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 اإلىداء
  إلى من كّمت أناممو ليقدم لنا لحظة سعادة, إلى من جرع الكأس فارغًا ليسقيني قطرة حب

 ."والدي العزيز" إلى القمب الكبير ,ليميد لي طريق العممإلى من حصد األشواك عن دربي 
, إلى القمب الناصع إلى رمز الحب وبمسم الشفاء, إلى من أرضعتني الحب والحنان

 ."والدتي الحبيبة"  بالبياض

اآلن تفتح األشرعة وترفع المرساة لتنطمق السفينة في عرض إلى الروح التي سكنت روحي, 
الذكريات ذكريات األخوة بحر واسع مظمم ىو بحر الحياة وفي ىذه الظممة ال يضيء إال قنديل 

 ."صديقاتي" حبونيحببتيم وأ  البعيدة إلى الذين أ  

عن  وتعبر, سطر لو كممات الشكر التي تفي بحقوأدري كيف أ   وال ,إلى من احتارت أحرفي لو
ووفاء قمب , وكيف أنسى وقفة محب ,صدقني لن أنسى, لوقوفو معي وبجانبي مدى امتناني
ىو نصفي الثاني ولو الفضل بعد  "زوجي", حروفو في حياتيوالحب فنسج  الوفاءى عرف معن

ياه في الفردوس األعمى ,جزاه اهلل خير الجزاء, وقممي يعجز عن الثناء والمدح اهلل  .وجعمني وا 

 ."وشيد ,وعطاهلل ,س يير"إلى أطفالي وفمذات كبدي 

 

 لكم جميعًا أىدي ىذا العمل المتواضع
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 شكر وعرفان
 ,وشرح الصدر ,الخطى د, فقد سدًا يميق بجالل وجيو وعظيم سمطانوإن الحمد هلل بحمده سبحانو وتعالى حمد

ليو يعود الفضل كمو, والصالة والسالم عمى أشرفو  ,فممو الحمد كمو ,األمروسير  صمى _سيدنا محمد الخمق ا 
 الذي بعث في األميين رسواًل ييدييم إلى سبيل الرشد والنور. ,النبي األمين_اهلل عميو وسمم 

,  عز وجلهلل ساجدةً   أن أخر  , إالضعامام ىذا العمل المتو ال يسعني بعد أن وفقني اهلل سبحانو وتعالى في إت
 وىدايتو وتوفيقو. ّي, حامدًة لو نعمو  عمي, راجيًة عفوه ومغفرتوإعترافًا بفضمة عم

, مد لي يد العون في سبيل إتمام ىذه الرسالةأقدم بشكري وتقديري لكل من  ,عترافًا بذي الفضل عميّ وا  
الذي سعدت  بإشرافيا  "إيناس عارف ناصر"ويسعدني أن أسجل شكري وتقديري إلى أستاذتي الدكتورة الفاضمة 

, األثر الكبير في إنجاز ىذا البحثروحيا الطيبة وخمقيا الكريم و  ,فكانت توجيياتيا البناءة عمى ىذا البحث,
 الجزاء.زاىا اهلل خير فج

جزيل الشكر والتقدير إلى جامعة القدس ممثمة بكمية العموم التربوية التي أتاحت لي بكما يشرفني أن أتقدم 
الذين  ,المحكمينوالشكر والتقدير لمسادة  _ممتقى العمم والعمماء_فرصة اإللتحاق ببرنامج الدراسات العميا 

معممي و  (,الخميل بجامعة القدس وجامعة بيت لحم وجامعة(في تحكيم أدوات الدراسة  بذلوا جيدًا مشيوداً 
 ومعممات ومشرفي مادة الجغرافيا الذين حكموا لي أدوات دراستي.

ذكور اسكندر الخوري "و ",بنات مسقط الثانوية "مدرستي  ةإلى إدار  ي وتقديريشكر  قدمن أأ ولن أنسى
إبراىيم "و "نسرين العبد"ر معممي الجغرافيا , وأخص بالشكساعدتيم لي في إجراء تجربة البحثلم "الثانوية
 الشكر والعرفان.فميم جزيل  ,لي في تطبيق دراستي المساعدتيم "إدريس

 صطفىا الذي والصالة والسالم عمى النبي ,وأخيرًا الحمد هلل وكفى
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 الممخص
ميارات تنمية ( في PDEODEاألبعاد السداسية )استراتيجية استخدام  أثرإستقصاء  إلىىدفت ىذه الدراسة 
اكتساب المفاىيم الجغرافية لدى طمبة الصف الحادي عشر, ولتحقيق ىدف الدراسة التفكير الجغرافي و 

وطبقت الدراسة عمى عينة قصدية بمغ عددىا  , تجريبيتصميم شبو باعتمدت الباحثة المنيج التجريبي 
, ور اسكندر الخوري الثانويةمن طمبة الصف الحادي عشر لمفرع األدبي في مدرسة ذك ,( طالبًا وطالبة114)

بنات مسقط الثانوية في محافظة بيت لحم في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي ومدرسة 
ستخدام استراتيجية رست بإ( طالبًا وطالبة د  59عشوائيًا إلى شعبتين تجريبيتين ) وزعتحيث  , 2017/2018

رست بالطريقة اإلعتيادية, طالبًا وطالبة د  ( 55تين )وشعبتين ضابط (,PDEODEاألبعاد السداسية )
ختبار اكتساب المفاىيم الجغرافية , كما تم واستخدمت الباحثة أداتين وىما: إختبار ميارات التفكير الجغرافي وا 

أزمة الغذاء في العالم, والتطور العمراني(, ثم تم التأكد من صدق األدوات ) تصميم مادة تعميمية لموحدتين
 .(ANCOVA) ت باستخدام تحميل التغايرمت البياناوحم ,وثباتيما

الحادي  الصف طمبة لدى ختبار ميارات التفكير الجغرافيإفي وجود فروق دالة إحصائيًا أظيرت النتائج 
اختبار ميارات  وجود فروق دالة إحصائيًا فيو  تعزى لطريقة التدريس ولصالح المجموعة التجريبية, عشر

ميارات  عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في اختبار, و تعزى لمتغير الجنس ولصالح اإلناث التفكير الجغرافي
 .ة التدريس والجنسيعزى لمتفاعل بين طريق التفكير الجغرافي

 الصف طمبة لدى ختبار اكتساب المفاىيم الجغرافيةإفي كما أظيرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيًا 
اختبار  وجود فروق دالة إحصائيًا فيو  تعزى لطريقة التدريس ولصالح المجموعة التجريبية, الحادي عشر

 تعزى لمتغير الجنس ولصالح اإلناث, و عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في اكتساب المفاىيم الجغرافية
 .متفاعل بين طريقة التدريس والجنسعزى لت اكتساب المفاىيم الجغرافية ختبارإ

ة األبعاد السداسية يى النتائج أوصت الباحثة بتدريب معممي الجغرافيا عمى كيفية استخدام استراتيجوبناًء عم
(PDEODE), جراء دراسات أخرى شبيية باستخدام استراتيجية األب عاد السداسية لمراحل دراسية أخرى وا 

 ولمواد أخرى.
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The Effect of Using PDEODE Strategy in Developing the Geographical Thinking 

Skills and Acquisition of The Geographic Concepts among the 11
th

 Grade 

Students. 

Prepared by: Razan Hassan abdou 

Supervised by: Dr.Enass Nasser 

Abstract: 

The aim of this study is to investigate the effect of using PDEODE (Predict-

Discuss- Explain-Observe-Discuss-Explain) teaching strategy in developing the 

geographical thinking skills and acquisition of geographical concepts in the 11
th
 

grade students. To achieve the goal of the study, the researcher adopted the 

experimental method and Quasi-experimental design. The sample of the study 

consists of (114) male and female 11
th
 graders of the literary stream, who study in 

Iskandar al-Khoury Secondary School and Masqat Secondary Girls School in 

Bethlehem for the second semester of the academic year 2017/2018. The students 

were distributed into: two experimental groups (59) students that studied using the 

strategy of (PDEODE), in addition to another two control groups (55) students that 

studied following the traditional way. The researcher used two tools: the 

geographical thinking skills test and the geographical concepts test. A teaching 

material was designed to cover the two units of (the food crisis in the world and 

urban development) which was examined. To answer the questions of study, data 

were gathered and analyzed using Analysis of covariance (ANCOVA). 

The results showed there were significant statistical differences in the geographical 

thinking skills test among the 11
th
 graders that was attributed to the teaching 

strategy and in favor of the experimental group. There were also significant 

statistical differences in the geographical thinking skills test that was attributed to 

the gender variable and in favor of the females. However, there were no significant 

statistical differences in the geographical thinking skills test due to the interaction 

between the variables of teaching method and gender.  

The results showed that there were significant statistical differences in the 

acquisition of geographical concepts among 11
th

 grade students that was attributed 

to the teaching method and in favor of the experimental group. There were also 

significant statistical differences in the acquisition of geographical concepts test 

that was attributed to gender variable and in favor of the females. However, there 

were no significant statistical differences in the acquisition of geographical 

concepts test due to the interaction between the variables of teaching method and 

gender. 
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In light of these results, the researcher recommended the training of geography 

teachers on how to use the PDEODE strategy, and excute other similar studies 

using the same strategy for other grades or subjects. 
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 الفصل األول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدراسة و أىميتيا مشكمة

 المقدمة 1.1
من التغيرات والتحوالت التي كان ليا انعكاسًا واضحًا  ةن العشرين مجموعة من القر شيدت العقود االخير 

وحضارية  ة, وذلك من متغيرات اجتماعية وثقافيل خاصو دوره بشك عممالتربوية وعمى المعمى العممية 
تكنولوجي في مختمف مجاالت لعممي وال, والتقدم اغرافي اليائل الذي يشيدة العالمترتبط باإلنفجار الديم

؛ وفي ظل التطور المعرفي والنظريات التربوية تأتي أساليب التدريس الحديثة التي تجعل المتعمم الحياة
 .(2014, محور العممية التعميمية التعممية )البرجاوي

أصبحت مع التطور , بل ييتم بوصف الظواىر وصفًا سطحياً  العمم الذي كما أن الجغرافيا لم تعد ذلك
, تخدام النماذج والنظريات الحديثةواساس والربط والتكنولوجي الحديث المعتمد عمى التحميل والقي العممي

حول في إستخدام الوسائل والمناىج قد أطمق عمى ىذا التو بوجود تحوالت كبيرة في المنياج الجغرافي, 
والعموم  ةبأنيا تدرس العموم الطبيعي ةخاصية مميز  الجغرافيا ليا تعد, كما )الثورة الكمية في الجغرافيا(

 (.2011 ,الجغرافيا ميمًا )بازوير وقربان ما يجعل دور عالموىذا  ةالبشري

وتعتبر الجغرافيا أحد العموم والتي ليا دور في تنمية القدرة عمى التفكير, فتنمية ميارات التفكير وتعمميا 
واكتسابيا يعد من األىداف الرئيسة لتدريس الجغرافيا وفي كافة المراحل التدريسية, فقد حددىا المجمس 
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الصف الرابع األساسي وحتى الصف بأن تعمميا واكتسابيا يبدأ من  (,NCGE ,2014الوطني لمجغرافيا )
 الثاني عشر.

ن والصم والحفظ رفض التمقيتعقل الطمبة و ر يظريتو عمى استراتيجيات تثتوقع من المعمم أن يتطور بنلذلك ي  
, بتشجيع العقل عمى التفكير والتنوير؛ والتفكير واالستقالل المعرفي وتأكيد الذات العقلعمى سياسة إعمال 
في  عد المتعمم عمى استخدام ما يتعمموويسا ,ىو الذي يعمل عمى حالة إبقاء أثر التعممفالتدريس الفعال 

الطريقة إال  وبالتالي ال تتم ىذه ,تائج التعممجودة نو حياتة اليومية, فبقاء التعمم ميم جدًا في جودة التدريس 
اإلستراتيجيات  يمية ومن ىذهلتحقيق األىداف التعما المعمم يريس وطرق التعميم التي يستخدمدبأساليب الت
من قبل كوالري , بالبداية تم اقتراح ىذه اإلستراتيجية (PDEODE)األبعاد السداسية  استراتيجية
ستخداميا ألول مرة من قبل تم إقد و , (2003عام ), Kolari, Savander-Ranne))رانيووسفاندر 
, بالمناقشةمدعمًا  مبةألنيا توفر جوًا لمط تراتيجية تعمم ميمةس(, فيي إ2005(عام )(Kolari كوالري 

 (.2013 اليومية )قطامي,لفيم األحداث  ةالطمب ا أنيا تعد وسيمة لمساعدة, كميات النظر المتنوعةووج

باعتبارىا الخطوة األولى إلستراتيجية , فسر(–الحظ -( )تنبـأP-O-Eاقترح وايت وجونستون استراتيجية ) و
خطوات  ثالثعن طريق قياميم بتنفيذ  مبةقتراحيا كوسيمة لمساعدة الط, بإ(PDEODE) السداسية األبعاد
بتنبؤ الظاىرة التي عرضت عمييم بشكل  الطمبةيبدأ  إذ (التنبؤ)والتي تبدأ بالخطوة األولى وىي  ,أساسية
 بوصف ما يحدث مبةيقوم الطحيث )المالحظة( , أما الخطوة الثانية وىي برير أسباب ىذا التنبؤتفردي و 

جية المالحظات بموافيقوم الطمبة  أما الخطوة الثالثة )التفسير( معيم من خالل األنشطة والتجارب,
 ( وزمالؤهSavander-Ranneاالستراتيجية من قبل سافندر) هولكن تم التعديل عمى ىذ, والتنبؤات

بالتنبؤ ثم المناقشة  تبدأألنيا  (PDEODE)وأطمقوا عمييا استراتيجية  عمييا, خطوات ثالث إضافة ب
 .(Costu,2008) (PDEODE)والمناقشة والتفسير لتصبح سداسية األبعاد ةوالتفسير والمالحظ

, من مبيئتي ثمارعمى است ىمتساعد ومن ىنا ركزت التربية نحو تنمية ميارات التفكير لدى التالميذ لكي
تنمية ميارات  تومن ثم أصبح يمعمى حل المشكالت التي تواجي موتنمية قدراتيالحقائق  مخالل تجميعي

التفكير ىدفًا ضروريًا لمواكبة تحديات األلفية الثالثة, وتعد النظرية البنائية إحدى النظريات التي وضعت 
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والنظر , ت ببناء المعرفة وخطوات اكتسابياتمراتيجيات في عممية التعمم والتي اىس لعدد من االستااألس
 (.2006, يتونز خالل تفاوض اجتماعي )زيتون و تتم من ن التعمم عممية بنائية نشطة ومستمرة أ إلى

د يوتتناول دراسة البعد المكاني مما يزيد تعق ,تتميز الجغرافيا بقاعدة كبيرة من المعمومات والبيانات كما
باستخدام  ,وجمع المعمومات وربطيا وتنظيميا مالحظةمادة ولذلك يحتاج المتعمم لميارة الال هدراسة ىذ
المواضيع  وذلك ليتمكن من فيموفيم التحميل المكاني  اوتطويرىتعميم الجغرافيا وتغيير األفكار  التفكير في

 (.Johnson, 2000التي تتناوليا مادة الجغرافيا )

  عد تعمم المفاىيم الجغرافية من أىداف تدريس العموم اإلجتماعية الرئيسة باعتبارىا أدوات ميمة لمتفكير كما ي  
ة تحديات النمو المعرفي مساعدتيم عمى مواجيل مبةيات التي يجب أن يمتمكيا الطالجغرافي ومن األساس

ومتشابية في خصائصيا  غير المترابطة بتجميعيا في فئات مترابطةالمتسارع, وتمخيص المعمومات 
ن اكتساب المفاىيم األساسية لمعمم من األىداف اليامة في مجال إعداد أ إذ؛ (Arends, 2007)الجوىرية 

غرافيا عمى جانب كبير من تعد عممية تحديد المفاىيم الجغرافية األساسية الالزمة لمعمم الجحيث  ,المعمم
 .(2011ر, بازويو  )قربان األىمية

 الدراسةمشكمة  2.1
فالواقع ي ظير أن طرق وأساليب التدريس السائدة في المدارس  ,يوجد عدة جيود لتطوير تدريس الجغرافيا

عمى نشاط , وال توفر المواقف التدريسية القائمة رف والمعمومات لحفظيا واستظيارىاتركز عمى تمقين المعا
 .(2017 )الصرايرة, كيره في تدريس الجغرافياوتنمية ميارات تف وومالحظت وومناقشت المتعمم في بناء معارفو

عمى الرغم من وضع أىداف لمبحث الجغرافيا تتعمق بتنمية المفاىيم الجغرافية وأىمية التزود بالمعمومات و 
, ولكن في ىر الجغرافيةواسير والتحميل لمظعمى المالحظة والتف الطالب واألفكار الصحيحة وتنمية قدرات

% منيم , يعتمد تدريسيم 60بنسبة  لمعديد من معممي الجغرافيا الباحثة ابالتمقالواقع العممي من خالل 
, مبةفيكون اإللقاء من جانب المعمم والتمقي من جانب الطالتي تعتمد عمى التمقين  عتياديةعمى الطرق اإل

إثارة التفكير  بشكل تمقيني دونروس في الد ةلمفاىيم الوارداتعريفات يتم تقديميم لمعظم المعممين  أنكما 
ويات توصعوبة الوصول إلى مس ة, وبالتالي ضعف القدرة عند الطمبة استنباط المعرفلدى الطمبة في معانييا
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, مغنمدراسة )أبو  , وىذا ما تؤكدهالواردة في مبحث الجغرافيا الفيم والتطبيق واإلستدالل لممفاىيم الجغرافية
ية وضعف ففي اكتساب المفاىيم الجغرا عالسابحيث أظيرت تدني مستوى طالب الصف  ,(2018

 .مياراتيم في التفكير الجغرافي

 من ىنا تحددت مشكمة الدراسة في اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي :

      كتساب او  تنمية ميارات التفكير الجغرافي في ( PDEODE) ما أثر إستخدام األبعاد السداسية
  ؟ الحادي عشرالمفاىيم الجغرافية لدى طمبة الصف 

 أسئمة الدراسة  3.1
 تيين:اآل الفرعيين السؤالينالسؤال الرئيس من خالل  عمىتم اإلجابة 

التفكير  ميارات تنمية( في PDEODEاألبعاد السداسية ) استراتيجية ما أثر إستخدام :السؤال األول
وىل يختمف ىذا األثر باختالف طريقة التدريس والجنس  ؟الحادي عشرلدى طمبة الصف الجغرافي 

 والتفاعل بينيما؟

كتساب المفاىيم الجغرافية ا( في  PDEODEاألبعاد السداسية )استراتيجية ما أثر إستخدام السؤال الثاني: 
 األثر بإختالف طريقة التدريس والجنس والتفاعل بينيما؟ىذا وىل يختمف  ؟الصف الحادي عشرلدى طمبة 

 فرضيات الدراسة  4.1
 ا إلى الفرضيات الصفرية اآلتية:متم تحويمي ,الدراسة  سؤالي لإلجابة عن

بين متوسطات (  ≤ 0.05) داللة ة عند مستوىتوجد فروق ذات داللة إحصائيال": األولى الفرضية
تعزى لمتفاعل تنمية ميارات التفكير الجغرافي والمجموعة الضابطة في المجموعة التجريبية  طمبةدرجات 

 .بين الطريقة والجنس"
بين متوسطات  ( ≤ 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ": الثانيةالفرضية 

تعزى لمتفاعل بين  كتساب المفاىيم الجغرافيةادرجات طمبة المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في 
 .لطريقة والجنس"ا
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 أىداف الدراسة 5.1
 :إلى الكشف عنىدفت ىذه الدراسة 

في تنمية ميارات التفكير الجغرافي لدى طمبة , (PDEODE) ة األبعاد السداسياسترتيجية أثر إستخدام  .1
 , واختالف األثر باختالف طريقة التدريس والجنس والتفاعل بينيما.الصف الحادي عشر

غرافية لدى طمبة كتساب المفاىيم الجافي ,  (PDEODEاألبعاد السداسية )استراتيجية أثر إستخدام  .2
 الصف الحادي عشر, واختالف األثر باختالف طريقة التدريس والجنس والتفاعل بينيما.

 أىمية الدراسة  6.1
 فيما يمي:الدراسة  تتضح أىمية ىذه
 األىمية العممية:

من الدراسات أنيا  –حسب عمم الباحثة ف -,الموضوع الذي تتناولوالدراسة من خالل أىمية أىمية  تبرز
تنمية ميارات في  ,(PDEODEإستراتيجية األبعاد السداسية ) التي استخدمتفي الوطن العربي النادرة 

فقد تنسجم استراتيجية  شر,لحادي عكتساب المفاىيم الجغرافية لدى طمبة الصف ااو  التفكير الجغرافي
باعتبارىا أكثر النظريات التي تبنتيا  مع افتراضات النظرية البنائية ,(PDEODEالسداسية ) األبعاد 

مما يثري األدب التربوي بدراسة حديثة حول ىذا  ,صالح الحديثة شيوعًا في ىذا العصرحركات اإل
 .الموضوع

 األىمية العممية:
خطط المستقبمية, وفتح الجغرافي في الجغرافيا في تنمية ميارات التفكير لمبحث ال تفيد مصممي المناىج  قد

, وتنمية ميارات (PDEODE) سيةامجال لمباحثين في إعداد خمفية نظرية عن استراتيجية األبعاد السد
 عطي لممشرفين كيفية إستخدام ىذهكما يمكن أن ت  في واكتساب المفاىيم الجغرافية, الجغراالتفكير 

لممعمم  الدراسة دليالً  هكما توفر ىذة الجغرافيا, اإلستراتيجية لتدريب المعممين في الدورات التدريبية في ماد
ختبارًا ف ,التطبيقيستفيد منو في  تي تفيد واختبارًا لممفاىيم الجغرافية وال ,ي تنمية ميارات التفكير الجغرافيوا 

 مشرفي ومعممي الجغرافيا.
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 الدراسة حدود  7.1
 تية:الدراسة عمى الحدود اآل هىذ اقتصرت

انوية ومدرسة مدرسة ذكور اسكندر الخوري الث في لمفرع األدبي الحادي عشرطمبة الصف  الحد البشري:
 .بيت لحم محافظةفي بنات مسقط الثانوية 

 م(.2017/2018) من العام الدراسي الثاني الدراسي الفصلخالل  ةتم تطبيق الدراسالحد الزماني: 
 .المدارس الحكومية في مديرية التربية والتعميم بيت لحمالحد المكاني: 

, والوحدة الثامنة عة بعنوان أزمة الغذاء في العالملوحدة السابفي ا الدراسة ه: تم تطبيق ىذالموضوعي الحد
الفمسطيني وفق المنياج  لفرع األدبيا لمصف الحادي عشركتاب الجغرافيا  من, بعنوان التطور العمراني
 الجديد لمفصل الثاني .

, وفي حدود طبيعة األدوات لة مصطمحاتيا المستخدمة في البحثالمفاىيمي: تم تطبيق الدراسة بدال الحد
 المستخدمة.

 

 مصطمحات الدراسة 8.1
 ىي" ( Savander-Ranne&kolari, 2003عرفيا ) :(PDEODEإستراتيجية األبعاد السداسية )

( Predictالتنبؤ )تتابعة تتمخص في المراحل الست اآلتية: سمسمة من اإلجراءات المتدريس تتضمن طريقة 
 –( Discussالمناقشة ) –( observeالمالحظة ) –( explainالتفسير ) –( Discussالمناقشة ) -

الطالب  اإلجراءات من خالل طرح المعمم سؤااًل موجيًا أو مشكمة يقوم بيا وتتم ىذه( explainالتفسير )
, ويجمع نشطة فيصمم وينفذ األنشطة, ويقوم بعدىا بمجموعة من األويبررىاعمى أثرىا بعمل تنبؤات 
 البيانات ويحمميا ويفسرىا.

  ييا الست لمكشف عن أثرىا ف: طريقة التدريس التي وظفتيا الباحثة بخطواتالباحثة إجرائيًا بأنيا ايوتعرف
 المفاىيم الجغرافية.تنمية ميارات التفكير الجغرافي واكتساب 
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دراكدرة الق بأنيا, (2016 ,)الحصري عرفيا ميارات التفكير الجغرافي:  طالب عمى مالحظة واستنتاج وا 
والتنبؤ بالمعمومات  ,المعموماتوترتيب وتنظيم الجغرافية, اىر الطبيعية وتحميل البيانات و العالقات بين الظ

 .الجغرافية
ر كيالتي يحصل عمييا الطالب في اختبار تنمية ميارات التفالعالمة  :الباحثة إجرائيًا بأنيا او تعرفي
  .لباحثة ا لمعد خصيصا من قبلا الجغرافي

 
عطى اسمًا أو , ي  (,بأنيا تصور عقمي أو فكرة عامة مجردة2011عرفيا)الصرارية,  ة:يالمفاىيم الجغراف

ائص المشتركة التي تميز طريق تجميع الخص, وىو يتكون عن عمى الظواىر الجغرافية المختمفة لفظًا ليدل
 الظاىرة. أفراد ىذه

العالمة التي يحصل عمييا الطالب في اختبار تنمية ميارات التفكير  :بأنيا و تعرفو الباحثة إجرائياً 
 الباحثة. الجغرافي المعد خصيصا من قبل

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 الفصل الثاني

 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 

 

النظري اإلطار 1.2  

الدراسات السابقة 2.2  

تعقيب عمى الدراسات السابقة 3.2.2   
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 الفصل الثاني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ابقةاإلطار النظري والدراسات الس  

 مقدمة
, حيث تناول ضوع الدراسةو سابقة ذات العالقة بميتناول ىذا الفصل عرضًا لإلطار النظري والدراسات ال

تنمية ميارات و , (PDEODE)استراتيجية األبعاد السداسية  ,: النظرية البنائيةري عدة محاوراإلطار النظ
عرض الدراسات العربية واألجنبية المتعمقة اكتساب المفاىيم الجغرافية, ومن ثم يتم  ,ير الجغرافيكالتف

 بموضوع الدراسة.

 اإلطار النظري 1.2
, تنمية (PDEODE) السداسية استراتيجية األبعادو شمل اإلطار النظري المحاور األتية: النظرية البنائية, 

 اكتساب المفاىيم الجغرافية.و  ميارات التفكير الجغرافي,

          النظرية البنائية 1.1.2
من النظريات التي وضعت أسس لمعديد من  ,(Contructivism Theory) البنائية تعد النظرية

نيا تشترك في أ, كما عممت عمى معايير التدريس الفعال , فيييجيات المستخدمة في عممية التعمماإلسترات
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 يستطيعون حميا بمساعدة األخرين طبيعة البيئات التعميمية المعقدة بإعطاء التالميذ مشكالت حقيقية
ن التالميذ والتأكيد يث تتطور العمميات العقمية من خالل التفاعل اإلجتماعي بيحالتفاوض اإلجتماعي و 

 (.2003 )النجدي,عمى التدريس

, فيي بنائية من المنظور السيكولوجي ئية مستمرة ونشيطة وغرضية التوجوعممية بنافالتعمم البنائي ىو 
لموصول إلى إكتشاف المعرفة بنفسو بإبداع المتعمم لتراكيب معرفية جديدة, وذلك ببذل المتعمم جيدًا عقميًا 

خرين من خالل التفاوض اإلجتماعي مع اآلعممية نشطة؛ كما تتضمن عممية إعادة بناء الفرد  باعتباره
ؤدي إلى وجود لغة حوار يالتفاوض االجتماعي أن ء تعمم ذي معنى, كما ة لممتعمم لبنايوالمعرفية القبم

 .(2011, مشتركة بين الناس وذلك ال يعني انعدام الفروق الفردية بينيم.)خطايبة

 مبادئ النظرية البنائية 1.1.1.2
 ( كما يأتي: 2007وترتكز البنائية عمى عدد من المبادئ األساسية التي أشار إلييا زيتون )

أن , و ء معرفتة السابقةالمتعمم ببنا حيث يقوممحور اإلرتكاز في عممية التعمم ىي معرفة التعمم السابقة إن 
يجب , كما جديدة مع العالم الخارجي من خبراتالمتعمم يبني معرفتو بناءًا ذاتيًا بما تعممو من خالل تفاعمو 

الخبرات واألفكار الموجودة عند دخول أن يحدث تغيير في بيئة المتعمم حتى يحدث تعمم من خالل تنظيم 
وضع فيو المتعمم, كما من المتعمم مشكمة أو موقف حقيقي ي   فالتعمم الصحيح عندما يواجو, خبرة جديدة

ندماجو مع اآلبخالل تفاوضو اإلجتماعي   خرين.تفاعمو وا 

 افتراضات النظرية البنائية 2.1.1.2
ائي من عممية التعميم ىو مساعدة الطالب عمى أن يكونوا يتفق الكثير من التربويين عمى أن اليدف الني 

 ,(2012, )العفونىذا اليدف الرئيس من افتراضيين متعممين مستقمين ومنظمين تنظيمًا ذاتيّا, ويستمد
يبني المعرفة اعتمادًا عمى خبرتو وال يستقبميا بصورة  يتعمق باكتساب المعرفة وأن الفرد :فاإلفتراض األول

في التفاعل مع البيئة المحيطة بمعنى أن الخبرة ىي المحور  وىي دالة لخبرتو ونشاطوخرين سمبية من اآل
 األساسي ليذة المعرفة.

 أما اإلفتراض الثاني: إن وظيفة العممية المعرفية ىي التكيف مع تنظيم العالم التجريبي المحسوس.
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ن معًا بتشجيعيم بعضيم البعض و ذلك المتعممو  البنائي عبارة عن مكان يتواجد فيوفتعتبر بيئة التعمم 
, وبذلك تعتبر األىداف التعميمية وحل المشكالت باستخداميم ألدوات ومصادر تعمم متعددة من أجل تحقيق

بيئة مرنة تيتم بالتعمم ذي المعنى من خالل األنشطة الحقيقية التي تساعد المتعمم في بناء فيمو لألشياء 
    (.2006, تون وزيتونوتنمية مياراتو لحل المشكالت)زي

   

 (PDEODE) استراتيجية األبعاد السداسية 2.1.2

و مشكالت حقيقية أمواجية مواقف  إلى متعمميناإلستراتيجية إلى النظرية البنائية والتي تييئ ال هتستند ىذ
في ىذا النموذج مكتشفًا وباحثًا  المتعمم, ويكون دور اناقشة والمالحظة والتفسير والبحثيسعى إلى حميا بالم

ومشاركًا في إدارة التعمم لتعمم ا, ويكون دور المعمم منظمًا ومرشدًا لبيئة ومسؤواًل عن تعمموعن المعرفة 
 (.2013, )قطامي وتقويمو

وذلك بتقسيم الطمبة إلى , جموعات التعاونيةعمى الم (PDEODE)كما تعتمد استراتيجية األبعاد السداسية 
 إنمجموعات صغيرة, بحيث يعمل جميع أفراد المجموعو كفريق متكامل لموصول لممعرفة الصحيحة, كما 

حداث تنقية ألفكارىم بتحدي أفكار إبيؤدي إلى فيم أفضل لمطمبة ارة الجدل والتعارض فيما بينيم بآرائيم, اث
كما  جارب وتفسيرىا حتى الوصول إلى حل المشكالت, اء التجر م البعض أثناء جمعيم لممعمومات وا  بعضي

, العمراني والكروي)مجيم مع بعضيم البعضيتم من خالل وضع الطمبة في مجموعات بالعمل عمى د
2014.) 

 (PDEODE) ماىية استراتيجية األبعاد السداسية 3.2.1

كل مرحمة تنتيي بإعداد  نإذ أجية بنائية متكاممة المراحل, بأنيا: استراتي(, 20, 2014, عرفيا )األسمر
نيا تمتاز بمراعاتيا لمقدرات العقمية لممتعممين, حيث أنيا تقدم ليم المفيوم أكما  ,المتعمم لممرحمة التي تمييا
الفرصة لمتوصل إلى المفيوم بنفسو وبطريقة مباشرة مما ىم, وتعطي المتعمم ير بطريقة مبسطة ومثيرة لتفك

في  حًا حين يمبي المعمم طموحات طمبتو, كما أنيا تكون أكثر نجاند الحاجةيساعده عمى تطبيق ما تعممو ع
 إكتشافيم لممعرفة الصحيحة بأنفسيم وذلك من خالل إرشادىم إلى المسار الصحيح لممعرفة الصحيحة.
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نحى البنائي التي تتضمن ست بأنيا: استراتيجية حديثة ذات الم(, 368, 2014, والكرويي عرفيا)العمران
المتعمم المحور  , التي جعمتالتفسير(و المناقشة, و المالحظة, و التفسير, و المناقشة, و خطوات)التنبؤ, 
ينة وتفسيرىا إذ أنيا توفر جوًا مدعمًا بالمناقشات الجماعية والتجارب والتنبؤ حول ظاىرة مع, األساسي فييا

 و وضع الحمول حوليا.

, وتتضمن سمسمة تدريس قائمة عمى المنحى البنائي بأنيا: استراتيجية(, 146, 2016 ,عرفيا )السالمات
 (Discussionالمناقشة )-Perdiction)): التنبؤعة تتمخص في المراحل الست اآلتيةمن اإلجراءات المتتاب

التفسير Discussion)-المناقشة ) -(Observationالمالحظة )(explanation)-التفسير –
(explanation), يقوم شكمة واقعية أو ظاىرة من الظواىرتتم من خالل إثارة المعمم سؤااًل موجيًا أو م ,

ن األنشطة فيصمم وينفذ األنشطة, , ويقوم بعدىا بمجموعة معمى أثرىا بعمل تنبؤات ثم يبررىاالطالب 
 , ويفسرىا.ويجمع البيانات, ويحمميا

, مكونة من مجموعة من اإلجراءات المتتابعة السمسة في اتيجية بنائيةوعرفتيا الباحثة إجرائيًا: أنيا استر 
, وذلك بوجود ظة والمناقشة وفي النياية التفسيرست خطوات تبدأ بالتنبؤ والمناقشة ثم التفسير ثم المالح

ش جو من االثارة والنقامشكمة أو ظاىرة معينة ويتم طرحيا من قبل المعمم وبالتالي يعمل الطمبة عمى عمل 
 راء مما يدعم الطمبة عمى التحميل والتفسير والتنبؤ.وتبادل اآل

 (PDEODE) ة استراتيجية األبعاد السداسيةنشأ 4.1.2

ستراتيجية دد من اإلستراتيجيات لموصول إلى إعوير اإلستراتيجية بتط اقترح سافندر وكوالري ىذه
(PDEODE)ستراتيجية , فإن أصميا كان إ(POE) , تسابيم المفاىيم باك مبةلمساعدة الطاقترحت كوسيمة

ن ىذه  ,ثالث ميمات أساسية: األولى )التنبؤ(بالمفاىيم العممية بقياميم  بةثري لمطماإلستراتيجية ت   العممية, وا 
إعطاء تبرير  عرض عمييم معحيث يتنبأ الطالب بالنتائج المتوقعة عن بعض األحداث والمواقف التي ت  

ثناء حيث يقوم بيا الطالب بوصف الظاىرة أ ,(الخطوة الثانية وىي)المالحظةفي , و وأسباب ليذا التنبؤ
بين التنبؤ يتم فييا مواجية التناقضات  ,)التفسير(قياميم بالتجارب أو األنشطة, أما في الخطوة الثالثة 

وفي النياية انتبو سافندر ,  (PEOE)فة خطوة لإلستراتيجية لتتطور إلى؛ ومن ثم تم إضاوالمالحظة
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 هوكوالري بوجود ضرورة عمل مناقشة فاعمة وصادقة بين المتعممين مما أضاف خطوات النقاش عمى ىذ
 (PDEODE). اإلستراتيجية كخطوة أساسية من خطوات اإلستراتيجية البنائية 

(Costu& Ayas& Nyaz, 2010) 

 (PDEODE) خطوات استراتيجية األبعاد السداسية5.1.2 
يق عمى أن سير وتطب (,2012 )الخطيب,و  (Costu, 2008)و  (2013, ياتفق كل من )قطام

 :مكونة من ستة مراحل رئيسية منيا ،(PDEODE)استراتيجية األبعاد السداسية 
بؤا بنتيجة نلمطمبة لكي يت لظاىرة حول المفيوم المراد تعميمويقدم المعمم ا (Perdictؤ)التنب: المرحمة األولى

 برير تنبؤاتيم.تبشكل فردي و الظاىرة أو المشكمة المطروحة 
 

يتم تقسيم الطمبة في مجموعات لمناقشة ومشاركة أفكارىم وتبادل Discuss) )المناقشة  :المرحمة الثانية
 .وعاتخبراتيم والتأمل معًا من خالل تمك المجم

 

, يصل الطمبة في ىذه المرحمة إلى حل حول الظاىرة المطروحة (Explainالتفسير ) :المرحمة الثالثة
 .ل المناقشة الجماعية لمصف بأكممووتبادل نتائجيم مع المجموعات األخرى من خال

 

ظاىرة من خالل األنشطة  ىم حول الاختبار الطمبة أفكارىم وآراؤ  (observeالمالحظة ) :المرحمة الرابعة
 المستيدفة. عمى شكل مجموعات, ويقوم المعمم بتوجيييم لمقيام بالمالحظات المتعمقة بالمفاىيموالتجارب 

 

الفعمية من خالل  العمل عمى تعديل تنبؤاتيم من خالل المالحظة Discuss)المناقشة ): المرحمة الخامسة
زمالئيم في المجموعات لميل والمقارنة والنقد ء الطمبة ميارة التحوبالتالي يتطمب من ىؤالالخطوة السابقة, 

 األخرى.
 

, من قضات التي تكون من ضمن معتقداتيمالطمبة بحل التنا بدأي (Explainالتفسير ):  المرحمة السادسة
 خالل مواجيتيم جميع المناقشات من مالحظات وتنبؤات.

 
 (PDEODE)ستراتيجية األبعاد السداسية إأىداف  6.1.2
 ( 2013, إلى تحقيق األىداف اآلتية: )قطامي (PDEODE)ستراتيجية األبعاد السداسية تيدف إ

(   (Savander-Ranne & kolari, 2003 
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 القدرة عمى تقييم نفسو, وتشجيعو عمى التعمم بالعمل لوحدهبو اكتساو طالب ميارة الحوار والمناقشة, ال تمكين
عطاو  أو ضمن مجموعات, ية, وذلك باإلطالع عمى كتب ب المدرسبالخروج عن إطار الكت رصةف ئوا 

متعمم الفرصة لميوفر  . كمااإليجابي نحو العمم والعمماء جاهتنمية اإلتو  مل مسؤولية التعممتح, و أخرى
لعمم كالمالحظة والتنبؤ والتفسير, و عمميات ال بممارستو توتقوي, و لممارسة عمميات العمم األساسية والمتكاممة

يتيح لمطمبة لدى المتعممين والعمل كفريق واحد, كما عمى العمل التعاوني بتنمية روح التعاون  وتشجيع
تاحةمكن من الحمول بوجود مشكمة واحدةالفرصة لمتفكير بأكبر عدد م ليم مع فرصة المناقشة والحوار  , وا 

 .تنمية التفكير العممي لدييمعمى  ىميساعد مما, المتعممين أو مع المعمم مزمالئي

 (PDEODE) أىمية استراتيجية األبعاد السداسية 7.1.2

سياميا في تطوير ميارات التفكير لدى الطمبة ومساعدتيم إالسداسية بتتمخص أىمية استراتيجية األبعاد 
عمى تحمل مسؤولية تعمميم وزيادة دافعيتيم نحو التعمم, وتنمية المفاىيم العممية وتعديل التصورات البديمة 

ب طالوبالتالي تشجع تفاعل القة, عن آرائيم باحترام وحرية مطمفرصة لمتعبير تمنحيم ما , كلممفاىيم الخطأ
 Kolari&Viskari,( ) . (Savander-Ranne & Kolari, 2003 2005).مع بعضيم البعض

زيادة قدرة الطمبة عمى حل  ساىمت في تدريس الجغرافيايجية في اإلسترات الباحثة أن أىمية ىذه وترى
المالحظة رفة ببناء المعنى لدييم من خالل تكوين المعزيادة فيميم لممواقف اليومية, و المشكالت ب

مناخ  وتتيح لمطمبةالتعمم,  ةبزيادة دافعيتيم لمتعمم بكونيم أفرادًا مشاركين في عمميتقوم , كما والتجريب
 تنمية ميارات التفكير الجغرافي لدييم. يساعد فيبالمناقشة والتفكير مما  ليميسمح 

 
 (PDEODE) األسس التي تبنى عمييا استراتيجية األبعاد السداسية 8.1.2

بنى عمييا استراتيجية األسس التي ت   ه( باشتقاق ىذ2015, و )األحمديPerkins,2009) اتفق كل من )

 :تتمثل فيوالتي  ,(PDEODE)االبعاد السداسية 
من حواس وبصيرة  مالطمبة مداركي؛ من خالليا يستخدم  (Active Learning)التعمم عممية نشطة  -1

 وعقوليم وحدسيم في كل خطوة من خطوات االستراتيجية.
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اتيم الموجودة بتفعيل الطمبة عمى تفسير  (؛Personal explanationsتفعيل التفسيرات الشخصية ) -2
 لمواقع بنفس الطريقة. عندىم والخاصة بيم, وذلك باختالف كل شخص بتفسيره

؛ من خالل استراتيجية األبعاد السداسية يتم بيا بشكل (Co-operative Learning)التعمم التعاوني  -3
 أساسي وضع الطمبة في مجموعات وتبادل الحوار بينيما.

, وذلك بتحفيز الطمبة عمى (Mainstay)في تصميم بيئة التعمم يعتبر دور معمم الجغرافيا دورًا جوىريًا   -4
 بناء المعرفة بما يناسب حاجاتيم وقدراتيم.

وىي ما تعتمد عمى  -التنبؤ–اإلستراتيجية  فالخطوة األولى في ىذه خالل خبراتيم؛بناء معرفتيم من  -5
 الخبرة السابقة الموجودة عند الطمبة في ضوء خبراتيم.

