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أثز اسخخذاو أسهىب انعصف انذهني يف حتصيم

طانباث انصف األول املخىسط يف مادة انزياضياث
ومهاراث حىاصههن انزياضي

أ.م  .د  .فائزة عبد المادر عبد الرزاق الجلبً

املهخ

كلٌة التربٌة – الرازي  /جامعة دٌالى

ٌهدؾ هذا البحث الى التعرؾ على اثر اسلوب العصؾ الذهنً فً تحصٌل ماادة
ومهاااارا التواصااال الرٌاضاااً لااادف االباااا الصاااؾ االول المتوساااا .
الرٌاضاااٌا
تكون العٌنة من ( ٓ )ٙاالبة فً متوساة الخورنك للبنا التابعاة للاى المدٌرٌاة العاماة
لتربٌة بؽداد  /الرصافة الثالثة فً العام الدراسً . ٕٓٓ2 -ٕٓٓ2
اعد الباحثة اختبارا ً تحصاٌلٌا مكوناا مان (ٖٖ) فمارة مان ناوا االختٌاار مان
متعدد بأربعة بدائل وتم التحمك من الصدق الظاهري وصادق المحتاوف لبلختباار باعاداد
جدول المواصفا (الخاراة االختبارٌة) وتم استخدام معادلة كودر رٌتشاردسون (ٕٓ)
لحساااب الثبااا فبلااػ (ٓ . ) ٓ.2وللتحمااك ماان مهااارا التواصاال الرٌاضااً ا التحاادث
واألستماا والتمثٌل ا لدف االبا عٌناة البحاث أعتماد باالاة
والمراءة والكتابة
المبلحظة التاً أعادها (بادوي ٖٕٓٓ) بعاد أن تام لجاراء التعادٌبل المناسابة بماا ٌاتبلئم
والبٌئة العرالٌة وعٌنة البحث بعد لعتمااد الصادق الظااهري وذلان بعارا األداة علاى
مجموعااة ماان المحكمااٌن للحكاام علااى صاابلحٌة لسااتخدامها ولواعااد الرصااد وكٌفٌااة تفرٌااػ
وبموافمااة ٘ %2ماان رأي المحكمااٌن عااد األداة صااادلة ظاهرٌااا ً  .كمااا تاام
البٌانااا
التحمك من ثبا أداة المبلحظاة باارٌمتٌن وبهاذا عاد األداة مساتوفٌة لشاروا الثباا .
وباستخدام الوسائل االحصائٌة المناسبة تم التوصل الى أ َّن اعتماد اسلوب العصؾ الذهنً
فً تدرٌس مادة الرٌاضاٌا ٌجعال تحصاٌل االباا الصاؾ االول المتوساا أفضال مان
َّ
تحصٌلهن باعتماد الارٌمة األعتٌادٌة وكذا الحال بالنسابة لمهاارا التواصال الرٌاضاً
ككل ومهارا الكتابة والتمثٌل وفً ضوء ذلن أوص الباحثة باعتماد اسلوب العصؾ
الذهنً فً تدرٌس مادة الرٌاضٌا بوصفه اسلوبا ً أثب فاعلٌته فً التدرٌس .
مشكهت انذراست :
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ٌحاادث فااً أؼلااب مدارساانا أن م ادرس الرٌاضااٌا ٌشاار موضااوا درسااه مبتاادأ ً
ب االتعرٌؾ وأعااااء مجموعااة ماان األمثلااة ثاام ٌباادأ بحاال التمااارٌن وٌجااري ذلاان بشااكل
روتٌنً وآلً بحٌث ٌفمد مادة الرٌاضٌا جمالٌتها على الرؼم مان لن هاذ الماادة تؤكاد
على التفكٌر فً لؽة ذا رماوز ومصاالحا ومفااهٌم تمربناا للاى فهام الوالاا والتعامال
معه ومن هنا ٌكون دور المعلم/المدرس مهما فً توظٌاؾ اللؽاة مان اجال بنااء المعاانً
فً النظام الرٌاضً  ,ومان خبللهاا ٌاتم االنتماال مان لؽاة ا ألال رٌاضاٌةا للاى لؽاة أكثار
رٌاضٌةا فً جو تشاركً – تفاعلً ٌكون الاالب فٌه مشاركا ً فً بناء المعرفة.
ومن هذا المنالك نبلحظ أن كبلم المادرس ٌشاكل بعادا جوهرٌاا مان أبعااد المولاؾ
التعلٌمً التعلمً  ,والتواصل الرٌاضً ال ٌمكن اختزاله للى مجرد انتمال المعلوما مان
المعلم للى الاالب ,أو توضٌح المفااهٌم  ,بال ٌشاتك معناا وداللتاه مماا ٌنااوي علٌاه مان
تفاعل وتبادل التاأثٌر والتاأثر باٌن األفاراد  ,بحٌاث ٌكاون لاه مفعاول علاى مساتوف الوالاا
التجرٌبً وحتى ٌكون له مفعول ٌجب أن ٌكون له معنى  ,فالذي لٌس لاه معناى ال وجاود
لااه علااى مسااتوف التواصاال فااً الرٌاضااٌا  .كمااا أن التواصاال الرٌاضااً الااذي ٌنشااؤ
الماادرس داخاال ؼرفااة الصااؾ ٌعااد ماان المهااارا المهمااة فااً تشااكٌل المعااانً الرٌاضااٌة
وبنائهااا  ,فالخااااب المنؽلااك علااى المااوانٌن التااً تااربا الرمااوز الرٌاضااٌة وعبللاتهااا ال
ٌستاٌا أن ٌنتج سوف عبلما فارؼة  ,وبهذا ٌترن المدرس لابلبه أمكانٌة ملئها بمعان,
(وائل , ٕٓٓٙ,ص.) ٙ6
وؼالبا ً ما تكون هذ المعانً فارؼة هً أٌضا ,
األمااار الاااذي ٌاااؤدي الاااى ضاااعؾ تحصاااٌل الالباااة وشاااكوف اولٌااااء ااماااور والمدرساااٌن
واألختصاصٌٌن من هذا التدنً فً تحصٌل هذ المادة .
ومما االع علٌه الباحثة من دراسا سابمة فً هذا المجال جاء هذ الدراسة
باحثة عن دلٌل تجرٌبً لبلجابة عن أسئلة البحث التالٌة :
ٔ -هل سٌتأثر تحصٌل االبا المرحلة المتوساة فً مادة الرٌاضٌا عند
تدرٌسهن مادة الرٌاضٌا باستخدام أسلوب العصؾ الذهنً ؟
ٕ -هل ستتأثر مهارا التواصل الرٌاضً عند االبا االبا المرحلة المتوساة
عند تدرٌسهن مادة الرٌاضٌا باستخدام أسلوب العصؾ الذهنً ؟
أهميت انذراست :
َّ
أن الكٌفٌة التً ٌتناول بها المدرس ارٌمة التدرٌس أثناء لٌامه بعملٌة التدرٌس
على نحو ٌمٌز عن ؼٌر من المدرسٌن الذٌن ٌستعملون الارٌمة نفسها تدعى اسلوبا ً
فان ارٌمة التدرٌس الواحدة ٌمكن ْ
أن تنفذ بأسالٌب متعددة وبالنتٌجة َّ
للتدرٌس لذا َّ
فان
ابٌعة اسلوب التدرٌس تظل مرهونة بالمدرس الفرد وبشخصٌته وذاتٌته ( .جامل
ٕٓٓٓم ص )ٔ٘2؛ ألن الارٌمة واالسلوب لٌسا لوالب جامدة ٌتمٌد بها المدرس فً
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الظروؾ كلها واألحوال المتصلة بابٌعة المادة أو ببٌئة الاالب الصفٌة أو
ب معٌن
المدرسٌة أو سواهما فالمدرس لٌس ماالبا ً بالتزام ارٌم ٍة جامد ٍة أو اسلو ٍ
فً التدرٌس بل علٌه ْ
أن ٌكون مرنا ً فً اتخاذ االسلوب المناسب الذي ٌمتنا بأنَّه ٌوصله
للى تحمٌك األهداؾ التعلٌمٌة والتربوٌة المالوبة لذ لم ت ُعد الارٌمة للتلمٌن أو َّ
أن
المدرس هو المصدر الوحٌد للمعلوما والمعرفة بل أصبح مفهوم الارٌمة ٌركز على
االسلوب الذي ٌوجه بها المدرس نشاا البته .
(مرعً ودمحم ٕٕٓٓم صٕ٘)
فالمدرس النبٌه هو الذي ٌحسن اختٌار االسلوب التدرٌسً األنسب لكل مولؾ
تعلٌمً من مجموعة أسالٌب ٌبدو كل واح ٍد منها مناسبا ً للمولؾ التعلٌمً  .وهنان
مجموعة من العوامل تؤثر فً حسن اختٌار االسلوب التدرٌسً األنسب ٌحددها
(الخوالدة وٌحٌى ٕٔٓٓ) بالمخاا ااتً :
المحتوف
الدراسً

