
  

  ـزةـزةــــــــــــــغغ  --ةةــة اإلسالمیة اإلسالمیــــــــــــالجامعالجامع
  ـاـاـــــــــــــــــــات العلیـات العلیــــــــدارسدارســالال  ادةادةــــــــممــــــعع
  ةةـــــــــــــــــــــــــیـــیـــــــــــربـربـــــــــــــــــــــــــــة التـــة التـــــــــــــــــــــــــلـیـلـیــــكك

  التدریسالتدریسقسم المناهج وطرق قسم المناهج وطرق 
  

 الكونية القرآنية باآليات اجلغرافيا منهاجحمتوى  إثراء
   حنوها واالجتاه اجلغرافية املفاهيم ميةتن  وأثره يف
  بغزةاألساسي  اخلامس الصف طالبات لدى

  

  

  

 الطالبةإعــداد 

 
  

 إشــراف

 
  

  

المناهج وطرق قدمت هذه الرسالة استكماًال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في 
  اإلسالمیة بغزة الجامعةالتدریس من كلیة التربیة في 

  

 م2013 -هـ 1434



  

 
 

  -أ  -

  
  
  

  
  
  

َربِّ َأْوِزْعنِي َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَّتِي َأْنَعْمَت َعَيلَّ َربِّ َأْوِزْعنِي َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَّتِي َأْنَعْمَت َعَيلَّ   {
  َأْدِخْلنِيَأْدِخْلنِيَتْرَضاُه وَ َتْرَضاُه وَ   َصالِـَحاً َصالِـَحاً َوَعَىل َوالَِديَّ َوَأْن َأْعَمَل َوَعَىل َوالَِديَّ َوَأْن َأْعَمَل 

نيَ  اِحلِ نيَ بَِرْمحَتَِك ِيف ِعَباِدَك الصَّ اِحلِ   } بَِرْمحَتَِك ِيف ِعَباِدَك الصَّ
  )19 آية: سورة النمل(

 

  



  

 
 

  -ب  -

  
  
  داءــــاإله

  
  

  

  

  

  

  المبعوث رحمة للعالمين إلى سيد الخلق والمرسلين،

  rسيدنا حممد 
  

  

  

  م سهراً على راحتنا ـوا أعمارهـنـن أفـى مـإل
  وأبـي حفظــهــمـا اللــه ورعـــاهمــا.. أمـي 

  وناً لطمـوحي وسنداً لنجاحـيـإلى مـن كـان ع

  ان إبراهيم اهلنديعدن/زوجي الفاضل الدكتور
  

  

  

  

  ومهجة قلبي ... وقـرة عيني ... فلذة كبدي  إلى
   

  .ليلى،، شهد ،، مرح ،، أمحد ،، زينة 
  

  


 



  

 
 

  -ج  -

 رــديــوتق رــكـش

 على نم أن فيه مباركاً طيباً اًكثير حمداً أحمده الصالحات، تتم بنعمته الذي هللا الحمد
  ،،أجمعين، وصحبِه آِله وعلَى محمد سيّدنا وصلِّ اللهم وسلِّم على البحث، هذا بإتمام

  ) 7آية : سورة إبراهيم( ]َألَِزيَدنَُّكمْ َألَِزيَدنَُّكمْ   َشَكْرُتمْ َشَكْرُتمْ   َلئِنْ َلئِنْ [ :U اهللا قول من انطالقاً

عبد المعطي رمضان األغا  /الدكتور مشرفي إلى والتقدير الشكر بخالص أتقدم فإنني
 علمه من منحني فقد البحث، إثراء في الوالفع البارز الدور له كان الذي ،تعالى  اهللا حفظه

  .فيه اهللا فبارك ملحوظاته، ودقة وتجاربه
  :المناقشة لجنة عضوي الفاضلين، لألستاذين والتقدير بالشكر وأتقدم كما

    .حفظه اهللاصالح الناقة           / األخ الدكتور
  .حفظه اهللالعطار          نايف ا/ واألخ الدكتور

 عني اهللا افجزاهم السديدة، ابإرشاداتهم وتحسينها الرسالة، هذه مناقشة بقبول لتفضلهما وذلك
  .احسناتهم ميزان في هذا وجعل الجزاء، خير

ممثلة بمجلس أمنائها ورئيسها وجميع العاملين فيها من  اإلسالمية، الجامعة وأشكر كما
التي الزلت التربية بكلية  المناهج وطرق التدريسص بالذكر قسم أكاديميين وإداريين، وأخ

 .أتشرب العلم من نبعها الصافي، فلهم جميعاً جزيل الشكر والعرفان

محمد أبو عودة الذي تفضل علي بعلمه ووقته / كما أقدم شكري وتقديري إلى الدكتور
  . فبارك اهللا فيه وجزاه عني خير الجزاء

فقد  العمل، هذا طيلة موصبره متحمله علىوأوالدي األحبة  الفاضل زوجي وأشكر كما
 هذا إنجاز سبيل في همتي شحذ في مجهده قصارى واذلفب  ،عاشوا معي عناء البحث والدراسة

  .اهللا خير الجزاء فجزآهم البحث،
منور مصبح التي ساعدتني وسهلت تطبيق االختبار / كما أشكر مديرة المدرسة األستاذة 

  .لها مني كل التقدير والعرفانفي مدرستها، ف
 في جهدي عن بالسؤال ولو بجانبي، وقف من وكل واألحبة، األهلوأخيراً، ال أنسى 

  .والسداد التوفيق يلهمني أن اهللا وأسألأو دعوة في ظهر الغيب،  الرسالة،
  rوصلِّ اللهم وبارك على سيدنا محمد 

  وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين

  الباحثة



  

 
 

  -د  -

  ص الدراسةملخ
هدفت هذة الدراسة الى الكشف عن اثراء محتوى منهاج الجغرافيـا باآليـات القرآنيـة    
الكونية في تنمية المفاهيم الجغرافية واالتجاه نحوها لدى طالبات الصف الخامس األساسي بغزة 

  :التالي ،وتتمثل مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس
يات القرآنية الكونية في تنمية المفاهيم الجغرافيـة  ما آثر آثراء محتوى منهاج الجغرافيا باآل

  واالتجاه نحوها لدى طالبات الصف الخامس األساسي بغزة؟

  :التالي وتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية

نحوهـا    واالتجاهفية الجغرا المفاهيم تنمية فى توظيفها يمكن يالت الكونية القرآنية اآليات ما -1
 ؟الخامس األساسي بغزةلدى طالبات الصف 

 ؟بغزة األساسي الخامس الصف طالبات لدى تنميتها الواجب الجغرافية المفاهيم ما -2

 الخـامس  الصف طالبات تحصيل على الكونية القرآنية باآليات الجغرافيا منهج إثراء أثر ما -3

 بغزة؟ األساسي

 الخـامس  الصـف  طالبات اتجاه ىعل الكونية القرآنية باآليات الجغرافيا منهج إثراء أثر ما  -4

  بغزة؟األساسي 

والمنهج  المنهج الوصفي لتحليل المحتوى، :واستخدمت الباحثة في هذة الدراسة منهجين
على المتغير ) ثراء المنهاج باآليات القرآنية الكونية إ(شبة التجريبي لقياس أثر المتغير المستقل 

 )80(يث تم تطبيق الدراسة على عينة مكونة مـن  ح )تجاه نحوهاالمفاهيم الجغرافية واال( التابع
طالبة من طالبات الصف الخامس األساسي في مدرسة الرافدين األساسية للبنات التابعة لمديرية 

 .م موزعين علـى شـعبتين دراسـيتين   2012-2011التربية والتعليم غرب غزة للعام الدراسي
ق من فروضها، أعـدت الباحثـة ثـالث    والتحق أسئلتها، علىواإلجابة  ،ولبلوغ أهداف الدراسة

موقـع   :الكرة األرضية وتضم الدروس التاليـة  :داة تحليل المحتوى للوحدة األولىأ :أدوات هي
  عوامل تشكيل سطح األرض، أجزاء األرض وأغلفتها، األرض وشكلها وحركاتها

، السـهول والجبـال   :أشكال سطح األرض وتضم الدروس التاليـة  :والوحدة الثانية  
المنـاخ   :والوحدة الثالثـة ، القارات، األنهارواألودية، المحيطات والبحار والبحيرات، هضابال

مـن  ، المناخ وعناصره وأثر المناخ في حياة اإلنسان والحيوان والنبات :وتضم الدروس التالية
  م2012-2011كتاب الجغرافيا للصف الخامس األساسي وفق المنهاج الفلسطيني الجديد للعام 



  

 
 

  -ه  -

ومقيـاس   فقرة من نوع اختيار من متعدد، )30(ر للمفاهيم الجغرافية وعدد فقراتةواختبا
) 40(ا وثباتهما على عينة استطالعية عددها مفقرة تم التأكد من صدقه )24(لالتجاه مكون من 

واستغرق تنفيذ الدراسة حـوالي   خرى،أصف الخامس األساسي من مدرسة طالبة من طالبات ال
طبق اختبار المفاهيم الجغرافية  ،من التطبيق وبعد االنتهاء ،صص دراسيةح) 8(سبوعين بواقع أ

 وقد تم جمـع البيانـات وتحليلهـا باسـتخدام المعالجـات      ،ومقياس االتجاه على عينة الدراسة
وذلك إليجاد معامـل ثبـات    وطريقة التجزئة النصفية،)  spss(اإلحصائية عن طريق برنامج 
واختبار  ار،ـرات االختبـقـن فـرة مـل فقـمعامل التميز لك االختبار ومعامل التميز لحساب

)  t-test (الختبار الفروق بين أداء المجموعة القبلي والبعدي.   
  :وقد أسفرت نتائج الدراسة عن اآلتي

 الطالبات درجات متوسطي بين (α ≤ 0.05)مستوى عند ةإحصائي دالله ذات فروق توجد −

 .لصالح التطبيق البعدي التحصيلاالختبار  على ديالبع والتطبيق القبلي التطبيق في

 الطالبات درجات متوسطي بين (α ≤ 0.05) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد −

  .لصالح التطبيق البعدي االتجاه مقياس على البعدي والتطبيق القبلي التطبيق في

  :أهمها  ،اتتم وضع عدد من التوصي ،من نتائج لية الدراسةإتوصلت  وفي ضوء ما

يات القرآنية الكونية لتنمية المفاهيم الجغرافية ثراء منهاج الجغرافيا باآلإضرورة االهتمام ب  -
عتبارهـا  افي جميع المراحل التعليمية بدءا من المرحلة األساسية وحتى التعليم الثانوي ب

 .طريقة فعالة في تنمية المفاهيم كهدف مهم لتدريس الجغرافيا

  

  



  

 
 

  -و  -

  رس الموضوعاتفه: أوالً

  الصفحة  الموضوع

  أ  اآلية

  ب  اإلهداء

  ج  شكر وتقدير

  د  ملخص الدراسة

  و  قائمة المحتويات

  ك  قائمة الجداول

  ل  قائمة المالحق

  األول الفصل
  وأهميتها الدراسة خلفية

  2  الدراسة مقدمة

  3  اإلحساس بالمشكلة

  4  الدراسة مشكلة

  4  الدراسة فرضيات

  5  الدراسة أهداف

  5  الدراسة أهمية

  5  الدراسة مصطلحات

 6 الدراسة حدود

  6 الدراسة منهجية

 7  الدراسة مجتمع

  7  أدوات الدراسة

  7  الدراسة خطوات



  

 
 

  -ز  -

  الصفحة  الموضوع

  8 اإلحصائية المعالجات

  الفصل الثاني
  اإلطار النظري

  10  المحور األول إثراء المناهج وتطويرها 

  10  مفهوم اإلثراء

  11  أغراض اإلثراء

  12  يات اإلثراءمستو

  13  شروط اإلثراء الجيد

  13  المعايير الواجب توافرها في معلم اإلثراء

  14  العوامل التي تساعد في عملية اإلثراء

  14  مفهوم تطوير المنهج

  16  خطوات التطوير

  21  الفرق بين التطوير واإلثراء

  23  تقويم المناهج

  23  مكونات عملية التقويم

  24  أسس عملية التقويم

  25  معايير تقويم المنهاج

  27  المحور الثاني تنمية المفاهيم

  27  ماهية المفهوم الجغرافي

  28  أنواع المفاهيم الجغرافية

  28  خصائص المفاهيم

  29  استخدامات المفهوم



  

 
 

  -ح  -

  الصفحة  الموضوع

  30  أهمية تعلم المفاهيم

  30  صعوبات تعلم المفاهيم

  31  مصادر صعوبات تعلم المفاهيم

 32  طابق بين العلم الحديث واآليات القرآنية الكونيةالمحور الثالث الت

  32  مناهج التعليم في اإلسالم

  33  تعريف إعجاز القرآن الكريم

  35  الجغرافيا الفلكية في القرآن الكريم

  36  وحدة الكون جغرافياً وقرآنياً

  37  نشأة الكون

  38  نماذج من اإلعجاز العلمي للقرآن في علم الكون

  38  شمسيةالمجموعة ال

  42  أمثلة إلدخال اآليات القرآنية المتعلقة بالجغرافيا الفلكية في المناهج

  42  جغرافيا التضاريس في القرآن الكريم

 46  أمثلة إلدخال اآليات القرآنية المتعلقة بجغرافية التضاريس فى المناهج

  47  في القرآن الكريم) المتيورولوجية(ظواهر الجغرافية المناخية 

  47  صر المناخعنا

  50  أمثلة إلدخال اآليات القرآنية المتعلقة بالجغرافيا المناخية فى المناهج

  الفصل الثالث
  الدراسات السابقة

  54  دراسات تناولت إثراء المناهج وتطويرها  : المحور األول

 57 التعليق على الدراسات التي تناولت إثراء المناهج وتطويرها

  60  تناولت تنمية المفاهيم دراسات: المحور الثاني



  

 
 

  -ط  -

  الصفحة  الموضوع

 62  التعليق على الدراسات التي تناولت تنمية المفاهيم الجغرافية

في   اآليات القرآنية الكونية استخدامدراسات تناولت :الثالث لمحورا
  التدريس

65  

في   اآليات القرآنية الكونية استخدامالتعليق على الدراسات التى تناولت 
  التدريس

69  

  72  على الدراسات السابقةتعليق عام 

  73  ما أفاد الدراسة الحالية من الدراسات السابقة

  74  ما تميزت به الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة

  الفصل الرابع
  للدراسة اإلجراءات المنهجية 

 76 الدراسةمنهج 

 78  داة تحليل المحتوىأ

 79  اختبار المفاهيم الجغرافية

  84 لمفاهيم الجغرافيةمقياس االتجاه نحو ا

  90 للبيانات اإلحصائية المعالجة أساليب

  الفصل الخامس
  وتفسيرها لدراسةنتائج ا 

  92  مقدمة

ومناقشتها وتفسيرها وفقاً لتساؤالته الدراسة عرض لنتائج  أوالً
 وفروضه

92 

  92  الدراسةالنتائج المتعلق باإلجابة عن السؤال األول من أسئلة 

  98  الدراسةق باإلجابة عن السؤال الثاني من أسئلة النتائج المتعل

  109   الدراسة النتائج المتعلق باإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة



  

 
 

  -ي  -

  الصفحة  الموضوع

  111  الدراسةالنتائج المتعلق باإلجابة عن السؤال الرابع من أسئلة 

  119  التوصيات والمقترحات

  119  أوالً التوصيات

  119  ثانياً المقترحات 

  120  اجعقائمة المر

  127  المالحق
  



  

 
 

  -ك  -

  قائمة الجداول: ثانيا

  الصفحة  عنوان الجدول  رقم الجدول
  76  للدراسةالتصميم التجريبي العاملي   1

2  
مواصفات االختبار المعرفي  تبعا لتوزيع أسئلة االختبار على األهداف 

  80  .العامة

  84  ).الصورة األولية( مجاالت مقياس االتجاه وعدد العبارات  3
  85  .محاور مقياس االتجاه النهائية  4

5  
االستمتاع بالمفـاهيم  (  معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المحور األول

  86  .لمع الدرجة الكلية للمحور األو) الجغرافية

6  
طبيعـة المفـاهيم    ( معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المحور الثـاني 

  86  .نيمع الدرجة الكلية للمحور الثا) الجغرافية

7  
تـدريس المفـاهيم   ( معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المحور الثالـث 

  87  .مع الدرجة الكلية للمحور الثالث ) الجغرافية

8  
تعلـم المفـاهيم   (  معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المحـور الرابـع  

  87  .عمع الدرجة الكلية للمحور الراب) الجغرافية

  88  لمقياس مع الدرجة الكليةمعامالت ارتباط كل مجال من مجاالت ا  9

يوضح معامالت ألفا كرونباخ لكل محور من محاور المقياس وكذلك   10
  89  المقياس ككل
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  األول الفصل
 وأهميتها الدراسة خلفية

 :الدراسة مقدمة

 فهي ،اهللا آيات في والتأمل ،األرض في والبصيرة بالبصر النظر إلى الكريم القرآن هدانا لقد

 ،مـتقن  وخلـق  ،وخصائص ،صفات من فيها ما إلى والمعتبرين والمتفكرين الناظرين تهدي التي
 .مهيمناً قادراً قوياً ،حكيماً وعليماً ،خالقاً له أن على حتماً يدل ،وحكيم

 والتفكر األرض إلى لنظرل ترشد التي اآليات كثيراً تكررت وقد ،يشاء كيفما الكون يصرف

 اإلنسـان  ويشاهد ،جالله جل به يمانواإل ،اهللا وجود على تؤكد كلها، مختلفة وأساليب بطرق فيها

  .بكامله الكون في كروالتف النظر إلى إرشاد وهذا ،األرض خلق في عينيه أمام ثرهاأ

 وغيرها ،والجبال ،والقمر ،والشمس ،واإلنسان ،األرض الكون هذا من القرآن يخصص ثم

ـ االد اآليات لمعرفه ودراستها ، والتمعن فيها،إليها النظر القرآن لفت التي المخلوقات من  علـى  ةل

ـَامءِ   إَِىل إَِىل   َينُْظُرواَينُْظُروا  َأَفَلمْ َأَفَلمْ  { :تعالى قالف ،خالقها وجود ـَامءِ السَّ نَّاَهـا  َبنَْينَاَهـاَبنَْينَاَهـا  َكْيـَف َكْيـَف   َقُهمْ َقُهمْ َفـوْ َفـوْ   السَّ نَّاَهـاَوَزيَّ ـا  َوَمـاَوَمـا  َوَزيَّ ـاَهلَ   ِمـنْ ِمـنْ   َهلَ
ةً * *   َهبِيٍج َهبِيٍج   َزْوٍج َزْوٍج   ُكلِّ ُكلِّ   ِمنْ ِمنْ   فِيَهافِيَها  َوَأْنَبْتنَاَوَأْنَبْتنَا  َرَواِيسَ َرَواِيسَ   فِيَهافِيَها  َوَأْلَقْينَاَوَأْلَقْينَا  َمَدْدَناَهاَمَدْدَناَها  َواْألَْرَض َواْألَْرَض *  *    ُفُروٍج ُفُروٍج  ةً َتْبِرصَ   َوِذْكَرىَوِذْكَرى  َتْبِرصَ

                                                )8-6: ، اآلياتقسورة ( } ُمنِيٍب ُمنِيٍب   َعْبدٍ َعْبدٍ   لُِكلِّ لُِكلِّ 

 المجال اإلنسان لعقل تاركاً ،لالهتمام مثيره بطريقه الكونية القضايا الكريم القرآن تناول ولقد

 ويدرسـها  عنهـا  يبحـث  أن اإلنسان وأمر ،الكون قوانين إلى للوصول ؛والدراسة للبحث الواسع

 وفيهـا  ،والعقل ،العينين أعطاه إذ لإلنسان تشريف هذا وفي ،وحاجته طاقته حدود في معها ويتعامل

 فـي  بـالتفكر  القرآن أمرنا فلقد ،شاء متى ويتعمق ويبحث ويفكر ليشاهد ؛والبصيرة اإلبصار قوتا

ْلـَق   َبَدأَ َبَدأَ   َكْيَف َكْيَف   َفاْنُظُرواَفاْنُظُروا  اْألَْرضِ اْألَْرضِ   ِيف ِيف   ِسُريواِسُريوا  ُقْل ُقْل  {: تعالى قال الكونية اآليات ْلـَق اْخلَ   النَّْشـَأةَ النَّْشـَأةَ   ُينِْشـئُ ُينِْشـئُ   اهللاَُّاهللاَُّ  ُثـمَّ ُثـمَّ   اْخلَ
ءٍ   ُكلِّ ُكلِّ   َعَىل َعَىل   اهللاََّاهللاََّ  إِنَّ إِنَّ   ِخَرةَ ِخَرةَ اْآل اْآل  ءٍ َيشْ  ) 20سورة العنكبوت، آية ( }ٌَقِديرَقِدير  َيشْ

 ةعباد ال" الشريف الحديث في جاء ، وقداإلسالم في العبادات أعظم منة وعباد فرض فهو
  ).طالب أبي بن علي عن حبان ابن أخرجه( "كالتفكير

 القرآن في الكونية القرآنية اآليات وهي أال ،يديهمأ بين معجزه إلى المسلمين علماء تنبه ولقد

َ   َحتَّـىَحتَّـى  َأْنُفِسـِهمْ َأْنُفِسـِهمْ   َوِيف َوِيف   اْآلَفـاِق اْآلَفـاِق   ِيف ِيف   آَياتِنَاآَياتِنَا  َسنُِرهيِمْ َسنُِرهيِمْ { : وعال جل لوعده اًتحقيق ذلك وكان َ َيَتَبـنيَّ ـهُ   ُهمْ ُهمْ ـَـَلـلـ  َيَتَبـنيَّ ـهُ َأنَّ   َأنَّ
قُّ  قُّ اْحلَ هُ   بَِربَِّك بَِربَِّك   َيْكِف َيْكِف   َأَوَملْ َأَوَملْ   اْحلَ هُ َأنَّ ءٍ   ُكلِّ ُكلِّ   َعَىل َعَىل   َأنَّ ءٍ َيشْ  ) 53سورة فصلت، آية ( } َشِهيٌد َشِهيٌد   َيشْ
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 تحتاج فهي ،التربوية للعملية األساسية ماتالمقو واعتبارها التربوية المناهج ألهمية ونظراً

 التـي  السريعة التغيرات بسب وذلك ،والتطوير ،التقويم إلى خرىاأل التربوية العمليات شأن شأنها

  .التكنولوجي والتقدم ،العلمي التقدم وراءها والتي ،المعاصر عالمنا يشهدها

 االعتبـار  في فيؤخذ ،االعتبار بعين المستقبلية ةالنظر ذختؤ أن البد والتطوير مالتقوي وعند

 ،المواضـيع  ههذ جودة ومدى ،المدرسية الكتب تقدمها التي ةالعلمي المواضيع في جذرية نظر إعادة
، المنـاهج  أن وبمـا ، )3: 2005الـوالي،  ( وتطويرهـا  وبنائها المناهج تخطيط خالل من وذلك

 خرآل حين من وتطويرها ،وإثراءها ،تحديثها نإف متغيرة قضايا تعالج المدرسية لكتبوا ،والمقررات

المدرسـية  الكتـب  إثـراء  طريق عن إال يأتي ال المنهاج وإثراء ،الضرورية العمليات من عتبري، 
 العلميـة  المعرفـة  مصـادر  من مهم مصدر وهو ،للطالب ساساأل المرجع هو المدرسي فالكتاب

 ،المجتمع بواقع وارتباطاً ،صلة المواد أكثر من االجتماعية الدراسات وتعتبر، )3 :2007النادي، (
 مـن  مجتمعـه  بناء في المشاركة على القادر الصالح اإلنسان إعداد ويعتبر ،وتحدياته ،ومشكالته

 ،الكونية القرآن آيات بين الربط أجمل وما، االجتماعية الدراسات مناهج إليها تسعى التي هدافاأل
 .الكريم القرآن في واضحة نجدها التي المفاهيم هذه فهم نستطيع حتى ،الجغرافية لمفاهيموا

 التالميـذ  كتـب  كافـه  في الكونية القرآنية اآليات أن (1989) زيتون دراسة أشارت ولقد

 أكبـر  لتضمين ةخط إعداد إلى الدراسة وأوصت ،بالمحتوى اًضعيف اًارتباط وترتبط ،جداً محدودة

اآليـات   وحـذف  ،التالميذ كتبفي  الواردة الحالية اآليات ومراجعه ،الكونية ياتاآل نم ممكن عدد
 ،خبـرات  مجموعـه  كونها من الدراسية المناهج انتقلت ولقد.  الموضوع بمحتوى ةالمرتبط غير

 العمليـة  محور المتعلم تجعل خبرات إلى ،المتعلم إلى المعلم بواسطة ةموجه ومعلومات ،ومعارف

  .المتعلم حول تدور بأساليب وميوله حاجاتهل ةمراعي التعليمية

  :حساس بالمشكلةاإل
 ،الجغرافيا لمادة كمعلمة عملها خالل من وذلك ؛بالمشكلة وشعور إحساس للباحثة تولد ولقد

 لتوظيف  كمحاولة ،الدراسة هذه ةفكر نشأت هنا ومن ،الجغرافية المفاهيم فهم صعوبة الحظت فقد

 عدة إلى الدراسة مبررات وتستند،  الطالبات لدى الجغرافية المفاهيم لتنمية نيةالكو القرآنية اآليات

 :أمور

 المفـاهيم  تنميـة   في وأثرها ،القرآن في القرآنية اآليات ضوء في واألبحاث الدراسات قلة −

 .الجغرافية

  .واإليمان العلم بين يمزج ميسر بأسلوب الجغرافية المفاهيم عرض −

 .القرآن إعجازعلى  الطالب تعرف خالل من اهللا كتاب ةعظم إظهار −
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 .الكريم القرآن آيات من عليها البرهنة في الجغرافية المفاهيم −

 القرآنية باآليات الجغرافية المفاهيم ربط يتم عندما عندهم التعلم أثر بقاء على الطالب مساعدة −

 .الكونية

 .الطالب نفوس في وترسيخها ،القرآن من العلمية الحقائق اكتشاف −

  

 :الدراسة مشكلة

 تسـعى  الدراسة أهداف ولتحقيق ،الجغرافية المفاهيم فهم صعوبة من الدراسة مشكلة تتحدد

 المتعلقة القرآنية باآليات الجغرافيا منهاج ثراءل إخال من المشكلة هذة على تغلبلل الحالية الدراسة

 :على الرئيس السؤال وينص ،الجغرافية بالمفاهيم

 واالتجـاه  الجغرافيـة  المفاهيم تنمية على الكونية القرآنية باآليات جغرافياال منهاج اثراء أثر ما

 بغزة؟ األساسي الخامس الصف طالبات لدى نحوها

 :التالية الفرعية سئلةاأل الرئيس السؤال من ويتفرع

نحوهـا    واالتجاهفية الجغرا المفاهيم تنمية فى توظيفها يمكن يالت الكونية القرآنية اآليات ما -1
 ؟دى طالبات الصف الخامس األساسي بغزةل

 ؟بغزة األساسي الخامس الصف طالبات لدى تنميتها الواجب الجغرافية المفاهيم ما -2

 الخـامس  الصف طالبات تحصيل على الكونية القرآنية باآليات الجغرافيا منهج إثراء أثر ما -3

 بغزة؟ األساسي

 الخـامس  الصـف  طالبات اتجاه على الكونية آنيةالقر باآليات الجغرافيا منهج إثراء أثر ما  -4

 بغزة؟األساسي 

  

  :الدراسة فرضيات

 :التالية الفروض صحة من التحقق لىإ الحالية الدراسة سعت

 الطالبات درجات متوسطي بين (α ≤ 0.05)مستوى عند ةإحصائي دالله ذات فروق توجد ال −

 .المخصص لالتحصي اختبار على البعدي والتطبيق القبلي التطبيق في

 درجـات  متوسـطي  بـين  (α ≤ 0.05) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال −

 .االتجاه مقياس على البعدي والتطبيق القبلي التطبيق في الطالبات
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 :الدراسة أهداف

 :التالية هدافاأل تحقيق لىإ الحالية الدراسة سعت

 الجغرافيا مادة في الكونية القرآنية اآليات توظيف - 1

 تنميـة  فـي  القرآنية اآليات توظيف خالل من الخامس الصف طالبات لدى االتجاه ةتنمي - 2

 .المنهاج ثراءإ خالل من الجغرافية المفاهيم

 تنميـة  في القرآنية ياتاآل توظيف خالل من الخامس الصف طالبات لدى التحصيل تنمية  - 3

 .المنهاج ثراءإ خالل من الجغرافية المفاهيم

 األساسي الخامس الصف طالبات لدى تنميتها الواجب غرافيةالج المفاهيم قائمة بناء - 4
  

 :الدراسة أهمية

 :التالية النقاط خالل من الدراسة أهمية تنبع

 .الجغرافيا منهج في الكونية القرآنية باآليات  المنهاج ثراءإ في جديدة رؤية الدراسة تقدم - 1

 .غرافياالج معلمي يفيد قد الجغرافية للمفاهيم اًاختبار الدراسة توفر - 2

 فـي  الكونيـة  القرآنية باآليات األخذ بضرورة التعليم  قرارات متخذي الدراسة هذه تفيد - 3

 .الجغرافية المفاهيم تدريس

 فـي  معلمي المواد اإلجتماعية  تواجه التي المعوقات على التغلب في هذه الدراسة  تسهم - 4

 .الجغرافية المفاهيم تدريس
 

 :الدراسة مصطلحات

 :المفاهيم �

 تجريـد  عـن  ينشأ التعميمات من نوع أو عقلي تكوين" بأنها) 109: 2002زيتون، (ا يعرفه

 هـذه  تعزل حيث ،الخاصية هذه منها كل في يتوفر ،متعددة جزئية حاالت من أكثر أو خاصية

 ."مصطلحاً أو اسماً يوتعط الحاالت هذه من أي في انب يحيط مما الخاصية

 زيالتمي بواسطته يمكن الذي المشترك للعنصر تمثيل أو ةفكر" بأنها) 20: 2004بطرس، ( ويعرفها
 ."موضع أو ةحال أو لموقع مجرد أو عام عقلي تصور أي أو، التصنيفات أو المجموعات بين
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يشترك  ،موقف معين أو يء،لش ،ة عقليةرصو أو ،أو رأي ،فكرة"هو  :الباحثة تعرفهاو
  ."وصفات يمكن تصنيفها على أساس التقارب والتشابه ،بخصائص

 

 :االتجاه �

". الرفض أو القبول حيث من الطالب استجابات محصلة عن يعبر مفهوم : "يعرف االتجاه بأنه
   ) 23: 1989زيدان، (

 ".الرفض أو بالقبول دراسية لوحدة معارضته أو المتعلم تأييد: "بأنه الباحثة وتعرفه

 :الكونية القرآنية اآليات �

 ".الجغرافية الظواهر عن تحدثت التي يةالقرآن اآليات"  :بأنها الباحثة تعرفها
  

 :الدراسة حدود

 :الموضوعي الحد �

 ةالمقـرر  والثالثة والثانية ولىاأل الوحدة وهي الجغرافيا منهاج وحدات حدىإ الباحثة اختارت
 .ساسياأل الخامس الصف طالبات على

 :المكاني الحد �

 مدرسـة  مـن  األساسي الخامس الصف طالبات من عينة اختيار على الدراسة هذه اقتصرت

  .غزة محافظة من األساسية الرافدين
 :الزماني الحد �

  .م2012-2011الجامعي  العام من األول الدراسي الفصل بداية في الدراسة هذه تطبيق تم 

 :البشري الحد �

 .ساسيةاأل الرافدين بمدرسة ساسياأل الخامس الصف طالبات
  

 :الدراسة منهجية

 :التالية المنهجيات الدراسة لطبيعة وفقاً الباحثة استخدمت
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ـ تغي إدخال مع حالية ظاهرة يدرس الذي المنهج هو: "التجريبي شبه المنهج -  حـد أ فـي  راتي

 إتبـاع  سـيتم  حيث) 83: 2002 األستاذ، األغا،" (ييرتغال هذا نتائج ورصد أكثر أو العوامل

 .وبعدي قبلي تطبيق مع التجريبي التصميم

 يمكـن  حاليـاً  موجـودة  قضية أو حدثاً أو ظاهرة يدرس لذيا المنهج هو" :الوصفي المنهج -

 لوصـف  وذلك، فيها الباحث تدخل دون البحث أسئلة عن تجيب معلومات ىعل منها الحصول

 ). 83: 2002 األستاذ، األغا،" (البحث نتائج وتفسير
  

 : الدراسة مجتمع

ـ  بمـدارس  األساسي الخامس الصف طالبات من الدراسة مجتمع يتكون  التابعـة  ةالحكوم

 ). غرب غزة(غزة  محافظة في والتعليم التربية لوزارة
  

 :الدراسة عينة

 اسـي ساأل الخـامس  الصـف  طالبات من طالبة 90 من مكونة قصديه مجموعة اختيار تم

 )غرب غزة(.اسيةساأل الرافدين بمدرسة
  

  : الدراسة واتأدا
 أداة تحليل المحتوى   -  

  الجغرافية يمالمفاه لقياستحصيلي  اختبار  -  

  القرآنية اآليات توظيف نحو اتجاه مقياس  -  

  

 : الدراسة خطوات

 مـن  والتحقق ،البحث تساؤالت على لإلجابة وذلك ،التالية الخطوات حسب الدراسة سارت

 :الفروض صحة

 توظيف عن للحديث تعرضت التي ،واألدبيات ،والبحوث ،السابقة الدراسات على االطالع -1

 .نحوه واالتجاه الجغرافية والمفاهيم القرآنية اآليات

 .تنميتها الواجب الجغرافية بالمفاهيم قائمة إعداد -2

 .الكونية القرآنية باآليات قائمة إعداد -3
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 .تحصيلي واختبار لالتجاه مقياس وهى ،الدراسة أدوات إعداد -4

 .األساسي الخامس الصف طالبات من الدراسة مجموعة اختيار -5

 .الدراسة مجموعة على ةالقبلي الدراسة أدوات تطبيق -6

 .نيةآالقر ياتباآل إثراؤها تم التي الوحدة دريست -7

 .الدراسة مجموعة على البعدية الدراسة دواتأ تطبيق -8

 .وتفسيرها ومناقشتها النتائج إلى الوصول -9

 .والمقترحات التوصيات من مجموعة وضع - 10
  

  :اإلحصائية المعالجات
 والمتوسطات متغيرين بين الفروق لمعرفة يصلح الذي ( T- test) اختبار الباحثة استخدمت

  .الحسابية
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  الثاني الفصل

  اإلطـــار النــظـــري
 

   .وتقويمها وتطويرها المناهج إثراء: األول المحور ³
  .المفاهيم تنمية: الثاني المحور ³
 واآليـات  الحديث العلم بين التطابق: الثالث المحور ³

 .الكونية القرآنية
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  األول المحور
  وتطويرها المناهج إثراء

تناولت الباحثة في هذا الفصل عرضا مفصال لمحاور الدراسة التي تتضـمن المحـور   
وتطـوير المنهـاج     هوخصائصه وشروطه ومعاير ا هومستويات هوأغراضإثراء المنهاج :األول

والتقويم للمنهاج وأسس عملية التقويم  اإلثراءلتطوير والفرق بين التطوير ووتقويمه وخطوات ا
  .ومعاير التقويم 

  :اإلثراء مفهوم
   :لغةً اإلثراء

 المعجـم (. المـال  من الكثير أي والثروة ،نما أي المال ثرا ويقال ى،غنََأ أي ىثرَأ من
  )95: 2004 الوسيط،

   :يعني المنهج وإثراء

 المربون اكتشفها معينة نواقص تكمل فيه إضافات أو ،زيادات إحداث أو ،المنهج إغناء"
 الفجـوة  علـى  للوقوف ،وطرائقه ،وأهدافه ،بمفرداته المنهج تحليل نتيجة ،عناصره من أي في
  )5 :1989 وشطي، بلقيس. ("المنشودة األهداف وبين ،بينه

 زيـادة  أو ،تنميـة  إحداث إلى تهدف محددة عملية" بأنه المناهج إثراء األستاذ ويعرف
 والتأكد ،حدوثه تسهيل أو ،التعليم لتوجيه ؛المنهاج عناصر من أكثر أو لعنصر نوعية أو ،كمية
  ) 426: 2001ومطر، األستاذ( ."معين مجال في فاعليته من

 اسـتجابة  جـاءت  محددة عالجيه عملية: "بأنه اإلثراء تعرف) 10: 2007( يالناد ماأ
  ."المنهاج عناصر من أكثر أو العنصر ونوعية كمية بزيادة يتم وأنه ،معين لقصور

 وتظهر تكتشف التي الجزئيات تتناول ،محدودة عالجية عملية المناهج إثراء عملية وتعد"
 في تنمية أو ،بزيادة يكون المنهج إثراء نإف وبهذا ،) 5:2004 واللولو، عفانة" (المشكالت فيها

 في وإخصاب األنشطة في وتفعيل كالهما، أو اًكم أو نوعاً المستوى في تحسين أو األهداف،
 ،الشمول على يؤكد اإلثراء أن اعتبار على ،والتقويم القياس في وتنوع دقة أو الخبرات،
 ألي إثراء أي نأو ومتكامالً، مفتوحاً نظاماً باعتباره المناهج عناصر بين والتوازن ،والتكامل
  .)426: 2001 ومطر، األستاذ(. بها تأثري كما األخرى العناصر في يؤثر ،عناصره من عنصر
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 ،أخرى برامج إدخال تتضمن عملية أنه على اإلثراء إلى ينظر البعض أن القول ويمكن
 على ذلك يقتصر وقد الحالي، للمنهاج جذرية تنفيذ عملية جراءإو القائم، المنهاج أهداف تعزز

  )2002:21شلدان،( .الضرورة أو الحاجة تقضيه ما حسب عناصره، من أي
 عملية اإلثراء أن على اتفقت قدأنها  ترى الباحثة السابقة التعريفات إلى بالنظروبعد 

 أو لعنصر نوعية أو كمية بزيادة يتم اإلثراء وأن معين، لقصور استجابة جاءت ،محدودة عالجية
 ما ضوء وفي  .اآلخر على عنصر أي يطغى أن دون متوازن وبشكل المنهج، عناصر من أكثر
 في ،معينه نواقص كملت إضافات أو زيادات حداثإ وأ إغناء :بأنه اإلثراء الباحثة رفتع سبق
 أكثر المنهاج لجعل النواقص ستكمالوا ،الثغرات هذه لسد ؛المنهاج عناصر من عنصر أي

  .التربية أهداف مع انسجاماً

  :اإلثراء أغراض
 أكثـر  الموضـوع  لجعـل  ؛مسـبقة  متطلبات إدخال أو ،التبسيط أو ،التجريد في للتدرج. 1

  .وضوحاً

  .الحياة في المعلومات لتوظيف. 2

  .المتعلمين بين الفردية الفروق لمراعاة اإلثراء. 3

  .خبراته وتسلسل المنهاج تنظيم فجوة لسد. 4

  .المفهوم بناء سهل -معين حد إلى- األمثلة كثرت فكلما المفهوم، لبناء. 5

 االستاذ( .المفهوم نمو على ذلك ساعد -وعمقاً ساعاًات- األمثلة كثرت فكلما المفهوم، لنمو. 6
  ) 432-431: 2001ومطر،

  

 يمر يوم فكل المتالحقة، المعرفية الثورة عصر في ضروري اإلثراء أن فترى الباحثة أما
 الحديث العلمي التطور مواكبة هو هنا اإلثراء من الغرض ويكون ،العلمية المعرفة فيه تتضاعف
 والوعي ،العلمية الثقافة وتنمية ،العلمي بالمحتوى عالقة ذات ،جديدة ةعلمي مفاهيم واكتساب

 تقديم تكثيف أو زيادة جانب إلى، بالمتعلم ومحيط ،الحياة في جديد هو ما وكل ،بالمتغيرات
  .الطالب لدىاكتسابها  يعزز بما المهارات أو ،المعلومات

 وزيادة ،المنهاج تحسين إلى اجميعه وتهدف ،متعددة اإلثراء أغراض أن الباحثة ترى كما
  .التحليل عملية عنها كشفت فجوات أو قصور من به لما استجابة وتأتي ،فاعليته
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  :اإلثراء مستويات
 علـى  أو ،الدولـة  مستوى على عاماً يكون فقد للحاجة، تبعاً لإلثراء عدة مستويات هناك

  .فردي مستوى على أو ،محلي مستوى
  :العام اإلثراء -1

 تربـوي  عنصر إلدخال الوطنية الحاجة نتيجة ،الشامل الكيان أو الدولة مستوى على ويتم
 بمسـاعدة  اإلثـراء  هذا ويتم طارئ، تغير ثحد أو ،خارجية أو ،داخلية لتوصية أو ،جديد

  .لتعليمها تعليمات مع المدارس على الجهود وتوزيع ،الخبراء
  :المحلي اإلثراء -2

 مديريات تقوم اإلثراء من النوع هذا وفي معينة، مناطق أو الدولة من محددة أقاليم في ويتم
 والنشـرات  ،التربويين المشرفين جهود خالل من ،لتنظيمه بالتعاون المحلية والتعليم التربية
   .الخدمة أثناء ةيبيالتدر الدوراتو ،المحلية

  :الفردي اإلثراء -3

 ،جماعي استعداد ودون ،المعلمين من مجموعة بين مسبق اتفاق دون الفصل حجرة في ويتم
 التعليمية، العملية في الفاقد وتقليل ،التعليم وتفعيل بتفريد يتصل وهو موحد، متفق إعداد أو

 هـذا  بـإثراء  المختصـين  أو ،الخبـراء  أو ،الطالب بمشاركة أو ،منفرداً المعلم يعد وهنا
 األسـتاذ ( .مطبـوع  أو ،شـفوي  موضـوع  أو ،محاضـرة  أو ،فيلم خالل من ،الموضوع

  ). 432-431: 2001ومطر،

 والمتعلم المعلم من كل إشراك من البد أنه إال ،مناسبة المستويات تلك أن الباحثة وترى
  .اإلثراء عملية في

  : يلي ما إلثرائيا المنهاج خصائص ومن

  .للتمايز األساس نقطة يشكل الذي ،العام للمنهاج مكمالً يكون أن. 1

  .نووالمتفوق نوالموهوب الطلبة يتعلمها أن يجب التي ،والمعارف المهارات يحدد أن. 2

  . ودعمهم المعلمين بإشراف بعناية اختياره خالل من ،العليا التفكير عمليات على يركز أن. 3

 الطلبة حاجات تلمس على وأقدر ،بتنفيذه سيقوم من ألنهم ؛تطويره في المعلمون يشارك أن. 4
  .المعرفي الجانب في

   ،ثرائيةإ خبرات توفيرب ؛الشمولية يحقق أن. 5
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 المعلمـين  بإشـراف  الطلبـة  بها يقوم ،الحرة للدراسة ومشروعات ،نشاطات يتضمن أن. 6
  . ودعمهم

 الطلبـة  احتياجات وفق ،خبراته أو ه،مواد تتابع في بالمرونة إلثرائيا البرنامج يتصف أن. 7
  )45: 2004، الهيجاء بوأ(. مرحلة لكل

  

  :الجيد اإلثراء شروط
  .قصور به جانب معالجة أو ،نقص استكمال أو ،ثغرة لسد ؛وظيفيا اإلثراء ونيك أن. 1

ـ  عناصر بيناً ومترابط ومتكامالً شامالً اإلثراء يكون أن. 2  ،األهـداف [: األربعـة  جاالمنه
 يتطلـب  ،المـنهج  عناصر من عنصر أي في تغير وأي] والتقويم ،واألنشطة ،والمحتوى

   .عدهب تأتي التي العناصر في تغييرا

 ومـن  تجريبه، عملية خالل ومن ،المنهج بناء خالل من تتم وهي ،مستمرة عملية اإلثراء. 3
  .تنفيذه خالل

 تنظـيم  حيث من ،المناسب الموقع في تتم أن ينبغي ،محدودة جزئية بنائية عملية اإلثراء. 4
 الكتاب في تزرع أن الضروري من وليس ،إضافية تكون أن ويمكن والخبرات، المحتوى
 المحلي اإلثراء والسيما ،الكتاب إلى إضافتها عدم الضروري من كان ربما بل ،المدرسي
  )434: 2001 ، ومطر األستاذ(  .والفردي
 على اإلثراء يقوم حيث علمية، منهجية إلى استند ما هو الجيد اإلثراء أن الباحثة وترى

 خالل من معالجتها على لالعم ثم ومن فيه، والقصور الضعف نواحي لمعرفة ؛المحتوى تحليل
 إغناء حد عند الجيد اإلثراء يقف وال، المنهج عناصر من أكثر أو لعنصر واإلضافات ،الزيادات
  .ةالتعليمي العملية طوال يستمر بل ،فيه نواقص تكمل بزيادات المنهج

  

  :اإلثراء معلم يف توافرها الواجب المعايير
  .متمكن من المادة التعليمية -1

  .قافة الخاصة بمادة التخصصملم بالث -2

  .طرق واستراتيجيات التدريس المتمركزة حول المتعلم ييتلقى دورات تدريبية ف -3

  .قادر على استثارة فكر وعقل الطالب -4

  .ومناقشتها معهم ،راء المبتكرة الصادرة من الطالبكار واآلفاألقادر على التقاط  -5



 اإلطـار النـظـري

 
 

- 14-  

 الثانيالفصل 

  .ن الطالب المتفوقينتكشف ع يملم باالختبارات والمقاييس الت -6

  .تكشف عن الطالب المتفوقيني التوالمقاييس  ،ملم بطرق تطبيق وتصحيح االختبارات -7
  

  :اإلثراء عملية في تساعد التي العوامل
  : العوامل هذه إلى) 435: 2001، ومطر األستاذ( ويشير

  .إطالع المعلم على مصادر إضافية غير الكتاب .1

  . ميم العملية التعليميةاشتراك المتعلمين في تص .2

  .اإلطالع على أعمال المتعلمين األخرى .3

  .التفكير اإلبداعي ومراعاة الفروق الفردية .4

  . خالل التدريب أثناء الخدمة ،ومجاالته ،وأساليبه ،وأغراضه ،فهم المعلمين لإلثراء .5

  .االتجاه اإليجابي نحو التجديد والتحديث .6

 اإلثراءلب على هذه الصعوبات يكمن في دور المعلم في فهم معنى أن التغ :وترى الباحثة    
ومواكبة كل ماهو جديد لسد أي ثغـرات أو   ،ويجب على المعلم االطالع الواسع ،والغرض منه

  .نواقص في المنهاج

، حيـث التغيـر   ولذلك تعتبر عملية اثراء المنهاج عملية ضرورية في العصر الحـالي 
نه لم يعد من المقبـول أن  لنا هو سمة العصر الذي نعيش فيه، وأحومور من السريع في كل األ

األمر الذي يحث العـاملين التربـويين    ،تنعزل المناهج الدراسية عن مجريات األمور من حولنا
  .والتطوير للجوانب المختلفة للمنهاج الدراسي ،والمتابعة ،على إجراء عمليات التقويم

  

  :جاالمنه تطوير مفهوم
 طور من تحول: وتطور، طور إلى طور من حوله: طوره" :الوجيز مالمعج في ورد

 أو، العالقاتأو ، المجتمع تركيب في يحدث الذي ،التدريجي التغير على أيضاً ويطلق، طور إلى
  ".فيه السائدة القيم أو، النظم

 تتناول منهجـاً  Processج يشير إلى عملية  افإن مصطلح تطوير المنه، أماّ اصطالحاً
وكان هذا المصطلح يعني لدى بعض التربـويين  ، قائماً بهدف الوصول إلى رفع كفايته وفاعليته

وهذا ما أشار إليه كّل مـن  ، واالستعاضة بغيره ،أو تغييره ،أو كلّياً ،تحسين المنهج القائم جزئياً
ـ "فقد ذكرا أن تطوير المنهج هي عمليـة يقصـد بهـا    ، )585: 2001(مجاور والديب  راء إج
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من أجل تحسين  ؛وفق خطّة مدروسة، أو كّل عناصر المنهج ومجاله ،تعديالت مناسبة في بعض
  ".ورفع مستواها، العملية التربوية

 يتم فيها تدعيم جوانب القوة ومعالجة ،ويعتبر التطوير عملية من عمليات هندسة المنهاج
اً وتقويماً وتنفيذاً، وفي كل أو تصحيح نقاط الضعف، في كل عنصر من عناصر المنهاج، تصميم

وفي ضوء معايير  ،عامل من العوامل المؤثرة فيه والمتصلة به، وفي كل أساس من أسسه
  ).293: 2000مرعي والحيلة،(وطبقاً لمراحل معينة  ،محددة

إعادة النظر في جميع عناصر " ج هواأن تطوير المنه )171: 2000(ويرى مصطفى 
، وتؤثّر فيه، كما يتناول جميع العوامل التي تتّصل بالمنهج، قويممن األهداف إلى الت ،المنهج

   ".وتتأثّر به
 عملية شاملة تنصب على جميع مكونات ،أن تطوير المناهج بصفة عامة وترى الباحثة

وغيره، فالتطوير عملية ديناميكية أي  ،وأنشطة ،ومحتوى ،ووسائل ،وطرق ،المنهج من أهداف
  .عنصر يؤثر على باقي العناصرالتغيير الذي يصيب أي  أن

وتعتبر عملية التطوير غير فردية في أي حال من األحوال، فتطوير المنهاج التربوي 
ويقوم بها  ،واالقتصادية ،والسياسية ،واالجتماعية ،ولية عامة تتوالها المؤسسات التربويةؤمس

أو مستجدات  ،يدةوفي ضوء فلسفة تربوية جد ،األفراد والجماعات بتكليف من تلك المؤسسات
واستدعت  ،أو على طبيعة المعرفة المنهجية ،أو على مفهوم اإلنسان ،طرأت على المجتمع

  . التطوير

   )171: 2000(ج كما يرها صالح عبد الحميد مصطفى ادواعي تطوير المنه
للوصول بها  ؛الرغبة في تالفي نواحي القصور التي أظهرتها نتائج تقويم المناهج القائمة. 1

  . والفاعلية الداخلية والخارجية ،ى درجة عالية من الكفاءةإل

 ،والنفسية ،مواكبة التغيرات والمستجدات التي طرأت في مجال العلوم األساسية. 2
  . والتربوية ،واالجتماعية

ومن بينها تنمية العنصر البشري ، واالجتماعية ،االستجابة لمتطلّبات التنمية االقتصادية .3
  .وقيادتها، لقادر على اإلسهام بفاعلية في هذه التنميةا

واإلسهام ، الرغبة في االرتقاء بواقع العملية التربوية؛ للّحاق بركب الحضارة اإلنسانية. 4
  .أسوة بالدول المتقدمة، فيها
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أو  ،يةالتي تقوم بها اإلدارات التعليم ،االستجابة لنتائج البحوث والدراسات العلمية الرصينة .5
أو الباحثون من ذوي االهتمام ،مراكز البحث التربوي.  

