
٤، العدد  ١٠، المجلد التربیة األساسیةكلیة أبحاث مجلة 

٣٦٢  

أثر استخدام الخرائط والرسوم البیانیة في تحصیل 
طلبة الصف الثاني المتوسط لمادة الجغرافیة

عبد الجبارد. حسین سالم م.

٩/٦/٢٠١١؛ تاریخ قبول النشر :  ١٤/٢/٢٠١٠تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
ي تحصـیل طلبـة هدفت هذه الدراسة للتعرف على أثر استخدام الخرائط والرسـوم البیانیـة فـ

الصف الثاني المتوسط لمادة الجغرافیة ، واقتصرت عّینة البحث على طلبة الصف الثاني متوسط 

مــن متوســـطي المجــد للبنـــین ورقّیــة للبنـــات ضــمن مركـــز مدینــة الموصـــل ، بحیــث یكـــون فــي كـــل 

) ٨٤) بواقـع (١٦٣مدرسة مجموعة تجریبیة وأخرى ضابطة ، وبلغ عـدد أفـراد العینـة مـن الطلبـة (

) طالبًا للمجموعتین الضابطة لكال المدرستین .٧٩طالبة للمجموعتین التجریبیة ، و(

وأعّد الباحث اختبارًا تحصیلیًا یتالئم مع مفردات المادة الدراسیة لتلك المرحلة ، كما تمَّ 

استخراج صدق االختبار وثباته ، وطبق االختبار في نهایة التجربة لقیاس التحصیل، وأظهرت 

ائج وجود فروق ذات داللـة إحصائیة بین المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة في النت

التحصیل ولصالح المجموعة التجریبیة ، كما تم إعداد بعض التوصیات والمقترحات التي تتوافق 

مع موضوع الدراسة .

Effect of using Maps and character in what The Student of
second year/ intermediate school a quiver in Geography

subject

Dr. Hosaen Salem Abdu Gabar

Abstract:
This study aimed at the impact of using maps and character on

students of second year / intermediate school in what aquiver in

geography subject. The sample of the research was excusive to the second

year students in al-Majd intermediate school for the males and rutiya

intermediate school must continues two groups one experimental and the
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other is control group. The sample control groups, and (79) male students

for experimental and control groups for both schools.

The research prepared a question test which suits the items of the

teaching material for that stage of study. The validity and fixture of the

test is assured the test was applied at the end of the period of a question

measure meat. The result showed that there were statistical significant

differences between the experimental and contra group in a question and

that on behalf of experimental group. Finally there were prepared

recommendations and suggestions suits the concern of the study.

أھمیة البحث والحاجة إلیھ ::الفصل األول
تنبع أهمیة البحث من أهمیة الجغرافیة ، علمًا ومادًة تربویًة هامًة من جهـة ، ومـن أهمیـة 

.دریس مادة الجغرافیة من جهة أخرىللخریطة والرسم البیاني والوسائل شبه حسیة في ت

ة مصــغرة لســطح األرض علــى مســتوى ، مبنیــة علــى أســاس فالخریطــة : عبــارة عــن صــور 

االجتماعیـــــة واألقتصـــــادیة ریاضـــــي محــــــدد ، تظهـــــر تـــــوزع وحالـــــة وروابـــــط المظاهــــــر الطبیعیـــــة و 

  .)١٨. ١٧:  ١٩٨١عزاوي ، (.ة ومنتقاة طبقًا لوظیفة كل خریطةمعمم،المختلفة

صــورة مرتبــة ، كمــا أنهــا أّمــا الرســوم البیانیــة فهــي : وســیلة للتعبیــر عــن الحقــائق الكمیــة ب

لوحات إیضاحیة بأشـكال متعـددة ، أو مسـاحات مختلفـة ملونـة أو غیـر ملونـة ، تسـتعمل إلیضـاح 

مفــاهیم مجــردة ، وعالقــات بــین أعــداد وٕاحصــاءات لفتــرة زمنیــة مختلفــة، وبهــذا فــالخرائط والرســوم 

د العــین علــى البیانیــة رمــوز ذات أشــكال مختلفــة موزعــة علــى مخططــات أو أشــكال ورســوم تســاع

  . )١١٤:  ١٩٧١أبو حمود ، (كشف معانیها . 

والرسوم البیانیة والخـرائط هـي مـن تقنیـات التعلـیم المناسـبة والتـي یمكـن أن تسـهم فیمـا إذا 

ـــاج الدراســـات  ـــرة ، حیـــث تحت ــــة وظـــائف كثی أحســـن اســــتخدامها فـــي العملیـــة التدریســـیة ، فـــي تأدی

  . )٥٧: ١٩٨٢دنیا،(ي وصف ظاهرة ما.ات فالجغرافیة إلى وسائل لتوضیح المعلوم

V(ویبـّین ف . ب . بودانـوف . P . Bodanow( أهمیـة الخریطـة فـي التـدریس ، حیـث

یقول : " أّن تدریس الجغرافیة دون كتاب أمر صعب بطبیعة الحـال ، وغیـر مرغـوب فیـه ، ولكنـه 

أمر ممكن ، أما تدریس الجغرافیة دون خریطة فهو ضرب من العبث والخیال .

)Bodaniw , 1980 : 69(
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أما بالنسبة للرسوم البیانیة ، فلیست بأقل شأنًا من الخریطـة فـي تـدریس الجغرافیـة ، فلكـل 

وســـیلة لهـــا دور تقـــوم بـــه ، ففـــي تـــدریس الجغرافیـــة یتعـــرف الطلبـــة علـــى موضـــع ومكـــان الظـــاهرة 

كان ، الوفیــــات ، عــــدد الســــ(الجغرافیــــة وأبعادهــــا واتجاهاتهــــا ، وظــــواهر أخــــرى تحــــدث بلغــــة الكــــم 

الــوالدات ، كمیــات إنتــاج ســلعة مــا ، أعــداد تمثــل الزیــادة والنقصــان فــي كمیــة إنتــاج مــا مــع مــرور 

.)الزمن ، الخ ...

ُهنا تلعب الرسوم البیانیة دورها في توضـیح هـذه الحقـائق وعرضـها ، وموازنتهـا ، بطریقـة 

رقــام المجــردة فــي رســوم بیانیــة یفیــد یســهل إدراكهــا بســرعة ، ودونمــا مشــقة ، وعنــدما تمثــل هــذه األ

العـــرض البصـــري لهـــا فـــي اســـتمرار إثـــارة الطلبـــة ، وتركیـــز انتبـــاههم،وفهمهم للموضـــوع المـــدروس 

والخـــروج باســـتنتاجات وموازنـــات بشـــكل أســـرع ، وبأقـــل جهــــد مـــن االقتصـــار علـــى عـــرض جـــدول 

إحصائي أو مجموعة من األرقام المجردة .

استخدامها كنقطة بدایة وانطالق للدرس ، كونها تعمـل علـى وهكذا فالرسوم البیانیة یمكن

تركیز انتباه الطلبة ، كما یمكن استخدامها فـي منتصـف الـدرس إلحیـاء اهتمـام الطلبـة إذا ضـعف 

   . )١٠٧الكرمي، د . ت :(أو قلَّ ، واستخدامها في نهایة الدرس كنتائج وملخصات .

ائط والرســــوم البیانیــة ، یـــؤدي علـــى نقـــص ویــرى الباحـــث أّن االرتجـــال فــي اســــتخدام الخـــر 

فاعلیة تدریس الجغرافیة في المرحلة المتوسطة .

وأخیرًا وجد الجغرافي في الحاسوب ضـالته ، فـي تـوفیر الوقـت والجهـد ، فعـالم الیـوم عـالم 

ــم ینمــو ویتطــور بشــكل ســریع ومثیــر، فالبحــث الجغرافــي  المعرفــة والخبــرة التراكمیــة ، كمــا دام العل

سـوب خـدمات كـان عتمد في تحلیالته على عشرات المتغیرات ومئات الحاالت وجد في الحاالذي ی

، كمـا یحتاجهـا ملـح لمعالجـة البیانـات الجغرافیـة، فقد برزت هذه الحاجـة بشـكلبأمس الحاجة إلیها

الباحث وتتطلبها طبیعة المشكلة الجغرافیة .

إلى اسـتخراج الخـرائط والرسـوم ولم یقتصر دوره على التحلیل اإلحصائي ، بل تعدى ذلك 

البیانیـــة بمختلـــف أنواعهـــا ، كمــــا أتـــاح الحاســـوب وبرامجـــه إمكانیـــة اســـتالم الصـــور الفوتوغرافیــــة 

والرسـوم وٕارسالها وتخزینها وتعدیلها ودمجها وعرضها بأي شـكل وحسب الطلب ، وذلك باسـتخدام 

ا حقیقیــة نظــرًا إلــى مكــان تعــدیل تقنیــة المعالجــة الرقمیــة للصــور ، بحیــث تبــدو للمشــاهدین وكأنهــ

   . )١٩:  ٢٠٠٢الحیلة ، (الصور البیانیة باستمرار إلى أن تتناسب مع المطلوب . 

وأّمــا فــي الحقــل التعلیمــي ، فقــد أصــبح الحاســوب مــادة تعلیمیــة كســائر المــواد األخــرى فــي 

تطبیقاته فـي المنـاهج عدد من المدارس األبتدائیـة ، واألعدادیـة ، وحتى الجامعیة ، باإلضافة إلى 

الدراســیة ، ومــن هنــا البــد مــن اإللتحــاق بعجلــة التطــور المســتمرة ، وال ســّیما للمؤسســات التعلیمیــة 

كافة ، وما یتطلبه ضرورات العصر ، فإذا لم تعمل على مواكبتها فإنها سـتجد نفسها متخلفة عّمـا 

بویـة ، ولهـذا نحتـاج إلـى الـتعلم المـتقن حولها ، فاقدة ثقة الطلبة والمدرسـین والمعنیـین بالعملیـة التر 
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للوصـول إلى أعلى فاعلیة من التعلـیم الـذي یســیطر فیـه المـتعلم علـى أغلـب األهـداف الموضـوعة 

من الدرس . 

مشكلة البحث :
تبــین للباحــث مــن خــالل مــا أوردتــه األدبیــات والدراســات فــي میــدان تــدریس الجغرافیــة ومــا 

ظات المشرفین وزمالئه المدرسین والطلبة ما یلي :لدیه من خبرة في التدریس ومالح

الطالــب  یسـتخدم معظــم المدرســین الطریقــة التقلیدیـة اإللقـــاء فــي تدریـــس الجغرافیـة ، ممــا یحــرم.١

من المثیرات الحسیة األقرب للواقع .

لیـة بفاعال یستخدم المدرسون الخرائط والرسـوم البیانیـة إّال نــادرًا ، وٕان اسـتخدموها ال یـتم ذلـك.٢

سلبیة نحـو عالیة ، مما یضعف تعلم الطلبة وتحصیلهم، ویكون لدیهم على األغلب اتجاهات

مادة الجغرافیة .

ودعـم  تحتاج الخرائط والرسوم البیانیة الموجودة في كتــاب الصـف الثـاني متوسـط إلـى تحسـین.٣

بخرائط ورسوم بیانیة أخرى لزیادة فاعلیتها .

التـــي المفـــاهیم والمهــارات والمبـــادئ والحقـــائق الجغرافیــةیعــاني الطلبــة مـــن صــعوبة اســـتیعاب.٤

یدرسونها .

وبهذا یمكن تحدید المشكلة في التساؤل التالي :

ما أثر اسـتخدام الخـرائط والرســوم البیانیـة فـي تحصـیل طلبـة الصـف الثـاني متوسـط لمـادة 

الجغرافیة . 

ھدف البحث :
أثر اسـتخدام الخریطة والرسـم البیـاني فـي تحصـیل طلبـة تهدف الدراسـة الحالیة إلى : التعرف إلى 

الصف الثاني المتوسط لمادة الجغرافیة .

فرضیات البحث : 
ال یوجـــد فـــرق ذو داللـــة إحصـــائیة بـــین متوســـط المجموعـــة التجریبیـــة التـــي درســـت باســـتخدام.١

التقلیدیـة  ةالخرائط والرسوم البیانیة ومتوسط درجات المجموعـة الضـابطة التـي درســت بالطریقـ

في تحصیلهم بمادة الجغرافیة .

درسـت ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة بین متوسط درجات المجموعة التجریبیة لإلنـاث التـي.٢

للـــذكور التـــي باســتخدام الخـــرائط والرســـوم البیانیــة وبـــین متوســــط درجـــات المجموعــة التجریبیـــة

درست بنفس الطریقة في التحصیل لمادة الجغرافیة . 
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درست یوجد فرق ذو داللة إحصائیة بین متوسط درجات المجموعة التجریبیة لإلناث والتيال .٣

لإلنــاث التــي ن متوســـط درجــات المجموعــة الضــابطة باســتخدام الخــرائط والرســوم البیانیــة وبــی

درست بالطریقة التقلیدیة في التحصیل بمادة الجغرافیة .

باسـتخدام وعة التجریبیة للذكور التـي درسـتال یوجد فرق ذو داللة بین متوسط درجـات المجم.٤

للذكور التـي درسـت طریقة الخرائط والرسوم البیانیة وبین متوسـط درجات المجموعة الضابطة

بالطریقة التقلیدیة في التحصیل بمادة الجغرافیة .

حدود البحث :
اقتصر البحث الحالي علي :

.  ٢٠٠٨/  ٢٠٠٧م الدراسي طلبة الصف الثاني المتوسط في مدینة الموصل للعا.١

موقع الوطن العربي ، الخصائص الطبیعیة ، الحیاة األقتصادیة ..٢

، ي المتوسـطالمفـردات المتضمنة في الفصول الثالثـة األولى من كتـاب الجغرافیة للصـف الثـان.٣

  .  ٢٠٠٨لسنة ، ٢٧تألیف لجنة من المختصین في وزارة التربیة ، جمهوریة العراق ، ط 

ات اإلجرائیة : التعریف
الخریطة الجغرافیة :. أ

فقد عّرفها عبد المرشد عزاوي بأنها : " صورة مصغرة لسطح األرض على مسـتًو ، مبنیـة 

علـــــى أســــــاس ریاضـــــي متحـــــدد ، تظهـــــر تـــــوزع وحالـــــة وروابـــــط المظـــــاهر الطبیعیـــــة واالجتماعیـــــة 

  )١٨. ١٧: ١٩٨١عزاوي، (.ومنتقاة طبقًا لوظیفة كل خریطة "واالقتصادیة المختلفة ، مصممة 

كمــا عّرفهــا أحمــد نجــم الــدین فلیجــه بأنهــا : " شـــكل أو صــورة توضــیحیة مصــغرة لســطح 

األرض الكروي أو الجزء منه ممثلة على لوحة مستویة بمقیاس رسم معین " . 

