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 حفظهما هللا وأطال في عمرهما  انالع ي والدي ووالدتي 

 الى مل جعل هللا اي ي واي ه مودة و حمة .... زوجي الغالي 

 حفظه هللا

 أوالدي )محمد، أحمد، عبدهللا(  ب  الى قرة عي ي ومل ألجلهم سرب في الد   

 حفظهم هللا

 جانبي اخوتي واخواتي لليل آز وني وشجعوني ووقفوا اي االى ع وتي وس د

 هللاحفظهم 

 صدقائي وزمالئي أقراائي وأمشوا ي الد اسي واهرم ألمري الى الى كل مل تااع 

 وكل مل له فضل علي  

  يحا الحبيبةأ ة وأقدم مدن العالم ... مدي ري الى مدي ة الحضا

 الى الدي الحبيب فلسطيل وأساتلته شموع العلم وطلبره مسرقبل األمة

 

 

أهدي هلا الجهد المرواضعاليكم جميعا 





 ب

 

 عرفانشكر و
 

اذ أخرج ا مل الظلماب الى والعرفان هلل سبحانه وتعالى لعطفه وإحسانه علي ا  والث اء   الشكر   كل  

 الرحمة اللي قادنا لمعرفة خالق ا ..  ا األعظم نبي  كل الشكر والرقدير إلى نبي  ال و ، و

شرفي وانطالقا مل العرفان االجميل فإنه ليسرني ويثلج قلبي أن أتوجه االشكر والرقدير الى م

صاحب الخلق الرفيع، إل رائه ونصحه وتوجيهاته، م ل المراحل  زياد قباجةوأسراذي الدكرو  

ه االكثير، صانع مل م ااع علمه وعطائ   نيو كلل، وزودلهلا العمل المرواضع وادون ملل أ األولى

البيئة المشجعة لإلاداع، وشا ك اخبرته العميقة في كافة مجاالب البحث وادون تشجيعه كان مل 

مري وعسى يسرر في د اي ويسر اه أن  اأكثيراً  المسرحيل لهلا البحث أن يكرمل والحمد هلل حمداً 

ً أ ً  ن يطيل عمرر ليبقى نبراسا  العلم والعلماء. في طريق ُمرأَللئا

وأتقدم كللك اج يل الشكر الى كل مل جامعري الحبيبة جامعة القد  والى اساتلتي أعضاء لج ة 

الم اقشة الموقريل، لما تكبدور مل ع اء في قراءة  سالري المرواضعة واغ ائها امقررحاتهم القيمة، 

 ومثم اً لهم توجيهاتهم الري سرثري هلر الرسالة.

اتقدم اخالص شكري وامر اني لألسراذ الدكرو  عفيف زيدان والدكرو  غسان كما ويسعدني أن 

سرحان والدكرو  محسل عد  والدكرو ة اي ا  ناصر لما قدمور مل مساعدة ودعم لي في أداء 

 هلا العمل.

 وزا حميدر لما الالر  واألسراذة د اغمة ان الجميل لألسراذ مؤملوأقدم أسمى آياب الشكر والعرف

 ي تطبيق هلر الد اسة.مل جهد ف

علي ال ااي طالب لللكو  وا اب  وال يفوت ي أن أشكر ادا ة وأعضاء هيئة الرد يس في مد سري  

روف غ أتاحوا لي فرصة تطبيق الد اسة، وأخص االلكر األسراذ اكرا يحا الثانوية، الليل 

 . انا عبد العال سراذ فرا  نجوم، واألسراذةواأل

 

 

  مها الصوالحي: ةالباحث                                                                     
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 :الملخص

 

دمج اسرراتيجيري تسلق الهضبة والم ظم المرقدم لدى اسرخدام  أ رمعرفة هدفه هلر الد اسة إلى 

 .طلبة الصف العاشر في ت مية قد تهم المكانية وت و هم الجغرافي

ً وطالبة )114مل )عي ة الد اسة  تكونه طالبة(، تم اخريا هم اطريقة  61طالبا  و 53( طالبا

 يحا. وكانوا م رظميل في أ اع شعب، في كل العاشر في مديرية أ قصدية مل طلبة الصف

مد سة شعبران إحداهما ضااطة )د سه االطريقة االعريادية(، واألخرى تجريبية )د سه وفق 

 االسرراتيجيريل(.الدمج ايل 

 

اسرخدمه الباحثة الم هج الرجريبي والرصميم شبه الرجريبي، لمالءمره ألهداف الد اسة، ومل 

عداد أدواب الد اسة، وهي: اخربا  القد ة المكانية، واخربا  الر و  حقيق أهدافها، تم إأجل ت

األدواب على الجغرافي، وتم الرحقق مل صدق األدواب و باتها االطرق الم اسبة، وطبقه 

مجموعري الد اسة )الضااطة، والرجريبية( قبل البدء االمعالجة واعدها، واسرخدمه الباحثة 

أساليب إحصائية مخرلفة، تمثله االمروسطاب الحسااية، واالنحرافاب المعيا ية، وتحليل الرغاير 

 (.ANCOVAالث ائي المصاحب )

 

، اب الطلبة في اخربا  القد ة المكانيةايل مروسطاب عالمأظهرب نرائج الد اسة وجود فروق 

تع ى لطريقة الرد يس، لصالح المجموعة الرجريبية، الري د سه وفقاً  لدى طلبة الصف العاشر

ً في مسروى  كما دله ال رائج على، ايل االسرراتيجيريل للدمج عدم وجود فروق دالة احصائيا

والرفاعل ايل طريقة الرد يس  القد ة المكانية لدى طلبة الصف العاشر تع ى لمرغير الج س،

والج س. اي ما اظهرب ال رائج فروق دالة احصائيا ايل مروسطاب عالماب طلبة الصف العاشر 

لح المجموعة الرجريبية، في حيل على اخربا  الر و  الجغرافي تع ى الى طريقة الرد يس لصا

اظهرب ال رائج عدم وجود فروق دالة احصائيا ايل مروسطاب طلبة الصف العاشر على اخربا  

الر و  الجغرافي تعود الى مرغير الج س. ووجود فروق دالة احصائيا تع ى إلى الرفاعل ايل 

 ية.الطريقة والج س في الر و  الجغرافي ولصالح ذكو  المجموعة الرجريب

 

الرركي  في تد يس الجغرافيا اصفة خاصة وااقي اوا اًء على ال رائج السااقة توصي الباحثة  

فروع الد اساب االجرماعية اصفة عامة، على اسرخدام طرق واساليب تد يسية حديثة تثير 

وتب ي اسرراتيجية الدمج ، راعي ما اي هم مل فروق فرديةعية الطلبة ونشاطهم نحو الرعلم وتداف

زا ة الرراية والرعليم، واجراء ايل تسلق الهضبة والم ظم المرقدم مل قبل الجهاب المخرصة في و

  م يد مل الد اساب ترعلق اصفوف أخرى ومرغيراب مخرلفة عل ما ت اولره الد اسة.
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Abstract 

The aim of this study is to find out the  effect of Using A Hill Climbing Via the 

Advanced Organizer Strategies on 10th Grade Students' Spatial ability and geographic 

literacy., This study was applied during the second semester of the academic year 

(2017/2018). The society of study is composed of 10th graders in the Directorate of  

Jericho . the purposeful sample consisted of 114 male and female students . The 

researcher used the experimental method and quasi- experimental design in this study. 

The tools of the study were Spatial ability skills test and test to measure the 

geographic literacy of students , which there validity and reliability was achieved. To  

achieve the aims of the study  the researcher used means and the standard deviations 

and  two  way ANCOVA. 

 

The results of the study showed that there are statistically significant differences 

between the scores of Spatial ability skills  among 10th graders due to the method of 

teaching in favor of experimental group. As well as there are no statistically 

significant differences between the scores of Spatial ability skills among 10th graders 

due to gender and to the interaction between method of teaching and gender. And 

there are statistically significant differences between the scores of geographic literacy 

among the 10th graders due to the method of teaching in favor of experimental group, 

and there are no statistically significant differences between the scores of geographic 

literacy among 10th graders due to gender, finally there are statistically significant 

differences between the scores of geographic literacy among 10th graders due to the 

inter action between teaching method and gender in favor of the male of experimental 

group.  

Based on the above  results, the researcher recommended focusing on the using of 

modern  teaching methods in teaching geography particularly and generally on the 

other branches of social studies, in which stimulate student activity, motivation and 

take care of individual differences during learning. 
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 الفصل األول

 خلفية الدراسة وأهميتها

 

 المـقدمة: 1.1

في ضوء الروجهاب العالمية الحديثة في مجال تعليم وتعلم الد اساب االجرماعية، كان ال اد مل 

الم اهج، واالهرمام امساعدة اعادة ال ظر في تطوير أساليب الرعليم والرعلم وآلية تقديم محروياب 

الطلبة على ت مية قد اتهم وامكانياتهم العقلية للرعامل مع المواقف والمشكالب الحياتية 

واألكاديمية، لمواكبة الفكر العالمي المرجدد دائما، ولضمان مقاالة ال ظام الرعليمي الحرياجاب 

 ومرطلباب العالم اللي نعيش فيه وتحدياب العصر الحالي.

 

الد اساب االجرماعية وم اهجها الميدان الرئيس اللي يد   االنسان وعالقره اكل مل ايئره  د  عَ وتُ 

الطبيعية والبشرية، وميدان مهم تسهم في ت ويد المرعلم االمعلوماب والحقائق والعالقاب 

 االجرماعية ايل أفراد مجرمعه والمجرمعاب األخرى، و ت مي لديه القد ة على الرفكير السليم،

وت مية المها اب الري تمك هم مل البحث وتقصي الحقائق والرأكد مل صحرها واتخاذ القرا  اشأنها 

 (.2007االرحليل والرفسير والمحاكمة، مل خالل ما تكسبه للمرعلميل مل مها اب مخرلفة)قطاوي،

 

نوافل فرح أمامه يباحث الى تكويل شخصية المرعلم، وويسعى مبحث الجغرافيا كغيرر مل الم

والجغرافيا علم يد   الظواهر الطبيعية  ،(2008)الشوااكة، الوعي كع صر فاعل في المجرمع

وعالقة االنسان وتفاعله مع محيطه وايئره، وهي مكون اساسي للرراية تساعد على حل مشكالب 

ن حياتية مل خالل ت مية البعد المكاني لدى المرعلميل، وتوضيح العالقاب الموجودة ايل االنسا

 (.2010، والمعطياب الطبيعية )ال ياداب

 

ولكي تحقق الرراية أهدافها، فهي احاجة الى م هج مركامل مروازن يأخل في حسبانه المجرمع اما 

فيه مل تطو اب وت اقضاب، ويأخل في اعربا ر طبيعة ال شاط أو المادة الري يقدمها لطلبره، 

ث تساعد المعلم على تقديم المحروى للطلبة وتعربر طرائق الرد يس مل أهم ع اصر الم هاج، حي

في قالب سهل واالرالي تحقيق االهداف الم شودة، وتؤ ر الطريقة على اتجاهاب الطلبة نحو المادة 

فال توجد طريقة تد يس دون مادة للرد يس، فليسه ه اك طريقة لرد يس الجغرافيا دون 

 .(2005)اخريا ،  جغرافيا، فالطريقة والمادة مكمالن لبعضهما

 

ومل ه ا ظهرب العديد مل االتجاهاب للمطالبة االبحث عل أساليب وطرائق واسرراتيجياب حديثة 

في الرد يس تمكل الطلبة مل اكرساب المفاهيم واصو ة سلسة دون تعقيد، ويرضمل األدب 

 الرراوي مجموعة مل االسرراتيجياب الري يمكل توظيفها في حل المشكالب وت مية مثل هلا ال وع
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 (2012مل أنواع الرفكير)حمادنة وعبيداب، 

 

( الى أن ه اك مجموعة مل هلر االسرراتيجياب مثل 2010وقد أشا  ااو جادو ونوفل )

اسرراتيجية تسلق الهضبة: وهي اسرراتيجية اسيطة لحل المشكالب تسر د الى أن اي خطوة في 

اللي يوصله الى الهدف ال هائي،  االتجار الصحيح في الحل الري يقوم اها الفرد سرقودر الى الحل

ويرطلب ذلك قيام المعلم ارد يب طلبره على نوع مل االنربار والدقة والر ظيم والراط، ليرمك وا مل 

تطوير قد اتهم في معرفة طريقة البدء في عملية حل المشكلة ومل  م كيفية الرقدم في حل المشكلة 

 اثقة ونجاح.

 

راتيجياب الري تمكل الطلبة مل ت مية المها اب الالزمة وتعد اسرراتيجية الهضبة مل االسر

للرعامل مع مواقف مشكلة جديدة، لم يسبق لهم أن مروا اها، وتساعدهم  مل اكرساب طريقة 

م ظمة تسر د الى أسس م طقية، وتسلق الهضبة يقود الى إكمال البحث عل الخطوة الرالية الري 

ً مل الهدف المراد الوغ ه، كما يحدث ع د تسلق د جاب السلم، وع دما تقود ت يد الطلبة قراا

اسرراتيجية تسلق الهضبة أو القمة الفرد الى خطوة تجعل م ه قريباً مل الهدف مل خالل تركي ر 

 .(2015) الجبو ي،  على الحل فإنها تسمى ع دئل اسرراتيجية االقرراب مل الحل

 

ن الرد يس أاب الرد يس، اللي يرى امجال نظري( مل المهرميل Ausubelويُعد ديفيد أوزال )

( وليس مجرد  Meaning Learningالفعال هو اللي يحقق الرعلم ذو المع ى لدى المرعلميل ) 

وانطالقاً مل وجهة نظر أوزال اللي  ،ت ويدهم امعلوماب ومعا ف م فصلة ليس اي ها أي ترااط

يرى أن الرعلم ذو المع ى يعرمد على عامليل هما: طريقة تقديم المعلوماب للمرعلم، وأسلوب 

معالجة المعلوماب مل قبل المرعلم، ويؤكد اوزال أن احداث الرعلم ذو المع ى لدى المرعلم يرم مل 

جود لديه، فهو يرى أن أنشطة الرد يس يجب خالل مساعدته على اعادة ت ظيم الب اء المعرفي المو

أن توجه نحو تحقيق هلا الغرض، حيث يقررح ان الرسلسل في عملية الرد يس يجب ان يسير مل 

حيث يرم االنرقال على نحو تد يجي، مل األفكا  العامة العريضة الى الرفاصيل االعام الى الخاص 

لمرعلم ومساعدته على دمج الخبراب الجديدة في األكثر تحديداً اهدف إ ا ة الب اء المعرفي لدى ا

 .((Ausubel, 1978هلا الب اء واعادة ت ظيمه لرحقيق الرعلم ذو المع ى 

 

ولرحقيق هلا الغرض يوصي اوزال اضرو ة اسرخدام ما يسمى االم ظماب المرقدمة 

(Advance Organizersوهي عبا ة عل مادة مدخلية اسيطة تمراز االعمومية والشمول ) ية

عطى الغة اسيطة ومألوفة في اداية تد يس موضوع الرعلم الجديد لرسهيل عملية حدوث الرعلم وتُ 

( وجعل المادة العلمية المقدمة 1998، )قطامي و قطامي في لدى المرعلميلودمجه في الب اء المعر

ج ء مل طلق على هلا الرحسيل "م ظم الخبرة" وهلا الم ظم أُ ى، وذاب مع ى هادف يحقق المبرغ

قدم هلا الم ظم قبل المادة الد اسية اهدف اتقان المادة الرعليمية الري يقوم المعلم ارد يسها، احيث يُ 

وسميه الم ظماب  .(2005مادة الرعلم السررجاعها وقه الحاجة اعد زمل أطول )اخريا ،

 .(1999، الد   قبل الشرح والرفصيل )سد ة عطى للطلبة في مقدمةاالمرقدمة ألنها تُ 

 



3 

 

ولعل مل الفائدة دمج اسرراتيجيري تسلق الهضبة والم ظم المرقدم حيث ير اسب عرض الم ظم 

المرقدم مع احدى مراحل اسرراتيجية تسلق الهضبة وهي مرحلة الرمهيد والري يرم مل خاللها 

ب تهيئة الطلبة للموضوع الجديد، حيث يبدأ المد   فيها اإ ا ة مجموعة مل االسئلة الرمهيدية ذوا

العالقة ارهيئة أذهان الطلبة للموضوع الد   ) المشكلة ( احيث تم دمج الم ظم المرقدم الرمهيدي 

في هلر المرحلة مل خالل مادة تمهيدية ومعلوماب أساسية تعرض على المرعلم اداية تد يس 

موضوع معيل جديد وهلر الم ظماب تكون عامة وشاملة وتصاغ عادةً في صو ة أسئلة أو 

 واضحة مألوفة أو صو  اصرية يسيرة الفهم.عبا اب 

 

ً لرد يب الرالميل على مها اب فكرية مر وعة تساعدهم في فهم البيئة  تعد الجغرافيا مجاالً خصبا

الطبيعية، والبيئة البشرية، وإد اك طبيعة الرفاعل اي هما، وتمكيل الرالميل مل اعض المعلوماب 

 .(2003والحقائق المرتبطة االمادة )حميدة، 

 

ً لمها اب  ومل ه ا فقد اصبحه االتجاهاب الرراوية والم اهج في كثير مل الدول تعطي اهرماما

الرفكير كونها هدفاً مل األهداف الري يجب ان ت رهي اليها عملية الرعلم والرعليم اما فيها مها ة حل 

مسؤولية العامليل في المشكالب والقد ة المكانية، وأن تعليم وتد يب الطلبة على مها اب الرفكير 

الرراية، كما أنه مسؤولية الم هج الرراوي أن يسعى لر ويد الطلبة امها اب تفكير أساسية 

 .(2008تساعدهم في الركيف مع المرغيراب المرجددة )الحيلة، 

 

( مل القد اب العقلية المهمة في مجال العملية الرعليمية Spatial Abilityوتعد القد ة المكانية )

تحظى االرقدير واالهرمام مل قبل المرخصصيل في الم اهج الد اسية على اخرالف انواعها،  والري

والري يحراجها الطلبة في كثير مل المواقف الرعليمية، ويظهر ذلك واضحا مل خالل اتقان الطلبة 

لمها اب مرعددة ترمثل في القد ة على اسرخدام الخرائط، والصو  والرسوم، وتفسير العالقاب 

 (Spatial Senseالحس المكاني)  األماكل اشكل جيد وتفعيل دو  ديدل األشكال المخرلفة وتحاي

لدى الطلبة في المراحل الد اسية المخرلفة خصوصاً المرحلة األساسية، لما لها مل دو  كبير في 

ميرها اسركمال مسيرتهم الرعليمية والرعلمية، والري تسعى االسرراتيجياب الرد يسية الحديثة مل ت 

 .(2014 )العبيداب،

 

وتعربر القد ة المكانية ذاب تأ ير كبير على الطلبة في ت مية قد اتهم العقلية، ومساعدتهم في فهم 

المادة الد اسية اشكل جيد، وحل المشكالب الري تواجههم اأكثر مل طريقة وذلك لرفع مسرواهم 

 .(1993)جالييل،  الرحصيلي

 

ولعل اعض المفاهيم الجغرافية ذاب طبيعة تجريدية، وان عملية تعلمها ليسه ااألمر السهل اللي 

يعرقدر اعضهم، اضافة الى تشااك العديد مل العوامل الري تعيق تعلم المفاهيم واالرالي تؤدي الى 

 .(2011)الصغير،  نفو  الطلبة مل د اسة الجغرافيا
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 اء اهداف الرراية العلمية الري يجب ان تهرم اركويل المواطل ويعربر الر و  األسا  في اعادة ا

 .(2000)زيرون،  المر و  علمياً، واللي تمك ه مل الرعامل امسؤولية مع قضايا المجرمع والبيئة

 

واالتجار نحوها  ،ويرطلب الر و  الجغرافي معرفة قد  معيل مل المعلوماب الجغرافية األساسية

ودو  العلماء، واد اك العالقة المربادلة ايل العلم  ،عة هلا العلموفهم طبي ،وعملياب العلم

والرك ولوجيا والمجرمع، والقد ة على مما سة المها اب العلمية ومها اب الرفكير العلمي واتخاذ 

القرا اب السليمة ازاء المشكالب الجغرافية الري تواجه الفرد في ايئره ومجرمعه)األوزاكي، 

2011) 

 

  االثقافة الجغرافية مل الطلبة القد ة على فهم المسمياب الطبيعية والبشرية وتحديد ويرطلب الر و

 االماكل المخرلفة وقراءة وفهم الخرائط مل اجل الوقوف على معرفة وتفسير العالقاب واالحداث

مل خالل الرعرف على الجغرافيا المرعلقة االمحاو  الرالية: الموقع، والسطح،  ،(2010)حمدان، 

ميار، والم اخ للمكان اللي يعيشون فيه، واللي قد يساعدهم على معرفة واقعهم واالحداث وال

 .(2016المحيطة اهم )يااس، 

 

ولكل ما تقدم، جاءب هلر الد اسة لرقصي أ ر اسرخدام ارنامج يسر د الى دمج اسرراتيجيري تسلق 

 لمكانية وت و هم الجغرافي.الهضبة والم ظم المرقدم لدى طلبة الصف العاشر في ت مية قد تهم ا
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 مشكلة الدراسة: 2.1

 

يعد ضعف الرحصيل الد اسي لدى الطلبة مل المشاكل الرئيسية الري تواجه تعلمهم، وتعربر طرق 

الرد يس المربعة مل العوامل الرئيسة المؤ رة على الرحصيل الد اسي للطلبة، اذ ان طرق 

الى آلة لحفظ الحقائق وترديدها دون تفكير، مما يؤدي الرد يس المربعة قد تؤدي الى تحول الرلميل 

 الى سلبية المرعلم في تعلم الجغرافيا ويقلل مل الرواصل الفعال ايل المعلم والمرعلم.

 

ومل خالل خبرة الباحثة في تد يس مبحث الجغرافيا لعدة س واب، حيث انها الحظه ان معلمي 

لعملية الرعليمية، سيما وان هلر الطريقة لم تعد قاد ة الجغرافيا يسرخدمون الطرق الرقليدية أ  اء ا

على تأدية دو ها في توصيل المعا ف والمها اب الى الطلبة، وجعله الطلبة يرعودون على 

 اسلوب الحفظ اآللي والرلقيل للمعلوماب وقلما يسرخدمون اسرراتيجياب تد يس حديثة.

 

وإاراز دو  الفهم  ،أو الحفظ الصم ،ركرا الى تقليص دو  ال ،وتسعى نظرياب الرعلم المعرفية

صفة خاصة، فالرعلم اصفة عامة واسرراتيجياب الرعلم ا ،والرركي  على االسرراتيجياب المعرفية

نسان ااعربا ر نشطاً ااحثاً عل المعرفة والرعلم، ومل  م فهو ايجااي وفعال لى اإلإالمعرفي ي ظر 

 (2004اليها) ال ياب، في الحصول عليها، و اما يطو ها ويضيف 

 

لللك جاءب الد اسة محاولة الرحقق مل فاعلية دمج اسرراتيجيري تسلق الهضبة والم ظم المرقدم  

كأحد االسرراتيجياب الحديثة الري ترك  على الرعلم ذو المع ى في ت مية مها اب القد ة المكانية 

 والر و  الجغرافي لدى المرعلميل.

 

 

 ة لإلجااة عل السؤال الرئيسي :وتحديدا جاءب هلر الد اس

اسرراتيجيري تسلق الهضبة والم ظم المرقدم لدى طلبة الصف العاشر في ت مية  ايل دمجالما ا ر  

 قد تهم المكانية وت و هم الجغرافي؟

 

 أهداف الدراسة: 3.1

 

 هدفه هلر الد اسة الى ما يلي:
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الهضبة والم ظم المرقدم لدى طلبة  .الرعرف الى أ ر الرد يس ااسرخدام دمج اسرراتيجيري تسلق1

وايان فيما اذا كان هلا اال ر يخرلف ااخرالف طريقة  ،الصف العاشر في ت مية قد تهم المكانية

 ا.مالرد يس والج س والرفاعل اي ه

 ر الرد يس ااسرخدام دمج اسرراتيجيري تسلق الهضبة والم ظم المرقدم لدى طلبة أ.الرعرف الى 2

وايان فيما اذا كان هلا األ ر يخرلف ااخرالف طريقة  ،ت مية ت و هم الجغرافيالصف العاشر في 

 ا.مالرد يس والج س والرفاعل اي ه

 

 أسئلة الدراسة: 4.1

 

 جاءب هلر الد اسة اشكل  ئيس لإلجااة عل السؤاليل اآلتييل:

اسرراتيجيري تسلق الهضبة والم ظم المرقدم لدى طلبة  ايل دمجال ر الرد يس ااسرخدام أ.ما 1

الصف العاشر في ت مية قد تهم المكانية؟ وهل يخرلف هلا األ ر ااخرالف طريقة الرد يس 

 ا؟موالج س والرفاعل اي ه

لدى طلبة اسرراتيجيري تسلق الهضبة والم ظم المرقدم ايل دمج ال ر الرد يس ااسرخدام أ.ما 2

مية ت و هم الجغرافي؟ وهل يخرلف هلا األ ر ااخرالف طريقة الرد يس في ت الصف العاشر 

  ا؟موالج س والرفاعل اي ه
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 فرضيات الدراسة: 5.1

 

 لإلجااة عل السؤاليل السااقيل تم تحويلهما الى الفرضياب الرالية:

ايل مروسطاب القد ة  (α ≥ (0.05.ال يوجد فروق ذاب داللة احصائية ع د مسروى الداللة 1

 المكانية لدى طلبة الصف العاشر تع ى لطريقة الرد يس والج س والرفاعل اي هما.

ايل مروسطاب الر و   (α ≥ (0.05. ال يوجد فروق ذاب داللة احصائية ع د مسروى الداللة 2

 الجغرافي لدى طلبة الصف العاشر تع ى لطريقة الرد يس والج س والرفاعل اي هما.

 

 أهمية الدراسة: 6.1

 

ى الصعيد ال ظري والعملي عل طرقرهنبعه أهمية هلر الد اسة مل أهمية الموضوع اللي 

همية الد اسة على الصعيد ال ظري اما قدمره مل اطا  نظري يرعلق أتكمل حيث  والبحثي

رافي االرد يس ااسرراتيجيري تسلق الهضبة والم ظم المرقدم وت مية القد ة المكانية والر و  الجغ

  اما يسرفيد م ه معلمو الجغرافيا.

 

ن ت ود القائميل على م اهج العلوم أي مل الممكل ل رائج هلر الد اسة اما على الصعيد العمل

جرماعية في وزا ة الرراية والرعليم اأهمية اسرراتيجيري تسلق الهضبة والم ظم المرقدم في ت مية اإل

 م وضع ارامج لرد يب المعلميل على كيفية تخطيط القد ة المكانية والر و  الجغرافي، ومل 

د وسهم وت فيلها وفق هاتيل االسرراتيجيريل، وتشجيع المعلميل على اسرخدام اسرراتيجياب مثل 

 هلر في تد يسهم.

ً أبحثي قد تفرح نرائج هلر الد اسة وعلى الصعيد ال خرى ذاب أ جديدة للباحثيل إلجراء د اساب فاقا

  فة.عالقة امرغيراب مخرل
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 محددات الدراسة:  7.1

 

 تحددب نرائج الد اسة اما يلي:

  يحاأرااعة لمديرية تراية  يحا الأطلبة الصف العاشر في مدا    المحدد البشري: .1

 .واألغوا 

 .واألغوا   يحاأالمدا   الرااعة لمديرية تراية المحدد المكاني:  .2

 م. 2017/2018الفصل الد اسي األول مل العام الد اسي  المحدد الزماني: .3

 ترحدد نرائج هلر الد اسة االمفاهيم والمصطلحاب الوا دة فيها. المحدد المفاهيمي: .4

 

 مصطلحات الدراسة: 8.1

 

إلنراج  ،هي اسرراتيجية ترمي الى وضع الفرد في حالة مل اال ا ة .استراتيجية تسلق الهضبة:1

ومسر دة الى ان اي خطوة يقوم اها  ،للروصل الى الحل الم اسب ،اكبر قد  مل األفكا  الالزمة

وت يدر قراا  ،الطالب في االتجار الصحيح للحل سرقودر الى الحل اللي يوصله الى الهدف ال هائي

 .(2007م ه. كما يحدث ع د تسلق د جاب السلم )ااو جادو ومحمد، 

 

هي مقدماب عامة ترضمل األفكا  الرئيسة او المعلوماب األساسية  المنظم المتقدم:.استراتيجية 2

)مفاهيم، عالقاب، تب ي نظرية( الري تحمل المحروى محل الرد يس احيث يرم ت ظيم األفكا  

والمعلوماب وتبدأ االعمومياب وت رهي االرفاصيل ال وعية، وتقدم هلر الم ظماب للطلبة قبل 

 .(2004)د وزة،  اسرهم لللك المحروىقبالهم او د اسر

 

 

 )أ ض فلسطيل( قامه الباحثة لرحقيق أهداف الد اسة اإعداد دليل للمعلم لرد يس الوحدة األولى

اسرراتيجيري  دمج مل مقر  جغرافية فلسطيل وتا يخها الحديث والمعاصر للصف العاشر وفق

 تسلق الهضبة والم ظم المرقدم.

 

والعالقاب المكانية،  ،والحقائق ،عبا ة عل امكانية فهم وتصو  ال واحيهي .القدرة المكانية: 3

والمسافة  ،والحجم ،واد اكها والحكم عليها ادقة وسرعة وكفاءة مثل اد اك الفرد لالتجار والشكل
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 .(2000)طه، 

وقامه الباحثة اقياسه اجرائيا مل خالل العالمة الري حصل عليها الطالب في اخربا  القد ة 

 المكانية، اللي تم تطويرر خصيصاً لهلر الد اسة.

 

االمشكالب  ،واالتجاهاب المرصلة ،والمها اب ،هو الحد األدنى مل المعا ف .التنور الجغرافي:4

 .(2010والقضايا الجغرافية )سميسم، 

وقامه الباحثة اقياسه اجرائيا مل خالل العالمة الري حصل عليها الطالب في اخربا  الر و  

  رافي، اللي تم تطويرر خصيصاً لهلر الد اسة.الجغ
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 

ير اول هلا الفصل الخلفية ال ظرية لموضوع الد اسة، حيث عرضه الباحثة اإلطا  ال ظري 

المكانية اللي يرضمل الموضوعاب المرعلقة ااسرراتيجيري تسلق الهضبة والم ظم المرقدم والقد ة 

والر و  الجغرافي. كما عرضه مجموعة مل الد اساب السااقة الري تمك ه مل الحصول عليها، 

 والري لها صلة اموضوع الد اسة.

 

 اإلطار النظري 1.2

 

يشهد هلا العصر تقدماً هائالً في مجال الرعلم والرعليم وآلياب تص يع المعرفة ووسائل توصيلها، 

الرعليمية وايل  بةساعاً كبيراً ايل احرياجاب الطلفي المجاالب الرراوية اتو افق هلا الرقدم العلمي 

قد اب المعلميل المه ية على مواكبة مسرجداب تغيراب الحضا اب السريعة، مما أدى للرحول 

مل األساليب الرقليدية الى األساليب الحديثة المعرمدة على اسرراتيجياب الرعلم، وازدياد الحاجة 

عديد مل الوسائل واألساليب واالسرراتيجياب الرراوية الحديثة الري يسرخدمها الى توظيف ال

المعلمون في أدائهم لوظيفرهم واالهرمام ارفع الكفاياب الشخصية للمعلم لمواكبة فلسفة الرراية 

والرعليم الحديثة واهدافها، للسعي نحو تطوير مها اب الطلبة على الرفكير والبحث واالصغاء، مل 

 .(2015وصول الى المرحلة المرجوة )الجبو ي، اجل ال

 

حيث ال يقرصر دو  المعلم على توصيل المعلوماب الى أذهان الطلبة فقط، وانما يمرد دو ر الى 

محاولة ا اء شخصية الطالب ليصبح مفكراً يسرطيع الوصول الى المعلوماب الري يريد دون 

 .(2010اللجوء الى المعلم )اللصاصمة، 

 

الرقدم المر ايد في ايجاد تغيراب جل ية واسعة في ال ظم الرراوية، مما فرض على وقد أسهم 

القائميل على تعليم المواد الد اسية اصفة عامة والجغرافيا اصفة خاصة، العمل على تطوير 

المحروى العلمي، وطرق الرد يس، الري تكسب المرعلم الحقائق والمفاهيم والمها اب الالزمة 

 .(2011)الصغير،  للوصول للمعرفة

 

ويُعد علم الجغرافيا مل اهم العلوم االجرماعية، نظراً ألهميره في ا اء القد اب العقلية واالجرماعية 

والشخصية حيث يرسم اطبيعره اوجود اُعدي ال مان والمكان، وهلا يع ي أنها ترضمل العديد مل 

ي كثير مل األحيان تصو ها المواقع واألماكل والظواهر الطبيعية الري يصعب على الطلبة ف

واد اكها ومعرفة طبيعة العالقاب الري تراطها، وانه ال احد يشك اليوم في أهمية الجغرافيا في 

ى مل خالل تد يسها، حيث تساعد الطلبة على العملية الرعليمية، والقد اب الري يمكل ان تُ م  
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امما سة انواع مخرلفة  ىتُع  لبيئاب وتفسير الظواهر، حيثاد اك الحقائق والعالقاب وتصو  ا

مل األنشطة العملية والرطبيقاب المفيدة في واقع الحياة اليومية واالرالي ت مية القد ة على 

 .(2005الرفكير)عرفة، 

 

ً اعد مل جهة أخرى، ادأ االهرمام االطلبة ااعربا هم محو  العملية الرعليمية الرعلمية ي  داد يوما

أهداف هلر العملية، تد يس الطلبة كيف يفكرون وكيف يعالجون ولوياب أيوم، حرى أصبح مل 

المعلوماب، لإلفادة م ها في مواقف الحياة المخرلفة حرى ت مو لديهم القد ة على الرجديد واالاركا  

والبحث للوصول الى المعرفة الصحيحة مل مصاد ها  ،ومما سة مها اب الرفكير وعملياته

المداخل الضرو ية الكرساب المعرفة، و ال يمكل الحصول عليها  المر وعة، حيث يُعد الرفكير مل

دون تفكير، مما يساهم في مساعدتهم على اسرخدام طرق ووسائل مرعددة للوصول الى المعا ف 

 .(2014)العبيداب،  لوماب، وحل ما يواجههم مل مشكالبوالمع

 

 استراتيجيات التدريس:1.1.2

 

( تمثل مجموعة مل االجراءاب المسبقة 2006حيل، تيجية مل وجهة نظر)الصالكلمة اسررا

اشكل م ظم اهدف تحقيق المعلم والمعدة اعداداً جيداً داخل غرفة الفصل الد اسي والري يؤديها 

عرف اسرراتيجياب الرد يس اأنها مجموعة مل االجراءاب والمما ساب غاياب مرغوب فيها، وتُ 

 إكسابمعيل يهدف الى مساعدة المعلم واألنشطة الري يقوم اها المعلم داخل الفصل لرد يس د   

المعرفة وحقائق ومفاهيم علمية للطلبة، وتهدف الى تحسيل عملية الرعلم والرعليم )العموش، 

( أن كلمة اسرراتيجية تع ي ترااعاً مل األحداث والسلوكياب الري 2014ويرى )ال عبي،  ،(2015

بعها المعلم مل خالل المواقف الرعليمية داخل الصف، وترضمل الخبرة الرعليمية الم اسبة الري ير  

سيرم اكسااها للطلبة، االطرق واألساليب الري يعرض اها المعلم المحروى ويعرف )ال عبي، 

ا خطة او طريقة توجيه األسئلة احيث تؤدي الى انماط اسرجااة م اسبة، ( االسرراتيجية اأنه2014

ا  اء حل المشكالب الري تعرض على الطلبة، ويسمح للمعلم االردخل في تلك االسرجاااب حرى 

ً وفاعلية. ومل ه ا ظهرب العديد مل االتجاهاب للمطالبة االبحث عل أساليب  تكون أكثر عمقا

ة في الرد يس تمكل الطلبة مل تعلم أساليب ومها اب الرفكير، مل وطرائق واسرراتيجياب حديث

هلر الطرائق واالسرراتيجياب، اسرراتيجية حل المشكالب والري تساعد الطلبة في تحسيل قد تهم 

الرحليلية وتساعدهم في اسرخدام هلر القد اب في مواقف مخرلفة، كما يساعد حل المشكالب ايضاً 

 .(2004والمها اب والمفاهيم والمبادئ الرياضية )ااراهيم، الطلبة في تعلم الحقائق 

 

أن اسرراتيجياب الرد يس يجب ان يرم اخريا ها ا اء على محروى مادة الجغرافيا،  وترى الباحثة

عالقرها ارفاعل االنسان مع ايئره الطبيعية، وا ر هلا الرفاعل في  اإارازحيث تهرم الجغرافيا 

ة، وفي الجماعة ككل، لللك يعربر المعلم الركي ة االساسية وحلقة الفرد، وكفرد وعضو في جماع

الوصل ايل الطالب والم هاج وله الدو  الكبير في نقل المعرفة للطلبة، وال يرم ذلك اال مل خالل 

اخريا  اسرراتيجياب تد يسية تر اسب والمحروى الرعليمي لمادة الجغرافيا، فلم يعد دو  المعلم 

ع وت وع ليشمل ت مية ، ال توس  لبةايصال المعلوماب والمفاهيم والحقائق للطمقرصراً على مجرد 

قد اب الطلبة ومها اتهم، ومعرفة حاجاتهم وميولهم وطرائق تفكيرهم وتعلمهم، وس لقي الضوء 

ه ا على اسرراتيجياب الرد يس المسرخدمة في هلر الد اسة وهي )تسلق الهضبة والم ظم المرقدم( 

 الرفاعل االيجااي ايل المعلم والطلبة.الري تعرمد على 

 

 استراتيجية تسلق الهضبة: 2.1.2
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يُعد مفهوم اسرراتيجية تسلق الهضبة مل االسرراتيجياب الري ت مي لدى المرعلميل المها اب 

 هم مل اكرساب الالزمة للرعامل مع مواقف مشكلة جديدة، الري لم يسبق لهم أن مروا اها وتمك  

وتعد اسرراتيجية تسلق الهضبة  ،(2006العلمي المسر د الى أسس م طقية )شبر، طريقة الرفكير 

طريقة اسيطة لحل المشكالب والري تسر د الى مسلمة مفادها: "ان اي خطوة في االتجار الصحيح 

في الحل يقوم اها الفرد سرقودر الى الحل اللي يوصله الى الهدف ال هائي" )أاو جادو ونوفل، 

راتيجية تساعد على المشا كة ال شطة ايل الطلبة، وتحف هم على البحث وهي اسر ،(2010

 .(2015)العموش،  والرقصي واالكرشاف، والرفاعل ايل المعلم والطلبة في الد  

)تسلق الرلة، وتسلق الشجرة، واالقرراب مل الحل،  تسمياب هلر االسرراتيجية فسميه وتعددب

ضبة مل االسرراتيجياب الري تقررب مل طريقة حل وتسلق الجبل( وتعد اسرراتيجية تسلق اله

 .(2015المشكالب مل حيث الخطواب الري تب ى عليها تلك الطريقة )الكرخي، 

 

وع دما يقوم المعلم اروجيه طلبره وتد يبهم على نوع مل االنربار والدقة والر ظيم والراط فإنهم 

لمشكلة اثقة، فاسرراتيجية تسلق سوف يقومون ارطوير قد اتهم عل طريق البدء في عملية حل ا

ة الرالية الري مل الممكل ان تقود الفرد وت يدر قرااً مل والهضبة تقود الى اكمال البحث عل الخط

ً مل الهدف فإنها تسمى  ً ع د تسلق د جاب السلم، وع دما تجعله قريبا الهدف كما يحدث تماما

 .(2010)أاو جادو ونوفل،  ع دئل اسرراتيجية االقرراب مل الحل

 

وتُعد هلر االسرراتيجية مل االسرراتيجياب الري يما   فيها الطلبة عملياب عقلية وأدائية على 

وهي تحديد المشكلة، وجمع اياناب  ،(2008)عطية،  وفق الخطواب الم هجية العلمية العامة

واسردالل ها، ووضع الفرضياب واخربا ها او تجريبها، ئ  ها، وتص يفها، وتبويبها، واسرقراع 

ال ريجة، ومل  م الرعميم اعد م اقشة هلر الفرضياب للوصول الى الحل الصالح لحل المشكلة 

 . (2008)ااو  ياش، وقطيط،  المعروضة

 

دو  المعلم تفعيل الى  ( وكانه تهدف1976وظهر مصطلح اسرراتيجية الهضبة ألول مرة عام )

)قطامي،  لمشكلة الري تفوق قد اته الفرديةفي جعل الطفل أو المرعلم المبردئ قاد اً على حل ا

عل الرعلم االجرماعي، ومفهومه عل  (فيجوتسكي)وتُعد هلر االسرراتيجية تطبيقاً ل ظرية  ،(2005

ي مساعدة الطلبة أن ، وأنه مل أهم الطرق الفعالة ف(2015)الجبو ي،  م طقة ال مو الوشيك

ية، والري تساعدهم في تعاملهم واسرمرا هم في يل في عملية الرعلم هي األسئلة الصفيكونوا مسرقل

 .(2014الحياة المسرقبلية واكسااهم مها اب تساعدهم على الركيف للحياة القادمة وتقبلها)ال عبي، 

 

( الى أن اسرراتيجية الهضبة تعد احدى طرق طرح األسئلة الصفية، ويقوم 1997ويشير زيرون)

المعلم اسؤال مجموعة مل الطلبة في المهمة الواحدة  م االنرقال الى المهمة األخرى وترد ج 

( ان اسئلة المعلم ا  اء الرفاعل الرعليمي في 1996األسئلة مل البسيط الى المعقد، ويشير عد )

 سهم في ت مية قد اب الرفكير االاركا ي لدى الطلبةلموقف الصفي مل أهم المها اب الري تُ ا

 

 

 ( ترمثل في:1997وه اك عدة وسائل لطرح األسئلة الصفية كما حددها )زيرون، 

 طريقة اعادة توجيه السؤال -1

 وقه االنرظا  -2

 االسرماع -3

 الرع ي  -4

 



13 

 

ً مل خالل تحديد المعلم السؤال ( انه يمكل ت فيل هلر 2014ويرى )ال عبي،  االسرراتيجية عمليا

المطلوب الم اقشة حوله، واللي يحقق االهداف المراد الوصول اليها، ويعطي المعلم الطلبة فررة 

 كافية لم اقشة الحل.

