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 أهداف العمل يف املخترب: .1
كما نعلم أهداف املؤسسات التعليمّية العلمّية هي ليس فقط إكساب الطالب املاّدة النظرّية، إمنا أيضا إكسابه مهارات 

هة، وُيكسب عملّية، وذلك من خالل إجراء التجارب يف املخترب. إجراء التجارب يف املخترب يوّضح املاّدة النظرّية من ج

الطالب مهارات تنفيذ التجارب والقياس والرصد وحتليل القياسات من جهة أخرى، وهي أمور حمورّية وهاّمة يف املواضيع 

 العلمّية، ألّن املواضيع العلمّية تعتمد بشكل أساسي على استكشاف األمور من خالل التجربة. 

ر هام جدا يف العملّية التعليمّية، حيث أّنه لدرس املخترب توجد يوجد دوهلذا السبب جند أّن للمخترب ولتجارب املخترب 

 األهداف التالية:

 فهم املاّدة النظرّية وذلك من خالل إجراء جتارب متعّلقة بهذه املاّدة.تعميق  .1

بشكل حسابي وبشكل  تطوير مهارات يف العمل الذاتي، واملقدرة على حتضري جتارب وتنفيذها وحتليل نتائجها .2

 البيانّية املالئمة. ع رسم الرسومحموسب، م

 تطوير مهارات البحث واملقدرة على االستكشاف. .3

 تطوير مهارات كتابة التقرير العلمي. .4

 

 متطّلبات العمل يف املخترب: .2
من أجل أن يكون باإلمكان إجراء التجارب بشكل الئق ومن أجل أن يكون باإلمكان االستفادة من العمل يف املخترب على 

 يتحّضر بالشكل التالي: كل طالب أن

 قراءة الشرح املوجود يف هذا املرشد واملتعّلق بالتجربة. .1

التجربة، ويتم إحضاره إىل املخترب يف يوم إجراء حتضري "تقرير حتضريي"، وهو تقرير يتم حتضريه يف البيت قبل إجراء  .2

، بشكل فردي ب أن حيّضر تقرير حتضرييعلى كل طالالتجربة ويتم تسليمه إىل املعّلم قبل الشروع يف تنفيذ التجربة. 

 هذا التقرير التحضريي يتضّمن النقاط التالية:. وليس بأزواج

 اسم التجربة. .أ 

 أهداف التجربة. .ب 

 ّدة النظرّية املتعّلقة بالتجربة مع املعادالت والقوانني املتعّلقة بالتجربة نفسها.شرح املا .ج 

 ة املرشد لكل جتربة.اإلجابات عن األسئلة التحضريّية املوجودة يف نهاي .د 

 .وآلة حاسبة إحضار كاّفة املتطّلبات للعمل يف املخترب من أقالم ومسطرة وأوراق .3

 

 التقرير امللّخص. .3
 التقرير امللّخص، هو عبارة عن تقرير يتم كتابته يف البيت بعد إجراء التجربة، وهو يتضّمن النقاط التالية:
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 لتجربة.وصف لألجهزة واألدوات اليت مّت استخدامها با .1

 مبنى التجربة ومراحل القياسات )سري التجربة(. .2

 عرض نتائج القياسات على شكل جداول ورسوم بيانّية. .3

حتليل النتائج، وذلك من خالل حساب املقادير الفيزيائّية املطلوبة وذلك حبسب نتائج التجربة واملتمّثلة باجلداول  .4

 البيانّية.وبالرسوم 

  صحلل عليها مع القيم النظرّية. النتائج ومقارنة القيم اليت عرض .5

 ستنتاجات.ا .6

 حتليل األخطاء. .7

 

 مبنى درس املخترب: .4
 قبل حّلة املخترب تكون األجهزة واألدوات جاهزة على الطاوالت. .1

 يبدأ الطالب بالعمل بأزواج فقط، يف إجراء التجارب، وذلك حبسب املرشد املتعّلق بالتجربة. .2

راء امتحان شفهي قلري لكل زوج من الطالب متعّلق مبوضوع التجربة وبالتقرير أثناء عمل الطالب، يقوم املعّلم بإج .3

 التحضريي، ويأخذ من كل زوج التقرير التحضريي.

