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اثر استراتيجية عظمة السمكة على تنمية التفكير البصري لدى
طالبات الصف الرابع العلمي في مادة الرياضيات
م.م رغد عبد اهلل كاظم

الجامعة المستنصرية  /كلية العلوم  /قسم الفيزياء

ملخص البحث :-
يهدف البحث الى معرفة أثر استراتيجية عظمة السمكة على تنمية التفكير البصري لدى
طالبات الصف الرابع العلمي في مادة الرياضيات وتكونت عينة البحث

من ( ) 89طالبة من

اعدادية 14تموز للبنات ,تم تقسيمهن على مجموعتين المجموعة التجريبية ( )44طالبة وعدد
المجموعة الضابطة ( ) 45طالبة ,تم التكافوء بين المجموعتين في متغيرات العمر الزمني  ,والمعرفة

السابقة في الرياضيات ,والذكاء .

واعد اختبار للتفكير البصري تكون من ( )20فقرة واستخرج له الصدق والثبات والخصائص
السيكومترية االخرى واستخدم معامل ارتباط بيرسون ومعامل االختبار التائي ومعادلة كرونباخ الفا

بوصفها وسائل إحصائية ,وكان من بين النتائج اآلتي  :وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
دالله ( )0.05بين المجموعة التجريبية التي درست باستراتيجية عظمة السمكة وبين المجموعة
الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية في التفكير البصري ولصالح المجموعة الضابطة ,و أوصت

الباحثة:باالستعانة باستراتيجية عظمة السمكة وتدريب عليها في تدريس مادة الرياضيات في الدورات
التدريبية التي تقيمها مديريات التدريب للمدرسي ومدرسات الرياضيات تنمية التفكير البصري للطلبة
اثناء التدريس.
مشكلة البحث -:

نسمع خالل الندوات والمؤتمرات ومنن مدرسني الرياضنيات واوليناء امنور م وكنل المؤشنرات الواقعينة

تندل علننى ان الطلبنة مننازالوا يعننانون منن مشننكلة اسنتيعاب الرياضننيات وفهمهننا واسنتخدامها  ,وضننعف فنني
قدرة الطلبة على االكتشاف والتساؤل والتقصي والفهم  ,والتفكير بأغلب أنواعه (الدليمي: 2010,ص)2
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وقد تاتي الصعوبة وعدم استيعاب وفهم مادة الرياضيات من طبيعتها التي صفت بالتجريد
وعدم إتباع المدرسين استراتيجيات تدريسية تخفف من حدة ذا التجريد ,مما ينتج ضعفاً في قدرتهم

على التفكير(الكبيسي ,والهيتي . )277 :2014,

فضال عن الطالب قد اليعيرون إ تمامًا جيدًا أو سيئًا بدراستها بل المهم ينجح في االمتحانات النهائية

لها ,و ذه المواقف تأتي من اإلختالف في الموقف التعليمي و القدرة على التفكير  ,لذا فإن تشجيع و

إثارة ا تمام الطالب لدراستها و دافع قوي للطالب لمواصلة دراسته لها ,حيث ال يجد الطالب دو ًار له
في عملية تدريسها ,وقد يعود السبب وراء ذلك استراتيجيات تدريسها (الكبيسي,واألمين)8 :2014,

وتاتي ا مية التفكير منكونه الطريقة التي يستقبل بها الفرد ألخبرة وينظمها ويسجلها,ويخزنها وبالتالي
يدمجها في مخزونه المعرفي  ,ويرى الباحثون أن أسلوب التفكير مرادف ألسلوب التعلم ,إذ إن التسمية
ي التي تختلف في حين المحتوى واحد(قطامي . )593: 2005,

أن الصعوبات التي يواجهها طلبة المرحلة االعدادية في تعلم الموضوعات والمفا يم الرياضية قد
تنعكس أثار ا على تعلم ذه المواد واستيعابها  ,وبالتالي تؤدي الى تدني وضعف تحصيلهم الدراسي

في مادة الرياضيات  ,وقد تنعكس نتائج ذه التفكير البصري السلبية على نحو التفكير الرياضي
عند م والذي أصبح من مستلزمات التقدم التكنولوجي في العصر الحاضر  ,من نا صاغت الباحثة
مشكلتها  :هل هناك اثر استراتيجية عظمة السمكة على تنمية التفكير البصري الطالبات المرحلة
االعدادية في مادة الرياضيات
اهمية البحث -:
تستطيع الباحثة أن يجمل أ مية البحث باآلتي:

 -1يتنناول البحنث احند االسنتراتيجيات الحديثنة منن تطبيقنات النظرينة البنائينة ,خنالل توظينف
اسنتراتيجية عظمنة السنمكة فني الغرفنة الصنفية والتني أشنارت بعن

الد ارسنات إلنى فعاليتهنا فني

مناسبتها لألعداد الكبيرة من الطالب.

 -2ن نندرة الد ارس ننات العراقي ننة (أو ق نند ال توج نند حس ننب عل ننم الباحث ننة) الت نني تناول ننت إس ننتراتيجية عظم ننة
السمكة في تعليم مادة الرياضيات لطالبات الرابع العلمي واثر ا في التفكير البصري .

 -3توفير اختبا ًار في التفكير البصري لمادة الرياضيات للصف الرابع العلمي قد يفيد منه طلبة
الدراسات العليا والباحثون في مجال تدريس الرياضيات .
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 -4يتنناول البحنث تنمينة التفكينر البصنري لطالبنات صنف ال اربنع العلمني النذي يعند أحند األبعناد
التربوية المهمة التي تمثل أحد المفاتيح المهمة لتحقيق األ داف التربوية لعملية التعلم والتعليم.

هدف البحث وفرضيته:
معرفة اثر استراتيجية عظمة السمكة على تنمية التفكير البصنري لندى طالبنات الصنف ال اربنع العلمني فني

مادة الرياضيات .دف وضع الفرضية اآلتية:

ال يوجند فننرق ذو داللننة إحصننائية عننند مسننتوى داللنة (  )0.05بننين متوسننط درجننات المجموعننة التجريبيننة
فنني اختبننار التفكيننر البصننري التنني ت ندرس باسننتراتيجية عظمننة السننمكة فنني التنندريس وبننين متوسننط درجننات
المجموعة الضابطة التي تدرس بالطريقة االعتيادية .

