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  : مقدمة
عد ُ الجدیدة نسبیًا في میدان التربیة  موضوع صعوبات التعلم من الموضوعات ی
، حیث أصبحت محورًا الخاص ا فریدًا ة،والتي شهدت نموًا متسارعًا واهتمامً

للعدیدمن البحوث والدراسات ؛ فلقد القى مجال صعوبات التعلم باعتباره واحدًا من 
مجاالت التربیة الخاصة نموًا واهتمامًا كبیرًا ؛ فقد استأثر هذا المجال انتباه 

 أولو اهتمامهم ونشاطهم حول واهتمام المتخصصین فى الدول المتقدمة ؛ حیث
الوقت الذى یلقى فیه هذا المجال كل هذا االهتمام  مجال صعوبات التعلم، وفى

المتخصصین،واآلباء، واألمهات،والجهات الخدمیة؛فإن األمر أدى إلى  المتزایدمن
نمو متزاید فى المعلومات الخاصة بهذا المجال األمرالذى نجم عنه الكثیرمن 

السید عبد الحمید ؛  ١٩٩٨:١٦٦ ،الخطیب ومنى الحدیدى جمال( .المشكالت
 )٢٠٠٣:٣٢، سلیمان

عد  ُ التعلم أمرًا مهمًا وذلك بسبب  التالمیذ ذوى صعوبات نع الكشفوی
كما   مشكالت مدرسیة ونفسیة وأسریة وسلوكیة من اكتشافهممایترتب على عدم 

ت وما یتبعها من تفاقم تلك المشكالعدم عالج صعوباتهم فى التعلم یؤدى إلى  أن
وزیادة نسبة األمیة والتخلف الدراسى ؛ األمر الذى یؤدى إلى إهدار  تسرب

  )٢٠٠٢(أحمد حسن عاشور .الطاقات والقدرات التى توجه من أجل عملیة التعلم
ف اللجنة القومیة الوتُ   National Joint (NJCLD)لصعوبات التعلم   مشتركةعرّ

Commettee for Learning Disabilities )مصطلح صعوبات التعلم بأنه " ٢٠٠٥ (
مصطلح عام یشیر إلى مجموعة غیر متجانسة من اإلضطرابات التى تبدو فى 

أو التفكیر الكتابة،أو القراءة، أو التحدث، أو ، ستماعاكتساب واستخدام مهارات اال
؛ وهذه اإلضطرابات تكون داخل الفرد وتعزى إلى خلل فى  المنطقى أوالحساب

؛ وعلى الرغم من أن ، وقد تحدث على مدارحیاتهلعصبى المركزىالجهاز ا
اإلعاقات ( مثل:خرى األ ةعاقحاالت اإلصعوبة التعلم قد تحدث متالزمة مع 

المؤثرات الخارجیة أومع )واإلضطرابات النفسیة الشدیدةأ العقلىأخر والتأالحسیة 



  بتدائىاإل ثالثالكمبیوتر فى عالج صعوبات تعلم بعض المفاهیم الهندسیة لدى تالمیذ الصف ال استخدامب مقترح برنامج
ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــــ

١٢٠ 

) إال أنها التنتج عن (مثل: الفروق الثقافیة أو التعلیم غیر الكافى أو غیر المالئم
 NJCLDهذه الحاالت أو تلك المؤثرات". (اللجنة القومیة المشتركة لصعوبات التعلم

  )٧٥ -٧٤: ٢٠١١؛ بیندر، ٢٠٠٥ ،
عد صعوبات تعلم الریاضیات أحد أكثر أنماط صعوبات التعلم أهمیة وتُ 

ت تعلم وشیوعًا واستقطابًا لإلهتمام اإلنسانى بكل فئاته وتوجهاته، وتبدأ صعوبا
الریاضیات غالبًا فى المرحلة اإلبتدائیة وتستمر حتى المرحلة الثانویة وربما 
المرحلة الجامعیة، كما یمتد تأثیرها إلى حیاة الفرد الیومیة والمهنیة ؛ حیث تعتبر 
الریاضیات لغة رمزیة عالمیة شاملة لكل الثقافات والحضارات واألطر الثقافیة 

مستویات تقدمها وتطورها ؛ والریاضیات كلغة هى على اختالف تنوعها وتباین 
 األساس للكثیرمن أنماط تواصل وتعایش اإلنسان من حیث التفكیر واإلستدالل

دراك الحسابى العالقات الكمیة،والمنطقیة، والهندسیة،  أوالریاضى، وإ
 )٥٤٥، ٥٦: ١٩٩٨، فتحى مصطفى الزیات(.والریاضیة

لسیاق إلى أن نسبة انتشار التالمیذ ذوى ولقد أشارت نتائج الدراسات فى هذا ا
% وفقًا لما قررته جمعیة ٥,٦% إلى ٣صعوبات تعلم الریاضیات تراوحت بین 

: ٢٠٠٦خالد السید زیادة،؛  ٢٠٠٣:  Munroمونرو ( .الطب النفسى األمریكیة
  )١٢: ٢٠٠٦، یحیي القبالي؛  ١٤

لدیهم صعوبات  والمراهقین التالمیذ% من ٧) أن Geary )2011جیرى  كدكما أ
ونج و )٤٨٥: ٢٠٠٠( Learner لیرنر؛ وأیضًا أوضح كًل من تعلم فى الریاضیات

أن نسبة التالمیذ ذوى صعوبات تعلم ) ١٩٨: ٢٠٠٨( Wong, et al وآخرون
التالمیذ ذوى صعوبات  % من٢٦ ؛ وأن %٨ إلى % ٥الریاضیات تتراوح بین 

  .التعلم یعانون من صعوبات تعلم الریاضیات
تسعى العدید من الدراسات إلى توجیه إهتمامها وتقدیم خدمات تربویة  ولذا

مثل دراسة  للتالمیذ ذوى صعوبات تعلم الریاضیات خاصة فى المرحلة اإلبتدائیة
  Smith, et alسمیث وآخرونودراسة )،١٩٩١( أسامة عثمان الجندى
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 Banerjee, et بانرجى وآخرونودراسة  )،٢٠٠٦(  Sherylشیریلودراسة،)٢٠٠٣(

al )عبد العزیز )، ودراسة ٢٠٠٨( سلوى محمد درویش)، ودراسة ٢٠٠٧
دراسة  )، و٢٠٠٩( صوفیا إبراهیم السید)، ودراسة ٢٠٠٨(درویش المالكى 
  ).٢٠١٠( Kanitkarكانیتكار ودراسة  ،)٢٠٠٩(Cawley, et al كاولى وآخرون 

ریاضیات الهندسة فرع من فروع الریاضیات ولما كانت ال ومن المعروف أن
تمثل صعوبة فى تعلمها لدى المتعلمین، فإن تعلم الهندسة قد یواجه مثل هذه 

تتضاعف أهمیة تعلم المفاهیم الهندسیة فى المرحلة اإلبتدائیة ؛ حیث الصعوبة
على أساس أن هذه المرحلة هى قاعدة السلم التعلیمى وبالتالى هى نقطة البدء 

أال نقتصر فى هذا السبیل على معرفة فى تعلم أساسیات المعرفة ؛ ولذلك یجب 
نما یجب أن یتسع المفهوم لیشمل القدرة  القراءة والكتابة ومبادئ الریاضیات، وإ

  )١٩٨٣،عبد الرحمن سید سلیمان(.الدوام التعلم على والرغبة فى
على  )٢٠٠٩(Cawley, et al  كاولى وآخرونومن ناحیة أخرى أكدت دراسة 

ندسة والقیاس اهتمامًا كبیرًا مقارنة بصعوبات التعلم أنه لم تلق صعوبات تعلم اله
األخرى التى نالت كثیرًا من الدراسة واالهتمام، وأسفرت نتائجها عن فاعلیة 
الكمبیوتر فى عالج صعوبات التعلم بصفة عامة وصعوبات تعلم الهندسة 

حیث ذكر  )٢٧٠: ٢٠١١( ولیام ن بیندروهذا ما أكده والقیاس بصفة خاصة ؛ 
طبیقات الكمبیوترتساعد التالمیذ ذوى صعوبات التعلم على التغلب على ت أن

والریاضیات والذاكرة،  منها فى مجاالت القراءة والكتابة الصعوبات التى یعانون
ولذا فقد اتجهت الدراسات والبحوث المعاصرة إلى التركیز على العوامل التى تقف 

بصفة خاصة والوصول  خلف صعوبات تعلم الریاضیات بصفة عامة والهندسة
إلى السبل الالزمة للعالج ؛ وذلك نظرًا لقلة الدراسات والبحوث المتعلقة بتلك 

  الصعوبات وتركیز اإلهتمام على صعوبات التعلم األخرى.
    الدراسة : مشكلة
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 صفاء محمد بحیرىو ؛) ٣٨: ٢٠٠٩( عبد الرحمن على بدیوىمن  كلٍ  رأى
منها التلمیذ تستنفذ جزءًا كبیرًا من طاقته  ) أن صعوبة التعلم التى یعانى٢٠٠١(

وتسبب له اضطرابات انفعالیة تترك بصماتها على سمات شخصیته،فتبدو علیه 
مظاهر سوء التوافق الشخصى، واالنفعالى، واالجتماعى، ویكون فى معظم 
األحوال أكثر وعیًا بنواحى فشله الدراسى فى المدرسة والبیت ألنه یتمتع بقدر 

عاٍل من الذكاء، ووعیه بفشله یولد لدیه بعض اإلحباطات والتوترات متوسط أو 
النفسیة؛ لذلك البد من اكتشاف وتصمیم وتقدیم البرامج العالجیة المناسبة 
له؛حیث تؤكد الدراسات التى أجریت فى هذا المیدان أن نسبة التالمیذ ذوى 

خدمات تربویة، صعوبات التعلم فى زیادة مستمرة تدریجیًا وأنهم یحتاجون إلى 
وكذلك أكدت على وجود شكاوى متكررة من المعلمین فى المدارس اإلبتدائیة 
وأولیاء األمور تتمثل فى أن التالمیذ فى المرحلة اإلبتدائیة یعانون من عدم القدرة 

  على حل المسائل البسیطة بالرغم من ارتفاع نسبة ذكائهم.
التعلم أن هناك اهتمامًا  ولقد أشارت البحوث التى أجریت فى مجال صعوبات

مقارنة باإلهتمام  ضئیًال نسبیًا بالبحوث الخاصة بصعوبات تعلم الریاضیات
البحثى بصعوبات القراءة؛حیث أشارت نتائج الدراسات إلى أن التدخل المبكر فى 
مجال صعوبات تعلم الریاضیات یكون أقل شیوعًا من التدخل المبكر فى مجال 

نه لم ینتبه الباحثون الممارسون إلى األبحاث الخاصة صعوبات تعلم القراءة وأ
خالد السید (. بصعوبات تعلم الریاضیات سواء فى الجبر أو الهندسة إال مؤخراً 

 ،Jordan  ؛ وجوردان٤٨٤: ٢٠٠٠ ،Learnerولیرنر ؛١٦: ٢٠٠٦، زیادة
  .) ٣٧٠ – ٣٦٩: ٢٠١١ ولیام ن بیندر؛ ٢٠١٠

 جینسبرجو ؛ )١٩٩٥( عدأحمد أحمد عواد وربیع مسمن  ویرى كلٍ 

Ginsburg)هالهان وآخرون و؛ ) ٤٠: ٢٠٠٦( خالد السید زیادةو؛  )١٩٩٧
 ولیام ن بیندرو ؛) ٣٠: ٢٠٠٩( مجدى عزیز إبراهیمو ؛ )٦٤٦: ٢٠٠٧(
) أن التالمیذ ذوى صعوبات تعلم الریاضیات یعانون من صعوبات ٣٧٦: ٢٠١١(
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ة من خالل قصور التلمیذ فى حیث تبدو واضح؛ فى التجرید والتعمیم والمفاهیم
الشكل، فهم بعض المفاهیم ذات األهمیة فى تعلم الریاضیات مثل: الطول،

واالتجاهات، والزمان، والمكان، والمفاهیم المتجانسة والمتقاربة،واألشكال الهندسیة 
المفاهیم والرموز والمصطلحات الریاضیة،  تعلموالكتلة،والمسافات، و  األساسیة،

إلخ؛ومن جهة أخرى یعانى التالمیذ ذوى صعوبات تعلم الریاضیات والقیاس..... 
 –غیر اللفظیة من اضطراب فى القدرة على اإلدراك الصحیح للعالقات المكانیة 

  .-التى یتضمنها منهج الهندسة بالمرحلة اإلبتدائیة
ومن هنا یمكننا القول بأن التالمیذ ذوى صعوبات تعلم الهندسة یعانون من 

لمفاهیم الهندسیة، واضطراب فى القدرة على اإلدراك الصحیح صعوبات فى ا
حیث یجد  -التى یتضمنها منهج الهندسة بالمرحلة اإلبتدائیة –للعالقات المكانیة 

نسخ األشكال، والتعامل مع المجموعات والفئات،....إلخ  التلمیذ صعوبة فى
القدرة  وصعوبات فى تطبیق غالبیة الحقائق فى حل التمارین، وصعوبات فى

لمفاهیم الهندسة والقیاس والریاضیات غیر اللفظیة لفهم االلغویة التى تشكل مؤشرًا 
 ودیع مكسیموس داودواالنتباه المكانى طبقًا لما أشارت له دراسات 

 وأحمد أحمد عواد وربیع مسعد)،١٩٩٥( السید عبد العزیز عویضة)،و١٩٦٨(
عوبات تأثیر فعلى على ) ؛ وأن لهذه الص٢٠١٠( Jordan جوردانو)،١٩٩٥(

ولذلك یجب منحهم كافة الفرص إلكتشاف وتعلم  التحصیل فى الریاضیات ككل؛
  الهندسة واإلستمتاع بها.

ونظرًا ألهمیة الهندسة فقد أولته الدراسات واألدبیات السابقة عنایة بالغة لرفع 
لتالمیذ فیها حیث بدأ اإلهتمام بها مبكرًا من حیث تشخیص امستوى أداء 

فبالرغم من كثرة البحوث الخاصة بالریاضیات التى زاد  وباتها وعالجها ؛صع
ن هناك قلة فى البحوث والدراسات الخاصة بالهندسة فإاإلهتمام بها مؤخرًا 

  )٢٠٠٩ ،Cawley, et al.(كاولى وآخرون والقیاس
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ومفاهیمها بصفة بصفة عامة تدریس الهندسة لالواقع غیر النشط  وانطالقًا من
بثقت مشكلة البحث ؛ فبالرغم من أهمیة الهندسة ومفاهیمها إال أنها من خاصة ان

هذا یستوجب مبادرة جادة  أكثر فروع الریاضیات صعوبة لدى التالمیذ ؛لذا فإن
المعلمین إلعادة النظر فى أسالیب تدریسهم، وأنشطة التعلم، ووسائل  من قبل

یقها، والعمل على وضع التعلیم التى یستخدمونها، واألهداف التى یسعون لتحق
سامیة (. البرامج المناسبة لعمرهم الزمنى ولقدراتهم من أجل عالج تلك الصعوبات

  )٢٠٠٩، صدقة مداح
ونظرًا لنقص االهتمام وقلة الدراسات التى اهتمت بصعوبات تعلم المفاهیم 

) فى دراستهم ٢٠٠٣(  Smith, et alسمیث وآخرونالهندسیة حیث ذكر كل من 
یتم عالج صعوبات المفاهیم الهندسیة فإنه قد تتفاقم هذه الصعوبات  أنه إذا لم

وتستمر مع التلمیذ ذى الصعوبة حتى المرحلة الثانویة والجامعیة ویمتد تأثیرها 
ذا ماتم متابعتها ووضع البرامج العالجیة لها من البدایة   لیشمل العلوم األخرى وإ

أكبر، ولذا جاءت الدراسة لوضع  فإن نسبة تجاوز التالمیذ لهذه الصعوبات تكون
التصور العالجى المقترح لهذه الصعوبات التى تواجه تالمیذ الصف الثالث 

أندرسون اإلبتدائى من أجل التصدى لهذه الصعوبات، كما أظهرت دراسة 
Anderson )أربع نقاط للضعف الشدید فى مجموعات ذوى صعوبات ٢٠١٠ (

 –المفاهیم  –ات التالیة: (المهارات الواقعیة التعلم فى الریاضیات تتمثل فى المكون
مهارات حل المشكالت) ومن الدراسات القلیلة التى اهتمت  –المهارات اإلجرائیة 

بعالج صعوبات تعلم المفاهیم الهندسیة فى المرحلة اإلبتدائیة من خالل استخدام 
  ).٢٠٠٩(Cawley, et al كاولى وآخرونالكمبیوتر هى دراسة 

ة المعلوماتیة والتقدم التكنولوجى كان البد من اإلستفادة من وفى ظل الثور 
والتالمیذ ذوى  التعلم لجمیع التالمیذ بوجه عامو تقنیات العصرفى عملیتى التعلیم 

صعوبات التعلم بوجه خاص، ویعد الكمبیوتر من أهم الوسائل التكنولوجیة 
الفئات سواء العادیین  الحدیثة التى یعتمد علیها فى عملیتى التعلیم والتعلم لجمیع
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الكمبیوتر بواسطة برامج تعتمد على  فاستخدامأو ذوى االحتیاجات الخاصة ؛ 
إثارة الدافع لدى المتعلم واالستحواذ على انتباهه وجعله یتفاعل مع المادة التعلیمیة 

  یمكن أن تستخدم فى عالج صعوبات التعلم.
برامج الكمبیوترفى عالج  ولقد أكدت العدید من الدراسات على أهمیة استخدام

ذوى صعوبات التعلم؛حیث یعمل على إثارة دافعیة المتعلم نحوالتعلم وتركیز 
انتباهه وجعله یتفاعل مع المادة التعلیمیة وبهذا یمكن أن تساعد برامج 

عالج صعوبات التعلم بصفة عامة وصعوبات تعلم الهندسة بصفة  الكمبیوترفى
 خاصة.

القائم على الكمبیوتر فى  التعلیم إسهامعلى التى أكدت  ومن الدراسات
تطویرمفاهیم ومهارات الریاضیات لدى التالمیذ ذوى صعوبات التعلم فى 

 أسامة عثمان الجندىالریاضیات بصفة عامة والهندسة بصفة خاصة دراسة 
 Banerjee, et بانرجى وآخرون)، ودراسة ٢٠٠٦(  Sherylشیریل)،ودراسة ١٩٩١(

al )عبد العزیز )، ودراسة ٢٠٠٨( سلوى محمد درویش )، ودراسة٢٠٠٧
ودراسة  ،)٢٠٠٩(صوفیا إبراهیم السید)، ودراسة ٢٠٠٨( درویش المالكى

  .)٢٠١٠( Kanitkarكانیتكار 
الخاصة بصعوبات تعلم الهندسة والقیاس بوجه  قلة فى الدراسات أیضاً هناك 

 الدراسات ومن أمثلة تلك عام وباستخدام الكمبیوتر فى عالجها بوجه خاص
هدفت إلى استخدام برامج  ) التى٢٠٠٩(  Cawley, et alكاولى وآخروندراسة 

عالج صعوبات تعلم الهندسة والقیاس لتالمیذ المرحلة اإلبتدائیة  الكمبیوترفى
وقدمت برامج للمدرسة اإلبتدائیة فى الهندسة والقیاس من خالل الكمبیوتر عن 

 -محیط الشكل الهندسى  –لشكل الهندسى ا –المفاهیم التالیة (الخط المستقیم 
مفهوم الحجم) بهذا الترتیب أى من السهل إلى  –مفهوم المساحة  –محیط الدائرة 

  الصعب. 



  بتدائىاإل ثالثالكمبیوتر فى عالج صعوبات تعلم بعض المفاهیم الهندسیة لدى تالمیذ الصف ال استخدامب مقترح برنامج
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عالج صعوبات تعلم بعض المفاهیم الهندسیة لدى  ونحاول الباحثیولذا 
حیث الثالث اإلبتدائى من خالل برنامج تدریبى باستخدام الكمبیوتر  تالمیذالصف

) أنه یتم التعرف على أغلب التالمیذ ذوى ٣٨٥: ٢٠١١(ولیام ن بیندر  یرى
عینة تم اختیار لث والرابع اإلبتدائى ؛ لذلك صعوبات التعلم خالل الصفین الثا

  الدراسة من تالمیذ الصف الثالث اإلبتدائى.
  سبق یمكن بلورة مشكلة الدراسة فى السؤال التالى :  ومما
ــــامج تــــدری مامــــدى الكمبیــــوتر فــــى عــــالج صــــعوبات تعلــــم  اســــتخدامبى بفاعلیــــة برن

  ؟دى تالمیذ الصف الثالث اإلبتدائى لالمفاهیم الهندسیة 
  الدراسة : هدف
الدراســـة الحالیـــة إلـــى عـــالج صـــعوبات تعلـــم بعـــض المفـــاهیم الهندســـیة لـــدى  تهـــدف

  من خالل برنامج تدریبى یعتمد على الكمبیوتر. بتدائىتالمیذ الصف الثالث اإل
  لدراسة :ا أهمیة
  أهمیة الدراسة الحالیة من خالل النقاط التالیة : تتضح

ــــة فــــى زیــــادة كــــم المعلو  تســــهم - ذوى  تالمیــــذوالحقــــائق عــــن ال مــــاتالدراســــة الحالی
 صعوبات تعلم الهندسة.

