج وطرق التدريس،  لذلك قام الباحث بإعداد اختبار تحصيلي  في 
 مادة الرياضيات للصف العاشر األساسي .

 األتية : فقراتنرجو من طلبتكم  التكرم باإلجابة عن ال

 .وتفضلوا بقبول فائق االحترام

 اسم الباحث                                 اسم المشرفة                                 

الدكتورة تغريد المومني                                                شادي سليمان محمد 
 الحوراني
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 (3ملحق )

 قائمه باسماء المحكمين

 مكان العمل التخصص االسم

 جامعه الشرق االوسط مناهج وطرق التدريس ابو زيتونا.د عايش 

 جامعه الشرق االوسط مناهج وطرق التدريس د. فواز شحاده

اساليب تدريس  د.محمود غندور

 الرياضيات

 وزاره التربيه والتعليم

 جامعه اليرموك مناهج وطرق التدريس د. نبيل براهمه

اساليب تدريس  د.جهاد ابو الركب

 الرياضيات

 وزاره التربيه والتعليم

 وزاره التربيه والتعليم الرياضيات واالحصاء محمد الشرمان

 وزاره التربيه والتعليم الرياضيات واالحصاء عمر ابو مساعد

 وزاره التربيه والتعليم الرياضيات واالحصاء سامر ابو شنار
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 (4ملحق )

 الخطة التدريسية

 الدرس االول:

 التوازي والتعامد

 االهداف:

أن يستتنج الطالب العالقه بين ميل المستقيم والزاوية التي يصنعها المستقيم مع محور  -
 (.Geogebra) جيوجبراالسينات باالتجاه الموجب باستخدام برمجية 

 جيوجبرامجية استخدام بر بأن يستنتتج الطالب العالقه بين المستقيمات المتوازية والمتعامده  -
(Geogebra.) 

 للتحقق من صحة حل التمارين.   (GeoGebra)جيوجبراأن يستخدم الطلبة برمجية  -

 (جيوجبراأن يتعاون الطالب مع زمالئه في اثبات النظرية باستخدام برمجية  -
GeoGebra.) 

 الخطوات:
 افتح ملفا جديدا وتظهر شاشة جيوجبرا في الشاشة االتية:
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1- 

3)  إذا كان  السؤال االول : 13)g (1 3), (4 1)k  3)إذا كان   13)g (1 3), (4 1)k  (3 13)g (1 3), (4 1)k  (3 13)g (1 3), (4 1)k (3 13)g (1 3), (4 1)k  بين أن زاوية ،(g),(k) 
 قائمة ؟

 وتم استنتاج خاصية التعامد  . جيوجبراتم تطبيق هذا التدريب مع الطلبة باستخدام برمجية 
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[(60)   ا كان إذالسؤال الثاني:  (06 ) [ (24)f (42 )H (60)] (06 ) [ (24)f (42 )H   (60)] (06 ) [ (24)f (42 )H   (60)] (06 ) [ (24)f (42 )H (60)] (06 ) [ (24)f (42 )H  فبين أن الشكل ،
 الرباعي ) أ ب ج د( متوازي أضالع .

تعرف على ومن خالل البرمجيه تم ال جيوجبراتم تطبيق هذا الفقره مع الطلبه باستخدام برمجيه 
 خصائص متوازي االضالع .

 

 

82) إذا كان  السؤال الثالث: )] (4 8 )[ (44 )f (44)H   (82 )] (4 8 )[ (44 )f (44)H(82 )] (4 8 )[ (44 )f (44)H   (82 )] (4 8 )[ (44 )f (44)H  تم فبين أن

[ومن خالل البرمجيه جيوجبراتطبيق هذا الفقره مع الطلبه باستخدام برمجيه  fH
 

] fH
 

   
 .ومن خالل البرمجيه جيوجبراتم تطبيق هذا الفقره مع الطلبه باستخدام برمجيه 
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 الدرس الثاني

 مستقيموخط  البعد بين نقطة و

 االهداف:

أن يستنتج الطالب قانون المسافة بين نقطه وخط مستقيم باستخدام برمجية  -
 (.GeoGebra)جيوجبرا

( للتحقق من صحة حل مسائل GeoGebra) جيوجبراأن يستخدم الطالب برمجية  -
 الكتاب.

