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 تنفيذي: ملخص
لطبيعية، ا لتعليم الرياضيات والعلوم ماكروهيلتطبيق سلسلة  السعودية وزارة التربية والتعليم في المملكة العربيةبعد اعتماد 

ظهرت الحاجة لنقل وتوظيف التقنيات التعليمية المستخدمة في سلسلة ماكروهيل من اجل استكمال ومتابعة تطوير المنظومة 

ياس ضافة إل  المستععرات اإللكترونية لقباإل الستخدام اآلالت الحاسبة البيانية لتعليم الرياضيات. التعليمية. حيث ظهرت الحاجة

ما يرد في تجارب العلوم الطبيعية من خواص كالحرارة، السرعة، القوة، الصوت، ... الخ، وبربط هذه المستععرات باآللة الحاسبة 

 البيانية سيتحقق التكامل المطلوب بين العلوم والرياضيات. 

 ™TI-Nspire الحاسبة البيانية التفاعليتطوير في الوزارة بتجربة معمل وتحقيقا لذلك فقد قامت وكالة التخطيط وال     

navigator™ System  من شركة تكساس أنسترمنتسTEXAS INSTRUMENTS (TI وفق المناهج المقررة للتحقق من قدرة )

واصل بين المعلم والطالب هذا الحل عل  تسهيل عملية تقديم المواد الدراسية، من خالل توظيف قدرة هذا النظام في تحقيق الت

بعكل جماعي والسلكي من أجل الوصول إل  تحقيق التكامل الواقعي بين العلوم والرياضيات. كما تضمنت التجربة تصميم عربة 

خاصة تفي بمتطلبات الوزارة من اجل الحفاظ عل  جميع مكونات المعمل والتنقل به بين الفصول ومن اجل معاركة أكبر عدد من 

 لوم والرياضيات في المعمل بهدف تقليص التكلفة. معلمي الع

TEXAS INSTRUMENTS (TI )لمعمل الرياضيات والعلوم قامت العركة المصنعة  Proof of Conceptمن اجل إثبات المفهوم   

 الخرج تنفيذ تطبيق ميداني في ثانويتان للبنين في محافظةل Dell وشركة Vernierوشركة  3Tبقيادة تحالف بينها و جمعية 

بتقديم  الدعم اللوجيستي والفني   -وفيرنير  TIالوكيل لكل من -حيث تولت شركة حاسب  وثانويتان للبنات في محافظة جدة

 للتجربة.

( للتدريب عل  TI) TEXAS INSTRUMENTSنظراً للنجاح الذي تحقق خالل المعروع فقد تم تأسيس أول مركز معتمد من شركة 

لتفاعلي، وقد انتعر استخدامه في العديد من المدارس الخاصة حول المملكة ومنها المدارس التابعة معمل الحاسبة البيانية ا

 GIZمعمل وكذلك في كلية التقنية في الرياض تحت إشراف  21لعركة الرياض للخدمات التربوية والتعليمية المتكاملة وبمجموع 

 ة والخاصة هناك هذا باإلضافة لمدارس جده.وفي معرض تدريب أرامكو في العرقية وبعض المدارس الحكومي
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 .احلل على عامة نظره
وتدريب موجه للمعلمين والطالب وإشراف  Dellو Vernierو TIيتكون من معدات من شركة  لتفاعليالحاسبة البيانية احل معمل 

من خالل خبراء ويقدم حال مترابطا ومتكامال يساعد  3Tعل  الممارسة والتطبيق داخل الفصول الدراسية من خالل جمعية 

 ية.أكثر فعال الدراسي بعكلالموقف  المفاهيم وإدارةالمعلمين عل  تقديم 
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 نظرة عاملة على معمل احلاسبة البيانية
 يتكون املعمل من:

 اآلالت الحاسبة البيانية المحمولة باليد -

 TI-Nspire navigator Teacher Softwareبرنامج إدارة الحصة المدرسية  -

 نقطة الوصول الالسلكية -

 قواعد شحن اآلالت الحاسبة البيانية -

 ص باآلالت الحاسبة البيانيةوحدات االتصال الالسلكي الخا -

 عربة معمل الحاسبة البيانية. -

 

 التطبيقات املتوفرة
 تطبيق الحاسبة -

o .كل ما يحتاجه المعلم والطالب إلجراء الحسابات المختلفة 

 تطبيق الرسم البياني  -

o .ًرسم الدوال والمعادالت وغيرها وتحليلها وتتبعها بيانيا 

 تطبيق الهندسة  -

o  والنقاط والمستقيمات وإيجاد القياسات وعمل اإلنعاءات والتحويالت الهندسية وغيرها.رسم األشكال الهندسية 

 تطبيق القوائم وجداول البيانات -

o .إدراج البيانات يدوياً أو ألياً وتحليلها إحصائيا 

 تطبيق اإلحصاء -

o .تمثيل البيانات كرسوم إحصائية بيانية وتحليلها وإيجاد العديد من الحسابات اإلحصائية 

 بيق المالحظاتتط -

o .شرح الدروس وإدراج الصور والتعابير الحسابية والمعادالت والدوال الديناميكية وغيرها 

 تطبيق تجارب العلوم -

o .ًعرض القياسات اللحظية وجمع بيانات القياسات وتمثيلها بيانياً وتحليلها رياضيا 

 تطبيق األسئلة -

o لمتعددة، اإلجابات المفتوحة، المعادالت والتعابير الحسابية إدراج العديد من أنواع األسئلة مثل أسئلة الخيارات ا

 ونقاط اإلحداثيات والقوائم ووضع اإلشارات عل  الصور وأسئلة الكيمياء.

 مزايا إضافية

 ضمن الصفوف المتوفر في المدرسة تسجيل بيانات الطلبة -

 تزويد الطالب باسم مستخدم وكلمة مرور -

م أثناء عملية التعلم فيما يقوم به كل طالب في تلك اللحظة وتعرض أمام الجميع لمتابعته التقاط صورة شاشات الطلبة -

 باستخدام البروجيكتور

 ليقوم هو بعملية العرض أمام الجميع وباستخدام البروجيكتور التقاط شاشة أحد الطلبة -

 فيديوما يقوم به الطالب عل  شكل  تسجيل -

أو إكسيل  Wordيمكن نسخها ولصفها في أي ملف الكتروني مثل  رضغطات لألزراما يقوم به الطالب عل  شكل  تسجيل -

 أو غيره.