أسالٌب التدرٌس

البٌئة الصفٌة

األهداؾ

المدرس

الاالب

(الخوالدة وٌحٌى ٕٔٓٓم ص)ٕٗ2
لذلن ظهر اهتماما واسعة تدعو إلصبل أسالٌب التدرٌس ولد وجد هذ
والندوا التً تنالش
الدعوة للتاوٌر صدف كبٌرا ً والدلٌل على ذلن تعدد المؤتمرا
وتبحث هذ المشكلة بهدؾ التوصل للى أفضل األسالٌب فً التدرٌس منها الندوة
العلمٌة المنعمدة فً بؽداد  ٔ22ٕ/ٕٔ/2-2التً أكد ضرورة توجٌه المناهج
وأسالٌب التدرٌس ؛ لتعزٌز شخصٌة الاالب وثمته بنفسه تأكٌدا ً ألثر الاالب وجعله
وله دور فً كشفها والتوصل للٌها وذلن باتاحة الفرص
ك للمعلوما
فاعبلً ؼٌر متل ٍ
الكافٌة لئلعراب عن أفكار واإلفادة مما ٌمرأ فً ماالعاته الحرة ولبداء رأٌه فً
المنهج (.جمهورٌة العراق جٔ ٗٔ22م صٖٖ)
وهذا ال ٌتم لال من خبلل اعتماد األسالٌب التفاعلٌة التً تعتمد مبدأ المساءلة عن
ارٌك الحوار والمنالشة لكً ٌسهم فً الوصول للى المعرفة وفً ؼرفة الصؾ
ٌحدث التفاعل بٌن المتعلمٌن والمدرس وبٌن المتعلمٌن باشراؾ المدرس وٌتم ذلن
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حول مادة دراسٌة  .والمدرس فً عملٌة التفاعل هذ شرٌن فً الحوار ولٌس مصدرا ً
للمعرفة ٌملٌها جاهزة على المتعلمٌن لال أنَّه لٌس شرٌكا ً عادٌا ً بل شرٌكا ً خبٌرا ً فهو
ٌخاا للحوار وٌضبا حسن سٌر للوصول للى األهداؾ المنشودة  .وعلٌه لام
الباحثون والتربوٌون بدراسة وتجربة الارائك التدرٌسٌة والنماذج التعلٌمٌة الحدٌثة
المتنوعة والكشؾ عن أهمٌتها وأثرها فً العملٌة التعلٌمٌة ومن أهم النتائج التً توصلوا
للٌها :ان لكل أسلوب خصوصٌته وممتضٌاته وتصور فً فهم والا العملٌة التعلٌمٌة
وانه ال ٌوجد اسلوب تدرٌسً واحد مهما بلػ اتساعه وشموله ٌمكن ان ٌتناول جمٌا
خصائص التعلٌم والمتعلمٌن وجمٌا المتؽٌرا والعبللا التً تتشابن فً العملٌة
التعلٌمٌة -التعلمٌة( .الدرٌج ٕٗٓٓ صٖٖ. )ٖٗ-
وما تنوا األسالٌب التدرٌسٌة التً تحدث التفاعل المالوب فً العملٌة التعلٌمٌة
بٌن الاالب والمكونا االخرف من مدرس ومنهج وظروؾ بٌئٌة اخرف ارتأ
الباحثة استعمال اسلوب ٌفسح المجال أمام الالبة للمزٌد من المشاركة الفاعلة فً لنجاز
الدرس واستخبلص نتائجه وتحمٌك أهدافه وذلن باثارة استعدادهم وحثهم على
بناء معارفهم بأنفسهم فكان اسلوب العصؾ الذهنً الذي ٌستعمل فً التدرٌس النه ٌفٌد
فً تاوٌر ارائك التفكٌر وٌزٌد التفاعل بٌن المدرس والبته وٌعبر ( الحصري
والعنٌزي ٕٓٓٓ ) عنه بانها نما من التفكٌر ٌنمل تربٌتنا التملٌدٌة من اسالٌب الحفظ
االلً الرتٌب للمعلوما التً ٌسٌار علٌها المول اللفظً الى مستوٌا ارلى من التفكٌر
المبدا فً هذا العصر الذي تراكم فٌه المعلوما فهو ٌهدؾ الى اثارة التفكٌر ولد
الذهن وابتكار االفكار وتولٌدها والترا الحلول المتعددة ا.
( الحصري والعنٌزي ٕٓٓٓ ٖ) ٔٙ
لال انه ٌنبؽً للمدرس ان ٌدرن ان عملٌة العصؾ الذهنً لٌس مضمونة
ٓٓٔ %للحصول على أفكار جدٌدة أو أنه مجرد وسٌلة للتشجٌا على ار أفكار جدٌدة
ولكنه أسلوب ٌشجا جمٌا المشاركٌن على اإلسهام فً العمل الجماعً.
(وهٌب و ندف ٕٔٓٓ صٖٖ)
بوصفه ٌتوافك ما
وهذا األسلوب ٌتناسب ما ابٌعة مادة الرٌاضٌا
متالباتها التً تعتمد التجربة والممارسة أساسا لها وهذا ما أكد ( الصمار )ٔ226
بأن الرٌاضٌا بابٌعتها لائمة على لوانٌن عامة او دساتٌر رٌاضٌة او مبرهنا
هندسٌة ال ٌمكن ان ٌتم استٌعاب مفاهٌمها او أفكارها واستجبلء خواصها ومكوناتها ما
لم ٌتم التمرن والتدرٌب علٌها وذلن من خبلل لجراء التابٌما المناسبة علٌها( .الصمار
 ٔ226صٗ .)6٘-6لذا فمد أصبح الهدؾ الرئٌس من تدرٌس الرٌاضٌا هو ابتكار
أسالٌب تشجا الالبة على ان ٌأخذوا أدوارا أكثر نشااا ً فً اكتساب المعرفة الرٌاضٌة
وان ٌجربوا ما استعمال األفكار واإلجراءا الرٌاضٌة فً المنهج الممرر لهم وجعلهم
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لادرٌن على ممارسة المهارا األساسٌــة لتعلـم هذ المعرفة واستخدامها فً حـل
المشكبل الٌومٌة(Lawson & Chinnppn, 2000, p.26) .
فً ضوء ما تمدم فان اهمٌة اجراء هذا البحث تبرز من خبلل المسوؼا االتٌة :
ٔ -استخدام أسلوب تدرٌسً حدٌث التابٌك فً مدارسنا وهو العصؾ الذهنً ما االبا
الصؾ االول المتوسا فً مادة الرٌاضٌا .
ٕ -اسهامة متواضعة فً رفد المكتبة المحلٌة واثار انتبا الباحثٌن الجراء المزٌد من
البحوث فً مجال التواصل الرٌاضً لسد النمص فً هذا المجال .
ٖ  -لد تفٌد نتائج هذ الدراسة مصممً المناهج وماورٌها وتلف انتباههم للى
ضرورة مراعاة ؼرس مهارا التواصل الرٌاضً فً مناهج الرٌاضٌا .
ٗ  -لد تلف

انتبا المائمٌن على العملٌة التعلٌمٌة للى ضرورة تدرٌب المدرسٌن على

توظٌؾ ارائك وأسالٌب عدٌدة من شأنها لثارة المهارا

وتنمٌتها.

