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ٍوأثره يف التفكري اهليدسٌ والتصىر املكاىٌ لدى طالب الصف الجاىٌ الجاىى
صيعاء- بأماىة العاصنة
: الولخص
اطتدشازٚ ١ُٝٓٝ اي١٦ٝ ايب٢ًَت٘ ع٤اَٛ بعذ
ًاٝ٥اْات إسـاٝزبت ايبٛ عٴ.١ٝاطٝـ٘ ايك٥خـا
ًٌٝح اطتدذّ ذبٝ سSPSS باطتدذاّ بشْاَر
.t-test اختباسٚ ٟٔ ا٭سادٜايتبا
عٜ عٔ إٔ ايتذس١ر ايذساط٥أطؿشت ْتاٚ
باطتدذاّ ايربْاَر قذ أطِٗ يف ذبظني ايتؿهري
كشتٚح أٝ س،ْٞس املهاٛايتـٚ ٞاهلٓذط
ّا باطتدذاٛٔ دسطٜب ايز٬ ايط٤ إٔ أدا١ايذساط
٤) اؾلٌ َٔ أدا١ٝبٜ ايتذش١عُٛايربْاَر (اجمل
١ٜادٝعت٫ ا١كٜا بايطشٛ دسطِٟٗ ايز٥ْعشا
اغٝ نٌ َٔ َك٢ً) ع١ ايلابط١عُٛ(اجمل
؛ إرْٞس املهاٛاغ ايتـَٝكٚ ٞايتؿهري اهلٓذط
١عتني دايُٛ اجمل٤طط أداٛم بني َتٚناْت ايؿش
٬ يف ن...0 َٔ ٌ أق١ي٫ د٣ٛا عٓذ َظتٝ٥إسـا
١عُٛيـاحل اجملٚ ٠ سذ٢ًٔ نٌ عٜاملتػري
.١ٝبٜايتذش

١ع اهلٓذطٜ أثش تذس١ إىل َعشؾ١ٖذؾت ايذساط
 يفCABRI 3D  باطتدذاّ بشْاَر١ٝايؿشاغ
ب٬ ط٣ يذْٞس املهاٛايتـٚ ٞايتؿهري اهلٓذط
،٤ ؿٓعا١ُ ايعاؿ١ْ بأَاْٟٛ ايجاْٞايــ ايجا
عٌٜ يًُعًِ يتذسٝل ريو مت إعذاد ديٝيتشكٚ
٠إعادٚ ، باطتدذاّ ايربْاَر١ٝ ايؿشاغ١اهلٓذط
.ـ ايربْاَرٝظٛ بت١ٝ ايؿشاغ١ اهلٓذط٠سذٚ ١اغٝؿ
صعنيَٛ ،) طايبا98( َٔ ١ ايذساط١ْٓٝت عٛته
١ٝبٜ ايتذش١عُٛ ػعبتني َجًت إسذاُٖا اجمل٢ًع
)44( ١ ايلابط١عُٛ اجمل٣ا٭خشٚ ،) طايبا44(
١عُٛ دسطت اجمل،ٞ٥اٛني ايعؼٝريو بايتعٚ طايبا
 باطتدذاّ ايربْاَر١ٝ ايؿشاغ١ اهلٓذط١ٝبٜايتذش
.١ٜادٝعت٫ ا١كٜ بايطش١ ايلابط١عُٛدسطت اجملٚ
اغٝعتني َكُٛ اجمل٢ً طبل ع١ ايتذشب١ٜيف ْٗاٚ
،٘ثباتٚ ٘ بعذ ايتشكل َٔ ؿذقٞايتؿهري اهلٓذط
ريوٚ ْٞس املهاٛاغ داٖض يًتـٝاطتدذّ َكٚ

Abstract :
The study aims at finding out the
effects of teaching Solid Geometry,
using CABRI 3D program, on the
geometric
thinking
and
spatial
perception of the second secondary
grade students of the Capital Sana'a
Secretariat. To achieve that, a teacher's
guide for teaching Solid Geometry has
been
developed
using
the
abovementioned program that the unit
of measuring Solid Geometry has also
been
formulated
through
the
implementation of the program. The
sample of the study consisted of ( 89)
subjects (Second Secondary grade
students), selected randomly and
divided into two: (44) of them
represented the experimental group
while (45) represented the comparable
group. The subjects of the experimental
group were taught the course of Solid
Geometry using CABRI 3D program
while the subjects of the comparable
م2016 ) ينايز12( ) الوخلذ9( العذد

group were taught the same lessons
taught to their classmates in the
experimental group but without using
the program. At the end of the
experiment, the levels of the two groups
were measured by Geometric Thinking
Scale after its reliability and validity
have been checked. A ready-made scale,
has been also used for measuring the
spatial perception of the subjects, after
its suitability for the Yemeni
environment has been checked as well
as its measuring properties. Data was
statistically computed
using
the
software SPSS that the researchers used
the One-way Anova for presenting
the variance degree as well as t-test.
The results have shown that teaching
Solid Geometry through CABRI 3D
program developed the students'
Geometric thinking and their spatial
perception.
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الوقذهة :
ٜؼٗذ ايعامل اي ّٛٝايعذٜذ َٔ ايتطٛسات يف ػت ٢صبا٫ت اسبٝاٖ َٔٚ ٠ز ٙايتطٛسات
ايتذؾل ايظشٜع يًُعًَٛات ٚايجٛس ٠ايتهٓٛيٛد ١ٝا٭َش ايز ٟذنتِ اْ٫ؿتاح عًٖ ٢زٙ
ايتطٛسات َٛٚانبتٗاٖٚ ،زا ذنتِ تطٜٛش ايتعً ِٝندط ٠ٛأطاط ١ٝحن ٛتطٜٛش اجملتُع
يهٜ ٞتُهٔ اٱْظإ َٔ َٛانب ١ايتطٛس ٚايعٝؽ يف عامل تظٛد ٙتكٓٝات َتطٛس ٠يف
ػت ٢اجملا٫ت.
ْٚتٝذ ١يًتطٛس املزٌٖ ٚايظشٜع يف صباٍ اسباطٛب ،سأ ٣ايرتب ٕٜٛٛكشٚس ٠إدخاي٘ يف
ايعًُ ١ٝايتعً ١ُٝٝنأسذ املظتذذات ايرتب ١ٜٛايذاع ١ٝإىل ذبذٜح ايتذسٜع ٚاملٛاد
ايذساطٚ ١ٝإثشاٗ٥ا( .عٝادات)00. ،4..4،
إٕ دٚس اسباطٛب يف إثشآَ ٤اٖر ايشٜاكٝات ٚخـٛؿاً ؾُٝا ٜتعًل بطشا٥ل ايتعًِٝ
ٚايتعًِ نبري دذاً خاؿَ ً١ع تٛاؾش بشصبٝات يًشاطٛب مما ٪ٜد ٟبذٚس ٙإىل تعًِٝ
أؾلٌ ٚتُٓ ١ٝقذس ٠ايطايب عً ٢سٌ املؼه٬ت ٚايتطبٝكات ايشٜاك( .١ٝأب ٛص،١ٜٓ
.) 42 ،4..2
ٖزا ٜٚعذ َبذأ ايتهٓٛيٛدٝا أسذ املباد ٨اييت ٚكعٗا اجملًع ايك َٞٛا٭َشٜهٞ
ملعًُ ٞايشٜاكٝات )،National council of teachers of mathematics (NCTM
ٚيف ٖزا ايـذد ٜؼاس إىل إٔ "يًتهٓٛيٛدٝا أُٖ ١ٝدٖٛش ١ٜيف تعً ِٝايشٜاكٝات
ٚتعًُٗا ،ؾٗـ ٞت٪ثش عً ٢ايشٜاكـٝات اييت دنش ٟتعًُٗٝا ٚتذعِ تعـًِ ايطًـب ،١ؾُٔ
ْاس ١ٝتظـاعذ ايتهٓٛيٛدٝا يف إثشاَ ٤ذْٛ ٣ع ١ٝا٫طتكـاٚ ٤ايبشح َٔ خ ٍ٬تٛؾري
ٚطاٚ ٌ٥أدٚات َؼاٖذ ٠ا٭ؾهاس ايشٜاكَٓ َٔ ١ٝعٛسات َتعذدْ َٔٚ ،٠اس ١ٝتٛؾش
ايتهٓٛيٛدٝا ؾشؿاً يًُعًُني يتهٝٝـ ايتذسٜع سظب سادات ايط٬ب اشباؿ ١أ ٟإٔ
ايتهٓٛيٛدٝا تظِٗ يف دعِ ايتعً ِٝايؿعاٍ ٚايتعً ِٝاملٓتر"( .أب ٛص.)98 ،4..2،١ٜٓ
ٜٚؼري ٚي ِٝعبٝذ ( )4..4إىل إٔ إسذ ٣أِٖ ممٝضات اطتدذاّ اسباطٛب يف تعًِٝ
ٚتعًِ ايشٜاكٝات ٖ ٞدساط ١ايشٜاكٝات نُاد ٠دبشٜب ١ٝبـشٚ ١ٜيٝع ؾكط بـٛس٠
صبشد ٠سَضَ ،١ٜجٌ ايتشكل َٔ ؿش ١بعض ايٓعشٜات اهلٓذطٚ ١ٝاجملظُٚ ١ايؿشاغ.١ٝ
ق084
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نُا إٔ اطتدذاّ اسباطٛب نٛط ١ًٝتعً ١ُٝٝبـش ١ٜي٘ دٚس يف إثاس ٠تعًٚ ِٝتعًِ
ايشٜاكٝات ٚخاؿ ١تطٜٛش ايتؿهري اهلٓذطٚ ٞتُٓ ١ٝايكذس ٠املهاْ ١ٝيذ ٣ايطًب١
(ايعك.)498 ،0882 ،ًٞٝ
ٚملا يًشاطٛب ٚبشصبٝات٘ َٔ دٚس يف ايعًُ ١ٝايتعًٚ ،١ُٝٝٱميإ سداٍ ايرتبٚ ١ٝايتعًِٝ
بأَُٖ ١ٝا رنش طابكاً دا٤ت اسباد ١إىل اطتجُاس ايتكذّ ايتهٓٛيٛد ٞيف صباٍ تعًِٝ
ٚتعًِ ايشٜاكٝات ٚخـٛؿاً اهلٓذط ،١سٝح تؼهٌ اهلٓذط ١دض٤اً َُٗاً َٔ َٓٗاز
ايشٜاكٝات ،ؾٗ ٞخري أدا ٠أٚ ٚط ١ًٝيًُٓزدٚ ١متج ٌٝاحملٝط املاد ،ٟنُا أْٗا َـذس
يًك ِٝازبُايٚ ١ٝٱبشاص ايتٓاطل ٚازبُاٍ يف ايشٜاكٝات (أب ٛص.)422، 4..2،١ٜٓ
 ٚيف ايـؿٛف ايعًٝا متجٌ اهلٓذط ١املهاْ ١ايشٝ٥ظ ١يف تُٓ ١ٝايتؿهري ايشٜاكٞ
ٚذبذٜذاً ايتؿهري اهلٓذطٚ ٞيف ٖزا ايظٝام دعا اجملًع ايك َٞٛا٭َشٜه ٞملعًُٞ
ايشٜاكٝات ) (NCTMإىل إٔ َٓٗر املشسً ١ايجآْٜ ١ٜٛبػ ٞإٔ ٜتلُٔ املٛكٛعات
ٚا٭ػهاٍ اهلٓذط ١ٝث٬ث ١ٝا٭بعادٚ ،إىل ايتطٜٛش املظتُش يًتـٛس املهاْ ٞباعتباسٙ
أسذ َهْٛات ايتؿهري اهلٓذط( ٞايظٛاع.)08 ،4..4 ،ٞ
نُا تظاعذ اهلٓذط ١ايؿشاغ ١ٝايط٬ب يف ذبظني طشٜك ١تؿهريِٖ ٚتظاعذِٖ
عً ٢سبط اسبكا٥ل ٚاطتٓباط ايٓتا٥ر ٚتهظب ايط٬ب أطايٝب ايتؿهري ايظًٚ ١ُٝتُٓٞ
يذ ِٜٗايكذس ٠عً ٢إدساى ايع٬قات املهاْ ١ٝيف ايؿشاؽ( .عبٝذ)084 ،0889،
ٚتتلح أُٖ ١ٝاهلٓذط ١ايؿشاغ ١ٝنْٗٛا تتلُٔ تُٓ ١ٝقذسات سٜاكَٔ ١َُٗ ١ٝ
أُٖٗا ايتؿهري اهلٓذطٚ ٞايتـٛس املهاْ ،ٞؾُظاعذ ٠ايطايب عً ٢تُٓ ١ٝتؿهريٙ
اهلٓذط ٞميهٓ٘ َٔ ؾِٗ ا٭ػهاٍ ٚخٛاؿٗا ٚايع٬قات ؾُٝا بٗٓٝا ٚتطٜٛش ايرباٖني
مبا ميهٓ٘ َٔ سٌ َؼه٬ت ٖٓذط ،١ٝنُا إٔ ٖٓاى دي ً٬ٝقٜٛاً عً ٢إٔ ايكذس٠
املهاْ ١ٝتًعب دٚساً َُٗاً يف طبتًـ اجملا٫ت َجٌ ٖٓذط ١سط ّٛاسباطٛب ٚاهلٓذط١
املعُاسٚ ١ٜؾٔ سطِ اشبشا٥ط ٚذبذٜذ املٛاقع إكاؾ ١إىل إٔ ٖٓاى ايعذٜذ َٔ ايذساطات
أػاست إىل إٔ يًكذس ٠املهاْ ١ٝدٚساً إدنابٝاً يف سٌ َؼه٬ت ٖٓذطٚ ١ٝايٓذاح يف
اهلٓذط Fennema& Sherman,1977( ١؛ .)Battista,Wheatly&Talsma,1982
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ٚعً ٢ايشغِ َٔ أُٖ ١ٝاهلٓذط ١ايؿشاغ ١ٝإ ٫إٔ ٖٓاى بعض ايـعٛبات اييت تٛاد٘
ايط٬ب عٓذ تعًُٗا ٚيف ٖزا ايـذد ٜؼري(عبٝذ )02 ،4..4 ،إىل إٔ ٖٓاى قـٛساً
يذ ٣ايط٬ب يف ايكذس ٠عً ٢ايتـٛس املهاْٚ ٞاييت َٔ ػأْٗا ايتأثري عً ٢ؾِٗ ايط٬ب
يًٗٓذط ١ايؿشاغ ،١ٝنُا تؼري َعاٜري ( )NCTM,2000إىل إٔ عذّ قذس ٠ايط٬ب عً٢
ؾِٗ ا٭ػهاٍ اهلٓذطٚ ١ٝخٛاؿٗا ٚكعـ اطتٝعابِٗ يًُؿاٖٚ ِٝاشبٛاق ٚايع٬قات
ٚاخنؿاض قذستِٗ عً ٢سٌ املؼه٬ت اهلٓذطٚ ١ٝبشٖٓتٗا ٜشدع إىل طشم ايتذسٜع
ايتكًٝذ ١ٜاملظتدذَ ١يف تذسٜع اهلٓذطْٚ ١ذس ٠اطتدذاّ ايٛطا ٌ٥ايتعً( .١ُٝٝعبذ
ايذاٖٚ )0888،040،ِٜزا َا أنذت٘ أٜلاً ايعذٜذ َٔ ايذساطات َٓٗا:
دساط(١إمساع0889،ٌٝ؛ َٓـٛس0882،؛سظٔ0882،؛عؿٝؿ0880،ٞ؛ أبْٜٛ ٛع.)4...،
ٚتأطٝظاً عًَ ٢ا طبل ؾإٕ اطتدذاّ طشٜك ١غري تكًٝذ ١ٜيتذسٜع اهلٓذط ١ايؿشاغ١ٝ
مبا ٜتٛانب ٚا٫دباٖات اسبذٜج ١يف ايتذسٜع ٚريو َٔ خ ٍ٬اطتدذاّ إسذ٣
بشصبٝات اسباطٛب يف تذسٜع اهلٓذطٚ ،١اييت تٛؾش ب ١٦ٝتعًِ ساطٛب ١ٝدٜٓاَٝه١ٝ
ميهٔ َٔ خ٬هلا سطِ ٚإْؼاٚ ٤اطتكـا ٤ا٭ػهاٍ اهلٓذط ١ٝيعًٗا تظِٗ يف تطٜٛش
ايتؿهري اهلٓذط ٞيذ ٣ايط٬ب ٚتُٓ ١ٝقذستِٗ املهاْ ،١ٝخـٛؿاً إٔ ٖٓاى دساطات
بٓٝت إٔ اطتدذاّ ايتكٓ ١ٝيف ايتعً ِٝأطُٗت يف تُٓ ١ٝبعض أمناط ايتؿهري.
هشكلة الذراسة :
عً ٢ايشغِ َٔ أؾهاس ايرتبٜٛني املتؿا ١ً٥س ٍٛبشصبٝات اهلٓذط ١ايذٜٓاَٝهَٚ ،١ٝا
اطؿشت عٓ٘ ْتا٥ر بعض ايذساطات َجٌ دساط ١ؿاحل (ٚ )4..0دساط١
)ٚ (Debora ,Steven&Gry, 2003دساط ١ايضعيب ٚبٓ ٢دٚ )4..2( َٞٚدساط١
)ٚ (Haiyan,Atusi&Mansureh ,2010اييت بٓٝت إٔ تذسٜع ايشٜاكٝات باطتدذاّ
ايربصبٝات اسباطٛبٜ ١ٝشؾع َٔ ْتادات تعًِ ايطًب ١املعشؾٚ ١ٝايٛدذاْ ،١ٝإ ٫إ ٖٓاى
ساد ١إىل أدي ١أنجش ت٪نذ ؾاعًٖ ١ٝز ٙايربصبٝات نأداَ ٠ظاعذ ٠يف تعًٚ ِٝتعًِ
ايشٜاكٝاتٚ ،ريو بٓا ً٤عً ٢تٛؿٝات بعض ايذساطات َجٌ دساط ١اهلطٌ ()4.00
ٚدساط ١ؿاحل (ٚ )0.04اييت أٚؿت بلشٚس ٠تـُ ِٝبشصبٝات تعًَ ١ُٝٝتٓٛعٚ ١دساط١
أثشٖا يف تعً ِٝايشٜاكٝاتٖٓ َٔٚ ،ا دا٤ت ٖز ٙايذساط ١يتظتكـ ٞأثش تذسٜع اهلٓذط١
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ايؿشاغ ١ٝباطتدذاّ إسذٖ ٣ز ٙايربصبٝات  ٖٛٚبشْاَر ٚ CABRI 3Dريو يف ظٌ
َعطٝات ايتعً ِٝيف ازبُٗٛس ١ٜاي.١ُٝٓٝ
ٚتأطٝظاً عًَ ٢ا طبل ؾإ َؼهً ١ايذساط ١اسباي ١ٝتتشذد بايظ٪اٍ ايتاي: ٞ
َا أثش تذسٜع اهلٓذط ١ايؿشاغ ١ٝباطتدذاّ بشْاَر  CABRI 3Dيف ايتؿهري اهلٓذطٞ
ٚايتـٛس املهاْ ٞيذ ٣ط٬ب ايــ ايجاْ ٞايجاْ ٟٛبأَاْ ١ايعاؿُ ١ـــــ ؿٓعا ٤؟
أىذاف الذراسة  :تٗذف ايذساط ١اسباي ١ٝإىل:
َ .0عشؾ ١أثش تذسٜع اهلٓذط ١ايؿشاغ ١ٝباطتدذاّ بشْاَر  CABRI 3Dيف ايتؿهري
اهلٓذطٚ ٞايتـٛس املهاْ ٞيذ ٣ط٬ب ايــ ايجاْ ٞايجاْ ٟٛبأَاْ ١ايعاؿُ.١
 .4إعذاد دي ٌٝيًُعًِ ٚإعاد ٠ؿٝاغٚ ١سذ ٠اهلٓذط ١ايؿشاغٚ ١ٝمنزد ١أْؼطتٗا مبا
ٜتٚ ّ٤٬اطتدذاّ بشْاَر .CABRI 3D
فزضيات الذراسة :
 ٫ .0تٛدذ ؾشٚم رات د٫ي ١إسـا ١ٝ٥عٓذ َظت ٣ٛد٫ي α=0.05 ١بني َتٛطط ٞدسدات
ط٬ب اجملُٛع ١ايتذشٜب ١ٝاييت دسطت باطتدذاّ بشْاَر ٚ CABRI 3Dدسدات
اجملُٛع ١ايلابط ١اييت دسطت بايطشٜك ١ا٫عتٝاد ١ٜيف َكٝاغ ايتؿهري اهلٓذطٞ
نهٌ ٚيهٌ َظتَ َٔ ٣ٛظتٜٛات ايتؿهري اهلٓذط ( ٞايتـٛس ،ٟايتشً،ًٞٝ
ػب٘ ا٫طتذٚ ،ٍ٫ا٫طتذ.)ٍ٫
 ٫ .4تٛدذ ؾشٚم رات د٫ي ١إسـا ١ٝ٥عٓذ َظت ٣ٛد٫ي α=0.05 ١بني َتٛطط ٞدسدات
ط٬ب اجملُٛع ١ايتذشٜب١ٝ

