
إعداد األستاذة

مهره عبد هللا عبد هللا القحطاني

هـ1441/1442العام الدراسي 

برنامج الجيوجبرا 

المملكة العربية السعودية 

وزارة التعليم

سي  اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة ع

الشؤون التعليمية

ي التعليمي ب
عسي  إدارة التطوير المهن 

هـ 1443/ 1442العام الدراسي 

:إعداد األستاذة

مهره عبد هللا عبد هللا القحطاني
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تمكين المتدربين من التعرف على ما هو برنامج الجيوجبرا 

واالطالع على وظائفه واستخداماته ومجاالته والمحاور الرياضية 

التي يغطيها ومع ذلك التعرف على الجيوجبرا كأداة عرض وكأداة 

تأليف والتعرف على عناصر القوائم في برنامج جيوجبرا

الهدف العام



تطبيقات برنامج جيوجبرا

األهداف التفصيلية 
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التعرف علي برنامج الجيوجبرا

االطالع علي وظائف 

واستخدامات الجيوجيرا

توضيح سمات ومميزات برنامج جيوجبرا

اكتشاف أهداف برنامج الجيوجبرا
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اللعبة والمقدم المتميز

مدخل الى برنامج الجيوجيرا

تطبيقات برنامج جيوجبرا



1

اللعبة والمقدم المتميز

االعداد الختبار الرخصة المهنية

للمعلمين

ما هو برنامج الجيوجبرا✓

وظائف واستخدامات الجيوجيرا✓

أهداف برنامج الجيوجبرا✓

سمات ومميزات برنامج جيوجبرا✓

مجاالت برنامج جيوجبرا✓

طريقة تحميلة✓

واجهة البرنامج✓

مدخل الى برنامج الجيوجيرا



ما هو برنامج الجيوجبرا



--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------

اذكر ما هو برنامج الجيوجبرا▪



مدخل الى برنامج الجيوجيرا
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ما هو برنامج الجيوجبرا

برناااااااامر جياااااااوجبرا عباااااااارت عااااااات مجموعااااااا  مااااااات برمجياااااااات الريا ااااااايات الت اعليااااااا  

إلحصاءالذي يربط بيت علوم الهندس  والجبر وحسابات الجداول والت ا ل والتكامل وعلم ا

لياا  تساااعد يساااعد اااذا البرنااامر الرائاا  لااي ربااط الثديااد ماات التمراايالت المختل اا  بطري اا  ت اع

مستخدمي  على دراس  الحلول

لمساتويات او أحد البرمجيات م توح  المصدر، ويستخدم اذا البرنامر لي مجال التثلايم لكالا  ا

التثليمي 



مدخل الى برنامج الجيوجيرا
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(ما هو برنامج الجيوجبرا)تابع

الريا اي  كما ان  يسهل على مستخدمي  مت الطلب  إجراء الثمليات الحسابي  المث دت والثملياات

المت دم  او يثتبر أدات تأليف الغنى عنها للمثلميت

اعدام لاي لالبرنامر يمكات المثلمايت مات إن ااء صا حات علاى االنترنات خاصا  بثلاوم الريا ايات لتسا

علااوم تثلاايم الطلباا ، ولكاات اااذا البرنااامر مث ااد إلااى حااد كبياار لهااو يياار مصاامم للمبتاادئيت لااي مجااال

  التااي الريا اايات أو لااي مجااال الباارامر الريا ااي ، ولكناا  يحتااوي علااى الثديااد ماات االدوات التثليمياا

تساعدك لي استخدام اذا البرنامر

اء لاي يمكنك مت خالل اذا البرنامر الرائ  إن اء األعمال الريا ي  بكال ساهول  مات خاالل أدوات البنا

ي  والمثادالت لي  ريط األدوات وذلك لي نالذه مست ل  باستخدام ال اره، ويتم تسجيل اإلحداريات الجبر

النالذت الجبري 



مدخل الى برنامج الجيوجيرا

11

(الجيوجبراما هو برنامج )تابع

ويمكنك كتاب  األوامر مت خالل  ريط 

إدخال كتاب  األوامر واإلحداريات 

 كل والمثادالت، رم ي وم البرنامر بإن اء ال

 كل لي نالذت الرسومات وكتاب  إحداريات ال

الرائ  لي النالذت الجبري ، ل ي اذا البرنامر

تثمل الهندس  م  الجبر جنبا إلى جنب



وظائف واستخدامات الجيوجيرا



--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------

من خالل دراستك وضح وظائف ▪

واستخدامات الجيوجيرا



مدخل الى برنامج الجيوجيرا

14

وظائف واستخدامات الجيوجيرا

دام االدوات رساام األ ااكال الهندسااي  باحترالياا  بدياا  متنااياا  وبأبثاااد ح ي اا  علااى لوحاا  الرساام باسااتخ

سام مراال يمكات ر: الموجودت لي  ريط األدوات لتظهار الادائرت مرساوم  علاى لوحا  الرسام كماا يلاي

دائرت باستخدام



مدخل الى برنامج الجيوجيرا

15

(الجيوجيراواستخدامات وظائف )تابع 

لريا اي التمريل الجبري لثناصر الريا ي  عت طريق ادخال احداريات أومثاادالت أو امار الثنصار ا
 f(×=)2*×لاي ح ال المادخالت ( االوامار)واإلجراءات الريا ي  المراد تمريلها لي ح ل المدخالت 

عند كتاب  المثادل  

لتظهر لي لوح  الرسم على ال كل التالي تظهر لي النالذت الجبري  

على ال كل التالي



مدخل الى برنامج الجيوجيرا

16

الل النالاذت تتب  مسار إجراءات ما تم تن يذه على لوح  الرسم وتغييار بثاا الخصاائن مات خا

الجبري 

ت مرتبا  لثند ال يام بأي إجراء على لوح  الرسم باستخدام أحد األي وناات تظهار جميا  الخطاوا

على النالذت الجبري 

(الجيوجيراواستخدامات وظائف )تابع 



أهداف برنامج الجيوجبرا



--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------

ذكرها يوجد فوائد كثيرة لبرنامج الجيوجبرا قم ب▪

أو بذكر جزء منها



مدخل الى برنامج الجيوجيرا

19

أهداف برنامج الجيوجبرا

1
مساعدة الطالب على إدراك المفاهيم 

وتجسيدها بطريقة محسوبة

2
مساعدة الطالب على ربط 

األفكار الرياضية ببعضها
3

الل مساعدة الطالب على ربط الرياضيات بالحياة من خ

توظيفها في مسائل حياتية

4
ه على بناء ثقة الطالب بنفسه وبقدرت

تعلم الرياضيات

تحسين تحصيل الطالب 6

في الرياضيات

تنمية مهارة التعلم الذاتي5

7
تنمية مهارات التفكير 8

تنمية اتجاهات اياجبية نحو الرياضيات

9 إتاحة الفرصة لكل طالب إلبراز

أقصى إمكاناته



سمات ومميزات 

جيوجبرابرنامج 



--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------

بالتعاون مع افراد مجموعتك تحدث عن سمات▪

ومميزات برنامج جيوجبرا



مدخل الى برنامج الجيوجيرا

22

سمات ومميزات برنامج جيوجبرا

البرنامر مكتوب بلغ  جالا للبرمج 

يحست مهارات الت كير الثليا

يساعد على تمريل الثناصر والثاليات الريا ي  ب كل ديناميكي

البرنامر مجاني بالكامل

عمل الرسومات الهندسي  بال ارت بدي  وسهول 

يدعم عدت لغات مختل  



مدخل الى برنامج الجيوجيرا

23

(اسمات ومميزات برنامج جيوجبر)تابع

يح ز المثلم على دمر التكنولوجيا لي التثليم بسبب سهول  استخدام 

ينوع المثلم أساليب تثليم 

وال يصادر اي برنامر ذو واجه  رائث  وبسيط  وخ ي   سهل االستخدام ال يتسبب لي الت انر للحاساوب

