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اضياث  جيىجبرا في صف الٍر

 همر بياعتو وجيه ضاهر ، أحالم عىبىس ي

 أ١ادًمُت الٝاظمي 

 : جلخيص

الُاث،  ى حُىحبرا هبشهامج  وهى مفذس مٙخىح، بشهامج خاظىبي خذًث وعبُا لخّلُم وحّلم الٍش

ٝا لحاحاجىا ٠بحرة حذا. مً هاخُت أخشي، بشهامج حُىحبرا  ىبمّج شه ٘و ٢ً ًم  أن ئم٣اهُاث جىٍى

الُت مخخلٙت )هىذظت، حبر، خعاب الخٙالل والخ٣امل، ئلخ(،  الىالب مً اظخ٢ؽاٗ مىالُْ ٍس

ذ مً داُّ٘تهم  ٍض الُاث ٍو ٝت دًىام٢ُُت ومعخٝلت، وهزا ٌشجْ الىالب ِلى حّلم الٍش ورل٤ بىٍش

ي حُىحبرا اإلاخخلٙت، ٠برهامج ج٢ىىلىجبشهامج ٌّشك ئم٣اهُاث لهزا الخّلم. هزا اإلاٝا٥ ًداو٥ أن 

الُاث  الُت بفىسة دًىام٢ُُت ًم٢ً أن ٣ًىن أداة بُذ مّلم الٍش حعاِذه ِلى ِشك ألا٣٘اس الٍش

ت، بدُث  الُاث، وبفٍش ذ مً جدفُلهم به.ٌعهم بؽ٣ل ٠بحر في ِملُت حّلم الىالب للٍش  وبالخالي ًٍض

الُاث، زم  ت في ـٚ الٍش ت ًِ بشهامج حُىحبرا ٠أداة جشبٍى ٌّشك ًبذأ اإلاٝا٥ بّشك خلُٙت هٍٍش

ئم٣اهُاث البرهامج، زم مبىاه، وبّذها اإلافادس الخ٢ىىلىحُت التي ٌّخمذ ِليها، ومً زم بذاًاث هزا 

الُت إلاشاخل مذسظُت  يخٝل ئلى ِشك ٘ىائذه، وأخحرا ًفٚ اإلاٝا٥ ّ٘الُاث ٍس خه، ٍو البرهامج وجاٍس

الُت مهمت ورل٤ بمعاِذة بشهامج ح ُىحبرا.  هزا مخخلٙت ٌعخ٢ؽٚ مً خاللها الىالب ِالٜاث ٍس

  ٌ عخٙاد مىه في بشامج ئِذاد اإلاّلمحن في ١لُاث التربُت اإلاخخلٙت، و٠زل٤ ًم٢ً اإلاٝا٥ بالخالي ًم٢ً أن 

الُاث في اإلاشاخل اإلاخخلٙت ِلى ئدخا٥ الخ٢ىىلىحُا، وبؽ٣ل خاؿ حُىحبرا يأن ٌعاِذ مّلم ، الٍش

شة في  ت ال٢بحرة اإلاخ٘ى الُاث. هى ئرا دِىة ئلى اظخٕال٥ ؤلام٣اهُاث الخ٢ىىلىحُت والتربٍى ئلى ـٚ الٍش

به  الُاث الزي ٌّمل ال٢ثحرون ِلى مداولت جٍٝش بشهامج حُىحبرا في حّلُم وحّلم مىلُى الٍش

ا مدببا لذيهم ًٝبلىن ِلى حّلمه وفي حّبتهم أد  ِلى اة حعاِذهمللىالب، ل٣ي ًفبذ مىلِى

 اظخ٢ؽا٘ه.الخّامل مّه و 

 مقذمت

ذ أخز بشهامج  الُاث، ٜو حُىحبرا هى بشهامج خاظىبي خذًث وعبُا لخّلُم وحّلم الٍش

الُاث ًىدؽش بفىسة ٠بحرة ورل٤ ل ش اظخّماله في ـٚ الٍش ى٥ ئلُه، ٘هى مخ٘ى عهىلت الـى

  (، ٠ما أنOffline(، ومنها ٔحر اإلاخفل باإلهترهذ )Onlineفي ِذة ـىس، منها ؤلاهترهتي )

ٛ لل٢باس )اإلاشخلت ما بفُٕخحن: مّّذ البرهامج  ٌّىد  الاهدؽاس للفٕاس. هزا و ( الابخذائُت ٘ى

الُت،  البرهامج أًما ئلى ١ىن  ورل٤ ًِ أداة معاِذة للىالب لِعخ٢ؽٙىا الّالٜاث الٍش
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ٞ جمثُالث مخخلٙت ومً أهمها الجبري والهىذس ي، ومً هىا اظم البرهامج. هزه  وٍش

الُاث.ؤلام٣اهُاث للبرهامج  هزا اإلاٝا٥ مّجي  ججّله أداة راث ئم٣اهُاث واظّت في ـٚ الٍش

الُاث، والحاحت ئلى هزا اإلاٝا٥  بخبُان ئم٣اهُاث حُىحبرا اإلاخخلٙت ٠أداة لخّلم وحّلُم الٍش

حُىحبرا ما صا٥ في بذاًاث اظخخذامه، واإلاّلمىن بداحت ئلى مفذس زشي  برهامجواضحت، ٘

ىائذه وأهىاُ الّٙالُاث اإلاخخلٙت التي ًم٢ً الُٝام بها باظخخذامه.  ًشؼذهم ئلى ئم٣اهُاجه ٘و

الُاث،  ت في ـٚ الٍش ت ًِ بشهامج حُىحبرا ٠أداة جشبٍى ًبذأ اإلاٝا٥ بّشك خلُٙت هٍٍش

، اإلافادس الخ٢ىىلىحُت التي ٌّخمذ ِليهاوبّذها ، اهمبىزم ئم٣اهُاث البرهامج، زم ٌّشك 

يخٝل ئلى ِشك ٘ىائذه، وأخحرا ًفٚ اإلاٝا٥ مً زم و  خه، ٍو بذاًاث هزا البرهامج وجاٍس

الُت  الُت إلاشاخل مذسظُت مخخلٙت ٌعخ٢ؽٚ مً خاللها الىالب ِالٜاث ٍس ّ٘الُاث ٍس

اإلاٝا٥ ئرا هى مً اإلاٝاالث التي حّجي بالجاهب  مهمت ورل٤ بمعاِذة بشهامج حُىحبرا.

ٙىاه ظابٝا ٌؽبه  ت، ومبىاه الزي ـو الىٍشي والخىبُٝي لألدواث الخ٢ىىلىحُت ٠أدواث جشبٍى

 
 
ّالُاث مالئمت له مخُث بّمها اهخم بمبجى البرهابهزًً الجاهبحن،  ىّجمبجى مٝاالث ح ج ٘و

ت بعُىت زم ّ٘الُاث  باِىاء(، وبّمها اهخم Barnard & Stols, 2009 :مثال) خلُٙت هٍٍش

أن نهخم بجىاهب أخشي لبرهامج حُىحبرا، مثل  اسجأًىاهدً  (.Lindner ,9009)مثال: 

خه، و٠زل٤ سأًىا أن ه٢خب  ت، زم وّشك و ئم٣اهُاجه وجاٍس هىظْ ٜلُال مً الخلُٙت الىٍٍش

ًم٢ً أن ٌعخُٙذ مىه الباخث في اظخخذام الخ٢ىىلىحُاث في التربُت  الّٙالُاث. ه٢زا

الُاث في مشاخل الخّلم اإلاخخلٙت. ذ مّلم الٍش الُت وفي هٙغ الٜى  الٍش

اضياث ت في صف الٍر ت: برهامج جيىجبرا كأداة جربٍى  خلفيت هظٍر

ومّلميهم  08ختى  00حُىحبرا هي بشهامج جٙاِلي يهذٗ ئلى معاِذة الىالب مً حُل 

الُاث، وهى ًّٝذم  ت مً خال٥ خٝل حبري، مثال بىاظىت في ـٚ الٍش أم٣اهُاث حبًر

ِؾ . (Hohenwarter & Fuchs, 2004)مّادالث بفىسة مباؼشة  ئدخا٥ هىهُىىاسجش ٘و

 ّا ( وظ  2004)
ً
مشاخل الخّلم اإلاالئمت الظخخذام الجُىحبرا ختى اإلاشخلت الجامُّت. الخٝا

ظهىلت الذمج بحن الهىذظت والجبر مً خال٥ حُىحبرا ًجّل حُىححرا مىفت مالئمت للشبي 

ذ الشبي بحن اإلاشئي والشمضي، وهما بحن ه الُحن اإلاهمحن، وفي هٙغ الٜى حن الٍش زًً اإلاىلِى
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الُاث ئلى ٘هم ِمُٞ للّىاـش  ل والب الٍش عاهمان في جـى الُان مهمان َو حاهبان ٍس

الُت. ( ًٝترخان Guncaga & Majherova، 9009ىه٣احا وماحهحرو٘ا )ح والّملُاث الٍش

الُاث مْ اإلاّلىماجُت ومْ مىالُْ أخشي. اظخخذام بشهامج  هزا ئم٣اهُت حُىحبرا لشبي الٍش

الُت ومىالُْ هىذظُت  سبي البرهامج ت جّله أداة مم٢ىت لجمىالُْ ٍس خّمُٞ مّ٘ش

الُت ت  . ;Hoyles, 1997Noss, Healy, & (NCTM, 2000( الىالب الٍش ؤلام٣اهُاث التربٍى

الُاث ًم٢ً سؤٍتها مً خال٥  اإلاخخلٙت لجُىحبرا ت اإلاخخلٙت التي لخّلم الٍش ألابدار التربٍى

هزه ؤلام٣اهُاث (. Dikovic ،9009هٍشوا مثال ا) حُىححرا في حّلم الىالببشهامج حّالج دوس 

ت ل ت لبر بئن هي ئال مثا٥ ِلى ؤلام٣اهُاث التر  حُىحبرابرهامج التربٍى الُاث امج ٍى الٍش

 & Goldinجإزش ئًجابا ِلى حّلم الىالبالتي  البرامج، هزه الذًىامُت بؽ٣ل ِام

 Shteingold, 2001; Zbiek, Heid, Blume & Dick, 2007).) 

الُاث،  ٙىا ئظهام حُىحبرا في جشبُت الٍش جأزحر ئلى  واأؼاس  خُثباخثىن مخخلٙىن ـو

اض يحُىحبرا ؤلاًجابي ِلى جدفُل اظخخذام بشهامج   & ,Saha, Ayub)الىالب الٍش

Tarmizi, 2010; Zengin, Furkan & Kutluca, 2012)( ىجحن، ٘اس١ان و١اجلى١ا ، 9009. ٍص

Zengin, Furkan & Kutluca حُىحبرا، ٠أداة دًىامُت لخّلم بشهامج ( ٘دفىا جأزحر

الُاث، ِلى   95خُث والبا،  50جدفُل الىالب في اإلاثلثاث. ُِىت البدث ج٣ىهذ مً الٍش

بُت، بِىما  ؼاس١ىامنهم  ت الخجٍش ت ا 96في اإلاجمِى ت ؼاس١ىا في اإلاجمِى لمابىت. اإلاجمِى

بُ ت المابىت بشهامج اظخخذمذ  تالخجٍش حّلمذ حُىحبرا في الذسوط، بِىما اإلاجمِى

ت.  ٝت مبىٍى ا را  أظابُْ 5البُاهاث التي حمّذ خال٥ بىٍش مً الخّلم أٌهشث أن هىاٟ ٜ٘ش

ت  بُداللت ئخفائُت لفالح اإلاجمِى في جدفُل الىالب في مىلُى اإلاثلثاث بحن  تالخجٍش

خحن  بُاإلاجمِى ت المابىت.واإلا تالخجٍش  Saha, Ayub& ، 9000ظاها، أًىب وجشمحزي )  جمِى

Tarmizi) جدفُل ، مً هاخُت أخشي، وحذوا أهه ال ًىحذ ٘ٛش رو داللت ئخفائُت في

ت الّالُت بحن اإلاجمِى بُت التي حّلمذ الىالب روي اإلاٝذسة الٙشأُت البفٍش ت الخجٍش

ت المابىت التي حّلمذ الهىذظت بذون الهىذظت معخخذمت بشهامج  حُىحبرا وبحن اإلاجمِى

داللت ئخفائُت في جدفُل الىالب  ار اٜ٘ش اٟهى ، ول٢نهم وحذوا أناظخخذام البرهامج

ت  بُت التي حّلمذ الهىذظت  اإلاىخٙمتروي اإلاٝذسة الٙشأُت البفٍش ت الخجٍش بحن اإلاجمِى
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ت المابىت التي حّلمذ الهىذظت بذون معخخذمت بشهامج  حُىحبرا وبحن اإلاجمِى

م٢ً جٙعحر الخأزحر ؤلاًجابي ال  .اظخخذامه ِلى جدفُل الىالب  حُىحبراظخخذام بشهامج ٍو

شجّهم ِلى اظخخذام الاهخشاههزا البرهامج ٌشجْ الىالب ِلى  بأن  في ِملُت حّلمهم َو

 .(Reisa, 2010) خىاط أ٠ثر في حّلمهم

اض ي وحّمُٞ هزا  اهخم الباخثىن اهخماما خاـا باظهام حُىحبرا في ٘هم الىالب الٍش

( ًفٙان الخ٢ىىلىحُا بأنها جذِم Adams & Muilenburg، 9009آدمض ومُلُيبىسٓ )الٙهم. 

