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 nspire-TIعمل الحاسبة البيانية بتقنية م

 الرياضيات وتفاعلية لتعليمبيئة تعلمية  

 

أصبح وجود التقنية في مجال التعليم أمراً البد منه حتى يتوافق مع تطور المجاالت األخرى 

وعلوم العصر الحديث. فقد شهد مجال التعليم طفرة عظيمة في أواخر القرن العشرين 

وتسابقت مؤسسات التعليم بنوعيها الحكومي والخاص في االتجاه إليجاد وتوفير المناهج 

لتي تساعد الطالب على البحث والتفسير خالل عملية التعليم ليكون والوسائل الفعالة ا

ناجحاً في عمله المستقبلي. ومن وسائل التعليم الحديث ما سنشاركه معكم اليوم وهو 

 والعلوم.الرياضيات  لتعليم NSPIRE -TIتقنية 

 للبحث:العام  اإلطار

 البحث:مقدمة 

لتحسين التعلم والتعليم، وخاصة للمواد العلمية يعتبر التنوع في طرائق التدريس مدخالً 

مثل الرياضيات التي يصر بعض معلميها على االكتفاء بالمحاضرة والحوار رغم الحاجة 

 الماسة لتنوع الطرائق مراعاة للفروق الفردية للطالب وحفزاً لتفكيرهم.

ا األساس قلمإن طرائق التدريس التي تستثير تفكير الطالب وتجعل دوره في التعلم هو  

تستخدم، ومن هذه الطرائق طريقة االكتشاف، وأسلوب حل المشكالت، والتعلم التعاوني، 

ومن المعروف لدى التربويين أن  االلكترونية.باستخدام التقنية والتعلم الذاتي، والتدريس 

المعلم قد يحتاج الستخدام أكثر من طريقة في درسه ضمن تخطيطه الستراتيجية 

ود تستخدم في التعليم والتعلم، والمقص التقنية وسائلالبرامج التعليمية  بروتعتتدريسه. 

الطريقة الفاعلة التي يوظفها المعلم ويتجاوب معها الطالب من خالل  بالتقنية هوبالتدريس 

استخدام هذه الوسيلة التي يجب أن تقود إلى إثارة اإلبداع لدى الطالب وعدم التركيز فقط 

 ر**على التمرين المتكر

 

  :البحثمشكلة 

ة التعليمي وعن التقنياتكنت ابحث دائما عن الجديد  الثانوية،كمعلمة رياضيات للمرحلة 

عن مادة الرياضيات خاصة في المرحلة  وإلزالة الجمودلتسهيل توضيح المفاهيم للطالبات 

كثير من الجهد من قبل المعلم  مجردة وتحتاج الىالثانوية التي تصبح فيها مادة الرياضيات 

  واستيعابهامن التركيز من قبل الطالب لفهمها  والى الكثيرلتوضيح هذه المفاهيم 

  

  

 المشغل التربوي لتدريب مشرفي ومعلمي الرياضيات على استخدام التقنية في تعليم الرياضيات** 

 مقدمة- تعليم الرياضياتدكتوراه في  –إعداد وإشراف الدكتور/ عبد هللا بن صالح المقبل 
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هناك حاجة اخرى لمتابعة الطالب اثناء قيامهم  رياضيات،الى هذه الحاجة كمعلم  باإلضافة

مختلفة لكل طالب حسب  واعداد اسئلةالى تقييمهم  وتوجيههم باإلضافةبمهمة ما 

 على التعلم  وحسب قدرتهمستواه 

  GRAPHMATICAمثل برنامج في البداية توجهت لبرامج الرياضيات على الحاسوب  

 األبعادلتدريس الهندسة ثنائية  CABRI 3Dو    CABRI 2Dلتدريس الدوال و غيرها و برنامج 

و لكن كان هناك مشاكل عدة في  لإلحصاء لكسياالبرنامج  إلى باإلضافة األبعادو ثالثية 

ال يكون متوفرا )فهو مخصص لحصص الحاسب  األغلبهذه الطريقة فمعمل الحاسب على 

وقت  أنكان متوفرا فيأخذ الطالب وقتا في الوصول منه و مغادرته خاصة  إنفقط ( و  اآللي