اصوات مزعج 

ث عت الحلول ال يتطلب اال تراك أو التسجيل أو دل  األموال لهو برنامر مجاني يدم خصيصا التي تبح

والم اكل الريا ي  كطالب الهندس  أو االطباء والمثلميت والتالميذ

سهول  لي التثامل مث  مت خالل خيارات عديدت

خ يف الحجم وال يستهلك مساح  كبيرت مت الهارد



مجاالت برنامج جيوجبرا



--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------

من خالل دراستك اذكر مجاالت ▪

برنامج جيوجبرا



مدخل الى برنامج الجيوجيرا

26

مجاالت برنامج جيوجبرا

مجاالت 
برنامر 
جيوجبرا

بيئ  الهندس  
الريا ي  
الت اعلي 

جداول 
حسابي 

نظام 
حاسوب 
جبري

يسمح 
بالبرمج  
النصي 

أدوات 
لالحصاء 
والت ا ل 
والتكامل



طريقة تحميلة



مدخل الى برنامج الجيوجيرا

28

طريقة تحميلة

لتحميل برنامج الجيو جبرا يجب أن تكون متصالً باإلنترنت

يتم  تحميل برنامج الجيو جبرا باتباع الخطوات التالية•

الن ر على الرابط التالي

http://www.geogebra.org/download/GeoGebra_3_0_0_0.exe 



مدخل الى برنامج الجيوجيرا

29

(طريقة تحميلة)تابع 

بثد ذلك يتم ظهور الرسال  التالي 



مدخل الى برنامج الجيوجيرا

30

يتم اختيار ح ظ لتظهر الرسال  التالي 

(طريقة تحميلة)تابع 



مدخل الى برنامج الجيوجيرا

31

يتم اختيار ح ظ مرت أخرى لتظهر الرسال  التالي 

(طريقة تحميلة)تابع 



مدخل الى برنامج الجيوجيرا

32

يتم بثد ذلك تنزيل الجيو جبرا على سطح المكتب بملف كما يلي

(طريقة تحميلة)تابع 



مدخل الى برنامج الجيوجيرا

33

باختيار الملف والن ر علي  تظهر الرسال  التالي 

(طريقة تحميلة)تابع 



مدخل الى برنامج الجيوجيرا

34

يتم اختيار ت غيل لتظهر الرسال  التالي 

(طريقة تحميلة)تابع 



مدخل الى برنامج الجيوجيرا
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رم يتم ت غيل البرمجي  تل ائياً كما لي الرسال  التالي 

(طريقة تحميلة)تابع 



مدخل الى برنامج الجيوجيرا
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رم تظهر الرسال  التالي 

(طريقة تحميلة)تابع 



مدخل الى برنامج الجيوجيرا

37

لتظهر الرسال  التالي  Nextيتم اختيار 

(طريقة تحميلة)تابع 



مدخل الى برنامج الجيوجيرا

38

I acceptيتم اختيار   the tems كما يلي

(طريقة تحميلة)تابع 



مدخل الى برنامج الجيوجيرا
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لتظهر الرسال  التالي  Nextيتم اختيار 

(طريقة تحميلة)تابع 



مدخل الى برنامج الجيوجيرا

40

لتظهر الرسال  التالي   Nextيتم أي اً اختيار 

(طريقة تحميلة)تابع 



مدخل الى برنامج الجيوجيرا
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لتظهر الرسال  التالي   Nextيتم أي اً اختيار 

(طريقة تحميلة)تابع 



مدخل الى برنامج الجيوجيرا
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لتظهر الرسال  التالي   Nextيتم أي اً اختيار 

(طريقة تحميلة)تابع 



مدخل الى برنامج الجيوجيرا
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لتظهر الرسال  التالي   Installيتم اختيار 

(طريقة تحميلة)تابع 



مدخل الى برنامج الجيوجيرا
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بثد ذلك تظهر الرسال  التالي 

(طريقة تحميلة)تابع 



مدخل الى برنامج الجيوجيرا
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لتظهر الرسال  التالي   Nextيتم اختيار 

(طريقة تحميلة)تابع 



مدخل الى برنامج الجيوجيرا
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ليبدأ البرنامر لي الثمل عبر الرسال  التالي  Doneيتم اختيار 

(طريقة تحميلة)تابع 



مدخل الى برنامج الجيوجيرا

47

ي تح البرمجي  تل ائياً كما لي ال كل التالي وتصبح يابل  لالستخدام

(طريقة تحميلة)تابع 



مدخل الى برنامج الجيوجيرا

48

يظهر على سطح المكتب البرمجي  األساسي  واختصار للدخول لها كما يلي

بهذا تصبح برمجية الجيوجبرا على جهازك وتستطيع العمل عليها بكل سهولة

(طريقة تحميلة)تابع 



واجهة البرنامج



مدخل الى برنامج الجيوجيرا
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واجهة البرنامج



1

اللعبة والمقدم المتميز

االعداد الختبار الرخصة المهنية

للمعلمين

المحاور الرياضية التي يغطيها جيوجبرا✓

النوافذ المتعددة للعناصر الرياضية✓

الجيوجبرا كأداة لتعليم وتعلم الرياضيات✓

الجيوجبرا كأداة عرض✓

تطبيقات برنامج جيوجبرا



المحاور الرياضية 

يغطيها جيوجبراالتي 



--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------

المحاور الرياضية التي يغطيها▪

جيوجبرا



تطبيقات برنامج جيوجبرا
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المحاور الرياضية 

يغطيها جيوجبراالتي 

المحاور 
الريا ي  التي 
يغطيها برنامر 

جيوجيرا

ال ياس

الهندس الجبر



النوافذ المتعددة للعناصر الرياضية



--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------

من ثالث نوافذ GeoGebraيتكون برنامج ▪

مختلفة للعناصر الرياضية من خالل 

دراستك اذكرها



تطبيقات برنامج جيوجبرا
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النوافذ المتعددة للعناصر الرياضية

مت رالث GeoGebraيتكوت برنامر 

النالذت نوالذ مختل   للثناصر الريا ي

النالذت Graphic Viewالرسومي  

ونالذت  Algebra Viewالجبري  

 Spreadsheetالبياناتوري 

View ا ي  وذلك لتمريل الثناصر الري

ا او ت لي بطرق مختل   بيانيا او جبري

خالل خاليا وري  البيانات 

  وتكوت جمي  اذه النوالذ مرتبط

ر ببث ها البثا لن س الثنص

ذت الريا ي بغا النظر عت النال

ي بها التي تم إن اء الثنصر الريا 

الذ لأي تغير يحدث لي أي مت النو

الذ يتم تحدير  تل ائيا لى النو

االخري



تطبيقات برنامج جيوجبرا
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تيااار باسااتخدام األدوات الموجااودت لااي  ااريط األدوات يمكاات رساام أ ااكال اندسااي  لااي نالااذت الرساام وعنااد اخ