حذود انذراست :
ٌمتصر البحث على-:
 عٌنة عشوائٌة من االبا االول المتوسا فً احدف المدارس المتوساة النهارٌة
فً المدٌرٌة العامة لتربٌة بؽداد الرصافة . ٖ /
 الفصل الدراسً الثانً من العام الدراسً . ٕٓٓ2/ٕٓٓ2
 مهارا التواصل الرٌاضً ا المراءة والكتابة والتحدث واألصؽاء والتمثٌل
ا.
 موضوعا التناظر واالنعكاس واالشكال الرباعٌة والحجوم والمساحا الجانبٌة
المتضمنة فً كتاب الرٌاضٌا للصؾ االول المتوسا .
هذفا انبحث
ٔ -التعرؾ على اثر اسلوب العصؾ الذهنً فً تحصٌل مادة الرٌاضٌا
االبا الصؾ االول المتوسا.
ٕ -التعرؾ على اثر اسلوب العصؾ الذهنً فً مهارا
االبا الصؾ االول المتوسا فً مادة الرٌاضٌا .
فزوض انبحث:
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ٔ -ال ٌوجد فرق ذو داللة لحصائٌة عند مستوف داللة (٘ٓ )ٓ.بٌن متوسا درجا
االبا المجموعة التجرٌبٌة اللواتً ٌدرسن على وفك أسلوب العصؾ الذهنً
ومتوسا درجا االبا المجموعة الضاباة اللواتً ٌدرسن على وفك الارٌمة
األعتٌادٌة فً تحصٌل مادة الرٌاضٌا .
ٕ -الٌوجد فرق ذو داللة احصائٌة مستوف داللة (٘ٓ )ٓ.بٌن متوساً درجا
الاالبا اللواتً ٌدرسن باستخدام أسلوب العصؾ الذهنً واللواتً ٌدرسن
بالارٌمة االعتٌادٌة فً مهارا التواصل الرٌاضً ككل وفً كل مهارة من
مهاراته على حدة (وفما ً لباالة المبلحظة).
حتذيذ املصطهحاث
األسلوب  :ا مجموعة اإلجراءا والتدابٌر أو المسار الذي ٌسلكه المعلم فً
عملٌة التفاعل المتبادل بٌنه وبٌن المتعلمٌن وعناصر البٌئة المختلفة التً ٌهٌؤها المعلم؛
واالتجاها فً مدة
والمهارا
إلكساب ابلبه المعارؾ والمعلوما والخبرا
زمنٌة محددة هً الدرسا (.الخوالدة وٌحٌى ٕٔٓٓم ص)ٕٗ2
وٌعرؾ االسلوب لجرائٌا ً بأنه  :ا لدرة المدرسة على التصرؾ بالارٌمة أي
تكٌٌؾ الارٌمة ومتالبا المولؾ التعلٌمً فهو مجموا او محصلة التدابٌر والخاوا
االجرائٌة التً ٌستعملها المدرس لتحمٌك الهدؾ المعرفً والوجدانً والنفسحركً فً
المولؾ التعلٌمً ا .
العصف الذهني  :عبارة عن مؤتمر ابتكاري ذي ابٌعاة خاصاة مان أجال لنتااج
لائمة من األفكار ٌمكن أن تستخدم كمفاتٌح تمود الى أفكار جماعٌة متحاررة مان المٌاود
متفتحاة علاى الوالاا وال ٌكبلهاا التصالب أو الجماود أو هاو أسالوب مانظم للتفكٌار وذلان
حٌنما تساتخدم الاذهن لعصاؾ المشاكلة الماروحاة مان عادة زواٌاا لتولٌاد أكبار عادد مان
األفكار التً تساعد على حلها  ( .لاامً وآخرون ٘ ٔ22ص)ٕ62
 ا اسلوب ٌموم على اجتماا مجموعة من االشخاص لدٌهم مشكلة ٌسعون لحلهافٌمومون بارحها امام الجمٌا او تسجٌلها على ورلة او لوحة وٌتاوا احد المشاركٌن
بتسجٌل افكار المشاركٌن على السبورة او ورلة ببل اعتراا والجمٌا ٌمبلها دون نمد الى
نهاٌة الجلسة لذ ٌتم تمٌٌم ومنالشة كل فكرةا  ( .آل عثمان  ٕٓٓ6صٖٕ)
وٌعرؾ لجرائٌا ً بأنه  :األسلوب الذي تتبعه مدرسة الرٌاضٌا إلثارة تفكٌر
االبا الصؾ االول المتوسا والذي ٌموم على أساس عرا موضوعا مادة
رٌاضٌا الصؾ األول المتوسا فصول (التناظر واالنعكاس واالشكال الرباعٌة
والحجوم والمساحا الجانبٌة) على شكل مشكبل تتحدف التفكٌر للتوصل للى اكبر عدد
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ممكن من الحلول واألفكار الجدٌدة والتملٌدٌة دون نمد ومن ثم تموٌمها وتصنٌفها ثم
استخبلص األفكار الصحٌحة فً نهاٌة الجلسة.
التواصل الرياضي  :ا تبادل األفكار أو المعلوما أو ااراء الرٌاضٌة بٌن
المعلم وابلبه ,والابلب أنفسهم عن ارٌك  :المنالشة  ,واإلستماا  ,والمراءة  ,والكتابة
 ,والتمثٌل ا ( .بدوي )ٕ6ٕ ,ٕٖٓٓ,
التعرٌؾ اإلجرائً  -:لدرة االبا الصؾ االول المتوسا على استخدام لؽة
الرٌاضٌا من خبلل تبادل المعلوما وااراء الرٌاضٌة بٌنهن ومدرسة الرٌاضٌا عن
ارٌك :المنالشة واإلستماا والمراءة والكتابة والتمثٌل مماسة بالدرجا التً ٌحصلن
علٌها فً باالة المبلحظة التً تبنتها الباحثة .
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مهارات التواصل الرياضي :
 مهارة المنالشة الرياضية :اهً المهمة التً ٌمارس فٌها الالبة مهارا التواصلالشفهً وٌترن لهم الحرٌة لٌتحدثوا وٌستجٌبوا ألسئلة المعلم باستخدام اللؽة الرٌاضٌة
للتعبٌر عن األفكار والعبللا وعرا حلول بدٌلة ووصؾ لجراءا الحل للمشكلة
الرٌاضٌةا) Morgan,1999:135 (.
التعرٌؾ اإلجرائً -:لدرة االبا الصؾ االول المتوسا على اإلجابة عن أسئلة متدرجة
فً الصعوبة لمشكلة معٌنة للوصول به للى االستنتاج النهائً لحلها مماسة بالدرجا التً
ٌحصلن علٌها فً فمرا مهارة المنالشة من باالة المبلحظة لمهارا التواصل
الرٌاضً التً تبنتها الباحثة
 مهارة اإلستماع الرياضي :ا عملٌة اهتمام لتعلٌما وآراء ااخرٌن لك ٍل من المعلم() Morgan,1999:141
والتلمٌذ والتلمٌذ وزمبلئه ا .
التعرٌؾ اإلجرائً -:لدرة االبا الصؾ االول المتوسا على أعادة المعلوما
الرٌاضٌة التً تتحدث بها مدرسة الرٌاضٌا كتابٌا مماسة بالدرجا التً ٌحصلن علٌها
فً فمرا مهارة اإلصؽاء من باالة المبلحظة لمهارا التواصل الرٌاضً التً تبنتها
الباحثة .
 مهارة المراءة الرياضية  :اعملٌة سٌكولؽوٌة تتضمن اإلدران البصري للرموزالرٌاضٌة والكلما واألشكال ورباهما بمعانٌها وترجمتها للى ألفاظ مناولة ا .
(جمال ٘)ٕٕٙ :ٔ22
التعرٌؾ اإلجرائً -:لدرة االبا الصؾ االول المتوسا على لراءة الرموز
والمصالحا والعبارا الرٌاضٌة وتوضٌح ماذا تعنً كل منها للى مدرسة الرٌاضٌا
مماسة بالدرجا التً ٌحصلن علٌها فً فمرا مهارة المراءة من باالة المبلحظة
لمهارا التواصل الرٌاضً التً تبنتها الباحثة .
 مهارة الكتابة الرياضية :ا العملٌة التً تساعد المعلم على مد البته بخبرا ٍ مكتوبةوحلول للمشكبل كما ٌستخدمها الالبة فً تسجٌل أفكارهم واستجاباتهم فً الموالؾ
التعلٌمٌة ا ) Miller ,1991, P.516 ( .
التعرٌؾ اإلجرائً -:لدرة االبا الصؾ االول المتوسا على التعبٌر كتابٌا عن حلولهن
لمسائل وتمارٌن الرٌاضٌا مماسة بالدرجا التً ٌحصلن علٌها فً فمرا مهارة
الكتابة من باالة المبلحظة لمهارا التواصل الرٌاضً التً تبنتها الباحثة .
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 مهارة التمثيل الرياضي  :هً لعادة تمدٌم أو ترجمة الفكرة الرٌاضٌة أو المشكلة فًصورة أخرف أو فً شك ٍل جدٌد مما لد ٌساعد على فهم هذ الفكرة أو االهتداء
إلستراتٌجٌة مناسبة لحلها)Baroody,1993:107) .
التعرٌؾ اإلجرائً -:لدرة االبا الصؾ االول المتوسا على ترجمة الفكرة الرٌاضٌة
من شكل للى أخر محتفظا بخصائص الفكرة الرئٌسٌة والفرعٌة مماسة بالدرجا التً
ٌحصلن علٌها فً فمرا مهارة التمثٌل من باالة المبلحظة لمهارا التواصل الرٌاضً
التً تبنتها الباحثة .
األطار اننظزي
 مراحل وخطوات اسلوب العصف الذهني
ٔ -مرحلة تحدٌد وصٌاؼة المشكلة  :وتوضح فٌها المشكلة وتحلل الى عناصرها االولٌة
وشر ابعادها وتبوٌبها ما عرا منالشة تمهٌدٌة عنها للتاكد من فهم الالبة لها.
ٕ -مرحلة بلورة المشكلة  :فً هذ المرحلة ٌحدد المدرس بدلة المشكلة باعادة صٌاؼتها
وتحدٌدها من خبلل مجموعة تساؤال بمجموعها تؤلؾ المشكلة الرئٌسة .
ٖ -استماار االفكار لواحدة او اكثر من عبارا المشكلة التً تم بلورتها  :وفٌها
تعرا االفكار التً تتضمنها المشكلة وتصور الحلول لها وٌنبؽً على المشرؾ على
الجلسة ( المدرس ) ان ٌثب المواعد الواجب االلتزام بها وهً :
أ -االدالء باكبر عدد ممكن من االفكار والترحٌب بها .
ب -تمبل أي فكرة مهما كان خٌالٌة او وهمٌة والترحٌب باالفكار الؽرٌبة ؼٌر المألوفة
الن اصالتها تكمن فً ؼرابتها .
جـ -تجنب نمد او تموٌم االفكار المعروضة .
د -متابعة افكار االخرٌن ومحاولة تحسٌنها وبناءها وتجمٌعها .
ٗ -مرحلة تموٌم االفكار الممترحة ٌ :تم تموٌم نتائج الجلسة فً ضوء اهدافها والؽرا
من التموٌم هو التوصل الى عدد من االفكار الجٌدة لؽرا حل المشكلة وهكذا تجما
االفكار وتسجل ثم تصنؾ فً فئا بعد ؼربلتها واستبعاد ؼٌر الصحٌح منها ومن ثم
الوصول الى حلول ممترحة ٌكون الوصــول الٌها فً ضوء التعمٌما .
()Feldman & Arnold , 1983 , p.260
 ايجابيات اسلوب العصف الذهني
ٔ -تشجا الالبة المشاركٌن على ار االفكار حول المشكلة المعروضة
بٌئة آمنة.
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ٕ -تنمً لدرة الالبة المشاركٌن على التخٌل والتفكٌر باتجاها متعددة .
ٖ -تشجا الالبة المشاركٌن على البحث واالستمصاء .
ٗ -تساعد المدرسٌن الذٌن ٌدٌرون جلسة العصؾ الذهنً على اكتشاؾ الخزٌن المعرفً
للالبة .
٘ -تعٌن المدرسٌن فً التعرؾ على االسالٌب التً ٌستخدمها الالبة المشاركٌن فً
معالجة االفكار .
-ٙتتٌح للمدرسٌن التعرؾ على مسارا التفكٌر لدف الالبة المشاركٌن فً الجلسة .
( صالح ٕٗٓٓ ) ٕ2 :
 دور المدرس في تنظيم جلسة العصف الذهني
أن ٌتجول المدرس بٌن المجموعا فً أثناء جلسة العصؾ الذهنً وٌُفضّل أَالَّ
أٌ -مكن ْ
ٌُك ِثر التدخل والشًء الوحٌد الذي ٌستوجب تدخله هو مٌل أعضاء المجموعا
للتموٌم أو النمد .
ب -بعد انتهاء جلسة العصؾ الذهنً ٌالب المدرس من البته ْ
أن ٌعودوا للى مماعدهم
ْ
أن ٌمرأ كل منهم لائمة التراحا وأفكار مجموعته
وٌالب من كتبة المجموعا
بالتناوب .
جـٌ -مكن للمدرس ْ
أن ٌُعلّك على النحو ااتً :
ٌٔ -علّك على الجلسة نفسها والسٌما عند مٌل الالبة للى تموٌم األفكار أو عند
خوؾ عدد منهم من ار أفكار .
ٌٕ -علّك على لوائم األفكار مشٌرا ً للى تشابه عدد منها وأصالة العدد ااخر .
ٌٖ -علّك على األفكار فعدد منها معمول والعدد ااخر لد ٌكون شخصٌا ً ولد
تتسم األفكار جمٌعها بالجدٌة فٌشٌر للى ضرورة وجود الترا واحد على األلل
ٌكون صارخا ً لدرجة تكفً إلثارة الضحن .
ٗ -بعدها ٌضٌؾ المدرس التراحا من عند تتعلك بالمشكلة مدار البحث .
د -خبلل عرضه لموائم األفكار –الممترحا  -لد ٌختار المدرس لحدف األفكار الؽرٌبة
وٌشرا فً توضٌح كٌؾ ٌمكن ْ
أن تكون هذ الفكرة مفٌدة .
هـ -االناباا العام الذي ٌنبؽً تعزٌز هو َّ
أن جلسة العصؾ الذهنً هً مولؾ لتولٌد
أفكار وعلٌه ٌنبؽً على المدرس أَالَّ ٌتوتر بسبب آراء ااخرٌن فمد ٌمٌل عدد
من الالبة للى العرا ْ
بأن ٌتعمدوا أن ٌكونوا مرحٌن لذا عرفوا َّ
أن أفكارهم سوؾ
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تُمرأ أمام الالبة جمٌعهم وعلى المدرس ْ
أن ٌتعامل ما هذا الوضا بأفضل ما
ٌستاٌا ما مراعاة عدم لنكار حك الالبة ْ
بأن ٌمدموا أفكار صارخة ولحدف
أن ٌالب المدرس ْ
الارائك لتحمٌك ذلن هً ْ
أن ٌعاً توضٌحا ً أكثر لفكرته .
أن ٌربا الموضوا بالموضوعا الممررة فً كتب الالبة وٌمكن ْ
وٌ -مكن للمدرس ْ
أن
ٌكلفهم بمراءة درس من كتبهم مثل درس التصحر فً الوان العربً تمهٌدا ً
الستماار األفكار وتموٌمها .
(أبو سرحان ٕٓٓٓم صٕ٘ٔ)ٕٔٙ-
 صعوبات استعمال اسلوب العصف الذهني في التدريس
