
 تذايح سشيعح

 ؟  GeoGebraيا هى 

   تشنايح سياضياخ ذفاعهيح في حزيح تشيديح سههح االسرخذاو 

  ين أخم انرعهيى وانرعهى نكافح انًسرىياخ انرعهيًيح 

  يشتط تين انهنذسح ، اندثش ، اندذاول ، انشسىياخ ، انرفاضم واإلحصاء 

   ين انثشيدياخ انًفرىحح انًصذس ، ويًكن انحصىل عهيه يدانا ين : www.geogebra.org 

 حمائك سشيعح

   يسهم انثشنايح ين إنشاء األعًال انشياضيح واننًارج وانري ذًكن انطالب ين اإلكرشافاخ انرفاعهيح ورنك ين خالل

 ح أو ذغييش انًعهًاخسحة انعناصش في انثشناي

  إليداد يىاد انفصىل . انثشنايح هى أيضاً أداج ذأنيف نهًعهًين وانري ذًكنهى ين إنشاء صفحاخ عهى اإلنرشند

 www.geogebratube.org انرفاعهيح ويشاسكرهى تًا نذيك فًن خالل 

 

 : تعذ فرح انثشنايح سىف ذظهش نك اننافزج انرانيح 

 

 

ٔفٙ َفس انٕقج . باسخخذاو انفأرة نافزج انشسىويٍ خالل أدٔاث انبُاء فٙ شزٚظ األدٔاث ًٚكٍ إَشاء األعًال انزٚاضٛت فٙ 

كخابت األٔايز ، ششيط اإلدخال ًٔٚكٍ يباشزة يٍ خالل . اننافزج اندثشيحٚخى حسدٛم اإلزذاثٛاث اندبزٚت ٔانًعادالث فٙ 

اإلزذاثٛاث ، انًعادالث ٔانذٔال ، ٔعُذ انضغظ عهٗ يفخاذ اإلدخال بهٕزت انًفاحٛر ٚخى إَشاء انشكم فٙ انُافذة انزسٕيٛت 

 .حعًم انُٓذست يع اندبز خُباَ إنٗ خُب خٕٛخٛبزافٙ بزَايح  .ٔكخابت إزذاثٛاث انشكم فٙ انُافذة اندبزٚت

 

 

 

 

اندثش نافزج  
انهنذسح نافزج  

االدواخ ششيط  

عخاشرنه  

كراتح االوايش الدخال  

االوايش كراتح فى نهًساعذج  

http://www.geogebra.org/
http://www.geogebra.org/
http://www.geogebratube.org/
http://www.geogebratube.org/


 

 ذائشج انًحيطح تًثهثان:  1يثال 

 ٔانذائزة انًسٛطت بّ باسخخذاو خٕٛخٛبزا  ABCأَشئ انًثهث :  ذذسية

 

 اإلنشاء تاسرخذاو انفأسجأوالً 

 اإلعذاداخ 

  قائًت افخرPerspective  ثى اخخز أيزGeometry 

 خطىاخ اإلنشاء

1 
 

من شرٌط األدوات ، ثم اضغط على نافذة الرسوم ثالث مرات إلنشاء ثالث " Polygonالمضلع "  اختر أداة : أوالً 

 مرة أخرى Aرؤوس للمثلث ولغلق المضلع اضغط على نقطة البداٌة 

2 
 

ستجدها األمر الثالث فً القائمة الرابعة من " )Perpendicular Bisectorالمنصف العمودي " اختر اداة : ثانٌاً 

 منصفٌن عمودٌٌن على ضلعٌن من المثلثثم أنشئ ( ناحٌة الٌسار

3 
 

ٌمكن إظهار نقطة تقاطع المنصفٌن بالضغط " Intersect Two Objectsتقاطع عنصرٌن " باستخدام أداة : ثالثاً 

اضغط بزر الفأرة األٌسر  Mوإلعادة تسٌمتها بـ . على نقطة تقاطعهم والتً ستكون بمثابة مركز الذدارة المحٌطة 

 من القائمة " Renameإعادة تسمٌة "على النقطة ثم اختر أمر 

4 
 

"  Circle with the centor trough pointدائرة بمعلومٌة المركز ونقطة " إلنهاء اإلنشاء اختر األمر : رابعاً 

 .فاضغط المركز أوال ثم على رأس من رؤوس المثلث 

5 
 

ٌمكن استخدام المثلث وسحب رؤوسه وتحرٌكها ومن ثم سوف ٌتحرك "  Moveحرك " باستخدام أداة : خامساً 