ٚدسدات اجملُٛع ١ايلابط ١يف َكٝاغ ايتـٛس

املهاْ.ٞ
أىوية الذراسة :
 .0تأتٖ ٞز ٙايذساط ١اطتذاب ١يًعذٜذ َٔ تٛؿٝات َٚكرتسات ايبشٛخ ايظابك.١
 .4قذ تظِٗ ٖز ٙايذساط ١يف ايتػًب عً ٢ايـعٛبات اييت ٜٛادٗٗا ايط٬ب يف تعًِ
اهلٓذط ١ايؿشاغ.١ٝ
 .9إَذاد َعًُ ٞاهلٓذط ١بٗزا ايربْاَر ٚدي ٌٝاطتدذاَ٘ قذ ٜٛؾش هلِ ازبٗذ
ٜٚظاعذِٖ عً ٢ايتػًب عً ٢ايـعٛبات املـاسب ١يتذسٜع اهلٓذط ١ايؿشاغ.١ٝ
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.4

قذ تٛد٘ ْتا٥ر ايذساط ١أْعاس طبططَٓٚ ٞؿزَٓ ٟاٖر ايشٜاكٝات إىل أُٖ١ٝ
اطتدذاّ بشصبٝات اهلٓذط ١ايذٜٓاَٝه.١ٝ

حذًد الذراسة  :تكتـش ايذساط ١اسباي ١ٝعً: ٢
ٚ .0سذ ٠اهلٓذط ١ايؿشاغ ١ٝيف نتاب ايشٜاكٝات يًــ ايجاْ ٞايجاْ ٟٛعًُ ٞازبض٤
ايجاْ.ٞ
 .4ط٬ب ايــ ايجاْ ٞايجاْ ٟٛعًُ ٞبأَاْ ١ايعاؿُ – ١ؿٓعا.٤
 .9ا٭سبع ١املظتٜٛات ا٭ٚىل يًتؿهري اهلٓذط ( ٞايتـٛس ،ٟايتشً ، ًٞٝػب٘
ا٫طتذ ،ٍ٫ا٫طتذ٫ي.)ٞ
هصطلحات الذراسة :
التفكري ( : ) Thinking
ٜ عشؾ٘ (دشٚإ : )0888،بأْ٘ عًُ ١ٝنًْ ١ٝك ّٛعٔ طشٜكٗا مبعازب ١عكً١ٝ
يًُذخ٬ت اسبظٚ ١ٝاملعًَٛات املظرتدع ١يته ٜٔٛا٭ؾهاس أ ٚاطتذ٫هلا أ ٚاسبهِ
عًٗٝا .ق94
ٚ تعشؾ٘ (قطاَ : )4..0،ٞبأْ٘ َؿٗ ّٛاؾرتاكٜ ٞؼري إىل عًُ ١ٝداخً ١ٝتعض ٣إىل
ْؼاط رٖين َعشيف تؿاعً ٞاْتكا ٞ٥قـذَٛ ٟد ١حن ٛسٌ َظايَ ١ا .ق04
ٚ يف اطاس ٖز ٙايذساطٜ ١عشف بأْ٘  :عًُ ١ٝعكً ١ٝتتُجٌ يف صبُٛع َٔ ١املعازبات
يف ايٓعاّ املعشيف اطتذاب ١ملجري أ ٚأنجش ٚمبا ٪ٜد ٟٱؿذاس سهِ.
التفكري اهليدسٌ ): )Geometrical Thinking
ٜ عشؾ٘ (عبذ ايذا :)0888 ، ِٜبأْ٘ ْؼاط عكً ٞمياسط٘ ايطايب سبٌ َؼهً٘
ٖٓذطٜٚ ،١ٝعتُذ عً ٢صبُٛع َٔ ١ايعًُٝات ايعكً ١ٝتتُجٌ يف قذس ٠ايطايب عً٢
إدشا ٤صبُٛع َٔ ١ا٭دا٤ات املطًٛب ١يتشكٝل َظتٜٛات "ؾإ ٖ "ٌٝيًتؿهري
اهلٓذط .ٞق020
ٜٚ عشؾ٘ (سظٔ :) 4..0 ،بأْ٘ ْؼاط عكً ٞمياسط٘ ايطايب سبٌ َؼهًٖٓ ١ذط١ٝ
طٛا ٤ناْت سٌ متش ٜٔأ ٚبشْٖٓ ١عش ١ٜأ ٚإْؼآٖ ً٤ذطٝاًٜٚ ،عتُذ عً ٢صبُٛعَٔ ١
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ايعًُٝات ايعكً ١ٝتتُجٌ يف قذس ٠ايطايب عً ٢إدشا ٤صبُٛع َٔ ١ا٭دا٤ات يتشكٝل
َظتٜٛات ايتؿهري اهلٓذط.ٞق999
ٚ يف ٖز ٙايذساطٜ ١عشف باْ٘ ْ :ؼاط عكًَ ٞعشيف قـذٜٗ ٟذف سبٌ َؼهً١
ٖٓذطٜٚ ١ٝتشذد بكذس ٠ايطايب عً ٢ا٭داٚ ٤ؾل َظتٜٛات "ؾإ ٖ "ٌٝيًتؿهري
اهلٓذطٜٚ ٞكاغ بايذسد ١اييت ذنـٌ عًٗٝا ايطايب يف املكٝاغ املعذ هلزا ايػشض.
التصىر املكاىٌ ( : )Spatial Visualization
ٜ عشؾ٘ ( ) Ekstrom at al,1987بأْ٘ :ايكذس ٠عً ٢إدساى ايُٓارز َهاْٝاً أ ٚايكذس٠
عً ٢ا٫ستؿاظ بتٛد ٘ٝا٭ػٝا.٤ق048
ٜٚ عشؾ٘ (عابذ )0884 ،بأْ٘ :قذس ٠ايؿشد عً ٢تٓا ٍٚدٚسإ ٚذبَ ٌٜٛجري َكذّ عً٢
ػهٌ ؿٛس يف طبًٝت٘.ق4.2
ٜٚ عشؾ٘ (بذ )4..9،ٟٚبأْ٘ :ايكذس ٠عًَ ٢عازب ١ا٭ػٝا ٤دٚساْاً أ ٚإعاد ٠تؼه ٌٝأٚ
تػٝري ادبا ٙأ ٚإدساى ْٛاتر َجٌ ٖز ٙاملعازبات .ق044
ٚ يف ٖز ٙايذساطٜ ١عشف باْ٘ :قذس ٠ايؿشد عً ٢رب ٌٝدٚسإ ا٭ػهاٍ َٚعازبتٗا
ٜٚكاغ بايذسد ١اييت ذنـٌ عًٗٝا ايطايب يف املكٝاغ املعذ هلزا ايػشض.
برىامج : CABRI 3D

ٜ عشؾ٘ املشنض ايٛطين ايؿشْظ ٞيًعً: )CNRS,2005) ّٛ
ب ١٦ٝتؿاعً ١ٝدٜٓاَٝه ١ٝساطٛب ١ٝميهٔ َٔ خ٬هلا إْؼاٚ ٤عشض ا٭ػهاٍ
ٚا٭دظاّ ايج٬ث ١ٝا٭بعاد ٚسٜ٩تٗا َٔ أنجش َٔ دٗٚ ١اطتكـا ٤خـا٥ف ا٭ػهاٍ
ٚايع٬قات بٗٓٝاٖٚ ( Sophie&Rene ,2005,P5) .زا ايتعشٜـ ٖ ٛاملعتُذ يف ٖزٙ
ايذساط.١
خلفية الذراسة:

احلاسىب وتعلًه وتعله الرياضًات :
إرا نإ املطًٛب ٖ ٛتعً ِٝسذٜح يًشٜاكٝات ٚيٝع تعًُٝاً يًشٜاكٝات اسبذٜج١
ؾشظب ،ؾٝذب عٓذ تطٜٛش أطايٝب ٚاطرتاتٝذٝات ايتعًٚ ِٝايتعًِ ا٭خز بأدٚات
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ايتهٓٛيٛدٝا اسبذٜجَ ١تُجً ١يف اسباطٛب نٛطٝط تعًٜ ُٞٝجش ٟايعًُ ١ٝايتعً.١ُٝٝ
(عؿٝؿ)42 ،0880،ٞ
إٕ دٚس اسباطٛب يف إثشآَ ٤اٖر ايشٜاكٝات ٚخـٛؿا ؾُٝا ٜتعًل بطشا٥ل ايتعًِٝ
ٚايتعًِ نبري دذاً خـٛؿاً َع تٛاؾش بشصبٝات يًشاطٛب مما ٪ٜد ٟبذٚس ٙإىل تعًِٝ
أؾلٌ ٚتُٓ ١ٝقذس ٠ايطايب عً ٢سٌ املؼه٬ت ٚايتطبٝكات ايشٜاك ( .١ٝأب ٛص، ١ٜٓ
)42 ،4..2
 َٔٚثِ ؾإْ٘ ميهٔ ايك ٍٛبإٔ َعاٜري تعًٚ ِٝتعًِ ايشٜاكٝات يف ٖزا ايـذد دبُع عً٢
إٔ ٜتُهٔ ايطايب َٔ:
 .0اطتدذاّ تهٓٛيٛدٝا اسباطبات ٚاسبٛاطٝب يف