 يتابع الطالب أجراء القياسات حّتى انتهاء التجربة، وإذا كان هنالك مّتسع من الوقت يبدؤون بتحليل النتائج. .4

 يتم متابعة حتليل النتائج يف البيت. .5

 

 املخترب:يم العمل بتقي .5
 تقييم العمل يف املخترب يتم حبسب النقاط التالية:

 التقرير التحضريي.عالمة على  .1

 االمتحان الشفهي الذي يتم إجراؤه قبل تنفيذ التجربة. .2

 التقرير امللّخص.عالمة على  .3

فة التجارب اليت مّت امتحان يتم القيام به يف نهاية الفلل، يف هذا االمتحان يتم إجراء قرعة لكل طالب حول كا .4

إجراؤها خالل الفلل، وعلى الطالب إجراء التجربة اليت خترج بالقرعة، وحتليل النتائج، وعليه اإلجابة على 

 األسئلة اليت يطرحها املمتحن حول التجربة اليت قام بها.

 

 القياس واخلطأ بالقياس .6
 عملّية القياس 6.1

لّية املقارنة بني هذا املقدار الفيزيائي اجملهول وبني وحدة القياس حيث عملّية قياس مقدار فيزيائي معّين هي عبارة عن عم

 جند عدد املّرات اليت تتكّرر فيها وحدة القياس يف املقدار الفيزيائي اجملهول. 

ني عملّية القياس تتطّلب استخدام جهاز قياس، وهو عبارة عن جهاز تتم بواسطته  عملّية املقارنة بني املقدار الفيزيائي وب

 وحدة القياس.
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طول هذا الكتاب بوحدات السنتمرت مثال، إذا أردنا قياس  cm فإننا نقارن بني طول الكتاب وبني وحدة السنتمرت، أي ،

 جند عدد املّرات اليت يتكّرر بها السنتمرت على طول الكتاب، وهذا األمر يتم باستخدام املسطر )أو جهاز املرت(. 

ذا أردنا قياس مّدة زمنّية معّينة بوحدات الثانية أو إ sec فإننا نقارن بني هذه املّدة الزمنّية وبني الثانية، أي جند عدد ،

 املّرات اليت تتكّرر فيها الثانية على طول املّدة الزمنّية هذه، وهذا األمر يتم باستخدام ساعة اإليقاف.

 

 لّية القياس.اخلطأ املطلق يف عم 6.2
يوجد احتمال لتوجد أخطاء تؤّدي إىل وجود خطأ معّين يف قيم املقادير  عندما ُنجري عملّية قياس ملقدار فيزيائي معّين،

الفيزيائّية اليت نقيسها. هذه األخطاء ناجتة عن أجهزة القياس من جهة، وعن أخطاء بشرّية من جهة أخرى. ألجل فحص 

 ها علينا أخذ هذه األخطاء بعني االعتبار يف عملّية حتليل نتائج التجربة.مدى دّقة التجربة اليت جنري

من أجل أخذ األخطاء بعني االعتبار يف عملية حتليل النتائج يتحّتم علينا أن نتعّرف على كيفّية تقدير اخلطأ بعملّية القياس 

. أجل أن يكون باإلمكان تقليل األخطاء أيضا نستطيع أخذ هذا اخلطأ باحلسبان يف عملّية حتليل النتائج، وكذلك مننفسها 

 . فيما يلي سنوّضح كيفّية حتديد مقدار اخلطأ الناتج عن أجهزة القياس.xبـ  xنرمز ملقدار اخلطأ مبقدار فيزيائي معّين 

 

 األمر من خالل املثال التالي: هذانوّضح 

اس طول هذا الكتاب فإننا نستخدم املسطرة، ولكي نقوم بهذا األمر نضع نقطة اللفر للمسطرة على الطرف إذا أردنا قي

األول للكتاب، وباجلهة الثانية صحدد موقع النقطة على املسطرة اليت ينتهي فيها الطرف الثاني للكتاب، وبهذه العملية جند 