ت وأدواتها التي حعاِذ الىالب ِلى ا٠دؽاٗ الّالٜاث  ئم٣اهُاتهاحّلم الىالب بعبب  البفٍش

مُٚ ال٣اجبان أن  الُت. ٍو الُاث بشهامج حُىحبرا ًم٢ً أن ًالٍش ٣ىن أداة في ـٙٗى الٍش

ت ١ىظُلت لذِم حّلم الىالب وجدعحن حّلمهم. بؽ٣ل مدذد أ٠ثر، ذ وا٠عىي  الثاهٍى باًاٍص

(9000 ،Bayazit & Aksoy ًٝىالن ئن ) ت ا ًحُىحبر اظخخذام بشهامج ذِم اإلاٙاهُم اإلابىٍى

ت الّٙلُت التي لها ِالٜت بأهٍمت ى ٌوؤلاحشائُت للذوا٥، وبهزا ٘ه عاِذ ِلى جىلُذ اإلاّ٘ش

ت.ٌاإلاّادالث، و٠زل٤  و٘ا حىه٣احا وماحهحر عاِذ ِلى بىاء همارج بُاهُت لحل مؽا١ل حبًر

(9009 ،Guncaga and Majherova ًًجادالن أن الىالب ًىىسون خُالهم الهىذس ي م )

ش ٜذساتهم الظخ٢ؽاٗ ألاؼ٣ا٥  خال٥ الّمل مْ حُىحبرا، مما ٌعاِذهم ِلى جىٍى

ٙاته ، و٠زل٤ الظخ٢ؽاٗ الفٙاث الهىذظُت اإلاجشدة مً الّىاـش الخاـت، االهىذظُت ـو

الّالٜاث بُنها ٞ ئدسا٠هم لألؼ٣ا٥ الهىذظُت و الىالب ِلى حّمُ و٠زل٤ حعاِذ حُىحبرا

 (.46)ؿ. 

الُت  الُاث حّلذ الباخثحن في التربُت الٍش أهمُت الجُىحبرا في حّلُم وحّلم الٍش

الُت مخخلٙت بىاظىت حُىحبرا ورل٤ للمشاخل  ًٝترخىن ّ٘الُاث مالئمت لخّلم مىالُْ ٍس

أٌهشوا ٠ُٚ ًم٢ً اظخخذام آخشون  (.ingerGitt  ،9009اإلاذسظُت اإلاخخلٙت )أهٍشوا مثال 

الُت الُت، مثال لخبعُي  ، ورل٤ بهزٗحُىحبرا في ّ٘الُاث ٍس ٘هم مٙاهُم ومىالُْ ٍس

الُت وجىلُذ الّالٜاث بُنها )أهٍشوا مثال   & Frenzen ،9000; Garberالّىاـش الٍش

Picking ،9000( ٖحاسبش وب٢ُُى .)١ىظُلت معاِذة لخّلم مٙاهُم  رخان حُىحبراتًٝ( 0900

الث. أهمُت  حُىحبرا في بشهامج الشظم البُاوي، اإلاُل، اإلاُل الثابذ، اإلاُل اإلاخٕحر والخدٍى
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الُاث حّلذ اإلاشبحن ًجّلىه ِىفشا مً ِىاـش جدمحر اإلاّلمحن ما ٜبل  هحّلُم وحّلم الٍش

الُاث في ١لُاث ئِذاد اإلاّلمحن )أهٍشوا  & Carterمثال  الخذمت الزًً ًخّلمىن الٍش

Ferrucci ،9009.) 

 :جيىجبراإمكاهياث 

ل ) ًم٢ً الىٍش لجُىحبرا ٠أداة راث ئم٣اهُاث مخخلٙت. ًفٚ ٍى ( Ogwel, 2009أو

 زالر ئم٣اهُاث سئِعُت لجُىحبرا:

شك: - جمثُل حبري، جمثُل هىذس ي، جمثُل ِذدي، جمثُل دًىامي وسبي بحن  أداة جمثُل ِو

 الخمثُالث.

ٞ الا٠دؽاٗ والخجشبت.أداة للىمزحت:  -  أبيُت دًىامُت، وحّلم ًِ وٍش

، والبدث الّلمي خى٥ الخّلم أداة ٠خابت: بىاء ومؽاس٠ت في اإلاىاد في اإلاجخمْ ؤلاهترهتي -

 والخّلُم باظخخذام حُىحبرا.

 هزه ؤلام٣اهُاث 
ّ
ْ حّلُمه جم٢ الُت ً اإلاّلم مً جىَى ْ الخمثُالث الٍش ًخّّشك التي وجىَى

 ، ٠ما لها والبه
ّ
الُت بؽ٣ل جم٢ ً الىالب مً مؽاس٠ت صمالئه في ئهخاحه وخّل مؽا١ل ٍس

 حماعي.

اضياثوحعلم كأداة جكىىلىجيت لخعليم  مبنى برهامج جيىجبرا   :الٍر

 ًبحن الؽ٣ل واحهت بشهامج حُىحبرا.

 
 : واجهت برهامج جيىجبرا1عكل 
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الهىذس ي وهى في الٝعم ألاًمً  -: البُاوي حُىحبرابشهامج خٝى٥ أظاظُت في  3هىاٟ 

لى،  وهى في الٝعم والحٝل الجبري وهى في الٝعم ألاظٙل،  خٝل ئدخا٥ البُاهاثوألِا

لى. لى.  ألاٌعش وألِا م٢ً هزه ألادواث جباإللا٘ت ئلى رل٤ هىاٟ أدواث بىاء هىذظُت في ألِا

ت بؽ٣ل خش، هٝىت ِلى )هٝى : أهىاُ مخخلٙت مً الىٝاهمخخلٙت مً بىاء ِىاـش هىذظُت

)معخُٝم، ؼّاُ،  ، أهىاُ مخخلٙت مً الخىىه، ئلخ(١ائىحن، هٝىت والتي هي جٝاوْ ١ائً

جدٝٞ ؼشوا مُّىا )معخُٝم ِامىدي، أهىاُ مخخلٙت مً الخىىه التي ، ٜىّت، ئلخ(

ت، ئلخ( )مملّاث بؽ٣ل خش، مملّاث مىخٍمت،  مملّاث، معخُٝم مىاص، مىفٚ صاٍو

ىاِاث، دوائش ئلخ( )دائشة مْ مش٠ض مّحن وهٝىت ِلى اإلادُي، دائشة مْ مش٠ض  وأٜىاط ٜو

ؼ٣ل مخشووي ، )ٜىْ م٣افئ، ٜىْ هاٜق، ٜىْ صائذ مىدىُاث أخشي ، وهفٚ ٜىش، ئلخ(

ت راث ُٜاط مّىى،  أو ُٜاظاث ِىاـش مْ ُٜاظاثهٝاه(،  5مْ  ت، ُٜاط )صاٍو ُٜاط صاٍو

الث، ٜىّت، ئلخ(  .ئصاخت(، دوسان، او٣ّاط) جدٍى

ش أًما أدواث جد٢م ًم٢ً للىالب أن ٌعخّملها للخًحُىحبرا بشهامج  د٢م في ِمله ٘ى

اض ي. هزه ألادوا ٤ )جم٢ً مً جدٍش٤ ؼ٣ل ِبر هٝىت والتي هي  ث هي:الٍش  ١ائًأداة جدٍش

 ئٌهاسـىذٛو  )ؼٍشي مشوس، أصساس  - أدواث جٝىُتأدواث ئدخا٥ )هق، ـىسة، ئلخ(، خش(، 

اض ي، ئلخ(،  ١ائً ئخٙاء أو أو  ١ائًأدواث جد٢م بمؽهذ الىاحهت )ج٢بحر، جفٕحر، ئخٙاء ٍس

 سمض، ئلخ(.

ل٢ترووي، و٠زل٤ ئحُىحبرا ًم٢ً مً ئٌهاس ؼباٟ حذو٥ بشهامج مهم أن هز٠ش أن  

اض ي لذي الىالب، مثال  -ؼباٟ بُاوي هىذس ي آخش، وبهزا ًىظْ مً ئم٣اهُاث الّمل الٍش

  ً جمثُالث ِذدًت حعاِذ الىالب ِلى سؤٍت حىاهب ئلاُ٘ت م٢ً مً الجذو٥ ؤلال٢ترووي 

خه بها. الُت، وبزل٤ جخّمٞ مّ٘ش  للّىاـش الٍش

 :املصادر الخكىىلىجيت التي ٌعخمذ عليها برهامج جيىجبرا

ُدؾ، ٌؽحر مان ١اساداج ماسجِى٘ى ٍش  أن( Martinovic, Karadag  & Freiman, 2010) ٘و

الُاث جذَسغ في ال٢مبُىجش ج٢ىىلىحُاث اظخخذام ًِ ٠خبذ التي ألادبُاث  ئلى جٝعم الٍش

ت الحاظىبُت ألاهٍمت اظخخذام ِلى جش٠ض أدبُاث: ٜعمحن Computerized  - CAS)  الجبًر
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Algebra Systems) مابل، مثل (Maple )ًٚودًشا (Derive)خعابُت ملُاثجٝىم بّ ي، وه 

مُت تِملُاث و  ٜس هىاٟ أدبُاث جش٠ض ِلى و  ،للىالب الىٍشي  الٙهم حعهل ِملُت  حبًر

 حُىحبرا، مثل (Dynamic Learning Systems - DLS) الذًىامُت الخّلم أهٍمتاظخخذام 

(GeoGebra)،  ١ابشي و (Cabri وهي ،)ش  الظخ٢ؽاٗ مىاظبتحّلم  بِئاث للمعخخذمحن ج٘ى

الُت اإلاٙاهُم  .بُنها والّالٜاث الٍش

مان أؼاس الباخثان ١اساداج ٍش حن اإلاز١ىسًٍ )أِاله(  ٘و مً البرامج الحاظىبُت أن الىِى

الُت  بج٠الهما ًم٢ً مً الٍش الُت اإلاٙاهُم مٍّم وجىُٙز جٍش  ٌّذا لم أنهما ئال ،الٍش

ت الحاظىبُت األهٍمت، ٘ألاهذاٗ لىٙغ ت جمىذ الجبًر  مً الّذًذ لخىُٙز ظهلت ٘ـش

الُت الحعاباث مُت اإلاهامو  الٍش ت، الٜش  ولّذ ٘ٝذ الذًىامُت الخّلم أهٍمت أما والشمٍض

الُاث والٙهم الخّلم أظالُب باخخالٗ أظاظا اإلاخّلٝت الخّلُمُت الاخخُاحاث لخلبُت ، للٍش

الُت اإلاخخلٙت وجم٢ً الىالب، بىاظىت ئم٣اهُ اث مخّذدة ولزل٤ ٘هي تهخم بالخمثُالث الٍش

الُت اإلاخخلٙت.١الجش مثال بفىسة أ٠بر بشهامج حُىحبرا ًيخمي  ، مً اظخ٢ؽاٗ الّالٜاث الٍش

ش  ت للمعخخذمحنئلى أهٍمت الخّلم الذًىامُت والتي ج٘ى الُت ١ائىاث إلوؽاء ٘ـش  مّالجت ،ٍس

ذ في مالمدها في الخُٕحر ومشاٜبت ،ال٣ائىاث هزه  للمشء ًم٢ً ،اإلاىٍىس  هزا مً .اإلاىاظب الٜى

ُت ألاوؽىت ذِمالجُىحبرا ٠أداة حّلم ج ئلى أًما ًىٍش أن  الٝذساث جىظُْوبالخالي  اإلاّ٘ش

ُت   .اظخ٢ؽاُ٘ت محزاثو  مخّذدة بُاهاث باظخٕال٥ لهم العماح وٍشٞ ًِ للمعخخذمحن اإلاّ٘ش

حنل ٠م٢ملحُىحبرا  ًىٍش ئلى بشهامجهىاٟ مً  ٞ ئلى أن  أِاله ٢ال الىِى وأهه في الىٍش

الزي و  0، ٠ما في ؼ٣ل (Intelligent Tutoring System - ITS) مىٍىمت حّلُم ر٠ُت٣ىن ً

ُدؾ،مفذسه  مان ١اساداج ماسجِى٘ى ٍش  .((Martinovic, Karadag  & Freiman, 2010  ٘و

 
اضيت الحاصىبيت البرامج بين جيىجبرا مكان: 2 عكل  الٍر
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خ برهامج جيىجبرا  :وجطىره جاٍر

 ،(Markus Hohenwarter) هىهىىاسجش ماس١ىط ٜبل مً 2002 ظىت في حُىحبرا بشهامج أوش ئ

هزه الخدعِىاث جٍهش مً . ٜذسجهو  ؼ٣له في ٠بحرا جدعىا ؽهذٌ ىوه و٥ ألا  ـذاسهئ مىزو 

ٙاتها والخدعِىاث التي وشأث ِليها، ٠ما في  0ئـذاس ئلى آخش، والجذو٥  ذاساث ـو ًبحن ؤلـا

ُدؾ، مان ١اساداج ماسجِى٘ى ٍش  .(0202) ٘و

 : جيىجبرا في مرآة الخحضيىاث1 جذول 

 
ال٣ائىاث اإلاخاخت: هٝىت، مخجه، معخُٝم،  -

ت، ِذد.   مخشوه، صاٍو

جمخل٤ "هٍشة هىذظُت" مُّىت بجاهب لىخت  -

 الجبر.