ٔ -ترتبا جدوف جلسة العصؾ الذهنً فً اختٌار المشكلة المناسبة لمدرا الالبة.
ٌٕ -هتم هذا االسلوب بالتفكٌر الجماعً ؛ لذلن فانه ٌملل من االهتمام بالمتعلم الفرد
ٖ -عدم اعتٌاد الالبة والمدرسٌن على األسئلة المفتوحة ٌدفا أحٌانا ً عدد من الالبة للى
لثارة الفوضى.
ٗ -كثرة عدد الالبة فً الصؾ الواحد ٌملل من فرصة مشاركة الجمٌا فً النماش .
٘ -لد ٌحتكر اإلجابا الالبة المنالمون واألذكٌاء فٌحرمون الالبة المتبمٌن من
المشاركة فً لتخاذ المرار وممارسة النشاا اإلبداعً .
 -ٙلد تتشعب عملٌة العصؾ الذهنً وتدخل فً تداعً األفكار فبل تحمك الهدؾ منها .
(الحصري وٌوسؾ ٕٓٓٓ ص)ٔٙ2-ٔٙ2
 التواصل الرياضي:
ٌعد التواصل الرٌاضً من بٌن أهم معاٌٌر تعلم الرٌاضٌا فً الول
الحاضر وٌؤكد ذلن ماجاء ضمن العدٌد من األدبٌا التربوٌة الخاصة بتعلٌم الرٌاضٌا
حٌث أشار تمرٌر( )NCTM,1989الخاص بمعاٌٌر الرٌاضٌا المدرسٌة للى وجوب
التواصل الرٌاضً فً جمٌا المراح ِل الدراسٌة.
تعلم الالبة مهارا
( )Cantlon,1998:P109وٌمكن لٌجاز مهارا التواصل الرٌاضً على النحو
التالً :
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 مهارة المنالشة الرٌاضٌة  :وتلعب دورا كبٌرا فً التعلم الفعال من خبلل موالؾٌتحدث فٌها المدرسون والابلب ,أو الابلب ما بعضهم البعا وٌشتركون فً األفكار
وااراء واألسئلة التً تستخدم إلثارة النماش تكون عادة عند مستوف معرفً عال.
(لٌانا,ٕٓٓٗ ,صٕ)
 مهارة اإلستماا الرٌاضً :أن الوسٌلة الفضلى لمساعدة كل االب ٌبحث عن ذاته ,وٌركز على هوٌته هً اإلصؽاء الٌه من المدرس  ,واالهتمام به  ,وبما ٌموله  ,أو ٌفعله ,
حتى ٌتجنب لحراجه ,فمد ٌشعر أن رد فعله علٌه ما هو لال تأنٌب له  ,وعلى المدرس أن
ٌشعر الاالب بكٌانه وأهمٌته  ,وحرٌته فً المول والعمل وهو فً ذلن ٌزٌل ما عند من
فوضى  ,وما ٌشعر به من ارتبان ولد ٌكون فً هذا ما ٌالعه منفذا للضوء من النفك
المظلم الذي ٌعٌش فٌه ,بعمله وللبه  ,وهذا ٌحتاج من المدرس مهارة جٌدة فً اإلصؽاء .
( عدس ,ٔ22ٙ ,ص ٘ ) ٔٙكما لن استماا المدرس للالبة ٌساعد فً تمٌٌمهم ومعرف ِة
وسوء فهمهم لبعا المفاهٌم واألفكار الرٌاضٌة األمر الذي لد ٌساعد على
أخاائهم
ِ
وضا برامج عبلجٌة واختٌار أسلوب التعلم المناسب لمستوف الالبة وتفكٌرهم.
()Brenner,1997:664
 مهارة المراءة الرٌاضٌة  :لن من أهم مموما التعلٌم الجٌد للرٌاضٌا هو المدرة علىلراءة المادة الرٌاضٌة لراءة ً سلٌمةً صحٌحة وفهم داللة الرموز والمصالحا
واألشكال وهذا ٌتالب جهدا ً من المدرس ومهارة ً من المتعلم لذ أن لؽة الرٌاضٌا لها
خصوصٌتها التً تمٌزها كما أن المراءة تزٌد من دافعٌة الالبة فً تعلم الرٌاضٌا
وذلن من خبلل زٌادة مشاركتهم فً حصصها والناتجة من لراءاتهم الرٌاضٌة  .كما
ٌمكن أن تعد صٌؽة من الكبلم الهادؾ الذي فٌه الالبة ٌترجمون الكلما المكتوبة
لمنهجهم وٌفهموا ماذا تعنً هذ الكلما المكتوبة أنها تشمل كل من الترجمة والفهم من
اجل حصول التواصل((Thompson,2007,p188
 مهارة الكتابة الرٌاضٌة  :الكتابة أداة مهمة جدا فً عملٌة التعلم بصف ٍة عامة وتعلمالرٌاضٌا بصفة خاصة لذ أنها تجبر الالبة على الترٌث الذي ٌعمل على تحسٌن عملٌة
التفكٌر والفهم كما أن الكتابة الرٌاضٌة تعاً الالبة المدرة على التعبٌر عن األفكار
والمفاهٌم والعبللا الرٌاضٌة وتوصٌل ذلن لآلخرٌن.
( ) Miller , 1991 ,P516
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 مهارة التمثٌل الرٌاضً ٌ :عد التمثٌل بمثابة الملب من الجسد بالنسبة لدراسةالرٌاضٌا .فالالبة بامكانهم تاوٌر وتعمٌك فهمهم للمفاهٌم الرٌاضٌة وذلن عندما
ٌمومون بابتكار وممارنة واستخدام أشكال متنوعة من التمثٌبل الرٌاضٌة مثل الصور
واألشكال والخرائا والرسوم البٌانٌة والجداول والترجمة والمعالجة الرمزٌة ومثل هذ
التمثٌبل تساعد الالبة على تواصل تفكٌرهم الرٌاضً (الرفاعً ٕٔٓٓ)ٕ2 :
دراساث سابقت
ً
أوال دراساث حناونج انعصف انذهني
 دراسة (مطالمة : )8991 ،أجرٌ فً األردن وهدف الى تعرؾ اثر أسلوبالعصؾ الذهنً فً تنمٌة التفكٌر اإلبداعً لدف البة الصؾ الثامن والتاسا األساسً فً
األردن كما هدف للى معرفة اثر كل من الجنس ونوا المدرسة على تنمٌة اإلبداا من
خبلل اإلجابة على الفرضٌا التً وضعتها الباحثة ولمواد دراسٌة متعددة .تكون عٌنة
الدراسة من (ٗ٘ٗ) االبا ً واالبة تم اختٌارهم عشوائٌا ً من المدارس الحكومٌة واألهلٌة.
استخدم الباحثة تصمٌم المجموعة الواحدة ذا االختبار المبلً  -البعدي .ابك اختبار
تورنس للتفكٌر اإلبداعً الصورة (أ) بشمٌه اللفظً والشكلً والمعدل على البٌئة العربٌة
من لبل (الشنفً ٖ )ٔ22كأداة إلجراء الدراسة .استؽرق تابٌك التجربة أربا جلسا ثم
أعٌد تابٌك اختبار تورنس على أفراد المجموعة بوصفه اختبارا ً بعدٌاً .عولج البٌانا
باستخدام االختبار التائً  T- testلتحلٌل البٌانا لحصائٌا وكان أهم النتائج وجود اثر
دال لحصائٌا ً لجلسا العصؾ الذهنً فً تنمٌة التفكٌر اإلبداعً لصالح اإلناث كما أن
درجة التحسن فً التفكٌر اإلبداعً عند البة المدارس الحكومٌة أعلى من البة
المدارس األهلٌة( .ماالمة )ٔ222
 دراسة ) : (Maw 2006أجرٌ الدراسة فً الصٌن وهدف الى معرفة اثر التعزٌزوارائك تدرٌس بالعصؾ الذهنً على تعلم الرٌاضٌا واالتجا والتحصٌل الدراسً
والمدرة على حل المشكبل لابلب الصؾ االول فً المرحلة الثانوٌة .تكون عٌنة
البحث من (ٓ )6االبا ً وزعوا على مجموعتٌن بلػ عدد افرادها (ٖ٘) االبا ً فً كل
مجموعة استؽرل مدة الدراسة فصبلً دراسٌا ً كامبلً .اعد الباحث ثبلثة اختبارا االول
فً تعلم الرٌاضٌا فً موالؾ تعلٌمٌة تضم (الثمة االهتمام والصدق) واالختبار الثانً
فً التحصٌل الدراسً فً حٌن كان االختبار الثالث فً المدرة على حل المشكبل
والذي شمل (التحمك من المشكلة وتحدٌدها وتحدٌد العوامل وتجهٌز المعلوما وتحدٌد
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االستراتٌجٌة ) .استخدم الوسائل اإلحصائٌة لمعرفة معنوٌة الفرق بٌن المجموعتٌن
ف أشار النتائج الى ان لعااء التعزٌز فً تعلم الرٌاضٌا بالعصؾ الذهنً ٌمكن ان
تحسن من لدرة الاالب على حل المشكبل (Maw, 2006) .
 دراسة (الجابري : )7002 ،أجرٌ فً المملكة العربٌة السعودٌة وهدف الى تعرؾاثر استخدام ارٌمة العصؾ الذهنً فً تنمٌة التفكٌر النالد والتحصٌل الدراسً لدف
ابلب الصؾ األول الثانوي فً ممرر الرٌاضٌا شمل عٌنة البحث (ٕ٘) االبا ً
وزعوا عشوائٌا ً على مجموعتٌن األولى تجرٌبٌة ضم ( )ٕٙاالبا ً درسوا وفك ارٌمة
العصؾ الذهنً واألخرف ضاباة شمل ( )ٕٙاالبا ً درسوا وفك الارٌك االعتٌادٌة.
استخدم الباحث اختبارٌن األول اختبار للتفكٌر النالد (لبلً وبعدي) من لعداد (عبدالسبلم
وسل ٌمان) بعد لعادة حساب ثباته واختبار تحصٌلً من لعداد الباحث بعد التأكد من
صدله وحساب ثباته .تم المعالجة اإلحصائٌة باستخدام تحلٌل التباٌن المصاحب
ومعامل ارتباا بٌرسون .ولد أظهر النتائج عن وجود فروق ذا داللة لحصائٌة بٌن
متوسا درجا ابلب المجموعة التجرٌبٌة وابلب المجموعة الضاباة فً اختبار كل
من (التفسٌر وتموٌم المنالشا واالستنباا واالستنتاج والتفكٌر النالد ككل والتحصٌل
الدراسً) ولصالح المجموعة التجرٌبٌة( .الجابري )ٕٓٓ6
ً
ثانيا دراساث حناونج انخىاصم انزياضي
 دراسة (الرفاعي  : )7008,أجرٌ فً مصر وهدف للى استخدام لستراتٌجٌةممترحة لتنمٌة التواصل الرٌاضً والتحصٌل واالتجا نحو الرٌاضٌا لدف تبلمٌذ
الصؾ الخامس االبتدائً  .وتم اختٌار العٌنة األساسٌة من مدرستٌن احدها المجموعة
التجرٌبٌة بلػ عدد افرادها (ٔ٘) تلمٌذا وتلمٌذة واألخرف ضاباة بلػ عدد افرادها (ٔ٘)
تلمٌذا وتلمٌذة .اعد الباحث ثبلثة اختبارا وهً:
اختبار مهارا التواصل الرٌاضً واختبار تحصٌلً وممٌاس االتجا نحو
مادة الرٌاضٌا .
وأظهر النتائج وجود فرق دال لحصائٌا ولصالح المجموعة التجرٌبٌة ممارنة
ما المجموعة الضاباة من التبلمٌذ على المتؽٌر التابا (مهارا التواصل الرٌاضً )
أما الفرق بٌن مجموعتً الذكور واإلناث التجرٌبٌتٌن فوجد داللة بٌنهما لصالح
مجموعة اإلناث التجرٌبٌة( .الرفاعً )ٕٓٓٔ,
 دراسة (  : ) jngzi & Sandra , 2005أجرٌ الدراسة فً أمٌركا وهدف للىالتعرؾ على التواصل الرٌاضً من خبلل ممارنة بٌن التراكٌب المعرفٌة لمحادثة كل
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من المدرس والاالب فً درس الرٌاضٌا للمرحلة الثانوٌة .تم اختٌار عٌنة من
المدرسٌن الذٌن لهم خدمة التمل عن ثبلث سنوا ولهم معرفة بمهارا التواصل
الرٌاضً ومؤمنٌن بضرورة تحدث الالبة فً الدرس وكتابة أفكارهم الرٌاضٌة  .تكون
العٌنة من (ٓ٘) االبا واالبة بوالا (ٕ٘) االبا واالبة فً كل مجموعة تم تدرٌسهم
بارٌمة لم تختلؾ كثٌرا عن الدروس التملٌدٌة حٌث ٌتم عرا المفهوم او الموضوا
الرئٌسً من المدرس وٌموم الالبة بحل األسئلة الرٌاضٌة التً حوله ومن ثم الواجب
البٌتً .وعند الدرس ٌتواصل الالبة لحل المسالة وعلى األؼلب فان المجامٌا عند
التواصل الرٌاضً تحدث ضوضاء نتٌجة المحادثا المتبادلة .ولمٌاس األبنٌة المعرفٌة
الحاصلة فً دروس التواصل الرٌاضً تم عن ارٌك تسجٌل (ٔ٘) درسا بوالا (٘)ٙ
ساعة ,أظهر النتائج أن كل األبنٌة المعرفٌة ظهر فً حدٌث المدرس فً
الرٌاضٌا .وعندما ٌكون المدرس واعٌا وفعال ٌدفا للى أبنٌة معرفٌة عالٌة المستوف
لتكون لدف الالبة) Jngzi & Sandra , 2005,PP.34-51 (.
 دراسة (السراي  : )7002,أجرٌ الدراسة فً العراق وهدف للى معرفة مدف توافرمهارا التواصل الرٌاضً لدف مدرسً رٌاضٌا المرحلة المتوساة .تم اختٌار عٌنة
من مدرسً الرٌاضٌا من مدٌنة بؽداد بجانبٌها الكرخ و الرصافة بلؽ (ٖٕ) مدرسا
بوالا (ٓٔ) مدرسٌن و(ٖٔ) مدرسة من خرٌجً كلٌا التربٌة .استخدم أسلوب
المبلحظة المباشرة لمٌاس درجة توافر مهارا التواصل الرٌاضً (التحدث ,والمراءة
,والكتابة  ,واإلصؽاء ,والتمثٌل) لدف المدرسٌن لعتمادا على استمارة المبلحظة التً
أعدها (بدوي )ٕٖٓٓ,بعد أن تم التأكد من صدلها وثباتها .وبٌن النتائج أن المدرسٌن
لدٌهم مهارا التواصل الرٌاضً بمستوف ٌمكن أن ٌمال عنه انه ضعٌؾ .وتم ترتٌب
مهارا التواصل الرٌاضً حسب توافرها كما ٌأتً ( :المراءة ,الكتابة ,التمثٌل ,التحدث ,
اإلصؽاء )( .السراي ) ٕٓٓ6,
 اإلفادة من انذراساث انسابقت
ٔ -ع ّمم هذ الدراسا مشكلة البحث وكشف الحاجة للٌه وللى ضرورة لجرائه .
تعرؾ مولا الدراسة الحالٌة بٌن الدراسا السابمة .
ّٖ -
ٗ -اختٌار الوسائل اإلحصائٌة المعتمدة فً تحلٌل النتائج .
٘ -م َّكن الباحثة من موازنة نتائج تلن الدراسا ما نتائج الدراسة الحالٌة ومن ث َ َّم
الوصول للى نتائج جدٌدة لم تتارق للٌها الدراسا السابمة فً دراسة التحصٌل
والتواصل الرٌاضً وعبللته بالمتؽٌرا المستملة فً هذا البحث .
-387-