  . )١١. ٧:  ١٩٨٦فلیجه ، (

و جـزء ویعرفها الباحث إجرائیـًا : عبـارة عـن مخططـات مصـغرة ومبسـطة لسـطح األرض أ

منــه موضــحة علیهــا الحقــائق والمعلومــات الجغرافیــة ، ویمثــل العناصــر اإلجمالیــة للظواهـــر التــي 

تنسجم وطبیعة الصف الثاني متوسط ، وضمن المنهاج المقرر لهم .

الرسوم البیانیة : .ب

عّرفهــا حمــدان : " مســائل تعلیمیــة یعبــر مــن خاللهــا المــدرس عــن أفكــار ومفــاهیم المــادة 

یة التي یصدرها مزیج من النقط والخطوط واألعمدة والرموز والكلمات " .األكادیم

  . )١٢٤:  ١٩٨٦حمدان ، (
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كما عّرفها أبو حمود بأنها : " لوحات إیضاحیة بأشـكال متعـددة ومسـاحات مختلفـة ملونـة 

."أو غیر ملونة تستعمل لعرض مقارنات بین أعداد وٕاحصائیات لفترة أو لفترات زمنیة

  )١١٥:  ١٩٩١ود ، أبو حم(

أما التعریف اإلجرائي لها فهو : عبارة عن أشكال توضیحیة یستطیع من خاللها المـدرس 

أو الطالــب أن یتــرجم القــیم العددیــة إلــى أشــكال توضــیحیة، تســهل عملیــة الحفــظ والموازنــة وٕادراك 

لوقــت علــى العالقــات بــین هــذه القــیم العددیــة واســتخالص النتــائج دون عنــاء ومشــقة وبقلیـــل مــن ا

طلبة الصف الثاني متوسط في موضوعات الجغرافیة . 

الفصل الثاني 
تعریف الخریطة :.أوالً 

عّرفت الخریطة الجغرافیة بتعاریف مختلفة :

فقد عّرفها الدكتور أحمد نجم الدین فلیجه بأنها : " شكل صورة توضیحیة مصـغرة لسـطح 

.تویة ، بمقیاس رسم معین"لوحة مساألرض الكروي، أو لجزء منه ممثلة على 

  ) ١١،  ٧:  ١٩٧٦فلیجه ، (

Hi(كما عّرفها  Louis( بقوله : " أنها مخطـط أمـین مرسـوم علـى سـطح یمثـل العناصـر

الموجودة على سطح األرض أو على جزء منها وفق مقیــاس معـین ، وتســاعد فـي توضـیح صـورة 

لتــي یعتمــدها ، وهــذا مــا یمكنــه مــن المنطقــة التــي یرمــز إلیهــا هــذا المخطــط مصــطلحات التمثیــل ا

شمول أهم مناظر المنطقة وعناصرها كلها ، أو شمول جزء معین مختار منها " .

  . )١:  ١٩٧٣محلي ، (

R(والخریطــة فــي نظــر فینســتر والـــدر  . Finster Walder( هــي : " مخطــط لمظهــر

على مسـاحة ورقیـة تبـرز األرض الكامل الصحیح المشروح بالمسمیات والرسـوم ببعدین اثنین فقط 

علیها العناصر اإلجمالیة المهمة .

E(ویـرى . ي . أیمهـوف  . Imhop( أن الخرائــط هـي : " مخططـات مصـغرة ومبسـطة

  .)١٢:  ١٩٧٣، محلي(.ء منه ، موضحة لمحتواه ومتتمة له"لسطح األرض أو جز 

ثابتــة غیــر اآللیــة التــيكمــا عّرفــت إحــدى التقنیــات التربویــة بـــأنها : " نــوع مــن المرئیـــات ال

: ١٩٨٦حمــــدان،(.رمــــوز والخطــــوط والرســــوم والمعلومــــاتتقــــوم بدرجــــة رئیســــیة علــــى اســــتخدام ال

١١٣(.  
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مفھوم الرسم البیاني :.ثانیاً 
عبـــارة عـــن أشـــكال توضـــیحیة یســـتطیع مـــن خاللهـــا المـــدرس أو الطالـــب أن یتـــرجم القـــیم 

لموازنــة وٕادراك العالقــات ، بــین هــذه القــیم العددیــة إلــى أشــكال توضــیحیة ، تســهل عملیــة الحفــظ وا

العددیة واستخالص النتائج دون هناء ومشقة وبقلیل من الوقت .

وقد عّرفت الرسوم البیانیـة بأنهـا : " وسـیلة التعبیـر عـن الحقـائق الكمیـة بصـورة مرئیـة " ، 

فكـــار المـــادة وكـــذلك عّرفـــت بأنهـــا : " وســــائل تعلیمیـــة یعبـــر مـــن خاللهـــا المعلـــم أو المــــدرس عـــن أ

.لخطوط واألعمـدة والرمـوز والكلمـاتاألكادیمیة التي یصدرها بواسطة مزیج من النقط وا حمـدان ("

 ،١٢٤:  ١٩٨٦( .  

ـــة أو غیـــر وعّرفـــت بأنهـــا : " لوحـــات إیضـــاحیة بأشـــكال متعـــددة وم ســـاحات مختلفـــة ملون

أو لفتــرات زمنیــة حصــائیات لفتــرةتســتعمل فــي الدرجــة األولــى لعــرض مقارنــات بــین أعــداد وإ ملونة،

   )١١٥:  ١٩٧١أبو حمود ، (."

فالرســوم البیانیــة تعمــل علــى إبـــراز خصــائص وممیــزات القیـــم العددیــة التــي قــد تكــون أقــل 

وضــوحًا فیمـــا عرضـــت فــي أشـــكال أخـــرى ، خصوصــًا عنـــدما تكـــون هنــاك أعــــداد كثیـــرة متشـــابهة 

لظواهر متنوعة یصعب حفظها . 

ن العالقات بصریًا ، ولغـرض منهـا تقدیــم مسـاعدة إضـافیة وتمتاز بقدرتها على التعبیر ع

  .  )٩٦:  ١٩٨٨ویلیامز ، (لمن یجدون صعوبًة في الشرح اللفظي . 

والرسـوم البیانیـة ذات أشـكال وأنــواع متعـددة ، تختلـف بــاختالف طبیعـة موضـوعها وخیــال 

ل الهندســیة المســطحة ، مصــممها، كـــ : المنحیــات البیانیــة، واألعمــدة واألشــرطة البیانیــة، واألشــكا

والرسوم البیانیة الحجمیة ، والمجسمات البیانیة . 

أصناف الرسوم البیانیة وأنواعھا :
ورد الحــدیث عــن الرســــوم البیانیــة وأصـــنافها ومــا ینــدرج تحـــت هـــذه األصـــناف مــن أنـــواع 

وأشكال في عدة مؤلفات ، یخصها الباحث بما یلي :

المنحیات البیانیة .. أ

عمدة واألشرطة البیانیة .األ. ب

، وتشمل :)المساحات(األشكال الهندسیة المسطحة . ج

الدوائر البیانیة .. ١

المربعات البیانیة .. ٢

المستطیالت البیانیة .. ٣

الرسوم البیانیة .. د

المجسمات البیانیة . .هـ
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المنحنیـات :. أ

مـــن وصـــل عـــدة خطـــوط وهـــي عبـــارة عـــن خطـــوط منحنیـــة أو مســـتقیمة أو متكســـرة تنشـــأ

مســتقیمة قصــیرة متصــلة ببعضــها بعضــًا ، هــذه الخطــوط قــد تكــون علــى شــكل خطــوط متصــلة أو 

منقطعة ، وهي أكثر الرسوم البیانیة تجریدًا ودقًة .

وتصــّنف المنحنیـــات فـــي صـــنفیه همـــا : منحیــات الجـــداول التكراریـــة ومنحنیـــات السالســـل 

ثیـــل وتوضـــیح عـــدد كبییـــر مـــن الحقـــائق الجغرافیـــة الزمنیـــة ، ویمكـــن توظیـــف هـــذه المنحنیـــات لتم

كــالتغیرات التــي تطــرأ علــى الحــرارة واألمطــار لفتــرة زمنیــة معینــة ، كــالیوم والشـــهر والســنة ، والتــي 

  )٦٥:  ١٩٨٨عزاوي ، (تطرأ على السكان من حیث الوالدات والوفیات والهجرة الخ .

األعمدة واألشرطة البیانیة :. ب

أعمــدة قاعــدتها الریاضــیة ذات عــرض واحــد وأطــوال مختلفــة ، قــد هــي مســتطیالت بشــكل 

.أعمدة بسیطة ، ومزدوجة ، ومقسمةتكون متالصقة أو یفصل بینها فراغ متساٍو ، وتقسم إلى

ـــرة  واألعمـــدة البیانیـــة مـــن أكثـــر الرســـوم البیانیـــة اســـتخدامًا لســـهولة رســـمها وبســـاطتها وكث

فیة واحـدة ، أما المزدوجـة فـیمكن و تمثیل ظاهرة جغرامجاالت استخدامها ، وهي تستطیع إظهار أ

أن تمثل ظاهرتین أو أكثر ، والقسمة تستخدم بنفـس االسـتخدامات البسـیطة وتعتمـد فـي المقارنـات 

  . )٤٨:  ١٩٨٢عزیز ، (بین الظواهر . 

:)المساحات(األشكال الهندسیة المسطحة . ج

وازنــة األحجــام اإلحصــائیة وتفســیرها وهــي عبــارة عــن أشــكال هندســیة مختلفــة تســتخدم لم

یعتمـد علــى األحجــام النســبیة المســتعملة ، ومــن أهمهــا الــدوائر البیانیــة والمربــع البیــاني والمســتطیل 

البیاني .

لعـدد  تستخدم لعقد الموازنات بین ظاهرتین أو أكثر أو لبیان نسـبة إنتـاج مـاالدوائر البیانیة :.١

من الدول أو المحافظات .

وتســـتخدم لعقـــد الموازنـــات وتوضـــیح المعلومـــات المختلفـــة مثـــل توضـــیحالبیانیـــة :المربعـــات .٢

وفـي  أنماط السكان بالنسبة للمجموع العام للسكان ، حیث یمثل المربع الكبیـر المسـاحة الكلیـة

القطر المعني .داخله مربعات أخرى ، ویرمز كل مربع منها إلى نمط من أنماط السكان في

 أو هـــي مســـتطیالت أفقیـــة تقســـم إلـــى أجـــزاء تناســـب والمقـــدار الكمـــي:المســـتطیالت البیانیـــة.٣

الـواردات تمثیلهـا ، كمـا هـو الحـال فـي تمثیـل النسب المئویة للظاهرة أو الظواهر التـي یرغـب ب

لمعرفـــة أطـــوال اء الموازنــات بینهـــا ، أو أحیانــاً والصــادرات عبـــر المــواني لدولـــة مــا ألجـــل إجـــر 

  . )٩٩:  ١٩٨٨ویلیامن ، (الحدود الجغرافیة للدولة . 
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الرسوم البیانیة الحجمیة : . د

وهـي رسـوم تصـویریة تتناسـب أشـكالها مــع موضـوع الظـاهرة الجغرافیـة ، ویختلـف حجمهــا 

بــاختالف الكمیــة التــي تحتلهــا ، وتســتخدم لموازنــة أو إظهــار االخــتالف أو لتطــور ظــاهرة مــا لفتــرة 

كصــورة إنتــاج القطــن والحبــوب ، بحیــث یمثــل كــل زمنیــة معینــة لمجموعــة مــن األشــیاء المتشــابهة 

كیس مقدارًا معینًا ، وغالبًا ما تكتب القیمة على الرسم أو بجانبه .

المجسمات البیانیة :. هـ

، فهـي أقـرب )ثالثیـة األبعـاد(وتتمیز عن الرسوم البیانیة السابقة الـذكر بالتجسـیم والعمـق 

ًا إذا كانــت المــادة المصــنوعة منهــا مــن نفــس علــى حــس المــتعلم مــن الرســوم المســطحة ، خصوصــ

  . )٢٥:  ٢٠٠٧وزارة التربیة ، (مادة الظاهرة التي تمثلها . 

الشروط الواجب توافرھا في الرسوم البیانیة المستخدمة في التعلیم :
غیر مكتظة بالمعلومات واألشكال . . ١

لكامنة خلفه .أن یحمل الرسم البیاني عنوانًا موجزًا معبرًا عن الفكرة ا. ٢

واضحة الكتابة والرموز والخطوط ، لیسهل على الطلبة قراءتها وفهمها واستیعابها .. ٣

استبدال بعض الكلمات التوضیحیة برموز رقمیة أو حرفیة ، إذا كانت مزدحمة .. ٤

أن تكون الكتابات والرموز ذات ألوان تناسب وطبیعة المظهر المرسوم .. ٥

والرموز ذات أحجام تتیح للطلبة قراءتها .أن تكون الكتابات. ٦

أن تكون المعلومات التي یمثلها الرسم البیاني صحیحة وحدیثة .. ٧

أن یكون نوع الرسم البیاني مناسبًا لمستوى الطلبة التعلیمي .. ٨

أن یتوافق محتوى الرسم البیاني مع محتوى المنهج المقرر لكل صف من الصفوف .. ٩

ومقیاس .)دلیل الرموز(سم البیاني على مفتاح أن یحوي الر . ١٠

أن یكون الرسم البیاني متوازنًا من الناحیة الشكلیة .. ١١

أن یحمل العبارة التي تشیر إلى مصدر المعلومات وتاریخها .. ١٢

لــه .  أن تكون األلـوان المستخدمة فـي الرسـم البیـاني مناسـبة لكـون المظهـر الطبیعـي الممثـل. ١٣

  )٦٧:  ١٩٨٧حداد ، (
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أساسیات قراءة الرسوم البیانیة : 
البد من توافر العناصر التالیة :

العنوان : وهو الذي یخبرنا بموضوع أو محتوى الرسم البیاني . .أ

المصدر : وهو الذي یخبرنا عن واقعیة أو عدم واقعیة المعلومات الواردة فیه . .ب

بعاد والمساحات والكمیات .المقیاس : ویساعدنا على عملیات قیاس األ .ج

الرسم المفتاح : وهو الذي یساعد الطلبة على تفسیر أو معرفة ما تعنیه الرموز المستخدمة في .د

البیاني .