تدريب عليها كل على حده  إلىدقيقة  كذلك  تحتاج  هذه البرامج  54الحصة ال يتجاوز 

 عند الحاجة لذلك  ألخرعدم وجود طريقة لنقل المعلومات من برنامج  إلى باإلضافة

الذي وجدت فيه حال لمعظم هذه المشاكل  TI-nspireمعمل الحاسبة البيانية  إلىتوجهت 

تفاعلية للطلبة لتوضيح  إيضاحوسائل  إلعداد أخرىرائعة  أدواتانه يحوي  إلى باإلضافة

الطالب مجاال واسعا للتفكير  أمامطريقة في نفس الوقت مما يفتح  وبأكثر منالمفاهيم 

 الرياضية بمفردهم  والتحليل واستنتاج العالقات

 :البحثأهمية 

القاء الضوء على واحدة من اهم التقنيات التعليمية المستخدمة في تدريس  (1

 TI-NSPIREالرياضيات اال وهي الحاسبة البيانية 

 والذي يمكنالحاسبة البيانية  لآللةالقاء الضوء على نظام االدارة الصفية المرافق  (2

 المعلم من التحكم باالت الطلبة 

عملية تقييم الطالب  ودوره فيتوضيح فكرة المعمل المتكامل لتدريس الرياضيات  (3

 النتائج  وتوثيق هذه

 الفاعل لهذه التقنية في العملية التربوية  بالدور التعليميتعريف المستمع  (5

اهيم بعض مف التفاعلية لتدريسالتعليمية  بعض االنشطةاعطاء امثلة على  (4

 التقنية  والمعدة بهذهالرياضيات 
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 البحثية:محاور الورقة 

 المتنقل( )المعمل nspire-TIمكونات معمل الحاسبة البيانية  أوال:

 TI-nspire cxالحاسبة البيانية  اآلالت (1

 الصفية(االدارة  نظام) NAVIGATORبرنامج  (2

السلكيا من  ببعضهما NAVIGATORوبرنامج  اآلالتترتبط 

 إشارةيتكون من مرسل  اتصال السلكينظام خالل 

 اآلالت)قطع تركب على  إشارة ومستقبلالسلكية 

 الحاسبة(

 

 

 

 

 

  

 

بشاحن واحد او يمكن ربط عدة قواعد مع بعضها  اآلالتقواعد لشحن  (3

 للشحن مرة واحدة 

 

 

 

 

 

 )انظرخاصة بالعلوم  وهي ملحقاتالمستشعرات العلمية  (4

  المستشعرات(ملحق 

من  والتنقل بسهولةعربة لحفظ المعمل  إلى باإلضافة (4

  ألخرصف 

 

 

 1 البيانية الحاسبة معمل

 مودم ارسال )مرسل اشارة السلكية(

 مستقبل اشارة السلكية

 قطع تركب على اآلالت  

 2 البيانية الحاسبة معمل

 3 البيانية الحاسبة معمل

 4 البيانية الحاسبة معمل
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  وميزاته (Navigatorنظام االدارة الصفية )برنامج  ثانيا:

 برنامج االدارة الصفية هو برنامج يثبت على جهاز الكمبيوتر الخاص بالمعلم 

  يتصل السلكيا باالت الطلبة من خالل نقطة اتصال

 السلكية

 إنشاء عدد غير محدود من الغرف الصفية •

طالب في كل فصل دراسي  06ما يصل الى    •

 ة.والتي هي أكثر من كافي

 اسم المستخدم وكلمة السر للدخول   •

 

 

 أو حذفها من االت الطالب وتجميع ملفاتيمكن للمعلم من ارسال ملفات  •

من خالل  وحذف الملفاتمن سحب  اآلالتحتوى مقدرة المعلم على التحكم ب •
الطالب من انشغالهم بأمور اخرى أثناء استخدام التقنية  تمنع navigatorبرنامج 

 من قدرته على ضبط الصف  وبالتالي تزيد
وقدرته قدرة المعلم على اعداد انشطة مختلفة ذات تصحيح ذاتي لطالب مختلفين  •

ه يجعل الكل يحصل على كل حسب حاجت منهم،ارسال ملف خاص لكل  على
التعليم المخصص له بمعنى أن التعليم في هذه الحالة يصبح تعليم فردي في 

 صفوف جماعية مما يزيد من متعة التعليم للجميع

 

 

  

 

 5 البيانية الحاسبة معمل

 2 توضيح
 3 توضيح

 6 البيانية الحاسبة معمل

 1 توضيح
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 حيث  مرة واحدة من خالل التقاط شاشاتهمة المعلم على متابعة الطالب قدر
جهاز العرض  وعرضها علىبضغطة واحدة تصوير جميع شاشات االت الطلبة يمكنه 

 ثانية مثال أو أكثر  36هذه الصور اليا كل  ويمكن تحديث
 (9معمل الحاسبة البيانية – 1)توضيح                       

 