حدود البحث :

يقتصر البحث الحالي على -:
 يقتصر البحث الحالي على طالبات صف الرابع العلمي في المدارس النهارية التابعة لتربية
محافظة بغداد الرصافه الثانية للعام الدراسي . 2015 - 2014

 مادة الرياضيات للفصل الدراسي االول :لل لمواضيع (حقل االعداد الحقيقية  ,االسس والجذور
 ,حساب المثلثات ).
مصطلحات البحث -:
اوالً :األثرُ :عرف:

 -1القوة أو القدرة على تحقيق النتائج ,أو االنطباعات المنتجة على عقل المفحوص وحسب
التصميم أو الطريقة المتبعة و و الشيء الذي ينتج انطباع معين أو يدعم التصميم المجرب

( (American Dictionary,2010:p. 263
 -2مدى القدرة على تحقيق نتائج مستهدفة ,وتتأثر ذه القدرة بمستوى النجاح في اختيار واستخدام
مزيج مناسب ومتناسب للمدخالت أو الموارد دون إ دار أو إسراف(الجساسي : 2011 ,
.)1٦

تعريففف األثففر ئجرا يففاً  :الفننرق الحاصننل فنني معنندل التفكيننر البصننري لطننالب الصننف ال اربننع العلمنني فنني
مادة الرياضيات للمجموعة التجريبية .
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ثانياً :استراتيجية عظم السمك ُعرفت:

 -1استراتيجية تدريسية تتضمن عدة خطوات إجرائية متتابعة ,تركز على التفاعل بين المتعلم
والمعلم ,والمادة العلمية ,الكتساب المعرفة الجديدة وتكاملها ,واتساقها مع المعرفة القائمة لدى
المتعلم للوصول إلى نهايات ونتائج جديدة (جابر.)٦ , 2003 ,

 -2إحدى استيراتيجيات التعلم الحديث المتمركز حول التلميذ توفِّر الميل إلى العمل والنشاط بجدية
كبيرة نتيجة فهم الكيفية التي يعالج فيها المحتوى الدراسي(احمد .) 245 :2012,

تعريفف اسفتراتيجية عظفم السفمك ئجرا يفاً  :طريقنة تدريسنية تعاونينة علنى شنكل مخطنط لحنل مشنكلة أو
تبيان موضوع في رياضيات صف الرابع العلمي اتبعت مع المجموعة التجريبية.
ثالثاً التنمية )ُ (Developmentعرفت:
.1

مفهنوم مركنزي يتمحنور حنول االنسنان والمجتمنع و نو نقني

التخلنف )(Lag retardation

ومفهوم التنمية ذو صلة بكلمة النمو ) (Growthالتني يشنير بعند ا اللغنوي النى النمناء وينرتبط بعند ا

البنايولوجي بعلنم نفنس النمنو )(Development Psychologyفضنال عنن اسنتخدامات الكلمنة فني
االشارة الى نمو اللغة والفهم والمهارة(معلوف)813 :199٦ ,
 .2تطننوير وتحسننين أداء الطالننب وتمكنننه مننن إتقننان جميننع المهننارات بدرجننة منتظمننة خننالل برنننامج
تدريبي معين (السيد.)187 :2005,

تعريففف التنميففة ئجرا يففاً  :تطننوير قنندرة الطالننب علننى التفكيننر البصننري خننالل فت نرة تدريسننية معينننة ويقنناس
بايجاد الفرق االحصائي بين االختبار القبلي والبعدي للمجموعة.
رابعاً:التفكير البصري ُعرف- :
 .1نمننط مننن انمنناط التفكيننر يتضننمن القنندرة علننى التصننور البصننري لألجسننام واالشننكال فنني اوضنناع
مختلف ننة وترجم ننة المواق ننف والرم ننوز البصن نرية واللفظي ننة وتفس ننير ا وتميز ننا والتع ننرف عل ننى اوج ننه

التشن ن ن ن ن ننابه واالخن ن ن ن ن ننتالف بينهمنن ن ن ن ننا وتحلي ن ن ن ن ن نل المواقنن ن ن ن ننف لتوصنن ن ن ن ننل الن ن ن ن ن ننى اسن ن ن ن ن ننتنتاجات ودالالت
بصرية(عمار,والقباني.)25 :2011,
 .2نمط تفكير عالي المستوى يثير العقل بمثيرات بصنرية لفهنم محتنوى معنين بنالنظر و نو فنن جديند
للح نوار يجمننع مننا بننين أشننكال بص نرية واللفظيننة فنني األفكننار فضننال عننن كونننه وسننيط لألتصننال

والفهم لرؤية الموضوعات المعقدة والتفكير فيها(عليش)203 :2012,
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تعريف التفكير البصري ئجرا ياً  :عملية عقلية تمكن طالبات الصف الرابع علمي من القدرة علنى إدراك
العالقنات المكانينة ,وتفسنير األشنكال والصنور واالشنكال الرياضنية وتحليلهنا وترجمتهنا بلغنة مكتوبنة أو
منطوقة.
االطار النظري -:
استراتيجية عظمة السمكة :
ني اسنتراتيجية مخططنة بشنكل مننظم ,صنممت لمسناعدة التالمينذ علنى تغيينر التنأثيرات المنفصنلة,
واستخدمت في العمل لحل المشكالت ,كي توضح أسبابا محتملة لحندوث مشنكلة ,و ني تأخنذ بالحسنبان

الخينارات المحتملنة عنند تخطنيط العمنل ,تحلينل أسنباب ,أونتنائج ,أو تنأثير شنيء معنين.وينتم فيهنا تقسنيم
الصف إلى مجموعات رباعية ,ويضع المعلم المشكلة الرئيسة في رأس السمكة على السبورة ,ويمتد منن
رأس السنمكة العمنود الفقنري ,النذي يتشنعب مننه العظنم الصنغير ,يطلنب المعلنم إلنى التالمينذ فني

المجموعنات أن ينذكر كنل تلمينذ سنببين أوأكثنر منن األسنباب المحتملنة لحندوث المشنكلة ,ويندون نذه

األسنباب ,وفني أثنناء تقنديم التالمينذ ألسنباب المشنكلة ,يطلنب إلنيهم توجينه الحنديث إلنى تالمينذ الصنف,
فإذا كان السبب مقنعًا دونه المعلم على العظام الفرعية ,واال حاول أن يبرره ليصبح مقنعًا.وبعد االنتهاء