 عن األسباب التالية:طول الكتاب. لكن هذه العملية مقرونة بأخطاء ناجتة 

0.1cmاملسطرة مقسّمة خبطوط حبيث أن البعد بني كل خطني متجاورين هو  .1 1mm . يف أكرب دقة للقياس باملسطرة

وهلذا سوف يكون هنالك خطأ ناتج عن عدم دقة جهاز  ، 0.5mmهذا الطرف ميكن حتديده باالعتماد على النظر هو 

بالضبط، فإنه مبساعدة املسطرة ال نستطيع أن نتعرف على  21.55cmلقياس )املسطرة(، فمثال إذا كان طول الكتاب ا

 .21.5cm، وهنالك البعض قد يقّرب النتيجة إىل 21.6cmنسّجل أن طول الكتاب هو  حيثهذه القيمة احلقيقية 

للكتاب بشكل دقيق على قدرتنا على وضع الطرف األول مأيضا يف عملية القياس أعاله يوجد خطأ ناتج من عدم  .2

. معنى هذا أّن اخلطأ احملّلل بالقياس الناتج عن 0.5mmنقطة اللفر، حيث أّنه يوجد يف هذا الطرف خطأ يلل إىل 

، هلذا من املّتبع أن نسّجل أّن طول الكتاب هو 1mmاألخطاء من الطرفني هو عبارة عن  21.5 0.1 cm. 
 

 هذا األمر يتم تعميمه إىل القاعدة التالية:

 فإّن املسطرةبالنسبة لوضعّية القياس بمقدار اخلطأ يف عملّية قياس هو عبارة عن أصغر قيمة مبقدور جهاز القياس قياسها. 

 .0.1cmهلذا فإّن مقدار اخلطأ باملسطرة هو  0.1cmدّقة هي  أقل

من الواضح أّن مقدار اخلطأ هذا هو مقدار ثابت ال يتعّلق بطول اجلسم الذي نريد قياسه وال يتعّلق بعدد املّرات اليت نعيد 

، وهلذا فإّن هذا 0.1cmطول الطاولة أو غريها فإّن مقدار هذا اخلطأ يبقى بها عملّية القياس، فإذا قسنا طول الكتاب أو 

 .اخلطأ املطلقاخلطأ ُيسّمى 
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 هلذا ميكن أّن نسّجل أّن:

 

هو عبارة عن أصغر قيمة مبقدور جهاز القياس قياسها، بكلمات أخرى أكرب دّقة مبقدور  :اخلطأ املطلق يف عملّية قياس

 .الوصول إليهالقياس جهاز ا

 

 اخلطأ النسيب )نسبة اخلطأ(. 6.3
نسبة اخلطأ هي عبارة عن النسبة املئوّية بني مقدار اخلطأ يف عملّية القياس x  وبني قيمة املقدار الفيزيائي x أي أّن ،

 نسبة اخلطأ هي عبارة عن: 

 100%
x

x


 (1) 

من الواضح أّنه كّلما كانت قيمة املقدار الذي نقيسه أكرب فإّن نسبة اخلطأ تقل. مثال: إذا أردنا قياس زمن معّين بواسطة 

 حبيث أّن اخلطأ املطلق هو ثانية، وكان هذا الزمن هو أربعة ثوان، فإّن نسبة اخلطأ تكون:ساعة إيقاف معّينة 

1sec
100% 25%

4sec
  

 فإّن نسبة اخلطأ تكون: 20secوهذا يعترب خطأ كبريا جدا، بينما إذا كانت املّدة الزمنّية هي عبارة عن 

1sec
100% 5%

20sec
  

 ومن الواضح أّن دّقة القياس اآلن أكرب. 

 نتيجة: من أجل تقليل نسبة اخلطأ علينا أن نسعى لقياس قيم أكرب من املقدار الفيزيائي الذي نتعامل معه.

 مثال: 

( مبّين جسم معّلق خبيط ويرتدد ذهابا 1يف الشكل التالي )شكل 

 Bإىل  A. الزمن من Bو  Aوإيابا حبركة دورّية بني النقاط 

ُيسّمى زمن دورة. املطلوب قياس زمن دورة  Aوعودة إىل 

 واحدة مع أقل نسبة خطأ. 

