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بناء وتجريب وحدة في الكومبيوتر والبرمجة
لغير المتخصصين في الرياضيات
يُعدُالكومبيوترُمن ُالمبتكنراتُالمةمنيُانعُالعلنرُالن ار مُو ُيمكن ُإه نة ُا ن ُ
م ُأ مُالم جزاتُ ظ اًرُلمندورُالكبينرُالنييُي نومُبن ُانعُمجنة ُالمعمومنةتُوالبية نةتُ
ول دُتداخ ُالكومبيوترُاعُمعظمُمجة تُحينةةُان انة مُولن ُإانمةمةت ُال عةلنيُانعُ
مجة ُال ضةءمُوالطمبمُواندارةمُوانحلةءمُوا قتلةدمُوعممُا جتمةعمُوالتربينيمُ
والعممييُالتعميمييمُوهير ةُ ُ.
ياُبةنضةايُإلىُمدىُالدقيُوالوضنوحُالتنىُيتانمُبمنةُالكومبينوترُانعُمختمن ُ
المجن ن ننة تُالل ن ن ن ةعييُوالتجةرين ن ننيُوالمم ين ن ننيُوالزراعين ن ننيمُوجمي ن ن ن ُأ ن ن نواعُال ن ن ننركةتُ
والمؤااةتُالحكومييُوهيرُالحكومييمُتمكُالتعُت ض ُقبو ُموظ يمنةُالنيي ُلنديممُ
دراييُووععُبةلكومبيوترُوكي ييُااتخدام ُاعُتمكُالمجة تُ ُ.
أىمية البحث ومشكمتو:
ع نندُالح ننديثُعن ن ُتك ولوجي ننةُالعل ننرُا ننر ُال ل نندُيتجن ن ُبةلدرج ننيُا ول ننىُإل ننىُ
الكومبيوترُومةُيتل ُب ُمن ُمجنة تمُهامنوُأبنرزُمعطينةتُالانورةُالتك ولوجينيُانعُ
العلننرُالحةضننرُوأكار ننةُتننراي اًرُعمننىُهةلبيننيُجوا ننبُحيننةةُالب ننرمُوأواننعمةُهننزواًُ
لكةاننيُمجننة تُتمننكُالحيننةةهُ ُ)4ُ:ُ41لننيلكُوجننبُتا ي ن ُا ا نرادُع ن ُالكومبيننوترمُ
وبمع عُآخرُمحوُأمييُالكومبيوترُلمؤ ءُا ارادُ ُ.
ويعتبن ننرُالتا ي ن ن ُع ن ن ُالكومبين ننوترُبماةبن ننيُالممن ننةرةُا اةان ننييُال زمن ننيُلجمي ن ن ُ
العننةممي ُبةلدولننيمُوالتننىُي بأننعُأ ُتضننة ُلمممننةراتُالضننرورييُا خننرىُالمعرواننيُ
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ك ننةل راءةُوالكتةب ننيُوالحا ننةبُ.ومن ن ُا ننمُا ننر ُانلم ننةمُبراةا ننيةتُالكومبي ننوترُومب ننةدئُ
نيُيعنندُمطمبنةًُأكاننرُإلحةحنةًُوضننرورةُبةل اننبيُلجمين ُأانرادُالمجتمن ُاننعُجمين ُ
البرمجن ً

المجة تُ ُ.

وتجندرُان نةرةُإلننىُأ ُالكومبينوترُعةمن ُ ننةمُانعُت مينيُممننةرةُحن ُالم ننك تُ
ويلكُم ُخ

ُالبرمجيمُ ظ اًرُلت ةب ُخطواتُالبرمجيُإلىُحدُكبينرُبخطنواتُحن ُ

الم نك تمُو ننياُبنندوريُقنندُي مننعُالت كيننرُوربمنةُي مننعُا تجننةيُ حننوُالريةضننيةتُيلننكُ
ُممةرةُح ُالم ك تُتحت ُمكة يُ ةميُوأاةاييُبي ُأ دا ُتعميمُالريةضيةتمُ
ننييُا مي ننيُت بن ن ُمن ن ُأ ُمم ننةرةُحن ن ُالم ننك تُتتطم ننبُتحمين ن ُوتركي ننبُوت ننويمُ
المعمومةتُ كت نة ُح نة جُجديندةمُكمنةُأ ُتعمنمُالت كينرُالريةضنعُيعندُتعممنةًُلحن ُ
الم ك تمُوقدُتكو ُأاض ُالواة ُوالطرجُلت مييُتمكُالممةرةُتتما ُاعُااتخدامُ
الكومبيننوترُكواننيميُل ننتعممُالريةضننيةتُمن ن ُخ ن

ُأ ُا

ن نطيُالمتطمبننيُ ا ننتخدامُ

الكومبيوترُوبرمجت ُتب عُعمىُأاةسُم ُالت كيرُالم ط ىُ )7ُ–ُ6ُ:ُ41 ُ.
وليلكُيمك ُال و ُبر ُم ُالم ةابُب ةءُوحندةُم ترحنيُانعُمبنةدئُالكومبينوترُ
والبرمجننيُبةاننتخدامُلأننيُالبيننزكمُوتجريننبُتنندريسُتمننكُالوحنندةُعمننىُبع ن

ُخريجننعُ

الكميننةتُهيننرُالمتخللنني ُاننعُالريةض نيةتُلمتعننر ُعمننىُتننرايرُ ننييُالوحنندةُعمننىُ
تعري ُ ؤ ءُا ارادُبةلكومبيوترُم ُجة بمُوالتعر ُعمىُمدىُت مينيُاتجنةيُ نؤ ءُ
ا ارادُ حوُالريةضيةتُم ُخ

ُدرااتممُلتمكُالوحدةُالم ترحيُم ُجة بُآخرُ ُ.

واعُضوءُمةُابجُيمك ُتحديدُم كميُالبحثُاعُ ُ:
"بنااااء وتجرياااب وحااادة فاااي الكومبياااوتر والبرمجاااة لغيااار المتخصصاااين فاااي
الرياضيات".
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مصطمحات البحث:
ت ةو ُالبحثُالحةلعُالملطمحةتُالتةليي *)ُُ ُ:
ُ–ُ4الوحدةُالتدرياييTeaching Unitُ:
ننعُت ظ ننيمُلمم ننة يمُوالح ننة جُوالمم ننةراتُالمتض ننم يُا ننعُمب ننةدئُالكومبي ننوترُ
والبرمج ننيُبمأ ننيُالبي ننزكمُيتا ننمُ ننياُالت ظ ننيمُبةلتامان ن ُوالمرو ننيمُوياي ننرُا تمةم ننةتُ
مجموعيُالبحثُ ُ.
ُ–ُ2تحمي ُالمحتوىContent Analysisُ:
و ن ننوُوا ن ننيميُلتحدي ن نندُكن ن ن ُمن ن ن ُالم ن ننة يممُوالمب ن ننةدئُوالتعميم ن ننةتمُوالمم ن ننةراتُ
المتضم يُاعُالوحدةُالم ترحيُ ُ.
أُ–ُالم مومConceptُ:
وُمع ىُمحددُاعُضوءُالوحندةُالم ترحنيُي نتجُمن ُأوُيطمنجُعمنىُمجموعنيُ
الخواصُالمت ةبميُ ُ.
بُ–ُالتعميمGeneralizationُ:
ي لنندُبن ُمجموعننيُالماننممةتُوالح ننة جُوال ظريننةتُوال نوا ي ُاننعُمجننة ُالوحنندةُ
الم ترحيُتكو ُلحيحيُاعُالمواق ُالمتعددةُوالمت ةبميُ ُ.
جُ–ُالممةرةSkillُ:

(*) تلك املصطلحات معرفة إجرائياً ،ومت سرد التعريفات املتنوعة هلا داخل حمتوى البحث.
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عُا داءُالجديدُ ىُممميُم ُممنةمُالوحندةُالم ترحنيمُانواءُكنة ُ نياُا داءُ
ي يةًُأوُيدويةًمُويتامُبةلارعيُوالدقيُوانت ة مُم ُتوايرُلموقتُوالجمدُ ُ.
ُ–ُ1البرمجيProgrammingُ:
ي لنندُبمننةُتلننميمُمجموعننيُم ن ُالتعميمننةتُُInstructionsالم ظمننيُبطري ننيُ
م ط ييُم ُخ

ُلأيُالبيزكُ .

ُ–ُ1لأيُالبيزكBASIC Languageُ:
ننىُلأ ننيُمن ن ُلأ ننةتُالبرمج ننيُعةلي ننيُالما ننتوىُما ننتخدميُا ننعُالبح ننثُالح ننةلىمُ
وي لدُبمةُدلي ُا وامرُالرمزىُلممبتد ي ُت ىُبجمي ُا ه ار

ُ ُ.

ُ–ُ5ا تجةيُ حوُالريةضيةتAttitude Tward Mathematicsُ:
ننوُااننتعدادُمجموعننيُالبحننثُل اننتجةبيُب ننك ُمعنني ُ حننوُالريةضننيةتُأكة ننتُ
ننييُا اننتجةبيُياتُمحتننوىُا عننةلىُإيجننةبىُينند ُعمننىُال بننو ُأوُالرضننةمُأوُياتُ
محتوىُا عةلىُامبىُيد ُعمىُالرا

ُأوُعدمُالرضةُ ُ.