منن ذكنر أسنباب المشنكلة ,يطلنب المعلنم إلنى كنل تلمينذ أن يتبننى ثالثنة أسنباب للمشنكلة ,ويحنتفظ بهنا
لنفسنه ,وبعند االنتهناء منن نذه المهمنة ,يطلنب المعلنم إلنى المجموعنات البندء بمناقشنة األسنباب التني
اختار نا أفنراد المجموعنة ,واالتفناق علنى ثالثنة أسنباب جو رينة فني نظنر م تنؤثر تنأثي اًر مباشن اًر فني
المشنكلة.وتضنع المجموعنة الحجنج المناسنبة للندفاع عنن نذه األسنباب ثنم تعنر

األسنباب الثالثنة أمنام

تالمينذ الصنف منن قبنل المجموعنات ,وينتم ترتينب األسنباب بحسنب أ ميتهنا للمشنكلة .وباسنتخدام نذه
االسنتراتيجية يننظم التالمينذ تفكينر م ,ويحللنون األسنباب والتنأثيرات ,و ننا يسنمح لهنم باسنتخدام التفكينر
المتشعب والمتنوع ,واالستماع إلى أفكار اآلخرين واحترامها

) الريامي)130-129 :2004 ،

مزايا استخدام استراتيجية عظمة السمكة :تخدم ذه االستراتجية عدة أغ ار
-1تساعد المتعلمين على متابعة الفهم.

-2تساعد المتعلمين على تقييم فهم النص.
-3تقدم فرصة لتوسيع نطاق أفكار النص( .بابيه)
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خطوات بناء المخطط :
 نرسم مخطنط يكنل السنمكة ,بواسنطة رسنم خنط افقني (العمنود الفقنري المركنزي للسنمكة ) بنالقرب
من مركز الصفحة ونرسم رأس السمكة بشكل مثلث او دائرة.

 نسجل المشكلة الرئيسة  /القضية او الهدف ما او الموضوع المراد تدريسه في رأس السمكة
 نقننوم بجم ننع المعلومننات م ننن المشنناركين ع ننن الجوانننب الرئيس ننه للعمننود الفق ننري للسننمكة  ,ونرس ننم
خطوطا ققبالة العمود الفقنري المركنزي .نسنجل العناصنر الرئيسنه التني تنؤثر فني نه المشنكلة فني

مكانها بحسب التخطيط

 يتم استخراج كل المشناكل التني قند تكنون سنببا فني كنل عنصنر كمنا يمكنن اخنراج عناصنر فرعينة
مننن كننل عنصننر رئننيس .و كننذا نحنندد االسننباب الفرعيننة لالسننباب الرئيسننه للمشننكلة علننى الفننروع
العمود الفقري للسمكة

 بعنند ذلننك نقننوم بحننذف االسننباب /العناصننر الفرعيننة والرئيسننه التنني نقننرر بأنهننا ليسننت سننببا حقيقيننا
في ذه المشكلة وبعد ان نقوم بشطب كنل االسنباب غينر المرتبطنه حقيقنة او المسنببة للمشنكلة /
او للوصول الى الهدف ,عند ا سينضح لنا حقيقة بقية المسببات للمشكلة الرئيسة .

 نقوم بوضنع خطنة لمعالجنة وحنل المشنكلة /القضنية (او لتحقينق الهندف ) منن خنالل تعرفننا علنى
االسننباب الحقيقيننة وبتنندريج تأثير ننا الحقيقنني علننى المشننكلة  /القضننية (كبيسنني ,حسننون ,2014,
, ) 291وفي المخطط( )1نموذج لعظمه السمكة للرياضيات الرابع العلمي :
اذا تحققت تكون عالقة تكافؤ مثل عالقة =
يقال للعالقة  rانعكاسية على Aأذا
مثل عالقة
غير انعكاسية

يقال للعالقة  rمتناظرة على A

مثل عالقة يُقسم
انعكاسية

مثل عالقة =
متناظرة
ومتعدية

مثل عالقة يُقسم
غير متناظرة

العالقات
مثل عالقة
تخالفية

})r ={(1,2),(2,1
المعرفة على}A={1,2
غير تخالفية

يقال للعالقة  rتخالفية على Aأذا

يقال للعالقة  rمتعدية على A

عالقة يُقسم
ترتيب غير كلي

عالقة يُقسم
ترتيب جزئي

عالقة

ترتيب كلي

يقال للعالقة  rعلى  Aترتيب كلي أذا
كانت ترتيب جزئي وتحقق الشرط

يقال للعالقة  rعلى
 Aترتيب جزئي
أذا كانت انعكاسية
ومتخالفة ومتعدية
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مفهوم التفكير البصري:
الكلمنات لهنا لغنة ثانينة  ,فننحن نسنتطيع أن نتنرجم كلتنا الكلمنات المكتوبنة والمنطوقنة إلنى أفنالم وصنور
نور  ,وعلينه
أيضا بالصوت  ,فعندما شخص ما يتكلم إلي فان كلماته تترجم إلنى صنور ف ًا
ملونة وندعمها ً
يوجند سنؤال يجنب أن نطرحنه  ,نل الصنورة تعنادل ألفكلمنة ؟ كحسنابات تاريخينة منن االكتشنافات
واالختراعات العلمية نجد أن األدوات البصرية ي أدوات إدراكية قوية ((Rieber,1995 :104
وعليه فإن التعبير البصنري منألوف إليننا فهنو منن االسنتعماالت الشنائعة ومنن الوسنائل األساسنية لتشنكيل
ومعالجنة الصنورة العقلينة فني الحيناة العادينة ,إن األشنكال البصنرية مهمنة لتمثينل المعرفنة ,لنيس فقنط
كأدوات إرشادية وتربوية لكن كسمات تربط التفكير والتعلم.
التفكير البصري بأنه:
منظومة من العمليات تترجم قدرة الفرد على قراءة الشكل البصري وتحويل اللغة البصرية التي يحملها
ذلك الشكل إلى لغة لفظية( مكتوبة أو منطوقة ) ,واستخالص ((:المعلومات منه وتتضمن ذه

المنظومة المهارات التالية(

. 1مهارة التعرف على الشكل ووصفه:
القدرة على تحديد أبعاد وطبيعة الشكل المعرو
. 2مهارة تحليل الشكل:

.