  شكل فيديو لتوضيح خطوات الحل  وتسجيلها علىالتركيز على شاشة طالب معين
 لبقية الطلبة 

 (9البيانية معمل الحاسبة – 2)توضيح              

  تقنية من طريقة في  وتفاعلية وممثلة بأكثراعداد أنشطة منوعةti-nspire من  يزيد
 والتعليمدافعية الطالب للتعلم 

  واالستيعاب باإلضافةاعداد الدروس بعدة طرق يزيد من قدرة الطالب على الفهم 
الى أن وجود الدرس المعد مع الطالب من خالل ارسال الملف اليه يكون الدرس 

 في أي وقت والتركيز عليهحاضرا لمذاكرته 
 (9معمل الحاسبة البيانية – 5)توضيح                       

  اسئلة ذات تصحيح تلقائي  بأعدادتطبيق االسئلة في البرنامج يسمح للمعلم
 ئلة التي تخدم مواضيع الرياضيات المختلفة  مختلفة من االس بأنواع

  عليه  لإلجابةسؤال واحد للطلبة  بأرسالنظام االستطالع السريع يسمح للمعلم
 ترسل االجابات مباشرة للمعلم    ومن ثم

  عرض نتائج اإلجابات بشكل رسم بياني يظهر عدد اإلجابات الصحيحة وعدد
 كل اجابة ونسبة اختياراإلجابات غير الصحيحة 

 (9معمل الحاسبة البيانية  – 3)توضيح                      
 

  او سؤال تحت  وكل امتحانيمكن تخزين هذه الوثائق جميعها لكل صف على حدة
 فيه  أرسلالدرس الذي 

 

  

 3توضيح  1توضيح 
 3توضيح  3توضيح 

 7معمل الحاسبة البيانية 
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   تطبيق االسئلة في نظام االدارة الصفية 
 الحاسبة  لأللةهذا التطبيق موجود في البرنامج المصاحب  (1
في هذا التطبيق عدة انواع من االسئلة الموضوعية التي تصحح ذاتيا مثل  (2

او االشارة الى اجزاء من  وتسمية صورة ومطابقة النصاالختيار من متعدد 
 كافة المواد التعليمية  والتي تخدم الصورة ومزاوجة القوائم

ان تكون في وضع االختبار بحيث يتم التصحيح عند المعلم فقط  لألسئلةيمكن  (3
تكون االسئلة ذات تحقق ذاتي بحيث تسمح للطلبة ممن ان يتحققوا  ويمكن ان

 من اجاباتهم
 

 الذكي هو حال متكامال ؟؟ يعتبر المعمل لماذا ثالثا:

  

فيها ثمانية تطبيقات مختلفة تغطي 

والعلوم المختلفة فروع الرياضيات 

 تقدم:

تعليم الرياضيات والعلوم بطريقة  

 تفاعلية

 عرض الدروس بطريقة شيقة. 

التفكير تدريب على مهارات  

االلة الحاسبة فيها بطارية 

الشحن ويمكن  إلعادةقابلة 

 الكمبيوتر منمن  شحنها

  USB خالل مدخل

 10أو  5قاعدة الشحن تتسع لـ 

 االت تشحنها جميعا مرة 

أنشطة تفاعلية إمكانية تصميم 

/ األحياءالفيزياء/ الكيمياء/ي ف

علوم أرض على شكل محاكاة 

للتجارب بهدف توفير الوقت 

وتقليل تكلفة المستشعرات 

وتجنب التعامل مع المواد 

 الخطرة من قبل الطلبة

إمكانية الجمع بين المحاكاة  

 واستخدام المستشعرات

 

إمكانية تصميم أنشطة 

 /ءالفيزيا فيتفاعلية 

لكيمياء/ األحياء/ علوم ا

باستخدام  أرض

 المستشعرات الحقيقية.

توفر أنشطة مجانية مصممة 

من قبل العديد من المعلمين 

 حول العالم وحديثاً في

 المملكة العربية السعودية 

 

عتمد الكثير من المناهج ت

ومن ضمنها ة العالمي

 McGraw -Hillسلسلة 

الوزارة( )المطبقة في 

 ستكسا تقنياتعلى 

عم لد وفيرنرانسترومنتس 

 لخالل التكاممناهجها من 

المقررات الفعال داخل 

المختبرات، إما  هادلو

باستخدامها أو باإلشارة 

إليها، أو توفر تطبيقات 

 متوافقة أو متطابقة معها.