حدود البحث:
تمُإجراءُالبحثُالحةلىُاعُضوءُالحدودُالتةلييُ ُ:
 اقتلرتُمجموعيُالبحثُعمىُبعن

ُخريجنعُالكمينةتُهينرُالمتخللني ُانعُ

الريةضيةتُكخريجعُكميةتُالتربييُتخلصُلأيُعربييُولأيُإ جميزييمُوبعن

ُ

خريجننعُكميت نعُالز ارعننيُوالطننبُبجةمعننيُأاننيوطُ مكننة ُعم ن ُ )واقةمننيُالبةحننث)مُ
ظن اًرُلعنندمُد اراننيُالخنريجي ُلمريةضننيةتُاننعُاللن و ُالد اراننييُالمختم ننيمُعمننىُ

ا ق ُأا ةءُالمرحميُالجةمعييُ.
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 اقتلرتُالوحدةُالم ترحيُعمىُبعن

ُمبنةدئُالكومبينوترمُومبنةدئُلأنيُالبينزكمُ

ومبةدئُالبرمجيُبتمكُالمأيُ.
 ا جمن ن نزةُالت ن ننىُت ن ننمُاا ن ننتخداممةُا ن ننعُتجرب ن ننيُالبح ن ننثُك ن ننة ُأجمن ن نزةُ ان ن ن كميرُ )ُ
ُSinclair ZX Spectrum +تمكُالمتوارةُبمجة ُعم ُالبةحثُ.

اليدف من البحث:
ااننتمد ُالبحننثُالحننةلىُتعننر ُأاننرُتنندريسُالوحنندةُالم ترحننيُلمجموعننيُالبحننثُ
عمىُ موُاتجة ممُ حوُالريةضيةتُ ُ.
مسممات البحث:
اات دُالبحثُالحةلعُإلىُالماممةتُالتةلييُ ُ:
 -4يع ن نندُمح ن ننوُأمي ن ننيُالكومبي ن ننوترُب ن نني ُا ان ن نرادُمن ن ن ُا م ن ننورُالض ن ننرورييُوبخةل ن ننيُا ن ننعُ
المجتمعةتُال ةمييُ.
 -2ت مي ننيُا تج ننةيُ ح ننوُالريةض ننيةتُمن ن ُا نندا ُا

عةلي ننيُالمةم ننيُالت ننىُي بأ ننعُ

تح ي مةُ.
 -1البرمجننيُبةاننتخدامُإحنندىُلأننةتُالكومبيننوترُأحنندُالعوام ن ُا اةاننييُالتننىُت مننىُ
الممةرةُاعُح ُالم ك تُالمت وعيُ.
أسئمة البحث:
أجةبُالبحثُالحةلعُع ُا ا ميُالتةلييُ ُ:
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 -4مةُلورةُوحدةُم ترحيُاعُمبةدئُالكومبيوترُومبةدئُالبرمجيُبمأيُالبيزكُبعندُ
ب ة مةُبراموبُم ةاب؟ُ
 -2مةُمدىُتحلي ُمجموعيُالبحثُلموحدةُالم ترحيُبعدُدرااتممُلمة؟ُ
 -1مننةُمنندىُتننرايرُتنندريسُالوحنندةُالم ترحننيُلمجموعننيُالبحننثُعمننىُ مننوُاتجننة ممُ حننوُ
الريةضيةت؟ُ
إجراءات البحث؟
لكعُيتح جُالمد ُا اةانعُلمبحنثُالحنةلعمُولإلجةبنيُعن ُا ان ميُالمتضنم يُ
ب مُامُعر ُإطة اًرُ ظريةًُل مُتمىُيلكُانجراءاتُالتىُتمُإتبةعمةُاعُ ييُالبحثُ ُ.
أوالً :اإلطار النظري:
تضننم ُانطننةرُال ظننريُاننعُالبحننثُالحننةلعُاك نرةُميا نرةُع ن ُالكومبيننوترُم ن ُ
حيننثُمع ننةيُومكو ةت ن مُوجمننةزُ ا ن كميرُ )ُكواننيميُنج نراءُتجربننيُالبحننثُوكي يننيُ
ت ننأيم مُوأيضنةًُتننمُت ننةو ُلأننيُالبيننزكُمن ُحيننثُمع ة ننةُومكو ةتمننةمُوأاننسُالبرمجننيُ
اننعُضننوءُتمننكُالمأننيمُاننمُعننر ُلمع ننىُالوحننداتُالتدرياننييُوأاننةليبُب ة مننةمُوأخين اًرُ
ا تجة ةتُبمع عُعةمُوا تجةيُ حوُالريةضيةتُبوج ُخةصُ ُ.
 – 1الكومبيوترComputer :
يعتبننرُالكومبيننوترُأحنندُالمخترعننةتُالتك ولوجيننيُالحدياننيُاننعُالعلننرُالحننةلعمُ
وألبحُياتخدمُانعُمعظنمُمجنة تُاجتمنةداتُان انة مُوانعُالعلنرُالن ار ُاتان ُ
اانننتخدامُالكومبينننوترُان ننعُجوا نننبُ نننتىُم ةر ن ننيُبةلمةضنننعُهام ن نندُكن ننة ُقةل ن ن اًرُان ننعُ
المةضعُعمىُبع

ُال ركةتُوالمؤااةتُوالمي نةتُالحكومينيُوهير نةُمن ُالجمنةتُ
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التىُتمتمكُوحد ةُانمكة ةتُالمةدييُال زميُ قت ة ُواناةدةُم ُإمكة ةتن هُ:ُ41 ُ.
ُ )4
واعُالعلرُال ار مُو تيجيُلمت ندمُانعُلن ةعيُأجمنزةُالكومبينوترمُتنمُلن ةعيُ
أجمزةُياتُحجمُلأيرمُورخيليُالام مُوبةلتةلعُا ت رتُتمنكُا جمنزةُانعُجمين ُ
المجة تُ ُ.
أ – معنى الكومبيوتر:
توجنندُمعننة عُمت وعننيُلمكومبيننوترُ تيجننيُلمتطننورُالتك ولننوجعُاننعُل ن ةعيُتمننكُ
ا جمنزةُ.هاننةلكومبيوترُجمنةزُي ننيُمننةُيطمنبُم ن ُمن ُأوامنرُوا نةًُلمننةُيعطنىُلن ُمن ُ
معمومةتهُ )28ُ:ُ45 ُ.
ويعرا ُأاةميُالحاي ىُ ُ)7ُ:ُ2بر ُجمةزُل ُياكرةُيمك ُاخت از ُالمعمومةتمُ
كمةُيمك ُأداءُالجم ُوالطرحُوالضربُوال اميُبارعيُاة يُ ُ.
ويرىُالبع

ُأ ُهُالكومبيوترُوايميُمتطورةُل ن ُالعديندُمن ُالمنوادُالتعميمينيمُ

نيُاعةلنيهُ:ُ5 ُ.
وتوزيعمةُبةاتخدامُ بكةتُا تلة ُالحديايمُممنةُيجعمن ُأداةُتعميمي ة
ُ )46
وتل ن ي ُاوقيننيُر نوا ُالز يننرىُ ُ)26ُ:ُ22أ ُالكومبيننوترُجمننةزُالكترو ننعُ
ياننتطي ُال يننةمُبننرداءُالعمميننةتُالحاننةبييُوالم ط يننيُطب نةًُلمتعميمننةتُالمعطننةةُباننرعيُ
كبيرةُتل ُإلىُعدةُم يي ُعممييُحاةبييُيايرةُاعُالاة ييُالواحدةمُ ُوبدرجيُعةلينيُ
م ن ُالدقننيمُول ن ُالم نندرةُعمننىُالتعةم ن ُم ن ُكننمُ ة ن ُم ن ُالبية ننةتمُوكننيلكُتخزي مننةُ
وااترجةعمةُع دُالحةجيُإليمةُ ُ.
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تؤكنندُالتعننةري ُالاننةب يُعمننىُأ ُالكومبيننوترُآلننيُلجمي ن ُا عمننة ُالتننىُتطمننبُ
م مننةمُويلننكُمتننىُأعنندتُإعننداداًُاننميمةًُلم يننةمُبتمننكُا عمننة مُو ننياُ ُيننتمُإ ُم ن ُ
خ

ُإعدادُالكوادرُالمم ييُال ةدرةُعمىُت أيم ُوبرمجت ُ ُ.
ُ

ب – مكونات الكومبيوتر)11- 02 : 02( :
يتكننو ُالكومبيننوترُ–ُككو ن ُوحنندةُمتكةممننيُ–ُم ن ُا ن ثُوحننداتُأاةاننييُ ننعُ
وحداتُالمدخ تمُوحدةُالمعةلجيُالمركزييمُوحداتُالمخرجةتُ ُ.
( )1وحدات اإلدخالInput Devices :
منندخ تُالكومبيننوترُ ننىُتمننكُالمعمومننةتُأوُالبية ننةتُالتننىُيجننبُتم ي مننةُل ن ُ
بمد ُمعةلجتمةمُويتمُيلكُمن ُخن

ُمجموعنيُمن ُالوحنداتُأوُالوانة طُالتنىُعن ُ

طري مةُيمك ُتأيييُالكومبيوترُبتمكُالمدخ تُ ُ.
و ييُالوحداتُكايرةُومت وعيُم مةُ:البطةقنةتُالما بنيُُPunched Cardsتمنكُ
التىُكة تُتاتخدمُم ُا جينة ُا ولنىُلمكومبينوترمُولوحنيُالم نةتيحُُKey Board
وأجمنزةُت ننأي ُال ن ار طُُTape recordsمُوأجمنزةُت ننأي ُا اننطوا ةتُ Disck
ُDrivesومةُتحوي ُم ُ ار طُوااطوا ةتُمأ ةطياييُ ُ.
( )0وحدة المعالجة المركزيةCentral Processing Unit :
تعتبنرُوحنندةُالمعةلجننيُالمركزيننيُمن ُأ ننمُأجنزاءُالكومبيننوترُاعةليننيمُامننعُأاننةسُ
الكومبيوترمُوالركيزةُالتىُتب عُعميمةُب ييُمكو ةت ُ ُ.
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وتضن ننطم ُتمن ننكُالوحن نندةُبمممن ننيُال ين ننةمُبجمي ن ن ُالعممين ننةتُالحان ننةبييُوالم ط ين ننيُ
المت وعيُالتىُيتمُتم ي ُبرامجمةُإلىُالكومبيوترُم ُخ