القدرة على رؤية العالقات في الشكل وتحديد خصائص تلك العالقات وتصنيفها.
. 3مهارة ربط العالقات في الشكل:

القدرة على الربط بين عناصر العالقات في الشكل وايجاد التوافقات بينها
والمغالطات فيها.
. 4مهارة إدراك وتفسير الغمو

:

القدرة على توضيح الفجوات والمغالطات في العالقات والتقريب بينها.
. 5مهارة استخالص المعاني:

القدرة على استنتاج معاني جديدة والتوصل إلى مفا يم ومبادئ علمية من خالل
الشكل المعرو

مع مراعاة تضمن ذه الخطوة الخطوات السابقة  ,إذ أن ذه

الخطوة ي محصلة الخطوات الخمس السابقة(Reilly JM, Ring J, Duke L,2005 ( .

مميزات التفكير البصري:
•يحسن من نوعية التعلم ويسرع من التفاعل بين الطلبة.
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•يزيد من االلتزام بين الطلبة.
•يدعم طرق جديدة لتبادل األفكار.

•يسهل من إدارة الموقف التعليمي.
•يسا م في حل القضايا العالقة بتوفير العديد من خيارات الحل لها.
•يعمق التفكير وبناء منظورات جديدة.

•ينمي مهارات حل المشكالت لدى الطلبة( .محمد )2001,

الدراسات السابقة
دراسه الطيطي ()2014
نندفت الد ارسننة الكشننف عننن فاعليننة اسننتراتجية عظننم السننمك فنني التحصننيل لنندى طلبننة الصننف السننادس

األساسي في مبحث العلوم .وتكونت عينة الدراسة من أربع شنعب منن الصنف السنادس اختينروا بالطريقنة
القصنندية ,وبلنند عنندد الطلبننة فيهمننا ( )139طالب ناً وطالبننة ,وزع نوا عش نوائياً إلننى أربننع مجموعننات :اثنتننين

تج نريبتين واألخننرى ضننابطة .وطبننق برنننامج فنني مننادة العلننوم علننى طلبننة المجمننوعتين التج نريبيتين .وقنند

اسننتخدم االختبننار التحصننيلي( القبلنني -البعنندي) لجمننع البيانننات ,حيننث تننم التحقننق مننن صنندقه الظننا ري
بننالتحكيم ,ومننن ثباتننه باسننتخدام معادلننة كننودر -ريتشاردسننون , -K) R20)20وقنند بلنند معامننل الثبننات
( ). 0.78وقنند بينننت نتننائج الد ارسننة وجننود فننرق ذي داللننة إحصننائية بننين متوسننطات درجننات الطلبننة فنني
اختبار التحصيل البعدي يعزى ألثر طريقة التدريس ,ولصنالح اسنتراتجية عظنم السنمك ,وعندم وجنود فنرق
ذي داللننة إحصننائية بننين درجننات الطلبننة فنني اختبننار التحصننيل البعنندي يعننزى للجنننس ,ووجننود فننرق ذي
دالل ننة إحص ننائية ب ننين درج ننات الطلب ننة ف نني اختب ننار التحص ننيل البع نندي يع ننزى ألث ننر التفاع ننل ب ننين الطريق ننة
والجنس ,ولصالح اإلناث.

دراسة الدبسي ( )2012دفت إلى الكشف عن أثر استخدام اسنتراتجية عظنم السنمك فنني تنمينة المفنا يم
العلميننة ف نني م ننادة العل ننوم ,وتكونننت عين ننة الد ارس ننة م ننن ( )150طال ننب وطالب ننة منننن طلبنننة الص ننف ال ارب ننع
األساسنني فنني منطقننة الغزالنيننة بمديريننة تربيننة ريننف دمشننق ,أختي ننر م نننهم ( )٦0طالبن ناً وطالبننة بالطريقننة

القصدية لتطبيق الدراسة ,حيث اعتمد المنهج التجريبي في الدراسة حينث قسنم الطلبننة عشنوائيًا لمجموعنة

تجريبينننة وتضن ننم ( )30طالب ن نًا وطالبن ننه ,ومجموعن ننة ضن ننابطة وتضن ننم ( )30طالب ن نًا وطالبن ننه ,وبينن ننت نتن ننائج

الدراسة :إلى وجود فنروق ذات داللنة إحصنائية لصنالح طلبنة المجموعنة التجريبيننة التنني درسنت باسنتخدام
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إس ننتراتجية عظ ننم الس ننمك ف نني التطبي ننق البعننندي لالختب ننار التحصن ننيلي  ,وفن نني التطبين ننق البع نندي المؤجن ننل
لالختبار التحصيلي ,وقد أوصى الباحث بضرورة تطبيق ذه االستراتجية فني كافنة المواد الدراسية .

د ارسنة ناصنيف ( )2007والتنني ندفت إلنى الكشننف عنن أثنر اسننتخدام اسنتراتجية عظنم السننمك فنني تنميننة
مهارات ما وراء المعرفة لندى طلبنة الصنف األول ثنانوي فني القنا رة ,وتكوننت عيننة الد ارسنة منن )(120
طالننب وطالب ننة ,حي ننث ت ننم اختي ننار م بالطريق ننة العش نوائية ,وت ننم تقس ننيم الط ننالب إلن ننى مجمن ننوعتين ,ودرس ننت

المجموعة التجريبية إستراتجية عظنم السنمك وكاننت عينتهنا تتكنون مننن ( )30طالب ناً و() 30طالبنة ,بينمنا
درس ننت المجموع ننة الض ننابطة بالطريق ننة االعتيادي ننة وتكون ننت م ننن ( )30طالبن ناً و( )30طالبن ننة ,وت ننم جم ننع

البيانن ننات باسن ننتخدام االختبن ننار التحصن ننيلي الن ننذي أعن نند خصيصن ن ناً للد ارس ن ننة ,وبين ن ننت النت ن ننائج أن التحصن ننيل

األكاديمي للمجموعة التجريبية التي درسنت باسنتخدام إسنتراتجية عظنم السنمك ,كننان أكثننر فعالينة وأفضنل
من طلبة المجموعة الضابطة النذين درسنوا بالطريقنة االعتيادينة ,كمنا بيننت عنندم وجننود فنروق ذات داللنة