دراسات سابقة :.ثالثاً 
الدراسات العربیة :.أ

:)١٩٨٠(دراسة شكر هللا .١
ي تعلـــم الجغرافیـــة أجریـــت فـــي جامعـــة الكویـــت وهـــدفت إلـــى معرفـــة المهـــارات األساســـیة فـــ

واختیرت عینة البحث من طلبة الصف الثاني من المرحلة الثانویة باستخدام استفتائین : 

.األرضیةیختص باسـتطالع آراء المدرسین بشأن المهارات المتصلة بقراءة الخریطة والكرة.األول

الخـرائط مهـارة قـراءةیختص باستطالع آراء المدرسـین بشـأن أســئلة االختبـار الـذي یقیــس.والثاني

والكرة األرضیة .

وأظهرت النتائج أن هناك ضعفًا في مدى اكتساب الطلبة لتلك المهارات .

:)١٩٨٢(دراسة شوافقھ .٢
أجریــــت الدراســــة فــــي األردن وهــــدفت إلــــى معرفــــة مــــدى اكتســــاب طلبــــة المرحلــــة الثانویــــة 

ل والثاني الثانوي العام وفـق أثر الجنس للمفاهیم الجغرافیة ، واختیرت العینة من طلبة الصف األو 

والمسـتوى العلمــي فــي هــذا االكتسـاب ، وأظهــرت نتــائج الدراســة بوجـود فروقــًا ذات داللــة إحصــائیة 

لمصلحة اإلنـاث بصورة عامة ، كذلك وجـود ضعفًا في مدى اكتساب الطالب والطالبـات للمفـاهیم 

الجغرافیة وقراءة الخرائط .

  : )١٩٨٥(دراسة حسن .٣
جریت في جامعة عـین شــمس وهـدفت إلـى تقویــم مهـارات اسـتخدام الخـرائط فـي التـدریس أ

اختیرت العینـة مـن طـالب شـعبة الجغرافیـة فـي كلیـة التربیـة ، وتوصـلت الباحثـة إلـى أن المهـارات 

الرئیســـــیة الســــــتخدام الخـــــرائط ســـــتة مهــــــارات ، وهـــــي اختیـــــار الخریطـــــة ، وعرضـــــها ، وفهمهـــــا، 

في التقویم ، وصیاغة الخریطة وتوجیهها .واستخدامها 
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:)١٩٨٦(دراسة أبو حلو وأبو الھیجا  .٤
ــــین مـــــدى اكتســــاب معلمــــي الدراســــات  ـــــان العالقــــة ب ــــى بی ــــي األردن وهــــدفت إل ــــت ف أجری

االجتماعیــــة فــــي المرحلــــة األبتدائیــــة لمهــــارات قــــراءة الخــــرائط والرســــوم البیانیــــة ، ومـــــدى اكتســــاب 

ادس األبتدائي ، وتوصلت الدراسـة إلـى أّن هنـاك تـدنیًا فـي التحصـیل فـي تالمیذهم في الصف الس

ـــدائي ومـــدى اكتســـاب  ـــى الصـــف الســـادس األبت ـــة المقـــررة عل مهـــارة قـــراءة الخـــرائط والرســـوم البیانی

تالمیذهم لتلك المهارات .

:)١٩٩٧(دراسة خریشة ، وخلیفة . ٥
ـتخدام الجــداول والرســوم البیانیــة إجریــت الدراســة فــي األردن وهــدفت إلــى معرفــة فعالیــة اســ

فـــي فهـــم طـــالب الصـــف الســـادس األساســـي للمعلومـــات الجغرافیـــة ، واختیـــرت العینـــة مـــن طـــالب 

الصــف الســادس األساســي ، وأظهــرت النتــائج بوجــود فــرق ذو داللــة إحصــائیة ولصــالح المجموعــة 

التجریبیة .

:)١٩٩٩(دراسة عبد الجبار . ٦
همیة الخریطة كوسـیلة تعلیمیة فـي تـدریس الجغرافیـة ولمختلـف هدفت الدراسة إلى معرفة أ

المســـتویات الدراســـــیة ودورهــــا فــــي عملیــــة التعلـــــم والتعلـــیم مــــن خــــالل وضـــــع معــــاییر الختیارهــــا ، 

وأظهــرت الدراســة مــدى فائــدة الخــرائط فــي الدراســات الجغرافیــة مــع بیـــان تقویمهــا وأســالیب التعلــیم 

غرافیة ومدى فعالیتها . المستخدمة في تدریس مادة الج

الدراسات األجنبیة :.ب
:)Mcaulay)1963دراسة ماكولي .١

الغرض من الدراسة هو تعلم الخارطة لتالمیذ الصف الرابع األبتـدائي لفهـم محتـوى المـواد 

االجتماعیــة بفاعلیــة أكثــر ممــا هــو فــي المــنهج المقــرر واختــار الباحــث شــعبتین مــن مــدارس والیــة 

، ) درســـوا وحـــدة جغرافیـــة الوالیـــة٣٨(هـــو  )أ(ا األمریكیـــة ، وكـــان عـــدد تالمیـــذ المجموعـــة بنســـلفانی

.رة األرضیة وخارطة حائط بشكل عامزّودوا بالكتـب والملصقات والرسوم لتوضیحه مع نموذج للك

فقـــد اســتخدمت خـــرائط تجاریــة بشــكل مكثـــف ، كمــا طلــــب مــن التالمیـــذ  )ب(أمــا الشــعبة 

، تــــم  )أ() خارطــــة ، واســــتخدموا كتــــب مقــــررة أقــــل مــــن الشــــعبة ٢٠. ١٥عمــــل خــــرائط وبحــــدود (

تدریسهم لمدة ثالثة أشهر ، واستخدمت في النهایة ثالثة اختبــارات ، األول تضـمن معلومـات عـن 

الموقع الجغرافي ، والثاني لتقویم معرفة التالمیذ عن الوالیة ، والثالث حاول تحدید ما إذا اسـتطاع 
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وأظهــــرت النتـــائج تفــــوق مــــات فـــي المــــواد األجتماعیـــة مـــن علــــى الخریطـــة .هـــؤالء اكتســـاب معلو 

Mcaulay( . )أ(بشكل أكثر من المجموعة  )ب(المجموعة  , PP : 123 - 127(

:)Arnsdorf)1964دراسة أرنسدورف .٢
هــدفت الدراســة إلــى توســیع أفــق التالمیــذ فــي مهــارات قــراءة الخــرائط والمفــاهیم الجغرافیــة 

ســلة مــن التجــارب التعلیمیــة باســتخدام الطریقــة االستكشــافیة وباســتعمال مجموعــة مــن بتــدریس سل

خرائط متكاملة منظمة الواحـدة فوق األخرى كوسـیلة تعلیمیة من أجل فهــم الموضـوعات الجغرافیـة 

وتنمیة مهارات قراءة الخرائط .

ختلفـة وبواقـع ) تلمیذًا في الصف الخامس مـن أربعــة مـدارس م٢٣٤وكانت عّینة البحث (

) شـــــعب كمجموعــــة تجریبیــــة ، والبــــاقي مجموعــــة ضــــابطة ، وأعطیــــت ٦) شــــعب ، تمثلــــت (١٠(

المجموعــة التجریبیــة معلومــات مكثفــة فــي مهــارات قــراءة الخریطــة واألشــكال والجــداول اإلحصــائیة 

ت ) اختبـارات وأظهـر ٤) أسابیع التي هي مدة التجربة ، طّبـق الباحـث (٦مع مراجع مكثفة ولمدة (

النتائج تقدم المجموعة التجریبیة على استیعاب المفاهیم الجغرافیة .

)Arnsdorf , 1964 . pp : 413 – 421(

:)Wilson)1980دراسة ولسن .٣
جریت الدراسة فـي إحـدى الجامعـات فـي الوالیـات المتحـدة األمریكیـة ، وكـان غـرض هـذه أ

لــى انجــاز مهــارات معینــة فــي قــراءة الخــرائط الدراســة هــو معرفــة قــدرة أطفــال المــدارس األبتدائیــة ع

ذات المقیاس الكبیر .

وتكونت عّینة الدراسة من تالمیذ الصفوف الرابع والخـامس والسـادس األبتدائیـة ، وتالمیـذ 

الصـــفین الثـــاني والثالــــث االبتـــدائي ، وباســـتخدام الوســــائل اإلحصـــائیة لمعالجـــة حالـــة التبـــاین بـــین 

ج أن أداء تالمیــذ المراحـل الدراســیة مـن الصـف الثـاني والثالـث كانـت المجموعتین ، أظهرت النتـائ

Wilson(أفضل من غیرها .  , 1980 . p : 435(.
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مؤشرات ودالالت الدراسات السابقة :
تباینـــت أهـــداف الدراســــات الســـابقة ، حیـــث هـــدفت معظمهـــا إلـــى معرفـــة أثـــرهـــدف البحـــث :. ١

ودراسـة  )١٩٨٥ٕابراز المهارات ،كما هو فـي دراسـة حسـن (استخدام الخرائط والرسوم البیانیة و 

  ) .١٩٩٧) وخریشه وخلیفة (١٩٨٠شكر اهللا (

التـي أتجـه أغلـب البـاحثون فـي دراسـتهم إلـى اعتمـاد التصـامیم التجریبیـةالتصمیم التجریبي :. ٢

وكانـــت ،)التجریبیـــة والضـــابطة(تقـــوم علـــى أســـاس توزیـــع العینـــات علـــى مجمـــوعتي البحـــث 

الجغرافیـة ، وهـي مـا وعات التجریبیة تسـتخدم الخرائـط والرســوم البیانیـة فـي تـدریس مـادةالمجم

تتفق مع الدراسة الحالیة للبحث .

ولكل ) حسب طبیعة مجتمع البحث ،١٤٠. ٦٠تباینت أعداد البحث ما بین (عّینة البحث :. ٣

ضـابطة فـي كـل یبیـة واألخـرىدراسة ، أما الدراسة الحالیة فقـد اسـتخدم أربـع شــعب واحـدة تجر 

مدرسة من مدارس البحث على وفق األسالیب المحددة للبحث .

تشــــیر أغلــــب الدراســــات الســــابقة التــــي عرضــــها الباحــــث كانــــت تعتمــــد علــــىأدوات البحــــث :. ٤

االختبـــار التحصـــلي وهـــو مـــا تتفـــق علیـــه دراســـة البحـــث الحـــالي ، حیـــث جـــرى إعـــداد اختبـــاراً 

استخراج صدقه وثباته وٕاتباع الوسائل اإلحصائیة المناسبة .تحصیلیًا موضوعیًا بعد

كانـــت معظـــم الدراســـات الســـابقة تشـــیر إلـــى أّن المجموعـــات التجریبیـــة كانـــتنتـــائج البحـــث :. ٥

یتفـق تعطي نتائج إیجابیة بسـبب فعالیـة الوسـائل والطرائـق المسـتخدمة فـي البحـوث ، وهـذا مـا

الضابطتین .ق المجموعتین التجریبیة على المجموعتینمع الدراسة الحالیة التي أظهرت تفـوّ 

إجراءات البحث:الفصل الثالث
التصمیم التجریبي للبحث :.أوالً 

اعتمــد الباحــث علــى المــنهج التجریبــي لمالءمتــه ألهــداف البحــث ، إذ یمتــاز هــذا المــنهج 

ي تفسـیر العالقـات بـین فـبتفوقه علـى غیـره مـن أنـواع المنـاهج فـي درجـة الثقـة التـي یمكـن توافرهـا 

، خاصًة العالقات السببیة التي تصعب دراستها بغیر التجربة . المتغیرات

  )٢٤٧:  ١٩٩٠داود وعبد الرحمن ، (

وقد ضمَّ تصمیم البحث مجموعتین متكافئتین إحداهما تجریبیة واألخرى ضابطة ، إذ یـتم 

نیـــة ، أمـــا المجموعـــة الضـــابطة فیـــتم تـــدریس المجموعـــة التجریبیـــة باســـتخدام الخـــرائط والرســـوم البیا

تدریســـها بالطریقـــة التقلیدیــــة ، كمـــا یتضـــمن اإلجـــراء اختبــــار تحصـــیلي بعـــدي فـــي المتغیـــر التـــابع 

لــدى طلبــة الصـف الثــاني متوســـط فــي مـادة الجغرافیــة ، ویمكــن توضــیح هــذا )التحصـیل الدراســي(

  ) .١التصمیم في الجدول (

  )١الجدول (
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  ثالتصمیم التجریبي للبح

المتغیر التابعالمتغیر المستقلالمجموعة

التحصیلاستخدام الخرائط والرسوم البیانیةالتجریبیة

التحصیلالطریقة التقلیدیةالضابطة

وقد قام الباحث بالتحقق من السـالمة الداخلیـة للتصـمیم مـن خـالل السـیطرة علـى العوامـل 

تغیـــر التـــابع غیــــر األثـــر الـــذي یحدثـــه المتغیـــر الداخلیـــة فـــي التجربــــة لكـــي ال یحـــدث أثــــرًا فـــي الم

.)استخدام الخرائط والرسوم البیانیة(المستقل 

كمــا قــام الباحــث بــالتحقق مــن الســـالمة الخارجیــة للتصــمیم ، ویعنــي بهـــا خّلوهــا مــن تــأثیر 

العوامل الخارجیة من خالل مجموعة من اإلجراءات والتي یمكن توضیحها فیما یلي :

المقـررة فـي أعتمـد الباحث في تدریـس المجموعتین على المواضـیع الدراسـیةراسیة :المادة الد. ١

مادة الجغرافیة لطلبة الصف الثاني المتوسط .