إدشا ٤عًُٝات ٚخٛاسصَٝات

ٚإْؼا٤ات ٖٓذطٚ ١ٝمتج٬ٝت بٝاَْٚ ١ٝعازبات سٜاك ١ٝمبا ٜعط ٘ٝؾظش َٔ ١ايٛقت
٭ٕ ٜٗتِ بايتؿهري ٚا٫بتهاس ٚإعُاٍ ايعكٌ ٚتَُٓٗ ١ٝاسات سٌ املؼه٬ت
ٚايكذسات اٱبذاع.١ٝ
 .4إدساى إٔ ايتهٓٛيٛدٝا يٝظت بذ ١ًٜيًشذغ ٚايؿِٗ نُا أْٗا عاٌَ َظاعذ قٟٛ
يًتعًِ ايزاتٚ ٞايتعًِ املذسط ٞايزٜ ٟكٛد ٙاملعًِ( .عبٝذ)4..4،094،
َٚع تٛاؾش اسباطٛب خاسز ٚد اخٌ املذسط ١أؿبح يضاَاً ا٫طتؿادٖ َٔ ٠ز ٙا٭دا ٠يف
تعًٚ ِٝتعًِ ايشٜاكٝات ؾُٔ خ٬ي٘ ميهٔ عشض ٚػشح املؿاٖ ِٝنُا ميهٓ٘ تكذِٜ
دسٚغ َعًُ ١ٝعٔ طشٜل احملاناٚ ،٠ميهٓ٘ عشض نٝؿ ١ٝته ٜٔٛا٭دظاّ ايذٚساْ١ٝ
ٚا٭ػهاٍ اهلٓذط ١ٝث٬ث ١ٝا٭بعاد ٚاييت ٜتعزس عشكٗا ٚسمسٗا باطتدذاّ ايٛسق١
ٚايكًِ( .عبٝذ ٚاملؿيت)020 ،4...،
برجمًات اهليدسة الدييامًكًة : Dynamic Geometry program
أثٓا ٤ايج٬ث ١ايعكٛد ا٭خري ٠ظٗشت عذ ٠بشصبٝات دٜٓاَٝه ١ٝيًٗٓذطٚ ١ريو ٱثشا٤
عًُٝيت ايتعًٚ ِٝايتعًِ يف قاع ١دسٚغ ايشٜاكٝاتٖ ،ز ٙايربصبٝات ٖ ٞعباس ٠عٔ
ٚطاٚ ٌ٥أدٚات متهٔ املظتدذّ َٔ عشض ٚبٓا ٤ا٭ػهاٍ اهلٓذطٚ ١ٝانتؼاف
اشبـا٥فٚ ،إٔ ٜطٛس ٜٚذسض أ ٟربُني ،نُا تظاعذ يف ته ٜٔٛا٭ؾهاس يًربٖإ
اهلٓذط)Hattermann,2008,p130( .ٞ
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ٚقذ أظٗشت بشصبٝات اهلٓذط ١اسباطٛب ١ٝقذس ٠ؾا٥كٚ ١ممٝض ٠يف ايشطِ اهلٓذطٞ
َٔ خ ٍ٬عشض ٚإْؼا ٤ا٭ػهاٍ ٚاجملظُات اهلٓذطٚ ،١ٝعً ٢املعًِ اطتدذاّ َجٌ
ٖز ٙايرباَر يعشض ا٭ػهاٍ ٚاجملظُات اهلٓذطٚ ١ٝايزٜ ٟـعب أسٝاْاً سمسٗا
باطتدذاّ ايكًِ ٚايٛسقٖٚ ،١زا

ٜتٓاطل َع ايتكذّ ايعًُٚ ٞايتهٓٛيٛد(.ٞأبٛ

ي)44 ،4..2،ّٛ
ٖٓٚاى ايعذٜذ َٔ بشصبٝات اهلٓذط ١ايذٜٓاَٝهَ ١ٝجٌGeometric Sketchpad, :

ٜٚ ،Inventor Cinderella, Cabri 3Dعشف ( )Jackiw,1991بشصبٝات اهلٓذط١
ايذٜٓاَٝه ١ٝبأْٗا بَ ١٦ٝعازب ١دٜٓاَٝهٚ ١ٝميهٔ متٝٝضٖا بج٬خ خٛاق:

 .0يسمح البرهامج باملعالجة والححنم املباشس باألشهال.
 .4ال يىجد وقد بين حسلة الفازة وحسلة الىقطة.
 .9املسحخدم هى القائد وليسد الحقىية.
ٚازبذٜش بايزنش إٔ ايعذٜذ َٔ ايبًذإ يف طبتًـ أحنا ٤ايعامل تظتدذّ بشصبٝات
اهلٓذط ١ايذٜٓاَٝه ١ٝيتشظني تعًٚ ِٝتعًِ اهلٓذطٚ ١ذبظني املٓاٖر ايذساطٚ ١ٝريو
بظبب أطًٛبٗا ايتؿاعً ٞيف ايتشهِ املباػش با٭ػهاٍ ٚاجملظُات اهلٓذط.١ٝ
(.)Jones,2001
 ٚتؼري ايعذٜذ َٔ ا٭حباخ إىل إٔ َجٌ ٖز ٙايربصبٝات طاُٖت يف ذبظني ؾِٗ
ايط٬ب

يًُؿاِٖٝ

(,2006

Straesser

اهلٓذط،١ٝ

نُا

تظاعذ

يف

تطٜٛشِٖ

،)Labord,Kynigos,Hollebrands,

يًرباٖني.

(ؾتٛح،)4..9،

(.)Jackiw,1991
نُا تؼري عذ ٠دساطات َٓٗا (،)Jones,2001( ،)Guven&Kosa,2008
(( ،)Oldknow ,2008باؿاحل )4..9 ،إىل إٔ ٖز ٙايربصبٝات َٔ خ ٍ٬خاؿٝتٗا
ايذٜٓاَٝه ١ٝاييت متهٔ َٔ س ١ٜ٩ا٭ػهاٍ َٔ ٚدٗات ْعش طبتًؿ ١تظاِٖ يف تطٜٛش
ايكذس ٠املهاْ ١ٝيذ ٣ايط٬ب ٜٚعتُذ ريو عً ٢إَهاْٝات ٚقذسات ايربْاَر املظتدذّ
يف تعضٜض دٚس املتعًِ ٚؾاعًٝت٘.
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نُا إٔ ب ١٦ٝايتعًِ باطتدذاّ بشصبٝات اهلٓذط ١ايذٜٓاَٝه ١ٝتظاعذ يف صٜاد٠
اسباؾض يذ ٣املتعًِ حن ٛتعًِ اهلٓذطٚ ١نظش ازبُٛد ٚايتذشد ايزٜ ٟشاؾل ايطشم
ايتكًٝذ)Barab et al ,2000( .١ٜ
بزناهج : CABRI 3D
أْؼ٦ت تكٓ CABRI 3D ١ٝيف طبترب ا٭حباخ بؿشْظا ٚايزٜ ٟذع ٢املشنض ايكَٞٛ
يٮحبـاخ ايعًُٝـCentre National de la Recherché Scientifique (CNRS) ١
بايتعــــــاَ ٕٚــــــع داَعــــــ" ١دٛصٜـــــــ ؾــــــٛسٜري" Fourier

"دشٜٛٓبــــــــٌ"

)René Grenoble,2005,p5

Joseph

يف َذٜٓــــــ١

ٜٚ ،)Sophieعــــــــشف

&

( )Kosa&Karakus,2010بشْــاَر  CABRI 3Dبأْــ٘ إســذ ٣بشصبٝــات اهلٓذطــ١
ايذٜٓاَٝه ١ٝاييت ميهٔ َٔ خ٬هلا عشض ٚإْؼاَٚ ٤عازب ١ا٭ػهاٍ اهلٓذطـ ١ٝث٬ثٝـ١
ا٭بعاد .قٚ 1386ايؼهٌ اٯتٜٛ ٞكح ؿٓذٚم ا٭دٚات يٛادٗ ١ايربْاَر:

شكل (  :) 1صىدوق ألادوات لواجهة برهامجCABRI 3D
ٜتأيـ ؿٓذٚم ا٭دٚات َٔ أدا ٠سطِ اشبطٛط املظتكَٚ ١ُٝعازبتٗاٚ ،أدا ٠يشطِ
َٚعازب ١املظتٜٛاتٚ ،أدا ٠ملعازب ١ايتش٬ٜٛت اهلٓذطٚ ١ٝسطِ ٚإْؼا ٤اجملظُات نُا
تٛدذ أدا ٠يًكٝاطات :نايطٚ ٍٛاسبذِ ٚاملظاسٚ ١قٝاغ ايضٚاٜا.
استخذاهات بزناهج  CABRI 3Dفي تعلين الينذسة :
ميهٔ تٛظٝـ بشْاَر  CABRI 3Dيف تعًٚ ِٝتعًِ اهلٓذطٚ ١ؾل عذ ٠أطايٝب َٓٗا:
 )1تعلًه املفاهًه :
َٔ املؿاٖ ِٝاييت ٜـعب تٛكٝشٗا باطتدذاّ ايظبٛس ٠ايتكًٝذ ١ٜبؼهٌ أنجش
ٚاقعَ ١ٝؿٗ ّٛايبعذ ايجايحٚ ،املؿاٖ ِٝاملشتبط ١بايبعذ ايجايح َجٌ :ربايـ املظتكُٝات
ٚاملظاقط يف ايؿشاؽٖٓٚ ،ا ميهٔ تٛظٝـ ايربْاَر َٔ سٝح اطتدذاّ اسبشنٚ ١س١ٜ٩
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ا٭ػهاٍ َٔ عذ ٠دٗات طبتًؿ ،١ا٭َش ايزٜ ٟظاِٖ يف سٚ ١ٜ٩إدساى ا٭بعاد ايج٬ث،١
 َٔٚدٗ ١أخشٚ ٣خب٬ف اطتدذاّ اسبشن ١ميهٔ تٛكٝح احملاٚس ) َٔ (x,y,zخٍ٬
ايشطِ نُا َٖ ٛبني يف ايؼهٌ( ( .) 4طشٚس.)4.0.،40،
نُا ميهٔ اطتدذاّ ايربْاَر يف تٛكٝح َؿآٖٖ ِٝذطَ ١ٝجٌ احملٌ اهلٓذطٞ
يًكطٛع املدشٚطٚ ،١ٝايتش٬ٜٛت اهلٓذط.١ٝ
 )2التحقق بصرياً مً صحة املربهيات اهليدسًة املتعلقة بالفراغ :
ميهٔ َٔ خ ٍ٬آي ١ٝعٌُ ايربْاَر ايتشكل بـشٜاً َٔ ؿش ١بعض املربٖٓات
اهلٓذط( ١ٝايعبادي .)49 ،4..9 ،١ؾعً ٢طب ٌٝاملجاٍ ميهٔ ايتشكل بـشٜاً َٔ ؿش١
ْف املربٖٓ ١اٯت" : ١ٝإرا اػرتى َظتٜٛإ يف ْكط ١ؾإُْٗا ٜؼرتنإ يف َظتك ِٝميش
بتًو ايٓكط." ١
يف ايؼهٌ اٯت :ٞاملظتٜٛإ  ،ٟى ٜؼرتنإ يف ايٓكط{ ١ب} ٖٓٚا "َٔ خ ٍ٬آي١ٝ
عٌُ ايربْاَر ذنشى ايؼهٌ يتٛكٝح ٚكع نٌ َٔ املظتٜٛإ بايٓظب ١يٰخش َٔٚ ،ثِ
تظشب ايٓكط ١ب إىل ٖـ "  َٔٚخ ٍ٬ريو ميهٔ ايتشكل بـشٜاً َٔ ؿش ١املربٖٓ١
ايظابك.١

شكل (  :) 2مستويان يشتركان في هقطة
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 )3استكصاف األشكال اهليدسًة وخىاصها :
ميهٔ اطتهؼاف ا٭ػهاٍ اهلٓذط َٔ ١ٝخ ٍ٬صبُٛع َٔ ١ا٭ْؼط ١املعتُذ٠
عً ٢اطتدذاّ أػهاٍ َبَٓ ١ٝظبكاً يف ايربْاَر ٚعٓذٖا ٜتعشف ايط٬ب عًٖ ٢زٙ
ا٭ػهاٍ ٚخٛاؿٗا بـشٜاً َع إَهاْ ١ٝإكاؾ ١خطٛط أْ ٚكاط أ ٚتظُ ١ٝا٭ػهاٍ.
(خـا ٚ ١ْٚأب ٛعشام.)40 ،4..8 ،
التفكري اهليدسٌ : Geometrical Thinking
ذنتٌ ايتؿهري اهلٓذط ٞأُٖ ١ٝبايػ َٔ ١قبٌ ايرتبٜٛني ٫ٚ ،رنؿ ٢عً ٢أسذ إٔ
َععِ َٓاٖر اهلٓذط ١يف املشاسٌ ايجاْٚ ١ٜٛازباَع ،١ٝطٛا ٤عً ٢ايـعٝذ ايعامل ٞأٚ
ايعشب ٞأ ٚاحملً ٞتشتهض عً ٢ايربٖإ ايؼهًٚ ٞستٜ ٢ه ٕٛايطايب قادساً عً٢
اطتدذاّ ايربٖإ اهلٓذطٚ ٞاملٓطل ايـٳٛسٚ ٟايربٖإ غري املباػش عً ٘ٝإٔ ٜتكٔ
َظتٜٛات ايتؿهري اهلٓذطٚ ٞاييت َٖ ٞتطًبات طابك ١يؿِٗ ايربٖإ ٚايتشهِ بكٛاعذ
املٓطل( .خـا)440 ،0884،١ْٚ
شبف " ؾإ ٖ "ٌٝايعٌُ ايز ٟقاّ ب٘ ٖٚ ٛصٚدت٘ " دٜٓا" يٛؿـ ؿعٛبات تعًِ
اهلٓذط ١عٓذ ايط٬ب ٚرنشٚا إٔ تعًِ اهلٓذطٜ ١تطٛس خ ٍ٬مخظَ ١ظتٜٛات ٖشَ١ٝ
متجٌ َشاسٌ ايتؿهري اهلٓذط( .ٞبذ) 092 ،4..9، ٟٚ
ٖٚز ٙاملظتٜٛات ٖ : ٞاملظت ٟٛايتـٛس ، (Visualization)ٟاملظت ٣ٛايتشًًٞٝ
) ،(Analysisػب٘ ا٫طتذ ،(Informal Deduction) ٍ٫ا٫طتذٍ٫

(Formal

) ،Deductionا٫طتذ ٍ٫اجملشد ايـاسّ ( ( .)Rigorousأب ٛص)4..2،422 ،١ٜٓ
أسالًب تينًة التفكري اهليدسٌ :
يتُٓ ١ٝايتؿهري اهلٓذط ٞدنب عً ٢ايطايب إٔ مياسغ صبُٛع َٔ ١ا٭ْؼط١
اهلٓذطٖ َٔٚ ١ٝز ٙا٭ْؼط( ١بذ: )409 ،4..9، ٟٚ
 .1أىصطة متًًز األشكال اهليدسًة :
ٜتعشف ايطًب ١عً ٢عذ ٠أْٛاع َٔ ا٭ػهاٍ اهلٓذطٜٚ ١ٝتعًُٛا ايتُٝٝض بٗٓٝا ،يهٔ
يف ايػايب َا ٜشا ٙايطايب ٖ ٛسا٫ت خاؿ ١ؾكط يٮػهاٍ اهلٓذط ٫ٚ ١ٝميتًهٕٛ
ؾهش ٠ناًَ ١يًدٛاق املُٗ ،١ؾعً ٢طب ٌٝاملجاٍ ميهٔ يًطايب إٔ ميٝض املهعب أٚ
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اهلشّ أ ٚاملدشٚط أ ٚاملٓؼٛس أ ٚأ ٟػهٌ سأ ٙٚيف نتبِٗ ايذساط ٢ٖٚ ١ٝسا٫ت خاؿ،١
يهٔ  ٫ميهِٓٗ متٝٝض املٓؼٛس يف مجٝع سا٫ت٘ ،نُا إٔ بعض ايط٬ب  ٫ميٝض بني
اهلشّ ٚاملدشٚط أ ٫ ٚميٝض ايع٬ق ١بني املهعب ٚاملٓؼٛس( .بذ) 409 ،4..9،ٟٚ
ٚميهٔ إٔ تتطٛس قذسات ايط٬ب عً ٢ايتعشف عً ٢ا٭ػهاٍ اهلٓذطٚ ١ٝمتٝٝضٖا
ٚإدساى ايع٬قات ؾُٝا بٗٓٝا َٔ خ ٍ٬ا٭ْؼط ١ايبـشٖٚ ١ٜزا َا تظاِٖ ؾ ٘ٝإَهاْٝات
اسباطٛب ٚبشصبٝات٘.