 

وتساعد هلر االسرراتيجية على جعل الطلبة يبحثون عل الحلول الم اسبة، معرمديل في ذلك على 

وتعمل على جعل الطلبة محو اً أساسياً في العملية الرعليمية، وت مي المها اب  نشاطهم اللاتي،

الالزمة ع د الطلبة للرعامل مع مواقف مشكلة جديدة، لم يسبق لهم ان مروا اها، وتمك هم مل 

تثير اسرراتيجية تسلق احيث اكرساب طريقة الرفكير العلمي الم ظم المسر د الى أسس م طقية، 

 .(2012واخرون،  )زاير طبيعية في الد  الهضبة مرعة 

 

وتعرمد اسرراتيجية تسلق الهضبة على مفهوم ما و اء المعرفة، وهلا يع ي قد ة الفرد على 

الرفكير في األشياء الري تعلمها مل خالل حياته اليومية، وفهم عملياب الرفكير ومراقبرها والرحكم 

ً اما اها، وخاصة العملياب الري يسرخدمها الفرد وهو  يرعلم في المواقف المر وعة ويكون واعيا

 .(2012)السالمي،  يما سه

 

تحراج اسرراتيجية تسلق الهضبة اعداد مد سيل على د جة مل الرمكل وااسرطاعرهم  توظيف 

احيث يرم مراعاة ع صري الصبر  ،(2012واخرون،  االسرراتيجية على نحو صحيح )زاير

فقد تحراج اعض المشكالب الى وقه اطول للوصول الى والمشا كة مل قبل المعلم والطلبة، 

  .(2007)قطاوي،  الى تشجيع ع صر المشا كة مل جانب الطلبة ااإلضافةحلها، 

 

ً السرراتيجية تسلق الهضبة يكون الطالب محو  العملية الرعليمية، ودو  المعلم الروجيه  ووفقا

وتعد هلر االسرراتيجية مل  ،(2009، راوي المقصود )ااو  ياشواال شاد نحو الهدف الر

االسرراتيجياب الري يما   فيها الطلبة عملياب عقلية وأدائية على وفق الخطواب الم هجية 

ويسعى الفرد عل طريقها للوصول الى هدف يصعب  ،(2012العلمية العامة )زاير واخرون، 

تحول دون الوصول اليه، اسبب عدم وضوح اسلوب الحل او اسبب عقباب تعررض هلا الحل و

 .(2010الوصول اليه )ااو جادو ونوفل، 

 

مسروياب الرفكير و الفروق الفردية ترك  على مراعاة اسرراتيجية تسلق الهضبة انالباحثة ترى و

 .جميع مسروياب الطلبةالعليا، ل

 

( أن اسرراتيجية تسلق الهضبة هي مل االسرراتيجياب الري تساعد في 2008وقد أشا  عطية )

طريقة حل المشكالب وتقررب م ها مل حيث الخطواب الري تب ى عليها تلك الطريقة، الرقرب مل 

سرخدم في عربر اسرراتيجية حل المشكالب مل االسرراتيجياب الفعالة والحديثة الري تُ حيث تُ 

الرد يس، وذلك ألنها تعمل على جعل الطالب نشطاً في امكانية البحث عل حل معيل ليخرجه مل 

تعمل على ت مية المها اب العلمية والرفكيرية المسر دة الى اسس م طقية، وتعمل تلك المشكلة، و

 على ا ا ة اذهان الطلبة، وترصف هلر االسرراتيجية امرونرها العالية للركيف مع األوضاع الصفية

 .(2008)عطية، 

 

ة ف المشكل، حيث عر  (جون ديوي)وترك  اسرراتيجياب حل المشكالب في الرد يس على افكا  

وأن الرد يس عل طريق اسرراتيجية حل المشكالب  ،على انها أي شيء يثير الشك وعدم اليقيل

يحاول  اط المشكالب ااألحداث اليومية، ويحاول جعل المشاكل الري مل الممكل للطالب حلها، 

، على ان المهم في (ارونر)ان ترشااه مع المشاكل الري يواجهها في حياته اليومية، وي ص مبدأ 

ملية الرعلم ليس ال ريجة المكرشفة فقط، ال المهم سلسلة العملياب المؤدية الى هلر ال ريجة، وهلا ع



14 

 

ً مع عملية حل المشكالب الري هي محو  اسرراتيجية تسلق الهضبة ، )ااو  ياش يرفق تماما

واكد جانييه ايضا ان الشخص اللي يحل المشكلة، تجاوز مرحلة تطبيق القاعدة، الى  ،(2009

 .(2008مرحلة يب ي قاعدة مل  تبة اعلى، ويمي  عالقة جديدة )ااو  ياش وقطيط، 

 

وتخرلف حل المشكالب عل حل المسائل، ففي حل المشكالب يعرمد الطالب على مها اته وقد اته 

الري اكرسبها مل خالل تفاعله في حياته اليومية مل اجل ايجاد حل م اسب لرلك المشكلة ووضع 

مقررحاب وادائل ترضمل طريقة او خطواب الحل، اما في حل المسائل يعرمد الطالب على قانون 

 .(2010مل اجل الحصول على ال ريجة او الحل )الهويدي، معيل 

 

وي ظر علماء ال فس المعرفي الى حل المشكلة على انها مها ة قاالة للرعلم مل خالل تعلم خطواب 

حل المشكلة ومراحلها، وتعد اسرراتيجية حل المشكالب وم ها اسرراتيجية تسلق الهضبة احدى 

ية تسرخدم مها اب الرفكير لحل صعواة معي ة مل خالل عملياب الرفكير المركبة وهلر العمل

الرد ج مل جمع المعلوماب، واسر راج الحلول واقرراح حلول جديدة وصوالً الى الحلول ال هائية 

 .(2012القاالة للرعميم )عروم، 

 

 خطوات التدريس وفقاً الستراتيجية تسلق الهضبة: 1.2.1.2

 

ً السرراتيجية  ( الى مجموعة2012أشا  )زاير واخرون،  مل الخطواب على المعلم اتباعها وفقا

 تسلق الهضبة:

 التمهيد: -1

حيث يقوم المعلم امشا كة الطلبة اما يدو  اي هم مل حوا  أو نقاش، واظها  االهرمام اهم 

وامشاعرهم وا ا ة دافعيرهم نحو الد   الجديد مل اجل ان ي ربه الطلبة الى المعلم، ومل  م يبدأ 

االسئلة الرمهيدية الري ترعلق االمعلوماب والمها اب في موضوع الد   السااق، اطرح عدد مل 

وتكون ذاب عالقة اموضوع الد   الجديد، مل خالل الرمهيد الم طقي للمادة العلمية المرضم ة 

 االد  .

 

 عرض المشكلة: -2

ر االسئلة، لفه انربار الطلبة حول هلن االسئلة على السبو ة، ويُ دو  يعرض المعلم المشكلة وتُ 

رف المصطلح العلمي الجديد فو  سرعمل في عرضها اللغة السليمة والسهلة الواضحة، ويع  وتُ 

 تقديمه، وتعرض المادة الرعليمية اطريقة تثير وتحف  الرفكير.

 

 :التأمل -3

يكلف المعلم الطلبة ارأمل المعلوماب المدونة على السبو ة، ومراجعة االفكا  والمعلوماب السااقة 

 و اطها االمشكلة التخاذ القرا  لإلجااة.

 

 

 

 :التشخيص -4
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عطى الفرصة للطلبة لغرض االجااة عل االسئلة، ويقرصر دو  المعلم على توجيه االسئلة وفيها يُ 

في هم على المشا كة في ااداء وتقريب الطلبة مل الحل وتشخيص االخطاء ومعالجرها، وتح

 ، وتدوي ها على السبو ة لم اقشرها.ي والحلول، مع اخريا  الحلول الصحيحةأالر

 

 صياغة الحلول: -5

 .مع تعقيب المعلم على ما تم عرضه يرم الو ة حلول الطلبة للموضوع اصيغرها ال هائية،

 

 معالجة الحلول: -6

اعد )االقرراب مل الحل( اال سبة للطلبة، ع دها على المعلم ان يقوم ااسرعراض الموضوع على 

 ومخرصرة.السبو ة اصيغة نهائية 

 

 :التطبيق -7

قبل ان يقوم المعلم اإعطاء الواجب البيري للطلبة، عليه ان يرأكد مل ايصال الموضوع للطلبة 

 وتحقق فهمهم، مل خالل توجيه اعض االسئلة.

 

وترى الباحثة ان اهمية هلر االسرراتيجية الرد يسية تكمل في خلق الرفاعل ايل المعلم والطالب 

يكون الطالب محو  العملية الرعليمية ودو  المعلم الروجيه واال شاد داخل الصف وخا جه، حيث 

نحو الهدف المقصود، وهي مل االسرراتيجياب الم ظمة والميسرة الري تساعد الطلبة على ت مية 

 قد اتهم واكسااهم مها ة في حل المشكالب.

 

 

 

 

 

 المنظم المتقدم:  3.1.2

 

 منطق نظرية أوزوبل في التعلم المعرفي   1.3.1.2

 

( مل أوائل الرراوييل الليل نادوا اراط المعلوماب الري يسرقبلها المرعلم Ausubelيعربر أوزوال )

اما هو موجود في ا يره العقلية، فيصبح للمادة الري يسرقبلها مع ى ووضوح وداللة، حيث اد ك 

العربا  الب ية المعرفية والعملياب العقلية للمرعلم، للا اوزوال انه يجب على المعلم ان يأخل اعيل ا

جاء اوزوال اهلر ال ظرية، ل يادة فاعلية عملية معالجة المعلوماب والقد ة على فهم واسريعاب 

 .(2004المعرفة، و اطها فيما اي ها في ا ية كلية كاملة )سالمة، 

 

وضوع الى ع اصر اولية، احيث تصل تُعد نظرية "أوزوال" مل ال ظرياب الري تهرم ارحليل الم

-Subالى فهم العالقاب ايل هلر الع اصر، وتقوم نظرية أوزوال على الرجمع الرراكمي )

Sumpetion ،اللي يعربر األسا  اللي تسير عليه عملية خ ن المعلوماب في ذاكرة المرعلم )

وهي نفسها الطريقة حيث تراكم المعلوماب اشكل هرمي مل األفكا  العامة الى األقل عمومية 

الري تعمل اها ذاكرة المرعلم، وتحثه على ا اء  وااط معرفية ايل المعلوماب الجديدة المراد تعلمها 

مل ناحية، والمعلوماب المرعلمة سااقاً مل ناحية أخرى، مما يوصل المرعلم الى الفهم واالسريعاب 

 .(2007 ياش،  ( )ااوMeaningtal Leariningاطريقة هادفة م ظمة ذاب مع ى )
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ويفررض أوزوال في نظريره الرعلم اللفظي ذي المع ى، أنه يجب ان يرم الرعلم مل خالل عملية 

االسرقبال، احيث تقدم المادة الرعليمية اصو ة م ظمة ومرتبة ومرسلسلة، مما يريح الفرصة للطلبة 

وتعربر نظرية أوزوال والري تضم ه  ،(2000اسرقبال المادة الرعليمية األكثر اهمية )ااو جادو، 

الم ظماب المرقدمة في   اياها، احد انماط مدخل معالجة المعلوماب في الد اساب االجرماعية 

ووضح ذلك ايضاً زيرون  ،(1989تحه مسمى "نمط الم ظم المرقدم لديفيد اوزوال" )السكران، 

اب، ادءاً االرعامل مع مثيراب ( "حيث ذكر سرة نماذج جميعها تقوم على معالجة المعلوم1998)

البيئة وت ظيم المعلوماب واالحسا  االمشكلة واخيراً توليد المفاهيم والحلول للمشكالب وتوظيف 

الرموز اللفظية وغير اللفظية، ومل هلر ال ماذج "نموذج الم ظماب االسرهاللية" وقد و دب 

ية أو االسرداللية أو االسرهاللية الم ظماب المرقدمة تحه عدة مسمياب، م ها الم ظماب الرمهيد

 ة وتعرمد في جوهرها على أن العامل االكثر أهمية في تأ يرر في الرعلم، هو مقدا  المعرفة الراه

 (.1998)زيرون، ع د المرعلم ووضوحها وت ظيمها

 

 (Cognitive Structure) مفهوم البنية المعرفية: 2.3.1.2

 

الحقائق والمفاهيم والقضايا وال ظرياب واألفكا  الثاارة تركون الب ية المعرفية مل مجموعة مل 

والمعطياب االد اكية الخام الري تروافر في لحظة ما في دماغ المرعلم ويسرطيع تلكرها، ويفررض 

أن طبيعة هلا الر ظيم هي طبيعة هرمية مرد جة تكون فيها المفاهيم االكثر شموالً في القمة 

 .(2007لقاعدة )ااو  ياش، والمفاهيم األكثر تخصيصاً في ا

 

في نظريره مفهوماً اساسياً وهو "الرعلم ذو مع ى"، وهو يضاد الرعلم االسرظها ي  (أوزوال)قدم 

( وتقوم نظرية اوزوال على أ اع عملياب هي الرعلم االسرقبالي ذو Rote Learnningاال فهم )

ذو المع ى، والرعلم االسركشافي المع ى، والرعلم االسرقبالي االسرظها ي، والرعلم االسركشافي 

االسرظها ي، فاألفراد كي يرعلموا تعلماً ذا مع ى يجب ان يراطوا المعرفة الجديدة االمفاهيم ذاب 

الصلة الري يعرفونها االفعل، على عكس اكرساب المعرفة في الرعلم االسرظها ي عل طريق 

فاعل مع ما هو ة للشخص دون ان ترالحفظ اللفظي اسهولة، وتدمج اشكل تعسفي في الب ية المعرفي

وتأتي اعد ان تصبح المادة ذاب مع ى احيث يمكل  ،(1995)جوزيف،  موجود االفعل لديه

اسرظها ها اعد اسريعااها، اما الرعلم االكرشافي ذو المع ى ال تعطى فيه المعلوماب الرئيسة للمادة، 

 ،(2012)محمود،  ال يسمح للمرعلم اأن يسركشفها ا فسه، وع دئل يكون االسركشاف ذا مع ى

أوزوال أكثر مل غيرر مل أنواع الرعلم، ألن هلا ال وع مل  وحظي الرعلم االسرقبالي ااألهرمام لدى

الرعلم يحدث اشكل  ئيسي في الصف، وألن غالبية الرعلم اللي يحصل عليه المرعلم يرم عل 

طريق تقديم المعلوماب جاه ة له، اذ ال يمكل للمرعلم أن يرعلم كل ما يراد تعلمه اطريقة 

 .(1963االكرشاف )أوزوال، 

 

( الى الب ية المعرفية على أنها "المحروى Ausuble et al.,1978ل واخريل )وي ظر اوزوا

)ااو  "الشامل للمعرفة الب ائية للفرد وخواصها الر ظيمية المرمي ة الري تمي  المجال المعرفي للفرد

 .(2007 ياش، 

 

يجياب ( أن الب ية المعرفية تمثل محروى الخبراب المعرفية للفرد واسررات2004ويرى ال ياب )

اسرخدامها في مخرلف المواقف، ويشير المحروى المعرفي الى تفاعل الخبراب السااقة مع 

ً لرعريف "أوزوال" للب ية المعرفية، فإن  المعلوماب والخبراب الحالية للفرد، ومع ى ذلك وفقا

 .الركامل –ي  الرما –ثباب ال سبي ال –الر ظيم  –الررااط  أاعاد هلر الب ية المعرفية ترماي  فيما يلي:
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( أن فاعلية الب ية المعرفية ترأ ر اعدة 1996( وال ياب )2002( وملحم )2007ويبيل ااو  ياش) 

 عوامل تشكل أاعادها هي:

الر ظيم: أي الر ظيم الهرمي للب ية المعرفية مل المسروى األكثر عمومية الى المسروى األقل  -1

 عمومية.

سروياب ت ظيمها السااقة، اي ع د كل مسروى معيل الرماي : امع ى أن فئاب المعلوماب في م -2

ترماي  داخل الب ية المعرفية احيث تكون هلر الفئاب أقل قاالية لل سيان، وأكثر قاالية لالحرفاظ 

 واالسررجاع.

الررااط: امع ى ان تكون الب ية المعرفية اوحداتها وفئاتها ومسروياتها مررااطة معرفياً، احيث  -3

 الى عالقاب اي ية حية وفعالة.يؤدي هلا الررااط 

 

 نوعيل( 2007أاو  ياش )و( 1998( و قطامي قطامي ) Ausuble ,1978ويلكر اوزوال )

 للرعلم تعالج مل خاللها المعلوماب اللفظية، وهلر االنواع هي:

 

الرعلم االسرقبالي: هو تعلم يرطلب  اط المفاهيم والحقائق في الب اء المعرفي اصو ة عشوائية  -1

( عملياب أكثر تعقيداً Prepositional Learningالمع ى، ويرضمل تعلم القضايا) عديمة

 مل فهم المفهوم، وذو وحداب فكرية أكثر شمولية.

الرعلم ااالكرشاف: في هلا الرعلم يكشف المرعلم عل المكون األساسي لموضوع الرعلم،  -2

قة وضرو ية على ويدمجه في ا ائه المعرفي، وال يعربر الرعلم ااالكرشاف خطوة ساا

 اسريعاب المعرفة أو اكرسااها.

 ( أ اعة أنواع للرعلم، هي:Ausubleواللك يروافر حسب نظرية أوزوال )

 

 Meaningful Receptionال وع األول: الرعلم االسرقبالي القائم على المع ى ) -1

Learning يحدث ع دما تقدم المادة المرعلمة الم ظمة اشكل م طقي الى المرعلم في )

صو تها ال هائية، ويقوم المرعلم االراط اي ها وايل ما لديه مل خبراب أو معلوماب سااقة في 

 ا يره المعرفية.

 Meaningful Discoveryال وع الثاني: الرعلم االكرشافي القائم على المع ى ) -2

Learning ويحدث ع دما يروصل المرعلم الى المادة الرعليمية ا فسه، ويقوم اراطها )

م ظمة وذاب مع ى اما هو موجود لديه في ا يره المعرفية، أي أن المرعلم يقوم اصو ة 

ااكرشاف المحروى األساسي للمادة المرعلمة ا فسه ويقوم اراطها اخبراته السااقة في ا يره 

 المعرفية.

( يحدث Rot Reception Learningال وع الثالث: الرعلم االسرقبالي القائم على الحفظ:) -3

للمرعلم المادة المرعلمة في صو تها ال هائية، ويقوم المرعلم احفظها واسرظها ها ع دما يقدم 

 دون محاولة الراط اي ها وايل ما لديه مل خبراب أو معلوماب سااقة في ا يره المعرفية.

( يحدث Rote Discovery Learning) ال وع الرااع: الرعلم االكرشافي القائم على الحفظ: -4

ااكرشاف المادة المرعلمة ا فسه، عل طريق المحاولة والخطأ،  م يقوم ع دما يقوم المرعلم 

 احفظها واسرظها ها دون محاولة  اطها اما لديه في ا يره المعرفية.

 

( ان االسرراتيجية األساسية ع د أوزوال لمعالجة الب ية المعرفية عل 1976ويلكر جاار)

والمالئمة، أي الم ظماب الري تبلغ  قصد وا ادة هي اسرخدام المواد االسرهاللية الشاملة

 أقصى د جة مل الوضوح والثباب.
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 المنظمات المتقدمة : )التمهيدية( 3.3.1.2

 

الم ظماب مادة تمهيدية أو اسرداللية تعرض على المرعلم في البداية وعلى مسروى عاٍل مل 

الم ظم الرمهيدي العمومية والشمول والرجريد، اذا قو نه االعمل الرعليمي ذاته، ويسرهدف 

زيادة القد ة على تميي  األفكا  الجديدة وما يرتبط اها مل أفكا  في الب ية المعرفية )سالمة، 

2004 ). 

 

ويقررح أوزوال ان تعرض هلر الم ظماب على المرعلم في اداية الد   قبل عملية الشرح، 

ايل الرعلم الجديد والب ية  لما لها أ ر ايجااي في مساعدة المرعلم على ا اء  وااط معرفية تراط

 .(2007المعرفية لديه، مما يؤدي الى الفهم واالسريعاب اطريقة ذاب مع ى )سرايا، 

 

( الم ظم المرقدم "ما ي ود اه المعلم طالاه مل مقدمة، أو مادة Ausubleف أوزوال )يعر  و

والمعلوماب المراد تمهيدية مخرصرة تقدم في اداية الموقف الرعليمي، حول ا ية الموضوع 

معالجرها، اهدف تعلم المفاهيم المرصلة االموضوع، مل خالل  اط المسافة و دمها ايل ما 

 .(2002يعرف المرعلم مل قبل، وما يحراج معرفره )مرعي والحيلة، 

 

عرفها "أف ان د وزة" اأنها عبا ة عل م ظومة مل المعلوماب مب ية اطريقة ترضمل أهم وتُ 

دئ الرئيسة المجردة الشاملة للمحروى الرعليمي المراد تعلمه وتررااط فيها المفاهيم والمبا

 .(2004المعلوماب اطريقة هرمية وم طقية )د وزة، 

 

لرطوير طريقة تد يس ( فقد عرفا الم ظم الرمهيدي اأنه: "أسلوب 1997أما سعادة وخليفة )

و مادة تمهيدية مخرصرة يرم كاديمية، ي ود المعلم مل خالله الطلبة امقدمة أالموضوعاب األ

تقديمها في اداية الد  ، حول ا ية الموضوع والمعلوماب المراد معالجرها مل أجل تيسير 

 عملية تعلم الحقائق والمفاهيم والرعميماب المرصلة االموضوع.

 

( أنها مادة تمهيدية اسرهاللية، تسهل تعلم الرلميل ع دما تعرض عليه 2007) حوا ها روعرف

ً ايل ما لدى المرعلم مل معا ف وايل الموضوع  مثل شرح المعلم للد  ، وتحقق ترااطا

 المراد تعلمه.

 

م اقشة أو  أو( ان الم ظم المرقدم هو عبا ة عل عرض تمهيدي أو جملة 1993) ويقول حيد 

اي نشاط آخر يقوم المعلم ارقديمه ع د مسروى العمومية والرجريد، أعلى مل المادة المراد 

ويهدف الى ت ويد المرعلم اب اء تصو ي تركامل فيه المعلومة الجديدة، مع ما سبق  تعليمها،

 تعلمه في نفس الموضوع ذاته.

 

ان الهدف مل الم ظماب المرقدمة هو تمكيل المرعلم مل السيطرة على موضوع  وترى الباحثة

الرعلم والمساعدة على نمور المعرفي، احيث يرم االحرفاظ االمعلوماب مررااطة مع ا يره 

ن لديه تصو اً عل ما سوف يرعلمه ا  اء الحصة المعرفية، لر مية ال مو المعرفي لديه مما يكو  

ً وليس  الصفية، وهلا الرصو  ً موجها يؤهل المرعلم الكرشاف المعلوماب الجديدة اكرشافا

ا يجعل المرعلم يفكر ويراط ايل المعلوماب الموجودة في ا يره المعرفية عشوائياً، مم  

ا قد يؤدي الى ت مية القد ة على الرفكير االاركا ي والمعلوماب المقدمة له اداية الد  ، مم  

 لدى المرعلم.

 

 المنظمات المتقدمة:أنواع  4.3.1.2
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 (Verbalوتقسم الم ظماب المرقدمة الى نوعيل أساسييل هما: الم ظماب اللفظية 

Organizers )  والم ظماب الرصويرية(Graphical Organizers)  ،(2001)زيرون 

وهي تأخل صو ة كالمية، وتقسم الى نمطيل هما الم ظماب  النوع األول: المنظمات اللفظية:

 الشا حة والم ظماب المقا نة

 

يسرخدم هلا ال وع مل الم ظماب ع دما يكون الموضوع  النمط األول: المنظمات الشارحة:

 جديداً مل حيث أنه يرضمل مفاهيم ومبادئ لم تكل مألوفة ع د المرعلم، وتقسم الى قسميل:

 

)تقديم المفاهيم وتوضيحها( حيث تقدم في هلر الحالة المفاهيم اصو ة صيغة المفهوم:  -أ

واضحة مرضم ة خصائص المفهوم وأصوله ومي اته وتعريفه والسماب الممي ة له، 

واعض األمثلة الم طبقة عليه أحياناً، والهدف مل ذلك قد ة الطالب على  اط المفاهيم 

 االب ية المفاهيمية الموجودة لديه.

 ى ال ظرية: )الرعميماب والمبادئ( حيث تسرخدم كم ظماب جيدة، العالقاب والبُ صيغة   -ب

عبا اب قصيرة، وه ا يرى  اسبب قد تها على تلخيص كمية كبيرة مل المعلوماب في

ن العمومياب الرعليمية هي الري تبقى لدى الطلبة وتدوم، للا ي بغي على المعلم أأوزوال 

ا اء المعرفة اطرق سهلة االسريعاب وتوضيح  أن يحرص على مساعدة الطلبة، على

 المعرفة وفق عالقاب مفاهيمية.

 

ويسمى هلا ال مط ام ظماب الرمثيل االقيا  أو الرشبيه  النمط الثاني: المنظمات المقارنة:

Analogy  ويسرخدم هلا الم ظم في ت ظيم تعلم مادة تعليمية، أو موضوع غير جديد كلياً، أي

ً للمرعلميل ولديهم اعض الخبرة ع دما يكون المحروى  السااقة في اعض جوانبه، ويساعد مألوفا

هلا الم ظم على ايجاد الركامل ايل المعلوماب الجديدة، وايل ما هو موجود أصالً في ا يرهم 

 المعرفية.

 

: وفيها يرم توضيح المفاهيم والعالقاب المكونة النوع الثاني من المنظمات: المنظمات التصويرية

ظماب المرقدمة في صو ة اصرية، امع ى انه يرم تضميل هلر المقدماب أشكال اصرية، للم 

كالصو  الثاارة والمرحركة واألفالم وصو ة سمعية مثل جهاز الكاسيه الصوتي، وصو ة ايانية 

 والري تعرمد على األشكال الرخطيطية والرسوم البيانية.

 

 

 

 تقوم على األسس السيكيولوجية  اآلتية:( ان الم ظماب المرقدمة 2011وذكر )قطامي، 

المعلوماب اطريقة هرمية  ارخ يلأن يكون ذهل المرعلم نشطاً في موقف الرعلم، حيث يقوم  -1

 مرسلسلة مل العام الشامل الى الخاص المحدد.

 أن تقدم المعلوماب اطريقة م اسبة، حرى يرس ى للمرعلم معالجرها ذه ياً. -2

 المعلوماب للمرعلم، اصو ة ملخصة في البداية ومجردة وشاملة.يرضمل الم ظم المرقدم تقديم  -3

االعرماد على الركائ  الفكرية مل خالل  اط المعلوماب الجديدة والمر اقضة اما لدى المرعلم  -4

 مل خبراب سااقة.

ي بغي أن يمثل الم ظم المرقدم المفاهيم األساسية، احيث يروافر فيها الوضوح والشمول  -5

 والعمومية واإليجاز.والرسلسل الم طقي 

 ان يرضمل الم ظم المرقدم معلوماب هامة يحراجها المرعلم. -6
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 ( الى أهمية الم ظماب المرقدمة في ال قاط الرالية:2008( والكبيسي )2000يشير أاو جادو )

 

 تساعد على اكرساب كمياب كبيرة مل المعلوماب اطريقة فعالة ومعقولة. -1

 طريقرهم الخاصة. يساعد الطلبة على وضع افكا هم حسب -2

ان يطو  ويعالج هلر تساعد المرعلم على تعلم الخبراب في مواقف تد يسية حيوية، ويسرطيع  -3

 ساليبه المعرفية.أالخبراب حسب 

 يقدم ع اصر ت ظيمية شاملة آخلاً في االعربا  الع اصر االكثر اهمية في الموضوع. -4

 ت يد مل اهرماماب الطلبة وتشويقهم للرعلم الجديد. -5

 تعمل على توجيه االنربار وا ا ة االهرمام ع د الرعلم. -6

تعمل على زيادة فهم ما يرعلمه الطلبة، وتقليل عملية الفهم الخطأ للمفاهيم، عل طريق تقديم  -7

 تعميماب وأطر للمفاهيم الصحيحة.

 

 استراتيجية المنظمات المتقدمة: 5.3.1.2

 

بصر ال و  اال م ل م رصف السبعي اب، وتعرمد هلر االسرراتيجية في شجع وتُ ان االسرراتيجية لم تُ 

جوهرها على افرراض مهم، هو: ان العامل االكثر تأ يراً في الرعلم هو مقدا  المعرفة الموجودة 

ووضوحها وت ظيمها ع د المرعلم، وهلر المعرفة ترألف مل الحقائق والمفاهيم والقضايا 

لم في لحظة ما، وهي ما يسميه )اوزوال( الب ية المعرفية، وتخرلف وال ظرياب الري تروافر للمرع

طبيعة مواد الرعلم الجديدة هلر مل حيث د جة ا تباطها االب ية المعرفية، وهلا ما يسميه 

 .(2015)اوزوال( الرعلم ذو المع ى )فو ة، 

 

بقى العالقة ن توحرى يحقق هلا اال تباط الهدف يجب أن يكون اال تباط جوهرياً، ويقصد اللك ا

ُ  اارة ال ترغير اذا  ن يكون أمل البي ية المعرفية للمرعلم، و خرى مخرلفةأُ صيغ عيد الرعبير ع ها ا  أ

ً غير تعسفي، احيث تكون العالقة ايل الع صر الرعليمي الجديد والع اصر  اال تباط طبيعيا

 .(1996صادق، و  حطبالمرتبطة اه في الب ية المعرفية غير قصدي )ااو 

 

 

وقد وضع اوزوال مواصفاب خاصة لب اء وتطوير الم ظماب المرقدمة هي كما وضحها 

 (:1981حمدان)

 

األصالة: وتع ي تمثيل الم ظماب المرقدمة مل المفاهيم والمبادئ والحقائق االساسية  -1

 للموضوع، مع السماح ااسر راج العالقاب الم طقية الري تراط اي ها.

مراعاة الجانب اللغوي ع د ا اء الم ظماب المرقدمة مل قبل الوضوح وكمال المع ى: يجب  -2

 المعلم حرى تكون واضحة ومفهومة مل قبل الطلبة المسرهدفيل.

الشمول: يقصد اه اتصاف الم ظماب المرقدمة االقد ة االسريعااية لكافة الج يئاب والرفاصيل  -3

 ً   وسكيولوجياً.الري ترعلق االمادة الري يرم تد يسها، وان تكون مرسلسلة م طقيا

االيجاز: ان تشرمل الم ظماب المرقدمة على مجموعة موج ة وقصيرة مل المعلوماب اللفظية  -4

 والمرئية، أو الحقائق.

 العمومية: أن يكون الم ظم المرقدم عاماً في لغره ومع ار ومحروار. -5

ساني، وتيسير الرأ ير: ان يكون للم ظم قوة تأ يرية على عملية ت ظيم المعلوماب في العقل االن -6

 عملها.
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 مراحل تقديم المنظم المتقدم: 6.3.1.2

 

( الى ان عملية الرد يس وتقديم 2000( وااو جادو )2011( وقطامي )2012وأشا  ال غول )

 المحروى العلمي ترم في  ال ة مراحل:

وهي عبا ة عل الرهيئة والرمهيد للد  ، وتهدف الى  المرحلة االولى: تقديم المنظم المتقدم:

ت ويد المرعلم االمبادئ االساسية الري تساعدر على احرواء مادة الرعلم الجديدة، وتشمل االجراءاب 

 الرالية:

 .جلب انربار الطلبة 

 .  توضيح هدف الد 

 .تقديم الم ظم المرقدم 

 .اسرثا ة الرعليم القبلي لدى الطلبة 

  المصطلحاب.تحديد 

 .اعطاء امثلة 

 .االعادة 

 

وهي عملية تقديم المادة الد اسية  المرحلة الثانية: تقديم المهمة او الخبرة أو المادة التعليمية:

سرقبالي في تقديم المادة و اإلأكرشافي سلوب اإلالمعلم ه ا األاصو تها ال هائية للطلبة، قد يسرخدم 

 وي بغي للمعلم أن يعمل على:

 

 .المحافظة على تركي  انربار الطلبة على الخبراب الري تقدم 

 .وضوح المادة الرعليمية للطلبة 

 طلبة مل دمجها في ا ائهم الصياغة الم ظمة والواضحة والم طقية للمادة على نحو يمكل ال

 .المعرفي

 .ان تكون المواد والخبراب واضحة 

 .المحافظة على اسرمرا  االنربار 

 .تقديم وعرض المادة 

 

تهدف هلر المرحلة الى مساعدة المرعلم على  المرحلة الثالثة: تدعيم وتقوية التنظيم المعرفي:

تثبيه المادة الد اسية الجديدة في ا ائه المعرفي واالحرفاظ اها مل خالل  اط المادة الرعليمية 

 فيما يلي:الجديدة في الب اء المعرفي مع ما هو موجود لدى الطلبة، وتشمل على اجراءاب ترمثل 

 

  تسهيل مهمة االدماج والركامل مل خالل طرح اسئلة على المرعلميل واالسرماع الى تعليقاتهم

 واالجااة عل تساؤالتهم.

 .فع الرعلم االسرقبالي ال شط  

 .مراعاة تكويل الب ية المفاهيمية للموضوع الد اسي ووعيها 
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 روى الد اسي وتوضيح الروضيح ويشمل توضيح المبادئ والمفاهيم المرضم ة في المح

 الغامض م ها.

 

لمعلم والطالب في اما توفرر مل وقه وجهد على اتكمل أهمية هلر االسرراتيجية  وترى الباحثة أن

ن اعض المفاهيم الصعبة تحراج الى شرح وتوضيح مل المعلم ليكون تعلمها أآن الوقه، حيث 

الموضحة لها، ليرم اسرخدامها مل الطلبة أسرع وأنجح، فيرم عرضها وتحليلها وتضمي ها ااألمثلة 

وللا اقررح اوزوال الم ظماب المرقدمة  ،مل خالل امثلة لرثبيرها وحل الرما يل الرطبيقية عليها

لراط المعرفة الجديدة االمفاهيم الموجودة اصالً في ا ية المرعلم المعرفية، اقصد تحقيق الرعلم ذي 

 ية.المع ى اد جة اكبر مل السهولة والفاعل

 

 القدرة المكانية: 4.1.2

 

يشرمل اللكاء على مجموعة مل القد اب العقلية الري تشكل عامالً مهماً مل العوامل الري تسهم في 

( الى مجموعة مل القد اب العقلية الري 2005ت مية أشكال مرعددة مل الرفكير، ويشير حسيل )

 يرألف م ها اللكاء وهي:

 

(: وهي القد ة على تحديد مواقع األماكل والظواهر Spatial Abilityأوالً: القدرة المكانية )

 الجغرافية والجهاب على الخريطة والطبيعة.

 وهي القد ة على فهم معاني الكلماب واسريعااها. (:Verbal abilityثانياً: القدرة اللفظية )

ام والعملياب وهي القد ة على معالجة األ ق (:Number Abilityثالثاً: القدرة العددية )

 الرياضية.

وهي القد ة (: Inductive Reasoning Abilityرابعاً: القدرة على االستدالل االستقرائي )

على اكرشاف القاعدة موضوع البحث، والوصول الى تصاميم صحيحة مل خالل معلوماب 

 محددة وج ئية.

ى اسررجاع ما علوهي قد ة الفرد  (:Ability to Memorizeخامساً: القدرة على التذكر )

 ال وأ قام.كتعلمه مل كلماب وأش

هي القد ة على تميي  األشياء مل  (:Perceptual Abilityسادساً: القدرة على االدراك )

 خالل أوجه الرشااه واالخرالف اي ها.

 

 ( Spatial Abilityمفهوم القدرة المكانية: ) 1.4.1.2

 

المهمة في مجال الرعليم والري يحراجها الطلبة في وتُعد القد ة المكانية مل القد اب العقلية 

المواقف الرعليمية ااسرمرا ، لما لها مل دو  كبير في تقدم مسيرتهم الرعليمية والعملية، وع د 

طو  لديهم االتجاهاب االيجااية نحو المادة الري يد سونها، حيث يؤدي امرالك الطلبة لهلر القد ة يُ 

في الحياة اليومية الى ت مية االتجاهاب االيجااية لدى الطلبة مل  توظيف أاعاد القد ة المكانية

خالل مساعدتهم على اد اك المسافاب والجهاب والمواقع على الخريطة، وما يقاالها على 

الطبيعة، ومع ت ايد حجم المعرفة العلمية الري ترمثل في صو ة أشكال و سوم ايانية، وخرائط 

ه الحاجة ملحة الى ت مية هلر القد ة المكانية لرواكب جغرافية، ونماذج ومجسماب، أصبح

 .(2014الرطو  العلمي واالنفجا  المعرفي )العبيداب، 
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( أن القد ة المكانية ترمثل في "القد ة على القيام ا شاط عقلي يرمي  االرفكير 2012ويرى عبا  )

والشكل، والحجم،  البصري لحركة األشكال المسطحة والمجسمة، مثل اد اك الطلبة لالتجار،

 والمسافة والمكان، عل طريق اسرخدام الوسائل الحسية المخرلفة".

 

( القد ة المكانية على انها "القد ة على تصو  األشكال المخرلفة في 2005ويعرف ال ياب )

 الفراغ، واد اك العالقاب اي ها، والرعرف على نفس الشكل اذا ما قدم اطرق مخرلفة".

 

( أن القد ة المكانية هي" قد ة الفرد على تمثيل الظاهرة المكانية 2010شير أاو مصطفى )تو

ً في ذه ه اصو ة م ظمة، وترضمل القد ة على تشكيل المسافاب، واأللوان، والخطوط،  داخليا

واألشكال، والمواقع، مثل القد ة على تمثيل المعلوماب البصرية، أو المكانية، وترجمرها جغرافياً 

  ة خرائط، أو  سوم، أو مخططاب".على الو ق على صو

 

( أنها "القد ة على الرمثيل عقلياً مل خالل محف اب اصرية )تصو  Bednarz, 2011ويعرفها )

 مكاني(، والقد ة على تصوير الع اصر مكانياً مل وجهاب نظر مخرلفة )توجه مكاني(".

 

يل صو ة عقلية ( أن القد ة المكانية تظهر ع د تكوSternberg, 1988ويرى سريرنبرج )

 للشيء في وضعه المكاني، واد اك عالقره ااألشياء األخرى.

 

القد ة على ت اول ودو ان ولف وتحويل مثير مقدم على شكل "( أنها 1996ويعرفها عااد )

 صو ة.

المها ة في "( القد ة المكانية على انها Linn & Peterson, 1985كما يعرف ليل واررسون )

 ."للمعلوماب غير اللفظية وتحويلها وتعميمهااالسرحضا  الله ي 

 

( على انها "امكانية فهم وتصو  ال واحي والحقائق والعالقاب المكانية، 2000ويعرفها طه )

واد اكها والحكم عليها، ادقة وسرعة وكفاءة، مثل اد اك الفرد، لالتجار، والشكل، والحجم، 

 والمسافة".

 

 

 أقسام القدرة المكانية: 2.4.1.2

 

 ( أن القد ة المكانية تقسم الى:2006يرى محمد )

وتدل على الرفكير البصري لحركة األشكال المسطحة، مثل دو ان  أوالً: القدرة المكانية الثنائية:

األشكال المرسومة على سطح الو ق في اتجار عقا ب الساعة، أو عكس هلا االتجار، احيث تبقى 

 لو قة.هلر األشكال خالل حركرها ملرصقة اسطح ا

وتدل على الرصو  البصري لحركة األشكال في دو تها خا ج  ثانياً: القدرة المكانية الثالثية:

 عد الثالث للمكان.سطح الو ق، أي في البُ 

 

 ( أن القدرة المكانية تتكون من األبعاد اآلتية:2009ويرى المالكي )

ويقصد اه القد ة على اد اك  ( :Spatial Relationsعد إدراك العالقات المكانية: )أوالً: ب  

األنماط واألشكال واالجسام ومقا نرها مع اعضها اعضاً، والقد ة على تقدير المسافاب، واألاعاد 

مل حيث الطول، والعرض، واال تفاع، والعمق، والسمك، أو المساحة، أو الحجم، ومالحظة ما 

 اي ها مل تشااه واخرالف.
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مكانية: انها القد ة على معرفة وت ظيم األنماط المكانية، ( العالقاب الLee, 2005عرف لي )ويُ 

وترمثل االقد ة على الررتيب المكاني، والعالقاب المكانية لألجسام مل خالل )االتجار، المسافة، 

 .الحجم، الشكل(

 

وهو قد ة الفرد على القيام ارحديد  (:Spatial Orientationثانياً: بعد التوجه المكاني: )

مكانية لألشكال واألجسام، مل خالل القد ة على فهم وإد اك طبيعة ت ظيماب الع اصر العالقاب ال

في نموذج اصري، على اعربا  جسم الفرد االسا  لهلا الفهم، مما يسهم في دو ر في ت مية 

القد ة على االكرشاف الدقيق للر ظيماب المكانية لألشياء، ويساعد الروجه المكاني الفرد على 

الصو  ع د عرض األشكال المكانية اسرعة، أو ع دما يطلب م ه تحديدها و ؤيرها الرعرف على 

مل زوايا مخرلفة، ويحدث ذلك ع دما يكون الفرد ملماً اهلر الصو ، ولديه القد ة على اد اك 

العالقاب المكانية ايل االشياء مل حيث أوجه الشبه واالخرالف، ااإلضافة الى القد ة على القيام 

 ويل على جسم ما، أو الرعرف عليه اعد اجراء تحويل عليه.اإجراء تح

 

القد ة على اد اك ( :هو Spatial Visualizationعد التفكير البصري المكاني: )ثالثاً: ب  

األشكال المسطحة، والمجسمة، وتدوير، وتحويل الصو  واالشكال مل خالل اسرحضا ها ذه ياً، 

جسام والرعامل معها، والقد ة على إعادتها اأشكال احيث تظهر قد ة الفرد على تصو  عقلي لأل

 مخرلفة.

 

ويعرمد الرفكير البصري المكاني على ادواب الرعلم البصري المخرلفة، وخاصة الصو  الري يرم 

توظيفها في العملية الرعليمية الرعلمية، مل خالل اسرخدام أجه ة العرض المخرلفة، حيث يرعلم 

والرد يب على الرفكير البصري، وليس عل طريق الرلكر الطلبة مل خالل الرجريب 

واالسرظها ، حيث يرمثل في القد ة على اسرقبال الصو  والرفكير فيها، مما يسهل ويساعد في 

نقل األفكا  البصرية والمكانية مل اللاكرة وتوظيفها لب اء المعاني، واالرالي يساعد الطلبة على 

اكسااهم مها اب جغرافية مرتبطة االخرائط والصو ، إلد اك الرفاعل مع البيئة المحيطة اهم، و

 .(2014العالقاب المكانية ايل أج اء الخرائط المخرلفة )العبيداب، 

 

 

 

 

 التغيرات التي تؤثر في القدرة المكانية: 3.4.1.2

 

ع ى الفروق في القد ة المكانية الى الرفاوب في مراحل الرطو  حيث يُ  التطور المعرفي: -1

 الري حددها اياجيه. المعرفي

حيث اظهرب معظم الد اساب وجود عالقة ايل القد ة المكانية، والج س، نريجة  الجنس: -2

 طبيعة االسرراتيجياب المعرفية المربعة لدى كال الج سيل.

حيث ترأ ر القد ة المكانية لألفراد اخبراتهم المكانية، ويروقف ذلك على طبيعة هلر الخبرة:  -3

 الخبراب وأنماطها.

ترتبط الموهبة االقد ة المكانية، ألنها تحدد اسرراتيجياب المعالجة الله ية لألشياء،  لموهبة:ا -4

 .(2013مما يعكس قد اب الطلبة في أدائهم على اخربا اب القد ة المكانية ) يان، 

 

 ( سماب وخصائص الرالميل ذوي القد ة المكانية:2013( ود ويش )2015ويبيل القيسي )

  اظر الخيالية اوضوح.نقل، و ؤية الم 
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 .إد اك العالقاب المكانية ايل األشكال، والفراغاب، وتقدير األحجام 

 .يعبر عل المواقف الري تحدث له، أو تواجهه االوصف أو الرسم مل الخيال 

 .يسرطيع ان يصف ادقة ووضوح الم اظر الخيالية 

 .يقد  المسافاب، ويفضل ألعاب الرصويب 

 ها الرسم والرشكيل الف ي.ري يما   فييفضل األنشطة ال 

 .يرسم أشكال او ما شااه ليعبر عل مهام واعمال ما 

 

وتعربر الباحثة ان اد اك العالقاب المكانية يعد مل االاعاد الضرو ية في الم اهج الد اسية اشكل 

عام، وفي م اهج الجغرافيا اشكل خاص، ويمكل ان يؤدي امرالك مها ة القد ة المكانية الى 

علمية مر وعة لدى الطلبة الليل يعرمدون على المواد الرعليمية القائمة على اسا  القد ة نراجاب 

المكانية، حيث تعربر مل اهم المها اب الري يجب تضمي ها في م هاج الجغرافيا واالرالي اكرسااها 

على  مل قبل الطلبة ويظهر ذلك واضحاً مل خالل اتقان الطلبة لمها اب مرعددة، ترمثل في القد ة

 اسرخدام الخرائط والصو ، والرسوم، وتفسير العالقاب ايل االشكال، وتحديد االماكل.