التـدریس كّلف الباحث مدرسین من كلتا المدرستین ممن یتمتعون بخبــرة واسـعة فـيالمدرس :. ٢

الخـــرائط ناســـبة ، ال ســـّیما اســـتخداماتوٕاتقـــان المـــادة العلمیـــة واســـتخدام الوســـائل التعلیمیـــة الم

المدرستین بهذا الشأن .والرسـوم البیانیة بعد إعدادهـا وتوفیرها بشكل جّیـد والتنسیق مع إدارة

لمــادة قـام الباحــث إدارة المدرســتین حـول تنظـیم جـدول الـدروس األسـبوعيتوزیـع الحصـص :. ٣

ویمكن توضیح تیجة العطل الرسمیة ،الجغرافیة دون حرمان إحـدى المجموعات من الدروس ن

  ) .٢ذلك في الجدول (

  )٢الجدول (

توزیع الحصص األسبوعي للمجموعات

األربعـاءاألثنـینالساعة / الیوم

المجموعة التجریبیةالمجموعة الضابطة١٠.٣٠

المجموعة الضابطةالمجموعة التجریبیة١١.٤٥

مــع لمــدة الزمنیــة إلجــراء التجربــة،إذ تــمَّ تطبیــق التجربــةالمــدة الزمنیــة : جــرى اإلتفــاق بتحدیــد ا. ٤

أصـــبح ، وبـــذلك ٢٠٠٨/  ١/  ١٣، وانتهـــت فـــي  ٢٠٠٧/  ١٠ ١/  ١المجمـــوعتین بتـــاریخ 

عدد األسابیع للتجربة بحدود أحد عشر أسبوعًا .

وبنــاءًا علـــى مــا تقـــدم مــن خطـــوات ومــا اتبـــع مــن إجـــراءات أطمــأن الباحـــث علــى ســـالمة 

نبیــــه الــــداخلي والخــــارجي مــــن خــــالل ســـــلسلة مــــن اإلجـــــراءات أتخــــذها الباحــــث وفقــــًا التصــــمیم بجا

للسیاقات المتبعة في ذلك . 
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مجتمع البحث وعینتھ :.ثانیاً 
هرة التـي هـي فـي متنـاول یقصد بمجتمع البحث " كـل األفـراد الـذین یحملـون البیانـات للظـا

ــراد فیهــا الحصــول علــى ، ویمكـــن القــول إن المجتمــع هـــو مجمــوع وحــداتالدراســة" البحـــث التــي ُی

  . )٦٦:  ١٩٩٠داود وعبد الرحمن ، (البیانات . 

المجد متوسطة(تم اختیار مدرستین في مركز مدینة الموصل إحداهما للذكورعّینة المدارس :. أ

مجموعــة تجریبیــة كــل مدرســةبحیـــث یكــون)متوســطة رقیــة للبنــات(، واألخــرى لإلنــاث )للبنــین

والرسوم البیانیة .ة بهدف دراسة أثر متغیر الجنس في استخدام الخرائطوأخرى ضابط

تـــم اختیـــار شـــعبتین مـــن كـــل مدرســـة إحـــداهما ضـــمن المجموعـــة التجریبیـــة ،عّینـــة الطلبـــة :. ب

لكــال  واألخــرى ضــمن المجموعــة الضــابطة ، وبشــكل عشــوائي . أمــا التوزیــع العشــوائي للطلبــة

بلــغ عــدد لیهــا أعــاله فقــد قامــت بــه إدارتــا المدرســتین ، وقــدالمجمــوعتین فــي المــدارس المشــار إ

وأفراد المجموعة ) إناث ،٤٣) ذكور و(٤١) طالبًا وطالبة منهم (٨٤أفراد المجموعة التجریبیة(

) إناث .٤٠) ذكور و(٣٩) طالبًا وطالبة منهم (٧٩الضابطة (

جـرى خ فـي المتوسـطین الـذینوهو مدرسو ومدرسات مادة الجغرافیـة والتـاریعّینة المدرسین :. ج

  ) .٤فیها تطبیق التجربة ، وكما موضح في الجدول (

  )٣الجدول (

یبین توزیع أفراد عّینة البحث

عدد الطلبة بعد االستبعادعدد الطلبة قبل االستبعادالمجموعة

٨٤٨٤التجریبیة

٧٩٧٩الضابطة

تكافؤ مجموعتي البحث :.ثالثاً 
فــي متغیـــرات العمــر الزمنــي والــذكاء )التجریبیــة والضــابطة(لبحــث إّن تكــافئ مجمــوعتي ا

فمن جـرى إجـراءه قبـل البـدء بالتجربـة،والخلفیة العلمیة یعتبر من متطلبـات البحث التجریبـي ، فقــد 

)التجریبیـة والضـابطة(حیث متغیـر العمـر الزمنـي المحسـوب باألشـهر تبـین أن مجمـوعتي البحـث 

تبــار الثــاني لعینتــین مســتقلتین عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة أظهــرت نتــائج اســتخدام االخ

.تكافؤ المجموعتین في هذا المتغیر، وهذا یعني  )٠.٠٥(بین متوسط أعمار الطلبة عند مستوى 

 )رأفـت(أما فیما یتعلق بمتغیر مسـتوى الـذكاء ، فقـد اعتمـد الباحـث علـى اختبـار الـذكاء لــ 

وبعــد حسـاب متوسـط درجـات كـل مجموعـة )التجریبیة والضـابطة(وطبقته على أفـراد المجموعتین
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باسـتخدام االختبــار الثـاني لعینتــین مسـتقلتین ، أتضــح بعــدم وجـود فــرق دال إحصـائیًا عنــد مســتوى 

، وهذا یعني تكافؤ مجموعتي البحث في هذا المتغیر الذكاء . )٠.٠٥(داللة 

فقــد أظهـرت نتـائج اسـتخدام االختبـار الثـاني أما بالنسـبة للخلفیة العلمیة لمادة الجغرافیـة ،

لعینتــین مســتقلتین عــدم وجــود فــرق دال إحصــائیًا بــین متوســـط درجــات الطلبــة عنــد مســتوى داللــة

  ) .٣، وهذا یعني تكافئ مجموعتي البحث في هذا المتغیر أیضًا، وكما في الجدول ()٠.٠٥(

  )٤الجدول (

مجموعتیناالختبار التائي لمتغیرات التكافؤ بین ال

المتغیــرالمجموعة
الوســط 

الحسـابي

االنحـراف 

المعیـاري

القیمة الثابتة 

المحسوبة

القیمة الثابتة 

الجدولیة

التجریبیة
العمر الزمني

٢٠١.٧٤٦٦.٢٧٠
١.٥٩٤  ٠.٦٤٥  

٢١١.٧٩٧٥.٤١٤الضابطة

التجریبیة
  كاءذمستوى ال

٤٨.٦٧٣٦.٨٥٨
١.٩٩٨  ٠.٨٤  

٣٧.٩٢٢٨.٠٦١الضابطة

التجریبیة
الخلفیة العلمیة

٨٥.١٢٣٧١.٨٦٠
١.٥٩٨  ٠.٨٦١  

٧٠.٧٦٦٦١.٤٤٦الضابطة

مستلزمات البحث وأدواتھ :.رابعاً 
البد من القیام بتحدید الخطوات المتبعة في مستلزمات البحث وأدواته ، وهي :

التــــي تــــدرسقــــام الباحــــث بتحدیــــد محتــــوى كــــل درس مــــن الــــدروستحدیــــد مســــتوى المــــادة :. أ

إلـى  للمجموعات التجریبیة والضابطة وفق األهـداف السـلوكیة المـراد تعلمهـا، حیـث تـم تحویلهـا

كـارتون أو خرائط ورسوم بیانیة انعكست على شكل شـفافیات أو خـرائط جداریـة أو ترسـم علـى

السبورة .قطع من الفلین تعرض من خالل جهاز العرض فوق الرأس أو على

ــاء األهــداف . ب ویقصــد بهــا تحویــل أهــداف الــدرس إلــى أغــراض ســلوكیة محــددةالســلوكیة :بن

القیام به تتحقق من خالل أداء المتعلم ، أي ما یتوقع أن یصبح الطالب أو الطالبـة قادرًا على

المـــادة وزیـــادة فـــي نهایـــة الـــدرس ، وهـــي حجــــر الزاویـــة فـــي عملیـــة التخطـــیط للـــدرس ، وتقریـــر

بشـارة ، (یحققوهـا . األغـراض التعلیمیـة التـي نتوقـع مـن الطلبـة أنفعالیتها بغیة الوصول إلـى 

٢٣٧:  ١٩٨٣( .  

ضـوء یعـد تحدیـد المـادة الدراسـیة وصـیاغة األهـداف السـلوكیة وعلـىإعداد الخطط الدراسیة :. ج

المقـرر للصـف إطالع الباحث على األهداف المقـررة لمـادة الجغرافیـة والتـي وردت فـي المـنهج
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ســــواء مــــا ورد ، قــــام الباحــــث بــــاالطالع علــــى نمــــاذج مــــن الخطـــــط الدراســــیةالثــــاني متوســــط 

.العلوم االجتماعیةبالدراسات السابقة أو عند بعض كتب طرائق التدریس، ال سّیما في مجال

المسـتخدمة سـیة لكل مجموعة علـى وفـق الطرائـق) خطة درا٢٢في السـیاق أعد الباحث (

العلـوم التربویـة وطرائـق ها علـى مجموعــة متخصصـین فـيتـم عرضـفي البحث ، وألجـل سـالمتها 

وتلبیتهـا لألهـداف السـلوكیة ، وقـد ئهـم ومـدى مالءمتهـا لمحتـوى المـادةالتدریس ، وذلـك لمعرفـة آرا

./. والــذي ُیعــد مؤشــرًا علــى ســالمة  ٨٠ حصــلت تلــك الخطــط علــى نســبة االتفــاق وهــي أكثــر مــن

یوضح عدد والرسوم المستخدمة فـي التـدریس فـي  )٥( الخطط وٕامكانیة االعتماد علیها ، والجدول

كلتا المجموعتین .

  )٥جدول (ال

یبین عدد الخرائط والرسوم البیانیة المستخدمة في تدریس ِكال المجموعتین

الخرائـط المستخدمـة في أثنـاء شـرح الـدرس

  العدد الكليالمجموعة

المرسوم 

على 

شفافیات

المرسوم 

على 

السبورة

المرسوم 

على 

الكارتون

المرسوم من 

قبل الطلبة في 

دفتر الخرائط

الخرائط 

المطبوعة

٢٤١١٥٢٣٣التجریبیة

١٠٣٢١٢٢الضابطة

وفــق  نظــرًا لعــدم وجــود اختبــار تحصــیلي جــاهز فــي مـــدة الجغرافیــة علــىاالختبــار التحصــیلي :. د

اختبـــار د اقتضـــى األمـــر إعـــدادالمفــردات المقـــررة لمـــادة الجغرافیـــة للصـــف الثـــاني متوســط ، فقـــ

تحصیلي یتمیز بخصائص الصدق والثبات والموضوعیة والشمولیة .

النـوع مـن أما فقرات االختبار ، فقد أعدها الباحث من نوع االختیار من متعدد ، ألن هذا

ة واستعماًال ویقیس بكفاءاالختبارات الموضوعیة یعد األفضل من أنواع االختبـارات وأكثرها شیوعاً 

  . )٢٨٣:  ١٩٨٠حمدان ، (؛  )٢٢٨:  ١٩٨٠اللقاني ، (نواتج التعلم . 

بإعـداد كما أّن هـذا النمط من االختبارات یتمیز بصدق وثبـات عـالیین . كمـا قـام الباحـث

فصــل مــن فصــول الــذي یحتــوي علــى عــدد مــن األســـئلة لكــل)جــدول مواصــفات(خارطــة اختباریــة 

، وحــددت فقــرات )التطبیــقالمعرفــة ، الفهــم ،(مســتویات المعرفیــة المــادة الدراســیة المقررة،وتبعــًا لل

) یوضح ذلك .٦سلوكیًا . والجدول () هدفاً ٣٠االختبار على أساس األهداف السلوكیة والبالغة (

  )٦جدول (ال

یبین جدول المواصفات لالختبار التحصیلي البعدي

المجموعالمستویات المعرفیةالنسبةالمواضیعالفصل
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٤٢ ./.

معرفة

١٨ ./.

  فهم

٤٢ ./.

تطبیق

١٠٠../  

الوطن العربي ، مساحته ، شكله ، األول

حدوده ، موقعه .

٨  ٣  ٢  ٣  ./.٢٥  

، الخصائص الطبیعیة ، التضاریسالثاني

المناخ ، النبـات الطبیعـي ، المـوارد 

المائیة .

٤  ٢  ٤  ٤  ./.٣٥  

الحیـــــــاة األقتصــــــــادیة ، الزراعــــــــة ،   ١٠

ة ، المعـــــــــــادن ، الثـــــــــــروة الحیوانیـــــــــــ

الصناعة ، التجارة ، النقل .