حول المشكمة  (؛ المواضيع المطروحةReal situatoinsالتعمم يحدث من خالل مواقف حقيقية )  -6
 طة لمطمبة.واألنشطة تكون من ضمن مواقف مرتبطة بالبيئة المحي

 

 (PDEODE) دور المعمم في استراتيجية األبعاد السداسية  9.1.2 
: (PDEODE)التي يقوم بيا المعمم عند التدريس باستخدام استراتيجية األبعاد السداسية من أىم األدوار 

(Costu & Niaz, 2012) 
 واقد أتقن يمالتأكد من أن, و يملمناقشات التي تحدث بينفتح باب ا, و الطمبة التأكد من وصول المفيوم لجميع

 .ىمخمق روح التحدي عندإضافة إلى مرحمة المالحظة, 
 :اإلستراتيجية لباحثة يكون دور المعمم وفق ىذهكما من وجية نظر ا

طمبة من خالل متابعة فيم الو و, تنظيم الميمات األكاديمية التعميمية المتعمقة بالمفيوم المراد تعميم
عطاء ك ,الفيم الصحيح ميم إلىيوتحو  فيم أخطائيمعمى م يومساعدت, سموكياتيم وأفعاليم في  هدور فرد  لوا 

 داخل الغرفة الصفية. زمالئو مع  جو إجتماعيل توتييئوذلك ب المجموعة
 

 (PDEODE) دور الطالب في استراتيجية األبعاد السداسية  10.1.2
في اإلجابة عن  محاولتوب, (PDEODE)تحدد الباحثة دور الطالب في استراتيجية األبعاد السداسية 

المفيوم, تبرير الطالب إلجابتو عن األسئمة المتعمقة ب, و بداية التدريس األسئمة المطروحة من قبل المعمم في
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مقارنة ما يقوم  و ,ومعممو حول المفيوم المراد نقاشومناقشة الطالب مع زمالئو بيا, و  لمعرفة مدى اقتناعو
لخاطئة بمساعدة ونقاش زمالئو بعاده لإلجابات اتاسومالحظات األنشطة التي يقوم بيا, و  جاباتإبو من 

 .معو
  

 (PDEODE) مزايا استراتيجية األبعاد السداسية 11.1.2
  (2016)الكبيسي وعبد العزيز ,: (PDEODE)من أىم مميزات استراتيجية  األبعاد السداسية 

لعمل التعاوني والجمع بين العمل يم عمى اتشجيعو لتعمم عند المتعممين لفترة طويمة, تحسين جودة وبقاء ا
ديل المفاىيم تعو  ,تطوير عممية التعمم بالكشف عن المعرفة السابقةعمل الجماعي لمطمبة, و الفردي وال

ع وبالتالي تتمت, ا تجعميم محور العممية التعميمية, كمعندىم يرت روح التفكيوتثب ,مبةالخاطئة عند الط
 راء.بمناخ مميئ بالنقاشات وتنوع اآل

 

 (PDEODE) عيوب استراتيجية األبعاد السداسية  12.1.2
 & Savander-Ranneإال أن ) (PDEODE)بالرغم من المزايا المتعددة الستراتيجية األبعاد السداسية 

Kolari, 2003بعدم  ةبالمتكررة من الطمالشكاوي وىي  بعض اإلنتقادات لإلستراتيجية ( قاموا بتوجيو
ال تصمح لتدريس كافة المفاىيم , بل تقتصر عمى , وأنيا م عمى اإلجابة الصحيحة بشكل فوريحصولي

التدريس باستخدام استراتيجية  مكن أن يضع ليا المعمم اسئمة تنبأ عمى إثارة التفكير, كذلكلتي يالمفاىيم ا
,أيضًا يعتبر من الوقت المقرر لمحصة الدراسية يحتاج إلى وقت أطول (PDEODE)األبعاد السداسية 

كما , كبيرًا من المعممصعبًا ويحتاج جيدًا  ,(PDEODE)التدريس باستخدام استراتيجية األبعاد السداسية 
 تضيف الباحثة من عيوبيا أيضًا: وجود الفوضى وعدم انتظام بعض الطمبة عند وضعيم في المجموعات.

 التفكير الجغرافي 2.2
من أىداف العممية  يوىو ىدف أساس ضرورة إلستمرار الحياة والتكيف معيا التفكير بشكل عام ديع

ضرورة اإلىتمام بو وتنمية مياراتو  تربويينالتعميمية, فإن لمتفكير الجغرافي طبيعتو التي تفرض عمى ال
ضرورات الحياة اليومية نظرًا الرتباط موضوعات الجغرافيا ومجاالتيا بواقع حياة المتعمم وما  من باعتباره

يواجيو من مشكالت وتحديات تفرض عميو ضرورة التعامل مع الواقع الجغرافي في بيئتو وعالمو, فأصبح 
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نى ويستفيد منيا مع عمى المتعمم يكتسب المعمومات ويعالجيا ويتأمميا لفيم أبعادىا حتى تصبح لو ذات
 .(2014)عبد الحميد,  المختمفة م المزيد ويطبقيا في مجاالت حياتو, ويبني عمييا لتعملتنمية قدراتو

دور في تنمية القدرة عمى الجغرافيا أحد العموم التي تدرس ضمن مناىج التعميم العام والتي ليا  دتع و
يسيم في فيم المادة ويدعم دورىا في اإلستجابة  ن تعمم التفكير من خالل الجغرافياالتفكير, وبالتالي فإ

لمتطمبات العصر الحديث المتميز بسرعة التغيير وكثرة المخترعات وزيادة اإلبتكار واتساع مجاالت التطور 
البيئة المادية  قة مباشرة بحياة اإلنسان وتعاممو معفي كافة العموم, وخاصة أنيا من العموم التي ليا عال

 (.2006, لوالبشرية )األىد

و سوء العالقة من حسن أ صية المكان وما يترتب عمى حسن ىذهولمجغرافيا أىمية كبيرة في تحديد شخ
, فيي تقدم لمفرد المعارف المواطن ليشارك بفعالية في بيئتو باعتبارىا ركنًا أساسيأ في إعداد استخدام لمموارد

فراد التفكير , وبالتالي تكسب األلممشكالت التي تواجيياوالميارات الالزمة باستغالل البيئة واقتراح الحمول 
, كما تجعل الفرد بأن يكون مفكرًا وقادرًا عمى واقف في بيئتوالجغرافي بطريقة عممية بكل ما يواجيو من م

: الفيم والتحميل مثل ,كم من الميارات الفكرية واإلجتماعية رفة بالنظريات والمفاىيم وامتالكوولو مع ,التأمل
, لدييم اإلتجاىات المرغوب فييااقف الحياتية بتزويدىم المعارف و لممو  الطمبةت, وبالتالي تعد تخاذ القراراوا

 .(2014, تعمم والبحث عن الجديد ومواكبة التطورات )إبراىيمموتنمية ميوليم ل

المراحل الدراسية, لدييم في كافة   وحتى يمتمك الطمبة القدرة عمى التفكير الجغرافي ال بد من تطوير مياراتو 
 كونتالميارات فيجب أن  ن الطمبة ليذهاج الجغرافيا بأن يأكدوا عمى إتقايويجب عمى المعممين وواضعي من

سيا بشكل بة من اإلحتفاظ بيا بناًء عمى فيميم, وال يمكن تدريمطبشكل متسمسل وفعال حتى يتمكن ال
التفكير الجغرافي الذي يجعل من تعقيد المكان أكثر , وأنيا تشكل معًا منعزل كونيا مترابطة ومتكاممة

 .(NCGE, 2014) وضوحًا وأكثر قابمية لمفيم
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 مفيوم التفكير الجغرافي: 1.2.2

أن التفكير الجغرافي ىو الركيزة  ,(NCGE, 2014, 45) لمركز الوطني األمريكي لمجغرافياوأشار ا
ن أنماط وعمميات فيزيائية األرض م ا تحويوأجل فيم م, وذلك من اسية في تعميم الجغرافيا وتعمميااألس

القرارات  هلقرارات اليامة في حياتة اليومية, وىذالطالب في إتخاذ ا وبشرية, والتفكير الجغرافي يستند منو
عمى اكتساب وترتيب واستخدام المعمومات الجغرافية وتفسيرىا, أي أن القرارات اليومية  مرتبطة بقدرتو
كل تموث الماء, بالتفكير المنيجي لمجغرافيا, فاألنشطة البشرية متعمقة بمشا تبطةرية مر واألنشطة البش
رىا, وذلك يالمناطق السكنية وغكانية مثل أماكن إقامة المصانع, و , أو متعمقة بالقضايا المواليواء, والتربة

 رارات المتعددة.رافي ممنيج لكي يتمكن اإلنسان من التعامل مع القضايا والقغبحاجة إلى تفكير ج

فعرف التفكير الجغرافي بأنو: عممية عقمية تتألف من ميارات جغرافية  ,(197, 2016, إبراىيم)أما  
ويتطمب التفكير الجغرافي الفعال التكامل بين  ,فكيرل ميارة منيا في فاعمية عممية التمتعددة, تسيم ك

 مياراتو ضمن استراتيجية كمية ينبغي تنميتيا في موقف معين لتحقيق ىدف ما.

: أنشطة عقمية يقوم بيا التمميذ ليكون قادرًا (, بأن التفكير الجغرافي ىو180, 2012, عبد الجميل)ويرى 
دراك يل والتفسير والتحميل والتمخيص و عمى التخ  ط نوع التفاعل بين اإلنسان وبيئتوالعالقات والنتائج الستنباا 

 ومعرفة نوع ىذا التفاعل.

رات متعددة ميا , من خالليقوم بيا المتعممالتي عمميات العقمية وتعرفو الباحثة إجرائيًا: ىي مجموعة من ال
 استنتاج وتنبؤ الظواىر الجغرافية.  و المعمومات الجغرافية واستقصاء وتنظيم وترتيب تحميل منيا: 

 ميارات التفكير الجغرافي 2.2.2
ميارات التفكير الجغرافي مجموعة من العمميات والميارات العقمية التي يستخدميا الطالب عند تتضمن 

ة أصمية لم تكن معروفة لو البحث عن إجابة أو سؤال أو حل لمشكمة أو بناء معنى أو التوصل إلى نتيج
ميارات  المعمومات والميارات قابمة لمتعمم من خالل الممارسات التي يقوم بيا المعمم لتنمية وىذه من قبل,

 .التفكير الجغرافي لطالبو
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ه ومن ىذتنميتيا  إلى تصنيفات متعددة من ميارات  التفكير الجغرافي التي تيدف إلى عدة دراساتوتشير 
, خويمة)و (2014, د الحميدعب)و (2016, الحصري)و (2010, القرش)و( 2014, )عيادالدراسات: 

 تحديد خمس ميارات أساسية : خالليا من(, والتي يمكن 2012, أحمد(و )2012, عبد الجميل)و (2014
الحصول عمى المعمومات الجغرافية: يقصد بيا قدرة المتعمم عمى الوصول إلى المعمومات من الصور  .1

 والخرائط والرسوم واألشكال والجداول.
موضوع وتحديد مم عمى تحديد األفكار الرئيسية لمتنظيم المعمومات الجغرافية: ويقصد بيا قدرة المتع .2

يل وتحو  –وتصنيف المعمومات إلى فئات أصناف في ضوء معيار محدد  -كممات مفتاحية لمموضوع
 رسوم بيانية .ومات لصور أخرى كأشكال توضيحية و المعم

قسيم المعمومات الجغرافية إلى مفاىيم تيا قدرة المتعمم عمى ب تحميل المعمومات الجغرافية: ويقصد .3
 والمقارنة بين المعمومات. -وحقائق وتعميمات

ت : ويقصد بيا قدرة المتعمم عمى التمييز بين الحقائق العممية التي ثبتالتمييز بين الرأي والحقيقة .4
 , وبين اإلنطباعات الشخصية حول موضوع ما.صحتيا

ويقصد بيا قدرة المتعمم عمى التوصل إلى العالقات اإلرتباطية بين النتيجة:  التمييز بين السبب .5
 , والوصول إلى استنتاجات جديدة.ومسبباتيا األحداث

 

 أىمية تنمية ميارات التفكير الجغرافي 3.2.2

 ,(2014, ومحمود تعتبر ميارات التفكير من الميمات الميمة في تعميم الجغرافيا, فمن خالل دراسة )عياد
 أىميتيا:  تم توضيح

مصادر  إلىباألدوار والميمات الضرورية لمتفكير الجغرافي وذلك من خالل التعرف  مبةتعريف الط
نظيم وتسجيل بتمع المعمومات المرتبطة بمشكمة ما, كذلك الحصول عمى المعمومات والبيانات الجغرافية, وج

, و مساعدة في الوقت الحاضر أو في المستقبل وبالتالي يمكن استخداميا بسيولة وتحميميا إما المعمومات,
دراك ما بينيا من الظواىر الطبيعة والجغرافية  إلىفي التعرف  بةالطم الموجودة عمى سطح األرض وا 

 .عالقات
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مييز موقعيم أيضًا من أىمية فيم المتعمم لممكان إلدراك العالم من حوليم وت (Fran, 2001كما أكد ) 
وذلك بتزويد الحظة وتفسير الظواىر والتخطيط؛ خالل اثارة وتحفيز المتعمم عمى البحث عن طريق الم

؛ سين أوضاعيم الحالية والمستقبميةالطالب بالبيانات والمعمومات الالزمة التخاذ قرارات إيجابية بشأن تح
 لمختمفة من وجيات نظر متعددة .ومساعدة الطالب عمى النظر في القضايا الجغرافية ا

بأن ميارات التفكير الجغرافي تساعد التالميذ عمى التفاعل الذكي مع المشكالت  ,(2014ويشير إبراىيم )
عطاء فرصة لمتالميذ مع مرور الزمن بعدم معرفتيا فقط, و  اتجة عن تغير المالمح الطبيعية والبشريةنال ا 

صالحة عتبر ميارات التفكير تق إدراك العالقات بين الظواىر, و ستنتاجات الجغرافية عن طريبالوصول لإل
 .االتجاىات المرغوبة لدى التالميذتنمية و  ة المعمومات المتغيرة دوماً ومتجددة في معالج

أكدت عمى ضرورة تنمية ميارات التفكير التي  وجود العديد من الدراساتوبومن وجية نظر الباحثة 
 و ,كأفراد صالحين يعممون عمى خدمة وطنيم لمطمبةالجغرافي نظرًا ألىميتيا وما ليا من فائدة إجتماعية 

رًا عمى قاد إضافة إلى جعل المتعمم . ميتجاه مجتمعاوالبحث من أجل تحقيق األىداف يستطيعون التقصي 
ة ميارات التفكير الجغرافي , وبالتالي تترتب أىميمى التفكير الجيدعخوض مجاالت التنافس بمدى القدرة 

 يتصفون بكامل النواحي الفكرية والروحية والجسمية بقدرتيم عمى حل المشكالت الجغرافية طمبةبتنشئة 
 والفيم العميق لألمور الحياتية.

 :خصائص ميارات التفكير الجغرافي 4.2.2

الميارات بأن تكون ذات طبيعة خاصة تستمد ه الجغرافي فيجب أن تتصف ىذنظرًا ألىمية ميارت التفكير 
إلى المركب ومن السيل  , وأن تكون متدرجة من البسيطوطبيعة المادة العممية عامة ياتأساسًا من النظر 
ثارة وتحتاج إلى التدريب والممارسة باستمرار ألنيا عرضة لمنسيان, وتتطمب اتساع ا إلى الصعب, ألفق وا 

, ال أثر التعمم من ميارة إلى أخرى, ومتداخمة مع بعضيا البعض وبالتالي يمكن انتقعديد من التساؤالتال
في الحياة اليومية, باإلضافة ألنيا  كما أنيا تعد من العمميات المباشرة لمتفاعل مع الظواىر والمشكالت

ل عمييا, وجانب عقمي التي تم الحصو تتضمن جانب عقمي أثناء تنظيم وتحميل وتفسير المعمومات 
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 ام األدوات الجغرافيةستخدأثناء إ جتماعي عند جمع المعمومات وعرضيا ودراستيا وكذلك جانب حركي إ
 .(2012 )عبد الجميل,

 :أدوات التفكير الجغرافي 5.2.2

ئل يعتمد تعمم واكتساب الجغرافيا ميارات التفكير الجغرافي عمى مجموعة من األدوات أو ما تسمى بوسا
ن دروس الجغرافيا عمى أن تكون األدوات تستخدم عند تدريس أي درس م تعميم الجغرافيا وتعمميا, وىذه

, كما وأن سياًل وميسرًا لممعمم والمتعمم األدوات واضحة ودقيقة ومناسبة لممادة التعميمية واستعماليا ىذه
 .التفكير الجغرافي يكون ليا دور في عممية التفكير الجغرافي بأن تعمل عمى تطوير ميارات

(Mills & Kraftl, 2016. ) 
 (:NCGE, 2014)ومن تمك األدوات حسب  تصنيف المركز الوطني األمريكي لمجغرافيا 

بشكل مسطح بتوضيح الظواىر المختمفة   ىي تمثيل لسطح األرض أو جزء منوو  الخرائط الجغرافية: .1
فيعتبر  الرقمية؛باإلضافة إلى الخرائط األلكترونية و , تميز بين الظواىروان المختمفة ليكون مرسومًا باألل

دور كبير في إثارة تفكير الطالب فمن خالليا يتمكن الطالب من مالحظة الظواىر الطبيعية  ليا
دراك العالقات والوتحديد المواقع الجغرافية وفيمياوالبشرية ووصفيا  مقارنة فيما بينيا من حيث , وا 

 تالف.التشابو واإلخ
مفاىيم: تعتبر من الطرق واألدوات في تعمم الجغرافيا وذلك بتسييميا لعممية التعمم بتنظيميا خرائط ال .2

خالليا تنظيم  ن, وبالتالي يكتسب الطالب موقدرتيا عمى إثارة تفكير الطالب لكمية كبيرة من المعمومات
 المعمومات وىي من ميارات التفكير الجغرافي.

ات وأعمدة وخطوط بأشكاٍل ات واألشكال المختمفة من دوائر ومربعالرسوم البيانية: فمن خالل الرسوم .3
 تحقق ميارات التفكير الجغرافي من تحميل وتفسير واستنتاج  ومقارنة.مختمفة, 

من أبرز أساليب المالحظة غير المباشرة في  عدور المتعددة إال أنيا تالصور: بإختالف أنواع الص .4
ا وصف الظواىر من حيث عناصرىيتمكن الطالب من ما من  خالل الصور , كتدريس الجغرافيا

 , باإلضافة إلى تصنيف المعمومات وترتيبيا.وتفسيرىا واالستنتاج من خالليا
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دف جعل عممية التعمم اإلىتمام بيا بشكل كبير في كتب الجغرافيا وذلك بييتم  الرسوم التوضيحية: .5
لتفسير والمساعدة عمى نظيم المعمومات واوتتحفز الطالب لمتعمم والمالحظة , فمن خالليا أكثر فاعمية

 رتباط بين الظواىر.التصور, والمقارنة يإيجاد عالقة اإل
وتعمميا فمن خالليا يتعمم الطالب العديد من  اضرورة في تعميم الجغرافي دفيي تع الجداول اإلحصائية: .6

 ميارات التفكير الجغرافي كتنظيم المعمومات وتحميميا.

 :في تنمية ميارات التفكير الجغرافيدور المعمم  6.2.2
خالل ما تتيحو من مواقف وما من  المالئمة إلثارة التفكير وتنميتو المدرسة عمى توفير البيئة التعميمية تعمل

األمور التي يجب أن يراعييا عند تدريب الطمبة في ؛ ومن ىنا يأتي دور معمم الجغرافيا تقدمو من مناىج
 : وتشمل الجغرافيإلكتساب ميارات التفكير 

ن تعمل عمى إظيار قدراتيم العقمية مشكالت تتحدى تفكير المتعممين بأ عرض الدروس عمى ىيئة
عطائيم المجال إلطالق عقوليم وبالتالي يستخمصون النتائج والحقائ يشترط , كما بمجيودىم العقمي قوا 

في المناقشات  تيمكمشار , و وليا صمة بميوليم يمبأن تكون بمستوى قدرات ييمبالمشكالت المطروحة عم
شراف المعمم وعقد ندوات ومناظرات لتبادل ,الجماعية تشجيع الطمبة عمى تقديم , و اآلراء تحت توجيو وا 

ي النقد واالستنتاج عن زمالئو ف مختمفاً  بشكالً  عن أفكاره طالبث يعبر كل أفكار غير تقميدية وفريدة بحي
تاحة الو  وحل المشكالت, ير العممي وبالتالي يتم اكسابيم فرصة لمطمبة لمنقد باستخداميم أسموب التفكا 

 .(2015, )محمود التفكير الناقد واحترام األخرين ميارات
 :المفاىيم الجغرافية   3.2

المعارف و الدراسية فيي تنظم المعمومات  ةتشغل المفاىيم أىمية كبرى في البنية المعرفية لمحتوى الماد
, كما تسيم في تسيير عممية التعمم بسبب انفجار المعرفة واتساع يجوالخبرات التي يتناوليا المنوالحقائق 

فروعيا, ولصعوبة اإللمام بجوانب أي فرع منيا؛ وبالتالي تعد المفاىيم حجر األساس في العممية التعميمية 
معرفي د الطمبة ببناء يتقوم بتزو , كما يق فيم الطمبة لممادة الدراسية والربط بين الحقائقبإسياميا في تعم
 .(2012, )أحمد ة جديدة ومواقف عديدة مرتبطة بيافي تمييز أمثم منظم يستخدمونو
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وتجدر اإلشارة إلى أن حركة تحديد المفاىيم األساسية لمعموم المختمفة قد بدأت منذ مطمع منتصف ىذا 
الميادين ة بذلت من قبل العمماء في أن ىناك جيودًا كبير  "Ellisالقرن وما زالت مستمرة, حيث ذكر "

, بغرض تعرف المفاىيم اليامة التي تبنى عمى أساسيا المناىج, ولقد كانت من المفاىيم األساسية المختمفة
كتساب المفاىيم اأن  إذ؛غرافيا بأقساميا المختمفة واألرضالتي أبرزىا المعنيون بالتربية الجغرافية ىي الج

اليامة في مجال إعداد المعمم, فتعد عممية تحديد المفاىيم الجغرافية األساسية  األساسية لمعمم من األىداف
 .(2011 الالزمة لمعمم الجغرافيا عمى جانب كبير من األىمية. )باوزير وقربان,

 

 :ماىية المفيوم الجغرافي 1.3.2
منيم عمى جوانب تتعدد تعريفات المفيوم, وتختمف باختالف قائمييا ومجال تخصصيم ودرجة تركيز كل 

 التعريفات: لمفيوم وفيما يمي بعض من ىذهمعينة من ا
 تجريدي أو–كممة أو فكرة أو تصور عقمي  ( المفيوم الجغرافي: بأنو157, 2009, يونس) فقد عرف
بيعية أو بشرية, ويمكن أن يدل عميو برمز أو اسم سواء كانت طيشير إلى ظاىرة جغرافية,  -محسوس

 زراعة. سكان, تضاريس,مثل:  ,معين
, يعطى بأنو: تصور عقمي أو فكرة عامة مجردة عرف المفيوم الجغرافي, (28, 2011ة, الصراري)أما 

ائص المشتركة , وىو يتكون عن طريق تجميع الخصعمى الظواىر الجغرافية المختمفة اسمًا أو لفظًا ليدل
 الظاىرة. هالتي تميز أفراد ىذ

مواقف أو أشياء  بأن المفيوم الجغرافي ىو تجريد لعناصر مشتركة بين عدة ,(18, 2005, عرفة)وعرفو 
 .التجريد اسمًا أو رمزًا يدل عميو , يعطى ىذاأو مثيرات
ياء أو الرموز أو األىداف مجموعة من األش , عمى أنو(45, 2011, عبد الصاحب وجاسم)وقد عرفاه 
م أو , والتي يمكن الداللة عمييا بإسالمشتركة ًا عمى أساس من الخصائص, التي تم تجميعيا معالخاصة

, بحيث من الحقائق أو األفكار المتقاربة, فيو كممة أو تعبير تجريدي موجز يشير إلى مجموعة رمز معين
ع الموضوع أو كون الفرد صورة ذىنية تمكنو من تصور موضوع ما, حتى لو لم يكن لديو اتصال مباشر مي  

 .القضية ذات العالقة
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, يعطى محسوس والمفيوم الجغرافي بأنو تصور عقمي مجرد أإلى  ,(433, 2018, أبو مغنم)ار وقد أش
 هرجة المشتركة ألفراد ىذاسمًا أو لفظًا ليدل عمى ظاىرة جغرافية, ويتم تكوينو عن طريق الخصائص الح

 .الظاىرة
عريفات العديدة لممفيوم الجغرافي, فإن الباحثة تجمل ما ورد في ىذه التعريفات حيث أن وبعد استعراض الت

مجموعة من األشياء أو الرموز التي يمكن أن يعبر عنيا بإسم أو رمز لدى ظاىرة المفيوم الجغرافي ىو: 
 جغرافية معينة والتي يمكن تجميعيا في خصائص وصفات مشتركة.

 

 غرافيةأنواع المفاىيم الج 2.3.2
د قسمت إلى أنواع منيا: )شحاتة , فقبوجود الكم اليائل لممفاىيم منيابسبب تنوع المفاىيم المختمفة 

 (2006 ,)الفتالوي ,(2003 خرون,وآ
, وتتم تنميتيا عن تكون من ضمن نطاق خبرة  اإلنسان المفاىيم المادية المحسوسة: ىي المفاىيم التي -

والتي تتعمق باألشياء المحسوسة التي يمكن أن تشير إلييا وتدركيا طريق المشاىدة والعمل والتجريب, 
 , اليضبة.فاىيم البحرإدراكًا مباشرًا  بخصائصيا المميزة المحسوسة مثل م

 

: ىي المفاىيم التي تدرك عن طريق العمميات العقمية "التفكير المجرد" المفاىيم المجردة أو المعنوية -
من  , فيي ليس ليا أمثمة محسوسة وتحتاج إلى مستوى عالٍ السموكألشكال والكممات والرموز و عبر ا

التعاون  :مثلاعر واإلتجاىات والقيم والتقدير التي ليا عالقة بالمش, و وتسمى بالمفاىيم الوجدانيةالتجريد 
 والحرية.

الحياة المفاىيم المعرفية: تمثل المفاىيم التي شكميا اإلنسان بمعرفتو لألشياء ومن إسياماتو في  -
 باإلشتراك والتواصل نتيجة التقدم التكنولوجي.

 خصائص المفاىيم الجغرافية  3.3.2
 لنظر عن الصفات التي تمثميا, وىذهع خصائص رئيسية يمكن تطبيقيا عمى كل المفاىيم بغض ابيوجد أر 

 (:Kaminske, 1997( و )1989, حمو: )أبو الخصائص تتمثل في النقاط التالية
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, فالمفيوم ذو األبعاد المميزة يسمى مفيومًا مف المفاىيم من حيث درجة تجريدىاتخت: درجة التجريد .1
فيوم المجرد ىو , أما المعن طريق الحواس مثل مفيوم الجبل وحسيًا, وىو المفيوم الذي يمكن اإلشارة إلي

, الكثافة السكانيةحواس مثل مفيوم إلى وقائع ال يمكن الخبرة بيا مباشرة عن طريق ال الذي تشير أبعاده
 اىيم الحسية أسيل و أسرع في التعمم من المفاىيم المجردة.فوبالتالي تعتبر الم

, عمى العكس من المفاىيم اد كثيرة ىي مفاىيم أكثر تعقيداً : تعتبر المفاىيم التي ليا أبعدرجة التعقيد .2
يحتوي عمى بعد مفيوم تل فيو ل من األبعاد, مثل مفيوم من المفاىيم األكثر تعقيدًا تعتمد عمى عدد قمي

 لحرارة وبخار الماءدرجة ا :يبين عالقة ليا أبعاد كثيرة مثل , أما مفيوم الرطوبة النسبيةواحد وىو اإلرتفاع
 وحجم اليواء.

درجة التمايز أو درجة التنوع: تختمف المفاىيم في عدد الظواىر المتشابية التي تمثميا أي من  .3
, مثل مفيوم الجزيرة فيو يأخذ شكاًل واحدًا وال يتصف تضميا فئة المفيوماألشياء التي  حيث عدد وصفات

ائي فيو يتصف بالتنوع ألنو يأخذ أشكااًل مختمفة من محيط وبحر مبالتنوع , عمى عكس مفيوم المسطح ال
 وخميج ونير.

درجة تمركز األبعاد: بعض المفاىيم ترتكز عمى صفة أو صفتين, والبعض األخر يرتكز عمى  .4
, فالصفات التي يرتكز عمييا المفيوم تسمى الصفات المميزة فيي ليا دور كبير في وعة من األبعادمجم

األرض واإلحاطة بالمياه وأن : عمى ثالثة خصائص رئيسة فيوم الجزيرة الذي يقومتعمم المفيوم, كم
ييا ية منطقة ال تنطبق عمتكون ىذه اإلحاطة من جميع الجيات, ويصعب تطبيق المفيوم عمى أ

 الخصائص الثالث.

 :قواعد المفيوم الجغرافي 4.3.2

: خصائص المفيوم وقواعده افي تضمنو لظاىرتين أساسيتين ىماأىم ما يميز المفيوم الجغر 
, أما القواعد تشير إلى الطرق التي ت المميزة  ذات العالقة بالمفيومفالخصائص تشير إلى السما

 (2001, )الحيمة ,(2004, )محمود :ىيو ا سماتو المميزة تنتظم بواسطتي
 (Rule Affiration: ) قاعدة اإلثبات .1



26 
 

 عمى ذلك , في حال ثبات صفة عالقة معينةمعين يكون مثااًل لممفيوم القاعدة بوجود شيء هتشير ىذ
 ثبات صفة "قمة" ليذا المفيوم فيذهالصفة مثااًل لو, مثاال عمى ذلك "جبل " مجرد ا ه, فتكون ىذالشيء
 ثااًل لو.مالصفة 

 (Rule Conjunction: )القاعدة اإلقترانية .2
, مثاأل عمى ذلك صفة "االرتفاع" وصفة "القمة" لتصبح ن عالقيتان أو أكثر في ذلك الشيءبوجود صفتا

 ىاتان الصفتان من الخصائص اإلقترانية لمفيوم "جبل".
 (Conditional Rule: )القاعدة الشرطية .3

المفيوم, مثااًل اذا وجدت صفة عالقية أخرى فيكون الشيء مثااًل عمى بوجود صفة عالقية معينة و 
 ثنا عن "الجبل" فيجب أن يكون لو "قمة".عمى ذلك اذا تحد

 (Biconditional Rule: )زدوجقاعدة الشرط الم .4
يكون  ى شرط تبادلي بين صفتين عالقيتين, فوجود إحداىما يوجب وجود األخرى حتىالقاعدة إل هذتشير ى

 يجب أن يكون عذبًا فكل ماء عذب يسمى نيرًا.المفيوم,مثاأل عمى ذلك النير بانو مثااًل عمى 
 (Inclusive Disjunction: ) قاعدة التضمين االقتراني .5

تخدم المفيوم وتس القاعدة إلى تطبيق صفات مميزة منفصمة أو غير مقترنة لتمثل أمثمة عمى تشير ىذه
إما أن تتوفر الصفة )أ( أو الصفة )ب( في الشيء الذي يكون  , يقصد بو(القاعدة النمط )إما /أو هىذ

 مثااًل عمى المفيوم.
 

القواعد ال تصف الطرق التي يتبعيا الطمبة في تعمم المفاىيم الجغرافية ولكن تصف  وبالتالي فإن ىذه
وتسييل ىذا التعمم عمى نحو  المفاىيم وتعمميا القائمة بين الصفات المميزة ليذه العالقات الوظيفية

 موضوعي.

 تعمم المفاىيم الجغرافية وتنميتيا 5.3.2
وجود طريقتين أساسيتين لعرض تعمم المفاىيم وقد توصموا  إلى  سعى كثير من الباحثين إلى تسييل عممية

ه معًا أو كل طريقة عمى حدطريقتين لمتالميذ, ويمكن استخدام ال لمعمومات الخاصة بالمفيوم وتعميموا
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وذلك حسب باوزير بالطريقة اإلستقرائية ستنتاجية أو القياسية, والثانية تعرف الطريقة اإلفاألولى تعرف ب
 كاآلتي: ( 2011قربان)و 

 باستخدام الطريقة اإلستقرائية: :اوالً 
, أن يدرس مفيوم معينالطريقة في تنمية المفاىيم الجغرافية, فإذا أراد معمم الجغرافيا  يمكن تطبيق ىذه

يا صفات مشتركة وتمثل يتم عن طريق تقديم أمثمة إيجابية, ويطمب استخالص الحاالت التي بينفيمكن أن 
جميع  ثمة إن لم تكناصحيحة يتطمب ذلك دراسة حاالت كثيرة مم ةعداصفات مميزة, ولكي تكون الق

لذلك يمكن اإلكتفاء بدراسة بعض الحاالت كأمثمة باعتبار , ولكن يمثل ذلك غاية في الصعوبة, و الحاالت
 ما يصدق عالبعض يصدق عمى الكل.

 ستخدام الطريقة اإلستنتاجية:اب :ثانياً 
عن , فإذا أراد المعمم توضيح مفيوم معين, فيتم م الجغرافيةية المفاىنميمكن تطبيق ىذة الطريقة أيضا في تي

أمثمة سمبية لممفيوم إيجابية و  , بتقديم أمثمةالمفيوم بحيث يتضمن صفاتو وسماتو المميزة طريق تعريف
  السمات والخصائص عمى أمثمة جديدة تعرض عمييم. ويطمب من الطمبة تطبيق ىذه

 

 أىمية تعمم المفاىيم الجغرافية 6.3.2
ثير من ك ولومفاىيم اليوم مجرد جانب من جوانب التعمم, بل أنيا تعد محورًا أساسيًا تدور حلم تعد ال

ة وىذا اإلىتمام يعود أساسًا إلى الوظائف التي يؤدييا تعمم المفاىيم الجغرافية, ياألىم مناىج, ولعل ىذهال
 (2012, )الكحموتكدراسة  فاىيم الجغرافيةمربويين عمى أىمية تعمم التفقد أكد العديد من المختصين ال

 (2012, )الخوالدة و (2012, أحمدو ) (2012, ي)الطائ ( و2009, )يونس ( و2004, )محمودو
 تتضح أىمية تعمم المفاىيم الجغرافية في اآلتي:من خالليما ف( 2011 ,و )باوزير وقربان

عمى المتعمم المتمكن من المحتوى تعد المفاىيم الجغرافية المبنة األساسية التي يبنى عمييا المنيج وتيسر 
, فيي تسيم في بناء المنيج المدرسي بشكل مستمر ومتتابع وتنمي ميارات التفكير المختمفة  العممي

, وتشبع حاجتو ومتكامل في المراحل المدرسية المختمفة, وتشبع حاجات المتعمم في البحث عمى األشياء
الخصائص المشتركة  بمساعدتو في تجميع الحقائق  تقمل من التعقيدات من خالل فيي لحب اإلستطالع
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, والتالي تساعد المتعمم في زيادة قدرتو عمى وتعمل عمى انتقال أثر التعممالجغرافية وجعل التعمم ذا معنى 
 من امكانات عديدة ومتنوعة وليس فقط مجرد فيم ما يحدث حولو. ستغالل امكانات البيئة بما تحتويوا

فيميا فيو و كيفية قراءة الخريطة  بتوفحينما يدرس معمم الجغرافيا طم المياراتكما تساعد في اكتساب 
زيادة قدرة المتعمم عمى استخدام وظائف العمم إلى , كما تؤدي ةالمفاىيم األساسية حول الخريط يعمميم أوالً 

المجتمع من  وما يحتويالرئيسة والمتمثمة في الفيم والتفسير والتنبؤ والتنظيم, وبالتالي تجعل المتعمم  يفيم 
 ىيم المكانية والميارات العقمية.ظاىرات طبيعية وبشرية مختمفة واستغالل إمكانات البيئة واكتساب المفا

 تقويم تعمم المفاىيم الجغرافية 7.3.2

, فيمكن تقويميا عن طريق اإلختبارات التحريرية م عن طريق أكثر من وسيمة تقويميةيتم تقويم المفاىي
من خالل عدة طرق تعمم المفيوم يقد الطالب ن أ, ويمكن القول بمن خالل المناقشة والمالحظةو أيية الشف

 مثل:  (2009 ,)يونس ( و2004, )محمود كما ذكرىا

ق يطب, وتتندرج تحت المفيوم وتنتمي إليو األمثمة الموجبة والسالبة لممفيوم, أي تمك التي إلىتعرف ال
, وىذا يتضمن معرفتو التعبير لفظيًا عن تعريف المفيومو , مواقف جديدةم الذي سبق تعممو في المفيو 

ك ادر , وا  مقاعدة التي يستند إلييا المفيومبمضمون المفيوم وأبعاده وما يدل عميو, بمعنى أن يكون مدركًا ل
التي ينتمي , أو المفاىيم الرئيسية لمفاىيم الفرعية التي تندرج تحتوالعالقة اليرمية بين المفيوم وغيره من ا

 إلييا .
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 الدراسات السابقة 2.2
جية جنبية التي تناولت موضوع استراتيقامت الباحثة بمراجعة ما أمكن من البحوث والدراسات العربية واأل

, لإلستفادة رافي واكتساب المفاىيم الجغرافيةفي تنمية ميارت التفكير الجغ ,(PDEODE)األبعاد السداسية 
, الدراسات بشكل يبين ىدف كل دراسةوسيتم عرض  ,التي سارت عمييا تمك الدراسات من اإلجراءات

, وقد تم تقسيميا إلى ثالثة ستخدم فييا, وأدواتيا وعينتيا, والنتائج التي توصمت إليياوكذلك التصميم الذي ا
 محاور :

 .(PDEODE: دراسات تناولت استراتيجية األبعاد السداسية )أوالً 

 ت تناولت التفكير الجغرافي.ثانيًا: دراسا

 : دراسات تناولت اكتساب المفاىيم الجغرافية.ثالثاً 

 ( :PDEODE) دراسات تناولت استراتيجية األبعاد السداسية  1.2.2

( بإجراء دراسة ىدفت إلى استقصاء فاعمية تدريس مادة نمو المفاىيم العممية لطالب 2016قام السالمات )
في تكوين بنيتيم المفاىيمية ومعتقداتيم المعرفية  ,(PDEODEباستخدام استراتيجية )قسم التربية الخاصة 

التربية الخاصة في جامعة  ( طالبًا من طالب قسم112حول العمم في السعودية, بمغ عدد أفراد الدراسة )
رى ضابطة, , المسجمين في مادة نمو المفاىيم العممية في مجموعتين؛ عينت إحداىما تجريبية واألخالطائف

العمم عمى  فاىيمية واختبار المعتقدات المعرفية حولمولإلجابة عن أسئمة الدراسة طبق اختبار البنية ال
, وقد أظيرت النتائج وجود فرق ذي داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية بين طالب العينة

المجموعة التجريبية والتي درست المجموعتين عمى اختبار البنية المفاىيمية يعزى لطريقة التدريس لصالح 
 (.PDEODEباستخدام استراتيجية )

ألبعاد السداسية ا( دراسة ىدفت إلى معرفة أثر استراتيجية 2016كما أجرى الكبيسي وعبد العزيز)
(PDEODE),  في التحصيل والدافعية العقمية في الرياضيات لدى طالب الصف الرابع في العراق. تكونت

( طالبًا, لدى طالب الرابع 34( طالبأ والثانية ضابطة )36عينة البحث من مجموعتين األولى تجريبية )
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داد لمفصل الدراسي ية النيارية في مدينة األعظمية مركز محافظة بغلمدارس الثانوية واإلعداداإلبتدائي في ا
 م, وتم تكافؤ المجموعتين ببعض المتغيرات واستخدم أداتين األولى اختبار تحصيمي2015-2014الثاني 

, وكان من نتائج البحث وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى واألخرى مقياس الدافعية العقمية
ت مقياس الدافعية ولصالح المجموعة ( بين المجموعتين في متوسط اختبار التحصيل ومتوسط درجا0.05)

 التجريبية.

, (PDEODE( إلى قياس فاعمية البرنامج المقترح عمى استراتيجية )2015كما ىدفت دراسة األحمدي )
د اختبار ة ميارات االستماع الناقد لدى طالبات المرحمة المتوسطة في السعودية. وقد تم اعدافي تنمي

( طالبة من طالبات الصف األول 40دوات الدراسة عمى عينة قواميا ), وطبقت أميارات اإلستماع الناقد
, وقد سين القبمي البعدي لعينة الدراسةلحساب داللة الفروق بين القياالمتوسط, وقد استخدم اختبار )ت( 

نامج أظيرت النتائج تحسن ممحوظ لدى الطمبات في ميارات اإلستماع الناقد ومما يؤكد عمى فاعمية البر 
 ستماع الناقد.المقترح في تنمية ميارات اإل

في تنمية التحصيل  ,(PDEODEأثر استخدام استراتيجية ) إلىمتعرف ىدفت ل (2015وفي دراسة صالح )
. تدائي بالمممكة العربية السعوديةوالعمميات المعرفية العميا في مادة العموم لدى تالميذ الصف الرابع اإلب

إلبتدائي بمحافظة بيشة ف الرابع اص( تمميذًا تم اختيارىم من تالميذ ال77وتكونت عينة الدراسة من )
. وتم إعداد ( تمميذاً 38( والثانية ضابطة )39)ولى تجريبية بالسعودية, تم تقسيميم إلى مجموعتين األ

توصمت الدراسة لوجود فروق ذات داللة مميات المعرفية العميا في العموم, و اختبار تحصيمي واختبار الع
ة التجريبية ودرجات المجوعة الضابطة في االختبارين المشار عو حصائية بين متوسطي درجات المجمإ

, مع وجود ارتباط دال احصائيا بين التحصيل الدراسي والعمميات المعرفية إلييما لصالح الجموعة التجريبية
احصائيًا بين التحصيل الدراسي العميا في مادة العموم لدى المجموعة التجريبية, بينما ال يوجد ارتباط دال 

 والعمميات المعرفية العميا لدى المجموعة الضابطة.

(, POEفسر(؛ ) إلى معرفة أثر مستويي استراتيجية )تنبأ, ناقش, (2014كما بينت دراسة حمادنة )
(, في تنمية ميارات التفكير PDEODEواستراتيجية )تنبأ , ناقش, فسر , الحظ , ناقش, فسر(؛ )

, والتحصيل لدى طالب العاشر األساسي في مادة الرياضيات في األردن, ولتحقيق غرض الرياضي
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, وتم تحصيل الدراسي في مبحث الرياضيات, وبناء اختبار لمتم تطوير اختبار لمتفكير الرياضيالدراسة 
ر ( طالبًا من طالب العاش98توفير مؤشرات حول صدق األداتين وثباتيما. تكونت عينة الدراسة من )

التربية والتعميم في قصبة المفرق. وتم األساسي في مدرسة المفرق األساسية األولى لمبنين التابعة لمديرية 
, وطبقت تين, ومجموعة ضابطة(عشوائيًا قي ثالث مجموعات )مجموعتين تجريبياختيارىم قصديًا ووزعوا 

 (POEولى باستخدام استراتيجية )األدوات عمى المجموعات قبميًا,ثم تم تجريب المجموعة التجريبية األ
(البنائية, في حين تم تدريس PDEODEالبنائية, وتدريس المجموعة التجريبية الثانية باستخدام استراتيجية )

( 5, وقد استغرقت مدة تطبيق الدراسة أسبوعين, بواقع )إلعتياديةالمجموعة الضابطة باستخدام الطريقة ا
الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية في تنمية ميارات التفكير حصص أسبوعيًا, وقد أظيرت نتائج 

الرياضي لدى عينة الدراسة تعزى الختالف طريقة التدريس ولصالح طريقة التدريس البنائية بمستويييا 
(POE,PDEODE( ولدى المقارنة بين مستويي استراتيجية التدريس البنائية )POE,PDEODE تبين )

 ( البنائية.PDEODEاتيجية )بأن الفرق لصالح استر 

( PDEODEإلى معرفة أثر استخدام االستراتيجية البنائية ) بإجراء دراسة ىدفت( 2014األسمر ) قام اكم
ى طالبات الصف الثامن األساسي دفي تنمية المفاىيم اليندسية وميارات التفكير البصري في الرياضيات ل

طة التجريبي المعتمد عمى تصميم المجموعتين التجريبية والضاب شبوبغزة, حيث استخدمت الباحثة المنيج 
, تم تطبيقيا واختبار لميارات التفكير البصري : اختبار المفاىيم اليندسية,وصممت  أدوات بحثية تمثمت في

رابعة العدوية األساسية عمى عينة الدراسة القصدية المتمثمة في طالبات الصف الثامن األساسي بمدرسة 
( طالبة, حيث توصمت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 55, والمكونة من )كةالمشتر 

دي متوسطات درجات الطالبات في المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار المفاىيم اليندسية البع
في , و وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الطالبات لصالح المجموعة التجريبية

 اختبار التفكير البصري البعدي لصالح المجموعة التجريبية.