 اريط االأدات يساعدك البرنامر لي تو يح وظي   اذه األدات مت خاالل المسااعدت الوجاودت لاي أيصاي يمايت

األدوات وما يتم عمل  لي نالذت الرسم يتم تمريل  جبريا لي النالذت الجبري 

النافذة الرسومية

طرياق اي نالذت للتمريل الجبري للثناصر الريا ي  ويمكت التثامال مثاااا مات خاالل ح ال المادخالت عات

جباري إدخال إحداريات او مثادل او امر الثنصار الريا اي رام الن ار علاي م تااا اإلدخاال يظهار التمريال ال

 لهذا الثنصر لي النالذت الجبري  كما يتم أي ا ظهور التمريل البياني لي النالذت الرسومي

النافذة الجبرية

النوافذ المتعددة )تابع

(الرياضيةللعناصر 



تطبيقات برنامج جيوجبرا
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النوافذ المتعددة )تابع

(الرياضيةللعناصر 

كاااااال خلياااااا  لااااااي اااااااذه النالااااااذت لهااااااا اساااااام خااااااان يمكنااااااك ماااااات الوصاااااال إليهااااااا مبا اااااارت لالخلياااااا  

1Aيكوت اسمها 1ولي الصف  Aالتي لي الثمود 

نافذة ورقة البيانات

مرال إحاداريات الن ااط  GeoGebraيمكت لي اذه النالذت إدخال جمي  الثناصار الريا اي  التاي يادعمها برناامر 

ويتم عرا ما تدخل  لي النالذت الرسومي  مبا رت إذا أمكت( الدوال، أوامر



الجيوجبرا كأداة لتعليم وتعلم 

الرياضيات



تطبيقات برنامج جيوجبرا
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الجيوجبرا كأداة لتعليم 

الرياضياتوتعلم 

إعداد واجهة المستخدم

واجه  المستخدم يمكت إعداداا 
Viewمت خالل يائم  عرا   ليمكت 

  إخ اء بثا مت النوالذ مرل النالذت الجبري

او  ريط المدخالت



تطبيقات برنامج جيوجبرا

62

إعداد النالذت الرسومي 

 ااء يمكت إظهار او إخ اء بثا الثناصر مت علي النالذت الرسومي  وذلك مت خالل أدات عرا أخ

الثنصر مت  ريط األدوات

(ضياتالجيوجبرا كأداة لتعليم وتعلم الريا)تابع
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ؤي  الثنصار او مت خالل الن ر علي الثنصر بالزر األيمت لل أرت إلظهار ال ائم  ال رعي  رم تغير ر

مت خالل امر إظهار الثنصر

(ضياتالجيوجبرا كأداة لتعليم وتعلم الريا)تابع



تطبيقات برنامج جيوجبرا

64

لااي عنااد إظهااار او إخ اااء الثناصاار ماات علااي النالااذت الرسااومي  نجااد أناا  لااي النالااذت الجبرياا  يظهاار ع

الجانب األيسر لكل عنصر أي ون  تو ح حال  الثنصر مت الظهور او اإلخ اء

(ضياتالجيوجبرا كأداة لتعليم وتعلم الريا)تابع
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لتصغير وتكبير النافذة الرسومية بعدة طرق

رام اختياار أمار                  الن ار علاى الساهم لاي الجاناب األيمات اسا ل األي ونا 

او امر                رم ا غط علي المو   الذي تريد تكبيره او تصغيره

ضبط شريط األدوات

يمكنك إ ال  او حذف أدوات لي  ريط األدوات مت خاالل يائما  أدوات

Tools رم أمر تخصين  ريط األدواتCustomize toolbar  ليظهر المرب

الحواري

(ضياتالجيوجبرا كأداة لتعليم وتعلم الريا)تابع
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تغير خصائص العناصر

يمكت إظهار المرب  الحواري الخان 

بخصائن الثنصر الريا ي بإحدي 

الطرق األتي 

(ضياتالجيوجبرا كأداة لتعليم وتعلم الريا)تابع
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مت ال ائم  ال رعي  Propertiesالن ر بالزر األيمت لل أرت علي الثنصر رم اختيار الخاصيات 

(ضياتالجيوجبرا كأداة لتعليم وتعلم الريا)تابع
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(ضياتالجيوجبرا كأداة لتعليم وتعلم الريا)تابع

 Propertiesرم اختيار الخاصيات  Editمت يائم  تحرير 

راام ان اار ماارتيت علااى الثنصاار ماات علااى النالااذت  Moveماات  ااريط األدوات ياام باختيااار أدات حاارك 

الرسومي 

وذلك ( الدوائر\الخطوط\الن ط)يكوت اذا المرب  الحواري مرتب طب ا ألنواع الثناصر 

إذا كاات لي ال ائم  التي توجد علي الجانب األيسر مما يسهل التثامل ما  الثناصار الموجاودت خاصا 

أعداداا كبيرت
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(ضياتالجيوجبرا كأداة لتعليم وتعلم الريا)تابع

استخدام القائمة الفرعية

ي تساام ال ائم  ال رايي  ب كل يسير ل

تثييت خصائن الثناصر وذلك مت 

خالل ال غط بالرز األيمت على اذا 

الثنصر



الجيوجبرا كأداة عرض



--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------

اذكر استخدام شريط التنقل▪
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الجيوجبرا كأداة عرض

استخدام شريط التنقل

يمكاااااات ماااااات خااااااالل اااااااذا ال ااااااريط ماااااات التن اااااال باااااايت خطااااااوات بناااااااء الثناصاااااار 

 Navigation bar forاختاار إبحااار لااي مراحاال البناااء Viewلماات يائماا  عاارا 

construction steps

ال ريط التاليليظهر لي أس ل النالذ الرسومي ❑
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.االنت ال إلى أول خطوت

.االنت ال الي الخطوت الساب  

م الريم االول يمرل الخطوت الحالي  الريم الراني يمرل إجمال الخطوات التي ت

.إن ائها

.االنت ال الي الخطوت التالي 

.االنت ال الي اخر خطوت

.                        ت غيل عرا الخطوات تل ائيا او إي الها

(    بالراني )لتحديد سرع  االنت ال بيت الخطوات 

.    إلظهار جدول بياني لي  يواعد البناء

.  ترتيب الخطوت واسمها تثري ها إحدارياتها

(الجيوجبرا كأداة عرض)تابع
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استخدام جدول قواعد البناء

لتظهار النالاذت التاليا   Construction Protocolنختاار مراحال البنااء  Viewمت يائم  عارا 

التي تحتوي على جمي  الثناصر التي تم إن ائها

(الجيوجبرا كأداة عرض)تابع
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التنقل والتعديل في نافذة قواعد البناء