١٢  ٤  ٤  ٤  ./.٤٠  

  ٣٠  ١١  ٨  ١١  ./.١٠٠  ــالمجموع

) ١١) أّن عـدد الفقـرات الخاصـة بالمعرفـة بلـغ (٦یتضح من البیانات الواردة في الجدول (

) فقــــرة . أمــــا توزیــــع فقــــرات االختبــــار علــــى المســــتویات ١١) فقــــرة ، والتطبیــــق (٨فقــــرة ، والفهــــم (

  ) .٧عرفیة الثالثة ، فیتضح في الجدول (الم
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  )٧الجدول (

توزیع فقرات االختبار حسب المستویات المعرفیة

أرقـــام الفقــــراتالمستوى المعرفي

٢٩، ٢٦، ٢٥، ٢٤، ٢١، ١٩، ١٤، ١٣، ٩، ٣، ١معرفة

٢٣، ٢٢، ١٧، ١٥، ٦، ٥، ٤، ٢فهم

٣٠، ٢٨، ٢٧، ٢٠، ١٨، ١٦، ١٢، ١١، ١٠، ٨، ٧تطبیق

وألجــــل التأكــــد مــــن صــــالحیة الفقــــرات المكونــــة لالختبــــار مــــن حیــــث صــــحتها وشــــمولها 

) علــى ٢وتحقیقهــا للمســتویات المعرفیــة المطلوبــة ، ثــم عــرض االختبــار بصــورة األولیــة الملحــق (

ًال عـن اسـتخدامه ./. علـى صـالحیة الفقـرة ، فضـ ٨٠واعتمـدت نسـبة )١(مجموعة من المحكمـین 

Steel(لمربع كاي كوسیلة إحصائیة .  & Torrie , 1984 . p : 458(.

ولدى الكشف عن داللة الفروق بین الموفقین وغیر الموافقین من المحكمین على كل فقرة 

فقـرة غیـر دالـة إحصـائیًا ، إذ كانـت قیمـة مربـع ()من الفقـرات المكونـة لالختبـار ، تبـین أن هنـاك 

، ١٢() ، وهـي الفقـرات ١وبدرجة حریـة ( )٠.٠٥(سوبة أقل من القیمـة الجدولیة البالغة كـاي المح

  ) فقرة .٢٨) . وعلیه تم استبعادها ، وبذلك بقي االختبار مكونًا من (٢٤

بعـــض بعـــد أن تأكـــد الباحـــث مـــن ســـالمة الفقـــرات ،قـــام بإعـــدادإعـــداد تعلیمـــات االختبـــار :. هــــ

البـدائل وتوحیـد الطلبـة التعلیمات الخاصة بكیفیة اإلجابة عنها ، وتضمنت عدد الفقرات وعدد

البـدیل المناسـب أمـام كـل فقـرة علـى ) تحـتإلختیار بدیل واحد من بینتها ، وضع عالمـة (

ورقة اإلجابة وعدم ترك أیة فقرة بدون إجابة .

اإلجابة تهى الباحث من بناء االختبار وٕاعداد ورقةبعد أن أنالدراسة االستطالعیة لالختبار :. و

) ٣٠تكونت من (قام بإجراء دراسـة استطالعیة وذلك بتطبیق االختبـار على عّینة استطالعیة

ـــاني ـــارهم عشـــوائیًا مـــن شـــعبتین فـــي الصـــف الث ـــمَّ اختی ــــة ، ت متوســـط ومـــن غیـــر طالبـــًا وطالب

)١(

جامعة دهوككلیة التربیةتاذأسد . صابر سعید الزیباري  ـ ١

جامعة دهوككلیة التربیةاستاذ مساعد د . جاجان جمعة الخالدي  . ٢

جامعة الموصلكلیة التربیةأستاذ مساعدد . عبد الرزاق یاسین  ـ ٣

جامعة الموصلكلیة التربیةمدرسد . رنا غانم حمدي  . ٤

الموصلجامعةكلیة التربیةمدرسد . یالجین مصطفى  ـ ٥

محافظة نینوىمدیریة التربیةمدرسالسید جاسم حسن جاسم  ـ ٦

محافظة نینوىمدیریة التربیةمدرسالسیدة إباء یاسین راجي  ـ ٧

محافظة نینوىمدیري التربیةمدرسالسید حسین مخلف  ـ ٨
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الفقرات المكونة لالختبار ن مدى وضوحالخاضعین للتجربة ، وكان الغرض من ذلك التأكد م

االختبــــار ، وكــــذلك بهــــدف وطریقــــة اإلجابــــة عنهــــا وتحدیــــد الوقــــت المطلــــوب الــــذي یســــتغرقه

معامـــل الصـــعوبة والســـهولة االســـتفادة مـــن نتـــائج االختبــــار فـــي تحدیـــد القـــوة التمییزیـــة وٕایجـــاد

العینة فـي اإلجابـة تتـراوح مـا  أفراد للفقرات،وتبین أن الفقرات واضحة وأّن الوقت الذي استغرقه

دقیقة . )٤٥. ٤٠(بین 

یقصـــد بتحلیـــل الفقـــرات اســـتخراج معامـــلالتحلیـــل اإلحصـــائي لفقـــرات االختبـــار التحصـــیلي :. ز

الصــعوبة ومعامــل التمییــز ، وكــذلك تحدیــد فعالیــة البــدائل الخاطئــة تمهیــدًا للحكــم علــى الفقــرة

  . )٨٤ : ١٩٩٥الروسان وآخرون ، (وجودة بدائلها . 

تحدید معامل الصعوبة :)١(

ویعــــرف بأنــــه النســــبة المئویــــة لمــــن أجــــاب إجابــــة خاطئــــة عــــن ســــؤال معــــین علــــى عــــدد

المفحوصین ، والغرض من قیاسه هو حذف األسئلة غیر المناسبة لالستفادة منها .

  . )٨٨:  ١٩٨١الزوبعي وآخرون ، (

أّن معامـل ذا اإلجراء ، فتبینوبعد تصحیح إجابات أفراد العینة االستطالعیة تمَّ تطبیق ه

Bloom) (٠.٩٠. ٠.١٠الصـعوبة للفقـرات تتـراوح بـین ( & efal , 1971 . p : علیـه فـإّن )60

  .)٥،١٩،٢٨(فقرات كانـت معامالت الصعوبة لها غیر مالئمة وهي)ثالثة(هنـاك 

تحدید معامل التمییز :)٢(

ترتیبـــًا احـــث بترتیـــب الـــدرجاتبعـــد تصـــحیح اســـتجابات أفـــراد العّینـــة االســـتطالعیة قـــام الب

العلیـا للــدرجات ، تنازلیـًا، ثـم قّسـم العّینـة إلـى مجمــوعتین متسـاویتین یمثـل الـنص األول المجموعـة

الـدرجات الـدنیا ، ذلـك ألن القـدرة علـى والنصف الثاني تضمن مجموعــة أفـراد الـذین حصـلوا علـى

على الدرجات العالیة وبین من یحصلون الحاصلینالتمییز تعني القدر ة على التمییز بین األفراد

  . )٢٨٥:  ١٩٩٩عودة ، (على الدرجات المنخفضة .

نفـــس  وهـــي )٢٨،  ١٩،  ٥(وبتطبیقـــه تبـــین أّن هنـــاك ثالثـــة فقـــرات غیـــر ممیـــزات وهـــي 

الفقرات الالتي كانت معامل الصعوبة لها غیر مالئم .

الروســــان (.  )٠.٢٥( ولمــــا كانــــت الدراســــات تشــــیر إلــــى أن معامــــل التمیــــز المقبــــول هــــو

وبــذلك تكونــت الصــیغة ، علیــه تــمَّ اســتبعاد هــذه الفقــرات مــن االختبــار، )٨٦: ١٩٩٥وآخــرون ، 

  ) فقرة .٢٥النهائیة لالختبار من (

حیـث قـام اعتمد الباحث على الصدق المنطقي بنوعیـه الظـاهري والمحتـوى،صدق االختبار :. ح

صــالحیة فقراتــه مــن المحكمــین للحكــم علــىبعــرض االختبــار بصــیغته األولیــة علــى مجموعــة

المحتـوى مـن خـالل إعـداد والتي تـمَّ اإلشـارة إلیهـا فـي بنــاء االختبـار ، كـذلك تحقـق مـن صـدق
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الفقــــرات لمحتــــوى المــــادة الدراســــیة لضــــمان تحلیــــل)جــــدول المواصــــفات(الخارطــــة االختباریــــة

االختبــار لمحتــوى المــادة علــى مــدى تمثیــلواألهــداف الســلوكیة ، وألنــه صــدق المحتــوى یعتمــد

الروســان وآخــرون ، (وممــثًال لألهــداف التدریســیة . المطلوبــة تمثــیًال جیــدًا مــن فقــرات االختبــار

رأي المحكمین المشار إلیه یعد مؤشرًا إلى الصدق الظاهري .. كما أنّ  )٩٠:  ١٩٩٥

إلـى التبـاین این الحقیقـيویعني دقة القیاس ، ویعرف إحصـائیًا بــأنه شـبه التبـثبـات االختبار :. ط

أو المالحظــة وعــدم . ویقصــد بــه دقــة االختبــار فــي القیــاس )٣٤٥:  ١٩٩٩عــودة ، (الكلــي 

أبـــو الحطـــب (ســـلوك الفـــرد . تناقضـــه مـــع نفســــه وٕاتســـاقه فیمـــا یزودنــــا بـــه مـــن معلومـــات عـــن

  . )١٠١:  ١٩٨٧وآخرون ، 

كیــودرو (م الباحــث معادلــةولّمــا كــان االختبــار الحــالي هــو اختبــار تحصــیلي ، فقــد اســتخد

حالــة األســئلة الموضــوعیة ) فــي حســاب ثبـــات االختبــار ، إذ أنهــا تســتخدم فــي٢١( )ریتشارســـون

،  )٠.٨٧(وفق المعادلة هو معامـل الثبــات ، ومعامل الثبات المستخرج )٣٥٦: ١٩٩٩عودة ، (

البحث .إمكانیة االعتماد على االختبار أداة في وهو مؤشـر للثبات ، ویدل على

تطبیق التجربة واالختبار :.خامساً 
وتحدیـد بعـد اسـتكمال متطلباتهـا وتحقیـق تكـافؤ ٢٠٠٧/  ١٠/  ١ُبدأ بتطبیـق التجربـة بتـاریخ . ١

َســـْین أحدهمــــا فـــي متوســـطة المجـــد للبنـــین ، المـــادة العلمیـــة ، حیـــث قــــام الباحـــث بتكلیـــف ُمَدرِّ

ومـن ذوي الكفـاءة والخبـرة اص مادة الجغرافیـةواآلخر من متوسطة رقیة للبنات ، وهما باختص

. ٢٠٠٧الدراسي األول وللعـام الدراسـي في التدریس ،واستمرا بتدریس هذه المجموعات للفصل

مجموعــة ، وذلــك وفــق خطــط تدریســیة لكــل مجموعــة ، وبواقــع حصــتان أســبوعیًا لكــل ٢٠٠٨

.  ١٣/١/٢٠٠٨لمقررة بتاریخ أسبوعًا ، وانتهیا من تدریس المفردات ا )١١واستغرق التطبیق (

الباحـــث ومســــاعدة بعـــض الـــزمالء المدرســـین فـــي المدرســـتین ، ثـــم إجــــراء االختبـــاروبإشـــراف

بــــین ، وألجــــل تحقیــــق التكــــافؤ ١٥/١/٢٠٠٨التحصــــیلي للمجموعــــات فــــي یــــوم واحــــد بتــــاریخ 

ختبـار ، وقـت اال المجموعات لالستعداد له ، ثم أخبارهم بموعد االختبار ، ولضمان أبعـاد أثـر

واحدة ألداء االختبار في وقت ثم جمع المجموعتین التجریبیة والضابطة لكال مدرسة في قاعة

واحد .

المجـامیع ، قـام بعد االنتهاء من تطبیق االختبار التحصیلي البعـدي علـىتصحیح االختبار :. ٢

حیحة عن درجة لكل إجابة ص )٤الباحـث بتصحیح األجابات ، واعتمد في ذلك على إعطاء (

ثـم جمـع الـدرجات التـي حصـل علیهـا كمـل عـن كـل إجابـة خاطئـة ،)صـفر(كل فقـرة وٕاعطـاء 

التحصــــیلي البعــــدي الــــذي یقــــیس تحصــــیله فــــي مــــادة فــــرد عــــن إجاباتــــه الصــــحیحة لالختبــــار

الجغرافیة للصف الثاني متوسط .
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الوسائل إلحصائیة :.سادساً 
بعض الوسائل اآلتیة :استخدم الباحث في معالجة البیانات إحصائیاً 

  . )٣٢٣: ٢٠٠٠عودة والخلیلي ، (تحلیل التباین األحادي . ١

  . )٢٩٣:  ١٩٧٠البیاتي واتناسیوس ، (مربع كاي . ٢

معامل الصعوبة . ٣

  . )٨٤. ٨٣:  ١٩٩٥الروسان وآخرون ، (معامل التمییز . ٤

معادلة كیودور ریتشارد . ٥

عرض نتائج البحث ::الفصل الرابع
د االنتهـــاء مـــن إجــراء التجربـــة علـــى ضــوء أهـــداف البحـــث وفرضــیاته بكـــل متغیـــر مـــن بعــ

متغیـــرات البحــــث ومقارنتهـــا مـــع نتـــائج الدراســــات الســـابقة وتحلیـــل البیانــــات للتحقـــق مـــن فرضـــیات 

البحث ، كانت النتائج على الشكل اآلتي :

بین متوسط درجات  )٠.٠٥(ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة عند مستوى "الفرضیة األولى :-

المجموعـــة التجریبیـــة التـــي درســـت باســـتخدام الخـــرائط والرســـوم البیانیـــة وبـــین متوســـط درجـــات 

المجموعة الضابطة التي درت باستخدام الطریقة األعتیادیة " .