والمرئية  ،والمسموعة ،الذي تعكسه وسائل اإلعالم المقروءة ،العاماالستجابة لرغبة الرأي  .6
  . فهي تعبر عن رأي قطاع من أفراد المجتمع ال يمكن تجاهله، حول المناهج

 ،واجتماعية على المستويات المحلية ،اديةأو تحوالت اقتص، حدوث تطورات سياسية .7
  . تالتحوالتستوجب تطوير المناهج القائمة بما ينسجم وتلك  ،والدولية ،واإلقليمية

لما يمكن أن يحدث من تطورات  ،وأخيراً االستجابة لتوقّعات مراكز األبحاث والدراسات .8
بحيث يكون قادراً ، وقائي للمنهجأو ال ،وإجراء التطوير االحترازي، في المستقبل القريب

ريثما يتم تطويره بعد  –فيما إذا حدثت  –على استيعاب الصدمة األولى لتلك التطورات 
  .حدوثها

  
  )374- 364: 2005( ها العجمياريكما  :خطوات التطوير

  :إثارة الشعور بالحاجة إلى التطوير: أوالً

وما ، التي تعانيها المناهج القائمة ،وذلك من خالل تسليط األضواء على نواحي القصور
وعرض دعوات التجديد والتطوير المنبعثة من داخل ، يترتّب على هذا القصور من نتائج سلبية

 ،وما يمكن أن يحقّقه للناشئة، وعرض أهداف التطوير، ومن خارجها ،المؤسسة التربوية
ل لدى كثير من الناس القناعة واالستمرار على هذا النهج فترة من الزمن إلى أن تتشكّ، والوطن

  .بضرورة التطوير
  :تحديد األهداف وترجمتها إلى معايير: ثانيا 

وتحدد آلية ، ال بد لكّل عمل يطمح إلى النجاح من تحديد ألهدافه؛ فهي التي توجه العمل
وتحديد أهداف التطوير هي الخطوة ، مع تهيئة الظروف المواتية لنجاح هذا التنفيذ، تنفيذه

فهي التي ، بعد إشاعة الشعور بالحاجة إليه من خالل الخطوة السابقة ،اإلجرائية األولى للتطوير
وهي التي تحدد محتوى المنهج وطرائقه ووسائله ، ترسم لنا معالم خطّة التطوير ومراحلها

   . وتقويمه، Following - Upومتابعته ، المطور Testing وأساليب تجريب المنهج

، وتكامل مصادرهاياغتها، تكون األهداف مستوفية الشروط السليمة في دقّة ص وال بد أن
ووصفها السلوك ، وإمكانية مالحظتها وقياسها، وواقعية تنفيذها، وتوازن مجاالتها ومستوياتها

  .الذي تسعى إلى إحداثه لدى المتعلّمين بشكل واضح ال يقبل اللبس في المنهج المطور
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  :ج المطوراى المنهاختيار محتو :ثالثاً

يتم اختيار محتوى المنهج المطور في ضوء األهداف التي تم تحديدها في الخطوة 
كارتباطه ، ويمر اختيار محتوى المنهج المطور بالمعايير التي ينبغي أن يتّصف بها، السابقة

وتوازنه ، صدقهإضافة إلى ، وأهميته له، وميوله ،مستواه ،ومراعاته، وواقع المتعلّم، باألهداف
  .ومناسبته الوقت المتاح لتعلّمه، من حيث الشمول والعمق

  :ج المطوراتنظيم محتوى المنه –رابعاً 

وترتيب موضوعاته بشكل يتحقّق في هذا التنظيم ، وفي هذه المرحلة يتم تنظيم المحتوى
    :هدفان

  .تماسك المادة وترابطها وتكاملها: األول

  .من قبل المتعلّمسهولة تعلّمها : الثاني

وهنا ، وهذا يعني تحقيق نوع من التوازن بين التنظيمين المنطقي والسيكولوجي للمادة
  .والمرونة ،والتكامل ،والتتابع ،كاالستمرار، البد من التذكير بمعايير تنظيم المحتوى

  :اختيار طرائق التدريس –خامساً 

وإستراتيجياته المناسبة لكّل  ،اليبهوأس ،وفي هذه المرحلة يتم تحديد طرائق التدريس
واالستراتيجيات  ،واألساليب ق،على أن تتسم تلك الطرائ، موضوع من موضوعات المادة

وإتاحتها الفرصة ، وإثارتها لدافعية المتعلّمين، وانسجامها مع األهداف، بمناسبتها للمحتوى
ومهارات التفكير ، به الخبرات المربيةوالحرص على إكسا، لمشاركة المتعلّم اإليجابية في التعلّم

والناقد ،العلمي، بحيث يمكن ، كما ينبغي أن تتسم بالمرونة، ومهارات حّل المشكلة، واإلبداعي
  .بحسب ظروف البيئة التعليمية، أو تعديلها ،تطويرها

  :اختيار األنشطة التربوية - سادساً

غير الصفّية التي تعزز تعلّم التعلّم و ،وفي هذه المرحلة يتم اختيار األنشطة الصفّية
وتشبع ، واكتساب االتّجاهات اإليجابية، وتساعد على تعديل السلوك، وتثري الخبرة، وتثبته

، ونشير في هذا المقام إلى مواصفات النشاط الهادف، وتنمي الميول والهوايات المفيدة، الحاجات
، ومراعاة مبدأ الفروق الفردية، اسبته للمتعلّمينومن، وتنوعه، كارتباطه بأهداف المنهج ومحتواه

والمهارات التعليمية المنسجمة ، وتوفير الفرص المساعدة على اكتساب القيم واالتّجاهات اإليجابية
  . والتعامل مع تكنولوجيا التعليم، وال سيما مهارات التعلّم الذاتي، مع طبيعة العصر
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  :ةتحديد الوسائل التعليمي –سابعاً 

ج المطور منظومة من الوسائل والتقنيات التعليمية التي تساعد كال من ايتطلّب المنه
ج افقد تدخل موضوعات جديدة على المنه، جاالمعلّمين والمتعلّمين على تحقيق أهداف المنه

أو بطاقات  ،أو أقراص مدمجة ،أو تسجيالت ،أو أفالم ،تستدعي استخدام مصورات ،المطور
وهذا ما يتطلّب توفير األجهزة التقنية ، تسهم في تسهيل تعليمها وتعلّمها ،ديدةولوحات ج

والبرامج واألفالم ، كأجهزة العرض الثابتة والمتحركة، الضرورية لبعض المواد التعليمية
  .ات وغيرهاياففوالش، التعليمية

ة لعمليات تقويم ال يعطي مصداقي ،والتقنيات ،واألجهزة ،إن تجاهل مثل هذه الوسائل
والمشرفين التربويين الذين  ،والمعلّمين ،ج المطور؛ ولذلك فإن توفيرها بين أيدي المتعلّميناالمنه

فالوسائل واألجهزة  ،بعته وتقويمه أمر بالغ األهميةج المطور ومتاايشاركون في تطبيق المنه
   .ج الحديثانات المنهن ال يقّل أهمية عن سائر مكومكو ،والتقنيات التعليمية

  :اختيار أساليب التقويم -ثامناً

ج المطور من اوما أحدثه المنه، في هذه الخطوة يتم تحديد أساليب تقويم تعلّم المتعلّمين
وأساليب تقويم ، تعديل في سلوكهم؛ ويندرج ضمن تلك األساليب أساليب تقويم التحصيل الدراسي

الشخصي على  ،النمو ة مثل االرتباط واالنفعاليأن تتوافر في تلك األساليب المواصفات العلمي
واالقتصاد في ، والشمول، والموضوعية، والثبات، والصدق، والوضوح، واالستمرار، باألهداف

  .مواصفاتالوغير ذلك من ، والجهد ،والتكلفة ،الوقت

كاالختبارات ، وهنا ال بد من اإلشارة إلى ضرورة تنويع أساليب االختبارات التحصيلية
، إضافة إلى االختبارات العملية) ومقالية ،وشبه موضوعية ،موضوعية(والكتابية ، الشفوية

   .وغيرها، واالستفتاء ،والمقابلة ،وأساليب تقويم الجانب الشخصي واالنفعالي للمتعلّم كالمالحظة
  

  :ج المطوراالتهيئة لتجريب المنه –تاسعاً 

والمدارس  ،ل صدور قرارات وزارية بتحديد نسبة المحافظاتوتكون التهيئة من خال
، وتشكيل اللجان المركزية والفرعية المشرفة على التجريب، التجريبية في كّل محافظة وتسميتها

وتكليف هؤالء ، ج المطوراوإقامة دورات تدريبية مركزية للمشرفين التربويين حول المنه
ج اات المركزية بتنفيذ دورات تدريبية للمعلّمين الذين سينفّذون المنهالمشرفين الذين اتّبعوا الدور

ج اكما تتضمن القرارات تشكيل لجان تأليف مقررات المنه، المطور في المدارس التجريبية
وتشرع تلك اللجان ، )بشكل تجريبي( وما يلحق بها من مواد تعليمية وأدلّة معلّمين، المطور
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على أن يتم التأكّد من تغطية  المعلومات ، التعليمية وأدلّة المعلّمين والمواديذ بتأليف كتب التلم
ومناسبتها لألوقات ، والحقائق والمفاهيم والتعميمات والنظريات المتضمنة فيها مختلف األهداف

وسهولة ، والسالمة اللغوية، والحداثة، والصحة العلمية، واتّسامها بالمصداقية، المقررة لتدريسها
وغناه ، وجاذبية ألوانه، ومناسبة حجمه للفئة المستهدفة من المتعلّمين، وجمال الخطّ، األسلوب
  .والجداول اإليضاحية ،والرسوم ،بالصور

، التي ستشارك في التجريب ،هذا باإلضافة إلى توفير المناخ النفسي للعناصر البشرية
، أثناء تنفيذ التجريب سؤولية األخالقية والوطنيةمن الحماسة والشعور بالم عاٍل إلظهار قدرٍ

كتهيئة ، ج المطوراويدخل ضمن هذه المرحلة تهيئة البيئة المادية المناسبة لتجريب المنه
  . ومستلزماتها الضرورية، ومختبرات اللغة ،والورش ،المعامل

  

  :ج المطوراتجريب المنه –عاشراً 

  :إلى تهدف عملية تجريب المنهج المطور

 ،والطرائق ،والخبرات ،والمعايير المحددة لكّل من المحتوى ،التأكّد من توافر الشروط  - 
  .واتّساقها مع األهداف المحددة للمنهج ،والمواد التعليمية ،والكتب ،والوسائل

  .لتذليلها قبل التنفيذ ؛ج المطوراوالعوائق التي تواجه المنه ،التعرف إلى المشكالت  - 

والتربوية التي تكفل تحقيق  ،والمشرفين الكفايات األكاديمية ،تأكّد من امتالك المعلّمينال  - 
  .ج المطوراأهداف المنه

  :لعّل أهمها ، ج بجملة من الخطواتاويمر تجريب المنه

متضمنة ، وفق الشروط العلمية المعروفة ،وضع الخطّة اإلجرائية لتنفيذ عملية التجريب - 
لإلشراف على العملية  ؛وتشكيل اللجان المركزية والفرعية، قراراتاستصدار ال

  .ومتابعتها

 - رات  وتحدد ،اختيار عينة التجريب بحيث تكون ممثّلة للمجتمع األصلية متغيوفق عد
، مدارس رسمية(، )مدارس مختلطة ،مدارس إناث، مدارس ذكور(، )مدينة، ريف(

، مدارس ذات دوام كامل(، )بناء مدرسي مستأجر، بناء مدرسي حكومي) (مدارس أهلية
مدارس ذات دوام نصفي ،رات الممثّلة للواقع) أو ثلثيوغير ذلك من المتغي.  

 ،لتقويم عملية التجريب ؛والمقاييس المختلفة الضرورية ،واالختبارات ،إعداد األدوات - 
  .وفق الشروط العلمية السليمة
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 - ةتوفير المستلزمات الضروريوأدلّة المعلّمين، ة للتجريب كالكتب التجريبي ، والمواد
  .والبشرية لنجاح عملية التجريب ،وتوفير البيئة المادية، التعليمية والوسائل

والعمل ، تطبيق التجريب في المدارس التجريبية وفق الشروط التجريبية الموضوعية  - 
  .يمكن أن تتدخّل وتشوه نتائج التجريبعلى استبعاد مختلف العوامل والمتغيرات التي 

وعقد ندوات ، إجراء تحليل شامل لعملية التجريب تستخدم فيه مختلف األساليب العلمية - 
وتالميذ المدارس  ،وعينة من أولياء األمور، ومشرفوهم، يشارك فيها معلمو التجريب

الجامعات ومراكز البحث؛  والمهتمون بالعملية التربوية في، ووسائل اإلعالم، التجريبية
وتحديد أوجه القصور في مختلف ، وتشخيص الصعوبات، لمناقشة نتائج التجريب
ر وتعميمهااستعداداً لمرحلة تنفيذ المنه ؛وتالفيها، جوانب المنهج التجريبيج المطو.  

والوصول به ، وثالثة؛ لتخليصه من الشوائب، ج المطور ثانيةايمكن إعادة تجريب المنه - 
  .على درجة من الكفاية الداخلية والخارجيةأل

  

  :ج المطورااالستعداد لتعميم المنه –حادي عشر 

، إذ ال بد من االستعداد لهذا التنفيذ، ج المطوراليس من الحكمة التسرع في تنفيذ المنه
مطور ج الاومن االستعدادات لتنفيذ المنه، وقد تستغرق هذه االستعدادات سنة أو سنتين أو أكثر

  :القيام بما يأتي 

  .توفير الميزانية الالزمة لذلك   –

  ).النشرات، كتب النشاط، كتاب المعلّم، كتب التلميذ( إنجاز الكتب الدراسية   - 

  .وأدوات ،وأجهزة ،بما يلزم من معاملتجهيز المدارس   - 

واستخدام ، جديدج الاليصبحوا قادرين على تنفيذ المنه ؛المعلّمين دورات تدريبية إتباع - 
  .وما يناسبها من وسائل التقويم، واألجهزة التعليمية الحديثة ،والوسائل ،الطرائق

لحديثة في اوالوسائل  ،لمعرفة الطرائق ؛الموجهين والمشرفين دورات تدريبية إتباع  - 
  .للمنهج المقترح تبعاً، واإلرشاد ،والتوجيه ،اإلشراف

بضرورة  إلقناعهم ،ومؤتمرات، بعقد ندوات ر وأفراد المجتمعتهيئة التالميذ وأولياء األمو  - 
  .وأهمية التطوير للمناهج

  .ج المقترح وتقويمهاة متابعة المنهوالمختلفة الضرورية لعملي، إعداد الوسائل المتنوعة  - 
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  :ج المطوراتعميم المنه - ثاني عشر 

القرارات المتعلّقة بتعميم  تصدر، ج المطورابعد االنتهاء من االستعداد لتعميم المنه
وتنشر هذه القرارات عبر وسائل ، محددة موعد بدء تعميمه على مختلف مدارس الدولة، جاالمنه

المطور في ج اوعادة ما يكون بدء العمل في المنه، والمرئية ،والمقروءة ،اإلعالم المسموعة
بداية العام الدراسي.  

  

  :ج المطوراتقويم المنه - ثالث عشر 

رحلة جديدة من وإنّما يعني بدء م، ج المطور االنتهاء من العملا يعني تعميم المنهال
استعداداً  ،وأوجه قصوره ،؛ حيث يعد منهجاً قائماً يحتاج إلى كشف ثغراتهالمتابعة والتقويم

د وإنّما هي عملية مستمرة متجددة تجد، ج ال تتوقّفافعملية تطوير المنه، لعملية تطوير جديدة
  )374- 364: 2005( العجمي .الحياة

ما يرتبط بقصور  كثيرة تدعو إلى تطوير المناهج، فمنهاأسباب أنه يوجد  وترى الباحثة
أو تلك التي تصيب  ،، ومنها ما يرتبط بالتغيرات التي تطرأ على المجتمعالمناهج السائدة

 ،، هو أن التربيةالتربوي اإلصالح في المجالو ،فإن ما يفسر حدوث التطوير عموماًالتالميذ، و
بشكل مستمر، والتربية البد أن تتطور و  .والتعليم نشاط اجتماعي يؤثر فيه المجتمع ويتأثر به

ومن هنا يكون من الخطأ االعتقاد في إمكانية  . ا بالتكيف مع االحتياجات الجديدةمما يسمح له
  .للمنهاج ،ومثالي ،االنتهاء إلى نموذج تام

  
  :اإلثراءوير الفرق بين التطو

  :ةالمسئولمن حيث الجهة   -
وفق تلمسهم  ،كل في موقع مسئوليته ،عملية فردية يقوم بها التربويون كأفراد اإلثراء

فهي عملية  اإلثراءج أعم وأشمل من االمنهوتطوير  ،أثناء عملية التفاعل ،للفجوات التربوية
جتماعية واالقتصادية رة تشارك فيها عدة مؤسسات هامة كالمؤسسات االـتربوية كبي

بلقيس ( ويؤديها األفراد بتكليف من مؤسساتهم على ضوء سياسة التربية العامة في المجتمع
  )6: 1989وشطي،

  :من حيث المحدودية والشمولية  -
حيث أنها تركز على  ؛للجوانب المختلفة للمنهاج ةند عملية التطوير على دراسة علميتست

على جانب  اإلثراءفي حين تنصب عملية  ،ته دون استثناءومكونا ،أساسيات بناء المنهاج
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مكوناته سواء من حيث توفير مهارات  أغناءأي  ،وهو المحتوى الدراسي أال ،واحد بعينه
تتيح للمتعلم الفرصة  ،وأساليب عرض معينة ،أو نمذجة المحتوى بطرق مختلفة ،معينة

 عفانة(. عملية جزئية من التطوير اإلثراءأي أن  ،كتساب المهارات المرغوبةاو ،للتفكير
  )141 :2008،واللولو
  .وشاملة وجذرية، أما التطوير عملية عالجية ،عملية عالجية محدودة بالمقام األول اإلثراءأي أن 

  :المتطلبات السابقةمن حيث   -

أما  ،جايقوم على تحليل المنه اإلثراءف ؛عن التطوير في المتطلبات السابقة اإلثراءيختلف 
  )20 :1997اللولو،( .عملية عالجية محدودة اإلثراءف ،طوير يقوم على تقويم المنهجالت

يقتصر على  وال ،أن التطوير ينصب على جميع عناصر المنهاج )2 :1997 عفانة،(ويرى 
ألنها  ؛فهي جزء من عملية التطوير اإلثراءأما عملية  ،فالتطوير عملية شاملة ،مكوناته أحد

  .من عناصر المنهاج تتركز على جانب واحد

أو  ومعالجة ،يتم فيها تدعيم جوانب القوة ،ويعتبر التطوير عملية من عمليات هندسة المنهاج
تصحيح نقاط الضعف، في كل عنصر من عناصر المنهاج، تصميماً وتقويماً وتنفيذاً، وفي 

وفي ضوء  ،كل عامل من العوامل المؤثرة فيه والمتصلة به، وفي كل أساس من أسسه
  .)293 :2000مرعي والحيلة،( .محددة وطبقاً لمراحل معينة عاييرم

  :هي والتطوير اإلثراءأهم الفروق بين أن من خالل ما سبق ترى الباحثة 

أما التطوير عملية جماعية شاملة  ،أو المشرفون ،عملية فردية يقوم بها المعلم اإلثراء  .1
  .تتوالها المؤسسات المختلفة

تكمل النواقص التي تم  إضافاتو ،حداث زياداتإ أو ،جاالمنهإغناء ى يقوم عل اإلثراء  .2
 ،التعديلو ،اإلضافة :أما التطوير يتم بأساليب أخرى مثل ،جابعد تحليل المنه ،اكتشافها

  .وغيرها ،واالستبدال

لية ج عماالمنه حيث أن إثراء ؛عن التطوير من حيث المحدودية والشمولية اإلثراءيختلف  . 3
، املة وجذريةش ج فهو عملية عالجيةا، أما تطوير المنهمحدودة بالمقام األولعالجية 

تظهر فيها بعض  أو المظاهر التي ،يتناول الجزئيات التي تكتشف فيها الثغرات اإلثراءف
ج، وسد ثغراته، االمنه العيوب والمشكالت، ولعل الشعور بالحاجة المستمرة إلى إثراء

، الذي يتناول جاتطوير المنهصريحة للمربين إلى ضرورة واستكمال نواقصه، يشكل دعوة 
ج أهدافاً ومحتوى وطرائق اأساسي في بنية المنه وبالتالي يؤدي إلى تغيير ،الجذور واألسس
  .تدريس وتقويم
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  :تقويم المناهج
أن  )245 :1995، سالمة( تعددت وتنوعت تعريفات التقويم في المناهج، حيث يرى

  ."ر الحكم بناء على مقياس معينعملية إصدا"التقويم هو 

تهدف إلى  ،عملية تشخيصية تعاونية مستمرة" هبأن )178 :1992نشوان،(يعرفه و
   ".إصدار األحكام عما إذا كان النظام التربوي قادراً على تحديد األهداف لدى التالميذ

في كل  ،عملية تشخيص نواحي القوة والضعف" بأنه )129 :1987الفرا،(ويعرفه 
أو  ،مشكالتمن ، واقتراح الحلول المناسبة لما يظهر فيه تتدخل في تكوين المنهاجصر التي العنا

وتعزيز  ،وقياس مدى تحقق أهداف البرنامج ،ويعمل على تصحيح المسار ،نواحي القصور
وتعزيز  ،وقياس مدى تحقق أهداف البرنامج ،ويعمل على تصحيح المسار ،سلوك المتعلمين
  ."د من التعليمية الدافعية لديهم لإلقبال على مزادوزي ،سلوك المتعلمين

أظهرت أهمية عنصر التقويم في ها أنمن خالل التعريفات السابقة توصلت الباحثة 
على أن التقويم  )1991، نشوان(و )1995، سالمة(حيث اتفقت تعريفات  ،العملية التعليمية

ختلف عن افقد  )1987، الفرا( أما تعريف ،س معينةيعبارة عن إصدار الحكم بناء على مقاي
والضعف للعناصر  ،عملية لتشخيص نواحي القوة"حيث قام بتعريف التقويم على أنه  ؛غيره

وأسس  ،مستندة على معايير ،كما أن عملية التقويم تشمل أحكاماً قيمية ،المكونة للعملية التعليمية
مية في قيمة المواد التعلي ، حيث تشير هنا إلى قدرة المتعلم على الحكم علىواضحة ومحددة

  ). 102: 1999 ،اللقاني وأبو سنينة( "مجال الدراسات االجتماعية
والتي تعيق تعلم  ،عند الطلبة والقوة الكشف عن مواطن الضعف"بأنه  وتعرفه الباحثة

  ."ووضع العالج لها وتطبيقه للحكم على صالحيته ،الطالب

  :مكونات عملية التقويم
  - :فيما يليم مكونات التقويتتمثل 

 ،نشطة، أأهداف منهاج، كتاب معين، مواد تعليمية(اد تقييمها إن كانت تحديد العناصر المر -1
  )طرق تدريس وسائل تعليمية،

توضيح وإظهار المواقف التي يمكننا أن نجمع منها المعلومات التقريبية والمتصلة بالهدف  -2
  .المراد تحقيقه

  .لبديلة في عملية التقويمتحديد اإلجراءات واإلجراءات ا -3

  .والقوائم أيضاً ،وبطاقة المالحظة ،االختبارات :تصميم أدوات وتحديد أساليب للتقويم مثل -4
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  .ات الموجودة من المواقف المحددةجمع البيانات باألدو -5

بحيث يتم االستعانة  ،وتسجيلها في صورة يمكن منها االستدالل واالستنتاج ،تحليل البيانات -6
  .ذلك باألساليب اإلحصائيةفي 

 عنتمهيداً للوصول  ؛والبدائل المتاحة ،تفسير البيانات في صورة تتضح منه المتغيرات -7
  .قرار طريقها لحكم أو

 :2006الضبع،( .ومتطلبات التقويم ،إدارة عمليات التقويم زمنياً حسب الميزانيات المطلوبة -8
164(  

ويجب أن  ،م وأساسي من عملية التخطيط للدروسأن التقويم يعتبر جزء ها وترى الباحثة
، كما أن عملية التقويم تأتي في األهداف التي وضعها المعلم لدرسهيكون التقويم في ضوء 

 ،حيث تتضح من خالل نتيجة التعليم ،المرتبة النهائية بالنسبة لمستويات العملية التعليمية دائماً
  .وتركيب ،ليلوتح ،وتطبيق ،وفهم ،وتذكر ،وهو يشمل معرفة

  :أسس عملية التقويم
 ،حيث تتوافر مجموعة من األسس ال بد من مراعاتها عند تخطيط وتنفيذ عملية التقويم

وهذه األسس التي نحن بصددها تتمثل  ،وذلك إذا ما أردنا لهذه العملية النجاح في بلوغ أهدافها
  :في العديد من النقاط التالية

  .نجازهإأو المراد  ،أن يتصل بما ينبغي ىوذلك بمعن ،منهاجأن يتسق التقويم مع أهداف ال  - 

التعليمية، ولكل عناصر شامالً لكل أنواع ومستويات األهداف  أن يكون التقويم تقويماً  - 
  .، فال يجوز أن يقتصر التقويم على جانب واحد من جوانب نمو المتعلمالعملية التعليمية

نحصل على معلومات أوفر عن المجال المراد  أن تتنوع أساليب وأدوات التقويم حتى  - 
  .وإعداد هذه األدوات واألساليب ،بحيث يتم إتقان تصميم؛ تقويمه

امج التربوي من لمدى ما يحققه البرن ،أن تكون عملية التقويم عملية تقديرية مستمرة  - 
لم لكي يتسنى تصحيح مسار عملية التع ،لية التربيةلعم والمقترحة، األهداف المرسومة

  .بشكل ديناميكي ومستمر

 ،ويتأثر بها ،يشارك فيها كل من يؤثر في العملية التربوية ،أن يتم التقويم بطريقة تعاونية  - 
 ،كالمعلمين والمديرين والمشرفين التربويين والمسئولين في التربية وأفراد من البيئة

  .كالخبراء وأولياء األمور



 اإلطـار النـظـري

 
 

- 25-  

 الثانيالفصل 

ومن جانب  ،وذلك من جانب التلميذ ،م الذاتييجب أن يكون هناك فرص لعملية التقوي  - 
  .أيضاً المعلم

والقدرات  ،وتكشف عن الفروق الفردية ،تميز عملية التقويم بين مستويات األداءتأن  - 
  .والمميزة عند المتعلمين، المتنوعة

بحيث تصف  ،وعالجية في نفس الوقت ،عملية التقويم يجب أن تكون عملية تشخيصية - 
وعالج نواحي  ،وذلك لكي تتم االستفادة من نواحي القوة ،لضعف في األداءنواحي القوة وا

  .الضعف وتداركها

 ،بمعنى أن تترك أثراً طيباً في نفس المتعلم ،أن يراعى دائماً في التقويم النواحي اإلنسانية - 
  .نوع من أنواع العقاب أو التهديد يشعر بأنه فال

  .تتماشى مع فلسفة التربية والتعليم في المجتمعأن تتم عملية التقويم في ضوء معايير  - 

  )124 :1983الهندي وعليان،(
 ،في تحسين العملية التعليمية جداًمهم أن التقويم عنصر مما سبق  وتستخلص الباحثة

وذوى  ،وذلك من األهداف المنشودة التي قام بوضعها القائمين على العملية التربوية ،ل عامكبش
  .سليم هذه األسس سوف يتم التقويم بشكٍلوعند مراعاة  ،الخبرة

  

  :معايير تقويم المنهاج
وبالنسبة لتقويم المنهاج  ،وفي ضوء معايير ،يجب أن تتم عملية التقويم بداللة األهداف

 مة كل عنصر من عناصرءمة أو المناسبة ويعني مالءمعيار المال: هناك معياران هامان وهما
هناك و، عنصر من العناصر لكل أساس من أسس المنهاج مة كلءومال ،المنهج لبقية العناصر

والوسائل ، وهذا يتعلق بمدى تنفيذ المنهاج من المعلم ،خر هو معيار الكفاية أو الفاعليةمعيار آ
واإلمكانيات ، التعليمية المتاحة، والكفاية هنا إما أن تكون خارجية وتتعلق بالوسائل التعليمية

وإما أن تكون الكفاية داخلية بمعنى دقة تصميم  ،وء األهدافالالزمة لتحقيق المخرجات في ض
األسئلة  لذا تسعى عملية التقويم لإلجابة عن بعض عناصر المنهاج بشكل محدد ومناسب،

  :في تلك الشروط والمعايير كالتاليوذلك لتوا ؛المحددة

  ؟هل المنهاج يعمل بصفة جيدة - 

  ؟مكونات المنهاج احتياجات الطلبة هل تناسب - 

  ؟اتيجية معينة في طرق عرض المنهاجفضل إسترتهل  - 
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  هل ينبغي التركيز على هدف معين أكثر من هدف آخر؟ - 

  ؟ء المعلمينهل يساعد دليل المعلم في تحسين أدا - 

ستدعي وجود معايير محددة حيث إن الحصول على إجابات ميدانية لهذه التساؤالت ت
 ،أو سمة من سمات مكونات المنهاج ،نا هو كل صفةوبالتالي فإن المعيار يقصد به ه ،للتقويم

  ).327: 2001، مرعي والحيلة( بحيث تكون قاعدة صالحة إلصدار األحكام

هو األول في  يأن أهمية التقويم تزداد مع هذا المنهج الفلسطيني الذ والباحثة ترى
وحاجات  ،ع متطلبات العصرليتوافق م ؛ستمراراوالتحديث ب ،فهو يحتاج للتطوير ،فلسطين
  .التالميذ
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  يـانـور الثـالمح
  مـتنمية المفاهي

 وأنواعهـا،  ماهيتهـا، تناولت الباحثة في هذا المحور المفاهيم الجغرافية مـن حيـث   
  .وصعوبات تعلمها ،وأهمية تعلمها ،وخصائصها

  :المفهومماهية  -أوالً
 م يتفقوا علىوعلم النفس ل ،من خالل البحث واالطالع وجدت الباحثة أن علماء التربية

وذلك من حيث  ،واألفكار على تعريف المفهوم ،راءمحدد للمفهوم، بل اختلفوا في اآلتعريف 
من  The Concept ولذلك يعد مصطلح المفهوم  ،مجال الذي يبحث من خالله المفهومال

عبد الصاحب (ولقد عرفاه ،المصطلحات التربوية التي اختلف العلماء في  تحديدها تماماً
تجمعها التي  مجموعة من األشياء أو الرموز أو األهداف الخاصة،:على أنه) 2012:33وجاسم،

فهو  معا على أساس من الخصائص المشتركة،والتي يمكن الداللة عليها باسم أو رمز معين،
بحيث يكون ن الحقائق أو األفكار المتقاربة، مجموعة م إلىموجز يشير كلمة أو تعبير تجريبي 

 .ة تمكنه من تصور موضوع معينالفرد صورة ذهني

تصور ذهني يكونه الطالب للمواقف، أو الظواهر، : "بأنه )2006:13(عرفه أبو معيلقيو
التي تميزها عن غيرها وتعطي  ،تشترك في مجموعة من الخصائص المشتركة أو األحداث التي

  " ، يدل عليهاأو اسماً ،أو لفظاً اً،رمز

أو استنتاج  ،فكرة تختص بظاهرة معينة، أو عالقة" :أما سالمة فيعرف المفهوم على أنه
  )53: 2004 ،سالمة( ."يعبر عنها بواسطة كلمة من الكلمات أو مصطلح معين، عقلي

أو  ،أو تجريد ذهني ،بناء عقلي"المفهوم بأنه  )1989:14("خطاب وبلقيس"ويعرف 
من أشياء متشابهة أو خصائص  ،التي تتكون لدى الفرد نتيجة تعميم صفات ،الصورة الذهنية

 ".على أشياء يتم التعرض إليها فيما بعد

ف يأو تصن ،بيتمكننا من تبو ،أو أشباه جمل ،عبارة عن كلمات" )1989:16(عرفه أبو حلويو
  "طة بنايئتنا المحيد بيل تعقيعمل على تقليمما  ،مجموعة من الملحوظات

 ،فات السابقةين التعريبتضح أن هناك تشابه يفات للمفهوم يومن خالل ما سبق من تعر
 ن قال البعض أنها كلمات أو مصطلح،ي، في حاء المشتركةيالمفهوم مجموعة من األش بأن

 أو تصور ،رى أنها بناء عقلييوهناك من  ،أو أشباه الجمل ،وا عنها بالكلماتن عبرووآخر
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 ن الناظر فيفإ ،فاتيوعلى اختالف التعر ،جة المرور بخبراتيعرفها بأنها نتيومنهم من  ذهني،
  .ريجد أنها متقاربة إلى حد كبيفات يالتعر

 يء،لش ،ة عقليةرصو أو ،أو رأي ،فكرة"أن المفهوم هو  ترى الباحثة وبناء على ما سبق
  ."وصفات يمكن تصنيفها على أساس التقارب والتشابه ،يشترك بخصائص ،موقف معين أو

  :أنواع المفاهيم الجغرافية -ثانياً
  :والغايات المستخدمة في تصنيفها ،واألبعاد ،لألسس طبقاًتنوعت المفاهيم 

قد صنفت المفاهيم الجغرافية على أساس التجريد كما ل: درجة الحسية والتجريد لألشياء -
  :باآلتي) 38: 2008نصار،(حددتها 

هي المفاهيم التي يمكن تنمينها عن طريق المالحظة : مفاهيم مادية أو محسوسة -1
- بحر-نهر- جبل(: أو عن طريق استخدام الوسائل التعليمية ،مثل ة،والخبرات المباشر

  )سهل
هي مفاهيم أكثر تجريدا وصعوبة من النوع األول،وتذهب الى أبعد : مفاهيم مجردة -2

  ).الحرية- التصحر-مفهوم التلوث(من الخبرات المباشرة،ومنها

  :صنف الخوالدة المفاهيم الموجودة في الحياة الطبيعية إلى كما
وهي التي تدرك بالقوى العقلية، وعبر عنها بالكلمات : مفاهيم مجردة أو معنوية  .1

   .الحرية، العدالة: والرموز مثل
النظام : هي المفاهيم التي يدركها اإلنسان بمعرفته في حياته المعاشة، مثل :مفاهيم معرفية. 2

  .االجتماعي، الدين السماوي، النظام السياسي، النظام االقتصادي

  :ستقراء المفاهيم عامة، نجد أنهااوب

 ،Uة موجودة في البيئة الطبيعية منذ لحظة وجودها من قبل اهللا ـم قديمـإما أن تكون مفاهي -أ
  .كالجاذبية، النجوم، الشمس

 أن تكون مفاهيم وضعية من صنع اإلنسان، وقد أعطيت أسماء من قبل اإلنسان، إماو -ب
  )198 :2004، الخوالدة( كالدولة، الدستور

  :ميخصائص المفاه -ثالثاً
هناك العديد من الخصائص التي يتميز بها المفهوم الجغرافي، ونذكر فيما يأتي أهم 

  ).2004:39بطرس،(،)2005:62محمود،(، )2010:75عبد الموال،(الخصائص التي تميزها 
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 )بالهضا-الجبال(تختلف المفاهيم من حيث درجة تجريدها فمفاهيم مثل :درجة التجريد -1
أما المفاهيم التي اليمكن أن تحدد .توصف بأنها ذات مستوى منخفض من التجريد

فهي تصنف بأنها ذات ) الكثافة السكانية- الضغط الجوي(مثل باالدراك الحسي، خصائصها
  .مستوى عال من التجريد

وكلما زاد عدد  تختلف المفاهيم في عدد الخصائص المطلوبة لتعريفها، :درجة التعقيد-2
  .ائص زاد تعقيد المفهومالخص

بعض المفاهيم يمكن أن تشتق معناها من واحد أو اثنين من : درجة تركيز األبعاد  -3
  .الخصائص التي يتساوى كل منها من حيث أهميتها

أي  تختلف المفاهيم في عدد الظواهر المتشابهة التي تمثلها، :درجة التمايز أو درجة التنوع -4
  .ها التي تضمها فئه المفهوموصفات األشياءمن حيث عدد 

  .يعتمد تكوين المفاهيم على خبرات المتعلمين السابقة: التأثر بالخبرات السابقة -5

  للمفاهيم رمزية لدى البشر  :الرمزية-6

المرتفعات  األفقييمكن أن تشكل تنظيمات أفقية وعمودية ومن التصنيف  :القابلية للتصنيف-7
  .ا تجمع خصائص مشتركةضات تنتمي للتضاريس النهوالمنخف

  .فهي غير ثابتة لدى األفراد بل تنمو وتصبح أكثر عمومية بتقدم السن :القابلية لنمو-8

، تصف بصفات مشتركةيعن شيء  ،أن المفهوم تصور ذهني ترى الباحثة: وبناء على ما سبق 
بطريقة  دةيمه الجديبني معلوماته ومفاهيفإنه  ،خطأقة ياكتسب المتعلم المفهوم بطر ذاوإ

  .ستيعابه بطريقة أسرعاكان  ،وكلما زادت األمثلة وكان المفهوم قريب للمتعلم ،خطأ

  :استخدامات المفهوم-رابعاً
  )77: 1998،عبيد وآخرون: ( ثالثة استخداماتأن للمفهوم " عبيد وآخرون"يرى 

 داموهو يستخدم لتمييز المفهوم عن غيره من المفاهيم أي انه استخ: استخدام داللي -1
  .تصنيفي

 يكون الحديث عن خصائص األشياء التي تدخل ضمن حدود: استخدام اصطالحي -2
  .المفهوم

  . فهوم أكثر من األشياء المسماة بهوفيه يستخدم مصطلح الم: استخدام تضميني -3
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  :مية تعلم المفاهيأهم-خامساً
لف المواد م في مختيبضرورة تعلم المفاه ،ة والتعلمين بالتربيؤكد معظم المهتمي

د يعلى تحد ،ة المختلفةيومؤلفو الكتب المدرس ،ومخططو المناهج ،عمل المعلمونيلذا  ،ةيساالدر
م يسها، فالمفاهير المواد والطرق المناسبة لتدرية المتتابعة، وتطويميات التعليم في المستويالمفاه

: عبده(ل المشكالت وتعلم ح ،األكثر تقدما كتعلم المبادئ ؛ومن أهمها ،تشكل األساس للتعلم
2003: 30(  

ذ على استخدام المعلومات في مواقف حل يادة قدرة التالميم إلى زيتؤدي دراسة المفاه -1
  .المشكالت

 ،مييوتنظم الموقف التعل ار الخبرات،ير أساس الختيم إلى توفيتؤدي دراسة المفاه -2
  .د الهدف من المنهجيوتحد

  .ن فروع العلم المختلفةيوالتكامل ب ،الترابطننا من إبراز مكّيم يس المفاهيتدر -3

تؤثر في جوانب شخصية اإلنسان الذي يكتسب شخصيته نتيجة الكتساب خبرات يمر  -4
  .الشخصية هبها فتصبح جزء من هذ

 م المحتوى، يار وتنظية، واختيميد األهداف التعليهاما في تحد م دوراًيتلعب المفاه -5
  .مهايقوة، ووسائل تيميوالوسائل التعل

  .دةية األخرى الجديميانتقال أثر التعلم للمواقف التعلتسهم في  -6

  .قير والتطبيساعد المتعلم على التفسيم يتعلم المفاه -7

  .تساعد على تجميع الحقائق الجغرافية ،وتسهم في جعل التعليم ذا معنى -8
 ،ميكون تراكيم ياهأن تعلم المف ترى الباحثة ،مياهة لتعلم المفيمن خالل ما سبق من أهم

دة، حتى تتم الفائدة من التعلم ين المعرفة السابقة والمعرفة الجديالتفاعل والتكامل ب ىوتهدف إل
بأن عملية اكتساب المفاهيم الجغرافية وتنميتها ،لها دور  وتضيف الباحثة .كتساب المفاهيماو

  .بارز في شخصية المتعلم

  :ميصعوبات تعلم المفاه -سادساً
 ؛إلى وجود صعوبات في تعلم المفاهيم) 81 :1996زيتون (راسات مثل دراسة تشير الد

لي سنعرض بعض يما يوف والصعوبة، ،ديم، ودرجة السهولة، والتعقيلالختالف في المفاه نظراً
  :الصعوبات
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  .م المجردة أو المعقدةيتمثل في مدى فهم المتعلم للمفاهيو :عة المفهوميطب  .1

   .مية لبعض المفاهيأو في الداللة اللفظ ،هومالخلط في معنى المف  .2

  .ةية والثقافية الطالب العلميالنقص في خلف. 3

   .دةيم الجديم السابقة الالزمة لتعلم المفاهيصعوبة تعلم المفاه  .4
  

  :ميمصادر صعوبات تعلم المفاه
ضعف و ،ةيوالعوامل اللغو ،مثل المناهج الدراسية: ةيصعوبات ناجمة عن عوامل خارج  .1

  .طرائق التدريس المتبعة في تعلم المفهوم

ته للتعلم، مدى يعاب الطالب ودافعيمنها مدى است: ةيصعوبات ناجمة عن عوامل داخل  .2
التي قد تشجع  ،ها المتعلميش فيعية التي يئة الثقافي، البةيوله للمواد العلميالمتعلم وم اهتمام

  )170 :1997 ،سيمور( .روح التساؤل واالستقصاء العلمي

عوامل داخلية  :منها ،أنه هناك صعوبات ال يمكن تجاهلها لتعلم المفهوم باحثةلل ويتضح
  .علم مع المعلم تزول هذه الصعوباتولكن إذا تعاون المت ،وعوامل خارجية
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  الثالث المحور
  الكونية القرآنيةالتطابق بين العلم الحديث واآليات 

سالم وتعريف اإلعجاز في القرآن الكريم المحور مناهج التعليم في اإل يتضمن هذا
  .واإلعجاز بين التأيد والرفض وإدخال اآليات القرآنية الكونية في المنهاج

تدل حتما على فهي التي  ،والتأمل في آيات اهللالتفكير القرآن الكريم إلى دعانا لقد  
شد إلى النظر التي تر ،من اآليات وقد تكررت كثير ،ف الكون كيفما يشاءيصروجود خالق 

جل - يمان به واإل ،وجود اهللاعلى كلها تؤكد  ،وأساليب مختلفة ،والتفكر فيها بطرق ،ألرضل
وهذا إرشاد إلى النظر والتفكر في  ،رها أمام عينيه في خلق األرضاثأويشاهد اإلنسان  - جالله

 ،والجبال ،والقمر ،والشمس ،واإلنسان ،ثم يخصص القرآن من هذا الكون األرض ،الكون بكامله
لمعرفه اآليات التي تدل على  ؛ودراستها ،وغيرها من المخلوقات التي لفت القرآن النظر إليها

ا ِمْن  { :تعالىاهللا قال  ،وجود خالقها نَّاَها َوَما َهلَ َامِء َفْوَقُهْم َكْيَف َبنَْينَاَها َوَزيَّ َأَفَلْم َينُْظُروا إَِىل السَّ
   ] 6: آية ،قسورة [ } ُفُروٍج 

ْلَق ُثمَّ اهللاَُّ ُينِْشُئ النَّْشَأَة اْآلِخَرَة  {قال تعالى و ُقْل ِسُريوا ِيف اْألَْرِض َفاْنُظُروا َكْيَف َبَدَأ اْخلَ
ٍء َقِديرٌ    ] 20: ، آيةالعنكبوتسورة [ } إِنَّ اهللاََّ َعَىل ُكلِّ َيشْ

  :مناهج التعليم في اإلسالم -1
فجعله  ،وأساس العلوم اإلسالمية ،منبع الدينيعتبر القرآن الكريم عند المسلمين هو 

وبالرغم من هذا  ،تفق المسلمون على ذلكاوقد  ،في التربية وأساساً ،في الدين المسلمون أصالً
يؤكدون  فأهل المغرب مثالً األمصاروحسب  ،فإن هناك بعض االختالف في المناهج ،االتفاق

 أو ه،فق أو ،يخلطون ذلك بسواه من حديث وال ،في تعليم أوالدهم دراسة القرآن دراسة متقنة
ندلس فإنهم أما أهل األ ،على رسم القرآن وحفظه من غيرهم ملهذا فإن أهل المغرب أقو ،شعر

 ،والكتابة ،وقوانين اللغة العربية ،والترسل ،ية الشعرارو ،ويخلطون به ،مون أوالدهم القرآنيعلّ
وإن عنايتهم بالقرآن لم تكن أكبر من  ،البلدان وتقويم ،والحساب ،والخط ،واألخبار ،والتجويد

وبصورة عامة كان  ،يخلطون في التعليم ،ندلسأما أهل المشرق فكانوا كأهل األ ،عنايتهم بغيره
أما الطريقة المتبعة  ،لتعلمه كبيراً بذلون جهداًيو ،القرآن يعتبر الكتاب التربوي األساس للطلبة

لذا فإن الكمال المطلق  ؛الخطأ في قراءة القرآن خطيئةكما يعتبر  ،ستظهارواال ،فهي الحفظ
  .وحفظة أمر متوقع ،القريب منه في قراءة القرآن
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وممارسة  ،حيث منحتهم الحرية ،وقد اهتمت التربية العربية اإلسالمية بمشاعر األطفال
لحال وقد استمر ا ،التي تؤدي جميعها إلى تفتح طاقات األطفال ،نشطة المختلفةواأل ،ياتاالهو

حيث تراجع التعليم إلى حشو األدمغة  ،حتى نهاية الحكم العباسي ،على التطور في المناهج
  .وقد أصبحت المناهج عبارة عن محفوظات ومكررات ،ببعض األمور التي ال تفيد

التي حملت  ،وضعف الروح العربية األصيلة ،ومن العوامل التي أدت إلى تردي المناهج
 ،ودخول المغول ،عربية في أواخر الدولة العباسيةالالعناصر غير  هي غلبة ،رسالة اإلسالم

  )2009:189البدري(. وضعف الروح العربية األصيلة ،والتتر ،والترك

البعد عن التربية العربية  ،أن من عوامل تردي المناهج ومما سبق ترى الباحثة
وأن  التربية عملية  ،كانفالقرآن الكريم هو الكتاب التربوي األساس لكل زمان وم ،اإلسالمية

إلى المثل األعلى الذي ينبغي  ،يتم بها االنتقال بالفرد أو المجتمع من الواقع الذي هو عليه ،شاملة
تتكامل مؤسسات تربوية اجتماعية كثيرة في تحقيقها؛  ،أن يكون عليه، وهي عملية تغيير مستمرة

  .بوية كثيرةوها تشترك في وظائف ترونح ،والمسجد ،والمدرسة ،فاألسرة

  :تعريف إعجاز القرآن الكريم
َعُه َوُقْرآَنُه {: ن قرأ مرادف للقراءة، ومنه قوله تعالىم: القرآن في اللغة َفإَِذا  *إِنَّ َعَلْينَا َمجْ

بِْع ُقْرآَنُه    ]18: ، آيةالقيامةسورة [ }َقَرْأَناُه َفاتَّ

المتعبد  ،لمنقول إلينا بالتواترا، rهو كالم اهللا المنزل على محمد : االصطالحالقرآن في 
  .المتحدى بأقصر صورة منه ،بتالوته

ُروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِْد َغْريِ اهللاَِّ َلَوَجُدوا فِيِه اْختِالفًا َكثِرياً {: قال تعالى سورة [ }َأَفال َيَتَدبَّ
  .فهو إذن كالم اهللا ]82 :، آيةالنساء

  :اإلعجاز لغة

أعجزني : ، وذكر الزبيدي عن الليث قالفآتنييقال أعجزني فالن، أي الفوت والسبق، 
وعجزته  أعجزتُ فالناً: أي عجزت عن طلبه وإدراكه، وقال الراغب األصفهاني، فالن

َفَبَعَث اهللاَُّ ُغَرابًا َيْبَحُث ِيف { :قال تعالى )288:1979عطية اهللا، ( أي جعلته عاجزاً ، وعاجزته
َيهُ  َكْيَف ُيَواِري َسْوَءَة َأِخيِه َقاَل َيا َوْيَلَتى َأَعَجْزُت َأْن َأُكوَن ِمْثَل َهَذا اْلُغَراِب َفُأَواِرَي  اْألَْرِض لُِريِ

  ]31: ، آيةالمائدةسورة [ }َسْوَءَة َأِخي َفَأْصَبَح ِمَن النَّاِدِمنيَ 
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  :صطالحاًااإلعجاز 

؛ ف العادة في دار التكليفهو ظهور أمر خال"مام عبد القادر البغدادي بقوله عرفه اإل
  )170:1977الدوري، ( المعارضة إلظهار صدق نبوة نبي من األنبياء مع نكول من يتحدى عن

 ،على وفق مراده ،يد األنبياء يظهره اهللا على  ،أمر خارق للعادة" :وعرفه أبو الغيط
  )183 :1983أبو الغيط،(. "له في دعواه، مقروناً بالتحدي مع عدم المعارضة تصديقاً

 وفيه تحد ،خارق وخارج عن المألوف ل أمرٍأن اإلعجاز هو ك وترى الباحثة
  .ويظهره اهللا على يد نبي أو رسول.للبشرية

  

  )  109:1986اللوح، ( :د والرفضياإلعجاز العلمي بين التأي

  :العلمي له مؤيدون ومعارضون، وسوف نتطرق لذلك من خالل المصطلحات التالية اإلعجاز
  :ظرية العلميةالن: أوال

   ."وتقبل إضافة عناصر تفقدها ،والتطوير ،والتغيير ،هي مجموعة فروض قابلة للتعديل"

 ؛التفسيرات ن الكريم ألمثال هذهآفنحن ال نخضع القر ،وإن النظريات العلمية قد تتغير
بما يكشفه ، ن تفسير آيات القران الكريمإد يكشف خطأ نظرية قديمة، من هنا فـن البحث قأل

ن تبين إف، ما هو إال فهم لتلك اآليات ،وفق قواعد التفسير وضوابطه من اللغة وغيرها ،العلم
. له ةصل، وكل العلوم تابعأألنه  ؛ن شيءآتبين خطأ التفسير، وال يضير القرالنظرية، أ خط

  )26 :ت.د حامد،(
  :الحقيقة العلمية: ثانياً

العلمية هي  وتعتبر الحقيقة ،هاأو حتى ألي جانب من ،هي الوصف الدقيق ألي ظاهرة"
االعتراض، ولكن هذه  نهاية ما وصل إليه العلماء بصورة قاطعة، وتكون غير قابلة للنقاش أو
. "مجرد ظن أو تخمين ليست قاعدة مسلماً بها، فكم من الحقائق تغيرت وتبدلت، وتبين أنها

  )26 :ت.حامد،د(
  :التفسير العلمي: ثالثاً

 من حيث قبول التفسير العلمي أو رفضه، عرفه ،ون إلى فريقينتبين أن العلماء منقسم
 هو أن يفهم المسلمون في كل عصر من العصور النص القرآني حسب عقولهم،": المؤيدون

  ".وحسبما تزودت تلك العقول من ثقافات علمية تختلف من عصر إلى أخر
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ن آت القرهو التفسير الذي يتوخى أصحابه إخضاع عبارا" :أما تعريف الرافضين
 ،واالصطالحات العلمية، وبذل أقصى جهد في استخراج مختلف مسائل العلوم ،للنظريات
يحاولون فهم النص القرآني في أي  ،الفلسفية منه، ونالحظ أن المؤيدين للتفسير العلمي واآلراء
  ."من العصور، وليس محاولة إخضاع النص القرآني للنظريات العلمية عصر
  :علمياإلعجاز ال: رابعاً

ن، مع رآوبين ما أشار إليه الق ،هو تلك الموافقة بين المكتشفات الحديثة للسنن اإللهية"
  )115:1986اللوح، ( "المطابقة تمام

 ،والحياة ،والوجود ،المعرفة في اإلسالم ال تنفصل عن التصور اإلسالمي للكون
         :سلَّمات عقديه من أهمهاواإلنسان، وإنما تستند إليه وترتكز عليه، ومن ثم فهي مبنية على م

  )2007:79الشدوخي(
أن اهللا خالق كل شيء وإرادته ماضية في خلقه، وأنه ذو العلم المطلق، وأن القرآن الكريم  -1

كالم اهللا، وأن محمداً رسول اهللا، وأنه ال ينطق عن الهوى، وأن قوانين السببية جزء من 
يم بها حياة اإلنسان، وهي جزء من إرادة اهللا وتقديره ها اهللا لتستقالتي سنّ ،النواميس الكونية

َام َأْمُرُه إَِذا َأَراَد َشْيًئا َأْن َيُقوَل َلُه ُكْن َفَيُكوُن  {: - تعالى–اهللا وليست حداً لها؛ يقول   }إِنَّ
  ] 82 :، آيةيسسورة [

لمعرفة في كما يمتاز المنظور اإلسالمي للمعرفة بتفسيره لغاية المعرفة؛ إذ إن غاية ا -2
التصور اإلسالمي معرفة اهللا، ومعرفة حق اهللا، ومعرفة كيفية أداء ذلك الحق وأداؤه فعالً؛ 
ويتضح هذا عند التأمل في سياق ذكر الحقائق الكونية أو النفسية أو التاريخية أو غيرها في 

رد في سياق إن تلك الحقائق ال ترد في القرآن لمجرد العلم والمعرفة، وإنما ت. القرآن الكريم
  .التعريف باهللا وبحق اهللا

وعلم  ،والتدبر في اآليات ،مما سبق بأن القرآن الكريم حث على التأمل وتستفيد الباحثة
 ،واألرض ،الجغرافيا من العلوم التي تساعد على فهم الكثير من اآليات الموجودة في السماء

  . ل على عظمة الخالق سبحانه وتعالىوالتي تد ،والكون

  :افيا الفلكية في القرآن الكريمالجغر
  :الكون  �

وله  ،نعيش فيه وحدة واحدة الذيفالكون  ،ودقة متناهية ،خلق اهللا الكون بقدر معلوم
ٍء َخَلْقنَاُه بَِقَدرٍ {: تعالىاهللا قال ف ،ال يستطيع العقل البشري أن يحيط به ،نظام معجز ا ُكلَّ َيشْ  }إِنَّ