ــــذ الصــــف الثالــــث  عــــالج - ــــدى تالمی ــــم بعــــض المفــــاهیم الهندســــیة ل   صــــعوبات تعل
 الكمبیوتر.من خالل برنامج تدریبى یعتمد على  بتدائىاإل

الكمبیـــوتر یمكـــن أن یسترشـــد بـــه إلعـــداد  اســـتخداملبرنـــامج تـــدریبى ب مـــوذجن متقـــد -
فــى مراحـــل  تالمیــذبــرامج مشــابهة لعــالج صــعوبات تعلــم المفــاهیم الهندســیة لــدى ال

  المختلفة. مالتعلی
  
  

  المصطلحات : تحدید
  :تحدید المصطلحات الرئیسیة فى الدراسة الحالیة على النحو التالى  یمكن
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  : Geometry of Learning Disabilitiesتعلم الهندسة  صعوبات -
ف إجرائیـــًا علـــى أنهـــا " مجمـــوع الــدرجات التـــى یحصـــل علیهـــا التلمیـــذ ذى  وتعــرّ

اســــتیعابه لــــبعض لقیــــاس مــــدى  ینالمّعــــد مــــن قبــــل البــــاحث ختبــــارالصــــعوبة فــــى اال
بات هـم صـعو  ثـالثولقد تمركزت صعوبات تعلـم الهندسـة حـول  ؛المفاهیم الهندسیة

ــــــــــــائق  إدراكوصــــــــــــعوبات  ،:صــــــــــــعوبات تعلــــــــــــم المفــــــــــــاهیم الهندســــــــــــیةكاآلتى الحق
وصعوبات فى المهـارات الهندسـیة المسـتخدمة فـى تطبیـق غالبیـة الحقـائق ،الهندسیة

  فى حل التمارین ".
الدراسة الحالیة على صعوبات تعلم المفاهیم الهندسـیة باعتبارهـا أهـم  وتركز

  ویمكن توضیحها على النحو التالى : هذه الصعوبات وأكثرها انتشاراً 
 الهندسیة  المفاهیمGeometric Concepts : 

ف " بنــاء عقلــى أو صــورة عقلیــة تتكــون مــن تجریــد للخصـــائص  اإجرائیــًا بأنهــ وتُعــرّ
یعبــر عنهــا برمــز لــه داللــة  ،المشـتركة بــین مجموعــة مــن األشــیاء المدركــة بــالحواس

رســـم األشـــكال  ،ى األشـــكال الهندســـیةالتعـــرف علـــ ،الزاویـــة ،الطـــول ،اسمثـــل : القیـــ
  ........ غیرها ". ،الهندسیة

  : لیةالهندسیة التا المفاهیمفى هذه الدراسة على  الباحثین ركزیو 
 التعرف على األشكال الهندسیة :  مفهوم 

عـــرف ُ ـــًا بأنـــه "  وی التلمیـــذ علـــى التعـــرٌّف علـــى بعـــض األشـــكال الهندســـیة  قـــدرةإجرائی
مییز بینهم مـن حیـث الشـكل وخـواص كـٍل مـنهم ومـن أمثلتهـا والت،وتركیبها ،وتحلیلها

 ،المكعـــب  االســـطوانة ،الهـــرم بأنواعـــه ،متـــوازى المســـتطیالت ،( المنشـــور بأنواعـــه
  الكرة وغیرها ) ". ،المخروط

  
 
 رسم األشكال الهندسیة : مفهوم 
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عرفـه ُ بنــاء وتركیـب عــدد مــن  تحلیــل) بأنـه "  ١٩٨٣( الــرحمن ســید ســلیمان  عبــد ی
.... إلـــى غیـــر ذلـــك ؛وفهـــم ،المســـتطیل ،المربـــع ،ال الهندســـیة مثـــل : الـــدائرةاألشـــك

  العالقات المتضمنة فى ذلك ".
:  ثــــلبنــــاء وتركیــــب عــــدد مــــن األشــــكال الهندســــیة م تحلیــــلإجرائیــــًا بأنــــه "  ویعــــرف

والزاویـــة.... إلـــى غیـــر ذلـــك ؛  ،والمســـتطیل ،والمربـــع ،والمثلـــث ،القطعـــة المســـتقیمة
 تضمنة فى ذلك ".وفهم العالقات الم

 القیاس :  مفهوم 

عرف ُ األطـوال للقطـع المسـتقیمة ولألشـكال الهندسـیة المختلفـة  قیـاسإجرائیًا بأنه "  وی
ــــــع ــــــث ،والمســــــتطیل ،مثــــــل (المرب كة الشــــــب اســــــتخدامالمســــــطرة وب اســــــتخدام) بوالمثل

  ) ".والمستقیمة ،والقائمة ،لمنفرجةوا ،الحادةالتربیعیة،وقیاس الزوایا(
 لتدریبى ا البرنامجTraining Program :  

ف عــــرّ ُ مـــــن الممارســـــات والخبـــــرات والمواقـــــف التعلیمیـــــة  مجموعـــــةإجرائیـــــًا بأنـــــه "  وی
المنظمة والمخططة وماتتضمنه مـن أنشـطة ومشـكالت وغیرهـا التـى یمارسـها تلمیـذ 

فــى زمــن محــدد ووفقــًا لخطــة زمنیــة محــددة وعــدد جلســات  بتــدائىالصــف الثالــث اإل
 ُ  كمســاعدبصـورة جماعیـة أو فردیـة عــن طریـق الكمبیـوتر  طبــقمتفـق علیهـا والـذى ی

التعزیــــــــز  [ل ـلوكیة مثـــــــــبعــــــــض الفنیــــــــات الســــــــ اســــــــتخدامتعلیمــــــــى ومــــــــن خــــــــالل 
Reinforcement  والنمذجـــــــــة ،Modeling،  والتغذیــــــــــة الراجعـــــــــةFeedback، والحــــــــــوار

 [وبعـــض اإلســـتراتیجیات العالجیـــة مثـــل  ،] Dialogue and Discussionوالمناقشـــة  
والحـواس ، Problem Solvingوحـل المشـكالت ،Direct Instruction تـدریس المباشـر ال

ـــم بعـــض المفـــاهیم الهندســـیة وهـــى  ]المتعـــددة  ؛ وذلـــك بهـــدف عـــالج صـــعوبات تعل
  القیاس ) ". –رسم األشكال الهندسیة  –(التعرف على األشكال الهندسیة 

  
  :النظرى اإلطار
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شغلت اهتمام الباحثین والعلماء  تُعد صعوبات التعلم من الموضوعات التى
فى مجال علم النفس بصفة عامة وعلم النفس التربوى بصفة خاصة ؛ وقد تزاید 
هذا اإلهتمام مع منتصف الستینات وبدایة السبعینات من القرن العشرین  وامتد 
البحث فى هذا الموضوع إلى عدة فروع أخرى من العلم مثل الطب النفسى 

  ذوى االحتیاجات الخاصة. والصحة النفسیة ومجال
فى هذا الموضوع الحیوى، وانتشار مراكز البحث  ومع تقدم البحث

من الجوانب  والمؤسسات المتخصصة فى دراسة وعالج حاالت صعوبات التعلم
المختلفة سواء األكادیمیة منها أو النمائیة، خفت حدة الخوف والقلق لدى أصحاب 

ربیة ورعایة هذه الفئات،ولقد كان " ألبرت هذه الصعوبات وذویهم والقائمین على ت
اینشتین " عالم الریاضیات المشهور یعانى من بعض هذه الصعوبات فى طفولته 
وحتى بعد سن الخامسة ؛ فلم یبدأ الكالم حتى سن الثالثة من عمره، كما كان یجد 
صعوبة فى تكوین الجمل حتى سن السابعة، وكان أداؤه المدرسى بوجه عام دون 

وسط من هم فى مثل عمره، فلم یظهر أى تفوق فى الحساب ولم تظهر لدیه المت
أى قدرات خاصة فى أى من موضوعات الدراسة وتنبأ له أحد المدرسین بعدم 

  ).٢٠٠٣التفوق فى الدراسة (أنور محمد الشرقاوى،
جد من الضرورى  والستیفاء معالجة موضوع صعوبات تعلم الهندسة وعالجها وُ

  التالیة:التعرض للنقاط 
  : Mathematics of Learning Disabilities تعلم الریاضیات صعوبات -

عرف  ُ  ,Kennedyوكیندى وآخرون  ،)٥٤٥ :١٩٩٨( فتحى مصطفى الزیاتی

et al )البنیة الكلیة لألعداد وعالقاتها  دراسة“الریاضیات بأنها ) ١٣-١٢: ٢٠٠٧
، ویشمل منظور الریاضیات الحسابیة""؛ أما الحساب فیشیر إلى "إجراء العملیات 

القیاس ، و Operation of Countingالعملیات الحسابیة أو العددیة  اآلتى:
Measurement الهندسة ، وGeometry الحساب ، وArithmetic الجبر ، وAlgebra ،



  بتدائىاإل ثالثالكمبیوتر فى عالج صعوبات تعلم بعض المفاهیم الهندسیة لدى تالمیذ الصف ال استخدامب مقترح برنامج
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 & Data Analysisتحلیل البیانات واالحتماالت ، و Problem Solvingحل المشكالت و 

Probability. 

 فالرموز التفكیرمن خالل المفاهیم والرموزالكمیة  على نب القدرةهذا إلى جا
والمفاهیم والمصطلحات الریاضیة تشكل إحدى األسس الهامة التى تقوم علیها 

  الریاضیات.
عرف  ُ تقدم الریاضیات بأنها ") ١٩٨: ٢٠٠٨(  Wong, et alوونج وآخرونوی

خدم فى التواصل مع اآلخرین هیكل المعرفة المفاهیمیة واإلجرائیة والبیانیة، وتست
) الریاضیات بأنها ٢٠١٠( Kanitkarكانیتكار أیضًا عرف تُ ؛ و  فى حل المشكالت"

" دراسة العالقة بین األعداد واألشكال والكمیات ؛ واستخدام اإلشارات والرموز 
والهندسة وحساب التفاضل والتكامل وحساب  والبراهین، وتشمل الحساب و الجبر

  المثلثات".
صــعوبات تعلــم  )٨٩: ٢٠٠٣تیســیر مفلــح كوافحــة (ناحیــة أخــرى یعــرف  ومــن

؛ "ع األرقـام والمعـادالت الریاضـیةبأنها "عدم قدرة التلمیذ على التعامل م الریاضیات
ــم الریاضــیات تعنــي " ١٥٣: ٢٠٠٥وأشــار مالــك أحمــد الرشــدان ( ) أن صــعوبة تعّل

جــراء الع ملیــات الحســابیة والتــي قــد عــدم القــدرة علــى اســتیعاب المفــاهیم الریاضــیة وإ
ترجـــع إلـــى إضـــطراب أو خلـــٍل فـــي الوظیفـــة النمائیـــة والـــذى قـــد یحـــدث قبـــل الـــوالدة 
نتیجة لخلل جینى أو وراثـى وقـد یحـدث بعـد الـوالدة نتیجـة لكـدماٍت أو إصـاباٍت فـي 

إلـى أن صـعوبات ) ٢٠٠٧( Hoeft, et al  هوفـت وآخـرون عـرف أیضـاً ی؛ كمـا المـخ"
  هى " إضطراب نوعى للقدرة الریاضیة". Dyscalculiaتعلم الریاضیات 

  
  
 

  : Geometry of Learning Disabilitiesصعوبات تعلم الهندسة   -
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 metronوتعنــى األرض وكلمــة  geoهــو لكلمتــى  ( Geometry )كلمــة هندســة  أصــل
المــأخوذة عــن الیونانیــة معناهــا "   Geometronوتعنــى قیــاس وعلــى ذلــك فــإن كلمــة 

 .قیاس األرض "

ـــن القـــــول بـــــأن الهندســـــة هـــــى " العلـــــم الـــــذى یبحـــــث فـــــى المفـــــاهیم و  بـــــذلك یمكــ
بالخط،والســـطح، والمربـــع، والتطـــابق والتكـــافؤ،.....  المتعلقـــة الریاضـــیة والتعمیمـــات

إلــخ ؛ كمــا یبحــث فــى تطبیــق هــذه العالقــات فــى النــواحى العملیــة التــى تعــرض فــى 
  الحیاة ".

وضوع وشكل ومساحة وحجم أوهى " دراسة الفراغ والمقدار وهى تهتم بم
أحمد محیى الدین ( .األشكال والمجسمات ولكن التتناول خصائصها الفیزیائیة "

 )١٣٣: ١٩٩٤، عبد السمیع خلیفة؛  ٢٠٠٩، عبد اهللا

إلى أن دراسة الهندسة ترتبط بدراسة كل البنیات األساسیة فى ویشیربیاجیه 
نفس الوقت أهمیة كبیرة؛  الریاضیات، وهذا یشكل صعوبة فى دراستها ویكسبها فى

كما أن الهندسة تشكل عبئًا ثقیًال على كل من المعلمین والتالمیذ على حد 
  )٢٠٠٩ ،مروه هالل أحمد ؛٢٠٠٩، جلیلة محمود أبو القاسم.(سواء

ف صعوبات تعلم الهندسة بأنها " قصور فى فهم واكتساب المفاهیم  وتُعرّ
ى إدراك األشكال واالتجاهات أو الهندسیة األساسیة، وهى ناتجة عن إضطراب ف

قصوراالستدالل والتمییزالبصرى،أواضطراب فى اإلدراك الصحیح للعالقات 
المكانیة،أوقصورفى التخزین بالذاكرة وكذلك االسترجاع، أوصعوبات فى تطبیق 

 غالبیة الحقائق فى حل التمارین ".

 صعوبات تعلم الهندسة : مظاهر  
ندســة بصـــورة حــادة فـــى المرحلــة اإلبتدائیـــة تظهـــر صــعوبات تعلـــم اله غالبــًا مــا

؛ألن التلمیذ الیستطیع مواصلة دراسته فى المراحل التعلیمیـة التالیـة إذا كـان یعـانى 
 علــى إســـماعیل ســـرورمــن مشــكالت فـــى تعلــم الریاضــیات ولهـــذا حــدد كــًال مـــن: 

محمـد )، و٢٠٠٨( وسـلوى مصـطفى درویـش)، ٢٠٠٥(بشیر معمریة )، ٢٠٠١(
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: ٢٠٠٩( م ـــــمجـــدى عزیـــز إبراهیو ،)٢٩٤ – ٢٩٣: ٢٠٠٩( مصـــطفى العبســـى
) وأهـــم مظـــاهر صـــعوبات تعلـــم الهندســـة والقیـــاس الشـــائعة لـــدى تالمیـــذ ٦٨ – ٥٤

 المرحلة اإلبتدائیة فى النقاط التالیة:

 .عدم القدرة على استخدام األدوات الهندسیة فى رسم األشكال  
  المثلــث والمســتطیل، صــعوبة فهــم األشــكال الهندســیة مثــل: الــدائرة والمربــع و

والمجســمات مثــل: الشــكل الكــروى واالســطوانة والمخــروط والمكعــب والهــرم 
 والمنشور.

  صــعوبة فهــم االتجاهــات مثــل: الیســار والیمــین والشــمال والجنــوب والشــرق
 والغرب.

 .صعوبة إستخدام أدوات القیاس مثل: المسطرة المعدنیة والمنقلة 

 ائرة والمربـــــــع والمثلـــــــث صـــــــعوبة رســـــــم بعـــــــض األشـــــــكال الهندســـــــیة (الـــــــد
ــــــراءة ترمــــــومتر  ــــــة والمســــــطرة والفرجــــــار، وق والمســــــتطیل) باســــــتخدام المنقل

 الطقس.

  صـــعوبة معرفــــة واســــتخدام المـــوازین والترمــــومتر ومقــــاییس الحرارة،ومعرفــــة
المقصــــود بالمقــــاییس المختلفــــة مثــــل المتــــر والسنتیمتر،والدســــتة، ونصــــف 

 الدستة، والكیلو متر،...... وغیرها.

 ســــتوى التصــــور البصــــرى ومســــتوى االســــتدالل بوجــــه عــــام لــــدى ضــــعف م
 الطالب ؛ وهذا بدوره یؤثر على مستویات التفكیر الهندسى.

 .عدم القدرة على تحدید المطلوب من خالل الرسم 

  ــــد الســــطوح المتســــاویة فــــى المســــاحة بالشــــكل المرســــوم صــــعوبة فــــى تحدی
 المعطى.

 لكتــاب أو مــن الســبورة صــعوبات متعلقــة بكیفیــة نقــل الرســم الهندســى مــن ا
وتلــــك الصــــعوبات مرتبطــــة بعــــدم القــــدرة علــــى التصــــور البصــــرى المكــــانى 

 وضعف القدرات االستداللیة.
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 .صعوبة التعرف على العالقات الموجودة بین األشكال الهندسیة 

 .صعوبة التفریق بین األحجام والسعات واألوزان 

 .صعوبة تطبیق قواعد الهندسة 

 سیة التى یطلبها منه المعلم.صعوبة فهم المسائل الهند 

  صــــعوبة تطبیــــق قواعــــد الریاضــــیات مثــــل تطبیــــق قاعــــدة حســــاب مســــاحة
 المثلث.

 .صعوبة حفظ قواعد الریاضیات  
  :ـــــــــــــین مســـــــــــــمیات األشـــــــــــــكال الهندســـــــــــــیة (مثـــــــــــــل ـــــــــــــز ب صـــــــــــــعوبة التمیی

ـــــــتطیل،.....) والمجســـــــــــــمات (مثـــــــــــــل: المكعـــــــــــــب متـــــــــــــوازى  المربع،المســــــ
 هرم،..).الستطیالت،المخروط والهرم، المنشور وال

  الخلط بین مسمى األشكال والمجسمات (مثل: المربع والمكعب،المستطیل
 ومتوازى المستطیالت، والدائرة، والكرة،....).

 .صعوبة تركیب المجسمات أى تحلیلها وتخیل مكوناتها 

 .صعوبة التمییز بین المستقیم والشعاع والقطعة المستقیمة 

 ة.صعوبة حساب محیط ومساحة األشكال الهندسی 

  .صعوبة حساب محیط ومساحة وحجم المجسمات  
ـــد العزیـــز )، و١٩٦٨( ودیـــع مكســـیموس داودولقـــد حـــّدد كـــًال مـــن  الســـید عب

) أن الصـــعوبات الهندســـیة الهامـــة التـــى تواجـــه التالمیـــذ خاصـــة ١٩٩٥( عویضـــة
  كاآلتى: هىثالثة صعوبات  فى التالمیذ فى مرحلة التعلیم األساسى تتمركز

 هندسیة.صعوبات المفاهیم ال  
 .صعوبات فى إدراك الحقائق الهندسیة 

  صــعوبات فــى المهــارات الهندســیة المســتخدمة فــى تطبیــق غالبیــة الحقــائق
  فى حل التمارین.
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) أن الصــعوبات التـــى یعــانى منهـــا التالمیـــذ ٢٠٠١(رلـــى یوســـف فهـــد وتــذكر 
ذوى صــــعوبات تعلــــم الهندســــة تمركــــزت حــــول: التعــــاریف والمفــــاهیم، والخصــــائص 

دراك النظریــات وتطبیقاتهــا، والرســم واســتخراج والعالقــا ت، والتحــویالت الهندســیة، وإ
  المعطیات والمطلوب، والبرهنة، وكتابة البراهین.

وهنا تركز الدراسة الحالیة على صعوبات تعلم المفاهیم الهندسیة نظـرًا ألنهـا 
  أكثر صعوبات تعلم الهندسة انتشارًا ؛ ویمكن توضیحها على النحو التالى:

  تعلم المفاهیم الهندسیة : وباتصع -
إن المفــاهیم هــى األدوات التــى نطورهــا لتســاعدنا علــى مواجهــة عالمنــا المعقــد 
وأنهــا تســـاعدنا علـــى تنظـــیم وتبســـیط التشـــكیلة الضـــخمة المتنوعـــة مـــن األشـــیاء 
واألشــــخاص واألحــــداث التــــى تتنــــافس علــــى جلــــب انتباهنــــا باســــتمرار، فمـــــثًال 

ة ولكننــا نمیــل إلــى معاملتهــا علــى أنهــا األشــیاء األشــجار كلهــا قــد تبــدو مختلفــ
نفســها ؛ وینظــر الكبــار إلــى مجموعــات المفــاهیم أمــورًا مســلمًا بهــا والعجــب فــى 

 التلمیـذذلك ألن تلـك المفـاهیم هـى حاصـل سـنوات عدیـدة مـن الخبـرات، إال أن 
الصــغیر الیمتلــك الخبــرة لیرجــع إلیهــا لــذا كانــت أهــم الوظــائف العقلیــة للطفولــة 

مـن التعامــل مــع العـالم الــذى یكــون  التلمیــذبكـرة هــى تكــوین المفـاهیم لتمكــین الم
فیــه كــل شــئ جدیــدًا تمامــًا بــأكبر قــدر مــن الكفایــة ؛ ویــذكر بیاجیــه أن المفــاهیم 
تشــكل أســاس التفكیــر كلــه وأســاس فاعلیــة الــذكاء فــى معظمهــا، ولــذا یجــب أن 

م فهمـــًا جیـــدًا مـــن أجـــل یفهـــم اآلبـــاء والمعلمـــون أهمیـــة التكـــوین المبكـــر للمفـــاهی
: ٢٠٠٤ ،دیـن ر. سـبتزر(. فكرى اسـتغالًال تامـاً ـفرص للنمـو الــاستغالل هذه الـ

٦٥ -٦١(  
والمفــاهیم هــى جــوهر وأســاس العملیــة التعلیمیــة فــى مــادة الریاضیات،والتصــبح 
الریاضـــــیات ذات معنـــــى ومفهومـــــة لـــــدى التلمیـــــذ إال إذا أدرك معنـــــى المفـــــاهیم 

  )١٩٩٥ د زغلول ومحمد ربیع إسماعیل،محمد سع( .المتضمنة بها



  ٢٠١٢) لسنة ١العدد (الرابع المجلد مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٣٥  

ف و عرّ ُ  یـتم مـا كـل تـراكم" المفهوم بأنـه ) ١٠٢: ٢٠١٠( عبد العزیز الشخصی

ـا ما، ویسـتخدم شيء أو رمز أو موقف طریق عن المرء عقل إلى نقله  للداللـة أحیانً

ما،وأنـه  شـيء علیـه یكـون أن ینبغـي عمـا عامـة فكـرة أو اعتقـاد أو تفكیـر علـى
 كـل یتضـمن المثلثیـة فمفهـوم األشـیاء، مـن فئـة بـین الشـائعة تالصـفا مجموعـة

 .الثالثة " الجوانب ذات األشكال الهندسیة

عرفـه  ُ مقولـة “ بأنـه  )١٥٧: ٢٠١١( Morrison, et alن موریسـون وآخـروكمـا ی
أو فئة تسـتخدم مجموعـة مـن األفكـار واألشـیاء المتشـابهة لتنظـیم المعرفـة؛ كمـا 

  تمثیالت تعكس بناء العالم الحقیقى ".تعد المفاهیم رموزًا أو 
شـعبان حنفـى شـعبان والسـید كـٍل مـن أما بالنسبة للمفهـوم الهندسـى فقـد عرفـه 

عنـد  التلمیـذبأنه " التصور العقلى الذى ینشأ عنـد  )١٩٩٨( محمد عبد المجید
تناولـــه مجموعـــة مـــن األشـــیاء المدركـــة بـــالحواس والتـــى تحمـــل معنـــى أو داللـــة 