 قس زمن دورة واحدة. .1

 ن النتائج.أعد عملية القياس بالقسم السابق وقار .2

 اقرتح طريقتني من أجل تقليل نسبة اخلطأ. .3

 نّفذ الطريقتني وقارن بني النتائج. .4

 

 اخلطأ العشوائي. 6.4
املقلود باألخطاء العشوائّية، هي األخطاء اليت تنتج عن عوامل بشرّية أثناء عملّية القياس واليت ال يوجد هلا قاعدة حمّددة 

وأردنا أن نقيس الزمن الالزم للجسم للقيام بدورة واحدة، فنجد أّنه يف كل مّرة نريد  لقياسها. فمثال إذا أخذنا املثال السابق

قياس الزمن ينتج خطأ نابع من عملّية تشغيل وتوقيف ساعة اإليقاف. هذا اخلطأ عشوائي، إذ أّنه أحيانا قد نتأّخر بتشغيل 

 
 

1شكل   
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القياس. من أجل تقليل هذه األخطاء العشوائّية وجعلها ساعة اإليقاف أو نتقّدم بتشغيلها، مما يؤّدي إىل أخطاء عشوائّية ب

مهملة ميكن أن نقوم بعملّية القياس نفسها عدًدا كبرًيا من املّرات ثّم جند معّدل القياسات. يف هذه احلالة تتالشى األخطاء 

تقرتب النتيجة من النتيجة  العشوائّية ألّنه يف بعض القياسات تكون القيمة أكرب مما جيب وباألخرى أقل مما جيب وباملعّدل

 احلقيقّية.

وقمنا بعملّية القياس مّرة واحدة فإننا قد صحلل على  متاما 2secمثال: إذا كان زمن الدورة للجسم يف املثال أعاله هو 

 . هنا توجد نسبة خطأ عالية مقدارها:1.7secقيمة مقدارها 

2 1.7
100% 15%

2


  

ب األخطاء العشوائّية قد صحلل على اجلدول مّرات مثال(، فإّنه بسب 8بينما إذا قمنا بعملية القياس عدد من املّرات ) 

 التالي:

القيمة  رقم القياس sect  

1 211 
2 118 
3 213 
4 11. 
5 212 
6 117 
7 211 
8 118 

1.9875sectعّدل سوف صحلل على أّن: ويف حال قمنا حبساب امل   وهو قريب جدا من القيمة احلقيقّية، حيث أّن نسبة

 اخلطأ اآلن هي:

2 1.9875
100% 0.625%

2


  

 وهو خطأ صغري جدا.

 علينا القيام بأكرب عدد ممكن من القياسات. قيمة اخلطأ العشوائي يتوّجبنتيجة: من أجل تقليل 

 

 سابياخلطأ احل 6.5
املقلود باخلطأ احلسابي، باخلطأ يف املقادير الفيزيائّية اليت نتوّصل إليها من خالل حسابات فيزيائّية تعتمد على مقادير قمنا 

 قياسها باملخترب.

لكي نوّضح هذا األمر، نفرض أننا نريد أن نعرف سرعة عربة تتحّرك على خط مستقيم بسرعة ثابتة  v.  لكي نقوم بهذا

 األمر، ميكن أن نقيس الزمن t  الالزم للعربة لقطع إزاحةx  .مثال نفرض أّن: معّينة 120.0 0.1 cmx   وأّن ،

الزمن الالزم لقطع هذه اإلزاحة هو:  6.0 0.1 sect  . 

 من خالل القياسات هذه صحلل على أّن سرعة اجلسم هي:

120cm cm
20

6sec sec
v   

لكن، نتيجة اخلطأ بقياس اإلزاحة  0.1cmx   واخلطأ بقياس الزمن 0.1sect ،  يوجد هنالك خطأ v 
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سؤال هو كيف صحسب مقدار اخلطأ بالسرعة مبقدار السرعة اليت صحلل عليها. ال v  باالعتماد علىx  َوt؟ 

مثال آخر: إذا أردنا معرفة مساحة مستطيل معّين  S فعلينا قياس عرضه ، a له وطو b مساحة املستطيل معطاة .