  ].49، آية القمرسورة [
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في  rأتاني رسول اهللا : ((قالت جاء في صحيح ابن حبان عن عطاء أن عائشة  كما       
، فقام إلى القربة، فتوضأ منها، ثم قام يصلي، فبكى Uأتعبد لربي  ذرينييا عائشة، : ليلتي، وقال

حتى بّل لحيته، ثم سجد حتى بّل األرض، ثم اضطجع على جنبه حتى أتى بالل يؤذنه بصالة 
، ما يبكيك، وقد غفر اهللا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال عليه رسول اهللايا : الصبح، فقال

إِنَّ ِيف { :، وقد أنزل اهللا علي هذه الليلةويحك يا بالل، وما يمنعني أن أبكي: الصالة والسالم
ْيِل َوالنََّهاِر َآلََياٍت ِألُوِيل اْألَ  َامَواِت َواْألَْرِض َواْختَِالِف اللَّ : سورة آل عمران[  }ْلَباِب َخْلِق السَّ

  ))ويل لمن قرأها، ولم يتفكر فيها: rقال  ،]190 :آية

نطقي ، وأمرني ربي أن يكون صمتي فكراً: ((rالنبي جاء في األثر فيما روي عن وقد 
  )) . ذكراً، ونظري عبرا

من لم يكن كالمه حكمة فهو لغو، : "اإلمام الحسن البصري رحمه اهللا تعالى قال وهذا 
  ".ومن لم يكن سكوته تفكراً فهو سهو، ومن لم يكن نظره عبرة فهو لهو

َسنُِرهيِْم َآَياتِنَا ِيف اْآلََفاِق َوِيف { :الذي خلق السماوات واألرض بالحق يقول Uواهللا 
قُّ  ُه اْحلَ ْم َأنَّ َ َهلُ ى َيَتَبنيَّ   ]53 :آية ،سورة فصلت[  }َأْنُفِسِهْم َحتَّ

 ،والزهوق ،والعلو، ونقيضه الباطل، وهو الزوال ،والسمو ،الثباتو ،والحق هو القرار     
فأين هي  ]53 :آية، سورة فصلت[ }َسنُِرهيِْم َآَياتِنَا ِيف اْآلََفاِق  { :، قال تعالىوالعبث ،والتردي

  ؟آيات اهللا في اآلفاق

  :نياًآوقر وحدة الكون جغرافياً
 ،األرض جزءاً من المجموعة الشمسيةكانت  ،تقول النظريات الجغرافية العلمية الحديثة

ويتفق ذلك مع ما أشار إليه القرآن  ،وأصبحت صالحة لسكن اإلنسان ،وبردت ،ثم انفصلت عنها
ا {: الكريم في قوله جل ثناؤه َامَواِت َواْألَْرَض َكاَنَتا َرْتًقا َفَفَتْقنَاُمهَ ِذيَن َكَفُروا َأنَّ السَّ َأَوَملْ َيَر الَّ

ٍء َحيٍّ َأَفَال ُيْؤِمنُونَ  َوَجَعْلنَا ِمنَ    ]30: ، آيةاألنبياءسورة [ }املَْاِء ُكلَّ َيشْ

التي تقرر  ،تؤيدها نظريات الجغرافيا الحديثة ،هذه معجزة من معجزات القرآن الكريم
وعالمنا الشمسي كان نتيجة تلك  ،ثم انقسم إلى سدائم ،أن الكون كان شيئاً واحداً متصالً من غاز

والفتق يعني الفصل بين  ،وااللتحام ،فالرتق في اآلية القرآنية الكريمة تعني الضم ،االنقسامات
ٍء َحيٍّ َأَفَال ُيْؤِمنُونَ  {أما الشطر الثاني من اآلية .  الشيئين هو معجزة  }َوَجَعْلنَا ِمَن املَْاِء ُكلَّ َيشْ
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صر األساس الستمرار وهو العن ،تؤكد أن معظم العمليات الكيميائية تحتاج إلى الماء ،قرآنية
  )15 :2010الشربيني( .الحياة لجميع الكائنات الحية

  

  :نشأة الكون
 ،من أحدث النظريات العلمية الجغرافية عن نشأة الكون" جينز"و " جفريز"تعد نظرية 

في أثناء مرور نجم من النجوم على مقربة من  ،وموجزها أن الكواكب انفصلت عن الشمس
وأن قوة جذب النجم  ،ية أن االنفصال حدث نتيجة جذب النجم للشمسوتذكر هذه النظر ،الشمس

هو الجانب  ،فكونت مداً عظيماً في جانب واحد من جوانب الشمس ،قد أثرت في جسم الشمس
وساعد هذا المد على تكوين مخروط هائل من الغاز الذي بلغ طوله وسمكه آالف  ،المواجه للنجم

وتذكر النظرية أن هذا العمود  ،واحداً في جميع أجزائه ولم يكن قطر هذا المخروط ،األميال
  )89:2010الشربيني( .المخروطي انفصل إلى عشرة أجزاء

َامَواِت بَِغْريِ َعَمٍد َتَرْوَهنَا ُثمَّ اْسَتَوى َعَىل اْلَعْرِش اهللا  {: تعالىاهللا قال  ِذي َرَفَع السَّ الَّ
ْمَس َواْلَقَمَر ُكلٌّ َجيْرِ  َر الشَّ ُكْم َوَسخَّ ُكْم بِلَِقاِء َربِّ ُل اْآلَياِت َلَعلَّ ُر اْألَْمَر ُيَفصِّ ى ُيَدبِّ ي ِألََجٍل ُمَسم 

  ] 2: سورة الرعد، آية[ } ُتوِقنُونَ 

أنه كلما نظر اإلنسان إلى نجوم السماء وكواكبها يراها  :النظرية العلمية لهذه اآلية
وقد  ،ال يحيد عنه أبداً ،طبقاً لنظام بديع ،وهي سابحة في أفالكها ،وثابتة في موضعها ،متماسكة

والكون من التفكك وتصونه من  ،واألرض ،فسر العلم هذه القوة الكونية التي تحفظ السماء
  ".نيوتن"بأنها قوة الجاذبية التي اكتشفها عالم رياضيات إنجليزي هو  ،والخلل ،االضطراب

ن الحقائق الكونية التي كانت وقد ساعد قانون الجاذبية علماء الفلك في فهم الكثير م
   .)1968:87،اللوح.(مجهولة تماماً من قبل

ثم تحولت بالتدريج  ،أن جميع الكواكب كانت أول األمر غازية مما سبق تستنتج الباحثة
ولوال أن القرآن أخبر  ،هذه النظرية نجد في القرآن الكريم ما يؤيدها ،ثم إلى صلبة ،إلى سائلة

ا َولِْألَْرِض  { :يقول تعالى ،نظريةعنها الستبعدنا هذه ال َامِء َوِهَي ُدَخاٌن َفَقاَل َهلَ ُثمَّ اْسَتَوى إَِىل السَّ
  ]11: ، آيةفصلتسورة [ }اْئتَِيا َطْوًعا َأْو َكْرًها َقاَلَتا َأَتْينَا َطائِِعنيَ 
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  :نماذج من اإلعجاز العلمي للقرآن في علم الكون
كيلومترا  15واألرض  ،في الثانية الواحدة متراً كيلو 18وجدوا أن القمر يسير بسرعة 

قال  ،الشمس تجري واألرض تجري والقمر يجري ،كيلومترا في الثانية 12والشمس  ،في الثانية
ا َذلَِك َتْقِديُر اْلَعِزيِز اْلَعلِيِم  { :اهللا تعالى ْمُس َجتِْري ملُِْسَتَقرٍّ هلََّ ْرَناُه َمنَازِ * َوالشَّ ى َواْلَقَمَر َقدَّ َل َحتَّ

ْيُل َسابُِق النََّهاِر َوُكلٌّ ِيف * َعاَد َكاْلُعْرُجوِن اْلَقِديِم  ا َأن ُتْدِرَك اْلَقَمَر َوَال اللَّ ْمُس َينَبِغي َهلَ َال الشَّ
ا  {: اهللا يقول }َفَلٍك َيْسَبُحوَن  ْمُس َجتِْري ملُِْسَتَقرٍّ هلََّ ْمُس َينَبِغي هلََ {: ثم قال }َوالشَّ ا َأن َال الشَّ

وتجري وال  ،وهي تجري وال تدركه ،القمر قبلها.. يكون القمر قبلها أم ال ؟  }ُتْدِرَك اْلَقَمَر 
فمهما  ،كيلومتراً 12والشمس  كيلو متراً 15واألرض  ،كيلومتراً 18ألن سرعة القمر  ،تدركه

وكان من  ولكن ما الذي يجعل القمر يحافظ على منازله؟ ،فإنها ال تدرك القمر ،جرت الشمس
يلف وال يجري في خط مستقيم  ،وجدوا أن القمر يجري في تعرج الممكن أن يمشي ويتركها؟

تأملوا فقط في هذه  ،بهذا الشكل حتى يبقى محافظا على منازله ومواقعه ىولكنه جر ،هكذا
كان اليوم الثاني يأتي .. النجوم تجري لو اختلف تقدير سرعاتها، األرض، الشمس، الحركة القمر

أين : ويجئ بعد سنة من يقول! أين الشمس؟ نقول واهللا تأخرت عنا عشرين مرحلة: فنقول
يسبح  }َوُكلٌّ ِيف َفَلٍك َيْسَبُحوَن  {من أجرى كل كوكب؟ ..! واهللا ضاعت : الشمس؟ نقول

صنع من؟ ذلك تقدير العزيز  ،ويحافظ على موقعه ،ويحافظ على مداره ويحافظ على سرعته
  .)28: 2010، نيالشربي! (العليم

  :المجموعة الشمسية
  :الشمس -

تندلع  ،وتتألف من غازات متوهجة ،ألف ميل 865ويبلغ قطرها  ،هي أقرب النجوم إلينا
وتبلغ  ،مليون درجة مئوية 20وتزيد درجة حرارة باطنها عن  ،منها ألسنة اللهب كالنافورات

  .درجة6000على سطحها 
وكل  ،وأساس الظاهرات المناخية ،لكواكبوالشمس مصدر الضوء والحرارة لسائر ا

 ،وال يعيش إنسان على ظهر األرض ،وال يتغذى حيوان ،التركيبات الغذائية التي بدونها ال نبات
تدور  ،وتجعلها تدور حولها وعلى ضخامتها ،وتهيمن الشمس على المجموعة الشمسية كلها

  . ث/كم220بسرعة 
فقال  ،فأوضح أن ضوءها الذاتي ضياء ،جغرافياً والقران الكريم يصف الشمس وصفاً

نَِني  {: تعالى َرُه َمنَاِزَل لَِتْعَلُموا َعَدَد السِّ ْمَس ِضَياًء َواْلَقَمَر ُنوًرا َوَقدَّ ِذي َجَعَل الشَّ ُهَو الَّ
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ُل اْآلَياِت لَِقْوٍم َيْعَلُموَن  قِّ ُيَفصِّ َساَب َما َخَلَق اهللاَُّ َذلَِك إِالَّ بِاْحلَ ْيِل إِ  *َواْحلِ نَّ ِيف اْختَِالِف اللَّ
َامَواِت َواْألَْرِض َآلَياٍت لَِقْوٍم َيتَُّقوَن  وقال ، ]6- 5: سورة يونس، آية[َوالنََّهاِر َوَما َخَلَق اهللاَُّ ِيف السَّ

اًجا{: تعالى ْمَس ِرسَ   ] 16:، آيةنوحسورة [ }َوَجَعَل اْلَقَمَر فِيِهنَّ ُنوًرا َوَجَعَل الشَّ

  )30 :2010الشربيني. (نها كتلة ناريةإ فطبيعتها إذ ،ج الوهاجوشبهها بالسرا
  

  :حركة األرض حول نفسها  -

وينتج عنها تعاقب الليل  ،تدور األرض حول نفسها من الغرب إلى الشرق أمام الشمس
ْيَل {: فقال تعالى ،واآليات القرآنية صورت تلك الظاهرة الجغرافية الكونية ،والنهار َوَجَعْلنَا اللَّ
  ] 11- 10 :، آيةالنبأسورة [ }َوَجَعْلنَا النََّهاَر َمَعاًشا *لَِباًسا 

ا إِنَّ ِيف َذلَِك َآلَياٍت {: وقال أيضاً ْيَل لَِتْسُكنُوا فِيِه َوالنََّهاَر ُمْبِرصً ِذي َجَعَل َلُكُم اللَّ ُهَو الَّ
   .]67: آية ،يونسسورة [ } لَِقْوٍم َيْسَمُعونَ 

َامِء ِمْن ِرْزٍق َفَأْحَيا بِِه َواْختَِال  {: وقال أيضاً ْيِل َوالنََّهاِر َوَما َأْنَزَل اهللاَُّ ِمَن السَّ ِف اللَّ
َياِح آَياٌت لَِقْوٍم َيْعِقُلونَ  يِف الرِّ ا َوَتْرصِ   ]5: سورة الجاثية، آية[ } اْألَْرَض َبْعَد َمْوِهتَ

َامَواِت َواْألَْرِض وَ  {: وقال أيضاً ْيِل َوالنََّهاِر َآلَياٍت ِألُوِيل إِنَّ ِيف َخْلِق السَّ اْختَِالِف اللَّ
  ] 190: آية ،آل عمرانسورة [ } اْألَْلَباِب 

ْمَس َواْلَقَمَر ُكلٌّ ِيف َفَلٍك  {:اهللا تعالىوقال  ْيَل َوالنََّهاَر َوالشَّ ِذي َخَلَق اللَّ َوُهَو الَّ
   ]33: آية ،األنبياءسورة [ }َيْسَبُحونَ 

ْيَل َوالنََّهارَ َوَس  {:  وقال أيضاً َر َلُكُم اللَّ ْمَس َواْلَقَمَر َدائَِبْنيِ َوَسخَّ َر َلُكُم الشَّ سورة [ }خَّ

ْيَل ِيف النََّهاِر َوُيولُِج النََّهاَر ِيف اللَّْيلِ  {: وقال أيضاً] 33: إبراهيم، آية  }َذلَِك بَِأنَّ اهللاََّ ُيولُِج اللَّ
  ]61: ، آيةالحجسورة [

ُر النََّهاَر َخلَ  {: وقال تعالى ْيَل َعَىل النََّهاِر َوُيَكوِّ ُر اللَّ قِّ ُيَكوِّ َامَواِت َواْألَْرَض بِاْحلَ َق السَّ
  .]5:، آيةالزمرسورة [ }َعَىل اللَّْيلِ 
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كلمة ، ف]25: سورة المرسالت، آية[ }َأَملْ َنْجَعِل اْألَْرَض كَِفاًتا{: ولنتأمل قوله تعالى
لى معاجم اللغة للبحث عن ولذلك نلجأ إ في كتاب اهللا الكريم، لم ترد إال مرة واحدة )كفاتا(

تعني أسرع في العدو والطيران، ونعتقد  )كفت(ففي لسان العرب البن منظور نجد أن ، معانيها
ن القرآن الكريم أوهكذا نستطيع القول  أن معنى اآلية هو ألم نجعل األرض سريعة الدوران،

في  كما بينته األرقام العلمية الحقاً ،ل سريعة الحركةب ،حدد أن األرض ليست فقط متحركة
  )101 :2001الشريف(. القرن التاسع عشر

  :حركة األرض حول الشمس  -

بسرعة حوالي  ،يوماً 365 4/1تدور األرض حول الشمس في مدار بيضاوي مرة كل 
  .في الوقت نفسها الذى تدور فية حول محورها ،ث/كم30

 ،حيث تقسم السنة إلى أربعة فصول ؛عنه الفصول األربعةودورانها حول الشمس ينتج 
  .)مارس21(الربيع، )ديسمبر21(الشتاء، )سبتمبر23(الخريف، )يونيو21(الصيف :هي بالترتيب

ْمِس َوُضَحاَها {: لىاواآليات تدل على قدرة اهللا البارزة قال تع َواْلَقَمِر إَِذا  *َوالشَّ
 ،خص معنى اآليات في أن النهار هو الذي يظهر الشمسويتل ]2: ، آيةالشمسسورة [ }َتَالَها

فأي دقة في التعبير أكثر إحكاماً من هذه؟ فما هو ثابت أن حركة  ،وأن الليل هو الذي يخفيها
ال تحرك  ،سببها دوران األرض ،إنما هي حركة ظاهرية ،الشمس اليومية من الشرق إلى الغرب

فدوران األرض إذاً  ،إذ هي ال تدور حول األرض ،ثابتة ال تتحرك ،الشمس فالشمس بالنسبة لنا
.                                        وهذا هو نص القرآن ،فيكون النهار وهو الذي يخفيها فيكون الليل ،هو الذي يظهر الشمس

ْظلِ { :تعالىاهللا وقال  ُه النََّهاَر َفإَِذا ُهم مُّ ْيُل َنْسَلُخ ِمنْ ْم اللَّ ْمُس َجتِْري * ُموَن َوآَيٌة هلَُّ َوالشَّ
ا َذلَِك َتْقِديُر اْلَعِزيِز اْلَعلِيمِ  ى َعاَد َكاْلُعْرُجوِن اْلَقِديِم * ملُِْسَتَقرٍّ هلََّ ْرَناُه َمنَاِزَل َحتَّ َال * َواْلَقَمَر َقدَّ

ْيُل َسابُِق النََّهاِر َوكُ  ا َأن ُتْدِرَك اْلَقَمَر َوَال اللَّ ْمُس َينَبِغي َهلَ ، يسسورة [ }لٌّ ِيف َفَلٍك َيْسَبُحونَ الشَّ
  ]40-37: آية

وقالوا أن الشمس  ،نيفجاء بعض علماء المسيحي ،أن الشمس ثابتة كان المعتقد قديماً
وأخر ماتوصل  ،العتبار أن كالمهم كفر في نظرهم ؛وحكمت عليهم الكنيسة باإلعدام ،تتحرك

 بية نحو نجمة تدعى بالنجم الواقعأن الشمس تجري بحركة دورية لول ،إليه العلم الحديث
  )8:بوالعينينأ(
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وله  ،ودقة متناهية ،ة بأن اهللا خلق الكون بقدر معلوموتستفيد الباحثة من اآليات الكريم
وينبغى على المؤمنين أن يتأملوا في خلق  ،يستطيع العقل البشري أن يحيط به نظام معجز ال

وإرادته  ،وأن اهللا خالق كل شيء، الخالق ألنها أدلة واضحة على عظمة ؛جميع مظاهر الكون
ماضية في خلقه، وأنه ذو العلم المطلق، وأن القرآن الكريم كالم اهللا، وأن محمداً رسول اهللا، 

ها اهللا لتستقيم التي سنّ ،وأنه ال ينطق عن الهوى، وأن قوانين السببية جزء من النواميس الكونية
َام َأْمُرُه  {  Uاهللا وليست حداً لها؛ يقول  ، وتقديرهبها حياة اإلنسان، وهي جزء من إرادة اهللا إِنَّ

  ] .82: آية ،يسسورة [ } إَِذا َأَراَد َشْيًئا َأْن َيُقوَل َلُه ُكْن َفَيُكونُ 

  :شكل األرض -

هذه ، ]30: سور النازعات، آية[ } َواْألَْرَض َبْعَد َذلَِك َدَحاَها {: فمن ذلك قوله تعالى
وما زالت معظم  ،فالدحية هي البيضة ،ده دليل على معجزة القرآن العلميةاآلية دليل ليس بع

يحدد شكل األرض  ،فكأن اهللا سبحانه وتعالى ،األقطار العربية ال تعرف البيضة إال باسم الدحية
، وقد كان أصدق وصف علمي لشكل األرض ما قيل من أنها كروية منبعجة من الوسط ،بالبيضة

َامَواِت َواْألَْرَض { :بهذا التكوير في آية أخرى حيث يقول تعالىولقد صرح اهللا سبحانه  َخَلَق السَّ
ْمَس َواْلَقَمَر ُكلٌّ  َر الشَّ ْيِل َوَسخَّ ُر النََّهاَر َعَىل اللَّ ْيَل َعَىل النََّهاِر َوُيَكوِّ ُر اللَّ قِّ ُيَكوِّ َجيِْري ِألََجٍل بِاْحلَ

ى َأَال ُهَو اْلَعِزيُز اْلَغفَّ    ] 5: سورة الزمر، آية[ } ارُ ُمَسم 

وأن اهللا سبحانه يلف الليل على  ،التكوير اللف: يقول الدكتور أحمد عبد السالم الكرداني
وهذا  ،واستدارة النهار على ما كان ليالً ،واآلية تفيد استدارة الليل على ما كان نهاراً ،النهار

  )54 :1975الكرداني. (ورانهادليل على كورية األرض ود
ورواده ليقول إن محيط  ،جاء العلم الحديث بأجهزته وأقماره وسفنه الفضائية وقد

أي بزيادة  ميل، )24900(بينما محيطها عند خط االستواء  ،ميل )24220(األرض عند القطبين 
أي  ميل، )7929( واإلستوائي ،ميل )7900(ميل، أما قطرها المار بالقطبين  )700(تقارب 

  .يلم)27(دة قطرية تبلغبزيا

ْكِمِه {: وقال تعالى ا َنْأِيت اْألَْرَض َننُْقُصَها ِمْن َأْطَرافَِها َواهللاَُّ َحيُْكُم َال ُمَعقَِّب ِحلُ َأَوَملْ َيَرْوا َأنَّ
َساِب  يُع اْحلِ   ] 41: سورة الرعد، آية[ }َوُهَو َرسِ

، )1976:57المنجد(بل منبعجة  تدل على أن األرض ليست كروية تماماًأيضاً  وهى
ا ِمْن { :وقال تعالى في وصف االرض نَّاَها َوَما َهلَ َامِء َفْوَقُهْم َكْيَف َبنَْينَاَها َوَزيَّ َأَفَلْم َينُْظُروا إَِىل السَّ
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ًة َوذِ * َواْألَْرَض َمَدْدَناَها َوَأْلَقْينَا فِيَها َرَواِيسَ َوَأْنَبْتنَا فِيَها ِمْن ُكلِّ َزْوٍج َهبِيٍج  *ُفُروٍج  ْكَرى َتْبِرصَ
ِذي َجَعَل َلُكُم اْألَْرَض َمْهًدا َوَجَعَل  {: ، وقال أيضاً] 8- 6: سورة ق، آية[ } لُِكلِّ َعْبٍد ُمنِيٍب  الَّ

َتُدونَ  ُكْم َهتْ   ] 10: ، آيةالزخرفسورة [ }َلُكْم فِيَها ُسُبًال َلَعلَّ

  :األتيتستنتج الباحثة ومن اآليات السابقة 

  .عن ربه غفيما يبلِّ rتثبت بالدليل القاطع صدق محمد  ،هاأن هذه اآليات الكريمة وغير  - 

ليتضح أمام بصيرته ما ؛ يقرؤه كل من يتأمله بعين العقل والتفكير ،أن الكون كتاب مفتوح  - 
  .يثبت صدق الوحي ودليل النبوة ،ونظام دقيق ،وجمال ،فيه من روعة

فالشمس لن ، وال يبطئ، عوالكوكب ال يسر، ال يزيد وال ينقص ،ن كل كوكب له مدارأ  - 
ن التقاويم بعد إأي ، وطول الليل ال يتغير، ترتطم بالقمر، ودورة األرض حول نفسها ثابتة

 ،بعد خمسة آالف عام تبقى صحيحة، مئة عام تبقى صحيحة، بعد ألف عام تبقى صحيحة
  .قبد أنها قدرة الخالوالتنظيم ال ،دقة في التصميم

  

  :ة المتعلقة بالجغرافيا الفلكية في المناهجأمثلة إلدخال اآليات القرآني
من المناسب أن تعتني المناهج في الصفوف األولى من المرحلة األساسية بتوضيح 

كما  ،مع التأكيد على إدخال اآليات القرآنية الكونية ،ودورانها حول الشمس ،مفهوم األرض
ن كثير من مفاهيم ظواهر التي تتضم ،ستعانة بالموضوعاتويمكن للمناهج الحالية اال ،وردت

   .ربط الموضوعات باآليات القرآنية الكونية ةمراعامع  ،الجغرافيا الفلكية بالقرآن الكريم

إلدراك  ؛يمكن أن توسع المناهج الحالية ،وبدخول التلميذ المرحلة اإلعدادية والثانوية
بالحقائق  ،الفلكيةبتكامل حقائق ومفاهيم الجغرافيا  هوأن تعرف ،الكون واتساعالطالب وحدة 

  .)44 :2010الشربيني(. والمفاهيم القرآنية

  جغرافيا التضاريس في القرآن الكريم
، نخفاضاتواال االرتفاعاتض من حيث تهتم جغرافيا التضاريس بدراسة سطح األر

  :ومن أنواع الظواهر الجغرافية التضاريسية

  :السهول -

  .ة االرتفاعقليل ،أو قريبة من االستواء ،هي مساحات مستوية
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هي من حقائق جغرافيا  ،لقد تعرض القرآن الكريم في آيات كثيرة منه إلى موضوعات
َامِء َماًء  {: مثل قوله تعالى ،التضاريس َامَء بِنَاًء َوَأْنَزَل ِمَن السَّ ِذي َجَعَل َلُكُم اْألَْرَض فَِراًشا َوالسَّ الَّ

َعُلوا هللاَِِّ َأْنَداًدا َوَأْنُتْم َتْعَلُمونَ  َفَأْخَرَج بِِه ِمَن الثََّمَراِت ِرْزًقا َلُكمْ  ] 22: سورة البقرة، آية[ } َفَال َجتْ
وخلق  ،واالستقرار عليها ،أي مهد األرض لإلقامة فيها ،أي أنه وحده الذي مهد لكم األرض بقدرته

  .وخلق عليها جباالً ،وسطها أنهاراً

وسهلة الحركة  ،منبسطة ض فراشاًأن اهللا جعل األر :ونالحظ من اآلية الكريمة مايلي
   .ليسهل على اإلنسان العيش عليها ؛والتنقل

  :الجبال -

تتعلق بيوم  ،وجاء ذكر الجبال في القرآن الكريم بلفظها في نحو تسع وعشرين آية
ْت  {: ومن بين هذه اآليات قوله تعالى ،وأشراطها ،القيامة َ َباُل ُسريِّ سورة التكوير، [ }َوإَِذا اْجلِ

َناُهْم َفَلْم ُنَغاِدْر ِمنُْهْم  {: ، وقوله تعالى]3: آية َباَل َوَتَرى اْألَْرَض َباِرَزًة َوَحَرشْ ُ اْجلِ َوَيْوَم ُنَسريِّ
ا{] 47: سورة الكهف، آية[ }َأَحًدا  َباُل َسْريً : ، وقوله تعالى]10: سورة الطور، آية[ } َوَتِسُري اْجلِ

َباَل َأْوَتاًدا { َباُل َكاْلِعْهِن املَْنُْفوشِ  {: وقوله تعالى ،]7: نبأ، آيةسورة ال[ }َواْجلِ  }َوَتُكوُن اْجلِ
يوم القارعة تكون كالصوف فالجبال  ،والعهن هو الصوف المصبوغ] 5: سورة القارعة، آية[

َامِء َماًء َفَأْخَرْجنَا بِِه  {: تعالى ولهوق ،المصبوغ َثَمَراٍت ُخمَْتلًِفا َأْلَواُهنَا َأَملْ َتَر َأنَّ اهللاََّ َأْنَزَل ِمَن السَّ
ٌر ُخمَْتلٌِف َأْلَواُهنَا َوَغَرابِيُب ُسوٌد  َباِل ُجَدٌد بِيٌض َوُمحْ فاآلية ، ]27: فاطر، آية سورة[ }َوِمَن اْجلِ

  )47: 1985عبد الباقي، .(والجبال البركانية  ،والحجر الجيري ،تشير إلى الجبال الطباشيرية
تشير إلى األهمية البالغة  ،ي آيات كثيرة منه إلى موضوعاتض القرآن الكريم فوتعر

ِمْلنََها  {: مثل قوله تعالى ،للجبال َباِل َفَأَبْنيَ َأْن َحيْ َامَواِت َواْألَْرِض َواْجلِ ا َعَرْضنَا اْألََماَنَة َعَىل السَّ إِنَّ
ُه َكاَن َظُلوًما َج  ْنَساُن إِنَّ َلَها اْإلِ : وقال تعالى ]72: سورة األحزاب، آية[ }ُهوًال َوَأْشَفْقَن ِمنَْها َوَمحَ

ْمُس َواْلَقَمُر َوالنُُّجوُم َواجلِْ  { َامَواِت َوَمْن ِيف اْألَْرِض َوالشَّ َباُل َأَملْ َتَر َأنَّ اهللاََّ َيْسُجُد َلُه َمْن ِيف السَّ
َوابُّ َوَكثٌِري ِمَن النَّاِس َوَكثٌِري َحقَّ َعَلْيهِ  َجُر َوالدَّ اْلَعَذاُب َوَمْن ُهيِِن اهللاَُّ َفَام َلُه ِمْن ُمْكِرٍم إِنَّ اهللاََّ  َوالشَّ

  ]18: سورة الحج، آية[ } َيْفَعُل َما َيَشاءُ 

 ،فقد أودع اهللا فيها أسرار الخلق ،اآليات دليل جغرافي كاف على أهمية الجبال هفهذ
  . هالدالة على قدرت
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ت مجهولة للعالم أجمع في عصر نزول وترى الباحثة أن معظم الحقائق الجغرافية كان
من هذه  آيات القرآن الكريم كثيراًوتعرض  ،حتى كشف عنها العلم الحديث ،وظلت كذلك ،القرآن

 }َوَجَعْلنَا فِيَها َرَواِيسَ َشاِخمَاٍت َوَأْسَقْينَاُكْم َماًء ُفَراًتا{: مثل قوله تعالى ،الحقائق التضاريسية
َوَأْلَقى ِيف اْألَْرِض َرَواِيسَ َأْن َمتِيَد بُِكْم َوَأْهنَاًرا َوُسُبًال {: ال تعالىوق] 27: سورة المرسالت، آية[

َتُدونَ  ُكْم َهتْ   ] 15: سورة النحل، آية[ } َلَعلَّ

ت األوتاد تثب كما ،ت األرضبأنها تثب )والجبال أوتاداً(  إن معظم المفسرين فسروا
أي أن الجبال رواسى من حيث  ،معناه ثبت )أرسى( واقتصر معظم المفسرين بأن الفعل، الخيمة
  .والرسوخ في األرض ،الثبوت

  :األنهار والعيون والينابيع -

ا َعَىل َذَهاٍب بِِه َلَقاِدُروَن {: قال تعالى َامِء َماًء بَِقَدٍر َفَأْسَكنَّاُه ِيف اْألَْرِض َوإِنَّ َوَأْنَزْلنَا ِمَن السَّ
سورة [ }نَّاٍت ِمْن َنِخيٍل َوَأْعنَاٍب َلُكْم فِيَها َفَواكُِه َكثَِريٌة َوِمنَْها َتْأُكُلونَ َفَأْنَشْأَنا َلُكْم بِِه َج  *

  ] 19-18:المؤمنون، آية

ويذهب البعض اآلخر  ،فينتفع الناس ببعضه ،وتدبير ،أي أنزلنا من السماء ماء بحكمة
أي } َفَأْسَكنَّاُه ِيف اْألَْرِض  {عالى فقال ت ،فينفع الناس عند الحاجة ،واألنهار ،والعيون ،إلى اآلبار

َجاَرِة  {: وقال تعالى، هاءأراد سبحانه إحيا ييتفجر من األماكن الت ،فيها جعلناه قاراً َوإِنَّ ِمَن اْحلِ
ُه املَْاءُ  ُق َفَيْخُرُج ِمنْ قَّ ُه اْألَْهنَاُر َوإِنَّ ِمنَْها ملََا َيشَّ ُر ِمنْ وقال ، ]74 :آية ،البقرةسورة [ } ملََا َيَتَفجَّ

ِرُج بِِه َزْرًعا ُخمْ  {: سبحانه َامِء َماًء َفَسَلَكُه َينَابِيَع ِيف اْألَْرِض ُثمَّ ُخيْ َتلًِفا َأَملْ َتَر َأنَّ اهللاََّ َأْنَزَل ِمَن السَّ
َعُلُه ُحَطاًما إِنَّ ِيف َذلَِك َلِذْكرَ  ا ُثمَّ َجيْ اُه ُمْصَفر  ، الزمرسورة [ }ى ِألُوِيل اْألَْلَباِب َأْلَواُنُه ُثمَّ َهيِيُج َفَرتَ

  ] 21: آية
تفيد أن المياه الجوفية ناشئة  ،أن النظريات الجغرافية الحديثة وتستنتج الباحثة مما سبق

وكان البعض يظن أنه ال ، وأنها تتسرب إلى باطن األرض تية من المطر،من المياه السطحية اآل
 ،الحقيقة الجغرافية ههذ لكن آيات القرآن الكريم تقرر ،حيةوالمياه السط ،عالقة بين المياه الجوفية

  .من الزمان منذ أربعة عشر قرناً
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  :البحار والمحيطات والبحيرات وفوائدها -

وتعني  )أوقيانوس(جغرافيا البحار والمحيطات من كلمتين هما ) األوقيانوغرافيا(تتكون 
، أي وصف المسطحات المائية، فتعني الوص )غرافوس( يحيط باألرض،ذي البحر المحيط ال

 ،بتلك التي نجدها في كثير من اآليات القرآنية ،ولنقارن حقائق ومعطيات علم البحار والمحيطات
  :يمما يساعد على إحداث التكامل بينهما على النحو التال ،سنالحظ وجود توافق رائع بين االثنين

سورة البقرة، [ } َجْينَاُكْم َوَأْغَرْقنَا آَل فِْرَعْوَن َوَأْنُتْم َتنُْظُرونَ َوإِْذ َفَرْقنَا بُِكُم اْلَبْحَر َفَأنْ {: قال تعالى
  .]50: آية

َر َلُكُم اْألَْهنَارَ  {: وقوله تعالى َر َلُكُم اْلُفْلَك لَِتْجِرَي ِيف اْلَبْحِر بَِأْمِرِه َوَسخَّ سورة إبراهيم، [ }َوَسخَّ
  ] 32: آية

ِذي َس  {: وقوله تعالى ُه ِحْلَيًة َتْلَبُسوَهنَا َوُهَو الَّ ا َوَتْسَتْخِرُجوا ِمنْ ًام َطِري  ُه َحلْ َر اْلَبْحَر لَِتْأُكُلوا ِمنْ خَّ
ُكْم َتْشُكُرونَ    ] 14: سورة النحل، آية[ }َوَتَرى اْلُفْلَك َمَواِخَر فِيِه َولَِتْبَتُغوا ِمْن َفْضلِِه َوَلَعلَّ

  ] 22: سورة الرحمن، آية[ }ُلُؤ َواملَْْرَجانُ َخيُْرُج ِمنُْهَام اللُّؤْ  {: وقوله تعالى

َرْت  {: وقوله تعالى   ] 6: سورة التكوير، آية[ } َوإَِذا اْلبَِحاُر ُسجِّ

  ].96: سورة المائدة، آية[ }ُأِحلَّ َلُكْم َصْيُد اْلَبْحِر َوَطَعاُمُه َمَتاًعا َلُكمْ  {: وقوله تعالى

  ] 20- 19: سورة الرحمن، آية[ }َبْينَُهَام َبْرَزٌخ َال َيْبِغَيانِ  *َتِقَياِن َمَرَج اْلَبْحَرْيِن َيلْ  {: وقوله تعالى

يٍّ َيْغَشاُه َمْوٌج ِمْن َفْوِقِه َمْوٌج ِمْن َفْوِقِه َسَحاٌب ُظُلَامٌت  {: وقوله تعالى َأْو َكُظُلَامٍت ِيف َبْحٍر ُجلِّ
  ]40: ، آيةالنورسورة [ }َبْعُضَها َفْوَق 

  

  :والمحيطات منها آنية فوائد عديدة للبحارتعرض اآليات القر

وناقالت  ،والصناعية ،والزراعية ،والحيوانية ،والموارد المعدنية ،السفن التي تحمل الناس  - 
 التي ،فتنتفع البشرية كلها بخيرات الكرة األرضية ،من قارة إلى قارة ،البترول الضخمة

  .أوجدها اهللا سبحانه وتعالى

 ،طرياً ستخرج السمك لحماًيومن البحر  ير البحر بأمواجه،خده بتساهللا على عبا متنا  - 
   .والمرجان ؤكاللؤلوتستخرج الحلية بأنواعها  مستساغ من الماء المالح،
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ِذي َمَرَج اْلَبْحَرْيِن َهَذا َعْذٌب {: ، قوله تعالىفي اآلية الكريمةأيضاً  ونالحظ َوُهَو الَّ
ُجوًراُفَراٌت َوَهَذا ِمْلٌح ُأَجاٌج َوَج    ] 53: سورة الفرقان، آية[ } َعَل َبْينَُهَام َبْرَزًخا َوِحْجًرا َحمْ

وهذَا {شَديد الْعذُوبة } هذَا عذْب فُرات{َأرسلَهما متَجاوِرينِ } وهو الَّذي مرج الْبحرينِ(
وحجرا {حاجِزا لَا يخْتَلط َأحدهما بِالْآخَرِ  }وجعَل بينهما برزخًا{شَديد الْملُوحة } ملْح ُأجاج
أعلى من سطح  غالباً رفمعظم مجاري األنها ستْرا ممنُوعا ال يختلطان وال يمتزجان،} محجورا

  .الكون أأنش يفبإرادة الخالق الذ ،ال يطغى البحر وهو أضخم وأغزر على النهر ،البحر
  

  :ية المتعلقة بجغرافيا التضاريس في المناهج أمثلة إلدخال اآليات القرآن

تشير المناهج  ،لمعالجة المنهج لمفاهيم ظواهر الجغرافيا التضاريسية في القرآن الكريم
د التي ال دخل لإلنسان في رمن الموا إلى الماء مثالً ،بالصفوف األخيرة من المرحلة األساسية

ويمكن لمحتوى المناهج أن تشير إلى  ،اتها في حيـه يعتمد عليهـولكن ،أو تكوينها ،وجودها
 }َوَجَعْلنَا فِيَها َرَواِيسَ َشاِخمَاٍت َوَأْسَقْينَاُكْم َماًء ُفَراًتا{: في قول اهللا عز وجـل سورة المرسالت

فهذا الوصف القرآني في  ،اهللا على الناس بالماء الفرات وبذلك من] 27: سورة المرسالت، آية[
  .إلى حقيقة جغرافية مهمةيشير  اآلية الكريمة،

وتكوين مفهوم واضح  ،نياًآوقر جغرافياً ،واآلبار ،والينابيع ،ولتوضيح المقصود بالعيون
َامِء َماًء بَِقَدٍر {: ، حيث يقول تعالىيمكن االستعانة باآليات القرآنية ،للمتعلم المسلم َوَأْنَزْلنَا ِمَن السَّ

ا عَ  أي أنزلنا من  ]18: سورة المؤمنون، آية[ }َىل َذَهاٍب بِِه َلَقاِدُرونَ َفَأْسَكنَّاُه ِيف اْألَْرِض َوإِنَّ
والعيون  ،خر إلى اآلبارويذهب البعض اآل نتفع الناس ببعضه،يف ،وتدبير ،السماء ماء بحكمة

  .فينتفع الناس به عند الحاجة ،واألنهار

المليئة  ،قرآنيةلعل من المناسب أن تهتم المناهج في الصفوف األساسية بعرض اآليات ال
ومن  ،اهللا على عباده بتسخير البحر بأمواجه متناوكيف  ،والبحيرات ،والمحيطات ،بفوائد البحار

  .واللؤلؤ والمرجان ،والملح ،البحر تستخرج السمك

مع دمج  ،وغيرها من التضاريس ،والسهول ،ويمكن أن تشير المناهج إلى الجبال
التي أودعها اهللا في  ،وذكر أسرار خلق الجبال ،الكريم اإلعجاز الجغرافي التضاريسي بالقرآن

والجغرافيا  ،مع إحداث مقارنة بين وصف الجبال بالقرآن الكريم ألقى، الكلمتين أرسى،
  .)58:2010الشربيني(. التضاريسية
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  :في القرآن الكريم) المتيورولوجية(ظواهر الجغرافية المناخية 
وما ورد فيها من  في القرآن الكريم، كثيراً ت تنويهاًإن الظواهر الجغرافية المناخية لقي

ن، البشرى عن فهمها حين نزل القرآ ولو فصلت هذه الظواهر لعجز العقل ،اآليات كان مجمالً
لذا لم  ،ليعرف ما خفى من أسراره ؛ويراقبه ،وأخذ اإلنسان منذ نشأته يتطلع إلى الجو يالحظه

حديثاً ماًلْتكن الجغرافيا المناخية ع، فالبرد القارس يؤذى  ،جد مع اإلنسان منذ نشأتهبل و
 ويهرب فزعاً وعند ارتفاع الحرارة يتجه نحو البحار والجبال، فيلتمس الدفء بالنار، ،اإلنسان

  .من السيول إذا فاضت
  

  :عناصر المناخ
  :الحرارة -

ْمَس إَِذا َطَلَعْت َتَزاَوُر َعْن َكْهِفِهمْ  {: قال تعالى َذاَت اْلَيِمِني َوإَِذا َغَرَبْت  َوَتَرى الشَّ
ِد اهللاَُّ َفُهَو املُْْهَتِد وَ  ُه َذلَِك ِمْن آَياِت اهللاَِّ َمْن َهيْ َامِل َوُهْم ِيف َفْجَوٍة ِمنْ َمْن ُيْضلِْل َتْقِرُضُهْم َذاَت الشِّ

ا ُمْرِشًدا   ] 17: سورة الكهف، آية[ }َفَلْن َجتَِد َلُه َولِي 

  كيف ولدت الشمس ؟ ،ة على سطح األرضلحراروا ،الشمس مصدر الضوء

سريعة الدوران  ،ومن وسط سحابة كونية هائلة الحجم ،منذ خمسة مليارات سنة تقريباً
تكثفت الجزيئات التي تتألف منها بفعل الضغط الهائل الناتج عن دوران السحابة  ،حول نفسها
فاتحدت جزيئات  ،ينيمالثم ارتفعت الحرارة في وسط السحابة إلى عشرات ال ،حول نفسها

 ،من غاز الهيدروجين نوياتثم اتحدت أربع  غاز الهيدروجين، نوياتوتحولت إلى  ،المادة
وبقية النجوم  ،نشأ ضوء الشمس ،ومن هذا التحول االندماجي النووي، فأعطت نواة غاز الهاليوم

  )83 :2001الشريف(. التي تشبهها

  :الضغط الجوي -

 ،وتضيق الصدور ،كم تزداد ضربات القلب5الرتفاع أكثر منيذكر الطيارون أنه عند ا
لخفة الضغط  ،ويرجع ذلك إلى نقصان ضغط األوكسجين في الرئة ،وتكاد تتالشى القوة المعنوية
  .الجوي في طبقات الجو العليا
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واكتشف أن  ،ومعه البارومتر الزئبقي ،إلى سطح بيته" بسكال"م صعد 1648وفي عام 
ولكن نقص  ،فكان أول من اكتشف نقص الهواء مع االرتفاع ،رتفاعالزئبق ينخفض مع اال

" بسكال"وما قد اكتشفه  ،وما ينتج عن ضيق الصدر بالصعود إلى طبقات الجو العليا ،الهواء
  . )57:1980شحاته (.قد دل عليه القرآن الكريم قبل ذلك بعدة قرون ،بواسطة البارومتر

ْح َصْدَرُه لِْإلِْسَالِم َوَمْن ُيِرْد َأْن َفَمْن يُ  { :تبارك وتعالى اهللا  قال ِدَيُه َيْرشَ ِرِد اهللاَُّ َأْن َهيْ
ْجَس َعَىل ا َامِء َكَذلَِك َجيَْعُل اهللاَُّ الرِّ ُد ِيف السَّ عَّ َام َيصَّ ُه َجيَْعْل َصْدَرُه َضيًِّقا َحَرًجا َكَأنَّ ِذيَن َال ُيِضلَّ لَّ

   ]125: سورة األنعام، آية[ }ُيْؤِمنُوَن 

  :الرياح -

ولم يكن هناك داع لتحرك الهواء  ،لو تساوت درجات حرارة الجو لصار ذا كثافة واحدة
ولكن نظراً لتفاوت درجات الحرارة بين  ،أعني أنه لما تواجدت رياح ،من منطقة إلى أخرى

  .نهاوتسمى الرياح تبعاً للجهة التي تقبل م ،فإن التيارات الهوائية تسود الكون ،المناطق وبعضها

ومن أهم األسباب التي تدعو إلى تكوين السحب هو حركة الرياح عندما تعلو فوق 
وما حركة الرياح إال نتيجة فعل حرارة  ،أو على منحدرات من الكتل الهوائية الباردة ،الجبال
قال  ،وكل هذا يتفق مع اآلية الشريفة اآلتية ،Uر بأمر اهللا وما الشمس إال نجم مسخَّ ،الشمس
ى إَِذا َأَقلَّْت َسَحاًبا ثَِقاًال ُسْقنَاُه لَِبلَ  { :تعالى تِِه َحتَّ ا َبْنيَ َيَدْي َرْمحَ َياَح ُبْرشً ِذي ُيْرِسُل الرِّ ٍد َوُهَو الَّ

ُكْم َتَذكَّ  سورة [ }ُرونَ َميٍِّت َفَأْنَزْلنَا بِِه املَْاَء َفَأْخَرْجنَا بِِه ِمْن ُكلِّ الثََّمَراِت َكَذلَِك ُنْخِرُج املَْْوَتى َلَعلَّ

َياَح َفُتثُِري َسَحاًبا َفُسْقنَاُه إَِىل َبَلٍد َميٍِّت { :وقال تعالى، ]57: األعراف، آية ِذي َأْرَسَل الرِّ َواهللاَُّ الَّ
ُشورُ  ا َكَذلَِك النُّ َواْختَِالِف  {: ، وقال تعالى]9: سورة فاطر، آية[ }َفَأْحَيْينَا بِِه اْألَْرَض َبْعَد َمْوِهتَ

يِف الاللَّ  ا َوَتْرصِ َامِء ِمْن ِرْزٍق َفَأْحَيا بِِه اْألَْرَض َبْعَد َمْوِهتَ َياِح ْيِل َوالنََّهاِر َوَما َأْنَزَل اهللاَُّ ِمَن السَّ رِّ
  ] 5: سورة الجاثية، آية[ } آَياٌت لَِقْوٍم َيْعِقُلونَ 

َياَح َلَواِقَح {: إلى قوله تعالىأيضاً  ثم لننظر َامِء َماًء َوَأْرَسْلنَا الرِّ َفَأْنَزْلنَا ِمَن السَّ
ومفتاح هذه اآلية الكريمة هو ] 22: سورة الحجر، آية[ }َفَأْسَقْينَاُكُموُه َوَما َأْنُتْم َلُه بَِخاِزنِنيَ 

ومعظم الناس يحملون وصف الرياح  ،ترتيب إنزال الماء لسقيا الناس على إرسال الرياح لواقح
فالمراد من  ،نهم إغفال للنصف الثاني من اآليةوهذا م ،والشجر ،باللواقح على أنها لواقح للزرع

 ،ليس هو اإلشارة إلى أثرها في الجمع بين طلع أعضاء التذكير ،وصف الرياح بأنها لواقح
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ولكن هو اإلشارة إلى أثرها في الجمع بين الكهربائية  ،وبويضات أعضاء التأنيث في النبات فقط
أو بين  ،فالتلقيح هنا هي بين قطيرات وقطيرات ،ي السحابوالكهربائية السالبة ف ،الموجبة

    .)47:2002اللوح(. أو نبات ونبات ،ال بين زهر وزهر ،سحاب وسحاب

أشارت إلى الطبيعة الكهربائية لتلك الظواهر الجغرافية  ،وهناك آيات قرآنية كريمة
ُبوَن  َأَفَرَأْيُتمُ { :ففي قوله تعالى ،ولكن إشارة من نوع آخر ،المناخية ِذي َتْرشَ َأَأْنُتْم * املَْاَء الَّ

ِزُلوَن  ْزِن َأْم َنْحُن املُْنْ ، الواقعةسورة [ }َلْو َنَشاُء َجَعْلنَاُه ُأَجاًجا َفَلْوَال َتْشُكُروَن * َأْنَزْلُتُموُه ِمَن املُْ
   ] 70-68: آية
  :األمطار -

يصل قطرها في  ،جموهي متفاوتة الح ،المطر عبارة عن نقط مائية تسقط من السحب
وإذا حدث مطر  ،مم7وفي الغزير إلى  ،مم4مم وفي المطر المتوسط إلى 2/1المطر الخفيف إلى 

واتخذ أشكاالً  ،وتبلور قبل وصوله إلى سطح األرض ،تجمد ،وكانت الحرارة دون الصفر
 ،باتوالن ،وتتوقف حياة اإلنسان  .وهذا هو ما يعبر عنه بالثلج ،غاية في اإلبداع ،هندسية

 .فإن قلت سيؤدي ذلك إلى الفناء ،والحيوان على مقدار ما يسقط من مياه األمطار
  )46 :2001الشريف(

هي ينبوع  التي ،إذ تتوقف عليها الزراعة ،لذا تعد األمطار أهم عنصر بعد الحرارة
  : في آيات عدةوقد دل القرآن الكريم على ذلك  ،الثروة الدائم لدول العالم

َامَواِت بَِغْريِ َعَمٍد َتَرْوَهنَا َوَأْلَقى ِيف اْألَْرِض َرَواِيسَ َأْن َمتِيَد بُِكْم َوَبثَّ فِيَها َخ {: تعالى قال َلَق السَّ
َامِء َماًء َفَأْنَبْتنَا فِيَها ِمْن ُكلِّ َزْوٍج َكِريمٍ  ٍة َوَأْنَزْلنَا ِمَن السَّ    .]10: سورة لقمان، آية[ } ِمْن ُكلِّ َدابَّ

ُه َأْنَعاُمُهْم  { :وقال تعالى ُرِز َفنُْخِرُج بِِه َزْرًعا َتْأُكُل ِمنْ ا َنُسوُق املَْاَء إَِىل اْألَْرِض اْجلُ َأَوَملْ َيَرْوا َأنَّ
ونَ    ]27: سورة السجدة، آية[ } َوَأْنُفُسُهْم َأَفَال ُيْبِرصُ

َق َخْوًفا َوَطَمًعا َوُينِْش {: وقال تعالى ِذي ُيِريُكُم اْلَربْ َحاَب الثَِّقاَل ُهَو الَّ ْعُد * ُئ السَّ ُح الرَّ َوُيَسبِّ
ا َمْن َيَشاءُ  َواِعَق َفُيِصيُب ِهبَ َالئَِكُة ِمْن ِخيَفتِِه َوُيْرِسُل الصَّ   ] 13- 12:سورة الرعد،آية[  }بَِحْمِدِه َواْملَ

َوَنِخيٌل ِصنَْواٌن َوَغْريُ  َوِيف اْألَْرِض ِقَطٌع ُمَتَجاِوَراٌت َوَجنَّاٌت ِمْن َأْعنَاٍب َوَزْرعٌ  {: وقال تعالى
ُل َبْعَضَها َعَىل َبْعٍض ِيف اْألُُكِل إِنَّ ِيف َذلَِك َآلَياٍت لَِقْوٍم َيْعِقلُ   }ونَ ِصنَْواٍن ُيْسَقى بَِامٍء َواِحٍد َوُنَفضِّ

   ] 4: سورة الرعد، آية[
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َامِء َماًء  {: وقال تعالى ًة إِنَّ اهللاََّ َلطِيٌف َخبِريٌ َأَملْ َتَر َأنَّ اهللاََّ َأْنَزَل ِمَن السَّ َرضَّ  }َفُتْصبُِح اْألَْرُض ُخمْ
  ] 63: سورة الحج، آية[

ا َعَىل َذَهاٍب بِِه َلَقاِدُروَن  {: وقال تعالى َامِء َماًء بَِقَدٍر َفَأْسَكنَّاُه ِيف اْألَْرِض َوإِنَّ * َوَأْنَزْلنَا ِمَن السَّ
سورة [ }َنِخيٍل َوَأْعنَاٍب َلُكْم فِيَها َفَواكُِه َكثَِريٌة َوِمنَْها َتْأُكُلونَ  َفَأْنَشْأَنا َلُكْم بِِه َجنَّاٍت ِمنْ 

  ] 19-18: ، آيةالمؤمنون
ُه َشَجٌر فِيِه ُتِسيُموَن  {: قال تعالىو اٌب َوِمنْ ُه َرشَ َامِء َماًء َلُكْم ِمنْ ِذي َأْنَزَل ِمَن السَّ ُينْبُِت * ُهَو الَّ