 

 

 التنور الجغرافي: )الثقافة الجغرافية( 5.1.2

 

كساب المرعلميل لعدد مل الخبراب إا الى إعداد مواطل صالح مل خالل يهدف تد يس الجغرافي

 .(1992والمها اب واطريقة وظيفية )االميل، 

 

ً لرد يبوتُ  ساهم في مساعدتهم على مها اب فكرية مر وعة تُ  الطلبة عد الجغرافيا مجاالً خصبا

مل اعض  الطلبةعلى فهم البيئة الطبيعية، والبيئة البشرية، وإد اك طبيعة الرفاعل اي هما، وتمكيل 

 .(2003المعلوماب والحقائق المرتبطة االمادة )حميدة، 

 

هداف المهمة لرد يس الجغرافيا، ومل أهم مها اب الرفكير الري عد الرفكير الجغرافي مل االويُ 

يجب ت ميرها مل خاللها، حيث يرضمل الرفكير الجغرافي العديد مل القد اب، مثل القد ة على عقد 

المقا ناب ايل األشياء واالفكا ، وقراءة وفهم الرسوم والجداول البيانية والخرائط، والقد ة على 

قواعد والرعميماب في مواقف جديدة، وتطوير وت مية الحس المكاني للعملياب الرفسير واسرخدام ال

 .(2005واألنماط لإلنسان واألماكل على السواء على كوكب اال ض )عبد الم عم، 

 

( الرفكير الجغرافي اأنه قد ة الرلميل على تحديد المعلوماب المراحة في 2000)عرف عامرويُ 

 سوف تراح له في المسرقبل.الوقه الحالي، والمعلوماب الري 

 

ً لر مية مها اب الرفكير مل خالل المالحظة، وتُ  مثل د اسة الموضوعاب الجغرافية مجاالً خصبا

والبحث، واد اك األسباب وال رائج، واسر راج أنوع الرفاعل ايل االنسان والبيئة الري يعيش فيها، 

 .(2000ومل  م ت مية الرفكير الجغرافي لدى الطلبة )عامر، 

 

حدد فيه هوية كل مجرمع اشري وال يمك  ا تصو  مجرمع اال عربر الثقافة هي المعيا  الري تُ وتُ 

 قافة، حيث تلعب الثقافة دو  هام في حياة االنسان، فهي تمي  الج س البشري عل غيرر وتؤكد 

 الصفة االنسانية فيه.
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عرف الثقافة أنها حيث يُ  Edward Tylorولعل مل أقدم الرعريفاب الثقافية تعريف ادوا د تايلو  

"الكل المركب اللي يشرمل على المعا ف والمعرقداب والف ون والقوانيل والعاداب الري يكرسبها 

االنسان ااعربا ر عضواً في المجرمع" ووضح الكثير مل العلماء أن الثقافة العلمية عبا ة عل 

شكالب والقضايا العلمية ومها اب القد  الم اسب مل المعا ف والمها اب واالتجاهاب نحو الم"

 "الرفكير العلمي الضرو ية والالزمة إلعداد الفرد للحياة اليومية والري تواجهه في ايئره ومجرمعه

 .(1998)الحمادي، 

 

ومل خالل الرعريف السااق يمكل ال ظر الى الثقافة الجغرافية مل خالل  ال ة مسروياب كما 

 (2004حددها سليمان )

حيث يكون لدى األفراد مخ ون معرفي، لك هم ال يسرطيعون االسرفادة  مي:المستوى االس -1

 مل هلا المخ ون في تفسير الظواهر الجغرافية.

يسرطيع االفراد في هلا المسروى اسرخدام المخ ون المعرفي الموجود  المستوى الوظيفي: -2

 لديهم في فهم وتفسير الظواهر الجغرافية المحيطة اهم.

يسرطيع االفراد فهم البيئة المعرفية لعلم الجغرافيا، واكرساب المها اب  المستوى االجرائي: -3

الجغرافية الري تمك هم مل اتخاذ القرا اب اليومية، واد اك العالقة ايل الجغرافيا وتطبيقاتها 

 والمجرمع.

 

وليس مل السهولة تعريف الثقافة الجغرافية، والسبب في ذلك قلة الد اساب الري تُع ى 

اب الغرب على تعريف واحد، وتبقى معرفة االنسان ااألماكل مل ، وعدم اتفاق كُر  االموضوع

ضع وحوله وقد ته على وضع المسمياب على الخريطة االكثر قبوالً ع د الجغرافييل، احيث ت

 .(2010اسماء الظواهر الجغرافية المخرلفة في أماك ها الصحيحة على الخريطة )حمدان، 

 

( ان مفهوم الوعي والمعرفة الجغرافية ي بع مل 2001)Torrens  ( و1992)  Marranويرى 

(  ك  2003)Keeling معرفة األماكل، اي معرفة توزيع الظاهراب الجغرافية المخرلفة، اما 

 .(2010على معرفة المسمياب في الثقافة الجغرافية )حمدان، 

 

المسمياب الطبيعية والبشرية وتحديد ويمكل تعريف الثقافة الجغرافية اجرائيا اأنها "القد ة على 

االماكل المخرلفة واالتجاهاب، ومعرفة الخرائط وقراءتها وفهمها مل اجل معرفة وتفسير 

 االحداث الجا ية الري تساعد على اعداد الفرد للحياة الري تواجهه.

 

ً مل أاعاد الثقافة الجغرافية، فالجغرافياأتعربر المعرفة الجغرافية اُعداً و قدم معا ف تُ  ساسيا

مل حيث د اسة  ،ومعلوماب عل البيئة الطبيعية مل خالل ت اولها مظاهر السطح والرضا يس

الجبال والهضاب والسهول، حيث تساعد هلر المعلوماب والمعا ف على اخريا  اماكل االقامة 

 .(2004)سليمان،  وا اء المساكل واخريا  اال اضي الري تصلح لل  اعة

 

 .ع ى والمضمون هو الر و  الجغرافيثقافة الجغرافية مفهوم اخر يحمل نفس المقاال مفهوم الويُ 

ويمثل الر و  األسا  في اعادة ا اء اهداف الرراية العلمية الري تهرم اركويل المواطل المر و  

 .(2000علمياً واللي يرعامل امسؤولية مع قضايا المجرمع والبيئة )زيرون، 

 

"فهم للحياة الري يعيشها ويحياها االنسان امخرلف تفاصيلها، فهو ( انه 2011وعرفره ال عيمي )

 ".حسب زمانه ومكانه اللي يعيش فيه احاجة دائمة للر و 
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( انه "المام الفرد اقد  كافي مل المعا ف والمها اب العلمية واالتجاهاب 2000وعرفه الغ ام )

ل المجرمع والبيئة وقد ة الفرد على االيمانية نحو طبيعة العلم والرك ولوجيا وا رهما على كل م

 ."توظيف هلا القد  في حل المشكالب الري تواجهه في حياته اليومية

 

( فهو "قد  معيل مل المعلوماب الجغرافية 2011أما الر و  الجغرافي كما يعرفه االوزاكي )

لمربادلة ايل العلم االساسية واالتجار نحوها، وعملياب العلم وفهم طبيعة هلا العلم واد اك العالقة ا

والقد ة على مما سة المها اب العلمية، ومها اب الرفكير العلمي واتخاذ  ،والرك ولوجيا والمجرمع

 ."القرا  السليم ع د الرعرض للمشكالب الجغرافية الري تواجه الفرد في البيئة والمجرمع

 

 المرتكزات األساسية للتنور الجغرافي: 1.5.1.2

 

 ( االرالي:2011المرتك اب االساسية للر و  الجغرافي حددها االوزاكي )يوجد مجموعة مل 

 .اط العلم االرك ولوجيا، و اط كليهما االمجرمع والبيئة  

  ت مية االتجاهاب العلمية الري تدعم البحث عل حقائق العلم، واالرالي االنخراط في انشطة

 الرفكير العلمي.

  مفاهيم العلم، مثل علوم الطبيعة واال ض والفضاء ت مية المعرفة العلمية وتطويرها، وفهم

وتطبيق هلر المعرفة في تفسير غيرها مل العلوم، والروسع فيها مع ما هو موجود مل 

 معا ف، والركامل فيما اي ها.

  

 

 (:2009كما حددها عيد ) أبعاد التنور 2.5.1.2

 .لملمفاهيم االساسية للعفهم ا -1

 حل المشكالب.فهم عملياب العلم واسرخدامها في  -2

 الرفاعل مع الكون اطريقة ترسم مع القيم العلمية. -3

 فهم العالقة ايل العلم والرك ولوجيا والمجرمع والبيئة. -4

 الرمكل مل مها اب العلم المخرلفة. -5

 

 (:2006كما حددها  شوان )عناصر التنور الجغرافي  3.5.1.2

 االلمام االمفاهيم الجغرافية. -1

 االجغرافية.الوعي االمشكالب المرعلقة  -2

 دو  السلوك االنساني في صيانة البيئة. -3

 االتجار االيجااي نحو د اسة الجغرافية. -4

 االتجار االيجااي نحو الدولة وموا دها الطبيعية. -5

 

 (1985كما حددها اللقاني )صفات الشخص المتنور جغرافياً )المثقف جغرافياً(  4.5.1.2

 والمفاهيم الجغرافية، والقد ة على تطبيقها.يكون لديه خلفية علمية قوية في الحقائق  -1

 يمرلك فهم واضح لطبيعة الجغرافيا. -2

 يمرلك اتجار ايجااي نحو الجغرافيا وتطبيقاتها في الحياة. -3

 يد ك قيمة الجغرافيا وتطبيقاتها في المجرمع، ومدى تأ يرها على المجرمع. -4

ومية الم اسبة مل خالل يكون ع در القد ة الالزمة لحل المشكالب واتخاذ القرا اب الي -5

 اسرخدام المها اب الجغرافية.
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 يمرلك قد ة على اتخاذ القرا اب الصحيحة تجار القضايا المرعلقة االمجرمع. -6

 فهم البيئة نريجة تعلم الجغرافيا. -7

 

ً يمكل  وعلى ذلك تعربر الجغرافيا على جانب كبير مل األهمية، فالثقافة الجغرافية لم تعد ترفا

االسرغ اء ع ها، ال تعربر األسا  في اعداد المواطل الصالح اللي يشا ك افاعلية في ايئره 

ومجرمعه، وتحقق الثقافة الجغرافية ذلك مل خالل ما تقدمه للفرد مل معا ف ومها اب الزمة 

السرفادة مل البيئة وحل مشكالتها، وكللك مل خالل ما تكسبه للفرد مل عاداب ذه ية تساعدر ل

على الرفكير اطريقة علمية سليمة في مواجهة ما يعررضه في ايئره ومجرمعه، مع عدم اغفال 

 الجوانب الوجدانية في اعداد الفرد المثقف جغرافياً، لما لهلا الجانب مل اهمية في ا اء الشخصية

 .(2004السوية )سليمان، 

 

وتؤكد اهداف الجغرافيا على أهمية الثقافة الجغرافية، الري تؤدي الى تكويل المواطل الصالح 

المؤمل ادو  وط ه الحضا ي، وت مي  وح الرعاون والمشا كة والرقدير والحب والوالء، حيث 

 .(1997قيفية )شلبي، قها اهدافا تثيعربر كثير مل االهداف الري تسعى الجغرافيا الى تحقي

 

ً يسهم في تكويل شخصية الطالب مل خالل ت ويدر  وترى الباحثة ان ت و  الطلبة جغرافيا

االمعا ف المهمة الري تكون قريبة مل حياته اليومية، مما يسهم في زيادة االنرماء لدى الطلبة 

سان وايل الطبيعة لبيئره الطبيعية واالجرماعية، مل خالل معرفة المشكالب ال اتجة ايل االن

  واالسهام في حلها.
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 الدراسات السابقة 2.2

 

مل خالل مراجعة األداياب والد اساب الري ترعلق اموضوع الد اسة، تم عرض الد اساب 

السااقة العراية واألج بية الري ت اوله موضوع اسرراتيجيري تسلق الهضبة، والم ظم المرقدم، 

ً لرسلسلها ال م ي مل والقد ة المكانية، والر و   الجغرافي، وقد عرضه هلر الد اساب وفقا

 األحدث الى األقدم،  م تالها تعقيب على تلك الد اساب.

 

 الدراسات المتعلقة باستراتيجية تسلق الهضبة: 1.2.2

 

فاعلية اسرراتيجية تسلق الهضبة في  الىلرعرف لد اسة هدفه  (2017نبي والخالد )اجرى 

تحصيل طالب الصف العاشر االعدادي مل ال اطقيل اغير اللغة العراية في مادة الضوااط 

الرراية  /اللغوية، واخرا  الباحثان اطريقة قصدية مد سة اعدادية مالطا في مديرية تراية دهوك

، وتم اخريا  عي ة  2017\2016الغراية، في مدا   اقليم كردسران العراق للس ة الد اسية 

ً للمجموعة الرجريبية، و)28( طالب، واواقع )52البحث المكونة مل ) ( طالباً 24( طالبا

للمجموعة الضااطة وتم اخريا هم االطريقة العشوائية، واعد الباحثان اداة الد اسة اخربا  

مرعدد، وأظهرب ( فقرة مل نوع اخريا  مل 30الرحصيل لمادة الضوااط اللغوية مكون مل )

ال رائج وجود فروق ذاب داللة احصائية ايل مروسطي تحصيل طالب المجموعريل الرجريبية 

 والضااطة، ولصالح المجموعة الرجريبية. 

 

د اسة هدفه الى الكشف عل أ ر اسرخدام اسرراتيجية تسلق الهضبة  (2015الجبوري )أجرى 

ثاني المروسط لمادة الرا ي  االسالمي امحافظة في اكرساب المفاهيم الرا يخية لدى طلبة الصف ال

( 40كركوك، واخرا  الباحث عي ة الد اسة االطريقة القصدية، حيث الغ عدد افراد الد اسة )

ً وطالبة موزعيل على مجموعريل، المجموعة الرجريبية وضمه ) ً تعلموا 20طالبا ( طالبا

لبة تعلموا االطريقة االعريادية، وأعد ( طالباً وطا20ااسرراتيجية الهضبة، وضااطة تكونه مل )

( فقرة وأظهرب نرائج 30الباحث أداة الد اسة اخربا  مل نوع اخريا  مل مرعدد مكون مل )

( ايل مجموعري α ≥ (0.05الد اسة وجود فروق ذاب داللة احصائية ع د مسروى الداللة 

جية تسلق الهضبة في الد اسة ولمصلحة المجموعة الرجريبية الري د سه ااسرخدام اسرراتي

 اكرساب المفاهيم الرا يخية.

 

اد اسة هدفه الى تعرف أ ر اسرراتيجية تسلق الهضبة في تحصيل  (2015) كرخيال هوقام

طالباب الصف الخامس األداي في مادة الرا ي  األو واي الحديث والمعاصر، واخرا ب الباحثة 

( طالبة 22( طالبة واواقع )44 انوية اد  الكبرى لرطبيق الرجراة، وحددب عي ة البحث ب )

( طالبة في 22وفق اسرراتيجية تسلق الهضبة، و) للمجموعة الرجريبية الري تد   على

المجموعة الضااطة الري تد   االطريقة االعريادية، وجرى االخريا  االطريقة العشوائية، 

ً لقيا  د جة تحصيل الطالباب في مادة الرا ي  االو واي  وأعدب الباحثة اخربا اً تحصيليا

ً ايل المجموعريل الرجريبية الحديث والمعاصر، وأظهرب ال رائج وجود فروق دالة  احصائيا

 والضااطة في مرغير الرحصيل الد اسي في مادة الرا ي  ولصالح المجموعة الرجريبية.

 

د اسة هدفه الى الكشف عل أ ر اسرخدام اسرراتيجيري الهضبة  (2015العموش )وأجرى 

واألسئلة الساارة في اكرساب طلبة الصف العاشر األساسي للمفاهيم الكيميائية ودافعيرهم نحو 
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الكيمياء، واخرا  الباحث عي ة الد اسة االطريقة القصدية، وتم اتباع الم هج شبه الرجريبي، حيث 

( طالباً مل طلبة الصف العاشر األساسي في مد سة المفرق األساسية 71الغ عدد افراد الد اسة )

األولى للب يل في مديرية تراية قصبة المفرق، موزعيل على  الث مجموعاب: المجموعة 

ً تعلموا 24( طالباً، والمجموعة الرجريبية الثانية وضمه )21الرجريبية األولى وضمه ) ( طالبا

( طالباً، تعلموا 26ئلة الساارة، والمجموعة الضااطة وضمه )ااسرراتيجية تسلق الهضبة واألس

االطريقة االعريادية، وأعد الباحث  الث أدواب هي: االخربا  الرحصيلي مل نوع اخريا  مل 

( فقرة، ومقيا  الدافعية نحو تعلم 20مرعدد يقيس الرحصيل في المفاهيم الكيميائية، مكون مل )

عليمية احسب ( فقرة مل نوع ليكرب خماسي الرد يج، والمادة الر20المفاهيم الكيميائية مكون مل )

أظهرب نرائج الد اسة وجود فروق ذاب داللة احصائية ايل مروسطاب ، اسرراتيجياب الرد يس

اداء مجموعاب الد اسة على االخربا  الرحصيلي تع ى السرراتيجية الرد يس)الهضبة، األسئلة 

الح المجموعة الرجريبية، كما اظهرب نرائج الد اسة وجود الساارة، الطريقة االعريادية( ولص

فروق ذاب داللة احصائية ايل مروسطاب أداء مجموعاب الد اسة على مقيا  الدافعية تع ى 

السرراتيجية الرد يس )الهضبة، األسئلة الساارة، الطريقة االعريادية( ولصالح المجموعاب 

فروق ذاب داللة احصائية ايل مروسطاب اداء  الرجريبية، وأظهرب نرائج الد اسة عدم وجود

مجموعاب الد اسة على االخربا  الرحصيلي تع ى السرراتيجية الرد يس )الهضبة، األسئلة 

الساارة(، كما اظهرب نرائج الد اسة وجود فروق ذاب داللة احصائية ايل مروسطاب أداء 

 يس )الهضبة، االسئلة الساارة( مجموعاب الد اسة على مقيا  الدافعية تع ى السرراتيجية الرد

 ولصالح المجموعة الرجريبية الري تم تد يسها ااسرخدام اسرراتيجية الهضبة.

 

الى معرفة أ ر اسرراتيجية تسلق الهضبة في اكرساب المفاهيم  (2015الجنديل )وهدفه د اسة 

( طالبة مل 85الجغرافية لدى طالباب الصف االول المروسط، وتكونه عي ة الد اسة مل )

ً على  طالباب الصف االول المروسط في مد سة مروسطة اغداد للب اب، وقد توزعل عشوائيا

ة تم تد يسها ااسرراتيجية تسلق الهضبة، ( طالب45مجموعريل، ضمه المجموعة الرجريبية )

( طالبة تم تد يسها االطريقة االعريادية، وأعدب الباحثة خطة 40وضمه المجموعة الضااطة )

تد يسية نموذجية لكل موضوع مل الموضوعاب المخرا ة للرجراة وحددب المفاهيم الرئيسية 

جود فروق ذو داللة احصائية ايل والفرعية المشمولة في مادة البحث، وأظهرب نرائج الد اسة و

مروسط د جاب اكرساب المفاهيم لدى الطالباب اللواتي د سل مادة الجغرافيا على وفق 

اسرراتيجية تسلق الهضبة وايل مروسط د جاب الطالباب اللواتي د سل المادة نفسها االطريقة 

 االعريادية

 

ام اسرراتيجية الهضبة في د اسة هدفه الى الكشف عل أ ر اسرخد (2014الزعبي )وأجرى 

تد يس وحدة الفقه االسالمي على تحصيل طالب الصف العاشر األساسي في قصبة المفرق، 

ً موزعيل على مجموعريل: المجموعة الرجريبية وضمه 44وتكونه عي ة الد اسة مل ) ( طالبا

ً تعلموا ااسرراتيجية الهضبة، وضااطة تكونه مل )22) ً تعلموا ا22( طالبا الطريقة ( طالبا

ً لقيا  د جة تحصيل الطالب في وحدة الفقه  االعريادية، واعد الباحث اخربا اً تحصيليا

االسالمي، وأظهرب نرائج الد اسة وجود فروق ذاب داللة احصائية ايل مجموعري الد اسة في 

د جة تحصيل الطالب في وحدة الفقه االسالمي، ولصالح المجموعة الرجريبية الري تعلمه 

 يجية الهضبة.ااسررات

 

الري هدفه الى الرعرف على ا ر اسرراتيجية تسلق الهضبة في  (2014الراوي )وفي د اسة  

اكرساب المفاهيم البالغية ع د طالباب الصف الخامس االداي واالحرفاظ اها، وتكونه عي ة 

ً على 58الد اسة مل ) ( طالبة مل طالباب الصف الخامس األداي، وقد توزعل عشوائيا

( طالبة، وأعد 29( طالبة، والمجموعة الضااطة )29ريل، ضمه المجموعة الرجريبية )مجموع
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الباحث الخطط الرد يسية للموضوعاب الداخلة ضمل الرجراة، وحدد المفاهيم الرئيسية والفرعية 

المشمولة في مادة البحث، ولقيا  مدى اكرساب طالباب مجموعري البحث للمفاهيم البالغية أعد 

( فقرة مل نوع اخريا  مل مرعدد، 51با  الكرساب المفاهيم البالغية تكون مل )الباحث اخر

( ايل α ≥ (0.05وأظهرب نرائج الد اسة وجود فروق ذاب داللة احصائية ع د مسروى الداللة 

طالباب مجموعري البحث ولمصلحة المجموعة الرجريبية الري د سه ااسرخدام اسرراتيجية تسلق 

الهضبة، في اخربا  اكرساب المفاهيم البالغية، وظهرب فروق ذاب داللة احصائية ع د مسروى 

( ايل طالباب مجموعري البحث ولمصلحة المجموعة الرجريبية الري د سه α ≥ (0.05الداللة 

 في االحرفاظ االمفاهيم البالغية.اسرراتيجية تسلق الهضبة، ااسرخدام 

 

اد اسة هدفه الى تعرف أ ر اسرراتيجية تسلق الهضبة في تحصيل  (2011المنشداوي )وقام 

( طالباً مل 52قواعد اللغة العراية ع د طالب الصف الرااع العلمي، وتكونه عي ية الد اسة مل )

وا عشوائياً على مجموعريل تضم ه المجموعة الرجريبية طالب الصف الرااع العلمي، وقد وزع

( طالباً، وتضم ه المجموعة الضااطة الري 26الري د سه ااسرخدام اسرراتيجية تسلق الهضبة )

( طالباً، واظهرب ال رائج وجود فرق ذو داللة احصائية ع د 26د سه االطريقة االعريادية )

مجموعري البحث ولمصلحة المجموعة  ( ايل تحصيل طالبα ≥ (0.05مسروى الداللة 

 الرجريبية الري د سه ااسرخدام اسرراتيجية تسلق الهضبة.

 

 الدراسات المتعلقة بالمنظم المتقدم: 2.2.2

 

د اسة هدفه للرعرف الى فاعلية اسرخدام اسرراتيجية الم ظماب المرقدمة  (2015اليحيى )أجرى 

في ت مية مها ة الفهم القرائي االلغة االنجلي ية لدى طالب الصف االول الثانوي، واسرخدم 

( طالباً قسموا على مجموعريل االطريقة 60الباحث الم هج الرجريبي، وتألفه عي ة الد اسة مل )

( طالباً تم تد يسهم ااسرخدام االسرراتيجية المقررحة 30ة الرجريبية وعددها )العشوائية، المجموع

ً تم تد يسهم االطريقة 30القائمة على الم ظماب المرقدمة، واالخرى ضااطة وعددها ) ( طالبا

االعريادية، وتم ا اء اداة الد اسة عبا ة عل اخربا  تحصيلي لقيا  مها اب الفهم القرائي، 

( ايل α ≥ (0.05لد اسة الى وجود فروق دالة احصائيا ع د مسروى الداللة واشا ب نرائج ا

المجموعريل الرجريبية والضااطة في القيا  البعدي في د جاب االخربا  الرحصيلي لصالح 

 المجموعة الرجريبية الري تم تد يسها ااسرخدام الم ظماب المرقدمة.

 

رخدام اسرراتيجية الم ظماب المرقدمة في اد اسة تهدف الى معرفة ا ر اس (2015فورة )وقام 

تد يس القواعد ال حوية على تحصيل طالباب الصف الثامل في المرحلة االساسية العليا امحافظة 

( طالبة مل 80غ ة، واسرخدم الباحث الم هج شبه الرجريبي حيث تكونه عي ة الد اسة مل )

(، 2014صل الد اسي الثاني مل عام )طالباب الصف الثامل امد سة المجدل االساسية للب اب للف

حيث تم اخريا  المد سة قصدياً وتم اخريا  الشعبريل اطريقة عشوائية، تم تعيل احدهما كمجموعة 

تجريبية لرد يس القواعد ال حوية مل خالل اسرراتيجياب الم ظماب المرقدمة، والمجموعة 

ة االطريقة االعريادية، وتم اعداد االخرى ضااطة لرد يس القواعد ال حوية ا فس الوحدة المخرا 

اداة الد اسة عبا ة عل اخربا  تشخيصي في القواعد ال حوية، واشا ب نرائج الد اسة الى وجود 

( ايل مروسطي د جاب تحصيل المجموعريل α ≥ (0.05فروق دالة احصائيا ع د مسروى الداللة 

وذلك لصالح المجموعة الرجريبية، الضااطة والرجريبية في الرطبيق البعدي لالخربا  الرحصيلي، 

( ايل مروسطي د جاب α ≥ (0.05والى وجود فروق دالة احصائيا ع د مسروى الداللة 

 المجموعة الرجريبية في الرطبيق القبلي والبعدي لالخربا  الرحصيلي، ولصالح الرطبيق البعدي.
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اد اسة تهدف الى معرفة ا ر  (Mallick & Amandeep, 2014)ماليك وامانديب وقام 

نموذج الم ظم المرقدم في الرد يس على الرحصيل االكاديمي لطالب المرحلة الثانوية في العلوم 

ً مل الصف الراسع مقسميل االرساوي الى 60االجرماعية، حيث اخرا  الباحث عي ة مل ) ( طالبا

داد الباحث، واشا ب نرائج مجموعريل تجريبية واخرى ضااطة، حيث تم اسرخدام اسربانة مل اع

الد اسة الى ان الطالب الليل تعلموا ااسرخدام نموذج الم ظم المرقدم حصلوا على د جاب اعلى 

 مل الطالب الليل د سوا ااسرخدام الطريقة الرقليدية في العلوم االجرماعية.

 

( في عالج اد اسة هدفه الى معرفة ا ر نموذج اوزوال )الم ظماب المرقدمة (2013عودة )قام 

الرصو اب الخطأ للمفاهيم الرياضية لدى طلبة الصف العاشر االساسي حيث تكونه عي ة 

ً وطالبة تم اخريا هم اطريقة قصدية وقد قسمه العي ة الى )106الد اسة مل ) ( شعب 4( طالبا

مجموعريل ضااطريل ومجموعريل تجريبيريل حسب الج س، وأعد الباحث ادواب الد اسة عبا ة 

ربا  تشخيصي لرحديد الرصو اب الخطأ في وحدة اله دسة الفراغية للصف العاشر عل اخ

االساسي، وصياغة المحروى وفق نموذج اوزوال، واوضحه نرائج الد اسة الى فاعلية 

الم ظماب المرقدمة في تحقيق الفهم الصحيح للمفاهيم الرياضية ع د الطلبة ااالضافة لعالج 

 ودة ع دهم.وتعديل الرصو اب الخطأ الموج

 

اد اسة هدفه للرعرف الى ا ر اسرخدام )أنموذجي جانييه واوزوال(  (2012ابراهيم )وقام 

الرعليمييل في تحصيل طلبة الصف الثاني الثانوي العلمي في مادة علم الحياء واال ض، ع د 

حث المسروياب المعرفية كافة، وع د مسروى الرلكر والفهم والرطبيق كل على حدة، اعرمد البا

الم هج الرجريبي، واخريرب عي ة الد اسة االطريقة القصدية مل طلبة الصف الثاني الثانوي 

( 60العلمي، حيث الغ عدد طلبة المجموعة الرجريبية األولى )الليل د سوا وفق أنموذج جانييه( )

ً وطالبة، والغ عدد طلبة المجموعة الرجريبية الثانية )الليل د سوا وفق أنموذج أو زوال( طالبا

ً وطالبة، واشا ب نرائج الد اسة الى وجود فروق ذاب داللة احصائية ع د مسروى 60) ( طالبا

( ايل تحصيل طلبة المجموعة الرجريبية االولى) الليل د سوا وفق أنموذج α ≥ (0.05داللة 

جانييه(، وتحصيل طلبة المجموعة الرجريبية الثانية )الليل د سوا وفق أنموذج اوزوال(، وع د 

المسروياب المعرفية كافة، ولصالح المجموعة الرجريبية الثانية، والى وجود فروق ذاب داللة 

( ايل تحصيل طلبة المجموعة الرجريبية االولى )الليل α ≥ (0.05الداللة احصائية ع د مسروى 

د سوا وفق أنموذج جانييه(، وتحصيل طلبة المجموعة الرجريبية الثانية )الليل د سوا وفق 

أنموذج اوزوال(، وع د كل مل مسروى الرلكر والفهم والرطبيق كل على حدة ولصالح المجموعة 

 الرجريبية الثانية.

 

اد اسة تهدف الى معرفة ا ر اسرخدام الم ظم المرقدم في تد يس مادة  (2012ة )ينالبطا وقام

البالغة على الرحصيل والرفكير االاداعي لدى طالب الصف االول الثانوي االداي ااال دن، حيث 

تم تطبيقها على شعبريل تم اخريا هما وتوزيعهما عشوائياً الى مجموعريل ضااطة وتجريبية تضم 

( طالباً، حيث اسرخدم اخربا  تحصيلي مل اعداد الباحث واخربا  تو انس 25جموعة )كل م

للرفكير االاداعي اعد تعديله وت قيحه، وقد اشا ب نريجة الد اسة الى تفوق المجموعة الرجريبية 

 الري د سه ااسرخدام الم ظم المرقدم في االخربا  الرحصيلي وكللك في اخربا  الرفكير االاداعي.

 

الري هدفه الى معرفة ا ر اسرخدام اسرراتيجيري العصف الله ي  (2012ابو مي )ا د اسة أم

والم ظم المرقدم في تد يس العلوم للمرفوقيل مل الصف السااع األساسي، في الرحصيل والرفكير 

( طالب مقسميل على  الث مجموعاب، االولى 52العلمي، حيث تم اخريا  عي ة الد اسة مل )

ً اسرخدم فيها اسلوب ال21) ً اسرخدم فيها 18م ظم المرقدم، والثانية تركون مل )( طالبا ( طالبا

ً اسرخدم معها 13اسلوب العصف الله ي، اي ما الغ عدد طالب المجموعة الضااطة ) ( طالبا
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االسلوب االعريادي للرد يس، حيث اسرخدم اخربا  تحصيلي واخربا  تفكير علمي مل اعداد 

د فروق ذاب داللة احصائية ع د مسروى الداللة الباحث وقد توصله هلر الد اسة الى انه يوج

0.05) ≤ α ايل مروسطاب د جاب الرفكير العلمي للطلبة المرفوقيل مل الصف السااع االساسي )

في مادة العلوم تع ى السرراتيجيري العصف الله ي والم ظم المرقدم مقا نة ااألسلوب الرقليدي، 

( ايل α ≥ (0.05لة احصائية ع د مسروى الداللة واشا ب ال رائج ايضا الى وجود فروق ذاب دال

مروسطاب د جاب تحصيل الطلبة المرفوقيل مل الصف السااع االساسي في مادة العلوم تع ى 

السرراتيجيري العصف الله ي والم ظم المرقدم مقا نة ااألسلوب الرقليدي، واشا ب ال رائج ايضا 

اتيجيري العصف الله ي والم ظم المرقدم في الى عدم وجود فروق ذاب داللة احصائية ايل اسرر

 الرفكير العلمي والرحصيل لدى الطلبة المرفوقيل مل الصف السااع االساسي. 

 

والري هدفه الى معرفة تأ ير الم ظماب المرقدمة في ( 2012وكاظم ) وعلي نصيفوفي د اسة 

حيث تم تطبيقها على عي ة تحصيل طالب الصف الرااع االداي في مادة اللغة العراية واسربقائها، 

ً ومجموعة 36( طالباً، مقسميل الي مجموعريل، مجموعة تجريبية )72مكونة مل ) ( طالبا

( طالباً، واسرخدم الباحثيل اخربا  تحصيلي مل اعدادهم، واشا ب نرائج الد اسة الى 36ضااطة )

 وجود فروق ذاب داللة احصائية في االخربا  الرحصيلي واخربا  االسربقاء.

 

د اسة هدفه الى الرعرف على ا ر ارنامج تد يبي ااسرخدام الرعلم  (2012المطيري )وأجرى 

( طالبا مقسميل على 61الب ائي في ت مية الفهم القرائي، حيث تم تطبيقها على عي ة مل )

ً ومجموعة ضااطة مكونة مل )30مجموعريل، تجريبية مكونة مل ) ( طالباً، حيث 31( طالبا

ئي و الث للرعرف القرائي مل اعداد الباحث كما اسرخدم اسرخدام الباحث اخربا يل للفهم القرا

اخربا  اللكاء غير اللغوي، ومقيا  الرقدير الشخصي لصعوااب القراءة، واشا ب نرائج الد اسة 

الى وجود فروق ذاب داللة احصائية ايل مروسطاب اداء المجموعة الرجريبية في جميع مها اب 

ا وجدب الد اسة فروق ذاب داللة احصائية ايل مروسطاب الفهم القرائي في االخربا  البعدي، كم

اداء المجموعريل في جميع مها اب الفهم القرائي في االخربا  البعدي ولصالح المجموعة 

 الرجريبية.

 

اد اسة اع وان )الرسوم المرحركة   ,Kovalik & Williams)2011)كوفاليك ووليم وقام 

ل تفاعل الطالب مع اسرخدام الرسوم المرحركة كم ظم والم ظماب المرقدمة( هدفه الى الرحقق م

مرقدم في الم اقشة عبر االنررنه في مادة تد   عبر االنررنه، حيث تم تطبيقها على عي ة مل 

( طالباً، وتم اسرخدام اسربانة لهلا الغرض مل اعداد الباحث نفسه، واشا ب نرائج هلر 15)

لرسوم المرحركة كانه هادفة ومحف ة، وساهمه في الد اسة الى ان تفاعل الطالب مع اسرخدام ا

فهم محروى المادة، وان الطالب فهموا الغرض مل هلر الرسوم وشعروا اعالقرها اموضوع 

 المادة.

 

د اسة هدفه للرعرف على ا ر اخرالف نمط الم ظم المرقدم )مكروب  (2011عبد الفتاح )واجرى 

ومسموع _ مكروب ومصو  ومسموع( المسرخدم في الوسائط المرعددة على ت مية مسروياب 

الرفكير اله دسي لدى نفس الطلبة في مد سري الروفيق االعدادية ا اب وام المؤم يل االعدادية 

دواب الد اسة مل خالل اخربا  الرفكير اله دسي في وحدة ا اب امحافظة الفيوم، اعد الباحث ا

 المساحاب المقر  للصف الثاني االعدادي، ومادة تعليمية وفق نموذج الم ظم المرقدم.

 

هدفه الى الرعرف على ا ر اسرخدام الم ظم المرقدم في تعلم  (2009الناجي )في د اسة اجراها 

عراية المرحدة، حيث طبق الباحث الد اسة على عي ة طالباب كلية الرراية في جامعة االما اب ال

( طالبة، 31( يمثلون المجموعة الرجريبية اي ما يمثل المجموعة الضااطة )31( طالبة، )62مل )
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تم اسرخدام اخربا  تحصيلي مل اعداد الباحث، وقد توصله هلر الد اسة الى انه يوجد فروق ذاب 

الري تم تد يسها ااسرخدام الم ظم المرقدم والمجموعة داللة احصائية ايل المجموعة الرجريبية 

الضااطة الري تم تد يسها االطرق االعريادية لصالح المجموعة الرجريبية في الرحصيل الفو ي 

 وكللك الرحصيل المؤجل.

 

الى الرعرف على مدى  (Shihusa & Keraro, 2009)شيهوزا وكيرارو وجاءب د اسة 

تأ ير اسرخدام الم ظماب المرقدمة على دافعية الطالب لرعلم علم االحياء، تم تطبيقها على عي ة 

ً مل طالب الصف الثالث الثانوي، حيث اسرخدم اسربانة لقيا  الدافعية 166مكونة مل ) ( طالبا

د سوا ااسرخدام  لدى الطالب مل اعداد الباحث، وتوصله الد اسة الى ان الطالب الليل

الم ظماب المرقدمة حصلوا على مسروى اعلى مل الدافعية مقا نة ا مالئهم الليل د سوا االطرق 

االعريادية، واشا ب ال رائج الى ان الطالب اللكو  حققوا مسروى اعلى مل الرحفي  اكثير مل 

 نظرائهم االناث.

 

خدام الم ظماب المرقدمة اد اسة هدفه الى الرعرف على ا ر اسر (2007حواس )وقامه 

وااللعاب الرعليمية في تد يس قواعد اللغة العراية وا رها على الرحصيل، والميل نحو المادة 

ً وطالبة مل الصف الساد ، 136واقاء الرعلم لديهم، اخرا ب الباحثة عي ة مكونة مل ) ( طالبا

ي القواعد ال حوية المقر ة، واسرخدمه اداة تحليل المحروى للمفاهيم ال حوية واخربا  الرحصيل ف

ومقيا  الميل نحو مادة القواعد ال حوية، واشا ب نرائج الد اسة الى وجود فروق دالة احصائياً 

ايل مروسطي د جاب المجموعة الرجريبية الري د سه ااسرخدام الم ظماب المرقدمة والمجموعة 

لرجريبية، والى وجود فروق الضااطة في الرطبيق البعدي الخربا  الرحصيل لصالح المجموعة ا

ً ايل مروسطي د جاب المجموعة الرجريبية الري اسرخدمه االلعاب الرعليمية  دالة احصائيا

 والمجموعة الضااطة في الرطبيق البعدي الخربا  الرحصيل لصالح المجموعة الرجريبية.

 

ئط المفاهيم د اسة للرعرف على ا ر اسرخدام الم ظماب المرقدمة وخرا (2006الشمري )جرى أو

على تحصيل طالب الصف الثاني الثانوي لبعض المفاهيم الفي يائية واالحرفاظ اها، حيث تألفه 

ً موزعيل على  الث مجموعاب، مجموعريل تجريبيريل هما 149عي ة الد اسة مل ) ( طالبا

مجموعة الم ظماب المرقدمة، ومجموعة خرائط المفاهيم والمجموعة الثالثة ضااطة، وأعد 

احث مجموعة مل الم ظماب المرقدمة، وخرائط المفاهيم، واخربا اً تحصيلياً، واشا ب ال رائج الب

ً في الرحصيل ايل المجموعاب الثالث ولصالح المجموعريل  الى وجود فروق دالة احصائيا

ً في االحرفاظ  الرجريبيريل مقاال االعريادية، كما دله ال رائج على وجود فروق دالة احصائيا

 يم الفي يائية ايل المجموعاب الثالث ولصالح المجموعريل الرجريبيريل مقاال االعريادية.االمفاه

 

الري هدفه الى معرفة ا ر اسرخدام ال موذج الرد يسي ألوزوال  (2005الكيالني ) وجاءب د اسة

وكل مل االسلوب المعرفي )مسرقل، معرمد( على المجال، ومسروى الرحصيل السااق )مرتفع، 

م خفض( في الرحصيل الفو ي والمؤجل في اله دسة ومها اب البرهان الرياضي لدى مروسط، 

ً مل طالب الصف 130طلبة المرحلة االساسية العليا في اال دن، والغه عي ة الد اسة ) ( طالبا

العاشر االساسي اخريرب اطريقة قصدية، تم توزيعها على مجموعريل احداهما تجريبية واالخرى 

ق الركافؤ اي هما مل حيث عدة مرغيراب، واسرخدمه فيها عدة أدواب، الصو ة ضااطة، وتم تحقي

المعراة الخربا  االشكال المرضم ة الجمعي، اخربا  تحصيلي في اله دسة، ااإلضافة الى ال موذج 

الرد يسي المسرخدم، ووحدة الم طق الرياضي لركون امثااة م ظم مرقدم، واشا ب نرائج الد اسة 

( ايل مروسطاب عالماب α ≥ (0.05ذاب داللة احصائية ع د مسروى  الى وجود فروق

المجموعريل الرجريبية والضااطة في كل مل الرحصيل الفو ي والمؤجل في اله دسة ومها اب 

 البرهان الرياضي ولصالح المجموعة الرجريبية.
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الري هدفه الى الرعرف على ا ر اسرخدام الم ظماب المرقدمة على  (2005بختيار )وفي د اسة 

الرحصيل الد اسي في مقر  الجغرافيا لدى تلميلاب الصف االول المروسط، واسرخدمه الباحثة 

( طالبة مل طالباب 50في د اسرها الم هج شبه الرجريبي، واخرا ب عي ة الد اسة المكونة مل )

( احدى المدا   المروسطة 36المروسطة السادسة والثال ون )الصف االول المروسط االمد سة 

الحكومية للب اب امدي ة مكة المكرمة االطريقة العشوائية، قسمه على مجموعريل، المجموعة 

( طالبة، وقامه الباحثة ارصميم اخربا  28( طالبة، والمجموعة الضااطة )22الرجريبية ضمه )

( سؤاالً في مسروى)الرلكر، الفهم، الرطبيق، 50) تحصيلي موضوعي ومقالي الغ عدد اسئلره

الرحليل( وللقيام اللك قامه الباحثة اإعداد جدول لألوزان ال سبية موضح فيه نسب االهداف 

ومجموعها لكل موضوع، وصياغة االهداف السلوكية المعرفية المراد قياسها في مسروى الرلكر، 

اسة الى عدم وجود فروق ذاب داللة احصائية ايل الفهم، الرطبيق، الرحليل، واشا ب نرائج الد 

مروسط اداء المجموعة الرجريبية الري د سه ااسرخدام طريقة الم ظماب المرقدمة وايل مروسط 

اداء المجموعة الضااطة الري د سه ااسرخدام الطريقة الرقليدية ع د مسروى الرلكر، والى وجود 

جموعة الرجريبية الري د سه ااسرخدام طريقة فروق ذاب داللة احصائية ايل مروسط اداء الم

الم ظماب المرقدمة وايل مروسط اداء المجموعة الضااطة الري د سه ااسرخدام الطريقة الرقليدية 

ع د مسروى الفهم، والى وجود فروق ذاب داللة احصائية ايل مروسط اداء المجموعة الرجريبية 

وايل مروسط اداء المجموعة الضااطة الري الري د سه ااسرخدام طريقة الم ظماب المرقدمة 

د سه ااسرخدام الطريقة الرقليدية ع د مسروى الرطبيق، والى وجود فروق ذاب داللة احصائية 

ايل مروسط اداء المجموعة الرجريبية الري د سه ااسرخدام طريقة الم ظماب المرقدمة وايل 

قة الرقليدية ع د مسروى الرحليل، مروسط اداء المجموعة الضااطة الري د سه ااسرخدام الطري

والى وجود فروق ذاب داللة احصائية ايل مروسط اداء المجموعة الرجريبية الري د سه 

ااسرخدام طريقة الم ظماب المرقدمة وايل مروسط اداء المجموعة الضااطة الري د سه ااسرخدام 

 حليل".الطريقة الرقليدية ع د مسروى الد جة الكلية "تلكر، فهم، تطبيق، ت

 

 الدراسات المتعلقة بالقدرة المكانية: 3.2.2

 

اد اسة هدفه مل الرحقق ومقا نة األداء في  (Chai & Ch, 2017شاو وشون هسي )قام 

الرصو  المكاني لطالب الصف الساد  االاردائي مل المدا   الحضرية والضواحي وال ائية في 

ً مل الصف الساد  مل مد سة محلية واحدة نائية  26، 25، 27تايوان، وشمله الد اسة  طالبا

ل تايوان، ومد سة هان الحضرية مل الضواحي في شمافي شرق تايوان، ومد سة محلية واحدة 

الصي ية في شمال تايوان، على الروالي، وكانه أداة الد اسة المسرخدمة اخربا  تقييم القد ة 

المكانية المسر د الى السي ا يوهاب، السركشاف القد اب المفاهيمية المكانية والعالقاب المحرملة 

حضري والريفي والعرقي والثقافي، ايل القد اب المكانية لألطفال في المدا   والر وع ال

وأظهرب نرائج الد اسة ما يلي: عدم مشا كة طالب الصف الساد  مل مد سة السكان 

األصلييل في الضواحي وال ائية أي فرق كبير في قد اتهم المكانية، اي ما ظهرب فروق لدى 

اكثير  طالب الصف الساد  مل مد سة هان الحضرية في المدن حيث ظهر أداء مكاني أفضل

ظهرب في المدا   المحلية الضواحي وال ائية، حيث اخرلف أداء الرصو  المكاني مل تلك الري 

 لطالب الساد  االاردائي في المدا   الحضرية والضواحي وال ائية في تايوان.