القائمة  عمى  ,( (PDEODE( ىدفت الى التعرف عمى اثر استخدام استراتيجية2014أما دراسة الفالح )
طالب مبادئ النظرية البنائية في تحصيل الكيمياء وتحسين ميارات التفكير التأممي والميارات األدائية لدى 

, ختبار التحصيمي في مبحث الكيمياء, ولتحقيق غرض الدراسة تم بناء اإلألساسية في األردنالمرحمة ا
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, وكان عدد أفراد الدراسة ة لمميارات االدائية في الكيمياءوتطوير اختبار التفكير التأممي, وبناء أداة مالحظ
في محافظة عجمون  نينسي في مدرسة كفرنجة األساسية لمبطالبأ من طالب الصف العاشر األسا (69)

, وقد تم اختيارىم قصديًا, ووزعوا عشوائيًا في مجموعتين: م 2013/2014لمفصل الدراسي الثاني لعام 
ق ذات داللة و ظيرت النتائج وجود فر وأطالبًا(؛  32ومجموعة ضابطة )طالبًا(,  37مجموعة تجريبية )

رات األدائية لدى المجموعة التجريبية تعزى وميارات التفكير التأممي والميا في التحصيل الدراسيإحصائية 
 .PDEODE))إلستراتيجية 

لطمبة المرحمة  ,(PDEODE( سعت إلستقصاء فاعمية استخدام استرتيجية )2012بينما دراسة السالمات )
( 48األساسية العميا في تحصيميم لممفاىيم الفيزيائية وتفكيرىم العممي في السعودية, بمغ عدد أفراد الدراسة )

ن إحداىما طالبًا من طمبة الصف التاسع األساسي, وزعوا بالطريقة العشوائية المنتظمة إلى مجموعتي
 ,(ANCOVA, استخدم تحميل التباين األحادي )تجريبية واألخرى ضابطة, ولإلجابة عن أسئمة الدراسة

الضابطة عمى  لتحميل نتائج طمبة مجموعتي الدراسة التجريبية ,(MANCOVA)وتحميل التباين المتعدد
اختباري تحصيل المفاىيم الفيزيائية والتفكير العممي. وقد أظيرت النتائج وجود فرق ذي داللة إحصائية بين 
المتوسطين الحسابيين لعالمات طمبة مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة عمى اإلختبارين يعزى لطريقة 

 .(PDEODEدام استراتيجية )التدريس لصالح المجموعة التجريبية والتي درست باستخ

قائمة  ,(PDEODEأثر استراتيجية تدريسية ) إلىالتعرف  والتي ىدفت (2011كما أشارت دراسة طنوس )
عمى المنحى البنائي في فيم واحتفاظ المفاىيم العممية في العموم واكتساب العمميات لدى طمبة المرحمة 

, وتكونت عينة الدراسة من مقارنة بالطريقة اإلعتياديةردن في األلضبط لدييم األساسية في ضوء موقع ا
( طالبة من طالبات الصف الثامن األساسي تم اختيارىم قصديًا من مدارس مديرية التربية والتعميم 69)

لمحافظة مأدبا, وقسمت العينة إلى مجموعتين أحدىما تجريبية واألخرى ضابطة,  وكانت نتائج الدراسة 
قائمة عمى المنحى البنائي عمى أثر الطريقة اإلعتيادية في , (PDEODEالتدريس )تفوق أثر استراتيجية 

كساب طالبات أفراد الدراسة لمعمميات العممية لممفاىيم العممية واإلحتفاظ بيا فيم طالبات أفراد الدراسات , وا 
. 
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قصاء فعالية فقد ىدفت التعرف إلى استCostu, Ayas & Niiaz, 2010) )أما دراسة كوستو واياس ونياز
م الطمبة لمفيوم التبخر في في تفسير تغير المفاىيم في في(, PDEODEتعمم العموم من خالل استراتيجية )

طالب في السنة األولى في إحدى الجامعات التركية, بيدف تنفيذ  (,52), وتكونت عينة الدراسة من تركيا
, وأظيرت النتائج وجود فرق دال ام تحميميوثإلختبار البعدي وجمعت البيانات المعالجة التجريبية طبق ا

إحصائيًا بين متوسطات عالمات الطمبة عمى اإلختبار القبمي ومتوسط عالماتيم عمى اإلختبار البعدي 
لصالح اإلختبار البعدي مما يدل عمى أن اإلستراتيجية التعميمية ساعدت الطمبة عمى تغيير المفاىيم البديمة 

 لسميم لمفيوم التبخر.واكتساب المفيوم العممي ا

 عمى الطمبة مساعدة في, (PDEODE)فاعمية  استقصاء إلىىدفت ( Costu, 2008) كوستو دراسة وفي
 قبمي اختبار , واستخدمطالبًا من طمبة الصف الحادي عشر (48االحداث, تكونت عينة الدراسة من ) فيم

لتعميم  (PDEODEميمتان من ميام )اليومية, واستخدمت  الحياة مشاكل من مشكمتين عمى وبعدي يحتوي
التحميل وجود فروق ذات داللة  ىذا وأظير نتائج باستخدام اختبار )ت(,لالمفاىيم العممية, وقد تم تحميل ا

مما يدل عمى أن استراتيجية التدريس  α=0.05في درجات الطمبة الكمية عند مستوى  إحصائية
(PDEODE), أو تساعد عمى تحقيق مفاىيم  بمواقف الحياة اليومية اإلحساس عمى الطمبة أن تساعد إما

  افضل لمحياة اليومية.

 إلى (Kolari,Savander–Ranne & Till, 2004)وتيل رانيو  ركما ىدفت دراسة كوالري وسافند
كانيكا وتحسين مستوى في فيم الطمبة لممفاىيم المتعمقة بالمي, (PDEODE)التعرف عمى أثر استراتيجية 

ليندسة في جامعة كامبير في طالب وطالبات من كمية ا( 107الفيم لدييم, وتكونت عينة الدراسة من )
ومقياس لثقة الطالب بأنفسيم عند اختبارىم, وقد طبق ىذا لمفاىيم  , وألغراض استخدم اختباراً تركيا

بالمعالجة التجريبية في ي األول, ثم أعيد تطبيقو االختبار عمى أفراد عينة الدراسة, في بداية الفصل الدراس
طالبًا وطالبة, وبعد  (90الذين تقدموا لإلختبار البعدي) نياية الفصل الدراسي, وكان عدد أفراد عينة الدراسة

عمى فيم المفاىيم تجميع البيانات وتحميميا أظيرت نتائج الدراسة أن اإلستراتيجية التدريسية ساعدت الطمبة 
 ت عمى تحسين مستوى فيم الطمبة بأنفسيم من جية أخرى.م, وعممن جية العممية
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 :دراسات تناولت ميارات التفكير الجغرافي 2.2.2

في تدريس  ,(PDEODE)قصي فاعمية استراتيجية( بإجراء دراسة ىدفت إلى ت2018قام أبو مغنم )
والتفكير الجغرافي والميل نحو المادة في السعودية, وقد  اعية في تنمية المفاىيم الجغرافيةالدراسات اإلجتم

, وتم متوسط بالمممكة العربية السعودية( طالبًا من طالب الصف األول ال62تكونت عينة البحث من )
وقد درست المجموعة التجريبية باستخدام استراتيجية ين: تجريبية وضابطة؛ تقسيميم إلى مجموعت

(PDEODEفي حين درست الم ,)يج البحث التجريبي , وتم استخدام منموعة الضابطة بالطريقة المعتادةج
, التي تمثمت في  اختبار المفاىيم حقيق أىداف البحث و إعداد أدواتوالتجريبيي لت ذي التصميم شبو

 د أوضحت نتائج البحث وجود فرق ذا, ومقياس الميل نحو المادة؛ وقرافية واختبار التفكير الجغرافيالجغ
غرافية واختبار التفكير ( في التطبيق البعدي الختيار المفاىيم الج0.01إحصائية عند مستوى )داللة 

لتأثير كما أظيرت النتائج أن حجم ا ,غرافيا لصالح المجموعة التجريبية, ومقياس الميل نحو الجالجغرافي
ير الجغرافي والميل كبير في تنمية المفاىيم الجغرافية والتفك(,  (PDEODEلتوظيف استراتيجية بديودي

 نحو المادة.

تأثير استخدام التعمم التعاوني في تنمية بعض ميارات  إلىىدفت التعرف ( 2016دراسة إبراىيم )بينما 
التفكير الجغرافي لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي في محافظة اإلسماعمية فتحددت مشكمة البحث في 

تكونت عينة الدراسة من مجموعتين ول اإلعدادي, و في لدى تالميذ األضعف ميارات التفكير الجغرا
( تمميذًا لكل مجموعة, 25إحداىما تجريبية و األخرى ضابطة من تالميذ الصف األول اإلعدادي بواقع )

 ,اإلجتماعية لمصف األول اإلعدادي في الوحدة الثانية "األخطار الطبيعية والبيئية" بمادة الدراسات
ر ميارات تفكير جغرافي لتالميذ الصف األول اإلعدادي, وأسفرت نتائج : اختباوتضمنت أدوات البحث

البحث عن تفوق تالميذ المجموعة التجريبية التي درست الوحدة المعاد صياغتيا باستراتيجية التعمم التعاوني 
 عمى تالميذ المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة المعتادة في اختبار ميارات التفكير الجغرافي.

( التعرف إلى أثر تدريس الجغرافيا باستخدام الخرائط اإللكترونية عمى 2016دراسة الحصري ) حاولتكما 
تكونت  ,التحصيل وتنمية بعض ميارات التفكير الجغرافي لدى طالب الصف الثاني اإلعدادي في السعودية

 دادية القديمة لمبنين بشبين( طالبًا من طالب الصف الثاني اإلعدادي بالمدرسة اإلع72عينة الدراسة من )
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( طالبًا, وتم 37( طالبًا وضابطة مؤلفة من )35: تجريبية مؤلفة من )الكوم, تم تقسيميم إلى مجموعتين
جغرافي في أربع ميارات أساسية ىي: )ميارة , واختبار التفكير اليمي في محتوى الوحدةإعداد اختبار تحص
ميارة تنظيم وترتيب المعمومات الجغرافية, ميارة  ,ةالجغرافي , ميارة استقصاء المعموماتتحميل المعمومات

اإلستنتاج والتنبؤ(. وأظيرت النتائج وجود فرق دال بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية 
والمجموعة الضابطة في اإلختبار التحصيمي في كل مستوى عمى حدة وفي االختبار ككل لصالح 

, وكذلك في اختبار ميارات التفكير الجغرافي بوجود فرق دال بين يق البعديوعة التجريبية في التطبالمجم
متوسطي درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار ميارات التفكير الجغرافي لصالح 

 طالب المجموعة التجريبية.

لتدريس لتنمية ىدفت إلى تقصي فاعمية استخدام المنظمات المتقدمة في ا( 2015وفي دراسة محمود )
, وقد استخدمت ميذ الصف األول اإلعدادي في مصرميارات التفكير الجغرافي والتحصيل الدراسي لدى تال

اختبار ميارات التفكير  الباحثة المنيج الوصفي التحميمي في بناء قائمة ميارات التفكير الجغرافي و إعداد
( 52وتكونت عينة الدراسة من )اسات اإلجتماعية, فيا في مادة الدر , واختبار التحصيل في الجغراالجغرافي

, وتم تقسيميا عشوائيًا إلى محافظة القاىرة ,اإلعدادي بإدارة حموان التعميميةمن تالميذ الصف األول  اً تمميذ
تمميذ لكل مجموعة, كما استخدمت المنيج شبو  (26)مجموعتين إحداىما ضابطة واألخرى تجريبية بواقع 

فاعمية استخدام المنظمات المتقدمة في تنمية التفكير الجغرافي والتحصيل لدى  مىع تعرفمالتجريبي ل
التالميذ وىم عينة البحث, كما أظيرت النتائج وجود فرق دال إحصائيًا بين درجات تالميذ الصف األول 

بية, اإلعدادي في المجموعتين الضابطة والتجريبية في اختبار التفكير الجغرافي لصالح المجموعة التجري
ووجود فرق دال إحصائيًا بين درجات تالميذ الصف األول اإلعدادي في المجموعتين الضابطة والتجريبية 

 في اختبار تحصيل الجغرافيا لصالح المجموعة التجريبية.

( ىدفت التعرف إلى فعالية األنشطة الفنية المصاحبة لوحدة السياحة 2014دراسة عياد ومحمود )أما  
ية لطالب اتالميار ير الجغرافي وأثرىا عمى األداءات اإلجتاعية في تنمية ميارات التفكبمقرر الدراسات 

المدارس الثانوية الصناعية الزخرفية في مصر, وتمحورت مشكمة البحث في ضعف ميارات التفكير 
تخصص الزخرفة واإلعالن والتنسيق, فضاًل عن  -الجغرافي لطالب الصف األول الثانوي الصناعي
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ية, ومن ثم استيدف البحث التخطيط العام لوحدة السياحة في مصر بمقرر اتءاتيم الميار ضعف أدا
اتية الدراسات اإلجتماعية في صورة أنشطة فنية مصاحبة لتنمية ميارات التفكير الجغرافي واألداءات الميار 

وتحميل محتوى  , وقد اتبع ىذا البحث المنيج الوصفي التحميمي في إعداد اإلطار النظريليؤالء الطالب
عداد قائمة باألن , والمنيج شبة التجريبي شطة الفنية المصاحبة ليذة الوحدةمقرر الدراسات اإلجتماعية وا 

, باختيار عينة البحث وتطبيق التجربة اإلستطالعية لألنشطة الفنية مبحثعند إجراء الدراسة الميدانية ل
الصناعي تخصص الزخرفة واإلعالن والتنسيق  المصاحبة فكانت لعينة من طالبات الصف األول الثانوي

بمدرسة باب الشعرية الثانوية الصناعية التابعة إلدارة باب الشعرية التعميمية في محافظة القاىرة, وتطبيق 
, وقد أشارت النتائج بوجود فروق طبيق أدوات البحث قبميًا وبعدياً تجربة قياس فعالية ىذة األنشطة و كذلك ت

ة بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية عينة البحث في التطبيق القبمي ذات داللة إحصائي
, ووجود فروق ذو داللة إحصائية بين ر الجغرافي لصالح التطبيق البعديوالبعدي لمقياس ميارات التفكي

 لصالح التطبيق البعدي. ريبية في التطبيق القبمي والبعديمتوسطي درجات طالب المجموعة التج

( التعرف إلى درجة توافر ميارات التفكير الجغرافي في كتب الجغرافيا لمصف  2014دراسة خويمة )وىدفت 
السادس والسابع األساسي في ضوء تحميل محتواىا و وجية نظر معممييا في األردن, كما ىدفت إلى 

, ولتحقيق التعرف عمى ميارت التفكير الجغرافي الواجب تضمينيا في تمك الكتب من وجية نظرىم أيضاً 
, وأدة المقابمة شبة المقننة, وتكونت الدراسة من أداتين ىما: أداة تحميل المحتوى أىداف الدراسة تم إعداد

( معممًا يدرسون 17, والثانية عمى )ا لمصفين السادس والسابع األساسيعينيتن األولى من كتب الجغرافي
, تابعة لمديرية نربية لواء الرمثارس الحكومي الكتب الجغرافيا لمصفين السادس والسابع األساسي في المدا

حيث تم اختيارىم بالطريقة القصدية وقد توصمت الدراسة إلى نتائج تحميل المحتوى بالنسبة لكتاب الجغرافيا 
المرتبة األولى وبنسبة  لمصف السادس األساسي أن ميارة اكتساب المعمومات الجغرافية قد جاءت في

 %(.5.57ميل المعمومات الجغرافيا فقد حصمت عمى أدنى نسبة بمغت ), أما ميارة تح%(41.83)

إلى تصميم أنشطة إثرائية قائمة عمى استخدام الخرائط الذىنية لتنمية ( ىدفت 2013دراسة طايع )بينما 
ميارات التفكير الجغرافي والميل نحو المادة لدى تالمبذ الصف الثاني اإلعدادي في مصر. ولتحقيق ىذا 

تقسيميم إلى  , وقد تممن تالميذ الصف الثاني اإلعدادي ( تمميذ وتمميذة50م اختيار عينة البحث )اليدف ت
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أخرى ضابطة, تم تطبيق أدوات البحث بشكل قبمي وتشمل: اإلختبار التحصيمي, مجموعتين تجريبية و 
ث بعديًا ومعالجة بيق أدوات البح, وبعد تطجغرافي, ومقياس الميل نحو المادةواختبار ميارات التفكير ال

النتائج إحصائيًا توصمت إلى مجموعة من النتائج أىميا: فاعمية األنشطة اإلثرائية القائمة عمى استخدام 
 الخرائط الذىنية لتنمية ميارات التفكير الجغرافي لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي والميل نحو الجغرافيا.

التحقق من فاعمية استراتيجية تدريسية قائمة عمى خرائط التفكير ىدفت إلى والتي ( 2012دراسة أحمد)وفي 
؛ ولتحقيق ذلك في مصر المفاىيم الجغرافية وميارات التفكير الجغرافي لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية ةلتنمي

دليل  , كما بإعدادوقائمة بميارات التفكير الجغرافي, اىيم الجغرافية المتضمنة بالوحدةتم إعداد قائمة بالمف
المعمم لتدريس وحدة األخطار الطبيعية بمنيج الدراسات اإلجتماعية المقرر عمى تالميذ الصف األول 

, تنظيملاالتفكير والتي تضمنت أربع خطوات: اإلعدادي باستخدام اإلستراتيجية القائمة عمى خرائط 
التفكير الجغرافي؛ وتكونت عينة والتمخيص واالستنتاج والتنبؤ؛ وبناء اختبار المفاىيم الجغرافية واختبار 

الدراسة من مجموعة من تالميذ الصف األول اإلعدادي بمدرسة الكفراوي بمدينة دمياط الجديدة في الفصل 
, وتم تقسيميا إلى مجموعتين تجريبية وضابطة بواقع م 2012-2011لثاني لمعام الجامعي الدراسي ا

جود فرق ذي داللة إحصائية بين التطبيقين القبمي والبعدي تمميذًا لكل مجموعة, كما أظيرت النتائج و  (25)
 لممجموعة التجريبية ككل وفي أبعادة الفرعية لصالح التطبيق البعدي.

( التي ىدفت إلى معرفة فاعمية استراتيجية الرحالت المعرفية عبر 2012كما أشارت دراسة عبد الجميل )
عية عمى تنمية ميارات التفكير الجغرافي والميول في تدريس الدراسات اإلجتما ,(Web Questsالويب )

( تمميذًا وتمميذة 64, وقد بمغت عينة الدراسة )يذ الصف السادس اإلبتدائي في مصرالجغرافية لدى تالم
 ,قسموا إلى مجموعتين إحداىما درست باستخدام الرحالت المعرفية عبر الويب )المجموعة التجريبية(

وقد تم تطبيق اختبار ميارات التفكير الجغرافي ومقياس الميول  )الضابطة(,خرى بالطريقة المعتادة واأل
الجغرافية من إعداد الباحثة بعد تدريس وحدة "البيئة الزراعية" من كتاب الدراسات اإلجتماعية الفصل 

جود الدراسي األول باستخدام الرحالت المعرفية عبر الويب. ومن أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة و 
فروق دالة إحصائيًا بين متوسط درجات تالميذ المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار 
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ميارات التفكير الجغرافي, ووجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات التالميذ في المجموعة 
 افي.التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار ميارات التفكير الجغر 

( فقد ىدفت التعرف إلى تنمية التفكير ورفع مستوى التحصيل لتمميذات الصف 2006أما دراسة األىدل )
الباحثة دليل المعممة لتعميم بعض ميارات التفكير من  فظة جدة, ولتحقيق ذلك أعدتالرابع اإلبتدائي بمحا

تدائي في جدة. واستخدم المنيج خالل مادة الجغرافيا في وحدة مظاىر سطح األرض في الصف الرابع اإلب
( تمميذة موزعة عمى 57, وقد تكونت العينة من )اعتمد عمى التصميم شبو التجريبي التجريبي الذي
وتكونت مواد وأدوات  ؛( تمميذة26( تمميذة, والمجموعة الضابطة )31المجموعة التجريبية ) مجموعتين:

الجغرافيا في المرحمة اإلبتدائية لتحديد أىم ميارات , واستطالع رأي لمعممات البحث من دليل المعممة
فكير, وقد , واختبار تحصيل واختبار تلتمميذات الصف الرابع اإلبتدائي التفكير التي تناسب تعميم الجغرافيا

ود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات التمميذات قي المجموعتين أسفرت نتائج البحث عن وج
, وأيضا وجود فروق دالة بين متوسط درجات التمميذات ة لصالح المجموعة التجريبيةلضابطالتجريبية وا

 لممجموعة التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي لصالح التطبيق البعدي.

ىدفت إلى معرفة أثر استخدام برنامج مقترح قائم عمى  التي (White`ide, 2004دراسة وايتسد )مرورًا ب
لتنمية الميارات الجغرافية  ,التعمم البنائي(-تيجيات القائمة عمى البنائية )دورة التعمماستخدام بعض اإلسترا

الباحث قائمة لبحث من طالب المرحمة الثانوية وأعد المرتبطة بفيم القضايا المجتمعية, وتكونت عينة ا
الميارات الجغرافية  وتوصمت الدراسة إلى تفوق الطالب في جغرافية المرتبطة بقضايا المجتمع,بالميارات ال

 واقتناع الطالب بأىمية الميارات الجغرافية في حياتيم وفي تعميم و تعمم الجغرافيا.

أثر المعمومات الجغرافية عمى تعمم  تحديد ( إلىFairey & Lee, 2000ليي ) فيري و دراسةكما ىدفت 
وقد  ,بالواليات المتحدة األمريكيةساس ب جامعة تكلدى طال مكانية وميارات التفكير الجغرافيالقدرة ال

اختبارًا تحصيميًا في رسم الخرائط وفي ميارات التفكير الجغرافي, وقام الباحث باستخدام استخدم الباحث 
د أسفرت نتائج وق ,( طالبًا من المرحمة الجامعية في والية تكساس80المنيج التجريبي عمى عينة عددىا )

نية لدى طالب وفعالية لنظم المعمومات الجغرافية عمى عالمات اختبار القدرة المكا البحث عن وجود أثر
 , وبوجود عالقة قوية بين نظم المعمومات الجغرافية وتنمية ميارات التفكير الجغرافي.المجموعة التجريبية
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 :المفاىيم الجغرافيةاكتساب دراسات تناولت   3.2.2

في اكتساب  الجغرافيا مبحثتدريس لاستخدام الحوسبة السحابية أثر  ( قياس2017دراسة الصرايرة )بينت 
بأداء طمبة  ةً مقارن في األردن لدى طمبة الصف الثامن األساسي م الجغرافية وميارات فيم الخريطةالمفاىي

م وقد ت ,يدية في المدارس الحكومية لمبناتىذا الصف من الذين درسوا تمك المادة التعميمية بالطريقة التقم
طالبة في مستوى الصف ( 105), حيث تم عشوائيًا اختيارتصميم التجريبي إلنجاز ىذا اليدفاستخدام ال

ن احداىما ثانوية واألخرى من مدرستي ,لمعينة الضابطة( 57لمعينة التجريبية,  48الثامن األساسي )
ميمة لصالح أداء طالبات , وبينت نتائج الدراسة في مرحمة التطبيق البعدي لإلختبار بوجود فروق أساسية

العينة التجريبية عنو بالنسبة لطالبات المجموعة الضابطة في اكتساب المفاىيم الجغرافية ومفاىيم الخرائط 
 الجغرافية فضاًل عن كافة مستويات اليرمية التي تشكل منيا اإلختبار عند مستوى الداللة المطموبة.

التعرف عمى فاعمية استراتيجية دوائر المفيوم في اكتساب إلى ( ىدفت 2015دراسة الجبوري والمبان )وفي 
, لقد تم اتباع المنيج التجريبي ات الصف الخامس األدبي في العراقالمفاىيم الجغرافية لدى طالب

دي الكتساب المفاىيم ذات اإلختبار البع ين أحدىما تجريبية واألخرى ضابطة, لمجموعتين متكافئت
ث عمى طالبات الصف الخامس األدبي في إحدى المدارس اإلعدادية والثانوية واقتصر ىذا البحالجغرافية, 

وكما حددت المادة  ,التابعة لمديرية تربية بابل, إذ تم اختيار عينة البحث عشوائيًا )إعدادية طميطة لمبنات(
لخامس األدبي من كتاب الجغرافية الطبيعية المقرر لمصف ا ,التعميمية بالوحدات الرابعة والخامسة والسادسة

, أما وعتي البحث )التجريبية والضابطة((, كما تم إعداد الخطط التدريسية لمجم2014-2013لسنة )
( فقرة من نوع االختيار من 60بالنسبة إلى أدوات البحث فقد أعد اختبارًا  الكتساب المفاىيم تكون من )

لالتي درسن استراتيجية دوائر المفيوم عمى ؛ وكانت نتائج الدراسة تفوق طالبات المجموعة التجريبية امتعدد
لمفاىيم كتساب افي اإلختبار البعدي ال طالبات المجموعة الضابطة الالتي درسن بالطريقة اإلعتيادية

لمجموعة بعد إنياء التجربة, وبالتالي تكون المجموعة التجريبية متفوقة عمى ا الجغرافية الذي تم اجراؤه
 الخامس األدبي في اكتساب المفاىيم الجغرافية.الضابطة من طالبات الصف 

إلى فاعمية نموذج تسريع التفكير في اكتساب المفاىيم الجغرافية , ىدفت (2015الخفاجي ) بينما دراسة
 ذو الضبط الجزئيلدى طمبات الصف األول المتوسط في العراق, وقد اعتمد الباحث تصميمًا تجريبيًا 
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 ة, وقد اختار الباحث قصديًا مدرسث إحداىما تجريبية واألخرى ضابطةالبحواختبارًا نيائيًا لمجموعتي 
ابعة لمحافظة بابل, واختار عشوائيًا شعبة )ج( لتمثل المجموعة تمتوسطة اإلبداع في قضاء المحاويل ال

( 32)( طالبة, وشعبة )د( لتمثل المجموعة التجريبية البالغ عدد طالباتيا 32الضابطة البالغ عدد طالباتيا )
طالبة, وقد أعد الباحث اختبارًا لقياس اكتساب الطالبات لممفاىيم الجغرافية المحددة وضم ىذا االختبار 

ة واألخرى خاطئة, قام الباحث كل فقرة أربعة بدائل إحداىا صحيح, ل( فقرة من نوع االختيار من متعدد60)
اختبار اكتساب المفاىيم الجغرافية  انتيائيا طبق, وبعد بية والضابطةالتجريعمى المجموعة اإلختبار بتطبيق 

عمى طالبات مجموعتي البحث؛ وقد أظيرت نتائج البحث تفوق طالبات المجموعة التجريبية عمى طالبات 
 في اختبار اكتساب المفاىيم الجغرافية . ةالمجموعة الضابط

اكتساب المفاىيم الجغرافية  إلى أثر استراتيجية اليد النشطة فيىدفت  (2015دراسة مذكور )ب اً ر مرو 
واإلتجاه نحو مادة اإلجتماعيات لدى تالمذة الصف الخامس اإلبتدائي في بغداد ولتحقيق ذلك اعتمدت 

, والمجموعة الضابطة ئي وىو تصميم المجموعة التجريبيةالباحثة عمى التصميم التجريبي ذي الضبط الجز 
الصف الخامس اإلبتدائي من ابتدائية بغداد لمبنين التابعة و اختارت الباحثة تالمذة  ,ذات اإلختبار البعدي

وتكونت  ,وذلك لغرض تطبيق التجربة ,(2015-2014لمديرية التربية الرصافة الثالثة لمعام الدراسي )
( تمميذًا, كافأت الباحثة تالمذة مجموعتي البحث قبل البدء بالتجربة في عدد من المتغيرات 72العينة من )

ية في ضوء عمميات كما وأعدت اىداف سموك ,( فقرة30ة مقياسًا لإلتجاه مكون من )وصاغت الباحث
, كما أعدت الباحثة اختبارًا ( خطة18طًا تدريسية بمغ  عددىا ), و أعدت الباحثة خطاكتساب المفيوم
تجاه , وقد تم تطبيق إختبار اكتساب المفاىيم ومقياس اإل( فقرة30تساب المفاىيم تكون من )تحصيميًا الك

, وبعد المعالجة اإلحصائية أظيرت النتائج فوق ذات داللة ة التجربة التي استمرت ثالث أشيربعد نياي
مجموعة التجريبية الذين درسوا باستراتيجية اليد النشطة وبين متوسط حصائية بين متوسط درجات تالميذ لإ

ولمصمحة المجموعة التجريبية في اكتساب المجموعة الضابطة الذين درسوا المادة نفسيا بالطريقة التقميدية 
 المفاىيم واإلتجاه نحو المادة .

إلى بناء برنامج تعميمي محوسب وقياس أثره في تحسين ميارات قراءة  (2012)ةدراسة الخوالد كما بينت
نت , وتكو في األردنفية لدى الطمبة واتجاىاتيم نحو الجغرافية االخرائط الجغرافية واكتساب المفاىيم الجغر 
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ة تربية قصبة المفرق؛ وألغراض ( طالبًا وطالبة من طمبة الصف العاشر في مديري123أفراد الدراسة من )
برنامج تعميمي محوسب في الجغرافيا لمصف العاشر : اسة استخدم الباحث أربع أدوات ىيالدر  ىذه

ت طمبة الصف العاشر اىا, ومقياس اتجة قراءة الخرائط, واختبار اكتساب المفاىيم, واختبار ميار األساسي
وفيما يتعمق بنتائج الدراسة فقد أظيرت نتائج الدراسة وجود أثر لمبرنامج التعميمي المحوسب  ؛نحو الجغرافيا

, وكما أظيرت النتائج عدم وجود ب المفاىيم الجغرافية لدى الطمبةفي تحسين ميارات قراءة الخرائط واكتسا
ى الطمبة تعزى إلى التفاعل بين الجنس والبرنامج التعميمي فروق في اكتساب المفاىيم الجغرافية لد

 المحوسب.

موذج روثكوف في تدريس المفاىيم الجغرافية نإلى تبيان أثر استخدام  (2012دراسة الغزيوات )كما ىدفت 
( طالب في 70لطمبة الصف العاشر ومدى احتفاظيم بيذه المفاىيم في األردن, تألفت عينة الدراسة من )

أما المجموعة  ,ً ( طالبا34(, حيث تألفت المجموعة التجريبية من )2010الكرك لمعام الدراسي ) محافظة
يدرسون نفس المحتوى. طور الباحث اختبارًا في المفاىيم الجغرافية  ,( طالباً 36الضابطة فتألفت من )

لقد وجد الباحث بأن ؛ و تفاظ الطمبة بالمفاىيم الجغرافيةالستخدامو كاختبار قبمي وبعدي لمعرفة مدى اح
درجات  فياختالفات ريس مقارنة مع الطريقة التقميدية, كما بوجود نموذج روثكوف يتميز بفاعمية في التد

مجموعتي الدراسة الضابطة والتجريبية حسب استراتيجية التدريس في اختبار االحتفاظ بالمفاىيم الجغرافية 
 لصالح المجموعة التجريبية.

في تنمية المفاىيم  ,(Veeأثر استخدام طريقة الشكل ) إلىلتعرف ا( ىدفت 2012)دراسة الطائي بينما 
, واقتصر البحث عمى طالبات في العراق الثاني المتوسط في مادة الجغرافيارافية لدى طالبات الصف غالج

-2011)نوى لمعام الدراسي الصف الثاني المتوسط في متوسطة الميسمون لمبنات في مركز محافظة ني
, مجموعة تجريبية والتي درست مجموعتين المتكافئتينلم الباحثة التصميم التجريبي , واستخدمت( م2012

البحث , وبمغ حجم عينة ة ضابطة درست بالطريقة التقميديةومجموع ,(Veeعمى وفق طريقة الشكل )
؛ ولتحقيق ىدف لضابطة( طالبة المجموعة ا27, و )( طالبة المجموعة التجريبية25, مثمت )( طالبة52)

عداد البحث تطمب ذلك إ كراسة الرسم التي ستعتمد عمييا طالبات عداد اختبار لممفاىيم الجغرافية وا 
(, وقد طبق اختبار المفاىيم الجغرافية قبميًا Veeالمجموعة التجريبية في الجانب العممي لطريقة الشكل )
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ائج وجود فروق دالة إحصائيًا لصالح المجموعة , أظيرت النتبعديًا بعد تدريس المادة المقررةوطبق 
 التجريبية.

إلى فاعمية توظيف استراتيجية البيت الدائري في تنمية المفاىيم ( ىدفت 2012الكحموت )دراسة وفي 
في شر بغزة, فقد استخدمت الباحثة لدى طالبات الصف الحادي عوميارات التفكير البصري بالجغرافيا 

, والمنيج  التجريبي لقياس أثر المتغير المستقل )استراتيجية البيت المنيجين, المنيج الوصفي دراستيا
تم تطبيق الدراسة عمى إذ عمى المتغير التابع )المفاىيم الجغرافية وميارات التفكير البصري(, , الدائري(

الصباح الثانوية  ( طالبة من طالبات الصف الحادي عشر في مدرسة فيد األحمد76عينة مكونة من )
 , موزعين عمى شعبتينم (2012-2011لمبنات التابعة لمديرية التربية والتعميم شرق غزة لمعام الدراسي )

 ,( طالبة38, وشعبة تجريبية وعددىا )( طالبة38دراسيتين تم اختيارىما عشوائيًا, شعبة ضابطة وعددىا )
لثة من كتاب الجغرافيا لمصف الحادي عشر وفق وقد أعدت الباحثة : أداة تحميل المحتوى لموحدة الثا

البيت الدائري, , ودليل المعمم في استراتيجية 2012-2011المنياج الفمسطيني الجديد لمعام الدراسي 
( 50) ولممفاىيم الجغرافية وعدد فقرات وقائمة بالمفاىيم الجغرافية التي تتضمنيا الوحدة المستيدفة, واختباراً 

( فقرة من نوع اختيار 32) ومن متعدد, واختبارًا لميارات التفكير البصري وعدد فقرات فقرة من نوع اختيار
الدراسة بوجود فروق ذات داللة إحصائية بين , وقد كانت نتائج , تم التأكد من صدقيما وثباتيمامن متعدد

افية البعدي متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار المفاىيم الجغر 
 لصالح المجموعة التجريبية.

( إلى تقصي فاعمية استخدام استراتيجية دورة التعمم في اكتساب المفاىيم 2011دراسة العدوان)كما ىدفت 
( طالبًا 134, وقد تكونت عينة الدراسة من )في األردن الجغرافية لدى طمبة الصف العاشر األساسي

ة التي درست المادة الدراسية من خالل استراتيجية لمجموعة التجريبيوطالبة, تم تقسيميم إلى مجموعتين: ا
ية نفسيا وفق راسد, أما المجموعة الضابطة فقد درست المادة ال( طالبًا وطالبة64, وتكونت من )دورة التعمم

. أظيرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة ( طالبًا وطالبة60البرنامج اإلعتيادي, وتكونت من )
م الجغرافية, ولصالح المجموعة إحصائية في تحصيل طمبة الصف العاشر األساسي في اكتساب المفاىي

, كما أن النتائج لم تكشف عن وجود فروق دالة إحصائيًا في تحصيل الطمبة تعزى لمتغير النوع التجريبية
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روق ذات داللة إحصائية يوجد ف جتماعي و استراتيجية التدريس, وأنووالتفاعل بين النوع اإل ,اإلجتماعي
بين متوسطي عالمات الطمبة عمى اختبار التحصيمي البعدي الخاص باكتساب المفاىيم الجغرافية يعزى 

 لمتغير استراتيجية التدريس.

ىدفت إلى أثر التدريس باستخدام األلعاب التعميمية في تنمية المفاىيم , (2011دراسة الصرايرة )بينما 
ولتحقيق أىداف الدراسة تم بناء  الكرك, حافظةس مر ف السابع األساسي في مداالجغرافية لدى طمبة الص

( 30م الجغرافية شمل عمى ), كما تم إعداد اختبارًا لممفاىيئم عمى المعب اشتمل عمى أربعة دروسبرنامج قا
 (63مج عمى عينة مكونة من ), بعد ذلك تم تطبيق البرناتتمتع بدالالت صدق وثبات مناسبة ,سؤاالً 
, وبعد أن تم جمع البيانات المجموعة الضابطة( في 32)و ,( منيم في المجموعة التجريبية31), طالبة

وتحميميا تم التوصل إلى النتائج التالية: وجود فاعمية من خالل المعب في تحسين تحصيل طمبة الصف 
ل السابق في اكتساب السابع في المفاىيم الجغرافية, وعدم وجود تفاعل بين متغيري المجموعة والتحصي

 ىيم.المفا

 ىدفت ىذهلقد   (Golledge & Marsh & Battersby, 2008)يادراسة جوليدج و مارش وبترسبأما 
ير نظام متعدد الميام , من خالل تطو بين المفاىيم الجغرافية المكانيةالتعرف عمى مدى التوافق إلى الدراسة 

ة الباحثون بأن كل المفاىيم الجغرافي الجغرافية, لقد اقترحده مدى تعقيد المفاىيم الذي يحدوالمستويات, 
والحجم,  المكانية البدائية وىي اليوية, والموقع, ةاألربعمفاىيم ال, وذلك باستثناء تتضمن خصائص مشتركة
ة من خمس مستويات , و لقد جاء ىذا اإلقتراح بعد تقديم سمسمة منظمة مكونوالبعد الزماني المكاني

, كما قد تم وضع اإلطار النظري في سياق تدريس الجغرافيا في المراحل المختمفة, بدءًا المفيوملتصنيف 
ت المتحدة ياوفقًا لنظام الوال 12من مرحمة الروضة إلى غاية السنوات األخيرة من المرحمة الثانوية )الصف 

التي يات المتحدة األمريكية, المدرسي في الوالاألمريكية(, حيث يتركز التفكير لدى الباحثين عمى النظام 
ئج التي توصل إلييا الباحثون , ومن أىم النتابة في المناىج الدراسيةيكون موضوعات الجغرافيا عادة مغي

بيم لممفاىيم يمكن تصميم أنشطة األنطولوجيا التي بإمكانيا أن توفر لمناس بإظيار مدى اكتسا بأنو
يث حو  , واألماكن في معترك الحياة,المعقدة عند التعامل مع الناسو  ة,, والمكانية البسيطالجغرافية المكانية
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, والعديد من األنشطة والميمات المتعمقة بالمفاىيم لعممية في جميع المراحل الدراسيةا يمكن أن تدمج ىذه
 الجغرافية والمكانية, والمكانية البسيطة والمعقدة.

( عامًا 11-10مستوى فيم األطفال من عمر )( إلى معرفة Catling, 2001دراسة كاتمنج )كما ىدفت 
, ثم قام باستطالع آراء طالب أعد الباحث قائمة مفاىيم جغرافية, ولتحقيق ىدف الدراسة لممفاىيم الجغرافية

( مدرسة حكومية في انجمترا 24( من )447الصف السادس مستخدمًا المنيج الوصفي عمى عينة قواميا )
وا %( من الطمبة استطاع85وطنية, ولقد أسفرت نتائج الدراسة عن )رسون منياج الجغرافيا الدممن ي

ًا بين الطمبة في , كما أن ىناك اختالفًا كبير %( لم يستطيعوا ذلك15تعريف بعض المفاىيم الجغرافية, و)
, ومنيم من أعطى المفيوم الجغرافي أعطى المفاىيم بشكل واضح ومتكامل, فمنيم من إيضاح المفاىيم
 مختصر.بشكل وجيز و 

 :التعقيب عمى الدراسات السابقة 3.2.2

من خالل مراجعة األدب التربوي والدراسات السابقة التي تناولت استراتيجية األبعاد السداسية 
(PDEODEاتضح عدم انحصار موضوع الدراس ,)أو بيئة محددة, ة في مادة معينة, أو مرحمة عمرية ,

عربية أو أجنبية عمى العممية التعميمية والتأكيد عمى أىمية بتوضيح أثر ىذة الدراسات سواء اىتمت كما 
تنوعت الدراسات قد , و باعتبارىا استراتيجية بنائية ,(PDEODEاألبعاد السداسية ) تطبيق استرتيجية

اإلسبتانات وبطاقات التحميل, والتنوع في المناىج السابقة في األدوات ما بين المقابالت واالختبارت و 
 ة التجريبية والوصفية, كما أن النتائج كانت مشابية لنتائج ىذة الدراسة.التجريبية وشب

ميا الستراتيجية األبعاد السداسية امن حيث استخد ,(2018أبو مغنم )قد اتفقت ىذة الدراسة مع و 
(PDEODE),  مع اختالفيا بالمادة واكتساب المفاىيم الجغرافية, في تنمية ميارات التفكير الجغرافي

 خر وىو الميل نحو المادة.تابع آغير تواضافة م ,مة العمرية المراد التطبيق عميياوالمرح الدراسية

غير تكم في التحصيل  ,(PDEODEاألبعاد السداسية ) خدمتاست التيالعديد من الدراسات  وجدتكما 
, سميمان)و ,(2016, الكبيسي وعبد العزيز), و(2014)الفالح, و ,(2014, حمادنة)دراسة  :تابع مثل
 .(2015, ىاني)و ,(2015, صالح)(, و2012, السالمات), و(2015
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راسات السابقة ذات اإلختصاص الد الدراسات بأنيا مكممة لما تناولتوالدراسة تميزىا عن باقي  ىذهوتأخذ 
الدراسة , إال أنيا عمى حد عمم الباحثة  بأنيا واكتساب المفاىيم الجغرافيةمية ميارات التفكير الجغرافي في تن
أثر إستخدام األبعاد السداسية ان يباث بت: الذكور واإلنخدت الجنس كمتغير معدل بمستوياتوالتي أ

(PDEODE),  في تنمية ميارات التفكير الجغرافي واكتساب المفاىيم الجغرافية لدى طمبة الصف الحادي
 عشر باختالف طريقة التدريس والجنس والتفاعل بينيما.