، ويمكن المعلم من إرسال سؤال لقياس فهم الطلبة بعد شرح المفهوم ويتم عرض إحصائية بيانية استطالع فياس الفهم -

فهم الطلبة لما تم شرحه بإجابات الطلبة جميعاً مما يحفز المعلم عل  العديد من التساؤالت حول دقة صياغة السؤال أو 

 وبالتالي إما أن يستكمل شرح مفهوم جديد أو يعيد العرح وكل ذلك بوقت قليل وفي نفس وقت الحصة الصفية.

، ويمكن تخزين نتائج جميع االختبارات فيها وكذلك نفس ملفات االحتكارات اإللكترونية لكل طالب المحفظة اإللكترونية -

طالع عل  ملف اختبار الطالب ومعرفة ماذا كانت األسئلة وما هي اإلجابات الصحيحة بحيث يمكن للمعلم في أي وقت اال



  System TM navigator TMNspire -TI معمل احلاسبة البيانية التفاعلي

 

 2108  - حزيران (84( من )9صفحة ) إعداد سهيل سالّم

 

لكل سؤال وماذا كانت إجابة الطالب عل  كل سؤال وماذا كانت عالمته لكل سؤال ولالختبار ككل ولكل االختبارات التي تقدم 

 السنوات التي تم فيها تخزين البيانات في المعمل.لها ككل ومعدل عالماته ومعدل عالمات الصف الواحد والصفوف اآلخر ولعدد 

ويمكن تنفيذ االختبارات اليومية، الدورية، الفصلية، واختبارات القبلية والبعدية للتحصيل، لمزيد من  تنفيذ االختبارات، -

 المعلومات حول تنفيذ االختبارات أنظر الملحق )ب(.

 

 

 

 حدةيف الواليات املت لتعليم الرياضيات CCSSمعيار 
http://www.corestandards.org/Math/Practice/  

 االستفادة من املسائل واملثابرة في إيجاد حلول لها. (1

 إيجاد معنى لألرقام وللمفاهيم التجريدية. (2

 بناء حجج قوية لنقد منطق اآلخرين. (3

 منذجة الرياضيات (4

أدوات مناسبة للرياضيات )حاسبة، جداول البيانات،  استخدام (5
نظام اجلبر احلاسوبي، تطبيق إحصاء وتطبيق هندسة 

 ديناميكي(.

 االنتباه للدقة. (6

 البحث عن واالستفادة من البنية. (7

 البحث والتعبير عن االنتظام في املنطق املكرر. (8

 يف تعليم الرياضيات؟ CCSSمع معيار  TI-nspireكيف تتفق تقنية 
  standards-state-core-http://education.ti.com/en/us/solutions/commonلمزيد من المعلومات راجع الرابط التالي: 

  

http://www.corestandards.org/Math/Practice/
http://education.ti.com/en/us/solutions/common-core-state-standards
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 احملتوى الرقمي اجملاني املصنف يف الرياضيات:
 جد محتوى رقمي مصنف حسب التالي:في الرابط أدناه يو

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

 

 مركز املراجع
a. بدء العمل 

b. فيديوهات تعليمية 

c. ويبينار 

d.  3(تطوير مهني من جمعيةTeachers Teaching with Technology (T 

 لرياضيات للمرحلة املتوسطةا

a. Ratios and Proportional Relationships 

b. The number System 

c. Expressions and Equations 

d. Functions 

e. Geometry 

f. Statistics and Probability 

 0 –اجلرب 

a. Equivalence 

b. Equations 

http://education.ti.com/en/timathnspired/us/home
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c. Linear Functions 

d. Linear Inequalities 

e. Systems of Linear Equations 

f. Functions and Relations 

g. Quadratic Functions 

h. Exponential Functions 

 اهلندسة

a. Points, Lines and Angles 

b. Triangles 

c. Similarity and Proportion 

d. Right Triangles and Trig 

e. Quadrilateral and Polygons 

f. Circles 

g. Perimeter and Area 

h. Transformational Geometry 

 2 –اجلرب 

a. Functions 

b. Quadratics 

c. Systems of Linear Equations and Inequalities 

d. Matrices 

e. Power Roots and Radical Functions 

f. Polynomials 

g. Rational Expressions 

h. Logarithms and Exponentials 

i. Probability 

 Calculusقبل 

a. Functions and Graphs 

b. Polynomial, Power, and Rational Functions 

c. Exponential and Logarithmic Functions 

d. Trigonometry (triangle and Circular Functions) 

e. Trigonometric Laws and Identities 

f. Applications of Trigonometry 

g. Other Topics: Matrices, Sequences, and series 

Calculus 
a. Limits of Functions 

b. Derivatives 

c. Applications of Derivative 

d. Anti-derivatives and Slope Fields 

e. Definite integrals and Applications 

f. Fundamental Theorem 

g. Differential Equations 

h. Series and Taylor Polynomials 

i. Parametric Equations and Polar Coordinates 

 إحصاء

a. Displaying and Describing Univariate Data 

b. Normal Distributions 

c. Describing Bivariate Data 

d. Probability and Random Variables 

e. Sampling and Experimentation 



  System TM navigator TMNspire -TI معمل احلاسبة البيانية التفاعلي

 

 2108  - حزيران (84( من )02صفحة ) إعداد سهيل سالّم

 

f. Sampling Distributions 

g. Confidence Intervals 

h. Hypothesis Tests 

 .البحث عن دروس باستخدام أو ناشرين وغريه

 البحث عن دروس باستخدام أمساء كتب
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 احملتوى الرقمي اجملاني املصنف يف العلوم:
 في الرابط أدناه يوجد محتوى رقمي مصنف حسب التالي:

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

 راجعمركز امل
e. بدء العمل 

f. فيديوهات تعليمية 

g. ويبينار 

h.  3(تطوير مهني من جمعيةTeachers Teaching with Technology (T 

 علم احلياة

a. Heredity and Cells 

b. Body Human 

c. Ecology 
d. Life of Classification 

e. Science of Skills 

 علوم األرض

a. Surface Earth's 
b. Water Earth's 

c. Atmosphere Earth's 
d. Space 

e. Science of Skills 

 العلوم الفيزيائية

a. Electricity 
b. Motion and Forces 

c. Light and Sound 

d. Energy 
e. Matter of Properties 

f. Science of Skills 

 األحياء

a. Cells 
b. Genetics 

c. Body Human 
d. Ecology 

e. Classifications 

f. Science of Skills 

 الكيمياء

a. Table Periodic and Structure Atomic 

b. Bonding Chemical 

c. Formulas Chemical 
d. Reactions and Equations Chemical 

e. Solids and Liquids Gases, 
f. Salts and Bases Acids, 

g. Science of Skills 

 الفيزياء

a. Motion and Forces 
b. Momentum and Energy Work, 

http://education.ti.com/en/tisciencenspired/us/home
http://education.ti.com/en/tisciencenspired/us/life-science/cells-and-heredity
http://education.ti.com/en/tisciencenspired/us/life-science/human-body
http://education.ti.com/en/tisciencenspired/us/life-science/ecology
http://education.ti.com/en/tisciencenspired/us/life-science/classification-of-life
http://education.ti.com/en/tisciencenspired/us/life-science/skills-of-science
http://education.ti.com/en/tisciencenspired/us/earth-science/earths-surface
http://education.ti.com/en/tisciencenspired/us/earth-science/earths-water
http://education.ti.com/en/tisciencenspired/us/earth-science/earths-atmosphere
http://education.ti.com/en/tisciencenspired/us/earth-science/space
http://education.ti.com/en/tisciencenspired/us/earth-science/skills-of-science
http://education.ti.com/en/tisciencenspired/us/physical-science/electricity
http://education.ti.com/en/tisciencenspired/us/physical-science/forces-and-motion
http://education.ti.com/en/tisciencenspired/us/physical-science/sound-and-light
http://education.ti.com/en/tisciencenspired/us/physical-science/energy
http://education.ti.com/en/tisciencenspired/us/physical-science/properties-of-matter
http://education.ti.com/en/tisciencenspired/us/physical-science/skills-of-science
http://education.ti.com/en/tisciencenspired/us/biology/cells
http://education.ti.com/en/tisciencenspired/us/biology/genetics
http://education.ti.com/en/tisciencenspired/us/biology/human-body
http://education.ti.com/en/tisciencenspired/us/biology/ecology
http://education.ti.com/en/tisciencenspired/us/biology/classification
http://education.ti.com/en/tisciencenspired/us/biology/skills-of-science
http://education.ti.com/en/tisciencenspired/us/chemistry/atomic-structure-and-periodic-table
http://education.ti.com/en/tisciencenspired/us/chemistry/chemical-bonding
http://education.ti.com/en/tisciencenspired/us/chemistry/chemical-formulas
http://education.ti.com/en/tisciencenspired/us/chemistry/chemical-equations-and-reactions
http://education.ti.com/en/tisciencenspired/us/chemistry/gases-liquids-and-solids
http://education.ti.com/en/tisciencenspired/us/chemistry/acids-bases-and-salts
http://education.ti.com/en/tisciencenspired/us/chemistry/skills-of-science
http://education.ti.com/en/tisciencenspired/us/physics/forces-and-motion
http://education.ti.com/en/tisciencenspired/us/physics/work-energy-and-momentum
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c. Machines Simple and Equilibrium Rotational 

d. Thermodynamics and Heat 
e. Electrostatics 

f. Waves and Sound 
g. Optics and Light 

h. Science of Skills 

 الطب الشرعي

a. Files Case 

 البحث عن دروس باستخدام أو ناشرين وغريه.

 البحث عن دروس باستخدام أمساء كتب
  

http://education.ti.com/en/tisciencenspired/us/physics/rotational-equilibrium-and-simple-machines
http://education.ti.com/en/tisciencenspired/us/physics/heat-and-thermodynamics
http://education.ti.com/en/tisciencenspired/us/physics/electrostatics
http://education.ti.com/en/tisciencenspired/us/physics/sound-and-waves
http://education.ti.com/en/tisciencenspired/us/physics/optics
http://education.ti.com/en/tisciencenspired/us/physics/skills-of-science
http://education.ti.com/en/tisciencenspired/us/forensics/case-files
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 2108  - حزيران (84( من )05صفحة ) إعداد سهيل سالّم

 

 التجريبي ملشروعا
في  TI-nspire™ navigator™ System طلبت وزارة التربية والتعليم )وكالة التطوير التربوي( إثبات مفهوم استخدام نظام       

تعليم الرياضيات والعلوم لقياس تأثيرها عل  عملية التعليم. تم عقد معروع التجربة )البايلوت( في مدرستين ثانويتين في مدينة 

حيث تم تزويد كل مدرسة بمعمل متنقل للرياضيات وأخر للعلوم مع كل التدريب ومدرستين ثانويتين للبنات في مدينة جدة  الخرج،

 والدعم الالزمين.



  System TM navigator TMNspire -TI معمل احلاسبة البيانية التفاعلي

 

 2108  - حزيران (84( من )06صفحة ) إعداد سهيل سالّم
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 2108  - حزيران (84( من )07صفحة ) إعداد سهيل سالّم

 

 

  



  System TM navigator TMNspire -TI معمل احلاسبة البيانية التفاعلي

 

 2108  - حزيران (84( من )04صفحة ) إعداد سهيل سالّم

 

 املواصفات الفنية
 حددت مواصفات المعمل من قبل اإلدارة العامة لتقنيات التعليم والتعلم وفقطاً لطلب من إدارة التجهيزات المدرسية.
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 2108  - حزيران (84( من )09صفحة ) إعداد سهيل سالّم
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 2108  - حزيران (84( من )21صفحة ) إعداد سهيل سالّم
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 2108  - حزيران (84( من )20صفحة ) إعداد سهيل سالّم
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 2108  - حزيران (84( من )22صفحة ) إعداد سهيل سالّم

 

 

 



  System TM navigator TMNspire -TI معمل احلاسبة البيانية التفاعلي

 

 2108  - حزيران (84( من )23صفحة ) إعداد سهيل سالّم

 

 

 
 

 
 
 

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=S12pZPxpNC4rfM&tbnid=5vYznJ-xkLDbaM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.bueroland.at/index.php?n%3DPro%26p%3DPro1TIR&ei=r0J4U-vVJIGg0QX1xYCQCw&psig=AFQjCNFO7kdCDYCNWTmzCCIjIROpciZ5bQ&ust=1400476709979101
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 2108  - حزيران (84( من )28صفحة ) إعداد سهيل سالّم
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 2108  - حزيران (84( من )25صفحة ) إعداد سهيل سالّم
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 2108  - حزيران (84( من )26صفحة ) إعداد سهيل سالّم

 

 

 

 

  



  System TM navigator TMNspire -TI معمل احلاسبة البيانية التفاعلي

 

 2108  - حزيران (84( من )27صفحة ) إعداد سهيل سالّم

 