ْرَع َوا ُرونَ َلُكْم بِِه الزَّ ْيُتوَن َوالنَِّخيَل َواْألَْعنَاَب َوِمْن ُكلِّ الثََّمَراِت إِنَّ ِيف َذلَِك َآلَيًة لَِقْوٍم َيَتَفكَّ  }لزَّ
   ]11: سورة النحل، آية[

  ] 7: سورة الشعراء، آية[} َأَوَملْ َيَرْوا إَِىل اْألَْرِض َكْم َأْنَبْتنَا فِيَها ِمْن ُكلِّ َزْوٍج َكِريمٍ {: وقال تعالى
  

  :سبق بعض الدروس المستفادة مما
وذلك  والرياح تحمل السحاب وتنقله، ويوجهها وفق حكمته، ،يرسل الرياح بقدرته Uاهللا أن   - 

  . يحدث إال بإذن اهللا وتقديره ال
 -  وتنبت  ،بعد موتها افتحينبات بها  ال يالت ،ل المطر إلى األرض البوراهللا سبحانه وتعالى ينز

   .يجمن كل زوج به
  .ة اهللا وإرادتهئالظاهرات الجغرافية المناخية جميعها خاضعة لمشي  - 
والمنفعة لحياة  ،تقتضيه الحكمة يواألمطار إال بالحق الذ ،والسحب ،خلق اهللا الرياح ما  - 

  .البشر
  .قدير يءوأنه على كل ش الوحدانية هللا وحده، ،بتت اآليات القرآنية الجغرافية المناخيةأث  - 
  

  :إلدخال اآليات القرآنية المتعلقة بالجغرافيا المناخية في المناهجأمثلة 
تشير  ،والسحب في الجغرافيا المناخية بالقرآن الكريم ،والرياح ،لتوضيح أهمية الهواء
 ،د الرئيس لحياة الكائنات الحية المختلفةإلى أن الهواء هو المورِ ،المناهج بالصفوف األساسية

  .مكن للمناهج أن تؤكد على المفاهيم من خالل آيات القرآن الكريمفي، تعيش على األرض التي

 ،يمكن تعميق المناهجلطالب العقلي النضج وفي مراحل متقدمة عند تقدم مستوى 
 ،والبرق ،ويمكن أن تشير المناهج إلى العواصف ،وقرآنياً وتعريفه بالضغط الجوي جغرافياً

وهكذا يمكن أن يصل التلميذ في مراحل  ،القرآنيوربطها باإلعجاز  ،والسحب ،والرياح ،والرعد
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مفاهيم الظواهر  -حسب مستوى نضجه في كل مرحلة من المراحل – إلدراكالتعليم العام 
  )89 :2010الشربيني(. الجغرافية المناخية بالقرآن الكريم

  

   :أنه يمكن التدريس باآليات القرآنية الكونية من خاللمما سبق  وتضيف الباحثة

   .اآليات القرآنية الكونية المناسبة للدرسعرض  - 

   .دمج اإلعجاز الجغرافي للتضاريس والمناخ باآليات القرآنية الكونية - 

   .تفسير اآليات القرآنية التي تبين الظواهر الجغرافية الطبيعية والبشرية - 
  

   :وخالصة القول

 ،ومستوياته ،ثراءاإل غراضأوالمنهاج  إثراء :وهي ،وبعد عرض محاور الدراسة الثالثة
 ،وأنواعها ،والمفاهيم الجغرافية ،وتطوير وتقويم المنهاج ،ومعاييره ،وشروطه ،وخصائصه
 أن يتبين للباحثة ،والتطابق بين العام الحديث واآليات القرآنية الكونية ،وأهميتها ،وخصائصها

 ،القرآنية الكونيةاآليات التدريس ب من خالل ،هناك عالقة تربط بين تلك المحاور بعضها ببعض
وذلك لكونها تحث  ،تدريس الجغرافيا وأهداف ،الطريقة في التدريس هذهبين هناك عالقة وثيقة و

  .وغرس القيم في نفوس الطالبات ،المفاهيم واكتساب ،على التفكير
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  لثالثا الفصل

  الدراسـات الســابقـــة
 

  المناهج إثراء: األول المحور ³

  المفاهيم الجغرافية: المحور الثاني ³
فـي   الكونية القرآنية اآلياتاستخدام : الثالث المحور ³

 التدريس
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  الفصل الثالث

  الدراسات السابقة
ذات العالقـة بموضـوع    ،واألبحاث السـابقة  ،الدراساتو ،تناول هذا الفصل الجهودي

وأثرها في تنميـة   ،التي تناولت إثراء محتوى منهاج الجغرافيا باآليات الكونية ،ةليالدراسة الحا
لالستفادة منهـا فـي    ؛للوقوف على الجهود التي بذلت من قبل واستعراضها المفاهيم الجغرافية،

ب والنتائج التي أسفرت يالمستخدمة في إجرائها، واألسال عدد من الوجوه والمتغيرات، واألدوات
  : ق التالييمن أجل االستفادة في تحق عنها،

  .وفروضها ،ةيح مشكلة الدراسة الحاليتوض  -

  .استخدمته الدراسات السابقة يالذ ،والمنهج ،االستفادة من األدوات  -

  .ةيمشكلة البحث الحال اغةيوذلك في ص ،هاياالستفادة من النتائج التي توصلت إل  -

  .ةيوالدراسة الحال ،ن الدراسات السابقةيواالختالف ب ،معرفة أوجه الشبه  -

، األدوات المسـتخدمة  ،المنهج ،الهدف ،العنوان( :ب التالييوتم عرض الدراسات على الترت  -
  ).نةيالع

ـ تعقومن ثم قامت الباحثة بال ها كل دراسة،يأبرز النتائج التي توصلت إلعرض   – ب علـى  ي
  . األقدم إلىألحدث لي عرض لهذه الدراسات من ايما يالدراسات السابقة لالستفادة منها، وف

  :محاور ةثالث وتم تناول هذا الفصل من خالل

  .المناهج إثراء تناولت دراسات: األول المحور

   .دراسات تناولت المفاهيم الجغرافية :المحور الثاني

  .الكونية القرآنية واآليات ،الحديث العلم بين التطابق دراسات تناولت :لثالثا المحور
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  المحور األول
  :دراسات تناولت إثراء وتطوير المناهج الدراسية

  )2009( دراسة شعت  -1

في  ،ثراء محتوى وحدة الهندسة الفراغية للصف العاشر األساسيإلهدفت هذه الدراسة 
حيث قـام   ؛منهج الوصفي التحليلي والبنائيموضوع مهارات التفكير البصري، واتبع الباحث ال

هـا باالعتمـاد علـى    ؤم بنات ،من خالل استخدامه ألداة تحليل ،بتحليل وحدة الهندسة الفراغية
وتكونت عينة الدراسة مـن الوحـدة    ،كما قام بإعداد المادة اإلثرائية ،مهارات التفكير البصري

 -2008( المطبـق عـام   ،العاشر األساسيللصف  ،الجزء الثاني ،من كتاب الرياضيات ،الثانية
وتوصل الباحث إلى أن هناك تدني في نسـب تـوافر مهـارات التفكيـر      ،بمدينة غزة) 2009

  لمهارات التفكير البصري مثرٍ ،مما ساقه إلى وضع محتوى للهندسة الفراغية ،البصري
  )2007(دراسة النادي  -2

في ضوء  ،للصف السابع األساسي ثراء محتوى مقرر التكنولوجياإلهدفت هذه الدراسة 
واسـتخدمت الباحثـة أداة تحليـل     ،واتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي ،المعايير العالمية

ومن خاللها وضعت المادة اإلثرائية لمحتوى مقرر التكنولوجيـا   ،المحتوى كأداة رئيسة للدراسة
 ،الباحثة الوحدة الثانية من المقررواختارت  ،في ضوء المعايير العالمية ،للصف السابع األساسي

في محتـوى مقـرر    ،وتوصلت هذه الدراسة إلى أن هناك تدني في نسب توفر المعايير العالمية
  التكنولوجيا للصف السابع األساسي

  )2005(محمد دراسة  -3

والتفكيـر   ،ثر برنامج إثرائي على تنميـة التحصـيل  أ على للتعرفالدراسة هذه هدفت 
 ،ولقد اتبعت الباحثة المنهج التجريبـي  ،بتدائيةلدى تالميذ المرحلة اال ،لرياضياتفي ا أالبتكاري

وتكونت عينـة   ،أالبتكاريختبار للتفكير او ،ختبار تحصيلي في الرياضياتاواستخدمت الباحثة 
 ،تلميـذاً  )26(بلغ عـددهم   ،من تالميذ الصف الرابع األساسي ،الدراسة من فصل دراسي واحد

بين متوسطي درجات تالميذ العينـة   ،ذات داللة إحصائية اًة إلى أن هناك فروقوتوصلت الدراس
ـ   ،لصالح التطبيق البعدي ،ختبار التحصيل في الرياضياتاعلى  ذات داللـة   اًوأن هنـاك فروق

 ،فـي الرياضـيات   أالبتكاريالعينة على اختبار التفكير  إحصائية بين متوسطي درجات تالميذ
والتفكيـر   ،وهذا يؤكد فاعلية البرنامج اإلثرائي في تنميـة التحصـيل   ،لصالح التطبيق البعدي

  .بتكارياال
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  )2001( دراسة شلدان  -4

ومعرفة أثره على مسـتوى   ،بعمليات العلم ،هدفت هذه الدراسة إلى إثراء منهاج العلوم
لباحـث  وقد اتبع ا.  وميولهم نحو العلوم في محافظة غزة ،لتالميذ الصف الخامس ،النمو العقلي

ومقياساً لتحديد الميول نحو العلوم،  ،المنهج التجريبي، واستخدم لذلك اختبار النمو العقلي لبياجيه
ومجموعـة   تلميذاً،) 45(وتكونت عينة الدراسة من مجموعتين، مجموعة تجريبية وتكونت من 

  .تلميذاً) 36(ضابطة تكونت من 

بين متوسطات درجات تالميـذ  وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية 
وأقرانهم تالميذ المجموعة التجريبية، ووجود عالقة ارتباطية بين مستوى  ،المجموعة التجريبية

  .ومستوى الميل نحو العلوم لدى تالميذ الصف الخامس األساسي ،النمو العقلي
  

  )2001(دراسة عفانة والزعانين  -5

ات والعلوم للصف السادس األساسي فـي  ي الرياضيهدفت هذه الدراسة إلى إثراء مقرر
في ضوء االتجاه المنظومي، واتبع الباحثان لذلك المنهج الوصفي التحليلي أداة لتحليل  ،فلسطين

تكونت عينة الدراسة من كـل مـن     . وأخرى لتحليل مقرر العلوم ،محتوى مقرر الرياضيات
وم للصـف السـادس للفصـل    والجزء األول من كتاب العل ،الجزء األول من كتاب الرياضيات

ومن خالل ذلك توصل الباحثان إلى عدم وجود توازن في عدد المفاهيم الموجـودة فـي    ،األول
بينما اشتمل مقـرر   ،مفهوماً) 62(إذ اشتمل مقرر الرياضيات في الجزء األول على  ،المقررين

من المنظومـات  مفهوماً، كما تضمن كل من المقررين عدداً ) 163(العلوم في الجزء نفسه على 
وكذلك غير مترابطة في المقررين،  ،إال أنها غير مترابطة في المقرر الدراسي الواحد ،األساسية

وعدم  ،إلى جانب وجود العديد من الفجوات في منظومات المفاهيم لمقرري الرياضيات والعلوم
مطورة لكل وبذلك فقد تم وضع منظومات  ،وجود بعض المفاهيم الرابطة في الوحدات المختلفة

أو  ،في ضوء المفاهيم الرابطة لسد الفجوات في المنظومة الواحـدة  ،وحدة دراسية في المقررين
تعمل على ربط المنظومـات   ،دون النظر إلى وضع مفاهيم واسعة ،في الوحدة الدراسية الواحدة

  .المختلفة في كل مقرر على حده مع بعضها البعض
 

  ):1998( دراسة حجي  -6

 علـى  ،دراسة لدراسة أثر إثراء منهاج العلوم بمهارات التفكير اإلبـداعي هدفت هذه ال
، واتبعت الباحثة في ذلك المنهج التجريبي ،وتفكيرهم اإلبداعي في الصف الثامن ،تحصيل الطلبة

كما ،فقرة من نوع االختيار من متعدد) 44(ن من واستخدمت الباحثة لذلك اختباراً تحصيلياً تكو 
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وكـل   ،ن من أربعة أسئلة رئيسـة وهو عبارة عن اختبار مقالي تكو ؛اً إبداعياًاستخدمت اختبار
  .سؤال يتفرع من ثالثة فروع، وأداة التحليل التي اشتملت على مهارات التفكير اإلبداعي

من مدرستين من مدارس ديـر الـبلح    ،الدراسة من أربع شعب منتظمة وتكونت عينة
لصالح المجموعة التجريبية في  ،ود فروق دالة إحصائياًالباحثة إلى وج وتوصلت، بمحافظة غزة

واالختبار اإلبداعي، وعدم وجود فروق دالة إحصائياً بين الذكور واإلنـاث  ، االختبار التحصيلي
  .واالختبار اإلبداعي البعديين ،التحصيلي في كل من االختبار

  

  )1997( دراسة اللولو  -7

علـى   ،منهج العلوم بمهارات تفكيـر عملـي   هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر إثراء
كما قامت بتحليل المحتوى  واتبعت الباحثة المنهج التجريبي،. تحصيل الطلبة في الصف السابع

  .واختبار مهارات تفكر علمي ،كما استخدمت اختباراً تحصيلياً ،وإعداد المادة اإلثرائية ،الدراسي

يبلغ عـدد   ،درستين بمعسكر البريجة من ميفصول دراس) 4(وتكونت عينة الدراسة من 
 ،من الصف السابع األساسي، فصالن دراسيان من كـل مدرسـة   ،وطالبة اًطالب )167(طلبتها 

وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصـائياً  ، خر ضابطةواآل ،حدهما مجموعة تجريبيةأ
فـي   ،التجريبيـة  وطلبة المجموعة الضابطة لصالح المجموعة ،بين طلبة المجموعة التجريبية

ووجود فروق دالة إحصائياً بين تحصيل الطالب والطالبات في المجموعـة   مستوى التحصيل،
إلى جانب وجود فروق دالة إحصائياً لصالح تحصيل كل مرتفعـي   ،التجريبية لصالح الطالبات

 ،مقارنة بتحصـيل مرتفعـي التحصـيل    ،ومتدني التحصيل في المجموعة التجريبية ،التحصيل
ني التحصيل في المجموعة الضابطة، وهذه الفروق تُعزى إلثراء منهج المعلوم بمهـارات  ومتد

  .التفكير العلمي
  

  ) 1996( دراسة دياب  -8

، هدفت الدراسة إلى معرفة أثر إثراء منهاج الرياضيات للصـف الخـامس االبتـدائي   
 اسـتخدم ونحوها،  علمي على تحصيل الطالب في مادة الرياضيات واتجاههمالتفكير البمهارات 

 تكونت عينة الدراسة من أربعة فصـول للصـف الخـامس   قد و فيها الباحث المنهج التجريبي،
 بواقع فصـلين لكـل   ،وتجريبية ،ضابطة؛ تم توزيعها على مجموعتين) ذكور وإناث(االبتدائي 
  .واستخدم الباحث االختبار التحصيلي، ومقياس االتجاه كأدوات لدراسته ،مجموعة
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 ،تائج الدراسة فاعلية إثراء مناهج الرياضـيات للصـف الخـامس االبتـدائي    وأثبتت ن
  .واتجاههم نحوها ،علمي على تحصيل التالميذ في الرياضياتال تفكيرالبمهارات 

  ) 1991(دراسة السعيد  -9

 يصـاحب المـنهج   ،هدفت هذه الدراسة إلى إرساء أصول منهج إثرائـي للرياضـيات  
  .ه على تحصيل الطلبة بعد تجريبهالتقليدي، ثم التعرف إلى أثر

استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التجريبي، وقد اشتملت عينة الدراسـة  
 جامعة –وبعض أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية  ،والمدرسات ،مجموعة من المدرسين على

ست  تم تجريبه على ،ائيفرداً، وبعد إرساء المنهج اإلثر) 50(المنوفية، وكان عدد أفراد العينة 
  .مدارس إعدادية بمحافظة المنوفية

وتحليلها كشفت النتائج أن مناهج الرياضيات الحالية تركـز علـى    ،وبعد جمع البيانات
الرياضية والمعارف، وأنه ال بد من االهتمام باألنشـطة اإلثرائيـة أثنـاء تـدريس      المعلومات
أثر علـى رفـع المسـتوى    من المعتاد، لما لها  وإعداد مواد إضافية ترافق المنهج، الرياضيات

  .التحصيلي للطالب
  

  ثراء وتطوير المناهج إالتعليق على الدراسات التي تناولت 
  :يليوتطوير المناهج الدراسية تبين ما إثراءبعد عرض الدراسات التي تناولت 

  :بالنسبة ألهداف الدراسات السابقة :أوالً

أثره على  ثم تعرف ،المنهج إثراءكان بهدف  عضهافبتنوعت أهداف الدراسات السابقة 
المنهاج بمهارات  إثراءلى إ ، وبعضها هدف)1991السعيد (مثل دراسة  ،التحصيل عند الطالب

ـ ودرا، )1996(ثره على التحصيل عند الطـالب مثـل دراسـة ديـاب     أو ،التفكير العلمي ة س
  .وآخرون )2005(محمد، ودراسة )1997(اللولو

ثـره علـى   أالمنهاج بعمليات العلم ومعرفـة   إثراءلى إ األخرىسات هدفت بعض الدرا
  .)2001(مستوى النمو العقلي مثل دراسة شلدان

محتوى الجغرافيـا باآليـات القرآنيـة     إثراء إلىلدراسة الحالية فقد هدفت لبالنسبة  أما
األساسـي   لدى طالبات الصف الخـامس  ،الكونية على تنمية المفاهيم الجغرافية واالتجاه نحوها

  .في بعض األهداف )1997(بغزة وهي تتفق مع دراسة اللولو
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  :لمنهج الدراسة  بالنسبة :ثانيا

  .لتجريبي والمنهج الوصفي التحليليتنوعت الدراسات بين المنهجين شبة ا

، )1998(وحجي، )1997(عن الدراسات التي اتبعت المنهج شبة التجريبي فهي اللولو ماأ - 1
 .)1996(ودراسة دياب، )2005( ودراسة محمد ،)2001(شلدانودراسة 

هناك دراسات اتبعت المنهج الوصفي التحليلي كمـا فـي دراسـة السـعيد      نأفي حين  - 2
 .)2009(ودراسة شعت ، )2007(والنادي  ،)2001(والزعانين ودراسة عفانة ،)1991(

لمـنهج  الدراسات في استخدامها للمنهج شبة التجريبـي وا  هذهوتتفق الدراسة الحالية مع  - 3
 .التحليلي الوصفي

  :الدراسة ألدواتبالنسبة : ثالثا

  :الدراسات السابقة باختالف أهدافها وأغراضها أدواتقد اختلفت 

ودراسـة  ، )1991(كما في دراسة السـعيد  تحصيليةاختبارات  استخدمتهناك دراسات  -1
  .)2005(ودراسة محمد، )1998(ودراسة حجي ، )1997(ودراسة اللولو، )1996(دياب 

ودراسـة   ،)2001(تحليل المحتوى مثل دراسة عفانة والزعانين أداة  دراسات استخدمت -2
  .)2009(شعت 

ختبارات التحصـيلية مثـل   استخدمت بعض الدراسات اختبار مهارات التفكير بجانب اال -4
  .)2001(ودراسة شلدان، )1997(دراسة اللولو

سات السابقة في اسـتخدامها اختبـار   ما بالنسبة للدراسة الحالية فهي تختلف عن الدراأ
   .تجاهللمفاهيم الجغرافية ومقياس لال

  :بالنسبة لعينة الدراسة : رابعا

  :في عيناتها من مراحل دراسية مختلفة حيثتنوعت بعض الدراسات 

كما فـي دراسـة ديـاب     االبتدائيةرحلة ممن الالقصدية اختارات بعض الدراسات العينة  -1
 ودراسة محمـد  ،)2001( ودراسة عفانة والزعانين ،)2001( ودراسة شلدان ،)1996(
)2005(.  

كما في  )المتوسطة(طلبة المرحلة األعدادية  في العينة العشوائية منهناك دراسات تمثلت  -2
  .)2007( والنادى ،)1998( وحجي، )1997(دراسة اللولو
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انوية كما في دراسـة  المرحلة الثلكن من أيضاً  القصديةاختارت بعض الدراسات العينة  -3
  .)2009(شعت 

مثـل   اإلثراءأصول منهج  إلرساءكما اختارت بعض الدراسات أعضاء الهيئة التدريسية  -4
  .)1991(دراسة السعيد 

من طالبات الصـف الخـامس   العينة القصدية  اختيارما بالنسبة لدراسة الحالية فقد تم أ
  .)2001(األساسي وهى تتفق مع دراسة شلدان 

  

  :بالنسبة لنتائج الدراسة  :خامسا

المنهاج في تنمية التحصيل الدراسي كمـا   إثراءكشفت نتائج بعض الدراسات عن فاعلية  - 1
 .)1996(ودياب  ،)1997(في دراسة اللولو

 البتكارياأظهرت بعض الدراسات فاعلية البرنامج األثرائي على تنمية التحصيل والتفكير  - 2
 .)2005(مثل دراسة محمد 

  

  :راسة الحالية من الدراسات السابقة ما أفاد الد

  .بناء وتصميم اختبار المفاهيم -1

  .النظري للدراسة اإلطاراالستعانة بها في تنظيم وكتابة  -2

  .منهجية الدراسة واختيار العينة -3

  .النظري اإلطارالتعرف على المصادر والمراجع التي تثري  -4

  



 ات السابقةالدراس

 
 

- 60-  

 الثالثالفصل 

  المحور الثاني
  م الجغرافيةالمفاهيدراسات تناولت تنمية 

  ):2011(دراسة العدوان -1

المفاهيم  اكتسابدورة التعلم في  إستراتيجيةمدى فاعلية استخدام  إلىالدراسة  هذههدفت 
الدراسـة   هـذه وقد اتبع الباحث فـي   ،في األردن األساسيالجغرافية لدى طلبة الصف العاشر 

تم تقسيمهم إلـى مجمـوعتين    وطالبة طالباً )124(المنهج شبة التجريبي على عينة مكونة من 
ستخدم الباحث اختبار المفاهيم الجغرافية وا ،)60(المجموعة الضابطة  )64(المجموعة التجريبية 

داللة إحصائية وأظهرت النتائج وجود فروق ذات لم وتحليل محتوى الوحدة المختارة، ودليل المع
  عند مستوى 

)α ≤ 0.05 (المفاهيم الجغرافيـة   اكتسابي في تحصيل طلبة الصف العاشر األساسي ف
  .لصالح أفراد المجموعة التجريبية

  
  ):2010(دراسة عبد الحليم -2

ثر برنامج مقترح في الثقافة الجغرافية في تنمية المفاهيم أمعرفة  إلىالدراسة  هذههدفت 
ومهارة فهم الخرائط والوعي بالقضايا المعاصرة لدى عينة طالب شعبة الجغرافيـا   ،الجغرافية

وقام الباحث بإعداد قائمة متطلبات الثقافة الجغرافيـة   ،ن كلية التربية بجمهورية مصر العربيةم
واتبع الباحث  ،واختبار لمهارة فهم الخرائط ،المفاهيم الجغرافية واختبار ،ودليل المعلم ،الالزمة

تحتوي  من مقررات شعبة الجغرافيا ال% 80أن  إلىوتوصلت الدراسة  .  المنهج شبة التجريبي
   .على الثقافة الجغرافية

  
  ):2009(دراسة شاويش-3

الدراسة إلى معرفة فاعلية برنامج مقترح بمساعدة الحاسب اآللي فـي تنميـة    هذههدفت 
واالتجاه نحوها لدى تالميذ المحلـة  ) الجغرافيا-التاريخ( االجتماعيةبعض المفاهيم في الدراسات 

عت الدراسة المنهج شبة التجريبي على عينة تالميذ الصف واتب ،االبتدائية بجمهورية مصر العربية
قائمـة   األدواتوكانت  ،المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة إلىمقسمين  األساسيالخامس 
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 إلـى وتوصلت الدراسة  . والثانية األولىوإعداد برنامج محوسب في الوحدة  ،المفاهيم الجغرافية
  .ي في رفع نسبة التحصيل للتالميذساليب التعليم الذاتجدوى فعالية الكمبيوتر كأسلوب من أ

  

  ):2009(المرشد دراسة -4

المتشابهات في تنميـة المفـاهيم    إستراتيجيةثر استخدام أمعرفة  إلىالدراسة  هذههدفت 
وقام  ،في المملكة العربية السعودية المتوسطلدى تالميذ المرحلة  االستدالليوالتفكير  ،الجغرافية

 ،واختبـار المفـاهيم   ،علـم مودليل ال ،المتشابهات ستراتيجيةال داد كتب التلميذ وفقاًالباحث بإع
أن  إلـى وتوصلت الدراسـة   .  واتبع الباحث المنهج شبة التجريبي ،واختبار التفكير االستداللي

  . ونمو مهارة قراءة الخرائط ،الجغرافية مالمفاهيالمتشابهات لها أثر كبير في  إستراتيجيةاستخدام 
  

  ):2007(دراسة كامل-5

ما وراء المعرفة فـي تنميـة    إستراتيجيةمعرفة فاعلية استخدام  إلىالدراسة  هذههدفت 
المفـاهيم   واختبـار  ،وأعد الباحث دليل المعلم ،المفاهيم الجغرافية لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية

وأسفرت النتـائج   ،طالباً)80(التحصيلي واتبع الباحث المنهج التجريبي على  واختبار ،الجغرافية
  .على فاعلية استراتيجية ماوراء المعرفة في تنمية المفاهيم الجغرافية 

  

  ):2007(دراسة المحاميد -6

في محافظة الكـرك   األساسيمعرفة مدى تعلم تالميذ الصف الثامن  إلىهدفت الدراسة 
 ،األردنالمقـررة فـي    الواردة في كتـبهم  )الجغرافيا-التاريخ(للمفاهيم الدراسات االجتماعية 

 األساسيوطالبة من طلبة الصف الثامن  طالباً)552(المنهج الوصفي من عينة واستخدم الباحث 
 درجـات وأسفرت النتائج عن تدني متوسط  ،للمفاهيموطبق الباحث اختبار  ،في محافظة الكرك

  .جغرافيةأفراد العينة في اختبار المفاهيم التاريخية وتوسطها في اختبار المفاهيم ال
  

  ):2005(دراسة طالب -7

تمحور هدف الدراسة في معرفة أثر رسم الخرائط في اكتساب المفاهيم الجغرافيا للصف 
 لبـاً طا)132(واستخدم الباحث المنهج شبة التجريبي لعينة مكونة مـن   ،األول الثانوي في اليمن

 إحصـائية روق ذات داللة فالنتائج عن وجود  وأسفرت ،للمفاهيم اًوأعد الباحث اختبار ،وطالبة
بين متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية ومتوسـط المجموعـة    )  α ≤ 0.05(عند مستو

  .المفاهيم الجغرافية لصالح المجموعة التجريبية  اختبارالضابطة  في 
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  ):Callings )2001دراسة -8

للمفـاهيم   عامـاً )16-11(من عمر  األطفالمعرفة مستوى فهم  إلىالدراسة  هذههدفت 
آراء  باسـتطالع ثم قـام   ،ولتحقيق هدف الدراسة أعد الباحث قائمة مفاهيم جغرافية ،الجغرافية

مدرسة حكومية في ) 24(من )447(المنهج الوصفي على عينة  اًطالب الصف السادس مستخدم
مـن الطلبـة    %)85(الدراسة عن  وأسفرت ،ممن يدرسون منهاج الجغرافية الوطنية ،نجلتراإ

  .لم يستطيعوا ذلك%)15(عوا تعريف بعض المفاهيم واستطا
  

  :المفاهيم الجغرافية تنمية التعليق على الدراسات التي تناولت
وهذا دليـل علـى    ،اتفقت غالبية الدراسات التي تناولت المفاهيم الجغرافية كمتغير تابع

  :لتالياسات تبين االدر هذهوبعد عرض  ،عند المتعلمينأهمية تنمية وإكساب المفاهيم الجغرافية 

  :بالنسبة ألهداف الدراسات السابقة: أوال

فـي تعلـم    تنوعت أهداف الدراسات السابقة بتنوع األساليب واإلستراتيجيات المتبعـة 
 استخدام دورة الـتعلم كدراسـة العـدوان    إلىالمفاهيم الجغرافية حيث هدفت بعض الدراسات 

 والمتشابهات) 2009(شاويش، ودراسة )2010(أو برنامج مقترح كدراسة عبد الحليم ) 2011(
وبعضها هدفت ) 2007(كدراسة كامل ماوراء المعرفة  إستراتيجيةأو ) 2009(كدراسة المرشد 

 Callings، ودراسـة  )2007(معرفة مستوى فهم المفاهيم الجغرافية مثل دراسة المحاميـد  إلى
)2001.(  

 باآليـات المنهاج  إثراءفية من خالل تنمية المفاهيم الجغرا إلىالدراسة الحالية هدفت  ماأ
القرآنية الكونية فهي تتفق مع بعض الدراسات السابقة في تنمية المفاهيم الجغرافية ولكنها تختلف 

  .القرآنية الكونية باآلياتالمنهاج  إثراءعنها في 
  :بالنسبة لمنهج الدراسة :ثانيا

، )2011(دراسة العـدوان  استخدمت بعض الدراسات السابقة المنهج شبة التجريبي مثل 
، ودراسـة  )2009(المرشـد ، ودراسة )2009(شاويش ، ودراسة )2010(عبد الحليم ودراسة 

   .)2005(ودراسة طالب)2007(كامل

، ودراسـة  )2007(استخدمت بعض الدراسات المنهج الوصفي مثل دراسـة المحاميـد  
Callings )2001(.  
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التجريبـي   في استخدامها المنهج شبه الدراساتما الدراسة الحالية فهى تتفق مع بعض أ
  .والمنهج الوصفي التحليلي

  :بالنسبة ألدوات الدراسة :ثالثا

  :أهدافها وأغراضها باختالفالدراسات السابقة  أدواتلقد تنوعت 

استخدمت جميـع الدراسـات السـابقة اختبـار المفـاهيم الجغرافيـا مثـل دراسـة         
، ودراســة )2009(شــاويشودراســة ، )2010(عبــد الحلــيم ، ودراســة )2011(العــدوان

، )2005(طالـب  ، ودراسة )2007(كامل، ودراسة )2007(المحاميد، ودراسة )2009(المرشد
  ).2001(كاثلنجودراسة 

هناك دراسات استخدمت اختبار لمهارة فهم أو قراءة الخريطة مثل دراسة عبد الحلـيم  
   )2009(المرشد، ودراسة )2010(

  ).2009(تحليل المحتوى مثل دراسة شاويش أيضاً وبعض الدراسات استخدمت

ما الدراسة الحالية فهي تتفق مع بعض الدراسات السابقة في استخدامها اختبار المفاهيم أ
  .الجغرافية وتحليل المحتوى

  :بالنسبة لعينة الدراسة :رابعا

  :تنوعت عينة الدراسات السابقة بتنوع أهدافها وهي كاآلتي

مـن المرحلـة االبتدائيـة مثـل دراسـة       العشـوائية   اختارت بعض الدراسات العينة
، ودراسـة  )2009(وبعضها من المرحلة اإلعداديـة مثـل دراسـة المرشـد    ) 2009(شاويش

من المرحلة الثانويـة  العينة القصدية  اختاروبعضها  ،)2007(المحاميد، ودراسة )2007(كامل
لبة الكليات الجامعية مثـل  من طلكن أيضاً  القصدية وبعضهم اختار العينة ،)2005(مثل طالب

  ).2010(دراسة عبد الحليم

في اختيـار العينـة مـن المرحلـة      الدراساتالدراسة الحالية فقد اتفقت مع بعض  أما
  ).2009(االبتدائية مثل دراسة شاويش 

  :بالنسبة لنتائج :خامسا

ب االستراتيجيات المتبعة في اكتسافاعلية األساليب وأسفرت نتائج بعض الدراسات عن 
  )2005(طالب، ودراسة )2011(دراسة العدوانالمفاهيم الجغرافية مثل 
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أظهرت نتائج بعض الدراسات عن فاعلية األساليب واالستراتيجيات المتبعة في تنميـة  
، ودراسـة  )2007(كامـل ، ودراسـة  )2010(المفاهيم الجغرافية مثل دراسـة عبـد الحلـيم   

  ) 2009(المرشد
  :دراسات السابقة أفاد الدراسة الحالية من ال ما

   .النظري للدراسة الحالية اإلطارتنظيم  -
  .تحديد قائمة المفاهيم المراد تنميتهالتحليل المحتوى أداة  استخدام -
   .بناء اختبار المفاهيم الجغرافية -
   .استخدام األساليب اإلحصائية المناسبة -
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  الثالثالمحور 
  التدريسفي  الكونية القرآنية اآلياتستخدام ادراسات 

  ):2011(دراسة بنتين   -1

هدف البحث إلى معرفة  فعالية إستراتيجية  النمذجة المفاهيمية لآليات القرآنية على ي
عمليات العلم في تدريس النظرية الذرية الحديثة بمنهج الكيمياء للصف األول ثانوي ، ومن أجل 

ت داللة إحصائية بين ال توجد فروق ذا:" ث تم صياغة الفرض التالي ـتحقيق هدف البح
متوسطي درجات اختبار طالبات المجموعة التجريبية وطالبات المجموعة الضابطة في التطبيق 

 . المجموعة الضابطة غير المتكافئة وقد تم استخدام المنهج شبه التجريبي تصميم  .البعدي الكلي

بمدينة ) 28(مجتمع البحث جميع طالبات الصف األول ثانوي بالمدرسة الثانوية وكان  
طالبة خالل الفصل الدراسي األول للعام الدراسي ) 185(مكة المكرمة البالغ عددهن 

 :، تم تقسيمها إلى مجموعتين هماطالبة) 49(وتكونت عينة البحث من ، ـه1430/1431
طالبة، وللتحقق من فرض ) 25(، ومجموعة ضابطة بلغت طالبة) 24(مجموعة تجريبية وبلغت 

ثم بناء أداة الدراسة  ،، وفق عمليات العلمل محتوى وحدة النظرية الذرية الحديثةالبحث تم  تحلي
، كما تم إعداد ملزمة المعلمة لتدريس وحدة النظرية علومات وهي اختبار عمليات العلملجمع الم

توجد توصل البحث إلى أنه  ، وقدالذرية الحديثة بإستراتيجية النمذجة المفاهيمية لآليات القرآنية
وق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات اختبار طالبات المجموعة التجريبية التي فر

درست وحدة النظرية الذرية الحديثة بإستراتيجية النمذجة المفاهيمية، وطالبات المجموعة 
الضابطة التي درست الوحدة بإستراتيجية المحاضرة، في التطبيق البعدي الكلي، مما يؤكد وجود 

 .ية النمذجة المفاهيمية لآليات القرآنيةأثر إستراتيج

  ):2005( الغني عبددراسة  -2

 في الكريم القرآن في العلمي اإلعجاز استخدام أثرعلى  تعرفلل الدراسة هذه هدفت
 في المنيا بمدينة ،اإلعدادي األول الصف لتالميذ" الجوى والغالف األرض" وحدة تدريس
  : اآلتية الدراسة أدوات الباحثة واستخدمت، العلوم مادة ونح واالتجاه ،العلمية المفاهيم اكتساب

 خالل من معد ،الجوي والغالف ،األرض وحدة في الطالب كتاب :وتشمل، التعلم أدوات  - 
  .الكريم القرآن في اإلعجاز

 القرآن في اإلعجاز خالل من معد ،الجوي والغالف ،األرض وحدة لتدريس المعلم دليل   - 
   .الكريم
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 يمهالمفا في تحصيلي اختبار -  العلوم مادة نحو االتجاه مقياس :وتشمل، التقويم أدوات  - 
  .الدراسة وحدة في المتضمنة العلمية

 العلمية يمهالمفا الستخراج ،العلمي ىالمحتو تحليل بطاقة - وتشمل ىالمحتو تحليل أدوات  - 
  .الدراسة بوحدة المتضمنة

 اإلعدادية المنيا بمدرستي ،اإلعدادي األول الصف تالميذ من الدراسة مجموعة اختيار تم
 إلى تقسيمهم وتم، وتلميذة اًتلميذ  )120(  من المجموعة وتكونت، بنين المنصورة وكفر، بنات

 :، وتوصلت الدراسة إلى ما يليالتجريبية المجموعةو الضابطة المجموعة ؛مجموعتين

 الضابطة مجموعتينال أفراد درجات متوسطي بين إحصائية داللة ذي فرق وجود - 
 المتضمنة العلمية للمفاهيم التحصيلي لالختبار بالنسبة البعدي القياس في، والتجريبية

 المجموعة أفراد لصالح  (α ≤ 0.05)مستوى عند "الجوي والغالف األرض" بوحدة
  .التجريبية

 التجريبية المجموعة أفراد درجات متوسطي بين إحصائية داللة اتذ فرق وجود عدم - 
 ،بالوحدة الواردة العلمية للمفاهيم ،التحصيلي لالختبار البعدي القياس في )بنات، نينب(

   .الدراسة موضع

 الضابطة المجموعتين تالميذ درجات متوسطي بين إحصائية داللة اتذ فرق وجود  - 
  عند مستوى ،العلوم مادة نحو االتجاه لمقياس بالنسبة البعدي القياس في، والتجريبية

)  (α ≤ 0.05التجريبية المجموعة أفراد لصالح  

  )2005(دراسة كشكو  -3

في ضوء اإلعجاز  ،وتجريب البرنامج التقني المقترح ،بناءإلى هدفت هذه الدراسة 
تم بناء ، والتاسع األساسي بمدينة غزةالصف لدى طلبة  ،العلمي لتنمية التفكير التأملي في العلوم

النظري والتطبيقي، وبناء أداة  –جاز العلمي بشقيه البرنامج التقني المقترح في ضوء اإلع
فقرة موزعة على خمس ) 40(ن من والذي تكو ،المتمثلة في اختبار التفكير التأملي ،الدراسة

تحديد التصورات غير و –وضع حلول مقترحة  –التفسير و –المالحظة والتأمل : مهارات وهي
حيث بلغ  ،ختبار عن طريق التجزئة النصفيةواالستنتاج، وتم التأكد من ثبات اال –الصحيحة 

طالباً، وطالبة، وتم ) 70(، وطبقت أداة الدراسة على العينة المكونة من )0.88( معامل الثبات
طالب  )35( واألخرى ضابطةطالب وطالبة،  )35( إحداهما تجريبيةتقسيمهم إلى مجموعتين، 

جود فروق ذات داللة إحصائية لصالح وبعد إجراء االختبار البعدي أظهرت النتائج و وطالبة،
المجموعة التجريبية، ووجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لصالح الطالبات، وتم تفسير 
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ونتائج الدراسات السابقة، وأوصت الدراسة إلى االستفادة من  ،النتائج في ضوء اإلطار النظري
لى وضع مناهج وأساليب تدريس البرنامج التقني المقترح في ضوء اإلعجاز العلمي، والتركيز ع

  .جديدة تعمل على تنمية التفكير التأملي
  ):2003( الحدريدراسة  -4

 خالل من ،الكريم القرآن في العلمي التفكير منهجية استنباط إلى الدراسة هذه تهدف
 تطبيقها يمكن وكيف ومعوقاتها، وأساليبها وأهدافها أبعادها وبيان بالعلم وعالقتها ،أداتها عرض

 وأساليب ،التدريس طرائق في الجامعي التدريس هيئة عضو خالل من ،الجامعية المؤسسات في
 المنهجية هذه أطراف بجمع االستنباطي والمنهج ،االستقرائي المنهج الباحث استخدم كما. التقويم

  :منها النتائج، من جملة إلى الباحث توصل فقد وبعدها وتصنيفها،

 نوع في حصره من مراداً وأشمل ،مدلوالً أوسع ،الكريم القرآن في العلمي التفكير مفهوم أن  - 
  .والمادية ،البشرية المعرفة أنواع من واحد

 مائة من أكثر ذلك على دل وقد الرأس، في ليس و القلب، في بأنه العقل مكان الباحث حدد  - 
 القوة مبدأ فإن ،والدماغ القلب بين عالقة وجود مع الكريم، اهللا كتاب في آية وثالثين وثالث
  .الدماغ إلى تنتهي ثم ،القلب في العاقلة

 العمليات جميع توظيف على التفكير إلى يدعو وهو ،العلمية منهجيته في الكريم القرآن أكد  - 
   العقلية

  ):2003(داوود - 5

وأثرها  ،ثر النصوص واآليات القرآنية في التدريسأمعرفة  إلى وهدفت دراسة داوود
في متوسطة  ،على طالب الصف الثاني المتوسط حياءاألب وميولهم نحو مادة في تحصيل الطال

 في 2003  – 2002نبار للعام الدراسي محافظة األ_ الرمادي  عدنان خير اهللا للبنين في مدينة
  .العراق

) 29(قسمت الى مجموعتين شملت كل مجموعة  طالباً ( 58) وبلغت عينة الدراسة
جريبية بطريقة توظيف النصوص واآليات القرآنية فيما درست الت ، درست المجموعةطالباً

  .بالطريقة االعتيادية المجموعة الضابطة

فقرة من نوع االختيار من متعدد، ) 60(من  مكون تحصيلياً عد الباحث اختباراًوقد أ
وقد من صدقهما وثباتهما،  التأكدفقرة وتم ) 55(مكون من  حياءاأل للميل نحو مادة ومقياساً

   : تيأي الى ما ومعالجتها إحصائياً سفرت النتائج بعد تحليلهاأ
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بين متوسط درجات  ) α ≤ 0.05(الداللة  عند مستوى إحصائيةوجود فرق ذو داللة   - 1
تحصيل طالب المجموعة  تحصيل طالب المجموعة التجريبية ومتوسط درجات

  .الضابطة ولصالح المجموعة التجريبية

بين متوسط درجات  ) α ≤ 0.05(عند مستوى الداللة  حصائيةإداللة  وجود فرق ذو  - 2
التجريبية وبين متوسط درجات طالب المجموعة الضابطة في مقياس  طالب المجموعة
  .ولصالح المجموعة التجريب اإلحياءالميل نحو مادة 

  ):1992(الغامدى  -6

بقراءة  أساليب مختلفة لتدريس العلوم، ووصف لنماذج تأثرت تضمنت هذه الدراسة
لسؤال الرئيسي وتمت صياغة ا. ، ووصف لطريقة التدريس باآليات القرآنية الكونيةالقران الكريم

ما أثر التدريس باآليات القرآنية الكونية على التحصيل العلمي في تدريس "  :للدراسة في عبارة
  "العلوم

تدرس في تم اختيار مجموعة من اآليات القرآنية الكريمة ذات العالقة بموضوعات 
 إلىوقسمت عينة الدراسة . وحدة األرض والكون بمقرر العلوم بالصف الثاني المتوسط

عن وحدة جري عليهما اختبار واحد بأسئلة موضوعية محكمة أمجموعتين تجريبية وضابطة، 
وأثبتت  ،رفض جميع الفروض الصفرية إلى، وخلصت الدراسة األرض والكون قبلي وبعدي

ة إحصائية على التحصيل حيث كان تحصيل المجموعة التجريبية التي وجود عالقة ذات دالل
  .درست باآليات القرآنية الكونية أفضل من المجموعة الضابطة

  )1989(دراسة زيتون  -7

الدنيا، (هدفت هذه الدراسة إلى تحليل كتاب التلميذ في مادة العلوم بمراحل التعليم الثالث 
بغرض التعرف على نصوص اآليات الكونية  ؛ية السعوديةبالمملكة العرب) العليا، الثانوية

ن، أو ما آالمذكورة في هذه الكتب وعددها، والتحقق من ورود مصطلح اإلعجاز العلمي في القر
ثم استخدمت عينة  . بها اآليات الكونية التي وردتيدل عليه ضمن محتوى المادة التعليمية 

وتوصلت الباحثة   .ل الثالث بالمملكة السعوديةالدراسة وهي كل كتب التلميذ على كل المراح
 ،أنه ليس هناك خطة منظمة يتبعها واضعو مناهج العلومإلى نتائج الدراسة، والتي من أهمها 

وأن اآليات جداً لتضمين اآليات الكونية في كافة كتب التلميذ، وأن عدد اآليات المذكورة محدود ،
بالمحتوى، إذ تخلو جميع الكتب من اإلشارة إلى  اًضعيف اًترتبط ارتباط ،الكونية المذكورة

كبر أأوصت الدراسة إلى إعداد خطة لتضمين و . أو ما يدل عليه ،نآاإلعجاز العلمي في القر
 ،الواردة بكتب التلميذ ،عدد ممكن من اآليات الكونية في كتب التلميذ، ومراجعة اآليات الحالية
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ن في كتب آاز بعض جوانب اإلعجاز العلمي للقروحذف غير المرتبط بمحتوى الموضوع، وإبر
  .التلميذ في كل المراحل

  )1986( دراسة اللوح - 10

من خالل إيجاد المناخ المناسب  ،تجلية اإلعجاز العلمي في القران الكريملهدفت الدراسة 
 ة يلنمو العلوم وتقدمها، وإزالة العوائق أمام البحث العلمي، وبيان عدم مناقضة النص القرآني أل

التي اعتراها التحريف،  ،بخالف الكتب السماوية األخرى ،ألصالة نصه نظراً ،حقيقة علمية
وكانت عينة الدراسة عبارة عن نماذج من اإلعجاز  . وتجلية آراء العلماء في اإلعجاز العلمي

 العلمي في القران، عالم الكون، عالم اإلنسان، عالم الحيوان والحشرات، عالم النبات، عالم
أن النص القرآني  :ثم استخلصت نتائج كثيرة منها. البحار والمحيطات، عالم الطب والصحة

مهما كانت من الخبث والدهاء، وأن األصالة القرآنية اقتضت  ،ال تنال منه األيدي العابثة ،أصيل
قدم مما يدفع عجلة العلم إلى الت ،وقواعد العلم الحديث ،المطابقة والموافقة بين النص القرآني

  .والرقي
  

  التطابق بين العلم الحديث واآليات القرآنية الكونية  :على دراسات المحور الثالثالتعليق 
  :بالنسبة ألهداف الدراسات السابقة   -

تنوعت أهداف الدراسات السابقة حيث هدفت بعض الدراسات إلى معرفة تجلى اإلعجاز 
مثل دراسة  ،مناسب لنمو العلوم وتقدمهاالعلمي في القرآن الكريم من خالل إيجاد المناخ ال

القرآنية  اآلياتتحليل كتاب التلميذ لتعرف على نصوص  إلىوبعضها هدفت ) 1986(اللوح
كير التأملي اإلعجاز العلمي في تنمية التف إلىهدفت ، ودراسة )1989(زيتونالكونية مثل دراسة 

  ).2005(كشكوكدراسة 

ة يوكيف ،ة التفكير العلمي في القرآن الكريممنهجي استنباط إلىبعض الدراسات هدفت 
ثر استخدام اإلعجاز العلمي أمعرفة  إلى أخرىوهدفت دراسة  ،)2003(الحدريتطبيقها كدراسة 

، ودراسة )1992(الغامدي، ودراسة )2005(لتنمية المفاهيم  الجغرافية مثل دراسة عبد الغني
   .)2003(داود

لنمذجة المفاهمية لآليات القرآنية الكونية كدراسة ا إستراتيجيةهدفت دراسات الى فاعلية 
  ).2011(بنتين
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ثراء منهاج الجغرافيا باآليات القرآنية الكونية إلى إما بالنسبة للدراسة الحالية فقد هدفت أ
وهى تتفق مع دراسة  ،على تنمية المفاهيم الجغرافية لدى طالبات الصف الخامس األساسي بغزة

  .في بعض األهداف) 2003(ودراسة داود)1992(الغامدي ، ودراسة)2005(عبد الغني
  :بالنسبة لمنهج الدراسة :ثانيا

، االستنباطيبين منهج التجريبي والمنهج الوصفي التحليلي والمنهج توزعت الدراسات 
، ودراسة )2005(أما الدراسات التى أتبعت المنهج التجريبي فهي دراسة عبد الغني

  ).1992(الغامدي، ودراسة )2005(كشكو

في حين أن ، المنهج شبة التجريبي) 2003(داود، ودراسة )2011(واتبعت دراسة بنتين 
، )1986(ودراسة زيتون، )2003(مثل دراسة الحدري االستنباطيهناك دراسات أتبعت المنهج 

  .اتبعت المنهج الوصفي التحليلي) 1986(اللوحودراسة 

خدامها المنهج شبة التجريبي والمنهج الدراسات في است هذهوتتفق الدراسة الحالية مع 
  ).1986(زيتون، ودراسة )2003(داود، ودراسة )2011(الوصفي التحليلي كدراسة بنتين

  :بالنسبة ألدوات الدراسة : ثالثا

  :أهدافها وأغراضها باختالفأدوات الدراسات السابقة  اختلفتقد ل

واستخدمت بعض  ،)2005(هناك دراسات استخدمت إختبار التفكير مثل دراسة كشكو
كما في دراسة عبد الغني  ،المفاهيم بجانب مقياس االتجاه الستخراجالدراسات تحليل المحتوى 

)2005(.  