ً
مثال :2مل مً ألاشهال آلاثية يمثل ميشىزا .ما هي الخصائص املشترلة لهره ألاشهال ؟

شكل ( :)3امليشور
 .2اإلىصاءات اهليدسًة :Construction
ميهٔ تُٓ ١ٝايتؿهري اهلٓذط َٔ ٞخ ٍ٬أْؼطٜ ١ك ّٛايطايب َٔ خ٬هلا باٱْؼا٤
يٮػهاٍ سٝح ٜؼري (بذ )4..9،440،ٟٚإىل إٔ " ايعٓـش ايلشٚس ٟيًبٓا ٤أ ٚاٱْؼا٤
ٜهُٔ يف نْٛ ْ٘ٛع َٔ ايٛؿؿ ١امللُ ،١ْٛؾايبٓاٜ ٤عشض نٝـ ميهٔ يًؼهٌ إٔ
ٜشطِ بذقَ ١ع صبُٛع ١ضبذد َٔ ٠ا٭دٚات".
ٖٓٚاى ايعذٜذ َٔ ا٭دٚات املظتدذَ ١يف عٌُ إْؼا٤ات ٖٓذطَ ١ٝجٌ املظطش٠
ٚاملٓكًٚ ١بايٓظب ١يٮػهاٍ ث٬ث ١ٝا٭بعاد تظاعذ إَهاْ ١ٝاسباطٛب يف عٌُ إْؼا٤ات
ٖٓذط ١ٝتظاِٖ يف تُٓ ١ٝايتؿهري اهلٓذط ٞيذ ٣ايط٬ب.
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التصٌر الوكاني : Spatial Visualization
مفهىو التصىر املكاىٌ :
بذأت ايذساطات ا٭ٚىل يف صباٍ ايتـٛس املهاْ ٞخ ٍ٬ا٭سبعٝٓٝات ٚاشبُظٓٝات
َٔ ايكشٕ ايعؼش َٔ ٜٔقبٌ ايرتبٜٛني ٚعًُا ٤ايٓؿع. )Unal,2005,p16( .
ٖٓٚاى ايعذٜذ َٔ ايتعشٜؿات ملؿٗ ّٛايتـٛس املهاْ ٞؾُٝا  ًٜٞتًدٝف ٭ُٖا:
ٜ عشؾ٘ ( ) Ekstrom,1987,p149بأْ٘  :ايكذس ٠عً ٢إدساى ايُٓارز َهاْٝاً أٚ
ايكذس ٠عً ٢ا٫ستؿاظ بتٛد ٘ٝا٭ػٝا.٤
ٜٚ عشؾ٘ (عابذ )0884 ،بأْ٘  :قذس ٠ايؿشد عً ٢تٓا ٍٚدٚسإ ٚذبَ ٌٜٛجري َكذّ عً٢
ػهٌ ؿٛس يف طبًٝت٘.ق4.2
ٖٓٚ اى َٔ ميٝض بني ايتـٛس املهاْٚ ٞايتٛد ٘ٝاملهاْ ،ٞإر ميهٔ تعشٜـ ايتـٛس
املهاْ ٞبأْ٘ ايكذس ٠عً ٢تٓاٚ ٍٚدٚسإ ٚذبَ ٌٜٛجري َكذّ عً ٢ػهٌ ؿٛس.٠
 أَا ايتٛد ٘ٝاملهاْ ٞؾٗ ٛايكذس ٠عً ٢إدساى تشتٝب عٓاؿش كُٔ َجري يُٓٛرز َشٞ٥
ٚاملكذس ٠عً ٢ايتشهِ َُٗا تػريت اهل ١٦ٝاملهاْ ١ٝيًُجري( .عابذ(0884 ،

ٖٓٚ اى َٔ ٜش ٣إٔ ٖٓاى تذاخٚ ً٬تشبطاً بني املؿَٗٛني َ ٖٛٚا ٪ٜنذ " ٙانظرت"ّٚ
ٚسؾاق٘. ) Ekstrom,1987,p149( .
مما طبل ميهٔ تعشٜـ ايتـٛس املهاْ ٞعً ٢أْ٘ ايكذس ٠عً ٢رب ٌٝدٚسإ ا٭ػهاٍ
َٚعازبتٗا عً ٢ػهٌ ؿٛس يف املد.١ًٝ
أساليب تنوية التفكيز البصزي الوكااني  :يتُٓٝـ ١ايتــٛس املهـاْ ٞدنـب إٔ ميـاسغ
ايطايب بعض ا٭ْؼط ١ا يتعًٚ ،١ُٝٝؾُٝا  ًٜٞصبُٛع َٔ ١تًو ا٭ْؼط: ١
 )1أىصطة طٌ الىرق : Paper Folding Activities

يمنً ثقديم أوشطة طي الىزق للطالب بأشهال محعددة في دزوس الحماثل والاوعهاس.
نُا ميهٔ إٔ ٜكذّ يًط٬ب ْــ ػهٌ ٖٓذطٚ ٞضبٛس متاثٌ ايؼهٌ ٜٚٴطًب
َِٓٗ ط ٞايٛسق ١س ٍٛضبٛس ايتُاثٌ يشطِ ايٓــ اٯخش ثِ ٜٴطًب َِٓٗ (بذ ٕٚطٞ
ايٛسق ) ١إٔ ٜتدًٛٝا ٜٚشمسٛا ايٓــ اٯخش يؼهٌ ٖٓذط( .ٞبذ)4..9،049،ٟٚ
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 )2أىصطة الكتل واملكعبات ( Block Activitiesعلٌ)20 ،2002 ،
ٚؾُٝا  ًٜٞعشض يبعض ايُٓارز هلز ٙا٭ْؼط: ١
أ ٜ -عشض عً ٢ايط٬ب ؿٛس ٠جملُٛع َٔ ١املهعبات ٚؾل تشتٝب َعني ٜٚطًب َِٓٗ
متج ٌٝدٗ ١ايش َٔ ١ٜ٩عذ ٠دٗات َٔ :دٗ ١أ  َٔ ،دٗ ١ب َٔ ا٭عً٫ ٢سغ
ايؼهٌ(. )4

شكل (:) 4
مىظورات كتل
املكعب

ب

أ
ب -لم عدد املنعبات الىاقصة في الشهل املقابل؟

شكل(  :)5املكعبات الىاقصة
دـــ ٜ -عطــ ٢يًطايــب َهعــب َــٔ ايــٛسم ٜٚطًــب َٓــ٘ إٔ ٜؿــشد أٚدٗــ٘ ٚميٝــض ػــهٌ
اجملظِ بعذ ؾشد( .ٙعبٝذ)4..4،0.9،
 )3أىصطة تتعلق باستدداو الكنبًىتر : Computer Activities
يمنً ثىمية الحفنير البصسي مً خالل البرامج املعدة لهرا الغسض ،وإحدي هره البرامج هي
بسمجيات الهىدسة الديىامينية والتي ثخيح للطالب الخشاف بعض املفاهيم الهىدسية ،لما
يمىحهم الفسصة لفهم وثقبل املفاهيم مثل  :الاوعهاس والدوزان ،والححقق مً صحة املبرهىات
الهىدسية إذا ما قدم لهم بالشهل البصسي الهىدس ي ،مثل هره ألاوشطة ثىمي لديهم القدزة
املهاهية والحفنير الهىدس ي بىجه عام( .بدوي)222،،102،
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نُا ميهِٓٗ َٔ خ ٍ٬ايت٬عب با٭ػهاٍ اهلٓذطٚ ١ٝذبشٜهٗا َٔ خٍ٬
بشصبٝات اسباطٛب تَُٓٗ ١ٝاس ٠ايتـٛس املهاْ( .ٞعبٝذ)4..4،99،
الذراسات السابقة :
ؾُٝا  ًٜٞطٝتِ ايتطشم إىل صبُٛع َٔ ١ايذساطات اييت اٖتُت بذساط ١أثش اطتدذاّ
بشصبٝات اهلٓذط ١ايذٜٓاَٝه ١ٝيف تعًٚ ِٝتعًِ اهلٓذط:١
دراسة ( أبى عراق: )2004 ،
ٖذؾت ايذساط ١إىل اطتكـا ٤أثش بشْاَر ايشطِ اهلٓذطٞ

Geometry's

 Sketchpadيف ذبـ ٌٝتَٝ٬ز ايــ ايجايح اٱعذاد ٟيف ٖٓذط ١ايذا٥شُ ،٠اطتدذِّ
املٓٗر ايتذشٜيب تـُ ِٝاجملُٛعتني ر ٚايتطبٝل ايكبًٚ ٞايبعذ ٟ٭دا ٠ايتذشبٚ ١اييت
ناْت اختباس ذبـ ًٞٝيف َٛكٛع ٖٓذطُ ١أعِذَّ هلزا ايػشض ٚايز ٟته44 َٔ ٕٛ
ؾكش ،٠أدشٜت ايذساط ١عً ٢عَ ١ٓٝه 49 َٔ ١ْٛطايباً اختريت عؼٛاٝ٥اً َٔ ط٬ب
ايــ ايجايح اٱعذاد ٟمبذسط ١ايظعٝذ ١ٜيف إَاس ٠دب ٞيف اٱَاسات ايعشب ١ٝاملتشذ٠
قظُت إي ٞصبُٛعتني 44دبشٜب44ٚ ١ٝكابط ١دسطت اجملُٛع ١ايتذشٜب ١ٝباطتدذاّ
بشْاَر  GSPبُٓٝا دسطت اجملُٛع ١ايلابط ١بايطشٜك ١ايعادٚ ،١ٜبعذ اْ٫تٗأَ ٤
دساط ١ايٛسذ ٠اييت اطتُشت ملذ ٠ػٗش بٛاقع  44سـ ١طبل ا٫ختباس ايبعذٚ ٟأظٗشت
املعازبات اٱسـا ١ٝ٥باطتدذاّ بشْاَر  SPSSيتشً ٌٝايتبا ٜٔاملـاسب ANCOVA

ٚدٛد ؾشٚم رات د٫ي ١إسـا ١ٝ٥عٓذ َظت ٣ٛد٫ي ...4 ١بني أدا ٤اجملُٛعتني ايتذشٜب١ٝ
ٚايلابط ١تعض ٣يطشٜك ١ايتذسٜع يـاحل اجملُٛع ١ايتذشٜبٚ ،١ٝقذ أٚؿت ايذساط١
بتذسٜع اهلٓذط َٔ ١خ ٍ٬بشصبٝات ايشاطِ اهلٓذط ٞملا هلا َٔ آثاس إدناب ١ٝيف عًُ١ٝ
تعًِ اهلٓذط ١يذ ٣ايتَٝ٬ز خـٛؿاً ر ٟٚايتشـ ٌٝاملتٛطط ٚد ٕٚاملتٛطط.
دراسة (: )Chang et al,2007
ٖذؾت ايذساط ١إىل َعشؾ ١أثش ايتعً ِٝباطتدذاّ بشْاَر  Geo CALيف َظتٜٛات
ايتؿهري اهلٓذط ٞاملظتٓذ ٠عً ٢منٛرز "ؾإ ٖ "ٌٝيذ ٣تَٝ٬ز ايــ ايجاْ ٞا٫بتذاٞ٥
مبتٛطط عُش  9طٓٛات ،اطتدذّ ؾٗٝا املٓٗر ايتذشٜيب تـُ ِٝاجملُٛعتني ر ٚايتطبٝل
ايكبًٚ ٞايبعذ ٟ٭دا ٠ايتذشبٚ ١اييت ناْت اختباس ايتؿهري اهلٓذط َٔ ٞإعذاد
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ايباسج ،ٕٛأدشٜت ٖز ٙايذساط ١عً ٢عَ ١ٓٝه 22 َٔ ١ْٛتًُٝز قظُت إىل صبُٛعتني
( )94دبشٜب )99(ٚ ١ٝكابط ١اختريت عؼٛاٝ٥اً دسطت اجملُٛع ١ايتذشٜب ١ٝباطتدذاّ
بشْاَر  GeoCALبُٓٝا دسطت اجملُٛع ١ايلابط ١بايطشٜك ١ا٫عتٝادٚ ١ٜبعذ اْ٫تٗا٤
َٔ ايذساط ١طبل ا٫ختباس أيبعذٚ ٟأظٗشت املعازبات اٱسـا ١ٝ٥باطتدذاّ ذبًٌٝ
ايتبا ٜٔا٭سادٚ ANOVA ٟدٛد ؾشٚم داي ١إسـاٝ٥ا عٓذ َظت ٣ٛد٫ي ...0 ١بني
َتٛطط ٞدسدات اجملُٛعتني يف اختباس ايتؿهري اهلٓذط.ٞ
دراسة (فتىح: )2002 ،
ٖذؾت ايذساط ١إىل َعشؾ ١أثش اطتدذاّ بشْاَر  Geometry's Sketchpadيف
انتظاب َؿاٖ ِٝايتش٬ٜٛت اهلٓذط ١ٝيذ ٣تَٝ٬ز ايــ ايتاطع ،اطتدذَت ايباسج١
ؾٗٝا املٓٗر ايتذشٜيب تـُ ِٝقبًٚ ٞبعذ ٟ٭دا ٠ايتذشبٚ ١ايز ٟنإ اختباس انتظاب
َؿاٖ ِٝايتش٬ٜٛت اهلٓذط َٔ ١ٝإعذاد ايباسج ،١أدشٜت ٖز ٙايذساط ١عً ٢عَ ١ٓٝه١ْٛ
 24تًُٝز ٠قظُت إىل صبُٛعتني دبشٜبٚ ١ٝكابط ١اختريت عؼٛاٝ٥اً ٚقذ دسطت
اجملُٛع ١ايتذشٜبٚ ١ٝسذ ٠ايتش٬ٜٛت باطتدذاّ بشْاَر  GSPبُٓٝا دسطت اجملُٛع١
ايلابط ١باي طشٜك ١ايعادٚ ١ٜبعذ اْ٫تٗا َٔ ٤دساط ١ايٛسذ ٠طبل ا٫ختباس أيبعذٟ
ٚأظٗشت املعازبات اٱسـا ١ٝ٥باطتدذاّ بشْاَر  SPSSيتشً ٌٝايتبا ٜٔاملتعذد
ٚ MANOVAدٛد ؾشٚم رات د٫ي ١إسـا ١ٝ٥عٓذ َظت ٣ٛد٫ي ...4 ١بني أدا٤
اجملُٛعتني ايتذشٜبٚ ١ٝايلابط ١تعض ٣يطشٜك ١ايتذسٜع يـاحل اجملُٛع ١ايتذشٜب١ٝ
نُا أٚكشت ايذساطٚ ١دٛد ؾشم داٍ إسـاٝ٥ا عٓذ َظت ٣ٛد٫ي ...4 ١بني َتٛططٞ
دسدات اجملُٛعتني يف َظتٜٛات ايتؿهري اهلٓذط ٞاٱدساى ٚايرتتٝب يـاحل اجملُٛع١
ايتذشٜب ١ٝبُٓٝا  ٫تٛدذ ؾشٚم بني اجملُٛعتني يف َظت ٣ٛايتشً.ٌٝ
دراسة (: )Guven&Kosa,2008
ٖذؾت ايذساط ١إىل َعشؾ ١أثش اطتدذاّ بشْاَر  Cabri 3Dعًَٗ ٢اس ٠ايتـٛس
املهاْ ٞيذ ٣ايط٬ب املعًُني ربـف سٜاكٝات يف داَع Karadeniz ١اطتدذّ
ايباسجإ املٓٗر ايتذشٜيب تـُ ِٝاجملُٛع ١ايٛاسذ ٠ر ٚايتطبٝل ايكبًٚ ٞايبعذ ٟ٭دا٠
ايتذشبٚ ١ايز ٟنإ َكٝاغ "بريد "ٚيًتـٛس املهاْٚ ٞايزٜ ٟته 92 َٔ ٕٛؾكشٚ ،٠قذ
أدشٜت ٖز ٙايذساط ١عً ٢عَ ١ٓٝهَ 4. َٔ ١ْٛعًُا اختريت عؼٛاٝ٥اً ٚبعذ دساط١
للعلٌم اإلنسانية ًاالحتواعية
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اطتُشت  9أطابٝع باطتدذاّ ايربْاَر طبل َكٝاغ ايتـٛس املهاَْ ٞش ٠أخش٣
ٚأظٗشت املعازبات اٱسـا ١ٝ٥باطتدذاّ اختباسٚ t-testدٛد ؾشٚم رات د٫ي ١إسـا١ٝ٥
عٓذ َظت ٣ٛد٫ي ...4 ١بني ْتا٥ر ايتطبٝكني ايكبًٚ ٞايبعذ ٟ٭دا ٠ايذساط ١يـاحل
ايتطبٝل ايبعذ ٟاطتٓتر ايباسجإ َٔ ريو إٔ ايٓؼاطات املذعُ ١بايربْاَر طاُٖت يف
تطٛس َٗاس ٠ايتـٛس املهاْ.ٞ
دراسة (خصاوىة ،أبى عراق: )2002،
ٖذؾت ايذساط ١إىل تكـ ٞأثش اطتدذاّ بشْاَر ايشاطِ اهلٓذطGeometry's ٞ

