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النتائج   
والتوصيات    



 املشكلة البحثية
:التالي الرئيس السؤال في البحث مشكمة الباحثات حددت قد
 اليندسة وحدة تعميم في محوسب تعميمي برنامج توظيف أثر ما

 محافظة مدارس في األساسي العاشر الصف لطالبات الفراغية
؟ خانيونس شرق
:التالية الفرعية األسئمة من مجموعة الرئيس السؤال ىذا من ويتفرع
الفراغية اليندسة وحدة لشرح المستخدم التعميمي البرنامج ىو ما.
التجريبية المجموعة عمى محوسب تعميمي برنامج استخدام أثر ما.
 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبية ىل
.التحصيميالضابطة في االختبار والمجموعة       



 أهداف البحث
الفراغية اليندسة دروس لتعميم المعد البرنامج فاعمية عن الكشف 

.والضابطة التجريبية لممجموعتين بالنسبة األساسي العاشر لمصف

مستوى لتحسين العممية المادة عرض في األساليب أفضل استخدام 
.الطمبة تحصيل



 أهمية البحث
الفراغية اليندسة شرح في المستخدمة التعميمية الوسائل تطوير .
المعممين قدرات تطوير  
جديدة وتقنيات وسائل استخدام.  
جديدة دراسات أمام المجال فتح.



 حدود البحث
التربية لمديرية التابعة للبنات الثانوية عيلبون مدرسة :المكانية الحدود 

.يونس خان شرق والتعليم

2016-2015 الدراسي للعام الثاني الدراسي الفصل :الزمانية الحدود

وهي العاشر للصف الرياضيات منهاج في الثامنة الوحدة :الموضوعية الحدود 

.الفراغية الهندسة بعنوان

األساسي العاشر الصف طالبات :البشرية الحدود  



 منهجية البحث
تم اتباع المنيج التجريبي التحميمي



 عينة البحث
 عيمبون مدرسة من األساسي العاشر الصف طالبات من قصدية عينة اختيار تم

:كالتالي وىي لمبنات الثانوية
.طالبة (36) فييا الطالبات وعدد تجريبية مجموعة (1) العاشر الصف -1
.طالبة (36) فييا الطالبات وعدد ضابطة مجموعة (2) العاشر الصف -2



 أدوات البحث
 تطبيقو تم وقد الفراغية اليندسة بوحدة خاص اختبار تصميم تم -

  .النتائج تحميل ثم  ومن .والتجريبية الضابطة المجموعة عمى



 النتائح
ــائج الدراســة اتضــح  ــامج أن مــن نت ــة باســتخدام برن شــرح وحــدة اليندســة الفراغي

Power point   في تعميم طالبات الصف العاشـر األساسـي وىـذا يتفـق مـ  مفيد
.النظرينتائج الدراسات السابقة التي تمت دراستيا ضمن االطار 

بـين متوسـط درجـات ذات داللة إحصائية وجود فروق عمى الدراسة تدل نتائج كانت ف
إلــى اســـتخدام المجموعــة التجريبيــة والضــابطة لصــالح المجموعـــة التجريبيــة تعــزى 

.البرنامج التعميمي المحوسب
.التعميمية المحوسبة في عممية التعميم والتعمماستخدام الوسائل أىمية مما يعزز 

 



(االختبار البعدي)نتائج اختبار المجموعة التجريبية في مخطط يوضح 
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:التالية التوصيات الباحثات تقترح الدراسة ىذه ضوء في
المحوسبة لمبرامج الرياضيات معممي استخدام ضرورة.
العرض أجهزة وتوفير المدارس تأهيل ضرورة ( L.C.D) وقت بها لالستعانة 

.الحاجة
في تعميمي كوسيط العرض وأجهزة المحوسبة لمبرامج المدرسة تبني ضرورة 

.ايجابي مردود من له لما الرياضيات تدريس
الحديثة التعميمية التقنيات الستخدام الرياضيات معمم تخطيط أهمية.

التىصيات



 شكز وتقديز
لكل من ساهم بإخزاج هذا البحث إىل النىر 

نجاح الفقعاوي: المعلمةيسرى بدر: األستاذة



 مت حبمد اهلل وتىفيقه