، )1992(الغامدي، ودراسة )2011(تحصيلي كدراسة بنتين اختباروبعضها استخدم 
  ).2003(داودودراسة 

 اختبار استخدامهافي أما بالنسبة للدراسة الحالية فهي تختلف عن الدراسات السابقة 
  .المفاهيم الجغرافية ومقياس االتجاه

  :بالنسبة لعينة الدراسة: رابعا

حيث تناولت بعض الدراسات عيناتها من  ،تنوعت عينات الدراسات بتنوع أهدافها
  :مراحل دراسية مختلفة حيث

مثل ) ويةالدنيا والعليا والثان( من مراحل التعليم الثالثالقصدية  اختارت دراسة عينتها 
من المرحلة لكن أيضاً  القصديةالعينة  اختارتوبعض الدراسات  ،)1989(دراسة زيتون

وبعض ، )2005(عبد الغني، ودراسة )1992(دراسة الغامدي ،)2005(اإلعدادية كدراسة كشكو 
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وبعض الدراسات ، )2003(الدراسات كانت العينة الكليات الجامعية مثل دراسة الحدري 
  .)2011(من المرحلة الثانوية كدراسة بنتينالعشوائية العينة  اختارت

عينة الدراسة من طالبات الصف الخامس  اختيارأما بالنسبة لدراسة الحالية فقد تم 
  .االبتدائيةاألساسي في المرحلة 

  :بالنسبة لنتائج الدراسة : خامسا

لتنمية المفاهيم كشفت نتائج بعض الدراسات عن فاعلية التدريس باآليات القرآنية الكونية 
  ).2005(عبد الغني) 1992(الغامدي، ودراسة )2005(مثل دراسة كشكو

وأظهرت بعض الدراسات فاعلية التدريس باآليات القرآنية على رفع مستوى التحصيل 
  ).2003(داود، ودراسة )1992(عند التالميذ كدراسة الغامدي

مية لآليات القرآنية كما في أظهرت بعض الدراسات فاعلية إستراتيجية النمذجة المفاهي
  )2011(دراسة بنتين
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  تعليق عام على الدراسات السابقة
  :بعد استعراض الدراسات السابقة تبين مايلي 

باستخدام  االهتمامعلى تزايد  مما يدلأجريت الدراسات السابقة في فترات زمنية متباينة  −
  .لفكر البنائي في العملية التربوية

في األردن ودراسة ) 2011(أجريت الدراسات السابقة في بلدان متعددة كدراسة العدوان −
) 2001(في السعودية ودراسة كاثلنج)2009(في اليمن ودراسة المرشد) 2005(طالب

  في بريطانيا 

أثبتت الدراسات السابقة فاعلية االستراتيجيات القائمة على األفكار البنائية مقارنة  −
ومهارات ماوراء  اإلبداعدة في تنمية المفاهيم والتحصيل ومهارات بالطريقة المعتا

، ودراسة )2005(ال كدراسة عبد الغنيالمعرفة وهو سبب الستمرار البحث في هذا المج
  )2005(كشكو، ودراسة )2011(بنتين

اتفقت الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة من حيث الهدف وهو تنمية المفاهيم  −
 كامل، ودراسة )2009(المرشد، ودراسة )2010(مثل دراسة عبد الحليم الجغرافية

)2007.(  

القرآنية  اآلياتاتفقت الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة من حيث استخدام  −
، ودراسة )1986(اللوح، ودراسة )1989(زيتون الكونية في التدريس مثل دراسة

 داود، ودراسة )1992(الغامدياسة ، ودر)2005(عبد الغنى، ودراسة )2005(كشكو
)2003.(  

، )2005(كدراسة عبد الغني المنهج شبة التجريبي السابقةاتبعت بعض الدراسات  −
  ).1992(الغامدي، ودراسة )2005(كشكوودراسة 

وهذا ما تتفق معه الباحثة حيث  ،مقارنة بين االستراتيجيات المستخدمة والطريقة المعتادة −
  .جريبياستخدمت المنهج شبة الت

وتتفق الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في استخدام المنهج الوصفي التحليلي  −
المنهج الصفي التحليلي لتحديد قائمة  بإتباعحيث قامت الباحثة ، )2003(كدراسة كامل

  المفاهيم 

وجدت الباحثة ندرة في الدراسات السابقة التي تناولت اآليات القرآنية الكونية في  −
 .ريس حسب علم الباحثةالتد
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  :ما يلياستنتجت الباحثة ومن خالل هذه الدراسات  

الموضوعة في مناهج الدراسات  ،هناك قصور واضح في عملية تحقيق األهداف التربوية  - 
  . ومناهج الجغرافيا بصفة خاصة ،االجتماعية عامةً

تساب المفاهيم في اك ،في مدى وعي المتعلمين والمعلمين أنفسهمأيضاً  هناك ضعف  - 
  .والمهارات التدريسية المتعلقة بمناهج الجغرافيا ،الجغرافية

واإلدراك  ،فقد تبين للباحثة عدم وجود الوعي ،وبناء على نتائج الدراسات السابقة أيضاً  - 
بمختلف جوانبه والعالقة القوية بين علم  ،الكامل ألهمية موضوع إثراء منهاج الجغرافيا

باآليات الكونية في مناهج الدراسات االجتماعية، باإلضافة لعدم االهتمام وربطها  ،الجغرافيا
  .ومحتويات مناهج الدراسات االجتماعية ،الكافي بتطوير أساليب التقويم المتنوعة لكتب

  

  :أفاد الدراسة الحالية من الدراسات السابقة  ما

  :يلي استفادت الباحثة من الدراسات السابقة ما

  .الجغرافية اهيممفالإعداد قائمة  −

  .تحليل المحتوى لتحديد قائمة المفاهيم الجغرافية المراد تنميتها أداةاستخدام  −

  .كتابة وتنظيم اإلطار النظري للدراسة −

  .)مقياس االتجاه–اختبار المفاهيم (تصميم أدوات الدراسة  −

  .التعرف على العديد من الكتب والمجالت التربوية التي تثري الدراسة −

  .ية البحث وعينته اختيار منهج −

   .المناسبة اإلحصائية األساليباختيار  −

  .الدراسة مع نتائج الدراسات السابقة إليهامقارنة النتائج التي توصلت  −
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  :تميزت به الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة ما

استخدمت التدريس باآليات  أنهاتميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في  −
  .الكونية في تنمية المفاهيم الجغرافيةالقرآنية 

الحالية أجريت في الدراسة  وهذه ،أجريت بعض الدراسات السابقة في منهاج العلوم −
  .منهاج الجغرافيا

 )الكرة األرضية( األولىتميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في تناولها الوحدة  −
طبقت في الفصل الدراسي األول و) المناخ(والثالثة) أشكال سطح األرض( والثانية

  .م2012- 2011لعام

حيث شملت  ،العينة ومجتمعهافي دراسة تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة  −
في المدارس  األساسيعينة الدراسة المجتمع الفلسطيني طالبات الصف الخامس 
   .الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي في محافظة غزة

  

  

  



 اإلجراءات المنهجية للبحث

 
 

- 75-  

 الرابعالفصل 

  

  

  الرابع الفصل

  للدراسةاإلجراءات املنهجية 
 الدراسةمنهج  ³

 الدراسةعينة  ³

 للدراسةالتصميم التجريبي  ³

 اسةالدرأدوات  ³

 .الدراسة إجراء تجربة ³

 .اإلعداد والتطبيق القبلي لألدوات ³

 .التجربة ³

 .لبعدي لألدواتاالتطبيق  ³

 .المعالجات اإلحصائية ³

 



 اإلجراءات المنهجية للبحث

 
 

- 76-  

 الرابعالفصل 

 الفصل الرابع

 للدراسةاإلجراءات المنهجية 

  :الدراسةمنهج 
إلجراءات الدراسة التي اتبعتها الباحثة لتحقيق أهداف  هذا الفصل عرضاًيتناول 

التجريبي ومجتمع  هوالمنهج شب ،على منهج الدراسة المنهج الوصفي والتي اشتملت  ،الدراسة
وخطوات تنفيذ  ،ضبط المتغيراتو ،صدقها وثباتها ،وأدوات الدراسة ،وعينة الدراسة ،الدراسة

للعناصر  جة اإلحصائية التي استخدمت في تحليل البيانات، وفيما يلي وصفاًالالدراسة والمع
  :السابقة

  :منهج الدراسة -1
وذلك  التجريبي الدراسة المنهج الوصفي والمنهج شبة هاستخدمت الباحثة في هذ

  .اسةلمالءمتها لطبيعة الهدف من الدر
المنهج الذي يدرس ظاهرة أو حدثا أو قضية موجودة حاليا يمكن الحصول  هو :المنهج الوصفي

  ).2003:83األغا واألستاذ،(دون تدخل الباحث فيها عن أسئلة البحث،منها على معلومات تجيب 
حيث قامت بتحليل  واتبعت الباحثة المنهج الوصفي من خالل أسلوب تحليل المحتوى،

) المناخ(الثالثة ) أشكال سطح األرض(والوحدة الثانية ) الكرة األرضية ( ة األولىمحتوى الوحد
  . من كتاب الجغرافيا الطبيعية للصف الخامس األساسي وتحديد المفاهيم المتضمنة فيها

الذي يكشف العالقات السببية بين المتغيرات، وذلك في ضوء ضبط كل  :والمنهج شبة التجريبي
ويغيره الباحث  هأو المتغيرات التابعة، ما عدا متغير واحد يتحكم في ي المتغير،العوامل المؤثرة ف

  ).156: 2006الحمداني وآخرون،( قياس تأثيره على المتغيرات التابعة لغرض
 :التصميم التجريبي للبحث

المعروف باسم التصميم  ،المجموعة الواحدة اذ ،استخدمت الباحثة التصميم شبه التجريبي      
 .والجدول التالي يوضح ذلك ،املي للقياس القبلي والبعديلعا

 (1)جدول رقم 

 للدراسة التصميم التجريبي العاملي

 المعالجة  بإثراء  محتوي منهج الجغرافيا اختبار التحصيل االتجاه المجموعة

  √ √ التطبيق القبلي

 √ √  √ التطبيق البعدي
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  :متغيرات الدراسة - 2

  .المنهاج باآليات القرآنية الكونية إثراء :المتغير المستقل -    

  .المفاهيم الجغرافية: المتغير التابع -    

  :تصميم الدراسة -3

الدراسة التصميم القبلي البعدي لمجموعة واحدة ثم قامت بإخضاع  هاتبعت الباحثة في هذ
لى المتغير التابع ع المتغير المستقل إلثراء المنهاج باآليات القرآنية الكونية للتجربة وقياس أثره

  .وهو المفاهيم الجغرافية لدى الطالبات المجموعة التجريبية

  :مجتمع الدراسة -4

في مدرسة الرافدين األساسية  تكون مجتمع الدراسة من طالبات الصف الخامس األساسي
طالبة تتراوح أعمارهن  )90(ددهم ـوالبالغ ع ،زةـللبنات في مديرية التربية والتعليم غرب غ

  .وتتعلم جميعهن الجغرافيا بمعدل حصتين في األسبوع ،سنوات )10- 9( بين
  :عينة الدراسة-5

اختارت الباحثة العينة من مدرسة الرافدين األساسية للبنات التابعة لمديرية التربية 
المدرسة مع إدارة وتعاون  والتعليم غرب غزة بطريقة قصديه، وذلك متابعة إجراءات الدراسة ،

  .المدرسةه تصال بالطالبات ، حيث تعمل الباحثة معلمة في هذلة االالباحثة وسهو
  :أدوات الدراسة-6

  :لإلجابة عن أسئلة الدراسة والتحقق من فروضها استخدمت الباحثة األدوات اآلتية

) أشكال سطح األرض(الوحدة الثانية) الكرة األرضية(األولىالوحدة : أداة تحليل المحتوى  - 
  ).ناخالم(الوحدة الثالثة

من األسئلة الموضوعية  ،حيث أعدت الباحثة االختبارختبار تحصيلي في المفاهيم الجغرافيا ا  - 
  ).متعدداختيار من (

  .مقياس االتجاه نحو المفاهيم الجغرافية  - 
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  :ة تصميم األدواتيفيما يلي توضيح لكيف
  :تحليل المحتوى أداة: أوال

 ،يندرج تحت منهج البحث الوصفي ،يقصد بها أسلوب من أساليب البحث العلمي   
 ووصف الخصائص وصفاً أو الكتب المدرسية، ،والغرض منه معرفة خصائص مادة االتصال

وفق  ،مةظويتم عملية التحليل بصيغة من ،أو رموز ،صور أو ،جمل عنه بكلمات أو معبراً كمياً
وتبويبها وتحليلها ويستند الباحث في عملية جمع البيانات  ،أسس ومنهجية ومعايير موضوعية

  ).174: 2011الهاشمي وعطية،(لى المنهج الكمي بصفة أساسية إ
  :وقد قامت الباحثة ببناء أداة تحليل المحتوى وفق الخطوات اآلتية

  :إعداد قائمة المفاهيم الجغرافية - 

وعرضت القائمة على ) 2(تم إعداد قائمة المفاهيم الجغرافية المحددة في الدراسة ملحق رقم
وعة من المحكمين للتعرف على آرائهم في إمكانية استخدامها وباالستناد إلى آراء مجم

  .المحكمين وبعض الدراسات السابقة ، قامت الباحثة بتحليل محتوى الوحدات بصورة أولية
  :الهدف من التحليل -

  .تهدف عملية تحليل المحتوى إلى تحديد المفاهيم الجغرافية وداللتها اللفظية 

  :لتحليلاعينة  -

من كتاب الجغرافيا الطبيعية للصف الخامس  قصديهعينة التحليل بطريقة  اختيارتم 
  والثانية والثالثة  األساسي الجزء األول الوحدة األولى

  :وحدة التحليل -

هي وحدات المحتوى التي يمكن إخضاعها للعد والقياس بسهولة :يقصد بوحدة التحليل 
محمد (رارها دالالت تفيد الباحث في تفسير النتائج الكمية أو تك ،ويعطي وجودها أو غيابها

  ).161: 2012وعبد العظيم،

  :تحديد فئات التحليل -

وهي العناصر الرئيسية والثانوية التي يتم وضع وحدات التحليل فيها ،وقد تكون كلمة أو 
ى ويتم وضع كل صفة من صفات المحتو .أو مهارات وغيرها اأو مفاهيم اأو قيم اموضوع

  ).2004:272طعيمة ،(فيها وتصنف على أساسيها

  .وحددت الباحثة فئات التحليل في هذة الدراسة وهي المفاهيم الجغرافية المراد تنميتها
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  :وحدة التسجيل -

باحث ويخصصه للعد والقياس ويعتبر ظهوره ويقصد بها أصغر جزء في المحتوى يختاره ال
  ).2012:162محمد وعبد العظيم،(ج التحليلأو غيابه أو تكراره داللة معينة لصد نتائ

  :ضوابط عملية التحليل -

تم التحليل في ضوء محتوى كتاب الجغرافيا الطبيعية للصف الخامس األساسي للوحدة   *
  .والثانية والثالثة األولى

  أسئلة التقويم الواردة في نهاية كل درس استبعادتم   *

  .ة للمفاهيم الجغرافيةتم التحليل في ضوء التعريفات اإلجرائي  *
  :عملية التحليل إجراءات -

 خضعت لعملية التحليل في الكتاب وقراءتها جيدا لتحديد المفاهيم إلييتم تحديد الصفات   *
  التي تضمنتها الوحدة  الجغرافية

  تقسيم كل درس لعدد من الصفحات بحيث تشمل كل صفحة عدة مفاهيم   *

  .ل وحدةتحديد المفاهيم الجغرافية في ك  *

  :اختبار المفاهيم الجغرافية :ثانيا
واختارت هذا النوع ) االختيار من متعدد(قامت الباحثة ببناء اختبار موضوعي من نوع 

  ):2007:173جامل،(من االختبارات لألسباب اآلتية كما جاءت في 

  .خلوه من التأثر بذاتية المصحح ويقلل نسبة التخمين - 

   .المراد اختبار الطالبات فيها تغطيته جزء كبير من المادة - 

   .له معدالت صدق وثبات - 

  .ثر العوامل الخارجية مثل الخط والتنظيمأال يظهر في تصحيحها  - 

  :تاليةوقامت الباحثة ببنائه وفق الخطوات ال

  :خطوات بناء االختبار
  :تحديد المادة الدراسية-1

سطح  أشكال(وحدة الثانيةوال )الكرة األرضية( األولىلقد اختارت الباحثة الوحدة 
  .من كتاب الجغرافيا للصف الخامس األساسي) المناخ(والوحدة الثالثة) األرض
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  :الهدف من االختبار-2

معرفة مدى اكتساب طالبات الصف الخامس األساسي للمفاهيم الجغرافية  إلىيهدف 
تحديد  لىإباإلضافة ) تحليل-فهم-تذكر( تصنيف بلومحيث اشتملت على ثالث مستويات حسب 

  )  2( رقم الوزن النسبي لكل مستوى بناء على عدد األهداف كما هو موضح في الجدول
 :إعداد جدول الموصفات لالختبار-3

بهدف التحقق من عدد األسئلة لكل هدف  ؛أعدت الباحثة جدول مواصفات لالختبار  
كما هو  ،غطيهاوعدد األسئلة التي ت ،حيث تم الربط بين األهداف المراد تحقيقها ،رئيس

  ).2(  موضح في الجدول
  )2(جدول رقم 

 مواصفات االختبار المعرفي  تبعا لتوزيع أسئلة االختبار على األهداف العامة
 

 تحليل فهم تذكر عنوان الدرس الدرس
مجموع 
 األسئلة

النسبة 
 %المئوية

 األول
وشـكلها   األرضموقع 

 وحركاتها
1،7 2،5،6،11 4  7 23,33 

 10 3 12 3 8 وأغلفتها ألرضاأجزاء  الثاني

 الثالث
ــار   ــات والبح المحيط

 والبحيرات
24 - 9 2 6,66 

 6,66 2 - 10 15 السهول الرابع

 الخامس
عوامل تشـكيل سـطح   

 األرض
16 13،14 - 3 10 

 3,33 1 - - 17 الهضاب السادس

 6,66 2 20 - 18 الجبال السابع

 10       3 - 23 19،21 واألودية األنهار الثامن

 23,33 7 29،22 27،28،26،30  25 وعناصره المناخ  تاسعال

  %100 30 6 13 11  -  المجموع  

  :صياغة فقرات االختبار-4

بندا اختياريا من نوع االختيار من متعدد  )30(قامت الباحثة ببناء االختبار مكون من 
  .ةبدائل واحدة منها تمثل اإلجابة الصحيح وأربعبحيث يتكون السؤال من مقدمة 
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  :وضع تعليمات االختبار -5

  :راعت الباحثة في وضع التعليمات لالختبار مايلي

  .ووضع البدائل الصحيحة في المكان المناسب األسئلةعن جميع  باإلجابةتعليمات خاصة - 

  )  8  (ملحق رقم  اإلجابةإعداد مفتاح - 
  :الصورة األولية لالختبار  -6

فقرة )  30(رته األولية بحيث اشتمل على في ضوء ماسبق تم إعداد االختبار في صو
لكل فقرة أربعة بدائل واحدة منها صحيح فقط وبعد كتابة فقرات االختبار تم عرضها على 

  :المحكمين من ذوي االختصاص وذلك الستطالع آرائهم حول مدى

  .تمثيل االختبار لألهداف المعرفية *

  تغطية فقرات االختبار للمحتوى *

  .االختبار صحة صياغة فقرات *

  .الصحة والسالمة اللغوية لالختبار *

  .وما ترونه مناسبا في التحكيم *

فقرة  :مثل وضوحاً أكثرض الفقرات لتصبح ـى تعديل صياغة بعـلوقد أشار المحكمون إ
وقامت الباحثة ، - 8- 24- 30وتغير بعض البدائل لبعض الفقرات مثل فقرة - 28- 27- 10

كن لم يشر أي من المحكمين الى حذف أو إضافة أي من ول بتعديل ما أوصى به المحكمون،
  .الفقرات االختبار

 وتم ،بين مجاالته المختلفة اًموزع سؤاالً، (30) من األولية صورته في االختبار تكون    
 .والثالثة والثانية، األولى، بالوحدة الخاصة المعرفية التعليمية لألهداف الشكل بهذا أسئلته وضع

  )1،2،4،5،6،7،11(وحركاتها، تمثل  وشكلها، األرض، عموق :األول الدرس

  ).3،8،12(وتمثل  وأغلفتها، أجزاء األرض،: الثاني الدرس

 .(9)وتمثل والبحيرات، والبحار، المحيطات، :الثالث الدرس

 ). 15، 10(وتمثل  السهول، :الرابع الدرس

  ).13،14،16(وتمثل  األرض، سطح تشكيل عوامل :الخامس الدرس

 .(17)وتمثل  الهضاب، :السادس الدرس
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 ).20،24، 18(وتمثل  الجبال، :السابع الدرس

 ).21،23، 19(واألودية، وتمثل  األنهار، :الثامن الدرس

  )22،25،26،27،28،29،30(وتمثل  وعناصره، المناخ، :التاسع الدرس        
  

  

  :التجربة االستطالعية لالختبار-7

وتم  ،طالبة)40(عينة استطالعية مكونة من قامت الباحثة بتطبيق االختبار على 
  : إلىاختبارهن ضمن مجتمع الدراسة من خارج عينة الدراسة وهدفت الدراسة االستطالعية 

  .التأكد من الصدق الداخلي لالختبار وثباته - 

  .تحديد الزمن الذي تستغرقه إجابة االختبار - 
  

  

  :حساب زمن االختبار-8

الختبار عن طريق المتوسط الحسابي لزمن تقديم طالبات تم حساب زمن تأدية الطالبات ل
 إليه اًمضاف ،االختبارعن حيث تم حساب زمن أول خمس طالبات أجبن  ،التجربة االستطالعية

 .دقيقة  30مقسوما على عددهن فكانت المدة الزمنية تساوي  عليهطالبات أجبن  أخرزمن 

  من اخر طالبات اجبن عليهز +طالبات 5زمن اجابة اول  =زمن اجابة االختبار

  )10( عدد الطالبات                           
  

  :تصحيح االختبار-9

طالبات العينة االستطالعية على فقراته حيث حددت  إجابةتم تصحيح االختبار بعد 
  .)30- صفر(وبذلك تكون الطالبة حصلت على درجة محصورة بين ،درجة واحدة لكل فقرة

  

  :تبارتحليل نتائج االخ- 10

قامت الباحثة بعد تطبيق اختبار المفاهيم الجغرافية على طالبات العينة االستطالعية 
  :بتحليل نتائج إجابات الطالبات لتعرف

  .معامل التمييز لكل فقرة  - 

  .معامل الصعوبة لكل فقرة - 

  



 اإلجراءات المنهجية للبحث

 
 

- 83-  

 الرابعالفصل 

  :صدق المحكمين- 11

صدق االختبار وقامت الباحثة بالتحقق من  يقصد به أن يقيس االختبار ماوضع لقياسه،
 ،واألساتذة الجامعيين في المناهج وطرق التدريس ،على مجموعة من الخبراءعن طريق عرضه 

  .) 1( ملحق رقم ،ومعلمي الجغرافياالمشرفين ومجموعة من 

وفي ضوء ذلك تم األخذ  ،رائهم ومالحظاتهم حول مناسبة فقراتهحيث قاموا بإبداء آ
وتغير بعض البدائل مثل - 28-27-10رات مثل فقرة بآراء المحكمين في تعديل صياغة الفق

  .أي فقرة من فقرات االختبار إضافةحذف أو  إلىولم يشر أحد المحكمين  8- 24- 30فقرة 
  :ثبات االختبار- 12

قدرة االختبار على "بأنه  )158، 2003خميس، (بثبات االختبار كما حدده يقصدو    
ولقد جرى التحقق من  "وتحت نفس الظروف ،إعطاء نفس النتائج عند تطبيقه أكثر من مرة

وقد  ،مجموعة استطالعية من غير مجموعة الدراسة ىدرجة ثبات هذا االختبار بعد تطبيقه عل
طالبة من طالبات الصف الخامس األساسي، وفي ضوء هذا التطبيق تم حساب ) 40(بلغ عددها

 :ما يلي

 :النصفية التجزئة -1

 ذات األسئلة مقابل الفردية، األرقام ذات األسئلة :قسمين إلى االختبار أسئلة تقسيم تم حيث
 الطول عدل ثم ،(0.61) مساوياً  فكان بيرسون ارتباط معامل وحساب الزوجية، األرقام
  .(0.79)مساوياً فأصبح براون /سبيرمان معادلة بواسطة

  ر 2= معامل الثبات
   ر+1                

 :لتحصيلياالصورة النهائية لالختبار 

 3(ملحق المعرفي، لالختبار النهائية الصورة صياغة إلى التوصل تم سبق ما على بناء( ،
  .ختيار من متعدداالجميعها من نوع  ،فقرة )30( حيث بلغ عدد فقراته
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 :مقياس االتجاه نحو المفاهيم الجغرافية  : اًثالث

نها في إعداد أداة لالستفادة م ،مقاييس متعددة في المواضيع التربوية ىتم االطالع عل
الذي تناول موضوع اتجاهات الطلبة نحو مادة  ،خالل اإلطار النظري للدراسة ،الدراسة

 ،فقرة) 30( الجغرافيا، وقد صاغت الباحثة فقرات المقياس في صورتها الحالية حيث تكونت من
 :النحو التالي ىحددتها الباحثة عل ،أربعة محاور ىوتم توزيع الفقرات عل

 .االستمتاع بالمفاهيم الجغرافية :ألولا المحور •

 .طبيعة المفاهيم الجغرافية :الثاني المحور •

 .تدريس المفاهيم الجغرافية :الثالثالمحور  •

 .تعلم المفاهيم الجغرافية :الرابع المحور •

 :وقد مرت عملية بناء المقياس بعدة خطوات توجزها الباحثة فيما يلي 

 :صياغة العبارة

لتتضمن عبارات  ؛ غة بعض العبارات التي تتضمن السلوك اللفظيقامت الباحثة بصيا  
  :المجاالت التالية )3( جدول رقم ،المقياس في صورته األولية

 )3( جدول رقم

 )الصورة األولية( مجاالت مقياس االتجاه وعدد العبارات
 

 عدد العبارات المحاور م

 8 .االستمتاع بالمفاهيم الجغرافية :البعد األول 1

 8 .طبيعة المفاهيم الجغرافية :لبعد الثانيا 2

 8 .تدريس المفاهيم الجغرافية :البعد الثالث 3

 6 .تعلم المفاهيم الجغرافية :البعد الرابع 4

 30 الكلي المجموع

 :عند صياغة العبارات روعي ما يلي

 .بساطة الصياغة لسهولة االستجابة  -أ 

 .تشمل كل عبارة فكرة واحدة  -ب 

 .فيةالصياغة المن تجنب  - ج 
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 .االتجاه ىدالة عل  -د 

  .مناسبة ومرتبطة بالمجال والبعد الموجودة فيه  - ه 

 صدق مقياس االتجاه نحو المفاهيم الجغرافية  

 :تأكد من صدق المقياس بطريقتينالقامت الباحثة ب

 :صدق المحكمين •

مجموعة من المختصين في مجال  ىوعباراته عل ،قامت الباحثة بعرض المقياس  
شمولية األبعاد وانتماء الفقرات التي تم  ىلتحديد مد ؛س االجتماعياتوطرق تدري ،المناهج
استبدال بعض  ىفقرات، وقد أسفرت هذه العملية علواللغوية لل ،والصحة العلمية ،تمثيلها

 األولمن المحور ) 2(مثل العبارة رقم  كما تم حذف عباراتأخرى عبارات المقياس بعبارة 
من المجال الرابع ) 6- 4(من المجال الثالث  ورقم ) 2(رقم و الثانيمن المجال ) 8-4(رقم و

 .أربعة محاور ىموزعة عل ،عبارة)  (24مكونا من النهائية ي صورته فوقد أصبح المقياس 
 :وهي)  7( ملحق رقم 

 )4( جدول رقم

 محاور مقياس االتجاه النهائية

 عدد العبارات المحاور م

 7 .الجغرافيةاالستمتاع بالمفاهيم  :األولالمحور  1

 6 .طبيعة المفاهيم الجغرافية :الثاني المحور  2

 7 .تدريس المفاهيم الجغرافية :الثالثالمحور  3

 4 .تعلم المفاهيم الجغرافية :الرابعالمحور  4

 24 الكلي المجموع

 

 .صدق االتساق الداخلي

 ستطالعيةا عينة ىعل المقياس بتطبيق ،للمقياس اإلحصائي الصدق من التحقق ىجر  
 الكلية والدرجة ،المقياس فقرات بين بيرسون ارتباط معامل حساب وتم طالبة، (40 ) من مكونة

 :ذلك توضح التالية والجداول (SPSS) اإلحصائي البرنامج باستخدام وذلك، للمقياس
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  ) 5( جدول رقم

مع الدرجة الكلية ) فيةاالستمتاع بالمفاهيم الجغرا(  معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المحور األول
 .للمحور األول

 )  االستمتاع بالمفاهيم الجغرافية(  فقرات المحور األول

 معامل االرتباط الفقرات م

 **0.605 .الجغرافية المفاهيم يخص شيئاً أتعلم مادعن بالسعادة أشعر .1

 **0.485 .المدرسة تقيمها التي الجغرافية المسابقات في المشاركة أحب ال .2

 **0.558 .الجغرافيا بمادة متعلق نشاط أي عمل عند بالسعادة شعرأ .3

 *0.394 .الجغرافية بالمفاهيم المختصة التلفاز يعرضها التي البرامج وبشغف أتابع .4

 **0.601 .الجغرافية بالمفاهيم الخاصة األسئلة عن اإلجابة عند االرتياح بعدم شعرأ .5

 **0.564 .الدراسية المقررات نم الجغرافيا مادة نبأ عتزأ .6

 **0.592  .الجغرافية بالمفاهيم ملماً أكون أن في شديدة رغبة لدي .7

  
 

 )6( جدول رقم

مع الدرجة الكلية )  طبيعة المفاهيم الجغرافية ( معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المحور الثاني
 .للمحور الثاني

 ) رافيةطبيعة المفاهيم الجغ ( فقرات المحور الثاني

 معامل االرتباط الفقرات م

 **0.552 .أجد من السهل علي حفظ المفاهيم الجغرافية .1

 **0.460 .ىخرستفيد من المفاهيم الجغرافية في دراسة المقررات األأ .2

ستفيد منها أشعر أن المفاهيم الجغرافية من أكثر الفروع التي يمكن أن أ .3
 .في حياتي العملية

0.689** 

 **0.869 .شعر أن بعض المفاهيم الجغرافية غير مرنةأ .4

 **0.628 .شعر أن طبيعة المفاهيم الجغرافية مثيرة للتفكيرأ .5

 **0.635 .ىخرعتقد أن مادة الجغرافيا أسهل من فروع المواد االجتماعية األأ .6
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 ) 7( جدول رقم

مع الدرجة الكلية  )  اهيم الجغرافيةتدريس المف(  معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المحور الثالث
 .للمحور الثالث

  )  تدريس المفاهيم الجغرافية(  فقرات المحور الثالث

 معامل االرتباط الفقرات م

 **0.545 .يجعلني األسلوب المتبع في تدريس المفاهيم الجغرافية مشدوداً له طوال الحصة .1

 **0.692 .ية الكونيةشعر بالسعادة أثناء تعلمي باآليات القرآنأ .2

 **0.487 .لتطبيق طريقة التعلم باآليات القرآنية في باقي المواد ىسعأ .3

 **0.692 .أن التعلم باآليات القرآنية ضروري لكل طالبة ىأر .4

أفضل استخدام الطريقة التقليدية عن طريقة التعلم باآليات القرآنية في تعلم  .5
 .المفاهيم الجغرافية

0.697** 

 **0.689 .حديث معلم الجغرافيا عن أهمية المفاهيم الجغرافية يدفعني لتعلمها .6

 **0.449 .دراستها ىتمكن معلم الجغرافيا من مادته يجعلني أميل إل .7

  
  

  )8( جدول رقم

مع الدرجة الكلية للمحور ) تعلم المفاهيم الجغرافية(  معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المحور الرابع
 .بعالرا

 )تعلم المفاهيم الجغرافية(  فقرات المحور الرابع

 معامل االرتباط الفقرات م

 **0.516 .العام هذا من انتهائي بعد الجغرافيا بمادة يتعلق موضوع كل عن االبتعاد أتوقع .1

 **0.634 .الجغرافيا مادة بدون الجغرافية المفاهيم تعلم الممكن من أرى أنه .2

 **0.346 .االجتماعية المواد حصص باقي عن بالمدرسة الجغرافيا مادة حصص أفضل .3

 **0.513 .لمعلوماتي شيئاً تضيف ال الجغرافية المفاهيم دراسة أن أرى .4

 

 ,0.05( داللة ىعند مستو إحصائيا دالة الفقرات جميع أن السابقة الجداول من يتضح

 الصدق من وللتحقق ،الداخلي التساقا من عالية بدرجة يتمتع المقياس أن يؤكدوهذا )  0.01
 من مجال كل درجة بين االرتباط معامالت بحساب الباحثة قامت ،األربعة للمحاور البنائي

 (9 ) والجدول للمقياس الكلية بالدرجة مجال كل وكذلك األخرى، والمجاالت المقياس مجاالت
 .ذلك يوضح
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 ) 9( جدول رقم

 لمقياس مع الدرجة الكليةمعامالت ارتباط كل مجال من مجاالت ا
 

 معامل االرتباط المحاور

 **0.540 .االستمتاع بالمفاهيم الجغرافية :البعد األول

 **0.721 .طبيعة المفاهيم الجغرافية :البعد الثاني

 **0.344 .تدريس المفاهيم الجغرافية :البعد الثالث

 *0.497 .تعلم المفاهيم الجغرافية :البعد الرابع
 

ن الجداول السابقة أن جميع المجاالت ترتبط ببعضها البعض وبالدرجة ـح مـيتض
 (0.01 ,0.05)داللة  ىحصائية عند مستوإللمقياس ارتباطاً ذو داللة ) مجموع المجاالت(الكلية 

 .وهذا يؤكد أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من الصدق

 

 .ثبات مقياس االتجاه نحو المفاهيم الجغرافية  -   4

وقـد اسـتهدفت    ،عينة من الطالبـات  ىعلالنهائية باحثة المقياس في صورته طبقت ال
 :للمقياس تحقيق ما يليطالبة ) 40( التجربة االستطالعية 

 :تحديد ثبات المقياس في صورته المعدلة •

التي تعـد   Cronbach "كرونباخ"قامت الباحثة بحساب ثبات المقياس باستخدام معادلة 
 .قياس االتجاهسب طرق حساب ثبات مأنمن 

 :تحديد زمن اإلجابة عن المقياس •

قامت الباحثة بتحديد الزمن المناسب لتطبيق المقياس بحساب متوسـط الـزمن الـذي    
وذلك  ،خر طالبةآو ،استغرقته كل طالبة من أول طالبة انتهت من اإلجابة عن المقياس

لـذلك   طالبة، وكان الزمن المحسـوب وفقـاً   (40)ضمن عينة استطالعية تكونت من 
 عشرون دقيقة تقريباً

 :ثبات المقياس •

وذلك باستخدام طريقة معامل ألفا  ،أفراد العينة االستطالعية ىتم تقدير المقياس عل
وذلك إليجاد  ؛من طرق حساب الثبات ىكرونباخ، واستخدمت الباحثة طريقة أخر
قيمة معامل ألفا لكل مجال من مجاالت  ىمعامل ثبات المقياس، حيث حصلت عل

 .يوضح ذلك )10( وكذلك للمقياس ككل والجدول ،المقياس
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 ) 10( جدول رقم

 .يوضح معامالت ألفا كرونباخ لكل محور من محاور المقياس وكذلك المقياس ككل
  

 معامل ألفا عدد الفقرات المحاور م

 0.629 7 .االستمتاع بالمفاهيم الجغرافية :البعد األول .1

 0.799 6 .هيم الجغرافيةطبيعة المفا :البعد الثاني .2

 0.508 7 .تدريس المفاهيم الجغرافية :البعد الثالث .3

 0.571 4 .تعلم المفاهيم الجغرافية :البعد الرابع .4

 0.626 24 المجموع الكلي

وأن ، (0.508 )يتضح من الجدول السابق أن معامالت ألفا كرونباخ جميعها فوق     
 ،أن المقياس يتمتع بدرجة مقبولة من الثبات ىيدل عل وهذا ،(0.626)معامل الثبات الكلي 

 .عينة البحث ىتطبيقها عل ىتطمئن الباحثة إل
  

 الشكل النهائي لمقياس االتجاه نحو المفاهيم الجغرافية

 ىالعظم النهاية تكون وبذلك، فقرة (24) من مكوناً النهائية صورته في المقياس أصبح    
 استجابتها ىعل فقرة كل عن الطالبة تستحقها التي لدرجةا تتوقف حيث ،درجة (120) للمقياس

 ىعل تحتوي والتي "ليكرت" بطريقة غةاالمص المقاييس في االستجابات عن معروف هو ما وفق
 بحيث )بشدة معارض – معارض – محايد – موافق – بشدة موافق: (هي استجابات خمس

 ،درجات (4) موافق ستجابةواال ،درجات (5) بشدة موافق الفقرة في االستجابة أعطيت
 (1) بشدة معارض واالستجابة ،درجة (2) معارض واالستجابة  ،درجات (3) محايد واالستجابة

 جاهزاً ليصبح ؛المقياس طباعة ثم ،وتصحيحها ،المقياس مادة بتحرير الباحثة قامت وقد ،درجة
 .البحث تجربة في لالستخدام

 على موزعين ،بنداً نوعشري أربعة من وناًمك المعدلة صورته في المقياس أصبح وقد    
  .) 7( م رق ملحق محاور أربعة

 :البحث تجربة إجراء

 :القياس وأدواتالدروس اآلثرائية 

 : البحث ألدوات القبلي التطبيق -1

 مقياس المعرفي، االختبار في البحث مجموعة على قبليا البحث أدوات كافة تطبيق مت
 .اإلحصائية عالجاتالم إلجراء تمهيدا  ؛االتجاه
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 الدروس اآلثرائية تطبيق -2
 من أسبوعين استمرت وقدالدروس اآلثرائية التي تم تحضيرها  قـبتطبي ةـالباحث قامت     

 .م2011-10-20ى ـوحت م5-10-2011
   

 :التالية بالخطواتالدروس اآلثرائية  تطبيق مر وقد

 الصف طالبات علىروس الد هذة  تطبيق على المدرسة إدارة موافقة على الحصول •
 .بالتطبيق للباحثة السماح ثم ومن، األساسية الرافدين مدرسة في الخامس

 عرض خاللها وتم) البحثعينة ( الطالبات مع تمهيدية جلسة بعقد الباحثة قامت  •
  .القرآنية باآليات الجغرافية المفاهيم وربط ،القرآنية اآليات استخدام وهو ،التعلم موضوع

   .تحضير هذة الدروس  في السير طريقة توضيح •
سير  خالل مراعاتها الواجب) البحثعينة (طالبات علىالتعليمات  بطرح الباحثة قامت •

  .الدرس
 : البحث ألدوات البعدي التطبيق -3

 لىع االتجاه ومقياس ،التحصيلي االختبار وهي ،بعديا البحث أدوات كافة تطبيق تم     
 .القبلي االختبار في تمت التي الطريقة بنفس ) البحثعينة (الدراسة مجموعة

 :تصحيح االختبار ورصد الدرجات
 ليتم ؛خاصة كشوف في الدرجات ورصد، المعرفي واالختبار االتجاه، مقياس تصحيح مت
  .SPSS اإلحصائية والمعالجة التحليل برنامج طريق عن إحصائيا معالجتها

  
 :للبيانات اإلحصائية المعالجة أساليب

 إلجراء  SPSS برنامج خالل من الحاسوب جهاز على البيانات بإدخال الباحثة قامت     
 :التالي النحو على كانت حيث ،البحث فروض من للتحقق ؛المناسبة  اإلحصائية المعالجة
 األساليب استخدمت ،بها المتعلقة الفروض من وللتحقق ،الدراسة أسئلة عن لإلجابة 

   :التالية اإلحصائية
  المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات حساب-1
 طالبات لدرجات الحسابية المتوسطات بين الفروق لحساب ،(T - test) ت قيمة -2
 .البحث ألدوات والبعدي القبلي للتطبيقين البحث مجموعة
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  اخلامس الفصل

نتائج البحث ومناقشتها وتفسريها 
  والتوصيات واملقرتحات

  
 مقدمة ³

 .نتائج البحث ومناقشتها وتفسيرها ³

 .التوصيات والمقترحات ³

 
 



 نتائج البحث ومناقشتها وتفسيرها

 
 

- 92-  

 الخامسالفصل 

 الفصل الخامس

 نتائج البحث وتفسيرها

 :مقدمة

 ،صلت إليها تجربة البحث، وتحليل تلك النتائجي توتال النتائج عرض الحالي الفصل يتناول      
 ونتائج ،النظري اإلطار ضوءوذلك في  ،لتساؤالت البحث وفروضه وتفسيرها وفقاً ،ومناقشتها
 :ييل كما وذلك ،مقترحة وبحوث لتوصيات اًعرض يتناول كما السابقة، والدراسات ،البحوث

 

 :لتساؤالته وفروضه عرض لنتائج البحث ومناقشتها وتفسيرها وفقاً :أوالً

 :على ينص والذي ،البحث أسئلة من األول السؤال عن باإلجابة المتعلقة النتائج - 1

  "ما اآليات القرآنية الكونية التي يمكن توظيفها في تنمية المفاهيم الجغرافية واالتجاه؟  "

قة ولإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة باإلطالع على األدب التربوي والدراسات الساب
 واستخلصت) 2011(ودراسة بنتين) 2005(ودراسة عبد الغني)2005(،مثل دراسة كشكو

حيث تم  )2(لبعض المفاهيم كما في ملحق رقم اآليات القرآنية الكونية المناسبة  الباحثة 
عرضها على مجموعة من المحكمين من ذوي الخبرة واالختصاص ،لمعرفة آرائهم حول 

في اختيار بعض اآليات القرآنية الكونية ولكن لم يشر أي من القائمة ومن ثم تم التعديل 
  .المحكمين الى حذف أي آية من اآليات القرآنية الكونية وبذلك تم التأكد من صدقها ظاهريا

ولقد تم تصنيف اآليات القرآنية للمفاهيم حسب ترتيب الدروس في منهاج الجغرافيا للصف 
  :يالخامس األساسي وكانت على النحو التال

  :أهم اآليات القرآنية الكونية في مفهوم موقع األرض وشكل األرض*  
ـِري ِيف اْلَبْحـِر بِـَام { − ْيـِل َوالنََّهـاِر َواْلُفْلـِك الَّتِـي َجتْ ـَامَواِت َواْألَْرِض َواْخـتَِالِف اللَّ َفـُع إِنَّ ِيف َخْلِق السَّ  َينْ

َامِء ِمْن  ـيِف النَّاَس َوَما َأْنَزَل اهللاَُّ ِمَن السَّ ـٍة َوَتْرصِ ا َوَبثَّ فِيَها ِمْن ُكلِّ َدابَّ َماٍء َفَأْحَيا بِِه اْألَْرَض َبْعَد َمْوِهتَ
َامِء َواْألَْرضِ  ِر َبْنيَ السَّ َحاِب اْملَُسخَّ َياِح َوالسَّ   ]164: البقرة[ }َآلَياٍت لَِقْوٍم َيْعِقُلوَن  الرِّ

َامِء َفْوَقُهمْ  { − ا ِمْن ُفُروٍج  َأَفَلْم َينُْظُروا إَِىل السَّ نَّاَها َوَما َهلَ َواْألَْرَض َمَدْدَناَها َوَأْلَقْينَا  *َكْيَف َبنَْينَاَها َوَزيَّ
ًة َوِذْكَرى لُِكلِّ َعبٍْد ُمنِيٍب  *فِيَها َرَواِيسَ َوَأْنَبْتنَا فِيَها ِمْن ُكلِّ َزْوٍج َهبِيٍج    ]9- 7: ق[  }َتبِْرصَ

ِق َواملَْ { − ْرشِ   ]28: الشعراء[ }ْغِرِب َوَما َبْينَُهَام إِْن ُكنُْتْم َتْعِقُلونَ َقاَل َربُّ اْملَ
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ا َلَقاِدُروَن { − َغاِرِب إِنَّ  ]40: المعارج[ }َفَال ُأْقِسُم بَِربِّ اْملََشاِرِق َواْملَ

ًة ِألُوِيل اْألَْبَصارِ { يَْل َوالنََّهاَر إِنَّ ِيف َذلَِك لَِعْربَ  ]44: النور[ }ُيَقلُِّب اهللاَُّ اللَّ

ْيِل َوَسخَّ { ُر النََّهاَر َعَىل اللَّ ْيَل َعَىل النََّهاِر َوُيَكوِّ ُر اللَّ قِّ ُيَكوِّ َامَواِت َواْألَْرَض بِاْحلَ ْمَس َخَلَق السَّ َر الشَّ
ارُ  ى َأَال ُهَو الَْعِزيُز اْلَغفَّ    ]5: الزمر[ }َواْلَقَمَر ُكلٌّ َجيِْري ِألََجٍل ُمَسم 

َساِب َأَوَملْ َيَرْوا َأنَّ { − يُع اْحلِ ْكِمِه َوُهَو َرسِ  }ا َنْأِيت اْألَْرَض َننُْقُصَها ِمْن َأْطَرافَِها َواهللاَُّ َحيُْكُم َال ُمَعقَِّب ِحلُ
  ]41: الرعد[

َتُدونَ { − ُكْم َهتْ ًال لََعلَّ ِذي َجَعَل لَُكُم اْألَْرَض َمْهًدا َوَجَعَل لَُكْم فِيَها ُسبُ  ]10: الزخرف[ }الَّ
  

  :يات القرآنية الكونية في مفهوم حركات األرض أهم اآل* 
َامَواِت َواْألَْرَض َكاَنَتا َوَملْ أ َ{ − ِذيَن َكَفُروا َأنَّ السَّ ٍء َحيٍّ  َيَر الَّ ا َوَجَعْلنَا ِمَن اْملَاِء ُكلَّ َيشْ َأَفال  َرْتقًا َفَفَتْقنَاُمهَ

  ]30: األنبياء[  }ُيْؤِمنُونَ 
يُْل َنْس { − ْم اللَّ ْظلُِموَن َوآَيٌة هلَُّ ا َذلَِك َتْقِديُر اْلَعِزيِز * َلُخ ِمنُْه النََّهاَر َفإَِذا ُهم مُّ ْمُس َجتِْري ملُِْستََقرٍّ هلََّ َوالشَّ

ى َعاَد َكاْلُعْرُجوِن اْلَقِديِم * اْلَعلِيمِ  ْرَناُه َمنَاِزَل َحتَّ ا َأن ُتْدِرَك اْلَقمَ * َواْلَقَمَر َقدَّ ِغي َهلَ ْمُس َينبَ َر َال الشَّ
ْيُل َسابُِق النََّهاِر َوُكلٌّ ِيف َفَلٍك َيْسَبُحونَ    ]40- 37: يس[ }َوَال اللَّ

يِْل َوالنََّهاِر َآلَياٍت ِألُوِيل اْألَْلَباِب { − َامَواِت َواْألَْرِض َواْختَِالِف اللَّ ، آل عمران[ } إِنَّ ِيف َخْلِق السَّ
190 [  

يَْل لَِباًسا { −   ] 11- 10 :النبأ[ }ا النََّهاَر َمَعاًشاَوَجَعْلنَ  *َوَجَعْلنَا اللَّ

ا إِنَّ ِيف َذلَِك َآلَياٍت لَِقْوٍم َيْسَمُعونَ { − يَْل لَِتْسُكنُوا فِيِه َوالنََّهاَر ُمبِْرصً ِذي َجَعَل لَُكُم اللَّ  } ُهَو الَّ
  ،]67: يونس[

ْمَس َواْلَقَمَر ُكلٌّ  { − يَْل َوالنََّهاَر َوالشَّ ِذي َخَلَق اللَّ   ]33: األنبياء[ }ِيف َفَلٍك َيْسَبُحونَ  َوُهَو الَّ

يْلِ  { − يَْل ِيف النََّهاِر َوُيولُِج النََّهاَر ِيف اللَّ   ]61: الحج[ }َذلَِك بَِأنَّ اهللاََّ ُيولُِج اللَّ

ُر النََّهاَر َعَىل  { − يَْل َعَىل النََّهاِر َوُيَكوِّ ُر اللَّ قِّ ُيَكوِّ َامَواِت َواْألَْرَض بِاْحلَ يْلِ  َخَلَق السَّ   ]5:الزمر[ }اللَّ

ْيَل النََّهاَر َيطُْلُبُه َحثِيثاً { −    .]54: األعراف[ }ُيْغِيش اللَّ
  



 نتائج البحث ومناقشتها وتفسيرها

 
 

- 94-  

 الخامسالفصل 

  :أهم اآليات القرآنية الكونية في مفهوم أجزاء األرض*  
ا َولِْألَْرضِ  ُثمَّ { − َامِء َوِهَي ُدَخاٌن َفَقاَل َهلَ  } َأَتْينَا َطائِِعنيَ  اْئتَِيا َطْوعاً َأْو َكْرهاً َقاَلَتا اْسَتَوى إَِىل السَّ

 ]11:فصلت[
  

  :أهم اآليات القرآنية الكونية في مفهوم أغلفة األرض* 
ا َعَىل َذَهاٍب بِِه َلَقادُِرونَ { − َامِء َماًء بَِقَدٍر َفأَْسَكنَّاُه ِيف اْألَْرِض َوإِنَّ   ]18: المؤمنون[ } َوَأْنَزْلنَا ِمَن السَّ

َام { − ِذي َأْنَزَل ِمَن السَّ ٍء َفَأْخَرْجنَا ِمنُْه َخِرضاً  ِء َماءً َوُهَو الَّ ُنْخِرُج ِمنُْه َحبّاً  َفَأْخَرْجنَا بِِه َنَباَت ُكلِّ َيشْ
ْخِل ِمْن َطْلِعَها اكِبًا َوِمَن النَّ ْيُتونَ  ُمَرتَ اَن مُ  قِنَْواٌن َدانَِيٌة َوَجنَّاٍت ِمْن َأْعنَاٍب َوالزَّ مَّ ْشتَبِهاً َوَغْريَ َوالرُّ

  ]99:   األنعام[ }ُمَتَشابِهٍ 

ِصيِد { − َامِء َماًء ُمبَاَرًكا َفَأْنَبْتنَا بِِه َجنَّاٍت َوَحبَّ اْحلَ ْلنَا ِمَن السَّ ا َطْلٌع َنِضيٌد * َوَنزَّ ْخَل َباِسَقاٍت َهلَ * َوالنَّ
ُروُج    ]11- 9: ق[ } ِرْزًقا لِْلِعَبادِ َوَأْحَيْينَا بِِه َبْلَدًة َمْيتًا َكَذلَِك اْخلُ

َامَواِت َواْألَْرِض َفاْنُفُذوا َال َتنُْفُذ َيا َمعْ { − َطْعتُْم َأْن َتنُْفُذوا ِمْن َأْقَطاِر السَّ ْنِس إِِن اْستَ نِّ َواْإلِ وَن إِالَّ َرشَ اْجلِ
َباِن * بُِسْلَطاٍن  ُكَام ُتَكذِّ اِن ُيْرَسُل َعَليُْكَام ُشَواٌظ ِمْن َناٍر َوُنَحاٌس َفَال َتنْتَ * َفبَِأيِّ آَالِء َربِّ  }ِرصَ

 ]35 - 33: الرحمن[
ْدِع { −   ]12: الطارق[ }َواْألَْرِض َذاِت الصَّ

  

  :البراكینو الزالزلو االنكساراتو االلتواءاتأهم اآليات القرآنية الكونية في مفهوم * 
 

ا{ − ا  *إَِذا ُزْلِزَلِت اْألَْرُض ِزْلَزاَهلَ   .]2: الزلزلة[ }َوَأْخَرَجِت اْألَْرُض َأْثَقاَهلَ

ا  إَِذا − ِت اْألَْرُض َرج  ا  * ُرجَّ َباُل َبس  ِت اْجلِ ا*َوُبسَّ    ]6: الواقعة[  } َفَكاَنْت َهَباًء ُمنَْبث 
ْت { − لَّْت * َوإَِذا اْألَْرُض ُمدَّ   .  ]4-3: اإلنشاق [ } َوَألَْقْت َما فِيَها َوَختَ

ا{ − ا َدك    ] 21: الفجر[ } َكالَّ إَِذا ُدكَِّت اْألَْرُض َدك 
  

  :اآليات القرآنية الكونية في مفهوم الجبالأهم * 
ًة َواِحَدًة { − َتا َدكَّ َباُل َفُدكَّ   ] 14: الحاقة[ }َوُمحَِلِت اْألَْرُض َواْجلِ

َباَل َأْوَتاًدا * َأَملْ َنْجَعِل اْألَْرَض ِمَهاًدا { −   ] 7- 6:النبأ[ }واْجلِ
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ِذي َمدَّ اْألَْرَض َوَجَعَل فِيَها َرَواِيسَ وَ { − َأْهنَاًرا َوِمْن ُكلِّ الثََّمَراِت َجَعَل فِيَها َزْوَجْنيِ اْثنَْنيِ َوُهَو الَّ
ُرون يَْل النََّهاَر إِنَّ ِيف َذلَِك َآلَياٍت لَِقْوٍم َيَتَفكَّ   ] 3: الرعد[ }ُيْغِيش اللَّ

ُكْم َهتْ { −   ] 15: النحل[ }َتُدونَ َوَأْلَقى ِيف اْألَْرِض َرَواِيسَ َأْن َمتِيَد بُِكْم َوَأْهنَاًرا َوُسُبًال َلَعلَّ

ا َرَواِيسَ َوَجَعَل َبْنيَ اْلبَْحَرْيِن َحا{ − ا َأْهنَاًرا َوَجَعَل َهلَ ِجًزا َأإِلٌَه َأْم َمْن َجَعَل اْألَْرَض َقَراًرا َوَجَعَل ِخَالَهلَ
  ] 61: النمل[ }َمَع اهللاَِّ َبْل َأْكَثُرُهْم َال يعقلون

  ] 27: المرسالت[ } اٍت َوَأْسَقْينَاُكْم َماًء ُفَراًتاَوَجَعْلنَا فِيَها َرَواِيسَ َشاخمَِ { −

بَ { − َامِء َماًء َفَأْخَرْجنَا بِِه َثَمَراٍت ُخمْتَلًِفا َألَْواُهنَا َوِمَن اْجلِ اِل ُجَدٌد بِيٌض َوُمحٌْر َأَملْ َتَر َأنَّ اهللاََّ َأْنَزَل ِمَن السَّ
   ]27: اطرف[ } ُخمَْتلٌِف َأْلَواُهنَا َوَغَرابِيُب ُسودٌ 

َحاِب  { − َسبَُها َجاِمَدًة َوِهَي َمتُرُّ َمرَّ السَّ َباَل َحتْ ٍء  َۚوَتَرى اْجلِ ِذي َأْتَقَن ُكلَّ َيشْ ُه َخبٌِري بَِام  ُۚصنَْع اهللاَِّ الَّ إِنَّ
  :   ]النمل[ }َتْفَعُلوَن 

َباُل َكثِيًبا َمهِ { − َباُل َوَكاَنِت اْجلِ  ]14: المزمل[ }يًال َيْوَم َتْرُجُف اْألَْرُض َواْجلِ