 سة.أوؽاءاث بىاظىت الٙجبجى ؤلا -

ت مدذدة مً  -  وامش لىخت اإلاٙاجُذ. أ٘يها مجمِى

شة باللٕخحن ؤلا  - ت وألاإلااهُت.مخ٘ى  هجلحًز

 

 
ال٣ائىاث اإلاخاخت: هٝىت، مخجه، معخُٝم،  -

ت، ِذد.   مخشوه، صاٍو

الث(  - جش٠ض ِلى الهىذظت )بما في رل٤ الخدٍى

والهىذظت الخدلُلُت )بما في رل٤ هىذظت 

 اإلاخشووُاث واإلاخجهاث(.

ُُٙت خعابُت مدذودة. -  ٌو

 (.if أمشا )بما في رل٤ دالت اإلاىىٞ 43 جدُذ -

شة باإل  - ت وألاإلااهُت.مخ٘ى  هجلحًز

 
ال٣ائىاث مىٍمت بدعب أهىاِها: الىٝاه،  -

 .اإلاعخُٝماث، اإلاملّاث

 .الجذاو٥ جدُذ 

شلها. الٝذسة ِلى جىٍُم البُاهاث ؤلا  -  خفائُت ِو
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ُُٙت الحعاب )خعاب اإلاعاخت،  - ض ٌو حٍّض

ٕشاإلاجمُى  ، هٝىت الالخىاء، الجزس، ألـا

 اإلاخىالُاث...(

 : اإلاعاخت، الاهدىاء.مثل حذًذة وامشأ -

 أمش. 85جدُذ  -

شة ب -  لٕت. 39 ـمخ٘ى

اث واإلادذداث. -  حّمل مْ اإلافٙ٘ى

 ئدساج، الحذًً، ري أوامش حذًذة مثل: مّامل -

 جبذًل. ٢ِغ، -

شة ب -  .لٕت 39 مخ٘ى

Geogebra 4 

 
ٌعهل ِملُت مؽاس٠ت اإلالٙاث ِبر ؤلاهترهذ  -

 .(file   –)مً ٜائمت اإلالٙاث

ظٝاه، سظم ئاإلاعخخذم: حش و  واحهت -

ى٥   .مىٍىسي وظهىلت الـى

أدواث حذًذة: جدلُل البُاهاث، آلت خاظبت  -

 .لالخخما٥، ٘اخق دوا٥

 .وسخ ولفٞ، مؽهذان للشظم البُاوي -

  .أداة هفُت مدعىت، ِشك مّادالث أ٘مل -

 .ملء بالٙٝغ والفىس  اخخُاساث -

خش٠ت هٝاه ِلى خىىه، نهاًاث دًىام٢ُُت  -

 .اإلاداوس لؽشائي اإلاشوس و 

  .أصساس، مشبّاث ئدخا٥، بشمجت -

 .مخدش٠ت Gif ـىس  الخفذًش ئلى -

 .لٕت 50 -

Geogebra 5 ُٜذ الخجشبت 

 

 ميؽىس، مجا٥، ِشك أمام. ئوؽاءأدواث حذًذة:  

بّاد )هٝاه، خىىه، مخجهاث، ١ائىاث زالزُت ألا

 .دوائش، مملّاث(

 أوامش جذِم ١ائىاث زالزُت ألابّاد.

هاس هٝاه الخٝاوْ  أوامش حذًذة مثل: جٝاوْ )إٌل

 لل٣ائىاث اإلاخخلٙت(.
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اضياث فىائذ اصخخذام جيىجبراميزاث و   :في حعلم وحعليم الٍر

الُاث الخٙذ  لٙىائذ بشهامج الجُىحبرا ٠أداة الباخثىن في دوس الخ٢ىىلىحُا في جشبُت الٍش

الُاث.  ل أدهاه بّن هزه الٙىائذ.جىحذ حّلم للٍش ٤ُ ، (Ogwel، 2009) أوحٍى د٣ً٘ى

(Diković, 2009( ، و( ٠2009شاداٟ وما٠ذوحا٥b ،2009a ،Karadag & McDougall  )  

الُاث.بشهامج الٙىائذ الخالُت الظخخذام  او ر٠ش   حُىحبرا في حّلم الٍش

  .ً مهاساث الخ٢ٙحر الّالُتًدّع  .0

الُت. .9  ًم٢ً مً جفّىس الّىاـش الٍش

الُت بؽ٣ل دًىام٣ُي.ٌعاِذ ِلى جمثُل الّىاـش  .3  والّالٜاث الٍش

الُت اإلاخخلٙت. .4  ٌعاِذ اإلاخّلم ِلى الشبي بحن الخمثُالث الٍش

الُتً .5  .ِبر الا٠دؽاٗ والخجشبت م٢ً مً حّمُم الّالٜاث الٍش

الُت التي ٌعخىُْ الىالب اظخ٢ؽا٘ها، مثال الذوا٥  .6 ًىظْ مً مذي الّىاـش الٍش

 ـٙاتها.ت التي ًم٢ً للىالب الخّٗش ِلى ٙاإلاخخل

ا ِىذما ًشي اإلاخّلم ٌ .7 عاِذ في خلٞ مىاٜٚ ًشي بها الىالب لشوسة الخّلم، وخفـى

 خلها بىاظىت حُىحبرا.حّذد الخىبُٝاث الحُاجُت التي ًم٢ً 

الخّلُم بعبب ظهىلت اظخخذامها وألهه في  الخ٢ىىلىحُا دمج ِلى اإلاّلمحن دٙضً .8

 .حّلُمه بىاظىت هزا الاظخخذام ٌعخىُْ أن ًىُى اظالُب

اضيت باصخخذام الجيىجبرا  :فعالياث وجطبيقاث ٍر

الُت مخخلٙت ًم٢ً الُٝام بها باظخخذام بشهامج  أدهاه هفٚ ّ٘الُاث وجىبُٝاث ٍس

ا اإلاشخلت  ذادًت. الابخذائُتحُىحبرا في مشاخل الخّلُم اإلاخخلٙت وخفـى  واإلاشخلت ؤلِا

 جيىجبرا والخعاٍرف البذًلت:

ُت الجُىحبرا بشهامج اظخخذام ًم٢ً  في البذًلت الخّاٍسٚ ألهمُت باليعبت الىالب لخِى

الُاث  إلافىلح باليعبت أدهاه رل٤ هّٙل خاؿ، بؽ٣ل الهىذظت وفي ِام بؽ٣ل الٍش

 . اإلاثلث
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ٝت حُىحبرا بمعاِذة مثلث بىاء أوال الىالب مً هىلب ذون  التي بالىٍش  ًِ ووعألهم ًٍش

ٝت خعب اإلاثلث حٍّشٚ ٙاث التي ً ًبحن 9حذو٥ . اخخاسوها التي الىٍش ن أ م٢ًالخٍّش

ل لها مْ الىالب بّذ هٝاػ ـٙي في ١ل خالت مً خاالث بىاء مثلث خعب حُىحبرا.  هخـى

فاث املثلث 2جذول   على العمل في جيىجبرا باالعخماد: حعٍر

ف الخيار  الخعٍر

 

 .ألاُل زالزت رو مملْ ىه اإلاثلث

 

 ازيخحنأي  ج٣ىن  ، ال معخُٝمت ٜىْ زالر ًِ الىاجج الؽ٣ل هى اإلاثلث

 .الخالُت الٝىّت نهاًت هي منها ١ل بذاًت ِلى اظخٝامت واخذة، منها

    زم   

هٝاه في اإلاعخىي لِعذ ِلى  3هى الؽ٣ل الىاجج ًِ  اإلاثلث

 اظخٝامت واخذة والٝىْ التي جفل بُنها.

 جيىجبرا وصفاث ألاعكال:

ًم٢ىىا أًما أن هخّٗش ِلى ـٙاث ألاؼ٣ا٥ مً الخُاساث اإلاخخلٙت لشظمها. مثال 

ل لها مْ  التي مً اإلام٢ً اناإلاخخلٙت  الفٙاثًبحن  3باليعبت للذائشة، الجذو٥  هخـى

 خعب الخُاس اإلاخخاس.الىالب 

 على العمل في جيىجبرا باالعخماد: صفاث الذائرة 3جذول 

 الصفت الخيار

 
الذائشة جخدذد بىٝىخحن ِلى اإلاعخىي، بدُث جثبذ 

 هما وجخدٟش الثاهُت خىلها بىٙغ البّذ.ائخذ

 
جخدذد بىٝىت زابخت ِلى اإلاعخىي وهٝاه الذائشة 

 جبّذ ِنها هٙغ البّذ.

 
 ثالر هٝاه في اإلاعخىي.جخدذد بالذائشة 
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 بىاء مثلث مدضاوي ألاضالع:

  :ئِذاد

ت الىا٘زة باخٙاء ظىٝىم  ِلى هىٝش اإلاداوس، إلخٙاء. لها بداحت لعىا ألهىا واإلاداوس  الجبًر

ىذها الٝىائم ؼٍشي في "View –"الّشك  ٜائمت "، Axes -"مداوس  ؤلام٣اهُت ِلى هىٝش ِو

ت الىا٘زة وإلخٙاء ت  "الىا٘زة ؤلام٣اهُت ِلى زم "الّشك" ِلى هىٝش الجبًر  ".Algebra -الجبًر

ٝخحن ٝت  4. حذو٥ ًم٢ً بىاء مثلث مدعاوي ألالاُل باظخخذام حُىحبرا بىٍش ًبحن الىٍش

 .التي حّخمذ حٍّشٚ اإلاثلث ِلى أهه مملْ مىخٍم ألاولى

 خطىاث إوغاء مثلث كمضلع مىخظم : 4 جذول 

 العمليت الخيار الخطىة

0 

 

 .هخخاس الٝائمت "مملّاث"

9 

 

 .هخخاس ألامش "مملْ مىخٍم"

3 

 

٠ّذد الىٝاه للمملْ. ًيخج  3هشظم هٝىخحن وه٢خب 

.  مثلث مدعاوي ألالاُل

ٝت الثاهُت 5حذو٥  خمادالتي حّخمذ ئوؽاء اإلاثلث  ًبحن الىٍش ِلى الٙشحاس وخا٘ت  بااِل

 اإلاعىشة.

 على إلاوغاءاث الهىذصيت باالعخماد: خطىاث إوغاء مثلث مدضاوي ألاضالع 5 جذول 

 العمليت الخيار الخطىة

 سظم أخذ ألاُل اإلاثلث:

0 

 

 ".معخُٝماثهخخاس الٝائمت "

9 

 

 هخخاس ألامش "ٜىّت معخُٝمت".

3 
 

هىٝش ِلى م٣اهحن مخخلٙحن في لىخت الشظم إلوؽاء 

 .ABالٝىّت 
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ً بىاظىت ئوؽاء دوائش هفٚ  ٜىشها ٌعاوي وى٥ للْ اإلاثلث: سظم الملّحن آلاخٍش

4 

 

ىاِاث".  هخخاس الٝائمت "دوائش وأٜىاط ٜو

5 

 

 هخخاس ألامش "دائشة مْ مش٠ض مً خال٥ هٝىت".

6 

 

ىدفل ، B٘وبّذها ِلى الىٝىت  Aهىٝش ِلى الىٝىت 

، AB، وهفٚ ٜىشها Aمش٠ضها الىٝىت ِلى دائشة 

 .٠ما في الشظم

7 

 

ىاِاث".  هخخاس الٝائمت "دوائش وأٜىاط ٜو

8 

 

 هخخاس ألامش "دائشة مْ مش٠ض مً خال٥ هٝىت".

9 

 

)أخذ سؤوط اإلاثلث(،  Bهيش ئ دائشة مش٠ضها الىٝىت 

 .Aوجمش مً الىٝىت 

 سأط اإلاثلث الثالث: حُّحن

00 

 

 هخخاس الٝائمت "هٝاه".

00 

 

  ".١ائىحنهخخاس ألامش "هٝىت جٝاوْ 

09 

 

الذائشة ألاولى زم ِلى الذائشة الثاهُت، ٘خٍهش هىٝش ِلى 

 .D و C . في الشظم همالذًىا هٝىخا جٝاوْ الذائشجحن

:سظم اإلاثلث مدعاوي   ألالاُل

03 

 

 هخخاس الٝائمت "معخُٝماث".
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04 

 
 هخخاس ألامش "ٜىّت معخُٝمت".

05 

 

وئخذي  ، زم بحن ١ل منهماBو  Aهفل بحن الىٝىخحن 

.Dأو  Cالىٝىخحن  في  ، لُيخج مثلث مدعاوي ألالاُل

 .ABCالشظم هى اإلاثلث 

 ئخٙاء الّىاـش ٔحر اإلاىلىبت

06 

 

٤". هخخاس  ذ أن  ال٣ائًهخخاس الٝائمت "جدٍش الزي ال هٍش

. هىٝش ١ائًًٍهش في الشظم العابٞ. هىٝش ِلى ١ل 

ه٢زا ًخخٙي ". ال٣ائًبالٙأسة ِلى الُمحن وهخخاس "أٌهش 

 ث١ل الّىاـش الضائذة ًبٝى اإلاثل ئخٙاء. بّذ ال٣ائً

 .دعاوي ألالاُلاإلا

 :٘دق

ًم٢ً ُٜاط ًم٢ً للىالب أن ًٙدفىا مضاًا اإلاثلث بىاظىت ُٜاط ألالِه وصواًاه. 