 اإلنشاء بالكامل 

 تعض انرهًيحاخ

 على الجانب األٌمن لشرٌط األدوات"  Undo / Redoالتراجع " ٌمكن استخدام أزرار  

 
 Show Objectإظهار عنصر اضغط بزر األٌمن للفأرة على العنصر وأزل عالمة  إلخفاء عنصر 

 

بسهولة باستخدام شرٌط .... ( اللون ، نوع الخط ، )مثل   appearance of objectsٌمكنك تغٌٌر ظهور العناصر 

ولمزٌد من الخٌارات . الموجود أعلى ٌمٌن النافذة الرسومٌة إلظهاره أو إخفاءه  فقط اضغط على :    Syle barالنمط 

 "  Object Propertiesخصائص "اضغط بالزر األٌمن للفأرة على العنصر واختر من القائمة 

 
 Algebraالجبر مثل نوافذ  Viewعرض ٌمكن إظهارهما أو إخفائهما باستخدام قائمة  gridالشبكة و  Axesالمحاور ا

  Spreadsheet، إكسيل  graphphics، الرسوم 

 

فٌمكن  move your constructionتحريك نافذة الرسوم " فً نافذة الرسوم ، اختر أداة تحرك نافذة الرسوم لكً  

 بسهولة استخدام الفأرة لتحرٌك النافذة الرسومٌة

 

تساعدك على معرفة جمٌع الخطوات ( Viewض فً قائمة عر) construction protocolبرتوكول اإلنشاء أداة 

، وباستخدام األزرار ٌمكن االنتقال عبر الخطوات عالوة لجمٌع اإلنشاءات التً قمت بها عن طرٌقها عرضها فً جدول 

 على إنه ٌمكنك إعادة ترتٌب األوامر من خالل سحب سطر من األوامر ونقله إلى مكان آخر

 

 

 

 



 

 ششيط اإلدخالثانياً اإلنشاء تاسرخذاو 

 اإلعذاداخ 

  سُقٕو اٌٜ بعًم َفس اإلَشاء انسابق ٔنكٍ باسخخذاو شزٚظ اإلدخال ، ٔنذنك فسٕف َبذأ يٍ انبذاٚت بإَشاء يهف خذٚذ

 Fileيهف يٍ قائًت 

  افخر قائًتPerspective  ثى اخخز أيزGeometry 

 اإلنشاء خطىاخ

 بعذ كم أيز Enter  اإلدخالٔانًٕخٕد أسفم انبزَايح ثى اضغظ يفخاذ  Input bar  ششيط اإلدخالاكخب األٔايز انخانٛت فٙ 

 

A = (2, 1)  

B = (12, 5)  

C = (8, 11)  

Polygon[A, B, C]  

l_a = LineBisector[a]    

l_b = LineBisector[b]  

M = Intersect[l_a, l_b]  

Circle[M, A]  

 دانح انًًاس واالشرماق :  2يثال 

، ثى أخذ انًشخقت األٔنٗ نٓا ٔانًًاس عُذ َقطت عهٛٓا يبُٛاً [  f(x) = sin (x)( ] س)خا ( = س)أَشئ انذانت د :  ذذسية

 انًٛم

 

 

 نمطح عهى انذانح: انطشيمح األونى 

 اإلعذاداخ 

  خذيذ َاقذة خذٚذة باسخخذاو أيز افخرNew  يهف يٍ قائًتFile  

 

 

 



 

 اإلنشاء خطىاخ

 

 

 تعض انرهًيحاخ

 
فً الحال دالة  تباعاً  فً شرٌط اإلدخال فسوف تتغٌر(  f(x) = x3 – 2x2مثل ) عند كتابة دالة أخرى بنفس االسم 

 .االشتقاق  والمماس

 
وذلك بكتابة األمر التالً فً شرٌط األدوات  Integralٌمكنك أٌضاً استخدام دالة التكامل من خالل األمر 

integral[f(x)] 

 

ٌمكن تحرٌك منحنى الدالة بالفأرة فالحظ التغٌٌرات التً تتم فً النافذة الجبرٌة والتً  Moveتحريك من خالل أمر 

 تظهر معادالت الدوال

 
عند كتابة أول حرفٌن من أمر فستظهر تلقائٌاَ تكملة تلقائٌة لألمر فإذا كنت ترٌد هذا األمر :  التكملة التلقائية لألوامر

 وإال فاستمر فً كتابة األمر الذي ترٌده Enterفما علٌك إال الضغط على مفتاح اإلدخال 

 
األوامر فً البرنامج مع الموجودة ٌمٌن شرٌط اإلدخال تساعد على تقدٌم قائمة من  input helpنافذة المساعدة 

 شرح لكٌفٌة استخدام األمر

 