وبعـد المعالجات اإلحصائیة أظهرت النتائج أّن متوسط درجات المجموعـة التجریبیـة التـي 

ومتوسـط درجـات المجموعـة الضـابطة  )٦٧.٩٢٠(ائط والرسـوم البیانیـة هـو درست باســتخدام الخـر 

،وقــد ظهــر هنــاك فــرق ذو داللــة احصــائیة عنــد )٥٨.٠٠٤(التــي درســت بالطریقــة األعتیادیــة هــو 

وهــي أكبــر مــن القیمــة التائیــة  )١٤.١٢٩( ، فقــد كانــت القیمــة التائیــة المحســوبة )٠.٠٥(مســتوى 

وهذا الفرق ممكن أن ُیعزى سببه تفوقها على الطریقة التقلیدیة، التي أكدت )١٢.٢٦٠(الجدولیة 

إلى استخدام الخرائط والرسـوم البیانیة ومزایـاه وكفاءتهــا وفاعلیتهـا ، ومـا تتیحـه مـن فـرص إیجابیـة 

ـــتهم وتشـــویقهم  ـــة كانـــت العامـــل األساســـي فـــي إثـــارة دافعی ـــى الوســـائل التعلیمی ـــارة باالعتمـــاد عل وٕاث

  . )٨ت السابقة ، وكما مبین في الجدول(وجاءت متوافقة مع بعض الدراسالدراسیة،انتباههم للمادة ا
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  )٨جدول (ال

نتائج االختبار التائي لحاصل الفرق بین متوسط الدرجة الكلیة لالختبار البعدي في تحصیل 

)التجریبیة والضابطة(أفراد المجموعتین 

  العددالمجموعة
الوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

قیمة الثانیة ال

المحسومة

القیمة الثانیة 

الجدولیة
  الداللة

٨٤٦٧.٦٢٠١٥.٢١٠التجریبیة
٠.٠٥  ١٢.٢٦٠  ١٤.٠٢٩  

٧٩٥٨.٠٠٤١٣.٢٦٠الضابطة

ال یوجـد فـرق ذو داللـة أحصـائیة بـین متوسـط درجـات المجموعـة التجریبیـة ":الفرضیة الثانیة-

رسوم البیانیة وبین متوسـط درجـات المجموعـة لإلناث التي درست بطریقة استخدام الخرائط وال

التجریبیة للذكور التي درست بنفس الطریقة " .

وبعـد المعالجات اإلحصائیة أظهرت النتائج أّن متوسط درجات المجموعـة التجریبیـة التـي 

ومتوسـط درجــات المجموعـة التجریبیــة  )٥٨.٧٤١(درسـت باســتخدام الخــرائط والرسـوم البیانیــة هـو 

 )٣.١٨٩() ، فقد كانت القیمة التائیة المحسوبة ٢٦.١٠١(لتي درست بنفس الطریقة هو للذكور ا

، وقــد ظهــر هنــاك فــرق ذو داللــة احصــائیة ،  )٢.٧٩٠(وهــي أكبــر مــن القیمــة التائیــة الجدولیــة 

باألعمـال  )الـذكور(وبذلك ترفض الفرضـیة الثانیـة ، وُیعـزى السـبب فـي ذلـك إلـى انشـغال الطـالب 

 عـــن أن الطالبـــات أكثـــر جدیـــة واهتمـــام وعنایـــة بدراســـتهن ومتابعتـــه، لدراســـتهن . الحــــرة ، فضـــالً 

) یوضح ذلك . ٩والجدول (

  )٩جدول (ال

نتائج االختبار التائي لحاصل الفرق بین متوسط الدرجة الكلیة لالختبار البعدي في تحصیل 

)التجریبیتین(أفراد المجموعتین 

العددالمجموعة
الوسط 

الحسابي

نحراف اال 

المعیاري

(ت) قیمة 

المحسومة

(ت) قیمة 

الجدولیة
  الداللة

٤١٢٨.٧٤١٤.٧٩٢التجریبیة لالناث
٠.٠٥  ٢.٧٩٠  ٣.١٨٦  

٣٩٢٦.١٠١٣.٧٤٣الضابطة للذكور



سالمحسین 

٣٨٥

ال یوجد فرق ذو داللة إحصـائیة بـین متوسـط درجـات المجموعـة التجریبیـة "الفرضیة الثالثة :-

اســــتخدام الخــــرائط والرســــوم البیانیــــة، وبــــین متوســــط درجــــات لإلنــــاث الالتــــي درســــن بطریقــــة

المجموعة الضابطة الالتي درسّن بالطریقة األعتیادیة في التحصیل بمادة الجغرافیة " .

ـــائج أن  وللتحقـــق مـــن هـــذه الفرضـــیة تـــم اســـتخدام المعالجـــات اإلحصـــائیة ، فـــأظهرت النت

باستخدام الخرائـط والرسوم البیانیة كانت متوسط درجات المجموعة التجریبیة لإلناث الالتي درسن

ومتوسط درجات المجموعة الضابطة لإلنـاث الالتي درسن بالطریقة األعتیادیة كانت  )٢٩.١٣٦(

) حیـث كانـت القیمـة ٠.٠٥، وقد ظهر هنـاك فـرق ذو داللــة إحصـائیة عنـد مسـتوى ( )٢٥.٨٧١(

ولصــالح المجموعــة  )١.٦٩٧(جدولیــة )وهــي أكبــر مــن القیمــة التائیــة ال٢.٠٢٨(التائیــة المحســوبة

  ) .١٠التجریبیة ، وكما موضح في الجدول (

  )١٠جدول (ال

نتائج االختبار التائي لحاصل الفرق بین متوسط الدرجة الكلیة لالختبار البعدي في تحصیل 

أفراد المجموعتین التجریبیة لإلناث والضابطة لإلناث

العددالمجموعة
الوسط 

الحسابي

االنحراف 

عیاريالم

(ت) قیمة 

المحسومة

(ت) قیمة 

الجدولیة
  الداللة

٤٣٢٩.١٣٦٤.٥٤٢التجریبیة لالناث
٠.٠٥  ١.٦٩٧  ٢.٠٢٨  

٤٠٢٥.٨٧١٣.٩٤١الضابطة لإلناث

وعلــى ضــوء نتــائج الجــدول أعــاله تــرفض الفرضــیة أعــاله ، وتقبـــل الفرضــیة البدیلــة والتــي 

وســـط درجـــات المجموعـــة التجریبیـــة لإلنـــاث وجـــود فـــرق ذي داللـــة إحصـــائیة بـــین مت(تـــنص علـــى 

وبین متوسط المجموعة الضابطة لإلناث )استخدام الخرائط والرسوم البیانیة(الالتي درسن بطریقة 

الالتي درسّن بالطریقة األعتیادیة في التحصیل بمادة الجغرافیة .

اإلنـاث علـى ویعني ذلك أن طریقة الخرائط والرسوم البیانیة كانـت أكثــر فاعلیـة فـي تفـوق

الطریقــة األعتیادیــة ممــا أوجــدت بیئــة تعلیمیــة جیــدة تتناســب وقــدراتهّن واســتیعابهّن وفهمــّن للمــادة 

العلمیــة ومــا تــؤثره مــن تقــدم تــدریجي فــي عــرض المعلومــات ومــن تغذیــة رابعــة وجــذب النتبــاههم 

ثة والتأثیر . األلوان ، الرموز) مما یعزز عامل الجدیة والحدا(وللتنوع في عرض بعض المثیرات
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ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة بـین متوسـط درجـات المجموعـة التجریبیـة "الفرضیة الرابعة :-

ـــــین متوســـــط درجـــــات  للـــــذكور التـــــي درســـــت باســـــتخدام طریقـــــة الخـــــرائط والرســـــوم البیانیـــــة وب

.التحصیل بمادة الجغرافیة"المجموعات الضابطة للذكور التي درست بالطریقة األعتیادیة في 

T(وللتحقــق مــن هــذه الفرضــیة تمــت المعالجــة اإلحصــائیة باســتخدام اختبــار  - test( ،

أظهـــرت النتـــائج أّن متوســـط المجموعـــة التجریبیـــة للـــذكور الـــذین درســـوا باســـتخدام طریقـــة الخـــرائط 

ومتوســـط درجـــات المجموعـــة الضـــابطة للـــذكور التـــي درســـت  )٢٧.١٣٦(والرســـوم البیانیـــة كانـــت 

، وقــد ظهــر هنــاك فــرق ذو داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى  )٢٣.٨٧١(دیــة كانــت بالطریقــة األعتیا

وهي أكبر مـن القیمـة التائیـة المحسـوبة  )٢.١٢٨(، حیث كانت القیمة التائیة المحسوبة  )٠.٠٥(

. وُیعـزى ذلـك إلـى تفـوق الـذكور فـي المجموعـة التجریبیـة علـى زمالئهـم فـي المجموعــة  )١.٦٩٧(

ـــة مـــن خـــالل االســـتخدام المـــنظم الضـــابطة، هـــو نتیجـــة تكثیـــف اســـتخدام الخـــرائط والرســـوم البیانی

والهـــادف الـــذي یســـهل عملیـــة الـــتعلم والتعلـــیم ، كمـــا أّن اســـتخدام طرائـــق التـــدریس األكثـــر تشـــویقًا 

والغیــر مألوفــة زاد مــن اهتمــامهم وٕاثــارتهم ودافعیــتهم وانتبــاههم للمــادة الدراســیة،األمر الــذي انعكــس 

) یوضح ذلك .١١لتالي تفوقهم ، والجدول (على مستویاتهم، وبا

  )١١جدول (ال

نتائج االختبار التائي لحاصل الفرق بین متوسط الدرجة الكلیة لالختبار التحصیلي البعدي 

)التجریبیة لذكور والضابطة للذكور(ألفراد المجموعتین 

العددالمجموعة
الوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

(ت) قیمة 

المحسومة

(ت) قیمة 

الجدولیة
  الداللة

٤١٢٧.١٣٦٤.٤٥٢التجریبیة للذكور
٠.٠٥  ١.٦٩٧  ٢.١٢٨  

٣٩٢٣.٨٧١٧.٣٥١الضابطة للذكور
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الفصل الخامس :
تضمن هذا الفصل عددًا من االستنتاجات والتوصیات والمقترحات في ضوء النتـائج التـي 

توصل إلیها الباحث .

االستنتاجات :.أوالً 
ـــة التـــدریسأن اســـتخدام .١ ویرفـــع مـــن الخـــرائط والرســـوم البیانیـــة تســـاهم فـــي زیـــادة فاعلیـــة عملی

.كفائتها

مقارنـًة بالطریقـة إن استخدام الخرائط والرسوم البیانیة له أثر كبیر وفّعال في تحصیل التالمیذ.٢

األعتیادیة .

التوصیات :.ثانیاً 
الخــــرائط علــــى اســــتخدامتــــدریب مدرســــي ومدرســــات مــــادة الجغرافیــــة فــــي المرحلــــة المتوســــطة.١

وقرائتها من خالل إقامة دورات تخصصیة أثناء الخدمة .

والرسـوم البیانیــة تضـمین الكتـب المنهجیــة التـي تُــدرس فـي المراحـل الدراســیة المختلفـة الخــرائط.٢

الجغرافیة الطبیعیة والبشریة .التي من شأنها أن تزوید من عملیة الفهم المبصر للظواهر

حات :المقتر.ثالثاً 
متغیــرات إجــراء دراســة مماثلــة للدراســة الحالیــة تتضــمن اســتخدام الخــرائط والرســوم البیانیــة مــع.١

أخرى .

والمیـــول إجـــراء دراســـة مماثلـــة للدراســـة الحالیـــة مـــع متغیـــرات مثـــل التفكیـــر الناقـــد واإلتجاهـــات.٢

وغیرها ولمراحل دراسیة أخرى .

متوســـط بیانیـــة فـــي اكتســـاب طلبـــة األولإجـــراء دراســـة عـــن أثـــر اســـتخدام الخـــرائط والرســـوم ال.٣

للمفاهیم الجغرافیة .
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المصادر والمراجع
المصادر العربیة : .أوالً 

المعـارف ، ) : المـواد االجتماعیـة فـي التعلـیم العـام ، دار١٩٨٥أبـو الفتـوح ، رضـوان فتحـي (. ١

  . ٦١القاهرة ، ص 

المصـــریة ، ، مكتبـــة األنجلـــو ٣) : التقـــویم الحســـي ، ط ١٩٨٧أبـــو حطـــب ، فـــؤاد وآخـــرون (. ٢

  . ١٠١) ، العدد األول ، ص ٣٦(

معلمــــي ) : العالقــــة بــــین مــــدى اكتســــاب١٩٨٦أبــــو حلــــو ، یعقــــوب ، أبــــو الهیجــــا ، محمــــد (. ٣

ـــة األبتدائیـــة لمهـــارة قـــراءة الخـــرائط ـــة فـــي المرحل ـــة ومـــدى الدراســـات األجتماعی والرســـوم البیانی

المهــارة ، منشــورات جامعــة الیرمــوك، ئي لتلــكاكتســاب تالمیــذهم فــي الصــف الســادس األبتــدا

  . ٥٣.  ٤٨المجلد الثاني ، العدد األول ، ص ص

واالســتداللي ) : اإلحصــاء الوصــفي١٩٧٧البیــاتي ، عبــد الجبــار توفیــق وأثناســیوس ، زكریــا (. ٤

  . ٢٩٣ص  في التربیة و النفس ، مطبعة مؤسسة الثقافة العمالیة ، بغداد ،

جمعیة عمال ) : الرسائل في عملیة التعلم والتعلیم ، الطابعون،١٩٩١( أبو حمود ، قسطندي. ٥

  .  ١١٤المطابع التعاونیة ، عمان ، الطبعة األولى ، ص 

، )طریقــة البحــثالموضــوع ، المهــام ،() : الجغرافیــة األجتماعیــة ١٩٨٧أنصــاري ، فاضــل (. ٦

، تــب الجامعیــة ، جامعــة دمشــقكال ، مدیریــةالجغرافــي العربــي والعلمــي وتطــورهمنــاهج التفكیــر

  . ٨ص 

والمعلمــات فــي ) : تقــویم منــاهج الوســائل التعلیمیــة فــي دور المعلمــین١٩٧٦اورفلــي ، فــایز (. ٧

، كلیة التربیة ، جامعة عین شمس)غیر منشورة(الجمهوریة العربیة السوریة، أطروحة دكتوراه 

  . ٣٩ص 

ــدباغ ، فخــري وآخــرون (. ٨ للعــراقیین ، مصــفوفات المتتابعــة المقنننــة) : اختبــار رافــن لل١٩٨٣ال

مطبعة جامعة الموصل ، الموصل .