أن يتعاون الطالب مع زمالئيه في برهان قانون المسافة بين نقطه و خط مستقيم باستخدام  -
 (.GeoGebra)جيوجبرابرمجية 

 الخطوات: -
 افتح ملفا جديدا وتظهر شاشة جيوجبرا في الشاشة االتية: -

-  
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;جد البعد بين المستقيمين المتوازيين السؤال االول: g
 

;جد البعد بين المستقيمين المتوازيين  g
 

 حيث :  

  
  

12 w4 s3 g
15 s6 w8 ;

 
 

12 w4 s3 g
15 s6 w8 ;15 s6 w8 ;15 s6 w8 ;

 

ومن خالل البرمجيه جيوجبرامع الطلبه باستخدام برمجيه  فقرهتم تطبيق هذا ال  

 

 

( كم ، شرق محطة البترول )هـ( ، بينما تقع بلدة )و( 30بلدة )د( تقع على بعد )السؤال الثاني: 
( كم ، شمال محطة البترول )هـ( ، ويصل بين البلدتين طريق مستقيم ، جد أقصر 40على بعد )

 وهذة الطريق . مسافة بين محطة البترول
  (GeoGebra)جيوجبراتم تطبيق هذا السؤال مع الطلبه باستخدام برمجية 
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 الدرس الثالث

 خصائص متوازي األضالع

 االهداف:

أن يتعرف الطالب على خصائص متوازي االضالع باستخدام برمجية  -
 (.GeoGebra)جيوجبرا

 (.Geogebra)جيوجبراأن يبرهن الطالب خصائص متوازي االضالع باستخدام برمجية  -

 خصائص متوازي االضالع في حل مسائل منتمية .أن يوظف الطالب  -

( للتحقق من صحة حل مسائل Geogebra) جيوجبراان  يستخدم الطالب برمجية  -
 الكتاب.

 الخطوات:
 افتح ملفا جديدا وتظهر شاشة جيوجبرا في الشاشة االتية:
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 يتقاطع قطراه أج ، ب د في نقطة  و .أ ب ج د متوازي أضالع ، السؤال االول   

) المطلوب( إثبات أن النقطة )و( ، منتصف كل من القطرين    ]f fH


) المطلوب( إثبات أن النقطة )و( ، منتصف كل من القطرين  ]f fH]f fH


 . 

 .  جيوجبرامع الطلبه باستخدام برمجيه  السؤالهذا  اثباتتم 
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 الدرس الرابع

 خصائص المثلث

 االهداف

 (.GeoGebra)جيوجبراأن يستنتج الطالب خصائص المثلث باستخدام برمجية  -

 أن يوظف الطالب خصائص المثلث في مسائل منتميه. -

 ( للتحقق من صحة حا التمارين .GeoGebra)جيوجبراأن يستخدم الطالب برمجية  -

 (جبراجيو أن يتعاون الطالب مع زمالئيه في برهان خصائص المثلث باستخدام برمجية  -
GeoGebra) 

 الخطوات: -
 االتية:افتح ملفا جديدا وتظهر شاشة جيوجبرا في الشاشة  -

-  
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روؤس مثلث بين ان القطعه الواصله  (4،-1( ،ج)2،5( ،ب)3،1اذا كانت النقاط أ)السؤال االول :
 بين منصفات االضالع أب ،أج توازي ب ج وتساوي نصف طول ب ج .

 اثبات هذا السؤال. جيوجبراتم باستخدام برمجيه 
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القائمه الى منتصف الوتر يكون طولها نصف تم التحقق من صحة النظرية)ان القطعه الوصله من 
 الوتر( من خالل برمجية جيوجبرا
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 (5) ملحق

 المادة التعليمية
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 (6ملحق)

 كتاب البراءة البحثية
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 (7ملحق)

 كتاب تسهيل المهمة

 