ا بكلمــــة أو رمــــز خـــاص ومــــن أمثلـــة المفــــاهیم الهندســــیة: هندســـیة ویعبــــر عنهـــ
األشــــــكال ثنائیــــــة األبعــــــاد  المثلــــــث والمربــــــع،....)، األشــــــكال ثالثیــــــة األبعــــــاد 

  (المكعب، االسطوانة، الكرة،.....)، غیرها من المفاهیم الهندسیة ".
) بأنــه " بنــاء عقلــى أو صــورة عقلیــة ٢٠٠٩( ســامیة صــدقة مــّداحكمــا تعرفــه 

جریـــد للخصـــائص المشـــتركة بـــین مجموعـــة مـــن األشـــیاء المدركـــة تتكـــون مـــن ت
ــــــل: القیــــــاس، الطــــــول، المحــــــیط  بــــــالحواس، یعبــــــر عنهــــــا برمــــــز لــــــه داللــــــة مث

  المساحة،..... غیرها ". 
تعریـف سـامیة صـدقة مـّداح للمفـاهیم الهندسـیة حیـث أنــه  – بـاحثینال -وتتبنـى 

  أشمل وأعم ویخدم غرض البحث الحالى. 
كــاولى )، ودراســة ٢٠٠٣ Smith, et al (ســمیث وآخــرون ولقــد أشــارت دراســة

أن صـعوبات تعلـم المفـاهیم الهندسـیة لـم إلـى ) ٢٠٠٩(  Cawley, et alوآخـرون
ـــذا  تحـــظ بكثیـــر مـــن اهتمـــام وعنایـــة البـــاحثین خاصـــة فـــى المرحلـــة اإلبتدائیة،ول



  بتدائىاإل ثالثالكمبیوتر فى عالج صعوبات تعلم بعض المفاهیم الهندسیة لدى تالمیذ الصف ال استخدامب مقترح برنامج
ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــــ

١٣٦ 

ســــعت إلــــى عــــالج تلــــك الصــــعوبات مــــن خــــالل إعــــداد وتقــــدیم بــــرامج تدریبیــــة 
  مبیوتر. باستخدام الك

ولذا تسعى الدراسة الحالیة إلى عالج صـعوبات تعلـم بعـض المفـاهیم الهندسـیة 
وهـــى (التعـــرف علـــى األشـــكال الهندســـیة، ورســـم األشـــكال الهندســـیة والقیـــاس) 

بصـورة صـعوبات تلـك اللتالمیذ الصف الثالـث اإلبتـدائى ؛ ویمكننـا اإلشـارة إلـى 
  مفصلة على النحو التالى:

 ألشكال الهندسیة :التعرف على ا صعوبة 

الفرعیـــة التالیـــة : التعـــرف علـــى بعـــض األشـــكال  المفـــاهیمفـــى  صـــعوبات ویتضـــمن
والمنشـور بأنواعـه،  ،ومتـوازى المسـتطیالت المكعـب،ثالثیة األبعاد مثـل: ( الهندسیة
والتعـــــــرف علـــــــى األشـــــــكال  ،والمخــــــروط) ،واالســـــــطوانة ،نواعـــــــهوالهـــــــرم بأ ،والكــــــرة

 ،األشكال الهندسیة ثالثیـة األبعـاد ومنهـا المكعـب وتحلیل وتركیب بعض ،المتطابقة
  والهرم الثالثى،والهرم الرباعى. ،المستطیالت، والمنشور الثالثى ومتوازى

 رسم األشكال الهندسیة : صعوبة 

رسـم شـكل هندسـى مطـابق  إكمـالالفرعیـة التالیـة :  المفـاهیمفى  صعوبات ویتضمن
ورســم شــكل هندســى مطــابق  ،یــةلشــكل هندســى آخــر مرســومًا علــى الشــبكة التربیع

ــــى الشــــبكة التربیعیــــة، ورســــم القطعــــة المســــتقیمة  لشــــكل هندســــى آخــــر مرســــومًا عل
والتعرف علـى األنمـاط البصـریة  ،والمربع والمستطیل والمثلث على الشبكة التربیعیة

  ورسمها.
  
  
 القیاس : صعوبة 

ســـتقیمة الفرعیـــة التالیـــة : قیـــاس طـــول القطعـــة الم المفـــاهیمفـــى  صـــعوبات ویتضــمن
قیاس ،ورســــم القطعــــة المســــتقیمة والمثلــــث باســــتخدام المســــطرة ،باســــتخدام المســــطرة

  ورسم الزوایا المختلفة بمعلومیة قیاسها.،الزوایا باستخدام المنقلة وتحدید نوعها



  ٢٠١٢) لسنة ١العدد (الرابع المجلد مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٣٧  

  :  Assistant Instruction –Computerبمساعدة الكمبیوتر  التعلیم -
بیــوتر إمكانیــات غیـر مســبوقة لتعلــیم لقـد قــدمت التطـورات المذهلــة فــى اسـتخدام الكم

المفــــــاهیم والمهــــــارات الحســـــــابیة، ومــــــع أن البرمجیـــــــات المتداولــــــة لـــــــم تُعــــــد لـــــــذوى 
وجــه التحدیــد فــإن هــؤالء التالمیــذ یســتطیعون اإلســتفادة  االحتیاجــات الخاصــة علــى

منها بوجه كبیر وتتمیزهذه البرمجیات التى تـم تصـمیمها لتعلـیم المهـارات األكادیمیـة 
وتــــوفیر التغذیــــة الراجعــــة الفوریــــة ، اء الوقــــت الكــــافى للمــــتعلم للــــتعلم والتكــــراربإعطــــ

ــــى  وتقــــدیم تعلیمــــات دقیقــــة وواضــــحة واالنتقــــال التــــدریجى مــــن المهــــارات الســــهلة إل
الصعبة ؛ كمـا أن الكمبیـوتر یـزود التالمیـذ ذوى صـعوبات الـتعلم بفـرص لالكتشـاف 

التالمیــذ ذوى صــعوبات الــتعلم وذلــك  والـتعلم واللعــب، والكمبیــوتر لــه أثــر كبیــر علــى
مــن خــالل تزویــدهم بإحســاس خــاص وقــوى مــن اإلســتقاللیة والســیطرة  فــالكمبیوتر 
یســـاعد هـــؤالء التالمیـــذ علـــى تطـــویر المهـــارات اإلســـتقاللیة ومهـــارة العنایـــة بالـــذات 
والمفاهیم البصـریة والسـمعیة وحتـى المهـارات االجتماعیـة یمكـن تطویرهـا مـن خـالل 

كمبیـــوتر، واألهـــم مـــن ذلـــك أن التالمیـــذ یســـتمتعون باســـتخدام الكمبیـــوتر، أنشـــطة ال
ـــًا مثیـــرًا لالهتمـــام والدافعیـــة بالنســـبة لهـــم جمـــال ( .وبـــذلك فهـــو یشـــكل وســـیطًا تعلیمی

  )١٥٧: ٢٠٠٥، الخطیب
مكانــات كثیـــرة ومختلفـــة مثــل قدرتـــه علـــى حــل بعـــض المســـائل  وللكمبیــوتر قـــدرات وإ

جــراء العملیــات الحســابیة بســرعة هائلــة التفاعــل  الریاضــیة، والرســم بدقــة ووضــوح، وإ
والحـوار؛ هــذا باإلضــافة إلــى تـوفره بشــكل جیــد فــى المـدارس فــى الوقــت الحــالى ممــا 
یجعلنـــا نتســـاءل عـــن مـــدى إمكانیـــة االســـتفادة مـــن الكمبیـــوتر التعلیمـــى فـــى تـــدریس 

یـوتر الریاضیات للمراحل المختلفة، حیـث أكـدت العدیـد مـن الدراسـات علـى أن الكمب
وسیلة تعلیمیة مثیرة تساعد المـتعلم علـى امـتالك بعـض مهـارات التفكیـر والتقـدم فـى 

: ٢٠٠٢، Gilbert & Sawyerجیلبرت وسویر (. التعلیم حسب سرعته الذاتیة وقدراته
  )٥٢: ١٩٨٠، Laverلیفر؛ ١١٧
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) إن تطبیقــات الكمبیــوتر تســاعد التالمیــذ ذوى ٢٧٠: ٢٠١١( ولیــام ن بینــدروذكــر
ـــتعلم علـــى التغلـــب علـــى الصـــعوبات التـــى یعـــانون منهـــا فـــى مجـــاالت  صـــعوبات ال

القـــــراءة والكتابـــــة والریاضـــــیات والـــــذاكرة ؛ ولــــــذا فقـــــد اتجهـــــت الدراســـــات والبحــــــوث 
المعاصــرة إلــى التركیــز علــى العوامــل التــى تقــف خلــف صــعوبات تعلــم الریاضــیات 

ت والبحـوث المتعلقـة والوصول إلى السبل الالزمـة للعـالج ؛ وذلـك نظـرًا لقلـة الدراسـا
  بتلك الصعوبات وتركیز اإلهتمام على صعوبات التعلم األخرى.

كمــــا أن الدراســـــات التـــــى اهتمـــــت بعـــــالج صــــعوبات تعلـــــم الریاضـــــیات بوجـــــه عـــــام 
ثرائیـــة وأنشـــطة مختلفـــة، أمـــا  والهندســة بوجـــه خـــاص اهتمـــت بتقـــدیم بــرامج تربویـــة وإ

م ذوى صــعوبات تعلــم الریاضــیات البــرامج القائمــة علــى اســتخدام الكمبیــوتر فــى تعلــی
عامـــة والهندســـة خاصـــة لـــم یـــتم التركیـــز علیهـــا إال مـــؤخرًا فـــى عـــدد قلیـــل جـــدًا مـــن 

 أســـامة عثمـــان الجنـــدىدراســـة الدراســـات والبحـــوث، ومـــن أمثلـــة تلـــك الدراســـات: 
 Banerjee, et بانرجى وآخرون دراسةو  )،٢٠٠٦(  Sherylشیریل ودراسة)، ١٩٩١(

al )ـــد العزیـــز )، ودراســـة ٢٠٠٨( درویـــش مصـــطفىوى ســـلودراســـة  )،٢٠٠٧ عب
ـــش المـــالكى ـــراهیم)، ودراســـة ٢٠٠٨( دروی  ودراســـة، )٢٠٠٩( الســـید صـــوفیا إب

  .)٢٠١٠( Kanitkarكانیتكار 
وهنــاك قلــة فــى الدراســات الخاصــة بصــعوبات تعلــم الهندســة فــى المرحلــة اإلبتدائیــة 

 ,Smith  ینآخـر سـمیث و بوجه خـاص، ویمكـن أن نـذكر مـن هـذه الدراسـات: دراسـة 

et al)التـــى تعـــد مـــن الدراســـات التـــى تســـعى إلـــى عـــالج صـــعوبات تعلـــم  )٢٠٠٣
لى تقییم أثر التدریس العملى فى اكتساب واحتفـاظ مهـارات حـل  المفاهیم الهندسیة وإ

مشــكالت المســاحة والمحــیط للتالمیــذ الــذین شخصــوا علــى أن لــدیهم صــعوبات فــى 
االســــتراتیجیات المقترحــــة الســــتخدامها فــــى تعلــــم الریاضــــیات وتمــــدنا هــــذه الدراســــة ب

تصـــمیم النمـــاذج واألشـــكال واســـتخدامها فـــى الحیـــاة الیومیـــة ؛ ومـــن الدراســـات التـــى 
اهتمــت بصــعوبات تعلــم المفــاهیم الهندســیة مــن خــالل الكمبیــوتر هــى دراســة كــاولى 
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)، حیــــث أثبتــــت الدراســــة مــــدى التــــأثیر الفّعــــال ٢٠٠٩( Cawley, et alوآخــــرون 
  فى عالج بعض صعوبات تعلم المفاهیم الهندسیة.للكمبیوتر 

مكانیـة اإلسـتفادة منـه فـى  ومماسبق یتضح أهمیة الكمبیوتر فى العملیـة التعلیمیـة، وإ
موضـــوع  -عـــالج صـــعوبات الـــتعلم بوجـــه عـــام وصـــعوبات تعلـــم المفـــاهیم الهندســـیة

لــذا تســعى الدراســة الحالیــة إلــى عــالج صــعوبات ؛  بوجــه خــاص -الدراســة الحالیــة 
  تعلم بعض المفاهیم الهندسیة لتالمیذ الصف الثالث االبتدائى باستخدام الكمبیوتر.

  سابقة:الدراسات ال
فى هذا الجزء بعـض مـن الدراسـات السـابقة التـى تناولـت عـالج  ونستعرض الباحثی

صــعوبات تعلـــم الریاضـــیات بصـــفة عامـــة وصـــعوبات تعلـــم الهندســـة بصـــفة خاصـــة 
  فیما یلى:

 ) : ١٩٩١الجندى (أسامة عثمان  دراسة -

هدفت هذه الدراسة إلى تصمیم برنامج للتعلیم بـالكمبیوتر لتـدریس وحـدة دراسـیة فـى 
الحســاب ودراســة فاعلیــة هــذه الطریقــة علــى التحصــیل لــدى التالمیــذ ذوى مســتویات 
تحصـیلیة مختلفـة بالحلقــة األولـى مــن التعلـیم األساســى، وتكونـت عینــة الدراسـة مــن 

التســـاوى علـــى أربـــع مجموعـــات تجریبیـــة تـــتعلم بـــالكمبیوتر، ) تلمیـــذًا مـــوزعین ب٩٦(
وأربـــع مجموعـــات ضــــابطة تـــتعلم بالطریقــــة التقلیدیـــة، واســــتخدمت الدراســـة اختبــــار 
تحصــیلى فــى الریاضــیات، وبرنــامج الكمبیــوتر، ومجموعــة بــرامج لتعلــیم الریاضــیات 

ئج إلـى أن الكمبیوتر، واختبار الـذكاء المصـور وأشـارت النتـا التفاعل مععن طریق 
أســــلوب التعلــــیم بمســــاعدة الكمبیــــوتر أكثــــر فاعلیــــة مــــن الطریقــــة التقلیدیــــة بالنســــبة 
للتالمیـذ ذوى صـعوبات الـتعلم فـى الحسـاب وكـذلك بالنسـبة للتالمیـذ ذوى التحصـیل 
المرتفع، كما یعد أیضًا أسلوب التعلـیم بمسـاعدة الكمبیـوتر وذلـك فـى تعلـیم التالمیـذ 

  الریاضیات.ذوى التحصیل المنخفض فى 
 : Smith et al.,  ( 2003 )سمیث وآخرون دراسة -
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تقیــیم أثــر برنــامج قــائم علــى التــدریس العملــى فــى اكتســاب هــذه الدراســة إلــى  هــدفت
واحتفاظ مهارات حـل مشـكالت المسـاحة والمحـیط للتالمیـذ الـذین شخصـوا علـى أن 

مجموعـة  سـةلدیهم صعوبات فى تعلم الریاضـیات، واسـتخدم البـاحثون فـى تلـك الدرا
مــن االســتراتیجیات منهــا (النمذجــة، والتمــارین المرشــدة والمحفــزة والتمــارین المســتقلة 
أو الحـرة باالشـتراك مـع التـدریب العملــى) لتـدریس مهـارات حـل المشـكالت للمســاحة 

) تلمیــذًا وتلمیــذة مــن ذوى صـــعوبات ١٠٠والمحــیط ؛ وتكونــت عینــة الدراســة مـــن (
) عامـــًا مـــن تالمیـــذ ١٥ – ١٣ارهم الزمنیـــة بـــین (تعلـــم الریاضـــیات، وتراوحـــت أعمـــ

ـــة الثانویـــة ؛  الصـــفین الســـابع والثـــامن اإلبتـــدائى وتالمیـــذ الســـنة األولـــى مـــن المرحل
تشخیص التالمیذ ذوى صعوبات تعلـم المحـیط والمسـاحة فـى الدراسـة اعتمدت فى و 

محـــك اإلســـتبعاد بـــین مســـتوى الـــذكاء والتحصـــیل الدراســـى، ونتـــائج االختبـــار  علـــى
ونقـــص التـــدریب علـــى أى مـــن مفـــاهیم  القبلـــى فـــى الهندســـة (المحـــیط، والمســـاحة)

المحیط والمساحة، وتحدیدهم من خالل معلـم غرفـة المصـادر، واسـتخدمت الدراسـة 
الجیوبــــورد وشــــریط القیـــــاس، واختبــــار قبلـــــى فــــى الهندســــة، ونمـــــوذج لعبــــة المنـــــزل 

المطــبخ) ؛ وأشــارت نتــائج المتكــون مــن (غرفتــان نــوم، غرفــة المعیشــة، دورة المیــاه، 
الدراســـة إلـــى فاعلیـــة البرنـــامج المســـتخدم القـــائم علـــى التـــدریس العملـــى فـــى عـــالج 
صــعوبات تعلــم بعــض المفــاهیم الهندســیة المتمثلــة فــى مفهــومى المحــیط والمســاحة 
لــدى تالمیــذ الصــفین الســابع والثــامن اإلبتــدائى وتالمیــذ الســنة األولــى مــن المرحلــة 

ــــة مــــن ذوى صــــع ــــك الدراســــة فــــى  أســــهمتوبات تعلــــم الریاضــــیات ؛ كمــــا الثانوی تل
ـــاعفة اإلكتشــــافات فــــى مجــــال تفســــیر تــــأثیر الخــــدمات العملیــــة فــــى اكتســـــاب  مضـ

  واحتفاظ العدید من المفاهیم والمهارات الریاضیة.
 ): ٢٠٠٦صوفیا یاسین جاموس ( دراسة -

 ذوى ذالتالمیــلــدى  ریاضــیةإلــى تنمیــة مهــارات حــل المشــكلة ال الدراســة هــذه هــدفت
تعلــم الریاضــیات مــن خــالل برنــامج عالجــى، كمــا هــدفت الدراســة أیضــًا  صــعوبات

 القـدراتالتنظـیم الـذاتى علـى تحسـین  سـتراتیجیاتإ اسـتخدامعلى تـأثیر  التعرفإلى 
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ـــــذ  ریاضـــــیةوبشـــــكل خـــــاص مهـــــارات حـــــل المشـــــكلة ال یةالریاضـــــ ـــــدى التالمی  ذوىل
عینــة  تكونــتلــیم األساســى و فــى الحلقــة األولــى مــن التع ریاضــیاتتعلــم ال صــعوبات

ذوى  اإلبتــــدائىوتلمیــــذة مــــن تالمیــــذ الصــــف الخــــامس  لمیــــذاً ) ت٣٠الدراســــة مــــن (
) شــهرًا وتــم ١٤١،٤٣متوســط أعمــارهم الزمنیــة ( وبلــغ ،صــعوبات تعلــم الریاضــیات

تحصــیلى  اختبــارالدراســة  اســتخدمتتقســیمهم إلــى مجمــوعتین ضــابطة وتجریبیــة و 
تنمیـة  مجوبرنا،یةمهـارات حـل المشـكلة الریاضـ بـاراختو  ،فـى وحـدة الكسـور العشـریة

؛ وأشارت النتائج إلـى فاعلیـة البرنـامج العالجـى فـى  یةمهارات حل المشكلة الریاض
 ریاضـیاتتنمیة مهارات حل المشكلة الریاضـیة لـدى التالمیـذ ذوى صـعوبات تعلـم ال

علـــى  لتعمـــإســـتراتیجیات التنظـــیم الـــذاتى التـــى  اســـتخدام؛ كمـــا أكـــدت علـــى أهمیـــة 
تحســـین القـــدرات الریاضـــیة وبشــــكل خـــاص مهـــارات حــــل المشـــكلة الریاضـــیة لــــدى 

  التالمیذ ذوى صعوبات تعلم الریاضیات فى الحلقة األولى من التعلیم األساسى.
 ) : Sheryl   )2006شیریل  دراسة -

كان الكمبیوتر المستخدم فى التعلـیم یمكـن  إذاما  إستكشاف ىإل الدراسة هذه هدفت
ــــذل الریاضــــیاتم لتقــــدیم موضــــوعات فــــى أن یســــتخد ــــة  تالمی ذوى  اإلبتدائیــــةالمرحل

كــان  إذاوتحدیــد مــا  ،ىصــعوبات تعلــم الریاضــیات ؛ وذلــك مقارنــة بالتــدریس التقلیــد
الكمبیوتر المستخدم فى التعلیم یستخدم وقتـًا فعلیـًا أقـل ممـا یسـتغرقه المعلـم العـادى 

لتعلــیم ســیؤدى إلــى حــدوث إخــتالف فــى ا تخدمكــان الكمبیــوتر المســ إذاومــا  ،أم ال
ــــذ  ) تلمیــــذاً ٥٠( عینــــة الدراســــة مــــن تكونــــتو  ،نحــــو المــــادة تجــــاهفــــى اإل مــــن تالمی

تقســـیمهم إلـــى مجمـــوعتین حیـــث تلقـــت المجموعـــة األولـــى (  تـــم اإلبتدائیـــة المـــدارس
وعة الثانیـــة ( التجریبیــــة) ـوالمجمــــ ،یدیةـالضـــابطة ) المـــادة التعلیمیــــة بالطریقـــة التقلـــ

 عنوجـــودنتـــائج الدراســـة  أســـفرتالمـــادة ولكـــن عـــن طریــق الكمبیـــوتر ؛ و  ستلقــت نفـــ
مجموعــة صــعوبات الــتعلم التــى  لــدىفــروق دالــة احصــائیًا فــى التحصــیل الدراســى 

 فعلیــاً التعلــیم عــن طریــق الكمبیــوتر یأخــذ وقتــًا  أنكمــا  ،تــدرس مــن خــالل الكمبیــوتر
  من التدریس التقلیدى. أقل



  بتدائىاإل ثالثالكمبیوتر فى عالج صعوبات تعلم بعض المفاهیم الهندسیة لدى تالمیذ الصف ال استخدامب مقترح برنامج
ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــــ

١٤٢ 

  ) :٢٠٠٦مرسى (الكاشف ومحمد ال نإیما دراسة -
 –العـــد  –الدراســـة إلـــى تنمیـــة بعـــض المهـــارات المعرفیـــة ( التصـــنیف  هـــذه هـــدفت

برنامج تـدریبى لعینـة مـن التالمیـذ ذوى صـعوبات  استخدامالقیاس) ب –إدراك الزمن 
والكشـف عـن العالقـة بـین هـذه المهـارات المعرفیـة ومـدى التحسـن  ،تعلم الریاضیات

 ،ى صــعوبات الــتعلم فــى تحصــیل مــادة الریاضــیاتالــذى قــد یطــرأ علــى التالمیــذ ذو 
والتأكـد مــن إســتمرار أثــر البرنــامج التــدریبى والتعــرف علــى مــدى التحســن الــذى طــرأ 

) تلمیـــذًا و تلمیـــذة مـــن  ٢٠ة مـــن (ـعینـــة الدراســـ وتكونـــت ،علـــى تحصـــیل التالمیـــذ
) تالمیـــذ  ١٠تالمیـــذ الصـــفوف الثالثـــة األولـــى مـــن التعلـــیم األساســـى  تـــم إختیـــار (

وتلمیذات یمثلـون المجموعـة التجریبیـة ممـن یعـانون مـن صـعوبات تعلـم الریاضـیات 
 اختبــــاروذلـــك مــــن واقــــع الســــجالت المدرســــیة ودرجـــات التالمیــــذ والتلمیــــذات علــــى 

یمثلـــون  یـــذات) تالمیـــذ وتلم١٠(،المعرفیـــة للتالمیـــذ ذوى صـــعوبات الـــتعلم مهـــاراتال
ــــــــة تراوحــــــــت ،المجموعــــــــة الضــــــــابطة ــــــــذ العین ) ٨ - ٦مــــــــن بــــــــین ( أعمــــــــار تالمی

) تبعـًا لمقیــاس سـتانفورد بینیـه للـذكاء، واتبعــا ١٠٠-٩٠سنوات،ونسـبة ذكـائهم بـین (
الدراســـة برنـــامج تـــدریبى  اســـتخدمتولقـــد  ،الباحثـــان المـــنهج التجریبـــى فـــى الدراســـة

 اختبــارلتنمیـة بعـض المهــارات المعرفیـة للتالمیـذ ذوى صــعوبات تعلـم الریاضـیات، و 
القیــــاس) للتالمیــــذ ذوى  –إدراك الــــزمن  – العــــد – فلتصــــنیالمهــــارات المعرفیــــة (ا

بینیـــه وأســـفرت نتـــائج الدراســـة عـــن  انفوردســـت مقیـــاسو  ،صـــعوبات تعلـــم الریاضـــیات
 التصــنیفبعـض المهـارات المعرفیـة ( تنمیـةفاعلیـة البرنـامج التـدریبى المسـتخدم فـى 

علــــــم القیــــــاس ) لعینــــــة مــــــن التالمیــــــذ ذوى صــــــعوبات ت –إدراك الــــــزمن  –العــــــد  –
  الریاضیات.