(, 2018-2017حسب المنياج الجديد الذي أقر العمل بو ليذا العام الدراسي ) طبقت الدراسةىذة  كما أن
 .األدبي لمفرع الحادي عشرإضافة إلى تطبيقيا عمى طمبة الصف 
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لثالفصل الثا  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

جراءاتيا  طريقة الدراسة وا 

 مقدمة
 ,يا, ومجتمعا الباحثة, متضمنًا منيج الدراسةيتناول ىذا الفصل عرضًا إلجراءات الدراسة التي اتبعتي

, راسة, وطرق التحقق من صدقيا وثباتيا, كما يشمل أدوات الدوالطريقة التي اختيرت عمى أساسيا وعينتيا
 .إضافة إلى المعالجة اإلحصائية المتبعة

منيج الدراسة 1.3  
تجريبي إلستقصاء أثر إستخدام األبعاد السداسية تصميم شبة ب, لباحثة باستخدام المنيج التجريبيقامت ا

(PDEODE), غرافية لدى طمبة الصف الحادي في تنمية ميارات التفكير الجغرافي و اكتساب المفاىيم الج
 لمالئمتو لموضوع الدراسة. وذلك ,عشر

مجتمع الدراسة 2.3  
, (2017/2018لمعام الدراسي ) بة الصف الحادي عشر لمفرع األدبيجميع طمتكون مجتمع الدراسة من 

( طالبًا 2001ىم )سين في المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعميم في بيت لحم والبالغ عددر االد
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و  حصاء والتخطيط في مديرية التربية( شعبة, وذلك وفقًا إلحصائيات قسم اإل91, انتظموا في )وطالبة
 .(1.3الجدول ) , كما يوضحالتعميم في بيت لحم

(: توزيع أفراد مجتمع الدراسة تبعًا لعدد المدارس وعدد الطمبة وعدد الشعب في العام 1.3جدول )
2017/2018الدراسي   

 الجنس عدد المدارس عدد الشعب عدد الطمبة

 ذكور 22 33 724

 إناث 25 41 1081

 المختمطة 17 17 196

 المجموع 64 91 2001

 

عينة الدراسة 3.3  

تم اختيار عينة الدراسة بطريقة قصدية من مدرستي ذكور اسكندر الخوري الثانوية ومدرسة بنات مسقط 
, لعدة أسباب منيا: تعاون الطاقم وقد تم اختيار المدرسين ,الثانوية في مديرية تربية محافظة بيت لحم

عضيما البعض لتسييل الدراسة مع الباحثة, وقرب المدرستين من باإلداري والمعممين واستعدادىم لتطبيق 
 , واحتواء المدرستين عمى شعبتين من طمبة الصف الحادي عشر لمفرع األدبي.حركة الباحثة

وعة تجريبية مسة عشوائيًا كمجر إحدى الشعب من كل مد وتم تعيين شعبتين من كل مدرسة عشوائيًا, بتعيين
والشعبة األخرى كمجموعة ضابطة تتعمم بالطريقة (, PDEODEاد السداسية )تتعمم باستراتيجية األبع

 ,( طالبًا وطالبة كمجموعة تجريبية59( طالبًا وطالبة منيم )114اإلعتيادية, وقد بمغ عدد أفراد العينة )
 ( يبين توزيع أفراد العينة.2.3جدول )ال, و ( طالبًا وطالبة كمجموعة ضابطة55)
 



49 
 

 أفراد عينة الدراسة بموجب المدرسة والجنس:( توزيع 2.3جدول )
 عدد الطمبة نوع المجموعة الجنس اسم المدرسة

ذكور اسكندر الخوري 
 الثانوية

 28 ضابطة ذكور

ذكور اسكندر الخوري 
 الثانوية

 31 تجريبية ذكور

 27 ضابطة إناث بنات مسقط الثانوية

 28 تجريبية إناث بنات مسقط الثانوية

 114  المجموع

 

  :) (PDEODE))دليل المعمم وفق استراتيجية األبعاد السداسيةالمادة التعميمية 4.3

ة )لموحدة السابعة بعنوان أزممن كتاب الجغرافيا ممعمم يوضح كيفية تدريس عدد من الدروسلتم إعداد دليل 
األدبي وفقًا لمصف الحادي عشر لمفرع , , والوحدة الثامنة بعنوان التطور العمراني(الغذاء في العالم

  :قد اتبعت الباحثة الخطوات اآلتية, و (PDEODE) األبعاد السداسية إلستراتيجية

 .( م2017/2018عشر الثانوي لمفرع األدبي لمعام )عمى كتاب الجغرافيا لمصف الحادي اإلطالع  -
 

ثم  , ومنالثامنة بعنوان التطور العمراني والوحدة ,عة بعنوان أزمة الغذاء في العالماختيار الوحدة الساب -
 (.2ممحق رقم )مفاىيم الجغرافية الموجودة بالوحدتين لم قامت الباحثة بتحميل المحتوى

 

 .(PDEODEسات السابقة الخاصة باستراتيجية األبعاد السداسية )إلطالع عمى األدب التربوي والدراا-
 

(, وتضمن PDEODEوالثامنة إلستراتيجية األبعاد السداسية )إعداد دليل المعمم لتدريس الوحدة السابعة  -
الدليل مقدمة ونبذة عامة عن اإلستراتيجية, وعرض مفصل لخطوات استرتيجية األبعاد السداسية 
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(PDEODE),  يس , باإلضافة إلى األىداف العامة المرتبطة بتدر تينتوجييات عامة تتعمق بدروس الوحدو
 ( دقيقة لكل حصة.40, بزمن قدرة )( حصة دراسية14دتين في مدة )الوح, وقد تم تدريس تينالوحد

 

التحقق من صدق المادة التعميمية, بعرضيا عمى مجموعة من المحكمين المختصين بالمناىج, وأساليب  -
, باإلضافة إلى معممي الجغرافيا ويين من وزارة التربية و التعميمالتدريس من أساتذة جامعيين ومشرفيين ترب

يم حول المادة لإلستفادة من خبراتيم ومالحظات (.7ممحق رقم ) الحادي عشر لمفرع األدبي,لمصف 
جراء التعديالت الالزمة لتخرج المادة التعميمية بشكميا النيائيالتعميمية   (.8ممحق رقم )  , وا 

 ومن المالحظات التي سجمت عمى المادة التعميمية من قبل السادة المحكمين وىي:
 إضافة بعص الصور لتماثل مع األسئمة في أوراق العمل.حذف و  -
 عمل فيرس لممادة التعميمية لتوضيح العناوين الرئيسية مع عدد صفحاتيا. -
  إعادة صياغة بعض أسئمة أوراق العمل-

 أدوات الدراسة  5.3
اختبار ميارات : أداتينلتحقيق اليدف من الدراسة ولإلجابة عن األسئمة الرئيسة قامت الباحثة بإعداد 

 التفكير الجغرافي, واختبار اكتساب المفاىيم الجغرافية.

 .: اختبار ميارات التفكير الجغرافي 1.5.3

مجموعة من الدراسات والمراجع ذات العالقة إلعداد قائمة بميارات التفكير الجغرافي بالرجوع لالباحثة  قامت
قد تم رافي التي تيدف إلى تنميتيا و التفكير الجغميارات لالكتابات التربوية إلى تصنيفات متعددة  وقد أشارت

عبد ( و)2016, الحصريو) (2010, القرش( و )2014 ,محمودو  )عياداالروجع لعدد من الدراسات منيا:
وقد تم اعتماد تصنيف  (2012 أحمد,( و)2012 ,عبد الجميل( و)2014خويمة ,( و)2014 الحميد,

, وقد تكون ( ميارة فرعية15ميارات رئيسية و)أربع  تصنيفوفي اعتمد حيث  ,(2016, دراسة )الحصري
يتم اإلجابة  واقتصر عمى نوعية أسئمة اإلختيار من متعدد  و ,(5, ممحق رقم )سؤال (25)ن االختبار م

عنيا بوضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة, حيث توضع عالمة واحدة لإلجابة الصحيحة وعالمة صفر 
, ياصياغة تعميمات اإلختبار ووضعيا في مقدمة اإلختبار مع مراعاة وضوح, وقد تمت خاطئةلإلجابة ال

 (9ممحق رقم ) ومالئمتيا لمستوى الطمبة.
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 ثبات اختبار ميارات التفكير الجغرافي 1.1.5.3
 م طريقة اإلعادةارات التفكير الجغرافي, باستخداقامت الباحثة باستخراج معامل الثبات إلختبار مي

(Test–Retest), حيث تم تطبيق اإلختبار ار قادر عمى تحقيق أغراض الدراسةلمتحقق من أن االختب ,
د تم , وق( طالبة20فعمية, وتكونت من )ومن خارج عينتيا ال الدراسة استطالعية من أفراد مجتمععمى عينة 

( ويعد ىذا 0.89جغرافي ), وبمغ معامل الثبات الختبار ميارات التفكير الإعادة اإلختبار بعد أسبوعين
 المعامل جيدًا ألغراض إجراء الدراسة.

 زمن اإلختبار  2.1.5.3
حسابي لمزمن الذي استغرقو المتوسط القامت الباحثة بحساب زمن اإلجابة عن أسئمة االختبار بحساب 

متوسط زمن طمبة العينة اإلستطالعية في اإلستجابة عمى اختبار ميارات التفكير الجغرافي, حيث بمغ 
 ( دقيقة.40اإلختبار )

 : اختبار اكتساب المفاىيم الجغرافية 2.5.3

والوحدة الثامنة بعنوان  ,عة بعنوان أزمة الغذاء في العالمتحميل المفاىيم الجغرافية لموحدة السابقامت الباحثة ب
, ألجزاء المحتوى العممين النسبية بناء جدول مواصفات لمعرفة األوزا(, و 2التطور العمراني. ممحق رقم )

اإلطالع عمى العديد من ب , ثم قامت الباحثة(4ورقم ) (3ومستويات األىداف المراد قياسيا ممحق رقم )
لإلستفادة منيا في  ,(2017, ةو)الصراير  ,(2012, اإلختبارات المشابية لدراسات سابقة كدراسة )الكحموت

صياغة فقرات اإلختبار, حيث كان اإلختبار الباحثة بكتساب المفاىيم الجغرافية, فقامت بناء اختبار ا
اقتصر عمى نوعية أسئمة اإلختيار من متعدد  وقد.  (10ممحق رقم ), ( فقرة 20النيائية من ) بصورتو

حيث يتم اإلجابة عنيا بوضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة, حيث توضع عالمة واحدة لإلجابة الصحيحة 
مقدمة اإلختبار مع صياغة تعميمات اإلختبار ووضعيا في , وقد تمت إلجابة الخاطئةوعالمة صفر ل
 , ومالئمتيا لمستوى الطمبة.مراعاة وضوحيا
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 كتساب المفاىيم الجغرافيةاصدق إختبار  1.2.5.3
تم التأكد من صدق اختبار إكتساب المفاىيم الجغرافية وذلك من خالل عرضو عمى مجموعة من المحكمين 

, ومشرفي ومعممي الجغرافيا من ذوي الخبرة من مجال المناىج و أساليب التدريسي من ذوي اإلختصاص ف
, وكذلك حققت األىداف التي وضعت من أجميااكتساب المفاىيم الجغرافية أجل التأكد من أن فقرات 

بآراء ومالحظات المحكمين و إجراء لمخصص ليا, واألخذ بعين اإلعتبار مناسبتيا لمستوى الطمبة والوقت ا
( 11( فقرة, ممحق رقم )22) ولتعديالت المناسبة ليخرج اإلختبار بصورتو النيائية حيث أصبحت عدد فقراتا

 .قبل التحكيمكتساب المفاىيم الجغرافية ايبين اختبار 
ومن المالحظات التي سجمت من قبل السادة المحكمين بحذف بعض الفقرات لتماثل فكرتو مع الفقرات 

عاد كتساب المفاىيم ايبين اختبار  (12بعض الفقرات بأسموب أبسط, ممحق رقم )ة صياغة األخرى, وا 
 التحكيم بعدالجغرافية 

 ثبات اختبار إكتساب المفاىيم الجغرافية 2.2.5.3
 , باستخدام طريقة اإلعادةختبار اكتساب المفاىيم الجغرافيةقامت الباحثة باستخراج معامل الثبات إل

(Test-Retest)  حيث تم تطبيق اإلختبار ار قادر عمى تحقيق أغراض الدراسةاالختبلمتحقق من أن ,
, وقد تم إعادة ( طالبة20ومن خارج عينتيا, وتكونت من )من أفراد مجتمعيا ى عينة استطالعية عم
ويعد ىذا المعامل (, 0.92كتساب المفاىيم الجغرافية ), وبمغ معامل الثبات إلختبار إإلختبار بعد أسبوعينا

 ألغراض إجراء الدراسة.جيدًا 

 زمن اإلختبار  3.2.5.3
قامت الباحثة بحساب زمن اإلجابة عن أسئمة االختبار بحساب متوسط حسابي لمزمن الذي استغرقو طمبة 
العينة اإلستطالعية في اإلستجابة عمى اختبار إكتساب المفاىيم الجغرافية, حيث بمغ متوسط زمن اإلختبار 

 ( دقيقة.40)

 

 .  كتساب المفاىيم الجغرافيةامالت الصعوبة والتمييز الختبار امع  4.2.5.3
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 تحديد معامل الصعوبة: -

طبيقو عمى , وذلك بعد ترافيةقامت الباحثة بحساب معامل الصعوبة لفقرات اختبار إكتساب المفاىيم الجغ
لكل فقرة من فقرات قد استخدمت الباحثة المعادلة التالية لحساب معامل الصعوبة العينة اإلستطالعية, و 

 اإلختبار .

معامل الصعوبة = 
       عدد الذين أجابوا إجابة خاطئة        

عدد الذين حاولوا   اإلجابة
 × 100% 

 

وىي قيم (, 0.91-0.22اىيم  الجغرافية بين )وقد تراوحت معامالت الصعوبة لفقرات اختبار اكتساب المف
أن  بوجوب ,(2004حيث يرى النبيان ) ,البحوث التربويةمتفقة مع معيار الصعوبة المقبول ألغراض 

حتى تكون متفقة مع معامالت  ,(0.90-0.10تتراوح معامالت الصعوبة لفقرات اإلختبار ما بين )
 .(6ممحق رقم ) ,الصعوبة المقبولة تربوياً 

 تحديد معامل التمييز :-

 اآلتية:تم حساب معامل التمييز لفقرات اإلختبار باستخام المعادلة 

معامل التمييز = 
عدد اإلجابات الصحيحة لممجموعة العميا عدد اإلجابات الصحيحة لممجموعة الدنيا

مجموعتينال عدد الطالب في إحدى 
 × 100% 

وىي قيم  ,(0.88-0.41تراوحت معامالت التمييز لفقرات اختبار اكتساب المفاىيم الجغرافية بين ) دوق
األدنى المقبول لمعامل  أن الحد ,(2004حيث يرى النبيان ) لتربوية,امقبول تربويًا ألغراض البحوث 

 (.0.25)التمييز 

 

 إجرءات تطبيق الدراسة  6.3
 ي تنفيذ دراستيا الخطوات اآلتية:اتبعت الباحثة ف
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بية والتعميم/ لمديرية التر  موجو كمية العموم التربوية عمادة منالحصول عمى كتاب تسييل ميمة تم  -
)ميارات التفكير الجغرافي, اكتساب المفاىيم الرام, لتسييل ميمة إجراء اختبار -ضواحي القدس

 ((13العينة اإلستطالعية. ممحق  رقم  عمى ,الجغرافية(
الحصول عمى كتاب تسييل ميمة من عمادة الدراسات العميا الموجو لمديرية التربية والتعميم في تم  -

 (14قم )الدراسة في المدارس. ممحق ر بيت لحم لتطبيق 

مة الموجة عمى كتاب تسييل ميلمجصول الرام  –ضواحي القدس  /جة إلى مديرية التربية والتعميم التو  -

 (15لمعينة اإلستطالعية.ممحق رقم) ختبارينلتقديم اإل إلى مدرسة بنات أبوديس

مدرسة عمى كتاب تسييل ميمة الموجة إلى لمحصول بيت لحم  /جة إلى مديرية التربية والتعميم التو  -

لى مدرسة بنات مسقط الثانوية لتسييل ميمة تطبيق الدراسة . ممحق  ذكور اسكندر الخوري الثانوية وا 

 (.16رقم)

, والوحدة الثامنة بعنوان العالم اختيار المادة الدراسية وىي) الوحدة السابعة بعنوان أزمة الغذاء في -

دبي في الفصل الدراسي الثانوي لمفرع األمن كتاب الجغرافيا لمصف الحادي عشر , التطور العمراني(

 .2017/2018الثاني 

, والوحدة الثامنة بعنوان التطور عة بعنوان أزمة الغذاء في العالمتحميل  المفاىيم لموحدتين الوحدة الساب -

 العمراني.

 ,(PDEODEإعداد دليل المعمم لموحدتين السابعة والثامنة وفق استراتيجية األبعاد السداسية ) -

 (.1والتحقق من صدقو بعرضو عمى مجموعة من المحكمين ذوي الخبرة ممحق رقم )

 عمل جدول المواصفات مع بيان نسبة األوزان النسبية ليم. -
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عداد أدوات الدراسة والمتمثمة في )اختبار ميارات التفكير الجغرافي, اختبار اكتساب المفاىيم إ -

 وعة من المحكمين و إجراء التعديالت الالزمة الجغرافية(, والتحقق من صدقيا بعرضيا عمى مجم

تطبيق األدوات عمى عينة إستطالعية من مجتمع الدراسة, ومن خارج عينة الدراسة ومن ثم تم  إعادة  -

, والتحقق من سالمة الفقرات ووضوحيا وتدوين تحقق من ثبات اإلختبارينتوزيعيا بعد أسبوعين؛  لم

اختبار اكتساب المفاىيم صعوبة والسيولة التمييز لفقرات ال تاستفسارات الطمبة, وحساب معامال

, وتحديد الزمن الالزم لإلختبارين )من خالل متوسط الوقت الذي استغرقة أول طالب أنيى الجغرافية

 اإلختبار والوقت الذي استغرقة أخر طالب(.

لمتعاون مع الباحثة,  اختيار المدارس التي تم تطبيق الدراسة فييا, واإلجتماع مع المدير والمعمميين -

من أجل تطبيق الدراسة وتعيين الشعب التجريبية والضابطة فييا, وتوزيع المادة الدراسية عمى 

لإلسترشاد بيا  ,(PDEODE)دام استراتيجية األبعاد السداسية المعممين بعد صياغتيا وتعريفيا باستخ

 واإلستفادة منيا وشرحيا لمطمبة في المجموعة التجريبية.

لدراسة من خالل سمسمة من المقاءات معيم, تم من خالليا مناقشة االمعممين عمى تطبيق  تدريب -

 الدليل والخطوات الالزم اتباعيا في التدريس.

عمى العينتين الضابطة والتجريبية  ,)التفكير الجغرافي, واكتساب المفاىيم الجغرافية(تطبيق اإلختبارين  -

 البدء بتطبيق الدراسة. , قبلفي كال المدرستين الذكور واإلناث

 ,عمى المجموعة التجريبية( (PDEODEتطبيق التجربة )التدريس وفق استراتيجية األبعاد السداسية ) -

من كتاب الجغرافيا لمصف الحادي عشر لمفرع األدبي, بينما درست المجموعة  لموحدة السابعة والثامنة

 ( حصة دراسية.14الضابطة بالطريقة اإلعتيادية, بفترة )
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عمى العينتين الضابطة والتجريبية  ,تطبيق اإلختبارين )التفكير الجغرافي, واكتساب المفاىيم الجغرافية( -

 , بعد انتياء تطبيق الدراسة.في كال المدرستين الذكور واإلناث

 جمع اإلختبارات ورصد النتائج , والقيام بالمعالجة اإلحصائية المناسبة الستخراج النتائج وتفسيرىا. -

 وتفسيرىا ووضع التوصيات والمقترحات. وتحميميا نتائج ومناقشتياعرض ال -

 متغيرات الدراسة 7.3

 المتغير المستقل: 1.7.3

 .(, والطريقة اإلعتيادية(PDEODE: )استراتيجية األبعاد السداسية )طريقة التدريس وىي بمستويين

 المتغيرات التابعة: 2.7.3

 .المفاىيم الجغرافية( ميارات التفكير الجغرافي, و اكتسابتشمل )

 المتغير المعدل: 3.7.3

 , واإلناث(.لجنس ولو مستويان: )الذكورا

 تصميم الدراسة 8.3

تشمل العينة الكمية لمدراسة عمى أربع مجموعات تجريبية وضابطة ويمكن التعبير عن تصميم البحث كما 

 يأتي:

     EG :         ×         

CG :                       
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EGالمجموعة التجريبية : 
CG المجموعة الضابطة : 

 : اختبار التفكير الجغرافي القبمي    
 اختبار التفكير الجغرافي البعدي :    
 م الجغرافية القبمياختبار اكتساب المفاىي     

 اختبار اكتساب المفاىيم الجغرافية البعدي     :
 )(PDEODEالسداسية ): المعالجات التجريبية )استراتيجية األبعاد  ×
 

 المعالجات اإلحصائية: 9.3
ومعامل اإلرتباط بيرسون, وقد تم  ,(SPSSتم استخدام برنامج الرزم اإلحصائية لمعموم اإلجتماعية )

, والمجموعة ارية لعالمات المجموعة التجريبيةاستخراج المتوسطات الحسابية, واإلنحرافات المعي
, كما تم استخدام التفكير الجغرافي, اكتساب المفاىيم الجغرافية(تبارين )ميارات الضابطة عمى االخ

أسئمة ة عمى أدوات الدراسة, واإلجابة عن ت أداء الطمبلمقارنة متوسطا ,(ANCOVA)ل التغايرتحمي
, والجنس, طمبة في اإلختبارين حسب المجموعة, ولمعرفة داللة الفروق في متوسطات أداء الالدراسة

 .  والتفاعل بينيما
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 النتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال األول.   1.4
 

 النتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال الثاني.    2.4
 

 ممخص نتائج الدراسة.   3.4
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 الرابع الفصل

 

 عرض نتائج الدراسة:
 ســتخداماأثــر يتنــاول ىــذا الفصــل عرضــًا لمنتــائج التــي توصــمت إلييــا الدراســة, التــي ىــدفت إلــى استقصــاء 

كتساب في تنمية ميارات التفكير الجغرافي (PDEODE) السداسية األبعاداستراتيجية   الجغرافية المفاىيم وا 
بـاختالف الجـنس وطريقـة ختمـف ي ىـذا األثـرمـا إذا كـان  وكـذلك معرفـة ,الحـادي عشـر الصـف طمبـة لـدى

 التدريس والتفاعل بينيما.

 وفيما يأتي عرضا لمنتائج في ىذا الفصل تبعًا لممتغيرات التابعة كما يمي:

 .النتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال األول 1.1

في تنمية ميارات التفكير  (PDEODE) السداسية األبعاد استراتيجية إستخدام أثرما السؤال األول: 
؟ وىل يختمف ىذا األثر باختالف طريقة التدريس، والجنس، الحادي عشر الصف طمبة لدى الجغرافي

 والتفاعل بينيما ؟ 

نحرافـات المعياريـة عمـى اختبـار ولإلجابة عن السؤال األول قامت الباحثة بحساب المتوسـطات الحسـابية واإل
 .تنمية ميارات التفكير الجغرافي
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ولحســاب المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة, تــم اعتمــاد عالمــات الطمبــة فــي العينتــين الضــابطة 
وذلــك بحســب الجــنس وطريقــة التــدريس, كمــا فــي  تنميــة ميــارات التفكيــر الجغرافــيوالتجريبيــة عمــى اختبــار 

 :(1.4) الجدول

 إستخدامرية لعالمات الطمبة في اختبار (: األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيا1.4جدول )
 ، حسب طريقة التدريس في االختبارين القبمي والبعدي. (PDEODE) السداسية األبعاداستراتيجية 

 الدرجات البعدية الدرجات القبمية 

طريقة 
المتوسط  الجنس التدريس

 الحسابي
االنحراف 
المتوسط  العدد المعياري

 الحسابي
االنحراف 
 العدد المعياري

المجموعة 
 الضابطة

 28 2.89 12.14 28 2.27 10.89 ذكر

 27 2.97 13.48 27 2.20 11.30 نثىأ

لمجموعا  11.09 2.22 55 12.80 2.98 55 

المجموعة 
 التجريبية

 31 1.40 17.97 31 2.56 10.35 ذكر

 28 92. 18.89 28 2.30 10.61 نثىأ

لمجموعا  10.47 2.42 59 18.41 1.27 59 

 المجموع

 59 3.68 15.20 59 2.42 10.61 ذكر

 55 3.48 16.24 55 2.26 10.95 نثىأ

 114 3.60 15.70 114 2.34 10.77 المجموع

 

( أن ىنـاك فروقـًا ظاىرية في المتوسطـات الحسابية لعالمات الطمبة في اختبار 1.4يتضح لنا من الجـدول )
 ة اإلعتيادية والطريقة التجريبية.بين الطريق تنمية ميارات التفكير الجغرافي

ولمعرفة ما إذا كانت الفروق الظاىرية في المتوسطات الحسابية لعالمات الطمبة ذات داللة إحصائية عند  
 (:2.4)(, وكانت النتائج كما في الجدول ANCOVA(, تم استخدام تحميل التغاير )≤0.05المستوى )
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ميارات التفكير ( لعالمات الطمبة في اختبار ANCOVA)اختبار تحميل التغاير(:نتائج 2.4جدول )
 حسب طريقة التدريس والجنس والتفاعل بينيا. الجغرافي

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى 
الداللة 
 اإلحصائية

 0.31 1.01 4.96 1 4.963 االختبار القبمي
 *0.0001 184.61 899.09 1 899.096 طريقة التدريس

 *0.009 7.05 34.35 1 34.355 الجنس
الجنس× طريقة التدريس   1.136 1 1.13 0.23 0.63 
 4.87 109 530.853 الخطأ

  
 113 1467.860 المجموع المعدل

   
 (≤0.05* دالة عند المستوى )

 النتائج المتعمقة بطريقة التدريس:

( أن قيمة )ف( المحسوبة لمفرق بين متوسطي درجات طمبة المجموعتين 2. 4يتضح لنا من الجــدول رقم )
 األبعاد استراتيجية ستخداما( والتجريبية )التي درست بطريقة اإلعتياديةالضابطة )التي درست بالطريقة 

( وأن 184.61بحسب طريقة التدريس ىي ) ميارات التفكير الجغرافي في اختبار)PDEODE)) ة)السداسي
(, مما يدل أن ىناك فروقًا ≤0.05(, وىي أقل من مستوى الداللة)10.000الداللة اإلحصائية )قيمة 

ذات داللة إحصائية بين عالمات طمبة المجموعة الضابطة مقارنة مع عالمات طمبة المجموعة التجريبية, 
( ≤0.05مستوى الداللة)األمر الذي يقودنا إلى االستنتاج أن ىناك أثرًا كبيرًا ذا داللة إحصائية عند 

 الصف طمبة لدى في تنمية ميارات التفكير الجغرافي (PDEODE) السداسية األبعاداستراتيجية الستخدام 
 يعزى لطريقة التدريس. الحادي عشر
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ولمعرفة مصدر الفروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية, تم حساب المتوسطات الحسابية المعدلة 
 التالي: (3.4), كما في الجدولتنمية ميارات التفكير الجغرافيالبعدية لمتغير واألخطاء المعيارية 

 نمية ميارات التفكيرتالمتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية البعدية في (: 3. 4جدول )
 حسب طريقة التدريس. الجغرافي

 الطريقة
المتوسط الحسابي 

 المعدل
 الخطأ المعياري

 الضابطة
12.783a 0.299 

 المجموعة التجريبية
18.457a 0.289 

( أن المتوسط المعدل لممجموعة الضابطة التي درست بالطريقة 3. 4يتبين لنا من الجدول السابق رقم )
 األبعاد إستخداموىو أقل من متوسط المجموعة التجريبية )التي درست بطريقة  ,(12.78ىو ) اإلعتيادية
كانت لصالح  (, مما يدل عمى أن الفروق بين المجموعتين18.45بمغ )الذي (PDEODE) السداسية

 المجموعة التجريبية.

 النتائج المتعمقة بمتغير الجنس:

(, يتضح أن قيمة )ف( المحسوبة لمفرق بين متوسطي عالمات طمبة المجموعتين 2. 4من الجدول )
 السداسية األبعاد إستخدام( والتجريبية )التي درست بطريقة عتياديةالضابطة )التي درست بالطريقة اإل

(PDEODE)) وأن قيمة  ,(7.054بحسب متغير الجنس ىي ) ميارات التفكير الجغرافي في اختبار
(. مما يشـير إلى وجود فروق ذات ≤0.05(, وىي أقل من مستوى الداللة )0.009الداللة اإلحصائية )
في تنمية ميارات التفكير , (PDEODE) السداسية األبعاد استراتيجية استخدامأثر داللة إحصائية في 

 يعزى لمتغير الجنس. الحادي عشر الصف طمبة لدى الجغرافي

تنمية ولمعرفة مصدر الفروق تم حساب المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية البعدية لمتغير 
 التالي:( 4.4)حسب متغير الجنس, كما في الجدول  ميارات التفكير الجغرافي
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تنمية ميارات التفكير (: المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية البعدية في 4. 4جدول )
 حسب متغير الجنس. الجغرافي

 الجنس
المتوسط الحسابي 

 المعدل
 الخطأ المعياري

 ذكر
15.069a 0.288 

 أنثى
16.171a 0.298 

وىو أكبر من متوسط , (16.17( أن المتوسط المعدل لإلناث ىو )4. 4لنا من الجدول السابق رقم ) يتبين
مما يدل عمى (عالمة, 20حيث أعمى عالمة الختبار التفكير الجغرافي ىي )(, 15.06الذكور الذي بمغ  )

 أن الفروق كانت لصالح اإلناث.

 والجنسعمقة بالتفاعل بين طريقة التدريس النتائج الم

(أن قيمة )ف( المحسوبة لمفرق بين متوسطي عالمات طمبة المجموعتين 2. 4يتضح  من الجدول )
 السداسية األبعاد( والتجريبية )التي درست بطريقة استخدام اإلعتياديةالضابطة )التي درست بالطريقة 

(PDEODE)بحسب التفاعل بين طريقة التدريس والجنس ىي  ميارات التفكير الجغرافي ( في اختبار
(. مما يشـير ≤0.05(, وىي أكبر من مستوى الداللة )0.630( وأن قيمة الداللة اإلحصائية )0.233)

في ,  (PDEODE)السداسية األبعاداستراتيجية استخدام أثر إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في 
 اعل بين طريقة التدريس والجنس.  يعزى لمتف الحادي عشر الصف طمبة ىلد تنمية ميارات التفكير الجغرافي

 .. النتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال الثاني2.4

 لدى في إكتساب المفاىيم الجغرافية ( PDEODE) السداسية األبعاد إستخدام أثرما : ثانيالسؤال ال
 ؟ وىل يختمف ىذا األثر باختالف طريقة التدريس، والجنس، والتفاعل بينيما ؟ الحادي عشر الصف طمبة
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نحرافات المعيارية عمى اختبار قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واإل ثانيولإلجابة عن السؤال ال
 .إكتساب المفاىيم الجغرافية

ولحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية, تم اعتماد عالمات الطمبة في العينتين الضابطة 
 التدريس, كما في الجدول  وذلك بحسب الجنس وطريقة كتساب المفاىيم الجغرافيةاوالتجريبية عمى اختبار 

 :التالي( 5.4)

معيارية لعالمات الطمبة في العينتين (: األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات ال5.4جدول )
 (PDEODEالسداسية ) األبعاد استراتيجية ستخداماالضابطة والتجريبية في اختبار 

 
 اىذسجاث اىبعذٝت اىذسجاث اىقبيٞت

طشٝقت 

 اىخذسٝظ
 اىجْظ

اىَخ٘عظ 

 اىحغابٜ

االّحشاف 

 اىَعٞاسٛ
 اىعذد

اىَخ٘عظ 

 اىحغابٜ

االّحشاف 

 اىَعٞاسٛ
 اىعذد

اىَجَ٘عت 

 اىضابطتا

 28 3.13 12.79 28 2.36 10.50 ذكر

 27 2.49 13.78 27 2.26 11.74 أنثى

 55 2.84 13.27 55 2.37 11.11 المجموع

اىَجَ٘عت 

 اىخجشٝبٞت

 31 2.22 18.77 31 1.58 11.65 ذكر

 28 1.64 19.89 28 2.44 11.04 أنثى

 59 1.97 19.31 59 2.04 11.36 المجموع

 اىَجَ٘ع

 59 3.99 15.93 59 2.06 11.10 ذكر

 55 3.72 16.89 55 2.36 11.38 أنثى

 114 3.81 16.39 114 2.31 11.24 المجموع

 

( أن ىنـاك فروقـًا ظاىرية في المتوسطـات الحسابية لعالمات الطمبة في اختبار 5.4يتضح لنا من الجـدول )
 السداسية ستخدام استراتيجية األبعادامن جية و  اإلعتياديةبين الطريقتين ) كتساب المفاىيم الجغرافيةا

(PDEODE) .)من جية أخرى 
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ولمعرفة ما إذا كانت الفروق الظاىرية في المتوسطات الحسابية لعالمات الطمبة ذات داللة إحصائية عند  
 (6.4)(, وكانت النتائج كما في الجدولANCOVA) (, تم استخدام تحميل التغاير≤0.05المستوى )

 التالي:

كتساب المفاىيم ا( لعالمات الطمبة في اختبار ANCOVA)(:نتائج اختبار تحميل التغاير6.4جدول )
 حسب طريقة التدريس والجنس والتفاعل بينيا. الجغرافية

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى 
الداللة 
 اإلحصائية

 0.799 0.065 0.375 1 0.375 االختبار القبمي
 *0.0001 180.243 1040.293 1 1040.293 طريقة التدريس

 *0.020 5.544 31.995 1 31.995 الجنس
الجنس× طريقة التدريس   0.040 1 0.040 0.007 0.934 
 5.772 109 629.104 الخطأ

  
 113 1697.237 المجموع المعدل

   
 (≤0.05* دالة عند المستوى )

 النتائج المتعمقة بطريقة التدريس:

( أن قيمة )ف( المحسوبة لمفرق بين متوسطي درجات طمبة المجموعتين 6. 4رقم )يتضح لنا من الجــدول 
 السداسية األبعاد إستخدام( والتجريبية )التي درست بطريقة اإلعتياديةالضابطة )التي درست بالطريقة 

(PDEODE) وأن قيمة  ,(180.243بحسب طريقة التدريس ىي ) إكتساب المفاىيم الجغرافية( في اختبار
(, مما يدل أن ىناك فروقًا ذات ≤0.05(, وىي أقل من مستوى الداللة)0.0001الداللة اإلحصائية )

داللة إحصائية بين عالمات طمبة المجموعة الضابطة مقارنة مع عالمات طمبة المجموعة التجريبية, األمر 
( الستخدام ≤0.05) إحصائية عند مستوى الداللةالذي يقودنا إلى االستنتاج أن ىناك أثرًا كبيرًا ذا داللة 
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يعزى  الحادي عشر الصف طمبة لدى كتساب المفاىيم الجغرافيةافي  ,(PDEODE) السداسية األبعاد
 لطريقة التدريس.

ولمعرفة مصدر الفروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية, تم حساب المتوسطات الحسابية المعدلة 
 التالي: (7.4ل ), كما في الجدو كتساب المفاىيم الجغرافيةاواألخطاء المعيارية البعدية لمتغير 

المفاىيم كتساب ا(: المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية البعدية في 7. 4جدول )
 حسب طريقة التدريس. الجغرافية

 الطريقة
المتوسط الحسابي 

 المعدل
 الخطأ المعياري

 الضابطة
13.279a 0.324 

 المجموعة التجريبية
19.336a 0.313 

بطة التي درست بالطريقة أن المتوسط المعدل لممجموعة الضا ,(4.7يتبين لنا من الجدول السابق رقم )
 األبعاد ستخداماوىو أقل من متوسط المجموعة التجريبية )التي درست بطريقة  ,(13.27ىو ) عتياديةاإل

(, مما يدل عمى أن الفروق بين المجموعتين كانت لصالح 19.33) ( الذي بمغ( PDEODE) السداسية
 المجموعة التجريبية.

 النتائج المتعمقة بمتغير الجنس:
المحسوبة لمفرق بين متوسطي عالمات طمبة المجموعتين (, يتضح أن قيمة )ف( 4.6من الجدول )

 السداسية األبعاد إستخدام( والتجريبية )التي درست بطريقة عتياديةالضابطة )التي درست بالطريقة اإل
(PDEODE) وأن قيمة  ,(5.540بحسب متغير الجنس ىي ) كتساب المفاىيم الجغرافيةا( في اختبار

(. مما يشـير إلى وجود فروق ذات ≤0.05وىي أقل من مستوى الداللة )(, 0.020الداللة اإلحصائية )
 طمبة لدى كتساب المفاىيم الجغرافيةافي  ( PDEODE) السداسية األبعاداستخدام أثر داللة إحصائية في 

 يعزى لمتغير الجنس. الحادي عشر الصف



67 
 

كتساب اولمعرفة مصدر الفروق تم حساب المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية البعدية لمتغير 
 التالي:(8.4)حسب متغير الجنس, كما في الجدول  المفاىيم الجغرافية

كتساب المفاىيم ا(: المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية البعدية في 8. 4جدول )
 حسب متغير الجنس. الجغرافية

 الجنس
المتوسط الحسابي 

 المعدل
 الخطأ المعياري

 ذكر
15.776a 0.314 

 أنثى
16.839a 0.324 

وىو أكبر من متوسط  ,(16.83( أن المتوسط المعدل لإلناث ىو )8. 4يتبين لنا من الجدول السابق رقم )
مما (عالمة, 22حيث أعمى عالمة الختبار اكتساب المفاىيم الجغرافية ىي )(, 15.77الذكور الذي بمغ  )

 يدل عمى أن الفروق كانت لصالح اإلناث.

 النتائج المتعمقة بالتفاعل بين طريقة التدريس والجنس

أن قيمة )ف( المحسوبة لمفرق بين متوسطي عالمات طمبة المجموعتين  (4.6يتضح  من الجدول )
 السداسية األبعاد( والتجريبية )التي درست بطريقة استخدام عتياديةبالطريقة اإل طة )التي درستالضاب

(PDEODE) بحسب التفاعل بين طريقة التدريس والجنس ىي  كتساب المفاىيم الجغرافيةا( في اختبار
(. مما يشـير ≤0.05(, وىي أكبر من مستوى الداللة )0.934وأن قيمة الداللة اإلحصائية ) ,(0.007)

في   (PDEODE) السداسية األبعاداستراتيجية استخدام أثر إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في 
 يعزى لمتفاعل بين طريقة التدريس والجنس.   الحادي عشر الصف طمبة لدى كتساب المفاىيم الجغرافيةا
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 :. ممخص نتائج الدراسة3.4

في تنمية  , (PDEODE)ةالسداسي األبعادوجود فروق دالة إحصائيًا في مدى فاعمية استخدام  .1
يعزى لطريقة التدريس ولصالح المجموعة  الحادي عشر الصف طمبة لدى ميارات التفكير الجغرافي

 التجريبية.
 

في تنمية  , (PDEODE)يةالسداس األبعادوجود فروق دالة إحصائيًا في مدى فاعمية استخدام  .2
 تعزى لمتغير الجنس, ولصالح اإلناث. الحادي عشر الصف طمبة لدى ميارات التفكير الجغرافي

 
في تنمية ,  (PDEODE)السداسية األبعادعدم وجود فروق دالة إحصائيًا في مدى فاعمية استخدام  .3

يعزى لمتفاعل بين كل من متغيرات طريقة  الحادي عشر الصف طمبة لدى ميارات التفكير الجغرافي
 التدريس والجنس .

في إكتساب ,  (PDEODE)ةالسداسي األبعادستخدام اوجود فروق دالة إحصائيًا في مدى فاعمية  .4
يعزى لطريقة التدريس ولصالح المجموعة  الحادي عشر الصف طمبة لدى المفاىيم الجغرافية

 .التجريبية
 

في إكتساب ,  (PDEODE)السداسية األبعادستخدام اوجود فروق دالة إحصائيًا في مدى فاعمية  .5
 , ولصالح اإلناث.تعزى لمتغير الجنس الحادي عشر الصف طمبة لدى المفاىيم الجغرافية

 
في  , (PDEODE)السداسية األبعادستخدام اعدم وجود فروق دالة إحصائيًا في مدى فاعمية  .6

يعزى لمتفاعل بين كل من متغيرات طريقة  الحادي عشر الصف طمبة لدى المفاىيم الجغرافيةإكتساب 
 .التدريس والجنس
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

 

النتائج المتعمقة بالسؤال األولمناقشة  1.5   

النتائج المتعمقة بالسؤال الثانيمناقشة  2.5  
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 اىفصو اىخاٍظ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

تمناقشة النتائج والتوصيا  

 مقدمة
اقشة النتائج التي  تم التوصل إلييا بعد تطبيق الدراسة, باإلضافة إلى توصيات نيتناول ىذا الفصل م
 الدراسة ومقترحاتيا

.مناقشة النتائج 1.5  

النتائج المتعمقة بالسؤال األول 1.1.5  

ميارات التفكير ( في تنمية PDEODEاألبعاد السداسية )استراتيجية السؤال األول :ما أثر إستخدام 
الجغرافي لدى طمبة الصف الحادي عشر وىل يختمف ىذا األثر باختالف طريقة التدريس والجنس والتفاعل 

 بينيما؟
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الدراسة أن ىناك فروقًا ذات داللة إحصائية بين عالمات طمبة المجموعة الضابطة مقارنة مع  أظيرت
عالمات طمبة المجموعة التجريبية, األمر الذي يقودنا إلى االستنتاج أن ىناك أثرًا كبيرًا ذا داللة إحصائية 

تنمية ميارات التفكير في ,  (PDEODE)ةالسداسي األبعاد( الستخدام ≤0.05) عند مستوى الداللة
 . يعزى لطريقة التدريس ولصالح المجموعة التجريبية الحادي عشر الصف طمبة لدى الجغرافي

جعل المتعمم  محور ت ائية نىي استراتيجية ب, (PDEODEيعود ذلك ألن استرتيجية األبعاد السداسية )قد 
يجابيًا وباحثًا مما ة وبوجود تفاعل بين الطمبة ضمن مجموعات أساسي في العممية التعميمي جعمو فاعاًل وا 

الطمبة والسماح ليم أن مشاركة  ىإضافة إلعن المعمومات بتشجيعو عمى تعمم المحتوى بحماس وفاعمية, 
 ., ساعدىم عمى فيم ما تعمموهسابقة وتوليدىا في معمومات جديدةبطرح األسئمة وتذكيرىم بالمعمومات ال

المختمفة ساعدت عمى تنمية المفاىيم الجغرافية لدى الطمبة ففي ىذة اإلستراتيجية بخطواتيا أن  ىإضافة إل
ما بة ىذا مموىي التنبؤ لموصول إلى حل تعاوني حول الظاىرة وتبادل نتائجيم ومناقشة الطاألولى الخطوة 

  ياباستتنتاج الظواىر الجغرافية وتنبؤىم بمستقبم وساعدىمميارة اإلستنتاج والتنبؤ نمى لديم 

مناقشة الطمبة في مجموعات ومشاركة أفكارىم مع بعضيم البعض ىذا ما جعل وىي انية ثوعند الخطوة ال
بمحاولة الوصول إلى المعمومات وتحديد بعض األمور المتعمقة المعمومات الجغرافية  ءعندىم ميارة استقصا

موصول إلى حل مالحظة لوال والرابعة وىي التفسير الثالثةو الطمبة, أما الخطوة بالموضوع الذي يبحث في
من خالل ف, تعاوني حول الظاىرة وتبادل نتائج مع المجموعات األخرى وعمل التجارب ومالحظة التغييرات

 ميارةيكتسبوا ما جعميم م ,حوليما ىاتان الخطوتان والوصول إلى حمول ومالحظات واستنتاجاتتفسير 
وعقد المقارنات بين الظواىر الجغرافية من ظاىر وتحديدىا متحميل المعمومات الجغرافية وذلك بوصفيم لم

 ل مناقشتيم مع المجموعات األخرى وتجاربيم ومالحظاتيم.خال

طالب بحل األخيرة بمواجية الطمبة كل المناقشات من خالل المالحظات والتنبؤات وبدء الوفي الخطوة 
يم  اكتسب ميارة التفكير الجغرافي بتنظ جودة عنده, فبوصولو إلى ىذة المرحمة يكون قدالتناقضات المو 

 تصنيفيا وتوزيعيا وتقييميا وتسجيميا.وترتيب المعمومات الجغرافية و 
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لصالح  الجغرافية المياراتتنمية , PDEODEوبالتالي أظيرت طريقة تدريس استراتيجية األبعاد السداسية )
(, 2014, دراسة الفالحمثل )السابقة  اتوىذا ما جعميا تتفق مع نتائج الدراس ,ةالمجموعة التجريبي

, (2015, محمود)(, و2011و, ط)(, و2016, الحصري) (, و2014, سمراأل)(, و2014, حمادنة )و
 (.2012 ,أحمد)و  (2010, القرش)و ,(2014 ,عياد ومحمود)(, و 2016, سالمات)و

عمى التمقين بإعطائو  محور العممية التعميمية و إعتمادهبوجود المدرس  اإلعتياديةوذلك بعكس الطريقة 
 لمطالب دورًا سمبيا بأن يتمقى المعمومة جاىزة من المعمم وعدم قيامة بأي نشاط داخل الحصة الدراسية.