ت"  م٢ً مً الٝائمت "ُٜاظاث"  الضواًا بىاظىت ألامش "ُٜاط صاٍو . ٍو

 مً هٙغ الٝائمت. ُٜاط ألالاُل بىاظىت ألامش "ُٜاط ٜىّت" 

 وبشهان: بدث

اض ي أن اإلاثلث الزي خفلىا ِلُه مدعاوي  ًم٢ً أن هىلب مً الىالب البرهىت بؽ٣ل ٍس

.  ألالاُل

ٝت ألاولى  ٝخحن. الىٍش مالخٍت: سأًىا أهه ًم٢ً سظم مثلث مدعاوي ألالاُل بجُىحبرا بىٍش

ٝت الثاهُت  3جبحن حٍّشٚ مثلث مدعاوي ألالاُل ٠مملْ مىخٍم له  سؤوط، أما الىٍش

ؽاٗ البىاء الهىذس ي و٠ُُٙت اظخخذامه في بىاء أؼ٣ا٥ هىذظُت ٘خإدي بالىالب ئلى ا٠د

 راث ـٙاث خاـت.
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 بىاء مربع:

 أداة معخخذمحن واإلاعىشة، الٙشحاس بىاظىت البىاء ِملُت بمدا١اة ظىٝىم اإلاثا٥ هزا في

ت مضخقيماث بىاء داةأ ،دائرة بىاء  ال٢ٙشة. مشبْ إلوؽاء مخعامذة مضخقيماث بىاء وأداة مخىاٍز

 خىىه باوؽاء هٝىم زم ،AB ٜىشها هفٚ دائشة باوؽاء ظىٝىم هىاأ يه بىائىا ِملُت في

ت  . اإلاشبْ بىاء، وبزل٤ ًخم الٝىش لىفٚ ومّامذة مىاٍص

 هٍشوا الخدمحر لبىاء مثلث مدعاوي ألالاُلا: ئِذاد

 .6خىىاث البىاء مبِىت في الجذو٥ 

 مربع باالعخماد على إلاوغاءاث الهىذصيت : خطىاث بىاء6 جذول 

 العمليت الخيار الخطىة

لاُل اإلاشبْ:
 
 سظم أخذ أ

0 

 

 هخخاس الٝائمت "معخُٝماث".

9 

 
 هخخاس ألامش "ٜىّت معخُٝمت".

3 

 
هىٝش ِلى م٣اهحن مخخلٙحن في لىخت الشظم إلوؽاء الٝىّت 

AB. 

 سظم للْ آخش للمشبْ مّامذ للملْ ألاو٥:

4 

 

ىاِاث".  هخخاس الٝائمت "دوائش وأٜىاط ٜو

5 

 

 هخخاس ألامش "دائشة مْ مش٠ض مً خال٥ هٝىت".

6 

 

ىدفل ِلى ، B٘وبّذها ِلى الىٝىت  Aهىٝش ِلى الىٝىت 

٠ما في ، AB، وهفٚ ٜىشها Aمش٠ضها الىٝىت دائشة 

 .الشظم
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7 

 

 هخخاس الٝائمت  "معخُٝماث راث ـٙت خاـت".

8 

 

 ".ماس في هٝىت هخخاس ألامش "معخُٝم ِمىدي

9 

 

  .Aختى الىٝىت ه هدش٠ ، ٍُ٘هش ِمىدABهخخاس الٝىّت 

 حُّحن سأط اإلاشبْ الثالث:

00 

 

 هخخاس الٝائمت "هٝاه".

00 

 

 ". ١ائىحنهخخاس ألامش "هٝىت جٝاوْ 

09 

 

٘خٍهش هٝىخا هىٝش ِلى الذائشة زم ِلى اإلاعخُٝم اإلاّامذ 

 و C في الشظم هما جٝاوْ الذائشة مْ اإلاعخُٝم اإلاّامذ.

D. 

 سظم الملّحن الثالث والشابْ للمشبْ:

03 

 

 "معخُٝماث راث ـٙت خاـت". هخخاس الٝائمت

04 

 

" مً الٝائمت ماس في هٝىت هخخاس ألامش "معخُٝم مىاصي 

 أِاله.

05 

 

. ًيخج Dزم هىٝش ِلى الىٝىت  ABهىٝش ِلى الٝىّت 

، ٠ما في Dماس في الىٝىت  ABخُٝم مىاصي للٝىّت عم

 الشظم.
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06 

 
 ألامش "معخُٝم مىاصي ماس في هٝىت" مً الٝائمتهخخاس 

 "معخُٝماث راث ـٙت خاـت".

07 

 

 

ا للٝىّت   .Bمش في الىٝىت ٍو  ADهيش ئ معخُٝما مىاٍص

 حُّحن سأط اإلاشبْ الشابْ:

08 

 

 هخخاس الٝائمت "هٝاه".

09 

 

 ". ١ائىحنهخخاس ألامش "هٝىت جٝاوْ 

90 

 

، 07و  05اإلاعخُٝمحن اإلايؽأًً في الخىىجحن هىٝش ِلى 

 .Eي الىٝىت . في الشظم ه٘خٍهش هٝىت جٝاوّهما

 حُّحن اإلاشبْ:

90 

 

 هخخاس ألامش "ٜىّت معخُٝمت".

 

 

، وبحن Dو  E، و بحن الىٝىخحن Eو  Bهفل بحن الىٝىخحن 

 .Aو  Dالىٝىخحن 

 الّىاـش ٔحر اإلاىلىبت ئخٙاء

99 

 

٤". هخخاس  ذ أن  ال٣ائًهخخاس الٝائمت "جدٍش الزي ال هٍش

. هىٝش بالٙأسة ١ائًًٍهش في الشظم العابٞ. هىٝش ِلى ١ل 

. ال٣ائً". ه٢زا ًخخٙي ال٣ائًِلى الُمحن وهخخاس "أٌهش 

 ١ل الّىاـش الضائذة ًبٝى اإلاشبْ. ئخٙاءبّذ 
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 :٘دق

ًم٢ً للىالب أن ًٙدفىا مضاًا الؽ٣ل الىاجج بىاظىت ُٜاط ألالِه وصواًاه. ًم٢ً 

ت"  م٢ً مً الٝائمت "ُٜاظاث"  ُٜاط الضواًا بىاظىت ألامش "ُٜاط صاٍو . ٍو

 مً هٙغ الٝائمت. ُٜاط ألالاُل بىاظىت ألامش "ُٜاط ٜىّت" 

 وبشهان: بدث

اض ي أن الؽ٣ل الشباعي الزي خفلىا ِلُه هى  ًم٢ً أن هىلب مً الىالب البرهىت بؽ٣ل ٍس

 مشبْ.

التي سظمىا بها  ًم٢ىىا سظم اإلاشبْ بىٛش بىائُت أخشي، مثال بذال مً الخىىة ألاخحرة: مالخٍت

ا للمعخُٝم   .Bفي الىٝىت  ABُٝم ِمىدي ِلى اإلاعخُٝم خًم٢ىىا سظم مع ADمىاٍص

 صفاث املخىصطاث في املثلث:

  ً  هٝىت في جلخٝي اإلاخىظىاث نأهذ٘ه أن ًشي الىالب  اإلاثا٥ هزابجى في ألابلذ الزي 

 .الشأط حهت مً ٠برألا الٝعم نأ دُثب ،0:0 بيعبت اإلاخىظىاث الىٝىت هزه جٝعمو  ،واخذة

لبىاء اإلاخىظي جىحُه الىالب اإلاثلث و  مخىظىحن مً مخىظىاث ًم٢ً للمّلم أن ًبجي

الُت ،الثالث  . اإلاالئمت زم ا٠دؽاٗ الّالٜاث الٍش

ٝت ألابلذهيش ئ   .7اإلابِىت في الجذو٥  بالىٍش

 وجحذًذ هقطت الخقائها : بىاء مخىصطاث في املثلث7 جذول 

 العمليت الخيار الخطىة

 :سظم مثلث

0 

 
 هخخاس الٝائمت "مملّاث".

9 

 
 ".مملْهخخاس ألامش "



اضياث  جيىجبرا في صف الٍر

 21 ـٙدت ،(2012) 16 ، الّذدحامّت

3 

 

لخدذًذ في لىح الشظم مخخلٙت هىٝش ِلى زالزت أم٢ىت 

أوؽأهاه ورل٤  سأطزم هىٝش ِلى أو٥ سؤوط اإلاثلث، 

 إلوؽاء مثلث ٠ما في الشظم.

 أ:ألاُل اإلاثلث اإلايؽ مىخفٙاث ىخحن مً هٝاههٝ جدذًذ

4 

 

 هخخاس الٝائمت "هٝاه".

5 

 
 ".مىخفٚ أو مش٠ضهخخاس ألامش "

 

 

مً ألاُل اإلاثلث ٘ىدفل ِلى الؽ٣ل  ازىحنهىٝش ِلى 

 الزي ًٍهش في الشظم.

  اإلاثلث مخىظىاثازىحن مً سظم 
 
 :يؽأاإلا

6 

 

 .هخخاس الٝائمت "معخُٝماث"

7 

 

 .هخخاس ألامش "ٜىّت معخُٝمت مدذدة بىٝىخحن"

8 

 

وهٝىت الىظي للملْ الزي  A هفل بحن سأط اإلاثلث

ورل٤ بىاظىت الىٝش ِلى اخذي  ،(E)الىٝىت   ًٝابله

هٙغ الّملُت . الىٝىخحن زم الىٝش ِلى الىٝىت ألاخشي 

 هدفل ِلى الؽ٣ل اإلابحن في الشظم.. Cباليعبت للشأط 

 :هٝىت الخٝاء اإلاخىظىحن جدذًذ

9 

 

 "هٝاه".هخخاس الٝائمت 

00 

 
 ". ١ائىحنهخخاس ألامش "هٝىت جٝاوْ 

00 

 

٘خٍهش  AEزم ِلى اإلاخىظي  CDهىٝش ِلى اإلاخىظي 

 .(Fالىٝىت )هٝىت جٝاوّهما في الشظم 
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 :وبشهان بدث

 هٝىت في جلخٝي تالثالز اإلاخىظىاث ٢ًدؽٚ الىالب أن أن و٥ ألا  :هىاٟ هذ٘ان للبدث

 . 2:1 بيعبت اإلاخىظىاث جٝعم الىٝىت هزه ٢ًدؽٙىا أن نأ والثاوي واخذة

  .بدث وبشهان أّوالن: اإلاخىظىاث الثالزت في اإلاثلث جلخٝي في هٝىت واخذة

مارا ظُدذر باِخٝاد٠م ِىذ سظم  ؟في أي هٝىت الخٝى اإلاخىظىان في الشظم: وعأ٥

 اإلاخىظي الثالث؟ هل ظُمش مً هٙغ الىٝىت؟ 

 مً ٜىّت باوؽاء ورل٤ خحرألا  اإلاخىظي شظمه ،اإلاخخلٙت الىٍش وحهاثألا٣٘اس و  هٝاػ بّذ

 (. G  الىٝىتهي  3 )في ؼ٣ل AC لملْا مىخفٚ لىئ لمثلثل B شأطال

 
 املخىصطاث في مثلث الخقاء: 3عكل 

: ِلى مارا خفلخم؟ هل باِخٝاد٠م أن الخٝاء اإلاخىظىاث في هٝىت واخذة ًٝخفش وعأ٥

هىلب مً الىالب أن  .أخشي ٘ٝي ِلى اإلاثلث الزي هدً بفذده؟ لىٙدق مْ مثلثاث 

مشجّحن  ،"هالخَ؟ مارا" وعأ٥ .مخخلٙت مثلثاث هىاُأ ِلى لُدفلىا اإلاثلث سؤوط ًدش١ىا

ل مّهم   ئلى الخّمُم.اإلاىاٜؽت والخٙعحر، زم هخـى

م٢ً أن ه الّالٜتزفي مشخلت حّلُمُت أِلى ًم٢ً أن هىلب مً الىالب بشهاها له ، ٍو

 اإلاىحىدة في ال٢خب الخّلُمُت. "ظُٙا"مبرهىت هشؼذهم ئلى 

 .: محزاث هٝىت الخٝاء اإلاخىظىاث في اإلاثلثجالُان وبشهان بدث

  ."اإلاخىظىاث؟ الخٝاء هٝىت محزاث هي ما" لعإا٥ا هىشح

حُىحبرا )أمش ٠خابت  في مىحىدة أوامشزالزت  الٍاهشة هزه اظخ٢ؽاٗ ِلى أن ٌعاِذهاًم٢ً 

:وى٥ ٜىّت وأمش الٝعمت( ئًجادأمش هق،   
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"The ratio between the sections of the Median ---= Segment --/ Segment --

="+Segment[,] / + Segment[,] 

 .هزه ألاوامش مٙفلت أدهاه

 ألامش ألاو٥ هى أمش ٠خابت هق:

"The ratio between the sections of the Median ---= Segment --/ Segment --=" 

 [,]Segment+ألامش الثاوي هى أمش ئًجاد وى٥ ٜىّت: 

باليعبت ل٣ل واخذ مً  ؤلادخا٥ ؼٍشي في ألامشه٢خب هزا ألامش الثالث هى أمش الٝعمت: 

 ه٢خب : AEمثال باليعبت للمخىظي . اإلاخىظىاث الثالزت

"The ratio between the sections of the Median AE = Segment AF/ Segment FE 

="+Segment[A,F] / + Segment[F,E] 

ت في ؼٍشي ؤلادخا٥ جٍهش الجمل تل٣ل مً اإلاخىظىاث الثالزِىذ ٠خابت هزه ألاوامش 

  في الحٝل البُاوي.ل٣ل مخىظي  وهدُجت الٝعمت

، "؟ هالخَ مارا:"وعأ٥ .مخخلٙت مثلثاث هىاُأ ِلى هدفل ل٣ي اإلاثلث سؤوط بخدٍش٤ هٝىم

ل مّهم ئلى الخّمُم.امشجّحن اإلاى  ٜؽت والخٙعحر، ختى هخـى

ًم٢ً ؤلاؼاسة أًما ئلى أن الحٝل الجبري في البرمجُت ًم٢ً أن ٌعاِذها في ا٠دؽاٗ 

هزه الّالٜت )ئلا٘ت لحٝل ئدخا٥ البُاهاث اإلاىحىد أِاله(، ورل٤ مً خال٥ ئدساج حذو٥ 

نها geogebraمالئم )في  ُام الىالب بالُٝاظاث اإلاخّلٝت بأحضاء اإلاخىظىاث ومً زم جذٍو ( ٜو

٤ سؤوط اإلاثلث  في الجذو٥ اإلاالئم وا٠دؽاٗ الّالٜت ومً زم الخّمُم مً خال٥ جدٍش

 ومالخٍت ما ًىشأ ِلى اإلاّىُاث في الجذو٥.