ُوحداتُاندخة مُوت امُ

وحنندةُالمعةلجننيُالمركزيننيُإلننىُا ن ثُوحننداتُارعيننيُأخننرىُ ننعُ:الننياكرةُُMemory
والت ننىُب نندور ةُت ا ننمُإل ننىُوح نندتي ُ م ننةُ:وح نندةُال ننياكرةُالاةبت ننيُ ُROMاختل ننةرُ
لمتعبيننرُ)Read Only Memoryمُووحنندةُالننياكرةُالمتأي نرةُ ُRAMاختلننةرُ
لمتعبين ن ننرُMemory

Access

)Randomمُووحن ن نندةُالحان ن ننةبُوالم طن ن ننجُ

)Arithmetic / Logicمُووحدةُالتحكمُ ُ .)Control Unit
وتع ننر ُياكن نرةُالكومبي ننوترُبر م ننةُال نندرةُعم ننىُا حت ننةظُبةلمعموم ننةتُوالبية ننةتُ
المت وعنيمُو ننعُيلننكُالجننزءُالننييُيننتمُاين ُتخنزي ُالبية ننةتُوااننتدعة مةُوقننتُالحةجننيُ
إليمةمُوتحتوىُالياكرةُالاةبتيُُROMعمىُمجموعيُم ُالتعميمةتُالتىُتتعمجُبدورُ
ت ننأي ُالكومبيننوترُ )واظمننةرُالت ننةريرُ.بي مننةُالننياكرةُالمتأينرةُ ُRAMننىُيلننكُالجننزءُ

ال ننييُيا ننتأم ُالما ننتخدمُُUserأوُالمب ننرم ُُProgrammerع نندُتم نني ُالبر ننةم ُ
لمكومبيوترُ ُ.
ووح نندةُالحا ننةبُوالم ط ننجُت ننومُب ننرجراءُجمين ن ُالعممي ننةتُالحا ننةبييُوالم ط ي ننيُ
والم ةر يُبي ُال يمُالمت وعيُلمبية ةتُواتخةيُال ار ارتُوتاجي ُال تة ُ ُ.
أمننةُوحنندةُالننتحكمُار مننةُتننتحكمُاننعُعمن ُجمين ُالوحننداتُالمختم ننيُلمكومبيننوترمُ
كمننةُأ مننةُتضننطم ُبت ظننيمُدخننو ُالبية ننةتُم ن ُوحننداتُاندخننة ُإلننىُالننياكرةُوكننيلكُ
خروجُال تة ُإلىُوحداتُانخراجُ ُ.
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( )3وحدات اإلخراجOutput Units :
مخرجننةتُالكومبيننوترُعبننةرةُع ن ُال ننةت ُال مننة عُاللننةدرُم ن ُالكومبيننوترُبعنندُ
معةلجيُالبية ةتُالتىُيتمُتأييتمةُل مُولتمكُالمخرجةتُوحنداتُبمنةُيمكن ُالحلنو ُ
عمن ننىُال تن ننة مُ ن ننييُالوحن ننداتُمتعن ننددةُم من ننةُ ة ن ننةتُالعن ننر ُالمت وعن ننيمُوا

تُ

الطةبعيُ ُ.
ج – جياز (سنكمير Sinclair ZX Spectrum + :)+
ونجراءُتجربيُالبحثُالحةلىُتمُااتخدامُجمةزُ ا كميرُ )مُو وُأحدُا مةطُ
ا وليننيُ جم نزةُا ن كميرُالمت وعننيُوالننييُيتميننزُباننموليُت ننأيم مُكمننةُأ ُك ن ُم تننةحُ
م ن ُالم ننةتيحُيحتننوىُعمننىُكممننيُأوُمجموعننيُكممننةتُلمأننيُالبرمجننيُممننةُيننؤدىُإلننىُ
عدمُالخطرُاعُ جةءُتمكُالكممةتُ ُ.
ويتركب جياز (سنكمير  )+من:
 لوحيُالم ةتيحُكوحدةُإدخة ُتتكو ُم ُعددُم ُالم ةتيحُعميمةُلأيُالبيزكُوك ُ
م تننةحُيحتننوىُعمننىُعننددُم ن ُكممننةتُالبرمجننيُقنندُتل ن ُإلننىُاننتُكممننةتُأوُ
حرو ُأوُأرقةمُأوُإ ةرات)49ُ–ُ48ُ:ُ26 ُ.
 وحنندةُالت ننأي ُالمركزيننيُوتعنندُبماةبننيُالمننتُبةل اننبيُلمكومبيننوترمُوالتننىُبنندور ةُ
تتكو ُم ُالياكرةمُُووحدةُالحاةبُوالم طجمُووحدةُُالتحكم)11ُ:ُ26 ُ.
 مكبرُلوتُلأيرُيوجدُداخ ُالجمةزُومحو ُلمتيةر)16ُ:ُ26 ُ.


ة ننيُتمي زيو يننيمُأوُ ة ننيُعننر ُخةلننيُ ُMenetorاننت بة ُال تننة ُبعنندُ
ت أي ُالبر ةم ُ )6ُ:ُ26 ُ.
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وع نندُتول نني ُيل ننكُالجم ننةزُبةلتي ننةرُالكمرب ننىمُا ننر ُالكومبي ننوترُيل ننبحُج ننة اًزُ
لمت أي ُ ُ.
ُ
 – 0لغة البيزكBASIC Language :
لأننيُالبيننزكُم ن ُلأننةتُالبرمجننيُعةليننيُالماننتوىُوأكار ننةُااننتخدامةًمُ
بجمين ن ن ُا هن ن ن ار

تمةممننةُ

ُوم ةا ن ننبتمةُلمم ارحن ن ن ُالعمري ن ننيُالمت وع ن ننيُلمتعمم ن ننعُالكومبي ن ننوترُ

والبرمجيُ.و عُأكارُاموليُمن ُالمأنةتُا خنرىُعةلينيُالمانتوىمُوانعُ نسُالوقنتُ
عُالمأيُا اةاييُلمكومبيوترمُوتلمحُنعدادُوبرمجنيُكةانيُالممنةمُالمت وعنيُوانعُ
جمي ُالمجة تُ )5ُ:ُ22 ُ.
ولننيلكُاننر ُهلأننيُالبيننزكُيمكن ُتاننميتمةُبمأننيُالكومبيننوترُالمتداولننيهُ )11ُ:ُ1مُ
وم ن ُالاننم ُتعمننمُتمننكُالمأننيُ ظ ن اًرُلاننموليُا وامننرُالماننتخدميُايمننةمُأيض نةًُاننموليُ
إدراكُمدلو ُتمكُا وامرُ تيجيُاقترابُمعة يمةُم ُالمأةتُالمتداوليُ )55ُ:ُ27 ُ.
وتع نندُلأ ننيُالبي ننزكُح ننديثُا بتك ننةرمُوأاا ننمةُم ننت يُمن ن ُلأ ننةتُأخ ننرىُعةلي ننيُ
المان ننتوىمُام ن نندُاقتن ننبسُكيم ن ننىُُKemenyوكيرتن ننزُ ُKurtzن ننييُالمأن ننيُم ن ن ُلأن ننيُ
ال روتن ار ُوبعن

ُالمأننةتُا خننرىُعةليننيُالماننتوىمُوتننمُتلننحيحمةُاننعُإطننةرُاننم ُ

التعميمُوا اتخدامُ )5ُ:ُ28 ُ.
ليلكُيجبُالبدءُاعُتعممُلأنيُالبينزكُ ظن اًرُلانمولتمةُوانعيُا ت نةر ةُوا تمةممنةُ
بجمي ُا ه ار

مُوم ةابتمةُلممبتد ي ُاعُتعممُالكومبيوترُ ُ.
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أ – معنى لغة البيزك:
ُيوجندُمع ننىُمحننددُومت نجُعمين ُلمأننيُالبيننزكُاينرىُكن ُمن ُ ننةىُُ:ُ11 ُHigh
)26مُوايكن ن ننرزُ)5ُ:ُ17 ُVickersمُومحمن ن نندُالان ن ننعيدُخ ن ن ننبيُ ُ)1ُ:ُ24أ ُلأن ن ننيُ
البيزكُلأنيُعةلينيُالمانتوىمُو نعُاختلنةرُلمتعبينرُ Beginners All – Purpose
ُSymbolic Instruction Codeمُأىُدلي ن ُا وامننرُالرمننزيُلممبتنند ي ُوي ننعُ
بجمي ُا ه ار

ُ ُ.

و نييُالمأننيُعبننةرةُعن ُمجموعننيُمن ُالتعبينراتُان جميزيننيُالعةديننيُوالتننعُيمكن ُتعمممننةُ
با ننموليُا ننعُالم نندارسُ ُ)15ُ:ُ11ول ننيلكُيمكن ن ُتعم ننمُتم ننكُالمأ ننيُبيا ننرُا ننعُبداي ننيُتعم ننمُ
الكومبيوترُوالبرمجيُ ُ.
ب – مزايا لغة البيزك:
توجدُالعديدُم ُمزايةُلأيُالبيزكُم مةُ )28ُ–ُ27ُ:ُ6 ُ:
 ت ةابُجمي ُا ارادمُامميُالتعمممُمايرةُل اتخدامُ.
 تتلن ن ُبةلمرو ن نيُبةلدرج ننيُالت ننىُتا ننمحُلممب ننرم ُبتط ننويرُبرامجن ن ُوالتأيي ننرُا ننعُ
بع

ُالبرام ُبمجمودُأق ُ.