 

اهدف الرعرف الى أ ر ارنامج يسر د الى تسريع تعليم  (2017العشي )وفي د اسة أجرتها 

في   مية الرفكير اله دسي والقد ة المكانية لدى طلبة الصف الراسع األساسيالرياضياب في ت

ً وطالبة مل مد سريل 105، حيث تكونه عي ة الد اسة مل )محافظة  ام هللا والبيرة ( طالبا

انرظموا في أ اع شعب االمد سريل، في كل مد سة شعبران  لإلناثاحداهما لللكو  واألخرى 
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طريقة االعريادية( واألخرى تجريبية )د سه اطريقة تسريع تعليم احداهما ضااطة )د سه اال

الد اسة مل أداتيل، االولى اخربا  لقيا  مسروياب الرفكير  وابالرياضياب(، وتكونه ادا

اله دسي لدى طلبة الصف الراسع األساسي، أما االداة الثانية اخربا  لقيا  القد ة المكانية، 

ق دالة احصائيا في اسرجاااب طلبة الصف الراسع األساسي في وأظهرب نرائج الد اسة وجود فرو

اخربا  الرفكير اله دسي واخربا  القد ة المكانية تع ى الى الج س وعدم وجود فروق دالة 

الرفكير اله دسي واخربا  القد ة احصائياً في اسرجاااب طلبة الصف الساد  األساسي في اخربا  

 طريقة والج س.المكانية تع ى الى الرفاعل ايل ال

 

اد اسة هدفه الى تطوير وحدة د اسية في مادة الجغرافيا للصف السااع  (2014العبيدات )قام 

االساسي وفق م حى الرفكير الفراغي، وقيا  ا رها في ت مية القد ة المكانية لدى الطلبة 

ً وطالبة مل مد سري مليح 86واتجاهاتهم نحو تلك المادة، وتكونه عي ة الد اسة مل ) ( طالبا

ل االساسية للب يل الرااعريل لمديرية الرراية للواء ذيبان في اال دن، االساسية للب اب، واالسرقال

ووزعه عي ة الد اسة الى شعبريل تجريبيريل وشعبريل ضااطريل عشوائياً، واعد الباحث ادواب 

الد اسة وهي وحدة د اسية مطو ة وفق م حى الرفكير الفراغي، واخربا  القد ة المكانية، 

ب نرائج الد اسة وجود فروق ذاب داللة احصائية ع د مسروى الداللة ومقيا  االتجاهاب، واظهر

في مسروى القد ة المكانية واالتجاهاب لدى الطلبة، تع ى لطبيعة الوحدة الد اسية المطو ة، 

وتوصله الد اسة الى عدم وجود فروق ذاب داللة احصائية في مسروى القد ة المكانية لدى 

ة والضااطة تع ى لمرغير الج س، اي ما أظهرب ال رائج وجود الطلبة في المجموعريل الرجريبي

فروق ذاب داللة احصائية في مسروى القد ة المكانية لدى الطلبة في المجموعة الرجريبية تع ى 

ً ذاب داللة احصائية في مسروى  لمرغير الج س، ولصالح االناث، اي ما لم تظهر ال رائج فروقا

 فيا، تع ى لمرغير الج س.اتجاهاب الطلبة نحو مادة الجغرا

 

د اسة هدفه الى الرعرف على العالقة ايل القد ة المكانية  (2014الزغول والدبابي ) كما أجرى

مل جهة والرفكير االاداعي والرحصيل لدى طلبة جامعييل في تخصص اله دسة الرك ولوجية في 

ً وطالبة مل طلبة كلية الحجاوي لله دسة 400اال دن، تكونه عي ة الد اسة مل ) ( طالبا

( طالبة، واشا ب نرائج الد اسة الى 172طالباً و )( 228الرك ولوجية في جامعة اليرموك م هم )

وجود عالقة ذاب داللة احصائية ايل القد ة المكانية والرفكير االاداعي، واظهرب ال رائج كللك 

وجود عالقة ا تباطية ايجااية ذاب داللة احصائية ايل القد ة المكانية والرحصيل، واي ه ال رائج 

 ة في القد ة المكانية تع ى للج س ولصالح االناث.كللك وجود فروق ذاب داللة احصائي

 

هدفه الى معرفة ا ر ارنامج تعليمي قائم على اسرخدام جوجل  (2013الشراري )اما د اسة 

ايرث في ت مية القد اب المكانية والرحصيل في الجغرافيا لدى طالب االول الثانوي واتجاهاتهم 

ً مل طالب الصف 53عي ة الد اسة مل ) نحوها في المملكة العراية السعودية، وتألفه ( طالبا

االول الثانوي مل مد سة الملك فيصل الثانوية الرااعة إلدا ة الرراية والرعليم في محافظة 

القرياب، تم اخريا هم االطريقة القصدية، وتم تقسيمهم الى شعبريل، االولى كمجموعة ضااطة 

ريبية د سه وفق البرنامج الرعليمي القائم على د سه االطريقة االعريادية، والثانية كمجموعة تج

اسرخدام جوجل ايرث، وأعد الباحث ادواب الد اسة وهي مقيا  القد اب المكانية، واخربا  

الرحصيل في الجغرافيا، والبرنامج الرعليمي القائم على اسرخدام ارنامج جوجل ايرث، واظهرب 

أل ر اسرراتيجية الرد يس في مقيا   نرائج الد اسة وجود فروق ذاب داللة احصائية تع ى

القد اب المكانية، وكانه الفروق لصالح المجموعة الرجريبية، ووجود فروق ذاب داللة احصائية 

تع ى أل ر اسرراتيجية الرد يس في مقيا  االتجاهاب نحو الجغرافيا، وكانه الفروق لصالح 

ذاب داللة احصائية تع ى أل ر المجموعة الرجريبية، كما اظهرب نرائج الد اسة وجود فروق 
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اسرراتيجية الرد يس على االخربا  الرحصيلي في الجغرافيا، وكانه الفروق لصالح المجموعة 

 الرجريبية.

 

اد اسة هدفه الى كشف ا ر ارنامج تعليمي قائم على ارمجية الرسم  (2013الجياوي )وقام 

طلبة الصف الراسع االساسي في  ( في الرحصيل اله دسي والقد ة المكانية لدىGSPاله دسي )

اال دن، واسرخدم الباحث الم هج شبه الرجريبي لمجموعريل )ضااطة و تجريبية(، وتم اخريا  

افراد الد اسة مل ايل طالباب مد سة القيس االساسية للب اب اطريقة قصدية، وتم اخريا  

لبرنامج القائم على ارمجية ( طالبة طبق عليها ا14الشعبريل عشوائياً، االولى تجريبية وعددها )

( طالبة طبقه عليها طريقة الرد يس 14(، والثانية ضااطة وعددها )GSP)الرسم اله دسي 

االعريادية، واسرخدمه الد اسة  ال ة ادواب هي البرنامج القائم على ارمجية الرسم اله دسي 

(GSPواخربا  الرحصيل اله دسي، ومقيا  القد ة المكانية، واظهرب نرا ،) ئج الد اسة وجود

( في الرحصيل اله دسي يع ى الى α ≥ (0.05فرق ذو داللة احصائية ع د مسروى الداللة 

(، كما اظهرب ال رائج وجود فرق دال GSPالبرنامج القائم على ارمجية الرسم اله دسي )

ً ع د مسروى الداللة  على ( في القد ة المكانية يع ى الى البرنامج القائم α ≥ (0.05احصائيا

 (.GSPارمجية الرسم اله دسي )

 

اهدف ت مية الحس المكاني لدى طالباب المرحلة االساسية، مل  (2012العطار )وجاءب د اسة 

خالل اسرخدام نموذج مقررح لرد يس اله دسة قائم على الرعلم ال شط اغية ت مية الرفكير البصري 

ل طالباب الصف السااع االساسي ( طالبة م70والحس المكاني، وقد تكونه عي ة الد اسة مل )

االمد سة االساسية القديمة للب اب اإدا ة كفر الشي  الرعليمية، وضعل في مجموعريل تجريبية 

وضااطة، واظهرب نرائج الد اسة فاعلية المدخل المسرخدم في ت مية الحس المكاني، ولكل مها ة 

 ير البصري.مل مها اته الفرعية على حدة واحجم ا ر كبير اال سبة للرفك

 

الى الرعرف الى ااعاد القد ة المكانية لدى طالب الصف السااع  (2011السيد )وهدفه د اسة 

االساسي في مادة الد اساب االجرماعية، في احدى مدا   محافظة دمياط في مصر، وقد اتبع 

الباحث الم هج الوصفي لرحديد ووصف القد ة المكانية، والم هج الرجريبي لرجريب ادواب 

ً للمجموعريل الرجريبية والضااطة، وتد يس  ً قبليا الد اسة، وتم تطبيق ادواب الد اسة تطبيقا

الوحدة المقررحة لطالب المجموعة الرجريبية، ومل  م تطبيق ادواب الد اسة تطبيقا اعدياً، 

واظهرب نرائج الد اسة وجود فروق ذاب داللة احصائية في القد ة المكانية تع ى للوحدة 

 ية المطو ة.الد اس

 

د اسة اع وان "جوجل ايرث في جغرافيا المد سة  (Westgard, 2010ويستجارد )واجرى 

المروسطة: ا رها على المعرفة الفراغية وفهم الطلبة للموقع الجغرافي"، وهدفه الد اسة الى 

معرفة تحصيل طلبة الصف الثامل االساسي في مادة الجغرافيا، ومدى فهم الطلبة للحس المكاني، 

(، 40يل احداهما تجريبية عدد افرادها )وذلك مل خالل تطبيق م هج تجريبي على مجموعر

د سه وحدة الموقع الجغرافي اثال ية االاعاد، ااالسرعانة ابرنامج جوجل ايرث، ود سه 

( الوحدة نفسها اث ائية االاعاد مل خالل عروض 44المجموعة االخرى الضااطة وعدد افرادها )

رجريبية قد تفوقوا على نظرائهم في او اوي ه، وقد اشا ب ال رائج الى ان الطلبة في المجموعة ال

المجموعة الضااطة، مما يع ي أن د اسة الجغرافيا ابرنامج جوجل ايرث ت ود الطلبة افهم اعمق 

 للمفاهيم الجغرافية المرعلقة االمكان.

 

هدفه الى الرعرف على اهمية اسرخدام الرك ولوجيا  (Robert, 2008روبرت )أما د اسة 

ساب االجرماعية اصفة عامة والجغرافيا اصفة خاصة، وا ر ذلك على الحديثة في م اهج الد ا
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مها اب الرفكير المكاني، وقام الباحث ااعداد ارنامج يرضمل مجموعة مل االنشطة القائمة على 

(، وتم تطبيق اخربا  للرفكير المكاني على عي ة مل طالب GISنظم المعلوماب الجغرافية )

(K12 واشا ب ال رائج الى ان ،) اسرخدام نظم المعلوماب الجغرافية في م اهج الجغرافيا يؤ ر

 واشكل كبير على ت مية مها اب الرفكير المكاني.

 

د اسة هدفه الى اسرقصاء ا ر الرعلم المحوسب لباب اله دسة  (2008الزهراني )واجرى 

واة الرعليمية الفراغية في ت مية القد ة المكانية لدى طالب الصف الثالث الثانوي في محافظة المخ

االمملكة العراية السعودية، ولرحقيق هلا الهدف اعد الباحث اخربا  للقد ة المكانية معرمدا على 

( طالب االمجموعة الرجريبية، 46( طالب، )88االدب السااق، وتم تطبيقه على عي ة مكونة مل )

رائج الد اسة ( طالب االمجموعة الضااطة مل طالب الصف الثالث الثانوي، واظهرب ن42و )

(، ايل المجموعة الضااطة α ≥ (0.05وجود فروق ذاب داللة احصائية ع د مسروى الداللة 

والمجموعة الرجريبية في كل مل الروجيه المكاني، وا اء االشكال المجسمة وفردها، والرصو  

 المكاني، وفي اخربا  القد ة المكانية ككل، ولصالح المجموعة الرجريبية.

 

، للرعرف على ا ر مرغيراب الج س، والعمر، والمعدل الرراكمي، (2008ريان )وجاءب د اسة 

والرفاعل اي هما في القد ة المكانية لدى طلبة جامعة القد  المفروحة في تخصص الرراية 

االاردائية، ولرحقيق هلا الهدف اسرخدم الباحث اخربا  )تيرس وهرزمان(، تم ترجمره الى العراية، 

( طالباً وطالبة اخريروا اطريقة العي ة الطبقية مل طلبة جامعة 132اخريا  عي ة الد اسة مل )وتم 

القد  المفروحة، في تخصص الرراية االاردائية مسروى الس ة الرااعة، في م طقة الخليل 

الرعليمية، واتبع الباحث الم هج الوصفي، واظهرب ال رائج وجود فروق ذاب داللة احصائية ع د 

ً لمرغير الج س، لصالح اللكو ، وحسب مرغير المعدل مسر وى الداللة في القد ة المكانية تبعا

ً لمرغيراب  الرراكمي، ولصالح فئة المعدل المرتفع، في حيل لم تكل للفروق داللة احصائية تبعا

 العمر، والرفاعل ايل مرغيراب الد اسة.

 

اد اسة هدفه الى  (Quaiser, Phol & Lehman, 2007كايسر فول وليمان )قامه 

الرعرف على الفروق الج سية في االداء على اخربا اب القد ة الفراغية وعالقرها االخبرة 

ً وطالبة مل تخصصاب اآلداب 183واالتجاهاب نحو الرحصيل، طبقه الد اسة على ) ( طالبا

( Vandenbergوالعلوم االنسانية والرياضياب والحاسوب، وقد تعرضوا الخربا  فاندنبراغ )

للردوير العقلي وهو اخربا  يقيس القد ة الفراغية، واشا ب نرائج الد اسة ان االداء على اخربا  

الردوير العقلي تأ ر االرخصص االكاديمي والج س، لكل حجم اال ر للج س اخرلف حسب المرغير 

اال ر اقل فقد كان اال ر اكبر لدى الطالب اللكو  مل تخصص اآلداب والعلوم االنسانية، وكان 

ً ايل  ً داالً احصائيا لدى الطلبة المرخصصيل االحاسوب، واظهرب ال رائج ايضا ان ه اك ا تباطا

 االداء على اخربا  الردوير العقلي والخبرة االحاسوب اال سبة لإلناث فقط.

 

اهدف الرعرف الى فاعلية تعلم نظم المعلوماب الجغرافية في  (Lee, 2005لي )وجاءب د اسة 

المكانية، وتم تصميم ارنامج قائم على نظم المعلوماب الجغرافية، وتم تطبيق الد اسة على  القد ة

عي ة مل طالب جامعة تكسا ، وقد اشرمله ادواب الد اسة على اخربا  القد ة المكانية واخربا  

خاص ا ظم المعلوماب الجغرافية، وقد اشا ب ال رائج الى ان اكرساب الطالب لمها اب نظم 

 وماب الجغرافية له ا ر كبير في ت مية القد ة المكانية.المعل

 

اد اسة هدفه الى اسرقصاء ا ر اسرخدام الصو  واالشكال الروضيحية في  (2003عرفة )وقام 

الد اساب االجرماعية، لر مية عملياب الرفكير لدى طلبة الصف الرااع والخامس االاردائي، 

ة مل مجموعريل تجريبيريل، واحدة مل الصف الرااع وميولهم نحو المادة، وتكونه عي ة الد اس
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واالخرى مل الصف الخامس، ومجموعريل ضااطريل، واحدة مل الصف الرااع واالخرى مل 

الصف الخامس في مصر، ود سه المجموعران الضااطران االطريقة االعريادية، وقام الباحث 

هرب ال رائج وجود فروق ذاب ارطبيق االخربا اب قبليا واعديا على مجموعاب الد اسة، واظ

(، في اخربا  عملياب الرفكير، لصالح المجموعريل α ≥ (0.05داللة احصائية ع د مسروى الداللة 

 الرجريبيريل.

 

د اسة اهدف تصميم ارنامج مقررح في الد اساب االجرماعية لر مية  (2003مجدي )واجرى 

مها اب الخرائط والقد ة المكانية لدى طلبة المرحلة االساسية في مصر، حيث قام الباحث اب اء 

ارنامج مقررح على اسا  الراط ايل مها اب الخرائط واخربا  القد ة المكانية، وقام الباحث 

كانية واخربا  لقيا  مها اب الخرائط، وتم اخريا  عي ة الد اسة مل اإعداد اخربا  للقد ة الم

طالب الصف السااع االساسي، وتم تقسيمهم الى مجموعريل ضااطة وتجريبية، وتم تطبيق 

ادواب الد اسة اعد ان د سه المجموعة الرجريبية احدى وحداب البرنامج المقررح، واشا ب 

ا اب الخرائط، والقد ة المكانية في الد اساب االجرماعية نرائج الد اسة الى وجود عالقة ايل مه

لدى طلبة المرحلة االساسية، وان تد يس مها اب الخرائط تساعد على ت مية ااعاد القد ة 

 المكانية.

 

د اسة هدفه الى الرعرف على كيفية  (Carole & Reginald, 1994كارول وريجنالد )وقام 

للقد ة المكانية الالزمة لد اسة الجغرافيا، مل خالل  اكساب معلمي الجغرافيا مل الج سيل

المقا نة ايل الج سيل في تحديد القد ة المكانية االساسية الالزمة للرفوق في العلوم االجرماعية 

والرخصصاب االنسانية، واكدب الد اسة على قد ة معلمي الجغرافيا على مساعدة الطالب، 

كانية، والد اسة توصله الى اساليب ت مية القد ة المكانية لرطوير معا فهم لفهم افضل للقد ة الم

مل خالل المواقف الرعليمية الصفية مل مثل المعا ض العلمية، واسرخدام الرسوم الروضيحية 

 المكانية في العالم الحقيقي.

 

 الدراسات المتعلقة بالتنور الجغرافي )الثقافة الجغرافية(: 4.2.2

 

د اسة هدفه الى معرفة ا ر تد يس الجغرافيا ااسرخدام الخرائط  (2016الحصري )أجرى 

االلكررونية على الرحصيل وت مية اعض مها اب الرفكير الجغرافي لدى طالب الصف الثاني 

ً مل طالب الصف الثاني االعدادي االمد سة 72االعدادي، وتكونه عي ة الد اسة مل ) ( طالبا

( طالباً 35وم، تم تقسيمهم الى مجموعريل: تجريبية مؤلفة مل )االعدادية القديمة للب يل اشبيل الك

( طالباً، وقام الباحث اإعداد اخربا  تحصيلي في محروى الوحدة ع د 37وضااطة مؤلفة مل )

مسروى )الرلكر، الفهم، الرطبيق، الرحليل، الرقويم(، واخربا  الرفكير الجغرافي في ا اع مها اب 

معلوماب الجغرافية، مها ة اسرقصاء المعلوماب الجغرافية، مها ة اساسية هي: )مها ة تحليل ال

ت ظيم وترتيب المعلوماب الجغرافية، مها ة االسر راج والر بؤ(، واظهرب ال رائج وجود فرق دال 

ايل مروسطي د جاب طالب المجموعة الرجريبية والمجموعة الضااطة في االخربا  الرحصيلي 

ربا  ككل لصالح المجموعة الرجريبية في الرطبيق البعدي، في كل مسروى على حدة وفي االخ

 وكللك في اخربا  مها اب الرفكير الجغرافي في كل مها ة على حدة وفي االخربا  ككل.

 

اد اسة هدفه الى الرعرف على مسروى الوعي البيئي لدى طلبة جامعة  (2016يابس )قامه 

جغرافية فلسطيل، واخرا ب الباحثة عي ة القد  تخصص العلوم االجرماعية وعالقره ار و هم ا

ً والمكونة مل ) ً وطالبة، واسرخدمه الم هج الوصفي اال تباطي 108الد اسة عشوائيا ( طالبا

لقيا  مسروى الوعي البيئي لدى افراد عي ة الد اسة وعالقره ار و هم اجغرافية فلسطيل، اعدب 

البيئي، واالخربا  لقيا  الر و   الباحثة ادواب الد اسة عبا ة عل اسربيان لقيا  الوعي
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الجغرافي، واظهرب ال رائج وجود فروق في مسروى الوعي البيئي لدى طلبة تخصص العلوم 

االجرماعية في جامعة القد  تع ى لمرغير الج س، ولصالح االناث، والى وجود فروق في 

 ى لمرغير مسروى الوعي البيئي لدى طلبة تخصص العلوم االجرماعية في جامعة القد  تع

الرخصص، ولصالح طلبة تخصص الجغرافيا مقاال طلبة تخصص الرا ي ، والى عدم وجود 

ً في مسروى الوعي البيئي لدى طلبة تخصص العلوم االجرماعية في جامعة  فروق دالة احصائيا

القد  تع ى لمرغيراب المسروى الد اسي والمعدل الجامعي، كللك اظهرب ال رائج عدم وجود 

لر و  اجغرافية فلسطيل لدى طلبة العلوم االجرماعية في جامعة القد  تع ى فروق في ا

للمرغيراب )الج س، المسروى الد اسي(، ووجود فروق في الر و  اجغرافية فلسطيل لدى طلبة 

العلوم االجرماعية في جامعة القد  تع ى لمرغير الرخصص، ولصالح طلبة تخصص الجغرافيا 

وكللك وجود فروق دالة احصائياً في الر و  اجغرافية فلسطيل لدى مقاال طلبة تخصص الرا ي ، 

طلبة العلوم االجرماعية في جامعة القد  تع ى لمرغير المعدل الجامعي، لصالح الطلبة الليل 

ً ايل  معدلهم الجامعي مرتفع، وكللك اظهرب ال رائج عدم وجود عالقة ا تباطية دالة احصائيا

طلبة تخصص العلوم االجرماعية في جامعة ى اجغرافية فلسطيل لديئي والر و  مسروى الوعي الب

 القد .

 

 (Anyanwu, Grange & Beets, 2015انيانو وجرانج وبيتس )وفي د اسة أجراها 

هدفه للرعرف على فهم مسروياب معلمي الجغرافيا في المدا   الثانوية حول علم تغيير الم اخ 

( معلم، وكانه أداة الد اسة اسربانة اعدب 194في ج وب افريقيا، وتكونه عي ة الد اسة مل )

للرعرف على مدى ت و  معلمي الجغرافيا في ويسررن كاب في ج وب افريقيا لعلم الم اخ، 

نرائج الد اسة أن غالبية معلمي الجغرافيا لديهم مسروياب عالية مل الر و  في علم واظهرب 

 الم اخ. 

 

( في تحصيل SQ3Rاد اسة للرعرف على ا ر اسرعمال اسرراتيجية ) (2014هادي )قامه 

( هي طريقة SQ3Rو اسرراتيجية ) طالباب الصف الخامس االداي في مادة الجغرافية الطبيعية،

تساعد على المشا كة الجدية للطلبة وهي اخرصا  للحروف االولى مل الكلماب االتية: يمكل أن 

(، المراجعة Recite(، الرسميع )Read(، القراءة )Question(، السؤال )Surveyالمسح )

(Review ،) واخرا ب الباحثة لرطبيق د اسرها اعدادية الحو اء للب اب الرااعة لمديرية تراية

لشعبريل الضااطة الري تد   االطريقة االعريادية، والرجريبية الري تد   ااال، واخريرب ا

( عشوائياً، واسرعمله الباحثة أداة قيا  هي )االخربا  الرحصيلي( SQ3Rااسرعمال اسرراتيجية)

لكال المجموعريل لقيا  الرغير الحاصل في مسروى تحصيل الطالباب في مادة الجغرافية 

ً تد يسية لرد يس مادة الجغرافية الطبيعية على وفق الطبيعية، واعدب الباحثة  خططا

ً يرألف مل SQ3Rاسرراتيجية) ً اعديا ( للمجموعة الرجريبية، وصممه الباحثة اخربا اً موضوعيا

( فقراب مل نوع االسئلة المقالية، 10( فقرة مل نوع االخريا  مل مرعدد، و)40( فقرة، )50)

( α ≥ (0.05ذاب داللة احصائية ع د مسروى الداللة  واشا ب نرائج الد اسة الى وجود فروق

 لصالح طالباب المجموعة الرجريبية.

 

هدفه فيها الى الرعرف على الر و  الجغرافي حول  (2013شكارنة )وفي د اسة اجرتها 

( لدى طلبة تخصص الجغرافيا في جامعري GISاسرخدام ارنامج نظم المعلوماب الجغرافية )

( طالباً وطالبة، وتوزعه عي ة الد اسة احيث 136ايرزيه والخليل، وتكونه عي ة الد اسة مل )

( طالباً وطالبة 65% و)26( طالباً وطالبة مل قسم الجغرافيا في جامعة الخليل ا سبة 71شمله )

خدمه الباحثة اداة اخربا  الر و  %، واسر43مل قسم الجغرافيا في جامعة ايرزيه ا سبة 

(، حيث اشرمل القسم االول اياناب تعريفية عل الطالب GIS)الجغرافي لدى طلبة الجغرافيا في 

( فقرة، والقسم 21)الج س، والس ة الد اسية(، والقسم الثاني فقراب اخريا  مل مرعدد الغه )
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قاالة للرأكد مل المعلوماب الري ( فقراب، واجرب الباحثة م6الثالث فقراب صح او خطأ الغه )

حصله عليها مل خالل االداة االولى، واشا ب نرائج الد اسة ان الر و  في مجال نظم 

ً مل حيث معرفة اسرخدام البرنامج في المجاالب GIS)المعلوماب الجغرافية  (، كان عاليا

جاءب اد جة مردنية في الجغرافية المخرلفة، في حيل اسرخدام البرنامج وتطبيقاته مل قبل الطلبة 

كلرا الجامعريل، كما اظهرب نرائج الد اسة ان طلبة جامعري الخليل وايرزيه يمرلكون معرفة 

( مل حيث اسرخدامه في مجال الجغرافيا سواء في جغرافية GIS)عامة وجيدة حول ارنامج 

يفرقدون  السكان او الخدماب او اسرخداماب اال اضي وغيرها في مجاالب الجغرافية، ولك هم

( ومكوناته وكيفية اسرخدامه مل اجل الحصول على الخرائط وغيرها GIS)طريقة عمل ارنامج 

مل المعلوماب الالزمة في مجاالب الجغرافية المخرلفة، وتوصله ايضا انه ال يوجد فروق ذاب 

ما داللة احصائية لدى طلبة قسم الجغرافية في جامعري الخليل وايرزيه تع ى لمرغير الج س، ا

مرغيراب الد اسة فلم تسجل فروق لدى طلبة جامعة ايرزيه، وسجله فروق لصالح طلبة الس ة 

 الرااعة لجامعة الخليل.

 

هدفه للرعرف على ا ر توظيف السبو ة اللكية في تد يس  (2013أبو حمادة )اما د اسة 

الصف الراسع في الجغرافيا على ت مية المفاهيم الجغرافية ومها ة اسرخدام الخرائط لدى طالب 

محافظة غ ة، واخرا ب الباحثة عي ة الد اسة مل مد سة ذكو  غ ة الجديدة االعدادية في 

ً ضمل المجموعة 31( طالباً، اواقع )63محافظة غ ة، حيث الغ عدد افراد العي ة ) ( طالبا

ا فسها  ( طالباً ضمل المجموعة الضااطة، وقامه الباحثة اإعداد ادواب الد اسة32الرجريبية، و)

وهي اداة تحليل المحروى، واخربا  المفاهيم الجغرافية، واخربا  مها ة اسرخدام الخرائط، 

ً ع د مسروى الداللة ( ايل مروسطاب α ≥ (0.05واظهرب ال رائج وجود فروق دالة احصائيا

د جاب المجموعة الرجريبية ومروسط د جاب المجموعة الضااطة على القيا  البعدي للمفاهيم 

ً ع د مسروى الداللة الجغ رافية ولمها اب اسرخدام الخرائط، والى وجود فروق دالة احصائيا

0.05) ≤ α ايل مروسطي د جاب طالب المجموعة الرجريبية على القياسيل القبلي والبعدي )

للمفاهيم الجغرافية ولمها اب اسرخدام الخرائط، والى وجود ا ر للرد يس ااسرخدام السبو ة 

 مفاهيم الجغرافية وعلى مها اب اسرخدام الخرائط لدى طالب المجموعة الرجريبية.اللكية على ال

 

اهدف اسرقصاء ا ر اسرخدام اعض مها اب الخرائط الجغرافية  (2013دراسة جواد )وجاءب 

اية االساسية قسم الجغرافيا في الجامعة المسر صرية في اغداد، في الرحصيل لدى طلبة كلية الرر

( طالبا 29( طالبا وطالبو قسموا في مجموعريل، تجريبية عدد طالاها )57والغه عي ة الد اسة )

وطالبة، تد   مادة الخرائط الجغرافية على وفق المها اب الجغرافية في اسرخدام الخرائط 

وطالبة، تد   المادة نفسها على وفق الطريقة االعريادية، ( طالبا 28وضااطة عدد طالاها )

( 20واعدب الباحثة اخربا  لمها اب الخرائط الجغرافية مل نوع اخريا  مل مرعدد مكون مل )

( α ≥ (0.05فقرة، واشا ب نرائج الد اسة الى وجود فروق دالة احصائيا ع د مسروى الداللة 

الري تد   الجغرافية ااسرخدام اعض مها اب  سم  ايل مروسطاب د جاب المجموعة الرجريبية

الخرائط وايل المجموعة الضااطة الري تد   الجغرافية ااسرخدام الطريقة االعريادية ولصالح 

 المجموعة الرجريبية.

 

اد اسة تهدف الى معرفة ا ر نظم المعلوماب الجغرافية على  (Tesar, 2011تيسار )وقام 

الرا يخي، والرعرف على ا ر جوجل ايرث كأداة فعالة لرحسيل المعرفة الجغرافية والرقمص 

المعرفة الجغرافية والرقمص الرا يخي لثال ة شعب للصف السااع االساسي في اوهايو، كما قيمه 

الد اسة آ اء المعلميل واتجاهاب الطلبة نحو اسرخدام ارنامج جوجل ايرث، والغ عدد افراد 

واتبع الباحث م هجاً تجريبياً اقياسيل قبلي واعدي، واظهرب  ( طالباً مع معلميهم،143الد اسة )

ً في اتجاهاتهم  ً ملحوظا نرائج الرجراة ا تفاع في تحصيل الطلبة في مادة الجغرافيا، وتحس ا
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نحوها، كما أفادب ال رائج اأن المعلميل يرون ان جوجل ايرث مفيد في تعليم الجغرافيا للطلبة 

 لألحداث واالفراد. ويسهل عملية الرقمص الرا يخي

 

الى الرعرف على مسروى الثقافة اجغرافية فلسطيل الطبيعية ع د  (2010حمدان )وهدفه د اسة 

، والى معرفة  2009\2008طلبة كليري اآلداب والرراية االجامعة االسالمية اغ ة للعام الد اسة 

ا ر مرغيراب الج س، والكلية، ود اسة مساق جغرافية فلسطيل، والمسروى، والمعدل االكاديمي 

( فقرة مل نوع اخريا  مل مرعدد ، وترك ب 27باحث اخربا  مل )على المسروى نفسه، واعد ال

الفقراب في ا اع محاو )الموقع، والسطح، والميار، والم اخ( وقد تم تطبيق االخربا  على العي ة 

% مل طلبة كليري اآلداب والرراية 22( طالبا وطالبة ا سبة 1301المخرا ة والمكونة مل )

، وجاءب نريجة الد اسة 2009\2008ثاني مل العام الجامعي والمسجليل في الفصل الد اسي ال

% ع د افراد العي ة، امع ى ان الد جة لم تصل 56سلبية اسبب انخفاض المسروى اشكل عام الى 

%، أظهرب نرائج الد اسة فروقا ذاب داللة احصائية ع د مسروى 60الى د جة المحك، وهي 

0.05) ≤ αة، يطيل الطبيعية ترجع الى مرغيراب الج س، والكل( في مسروى الثقافة اجغرافية فلس

ود اسة مساق جغرافية فلسطيل، والمسروى والمعدل االكاديمي في حيل اعض المحاول الفعلية لم 

 تظهر اها نفس الداللة.

 

اهدف ا اء ارنامج مقررح قائم على الرطبيقاب الجغرافية  (2008النحاس )وجاءب د اسة 

المكانية والثقافة الجغرافية لطالب الصفوف االولى االمرحلة االساسية، الحياتية، لر مية القد ة 

حيث قامه الباحثة اعرض اطا  نظري حول الرطبيقاب الجغرافية الحياتية، والقد ة المكانية، 

واعدب اخربا  القد ة المكانية واخربا  الثقافة الجغرافية، وتم تطبيق ادواب الد اسة على عي ة 

البا وطالبة مل طالب الصف االول االساسي في مدا   االسك د ية، ( ط185تكونه مل )

واظهرب ال رائج تفوق طالب المجموعة الرجريبية في االداء على اخربا  القد ة المكانية والثقافة 

 الجغرافية.

 

اد اسة هدفه للرعرف على فعالية الرد يس وفقاً ل ظرية فيجوتسكي في  (2006الدواهيدي ) وقام

ض المفاهيم البيئية لدى طالباب جامعة االقصى اغ ة ولرحقيق ذلك تم اخريا  عي ة اكرساب اع

الد اسة اصو ة قصدية مل جامعة االقصى المكونة مل شعبة واحدة مل شعب مساق الد اساب 

البيئية وتم توزيع طالباب هلر الشعبة اصو ة عشوائية الى مجموعريل احدهما ضااطة وتركوم 

( طالبة وتم تد يس المجموعة الضااطة وفق 40رى تجريبية وتركون مل )( طالبة واالخ42مل )

الطريقة االعريادية اما المجموعة الرجريبية فقد تم تد يسها وفق نموذج الرعلم الروليدي 

 لفيجوتسكي 

وقد اسفرب ال رائج الى عدم وجود فروق ايل د جاب طالباب المجموعة الضااطة والمجموعة 

اعض المفاهيم البيئية، والى عدم وجود فروق ايل د جاب طالباب  الرجريبية في اكرساب

المجموعة الضااطة والرجريبية في اكرساب الداللة اللفظية لبعض المفاهيم البيئية، والى عدم 

وجود فروق ايل د جاب طالباب المجموعة الضااطة والرجريبية في اكرساب الخاصية االساسية 

دم وجود فروق ايل د جاب طالباب المجموعة الضااطة لبعض المفاهيم البيئية، والى ع

والرجريبية في تميي  االمثلة الم رمية وغير الم رمية لبعض المفاهيم البيئية، وعدم وجود فروق 

ايل د جاب طالباب المجموعة الضااطة والرجريبية في المقد ة على حل المشكالب المرتبطة 

 ابعض المفاهيم البيئية.

 

قام اد اسة تهدف الي الرعرف الى مسروى الثقافة  (Winship, 2004وينشيب )واما 

الجغرافية، واالحداث العالمية، والعوامل المؤ رة في ذلك ع د طلبة معهد في فيرجي يا، واعرمدب 

الد اسة على تعديل اسربانة معدة مسبقاً مل الجمعية الجغرافية الوط ية في الوالياب المرحدة، وتم 
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الى  14طالباً وطالبة، وتراوح معدل االجاااب الصحيحة ايل  463لى عي ة مل تطبيق الد اسة ع

د جة، والعوامل الري ا رب على ال ريجة كانه الج س، والسفر، وسماع االخبا ، والبعض  44

 االخر ال يوجد له تأ ير مثل المسروى، والعمر، والمعدل، وحالة السكل، والمعرفة االلغاب. 

د اسة هدفه الى تقصي ا ر ارنامج تعليمي لمها اب الرفكير  (2003)المساعيد واجرى 

االساسية على ت مية هلر المها اب وعلى الرحصيل في الجغرافيا لدى طلبة الصف الساد ، حيث 

ت اوله الد اسة مها اب الرفكير االساسية )المقا نة والرص يف والررتيب وتمثيل المعلوماب 

لباحث ارعليم المها اب ألفراد المجموعة الرجريبية مل خالل والررمي  واالسررجاع( وقام ا

اسلوب الرعليم المباشر،  م قام ارد يس المجموعة الرجريبية ما يعادل نصف المقر  في الجغرافيا 

للفصل الد اسي االول ااسرخدام هلر المها اب، وقد اسفرب نرائج الد اسة عل وجود فروق دالة 

جموعة الرجريبية على اخربا  مها اب الرفكير االساسية ومروسط احصائيا ايل مروسط اداء الم

اداء افراد المجموعة الضااطة مل طلبة الصف الساد  االساسي على االخربا  نفسه وذلك 

لصالح افراد المجموعة الرجريبية، كللك وجود فروق ذاب داللة احصائية ايل مروسط الرحصيل 

جموعة الرجريبية وايل مروسط تحصيل الطلبة في في مادة الجغرافيا لدى افراد عي ة الم

 المجموعة الضااطة مل طلبة الصف الساد  االساسي وذلك لصالح افراد المجموعة الرجريبية.

 

 التعقيب على الدراسات السابقة:3.2 

 

 اوالً: من حيث أهداف الدراسة :

 

هدفه الد اساب السااقة الى توضيح اهمية وا ر اسرخدام اسرراتيجية تسلق الهضبة في  فع 

(، 2014(، وال عبي )2015(، الكرخي )2017الرحصيل الد اسي مثل د اسة نبي والخالد )

(، 2015(، والعموش )2015(، اي ما تطرقه د اسة كل مل الجبو ي )2011والم شداوي )

( الى اهمية اسرراتيجية تسلق الهضبة في اكرساب الطلبة 2012ل )(، والج دي2014والراوي )

للمفاهيم العلمية، كما هدفه اعض الد اساب للرعرف على ا ر اسرخدام الم ظم المرقدم في  فع 

(، 2012(، وااراهيم )2014(، وماليك وامانديب )2015الرحصيل الد اسي مثل د اسة فو ة )

ر الم ظم المرقدم في ت مية مها اب مخرلفة مثل الرفكير وهدفه اعض الد اساب للرعرف على ا 

(، وااو مي 2012ة )ي (، والبطا2015ثل د اسة اليحيى )والفهم القرائي والبرهان الرياضي م

(، وهدفه اعض الد اساب للرعرف على ا ر الم ظم المرقدم في دافعية الطلبة للرعلم مثل 2012)

(،واتفقه الد اسة الحالية مع 2009وكيرا و )(، وشيهوزا 2011د اسة كوفاليك ووليم )

الد اساب السااقة في اسرخدامها اسرراتيجية تسلق الهضبة والم ظم المرقدم، واخرلفه مل حيث 

دمجها السرراتيجية تسلق الهضبة والم ظم المرقدم معاً ومعرفة أ ر ذلك في ت مية القد ة المكانية 

 والر و  الجغرافي.

 

 الدراسةثانياً: من حيث منهج 

 

اتفقه معظم الد اساب السااقة في الم هج مع الد اسة الحالية، حيث اسرخدموا الم هج الرجريبي 

(، وتوجد  الث  د اساب 2014(، والعبيداب )2015(، واليحيى )2015مثل د اسة الجبو ي )

( حيث اسرخدمه الم هج الوصفي 2011اخرلفه عل م هج الد اساب ككل وهي د اسة السيد )

( 2008( الم هج الوصفي اال تباطي ود اسة  يان )2016ريبي، واسرخدمه د اسة يااس )الرج

 الم هج الوصفي.
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 ثالثاً: من حيث أدوات الدراسة

 

اتفقه الد اساب السااقة مل حيث االداة مع الد اسة الحالية ااسرخدام اخربا  للقد ة المكانية، مثل 

(، ومجدي 2005(، ولي )2008و يان )(، 2008(، وال هراني )2014د اسة العبيداب )

(، واخرلفه ع ها اعض الد اساب حيث اسرخدموا مقيا  للقد ة المكانية مثل د اسة 2003)

(، اما الد اسة الحالية فقد اتفقه في اسرخدام اخربا  للر و  2003(، والشرا ي )2013الجياوي )

(، وال حا  2010ان )(، وحمد2013(، ود اسة شكا نة )2016الجغرافي مع د اسة يااس )

(، واشكل عام فقد اتفقه الد اسة الحالية مل حيث ادواتها اخربا ان ومادة تعليمية 2008)

(، ولكل 2005(، ولي )2005(، والكيالني )2008)البرنامج الرعليمي(، مع د اسة ال حا  )

(، 2011(، وكوفاليك ووليم )2014اخرلفه الد اسة الحالية عل د اسة ماليك وامانديب )

( حيث اسرخدموا اسربانة، واعض الد اساب جمعه ايل االخربا  2009وشيهوزا وكيرا و )

(، وحوا  2012(، والمطيري )2015(، والعموش )2016واالسربانة مثل د اسة يااس )

(2007.) 

 

 

 

 رابعا : من حيث عينة الدراسة

 

اساب عي رها مل مراحل ت وعه عي اب الد اساب السااقة ار وع أهدافها، حيث ت اوله اعض الد 

 د اسية مخرلفة وهي كاآلتي:

(، 2008اخرا ب اعض الد اساب العي ة مل المرحلة االساسية الدنيا كما في د اسة، ال حا  )

 (2003(، المساعيد )2003(، عرفة )2007الحوا  )

اخرا ب اعض الد اساب العي ة مل المرحلة االساسية العليا كما في د اسة، نبي والخالد 

(، ال عبي 2015(، فو ة )2015(، اليحيى )2015(، العموش )2015(، الجبو ي )2017)

 (2013(، الشرا ي )2014(، العبيداب )2014(، ماليك وامانديب )2014)

(، الراوي 2015واخرا ب اعض الد اساب العي ة مل المرحلة الثانوية كما في د اسة، الكرخي )

(، 2009(، شيهوزا وكيرا و )2012ة )ي (، البطا2012(، ااراهيم )2014) (، هادي2014)

 (2006(، الشمري )2008(،  وارب )2008ال هراني )

(، ال غول 2016واخرا ب اعض الد اساب العي ة مل المرحلة الجامعية كما في د اسة، يااس )

(،  يان 2009ي )(، ال اج2010(، حمدان )2013(، جواد )2013(، شكا نة )2014والداااي )

 (2005(، لي )2006(، الدواهيدي )2007(، كايسر فول وليمان )2008)

(، ال عبي 2015(، العموش )2017أما عل الد اسة الحالية فقد اتفقه مع د اسة نبي والخالد )

( في اخريا ها العي ة مل 2011(، الم شداوي )2013(، الشرا ي )2013(، عودة )2014)

 ليا وتحديداً الصف العاشر.ية العالمرحلة االساس

 اخرلفه الد اسة الحالية مع الد اساب السااقة اما يأتي:

ً جداً، وهو دمج اسرراتيجيري تسلق الهضبة والم ظم المرقدم أنها  ت اوله الد اسة مجاالً هاما

حد علم  في -وقيا  ا رر في القد ة المكانية والر و  الجغرافي وتعربر الد اسة الحالية االولى

، و اطه الد اسة الحالية ايل االسرراتيجياب الرد يسية وا رها في ت مية في هلا المجال –الباحثة 

المها اب المخرلفة مثل مها ة القد ة المكانية، حيث  ك ب على القد ة المكانية والر و  

لم ظم ايل اسرراتيجيري تسلق الهضبة وا الدمج الجغرافي لدى طلبة الصف العاشر مل خالل 

 المرقدم.

 لقد اسرفادب الباحثة مل الد اساب السااقة فيما يلي:
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وقدمه الد اساب السااقة للباحثة إطا اً نظرياً، ، عداد المادة الرعليمية )البرنامج الرعليمي(إ

عداد ة، والخطواب الواجب اتباعها ع د إتاحه لها الفرصة في الرعرف على األدواب البحثيوأ

  ة اخربا  القد ة المكانية.أدواب الد اسة وخاص
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 الفصل الثالث

 طريقة الدراسة واجراءاتها

 

ً إلجراءاب الد اسة في الم هج المربع، ومجرمع الد اسة وعي رها،  ير اول هلا الفصل عرضا

اسرراتيجيري تسلق الهضبة والم ظم المرقدم، وأدواب ايل  دمجال وكللك إعداد المادة الرعليمية وفق

الرأكد مل صدقها و باتها، كما ير اول اجراءاب الد اسة ومرغيراتها، والمعالجاب الد اسة، وطرق 

 اإلحصائية.

 

 منهج الدراسة 1.3

 

دمج ال ررصميم شبه الرجريبي، لمعرفة أ اسرخدمه الباحثة في هلر الد اسة الم هج الرجريبي، وال

المكانية والر و  الجغرافي، وذلك اسرراتيجيري تسلق الهضبة والم ظم المرقدم في ت مية القد ة ايل 

 نظراً لمالءمره ألغراض الد اسة.