 لهزه بشهاها الخالمُز مً لىىلب هيخٝل .الا٠دؽاٗ ِملُت مً اهتهُىاه٣ىن ٜذ  وه٢زا

الُت الّالٜت   .الٍش

  :تالثالث مخىصطاجه ُعلمذ ارا فقط مضطرة وحافت فرجار بىاصطت مثلث بىاء

ٙىهٗى - ٘اهلبحٓر ِخماد ِلىباال ) ع٣ا ووٍش  & Fahlberg-Stojanovska)) ظخىحاه٘ى

Trifunov, 2010)  
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 يعخخذم، وظاإلاثلث في اإلاخىظىاث ٥ مً الّالٜاث العابٝت خى  الاظخٙادةهىا ًم٢ً 

ذ :هي عألتاإلا للمثلث اإلاىلىب. بؽ٣ل مدذد، بىاء ٠أداة حُىحبرابشهامج   مثلثا هبجي أن هٍش

لمذ ارا ٘ٝي، معىشة خا٘تو  ٘شحاس بىاظىت  (. ta,tb,tc) تالثالز مخىظىاجه ىالذً ِ 

 سأط مً الخاسج اإلاعخُٝم هى)  اإلاخىظي حٍّشٚ ِلى ىابىائ في ّخمذظى٠ما ٜلىا ظابٝا، 

لى( اإلاٝابل الملْ مىخفٚ لىئ اإلاثلث  هٝىت في جلخٝي اإلاثلث في اإلاخىظىاث نأ خُٝٝت ِو

 .(4هٍشوا الؽ٣ل )ا الشأط حهت مً 9:0 بيعبت اإلاخىظىاث جٝعم( T) واخذة

 

 

 

                      

 املخىصطاث في املثلث ووضب أجساء كل منها عىذ هقطت  الخقائها الخقاء :4 عكل

 وخا٘ت ٘شحاسا معخخذمحن ٜىّت هثلث ٠ُٚ وّٗش ألن بداحت هدً اإلاثلث هزا بىاء حلأ مً

ٝت مٙفلت في الخىىاث الخالُت، ِلى ٘شك أن الٝىّت هي  .٘ٝي معىشة  .ABهزه الىٍش

 مً الىٝىت  Aهٝىم بشظم خي مائل مً الىٝىت  -
ً
 (.B)بالىبْ ًم٢ىىا البذء أًما

، زم هشظم Aهٙخذ الٙشحاس ٘خدت مىاظبت وهٝىم بىلْ سأط الٙشحاس ِلى الىٝىت  -

 ؼ٣ل الخالي:، ٠ما في Cٜىًظا ًخٝاوْ مْ الخي اإلاائل، وهدذد هٝىت الخٝاوْ 

 
 إضافي مضخقيم على معين بطىل  قطعت اخخيار – قطعت جثليث: 5 عكل

بٝاء ٘خدت ئمْ الحشؿ ِلى  ،خشآوهيش ئ ٜىظا  C ىٝىتِلى السأط الٙشحاس  همْ -

الٙشحاس دون حُٕحر، زم هدذد هٝىت جٝاوْ هزا الٝىط مْ الخي اإلاائل. ه٢شس هزه 

 : 6ؼ٣ل ، ٠ما في أخشي الّملُت مشة 
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 قطع مخخاليت بىفط الطىل على املضخقيم إلاضافي 3إوغاء : 6 عكل

 .Bالى الىٝىت   Eمً الىٝىت  ٜىّتهشظم  -

ا للخي  - ا   Dمً الىٝىت  BEهشظم مىاٍص ، )ًم٢ى٤ الذخى٥ Cمً الىٝىت خش آومىاٍص

الُاث اإلاٙخىح إلا ْ "مفذس الٍش لشؤٍت خىىاث اوؽاء ( Math Open Reference –ٜى

 :7ؼ٣ل ، ٠ما في خي مىاصي بىاظىت ٘شحاس وخا٘ت معىشة(

 
اث بهذف جثليث القطعت ألاصليت7 عكل  : رصم مىاٍز

 (.اإلاثلثاث حؽابه - جالِغ خعب) زالرأ لىئ الٝىّت ٜعمىا ٜذ ه٣ىن  ه٢زا

 :بذاًت البىاء بىاظىت حُىحبرا

 ئلى( وهٝىم بخٝعُمها ta,tb,tcفي بشهامج الجُىحبرا هٝىم باوؽاء زالر ٜىْ معخُٝمت ) -

ٝت التي ر٠شث أِاله ذ الُٝام به. 8. ؼ٣ل أزالر بالىٍش  ًفٚ ما هٍش

 

 

                      

 : جثليث مخىصطاث املثلث8 عكل

خا٘ت بىاظىت ٘شحاس و سظم هٝىت الخٝاء مخىظىاجه بشظم أخذ سؤوط اإلاثلث و هبذأ 

 .اإلاالئمت خىىاثالًبحن  8الجذو٥ الجُىحبرا. باظخخذام معىشة 

حافت فرجار و بىاصطت رصم أحذ رؤوش املثلث ورصم هقطت الخقاء مخىصطاجه : 8 جذول 

 الجيىجبرا. ، مضخخذمينمضطرة
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 العمليت الخيار الخطىة

  A)أخذ سؤوط اإلاثلث )الشأط سظم 

0 

 
 هخخاس الٝائمت "هٝاه".

9 

 
  هخخاس ألامش "هٝىت حذًذة".

 )أخذ سؤوط اإلاثلث(. Aهشظم بىاظىتها الىٝىت 

 . Tىٝىتال :لخٝاء اإلاخىظىاثسظم هٝىت ا

 . taوهفٚ ٜىشها ٌعاوي زلثي  Aهي هٝىت جْٝ ِلى مدُي الذائشة التي مش٠ضها  Tالخٍىا أن 

3 

 
 .هخخاس الٝائمت "دوائش"

4 
 

 .هخخاس ألامش "٘شحاس"

5 

 

)اإلاخىظي  taو هفٚ ٜىشها زلثا  Aهشظم دائشة مش٠ضها 

ٌعش ألا ىٗشِلى ال ىٝش بال ورل٤ (،Aالخاسج مً الشاط 

ًِ  taالىٝىت التي جبّذ بمٝذاس زلثي ِلى و  taللٝىّت 

  .Aِلى الىٝىت  ىٝش ، زم هالىٗش ألاٌعش

6 

 
 هخخاس الٝائمت "هٝاه".

7 

 
 هخخاس ألامش "هٝىت حذًذة".

8 

 

هٝىت مً الىٝاه ، ًم٢ً أن ج٣ىن أي Tهشظم الىٝىت 

 الىاّٜت ِلى مدُي الذائشة.

 :(BCالملْ  ئلى Aزلثي اإلاخىظي الخاسج مً الىٝىت  وىلها ٌعاوي ) ATٜىّت معخُٝمت ئوؽاء 

00 

 
 .هخخاس الٝائمت "معخُٝماث"

00 

 
 .معخُٝمت مدذدة بىٝىخحن" هخخاس ألامش "ٜىّت
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09 

 

 .Tالىٝىت زم ِلى  Aِلى مش٠ض الذائشة  هىٝش 

 

 مخأ٠ذًً ه٣ىن  بدُث( وظي هٝاه أو سؤوط) أخشي  ِىاـش وؽاءئ ًم٢ىىا ال اإلاشخلت هزه في

خىىة  .بىاظىت الجُىحبرا اظخ٢ؽاٗ ّملُتب هبذأ لزل٤ اإلاثلث، في وؽاءؤلا هزا صحت مً

ت  ًشي  9حذو٥  . A الىٝىت مً مشً للمثلث مخدٟشللْ  هي ئوؽاء  اإلاشخلت هزه فيلشوٍس

، باإللا٘ت ئلى خىىاث جدذًذ سأط زان للمثلث مىحىد ِلى للّه لُٝام بزل٤اخىىاث 

 .وجدذًذ مىخفٚ الملْ

 مخحرك ملثلث معروف أحذ رؤوصه وهقطت الخقاء مخىصطاجه ضلع: إوغاء 9 جذول 

 ضلعالوجحذًذ رأصه الثاوي ومىخصف 

 العمليت الخيار الخطىة

 .Eومً هٝىت خشة  )أخذ سؤوط اإلاثلث( Aمش مً الىٝىت ًمخدش٠ت" للمثلث  للْ" ئوؽاء

0 

 
 .هخخاس الٝائمت "هٝاه"

9 

 
  .هخخاس ألامش "هٝىت حذًذة"

3 

 

ىٝش ِلى أي م٣ان في لىخت الشظم ورل٤ لشظم ه

 .Eالىٝىت 

4 

 

 .هخخاس الٝائمت "معخُٝماث"

5 

 

 .هخخاس ألامش "ٜىّت معخُٝمت مدذدة بىٝىخحن"
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 العمليت الخيار الخطىة

6 

 

 ،Eوزم ِلى الىٝىت الجذًذة  Aِلى الىٝىت  هىٝش 

شاد  اإلاخدٟشالملْ أوؽأها ٘ى٣ىن ٜذ 
 
للمثلث اإلا

 بىاؤه.

 لىٝش ِلىبىاظىت ا هزا الملًْم٢ً حُٕحر م٣ان  

 .E  الىٝىت وحش  ألاًٝىهت

 :(Bسظم الشأط الثاوي للمثلث )الىٝىت 

يؽأ ّٝا ِلى الخي اإلاعخُٝم ًن أًجب  C1 اإلاالئمت وهٝىت الىظي Bسأط اإلاثلث الخٍىا أن 
 
اإلا

  .Tلخٝاء اإلاخىظىاث ئًِ هٝىت  ١ل منهما وهدً وّلم ٠م ًبّذ، أِاله

7 

 
 .هخخاس الٝائمت "دوائش"

8 

 
 .هخخاس ألامش "٘شحاس"

9 

 

ا  هشظم دائشة بدُث ٣ًىن هفٚ ٜىشها معاٍو

ِلى أًٝىهت الٙشحاس  ورل٤ بىاظىت الىٝش ، tbلثلثي 

والىٝىت التي   tbللٝىّت الىٗش ألاٌعش ِلى  زم

 هىٝش زم الىٗش ألاٌعش،ًِ  tbجبّذ بمٝذاس زلثي 

)ج٣ىن ُٜمت هفٚ ٜىش الذائشة  Tِلى الىٝىت 

 (.Tومش٠ض الذائشة الىٝىت  ، tbزلثي اإلاخىظي 

00 

 

 .هخخاس الٝائمت "هٝاه"

00 

 

 ."١ائىحنهخخاس ألامش "هٝىت جٝاوْ 

09 

 

وهزه  AEِلى هٝىت جٝاوْ اإلاعخُٝم  ىٝش ه

( Bالذائشة، وه٢زا ه٣ىن ٜذ خذدها الشأط الثاوي )

  للمثلث.

 ABسظم أخذ ألاُل اإلاثلث: 
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 العمليت الخيار الخطىة

03 

 

 .هخخاس الٝائمت "معخُٝماث"

04 

 

 .هخخاس ألامش "ٜىّت معخُٝمت مدذدة بىٝىخحن"

05 

 

ختى  Aهشظم ٜىّت معخُٝمت مً الىٝىت 

مً ألاُل  ا، حؽ٣ل هزه الٝىّت للBّالىٝىت 

 اإلاثلث.