 دعم عالمي

دعم من جمعية 
3T  للتقنية حول

 العالم
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 محتوى تقني لبعض الوحدات الدراسية في الرياضيات  الثاني:المحور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظة للمعلم قبل البدء 

 تكرر في الدروس نوعين من الصفحات:(1

a. صفحات المالحظات: وهي الصفحات التي نحدد فيها للطالب المهمة المطلوب منه

أو نوضح فيها شرح لقاعدة معينة أو توضيح  اداؤها من المالحظة الى االستنتاج

 لمفهوم

b. صفحات االسئلة وهي الصفحات التي تحوي اسئلة اعدت لتقييم فهم الطالب لكل

 هدف لوحده وهي على نوعين

i. نوع اعد بخاصية التحقق الذاتي بحيث تسمح للطالب ان يتأكد فيها من

 اجابته 

ii. االهداف قصيرة نوع يعد في ملف خاص للمعلم بحيث يستخدمه لقياس

  المدى وبعيدة المدى في حصته وتكون بخاصية االمتحان

c. باإلضافة الى الصفحات المتخصصة بكل درس كالرسم البياني أو الهندسة أو االحصاء

 وقد ندمج بينها في بعض الدروس 

قسمت الدروس الى اهداف رئيسية بحيث يتم شرح وتوضيح هدف بشكل منفصل   ومن (2

 مختلفة ثم دمجت في اسئلة 

 .... 1.5، 1.3، 1.2ميزت االهداف في الدرس بتغيير الترقيم فالهدف االول ارقامه (3

 ، و. وهكذا 3.2، 3.1، .... والثالث 2.2، 2.1والهدف الثاني 

في هذه الدروس جميعها يمكنك استخدام برنامج االدارة الصفية )المعمل المتكامل( (5

 لتحقيق تفاعل أفضل من طالبك وقياس هذا التفاعل 

ان لم يتوفر لديك المعمل متكامال، فيمكنك ان تعرض الدرس امام طالبك وتعد ورقة عمل (4

 لى الصفحات التي تعرضها مرافقة لطالبك وتطلب منهم ان يجيبوا عن اسئلة محددة بناء ع

باإلضافة ورقة  Inspireاالدوات التي يحتاجها الطالب لتنفيذ النشاط االلة الحاسبة البيانية (0

 عمل الطالب وقلم الرصاص 
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 nspire-TIاكتشف الرياضيات من خالل تقنية 

 الدالة من الدرجة الثانية  الدرس:اسم 

 الدرس:اهداف  

 نالتربيعية عتمييز التمثيل البياني للدالة  (1

 غيرها من الدوال 

  التربيعية والمدى للدالةتحديد المجال  (2

بين اتجاه الفتحة للدالة  ايجاد العالقة (3

 ( والقيم2 س )معامل واشارة أالتربيعية 

  والصغرىالعظمى 

 ومعادلة محورتحديد راس القطع المكافئ  (5

 التماثل 

 حل المعادلة التربيعية بيانيا  (4

    للدالة وعدد الحلولايجاد العالقة بين المميز  (0

 المفردات:

 الدالة التربيعية 

  والمدىالمجال 

  والقيمة الصغرىالقيمة العظمى 

 محور التماثل  القطع،راس 

 االدوات:  

ورقة عمل  ،TI -Nspire cxااللة الحاسبة البيانية 

 الطالب 

 

 

 

 

  

 

 

 الدرس:ملفات 

 البيانية(الحاسبة  )ملف Tens تربيعية.عبارة 

 docالطالب.ورقة –المعادلة التربيعية 

  

 المهارات المطلوبة في التقنية بالنسبة للطالب:

 فتح الملفات 

 التنقل بين الصفحات 

 تتبع المسار في الرسم البياني 

 يحوي هذا الدرس صفحات من

مؤشرات تتغير على اساسها الدالة  الرسم البياني: وهي صفحات ديناميكية تحتوي على

 الممثلة بيانيا وكل صفحة اعدت لهدف واحد أو أكثر
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  الدرس:خطوات 

يم ثم تقي التربيعية ومناالول للدرس هو تمييز الشكل العام للعبارة  ف( الهد1

    هذا الهدف من خالل صفحات االسئلة 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 صفحات رسم بياني ديناميكية

مالحظة للمعلم: الحظ انه عند تحريك المؤشر ستتغير دوال مختلفة بعضها تربيعي وبعضها 

ة اسئلة بخاصية التحقق صفح صفحة اسئلة بخاصية االمتحان 

 صفحة مالحظات 
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تبع خالل خاصية ت والمدى من وتحديد المجال بيانيا التربيعية المعادلة تمثيل( 2