 

 مجتمع الدراسة 2.3

 

تكون مجرمع الد اسة مل جميع طلبة الصف العاشر في المدا   الحكومية الرااعة لمديرية 

( 862(، والبالغ عددهم حوالي )2017/2018الرراية والرعليم في محافظة أ يحا للعام الد اسي)

ً و ً إلحصائياب 29طالبة، انرظموا في )طالبا ( شعبة، مل اللكو  واالناث والمخرلطة، وذلك وفقا

 يحا، كما يوضح ذلك الجدول أرية الرراية والرعليم في محافظة قسم اإلحصاء والرخطيط في مدي

(1.3) 

 

 

(: توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب الجنس وعدد الشعب وأعداد الطلبة في العام 1.3جدول )

 .2018 \2017الدراسي 

 ال سبة المئوية عدد الطلبة عدد الشعب الج س

 %33.18 286 9 ذكو 

 %47.68 411 13 إناث

 %19.14 165 7 ذكو  وإناث

 %100 862 29 المجموع
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 ةعينة الدراس 3.3

 

ً وطالبة، انرظموا في أ اع 114اخريرب عي ة الد اسة اطريقة قصدية حيث الغ عددها ) ( طالبا

( 53علي ال ااي طالب والبالغ عددهم ) ذكو  شعب الصف العاشر، شعبريل في مد سةمل 

ً والشعبة الضااطة على )26طالباً، حيث اشرمله الشعبة الرجريبية على ) ( طالباً، 27( طالبا

( طالبة، 61 يحا الثانوية والبالغ عددهل )ألباب الصف العاشر في مد سة ا اب وشعبريل مل طا

( طالبة، وتم تعييل المجموعة 30( طالبة وضااطة )31بريل تجريبية )موزعاب على شع

الرجريبية والمجموعة الضااطة عشوائياً، احيث تم تد يس المجموعة الرجريبية الوحدة األولى مل 

مل الفصل األول )أ ض مقر  جغرافية فلسطيل وتا يخها الحديث والمعاصر للصف العاشر 

جيري تسلق الهضبة والم ظم المرقدم، أما المجموعة الضااطة فقد اسرراتيايل دمج ال فلسطيل( وفق

 .حدة األولى االطريقة االعرياديةد سه الو

 

 وقد تم اخريا  هاتيل المد سريل اطريقة قصدية وذلك لألسباب الرالية:

 .سهولة الرواصل مع مد سة اللكو  ومد سة اإلناث اال سبة للباحثة مل حيث المسافة 

  على اكثر مل شعبة للصف العاشر يد سها المعلم نفسه، وكللك المعلمة تحروي كل مد سة

 ليسهل ت فيل الد اسة على المجموعريل الرجريبية والضااطة.

  تعاون إدا تي المد سريل، وموافقة المعلميل واسرعدادهم السرخدام الدمج ايل اسرراتيجيري

الرجريبية، وكللك تد يس دليل األنشطة تسلق الهضبة والم ظم المرقدم في تد يس المجموعة 

 المرفق.

 .المعلم والمعلمة مؤهالن جامعياً في تخصص الجغرافيا وهما مل ذوي الخبرة في الرد يس 

 ( توزيع أفراد عي ة الد اسة احسب المجموعة والج س.2.3ويوضح الجدول )

 

 توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب المجموعة والجنس. :(2.3جدول )

 المجموع المجموعة الضااطة المجموعة الرجريبية الج س

 53 27 26 ذكو 

 61 30 31 إناث

 114 57 57 المجموع

 

 المادة التعليمية 4.3 

 

 إعداد المادة التعليمية
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لغرض تطبيق الد اسة، قامه الباحثة اإعداد مادة تعليمية للوحدة األولى ) أ ض فلسطيل( 

، رر ودكرو امراجعة الد اساب السااقة مل  سائل ماجسريتحروي على )خمسة د و ( مل خالل 

اتبعه عدة خطواب في إعداد المادة  (،2013) ، ود اسة العبيداب(2015الجبو ي )م ها د اسة 

 اسرراتيجيري تسلق الهضبة والم ظم المرقدم، على ال حو الرالي:ايل دمج الالرعليمية وفق 

جغرافية فلسطيل وتا يخها الحديث  االطالع على الموضوعاب الري يرضم ها مقر  -1

 والمعاصر.

اخريا  الوحدة األولى مل الكراب المقر  لم اسبرها غرض الد اسة حيث ان الوحد الباقية  -2

 ترعلق امادة الرا ي .

 اإلطالع على د اساب سااقة واالسرفادة م ها. -3

 (، حيث يعطي خطة سير واضحة لرد يس10) ملحقإعداد دليل معلم )أ ض فلسطيل(،  -4

إلضافة الى اعداد دليل ، اايري تسلق الهضبة والم ظم المرقدماسرراتيجدمج الموضوعاب وفق 

 يساعد على سير البرنامج المخطط له. (، 11) ملحقلألنشطة، 

 

 صدق المادة التعليمية:

 

 ( محكميل10تها االولية على )قامه الباحثة االرحقق مل صدق المادة الرعليمية اعرضها اصو 

(، للرأكد مل 9) ملحقة واالخرصاص، مل خالل طلب تحكيم (، مل ذوي الخبر12) ملحق

مالءمرها للغرض اللي أعدب مل أجله، وتم االخل امالحظاب المحكميل، وتبعه الحلف، 

 والرعديل، واإلضافة اما ير اسب مع  ؤيرهم.

 

 أدوات الدراسة 5.3

 

م اسرراتيجيري تسلق الهضبة والم ظايل دمج الداتيل في هلر الد اسة، السرقصاء أ ر أسرخدمه ا

في ت مية قد تهم المكانية وت و هم الجغرافي، والري تمثله في  ر،المرقدم، لدى طلبة الصف العاش

اخربا  القد ة المكانية، واخربا  الر و  الجغرافي، وقد طبقه هلر األدواب قبل، واعد االنرهاء مل 

ة، والضااطة كل حسب معالجرهل وفيما يلي عرض تد يس الوحدة المخرا ة للشعبريل الرجريبي

 لإلجراءاب الري تم فيها إعداد األدواب والرأكد مل صدقها و باتها كما يلي:

 

 اختبار القدرة المكانية: أوالً:

القد ة المكانية لدى الطلبة، تم تطوير اخربا  القد ة المكانية مل خالل مراجعة االدب  لقيا 

الرراوي، والد اساب السااقة الري ت اوله القد ة المكانية، واإلطالع على أدواتها، ود اسرها، 

(، مع إجراء اعض 2013(، ود اسة الشرا ي )2014ومل هلر الد اساب: د اسة العبيداب )

ً اما ي اسب طبيعة الد اسة الحالية، كللك اضافة الى  الرعديالب خبرة الباحثة في تد يس أحيانا

 .الجغرافيا
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، على شكل سؤال، لكل فقرة أ اعة ادائل، فقط واحدة مل هلر البدائل االخربا وضعه فقراب 

( دقائق  م اعطائهم فرصة 5تحمل اإلجااة الصحيحة، يرم مل خالله عرض خريطة للطلبة لمدة )

( خرائط، والغه 3ن اإلخربا  مل )لإلجااة على فقراب االخربا  الخاصة اكل خريطة، حيث تكو  

حيث تم تصحيحها اشكل محدد احيث تأخل اإلجااة الصحيحة ، فقرة (30)فقراته اصو ته األولية 

 .(0) ( واالجااة الخاطئة العالمة1العالمة )

 

 صدق اإلختبار:

 

ً محكم( 13على ) االخربا عرضه فقراب  مل ذوي الخبرة واالخرصاص لرحكيم فقراب  ا

، وااداء ا ائهم ومالحظاتهم، والري في ضوئها تم اسربدال، وحلف، وتعديل (3)ملحق  االخربا 

 (.4) ( فقرة ملحق22وناَ مل )اعض الفقراب وادائلها، ليصبح االخربا  في صو ته ال هائية مك

 

 :االختبارثبات 

 

(،  Test-Retestطريقة االخربا  واعادة االخربا )  المكانية تم اسرخدامالقد ة  باب  لحساب

ً وطالب22على عي ة اسرطالعية مكونة مل ) حيث طبق االخربا  ة مل مجرمع الد اسة ( طالبا

 م اعيد تطبيق االخربا  على نفس افراد العي ة اعد اسبوعيل مل موعد الرطبيق  ،وخا ج عي رها

و معامل يفي ( وه 0.84األول، وتم حساب معامل اال تباط ايرسون ايل الرطبيقيل، وكان ) 

 ألغراض هلر الد اسة.

 اختبار التنور الجغرافي: ثانياً:

با  الر و  الجغرافي مل خالل مراجعة لقيا  الر و  الجغرافي لدى الطلبة، أعدب الباحثة اخر

خربا ، على وضعه فقراب اال، قة الري ت اوله الر و  الجغرافياالدب الرراوي، والد اساب الساا

والغه  ،لر البدائل تحمل اإلجااة الصحيحةشكل سؤال، لكل فقرة أ اعة ادائل، فقط واحدة مل ه

الجااة الخاطئة ( وا1فقرة، وتأخل اإلجااة الصحيحة العالمة ) (45)فقراته اصو ته األولية 

 .(0العالمة )

 

 صدق اإلختبار:

 

ً ( محكم13عرضه فقراب اإلخربا  على ) مل ذوي الخبرة واالخرصاص لرحكيم فقراب  ا

، وااداء ا ائهم ومالحظاتهم، والري في ضوئها تم اسربدال، وحلف، وتعديل (6)ملحق  اإلخربا 

 .(7)ملحق ( فقرة 36اعض الفقراب وادائلها، ليصبح االخربا  في صو ته ال هائية مكوناَ مل )
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 ثبات االختبار:

 

(،  Test-Retestاطريقة االخربا  واعادة االخربا ) الر و  الجغرافي خربا  تم الرأكد مل  باب ا

( مل طلبة مجرمع الد اسة وخا ج 22حيث طبق االخربا  على عي ة اسرطالعية مكونة مل )

عي رها.  م اعيد تطبيق االخربا  على نفس افراد العي ة اعد اسبوعيل مل موعد الرطبيق األول، وتم 

و معامل يفي ألغراض هلر ( وه 0.87حساب معامل اال تباط ايرسون ايل الرطبيقيل، وكان ) 

 د اسة.ال

 

 إجراءات تطبيق الدراسة: 6.3

 

 تم إتباع اإلجراءاب الرالية مل أجل ت فيل الد اسة:

اإلطالع على االدب الرراوي والد اساب السااقة ذاب العالقة اموضوع الد اسة مل مراجع  -1

 لد اسة.عراية واج بية، اهدف االسرفادة م ها في إعداد المادة الرعليمية، وإعداد أدواب ا

إعداد أدواب الد اسة وهي: اخربا  القد ة المكانية، واخربا  الر و  الجغرافي، وعرض  -2

األدواب على عدد مل المحكميل مل ذوي الخبرة واالخرصاص، للرأكد مل صدقها و باتها، 

احيث تم الرحقق مل  باب األدواب مل خالل تطبيقها على عي ة اسرطالعية، تم اخريا ها مل 

 ج العي ة األصلية، وتم الحلف والرعديل حسب ما اوصى اه المحكمون.مجرمع الد اسة خا 

إعداد المادة الرعليمية وفق الدمج ايل اسرراتيجيري تسلق الهضبة والم ظم المرقدم، والري  -3

ترضمل دليل المعلم، وعرضها على عدد مل المحكميل مل ذوي الخبرة واالخرصاص، للرأكد 

غرض اللي اعدب مل أجله، وتم الرعديل حسب ومدى مالءمرها لل مل صدق المحروى،

 مالحظاتهم.

قسم الم اهج  \الحصول على كراب تسهيل مهمة مل جامعة القد ، كلية العلوم الرراوية -4

والرد يس، موجه الى مديرية الرراية والرعليم في محافظة أ يحا، ألخل اذن الرطبيق 

هيل مهمة مل مديرية الرراية (، وكراب تس1والحصول على البياناب الالزمة، ملحق  قم )

والرعليم في محافظة أ يحا موجه الى مديري المدا   الري تم تطبيق الد اسة فيها ملحق  قم 

(2.) 

اخريا  عي ة الد اسة االطريقة القصدية، وحددب الشعب األ اعة المشا كة في الد اسة وتم  -5

 توزيعها على المجموعريل الرجريبية والضااطة اطريقة عشوائية.

على تطبيق الد اسة مل خالل سلسلة  -المرعاونيل مع الباحثة-تد يب كل مل المعلم والمعلمة  -6

مل اللقاءاب معهما، وترك  الرد يب على ما و د في المادة الرعليمية الري تم ت ظيمها وفق 

 الدمج ايل اسرراتيجيري تسلق الهضبة والم ظم المرقدم.

لضااطة والرجريبية(، قبل البدء ارطبيق المعالجة تطبيق أدواب الد اسة على المجموعريل )ا -7

 الرجريبية واعدها.

( أساايع، 6تطبيق الد اسة على عي ة الد اسة في المجموعريل )الرجريبية والضااطة(، لمدة ) -8

 ً لدمج ايل اسرراتيجيري تسلق الهضبة والم ظم لد سه خاللهم المجموعة الرجريبية وفقا

 طة االطريقة االعريادية.المرقدم، ود سه المجموعة الضاا

 مرااعة نجاح سير تطبيق الد اسة كما خطط لها. -9

تطبيق ادواب الد اسة في نهاية المعالجة الرجريبية على مجموعري الد اسة الضااطة -10
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 .والرجريبية

 

 

 

 

 

 

 

  متغيرات الدراسة 7.3

 

 اشرمله هلر الد اسة على المرغيراب اآلتية:

 

 المتغيرات المستقلة:

اسرراتيجيري تسلق الهضبة ايل  الدمجطريقة الرد يس، ولها مسرويان ) ارنامج يسر د الى  -1

 .والم ظم المرقدم، والطريقة االعريادية(

 .الج س وله مسرويان )ذكو ، اناث( -2

 

 المتغيرات التابعة:

 .القد ة المكانية -1

 .الر و  الجغرافي -2

 

 المعالجة االحصائية: 8.3

 

الالزمة للبياناب ااسرخدام ارنامج الرزم االحصائية للعلوم االجرماعية تمه المعالجة االحصائية 

(SPSS حيث تم حساب المروسطاب الحسااية واالنحرافاب المعيا ية إضافة الى اسرخدام ،)

 ومعامل ا تباط ايرسون. (،ANCOVA)  ائيا  تحليل الرغاير المصاحب الثاخرب
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 الفصل الرابع 

 المقدمة  1.4

 

ً لل رائج الري توصله إليها الد اسة، والري هدفه إلى اسرقصاء أ ر  ير اول هلا الفصل عرضا

اسرراتيجيري تسلق الهضبة والم ظم المرقدم لدى طلبة الصف العاشر في ت مية قد تهم ايل دمج ال

طريقة األ ر يخرلف ااخرالف  المكانية وت و هم الجغرافي، وكللك معرفة ما إذا كان هلا

 الج س، والرفاعل ايل طريقة الرد يس والج س.يس، والرد 

 

 وفيما يلي عرضاً لل رائج تبعاً للمرغيراب الرااعة:

 

 عرض نتائج الدراسة 2.4

 

 النتائج المتعلقة بالسؤال األول للدراسة:1.2.4

 

استراتيجيتي تسلق الهضبة والمنظم المتقدم في تنمية القدرة المكانية لدى بين دمج ال ما أثر

طلبة الصف العاشر؟ وهل يختلف هذا األثر باختالف طريقة التدريس، والجنس، والتفاعل 

 بينهما ؟ 

 

نحرافاب المعيا ية السرجاااب لإلجااة عل هلا السؤال، تم حساب المروسطاب الحسااية، واال

، وذلك احسب المجموعريل الرجريبية، والضااطة على اخربا  القد ة المكانيةالطلبة في 

 ( هلر المروسطاب الحسااية واالنحرافاب المعيا ية.1.4، ويبيل الجدول )المجموعة والج س

 

: األعداد والمروسطاب الحسااية واالنحرافاب المعيا ية السرجاااب الطلبة على اخربا  القد ة 1.4جدول 

 حسب المجموعة والج س المكانية،

 االستجابات البعدية االستجابات القبلية 

 

 المجموعة

 

 الجنس

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 

 العدد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 

 العدد

 26 4.71 14.15 26 4.47 12.27 ذكر 
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المجموعة 

 الرجريبية

 31 3.37 10.94 31 3.34 9.58 انثى

 57 4.31 12.40 57 4.09 10.81 المجموع

 

المجموعة 

 الضااطة

 27 2.87 10.44 27 2.73 10.81 ذكر

 30 3.18 11.20 30 3.11 11.60 انثى

 57 3.03 10.84 57 2.94 11.23 المجموع

 

 المجموع

 53 4.28 12.26 53 3.72 11.53 ذكر

 61 3.25 11.07 61 3.36 10.57 انثى

 114 3.79 11.62 114 3.55 11.02 المجموع

 

ً ظاهرية في المروسطـاب الحسااية السرجاااب 1.4ويالحظ مل الجدول ) (، أن ه ـاك فروقـا

ايل المجموعريل الضااطة والرجريبية، ولمعرفة ما إذا كانه  اخربا  القد ة المكانيةالطلبة على 

الفروق الظاهرية في المروسطاب الحسااية السرجاااب الطلبة ذاب داللة إحصائية ع د المسروى 

(، وكانه ال رائج ANCOVAتم اسرخدام اخربا  تحليل الرغاير الث ائي )(، α ≥ (0.05الداللة 

 (.2.4كما في الجدول )

 

 

 

 

 

( السرجاااب الطلبة على اخربا  القد ة ANCOVA: نرائج تحليل الرغاير الث ائي )2.4جدول 

 المكانية احسب المجموعة والج س والرفاعل اي هما.

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

مستوى الداللة 

 اإلحصائية

 *0.00 182.630 878.438 1 878.438 االختبار القبلي

 *0.00 22.460 108.033 1 108.033 المجموعة

 0.28 1.181 5.682 1 5.682 الجنس

 0.19 1.764 8.484 1 8.484 الجنس×المجموعة 

 4.810 109 524.284 الخطأ
  

 113 1626.781 الكلي
   

 (α ≥ (0.05* دالة ع د المسروى 
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 النتائج المتعلقة بالمجموعة:

 

(، أن قيمة )ف( المحسواة للفرق ايل مروسطي اسرجاااب طلبة 2. 4الجــدول  قم )ويالحظ مل 

(، والغه قيمة الداللة 22.46المجموعريل الضااطة والرجريبية على اخربا  القد ة المكانية )

ً ذاب (α ≥ (0.05 (، وهي قيمة أقل مل مسروى الداللة0.000اإلحصائية) ، أي أن ه اك فروقا

 ايل اسرجاااب طلبة كل مل المجموعة الضااطة، والمجموعة الرجريبية.داللة إحصائية 

 

( يبيل المروسطاب الحسااية المعدلة السرجاااب الطلبة 3.4ولمعرفة مصد  الفروق، فإن جدول )

 على اخربا  القد ة المكانية البعدي حسب المجموعة.

 

 

حسب خربا  القد ة المكانية البعدية ال: المروسطاب الحسااية المعدلة واألخطاء المعيا ية 3.4جدول 

 المجموعة.

 الخطأ المعياري المتوسط الحسابي المعدل المجموعة

 0.29 12.62 المجموعة الرجريبية

 0.29 10.67 الضااطةالمجموعة 

 

(، 12.62(، أن المروسط الحسااي المعدل للمجموعة الرجريبية هو )3. 4يالحظ مل الجدول )

(، واللك تكون الفروق ايل 10.67الحسااي المعدل للمجموعة الضااطة )وهو أكبر مل المروسط 

 المجموعريل لصالح المجموعة الرجريبية.

 

 النتائج المتعلقة بالجنس:

 

ً أن قيمة )ف( المحسواة لمرغير الج س هي )2. 4يالحظ مل الجدول ) (، والغه 1.18(، أيضا

، مما يشـير إلى (α ≥ (0.05مل مسروى الداللة  كبرأ(، وهي قيمة 280.قيمة الداللة اإلحصائية )

 وجود أ ر لمرغير الج س.عدم 

 

 النتائج المتعلقة بالتفاعل بين المجموعة والجنس:

 

(، أن قيمة )ف( المحسواة للرفاعل ايل المجموعة ومسروى الرحصيل 2. 4يالحظ مل الجدول )

مل مسروى الداللة  كبرأ(، وهي قيمة 190.(، والغه قيمة الداللة اإلحصائية )1.76السااق هي )

0.05) ≤ α) وجود أ ر للرفاعل ايل المجموعة والج س.عدم ، مما يشـير إلى 
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 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني للدراسة: 2.2.4

 

استراتيجيتي تسلق الهضبة والمنظم المتقدم لدى طلبة الصف العاشر في بين دمج الما أثر 

الجغرافي؟ وهل يختلف األثر باختالف طريقة التدريس، والجنس والتفاعل تنمية تنورهم 

 بينهما؟

 

لإلجااة عل السؤال األول، تم حساب المروسطاب الحسااية، واالنحرافاب المعيا ية لعالماب 

الطلبة في المجموعريل الرجريبية والضااطة في اخربا  الر و  الجغرافي، وذلك احسب 

 ( هلر المروسطاب الحسااية واالنحرافاب المعيا ية.4.4ل الجدول )المجموعة، والج س، ويبي

 

: األعداد والمروسطاب الحسااية واالنحرافاب المعيا ية لعالماب الطلبة في اخربا  الر و  4.4جدول 

 والج س. الجغرافي، حسب المجموعة
 العالمات البعدية العالمات القبلية 

 

 المجموعة

 

 الجنس

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 

 العدد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 

 العدد

 

المجموعة 

 الرجريبية

 26 6.19 20.81 26 6.24 17.88 ذكر

 31 3.84 17.06 31 4.32 15.39 انثى

 57 5.34 18.77 57 5.38 16.53 المجموع

 

المجموعة 

 الضااطة

 27 4.14 13.56 27 4.55 13.74 ذكر

 30 3.63 16.20 30 3.38 15.80 انثى

 57 4.07 14.95 57 4.08 14.82 المجموع

 

 المجموع

 53 6.35 17.11 53 5.78 15.77 ذكر

 61 3.73 16.64 61 3.86 15.59 انثى

 114 5.10 16.86 114 4.83 15.68 المجموع

 

( أن ه اك فروقاً ظاهرية في المروسطاب الحسااية لعالماب الطلبة في 4.4ويالحظ مل الجدول )

اخربا  الر و  الجغرافي ايل المجموعة الضااطة والمجموعة الرجريبية، ولمعرفة ما إذا كانه 

الفروق الظاهرية في المروسطاب الحسااية لعالماب الطلبة ذاب داللة إحصائية ع د مسروى 

(، وكانه ال رائج ANCOVAسرخدام اخربا  تحليل الرغاير الث ائي )، تم ا(α ≥ (0.05الداللة 

 (.5.4كما في الجدول )

( لعالماب الطلبة في اخربا  الر و  الجغرافي ANCOVAنرائج تحليل الرغاير الث ائي ) :5.4جدول 

 احسب المجموعة والج س والرفاعل اي هما.
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 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية
المربعاتمتوسط   

قيمة ف 

 المحسوبة

مستوى الداللة 

 اإلحصائية

 0.00* 190.409 1415.228 1 1415.228 االختبار القبلي

 0.00* 25.274 187.847 1 187.847 المجموعة

 0.46 0.554 4.117 1 4.117 الجنس

الجنس× المجموعة   55.776 1 55.776 7.504 *0.01 

 7.433 109 810.148 الخطأ
  

 113 2939.754 الكلي
   

 (α ≥ (0.05* دالة ع د المسروى 

 

 النتائج المتعلقة بالمجموعة:

 

(، أن قيمة )ف( المحسواة للفرق ايل مروسطي عالماب طلبة 5.4يالحظ مل الجدول )

(، والغه قيمة 25.274المجموعريل الضااطة والرجريبية في اخربا  الر و  الجغرافي هي )

، إي أن ه اك فروقاً (α ≥ (0.05(، وهلر القيمة أقل مل مسروى الداللة 000.الداللة اإلحصائية )

 ذاب داللة إحصائية ايل عالماب طلبة المجموعة الضااطة، وعالماب طلبة المجموعة الرجريبية.

 

(، يبيل المروسطاب الحسااية المعدلة الخربا  الر و  6.4ولمعرفة مصد  الفروق، فإن الجدول )

 حسب المجموعة.الجغرافي البعدي 

 

: المروسطاب الحسااية المعدلة واألخطاء المعيا ية البعدية الخربا  الر و  الجغرافي 6.4جدول 

 حسب المجموعة

 الخطأ المعياري المتوسط الحسابي المعدل المجموعة

 0.366 18.199 الرجريبيةالمجموعة 

 0.365 15.572 المجموعة الضااطة
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( 18.199أن المروسط الحسااي المعدل للمجموعة الرجريبية هو ) (6. 4ويالحظ مل الجدول )

(، واللك تكون الفروق 15.572وهو أكبر مل المروسط الحسااي المعدل للمجموعة الضااطة )

 ايل المجموعريل لصالح المجموعة الرجريبية.

 

 النتائج المتعلقة بالجنس:

 

(، والغه قيمة 0.554لمرغير الج س هي )(، أن قيمة )ف( المحسواة 5. 4يالحظ مل الجدول )

، مما يشـير إلى عدم (α ≥ (0.05مل مسروى الداللة  أكبر(، وهي قيمة 0.46الداللة اإلحصائية )

 وجود أ ر لمرغير الج س.

 

 :والجنسالنتائج المتعلقة بالتفاعل بين المجموعة 

 

المجموعة والج س هي (، أن قيمة )ف( المحسواة للرفاعل ايل 5. 4يالحظ مل الجدول )

 ≥ (0.05مل مسروى الداللة  اقل(، وهي قيمة 0.007(، والغه قيمة الداللة اإلحصائية )7.504)

α) .مما يشـير إلى وجود أ ر للرفاعل ايل المجموعة والج س ، 

 

(، يبيل المروسطاب الحسااية المعدلة الخربا  الر و  7.4ولمعرفة مصد  الفروق، فإن الجدول )

 البعدي حسب الرفاعل ايل المجموعة والج س. الجغرافي

 

: المروسطاب الحسااية المعدلة واألخطاء المعيا ية البعدية الخربا  الر و  الجغرافي 7.4جدول 

 احسب الرفاعل ايل المجموعة والج س

 المجموعة

 الجنس

 الخطأ المعياري المتوسط الحسابي المعدل

 الرجريبيةالمجموعة 
 0.54 19.12 ذكر

 0.49 17.28 انثى

 المجموعة الضااطة
 0.53 15.41 ذكر

 0.49 16.10 انثى

 

( أن المروسط الحسااي المعدل للكو  المجموعة الرجريبية  7. 4ويالحظ مل الجدول )

(، 17.28في المجموعة الرجريبية ) لإلناث( وهو أكبر مل المروسط الحسااي المعدل (19.12هو

  واالناث في تفاعل المجموعة الرجريبية لصالح اللكو . واللك تكون الفروق ايل اللكو 
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 ملخص نتائج الدراسة 3.4

 

تعتت ى لطريقتتة  الصتتف العاشتترلتتدى طلبتتة  القتتد ة المكانيتتة وجتتود فتتروق دالتتة إحصتتائياً فتتي -1

 ولصالح المجموعة الرجريبية. ،الرد يس

رغيتر تعت ى لم الصتف العاشترلتدى طلبتة  قتد ة المكانيتةال إحصتائياً فتي عدم وجود فروق دالتة -2

 .الج س

ى للرفاعتل تعت  الصتف العاشترلتدى طلبتة  القتد ة المكانيتةوجود فروق دالة إحصائياً فتي عدم  -3

 .الج سايل طريقة الرد يس و

ولصتالح المجموعتة  ،عت ى لطريقتة الرتد يست الر و  الجغرافيوجود فروق دالة إحصائياً في  -4

 الرجريبية.

 .رغير الج ستع ى لم الجغرافيالر و  عدم وجود فروق دالة إحصائياً في  -5

  .والج سع ى للرفاعل ايل طريقة الرد يس ت الر و  الجغرافيوجود فروق دالة إحصائياً في  -6
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 الفصل الخامس : 

 . مناقشة نتائج الدراسة وتوصياتها 5

 

 ىتسلق الهضبة والم ظم المرقدم لد اسرراتيجيريايل دمج ال ر أهدفه هلر الد اسة الى اسرقصاء 

في ت مية قد تهم المكانية وت و هم الجغرافي، وكللك معرفة ما اذا كان هلا  طلبة الصف العاشر

 األ ر يخرلف ااخرالف طريقة الرد يس، والج س، والرفاعل اي هما.

 

ولرحقيق هدف هلر الد اسة، تم تطبيق اخربا  القد ة المكانية واخربا  الر و  الجغرافي قبل البدء 

االرجراة، واعد االنرهاء م ها، وقد توصله الد اسة الى جملة مل ال رائج الري ير اول هلا الفصل 

 م اقشرها 

 

 مناقشة النتائج  1.5

 

 للدراسة: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال االول 1.1.5

 

استراتيجيتي تسلق الهضبة والمنظم المتقدم لدى طلبة بين دمج الباستخدام ما اثر التدريس 

الصف العاشر في تنمية قدرتهم المكانية؟ وهل يختلف هذا األثر باختالف طريقة التدريس، 

 الجنس، التفاعل بينهما؟

 

ً ع د مسروى الداللة  ( ايل α ≥ (0.05أظهرب نرائج الد اسة وجود فروق دالة احصائيا

مروسطاب عالماب الطلبة في اخربا  القد ة المكانية تع ى لطريقة الرد يس، لصالح المجموعة 

ً الى دمج اسرراتيجيري تسلق الهضبة والم ظم المرقدم، واللك يمكل  الرجريبية، الري د سه وفقا

علق ارد يس لدمج، يحدث ت مية أفضل في مسروى القد ة المكانية فيما يرلالقول، ان الرد يس وفقاً 

وحدة )أ ض فلسطيل(، مل مقر  جغرافيا فلسطيل وتا يخها المعاصر، ويمكل  د ال ريجة الى 

طبيعة الموضوعاب الري تضم رها الوحدة الد اسية، والرفاعل أ  اء عرض الموضوعاب، مما أ ر 

الرعليمية ن المادة أويمكل ان تع ى هلر ال ريجة الى  مع األنشطة والرد يباب، الطلبة تفاعلعلى 

تاحه للطلبة زيادة أجراءاب الري نشطة واإلوعة مل األالمب ية وفق الدمج تضم ه مجموعة مر 

يل، كما زاد مل قد ة الطلبة سريعاب والرحل ، مما ساعد على تسهيل الفهم واإلالرفاعل مع الد و
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ً إعلى  ، المكانية لديهمسيل مسروى القد ة على تح كرساب المفاهيم والمعرفة، وهو ما انعكس ايجااا

هم مل على ت ظيم تفكير الطالب، ومك عطريقة جديدة في الرد يس  ااعربا رن اسرخدام الدمج وأ

هدافهم في حل المشكالب، اخطواب  اارة ومراحل م طقية مل أجل الوصول الى أ سيرمل ال

يجااية على إسلق الهضبة والم ظم المرقدم واعرماد الرعلم القائم على الدمج ايل اسرراتيجيري ت

المرعلم ونشاطه ااعربا ر محو  العملية الرعليمية، حيث تحوله المعلوماب في ظل تطبيق الدمج 

سهم في تحقيق ب ومها اب يكرسبها المرعلم، مما أمل كونها معلوماب يرم تلقي ها للطالب الى خبرا

ا الدمج المكانية، حيث نم  الخبرة الرعليمية المباشرة للمرعلم واالرالي انعكسه على مها اته وقد ته 

الى  ااإلضافة، القد ة المكانية لوجود ا تباط قوي ايل القد ة على الرفكير الم ظم والقد ة المكانية

مما سهل على الطلبة عرض المادة اشكل م طقي مرسلسل سرراتيجية ساعدب على اإلن أ

 .اسريعااها

 

الجياوي ود اسة  (2013الشرا ي )د اسة ، و(2014العبيداب )وترفق هلر ال ريجة مع د اسة 

 .(2011د اسة السيد )و، (2013)

 

واال سبة للج س تدل ال ريجة على عدم وجود فروق دالة احصائياً في مسروى القد ة المكانية لدى 

 ريجة الى الرشااه في المسروى طلبة الصف العاشر تع ى لمرغير الج س، وتع و الباحثة هلر ال

مل ايئة واحدة، وقد تعرضوا لظروف تعليمية واحدة  حيث أنهمجرماعي، قرصادي والثقافي واإلاإل

وهلر الظروف قد تكون و اء اخرفاء الفروق ايل المجموعريل الضااطة والرجريبية في القد ة 

وتع و الباحثة هلر ، المكانية وفقاً لمرغير الج س، حيث تحس ه القد ة المكانية للطلبة ا فس القد 

في الرطبيق ايل مد سة اللكو  ومد سة االناث، حيث اشرفه الباحثة على ال ريجة الى تشااه 

رطبيق ، في مد سة االناث ومد سة اللكو  في نفس ال مل الرطبيق فيهما اشكل مرشااه، فقد تم ال

قد ته على اشراك الطلبة ا الدمجول فس الفئة العمرية وعلى نفس الوحدة وا فس االنشطة، ويرمي  

في مواقف صفية ترطلب توظيف الرفكير اشكل فاعل في حل المشكالب لدى اللكو  نا اً، إذكو اً و

  .واالناث

 

الري  (2014ال غول والداااي )ود اسة  (2014العبيداب )ال ريجة مع د اسة وتخرلف هلر 

 .فروقاً لصالح اللكو  (2008د اسة  يان )اي ما أظهرب  ،أظهرب فروقاً لصالح اإلناث

 

ظهرب ال رائج عدم وجود فروق ذاب داللة احصائية أ ،للرفاعل ايل المجموعة والج ساما اال سبة 

ن الدمج ايل اسرراتيجيري تسلق الهضبة والم ظم أ(، وهلا يع ي α ≥ (0.05ع د مسروى الداللة 

ناث في ن الطلبة مل اللكو  واإلأي المجموعة الرجريبية وهلا يع ي المرقدم م اسب لجميع الطلبة ف

نشطة الدمج ايل اسرراتيجيري تسلق الهضبة أرجريبية، اسرفادوا اانخراطهم في المجموعة ال

 والم ظم المرقدم في ت مية مسروى القد ة المكانية لديهم.

 

 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني للدراسة: 2.1.5
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استراتيجيتي تسلق الهضبة والمنظم المتقدم لدى طلبة  باستخدام الدمج  بين ما اثر التدريس

؟ وهل يختلف هذا األثر باختالف طريقة التدريس، تنورهم الجغرافيالصف العاشر في تنمية 

 الجنس، التفاعل بينهما؟و

 

 ً ايل مروسطاب  (α ≥ (0.05 ع د مسروى الداللةأظهرب ال رائج أن ه اك فروق دالة احصائيا

اسرجاااب الطلبة في اخربا  الر و  الجغرافي تع ى لطريقة الرد يس، لصالح المجموعة 

ن سلق الهضبة والم ظم المرقدم، أي أالرجريبية، الري د سه وفق الدمج ايل اسرراتيجيري ت

 ى الر و  الجغرافي.ي رج ع ه تحس اً ايجااياً في مسروالرد يس وفق الدمج، 

 

ن الدمج ايل اسرراتيجيري تسلق الهضبة والم ظم المرقدم ساعد على بب في ذلك، أوقد يعود الس

تحسيل قد ة الرفكير لدى الطلبة مل خالل تمكي هم مل  اط المعلوماب أو المعا ف الجديدة 

فكا  واكرساب وهلا ادو ر يؤدي الى زيادة قد ة الطلبة على اسرخالص األ االمعلوماب القديمة، 

ن كما أ،  اء الرطبيقل الم اقشة والمحاو ة أ سريعاب لديهم ويرم ذلك مل خالاإل الخبراب وتحسيل

الدمج، أوجدب حالة مل تحدي لعقول الطلبة ب الجغرافيا الري تم تد يسها وفق موضوعا

سهم في تشجيع الطلبة على الرفكير اشكل م طقي ب الري تواجههم على حد سواء مما أوالمشكال

وزاد مل قد ة الطلبة على اكرساب المفاهيم ، سريعاب والرحليلالفهم واإلمما ساعد على تحسيل 

هم مل اكرشاف تلك الخبراب ئة الخبرة الرعليمية للطلبة ومك واسر د الدمج الى تهيوالمعرفة، 

 ا فسه، األمر اللي جعل الرعليم مشوقاً وفعاالً.

 

هادي ، ود اسة (2017والخالد )نبي  ، ود اسة(2016الحصري ) وترفق هلر ال ريجة مع د اسة

، (2015الع بكي )ود اسة ، (2013د اسة جواد )و، (2013د اسة أاو حمادة )و، (2014)

 .(2014د اسة  الراوي )، و(2014ال عبي )، ود اسة (2015العموش )ود اسة 

 

ماليك وامانديب ود اسة ، (2015فو ة )ود اسة ، (2015اليحيى )مع كللك وترفق هلر ال ريجة 

 .(2007حوا  )، ود اسة (2012المطيري ) ود اسة، (2012ااراهيم )ود اسة ، (2014)

 

، ايل مروسطاب (α ≥ (0.05وأظهرب نرائج الد اسة عدم وجود فروق ع د مسروى الداللة 

يشير ذلك الى أن الدمج ايل اسرجاااب الطلبة في اخربا  الر و  الجغرافي تع ى لمرغير الج س، 

في، جااي على مسروى الر و  الجغراالهضبة والم ظم المرقدم، كان له أ ر إياسرراتيجيري تسلق 

ن دمج اسرراتيجية تسلق الى أث، االمقدا  نفسه. ويعود ذلك نالدى كل مل الطلبة اللكو  واإل

مع الرعلم المرمحو   رافقهالهضبة والم ظم المرقدم وفق الدمج القائم على ال ظرية الب ائية الري ت

تعرضوا لظروف تعليمية واحدة وهلر الظروف قد تكون و اء اخرفاء  ، احيثحول الطالب

ً لمرغير الج س، حيث  الر و  الجغرافيالفروق ايل المجموعريل الضااطة والرجريبية في  وفقا

أن اسرراتيجية الدمج وتع و الباحثة هلر ال ريجة الى ، للطلبة ا فس القد  الر و  الجغرافي تحسل

توافقه مع خصائص المرعلميل ذكو اً وانا اً على حد سواء، حيث أن الظروف والبيئة الرعليمية 

المحيطة االطلبة مرشااهة، كما أن المد سريل اللريل تم تطبيق الد اسة فيهما احروب على معلميل 
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ً ايل كان له أ ر في عدم وجود فمل الج سيل اللكو  واالناث، و اما ذلك  روق دالة احصائيا

 اللكو  واالناث.

 

شيهوزا وكيرا و وتخرلف هلر ال ريجة مع د اسة ، (2016يااس )ترفق هلر ال ريجة مع د اسة 

 .الري اظهرب فروقاً لصالح اللكو  مقاال اإلناث (2009)

 

ظهرب نرائج الد اسة وجود فروق دالة ايل طريقة الرد يس والج س، فقد أ واال سبة للرفاعل

ي اخربا  الر و  ، ايل مروسطاب اسرجاااب الطلبة ف(α ≥ (0.05احصائيا في مسروى الداللة 

ن مجموعة الرجريبية، وهلا يدل على أد  الفروق كانه لدى اللكو  في الالجغرافي وأن مص

على  تأ يررقوى مل اللكو  أعلى كان في الر و  الجغرافي  ايل االسرراتيجيريل تأ ير الدمج

مبادئ ال ظرية الب ائية الري اسر دب اليها عملية الدمج ن وتع و الباحثة هلر ال ريجة الى أ االناث،

ايل االسرراتيجيريل القه اسرجاااب ايجااية لدى اللكو  في المجموعة الرجريبية اكثر مل االناث 

ايل االسرراتيجيريل  الدمج اء تطبيق  للكو  في الصبر وتحمل المسؤولية أحيث ان طبيعة ا

 ر حدود األسرة والم  ل، كان له األ جرماعية خا جفرصة أكبر ااإلنخراط في الحياة اإل وأخلهم

ناث اسبب دة الجغرافيا مادة جاذاة لللكو  أكثر مل اإلفي ا تفاع الر و  الجغرافي لديهم، ولعل ما

ن نريجة الرفاعل ايل اللك دله ال رائج الى أالرحالب، و ض والسفر واالطبيعة واألا تباطها 

  طريقة الرد يس والج س كانه في الر و  الجغرافي لصالح ذكو  المجموعة الرجريبية.

 

  التوصيات 2.4

 

 في ضوء ال رائج الري تمخضه ع ها الد اسة، فإن الباحثة توصي اما يأتي:

الرركي  في تد يس الجغرافيا اصفة خاصة وااقي فروع الد اساب االجرماعية اصفة عامة،  -1

 .الطلبة ونشاطهم نحو الرعلم تفكيرعلى اسرخدام طرق واساليب تد يسية حديثة تثير 

ً السرراتيجية الدمج -2 ايل  اعداد ادلة لمعلمي الجغرافيا في مراحل الرعليم المخرلفة وفقا

 .هضبة والم ظم المرقدماسرراتيجيري تسلق ال

انية والر و  الجغرافي لدى طلبة الدمج وا رها في القد ة المك اسرراتيجيةاجراء د اساب في  -3

 .وتأخل مرغيراب أخرى خرىصفوف ا

اطالع المشرفيل الرراوييل والمهرميل اطرق الرد يس على اهمية تد يس الجغرافيا وفق  -4

الدمج ايل اسرراتيجيري تسلق الهضبة والم ظم االسرراتيجياب الرد يسية الحديثة وم ها 

  المرقدم.
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 المصادر والمراجع : 

 

(. أ ر اسرخدام )أنموذجي جانييه واوزوال( الرعليمييل في تحصيل 2012إاراهيم، جمعة حسل.)

(، 28المجلد) .مجلة جامعة دمشق طلبة الصف الثاني الثانوي العلمي في مادة االحياء واال ض.

 .196-159،  (1)العدد 

 

، مكربة االنجلو المصرية، استراتيجيات التعليم وأساليب التعلم(. 2004إاراهيم، مجدي ع ي .)

 القاهرة.

 

 .. دا  المسيرة، عمان ، اال دنعلم النفس التربوي(.  2000أاو جادو، صالح.)

 

المسيرة ، دا  3ط، تعليم التفكير النظرية والتطبيق(. 2010أاو جادو، محمد ، نوفل محمد.)

  ، عمان.لل شر والروزيع والطباعة

 

، دا  2ط، تعليم التفكير النظرية والتطبيق(. 2007أاو جادو، محمد صالح  ونوفل محمد اكر .)

 المسيرة ل شر والروزيع والطباعة، عمان، اال دن. 

 

 القاهرة.، مكربة االنجلو المصرية، علم النفس التربوي(. 1996أاو حطب، فؤاد وآمال، صادق.)

 

اثر توظيف السبورة الذكية في تدريس الجغرافيا على تنمية (. 2013حيى.)يأاو حمادة، سها 

.  سالة المفاهيم الجغرافية ومهارة استخدام الخرائط لدى طالب الصف التاسع في محافظة غزة

 ماجسرير غير م شو ة، جامعة االزهر، غ ة. 

 

، المسيرة لل شر والروزيع والطباعةدا  ، عرفيالتعلم  الم .(2007أاو  ياش، حسيل محمد.)

 عمان، اال دن.

 

، دا  اصول استراتيجيات العلم والتعليم )النظرية والتطبيق( .(2009).ل محمدي ياش، حس أاو

 ، اال دن.الثقافة لل شر والروزيع، عمان
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 عمان.، دا  اليازو ي العلمية ،1ط ،حل المشكالت .(2008حسيل وغسان قطيط.) أاو  ياش،

 

العالقة  بين القدرة المكانية والتحصيل في الرياضيات لدى طلبة . (2010).أاو مصطفى، سهيلة

،  سالة ماجسرير م شو ة، الجامعة االسالمية، الصف السادس االساسي بمدراس وكالة الغوث

 .غ ة

 

في   راتيجيتي العصف الذهني والمنظم المتقدمتثر استخدام اسأ .(2012أاو مي،  نا احمد.)

.  سالة ماجسرير غير م شو ة، جامعة تدريس العلوم للمتفوقين من الصف السابع االساسي

 الشرق االوسط، اال دن. 

 

، دا  الحكمة أصول تدريس المواد االجتماعية(. 1992األميل ، شاكر محمود واخرون.)

 للطباعة وال شر، اغداد. 