 
  :أهم اآليات القرآنية الكونية في مفهوم السهول* 

َامِء َماًء َفَأْخَرَج بِِه ِمَن الثََّمرَ { − َامَء بِنَاًء َوَأْنَزَل ِمَن السَّ ِذي َجَعَل َلُكُم اْألَْرَض فَِراًشا َوالسَّ اِت ِرْزًقا الَّ
َعُلوا هللاَِِّ َأْنَداًدا َوَأْنتُ    ]22: البقرة[ }ْم َتْعَلُمونَ َلُكْم َفَال َجتْ

َامُء َبنَاَها { − اَها  *َأَأْنتُْم َأَشدُّ َخْلًقا َأِم السَّ  *َوَأْغطََش َلْيَلَها َوَأْخَرَج ُضَحاَها  *َرَفَع َسْمَكَها َفَسوَّ
َباَل َأْرَس  *َأْخَرَج ِمنَْها َماَءَها َوَمْرَعاَها  *َواْألَْرَض َبْعَد َذلَِك َدَحاَها  ا َلُكْم َمتَاعً  *اَها َواْجلِ

  ]33 - 27: النازعات[ }َوِألَْنَعاِمُكْم 

ٍء َمْوُزوٍن { −   ]19: الحجر[ }َواْألَْرَض َمَدْدَناَها َوَأْلَقْينَا فِيَها َرَواِيسَ َوَأْنَبتْنَا فِيَها ِمْن ُكلِّ َيشْ

ِذي َمدَّ اْألَْرَض َوَجَعَل فِيَها َرَواِيسَ َوَأْهنَاًرا وَ { − ِمْن ُكلِّ الثََّمَراِت َجَعَل فِيَها َزْوَجْنيِ اْثنَْنيِ َوُهَو الَّ
ُروَن  يَْل النََّهاَر إِنَّ ِيف َذلَِك َآلَياٍت لَِقْوٍم َيَتَفكَّ   ]3: الرعد[ }ُيْغِيش اللَّ

اُبُه َوَهَذا ِمْلٌح ُأَجاٌج َوِمْن ُكلٍّ { − ا َوَما َيْسَتِوي اْلَبْحَراِن َهَذا َعْذٌب ُفَراٌت َسائٌِغ َرشَ ًام َطِري  َتأُْكُلوَن َحلْ
ُكْم َتْشُكرُ  : فاطر[ }وَن َوَتْسَتْخِرُجوَن ِحْلَيًة َتْلَبُسوَهنَا َوَتَرى اْلُفْلَك فِيِه َمَواِخَر لَِتْبَتُغوا ِمْن َفْضلِِه َولََعلَّ

12[  
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  أهم اآليات القرآنية الكونية في مفهوم األنهار* 
ِذي َمَرَج اْلبَْحَرْيِن هَ { − ُجوًراَوُهَو الَّ  }َذا َعْذٌب ُفَراٌت َوَهَذا ِمْلٌح ُأَجاٌج َوَجَعَل َبْينَُهَام َبْرَزًخا َوِحْجًرا َحمْ

  ]53: الفرقان[
− } ْ نَِّة الَّتِي ُوِعَد اْملُتَُّقوَن فِيَها َأْهنَاٌر ِمْن َماٍء َغْريِ آِسٍن َوَأْهنَاٌر ِمْن َلبٍَن َملْ َيَتَغريَّ اٌر ِمْن َمخٍْر  َطْعُمُه َوَأْهنَ َمَثُل اْجلَ

اِربَِني َوَأْهنَاٌر ِمْن َعَسٍل ُمَصف ى ٍة لِلشَّ   ]15: محمد[} َلذَّ

َر لَُكُم اْألَْهنَار{ −  ]32:إبراھیم[ } َوَسخَّ

  
  :أهم اآليات القرآنية الكونية في مفهوم البحار والمحيطات والبحيرات * 

  ] 50: البقرة[ }َوَأنُتْم َتنظُُرونَ  َرْقنَا آَل فِْرَعْونَ َوإِْذ َفَرْقنَا بُِكُم اْلبَْحَر َفَأنَجْينَاُكْم َوَأغْ { −

َم َعَلْيُكْم َصيُْد اْلَربِّ َما ُدْمُتمْ  ُأِحلَّ لَُكْم َصْيُد اْلبَْحِر َوَطَعاُمُه َمَتاعًا لَُّكمْ { − يَّاَرِة َوُحرِّ ُقوْا  َولِلسَّ ُحُرمًا َواتَّ
وَن  َرشُ ِذَي إَِلْيِه ُحتْ   ] 96: المائدة[ }اهللاَّ الَّ

بًا { − َذ َسبِيَلُه ِيف اْلَبْحِر َرسَ َ َام َفاختَّ   ]  61الكھف[ }َفَلامَّ َبَلَغا َجمَْمَع َبْينِِهَام َنِسيَا ُحوَهتُ

ْن آَياتِِه إِنَّ ِيف َذلَِك َآلَياٍت لُِّكلِّ َص  َأَملْ َتَر َأنَّ اْلُفْلَك َجتِْري ِيف اْلبَْحِر بِنِْعَمِت اهللاَِّ { − َيُكم مِّ  }بَّاٍر َشُكوٍر لُِريِ

  ] 31: لقمان[
ْغَرُقوَن { − ُْم ُجنٌد مُّ  ]24: الدخان[ }َواْتُرْك اْلبَْحَر َرْهوًا إِهنَّ

َواِر اْملُنَشآُت ِيف اْلبَْحِر َكاْألَْعَالمِ { −   ]24: الرحمن[ }َوَلُه اْجلَ

  ]20، 19: لرحمنا[ }َبْينَُهَام َبْرَزٌخ َال َيْبِغَياِن  *َمَرَج اْلَبْحَرْيِن َيْلَتِقَياِن { −

َرْت { −   ]6:التكویر[  }َوإَِذا اْلبَِحاُر ُسجِّ

 :أهم اآليات القرآنية الكونية في مفهوم فوائد البحار والمحيطات والبحيرات* 

َر َلُكُم اْألَْهنَارَ { − ْجِرَي ِيف اْلَبْحِر بَِأْمِرِه َوَسخَّ َر لَُكُم اْلُفْلَك لِتَ   ] 32: سورة إبراهيم، آية[ }َوَسخَّ

ا َوَتْسَتْخِرُجوا ِمنُْه ِحْليًَة َتْلبَُسوَهنَا َوَتَرى الْ َوهُ { − ًام َطِري  َر اْلبَْحَر لَِتأُْكُلوا ِمنُْه َحلْ ِذي َسخَّ ُفْلَك َمَواِخَر َو الَّ
ُكْم َتْشُكُرونَ    ] 14: سورة النحل، آية[ }فِيِه َولَِتْبَتُغوا ِمْن َفْضلِِه َوَلَعلَّ

ْؤلُ { − ُرُج ِمنُْهَام اللُّ   ] 22: سورة الرحمن، آية[ }ُؤ َواْملَْرَجانُ َخيْ
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  ].96: سورة المائدة، آية[ }ُأِحلَّ لَُكْم َصْيُد اْلبَْحِر َوَطَعاُمُه َمَتاًعا لَُكمْ { −

يٍّ َيْغَشاُه َمْوٌج ِمْن َفْوقِِه َمْوٌج ِمْن َفْوقِِه َسَحاٌب ُظُلَامٌت َبْعُضَها َفْوَق { − سورة [ }َأْو َكظُُلَامٍت ِيف َبْحٍر ُجلِّ
  ]40: ، آيةالنور

ُكـْم َتْشـ{ − َر َلُكـُم اْلَبْحـَر لَِتْجـِرَي اْلُفْلـُك فِيـِه بِـَأْمِرِه َولَِتْبَتُغـوا ِمـْن َفْضـلِِه َوَلَعلَّ ِذي َسـخَّ  }ُكُروَن اهللاَُّ الَّ
  ]12: الجاثية[

  

  :أهم اآليات القرآنية الكونية في مفهوم عناصر المناخ* 

  :الحرارة*

  ]1 :لشمسا[ }وضحاها والشمس{ −

اًجا{ − ْمَس ِرسَ   ]16: نوح[ }َوَجَعَل اْلَقَمَر فِيِهنَّ ُنوًرا َوَجَعَل الشَّ

َها ِممَّا ُتنبُِت اْألَْرُض { − ِذي َخَلَق اْألَْزَواَج ُكلَّ مْ * َوِمْن َأنُفِسِهْم َوِممَّا َال َيْعَلُموَن  ُسبَْحاَن الَّ ْيُل  َوآَيٌة هلَُّ   اللَّ
ْظلُِموَن  َنْسَلُخ ِمنُْه النََّهارَ  ا َذلَِك َتْقِديُر الَْعِزيزِ  *َفإَِذا ُهم مُّ ْمُس َجتِْري ملُِْسَتَقرٍّ هلََّ َواْلَقَمَر * اْلَعلِيمِ  َوالشَّ

ى َعادَ  ْرَناُه َمنَاِزَل َحتَّ ا َأن ُتْدِركَ * َكاْلُعْرُجوِن اْلَقِديِم  َقدَّ ِغي َهلَ ْمُس َينبَ يُْل َسا َال الشَّ بُِق اْلَقَمَر َوَال اللَّ
  ]40-35: يس[  }َيْسَبُحونَ  النََّهاِر َوُكلٌّ ِيف َفَلٍك 

َامِل وَ { − ْمَس إَِذا َطَلَعْت َتَزاَوُر َعْن َكْهِفِهْم َذاَت اْلَيِمِني َوإَِذا َغَرَبْت َتْقِرُضُهْم َذاَت الشِّ ُهْم ِيف َوَتَرى الشَّ
ِد اهللاَُّ  ا ُمْرِشًدا َفْجَوٍة ِمنُْه َذلَِك ِمْن آَياِت اهللاَِّ َمْن َهيْ   ]17: الكھف[ } َفُهَو اْملُْهتَِد َوَمْن ُيْضلِْل َفَلْن َجتَِد َلُه َولِي 

ذِ { − َ الَّ ِه َأْن آَتاُه اهللاَُّ اْملُْلَك إِْذ َقاَل إِْبَراِهيُم َريبِّ ِذي َحاجَّ إِْبَراِهيَم ِيف َربِّ ي ُحيْيِي َوُيِميُت َقاَل َأَنا َأَملْ َتَر إَِىل الَّ
ْغِرِب َفبُِهَت الَّ  ُأْحيِي ِق َفْأِت ِهبَا ِمَن اْملَ ْرشِ ْمِس ِمَن اْملَ ِذي َكَفَر َوُأِميُت َقاَل إِْبَراِهيُم َفإِنَّ اهللاََّ َيأِْيت بِالشَّ

 ]258: البقرة[ }َواهللاَُّ َال َهيِْدي اْلَقْوَم الظَّاملَِِني 
  

  :أهم اآليات القرآنية الكونية في مفهوم الضغط الجوي* 
ْح َصْدَرهُ َفمَ { − َعْل َصْدَرُه َضيًِّقا َحَرًجا ْن ُيِردِ اهللاَُّ َأْن َهيِدَيُه َيْرشَ ُه َجيْ َام  لِِإلْسالِم َوَمْن ُيِرْد َأْن ُيِضلَّ َكَأنَّ

َامءِ  ُد ِيف السَّ عَّ  ]125: األنعام[ }َيصَّ
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  :أهم اآليات القرآنية الكونية في مفهوم الرياح*
 تثُري َسحابًا فُسقناه إىل بلـٍد َميـٍت فأحَيينـا بـه األرَض بعـد موِهتـا كـذلكالرياَح ف واهللا الذي أرسَل { −

  ]9: فاطر[ }النشور
ى َوُهوَ { − تِِه َحتَّ ا َبْنيَ َيَدْي َرْمحَ َياَح ُبْرشً ِذي ُيْرِسُل الرِّ َفَأْنَزْلنَـا  إَِذا َأَقلَّْت َسَحاًبا ثَِقاًال ُسْقنَاُه لَِبَلٍد َميِّـٍت  الَّ

  ]57:األعراف[ } بِِه اَملاءَ 
نْ { − َياَح  َأمَّ تِِه َأإَلٌه َمَع اهللاِ َتَعاَىل اهللاُ َهيِْديُكْم ِيف ُظُلَامِت الَربِّ َوالَبْحِر َوَمْن ُيْرِسُل الرِّ ا َبْنيَ َيَدْي َرْمحَ َعامَّ  ُبْرشً

ُكونَ    ]63:النمل[ } ُيْرشِ
  ]2:المرسالت[ }َفالَعاِصَفاِت َعْصًفا* َواُملْرَسَالِت ُعْرًفا { −
ُرُج ِمـنْ { − َعُلُه ُرَكاًما َفَرتَى اْلَوْدَق َخيْ ُل ِمـَن  َأَملْ َتَر َأنَّ اهللاََّ ُيْزِجي َسَحاًبا ُثمَّ ُيَؤلُِّف َبْينَُه ُثمَّ َجيْ ِخَاللِـِه َوُينَـزِّ

ـُفُه َعـْن َمـْن َيَشـاءُ  َامِء ِمْن ِجَباٍل فِيَها ِمْن َبَرٍد َفُيِصيُب بِِه َمـْن َيَشـاُء َوَيْرصِ َيَكـاُد َسـنَا َبْرقِـِه َيـْذَهُب  السَّ
 ]43: النور[ }بِاْألَْبَصاِر 

  

  :ماء السماء أهم اآليات القرآنية الكونية في مفهوم* 

  ] 65: النحل[ }يسمعون السامِء ماًء فأحيا به األرَض بعد َموِهتا إنَّ يف ذلك آليًة لقومٍ  واهللا أنزَل من{ −
ْلنا ِمن{ − ِرْزقـًا  أنَبْتنا به جناٍت وَحبَّ احلصيد والنخَل باسقاٍت هلـاَطْلٌع َنِضـيٌد السامِء ماًء ُمباَركًا ف وَنزَّ

 ]11: ق[ }اخلروج للِعباد وأْحَيْينا به َبلَدًة َمْيتًا كذلك

َامِء َماًء َطُهوًرا{ −  ] 48: الفرقان[ }َوَأْنَزْلنَا ِمَن السَّ

ْت َوَرَبْت َوَأْنَبَتْت ِمْن ُكـلِّ َزْوٍج َهبِـيٍج  اءَ َوَتَرى اْألَْرَض َهاِمَدًة َفإَِذا َأْنَزْلنَا َعَلْيَها املَْ { − بِـَأنَّ  َذلِـَك * اْهَتزَّ
هُ  ُه ُحيْيِي اْملَْوَتى َوَأنَّ قُّ َوَأنَّ ٍء َقِديرٌ  اهللاََّ ُهَو اْحلَ   ]6 :الحج[ }َعَىل ُكلِّ َيشْ

ُبوَن  { − ِذي َتْرشَ ْزِن َأْم َنْحُن اْملُنِْزُلوَن  َأَأْنُتْم َأْنَزْلُتُموهُ * َأَفَرَأْيُتُم اْملَاَء الَّ لو َنَشاُء َجَعْلنَاُه ُأَجاًجا * ِمَن املُْ
  ]70 - 68:الواقعة [  }  َفَلْوَال َتْشُكُرونَ 

  

  :أهم األيات القرآنية الكونية في مفهوم التربة* 
اْ النَّاُْس إِنْ { − َ اْ َخَلْقنَْاكُ  َيْا َأهيُّ ْطَفٍة ُثمَّ ِمن ْ َعَلَقٍة ُثمَّ ِمْن  ْم ِمنْ ُكنُْتْم ِيفْ َرْيٍب ِمَن اْلبَْعِث َفإِنَّ ُتَرْاٍب ُثمَّ ِمْن نُّ

َ َلُكمْ  ُمْضَغةٍ  َقٍة لِنُبَنيِّ َقٍة َوَغْريِ ُخمَلَّ لَّ َ   ]5:الحج[ }خمُّ

  ]11: المؤمنون [ }ُثمَّ َجَعْلنَْاُه ُنْطَفًة ِيفْ َقَرْاٍر َمكِْني  *َوَلَقْد َخَلْقنَْا اِإلْنَسْاَن ِمْن ُسالْلٍَة ِمْن طِْنيٍ { −
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ِفي َخْلٍق جديد{ −   ]5: الرعد[ }وإْن َتعَجْب فَعَجٌب قوُهلم أئذا كنَّا ُتراباً أئنا لَ
  

  :أهم اآليات القرآنية الكونية في مفهوم أنواع النبات الطبيعي* 
َامِء َماًء َفَأْنبَْتنَا بِِه َحَدائَِق { − َجٍة َما َكانَ  َوَأْنَزَل لَُكْم ِمَن السَّ َمَع اهللاَِّ َبْل  َلُكْم َأْن ُتنْبُِتوا َشَجَرَها َأإِلَهٌ  َذاَت َهبْ

  ]60: النمل[)}ُهْم َقْوٌم َيْعِدُلون

َامِء َماءً { − ِذي َأْنَزَل ِمَن السَّ ٍء َفَأْخَرْجنَا ِمنُْه َخِرضاً  َوُهَو الَّ ُنْخِرُج ِمنُْه َحّبًا  َفَأْخَرْجنَا بِِه َنَباَت ُكلِّ َيشْ
اكِبًا َوِمَن  ْخِل ِمْن َطْلِعَهاُمَرتَ ْيُتونَ  النَّ اَن ُمْشَتبِهاً َوَغْريَ  قِنَْواٌن َدانَِيٌة َوَجنَّاٍت ِمْن َأْعنَاٍب َوالزَّ مَّ َوالرُّ

  ]99:األنعام[} ُيْؤِمنُونَ  َثَمِرِه إَِذا َأْثَمَر َوَينِْعِه إِنَّ ِيف َذلُِكْم َآلياٍت لَِقْومٍ  ُمَتَشابٍِه اْنُظُروا إَِىل 

ْنَساُن إَِىل َطَعاِمهِ َفْلَينْظُ { − ا* ِر اْألِ  َوِعنَباً *فِيَها َحبّاً  َفَأْنَبْتنَا*َشَقْقنَا اْألَْرَض َشّقاً  ُثمَّ *َصَبْبنَا اْملَاَء َصّباً  َأنَّ
  ]32- 24:عبس[ }َلُكْم َوِألَْنَعاِمُكمْ  َمَتاعاً *ُغْلباً  َوَحَدائَِق *َوَنْخالً  َوَزْيُتوناً *َوَقْضباً 

  

  :ية الكونية في مفهوم الصور الجوية والفضائيةأهم اآليات القرآن

َامَواِت بَِغْريِ َعَمٍد َتَرْوَهنَا{ − ِذي َرَفَع السَّ  .]2: الرعد[ }اهللاَُّ الَّ

َامَواِت بَِغْريِ َعَمٍد َتَرْوَهنَا{ −   ]10: لقمان [ }َخَلَق السَّ
َامُء َبنَاَها  − اَهاَرَفَع َسْمَكهَ * َأَأْنُتْم َأَشدُّ َخْلقاً َأِم السَّ   ]28- 27: النازعات[  } ا َفَسوَّ
ا ُمْعِرُضونَ  َوَجَعْلنَا{ − ُفوظًا َوُهْم َعْن آَياِهتَ َامَء َسْقفاً َحمْ   ]32:األنبياء[  }السَّ
ًال ِمَن اْملَْسِجدِ { − ى بَِعْبِدِه َليْ ِذي َأْرسَ ِذي َباَرْكنَا َحْولَ  ُسبَْحاَن الَّ َراِم إَِىل املَْْسِجِد اْألَْقَىص الَّ لِنُِرَيُه ِمْن  هُ اْحلَ

ِميُع اْلَبِصريُ  ُه ُهَو السَّ   ]1:اإلسراء[ }آَياتِنَا إِنَّ
ْنِس إِنِ { − نِّ َواْألِ َامَواِت  َيا َمْعَرشَ اْجلِ ُفُذوا ِمْن َأْقَطاِر السَّ َطْعتُْم َأْن َتنْ ُفُذوَن إِالَّ  اْستَ َواْألَْرِض َفاْنُفُذوا ال َتنْ

  ]33:الرحمن[ }بُِسْلَطانٍ 
َامءِ َوَلْو فَ { − وا فِيِه َيْعُرُجوَن  َتْحنَا َعَليِْهْم َبابًا ِمَن السَّ َرْت * َفَظلُّ َام ُسكِّ َأْبَصاُرَنا َبْل َنْحُن َقْوٌم  َلَقاُلوا إِنَّ

   15ـ14:الحجر[ }َمْسُحوُرونَ 
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 :على ينص والذي البحث، أسئلة من الثاني السؤال عن باإلجابة المتعلقة النتائج

 "طالبات الصف الخامس األساسي؟ ىافية الواجب تنميتها لدما المفاهيم الجغر"

 طلبة ىعل المقرر الجغرافيا منهاج ىمحتو بتحليل الباحثة قامت السؤال هذا عن إلجابةل
وذلك الستخراج المفاهيم الجغرافية المتضمنة فيها واآليات القرآنية األساسي  الخامس الصف

المحكمين للتأكد من صحتها،فخرجت الباحثة  المناسبة لها حيث تم عرضها على مجموعة من
  ) 2(بقائمة من المفاهيم الجغرافية واآليات القرآنية الكونية المناسبة لها انظر ملحق 

لى خلو منهاج إثراء منهاج الجغرافية باآليات القرآنية الكونية إوترجع الباحثة السبب في 
ات القرآنية الكونية تماما وقد تم صياغة االساسي من هذة اآليالجغرافيا الطبيعية للصف الخامس 

لى الكتب المتخصصة في هذا المجال إهذة اآليات القرآنية الكونية من القرآن الكريم والرجوع 
ومن خالل التحليل .إضافة الى خبرة الباحثة ،وتم تعديل بعض المفاهيم بناء على آراء المحكمين

  : كانت على النحو اآلتيتم تحديد المفاهيم الجغرافية الواجب تنميتها و
  )11(جدول رقم

  يوضح المفاهيم الجغرافية الواجب تنميتها لدى طلبة الصف الخامس األساسي
  المفاهيم الجغرافية المراد تنميتها  الدرس   الوحدة 

  األولى

  شكل األرض -موقع األرض -    األول
  )حركة األرض حول الشمس-حركة األرض حول نفسها(حركات األرض  -  

  )النواة- الستار- القشرة األرضية(أجزاء األرض  -  انيالث
  أغلفة األرض -

 -الزالزل  –االنكسارات  –االلتواءات (عوامل تشكیل سطح األرض  -  الثالث
  )البراكین

  الثانية

  السهول- الجبال -  األول
  الهضاب -  الثاني
  األنهار -  الثالث
  البحار والمحيطات والبحيرات -  الرابع

  والبحيرات تفوائد البحار والمحيطا -  سالخام
  القارة -  السادس

  األمطار-الرياح- الضغط الجوي-الحرارة -  األول  ةالثالث
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وتدريس المفاهيم الجغرافية بعد  ،اإلثراءمفاهيم الجغرافية قبل وقد قامت الباحثة بتدريس ال
  :كما هو موضح  اإلثراء

  موقع األرض وشكلها وحركاتها :الدرس األول
  :موقع األرض -1

  :قبل اإلثراء
األرض هي إحدى كواكب المجموعة الشمسية التي تدور حول الشمس وهذه الكواكـب  

  .عطارد، الزهرة، األرض، المريخ، المشتري، زحل، أورانوس، نبتون، بلوتو: هي
يقع كوكب األرض بين كوكبي الزهرة والمريخ، وهذا الموقع المناسب في بعـده عـن   

  .با صالحا لحياة االنسان والحيوان والنباتالشمس جعله كوك
  :بعد اإلثراء

  :ويصف اهللا سبحانه وتعالى األرض في قوله

ـِري ِيف اْلَبْحـِر بِـَام { ْيِل َوالنََّهاِر َواْلُفْلِك الَّتِي َجتْ َامَواِت َواْألَْرِض َواْختَِالِف اللَّ  َينَْفـُع إِنَّ ِيف َخْلِق السَّ
ـٍة النَّاَس َوَما َأْنـَزَل اهللاَُّ ـا َوَبـثَّ فِيَهـا ِمـْن ُكـلِّ َدابَّ ـَامِء ِمـْن َمـاٍء َفَأْحَيـا بِـِه اْألَْرَض َبْعـَد َمْوِهتَ  ِمـَن السَّ

َامِء َواْألَْرِض َآلَياٍت لَِقْوٍم َيْعِقُلوَن  ِر َبْنيَ السَّ َحاِب املَُْسخَّ َياِح َوالسَّ يِف الرِّ   ]164: البقرة[ }َوَتْرصِ

َر َلُكُم الشَّ { َر َلُكُم َوَسخَّ يَل ْمَس َواْلَقَمَر َدائَِبْنيِ َوَسخَّ   ]33: إبراھیم[ }َوالنََّهاَر  اللَّ

ا ِمْن ُفُروٍج { نَّاَها َوَما َهلَ َامِء َفْوَقُهْم َكْيَف َبنَْينَاَها َوَزيَّ َواْألَْرَض َمَدْدَناَها َوَأْلَقْينَا  *َأَفَلْم َينُْظُروا إَِىل السَّ
ًة َوِذْكَرى لُِكلِّ َعْبٍد ُمنِيٍب  *ْنَبْتنَا فِيَها ِمْن ُكلِّ َزْوٍج َهبِيٍج فِيَها َرَواِيسَ َوأَ    ]9- 7: ق[  }َتْبِرصَ

َتُدونَ { ُكْم َهتْ ِذي َجَعَل َلُكُم اْألَْرَض َمْهًدا َوَجَعَل َلُكْم فِيَها ُسُبًال َلَعلَّ  ]10: الزخرف[ }الَّ
  

  :شكل األرض -2
  :قبل اإلثراء

قرب ما يكون إلى البيضاوي الذى يميل إلى ضيق المساحة عند القطبين تتخذ األرض شكال أ
  .الشمالي والجنوبي واتساع المساحة في الوسط

  :بعد اإلثراء

  ]30: النازعات[ }َواْألَْرَض َبْعَد َذلَِك َدَحاَها  {
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وما زالت  ،فالدحية هي البيضة ،اآلية دليل ليس بعده دليل على معجزة القرآن العلمية
يحدد شكل  ،فكأن اهللا سبحانه وتعالى ،األقطار العربية ال تعرف البيضة إال باسم الدحيةمعظم 

وقد كان أصدق وصف علمي لشكل األرض ما قيل من أنها كروية منبعجة  ،األرض بالبيضة
َخَلَق { :ولقد صرح اهللا سبحانه بهذا التكوير في آية أخرى حيث يقول تعالى، من الوسط

َامَواِت َواْألَ  ْمَس َواْلَقَمرَ السَّ َر الشَّ يِْل َوَسخَّ ُر النََّهاَر َعَىل اللَّ يَْل َعَىل النََّهاِر َوُيَكوِّ ُر اللَّ قِّ ُيَكوِّ ُكلٌّ َجيِْري  ْرَض بِاْحلَ
ارُ  ى َأَال ُهَو الَْعِزيُز الَْغفَّ   ] 5: سورة الزمر، آية[ } ِألََجٍل ُمَسم 

ِذي َمدَّ اْألَ { :وقوله تعالى ْرَض َوَجَعَل فِيَها َرَواِيسَ َوَأْهنَاًرا َوِمْن ُكلِّ الثََّمَراِت َجَعَل فِيَها َوُهَو الَّ
ُروَن  ْيَل النََّهاَر إِنَّ ِيف َذلَِك َآلَياٍت لَِقْوٍم َيَتَفكَّ   ]3: ، آیةالرعدسورة [َزْوَجْنيِ اْثنَْنيِ ُيْغِيش اللَّ

  .بعجةوهى أيضاً تدل على أن األرض ليست كروية تماماً بل من
  :حركات األرض-3

  :إن كوكب األرض ليس ثابتا بل له حركتان هما
  :حركة األرض حول نفسها -

  :قبل اإلثراء 
ساعة، وينـتج عنهـا تعاقـب الليـل      24تدور األرض حول نفسها دورة كاملة تستمر 

به والنهار، فالجزء المقابل للشمس يكون نهار، أما الجزء اآلخر فيكون فيه الليل، ألن األرض ش
  .كروية

  :بعد اإلثراء
  .واآليات القرآنية صورت تلك الظاهرة الجغرافية الكونية

ْيَل لَِباًسا {   ] 11-10 :، آيةالنبأسورة [ }َوَجَعْلنَا النََّهاَر َمَعاًشا *َوَجَعْلنَا اللَّ

ا إِنَّ ِيف { ْيَل لَِتْسُكنُوا فِيِه َوالنََّهاَر ُمْبِرصً ِذي َجَعَل َلُكُم اللَّ  }  َذلَِك َآلَياٍت لَِقْوٍم َيْسَمُعونَ ُهَو الَّ
  ، ]67: آية ،يونسسورة [

َامِء ِمْن ِرْزٍق َفَأْحَيا بِِه اْألَْرَض َبْعَد َمْوِهتَ  { ْيِل َوالنََّهاِر َوَما َأْنَزَل اهللاَُّ ِمَن السَّ ا َواْختَِالِف اللَّ
َياِح آَياٌت لَِقْوٍم َيْعِقُلونَ  يِف الرِّ   ]5: لجاثية، آيةسورة ا[ } َوَتْرصِ

ْيِل َوالنََّهاِر َآلَياٍت ِألُوِيل اْألَْلَباِب  { َامَواِت َواْألَْرِض َواْختَِالِف اللَّ آل سورة [ } إِنَّ ِيف َخْلِق السَّ
  ] 190: آية ،عمران
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ْمَس َواْلَقَمَر ُكلٌّ ِيف َفَلٍك َيْسَبُحونَ  { ْيَل َوالنََّهاَر َوالشَّ ِذي َخَلَق اللَّ : آية ،األنبياءسورة [ }َوُهَو الَّ

ْيَل النََّهاَر َيْطُلُبُه َحثِيثاً {:  وقال أيضاً ]33   . ]54: ، آيةاألعرافسورة [ }ُيْغِيش اللَّ

ْيَل َوالنََّهارَ  {  َر َلُكُم اللَّ ْمَس َواْلَقَمَر َدائَِبْنيِ َوَسخَّ َر َلُكُم الشَّ   ] 33: سورة إبراهيم، آية[ }َوَسخَّ

ْيَل ِيف النََّهاِر َوُيولُِج النََّهاَر ِيف اللَّْيلِ َذلَِك بَِأنَّ ا {    ]61: ، آيةالحجسورة [ }هللاََّ ُيولُِج اللَّ

ُر النََّهاَر َعَىل اللَّْيلِ  { ْيَل َعَىل النََّهاِر َوُيَكوِّ ُر اللَّ قِّ ُيَكوِّ َامَواِت َواْألَْرَض بِاْحلَ سورة [ }َخَلَق السَّ
  ]5:، آيةالزمر

  ،]25: سورة المرسالت، آية[ }اْألَْرَض كَِفاًتا َأَملْ َنْجَعلِ {
  .سريعة الدورانمنبعجة  أنها أن معنى اآلية هو

  :حركة األرض حول الشمس -
  :قبل اإلثراء

تدور األرض حول الشمس في مدار بيضاوي دورة كاملة مدتها سنة، وينتج عنها الفصول 
  .الصيف،الخريف،الشتاء،الربيع:األربعة وهي

  :بعد اإلثراء
ْمِس َوُضَحاَها {: قوله تعالى -         ]2: ، آيةالشمسسورة [ }َواْلَقَمِر إَِذا َتَالَها *َوالشَّ

ويتلخص معنى اآليات في أن النهار هو الذي يظهر الشمس وأن الليل هو الذي يخفيهـا  
  :فأي دقة في التعبير أكثر إحكاماً من هذه؟ وقال تعالى

مْ { :تعالىاهللا وقال  ْظلُِموَن  َوآَيٌة هلَُّ ُه النََّهاَر َفإَِذا ُهم مُّ ْيُل َنْسَلُخ ِمنْ ْمُس َجتِْري * اللَّ َوالشَّ
ا َذلَِك َتْقِديُر اْلَعِزيِز اْلَعلِيمِ  ى َعاَد َكاْلُعْرُجوِن اْلَقِديِم * ملُِْسَتَقرٍّ هلََّ ْرَناُه َمنَاِزَل َحتَّ َال * َواْلَقَمَر َقدَّ

ا َأن  ْمُس َينَبِغي َهلَ ْيُل َسابُِق النََّهاِر َوُكلٌّ ِيف َفَلٍك َيْسَبُحونَ الشَّ ، يسسورة [ }ُتْدِرَك اْلَقَمَر َوَال اللَّ
  ]40-37: آية

  :أجزاء األرض وأغلفتها: الدرس الثاني
  :أجزاء األرض -

  :قبل اإلثراء

  :تتشكل الكرة األرضية من ثالثة أجزاء هي
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من صخور وأتربة ومحيطـات وبحـار   وتتكون . وهي الغالف الخارجي لألرض: القشرة   -
  .وأنهار وغيرها، يعيش عليها اإلنسان والحيوان والنبات

  .يتكون من صخور صلبة ويقع أسفل القشرة):المانتل(الستار  -

  :النواة وتتكون من  -

وتتكون من معادن منصهرة بفعل الحـرارة  . النواة الخارجية وهي التي يغطيها غطاء النواة  -
  .لحديد والنيكلالعالية، مثل ا

  .النواة الداخلية تقع في باطن األرض وتتكون من معادن شديدة الصالبة مثل الحديد والنيكل  -

  :بعد اإلثراء
ـَامَواِت َواْألَْرَض َكاَنَتـا َوَملْ أَ { :وفي وصف تكوين األرض قال تعالى ِذيَن َكَفـُروا َأنَّ السَّ َرْتقـًا  َيَر الَّ

ا َوَجَعْلنَ  ٍء َحيٍّ َفَفَتْقنَاُمهَ   ]30: األنبياء[  }َأَفال ُيْؤِمنُونَ  ا ِمَن املَْاِء ُكلَّ َيشْ

ا َولِْألَْرِض اْئتَِيا َطْوًعا َأْو َكْرًها َقاَلَتا  {: وقال تعالى َامِء َوِهَي ُدَخاٌن َفَقاَل َهلَ ُثمَّ اْسَتَوى إَِىل السَّ
  ]11: ، آيةفصلتسورة [ }َأَتْينَا َطائِِعنيَ 

  :أغلفة األرض -
  :تتكون األرض من أربعة أغلفة هي

  :قبل اإلثراء
يتمثل بالهواء المحيط بالكرة األرضية والذي يتكون من بخار الماء والغازات : الغالف الجوي -

النيتروجين واألكسجين، وغاز ثاني أكسـيد  : الضرورية لحياة اإلنسان والحيوان والنبات، مثل 
  .الكربون

  :بعد اإلثراء
ُفُذوَن إِالَّ َيا َمْعَرشَ اْجلِ { − َامَواِت َواْألَْرِض َفاْنُفُذوا َال َتنْ ُفُذوا ِمْن َأْقَطاِر السَّ ْنِس إِِن اْسَتطَْعُتْم َأْن َتنْ  نِّ َواْإلِ

 ]33: الرحمن[ }بُِسْلَطاٍن 

  :قبل اإلثراء

يتكون من طبقات الصخور واألتربة، التي تتشكل منها الجبال والهضـاب  : الغالف الصخري -
  .واألوديةوالسهول 
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  :بعد اإلثراء

ْدِع {   ]12: الطارق[ }َواْألَْرِض َذاِت الصَّ

  :قبل اإلثراء

يتكون من جميع المسطحات المائية العذبة والمالحة الموجودة علـى سـطح   : الغالف المائي -
  األرض

  :بعد اإلثراء

َامِء َماًء بَِقَدٍر َفَأْسَكنَّاُه ِيف اْألَْرِض { ا َعَىل َذَهاٍب بِِه َلَقـاِدُروَن َوَأْنَزْلنَا ِمَن السَّ َفَأْنَشـْأَنا َلُكـْم بِـِه  *َوإِنَّ
  ] 19-18:سورة المؤمنون، آية[ }َجنَّاٍت ِمْن َنِخيٍل َوَأْعنَاٍب َلُكْم فِيَها َفَواكُِه َكثَِريٌة َوِمنَْها َتْأُكُلونَ 

  :قبل اإلثراء

  والحيوانية التي تعيش في البر والبحريتكون من جميع الكائنات الحية، النباتية : الغالف الحيوي-

  :بعد اإلثراء

َامِء َماءً { :قال تعالى ِذي َأْنَزَل ِمَن السَّ ُه َخِرضاً  َوُهَو الَّ ٍء َفَأْخَرْجنَا ِمنْ  َفَأْخَرْجنَا بِِه َنَباَت ُكلِّ َيشْ
اكِبًا َوِمَن النَّْخِل ِمْن َطْلِعَها ُه َحّبًا ُمَرتَ ْيُتونَ ِقنَْواٌن دَ  ُنْخِرُج ِمنْ اَن  انَِيٌة َوَجنَّاٍت ِمْن َأْعنَاٍب َوالزَّ مَّ َوالرُّ

  ]99:   األنعام[ }ُمْشَتبِهًا َوَغْريَ ُمَتَشابِهٍ 

  
  :عوامل تشكيل سطح األرض -:الدرس الثالث

  :قبل اإلثراء

  :العوامل الداخلية البطيئة

ـ  : االلتواءات - ؤدي إلـى  تحدث بسب تعرض طبقات الصخور للضغط على جوانبها، ممـا ي
  .وبالتالي تشكل الجبال االلتوائية مثل جبال األلب في أوروبا. انثنائها

تحدث نتيجة النكسار الطبقات الضخرية عندما تتعرض للشد أو الضغط الشديد : االنكسارات  -
مثـل غـور األردن بـين فلسـطين     ) األغوار(مما يؤدي إلى تشككيل المناطق المخفضة 

  .واألردن
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  :السريعة العوامل الداخلية

الزالزل والتي تـؤدي إلـى رفـع    : نشاهد أثرها على سطح األرض وقت وقوعها مثل    
وخفض أجزاء من سطح األرض، وحدوث التشققات واالنهيارات األرضية، وكـذلك البـراكين   

  .التي تشكل الهضاب والجبال البركانية، مثل هضبة الجوالن في سوريا
  :بعد اإلثراء

  : هذه العوامل بقوله تعالى ويصف اهللا سبحانه وتعالى

ا{ ا  *إَِذا ُزْلِزَلِت اْألَْرُض ِزْلَزاَهلَ   .]2: الزلزلة[ }َوَأْخَرَجِت اْألَْرُض َأْثَقاَهلَ

ا  { ِت اْألَْرُض َرج  ا  * إَِذا ُرجَّ َباُل َبس  ِت اْجلِ ا*َوُبسَّ    ]6: الواقعة[  } َفَكاَنْت َهَباًء ُمنَْبث 

لَّْت * ْت َوإَِذا اْألَْرُض ُمدَّ {   .  ]4-3: اإلنشاق [ } َوَألَْقْت َما فِيَها َوَختَ

اًعا َذلَِك َحْرشٌ َعَلْينَا َيِسريٌ { ُق اْألَْرُض َعنُْهْم ِرسَ   ]44: ق[  }َيْوَم َتَشقَّ

َرْت  {   ]5-4: االنفطار [ }َوإَِذا اْلُقُبوُر ُبْعثَِرْت  * َوإَِذا اْلبَِحاُر ُفجِّ

ِت اْألَ { اَكالَّ إَِذا ُدكَّ ا َدك    ] 21: الفجر[ } ْرُض َدك 

  ]9: العاديات[ }َأَفَال َيْعَلُم إَِذا ُبْعثَِر َما ِيف اْلُقُبورِ  {

  :العوامل الخارجية -
  المياه الجارية واألمواج والرياحوهي التي تحدث على سطح األرض،مثل األمطار و   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 نتائج البحث ومناقشتها وتفسيرها

 
 

- 107-  

 الخامسالفصل 

  أشكال سطح األرض: الوحدة الثانية
  :سهول والجبالال: الدرس األول

  :قبل اإلثراء

:   هي مساحات واسعة من األرض شبه مستوية، وتنقسم السهول إلى ثالثة أنـواع : السهول:أوال
  السهول النهرية -السهول الداخلية -السهول الساحلية
  :مميزات السهول

  أنها منبسطة وسهلة الحركة والتنقل عليها وتربتها خصبة وصالحة للزراعة - 
  :بعد اإلثراء

  وتصف اآليات الكريمة السهول بقوله تعالى 
َامِء َماًء َفَأْخَرَج بِِه ِمَن الثََّمرَ { َامَء بِنَاًء َوَأْنَزَل ِمَن السَّ ِذي َجَعَل َلُكُم اْألَْرَض فَِراًشا َوالسَّ اِت ِرْزًقا لَُكْم َفَال الَّ

َعُلوا هللاَِِّ َأْنَداًدا َوَأْنتُْم َتْعَلُمونَ    ]22: البقرة[ }َجتْ

َامُء َبنَاَها { اَها  *َأَأْنتُْم َأَشدُّ َخْلًقا َأِم السَّ َواْألَْرَض َبْعَد  *َوَأْغَطَش َلْيَلَها َوَأْخَرَج ُضَحاَها  *َرَفَع َسْمَكَها َفَسوَّ
َباَل َأْرَساَها  *َأْخَرَج ِمنَْها َماَءَها َوَمْرَعاَها  *َذلَِك َدَحاَها   -  27: النازعات[ }ْنَعاِمُكْم َمَتاًعا َلُكْم َوِألَ  *َواْجلِ

33[  

ٍء َمْوُزوٍن {   ]19: الحجر[ }َواْألَْرَض َمَدْدَناَها َوَأْلَقْينَا فِيَها َرَواِيسَ َوَأْنَبتْنَا فِيَها ِمْن ُكلِّ َيشْ

ِذي َمدَّ اْألَْرَض َوَجَعَل فِيَها َرَواِيسَ َوَأْهنَاًرا َوِمْن ُكلِّ الثََّمَراِت َجعَ { يَْل َوُهَو الَّ َل فِيَها َزْوَجْنيِ اْثنَْنيِ ُيْغِيش اللَّ
ُروَن    ]3: الرعد[ }النََّهاَر إِنَّ ِيف َذلَِك َآلَياٍت لَِقْوٍم َيَتَفكَّ

  

  :الجبال- ثانيا

  :قبل اإلثراء

هي مناطق مرتفعة من األرض،لها جوانب منحدرة ،وقمم صغيرة المساحة، وقاعدة متسعة   
  )أي تشبه شكل الهرم(في األسفل 

جبال الهماليا في قارة آسيا،وجبال األلب في قارة أوروبا، وجبـال  :ومن أشهر جبال العالم  
  األنديز في قارة أمريكا الجنوبية، وجبال أطلس في قارة أفريقيا
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  :بعد اإلثراء

ِذي َمدَّ اْألَْرَض { :وما أكثر ذكر الجبال في كتاب اهللا عز وجل ومنها قوله تعالى     َوُهَو الَّ
ْيـَل النََّهـاَر إِ َوَجعَ  نَّ ِيف َل فِيَها َرَواِيسَ َوَأْهنَاًرا َوِمْن ُكلِّ الثََّمَراِت َجَعَل فِيَها َزْوَجْنيِ اْثنَْنيِ ُيْغِيشـ اللَّ

ُروَن    ]3: الرعد[ }َذلَِك َآلَياٍت لَِقْوٍم َيَتَفكَّ

   ]15: النحل[ } َوَأْهنَاًرا بُِكمْ  َمتِيَد  َأنْ  َرَواِيسَ  اْألَْرضِ  ِيف  َوَأْلَقى {

  :قبل اإلثراء

  :مميزات الجبال

  تنبع منها مياه األودية واألنهار - 1

  معتدلة الحرارة في الصيف وباردة في الشتاء- 2

  تربتها قليلة السمك ألنها تتعرض لألنجراف- 3

  :بعد اإلثراء

  :وتتحدث اآليات الكريمة عن هذه المميزات في قوله تعالى
ا َرَواِيسَ َوَجَعَل َبْنيَ اْلبَْحَرْيِن َحاِجًزا َأإَِلٌه َمَع اهللاَِّ َأْم َمْن َجَعَل اْألَْرَض { ا َأْهنَاًرا َوَجَعَل َهلَ َبْل  َقَراًرا َوَجَعَل ِخَالَهلَ

  ] 61: النمل[ }َأْكَثُرُهْم َال يعقلون

اٍم َسَواًء َوَجَعْلنَا فِيَها َرَواِيسَ َشاِخمَاٍت َوَجَعَل فِيَها َرَواِيسَ ِمْن َفْوقَِها َوبَ { ا ِيف َأْرَبَعِة َأيَّ َر فِيَها َأْقَواَهتَ اَرَك فِيَها َوَقدَّ
ائِلِنيَ    ]10: فصلت[ }لِلسَّ

  ] 27: المرسالت[ } َوَأْسَقْينَاُكْم َماًء ُفَراًتا

فهذه اآليات دليل جغرافي كاف على أهمية الجبال فقد أودع اهللا فيها أسرار الخلق الدالة على 
  .قدرتة

  .البحث أسئلة من الثاني السؤال عن أجابت قد الباحثة نتكو وبذلك
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 :على ينص والذي البحث، أسئلة من الثالث السؤال عن باإلجابة المتعلقة النتائج

تنمية المفاهيم  ىمنهاج الجغرافيا باآليات القرآنية الكونية عل ىما أثر إثراء محتو"
  "؟ةخامس األساسي بغزطالبات الصف ال ىالجغرافية لد

 :يلي كما وذلك ،الفرض صحة من التحقق من بد ال السؤال هذا عن إلجابةل

 التطبيق درجات متوسط بين (α ≤ 0.05) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال"
 .المعرفي التحصيل مقياس ىعل البعدي والتطبيق ،القبلي

 يوضح ) 12( لجدولوا T-test اختبار باستخدام الباحثة قامت الفرض هذا صحة من وللتحقق
 .ذلك

 )12(ل جدو

  المعرفي التحصيل اختبار في داللتها ومستوي " ت " وقيمة المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط

 40= ن البعدي و القبلي التطبيقين في 

  
  الدرجة  المتغير

 البعدي التطبيق القبلي التطبيق
 قيمة

 "ت"

 " قيمة
α" 

 مستوي
 الداللة

 المتوسط
 الحسابي

 النحرافا
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

  دالة 0.003 2.310 1.31 5.81 2.17 5.28 11 تذكر
  دالة 0.001 2.701 1.71 7.12 2.57 6.56  13  فهم

  دالة 0.005 2.252 1.21 5.82 1.86 5.37  6  تحليل
 دالة 0.009 2.350  4.23 18.3 6.6  17.2 30 المعرفي التحصيل اختبار

  2.00) =0.05(وعند مستوى داللة ) 74(الجدولية عند درجة حرية ) ت(يمة ق

  2.66) =0.01(وعند مستوى داللة ) 74(الجدولية عند درجة حرية ) ت(قيمة 

  :ويتضح من الجدول السابق ان

  :بعاد االختبارأحد أبالنسبة للتذكر ك: والأ

قل من أوهو ) 5.28=(عينةن المتوسط الحسابى فى التطبيق القبلى للأيتضح من الجدول 
) 2.310= (وكانت قيمة ت المحسوبة ) 5.81(الذى يساوى  يالمتوسط الحسابى للتطبيق البعد

وهذا يعنى انه توجد فروق ذات داللة احصائية عند  0.003)(وهى دالة احصائية عند مستوى 
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البعدى فى بعد درجات الطالبات بين االختبار القبلى وبين متوسطات ) α ≤ 0.05(مستوى داللة 
  . التذكر الختبار المفاهيم الجغرافية لصالح التطبيق البعدى

  

  :كاحد ابعاد االختبار بالنسبة للفهم :ثانيا

وهو اقل من ) 6.56=(يتضح من الجدول ان المتوسط الحسابى فى التطبيق القبلى للعينة
) 2.701= (حسوبة وكانت قيمة ت الم) 7.12(المتوسط الحسابى للتطبيق البعدى الذى يساوى 

وهذا يعنى انه توجد فروق ذات داللة احصائية عند  0.001)(وهى دالة احصائية عند مستوى 
بين متوسطات درجات الطالبات بين االختبار القبلى والبعدى فى بعد ) α ≤ 0.05(مستوى داللة 

  .الفهم الختبار المفاهيم الجغرافية لصالح التطبيق البعدى

  
  :كاحد ابعاد االختبار حليلبالنسبة للت :ثالثا

وهو اقل من ) 5.37=(يتضح من الجدول ان المتوسط الحسابى فى التطبيق القبلى للعينة
) 2.252= (وكانت قيمة ت المحسوبة ) 5.82(المتوسط الحسابى للتطبيق البعدى الذى يساوى 

ائية عند وهذا يعنى انه توجد فروق ذات داللة احص 0.005)(وهى دالة احصائية عند مستوى 
بين متوسطات درجات الطالبات بين االختبار القبلى والبعدى فى بعد ) α ≤ 0.05(مستوى داللة 

  .التحليل الختبار المفاهيم الجغرافية لصالح التطبيق البعدى
  

  :ختباربالنسبة للدرجة الكلية لال :رابعا

وهو اقل من  )17.2=(يتضح من الجدول ان المتوسط الحسابى فى التطبيق القبلى للعينة
) 2.350= (وكانت قيمة ت المحسوبة ) 18.3(المتوسط الحسابى للتطبيق البعدى الذى يساوى 

وهذا يعنى انه توجد فروق ذات داللة احصائية عند  0.009)(وهى دالة احصائية عند مستوى 
عد بين متوسطات درجات الطالبات بين االختبار القبلى والبعدى فى ب) α ≤ 0.05(مستوى داللة 

 .التحليل الختبار المفاهيم الجغرافية لصالح التطبيق البعدى

  :اآلتي ىإل يرجع قد ذلك في السبب أن الباحثة وتعتقد

 المفاهيم بين العالقة تستبصر الطالبات جعلت الكونية، القرآنية باآليات التدريس طريقة حداثة •
 .ىمعن ذات الجغرافية المفاهيم فأصبحت ،القرآنية اآليات تفسير خالل من

 .وحفظها المعلومة تثبيت ىعل الطالبات ساعدت القرآنية باآليات  المفاهيم ارتباط •
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 وسهلة، ممتعة طريقة تعد الجغرافية، المفاهيم تدعيم في القرآنية اآليات استخدام طريقة نإ •
 .الطالبات تحصيل زيادة ىإل ىأد ما وهذا فهمها، الطالبات ىعل السهل من جعلت

الذي قامت به الباحثة لمنهاج الجغرافيا مجموعة من المؤثرات البصرية  اإلثراءتضمن  •
والحركة والصور، األمر الذي أسهم بدور فعال في إثراء الموقف التعليمي، والذي يترتب 

 .عليه جذب انتباه الطالبات وزيادة دافعيتهم نحو التعلم

 الطالبات ىعل جديدة طريقة الجغرافية المفاهيم عرض في القرآنية اآليات استخدام طريقة نإ •
 .بها واالهتمام التعليمية المادة ىعل االطالع ىإل الطالبات تشوق ىإل أدت

 فيها قيل والتي ،الصلة ذات األدبيات في ذكرت التي البحوث نتائج تدعم الدراسة هذه نتائج •
 .مثالال سبيل ىعل الطلبة تحصيل زيادة في عديدة مزايا وتقدم تثري  القرآنية اآليات أن

 العلمي اإلعجاز ضوء في العلوم في التأملي التفكير تنمية إلي أدت التي (2005 ) كشكو دراسة 
 المفاهيم في التحصيل زيادة (2005)الغني عبد دراسة أظهرت كما التجريبية، المجموعة لصالح
  .القرآنية اآليات باستخدام الجوي والغالف األرض بوحدة المتضمنة العلمية

  

 :على ينص والذي البحث، أسئلة من الرابع السؤال عن باإلجابة لمتعلقةا النتائج

تنمية االتجاه نحوها  ىعل ،منهاج الجغرافيا باآليات القرآنية الكونية ىما أثر إثراء محتو "
 ." طالبات الصف الخامس األساسي بغزة ىلد

 :يلي كما وذلك ،الفرض صحة من التحقق من بد ال السؤال هذا عن لإلجابة

 التطبيق درجات متوسط بين (α ≤ 0.05) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال"
 .االتجاه مقياس ىعل البعدي والتطبيق ،القبلي

) 13(والجدول  T-test اختبار باستخدام الباحثة قامت الفرض هذا صحة من وللتحقق
 .ذلكيوضح 
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   )13(جدول  
 مقياس أبعاد من بعد لكل داللتها ومستوي " ت " وقيم يةالمعيار واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 .40= والبعدي ن  القبلي التطبيقين في  االتجاه
 العـــبارة الرقم