التربویـــــة ) : مبـــــادئ القیـــــاس والتقیـــــیم وتطبیقاتـــــه١٩٩٥الروســـــان ، ســـــلیم ســـــالمة وآخـــــرون (. ٩

  . ٨٢واإلنسانیة ، جمعیة عمال المطابع التعاونیة ، عمان ، ص 

،  ١ج  منـــاهج البحـــث فـــي التربیـــة ، ) :١٩٨١الزوبعـــي ، عبـــد الجلیـــل والغنـــام ، محمـــد (. ١٠

  . ٩٥مطبعة جامعة الموصل ، الموصل ، ص 

تــــدریس ) : وضــــع برنــــامج لتطــــویر بعــــض كفــــاءات١٩٨٢الفـــّرا ، فــــاروق حمــــدي حــــافظ (. ١١

التربیـة ، كلیـة التربیـة ، الجغرافیة لدى معلم المرحلة الثانویة بالكویت ، أطروحـة دكتـوراه فـي

جامعة عین شمس .
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 وكالــة ) : منــاهج البحــث فــي الجغرافیــة فــي الوســائل الكمیــة ،١٩٧٨ا ، محمــد علــي (الفــرّ . ١٢

  .  ٥٦. ٥٤، ص ص  ٢١المطبوعات ، الكویت ، ط 

، الجامعـة) : الجغرافیة العملیة والخرائط ، مؤسسة شـباب١٩٨٦فلیجه ، أحمد نجم الدین (. ١٣

  . ٣األسكندریة ، ط 

  .١٠٧ص  لیونسكو في تعلیم الجغرافیة ، الكویت،: مرجع ا)بال تاریخ(، زهیر الكرمي. ١٤

، القـاهرة ) : المواد األجتماعیة وتنمیة الفكر ، عالم الكتب ،١٩٨٠اللقاني ، أحمد حسین (. ١٥

  . ٢٢٨ص 

خبــــراء ) : مــــؤتمر١٩٦٢المجلـــس األعلــــى لرعایــــة الشــــباب واآلداب والعلــــوم األجتماعیــــة (. ١٦

الجغرافیة العرب األول .

خبــــراء ) : مــــؤتمر١٩٦٩ألعلــــى لرعایــــة الفنــــون واآلداب والعلــــوم األجتماعیــــة (المجلــــس ا. ١٧

الجغرافیة العرب األول .

الجغرافـــي العربـــي ) : المـــؤتمر١٩٧٦( )الكســـو(المنظمـــة العربیـــة للتربیـــة والثقافـــة والعلـــوم . ١٨

الثاني ، القاهرة .

  . ٢٣٧العربي، صدار الرائد، ): المنهج التعلیمي، الطبعة األولى١٩٨٣بشارة، جبرائیل (. ١٩

  القاهرة . ): المؤتمر الثقافي العربي األول ،١٩٤٧جامعة الدول العربیة ، اإلدارة الثقافیة (. ٢٠

  .القاهرة ،: المؤتمر الثقافي العربي الثالث)١٩٥٨جامعة الدول العربیة، اإلدارة الثقافیة (. ٢١

.الخامس ، القاهرة: المؤتمر الثقافي العربي)١٩٦١جامعة الدول العربیة، االدارة الثقافیة (. ٢٢

واأللكترونیــات ، ) : رســوم بیانیــة آنیــة وســریعة ، مجلــة الكومبیــوتر١٩٨٧حــداد ، ســمیر (. ٢٣

  . ٨٠ص  ) ، العدد الثاني ،١٤مؤسسة التحقق من األنتشار ، مجلة (

دار  عمــــان ،) : الوســــائل التعلیمیــــة، مبادئهــــا وتطبیقاتهــــا،١٩٨٠حمــــدان ، محمــــد زیــــاد (. ٢٤

  . ٢٨٣المعرفة ، ص 

ــیم ، ُأسســه وتطبیقاتــه ، دار العلــم١٩٨٠حمــدان ، محمــد زیــاد (. ٢٥ للمالیــین ، ) : تقیــیم التعل

  . ٢٨٣بیروت ، ص 

البیانیــة فــي ) : فعالیــة اســتخدام الجــداول والرســوم١٩٩٧خریشــة ، علــي وخلیفــة ، غــازي (. ٢٦

الجغرافیــــة ، مجلــــة أبحــــاث علومــــاتفهــــم طــــالب الصــــف الســــادس األساســــي فــــي األردن للم

   . ١١٧ص  ، األردن ، )آب( ٢، العدد  ١٣الیرموك ، المجلد 

  .٣دمشق،ص مطبعة جامعة): البحث الجغرافي، مناهجه وأسالیبه،١٩٧٨(خیر،صفوح. ٢٧

التربـــوي ، دار : منـــاهج البحـــث )١٩٩٠داود ، عزیــز حنـــا وعبـــد الـــرحمن ، أنــور حســـین (. ٢٨

  . ٢٤٧نشر ، بغداد ، ص الحكمة الطباعة وال
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، مكتبة الفالح) : استراتیجیات تدریس المواد األجتماعیة ،١٩٨٢دنیا ، محمود طنطاوي (. ٢٩

  . ٥٦، ص  ١الكویت ، ط 

والنشــر ، ) : دراســات فــي علــم الخــرائط ، دار النهضــة للطباعــة١٩٧٢ســطیحة ، محمــد (. ٣٠

  . ٦. ٥بیروت ، ص ص 

للطباعــــة رافیــــة العملیــــة وقـــراءة الخــــرائط ، دار النهضــــة) : الجغ١٩٧٤ســـطیحة ، محمــــد (. ٣١

والنشر ، بیروت .

ــم للمالیــین ،١٩٨٤ســعادة جــودت (. ٣٢ بیــروت ، ) : منــاهج الدراســات األجتماعیــة ، دار العل

الطبعة األولى .

ـــتعلم لمهـــارة مقیـــاس رســـم الخریطـــة لـــدى١٩٨٧ســـعادة ، جـــودت (. ٣٣ طلبـــة ) : انتقـــال أثـــر ال

جامعـة دمشـق فـي العلـوم ماعیة والهندسة المدنیة في جامعة الیرموك ، مجلـةالدراسات األجت

  . ٣٥) ، حزیران ، ص ١٠( ) ، العدد٣اإلنسانیة واألساسیة والتطبیقیة ، المجلد (

وكالـــة  ): المهـــارات األساســیة فــي تعلـــم الجغرافیــة ،١٩٨٠شــكر اهللا، عبــد الرضـــا حــاجي (. ٣٤

  . ١٧٤. ١٧٣المطبوعات ، الكویت ، ص ص 

للمفــاهیم ) : مــدى اكتســاب طلبــة الثانویــة فــي األردن١٩٨٢شــوافقه ، ســعود محمــد ســالم (. ٣٥

.، جامعة الیرموك)منشورةغیر(، رسالة ماجستیر ومهارة قراءة الخرائط الجغرافیةالجغرافیة

تــــدریس ) : الخارطــــة الجغرافیــــة وســــیلة تعلیمیــــة فــــي١٩٩٩عبــــد الجبــــار ، حســــین ســــالم (. ٣٦

  .١٦١الثالث ، ص ة ، مجلة كلیة التربیة ، الجامعة المستنصریة ، بغداد ، العددالجغرافی

مدیریـــة ) : المصـــورات الجغرافیـــة العامـــة ، الجـــزء األول ،١٩٨١عـــزاوي ، عبـــد المرشـــد (. ٣٧

  . ٤٣. ٤١الكتب الجامعیة ، جامعة دمشق ، ص ص 

  .٦٩العاني،ص، مطبعةدالخرائط والجغرافیة العملیة، بغدا:)١٩٨٢(، محمد مكيعزیز. ٣٨

األمـــل ، ) : القیـــاس والتقـــویم فـــي العملیـــة التدریســـیة ، دار١٩٩٩عـــودة ، أحمـــد ســـلیمان (. ٣٩

  . ٢٨٥عمان ، ص 

التربیــة ) : اإلحصــاء للباحــث فــي٢٠٠٠عــودة ، أحمــد ســلیمان والجلیلــي ، خلیــل یوســف (. ٤٠

   . ٣٢٣٤وعلوم اإلنسانیة ، دار الفكر ، عمان ، ص 

ـــــاش ، . ٤١ ـــــه (عی ـــــد اآلل ـــــة١٩٧٨عب ـــــات ، وكال ـــــي معالجـــــة البیان ـــــوتر ف ) : اإلحصـــــاء والكمبی

  . ١٤. ١٣المطبوعات ، الكویت ، ص ص 

طـالب شـعبة ) : تقـویم مهـارات اسـتخدام الخـرائط فـي التـدریس لـدى١٩٨٠فارعة ، حسن (. ٤٢

.ربیةجامعة عین شمس، كلیة الت،)غیر منشورة(الجغرافیة بكلیة التربیة ، أطروحة دكتوراه 

ـــة الكمبیـــوتر١٩٨٩صـــادق ، منـــى (. ٤٣ واأللكترونیـــات ، ) : الكمبیـــوتر كمـــادة تعلیمیـــة ، مجل

  . ١٨) ، ص ١٢) ، العدد(٥المجلد (
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  . ١) : مبادئ علم الخرائط ، دمشق ، ص ١٩٧٣محلي ، ساطع (. ٤٤

، ٢٣طالعـراق، ، جمهوریـةالجغرافیة، للصف الثاني المتوسط: كتاب )٢٠٠٥وزارة التربیة (. ٤٥

  . ١٠٤،  ٣ص ص 

التربیــــة ) : التعلــــیم مــــن أجــــل العقــــل ذي الجــــانبین ، دلیــــل١٩٨٨ویلیــــامز ، لینــــدا فــــارلي (. ٤٦

  .  ٩٦، ص الیونسكو،للجانب األیمن واألیسر من الدماغ، ترجمة:خبراء معهد األونروا
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  )١الملحق (

األهداف السلوكیة

المستوى المعرفيالهدف السلوكيت

تطبیقفهممعرفةجعل الطالب قادرًا على أن :

یحدد الصفة الممیزة لسطح الوطن العربي .١

یعلل أسباب تركز السكان في السهول الساحلیة والرسوبیة .٢

یحدد منابع أنهار الوطن العربي الطویلة .٣

لعربیة إلقامة الموانئ البحریة . یبین مدى مالئمة السواحل ا٤

یوضح أكثر مناطق جبال السراة ارتفاعًا .٥

یمیز أعلى سلسلة جبلیة في الوطن العربي .٦

یكتشف أي أنهار أكثر طوًال في الوطن العربي .٧

یطبق على خریطـة للـوطن العربـي موقـع المضـایق الـذي یـربط بـین البحـر ٨

األطلسي .المتوسط والمحیط

یختار المساحة الكلیة للوطن العربي .٩

یتعرف على تاریخ افتتاح قناة السویس للمالحة .١٠

یتتبع على الخریطة مواقع األنهار والجبال .١١

یسمى على الخریطة مواقع األقالیم المناخیة في الوطن العربي .١٢

ربي .یحدد الدول المجاورة للوطن الع١٣

یختار أي من المحاصیل الزراعیة أكثر حاجة للمیاه أكثر من غیرها .١٤

لتي تشتهر بها دول المغرب العربيیعطي أسماء المنتوجات الزراعیة ا١٥

یكتشف أكثر الدول العربیة انتاجًا للكبریت .١٦

یمیز أكثر الدول العربیة إنتاجًا للنفط .١٧

ج العربيمعلوماته لتحدید الحقول النفطیة المهمة في حوض الخلییوظف١٨

یتعرف على مواقع بعض المدن العربیة الواقعة على المحیط األطلسي ١٩

یحدد على خریطة الوطن العربي أهم الدول المنتجة لمحصول البـن .٢٠

بیة .یبین على خریطة الوطن العربي مواقع بعض العواصم العر ٢١

یمیز طبیعة البحیرات الواقعة على نهر دجلة .٢٢

یسمي السدود الواقعة علة نهري دجلة والفرات في العراق .٢٣

یوصف اتصال الوطن العربي بقارة أوربا .٢٤

یعرف السلسلة الجبلیة التي تحد الوطن العربي من الشمال .٢٥

اج الوطن العربي من النفط والغاز بالعالم .یختار النسبة المحددة إلنت٢٦

یحدد أعلى قمة جبلیة في سلسلة جبال العراق وفقًا للرسم البیاني .٢٧

یرسم األنهار التي تسقي مساحات واسعة من األراضي الزراعیة بالوطن العربي.٢٨

یسمى الشهر الذي ترتفع فیه درجات الحرارة بالعراق .٢٩

كتشف على الرسم البیاني أهم الطرق استخدامًا في الوطن العربي . ی٣٠
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  )٢الملحق (

االختبار التحصیلي البعدي

إّن الصفة الممیزة لسطح الوطن العربي هو الطابع :. ١ 

الجبلي . ج الصحراوي. ب الهضبي. أ 

السكان :تعد السهول الفیضیة والرسوبیة من السهول. ٢ 

الكثیفة. ج المتركزة. ب القلیلة. أ 

تقع منابع أنهار الوطن العربي الطویل :. ٣ 

مجاور لحدوده. ج داخل حدوده. ب خارج حدوده. أ 

تعد سواحل البحر المتوسط والمحیط األطلسي من أكثرها :. ٤ 

مالئمة لقیام الموانئ. ج صعوبًة في إلقامة الموانئ. ب رداءًة لقیام المواني. أ 

مناطق جبال السراة اآلتیة أكثر ارتفاعًا من غیرها :أي منطقة من. ٥ 

الیمن. ج عصیر. ب مدین والحجاز. أ 

أعلى قمة جبل في الوطن العربي توجد في سالسل جبال :. ٦ 

  األطلس. ج بالد الشام. ب العراق. أ 

أي األنهار اآلتیة أكثر طوًال :. ٧ 

اللیطاني. ج النیل. ب الفرات. أ 

المتوسط والمحیط األطلسي یقع مضیق :بین البحر . ٨ 

جبل طارق . ج قناة السویس. ب باب المندب. أ 

تقدر مساحة الوطن العربي بحوالي :. ٩ 

  ٢ملیون كم  ١٦. ج ٢ ملیون كم ١٤. ب ٢ملیون كم  ١٢. أ 

تمَّ أفتتاح قناة السویس للمالحة عام :. ١٠

   م ١٨٦٩. ج م ١٩٩٦. ب م ١٩٦٩. أ 

صماء للوطن العربي المطلوب منك أن تبین علیها :أمامك خریطة. ١١

جبال مدین والحجاز . ج نهري دجلة الفرات. ب نهر النیل. أ 

أمامك خریطة صماء للوطن العربي عّین علیها كل من األقالیم التالیة :. ١٢

اإلقلیم المداري. ج اإلقلیم الصحراوي. ب إقلیم البحر المتوسط. أ 

من :ء أمامك مطلوب منك تعین الدول المجاورة للوطن العربياستعن بخریطة صما. ١٣

الشرق. ج الغرب. ب الجنوب. أ 

أّي المحاصیل اآلتیة یحتاج إلى میاه أكثر من غیره :. ١٤

الشعیر . ج القمح. ب الـرز. أ 
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في أي من المنتوجات اآلتیة تشتهر بالد المغرب العربي :. ١٥