 موافقة اإلدارة العامة للمناهج على التقنية.
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 2108  - حزيران (84( من )24صفحة ) إعداد سهيل سالّم
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 2108  - حزيران (84( من )29صفحة ) إعداد سهيل سالّم

 

 تفاصيل التطبيقات –ملحق )أ( 

 تطبيق احلاسبة: وبعض وظائفها:

o العدد 

 التحويل للنظام الععري 

 التحويل من عدد ععري إل  كسر 

 التحليل للعوامل 

 المضاغف المعترك األصغر 

 المعترك األكبر القاسم 

 الباقي 

 أدوات الكسور 

 فصل الجزء الصحيح عن الكسر 

 إحراج البسط 

 إخراج المقام 

 أدوات األعداد 

 دور العدد الدوري 

 الجزء الصحيح 

 الجزء الكسري 

 إشارة العدد 

 باقي القسمة 

  الحد األدن 

  الحد األعل 

 العدد المركب 

 مرافق العدد المركب 

 الجزء الحقيقي 

 الجزء التخيلي 

 وية القطبيةالزا 

 مقياس العدد المركب 

 التحويل إل  الصيغة القطبية 

 التحويل إل  الصيغة المستطيلة 

o العمليات اجلربية 

 الحل العددي 

 حل نظام المعادالت الخطية 

 أدوات كثيرات الحدود 

 إيجاد جذور كثيرات الحدود 

 الجذور الحقيقية لكثيرات الحدود 

 الجذور المركبة لكثيرات الحدود 

o التكاملالتفاضل و 

 المعتق العددي عند نقطة 

 التكامل العددي 

 المجموع 

 حاصل الضرب 

 الحد األدن  للدالة العددية 

 الحد األعل  للدالة العددية 

o االحتماالت 

 المضروب 

 التباديل 

 التوافيق 
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 2108  - حزيران (84( من )31صفحة ) إعداد سهيل سالّم

 

 ععوائي 

 العدد 

 عدد صحيح 

 ثنائي الحد 

 طبيعي 

 عينة 

 التوزيع االحتمالي 

 التوزيع التكراري 

 ية الطبيعيدالة الكثافة االحتمال 

 دالة التوزيع التراكمي الطبيعي 

 مقلوب الطبيعي 

  دالة الكثافة االحتمالية للمتغيرt 

  دالة التوزيع التراكمي للمتغيرt 

  مقلوب المتغيرt 

 هناك المزيد ... 

o اإلحصاء 

 الحسابات اإلحصائية 

 إحصاء أحادي المتغير 

 إحصاء ثنائي المتغير 

  االنحدار الخطي(mx+b) 

 ي االنحدار الخط(a+bx) 

  المستقيم المتوسط –الوسيط 

 االنحدار من الدرجة الثانية 

 االنحدار من الدرجة الثالثة 

 االنحدار من الدرجة الرابعة 

 االنحدار المرفوع للقوة 

 االنحدار األسي 

 االنحدار اللوغاريتيمي 

 االنحدار الجيبي 

  االنحدار المنطقي(d=0) 

  االنحدار المنطقي(d<>0) 

 مضاعفاالنحدار الخطي ال 

 مصفوفة االرتباط الخطي 

 النتائج االحصائية 

 قائمة الرياضيات 

  الحد األدن 

  الحد األعل 

 الوسط الحسابي 

 الوسيط 

 مجموع العناصر 

 حاصل ضرب العناصر 

 االنحراف المعياري لعينة 

 تباين العينة 

 االنحراف المعياري لمجتمع 

 تباين المجتمع 

 قائمة اإلجراءات 

 الترتيب التصاعدي 

 لتنازليالترتيب ا 

 الجدول المتجمع الصاعد 

 تعبئة 

 متسلسلة 
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 2108  - حزيران (84( من )30صفحة ) إعداد سهيل سالّم

 

 جدول التباين 

 توسيع المصفوفة 

 تحويل القائمة لمصفوفة 

 تحويل المصفوفة لقائمة 

 الطرف األيسر 

 الوسط 

 الطرف األيمن 

 التوزيع التكراري 

 دالة الكثافة االحتمالية الطبيعي 

 دالة التوزيع التراكمي الطبيعي 

 مقلوب الطبيعي 

 حتمالية للمتغير دالة الكثافة االt 

  دالة التوزيع التراكمي للمتغيرt 

  مقلوب المتغيرt 

  2دالة الكثافة االحتمالية للعبارةX 

  2دالة التوزيع التراكمي للعبارةX  

  2مقلوب العبارةX 

 F دالة التوزيع االحتمالي 

 F دالة التوزيع التراكمي 

  مقلوب المتغيرF 

 دالة الكثافة االحتمالية لثنائي الحد 

 لة التوزيع التراكمي لثنائي الحددا 

 دالة الكثافة االحتمالية المثلثية 

 دالة التوزيع التراكمي المثلثية 

 .)دالة الكثافة االحتمالية )توزيع بواسون 

 .)دالة التوزيع التراكمي )توزيع بواسون 

 فترات الثقة 

  فترة المتغيرZ 

  فترة المتغيرt 

  فترة المتغيرZ لعينتين 

  فترة المتغيرt ينتينلع 

  فترة تناسب المتغيرZ 

  فترتي تناسب المتغيرZ 

  فترات االنحدار الخطي للمتغيرt 

 فترات االنحدار المضاعف 

 اختبارات إحصائية 

  اختبار المتغيرZ 

  اختبار المتغيرt 

  اختبار العينتينZ 

  اختبار العينتينt 

  اختبار نسبة المتغيرZ 

  اختبار نسبة المتغيرينZ 

  2جودة التناسب لـX 

 2ريقتان لالختبار طX 

 2 –  اختبار العينةF 

  اختبار االنحدار الخطي للمتغيرt 

 اختبارات االنحدار المضاعف 

 ANOVA 

 ANOVA 2-Way 

o المصفوفات والمتجهات 

 إنعاء 

 مصفوفة 
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 2108  - حزيران (84( من )32صفحة ) إعداد سهيل سالّم

 