استراتيجية استخدام أثر أظيرت النتائج المتعمقة بمتغير الجنس وجود فروق ذات داللة إحصائية في كما 
 الحادي عشر الصف طمبة لدى في تنمية ميارات التفكير الجغرافي , (PDEODE) السداسية األبعاد

ويمكن تفسير ىذة النتيجة عمى أن اإلناث ليم القدرة , , وكانت الفروق لصالح اإلناثيعزى لمتغير الجنس
اسية داستراتيجية األبعاد السبشكل أدق من الذكور, عند تطبيقيم المالحظة وبالتالي تفسيرىم يكون عمى 

رات التفكير الجغرافي بكيفية تحميميم لممعمومات الجغرافية وكيفية امالحظاتيم وتفسيراتيم عمى ميمما عكس 
 تنظيميا وترتبيبيا.

التفاعل بين الطريقة والجنس فقد أشارت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في  أما بخصوص
 طمبة لدى في تنمية ميارات التفكير الجغرافي,  (PDEODE)ةالسداسي األبعاد استراتيجية أثر استخدام

 .يعزى لمتفاعل بين طريقة التدريس والجنس الحادي عشر الصف

أن طريقة التدريس المستخدمة ىي استراتيجية بنائية قائمة عمى أن المتعمم ىو بالنتيجة  يمكن تفسير ىذه
وبوجود الطالب أن يتحمل مسؤولية التعمم والتشجيع عمى العمل الجماعي والتفاعل محور العممية التعميمية 

صبح لدى الطمبة عدم الممل بكونيم ليم فاعمية ودور لألفكار مع اآلخرين, وبالتالي ي بالحوار والمناقشة
فيم عند ن ويحددون أدوارىم ومواقحاورو تن الطمبة ىم الذين يغض النظر عن الجنس أو الطريقة, فإفعال ب

 وضعيم في المجموعات وعند مالحظاتيم ومناقشاتيم.
( عمى تشجيع الطالبة عمى التفكير في PDEODEويمكن تفسير ذلك بوجود استراتيجية األبعاد السداسية )

موضوعات الوحدة وزيادة تركيزه وعدم شعورىم بالممل وسيولة استيعاب المفاىيم والمعمومات الجغرافية 
 التعمم ذا معنى ومالحظة وتأمل الظواىر الجغرافية.المجردة وجعل 
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وضع الطمبة في مجموعات عمى القيام بتحميل المعمومات الجغرافية وكذلك إدراك العالقات بين  ساعدكما 
المفاىيم وتنظيم أفكارىم  نتيجًة لتنمية ميارات تنظيم وترتيب المعمومات الجغرافية لديو, كما أن عند وصول 

مة وحل المشكمة التي أماميم عممت عمى زيادة التركيز واإلنتباه لمطمبو مما ساعدىم عمى الطمبة لممعمو 
 تنمية ميارة استنتاج المعمومات الجغرافية.

 مناقشة  النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني 2.1.5

الجغرافية كتساب المفاىيم ا( في PDEODEاألبعاد السداسية ) استراتيجية السؤال الثاني: ما أثر إستخدام
 لدى طمبة الصف الحادي عشر وىل يختمف ىذا األثر بإختالف طريقة التدريس والجنس والتفاعل بينيما؟

أظيرت الدراسة أن ىناك فروقًا ذات داللة إحصائية بين عالمات طمبة المجموعة الضابطة مقارنة مع 
أن ىناك أثرًا كبيرًا ذا داللة إحصائية عالمات طمبة المجموعة التجريبية, األمر الذي يقودنا إلى االستنتاج 

في اكتساب المفاىيم  (PDEODE) السداسية األبعاد استراتيجية ( الستخدام0.05≥عند مستوى الداللة)
 يعزى لطريقة التدريس ولصالح المجموعة التجريبية. الحادي عشر الصف طمبة لدى الجغرافية

يخمق جوًا من  (PDEODEأن التدريس وفق استراتيجية األبعاد السداسية ) وتفسر الباحثة ىذة النتيجة
التفاعل بين الطمبو والمعمم وبين الطمبو وبين الطمبة أنفسم, مما يساعد عمى تحويل المادة الدراسية من مادة 
صعبو وجافو إلى ماده مبسطو ومرنو , وذلك بإيصال المعمومات إلى ذىن التالميذ بطريقة فعالو ممتعو , 

م بدورىم الفعالبدوىم اإليجابي بعكس الطريقة التقميدية, كما بجعل الطمبو مشاركين في عممية التعميم والتعم
فعند عمميم الجماعي بين بعضيم البعض فقد أزالت التردد والخوف عند الطمبو من خالل مشاركاتيم 

 الفاعمو في المواقف التعميميو.

بوجود دور المعمم بتحديد المفاىيم , و (PDEODE)األبعاد السداسية  استراتيجيةتدريس من خالل  كما
عادة ترتيب صياغتيا و استخدام الطالب بما لدييم من  , معمومات ذات عالقة بيذه المفاىيموفيميا وا 

ت العالقة بالمفيوم وتحميميا ا, ومن ثم جمع المعمومات ذلظاىرة المتعمقة بالمفيوموالمناقشة  حول ا
استيعاب في ساعدىم مما , بالتالي  والحجج التي تؤيدىاوتصنيفيا وترتيبيا وفحصيا في ضوء األدلة 

,  وبالتالي العالقة بين المفاىيم ومنحيم فرصة إلبتكار صياغتيم الخاصة لممفيوم يمدراكإو المفاىيم, 



74 
 

األشياء, وتشبع حاجتيم لحب  عنحاجات الطمبة في البحث  واتفقت مع ىذة اإلستراتيجيةساعدت 
عمى انتقال  وعممت ,ق الجغرافية وجعل التعمم ذا معنىة في تجميع الحقائبساعدت الطمكما اإلستطالع, 
بإشراكو في تصميم العالقات بين المفاىيم , لذا يكون المتعمم مستمعًا ومنظما  ومرتبًا لممفاىيم أثر التعمم

 .المفيوماختيار األمثمة المناسبة لتوضيح والفصل بين المعمومات الميمة والمعمومات اليامشية ب

ابية في اكتساب اللة إحصائية بين المتوسطات الحسوقد اتفقت نتائج ىذة الدراسة بوجود فروق ذات د
, الخفاجي)(, و2011, صرايرة) الدراسات األتية:لصالح المجموعة التجريبية مع المفاىيم الجغرافية 

الجبوري )(, و2012, الطائي)و  ,(2012, تالكحمو )( و2011, نالعدوا)(, و2015, مذكور)(, و2015
 (.2017, الصرايرة)(, و2012, لخوالدةا)(, و2015, والمبان

استراتيجية استخدام أثر وأظيرت النتائج المتعمقة بمتغير الجنس إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في 
يعزى  الحادي عشر الصف طمبة لدى كتساب المفاىيم الجغرافيةافي ,  (PDEODE)السداسية األبعاد

 وكانت الفروق لصالح اإلناث. لمتغير الجنس

يمكن تفسير ىذة النتيجة أن اإلناث بخطوات استراتيجية األبعاد السداسية أكثر تدقيقًا وتفصياًل لممفاىيم و 
عطاء كو  ,بالقدرة عمى تصنيفيا والتمييز بينيا ل مفيوم التصنيف األدق لو وتفسيره عن باقي الظواىر ا 

الذكور فميس لدييم قوة اإلناث بالتصنيف وتفسير الظواىر والمالحظة األقوى الموجودة عند , أما الجغرافية
 اإلناث.

, PDEODE)ة)السداسي األبعادوأظيرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في مدى فاعمية استخدام 
يعزى لمتفاعل بين كل من متغيرات طريقة  الحادي عشر الصف طمبة لدى في إكتساب المفاىيم الجغرافية

من أن طريقة التدريس المستخدمة في الدارسة تيتم بالجنسين ويمكن تفسير ىذة النتيجة  التدريس والجنس
ى وبالتالي و المست لنفس الموقف التعميمي بنفس مما جعل اإلستعداد واإلنتباهحيث وحدة مثيرات التعمم 

وقد اتفقت ىذة النتيجة مع  ,وحدة النتائج , مما أدى إلىنفس المستوى التأثير لنفس الموقف التعميمي ب
 (.2012دراسة الخوالدة )
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 التوصيات والمقترحات: 3.1.5
 تية:ل توصمت الباحثة إلى التوصيات اآلاستنادًا لمنتائج التي تم التوصل إلييا بعد المناقشة والتحمي

لتمارين التي تستدعي التفكير الجغرافي وااىتمام القائمين عمى المناىج التعميمية بممارسة األنشطة  .1
تفكير الجغرافي المما يساعد عمى تنمية ميارات , الموجودة في الكتاب واإلبتعاد عن عمميات التقمين

 واإلتجاه اإليجابي نحو مادة الجغرافيا.
من خالل مادة الجغرافيا في جميع المراحل التعميمية بما ليا من أىمية اإلىتمام بتعميم التفكير الجغرافي  .2

 عمى تفكير وشخصية الطمبة.
 كير ومعرفتيم بأىمية ميارات التفكير.فإجراء دورات تدريبية لممعممين عمى برامج تنمية الت .3
ية باستخدام ة ميارات التفكير الجغرافي واكتساب المفاىيم الجغرافيإجراء أبحاث ودراسات أخرى لتنم .4

 طرق تدريس أخرى.
إجراء دراسات تقوم بتحميل محتوى الجغرافيا أو الدراسات اإلجتماعية في ضوء ميارات التفكير  .5

 الجغرافي لمكشف عن مدى وجودىا في الكتب.
 البنائية في تدريس الجغرافيا . ,(PDEODEاستخدام استراتيجية األبعاد السداسية ) .6
لإلستفادة منو , (PDEODEالمعمم وفق استراتيجية ألبعاد السداسية )تزويد معممي الجغرافيا دليل  .7

 وتدريس الطمبو عمى نحوه.
 أخرى ولمواد أخرى.اتيجية األبعاد السداسية لمراحل دراسية ر أخرى شبيية باستخدام است جراء دراساتإ .8
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(1ٍيحق سقٌ )  

 آسماء السادة أعضاء لجنة التحكيم لممادة التعميمية وأدوات الدراسة:

 الرقم اإلسم التخصص مكان العمل

-1  عفيف زيدانأ.د.  المناىج وأساليب التدريس جامعة القدس  

محسن عدسد.  المناىج وأساليب التدريس جامعة القدس  2-  

إبراىيم عرماند.  المناىج وأساليب التدريس جامعة القدس  3-  

معين جبرد.  المناىج وأساليب التدريس جامعة بيت لحم  4-  

التدريس المناىج وأساليب جامعة بيت لحم مازن فطافطود.    5-  

سعاد العبدد.  المناىج وأساليب التدريس جامعة القدس المفتوحة  6-  

-7 د.جابر الحالق الجغرافيا الطبيعية جامعة الخميل  

-8 د. حجازي الدعاجنة الجغرافيا الطبيعية جامعة الخميل  

سعيد شاىيند. إعالم وتمفزة جامعة الخميل  9-  

بنت أبي بكر  مدرسة اسماء
  األساسية لمبنات

 عطيات دويك بكالوريوس جغرافيا
10-  

انمدرسة دار الحكمة /بيت حني -11 سيى بشارة بكالوريوس جغرافيا   

مشرين زلو   بكالوريوس جغرافيا مدرسة النظامية /بيت حنينا  12-  

-13 مرام الدبس بكالوريوس جغرافيا تربية بيت لحم/مشرفة  
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(2ٍيحق )  

 التطورو  , العالم في الغذاء أزمة"  الثامنة و السابعة في الوحدتين الجغرافية المفاىيم قائمة
"العمران  

السابعة: أزمة الغذاء في العالمالوحدة   

 

 الداللة المفظية

 

المفيوم 
 الجغرافي

 

 الرقم

ىي تجمعات يسكنيا البشر وتتنوع أشكاليا عمى سطح األرض بتنوع العوامل 
كالريف والعزبة والخربة والقرية والمدينة. الطبيعية البشرية  

التجمع 
 العمراني

1.  

ىي تجمعات سكنية تتصف بصغر حجميا وتتكون من مسكن أو مسكنين 
منعزلة وقميمة في عدد سكانيا وتجتيد لتكتفي ذاتيا من احتياجاتيا الغذائية 

 النباتية والحيوانية. 

.2 العزبة  

السكان والمساكن , وىي أيضا منعزلة ىي أكبر من العزبة من حيث عدد 
 لكنيا تتوفر فييا بعض الخدمات مثل الطرق والماء والكيرباء.

.3 الخربة  

ىي التجمع األبرز في الريف الذي يضم العديد من المساكن والمزارع والمباني 
العامة ويمارس فييا العديد مظاىر النشاط االقتصادي األولي من زراعة 

.اط تجاري وتربية حيوانات ونش  

.4 القرية  
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بيئة سكنية بسيطة من صنع اإلنسان, وتعتبر جزءا من األراضي الصحراوية , 
أو عمى األقل فيي تقع في مناطق جرداء ومقفرة تتميز بقمة اليطوالت المطرية 

   والجفاف باإلضافة الى اىتمام سكانيا بالحياة الرعوية وتربية المواشي 

.5 البادية  

متالصقة وطرقيا ضيقة ومن ابرز معالميا الحارات تم بنائيا ىي بيوت ريفية 
من مواد بسيطة من الطين واقش والشيد والحجارة واالخشاب أما حاليا  

 فأصبح اإلسمنت بدال من ذلك .

.6 العمران الريفي  

ىي تالصق البيوت الريفية ببعضيا البعض , تكون الشوارع مغمقة وذلك 
وتجسيد التقارب والمؤانسة بين التجمع االواحد توفير تكاليف البناء  بيدف

وتستخدم فييا وسائل النقل التقميدية المتمئمة  ووتوفير االمن واالمان ألىم
 بالحيوانات والعربات

.7 الحارات المغمقة  

ىو بيوت بسيطة متكيفة مع ظروف الحرارة والبرودة نظرا لسمك جدرانة وعمو 
وابوابو ضيقو وتتخذ الشكل الطولي , كما سقفة بالشكل القبابي ونوافذة 

بوجودقسم مخصص لتربية الحيوانات واخر لتخزين االغذية وقسم لالستخدام 
 البشري.

.8 المسكن الريفي  

 من  الخصائص من العديد يكسبيا مما والوعورة التضرس قمية مدن ىي
 ما مع متنوعة عالقات واقامة متجاورة عالقات واقامة األفقي التوسع سيولة
والرممة المد مثل يجاورىا  

التوسع 
 العمراني األفقي

9.  

التوسع  أن المدينة عمى يصعب ما والتضرس الوعورة من فيو موضع تحتل مدن ىي 10 
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نابمس مدينة مثل افقي بعمراتيا وتمتد  تتوسع  العمراني الرأسي 

من الفروع اليامة في الجغرافيا البشرية التي تعالج العالقات المتبادلة بين 
االنسان وبيئتة وانعكاسيا عمى نمط الحياة السائد حيث تعني بدراسة االشكال 

 المختمفة لممحالت العمرانية المدن والقرى 

.11 جغرافية العمران  

 اإلجتماعية الحياة تمارس حضرية مجتمعات المعاصرة المجتمعات أغمب
  المدن الكبرى. خاصة , المدن في والسياسية واإلقتصادية

العمران 
 الحضري

12.  

ىي المدن التي تنشأ عمى المرتفعات الجبمية والتي تمتاز بصعوب التوسع في 
فر الموقع الجبمي لممدينة وظيفة الحماية واألمن و , وزيادة تكاليفة ويعمرانيا

 ألىميا واإلشراف عمى ما حوليا. 

.13 المدن الجبمية   

تمتاز بارتفاعيا كثيرا عن مستويات سطح البحر فتعرف بمطافة مناخيا , كما 
كمما اقتربنا من قمم الجبال العالية كمما اقتربت درجة الحرارة إلى الصفر 

ئية المنطمقة لمعدل , وتعد مصات لمتيارات اليواالمئوي أو انخفضت عن ىذا ا
ألمطار  والتقميل من ما يساعد عمى ىطول امن المحيطات والبحار وىذا 

التيارات اليوائية عمى المناطق الداخمية والقارية. تأثيرات ىذه   

المرتفعات 
 الجبمية

15.  

وأخرى عمى طول المجاري  ىي المدن التي نشأت في المناطق السيمية ,
النيرية والسواحل البحرية نظرا لسيولة التوسع واالمتداد واالتصال مع من 

جاورىا .ي  

.16 المدن  السيمية  
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 أماكن أو مرتفعات فييا يوجد ,ال األراضي من واسعة مستوية مساحات بأنيا
 إشتراكيا رغم و التسطح شديدة التضاريس قميمة أراض وىي اإلنحدار شديدة
 اإلرتفاع في تتباين أنيا إال السطح وىوادة كاإلستواء العامة الخصائص في
 ىو ما ومنيا اإلستواء تام ىو ما ,فمنيا اإلستواء درجة وفي البحر سطح عن
 وجودىا أماكن حيث من متنوعة السيول و والوديان والتالل المنخفضات كثير
أشكاليا. و  

المناطق 
 السيمية

17.  

ي المنطقة الواقعة بين اليابس والبحر, وتشمل مناطق المياه القريبة وما ى
المد والجزر. فالمنطقة الساحمية يمحق بيا من أنيار وخيران وسبخات ومناطق 

تعتبر بيئة جاذبة لمسكان حيث أن أكثر من نصف سكان العالم يعيشون في 
.المناطق الساحمية  

المناطق 
 الساحمية

18.  

 السيول ىذه من يستخمص و الساحل خط بقرب الموجودة السيول يى
  الطاقة. مصادر و المعدنية الثروات

السيول 
 الساحمية

19.  

 عن الناتج العذب الماء فيو يجري ضفتين ذو واسع  طبيعي مائي مجرى
 مائية مسطحات من أو األرض عيون من النابعة المياه أو األمطار ىطول

 المنبع بين ما األنيار وتمتد الجيولوجية, األرض اشكال يحدث. كالبحيرات
. والمصب  

.20 المجاري النيرية  

امتداد الساحل البحري أو المجرى ىي المناطق التي تمتد بشكل طولي عمى 
 النيري تمتاز بسيولة المواصالت زممارسة النشاط التجاري البحري.

السواحل 
 البحرية والنيرية

21.  
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ىو توفير مستمزمات ومتطمبات واحتياجات المدينة لسكانيا حاضرا ومستقبال 
 من شوارع وخدمات ومرافق عامة وغيرىا. 

.22 تخطيط المدينة  

في المدن القديمة حيث الشوارع الضيقة والممتوية وابيوت  تظير بوضوح
المتالصقة حيث تنتشر في بقعة محددة يسيل التعرف عمييا مثل حي القصبة 

في مدينة نابمس.   

التخطيط غير 
 المنتظم 

23.  

يعتبر من التخطيط الحديث لممدن حيث تكون الشوارع الواسعة والمتقاطعة 
طع الشوارع في ىذا النمط  بزوايا قائمة لممدن طوليا وعرضيا وغالبا ما تتقا

ة الدمام في المممكة العربية السعودية.ينثل مدمالمستطمية   

التخطيط 
 التربيعي

25.  

ىو التقاء العديد من الشوارع في المدينة من أطرافيا في مركز المدينة , حيث 
ضيق كمما اتجينا نحو لأن المساحات الفاصمة بين شوارع المدينة تأخذ با
 مركز المدينة مثل مدينة باريس عاصمة فرنسا. 

التخطيط 
 الشعاعي

26.  

ىي المدن التي تشتير في انتاج سمع أو صناعات خاصة  فييا مثل صاعة 
 السيارات في مدينة ميونخ في ألمانيا. 

المدن 
 الصناعية

27.  

خطوط التجارة دن التي تشتير بالتجارة وتشتير كحمقة وصل بين مىي ال
الداخمية في الدولة  مثل مدينة الخميل في فمسطين التي مثمت حمقة وصل بين 

 شمال فمسطين وجنوبيا

.28 المدن التجارية  

و مدينة بكين  التي تتمثل في عواصم الدول مثل مدينة الرباط في المغرب ىي ياسيةالس المدن  29.  
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 في الصين.

وتاريخيا و أماكنيا الطبيعية الجميمة مثل ىي المدن التي تستفيد من موقعيا 
 الينابيع واألماكن التاريخية واألثرية لتكون وظيفتيا سياحية وترفييية .

المدن السياحية 
 والترفييية

30.  

قافية لتكون مركزا  لتجميع المؤسسات ثي المدن التي تقوم بالوظائف الى
 العممية والثقافية مثل مدينة جنيف في سويسرا.

الثقافيةالمدن   31.  

ىي المدن التي تبنى في واقع خالية من التركز الحضري وتتميز بتخطيط 
 منظم وىادف لحل مشكالت معاصرة ومستقبمية.

.32 المدن الحديثة  

 أو سواحل عمى تقام , أكثر أو مرفأ من تتكون ساحمية منشأة عن عبارة
 و تفريغ عمميات فييا يتم أوالبحيرات, أواألنيار, أوالمحيطات, البحار شواطئ
 واألرصفة الرافعات عمى الموانئ وتحتوي الركاب أو بالبضائع السفن تحميل

لمسفن والمخازن  . 

.33 الميناء البحري  

ىو النقل الذي يعتمد عمى البر والطرق المعبدة في النقل كالسيارات 
 والقطارات.

خطوط النقل 
 البري

34.  

المروري عمى مقطع من الطريق أو عمى تباطؤ غير طبيعي لحركة السير  ىو
شبكة طرق معينة وانحســار المســـافات اآلمنة بين المركبات تبعا لذلك, مما 
يؤدي إلى ارتداد أرتال المركبات لمسافات طويمة نسبيا, وذلك ألسباب تعزى 

  .غالبا لواحد أو أكثر من مكونات العالقة المرورية

االزدحام 
 المروري

35.  



94 
 

ماء وىواء  نمواد سامة ومموثة إلى مختمف عناصر النظام البيئي مىو دخول 
ئة الطبيعية الذي يمحق ضررا يوتربة مما يؤدي إلى ظيور خمل في عناصر الب

 كبيرا بالنظام الحيوي والكائنات الحية .

.36 التموث  

ىو انبعاث كميات ىائمة من الغازات الضارة في الجو مثل غاز ثاني اكسيد 
ازات الكبريت والنيتروجين التي زادت نسبتيا في الجو نتيجة التقدم الكربون وغ

الصناعي وانبعاث الغازات من المصانع والسيارات. ادى الى زيادة استيالك 
 اشكال الطاقة كما بتطور الصناعة وازدياد وسائل النقل المختمفة.و تنوعيا. 

.37 التموث اليوائي  

ىو تسرب بقع النفط عمى سطح الماء كما بتدفق المياة العادمة والقاء النفايات 
الصمبة بالقرب من الشواطئ او في داخل البحار أدى الى تموثيا كما بتجمع 
بقايا السموم والمبيدات الحشرية في التربة ووصوليا الى البحار مما ادى الى 

 تدمير البيئة الحيوية المائية . 

ئيالتموث الما  38.  

 منذ ظيرت بو المتعمقة والمشاكل شيوعًا, وأكثرىا المموثات أخطر من ىو
والنقل اإلنتاج مراحل جميع خالل وامتدت اكتشافو  والتخزين والتصنيع والتكرير 

.المستعممة المنتجات من التخمص وحتى والتسويق  

.39 التموث النفطي  

 البحيرات عمى أو بالمحيط يتصل المالحة لممياه كبير تجمع أي عمى يطمق
الميت والبحر قزوين كبحر أخرى محيطات أو ببحار المتصمة غير المالحة  

.40 البحار  

 وكما األرضية الكرة يطوق الذي المائي الغالف من واألعظم األكبر الجزء ىي
 أي تقريباً  األرضية الكرة سطح مساحة من% 71 تحتل المياه فإن معروف ىو

.41 المحيطات  
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 األرض كوكب تطوق التي المحيطات عدد , ويبمغكم مميون 361 يعادل ما
محيطات. خمسة  

 يرتادىا والتي باليابسة والمحيطات البحار فييا تمتقي التي األماكن تمك ىي
والنقل. والترفيو السياحة ومنيا أسباب لعدة بكثرة الناس  

الشواطئ 
 البحرية

42.  

من محيطات وبحار وبحيرات وأنيار وخمجان. وىي كل ما تحتوي المسطحات  
 المائية

43.  

 وما واألنيار والمحيطات البحار من وتتكون العالمي, البيئي النظام من جزء
 أو نباتية كانت سواء حية كائنات من تحتويو وما روافد, من بيا يتصل

 ىذه وتعتمد, أنواعيا بمختمف المعادن مثل أخرى موارد تضم كما حيوانية,
متزنة. عالقة في بعضيا مع وتتفاعل اآلخر عمى منيا كال الكائنات  

البيئة الحيوية 
 المائية

44.  

ىو ما ينجم عن وسائل النقل واالالت المختمة من أصوات وضجيج وطرقات 
 فأصبح االنسان يعيش في حالة من التشويش والضوضاء في حياة االنسان. 

التموث 
 الضوضائي 

45.  

جسم اإلنسان والكائنات الحية األخرى  وأخطر أنواع المموثات نظرا لدخولمن 
عمى مساحات واسعة وبسرعة عبر الماء اليواء ه دون الشعور بيا بسبب انتشار 

 متجاوزا الحدود الطبيعية والسياسية لمدولة والمجتمعات. 

التموث 
 اإلشعاعي

46.  

ىي أبرز سمات المدينة سواء كانت االزدحامات المرورية أو االكتظاظ 
السكاني وىذا يؤدي الى حاالت من االختناقات المرورية مما يزيد التوتر 

 واالنفعاالت. 

.47 االزدحام  
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 يحدث لمستوى تصل بحيث السكانية الكثافة في كبيرة زيادة حدوث عن عبارة 
 االقتصادية الموارد وبين ومتطمباتيم السكان عدد بين ما التوازن في خمل فيو

.المتوفرة والطبيعية  

االكتظاظ 
 السكاني

48.  

ىو مظير يكاد يكون مرداف لكل المدن وخاصة الكبرى حيث تظير في 
األحياء و الضواحي وىي في غالبتيا دون تخطيط أو موافقة قانونية وتسمى 

 أحيانا مدن الصفيح 

.49 العشوائيات  

العشوائية التي بنيت من بقايا مواد خام من صفيح أو خشب ىي المناطق 
 رقائقي أو بالستيك أو غيرىا.

.50 مدن الصفيح  

العمران والتطورالوحدة الثامنة:   

ىو تحقيق توفير غذاء كاٍف ومأمون لجميع الناس , وفي كل األوقات لتمبية 
  ائية, وفقا لإلمكانيات المادية واإلقتصادية.احتياجاتيم الغذ

.51 األمن الغذائي  

 قاعدة عمى وتحتوي المعيشة, لمستوى منخفض بمعيار تتسم دول ىي
 مقارنة البشرية التنمية مؤشر في منخفضة مرتبة وتحتل صناعية متخمفة,

أخرى. بدول  

دول العالم 
 النامي

52.  

و زيادة م فاِجئة في منسوب المياه في مكان ما ت ؤّدي إلى غمر األرض ى
اليابسة بالمياه , تحدث الفيضانات بالعادة عند المناطق المجاورة أو الم حاطة 

سطحات المائّية؛ كالبحار, واألنيار, والب حيرات, والم حيطات, وذلك بسبب لمبا

.53 الفيضانات  
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ة أو يّ طبيع تدوث اضطراباحارتفاع منسوب المياه في تمك الم سّطحات, أو 
.ادتعم  و القة تدفع الماء خارج نطايصناع  

 عمف أو كغذاء استخداميا بيدف لتحصد حقمية مساحات في تزرع نباتات ىي
. صناعية أو طبية أخرى مواد أية أو السكر أو األلياف أو الزيت الستخراج أو  

المحاصيل 
 الزراعية

54.  

القابمة لمزراعة  يضاىو زيادة المساحة الزراعية عن طريق استصالح األر 
 وبالتالي زيادة اإلنتاج الزراعي. 

.55 التوسع األفقي  

ىو زيادة اإلنتاج الزراعي من خالل استخدام الوسائل واألساليب الزراعية  
 الحديثة.

.56 التوسع الرأسي  

 يتمّ  التي والنباتية الحيوانّية المنتجات من يتكّون الذي اإلنتاج أنواع من نوع ىو
عام. بشكل الزراعة قطاع منتجات جميع ىو أي الحقل, في إنتاجيا  

المنتجات 
 الزراعية

57. 

الد.الب داخل وبيعيا آخر بمد من البضائع ىو شراء   .58 السمع المستوردة 

ظيرت في في بريطانيا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميالديين , 
الصناعية  تالعتماد عمى استخدام اآلاالىي ثورة عممية أدت إلى 

 والتكنولوجية بداًل من العمل اليدوي.

 59. الثورة الصناعية

 فيي آخر, إلى مكانٍ  من والبضائع األفراد نقل خالليا من يتمّ  التي ىي العممية
 أو السفر لغاية لخدمتو اإلنسان وّظفيا والتي الطبيعة في المتوفرة الوسائل
 التجارة.

.60 وسائل النقل  



98 
 

النقل البري عمى اليابسة, كالطرق, والشوارع الم عب د ة, والبراري, ت ستخدم وسائل 
والصحارى, والمناطق الوعرة من التالل والجبال؛ وغالبًا ما تعتمد عمى 

مركباٍت بعجالت كالسيارات, والشاحنات, أو حّتى الدراجات, والعربات التي 
يدية ال سّيما تجرىا الحيوانات, وأيضًا القطارات التي تسير عمى السكك الحد

.بين المدن الكبيرة  

.61 النقل البري  

شمل ىذا النوع من النقل؛ السفن, والبواخر, والقوارب, وغيرىا من المركبات ي
.المائية التي تنقل األشخاص والبضائع؛ كالنفط والغاز  

.62 النقل البحري  

م حرٍك أبرز ىذه الوسائل الطائرة كالطائرة الشراعية, أو الطائرة التي تعمل ب
واحٍد أو عّدة محركات, ويتّم قيادتيا بواسطة فريٍق م ختص , وت عتبر المناطيد 
كذلك من وسائل النقل الجوي؛ لكنيا ت ستخدم غالبًا في مجال النقل السياحّي, 

.والترفيو  

.63 النقل الجوي  

نير  فييا ويجري واألبالش الروكي جبال بين الوسط في تقع
.المسيسيبي  

 السيول
 الوسطى

64.  

أسموب زراعي ييدف إلى إنتاج غذاء نظيف بطرق أمنة , وال يسمح باستخدام 
 المواد الكيماوية المصنعة.

الزراعة 
 العضوية

65.  

وعمى الموارد  يق االعتماد الكامل عمى النفس,قىو قدرة المجتمع عمى تح
سمع. واإلمكانات الذاتية في إنتاج احتياجاتة الغذائية من سمعة أو مجموعة  

.66 اإلكتفاء الذاتي  
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وسع المدينة وضواحييا عمى حساب األراضي الزراعية والمناطق التي ىو ت
تحيطيا, حيث تؤدي ىذه الظاىرة إلى تحويل المناطق الريفية إلى مدن كبيرة 

.بكثافة سكانية عالية بشكل تدريجي  

الزحف 
 العمراني

67.  
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 ( 3ممحق )

 مواصفات اختبار اكتساب المفاىيم الجغرافية مع األوزان النسبيةجدول 

  مستويات األىداف 
 الوزن النسبي

 

 
 الدروس

 استدالل المجموع
22%  

 تطبيق
28%  

 معرفة
50%  

5 1 1 3 26%  األمن الغذائي 

1 0 0 1 8% لثورة الصناعية واألمن ا 
 الغذائي

4 1 1 2 14% ائي ذتحديات األمن الغ 
 العالمي

3 1 1 1 12%  العمران الريفي 

5 1 1 3 24%  العمران الحضري )المدن( 

4 1 1 2 16% و التحديات التي تواج 
 المدن

22 5 5 12 100%  المجموع   
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 المجموع
 مستويات األىداف معرفة تطبيق استدالل

 الدروس المفردات التي تقيسيا

 األمن الغذائي 1-4-14 22 18 5

لثورة الصناعية واألمن ا 15 0 0 1
 الغذائي

ائي ذتحديات األمن الغ 17-16 10 19 4
 العالمي

 العمران الريفي 7 3 9 3

 العمران الحضري )المدن( 8-20-21 2 13 5

و التحديات التي تواج 6-11 12 5 4
 المدن

 المجموع 12 5 5 22

حسب جدول المواصفاتاكتساب المفاىيم الجغرافية (: توزيع أسئمة اختبار 4ممحق )  
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 قائمة ميارت اختبار التفكير الجغرافي مع توزيع األسئمة:: ( 5ممحق )       

 

 الوزن النسبي

 

الدرجة 
 الكمية

 

أرقام 
 األسئمة

 

عدد 
 األسئمة

 

 الميارات الفرعية

 

 الميارة الرئسية

 

 

25%  

 

 

5 

 

1-13-
19-18-

20 

 

 

5 

الجغرافيةوصف الظواىر    

ميارة تحميل 
المعمومات 
 الجغرافية

 تسجيل الظواىر الجغرافية

 تحديد الظواىر الجغرافية

 عقد مقارنات بين الظواىر الجغرافية

 

 

25%  

 

 

5 

 

9-8-11-
14-16  

 

 

5 

  تحديد اإلتجاىات األصمية والفرعية

ميارة استقصاء 
المعمومات 
 الجغرافية

الخرائط تحديد نوعية  

 استخالص المعمومات الجغرافية

 اإلستفادة من التكنولوجيا في المعمومات الجغرافية 

 

 

25%  

 

 

5 

 

5-10-
12-15-

17 

 

 

5 

 

  توزيع المعمومات الجغرافية

تنظيم وترتيب 
المعمومات 
 الجغرافية

 تصنيف المعمومات الجغرفية

 تسجيل المعمومات الجغرافية

 تقييم المعمومات الجغرافية

 

25%  

 

5 

 

2-3-4-
6-7  

 

5 

 استنتاج الظواىر الجغرافية
 اإلستنتاج والتنبؤ

 
 التنبؤ بمستقبل الظواىر الجغرافية

100%  المجموع  14 20 20 20 
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 جدول معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات اختبار اكتساب المفاىيم الجغرافية (6) ممحق

التمييزمعامل   السؤال معامل الصعوبة 

0.73 0.57 1 

0.60 0.45 2 

0.59 0.22 3 

0.69 0.84 4 

0.84 0.59 5 

0.77 0.80 6 

0.65 0.60 7 

0.59 0.75 8 

0.46 0.30 9 

0.66 0.62 10 

0.76 0.70 11 

0.73 0.55 12 

0.41 0.44 13 

0.88 0.91 14 

0.72 0.82 15 

0.45 0.57 16 

0.47 0.46 17 

0.50 0.45 18 

0.70 0.38 19 

0.44 0.66 20 

0.29 0.54 21 

0.48 0.76 22 
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( َّ٘رج اىخحن7ٌٍٞيحق )  

العممية:..................................                     الدرجةاألستاذ /الدكتور:..................  

الوظيفة:....................................          .....................          التخصص:.......  

وركاتب السالم عميكم ورحمة اهلل و  

في تنمية  PDEODE)األبعاد السداسية )استراتيجة "أثر إستخدام  تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان :
وذلك لنيل درجة  عشر"كتساب المفاىيم الجغرافية لدى طمبة الصف الحادي اميارات التفكير الجغرافي و 

عداد إختبار لتنمية ميارات التفكير إالماجستير في أساليب التدريس من جامعة القدس, واستمزم ذلك 
التطور و الجغرافي  واختبار اكتساب المفاىيم الجغرافية ومادة تعميمية لموحدتين )أزمة الغذاء في العالم, 

 الحادي عشر.العمراني( من كتاب الجغرافيا الفصل الثاني لمصف 

بداء األراء في ضوء خبرتكم , من حيث:  لذا نرجوا من سيادتكم التكرم بتحكيميا وا 

 .مدى مالءمة ووضوح الفقرات ومناسبتيا لمستوى الطمبة 
 .مدى مالءمة الفقرات لموضوع البحث 
 .دقة سالمة الفقرات عمميًا ولغويًا 
 .كفاية عدد الفقرات ومالءمتيا لمطمبة 
  لصالح الدراسة من إضافة أو حذف أو تعديل.إجراء ما ترونو 

 
 وشكرًا لحسن تعاونكم

 الباحثة

 رزان حسن عبدة
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(: دىٞو اىَعي8ٌٍيحق )  

نفمسطي -جامعة القدس   

كمية الدراسات العميا                                

 كمية العموم التربوية

 ماجستير أساليب تدريس عامة

 

ممدليل المع  
 

أزمة الغذاء في العالم " سابعة والثامنةالجغرافيا في تدريس الوحدة الدليل معمم 
إلستراتيجية األبعاد  التطور العمراني" من كتاب الجغرافيا الصف الحادي عشر وفقاً ,

 (PDEODE) ةالسداسي

 

 إعداد الباحثة

 هرزان حسن عبد

 إشراف 

 د. إيناس ناصر
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 الفيرس

 الموضوع رقم الصفحة

 مقدمة الدليل 1

 وصف المادة التعميمية لموحدة السابعة 3

 وصف المادة التعميمية لموحدة الثامنة 5

 عدد الحصص الالزمة لتدريس الوحدتين 6

 الوحدة السابعة /الدرس األول : األمن الغذائي 7

واإلجراءات لمدرس األول ةاألنشط 8  

( 1ورقة العمل ) 10  

 األنشطة واإلجراءات تكممة لمدرس األول 12

(2ورقة العمل ) 14  

 األنشطة واإلجراءات تكممة لمدرس األول 15

(3ورقة العمل ) 17  

 الدرس الثاني: الثورة الصناعية ,واألمن الغذائي 20

 األنشطة واإلجراءات لمدرس الثاني 21

( 4ورقة العمل ) 23  
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 الدرس الثالث: تحديات األمن الغذائي العالمي 25

لمدرس الثالثاألنشطة واإلجراءات  26  

(5ورقة العمل ) 29  

 األنشطة واإلجراءات تكممة لمدرس الثالث  31

(6ورقة العمل ) 33  

 الوحدة الثامنة /الدرس األول: العمران الريفي 35

 األنشطة واإلجراءات لمدرس األول  36

(7ورقة العمل ) 39  

 األنشطة واإلجراءات تكممة لمدرس األول   42

(8)ورقة العمل  44  

 الدرس الثاني:العمران الحضري 47

 األنشطة واإلجراءات لمدرس الثاني 48

(9ورقة العمل ) 50  

 األنشطة واإلجراءات تكممة لمدرس الثاني 52

(10ورقة العمل) 54  

 الدرس الثالث: التحديات التي تواجة المدن  58

 األنشطة واإلجراءات لمدرس الثالث 59
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(11ورقة العمل ) 62  

 األنشطة واإلجراءات تكممة لمدرس الثالث 64

(12ورقة العمل ) 67  
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 :ٍقذٍت اىذىٞو

 ووبركات ة اهللممعممي الجغرافيا األفاضل .... السالم عميك ورح

يعتبر دليل المعمم المرشد الذي يستعين بو المعمم في تدريس مادتة وفق استراتيجية معينة , حيث يعتبر 
أداة تساعد المعمم عمى تحقيق األىداف التعميمية , وتجييز األدوات , والوسائل الالزمة لتنفيذ دليل المعمم 

 األنشطة , ويجعمة عمى بصيرة أثناء سير في تنفيذ الدرس.

بين أيديكم ىذا الدليل, حيث اإلستراتيجية المستندة ليا الدراسة الحالية وىي استراتيجية األبعاد نضع ف
أزمة الغذاء في " سابعة والثامنةتدريس الوحدة ال, وقد خصص ىذا الدليل في  (PDEODE) السداسية
من كتاب الجغرافيا لمصف الحادي عشر وتم إعادة صياغة الدروس وفقا لمخطوات التطور العمراني"العالم ,

 اإلجرائية إلستراتيجية األبعاد السداسية.

  :(PDEODE)وصف استراتيجية  األبعاد السداسية 

ىذة االستراتيجية إلى النظرية البنائية ألنيا تييئ الطمبة عمى مواجية مواقف أو مشكالت حقيقية تستند 
يسعى الطمبة الى حميا بالمناقشة والمالحظة والتفسير والبحث  , فيي استراتيجية تعميم ميمة إذ أنيا توفر 

طمبة لفيم األحداث اليومية  جوا مدعما بالمناقشة ووجيتت النظر المتنوعة كما أنيا وسيمة لمساعدة ال
فيكون دور المتعمم في ىذا النموذج مكتشفا وباحثا عن المعرفة ومسؤوال عن تعممة , أما دور المعمم منظما 

 اإلجراءات من ومرشدا لبيئة التعمم ,ومشاركا في ادارة التعمم وتقويمة . تتضمن ىذة االستراتيجية  سمسمة
 : ألتيةا الست المراحل في تتمخص المتتابعة

: يقدم فييا المعمم الظاىرة حول المفيوم المراد تعميمة لمطبمة لكي يتنبؤا بنتيجة ( Prediction) التنبؤ (1
 الظاىرة بشكل فردي وتبرير تنبؤاتيم.

: يطمب من الطمبة فييا المناقشة في مجموعات لممشاركة في أفكارىم من ( Discussion) المناقشة (2
 والتأمل معا.خالل مجموعاتيم الخاصة 
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: المطموب من الطالب ىو الوصول إلى حل تعاوني حول الظاىرة وتبادل  (Explaination) التفسير (3
 نتائجيم مع المجموعات األخرى من خالل مناقشة الصف بأكممة.