 C1: الىٝىت ABالملْ  مىخفٚسظم 

06 

 
 .هخخاس الٝائمت "دوائش"

07 
 

 .هخخاس ألامش "٘شحاس"

08 

 

ا  هشظم دائشة بدُث ٣ًىن هفٚ ٜىشها معاٍو

 tc، ورل٤ باظخّما٥ هٝاه مىحىدة ِلى tcلثلث 

، مثال )٠ما ّ٘لىا في مشاخل ظابٝت Tوهٝىت اإلاش٠ض 

 .(في هزا الجذو٥  9الخىىة 

09 

 

 .هخخاس الٝائمت "هٝاه"

90 

 

 .هخخاس ألامش "هٝىت جٝاوْ ١ائىحن"

90 

 

 ٘خٍهش  زم ِلى الذائشة AEىٝش ِلى اإلاعخُٝم ه

ىٝىت جٝاوْ هزه الذائشة واإلاعخُٝم ٠ C1الىٝىت 

AE. 

 .AC1,C1Bٝىْ السظم 
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 العمليت الخيار الخطىة

99 

 

 .هخخاس الٝائمت "معخُٝماث"

93 

 

 .هخخاس ألامش "ٜىّت معخُٝمت مدذدة بىٝىخحن"

94  

 

 إلوؽاء C1زم ِلى الىٝىت  Aهىٝش ِلى الىٝىت 

 .AC1الٝىّت 

 إلوؽاء Bزم ِلى الىٝىت  C1ِلى الىٝىت وهىٝش 

 .C1Bالٝىّت 

95 

 

هخٙي الذوائش في الشظم ليعهل الّمل، ورل٤ ًِ 

ٞ الىٝش بضس  ِلى مدُي الذائشة الٙأسة ألاًمً وٍش

 ".ال٣ائًزم اخخُاس ألامش "أٌهش 

. صحُدا ًبذو ١ان نئو  اإلاىلىب البىاءبالمشوسة  لِغ هزا وعخ٢ؽٚ،ما صلىا  هدً

ل٣ي هّٙل  صحُدا؟ البىاء ًفبذ بدُث E الىٝىت مىلْ ٟهدشّ  نأ ًم٢ىىا ٠ُٚ العإا٥ هى:

 الملْ مىخفٚ  C1الىٝىت ج٣ىن  نأ ًجب اإلاخىظي حٍّشٚ خعبرل٤ مهم أن هخز٠ش أهه 

AB .لىٝىتالحالي ل ىلْال في ًخدٝٞ الٜذ  وهزا E خُث ًم٢ً أن هشي مً الحٝل الجبري ،

 ناالٝىّخ جدعاوي  بدُث E الىٝىت هدٟش نأ ِلُىا لزا. C1B ٌعاوي  الٜذ   AC1نأ

 .نااإلاز١ىسج

الىٝاػ ظٗى  مهم هىا أن ًدىاٜؾ الىالب في الؽشه الزي ئن جدٝٞ ًم٢ً بىاء اإلاثلث.

 اإلاثلث بىاء ًم٢ىىا هها٘ C1 أو  B:الىٝىخحن يخذأ م٣ان بخدذًذ ٜمىا رائ أهىاًٍهش لهم 

 هيش ئ نأ بام٣اهىا ظ٣ُىن   مثال، C1 الىٝىت م٣ان بخدذًذ ٜمىا رائ هزا صحُذ ألهىا .اإلاىلىب

ت ٜىّت . B الشأط م٣ان هدذد ًجّلىا مما الٝىّت هزه امخذاد ِلى AC1 للٝىّت  معاٍو

ت ٜىّت وؽاءئ وٍشٞ ًِ C الشأط م٣ان جدذًذ وعخىُْزل٤ ٠  TC1 الٝىّت لمّٚ معاٍو

لى  . اظخٝامتها ِو
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 .C1 الىظي هٝىت هجذ نأ ًم٢ىىااهه ٘ B الىٝىت م٣ان بخدذًذ ٜمىا رائ ،مً هاخُت أخشي 

 ؟مباؼشة B أو C1 الىٝىت م٣ان جدذًذ ًم٢ىىا ٠ُٚمما ظبٞ جيبْ أهمُت العإا٥: 

ًىاٜؾ اإلاّلم ٜمُت جدذًذ ئخذي الىٝىخحن اإلاز١ىسجحن مٙمل أن ًّٙل رل٤  خحن

 الىٝىت ج٣ىن  بدُث D هٝىتحُّحن  بام٣اهىا هل :. ظإا٥ مهم هىللىالب مىحهت ظئلتأ ىشحب

C1  لاُلألا  مخىاصي  مىخفٚ ٜىشي ADBT؟  

 

 ًىضح ال٢ٙشة للىالب. 9الؽ٣ل 

 

 كرأش مً رؤوش مخىازي أضالع D: 9عكل                         

  .00 حذو٥ اث ؤلاحابت ِلى العإا٥ مبِىت في ئخذي ئم٣اهُ
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 ADBT ألاضالع مخىازي  مىخصف قطري  C1 الىقطت جكىن  بحيث D هقطت : حعيين11جذول 

 العمليت الخيار الخطىة

0 

 

 .معخُٝماث راث ـٙت خاـت"جاس الٝائمت "هخ

9 

 

 TBلملْ ل امىاٍصخىا شظم همىاص"، و  معخُٝمهخخاس ألامش "

 .Aِبر الىٝىت 

3 

 
 .هخخاس الٝائمت "معخُٝماث"

4 

 

 و  Tًمش في  امذ خىههخخاس ألامش "معخُٝم بحن هٝىخحن"، و 

C1. 

5 

 

 هخخاس الٝائمت "هٝاه".

6 

 

 ". ١ائىحنهخخاس ألامش "هٝىت جٝاوْ 

لى  اإلاعخُٝمهىٝش ِلى  ٘ىدفل ، TC1 اإلاعخُٝماإلاىاصي ِو

 .D ِلى الىٝىت

ول٢ً ما ّ٘لىاه لم ٢ًً باظخخذام الٙشحاس وخا٘ت اإلاعىشة ٘ٝي، ولزل٤ ِلُىا أن 

هزا  باظخخذام ألاداجحن العابٝخحن ٘ٝي. Dوعخُٙذ مً اظخ٢ؽا٘ىا العابٞ لجرظم الىٝىت 

ل مّهم أن  ذ أن هخـى  هشظم نأ بام٣اهىاهى ئرا مىلُى هٝاؼىا الخالي مْ الىالب، وهٍش

 دائشةو   tb يزلث ٌعاوي  ٜىشها وهفٚ A الىٝىت مش٠ضها دائشة جٝاوْىت ٠ىٝ D الىٝىت

 .tc ازلث هى ٜىشها هفٚ نأ أي ، TC1 الٝىّت لّٚ هى ٜىشها وهفٚ T الىٝىت مش٠ضها

ٝت  C1 الىٝىت هشظم نأ بام٣اهىا لزا، TD لٝىّتا مىخفٚ هي C1مً هاخُت أخشي،  بىٍش

 لبىاء ٢ًُٙىا C1. سظم ، ٠ما ّ٘لىا أِالهأزالرالتي جٝعم ٜىّت ئلى  ىٝاهالؼبيهت لشظمىا 

 .اإلاثلث

ذ أن  .Tو A، خُث خفلىا ِلى الىٝىخحن بىاظىت حُىحبرا وّىد لبىائىا العابٞ آلان هٍش

 .00 ؼ٣لبىاء ٠ما في  ِلى هدفلل٣ي  C1 الىٝىت زم ،D الىٝىت يش ئه
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 بجيىجبرا محاكين العمل بفرجار وحافت مضطرة C1و  D: رصم 01 عكل

 بىاء ِملُت ٠ما٥ئ ، ٠ما ر٠شها ظابٝا،بعهىلت وعخىُْ C1 الىٝىت م٣ان جدذًذ بّذ

 .اإلاثلث

 :باظخخذام حُىحبراالعابٞ ىاء هخائج الب

ً ًجّلىا ما دًىام٢ُُت، نهاأ هى حُىحبرا في الشائّت مىس ألا  خذأ  في البىاء اخخباس ِلى ٜادٍس

الُت  هخخبر  نأ ًم٢ىىا خذاو  البىاء نوأل  الحالت هزه في. الحاالث مً الّذًذ بّن الٝماًا الٍش

 :اإلاهمت،  مثال

 زابذ؟ثلث هل اإلا -

مْ حُٕحر اإلاّىُاث.  انًخٕحر ١له بىاءها اإلاثلث و ن أن هشي أحُىحبرا ًم٢ىىا  باظخخذام

 ًخٕحر اإلاثلث جلٝائُا. ta, tb, tcوىا٥ أن ٜمىا بخُٕحر ئ أهىاهزا ٌّجي 

 ؟مثلثن ًخ٣ىن أحل أن جخدٝٞ مً أما هي الؽشوه التي ًجب  -

 ؟ومتى هل ًخخٙي اإلاثلث

! اإلاثلث ظُخخٙي آلاخٍشً مجمُى مً ٠برأ وىله ٣ًىن  بدُث اإلاخىظىاث خذأ بمذ ٜمىا رائ

. الاخخٙاء ظبب ًِ الىالب مْ هدىاٜؾ أن ًم٢ىىا. اإلاثلث لىحىد ؼشووا هىاٟ نأ ٌّجي هزا

 اإلاثلث ًخ٣ىن  ختىًجب أن جدٝٝها ألاُل اإلاثلث  التي الؽشوههٝاسن ما خفلىا ِلُه مْ 

لى(. الثالث الملْ مً ٠برأ للّحن ١ل مجمُى)  ١ل مجمُى نأ ٌعخيخجىا نأ الىالب ِو

 .ثالثال اإلاخىظي وى٥  مً ٠برأ ٣ًىن  نأ ًجب مخىظىحن
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 ٘همهم لُىظّىا دًىام٣ُيًشي ٠ُٚ ًم٢ً للىالب أن ًٝىمىا باظخ٢ؽاٗ  اإلاثا٥ هزا

. ُٜام الىالب ببىاءاث اإلاعىشةخا٘ت و  الٙشحاس بىاظىت البىاء ّملُاثل وواضح ٠بحر بؽ٣ل

 .ِملهم هخائج وهٝاػ الخدلُل ِلى ٠هزه ًىمي ٜذستهم

  ألاعكال مضاحت
ُ
 :ما مثلث أضالع على يغأةامل

 وهي ظابٝا، بدثىاها التي الّالٜاث ًِ مخخلٙت هىذظُت ِالٜت حُىحبرا بىاظىت ظيبدث

  ألاؼ٣ا٥ معاخت بحن الّالٜت
 
 ٘يها ٣ًىن  التي الحالت ظيبدث بذاًت. ما مثلث ألاُل ِلى يؽأةاإلا

 ًبحن خىىاث سظم هزه الحالت. 00حذو٥ .  مشبّا اإلاثلث ألاُل ِلى اإلايؽأ الؽ٣ل

 وإوغاء مربعاث على أضالعه عام : رصم مثلث11جذول 

 العمليت الخيار الخطىة

ت ئوؽاء ش مً هُى صاٍو ي جمٍش ي ) ؼٍش  للخد٢م في هُى اإلاثلث الىاجج، (αالؽٍش

0 

 
 .هخخاس الٝائمت "أصساس"

9 

 
 .هخخاس ألامش "صس اإلاخٕحراث"

3 

 

هىٝش ِلى م٣ان مىاظب في لىح الشظم إلوؽاء 

ه ٠ض  ي، زم هدذد هِى ت زم ُٜمخه هزا الؽٍش اٍو

 هىٝش ِلى جىبُٞ. دسحت زم 080الٝفىي ب 

ت  ئوؽاء يؽأ أِاله: مشجبىتصاٍو
 
ي اإلا  بالؽٍش

4 

 
 .هخخاس الٝائمت "صواًا"

5 

 
ت راث ُٜاط مّلىم"هخخاس   .ألامش "صاٍو

6 

 

هىٝش ِلى م٣اهحن مخخلٙحن في لىح الشظم، 

ت مخّلٝت  ٘خٍهش ها٘زة هدذد ٘يها أن هزه الضاٍو

ش  ي الخمٍش  .αبؽٍش
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7 

 

هٝاه  3بّذ الُٝام بهزه الخىىاث ظٍُهش لىا 

خماد ِليهً. ثاإلاثلظيبجي   بااِل

 
 

 .هخخاس الٝائمت "معخُٝماث"

 
 

 .ماس مً هٝىخحن"ؼّاُ هخخاس ألامش "

 

 

ت، ألاو٥ ٣ًىن بالىٝش ِلى  هشظم للعي الضاٍو

أما الثاوي ٣ُ٘ىن بالىٝش  ،A٘الىٝىت  Bالىٝىت 

 .A '٘الىٝىت  Bِلى الىٝىت 

يؽأة ئوؽاء
 
ت اإلا  :مثلث مخّلٞ بالضاٍو

8 

 

 .هخخاس الٝائمت "هٝاه"

9 

 

 .هخخاس ألامش "هٝىت حذًذة"

00 

 

ت اإلايؽأة بدُث للعي الض هشظم هٝىخحن ِلى  اٍو

ج٣ىن الىٝىت ألاولى ِلى الملْ ألاو٥ والىٝىت 

. في الشظم ِلى الُمحن الثاهُت ِلى الملْ الثاوي

 .Dو  Cهاجان الىٝىخان هما: 

00 

 

 .هخخاس الٝائمت "مملّاث"

09 

 

  .هخخاس ألامش "مملْ"

03 

 

ت  زم ِلى  Bهىٝش ِلى هٝىت سأط الضاٍو

زم  ،Cو  Dن سظمىاهما أِاله: حالىٝىخحن اللخ

 .Bهىٝش زاهُت ِلى الىٝىت 
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04 

 
 

 .A'الىٝىت و  Aهٝىم باخٙاء الىٝىت 

ًمً ِلى ألا الٙأسة ، ورل٤ بالىٝش بضس الؽّاِحنو 

واخخُاس ألامش ال٣ائىاث ١ل واخذ مً هزه 

 .”ال٣ائًئٌهاس “

 

 

بّذ الُٝام بالبىذ العابٞ هدفل ِلى الؽ٣ل 

 في الشظم.الزي ًٍهش 

 اٌهاس ُٜم صواًا اإلاثلث:

05 

 

 .صواًا"هخخاس الٝائمت "

06 

 

ت"هخخاس ألامش "  .صاٍو

07 

 

ت هٍه ىٝش ِلى الىٝىت ورل٤ بال Cش ُٜمت الضاٍو

B الىٝىت ،C،  زم الىٝىتD  .بالخىالي 

ت هٍه ىٝش ِلى الىٝىت ورل٤ بال Dش ُٜمت الضاٍو

C الىٝىت ،D،  زم الىٝىتB  .بالخىالي 

 

 مشبْ ِلى ١ل للْ مً ألاُل اإلاثلث: ئوؽاء

08 

 

 .هخخاس الٝائمت "مملّاث"

09 

 

 .هخخاس ألامش "مملْ مىخٍم"
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90 

 

 

هىٝش ِلى الىٝىت  BDإلوؽاء مشبْ ِلى الملْ 

B  زم ِلى الىٝىتD  . 