 ت ةابُبي يُالتحةورُالمتعم يُبةلكومبيوتر.
 لأيُعةلمييمُليلكُألبحتُلأيُالبرمجيُا اةاييُلمعظمُتطبي ةتُالكومبيوترُ.
 لأيُقيةاييُ ابيةًمُأيُ ُتوجدُاخت اةتُجو رينيُبني ُلمجنةتُتمنكُالمأنيمُلنيلكُ
ار ُ ييُالمأيُمات ميُع ُالجمةزُبدرجيُكبيرةمُوبةلتنةلىُانر ُمعظنمُبنرام ُلأنيُ
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البيننزكُيمك ن ُت ننأيممةُعمننىُأجم نزةُكومبيننوترُمت وعننيُب مي ن ُم ن ُالتعنندي تُأوُ
بدو ُتعدي تُعمىُوج ُا ط جُ ُ.
 – 3البرمجة بمغة البيزكProgramming Through BASIC :
تتضنحُالوظي ننيُا اةانييُلمكومبيننوترُانعُمعةلجننيُمجموعنيُالبية ننةتُويلنكُبعنندُ
المرورُبخطواتُمتتةبعيُم ُإدخةلمةمُانمُمعةلجتمنةمُ )واخراجمنةمُو نياُينتمُمن ُخن

ُ

اماميُمتتةلييُم ُالتعميمنةتُالمكتوبنيُبمأنيُمعي نيُيندركمةُالكومبينوترُكمأنيُالبينزكمُ

تمكُالعممييُيطمجُعميمةُبر ةم مُوطري يُكتةبيُيلكُالبر ةم ُيطمجُعميمةُالبرمجيُ ُ.
أ – معنى البرنامج:
ع نندُالت كي ننرُا ننىُب ننةءُ أيُبر ننةم ُي بأ ننعُإجن نراءُمجموع ننيُمن ن ُالخطن نواتُ
المتتةبعيمُويجبُترجمنيُتمنكُالخطنواتُإلنىُمجموعنيُمن ُالتعميمنةتُالم لنميُ
يدركمةُالكومبيوترمُيتمُترتيبمةُاعُ ظةمُمعي ُيجعن ُالكومبينوترُينؤديُمممنيُ
معي يمُويلنكُال ظنةمُالمتتنة ب ُيطمنجُعمين ُبر نةم ُ ُ) 7 ُ:ُ16ولنيلكُاةلبر نةم ُ
اماميُم ُالتعميمةتُتدخ ُبطري يُم ظميُمتتةبعيُإلىُياكرةُالكومبيوترُلم يةمُ
بعم ُمعي ُ ُ.
ويننرىُل ن ُُ)7ُ:15 ُLinأ ُأىُمحتننوىُيختننز ُاننعُياك نرةُالكومبيننوترُيطمننجُ
عمي ُتعميمةتُأاةاييُأوُبر ةم ُ ُ.
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ب – مكونات البرنامج:
يتكو ُالبر ةم ُم ُمجموعيُاطورمُك ُاطرُي نةرُإلين ُبنرقممُويحتنوىُعمنىُ
أمننرُأوُأكاننرمُويطمننجُعمننىُمحتويننةتُك ن ُاننطرُالعبننةرةُُStatementأوُتعميمننةتُ
الاطرُ )451ُ:1 ُ.
أىُأ ُالبر ننةم ُيتك ننو ُمن ن ُمجموع ننيُأوام ننرُCommandsمُكن ن ُأم ننرُيمان ن ُ
تعميمننيُمعي ننيُُInstructionلمكومبيننوترُكننىُي ننومُبعم ن ُمعنني ُ ُ.ويكتننبُا مننرُأوُ
مجموعننيُم ن ُا وامننرُاننعُاننطرُواحنندمُبحيننثُيننتمُت نرقيمُأاننطرُالبر ننةم ُتلننةعديةًُ
بدءاًُم ُأو ُأمرُاعُالبر ةم ُحتىُا مرُا خيرُ ُ.
ج – معنى البرمجة:
البرمجننيُ ننىُتمننكُالعمميننيُالتننىُيننتمُبمننةُكتةبننيُمجموعننيُمتتةبعننيُمن ُالتعميمننةتُ
التن ننىُتوج ن ن ُالكومبين ننوترُلح ن ن ُم ن ننكميُمعي ن نيمُوتم ن نني ُتمن ننكُالتعميمن ننةتُإلن ننىُياك ن نرةُ
الكومبيوترُ ُ)26ُ:ُ7أىُا ن ُيمكن ُت انيمُالبرمجنيُإلنىُع لنري ُأاةانيي ُأولممنةُ
يخ ننتصُبةللنننيةهيُالم ط ينننيُنجن نراءاتُح ن ن ُالم ننكميُموضن ن ُالد ارانننيمُواة يممنننةُ
يضطم ُبمممنيُترجمنيُتمنكُانجنراءاتُإلنىُمجموعنيُمن ُالتعميمنةتُتنؤديُإلنىُحن ُ
الم كميُبحيثُي مممةُالكومبيوترُ ُ.
د – أسس البرمجة:
يتطمبُإعدادُالبر ةم ُال يةمُبخمسُخطواتُأاةاييُ عُ )12ُ–ُ19ُ:ُ47 ُ:
 -4تحديدُموضوعُالم كميُ.
 -2تحديدُخطواتُالعم ُبةلت لي ُ.
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 -1ترميننزُالخط نواتُالمختم ننيُالتننىُتتضننم مةُالعمميننةتُالخةلننيُببر ننةم ُالمعةلجننيُم ن ُ
خ

ُالكومبيوترُ.

 -1اختبةرُالبر ةم ُبعدُترميزيُلمتركدُم ُلحت ُ.
 -5توايجُالبر ةم ُحتىُيمك ُالرجوعُإلي ُع دُالحةجيُ ُ.
ولكعُ يتمُتعميمُالبر ةم ُاعُضوءُلأيُالبيزكمُوحتىُيلبحُ ياُالبر ةم ُ
اننعُلننورت ُال مة يننيمُار ن ُي بأننعُم ارعننةةُعننددُم ن ُا اننسُوالتننىُيكر ننةُعبنندُ
الحا ُالحاي عُ ُ)18 ُ– ُ17ُ:ُ46و عُ :
 مرحميُدراايُالم كميُالمطروحيُدراايُمتعم يُ.
 مرحميُتحمي ُالم كميُومعرايُإمكة ييُمعةلجتمةُم ُخ
 مرحميُوض ُالتاما ُالم ط عُم ُخ

ُالكومبيوترُ.

ُرامُالمخططُا ايةبعُلمم كميُ.

 مرحميُُالتعبيرُع ُالتاما ُالم ط عُبةاتخدامُلأيُالبيزكُ كتةبيُالبر ةم )ُ.
 مرحميُتحمي ُوح ُالبر ةم ُلمحلو ُعمىُال تة ُ.
ويمك ُ–ُاعُضوءُمةُابجُ–ُاقتراحُعددُم ُا انسُالتنىُانعُضنو مةُيمكن ُ
برمجيُالم ك تُالمت وعيُاعُالريةضيةتمُو عُ ُ:
 -4دراايُالم كميُدراايُاةحليُ.
 -2اات تةجُالمعةد تُالريةضييُالتىُتؤديُإلىُح ُالم كميُ.
 -1تحوي ُالمعةد تُالريةضييُإلىُتعبيراتُحاةبييُبةاتخدامُلأيُالبيزكُ.
 -1كتةبيُالبر ةم ُم ُخ

ُ ُ:
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أُ–ُتحديدُالمدخ تُ متأيراتُالم كمي)ُ ُ.
بُ–ُتحديدُالعمميةتُا اةاييُ التعبيراتُالحاةبييُالمت وعي)ُ ُ.
جُ–ُتحديدُالمخرجةتُ ال تة ُالمطموبيُم ُالم كمي)ُ ُ.
دُ–ُترقيمُاطورُالبر ةم ُ ُ.
 – 1الوحدات التدريسيةTeaching Units :
ُيمك ُال نو ُبنر ُجنزءاًُمن ُالكتنةبُالمدرانعُأوُأ ُالن ًُمن ُالنول ُيمان ُ
وحنندةُتدرياننييُبمع ة ننةُالمننرلو مُولك ن ُملننطمحُالوحنندةُالتدرياننييُي ننيرُإلننىُعنندةُ
ن ننةطةتُمت وعن ننيُكت ظن ننيمُالمعمومن ننةتُوالمعن ننةر ُوالممن ننةراتُوالم ن ننة يمُوالمبن ننةدئُ
والتعميم ننةتُوط ننرجُالت نندريسُوالوا ننة ُالتعميمين نيُالمختم ننيمُوالتع ننر ُعم ننىُخبن نراتُ
الت ميننيُوا تمةمننةتممُبحيننثُتننؤدىُتمننكُال ننةطةتُإلننىُتح يننجُ نند ُمحننددُمننؤدايُ
تطويرُالعممييُالتعميمييُ ُ.
أ – معنى الوحدة التدريسية:
يمك ن ُتعري ن ُالوحنندةُالتدرياننييُعمننىُأ مننةُ:هت ظننيمُخننةصُاننعُالمننةدةُالد اراننييُ
وطري يُالتدريسُيض ُالتممييُاىُموق ُتعميمعُمتكةم ُيايرُا تمةمنةتمممُويتطمنبُ
من ممُ ننةطةًُمعي نةًُي ةاننبمممُوي ارعننعُمننةُبين ممُمن ُاننروجُارديننيمُويتضننم ُمننرور مُ
اننعُخب نراتُتربويننيُمعي ننيمُويننؤديُبمننمُإلننىُامننمُوبلننيرةُاننعُمينندا ُأوُأكاننرُم ن ُ
ميةدي ُالمعرايُم ُإكاةبممُممةراتُوعةداتُواتجة ةتُوقنيمُمرهنوبُايمنةهُ:ُ48 ُ.
ُ )596
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وي ننرىُحا نني ُا ننميمة ُق ننورةُ ُ)261ُ:ُ42أ ُالوح نندةُعب ننةرةُعن ن ُاما ننميُياتُ
مع عُم ُالخبنراتُوأ نواعُال نةطُالتعميمنىمُتندورُحنو ُموضنوعُد ارانعُأوُم نكميُ
يم ننتمُبم ننةُالمتعمم ننو مُويخطط ننو ُلم ننةُبةلتع ننةو ُايم ننةُبين ن ممُتح ننتُإ نن ار ُالم نندرسُ
وتوجيم ُ ُ.
ويعننر ُك ن ركُُ)411ُ:ُ12 ُClarkالوحنندةُبر مننةُمخطننطُمتتننةب ُل
التعميميننيُأوُالنندروسمُياننتمرُلعنندةُأاننةبي ُوينندورُحننو ُبع ن