 Sketchpadيف ذبـ ٌٝتَٝ٬ز ايــ ايجايح اٱعذاد ٟيف ٖٓذط ١املجًحٚ ،نزيو
تكـ ٞأثش ٙيف ذبـ ًِٗٝيف ٖٓذط ١املجًح باخت٬ف ذبـ ًِٗٝاملذسط ٞايظابل يف
ايشٜاكٝات ،اطتدذّ ايباسجإ ؾٗٝا املٓٗر ايتذشٜيب تـُ ِٝقبًٚ ٞبعذ ٟ٭دا ٠ايتذشب١
ٚايز ٟنإ اختباس ذبـ ًٞٝيف ٖٓذط ١املجًح َٔ إعذاد ايباسجني ،أدشٜت ٖزٙ
ايذساط ١عً ٢ع َٔ ١ٓٝػعبتني اختريت عؼٛاٝ٥ا َٔ إسذَ ٣ذاسغ ايزنٛس يف َذ١ٜٓ
دبٚ ،ٞمت تعٝني ايؼعبتني عؼٛاٝ٥ا عً ٢صبُٛعتني دبشٜبٚ ١ٝكابط ١دسطت اجملُٛع١
ايتذشٜبٚ ١ٝسذٖٓ ٠ذط ١املجًح باطتدذاّ بشْاَر  ،GSPبُٓٝا دسطت اجملُٛع١
ايلابط ١بايطشٜك ١ايعادٚ ١ٜبعذ اْ٫تٗا َٔ ٤دساط ١ايٛسذ ٠طبل ا٫ختباس أيبعذٟ
ٚأظٗشت املعازبات اٱسـا ١ٝ٥باطتدذاّ بشْاَر  SPSSيتشً ٌٝايتبا ٜٔاملـاسب ٚدٛد
ؾشم داي ١إسـاٝ٥ا عٓذ َظت ٣ٛد٫ي ...0 ١بني أدا ٤اجملُٛعتني ايتذشٜبٚ ١ٝايلابط١
تعض ٣يطشٜك ١ايتذسٜع يـاحل اجملُٛع ١ايتذشٜب ١ٝنُا أظٗشت ايٓتا٥ر أثشًا دٖٛشٜا
يًتؿاعٌ يف ذبـ ٌٝايتَٝ٬ز بني طشق ١ايتذسٜع ٚايتشـ ٌٝاملذسط ٞايظابل يف
ايشٜاكٝات ٚيـاحل ايتَٝ٬ز َتٛطط ٞايتشـَٚ ٌٝتذْ ٞايتشـ ٌٝممٔ دسطٛا
باطتدذاّ ايشاطِ اهلٓذطٚ ٞيف ك ٤ٛايٓتا٥ر ٜٛؿ ٞايباسجإ بلشٚس ٠اطتدذاّ بشصب١ٝ
ايشاطِ اهلٓذطَ ٞع كشٚس ٠إدشا ٤املضٜذ َٔ ا٭حباخ ٚتٛظٝـ بشصبٝات ايشاطِ
اهلٓذط ٞيف تذسٜع َٛكٛعات سٜاك ١ٝأخش.٣
دراسة (: )Kosa&Karakus,2010
ٖذؾت ايذساط ١إىل ذبش ٟإٔ ٜه ٕٛبشْاَر  Cabri 3Dأداَ ٠ؿٝذ ٠يف تعًِٝ
اهلٓذط ١ايتشً ١ًٝٝاملهاْ ١ٝيف ايؿشاؽ ٚ ،هلزا ايػشض مت ايرتنٝض عً ٢سٌ بعض
للعلٌم اإلنسانية ًاالحتواعية
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املؼه٬ت يف اهلٓذط ١ايتشً ١ًٝٝاملهاْ ١ٝباطتدذاّ بشْاَر ،Cabri 3Dأدشٜت
امل٬سع ١عًَ 44 ٢عًِ َذسط ١عًٝا ممٔ ذنًُ ٕٛدسد ١ايبهايٛسٜٛغ اطتُشت عًُ١ٝ
امل٬سع ١ملذ ٠ؾـٌ دساط ٞناٌَ ،تؼري ايٓتا٥ر إىل إٔ بشْاَر  Cabri 3Dأداَ ٠ؿٝذ٠
يتعًٚ ِٝتعًِ اهلٓذط ١ايتشً ١ًٝٝاملهاْٚ ١ٝايٓتٝذ ١ا٭ِٖ إٔ ايربْاَر ٜظٌٗ ايؿِٗ
ٚايتـٛس نُا إٔ املعًُني ناْٛا ساغبني يف اطتعُاٍ ايربْاَر عٓذ تذسٜع اهلٓذط١
ايتشً ١ًٝٝايؿشاغ ١ٝيط٬بِٗ.
دراسة ): (buchori,2012
ٖذؾت ايذساط ١إىل َعشؾ ١أثش بشْاَر  Cabri 3Dيف دعِ تعًِ طًب ١ايــ ايجاْٞ
يًٗٓذط ١سٝح قظِ ايطًب ١إىل صبُٛعتني صبُٛع ١دسطت باطتدذاّ ايربْاَر ٚا٭خش٣
دسطت بايطشٜك ١ا٫عتٝادٚ . ١ٜتٛؿًت ايذساط ١إىل إٔ ايعذٜذ َٔ ايطًب ١اطتطاعٛا
تـٛس ايهجري َٔ َؼه٬ت ايشٜاكٝاتٚ ،إٔ أدا ٤ايطًب ١ذبظٔ بؿعٌ اطتدذاّ
ايربْاَر
هنيخية الذراسة ًاحزاءاتيا :
أوالً :عًية الدراسة
اختريت ع ١ٓٝايذساط َٔ ١ط٬ب ايــ ايجاْ ٞايجاْ ٟٛايعًَُ َٔ ٞذسط ١طٝـ بٔ
رٜ ٟضٕ ايُٓٛرد ١ٝبأَاْ ١ايعاؿُ ١ــ ؿٓعاٚ ،٤اييت ذبت ٣ٛعً ٢مخع ػعب يط٬ب
ايــ ايجاْ ٞايجاْ ٟٛايعًُ ٞسٝح اختريت ػعبتإ عؼٛاٝ٥اً َٔ بني ٖز ٙايؼعب
اشبُعٚ ،بايتعٝني ايعؼٛاَ ٞ٥جًت اسذ ٣ايؼعب اجملُٛع ١ايتذشٜب )44( ١ٝطايبا ٚاييت
تعشكت يًتذسٜع باطتدذاّ بشْاَر ٚ CABRI 3Dايؼعب ١ا٭خشَ ٣جًت اجملُٛع١
ايلابط )44( ١طايبا ٚاييت دٴسِّطت بايطشٜك ١ا٫عتٝاد . ١ٜنٛؾ٦ت

اجملُٛعتني

يف

ايتؿهري اهلٓذطٚ ٞايتـٛس املهاْ.ٞ
ثاىًا :إعداد دلًل املعله
يتذسٜع ايٛسذ ٠باطتدذاّ ايربْاَر أُعذَّ دي ٌٝيًُعًِٚ ،قذ َشت عًُ ١ٝإعذاد ايذيٌٝ
بعذ ٠خطٛات إىل إٔ خشز بـٛست٘ ايٓٗاٚ ،١ٝ٥سعٝت ا٫طع ا٫ت ١ٝيف عًُ ١ٝا٫عذاد:
 .0أطع َٚباد ٨اطتدذاّ اسباطٛب ٚبشصبٝات٘ يف تعًٚ ِٝتعًِ ايشٜاكٝات.
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 .4أطع َٚباد ٨ايتدطٝط يًتذسٜع.
 .9طبٝع ١اهلٓذط ١ايؿشاغ.١ٝ
َ .4ظت ٣ٛط٬ب ايــ ايجاْ ٞايجاْ.ٟٛ
ٚتلُٔ ايذي ٌٝايعٓاؿش ا٫ت:١ٝ
.0
.4
.9
.4
.4
.2
.2

َكذَ.١
اهلٓذط ١ايؿشاغٚ ١ٝأُٖٝتٗا.
ْبز ٠عٔ ايتؿهري اهلٓذطَٚ ٞظتٜٛات٘ ٚأطايٝب تُٓٝت٘.
ايتـٛس املهاْٚ ٞأطايٝب تُٓٝت٘.
ا٭ٖذاف ايتعً ١ُٝٝيًٛسذ.٠
ضبت ٣ٛايٛسذٚ ٠دذ ٍٚتٛصٜع اسبـف.
خطط ايتذسٜع.

ثالجا :أدوات الدراسة:
يتشكٝل أٖذاف ايذساطٚ ١اٱداب ١عٔ تظا٫٩تٗا ؾإٕ ريو ٜتطًب ا٭دٚات َ :كٝاغ
يًتؿهري اهلٓذطَٚ ٞكٝاغ يًتـٛس املهاْٚ ،ٞؾُٝا  ًٜٞإٜلاح ٱدشا٤ات إعذاد أدٚات
ايذساط:١
هقياس التفكيز الينذسي :
اتبعت اشبطٛات اٯت ١ٝيف اعذاد َكٝاغ ايتؿهري اهلٓذط: ٞ
 .1حتديد مشتىيات التفكري اهليدسٌ :
سذدت َظتٜٛات ايتؿهري اهلٓذط ٞباملظتٜٛات ا٫ت :١ٝايتـٛس ،ٟايتشً ،ًٞٝػب٘
ا٫طتذ٫ي ،ٞا٫طتذٚ ،ٍ٫ريو مبا ٜتٓاطب ٚطبٝع ١املشسً َٔٚ ١خ ٍ٬ا٫ط٬ع عً٢
ا٭دبٝات ٚايذساطات ايظابك ١املتدــ ١بايتؿهري اهلٓذطٚ ٞخـٛؿاً ايهتابات
املتعًك ١بُٓٛرز " ؾإ ٖ "ٌٝيًتؿهري اهلٓذطٚ ٞايذساطات املشتبط ١ب٘ طٛا ٤عً ٢ؿعٝذ
أدٚات قٝاط٘ أ ٚعً ٢ؿعٝذ تـٓٝـ املظتٜٛات ٚتـٓٝـ ا٭ؾشاد إىل ٖز ٙاملظتٜٛات َٔٚ
ٖز ٙايذساطات (خـا ،١ْٚأٌَ( ،)0884 ،عبذ ايذا، ِٜؿ٬ح( ،)0888،ضبُٛد،
ْاؿش.)Usiskin ,1982( ،)4... ،
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 .2إعداد الصًغة األولًة للنقًاس:
ؿِٝػت ( )49ؾكشْٛ َٔ ٠ع ا٫ختٝاس َٔ َتعذدٚ ،قذ مت ا٫طتعاْ ١يف ريو مبكٝاغ "
 "Usiskinاملـُِ ذبت اطِ َؼشٚع ايُٓ ٛاملعشيف يف اهلٓذط ١يف داَع " ١ػٝهاغ،"ٛ
نُا مت ا٫طتعاْ ١أٜلًا مبكٝاغ ايتؿهري اهلٓذط ٞاملعذ َٔ قبٌ (خـا ،١ْٚأٌَ،
ٚ ،)0884مجعت ايؿكشات يته ٜٔٛاملكٝاغ بـٛست٘ ا٭ٚي.١ٝ
 .3حتكًه املقًاس:
يًتشكل َٔ ؿ٬س ١ٝاملكٝاغ يكٝاغ َا ٚكع َٔ أدًَ٘ٚ ،ذ ٣ط ١َ٬ؾكشات٘،
عشض املكٝاغ عً ٢صبُٛع َٔ ١املدتـني يف ايشٜاكٝات ٚتشبٜٛات ايشٜاكٝات
ٚايكٝاغ ٚايتكٚ ، ِٜٛبٓا ٤عً ٢ا٫قرتاسات ٚتكذٜشات احملهُني مت إدشا ٤ايتعذ٬ٜت
املٓاطب ١نُا سزؾت  9ؾكشات ٚبًؼ عذد ؾكشات املكٝاغ بعذ ايتعذ ٌٜعؼش ٕٚؾكشَٔ ٠
ْٛع ا٫ختٝاس َٔ َتعذد خبُع بذا ٌ٥بٛاقع مخع ؾكشات يهٌ َظت.٣ٛ
 .4حتديد طريقة تصحًح املقًاس :
ٜتِ تـشٝح املكٝاغ ٚؾكا ملؿتاح اٱداب ١املعذ يزيو حبٝح ذنـٌ ايطايب عً٢
دسدٚ ١اسذ ٠ي٬ختٝاس ايـشٝح يهٌ ط٪اٍ ٚؿؿش ي٬ختٝاس اشباطٚ ،٧بٓا ً٤عً٘ٝ
ته ٕٛايٓٗا ١ٜايععُ ٢يًُكٝاغ ( )4.دسدٚ ١ايٓٗا ١ٜايـػش ٣ؿؿش دسد.١
 .5تطبًق االختبار على عًية استطالعًة:
طبل املكٝاغ عً ٢ع ١ٓٝاطتط٬ع ١ٝأخش٪َ ٣يؿ )44( َٔ ١طايباً َٔ صبتُع ايذساط١
بػشض ايتشكل َٔ ؿذم ايبٓا َٔ ٤خ ٍ٬ا٫تظام ايذاخً ٞي٬ختباس عٔ طشٜل سظاب
َعاٌَ ا٫ستباط بني دسد ١ايؿكشٚ ٠دسد ١املظت ٣ٛايز ٟتٓتُ ٞإيٖ ٘ٝز ٙايؿكش٠
(ايتـٛسٚ ،ٟايتشًٚ ،ًٞٝػب٘ ا٫طتذ ،ٍ٫ا٫طتذ ،)ٍ٫نُا سظب َعاٌَ ا٫ستباط
بني دسد ١املظتٚ ٣ٛايذسد ١ايهًٚ .١ٝتشاٚح َعاَ٬ت استباط ايؿكشات َع املظت ٣ٛايزٟ
تٓتُ ٞإيَ ٘ٝا بني (  ٖٞٚ ) ..294 ، ..924داي ١إسـاٝ٥ا عٓذ َظت ٣ٛد٫ي،) ...0 ( ١
نُا تشاٚح َعاَ٬ت ا٫ستباط بني نٌ َظتَ َٔ ٣ٛظتٜٛات املكٝاغ َع ايذسد١
ايهً ١ٝيًُكٝاغ َا بني ( ٖٞٚ )..944 ، ..298داي ١إسـاٝ٥ا عٓذ َظت ٣ٛد٫ي.)...0(١
ٚبٗزا ٜه ٕٛقذ ذبكل يًُكٝاغ ؿذم ايبٓا.٤
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ٚيف ٖزا اٱدشا ٤أٜلا مت ايتشكل َٔ ٚكٛح ؾكشات املكٝاغ ٚتعًُٝات٘ ٚذبذٜذ صَٔ
اٱداب ١عً ٢املكٝاغ ٚريو خبُظني ( )4.دقٝك.١
هؤشزات الصذق ًالثبات :
صدق املقًاس :
َٔ خ ٍ٬اٱدشا٤ات ايظابك ١ؾإ ادي ١ايـذم اييت ذبككت هلزا املكٝاغ ٖ: ٞ