 مصفوفة صفرية 

 تجانس 

 مصفوفة قطرية 

 مصفوفة ععوائية 

 تعبئة 

 مصفوفة جزئية 

 توسيع المصفوفة 

 توسيع أعمدة المصفوفة 

  مصفوفةإنعاء 

 تبديل الصف بالعمود 

 محدد المصفوفة 

 Row-Echelon Form 

 Reduced Row-Echelon Form 

 حل نظام المعادالت باستخدام المصفوفات 

 مقياس المصفوفة 

 معيار 

 صف 

 عمود 

 أبعاد المصفوفة 

 المصفوفة 

  صف 

 عمود 

 العمليات عل  المصفوفات 

 تبديل الصفوف 

 إضافة الصفوف 

 ضرب الصفوف 

 وفضرب وإضافة الصف 

 العمليات عل  العناصر 

 نقطة جمع 

 نقطة طرح 

 نقطة ضرب 

 نقطة قسمة 

 نقطة قوة 

 متقدم 

 تتبع المسار 

  تحليلLU 

  تحللQR 

 القيم الذاتية 

 المتجهات الذاتية 

 متجه 

 متجه الوحدة 

 الضرب االتجاهي 

 الضرب الداخلي 

 التحويل إل  الصيغة القطبية 

 التحويل إل  الصيغة المستطيلة 

 األسطوانية التحويل إل  الصيغة 

 التحويل إل  الصيغة الكروية 

o المالية 

 المحلل المالي 

 دوال القيم الزمنية للنقود 

 عدد الفترات 

 معدل الفائدة السنوي 



  System TM navigator TMNspire -TI معمل احلاسبة البيانية التفاعلي

 

 2108  - حزيران (84( من )33صفحة ) إعداد سهيل سالّم

 

 القيمة الحالية 

 مبلغ السداد 

 القيمة المستقبلية 

 استهالك الدين 

 جدول االستهالك الرأسمالي 

 الرصيد 

 الفائدة المدفوعة 

 المبلغ المدفوع 

 يةالتدفقات النقد 

 صافي القيمة الحالية 

 معدل العائد الداخلي 

 معدل العائد الداخلي المعّدل 

 تحويالت معدل الفائدة 

 معدل الفائدة االسمي 

 معدل الفائدة الفعلي 

 عدد األيام بين تاريخين 

o الدوال والبرامج 

 محرر البرامج 

 Functions 

 Subprograms 

 Local 

 تحكم 

 تحويل 

 إدخال وإخراج 

 المنوال 

 ديدةإضافة أسطر ج 

 

 تطبيق الرسم البياني

o اإلجراءات 

 خصائص 

 تعيين العروط 

 النص 

 العمليات الحسابية 

 إدراج شريط التمرير 

 وعيرها 

o عرض 

 التمثيل البياني 

 التمثيل الهندسي 

 الرسم ثالثي األبعا 

 إظهار نافذة التحليل 

 إحفاء مقياس الرسم 

 إخفاء دالة تحديد العنصر 

o تتبع المسار 

 تتبع المسار الهندسي 

 الة تتبع المسار الهندسيإز 
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 2108  - حزيران (84( من )38صفحة ) إعداد سهيل سالّم

 

 تطبيق اهلندسة

o اإلجراءات 

 خصائص 

 تعيين العروط 

 النص 

 العمليات الحسابية 

 إدراج شريط التمرير 

 وعيرها 

o عرض 

 التمثيل البياني 

 التمثيل الهندسي 

 الرسم ثالثي األبعاد 

 إحفاء المحاور اإلحداثية 

 شبكة التربيع 

 إخفاء سطر اإلدخال 

 حداثيةإخفاء قيم نهاية المحاور اإل 

 إخفاء دالة تحديد العناصر 

o إدخال / تحرير الرسم البياني 

 الدالة 

 المعادلة 

 المستقيم 

 القطع المكافئ 

 الدائرة 

 القطع الناقص 

 القطع الزائد 

 القطوع المخروطية 

 بارامتري 

 قطبي 

 التمثيل البياني المبعثر 

 متسلسلة 

 متسلسلة 

 مخصص 

 المعادالت التفاضلية 

o تتبع المسار 

 يل البيانيتتبع مسار التمث 

 تتبع كامل المسار 

 خطوة تتبع المسار 

 تتبع المسار الهندسي 

 إزالة تتبع المسار الهندسي 

o تحليل الرسم البياني 

 أصفار الدالة 

 القيمة الصغرى 

  القيمة العظم 

 نقاط التقاطع 

 التفاصل 

 التكامل 

 تحليل القطوع المخروطية 

 المركز 

 الرؤوس 

 البؤرة 

 محور القطع 
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 2108  - حزيران (84( من )35صفحة ) إعداد سهيل سالّم

 

 دليل القطع 

 مقاربةالخطوط ال 

 نصف القطر 

 االختالف المركزي 

 الوتر البؤري 

 الجدول 

 إظهار الجدول 

 إزالة الجدول 

 الهندسة 

 النقاط والمستقيمات 

 نقطة في المستوى 

 نقطة عل  المستقيم 

 )نقطة )نقاط التقاطع 

 مستقيم 

 قطعة مستقيمة 

 نصف مستقيم 

 المماس 

 المتجه 

 قوس الدائرة 

 األشكال الهندسية 

 دائرة 

 مثلث 

 المستطيل 

 لمضلعا 

 المضلع المنتظم 

 القطع الناقص 

 القطع المكافئ 

 القطع الزائد 

 القطع المخروطي باستخدام خمسة نقاط 

 القياس 

 الطول 

 المساحة 

 الميل 

 الزاوية 

 اإلنعاء الهندسي 

 مستقيم عمودي 

 مستقيم موازي 

 العمود المنصف لقطعة مستقيمة 

 منصف الزاوية 

 منتصف قطعة مستقيمة 

 المحل الهندسي 

 الفرجار 

 ويل القياساتتح 

 التحويل الهندسي 

 التناظر 

 االنعكاس 

 االنسحاب 

 الدوران 

 التمدد 
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 2108  - حزيران (84( من )36صفحة ) إعداد سهيل سالّم

 

 تطبيق القوائم وجداول البيانات

o اإلجراءات 

 نقل عمود 

 تغيير الحجم 

 تغيير عرض العمود 

 تكبير عرض العمود 

 تصغير عرض العمود 

 .تغيير ارتفاع الصف 

 تحديد 

 تحديد صف 

 تحديد عمود 

 تحديد حدود الصيغة 

  الذهاب إل  

 إعادة الحساب 

o إدراج 

 خلية 

 صف 

 عمود 

o البيانات 

 إنعاء متسلسلة 

 التقاط صورة البيانات 

 تلقائي 

 يدوي 

 تعبئة 

 مسح 

 ععوائي 

 العدد 

 عدد صحيح 

 نثائي الحد 

 طبيعي 

 عينة 

 قائمة الرياضيات 

  الحد األدن 

  الحد األعل 

 الوسط الحسابي 

 الوسيط 

 مجموع العناصر 

 حاصل ضرب العناصر 

 ينةاالنحراف المعياري لع 

 تباين العينة 

 االنحراف المعياري لمجتمع 

 تباين المجتمع 

 قائمة اإلجراءات 

 الجدول المتجمع المتصاعد 

 جدول التباين 

 توسيع المصفوفة 

 تحويل المصفوفة لقائمة 

 الطرف األيسر 

 الوسط 

 الطرف األيمن 

o اإلحصاء 
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 2108  - حزيران (84( من )37صفحة ) إعداد سهيل سالّم