ًه٢شس هزه الّملُت للملّحن  مْ  آلاخٍش

شجِب الىٝاه باججاه ِٝشب الاهخمام بأن ٣ًىن ج

العاِت ورل٤ للحٙاً ِلى حمالُت الشظم 

يؽأ.
 
 اإلا

90 

 

  هٍهش معاخت اإلاشبّاث
 
اهب الؽ٣ل جيؽأة باإلا

 في لىح الشظم. 

اإلاشبّاث ١ل مً هىٝش بضس الٙأسة ألاًمً ِلى 

 .”مضاًا الؽ٣ل“وهخخاس ألامش 

99 

 

 ألامش زم هخخاس  ”ئٌهاس الّالمت“هخخاس الٝائمت 

 .”ئٔالٛ“وهىٝش ِلى ألامش ، ”ُٜمت“

93 

 

 .اث الثالزتل٣ل مً اإلاشبّ تُهزه الّملهٝىم ب

 وبرهان: واكدغاف بحث

ت ٜائم ، مثلثالضواًا خاد مثلث ِلى هدفل بدُث اإلاثلث صواًا ُٜم وٕحر  ومثلث الضاٍو

ت. مىٙشج  ؟اإلاشبّاث الثالزت معاخت بحن الّالٜت هي ما :في ١ل مشة وعأ٥ الضاٍو

٣ل مثلث مً أهىاُ اإلاثلثاث الثالزت لّالٜاث اإلاخخلٙت اإلاالئمت بّذ أن ٢ًدؽٚ الىالب ال

 ٜاثالّال هزه ًِ البدث هممن هىلب ًم٢ىىا أًما أن. أن ًبرهىىها، هىلب منهم أِاله
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خها ت مشبْ مْ معاخ حعاوي  خالت بأن ٢ًدؽٙىن  بدُث ،ِلمُت ٠خب في أو ؤلاهترهذ في وجاٍس

 الّالم ًذ ِلىمً ٜبل الؽّىب الٝذًمت وبشهىذ  ا٠دؽٙذ مجمُى معاختي مشبّحن

تِلى اظمه:  وجذعى ُ٘ثأىسط  .ُ٘ثأىسط هٍٍش

ذ   مارا:٘يعأ٥ للٍاهشة، أِمٞ ٘هم ولخدُٝٞ والا٠دؽاٗ للبدث الىالب ج٢ٙحر هثحر أن هٍش

  الؽ٣ل ٢ًً لم لى
 
الؽ٣ل  لتي ٣ًىن ٘يهاا الحالت ًم٢ىىا ِىذها أن هبدث !مشبّا؟ يؽأاإلا

 
 
ًبحن خىىاث ّ٘ل رل٤ بىاظىت  09يؽأ ِلى ألاُل مثلث ما هفٚ دائشة. الجذو٥ اإلا

 حُىحبرا.

  : العالقت بين12 جذول 
ُ
 يغأة على أضالع مثلث مضاحاث أهصاف الذوائر امل

 العمليت الخيار الخطىة

ت: مثلث مخّلٞ ئوؽاء  بضاٍو

0 

 

 جذو٥ ( التي ٜمىا بها في ال0-07ه٢شس الخىىاث )

 العابٞ.

 أهفاٗ دوائش ِلى ألاُل اإلاثلث ئوؽاء

شاد 
 
 :ئوؽاؤهاأوال: جدذًذ هٝاه اإلاش٠ض ألهفاٗ الذوائش اإلا

9 

 

 هخخاس الٝائمت "هٝاه".

3 

 

 هخخاس ألامش "مىخفٚ أو مش٠ض".

4 

 

 هىٝش ِلى ١ل للْ مً ألاُل اإلاثلث.
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 الذوائش: أهفاٗ ئوؽاء

5 

 
 .هخخاس الٝائمت "دوائش"

6 

 
 .هخخاس ألامش "ٜىاُ دائشي مدذد بمش٠ض وهٝىخحن"

7 

 

ورل٤ بالىٝش ِلى  BCهيش ئ هفٚ دائشة ِلى الملْ 

الىٝىت  ِلى وأخحرا، Cالىٝىت زم ِلى ، Eالىٝىت 

B. 

8 

 

 

ورل٤ بالىٝش  CDهيش ئ هفٚ دائشة ِلى الملْ 

 ِلى أخحراو ، Dالىٝىت زم ِلى ، Fِلى الىٝىت 

 .DBهّٙل رل٤ أًما باليعبت للملْ  .Cالىٝىت 

10 

 

 أوؽأهاهال٣ي هٍهش معاخاث أهفاٗ الذوائش التي 

 ةاإلاز١ىس  99-90 اثه٢شس الّملُِلى ألاُل اإلاثلث، 

واخذة مً أهفاٗ في الجذو٥ العابٞ باليعبت ل٣ل 

 
 
 ؽأة.يالذوائش اإلا

 

 واصخكغاف: بحث

ش  ٜائم مىٙشج، خاد،) للمثلث اإلاخخلٙت الحاالث أي ظابٝا، بها مشسها التي اإلاشاخل بىٙغ هم 

ت   ألاؼ٣ا٥ اثمعاخ بحن الّالٜت ًِ مشة ١ل في وعأ٥(. الضاٍو
 
 وعخىُْ. ألالاُل ِلى يؽأةاإلا
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 ألاُل ِلى يؽأةم   أخشي  ألؼ٣ا٥ باليعبت الّالٜت وعخ٢ؽٚ أن حُىحبرا أدواث بىاظىت

 .ألالاُل مدعاوي  مثلث مثل مثلث،

 :حل هيئت معادالث خطيت

٤ُ عيجّذ   ًم٢ً أدهاه، اإلاىشوخت ظئلتألا  ههج جباُئ وٍشٞ ًِ أهه( ب(Dikovic, 2009 د٣ً٘ى

 ألامثلت هزه. الخىُت اإلاّادالث لهُئت الحلى٥  ووبُّت إلاّجى ِمُٞ لٙهم والبه ًشؼذ نأ للمّلم

ذ في الىالب حعاِذ  ا٠دؽاٗ ِملُت وٍشٞ ًِ الخىُت باإلاّادالث خاـت مهمت مٙاهُم جزٍو

مّادالث " اإلافىلحاث حٍّشٚ اإلاّلم ِلى ًيبغي رل٤، ٜبل ول٢ً. بىاظىت حُىححرا

 مً نهاًت ال ما"ًىحذ  ،"خل ًىحذ ال" ،"واخذ خل" ،"مخ٣ا٘ئت حر"مّادالث ٔ ،"مخ٣ا٘ئت

 ".خىُت ٔحر مّادالث هُئت" ،"خىُت مّادالث هُئت" ،"خىُت مّادلت" ،"الحلى٥ 

ً بىاظىت حُىحبرا:  مّالجت خلى٥ هُئت مّادالث خىُت بمخٕحًر

مً جهىلحن ن خىُخحن بممّادلخحأن ًشظمىا بىاظىت حُىحبرا  الخالمُز مً ىلبه

بدُث ٣ًىن ل٣ل مً  ،a2x + b2y = c2  و   ax + by = c:  a1x + b1y = c1الفىسة  

ي ج c2و  a1   ،b1  ، c1 ،a2 ،b2الباسامتراث ش ًم٢ىمؼٍش  ًم٢ً ه٢زا مً حُٕحر ُٜمها. ىاٍش

 ١الحالت لالهخمام واإلاثحرة الخاـت الحاالث ٘يها بما اإلام٢ىت، الحاالث ١ا٘ت ًذسظىا نأ للخالمُز

 .للمّادلت خل وحىد ِذم أو الحلى٥  مً نهاًت ال ما ٘يها ًخدٝٞ التي

ًشي ٠ُُٙت الُٝام ببىاء هُئت مّادالث ِامت اإلا٣ىهت مً مّادلخحن خىُخحن  03الجذو٥ 

 بمجهىلحن.

 : حل معادلخين بمجهىلين بىاصطت جيىجبرا13جذول 

 العمليت الخيار الخطىة

ش لباسمتراث الذوا٥ ئوؽاء  :أؼشوت جمٍش

0 

 
 .هخخاس الٝائمت "أصساس"

9 

 

 .هخخاس ألامش "صس اإلاخٕحراث"
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3 

 

هىٝش ِلى اإلا٣ان اإلاىاظب في لىح 

ي، زم  الشظم إلوؽاء هزا الؽٍش

ه ٠ّذدي زم ُٜمخه  هدذد هِى

ُمخه الذهُا زم هىٝش  الٝفىي ٜو

 ِلى جىبُٞ.

4 

 

 مشاث.  ظذ 3بىذ ب هٝىم

ش:دُث ج٣ىن مخّلٝت بب الخىُت بمجهىلحنإلاّادالث ا ئوؽاء  أؼشوت الخمٍش

5 

 
ّادلت اإلا ؤلادخا٥ه٢خب في مشبْ 

٠ما ًٍهش في الشظم،  ألاولىالخىُت 

 . Enter -ؤلادخا٥  زم هىٝش ِلى صس 

 
 

مّادلت  ؤلادخا٥ه٢خب في مشبْ 

الذالت الخىُت الثاهُت ٠ما ًٍهش في 

 -ؤلادخا٥  الشظم، زم هىٝش ِلى صس 

Enter. 

 

 

 ٞ هخد٢م بُٝم الباسامتراث ًِ وٍش

ش. أؼشوت  الخمٍش

 واظخ٢ؽاٗ: بدث

 :ًم٢ىىا بّذ أن بىِىا ألابلذ وشح أظئلت بدثُت ِلى الخالمُز، مثال

 في اإلاّادلت الثاهُت بدُث ٣ًىن لهُئت اإلاّادالث الىاججت:   خٕحر ُٜم الباسمتراثىا جهل ًم٢ى -
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 خل واخذ ( أ)

 ما ال نهاًت مً الحلى٥  ( ب)

 ال ًىحذ خل  ( ث)

حُىحبرا حعاِذها في ؤلاحابت ِلى العإا٥ ئر أنها جم٢ىا مً الخّٗش ِلى ِذد الحلى٥ بُاهُا. 

مّادالث خىُت ًشي ؤلام٣اهُاث البُاهُت اإلاخخلٙت التي ًم٢ً الحفى٥ لهُئت  00 الؽ٣ل

 بمجهىلحن.

 إلامكاهياث البياهيت املخخلفت لهيئت معادالث خطيت بمجهىلين: 11عكل 

ن جخدٝٞ باليعبت للّالٜت بحن باسامتراث اإلاّادلت ألاولى أما هي الؽشوه التي ًجب  -

 ٣ًىن للمّادلخحن: وباسامتراث اإلاّادلت الثاهُت بدُث 

 خل واخذ ( أ)

 ًىحذ خل  ال  ( ب)

 ما ال نهاًت مً الحلى٥  ( ث)

ُم خاـل الٝعمت بحن  ئلا٘تلبدث هزه الؽشوه، ًم٢ً  هق مىاظب ٜو

 الباسامتراث اإلاىاظبت ٠ما ّ٘لىا في خالت اإلاعخُٝماث اإلاخىظىت.

٘دق سظم زالر مّادالث خىُت بمجهىلحن باظخخذام حُىحبرا، زم هىلب مً الىالب  -

 هُئت.هزه الم٣اهُاث الحلى٥ اإلاخخلٙت لئ

 وجيرة حغير الذالت الخطيت:

دق الخٕحر في  ل٣ل حٕحر  yهىلب مً الىالب سظم دوا٥ خىُت مخخلٙت في حُىحبرا ٘و

ًشي الخىىاث التي مً اإلام٢ً أن ًٝىم بها الىالب لّٙل  04. الجذو٥ xوخذة واخذة في 

 رل٤.
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 : إًجاد وجيرة الخغير لذالت خطيت14 جذول 

 العمليت الخيار الخطىة

 سظم دالت خىُت:

0 

 

الٙأسة ِلى الُمحن وهخخاس ألامش همٕي 

 "ؼب٢ت" لخٍهش الؽب٢ت في هُئت اإلاداوس.