 

التنور  ألبعادياء للمرحلة المتوسطة وفقا دراسة تحليلية لكتب الفيز(. 2011)، حكمه.األوزاكي

 ، العراق.ة ، كلية الرراية، جامعة اغداد سالة ماجسرير غير م شو  .العلمي واكتساب الطلبة لها

 

اثر استخدام المنظمات المقدمة على التحصيل الدراسي في مقرر (. 2005).اخريا ، فاطمة

الرراية جامعة ام القرى، مكة المكرمة، ، كلية الجغرافيا لدى تلميذات الصف األول المتوسط

 المملكة العراية السعودية.

 

الرحصيل  ا ر اسرخدام الم ظم المرقدم في تد يس مادة البالغة على .(2012احمد.) زياد البطاي ة،

التربية  دراسات عربية في ،ااأل دناالول الثانوي االداي  والرفكير االاداعي لدى طالب الصف

 (.1( ج ء)25العدد)، وعلم النفس

 

دا  ال هضة ، 3ط ،سيكولوجية التعلم ونظريات التعليم(. 1976جاار، جاار عبد الحميد.)

 .، ايروبالعراية
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بصيرة العقل: التعلم من خالل التخيل، التحليالت الموجهة للناس من (. 1993جالييل، افرلي.)

 ،ترجمة: خليل يوسف خليل، وشفيق فالح عالونة، معهد الرراية، األونروا ،جميع االعمار

 (1988اليونسكو عمان، اال دن )تا ي  نشر الكراب االصلي 

 

اثر استخدام استراتيجية تسلق الهضبة في اكتساب  .(2015). الجبو ي، سعدون احمد جاسم

، تاريخ االسالمي بمحافظة كركوكالمفاهيم التاريخية لدى طلبة الصف الثاني المتوسط لمادة ال

  سالة ماجسرير غير م شو ة، جامعة آل البيه، اال دن.

 

 اسرراتيجية تسلق الهضبة في اكرساب المفاهيم ا ر .(2015).الج ديل، دعاء حسام حسيل

(، 21لمجلد)ا، مجلة كلية التربية االساسية الجغرافية لدى طالباب الصف األول المروسط،

 .552-533(، 91العدد)

 

(. ا ر اسرخدام اعض مها اب الخرائط الجغرافية في الرحصيل لدى 2013اارسام خلف.) جواد،

 .135-112(، 10، جامعة ااال، العدد)مجلة كلية التربية االساسيةطلبة كلية الرراية االساسية، 

 

ترجمة احمد عصام الصفدي،  ،تعلم كيف تتعلم.(1995).جوزيف د. نوفاك، د. اوب جوويل

 . مكربابااراهيم محمد الشافعي، الرياض: عمادة شؤون ال

 

برمجية الرسم  اثر برنامج تعليمي قائم على(. 2013نضال فضل مصطفى.) الجياوي،

. اطروحة والقدرة المكانية لدى طلبة الصف التاسع االساسي في االردن (GSP)الهندسي

 .اال دن ،غير م شو ة ، الجامعة اال دنية ردكرو ا

 

، دا  الكراب الجامعي، الى نظرية الذكاءات المتعددة مدخل .(2005).محمد عبد الهاديحسيل، 

 غ ة.

 

(. ا ر تد يس الجغرافيا ااسرخدام الخرائط االلكررونية على 2016الحصري، كامل دسوقي.)

مجلة الرحصيل وت مية اعض مها اب الرفكير الجغرافي لدى طالب الصف الثاني االعدادي ، 

 . 42-31( 1(، العدد)11المجلد) للعلوم التربوية.جامعة  طيبة 

 

مفاهيم التدريس في العصر الحديث  .(2012). حمادنة، محمد محمود عبيداب، خالد حسيل

 ، ا اد.عالم الكرب لل شر والروزيع، طرائق ،اساليب، استراتيجيات
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تضمينها في المناهج المشكالت البيئية التي ينبغي (. 1998).الحمادي، عبدهللا غالب عبد الكريم 

 كلية الرراية ، جامعة ص عاء. ، ،  سالة ماجسرير غير م شو ةالجغرافية

 

(. مسروى الثقافة اجغرافية فلسطيل الطبيعية لدى طلبة  كليري 2010).حمدان، صبري محمد

، مجلة الجامعة االسالمية ) سلسلة الدراسات االنسانية(والرراية االجامعة االسالمية،  اآلداب

 .1247-1215،  (2)، العدد (18)المجلد 

 

مستوى المعرفة بالمسميات الجغرافية الفلسطينية لدى طلبة ثالث  .(2010حمدان، صبري.)

 ، غ ة. اإلسالمية، احث غير م شو ، الجامعة جامعات بغزة

 

لسلة ، سالتربية العملية الميدانية، مفاهيمها وكفاياتها وممارساتها .(1981)حمدان، محمد زياد.

 الرراية الحديثة ، مؤسسة الرسالة.

 

، كلية الب اب جامعة عيل األنشطة الكتابية وتنمية مهارات التفكير العليا(. 2003حميدة، فاطمة.)

 شمس، القاهرة، مصر.

 

 ، عمان.دا  المسيرة، تصميم التعليم نظرية وممارسة(. 2008الحيلة، محمد.)

 

المنظمات المتقدمة واأللعاب التعليمية في تدريس قواعد اثر استخدام  .(2007).حوا ، نجالء

اللغة وأثرهما على التحصيل والميل نحو المادة وبقاء التعلم لدى تالميذ الصف السادس 

 غير م شو ة، كلية الرراية، جامعة عيل شمس. ر سالة دكرو ا ،االبتدائي

 

 ،ات التربوية المعاصرةتدريس العلوم في ضوء االتجاه .(1993).حيد ، عبد اللطيف حسيل

 الجمهو ية اليمي ة. تع ، ، دا  الحادي للطباعة وال شر،1ط

 

 ، دا  الشروق لل شر والروزيع، عمان،أساسيات في علم النفس التربوي(. 2004أف ان.) د وزة،

 األ دن.
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 المكاني في ت مية المفاهيم الجغرافية والقد ة فاعلية المدخل البصري(. 2013)د ويش دعاء.

(، 3)40، جامعة عيل شمس، (ASEP)ناتمجلة كلية الب، المكانية لدى تالميل المرحلة االعدادية

220-264. 

 

تسكي في اكتساب بعض فعالية التدريس وفقا لنظرية فيجو(. 2006الدواهيدي، ع مي.)

 ،  سالة ماجسرير غير م شو ة ، كلية الرراية،المفاهيم البيئية لدى طالبات جامعة االقصى بغزة

 فلسطيل. الجامعة االسالمية، غ ة،

 

اثر استراتيجية تسلق الهضبة في اكتساب بعض المفاهيم  .(2014الراوي، زيد محمد حسيل.)

،  سالة ماجسرير غير م شو ة، جامعة البالغية عند طالبات الخامس االدبي واالحتفاظ بها

 تكريه.

 

، المكرب الجامعي اجتماع البيئةدراسة في علم ، البيئة والمجتمع(. 2006 شوان، حسيل.)

 الحديث االز يطة، االسك د ية.

 

(. القد ة المكانية لدى طلبة جامعة القد  المفروحة تخصص الرراية 2008 يان، عادل.)

 .123-117(، 2) 1، المجلة الفلسطينيةاالاردائية، 

 

صص الرراية في تخ ةالقد ة المكانية لدى طلبة جامعة القد  المفروح .(2013 يان، عادل.)

 .135-115(، 2، مجلد )المجلة الفلسطينيةاالاردائية. 

 

، دا  1، جاستراتيجيات وطرائق ونماذج وأساليب وبرامج .(2012).، سعد علي، واخرونزاير

 .المرتضى

 

(. أ ر اسرخدام اسرراتيجية الهضبة في تد يس وحدة الفقه االسالمي 2014).ال عبي، ااراهيم

 مجلة دراسات العلوم التربوية ،العاشر االساسي في قصبة المفرقف على تحصيل طالب الص

 .361-347، (1)41 االجامعة اال دنية،

 

(. القد ة المكانية وعالقرها االرفكير االاداعي والرحصيل 2014ال غول،  افع والداااي، خلدون.)

-489(: 4) 10، المجلة االردنية في العلوم  التربويةلدى طلبة الحجاوي له دسة الرك ولوجية. 

501 . 
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 ، عمان.دا  الكراب الجامعي، 2ط، مبادئ علم النفس التربوي( 2012). ال غول، عماد

 

اثر التعلم المحوسب للهندسة الفراغية في القدرة (. 2008ال هراني، عبدهللا أحمد عبدهللا.)
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 جامعة ص عاء. الجمهو ية اليم ية. م شو ة.

 

دا  ، سيكيولوجية التعلم بين المنظور االرتباطي والمنظور المعرفي .(2004).ال ياب، فرحي

 ، الم صو ة.الوفاء لل شر والروزيع

 

، سلسلة علم ال فس األسس المعرفية للتكوين العقلي وتجهيز المعلومات .(2005).ال ياب، فرحي

 ، الم صو ة.دا  الوفاء لل شر والروزيع(، 3المعرفي،) ط

 

دا   ،المنظور االرتباطي والمنظور المعرفي سيكولوجية التعلم بين(. 1996.)ال ياب، فرحي

  ، القاهرة.ال شر للجامعاب

 

يمها الدراسات االجتماعية طبيعتها وطرائق تعل(. 2010).ال ياداب، ماهر والقطاوي، محمد

 ، عمان.دا  الثقافة لل شر والروزيع، وتعلمها

 

 ، القاهرة.عالم الكرب، 2ط ،تصميم التدريس رؤية منظومية .(2001).زيرون، حسل

 

، جمعية عمال المطااع الرعاونية ،تنمية االبداع في تدريس العلوم .(1997).زيرون، عايش

 عمان.

 

 الشروق لل شر والروزيع، عمان، اال دن.، دا  أساليب تدريس العلوم( 1998)عايش. زيرون،

 

، المكرب العلمي للكمبيوتر وال شر تدريس العلوم من منظور البنائية(. 2000زيرون، كمال.)

 .والروزيع، االسك د ية
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(. ا ر اسرخدام الم ظم المرقدم على تعلم طالب الصف االول  انوي 1999سد ة، فاي ة.)

 .(15)، العدد(2)لد ، المجمجلة كلية التربيةللرياضياب. 

 

 ، دا  وائل لل شر، عمان، اال دن.التصميم التعليمي والتعلم ذو المعنى(. 2007).ا، عادلسراي

 

ا ر كل مل الخبرة الرد يسية والمسروى  .(1997).احمد ، خليفة، غازي جمال سعادة، جودب 

قراءة  موز الخريطة  المالحظ ألداء المعلميل امدا   سلط ة عمان في اكرساب طالاهم

 .120-81، الس ة السادسة، (11)، العددمجلة مركز البحوث التربوية بجامعة قطر، الجغرافية 

 

 دا  الشروق، عمان. ،اساليب تدريس الدراسات االجتماعية(. 1989السكران، محمد أحمد.)

 

 ، دا تدريسها تنمية المفاهيم والمهارات العلمية وطرق. (2004).سالمة، عادل أاو الع  أحمد

 ، عمان.الفكر لل شر والروزيع

 

، مكرب مهارات واستراتيجيات، طرائق تدريس-ما وراء المعرفة(. 2012السالمي، عامر.)

 .اغداد ،ألمير للطباعة واالسر ساخا

 

مجلة (. دو  الجغرافيا في حل المشكالب البيئية المعاصرة، 2004).سليمان، محمد محمود

 .  186-163، (2+1العدد)، (20)المجلد، لآلداب والعلوم االنسانية جامعة دمشق

 

فاعلية تصميم تعليمي تعلمي مقترح في التربية الوقائية في التحصيل (. 2010سميسم، نبأ.)

غير م شو ة، كلية الرراية، جامعة  ر، أطروحة دكرو اي والوعي الوقائيوتنمية التنور العلم

 اغداد.

 

(. وحدة مقررحة في الد اساب االجرماعية لر مية القد ة المكانية لدى 2011السيد، محمد سالم.)

(، 33، مصر، العدد )مجلة الجمعية التربوية للدراسات االجتماعيةطلبة المرحلة االعدادية، 

210-235. 
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 ع، عمان. ، دا  الم اهج لل شر والروزياساسيات التدريس .(2006).شبر، خليل ااراهيم واخرون

 

اثر برنامج تعليمي قائم على استخدام جوجل ايرث في (. 2013الشرا ي، سالمه م  ل عوض.)

تنمية القدرات المكانية والتحصيل في الجغرافيا لدى طالب الصف االول الثانوي واتجاهاتهم 

غير م شو ة، الجامعة اال دنية،  راطروحة دكرو ا ،نحوها في المملكة العربية السعودية

 ال دن.ا

 

التنور الجغرافي حول استخدام برنامج نظم المعلومات (. 2015شكا نه، هبه.)

،  سالة ماجسرير لدى طلبة تخصص الجغرافية في جامعتي بيرزيت والخليل (GIS)الجغرافية

 غير م شو ة، جامعة القد ، فلسطيل. 

 

، الدا  العراية للكراب، تدريس الجغرافيا في مراحل التعليم العام(. 1997شلبي، أحمد ااراهيم.)

 القاهرة.

 

ثر استخدام المنظمات المتقدمة وخرائط المفاهيم في تحصيل أ(. 2006).الشمري، مفرح مط ي

غير   سالة ماجسرير، طالب الصف الثاني الثانوي لبعض المفاهيم الفيزيائية واالحتفاظ بها

 .، جامعة ص عاء، اليملم شو ة

 

فاعلية استخدام الحاسوب في تدريس مادة الجغرفيا لطلبة (. 2008)الشوااكة، عبد الحميد.

في الرراية غير  ر.  سالة دكرو االصف العاشر االساسي في مدارس تربية مادبا في االردن

 م شو ة، جامعة السودان للعلوم والرك ولوجيا. 

 

ة والميل (. فعالية الرعليم الخليط في ت مية اعض المفاهيم الجغرافي2011).الصغير، أحمد محمد

، مصر، مجلة الجمعية التربوية للدراسات االجتماعيةنحو المادة لدى تالميل المرحلة االعدادية، 

 .207-168(. 33العدد)

 

، األهداف والوسائل، تدريس الفقه اإلسالميريس الفقه تد .(2006).الصالحيل، عبد المجيد

 المؤتمر الثاني لكلية الشريعة، جامعة ال  قاء االهلية، ال  قاء. االسالمي في الجامعات،

 

 ، القاهرة.، دا  قباءأصول علم النفس الحديث .(2000).طه، فرج عبد القاد 
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(. القد ة المكانية لدى تالميل المرحلة االاردائية ومرغيراب مرتبطة اها في 1996عااد، عدنان.)

 . 35-1، (12)، العدد ة االماراتمجلة كلية التربية جامعالرياضياب، 

 

اب االد اكية في ط(. ا ر اسرخدام كل مل  المخططاب المفاهيمية والمخط2000عامر، محمود.)

ت مية الرفكير الجغرافي والرحصيل لدى تالميل الصف االول مل  المرحلة االعدادية ذوي السعاب 

 .91-58، 34عددال قازيق،. جامعة ال مجلة كلية التربيةالعقلية المخرلفة. 

 

 ، لب ان.دا  الم هل اللب اني، الذكاء والقياس النفسي .(2012)عبا ، فيصل.

 

اثر التفاعل بين كل من نمط المنظم المتقدم المستخدم في (. 2011عبد الفراح، ع ة فوزي.)

برامج الوسائط المتعددة ونمط التعليم على تنمية التفكير الهندسي لدى تالميذ المرحلة 

 غير م شو ة، جامعة القاهرة، مصر.  ر،  سالة دكرو اةاإلعدادي

 

، االنجلو المصرية مكربة ،تدريس الجغرافيا وبداية عصر جديد(. 2005عبد الم عم، م صو .)

  القاهرة.

 

 فقلجغرافيا للصف السابع األساسي وتطوير وحدة دراسية في مادة ا .(2014العبيداب، محمد.)

منحنى التفكير الفراغي، وقياس أثرها في تنمية القدرة المكانية لدى الطلبة واتجاهاتهم نحو 

 اطروحة دكرو اة غير م شو ة، الجامعة اال دنية، اال دن. ،تلك المادة

 

م الكرب ، عالالتفكير انواعه ومفاهيمه ومهاراته واستراتيجيات تدريبه(. 2012عروم، عدنان.)

 أ اد.، زيعالحديث لل شر والرو

 

دا  الفكر للطباعة وال شر والروزيع،  ،المعلم الفاعل والتدريس الفعال(. 1996).عد ، محمد

 عمان، األ دن.

 

تعليم الجغرافيا وتعلمها في عصر المعلومات، اهدافه  .(2005).عرفة، محمود صالح الديل

 ، القاهرة.عالم الكرب لل شر، محتواه، أساليبه، تقويمه
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(. ا ر اسرخدام الصو  واالشكال الروضيحية في الد اساب 2003صالح الديل.) محمودعرفة، 

االجرماعية لر مية عملياب الرفكير لدى تالميل الصف الرااع والخامس االاردائي وميولهم نحو 

، الجمعية المصرية للم اهج وطرق  مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريسالمادة ، 

 .107-50(، 85، العدد)عة عين شمسجامالرد يس، كلية الرراية، 

 

اثر برنامج يستند الى تسريع تعليم الرياضيات في تنمية التفكير (. 2017العشي،  يما.)

،  سالة ماجسرير غير م شو ة، والقدرة المكانية لدى طلبة الصف التاسع األساسي الهندسي

 جامعة القد ، فلسطيل.

 

نموذج مقترح لتدريس الهندسة لتالميذ المرحلة اثر استخدام (. 2012العطا ، محمد احمد.)

، اطروحة االساسية قائم على التعلم النشط في تنمية التفكير البصري والحس المكاني لديهم

 دكرو اة غير م شو ة، جامعة القاهرة، مصر.

 

  ، عمان.دا  المسيرة ،االستراتيجيات الحديثة في التدريس الفعال .(2008).عطية، محسل

 

استراتيجيتي الهضبة واألسئلة السابرة في اكتساب أثر استخدام (. 2015).محمد أحمد، العموش

،  سالة ماجسرير غير طلبة الصف العاشر األساسي للمفاهيم الكيميائية ودافعيتهم نحو الكيمياء

 م شو ة، كلية العلوم الرراوية، جامعة آل البيه، اال دن.

 

أوزبل في عالج التصورات الخطأ للمفاهيم أثر استخدام نموذج (. 2013عودة، موسى.)

،  سالة ماجسرير غير م شو ة، الجامعة االسالمية، الرياضية لدى طلبة الصف العاشر االساسي

 غ ة. 

 

ابعاد التنور الفيزيائي المتضمنة في محتوى الفيزياء للصف الحادي عشر (. 2009عيد، جالل.)

 م شو ة، الجامعة االسالمية، غ ة.،  سالة ماجسرير غير ومدى اكتساب الطلبة  لها

 

لري االاردائية واالعدادية في (. د اسة تحليلية لمحروى م اهج العلوم امرح2000الغ ام، محرز.)

-يوليو  21،  مجلة المؤتمر العلمي الرابع " التربية العلمية للجميع"ااعاد الر و  العلمي،  ءضو

 القاهرة. ،، جامعة عيل  شمس(1)اغسطس، المجلد  3
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ا ر اسرخدام اسرراتيجية الم ظماب المرقدمة في تد يس القواعد ال حوية  .(2015). فو ة، ناهض

مجلة الجامعة على تحصيل طالباب الصف الثامل في المرحلة االساسية العليا امحافظة غ ة، 

 .238-205 (،1)، العدد (23)، مجلد االسالمية للدراسات  التربوية والنفسية

 

  ، عمان.  الفكر للطباعة وال شر والروزيع، داتصميم التدريس( . 2005قطامي، فؤاد.)

 

 .عماندا  ح يل لل شر والروزيع، ، 2ط، علم النفس التربوي والتفكير. (2011).يوسف قطامي،

 

دا  الشروق لل شر  ،2، طنماذج التدريس الصفي .(1998).وقطامي، نايفة قطامي، يوسف

 .، عمانوالروزيع

 

 ، عمان.، دا  الفكرطرائق تدريس الدراسات االجتماعية. (2007).قطاوي، محمد ااراهيم 

 

أ ر تد يب معلمي الرياضياب على اسرخدام نموذج مقررح في الرعلم  .(2015القيسي، تيسير.)

، و الرياضيابالفعال في اكرسااهم اعض مها اب الرد يس وعلى تحصيل واتجاهاب طالاهم نح

 (.3(، العدد )4، مجلد)التربوية المتخصصة المجلة الدولية

 

، طرق تدريس الرياضيات اساليبه ) امثلة ومناقشات((. 2008).الكبيسي، عبد الواحد حميد

 مكربة المجمع العراي لل شر والروزيع، عمان، اال دن.

 

(. أ ر اسرراتيجية تسلق الهضبة في تحصيل طالباب 2015).الكرخي، عدوية محمد مسعود

العراق،  ،مجلة ديالى ،لرا ي  األو واي الحديث والمعاصرامس األداي في مادة االصف الخ

 .371-393(، 65العدد)

 

اثر التفاعل بين النموذج التدريسي وكل من االسلوب المعرفي (. 2005الكيالني، حامد زيد.)

ومهارات ومستويات  التحصيل السابق في تحصيل طلبة المرحلة االساسية العليا في الهندسة 

،  سالة دكرو اة غير م شو ة. جامعة عمان العراية للد اساب العليا، عمان، البرهان الرياضي

 اال دن.
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، دا  الياقوب لل شر والروزيع، طرائق التدريس العامة(. 2010، احمد.) اللصاصمة، محمد

 عمان.

 

 .، دا  عالم الكرب، القاهرة التدريس الفعال(. 1985اللقاني، احمد حسيل.)

 

العالقة ايل الرفكير البصري المكاني في الرياضياب  .(2009).المالكي، عوض ال صالح

مجلة تربويات والمها ة الف ية لدى طالب الصف الثاني المروسط امدي ة مكة المكرمة، 

 .568-446، (12)مجلد  الرياضيات،

 

تنمية مهارات برنامج مقترح في الدراسات االجتماعية ل(. 2003مجدي، خير الديل كامل.)

غير م شو ة ، جامعة  ر، اطروحة دكرو اةاإلعداديالخرائط والقدرة المكانية لدى طلبة المرحلة 

 ، مصر.اسيوط

 

  ، الكويه.عالم المعرفة، الذكاء االنساني( . 2006محمد، طه.)

 

دا  ، استراتيجيات _مفاهيم تربوية أساسيات التدريس طرائق_ .(2012).محمود، عبد هللا

 ، عمان.لل شر والروزيع غيداء

 

المسيرة لل شر والروزيع دا   ،طرائق التدريس العامة .(2002).مرعي، توفيق، والحيلة، محمد

 ، عمان.والطباعة

 

أثر برنامج تعليمي لمهارة التفكير األساسية على تنمية هذه (. 2003المساعيد، عصالن.)

غير  ر، اطروحة دكرو اادسطالب الصف السالمهارة وعلى التحصيل في الجغرافيا لدى 

 م شو ة، جامعة عمان العراية، عمان.

 

ا ر ارنامج تد يبي ااسرخدام الرعلم الب ائي في ت مية الفهم  .(2012المطيري، عبد الع ي  ناصر.)

، مجلة الطفولة والتربية ،ويهدولة الكاالقرائي لدى ذوي صعوااب  الرعلم في المرحلة االاردائية 

 .86-17، (1مجلد)(، 12العدد)
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دا  المسيرة  "،سيكولوجية التعلم والتعليم" االسس النظرية والتطبيقية (.2002).ملحم، سامي

 ، عمان.لل شر والروزيع

 

اثر استراتيجية تسلق الهضبة في تحصيل قواعد اللغة العربية عند (. 2011الم شداوي، علي.)

 م شو ة ، جامعة اغداد.،  سالة ماجسرير غير طالب الصف الرابع العلمي

 

(. ا ر اسرخدام الم ظم المرقدم في تعليم مفاهيم اسس الم هج واالحرفاظ اها 2009ال اجي، حسل.)

علوم لل مجلة جامعة الملك سعودلدى طالباب كلية الرراية في جامعة االما اب العراية المرحدة. 

 .98-71 ، (1( العدد)21، مجلد)التربوية والدراسات االسالمية

 

فاعلية استراتيجية تسلق الهضبة في تحصيل (. 2017نبي، مولود حمد والخالد، عامر خالد.)

. طالب الصف العاشر االعدادي من الناطقين بغير اللغة العربية في مادة الضوابط اللغوية

 .172-160داي، . المؤتمر الدولي الساد  للغة العراية 

 

(. فاعلية ارنامج مصاحب قائم على الرطبيقاب الحياتية في ت مية الحس 2008ال حا ، نجالء.)

، مصر، مجلة كلية التربيةالمكاني والثقافة الجغرافية لدى تالميل مرحلة الرعليم االاردائي، 

17(1 ،)250-262. 

 

 تحصيل طالبلم ظماب  المرقدمة في (. ا ر ا2012نصيف، عادل وعلي، عالء وكاظم، ايمل.)

 (. العراق.5. العدد)مجلة الفتحالصف الرااع االداي في مادة اللغة العراية واسربقائها. 

 

التنور العلمي لمدرسي االحياء في المدارس المتوسطة (، 2011ال عيمي، هديل سليمان )

 غير م شو ة، كلية الرراية، جامعة اغداد. رماجسري،  سالة وعالقته بالوعي البيئي لطلبتهم

 

في تحصيل طالبات الصف  (SQ3R) اثر استعمال استراتيجية(. 2014هادي، مريم مهدي.)

،  سالة ماجسرير م شو ة. مجلة كلية الرراية الطبيعية االجغرافيالخامس االدبي في مادة 

 .161-137(، 15االساسية، جامعة ااال، العدد)

 

، دا  الكراب 2، طاألساسيةأساليب تدريس العلوم في المرحلة  .(2010الهويدي، زيد.)

 ، العيل.الجامعي
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مستوى الوعي البيئي لدى طلبة جامعة القدس تخصص العلوم (. 2016يااس، شريهان.)

،  سالة ماجسرير غير م شو ة، جامعة القد ، االجتماعية وعالقته بتنورهم  بجغرافية فلسطين

 فلسطيل.

 

فاعلية استخدام استراتيجية المنظمات المتقدمة (. 2015اليحيى، ااراهيم ال عبد هللا  ال محمد.)

.  سالة في تنمية مهارة الفهم القرائي باللغة االنجليزية لدى طالب الصف االول الثانوي

   ماجسرير غير م شو ة، كلية الرراية جامعة ام القرى، المملكة العراية السعودية.
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( تحكيم اختبار القدرة المكانية3)ملحق  

 اسم هللا الرحمل الرحيم

 
 جامعة القد 

 كلية العلوم الرراوية   
 تحكيم اخربا  القد ة المكانية     

 السادة المحكميل... تحية طيبة واعد

 العلمية.........................االسم:...................................             الد جة 

 الرخصص:..............................              مكان العمل :.........................

م استراتيجيتي تسلق الهضبة والمنظبين دمج الأثر  تقوم الباحثة اإجراء د اسة اع وان "

 في تنمية قدرتهم المكانية وتنورهم الجغرافي "  المتقدم لدى طلبة الصف العاشر

وذلك اسركماالً لمرطلباب الحصول على د جة الماجسرير في أساليب الرد يس مل جامعة 

 أبو ديس .  /القد  

وقد قامت الباحثة بتطوير هذا االختبار لتحقيق أهداف الدراسة وعليه ترجو من 

 ء خبرتكم مل حيث:حضرتكم الركرم ارحكيمها وإاداء اآل اء في ضو

 مدى مالءمة موضوع الفقراب وم اسبرها لمسروى الطلبة. -1

 مدى مالءمة الفقراب لموضوع البحث. -2

3-  ً  وعلمياً. دقة وسالمة الفقراب لغويا

 كفاية عدد الفقراب ومالءمرها للطلبة. -4

 إجراء ما ترونه لصالح الد اسة مل إضافة أو حلف أو تعديل. -5

 للبحث الرراوي وتطويرر نحو األفضل شاكرةً لكم تعاونكم لما فيه خير

 

 اسم هللا الرحمل الرحيم

 

 
 جامعة القد 

 كلية العلوم الرراوية
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 اخربا  القد ة المكانية 

 

 ع ي ي الطالب/ة المحررم/ة:      

 تحية طيبة:      

استراتيجيتي تسلق الهضبة والمنظم بين دمج الأثر  تقوم الباحثة اد اسة تهدف الى تعرف "

 المتقدم لدى طلبة الصف العاشر في تنمية قدرتهم المكانية وتنورهم الجغرافي  " 

 أوالً: المعلوماب العامة 

 المادة : جغرافية فلسطيل وتا يخها الحديث والمعاصر                الصف: العاشر األساسي

 دقيقة  45اسم الطالب/ الطالبة : .............................                ال مل :

  انياً: تعليماب االخربا 

( فقرة مل نوع االخريا  مل مرعدد، حيث يطلب م ك اخريا   22يركون مل ) فيما يأتي اخربا  

امك مل خرائط، لللك اإلجااة الصحيحة مل ايل مجموعة مل البدائل ا اء على ما تم عرضه أم

(، كما  22 -1سوف توزع  عليك و قة االجااة الري تحروي على أ قام مرسلسلة عمودياً مل ) 

 تحروي على  موز االجاااب مرسلسلة افقياً أ ، ب ، ج ، د.

( مقاال  قم السؤال في المراع Xأقرأ السؤال جيداً، وفكر ملياً في إجااره، ومل  م ضع إشا ة )

علما اان جميع إجاااتك اللي يقع أسفل  م  اإلجااة ) لكل سؤال إجااة واحدة صحيحة فقط (، 

  سركون سرية ولل تسرعمل اال ألغراض البحث العلمي فقط .
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 : ( اختبار القدرة المكانية4ملحق )

 
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 اختبار القدرة المكانية 

 الرا ي :_____________                                       السم:___________ا
_____________________________________________________________________ 

 أجب عن األسئلة اآلتية استناداً لما يعرض عليكم من خرائط بداية االختبار:

  : العالم خريطة( 1) رقم خريطة

 من أشباه الجزر وتحيط بها المياه من ثالث اتجاهات هي:. تعد 1

أ. آسيا وا واا                                                                              ب. افريقيا وأمريكا 

واوقيانوسيا                                                                    الشمالية                                                                  ج. أمريكا الالتي ية

 د. آسيا و أوقيانوسيا

 .القارة التي تقع الى الشمال من خط االستواء:2

 أ. آسيا      ب. المرجمدة الج واية          ج. امريكا الج واية             د. اوقيانوسيا

 لجنوب من خط االستواء :.القارة التي تقع الى ا3

 أ. أسيا     ب. المرجمدة الج واية         ج. امريكا الج واية                       د. او واا 

 خط غرينتش : اآلتية تقع شرق  .احدى القارات4

 أ. آسيا      ب. المرجمدة الج واية       ج .امريكا الج واية                        د. أو واا 

 غرب خط غرينتش : تقع  اآلتية دى القاراتاح.5

 أ. آسيا      ب. المرجمدة الج واية       ج. امريكا الج واية                       د. أو واا 

 

 . أكبر القارات مساحة هي:6

 أ. آسيا      ب. افريقيا                 ج. امريكا الج واية                  د .امريكا الشمالية 

 : واحدة من القارات اآلتية غير منتظمة الشكل.7

 أ. امريكا الشمالية       ب. افريقيا         ج. او واا                       د. امريكا الج واية 

 . يسمى المسطح المائي الذي تساوي مساحته ثلث مساحة الكرة األرضية:8

 اله دي            د. الخليج العرايأ. المحيط الهادي   ب. المحيط االطلسي  ج. المحيط 

. يسمى المسطح المائي الذي يقع بين قارتي أوروبا وافريقيا من جهة الغرب حتى سواحل 9

 القارة األمريكية من ناحية الشرق:

 أ. المحيط الهادي      ب. المحيط األطلسي    ج. المحيط اله دي    د. الخليج العراي 

 ع قارات هو:. المحيط الذي يقع بين أرب10

 أ. المحيط األطلسي    ب. المحيط الهادئ     ج. المحيط اله دي  د. المحيط المرجمد الشمالي 
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 الرا ي :__________

 

 :العراي الوطل خريطة( : 2)  قم خريطة

 .احدى العبارات األتية صحيحة :11

 أ. تشررك فلسطيل في حدودها مع العراق .

 السعودية .ب. يحد فلسطيل مل الشمال 

 ج. يحد فلسطيل مل الشرق البحر األايض المروسط .

 د. تشررك فلسطيل اأطول حد  اري مع األ دن .

 . الدولة العربية التي تقع في اقصى شرق الوطن العربي هي :12

 أ. عمان              ب. مو يرانيا              ج. الصومال              د. تونس  

 من فلسطين الى أبعد دولة عربية فانك سوف تتجه الى دولة :.اذا أردت السفر 13

 أ. اليمل             ب. المغرب               ج.  الصومال             د.  مو يرانيا 

 . تقع مصر بالنسبة للملكة األردنية الهاشمية في الجهة:14

 الغراية         د. الشمالية الغرايةأ. الشمالية الشرقية   ب. الج واية الشرقية      ج. الج واية 

 .الدولة العربية التي شكلها يشبه المستطيل :15

 أ. اليمل            ب. العراق                 ج. األ دن                   د. مصر

 . تقع مصر بالنسبة لفلسطين في الجهة :16

  واية الشرقية      د. الج واية الغرايةأ. الشمالية الشرقية     ب. الشمالية الغراية      ج. الج

  

 
 االسم:_____________                                  الرا ي :_____________

  :فلسطيل خريطة( 3)  قم خريطة   

 .اذا دققنا النظر في خارطة فلسطين سنجد أن امتدادها من :17

 الى الغرب .أ. الشمال الى الج وب اطول مل امردادها مل الشرق 

 ب. مل الشرق الى الغرب اطول مل امردادها مل الشمال الى الج وب.

 ج. مل الشمال الى الج وب اقصر مل امردادها مل الشرق الى الغرب.
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 د. مل الشمال الى الج وب مساوي المردادها مل الشرق الى الغرب .

 .أقرب مسافة لقناة تربط بين بحرين هما :18

المروسط    ب. البحر الميه واألحمر      ج. البحر األحمر والمروسط       د. أ.   البحر الميه و 

 )أ + ب(

 .تقع صحراء النقب في الجزء ________  من فلسطين :19

 أ. الج واي        ب. الشمالي                ج. الشرقي                د. الغراي 

الذهاب الى مدينة أريحا فإنك سوف .لو كنت تقضي وقت استجمامي في الباذان واردت 20

 تتجه:

 أ. ن والً       ب. صعوداً      ج.   اتجار مسروي     د. اتجار شبه مسروي

 .اثناء سفرك من مدينة بيت لحم الى مدينة رام هللا تكون مدينة القدس الى جهة :21

 . الج وبأ. الغرب             ب. الشرق               ج. الشمال                د

 .تخيل أنك واقف في الصباح تشاهد شروق الشمس، ترى إلى أي جهة تشير يدك اليمنى:22 

 أ. الشمال          ب. الج وب          ج. الشرق                   د. الغرب
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 انتهت االسئلة
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 ( اجابات اختبار القدرة المكانية5ملحق )

 

 قدرة المكانية الالنموذجية الختبار مفتاح اإلجابة 

 : ....................... اسم الطالب

 المدرسة : .........................

 الصف : .........................

 الشعبة : ...........................

 

 قم 

 السؤال

 عدد البدائل

 
 قم 

 السؤال

 عدد البدائل

 

 د ج ب أ د ج ب أ

1. X    12. X    

2. X    13.    X 

3.   X  14.   X  

4. X    15.    X 

5.   X  16.    X 

6. X    17. X    

7.   X  18. X    

8. X    19. X    

9.  X   20. X    

10. X    21. X    

11.    X 22.  X   
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 (6ملحق )

 اسم هللا الرحمل الرحيم

 
 جامعة القد 

 كلية العلوم الرراوية                                
 تحكيم اخربا  الر و  الجغرافي 

 السادة المحكميل... تحية طيبة واعد

 االسم:...................................             الد جة العلمية.........................

 مكان العمل :.........................      الرخصص:..............................        

استراتيجيتي تسلق الهضبة والمنظم بين دمج الأثر  تقوم الباحثة اإجراء د اسة اع وان "

 المتقدم لدى طلبة الصف العاشر في تنمية قدرتهم المكانية وتنورهم الجغرافي " 

يب الرد يس مل جامعة وذلك اسركماالً لمرطلباب الحصول على د جة الماجسرير في أسال

 أبو ديس .  /القد  

وقد قامت الباحثة بتطوير هذا االختبار لتحقيق أهداف الدراسة وعليه ترجو من 

 حضرتكم الركرم ارحكيمها وإاداء اآل اء في ضوء خبرتكم مل حيث:

 مدى مالءمة موضوع الفقراب وم اسبرها لمسروى الطلبة. -1

 مدى مالءمة الفقراب لموضوع البحث. -2

 وسالمة الفقراب لغوياً وعلمياً. دقة -3

 كفاية عدد الفقراب ومالءمرها للطلبة. -4

 إجراء ما ترونه لصالح الد اسة مل إضافة أو حلف أو تعديل. -5

 األفضلشاكرةً لكم تعاونكم لما فيه خير للبحث الرراوي وتطويرر نحو 

 

 

 اسم هللا الرحمل الرحيم

 

 
 جامعة القد 

 كلية العلوم الرراوية

 اخربا  الر و  الجغرافي 
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 ع ي ي الطالب/ة المحررم/ة:      

 تحية طيبة:      

ظم استراتيجيتي تسلق الهضبة والمنبين دمج الأثر  تعرف "تقوم الباحثة اد اسة تهدف الى 

 " غرافيفي تنمية قدرتهم المكانية وتنورهم الج المتقدم لدى طلبة الصف العاشر

 عامة المعلوماب الأوالً: 

 المادة : جغرافية فلسطيل وتا يخها الحديث والمعاصر                الصف: العاشر األساسي

 دقيقة  45اسم الطالب/ الطالبة : .......................الشعبة ......                ال مل :

  انياً: تعليماب االخربا 

ل مرعدد، حيث يطلب م ك اخريا  ( فقرة مل نوع االخريا  م 36يركون مل )  يأتي اخربا فيما 

اإلجااة الصحيحة مل ايل مجموعة مل االجاااب، لللك سوف توزع  عليك و قة االجااة الري 

(، كما تحروي على  موز االجاااب مرسلسلة  36 -1تحروي على أ قام مرسلسلة عمودياً مل ) 

 افقياً أ ، ب ، ج ، د.

( مقاال  قم السؤال في المراع Xمل  م ضع إشا ة )أقرأ السؤال جيداً، وفكر ملياً في إجااره، و

تك اعلما اان جميع إجاااللي يقع أسفل  م  اإلجااة ) لكل سؤال إجااة واحدة صحيحة فقط (، 

 سركون سرية ولل تسرعمل اال ألغراض البحث العلمي فقط .

 

 

 

 

 :  التنور الجغرافياختبار ( 7ملحق )

 

 
 اخربا  الر و  الجغرافي

 الشعبة:___________  االسم:_______                     الرا ي : ______

 ___________________________________________________________ 

 .يطلق على الكارتوغرافيا علم :1

 أ. الفلك                            ب. الخرائط         ج. الكواكب              د. ال جوم

ً  الشمسية ر الكواكب في المجموعة.اكب2  :حجما

 أ. المري                          ب. المشرري         ج. عطا د             د. ال هرة

 .اقرب كوكبين للشمس هما :3

 أ. عطا د وال هرة               ب. المري  والمشرري    ج. اال ض وال هرة    د. نبرون والوتو

 كوكبي : .يقع كوكب االرض بين4

أ. المري  والمشرري            ب. المري  وال هرة    ج. عطا د وال هرة      د. المشرري 

 وال هرة 
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 :قارة في الهماليا جبال في توجد العالم في جبلية قمة اعلى .5

 أ. اسيا                       ب. افريقيا            ج. امريكا الشمالية       د. امريكا الج واية

 هما: النيل نهر منهما يمر اللتان العربيتان . الدولتان6

 أ. ليبيا ومصر               ب. مصر والسودان   ج. السودان وليبيا      د. مصر والج ائر

 :العربية المشرفة على مضيق جبل طارق  دولةال. 7

 د. الج ائر   أ. المغرب                 ب. ليبيا               ج. مو يرانيا         

 قارة: في البرازيل . تقع8

 أ. اسيا                   ب. افريقيا              ج. امريكا الشمالية       د. امريكا الج واية

 يصل مضيق جبل طارق بين:. 9

 أ. البحر المروسط والمحيط االطلسي                 ب. البحر المروسط والمحيط اله دي  

 ج. البحر المروسط والمحيط الهادئ                د. البحر المروسط والمحيط المرجمد الشمالي  

 .كل قارات العالم عبارة عن جزر تحيط بها المياه من جميع الجهات ما عدا: 10

أ. امريكا الشمالية والج واية    ب. اسيا واو واا     ج. افريقيا              د. اوقيانوسيا 

 ا كريكاوانر

 : 2( مليون كم 165مساحته )  البالغ. اكبر المحيطات مساحة و11 

 أ. المحيط الهادئ      ب. المحيط االطلس    ج. المحيط اله دي    د.   المحيط المرجمد الشمالي 

 .البحر الذي يفصل بين قارتي اسيا وافريقيا هو:12

 الصيل الج واي    د. البحر الكا يبي أ. البحر االحمر        ب. البحر المروسط     ج. احر

 .اصغر دولة عربية هي :13

 أ. البحريل             ب. الج ائر             ج. الصومال               د. السعودية 

 .تفصل قارة اسيا عن امريكا الشمالية:14

ب. جبال او ال   ج. ق اة  أ. مضيق البسفو  والد دنيل                                                 

 السويس والبحر المروسط                                              د. مضيق ارنج

 .عدد الكواكب التي تدور حول الشمس بمدارات محددة واتجاه واحد : 15

 كواكب 15كوكب          د. 9كواكب                  ج.  5كواكب                  ب.  3أ. 

 .تعد الصور الجوية صور ملتقطة من : 16

 أ. اال ض األة تصوير                                                 ب. الجو األة تصوير 

 ج. البحر األة تصوير                                                 د. الفضاء االة تصوير  

 .اول من اطلق اسم اطلس هو: 17

 ب. الخوا زمي               ج. الفا ااي                 د. هيركرو          أ. ا خميد   

 خريطة العالم هو: .اول من رسم 18

 د. الفا ااي              أ. االد يسي         ب. الخوا زمي                 ج. اال  شد    

 .عدد خطوط الطول : 19

 390د.                    360ج.                    320ب.                   310أ. 

 .المناطق التي يمر منها خط االستواء مناخها طوال العام:20

 أ. حا  ماطر            ب. حا  جاف            ج. معردل                    د. اا د 

 في فترة زمنية طويلة مفهوم يعبر عن : بالنسبة لعناصر المناخ .وصف حالة الجو21

 . الم اخ               ب. الطقس              ج. الضغط الجوي              د. الركا فأ

 .تقاس الحرارة من خالل جهاز يدعى :22

 أ. البا وميرر         ب. الثرمومرر             ج. الررمومرر                  د. البا وجراف

 حتى نهاية الغالف الجوي تعريف:.وزن عمود الهواء على نقطة ما من سطح االرض 23

 أ. الضغط الجوي    ب. الحرا ة              ج. الضغط الجوي والحرا ة      د. الضغط

 بلورات ثلجية صغيرة يشاهدها االنسان هي : في فصل الشتاء .يتشكل في الصباح الباكر24



93 

 

 د. الصقيع        أ. ال دى          ب. الضباب              ج. البرد                 

.يطلق على االمطار التي تسقط نتيجة صعود التيارات الهوائية المحملة ببخار الماء الى 25

 طبقات الجو العليا الباردة:

 أ. أمطا  تضا يسية     ب. امطا  تصاعدية        ج. امطا  إعصا يه        د. امطا  موسمية 

 ادى الى : .اختالف موقع القارات بالنسبة لخط غرينتش26

 أ. ت وع الم اخ على سطح اال ض                                 ب. اخرالف عدد السكان 

 ج. اخرالف الروقيه)ال مل(                                      د. ت وع ال باتاب   

 .االجزاء التي تتعرض لسقوط االمطار الصيفية الغزيرة واالعاصير من قارة اسيا هي :27

 أ. الشمالية           ب. الج واية والشرقية        ج. الشمالية والغراية         د. الشمالية الشرقية 

 : هي . اكبر قارات العالم سكانا28

 أ. اسيا             ب. افريقيا                     ج. امريكا الشمالية          د. امريكا الج واية 

رض الكروي على سطح الخريطة المستوي نستخدم طريقة االسقاط .لكي يتم تمثيل سطح اال29

 لنقل معالم السطح الكروي الى السطح المستوي يعود السبب في استخدام تلك الطريقة الى :

 إظها  السطح الم ح ي   ائي البعد لأل ض اشكل شبه مسرويأ. 