Sبالعالقة:  ab. 

 

مقادير قمنا  يف الواقع هنالك معادالت متّكننا من حساب مقدار اخلطأ يف املقادير الفيزيائّية اليت صحسبها باالعتماد على

 يف املخترب. بقياسها

الناتج عن العملّية احلسابّية  A. فإّن مقدار اخلطأ باملقدار A، ونريد حساب املقدار Cوالثاني  Bفإذا كان املقدار األّول: 

 احلسابي يف حاالت خمتلفة:يتعّلق بالعملّية احلسابّية نفسها. اجلدول التالي يلف كيفّية حساب اخلطأ 

 Aكيفّية حساب اخلطأ يف املقدار  Cو  Bو  Aالعالقة بني 

A B C  
   

2 2
A B C       (2) 

A B C  
   

2 2
A B C       (3) 

A BC 
   

2 2
A C B B C       (4) 

B
A

C
 

2 2
B B C

A
C B C

    
     

   
   (5) 

وبشكل عام إذا:  , ,A F B C D 2 2 2
F F F

A B C D
B C D

       
            

       
   (6) 

 املعادالت أعاله ميكن تعميمها ألكثر من متغّيرين أيضا.

 

 تسجيل القياس مع مقدار اخلطأ. 6.6
نا ُنسّجل أّن طول ، فإن21cm، ووجدنا أّن طول الكتاب هو 1mmإذا قمنا بقياس طول هذا الكتاب مبسطرة دّقتها 

الكتاب    :هو 21.0 0.1 cm  وال ُنسّجل ، 21 0.1 cm  وذلك من أجل أن ُنبّين أن اخلطأ هو باملنزلة ،

 األوىل بعد الفاصلة العشرّية. 

، فإننا 0.001kg، وكانت دّقة اجلهاز هي 0.65kgهي: مثال آخر: إذا قسنا كتلة جبهاز قياس الكتلة ووجدنا أّن الكتلة 

نسّجل:  0.650 0.001 kgm   :وال ُنسّجل ، 0.65 0.001 kgm   وذلك من أجل أن ُنبّين أن اخلطأ هو ،

 باملنزلة الثالثة بعد الفاصلة العشرّية.

318.9نة كتلة جسم معّين )اإللكرتون مثال(، ووجدنا أّن هذه الكتلة هي: إذا قسنا يف جتربة معّي 10 kgm   ووجدنا ،

322أّن مقدار اخلطأ بالقياس هو:  10m    :فإننا نسّجل اخلطأ بنفس القّوة للمقدار الذي قسناه، أي ُنسّجل ،

310.2 10 kgm   على أّن: ، وبالتالي صحلل 

  310.89 0.2 10 kgm    
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 الرسوم البيانّية: .7
واحدة من الطرق املستخدمة من اجل حتليل نتائج القياسات يف املخترب هي الرسوم البيانية. الرسوم البيانية هي متثيل شكلي 

ص عالقة مقدار فيزيائي معّين لنتائج القياس اليت تلف العالقة بني متغّيرين. إذ أّنه يف التجارب يكون اهلدف عادة أن نفح

مثال( عددا  xمثال(. أثناء عملية القياس نقوم بتغيري أحد املتغّيرين ) xمثال( مع مقدار فيزيائي آخر )نرمز له  y)نرمز له 

 xالناجتة عن التغيري يف كل مّرة ونقوم بتحضري جدول لنتائج القياس. يف هذه احلالة فإّن املتغّير  yمن املّرات، ونقيس قيمة 

 .xبقيمة املتغّير  ألّن قيمته تتعّلق املتغّير املتعّلقُيسّمى  y، واملتغّير املتغّير احلروالذي نقوم بتغيري قيمته ُيسّمى 

 يف عملّية الرسم البياني نقوم باملراحل التالية:

نرسم حمورين متعامدين األّول أفقي والثاني عمودي، احملور األفقي يستخدم لتمثيل قيم املتغّير احلر  .1 x  والعمودي

 يستخدم لتمثيل قيم املتغّير املتعّلق y. 