بعد ذلك يعمل الطمبة التجارب عمى شكل مجموعات ويسجمون  :(Observation) المالحظة (4
يالحظ الطمبة التغييرات التي حدثت ويقوم المعمم ىنا بتوجيييم لمقيام  مالحظاتيم التي شاىدوىا إذ

 بالمالحظات المتعمقة بالمفاىيم المستيدفة.
يطمب من الطمبة ىنا تعديل تنبؤاتيم من خالل المالحظات الفعمية في   :(Discussion) المناقشة (5

 ونقد زمالئيم في المجموعات.الخطوة السابقة وىذا يتطمب من الطمبة ميارات التحميل والمقارنة 
الطمبة ىنا كل المناقشات الموجودة بين المالحظات والتنبؤات : يواجو ( Explaination) التفسير (6

  ولعمل ذلك يبدأ الطمبة بحل التناقضات التي قد توجد ضمن معتقداتيم.
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 ٗصف اىَادة اىخعيَٞٞت

 الوحدة السابعة: أزمة الغذاء في العالم
 النتاجات التعممية المفاىيم المتضمنة عنوان الدرس الدرس
 األمن الغذائي, دول العالم النامي , األمن الغذائي األول

الزراعية  الفيضانات ,المحاصيل

 ,الرأسي التوسع األفقي , ,التوسع
السيول الوسطى , الزراعة 
 العضوية, اإلكتفاء الذاتي.

نتاج مفيوم األمن الغذائي , است -
 .وأسسو

 تبيان الواقع الغذائي في العالم. -
توضيح دور الزراعة في تحقيق  -

 األن الغذائي.
تقييم دور الثروة الحيوانية في  -

 تحقيق األمن الغذائي.
توضيح أىمية اإلستيراد األمن في  -

 تحقيق األمن الغذائي.
تبيان واقع األمن الغذائي في  -

 الوطن العربي.
تقييم واقع األمن الغذائي في  -

 فمسطين.
تبيان مستويات األمن الغذائي  -

 لألسرة الفمسطينية.

الثورة الصناعية ،  الثاني
 واألمن الغذائي.

 الزراعية,السمع المنتجات
 الصناعية المستوردة,الثورة

 البري النقل,النقل وسائل
 الجوي. البحري ,النقل النقل

استنتاج العوامل التي أسيمت في  -
 حدوث الثورة الصناعية.

الصناعة الغذائية في معرفة دور  -
 توفير األمن الغذائي.

توضيح دور تطور وسائل النقل  -
 في توفير األمن الغذائي.
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تحديات األمن  الثالث
 الغذائي العالمي

األمن الغذئي, العجز الغذائي, 
األزمة الغذائية, السيول الوسطى, 
 الزحف العمراني, المنظمات العربية.

وعوامل تبيان عوامل انتشار الوفرة  -
 العجز الغذائي في العالم.

تبيان األىمية اإلستراتيجي لألمن  -
 الغذائي.

تبيان دور المنظمات الدولية في  -
 حل مشكالت الغذاء في العالم.

اقتراح حمول ممكنة لحل األزمة  -
 الغذائية العالمية.
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 الوحدة الثامنة: التطور العمراني
 النتاجات التعممية المتضمنةالمفاىيم  عنوان الدرس الدرس
العمران الريفي,العزبة, الخربة,  العمران الريفي األول

التجمعات البدوية , القرى , المدينة, 
التجمعات العمرانية الريفية القديمة, 
التوسع العمراني األفقي, التوسع 

 العمراني الرأسي 

 توضيح أقسام التجمع العمراني. -
استنتاج خصائص العمران  -

 الريفي في فمسطين.
تحديد مواد البناء المستخدمة  -

 في العمران الريفي الفمسطيني.
توضيح أثر االحتالل  -

الصييوني عمى التجمعات 
 العمرانية الفمسطينية.

العمران الحضري  الثاني
 )المدن(

 

 المدن الجبمية, المدن السيمية,
المناطق الساحمية, السيول 
السواحل الساحمية,المجاري النيرية , 

تخطيط المدن, التخطيط  البحرية,
غير المنتظم , التخطي المنظم , 

التخطيط التربيعي, التخطيط 
الشعاعي, المدن الصناعية, المدن 
التجارية, المدن السياسية, المدن 

السياحية والترفييية,المدن الثقافة , 
 المدن الحديثة,مدينة الفضاء

توضيح العوامل المؤثرة في  -
 ن.نشوء المد

التمييز بين أنماط التخطيط  - 
 لممدن.

توضيح أنواع المدن ,  -
 ووظائفيا.

تبيان أىم خصائص المدن  -
 الحديثة.

توضيح مظاىر تطور مدينة  -
 القاىرة.

توضيح األىمية التاريخية  -
 لمدينة عكا في فمسطين
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 تحديات تواجو الثالث
 المدينة

التموث , التموث اليوائي , التموث 
, التموث النفطي , التموث المائي 

, التموث اإلشعاعي,  الضوضائي
 لعشوائيات.اإلزدحام, ا

 

معرفة أنواع التموث التي تعانييا -
 المدينة.

 استنتاج أىم مظاىر الجريمة. -

توضيح النتائج المترتبة عن  -
حالة اإلزدحام عمى الحياة في 

 المدينة.

استنتاج أسباب ظيور  -
 العشوائيات في المدن.
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( حصة موزعة عمى النحو 41الوحدتين ) هعدد الحصص الالزمة لتدريس ىذ
 المبين بالجدول االتي:

 العالم في الغذاء أزمة: السابعة الوحدة

 عدد الحصص عنوان الدرس الدرس

 3 األمن الغذائي األول

 2 الثورة الصناعي واألمن الغذائي الثاني

 3 العالميتحديات األمن الغذائي  الثالث

 

 العمراني التطور: الثامنة الوحدة

 عدد الحصص عنوان الدرس الدرس

 2 الريفي العمران األول

 2 (المدن) الحضري العمران الثاني

 2 المدينة وتواج تحديات الثالث
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 العالم في الغذاء أزمة: السابعة الوحدة

 

 يتوقع من الطالب أن يكون قادر عمى :
 .واستنتاج مفيوم األمن الغذائي , وأسس -1
 تبيان الواقع الغذائي في العالم. -2
 توضيح دور الزراعة في تحقيق األن الغذائي. -3
 الغذائي.تقييم دور الثروة الحيوانية في تحقيق األمن  -4
 ستيراد األمن في تحقيق األمن الغذائي.التوضيح أىمية ا -5
 تبيان واقع األمن الغذائي في الوطن العربي. -6
 تقييم واقع األمن الغذائي في فمسطين. -7
 تبيان مستويات األمن الغذائي لألسرة الفمسطينية. -8

 مصادر التعمم

 السبورة دليل المعمم أوراق العمل الكتاب المدرسي

 المفاىيم

 المحاصيل الزراعية الفيضانات دول العالم النامي   األمن الغذائي

 التوسع الرأسي التوسع األفقي

 

 

 

 

(3)عدد الحصص:                                                   ألمن الغذائيالدرس األول: ا  
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 الدرس األول , الحصة األولى

 .نتاج مفيوم األمن الغذائي ، وأسسواست -
 الغذائي في العالم.تبيان الواقع  -

 
 المرحمة

 

  األنشطة واإلجراءات
 التقويم 

 دور الطالب دور المعمم

نبؤ
الت

 
(

Pr
ed

ict
ion

) 

 يتنبؤا لكي لمطمبة تعميمة المراد المفيوم حول الظاىرة المعمم فييا يقدم
 وىي )األمن الغذائي( تنبؤاتيم وتبرير فردي بشكل الظاىرة بنتيجة
 مثال:

عبر وسائل اإلعالم ونقرأ في المجالت االقتصادية عن كثيرا ما نسمع 
مشكمة األمن الغذائي لمدولة والمجتمعات وي مشكة كانت وما زالت 
تعاني منيا كثير من دول العالم وقد أكدت منظمة األغذية والزراعة 

لألمم المتحدة)الفاو( وأن األمن الغذائي يتحقق عندما يتوفر غذاء كاف 
وفي كل األوقات لتمبية احتياجاتيم الغذائية وفقا ومأمون لجميع الناس 

 لالمكانيات المادية واإلقتصادية.
كما تناول اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان عن منظمة األمم المتحدة 

قضية األمن الغذائي, واعتبر حق المرء أن ينال قوتا مغذيا يكفي 
 ليومو.

ىي األسس  ىل يمكن أن تتوصل الى تعرف األمن الغذائي ؟ وما- 
 التي يعتمد عمييا تحقيق األمن الغذائي؟ 

برأيك ما ىي أكثر المناطق الذين يعاون منيا السكان من انعدام -
األمن الغذائي وما ىي األسباب التي جعمتيم يعانون من انعدام األمن 

 الغذائي؟
يستمع المعمم لتنبؤات الطمبة ويراعي المعمم في ىذة المرحمة أال يقدم 

 بصحة تنبؤاتيم أو عدم صحتيا.ايحاءات 
 

يقوم الطمبة باإلجابة عمى األسئمة المرتبطة 
بمفيوم)األمن الغذائي( ومحاولة تبرير اإلجابات 

 بشكل فردي.

اإلستماع إلى 
 إجابات الطمبة.

الحصة األولى           , )األمن الغذائي( لدرس األولا
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يتم اشراف وتوجية المعمم عند وضعيم في مجموعات صغيرة, وذلك  
من خالل االتاحة ليم بالمناقشة حول ما أبداه كل طالب من مالحظات 

 وتبادل الخبرات .

 مجموعات في المناقشة فييا الطمبة من يطمب
 مجموعاتيم خالل من أفكارىم في لممشاركة
 معا والتأمل الخاصة

تعزيز مشاركة 
ومراقبة الطمبة 
 تفاعميم.

   
   

 
سير

التف
 

    
(

ex
pla

na
tio

n
) 

متابعة المعمم من تفسيرات الطمبة لألسئمة بتبادل نتائجيم مع   
 المجموعة األخرى من خالل مناقشة جماعية

 حل إلى الوصول ىو الطالب من المطموب
 مع نتائجيم وتبادل الظاىرة حول تعاوني

 مناقشة خالل من األخرى المجموعات
 .بأكممة الصف

مالحظة تفاعل 
الطمبة 

 ومشاركتيم.

ظة
الح

الم
 

 (
ob

se
rv

ati
on

) 

 بالمفاىيم المتعمقة بالمالحظات لمقيام بتوجيييم ىنا المعمم ويقوم
( كما 1المستيدفة بمفيموم األمن الغذائي من خالل ورقة العمل )
 بمعرفة األسس التي يعتمد عمييا في تحقيق األمن الغذائي

( معرفة أكثر 1الشكل الوارد في ورقة العمل )كما من خالل 
 المناطق التي تعاني من العجز الغذائي.

 

 مجموعات شكل عمى  الطمبة يعمل
 إذ (1في ورقة العمل ) مالحظاتيم ويسجمون

يالحظون من خالل الشكل معرفة أكثر 
 الدول التي تعاني من العجز الغذائي

مالحظة تفاعل 
الطمبة 

 ومشاركتيم.
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يقوم المعمم بمناقشة الطمبة بالمالحظات التي توصموا الييا في 
 ( مع طمبتة.1المرحمة السابقة , باإلجابة عمى ورقة العمل )

 من تنبؤاتيم تعديل ىنا الطمبة من يطمب
 السابقة الخطوة في الفعمية المالحظات خالل
 التحميل ميارات الطمبة من يتطمب وىذا

بنقد األفكار وتعديل تنبؤاتيم في  والمقارنة
 حال كان يوجد تعارض باألفكار .

رصد عدد 
اإلجابات 
 الصحيحة.

سير
التف

 
(

ex
pla

na
tio

n
) 

يقوم المعمم بطرح بعض األسئمة لمحكم عمى مدى تحقق النتاجات 
 لدى الطالب

 الموجودة المناقشات كل ىنا الطمبة ويواج
بحيث تصبح  والتنبؤات المالحظات بين

 المفاىيم  واضحة لدى الطمبة.

متابعة الطمبة , 
وتقديم التغذية 
 الراجعة ليم.

 

 

 

 

 

 

 



120 
 

 (1ٗسقت اىعَو )

كثيرا ما نسمع عبر وسائل اإلعالم ونقرأ في المجالت االقتصادية عن مشكمة األمن الغذائي لمدولة 
منظمة األغذية والزراعة  والمجتمعات وي مشكة كانت وما زالت تعاني منيا كثير من دول العالم وقد أكدت

لألمم المتحدة)الفاو( وأن األمن الغذائي يتحقق عندما يتوفر غذاء كاف ومأمون لجميع الناس وفي كل 
 األوقات لتمبية احتياجاتيم الغذائية وفقا لالمكانيات المادية واإلقتصادية.

نستنتج مفيوم األمن الغذائي:  
......................................................................................................

......................................................................................................
...................................................................................................... 

 برأيك ما ىي األسس التي يعتمد عميا األمن الغذائي:

......................................................................................................
......................................................................................................

.................................................................................................... 

 من خالل الشكل األتي وضح أكثر المناطق التي تعاني نقصا في التغذية عمى المستوى العالمي:
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......................................................................................................
...................................................................................................... 

 ؟ميبرأيك ما أسباب ضعف اإلنتاج الزراعي لدول العالم النا

......................................................................................................

......................................................................................................
......................................................................................................

..................................................................................................... 
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 .الغذائي األمن تحقيق في الزراعة دور توضيح -
 .الغذائي األمن تحقيق في الحيوانية الثروة دور تقييم -

 
 المرحمة

 

  األنشطة واإلجراءات
 التقويم

 دور الطالب دور المعمم

نبؤ
الت

 
(

Pr
ed

ict
ion

) 

 المراد المفيوم حول الظاىرة المعمم فييا يقدم
 الظاىرة بنتيجة يتنبؤا لكي لمطمبة تعميمة
وىي )المحاصيل  تنبؤاتيم وتبرير فردي بشكل

الزراعية, االنتاج الزراعي ,التوسع األفقي, 
 التوسع الرأسي, الثروة الحيوانية(

 مثال:
إن الزراعة تمثل الركيزة األولى في تحقيق 
األمن الغذائي نظرا لما تمثمة من سمسة 
غذائية متنوعة ومتكاممة وتعتبر الثروة 

في توفير األمن الحيوانية الركيزة الثانية 
الغذائي سواء عمى صعيد األفراد أو 

 الجماعات أو المجتمعات.
فما ىي أىم المحاصيل االزراعية في -

األمن الغذائي العالمي؟وما األكثر انتاجٌا 
 عمى مستوى العالم؟

كما الثروة الحيوانية الركيزة الثانية بعد 
الزراعة في توفير األمن الغذائي سواء عمى 

 د أو الجماعات أو المجتمعات.صعيد األفرا
فما ىي أساليب تربية الحيوانات وما دور 
 التربية الحديثة في توفير األمن الغذائي.

يستمع المعمم لتنبؤات الطمبة ويراعي المعمم 
في ىذة المرحمة أال يقدم ايحاءات بصحة 

 تنبؤاتيم أو عدم صحتيا.
 

يقوم الطمبة باإلجابة عمى األسئمة 
بمفيوم)المحاصيل الزراعية, المرتبطة 

االنتاج الزراعي ,التوسع األفقي, التوسع 
الرأسي, الثروة الحيوانية( ومحاولة تبرير 

 اإلجابات بشكل فردي.

اإلستماع 
إلى إجابات 

 الطمبة.

         ثانيةالحصة ال  , )األمن الغذائي( لدرس األولا
                     



123 
 

شة
مناق

ال
 

 (
Di

sc
us

sio
n

) 

يتم اشراف وتوجية المعمم عند وضعيم في  
مجموعات صغيرة, وذلك من خالل االتاحة 

المناقشة حول ما أبداه كل طالب من ليم ب
 مالحظات وتبادل الخبرات .

 في المناقشة فييا الطمبة من يطمب
 من أفكارىم في لممشاركة مجموعات

 معا والتأمل الخاصة مجموعاتيم خالل

تعزيز 
مشاركة 
الطمبة 
ومراقبة 
 تفاعميم.

   
   

 
سير

التف
 

    
(

ex
pla

na
tio

n
) 

الطمبة لألسئمة متابعة المعمم من تفسيرات   
بتبادل نتائجيم مع المجموعة األخرى من 

 خالل مناقشة جماعية

 إلى الوصول ىو الطالب من المطموب
 نتائجيم وتبادل الظاىرة حول تعاوني حل
 مناقشة خالل من األخرى المجموعات مع

 .بأكممة الصف

مالحظة 
تفاعل الطمبة 
 ومشاركتيم.

ظة
الح

الم
 

 (
ob

se
rv

ati
on

) 

 بالمالحظات لمقيام بتوجيييم ىنا المعمم ويقوم
المستيدفة بمعرفة أىم  بالمفاىيم المتعمقة

المحاصيل االزراعية في األمن الغذائي 
العالمي؟وما األكثر انتاجا عمى مستوى 

 العالم؟
كما ما ىي أساليب تربية الحيوانات وما دور 

 التربية الحديثة في توفير األمن الغذائي.
 
 

 مجموعات شكل عمى  الطمبة يعمل
 (2في ورقة العمل ) مالحظاتيم ويسجمون

يالحظون من خالل الشكل معرفة أىم  إذ
المحاصيل الزراعية في األمن الغذائي 

العالمي وكا ىي المحاصيل األكثر انتاجا 
 عمى مستوى العالم

مالحظة 
تفاعل الطمبة 
 ومشاركتيم.

شة
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بالمالحظات التي يقوم المعمم بمناقشة الطمبة 
توصموا الييا في المرحمة السابقة , باإلجابة 

 ( مع طمبتة.2عمى ورقة العمل )

 من تنبؤاتيم تعديل ىنا الطمبة من يطمب
 الخطوة في الفعمية المالحظات خالل
 ميارات الطمبة من يتطمب وىذا السابقة
بنقد األفكار وتعديل  والمقارنة التحميل

تعارض  تنبؤاتيم في حال كان يوجد
 باألفكار .

رصد عدد 
اإلجابات 
 الصحيحة.

سير
التف

 
(

ex
pla

na
tio

n
) 

يقوم المعمم بطرح بعض األسئمة لمحكم عمى 
 مدى تحقق النتاجات لدى الطالب

 الموجودة المناقشات كل ىنا الطمبة يواجة
بحيث تصبح  والتنبؤات المالحظات بين

 المفاىيم  واضحة لدى الطمبة.

متابعة 
الطمبة , 
وتقديم 
التغذية 

 الراجعة ليم.
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 (2ورقة العمل رقم )

 ة غذائية متنوعة ومتكاممة,سمتمثل الزراعة الركيزة األولى في تحقيق األمن الغذائي نظرا لما تمثمة من سم

 

 من خالل الشكل ما ىي أىم المحاصيل الزراعية في األمن الغذائي العالمي:

......................................................................................................
......................................................................................................  

 ...................................................العالم:....المحصول األكثر انتاجا عمى مستوى وما 

 برأيك ما ىو دور الزراعة والتربية الحديثة لمحيوانات في تحقيق األمن الغذائي:

 دور التربية الحديثة لمحيوانات دور الزراعة
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 أىمية اإلستيراد األمن في تحقيق األمن الغذائي.توضيح  -
 تبيان واقع األمن الغذائي في الوطن العربي. -
 تقييم واقع األمن الغذائي في فمسطين. -
 تبيان مستويات األمن الغذائي لألسرة الفمسطينية. -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     ثالثةالحصة ال لدرس األول )األمن الغذائي(،ا
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 المرحمة

  األنشطة واإلجراءات

 التقويم
 الطالبدور  دور المعمم

نبؤ
الت

 

(
Pr

ed
ict

ion
) 

 المراد المفيوم حول الظاىرة المعمم فييا يقدم
 بشكل الظاىرة بنتيجة يتنبؤا لكي لمطمبة تعميمة
وىي )اإلستيراد األمن,  تنبؤاتيم وتبرير فردي

 الزراعة العضوية, اإلكتفاء الذاتي(

 مثال

أصبح إنتاج الغذاء وتوفيرة محكوما بسياسات 
بعض الدول اإلستعمارية , التي جعمت بعض 
السمع الغذائية كالقمح واألرز  سمعا استراتيجية 
تستخدميا سالحًا ضد الدول النامية وذلك خدمة 

فما ىي ألىدافيا ومصالحيا اإلستعمارية , 
ألمور التي يجب توافرىا عند تحقيق اإلستيراد 

 لمغذاء ؟األمن 

وما ىي العوامل الطبيعية والبشرية المؤثرة  -
 في األمن الغذائي العربي؟

كما أن اإلحتالل الصيوني وممارستة ضد 
األرض واإلنسان الفمسطيني أثرا في تدىور 

فمسطين فما مقومات تحقيق األمن الغذائي في 
ىي ممارسات االحتالل الصيوني تجاة األمن 

 الغذائي الفمسطيني؟ 

وكيف يمكن أن المحافظة عمى األرض -
الفمسطينية وأثرىا عمى األمن الغذائي 

 الفمسطيني؟ 

يستمع المعمم لتنبؤات الطمبة ويراعي المعمم في 
ىذة المرحمة أال يقدم ايحاءات بصحة تنبؤاتيم أو 

 عدم صحتيا.

يقوم الطمبة باإلجابة عمى األسئمة 
المرتبطة بمفيوم)اإلستيراد األمن, 

العضوية, اإلكتفاء الذاتي(  الزراعة
 ومحاولة تبرير اإلجابات بشكل فردي.

اإلستماع إلى 
إجابات 
 الطمبة.
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يتم اشراف وتوجية المعمم عند وضعيم في  
مجموعات صغيرة, وذلك من خالل االتاحة 
ليم بالمناقشة حول ما أبداه كل طالب من 

 مالحظات وتبادل الخبرات .

 في المناقشة فييا الطمبة من يطمب
 من أفكارىم في لممشاركة مجموعات

 والتأمل الخاصة مجموعاتيم خالل
 معا

تعزيز 
مشاركة 
الطمبة 
ومراقبة 
 تفاعميم.

   
   
 

سير
التف

 
    

(
ex

pla
na

tio
n

) 

متابعة المعمم من تفسيرات الطمبة لألسئمة   
بتبادل نتائجيم مع المجموعة األخرى  من 

 جماعيةخالل مناقشة 

 الوصول ىو الطالب من المطموب
 وتبادل الظاىرة حول تعاوني حل إلى

 من األخرى المجموعات مع نتائجيم
 .بأكممة الصف مناقشة خالل

مالحظة 
تفاعل 
الطمبة 

 ومشاركتيم.

ظة
الح

الم
 

 (
ob

se
rva

tio
n

) 

 لمقيام بتوجيييم ىنا المعمم ويقوم
المستيدفة  بالمفاىيم المتعمقة بالمالحظات

بمعرفة ما ىي األمور التي يجب توافرىا 
 عند تحقيق اإلستيراد األمن لمغذاء ؟

وما ىي العوامل الطبيعية والبشرية المؤثرة 
 في األمن الغذائي العربي؟

وما ىي ممارسات االحتالل الصييوني تجاه 
 األمن الغذائي الفمسطيني؟ 

وكيف يمكن أن المحافظة عمى األرض 
األمن الغذائي الفمسطينية وأثرىا عمى 

 الفمسطيني؟ 

 مجموعات شكل عمى  الطمبة يعمل
في ورقة العمل  مالحظاتيم ويسجمون

يالحظون من خالل الصور  إذ (3)
العوامل الطبيعية والبشرية المؤثرة في 
األمن الغذائي العربي و ممارسات 
االحتالل الصييوني تجاه األمن 

 الغذائي الفمسطيني؟ 

وكيف يمكن المحافظة عمى األرض 
الفمسطينية وأثرىا عمى األمن الغذائي 

 الفمسطيني؟ 

 

مالحظة 
تفاعل 
الطمبة 

 ومشاركتيم.
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يقوم المعمم بمناقشة الطمبة بالمالحظات 
التي توصموا الييا في المرحمة السابقة , 

 ( مع طمبتة.3باإلجابة عمى ورقة العمل )

 تنبؤاتيم تعديل ىنا الطمبة من يطمب
 في الفعمية المالحظات خالل من

 من يتطمب وىذا السابقة الخطوة
بنقد  والمقارنة التحميل ميارات الطمبة

األفكار وتعديل تنبؤاتيم في حال 
 كان يوجد تعارض باألفكار .

رصد عدد 
اإلجابات 
 الصحيحة.

سير
التف

 

(
ex

pla
na

tio
n

) 

لمحكم عمى يقوم المعمم بطرح بعض األسئمة 
 مدى تحقق النتاجات لدى الطالب

 

 المناقشات كل ىنا الطمبة يواجة
 والتنبؤات المالحظات بين الموجودة

بحيث تصبح المفاىيم  واضحة لدى 
 الطمبة.

متابعة 
الطمبة , 
وتقديم 
التغذية 

 الراجعة ليم.

  

 

 

 

 

 

 



129 
 

 (3ٗسقت عَو سقٌ )

الدول اإلستعمارية , التي جعمت بعض السمع الغذائية محكوما بسياسات بعض ه أصبح إنتاج الغذاء وتوفير 
كالقمح واألرز سمعا استراتيجية تستخدميا سالحًا ضد الدول النامية وذلك خدمة ألىدافيا ومصالحيا 

 اإلستعمارية.

 ألمور التي يجب توافرىا عند تحقيق اإلستيراد األمن لمغذاء ؟ابرأيك ما ىي  

......................................................................................................
......................................................................................................

...................................................................................................... 

 تأمل الصور األتية ثم أجب عن األسئمة:
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ىناك عدد من العوامل التي تؤثر في صعوبة تحقيق األمن الغذائي في الوطن العربي منيا ما ىو طبيعي 
ومنيا ما ىو بشري , ىل يمكن من خالل الصور معرفة العوامل الطبيعية والبشرية المؤثرة في األمن 

 الغذائي:

 العوامل البشرية العومل الطبيعية
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 تأمل الصور األتية:

 

من خالل رؤيتك لمصور ىل يمكن معرفة ممارسات االحتالل الصييوني تجاه األمن الغذائي الفمسطيني؟  
......................................................................................................

......................................................................................................
..................................................................................................... 

 يمكن المحافظة عمى األرض الفمسطينية وأثرىا عمى األمن الغذائي الفمسطيني؟ كيف برأيك 

........................................................................................................................
........................................................................................................................

........................................................................................................................
........................................................................................................................ 



132 
 

 

 

 

 يتوقع من الطالب أن يكون قادر عمى :

 استنتاج العوامل التي أسيمت في حدوث الثورة الصناعية. -

 معرفة دور الصناعة الغذائية في توفير األمن الغذائي. -

 توضيح دور تطور وسائل النقل في توفير األمن الغذائي. -

 مصادر التعمم

 السبورة دليل المعمم العملأوراق  الكتاب المدرسي

 المفاىيم

 الزراعية المنتجات
 

 الصناعية الثورة المستوردة السمع
 

 النقل وسائل

 النقل الجوي النقل البحري النقل البري

 

 

 

 

 

(1)عدد الحصص:                       الثورة الصناعية، واألمن الغذائي: الثانيالدرس   
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 التي أسيمت في حدوث الثورة الصناعية.استنتاج العوامل  -
 معرفة دور الصناعة الغذائية في توفير األمن الغذائي. -
 توضيح دور تطور وسائل النقل في توفير األمن الغذائي. -
 

 المرحمة
 

  األنشطة واإلجراءات
 التقويم

 دور الطالب دور المعمم

نبؤ
الت

 
(

Pr
ed

ict
ion

) 

المفيوم المراد تعميمة لمطمبة يقدم فييا المعمم الظاىرة حول 
وىي  لكي يتنبؤا بنتيجة الظاىرة بشكل فردي وتبرير تنبؤاتيم

)الثورة الصناعية, وسائل النقل,النقل البري , النقل البحري, 
 النقل الجوي(

 مثال:
 عشر, الثامن القرنين في بريطانيا في الصناعّية الثورة ظيرت
 غرب دول إلى وانتقمت الميالديّين, عشر والتاسع
 ظيورىا في ساىم وقد العالم, من نحاءأ بعض إلى ث م   أوروبا,
 االقتصادّية, وزيادة الحرّية إلى قطاعاإل نظام من التحول
 مختمف في واالستثمار األبحاث, عمى اإلنفاق عمميات

 الحصول إمكانّية و الالزمة, الخام المواد وتوفير المجاالت,
 الطاقة, مصادر لتوفر كان كذلك الصناعات, لمختمف عمييا
 السوق توفر ضافة إلى باإل لمصناعة, الالزمة المحركة والقوى

 وسائل تحّول في الكبيراألثر  والخارجي المحمي االستيالكي
 المختمفة؛ اإلنتاج

 برأيك ما ىو مفيوم الثورة الصناعية؟ -
 وما العوامل التي ساىمت في قيام الثورة الصناعية؟ -

في مختمف وسائل النقل، مما ساىمت  كما أن ىناك تنوعا
 في توفر وتحقيق األمن الغذائي.

ىل يمكن تصنيف وسائل النقل وأييا أسرع و أقل تكمفة  -
 ؟

يستمع المعمم لتبؤات الطمبة ويراعي المعمم في ىذة المرحمة أال 
 يقدم ايحاءات بصحة تنبؤاتيم أو عدم صحتيا.

 

يقوم الطمبة باإلجابة عمى األسئمة 
ة بمفيوم الثورة الصناعية  و المرتبط

وسائل النقل زالنقل البري والبحري والجوي 
 ومحاولة تبرير اإلجابات بشكل فردي.

اإلستماع إلى 
إجابات 
 الطمبة.

الحصة األولى              , )الثورة الصناعية ،األمن الغذائي( لدرس األولا
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يتم اشراف وتوجية المعمم عند وضعيم في مجموعات  
صغيرة, وذلك من خالل االتاحة ليم بالمناقشة حول ما أبداه 

 كل طالب من مالحظات وتبادل الخبرات .

يطمب من الطمبة فييا المناقشة في 
مجموعات لممشاركة في أفكارىم من خالل 

 مجموعاتيم الخاصة والتأمل معا

تعزيز مشاركة 
راقبة الطمبة وم
 تفاعميم.

   
   
 

   
ير 
تفس
ال

 
(
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n
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متابعة المعمم من تفسيرات الطمبة لألسئمة بتبادل نتائجيم مع   
 من خالل مناقشة جماعية. ىالمجموعة األخر 

المطموب من الطالب ىو الوصول إلى 
حل تعاوني حول الظاىرة وتبادل نتائجيم 
مع المجموعات األخرى من خالل مناقشة 

 بأكممة. الصف

مالحظة 
تفاعل الطمبة 
 ومشاركتيم.

ظة
الح

الم
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ويقوم المعمم ىنا بتوجيييم لمقيام بالمالحظات المتعمقة 
 باإلجابة عمى األسئمة األتية بالمفاىيم المستيدفة 

 ما ىو مفيوم الثورة الصناعية؟
 وما العوامل التي ساىمت في قيام الثورة الصناعية؟ 

 وسائل النقل وأييا أسرع و أقل تكمفة ؟كما بتصنيف 
يستمع المعمم لتبؤات الطمبة ويراعي المعمم في ىذة المرحمة أال 

 يقدم ايحاءات بصحة تنبؤاتيم أو عدم صحتيا.
 

يعمل الطمبة  عمى شكل مجموعات 
ويسجمون مالحظاتيم التي شاىدوىا من 
( 4خالل الصور الواردة في ورق العمل )

 سائل النقل.إذ يالحظون تصنيف و 

مالحظة 
تفاعل الطمبة 
 ومشاركتيم.

شة 
مناق
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يقوم المعمم بمناقشة الطمبة بالمالحظات التي توصموا الييا في 
 ( مع طمبتة.4المرحمة السابقة , باإلجابة عمى ورقة العمل )

يطمب من الطمبة ىنا تعديل تنبؤاتيم من 
خالل المالحظات الفعمية في الخطوة 

السابقة وىذا يتطمب من الطمبة ميارات 
التحميل والمقارنة بنقد األفكار وتعديل 
تنبؤاتيم في حال كان يوجد تعارض 

 باألفكار .

رصد عدد 
اإلجابات 
 الصحيحة.

سير
التف

 
(
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n
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يقوم المعمم بطرح بعض األسئمة لمحكم عمى مدى تحقق 
 النتاجات لدى الطالب

المناقشات الموجودة يواجة الطمبة ىنا كل 
بين المالحظات والتنبؤات بحيث تصبح 

 المفاىيم  واضحة لدى الطمبة.

متابعة الطمبة 
, وتقديم 

التغذية الراجعة 
 ليم.
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 (4ورقة عمل رقم )
 دول إلى وانتقمت الميالديّين, عشر والتاسع عشر, الثامن القرنين في بريطانيا في الصناعّية الثورة ظيرت
 الحرّية إلى قطاعاإل نظام من التحول ظيورىا في ساىم وقد العالم, من نحاءأ بعض إلى ث م   أوروبا, غرب

 الخام المواد وتوفير المجاالت, مختمف في واالستثمار األبحاث, عمى اإلنفاق عمميات االقتصادّية, وزيادة
 المحركة والقوى الطاقة, مصادر لتوفر كان كذلك الصناعات, لمختمف عمييا الحصول إمكانّية و الالزمة,
 وسائل تحّول في الكبير األثر والخارجي المحمي االستيالكي السوق توفر ضافة إلى باإل لمصناعة, الالزمة
 المختمفة؛ اإلنتاج

 برأيك ما ىو مفيوم الثورة الصناعية؟

......................................................................................................

......................................................................................................
......................................................................................................

...................................................................................................... 

 وما العوامل التي ساىمت في قيام الثورة الصناعية؟ 

......................................................................................................
......................................................................................................

......................................................................................................
..................................................................................................... 
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 :التي تميياتأمل الصور األتية وأجب عن األسئمة 

 

 

ىناك تنوعا في مختمف وسائل النقل، مما ساىمت في توفر وتحقيق األمن الغذائي ، من خالل الصور 
 وسائل النقل وأييا أسرع و أقل تكمفة ؟ىل يمكن تصنيف 

........................................................................................................................
........................................................................................................................ 

...................................................................................................................... 
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 يتوقع  من الطالب أن يكون قادر عمى :
 تبيان عوامل انتشار الوفرة وعوامل العجز الغذائي في العالم. -
 اإلستراتيجي لألمن الغذائي.تبيان األىمية  -
 تبيان دور المنظمات الدولية في حل مشكالت الغذاء في العالم. -
 اقتراح حمول ممكنة لحل األزمة الغذائية العالمية. -

 
 مصادر التعمم

 السبورة دليل المعمم أوراق العمل الكتاب المدرسي

 المفاىيم

 السيول الوسطى األزمة الغذائية العجز الغذائي  األمن الغذائي

 االمنظمات العربية الزحف العمراني

 المنظمات الدولية
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 تبيان عوامل انتشار الوفرة وعوامل العجز الغذائي في العالم. -
 تبيان األىمية اإلستراتيجية لألمن الغذائي. -

 

 المرحمة

 

  األنشطة واإلجراءات

 دور الطالب دور المعمم التقويم

نبؤ
الت

 

(
Pr

ed
ict

ion
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 تعميمة المراد المفيوم حول الظاىرة المعمم فييا يقدم
 فردي بشكل الظاىرة بنتيجةيتنبؤوا  لكي لمطمبة
 وىي )الوفرة الغذائي, العجز الغذائي( تنبؤاتيم وتبرير

 مثال:

إن أبرز التحديات التي تواجة األمن الغذائية في 
العالم أن ىناك مناطق ذات تركز ووفرة غذاائية 

المناطق في حزام المناخ المعتدل وشبة تتمثل ىذة 
المعتدل والغنية بمواردىا المائية والمساحات السيمة 
الواسعة في النصف الشمالي والجنوبي من الكرة 

األرضية, ومناطق أخرى ذات عجز غذائي تتمثل 
 في معظم المناطق المدارية وكذلك األطراف الباردة.

 فيل يمكن نحدد عمى الخارطة مناطق الوفرة -
 الغذائية ، ومناطق العجز الغذائي في العالم.

كما برأيك ما ىي العوامل التي ساىمت في  -
العجز الغذائي ، كما من ناحية أخرى كيف 
أسيمت الدول األزمة الغذائية في الدول 

 النامية ذات الوفرة الغذائية؟

يستمع المعمم لتنبؤات الطمبة ويراعي المعمم في ىذة 
ءات بصحة تنبؤاتيم أو عدم المرحمة أال يقدم ايحا

 صحتيا.

 

يقوم الطمبة باإلجابة عمى األسئمة المرتبطة 
بمفيوم الوفرة الغذائية والعجز الغذائي 
 ومحاولة تبرير اإلجابات بشكل فردي.

اإلستماع إلى 
 إجابات الطمبة.
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يتم اشراف وتوجية المعمم عند وضعيم في  
مجموعات صغيرة, وذلك من خالل االتاحة 
ليم بالمناقشة حول ما أبداه كل طالب من 

 مالحظات وتبادل الخبرات .

 في المناقشة فييا الطمبة من يطمب
 من أفكارىم في لممشاركة مجموعات

 معا والتأمل الخاصة مجموعاتيم خالل

تعزيز 
مشاركة 
الطمبة 

راقبة وم
 تفاعميم.

   
   
 

سير
التف

 
    

(
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n
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متابعة المعمم من تفسيرات الطمبة لألسئمة   
بتبادل نتائجيم مع المجموعة األخرى من 

 خالل مناقشة جماعية

 إلى الوصول ىو الطالب من المطموب
 وتبادل الظاىرة حول تعاوني حل

 من األخرى المجموعات مع نتائجيم
 .بأكممة الصف مناقشة خالل

مالحظة 
تفاعل الطمبة 
 ومشاركتيم.

ظة
الح

الم
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 لمقيام بتوجيييم ىنا المعمم ويقوم
المستيدفة  بالمفاىيم المتعمقة بالمالحظات

 ( 5من خالل ورقة العمل )

 

 مجموعات شكل الطمبة عمى يعمل
شاىدوىا   التي مالحظاتيم ويسجمون

ومناطق بتحديد مناطق الوفرة الغذائية 
العجز الغذائي عمى الخريطة من 

 (5خالل ورقة العمل )

وما ىي أسباب تفاقم األزمة الغذائية 
 في العالم.

مالحظة 
تفاعل الطمبة 
 ومشاركتيم.
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يقوم المعمم بمناقشة الطمبة بالمالحظات 
التي توصموا الييا في المرحمة السابقة , 

 ( مع طمبتة.5العمل )باإلجابة عمى ورقة 

 تنبؤاتيم تعديل ىنا الطمبة من يطمب
 في الفعمية المالحظات خالل من

 من يتطمب وىذا السابقة الخطوة
بنقد  والمقارنة التحميل ميارات الطمبة

األفكار وتعديل تنبؤاتيم في حال كان 
 يوجد تعارض باألفكار .

رصد عدد 
اإلجابات 
 الصحيحة.

سير
التف

 

(
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n

) 

يقوم المعمم بطرح بعض األسئمة لمحكم عمى 
 مدى تحقق النتاجات لدى الطالب

 المناقشات كل ىنا الطمبة يواجة
 والتنبؤات المالحظات بين الموجودة

بحيث تصبح المفاىيم  واضحة لدى 
 الطمبة.

متابعة الطمبة 
, وتقديم 
التغذية 

 الراجعة ليم.
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 (5ٗسقت اىعَو سقٌ )

ْٕاك ٍْاطق راث حشمض ٗٗفشة غزائٞت حخَثو ٕزٓ  األٍِ اىغزائٞت فٜ اىعاىٌ أُإُ أبشص اىخحذٝاث اىخٜ ح٘اجٔ 

اىَْاطق فٜ حضاً اىَْاخ اىَعخذه ٗشبت اىَعخذه ٗاىغْٞت بَ٘اسدٕا اىَائٞت ٗاىَغاحاث اىغٖيت اى٘اععت فٜ 

غزائٜ حخَثو فٜ ٍعظٌ اىَْاطق اىْصف اىشَاىٜ ٗاىجْ٘بٜ ٍِ اىنشة األسضٞت, ٍٗاطق أخشٙ راث عجض 

 اىَذاسٝت ٗمزىل األطشاف اىباسدة.

 فيل يمكن أن نحدد عمى الخارطة مناطق الوفرة الغذائية , ومناطق العجز الغذائي في العالم.

 

 

 منطقة أ...............................................

 منطقة ب.............................................

 

 

 

 



141 
 

 برأيك ما ىي العوامل التي ساىمت في العجز الغذائي ؟ 

......................................................................................................

......................................................................................................
......................................................................................................

......................................................................................................
................................................................................................... 

من ناحية أخرى كيف أسيمت الدول اإلستعمارية األزمة الغذائية في الدول النامية ذات الوفرة كما 
 الغذائية؟

......................................................................................................
......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................
......................................................................................................

..................................................................................................... 
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 لعالمتبيان دور المنظمات الدولية في حل مشكالت الغذاء في ا -
 اقتراح حمول ممكنة لحل األزمة الغذائية العالمية. -

 
 المرحمة

 

  األنشطة واإلجراءات
 التقويم

 دور الطالب دور المعمم

نبؤ
الت

 
(

Pr
ed

ict
ion

) 

يقدم فييا المعمم الظاىرة حول المفيوم المراد 
بؤا بنتيجة الظاىرة نتعميمة لمطمبة لكي يت

)المنظمات وىي  بشكل فردي وتبرير تنبؤاتيم
الدولية, األمن الغذائي العالمي,المنظمات 

 العربية(
إن قضية األمن الغذائي التي تعد من 

أولويات اىتمام كثير من المنظمات عمى 
 الصعيد العالمي وأيضا عمى الصعيد العربي.
فما ىي المنظمات العالمية وما ىو دورىا في 

 حل مشكمة األمن الغذائي العالمي؟
ظمات العربية لمتنمية وماىو دور المن

والزراعة في حل مشكمة األمن الغذائي 
 العربي؟

كما يمكن الحد من مشكمة األزمة الغائية 
عمى المستوى العالمي من خالل عدة طرق 

وأساليب , برأيك ىل يمكن التنبؤ بيذة 
 الحمول؟

يستمع المعمم لتنبؤات الطمبة ويراعي المعمم 
بصحة في ىذة المرحمة أال يقدم ايحاءات 

 تنبؤاتيم أو عدم صحتيا.
 

يقوم الطمبة باإلجابة عمى األسئمة 
المرتبطة بمفيوم)المنظمات الدولية, األمن 

 الغذائي العالمي,المنظمات العربية(
 ومحاولة تبرير اإلجابات بشكل فردي. 

اإلستماع إلى 
إجابات 
 الطمبة.
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شة
مناق

ال
 

 (
Di

sc
us

sio
n

) 

يتم اشراف وتوجية المعمم عند وضعيم في  
مجموعات صغيرة, وذلك من خالل االتاحة ليم 
بالمناقشة حول ما أبداه كل طالب من مالحظات 

 وتبادل الخبرات .

يطمب من الطمبة فييا المناقشة في مجموعات 
لممشاركة في أفكارىم من خالل مجموعاتيم 

 الخاصة والتأمل معا

تعزيز مشاركة 
راقبة الطمبة وم
 تفاعميم.

   
   

 
   

ير 
فس

الت
 

  (
ex

pla
na

tio
n 

) 
متابعة المعمم من تفسيرات الطمبة لألسئمة بتبادل   

من خالل مناقشة  ى نتائجيم مع المجموعة األخر 
 .جماعية

المطموب من الطالب ىو الوصول إلى حل 
تعاوني حول الظاىرة وتبادل نتائجيم مع 
الصف المجموعات األخرى من خالل مناقشة 

 بأكممة.

