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هدف هذا البحث تق�سي اأثر التدري�ص با�ستعمال لغة اللوغو يف تنمية التح�سيل الهند�سي
وتنمية القدرة على الت�سور الب�سري املكاين لدى طالب ال�سف الرابع البتدائي .ولتحقيق
هدف البحث قام الباحثان باإعداد الأدوات التالية :اختبار حت�سيلي لتحديد م�ستوى التح�سيل
الهند�سي لالأ�سكال الهند�سية ذات البعدين لطالب ال�سف الرابع البتدائي ،واختبار القدرة
الب�سرية املكانية ( )Spatial Abilityمن اإعداد نيوتن وبرا�ستول (Paul Newton & Helen
 )Bristollواملت�سمن الت�سور الب�سري املكاين .وقد اعتمد الباحثان املنهج �سبه التجريبي متبعا
ت�سميم املجموعتني املتكافئتني ذات التطبيق املتكرر (قبلي ،بعدي) .وطبق البحث على عينة
من طالب ال�سف الرابع البتدائي بلغ عددها ( )53طالباً من طالب مدر�سة حي ال�سفارات
البتدائية بالريا�ص ،مت تعيني اأفرادها اإىل جمموعتني بالطريقة الع�سوائية الب�سيطة با�ستعمال
القرعة لتكون املجموعة التي يقع عليها الختيار املجموعة التجريبية وتكون الأخرى ال�سابطة.
وبعد تطبيق جتربة البحث ومعاجلة البيانات اإح�سائيا اأظهرت النتائج وجود فروق ذات دللة
اإح�سائية بني املجموعتني التجريبية وال�سابطة يف متو�سط حت�سيل مفاهيم وتعميمات الأ�سكال
الهند�سية ذات البعدين ل�سالح املجموعة التجريبية .كما اأظهرت النتائج وجود فروق ذات دللة
اإح�سائية بني املجموعتني التجريبية وال�سابطة يف تنمية القدرة على الت�سور الب�سري املكاين
ل�سالح املجموعة التجريبية .ويف �سوء ما تو�سل اإليه البحث من نتائج مت التقدم بعدد من
التو�سيات.
الكلمات املفتاحية :لغة لوغو ،التح�سيل الهند�سي ،القدرة على الت�سور الب�سري املكاين ،طالب ال�سف
الرابع البتدائي.
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Abstract
This study aimed to investigate the effect of teaching through the use of
LOGO programming language on the development of geometric performance
and spatial visualization on fourth elementary class students. To this end, the
researcher prepared the following tools: a performance test for identifying the
level of geometric performance of two-dimensional geometric shapes among
fourth elementary class students and Paul Newton and Helen Bristoll Spatial
Ability Test involving the spatial visualization. The researchers relied on the
quasi-experimental approach and followed the two equivalent-groups design
with pre- and post-repeated applications. The study was applied to a 53-subject
group of fourth class elementary students from Al-Safarat Elementary School
in Riyadh city. The sample was divided into two subgroups using the Simple
Random Sample method. Upon applying the study experiment and statistical
treatment of data, results indicated that there were statistically significant
differences between the experimental and control groups as regards the average
performance of two-dimensional geometric shapes concepts, generalizations
and spatial visualization ability in favor of the experimental group. In view of
the findings, some recommendations were offered.
Keywords: learning and teaching mathematics, spatial ability.