یتونالز . ج الحمضیات. ب الكروم. أ 

أي الدول العربیة أكثر إنتاجًا للكبریت :. ١٦

مصر .. ج العراق. ب الجزائر. أ 

أي الدول العربیة اآلتیة أكثر إنتاجًا للنفط :. ١٧

السعودیة. ج العراق. ب لیبیـا. أ 

أنسب الحقول النفطیة اآلتیة إلى حوض الخلیج العربي :. ١٨

  زلطن . ج اإلحساء. ب السویدیة. أ 

سب الموانئ اآلتیة إلى المحیط األطلسي :أن. ١٩

الدار البیضاء. ج جدة. ب حیفا. أ 

هذه خریطة صماء للوطن العربي عّین علیها أهم الدول المنتجة :. ٢٠

البن. ج الزیتون. ب التمور. أ 

بّین على الخریطة الصماء للوطن العربي موقع المدن التالیة :. ٢١

الرباط .ج مكة المكرمة. ب القاهرة. أ 

أمامك خریطة للوطن العربي وّضح علیها :. ٢٢

الطبقة. ج بحیرة ناصر. ب بحیرة الثرثار. أ 

اآلتیة إلى نهر دجلة في العراق :أنسب السدود. ٢٣

  الرزازة . ج سامراء. ب القادسیة. أ 

یتصل الوطن العربي بقارة أوربا اتصاًال :. ٢٤

أخرىعبر قارة . ج مباشراً . ب غیر مباشر. أ 

یحد الوطن العربي من الشمال سلسلة جبال :. ٢٥

األطلس الصحراوي. ج طوروس. ب زاكروس. أ 

إّن الوطن العربي یحتوي على حوالي مدخرات العالم من النفط والغاز :. ٢٦

الربع. ج النصف. ب الثلث. أ 

یبلغ أعلى ارتفاع في سلسلة جبال العراق حوالي :. ٢٧

  م ٣٦٠٧. ج م ٣٥٠٠. ب م ٣٣٠٠. أ 

./. من األراضي ُتسقى بالري وتعتمد على أنهار : ٩٠إّن حوالي . ٢٨

المجردة والشلیف والسوس. ج بردى واللیطاني والعاصي. ب دجلة والفرات والنیل. أ 

حدد على رسم بیاني الشهر الذي تنخفض فیه درجات الحرارة شهر :. ٢٩

نیسان . ج كانون الثاني. ب أیلول. أ 

من طرق النقل اآلتیة أكثر انتشارًا أو استخدامًا :أي . ٣٠

البریة. ج الجویة. ب البحریة. أ 
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بالخرائط والرسوم البیانیةأنموذج من الخطة الدراسیة الیومیة للمجموعة التجریبیة

متوسطة المجد / متوسطة رقیةالمدرسة :

الثاني متوسطالصف :

  يالمادة : جغرافیة الوطن العرب

الموضوع : الوطن العربي ، شكله ، موقعه

دقیقة ٤٥الوقت : 

األهداف السلوكیة :

جعل الطالب أو الطالبة قادرًا على أن :

. یعرف المفهوم الجغرافي للوطن العربي

 . یحدد الحدود السیاسیة للوطن العربي

، یبّین مساحته وموقعه الجغرافي

تمیزه عن بقیة األقالیم في العالم .یوضح طبیعة الممیزات التي

. یسمى المضایق الذي تربط بحاره بعضها البعض

التقنیات التربویة المستخدمة :

السبورة مع طباشیر ملون لتحدید الظواهر الجغرافیة واألرقام البیانیة .. ١

خرائط الوطن العربي حسب كل الموضوع الجغرافي له .. ٢

صور ورسوم بیانیة .. ٣

البیانیـــة جهـــاز العـــرض فـــوق الـــرأس مـــع شـــفافیات مثبتـــًا علیهـــا المعلومـــات والمفـــاهیم والرســـوم. ٤

حسب طبیعة المادة العلمیة .

سیر التدریس :

المقدمـة :. ١

بإعطاء موجز أو فكرة عن طبیعة اسـتخدام الخـرائط والرسـوم البیانیـة )مدرس المادة(یقوم 

على الشفافیات لغرض إثارة دافعیة وانتباه الطلبة.في تدریس مادة الجغرافیة، والمثبتة 

عرض المادة :. ٢

یشغل المدرس أو المدرسة جهاز العرض فوق الرأس وتعرض الشفافیة والتـي تمثـل هیكـل 

الخریطــة أو معلومــات جغرافیــة ، تتلوهــا شــفافیات أخــرى محملــة بالمعلومــات أو الرمــوز الجغرافیــة 

الـــوطن العربـــي ، (افیـــًا محـــددًا عــن ذلـــك وعلـــى ســبیل المثـــالالمختلفــة والتـــي تمثـــل موضــوعًا جغر 

.)تعریفه ، شكله ، موقعه ، ممیزاته
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وبعـد االنتهـاء مـن آخـر شــفافیة ، توجـه األسـئلة إلـى الطلبــة التـي تتعلـق بمحتـوى الشــفافیة 

ككل ، وتعزز اإلجابات مباشرًة .

كررها لفظیًا ، وقد جرى ویدعمها المدرس أو المدرسة بإنشاء على اإلجابات الصحیحة وی

العمل بالطریقة نفسها بالنسبة للشفافیات المتعلقة بكل درس .

بــل عرضــه ، وذلــك مــن خــالل ٤یقــوم المــدرس بإعطــاء فكــرة عــن طبیعــة الرســم البیــاني ق

طرح مجموعة من األسئلة على الطلبة ، ومن ثم تصـحح أو تعـزز اإلجابـات مباشـرة ، وبعـد ذلـك 

ومــن ثــم تصــل علــى تحدیــد الفكــرة الكامنــة خلــف الرســم البیــاني بعــد طــرح یعــرض الرســم البیــاني ، 

األســئلة التــي تعنــي بقــراءة وتفســیر وفهــم الفكــرة ، وتعــزز اإلجابــات الصــحیحة وتصــحح اإلجابــات 

الخاطئــة مباشــرًة إلــى أن توصــل الطلبــة إلــى فهــم الفكــرة والعالقــات التــي تــربط بــین أجــزاء الرســم 

الـدرس كـان مدرسـي المـادة یطـابق أو یـوازن بـین شـفافیة وأخـرى لغـرض البیاني ، وفي أثناء شرح 

ـــاالختالف أو  إظهـــار أثـــر أو تـــأثر ظـــاهرة بظـــاهرة أخـــرى ، ولیوضـــح مبـــادئ ومفـــاهیم مترابطـــة ب

التشابه أو التكامل في العالقات .

التشخیص والتقویم :. ٣

ل الخــرائط وفــي نهایــة كــل درس تســتعرض الشــفافیات بواســطة جهــاز العــرض أو مــن خــال

التـــي تعـــرض علـــى الطلبـــة مـــع تعلیـــق ســـریع علیهـــا ، وتوجـــه األســـئلة للطلبـــة وتعـــزز أو تصـــحح 

إجاباتهم . 

الواجبات والنشاطات الطالبیة :. ٤

یطلب من الطلبة تحضیر موضوع الدراسي القادم ، التضـاریس فـي الـوطن العربـي ، كمـا 

  ة .یتم تكلیفهم برسم خریطة توضح ظاهرة جغرافیة معین
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الطریقة األعتیادیةأنموذج من الخطة الدراسیة الیومیة للمجموعة الضابطة

متوسطة المجد / متوسطة رقیةالمدرسة :

الثاني متوسطالصف :

جغرافیة الوطن العربي المادة :

الموضوع : الوطن العربي ، شكله ، موقعه

دقیقة ٤٥الوقت : 

األهداف السلوكیة :. ١

لطالب أو الطالبة قادرًا على أن :جعل ا

. یعرف المفهوم الجغرافي للوطن العربي

 . یحدد الحدود السیاسیة للوطن العربي

. یبّین مساحته وموقعه الجغرافي

. یوضح طبیعة الممیزات التي تمیزه عن بقیة األقالیم في العالم

. یسمى المضایق الذي تربط بحاره بعضها البعض

الوسائل التعلیمیة :. ٢

السبورة مع طباشیر ملون ..

خرائط الوطن العربي حسب طبیعة المادة . ..

سیر الدرس :. ٣

المقدمـة :. ١ 

بإثارة الطلبة حول موضوع الدرس وربطه بالدرس السابق .)مدرس المادة(یبدأ 

عرض المادة :. ٢

لمفاهیم التي یضمنها الموضوع بعد بشرح وتوضیح الحقائق وا)المدرس أو المدرسة(یقوم 

إعطــاء توضــیحًا عنــت المفهــوم الجغرافــي للــوطكن العربــي وحــدوده السیاســیة وحجــم المســاحة لــه 

وشكله مع بیـان أن الدول ذات المساحة الكبیـرة تتمتـع بمیــزات هامـة فـي مقـدمتها إمكانیـة التكامـل 

فضًال عن تنوع الغالت الزراعیة .األقتصادي واعتمادها على نفسها في سد أغلب احتیاجاتها ،

وتوفر الثروة الحیوانیة وتنوعها وفرصـة أكبـر الكتشـاف أنـواع كثیــرة مـن المعـادن ، بعـدها 

یقـــوم باســــتخالص أهمیتـــه وممیزاتـــه وكونـــه یتمتـــع بموقـــع اســـتراتیجي وأن معظـــم حـــدوده طبیعیـــة 

ـم الخارجي ، فضًال عـن ممیـزات ویتمتع بوجود كثیر من الموانئ التجاریة وسـهولة االتصال بالعال

ـــاة  بحـــاره وٕاشـــرافه علـــى خمســـة مضـــایق رئیســـیة، منهـــا مضـــیق هرمـــز وبـــاب المنـــدب وتیـــران وقن

السویس وجبل طارق ، األمر الـذي جعلـه قلـب العـالم القـدیم الـذي یتكـون مـن قـارات آسـیا وأفریقیـا 
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طــرق بریــة ونهریــة تربطــه مــع وأوربــا بقــارة آســیا اتصــاًال مباشــرًا ، ألنــه یكــون جــزء منهــا ، وتوجــد 

تركیا وٕایران ،كما أنه سیتصل بقـارة أفریقیـا اتصـاًال مباشـرًا، ألنـه أیضـًا جـزء منهـا ، أمـا قـارة أوربـا 

فإنه ال یتصل بها إتصاًال مباشـرًة ، ومع ذلك توجد عـدة طرق بریة وبحریة تربطه مع أجزائها .

الخالصة والتقویم :. ٣

تلخـــیص أهـــم المحـــاور التـــي تضـــمنها موضـــوع الـــدرس وبیـــان یقـــوم المـــدرس أو المدرســـة ب

أهمیــة موضــوع الــوطن العربــي وموقعــه وشــكله وممیزاتــه ، كمــا یقــوم فــي نهایــة الــدرس بطــرح عــدد 

من األسئلة لغرض الوقوف على مـدى فهـم واســیعاب الطلبـة لعناصـر الموضـوع الرئیسـیة ومعرفـة 

مدى تحقق األهداف السلوكیة للدرس . 

ات والنشاطات البیتیة :الواجب. ٤

یطلـــب مــــن الطلبــــة تحضــــیر الموضــــوع القــــادم ، التضاریـــــس فــــي الــــوطن العربــــي ، وهــــو 

ــیفهم برســم  الخصــائص ومــن ضــمنها التضــاریس ، المنــاخ والنبــات الطبیعــي ، باإلضافـــة إلــى تكل

خارطة الوطن العربي مبینًا فیها الحدود السیاسیة للوطن العربي .
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تحصیل البعدي للذكور في درجات ال

المجموعة الضابطة

درجات التحصیل البعدي للذكور في 

المجموعة التجریبیة

١٧٤٢١٢٣١٧٤٢٢٨٥

٢٦٣٢٢٣٤٢٥٠٢٣٤٨

٣٥٣٢٣٤٦٣٥٨٢٤٥٧

٤٥٠٢٤٥٠٤٦٦٢٥٤٥

٥٥٧٢٥٢٨٥٦٥٢٦٧٥

٦٢١٢٦٤١٦٥٨٢٧٧٨

٧١٧٢٧٣٤٧٦٥٢٨٦٧

٨١٧٢٨٣٠٨٦٨٢٩٤٠

٩٤٥٢٩٢٥٩٥٠٣٠٥٨

١٠١١٣٠٣٧١٠٧٩٣١٦٥

١١١١٣١٢٢١١٩٥٣٢٦٥

١٢٣٢٣٢٣٧١٢٥٥٣٣٧٣

١٣١٨٣٣٣٨١٣٥٢٣٤٦٨

١٤٣٣٣٤٢٣١٤٦٨٣٥٦٤

١٥٤٢٣٥٢٦١٥٥٢٣٦٦٢

١٦١١٣٦٣٩١٦٤٧٣٧٧٦

١٧٢٤٣٧٣٦١٧٦٦٣٨٥٠

١٨٣٤٣٨٣٨١٨٥٤٣٩٧٣

١٩٤٧٣٩٢٧١٩٦٠٤٠٦١

٢٠٢٣
  ٣٤.٨٥ المتوسط

٢٠٥٧٤١٥٣

٦٣.١٠المتوسط ٢١٧٣
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درجات التحصیل البعدي لإلناث في 

المجموعة الضابطة
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