السهم ألعلى لالنت ال إلى الخطوت الساب  

السهم ألس ل لالنت ال إلى الخطوت التالي 

م تاا  Home لالنت ال إلى أول خطوت لي البناء

لالنت ال إلى أخر خطوت لي البناء Endم تاا 

Deleteم تاا  لحذف الثنصر الم ار إلي 

باستخدام لوحة 

المفاتيح

(الجيوجبرا كأداة عرض)تابع
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(الجيوجبرا كأداة عرض)تابع

باستخدام 

الفأرة

الن ر مرتيت على صف ما لالنت ال إلى اذه الخطوت

الن ر مرتيت على رأس أي عمود لالنت ال إلى بداي  عرا الخطوات

عارا يمكت سحب صف ما تم و اث  لاي مكاات أخار لاي النالاذت لتغيار ترتياب

الخطوات



الجيوجبرا كأداة تأليف



--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------

بالتعاون مع افراد مجموعتك اذكر ▪

خيارات الطباعة



--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------

بالتعاون مع افراد مجموعتك اذكر إنشاء ▪

صور من النافذة الرسومية
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خيارات الطباعةالجيوجبرا كأداة تأليف

لتظهاااااارPrintPreviewاختاااااار مثايناااااا  يباااااال الطباعاااااا  Fileماااااات يائماااااا  ملااااااف 

النالذت التالي 

طباعة النافذة الرسومية



تطبيقات برنامج جيوجبرا

81

(الجيوجبرا كأداة تأليف)تابع

لوريا  مت خالل اذه النالذ يمكنك تحديد اتجاه الوري  عمودي او ال ي كاذلك الثناوات ل

والتااااااااااااااااااارين و المؤلااااااااااااااااااف كمااااااااااااااااااا يمكنااااااااااااااااااك تحديااااااااااااااااااد م ياااااااااااااااااااس

الوري  بالسنتيمتر

Construction Protocolطباعة نافذة مراحل البناء❑

 Constructionرام أمار مراحال البنااء  Viewالتح نالذت مراحل البناء مات يائما   عارا 

Protocol

أمار مثاينا  يبال  Fileرم مات النالاذت التاي ساتظهر اختار مات يائما  ملاف 

لتظهر لك النالذت التالي  Print Previewالطباع 
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إنشاء صور من النافذة الرسومية

يمكنااااااك ح ااااااظ كاااااال مااااااا يااااااتم عر اااااا  علااااااى النالااااااذت الرسااااااومي  كصااااااورت 

رام امار  Exportرام اختار امار تصادير  Fileعلاى جهاازك  وذلاك مات خاالل يائما  ملاف 

الثمل كصورتوري 

حفظ النافذة الرسومية كصورة

(الجيوجبرا كأداة تأليف)تابع
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لتظهر لك النالذت التالي 

(الجيوجبرا كأداة تأليف)تابع
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الخااان بالصااورت وم ياااس الصااورت بالساانتيمتر ودياا  Formatمنهااا يمكنااك اختيااار ال تنساايق  

Resolution الصورت بالdpi

لي الحالظ و   وري  الثمل"رم أمر  Expertاختر أمر تصدير  fileمت يائم  ملف 

Clipboardنسخ النافذة الرسومية في الحافظة 

(الجيوجبرا كأداة تأليف)تابع
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ليمكناك  PNGاذا األمر يثمال علاي نسان النالاذت الرساومي  لاي الحالظا  علاي  اكل صاورت بتنسايق 

لصااااااااااااا ها لاااااااااااااي اي مااااااااااااات المساااااااااااااتندات األخاااااااااااااري مرااااااااااااال مثاااااااااااااالر الكلماااااااااااااات 

Word Processing

إن اء ص حات ويب ت اعلي 

رام أمار وريا   Exportتصادير "اختر أمر  Fileلمت يائم  ملف 

عمل ت اعلي  كص   ويب

إنشاء صفحة ويب GeoGebraيمكن من خالل برنامج 

تفاعليلة كاألتي

(الجيوجبرا كأداة تأليف)تابع
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لتظهر  النالذت التالي 

للص ح  Authorالمؤلف "أو اسم  Dateاو التارين  Titleمت خالل اذه النالذت يمكت و   عنوات 

يمكاااات ماااات و اااا  نصااااون يباااال وبثااااد الرساااام مراااال وصااااف للمهااااام  Generalلااااي التبويااااب عااااام 

او الهدف مت اذا الرسم

Advancedلي التبويب ت دم 

(الجيوجبرا كأداة تأليف)تابع



تطبيقات برنامج جيوجبرا

87

يمكاااات تغيياااار بثااااا الوظااااائف للصاااا ح  مراااال إمكانياااا  الن اااار بااااالزر األيساااار علااااي الصاااا ح 

ح نالاذت أو إظهار أي ون  إلعادت البناء الي الو   األول او عناد الن ار المازدول علاي الصا ح  ياتم لات

عمل بثيدا عت المتص ح

إدخال المثلوماتكما يمكنك إظهار ال وائم او  ريط األدوات لي الص ح  للمستخدم وكذلك ح ل

(الجيوجبرا كأداة تأليف)تابع



1

اللعبة والمقدم المتميز

أدوات إنشاء العناصر

في برنامج جيوجبرا

جيوجبراعناصر القوائم في برنامج 



1

اللعبة والمقدم المتميز

االعداد الختبار الرخصة المهنية

للمعلمين

مالحظات عامة✓

أدوات إنشاء العناصر✓

أدوات عامة✓

أدوات إنشاء العناصر

في برنامج جيوجبرا



مالحظات عامة



--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------

مية ماهي العناصر التي تعرضها النافذة الرسو▪

للتمثيل البياني للعناصر
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مالحظات عامة

ال طاا  ، هاااتالمتج، الن اااط) تثاارا نالااذت  الرسااومي  التمرياال البياااني للثناصاار الريا ااي  

وعناد ( ي الخطوط المست يم  او ال ط  المخروط، المنحنيات، الدوال، الم لثات ، المست يم 

         تمرياار ال ااارت علااى اي ماات اااذه الثناصاار لاناا  يظهاار اساا ل اااذا الثنصاار تلماايح لوصاا 

الثنصاار باال ااال  الااي عماال خلي اا  لهااذا الثنصاار لااي النالااذت الجبرياا               لتو اايح

الم ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار الياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  

لي النالذت الرسومي 

دت او ن ط  اناك الكرير مت االدوات التي تمكنك مت رسم الثناصر الريا ي  مرل  ن ط  جدي

ت اط  عنصريت                 او دائرت 



أدوات إنشاء العناصر



94

مالحظات عامة

ال طاا  ، هاااتالمتج، الن اااط) تثاارا نالااذت  الرسااومي  التمرياال البياااني للثناصاار الريا ااي  

وعناد ( ي الخطوط المست يم  او ال ط  المخروط، المنحنيات، الدوال، الم لثات ، المست يم 

         تمرياار ال ااارت علااى اي ماات اااذه الثناصاار لاناا  يظهاار اساا ل اااذا الثنصاار تلماايح لوصاا 

الثنصاار باال ااال  الااي عماال خلي اا  لهااذا الثنصاار لااي النالااذت الجبرياا               لتو اايح

الم ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار الياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  