 مسار التمثيل البياني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والصغرى للدالة المكافئ والقيمة العظمى( تحديد اتجاه القطع 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S 

 اإلحداثيات المتغيرة 

مؤشر متغير عند الضغط 

عليه يتغير القطع المكافئ 

 الممثل 
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   ومحور التماثلتحديد رأس القطع ( 5

 

 

  

عند تحريك هذه النقطة ووضعها على رأس القطع المكافئ تظهر للطالبة رسالة استحسان وعند 

الصورة الثانية وبالمثل محور التماثل    الضغط على المؤشر يظهر رسم آخر بنقطة أخرى   
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تظهر للطالب خطوات     stepالضغط على المؤشر  عند المكافئ:تمثيل القطع ( 5

  تمثيل القطع المكافئ بالتفصيل
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 المختلفة:التكامل بين فروع الرياضيات  ثانيا:

 ام(اقس أربع اقسام )حتىفي االلة الحاسبة البيانية يمكن تقسيم الصفحة الواحدة الى 

 برنامج أو تطبيق آلخر  والبيانات منالمعلومات  ويسمح بانتقالمختلف عن االخر  وكل قسم

   والمحيطيةالزوايا المركزية  الدرس:اسم 

 الدرس:اهداف 

 تمييز الزوايا المركزية عن غيرها (1

 تمييز الزوايا المحيطية عن غيرها   (2

ة والمحيطيايجاد العالقة بين الزوايا المركزية  (3

 على نفس القوس  المرسومة

العالقة بين الزوايا المحيطية المرسومة  (5

 على نفس القوس 

  الزاوية المحيطية المرسومة على قطر  (4

 المفردات:

  الزاوية المركزية 

  الزاوية المحيطية 

 قوس الدائرة 

 قطر الدائرة 

  داسرةمضلع داخل 

  وتر 

 

 االدوات:  

ورقة عمل  ،TI -Inspire cxااللة الحاسبة البيانية 

 الطالب 

 

  

 الدرس:ملفات 

Circular angles.tns الحاسبة  )ملف

 البيانية(

 docالطالب.ورقة –الزوايا المركزية والمحيطية 

  

 المهارات المطلوبة في التقنية بالنسبة للطالب:

 فتح الملفات 

 التنقل بين الصفحات 
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 الدرس:خطوات 

  وأمثلةامثلة صحيحة عن الزوايا المركزية  غيرها بعرضتمييز الزوايا المركزية عن  (1

 تقييم هذا الهدف  مضادة ومن ثم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المحيطية وأمثلة امثلة صحيحة عن الزوايا  غيرها بعرضتمييز الزوايا المحيطية عن  (2

 تقييم هذا الهدف  مضادة ومن ثم

  

 الزوايا المركزية  تمثلبأشكال أمثلة 

 وتشجيع الطالب على فكرة مقارنة االيجابي بالسلبي ليخرج بالنتيجة المرجوة الزوايا المركزية تمثل  ال بأشكالمضادة  أمثلة

 سؤال تقييمي

بخاصية التحقق 

  الذاتي 

 المحيطية الزوايا  تمثلبأشكال أمثلة 
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خالل عرض صفحة مقسمة الى  والمحيطية منايجاد العالقة بين الزاوية المركزية  (3
والمحيطية االولى صفحة هندسة ديناميكية تتغير معها الزاوية المركزية  نجزئيي

 الزوايا المتغيرة تدريجيا الى جدول مقابل تلك  وتنتقل قياسلها  المقابلة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخاصية  سؤال تقييمي

لمحيطية وتشجيع الطالب على فكرة مقارنة الزوايا اتمثل  ال بأشكالمضادة  أمثلة  التحقق الذاتي 

 االيجابي بالسلبي ليخرج بالنتيجة المرجوة 

روعي ان تتغير 

 5الزوايا بمقدار 

درجات في كل 

 مرة 

بعد ذلك نترك 

للطالب فرصة 

استقراء تلك 

البيانات ومحاولة 

 استنتاج العالقة 

 

وبهذا الشكل يحقق الطالب مفهوم البحث العلمي من تغيير االشكال التي ينطبق 

 وقياسها وتسجيل هذه القياساتعليها شرط معين 

يمكن ايضا تمثيل هذه البيانات وايجاد عالقتها ليكتمل التكامل بين فروع الرياضيات 

 المختلفة حيث نستخدم االحصاء والتمثيل البياني الستنتاج نظرية هندسية 
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 ايجاد العالقة بين الزوايا المحيطية المرسومة على نفس القوس  (5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ايجاد قياس الزاوية المحيطية المرسومة على قطر (4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تطغي الزاويتين ويتغير قياسهما معا وبأماكن الطالب مالحظة تساوييهما  Cبتحريك النقطة 