 ) : Banerjee et al.,  2007 (بانرجى وآخرون دراسة -

ــــائج تجــــربتین عشــــوائیت هــــدفت فــــى مــــدارس الهنــــد  ینهــــذه الدراســــة إلــــى عــــرض نت
فــــى  المیــــذیلتقــــى المعلـــم مــــع الت وفیــــه"  التلمیــــذ صـــدیقالحضـــریة أولهمــــا برنــــامج "
 ١٥عـددهم حـوالى (المدارس الحكومیة ویكـون  فى بتدائىالصفین الثالث والرابع اإل



  ٢٠١٢) لسنة ١العدد (الرابع المجلد مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٤٣  

ویركـــــز علـــــى الكفـــــاءات  ،لمـــــدة ســـــاعتین یومیـــــًا خـــــالل المدرســـــة تلمیـــــذاً )  ٢٠ –
العینـة  وتكونـتخاصة فى الریاضـیات والكتابـة  ثانىاألساسیة فى الصفان األول وال

ــــذاً )  ٩٨مــــن (  فــــىVadodaraمدرســــة ابتدائیــــة مــــن مــــدارس فــــادودارا ١٢٢مــــن تلمی
؛  تلمیــذ ٤٩مجمــوعتین بالتسـاوى كــل مــنهم ؛ وقسـمت إلــى بتــدائىاإل ثالــثالصـف ال

مـــن الصـــف  ینواســـتمر لمـــدة عـــام ٢٠٠٢ – ٢٠٠١ولقـــد بـــدأ البرنـــامج مـــن عـــام 
القائم علـى الـتعلم بمسـاعدة الكمبیـوتر  برنامجوثانیهما ال بتدائى؛الثالث إلى الرابع اإل

 فـىGujarat وهو برنامج یستفید من السیاسة التى وضعتها حكومـة والیـة غوجـارات 
لى ( أجهــــزةحیــــث أصــــدرت أربعــــة  ،٢٠٠٠ام عــــ ــــة) مدرســــة إ ١٠٠كمبیــــوترإ  بتدائی
وهــــدف  ؛المــــدارس ) مــــن%٨٠( حــــوالى  Vadodaraنة فــــادودارا ـكومیة فــــى مدیـــــحــــ

 ذالبرنـــامج إلـــى التغلـــب علـــى صـــعوبات القـــراءة والكتابـــة والریاضـــیات لـــدى التالمیـــ
العالجــــــى علــــــى واعتمــــــد البرنــــــامج  ،بتــــــدائىالصــــــفوف مــــــن األول إلــــــى الرابــــــع اإل

فـــى  تالمیـــذمـــن مهـــارة ال ززالكمبیوتركمســـاعد تعلیمـــى كمـــا قـــدم ألعـــاب تعلیمیـــة تعـــ
) تلمیــذًا مـن التالمیـذ ذوى صــعوبات ١٠٠وتكونـت عینــة الدراسـة مـن ( ،الریاضـیات
إلـى  وقسـمت ،Vadodara مدرسة إبتدائیة من مدارس مدینـة فـادودارا  ٥٥التعلم من 

 – ٢٠٠٢وبــــدأ البرنــــامج مــــن عــــام  ،تلمیــــذاً  ٥٠مجمــــوعتین بالتســــاوى كــــل مــــنهم 
ســـتمر لمـــدة عـــامین مـــن الصـــف الثالـــث إلـــى الرابـــع اإل ٢٠٠٣  وأســـفرت ؛ بتـــدائىوإ

القائم علـى الـتعلم بمسـاعدة الكمبیـوتر فـى عـالج  البرنامج فاعلیةنتائج الدراسة عن 
  .اإلبتدائیة مرحلةلتالمیذ ال الریاضیاتالقراءة والكتابة و  فىالتعلم  صعوبات

 ) : ٢٠٠٨( البلوشى محمدعواطف  راسةد -

هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى أثــر اســتخدام برنــامج تــدریبى لتنمیــة بعــض  هــدفت
ـــــرمهـــــارات ال ـــــتعلم الریاضـــــیات تفكی ـــــق اإلنجـــــاز  ،فـــــى مواجهـــــة صـــــعوبات ال وتحقی

عینــة  تكونــتو  ،اإلبتــدائى الخــامساألكــادیمى فــى الریاضــیات لــدى تالمیــذ الصــف 
 ،یـذة مـن الصـف الخـامس اإلبتـدائى مـن مـدارس التعلـیم العـام) تلم٤٠الدراسة من (

واتبعـــت الباحثــــة المــــنهج التجریبـــى القــــائم علــــى القیـــاس القبلــــى والبعــــدى لمتغیــــرات 



  بتدائىاإل ثالثالكمبیوتر فى عالج صعوبات تعلم بعض المفاهیم الهندسیة لدى تالمیذ الصف ال استخدامب مقترح برنامج
ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــــ

١٤٤ 

المصـــفوفات المتتابعـــة لـــرافن لقیـــاس الـــذكاء   اختبـــارالدراســـة  اســـتخدمتو  ،الدراســـة
یر األداء فـــى تقـــد اختبـــارو  ،ومقیـــاس تقـــدیر الســـلوك لفـــرز حـــاالت صـــعوبات الـــتعلم

 اختبـــاروالبرنـــامج التـــدریبى  و  ،مهـــارات الریاضـــیات للكشـــف عـــن العســـر الریاضـــى
 نتــــــائج وأشــــــارتتقــــــدیراألداء فىمهــــــارات الریاضــــــیات بصــــــورتیه المتكــــــافئتین أ،ب ؛ 

رتفــــاع  لــــى فاعلیــــة البرنــــامج التــــدریبى فــــى تنمیــــة بعــــض مهــــارات التفكیروإ الدراســــة إ
ى صعوبات التعلم فـى الریاضـیات فـى الصـف التحصیل فى الریاضیات للتالمیذ ذو 

 الخامس اإلبتدائى.

 ) : ٢٠٠٨محمد درویش ( سلوى دراسة -

برنـامج تـدریبى قـائم علـى الـتعلم  اسـتخدامعلـى أثـر  التعـرفهذه الدراسـة إلـى  هدفت
بمساعدة الكمبیوتر فى عـالج صـعوبات الـتعلم فـى الریاضـیات لـدى تالمیـذ الصـف 

 تراوحـــــت) تلمیــــذًا وتلمیـــــذة ٥٨( مـــــن الدراســـــة ینــــةع وتكونـــــت ،اإلبتـــــدائيالخــــامس 
بـــإدارة  بالقـــاهرة بتـــدائىاإل الخـــامسالصـــف  تالمیـــذمـــن  ســـنة١١–١٠أعمـــارهم بـــین

تبعـت ،المعـادى التعلیمیــة  اســتخدمتالتجریبــى فـى هــذه الدراسـة  و  المـنهج الباحثــة وإ
الحركــــى،  –بنــــدر جشــــطلت البصــــرى  اختبــــارو  ،الــــذكاء المصــــور اختبــــارالدراســــة 

ـــــــال المعـــــــدل، ومقیـــــــاس المســـــــتوى االومقیـــــــ /  جتمـــــــاعىاس وكســـــــلر لـــــــذكاء األطف
ستبانة للتعـرف علـى آراء مـوجهى / الثقافى المطور لألسرة المصري االقتصادى ، وإ

 ،بتــدائىومدرســى الریاضــیات حــول صــعوبات تعلــم الریاضــیات الصــف الخــامس اإل
وبات الـتعلم فـى وبرنامج تدریبى قائم على التعلم بمساعدة الكمبیوتر فى عالج صـع

تحصــــــیلى فــــــى  اختبــــــارو  ،بتــــــدائىالریاضــــــیات لــــــدى تالمیــــــذ الصــــــف الخــــــامس اإل
تشـــخیص  ومقیـــاس بتـــدائىصــعوبات تعلـــم الریاضـــیات لتالمیـــذ الصـــف الخـــامس اإل

ــــدائىصــــعوبات تعلــــم الریاضــــیات لتالمیــــذ الصــــف الخــــامس اإل ــــائج وأســــفرت  بت  نت
الكمبیــــوترفى  اعدةلـــتعلم بمســـفاعلیـــة البرنـــامج التـــدریبى القـــائم علـــى ا عـــن الدراســـة

ــــدى تالمیــــذ الصــــف الخــــامس اإلبتــــدائى فــــى  ــــم الریاضــــیات ل عــــالج صــــعوبات تعل
ـــدائرة  ،الصـــعوبات التالیـــة : صـــعوبة تحدیـــد محـــیط ومســـاحة المربـــع والمســـتطیل وال



  ٢٠١٢) لسنة ١العدد (الرابع المجلد مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٤٥  

 یــدوصــعوبة تحد ،وصــعوبة تحدیــد العملیــة الحســابیة المناســبة فــى المســائل اللفظیــة
  القسمة المنتهیة.

 ) : ٢٠٠٨العزیز درویش المالكى  ( دعب دراسة -

ذوى  التالمیـذهذه الدراسة إلى تصمیم برنامج حاسوبى فى تعلیم الجمـع لـدى  هدفت
ــــث اإل ــــم الریاضــــیات فــــى الصــــف الثال ــــدائىصــــعوبات تعل ــــة دراســــةو  ،بت هــــذا  فاعلی

) أقــل ٩ – ١البرنــامج الحاســوبى فــى تعلــیم حقــائق الجمــع األساســیة لألعــداد مــن (
) لهــؤالء التالمیــذ فــى مدینــة مكــة المكرمــة فــى المملكــة العربیــة ١٨(مــن أو یســاوى 

ومعرفـــة دور البــرامج الحاســـوبیة فــى عـــالج صــعوبات تعلـــم الریاضـــیات  ،الســعودیة
التالمیــذ للتعامــل مــع البرنــامج الحاســوبى فــى المرحلــة  رتیــاحإ مــدىو  ،لــدى التالمیــذ

تالمیـــذ الصـــف الثالـــث  ) تلمیـــذًا مـــن٦٠؛ وتكونـــت عینـــة الدراســـة مـــن ( اإلبتدائیـــة
بمعلــم  ةالمكرمــة المــزود كــةمــن مدرســتین حكــومیتین مــن مــدارس مدینــة م بتــدائىاإل

سـنوات، تـم اختیـارهم بنـاًء علـى )  ١٠ – ٨بـین ( راوحـتأعمـارهم ت ،صعوبات تعلم
ـــــم تقســـــیمهم إلـــــى  ـــــدیهم فـــــى الریاضـــــیات وت ترشـــــیح المعلمـــــین بوجـــــود صـــــعوبات ل

) تلمیــــذًا تعلمـــــت بأســــلوب التعلـــــیم  ٣٠ولـــــى (التجریبیــــة األ لمجموعـــــةامجمــــوعتین 
 واتبـــع ،) تلمیـــذًا تعلمـــت باألســـلوب العـــادى ٣٠والمجموعـــة الضـــابطة ( ،المحوســـب

الدراســــة مقیـــــاس  اســــتخدمتو  ،الباحــــث فــــى هــــذه الدراســــة المـــــنهج شــــبه التجریبــــى
 جمـــعالریاضـــیات ( حقـــائق ال اختبـــارو  ،تشـــخیص صـــعوبات الـــتعلم فـــى الریاضـــیات

عـــن فاعلیـــة  راســـةنتـــائج الد وأســـفرت ؛برنـــامج اإلثرائـــى الحاســـوبى وال ،األساســـیة )
البرنـــــامج الحاســـــوبى فـــــى عـــــالج صـــــعوبات تعلـــــم الجمـــــع وفـــــى تحســـــین المفـــــاهیم 

  الریاضیة لدى تالمیذ الصف الثالث اإلبتدائى ذوى صعوبات تعلم الریاضیات.
 ) : ٢٠٠٩اهللا ( عبدالدین  محیىأحمد  دراسة -

الصـعوبات التـي تواجـه طلبـة الصـف الحـادي  لـىع رفالتعـهذه الدراسة إلـى  هدفت
إلــــى أســــباب تلــــك  والتعــــرف ،عشــــر العلمــــي فــــي تعلــــم الهندســــة التحلیلیــــة الفراغیــــة

الباحــث عینــة  واختــار ،ووضــع تصــور مقتــرح لعــالج تلــك الصــعوبات ،الصــعوبات



  بتدائىاإل ثالثالكمبیوتر فى عالج صعوبات تعلم بعض المفاهیم الهندسیة لدى تالمیذ الصف ال استخدامب مقترح برنامج
ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــــ

١٤٦ 

مـــن  تلمیــذةو  تلمیــذا)  ١٥٠حیــث بلغــت عینــة الدراســة ( ،الدراســة بطریقــة عشــوائیة
، ٧٦( لدراسةامجتمع  ) مـن تالمیـذ الصـف الحـادي عشـر العلمـي تلمیـذة ٧٤ تلمیـذًا

مـــن أربعـــة مـــدارس مـــن المـــدارس الحكومیـــة فـــي محافظـــة شـــمال غـــزة فـــي الفصـــل 
الباحـــث فـــى هـــذه الدراســـة  اســـتخدم)، و ٢٠٠٩ –٢٠٠٨األول مـــن العـــام ( يالدراســـ

لـــدى للوقـــوف علـــى الصـــعوبات الحقیقیـــة التـــى توجـــد  وذلـــكالتشخیصـــى  ختبـــاراال
الشخصـــیة مـــع عینـــة مـــن طلبـــة  والمقابلـــة ،الصـــف الحـــادى عشـــر العلمـــى تالمیـــذ

الصــف الحــادى عشــر العلمــى الــذین أنهــوا دراســة وحــدة الهندســة التحلیلیــة الفراغیــة 
ـــــىبالصـــــف الحـــــادى عشـــــر العلمـــــى بغـــــرض التعـــــرف ع وراء  منـــــةاألســـــباب الكا ل

ى بمـــا یتضـــمنه مـــن أیضـــًا البرنـــامج العالجـــ اســـتخدمو  ،صـــعوبات تعلـــم هـــذه الوحـــدة
أنشـــطة ووســــائل تعلیمیـــة وتــــدریبات ؛ وأســـفرت نتــــائج الدراســـة عــــن تحدیـــد أســــباب 
صـــعوبات تعلـــم الهندســـة التـــى یعـــانى منهـــا تالمیـــذ الصـــف الحـــادى عشـــر العلمـــى 

 وعـن ،المدرسي الكتاب وعن ،الدراسیة المادة طبیعة عن مةوالمتمثلة فى أسباب ناج

فاعلیــة البرنــامج  عــنالدراســة أیضــًا  نتــائجســفرت كمــا أ ،نفســه التلمیــذ وعــن ،المعلــم
التدریبى المستخدم فى عالج صعوبات تعلـم الهندسـة التحلیلیـة لـدى تالمیـذ الصـف 

  الحادي عشر العلمي.
  

  ) : Cawley et al., )2009 كاولى وآخرون   دراسة -
 سقیـافـى الهندسـة وال اإلبتدائیـة لمدرسةا لتالمیذهذه الدراسة إلى تقدیم برامج  هدفت

 حجــــــم –الــــــدائرة مســــــاحة–مــــــن خــــــالل الكمبیــــــوتر تتضــــــمن اآلتى(الشــــــكل الهرمــــــى
ووصــــف خیـــارات محتــــوى المنــــاهج  )روطالمخــــ حجـــم–حجــــم األســــطوانة –المكعـــب

للتالمیــذ ذوى صــعوبات تعلــم  مســتوىالمصـممة للســعى وراء نتــائج وأهــداف عالیـة ال
هــر قلــب والتـــى التـــدریب والتعلــیم بطریقــة الحفــظ عـــن ظ وتجنــب ،الهندســة والقیــاس

ــــى تعلــــیم الریاضــــیات فــــى المــــدارس  ــــة  وتكونــــت اإلبتدائیــــةغالبــــًا ماتســــیطر عل عین
ذوى صــعوبات تعلــم الهندســة والقیــاس فــى  تالمیــذمــن ال تلمیــذاً ) ٨٠٠( مــنالدراســة 



  ٢٠١٢) لسنة ١العدد (الرابع المجلد مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٤٧  

تبعالمرحلـــة   اســـتخدمواو  ،البـــاحثون المـــنهج التجریبـــى فـــى هـــذه الدراســـة اإلبتدائیـــة،وإ
ـــــرامج التدریبیـــــ ـــــذ ذوى  اســـــتخدامة بمجموعـــــة مـــــن الب ـــــوتر فـــــى عـــــالج التالمی الكمبی

وحتـى الصـف  األولمن الصـف  اإلبتدائیةصعوبات تعلم الهندسة والقیاس للمرحلة 
 اســـتخدامالبـــرامج التدریبیـــة ب اســـتخدامالثـــامن ؛ وأثبتـــت نتـــائج هـــذه الدراســـة فاعلیـــة 

 رحلـــــةالكمبیـــــوتر فـــــى عـــــالج التالمیـــــذ ذوى صـــــعوبات تعلـــــم الهندســـــة والقیـــــاس للم
الدراســـة  نتـــائجاإلبتدائیـــة كلهـــا مـــن الصـــف األول وحتـــى الصـــف الثـــامن وتوصـــلت 

( الخــط المســتقیم  المفــاهیم تعلــمالتالمیــذ ذوى صــعوبات  إكســابضــرورة  إلــىأیضــًا 
 –مفهـوم المسـاحة  –محـیط الـدائرة  -محیط الشكل الهندسى  –الشكل الهندسى  –

مـــن الســـهل إلـــى  أىالســـابق  هـــذه المفـــاهیم بـــنفس الترتیـــب وتقـــَدم ،مفهـــوم الحجـــم)
  الصعب خالل المرحلة اإلبتدائیة.

 ) : ٢٠٠٩إبراهیم السید ( صوفیا دراسة -

إلـى التحقـق مـن فاعلیـة برنـامج لتنمیـة بعـض المفـاهیم الریاضـیة  الدراسة هذه هدفت
 ،بعــض بـــرامج الكمبیـــوتر اســـتخدامصـــعوبات تعلــم الریاضـــیات ب ذوى التالمیـــذلــدى 

 اســـتخدامذوى صـــعوبات تعلـــم الریاضـــیات ب تالمیـــذدة الوالتعــرف علـــى كیفیـــة مســـاع
ذوى صـعوبات تعلـم  تالمیـذوتقـدیم األنشـطة التـى تسـاعد ال ،بعـض بـرامج الكمبیـوتر

 –اإلدخـــــال  – العــــدد -الترتیـــــب  -الریاضــــیات علــــى تنمیـــــة مفــــاهیم ( التصــــنیف 
رحلــة الم تالمیــذمــن  تلمیــذةو  تلمیــذاً )  ٢٠عینــة الدراســة مــن ( تكونــتو  ،المنــاظرة )
تقســیمهم إلــى مجمــوعتین  وتــم ،) ســنوات ٧ – ٦أعمــارهم بــین ( تراوحــت اإلبتدائیــة

 ،) ذكـــور٥مقســمین إلــى ( تالمیـــذ)  ١٠همــا المجموعــة التجریبیـــة : وتكونــت مــن (
) ٥مقســمین إلــى ( تالمیــذ)  ١٠والمجموعــة الضــابطة : وتكونــت مــن ( ،) إنــاث ٥(

، الــذكاء ومســتوى ،ى العمــر الزمنــىولقــد تــم المجانســة بینهمــا فــ ،) إنــاث ٥( ،ذكــور
 ،نمــــو المفـــــاهیم الریاضـــــیة ومســـــتوى ،االجتمـــــاعى واالقتصــــادى لألســـــرة والمســــتوى

تبعـــت  مقیـــاسالدراســـة  اســـتخدمتالباحثـــة المـــنهج التجریبـــى فـــى هـــذه الدراســـة ؛ و  وإ
ثبـات  اختبـارو  ،ذكاء رسم الرجـل اختبارو  ،لألسرة قتصادىالمستوى اإلجتماعى واإل
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نتـائج الدراسـة عـن  وأسـفرت ؛وبرنـامج الكمبیـوتر ،س المفاهیم الریاضـیةومقیا ،العدد
الكمبیـوتر فـى تنمیـة المفـاهیم الریاضـیة المتمثلـة  اسـتخدامالتـدریبى ب نـامجفاعلیة البر 

المنــاظرة " لــدى التالمیــذ  –اإلدخــال  –العــدد  -الترتیــب  –فــى مفــاهیم " التصــنیف 
  ذوى صعوبات تعلم الریاضیات.