 المتوسط التطبيق
 الحسابى

المتوسط 
 النسبي

  االنحراف
  تقيمة  المعياري

مستوى 
 الداللة

 :الجغرافية بالمفاهيم االستمتاع نحو الطالبات اتجاه : أوال  

عر بالسعادة عندما أتعلم شـيئا يخـص المفـاهيم    أش  1
  الجغرافية

 0.390 0.46 93.26 2.80 ىقبلال
  

0.349 
 0.41 94.01 2.82 ىبعدال  

 تقيمهـا  التي الجغرافية بالمسابقات المشاركة أحب ال  2
  المدرسة

 0.82 56.55 1.70 ىقبلال
0.832 0.204 

 0.78 60.30 1.81 ىبعدال
 بمـادة  متعلـق  نشـاط  أي عمل عند  ةدأشعر بالسعا  3

  الجغرافيا
 0.76 50.56 1.52 ىقبلال

4.743 *0.000 
 0.82 70.41 2.11 ىبعدال

 المختصة التلفاز يعرضها التي البرامج وبشغف أتابع  4
  الجغرافية بالمفاهيم

 0.170 0.961 0.64 78.28 2.35 ىقبلال
 0.66 80.90 2.43 ىبعدال

 الخاصـة  األسئلة عن اإلجابة عندرتياح بعدم اال أشعر  5
  الجغرافية بالمفاهيم

 0.85 60.67 1.82 ىقبلال
2.977 *0.002 

 0.79 73.41 2.20 ىبعدال
 0.029* 1.925 0.64 85.77 2.57 ىقبلال  الدراسيةرات المقر من الجغرافية مادة بأن أعتز  6

 0.56 90.64 2.72 ىبعدال
 0.005* 2.647 0.84 58.43 1.75 ىقبلال  الجغرافية بالمفاهيم ملماً أكون أن فيشديدة  رغبة لدى  7

 0.86 70.41 2.11 ىبعدال

 :الجغرافية المفاهيم طبيعة نحو الطالبات اتجاه: ثانياً  

 0.000* 5.561 0.67 74.53 2.24 ىقبلال  الجغرافية المفاهيم حفظ على السهل من أجد  1
 0.55 88.01 2.64 ىبعدال

 المقـررات  دراسة في الجغرافية المفاهيم من أستفيد  2
  األخرى

 0.75 81.27 2.44 ىقبلال
0.726 0.235 

 0.64 83.52 2.51 ىبعدال
 التـي  الفـروع  أكثر من الجغرافية المفاهيم أن أشعر  3

  العملية حياتي في منها أستفيد أن يمكن
 0.004* 2.741 0.77 77.53 2.33 ىقبلال
 0.64 85.39 2.56 ىبعدال

 0.000* 5.912 0.76 53.56 1.61 ىقبلال  غير مرنة الجغرافية المفاهيم بعض أن أشعر  4
 0.77 77.90 2.34 ىبعدال

 0.004* 2.695 0.78 79.78 2.39 ىقبلال  للتفكير مثيرة  الجغرافية المفاهيم طبيعة أن أشعر  5
 0.65 87.64 2.63 ىبعدال

 المـواد  فـروع  مـن  أسهل الجغرافية مادة أن أعتقد  6
  األخرى االجتماعية

 0.001* 3.139 0.62 76.03 2.28 ىقبلال
 0.59 84.27 2.53 ىبعدال

  0.05الفرق بين المتوسطين دال إحصائياً عند مستوى * 
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 العـــبارة الرقم

 المتوسط التطبيق
 الحسابى

المتوسط 
 النسبي

  االنحراف
 تقيمة  المعياري

مستوى 
لةالدال  

 : المفاهيم تدريس طريقة و الجغرافيا معلم نحو الطالبات اتجاه: ثالثاً  

 المفـاهيم  تـدريس  فـي  المتبع األسلوب يجعلني  1
  الحصة طوال له مشدوداً الجغرافية

 0.57 82.40 2.47 ىقبلال
1.552 0.062 

 0.65 86.52 2.60 ىبعدال
ـ  اآليـات  استخدام أثناء بالسعادة أشعر  2  ةالقرآني

  المفاهيم بعض في الكونية
 0.62 88.76 2.66 ىقبلال

1.254 0.107 
 0.54 92.51 2.78 ىبعدال

 في القرآنية باآليات التعلم طريقة تطبيق فيأسعى   3
  المواد باقي في الجغرافيا

 0.66 83.52 2.51 ىقبلال
0.638 0.263 

 0.62 85.39 2.56 ىبعدال
 الجغرافيـا  فـي   آنيةالقر باآليات التعلم أن أرى  4

  طالب لكل ضروري
 0.66 85.02 2.55 ىقبلال

0.410 0.341 
 0.64 86.14 2.58 ىبعدال

 التعلم طريقة عن التقليدية الطريقة استخدام أفضل  5
  الجغرافية تعلم المفاهيم في القرآنية باآليات

 0.80 60.30 1.81 ىقبلال
3.862 *0.000 

 0.83 77.15 2.31 ىبعدال
 المفـاهيم  أهميـة  عـن  الجغرافيـا  معلـم  حديث  6

  لتعلمها يدفعني الجغرافية
 0.74 81.65 2.45 ىقبلال

2.021 *0.023 
 0.61 87.27 2.62 ىبعدال

 إلـى  أميل يجعلني مادته من الجغرافيا معلم تمكن  7
  دراستها

 0.78 80.52 2.42 ىقبلال
3.335 *0.001 

 0.60 90.64 2.72 ىبعدال

 :الجغرافية المفاهيم تعلم نحو الطالبات اتجاه: رابعا  

 بمـادة  يتعلـق  موضـوع  كل عن االبتعاد أتوقع  1
  العام هذا من انتهائي بعد الجغرافيا

 0.72 55.43 1.66 ىقبلال
7.460 *0.000 

 0.71 85.02 2.55 ىبعدال
 بدون الجغرافية المفاهيم تعلم الممكن من أنه أرى  2

  الجغرافيا مادة
 0.77 60.30 1.81 ىلقبال

2.389 *0.010 
 0.81 71.54 2.15 ىبعدال

 باقي عن بالمدرسة الجغرافية مادة حصص أفضل  3
  االجتماعية المواد حصص

 0.67 75.66 2.27 ىقبلال
0.123 0.451 

 0.74 76.03 2.28 ىبعدال
 شيئاً تضيف ال الجغرافية المفاهيم دراسة أن أرى  4

  لمعلوماتي
 0.82 55.81 1.67 ىقبلال

6.877 *0.000 
 0.74 83.52 2.51 ىبعدال

  0.05الفرق بين المتوسطين دال إحصائياً عند مستوى * 

  2.00) =0.05(وعند مستوى داللة ) 74(الجدولية عند درجة حرية ) ت(قيمة * 

2.66) =0.01(وعند مستوى داللة ) 74(الجدولية عند درجة حرية ) ت(قيمة * 
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  :الجدول السابق تعقيب على
  :اتجاه الطالبات نحو االستمتاع بالمفاهيم الجغرافية: والأ

لى متوسط بينما كان أع)1.52(يساوينالحظ أن ادنى متوسط حسابي في التطبيق القبلي 
وبالتالي تتراوح المتوسطات الحسابية بين هذين ) 2.80( يساوي حسابي في التطبيق القبلي

بينما كان ) 2.11(طبيق البعدي يساويالمتوسطين كما نالحظ أن ادنى متوسط حسابي في الت
وبالتالي تتراوح المتوسطات الحسابية ) 2.82(أعلى متوسط حسابي في التطبيق البعدي يساوي

في  )α 0.01=(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  هذين المتوسطين إذابين 
بعد االتجاه نحو االستمتاع بالمفاهيم الجغرافية بين متوسط استجابات الطالبات في التطبيق القبلي 

  يق البعدي لصالح التطبيق البعدي ومتوسط استجابتهن في التطب
  :المفاهيم الجغرافية اتجاه الطالبات نحو طبيعة: ثانيا

بينما كان أعلى ) 1.61(نالحظ أن ادنى متوسط حسابي في التطبيق القبلي يساوي
وبالتالي تتراوح المتوسطات الحسابية بين ) 2.44(متوسط حسابي في التطبيق القبلي يساوي 

بينما ) 2.34(هذين المتوسطين كما نالحظ أن ادنى متوسط حسابي في التطبيق البعدي يساوي
وبالتالي تتراوح المتوسطات ) 2.64(ان أعلى متوسط حسابي في التطبيق البعدي يساويك

 0.01=(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  الحسابية بين هذين المتوسطين إذا
α(  في بعد االتجاه نحو طبيعة المفاهيم الجغرافية بين متوسط استجابات الطالبات في التطبيق

  سط استجابتهن في التطبيق البعدي لصالح التطبيق البعديالقبلي ومتو
  :المفاهيم الجغرافية المعلم وطريقة تدريساتجاه الطالبات نحو : ثالثا

بينما كان أعلى ) 1.81(نالحظ أن ادنى متوسط حسابي في التطبيق القبلي يساوي
ت الحسابية بين وبالتالي تتراوح المتوسطا) 2.66(متوسط حسابي في التطبيق القبلي يساوي 

بينما ) 2.31(هذين المتوسطين كما نالحظ أن ادنى متوسط حسابي في التطبيق البعدي يساوي
وبالتالي تتراوح المتوسطات ) 2.78(كان أعلى متوسط حسابي في التطبيق البعدي يساوي

 0.390=(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  الحسابية بين هذين المتوسطين إذا
α(  في بعد االتجاه نحو المعلم وطريقة تدريس المفاهيم الجغرافية بين متوسط استجابات الطالبات

  .في التطبيق القبلي ومتوسط استجابتهن في التطبيق البعدي لصالح التطبيق البعدي
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  :اتجاه الطالبات نحو تعلم المفاهيم الجغرافية: رابعا

بينما كان أعلى ) 1.66(لقبلي يساوينالحظ أن ادنى متوسط حسابي في التطبيق ا
وبالتالي تتراوح المتوسطات الحسابية بين ) 2.27(متوسط حسابي في التطبيق القبلي يساوي 

بينما ) 2.15(هذين المتوسطين كما نالحظ أن ادنى متوسط حسابي في التطبيق البعدي يساوي
تتراوح المتوسطات وبالتالي ) 2.55(كان أعلى متوسط حسابي في التطبيق البعدي يساوي

 0.01=(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  الحسابية بين هذين المتوسطين إذا
α(  في بعد االتجاه نحو تعلم المفاهيم الجغرافية بين متوسط استجابات الطالبات في التطبيق

  .القبلي ومتوسط استجابتهن في التطبيق البعدي لصالح التطبيق البعدي

  :الفرض البديل أي أنه  قبولوالفرض الصفري تم رفض لى ماسبق وبناء ع

في االتجاه نحو  )α 0.001=(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
المفاهيم الجغرافية بين متوسط استجابات الطالبات في التطبيق القبلي ومتوسط استجابتهن في 

  .التطبيق البعدي لصالح التطبيق البعدي 
  :نتائج الفرضية السابقةتفسير 

   .خروج التدريس عن الجو اإلعتيادي والتقليدي مما أعطى للحصص جوها الخاص الممتع -1
المفاهيم الجغرافية فيها دالالت تجعل الطالبات في هذه المرحلة ينجذبن لها ومما يجذب -2

  .الحقةانتباههن وجود مدخل سلس يعمل على ربط متسلسل للمفاهيم الجغرافية السابقة بال
)14(جدول   

 مقياس أبعاد من بعد لكل داللتها ومستوي " ت " وقيم المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات
 .40= ن  والبعدي القبلي التطبيقين في  االتجاه

 المحاور
 قيمة البعدي التطبيق القبلي التطبيق

 "ت"

 " قيمة
α" 

 مستوي
 2ع 2م 2ع 1م الداللة

 دالة 0.000 3.70  0.39 2.83 0.39 2.05  الجغرافية بالمفاهيم الستمتاعا :األول المحور

 دالة 0.000 6.80 0.33 2.38 0.28 2.29  .طبيعة المفاهيم الجغرافية :الثاني المحور

 0.390 0.28 0.32 2.51 0.27 2.51 .تدريس المفاهيم الجغرافية: الثالث المحور
 دالة غير

 إحصائيا

 دالة 0.014 2.19 0.40 1.86 0.37 1.77 .مفاهيم الجغرافيةتعلم ال: عالراب المحور

 دالة 0.004 3.24 1.44 9.58 1.31 8.62 الكلي االتجاه مقياس

  2.00) =0.05(وعند مستوى داللة ) 74(الجدولية عند درجة حرية ) ت(قيمة * 

  2.66) =0.01(وعند مستوى داللة ) 74(الجدولية عند درجة حرية ) ت(قيمة * 
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  :ما يلي السابق الجدول من يتضح

  :اإلستمتاع بالمفاهيم الجغرافية: بالنسبة للمحور األول

توسط الحسابي في والم )2.05(أن المتوسط الحسابي في التطبيق القبلي للعينة يساوي -1
وهذا يعني ) 3.70(وكانت قيمة ت المحسوبة تساوي) 2.83(التطبيق البعدي للعينة يساوي 

في بعد اإلتجاه نحو )  α = 0.01(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أنه
اإلستمتاع بالمفاهيم الجغرافية بين متوسط استجابات طالبات المجموعة التجريبية في 

 يق القبلي ومتوسط استجابتهن في التطبيق البعدي لصالح التطبيق البعديالتطب

 :طبيعة المفاهيم الجغرافية: بالنسبة للمحور الثاني

والمتوسط الحسابي في )2.29(أن المتوسط الحسابي في التطبيق القبلي للعينة يساوي -2
وهذا يعني ) 6.80(وكانت قيمة ت المحسوبة تساوي) 2.38(التطبيق البعدي للعينة يساوي 

في بعد اإلتجاه نحو ) α = 0.01(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أنه
طبيعة المفاهيم الجغرافية بين متوسط استجابات طالبات المجموعة التجريبية في التطبيق 

 يالقبلي ومتوسط استجابتهن في التطبيق البعدي لصالح التطبيق البعد

  :تدريس المفاهيم الجغرافية :بالنسبة للمحور الثالث

والمتوسط الحسابي في )2.51(ن المتوسط الحسابي في التطبيق القبلي للعينة يساويأ -3
وهذا يعني ) 0.28(وكانت قيمة ت المحسوبة تساوي) 2.51(التطبيق البعدي للعينة يساوي 

 في بعد اإلتجاه نحو) α =0.01(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أنه
طريقة تدريس المفاهيم الجغرافية بين متوسط استجابات طالبات المجموعة التجريبية في 

 التطبيق القبلي ومتوسط استجابتهن في التطبيق البعدي لصالح التطبيق البعدي

  :تعلم المفاهيم الجغرافية :بالنسبة للمحور الرابع

المتوسط الحسابي في و1.77) (أن المتوسط الحسابي في التطبيق القبلي للعينة يساوي -4
وهذا يعني ) 2.19(وكانت قيمة ت المحسوبة تساوي) 1.86(التطبيق البعدي للعينة يساوي 

في بعد اإلتجاه نحو تعلم ) α =0.01(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أنه
قبلي المفاهيم الجغرافية بين متوسط استجابات طالبات المجموعة التجريبية في التطبيق ال

 .ومتوسط استجابتهن في التطبيق البعدي لصالح التطبيق البعدي
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  :بالنسبة للدرجة الكلية لمقياس االتجاه

والمتوسط الحسابي في   8.62)(أن المتوسط الحسابي في التطبيق القبلي للعينة يساوي -5
وهذا ) 3.24(وكانت قيمة ت المحسوبة تساوي  9.58  )(التطبيق البعدي للعينة يساوي 

في الدرجة الكلية ) α=0.01(إحصائية عند مستوى داللةتوجد فروق ذات داللة  يعني أنه
بين متوسط استجابات طالبات المجموعة التجريبية  لمقياس االتجاه نحو المفاهيم الجغرافية 

ونالحظ ، في التطبيق القبلي ومتوسط استجابتهن في التطبيق البعدي لصالح التطبيق البعدي
 على يدل وهذا االتجاه، مقياس في الجدولية "ت" قيمة من أكبر المحسوبة "ت" قيمة أنايضا 
 البعدي، التطبيق لصالح والبعدي القبلي االتجاه مقياس في إحصائية داللة ذات فروق وجود
 االتجاه مقياس أداء مستوى في تحسناً ظهر حيث البعدي التطبيق لصالح الفروق كانت ولقد
 إلثراء واضحاً، إيجابياً أثراً هناك أن أي البعدي، التطبيق في جريبيةالت المجموعة أفراد لدى

 منهاج إثراء خالل من االتجاه مقياس مستوى رفع على القرآنية باآليات الجغرافيا منهاج
 الثاني الفرض تحقق يعني وهذا التجريبية، المجموعة أفراد لدى القرآنية باآليات الجغرافيا

 الثاني الفرض تحقق وعدم ،ألربعةا األبعاد وإجمالي والرابع، لثاني،وا األول، البعد حالة في
 .الثالث البعد في

 والخاص الثالث، المحور في الداللة  نسبة تحقق عدم في السبب أن الباحثة وتعزو  
 باآليات التدريس بكيفية السابقة المعرفة عدم إلى الجغرافية المفاهيم تدريس نحو باالتجاه

 .القرآنية باآليات التدريس أهمية إدراك على قادرات غير الطالبات لجع القرآنية، ما

 تحقق يرجع قد الجغرافية، بالمفاهيم باالستمتاع والخاص األول، للمحور بالنسبة أما
 نفسية في الراحة، والمتعة من جانب تترك التي النشط التعلم طريقة استخدام إلىالداللة  مستوى

 .الجغرافية بالمفاهيم االستمتاع نحو االيجابي االنطباع، واالتجاه من نوع وفر الطالبة، والذي

 مستوى تحقق يرجع الجغرافية، قد المفاهيم بطبيعة والخاص الثاني للمحور بالنسبة أما
مساعدة المتعلم كيفية التعلم حيث ال يقتصر دور الطالب على التلقي من المعلم فقط  إلى لداللةا

شراف المعلم في بناء العالقة بين مفهوم إه بالفصل وهذا يكون تحت بل له دور ايجابي مع أقران
دائه أمعين ومفاهيم اخرى خاصة بكل درس مما يؤدي الى زيادة الثقة للمتعلم وتحسين 

 .باستمرار

 اآليات استخدام خالل من الجغرافية المفاهيم بتعلم والخاص الرابع، للمحور بالنسبة أما
 من مجموعة علىالدروس االثرائية  احتواء إلى اللة الد توىمس تحقق يرجع قد القرآنية،
 المؤثرات إلى باإلضافة هذا والمهارات، األهداف تحقق التي واألنشطة التعليمية، األهداف
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 المفاهيم تعلم نحو اإليجابي االنطباع من نوعاً وفر كله هذا والصور، والحركية، البصرية،
  .الجغرافية

  :الفرض البديل أي أنه قبوللفرض الصفري واتم رفض  بناء على ماسبق

في االتجاه نحو المفاهيم ) α =0.01(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
الجغرافية بين متوسط استجابات طالبات المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي ومتوسط 

   استجابتهن في التطبيق البعدي لصالح التطبيق البعدي

 قيل والتي الصلة، ذات األدبيات في ذكرت التي البحوث نتائج تدعم الدراسة هذه نتائج
تعمل على زيادة الدافعية لدى الطلبة، وزيادة إرادتهم في  القرآنية اآليات استخدام أن فيها

 مادة نحو الدافعية زيادة أظهرت )2005عبد الغني، (المثال، دراسة  سبيل المشاركة على
  .الجغرافية المفاهيم تدريس في القرآنية اآليات تخدامالس نتيجة ،الجغرافية 

من خالل جميع النتائج السابقة التي دلت على تفوق الطالبات في التطبيق البعدي والتي 
بينت أن األساليب التقليدية المتبعة تهتم فقط بتحديد المفاهيم دون ربط وإدراك العالقة بينهما ومن 

ات القرآنية الكونية على التدريس التقليدي حيث أنها تقدم خالل ذلك نجد تفوق التدريس باآلي
وبصورة تسهم في عملية استيعابها وتحصيلها وإدخالها في  اكثر تأثيرأالمفاهيم للطالبات بصورة 

البنية المعرفية ودمجها مع ماتحتوية من مفاهيم ومعلومات سبق تعلمها وتزيد قدرة الطالبة على 
  .تحصيل المفاهيم الجغرافية
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  المقترحاتو التوصيات
 التوصيات: أوالً

تقدم  ،ومنهجها ،وفي حدود الدراسة ،ليه الدراسة الحالية من نتائجإتوصلت  في ضوء ما
لى التطبيق العملي في ميدان تدريس مادة إالتي قد تساهم في الوصول  ،الباحثة بعض التوصيات

 :التوصيات لهذهفيما يلي عرض ، والجغرافيا

 ،كأحد أساليب التعلم الفعالة ،استخدام اآليات القرآنية الكونية في تدريس الجغرافيا رورةض - 1
 .التي تسهم في تحقيق أهداف تدريس الجغرافيا

في تدريس الوحدة تحضير الدروس ستفادة من محتوى للمعلمين لال تدريبيةعقد دورات  - 2
  .ستخدام اآليات القرآنية الكونيةاوالثانية ب ،األولى

 ،التي تناولت الجغرافيا ،والدراسات ،بحاثتبصير معلمي الجغرافيا بنتائج األضرورة  - 3
لدى طالبات الصف  ،يفها في تنمية المفاهيمظوتو ،ستفادة منهاالل ،ةءواالستراتيجيات البنا

  .الخامس

تنمية ل ؛ثراء المنهاج باآليات القرآنية الكونيةإو ،عادة النظر في مناهج الجغرافيا الحاليةإ - 4
 مما يدعم السير بخطى واسعة في مفهوم أسلمة المناهج ،المفاهيم

عداد إوتدريب المعلمين على  ،ثرائية أثناء تدريس مادة الجغرافيانشطة اإلاألزيادة االهتمام ب - 5
لى منهج إحصيلي توذلك حتى يتم تعديل النظرة لمنهاج الجغرافيا من منهج  ؛ثرائيةإلا المواد

 .مستمرإثرائي في تطور 

  
 المقترحات : ثانياً

باآليات  ،مفاهيم الجغرافياتدريس ضرورة إجراء المزيد من الدراسات إليضاح طرق  - 1
 .ستفادة منهاوتطبيقاتها التربوية لال ،القرآنية الكونية

 .للتحقق من مدى فاعلية النتائجخرى أمراحل تعليمية وصفوف تطبيق نفس الدراسة على  - 2

ة في تدريس رالمختا ،ثرائيةوتوظيف المواد اإل ،عدادتعدادات المعلمين إلقدرات واستنمية  - 3
 .لذلك اًعن طريق دراسات تقترح برنامج ،الجغرافيا
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 قائمة المراجع

  والمصادر المراجعقائمة 

 الحديث الشريف :المصدر الثاني  .القرآن الكريم :المصدر األول - 1

 مجلة ،عربيةال المناهج بناء في والتعميمات المفاهيم: )1989(يعقوب حلو، بوأ - 2
  .شمس عين جامعة التربية، كلية،  5عدد تدريسها وطرق المناهج في دراسات

دار : القاهرة. مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية): 2010(أبو عالم، رجاء - 3
 .النشر للجامعات

 السادس الصف لطلبة العلوم منهاج محتوى تضمن مدى: )2006( سهى معيلق، بوأ - 4
غير (ماجستير رسالة ،لها الطلبة اكتساب ومدى الوقائية بيةالتر مفاهيم لبعض

 . غزةاإلسالمية،  الجامعة ،)منشورة

 كتابات عن نآللقر العلمي عجازاإل من نماذج ):1975( الكرداني السالم عبد أحمد - 5
  .الشعب مطبوعات: ، القاهرة1ط .الغمراوي الدكتور

 التنظيمات. البنية المفهوم .هجالمنا أساسيات ):2001( ماجد ومطر، محمود ستاذ،األ - 6
  . فلسطين: غزة ،1ط .المتابعة سساأل

 العلمية للمفاهيم البديلة التصورات تعديل في التعليم دورة أثر: )2008( رائد األسمر، - 7
 الجامعة ،ماجستير رسالة ،نحوها العلمية واتجاهاتهم السادس الصف طلبة لدى

  . اإلسالمية، غزة

 .،غزة3ط. مقدمة في تصميم البحث التربوي): 2003(حموداألغا، إحسان واألستاذ، م - 8

 الدراسات تدريس أساليب: )1999( الجواد عبد عودة ،أبوسنية حسنين أحمد ،أللقاني - 9
  .عللنشر والتوزي الثقافةدار : ،عمان1ط .االجتماعية

تنمية المفاهيم والمهارات العلمية ألطفال ما قبل ): 2004(بطرس، حافظ بطرس -10
 .دار المسيرة للنشر والتوزيع :عمان ،1ط .المدرسة

 العامة الرئاسة .ناهجمال وغناء التربوي القائد ):1989( ددونال ،وشطي أحمد بلقيس، -11
  .عمان الغوث، لوكالة
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 التعليم بمرحلة االجتماعية المواد لكتب تقويمية دراسة ):1998( الرحمن عبد جامل، -12
. التدريس وطرق للمناهج المصرية عيةالجم. العاشر العلمي المؤتمر.اليمنية بالجمهورية

  .القاهرة ،53العدد

دار المناهج :، عمان1ط. طرق تدريس المواد االجتماعية): 2007(جامل، عبد الرحمن -13
 .للنشر والتوزيع

 على بداعياإل التفكير بمهارات العلوم منهج ثراءإ ثرأ: )1998( انتصار حجي، -14
، منشورة غير ماجستير رسالة ،العاشر الصف لطلبة بداعياإل والتفكير التحصيل
  .غزة ،اإلسالمية الجامعة

 المجلد الخامس والعشرون المعاصر، المدرسي المنهج ):2005( الخليفة جعفر حسن -15
  .298،  10العدد

 في المقررة الجغرافيا كتب في التقويمية سئلةاأل تحليل ):2003( فريد فخري حمادين، -16
 ،التربية كلية مجلة التعليمية، األهداف وءض في -عمان بسلطنة الثانوي التعليم مرحلة
  .68العدد عشر، السابع المجلد مسقط جامعة

الكتاب األول أساسيات البحث :مناهج البحث العلمي): 2006(الحمداني، موفق وآخرون -17
 .جامعة عمان العربية للدراسات العليا:، عمان1ط.العلمي

 الرئاسة. وقياسها تعلمها والمفاهيم الحقائق ):1989(أحمد وبلقيس، محمد خطاب، -18
  .دار الصفا للنشر والتوزيع: ، عمان1ط. الغوث لوكالة العامة

 التربوية للعلوم القرى مأ جامعة مجلة ):2003( الحدري عبد اهللا عبد خليل -19
  . 35- 33،الخامس المجلد .واإلنسانية واالجتماعية

 للنشرالمسيرة  دار: عمان ،1ط، التربوية المناهج بناء سسأ: )2004( محمد الخوالدة، -20
  . والتوزيع

  .العربية، النهضة دار: بيروت .التربوي النفس علم ):1981(سيد اهللا، خير -21

 بعض اكتساب في فيجوتكي لنظرية وفقاً التدريس فعالية: )2006(عزمي الدواهيدى، -22
 الجامعة ،ماجستير رسالة ،بغزة األقصى جامعة طالبات لدى البيئية المفاهيم

  .ة،غزةسالمياإل
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 على االبتدائي الخامس للصف الرياضيات منهج ثراءإ أثر ):1996( سهيل ياب،د -23
، منشورة غير ماجستير رسالة، نحوها واتجاهاتهم الرياضيات مادة في الطالب تحصيل
  .غزة سالمية،إلا الجامعة

 دار: ، عمان1ط ،والتطبيق المنهج: )2004(الرحيم عبد الهيجاء، بوأ قاسم، راتب، -24
  .المسيرة 

 مكتبة: لقاهرة ا،2ط .التعليم محتوى منظومة المنهج ):1993(مينا وفايز لبيب، رشدي -25
  .المصرية االنجلو

 العام التعليم ةبمرحل العلوم كتب في الكونية ياتآلا ):1989( حسين حسن زيتون، -26
  .137-134المجاد الثاني ،  .التربوية الدراسات مجلة ،السعودية العربية بالمملكة

  .الشرق دار: عمان  ،2ط. العلوم تدريس ساليبأ: )1996( زيتون،عايش -27

 مادة نحو واالتجاه نجازاإل دافعية بين العالقة ):1989( الشناوي المنعم عبد زيدان، -28
  . 10 المجلد التاسع والعشرون،العدد،العربي الخليج رسالة. الرياضيات

، 1ط. والتطبيق النظرية بين الرياضيات تدريس طرق: )1995( على حسن سالمة، -29
  .والتوزيع للنشر الفجر دار: القاهرة

 وطرق العلمية والمهارات المفاهيم تنمية: )2004( أحمد العز أبو عادل سالمة، -30
  .والتوزيع للنشر الفكر دار: األردن ،1ط.تدريسها

 التعليم بمرحلة الرياضيات مناهج لتطوير مستقبلية رؤية ):1991( مسعد رضا السيد، -31
المجلد .ةالمنوفي جامعة .للمناهج المصرية للجمعية الثالث العلمي المؤتمر.العام

  .68-67الثاني،

فعالية برنامج مقترح بمساعدة الحاسب اآللي ): 2009(شاويش، محمد رمضان بكري -32
في تنمية بعض مفاهيم الدراسات االجتماعية واالتجاه نحوها لدى تالميذ المرحلة 

 .بية،جامعة بني سويف ،مصر،كلية التر رسالة ماجستير غير منشورة.االبتدائية
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 العاشر الصف منهاج في الفراغية الهندسة محتوى ثراءإ: )2009( أحمد ناهل شعت، -33
 ،سالميةاإل الجامعة، منشورة غير ماجستير رسالة البصري، التفكير بمهارات ساسياأل

  .غزة

 النمو مستوى على ثرهأو العلم بعمليات العلوم منهاج ثراءإ ):2001( نورأ شلدان، -34
ماجستير  رسالة غزة، محافظة في العلم نحو وميولهم الخامس الصف لتالميذ لعقليا

  .غزة زهر،األ جامعة منشورة، رغي

، 2ط ،والحديث الكريم نآالقر ضوء على والعقل سالماإل ):1976( المنجد الدين صالح -35
  .الجديد الكتاب دار، يروتب

 العربي الفكر دار: قاهرة، ال1ط. والكون اهللا :)1982( العنين بوأ الدين، صالح -36
  .والنشر للطباعة

 أسسها عناصرها الدراسية المناهج: )2000( مصطفى الحميد عبد صالح -37
  . المريخ دار،القاهرة  2ط.وتطبيقاتها

 مكتبة:  ، القاهرة1ط. وتقويمها صناعتها التعليمية المناهج ):2006(محمود الضبع، -38
  .القاهرة المصرية األنجلو

آثر رسم الخرائط اآلنى في اكتساب طلبة الصف األول  ):2005(طالب، مصطفى -39
 .، كلية التربية، جامعة عدنرسالة ماجستير غير منشورة.الثانوي للمفاهيم الجغرافية

دار النشر : القاهرة. تحليل المحتوى في العلوم اإلنسانية): 2004(طعمية، رشدي أحمد -40
 .العربي

الثقافة الجغرافية في تنمية المفاهيم  آثر برنامج مقترح في): 2010(عبد الحليم، ياسر -41
الجغرافية ومهارة فهم الخريطة والوعي بالقضايا العالمية المعاصرة لدى عينة من 

 .،جامعة المنيا رسالة دكتوراة غير منشورةطالب شعبة الجغرافيا كلية التربية ، 

فاهيم ماهية المفاهيم وأساليب تصحيح الم): 2012(عبد الصاحب، إقبال وجاسم،أشواق -42
 .دار الصفا للنشر والتوزيع:،عمان1ط.المخطوءة 
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 دار :، بيروت 2ط. السابقين دراسات في عجازاإل ):1975( الخطيب الكريم عبد -43
  .والنشر للطباعة المعرفة

فاعلية برنامج قائم على على البنائية االجتماعية باستخدام ): 2010(عبد الموال، أسامة -44
ت االجتماعية على تنمية المفاهيم الجغرافية والتفكير التعليم الخليط في تدريس الدراسا

رسالة دكتوراه غير البصري والمهارات الحياتية لدى تالميذ الصم بالحلقة اإلعدادية ،
 .كلية التربية، جامعة سوهاج منشورة،

 السادس الصف طلبة لدى الصحية المفاهيم لتنمية مقترح برنامج: )2003( ياسين عبده، -45
  .اإلسالمية بغزة الجامعة، منشورة رماجستير غي رسالة .غزة اتبمحافظ ساسياأل

: القاهرة. االبتدائية المرحلة في الرياضيات وتعلم تعليم: )1998(وآخرون  وليم عبيد، -46
  .الفالح مكتبة

  .العلم دار :بيروت ،5ط. القرآني الفلك علم من ):2001( الشريف عدنان، -47

راتيجية دورة التعلم في اكتساب المفاهيم فاعلية استخدام إست): 2011(العدوان، زيد -48
،المجلد  مجلة كلية النجاح لألبحاث.شر في األردن االجغرافية لدى طلبة الصف الع

  .2608- 10،2583الخامس والعشرون،العدد

 للصف والعلوم الرياضيات مقرري ثراءإ: )2001( جمال والزعانين، عزو عفانة، -49
 والدراسات البحوث مجلة. المنظومي اهاالتج ضوء في فلسطين في ساسياأل السادس
   .الفلسطينية التربوية

 وأساليب واقعه، ساسياته،أ المدرسي المنهاج ):2008( فتحية اللولو،و عفانة،عزو -50
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 المنهج عناصر بعض تطوير في التربوية التقنيات دور ):1987( حمدي فاروق الفرا، -52
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- Calling, S. (2001) English primary schoolchildren's definitions of 
Geography, Geographical and Environemental Education, 10 (4), pp. 363-378. 
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  ماء المحكمینأس

  الوصف  االسم

  يةبكلية التر–أستاذ  مساعد   محمود الرنتيسي/ الدكتور
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  كلية التربية -أستاذ مساعد  محمد أبو عودة/ الدكتور
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  )   2( ملحق رقم 
  لبعض المفاهيم الجغرافية اآليات القرآنية الكونية المناسبة

المفاهيم المراد   
  تنميتها

عدد مرات 
  التكرار
  المفهوم

  اآليات القرآنية الكونية المناسبة

  الوحدة األولى
  

  الدرس األول

  موقع األرض. 1
  

تِي َجتِْري ِيف اْلَبْحِر بَِام َينْ إِنَّ  {  مرة واحده َامَواِت َواْألَْرِض َواْختَِالِف اللَّْيِل َوالنََّهاِر َواْلُفْلِك الَّ ا َوَبثَّ ِيف َخْلِق السَّ َامِء ِمْن َماٍء َفَأْحَيا بِِه اْألَْرَض َبْعَد َمْوِهتَ َفُع النَّاَس َوَما َأْنَزَل اهللاَُّ ِمَن السَّ
َامِء َواْألَْرِض َآلَياٍت لَِقْوٍم َيْعِقُلوَن فِيَها ِمْن كُ  ِر َبْنيَ السَّ َحاِب املَُْسخَّ َياِح َوالسَّ يِف الرِّ ٍة َوَتْرصِ  ]164: البقرة[ }لِّ َدابَّ

َر َلُكُم اللَّْيَل َوالنََّهارَ   { ْمَس َواْلَقَمَر َدائَِبْنيِ َوَسخَّ َر َلُكُم الشَّ   ]33: إبراهيم[ }  َوَسخَّ
نَّاَها َوَما َهلَا ِمْن ُفُروٍج َأَفلَ { َامِء َفْوَقُهْم َكْيَف َبنَْينَاَها َوَزيَّ ًة َوِذْكَرى ) 7( َواْألَْرَض َمَدْدَناَها َوَأْلَقْينَا فِيَها َرَواِيسَ َوَأْنبَْتنَا فِيَها ِمْن ُكلِّ َزْوٍج َهبِيٍج ) 6( ْم َينُْظُروا إَِىل السَّ َتْبِرصَ

  ] 8-6: ق[ } لُِكلِّ َعْبٍد ُمنِيٍب 
  الدرس األول

  
  
  
  
  
  
  

ِق َواملَْْغِرِب َوَما َبْينَُهَام إِْن ُكنُْتْم َتْعِقُلونَ {: وقال سبحانه  مرة واحده  شكل األرض. 1  ]28: الشعراء[ } َقاَل َربُّ املَْْرشِ

 ]40: المعارج[ }  َفَال ُأْقِسُم بَِربِّ املََْشاِرِق َواملََْغاِرِب إِنَّا َلَقاِدُرونَ {: وقال تعالى أيضاً

ًة ِألُوِيل اْألَْبَصارِ {: وقال جل جالله ُب اهللاَُّ اللَّْيَل َوالنََّهاَر إِنَّ ِيف َذلَِك َلِعْربَ  ]44: النور[ } ُيَقلِّ

ُر النَّ{: وقال تعالى أيضاً ُر اللَّْيَل َعَىل النََّهاِر َوُيَكوِّ َامَواِت َواْألَْرَض بِاْحلَقِّ ُيَكوِّ ى َأَال ُهَو اْلَعِزيُز َخَلَق السَّ ْمَس َواْلَقَمَر ُكلٌّ َجيِْري ِألََجٍل ُمَسم  َر الشَّ َهاَر َعَىل اللَّْيِل َوَسخَّ
ارُ    ]5: الزمر[ } اْلَغفَّ

َب ِحلُ {: وقال تعالى  ا َنْأِيت اْألَْرَض َننُْقُصَها ِمْن َأْطَرافَِها َواهللاَُّ َحيُْكُم َال ُمَعقِّ َساِب َأَوَملْ َيَرْوا َأنَّ يُع اْحلِ   ]41: الرعد[ }  ْكِمِه َوُهَو َرسِ
ِذي َجَعَل َلُكُم اْألَْرَض َمْهًدا َوَجَعَل َلُكْم فِيَها ُسُبًال َلَعلَُّكْم َهتَْتُدونَ {   ] 10: الزخرف[ } الَّ

حركات . 1  الدرس األول
  :األرض

  ]11، 10: النبأ[ } َوَجَعْلنَا النََّهاَر َمَعاًشا * نَا اللَّْيَل لَِباًساَوَجَعلْ {  مرة واحده
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حركة األرض *

  حول نفسها
  
  
  
حركة األرض *

  حول الشمس

  
  
ا إِنَّ ِيف َذلَِك َآلَياٍت لَِقْوٍم َيْسَمُعونَ  {  ِذي َجَعَل َلُكُم اللَّْيَل لَِتْسُكنُوا فِيِه َوالنََّهاَر ُمْبِرصً   ]67: يونس[ }  ُهَو الَّ
َامَواِت وَ  {   ] 190: آل عمران[ }  اْألَْرِض َواْختَِالِف اللَّْيِل َوالنََّهاِر َآلَياٍت ِألُوِيل اْألَْلبَاِب إِنَّ ِيف َخْلِق السَّ
ْمَس َواْلَقَمَر ُكلٌّ ِيف َفَلٍك َيْسَبُحونَ { ِذي َخَلَق اللَّْيَل َوالنََّهاَر َوالشَّ   ]33: األنبياء[ } َوُهَو الَّ
 . ]54:األعراف[ }َحثِيثاً ُيْغِيش اللَّْيَل النََّهاَر َيْطُلُبُه  {

ْيَل ِيف النََّهاِر َوُيولُِج النََّهاَر ِيف اللَّْيلِ  {   .]61:الحج[ }َذلَِك بَِأنَّ اهللاََّ ُيولُِج اللَّ
ُر النََّهاَر َعَىل اللَّْيلِ { ُر اللَّْيَل َعَىل النََّهاِر َوُيَكوِّ َامَواِت َواْألَْرَض بِاْحلَقِّ ُيَكوِّ  .]5:مرالز[ }َخَلَق السَّ

ُمْ  { ْظلُِموَن  َوآَيٌة هلَّ َا َذلَِك َتْقِديُر اْلَعِزيزِ  *اللَّْيُل َنْسَلُخ ِمنُْه النََّهاَر َفإَِذا ُهم مُّ ْمُس َجتِْري ملُِْسَتَقرٍّ هلَّ ى َعادَ * اْلَعلِيمِ  َوالشَّ ْرَناُه َمنَاِزَل َحتَّ َال * َكاْلُعْرُجوِن اْلَقِديِم  َواْلَقَمَر َقدَّ
مْ    ]40-37: يس[ }َيْسَبُحونَ  اْلَقَمَر َوَال اللَّْيُل َسابُِق النََّهاِر َوُكلٌّ ِيف َفَلٍك  ُس َينَبِغي َهلَا َأن ُتْدِركَ الشَّ

  الدرس الثاني
  

  أجزاء األرض . 2
  القشرة*
  الستار *
  النواة*

َامَواِت َواْألَْرَض كَ  َأَوَملْ  {  مرة واحده ِذيَن َكَفُروا َأنَّ السَّ ٍء َحيٍّ  اَنَتاَيَر الَّ ا َوَجَعْلنَا ِمَن املَْاِء ُكلَّ َيشْ   ]30: األنبياء[  }َأَفال ُيْؤِمنُونَ  َرْتقًا َفَفَتْقنَاُمهَ
َامِء َوِهَي ُدَخاٌن َفَقاَل َهلَا َولِْألَْرضِ  ُثمَّ {: قال اهللا تعالى    ] 11: فصلت[ }ائِِعنيَ اْئتَِيا َطْوعًا َأْو َكْرهًا َقاَلَتا َأَتْينَا طَ  اْسَتَوى إَِىل السَّ

  :أغلفة األرض.2  الدرس الثاني
  
  الغالف الجوي*
  
  الغالف الصخري*
  الغالف المائي*
  الغالف الحيوي*

َامَواِت َواْألَْرِض َفاْنُفُذوا َال  {  مرة واحده ْنِس إِِن اْسَتَطْعُتْم َأْن َتنُْفُذوا ِمْن َأْقَطاِر السَّ نِّ َواْإلِ َباِن * ُذوَن إِالَّ بُِسْلَطاٍن َتنْفُ  َيا َمْعَرشَ اْجلِ ُكَام ُتَكذِّ ُيْرَسُل َعَلْيُكَام ُشَواٌظ ) 34(َفبَِأيِّ آَالِء َربِّ
انِ    ]35 - 33: الرحمن[ }  ِمْن َناٍر َوُنَحاٌس َفَال َتنَْتِرصَ

ْدعِ {قال تعالى    ]12: الطارق[ }  َواْألَْرِض َذاِت الصَّ
َامِء َماًء  { ْلنَا ِمَن السَّ   ] 11-9: ق[ }ِرْزًقا لِْلِعَباِد َوَأْحَيْينَا بِِه َبْلَدًة َمْيًتا َكَذلَِك اْخلُُروُج * َوالنَّْخَل َباِسَقاٍت َهلَا َطْلٌع َنِضيٌد *  ُمَباَرًكا َفَأْنَبْتنَا بِِه َجنَّاٍت َوَحبَّ اْحلَِصيِد َوَنزَّ
َامِء َماًء بَِقَدٍر َفَأْسَكنَّاُه { ا َعَىل َذَهاٍب بِِه َلَقاِدُرونَ َوَأْنَزْلنَا ِمَن السَّ   ]18: المؤمنون[ }  ِيف اْألَْرِض َوإِنَّ

َامِء َماءً { قال تعالى ِذي َأْنَزَل ِمَن السَّ ٍء َفَأْخَرْجنَا ِمنُْه َخِرضاً  َوُهَو الَّ اكِبًا َوِمَن النَّْخِل ِمنْ  َفَأْخَرْجنَا بِِه َنَباَت ُكلِّ َيشْ ِقنَْواٌن َدانَِيٌة َوَجنَّاٍت ِمْن  َطْلِعَها ُنْخِرُج ِمنُْه َحّبًا ُمَرتَ
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ْيُتونَ  اَن ُمْشَتبِهًا َوَغْريَ ُمَتَشابِهٍ  َأْعنَاٍب َوالزَّ مَّ   ]99: األنعام [ }َوالرُّ

عوامل تشكيل .3  الدرس الثالث
  :سطح األرض

  
  االلتواءات*
  االنكسارات*
  الزالزل*
  البراكين*

 . ]2: الزلزلة[ }َوَأْخَرَجِت اْألَْرُض َأْثَقاَهلَا   *ِزْلَزاَهلَاإَِذا ُزْلِزَلِت اْألَْرُض {  مرة واحده

ا  { ِت اْألَْرُض َرج  ا  * إَِذا ُرجَّ َباُل َبس  ِت اْجلِ ا*َوُبسَّ   ] 6: الواقعة[  } َفَكاَنْت َهَباًء ُمنَْبث 
  .  ]4- 3: اإلنشاق [ }وَألْقَتْ ما فيها وتَخَلَّتْ * وِإذَا الَْأرض مدتْ {
  ] 21: الفجر[ }كَلَّا ِإذَا دكَّت الَْأرض دكا دكا {
  ]9: العاديات[ }َأفَلَا يعلَم ِإذَا بعثر ما في الْقُبورِ{
  ]4: االنفطار [ }وِإذَا الْقُبور بعثرتْ) 3(وِإذَا الْبِحار فُجرتْ {
  ] 44: ق[  }عا ذَِلك حشْر علَينَا يسيريوم تَشَقَّقُ الَْأرض عنْهم سرا{

  الوحدة الثانية
  
  

  الدرس األول
  
  
  
  
  
  
  

  ]14: الحاقة[ }وحملَت الَْأرض والْجِباُل فَدكَّتَا دكَّةً واحدةً {  مرة واحدة  الجبال. 1
  ] 6: النبأ[  }َألَم نَجعِل الَْأرض مهادا {
  ] 7: النبأ[ }اداالْجِباَل َأوتَو {
ِذي َمدَّ اْألَْرَض َوَجَعَل فِيَها َرَواِيسَ َوَأْهنَاًرا َوِمْن ُكلِّ الثََّمَراِت َجَعَل فِيَها َزْوَجْنيِ اْثنَ { ُرونَوُهَو الَّ   ] 3: الرعد[ }ْنيِ ُيْغِيش اللَّْيَل النََّهاَر إِنَّ ِيف َذلَِك َآلَياٍت لَِقْوٍم َيَتَفكَّ
  النحل) 15( }ِيف اْألَْرِض َرَواِيسَ َأْن َمتِيَد بُِكْم َوَأْهنَاًرا َوُسُبًال َلَعلَُّكْم َهتَْتُدونَ َوَأْلَقى  {
  ] 61: النمل[ }َبْل َأْكَثُرُهْم َال يعقلون ِجًزا َأإَِلٌه َمَع اهللاََِّأْم َمْن َجَعَل اْألَْرَض َقَراًرا َوَجَعَل ِخَالَهلَا َأْهنَاًرا َوَجَعَل َهلَا َرَواِيسَ َوَجَعَل َبْنيَ اْلَبْحَرْيِن َحا {
اٍم َسَواًء لِلسَّ  { ا ِيف َأْرَبَعِة َأيَّ َر فِيَها َأْقَواَهتَ   ] 10: فصلت[ }ائِلِنيَ َوَجَعَل فِيَها َرَواِيسَ ِمْن َفْوِقَها َوَباَرَك فِيَها َوَقدَّ
  ] 27: المرسالت[  }ُفَراًتا اءً َوَجَعْلنَا فِيَها َرَواِيسَ َشاِخمَاٍت َوَأْسَقْينَاُكْم مَ  {
  ]17: الغاشية[ } َأَفال َينُْظُروَن إَِىل اِإلبِِل َكْيَف ُخلَِقْت  {
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بَ  { َامِء َماًء َفَأْخَرْجنَا بِِه َثَمَراٍت ُخمَْتلًِفا َأْلَواُهنَا َوِمَن اْجلِ   ] 27: فاطر[   } َتلٌِف َأْلَواُهنَا َوَغَرابِيُب ُسودٌ اِل ُجَدٌد بِيٌض َوُمحٌْر ُخمْ َأَملْ َتَر َأنَّ اهللاََّ َأْنَزَل ِمَن السَّ
َحاِب  { َسُبَها َجاِمَدًة َوِهَي َمتُرُّ َمرَّ السَّ َباَل َحتْ ٍء ۚ َوَتَرى اْجلِ ِذي َأْتَقَن ُكلَّ َيشْ ُه َخبٌِري بَِام َتْفَعُلونَ ۚ ُصنَْع اهللاَِّ الَّ   ] 88: النمل[ }إِنَّ
َباُل َكثِيًبا َمِهيًال َيْوَم َتْرُجُف اْألَْرُض  { َباُل َوَكاَنِت اْجلِ   ] 14: المزمل[ }َواْجلِ

    الدرس الثاني
  السهول. 2

َامِء َماًء َفَأْخَرَج بِِه ِمَن الثََّمرَ {  مرة واحده َامَء بِنَاًء َوَأْنَزَل ِمَن السَّ ِذي َجَعَل َلُكُم اْألَْرَض فَِراًشا َوالسَّ   ]22: البقرة[ } َعُلوا ِهللاَِّ َأْنَداًدا َوَأْنُتْم َتْعَلُمونَ اِت ِرْزًقا َلُكْم َفَال َجتْ الَّ
َامُء َبنَاَها {: قوله تعالى اَها * َأَأْنُتْم َأَشدُّ َخْلًقا َأِم السَّ * َها َماَءَها َوَمْرَعاَهاَأْخَرَج ِمنْ* َواْألَْرَض َبْعَد َذلَِك َدَحاَها * َوَأْغَطَش َلْيَلَها َوَأْخَرَج ُضَحاَها * َرَفَع َسْمَكَها َفَسوَّ

َباَل َأْرَساَها    ]33 - 27: النازعات[ }  َمَتاًعا َلُكْم َوِألَْنَعاِمُكمْ * َواْجلِ
ٍء َمْوُزونٍ  {   ]19: الحجر[ } َواْألَْرَض َمَدْدَناَها َوَأْلَقْينَا فِيَها َرَواِيسَ َوَأْنَبْتنَا فِيَها ِمْن ُكلِّ َيشْ
ِذي َمدَّ اْألَ  { ُرونَ ْرَض َوَجَعَل فِيَها َرَواِيسَ َوَأْهنَاًرا َوِمْن ُكلِّ الثََّمَراِت َجَعَل فِيَها َزْوَجْنيِ اْثنَْنيِ ُيْغِيش اللَّْيَل َوُهَو الَّ   ]3: الرعد[ } النََّهاَر إِنَّ ِيف َذلَِك َآلَياٍت لَِقْوٍم َيَتَفكَّ

  
  الدرس الثالث 

  
  الهضاب. 3
  

  
  مرة واحده

  
  لم تتوفر

اُبُه َوَهَذا ِمْلٌح ُأَجاٌج َوِمْن ُكلٍّ َتْأُكُلوَن َحلًْام طَ { مرة واحده  األنهار. 4  الرابعالدرس  ا َوَتْسَتْخِرُجوَن ِحْلَيًة َتْلَبُسوَهنَا َوَتَرى اْلُفْلَك فِيِه َمَواِخَر لَِتْبَتُغوا ِمْن َوَما َيْسَتِوي اْلَبْحَراِن َهَذا َعْذٌب ُفَراٌت َسائٌِغ َرشَ ِري 
 ]12: فاطر[ }  َفْضلِِه َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ 

ِذي َمَرَج اْلَبْحَرْيِن َهَذا َعْذٌب ُفَراٌت َوَهَذا ِمْلٌح ُأَجاٌج َوَجَعَل َبْينَُهَام َبْرَزًخا َوِحْجًرا َحمْ {  ]53: الفرقان[ } ُجوًراَوُهَو الَّ

تِي ُوِعَد املُْتَُّقوَن فِيَها َأْهنَ { اِربِنيَ َمَثُل اْجلَنَِّة الَّ ٍة لِلشَّ ْ َطْعُمُه َوَأْهنَاٌر ِمْن َمخٍْر َلذَّ  ]15: محمد[ }   َوَأْهنَاٌر ِمْن َعَسٍل ُمَصف ىاٌر ِمْن َماٍء َغْريِ آِسٍن َوَأْهنَاٌر ِمْن َلَبٍن َملْ َيَتَغريَّ