إحصائية (مرتبطة بالجنس) بين متوسطات درجات طنالب وطالبنات المجموعنة.
التصميم التجريبي:
اعتم نندت الد ارسنننة أحننند تصننناميم الضن ننبط الجزئن نني و ن ننو التصنننميم التجريبن نني لمجمن ننوعتين متكنننافئتين ذي
االختبار البعدي لكونه مالئمًا لفرضيات الدراسة ومتغيراته كما في الجدول (.)1
جدول ( )1التصميم التجريبي

المجموعة

متغيرات التكافؤ االحصا ي للمجموعتين

المتغير المستقل

المتغير التابع

 -1العمر الزمني باألشهر
التجريبية

 -2درجففففات مففففادة الرياضففففيات لئختبففففار النهففففا ي للعففففام
السابق

استراتيجية عظم
السمكة

 -3اختبار الذكاء

التفكير البصري

 -4اختبار التفكير البصري القبلي
الطريقة التقليدية

الضابطة
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مجتمع البحث:
تحدد مجتمع البحث من طالبات الصف الثاني المتوسط ,لمديرينة بغنداد  /الرصنافة الثانينة للعنام الد ارسني
(. )2015-2014
عينة البحث :

اختارت الباحثة مندرسة (ثانوية  14/تموز للبنات) ألجراء التجربة فيها لألسباب اآلتية:
 .1وجننود ثننالث شننعب للصننف ال اربننع العلمنني فنني ننذه المدرسننة ممننا يننوفر فرصننة االختيننار العش نوائي
لمجموعتي عينة البحث المتمثلة بالمجموعة التجريبية و المجموعة الضابطة.

 .2معرفة الباحثة بإدارة المدرسة ومدرساتها تضمن لها التعاون الكامل من جانبهم في إجراءات البحث
والمساعدة في تذليل بع

الصعوبات المحتملة مثل الرجوع إلى البطاقة المدرسية وسجالت

الطالبات للحصول على معلومات تخص البحث.شملت عينة البحث ( )89طالبة من مجموع
( ) 152طالبة يمثلون مجتمع الدراسة بعد استبعاد الطلبة الراسبين وتم استبعاد الطلبة المؤجلين

دراسياواحد الشعب .تكونت عينة البحث من مجموعتين األولى تمثل المجموعة التجريبية وتدرس
بواسطة استراتيجية عظمة السمكة والمجموعة الثانية تمثل الضابطة التي تدرس بواسطة الطريقة
االعتيادية وقد تم توزيع المجموعتين عشوائيا لضمان الثقة وعدم التحيز جدول ()2
شعبة

المجموعة

عدد الطالبات
قبل االستبعاد

الراسبات

بعد االستبعاد

أ

التجريبية

52

8

44

ب

ضابطه

49

4

45

101

12

89

المجموع

تكافؤ مجموعتي البحث:
لغننر

التأكن د مننن سننالمة التصننميم التجريبنني الننذي اعتمدتننه الباحثننة  ,ينبغنني تكننوين مجموعننات

متكافئة فيما يتعلق بالمتغيرات التي لها عالقة بالبحث والتي يمكن أن يكون لها تأثير في نتائجه .
العمر الزمني والذكاء و درجات مادة الرياضيات لالختبار النهائي للعام السابق .

في ما يخص العمر الزمني حصلت الباحثة على أعمار الطالبات محسنوبًا بالشنهور (عيننة البحنث) منن

البطاق ننة المدرس ننية الخاص ننة بك ننل طالب ننة .ام ننا ع ننن ال ننذكاء اس ننتعملت الباحث ننة لقي نناس ذك نناء المجم ننوعتين

التجريبي ننة والض ننابطة اختب ننار المص ننفوفات المتتابع ننة ( أرف ننن ) لكون ننه مقننن ناً عل ننى البيئ ننة العراقي ننة ويمك ننن

تطبيقننه علننى جميننع الفئننات العمريننة باعتبنناره واحننداً مننن االختبننارات المتحننررة مننن عامننل اللغننة وان ننذا
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االختب ننار يعن نند ج نندي اًر بن ننأن يق نندم قياس ن ناً دقيقن ناً لمعرفن ننة قابلي ننة الع ارقن نني عل ننى المالحظن ننة والفه ننم و التفكين ننر

وقد .حص ننلت الباحث ننة عل ننى درج ننات الطالب ننات (عين ننة البح ننث) ف نني م ننادة الرياض ننيات باالمتح ننان النه ننائي
للصف الثالث المتوسط للعام الدراسي ( )2014-2013من سجل الدرجات الموجود في إدارة المدرسة.

جدول ( )3القيم للمتوسطه الحسابي والتباين وقيمة Tالمحسوبة والجدولية للمتغيرات الثئث
المتغيرات

المجموعه

التجريبية(44طالبة)
الوسط

الضابطة(45طالبة)

قيمة التا ية

التباين

الوسط

التباين

المحسوبه

العمر الزمني باألشهر

204.92

6.73

205.16

12.06

0.799

تحصيل الرياضيات السابق

65.72

16.02

69.33

17.27

0.758

اختبار الذكاء

39.13

7.07

38.60

6. 24

0.276

اختبار التفكير البصري القبلي

11.65

13.22

11.78

12.98

1.117

الجدولية
*2.002

* غير دال عند مستوى ()0.05

ضبط المتغيرات الدخيلة :
يعند ضنبط المتغينرات الدخيلننة أحند اإلجنراءات المهمنة فنني البحنث التجريبني منن أجننل تحقينق درجنة مقبولننة
مننن الصنندق الننداخلي للتصننميم التجريبنني وحتننى تننتمكن الباحثننة أن يعننزو معظننم التبنناين فنني المتغيننر التننابع
إلننى المتغيننر المسننتقل فنني الد ارسننة ولننيس إلننى متغيننر أخننر ومننن ثننم تقليننل تبنناين الخطننأ( .ملحننم 2000 ,

)17:

 -1المادة الدراسية :
كانت المادة الدراسية المشمولة بالتجربة موحدة لمجموعتي البحث,
 -2سرية البحث :

معنى ذا المتغير َّ
أن طالب التجربة قد يغمر م جنو منن العناينة العميقنة بالتجربنة ةنتيجنة لمعنرفتهم بهنا ,

األمر الذي يجعلهم يبذلون قصارى جهند م ويعطنون أقصنى منا يسنتطيعون  ,والنتنائج التني يصنلون إليهنا

تك ننون نتيج ننة عن ننايتهم بالتجرب ننة الجدي نندة)عب ننداه ) 11٦ :1981,ة لن نذلك حرص ننت الباحث ننة عل ننى سن نرية
البحث,وذلننك باالتفنناق مننع إدارة المدرسننة علننى عنندم إخبننار الطننالب بطبيعننة البحننث و دفننه ,كنني ال يتغيننر
نشاطهم .