 

 الحسابات اإلحصائية 

 إحصاء أحادي المتغير 

 إحصاء ثنائي المتغير 

 خطي االنحدار ال(mx+b) 

  االنحدار الخطي(a+bx) 

  المستقيم المتوسط –الوسيط 

 االنحدار من الدرجة الثانية 

 االنحدار من الدرجة الثالثة 

 االنحدار من الدرجة الرابعة 

 االنحدار المرفوع للقوة 

 االنحدار األسي 

 االنحدار اللوغاريتمي 

 االنحدار الجيبي 

  االنحدار المنطقي(d=0) 

  االنحدار المنطقي(d<>0) 

 االنحدار الخطي المضاعف 

 التوزيع التكراري 

 دالة الكثافة االحتمالية الطبيعي 

 دالة التوزيع التراكمي الطبيعي 

 مقلوب الطبيعي 

  دالة الكثافة االحتمالية للمتغيرt 

  دالة التوزيع التراكمي للمتغيرt 

  مقلوب المتغيرt 

  2دالة الكثافة االحتمالية للعبارةX 

 2اكمي للعبارة دالة التوزيع الترX  

  2مقلوب العبارةX 

 F دالة التوزيع االحتمالي 

 F دالة التوزيع التراكمي 

  مقلوب المتغيرF 

 دالة الكثافة االحتمالية لثنائي الحد 

 دالة التوزيع التراكمي لثنائي الحد 

 دالة الكثافة االحتمالية المثلثية 

 دالة التوزيع التراكمي المثلثية 

 توزيع بواسون(. دالة الكثافة االحتمالية( 

 .)دالة التوزيع التراكمي )توزيع بواسون 

 فترات الثقة 

  فترة المتغيرZ 

  فترة المتغيرt 

  فترة المتغيرZ لعينتين 

  فترة المتغيرt لعينتين 

  فترة تناسب المتغيرZ 

  فترتي تناسب المتغيرZ 

  فترات االنحدار الخطي للمتغيرt 

 فترات االنحدار المضاعف 

 اختبارات إحصائية 

  اختبار المتغيرZ 

  اختبار المتغيرt 

  اختبار العينتينZ 

  اختبار العينتينt 

  اختبار نسبة المتغيرZ 

  اختبار نسبة المتغيرينZ 

  2جودة التناسب لـX 
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  2طريقتان لالختبارX 

 2 –  اختبار العينةF 

  اختبار االنحدار الخطي للمتغيرt 

 اختبارات االنحدار المضاعف 

 ANOVA 

 ANOVA 2-Way 

o ولالجد 

 ويل لجدول التح 

 

 

 

 

 

 تطبيق اإلحصاء

o نوع التمثيل البياني 

 التمثيل النقطي 

 التمثيل الصندوقي 

 المدرج التكراري 

 التمثيل االحتمالي الطبيعي 

 التمثيل النقطي المبعثر 

  التمثيل الخطيXY. 