مالحظة 
تفاعل الطمبة 
 ومشاركتيم.

ظة
الح

الم
 

 (
ob

se
rv

ati
on

) 

ويقوم المعمم ىنا بتوجيييم لمقيام بالمالحظات 
المتعمقة بالمفاىيم المستيدفة من خالل ورقة 

( باإلجابة عمى األسئمة واعطء الحمول 6العمل )
 الممكنة لحل األزمة الغذائية العالمية

 

يعمل الطمبة عمى شكل مجموعات ويسجمون 
( 6من خالل ورقة العمل )مالحظاتيم التي 

 باإلجابة عمى األسئمة األتية:
ما ىي المنظمات العالمية وما ىو دورىا في 

 حل مشكمة األمن الغذائي العالمي؟
وماىو دور المنظمات العربية لمتنمية 
والزراعة في حل مشكمة األمن الغذائي 

 العربي؟
 ببتنبؤ لحل األزمة الغذائية العالمية. كما
 

مالحظة 
تفاعل الطمبة 
 ومشاركتيم.

شة 
مناق

ال
 

(
Di

sc
us

sio
n

) 

يقوم المعمم بمناقشة الطمبة بالمالحظات التي 
توصموا الييا في المرحمة السابقة , باإلجابة عمى 

 ( مع طمبتة.5ورقة العمل )

يطمب من الطمبة ىنا تعديل تنبؤاتيم من 
المالحظات الفعمية في الخطوة السابقة خالل 

وىذا يتطمب من الطمبة ميارات التحميل 
والمقارنة بنقد األفكار وتعديل تنبؤاتيم في 

 حال كان يوجد تعارض باألفكار .

رصد عدد 
اإلجابات 
 الصحيحة.

سير
التف

 
(

ex
pla

na
tio

n
) 

يقوم المعمم بطرح بعض األسئمة لمحكم عمى 
 الطالبمدى تحقق النتاجات لدى 

يواجة الطمبة ىنا كل المناقشات الموجودة 
بين المالحظات والتنبؤات بحيث تصبح 

 المفاىيم  واضحة لدى الطمبة.

متابعة 
الطمبة , 
وتقديم 
التغذية 

 الراجعة ليم.
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 (6ورقة العمل )

 تأمل الصور األتية:

 

المنظمات عمى الصعيد العالمي وأيضا إن قضية األمن الغذائي التي تعد من أولويات اىتمام كثير من 
 عمى الصعيد العربي.

 من خالل الصورة ما ىي المنظمات العالمية وما ىو دورىا في حل مشكمة األمن الغذائي العالمي؟

......................................................................................................
...................................................................................................... 

 وماىو دور المنظمات العربية لمتنمية والزراعة في حل مشكمة األمن الغذائي العربي؟

......................................................................................................
...................................................................................................... 

برأيك ىل يمكن التنبؤ بحمول لمشكمة األزمة الغذائية عمى المستوى العالمي من خالل عدة طرق وأساليب , 
 فما ىي؟
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......................................................................................................
..................................................................................................... 

 الوحدة الثامنة )التطور العمراني(  

 

 

 يتوقع من الطالب أن يكون قادر عمى:

 توضيح أقسام التجمع العمراني. -1

 استنتاج خصائص العمران الريفي في فمسطين. -2

 تحديد مواد البناء المستخدمة في العمران الريفي الفمسطيني. -3

 توضيح أثر االحتالل الصييوني عمى التجمعات العمرانية الفمسطينية. -4

 مصادر التعمم

 السبورة دليل المعمم أوراق العمل الكتاب المدرسي

 المفاىيم

 البدوية التجمعات الخربة العزبة الريفي العمران

التجمعات العمرانيةالريفية  المدينة القرى
 القديمة

 التوسع العمراني األفقي

 التوسع العمراني الرأسي

 

( 2)عدد الحصص:                             ران الريفي           الدرس األول: العم  
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 أقسام التجمع العمراني. توضيح -

 استنتاج خصائص العمران الريفي في فمسطين. -

 تحديد مواد البناء المستخدمة في العمران الريفي الفمسطيني. -

 
 المرحمة

 

  األنشطة واإلجراءات
 التقويم

 دور الطالب دور المعمم

نبؤ
الت

 
(

Pr
ed

ict
ion

) 

 المراد المفيوم حول الظاىرة المعمم فييا يقدم
 بشكل الظاىرة بنتيجة يتنبؤا لكي لمطمبة تعميمة
وىي )العزبة  تنبؤاتيم وتبرير فردي

 ,الخربة,القرية,البادية ,المدينة(
 مثال:

ىناك تجمعات يسكنيا البشر وتتنوع أشكاليا عمى 
، سطح األرض بتنوع العوامل الطبيعية والبشرية

 ت؟فما ىي ىذة التجمعا
كيف يمكن أن نفرق بين البادية والقرية 

 والمدينة؟
ما اسباب تالصق البيوت وضيق الطرقات  -

في التجمعات الريفية؟ وما عالقتيا بذلك 
 اجتماعيا؟

ما طببيعة المواد المستخدمة في بنا  -
 التجمعات الريفية القديمة والحديثة؟

يستمع المعمم لتبؤات الطمبة ويراعي المعمم في 
المرحمة أال يقدم ايحاءات بصحة تنبؤاتيم أو ىذة 

 عدم صحتيا.
 

األسئمة المرتبطة  يقوم الطمبة باإلجابة عن
بمفيوم العزبة والخربة والقرية والبادية 

والمدينة( ومحاولة تبرير اإلجابات بشكل 
 فردي.

اإلستماع إلى 
 إجابات الطمبة.
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شة
مناق

ال
  

(
Di

sc
us

sio
n

) 

يتم اشراف وتوجية المعمم عند وضعيم في  
مجموعات صغيرة, وذلك من خالل االتاحة ليم 
بالمناقشة حول ما أبداه كل طالب من مالحظات 

 وتبادل الخبرات .

 في المناقشة فييا الطمبة من يطمب
 خالل من أفكارىم في لممشاركة مجموعات
 معا والتأمل الخاصة مجموعاتيم

تعزيز مشاركة 
ومراقبة الطمبة 
 تفاعميم.

   
   
 

سير
التف

 
    

(
ex

pla
na

tio
n

) 
متابعة المعمم من تفسيرات الطمبة لألسئمة بتبادل   

نتائجيم مع المجموعة األخرى من خالل مناقشة 
 جماعية

 حل إلى الوصول ىو الطالب من المطموب
 مع نتائجيم وتبادل الظاىرة حول تعاوني

 مناقشة خالل من األخرى المجموعات
 .بأكممة الصف

مالحظة تفاعل 
الطمبة 

 ومشاركتيم.

ظة
الح

الم
 

 (
ob

se
rva

tio
n

) 

 بالمالحظات لمقيام بتوجيييم ىنا المعمم ويقوم
المستيدفة بتوضيح الفرق بين  بالمفاىيم المتعمقة

البادية والقرية والمدينة  من خالل ورقة العمل 
(7 ) 

كما بمعرفة خصائص العمران الريفي من خال 
 (7العمل )ورقة 

 مجموعات شكل عمى ا الطمبة يعمل
شاىدوىا من  التي مالحظاتيم ويسجمون

 إذ (7خالل الصر الواردة في ورق العمل )
الصور  يالحظون الفروق من خالل
 (.7الموجودة في ورقة العمل )

مالحظة تفاعل 
الطمبة 

 ومشاركتيم.

شة
مناق

ال
  

(
Di

sc
us

sio
n

) 

بالمالحظات التي يقوم المعمم بمناقشة الطمبة 
توصموا الييا في المرحمة السابقة , باإلجابة عمى 

 ( مع طمبتة.7ورقة العمل )

 من تنبؤاتيم تعديل ىنا الطمبة من يطمب
 السابقة الخطوة في الفعمية المالحظات خالل
 التحميل ميارات الطمبة من يتطمب وىذا

بنقد األفكار وتعديل تنبؤاتيم في  والمقارنة
 تعارض باألفكار . حال كان يوجد

رصد عدد 
اإلجابات 
 الصحيحة.

سير
التف

 
(

ex
pla

na
tio

n
) 

يقوم المعمم بطرح بعض األسئمة لمحكم عمى مدى 
 تحقق النتاجات لدى الطالب

 الموجودة المناقشات كل ىنا الطمبة يواجة
بحيث تصبح  والتنبؤات المالحظات بين

 المفاىيم  واضحة لدى الطمبة.

متابعة الطمبة 
وتقديم , 

التغذية الراجعة 
 ليم.
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 (7ٗسقت اىعَو )

 ؟بشأٝل ٍا أَّاط اىخجَعاث اىعَشاّٞت فٜ فيغطِٞ

......................................................................................................

......................................................................................................
...................................................................................................... 

 ىل يمكن أن نفرق بين القرية والمدينة والبادية؟

 المدينة القرية البادية

   

 

 تأمل الصور األتية وقم بوصفيا:

 

( 1الصورة رقم)
......................................................................................................

...................................................................................................... 
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( 2)رقم الصورة
......................................................................................................

...................................................................................................... 

 

( 3)رقم الصورة
......................................................................................................

...................................................................................................... 
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 من خالل الصور السابقة أجب عن األسئمة األتية؟

 عالقتيا بذلك اجتماعيا؟ ماأسباب تالصق البيوت وضيق الطرقات؟وما

......................................................................................................
...................................................................................................... 

 ة في بناء البيوت الريفية القديمة والحديثة؟ما ىي طبيعة المواد المستخدم

......................................................................................................
...................................................................................................... 

 ائف المساكن الريفية؟ما ىي وظ

......................................................................................................
...................................................................................................... 
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 .الفمسطينية العمرانية التجمعات عمى الصييوني االحتالل أثر توضيح -4

 

 المرحمة

 

  األنشطة واإلجراءات

 التقويم
 دور الطالب دور المعمم

نبؤ
الت

 

(
Pr

ed
ict

ion
) 

 حول الظاىرة المعمم فييا يقدم
 لكي لمطمبة وتعميم المراد المفيوم
 فردي بشكل الظاىرة بنتيجة يتنبؤوا
ممارسات  تنبؤاتيم من خال ل وتبرير

االحتالل الصييوني عمى التجمعات 
 العمرانية وما أثرىا عمى ذلك؟

وتوضيح ما ىي طرق تزوير 
اإلحتالل الصييوني لمطابع العربي 

 لمتجمعات العمرانية الفمسطينية؟

يستمع المعمم لتنبؤات الطمبة ويراعي 
المرحمة أال يقدم  هالمعمم في ىذ

ايحاءات بصحة تنبؤاتيم أو عدم 
 صحتيا.

 

األسئمة عن يقوم الطمبة باإلجابة 
التي قدميا المعمم ومحاولة تبرير 

 اإلجابات بشكل فردي.

اإلستماع 
إلى إجابات 

 الطمبة.
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شة
مناق

ال
 

 (
Di

sc
us

sio
n

) 

يتم اشراف وتوجية المعمم عند  
وضعيم في مجموعات صغيرة, 

وذلك من خالل االتاحة ليم 
بالمناقشة حول ما أبداه كل طالب 
 من مالحظات وتبادل الخبرات .

 المناقشة فييا الطمبة من يطمب
 في لممشاركة مجموعات في

 مجموعاتيم خالل من أفكارىم
 معا والتأمل الخاصة

تعزيز 
مشاركة 
الطمبة 

راقبة وم
 تفاعميم.

   
   
 

سير
التف

 
    

(
ex

pla
na

tio
n

) 

متابعة المعمم من تفسيرات الطمبة   
لألسئمة بتبادل نتائجيم مع المجموعة 

 األخرى من خالل مناقشة جماعية

 الوصول ىو الطالب من المطموب
 الظاىرة حول تعاوني حل إلى

 المجموعات مع نتائجيم وتبادل
 الصف مناقشة خالل من األخرى
 .بأكممة

مالحظة 
تفاعل 
الطمبة 

 ومشاركتيم.

ظة
الح

الم
 

 (
ob

se
rva

tio
n

) 

 لمقيام بتوجيييم ىنا المعمم يقوم
بتوضيح  المتعمقة بالمالحظات

ممارسات االحتالل الصييوني عمى 
التجمعات العمرانية وما أثرىا عمى 

 ( 8ذلك؟ من خالل ورقة العمل )

كما بمعرفة طرق تزوير اإلحتالل 
لمطابع العربي لمتجمعات الصييوني 

 العمرانية الفمسطينية؟

 (8من خالل ورقة العمل ) 

 مجموعات شكل عمى الطمبة يعمل
 التي مالحظاتيم ويسجمون

شاىدوىا من خالل الصور الواردة 
يالحظون  إذ (8في ورقة العمل )

ممارسات االحتالل الصييوني 
عمى التجمعات العمرانية, وطرق 

ي لطابع تزوير االحتالل الصييون
العربي لمتجمعات الفمسطينية من 

 (.8خالل ورقة العمل )

 

مالحظة 
تفاعل 
الطمبة 

 ومشاركتيم.
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شة
مناق

ال
  

(
Di

sc
us

sio
n

) 

يقوم المعمم بمناقشة الطمبة 
بالمالحظات التي توصموا الييا في 

المرحمة السابقة , باإلجابة عمى ورقة 
 ( مع طمبتة.8العمل )

 تعديل ىنا الطمبة من يطمب
 المالحظات خالل من تنبؤاتيم
 وىذا السابقة الخطوة في الفعمية
 التحميل ميارات الطمبة من يتطمب

بنقد األفكار وتعديل  والمقارنة
تنبؤاتيم في حال كان يوجد 

 تعارض باألفكار .

رصد عدد 
اإلجابات 
 الصحيحة.

سير
التف

 

(
ex

pla
na

tio
n

) 

يقوم المعمم بطرح بعض األسئمة 
تحقق النتاجات لمحكم عمى مدى 

 لدى الطالب

 المناقشات كل ىنا الطمبة يواجة
 المالحظات بين الموجودة
بحيث تصبح المفاىيم   والتنبؤات

 واضحة لدى الطمبة.

متابعة 
الطمبة , 
وتقديم 
التغذية 

 الراجعة ليم.
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 (8ٗسقت عَو )

 عزيزي الطالب تأمل الصور األتية ثم أجب عن األسئمة :

 

 

 االحتالل تيدم المنازل الفمسطينيةجرافات 
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 قرية ميجرة

 

 مخيم

 

 من خالل الصور األتية ىل يمكن أن نبين ممارسات اإلحتالل الصييوني بالتجمعات العمرانية؟

......................................................................................................
...................................................................................................... 
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 ؟من خالل الصور معات العمرانية الفمسطينيةيني لمطابع العربي لمتجو ما طرق تزوير اإلحتالل الصي 

......................................................................................................

......................................................................................................
..................................................................................................... 
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 يتوقع من الطالب أن يكون قادر عمى:

 المدن.توضيح العوامل المؤثرة في نشوء  -

 التمييز بين أنماط التخطيط لممدن. - 

 توضيح أنواع المدن , ووظائفيا. -

 تبيان أىم خصائص المدن الحديثة. -

 توضيح مظاىر تطور مدينة القاىرة. -

 توضيح األىمية التاريخية لمدينة عكا في فمسطين. -

 مصادر التعمم

 السبورة دليل المعمم أوراق العمل الكتاب المدرسي

 المفاىيم

 التخطيط غير المنتظم تخطيط المدن المدن السيمية المدن الجبمية

 المدن الصناعية التخطيط الشعاعي التخطيط التربيعي التخطيط المنظم

 المدن الثقافية المدن السياحية والترفييية المدن السياسية المدن التجارية

 السيل الساحمي المناطق السيمية المجاري النيرية المدن الحديثة

 

(2 : ) عدد الحصص                         (المدن) الحضري العمران: لثانيالدرس ا  
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 .المدن نشوء في المؤثرة العوامل توضيح -
 

 المرحمة
 

  األنشطة واإلجراءات
 التقويم

 دور الطالب دور المعمم

نبؤ
الت

 
(

Pr
ed

ict
ion

) 

 المفيوم حول الظاىرة المعمم فييا يقدم
 بنتيجةيتنبؤوا  لكي لمطمبة تعميمة المراد

وىي  تنبؤاتيم وتبرير فردي بشكل الظاىرة
)المدن الجبمية, المدن السيمية, المجاري 

النيرية,السواحل البحرية, السيل الساحمي, 
 المناطق الساحمية, مدينة الفضاء (

 مثال:
تتعدد العوامل المؤثرة في نشوء المدن 

 ,فمنيا ما ىو طبيعي ومنيا ما ىو بشري
العوامل الطبيعية  قم بتصنيف -

 والعوامل البشرية ؟
يستمع المعمم لتنبؤات الطمبة ويراعي المعمم 

المرحمة أال يقدم ايحاءات بصحة  هفي ىذ
 تنبؤاتيم أو عدم صحتيا.

 

يقوم الطمبة باإلجابة عمى األسئمة 
المرتبطة بمفيوم )المدن الجبمية, 

السواحل البحرية,  المدن السيمية,
المناطق السيل الساحمي, 

 الساحمية, مدينة الفضاء(
ومحاولة تبرير اإلجابات بشكل 

 فردي.

اإلستماع 
إلى 

إجابات 
 الطمبة.

شة
مناق

ال
 

(
Di

sc
us

sio
n

) 

المعمم عند  ويتم اشراف وتوجي 
وضعيم في مجموعات صغيرة, وذلك 
من خالل االتاحة ليم بالمناقشة حول 

ما أبداه كل طالب من مالحظات 
 وتبادل الخبرات .

 المناقشة فييا الطمبة من يطمب
 في لممشاركة مجموعات في

 مجموعاتيم خالل من أفكارىم
 معا والتأمل الخاصة

تعزيز 
مشاركة 
الطمبة 
ومراقبة 
 تفاعميم.

، الحصة األولى            (العمران الحضريي )الدرس الثان  
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سير
التف

 
    

(
ex

pla
na

tio
n

) 
متابعة المعمم من تفسيرات الطمبة لألسئمة   

بتبادل نتائجيم مع المجموعة األخرى من 
 مناقشة جماعيةخالل 

 إلى الوصول ىو الطالب من المطموب
 وتبادل الظاىرة حول تعاوني حل

 من األخرى المجموعات مع نتائجيم
 .بأكممة الصف مناقشة خالل

مالحظة 
تفاعل 
الطمبة 

 ومشاركتيم.

ظة
الح

الم
 

 (
ob

se
rva

tio
n

) 

 لمقيام بتوجيييم ىنا المعمم ويقوم
المستيدفة  بالمفاىيم المتعمقة بالمالحظات

بتصنيف العوامل المؤثرة في نشوء المدن 
 الطبيعية والبشرية ,

واعطاء مثال عمى كل واحدة منيا 
 ومميزاتيا,

( من خالل تعبئة 9كما في ورقة العمل )
خريطة المفاىيم وتوضيح الفروق بين المدن 
الجبمية والمدن السيمية من حيث التعريف 

عطاء أمثمة عمييا  والمميزات وا 
 

 مجموعات شكل عمى الطمبة يعمل
شاىدوىا من  التي مالحظاتيم ويسجمون

خالل األسئمة المطروح في ورقة العمل 
من خالل تعبئة خريطة المفاىيم  (9)

وتوضيح الفروق بين المدن الجبمية 
والمدن السيمية من حيث التعريف 

عطاء أمثمة عمييا  والمميزات وا 
 

مالحظة 
تفاعل 
الطمبة 

 ومشاركتيم.

شة
مناق

ال
  

(
Di

sc
us

sio
n

) 

يقوم المعمم بمناقشة الطمبة بالمالحظات 
التي توصموا الييا في المرحمة السابقة , 

 ( مع طمبتة.9باإلجابة عمى ورقة العمل )

 من تنبؤاتيم تعديل ىنا الطمبة من يطمب
 الخطوة في الفعمية المالحظات خالل
 ميارات الطمبة من يتطمب وىذا السابقة
بنقد األفكار وتعديل  والمقارنة التحميل

تنبؤاتيم في حال كان يوجد تعارض 
 باألفكار .

رصد عدد 
اإلجابات 
 الصحيحة.

سير
التف

 
(

ex
pla

na
tio

n
) 

يقوم المعمم بطرح بعض األسئمة لمحكم 
 عمى مدى تحقق النتاجات لدى الطالب

 المناقشات كل ىنا الطمبة يواجة
 والتنبؤات المالحظات بين الموجودة
تصبح المفاىيم  واضحة لدى  بحيث
 الطمبة.

متابعة 
الطمبة , 
وتقديم 
التغذية 
الراجعة 

 ليم.
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 (9ٗسقت اىعَو )

قم بتعبئة الفراغات من خالل خريطة المفاىيم التالية : /عزيزي الطالب
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 الجبمية والمدن السيمية:وضح/ي الفرق بين المدن 

 السيمية الجبمية المدن

   تعريفيا

   مميزاتيا

   أمثمة عمييا
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 التمييز بين أنماط التخطيط لممدن. -
 توضيح أنواع المدن ، ووظائفيا. -
 تبيان أىم خصائص المدن الحديثة. -

 
 المرحمة

  األنشطة واإلجراءات
 التقويم

 دور الطالب دور المعمم

نبؤ
الت

 
(

Pr
ed

ict
ion

) 

 المراد المفيوم حول الظاىرة المعمم فييا يقدم
 الظاىرة بنتيجةيتنبؤوا  لكي لمطمبة تعميمة
 وىي )تخطيط تنبؤاتيم وتبرير فردي بشكل

 المنتظم , التخطيط غير المدينة ,التخطيط
 التربيعي , التخطيط المنظم ,التخطيط
التجارية ,  الصناعية , المدن الشعاعي,المدن

والترفييية ,  السياحية السياسية , المدن المدن
 الثقافية المدن
   الحديثة( المدن
 مثال:

إن توفير المدينة مستمزماتيا, ومتطاباتيم  
واحتياجاتيم , حاضرا ومستقبال من شوراع 
وخدمات ومرافق عامة وغيرىا ىو ما يسمى 
تخطيط المدن , وىناك عدة أنماط منيا عدد 

 ىذة األنماط؟
كما اقتصرت كثيرا من المدن أخذت تسميتيا 
من أبزر األنشطة اإلقتصادية التي يطمب من 

ارستة  من خالل مناقشتك مع سكانيا مم
زمالئك عدد لي أنواع المدن االتي تصنف 

 حسب وظيفتيا مع وظيفتيا
يستمع المعمم لتنبؤات الطمبة ويراعي المعمم 
في ىذة المرحمة أال يقدم ايحاءات بصحة 

 تنبؤاتيم أو عدم صحتيا.
 

يقوم الطمبة باإلجابة عمى األسئمة 
 المرتبطة بالمفاىيم األتية )تخطيط

المنتظم ,  غير لمدينة ,التخطيطا
التربيعي ,  المنظم ,التخطيط التخطيط
الصناعية ,  الشعاعي,المدن التخطيط
السياسية ,  التجارية , المدن المدن
 والترفييية , المدن السياحية المدن
 الثقافية
الحديثة( ومحاولة تبرير اإلجابات  المدن

 بشكل فردي.

اإلستماع إلى 
إجابات 
 الطمبة.

 الدرس الثاني )العمران الحضري( ، الحصة الثانية
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شة
مناق

ال
 

 (
Di

sc
us

sio
n

) 

يتم اشراف وتوجية المعمم عند وضعيم في  
مجموعات صغيرة, وذلك من خالل االتاحة 
ليم بالمناقشة حول ما أبداه كل طالب من 

 مالحظات وتبادل الخبرات .

 في المناقشة فييا الطمبة من يطمب
 من أفكارىم في لممشاركة مجموعات

 معا والتأمل الخاصة مجموعاتيم خالل

تعزيز 
مشاركة 
الطمبة 
ومراقبة 
 تفاعميم.

   
   
 

سير
التف

 
    

(
ex

pla
na

tio
n

) 
متابعة المعمم من تفسيرات الطمبة لألسئمة   

بتبادل نتائجيم مع المجموعة األخرى من 
 خالل مناقشة جماعية

 إلى الوصول ىو الطالب من المطموب
 وتبادل الظاىرة حول تعاوني حل

 من األخرى المجموعات مع نتائجيم
 .بأكممة الصف مناقشة خالل

مالحظة 
تفاعل الطمبة 
 ومشاركتيم.

ظة
الح

الم
 

 (
ob

se
rva

tio
n

) 

 بالمالحظات لمقيام بتوجيييم ىنا المعمم ويقوم
المستيدفة بتوضيح أنماط  بالمفاىيم المتعمقة

تخطيط المدن مع تعريفيا واعطاء أمثمة 
 عمييا, 

واألمثمة عمييا وتوضيح أنواع المدن ووظائفيا 
 (10من خالل ورقة العمل رقم )

 مجموعات شكل عمى الطمبة يعمل
شاىدوىا من  التي مالحظاتيم ويسجمون

خالل الصور الواردة في ورقة العمل 
يالحظون الفروق من خالل  إذ (10)

الصور الموجودة بين أنماط  تخطيط 
 المدن أنواع المدن من حيث وظيفتيا.

مالحظة 
تفاعل الطمبة 

 مشاركتيم.و 

شة
مناق

ال
  

(
Di

sc
us

sio
n

) 

يقوم المعمم بمناقشة الطمبة بالمالحظات التي 
توصموا الييا في المرحمة السابقة , باإلجابة 

 ( مع طمبتة.10عمى ورقة العمل )
كما بتحديد ماىية المدن الحديثة وما ىي 

 مميزاتيا

 من تنبؤاتيم تعديل ىنا الطمبة من يطمب
 الخطوة في الفعمية المالحظات خالل
 ميارات الطمبة من يتطمب وىذا السابقة
بنقد األفكار وتعديل  والمقارنة التحميل

تنبؤاتيم في حال كان يوجد تعارض 
 باألفكار .

رصد عدد 
اإلجابات 
 الصحيحة.

سير
التف

 
(

ex
pla

na
tio

n
) 

يقوم المعمم بطرح بعض األسئمة لمحكم عمى 
 مدى تحقق النتاجات لدى الطالب

 المناقشات كل ىنا الطمبة يواجة
 والتنبؤات المالحظات بين الموجودة

بحيث تصبح المفاىيم  واضحة لدى 
 الطمبة.

متابعة الطمبة 
, وتقديم 
التغذية 

 الراجعة ليم.
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 (11ٗسقت اىعَو )

 من خالل الصور األتية ىل يمكن تحديد أنواع تخطيط المدن:
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 أنماط تخطيط المدن من خالل خارطة المفاىيم األتية:من خالل الصور الواردة يمكنك اإلجابة عن 
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 تأمل الصور األتية:

 
 تعتبر القدس عاصمة فمسطين                                               تعتبر الخميل حمقة وصل بين خطوط التجارة في فمسطين

 
مدينة اسطنبول في تركيا تعرف  بتاريخيا واماكنيا الطبيعية   السيارات              تشتير مدينة ميونخ في المانيا بتصنيع 

 والتاريخية

 
 تعتبر مدينة جنيف في سويسرا مركزا لتجميع المؤسسات العممية والثقافية
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 من خالل الصور السابقة ىل يمكن تحديد أنواع المدن ووظائفيا مع ذكر األمثمة:

      أنواع المدن

      شيرتيا

      مثال

 

 مدن حديثة؟يطمق عمييا ى توما ىي المميزات التي يجب أن تكون لدييا ح ؟برأيك ما ىي المدن الحديثة 

......................................................................................................
......................................................................................................

......................................................................................................
...................................................................................................... 
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 يتوقع من الطالب أن  يكون قادر عمى:

 أنواع التموث التي تعانييا المدينة. -

 استنتاج أىم مظاىر الجريمة. -

 توضيح النتائج المترتبة عن حالة اإلزدحام عمى الحياة في المدينة. -

 استنتاج أسباب ظيور العشوائيات في المدن. -

 

 مصادر التعمم

 السبورة دليل المعمم أوراق العمل الكتاب المدرسي

 المفاىيم

 التموث 

 

 التموث النفطي التموث المائي التموث اليوائي

 العشوائيات اإلزدحام التموث اإلشعاعي التموث الضوضائي

 الجريمة

 

 

  (2)عدد الحصص:التحديات التي تواجو المدن                             : لثالثالدرس ا



169 
 

 

 

 أنواع التموث التي تعانييا المدينة -
 

 المرحمة
 

  األنشطة واإلجراءات
 التقويم

 دور الطالب دور المعمم

نبؤ
الت

 
(

Pr
ed

ict
ion

) 

 المفيوم حول الظاىرة المعمم فييا يقدم
 بنتيجة يتنبؤا لكي لمطمبة تعميمة المراد

وىي  تنبؤاتيم وتبرير فردي بشكل الظاىرة
)التموث , التموث اليوائي , التموث المائي 
, التموث النفطي , التموث الضوضائي , 

 التموث اإلشعاعي(
 مثال:

تواجة المدن كثيرا من التحديات والمشكالت 
التي تجعل المخططين والمسؤولين يبذلون 
جيودا كبيرة في محاولة الحد والتخفيف من 

, فما ىي أثار ىذة المشكالت والتحديات
أكثر المشكالت والتحديات التي تواجييا 

 المدن؟
فمنبدأ بالمشكمة األولى وىو التموث فما ىو 

 التموث وعما ينجم ؟وما ىي أنواعة؟
يستمع المعمم لتنبؤات الطمبة ويراعي المعمم 
في ىذة المرحمة أال يقدم ايحاءات بصحة 

 تنبؤاتيم أو عدم صحتيا.
 

األسئمة يقوم الطمبة باإلجابة عمى 
المرتبطة بمفيوم )التموث , التموث 
اليوائي , التموث المائي , التموث 
النفطي , التموث الضوضائي , 

 التموث اإلشعاعي(
ومحاولة تبرير اإلجابات بشكل 

 فردي.

اإلستماع 
إلى إجابات 

 الطمبة.

التي تواجة المدن(، الحصة األولى الدرس الثالث )التحديات  
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شة
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(
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يتم اشراف وتوجية المعمم عند  
وضعيم في مجموعات صغيرة, 

وذلك من خالل االتاحة ليم 
بالمناقشة حول ما أبداه كل طالب 
 من مالحظات وتبادل الخبرات .

 في المناقشة فييا الطمبة من يطمب
 أفكارىم في لممشاركة مجموعات

 الخاصة مجموعاتيم خالل من
 معا والتأمل

تعزيز 
مشاركة 
الطمبة 

راقبة وم
 تفاعميم.

   
   
 

سير
التف

 
    

(
ex

pla
na

tio
n

) 
متابعة المعمم من تفسيرات الطمبة   

لألسئمة بتبادل نتائجيم مع المجموعة 
 األخرى من خالل مناقشة جماعية

 الوصول ىو الطالب من المطموب
 الظاىرة حول تعاوني حل إلى

 المجموعات مع نتائجيم وتبادل
 الصف مناقشة خالل من األخرى
 .بأكممة

مالحظة 
تفاعل 
الطمبة 

 ومشاركتيم.

ظة
الح

الم
 

 (
ob

se
rva

tio
n

) 

 لمقيام بتوجيييم ىنا المعمم ويقوم
 بالمفاىيم المتعمقة بالمالحظات

المستيدفة بتعريف مفيوم التموث 
وذكر أنواع التموث , وتعبئة خريطة 

 المفاىيم,
من خالل الصور الواردة كما في  

 (11ورقة العمل )
عن ىذة االنواع  من  كما التحدث

التموث وىو التموث اليوائي والمائي 
والضوضائي واالشعاعي بالتحدث 
عن مصادر ىذا التموث وخطورتة 

 عمى المستوى العالمي.
 

 مجموعات شكل عمى الطمبة يعمل
 التي مالحظاتيم ويسجمون

شاىدوىا من خالل األسئمة 
 (11المطروح في ورقة العمل )

 من خالل تعبئة خريطة المفاىيم 
, بتعريف مفيوم التموث وذكر 
أنواع التموث, كما بالتحدث عن 
ىذة االنواع  من التموث وىو 

التموث اليوائي والمائي 
والضوضائي واالشعاعي بالتحدث 
عن مصادر ىذا التموث وخطورتة 

 عمى المستوى العالمي.
 

مالحظة 
تفاعل 
الطمبة 

 ومشاركتيم.
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يقوم المعمم بمناقشة الطمبة 
بالمالحظات التي توصموا الييا في 

المرحمة السابقة , باإلجابة عمى ورقة 
 ( مع طمبتة.11العمل )

 تعديل ىنا الطمبة من يطمب
 المالحظات خالل من تنبؤاتيم
 وىذا السابقة الخطوة في الفعمية
 التحميل ميارات الطمبة من يتطمب

بنقد األفكار وتعديل  والمقارنة
تنبؤاتيم في حال كان يوجد 

 تعارض باألفكار .

رصد عدد 
اإلجابات 
 الصحيحة.

سير
التف

 
(

ex
pla

na
tio

n
) 

يقوم المعمم بطرح بعض األسئمة 
لمحكم عمى مدى تحقق النتاجات لدى 

 الطالب.

 المناقشات كل ىنا الطمبة يواجة
 المالحظات بين الموجودة
المفاىيم  بحيث تصبح  والتنبؤات

 واضحة لدى الطمبة.

متابعة 
الطمبة , 
وتقديم 
التغذية 
الراجعة 

 ليم.
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 (11ٗسقت اىعَو )

 تأمل الصور األتية:

 

 

 
 

من خالل الصور الواردة ىل يمكنك تحديد المشكمة التي تعاني منيا المدن؟  
......................................................................................................
......................................................................................................

 ..........................................................................................عرف التموث

...................................................................................................... 
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 كذلك من خالل الرجوع لمصور بإمكانك تحديد أنواع التموث 

 

 ورة أنوع التموث :من خالل النقاش مع زمالئك نستنتج ما ىي مصادر وخط

 

 أنواع التموث

 

 

   

 

 تعريفة

    

 

 مصادرة

    

 

 خطورتة

  

 

  

 أنواع التموث
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 استنتاج أىم مظاىر الجريمة. -
 توضيح النتائج المترتبة عن حالة اإلزدحام عمى الحياة في المدينة. -
 المدن. استنتاج أسباب ظيور العشوائيات في -

 
 المرحمة

 

  األنشطة واإلجراءات
 التقويم

 دور الطالب دور المعمم

نبؤ
الت

 
(

Pr
ed

ict
ion

) 

 المراد المفيوم حول الظاىرة المعمم فييا يقدم
 الظاىرة بنتيجةيتنبؤوا  لكي لمطمبة تعميمة
وىي )اإلزدحام,  تنبؤاتيم وتبرير فردي بشكل

 العشوائيات , الجريمة(
 مثال:

الى مشكمة التموث التي تعاني منيا باإلضافة 
المدن ىناك مشاكل أخرى كالجريمة واإلزدحام 

 والعشوائيات.
فالجريمة ليا عدة أشكال متنوعة مثل االعتداء 

عمى النفس واالعتداء عمى المال العام 
 والخاص )الرشوة , االختالس(

فقم بتعريف الجريمة تعريفا كامال واي الدول 
يمة كما ما ىي أسباب ترتفع فييا معالت الجر 

 انتشار الجريمة
كما  يعد االزدحام من أبرز سمات المدينة 

سواء المرورية أو االكتظاظ الشكاني فما ىي 
النتائج المترتبة عممى االزدحام كما أي المدن 

 أكثر ازدحاما في الوطن العربي
كما المشكمة الرابعة وىي العشوائيات فما 

ظيورىا  عالقتيا بمدن الصفيح وما اسباب
 حول المدن الكبرى.

يستمع المعمم لتبؤات الطمبة ويراعي المعمم في 
ىذة المرحمة أال يقدم ايحاءات بصحة تنبؤاتيم 

 أو عدم صحتيا.

يقوم الطمبة باإلجابة عمى األسئمة المرتبطة 
بمفيوم)اإلزدحام, العشوائيات , الجريمة( 

 ومحاولة تبرير اإلجابات بشكل فردي.

اإلستماع إلى 
جابات إ

 الطمبة.

 الدرس الثالث )العمران الحضري(، الحصة الثانية
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يتم اشراف وتوجية المعمم عند وضعيم في  
مجموعات صغيرة, وذلك من خالل االتاحة 
ليم بالمناقشة حول ما أبداه كل طالب من 

 مالحظات وتبادل الخبرات .

 في المناقشة فييا الطمبة من يطمب
 خالل من أفكارىم في لممشاركة مجموعات
 معا والتأمل الخاصة مجموعاتيم

تعزيز مشاركة 
الطمبة ومراقبة 

 تفاعميم.

   
   
 

سير
التف

 
    

(
ex

pla
na

tio
n

) 
متابعة المعمم من تفسيرات الطمبة لألسئمة   

بتبادل نتائجيم مع المجموعة األخرى من 
 خالل مناقشة جماعية

 حل إلى الوصول ىو الطالب من المطموب
 مع نتائجيم وتبادل الظاىرة حول تعاوني

 مناقشة خالل من األخرى المجموعات
 .بأكممة الصف

مالحظة تفاعل 
الطمبة 

 ومشاركتيم.

ظة
الح

الم
 

 (
ob

se
rva

tio
n

) 

 بالمالحظات لمقيام بتوجيييم ىنا المعمم ويقوم
المستيدفة بتعريف الجريمة  بالمفاىيم المتعمقة

واالزدحام والعشوائيات من خالل ورقة العمل 
(12 ) 

انتشار الجريمة  كما بتوضيح اسباب
والعشوائيات والنتائج المترتبة عمى االزدحام, 

 بإعطاء أمثمة عمى كل واحدة منيا.

 ويسجمون مجموعات شكل عمى الطمبة يعمل
شاىدوىا من خالل الصور  التي مالحظاتيم

 . (12الواردة في ورق العمل )

مالحظة تفاعل 
الطمبة 

 ومشاركتيم.

شة
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(
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المعمم بمناقشة الطمبة بالمالحظات التي يقوم 
توصموا الييا في المرحمة السابقة , باإلجابة 

 ( مع طمبتة.12عمى ورقة العمل )

 من تنبؤاتيم تعديل ىنا الطمبة من يطمب
 الخطوة في الفعمية المالحظات خالل
 ميارات الطمبة من يتطمب وىذا السابقة
بنقد األفكار وتعديل  والمقارنة التحميل

تنبؤاتيم في حال كان يوجد تعارض باألفكار 
. 

رصد عدد 
اإلجابات 
 الصحيحة.

سير
التف

 
(

ex
pla

na
tio

n
) 

يقوم المعمم بطرح بعض األسئمة لمحكم عمى 
 مدى تحقق النتاجات لدى الطالب.

 الموجودة المناقشات كل ىنا الطمبة يواجة
بحيث تصبح  والتنبؤات المالحظات بين

 الطمبة.المفاىيم  واضحة لدى 

متابعة الطمبة 
, وتقديم 

التغذية الراجعة 
 ليم.
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 (12اىعَو سقٌ )ٗسقت 

 باإلضافت اىٚ ٍشنيت اىخي٘د اىخٜ حعاّٜ ٍْٖا اىَذُ ْٕاك ٍشامو أخشٙ ماىجشَٝت ٗاإلصدحاً ٗاىعش٘ائٞاث.

)الرشوة , فالجريمة ليا عدة أشكال متنوعة مثل االعتداء عمى النفس واالعتداء عمى المال العام والخاص 
 االختالس(

 ؟فما ىو تعريف الجريمة

......................................................................................................
...................................................................................................... 

 ؟الدول ترتفع فييا معالت الجريمة ,و ما ىي أسباب انتشار الجريمةبرأيك أي 

......................................................................................................
...................................................................................................... 

 ة أو االكتظاظ السكاني, فما ىو تعريف اإلزدحام؟كما  يعد االزدحام من أبرز سمات المدينة سواء المروري

......................................................................................................

...................................................................................................... 

 ا النتائج المترتبة عمى اإلزدحام؟م برأيك

......................................................................................................

...................................................................................................... 

 ؟ة الرابعة وىي العشوائيات والتي تسمى مدن الصفيح  فما ىي العشوائيات كما تعتبر المشكم

......................................................................................................

...................................................................................................... 
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 ؟وما أسباب ظيور العشوائيات

......................................................................................................
...................................................................................................... 

 وبالتالي يمكنك/ي تعبئة ىذا الجدول

 اإلزدحام االعشوائيات الجريمة المشكمة

 

 تعريفيا

   

أسباب 
انتشار 
الجريمة 

 والعشوائيات
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( اخخباس اىخفنٞش اىجغشافٜ قبو اىخحن9ٌٍٞيحق )  
 

  جامعة القدس

 عمادة الدرسات العميا

 كمية العموم التربوية

:عزيزي الطالب/ة  

تنمية في  (PDEODE) األبعاد السداسيةاستراتيجية أثر إستخدام تقوم  الباحثة بإجراء دراسة بعنوان "
  ميارات التفكير الجغرافي و إكتساب المفاىيم الجغرافية لدى طمبة الصف الحادي عشر"

 التدريس أساليب في الماجستير درجة عمى لمحصول

لوحدتين )أزمة الغذاء في احٌث ٌهدف هذا االختبار الذي بٌن ٌدٌك إلى قٌاس مهارات التفكٌر الجغرافً فً 
 كتاب الجغرافيا الفصل الثاني لمصف الحادي عشرالعالم, التطور العمراني( من 

لذا ترجو منك الباحثة  اإلجابة عمى فقرات اإلختبار , عممًا أن نتيجة اإلختبار ىي فقط ألغراض البحث 
 العممي وال عالقة لو بدرجاتك.