 بسهولة  

فإن قياس  A، Bالحظ أنه مهما تحركت النقطتان 

 90سيبقى  ABCالزاوية 
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 حل تمارين مختلفة على النظريات (6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

( يمكن كتابة عدد غير 1

محدود من االسئلة التي 

تصحح ذاتيا باإلضافة الى 

انه يمكن ان تكون االجابة 

مفتوحة وال تصحح ذاتيا بل 

 يترك للمعلم تصحيحها 

(  االسئلة التي تصحح 2

ذاتيا يحدد المعلم االجابة 

 قبل ان يرسل الملف للطالب 
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 ثالثا : تعليم الرياضيات من خالل المشاريع ) تطبيقات من واقع الحياة ( 

 

داخل صفحة هندسة أو داخل صفحة رسم في االلة الحاسبة البيانية يمكن ادراج صور 

  فيها آلخرمعادلة جزء محدد  إليجادبياني 

من واقع  )تطبيقاتايجاد معادلة القطع المكافئ في برج المملكة  الدرس:اسم 

  الحياة(

 الدرس:اهداف 

استخدام التقنية لحل مسائل من واقع  (1

 الحياة 

- TIاستخدام امكانات االلة الحاسبة  (2

inspire بفعالية  

تطبيق مفاهيم الرياضيات على مسائل  (3

 حياتية 

بربطها في حياته إلى أمد بعيد الطالب وترسيخ المادة العلمية في ذهن  تتثبي (5

 اليومية 

 حل مسائل حياتية تتضمن القطع المكافئ  (4

  المفردات:

 القطع المكافئ 

 بؤرة القطع المكافئ 

 

 

  

 

 

 

 االدوات:  

ورقة عمل  ، TI-Nspire cxااللة الحاسبة البيانية 

 الطالب 

 

  

 المهارات المطلوبة في التقنية بالنسبة للطالب:

 فتح الملفات 

 التنقل بين الصفحات 

 ربط المتغيرات والتقاط البيانات 

 تمثيل البيانات في االحصاء وايجاد معادلة االنحدار 

ايجاد البؤرة في القطع المكافئ عن طريق تحليل 

 كافئة القطوع الم

 

 ملفات الدرس: 

.tns  ايجاد معادلة برج المملكة 

tns  حلول -ايجاد معادلة برج المملكة 
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 خطوات الدرس :

 

صور برج المملكة بكاميرتك الخاصة أو حمل صورة من االنترنت و ادرجها في  (1

 تطبيق الرسم البياني 

 

 حدد على القطع المكافئ نقاط و اوجد احداثياتها (2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 YYو الثاني  XXافتح تطبيق الجداول و سم العمود االول  (3

  A=CAPTURE(X,0)فعل امر التقاط البيانات بكتابة ما يلي في الخانة  (5

B=CAPTURE(Y,0)                                        

   . , CTRLعلى كل نقطة اخرى و عند الوصول اليها اضغط  Pاالن حرك النقطة  (4

و البيانات و اختر الرسم البياني   MENUلتنزل االحداثيات في الجدول  ثم اضغط 

  XX, YYالسريع و حدد المحاور 

            

                                   

 حدد على القطع المكافئ نقاط (1

واوجد  pحدد نقطة اخرى وسمها (2

 احداثياتها 

اربط االحداثي السيني بمتغير (3

طريق تظليله والضغط   نع xاسمه 

ctrl , l   و اكتب  1ثمx 

لإلحداثي  3اعد نفس الخطوة (4

  yالصادي وسمه 

 

من قائمة التحليل 

ثم االنحدار يليها 

اظهار الدالة 

التربيعية، تظهر 

معادلة القطع 

 المكافئ 
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 اجب عن االسئلة االخرى  (6

 
 أوجد بؤرة الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انقل المعادلة التي حصلت عليها الى (1

 صفحة رسم بياني ومثلها بيانيا 

من قائمة تحليل الرسم البياني، اختر (2

تحليل القطوع المخروطية واختر 

 البؤرة 

حدد القطع المكافئ لتحصل على (3

 بؤرته 
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 جمع البيانات ) التعلم من خالل المشاريع ( 