 : Kanitkar ( 2010 )كار كانیت دراسة -

إلـــــى الحصـــــول علـــــى معلومـــــات وبیانـــــات مـــــن الخبـــــراء فـــــى  الدراســـــة هـــــذه هـــــدفت
وخبــراء فـــى  ،ومعلمـــى التربیــة الخاصـــة ،المؤسســات التعلیمیــة الصـــغیرة والمتوســطة

وخبـــراء فـــى تصــــمیم البـــرامج التعلیمیـــة الخاصــــة  ،یــــاچالوســـائط المتعـــددة والتكنولـــو
مــــن أجــــل تصــــمیم برنــــامج تعلیمــــى للتالمیــــذ ذوى  مبالتالمیــــذ ذوى صــــعوبات الــــتعل

صــعوبات الــتعلم فــى الریاضـــیات علــى أســاس مبـــادئ تصــمیم الوســائط المتعـــددة ؛ 
) مـن الخبـراء والمتخصصـین مـن بیـنهم ١٠ولقد تم تصـمیم ذلـك البرنـامج علـى یـد (

وأربعــــة مـــــن معلمــــى التربیـــــة   یــــاچثالثــــة خبــــراء فـــــى الوســــائط المتعــــددة والتكنولـــــو
الصــغیرة والمتوســـطة ؛ وأســـفرت  التعلیمیـــةوثالثـــة خبـــراء فــى المؤسســـات  ،الخاصــة

ذوى  التالمیــــذالوســــائط المتعــــددة فــــى عــــالج  اســــتخدام فاعلیــــةعــــن  الدراســــة نتـــائج
  .اإلبتدائیةالمرحلة  تالمیذصعوبات تعلم الریاضیات وبخاصة 

  وتعقیب : خالصة
ضــیات بصــفة عامــة تعــددت الدراســات التــى تناولــت عــالج صــعوبات تعلــم الریا لقــد

والهندســـــة بصـــــفة خاصـــــة وتباینـــــت فـــــى أهـــــدافها ؛ ویمكـــــن تلخـــــیص أهـــــم النتـــــائج 
  المستفادة من هذه الدراسات فیما یلى :

 التــــى تســــاعد فــــى التغلــــب علــــى صــــعوبة تعلــــم  ســــتراتیجیاتبعــــض اإل اســــتخدام
 .تىالریاضیات ومنها : استراتیجیة التنظیم الذا

 تســــاعد فــــى عــــالج أو تخفیــــف بعــــض  بعــــض الفنیــــات الســــلوكیة التــــى اســــتخدام
 األعراض النفسیة المصاحبة لصعوبات تعلم الریاضیات ومنها: التعزیز.
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 فـىالتعلیم القائم على الكمبیـوتر فـى تطـویر مفـاهیم ومهـارات الریاضـیات و  فاعلیة 
موضــوعات ریاضــیة للتالمیــذ ذوى صــعوبات الــتعلم فــى الریاضــیات وعالجهــا  تقــدیم

 .اإلبتدائیةفى المرحلة 

 اســـتخدامالدراســـات الخاصــة بصـــعوبات تعلــم الهندســـة والقیــاس بوجـــه عــام وب قلــة 
 الكمبیوتر فى عالجها بوجه خاص.

 نقــاط الضــعف الشــدید لـــدى التالمیــذ ذوى صــعوبات تعلــم الریاضــیات فـــى  تظهــر
 –المهـارات اإلجرائیـة  –المفـاهیم  -الواقعیـة  المهـاراتالمكونـات الریاضـیة التالیـة ( 

 لمشكالت ).مهارات حل ا

 فــى عــالج صــعوبات تعلــم المفــاهیم الهندســیة المســتخدمة  العملــىالتــدریس  فاعلیــة
 فى الحیاة الیومیة. ستخدامهافى تصمیم النماذج واألشكال الهندسیة ال

 علــى أغلــب التالمیــذ ذوى صــعوبات الــتعلم خــالل الصــفین الثالــث والرابــع  التعــرف
عینــة الدراســة مــن تالمیــذ الصــف الثالــث الحالیــة  دراســة؛ لــذلك إختــارت ال بتــدائىاإل
 .بتدائىاإل

 البــــرامج التدریبیــــة والعالجیــــة المختلفــــة المعــــدة وبخاصــــة التــــى تســــتخدم  اســــتخدام
الكمبیـــوتر للتالمیـــذ ذوى صـــعوبات تعلـــم الریاضـــیات بصـــفة عامـــة والهندســـة بصـــفة 

للتغلـب  اإلبتدائیـةفـى المرحلـة  خاصـة الریاضـیةخاصة ؛ لتنمیة المفـاهیم والمهـارات 
  على نواحى الصعوبة والحد من آثارها فى المراحل التعلیمیة األعلى.

هنــــا نجــــد قصــــور فــــى اإلهتمــــام بصــــعوبات تعلــــم الهندســــة فــــى المرحلــــة  ومــــن
فـى  اسـتخدمتتسـعى الدراسـة لإلسـتفادة مـن األدوات المتنوعـة التـى  لذا؛  اإلبتدائیة

ـــم المفـــاهیم الهند تشـــخیصتلـــك الدراســـات فـــى  التصـــور  وضـــعســـیة و صـــعوبات تعل
العالجـــى مـــن أجـــل التصـــدى لهـــذه الصـــعوبات التـــى تواجـــه تالمیـــذ الصـــف الثالـــث 

  على الكمبیوتر. قائمتدریبى  رنامجمن خالل تصمیم ب بتدائىاإل
 یلى عرض تفصیلى للبرنامج التدریبى : وفیما

  البرنامج التدریبى : مصادر
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لتدریس بواسطة الكتب التى تحتوى على برامج كمبیوتریة مثل " كتاب ا -
كتاب " و ،)١٩٨٩( Gross, et al جروس وآخرونالكمبیوتر" تألیف 

 Maherبینیت وماهر ) تألیف ١٩٨٩التالمیذ " ( الكمبیوترالشخصى وتوقعات
 &Bennett،  مراد على عیسى وكتاب " الكمبیوتر وصعوبات التعلم " تألیف

 تكنولوجیا)، وكتاب " تعلیم الكمبیوتر: اكتشاف دمج ال٢٠٠٦( وآخرون
  Shelly, et alشیلى وآخرونالدراسى " تألیف  الرقمیة فى الفصل والوسائط

)،.... باإلضافة إلى مجموعة أخرى من الكتب فى مجال استخدام ٢٠٠٨(
  الكمبیوتر.

الكتب التى تحتوى على إستراتیجیات تربویة یمكن أن یستفاد منها التالمیذ  -
عامة والهندسة بصفة خاصة ذوى صعوبات التعلم فى الریاضیات بصفة 

ومنها: كتاب " طرق تدریس الریاضیات لذوى اإلحتیاجات الخاصة " تألیف 
كتاب " صعوبات التعلم الخصائص و )، ٢٠١٠( محمد مصطفى العبسى

ستراتیجیات التدریس " تألیف   ).٢٠١١( ولیام ن بیندروالتعرف وإ

برامج فى مجال   البحوث والدراسات العربیة واألجنبیة التى إهتمت بإعداد -
صعوبات تعلم االریاضیات بصفة عامة والهندسة بصفة خاصة ؛ وذلك 
 لإلستفادة من هذه الخبرات فى بناء البرنامج الحالى ومن أمثلة هذه الدراسات:

  Sherylشیریل)، ودراسة ٢٠٠٣(  Smith, et alسمیث وآخروندراسة 
سلوى ودراسة )، ٢٠٠٦( إیمان الكاشف ومحمد المرسى)، ودراسة ٢٠٠٦(

 )، ودراسة٢٠٠٩(صوفیا إبراهیم السید ودراسة  )،٢٠٠٨( محمد درویش
 محیى الدین عبد اهللا أحمد، ودراسة )٢٠٠٩(Cawley, et al ن كاولى وآخرو

)٢٠٠٩.(  
  العام للبرنامج : التخطیط
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ومـدة كـل  ،وعـدد جلسـاته ،وفنیاتـه ،یلى عـرض مـوجز لخطـة البرنـامج التـدریبى فیما
، امـــة واإلجرائیــــةوتحدیـــد األهـــداف الع ،التـــى یحتـــوى علیهـــا عاتضـــو والمو  ،جلســـة

  واألسالیب المتبعة فى تنفیذه والفترة الزمنیة له.
 البرنامج : أهداف -

  نوجزها فیما یلى :إجرائیة، أهدافتقسیم أهداف البرنامج إلى هدف عام و  یمكن
 العام : الهدف -

مفـــاهیم الهندســـیة البرنـــامج الحـــالى إلـــى عـــالج صـــعوبات تعلـــم بعـــض ال یســـعى
ذوى صــــعوبات تعلــــم الهندســــة مــــن خــــالل  بتــــدائىلــــدى تالمیــــذ الصــــف الثالــــث اإل

وفقـًا لحاجـات ومتطلبـات  على الكمبیوتر تـم إعـداده وتصـمیمه یعتمدبرنامج تدریبى 
 .تالمیذهذه الفئة من ال

 األهداف اإلجرائیة : -

 البرنامج الحالى إلى تحقیق األهداف اإلجرائیة التالیة : یسعى

 یتعرف التلمیذ على المكعب. أن 

 یالتیتعرف التلمیذ على متوازى المستط أن. 

 ــز التلمیــذ بــین األجــزاء الفرعیــة لألشــكال الهندســیة لیتعــرف علــى األشــكال  أن یمیّ
 المتطابقة.

 یتعرف التلمیذ على المنشور بأنواعه. أن 

 یتعرف التلمیذ على الهرم بأنواعه. أن 

 یتعرف التلمیذ على المخروط أن. 

 یتعرف التلمیذ على الكرة. أن 

 یتعرف التلمیذ على االسطوانة. أن 

 یشارك التلمیذ فى تحلیل وتركیب األشكال الهندسیة مع زمالؤه. أن 

 یتعرف التلمیذ على بعض خواص المكعب من أحـرف ورؤوس وأوجـه وسـطح  أن
 القاعدة.
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 المكعــــب مــــن أحــــرف ورؤوس وأوجــــه وســــطح  خــــواصیــــذكر التلمیــــذ بعــــض  أن
 دة.القاع

 یتعــرف التلمیــذ علــى بعــض خــواص متــوازى المســتطیالت مــن أحــرف ورؤوس  أن
 وأوجه وسطح القاعدة.

 خـــواص متـــوازى المســـتطیالت مـــن أحـــرف ورؤوس وأوجـــه  ضیذكرالتلمیـــذ بعـــ أن
 وسطح القاعدة.

 یتعرف التلمیذ على بعض خواص المنشور من أحرف ورؤوس وأوجـه وسـطح  أن
 القاعدة.

 من أحرف ورؤوس وأوجه وسطح القاعدة. المنشورص یذكرالتلمیذ بعض خوا أن 

 یتعــرف التلمیــذ علــى بعــض خــواص الهــرم مــن أحــرف ورؤوس وأوجــه وســطح  أن
 .ةالقاعد

 یذكرالتلمیذ بعض خواص الهرم من أحرف ورؤوس وأوجه وسطح القاعدة. أن 

 یتعرف التلمیذ على بعض خواص الكرة. أن 

 یذكر التلمیذ بعض خواص الكرة. أن 

 التلمیذ على بعض خواص اإلسطوانة.یتعرف  أن 

 یذكر التلمیذ بعض خواص اإلسطوانة. أن 

 یتعرف التلمیذ على بعض خواص المخروط. أن 

 یذكر التلمیذ بعض خواص المخروط. أن 

 یّحلل التلمیذ المكعب ألجزائه الفرعیة. أن 

 المستطیالت ألجزائه الفرعیة. متوازىالتلمیذ  للیّح  أن 

 ور الثالثى ألجزائه الفرعیة.یّحلل التلمیذ المنش أن 

 الهرم الثالثى ألجزائه الفرعیة. تلمیذیّحلل ال أن 

 یّحلل التلمیذ الهرم الرباعى ألجزائه الفرعیة. أن 

 یرّكب التلمیذ المكعب من أجزائه الفرعیة. أن 
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 یرّكب التلمیذ متوازى المستطیالت من أجزائه الفرعیة. أن 

 أجزائه الفرعیة. یرّكب التلمیذ المنشور الثالثى من أن 

 یرّكب التلمیذ الهرم الثالثى من أجزائه الفرعیة. أن 

 یرّكب التلمیذ الهرم الرباعى من أجزائه الفرعیة. أن 

 یتعرف التلمیذ على الشكلین الهندسیین المتطابقین. أن 

 یربط التلمیذ بین األشكال الهندسیة وأجزائها الفرعیة. أن 

 ن الشكلین الهندسیین المتطابقین.یكمل التلمیذ األجزاء الناقصة م أن 

 یتعرف التلمیذ على الوحدات المربعة الصغیرة المكونة للشبكة التربیعیة. أن 

 یقســــم التلمیــــذ الشــــكل الهندســــى المرســــوم علــــى الشــــبكة التربیعیــــة إلــــى أجــــزاء  أن
 فرعیة.

 یتعــرف التلمیــذ علــى األجــزاء الفرعیــة الناقصــة المكملــة للشــكل الهندســى حتــى  أن
 الشكل الهندسى المعلوم.تطابق 

 یرسم التلمیذ القطعة المستقیمة على الشبكة التربیعیة. أن 

 یرسم التلمیذ المربع على الشبكة التربیعیة. أن 

 یرسم التلمیذ المستطیل على الشبكة التربیعیة. أن 

 یرسم التلمیذ المثلث على الشبكة التربیعیة. أن 

 تلفة.یتعرف التلمیذ على األنماط البصریة المخ أن 

 یحدد التلمیذ العالقة التى تربط بین األشكال داخل النمط البصرى الواحد. أن 

 یرسم التلمیذ األشكال الهندسیة تبعًا ألنماط محددة. أن 

 یتعرف التلمیذ على المسطرة وتدریجها. أن 

 ف التلمیذ على كیفیة القیاس ب أن  المسطرة. استخدامیتعرّ

 المسطرة المدرجة. استخدامقیمة المختلفة بیقیس التلمیذ أطوال القطع المست أن 

 المسطرة. استخدامیرسم التلمیذ القطع المستقیمة المختلفة األطوال ب أن 

 مستقیمتان متقاطعتان فى نقطة. تانیرسم التلمیذ قطع أن 
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 المسطرة. استخدامیرسم التلمیذ المثلث ب أن 

 ف التلمیذ على الزاویة. أن  یتعرّ

 ف التلمیذ على أنو  أن  اع الزاوایا المختلفة.یتعرّ

 ف التلمیذ على المنقلة وتدریجها. أن  یتعرّ

 ف التلمیذ على كیفیة قیاس الزوایا ب أن  المنقلة. استخدامیتعرّ

 المنقلة. استخدامیقیس التلمیذ الزوایا المختلفة ب أن 

 یحدد التلمیذ أنواع الزوایا المختلفة. أن 

 لحادةا –القائمة  –المنفرجة  –المستقیمة ایا المختلفة (یرسم التلمیذ الزو  أن .( 

 یستخدم التلمیذ المنقلة والمسطرة فى رسم الزوایا المختلفة. أن 

 یطبق التلمیذ ماتعلمه عن مفهوم القیاس فى مواقف حیاتیة مختلفة. أن 

 یشعر التلمیذ بأهمیة المقاییس فى حیاته الیومیة. أن 

 بیوتر.الكم استخدامینمى لدى التلمیذ إتجاه إیجابى نحو  أن 

 التالمیذ مهارات التواصل الجید مع األقران. بأن یكس 

 التالمیذ قواعد العمل داخل المجموعات. أن یكسب 

  التى یقوم علیها البرنامج : األسس
  :التى تمت مراعاتها أثناء إعداده البرنامج الحالى إلى مجموعة من األسس یستند

 العامة : األسس -

 –وبات تعلـــم المفـــاهیم الهندســـیة (القیـــاس عـــالج صـــع البرنـــامج الحـــالى علـــى یركـــز
ــــك مــــن خــــالل  –رســــم األشــــكال الهندســــیة  التعــــرف علــــى األشــــكال الهندســــیة )وذل

مجموعة من التدریبات المتنوعـة المقدمـة بواسـطة الكمبیـوترالتى تتناسـب مـع طبیعـة 
 هذه المرحلة.

 النفسیة والتربویة : األسس -

التـدریبى متمشـیًا مـع األهـداف التربویـة مراعـاة أن یكـون الهـدف مـن البرنـامج  تم لقد
 العامة والتى من أهمها:
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 ذوى  تالمیـذیراعى البرنامج طبیعـة المفـاهیم المقدمـة وخصـائص وحاجـات ال أن
 صعوبات تعلم بعض المفاهیم الهندسیة.

 الثقة بنفسه. تلمیذال إعطاء 

 .طبیعة العینة ومراعاتها عند صیاغة األهداف 

 یقة ومناســـــبة وذات هـــــدف محـــــدد ویســـــتفاد مـــــن تكـــــون المـــــادة المقدمـــــة شـــــ أن
امكانیــات الكمبیــوتر فــى ذلــك لمــا لــه مــن قــدرات فــى مجــال األلــوان واألصــوات 

 وغیرها من المؤثرات الهامة.

 محتوى البرنامج على عینة البحث من خالل الكمبیوتر. عرض 

 ثابة السلوك الجید من جانب الباحثة والكمبیوتر. استخدام  التعزیز وإ

 دد تلـــك المثیـــرات المعروضـــة علـــى الشاشـــة ألن ذلـــك یكـــون أفضـــل یقـــل عـــ أن
 بالنسبة للتالمیذ حیث یعمل على عدم تشتت انتباههم.

 تتناسب اإلجراءات المعروضة مع تلك التى یتم تعلمها فى المدرسة. أن 

 یتضمن البرنامج المستخدم التغذیة الراجعة المناسبة. أن 

 المشتتات فى بیئة المتعلم. تقلیل 

 ألدوات المستخدمة.با تلمیذال ألفة 

 بیئــــة مناســــبة ومكــــان مناســــب مــــن حیــــث اإلضــــاءة والتهویــــة المحیطــــة  تــــوفیر
 بالتلمیذ.

  االجتماعیة : األسس -
 المهارات اإلجتماعیة بـین التالمیـذ مـن خـالل تـدریبهم علـى مجموعـة مـن  تنمیة

 األنشطة.

 وبینــــه وبــــین الفرصــــة للتلمیــــذ للتفاعــــل المتبــــادل بینــــه وبــــین الكمبیــــوتر  إتاحــــة
 زمالؤه.

  اإلداریة : األسس -
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حیــث أن  ،مراعــاة تهیئــة اإلمكانــات اإلداریــة لتخطــیط وتنفیــذ وتقیــیم البرنــامج یتعــیّن
زمـــان ومكـــان ؛ وهـــذا  وتحدیـــد ،البرنـــامج یحتـــاج إلـــى تحدیـــد مســـؤولیات ومســـئولین
شراف ومتابعة لتنسیق الجهود.   یحتاج إلى إدارة وإ

  خدمة فى البرنامج :والفنیات المست اإلستراتیجیات
تنفیذ البرنامج التـدریبى إلـى مجموعـة مـن اإلسـتراتیجیات التـى أثبتـت فاعلیتهـا  یستند

مــع التالمیــذ ذوى صــعوبات تعلــم الریاضــیات بصــفة عامــة والهندســة بصــفة خاصــة 
 الحــواس طریقــةو  ،المباشــر التــدریس طریقــةو  ،المشــكالت حــل طریقــةالمتمثلـة فــى : 

تتمثــــل فــــى الحــــوار  طبیقــــهإلــــى مجموعــــة مــــن الفنیــــات لت المتعــــددة ؛ویســــتند أیضــــاً 
  والنمذجة . ،والتعزیز ،والتغذیة الراجعة ،والمناقشة

ــــامج: ألدواتا ــــى البرن فــــى الدراســــة  المســــتخدمة األدوات تضــــمنت المســــتخدمة ف
اآلتـــى : مجموعـــة مـــن العلـــب مختلفـــة األحجـــام واألطـــوال والخامـــات علـــى  الحالیـــة

تطیالت والمنشــور بأنواعــه والهــرم بأنواعــه والمخــروط شــكل المكعــب ومتــوازى المســ
  واالسطوانة.

مدرجــة  ومســطرة ،مــن المناقــل الصــغیرة ومجموعــة ،جانــب منقلــة خشــبیة كبیــرة إلــى
مختلفـة األشـكال  بطاقـاتومجموعـة مـن ال ،من المساطر الصـغیرة ومجموعة ،كبیرة

  والمقاسات.
 ،ود علــى شــكل اســطوانةوحافظــة نقــ ،والقبعــات ،تضــمنت مجموعــة مــن الكــور كمــا

ـــــة ـــــى شـــــكل مكعـــــب وكالهمـــــا مصـــــنوعتان مـــــن البالســـــتیك ولعب  ،والرســـــومات ،عل
  والسبورة. ،واألكواب ،واللصق ،والزینة ،والورق المقوى ،والمقصات

  مراحل إعداد البرنامج:
ــــى  ــــه إل ــــم تحویل ــــامج وتحكیمــــه مــــن قبــــل المحكمــــین ت ــــامج بعــــد إعــــداد البرن برن

  ى ذلك الخطوات التالیة:ف ینكمبیوتر وقد اتبع الباحث
لكـــل صـــعوبة وتضـــمن:عنوان الصـــعوبة، أهـــدافها، إجـــراءات  كتابـــة الســـیناریو -

 .عالجها عن طریق األمثلة، واألنشطة اإلثرائیة، والتقویم
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: بعـد اإلنتهـاء مـن كتابـة السـیناریو تـم تصـمیم إطـارات تصمیم إطارات البرنـامج -
 وقـــــد صـــــمم صـــــعوبة،البرنـــــامج بحیـــــث یـــــتم فیهـــــا عـــــرض المحتـــــوى العلمـــــى لل

 السیناریو بحیث یشتمل على خمس خانات وهى:

 :ولقطات الفیدیو ،والصور ،ویتناول الرسوم الجانب المرئى. 