 األعمدة البيانية المنقطة 

 األعمدة البيانية 

 القطاعات الدائرية 

o خواص المدرج التكراري 

 صيل نقاط البياناتتو 

 مقاييس التوزيع التكراري 

 إعدادات السلة 

 مقابض التمثيل الصندوقي الممتد 

 إخفاء جميع التسميات 

  إضافة المتغيرX 

  إزالة المتغيرX 

  إضافة المتغيرY 

  إضافة القائمة المختصرة للمتغيرY 

  إزالة المتغيرY 

  فرض قيمX الرقمية 

  فرض قيمY الرقمية 

  المتغيرتقسيم الفئات حسب 

 إزالة متغير التقسيم 

 مسح الكل 

o اإلجراءات 

 إزالة 

 إخفاء النص 

 إدراج شريط التمرير 

 تحديد جميع النقاط 

 تحديد صورة 

 فرز 

 ترتيب القائمة 

 ترتيب القيم 

 ترتيب أبجدي 

o التحليل 
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 إزالة 

 إضافة مستقيم قابل للتحريك 

 تأمين التعارض عند القيمة صفر 

 دالة التمثيل البياني 

 نحن  الدالةتظليل أسفل م 

 االنحدار 

  الخطيmx+b 

  الخطيa+bx 

  الوسيط 

 الدالة التربيعية 

 المكعب 

 الرباعي 

 األس 

 اللوغاريتمي 

 الجيبي 

  لوجيستيd=0  

  لوجيستيd<>0 

 المتبقي 

 إظهار المربعات المتبقية 

 إظهار التخطيط المتبقي 

 قيمة التمثيل البياني 

  إظهار دالة التوزيع االحتمالي الطبيعي 

  التمثيل البيانيتتبع مسار 

o تكبير تصغير النافذة 

 إعدادات 

 تكبير تصغير للبيانات 

 تكبير 

 تصغير 

 تطبيق املالحظات

o اإلجراءات 

 تقييم 

 تقريبي 

 تقييم واستبدال 

 الغاء تنعيط 

 الغاء تفعيل الكل 

 تنعيط 

 تفعيل الكل 

o القوالب 

 سؤال وجواب 

 البرهان 

 افتراضي 

  إخفاء 

o إدراج 

 مربع الرياضيات 

 مربع الكيمياء 

 لشك 

 الزاوية 

 مثلث 

 دائرة 

 مستقيم 

 قطعة مستقيمة 
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 نصف مستقيم 

 المتجه 

 تعليق 

 المعلم 

 المراجع 

o تنسيق 

 تنسيق النص 

 لون السطر 

 لون التعبئة 

 لون النص 

o خيارات مربع الرياضيات 

 خصائص مربع الرياضيات 

 إظهار معلومات التحذير 

 إظهار الخطأ 

o .العمليات الحسابية 

 تعريف المتغيرات 

 العدد 

 نظام الععريالتحويل لل 

 التحويل من عدد ععري إل  كسر 

 التحليل للعوامل 

 المضاعف المعترك األصغر 

 القاسم المعترك األكبر 

 الباقي 

 أدوات الكسور 

o فصل الجزء الصحيح عن الكسر 

o إحراج البسط 

o إخراج المقام 

 أدوات األعداد 

o دور العدد الدوري 

o الجزء الصحيح 

o الجزء الكسري 

o إشارة العدد 

o باقي القسمة 

o د األدن الح 

o  الحد األعل 

 العدد المركب 

o مرافق العدد المركب 

o الجزء الحقيقي 

o الجزء التخيلي 

o الزاوية القطبية 

o مقياس العدد المركب 

o التحويل إل  الصيغة القطبية 

o التحويل إل  الصيغة المستطيلة 

o العمليات الجبرية 

 الحل العددي 

 حل نظام المعادالت الخطية 

 أدوات كثيرات الحدود 

 كثيرات الحدود إيجاد جذور 

 الجذور الحقيقية لكثيرات الحدود 

 الجذور المركبة لكثيرات الحدود 

o التفاضل والتكامل 

 المعتق العددي عند نقطة 
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 التكامل العددي 

 المجموع 

 حاصل الضرب 

 الحد األدن  للدالة العددية 

 الحد األعل  للدالة العددية 

o االحتماالت 

 المضروب 

 التباديل 

 التوافيق 

 ععوائي 

 العدد 

 د صحيحعد 

 ثنائي الحد 

 طبيعي 

 عينة 

 التوزيع االحتمالي 

 التوزيع التكراري 

 دالة الكثافة االحتمالية الطبيعي 

 دالة التوزيع التراكمي الطبيعي 

 مقلوب الطبيعي 

  دالة الكثافة االحتمالية للمتغيرt 

  دالة التوزيع التراكمي للمتغيرt 

  مقلوب المتغيرt 

 هناك المزيد ... 

o اإلحصاء 

 إلحصائيةالحسابات ا 

 إحصاء أحادي المتغير 

 إحصاء ثنائي المتغير 

  االنحدار الخطي(mx+b) 

  االنحدار الخطي(a+bx) 

  المستقيم المتوسط –الوسيط 

 االنحدار من الدرجة الثانية 

 االنحدار من الدرجة الثالثة 

 االنحدار من الدرجة الرابعة 

 االنحدار المرفوع للقوة 

 االنحدار األسي 

  مياللوغاريتاالنحدار 

 االنحدار الجيبي 

  االنحدار المنطقي(d=0) 

  االنحدار المنطقي(d<>0) 

 االنحدار الخطي المضاعف 

 مصفوفة االرتباط الخطي 

  اإلحصائيةالنتائج 

 قائمة الرياضيات 

  الحد األدن 

  الحد األعل 

 الوسط الحسابي 

 الوسيط 

 مجموع العناصر 

 حاصل ضرب العناصر 

 االنحراف المعياري لعينة 

 ةتباين العين 
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 االنحراف المعياري لمجتمع 

 تباين المجتمع 

 قائمة اإلجراءات 

 الترتيب التصاعدي 

 الترتيب التنازلي 

 الجدول المتجمع الصاعد 

 تعبئة 

 متسلسلة 

 جدول التباين 

 توسيع المصفوفة 

 تحويل القائمة لمصفوفة 

 تحويل المصفوفة لقائمة 

 الطرف األيسر 

 الوسط 

 الطرف األيمن 

 التوزيع التكراري 

 ثافة االحتمالية الطبيعيدالة الك 

 دالة التوزيع التراكمي الطبيعي 

 مقلوب الطبيعي 

  دالة الكثافة االحتمالية للمتغيرt 

  دالة التوزيع التراكمي للمتغيرt 

  مقلوب المتغيرt 

  2دالة الكثافة االحتمالية للعبارةX 

  2دالة التوزيع التراكمي للعبارةX  

  2مقلوب العبارةX 

 F ماليدالة التوزيع االحت 

 F دالة التوزيع التراكمي 

  مقلوب المتغيرF 

 دالة الكثافة االحتمالية لثنائي الحد 

 دالة التوزيع التراكمي لثنائي الحد 

 دالة الكثافة االحتمالية المثلثية 

 دالة التوزيع التراكمي المثلثية 

 .)دالة الكثافة االحتمالية )توزيع بواسون 

 .)دالة التوزيع التراكمي )توزيع بواسون 

 فترات الثقة 

  فترة المتغيرZ 

  فترة المتغيرt 

  فترة المتغيرZ لعينتين 

  فترة المتغيرt لعينتين 

  فترة تناسب المتغيرZ 

  فترتي تناسب المتغيرZ 

  فترات االنحدار الخطي للمتغيرt 

 فترات االنحدار المضاعف 

 اختبارات إحصائية 

  اختبار المتغيرZ 

  اختبار المتغيرt 

  اختبار العينتينZ 

 ختبار العينتين اt 

  اختبار نسبة المتغيرZ 

  اختبار نسبة المتغيرينZ 

  2جودة التناسب لـX 

  2طريقتان لالختبارX 
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 2 –  اختبار العينةF 

  اختبار االنحدار الخطي للمتغيرt 

 اختبارات االنحدار المضاعف 

 ANOVA 

 ANOVA 2-Way 

o المصفوفات والمتجهات 

 إنعاء 

 مصفوفة 

 مصفوفة صفرية 

 تجانس 

 قطرية مصفوفة 

 مصفوفة ععوائية 

 تعبئة 

 مصفوفة جزئية 

 توسيع المصفوفة 

 توسيع أعمدة المصفوفة 

 إنعاء مصفوفة 

 تبديل الصف بالعمود 

 محدد المصفوفة 

 Row-Echelon Form 

 Reduced Row-Echelon Form 

 حل نظام المعادالت باستخدام المصفوفات 

 مقياس المصفوفة 

 معيار 

 صف 

 عمود 

 أبعاد المصفوفة 

 المصفوفة 

 ف ص 

 عمود 

 العمليات عل  المصفوفات 

 تبديل الصفوف 

 إضافة الصفوف 

 ضرب الصفوف 

 ضرب وإضافة الصفوف 

 العمليات عل  العناصر 

 نقطة جمع 

 نقطة طرح 

 نقطة ضرب 

 نقطة قسمة 

 نقطة قوة 

 متقدم 

 تتبع المسار 

  تحليلLU 

  تحللQR 

 القيم الذاتية 

 المتجهات الذاتية 

 متجه 

 متجه الوحدة 

 الضرب االتجاهي 

 الداخلي الضرب 

 التحويل إل  الصيغة القطبية 
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 التحويل إل  الصيغة المستطيلة 