: مشروع احصائي عن المشروبات الغازية و العصائر  اسم المشروع

 فيها PHالتي يشربها الطالب  و قياس نسبة 

من ميزات التقنية ، انها ليست مجرد اداة لتعليم الرياضيات بل هي ادوات 

لتعليم العلوم الطبيعية كالفيزياء و الكيمياء و االحياء من خالل الملحقات التي 

تتصل بااللة ) مستشعرات فيرنير ( و التي تستخدم لقياس اشياء محددة 

 (  3لحق و غيرها )انظر م  phكالحرارة و الضغط الجوي و نسة 

 

  المشروع اهداف

 التي المشروبات بانواع احصائية عمل( 1

 ذلك تمثيل و  يومهم في الطالب يتناولها

  بيانيا

 المشروبات بكميات احصائية عمل( 2

 يومهم في الطالب يتناولها التي

 بيانيا  ذلك تمثيل و الدراسي

 المشروبات في  ph نسبة قياس( 3

  الطالب يشربها التي

 المشروبات كمية في طبي رأي أخذ( 5

   فيها ph نسبة و الطالب يشربها التي

 التي المشروبات بأفضل توصية ادراج( 4

 الصحية الناحية من الطالب يشربها

 

  المفردات:

 االستبيان االحصائي 

   وتفريغ البياناتجمع البيانات 

 .phنسبة 

 تمثيل الجداول االحصائية 

 

 االدوات:  

 االستبيان االحصائي  ،TI-Nspire cxااللة الحاسبة البيانية 

  .phمستشعر 

 خطوات الدرس:

 المهارات المطلوبة في التقنية بالنسبة للطالب:

 فتح الملفات 

 التنقل بين الصفحات 

 ربط المتغيرات والتقاط البيانات 

 تمثيل البيانات في االحصاء 

 ربط المستشعر باأللة وتسجيل البيانات 

 

 ملفات الدرس: 

.tns   مشروع احصائي 

.doc استبيان احصائي عن المشروبات 

 

 .phمستشعر 
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 وزع االستبيان االحصائي على طالب مدرستك و اطلب منهم تعبئته  (1

 فرغ بيانات االستبيان في جداول و مثلها بيانيا   (2

ئلة المشروع كما هو مخطط في ورقة العمل و اجب عن االساكمل خطوات  (3

 المتعلقة فيه

 في كل المشروبات  phصل المستشعر بااللة الحاسبة و قس نسبة  (5

  صور من التجربة و عمليات القياس 

 

 

 

 رابعا : المحاكاة 
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تعد المحاكاة من اهم ميزات التقنية فهي تسمح بتحويل واقع ملموس الى 

  تداوله و حفظه و ارساله الى الطالب مع بقاء االصلواقع تقني يمكن 

من امثلة المحاكاة التي تمثلها التقنية ، معمل الجبر لتحليل المعادالت 

 التربيعية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ميزة المحاكاة ليست حكرا على الرياضيات ، بل تمتد الى محاكاة 

 التجارب العلمية في العلوم  و المفاهيم العلمية في العلوم 

الواجهة تعطي 

السؤال والشكل 

البدائي المفترض 

 2Xبتكوين 

عند اعطاء الجواب 

الصحيح وتمثيله 

بشكل صحيح تعطي 

اشارة توضح الجواب 

 الصحيح 

يمكنك تغيير االشارات بالضغط عليها 

 وتغيير االعداد بالضغط عليها 

تختلف االسئلة وتتغير 

مستوياتها من السهولة 

 الى الصعوبة 

فقد تكون هناك عوامل 

سالبة وقد يكون هناك 

 2Xمعامل لـ 

 االعداد السالبة تمثل باللون االحمر 
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ذات  NAOHمل من هيدروكسيد الصوديوم  50المحاكاة توضح وتمثل بيانيا ماذا يحدث عند اضافة 

 0.1تركيزه    HCLمل من حمض الهيدروكلوريك  50الى  0.2تركيز 

 محاكاة للجدول الدوري والتوزيع الذري لكل مجموعة   
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 مصادر تعليم متعددة خامسا :   

اصة ات الخهذه التقنية انها تسمح للمعلم باضافة مصادر تعليم متعددة في الملفمن مزايا  

من مشاهدة فيديو معين و يجيب عن االسئلة المتعلقة بهذا  بها بحيث يتمكن الطالب

باالضافة  الى   لهالفيديو أو تكون له جزءا ال يتجزأ من المعلومة التي يريد ان يوصلها المعلم 

الى هذه الصفحة اي تطبيق من تطبيقات التقنية و يمكن ايضا ان  انه يستطيع ان يضيف

 اكثر من فيديو و اكثر من تطبيق في نفس الصفحة  ضيفي

 التحويالت الهندسية  مراجعة اسم الدرس :