  وصـــف إطـــارات الشاشـــة ویـــتم فیـــه الوصـــف العـــام للشاشـــة مـــن حیـــث لـــون
 .الخلفیة وطریقة اإلنتقال بین اإلطارات

 :رویختص بالصور الثابتة والمتحركة ووصف تلك الصو  الصور. 

 ویختص بالنصوص المكتوبة والمقروءة كما یختص بالموسیقىالصوت :. 

 ویشتمل على مدة العرض لكل شاشة على حدةمدة العرض :. 

وتتضــمن هـذه المرحلـة البـرامج المســتخدمة فـى البحـث الحــالى إنتـاج البرنـامج:  -
 وهى:

  :واستخدم فى ذلك برنامج كتابة النصوص وتنسیقهاWord XP 2007.  
 ومات والحركة من خالل الفالشات التعلیمیة.إدخال الرس 

  برامجVisual Basic  .المستخدمة فى عرض محتوى البرنامج  
  وخطوات تنفیذ البرنامج التدریبى: مراحل
  تنفیذ البرنامج التدریبى الحالى من خالل ثالث مراحل أساسیة هى : یتم

 التمهیدیة :  المرحلة 

  خالل هذه المرحلة التالى : یتم
 قیــاس تشــخیص صــعوبات تعلــم بعــض المفــاهیم الهندســیة لــدى تالمیــذ م تطبیــق

تعلــم  وباتوتطبیــق اســتبانة تحدیــد التالمیــذ ذوى صــع ،بتــدائىالصـف الثالــث اإل
 بعض المفاهیم الهندسیة على مجموعة كبیرة من التالمیذ.

 تالمیـــذ الصـــف  الدراســـة عینـــة تالمیـــذخـــالل ذلـــك التطبیـــق یـــتم تحدیـــد  ومـــن )
ویـتم تقسـیمهم  ،ذوى صعوبات تعلم بعض المفاهیم الهندسـیة ) ئىاالثالث اإلبتد
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 ،إلـــى مجمـــوعتین المجموعـــة التجریبیـــة وهـــى التـــى تتعـــرض للبرنـــامج التـــدریبى
 واألخرى المجموعة الضابطة وهى التتعرض للبرنامج التدریبى.

 ـــة التمهیدیـــة أیضـــًا تعـــارف بـــین التالمیـــذ والباحـــث والتالمیـــذ  یـــتم خـــالل المرحل
الكمبیـــوتر الـــذى ســـوف  جهـــازیتعـــرف التالمیـــذ علـــى  كمـــا ،الـــبعضوبعضـــهم 

 ،وأن یــألف كــل تلمیــذ مكــان تطبیــق البرنــامج ،طــوال فتــرة البرنــامج ونهیســتخدم
عطائه فكرة عن الهدف من البرنامج وكیفیة تنفیذه.  وإ

 التنفیذ : مرحلة 

ًا عـدا أسـابیع بواقـع ثـالث جلسـات أسـبوعی ةتنفیذ البرنامج على مدى شهر وثالثـ یتم
فضـــًال عـــن جلســـة  -جلســـة التقیـــیم النهـــائى  –األســـبوع األخیـــر بـــه جلســـة واحـــدة 

وتتضــمن كـــل جلســة تحقیـــق  ،البرنـــامج اءمــن إنتهــ شـــهرالمتابعــة التــى تطبـــق بعــد 
تطبیــق  األخیــرة الجلســةمجموعــة أهــداف إجرائیــة مــن أهــداف البرنــامج ؛ وتضــمنت 

ـــة تـــنظم بالمشـــاركة مـــع ال والعـــاملین بالمدرســـة بمناســـبة  یـــذتالمأدوات الدراســـة وحفل
ن البرنـــامج التـــدریبى الحــالى مـــن (  مـــدة ،) جلســـة ٢٠إتمــام التطبیـــق ؛ وبـــذلك یتكــوّ

یتخللها فترات راحة وتتضـمن كـل جلسـة  دقیقة)  ٩٠  - ٤٥الجلسة تتراوح مابین (
  تحقیق مجموعة أهداف إجرائیة من أهداف البرنامج.

 التقییم : مرحلة  
یعتمــد علـــى الكمبیـــوتر  الـــذىتقیــیم فاعلیـــة البرنـــامج التــدریبى هـــذه المرحلــة یـــتم  فــى

عالج صعوبات تعلم المفاهیم الهندسیة لـدى تالمیـذ الصـف الثالـث  فىأثره  ومعرفة
توزیـــع جلســـات البرنـــامج مـــن حیـــث أرقـــام  ) ١رقـــم (  الجـــدول ویوضـــح .بتـــدائىاإل

وزمـــن كـــل  الجلســات وموضـــوع كــل جلســـة وأهــدافها والفنیـــات واألدوات المســتخدمة
  .جلسة

  الجلسات التدریبیة للبرنامج المقترح ملخص )١رقم ( جدول
زمن 
 الجلسة

 المستخدمة األدوات
 الفنیات

 المستخدمة
 الجلسة هدف

 عنوان
 الجلسة

 الجلسة

من الورق  بطاقات ٩٠   الجلسة التعریف القبلى ألدوات الدراسة. طبیقالت  الحوار
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زمن 
 الجلسة

 المستخدمة األدوات
 الفنیات

 المستخدمة
 الجلسة هدف

 عنوان
 الجلسة

 الجلسة

مختلفة األشكال  دقیقة
 –مثلثة  - (مربعة
 ،)ریةدائ –مستطیلة

 وأجهزة كمبیوتر

نة ـلى عیـث عـرف الباحـیتع أن  والمناقشة
 ویكون العالقة المهنیة بینه وبینهم.،الدراسة

 یتعرف التالمیذ عینة الدراسة على  أن
البرنامج التدریبى وكیفیة تشغیل الكمبیوتر 

 وكیفیة التعامل معه.

 یتعرف التالمیذ على اآلثار والنتائج  أن
یهم عندما یشاركون اإلیجابیة التى تعود عل

 بفاعلیة فى جلسات البرنامج.

 المیذ تجاه الهندسةمیول الت تنمیة. 

 بعض المفاهیم والمهارات األساسیة  مراجعة
ذات األهمیة فى تعلیم المفاهیم األساسیة 

موضوع البرنامج قبل البدء الفعلى فى 
 البرنامج التدریبى.

بالبرنامج 
 التدریبى

  األولى
 

٤٥ 
 دقیقة

على شكل  علب
مكعب مصنوعة من 

 -الورق والكارتون 
لعبة على شكل 

مكعب مصنوعة من 
أجهزة  -البالستیك 

 كمبیوتر

الراجعة  التغذیة
المعززات  -

بنوعیها المادى 
 - والمعنوى
الحوار 
 والمناقشة

 یتعرف التلمیذ على المكعب. أن 

 یتعرف التلمیذ على أوجه المكعب. أن 

 لى رؤوس المكعب.یتعرف التلمیذ ع أن 
 یتعرف التلمیذ على أحرف المكعب. أن 

 یذكر التلمیذ بعض خواص المكعب. أن 

 ینمى لدى التلمیذ إتجاه  أن
 إیجابى نحو استخدام الكمبیوتر.

 التعرف
على 

المكعب 
 وخواصه

 الجلسة
 الثانیة
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زمن 
 الجلسة

 المستخدمة األدوات
 الفنیات

 المستخدمة
 الجلسة هدف

 عنوان
 الجلسة

 الجلسة

٤٥ 
  دقیقة

على شكل  علب
متوازى مستطیالت 
مصنوعة من الورق 

أجهزة  -والكارتون 
 تركمبیو 

الراجعة  التغذیة
المعززات  -

بنوعیها المادى 
 - والمعنوى
الحوار 

 لمناقشةوا

 یتعرف التلمیذ على متوازى المستطیالت. أن 

 یتعرف التلمیذ على أوجه متوازى  أن
 المستطیالت.

 یتعرف التلمیذ على رؤوس متوازى  أن
 المستطیالت.

 یتعرف التلمیذ على أحرف متوازى  أن
 المستطیالت.

 لتلمیذ بعض خواص متوازى یذكر ا أن
 المستطیالت.

 یمیّز التلمیذ بین المكعب ومتوازى  أن
 المستطیالت.

 ینمى لدى التلمیذ إتجاه إیجابى نحو  أن
 استخدام الكمبیوتر.

 التعرف
لى ع

متوازى 
المستطیالت 

 وخواصه

 الجلسة
 الثالثة

٦٠ 
  دقیقة

من األشكال  مجموعة
الهندسیة مصنوعة 
من الورق المقوى 

ن والكار  تون تكوّ
المنشور الثالثى 
والمنشور الرباعى 
 -والمنشور الخماسى 
  أجهزة كمبیوتر

  
 

الراجعة  التغذیة
المعززات  -

بنوعیها المادى 
 - والمعنوى
الحوار 
 والمناقشة

 یتعرف التلمیذ على األنواع المختلفة  أن
 للمنشور.

 یتعرف التلمیذ على أوجه المنشور. أن 

 لمنشور.یتعرف التلمیذ على رؤوس ا أن 

 یتعرف التلمیذ على أحرف المنشور. أن 

 یذكر التلمیذ بعض خواص المنشور. أن 
 ینمى لدى التلمیذ إتجاه إیجابى نحو  أن

 استخدام الكمبیوتر.

 التعرف
على 

المنشور 
 وخواصه

 الجلسة
 الرابعة
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زمن 
 الجلسة

 المستخدمة األدوات
 الفنیات

 المستخدمة
 الجلسة هدف

 عنوان
 الجلسة

 الجلسة

٤٥ 
  دقیقة

من األشكال  مجموعة
الهندسیة مصنوعة 
من الورق المقوى 

ن الهرم  والكارتون تكوّ
الثالثى والهرم 
الرباعى والهرم 

أجهزة  -الخماسى 
 كمبیوتر

الراجعة  التغذیة
المعززات  -

بنوعیها المادى 
-والمعنوى

 الحوار
 والمناقشة

 األنواع المختلفة  ىیتعرف التلمیذ عل أن
 للهرم.

 یتعرف التلمیذ على أوجه الهرم. أن 

 یتعرف التلمیذ على رؤوس الهرم. أن 

 رف الهرم.یتعرف التلمیذ على أح أن 

 یذكر التلمیذ بعض خواص الهرم. أن 

 ینمى لدى التلمیذ إتجاه إیجابى نحو  أن
 استخدام الكمبیوتر.

 التعرف
على الهرم 
 وخواصه

 الجلسة
 الخامسة

٤٥ 
  دقیقة

من الكور  مجموعة
 مجموعةواألكواب و 

من القبعات على 
 - شكل مخروط 

حافظة نقود على 
شكل اسطوانة 
مصنوعة من 

أجهزة  -البالستیك 
 كمبیوتر

الراجعة  التغذیة
المعززات  -

بنوعیها المادى 
 - والمعنوى
الحوار 
 والمناقشة

 یتعرف التلمیذ على الكرة وخواصها. أن 

 یتعرف التلمیذ على االسطوانة وخواصها. أن 

 وخواصه. روطیتعرف التلمیذ على المخ أن 

 یذكر التلمیذ بعض خواص الكرة. أن 

 خروط.یذكر التلمیذ بعض خواص الم أن  
 یذكر التلمیذ بعض خواص االسطوانة. أن 

 إیجابى نحو  تجاهینمى لدى التلمیذ إ أن
 استخدام الكمبیوتر.

 التعرف
على 

المخروط 
والكرة 

واالسطوانة 
وخواص 
 كًال منهم

 الجلسة
 السادسة

٦٠ 
  دقیقة

على شكل  علب
مكعب ومتوازى 

  مستطیالت
من الورق  مصنوعة

 –والكارتون 
اللصق  – المقصات

 –الورق المقوى  –

 -النمذجة
  التغذیة الراجعة 

 المعززات
بنوعیها المادى 

 - والمعنوى
الحوار 
 والمناقشة

 التلمیذ المكعب ألجزائه الفرعیة. لیحلّ  أن 

 یحلل التلمیذ متوازى المستطیالت  أن
 ألجزائه الفرعیة.

 لمكعب من أجزائه یرّكب التلمیذ ا أن
 الفرعیة.

 یركب التلمیذ متوازى المستطیالت من  أن
 الفرعیة. أجزائه

 تحلیل
وتركیب 
المكعب 
ومتوازى 
 المستطیالت

 الجلسة
 السابعة
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زمن 
 الجلسة

 المستخدمة األدوات
 الفنیات

 المستخدمة
 الجلسة هدف

 عنوان
 الجلسة

 الجلسة

لعبة على شكل 
مكعب مصنوعة من 

أجهزة  -البالستیك 
 كمبیوتر

 یذكر التلمیذ خواص المكعب. أن 

 یذكر التلمیذ خواص متوازى  أن
 المستطیالت.

 یشارك التلمیذ فى تحلیل وتركیب  أن
 المكعب ومتوازى المستطیالت مع زمالؤه.

 التالمیذ مهارات التواصل الجید مع  إكساب
 األقران.

 التالمیذ قواعد العمل داخل  إكساب
 المجموعات.

٤٥ 
  دقیقة

من األشكال  مجموعة
 وعةالهندسیة مصن

من الورق المقوى 
ن  والكارتون تكوّ

 ىالمنشور الثالث
والرباعى والخماسى 

 اللصق–المقصات  –
 -الورق المقوى  –

 كمبیوترأجهزة 

 -النمذجة
الراجعة  التغذیة

المعززات  -
بنوعیها المادى 

 - والمعنوى
الحوار 
 والمناقشة

 ل التلمیذ المنشور الثالثى. أن  یحّل

 یرّكب التلمیذ المنشور الثالثى. أن 

 یذكر التلمیذ خواص المنشور. أن 

 یشارك التلمیذ فى تحلیل وتركیب  أن
 المنشور الثالثى مع زمالؤه.

 التلمیذ إتجاه إیجابى نحو ینمى لدى  أن
 استخدام الكمبیوتر.

 الجید  اصلالتالمیذ مهارات التو  إكساب
 مع األقران.

 التالمیذ قواعد العمل داخل  إكساب
 المجموعات.

 تحلیل
وتركیب 
المنشور 
 الثالثى

 الجلسة
 الثامنة

٤٥ 
  دقیقة

من األشكال  مجموعة
الهندسیة مصنوعة 
من الورق المقوى 

ن ا لهرم والكارتون تكوّ
الثالثى والهرم 

 -النمذجة
التغذیة الراجعة 

المعززات  -
بنوعیها المادى 

 - والمعنوى

 ل التلمیذ الهرم الثالثى. أن  یحّل
 لیح أن  التلمیذ الهرم الرباعى. ّل

 الثالثى. یرّكب التلمیذ الهرم أن 

 یرّكب التلمیذ الهرم الرباعى. أن 

 خواص الهرم الثالثى. التلمیذیذكر  أن 

 تحلیل
وتركیب 
الهرم 

الثالثى 
والهرم 

 الجلسة
 التاسعة
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زمن 
 الجلسة

 المستخدمة األدوات
 الفنیات

 المستخدمة
 الجلسة هدف

 عنوان
 الجلسة

 الجلسة

الرباعى والهرم 
 –الخماسى 

 قاللص –المقصات 
 -الورق المقوى  –

 رأجهزة كمبیوت

الحوار 
 والمناقشة

 یذكر التلمیذ خواص الهرم الرباعى. أن 

 یشارك التلمیذ فى تحلیل وتركیب الهرم  أن
 الثالثى والرباعى مع زمالؤه.

 ینمى لدى التلمیذ إتجاه إیجابى نحو  أن
 استخدام الكمبیوتر.

 ات التواصل الجید مع التالمیذ مهار  إكساب
 األقران.

 التالمیذ قواعد العمل داخل  إكساب
 المجموعات.

 الرباعى

٥٠ 
  دقیقة

بطاقات من  مجموعة
ن  الورق المقوى تكوّ

أشكال هندسیة 
متطابقة وغیر 

أجهزة  - متطابقة 
 كمبیوتر

الراجعة  التغذیة
المعززات  -

یها المادى بنوع
 - والمعنوى
الحوار 
 والمناقشة

 یتعرف التلمیذ على الشكلین الهندسیین  أن
 المتطابقین.

 یمیز التلمیذ بین األجزاء الفرعیة  أن
لألشكال الهندسیة لیتعرف على األشكال 

 المتطابقة.

 یتعرف التلمیذ على الوحدات المربعة  أن
 المكونة للشبكة التربیعیة. الصغیرة

 لتلمیذ إتجاه إیجابى نحو ینمى لدى ا أن
 استخدام الكمبیوتر.

 التعرف
على 

الشكلین 
الهندسیین 
 المتطابقین

 الجلسة
 العاشرة

٤٥ 
  دقیقة

مدرجة كبیرة  مسطرة
ومجموعة من 
 -المساطر الصغیرة 
 أجهزة كمبیوتر

 -النمذجة
التغذیة الراجعة 

  الحوار –
  -والمناقشة

المعززات 
بنوعیها المادى 

 والمعنوى

 التلمیذ بین األجزاء الفرعیة لألشكال یمیز  أن
 الهندسیة لیتعرف على األشكال المتطابقة.

 یقسم التلمیذ األشكال الهندسیة إلى أجزاء  أن
 فرعیة منها.

 ینمى لدى التلمیذ إتجاه إیجابى نحو  أن
 استخدام الكمبیوتر.

 یتعرف التلمیذ على األجزاء الفرعیة  أن
تطابق  الناقصة المكملة للشكل الهندسى حتى

رسم  إكمال
شكل 

هندسى 
مطابق 
لشكل 
هندسى 
آخر 

مرسومًا 

 الجلسة
الحادیة 
 عشر
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١٦٤ 

زمن 
 الجلسة

 المستخدمة األدوات
 الفنیات

 المستخدمة
 الجلسة هدف

 عنوان
 الجلسة

 الجلسة

 الشكل الهندسى المعلوم.

 یرسم التلمیذ الجزء الناقص فى الشكل  أن
 الهندسى حتى یكون مطابقًا للشكل اآلخر.

على الشبكة 
 التربیعیة

٥٠ 
  دقیقة

مدرجة كبیرة  مسطرة
ومجموعة من 
 -المساطر الصغیرة 

 ة كمبیوترأجهز 

 -النمذجة
التغذیة الراجعة 

المعززات  -
بنوعیها المادى 

 - والمعنوى
الحوار 
 والمناقشة

 یقسم التلمیذ الشكل الهندسى المرسوم  أن
 على الشبكة التربیعیة إلى أجزاء فرعیة.

 التلمیذ عدد الوحدات الموجودة فى  یعد أن
كل جزء فرعى للشكل الهندسى المرسوم 

 ة.على الشبكة التربیعی
 یرسم التلمیذ األجزاء الفرعیة المكونة  أن

 للشكل الهندسى.

 ینمى لدى التلمیذ إتجاه إیجابى نحو  أن
 استخدام الكمبیوتر.

شكل  رسم
هندسى 
مطابق 
لشكل 
هندسى 
آخر 

مرسومًا 
على الشبكة 

 التربیعیة.

 الجلسة
االثنى 
 عشر

٥٥ 
  دقیقة

مدرجة كبیرة  مسطرة
ومجموعة من 
 -المساطر الصغیرة 

 هزة كمبیوترأج

 -النمذجة
الراجعة  التغذیة

المعززات  -
بنوعیها المادى 

 - والمعنوى
الحوار 
 والمناقشة

 یتعرف التلمیذ على الوحدات المربعة  أن
 المكونة للشبكة التربیعیة.

 یرسم التلمیذ القطعة المستقیمة على  أن
 الشبكة التربیعیة.

 یرسم التلمیذ المربع على الشبكة  أن
 التربیعیة.

 یرسم التلمیذ المستطیل على الشبكة  أن
 التربیعیة.

 على الشبكة  مثلثیرسم التلمیذ ال أن
 التربیعیة.

  
القطعة  رسم

المستقیمة 
والمربع 
 یلوالمستط

والمثلث 
على الشبكة 

 التربیعیة

 الجلسة
 الثالثة
 عشر

٤٥ 
  دقیقة

كمبیوتر  أجهزة
مجموعة من 

المربعات والدوائر 
 والمثلثات

الراجعة  التغذیة
المعززات  -

بنوعیها المادى 
 - والمعنوى

 التلمیذ على األنماط البصریة  فیتعر  أن
 المختلفة.

 یحدد التلمیذ العالقة التى تربط بین  أن
 األشكال داخل النمط البصرى الواحد.

  
 التعرف
على 

األنماط 

 الجلسة
الرابعة 
 عشر
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زمن 
 الجلسة

 المستخدمة األدوات
 الفنیات

 المستخدمة
 الجلسة هدف

 عنوان
 الجلسة

 الجلسة

الحوار 
 والمناقشة

 ینمى لدى التلمیذ إتجاه إیجابى نحو  أن
 استخدام الكمبیوتر.

 سیة تبعًا یرسم التلمیذ األشكال الهند أن
 ألنماط محددة.

البصریة 
 ورسمها.

٤٥ 
  دقیقة

مدرجة كبیرة  مسطرة
ومجموعة من 
 -المساطر الصغیرة 
 أجهزة كمبیوتر

الراجعة  التغذیة
المعززات  -

بنوعیها المادى 
 - والمعنوى
 -النمذجة

الحوار 
 والمناقشة

 وتدریجها. یتعرف التلمیذ على المسطرة أن 

 ف التلمیذ على كیفیة القیاس  أن یتعرّ
 باستخدام المسطرة.

 یقیس التلمیذ أطوال القطع المستقیمة  أن
 المختلفة باستخدام المسطرة المدرجة.

 یطبق التلمیذ مفهوم القیاس على مواقف  أن
 حیاتیة.

 ینمى لدى التلمیذ إتجاه إیجابى نحو  أن
 استخدام الكمبیوتر.

 ماتعلمه عن مفهوم القیاس یطبق التلمیذ  أن
 فى مواقف حیاتیة مختلفة.

 یشعر التلمیذ بأهمیة المقاییس فى حیاته  أن
 الیومیة.

طول  قیاس
القطعة 

المستقیمة 
باستخدام 
 المسطرة.