 -3بناية المدرسة :
طبقت التجربة في مدرسة واحدة  ,وفي صفين متجاورين ومتشابهين من حيث المساحة وعدد الشبابيك

والمقاعد.
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 -4الوسا ل التعليمية :
عادة ما تقاس جودة المادة التعليمية بمقدار ما تقدمه من وسائل تعليمية تعين على التدريس
وتساعد على فاعليته ,وبمقدار ما تسمح للطالبات باستعمال ذه الوسائل (دندش )41 :2003 ,لذلك

كانت الوسائل التعليمية للمجموعتين التجريبية والضابطة متشابهة تقريبا مثل ,السبورة ,واألقالم الزيتية
الملونة.
مستلزمات الدراسة:
تحديد المحتوى:

حننددت الم ننادة العلمي ننة التنني س ننتدرس لطالب ننات مجمننوعتي الد ارس ننة أثن نناء منندة التجرب ننة ,بع نند استش ننارت

مجموع ننة م ننن مدرس ننات الم ننادة واطالعه ننا عل ننى خططه ننم الس نننوية واليومي ننة ومالحظ نناتهم ع ننن ع نندد م ننن

الموض ننوعات الت نني يمكن ن ن أن ت نندرس عل ننى وف ننق مف ننردات الم نننهج الد ارس نني وتسلس ننلها الزمن نني ف نني كت نناب
الرياض ننيات المق ننرر للص ننف ال ارب ننع العلم نني وكان ننت الفص ننول(االعداد الحقيقي ننة واالس ننس والجذوروحس نناب

المثلثات)

تحديد األهداف السلوكية:
وقنند تن َّنم صننياغة ( )139نندفًا سننلوكيًا اعتمننادًا علننى محتننوى موضننوعات الرياضننيات التنني سننتدرس فنني

التجربننة ,موزعننة علننى المسننتويات فنني المجننال المعرفنني لتصنننيف بلننوم بواقننع ( )52نندفًا سننلوكيًا لمسننتوى

المعرفننة و( )33نندفاً سننلوكياً لمسننتوى الفهننم و( )28نندفاً سننلوكياً لمسننتوى التطبيننق و( )12نندفاً سننلوكياً
لمسننتوى التحلي ننل و ( )8نندفاً س ننلوكياً لمس ننتوى التركيننب و( )٦نندفاً س ننلوكياً لمس ننتوى التق ننويم.في المج ننال

المعرفي لتصنيف بلنوم وبغينة التأكيند منن صنالحيتها لمحتنوى المنادة الد ارسنية عرضنت علنى مجموعنة منن

الخبراء

 ئعداد الخطط التدريسية:أعدت الخطط التدريسية اليومية للموضنوعات التني سنتدرس فني التجربنة ,فكاننت ( )35خطنة لتندريس

المجموعة التجريبية وفقا لنمنوذج عظمنة السنمكة و( )35خطنة لتندريس المجموعنة الضنابطة وفقناً للطريقنة

االعتيادية.

أدوات البحث
خطوات بناء اختبار التفكير البصري
فنني ضننوء تعريننف التفكيننر البصننري و تحدينند المصننطلحات واإلطننار النظ نري تننم إعننداد صننورة
لالختبار بواقع ( ) 22فقرة بشكل أولي استعمل مجالي التفكير البصري
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الصدق الظاهري Face Validity
تم عر

المقياس على مجموعة من الخبراء المختصين منن أسناتذة علنم الننفس والتربينة  ,وذلنك ألبنداء

آرائهنم حنول صنالحية كنل فقنرة منن المقيناس  ,وقند أبقينت علنى الفقنرات التني حصنلت علنى نسنبة اتفناق (

 ) 0.80فنني ضننوء آراء الخب نراء والمحكمننين بحيننث أصننبح عنندد فق نرات المقينناس بصننيغته النهائيننة المعنندة
للتطبيق ( )20فقرة
التطبيق االستطالعي لالختبنار :للتأكند منن وضنوح فقنرات االختبنار وتعليماتنه ولحسناب النزمن المسنتغرق

فنني االختبننار ,ولغننر

التحليننل اإلحصننائي للفق نرات وايجنناد الخصننائص السننيكومترية لالختبننار وبعنند األخننذ

بالمالحظننات والتعننديالت الخب ن ار ء طبننق االختبننار علننى عينننة اسننتطالعية مكونننة مننن  110طالبننة مننن غيننر
عينة البحث واجري بع

التعديالت الطفيفة  ,تكون االختبار منن (  ) 20sفقنرة وتنم حسناب متوسنط النزمن

المستغرق لجميع طلبة العينة االستطالعية في االختبار وكان يسناوي ( ) 5٦دقيقنة ممنا يمكنن تطبيقنه خنالل
ساعة امتحانية والذي تبلد مدتها ( ) ٦0دقيقة .

تحليل فقرات اختبار التفكير البصري ئحصا يا:
أ .القوة التمييزية للفقرات :
ال .بطريقة المجموعتين المتطرفتين:
او ً

والستخراج القوة التمييزية لفقرات اختبنار التفكينر البصنري ,طبنق الباحثنة االختبنار ,علنى عيننة عشنوائية

بلغت ( )100طالبه .
ب.