لي النالذت الرسومي 

دت او ن ط  اناك الكرير مت االدوات التي تمكنك مت رسم الثناصر الريا ي  مرل  ن ط  جدي

ت اط  عنصريت                 او دائرت 
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أدوات إنشاء العناصر

الن اء عنصر مت الثناصر الريا ي  

  لا غط مرت واحدت على االي ون  المناسب

لهذه االدات مت على  ريط االدوات كما 

وجود يمكنك ال غط على السهم الصغير الم

ح لي الجانب االيمت اس ل االي ون  ل ت

مجموع  مت االي ونات والتي تمرل ادوات

ل ان اء الثناصر الريا ي  االخرى ذات ص
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اختيار الثناصر

ريااده بثااد تن اايط ادات التحريااك ماات علااى  ااريط االدوات اختاار ماات علااى النالااذت الرسااومي  الااذي ت

دم ال اأرت بال غط علي  مرت واحدت بال أرت واذا اردت اختياار عادت عناصار لاي ن اس الويات لاساتخ

الل عمال لثمل تحديد على  كل مساتطيل يحتاوي علاى الثناصار التاي ترياداا ليمكناك ذلاك مات خا

ياار الارالث ن ااط لمارال الخت: تحديد على  كل مستطيل للثناصر التي تريد اختياراا وذلك كالتالي 

A,B,C

أدوات إنشاء العناصر
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 ريط االدواتيم بتن يط االدات مت 

اذاب الي النالذت الرسومي   وا غط بالزر االيسر لل أرت عند اعلى ن ط  نايح  اليسار 

أدوات إنشاء العناصر
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ر ترياد م  استمرار ال غط بالزر االيسر لل ارت اذاب الاي اخار ن طا  ناحيا  اليمايت اسا ل اخار عنصا

اختياره

أدوات إنشاء العناصر



أدوات إنشاء العناصر في برنامج جيوجبرا

99

أدوات إنشاء العناصر

سرع  تغيير اسماء الثناصر

لكتابا  " ت التسامي  إعاد" اختر الثنصر رم ابدا مبا رت لي كتاب  االسم الذي تريده حيث سيتم لتح نالذت 

"تطبيق"ما تريده وبثد االنتهاء ا غط على 



أدوات عامة
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قم بتنشيط األداة أوال قبل اختيار العناصرأدوات عامة

ماات عنصاار إلااى عنصاار أخاار وذلااك( مراال اللااوت، الحجاام، نااوع الخااط)لنساان الخصااائن المرئياا  

كالتالي

أن ر على الثنصر الذي تريد نسن الخصائن من 

أن ر على الثنصر الذي تريد نسن الخصائن إلي 
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(أدوات عامة)تابع

لحذف الثنصر الذي يتم اختياره

تيارهلحذف الثنصر لتن يط الثنصر بحيث يتم التثامل مث  سواء بالتحريك أو الحذف يتم اخ
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ريدهان ر بالزر األيسر لل أرت رم حرك ال أرت للمو   الذي ت: لتحريك النالذت الرسومي 

تثمل اذه األدات م  األعداد والن اط والمتجهات. لتسجيل ييم اذا الثنصر لي وري  البينات

(أدوات عامة)تابع
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Relationلمثرل  الثالي  بيت عنصريت ريا يت انظر أمر 

لعمل دوران 

لعنصر كاألتي

اضغط على العنصر الذي تريد عمل دوران له 1

اضغط على مركز الدوران 2

(اتجاه أو عكس اتجاه عقارب الساعة)ستظهر نافذة لتحديد زاوية الدوران واتجاهها  3

(أدوات عامة)تابع
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(إظهار االسم إذا كات مخ يا)الخ اء اسم الثنصر الذي ت غط علي  إذا كات ظاارا أو الثكس 

تم إخ اااء ويظهاار تااأرير اااذه األدات بثااد تن اايط أدات أخاارى لياا. الخ اااء الثنصاار ن ساا  إذا كااات مرئيااا أو الثكااس

الثناصر التي أردت إخ ائها وظهور الثناصر الذي أردت إظهاراا

(أدوات عامة)تابع
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تظهر كالتالي( C , B , A)مثال عند رسم ثالث نقاط 

(أدوات عامة)تابع
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107

تظهار الن طتايت ولهماا خل يا  لاي النالاذت  (C , A) أرنااء تطبياق أدات اخ ااء الثنصار علاى الن طتايت 

الجبري 

(أدوات عامة)تابع
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عند االنت ال إلى أدات أخرى والخرول مت أدات إخ اء الثنصر تصبح الثناصر كالتالي

(أدوات عامة)تابع
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لتصغير النالذت الرسومي  مت عند الن ط  التي يتم ال غط عنداا

لتكبير النالذت الرسومي  مت عند الن ط  التي يتم ال غط عنداا

(أدوات عامة)تابع
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النقاط

يم  أو خاط يطثا  مسات )وعند الن ار علاى عنصار اندساي . الن اء ن ط  جديدت لي النالذت الرسومي 

ساتكوت ليتم إن اء اذه الن طا  علاى ااذا الثنصار الهندساي و......... ( مست يم أو م ل  أو دائرت، 

اذه الن ط  م يدت الحرك  على اذا الثنصر ل ط

(أدوات عامة)تابع
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الت اط  بيت عنصريت وذلك بإحدى الطري تيت( ن اط)ان اء ن ط  ❑

  الممكن ال غط على الثنصر األول رم الثنصر الراني ليتم إن اء جمي  ن اط  الت اط

هاذا المو اوع ال غط مبا رت على مو   الت اط  بيت عنصريت ليتم إن اء ن ط  الت ااط  ل

ل ط

تم إن ااء ن طا  عند الن ر على ن طتيت يتم إن اء ن طا  المنتصاف بينهماا، وعناد الن ار علاى م ال  يا

المنتصف لهذا الم ل 

(أدوات عامة)تابع
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المتجهات

الن اء متج  بمثلومي  ن طتيت تمرالت ن طتي البداي  والنهاي 

غط ان ار علاى ن طا  البدايا  للمتجا  الجدياد رام ال ا: الن اء متج  مت ن ط  مثلوما  وماوازي لمتجا  أخار

على المتج  األصلي الذي تريد عمل موازاه ل 

(أدوات عامة)تابع
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القطع المستقيمة

الن طا  الرانيا  ان ر علاى الن طا  األولاى كن طا  بدايا  رام: ألن اء يطث  مست يم  بمثلومي  ن طتيت

ت يم كن ط  نهاي ، ولي النالذت الجبري  سيتم إن اء متغير ي ير إلى طول ال طث  المس

ن طا  لتمرال وذلك بال اغط علاى: الن اء يطث  مست يم  بمثلومي  ن ط  وطول ال طث  المست يم 

ن ط  البداي  لل طث  المست يم  رم تظهر نالذت لتحديد طول ال طث  المست يم 

(أدوات عامة)تابع
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الشعاع

ثاع والراني  لتحادد ان ر على الن ط  األولى لتمرل ن ط  البداي  لل : الن اء  ثاع بمثلويم  ن طتيت

دل  خط مست يماتجاه ال ثاع، ولي النالذت الجبري  يتم كتاب  الصيغ  الريا ي  لهذا ال ثاع كمثا