 على كل حمور نسّجل اسم احملور ووحدات القياس. .2

 حبسب اجملال واملدى. امناسب انقوم بتقسيم كل حمور تقسيم .3

 النقاط اليت حللنا عليها من اجلدول وبتمرير خط من بني النقاط. إحداثياتنقوم بتعيني  .4

 

 الرسم البياني اخلّطي: .8
رب نسعى يف معظم احلاالت يف التجا

ألن نرسم رسوما بيانية بني متغّيرات أو 

قوى ملتغّيرات حبيث يكون الرسم 

البياني الناتج هو رسم بياني خّطي، 

وذلك ألّن عملّية حتليل الرسم البياني 

اخلّطي هي عملّية سهلة، إذ ميكن إجياد 

ميل الرسم البياني والتقاطع مع احملاور 

ائج. بسهولة األمر الذي يسّهل حتليل النت

عندما نرسم رمسا بيانيا خطيا باالعتماد 

على نتائج القياس جند أّن النقاط ال تقع 

متاما على نفس اخلط املستقيم وهذا 

ناتج عن أخطاء بالقياس. مثال إذا قمنا 

بقياس املوقع كداّلة للزمن جلسم يتحّرك 

/2cmعلى خط مستقيم سرعته  sec 

على اجلدول  فمن املفروض أن صحلل

 التالي:
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   2شكل رقم 
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5 4 3 2 1 0  sect 

10 8 6 4 2 0  cmx 

 لكن إذا قمنا بعملية القياس بشكل فعلي باملخترب فإّنه قد صحلل على اجلدول التالي:

5 4 3 2 1 0  sect 

10.2 7.6 6.4 3.7 2.4 0  cmx 

 

وذلك حبسب على ورق مّليمرتي،   نللزملنا عليه نرسم املوقع كدالة من أجل حساب سرعة اجلسم من اجلدول الذي حل

نتائج القياس )الحظ أن السرعة من املفروض أنها جمهولة(. يف هذه احلالة صحلل على رسم بياني كما هو مبّين يف الشكل 

(2.) 

النقاط اليت  يتوّسطعلى خط مستقيم واحد. يف هذه احلالة علينا أن منّرر خطا متوّسطا هذا اخلط الحظ أّن النقاط ال تقع 

 (3حللنا عليها يف التجربة كما هو مبّين يف الشكل )

 ، وهو اخلط املتوّسط الذي يقلل من األخطاء العشوائّية.معّدل القياساتميل هذا اخلط ميّثل 

 
 

 على اخلط نفسه مثال قطتنيأجل حساب ميل الرسم خنتار ن من 2sec,4cm  و 4 sec, 8 cm  وصحلل على أّن ميل

 الرسم املتوّسط هو:

8cm 4cm cm
2

4sec 2sec sec
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 3شكل 
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 باملقابل لو اخرتنا نقطتني من اجلدول حلساب السرعة مثال الثانية واخلامسة فإننا صحلل على أّن:

10.2cm 3.7cm cm
2.16

5sec 2sec sec





 

 هذا هو عبارة عن ميل اخلط املتقّطع بالشكل أعاله.

 وكما نالحظ يوجد هنا خطأ. هلذا نستنتج أّنه من أجل حساب امليل املتوسط والذي هو األدق علينا:

 أن نرسم خطا متوّسطا يتوّسط النقاط اليت حللنا عليها يف الرسم البياني. .1

 وم بواسطتهما حبساب ميل الرسم.أن خنتار نقطتني على اخلط املتوّسط نفسه، نق .2

 

 Excel 2010بيانّية مبساعدة برنامج ألـ خطوات أوىل لرسم رسوما  .9
 ندما نفتح برنامج اإلكسل نشاهد اللفحة التالية:ع

 
 

 لكي نقوم بعملّية الرسم البياني )مثال رسم الرسم البياني أعاله(، نتقّدم باخلطوات التالية:

 ، حبيث أّن املتغّير احلر أوال )من اليمني( كما هو مبّين يف الشكل التالي:Bو  Aيف العامودين  xو  tنسّجل قيم  .1

 
 ي:بواسطة سهم الفأر نعّلم املعطيات كما هو مبّين يف الشكل التال .2
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نفتح اخلانة  .3 Insert وهناك نضغط على ، scatter وخنتار طريقة عرض الرسم البياني الذي نريده. خنتار عادًة،

 .متفّرقة )الشكل األّول من بني األشكال املعروضة يف الشكل التالي( نقاط

 
 

 سم البياني بالشكل التالي:عندما نقوم باخلطوة األخرية صحلل على الر .4
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 اآلن نبدأ بتحسني الرسم البياني وذلك باّتباع اخلطوات التالية:

نضع سهم الفأر على أحد األرقام على احملور األفقي ونضغط على الكبسة الُيسرى بالفأر وخنتار  .1 Format axis 

 
 تفتح نافذة جديدة حتتوي على املعلومات التالية: .2

 

 
 

 

هنا نقوم بعملّية قلب احملور  .3 values in reverse order كذلك نقوم باختيار اجملال وكذلك اختيار كيفّية تقسيم ،

هنا أيضا مين التحّكم  .. مبا أّن القيم على احملور معطاة بدّقة أعشار، خنتار القيم الُلغرى لتقسيم احملور بأعشاراحملور

 بُسمك احملور ولونه.

 يف نهاية هذه العملّية صحلل على الرسم البياني التالي:ة أعاله بالنسبة للمحور العمودي. لّينقوم بنفس العم .4
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لكي يظهر بالرسم البياني األجزاء اللغرية لكل حمور، ُنضيف اآلن شبكة، وهذا يتم باختيار اخلانة  .5 Layout ،

وهنالك خنتار  Gridlinesتار إضافة خطوط شبكة أفقّية وعامودّية )ميكن اختيار خطوط شبكة رئيسّية ، وخن

 Major  أو ثانوّية Minor  .أو االثنان معا 

6.  

 
 

 عند إضافة الشبكة صحلل على الشكل التالي: .7
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 ولونها )هذه مهارة تتعّلمها تدرجييا مع اخلربة(.يف الشكل األخري مّت تنسيق خطوط الشبكة من حيث ُسُمك اخلطوط 

اآلن ُنضيف خط متوّسط، وذلك بأن نضع سهم الفأر على إحدى النقاط، ونضغط على الكبسة اليمينّية، فتظهر  .8

نافذة، خنتار يف هذه النافذة  Add trendlineربوال ، فتنفتح نافذة أخرى صحدد بها نوع اخلط، إذا كان مستقيما أو ب

 أو غريه. خنتار اخلط املستقيم، وكذلك يف أسفل هذه النافذة ميكن اختيار إضافة معادلة للرسم البياني:

 
 

اآلن ُنضيف اسم الرسم البياني وكذلك أمساء احملاور والوحدات. هذا األمر يتم من خالل الضغط على خانة  ..

 Layout  وخنتار هنالك Chart Title  ونسّجل اسم عنوان الرسم. بعد هذا نضغط على خانة Axis Title ،

وخنتار عنوان للمحور األفقي  horizontal axis وعنوان للمحور العمودي ، Vertical axis وصحلل على ،

 الرسم البياني التالي:
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وإىل  ونوع عالمات النقاط وِكربها من حيث الِكَبر ونوع اخلطوط وُسمكها وألوانهاميكن تنسيق كاّفة أجزاء الرسم  .11

 ما ذلك، وهذا تتعّلمه تدرجيّيا مع اخلربة.

 وصحلل على الشكل التالي:، (הדבק העתק) Wordننقل الرسم البياني إىل ملف إلـ  .11

 
كما ذكرنا وغريه، وهذه مهارات تتعّلمها ونوع اخلطوط اخلطوط وُسمكها  الرسم البياني األخري مّت تنسيقه من حيث لون

 مع اخلربة.

y = 1.98x + 0.1 
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 املوقع كدالة للزمن