انعدد انسادش واالربعىن  .مجهت انفتح  .نيسان نسنت 3122

أ.و.د .فائسة عبد انقادر عبد انرزاق انجهبي

 -ٙاختٌار مصادر الدراسة .
إجزاءاث انبحث
أوال :التصميم التجريبي  :تم استخدام التصمٌم التجرٌبً ذي االختبار البعدي والذي
ٌتالب مجموعتٌن لحداهما تجرٌبٌة واألخرف ضاباة .شكل (ٔ)
المجموعة

الضاباة

تـكــافـؤ

التجرٌبٌة

المتؽٌر المستمل

المتؽٌر التابا

أسلوب العصؾ الذهنً

التحصٌل
التواصل الرٌاضً

الارٌمة االعتٌادٌة
شكل (ٔ) التصمٌم التجرٌبً المعتمد فً البحث

ثانيا  :مجتمع البحث  :تكون مجتما البحث من االبا الصؾ األول المتوسا فً
المدارس المتوساة التابعة للى المدٌرٌة العامة لتربٌة محافظة بؽداد  /الرصالة الثالثة
فً العام الدراسً . ٕٓٓ2 -ٕٓٓ2
عٌنة البحث بارٌمة لصدٌة من االبا

ثالثا :عينة البحث :اختٌر
للبنا لبلعتبارا ااتٌة :
ٔ -لستعداد لدارة المدرسة للتعاون ما الباحثة.
مدرسة رٌاضٌا الصؾ األول المتوسا التام لتابٌك التجربة ( ما العلم أن
ٕ -لستعداد ّ
خبرتها التدرٌسٌة فً تدرٌس هذ المرحلة  ٙسنوا ) .
ٖ -دوام المدرسة أحادف مما أتا للباحثة الجلوس ما المدرسة فً أولا لضافٌة
العاائها التعلٌما وتوضٌح بعا األمور المتعلمة بالخاا التدرٌسٌة لبل وفً أثناء
التجربة .
ٗ -تمارب وتكافؤ الاالبا من حٌث المستوٌا االجتماعٌة وااللتصادٌة والثمافٌة .
ولد تم اختٌار عٌنة البحث وفما لآلتً-:
 اختٌر شعبة (ب) عشوائٌا لتمثل المجموعة التجرٌبٌة فٌما مثل شعبة ( أ )
المجموعة الضاباة من شعبتٌن للصؾ األول.
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 لبعاد الاالبا الراسبا لحصائٌا حتى ال ٌؤثرن فً نتائج البحث  .وكان عددهن
(٘) من المجموعتٌن وبهذا ٌصبح عدد االبا عٌنة البحث(ٓ )ٙمنهن ()ٕ2
االبة فً المجموعة التجرٌبٌة و(ٖٔ) االبة فً المجموعة الضاباة.
رابعا:إجراءات الضبط
ٔ .لجراء التكافؤ بٌن المجموعتٌن :
تم ضبا بعا المتؽٌرا التً لد تؤثر فً نتائج البحث ومنها :
 العمر الزمنً  :حٌث تم الحصول على أعمار الاالبا من باالاتهن
المدرسٌة
 الذكاء  :وذلن باستخدام لختبار المصفوفا المتتابعة لرافن .
 التحصٌل السابك فً مادة الرٌاضٌا  :وٌمصد به درجا الاالبا فً
مادة الرٌاضٌا فً لمتحان نصؾ السنة وتم الحصول علٌها من
السجل العام الدارة المدرسة .
وبعد اختبار داللة الفرق بٌن المجموعتٌن لكل متؽٌر من المتؽٌرا أعبل باستخدام
االختبار التائً لعٌنتٌن مستملتٌن أظهر النتائج لن الفرق لم ٌكن ذا داللة لحصائٌة لذ لن
المٌم المحسوبة لكل منها الل من المٌمة الجدولٌة البالؽة ( ) 2,00عند مستوف داللة (

 ( 0,ٓ5مما ٌشٌر الى تكافؤ مجموعتً البحث التجرٌبٌة والضاباة فً هذ المتؽٌرا .
ٕ.

ٖ.
ٗ.
٘.

مدرسة الرٌاضٌا نفسها من اجل
درس مجموعتً البحث التجرٌبٌة والضاباة
ّ
ّ
مدرسة المادة فً لدرتها وسماتها
تحاشً االختبلؾ الذي لد ٌنجم عن اختبلؾ
ّ
الشخصٌة ومدف اابلعها على ابٌعة المتؽٌر التجرٌبً عند المعالجة فً كل
مجموعة .
تساو عدد الحصص التدرٌسٌة للمجموعتٌن التجرٌبٌة والضاباة .
كلّف المجموعتٌن التجرٌبٌة والضاباة بالواجبا البٌتٌة ذاتها .
استؽرل التجربة المدة الزمنٌة نفسها للمجموعتٌن ولد تام ذلان فاً الفصال الدراساً
ولؽاٌاة
لثانً من العام الدراساً ٕٓٓ2-ٕٓٓ2ابتاداء مان ٕٕٔٓٓ2/ٕ/
. ٕٓٓ2/٘/6

خامسا  :مستلزمات البحث
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ٔ -تحدٌد المادة العلمٌة :حدد المادة العلمٌة فً ثبلثة فصول من كتاب الرٌاضٌا
للصؾ االول المتوسا وهً :التناظر واالنعكاس واالشكال الرباعٌة والحجوم
والمساحا الجانبٌة .
ٕ -صٌاؼة األؼراا السلوكٌة  :أعد الباحثة ( )70ؼرضا سلوكٌا موزعة على
محتوف الفصول لٌد التجربة  .ولد صنف الى المستوٌا ( التذكر والفهم والتابٌك)
من تصنٌؾ بلوم لؤلهداؾ المعرفٌة .ولد عرض على نخبة من المحكمٌن
والمتخصصٌن فً مجال الرٌاضٌا وارائك تدرٌسها لبٌان آرائهم ومبلحظاتهم حول
مدف صبلحٌتها وسبلمة صٌاؼتها وفً ضوء تلن المبلحظا عدل بعا األهداؾ
لتأخذ صٌؽتها النهائٌة .
ٖ -لعداد الخاا التدرٌسٌة  :أعد الباحثة خااا ً تدرٌسٌة ٌومٌة لمجموعتً البحث
التجرٌبٌة والضاباة خاة لكل مجموعة لضمان سٌر التدرٌس على وفك أسلوب
العصؾ الذهنً والارٌمة االعتٌادٌة ولد عرض نماذج منها على المحكمٌن
والمتخصصٌن إلبداء آرائهم ومبلحظاتهم .وفً ضوء ذلن عدل بعا الفمرا .
سادسا  :أداتا البحث
ٔ.االختبار التحصٌلً  :اعد الباحثة اختبارا ً تحصٌلٌا معتمدا ً على محتوف المادة
الدراسٌة واألؼراا السلوكٌة وعمد الباحثة أن تكون فمرا االختبار من نوا
االختٌار من متعدد بأربعة بدائل بوالا (ٖٖ) فمرة ملحك (ٔ)  .ولد اتبع الخاوا
ااتٌة فً لعداد االختبار:
صدق االختبار :عرض فمرا االختبار على مجموعة من المحكمٌن والمتخصصٌن فً
الرٌاضٌا وارائك تدرٌسها للحكم على صبلحٌة الفمرا وفً ضوء مبلحظاتهم تم
لجراء التعدٌبل المبلئمة  .وبهذا تم التحمك من الصدق الظاهري لئلختبار  .كما تم
التثبٌ من صدق المحتوف لبلختبار باعداد جدول المواصفا (الخاراة االختبارٌة)
والذي ٌتضمن محتوف المادة الدراسٌة والزمن البلزم لتدرٌس موضوعا كل فصل من
فصول التجربة واألؼراا السلوكٌة ولد حدد األهمٌة النسبٌة للموضوعا فً ضوء
الول المستؽرق فً تدرٌسها .
 التحليل اإلحصائي لفمرات االختبار
ابك االختبار على عٌنة استابلعٌة من االبا الصؾ االول المتوسا تكون من
(ٖٓ) االبة من االبا متوساة الٌاسمٌن للبنا التابعة للمدٌرٌة العامة لتربٌة بؽداد /
الرصافة الثالثة  .وبعد تصحٌح اإلجابا رتب الدرجا تصاعدٌا ً ثم اخذ أعلى
(ٓ٘ )%من األجابا لتمثل المجموعة العلٌا وأدنى (ٓ٘ )%من األجابا لتمثل
-387-

انعدد انسادش واالربعىن  .مجهت انفتح  .نيسان نسنت 3122

ولد استخرج

أ.و.د .فائسة عبد انقادر عبد انرزاق انجهبي

درجة صعوبة الفمرة ولوتها التمٌٌزٌة على النحو

المجموعة الدنٌا
آالتً:
 صعوبة فمرا االختبار  :حسب صعوبة فمرا االختبار من نوا االختٌار من
متعدد باستخدام المعادلة الخاصة بها فوجد لنها تراوح بٌن ( )ٓ.6ٔ – ٓ.ٕ2
وعلى هذا األساس كان مستوف صعوبة الفمرا مناسباً.
 لوة تمٌٌز فمرا االختبار التحصٌلً  :من خبلل تابٌك معادلة التمٌٌز للفمرا
الموضوعٌة من نوا االختٌار من متعدد بٌن المجموعتٌن العلٌا والدنٌا تبٌن لنها
تنحصر بٌن (ٖٓ )ٓ.ٙ٘- ٓ.وبذلن تعد هذ المستوٌا جٌدة .
 ثبا االختبار  :الجل حساب ثبا االختبار التحصٌلً تم استخدام معادلة
كودر رٌتشاردسون (ٕٓ) وهً لحدف الارائك التً تمٌس االتساق الداخلً
وٌستفاد منها فً حساب ثبا االختبارا التً تحوي فمرا موضوعٌة ولد
بلػ معامل الثبا المحسوب بهذ الارٌمة (ٓ ) ٓ.2وهً لٌمة عالٌة تشٌر الى
كون االختبار ٌتمتا بثبا عال وٌمكن استخدامه لمٌاس التحصٌل فً
الرٌاضٌا .