معامل صعوبة الفقرات :
لننذلك اسننتخدام الباحثننة معادلننة حسنناب صننعوبة فنني كننل فقنرة مننن فقنرات االختبننار واعتمنند الفقنرات التنني ت نراوح

معامل صعوبتها بين(.)0.80-0.29وتكرر استبعاد بع

الفقرات مجدداً التي لم تكن ضنمن المندى المطلنوب فلهنذا

أصبحت جميع فقرات االختبار بصيغته النهائية معامالت صعوبتها مقبولة لم تكن صعبة جدًا ,أو سهلة جنندًا
جف  .ثبات االختبار:

علنى النرغم مننن أن الصندق يعنند أكثنر أ ميننة منن الثبننات لكنون االختبننار الصنادق يعنند ثابتناً أال أن حسنناب الثبنات يعنند

ضنرورياً أيضا السيما حينما ال يتوافر لالختبار صدق تام,

( فرج) 332 : 1980,

ولحسنناب الثبننات بطريقننة التجزئننة النصننفية قننام الباحننث بتحليننل درجننات عينننة الثبننات وتجزئننة درجننات الفق نرات إلننى

جننزءين  ,يمثننل الجننزء األول درجننات الفق نرات التنني تحمننل األرقننام الفرديننة  ,ويمثننل الجننزء الثنناني درجننات الفق نرات التنني
تحمنل األرقننام الزوجينة  ,ثننم حسنب معامننل ارتبناط ( بيرسننون) بنين درجننات الفقنرات الفرديننة ودرجنات الفقنرات الزوجيننة
فكننان معامننل االرتبنناط بينهمننا يسنناوي (  . )0.55بعنند تصننحيحه بمعادلننة ( سننبيرمان – ب نراون )
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)) brown Formulaكان معامل الثبات (  )0.71و و معامنل ثبنات عنال وجيند بالنسنبة إلنى االختبنار غينر المقننن
الذي إذا تراوح معامل ثباته بين (  )0.80 – 0.٦0يعد جيداً .
ئجراءات تطبيق التجربة :
 .1تطبيق التجربة :
طبقنت الباحثنة التجربنة فنني الفصنل الد ارسني االول للعنام الد ارسنني 2014م –2015م إذ بندأت يننوم
االحنند الموافننق 19/10/2014وانتهننت يننوم االربعنناء الموافننق  21/1/2015إذ درسننت مجمننوعتي البحننث

بواقع أربع حصص أسبوعياً لكل منهما.
 .2تطبيق اإلختبار :

بعنند االنتهنناء م ننن تنندريس المحت ننوى الد ارسنني لطالب ننات مجمننوعتي البح ننث تننم تحدي نند موعنند لتطبي ننق

اإلختبار ف نني ي ننوم األح نند الموافن ننق  25/1/2015ثم قامت الباحثة بتطبيق اإلختبار
 .3تصحيح اإلختبار :

بعنند االنتهنناء مننن عمليننة تطبيننق اإلختب ننار صننححت الباحثننة األوراق االختباريننة ودونننت ال نندرجات
ال إلى النتائج المتعلقة بأ داف البحث الحالي.
للمجموعتين وأصبحت مهيأة لمعالجتها إحصائيًا وصو ً

الوسا ل االحصا ية

تم استعمال واالختبار التائي () t-testلعينتين مستقلتين معامل ارتباط بيرسون ( عودة وخليل ,

 ) 323,141 1999ومعامل التمييز  ,ومعادلة كرونباخ – الفا ( عودة , ) 355, 288 , 1999,
واالختبار التائي (t-test

)لعينتين مستقلتين ألجراء عملية التكافؤ واستخراج صدق وثبات اتجاه

الطلبة نحو مادة طرائق التدريس  ,وتحليل نتائج البحث
تحليل النتا ج وتفسيرها :
لغر

تحقيق دف البحث في الكشف عن تعرف أثر التدريس التعليم التعاوني وفق استراتيجية

عظمة السمكة والتفكير البصري نحو الرياضيات سيتم عر

النتائج وتفسير ا .

الفرضية
ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05بين متوسط درجات المجموعة التجريبية

التي درست وفق استراتيجية عظمة السمكة ومتوسط درجات المجموعة الضابطة التي درست
باستعمال الطريقة االعتيادي ة في التفكير البصري .
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تم حساب المتوسط واالنحراف المعياري لدرجات االختبار البعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة في
التفكير البصري وجرى تطبيق معادلة االختبار التائي (  ) t-testوكما و موضح في الجدول(.)4
جدول()4

البيانات

العينة

المجموعه

المتوسط

التباين

الحسابي

القيمة التا يه
المحسوبه

التجريبيه

44

16.54

16.38

الضابطة

45

14.38

17.22

*18.746

الجدوليه
2.002

* دالة عند مستوى ()0.05
يتضح من الجدول ( ) 3ان متوسط المجموعات التجريبية التي درست باستراتيجية عظم السمكة في

التفكير البصري

أعلى من متوسط المجوعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية  .وقد بلغت

قيمة ( ت ) المحسوبة ( ) 18.746و ي ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ) 0,05ألنها اكبر من
قيمة (ت ) الجدولية والبالغة

التجريبية وبهذا ترف

( ) 2,002

وعليه فأن الفرق بين المجموعتين و لصالح المجموعة

الفرضية الثانية يوجد فروق ذات داللة إحصائية لصالح أفراد المجموعة

التجريبية و ذا يعني تفوق أفراد المجموعة التجريبية التي أثر التدريس التعليم التعاوني وفق استراتيجية
عظمة السمكةعلى أفراد المجموعة الضابطة التي استخدمت الطريقة االعتيادية في التفكير البصري .

حجم األثر ( Effect Size ) :

حجم األثر :و مصطلح إحصائي يندل علنى مجموعنة منن المقناييس اإلحصنائية التني يمكنن أن
يسننتخدمها الباحننث فنني العلننوم التربويننة واالجتماعيننة والنفسننية للتعننرف علننى األ ميننة العمليننة للنتننائج التنني
أسنفرت عنهنا بحوثنه ود ارسنناته ,ويرمنز لحجنم األثنر بننالرمز ) (ESأو (ح.ث) ويهنتم بصنفة خاصنة بقينناس
مقنندار األثننر الننذي تحدثننه المتغينرات المسننتقلة ( المعالجننات التجريبيننة ) فنني المتغيننر أو المتغينرات التابعننة

الت نني يق ننوم عليه ننا تص ننميم بحث ننه (عص ننر:2003 ,ص  , )٦4٦وإليج نناد حج ننم األث ننر (الت ننأثير أو حج ننم
العالقة) البد من اختبار الداللنة اإلحصنائية للبحنوث التجريبينة واذا وجندت لهنا داللنة إحصنائية ينتم إيجناد
حجننم التننأثير و ننو رقننم أو دليننل عننن مقنندار أ ميننة نتيجننة البحننث مثننل قننوة العالقننة بننين متغينرين أو مقنندار

التغيننر الننناتج عننن تنندخل المتغيننر المسننتقل فنني المتغيننر التننابع وذلننك باسننتخدام أحنند مقنناييس حجننم األثننر
اإلحصائية حسب عينة البحث( عينات مرتبطة أو غير مرتبطة )(.عبد المجيد:2000 ,ص)30
ولقياس حجم األثر للمجموعات المستقلة بحساب مربع ئيتا ( )η²

- 125 -

2015

NO.5

JOURNAL OF COLLEGE OF EDUCATION
)18.745(²

( ²ت)
مربع إيتا ( = )η²
( ²ت)  +درجات الحرية 87+ )18.745(²
=

= 0.80

والجدول ( )5اآلتي يوضح حجم مستوى التأثير

جدول ( )5الجدول المرجعي لتحديد مستويات حجم التأثير
حجم التأثير

األداة المستعملة
مربع ايتا µ²

صغير

متوسط

كبير

0.01

0.06

0.14

وعند حساب حجم التاثير إلستراتيجية عظم السمكة والذي يساوي( )0.80ووفق جدول( )5يتبين أن

حجم التأثير كان كبير جدًا.