 التحويل إل  الصيغة األسطوانية 

 التحويل إل  الصيغة الكروية 

o المالية 

 المحلل المالي 

 دوال القيم الزمنية للنقود 

 عدد الفترات 

 معدل الفائدة السنوي 

 القيمة الحالية 

 مبلغ السداد 

 القيمة المستقبلية 

 لديناستهالك ا 

 جدول االستهالك الرأسمالي 

 الرصيد 

 الفائدة المدفوعة 

 المبلغ المدفوع 

 التدفقات النقدية 

 صافي القيمة الحالية 

 معدل العائد الداخلي 

 معدل العائد الداخلي المعّدل 

 تحويالت معدل الفائدة 

 معدل الفائدة االسمي 

 معدل الفائدة الفعلي 

 عدد األيام بين تاريخين 

  

 متطبيق جتارب العلو

 التجربة -

o تجربة جديدة 

o البدء بتجميع البيانات 

o تخزين مجموعة البيانات 

o حفظ 

o تمديد فترة تجميع البيانات 

o إعادة تجميع البيانات 

 بدء التعغيل 

 إيقاف مؤقت / استئناف 

 واحد لألمام 

 معدل إعادة التعغيل 

 إعدادات متقدمة 

o طريقة تجميع البيانات 

 حسب الوقت 

 اإلحداث ذات اإلدخال 

  المحددةاألحداث 

 توقيت البوابة 
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 عد النقاط 

o إعداد تجميع البيانات 

o إعداد المستععرات 

 تغيير الوحدات 

 معايرة 

 أصفار الدالة 

 .عكس  

o إعدادات متقدمة 

 جمع عن بعد 

 تعغيل 

 تكوين المستععر 

 البيانات -

o خيارات العمود 

o  ًإدراج عمود جديد يدويا 

o عمود محسوب جديد 

o مجموعة بيانات جديدة 

o تنعيط البيانات 

 من المنطقة المحددةض 

 خارج المنقطة المحددة 

o استرجاع البيانات 

 ضمن المنطقة المحددة 

 خارج المنقطة المحددة 

 جميع البيانات 

o الرسم البياني 

 عرض الرسم البياني 

  0التمثيل البياني 

  2التمثيل البياني 

 كالهما 

 عنوان الرسم البياني 

  اختيار المحورX 

  اختيار المحورY 

 اناتتحديد مجموعة البي 

  0تعغيل 

 الكل 

 المزيد 

 إعدادات النافذة 

 تدرج تلقائي اآلن 

 تكبير 

 تصغير 

o تحليل 

 يحصر 

 المماس 

 تفحص اإلعدادات 

 التكامل 

 اإلحصاء 

 المنحن  المالئم 

 خطي 

 الدالة التربيعية 

 تكعيبي 

 رباعي 

  األسax^b 

  أسيab^x 
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 لوغاريتمي 

 الجيبي 

  لوجيستيd<>0 

 األس الطبيعي المرفوع للقوه 

 نسبي 

 نموذج 

 إزالة 

 رسم التوقعات 

 مطابقة الحركة 

o عرض 

 العداد 

 الرسم البياني 

 الجدول 

o الخيارات 

 خيارات التأشير 

 إعدادات التدرج التلقائي 

 إعدادات المعتقة 

 إعدادات طباعة الكل 

 طباعة طريقة العرض الحالية 

 طباعة جميع طرق العرض 

 المزيد 

 إظهار / إخفاء العدادات 

 إخفاء التفاصيل 
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 تطبيق األسئلة

 نواع األسئلةأ -

o خيارات متعددة 

 اختيار من متعدد 

 .أ ب ج د 

 صح / خطأ 

 نعم / ال 

  ًدائماً / أحياناً / مطلقا 

 أوافق / ال أوافق 

  ًأوافق بعدة / ال أوافق تماما 

o اإلجابة المفتوحة 

 العرح 

 مطابقة النص 

o المعادالت والتعبيرات الرياضية 

 Y= 

 F(x0= 

 التعبير الرياضي 

o نقاط اإلحداثيات والقوائم 

  اإلدخاالت الرقمية(x,y) 

 إسقاط النقاط اإلحداثية 

 )قائمة )قوائم 

o صورة 

 التسمية 

 إشارة 

o الكيمياء 

 صيغة 

 معادلة كيميائية 

 خصائص األسئلة -

o مسح اإلجابة 

 مسح إجابة السؤال الحالية 

 مسح جميع اإلجابات 

o التحقق من اإلجابة 

o  إدراج 

 عبارة رياضية 

 إدراج مربع كيمياء 

o تنسيق 

 تنسيق نص 

o  أداء المعلملوحة 

 خصائص السؤال 

 المؤلف 

 حقوق النعر 

 سنة 

 المالك 

 نوع المستند 

o تحقق ذاتي 

o امتحان 

o خصائص الخيارات المتعددة 

 نوع اإلجابة 

 اإلجابة / اإلجابات الصحيحة 

o خصائص أسئلة اإلجابة المفتوحة 

 نوع اإلجابة 
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 مطابقة النص بعرطة 

 العرح بدون شرطات 

 اإلجابة الصحيحة 

o لة أو التعبير الرياضيخصائص أسئلة المعاد 

 نوع اإلجابة 

 Y= 

 F(x)= 

 عدد اإلجابات 

 تضمين معاينة الرسم البياني 

 السماح للطالب بإظهار عملهم 

 اإلجابة / اإلجابات الصحيحة المقبولة 

 قبول اإلجابات المكافئة كإجابات صحيحة 

o أسئلة اإلدخاالت الرقمية ونقاط اإلحداثيات والقوائم 

 عدد النقاط 

 عدد القوائم 

 إظهار تسميات اإلحداثيات 

 تضمين معاينة الرسم البياني 

 موقع المطالبة 

 اإلجابة / اإلجابات الصحيحة 

 .قبول اإلجابات المكافئة كإجابات صحيحة 

o أسئلة التسمية واإلشارة 

 عدد اإلجابات 

 نوع اإلجابة 

 اإلجابات الصحيحة 

 تجاهل حالة األحرف 

o أسئلة الكيمياء 

 أدخل رمز التدوين الكيميائي 

 جابة أو أكثر.إ 

 


