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تبات أو المؤسسات أو الهيئات أو األشخاص عند طلبها حسب التعليمات النافدة أو إلكترونيًا للمك

  في الجامعة.
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 إهداء                           

 



إلى من ضحو بالكثير ألجلي وكانوا الينبوع الذي ال يمل العطاء، إلى من كانو 
  الحياة، وا مشقةسندي وعلموني الصبر وتحمل

 .أبي وأمي حفظهما اهلل

محدودة زوجي ء معي رفيق دربي ورمز التضحية أللا ناإلى من شجعني وتحمل الع
 الغالي .

 ة كبدي ونفس روحي،إلى فلذ

 . إبني الغالي 

 إلى من حبهم يجري في عروقي،

 إخوتي وأخواتي . 

 أو بعيد، ألف شكر . إلى كل من ساعدني من قريب

 . إليهم جميعًا اهدي هذا العمل

 

 الباحثة

 

 

 شكر وتقدير                              

الحمد هلل رب العالمين والصلة والسلم على سيد األنبياء والمرسلين سيدنا       
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد، أشكر اهلل العلي العظيم أهل الحمد والثناء 

 على توفيقه وامتنانه وتيسيره لي إتمام هذه الدراسة .



من ال يشكر الناس ال يه الصلة والسلم "نا الكريم علمن حديث رسول وانطلقاً       
د عبد ستادي الفاضل الدكتور محمأفني أن اتقدم بالشكر الجزيل إلى يشكر اهلل"؛ يشر 

شراف على رسالتي، وتابع العمل مند أن كان فكرة إلاالوهاب حمزة، الذي تفضل ب
جميع  ، فكان نعم العون والسند لي فيإلى أن رأى النور، فوقف إلى جانبي متحمآل
 مراحل العمل، فله مني  كل الشكر الجزيل.

الدكتورة زهرية  ةاألستاذ لجنة المناقشة وأتقدم بالشكر والتقدير إلى أعضاء       
قتراحات ا  أبدوه من ملحظات و  لماأبو زيد  محمد إبراهيم عبد الحق والدكتورة نيفين

 م ومفيد.أغنت الدراسة بكل قيا 
 .سادة محكمي أدوات الدراسةلشكر للوأتقدم بجزيل ا      
لمن سهل إنجاز هذا العمل من مدراء ومعلمات رياض األطفال  الجزيل والشكر      

فلهم مني فائق  لممكنة إلنجاح تنفيد هذه الدراسة؛الذين قدمو لي كل التسهيلت ا
  التقدير واالحترام واالمتنان.

 والشكر والتقدير لصديقاتي وزميلتي العزيزات .      
كما أتقدم بالشكر والتقدير لكل من قدم لي عونًا أو مساعدة في أثناء إعداد هذا 

                                                                                                                    على أكمل وجه.   العمل
 

                                                                                        
 الباحثة

 إقرار السالمة اللغوية                                          

      

بأن الرسالة الموسومة " فاعلية برنامج قائم على األنشطة الحركية في  أقر أنا الموقع أدناه       
روضة في ليبيا" والمقدمة من قبل الطالبة ابتسام تنمية بعض مهارات التفكير الرياضي لطفل ال

رمضان مسعود السويح. وبعد التدقيق اللغوي والنحوي واإلملئي تم تصحيح بعض الكلمات 
   والجمل، وأصبحت اآلن خالية من األخطاء وبناًء على ما ذكر أعله أوقع على هذا اإلقرار.  
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 نشطة الحركية في تنمية بعض مهارات التفكير الرياضيعلية برنامج قائم على األ فا    

 لطفل الروضة في ليبيا

 إعداد

 ابتسام رمضان مسعود السويح

 بإشراف

 الدكتور محمد عبد الوهاب حمزة

 

 الملخص

هدفت هذه الدراسة التعرف إلى فاعلية برنامج قائم على األنشطة الحركية في تنمية بعض      
هارات التفكير الرياضي لطفل الروضة في ليبيا، وتكونت عينة الدراسة التي أختيرت عشوائيا م



تم اختيارهم من رياض ( سنوات، 5-6وى الثاني )المست من أطفال ( طفًل وطفلة60من )
األطفال التابعة لمكتب التربية والتعليم الحر في منطقة قصر بن غشير التابعة لمدينة طرابلس، 

( طفًل وطفلة في 30، موزعين على مجموعتي الدراسة: )2015/2016لدراسي للعام ا
 .( طفًل وطفلة في المجموعة الضابطة30المجموعة التجريبية و)

ولتحقيق هدف الدراسة أعدت الباحثة أدوات الدراسة المتمثلة في: قائمة لبعض مهارات      
كية، واختبار لبعض مهارات التفكير التفكير الرياضي لطفل الروضة، وبرنامج األنشطة الحر 

وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات دالله  إحصائية عند ، الرياضي لطفل الروضة
بين متوسطات درجات أطفال المجموعة التجريبية والضابطة في  (α≤0.05)مستوى الداللة 

لصالح المجموعة  بعض مهارات التفكير الرياضي )النمذجة، التخمين، االستنتاج، االستقراء(
باستخدام البرنامج القائم على األنشطة الحركية. بينما ال يوجد فروق ذات  التجريبية التي تعلمت

)ذكور، إناث( في  ُيعزى إلى متغير الجنس (α≤0.05)داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
لصالح  اإلستقراءويوجد فرق ُيعزى إلى متغير الجنس في مهارة  (ة، التخمين، االستنتاج)النمذج
 (α≤0.05)باإلضافة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ، اإلناث
 مهارات التفكير الرياضي،ة التدريس في الدرجات الكلية لللتفاعل بين متغير الجنس وطريقُيعزى 

ر مهارات التفكي أحد الطرق التعليمية في تنميةوقد أوصت الدراسة باستخدام األنشطة الحركية ك
 .الرياضي في مرحلة رياض األطفال

 .    رات التفكير الرياضي، طفل الروضةمها األنشطة الحركية،برنامج  الكلمات المفتاحية :

 

 

 

 

 

 

 