ولقي نناس فيم ننا اذا حص ننل تنمي ننة ف نني التفكي ننر البص ننري للمجموع ننة التجريبي ننة طب ننق االختب ننار الت ننائي لعين ننة

مترابطة

نتا ج االختبار التا ي لمتوسط درجات طئب المجموعة التجريبية في اختبار التفكير البصري القبلي
والبعدي
اختبار

التفكير

البصري

المتوسط
الحسابي

القبلي

11.65

البعدي

16.54

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

2.18

3.25

للفرق

للفرق

عدد

القيمة التا ية

الطلبة

المحسوبة

الجدولية

44

9.212

0.000

األستنتاجات :
في ضوء نتيجة البحث  ,تستنتج الباحثة ما يأتي :
 . 1إن استخدام استراتيجية عظمة السمكة بشكل خطوات إجرائية منظمة ومتسلسنلة بحسنب صنعوبتها
بم ننا ي ننوفر تف نناعالً ب ننين المدرس ننة والطالب ننة والت نني س نناعدت عل ننى تنمي ننة التفكي ننر البص ننري بالش ننكل
الصحيح وربطها مع المفا يم السابقة الموجودة لدى الطالبة .

 . 2إمكاني ننة أعتم نناد عل ننى اس ننتراتيجية عظم ننة الس ننمكة
المتوافرة لديها .
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التوصيات
تعريف المدرسين أثر التدريس التعليم التعاوني وفق استراتيجية عظمة السمكة
 -2قيام وحدة االعداد والتدريب في و ازرة التربية بحث مدرسي ومدرسات مادة الرياضيات على
اعتماد إ استراتيجية عظمة السمكة لدوره االيجابي في تحصيل الطالب في مادة الرياضيات للصف

ال عن تنمية تفكير م البصرينحو ذه المادة.
االول المتوسط  ,فض ً
 -3اعتماد استراتيجية عظمة السمكة

وسيلة فعالة ضمن طرائق التدريس في منا ج الرياضيات

في الكليات والمعا د ذات العالقة باعداد مدرسي ذه المادة .

المقترحات :
 اجراء دراسة تتناول ذه اإلستراتجيات على مراحل ومواد دراسية غير ذه المرحلة والمادة التي
طبقت في البحث الحالي .

اجراء دراسة تتناول لمقارنة ذه اإلستراتيجيات واستراتيجيات تدريسية اخرى .
اجراء دراسة تتناول متغيرات اخرى مثل الميول والدافعية واالستبقاء وغير ا .
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الملحق االول

 -1اي من االشكال التالية مجموع قياسات زواياه º360

 -2شكل رباعي فيه كل ضلعان متقابالن متوازيان هو ....

 -3اي من االشكال التالية يعبر عن شكل الرباعي

 -4متوازي أضالع أقطاره ينصف كل منهما اآلخر ومتعامدة هو...............
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متوازي أضالع أقطاره ينصف كل منهما اآلخر ومتساوية............

-5

 -6الشكل المقابل  MBODهو.............
أ ) شبه منحرف
ب ) مربع
ج ) متوازي أضالع
د ) مستطيل

 -7في الشكل المقابل قياس زاويه ° ................... = X
أ) °130
جـ) °115

ب) °105
د) °360

 -8في الشكل المقابل  ABDCمستطيل M ، L ، Y ، X ،
 -9منصفات  DA ، CD، BC ،ABفإن الشكل
ب) متوازي اضالع
أ ) مربع
د) B + A
ج) معين
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محيط متوازي األضالع  .............= ABCDسم .
أ )  12سم
ج )  6سم

-11

ب)  14سم
د )  7سم

في الشكل المقابل ......... // LM

أ)YX
ج )XM

-12
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ب ) XZ
د)ZY

في الشكل الذي أمامك طول ........... = XY

أ )  8سم
ب )  6سم
ج )  7سم
د)  14سم

-13

في الشكل المقابل طول .......... = CM

أ)  5سم
ب)  8سم
ج )  6.5سم
د )  10سم
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 M -14ملتقي القطع المتوسطة  CH ، BO ، ADفي المثلث  ، ABCوصلت القطع المتوسطة
للمثلث فإن  Mنقطة تالقي القطع المتوسطة للمثلث ………
أ )DHO Δ

ب ) AOD Δ

ج ) OBH Δ

د) OMH Δ

في الشكل المقابل مساحة المثلث ........= BHC
-15
ب )  14سم
أ )  20سم
ج )  40سم²
د )  20سم ²

في الشكل المقابل مساحة المثلث  4 = ACسم
-16
مساحة المثلث ...........ABC
أ )  8سم²
ب)  16سم ²

ج)  2سم ²
د)  10سم

2

 ABCDشكل رباعي  L ، M ، Y ، X ،منتصفات فإن
-17
الشكل  XYMLهو......................
أ ) مربع
ب ) معين
ج)شبه منحرف
د)متوازي أضالع
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في الشكل المقابل نقطة تالقي القطع المتوسطة في المثلث تقسمهما من جهة القاعدة

1
أ)
2
ب) 1
3
2
ج)
3
د) 3
1

2

في الشكل المقابل مساحة مثلث  20 =ABDسم
-11
فان مساحه متوازي االضالع ....... =ABCD
20سم
أ)
جـ)  40سم

2

ب)  40سم
2
جـ)  20سم

في الشكل المقابل  ADقطعة متوسطة فأن
-20
مساحة المثلث ABDتكافئ ...............
أ)
ب)

مساحة DOB
جـ) مساحة ABC

ب) مساحة ADO
د) مساحة ADC
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