 الجلسة
لخامسة ا

 عشر

٥٥ 
  دقیقة

مدرجة كبیرة  مسطرة
ومجموعة من 
 -المساطر الصغیرة 
 أجهزة كمبیوتر

الراجعة  التغذیة
ات المعزز  -

بنوعیها المادى 
 - والمعنوى
 -النمذجة

الحوار 
 والمناقشة

 یرسم التلمیذ القطع المستقیمة المختلفة  أن
 المسطرة. استخداماألطوال ب

 یرسم التلمیذ قطعتان مستقیمتان  أن
 متقاطعتان فى نقطة.

 المسطرة. استخدامیرسم التلمیذ المثلث ب أن 

 ینمى لدى التلمیذ إتجاه إیجابى نحو  أن
 ام الكمبیوتر.استخد

 یطبق التلمیذ ماتعلمه عن مفهوم القیاس  أن
 فى مواقف حیاتیة مختلفة.

القطعة  رسم
المستقیمة 
والمثلث 

 استخدامب
 المسطرة.

 الجلسة
 السادسة
 عشر
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زمن 
 الجلسة

 المستخدمة األدوات
 الفنیات

 المستخدمة
 الجلسة هدف

 عنوان
 الجلسة

 الجلسة

 یشعر التلمیذ بأهمیة المقاییس فى حیاته  أن
 الیومیة.

٦٠ 
  دقیقة

 –خشبیة كبیرة  منقلة
مجموعة من المناقل 

ة أجهز  -الصغیرة 
 كمبیوتر

الراجعة  التغذیة
المعززات  -

بنوعیها المادى 
 - والمعنوى
 -النمذجة

الحوار 
 والمناقشة

 ف التلمیذ على الزاویة. أن  یتعرّ

 ف التلمیذ على أنواع الزاوایا  أن یتعرّ
 المختلفة.

 ف التلمیذ على المنقلة وتدریجها. أن  یتعرّ

 ف التلمیذ على كیفیة قیاس الزوایا  أن یتعرّ
 المنقلة.باستخدام 

 یقیس التلمیذ الزوایا المختلفة باستخدام  أن
 المنقلة.

 یحدد التلمیذ أنواع الزوایا المختلفة. أن 

 ینمى لدى التلمیذ إتجاه إیجابى نحو  أن
 استخدام الكمبیوتر.

 یطبق التلمیذ ماتعلمه عن مفهوم القیاس  أن
 فى مواقف حیاتیة مختلفة.

 قیاس
الزوایا 

باستخدام 
المنقلة 
 وتحدید
 نوعها.

 الجلسة
السابعة 

 عشر

٦٠ 
  دقیقة

منقلة  – المساطر
 –خشبیة كبیرة 

مجموعة من المناقل 
أجهزة -الصغیرة 

 كمبیوتر

الراجعة  التغذیة
المعززات  -

بنوعیها المادى 
 - والمعنوى

الحوار -النمذجة
 والمناقشة

 یرسم التلمیذ الزوایا المختلفة (المستقیمة،  أن
 ).دةالحاو  ،القائمةو  ،المنفرجةو 
 یستخدم التلمیذ المنقلة والمسطرة فى رسم  أن

 الزوایا المختلفة.

 ینمى لدى التلمیذ إتجاه إیجابى نحو  أن
 استخدام الكمبیوتر.

الزوایا  رسم
المختلفة 
بمعلومیة 
 قیاسها.

 الجلسة
الثامنة 

 عشر

٦٠ 
 المناقل – المساطر  دقیقة

 المعززات
بنوعیها المادى 

 دوات.البعدى لأل التطبیق 

 أن  ُ م تأثیر البرنامج ی  التالمیذ. علىقیّ

 الجلسة
الختامیة 

 الجلسة
التاسعة 
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زمن 
 الجلسة

 المستخدمة األدوات
 الفنیات

 المستخدمة
 الجلسة هدف

 عنوان
 الجلسة

 الجلسة

ماحققه التالمیذ من  على الباحثةتتعرف  أن  والمعنوى
 أوجه استفادة.

(التقییم 
 النهائى)

 عشر

٩٠ 
  دقیقة

 –كمبیوتر  جهاز
 - المناقل  –المساطر

 - سماعات كبیرة 
 بعض الزینة والهدایا

 المعززات
بنوعیها المادى 

 والمعنوى

 من  شهرأدوات الدراسة بعد فترة  تطبیق
 انتهاء تطبیق البرنامج.

 وقت ممتع مع التالمیذ بمناسبة إتمام  قضاء
 جلسات البرنامج.

 الشكر لكل من أسهم فى فعالیات  توجیه
 البرنامج.

 جلسة
 المتابعة

 الجلسة
 العشرون

  بعض جلسات البرنامج : وصف
 : ثانیةال الجلسة -

  على المكعب وخواصه. التعرفالجلسة :  عنوان
  الجلسة : أهداف

  : یتوقع فى نهایة الجلسة أن یكون التلمیذ قادرًا على أن
 .یتعرف التلمیذ على المكعب 

 .یتعرف التلمیذ على أوجه المكعب 

  رؤوس المكعب. علىیتعرف التلمیذ 

 .یتعرف التلمیذ على أحرف المكعب 

 .یذكر التلمیذ بعض خواص المكعب 

 لمیذ إتجاه إیجابى نحو استخدام الكمبیوتر.ینمى لدى الت  
  دقیقة. ٤٥الجلسة :  زمن
 -المعـــززات بنوعیهـــا المـــادى والمعنـــوى -الراجعـــة  التغذیـــةالمســـتخدمة :  الفنیـــات

  الحوار والمناقشة.



  بتدائىاإل ثالثالكمبیوتر فى عالج صعوبات تعلم بعض المفاهیم الهندسیة لدى تالمیذ الصف ال استخدامب مقترح برنامج
ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــــ

١٦٨ 

 -علــب علــى شــكل مكعــب مصــنوعة مــن الــورق والكــارتون  المســتخدمة : دواتاأل
  أجهزة كمبیوتر. - لعبة على شكل مكعب مصنوعة من البالستیك

علـى الحضـور  واوشـكر  ،ورحبـت بهـم ،عینـة الدراسـة استقبلتالجلسة : محتوى
  معهم عن موضوع الجلسة الحالیة. تم التحدثواإللتزام بالموعد ثم 

  ُالشــریحة األولــى مــن المفهــوم فــى برنــامج الكمبیــوتر للتعــرف أوًال علــى  عــرضت
مــاذا یمثــل الشــكل الــذى  رىتــ " التالمیــذالكمبیــوتر ســؤال  یوجــهوفیــه  ،المكعــب

كـل الكمبیـوتر  یلـونأمامك ؟ ثم یترك للتلمیذ الفرصـة للتفكیـر فـى اإلجابـة ؛ ثـم 
التالمیـذ ذكـر شـكل كـل وجـه  مـنوجه من أوجه المكعب بلون مختلـف ویطلـب 

علــى المكعــب فــى النهایــة بأنــه  یتعرفــوا؛ لكــى  الشاشــةملــون یظهرأمــامهم علــى 
 ن ستة مربعات.الشكل الهندسى الذى یتكون م

  ُ األشــكال التــى علــى  مــن العینیــةانتبــاه التالمیــذ بعــرض بعــض النمــاذج  جــذبی
علــــى  ملهــــم انظــــروا معــــى إلــــى األشــــكال التــــى أمــــامك وتقــــول اتشــــكل مكعبــــ

ضـع األشـكال فـى مسـتوى رؤیـة التالمیـذ ؛ حتـى یتعـرف مـن و حیث ت ،ةالمنضد
 .المكعبخاللها أیضًا التالمیذ على 

 تغذیـة راجعـة  تقـدیملمیذ الناجحة بمعززات مادیة ومعنویة مـع استجابة الت تعزیز
 تصحیحیة مناسبة.

 التالمیــذ إلــى الشــرائح التالیــة مــن البرنــامج حتــى یتعرفــوا علــى خــواص  نتقــلی ثــم
المكعـــب مـــن أوجـــه وأحـــرف ورءوس ؛ وفیـــه یّعـــد التالمیـــذ مـــع الكمبیـــوتر عـــدد 

 األوجه واألحرف والرءوس.

 ثـــم  ُ وخواصـــه مـــن  مكعـــبحتـــى یتعـــرف بنفســـه علـــى ال قـــّدم لكـــل تلمیـــذ مكعـــبی
، مادى والمعنـوى المناسـب لكـٍل مـنهممع تقدیم التعزیز ال ،أحرف وأوجه ورءوس

 المناسبة. جعةوالتغذیة الرا

 ثــم  ُ مــع إعطــاء  ،قــدم للتالمیــذ األنشــطة اإلثرائیــة مــن خــالل برنــامج الكمبیــوتری
 على األنشطة اإلثرائیة. لإلجابةفرصة للتالمیذ 
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 التــدریبات الخاصــة بالمكعــب والتــى  یتبعهــاإلنتهــاء مــن األنشــطة اإلثرائیــة ا بعــد
 ومــن ،لتــدریباتا علــىتتضــمن التغذیــة الراجعــة التــى تقــدم للتلمیــذ عقــب إجابتــه 

علـى  ذوفـى حالـة حصـول التلمیـ ،مـدى اسـتیعاب التلمیـذ للمفهـوم یتضحخاللها 
 هحتــــى یتقنــــ% فإنــــه یقــــوم بإعــــادة  دراســــة المفهــــوم مــــرة أخــــرى ٨٠أقــــل مــــن 

ــــداً  ــــى مــــن ،جی ذا حصــــل التلمیــــذ علــــى نســــبة أعل % فإنــــه ینتقــــل لدراســــة ٨٠وإ
 الشریحة التالیة.

 التلمیـــذوالكمبیـــوتروبین  التلمیـــذ: اتســـمت الجلســـة بالتفاعـــل بـــین تقیـــیم الجلســـة 
والباحثة وما تقدمه له مـن أدوات، واسـتمتاعهم بأنشـطة الجلسـة، ممـا أسـهم فـى 

 تحقیق أهداف الجلسة.
 

 : الثالثة ةالجلس -

  المستطیالت وخواصه. متوازىعلى  التعرفالجلسة :  عنوان
  الجلسة : أهداف

  : یتوقع فى نهایة الجلسة أن یكون التلمیذ قادرًا على أن
 .یتعرف التلمیذ على متوازى المستطیالت 

 .یتعرف التلمیذ على أوجه متوازى المستطیالت 

 .یتعرف التلمیذ على رؤوس متوازى المستطیالت 

 عرف التلمیذ على أحرف متوازى المستطیالت.یت 

 .یذكر التلمیذ بعض خواص متوازى المستطیالت 

 .زالتالمیذ بین المكعب ومتوازى المستطیالت  یمیّ

 .ینمى لدى التلمیذ إتجاه إیجابى نحو استخدام الكمبیوتر  
  دقیقة. ٤٥ الجلسة : زمن

 -المـــادى والمعنـــوى المعـــززات بنوعیهـــا -الراجعـــة  التغذیـــةالمســـتخدمة :  الفنیـــات
  الحوار والمناقشة.



  بتدائىاإل ثالثالكمبیوتر فى عالج صعوبات تعلم بعض المفاهیم الهندسیة لدى تالمیذ الصف ال استخدامب مقترح برنامج
ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــــ

١٧٠ 

علــب علــى شــكل متــوازى مســتطیالت مصــنوعة مــن الــورق  المســتخدمة : دواتاأل
  أجهزة كمبیوتر. -والكارتون 

  الجلسة : محتوى
علـى الحضـور واإللتـزام بالموعـد ثـم  واوشـكر  ،ورحبـت بهـم ،نة الدراسةعی استقبلت
  معهم عن موضوع الجلسة الحالیة. تم التحدث

  ُمتــوازىالكمبیــوتر للتعـرف علــى  جالشــریحة األولـى مــن المفهــوم فـى برنــام عـرضت 
مــاذا یمثــل الشــكل الــذى  رىوفیــه یوجــه الكمبیــوتر ســؤال للتالمیــذ " تــ ،المســتطیالت

كــل وجــه مــن أوجــه  الكمبیــوتر ثــم یلــون ،أمامــك ؟ ثــم یتــرك للتلمیــذ الفرصــة للتفكیــر
میــذ ذكــر شـكل كــل وجــه ملــون المســتطیالت بلــون مختلــف ویطلـب مــن التال متـوازى

المسـتطیالت فـى النهایـة بأنـه  متوازىیتعرفوا على  لكى ،یظهر أمامهم على الشاشة
 .مستطیالتالشكل الهندسى الذى یتكون من ستة 

  ُ التـى علـى شـكل  شـكالانتباه التالمیذ بعرض بعض النماذج العینیة مـن األ جذبی
كم علــــى ألشــــكال التــــى أمــــامالمســــتطیالت وتقــــول لهــــم انظــــروا معـــى إلــــى ا متـــوازى

یتعـــرف مـــن  تـــىرؤیـــة التالمیـــذ ؛ ح توىاألشـــكال فـــى مســـ ضـــعو حیـــث ت ،المنضـــدة
مـع ذكـر أمثلـة مختلفـة مـن الواقـع  ،المسـتطیالت متـوازىخاللها أیضًا التالمیذ على 

 الخارجى. 

 تغذیة راجعة وتعزیز مناسب للتلمیذ. تقدیم 

 رنـــامج حتـــى یتعرفـــوا علـــى خـــواص التالمیـــذ إلـــى الشـــرائح التالیـــة مـــن الب نتقـــلی ثـــم
أوجــه وأحــرف ورءوس ؛ وفیــه یّعــد التالمیــذ مــع الكمبیــوتر  مــنمتــوازى المســتطیالت 

 واألحرف والرءوس. وجهعدد األ

 ثم  ُ  متـوازىیتعـرف بنفسـه علـى  حتـىمسـتطیالت  وتناقشـه  متـوازىقّدم لكل تلمیذ ی
لمـــــادى مـــــع تقـــــدیم التعزیـــــز ا ،المســـــتطیالت وخواصـــــه مـــــن أحـــــرف وأوجـــــه ورءوس

 والمعنوى المناسب لكٍل منهم.



  ٢٠١٢) لسنة ١العدد (الرابع المجلد مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٧١  

 ثـــم  ُ مـــع إعطـــاء  ،قـــدم للتالمیـــذ األنشـــطة اإلثرائیـــة مـــن خـــالل برنـــامج الكمبیـــوتری
 له. وتقدیم التغذیة الراجعة المناسبةفرصة للتالمیذ لإلجابة على األنشطة اإلثرائیة 

 یتبعهـــــــا التـــــــدریبات الخاصـــــــة بمتـــــــوازى  ائیـــــــةاإلنتهـــــــاء مـــــــن األنشـــــــطة اإلثر  بعـــــــد
عقــب إجابتــه علــى  تلمیــذتقــدم لل التــىطیالت والتــى تتضــمن التغذیــة الراجعــة المســت

ومـن خاللهـا یتضـح مـدى اسـتیعاب التلمیـذ  ،التدریبات فى البرنامج التـدریبى الحـالى
% فإنــه یقــوم بإعــادة  دراســة ٨٠حالــة حصــول التلمیــذ علــى أقــل مــن  ىوفــ ،للمفهــوم

ذا حصل ا ،المفهوم مرة أخرى حتى یتقنه جیداً  % ٨٠لتلمیذ على نسـبة أعلـى مـن وإ
 فإنه ینتقل لدراسة الشریحة التالیة.

التلمیــــذ والكمبیــــوتر وبــــین  التلمیــــذ: اتســــمت الجلســــة بالتفاعــــل بــــین تقیــــیم الجلســــة
واسـتمتاعهم بأنشــطة  والباحثـة ومـا تقدمـه لـه مــن أدوات خـالل اإلجـراءات المختلفـة،

لــتعلم األهـــداف المتضــمنة فـــى  وبالتــالى لـــم یســتغرق التالمیـــذ وقتــًا طـــویالً الجلســة، 
 .الجلسة

 : رابعةال الجلسة -

  وخواصه. نشورعلى الم التعرفالجلسة :  عنوان
  الجلسة : أهداف

 : یتوقع فى نهایة الجلسة أن یكون التلمیذ قادرًا على أن

 .یتعرف التلمیذ على األنواع المختلفة للمنشور 

 .یتعرف التلمیذ على أوجه المنشور 

 ى رؤوس المنشور.یتعرف التلمیذ عل 

 .یتعرف التلمیذ على أحرف المنشور 

 .یذكر التلمیذ بعض خواص المنشور 

 .ینمى لدى التلمیذ إتجاه إیجابى نحو استخدام الكمبیوتر  
  دقیقة. ٦٠الجلسة :  زمن



  بتدائىاإل ثالثالكمبیوتر فى عالج صعوبات تعلم بعض المفاهیم الهندسیة لدى تالمیذ الصف ال استخدامب مقترح برنامج
ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــــ

١٧٢ 

 -المعـــززات بنوعیهـــا المـــادى والمعنـــوى -الراجعـــة  التغذیـــةالمســـتخدمة :  الفنیـــات
  الحوار والمناقشة.

من األشكال الهندسیة مصـنوعة مـن الـورق المقـوى  مجموعة ستخدمة :الم دواتاأل
ن المنشـــور الثالثـــى والمنشـــورالرباعى والمنشـــور الخماســـى  أجهـــزة  -والكـــارتون تكـــوّ

  كمبیوتر.
  الجلسة : محتوى
تـم على الحضور واإللتزام بالموعد ثـم  واوشكر  ،ورحبت بهم ،عینة الدراسة استقبلت
  سة الحالیة.معهم عن موضوع الجل التحدث

  ُالشـــریحة األولـــى مـــن المفهـــوم فـــى برنـــامج الكمبیـــوتر للتعـــرف أوًال علـــى  عـــرضت
 شـكالاأل مثـلالكمبیـوتر سـؤال للتالمیـذ " تـرى مـاذا ت جـهوفیـه یو  ،وأنواعه المنشور

ویطلـب مـن  ثم یترك للتلمیـذ الفرصـة للتفكیـر أمامك ؟ التى)  ٣(  ،) ٢(  ،) ١( 
أن  فنجــدالجانبیــة وقاعــدتى كــل شــكل علــى حــده   ماتمثلــه األوجــه كــرالتالمیــذ ذ

فـى عـدد األوجـه  وتختلـفاألوجه الجانبیة لألشكال الثالثة عبـارة عـن مسـتطیالت 
قاعـدتى كــل شـكل فــى عـدد األضــالع  فالجانبیـة المســتطیلة لكـل شــكل كمـا تختلــ

الشــكل الــذى یتكــون مــن  بأنــهیتعرفــوا علــى  المنشــور الثالثــى  وبهــذالكــل مــنهم ؛ 
أوجـــه جانبیـــة مســـتطیلة وقاعدتـــه علـــى شـــكل مثلـــث أى تتكـــون مـــن ثالثـــة ثالثـــة 

 تطیلةأوجــه جانبیــة مســ ةالربــاعى الــذى یتكــون مــن أربعــ المنشــور علــىو  ،أضــالع
 المنشــورعلــى  أیضــاً مــن أربعــة أضــالع و  تكــونوقاعدتــه علــى شــكل ربــاعى أى ت
أوجـــه جانبیـــة مســـتطیلة وقاعدتـــه علـــى شـــكل  ةالخماســـى الـــذى یتكـــون مـــن خمســـ

 من خمسة أضالع. ونماسى أى تتكخ

  ُ مـن الـورق المقـوى  المصـنوعةانتباه التالمیذ بعرض بعض النماذج العینیـة  جذبی
ن األشــــــــكال التالیــــــــة  والمنشــــــــور الربــــــــاعى  ،الثالثــــــــى المنشــــــــوروالكــــــــارتون تكــــــــوّ

لهــــم انظــــروا معــــى إلــــى األشــــكال التــــى أمــــامكم علــــى  وتقــــول ،والمنشورالخماســــى



  ٢٠١٢) لسنة ١العدد (الرابع المجلد مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٧٣  

ال فــى مســتوى رؤیــة التالمیــذ ؛ حتــى یتعــرف مــن األشــك ضــعو حیــث ت ،المنضــدة
 الثالثة للمنشور. األنواعخاللها أیضًا التالمیذ على 

 استجابة التلمیذ الناجحة بمعززات مادیة ومعنویة. تعزیز 

 البرنـامج حتـى یتعرفـوا علـى خـواص كـٍل  ننتقل التالمیذ إلى الشـرائح التالیـة مـی ثم
 األوجــــهالمنشــــور الخماســــى مــــن حیــــث مــــن المنشــــور الثالثــــى والمنشــــورالرباعى و 

عـــدد  یـــوترالتالمیـــذ مـــع الكمب یّعـــد أیضـــاً وفیـــه  ؛مـــنهم  لكـــلٍ  الـــرءوسو  األحـــرفو 
 األوجه واألحرف والرءوس للمنشور بأنواعه الثالثة.

 نـوع  كـللكـل تلمیـذ حتـى یتعـرف بنفسـه علـى الثالثة للمنشور  األنواع یتم تقدیم ثم
ــــىو  تقــــدیم التعزیزالمــــادى والمعنــــوى  مــــعخواصــــه مــــن أحــــرف وأوجــــه ورءوس  عل

 المناسب لكٍل منهم.

 ثـــم  ُ مـــع إعطـــاء  ،قـــدم للتالمیـــذ األنشـــطة اإلثرائیـــة مـــن خـــالل برنـــامج الكمبیـــوتری
 فرصة للتالمیذ لإلجابة على األنشطة اإلثرائیة.

 والتـــى  منشـــوراإلنتهـــاء مـــن األنشـــطة اإلثرائیـــة یتبعهـــا التـــدریبات الخاصـــة بال بعـــد
ومـــن  ،التـــى تقـــدم للتلمیـــذ عقـــب إجابتـــه علـــى التـــدریبات عـــةتتضـــمن التغذیـــة الراج

حالـة حصـول التلمیـذ علـى أقـل  فىو ،خاللها یتضح مدى استیعاب التلمیذ للمفهوم
ذا  ،دراســـة المفهـــوم مـــرة أخـــرى حتـــى یتقنـــه جیـــداً   ادة% فإنـــه یقـــوم بإعـــ٨٠مـــن  وإ

 ة.% فإنه ینتقل لدراسة الشریحة التالی٨٠حصل التلمیذ على نسبة أعلى من 

تمكـــن التالمیـــذ مـــن التعـــرف علـــى أنـــواع المنشـــور الثالثـــة وتحدیـــد : تقیـــیم الجلســـة
 خواص كل منهم؛مما یحقق الهدف من الجلسة العالجیة.