 صدق املححىي واملحمثل في صدق املحنمين.
 صدق البىاء واملحمثل في الاجساق الداخلي لفقسات ومجاالت املقياس.
ٖٚزا ؾإ املكٝاغ ٜتُتع بذسد ١ؿذم َكبٛي ١تظُح باطتدذاَ٘ يف ايذساط ١اسباي.١ٝ
ثبات املقًاس  :سظب ايجبات باطتدذاّ َعادي" ١ايؿا نشْٚباخ" ٚٚدذ إٔ َعاٌَ ايجبات
ٜظاٖٚ )..20( ٟٚزا َ٪ػش َكب ٍٛيجبات املكٝاغٚ .بٗزا أؿبح املكٝاغ داٖضاً
ي٬طتدذاّ .

مقًاس التصىر املكاىٌ :
طبل يف ٖز ٙايذساطَ ١كٝاغ ايتـٛس املهاْ ٞايـادس عٔ َشنض خذَ ١ا٫ختباسات
ايرتب ١ٜٛيف داَع" ١بشٜٓظت "ٕٛبْٛٝ " ١ٜ٫ٛدشط "ٞبايٜ٫ٛات املتشذ ٠ا٭َشٜهٚ ،١ٝايزٟ
قاّ بإعذادٚ ٙتطٜٛش" ٙإنظرتٚ "ّٚسؾاق٘Ekstrom ,French and Sherman, ( .

)1987,p149
ٚؿـ املكٝاغٖ :زا املكٝاغ اشباق بايتـٛس املهاْ ٖٛ ٞاختباس دٚسإ ايُٓارز
( ٜ ،)Model Rotation Testتلُٔ املكٝاغ ( )0.ؾكشات ،نٌ ؾكش َٔ ٠ؾكشات
املكٝاغ متجٌ سمساً يبطاق ١غري َٓتعُ ١يف ػهًٗا تكع أقـ ٢ايُٝني ٚيف ايظطش ْؿظ٘
عً ٢ايٝظاس ٜٛدذ مثاْ ١ٝسطَٛات يًبطاقْ ١ؿظٗاٖ َٔ ،ز ٙايشطَٛات َا ميجٌ دٚساْاً
يًبطاق ١املشط ١َٛيف أقـ ٢ايُٝني ٚبعلٗا ا٭خش ميجٌ قًباً يًبطاق ١املشط ١َٛإىل ايُٝني
َع ايتذٜٚش ٚاملطًٛب َٔ املؿشٛق إٔ ٜبني إرا ناْت ٖز ٙايشطَٛات متجٌ أ ٫ ٚمتجٌ
دٚساْاً يًبطاق ١اييت يف ميني ايظطش.
يف سني إٔ ٖزا املكٝاغ  -سظب ٚاكعٜٓ - ٘ٝاطب ايط٬ب َٔ ايــ ايجأَ
ٚستْٗ ٢ا ١ٜاملشسً ١ازباَع ١ٝا٭ٚىلEkstrom ,French and Sherman, 04( .
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ٜٚ )1987,pؼري ٚاكع ٙٛإىل إٔ َعاٌَ ايجبات يًُكٝاغ بًؼ  ..92بايٓظب ١يًط٬ب ..98ٚ
بايٓظب ١يًطايبات.
ٖزا ٚقذ تشدِ ٖزا ا٫ختباس إىل ايعشب َٔ ١ٝقبٌ (عابذ ٚ )0884،اطتدشز ثبات٘
ؾهإ ٚ ،..92قذ اطتدذّ ٖزا املكٝاغ يف ايعذٜذ َٔ ايذساطات َٓٗا
(ايعباديٚ )4..9،١ايز ٟبًؼ ايجبات يف دساطت٘ َٚ ..29عاٌَ ايـذم ...944
ٚيف ٖز ٙايذساط ١نٝـ املكٝاغ عً ٢ايب ١٦ٝايٚ ١ُٝٓٝاطتدشدت خـا٥ـ٘ ايكٝاط١ٝ
سٝح عٴشض املكٝاغ عً ٢صبُٛع َٔ ١ايظاد ٠احملهُني ايز ٜٔأبذٚا قب ٫ٛملؿشدات
ط ِّبل املكٝاغ عً ٢ع١ٓٝ
املكٝاغ َٔ سٝح استباط٘ بايظُ ١املشاد قٝاطٗا  َٔٚثِ ُ
اطتط٬ع َٔ ١ٝصبتُع ايذساط٪َ ١يؿ )44( َٔ ١طايباً ٚريو يًتشكل َٔ ٚكٛح
ايتعًُٝات ٚسظاب ايضَٔ ايزٜ ٟظتػشق٘ ايطايب يٲداب ١عٔ ؾكشات املكٝاغٚ ،نزيو
سبظاب ثبات املكٝاغ ٚؿذم بٓا .٘٥ؾُٝا  ًٜٞبٝإ شبـا٥ف املكٝاغ يف ٖز ٙايذساط:١
هؤشزات صذق الوقياس ًثباتو في ىذه الذراسة :
صدق املقًاس  :ٴتشكِّل َٔ ؿذم املكٝاغ ريو َٔ خ ٍ٬ا٫تظام ايذاخً ٞي٬ختباس عٔ
طشٜل سظاب َعاٌَ استباط "بريط "ٕٛيذسد ١ايؿكش ٠بايذسد ١ايهً ١ٝيًُكٝاغ،
ٚتشاٚست َعاَ٬ت ا٫ستباط بني (ٚ ) ..902 ، ..244نًٗا داٍ إسـاٝ٥ا عٓذ َظت٣ٛ
د٫يٚ α≥ ....0 ١بٗزا ؾإ املكٝاغ ٜتــ با٫تظام ايذاخً ، ٞايز ٜ ٟعذ َ٪ػش َٔ
َ٪ػشات ؿذم ايبٓا.٤
سظب ثبات املكٝاغ باطتدذاّ َعادي "١أيؿا نشْٚباخ" ٚٚدذ إٔ َعاٌَ
ثبات املقًاس  :ٴ
ثبات املكٝاغ ٖ ٖٞٚ ..98 ٛقَ ١ُٝشتؿع ١ملعاٌَ ايجبات( .ايعذ.) 049 ،4..2، ًٞٝ
ٚبٗزا ٜـبح املكٝاغ داٖضا ي٬طتدذاّ.
طريقة التصحًح ٜ :ٴـشح ا٫ختباس ٚؾل ملؿتاح اٱداب ١املدـف يًُكٝاغ سٝح ذنـٌ
ايطايب عً )..44( ٢إرا ٚاؾل اختٝاس ٙاٱداب ١ايـشٝش(ٚ ،١ؿؿش) دسد ١خ٬ؾا يزيو،
ٚبٓا ٤عً ٘ٝته ٕٛايٓٗا ١ٜايععُ ٢يًُكٝاغ( ) 4.دسدٚ ،١ايٓٗا ١ٜايـػش( ٣ؿؿش) دسد.١
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رابعاً :إحزاءات التخزبة
 طبل نٌ َٔ َكٝاغ ايتؿهري اهلٓذطٚ ٞايتـٛس املهاْ ٞتطبٝكٝا قبًٝا (يػشض
تهاؾ ٪اجملُٛعتني ).
 تعشكت اجملُٛع ١ايتذشٜب ١ٝيًتذسٜع باطتدذاّ بشْاَر .CABRI 3D
 دسطت اجملُٛع ١ايلابطٚ ١ؾكا يًطشٜك ١ا٫عتٝاد ١ٜيف ايتذسٜع.
 يف ْٗا ١ٜايتذشب ١طبل َكٝاغ ايتؿهري اهلٓذطَٚ ٞكٝاغ ايتـٛس املهاْ ٞتطبٝكاً
بعذٜا َٔٚ ،ثِ مجعت ايبٝاْات ٦ٖٝٚت يًُعازب ١اٱسـا.١ٝ٥
ٚاملدطط اٯتٜٛ ٞكح إدشا٤ات ايتذشبٚ ١ايتـُ ِٝايتذشٜيب املتبع يف ايذساط.١
التطبًق القبلٌ

اجملنىعة

 مقًاس التفكري

جتريبًة

اهليدسٌ

التقىيه باستدداو

 مقًاس التفكري

ملف الطالب

 مقًاس التصىر
املكاىٌ

املعاجلة التجريبًة

التطبًق البعدٍ

التقىيه بالطريقة

ضابطة

اهليدسٌ
 مقًاس التصىر
املكاىٌ

االعتًادية

املعاجلة اإلحصائًة

شكل ( )6التصميم املتبع في الدراسة
الٌسائل اإلحصائية الوستخذهة :
ْعشا ٫عتذاي ١ٝايبٝاْات حبظب اختباس  Shapiro-Wilkن ٕٛاجملُٛعتني
َتهاؾ٦تني يف ايكٝاغ ايكبً ٞاطتدذَت ايٛطا ٌ٥اٱسـا ١ٝ٥اٯت ١ٝيًُكاسْ ١بني
اجملُٛعتني يف ا٭دا ٤ايبعذٟ
-

اخحباز  T-testلعييحين مسحقلحين.
ثحليل الحبايً ألاحادي.
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نتائج الذراسة :
أوال :اليتائج املتعلقة بأثر استددو برىامج CABRI 3Dعلى التفكري اهليدسٌ
سٴظبت املتٛططات ٚا٫حنشاؾات املعٝاس ١ٜيذسدات ايط٬ب ايبعذ ١ٜيف َكٝاغ
ايتؿهري اهلٓذط ٞنهٌ ٚيهٌ َظت َٔ ٣ٛاملظتٜٛات امله ١ْٛيًتؿهري اهلٓذطٞ
ازبذ.)0( ٍٚ
اجلدول ( :)1أداء اجملنىعتني على مقًاس التفكري اهليدسٌ
َظت ٣ٛايتؿهري
ايتـٛسٟ
ايتشًًٞٝ
ػب٘ ا٫طتذٍ٫
ا٫طتذٍ٫
ايهٌ

اجملُٛع١

ايعذد

املتٛطط

ا٫حنشاف املعٝاسٟ

كابط١

45

1.96

1.22

دبشٜب١ٝ

44

3.00

0.84

كابط١

45

1.58

1.27

دبشٜب١ٝ

44

2.64

1.12

كابط١

45

1.20

1.01

دبشٜب١ٝ

44

1.77

1.05

كابط١

45

0.93

1.03

دبشٜب١ٝ

44

1.32

0.96

كابط١

45

5.67

2.82

دبشٜب١ٝ

44

8.70

2.99

ٚملعشؾ ١ايذ٫ي ١اٱسـا ١ٝ٥يًؿشٚم بني َتٛططات اجملُٛع ١ايتذشٜبٚ ١ٝايلابط١
اُطتدذّ ذبً ٌٝايتبا ٜٔا٭ساد ٟيًُكاسْ ١بني أدا ٤اجملُٛعتني يف نٌ َظتَٔ ٣ٛ
َظتٜٛات ايتؿهري اهلٓذط ٞنٌ عً ٢سذٚ ٙايتؿهري اهلٓذط ٞبـٛست٘ اٱمجاي١ٝ
ٚازبذٜٛ ) 4 (ٍٚكح ْتا٥ر ايتشً:ٌٝ
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اجلدول (  ) 2حتلًل التبايً األحادٍ للنقارىة بني درجات اجملنىعتني على مقًاس التفكري
اهليدسٌ يف التطبًق البعدٍ
َظت٣ٛ

َـذس

صبُٛع

دسد١

َتٛطط

ايتؿهري

ايتبأٜ

املشبعات

اسبش١ٜ

املشبعات

24.27

1

24.27

95.91

87

1.1

120.18

88

24.93

1

24.93

125.16

87

1.44

150.09

88

7.3

1

بني
اجملُٛعات
تـٛسٟ

داخٌ
اجملُٛعات
اجملُٛع
بني
اجملُٛعات

ذبًًٞٝ

داخٌ
اجملُٛعات
اجملُٛع
بني

ػب٘
اطتذ٫يٞ

اجملُٛعات
داخٌ
اجملُٛعات
اجملُٛع
بني
اجملُٛعات

اطتذ٫يٞ

داخٌ
اجملُٛعات
اجملُٛع
بني
اجملُٛعات

اجملُٛع

داخٌ
اجملُٛعات
اجملُٛع

** دالة عىد مسحىي اقل مً 2.21

للعلٌم اإلنسانية ًاالحتواعية

 Fق١ُٝ

**22.0
1

**17.3
3

َظت ٣ٛايذ٫ي١

سذِ

اٱسـا١ٝ٥

ا٭ثش

اقٌ َٔ ...0

اقٌ َٔ ...0

0.4.