 اسرحالة انطباق السطح المسروي المرصل على السطح الكروي ب. 

 تحقيق الصو ة الصحيحة لجميع ع اصر المساحة والشكل واالتجار والمسافةج. 

 سهولة الرعامل مع الخرائط الكروية اال سبة للخرائط المسروية د. 

 365.اذا علمت ان المدة الزمنية التي تقضيها االرض في الدوران حول الشمس ليست  30

 :يوما كما هو متعارف عليه يعود سبب ذلك الى ان
 ك اال ض وهي تدو  حول الشمس دائرة كاملة فلأ. 

 فلك اال ض وهي تدو  حول الشمس ايضاويب. 

 اال ض وهي تدو  حول الشمس حركرها اطيئة ج. 

 ميل محو  األ ضد. 

دولة تقع معظمها في قارة  48.اذا علمت ان عدد الدول الحبيسة في الوقت الحاضر يبلغ 31

 عن شكل خريطة افريقيا فإن الدولة الحبيسة هي :افريقيا بالرجوع الى ما لديك من تصور 

 أ. الري ال تطل على البحا  المفروحة فقط

 ب. الري ال تطل على البحا  المغلقة فقط

 ج. الري ال تطل على البحا  المفروحة و تطل على احر مغلق 

 د. الري تطل على البحا  المفروحة والمغلقة 

االنتقال من مدينة رام هللا الى مدينة اريحا بسبب االرتفاع .يالحظ تأثير الضغط الجوي عند 32

 واالنخفاض عن مستوى سطح البحر العبارة التي تفسر هذه الظاهرة بشكل صحيح هي:

 ي خفض الضغط الجوي ألن عمود الهواء يطولأ. 

 يرتفع الضغط الجوي ألن عمود الهواء يقصر ب. 

 ي خفض الضغط الجوي الن عمود الهواء يقصرج. 

 يرتفع الضغط الجوي ألن عمود الهواء يطول د. 
.ادى اختالف توزيع اليابس والماء في الوطن العربي الى اختالف الظروف المناخية بين 33

مما ادى الى  ،وبارد ليال وشتاء ،فأصبحت ذات مناخ حار جاف نهارا وصيفا مناطقه الداخلية،

 تشكل المناطق الصحراوية يعود السبب في تشكلها :

 قراها مل خط االسرواء أ. 

 تعامد اشعة الشمس عليهاب. 

 اعدها عل تأ ير الرياح القادمة مل المسطحاب المائية ج. 

 عدم وجود الجبالد. 
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 .عندما ينصهر الجليد في المناطق القطبية فإنه من المتوقع أن:34

 ا تفاع د جة حرا ة الجوأ. 

 انخفاض د جة حرا ة الجو ب. 

 عدم تأ ر د جاب حرا ة الجو ج. 

 اقاء د جة حرا ة الجو  اارة د. 

فوجدت أن درجة حرارة رمال الشاطئ الباكر .ذهبت فلسطين الى شاطئ البحر في الصباح 35

 هي:، العبارة الصحيحة التي تفسر الفقرة السابقة راكبر من درجة حرارة ماء البح
 وعية للماءالحرا ة ال وعية للرمل اكبر مل الحرا ة ال أ. 

 الحرا ة ال وعية للماء اكبر مل الحرا ة ال وعية للرمل ب. 

 الماء يسخل ابطء ويبرد ابطءج. 

 الرمل يسخل ابطء ويبرد ابطء د. 

.ماذا تتوقع ان يكون اشهر المزروعات في الجزائر اذا علمت انها تقع على الساحل الشمالي 36

 الشرقي من قارة افريقيا :

 ب. الكروم       ج. الخضراواب        د. أشجا  ال يرون          أ. الحبوب

 

 انتهت االسئلة
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(8ملحق رقم )  

 نور الجغرافي النموذجية الختبار التمفتاح اإلجابة 

 : ....................... اسم الطالب

 المدرسة : .........................

 .........................الصف : 

 الشعبة : ...........................

 

 قم 

 السؤال

 عدد البدائل

 
 قم 

 السؤال

 عدد البدائل

 

 د ج ب أ د ج ب أ

1.  X   19.   X  

2.  X   20. X    

3. X    21. X    

4.  X   22.  X   

5. X    23. X    

6.  X   24. X    

7. X    25.    X 

8.    X 26.   X  

9. X    27.   X  

10.  X   28. X    

11. X    29.  X   

12. X    30.    X 

13. X    31.   X  

14.    X 32.    X 

15.   X  33.    X 

16.  X   34.  X   

17.    X 35.    X 

18. X    36. X    
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  (9ملحق رقم )

 اسم هللا الرحمل الرحيم

 
 القد جامعة 

 كلية العلوم الرراوية                                
 تحكيم المادة الرعليمية  

 السادة المحكميل... تحية طيبة واعد

 االسم:...................................             الد جة العلمية.........................

 مكان العمل :.........................       الرخصص:..............................       

استراتيجيتي تسلق الهضبة والمنظم بين دمج الأثر  تقوم الباحثة اإجراء د اسة اع وان "

 المتقدم لدى طلبة الصف العاشر في تنمية قدرتهم المكانية وتنورهم الجغرافي " 

ليب الرد يس مل جامعة وذلك اسركماالً لمرطلباب الحصول على د جة الماجسرير في أسا

 أبو ديس .  /القد  

وقد قامت الباحثة بتطوير هذه المادة التعليمية لتحقيق أهداف الدراسة وعليه ترجو من 

 حضرتكم الركرم ارحكيمها وإاداء اآل اء في ضوء خبرتكم مل حيث:

 مدى صحة الرحضير، ومدى ا تباط األهداف االد  . .1

 روى الطلبة.مدى مالءمة األنشطة وم اسبرها لمس .2

 مناسبة أسئلة التقويم . .3

 مدى مالءمة األنشطة وم اسبرها لمسروى الطلبة. .4

 إجراء ما ترونه لصالح الد اسة مل إضافة أو حلف أو تعديل. .5

 إبداء أي مالحظات أخرى .6

  شاكرةً لكم تعاونكم لما فيه خير للبحث الرراوي وتطويرر نحو األفضل
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 نموذج مل دليل المعلم

 اسرراتيجيري ) تسلق الهضبة والم ظم المرقدم (.ايل دمج اللرد يس وحدة أ ض فلسطيل ااسرخدام 

 

 ) استراتيجيتي تسلق الهضبة والمنظم المتقدم (

ان جعل الطالب محو  العملية الرعليمية وت مية  قافره الجغرافية وقد ته المكانية وا اء  قره ا فسه 

اسرراتيجياب الرد يس الحديثة فلم يعد المرعلم مجرد مرلق مل االساسياب الري تعرمد عليها 

 للمعلومة ال هو مل يقوم اب ائها.

ومل االسرراتيجياب الري اكدب على دو  المرعلم اسرراتيجية الم ظم المرقدم احيث تجعل المادة 

ارد يسها العلمية المقدمة ذاب مع ى هادف ويعربر الم ظم ج ء مل المادة العلمية الري يقوم المعلم 

 احيث يقدم قبل المادة الد اسية اهدف اتقان مادة الرعلم السررجاعها وقه الحاجة اعد زمل أطول.

ويرضمل االدب الرراوي مجموعة مل االسرراتيجياب الري يمكل توظيفها في حل المشكالب 

وهي وت مية هلا ال وع مل انواع الرفكير ومل هلر االسرراتيجياب :اسرراتيجية تسلق الهضبة 

اسرراتيجية تد يس تقوم على الرفاعل ايل المعلم والطلبة في داخل الصف وخا جه للرعامل مع 

مواقف مشكلة جديدة لم يسبق لهم ان مروا اها اذ ان الرد يس احد ذاته نشاط وعالقة انسانية 

مربادلة تحدث في الصف مل خالل شرح اآل اء ووجهاب ال ظر حرى الوصول الى األهداف 

ة إلنجاح العملية الرعليمية مل خالل قيام المعلم اسؤال الطلبة في مهمة واحدة  م ي رقل الى المطلوا

مهمة اخرى ويما   الطلبة عملياب االسرقصاء واالكرشاف  نريجة مرو هم امواقف تعليمية 

 فاعلة.

 ويقوم البرنامج المقررح على مجموعة مل الخطواب المرسلسلة يمكل تلخيصها اما يلي :

 هيد:الرم -1

مل خالل عرض الم ظم المرقدم اطرح عدد مل األسئلة الرمهيدية أو عرض تقديمي يشرمل على 

مخططاب وصو  وخرائط جدا ية ترعلق االمعلوماب والمها اب الري سبق لهم تعلمها وتكون 

 ذاب عالقة اموضوع الد   الجديد.

 

 

 

 

 عرض المشكلة: -2

 الى وضع االسئلة على السبو ة.بة تعرض المعلمة المشكلة وتلفه انربار الطل

 الرأمل: -3

تكلف المعلمة الطلبة ارأمل االفكا  والمعلوماب السااقة ومراجعرها و اطها االمشكلة التخاذ 

 القرا  ااإلجااة عل االسئلة واعد ان تؤكد المعلمة احساسهم االمشكلة .

 الرشخيص: -4

جيه االسئلة وتقريب الطلبة يعطى للطلبة الفرصة لغرض االجااة ويقرصر دو  المعلمة على تو

مل الحل وتحفي هم على المشا كة في ااداء الحلول , مع اخريا  الحلول الصحيحة وتدوي ها على 

 السبو ة لم اقشرها.

 صياغة الحلول: -5

 يرم الو ة حلول الطلبة للموضوع وصياغرها صياغة نهائية .

 معالجة الحلول: -6
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المعلمة ان تسرعرض القاعدة العامة للموضوع  اعد اقرراب الطلبة مل وضع القاعدة حي ئل على

 وتكربها على السبو ة اخط واضح.

 الرطبيق: -7

 قبل البدء احل تمري اب ما ترحقق المعلمة مل فهم الطلبة.

 الواجب البيري : -8

  الموضوع وحل االسئلة الخاصة اه. تطلب المعلمة مل الطلبة مراجعة
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 ( المادة التعليمية: 10ملحق رقم )

 خطة يومية

 خطة نموذجية لرد يس موضوع )تضا يس فلسطيل(

 ً  اسرراتيجيري تسلق الهضبة والم ظم المرقدمايل دمج الالى  وفقا

 العاشر  \الصف             جغرافية فلسطيل وتا يخها الحديث والمعاصر                \المادة

 تضا يس فلسطيل \الموضوع

 حصص   5                                                    2017 \   \   \اليوم والرا ي  

  األهداف: 

 أن يكون الطالب قادرا على أن :

 يص ف أشكال تضا يس فلسطيل. -1

 يرربع امرداد تضا يس فلسطيل. -2

 يوضح اهمية تضا يس فلسطيل. -3

 يسمي اشهر المدن الموجودة في كل مظهر تضا يسي. -4

 :الوسائل التعليمية 

 خريطة فلسطيل الطبيعية. -1

 صو  ألشكال الرضا يس المخرلفة. -2

 مجسم خريطة فلسطيل الطبيعية. -3

 خريطة فلسطيل الصماء. -4

 ) الحصة األولى ) تضاريس فلسطين 

 خطوات الدرس:

 دقائق( 5المرحلة األولى: التمهيد )

 يرم في هلر الخطوة عرض الم ظم المرقدم اآلتي:

 

 

 

( عبا ة عل خريطة فلسطيل الطبيعية، 1لقيام ا شاط  قم )العمل ل م يقوم المعلم اروزيع و قة 

 وطرح مجموعة مل األسئلة حولها يرم اإلجااة عليها مل خالل و قة العمل .

 دقائق( 8المرحلة الثانية: عرض المشكلة )

 الخطوة يقول المعلم للطلبة :في هلر 

 ."فلسطيل تمراز ار وع تضا يسها، على الرغم مل صغر مساحرها"هل تعلم أن 

 م يقوم المعلم ام اقشة الطلبة ومحاو تهم وتدويل اعض الجمل على السبو ة ا اًء على اسرجاااب 

 (، اعد تقسيمهم الى مجموعاب   ائية.1الطلبة على نشاط  قم )

 هي )سهل، جبل، غو ، صحراء(..مظاهر السطح 1

 .تر وع مظاهر السطح وفق الموقع الجغرافي.2

 .يرم  اللون االخضر الى السهول.3

 .يرم  اللون الب ي الى الجبال.4

 .يرم  اللون األصفر الى الصحراء.5

 تمرد تضا يس فلسطيل اشكل طولي مل الشمال الى الج وب 
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 المرحلة الثالثة: التأمل ) دقيقتان(

 يقوم المعلم اركليف الطلبة ارأمل األفكا  السااقة و اطها االمشكلة ليرس ى لهم اإلجااة عل األسئلة 

 اآلن تأملوا األفكا  والمعلوماب المدونة على السبو ة.

 

 دقائق( 7المرحلة الرابعة: التشخيص )

مل اجل محاولة  في هلر الخطوة يعطي المعلم الفرصة للطلبة لإلجااة عل األسئلة الري وجهها لهم

 تقريبهم مل الحلول وتحفي هم على المشا كة.

 ص ف أسماء مظاهر تضا يس فلسطيل؟ -1

 ما الفرق ايل السهل الداخلي والسهل الساحلي ؟ -2

 ما الخصائص الري تمي  السهول عل غيرها مل المظاهر الرضا يسية؟ -3

 دقائق( 5المرحلة الخامسة: صياغة الحلول )

 .مل قبل المعلمألفكا  اشكل نهائي في هلر الخطوة يرم صياغة ا

 

 

 دقائق( 5المرحلة السادسة: معالجة الحلول )

في هلر الخطوة واعد اقرراب الطلبة مل امرالك الخبراب الرعليمية الجديدة المرعلقة اموضوع ) 

تضا يس فلسطيل ( يطلب المعلم مل الطلبة تصميم خريطة مفاهيمية ألهم الرضا يس في 

( قبل اسرعراضها  مل قبل المعلم اشكل نهائي وتدوي ها اشكل مرسلسل 2)فلسطيل نشاط  قم 

 ومرتب على السبو ة.

 

 دقائق ( 3المرحلة السابعة: التطبيق )

يقوم المعلم االرأكد مل اكرساب الطلبة للخبراب الجديدة حول موضوع )تضا يس فلسطيل( مل 

 ويع زهم. المعلم على أداء الطلبةخالل توجيه اعض األسئلة  م يث ي 

 

يطلب المعلم مل جميع الطلبة مراجعة الموضوع وحل األسئلة الخاصة اه : الواجب البيتي

  وتكليفهم امهماب اضافية .
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 خطة يومية

 خطة نموذجية لرد يس موضوع )تضا يس فلسطيل(

 ً  اسرراتيجيري تسلق الهضبة والم ظم المرقدمايل دمج الالى  وفقا

 العاشر  \الصف         جغرافية فلسطيل وتا يخها الحديث والمعاصر                 \المادة

 السهول \الموضوع

 حصص   5                                                    2017 \   \   \اليوم والرا ي  

  األهداف: 

 أن يكون الطالب قادرا على أن :

 يص ف أشكال تضا يس فلسطيل. -1

 يرربع امرداد تضا يس فلسطيل. -2

 يوضح اهمية تضا يس فلسطيل. -3

 يسمي اشهر المدن الموجودة في كل مظهر تضا يسي. -4

 :الوسائل التعليمية 

 خريطة فلسطيل الطبيعية. -1

 صو  ألشكال الرضا يس المخرلفة. -2

 مجسم خريطة فلسطيل الطبيعية. -3

 خريطة فلسطيل الصماء. -4

 ) الحصة الثانية ) السهول 

 الدرس:خطوات 

 دقائق( 5المرحلة األولى: التمهيد )

يرم عرض الم ظم المرقدم عبا ة عل خريطة مفاهيمية  في محاولة لراط ما تعلمه الطلبة 

 سااقا مع الموضوع الجديد .

 

 

 

 

 

 المعلم على الطلبة السؤال اآلتي:ثم يطرح 

الى مدي ة ج يل عل أي المدن تمر؟ وما الطااع اللي يغلب على في أ  اء سفرك مل مدي ة أ يحا 

  أ اضي مدي ة ج يل؟

ايل رح مجموعة مل األسئلة الري تراط يرلقى المعلم اإلجاااب مل الطلبة وي اقشها ويبدأ اط

 خبراب المرعلميل السااقة والموضوع الجديد.

 

 دقائق( 8المرحلة الثانية: عرض المشكلة )

 يقول المعلم للطلبة :في هلر الخطوة 

 " تعاني فلسطيل مل اتساع السهل الساحلي تا ةً، وضيقه تا ةً أخرى" 

 . يقوم المعلم ام اقشة الطلبة ومحاو تهم والروصل معهم الى اسر راج ان السهل الساحلي

 يمراز اضيقه في الشمال، اي ما ي داد اتساعاً كلما اتجه ا نحو الج وب

 مجسم لخريطة فلسطيل الطبيعية ويبدأ اردويل  المعلم عرض  م ي

 اعض الجمل والعبا اب المفراحية على السبو ة .

 ساحلية 

 السهول 

 داخلية 
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 تر وع مظاهر السطح وفق الموقع الجغرافي. -1

 يغلب على أ اضي ج يل أنها مسروية. -2

 تشرهر أ اضي ج يل اال  اعة. -3

 ترشااه أ اضي ج يل وطواا  مع غيرها مل أ اضي عكا ويافا. -4

 و ة الطلبة وم اقشرهم واالسرماع اليهم.يقوم المعلم امحا

 

 المرحلة الثالثة: التأمل )دقيقتان(

( في 1يقوم المعلم اركليف الطلبة ارأمل األفكا  السااقة و اطها ليرس ى لهم إجااة ال شاط  قم )

 و قة العمل .

 

 دقائق( 7المرحلة الرابعة: التشخيص )

ا شاط تطبيقي على خريطة فلسطيل الصماء نشاط في هلر المرحلة يقوم المعلم اركليف الطلبة 

لى الحلول وتحفي هم على المشا كة،  م ( ويعطيهم فرصة اإلجااة ومساعدتهم االوصول ا2 قم )

 يوجه لهم اعض االسئلة ويعطيهم فرصة االجااة عليها

 

 

 ما اقسام السهل الساحلي الفلسطي ي؟ 

 مل أيل يمرد السهل الساحلي األوسط؟ 

 لري يرمرع اها السهل الساحلي الج واي؟ما األهمية ا 

 دقائق( 5المرحلة الخامسة: صياغة الحلول )

 يرم في هلر الخطوة صياغة األفكا  اشكل نهائي ويع ز المعلم الطلبة ويشكرهم .

 

 دقائق(  5المرحلة السادسة: معالجة الحلول )

واعد اقرراب الطلبة مل امرالك الخبراب الرعليمية الجديدة المرعلقة اموضوع في هلر الخطوة 

يطلب المعلم مل الطلبة كرااة فقرة الغرهم الخاصة عما تعلمور،  م يقوم المعلم )السهول( 

 ااسرعراض األفكا  اشكل نهائي ويع ز المعلم الطلبة.

 

 دقائق ( 3المرحلة السابعة: التطبيق )

أكد مل اكرساب الطلبة للخبراب الجديدة حول موضوع )السهول( مل خالل         يقوم المعلم االر

يث ي المعلم على أداء الطلبة و(  م يقوم المعلم اروجيه اعض األسئلة 3القيام ا شاط  قم )

 ويع زهم.

 

يطلب المعلم مل جميع الطلبة مراجعة الموضوع وحل األسئلة الخاصة اه : الواجب البيتي

  هماب اضافية .وتكليفهم ام
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 خطة يومية

 خطة نموذجية لرد يس موضوع )تضا يس فلسطيل(

ً وفق  اسرراتيجيري تسلق الهضبة والم ظم المرقدمايل دمج ال الى ا

 العاشر  \الصف                جغرافية فلسطيل وتا يخها الحديث والمعاصر           \المادة

 المرتفعاب الجبلية \الموضوع

 حصص   5                                                    2017 \   \   \اليوم والرا ي  

  األهداف: 

 أن يكون الطالب قادرا على أن :

 يص ف أشكال تضا يس فلسطيل. -1

 يرربع امرداد تضا يس فلسطيل. -2

 يوضح اهمية تضا يس فلسطيل. -3

 يسمي اشهر المدن الموجودة في كل مظهر تضا يسي. -4

 :الوسائل التعليمية 

 خريطة فلسطيل الطبيعية. -1

 صو  ألشكال الرضا يس المخرلفة. -2

 مجسم خريطة فلسطيل الطبيعية. -3

 خريطة فلسطيل الصماء. -4

 ) الحصة الثالثة ) المرتفعات الجبلية 

 خطوات الدرس:

 دقائق( 5المرحلة األولى: التمهيد )

منظم متقدم مرئي )مقطع فيديو( في هذه المرحلة يتم تقديم المنظم المتقدم من خالل عرض 

 لجبال الجليل ثم يطرح المعلم على الطلبة السؤال اآلتي:

 

 

 

يرلقى المعلم اإلجاااب مل الطلبة وي اقشها ويبدأ اطرح مجموعة مل األسئلة الري تراط 

 ايل خبراب المرعلميل السااقة والموضوع الجديد.

 دقائق( 8الثانية: عرض المشكلة )المرحلة 

 في هلر الخطوة يقول المعلم للطلبة:

 "المرتفعاب الجبلية تمرد في وسط فلسطيل مل الشمال الى الج وب"هل تعلم أن 

المعلم اعرض خريطة فلسطيل الطبيعية ويبدا ام اقشة الطلبة ومحاو تهم والروصل معهم يقوم  م 

ً الى اسر راج أن جبال فلسطيل ت حصر  ،  م يبدأ اردويل ايل السهل الساحلي غرااً، و األغوا  شرقا

 اعض الجمل والعبا اب على السبو ة

 .تمرد المرتفعاب الجبلية في وسط فلسطيل.1

 .)السمقة( ة البحر المروسط الحمراء.تسود في المرتفعاب الجبلية ترا2

 يقوم المعلم امحاو ة الطلبة وم اقشرهم واإلسرماع إليهم.

 

 الثالثة: التأمل )دقيقتان( المرحلة

 ما أعلى قمة جبلية في فلسطين ؟
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( مل 1شاط  قم )يقوم المعلم اركليف الطلبة ارأمل األفكا  السااقة و اطها ليرس ى لهم إجااة ال 

 .ملو قة الع

 

 دقائق( 7المرحلة الرابعة: التشخيص )

، مل العمل( مل و قة 1نشاط  قم )في هلر الخطوة يقوم المعلم اإعطاء الفرصة للطلبة إلجااة 

لى الحلول وتحفي هم على المشا كة،  م تدوي ها على السبو ة اغرض اولة تقريبهم اأجل مح

 م اقشرها.

  ت قسم المرتفعاب الجبلية الفلسطي ية الى قسميل، الجبال الشمالية )جبال الجليل(، والجبال

 الوسطى.

  ترمرع الجبال الفلسطي ية اأهمية اقرصادية وسياحية، فهي تشكل مصد اً السرخراج

 ا ة، وم ااع لميار األنها ، وم اطق للر  ر في فصلي الرايع والصيف.الحج

 

 دقائق( 5المرحلة الخامسة: صياغة الحلول )

 يرم صياغة االفكا  اشكل نهائي ويع ز المعلم الطلبة ويشكرهم.

 

 

 دقائق( 5المرحلة السادسة: معالجة الحلول )

واعد اقرراب الطلبة مل امرالك الخبراب الرعليمية الجديدة المرعلقة اموضوع  في هلر المرحلة 

( على خريطة فلسطيل الصماء اعد 2يكلف المعلم الطلبة االقيام ا شاط  قم ))المرتفعاب الجبلية(، 

توزيعهم في مجموعاب،  م يقوم المعلم ااسرعراض هلر األفكا  اشكل نهائي وتدوي ها على 

 رتب ومرسلسل.السبو ة اشكل م

 

 دقائق( 3المرحلة السابعة: التطبيق )

يقوم المعلم االرأكد مل اكرساب الطلبة للخبراب الجديدة حول الموضوع الجديد مل خالل توجيه 

 اعض األسئلة  م يث ي المعلم على الطلبة ويع زهم.

 

الد   وتسليمها في يكلف المعلم الطلبة اإتمام المهماب البيرية المرعلقة اموضوع : الواجب البيتي

  الحصة القادمة.
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 خطة يومية

 خطة نموذجية لرد يس موضوع ) تضا يس فلسطيل (

 ً  اسرراتيجيري تسلق الهضبة والم ظم المرقدمايل دمج ال الى وفقا

 العاشر  \الصف جغرافية فلسطيل وتا يخها الحديث والمعاصر                     \المادة

 

 األغوا  \الموضوع

 حصص   5                                                    2017 \   \   \اليوم والرا ي  

  األهداف: 

 أن يكون الطالب قادرا على أن :

 يص ف أشكال تضا يس فلسطيل. -1

 يرربع امرداد تضا يس فلسطيل. -2

 يوضح اهمية تضا يس فلسطيل. -3

 يسمي اشهر المدن الموجودة في كل مظهر تضا يسي. -4

 :الوسائل التعليمية 

 خريطة فلسطيل الطبيعية. -1

 صو  ألشكال الرضا يس المخرلفة. -2

 مجسم خريطة فلسطيل الطبيعية. -3

 خريطة فلسطيل الصماء. -4

 الحصة الرابعة: ) االغوار (

 خطوات الدرس:

 دقائق( 5المرحلة األولى: التمهيد )

وتوجيه اعض األسئلة يرم عرض الم ظم المرقدم عبا ة عل مجسم خريطة تضا يس فلسطيل 

 في محاولة لراط ما تعلمه الطلبة سااقاً مع الموضوع الجديد.

يرم عمل حوا  وم اقشة مع الطلبة إلسرثا ة دافعيرهم للرعلم الجديد ويقوم المعلم اروجيه اعض 

 األسئلة 

.ما الم اطق السياحية الري ت و ونها في وط كم فلسطيل في فررة اإلجازة الصيفية وفي 1

 إجازة فصل الشراء؟ فررة

 .لماذا يفضل ال ا  زيا ة مدي ة أ يحا في فصل الشراء؟2

 

 دقائق( 8المرحلة الثانية: عرض المشكلة )

 في هلر الخطوة يقول المعلم للطلبة:

 " ترمي  تراة األغوا  اا تفاع نسبة ملوحرها "

ت خفض عل  يقوم المعلم ام اقشة الطلبة ومحاو تهم والروصل الى اسر راج ان األغوا 

 مسروى سطح البحر، ااإلضافة الى اُعدها عل المسطحاب المائية.

يقوم المعلم اإجراء حوا  وم اقشة مع الطلبة  م يدون الجمل الرالية على السبو ة وي اقشهم 

 فيها ويسرمع اليهم:

 .مدي ة ا يحا مل الم اطق الري يكثر زيا تها في فصل الشراء .1

 ة م خفضة مل سطح البحر..تقع مدي ة ا يحا في م طق2

 .تسمى الم طقة الم خفضة الري تقع فيها مدي ة ا يحا األغوا .3

 



106 

 

 المرحلة الثالثة: التأمل )دقيقتان(

يقوم المعلم اركليف الطلبة ارأمل العبا اب المدونة على السبو ة لإلجااة عل األسئلة الري 

 سيوجهها لهم.

 

 دقائق( 7المرحلة الرابعة: التطبيق )

ر الخطوة يعطي المعلم الفرصة للطلبة لإلجااة عل األسئلة الري وجهها اليهم مل أجل في هل

 محاولة تقريبهم مل الحلول وتحفي هم على المشا كة.

 .اماذا تمراز األغوا ؟1

 .في أي ج ء مل فلسطيل تقع األغوا ؟ وما هو امردادها؟2

 .ما الرحدياب الري تواجه االغوا  مل االحرالل الصهيوني؟3

 .ايل يقع البحر الميه اال سبة لمدي ة ا يحا؟4

 .كيف نحمي البحر الميه مل الجفاف؟5

 

 دقائق( 5) المرحلة الخامسة: صياغة الحلول

 يرم في هلر الخطوة صياغة االفكا  اشكل نهائي ويع ز المعلم الطلبة ويشكرهم.

 

 

 دقائق( 5المرحلة السادسة: معالجة الحلول )

المعلم مل الطلبة كرااة فقرة الغرهم الخاصة عما تعلمور،  م يقوم المعلم في هلر الخطوة يطلب 

 ااسرعراض األفكا  اشكل نهائي ويع ز المعلم الطلبة .

 

 دقائق( 3المرحلة السابعة: التطبيق )

يقوم المعلم االرأكد مل اكرساب الطلبة للخبراب الجديدة حول موضوع )األغوا ( مل خالل 

وتوجيه اعض االسئلة، والروصل مع الطلبة أن األغوا  ت خفض عل  (1 شاط  قم )القيام ا

 م يث ي المعلم على أداء مسروى سطح البحر، ااإلضافة الى اعدها عل المسطحاب المائية، 

 الطلبة ويع زهم.

 

يطلب المعلم مل الطلبة مراجعة الموضوع وحل االسئلة الخاصة اه : الواجب البيتي 

 وتكليفهم امهماب اضافية.
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 خطة يومية

 خطة نموذجية لرد يس موضوع )تضا يس فلسطيل(

ً وفق  اسرراتيجيري تسلق الهضبة والم ظم المرقدمايل دمج ال الى ا

 العاشر  \الصف           جغرافية فلسطيل وتا يخها الحديث والمعاصر                \المادة

 هضبة ال قب \الموضوع

 حصص   5                                                    2017 \   \   \اليوم والرا ي  

  األهداف: 

 أن يكون الطالب قادرا على أن :

 يص ف أشكال تضا يس فلسطيل. -1

 يرربع امرداد تضا يس فلسطيل. -2

 يوضح اهمية تضا يس فلسطيل. -3

 يسمي اشهر المدن الموجودة في كل مظهر تضا يسي. -4

 :الوسائل التعليمية 

 خريطة فلسطيل الطبيعية. -1

 صو  ألشكال الرضا يس المخرلفة. -2

 مجسم خريطة فلسطيل الطبيعية. -3

 خريطة فلسطيل الصماء. -4

 الحصة الخامسة )هضبة النقب (

 خطوات الدرس:

 دقائق( 5المرحلة األولى: التمهيد )

في هلر المرحلة يقسم المعلم الطلبة الى مجموعاب، ويعرض عليهم الم ظم المرقدم وهو 

 عبا ة عل خريطة فلسطيل الطبيعية ويسألهم عل الم طقة الج واية مل فلسطيل 

 

 

الطلبة الى اسر راج أن الج ء الج واي مل يرلقى المعلم اإلجاااب مل الطلبة ويصل مع 

 فلسطيل واللي يكون على شكل مثلث يسمى م طقة ال قب.

 

 دقائق( 8المرحلة الثانية: عرض المشكلة )

 

في هلر المرحلة يسرمر المعلم اعرض خريطة فلسطيل  م يقوم اعدها االم اقشة والحوا  

رعريف الطلبة االموضوع مع الطلبة ويدون اعض الجمل والعبا اب على السبو ة ل

 الجديد.

 .تشكل هضبة ال قب نصف مساحة فلسطيل تقريباً.1

.ترخل هضبة ال قب الشكل القريب مل المثلث اللي قاعدته في الج ء الشمالي و أسه في 2

 خليج العقبة.

 .تمراز هضبة ال قب ام اخها الصحراوي وت وع مظاهر سطحها.3

 

 المرحلة الثالثة: التأمل )دقيقتان(

 ماذا تسمى المنطقة التي تشغل مساحة النصف الجنوبي من فلسطين ؟
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في هلر الخطوة يرم تكليف الطلبة ارأمل األفكا  والمعلوماب السااقة و اطها االمشكلة 

 ليرس ى لهم اإلجااة عل األسئلة فيما اعد.

 

 دقائق( 7المرحلة الرابعة: التشخيص )

( في و قة العمل 1في هلر الخطوة يقوم المعلم اإعطاء الفرصة للطلبة القيام ا شاط  قم )

فلسطيل الطبيعية مل أجل محاولة تقريبهم الى الحلول وتحفي هم على الخاص اخريطة 

 المشا كة.

 

 دقائق( 5المرحلة الخامسة: صياغة الحلول )

 في هلر الخطوة يرم صياغة األفكا  اشكل نهائي.

 

 دقائق( 5المرحلة السادسة: معالجة الحلول )

ال قب( يطلب المعلم  ع د اقرراب الطلبة مل امرالك الخبراب المرعلقة اموضوع )هضبة

مل الطلبة كرااة فقرة الغرهم الخاصة عما تعلمور،  م يسرعرض االفكا  اشكل نهائي على 

 السبو ة اخط واضح واطريقة مرسلسلة ومرتبة.

 

 

 

 

 دقائق( 3المرحلة السابعة: التطبيق )

 

القيام في هلر الخطوة يقوم المعلم االرأكد مل اكرساب الطلبة للخبراب الجديدة مل خالل 

( عبا ة عل خريطة مفاهيمية شاملة ما تم تعلمه االحصص السااقة 2ا شاط  قم )

 الخاصة اموضوع )تضا يس فلسطيل (.

 

يطلب المعلم مل الطلبة مراجعة الموضوع وحل االسئلة الخاصة اه : الواجب البيتي

  وتكليفهم امهماب اضافية.
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ةخطة يومي  

 فلسطي ية(خطة نموذجية لرد يس موضوع )مدن 

 اسرراتيجيري تسلق الهضبة والم ظم المرقدمايل دمج الإلى وفقا 

 العاشر  \الصف         جغرافية فلسطيل وتا يخها الحديث والمعاصر                  \المادة

 المدن الفلسطي ية وتوزعها الجغرافي "مدي ة القد " \الموضوع

 حصص   6                                                    2017 \   \   \اليوم والرا ي  

  األهداف: 

 أن يكون الطالب قادراً على أن :

 يرعرف الى اسماء المدن الفلسطي ية وتوزيعها مل خالل خريطة فلسطيل. -1

 الفلسطي ية.يسر رج األهمية الدي ية والرا يخية والحضا ية لبعض المدن  -2

 يبيل انرهاكاب االحرالل الصهيوني في اعض المدن الفلسطي ية. -3

 :الوسائل التعليمية 

 خريطة فلسطيل السياسية

 صو  للم اطق اال رية والحضا ية والرا يخية في فلسطيل.

 )"الحصة األولى )المدن الفلسطينية وتوزعها الجغرافي "مدينة القدس 

 خطوات الدرس :     

 دقائق( 5األولى : التمهيد )المرحلة 

يرم في هلر المرحلة عرض الم ظم المرقدم عبا ة عل خريطة المدن الفلسطي ية لراط خبراب 

 المرعلميل السااقة االموضوع الجديد.

  م يطرح المعلم على الطلبة السؤال اآلتي:

 ما داللة وجود المدن الفلسطي ية م ل القدم؟

وي اقشها ويبدأ اطرح مجموعة مل االسئلة الري تراط ايل  يرلقى المعلم االجاااب مل الطلبة

 خبراب المرعلميل السااقة والموضوع الجديد

 ما الحضا اب الري تعاقبه على فلسطيل عبر الرا ي ؟ -1

 هل أسهمه الحضا ة العراية االسالمية في اعما  المدن الفلسطي ية؟ -2

 هو مدي ة القد . م يقول المعلم للطلبة اآلن سوف نرعرف على موضوع جديد و

 

 دقائق( 8المرحلة الثانية: عرض المشكلة )

 

 في هلر المرحلة يقول المعلم للطلبة: 

 )تعرضت مدينة القدس لالحتالل عدة مرات(

ويقوم المعلم ام اقشة الطلبة ومحاو تهم والروصل معهم الى اسر راج أن مدي ة القد  تعربر 

معها اشبكة طرق ارية، وللقد  اهمية دي ية  حلقة وصل ايل جميع المدن الفلسطي ية وترتبط

 وتا يخية وحضا ية عظيمة،  م يدون المعلم اعض الجمل والعبا اب على السبو ة

 لكل مدي ة فلسطي ية اهمية تا يخية وحضا ية تمي ها عل غيرها مل المدن. -1

ط تقع مدي ة القد  عاصمة فلسطيل في الم طقة الجبلية الوسطى وتبعد عل البحر. المروس -2

 كم. 22م( وتبعد عل البحر الميه حوالي 780كم، وترتفع عل مسروار ا حو) 55حوالي 
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تجاو  مدي ة القد  مل جهة الشرق مدي ة ا يحا، ومل الغرب مدي ري اللد والرملة، ومل  -3

 جهة الشمال تجاو  مدي ة  ام هللا، ومل جهة الج وب مدي ة ايه لحم.

لر االهمية االدياناب السماوية واالماكل للقد  أهمية دي ية عظيمة، حيث ا تبطه ه -4

 الدي ية المقدسة.

 المرحلة الثالثة: التأمل ) دقيقتان (

يقوم المعلم اركليف الطلبة ارأمل الجمل السااقة و اطها االمشكلة ليرس ى لهم االجااة عل 

 ( في و قة العمل.1األسئلة الوا دة في نشاط  قم )

 

 دقائق ( 7المرحلة الرابعة: التشخيص ) 

( ليرس ى لهم اعدها 1في هلر الخطوة يعطي المعلم للطلبة و قم العمل للقيام ا شاط  قم )

االجااة عل األسئلة الري يوجهها لهم المعلم حيث يقرصر دو ر على تقريب الطلبة مل الحل 

وتحفي هم على المشا كة مع اخريا  الحلول الصحيحة وتدوي ها على السبو ة لغرض 

 م اقشرها.

 ماذا عرفه مدي ة القد  ااسم مدي ة يبو ؟ل -1

 مل اطلق على القد  اسم ايلياء؟ -2

 ما المقصود االعهدة العمرية؟ -3

 

 دقائق( 5) المرحلة الخامسة: صياغة الحلول  

في هلر الخطوة يرم الو ة اجاااب الطلبة للموضوع اصياغة نهائية ويقوم المعلم اروجيه اسئلة   

 تقدماضافية للطلبة ا اء على ما 

 ما اسم المعركة الري خاضها المسلمون ضد الفرنجة؟ -1

 م؟1187ما اسم القائد المسلم اللي انرصر على الفرنجة وحر  مدي ة القد  عام  -2

 مرى خضعه القد  لالحرالل البريطاني؟ -3

 مرى وقعه القد  تحه االحرالل الصهيوني؟ -4

 دقائق( 5) المرحلة السادسة: معالجة الحلول 

د اقرراب الطلبة مل امرالك الخبراب الرعليمية الجديدة المرعلقة اموضوع في هلر الخطوة واع

المدن الفلسطي ية وتوزيعها الجغرافي خاصة مدي ة القد  يطلب المعلم مل الطلبة كرااة 

فقرة الغرهم الخاصة عما تعلمور، قبل اسرعراضها مل قبل المعلم اشكل نهائي وتدوي ها 

 اشكل مرسلسل على السبو ة.

 

 دقائق ( 3)  رحلة السابعة: التطبيقالم

يرحقق المعلم مل اكرساب الطلبة للخبراب الرعليمية الجديدة مل خالل توجيه اعض األسئلة  م 

 يشكر المعلم الطلبة ويث ي عليهم.

 

يكلف المعلم الطلبة اعد توزيعهم في مجموعاب اجمع معلوماب عل مدي ة القد  الواجب البيتي: 

  الروماني، الكنعاني.: حسب العصو  االتية
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 خطة يومية

 خطة نموذجية لرد يس موضوع )مدن فلسطي ية(

 ً  اسرراتيجيري تسلق الهضبة والم ظم المرقدمايل دمج ال إلى وفقا

 العاشر  \الصف           جغرافية فلسطيل وتا يخها الحديث والمعاصر                  \المادة

 االحرالل لرهويد مدي ة القد  أهمية مدي ة القد  واجراءاب \الموضوع

 حصص   6                                                    2017 \   \   \اليوم والرا ي  

  األهداف: 

 أن يكون الطالب قادراً على أن :

 يرعرف الى اسماء المدن الفلسطي ية وتوزيعها مل خالل خريطة فلسطيل. -1

 والحضا ية لبعض المدن الفلسطي ية. يسر رج األهمية الدي ية والرا يخية -2

 يبيل انرهاكاب االحرالل الصهيوني في اعض المدن الفلسطي ية. -3

 :الوسائل التعليمية 

 خريطة فلسطيل السياسية

 صو  للم اطق اال رية والحضا ية والرا يخية في فلسطيل.

 ( أهمية مدينة القدس واجراءات االحتالل لتهويد مدينة القدسالحصة الثانية) 

 خطوت الدرس :

 دقائق( 5المرحلة األولى : التمهيد )

 عبا ة عل اآلية القرآنية اآلتية: يرم في هلر المرحلة عرض الم ظم المرقدم     

) سبحان الذي أسرى بعبده ليالً من المسجد الحرام الى المسجد األقصى الذي باركنا حوله 

لمرعلميل السااقة االموضوع لراط خبراب ا لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير (

 الجديد.

  م يقوم المعلم اعدها اركليف مجموعة مل الطلبة اسرد أحداث واقعة االسراء والمعراج

 ويطرح المعلم على الطلبة السؤال اآلتي:

 ؟لماذا تعد مدينة القدس أرضاً مباركة

يل خبراب المرعلميل ي اقش المعلم الطلبة ويحاو هم ويبدأ اطرح مجموعة مل األسئلة الري تراط ا

 والموضوع الجديد

 ما المعالم الحضا ية األ رية الري تحرض ها مدي ة القد ؟ -1

 ما األماكل الدي ية المقدسة الموجودة في مدي ة القد ؟ -2

 على ماذا يطلق اسم المسجد األقصى؟ -3

 على ماذا تشرمل م طقة الحرم القدسي المحاطة االسو ؟ -4

 ل مدي ة القد ؟مرى قام االحرالل الصهيوني ااحرال -5

 ) أهمية مدينة القدس م يقول المعلم للطلبة اآلن سوف نرعرف على موضوع جديد هو   

 واجراءات االحتالل لتهويد مدينة القدس (

 

 دقائق( 8المرحلة الثانية: عرض المشكلة )

 في هلر المرحلة يقول المعلم للطلبة:

 االحرالل الصهيوني احق مقدساتها وسكانها()مل المعلوم ان مدي ة القد  ترعرض النرهاكاب 
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 م يقوم المعلم ام اقشة الطلبة ومحاو تهم والروصل معهم الى اسر راج أن القد  لها أهمية 

دي ية عظيمة، حيث ا تبطه هلر االهمية االدياناب السماوية واألماكل الدي ية المقدسة، كما 

واال رية فيها، وهلا دفع االحرالل  ت بع أهميرها الحضا ية مل وجود المعالم الرا يخية

الصهيوني للسيطرة عليها وتهويدها ومحاولة تفريغ المدي ة مل مواط يها الفلسطي ييل، وزيادة 

 أعداد المسروط يل فيها.

  م يدون المعلم اعض الجمل والعبا اب على السبو ة:

األقصى،  تشرمل م طقة الحرم القدسي الشريف على الجامع القبلي المعروف االمسجد -1

ومسجد قبة الصخرة، ومسجد المصلى المرواني، وأاواب الحرم القدسي المغلقة 

 والمفروحة.

تعد مدي ة القد  مل األماكل المقدسة ع د المسيحييل، حيث يوجد فيها ك يسة القيامة الري  -2

 ا اها االمبراطو  الروماني قسط طيل، وأمه الملكة هيالنه.

 قديمة مثل: ااب القطانيل، وااب العمود، والعطا يل.تشرهر مدي ة القد  ااألسواق ال -3

يحيط سو  القد  االبلدة القديمة واللي تعرض للخراب عدة مراب، حرى أمر السلطان  -4

 العثماني سليمان القانوني اب ائه، وله سبعة ااواب مفروحة وأ اعة مغلقة.

 

 

 المرحلة الثالثة: التأمل )دقيقتان( 

اركليف الطلبة ارأمل الجمل السااقة و اطها االمشكلة ليرس ى لهم  يقوم المعلم في هلر المرحلة

 اإلجااة عل األسئلة الري سيوجهها لهم .

 

 دقائق ( 7المرحلة الرابعة: التشخيص ) 

( 2( ونشاط  قم )1( للقيام اال شاط  قم )2في هلر الخطوة يعطي المعلم للطلبة و قة عمل  قم )

ي يوجهها لهم المعلم حيث يقرصر دو ر على تقريب الطلبة مل  م يجيبوا اعدها على االسئلة الر

 اإلجااة وتحفي هم على المشا كة وتدويل اإلجاااب الصحيحة على السبو ة لغرض م اقشرها.