 .7بطالة مالحظة مهارات التواصل الرياضي
للتحمك من مهارا التواصل الرٌاضً لدف االبا عٌنة البحث أعتمد المبلحظة
(بدوي
المباشرة أسلوبا ً وتحمٌما ً لهذا الؽرا أعتمد باالة المبلحظة التً أعدها
ٖٕٓٓ) بعد أن تم لجراء التعدٌبل المناسبة بما ٌتبلئم والبٌئة العرالٌة وعٌنة البحث
وأستخدم مٌزان تمدٌرا تضمن خمسة مستوٌا هً  :جٌد جدا ً وجٌد ووسا
وأعاً لكل مستوف من هذ المستوٌا الدرجا
وضعٌؾ
ودون الوسا
(٘ ٗ ٖ ٕ ٔ) على التوالً  .ملحك (ٕ)
صدق باالة المبلحظة  :تم لعتماد الصدق الظاهري وذلن بعرا األداة على

مجموعة من المحكمٌن للحكم على صبلحٌة لستخدام األداة ولواعد الرصد وكٌفٌة تفرٌػ
وبموافمة ٘ %2من رأي المحكمٌن عد األداة صادلة ضاهرٌا ً .
البٌانا
ثبا باالة المبلحظة :تم التحمك من ثبا المبلحظة بارٌمتٌن  :األولى ثبا

ستٌن من
المبلحظ ما نفسه لذ تم لعادة الرصد بعد لسبوا على الرصد األولً لمدر ّ
مدرسا رٌاضٌا الصؾ األول المتوسا فً متوساة النماء للبنا التابعة للمدٌرٌة
العامة لتربٌة بؽداد الرصافة  ٖ/ما االباتهما وباستخدام معادلة كوبر بلؽ نسبة األتفاق
٘ %2؛ والثانٌة ثبا المبلحظ ما شخص آخر لذ تم دخول الباحثه وراصد آخر الى
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ستٌن وبعد حساب معامل لرتباا كوبر بٌن التسجٌلٌن بلؽ
نفس الصؾ ولمدر ّ
األتفاق ٔ %2وبهذا عد األداة مستوفٌة لشروا الثبا .

نسبة

سابعا  :إجراءات تطبيك التجربة
اتبع الباحثة الخاوا ااتٌة لتابٌك الدراسة ولكلتا المجموعتٌن :
.1زٌارة الباحثة المدرسة لبل تابٌك التجربة والتحدث الى مدرسة رٌاضٌا الصؾ
االول المتوسا  .لذ تم لٌضا هدؾ البحث وابٌعته وتزوٌدها بخاا تدرٌسٌة
تبٌن كٌفٌة استخدام اسلوب العصؾ الذهنً لاالبا المجموعة التجرٌبٌة وذلن
باتباا الخاوا ااتٌة :
 ار المشكلة ومنالشتها وٌستؽرق ذلن زمنا لدرة حوالً ( ٓٔ ) دلائك
وٌمكن زٌادته الى ( ٘ٔ ) دلٌمة فً حالة زٌادة تدفك االفكار .
ثم تناول
 اعادة صٌاؼة المشكلة بعدة اسالٌب منها  :البدء باحدف الصٌاؼا
الصٌاؼا االخرف تباعا فً حالة جفاؾ سٌل االفكار .
 اثارة حماس الاالبا المشاركا فً تولٌد االفكار من خبلل استخدام التعزٌز
االٌجابً .
 ضرورة ان ٌسود الجلسة التعامل الحسن واالصؽاء الجٌد .
 تشجٌا الاالبا للمشاركة فً تولٌد االفكار واتاحة الفرصة للمشاركة فً
اكثرمن مرة واحدة
 اذا تنالص سٌل االفكار ٌمكن ان تموم رئٌسة الجلسة باٌمافها لمدة دلٌمة ثم
تستأنؾ ادارتها من جدٌد .
ٌ سمح بتسجٌل اٌة فكرة جدٌدة واذا كان صٌاؼتها ماروحة سابما ٌجري علٌها
تؽٌٌر بسٌا
 تشجٌا ار االفكار الؽرٌبة .
سة فً الصؾ مرتٌن فً األسبوا لبلابلا على كٌفٌة تابٌك
.2زٌارة الباحثة للمدر ّ
الخاا التدرٌسٌة وتسجٌل أداء الاالبا وفك باالة المبلحظة ولكبل
المجموعتٌن .ملحك (ٖ)
.3التاكٌد على المدرسة بضرورة تدرٌس المجموعة الضاباة على وفك الارٌمة
االعتٌادٌة.
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.4تموم االبا
٘) .
سة بتحدٌد واجب بٌتً تنفذ االبا المجموعتٌن بشكل فردي .
.5تموم المدر ّ
.6تم تابٌك االختبار التحصٌلً على مجموعتً الدراسة بعد االنتهاء من تدرٌس
الفصول مباشرة .ملحك (ٖ)
ثامنا  :الوسائل اإلحصائية
 .1االختبار التائً لعٌنتٌن مستملتٌن  :استخدم لمكافأة مجموعتً البحث التجرٌبٌة
وكذلن الختبار معنوٌة الفروق بٌن متوساا
والضاباة فً بعا المتؽٌرا
درجا المجموعتٌن فً االختبار التحصٌلً ومهارا التواصل الرٌاضً .
 .2معادلة صعوبة الفمرة :استخدم لحساب معامل صعوبة فمرا االختبار
التحصٌلً.
 .3معادلة تمٌٌز الفمرة  :استخدم إلٌجاد تمٌٌز فمرا االختبار التحصٌلً .
 .4معادلة فعالٌة البدائل :استخدم إلٌجاد فعالٌة البدائل للفمرا من نوا االختٌار
من متعدد.
 .5معادلة كودر رٌتشاردسون (ٕٓ) :استخدم لحساب معامل ثبا االختبار
التحصٌلً .
 .6معادلة كوبر  :استخدم لحساب ثبا باالة المبلحظة ,

المجموعة التجرٌبٌة بحل تمارٌن تابٌمٌة ضمن مجموعة صؽٌرة (ٗ-

نخائج انبحث

سٌتم عرا نتائج البحث على وفك تسلسل فرضٌاته وعلى النحو التالً :
ٔ -ال ٌوجد فرق ذو داللة لحصائٌة عند مستوف داللة (٘ٓ )ٓ.بٌن متوسا درجا
االبا المجموعة التجرٌبٌة اللواتً درسن على وفك أسلوب العصؾ الذهنً
المجموعة الضاباة اللواتً درسن على وفك الارٌمة
ومتوسا درجا االبا
األعتٌادٌة فً تحصٌل مادة الرٌاضٌا .
للتحمك من صحة هذ الفرضٌة تم حساب متوسا درجا أداء االبا كل من
المجموعة التجرٌبٌة والمجموعة الضاباة فً األختبار التحصٌلً جدول (ٔ ) .
جدول (ٔ )المٌمة التائٌة المحسوبه لدرجا أداء االبا مجموعتً البحث على األختبار
التحصٌلً
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المجموعة

العدد

المتوسا
الحسابً

األنحراؾ
المعٌاري

التجرٌبٌة

ٕ2

23,414

5,955

الضاباة

ٖٔ

17,226

5,403

المٌمة التائبة
المحسوبة

الداللة
األحصائٌة

دالة

2,834

ٌتبٌن من الجدول (ٔ) أن المٌمة التائٌة المحسوبة أعلى من المٌمة الجدولٌة البالؽة
(ٕ) عند مستوف داللة  0,05وهذا ٌدل على تفوق االبا المجموعة التجرٌبٌة على
االبا المجموعة الضاباة فً تحصٌل الرٌاضٌا وهذ النتٌجة تتفك ما نتائج
الدراسا السابمة كدراسة ( (Maw 2006) :الجابري  )ٕٓٓ6وربما ٌعود السبب
فً ذلن الى أن الفكار التً تتولد عن ارٌك التفاعل بٌن الاالبا فً أسلوب العصؾ
الذهنً اثر فً توسٌا افاق تفكٌرهن فً الجلسة وهٌئ بٌئة خصبة لتولٌد االفكار الجدٌدة
االصٌلة مما ٌؤدي فً النهاٌة الى تمدٌم افكار ذا نوعٌة اكفأ واكثر تبلورا وهذا ال ٌتم
الوصول الٌه من خبلل االفكار المحددة  .وانه كلما زاد عدد االفكار الممترحة من اعضاء
الجماعة زاد احتمال بلوغ لدر اكبر من االفكار االصٌلة .االمر الذي زاد من تحصٌل
االبا المجموعة التجرٌبة .
ٕ -الٌوجد فرق ذو داللة احصائٌة مستوف داللة (٘ٓ )ٓ.بٌن متوساً درجا الاالبا
اللواتً ٌدرسن باستخدام أسلوب العصؾ الذهنً واللواتً ٌدرسن بالارٌمة االعتٌادٌة
فً  :مهارا التواصل الرٌاضً ككل وكل مهارة من مهاراته على حدة (وفما ً لباالة
المبلحظة).
للتحمك من صحة هذ الفرضٌة تم حساب متوسا درجا أداء االبا كل من
المجموعة التجرٌبٌة والمجموعة الضاباة فً مهارا التواصل الرٌاضً ككل وكل
مهارة من مهاراته على حد جدول (ٕ )
جدول (ٕ )المٌمة التائٌة المحسوبه لدرجا أداء االبا مجموعتً البحث
فً مهارا التواصل الرٌاضً ككل وفً كل مجال من المجاال
المهارا

المجموعة العدد المتوسا االنحراؾ المٌمةالتائٌة
الحسابً المعٌاري المحسوبه
-387-

الدالله
األحصائٌة

انعدد انسادش واالربعىن  .مجهت انفتح  .نيسان نسنت 3122

التحدث

أ.و.د .فائسة عبد انقادر عبد انرزاق انجهبي

التجرٌبٌة

ٕ2

2,514 21,966

الضاباة

ٖٔ

2,871 18,613

التجرٌبٌة

ٕ2

3,966

0,944

الضاباة

ٖٔ

2,935

0,964

التجرٌبٌة

ٕ2

1,321 10,621

الضاباة

ٖٔ

6,613

1,932

اإلستماا التجرٌبٌة

ٕ2

9,931

1,486

الضاباة

ٖٔ

7,000

2,044

التجرٌبٌة

ٕ2

8,414

1,547

الضاباة

ٖٔ

5,516

1,288

التجرٌبٌة

ٕ2

4,523 54,897

الضاباة

ٖٔ

4,323 40,677

المراءة
الكتابة

التمثٌل
المهارا
ككل

1,162
0,0001
2,484
1,332
8,847
5,014

ؼٌر دالـــة
ؼٌر دالـــــة
دالـــــــة
ؼٌر دالة
دالـــــــة
دالـــــــة

ٌتبٌن من الجدول ( ٕ) أن المٌمة التائٌة المحسوبة لمهارا التواصل الرٌاضً ككل
ومهارا  :ا الكتابة والتمثٌل ا أعلى من المٌمة الجدولٌة البالؽة (ٕ) عند مستوف داللة
)  ) 0,05ولصالح المجموعة التجرٌبٌة وهذا ٌدل على تفوق االبا المجموعة التجرٌبٌة
على االبا المجموعة الضاباة  .وعلى الرؼم من أن المٌمة التائٌة لمهارا  :ا
التحدث والمراءة واألستماا ا لم تكن ذا داللة لحصائٌة لال أن المتوساا الحسابٌة
ألداء االبا المجموعة التجرٌبٌة فً هذ المهارا أعلى من المتوساا الحسابٌة ألداء
االبا المجموعة الضاباة وهذ النتٌجة تتفك ما نتائج الدراسا السابمة كدراسة :
(ماالمة  )ٔ222و (الرفاعً  )ٕٓٓٔ,وربما ٌعود السبب فً ذلن الى أن العصؾ
الذهنً مولؾ ٌستخدم من اجل تولٌد اكبر عدد من األفكار للمشاركٌن فً حل المشكلة
الماروحة فً جو ٌسود الحرٌه واألمان فً ار األفكار بعٌدا عن المصادرة والتمٌٌم
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والنمد وذلن ألن لنتفاد األفكار لد ٌؤدي الى خوؾ الاالبة أو أهتمامها بالكٌؾ أكثر من
الكم فٌبائ تفكٌرها وتنخفا االفكار لدٌها  .كما لن الخروج عن النما المألوؾ فً
التدرٌس وجعل الاالبة هً العنصر الفعال فً الدرس من خبلل تدرٌسها على وفك
أسلوب العصؾ الذهنً إلٌجاد السبل للتعبٌر الرٌاضً الشفوي والكتابً بما فهمته من
الدرس ساعد كثٌرا فً فهم المادة وتكوٌن دوافا اٌجابٌة نحو مادة الرٌاضٌا أفضل من
التأكٌد على عرا موضوا رٌاضً مركزٌن على الوصول للى الحل الصحٌح أو
تابٌك المفهوم بشكل صحٌح .
 االسخنخاجاث
َّٔ -
لن اعتماد اسلوب العصؾ الذهنً فً تدرٌس مادة الرٌاضٌا ٌجعل تحصٌل االبا
َّ
تحصٌلهن باعتماد الارٌمة األعتٌادٌة .
الصؾ االول المتوسا فٌها أفضل من
ٕ -صحة ما تذهب للٌه األدبٌا
الفعّالة فً التدرٌس .