0.16

7.3
1.07

92.93

87

100.22

88

3.29

1

3.29

86.35

87

0.99

89.64

88

205.31

1

205.31

735.16

87

8.45

940.47

88

*6.83

3.32

**24.3

...0

انرب َٔ ...4

اقٌ َٔ ...0

0.07

0.04

0.21

*دالة عىد مسحىي 2.21
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تؼري ايٓتا٥ر نُا َٖ ٞب ١ٓٝيف دذ )4( ٍٚإٔ ق F ِٝاحملظٛب ١يهٌ َظتَٔ ٣ٛ
املظتٜٛات ايج٬ث ١ا٭ٚىل يًتؿهري اهلٓذط ٖٞ ٞعً ٢ايرتتٝب (،)02.99( ،)44..0
(ٖٚ ،)2.99ز ٙايك ِٝداي ١إسـاٝ٥ا عٓذ َظت ٣ٛد٫ي ١أؿػش َٔ ا ٚتظا...0 ٟٚ
أَا بايٓظب ١يًُظت ٣ٛايشابع َظت ٣ٛا٫طتذ ٍ٫ؾكذ ناْت ق) 9.94 ( ٖٞ F ١ُٝ
 ٖٞٚغري داي ١إسـاٝ٥ا عٓذ َظت ٣ٛد٫ي ،)...4( ١أَا بايٓظب ١يًتؿهري اهلٓذطٞ
نهٌ ؾكذ ناْت ق F ١ُٝاحملظٛب ٖٞٚ )44.9.( ١داي ١إسـاٝ٥ا عٓذ َظت ٣ٛد٫ي١
(ٚ )α ≥ ...0بزيو تشؾض ايؿشك ١ٝايـؿش.١ٜ
نُا ٜتلح َٔ ازبذ ٍٚايظابل إٔ سذِ ا٭ثش يهٌ َٔ املظت : ٣ٛايتـٛس،ٟ
ايتشً ،ًٞٝػب٘ ا٫طتذ ،ٍ٫ا٫طتذٚ ،ٍ٫ايتؿهري اهلٓذط ٞنهٌ عً ٢ايرتتٝب :
..40، 0.04، 0.07 ، 0.16 ،0.20
ٖٚزا ٜعين إٔ ْظب َٔ %40، % 4 ، % 7 ، % 16 ، % 20 ١ايتبآٜات ايهً ١ٝيف
أدا ٤ايط٬ب عً ٢صباٍ ايتـٛس ،ايتشً ،ٌٝػب٘ ا٫طتذ ،ٍ٫ا٫طتذٚ ،ٍ٫ايتؿهري
اهلٓذط ٞنهٌ  -عً ٢ايرتتٝب  -تشدع إىل ايتذسٜع باطتدذاّ ايربْاَر.
اليتائج املتعلقة بأثر برىامج  CABRI 3Dعلى التصىر املكاىٌ:
سظبت املتٛطط ٚا٫حنشاف املعٝاس ٟيذسدات ايط٬ب ايبعذ ١ٜعًَ ٢كٝاغ ايتـٛس
املهاْ ٞيهٌ َٔ اجملُٛع ١ايتذشٜبٚ ١ٝاجملُٛع ١ايلابطٚ ١مت أٜلا اختباس ايؿشٚم
باطتدذاّ اختباس  t-testيعٓٝتني َظتكًتني نُا َٖ ٛبني بازبذ:)9( ٍٚ
الجدول (  ) 3اختبار  t-testللمقارهة بين درجات املجموعتين في التطبيق البعدي ملقياس
التصور املكاوي
ايعذد

املتٛطط

املعٝاسٟ

اسبش١ٜ

ايتذشٜب13.90 44 ١ٝ

3.04

11.63 44

3.06

ايلابط١

87

قt ١ُٝ

اجملُٛع١

ا٫حنشاف

دسد١

3.524

َظت٣ٛ

سذِ

ايذ٫ي١

ا٭ثش

داٍ عٓذ
.00.0

..24

َٔ ازبذٜ )9( ٍٚتلح أْ٘ تٛدذ ؾشٚم داي ١إسـاٝ٥ا عٓذ َظت ٣ٛد٫ي )....0( ١بني
َتٛطط دسدات اجملُٛع ١ايتذشٜب ١ٝاييت دسطت اهلٓذط ١ايؿشاغ ١ٝباطتدذاّ بشْاَر
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َٚ CABRI 3Dتٛطط اجملُٛع ١ايلابط ١اييت دسطت بايطشٜل املعتاد ٠عًَ ٢كٝاغ
ايتـٛس املهاْ ٞيـاحل اجملُٛع ١ايتذشٜب.١ٝ
نُا ٜتلح َٔ ازبذ ٍٚإٔ سذِ ا٭ثش (قَ ١ُٝشبع إٜتا) ٜظا 0.75 ٟٚأ ٟإٔ %75
َٔ ايتبآٜات ايهً ١ٝيف أدا ٤ايط٬ب عً ٢ايتـٛس املهاْ ٞتشدع إىل ايتذسٜع
باطتدذاّ ايربْاَر.
هلخص النتائج ًتفسيزىا :
مما طبل ٜتلح إ ايذساط ١خًـت إىل ايٓتا٥ر ا٫ت:١ٝ
 )0تذسٜع اهلٓذط ١ايؿشاغ ١ٝباطتدذاّ بشْاَر  CABRI 3Dقذ طاِٖ يف ذبظني
ايتؿهري اهلٓذط ٞيذ ٣ط٬ب ايــ ايجاْ ٞايجاْ ٟٛبؼهٌ عاّ.
 )4تذسٜع اهلٓذط ١باطتدذاّ ايربْاَر قذ طاِٖ بـٛس ٠اؾلٌ يف ذبظني َظت٣ٛ
ايتـٛس ٚايتشً.ٌٝ
 )9تذسٜع اهلٓذط ١ايؿشاغ ١ٝباطتدذاّ بشْاَر  CABRI 3Dقذ طاِٖ بؼهٌ ؾعاٍ يف
ذبظني ايتـٛس املهاْ ٞيذ ٣ط٬ب ايــ ايجاْ ٞايجاْ.ٟٛ
ٚؾُٝا ٜتعًل بتشظٔ ايتؿهري اهلٓذط ٞيذ ٣ط٬ب اجملُٛع ١ايتذشٜب ١ٝؾًعً٘ ٜشدع
إىل قذس ٠ايربْاَر يف عشض ا٭ػهاٍ بـٛس ٠دٜٓاَٝهٚ ،١ٝمبا ٜظاعذ ايطايب عً٢
إدساى اٱػهاٍ اهلٓذطٚ ١ٝخـا٥ـٗا ٚإدساى ايع٬قات اهلٓذط ١ٝبـشٜاً سٝح نإ
ايربْاَر أدا ٠ؾاعً ١بـٛس ٠أؾلٌ َكابٌ اطتدذاّ ايكًِ ٚايظبٛسٖ ٠زا ؾل ٬عٔ
تذسٜع اهلٓذط ١ايؿشاغ ١ٝباطتدذاّ ايربْاَر تٛطع َٔ ايذٚس ايؿعاٍ يًُتعًِ تعضصَٔ ٙ
خ ٍ٬إثاس ٠تؿهري ٙبـشٜا ٚاطتػ ٍ٬ايٛقت املظتػشم يف عًُ ١ٝايشطِ بايطشٜك١
ا٫عتٝاد ١ٜيف أْؼط ١تعً ١ُٝٝتضٜذ َٔ دٚس املتعًِ ٚتعضص اسباؾض يذٚ .ٜ٘تتؿل ٖز ٙايٓتٝذ١
َع دساط ١نٌ َٔ ( ؾتٛح .)Chang et al,2007(، )4..9 ،
أَا بايٓظب ١ملظت ٣ٛا٫طتذٚ ٍ٫اييت أظٗشت ايٓتا٥ر أْ٘  ٫تٛدذ ؾشٚم داي ١إسـاٝ٥ا
عٓذ َظت )...4( ٣ٛبني أدا ٤اجملُٛعتني ٜعض ٣يًطشٜك ،١ؾكذ ٜشدع ايظبب يف ريو إىل
إٔ ايطايب يف ٖزا املظت ٣ٛقذ ربط ٢سذٚد إدساى ايؼهٌ ٚيػ ١ايـٛسٚ ٠ذنتاز إىل
ا٭ْؼط ١اييت تُٓ ٞيػ ١املٓطل ٚتؿهري ٙاملٓطكٚ ،ٞقذ ٜه ٕٛدٚس ايربْاَر يف تُٓ١ٝ
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ٖزا ازباْب كعٝـْ ،اٖٝو عٔ ايٓكف ايؼذٜذ يف اَت٬ى ايط٬ب يًُٗاسات ا٭طاط١ٝ
املتعًك ١بايربٖإ اهلٓذطَ ٞجٌ ايكذس ٠عً ٢اطتدذاّ املٓطل( .عبٝذ،)4..4،02،
(ايـباؽ.)4..9،
أَا ؾُٝا ٜتعًل بتؿٛم ط٬ب اجملُٛع ١ايتذشٜب ١ٝعً ٢اجملُٛع ١ايلابط ١يف اختباس
ايتـٛس ا ملهاْٚ ،ٞقذ ٜشدع ايظبب يف ريو إىل اٱَهاْ ١ٝاييت ٜٛؾشٖا ايربْاَر يف
س ١ٜ٩ا٭ػهاٍ اهلٓذط َٔ ١ٝعذ ٠دٗات ،نُا ميهِٓٗ َٔ ايعٌُ املباػش عً٢
ا٭ػهاٍ اهلٓذطٚ ١ٝذبشٜهٗا َٔ خ ٍ٬آي ١ٝعٌُ ايربْاَر ا٭َش ايزٜ ٟظاِٖ يف
تُٓ١ٝ

َٗاس٠

ايتـٛس

املهاْ.ٞ

ٚتتؿل

ٖزٙ

ايٓتٝذ١

َع

ْتا٥ر

دساط١

((،)Guven&KOSA,2008باؿاحل .)4..9،
التٌصيات :
يف كَ ٤ٛا أطؿشت عٓ٘ ايذساط ١اسبايْ َٔ ١ٝتا٥ر ٴٜٛؿ ٢باٯت:ٞ
 )0ايعٌُ عً ٢اطتدذاّ بشْاَر  CABRI 3Dيف تذسٜع اهلٓذط ١ايؿشاغ ١ٝيط٬ب
ايــ ايجاْ ٞايجاْ.ٟٛ
 )4ايعٌُ عً ٢تؿعَ ٌٝعٌُ ايشٜاكٝات ٚتضٜٚذ ٙبأدٗض ٠ايهُبٛٝتش ٚبشصبٝات٘ ٚأدٗض٠
ايعشض ٫طتدذاَٗا َٔ قبٌ َعًُ ٞايشٜاكٝات.
 )9عكذ دٚسات تذسٜبٚٚ ١ٝسؾ عٌُ يًُذسطني أثٓا ٤اشبذَ ١عً ٢نٝؿ ١ٝتذسٜع
اهلٓذط ١باطتدذاّ بشصبٝات اهلٓذط ١ايذٜٓاَٝه ١ٝملا هلا َٔ أثش إدناب.ٞ
 )4إكاؾ ١خًؿ ١ٝعًُ ١ٝيًتـٛس املهاْٚ ٞايتؿهري اهلٓذطَٚ ٞظتٜٛات٘ إىل دي ٌٝاملعًِ
يف ايشٜاكٝات يهٜ ٞتُهٔ املعًِ َٔ َظاعذ ٠ط٬ب٘ عً ٢تُٓٝتٗا.
 )4ايعٌُ عً ٢تعشٜـ ايطايب املعًِ بهًٝات ايرتب ١ٝبربصبٝات اهلٓذط ١ايذٜٓاَٝه١ٝ
ٚنٝؿ ١ٝتٛظٝؿٗا يف تذسٜع اهلٓذطٚ ١ايشٜاكٝات بؼهٌ عاّ.
 )2ايعٌُ عً ٢دعٌ َاد ٠اسباطٛب َاد ٠أطاط ١ٝيف املذاسغ ستٜ ٢تُهٔ نٌ َٔ
املعًِ ٚايطايب َٔ اطتدذاَ٘ بهؿا ٠٤عاي ١ٝيف صباٍ ايتعً.ِٝ
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الوقتزحات :
يف ك ٤ٛدساطَ ١ؼهً ١ايذساط ١اسبايَٚ ١ٝا تٛؿًت إيْ َٔ ٘ٝتا٥ر ٜٴكرتح إدشاَ ٤ا
 َٔ ًٜٞدساطات:
 )0دساط ١أثش اطتدذاّ بشصبٝات اهلٓذط ١ايذٜٓاَٝه ١ٝيف تذسٜع ايكطٛع املدشٚط١ٝ
َٛٚاكٝع ٖٓذط ١ٝأخشٚ ٣يف َشاسٌ تعً ١ُٝٝطبتًؿ.١
 )4املكاسْ ١بني عذ ٠بشصبٝات يًٗٓذط ١ايذٜٓاَٝه َٔ ١ٝسٝح أؾلًٝتٗا يف تذسٜع
املٛكٛعات ايشٜاك.١ٝ
 )9دساط ١بٓاٚ ٤سذات تعً ١ُٝٝيتُٓ ١ٝايكذسات ايشٜاك َٔ ١ٝخ ٍ٬بشصبٝات اسباطٛب.
 )4أثش اطتدذاّ إسذ ٣بشصبٝات اهلٓذط ١ايذٜٓاَٝه ١ٝيف تُٓ ١ٝايتؿهري ايبـش.ٟ
 )4دساطَ ١ذ ٣تٛاؾش اشبربات املعشؾ ١ٝاشباؿ ١بايتـٛس املهاْ ٞيف َٓاٖر ايشٜاكٝات
َٚذ ٣إطٗاَٗا يف تُٓ ١ٝايتـٛس املهاْ ٞيذ ٣ايط٬ب.
 )2دساط ١ع٬ق ١ايتـٛس املهاْ ٞبايتؿهري اهلٓذطٚ ٞايتشـ ٌٝايذساط.ٞ
الوزاحع :
أوالً  :املراجع باللغة العربًة
 )0أب ٛص ،١ٜٓؾشٜذ (َٓ : )ّ4..2اٖر تذسٜع ايشٜاكٝات ،عُإ  :داس املظري.٠
 )4أب ٛعشام ،إمساع : )ّ4..4( ٌٝأثش بشصب ١ٝاسباطٛب