 الدرس:اهداف 

 أن يعدد الطالب انواع التحويالت الهندسية  (1

يستنتج الطالب عناصر كل نوع من ان  (2

 التحويالت الهندسية 

لتحويالت ان يستنتج الطالب خصائص ا (3

 الهندسية 

ان يجد الطالب صورة االشكال تحت تأثير اي  (4

 نوع من انواع التحويالت الهندسية 

تطبيق مفاهيم الرياضيات على مسائل  (5

 حياتية 

  المفردات:

 التحويالت الهندسية 

 االنعكاس 

 االنسحاب

 الدوران 

 التناظر حول نقطة 

   التمدد 

 

 

 االدوات:   

، ورقة عمل   TI-Nspire cxااللة الحاسبة البيانية 

 الطالب

 

  

 المهارات المطلوبة في التقنية بالنسبة للطالب 

 فتح الملفات 

رسم االشكال وكتابة النصوص في تطبيق 

 الهندسة 

 تحريك االشكال والنقاط 

اجراء التحويالت الهندسية المختلفة على 

 شكل ما 

 

 ملفات الدرس: 

.tnsp  مراجعة التحويالت الهندسية 

. 
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 خطوات الدرس :

الهدف االول هو تعداد النواع التحويالت الهندسية المختلفة  و الفرق بين  (1

 كل منها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، يمكن تحقيقها بمشاهدة الفيديوهات الالحقة 5، 3، 2االهداف  (2

 )االنعكاس ، االنسحاب ، الدوران ، التمدد ( و االجابة عن االسئلة المتعلقة بها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عنهذا الفيديو شاهد 

انواع التحويالت 

أجب عن  الهندسية ثم

 االسئلة التالية 
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 استخدموا التقنية والمعلمات الذينبعض آراء المعلمين 

  حماستهم للتعلم وانتباها وزادت منأصبح الطالب أكثر تفاعال 

  والفهم 

  التدريسية بسرعة تحققت االهداف 

  الوقت المسألة لتوفيرأكثر من تمثيل لنفس  الطالب فيمشاركة 

 وفهم أفضل. 

    الطالب على حل المشاكل. أفضل يساعد المفاهيم بطريقةتصور 

   الحظ الطالب المفاهيم، والرسوم البيانية التي مباشرة باستخدام 

 المحمولة دون الحاجة إلى الورق والقلماألجهزة 

   مراعاة الفروق الفردية لدى الطلبة 
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 ومراجع:مصادر 

 

 

 المملكة العربية السعودية  والثانوية فيكتب الرياضيات للمرحلتين المتوسطة  (1

   تانستر ومنموقع شركة تكساس  (2

                                http://education.ti.com/en/us/home 

المشغل التربوي لتدريب مشرفي ومعلمي الرياضيات على استخدام التقنية في  (3

 تعليم الرياضيات

 – دكتوراه في تعليم الرياضيات –إعداد وإشراف الدكتور/ عبد هللا بن صالح المقبل 

 *مقدمة *

  القناة التعليمية للتقنية باللغة العربية  (5

                            http://www.youtube.com/user/suhailsallam                       

 مدونة التقنية باللغة العربية (4

                               education.blogspot.com/-http://tinspire 

 مركز تحميل االنشطة بالعربي  (0

                             585176https://www.facebook.com/groups/431632803 

 Facebookصفحة حلول التعليم في المملكة العربية السعودية على موقع  (7

                                  https://www.facebook.com/ESnKSA 

 

 

  

http://education.ti.com/en/us/home
http://www.youtube.com/user/suhailsallam
http://tinspire-education.blogspot.com/
https://www.facebook.com/groups/431632803585176
https://www.facebook.com/ESnKSA
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  المالحق:

 

 ملحق المستشعرات  (1

 ورقة عمل الطالب  –المعادلة التربيعية  (2

 ورقة عمل الطالب  –والمحيطية الزوايا المركزية  (3

 ورقة عمل الطالب  –ايجاد معادلة القطع المكافئ  (5

 االستبيان االحصائي  (4

 ورقة عمل الطالب – والعصائر المصنعةالمشروبات الغازية  (0

 

 

 

  االلكترونية:المالحق 

 

 tns.عبارة تربيعية   (1

 tns.ايجاد معادلة برج المملكة (2

حلول-المملكة يجاد معادلة برج  (3 . tns 

 tns.التحليل الى العوامل  (4

5) ElectronConfigurations.tns 

6) Molecular_Titration.tns 

الهندسيةمراجعة التحويالت  (7 . tnsp 

 

 

 

 

 

 