فً تأكٌدها َّ
أن اسلوب العصؾ الذهنً من األسالٌب

ِٖ -ل َّن التدرٌس باستعمال اسلوب العصؾ الذهنً ٌمنح المدرس أثرا ً جدٌدا ً بعٌدا ً عن
وٌسأل
اإللماء ؛ ألنه ٌركز على الاالب وجهد فً العملٌة التعلٌمٌة فهو ٌشر
وٌجٌب وٌنالش بحٌث ٌستهلن الجزء األكبر من زمن الدرس .
 انخىصيــاث
ٔ -اعتماد اسلوب العصؾ الذهنً فً تدرٌس مادة الرٌاضٌا
المتوسا بوصفه اسلوبا ً أثب فاعلٌته فً تدرٌس هذ المادة .

فً الصؾ االول

ٕ -االهتمام بالمكتبا المدرسٌة وتزوٌدها بالمصادر ذا الموضوعا المرٌبة من
وتكلٌؾ الاالبا بكتابة التمارٌر ولعداد النشرا
موضوعا دراسة الرٌاضٌا
َّ
لدراتهن فً المشاركة الفاعلة فً المنالشا
العتٌاد زٌارة المكتبا ؛ بما ٌؤدي للى تنمٌة
.
ٖ -تأكٌد األختصاصٌٌن التربوٌٌن أهمٌة استعمال اسلوب العصؾ الذهنً أثناء زٌاراتهم
المٌدانٌة لمدرسً الرٌاضٌا .
 املقرتحــاث
ٔ -دراسة لمعرفة أثر اسلوب العصؾ الذهنً باستعمال تمنٌة الحاسوب فً تحصٌل
ولمراحل دراسٌة مختلفة .
الالبة فً مادة الرٌاضٌا
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ٕ -دراسة لمعرفة أثر اسلوب العصؾ الذهنً فً اكتساب المفاهٌم الرٌاضٌة ولمراحل
دراسٌة مختلفة .
المصادر
ٔ .ابو سرحان عاٌة عودة ( ٕٓٓٓ) دراسا فً اسالٌب تدرٌس التربٌة
االجتماعٌة والوانٌة االردن دار الخلٌج للنشر.
ٕ .آل عثمان منال دمحم ( :)ٕٓٓ6العصؾ الذهنً االلكترونً Electronic brain
 stormingمجلة المعرفة العدد ٖ٘ٔ دٌسمبر صٖٕ.

ٖ .بدوي أحمد زكً (ٖٕٓٓ) .معجم مصالحا التربٌة والتعلٌم الماهرة دار
الفكر العربً
ٗ .بدوي ,رمضان مسعد (ٖٕٓٓ) ,استراتٌجٌا فً تعلٌم وتموٌم تعلم الرٌاضٌا
,أ  ,دار الفكر ,عمان.
الجابري ولٌد فهاد فهد ( :)ٕٓٓ6ا اثر استخدام ارٌمة العصؾ الذهنً فً
٘.
تنمٌة التفكٌر النالد والتحصٌل الدراسً لابلب الصؾ األول الثانوي فً ممرر
الرٌاضٌا ا (رسالة ماجستٌر) كلٌة التربٌة جامعة ام المرف مكة المكرمة.
 .ٙجامل عبد الرحمن عبد السبلم ( ٕٓٓٓ) ارق التدرٌس العامة ومهارا
تنفٌذ وتخاٌا عملٌة التدرٌس إ االردن دار المناهج للنشر والتوزٌا
 .6جمال دمحم فكري (٘, ) ٔ22انشاة المراءة والكتابة الرٌاضٌة ومدف استخدامها
فً تعلٌم الرٌاضٌا بالمرحلة االعدادٌة  ,مجلة كلٌة التربٌة باسوان ,جامعة جنوب
الوادي ,العدد (ٓٔ) ,ص(.) ٕٗٙ – ٕٔ2
 .2جمهورٌة العراق وزارة التربٌة المدٌرٌة العامة للتخاٌا التربوي  .الولائا
الكاملة للندوة العلمٌة حول اتوجٌه المناهج ووسائل التدرٌس لتعزٌز شخصٌة الاالب
وثمته بنفسه واتخاذ المرارا العدد (ٔ )ٔ2جٔ بؽداد ٗٔ22م.
 .2الحصري علً منٌر وٌوسؾ العنٌزي (ٕٓٓٓم) ارق التدرٌس العامة.
مكتبة الفبل .
أ الكوٌ
ٓٔ .الخوالدة ناصر أحمد وٌحٌى اسماعٌل عبد (ٕٔٓٓ)  .ارائك تدرٌس
التربٌة اإلسبلمٌة وأسالٌبها وتابٌماتها العملٌة أ ع ّمان – األردن دار حنٌن .
ٔٔ .الدرٌج دمحم (ٕٗٓٓ) :التدرٌس الهادؾ (من نموذج التدرٌس باألهداؾ للى
نموذج التدرٌس بالكفاٌا ) أ دار الكتاب الجامعً العٌن اإلمارا العربٌة
المتحدة.
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ٕٔ .الرفاعً  ,احمد دمحم رجائً( ٕٔٓٓ) لستراتٌجٌة ممترحة لتنمٌة مهارا
التواصل الرٌاضً والتحصٌل واالتجا نحو الرٌاضٌا لدف تبلمٌذ الصؾ الخامس
االبتدائً (,رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة ),كلٌة التربٌة ,جامعة اناا .
ٖٔ .السراي مٌعاد جاسم سلمان و الهام جبار فارس :ٕٓٓ6,مهارا التواصل
الرٌاضً لدف مدرسً رٌاضٌا المرحلة المتوساة ,مجلة كلٌة التربٌة األساسٌة,العدد
٘ٔ  ,ص(ٖٕٔ للى ٗٗٔ).
ٗٔ .صالح هناء دمحم ( ٕٗٓٓ) أثر العصؾ الذهنً فً تنمٌة التفكٌر العلمً
والتحصٌل الدراسً لدف المرحلة المتوساة المعهد العربً العالً للدراسا التربوٌة
والنفسٌة (رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة) .
٘ٔ .الصمار عبد الحمٌد دمحم سلٌمان ( :)ٔ226اصول تدرٌس الرٌاضٌا
المدرسٌة .أ مابعة العانً بؽداد.
 .ٔٙعدس عبدالرحمن وآخرون ( :)ٔ22ٙعلم النفس التربوي إ منشورا
جامعة المدس المفتوحة عمان.
 .ٔ6لاامً ناٌفة وآخرون (٘ )ٔ22التفكٌر اإلبداعً أ عمان منشورا
جامعة المدس المفتوحة .
 .ٔ2لٌانا جابر أ (ٕٗٓٓ ) ,الرٌاضٌا كلؽة  ,مجلة رؤف تربوٌة ,العدد الخامس
عشر,ص٘٘.٘2 -
 .ٔ2مرعً توفٌك أحمد ودمحم محمود الحٌلة (ٕٕٓٓ) ارائك التدرٌس العامة
أ ع ّمان -األردن دار المسٌرة .
ٕٓ .ماالمة سوزان خلؾ مصافى ( . )ٔ222ا أثر العصؾ الذهنً فً تنمٌة
التفكٌر اإلبداعً لدف الصؾ الثامن والتاسا األساسً ا جامعة الٌرمون (رسالة
ماجستٌر ؼٌر منشورة )
ٕٔ .وائل كشن (  ,) ٕٓٓٙرٌاضٌا ذا معنى مماربة سٌمٌائٌة لفهم تشكٌل نظام
المعانً فً موضوا الرٌاضٌا ,مجلة رؤف تربوٌة ,العدد الثانً والعشرٌن ,ص ٖ-ٙ
. ٙ6
ٕٕ .وهٌب دمحم ٌاسٌن وندف فتا زٌدان (ٕٔٓٓ ) برامج تنمٌة التفكٌر أنواعها –
ستراتٌجٌاتها – أسالٌبها جامعة الموصل كلٌة التربٌة .
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ج.
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م ٌمثل المحور االفمً.
ل ٌمثل المحور االفمً.
أ ب ٌمثل المحور االفمً.
م و ل ٌمثبل المحور االفمً.

سٕ /فً الشكل المجاور احداثً النماة أ هو
إٔ+ .
ٕب.
ٔج.
ٔ+
د.

5+
4+
3+
2+
1 2 4أ35-

سٖ /المستمٌم الذي ٌمسم الشكل الى لسمٌن متاابمٌن ٌسمى
أ .االحداثً االفمً.
ب .محور التناظر.
ج .االحداثً العمودي.
د .المار.
سٗ /فً الشكل المجاور محور التناظر هو المحور
أ .ل
و
ب .م
ج .أ و ب
د .ال ٌوجد محور تناظر
ل
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س٘ ٌ /مال للشكل الهندسً انه متناظر حول المحور اذا كان صورته باالنعكاس
ب .هو الشكل ج .هو الشكل االكبر د.هو الشكل نفسه
أ .الٌوجد أي شكل
حجما ً
االصؽر حجما ً

د .س / ٙفً الشكل المجاور صورة الماعة المستمٌمة أ ب باالنعكاس فً المحور ل
أ .أ ب نفسها
ب
ب .أ ن
أ
ج .م ل
ل
    و    
د .ج د
54- 3- 22+ 3+ 4+ 5+
1

د
ج

س /6فً الشكل المجاور أب //ج د ق < ب هـ و = ق < ج و هـ النهما زاوٌتان
أ .متبادلتان ب .متناظرتان
ش
ج .متجاورتان د .داخلٌتان
ب
أ
هـ
ج

د

و
ص

س /2فً الشكل السابك الزاوٌة المناظرة لزاوٌة ب هـ س هً
أ < .هـ و د ب < .هـ و ج جـ < .هـ و ص د .ال توجد زاوٌة مناظرة
س /2فً الشكل السابك ق < أ هـ و  +ق < هـ و ج = ٓ ْ ٔ2النهما زاوٌتان
أ .متبادلتان
ب .متناظرتان
ج .داخلٌتان وعلى جهة واحدة من المااا
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ال توجد زاوٌة مناظرة

س ٓٔ /ان
أٔٔ .

 ٔٙ2هو
بٕٔ .

جٖٔ .

دٔٗ .