 ليًح عذديح:  انطشيمح انثانيح

 اإلعذاداخ 

  سُقٕو اٌٜ بعًم َفس اإلَشاء انسابق ٔنكٍ باسخخذاو شزٚظ اإلدخال ، ٔنذنك فسٕف َبذأ يٍ انبذاٚت بإَشاء يهف خذٚذ

 Fileيهف يٍ قائًت 

 اإلنشاء خطىاخ

 بعذ كم أيز Enter  اإلدخالٔانًٕخٕد أسفم انبزَايح ثى اضغظ يفخاذ  Input bar  ششيط اإلدخالاكخب األٔايز انخانٛت فٙ 

 

f(x) = sin(x) 

a = 2 

T = (a, f(a)) 

t = Tangent[a, f] 

s = Slope[t] 

B = (x(T), s) 

Derivative[f] 

 

 

1 f(x) = sin(x)  اكتب األمرf(x) = sin(x)   ًثم اضغط على مفتاح اإلدخال  شريط اإلدخالفEnter 

2 
 

 Aثم انقر على منحنى الدالة  حتى تجعل النقطة   New Pointنقطة جديدة اختر أمر 

 والتً تكون مقٌدة الحركة على منحنى الدالة 

3 
 

قم بتغٌٌر .  ٌلٌها منحنى الدالة Aثم اضغط على النقطة  Tangentsالمماسات اختر األمر 

 من خالل الزر األٌمن للفأرة  "t"اسم المماس  إلى 

4 s = Slope[t] 

فقم بكتابة األمر التالً فً شرٌط  sloppeٌمكنك إٌجاد مٌل المستقٌم باستخدام األمر 

 اإلدخال 

s = Slope[t] 

5 
 

 بالفأرة والحظ حركة المماس Aقم بتحرٌك النقطة  Moveالتحريك باستخدام أمر 

6 B = (x(A), s) 

 اكتب األمر التالً فً شرٌط اإلدوات sوالمٌل  Aتعتمد إحداثٌاها على للنقطة  Bإلنشاء نقطة 

B = (x(A), s) 

 تعنً قٌمة المٌل sو  Aتعنً اإلحداثً السٌنً للنقطة  x(A)حٌث أن 

  
وذلك بالضغط علٌها بزر الفأرة األٌمن ثم  Bالنقطة  Trace Onتعقب مسار قم بتشغٌل 

 Trace Onاختٌار األمر 

7 
 

تتحرك وتترك  Bفسترى أن النقطة   Aلتحرٌك النقطة   Moveالتحريك  استخدام أداة 

 ورائها مسار حركتها

8 Derivative[f(x)] 
فً شرٌط األدوات  Derivativeاالشتقاق اكتب أمر  fإلٌجاد ورسم دالة االشتقاق للدالة 

 Derivative[f(x)]: كالتالً 



 

 تعض انرهًيحاخ

 

لتنشٌطة ثم باستخدم االسهم فً لوحة المفاتٌح ٌمكن تغٌٌر قٌمة  aاضغط على العدد  Moveتحريك من خالل أمر 

 fوالمماس المار بالنقطة على منحنى الدالة  Tوبالتالً ستتحرك النقطة  aالمتغٌر 

 
فً النافذة  aبالضغط بزر الفأرة األٌمن على العنصر  Sliderزالق من خالل إنشاء  aٌمكن أٌضاً تغٌٌر قمٌة العدد 

 ، فتغٌٌر قٌمة الزالق ٌتم تغٌٌر مكان النقطة Show Objectعرض العنصر الجبرٌة ثم اختٌار أمر 

 
الموجودة ٌمٌن شرٌط اإلدخال تساعد على تقدٌم قائمة من األوامر فً البرنامج مع  input helpنافذة المساعدة 

 شرح لكٌفٌة استخدام األمر

 

 حم يدًىعح يعادالخ:  3يثال 

 زم يدًٕعت يعادالث باسخخذاو طزٚقت انخعٕٚض :  ذذسية

 

 اإلعذاداخ 

  افخر قائًتPerspective  ثى اخخز أيزCAS & Graphics  ٔانخٙ سٕف ٚظٓز يعٓا شزٚظ أدٔاث خاص بـ

CAS 

 CAS  اخخصار نـ ْٙComputer Algebra System ٔ ٍْذِ األيز يخاذ فٙ َسخت بزَايح خٕٛخٛبزا بذاٚت ي

GeoGebra 4.2 

 اإلنشاء خطىاخ

 ثى اضغظ يفخاذ اإلدخال بعذ كم أيز CASقى بكخابت األٔايز انخانٛت فٙ َافذة 

1 g: 2x + y = 5  إنشاء الخط المستقٌمg  

2 h: x – 3y = 4  إنشا الخط المستقٌمh 

3 g – 2h  باستخدام طرٌقة الحذف ٌتم ضرب المعادلةh  ًثم طرحه من المعادلة  2فg  وذلك لحذف المتغٌرx 