ننطيُ

ُالم ننة يمُالر ياننييُ

لم كميُأوُموضوعُمعي ُ ُ.
ويننيكرُخمي ننيُعب نندُالاننمي ُ ُ)59ُ:ُ44أ ُالوح نندةُعبننةرةُعن ن ُ ننةطُتعميم ننعُ
يدورُحو ُمركزُر ياعُي تجُم ُالمةدةُالدرااييُ امةمُويعةل ُ ةحييُياتُأ مييُ
اعُحيةةُالت مييمُو ُيت يدُبت ظنيمُالح نة جُالتنىُتندرسُانعُالوحندةُت ظيمنةًُم ط ينةًمُ
كمةُأ ُ ُيمتزمُبةلحدودُال ةلميُبي ُاروعُالمةدةُ ُ.
وتعنندُالوحنندةُالتدرياننييُطري ننيُجينندةُلت ظننيمُعمميننيُالننتعمممُحيننثُأ مننةُااننتمرتُ
ا واتُعديدةُحتىُألبحتُم ُمكو ةتُم م ُال ةطُ )441ُ:ُ29 ُ.
من العرض السابق لمعني الوحدة التدريسيةمُيمكن ُال نو ُبر منةُت ظنيمُالمنةدةُ
الد ارا ننييمُيتض ننم ُالم ننة يمُوالمب ننةدئُوالتعميم ننةتُوالمم ننةراتُالت ننىُتتض ننم مةُتم ننكُ
الم ننةدةمُمدرج ننيُب ظ ننةمُتت ننةبععمُبحي ننثُيحت ننوىُيل ننكُالت ظ ننيمُعم ننىُأ نندا ُالوح نندةُ
وطري يُتدريامةمُوبحيثُيتامُيلكُال ظةمُبةلمرو يُلكعُيت ةابُوماتوىُالمتعممُ ُ.
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ب – مراحل تخطيط الوحدة التدريسية:
لتخطن ننيطُالوحن نندةُالتدريان ننييُعن نندةُم ارح ن ن ُيجن ننبُإتبةعمن ننةُ ن ننعُ ُ–ُ282ُ:25
ُ ُ:)296
 دراايُمميزاتُالت مييُاليي ُات يُالوحدةُمعممُ.
 اختيةرُالوحدةُ.
 تحديدُأ مييُدراايُالوحدةُومجةلمةُ.
 تحديدُأ دا ُالوحدةُ.
ديمُالوحدةُلمت مييُ.
ُ
 ت
 وض ُخطيُالعم ُاعُالوحدةُ.
 مرحميُت ييُالعم ُ.
 مرحميُت ويمُالعم ُ ُ.
ول نندُتننمُإتبننةعُمعظننمُ ننييُالم ارح ن ُع نندُتخطننيطُالوحنندةُالم ترحننيُاننعُالبحننثُ
الح ننةلعُتل ننميمُمحتوا ننةمُمن ن ُا خ ننيُا ننعُا عتب ننةرُطري ننيُالع ننر ُالمبة ننرُع نندُ
ليةهيُمحتوىُتمكُالوحدةُ ُ.
 – 5االتجاهAttitude :
تعدُا تجة ةتُم ُا دا ُا
الريةضيةتُ ُ.

عةلييُالمةميُلتدريسُالمنوادُالمت وعنيُوخةلنيُ

19

أ  -معنى االتجاه:
ول تج ننةيُتع ننةري ُمت وع ننيمُاي ننرىُأحم نندُزك ننىُل ننةلحُ ُ)275ُ:4أ ُا تج ننةيُ
عبةرةُع ُمجموعيُااتجةبةتُال بو ُأوُالرا

ُالتىُتتعمجُبموضوعُجدلىُمعي ُ ُ.

اعُحي ُيعر ُحةمدُز ار ُ ُ)47ُ:ُ9ا تجةيُال اعُا جتمةععُبر ن ُتكنوي ُ
ارضعمُأوُمتأيرُكنةم ُأوُمتوانطُ ي ن ُبني ُالماينرُوا انتجةبي)مُو نوُعبنةرةُعن ُ
ااننتعدادُ اننعُأوُتميننؤُع مننعُعلننبعُمننتعممُل اننتجةبيُالموجبننيُأوُالاننةلبيُ حننوُ
أ ننخةصُأوُأ ننيةءُأوُموضننوعةتُأوُمواق ن ُأوُرمننوزُاننعُالبي ننيُالتننىُتايننرُ ننييُ
ا اتجةبيُ ُ.
أم ننةُمل ننط ىُامم ننعُ ُ)17ُ:ُ21ا نندُع ننر ُا تج ننةيُبر ن ن ُالحةل ننيُالوجدا ي ننيُ
ال ة ميُوراءُرأيُ خصُأوُاعت ةديُحي مةُيتعمجُبموضوعُمعني مُمن ُحينثُراضن ُ
لمياُالموضوعُأوُقبول مُودرجيُ ياُالرا
وي ن ننرىُا ن ننعدُجن ن ن

ُأوُال بو ُ ُ.

ُ ُ)819ُ:ُ42أ ُا تج ن ننةيُال ان ن نعُعب ن ننةرةُعن ن ن ُاا ن ننتعدادُ

ل اتجةبيُلممواق ُأوُا ارادُأوُا

يةءُأوُا اكةرُبطري يُمعي يُ ُ.

وعموم نةًُاننر ُها تجننةيُ ننوُمننةُيكننو ُلنندىُالط ن بُم ن ُااننتعداداتُل اننتجةبيُ
ب ك ُمعني ُيجعممنمُيانمكو ُانموكةًُمعي نةًُياُطنةب ُخنةصُ حنوُالموضنوعةتُالتنىُ
طرحتُعمنيمممُانواءُكة نتُ نييُا انتجةبيُياتُمحتنوىُا عنةلعُإيجنةبعُيند ُعمنىُ
ال بو ُوالرضةُأوُياتُمحتوىُا عةلعُامبىُيند ُعمنىُالنرا

ُوعندمُالرضنةُ49 ُ.