(أدوات عامة)تابع
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المضلعات

ن طا  ويجب أت تكوت أخر ن ط  ااي أول( أيل م ل  يتكوت مت رالث ن اط على)الن اء م ل  

تم إن ائها

لمناتظم وذلاك إلن ااء أول  ال  لاي الم ال  ا)أن ار علاى مو اثيت : ألن اء م ل  بتحديد عدد رؤوس 

ن ااء باايي رم تظهر نالذت لتحديد عدد أ اال  ااذا الم ال  المناتظم ومات رام ياتم إ( حتى يتم مثرل  طول 

األ الع

(أدوات عامة)تابع
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الخطوط المستقيمة

لعمل منصف الزاوية بطريقتين

اااي  Bحيااث  Bوماات راام يااتم إن اااء منصااف للزاوياا   (C , B , A)الن اار علااى رااالث ن اااط 

رأس الزاوي 

يت المست يميتالن ر على خطيت مست يميت ليتم إن اء المنص يت لزاوي  الت اط  بيت اذ

(أدوات عامة)تابع
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النشاء أفضل مستقيم يمر بمجموعة من النقاط وذلك بطرييقتين

تحديد جمي  الن اط الموجوده ومت رم يتم رسم أل ل مست يم لهذه الن اط

اختيار مجموع  مت الن اط ومت رم يتم رسم أل ل مست يم لهذه الن اط

(أدوات عامة)تابع
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(أدوات عامة)تابع

ويكوت متج  اتجاه اذا الخاط المسات يم ااو ال ارق بايت . A ،Bالن اء خط مست يم مار بالن طتيت 

.A،Bالن طتيت 

لمثرلاا  متجاا  ) gان اار علااى المساات يم  :gومااواز لمساات يم مثلااوم  Aالن اااء مساات يم يماار بن طاا  

Aرم الن ر على الن ط  ( االتجاه
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تماارالت ن طتااي البداياا  ) B , Aان اار علااى الن طتاايت : الن اااء منصااف عمااودي علااى يطثاا  مساات يم 

أو مات خاالل ،ABلياتم إن ااء منصاف عماودي علاى ال طثا  المسات يم  ( والنهاي  لل طثا  المسات يم 

الن ر على ال طث  المست يم  ن سها ليتم عمل المنصف الثمودي عليها

Aرم الن ط   gان ر على المست يم  :Aمت ن ط   gلثمل مست يم عمودي على مست يم 

(أدوات عامة)تابع
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الن ر على ن ط  رم ال ط  المخروطي

النشاء أفضل مستقيم يمر بمجموعة من النقاط وذلك بطرييقتين

رم على ال ط  المخروطي( أو متج )الن ر على خط مست يم 

(أدوات عامة)تابع
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A ط  رم ال ط  المخروطي ليتم إن اء جمي  المماسات لهذا ال ط  والمارت بالن Aالن ر على الن ط  

النشاء المماسات للقطع المخروطي من نقطة وذلك بطريقتين

يا  رم ال ط  المخروطي ليتم إن ااء جميا  المماساات لهاذا ال طا  والمواز gالن ر على الخط المست يم 

gللخط المست يم 

(أدوات عامة)تابع
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لتكاوت مركاز الادائرت رام  Mان ار علاى ن طا  ولاتكت : لرسم دائارت بمثلوميا  ن طا  المركاز ونصاف ال طار

ستظر نالذت لتحديد طول نصف يطر الدائرت

علاى ن طا  ان ار: لرسم دائرت بمثلومي  ن طتيت احدااما مركز الدائرت والراني  لتحدياد طاول نصاف ال طار

والتي ستمر عليهاا الادائرت بحياث يكاوت نصاف Pلتكوت مركز الدائرت رم الن ر على ن ط  أخرى  Mولتكت 

MPال طر او طول ال طث  المست يم  الواصل  بيت 

القطع المخروطية (أدوات عامة)تابع
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يتم إن اء دائرت تمر بتلك الن اط (C , B , A)بالن ر على رالث ن اط 

ول نصاف لتمرال طا)اختار ن طتايت أو يطثا  مسات يم  : لرسم دائرت بمثلومي  نصف ال طر ومركز الدائرت

رم اختر ن ط  لتحديد مركز الدائرت( ال طر

(أدوات عامة)تابع
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الن اء يط  مخروطي بمثلومي  خمس ن اط

رام ان ار علاى ( لتمرال باؤرتي ال طا  النااين)ان ر علاى ن طتايت : الن اء يط  ناين بمثلومي  رالث ن اط

ن ط  رالر  يمر بها ال ط  الناين

(أدوات عامة)تابع
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125

رم ان ار علاى ( ائدلتمرل بؤرتي الط   الز)ان ر على ن طتيت : الن اء يط  زائد بمثلومي  رالث ن اط

ن ط  رالر  ليمربها ال ط  الزائد

مكالئاختر ن ط  رم دليل لل ط  ال: الن اء يط  مكالئ بمثلومي  ن ط  وخط مست يم يمرل دليل 

(أدوات عامة)تابع
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، رام ان ار (يلتمرل مركز ال وس الدائر)ان ر على الن ط  األولى : ألن اء يوس بمثلومي  رالث ن اط

(لتحديد طول ال وس Bاي ن ط  بداي  ال وس والن ط   Aالن ط  ) A،Bعلى ن طتيت 

 Mالن طاا  األولااى ن طاا  المركااز لل طاااع الاادائري ولااتكت: ألن اااء يطاااع دائااري بمثلومياا  رااالث ن اااط

(لتحديد طول يوس ال طاع Bاي ن ط  بداي  يوس ال طاع والراني   Aالن ط  ) A،Bوالن طتيت 

االقواس والقطاعات الدائرية (أدوات عامة)تابع
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ياتم إن ااء ياوس دائاري ماار  (C , B , A)عند تحديد راالث ن ااط : الن اء يوس دائري يمر برالث ن اط

ت ا  علاى  Bاي ن ط  نهاي  ال اوس والن طا   Cاي ن ط  بداي  ال وس والن ط   Aبتلك الن اط حيث أت 

ال وس بيت ن ط  البداي  والنهاي 

ياتم إن ااء يطااع دائاري ماار بتلاك  (C , B , A)عند تحديد راالث ن ااط : ألن اء يطاع دائري يمر برالت ن اط

 Bاي ن ط  نهاي  يوس ال طاع والن طا   Cاي ن ط  بداي  يوس ال طاع الدائري والن ط   Aالن اط حيث أت 

ت   على يوس ال طاع بيت ن طتي البداي  والنهاي 

(أدوات عامة)تابع
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128

الن اء نصف دائرت بمثلومي  ن طتيت لتمر بهما

(أدوات عامة)تابع
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129

رأس ) B، (ن طاا  البداياا ) Aان اار ن طتاايت : الن اااء زاوياا  بمثلومياا  ن طتاايت ويياااس الزاوياا 

Cلسيتم رسم ن ط  رالر  ولتكت  Bستظهر نالذت لتحديد يياس الزاوي  ( الزاوي 

(أدوات عامة)تابع
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130

لمثرل  مساح  م ل  أو دائرت أو يط  ناين مت خالل الن ر على اذا ال كل

لمثرلااااااا  البثاااااااد بااااااايت ن طتااااااايت أو خطااااااايت مسااااااات يميت أو ن طااااااا  وخاااااااط مسااااااات يم 