 ما الفرق ايل أاواب الحرم القدسي وايل أاواب سو  القد ؟ -1

 ما أهمية ا اء سو  القد ؟ -2

 قديماً؟ عالَم يدل تعرض سو  القد  عدة مراب للردمير -3

 دقائق( 5المرحلة الخامسة: صياغة الحلول )

في هلر الخطوة يرم الو ة االفكا  للموضوع اشكل نهائي واصيغره ال هائية،  م يع ز المعلم 

 الطلبة ويشكرهم ويوجه لهم اعض األسئلة

 ما انرهاكاب االحرالل الصهيوني احق ا اضي مدي ة القد ، واآل ا  المررتبة عليها؟ -1

الحفرياب الصهيونية المسرمرة تحه المسجد األقصى، والمخاطر المررتبة ما اهداف  -2

 عليها؟

 ما الصعوااب الري يعاني م ها المواط ون المقدسيون افعل االحرالل الصهيوني؟ -3

ما الوسائل واألساليب الري يسرخدمها االحرالل الصهيوني ضد سكان مدي ة القد   -4

 لرفريغها م هم؟

 دقائق ( 5ة الحلول ) المرحلة السادسة: معالج  
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في هلر الخطوة واعد اقرراب الطلبة مل امرالك الخبراب الرعليمية الجديدة المرعلقة اموضوع 

أهمية مدي ة القد  واجراءاب االحرالل لرهويد مدي ة القد ، يطلب المعلم مل الطلبة كرااة فقرة 

ائي، وتدوي ها اشكل مرسلسل الغرهم الخاصة عما تعلمور، قبل اسرعراضها مل قبل المعلم اشكل نه

 على السبو ة.

 

 

 دقائق ( 3)  المرحلة السابعة: التطبيق

في هلر الخطوة يرحقق المعلم مل اكرساب الطلبة للخبراب الرعليمية الجديدة مل خالل توجيه 

 (،  م يشكر المعلم الطلبة ويث ي عليهم.3اعض األسئلة، في نشاط  قم )

 

 يكلف المعلم الطلبة امراجعة الد  ، وحل الرمري اب الخاصة اه. الواجب البيتي:

 

  



114 

 

 طة يوميةخ

 خطة نموذجية لرد يس موضوع )مدن فلسطي ية(

ً وفق  اسرراتيجيري تسلق الهضبة والم ظم المرقدمايل دمج ال إلى ا

 العاشر  \جغرافية فلسطيل وتا يخها الحديث والمعاصر                  الصف  \المادة

 الخليل وايه لحم ي رامد \الموضوع

 حصص   6                                            2017 \   \   \اليوم والرا ي  

 :األهداف 

 أن يكون الطالب قادراً على أن :

 يرعرف الى اسماء المدن الفلسطي ية وتوزيعها مل خالل خريطة فلسطيل. .1

 والحضا ية لبعض المدن الفلسطي ية.يسر رج األهمية الدي ية والرا يخية  .2

 يبيل انرهاكاب االحرالل الصهيوني في اعض المدن الفلسطي ية. .3

 الوسائل التعليمية:

 خريطة فلسطيل السياسية    

 صو  للم اطق اال رية والحضا ية والرا يخية في فلسطيل.    

 الخليل وبيت لحم( االحصة الثالثة )مدينت

 خطوت الدرس :     

 دقائق( 5األولى : التمهيد )المرحلة 

 يرم في هلر الخطوة عرض الم ظم المرقدم عبا ة عل السؤال اآلتي:

هل تعربر مدي ري الخليل وايه لحم مل مدن الم طقة الوسطى في فلسطيل أم مل مدن الم طقة 

 الج واية؟

لب مل يبدأ المعلم امحاو ة الطلبة وم اقشرهم  م يعرض عليهم خريطة المدن الفلسطي ية ويط

الطلبة تأمل موقع مدي ة الخليل ومدي ة ايه لحم ويروصل معهم الى اسر راج أن مدي ري الخليل 

وايه لحم مل مدن الم طقة الوسطى في فلسطيل  م يقول المعلم للطلبة: تعرف ا في الحصة 

السااقة على موضوع موقع مدي ة القد  وأهميرها  م يبدأ اطرح مجموعة مل األسئلة الري 

 ايل ما لديهم مل معلوماب سااقة مع ما سيرم عرضه االموضوع الجديد. تراط

 أيل تقع مدي ة الخليل اال سبة لمدي ة القد ؟ -1

 كم تبعد مدي ة الخليل عل مدي ة القد ؟ -2

 كم تبعد مدي ة ايه لحم عل مدي ة القد ؟ -3

 أيل تقع مدي ة الخليل اال سبة لمدي ة ايه لحم؟ -4

 وايه لحم المروسط؟ما أهمية موقع مدي ري الخليل  -5

 لماذا سميه الخليل اهلا االسم؟ -6

 دقائق( 8المرحلة الثانية: عرض المشكلة )

 في هلر المرحلة يقول المعلم للطلبة:

تعاني مدي ة الخليل مل السياسة االحراللية الصهيونية المرمثلة في اقامة االح مة االسريطانية 

 عدد مل شوا عها.حولها، واألحياء االسريطانية في قلبها، وإغالق 

  م يبدأ المعلم ام اقشة الطلبة ومحاو تهم والروصل معهم الى اسر راج أن:

مدي ة الخليل مدي ة تا يخية ودي ية مهمة، ومواقعها األ رية المرمثلة في البلدة القديمة وتل  

الرميدة، تدل على تا يخها العراي العريق، وهلا دفع االحرالل الصهيوني للسيطرة عليها 

تقسيم الحرم االاراهيمي وم ع األذان، والسماح للمسروط يل اأداء شعائرهم الدي ية في الحرم و

 االاراهيمي.
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 ثم يدون المعلم بعض الجمل والعبارات على السبورة:

يعربر مسجد الحرم االاراهيمي الشريف اللي ا ي في العهد االسالمي، مل اهم معالم  .1

 الموجودة ج وب غرب المسجد مل أهم معالمه.مدي ة الخليل، وتعربر اركة السلطان 

تقع قرب حرم المسجد اإلاراهيمي الركية اإلاراهيمية الري تقدم الطعام المجاني لألسر  .2

 المحراجة طوال العام.

 تمراز الخليل امعالم علمية و قافية مهمة م ها جامعة الخليل ومرحف الخليل. .3

الفخا  والص اعاب السياحية والرحف تشرهر مدي ري الخليل وايه لحم اص اعة ال جاج و .4

 الخشبية والمطرزاب.

لمدي ة ايه لحم أهمية دي ية كبيرة ع د المسيحييل ويوجد فيها ك يسة المهد، ومعالم أ رية  .5

 مثل ارك سليمان.

 يعرمد اقرصاد مدي ة ايه لحم اشكل كبير على السياحة. .6

 

 المرحلة الثالثة: التأمل )دقيقتان(

ارأمل األفكا  والمعلوماب السااقة و اطها االمشكلة مل اجل تمكي هم مل يكلف المعلم الطلبة 

 االجااة عل األسئلة فيما اعد.

 دقائق( 7المرحلة الرابعة: التشخيص )

(  م يوجه لهم المعلم 1( للقيام ا شاط  قم )3في هلر الخطوة يعطي المعلم للطلبة و قة عمل  قم )

على تقريب الطلبة مل االجااة وتحفي هم على المشا كة مجموعة مل األسئلة حيث يقرصر دو ر 

 وتدويل االجاااب الصحيحة على السبو ة لغرض م اقشرها.

 ما االسم الك عاني لمدي ة الخليل؟ -1

 ماذا تعرف عل مج  ة الحرم االاراهيمي؟ -2

 اماذا تفسر زيا ة أعداد كبيرة مل المسيحيل في العالم مدي ة ايه لحم؟ -3

 دقائق( 5اغة الحلول )المرحلة الخامسة: صي

في هلر الخطوة يرم الو ة اجاااب الطلبة للموضوع اصياغة نهائية ويقوم المعلم اروجيه اسئلة 

 اضافية للطلبة ا اء على ما تقدم.

 اماذا ترمثل مما ساب االحرالل الصهيوني في مدي ة الخليل؟ -1

 ل؟ما أهداف االحرالل الصهيوني مل اجراءاته الرعسفية في مدي ة الخلي -2

 ما انرهاكاب االحرالل الصهيوني لحقوق االنسان في مدي ة الخليل؟ -3

 دقائق( 5)  المرحلة السادسة: معالجة الحلول

في هلر الخطوة واعد اقرراب الطلبة مل الحلول وامرالك الخبراب الرعليمية الجديدة حول 

الخاصة عل  موضوع ومدي ري الخليل وايه لحم يطلب المعلم مل الطلبة كرااة فقرة الغرهم

األ ا  المررتبة عل انرهاكاب االحرالل الصهيوني في مدي ة الخليل ااإلضافة الى أهم ما 

 تعلمور، قبل اسرعراضها مل قبل المعلم اشكل نهائي وتدوي ها اشكل مرسلسل على السبو ة.

 

 دقائق( 3المرحلة السابعة: التطبيق )

اكرساب الطلبة للخبراب الرعليمية الجديدة مل قبل البدء احل الرمري اب، يرحقق المعلم مل 

 خالل توجيه اعض األسئلة،  م يشكر المعلم الطلبة ويث ي عليهم.
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: يكلف المعلم الطلبة اعد توزيعهم الى مجموعاب اإحضا  موضوعاب خاصة الواجب البيتي

 اـ:

 األهمية الدي ية لمدي ة ايه لحم وأ رها على اقرصادها. -1

 الري تشرهر فيها مدي ة ايه لحم.أهم الص اعاب  -2

 مظاهر العيش المشررك ايل المسيحييل والمسلميل في مدي ة ايه لحم. -3

  أهم المعالم الدي ية والرا يخية في مدي ة الخليل. -4
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 خطة يومية

 خطة نموذجية لرد يس موضوع )مدن فلسطي ية(

ً وفق  اسرراتيجيري تسلق الهضبة والم ظم المرقدمايل دمج ال إلى ا

 العاشر  \الصف                   جغرافية فلسطيل وتا يخها الحديث والمعاصر       \المادة

 يافا وغ ة را يمد \الموضوع

 حصص   6                                                    2017 \   \   \اليوم والرا ي  

  األهداف: 

 أن يكون الطالب قادراً على أن :

 اسماء المدن الفلسطي ية وتوزيعها مل خالل خريطة فلسطيل.يرعرف الى  -1

 يسر رج األهمية الدي ية والرا يخية والحضا ية لبعض المدن الفلسطي ية. -2

 يبيل انرهاكاب االحرالل الصهيوني في اعض المدن الفلسطي ية. -3

 :الوسائل التعليمية 

 خريطة فلسطيل السياسية

 والرا يخية في فلسطيل.صو  للم اطق اال رية والحضا ية 

 يافا وغزة( االحصة الرابعة )مدينت 

 خطوات الدرس :     

 دقائق( 5المرحلة األولى : التمهيد )

 يتم في هذه الخطوة عرض المنظم المتقدم عبارة عن السؤال اآلتي:

 

 

ويحاو هم فيها  م يعرض عليهم خريطة يرلقى المعلم اإلجاااب مل الطلبة وي اقشهم 

المدن الفلسطي ية ليراط ما لديهم مل خبراب مع الموضوع الجديد ويبدأ اطرح مجموعة 

 مل األسئلة عليهم:

 ما المدي ة الفلسطي ية الري يطلق عليها عرو  البحر؟ -1

 افريقيا(؟عل أي مدي ة فلسطي ية قال نااليون العبا ة الرالية ) إنها اوااة أسيا، ومدخل  -2

 

 دقائق( 8المرحلة الثانية: عرض المشكلة )

 في هلر المرحلة يقول المعلم للطلبة:

مل المعلوم أن المدن الساحلية الفلسطي ية تخضع لسيطرة االحرالل الصهيوني اشكل 

 كامل مثل مدي ة يافا، أو اشكل ج ئي مثل مدي ة غ ة الساحلية.

الروصل معهم الى اسر راج أن أهمية الموقع يقوم المعلم ام اقشة الطلبة ومحاو تهم و

الجغرافي لهلر المدن الساحلية ووقوعها على ساحل البحر المروسط، واهميرها الرجا ية، 

 مل اهم األسباب الري دفعه االحرالل للسيطرة عليها.

  م يدون المعلم اعض الجمل والعبا اب على السبو ة

 فلسطيل االعالم الخا جي. تعربر مدي ة يافا اوااة احرية وتجا ية تصل -1

 مل أشهر معالم مدي ة يافا مسجد المحمودية، ومسجد حسل اك، وساحة ارج الساعة. -2

 تقع مدي ة غ ة في الطرف الج واي للساحل الفلسطي ي على البحر المروسط. -3

 شكله مدي ة غ ة معبراً ومقراً للجيوش والرجا  ايل قا تي أسيا وافريقيا. -4

 ما أهم المدن الساحلية الفلسطينية؟
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 العصر االسالمي اسم )غ ة هاشم(.أطلق على مدي ة غ ة في  -5

تركون مدي ة غ ة مل عدة أحياء مثل: حي الد ج، حي الشي   ضوان، ويوجد فيها  -6

 عدد مل المعالم األ رية مثل المسجد العمري الكبير ومسجد السيد هاشم.

تشرهر مدي ري يافا وغ ة اصيد األسماك، وز اعة الحمضياب الري تصد  لدول  -7

 العالم.

 لثة: التأمل ) دقيقتان(المرحلة الثا

يقوم المعلم في هلر المرحلة اركليف الطلبة ارأمل الجمل السااقة و اطها مع المشكلة 

 .ليرس ى لهم االجااة عل األسئلة الري سيوجهها لهم المعلم

  

 دقائق( 7المرحلة الرابعة: التشخيص )

( ليرس ى 1ا شاط  قم )( للقيام 4في هلر الخطوة يعطي المعلم للطلبة و قة العمل  قم )

لهم اعدها االجااة عل االسئلة الري يوجهها لهم المعلم حيث يقرصر دو ر على تقريب 

الطلبة مل الحل وتحفي هم على المشا كة مع اخريا  الحلول الصحيحة وتدوي ها على 

 السبو ة لغرض م اقشرها.

 

 ما االسم الك عاني لمدي ري يافا وغ ة؟ -1

 مدي ة القد ؟كم تبعد مدي ة يافا عل  -2

 مل هو اإلمام اللي ولد في مدي ة غ ة؟ -3

 دقائق( 5)  المرحلة الخامسة: صياغة الحلول

في هلر الخطوة يرم الو ة األفكا  للموضوع اشكل نهائي واصيغره ال هائية،  م يع ز 

 المعلم الطلبة ويشكرهم ويوجه لهم اعض األسئلة

 مرى خضعه مدي ة غ ة لالحرالل البريطاني؟ -1

 عه مدي ة غ ة لالحرالل االسرائيلي؟مرى خض -2

 اماذا ترمثل مما ساب االحرالل الصهيوني في مدي ة غ ة؟ -3

 ما أهداف االحرالل الصهيوني مل مما ساته الهمجية في مدي ة غ ة؟ -4

 دقائق( 5)  المرحلة السادسة: معالجة الحلول

ة المرعلقة في هلر الخطوة واعد اقرراب الطلبة مل امرالك الخبراب الرعليمية الجديد

اموضوع )مدي ري يافا وغ ة( يطلب المعلم مل الطلبة كرااة فقرة الغرهم الخاصة عما 

 تعلمور، قبل اسرعراضها مل قبل المعلم اكل نهائي وتدوي ها اشكل مرسلسل على السبو ة.

 

 دقائق( 3المرحلة السابعة: التطبيق )

الطلبة للخبراب الرعليمية الجديدة مل قبل البدء احل الرمري اب، يرحقق المعلم مل اكرساب 

 خالل توجيه اعض األسئلة،  م يشكر المعلم الطلبة ويث ي عليهم.

 

يكلف المعلم الطلبة اعد توزيعهم الى مجموعاب، اجمع معلوماب اضافية  الواجب البيتي:

  عل مدي ري يافا وغ ة وصو  ألهم المعالم الموجودة فيها.
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 خطة يومية

 لرد يس موضوع )مدن فلسطي ية(خطة نموذجية 

 ً  اسرراتيجيري تسلق الهضبة والم ظم المرقدمايل دمج الإلى  وفقا

 العاشر  \الصف                جغرافية فلسطيل وتا يخها الحديث والمعاصر           \المادة

 مدن فلسطي ية \الموضوع

 حصص   6                                                    2017 \   \   \اليوم والرا ي  

  األهداف: 

 أن يكون الطالب قادراً على أن :

 يرعرف الى اسماء المدن الفلسطي ية وتوزيعها مل خالل خريطة فلسطيل. -1

 الفلسطي ية.يسر رج األهمية الدي ية والرا يخية والحضا ية لبعض المدن  -2

 يبيل انرهاكاب االحرالل الصهيوني في اعض المدن الفلسطي ية. -3

 :الوسائل التعليمية 

 خريطة فلسطيل السياسية

 صو  للم اطق اال رية والحضا ية والرا يخية في فلسطيل.

 )الحصة الخامسة )مدينة نابلس 

 خطوات الدرس :    

 دقائق( 5المرحلة األولى : التمهيد )

 الخطوة عرض المنظم المتقدم عبارة عن السؤال اآلتي:يتم في هذه 

 

 

 

يتلقى المعلم االجابات من الطلبة ويناقشهم ويحاورهم، ثم يعرض عليهم خريطة المدن 

ديد، ويبدأ بطرح الفلسطينية لربط ما لديهم من خبرات سابقة مع الموضوع الج

 مجموعة من األسئلة عليهم:

 

 أيل تقع مدي ة ناالس؟ -1

 كم تبعد مدي ة ناالس عل مدي ة القد ؟ -2

 مل ا ى مدي ة ناالس؟ -3

 كم مرة خضعه مدي ة ناالس لالحرالل على مر العصو ؟ -4

 دقائق( 8المرحلة الثانية: عرض المشكلة )

 في هلر المرحلة يقول المعلم للطلبة:

مدي ة ناالس شهدب توسع عمراني واصبحه تمرد على سفوح جبلي مل المعلوم أن 

 عيبال و جرزيم.

يقوم المعلم ام اقشة الطلبة ومحاو تهم والروصل معهم الى اسر راج أن مدي ة ناالس تقع 

في الج ء الشمالي مل فلسطيل، وتشكل حلقة وصل ايل مدن شمال فلسطيل وج واها، 

وجرزيم، وهلا جعل مل موقعها أهمية اسرراتيجية، وتمرد مدي ة ناالس ايل جبلي عيبال 

ما المدينة الفلسطينية التي تشكل حلقة وصل بين مدن شمال فلسطين 

 وجنوبها؟
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وتعاقب على احراللها والسيطرة عليها الرومان والصليبيون، وفرحها المسلمون،  م 

 خضعه لالحرالل البريطاني والصهيوني. 

  م يدون المعلم اعض الجمل والعبا اب على السبو ة

 الحالية.ا ى الك عانيون مدي ة ناالس فوق تل االطة شرقي المدي ة  -1

 ق.م واطلقوا عليها اسم )نياالو ( . 63سيطر الرومان على مدي ة ناالس عام  -2

فرح المسلمون مدي ة ناالس على يد عمرو ال العاص،  م حر ها صالح الديل  -3

 األيواي اعد أن احرلها الصليبيون.

 ترمي  مدي ة ناالس اوجود الطائفة السامرية فيها. -4

5-  ً  وص اعياً  ئيسياً في فلسطيل. تعد مدي ة ناالس مرك اً تجا يا

 المرحلة الثالثة: التأمل ) دقيقتان(

يقوم المعلم في هلر المرحلة اركليف الطلبة ارأمل الجمل السااقة و اطها مع المشكلة 

 ليرس ى لهم االجااة عل األسئلة الري سيوجهها لهم المعلم .

 

 دقائق( 7المرحلة الرابعة: التشخيص )

( ليرس ى 1( للقيام ا شاط  قم )5معلم للطلبة و قة العمل  قم )في هلر الخطوة يعطي ال

لهم اعدها االجااة عل االسئلة الري يوجهها لهم المعلم حيث يقرصر دو ر على تقريب 

الطلبة مل الحل وتحفي هم على المشا كة مع اخريا  الحلول الصحيحة وتدوي ها على 

 السبو ة لغرض م اقشرها.

  ة ناالس؟ما االسم الك عاني لمدي -1

 ماذا يع ي االسم الروماني )نياالو (؟ -2

 دقائق( 5)  المرحلة الخامسة: صياغة الحلول

في هلر الخطوة يرم الو ة األفكا  للموضوع اشكل نهائي واصيغره ال هائية،  م يع ز 

 المعلم الطلبة ويشكرهم ويوجه لهم اعض األسئلة

 مرى خضعه مدي ة ناالس لالحرالل البريطاني؟ -1

 خضعه مدي ة ناالس لالحرالل االسرائيلي؟مرى  -2

 اماذا ترمثل مما ساب االحرالل الصهيوني في مدي ة ناالس؟ -3

 دقائق( 5)  المرحلة السادسة: معالجة الحلول

في هلر الخطوة واعد اقرراب الطلبة مل امرالك الخبراب الرعليمية الجديدة المرعلقة 

رااة فقرة الغرهم الخاصة عما تعلمور، اموضوع )مدي ة ناالس( يطلب المعلم مل الطلبة ك

 قبل اسرعراضها مل قبل المعلم اكل نهائي وتدوي ها اشكل مرسلسل على السبو ة.

 

 دقائق( 3المرحلة السابعة: التطبيق )

قبل البدء احل الرمري اب، يرحقق المعلم مل اكرساب الطلبة للخبراب الرعليمية الجديدة مل 

 شكر المعلم الطلبة ويث ي عليهم.خالل توجيه اعض األسئلة،  م ي

 

يكلف المعلم الطلبة اعد توزيعهم الى مجموعاب، اجمع معلوماب اضافية  الواجب البيتي:

 عل مدي ة ناالس وصو  ألهم المعالم الموجودة فيها.
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 خطة يومية

 خطة نموذجية لرد يس موضوع )مدن فلسطي ية(

 ً  والم ظم المرقدم اسرراتيجيري تسلق الهضبةايل دمج ال  إلى وفقا

 العاشر  \الصف                جغرافية فلسطيل وتا يخها الحديث والمعاصر           \المادة

 مدن فلسطي ية \الموضوع

 حصص   6                                                    2017 \   \   \اليوم والرا ي  

  األهداف: 

 أن يكون الطالب قادراً على أن :

 يرعرف الى اسماء المدن الفلسطي ية وتوزيعها مل خالل خريطة فلسطيل. -1

 يسر رج األهمية الدي ية والرا يخية والحضا ية لبعض المدن الفلسطي ية. -2

 يبيل انرهاكاب االحرالل الصهيوني في اعض المدن الفلسطي ية. -3

 :الوسائل التعليمية 

 خريطة فلسطيل السياسية

 والحضا ية والرا يخية في فلسطيل.صو  للم اطق اال رية 

 )الحصة السادسة )أريحا ومدينتا رام هللا والبيرة 

 خطوات الدرس :     

 دقائق( 5المرحلة األولى : التمهيد )

 يتم في هذه الخطوة عرض المنظم المتقدم عبارة عن العبارة اآلتية:

 

 

الطلبة ويحاو هم فيها  م يقول لهم: تعرف ا في الحصة السااقة على مدي ة ي اقش المعلم 

 تُعد حلقة وصل ايل مدن شمال فلسطيل وج واها، ما اسم هلر المدي ة؟

 م يعرض عليهم خريطة المدن الفلسطي ية ليراط ما لديهم مل خبراب مع الموضوع  

 الجديد ويبدأ اطرح مجموعة مل األسئلة عليهم:

 دي ة أ يحا؟أيل تقع م -1

 كم تبعد مدي ة أ يحا عل البحر الميه؟ -2

 كم تبعد مدي ة أ يحا عل مدي ة القد ؟ -3

 كم تبعد مدي ة أ يحا عل مدي ة  ام هللا؟ -4

 كم ت خفض مدي ة أ يحا عل مسروى سطح البحر؟ -5

 دقائق( 8المرحلة الثانية: عرض المشكلة )

 في هلر المرحلة يقول المعلم للطلبة:

فة القصيرة الري تفصل ايل مدي ري ا يحا و ام هللا اال أن مدي ة على الرغم مل المسا

 أ يحا تعربر مشرى فلسطيل ومدي ة  ام هللا مصيفها .

يقوم المعلم ام اقشة الطلبة ومحاو تهم والروصل معهم الى اسر راج أن انخفاض مدي ة 

ا أ ر مرراً جعل م ها أخفض مدي ة في العالم، مم 276أ يحا عل مسروى سطح البحر 

على دفء م اخها في فصل الشراء، ولللك يأتي اليها الكثير مل ال ائريل في فصل 

 ت عد مدينة اريحا اخفض مدينة في العالم
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مرراً عل مسروى سطح البحر  870الشراء، على عكس مدي ة  ام هللا الري ترتفع حوالي 

 وتقع ضمل سلسلة جبال القد  جعل م ها مصيف لل ائريل في فصل الصيف.

 ى السبو ة م يدون المعلم اعض الجمل والعبا اب عل

مرراً،  276ترمي  مدي ة أ يحا اانخفاضها عل مسروى سطح البحر المروسط احوالي  -1

 وتعد مدي ة أ يحا أقدم مدي ة في الرا ي .

تعاقب على مدي ة أ يحا عدد مل الحضا اب ما أدى الى غ اها االمعالم األ رية مثل  -2

 قصر هشام، وتل السلطان، ودير قرنطل.

ية اقرصادية كونها مدي ة سياحية، وتعربر سلة فلسطيل ترمرع مدي ة أ يحا اأهم -3

 الغلائية.

ت بع أهمية أ يحا مل كونها حلقة وصل ايل فلسطيل واأل دن، وتعربر البوااة  -4

 الشرقية لفلسطيل.

 تعد مدي ة البيرة المدي ة الروأم لمدي ة  ام هللا، واألقدم تا يخياً. -5

 و قافية. ترمرع مدي را  ام هللا والبيرة اأهمية علمية -6

 المرحلة الثالثة: التأمل ) دقيقتان(

يقوم المعلم في هلر المرحلة اركليف الطلبة ارأمل الجمل السااقة و اطها مع المشكلة 

 ليرس ى لهم االجااة عل األسئلة الري سيوجهها لهم المعلم 

 

 دقائق( 7المرحلة الرابعة: التشخيص )

( ليرس ى لهم اعدها 1( للقيام ا شاط  قم )6مل  قم )في هلر الخطوة يعطي المعلم للطلبة و قة الع

االجااة عل االسئلة الري يوجهها لهم المعلم حيث يقرصر دو ر على تقريب الطلبة مل الحل 

 وتحفي هم على المشا كة مع اخريا  الحلول الصحيحة وتدوي ها على السبو ة لغرض م اقشرها.

 ما االسم الك عاني لمدي ة أ يحا؟ وما مع ار؟ -1

 ما سبب انخفاض مدي ة أ يحا عل مسروى سطح البحر؟ -2

 ما أهمية الموقع الجغرافي لمدي ة أ يحا، ومدي ري  ام هللا والبيرة؟ -3

 ما سبب ت وع المعالم الحضا ية في مدي ة أ يحا؟ -4

 دقائق( 5)  المرحلة الخامسة: صياغة الحلول

ال هائية،  م يع ز المعلم  في هلر الخطوة يرم الو ة األفكا  للموضوع اشكل نهائي واصيغره

 الطلبة ويشكرهم ويوجه لهم اعض األسئلة

 مرى خضعه مدي ة  ام هللا لالحرالل البريطاني؟ -1

 مرى خضعه مدي ة  ام هللا لالحرالل االسرائيلي؟ -2

 م؟2002اماذا ترمثل مما ساب االحرالل الصهيوني في مدي ة  ام هللا عام  -3

 أيل تأسسه أول اذاعة فلسطي ية؟ ومرى؟ -4

 دقائق( 5)  لمرحلة السادسة: معالجة الحلولا

في هلر الخطوة واعد اقرراب الطلبة مل امرالك الخبراب الرعليمية الجديدة المرعلقة اموضوع 

)أ يحا ومدي را  ام هللا والبيرة( يطلب المعلم مل الطلبة كرااة فقرة الغرهم الخاصة عما تعلمور، 

 وتدوي ها اشكل مرسلسل على السبو ة.قبل اسرعراضها مل قبل المعلم اكل نهائي 

 دقائق( 3المرحلة السابعة: التطبيق )
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قبل البدء احل الرمري اب، يرحقق المعلم مل اكرساب الطلبة للخبراب الرعليمية الجديدة مل خالل 

 توجيه اعض األسئلة،  م يشكر المعلم الطلبة ويث ي عليهم.

يكلف المعلم الطلبة اعد توزيعهم الى مجموعاب، اجمع معلوماب اضافية عل  الواجب البيتي:

  المعالم األ رية الموجودة فيها. مدي ري أ يحا و ام هللا  وصو  ألهم
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 دليل األنشطة التعليمية( 11ملحق رقم )

 

  تضا يس فلسطيل

 (1و قة عمل  قم )

  : تضا يس فلسطيلالد   الثاني

 الحصة األولى

 ( 1نشاط  قم )

 تأمل مفراح خريطة فلسطيل الطبيعية الموجودة امامك  م اجب عل األسئلة الري تليها:

 

 
 

 

 

 ( 1نشاط )

 

 الى ماذا يرم  اللون األخضر في مفراح الخريطة؟ -1

................................................................ . 

 الخريطة؟الى ماذا يرم  اللون الب ي في مفراح  -2
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................................................................ . 

 الى ماذا يرم  اللون األصفر في مفراح الخريطة؟ -3

................................................................ . 

 هل يمكل ان نمي  ايل مظاهر السطح على الخريطة؟ كيف؟ -4

................................................................. . 

 عدد مظاهر السطح الموجودة على الخريطة؟ -5

................................................................. . 

 

 (2نشاط رقم )

  .صمم خريطة مفاهيمية ألهم الرضا يس في فلسطيل
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 (2ورقة عمل رقم )

 فلسطينالدرس الثاني: تضاريس 

 الحصة الثانية

 (1نشاط رقم )

 ليهاعأمامك مجموعة مل الصو  للسهول الساحلية والداخلية في وط ك فلسطيل عليك الرعرف 

 وكرااة اسم كل سهل تحه الصو ة الخاصة اه.

 

 

 

..................                      ............................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.......

.......

.............................                             ................ 
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 (2نشاط رقم )

 

 .ل م طقة السهل الساحلي الفلسطي يأمامك خريطة فلسطيل الصماء عليك أن تظل
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 (3نشاط رقم )

 

 على خريطة فلسطيل الصماء السااقة :

 ال عاميل، نهر العوجا، وادي غ ة.عيل المواقع اآلتية: نهر  -1

 حدد مواقع أ اع مدن ساحلية واكرب أسماءها .  -2
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 (3ورقة عمل رقم )

 : تضاريس فلسطينالدرس الثاني

 الحصة الثالثة

 (1نشاط رقم )

 الحظ خريطة فلسطيل الرالية المرعلقة االمرتفعاب الجبلية الفلسطي ية وايل :

 

 امرداد المرتفعاب الجبلية الفلسطي ية  -1

 
 

 اعطي  أيك فيما يأتي : -2

 أهمية المرتفعاب الجبلية الفلسطي ية...................................................... 

 ......................................... الرحدياب الري تواجهها مل االحرالل الصهيوني 

 

 (2نشاط رقم )    

 

 نفل ال شاط الرالي المرعلق اخريطة فلسطيل الصماء مل خالل الروزع في مجموعاب:

 ظلل م اطق امرداد الجبال الشمالية، والجبال الوسطى في فلسطيل. -1

 حدد مواقع أ اع مدن جبلية واكرب اسماءها. -2
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 (4ورقة عمل رقم )

 : تضاريس فلسطينالدرس الثاني

 الحصة الرابعة

 (1نشاط رقم )

 نروزع في مجموعاب وعلى خريطة فلسطيل الصماء 

 نظلل م اطق امرداد األغوا  الفلسطي ية. -1

حدد مواقع كل مل :سهل الحولة، احيرة طبريا، نهر األ دن، البحر الميه، وادي  -2

 عراة، ايسان، أ يحا، أم الرشراش.

 
 

 

 

 

 

 (5ورقة عمل رقم )

 : تضاريس فلسطينالدرس الثاني

 الحصة الخامسة 
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 (1رقم ) نشاط

 صف شكل هضبة ال قب 

 

................................................................................... 

 

 (2نشاط رقم )

 صمم خريطة مفاهيمية شاملة لرضا يس فلسطيل واألمثلة عليها.
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 (1ورقة عمل رقم )

 مدن فلسطينيةالدرس الخامس: 

 الحصة االولى

 (1نشاط )

 عن األسئلة الواردة بعد تأمل خريطة فلسطين :أجب 

 
 

 (1نشاط )
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 .ما أسماء المدن الفلسطينية الممتدة على السهل الساحلي؟1

 

 .ما أسماء المدن الفلسطينية الموجودة على امتداد المناطق الجبلية؟2

 

 .ما اسماء المدن الموجودة في منطقة األغوار؟3

 

 ؟صحراء النقب.ما اسم المدينة الموجودة في 4

 

 .حدد الجهة التي تقع فيها مدينة القدس وحدد أسماء المدن األقرب لمدينة القدس؟5

 

 .حدد الجهة التي تقع فيها محافظتك بالنسبة لمدينة القدس؟6
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 (2ورقة عمل رقم )

 الدرس الخامس: مدن فلسطينية

 الحصة الثانية

 (1نشاط )

 المفروحة والمغلقة ضعها في مكانها الم اسب:امامك مجموعة ألسماء ااواب الحرم القدسي 

 ااب األسباط، ااب حطة، ااب المغا اة، ااب الج ائ ، ااب السلسلة، ااب الرحمة

 

 

 

 

 

  

 

 

: امامك مجموعة ألسماء ااواب سو  القد  المفروحة والمغلقة ضعها في مكانها  (2نشاط )

 الم اسب:

ااب المثلث، ااب ال بي داوود، ااب الخليل، ااب ال اوية، ااب الساهرة، ااب العمود، ااب الجديد، 

 ااب الم دوج.

  

 

 

 

  

 

 

  

 االبواب المغلقة األبواب المفتوحة

 األبواب المغلقة األبواب المفتوحة



136 

 

 (3نشاط )

 عل  أيك في المواقف اآلتية:عبر 

 . قيام االحرالل الصهيوني اب اء جدا  الضم والروسع حول مدي ة القد 

 . تقييد حرية الفلسطي ييل في الوصول الى مدي ة القد 

 . االقرحاماب المركر ة للمقدساب الدي ية في مدي ة القد 
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 (3ورقة عمل رقم )

 الدرس الخامس: مدن فلسطينية

 الحصة الثالثة

 (1نشاط )

 

 أجب عن األسئلة اآلتية بناًء على ما لديك من تصور عن خريطة فلسطين:

 

 حدد الجهة التي تقع فيها مدينة الخليل. -1

 

 

 أذكر أسماء المدن األقرب لمدينة الخليل. -2

 

 

 حدد الموقع الجغرافي لمدينة بيت لحم. -3

 

 أذكر أسماء المدن األقرب لمدينة بيت لحم. -4
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 (4ورقة عمل رقم )

 الدرس الخامس: مدن فلسطينية

 الحصة الرابعة

 (1نشاط )

 

 أجب عن األسئلة اآلتية بناًء على ما لديك من تصور عن خريطة فلسطين:

 

 حدد الجهة التي تقع فيها مدينة يافا ؟ -1

 

 

 حدد الجهة التي تقع فيها مدينة غزة؟ -2

 

 

 ؟مدينة يافاأذكر أسماء المدن األقرب ل -3

 

 

 ؟أذكر أسماء المدن األقرب لمدينة غزة  -4

 

 

 ؟حدد الموقع الجغرافي لمدينة يافا -5

 

 

 ؟حدد الموقع الجغرافي لمدينة غزة -6
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 (5ورقة عمل رقم )

 الدرس الخامس: مدن فلسطينية

 الحصة الخامسة

 (1نشاط رقم )

 عليها المدن الفلسطينية اآلتية: أرسم خريطة فلسطين، وأعين

 *الخليل    *يافا   *غزة   *نابلس  *القدس    *بيت لحم  
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 (6ورقة عمل رقم )

 الدرس الخامس: مدن فلسطينية

 الحصة السادسة

 ( 1نشاط رقم )

 أجب عن األسئلة اآلتية بناًء على ما لديك من تصور عن خريطة فلسطين:

 حدد الجهة التي تقع فيها مدينة أريحا؟ -1

 

 

 حدد الجهة التي تقع فيها مدينة رام هللا؟ -2

 

 

 أين تقع مدينة أريحا بالنسبة لمدينة القدس؟ -3

 

 

 أين تقع مدينة أريحا بالنسبة لمدينة رام هللا؟ -4

 

 

اذا أردت السفر من مدينة أريحا الى مدينة القدس، في أي جهة ستصبح مدينة رام هللا  -5

 بالنسبة لك؟
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 محكمي أدوات الدراسة والمادة التعليميةقائمة  (12ملحق رقم )

المادة 

 التعليمية

اختبار 

التنور 

 الجغرافي

اختبار 

القدرة 

 المكانية

الدرجة  التخصص

 العلمية

 االسم

      م اهج وطرق

 تد يس

أسراذ 

 دكرو 

 عفيف زيدان

       م اهج وطرق

 تد يس

أسراذ 

 دكرو 

 الحلوغسان 

      سراذ أ الرراية العلمية

 شا كم

 غسان سرحان

       م اهج وطرق

 تد يس

سراذ أ

 مساعد

 ناصراي ا  

       م اهج وطرق

 تد يس

سراذ أ

 مساعد

 محسل عد 

       الفلسفة في علم

 الجغرافية

أسراذ 

 مساعد

 غسان عمر

       نظم معلوماب

 جغرافية

GIS 

اسراذ 

 مساعد

  ائد الحلبي

       م اهج وطرق

 تد يس

 أسراذ

 مساعد

 سهيل صالحة

     محمد محسل ردكرو ا جغرافية حضرية 

       جغرافيا ود اساب

 سكانية

 مجدي الع ة  واكالو ي

      دعاء اد  ماجسرير أساليب تد يس 

      سامي  ماجسرير ساليب تد يسأ

 المصري

      ود اساب  جغرافيا

 مدن

 اكر غروف   اكالو يو

 :المالحق فهرس

ف الجدول رقم الملحق  حةالص 
 105 تسهيل المهمة موجه لمديرية تراية ا يحا كراب 1

 106 تراية ا يحا للمدا   المخرا ةكراب تسهيل مهمة موجه مل  2

 107 اخربا  القد ة المكانيةنموذج تحكيم  3

 109 اخربا  القد ة المكانية 4

 114 اجاااب اخربا  القد ة المكانية 5

 115 الر و  الجغرافينموذج تحكيم اخربا   6

 117 الر و  الجغرافياخربا   7

 122 الر و  الجغرافياجاااب اخربا   8
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 123 المادة الرعليميةنموذج تحكيم   9  

 126 المادة الرعليمية )دليل المعلم(  10

 161 دليل االنشطة المرعلقة االمادة الرعليمية 11 

 178 أسماء المحكميل 12 
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 :الجداول فهرس

ف الجدول رقم الجدول  حةالص 

 الطلبة وأعداد الشعب وعدد الج س حسب الد اسة مجرمع أفراد توزيع (1.3)

 .2018 \2017 الد اسي العام في

62 

 63 والج س المجموعة احسب الد اسة عي ة أفراد توزيع (2.3)

 السرجاااب المعيا ية واالنحرافاب الحسااية والمروسطاب األعداد (1.4)

 والج س المجموعة حسب المكانية، القد ة اخربا  على الطلبة

70 

 على الطلبة السرجاااب( ANCOVA) الث ائي الرغاير تحليل نرائج (2.4) 

 اي هما والرفاعل والج س المجموعة احسب المكانية القد ة اخربا 

71 

 الخربا  البعدية المعيا ية واألخطاء المعدلة الحسااية المروسطاب (3.4)

 المجموعة حسب المكانية القد ة

72 

 لعالماب المعيا ية واالنحرافاب الحسااية والمروسطاب األعداد (4.4)

 .والج س المجموعة حسب الجغرافي، الر و  اخربا  في الطلبة

73 

 في الطلبة لعالماب( ANCOVA) الث ائي الرغاير تحليل نرائج (5.4)

 .اي هما والرفاعل والج س المجموعة احسب الجغرافي الر و  اخربا 

74 

 الخربا  البعدية المعيا ية واألخطاء المعدلة الحسااية المروسطاب (6.4)

 المجموعة حسب الجغرافي الر و 

75 

 الخربا  البعدية المعيا ية واألخطاء المعدلة الحسااية المروسطاب (7.4)

 والج س المجموعة ايل الرفاعل احسب الجغرافي الر و 

76 
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 فهرس المحتويات

ف المحتوى  حةالص 

 أ االقرا 

 الـرـقديــروالشـــكر 

 ب

 ج الملخص

Abstract ر 

 الفصل األول : اإلطار العام للدراسة

 1 المقدمة 1.1

 6 مشكلة الد  اسة 2.1

 7 الد  اسة أهداف 3.1

 7 الد  اسة أسئلة 4.1

 8 الد  اسة فرضياب 5.1

 8 الد  اسة أهمية 6.1

 9 الد  اسة محدداب 7.1

 9 الد  اسةمصطلحاب  8.1

 الفصل الثاني:  اإلطار النظري والدراسات السابقة

 11 االطا  ال ظري 1.2

 12 اسرراتيجياب الرد يس 1.1.2

 13 اسرراتيجية تسلق الهضبة 2.1.2

 17 خطواب الرد يس وفقا السرراتيجية تسلق الهضبة  1.2.1.2

 19 الم ظم المرقدم 3.1.2

 19 م طق نظرية اوزوال في الرعلم المعرفي 1.3.1.2

 20 مفهوم الب ية المعرفية 2.3.1.2

 22 الم ظماب المرقدمة )الرمهيدية( 3.3.1.2

 23 انواع الم ظماب المرقدمة 4.3.1.2

 25 اسرراتيجية الم ظماب المرقدمة 5.3.1.2

 27 مراحل تقديم الم ظم المرقدم 6.3.1.2

 28 القد ة المكانية 4.1.2

 29 مفهوم القد ة المكانية 1.4.1.2

 30 اقسام القد ة المكانية 2.4.1.2

 32 الرغيراب الري تؤ ر في القد ة المكانية 3.4.1.2

 33 الر و  الجغرافي )الثقافة الجغرافية( 5.1.2

 35 المرتك اب االساسية للر و  الجغرافي 1.5.1.2

 36 ااعاد الر و  الجغرافي 2.5.1.2

 36 ع اصر الر و  الجغرافي 3.5.1.2

 36 صفاب الشخص المر و  جغرافيا )المثقف جغرافيا( 4.5.1.2

 38 الد اساب السااقة 2.2

 38 الهضبة تسلق ااسرراتيجية المرعلقة الد اساب 1.2.2

 41 المرقدم االم ظم المرعلقة الد اساب 2.2.2



145 

 

 47 المكانية االقد ة المرعلقة الد اساب 3.2.2

 53 (الجغرافية الثقافة) الجغرافي االر و  المرعلقة الد اساب 4.2.2

 58 الد اساب السااقةالرعقيب على  3.2

 الفصل الثالث: الطريقة واإلجراءات

 61 م هج الد  اسة 1.3

 61 مجرمع الد  اسة  2.3

 62 عي ة الد  اسة  3.3

 63 الرعليمية المادة 4.3

 64 ةالد اس أدواب 5.3

 66 الد اسة تطبيق إجراءاب 6.3

 68 الد اسة مرغيراب 7.3

 68 االحصائية المعالجة 8.3

 الد راسةالفصل الرابع: تحليل نتائج 

 69   المقدمة 1.4

 69 الد اسة نرائج عرض 2.4

 69 ال رائج المرعلقة االسؤال األول   1.2.4

 73 ال رائج المرعلقة االسؤال الثاني 4.2.2

 77 الد اسة نرائج ملخص 3.4

 مناقشة النتائجالفصل الخامس: 

 78 م اقشة ال رائج 1.5

 78 م اقشة ال رائج المرعلقة االسؤال األول 1.1.5

 80 م اقشة ال رائج المرعلقة االسؤال الثاني 2.1.5

 82 الروصياب  2.5

 84 المراجعالمصاد  و

 84 المراجع العراية

 102 المراجع االج بية

 104 المالحق

 179 فهر  المالحق

 180 فهر  الجداول

 181 فهر  المحروياب
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