 وقبل الشروع باإلجابة إقرأ التعميمات التالية:

 ( لإلجابة عمى أسئمة اإلختبار. 40لديك )دقيقة 
 .إقرأ األسئمة جيدا قبل البدء باإلجابة 
 ( فقرة.25يتكون اإلختبار من ) 
  اإلجابة عمى جميع األسئمة.بقم 

 واهلل ولي التوفيق

 عبدةحسن الباحثة: رزان 
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)قبل التحكيم(اختبار التفكير الجغرافي  

ىناك بعض المدن اكتسبت اىميتيا من إرثيا التاريخي مما جعميا تتميز بعراقتيا وقدميا مثل مدينة -1
:حيث كان ليا أثر كبير فيالقدس عاصمة دولة فمسطين   

 إنيدام المدن -نشوء المدن وتطورىا                                                ب - أ
 إحالل الفساد فييا -دتراجع المدن                                                         -ج

 تمتاز المدن الجبمية ِب: -2
 اإلتصال مع من يجاورىا  -سيولة التوسع واألمتداد                        ب - أ
 والحماية ألىميا توفير موقعيا األمن -سيولة المواصالت .                          د -ج

 باإلشراف عمى ما حوليا.                                                       
من خطورة التموث اليوائي سقوط األمطار الحمضية الناجمة عن تفاعل مموثات الجو المختمفة مع -3

 قطرات الماء، و بالتالي يؤثر بشكل سمبي في:

 ية.تموث التجمعات العمرانية والسكان - أ
 النباتات والكائنات الحية الدقيقة في تحميل بقايا األشجار والكائنات البحرية.  - ب
 بالبقايا النفطية. هتموث الميا  - ج
 اإلنسان بحيث يعيش في حالة من التشويش والضوضاء.  - د

تظير الجريمة بعدة أشكال متنوعة في المجتمعات مثل اإلعتداء عمى النفس بجميع  -4
مال العام والخاص من إحدى أسباب إنتشار الجريمة ىي:صورة واإلعتداء عمى ال      

 العدل والمساواة  بين األفراد. - أ
 حرية إمتالك األسمحة وانتشار العصابات وتجار المخدرات. - ب
 توفير فرص العمل. - ج
 األمن والسالم السائد في المنطقة. - د
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المرورية إكتظاظ السكاني تعد ظاىرة اإلزدحام من أبرز سمات المدينة سواء كانت إزدحامات  -5
 وبالتالي تؤدي ىذ الظاىرة إلى :

 الوصول إلى أماكن العمل في الوقت المحدد. - أ
 وجود األلفة والمحبة بين السائقين. - ب
 زيادة التوتر واإلنفعال. -ج
 ربح الدولة والمجتمع اقتصاديا. -د

 يمتاز التخطيط التربيعي لممدينة عن التخطيطي الشعاعي ليا: -6

 ضيقة وممتوية وبيوتيا متالصقة.شوارعيا  - أ
 تمتقي أطراف الشوارع في مركز المدينة وتأخد بالضيق كمما اتجينا نحو مركز المدينة. - ب
 مدينة مستطيمة بشوارعيا الواسعة والمتقاطعة طوليا وعرضيا بزاوية قائمة. -ج
 شوارعيا مغمقة وتأخذ باإلتساع كمما ابتعدنا عن مركز المدينة. -د
المدينة لسكانيا مستمزماتيم ومطمباتيم واحتياجاتيم حاضرا ومستقبال ، من شوارع إن توفير  -7

وخدمات ، ومرافق عامة ، يسمى تخطيط المدينة ، فيوجد عدة أنماط لتخطيط المدن  كالتخطيط 
 اإلشعاعي والذي يتميز ب:

 التقائو بكثير من الشوارع في المدينة من أطرافيا في مركز لمدينة. - أ
 ة وممتوية والبيوت متالصقة بانتشارىا في بقعة محددة.شوارعيا ضيق - ب
 شوارعيا واسعة متقاطعة طوليا وعرضيا وغالبا تتقاطع الشوارع بزاوية قائمة. -ج
 شوارعيا مغمقة مسقوفة  وممراتيا ضيقة. -د
يعتبر من أخطر أنواع المموثات بسبب إنتشارة عمى مساحات واسعة وبسرعة عبر الماء واليواء  -8

 وزا الحدود الطبيعية والسياسية لمدولة والمجتمعات، فيو:متجا
 التموث الشعاعي -التموث اليوائي                                    ب - أ
 التموث الضوضائي. -التموث المائي                                 د -ج
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ظيرت نتيجة أعداد المياجرين تعد أحياء الصفيح في غالبيتيا دون تخطيط أو موافقة قانونية وقد  -9
 القادمين في بيئات فقيرة، فمن إحدى أسباب ظيورىا:

 اإلنخفاض في األسعار المخصصة لمبناء. - أ
 انخفاض مستوى البطالة - ب
 زيادة الدخل القومي. -ج
 إنخفاض مستوى المعيشة لمكثير من السكان. -د

حاضرة عبر تاريخ فمسطين ، تعد مدينة عكا من المدن التي ليا أىمية كبيرة مما يجعميا  -10
 فيي تمثل نقطة اتصال وتواصل بحري مع العالم ، نستخمص مما سبق أن عكا:

 تقع عمى ساحل البحر المتوسط في الجزء الشمالي الغربي من فمسطين. - أ
 حمقة وصل بين وادي األردن شرقا وسيل مرج بن عامر غربا. - ب
لشرقي عمى الشاطئ الجنوبي الغربي من تقع في لواء الشمال الفمسطيني في منطقة الجميل ا -ج

 البحيرة.
 تقع في الجنوب الشرقي لمدينة يافا والمدخل الغربي لمدينة القدس. -د

تعد مدينة القاىرة حمقة إتصال وتواصل من شمال النيل المتمثل بساحل البحر المتوسط ودلتاه وجنوب  -11
 مدينة القاىرة تقع عمى الخارطة:النيل الذي يمتد عبر مصر والسودان، نستخمص مما سبق أن 

 عند تفرع نير النيل إلى دمياط والرشيد. - أ
 .كم من مصب النير في البحر األبيض المتوسط15شمال الدلتا حيث تبعد مسافة    - ب
 كم من مصب النير في البحر األبيض المتوسط .15شمال الدلتا حيث تبعد مسافة   -ج
 شرقي الدلتا.  -د

أىميتيا من نشاطيا العممي والتكنولوجي مثل مدينة ىيوستن األمريكية إكتسبت بعض المدن  -12
 بسبب القاعدة الجوية التي وضعتيا وكالة ناسا لغزو الفضاء والتي سميت ِب:

 مدينة الخيال -ب                                 المدينة العالمية - أ
    الفضاءمدينة  -مدينة األبراج                                ه -ج
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 ىناك كثيرا من العوامل البشرية التي ليا اثر في نشوء المدن وتطورىا منيا: -13
 إنخفاض مستوى المعيشة -الكوارث والحروب                           ب - أ
 اإلرتفاع الكبير في أسعار األراضي. -العامل العممي والتكنولوجي واإلقتصادي       د-ج
البشر وتتنوع أشكاليا عمى سطح األرض بتنوع العوامل الطبيعية  ىناك تجمعات يسكنيا -14

والبشرية ، أحد التجمعات األتية تتصف بصغر حجميا وتتكون من مسكن أو مسكنين، وعدد 
 مساكنيا قميل، وتجتيد لتكتفي ذاتيا من احتياجاتيا الغذائية النباتية والحيوانية ىي:

 الخربة -ب العزبة                                 - أ
 القرى -التجمعات البدوية                       د-ج

تناول اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عن منظمة األمم المتحدة قضية األمن الغذائي    -15
واعتبر أن من حق المرء أن ينال  قوتا مغذيا يكفي ليومو، فالذين يعانون أكثر من غيرىم من انعدام األمن 
الغذائي بسبب انخفاض الدخل والمعيشة واالنتاج الزراعي ، برأيك ما ىي أكثر المناطق التي يعاني سكانيا 

 من انعدام األمن الغذائي:
 المناطق الصحراوية-المناطق الريفية                                 ب - أ
 البادي -المناطق الحضرية                             د -ج

 خالل الشكل األتي ما أكثر المناطق التي تعاني العجز الغذائي عمى المستوى العالمي :من  -16

 
 
 شرق أسيا  -أوقيانوسيا والقوقاز واسيا الوسطى                                 ب - أ
 جنوب شرق أسيا -جنوب أسيا وأفريقيا جنوب الصحراءالكبرى                        د -ج
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 األفقي عن التوسع العمودي لزيادة اإلنتاج الزراعي :يختمف التوسع   -17
 بزيادة المساحة الزراعية باستصالح األراضي القابمة لمزراعة. - أ
 باستخدام الوسائل واألساليب الزراعية الحديثة. - ب
 باإلعتماد عمى مياة األمطار. - ج
 من خالل التنقل والترحال حسب فصول السنة.-د               

األغذية )الفاو( بالتعاون مع األونروا والجياز المركزي اإلحصائي في حسب تصنيف منظمة  -18
 ،2014فمسطين أن األسر الفمسطينية تصنف إلى أربعة مستويات من حيث األمن الغذائي لعام 

 فإن األسر التي تعاني من فجوة استيالك كبيرة في فمسطين ، وال تستطيع ردم ىذة الفجوة تعرف ِب:   
 بشكل جزئي.                     أسر أمنة غذائيا  - أ
 أسر تعاني انعدام األمن الغذائي الشديد. -ب        
 أسر تعاني انعدام األمن الغذائي بدرجة متوسطة. -ج       

 أسر قادر عمى تأمين استيالك غذائي كاٍف.            -د         
الغذائي في الوطن العربي كالعوامل ىناك عدد من العوامل التي تؤثر في صعوبة تحقيق األمن -19

 الطبيعية من جفاف وتصحر أما من العوامل البشرية التي ثؤثر في تحقيق صعوبة األمن الغذائي :
 استخدام أساليب زراعية خاطئة في الري. - أ
 زيادة حجم التبادل التجاري - ب
 قوة االستثمارات في المنتجات الزراعية بين الدول العربية. - ت
 واألمن الداخمي. اإلستقرار السياسي - ث
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إن أبرز التحديات التي تواجة األمن الغذائي العالم أن ىناك مناطق ذات تركز ووفرة غذائية -20
 ومناطق ذات عجز غذائي، من خالل الخريطة تعتبر منطقة )أ( ومنطقة )ب( ىي:

 
 منطقة )أ( منطقة العجز الغذائية, منطقة )ب( منطقة الوفرة الغذائية.-أ
 )أ( منطقة الوفرة الغذائية, منطقة )ب( منطقة العجز الغذائية. منطقة-ب
 منطقة )أ( و)ب( مناطق العجز الغذائية. -ج 
 .منطقة )أ( و)ب( مناطق الوفرة الغذائية -د

 ىناك تنوعًا في مختمف وسائل النقل ، مما ساىم في توفير وتحقيق األمن الغذائي ، -21
 من العالم قرية صغيرة:فما ىي أسرع وسائل النقل التي جعمت 

 البري -الجوي                                ب - أ
 القطارات                                                     -البحري                               د -ج
ت وانتقم الميالديّين، عشر والتاسع عشر، الثامن القرنين في بريطانيا في الصناعّية الثورة ظيرت -22
العالم ، فأي من الدول األتية انطمقت منيا الثورة  من أنحاء بعض إلى ُثم وروبا،أ غرب دول لىإ

 الصناعية:
 روسيا -فرنسا                                     ب-أ
 بريطانيا -ألمانيا                                   د -ج
 
 
 



185 
 

 ية ىذا الشعار يدل عمى أي من المنظمات التالية:من خالل الصورة األت -23

 
 .اليونيسف منّظمة -ب                                        .اليونيسكو -أ
 منّظمة األغذية والزراعة. -د                             .منظمة األونروا-ج     
المنظمات عمى الصعيد العالمي وأيضا إن قضية األمن الغذائي تعد من أولويات اىتمام كثير من -24

 الغذائي: األمن لتوفير تسعى اآلتية العربية المنّظمات من أي عمى الصعيد العربي،
 .اليونيسف منّظمة -ب                                        .اليونيسكو -أ     
 .اإلنسان حقوق منّظمة -د                .والزراعة لألغذية, منّظمة العربيةال -ج     

 من العوامل التي ساىمت في العجز الغذائي لمدول النامية: -25
 .والنزاعات الحروب, - ب                            .والتكنولوجيا المكننة, -أ
 .فييا التضاريس تنوع -د المعتدلة            شبو العروض ضمن وقوعيا -ج        

 
 )إنتيت األسئمة(
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( اختبار التفكير الجغرافي بعد التحكيم 10ممحق )  

 جامعة القدس

 عمادة الدرسات العميا

 كمية العموم التربوية

:عزيزي الطالب/ة  

في تنمية  (PDEODE) األبعاد السداسيةاستراتيجية أثر إستخدام تقوم  الباحثة بإجراء دراسة بعنوان "
  الجغرافية لدى طمبة الصف الحادي عشر"ميارات التفكير الجغرافي و إكتساب المفاىيم 

 لمحصول عمى درجة الماجستير في أساليب التدريس

الوحدتين )أزمة الغذاء فً  قياس مهارات التفكير الجغرافيحٌث ٌهدف هذا االختبار الذي بٌن ٌدٌك إلى 
 في العالم, التطور العمراني( من كتاب الجغرافيا الفصل الثاني لمصف الحادي عشر

ترجو منك الباحثة  اإلجابة عمى فقرات اإلختبار, عممًا أن نتيجة اإلختبار ىي فقط ألغراض البحث لذا 
 عالقة لو بدرجاتك. العممي وال

 وقبل الشروع باإلجابة إقرأ التعميمات التالية:

 ( لإلجابة عمى أسئمة اإلختبار. 40لديك )دقيقة 
 .إقرأ األسئمة جيدا قبل البدء باإلجابة 
  ( فقرة.20اإلختبار من )يتكون 
  اإلجابة عمى جميع األسئمة.بقم 

 واهلل ولي التوفيق
 هعبدحسن الباحثة: رزان 
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 اختبار التفكير الجغرافي 

 

ىناك بعض المدن اكتسبت اىميتيا من إرثيا التاريخي مما جعميا تتميز بعراقتيا وقدميا مثل مدينة -1
في: القدس عاصمة دولة فمسطين حيث كان ليا أثر كبير  

 إنيدام المدن -نشوء المدن وتطورىا                                      ب - أ
 إحالل الفساد فييا -تراجع المدن                                             د  -ج

 

من خطورة التموث اليوائي سقوط األمطار الحمضية الناجمة عن تفاعل مموثات الجو المختمفة مع -2
 الماء، و بالتالي يؤثر بشكل سمبي في:قطرات 

 تموث التجمعات السكانية - أ
 الحياة النباتية والحيوانية - ب
 بالبقايا النفطية ه الجوفيةتموث الميا  - ج
 اإلنسان بحيث يعيش في حالة من التشويش والضوضاء  - د
 

اإلعتداء عمى النفس بجميع  :تظير الجريمة بعدة أشكال متنوعة في المجتمعات مثل -3
من إحدى أسباب إنتشار الجريمة:و واإلعتداء عمى المال العام والخاص،  ، صوره     

 العدل والمساواة  بين األفراد - أ
 حرية إمتالك األسمحة وانتشار العصابات وتجار المخدرات - ب
 توفير فرص العمل - ج
األمن والسالم السائد في المنطقة-د           

 

ظاظ السكاني،  سواء كانت إزدحامات مرورية أو إكتتعد ظاىرة اإلزدحام من أبرز سمات المدينة  -4
الظاىرة إلى :ه وبالتالي تؤدي ىذ  

 وجود األلفة والمحبة بين السائقين-ب        الوصول إلى أماكن العمل في الوقت المحدد - أ
زيادة التدخل اإلقتصادي لمدولة  -د                             زيادة التوتر واإلنفعال -ج

 والمجتمع
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 يوجد عدة أنماط لتخطيط المدن ، كالتخطيط اإلشعاعي والذي يتميز ِب: -5

 تمتقي كثير من الشوارع في المدينة من أطرافيا في مركز المدينة - أ
 في بقعة محددةومنتشرة  شوارعيا ضيقة وممتوية والبيوت متالصقة - ب
 زاوية قائمةتتقاطع الشوارع بما  وغالباً  وعرضياً  اً متقاطعة طوليو شوارعيا واسعة  -ج
 شوارعيا مغمقة مسقوفة  وممراتيا ضيقة -د 

 

عمى مساحات واسعة وبسرعة عبر الماء واليواء متجاوزا  همن أخطر أنواع المموثات بسبب إنتشار  -6
 الحدود الطبيعية والسياسية لمدولة والمجتمعات، ىو:

 التموث اإلشعاعي -التموث اليوائي                                ب - أ
 التموث الضوضائي -التموث المائي                                 د -ج

 

 زيادة نتيجةىذة الحالة أحياء الصفيح في غالبيتيا دون تخطيط أو موافقة قانونية وقد ظيرت تقام  -7
 ، فمن إحدى أسباب ظيورىا:مختمفة القادمين من بيئات فقيرةإلييا أعداد المياجرين 

 ار المخصصة لمبناءاإلنخفاض في األسع - أ
 انخفاض مستوى البطالة - ب
 زيادة الدخل القومي -ج
 إنخفاض مستوى المعيشة لمكثير من السكان -د

 

تعد مدينة عكا من المدن التي ليا أىمية كبيرة مما جعميا حاضرة عبر تاريخ فمسطين، فيي  -8
 تمثل نقطة اتصال وتواصل بحري مع العالم، نستخمص مما سبق أن عكا:

 تقع عمى ساحل البحر المتوسط في الجزء الشمالي الغربي من فمسطين-أ              
 حمقة وصل بين وادي األردن شرقا وسيل مرج بن عامر غربا-ب             
تقع في لواء الشمال الفمسطيني في منطقة الجميل الشرقي عمى الشاطئ الجنوبي الغربي                               -ج
 بحيرة طبريا من
 تقع في الجنوب الشرقي لمدينة يافا والمدخل الغربي لمدينة القدس -د      
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شمال النيل المتمثل بساحل البحر المتوسط ودلتاه  بينتعد مدينة القاىرة حمقة إتصال وتواصل  - 9
 وجنوب النيل الذي يمتد عبر مصر والسودان، نستخمص مما سبق أن مدينة القاىرة تقع عمى الخارطة:  

 عند تفرع نير النيل إلى دمياط ورشيد-أ
 المتوسط كم من مصب النير في البحر15شمال الدلتا حيث تبعد مسافة  -ب
  جنوًبا أسوان شمااًل حتى الجيزة تمتد ىذه المنطقة من -ج
 شرق الدلتا.-د
  

10- إحدى ىذه التجمعات تتصف بصغر حجميا وتتكون من مسكن أو مسكنين، 
منعزلة وعدد سكانيا قميل، وتجتيد لتكتفي ذاتيا من احتياجاتيا الغذائية النباتية 

 والحيوانية ىي:
 الخربة-ب                             العزبة                 -أ
 يةالقر -د                            التجمعات البدوية       -ج  

 

 العجز الغذائي عمى المستوى العالمي :من من خالل الشكل اآلتي ما ىي أكثر األقاليم التي تعاني  -11

              
 شرق أسيا -ب                     أوقيانوسيا والقوقاز واسيا الوسطى      -أ             
 جنوب شرق أسيا -وأفريقيا جنوب الصحراءالكبرى                 د ,جنوب أسيا -ج            

 

 ماذا تسمى األسر التي تعاني من فجوة استيالك كبيرة في فمسطين، وال تستطيع ردم ىذة الفجوة: -12 
 منة غذائيا بشكل جزئي                   آأسر  - أ
 أسر تعاني انعدام األمن الغذائي الشديد -ب       
 أسر تعاني انعدام األمن الغذائي بدرجة متوسطة -ج        
 أسر قادر عمى تأمين استيالك غذائي كاٍف     -د         

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86
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الغذائي في الوطن العربي كالعوامل ىناك عدد من العوامل التي تؤثر في صعوبة تحقيق األمن -13
 :ىيمن العوامل البشرية التي ثؤثر في تحقيق صعوبة األمن الغذائي  و ،الطبيعية من جفاف وتصحر

 زيادة حجم التبادل التجاري-ب                     إستخدام أساليب زراعية خاطئة في الري-أ   
 اإلستقرار السياسي واألمن الداخمي-د      قوة االستثمارات في المنتجات الزراعية بين الدول العربية-ج  
 

ز ووفرة غذائية يالعالم أن ىناك مناطق ذات ترك في إن أبرز التحديات التي تواجة األمن الغذائي-14
 ىي: ومناطق ذات عجز غذائي، من خالل الخريطة تعتبر منطقة )أ( ومنطقة )ب(

 
 منطقة )أ( منطقة العجز الغذائية, منطقة )ب( منطقة الوفرة الغذائية-أ
 منطقة )أ( منطقة الوفرة الغذائية, منطقة )ب( منطقة العجز الغذائية-ب
 منطقة )أ( و)ب( مناطق العجز الغذائية -ج
 منطقة )أ( و)ب( مناطق الوفرة الغذائية -د 

 
ساىم في توفير وتحقيق األمن الغذائي، فما ىي  والذيىناك تنوعًا في مختمف وسائل النقل،  -15

 أسرع وسائل النقل التي جعمت من العالم قرية صغيرة:
 البري -الجوي                               ب - أ
 القطارات     -البحري                              د -ج
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 الصورة اآلتية ىذا الشعار يدل عمى أي من المنظمات التالية:من خالل  -16

                       
 اليونيسف منّظمة -ب                                 اليونيسكو -أ 
 منّظمة األغذية والزراعة دمنظمة األونروا                              -ج    

 

 المدن وتطورىا منيا: آةالتي ليا اثر في نش ىناك كثيرا من العوامل البشرية -17
 إنخفاض مستوى المعيشة -الكوارث والحروب                           ب-أ            
 اإلرتفاع الكبير في أسعار األراضي -العامل العممي والتكنولوجي واإلقتصادي.      د-ج           

 

 الغذائي لمدول النامية:من العوامل التي ساىمت في العجز  -18
 خصوبة  األراضي الزراعية -ب                            زيادة نسبة األمطار -أ            
 تفتت الممكية الزراعية –د  استخدام انظمة الري الحديثة                    -ج           

 

 و اتساعيا : ما الذي ساعد في تطور مدينة القاىرة -19
 وقوعيا عمى منطقة جبمبة مرتفعة -ثرواتيا المعدنية                   بوفرة  - أ
 اعتدال مناخيا -وقوعيا قرب تفرع نير النيل             د-ج

 

إن قضية األمن الغذائي تعد من أولويات اىتمام كثير من المنظمات عمى الصعيد العالمي وأيضا -20
 الغذائي: األمن لتوفير تسعى اآلتية العربية المنّظمات من أي عمى الصعيد العربي،

 والزراعة لألغذية, منّظمة العربيةال -ب                 منظمة حقوق اإلنسان -أ     
 اليونسكو -دمنظمة اليونيسف                      -ج     

 

(إنتيت األسئمة)   
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 مفتاح اإلجابة النموذجية إلختبار التفكير الجغرافي:
الطالب/ة:...............................اسم   

 المدرسة:...................................
 الصف:.....................................
 الشعبة:.....................................

 
 رقم
 السؤال

 البدائل
 د ج ب أ

1-  *    
2-   *   
3-   *   
4-    *  
5-  *    
6-   *   
7-     * 
8-  *    
9-  *    

10-  *    
11-    *  
12-   *   
13-  *    
14-   *   
15-  *    
16-     * 
17-    *  
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18-     * 
19-    *  
20-    *  
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( اخخباس امخغاب اىَفإٌٞ اىجغشافٞت قبو اىخحن11ٌٍٞيحق )  

 جامعة القدس

 عمادة الدرسات العميا

 كمية العموم التربوية

 عزيزي الطالب/ة

في تنمية  (PDEODE) األبعاد السداسية استراتيجية أثر إستخدامدراسة بعنوان "تقوم  الباحثة بإجراء 
  ميارات التفكير الجغرافي و إكتساب المفاىيم الجغرافية لدى طمبة الصف الحادي عشر"

 لمحصول عمى درجة الماجستير في أساليب التدريس

الوحدتين )أزمة الغذاء فً  الجغرافٌةاكتساب المفاهٌم حٌث ٌهدف هذا االختبار الذي بٌن ٌدٌك إلى قٌاس 
لذا ترجو منك الباحثة , في العالم, التطور العمراني( من كتاب الجغرافيا الفصل الثاني لمصف الحادي عشر

عالقة لو  عممًا أن نتيجة اإلختبار ىي فقط ألغراض البجث العممي  واللى اإلجابة عمى فقرات اإلختبار , 
 بدرجاتك.

 بة إقرأ التعميمات التالية:وقبل الشروع باإلجا

 ( لإلجابة عمى أسئمة اإلختبار. 40لديك )دقيقة 
 .إقرأ األسئمة جيدا قبل البدء باإلجابة 
 ( فقرة.30يتكون اإلختبار من ) 
 .قم اإلجابة عمى جميع األسئمة 

 واهلل ولي التوفيق

 هعبدحسن الباحثة: رزان 
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)قبو اىخحنٌٞ(اىَفإٌٞ اىجغشافٞت امخغاب اخخباس  

تضم العديد من المساكن والمزارع والمباني العامة ويمارس فييا العديد من مظاىر النشاط  -1
 االقتصادي األولي من زراعة وتربية حيوانات ونشاط تجاري ىي:

 الخربة  -العزبة                                                             ب - أ
 مباني منعزلة -د                                  القرية                              -ج
 

 :من المدن األتية استفادات من مواقعيا وتاريخيا وأماكتيا الطبيعية الجميمةأي  -2
 دن السياسيةالم -ب                                                  المدن التجارية - أ
 دن الثقافيةالم-د                                       لمدن السياحية والترفيييةا -ج
 

 تمتاز المدن الجبمية ب: -3
 ممارسة حرفة الصيد.-صعوبة التوسع في عمرانيا وزيادة تكاليفة.                      ب - أ
 النشاط التجاري والبحري-سيولة المواصالت                                            د  - ج

 
 تتميز بالتقاء العديد من الشوارع في المدينة من اطرافيا في مركز المدينة: -4

 التخطيط  غير المنتظم.  -التخطيط التربيعي                               ب - أ
 التخطيط المنتظم. -د                       التخطيط الشعاعي        -ج

                         
غير المنظم لممدن: من خصائص التخطيط -5  

 البنايات المرتفعة -الشوارع المستقيمة                            ب - أ
 اتساع المساحات والمساحات الخضراء فييا -الشوارع الضيقة الممتوية                  د -ج
 

بسبب أخطر أنواع المموثات نظرا لدخولة جسم اإلنسان والكائنات الحية األخرى دون الشعور بيا  -6
 انتشارة عمى مساحات واسعة وبسرعة عبر الماء واليواء متجاوزا الحدود الطبيعية والسياسية :

 التموث الضوضائي -التموث اإلشعاعي                         ب - أ
 التموث اليوائي -التموث المائي                               د -ج
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لمدن وخاصة الكبرى منيا فتظير في األحياء الضواحي بدون تعد أحياء الصفيح مظيرًا مرافقًا لكل ا -7
 تخطيط فتسمى ِب :

 تجمعات البدويةال -ب                        لعشوائياتا - أ
 الحضر -د              مخيمات        ال  -ج
 

 بزوايا قائمة  لممدن: والتخطيط التربيعي تتقاطع الشوارع في -8
 الدائرية  -المستطمية                                        ب - أ

 غير المنتظمة -د                           المربعة             -ج
 

 تعرف البيوت الريفية بأنيا: -9
تالصقيا ببعضيا البعض  -ب               واسعة عن بعضيا البعض  وشوراعيا اعدتبت - أ

 وشوراعيا 
 تباعدىا عن بعضيا  -عضيا البعض وشوارعيا ضيقة                      دتتالصق بب -ج

 
 تمتاز بصعوبة التوسع في عمرانيا  وزيادة تكاليف النقل فييا: -10
 المدن الساحمية البحرية -المدن الجبمية                              ب - أ
 النيريةالمدن  -المدن السيمية                              د - ج

 
 تختمف التجمعات العمرانية المتحركة عن شبة المتحركة بأنيم : -11

 يسكنيا الرعاة وأشباة البدو  -ينتقمون من مكان ألخر طمبا لمماء والطعام             ب - أ
 تعيش في بيوت سكنية -يمارسون حرفة الزراعة                                د - ج

                                              
 تتميز التجمعات العمرانية...................بقرب البيوت وتالصقيا وضيق الطرقات فييا: -12

 الصحراوية -الريفية                                 ب - أ
 البدوية -الحضرية                               د -ج
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 من إحدى مسببات التموث النفطي:  -13
 استخدام األسمحة والتجارب النووية. - أ
 قرب الكثير من التجمعات السكنية والعمرانية والشواطئ البحرية.                - ب
 غرق بعض ناقالت النفط وتفريغيا لحمولتيا من مياة التوازن بالبقايا النفطية في مياة البحار. -ج    
 المفرط في الزراعة لألسمدة الكيماوية.اإلستخدام  -د    

                                                 
مدينة اكتسبت أىميتيا من النشاط العممي والتكنولوجي سميت مدينة الفضاء والتي تنطمق منيا  -14

 :الغزوات الجوية
 دينة اليابانمدينة ميونخ في ألمانيا                                       ب_ م - أ
 مديننة ىيوستن األمريكية -مدينة كوريا في الصين                                     د -ج
 

 تتميز المدن...................الحماية واألمن ألىميا واإلشراف عمى ما حوليا:-15
 الساحمية. -السيمية                          ب - أ
 الجبمية. -د      النيرية                      -ج
 

 متى يتحقق األمن الغذائي:-16
 في بعض األوقات لتمبية اإلحتياجات الغذائية. - أ
 بتوفيرة لبعض الناس. - ب
 بوجود توفير غذاء كاٍف,لجميع الناس بجميع األوقات. -ج
 ال يشترط بأن يكون طعام صحي. -د

 
 الزراعي من خالل :يختمف التوسع األفقي عن التوسع العمودي لزيادة اإلنتاج -17

 بزيادة المساحة الزراعية باستصالح األراضي القابمة لمزراعة. - ت
 استخدام الوسائل واألساليب الزراعية الحديثة. - ث
 اإلعتماد عمى مياة األمطار. - ج
 من خالل التنقل والترحال حسب فصول السنة. - د
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 يعرف اإلكتفاء الذاتي ب:-18
عمى النفس والموارد واإلمكانيات الذاتية في انتاج قدرة المجتمع عمى تحقيق اإلعتماد الكامل  - أ

 حاجاتة الغذائية.
 تحقيق قدرة المجتمع  باالعتماد عمى البعض بنقص بعض الموارد إلنتاج الحاجات الغذائية  - ب

 اعتماد المجتمع عمى نفسو وفي بعض األحيان عمى البعض الجتباجتو الغذائية.-ج
 لمموارد الغذائية. االعتتماد الكامل عمى الدول المجاورة-د
 
 أي من القطاعات  األتية يعتمد عميو النمو الغذائي في العالم:-19
 التجارة -الزراعة                                    ب - أ

 الصحة-السياحة                                     د - ذ
 

 العالم:أي من السمع األتية تصنف سمعًا غذائية استراتيجية عمى مستوى -20
 الذرة -الخضراوات                                    ب - أ

 الفواكة -القمح                                           د - ر
 

ماذا تسمى األسر التي تعاني من فجوة استيالك كبيرة في فمسطين ، وال تستطيع ردم ىذة   -21
 الفجوة:

   أسر أمنة غذائيا بشكل جزئي.                    - ب
 أسر تعاني انعدام األمن الغذائي الشديد. -ب        
 أسر تعاني انعدام األمن الغذائي بدرجة متوسطة. -ج       

 أسر قادر عمى تأمين استيالك غذائي كاٍف.              -د
                      

يسمح باستخدام الزراعة ................. ـتيدف إلى إنتاج غذاء نظيف بطرق أمنة، وال  -22
 المواد الكيماوية المصنعة:

 البعمية-العضوية                                   ب - أ
 الكيماوية -المروية                                      د - ج
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 أي من المناطق األتية تعاني من نقص في الغذاء:-23

 جنوب أسيا -دولة جنوب إفريقيا                            ب - أ
 أسر قادرة عمى تأمين استيالك غذائي كاٍف. -أمريكا الالتينية                              د -ج        

 
 ما أسرع وسائل النقل التي جعمت العالم قرية صغيرة:-24

 البحري -الجوي                                   ب - أ
 القطارات. -البحري                            د -ج
 

 ساىم في ظيور الثورة الصناعية:-25   
 التحول من نظام االقطاع الى الحرية االقتصادية. - أ
 نقص المواد الخام الالزمة ومصادر الطاقة. - ب
 التحول من الحرية اإلقتصادية الي نظام اإلقطاع. -ج
 نقص المواد الخام الالزمة. -د          

 
 اعية:أي من الدول األتية انطمقت منيا الثورة الصن-26

 روسيا -فرنسا                                 ب - أ
 ألمانيا -بريطانيا                                  د-ج   
 

 من المنظمات األتية تسعى لتوفير األمن الغذائي:-27
 منظمة اليونيسف -اليونسكو                         ب - أ
 منظمة حقوق اإلنسان -منظمة األغذية والزراعة           د -ج 

 
 تتمثل مناطق العجز الغذائي في العالم في :-28
 المناطق المدارية والصحراوية. - أ
 حزام المناخ المعتدل وشبة المعتدل.   - ب
 المناطق الجبمية المرتفعة.  -ج
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 المناطق المنخفضة الحارة.  - د
ية في مطمع السبعينات من القرن الماضي بغرض مساعدة الدول أنشئت المنظمة العربية لمتنم -29

 العربية لتطوير قطاعاتيا من خالل اعداد الدراسات والبرامج والمشاريع الخاصة باإلنتاج :
 التجاري -الزراعي                                ب - أ
 البحري -اإلقتصادي                             د -ج
 
 األسباب التي أدت إلى ظيور العجز الغذائي:برأيك ما  -30

 األمطار -الجفاف                           ب - أ
 أنظمة الري الحديثة -الممكية الزراعية             د -ج

 
 
 
 

 )إنتيت األسئمة(
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بعد التحكيم الجغرافية ( اختبار اكتساب المفاىيم12ممحق )  
 

 جامعة القدس     

الدرسات العمياعمادة       

 كمية العموم التربوية  

ةعزيزي الطالب/  

في تنمية ميارات التفكير  (PDEODE) األبعاد السداسيةاستراتيجية أثر إستخدام تقوم  الباحثة بإجراء دراسة بعنوان "
  كتساب المفاىيم الجغرافية لدى طمبة الصف الحادي عشر"االجغرافي و 

 أساليب التدريسلمحصول عمى درجة الماجستير في 

الوحدتين )أزمة الغذاء في العالم, التطور فً  اكتساب المفاهيم الجغرافيةقياس حٌث ٌهدف هذا االختبار الذي بٌن ٌدٌك إلى 
 العمراني( من كتاب الجغرافيا الفصل الثاني لمصف الحادي عشر

عالقة  اإلختبار ىي فقط ألغراض البحث العممي  والعممًا أن نتيجة لى اإلجابة عمى فقرات اإلختبار, إلذا ترجو منك الباحثة 
 لو بدرجاتك.

 وقبل الشروع باإلجابة إقرأ التعميمات التالية:

 ( لإلجابة عمى أسئمة اإلختبار. 40لديك )دقيقة 
 .إقرأ األسئمة جيدا قبل البدء باإلجابة 
 ( فقرة.22يتكون اإلختبار من ) 
  اإلجابة عمى جميع األسئمة.بقم 

 الباحثة:  لتوفيقواهلل ولي ا

 هعبدحسن رزان 
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)بعد التحكيم(المفاىيم الجغرافية اكتساب اختبار  
 

 تمتاز المدن الجبمية ب: -1
 ممارسة حرفة الصيد-ب              وصعوبة التوسع في عمرانيا وزيادة تكاليف - ب
 النشاط التجاري والبحري-سيولة المواصالت                                      د  - ح

 

من خصائص التخطيط غير المنظم لممدن:-2   
 البنايات المرتفعة -ب        الشوارع المستقيمة                     - ب
 الشوارع الواسعة, والمتقاطعة طوليًا وعرضياً  -د              الممتوية     , و الشوارع الضيقة  -ج

 

ويمارس فييا العديد من مظاىر النشاط  ،تضم العديد من المساكن والمزارع والمباني العامة -3
 االقتصادي األولي من زراعة وتربية حيوانات ونشاط تجاري ىي:

 الخربة  -ب          العزبة                                - ب
 مباني منعزلة -د     القرية                                      -ج

 

وذلك  نظرًا لمتقدم الصناعي وما نجم عنو من انبعاث لمغازات بدأ بالظيور في القرن التاسع عشر،  -4
 :النقل من المصانع ووسائل

 شعاعيالتموث ال -ب                            التموث الضوضائي  - ب
 مائيالتموث ال -د                                  اليوائيالتموث  -ج

 

، الضواحي ، و فتظير في األحياء، المدن وخاصة الكبرى منياتعد أحياء الصفيح مظيرًا مرافقًا لكل  -5
 وىي في غالبيتيا دون تخطيط أو موافقة قانونية :

 التجمعات البدوية -ب                   العشوائيات                   - أ
 الحضر -د                             المخيمات           -ج

 

 الشوارع فية بزوايا قائمة لممدن:التخطيط التربيعي تتقاطع  -6
 لدائرية ا-ة                                      بمالمستطي-أ
 غير المنتظمة-المربعة                                       د -ج
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 تعرف البيوت الريفية بأنيا: -7
 البعض  تالصقيا ببعضيا -تتباعد عن بعضيا البعض  وشوراعيا واسعة           ب-أ 
 بعضيا البعضتباعدىا عن  -تتالصق ببعضيا البعض وشوارعيا ضيقة           د -ج 

 

 تمتاز بصعوبة التوسع في عمرانيا  وزيادة تكاليف النقل فييا: -8
 المدن الساحمية البحرية -المدن الجبمية                              ب-أ
 المدن النيرية -د            المدن السيمية                  -ج        

 

 : تتمثل مناطق العجز الغذائي في -9
  حزام المناخ المعتدل وشبة المعتدل.-ب             المناطق المدارية والمتجمدة - ب
 المناطق المنخفضة الحارة. -د                   المناطق الجبمية المرتفعة - ح

                                              
 تتميز التجمعات العمرانية...................بقرب البيوت وتالصقيا وضيق الطرقات فييا: -10

 الصحراوية -الريفية                                 ب-أ     
 البدوية -الحضرية                              د -ج            

 

 من إحدى مسببات التموث النفطي:  -11
 األسمحة والتجارب النووية.استخدام  - ت
 قرب الكثير من التجمعات السكنية والعمرانية والشواطئ البحرية.                - ث
غرق بعض ناقالت النفط وتفريغيا لحمولتيا من مياة التوازن بالبقايا النفطية في مياة  -ج    

 البحار.
 اإلستخدام المفرط في الزراعة لألسمدة الكيماوية. -د    

                                                 
ينة الفضاء والتي تنطمق منيا دسميت م، شاط العممي والتكنولوجينمدينة اكتسبت أىميتيا من ال -12

 :الغزوات الجوية
 اليابانطوكيو في مدينة -مدينة ميونخ في ألمانيا                           ب-أ
 مديننة ىيوستن األمريكية -في الصين                          د بكينمدينة  -ج   
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 واإلشراف عمى ما حوليا:، تتميز المدن...................الحماية واألمن ألىميا-13

 الساحمية -ب                    السيمية      -أ           
 الجبمية -النيرية                          د -ج          

 

 يعرف اإلكتفاء الذاتي ب:-14
قدرة المجتمع عمى تحقيق اإلعتماد الكامل عمى النفس والموارد واإلمكانيات الذاتية في  - ت

 انتاج حاجاتة الغذائية.
 تحقيق قدرة المجتمع  باالعتماد عمى البعض بنقص بعض الموارد إلنتاج الحاجات الغذائية  - ث
 األحيان عمى البعض الجتباجتو الغذائية.اعتماد المجتمع عمى نفسو وفي بعض -ج
 االعتماد الكامل عمى الدول المجاورة لمموارد الغذائية.-د             

 

 تية يعتمد عميو النمو الغذائي في العالم:أي من القطاعات  اآل-15
 التجارة -الزراعة                                    ب - ب
 الصحة-د             السياحة                        -ج

 

 تية تصنف سمعًا غذائية استراتيجية عمى مستوى العالم:أي من السمع اآل-16
 الذرة -الخضراوات                             ب-أ           
 الفواكة -القمح                                  د-ج           

 

منة، وال يسمح باستخدام المواد الكيماوية آيدف إلى إنتاج غذاء نظيف بطرق تالتي  الزراعة -17
 المصنعة:
 البعمية-العضوية                                   ب-أ   
 الكيماوية -المروية                                      د-ج           
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 ساىم في ظيور الثورة الصناعية:-18

 نظام االقطاع الى الحرية االقتصادية.التحول من  - ت
 نقص المواد الخام الالزمة ومصادر الطاقة.-ب
 التحول من الحرية اإلقتصادية الي نظام اإلقطاع. -ج  

 نقص المواد الخام الالزمة. -د             
 تسعى لتوفير األمن الغذائي: الدولية التيمن المنظمات -19

 منظمة اليونيسف -ب                 اليونسكو        -أ            
 األغذية والزراعة)الفاو(.منظمة  -دحقوق اإلنسان            منظمة  -ج           

  
بغرض مساعدة  ،في مطمع السبعينات من القرن الماضي والزراعة أنشئت المنظمة العربية لمتنمية -20

 الدول العربية لتطوير قطاعاتيا من خالل اعداد الدراسات والبرامج والمشاريع الخاصة باإلنتاج :
 التجاري -الزراعي                                ب-أ
 البحري -اإلقتصادي                             د -ج   

 

 لغذائي:برأيك ما األسباب التي أدت إلى ظيور العجز ا -21
 األمطار -الجفاف                           ب-أ
 أنظمة الري الحديثة -د      الممكية الزراعية             -ج   

 

 طرافيا في مركز المدينة:أتتميز بالتقاء العديد من الشوارع في المدينة من  -22
 المنتظم. التخطيط  غير  -التخطيط التربيعي                  ب-أ            

 التخطيط المنتظم. -د                يالتخطيط الشعاع -ج
 

 )إنتيت األسئمة(
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 مفتاح اإلجابة النموذجية إلختبار اكتساب المفاىيم الجغرافية:
 اسم الطالب/ة:...............................
 المدرسة:...................................

 الصف:.....................................

 الشعبة:.....................................
 

 رقم
 السؤال

 البدائل
 د ج ب أ

 1-    *  

2-  *    

3-    *  

4-    *  

5-  *    

6-  *    

7-    *  

8-  *    

9-  *    

10-  *    
11-    *  

12-     * 
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13-     * 

14-  *    

15-  *    

16-    *  

17-  *    

18-  *    

19-     * 

20-  *    

21-  *    

22-    *  
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ذٝشٝت ض٘احٜ اىقذط/اىشاًمخاب حغٖٞو ٍَٖت ٍِ جاٍعت اىقذط ىَ( 13)ٍيحق   
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ذٝشٝت بٞج ىحٌمخاب حغٖٞو ٍَٖت ٍِ جاٍعت اىقذط ىَ (14ٍيحق )  
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اىقذط/اىشاًذٝشٝت ض٘احٜ ٍٍِ مخاب حغٖٞو ٍَٖت  (15ٍيحق )  
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ٍِ ٍذٝشٝت بٞج ىحٌمخاب حغٖٞو ٍَٖت  (16ٍيحق )  
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 فٖشط اىَالحق

 الرقم عنوان الممحق الصفحة

(1) آسماء السادة أعضاء لجنة التحكيم لممادة التعميمية وأدوات الدراسة 89  

,التطور قائمة المفاىيم الجغرافية الوحدة السابعة و الثامنة " أزمة الغذاء في العالم  90
 العمراني"

(2)  

(3) اصفات اختبار اكتساب المفاىيم الجغرافية مع األوزان النسبيةمو جدول  102  

(4) توزيع أسئمة اختبار اكتساب المفاىيم الجغرافية حسب جدول المواصفات 103  

(5) قائمة ميارت اختبار التفكير الجغرافي مع توزيع األسئمة 104  

(6) والتمييز لفقرات اختبار اكتساب المفاىيم الجغرافية جدول معامالت الصعوبة 106  

(7) نموذج التحكيم 107  

(8) دليل المعمم 108  

(9) اختبار التفكير الجغرافي قبل التحكيم 189  

(10) اختبار التفكير الجغرافي بعد التحكيم 197  

(11) اختبار اكتساب المفاىيم الجغرافية قبل التحكيم 205  

اكتساب المفاىيم بعد التحكيماختبار  212  (12)  

ديرية ضواحي القدسكتاب تسييل ميمة من جامعة القدس لم 219  (15)  
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(14) كتاب تسييل ميمة من جامعة القدس لمديرية بيت لحم 220  

من مديرية ضواحي القدس / الرامكتاب تسييل ميمة  221  (15)  
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