4 

 للحصول على نتٌجة األمر السابق ) اكتب   (

  7والتً تعنً القسمة على العدد   7/ اكتب 
        

 
والتً ستكون   yوذلك للحصول على قٌمة  

  

 
 

5 Substitute[g, y=-3/7 ]  بالتعوٌض فً المعادلةg  عن قٌمة(y=
  

 
) 

6 
 

اضغط على 
    –   

 
والذي تم الحصول علٌه من خالل السطر األخٌر بعد التعوٌض     

 xللحصول على قٌمة  Soveالحل ، فاآلن اضغط على أداة  yعن 

 

 



 

 تعض انرهًيحاخ

 تمكن الطالب من التعامل مع الكسور والمعادالت والصٌغ التً تحتوى على متغٌرات غٌر معرفة CASنافذة  

 
 Factorٌمكن التعامل مع جزء واحد فقط من العبارة الرٌاضٌة عن طرٌق اختٌارها بالفأرة ثم الضغط على أداة مثل 

 ذحهيم تياناخ:  4يثال 

 ٔانٕسٛظ ٔانقًٛخاٌ انعظًٗ ٔانصغزٖ انٕسظ انسسابٙ: أَشئ انًذرج انخكزار٘ ثى ازسب قٛى :  ذذسية

 

 اإلعذاداخ 

  افخر قائًتPerspective  ثى اخخز أيزSpreadsheet & Graphics  

 اإلنشاء خطىاخ

1  
 :مثل  A14حتى الصف الرابع عشر  A1فً نافذة إكسٌل من الصف األول  Aادخل بعض البٌانات فً العمود 

5  ،3  ,3  ,2  ,2  ,4  ,2  ,1  ,3  ,3  ,4  ,5  ,5  ,3 

2 
 

  One Variable Analysis  تحليل متغير واحدقم بتحدٌد عدد من الخالٌا المناسبة ثم اختر أمر 

  متغير واحدتحليل قم بتحدٌد جمٌع الخالٌا فً هذا المثال من الصف األول حتى الرابع عشر ثم اشغط على األداة : مالحظة 

One Variable Analysis 

3 
 المناسبة للبٌانات والتً ستجدها أعلى النافذة  Classesالفئات اختر  

 قٌم مختلفة 5فئات نظراً لوجود  5فً هذا المثال تم اختٌار : مالحظة 

  
اإلحصاءات ٌمكن إٌجاد الوسط الحسابً والوسٌط والوسٌط والقٌمتان العظمى والصغرى  لهذه البٌانات من خالل جزء 

Statistics  الموجود على الجانب األٌسر للنافذة 

4 
 

فٌظهر والموجود أعلى ٌمٌن النافذة   ٌمكن تحدٌد عدد الفئات ٌدوٌاً وكذلك عرض كل عمود وذلك بالضغط على هذا الزر 

المدرج التكراري تبوٌب ، فً  Graphرسم وآخر باسم  Histogramمدرج تكراري علً الٌمٌن تبوٌبان باسم 

Histogram  تحديد الفئات يدوياأشر إلى اختٌار  Set Classes Manually  

بعرض وحقل آخر خاص   Startبالبداية بعد اإلشارة إلى تحدٌد الفئات ٌدوٌا سوف تظهر أعلى النافذة حقل خاص : مالحظة 

 لعرض العمود 1كبداٌة ورقم  5.5ففً هذا المثال ادخل رقم  Widthالعمود 

 

 تعض انرهًيحاخ

 
فً نافذة إكسٌل وشاهد كٌف سوف ٌؤثر ذلك على المدرج التكراري وبالتالً القٌم  Aقم بتغٌٌر بعض القٌم فً العمود 

 اإلحصائٌة األخرى مثل الوسط الحسابً والوسٌط والقٌم العظمى والصغرى

 وذلك من القائمة الموجوده أعلى الرسم البٌانً Box Plotإلى  Histogramالرسم البياني قم بتغٌٌر نوع  

 

 انًعهىياخنًزيذ ين 

 ًٚكٍ أٌ حدذ انكثٛز يٍ انًعهٕياث ٔانًٕاد ٔانًساعذة يٍ خالل صفساحُا انخانٛت



 

 http://www.geogebra.org البرنامج

 http://wiki.geogebra.org دروس ومساعدة

 http://www.geogebratube.org أدوات وأوراق عمل

 http://www.geogebra.org/forum المنتدى
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