سٔٔ  /لاعااة ارا علااى شااكل متااوازي اضاابلا اااول لاعدتااه ٕٔٙم وارتفاعااه ٕٔم
مساحة لاعة االرا هً:
ٕ
ٕ
ٕ
ٕ
د ٔٙٓٓ .م
ج ٔٗ٘ٓ .م
ب ٕٔ٘ٔ .م
إٔٔ٘ٓ .م
سٕٔ /اذا كان مساحة منامة مربعة ٗٙسمٕ فان اول محٌاها ٌساوي:
د ٙٗ .سم
ج ٖٕ .سم
ب ٗ2 .سم
أٗٙ .سم
ً
سٌٖٔ /كون متوازي االضبلا مستاٌبل اذا:
أ .تعامد لارا .
ج .تاابك لارا .
ب .اختلؾ لارا .
د .تااااااااااابك لاااااااااارا وتعامااااااااادا
سٌٗٔ /توازف المستمٌمان اذا تحمك شرا:
أٌ .تااوازف المسااتمٌمان اذا كااان
جٌ .تاااااوازف المساااااتمٌمان اذا لاعهماااااا
احدهما عمودٌاً.
مساااااتمٌم ثالاااااث وظهااااار الزواٌاااااا
المتبادلة.
بٌ .تااااااااوازف المسااااااااتمٌمان اذا
تمااعا فً نماة.
د .ال توجد مستمٌما متوازٌة.
سٌ٘ٔ /كون متوازي االضبلا معٌنا ً عندما تكون:
أ .زواٌا لوائم.
ج .زواٌا ؼٌر متاابمة.
ب .اضبلعه ؼٌر متساوٌة.
د .أاول اضبلعه االربعة متساوٌة
س /ٔٙما محٌا ملعب كرة لدم اوله ٕٓٔم وعرضه ٖ٘٘.م.
أٖٖ .
بٖٕ٘ .م
دٗٓٓ .م
٘م
جٖٗ6 .م
س /ٔ6متوازي اضبلا محٌاه ٕٗسم اول احد اضبلعه ٘ سم فان اول الضلا االخار
ٌساوي:
أ ٘ .سم
ب 6 .سم
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سم

ٗٔ سم

ج.

س /ٔ2فً الشكل المجاور ق < ب ج أ = ٘ٗ ْ .فان ق < ج أ د=
أْْ 2ٓ .
جْْ ٗ٘ .
بْْ 2ٓ .
دْْ ٙٓ .

ٓٔ

أ

د

ب
56
ْ
ج

س / ٔ2فً الشكل المجاور احداثً رؤوس مثلث أ ب ج باالنعكاس فاً المحاور الصاادي
هو:
أ .أ( )ٗ ٔ-ب( )ٓ ٔ-ج()ٓ ٖ-
ب .أ( )ٗ- ٔ-ب( )ٓ ٔ-ج()ٓ ٖ-
ص
ج .أ(ٔ  )ٗ-ب( )ٓ ٔ-ج(ٖ ٓ)
5+
أَ()4َ،1
د .أ(ٗ ٔ) ب(ٓ ٖ) ج(ٓ ٔ)
4+

3+
2+
س ج()5َ،3
5+

4+

ب()0َ،1
3+

2+

1+

1+
و
12345صَ
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سٕٓ /فً الشكل المجاور احداثً النماة هـ هو
أ.
ج)ٕ ٖ-( .
ب.
د)ٕ- ٖ( .

()ٖ- ٕ-
(ٕ )ٖ-
ص
5+
4+
3+
2+
1+

س

و

3+ 4+ 5 +

1+ 2+

سٕٔ /ما الشكل الهندسً الذي له ( )ٙاوجه متساوٌة
أ .مكعب
ب .شبه مكعب
ج .اساوانة
د .منشور لائم
سٕٕ /للمكعب رؤوس فما عددها:
ب2.
أٙ .

6.

سٖٕ /من خواص المكعب:
د .كل وجه من أوجه المكعب
دائري

أ.
ب.
ج.

12345-

ر
2- 1-

سَ
3-

4-

5-

صَ

د2.
ٌحتوي على ٕٔ حرفا ً
له ثمانٌة وجه
له اربعة عشر رأسا ً

سٕٗ /شبه مكعب اول لاعدته ٘ سم وعرضه ٗ سم وارتفاعه ٕ سم فان مساحته الكلٌة
تساوي:
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أ.

ب 6ٙ .سم
د ٗٙ .ساااااااام
ج ٘ٙ .سم
سٕ٘ /اذا كان مساحة الوجه الواحد للمكعب = سٕ فان مساحته الجانبٌة تكون:
ٕ
ٗ
أٗ .
ب ٗ .س
د ٗ .س
ٖ
س
ج ٗ .س
س /ٕٙان

ٖ

ٙٙ
سم

 ٕ٘ٔ هوج.
د.

أ.
ب.

ٓٔ٘-

س /ٕ6من خواص شبه المكعب:
ج .كااال وجهاااٌن متماااابلٌن فاااً شااابه
المكعب متاابمان
د .كل ما سبك

أ.
ب.

ٕ٘ٔ٘-

له  ٙأوجه
كل ثبلثة أحرؾ متجاورة تلتماً
فً نماة

س /ٕ2شبه المكعب الذي ابعاد ٕ ٙ 2م مساحته الجانبٌة تساوي:
ٕ
ٕ
ب 2ٙ .م
ج 2ٕ .م
دٕٔٓ .م

ٕ

أ2ٗ .م

س /ٕ2شبه مكعب لاعدته ٖٓ مٕ وارتفاعه 6م فان حجمه ٌساوي
ٖ
ٖ
ٖ
أ ٖٔٓ .م
ب ٔٔٓ .م
د ٗٔٓ .م
ٕ
ج ٕٔٓ .م
سٌٖٓ /كون المنشور لائما ً عندما تكون:
أ .لاعدته على شكل دائرة
ج .لاعدته علاى شاكل مثلاث متسااوي
السالٌن
ب .لاعدته على شكل مستاٌل
د .لاعدتااااه علااااى شااااكل خماسااااً
سٖٔ /منشور ثبلثً لائم ارتفاعه 2م ولاعدتاه علاى شاكل مثلاث لاائم ابعااد (ٗ )2 ٙ
مساحته الجانبٌة تساوي:
ٕ
ٕ
أ ٔ٘ٗ .م
ب ٖٔٗ .م
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د.

ٕ

ٕٗٔ م

ج.

ٕٔ
ٕ
ٗم

سٕٖ /كمٌااة الماااء التااً تمااؤل حوض اا ً علااى شااكل منشااور رباااعً مساااحة لاعدتااه ٕ٘م
وارتفاعه ٙم هً:
ٖ
ٖ
أٔ٘ .
ب ٔٙٓ .م
د ٖٔٓ .م
ٖ
ٖ
ٓم
ج ٔٗٓ .م
سٖٖ /صورة النماة (ٖ ٕ) تح تأثٌر انعكاس فً المحور السٌنً هً:
أ)ٕ- ٖ-( .
ب)ٕ ٖ-( .
د )ٖ ٕ ( .
ج)ٕ- ٖ( .

ٕ

ملحك ( )7بطالة تمويم مهارات التواصل الرياضي لدى الطالبات
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جــد جــدا ً (٘)

جـٌـد (ٗ)

التمثـــل

األســـتماا

الكــتابه

المراءة

وســا (ٖ)

التـــحدث

المهارا الفرعٌة

دون الوسا(ٕ)

درجة توافرها

ٔ -تعبر رٌاضٌا بارٌمة صحٌحة وواضحة ودلٌمة
عن األسئلة الماروحة علٌها .
ٕ -تار أسئلة تعكس فهمها للموضوا .
ٖ -تحاور المدرسة أو ألرانها بارٌمة سلٌمة معبرة .
ٗ -تصؾ شفوٌا أو بلؽتها الخاصة معلومة رٌاضٌة
درس لها .
٘ -تصؾ شفوٌا وبلؽتها الخاصة نموذج رٌاضً
شكل صورة أسم
 -ٙتصؾ شفوٌا وبلؽتها الخاصة لجراء أداء معٌن
:عملٌة حل مسالة وصؾ شكل هندسً أو بٌانً .
ٔ -تمرأ النصوص الرٌاضٌة بارٌمة سلٌم
ٔ -تكتب المعلوما الرٌاضٌة بصورة واضحة ودلٌمة
فً الدفتر أو على السبورة .
ٕ -تصؾ رٌاضٌا وبلؽتها الخاصه نص ممروء
ٌتضمن معلوما رٌاضٌة .
ٖ -تصؾ رٌاضٌا وبلؽتها الخاصه نموذج رٌاضً
معٌن .
ٔ -تنتبه الى توجٌها المدرسه وما تمدمه من أفكار
ٕ -تنص الى آراء زمٌبلتها بارٌمة تساعدها على
فهم ماٌعبرن عنه وتعكس لحترامها ارائهن .
ٖ -تستما الى وصؾ شفوي لمهمة رٌاضٌة بؽٌة
تنفٌذها على نحو صحٌح .
ٔ -تمثل الفكرة الرٌاضٌة بترجمة ماتمثله الصور
واألشكال واألنماا المختلفة الى رموز رٌاضٌة .
ٕ -تترجم المسائل اللفظٌة الى أشكال توضٌحٌة أو
جداول المعلوما .
ٖ -تترجم المسائل المصورة الى رموز أو كلما أو
عبارا رٌاضٌة

ملحك ( )3درجات طالبات مجموعتي البحث التجريبية والضابطة في األختبار
التحصيلي وبطالة المالحظة
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ضعٌـؾ (ٔ)

المهارة
األساسٌة
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انتسهسم

تحصيم
انتجريبيت

انتحدث

انقراءة

انكتابت

استماع

تمثيم

انكهي

تحصيم
ضابطت

انتحدث

انقراءة

انكتابت

استماع
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تمثيم

25
23
21
19
24
23
16
21
21
23
24
20
20
21
24
22
23
26
23
26
25
21
18
19
21
19
26
22
21

4
3
4
5
3
5
4
5
5
3
4
3
4
5
5
4
3
4
5
3
4
5
5
2
2
4
5
4
3

13
11
11
11
13
12
10
12
11
9
10
10
13
12
10
11
11
10
8
10
11
11
9
10
10
9
9
9
12

11
11
11
12
11
12
9
12
9
8
9
11
12
10
11
9
10
11
10
9
11
11
8
8
7
9
9
10
7

10
11
9
11
9
9
9
10
12
9
9
8
7
10
7
7
6
8
8
7
8
9
9
8
7
6
7
6
8

63
59
56
58
60
61
48
60
58
52
56
52
56
58
57
53
53
59
54
55
59
57
49
47
47
47
56
51
51

19
15
17
19
23
11
21
19
21
22
17
9
14
13
11
26
11
25
17
23
12
21
18
14
16
12
16
15
21
14
22

مهاراث انتىاصم انرياضي نهمجمىعت
انضابطت
انكهي

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.7
.8
.9
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.27
.28
.29
.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37
.37
.38
.39
.41
.42

32
23
23
29
25
31
22
27
19
20
30
31
18
17
30
22
18
17
19
24
15
14
13
29
31
30
22
18
30

مهاراث انتىاصم انرياضي نهمجمىعت
انتجريبيت
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24
16
23
18
22
18
23
19
15
22
14
21
17
22
17
21
16
17
19
17
18
20
16
17
22
14
22
17
15
18
17

5
3
2
4
3
4
2
3
2
3
2
4
3
4
4
3
4
1
2
3
2
3
4
3
2
3
2
3
3
4
1

6
8
8
5
9
6
7
6
4
5
6
8
7
8
8
7
6
6
7
5
6
8
10
9
5
8
7
6
5
6
3

8
10
8
9
10
10
9
9
9
5
6
7
6
5
5
6
6
7
8
8
5
5
7
5
7
6
7
6
7
6
5

6
7
6
5
4
5
5
6
6
8
6
7
5
6
4
6
5
4
5
3
6
5
5
4
5
5
5
5
5
8
9

49
44
47
41
48
43
46
43
36
43
34
47
38
45
38
43
37
35
41
36
37
41
42
38
41
36
43
37
35
42
35