 الخامسة : الجلسة -

  وخواصه. هرمعلى ال التعرفالجلسة :  عنوان
  الجلسة : أهداف

  : یتوقع فى نهایة الجلسة أن یكون التلمیذ قادرًا على أن
 تلمیذ على األنواع المختلفة للهرم.یتعرف ال 
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 .یتعرف التلمیذ على أوجه الهرم 

 .یتعرف التلمیذ على رؤوس الهرم 

 .یتعرف التلمیذ على أحرف الهرم 

 .یذكر التلمیذ بعض خواص الهرم 

 .ینمى لدى التلمیذ إتجاه إیجابى نحو استخدام الكمبیوتر  
  دقیقة. ٦٠ الجلسة : زمن

المعــــززات بنوعیهــــا المــــادى والمعنــــوى  -الراجعــــة  التغذیــــة:  المســــتخدمة الفنیــــات
  الحوار والمناقشة.

مجموعة من األشكال الهندسیة مصـنوعة مـن الـورق المقـوى  : المستخدمة دواتاأل
ن الهرم الثالثى والهرم الرباعى والهرم الخماسى  أجهزة كمبیوتر.   والكارتون تكوّ

  الجلسة : محتوى
تـم على الحضور واإللتزام بالموعد ثـم  واوشكر  ،ورحبت بهم ،عینة الدراسة استقبلت
  معهم عن موضوع الجلسة الحالیة. التحدث

  ُالشــریحة األولــى مــن المفهــوم فــى برنــامج الكمبیــوتر للتعــرف أوًال علــى  عــرضت
وفیه یوجه الكمبیـوتر سـؤال للتالمیـذ " تـرى مـاذا تمثـل األشـكال(  ،الهرم وأنواعه

ویطلـــب  ،یتــرك للتلمیــذ الفرصـــة للتفكیــر) التــى أمامــك ؟ ثـــم  ٣(  ،) ٢(  ،) ١
كـل شـكل علـى حـده فنجـد أن  قاعدةمن التالمیذ ذكر ماتمثله األوجه الجانبیة و 

األوجــه الجانبیــة لألشــكال الثالثــة عبــارة عــن مثلثــات وتختلــف فــى عــدد األوجــه 
 وبهــذاكــٍل مــنهم ؛  دةفــى شــكل قاعــ فتختلــ كمــا ؛لكــل شــكل  ثلثــةالجانبیــة الم

الــذى یتكـــون مــن ثالثـــة أوجــه جانبیـــة  الشـــكل بأنــهرم الثالثـــى یتعرفــوا علـــى الهــ
 الهـــرم علـــىو  ،وقاعدتـــه علــى شـــكل مثلـــث أى تتكــون مـــن ثالثـــة أضــالع مثلثــة

وقاعدتـه علـى شـكل ربـاعى  ثلثـةأوجـه جانبیـة م ةیتكون مـن أربعـ الذىالرباعى 
الخماســى الــذى یتكــون مــن  الهــرمعلــى  أیضــاً و  ،أى تتكــون مــن أربعــة أضــالع
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وقاعدتــه علــى شــكل خماســى أى تتكــون مــن خمســة  ثلثــةجــه جانبیــة مأو  ةخمســ
 أضالع.

  ُ انتبـــاه التالمیـــذ بعـــرض بعـــض النمـــاذج العینیـــة المصـــنوعة مـــن الـــورق  جـــذبی
ن األشــكال التالیــة الهــرم الثالثــى  والهــرم الربــاعى والهــرم ،المقــوى والكــارتون تكــوّ

 ،علــى المنضــدة وتقــول لهــم انظــروا معــى إلــى األشــكال التــى أمــامكم ،الخماســى
ضــع األشــكال فــى مســتوى رؤیــة التالمیــذ ؛ حتــى یتعــرف مــن خاللهــا و حیــث ت

 .هرمأیضًا التالمیذ على األنواع الثالثة لل

 استجابة التلمیذ الناجحة بمعززات مادیة ومعنویة. تعزیز 

 علــى خــواص  االتالمیــذ إلــى الشــرائح التالیــة مــن البرنــامج حتــى یتعرفــو  نتقــلی ثــم
الخماســـى مــــن حیــــث األوجــــه  والهــــرمالربــــاعى  والهــــرملثالثـــى ا الهــــرمكـــٍل مــــن 

واألحــرف والــرءوس لكــٍل مــنهم ؛ وفیــه أیضــًا یّعــد التالمیــذ مــع الكمبیــوتر عــدد 
 األوجه واألحرف والرءوس للهرم بأنواعه الثالثة.

 علـى كـل نـوع  هحتـى یتعـرف بنفسـلكـل تلمیـذ  هـرماألنـواع الثالثـة لل یتم تقدیم ثم
ف وأوجـــه ورءوس مـــع تقـــدیم التعزیزالمـــادى والمعنـــوى وعلـــى خواصـــه مـــن أحـــر 

 المناسب لكٍل منهم.

 ثــم  ُ مــع إعطــاء  ،قــدم للتالمیــذ األنشــطة اإلثرائیــة مــن خــالل برنــامج الكمبیــوتری
 فرصة للتالمیذ لإلجابة على األنشطة اإلثرائیة.

 والتـــى  هرماألنشـــطة اإلثرائیـــة یتبعهـــا التـــدریبات الخاصـــة بـــال اإلنتهـــاء مـــن بعـــد
ومــن  ،ن التغذیــة الراجعــة التــى تقــدم للتلمیــذ عقــب إجابتــه علــى التــدریباتتتضــم

وفـى حالـة حصـول التلمیـذ علـى  ،خاللها یتضح مـدى اسـتیعاب التلمیـذ للمفهـوم
.٨٠أقل من  % فإنه یقوم بإعادة  دراسة المفهوم مرة أخرى حتى یتقنه جیدًا

وتحدیـد خـواص لثالثـة أنـواع الهـرم ا : تمكن التالمیذ من التعرف علـىتقییم الجلسة
 كل منهم؛ مما یحقق الهدف من الجلسة العالجیة.

  : سادسةال الجلسة -



  بتدائىاإل ثالثالكمبیوتر فى عالج صعوبات تعلم بعض المفاهیم الهندسیة لدى تالمیذ الصف ال استخدامب مقترح برنامج
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ـــوان علـــى المخـــروط والكـــرة واإلســـطوانة وخـــواص كـــًال  التعـــرفالجلســـة :  عن
  منهم.

  الجلسة : أهداف
  : یتوقع فى نهایة الجلسة أن یكون التلمیذ قادرًا على أن

 .یتعرف التلمیذ على الكرة وخواصها 

 التلمیذ على االسطوانة وخواصها. یتعرف 

 .یتعرف التلمیذ على المخروط وخواصه 

 .یذكر التلمیذ بعض خواص الكرة 

 .یذكر التلمیذ بعض خواص المخروط 

 .یذكر التلمیذ بعض خواص االسطوانة 

 .ینمى لدى التلمیذ إتجاه إیجابى نحو استخدام الكمبیوتر  
  دقیقة. ٤٥ الجلسة : زمن

 -المعززات بنوعیها المـادى والمعنـوى -الراجعة  لتغذیةاالمستخدمة :  الفنیات
  الحوار والمناقشة.

مــن القبعـــات  مجموعــةمــن الكــور واألكــواب و  مجموعــة المســتخدمة : ألدواتا
 -حافظة نقود على شـكل اسـطوانة مصـنوعة مـن البالسـتیك  -على شكل مخروط 

  أجهزة كمبیوتر.
  الجلسة : محتوى
تـم على الحضور واإللتزام بالموعد ثـم  واوشكر  ،بهمورحبت  ،عینة الدراسة استقبلت
  معهم عن موضوع الجلسة الحالیة. التحدث

  ُالشـــریحة األولـــى مـــن المفهـــوم فـــى برنـــامج الكمبیـــوتر للتعـــرف أوًال علـــى  قـــدمت
وفیـــه یوجـــه الكمبیـــوتر ســـؤال للتالمیـــذ " تـــرى  ؛والكـــرة  ،واالســـطوانة ،المخـــروط

) التــــى أمامــــك ؟ ثــــم یتــــرك للتلمیـــــذ  ٣ ( ،) ٢(  ،) ١مــــاذا تمثــــل األشــــكال ( 
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حتـى  ،شـكل علـى حـده كـل مثلـهویطلـب مـن التالمیـذ ذكـر مای ،الفرصة للتفكیـر
 واالسطوانة. ،والكرة ،المخروط لىیتعرفوا ع

  ُ انتبـــاه التالمیـــذ بعـــرض بعـــض النمـــاذج العینیـــة المصـــنوعة مـــن الـــورق  جـــذبی
نــة ل والبالســتیكالمقــوى والكــارتون   ،: المخــروط التالیــةدســیة الهن ألشــكالوالمكوّ

تــى أمــامكم علــى لهــم انظــروا معــى إلــى األشــكال ال وتقــولواالســطوانة ؛  ،والكـرة
حتــى یتعــرف مــن   ضــع األشــكال فــى مســتوى رؤیــة التالمیــذو حیــث ت ،المنضــدة

 .نةواالسطوا  والكرة ،المخروطخاللها أیضًا التالمیذ على 

  تقــدیم تغذیــة راجعــة  مــعمعنویــة الناجحــة بمعــززات مادیــة و  ذاســتجابة التلمیــتعزیز
 مناسبة.

 نتقــل التالمیــذ إلــى الشــرائح التالیــة مــن البرنــامج حتــى یتعرفــوا علــى خــواص ی ثــم
ألوجه واألحـرف والـرءوس لكـٍل حیث ا منواالسطوانة ،والكرة المخروط،كٍل من 

 .منهم

 لكـــل  واالســـطوانة ،والكـــرة ،: المخـــروطالهندســـیة التالیـــة  األشـــكال ثـــم یـــتم تقـــدیم
 ،واألوجـه حـرفاأل حیـثكـل شـكل مـن  خواصحتى یتعرف بنفسه على  ،میذتل

 مع تقدیم التعزیز المادى والمعنوى المناسب لكٍل منهم. والرءوس

 مـــع إعطـــاء ،قـــدم للتالمیـــذ األنشـــطة اإلثرائیـــة مـــن خـــالل برنـــامج الكمبیوترتُ  ثـــم
 فرصة للتالمیذ لإلجابة على األنشطة اإلثرائیة.

 طة اإلثرائیـــة یتبعهـــا التـــدریبات الخاصـــة بـــالهرم والتـــى اإلنتهـــاء مـــن األنشـــ بعـــد
ومن ،التغذیــة الراجعــة التــى تقــدم للتلمیــذ عقــب إجابتــه  علــى التــدریبات نتتضــم

وفـى حالـة حصـول التلمیـذ علـى  ،خاللها یتضح مـدى اسـتیعاب التلمیـذ للمفهـوم
.٨٠أقل من    % فإنه یقوم بإعادة  دراسة المفهوم مرة أخرى حتى یتقنه جیدًا

  :  تقییم الجلسة
والباحثـة ومـا تقدمـه لـه  التلمیـذوالكمبیوتر وبـین  التلمیذاتسمت الجلسة بالتفاعل بین 

  من أدوات، واستمتاعهم بأنشطة الجلسة، مما أسهم فى تحقیق أهداف الجلسة.
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  المراجع
 : المراجع العربیة : أوالً 
العادیین وذوى الفروق بین التالمیذ ). ١٩٩٥أحمد أحمد عواد ومسعد ربیع ( -

، مجلة مستقبل التربیة العربیة، صعوبات التعلم فى حل المشكالت الریاضیة
 .٥٨ – ٣٣، ص ص ٢، العدد ١المجلد 

). مدى فاعلیة برنامج تدریبى فى عالج ٢٠٠٢أحمد حسن عاشور ( -
 صعوبات التعلم النمائیة. رسالة دكتوراه . كلیة التربیة، جامعة بنها.

صعوبات تعلم الهندسة التحلیلیة ). ٢٠٠٩اهللا (أحمد محیى الدین عبد  -
الفراغیة ووضع تصور مقترح لعالجها لدى طلبة الصف الحادى عشر 

 . رسالة ماجستیر. كلیة التربیة،الجامعة االسالمیة، غزة.العلمى

فاعلیة بعض أسالیب استخدام الكمبیوتر ). ١٩٩١أسامة عثمان الجندى ( -
ل المنخفض وذوى التحصیل المرتفع فى تعلیم كل من تالمیذ ذوى التحصی

 كلیة التربیة، جامعة عین شمس. ،. رسالة دكتوراهفى الریاضیات

التعلم واإلدراك البصرى: تشخیص، ). ٢٠٠٣السید عبد الحمید سلیمان ( -
 . القاهرة: دار الفكر العربى.وعالج

دراسة تشخیصیة عالجیة ألخطاء ). ١٩٩٥السید عبد العزیز عویضة ( -
األول الثانوى فى الهندسة التحلیلیة وعالقتها ببعض  تالمیذ الصف

 . رسالة ماجستیر . كلیة التربیة، جامعة طنطا.المتغیرات

صعوبات التعلم: المشكلة، واألعراض، ). ٢٠٠٣أنور محمد الشرقاوى ( -
، ص ص ٦٣، عدد والخصائص. مجلة علم النفس، الهیئة العامة للكتاب

٣١ – ٦. 

فاعلیة برنامج تدریبى لتنمیة ). ٢٠٠٦سى (إیمان الكاشف، ومحمد المر  -
. المؤتمر الدولى بعض المهارات المعرفیة للتالمیذ ذوى صعوبات التعلم
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) ٢٠٠٦لصعوبات التعلم. قاعة الملك فیصل للمؤتمرات. الریاض (نوفمبر 
 .٢٨ -  ١ص ص  

صعوبات التعلم األكادیمیة لدى تالمیذ وتلمیذات ). ٢٠٠٥بشیر معمریة ( -
. مجلة شبكة العلوم النفسیة ول والثانى من التعلیم االبتدائىالطورین األ 

 .٦٣ -٣٩، ص ص ٨، العدد ٢العصبیة، المجلد 

فاعلیة أنشطة تعلیمیة لتدریس الهندسة ). ٢٠٠٩جلیلة محمود أبو القاسم ( -
. فى تنمیة الحس الهندسى والتحصیل لدى تالمیذ الصف الرابع اإلبتدائى

، ص ص ١٢لیة التربیة، جامعة بنها، المجلد مجلة تربویات الریاضیات، ك
١٥٨ – ١٠٥. 

التدخل المبكر: مقدمة في التربیة ). ١٩٩٨جمال الخطیب، ومنى الحدیدى ( -
ان: دار الفكر للطبع والنشر والتوزیع.الخاصة في الطفولة المبكرة  . عمّ

. استخدامات التكنولوجیا فى التربیة الخاصة). ٢٠٠٥جمال الخطیب ( -
ان: دار   وائل للنشر والتوزیع.عمّ

. القاهرة: صعوبات تعلم الریاضیات: الدیسكلكولیا). ٢٠٠٦خالد السید زیادة ( -
 ایتراك للطبع والنشر.

دین ر. سبتزر (ترجمة)  نجم الدین على مردان و شاكر نصیف لطیف  -
. ط تكوین المفاهیم والتعلم فى مرحلة الطفولة المبكرة). ٢٠٠٤العبیدى (

 الفالح للنشر والتوزیع.. الكویت: مكتبة ٢

صعوبات تعلم الهندسة لدى طلبة الصف الثالث ). ٢٠٠١رلى یوسف فهد ( -
اإلعدادى فى البحرین وتفسیرها فى ضوء مستویات فان هیل للتفكیر 

، كلیة التربیة، ٢، العدد ٢. مجلة العلوم التربویة والنفسیة، المجلد الهندسى
 .١٧٨ - ١٧٦جامعة البحرین، ص ص 

أثر استخدام التعلم النشط فى تحصیل بعض ). ٢٠٠٩ة مّداح (سامیة صدق -
المفاهیم الهندسیة واالتجاه نحو الریاضیات لدى تلمیذات الصف الخامس 
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. مجلة دراسات فى المناهج واإلشراف التربوى، اإلبتدائى بمدینة مكة المكرمة
 .١٠٧ – ١٨، ص ص ١، العدد ١المجلد 

نامج تدریبى قائم على التعلم فعالیة بر ). ٢٠٠٨سلوى محمد درویش ( -
بمساعدة الكمبیوتر فى عالج صعوبات التعلم فى الریاضیات لدى تالمیذ 

 . رسالة دكتوراة . كلیة التربیة، جامعة المنوفیة.المرحلة اإلبتدائیة

استراتیجیة مقترحة ). ١٩٩٨شعبان حنفى شعبان، السید محمد عبد المجید ( -
مهارات االجتماعیة ألطفال الریاض لتنمیة بعض المفاهیم الهندسیة وال

، ٨. مجلة كلیة التربیة، جامعة المنصورة، العدد بإستخدام خامات البیئة
 .٥٤ – ٢٢، ص ص ١الجزء 

أثر برنامج تدریبى لذوى صعوبات التعلم فى ). ٢٠٠١صفاء محمد بحیرى ( -
. رسالة دكتوراة . معهد مجال الریاضیات فى ضوء نظریة تجهیز المعلومات

 سات والبحوث التربویة، جامعة القاهرة.الدرا

برنامج لتنمیة بعض المفاهیم الریاضیة ). ٢٠٠٩صوفیا إبراهیم السید ( -
. رسالة لدى ذوى صعوبات التعلم باستخدام بعض برامج الكمبیوتر

 ماجیستیر. معهد الدراسات العلیا للطفولة، جامعة عین شمس.

اتیجیات التنظیم الذاتى أثر استخدام استر ). ٢٠٠٦صوفیا یاسین جاموس ( -
على تنمیة مهارات حل المشكلة الحسابیة لدى التالمیذ ذوى صعوبات تعلم 

. رسالة ماجستیر. معهد الحساب فى الحلقة األولى من التعلیم األساسى
 الدراسات والبحوث التربویة، جامعة القاهرة.

ذ نمو المفاهیم الهندسیة لدى تالمی). ١٩٨٣عبد الرحمن سید سلیمان ( -
. رسالة ماجستیر . كلیة التربیة، مرحلة ریاض التالمیذ والمرحلة اإلبتدائیة

 جامعة عین شمس.

. صعوبات التعلم: دراسة میدانیة). ٢٠٠٩عبد الرحمن على بدیوى ( -
 االسكندریة: العلم واإلیمان.
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تدریس الریاضیات فى المدرسة ). ١٩٩٤عبد السمیع خلیفة ( -
 ة المصریة..القاهرة: مكتبة النهضالثانویة

اموس التربیة الخاصة والتأهیل ). ق٢٠١٠عبد العزیز السید الشخص ( -
. القاهرة: مكتبة األنجلو ٤. ط عربى –لذوى اإلحتیاجات الخاصة: إنجلیزى 

 المصریة.

أثر استخدام أنشطة إثرائیة بواسطة ). ٢٠٠٨عبد العزیز درویش المالكى ( -
ات لدى تالمیذ الصف برنامج حاسوبى فى عالج صعوبات تعلم الریاضی

 . رسالة ماجستیر. كلیة التربیة، جامعة أم القرى.الثالث اإلبتدائى

فاعلیة اختالف استخدام الكمبیوتر كمساعد ): ٢٠٠١على إسماعیل سرور ( -
تعلیمى فى تنمیة مستویات التفكیر الهندسى وحل المشكالت الهندسیة لدى 

، جامعة األزهر، العدد . مجلة كلیة التربیةطالب الصف الثانى اإلعدادى
 .٣٦ -  ١، ص ص ٩٦

أثر برنامج تدریبى قائم على تنمیة بعض ). ٢٠٠٨عواطف محمد البلوشى ( -
مهارات التفكیر لمواجهة صعوبات التعلم فى الریاضیات لدى تلمیذات 

 . رسالة دكتوراه . كلیة التربیة، جامعة طنطا.المرحلة اإلبتدائیة

بات التعلم: األسس النظریة صعو ). ١٩٩٨فتحى مصطفى الزیات (  -
 . القاهرة: دار النشر للجامعات المصریة.والتشخیصیة والعالجیة

األسئلة الصفیة كمدخل لتدریس الحساب ). ٢٠٠٩مجدى عزیز إبراهیم ( -
 . القاهرة: عالم الكتب.لذوى صعوبات التعلم

أثر استخدام التشكیالت ). ١٩٩٥محمد سعد زغلول، ومحمد ربیع إسماعیل ( -
اضیة على تحصیل المفاهیم الهندسیة لدى تالمیذ الصف الثالث الری

. مجلة البحث فى التربیة وعلم النفس، كلیة التربیة، بالمرحلة اإلبتدائیة
 .١٧ – ١، ص ص ٩، المجلد ٢جامعة المنیا، العدد 
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طرق تدریس الریاضیات لذوى ). ٢٠١٠محمد مصطفى العبسى ( -
ان: دار المسیاالحتیاجات الخاصة  رة.. عمّ

مراد على عیسى، وولید السید خلیفة، وأحمد جمعه أحمد، وطارق محمد عبد  -
 . األسكندریة: دار الوفاء.الكمبیوتر وصعوبات التعلم). ٢٠٠٦النبى (

برنامج لتنمیة الحس المكانى والمفاهیم ). ٢٠٠٤مروه هالل أحمد ( -
جامعة . رسالة ماجستیر. كلیة التربیة، الهندسیة لدى أطفال ریاض األطفال

 طنطا.

هالهان وكوفمان ولوید وویس ومارتنیز (ترجمة) عادل عبد اهللا محمد  -
ان: صعوبات التعلم: مفهومها، وطبیعتها، والتعلم العالجى). ٢٠٠٧( . عمّ

 دار الفكر للطبع والنشر والتوزیع.

بحث الصعوبات الهامة التى تصادف ). ١٩٦٨ودیع مكسیموس داود ( -
النظریة ووضع  ى فى حل تمارین الهندسةعدادتالمیذ الصف الثانى اإل

 . رسالة ماجستیر . كلیة التربیة، جامعة عین شمس.مقترحات لعالجها

ولیام ن بیندر (ترجمة) عبد الرحمن سلیمان والسید التهامى ومحمود  -
صعوبات التعلم: الخصائص، والتعرف، واستراتیجیات ). ٢٠١١الطنطاوى (

 . القاهرة: عالم الكتب.التدریس

تعلیم الریاضیات لجمیع األطفال فى ضوء متطلبات ). ٢٠٠٤م عبید (ولی -
ان: دار المسیرة للنشر والتوزیع.المعاییر وثقافة التفكیر  . عمّ

ان: دار دلیل األسرة إلى صعوبات التعلم). ٢٠٠٥یحیى القبالى ( - . عمّ
 الطریق للطبع والنشر.
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