Geometry's

Sketchpadيف ذبـ ٌٝطًب ١ايــ ايجايح اٱعذاد ٟيف دٚي ١اٱَاسات ايعشب١ٝ
املتشذ ٠يف َٛكٛع ٖٓذط ١ايذا٥ش ،٠صبً ١ايجكاؾ ١ايرتب ،١ٜٛايعذد ا٭َ – ٍٚا،ٜٛ
ق.92- 09
 )9أب ٛع ،ّ٬ؿ٬ح ( : )ّ4..4ايكٝاغ ٚايتك ِٜٛايرتبٚ ٟٛايٓؿظ ،ٞط ،0ايكاٖش: ٠
داس ايؿهش ايعشب.ٞ
 )4أب ٛي ،ّٛخايذ ضبُذ ( :)ّ4..2اهلٓذط ١طشم ٚاطرتاتٝذٝات تذسٜظٗا ،عُإ :داس
املظري.٠
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 )4أبْٜٛ ٛع ،إيٝاغ ( : )ّ4...ؾاعً ١ٝبشْاَر ساطٛبَ ٞتعذد ايٛطا٥ط يتذسٜع
اهلٓذط ١يف ايــ ايجاْ ٞاٱعذاد – ٟدساط ١دبشٜب ١ٝيف ضباؾع ١ايكٓٝطش،٠
سطاي ١دنتٛسا ٙغري َٓؼٛس ، ٠نً ١ٝايرتب ،١ٝداَع ١دَؼل ،طٛسٜا.
 )2إمساع ،ٌٝضبُذ سبٝع( : )ّ0889أثش اطتدذاّ َعٌُ ايشٜاكٝات يف تذسٜع
اهلٓذط ١يتَٝ٬ز ايــ ايشابع ا٫بتذا ٞ٥عً ٢ذبـٚ ًِٗٝأدا ِٗ٥يًُٗاسات ايعًُ١ٝ
ٚتؿهريِٖ اهلٓذط، ٞصبً ١ايبشح يف ايرتبٚ ١ٝعًِ ايٓؿع ،صبًذ  ،00ايعذد ،4
نً ١ٝايرتب ١ٝباملٓٝا ،إبش.ٌٜ
 )2باؿاحل ،خايذ طًُإ ( : )ّ4..9أثش اطتدذاّ اسباطب اٯي ٞيف تذسٜع
ايشٜاكٝات عً ٢تُٓ ١ٝايكذس ٠املهاْ ١ٝيذ ٣طًب ١نً ١ٝايرتب – ١ٝداَع١
سلشَٛت ،سطايَ ١ادظتري غري َٓؼٛس ،٠نً ١ٝايرتب ،١ٝداَع ١ؿٓعا ،٤اي.ُٔٝ
 )9بذ ،ٟٚسَلإ َظعذ ( :)ّ4..9تلُني ايتؿهري ايشٜاك ٞيف بشاَر ايشٜاكٝات
املذسط ،١ٝعُإ  :داس ايؿهش.
 )8ايبطؽ ،ضبُذ؛ ؾشٜذ أب ٛصَٓ :)ّ4..2( ١ٜٓاٖر ايبشح ايعًُ- ٞتـُ ِٝايبشح
ٚايتشً ٌٝاٱسـا ،ٞ٥عُإ  :داس املظري.٠
 )0.دشٚإ  ،ؾتش : )ّ0888( ٞتعً ِٝايتؿهري َ -ؿاٖٚ ِٝتطبٝكات ،أب ٛظيب  :داس
ايهتاب ازباَع.ٞ
 )00ازبُٗٛس ١ٜايٚ ، ١ُٝٓٝصاس ٠ايرتبٚ ١ٝايتعً :)ّ 4..2 ( ِٝدي ٌٝاملعًِ يتذسٜع نتاب
ايشٜاكٝات يًــ ايجاْ ٞايجاْ ٟٛايكظِ ايعًُ.ٞ
 )04ازبُٗٛس ١ٜايٚ ، ١ُٝٓٝصاس ٠ايرتبٚ ١ٝايتعً : )ّ4.0.( ِٝنتاب ايشٜاكٝات يًــ
ايجاْ ٞايجاْ ٟٛايعًُ ،ٞازبض ٤ايجاْ.ٞ
 )09اسباصََ ،ٞطًل( :)ّ0884دساط ١س ٍٛتك ِٜٛايربصبٝات ايشٜاك ١ٝاملظتدذَ ١عً٢
اسباطب اٯي ،ٞصبً ١سطاي ١اشبًٝر ايعشب، ٞايعذد َ ، 44هتب ايرتب ١ٝايعشبٞ
يذ ٍٚاشبًٝر ،ايشٜاض،ق.044- 090
 )04سظٔ ،ضبُذ عبذ ايظُٝع ( :)ّ0882ؾعاي ١ٝتذسٜع املؿاٖ ِٝاهلٓذط ١ٝباطتدذاّ
بعض ايُٓارز ايتذسٜظ ١ٝيف تُٓ ١ٝايتؿهري اهلٓذطٚ ٞامل ٍٛٝحن ٛدساط ١ايشٜاكٝات
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يذ ٣تَٝ٬ز اسبًك ١ا٭ٚىل َٔ ايتعً ِٝا٭طاط ،ٞصبً ١نً ١ٝايرتب ١ٝبايضقاصٜل،
ًَشل ايعذد َ - 42ا.ٜٛ
 )04سظٔ ،ضبُٛد ضبُذ(َ :)ّ4..0ظتٜٛات ايتؿهري اهلٓذط ٞيذ ٣ايط٬ب
املعًُني( ربـف سٜاكٝات) بهً ١ٝايرتب ١ٝيف ك ٤ٛمنٛرز ؾإ ٖ ، ٌٝصبً ١نً١ٝ
ايرتب ١ٝبايضقاصٜل  ،صبًذ  ،02ايعذد  ،0ق.4.9- 994
 )02خـا ،١ْٚأٌَ (َ :)ّ0884ظتٜٛات ايتؿهري اهلٓذط ٞيذ ٣ايطًب ١املعًُني  ،صبً١
أحباخ ايريَٛى "طًظً ١ايعً ّٛاٱْظاْٚ ١ٝا٫دتُاع ،"١ٝداَع ١ايريَٛى ،اجملًذ
- 0.ايعذد ،0ق.490- 498
 )02خـا ،١ْٚأٌَ؛ أب ٛعشام( :)ّ4..8أثش اطتدذاّ بشصب ١ٝايشاطِ اهلٓذط)GSP( ٞ
يف ذبـ ٌٝطًب ١ايــ ايجايح اٱعذاد ، ٟصبً ١ايعً ّٛاٱْظاْ،١ٝاجملًذ أ
،ايعذد،90داَعَٓ ١تٛس ،ٟازبضا٥ش ،ق ق . 48- 99
 )09ساػذ ،عًَ:)ّ0889( ٞؿاَٖٚ ِٝباد ٨تشب ،١ٜٛعُإ :داس ايؿهش.
 )08طشٚس،عً :)ّ4.0.(ٞتٛظٝـ ايتكٓ ١ٝيف تعًٚ ِٝتعًِ ايشٜاكٝات،دٚس ١ٜايتطٜٛش
ايرتب ،ٟٛيعذد44ؾرباٜشٚ،صاس ٠ايرتبٚ ١ٝايتعً ،ِٝطًطٓ ١عُإ ،ق.44- 4.
 )4.ايظٛاع ،ٞعجُإ ْاٜـ ( : )ّ4..4تعً ِٝايشٜاكٝات يًكشٕ ايٛاسذ ٚايعؼش،ٕٚ
ط ،0دب : ٞداس ايكًِ يًٓؼش ٚايتٛصٜع.
 )40ايـباؽَٓ ،اٍ ( : )4..2ؾاعًٚ ١ٝسذ ٠ضبٛطب ١يف تُٓ ١ٝايتشـ ٌٝيف اهلٓذط١
ايؿشاغ ١ٝيذ ٣طايبات ايــ ايعاػش ا٭طاط ٞبؿًظطني ،سطايَ ١ادظتري غري
َٓؼٛس، ٠داَع ١عني مشعَ ،ـش.
 )44عابذ ،عذْإ( : )ّ0884ايكذس ٠املهاْ( ١ٝايؿشاغٚ )١ٝايتشـ ٌٝيف ايشٜاكٝات
يذ ٣طًب ١ايــ ايعاػش َٔ َشسً ١ايتعً ِٝا٭طاط ،ٞاجملً ١ايعشب ١ٝيًرتب،١ٝ
اجملًذ  ،04ايعذد  ، 0ايهٜٛت ،ق .444- 4.4
 )49ايعبادي ،١ضبُٛد ( :)ّ4..9ؾاعً ١ٝاطتدذاّ ايهُبٛٝتش يف تذسٜع اهلٓذط١
ايؿشاغٚ ١ٝاثش ٙعً ٢ايتشـٚ ٌٝايتؿهري اهلٓذطٚ ٞايتـٛس املهاْ ٞيط٬ب
ايــ ايجاْ ٞايجاْ – ٟٛايكظِ ايعًُ،ٞسطاي ١دنتٛسا ٙغري َٓؼٛس ،٠داَع ١عني
مشعَ ،ـش.
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 )44عبذ اسبُٝذ ،ػانش( : )ّ4..2ايؿٓ ٕٛايبـشٚ ١ٜعبكش ١ٜاٱدساى  ،ط،0
ايكاٖش ،٠داس ايعني يًٓؼش.
 )44عبذ ايذا ،ِٜؿ٬ح ( :)ّ0888ؾعاي ١ٝمنٛرد ٞداْ( ٘ٝٝاملعذٍ) ٚؾإ ٖ ٌٝيف
انتظاب بعض دٛاْب ايتعًِ ٚتُٓ ١ٝايتؿهري اهلٓذط ٞيذ ٣تَٝ٬ز املشسً١
اٱعذاد ،١ٜصبً ١تشبٜٛات ايشٜاكٝات ،اجملًذ ايجاْ- ٞإبش ،ٌٜداَع ١ايضقاصٜل،
ق.49. – 098
 )42عبٝذٚ ،ي : )ّ0889( ِٝتكشٜش عٔ امل٪متش ايعامل ٞيتعًٚ ِٝتعًِ ايشٜاكٝات
( ،)ICMEنٓذا  49 – 02أغظطع  ،ّ0884اجملً ١ايرتب ،١ٜٛايهٜٛت،
اجملًذ،9ايعذد ، 42ق.084
 )42عبٝذٚ ،يِٝ؛ ضبُذ املؿيت ( :)ّ4...تذسٜع ايشٜاكٝات يف عـش ايتهٓٛيٛدٝا،
صبً ١تشبٜٛات ايشٜاكٝات ،طبعَ ١طٛس ،٠ق.024 - 020
 )49عبٝذٚ ،يِٝ؛ عؿاْ :)ّ4..9( ١ايتؿهري ٚاملٓٗاز املذسط ،ٞط،0ايهٜٛت َ :هتب١
ايؿ٬ح يًٓؼش ٚايتٛصٜع.
 )48عبٝذٚ ،ي :)ّ4..4( ِٝتعً ِٝايشٜاكٝات زبُٝع ا٭طؿاٍ ،عُإ  :داس املظري.٠
 )9.ايعذ ،ًٞٝؿباح(َ :)ّ4..2ذخٌ إىل ايكٝاغ ٚايتك ِٜٛايرتب ،ٟٛؿٓعاَ : ٤شنض
ايرتب ١ٝيًطباع.١
 )90عؿٝؿ ،ٞامحذ ضبُٛد( : )ّ0880ؾاعً ١ٝاطتدذاّ ايهُبٛٝتش يف تذسٜع اهلٓذط١
ايؿشاغ ١ٝباملشسً ١ايجاْ ،١ٜٛسطاي ١دنتٛسا ٙغري َٓؼٛس، ٠داَع ١ايكاٖش،٠
مجٗٛسَ ١ٜـش ايعشب.١ٝ
 )94ايعك ،ًٞٝعبذ ايعضٜض ضبُذ ( : )ّ0882تكٓٝات ايتعًٚ ِٝا٫تـاٍ  ،ط، 4
ايظعٛد.١ٜ
 )99عًٚ ،ٞا ٌ٥عبذ اهلل( : )ّ4..9ؾاعًٚ ١ٝسذَ ٠كرتس ١يف ٖٓذط ١ايؿشانتاٍ"
 "Faractal Geometryباطتدذاّ ايهُبٛٝتش يف تَُٓٗ ١ٝاسات ايتؿهري ايبـشٟ
ٚامل ٌٝحن ٛايشٜاكٝات ايذٜٓاَٝه ١ٝيذ ٣تَٝ٬ز املشسً ١ا٫بتذا ،١ٝ٥صبً ١تشبٜٛات
ايشٜاكٝات ،نً ١ٝايرتب ،١ٝداَع ١بٓٗا،اجملًذ ٜٛ ،00ي،ٛٝق.002- 48

للعلٌم اإلنسانية ًاالحتواعية

41

العذد ( )9الوخلذ ( )12ينايز 2016م

ISSN : 2410-1818

تدريس الهندسة الفراغية باستخدام برنامج CABRI 3D

| د.عبدالله عباش المحرزي  ،أ .بكيل أحمد الدرواني

 )94ايعُش ،ٟأنشّ ( : )ّ0888أثش اطتدذاّ اسباطٛب املربَر بًػ ١يٛغ ٛيف تعًِٝ
املؿٗ ّٛاهلٓذط ٞيف صباٍ ايكذس ٠املهاْ ، ١ٝصبً ١دساطات َظتكبً ، ١ٝداَع١
أطٛٝط  ،ايظٓ ١ايجايج ، ١ايعذد  ،4ق.04.- 044
 )94عٝاداتٜٛ ،طـ امحذ( :)ّ4..4اسباطٛب ايتعً ٚ ُٞٝتطبٝكات٘ ايرتب ،١ٜٛعُإ:
داس املظري.٠
 )92ؾتٛح،أَاْ :)ّ4..9(ٞأثش اطتدذاّ بشْاَر ايشاطِ اهلٓذطGeometer's ( ٞ

 )Sketchpadيف انتظاب َؿاٖ ِٝايتش٬ٜٛت اهلٓذط ١ٝيذ ٣تَٝ٬ز ايــ
ايتاطع ،سطايَ ١ادظتري غري َٓؼٛس ،٠داَع ١ؿٓعا ،٤اي.ُٔٝ
 )92قطاَْ ،ٞاٜؿ : )ّ4..0( ١تعً ِٝايتؿهري يًُشسً ١ا٭طاط، ١ٝعُإ  :داس ايؿهش.
 )99ايًكاْ ،ٞامحذ سظٔ؛ عً ٞازبٌُ (َ : )ّ0882عذِ املـطًشات ايرتبٚ ١ٜٛاملعشؾ١
يف املٓاٖر ٚطشم ايتذسٜع ،ايكاٖش : ٠عامل ايهتب.
 )98ضبُٛدْ ،اؿش (َ :)ّ4...ذ ٣ؾاعً ١ٝمنٛرز ؾإ ٖ ٌٝيًتؿهري اهلٓذط ٞيف تعًِٝ
اهلٓذط ١باملشسً ١ا٫بتذا ١ٝ٥صبً ١نً ١ٝايرتب ١ٝبأطٛإ ،داَع ١دٓٛب ايٛاد،ٟ
ايعذد  ،04ق.42.- 084
َٓ )4.ـٛس ،أمحذ ضبُذ ( : )ّ0882ؾعاي ١ٝاطتدذاّ ايطشٜك ١املعًُ ١ٝيف تُٓ١ٝ
املٗاسات اهلٓذطَٚ ١ٝظتٜٛات ايتؿهري اهلٓذط ٞيذ ٣تَٝ٬ز املشسً ١ا٫بتذا١ٝ٥
نُا ذنذدٖا َكٝاغ ؾإ ٖ ،ٌٝسطايَ ١ادظتري غري َٓؼٛس ،٠نً ١ٝايرتب ١ٝبكٓا،
دٓٛب ايٛادَ ،ٟـش.
ثاىًاً  :املراجع باللغة اإلجنلًزية
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