9 

 

 هخخاس الٝائمت "معخُٝماث".

3 

 

 هخخاس ألامش "معخُٝم ماس مً هٝىخحن".

4 

 

هىٝش ِلى هٝىخحن في هُئت اإلاداوس لُيخج 

 .ُٝمخمع

ادة في  ذ  yسظم الٍض ادة أولى xِىذما جٍض  وخذة واخذة: ٍص

5 

 

هخخاس هٝىت ِلى اإلاعخُٝم، لىٙشك أهىا 

 , وهٍهش ئخذازُاتها.Aاخترها الىٝىت 

لىٍهش ؤلاخذازُاث هخخاس الىٝىت وهمٕي 

، "ال٣ائًـٙاث بالٙأسة ِلى الُمحن وهخخاس "

 الاظمزم ألامش "أٌهش الدعمُت"، زم ألامش "

 والُٝمت".

6 

 

وّحن هٝىت ِلى هُئت اإلاداوس لها هٙغ 

ذ  xواخذازُت  Aمثل  yؤلاخذازُت  لها جٍض

 .Aلـ  xبىخذة ًِ اخذازُت 

في خالت الشظم أِاله هذخل في خٝل 

 (.3,2البُاهاث الىٝىت )
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 العمليت الخيار الخطىة

7 

 
 هخخاس الٝائمت "معخُٝماث".

8 

 
 هخخاس ألامش "ٜىّت معخُٝمت".

9 

 

 .Cو  Aهيش ئ ٜىّت بحن 

00 

 
هخخاس الٝائمت  "معخُٝماث راث ـٙت 

 خاـت".

00 

 
 هخخاس ألامش "معخُٝم ِمىدي ماس في هٝىت".

09 

 

، زم هدٟش الّمىد ختى ACهخخاس الٝىّت 

 .Cالىٝىت 

03 

 
 هخخاس الٝائمت "هٝاه".

04 
 

 ". ١ائىحنهخخاس ألامش "هٝىت جٝاوْ 

05 

 

 

، زم هخخاس الّمىد، ABهخخاس اإلاعخُٝم 

 ٘ىدفل ِلى هٝىت جٝاوّهما.

ادة في  ذ  yسظم الٍض ادة زاهُتوخذة  xِىذما جٍض  واخذة: ٍص

06 

 

ول٢ً هزه  05ختى  5ه٢شس الخىىاث مً 

 .Dاإلاشة باليعبت للىٝىت 
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 العمليت الخيار الخطىة

ادة في   وخذة واخذة ١xل مشة صدها ٘يها  yئًجاد مٝذاس الٍض

07 

 

 هخخاس الٝائمت "معخُٝماث".

08 
 

 هخخاس ألامش "ٜىّت معخُٝمت".

09 

 

 .EFو  ٠CDال مً الٝىْ )هيش ئ( هدذد 

90 

 

 .EFو  CDهبحن وى٥ ١ل مً 

 .0775ًٍهش لىا أن وى٥ ١ل منهما هى 

 اصخكغاف:و  هقاظ

ادة في هىاٜؾ مْ الىالب  مّشة  xوعألهم: مارا لى صدها وخذة واخذة.  ١xلما صادث  yالٍض

ادة زابخت، وهٝاسن ؟ yأخشي وخذة واخذة؟ ٠م جضداد ُٜمت  ل مّهم أن هزه الٍض وهخـى

ًم٢ً أن للذالت الخىُت. ُٜمت باسامتراث الذالت الخىُت  aمٝذاسها مْ ُٜمت الباسامتر 

ل ئليها الىالب مً ٜاهىن اإلاعخُٝم  في الحٝل الجبري في حُىحبرا. ًخـى

 جمثيل الكضر بىاصطت جيىجبرا:

الىالب في ١ل ، بل هى ًشا٘ٞ الابخذائُتمىلُى ال٢عىس مً أهم اإلاىالُْ في اإلاذسظت 

مشاخل حّمله، ومً هىا أهمُت جٝذًمه بخمثُالث مخخلٙت للىالب. بشهامج حُىحبرا ًم٢ً 

مً جٝذًم ِذة جمثُالث لل٢عىس: جمثُل دًىام٣ُي، جمثُل بفشي، خعابي وحبري. الجذو٥ 

 ًبحن خىىاث بىاء هزه الخمثُالث في حُىحبرا. 05
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 : بىاء جمثيالث مخخلفت للكضر بىاصطت جيىجبرا15جذول 

 العمليت الخيار الخطىة

ش، بدُث ًمثل ألاو٥ بعي ال٢عش ئوؽاء ىي جمٍش مثل (a)ؼٍش  (.b)مٝامه  آلاخش، ٍو

0 

 

 هخخاس الٝائمت "أصساس".

9 

 

 هخخاس ألامش "صس اإلاخٕحراث".

3 

 

 هىٝش ِلى اإلا٣ان اإلاىاظب في لىح الشظم إلوؽاء ؼٍشي

ش ه ٠ّذدي  .جمٍش  9ُٜمخه الٝفىي  وهجّلهدذد هِى

ُمخه الذهُا  ، زم هىٝش ِلى 0ومٝذاس الٝٙضة  0ٜو

 جىبُٞ.

4 

 

ي  ه٢شس الخىىة العابٝت مشة أخشي إلوؽاء ؼٍش

ش   .bالخمٍش

 هىذصيا الكضر جمثيل

 اوؽاء مشبْ لخمثُل ال٢عش:

5 

 

 هخخاس الٝائمت "هٝاه".

6 

 

 هخخاس ألامش "هٝىت حذًذة".

7 

 

 Aهىٝش ِلى م٣ان ما في لىح الشظم لشظم الىٝىت 

 .)أخذ سؤوط اإلاشبْ(

8 

 

، ؤلادخا٥هٝىت حذًذة في مشبْ  ئوؽاءه٢خب أمش 

(B=A+(9,0. 

مً   9أ٠بر بـ  x لها ئخذازُت B الىٝىت الخٍىا أن

لها حعاوي  y، بِىما ؤلاخذازُت Aللىٝىت  xؤلاخذازُت 

 .Aللىٝىت  yؤلاخذازُت 

9 

 

 هخخاس الٝائمت "مملّاث".
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 العمليت الخيار الخطىة

00 

 

 هخخاس ألامش "مملْ مىخٍم".

00 

 

 4وه٢خب  ،Bزم ِلى الىٝىت  Aهىٝش ِلى الىٝىت 

 9ّذد ألاُل اإلاملْ. ًيخج مشبْ وى٥ للّه ٠

 وخذاث.

 Cوالىٝىت  D٘ىا أًما الىٝىت ه٢زا ه٣ىن ٜذ ِشّ 

 .Aورل٤ بذاللت 

 :جمثُل ال٢عش بىاظىت اإلاشبْ

09 

 

 ه٢خب ألامش 

L1=Sequence[A+i*(D-A),i,0,1,1/b] 

ي   .ؤلادخا٥في ؼٍش

  ما ًٝىم به ألامش هى سظم الىٝاه الخالُت:، b=7ِىذما 

{A+0*(0,9), A+(1/7)*(0,9), A+(2/7)*(0,9), 

..., A+(7/7)*(0,9)} =  {A, A+(0,9/7), 

A+(0,18/7), ..., A+(0,9)} 

في الشظم ِلى الُمحن هزه الىٝاه مىحىدة ِلى 

 .D و A بما في رل٤، AD الملْ

03 

 

 ه٢خب ألامش 

L2=Sequence[B+i*(C-B),i,0,1,1/b] 

 في ؼٍشي الادخا٥.

بما في رل٤  BCهزا ألامش ًشظم الىٝاه ِلى الملْ 

B و C. 
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 العمليت الخيار الخطىة

04 

 

 ه٢خب ألامش

L3=Sequence[Segment[Element[L1,k],Ele

ment[L2,k]],k,2,b]             ي .ؤلادخا٥في ؼٍش  

 ، بدُثبحن هٝاه ظلعلت مً الٝىْهزا ألامش ًشظم 

ها ألاو٥ مً  ًأخز  ،(L1) ألاولىالىٝاه ظلعلت و٘ش

ها الثاوي ،ADوالتي هي ِلى اإلاعخُٝم  مً  وو٘ش

والتي هي ِلى اإلاعخُٝم  ،(L2) الثاهُتالىٝاه ظلعلت 

BC. 

05 

 

 .في ؼٍشي ؤلادخا٥ S=D-(0,a/b*9ه٢خب ألامش )

أخذ سؤوط مملْ هي  Sهزا ألامش ًيش ئ هٝىت 

هزا اإلاملْ ٌّبر ًِ . ظىيؽئه ٘ٛى اإلاشبْ الحالي

 بعي ال٢عش اإلاىلىب.

 

06 

 

 .R=C-(0,a/b*9)ه٢خب ألامش 

اإلاالئم لمملْ لسأط زاوي هي  Rهٝىت  هزا ألامش ًيش ئ

 .لبعي ال٢عش

07 

 

 هخخاس الٝائمت "مملّاث".

08 

 

 هخخاس ألامش "مملْ".
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 العمليت الخيار الخطىة

09 

 

بالخىالي. وه٢زا ه٣ىن  D,C,R,S,D هىٝش ِلى الىٝاه

ٜذ اهتهُىا مً الخمثل الهىذس ي لل٢عش
 

 
  . 

، بِىما DCRSالخٍىا أن البعي ممثل باإلاملْ 

 .ABCDاإلاٝام ممثل باإلاملْ 

ا الكضر جمثيل  جبًر

 :ِذدي٢٠عش و  ِؽشي ٢٠عش جمثُل 

20 

 

للحفى٥ ِلى جمثُل ِؽشي لل٢عش ه٢خب في مشبْ 

 :ؤلادخا٥

“Fraction=”+a/b 

ذ أن هيس ى أن الٝىظحن "" ًذالن ِلى أمش هص ّ  ي ال هٍش

 ٘ٝي.

21 

 

لل٢عش ه٢خب في مشبْ  ِاديللحفى٥ ِلى جمثُل 

 ألامش: ؤلادخا٥

    FractionText[a/b] 

 

، ٘ٙي bأ٠بر مً اإلاٝام  aالحالت التي ٣ًىن ٘يها البعي  ئلىمالخٍت: ًجب لٙذ هٍش الىالب 

 هزا اإلاملْبدُث ٌؽ٣ل ، ABCDا ئلى اإلاملْ هزه الحالت ٣ًىن الخمثُل الهىذس ي ميعىب
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لذًىا ال٢عش الزي في ؼ٣ل  ًيخجb=8  و a=9واخذا صحُدا. ٘مثال الحالت التي ٣ًىن ٘يها 

09. 

 
 1: عىذما ًكىن الكضر أكبر مً 12عكل 

 

٣ًىن مشبّا خعب ٌؽ٣ل واخذا صحُدا الزي  ABCD اإلاملْأن  ئلىًجب الاهدباه 

 .05 في الجذو٥  00البىاء الزي بىِىاه في الخىىة 
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 :اصخيخاجاث

اض ي، جىىسه أوج في بشهامج هى الُىم حُىحبرابشهامج   ئم٣اهُاث صالذ وما الخ٢ىىلىجي والٍش

ٙه و٠بحرة ٜائمت جىىسه  ٌّشك. اخخُاحاتهم خعب اإلاعخخذمىن  ًىىسه مٙخىخا بشهامجا بـى

خ مفادس اإلاٝا٥ ىائذه محزاجه را٠شا الجُىححرا، بشهامج وجاٍس الُاث مً وأمثلت ٘و  ِلى الٍش

 البرهامج هزا الظخخذام الّشبُت مذاسظىا في هىاٟ خاحت. الخّلم مشاخل مخخلٚ في اظخخذامه

الُاث وحّلم لخّلُم الُت الّالٜاث ا٠دؽاٗ مً الىالب لُخم٢ً ورل٤ الٍش  وخذهم، الٍش

 . الىسٛ ِلى بها ًٝىمىا أن ـّب ببىاءاث الُٝام مً لُخم٢ىىا و٠زل٤

 الخّلُم ِملُت خخفُقحُىحبرا الخّلُمُت هى دِمه لبشهامج وما ًإ٠ذ ئم٣اهُاث 

اث في الخّمٞ جىلُدُت، مثلتأ بىاء: والخّلم  اإلاؽ٢الث مالءمت ،لالهخمام اإلاثحرة اإلاىلِى

الُت  مداولت مً بذال ٣٘اسألا  ِلى التر٠حز مً الىالب جم٢ً نهاأ ٠ما. للىالب وألادواث الٍش

 .الخىُت اإلاّادالث هُئاث بّن لحلى٥  صحُذ خعاب ِلى الحفى٥ 

 لّٙالُاث أظاط وهي اإلاذاسط مّلمى منها ٌعخُٙذ أن اإلام٢ً مً ّ٘الُاث ٌّشك اإلاٝا٥

ّها ِ ْ لىظٗى وّمل ِلى ٘س  أن اإلاّلمحن مً أ٠بر لّذد ًم٢ً وبزل٤ باإلهترهذ، خاؿ مٜى

عخُٙذوا ئليها ًفلىا  ؼبيهت ّ٘الُاث ًىىسوا أن أهٙعهم للمّلمحن ًم٢ً جالُت و٠خىىة. منها َو

ّىنها  .حّلُمهم في لهم معاِذة مفادس وج٣ىن  مذاسظهم مىاْٜ ئلى ً٘ش
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