ُ )217ُ:
وم ُالتعةري ُالاةب يُيتضحُأ ُا تجةيُيتل ُبمةُيمعُ ُ:
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 -4بدُم ُوجودُ خصُ.
 -2وجودُموضوعُأوُمةدةُأوُموق ُمعي ُ.
 -1قيةمُع قيُت ةعمييُبي ُالب دُا و ُوالاة عُ.
 -1تمكُالع قيُقدُتكو ُموجبيُأوُاةلبيُ ُ.
ويمك ُتعري ُا تجةيُ حوُالريةضيةتُبر ُيلكُالمي ُالاةبتُ–ُإلىُحندُمنةُ–ُ
لدىُمجموعيُالبحثُيجعمممُياتجيبو ُ حوُالريةضيةتُبطري يُإيجةبينيُأوُبطري نيُ
امبييُ ُ.
ب – دراسات سابقة حول االتجاه نحو الرياضيات:
ُالدران ننةتُالتن ننىُركن ننزتُا تمةممن ننةُعمن ننىُتعري ن ن ُاتجة ن ننةتُ
ُا
توجن نندُالعدين نندُم ن ن
المتعممي ُ حوُالريةضيةتُم مةُ ُ:
 – 1دراسة جوردن )1255 - 1251 :31( )1711( Gordon
ننداتُ ننييُالد ارا ننيُإل ننىُت ننويمُاعةلي ننيُإت ننة ُال ننتعممُواتجة ننةتُالطن ن بُ ح ننوُ
الريةضننيةتُوتكو ننتُعي ننيُالد اراننيُم ن ُمجموعننيُالط ن بُوالطةلبننةتُالجننددُبكمي نيُ
العم ننومُقا ننمُالريةض ننيةتُبمؤاا ننيُوا ننتر ُبةا ننتراليةُلمتك ولوجي ننةمُوق نندُقا ننمتُتم ننكُ
المجموع ننيُع ن نوا يةًُإل ننىُمجم ننوعتي ُإح نندا مةُتجريبي ننيُت ننمُالت نندريسُلم ننةُبةا ننتخدامُ
أاموبُإت ة ُالتعمممُوا خرىُضةبطيُتمُالتدريسُلمةُبةاتخدامُالطري يُالت ميدييُ ُ.
وم ُ تة ُ نييُالد ارانيُأ ُالمجموعنيُالتنعُدرانتُأانموبُإت نة ُالنتعممُقندُ منةُ
اتجة مةُ حوُالريةضيةتُ مواًُإيجةبيةًُع ُالمجموعيُالتعُدرانتُبةانتخدامُالطري نيُ
الت ميدييمُكمةُأ ُاتجة ةتُالب ي ُ حنوُالريةضنيةتُكنة ُأعمنىُمن ُاتجة نةتُالب نةتُ
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حيننثُوجنندتُاننروجُدالننيُإحلننة يةًُبنني ُك ن ُمن ُالب نني ُوالب ننةتُاننعُم يننةسُا تجننةيُ
حوُالريةضيةتُ ُ.
 – 0دراسة ياني )503-515 :39( )1791( Yeany
داتُتمكُالدراايُإلىُتحديدُأارُااتخدامُ ُ:
 التعممُبدو ُت ديمُأييُماةعداتُت خيلييُ–ُع جييُلمجموعيُضةبطيُ ُ. الن ننتعممُبةان ننتخدامُمان ننةعداتُت خيلن ننييُ–ُع جين ننيُين نندير ةُالمعمن ننمُلمجموعن ننيُتجريبيي.
 ال ننتعممُبةا ننتخدامُما ننةعداتُت خيل ننييُ–ُع جي ننيُي نندير ةُالت مي ننيُلمجموع ننيُتجريبييُأخرىُ .
عمىُاتجة ةتُالت مينيُ حنوُالريةضنيةتمُوتكو نتُمجموعنيُالبحنثُمن ُحنوالعُ
ا ايُوتاعي ُتمميياًُوتممييةُم ُبي ُت مييُوتمميياتُإحدىُالمدارسُالاة وييُ عبيُ
الريةضيةتُ .
وكة ُم ُ تة ُ ييُالدراايُ ُ:
 وجننودُاننروجُدالننيُإحلننة يةًُ ع نندُماننتوىُُ)2.24بنني ُالمجموعننةتُالننا ثُاننعُالد اراننيمُحيننثُوجنندُأ ُالت ميننيُالننيي ُ ننةلواُماننةعداتُتعميميننيُبننردارةُالمعمننمُ
لعمميةتُالت خيصُوالعن جُقندُحلنمواُعمنىُدرجنةتُأعمنىُانعُجمين ُم نةييسُ
المعرايُالتعُااتخدمت.
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 إ ُالت ميننيُالننيي ُأدارواُبر اننممُ ظننمُالماننةعداتُالتعميميننيُبةاننتخدامُعمميننةتُالت ننخيصُوالعن جُكننة واُأكاننرُإيجةبيننيُاننعُاتجة ننةتممُ حننوُالريةضننيةتُب ننروجُ
داليُإحلة يةًُع ُالمجموعيُالضةبطيُ ع دُماتوىُُ .)2.24
 – 3دراسة معصومة كاظم (:)01( )1719
كننة ُم ن ُأ نندا ُ ننييُالد اراننيُتعننر ُاتجة ننةتُت ميننيُالمرحمننيُالاة ويننيُ حننوُ
الريةضيةتمُوقدُتمُاحتيةرُمجموعيُالدراايُم ُت مييُ ب ي ُوب ةت)ُالل ُا و ُ
الاة ويُبم ط يُملرُالجديدةمُوبمأتُمجموعيُالدراايُ ُ)297تمميياًُوتممييةُ ُ.
وم ُ تة ُتمكُالد ارانيُأ ُاتجة نةتُالب ني ُكة نتُأاضن ُمن ُاتجة نةتُالب نةتُ
حوُالريةضيةتُ ُ.
م ن ن ُالد اران ننةتُان ننةب يُالن ننيكرمُوهير ن ننةُيتضن ننحُأ ُاان ننتخدامُأان ننةليبُتخن ننةل ُ
ا اموبُالت ميديُاعُعممييُالتدريسُكرت ة ُالتعمممُوت ديمُالماةعداتُالت خيلنييُ
والع جيننيُع نندُتنندريسُالت ميننيُلمريةضننيةتمُيننؤديُإلننىُت ميننيُا تجة ننةتُانيجةبيننيُ
حوُالريةضيةتُ ُ.
تت ننةب ُالد ارا ننيُالحةلي ننيُمن ن ُالد ارا ننةتُالا ننةب يمُو ننوُاا ننتخدامُأا ننموبُح ننديثُ
والتنندربُعمي ن ُو ننوُالكمبيننوترمُوكم ن ُتختم ن ُمعمننةُاننعُأ ُت ميننيُجمي ن ُالد اراننةتُ
الاننةب يُمتخللننو ُاننعُالريةضننيةتمُأمننةُأا نرادُمجموعننيُالبحننثُالحننةلعُامننمُهيننرُ
متخللي ُاعُالريةضيةتُ ُ.
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ثانياً :الجانب اإلجرائي:
أ – خطوات البحث:
لإلجةبيُع ُأا ميُالبحثُوتح يجُالمد ُم ُتمُإتبةعُالخطواتُالتةلييُ ُ:
ُ–ُ4لإلجةبننيُع ن ُالا نؤا ُا و ُوالننييُ ل ن ُهمننةُلننورةُالوحنندةُالم ترحننيُاننعُالبحننثُ
الح ننةلعُبع نندُب ة م ننةُبرا ننموبُم ةا ننب؟ُا ننعُض ننوءُعم ننمُالكمبي ننوترمُولأ ننيُالبي ننزكُ
والبرمجننيُبتمننكُالمأننيمُتننمُتحدينندُا نندا ُانج ار يننيُلموحنندةُالم ترحننيمُاننمُااننت تجتُ
مجموعننيُالم ننة يمُوالمبننةدئُوالتعميمننةتُوالممننةراتُا وليننيُاننعُك ن ُم ن ُالكمبيننوترُ
والبرمجيُبمأنيُالبينزكُمن ُخن

ُمحتنوىُبعن

والبرمجنيُبمأنيُالبينُنزكُ.وتنمُحني ُبعن
اختيرتُبع

ُالكتنبُالمتخللنيُانعُالكمبينوترُ

ُأوجن ُالنتعممُالتننعُاانت تجتمُوانعُال مةيننيُ

ُم مةُبمةُيت ةابُوطبيعيُمجموعيُالدراايُ ُ.

واننعُضننوءُأاننموبُالعنر ُالمبة ننرُتننمُب ننةءُالوحنندةُالم ترحننيمُوعرضننتُعمننىُ
بع

ُالمتخللي ُاعُتعمنيمُالكمبينوترُوالتربينيمُوأجرينتُالتعندي تُالم ةانبيُانعُ

ضوءُتوجيمةتممُ .
ُ–ُ2تننمُاختيننةرُبع ن

ُخريجننعُكميننةتُالطننبمُوالز ارعننيمُوالتربيننيُ تخلننصُلأننيُ

عربييمُلأيُإ جميزيي)مُويلكُ بتعةد مُع دُدراايُالريةضيةتُعمىُأ ق ُأا نةءُ
المرحمننيُالجةمعيننيُوتننمُاعتبننةر مُمجموعننيُلمد اراننيُوبمننوُعنندد مُاا نني ُوأربعنني ُ
ارداًُتمُت ايمممُإلىُا ثُمجموعةتُ ُ.
ُ–ُ1ل ننم خمُاختب ننةرُا ننعُض ننوءُالوح نندةُالم ترح ننيمُوت ننمُعرضن ن ُعم ننىُمجموع ننيُمن ن ُ
أاننةتيةُالتربيننيُوعمننمُالن سُنبننداءُوجمننيُ ظننر ممُوأجريننتُالتعنندي تُالم ةاننبيُ
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اعُضوءُتوجيمنةتممُوطبنجُ نياُا ختبنةرُعمنىُمجموعنيُالبحنثُكةختبنةرُقبمنعُ
ُpre-testلمتعن ننر ُعمن ننىُخم ين ننتممُالمعراين ننيُالان ننةب يُع ن ن ُمتضن ننم ةتُالوحن نندةُ
الم ترحيُ.وكة ُالمتواطُالحانةبعُلندرجةتُمجموعنيُالبحنثُانعُ نياُا ختبنةرُ
ُ)41.69م ن ُالمجمننوعُالكمننعُلمنندرجةتُالتننعُقنندر ةُ ُ)72درجننيمُوا ح ن ار ُ
المعيةريُلتمكُالدرجةتُ ُ)5.12ممةُيد ُعمىُضنع ُخم ينيُمجموعنيُالبحنثُ
المعراييُع ُمتضم ةتُالوحدةُالم ترحيُ ُ.
ُ–ُ1تننمُااننتخدامُم يننةسُداتننو ُل يننةسُا تجننةيُ حننوُالريةضننيةتُ )719ُ:8مُو ننوُ
مكننو ُم ن ُخمننسُع نرةُعبننةرةُتعبننرُع ن ُالحةلننيُا

عةليننيُالتننعُيكننو ُعميمننةُ

دُدراايُالريةضيةتُوالتعةم ُمعمةمُوعبةراتُالم يةسُتعبرُعن ُ نوعُ
المتعممُع ُ
ا تجنةيُلنندىُالطةلننبمُابعضننمةُموجننبُوا خنرُي ننيرُلمعننزو ُعن ُالريةضننيةتُ
وبنندرجةتُمختم ننيُ.وتننمُتلننحيحُ ننياُالم يننةسُوحاننةبُدرجننيُالم حننوصُم ن ُ
خن