أو محيط  كل اندسي

(أدوات عامة)تابع
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131

لمثرل  ميل اذا الخط المست يم

القيمة الثنائية

لاى مربا  لربط بثا الثناصر م  بث ها وذلك بإظهارام أو أخ ائهم عند تحديد أو إلغاء التحديد ع

االختيار

لثند إن اء مرب  االختيار تظهر نالذت لتحديد الثناصر المرتبط  بهذا المرب 

(أدوات عامة)تابع
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132

المحل الهندسي

حياث أت  A ،Bإذا كاات انااك ن طتايت : لمثرل  المحل الهندسي لن ط  ما مثتمده على عنصار أخار

ساتكوت م يادت الحركا  طب اا لو ا   Bلهاذا يثناي أت الن طا   Aتثتماد علاى إحاداريات ن طا   Bن ط  

Aالن ط  

مات خالال  Aالتابثا  للن طا   Bوعلى اذا لإت اذه األدات ت وم برسم المحل الهندسي الخان بالن ط  

الن ر على الن طتيت المست ل  والتابث  لها على التوالي

(أدوات عامة)تابع
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x) = x(f^2لي ح ل الكتاب  اكتب الدال  

على محور السينات Aيم بإن اء ن ط  

(أدوات عامة)تابع
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.Aتثتمد على الن ط   Bالن اء ن ط   A(x'(f) , A(x = ( B) ) )لي ح ل الكتاب  اكتب األمر 

التحويالت الهندسية

،  يم الخطااوط المساات،جمياا  اااذه التحااويالت الهندسااي  يااتم تطبي هااا علااى الن اااط 

الم لثات والصور، ال طاعات المخروطي 

(أدوات عامة)تابع
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ل مركااز اختاار الثنصاار المااراد تماادده ، راام ا ااغط علااى الن طاا  التااي تمراا: ي صااد باا  تماادد الثنصاار

االمتداد ، بثد ذلك ستظهر نالذت تسألك عت م دار التمدد الذي تريده

اختااااار الثنصااااار الماااااراد عمااااال انثكااااااس لااااا  ، رااااام اختااااار : لثمااااال انثكااااااس حاااااول محاااااور

محور االنثكاس

(أدوات عامة)تابع
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136

اختاااااار الثنصاااااار المااااااراد عماااااال انثكاااااااس لاااااا  راااااام اختاااااار : لثماااااال انثكاااااااس حااااااول ن طاااااا 

مركز االنثكاس

ر دائاارت اختاار الن طاا  التااي تريااد عماال إنثكاااس لهااا راام اختاا: لثماال انثكاااس للن طاا  بالنسااب  لاادائرت 

االنثكاس

(أدوات عامة)تابع



أدوات إنشاء العناصر في برنامج جيوجبرا

137

ثاد اختر الثنصر المراد عمل دورات ل  رم اختر مركاز الادورات ب: لثمل دورات لثنصر حول ن ط 

ذلك ستظهر لك نالذت لتحديد زاوي  الدورات

جا  يحادد وااذا المت)اختر الثنصر المراد عمل انت ال ل  رم حادد متجا  االنت اال : المراد ب  االنت ال 

(ييم  واتجاه االنت ال

(أدوات عامة)تابع
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ادراج صورة

علاى ن طا  عناد الن ار)حادد مكاات بدايا  الصاورت ، وتبادأ الصاورت مات الاركت االيسار أسا ل الصاورت 

(موجودت لي النالذت الرسومي  ليكوت اذا الركت م يد بحرك  اذا الن ط 

الدراج صورة داخل النافذة الرسومية 

تظهر نالذت االختيار الصورت

(أدوات عامة)تابع
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خصائص الصورة

خصاائن تظهار النالاذت الخاصا  ب" خاصايات"بالن ر للزر االيمت لل أرت على الصورت رم اختياار أمار 

كالتاليالصورت ومنها يمكت تحديد خصائن الصورت 

وتحدياد " أساساي"و   الصورت يمكت أت يكوت رابت أو مطلق على النالذت ويتم ذلك مات خاالل التبوياب 

"موي  رابت على ال ا  "خاصي  

وضعية الصورة 

 يااس كما يمكت ربط رالر  أركات مات الصاورت بإحاداريات مثينا  أو ن ااط االمار الاذي يمكناك مات تثاديل م

-:الصورت ومنها يمكت تحديد خصائن الصورت كالتالي

(أدوات عامة)تابع
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هو الركن االيسر أسفل الصورة: 1ركن ❑

هو الركن االيمن أسفل الصورة: 2ركن ❑

(أدوات عامة)تابع



1

اللعبة والمقدم المتميز

االعداد الختبار الرخصة المهنية

للمعلمين

.قائمة ملف ✓

.قائمة تحرير✓

.قائمة عرض✓

.قائمة خيارات✓

عناصر القوائم في برنامج جيوجبرا

.قائمة أدوات✓

.قائمة نافذة✓

.قائمة تعليمات✓



قائمة ملف



--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------

من خالل دراستك وضح ثالث خطوات من ▪

خطوات قائمة الملف
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قائمة ملف

ل تح نالذت جديدت باإلعدادات االلترا ي 

  وسيتم ل تح نالذت جديدت ولاري  داخل ن س النالذت الم توح

يبل سؤالك إذا ما كنت تريب لي ح ظ التغيرات التي تمت

لتح النالذت الجديدت

لى جهاز المح وظ  عجيوجبرال تح المل ات الخاص  ببرنامر 

ggbالحاسب االلي الخان بك والتي تكوت امتداداا 

ggbلح ظ الملف الحالي كملف جيوجبرا بامتداد 

م  تحديد ggbلح ظ الملف الحالي كملف جيوجبرا االمتداد 

اسم ومكات الملف
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قائمة ملف

(html) لح ظ الملف كص ح  ويب بامتداد

لح ظ النالذت الرسومي  كصورت ومت خالل مرب  الحوار

الذي سيظهر تستطي  تحديد م ياس ودي  الصورت

 ها لو   النالذت الرسومي  لي الحالظ  مما يمكنك مت لص

لي مستندات أخرى

ق والتي تكوت بتنسي PSTricksلح ظ النالذت الرسومي  كصورت 

LaTex
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قائمة ملف

ت رم سيتم لتح نالذت عرا الطباع  للنالذت الرسومي  وم

.متحديد الثنوات، اسم المؤلف، التارين، الم ياس، بالس

  سيتم إليالق ملف جيوجبرا إذا لم تكت يد ح ظت الملف لان

ها امالسؤالك إذا كات كنت تريد ح ظ التغيرات التي اجريت



قائمة تحرير



--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------

من خالل دراستك وضح اربعة خطوات من ▪

خطوات قائمة تحرير
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قائمة تحرير

للتراج  عت أخر خطوت يمت بها

للتراج  عت إلغاء األمر

 لحذف الثنصر الم ار إلي  وجمي  الثناصر المثتمدت علي

ي وم بتحديد جمي  الثناصر الموجودت

تي ي   عليهالتحديد جمي  الثناصر التي ت   على ن س الطب   ال

الثنصر المحدد
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(  قائمة تحرير)تابع 