ُحاننةبُمجموعننيُدرجننةتُالم حننوصُم اننوميُعمننىُعننددُالعبننةراتُالتننعُ

اختةر ةُمعبرةُع ُحةلت ُ.وك ُعبةرةُم ُالم يةسُمعي ُلمةُدرجيُمعي يُ ُ.
وطبجُم يةسُداتو ُقب ُتجربيُالبحثُكتطبيجُقبمعمُوكة ُالمتواطُالحانةبعُ
لندرجةتُمجموعنيُالبحنثُ ُ)15.17من ُالمجمنوعُالكمنعُلندرجةتُوقنندر ةُ )92.8مُ
وكة ُا ح ار ُالمعيةريُل ُ ُ.)46.42ويد ُيلكُعمىُضع ُاتجة نةتُمجموعنيُ
البحثُ ابيةًُ حوُالريةضيةتُ .
ُ–ُ5تنمُتجريننبُالوحنندةُالم ترحنيُعمننىُمجموعننيُالد ارانيُبواقن ُاننةعتي ُ ظنريتي ُ–ُ
اعُأو ُتجربيُالبحثُ–ُواا ي ُوع ري ُاةعيُعممييمُواانتأرقتُاتنرةُالد ارانيُ
أربعيُأاةبي ُبواق ُاتُاةعةتُأابوعيةًُ ُ.
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جدول رقم ()1
زمن تدريس الوحدة المقترحة
التدريس

عدد الساعات

ال ظري ُ

ُ2

العممع ُ

ُ 22

المجموع ُ

ُ 21

ُوتمُالتدريسُبةانتخدامُأجمنزةُ ان كميزُ )ُُZX Spectrum +المتةحنيمُوبمنوُ
عندد ةُاننب ُأجمنزةمُوأجريننتُالد ارانيُبةاننتخدامُتمنكُا جمنزةُبحينثُيعمن ُعمنىُكن ُ
جمةزُاردي ُا طُممةُأدىُإلىُت ايمُمجموعيُالبحثُإلىُا ثُمجموعةتُ .
ُ–ُ6بعدُ مةييُالتجربيُتمُتطبيجُا ختبةرُالتحليمعُالمعندُمن ُقخبن ل ُالبةحنثُبعنديةًُ
ُpost-testل يةسُمدىُتحلي ُمجموعيُالبحنثُلمتضنم ةتُالوحندةُالم ترحنيُ
بعدُدرااتممُلمةُوكة ُالمتواطُالحانةبعُانعُحةلنيُالتطبينجُالبعنديُ ُ)11.19
نةريُاننعُيلننكُ
من ُالمجمننوعُالكمننعُلمنندرجةتُوقنندريُ ُ)72درجننيُوا حن ار ُالمعين ُ
التطبيجُ ُ .)42.61
ُ–ُ7تمىُيلكُتطبيجُم يةسُداتو ُل تجةيُ حنوُالريةضنيةتُعمنىُمجموعنيُالبحنثُ
لمتعن ننر ُعمن ننىُمن نندىُ من ننوُاتجة ن ننةتممُ حن ننوُالريةضن ننيةتُبعن نندُد اران ننتممُلموحن نندةُ
الم ترحيُ.وقدُكة ُالمتواطُالحاةبعُلدرجةتُمجموعيُالبحثُانعُ نييُالحةلنيُ
ُ)65.12من ُالمجمننوعُالكمننعُلمنندرجةتُوقنندريُ ُ)92.8وا حن ار ُالمعيننةريُ
ُ .)48.21
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ب – نتائج البحث وتفسيرىا:
لإلجةبننيُع ن ُالا نؤا ُالاننة عُم ن ُأا ن ميُالبحننثُالحننةلعُوالننييُمننؤدايُهمننةُمنندىُ
تحل نني ُمجموع ننيُالبح ننثُلموح نندةُالم ترح ننيُبع نندُد ارا ننتممُلم ننة؟هُت ننمُحا ننةبُاب ننةتُ
ا ختبن ننةرُالتحلن ننيمعُم ن ن ُخ ن ن

ُتطبي ن ن ُعمن ننىُمجموعن ننيُم ن ن ُداران ننعُالكمبين ننوترُ

والبرمجيُبمأيُالبيزكُبموُعدد مُا اي ُارداًُ ُ.
ُعُُ–ُ2مُ ُ–ُم)ُُُ .
ُُ
ُهُ=ُ ُ ُ)422ُ:12
ُ
وبةاتخدامُالمعةدليُهُرُأُأُُ=ُ2
عُ ُ–ُُ)4

وجدُأ ُمعةم ُالابةتُلمياُا ختبةرُ )2.78مُوالييُيعدُم بنو ًُ–ُمن ُوجمنيُ ظنرُ
البةحثُ–ُاعُضوءُطبيعيُالبحثُوأ داا ُ ُ.
واعتمدُلدجُالم يةسُعمىُوجمنيُ ظنرُالمحكمني ُ–ُلندجُالمحكمني ُ–ُبعندُ
عرض ُعميمممُكنيلكُحانبُاللندجُالنداخمعُل ختبنةرُأيُمعةمن ُا رتبنةطُالا نة عُ
بي ُك ُم ردةُودرجةتُا ختبةرُكك ُم ُخ

ُالمعةدليُُ:

ُ

ُ

ُُ ُ
بُ×ُأ
مُأُُ–ُمُبُ
×ُُُُُُُُُُُُُ هُ ُ .)129ُ:1
هُرتُ=ُُُُُُُُُُُُُُ
ُُُُُ
ص
عُ
اوجنندُأ ُمعةم ن ُاللنندجُالننداخمعُيت نراوحُبنني ُ )2.79مُ )2.85مُو ننوُأيض نةًُ
م بو ُم ُوجميُ ظرُالبةحثُ .
وتننمُحاننةبُقيمننيُ ت)ُلد لننيُال ننرجُبنني ُالمتواننطي ُال بمننعُوالبعننديُل ختبننةرُ
التحليمعُالمعدمُم ُخ
هُتُ=ُُ

ُال ة و ُ ُ:

مُُ–ُ4مُُ ُُ2
ُ
ُ
ُ
2
ُ2
عُ ُعُ ُ ُ
ُ–ُُ2

ُهُ ُ)162ُ:1ووجدُأ ُقيمتمةُ ُ )49.51
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ُ
ا ننمُأجري ننتُم ةر ننيُب نني ُ ت ننة ُا ختب ننةرُالتحل ننيمعُا ننعُكن ن ُمن ن ُالتطبي ننجُال بم ننعُ
والبعديمُوكة تُ تة ُالم ةر يمُكمةُ عُموضحيُبةلجدو ُالتةلعُ ُ:
جدول رقم ()0
الفرق بين متوسطي درجات االختبار في التطبيق القبمي والبعدي لمجموعة
البحث
التطبيق

عدد

األفراد

ال بمع ُ
البعدي ُ

ُ 12

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

ُ 41.69

ُ 5.12

ُ 42.61 ُ 11.19

(*)

قيمة "ت"
المحسوبة الجدولية

الداللة

اإلحصائية
لمةُد ليُ

ُ 2.61 ُ 49.51

إحلة ييُع دُ
ماتوىُ

ُ 2.24

يوض ننحُالج نندو ُالا ننةبجُارت ننةعُالمتوا ننطُالحا ننةبعُل نندرجةتُمجموع ننيُالبح ننثُ
الدالنيُعمنىُتحلنيمممُلمتضنم ةتُالوحندةُالم ترحنيُانعُا ختبنةرُالبعنديُ ُ)11.19
بةلم ةر يُبةلمتواطُالحاةبعُلدرجةتُالمجموعيُاعُا ختبةرُال بمعُ ُ .)41.69
يبي ُالجدو ُأيضةًُأ ُ ياُال رجُليسُع نوا يةًمُ )وا منةُارقنةًُجو رينةًُحينثُتوجندُ

د لن ننيُإحلن ننة ييُلن ننيلكُال ن ننرجُع ن نندُمان ننتوىُُ2.24للن ننةلحُالتطبين ننجُالبعن ننديُ يوُ
المتواطُالحاةبعُا كبر)ُيلكُ

ُ ت)ُالتعُتمُحاةبمةُ ُ)49.51أكبرُم ُقيميُ

(*) اجملموع الكلي لدرجات ذلك االختبار ( )07درجة.
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ت)ُالجدولييُ ُ)2.61ع ندُمانتوىُ ُ)2.24ودرجنيُحرينيُ ُ.)82أيُأ ُا رت نةعُ
اعُتحلي ُمجموعيُالبحثُلمتضم ةتُالوحدةُالم ترحيُيرج ُإلىُدرااتممُلمةُ .
وبمننياُأمك ن ُال ننو ُبننر ُأا نرادُمجموعننيُالبحننثُقنندُتمك نواُم ن ُااننتيعةبُأوج ن ُ
التعممُالكة يُبةلوحدةُالم ترحيُبةلرهمُم ُعدمُتخللممُاعُالريةضيةتُ .
أمةُلإلجةبيُع ُالاؤا ُالاةلثُم ُأا ميُالبحثُالحنةلعُوالنييُ نصُعمنىُ:همنةُ
منندىُتننرايرُالوحنندةُالم ترح ننيُلمجموعننيُالبحننثُع ن ُد ارا ننتممُلمننةُعمننىُمنندىُ م ننوُ
اتجة ممُ حوُالريةضيةت؟ه ُ
ا دُتمُحاةبُابةتُولدجُالم يةسُم ُخن

ُالمعنةد تُالانةب يُبعندُتطبي ن ُ

عمننىُمجموعننيُم ن ُط ن بُكميننيُالتربيننيُبراننيوطُبمننوُعنندد مُاننتيُوامننة ي ُطةلب نةًُ.
وكة تُ تة ُيلكُالتطبيجُموضحيُبةلجدو ُالتةلعُ ُ:
جدول رقم ()3
ثبات وصدق مقياس داتون لالتجاه نحو الرياضيات
البيانات

النتائج

عددُالط بُ .