لتحديد جمي  الثناصر التي تثتمد

على الثنصر المحدد

لتحديد جمي  الثناصر الذي يثتمد عليها 

اذا الثنصر المحدد

كت لنسن النالذت الرسومي  لي الحالظ  حيث يم
لي مستندات أخرىلص ها كصورت

ل تح مرب  حواري يمكنك مت خالل اجراء بثا
ي لالتثديالت على خصائن الثناصر الموجودت

.وري  الثمل الحالي 



قائمة عرض



--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------

قم انت وزمالئك بذكر خواص قائمة ▪

العرض
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قائمة عرض

إلظهار أو إخ اء المحاور األساسي 

إلظهار أو إخ اء  بك  اإلحداريات

إلظهار أو إخ اء النالذت الجبري 

إلظهار أو إخ اء وري  عمل وري  البينات

إلظهار أو إخ اء مجموع  الثناصر المصن   على انها

لي النالذت الجبري عناصر إ الي 

لت سيم واجه  البرامر أل يا أو رأسيا

إلظهار أو إخ اء ح ل الكتاب  لكتاب  األوامر
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(قائمة عرض)تابع 

دت إلظهار أو إخ اء ال ائم  التي تحتوي على األوامر والموجو
لي ايصى اليميت لح ل الكتاب 

إلظهار النالذت التي تحتوي على جمي  خطوات مراحل
بناء الثناصر

إلظهار  ريط التحرك بيت مراحل البناء

لي أس ل النالذت الرسومي 

لتحديث اظهار الثناصر على ال ا  

إلعادت الثمليات الحسابي  المستخدم  

على الثناصر



قائمة خيارات
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قائمة خيارات

ائي او لتحديد طري   تحرك الن ط  لي النالذت الرسومي  اما تل 

بك  تتحرك ت غيل او ت غيل  بك  او إي اف وعند اختيار ت غيل  
الن ط  ل ط على لواصل ال بك 

لتحديد وحدت يياس الزاوي  إما بالدرج 
(راديات)أو الت دير الدائري 

لتحديد عدد خانات األريام الث ري 

اط  لت غيل او إي اف خاصي  التواصل او االستمراري  عند ت 

مرال ) اط  عنصريت لالبرنامر يحاول الح اظ على ت ريب ن ط  الت

الى (بيت خط مست يم و كل مخروطي او بيت  كليت مخروطيت

المو   ال ديم لها وال يحاول تخطيها
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(قائمة خيارات)تابع

×أو ○ أو ● الختيار  كل الن ط  أما

"كبير"أو " عادي"لتحديد حجم مرب  االختيار إما 

لى لتحديد  كل الزاوي  ال ائم  لي الرسومات إما ع

أو على  كل ن ط  □ كل مستطيل 

  مرل لتحديد طري   عرا االحداريات م صول  بن ط

(x،y   )و ب اصلا(x | y)

لتحديد اظهار تسمي  الثناصر حيت 

ان ائها أم ال

والنصونلتحديد حجم الخط المستخدم للن اط
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يدعم الثديد مت اللغات GeoGebraبرنامر 

سماء أي منها لسيؤرر على جمي  األوالتي باختيارك

.واالوامر الموجودت

اذا االختيار ي تح مرب  حواري خان 

و "المحاور"بخصائن وري  الثمل المتثل   ب

"ال بك "

مرل التي يمت )لح ظ االعدادات الم  ل  لديك 

او او على  ريط األدواتبإجرائها لي يائم  الخيارات

للح اظ على اذه وذلك( على النالذت الرسومي 

بت غيل البرنامراالعدادات عند كل مرت ت وم

دت الستثادت االعدادات االلترا ي  التي كانت موجو

عند تنصيب البرنامر

(قائمة خيارات)تابع



قائمة ادوات
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قائمة خيارات

مكات بناء على خطوات البناء التي يمت بثملها ي▪

.إن اء أدات جديدت

غطلبثد اجراء خطوات البناء لألدات الجديدت ا ▪

علااى اااذه االي وناا  لساايظهر لااك مرباا  حااواري 

:االتيلتحديد

بثااد ال ااكل النهااائي للثنصاار الااذي تريااد ان اااءه✓

.استخدام اذه األدات

.يدالثناصر المدخل  لي بناء اذا الثنصر الجد✓

اسااااااااام ااااااااااذا الثنصااااااااار لاااااااااي  اااااااااريطي ✓

.األدوات واالوامر

باستخدام اذا االمر يظهر مرب  حواري يمكناك▪

مت حذف األدات التي تم ان ائها او اجراء بثاا

.ن التثديالت عليها مرل االسم او  كل االي و

واذا ( GGT)يمكنك أي ا ح ظ اذه األدات كملف ▪

ت الملف يمكت استخدام  الح ا لي ملف جدياد ما

"ملف"خالل امر لتح لي يائم  

ثمل اذا االمر ي يد ب كل كبير عند تصدير وري  ال

كص   ويب ت اعلي  حيث يمكنك 

مت و   ييود على استخدام بثا األدوات



قائمة نافذه
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قائمة نافذه

.ل تح نالذت جديدت باإلعدادات االلترا ي ▪

ذا كانااااات انااااااك أكراااااريائمااااا  بأساااااماء النوالاااااذ▪

عناد مت نالذت م توح  لستجد اذه النوالذ موجاودت

"نالذت"ال غط على يائم  



قائمة تعليمات
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قائمة تعليمات

.ل تح المساعدت الخاص  بالبرنامر بتنسيق ص ح  ويب▪

:ستحدد طري   الدخول الى اذه المساعدتالطري   التي يمت بتنصيب البرنامر بها ▪

ومات رام لاذا يمت بتنصيب البرناامر مات خاالل تحميال ملاف التنصايب مات المويا  الرئيساي الاى جهاازك✓

تنصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايب البرنااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامر لبااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااذلك ال تحتااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال 

.الى الدخول الى االنترنت عند ال غط على اذا االمر الت ملف المساعدت سيكوت على جهازك

لثناااد ال اااغط علاااى ااااذا االمااار تحتاااال webstartاماااا إذا يمااات بتنصااايب البرناااامر مااات خاااالل امااار ✓

ساتظهر الى الدخول على االنترنت للحصول على المساعدت اما إذا لم يكت اناك إمكاني  دخاول لننترنات ل

.رسال  خطا

رنامر لي إذا كات اناك إمكاني  الدخول على اإلنترنت لإت اذا األمر ي وم ب تح الص ح  الرئيسي  للب

.متص حك االلترا ي

.نامرإذا كات اناك إمكاني  الدخول على اإلنترنت لإت اذا األمر ي تح الص ح  الخاص  بالمنتدى الثام للبر

wikإذا كات اناك إمكاني  للدخول على اإلنترنت لإت اذا األمر ي وم ب تح موي  خان بالبرنامر يمسي 

ل تح مرب  حواري يثطيك مثلومات حول البرنامر 

مت حيث الترخين وااللراد الذيت ياموا بالم ارك  

لي اذا الثمل