ُ 86

المتواطُالحاةبعُ .

ُ 81.46

ا ح ار ُالمعيةريُ .

ُ 48.25

التبةي ُ .

ُ 125.82

الابةتُ .

ُ 2.98

اللدجُ تراوحُبي )ُ ُ

ُ 2.92-2.85
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م ُالجندو ُالانةبجُيتضنحُابنةتُ نياُالم ينةسُحينثُبمنوُمعةمن ُابةتن ُ2.98مُ
كيلكُيتامُالم يةسُبةللدجُحينثُتنراوحُمعةمن ُلندق ُبني ُ2.92-2.85مُويلنكُ
م ُخ

ُحاةبُمعةم ُا رتبةطُالا ة عُبي ُدرجيُك ُم ردةُوبي ُدرجنيُا ختبنةرُ

كك ن ُ.و ننياُيب ندي ُلنندجُوابننةتُم يننةسُداتننو ُل تج نةيُ حننوُالريةضننيةتُوم ةاننبت ُ
لمبي يُالملرييُإلىُحدُمةُ.وطبجُالم يةسُقبميةًُوبعنديةًُعمنىُمجموعنيُالد ارانيُكمنةُ
يكرُآ ةًُ ُ.
اننمُأجريننتُم ةر ننيُبنني ُالتطبي نني ُال بمننعُوالبعننديُلم يننةسُداتننو ُل تجننةيُ حننوُ
الريةضيةتمُوكة تُ تة ُالم ةر يُكمةُ عُموضحيُبةلجدو ُالتةلعُ ُ:
جدول رقم ()1
الفرق بين متوسطي درجات

(*)

مقياس داتون في كل من

التطبيق القبمي والبعدي لمجموعة البحث
التطبيق

عدد

األفراد

ال بمع ُ

البعدي ُ

المتوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

قيمة "ت"
المحسوبة الجدولية

ُ 46.42 ُ 15.17
ُ 12

ُ 48.21 ُ 65.12

الداللة

اإلحصائية
لمةُد ليُ

ُ 2.61 ُ 44.41

إحلة ييُع دُ
ماتوىُ

ُ 2.24

(*) اجملموع الكلي لدرجات املقياس (.)8..9
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يبنني ُالجنندو ُالاننةبجُزيننةدةُالمتواننطُالحاننةبعُلنندرجةتُمجموعننةتُالبحننثُاننعُ
م يننةسُداتننو ُل تجننةيُ حننوُالريةضننيةتمُا نندُكننة ُالمتواننطُالحاننةبعُقب ن ُالتجربننيُ
ُ15.17ازدادُإلىُُ69.42بعدُتدريسُالوحدةُالم ترحيُ .
و ننياُينند ُعمننىُ مننوُاتجننةيُمجموعننيُالبحننثُ حننوُالريةضننيةتمُوال ننرجُالواضننحُ
بنني ُكن ُمن ُالتطبي نني ُال بمننعُوالبعننديُلننيسُراجعنةًُإلننىُاللنندايُ )وا مننةُارقنةًُح ي ينةًمُ

ويؤكنندُيلننكُوجننودُد لننيُإحلننة ييُلمننياُال ننرجُع نندُماننتوىُُ2.24حيننثُأ ُ ت)ُ
المحانوبيُإحلنة يةًُكة نتُ ُ)44.41بي منةُ ت)ُالجدولينيُع ندُمانتوىُا ننيُ2.24مُ
ودرجيُحرييُ ُ)82عبةرةُع ُ ُ)2.61و عُأق ُم ُ ت)ُالمحاوبيُ .
وي ارُيلكُبر ُا رت نةعُانعُدرجنةتُمجموعنيُالبحنثُالخةلنيُبم ينةسُداتنو ُ
ل تجةيُ حنوُالريةضنيةتُيرجن ُإلنىُد ارانيُالوحندةُالم ترحنيُانعُالكمبينوترُوالبرمجنيُ
بمأيُالبيزكُ .
ترحيُأدتُإلىُت مييُاتجة ةتُمجموعيُ
وبيلكُيمك ُان ةرةُإلىُأ ُالوحدةُالم ُ
البحثُبةلرهمُم ُكو ممُهيرُمتخللي ُاعُالريةضيةتُ–ُ حوُالريةضيةتُ ُ.
ويوضحُالجندو ُالانةبجُأيضنةًُأ ُا تجنةيُ حنوُالريةضنيةتُلنيسُم عندمةًُتمةمنةًُ
حيننثُأ ُالمتواننطُالحاننةبعُلنندرجةتُمجموعننيُالبحننثُاننعُالتطبيننجُال بمننعُلم يننةسُ
حوُالريةضيةتُ )15.17مُو ياُي انرُانرعيُتعمنمُمجموعنيُالبحنثُ
ُ
داتو ُل تجةيُ
لبع

ُمبةدئُالبرمجيُبمأيُالبيزكُبوج ُخنةصمُوانرعيُتعمممنمُمتضنم ةتُالوحندةُ

الم ترحيُبوج ُعةمُ .
أمةُا خ ة

ُالمتواطُالحاةبعُلم يةسُداتو ُاعُالتطبيجُالبعديُوالتعُبمأتُ

ُ)65.12ا ننطُم ن ُالمجمننوعُالكمننعُلمنندرجةتُوقنندريُ ُ)92.8درجننيُا نندُيرج ن ُإلننىُ
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قلنننرُات ن نرةُالتننندريسُ أربعن ننيُأان ننةبي ُا ن ننط)ُ.ويعت نندُالبةحن ننثُأ ن ن ُيمك ن ن ُأ ُين ننزدادُ
المتواننطُالحاننةبعُلنندرجةتُمجموعننيُالبحننثُاننعُم يننةسُداتننو ُل تجننةيُبننةلتطبيجُ
البعديُإياُازدادتُاترةُالتعممُع ُال ترةُالتعُاتبعتُاعُالبحثُالحةلعُ ُُ.
ج – ممخص نتائج البحث:
يمك ُتمخيصُ تة ُالبحثُالحةلعُايمةُيمعُ ُ:
ُ–ُ4توجنندُاننروجُياتُد لننيُإحلننة ييُبنني ُدرجننةتُمجموعننيُالبحننثُاننعُك ن ُم ن ُ
التطبي ي ُال بمعُوالبعديُل ختبةرُالتحليمعُالمعدُلأر ُالبحنثمُ نياُال نرجُ
للةلحُالتطبيجُالبعديمُأيُأ ُمجموعيُالبحثُقدُتمك تُم ُاانتيعةبُأوجن ُ
التعممُالمتضم يُبيلكُالبحثُ .
ُ–ُ2توجنندُاننروجُياتُد لننيُإحلننة ييُبنني ُدرجننةتُمجموعننيُالبحننثُاننعُك ن ُم ن ُ
التطبي نني ُال بمننعُوالبعننديُلم يننةسُداتننو ُل تجننةيمُ ننياُال ننرجُللننةلحُالتطبيننجُ
البعننديمُأيُأ ُالوحنندةُالم ترحننيُأدتُإلننىُت ميننيُاتجننةيُمجموعننيُالبحننثُ حننوُ
الريةضيةتُبطري يُم بوليُ .
د – توصيات البحث:
أا رُالبحثُالحةلعُع ُمجموعيُم ُالتوليةتُ عُ :
ُ–ُ4التركينن نندُعمن ن ننىُوضن ن ننوحُأ ن ن نندا ُتنن نندريسُالريةضن ن ننيةتمُوبخةلن ن ننيُمن ن ننةُيتعمن ن ننجُ
بة تجة ةتُانيجةبييُ حوُالريةضيةتُ .
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ُ–ُ2التركي ن نندُعم ن ننىُت ن نندريسُم ن ننررُا ن ننعُالكمبي ن ننوترُوالبرمج ن ننيُبمأ ن ننيُالبي ن ننزكُلكن ن ن ُ
المتخلل ن نني ُا ن ننعُد ارا ن ننيُوت ن نندريسُالريةض ن ننيةتمُويل ن ننكُلت مي ن ننيُا تجة ن ننةتُ
بة تجة ةتُانيجةبييُ حوُالريةضيةتُ .
ُ–ُ1التركيننزُعمننىُربننطُتنندريسُبرمجننيُالكمبيننوترُبمأننيُالبيننزكُلممتخللنني ُاننعُ
الريةضيةتُببع

ُا ماميُالمت وعيُاعُالريةضيةتُ .

ُ–ُ1تضننمي ُم ننة ُالريةضننيةتُلجمي ن ُالم ارح ن ُالد اراننييُب نندرُمعنني ُم ن ُمبننةدئُ
الكمبيوترُولأيُالبيزكُوالبرمجيُبتمكُالمأيُ .
ُ–ُ5ا عتمننةدُعمننىُأاننموبُح ن ُالم ننك تُاننعُب ننةءُمحتننوىُالكمبيننوترُوالبرمجننيُ
بمأننيُالبيننزكمُا نواءُكننة ُ ننياُالمحتننوىُماننت مُأوُضننم ُم ننررُالريةضننيةتمُ
بةلمراح ُالدرااييُالمت وعيُ .
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