َر َلُكُم اْألَْهنَارَ  …﴿   ]32:إبراهيم[  ﴾ َوَسخَّ
الدرس 
  الخامس

  
  البحر/ المحيط. 5

  البحيرة
  

  ]50: البقرة[ } َوإِْذ َفَرْقنَا بُِكُم اْلَبْحَر َفَأنَجْينَاُكْم َوَأْغَرْقنَا آَل فِْرَعْوَن َوَأنُتْم َتنُظُرونَ  {  مرة واحده
ُكمْ  { َم َعَلْيُكْم َصْيُد اْلَربِّ مَ  ُأِحلَّ َلُكْم َصْيُد اْلَبْحِر َوَطَعاُمُه َمَتاعًا لَّ يَّاَرِة َوُحرِّ ونَ  ا ُدْمُتمْ َولِلسَّ َرشُ ِذَي إَِلْيِه ُحتْ ُقوْا اهللاَّ الَّ   ]  96: المائدة[ ُحُرمًا َواتَّ
بًا  { َذ َسبِيَلُه ِيف اْلَبْحِر َرسَ َ َام َفاختَّ   ] 61: الكهف[   }َفَلامَّ َبَلَغا َجمَْمَع َبْينِِهَام َنِسَيا ُحوَهتُ
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ُكلِّ َصبَّارٍ  نِْعَمِت اهللاَِّ َأَملْ َتَر َأنَّ اْلُفْلَك َجتِْري ِيف اْلَبْحِر بِ  { ْن آَياتِِه إِنَّ ِيف َذلَِك َآلَياٍت لِّ َيُكم مِّ   ] 31: لقمان[ }َشُكوٍر  لُِريِ
ْغَرُقوَن   { ُْم ُجنٌد مُّ  ]24: الدخان[ }َواْتُرْك اْلَبْحَر َرْهوًا إِهنَّ

  ] 24: نالرحم[ }َوَلُه اْجلََواِر املُْنَشآُت ِيف اْلَبْحِر َكاْألَْعَالِم  {
   ]20، 19: الرحمن[ }  َبْينَُهَام َبْرَزٌخ َال َيْبِغَيانِ  *َمَرَج اْلَبْحَرْيِن َيْلَتِقَياِن  {
َرْت  {  . ]6:التكوير[ }َوإَِذا اْلبَِحاُر ُسجِّ

  ] 6: الطور[ }َواْلَبْحِر املَْْسُجورِ  {: قوله تعالى 
الدرس 
  الخامس

  
  

فوائد المحيطات 
  توالبحار والبحيرا

َر َلُكُم اْألَْهنَارَ  {   َر َلُكُم اْلُفْلَك لَِتْجِرَي ِيف اْلَبْحِر بَِأْمِرِه َوَسخَّ   ]32: إبراهيم[ }َوَسخَّ
ا َوَتْسَتْخِرُجوا ِمنُْه ِحْلَيًة َتْلَبُسوَهنَا َوَتَرى { َر اْلَبْحَر لَِتْأُكُلوا ِمنُْه َحلًْام َطِري  ِذي َسخَّ   ]14: النحل[ } فِيِه َولَِتْبَتُغوا ِمْن َفْضلِِه َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ اْلُفْلَك َمَواِخَر  َوُهَو الَّ
  ]22: الرحمن[ }َخيُْرُج ِمنُْهَام اللُّْؤُلُؤ َواملَْْرَجاُن  {

َر َلُكُم اْلَبْحَر لَِتْجِرَي اْلُفْلُك فِيِه بَِأْمِرِه َولَِتْبَتُغوا ِمْن َفْضلِهِ { يقول تعالى ِذي َسخَّ   ]12: الجاثية[ }َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن  اهللاَُّ الَّ
   }وًرا َفَام َلُه ِمْن ُنوٍر  ْعٍض إَِذا َأْخَرَج َيَدُه َملْ َيَكْد َيَراَها َوَمْن َملْ َجيَْعِل اهللاَُّ َلُه نُ َأْو َكُظُلَامٍت ِيف َبْحٍر ُجلِّيٍّ َيْغَشاُه َمْوٌج ِمْن َفْوِقِه َمْوٌج ِمْن َفْوِقِه َسَحاٌب ُظُلَامٌت َبْعُضَها َفْوَق بَ  {
  ]40: النور[

الدرس 
  السابع

وُم * امل {: يقول تعالى  مرة واحده  القارة. 7   ] 3: الروم[  }ِيف َأْدَنى اْألَْرِض َوُهْم ِمْن َبْعِد َغَلبِِهْم َسَيْغِلُبونَ * ُغلَِبِت الرُّ
  

  الوحدة الثالثة
  الدرس األول

  :عناصر المناخ. 1
  الحرارة*

   .]1: الشمس[  }وضحاها والشمس { احدهمرة و
اًجا { ْمَس ِرسَ   ]16: نوح[ }َوَجَعَل اْلَقَمَر فِيِهنَّ ُنوًرا َوَجَعَل الشَّ
ِذي َخَلَق اْألَْزَواَج ُكلََّها ِممَّا ُتنبُِت اْألَْرُض  { ُمْ * َوِمْن َأنُفِسِهْم َوِممَّا َال َيْعَلُموَن  ُسْبَحاَن الَّ ْظلُِموَن  اللَّْيُل  َوآَيٌة هلَّ َا  *َنْسَلُخ ِمنُْه النََّهاَر َفإَِذا ُهم مُّ ْمُس َجتِْري ملُِْسَتَقرٍّ هلَّ َوالشَّ

ى َعادَ * اْلَعِليمِ  َذلَِك َتْقِديُر اْلَعِزيزِ  ْرَناُه َمنَاِزَل َحتَّ ْمُس َينَبِغي َهلَا َأن ُتْدِركَ * َكاْلُعْرُجوِن اْلَقِديِم  َواْلَقَمَر َقدَّ  }َيْسَبُحونَ  ْلَقَمَر َوَال اللَّْيُل َسابُِق النََّهاِر َوُكلٌّ ِيف َفَلٍك ا َال الشَّ
  ]40-36: يس[
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َامِل وَ { ْمَس إَِذا َطَلَعْت َتَزاَوُر َعْن َكْهِفِهْم َذاَت اْلَيِمِني َوإَِذا َغَرَبْت َتْقِرُضُهْم َذاَت الشِّ اهللاَِّ َمْن َهيِْد اهللاَُّ َفُهَو املُْْهَتِد َوَمْن ُيْضلِْل  ُهْم ِيف َفْجَوٍة ِمنُْه َذلَِك ِمْن آَياِت َوَتَرى الشَّ
ا ُمْرِشًدا   ]17: الكهف[ }  َفَلْن َجتَِد َلُه َولِي 

ذِ  { َ الَّ ِه َأْن آَتاُه اهللاَُّ املُْْلَك إِْذ َقاَل إِْبَراِهيُم َريبِّ ِذي َحاجَّ إِْبَراِهيَم ِيف َربِّ ِق َفْأِت ي ُحيْيِي َأَملْ َتَر إَِىل الَّ ْمِس ِمَن املَْْرشِ َوُيِميُت َقاَل َأَنا ُأْحيِي َوُأِميُت َقاَل إِْبَراِهيُم َفإِنَّ اهللاََّ َيْأِيت بِالشَّ
ِذي َكَفَر َواهللاَُّ َال َهيِْدي اْلَقْوَم الظَّاملِِنيَ  ا ِمَن املَْْغِرِب َفُبِهَت الَّ   ]258: البقرة[ }  ِهبَ

ْح َصْدَرهُ {: قال عز وجل    الضغط الجوي*  الدرس األول ُه َجيَْعْل َصْدَرُه َضيًِّقا َحَرًجا َفَمْن ُيِرِد اهللاَُّ َأْن َهيِدَيُه َيْرشَ َامءِ  لِِإلْسالِم َوَمْن ُيِرْد َأْن ُيِضلَّ ُد ِيف السَّ عَّ َام َيصَّ   ]125: األنعام[ } َكَأنَّ
  ]9: فاطر[ }النشور ياَح فتثُري َسحابًا فُسقناه إىل بلٍد َميٍت فأحَيينا به األرَض بعد موِهتا كذلكالر واهللا الذي أرسَل  { قال جلَّ جالل    الرياح*  الدرس األول

ى َوُهوَ  { ا َبْنيَ َيَدْي َرْمحَتِِه َحتَّ َياَح ُبْرشً ِذي ُيْرِسُل الرِّ ٍت  الَّ ْت َسَحاًبا ثَِقاًال ُسْقنَاُه لَِبَلٍد َميِّ   ]57:األعراف[ } اءَ َفَأْنَزْلنَا بِِه املَ  إَِذا َأَقلَّ
َياَح  َأمَّنْ  { ا َبْنيَ َيَدْي َرْمحَتِِه َأإَلٌه َمَع اهللاِ َتَعاَىل اهللاُ  َهيِْديُكْم ِيف ُظُلَامِت الَربِّ َوالَبْحِر َوَمْن ُيْرِسُل الرِّ ُكونَ  ُبْرشً   ]63:النمل[ } َعامَّ ُيْرشِ
  ]2:مرسالتال[ }َفالَعاِصَفاِت َعْصًفا* َواملُْرَسَالِت ُعْرًفا  {
ى اْلَوْدَق َخيُْرُج ِمنْ  { َعُلُه ُرَكاًما َفَرتَ ُفُه َعْن مَ  َأَملْ َتَر َأنَّ اهللاََّ ُيْزِجي َسَحاًبا ُثمَّ ُيَؤلُِّف َبْينَُه ُثمَّ َجيْ َامِء ِمْن ِجبَاٍل فِيَها ِمْن َبَرٍد َفُيِصيُب بِِه َمْن َيَشاُء َوَيْرصِ ُل ِمَن السَّ ْن ِخَاللِِه َوُينَزِّ

  ]43: النور[ } َيَشاُء َيَكاُد َسنَا َبْرِقِه َيْذَهُب بِاْألَْبَصارِ 
  

  األمطار*  الدرس األول
  
  
  
  

  ] 65: النحل[ }يسمعون السامِء ماًء فأحيا به األرَض بعد َموِهتا إنَّ يف ذلك آليًة لقومٍ  واهللا أنزَل من{  مرة واحده
ْلنا ِمن{  ]11: ق[ }اخلروج ِرْزقًا للِعباد وأْحَيْينا به َبلَدًة َمْيتًا كذلك نا به جناٍت وَحبَّ احلصيد والنخَل باسقاٍت هلاَطْلٌع َنِضيدٌ السامِء ماًء ُمباَركًا فأنَبتْ  وَنزَّ

َامِء َماًء َطُهوًرا {  ] 48: الفرقان[ }َوَأْنَزْلنَا ِمَن السَّ

ْت َوَرَبْت َوَأْنَبَتْت ِمْن ُكلِّ َزْوٍج َهبِيٍج  ءَ َوَتَرى اْألَْرَض َهاِمَدًة َفإَِذا َأْنَزْلنَا َعَلْيَها املَْا{ ُه ُحيْيِي املَْْوَتى َوَأنَّهُ  َذلَِك * اْهَتزَّ ٍء َقِديرٌ  بَِأنَّ اهللاََّ ُهَو اْحلَقُّ َوَأنَّ   ]6 :الحج[ }َعَىل ُكلِّ َيشْ
ُبوَن ﴿  ِذي َتْرشَ   ]70، 69، 68:الواقعة [ ﴾ لو َنَشاُء َجَعْلنَاُه ُأَجاًجا َفَلْوَال َتْشُكُرونَ * املُْْزِن َأْم َنْحُن املُْنِْزُلوَن  َأَأْنتُْم َأْنَزْلُتُموُه ِمنَ * َأَفَرَأْيُتُم املَْاَء الَّ

أثر المناخ في . 2  الدرس الثاني
حياة اإلنسان 

  لم تتوفر  
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  والحيوان والنبات
الوحدة 
  الرابعة

  
  الدرس األول 

 ]11: المؤمنون [ }ُثمَّ َجَعْلنَْاُه ُنْطَفًة ِيفْ َقَرْاٍر َمكِْني  *َقْد َخَلْقنَْا اِإلْنَسْاَن ِمْن ُسْالَلٍة ِمْن طِْنيٍ َولَ  {قال تعالى   مرة واحده  التربة. 1

ْا النَّْاُس إِنْ  { َ ْا َخَلْقنَْاُكْم ِمنْ  َيْا َأهيُّ َ َلُكمْ  مَّ ِمن ْ َعَلَقٍة ُثمَّ ِمْن ُمْضَغةٍ ُتَرْاٍب ُثمَّ ِمْن نُّْطَفٍة ثُ  ُكنُْتْم ِيفْ َرْيٍب ِمَن اْلَبْعِث َفإِنَّ َقٍة لِنَُبنيِّ َقٍة َوَغْريِ ُخمَلَّ َلَّ   ]5:الحج[ }خمُّ
  ]5: الرعد[ }وإْن َتعَجْب فَعَجٌب قوُهلم أئذا كنَّا ُترابًا أئنا َلِفي َخْلٍق جديد{

  لم تتوفر    مشكالت التربة. 2  الدرس الثاني
  

طرق الحفاظ على   الدرس الثاني
  التربة

  لم تتوفر  

الوحدة 
  الخامسة

  
  الدرس األول

أنواع النبات . 1
  الطبيعي
  الغابات

  الحشائش*
أعشاب *

وشجيرات 
  الصحراء

َامِء َماًء َفَأْنَبْتنَا بِِه َحَدائَِق  {: قال تعالى  مرة واحده َجٍة َما َكاَن َلُكْم َأْن ُتنْبُِتوا َشَجرَ  َوَأْنَزَل َلُكْم ِمَن السَّ   ]60: النمل[) َمَع اهللاَِّ َبْل ُهْم َقْوٌم َيْعِدُلون َها َأإَِلهٌ َذاَت َهبْ
َامِء َماءً { :قال تعالى ِذي َأْنَزَل ِمَن السَّ ٍء َفَأْخَرْجنَا ِمنُْه َخِرضاً  َوُهَو الَّ اكِبًا َوِمَن النَّْخِل ِمْن َطلْ  َفَأْخَرْجنَا بِِه َنَباَت ُكلِّ َيشْ ِقنَْواٌن َدانَِيٌة َوَجنَّاٍت ِمْن  ِعَهاُنْخِرُج ِمنُْه َحّبًا ُمَرتَ

ْيُتونَ  اَن ُمْشَتبِهًا َوَغْريَ ُمَتَشابٍِه اْنُظُروا إَِىل  َأْعنَاٍب َوالزَّ مَّ   ]99:األنعام[} ُيْؤِمنُونَ  َثَمِرِه إَِذا َأْثَمَر َوَينِْعِه إِنَّ ِيف َذلُِكْم َآلياٍت لَِقْومٍ  َوالرُّ

ْنَساُن  {  }َلُكْم َوِألَْنَعاِمُكمْ  َمَتاعاً *ُغْلباً  َوَحَدائَِق *َوَنْخالً  َوَزْيُتوناً *َوَقْضباً  َوِعنَباً *فِيَها َحّباً  َفَأْنَبْتنَا*َشَقْقنَا اْألَْرَض َشّقاً  ُثمَّ *َصَبْبنَا املَْاَء َصّباً  َأنَّا* إَِىل َطَعاِمهِ َفْلَينُْظِر اْألِ
  ]32-24:عبس[

أهمية النبات . 2  الدرس الثاني
  عيالطبي

  
الحفاظ على . 3

  النبات الطبيعي

ِذي { فقال تعالى  مرة واحده َجِر اْألَْخَرضِ َنارًا َفإَِذا َأْنُتمْ  الَّ   ] 80:يـس[} ِمنُْه ُتوقُِدونَ  َجَعَل َلُكْم ِمَن الشَّ
َجٍة َما َكاَن َلُكْم َأنْ { : قال تعالى كما   ]60:النمل[} َيْعِدُلونَ  َع اهللاَِّ َبْل ُهْم َقْومٌ ُتنْبُِتوا َشَجَرَها َأإَِلٌه مَ  َحَدائَِق َذاَت َهبْ

ُل َبْعَضَها َعَىل َبْعضٍ  َوَجنَّاٌت ِمْن َأْعنَاٍب َوَزْرٌع َوَنِخيٌل ِصنَْواٌن َوَغْريُ  َوِيف اْألَْرِض ِقَطٌع ُمَتَجاِوَراٌت {: قال تعالى ِيف َذلَِك ِيف اْألُُكِل إِنَّ  ِصنَْواٍن ُيْسَقى بَِامٍء َواِحٍد َوُنَفضِّ
  ]4:الرعد[ }َآلياٍت لَِقْوٍم َيْعِقُلونَ 
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ِذي { َامِء َماًء َفَأْخَرْجنَا بِِه َنَباَت ُكلِّ  َوُهَو الَّ ٍء َفَأْخَرْجنَا ِمنُْه َخِرضًا ُنْخِرُج ِمنُْه َحّباً  َأْنَزَل ِمَن السَّ اكِباً  َيشْ   ] 99: األنعام[ }ُمَرتَ

الوحدة 
  السادسة

  الدرس األول

  الخريطة مفهوم. 1
  عناصر الخريطة

  عنوان الخريطة*
  إشارة االتجاه*
  مقياس الرسم*
  مفتاح الخريطة*
  اإلطار*

  لم تتوفر  

  أنواع الخرائط. 2  الدرس الثاني
  الحرائط السياسية*
  الخرائط الطبيعية*
الخرائط *

  االقتصادية

  لم تتوفر  

الصور الجوية . 3  الدرس الثالث
  والفضائية

  
  
  

 ).2من اآلية: الرعد( )اللَّه الَّذي رفَع السماوات بِغَيرِ عمد تَرونَها(:  تعالىقال اهللا  مرة واحده

  ).10:لقمان( )خَلَقَ السماوات بِغَيرِ عمد تَرونَها(: وقال تعالى
  ).28ــ 27:النازعـات( )سواهارفَع سمكَها فَ* َأَأنْتُم َأشَد خَلْقاً َأمِ السماء بنَاها (: وقال أيضا

  32:األنبياء) )السماء سقْفاً محفُوظاً وهم عن آياتها معرِضون وجعلْنَا( :قال اهللا تعالى
)جِدسالْم نالً ملَي هدبى بِعري َأسالَّذ انحبكْ ساري بى الَّذالَْأقْص جِدسامِ ِإلَى الْمرالْحلَهونَا ح يرصالْب يعمالس وه نَا ِإنَّهاتآي نم ه1:اإلسراء)ِلنُرِي  
  33:الرحمن) والَْأرضِ فَانْفُذُوا ال تَنْفُذُون ِإلَّا بِسلْطَانٍ استَطَعتُم َأن تَنْفُذُوا من َأقْطَارِ السماوات يا معشَر الْجِن والِْأنْسِ ِإنِ(
)واءمالس ناباً مب هِملَينَا عفَتَح لَو  ونجرعي يهتْ* فَظَلُّوا فكِّرا سلَقَالُوا ِإنَّم ونورحسم مقَو نْل نَحنَا بارص15ـ14:الحجر)َأب   
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  )  3( ملحق رقم 
  المفاهيم ختبارا
  الرحیم الرحمن اهللا بسم

  
                                                                                                

     العـلـيا الدراسـات عمـادة
  التربيــــة  كليـــــة

           تدريــس وطرق  ـ المناهج
  

  :الطالبة عزيزتي
 

 
 باآليـات  الجغرافيا هجمن محتوى إثراء اثر قياس إلى يديك بين الذي االختبار يهدف  
 الخـامس  الصـف  طالبات لدى نحوها واالتجاه الجغرافية المفاهيم تنميه في الكونية القرآنية

 أن العلـم  مـع  وأمانـة  صـدق  بكل الفقرات حول إجابتك توضح أن منك فالرجاء األساسي
  .العلمي البحث لغرض االختبار هذا معلومات

  
  :اإلجابات طريقة

  .بنداً 30 من االختبار يتكون -1
  .عنه اإلجابة قبل ودقة بعناية بند كل اقرأ -2
 تختارهـا  أن عليك مناسبة فقط واحدة إجابة بينها) 4 ، 3 ، 2 ، 1(  إجابات أربع بند لكل-3

  .رمزها حول دائرة وتضع
  .السابقة اإلجابة محو من تأكد إجاباتك إحدى تغيير في رغبت إذا-4
  .يترك يهعل اإلجابة تستطيع ال الذي السؤال-5

  .....................................................          رباعي االسم
  : .......................................................المدرسة

  : ................................................والشعبة الصف
  .....................: .............................الميالد تاريخ

  الباحثة
  قنوع جبر مريم  
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  :الصحيحة اإلجابة حول دائرة ضعي

خلق اهللا كواكب المجموعة الشمسية التي تدور حول الشمس ويقع كوكب االرض في -1
  :موقع مناسب في بعده عن الشمس في 

   الثالث الترتيب-ب          األول الترتيب -أ      
   الرابع الترتيب -د       الثاني الترتيب  - ج  

  
  ، ] 30: النازعات[ }َواْألَْرَض َبْعَد َذلَِك َدَحاَها{ تعالى يقول -2

  :يكون رضاأل شكل نإف القرآنية اآلية خالل من    
  القطبين عند منبعجا كرويا -ب         مستويا -أ  
  متعرج -د   االستواء خط عند منبعجا كرويا - ج  

  
ِذي{ :تعالى يقول -3   ]22 :البقرة[ } فَِراًشا اْألَْرَض  َلُكمُ  َجَعَل  الَّ

  :وهو والنبات والحيوان نساناإل عليه يعيش الذي المكان إلى اآلية تشير     
      الداخلية النواة -ب           األرضية القشرة-أ

  الخارجية النواة -د                    الستار- ج
  
 وِإذَا الْيمينِ ذَاتَ كَهفهِم عن تَزاور لَعتْطَ ِإذَا الشَّمس وتَرى{ تعالى قوله في اآليه تشير  -4

  : هو والنهار الليل عنه ينتج  مفهوم إلى] 17: الكهف[ } الشِّماِل ذَاتَ تَقْرِضهم غَربتْ
  األرض حول القمر حركة -ب        نفسها حول األرض حركة-أ

  رمما ذك يس -د          الشمس حول األرض حركة- ج
  
ْيـلِ  {تعالى قوله في اآلية رتشي  -5 ُر النََّهاَر َعَىل اللَّ ْيَل َعَىل النََّهاِر َوُيَكوِّ ُر اللَّ  إلـى ] 5:الزمر[} ُيَكوِّ

 النهار ويصبح النصفان ويتبادل نهار يكون للشمس المواجه األرضية الكرة نصف أن
  :به يقصد مفهوم وهذا ليال
  األرض حول قمرال حركة-ب           نفسها حول األرض حركة -أ  
  رمما ذك ليس - د           الشمس حول األرض حركة- ج  
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ـا{ الكريمة اآلية تشير -6 ْمُس َجتِْري ملُِْسـَتَقرٍّ هلََّ  التـي  الشـمس  ركةـح ىـإل] 38يس[ }َوالشَّ
  :بها يقصد
                   نفسها حول الشمس دوران  -أ

  تتحرك وال ثابتة الشمس أن -ب
  الواقع النجم تسمى نجمة نحو لولبية دورية بحركة تجري الشمس أن - ج
  األرض حول تدور الشمس أن -د

  
ْمِس َوُضَحاَها {: تعالى قوله من -7  اآليتـان  تشير  ]2-1الشمس[ } َواْلَقَمِر إَِذا َتَالَها*  َوالشَّ

  :وتبلغ نفسها حول األرض دوران مدة إلى
  شهر - ب                          ساعة24 -أ

  رمما ذك ليس - د                         كاملة هسن- ج
  

 واألكسـجين  الماء بخار من يتكون والذي األرضية بالكرة المحيط الهواء بمفهوم يقصد -8
  :الغالف مفهوم الكربون أكسيد ثاني وغاز والنيتروجين

                        المائي - ب                                 الجوي -أ
     الحيوي - د                             صخريال - ج

  
اُبـهُ  َسـائِغٌ  ُفـَراٌت  َعـْذٌب  َهـَذا اْلَبْحـَرانِ  َيْسـَتِوي َوَمـا {تعالى قوله في اآلية -9  }ُأَجـاٌج  ِمْلـٌح  َوَهـَذا َرشَ
 الكرة سطح على الموجودة والمالحة العذبة المائية المسطحات جميع ىتشير إل] 12: فاطر[

  :الغالف مفهوم تمثل وهي األرضية
  المائي - ب                                    الجوي -أ

       الحيوي - د                                 الصخري - ج
  

ِذي {: تعالى قوله في -10  مهد اهللا أن يعني وهذا]  22: البقرة[ }فَِراًشـا اْألَْرَض  َلُكـمُ  َجَعَل  الَّ
  :مفهوم سوهو يعك فيها قرارواالست عليها لإلقامة األرض

  السهول - ب                                       الجبال-أ
  الصحراء - د                                     الهضاب- ج
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ِذي ُهوَ { جغرافيا وصفا الشمس وصف  إلى اآلية تشير -11 ـْمَس  َجَعـَل  الَّ : يونس[ } ِضـَياءً  الشَّ
  :به يقصد مفهوم وهذا ]5

  الكواكب لسائر والحرارة الضوء مصدر الشمس-أ
     النجوم أصغر الشمس- ب
   الشمس بدون األرض ظهر على العيش أمكانية- ج
      نجم وليس كوكب الشمس-د
  

 طبقـات  عـن  ]12: الطارق[ }الصدعِ ذَات والَْأرضِ { تعالى قوله في القرآنية اآلية أخبرت -12
  :الغالف مفهوم تمثل والتي  والسهول والهضاب الجبال منها تتشكل التي واألتربة الصخور
                             المائي -ب                                 الصخري -أ  
  الحيوي -د                    الجوي -ج  

  

ا اْألَْرُض  ُزْلِزَلِت  إَِذا {: تعالى قال -13   ] 1: الزلزلة[ } ِزْلَزاَهلَ
  :مفهوم األرض أجزاء في والخفض والرفع األرضية اراتباالنهي يقصد     

  االلتواءات - ب                                    البراكين-أ  
       االنكسارات - د                                   الزالزل-ج  

  

ا اْألَْرُض  ُدكَِّت  إَِذا َكالَّ  {: تعالى قال -14 ا َدك    ]21: الفجر[ }َدك 
  : وهي األرض سطح تشكيل في الزالزل دور عن اآلية تحدثت      

            الخارجية العوامل من -ب             البطيئة الداخلية العوامل من-أ  
  األرض سطح تشكيل في دور لها ليس -د              السريعة الداخلية العوامل من-ج  

  

ِذي َوُهوَ  { تعالى قوله من -15   :أرض وهو السهل تعريف إلى اآلية تشير] 3: الرعد[ }اْألَْرَض  َمدَّ  الَّ
                  البحر سطح عن االرتفاع قليلة مستوية -أ  
          البحر سطح عن منخفضة -ب  
                                      بارزة قمة لها مرتفعة -ج  
              رمما ذك ليس-د  

  

  : اسم األرض باطن في  نارية نشاطات  عنه تنتج الذي الشئ على يطلق -16  
  البراكين-ب                              الزالزل -أ

  االنكسارات-د                          االلتواءات -ج
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 مستوى عن والمرتفعة المنبسطة األسطح ذات األرض من الواسعة بالمساحات  يقصد -17
  :مفهوم منحدرة بجوان بها وتحف األرض من يجاورها ما سطح

  الهضاب -ب                                  الجبال-أ
  األودية -د                                  السهول-ج
  

َباَل  {: تعالى قال -18  أن وهي الجبال لمفهوم عظيمة فائدة اآلية ذكرت] 7: النبأ[ }َأْوَتاًدا َواْجلِ
  : الجبال

              األرض تثبيت عتستطي ال - ب                   فقط األرض لتزين خلقت -أ
                   فائدة لها ليس -د       الخيمة األوتاد ثبتت كما األرض ثبتت -ج

  
 انسياب عن ناتجة وتكون فقط المطر فصل في المياه فيه تجري الذي الشئ على يطلق -19
  :مفهوم فيها األمطار مياه

  نهاراأل -ب                             األودية-أ
   ذكر مما ليس -د                          الينابيع-ج
  

َباَل  َوَتَرى { اآليه تشير -20 َسُبَها اْجلِ َحاِب  َمرَّ  َمتُرُّ  َوِهيَ  َجاِمَدةً  َحتْ  هـذه  تشير-] 88: النمل[ } السَّ
  : عن عبارة الجبال أن إلى اآلية

                      األرض من واسعة مساحات-أ
                 قمة لها ليس مرتفعة مناطق -ب
               المساحة صغيرة وقمم منحدرة جوانب لها مرتفعة مناطق-ج
                     البحر سطح عن منخفضة مناطق-د

  
 الكريمة اآلية من ]15: النحل[ } َوَأْهنَـاًرا بُِكمْ  َمتِيَد  َأنْ  َرَواِيسَ  اْألَْرضِ  ِيف  َوَأْلَقى {: تعالى قال -21

  :بأنه النهر مفهوم نعرف
     فقط المطر فصل في المياه فيه تجري-أ

                  األرض باطن في الجوفية المياه هو -ب
                              انقطاع دون باستمرار المياه فيه تجري-ج
     خاطئة اإلجابات جميع-د
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ـَامءِ  ِمـنَ  َأْنـَزَل  اهللاََّ َأنَّ  َتـرَ  َأَملْ  { :تعـالى  قوله في اآلية تشير -22   }اْألَْرضِ  ِيف  َينَـابِيعَ  َفَسـَلَكهُ  َمـاءً  السَّ
  :من الينابيع مصدر ان إلى] 21: الزمر[

                                       اإلمطار -أ
                  األنهار -ب
                                        البحار -ج
            الجبال -د

  
ـَامءِ  ِمـنَ  َوَأْنَزْلنَـا{ اآلية في األرض في فأسكناه قوله نتأمل عندما -23  ِيف  َفَأْسـَكنَّاهُ  بَِقـَدرٍ  َمـاءً  السَّ

  : به يقصد مفهوم ]18 :المؤمنون[ }اْألَْرضِ 
                                                    األنهار-أ

                      الينابيع-ب
                                                    الجبال-ج
           األودية -د

    
ِذي َوُهوَ {: تعالى قوله في -24 رَ  الَّ  البحار مفهوم عن اآلية تحدثت -] 1: النحل[ }اْلَبْحـرَ  َسـخَّ

  : به يقصد الذي
                القارات من بعدد يحيط واسع مائي مسطح-أ

        وأخر مائي مسطح بين يصل ضيق مائي ممر-ب
                    المحيط من مساحة أصغر مائي مسطح -ج
                رمما ذك ليس-د
  

اِت  ِمنَ  َوَأْنَزْلنَا{ اآلية خالل من -25 اًجا َماءً  اْملُْعِرصَ   ] 14: الغاشية[ } َثجَّ
  :أنه اإلمطار مفهوم تعريف يمكن
                                      األرض سطح لىع متحرك هواء -أ

                   طويلة زمنية فترة في الجو حالة-ب
           األرض على فتسقط تكثفها عند حملها السحب تستطيع ال مائية قطرات -ج
  رمما ذك ليس -د
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  :به يقصد مفهوم الجوي الضغط - 26
  األرض سطح على الواحد المربع يمترالسنت على الواقع الهواء عمود وزن -أ  
  ومستمر دائم بشكل يهب الذي الهواء -ج  
  الماء ببخار المحمل الهواء -ب  
  األرض سطح على المتحرك الهواء-د  

  
ِذي َواهللاَُّ{ :تعالى قال -27 َياَح  َأْرَسَل  الَّ  المتحرك الهواء إن اآلية هذه تشير ]9:فاطر[ }َسـَحاًبا َفُتثِريُ  الرِّ
  به يقصد مفهوم المنخفض الجوي الضغط مناطق إلى المرتفع الجوي الضغط قمناط من

  األمطار -أ
 الرياح -ب

 الجوي الضغط -ج

  الحرارة -د

ِذي ُهوَ  { اآلية نتأمل عندما -28 َق  ُيِريُكمُ  الَّ ـَحاَب  َوُينِْشـئُ  َوَطَمًعا َخْوًفا اْلَربْ  :الرعـد [ }الثَِّقـاَل  السَّ
 أمطـار  هطول إلى يؤدي مما جوية منخفضات شكل على ةقوي رياح هبوب عن تتحدث] 13

  : األمطار به يقصد مفهوم وهذا غزيرة
                            اإلعصارية -ب                       التصعيدية -أ  
               ذكر مما ليس-د                      التضاريسية -ج  

  

ِذي اءَ املَْ  َأَفَرَأْيُتمُ  { تعالى قال -29 ُبونَ  الَّ ْزنِ  ِمنَ  َأْنَزْلُتُموهُ  َأَأْنُتمْ  *  َتْرشَ ِزُلونَ  َنْحنُ  َأمْ  اْملُ : الواقعـة [ }اْملُنْ
  :عندما يحدث الذي المطر مفهوم الى اآلية تشير] 68-69

  المطر ويهطل فويتكاث أعلى إلى الماء ببخار المشبع الهواء يصعد-أ  
  بالجبال لرطوبةبا المحملة الرياح اصطدام نتيجة -ب  
  البحر أو المحيط من قادمة قوية رياح هبوب نتيجة-ج  
  صحيح ذكر ما جميع-د  

  
  

َعُلهُ  ُثمَّ  َبْينَهُ  ُيَؤلُِّف  ُثمَّ  َسَحاًبا ُيْزِجي اهللاََّ َأنَّ  َترَ  َأَملْ  {: تعالى قوله في اآليه تشير -30 ] 43:النـور [ }ُرَكاًما َجيْ
  :األمطار أنواع وهومن العليا الجو طبقات في وتكثفه ةبالرطوب المشبع الهواء ارتفاع إلى

  التضاريسية -ب                           اإلعصارية -أ  
                     األمطار هنا المقصود ليس-د                         التصعيدية -ج  
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  )4( مملحق رق
  المفاهيم اختبار تحكيم  

    
     العـلـيا الدراسـات عمـادة

  التربيــــة  كليـــــة
                    تدريــس وطرق  ـ المناهج

    
  

  المفاهيم اختبار فقرات حول التحكيم لجنة أعضاء السادة آراء استطالع
  

  المحترم__________________________ / السيد
  وبركاته اهللا ورحمة عليكم السالم

  
   :بعنوان دراسة بإجراء الباحثة تقوم

 الجغرافية المفاهيم تنمية في الكونية القرآنية باآليات الجغرافيا منهاج ىمحتو إثراء" 
  " بغزة األساسي الخامس الصف طالبات لدى نحوها واالتجاه

 الجغرافيا تربية -تدريس وطرق مناهج التربية في الماجستير درجة لنيل مقدمة وهي
  .بغزة – اإلسالمية الجامعة من

 الجغرافيـا  كتاب من المحتوى تحليل أداة على بناء هيممفا اختبار إعداد ذلك واستلزم
  .االختبار صدق مدى لتحديد. األساسي الخامس للصف

  :حيث من وذلك االختبار بتحكيم علي التفضل سيادتكم من أرجو لذا
  .المعرفية لألهداف االختبار تمثل مدى• 
  .للمحتوى االختبار فقرات تغطية مدى• 
  .ختباراال فقرات صياغة صحة مدى• 
  .لالختبار اللغوية السالمة و الصحة مدى• 
  .التحكيم في مناسباً ترونه وما• 

  والتقدير الشكر خالص مع
    الباحثة      

  قنوع جبر مريم
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  ) 5( ملحق رقم 
  الموجه للطلبة االتــجاه مقيــاس

  
  

  غزة – اإلسالمية الجامعة
  العليا الدراسات كلية
       رافياجغ تربية/ تدريس وطرق مناهج قسم

  

  .األساسي الخامس للصف الجغرافيا مادة نحو االتجاه مقياس
  

  الجغرافيا مادة نحو الخامس الصف لطالبات خاصة تعليمات
  :الطالبة أختي
  وبعد،،، طيبة تحية

 ،الجغرافيـا  مادة نحو الخامس الصف طالبات اتجاهات على التعرفهذا المقياس إلى  يهدف
 حتى ،وصدق بأمانة فقراته عن تجيبي أن منك نرجو لذا ،فقط العلمي البحث ألجل وضع وقد

 ضـعي  ثـم  بدقة، المقياس عبارات من عبارة كل ئينتقر أن منك والمطلوب ،الهدف يتحقق
  .وحيادية بدقة الشخصي رأيك عن تعبر التي الخانة أمام) √( عالمة

  

  .عليها الموافقة درجة عن عبارة لكل المقابل التدرج ويعبر
 

  ) معارض بشدة - معارض -محايد -موافق -بشدةموافق (
  :التالية التعليمات إتباع منك وأرجو المقياس، عبارات عن تجيبي أن يمكن واآلن

  .فيها رأيك تبدي أن دون عبارة تتركي ال• 
 عن فعالً يعبر ما الصحيح ولكن صحيحة غير وأخرى صحيحة عبارات توجد ال• 

  .نحوها شعورك
  .المدرسية درجاتك على التأثير في عالقة لها ليس اسالمقي هذا في درجاتك• 
  

  معنا،،، لتعاونك وشكرا
    الباحثة      

  قنوع جبر مريم
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  )6(ملحق رقم                 
  الجغرافية المفاهيم نحو الطالبات اتجاه مقياس تحكيم            

  
  غزة – اإلسالمية الجامعة

  العليا الدراسات كلية
       جغرافية تربية/  ريستد وطرق مناهج قسم
  

  الجغرافية المفاهيم نحو الطالبات اتجاه مقياس تحكيم :الموضوع
  

  ورعاه،،، اهللا حفظه/.............................................. الدكتور
  

 الجغرافيـة  المفـاهيم  نحـو  ساسياأل الخامس الصف طالبات اتجاه مقياس أيديكم بين  
  :يلي ما برجاء والمطلوب نيةالقرآ اآليات باستخدام

  .والسالبة الموجبة للفقرات االنتماء تحديد• 
  .تحته تندرج الذي للبعد المقياس فقرات من فقرة كل انتماء تحديد• 
  .الخامس الصف طالبات لمستوى للفقرات اللغوية الصياغة مالئمة• 
  .مناسباً ترونه ما حذف أو إضافة• 
  .المستخدمة واللغة المادة صحة• 
  

  تعاونكم،،، حسن لكم شاكرة
  

  الباحثة

  قنوع جبر مريم
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  )7(ملحق رقم 
 للطالبة الموجه مقياس االتجاه

 

 ةالعـــبار الرقم
موافق 
 بشدة

معارض  معارض محايد موافق 
 بشدة

 :الجغرافية بالمفاهيم االستمتاع نحو الطالبات اتجاه : أوال

      مفاهيم الجغرافيةأشعر بالسعادة عندما أتعلم شيئا يخص ال 1

      المدرسة تقيمها التي الجغرافية بالمسابقات المشاركة أحب ال 2

      الجغرافيا بمادة متعلق نشاط أي عمل عند  ةأشعر بالسعاد 3

 المختصـة  التلفـاز  يعرضـها  التي البرامج وبشغف أتابع 4
 الجغرافية بالمفاهيم

     

 الخاصـة  األسـئلة  عـن  ةاإلجاب عندبعدم االرتياح  أشعر 5
 الجغرافية بالمفاهيم

     

      الدراسيةرات المقر من الجغرافية مادة بأن أعتز 6

      الجغرافية بالمفاهيم ملماً أكون أن فيشديدة  رغبة لدى 7

 :الجغرافية المفاهيم طبيعة نحو الطالبات اتجاه: ثانياً

      الجغرافية المفاهيم حفظ على السهل من أجد 1

      األخرى المقررات دراسة في الجغرافية المفاهيم من أستفيد 2

 منها أستفيد أن يمكن التي الفروع أكثر من الجغرافية المفاهيم أن أشعر 3
 العملية حياتي في

     

      غير مرنة الجغرافية المفاهيم بعض أن أشعر 4

      رللتفكي مثيرة  الجغرافية المفاهيم طبيعة أن أشعر 5

 االجتماعية المواد فروع من أسهل الجغرافية مادة أن أعتقد 6
 األخرى
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 : المفاهيم تدريس طريقة و الجغرافيا معلم نحو الطالبات اتجاه: ثالثاً

 مشدوداً الجغرافية المفاهيم تدريس في المتبع األسلوب يجعلني 1
 الحصة طوال له

     

 بعض في الكونية القرآنية اآليات اماستخد أثناء بالسعادة أشعر 2
 المفاهيم

     

 فـي  الجغرافيـا  في القرآنية باآليات التعلم طريقة تطبيق فيأسعى  3
 المواد باقي

     

 لكـل  ضروري الجغرافيا في  القرآنية باآليات التعلم أن أرى 4
 طالبة

     

 باآليـات  الـتعلم  طريقة عن التقليدية الطريقة استخدام أفضل 5
 الجغرافية تعلم المفاهيم في لقرآنيةا

     

 يـدفعني  الجغرافية المفاهيم أهمية عن الجغرافيا معلم حديث 6
 لتعلمها

     

      دراستها إلى أميل يجعلني مادته من الجغرافيا معلم تمكن 7

 :الجغرافية المفاهيم تعلم نحو الطالبات اتجاه: رابعا

 بعـد  الجغرافيـا  بمادة علقيت موضوع كل عن االبتعاد أتوقع 1
 العام هذا من انتهائي

     

 مـادة  بـدون  الجغرافيـة  المفاهيم تعلم الممكن من أنه أرى 2
 الجغرافيا

     

 حصـص  باقي عن بالمدرسة الجغرافية مادة حصص أفضل 3
 االجتماعية المواد

     

      لمعلوماتي شيئاً تضيف ال الجغرافية المفاهيم دراسة أن أرى 4
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  )8(ملحق رقم 
  اختبار المفاهيم الجغرافيةعلى  اإلجابةورقة 

  

 4 3 2 1 الرقم
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     
26     
27     
28     
29     
30     
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   ) 9(ملحق رقم 
  باآليات القرآنية الكونية طريقة تحضير الدروس

  الخامس: الصف               جغرافيا:المادة
  حصتان: الحصص عدد                          وحركاتها وشكلها األرض موقع :الموضوع

 لتقويما واإلجراءات الطريقة هدافاأل

 الطالبــة تحــدد أن -1
 بالنسـبة  األرض موقع

 .الشمسية للمجموعة

 علـى  الشمسية المجموعة برسم المعلمة تقوم
ــد؛ الســبورة ــع لتحدي  بالنســبة رضألا موق
ـ  بقولـه  مستعينة الشمسية للمجموعة : الىـتع

ــِل { ْي ــتَِالِف اللَّ ــَامَواِت َواْألَْرِض َواْخ ــِق السَّ إِنَّ ِيف َخْل
اَس  َوالنََّهارِ  َفـُع النـَّ ِري ِيف اْلَبْحِر بِـَام َينْ َواْلُفْلِك الَّتِي َجتْ

َامِء ِمْن َماٍء َفَأْحَيا بِِه اْألَْرَض َبْعـَد  َوَما َأْنَزَل اهللاَُّ ِمَن السَّ
ــاِح  َي ــيِف الرِّ ــٍة َوَتْرصِ ــلِّ َدابَّ ــْن ُك ــا ِم ــثَّ فِيَه ــا َوَب َمْوِهتَ

َام  ِر َبْنيَ السَّ َحاِب اْملَُسخَّ ِء َواْألَْرِض َآلَيـاٍت لَِقـْوٍم َوالسَّ
 ] 164: البقرة[ } َيْعِقُلونَ 

  الشمسية؟ المجموعة كواكب عددي
  
 بالنسـبة  األرض كوكـب  موقع ترتيب ما

  للشمس؟
  

 الشـمس  إلـى  كوكبين أقرب أسماء أذكر
 عنها؟ كوكبين أبعد وأسماء

 الطالبـة  تصف أن-2
 .األرض شكل

: تعالى لهقو تفسير في الطالبات المعلمة تناقش
ــا َيــَرْوا َأَوَملْ  { ــْأِيت  َأنَّ  }َأْطَرافَِهــا ِمــنْ  َننُْقُصــَها اْألَْرَض  َن
 أمثلة؟ إعطاء وطلب] 41:الرعد[

  البيضة؟ شكل صفي
 األرض؟ وشكل البيضة بين الشبه وجه ما

 ما الطالبة تستدل أن-3
 األرض دوران من ينتج
 .نفسها حول

ْيـَل  ُيـولُِج  اهللاََّ بِـَأنَّ  َذلِـَك  { القرآنية اآلية عرض  اللَّ
ــارِ  ِيف  ــولُِج  النََّه ــارَ  َوُي ــلِ  ِيف  النََّه ْي ــج[ }اللَّ  ]61: الح

 دوران في للتفكير دقائق ثالث الطالبات وترك
 والنهار الليل وتعاقب نفسها حول األرض

  فسري؟
 فـي  نهـاراً  األرض كل تكون أن اليمكن

 واحد؟ وقت

 الطالبـة  تستدل أن -4
 دوران مـن  ينـتج  ما
 .الشمس حول ألرضا

 لـدوران  بيضـاوي  مدار برسم المعلمة تقوم
 {: تعـالى  قوله وعرض الشمس حول األرض

ْمُس  ِري َوالشَّ ا ملُِْسَتَقرٍّ  َجتْ  اْلَعلِـيمِ  اْلَعِزيـزِ  َتْقِديرُ  َذلَِك  َهلَ
ْرَناهُ  َواْلَقَمرَ *  ى َمنَاِزَل  َقدَّ  اْلَقِديمِ  َكاْلُعْرُجونِ  َعادَ  َحتَّ
مْ  َال  *  ـا َينَْبِغـي ُس الشَّ ْيـُل  َوَال  اْلَقَمـرَ  ُتـْدِركَ  َأنْ  َهلَ  اللَّ

 ]40: يس[ } َيْسَبُحونَ  َفَلٍك  ِيف  َوُكلٌّ  النََّهارِ  َسابُِق 

 الصحيحة العبارات أمام )P( عالمة ضعي
  الخاطئة؟ العبارة أمام )×(وعالمة

  )  (الشمس حول تدور األرض -1
 الشـمس  حول األرض دوران من ينتج -2

  )  (والنهار الليل تعاقب
 ()يدور ال ثابت كوكب األرض كوكب-3

 الطالبة تعدد أن - 5
 بالترتيب األربعة الفصول

 الطالبات من  الصحيحة اإلجابات تعزيز الفصول باقي عن فصل كل يميز ما الطالبة تصف
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  الخامس :الصف                                         جغرافيا :المادة
  حصتان :الحصص عدد                            والجبال ولالسه :الموضوع

  
 التقويم واإلجراءات الطريقة األهداف

 الطالبة تصف أن-1
 .السهول

 األرض سـطح  أشكال بعرض المعلمة تقوم
   lcd جهاز خالل من
 والصـمت  الهدوء من جو في العرض يبدأ

  .الطالبات انسجام ونالحظ
 العـرض  أثنـاء  القرآنيـة  اآلية إدخال ومع
ِذي{ َامءَ  فَِراًشا اْألَْرَض  َلُكمُ  َجَعَل  الَّ  }بِنَاءً  َوالسَّ
 ]22البقرة[

  السهول؟ عرفي
 لفلسطين؟ بالنسبة غزة قطاع يقع أين

 الطالبـة  تميز أن-2
 .السهول أنواع بين

 السـهول  أنواع الطالبات مع المعلمة تناقش
  :نوع لكل األمثلة مع

  .الساحلية السهول
  .الداخلية السهول
 .النهرية السهول

  ):ب( والعمود)أ( العمود بين أوفق
  .ساحلي عامر بن مرج سهل* 
  .داخلي والفرات ودجلة النيل سهول* 
 .نهري الفلسطيني السهل* 

 الطالبـة  تعدد أن-3
 .السهول مميزات

  السـهول  بمميزات الطالبات المعلمة تناقش
 َمـدَّ  الَّـِذي َوُهـوَ  {: تعـالى  قوله عرض بعد

 ُكـلِّ  َوِمـنْ  َوَأْهنَـاًرا َرَواِيسَ  فِيَها َوَجَعَل  َض اْألَرْ 
  ]3:الرعد[}اْثنَْنيِ  َزْوَجْنيِ  فِيَها َجَعَل  الثََّمَراِت 
   .منبسطة السهول بأن المقصود

  .والتنقل الحركة سهلة
 .للزراعة صالحة وتربتها المياه توفر

  تفسري؟ بم
  اإلنسان؟ لسكن مالئمة أكثر السهول
 .لصحيحةا اإلجابات تعزيز

ــف أن -4  تصــ
 .الجبال الطالبة

 ما بتفسير الطالبات من مجموعة كل تكليف
 ِيف  َوَأْلَقـى {: قولـه  في بالرواسي المقصود
  ]15:النحل[ }بُِكم َمتِيَد  َأنْ  َرَواِيسَ  اْألَْرضِ 
َباَل  {: وقوله   ]7: النبأ[ }َأْوَتاًدا َواْجلِ

  للجبل اًوصف تعطي ثم
  
 

  :الفراغات أكملي
  ................ هي الالجب -1
  ........ ـب الجبال اهللا شبه -2

  .الطالبات من القيمة األفكار تعزيز
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 التقويم واإلجراءات الطريقة األهداف

 الطالبة تذكر أن -5
ــهر ــلال أش  سالس

 .العالم في جبليةال

 مـن  الجبلية السالسل بعرض المعلمة تقوم
 lcd جهاز خالل

 َأَملْ  { العرض أثناء القرآنية اآليات إدخال مع
ــرَ  ــَزَل  اهللاََّ َأنَّ  َت ــَامءِ  ِمــنَ  َأْن ــاءً  السَّ ــا َم ــهِ  َفَأْخَرْجنَ  بِ

َبـالِ  َوِمنَ  َأْلَواُهنَا ُخمَْتلًِفا َثَمَراٍت   بِـيٌض  ُجـَددٌ  اْجلِ
ــــرٌ  ــــٌف  َوُمحْ َتلِ  } ُســــودٌ  َوَغَرابِيــــُب  َأْلَواُهنـَـــا ُخمْ

  ]27:فاطر[
          .العالم في الجبلية السالسل أشهر تعدد ثم

  :عللي
  الجبال؟ قمم على الثلوج تتساقط -

  

 الجبال؟ على الزراعة صعوبة -

 تســــتنتج أن -6
ــة ــزات الطالب  ممي

 .الجبال

 َوَجَعْلنَا { القرآنية اآلية بعرض المعلمة تقوم
 }ُفَراًتــا َمــاءً  َوَأْســَقْينَاُكمْ  َشــاِخمَاٍت  َرَواِيسَ  فِيَهــا

  ] 27: لمرسالتا[
  .العذب بالماء الجبال عالقة الطالبة تفسر ثم

  الجبال؟ مميزات عددي
  تفسري؟ بم

 الجبال؟ من نهارواأل األودية مياه تنبع
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  الخامس: الصف                                                     جغرافيا: المادة
  حصتان :الحصص عدد                           والبحيرات والبحار المحيطات: الموضوع

 

 التقويم واإلجراءات طريقةال األهداف

  .المحيط على الطالبة تتعرف أن -1
  
  
  
  
  .البحار الطالبة تصف أن -2
  
  
  
  
 البحـار  بـين  الطالبـة  تقـارن  أن -3

  .والمحيطات

  :  ثم ومن مجموعات 5 الطالبات يعزتو
ــة - ــدريبات مناقش ــب ت  الواج

  .المنزلي
 تصـف  أن مجموعة كل تكليف -

   .المحيط
 البحـار  بعـرض  المعلمة تقوم -

  .lcd جهاز خالل من والمحيطات
 الهـدوء  مـن  جو في العرض يبدأ

 الطالبات انسجام ونالحظ والصمت
 أثنـاء  القرآنيـة  ياتاآل دخالإ مع

  .العرض
ــِري اْلُفْلــَك  َأنَّ  َتــرَ  َأَملْ {: قــال تعــاىل  ِيف  َجتْ

َيُكم اهللاَِّ بِنِْعَمِت  اْلَبْحرِ  نْ  لُِريِ  ِيف  إِنَّ  آَياتِهِ  مِّ
 } َشـــُكورٍ  َصـــبَّارٍ  لُِّكـــلِّ  َيـــاٍت َآل  َذلِـــَك 

  ]31: لقمان[
ُـمْ  َرْهواً  اْلَبْحرَ  َواْتُركْ {: وقال أيضاً  إِهنَّ

ْغَرُقونَ  ُجنٌد    ]24: الدخان[ } مُّ
َوارِ  َوَلهُ  {: وقال أيضاً  ِيف  اْملُنَشـآُت  اْجلَ

  ]24: الرحمن[ } َكاْألَْعَالمِ  اْلَبْحرِ 
 َبـْرَزٌخ  َبْيـنَُهَام *  َيْلَتِقَيـانِ  اْلَبْحَرْينِ  َمَرَج {
  ] 20 ،19: الرحمن[ } َيْبِغَيانِ  َال 

َرْت  اْلبَِحـارُ  َوإَِذا{: قوله تعالى  }ُسـجِّ
  ]6:التكوير[
 }اْملَْسـُجورِ  َواْلَبْحـرِ  { :تعـالى  قوله 
 ]6: الطور[

  
  :الفراغات أكملي -
  
  ..........هو المحيط -
  
  ......مساحة المحيطات أكبر -
  
  ....ساحةم المحيطات أصغر -
  
 المفتوحة البحار بين الفرق ما -

  المغلقة؟ والبحار
  
  النقل؟ أنواع أرخص هو ما -
  
  .الطالبات من أفكار أخذ -
  
ــع - ــل أوراق جم ــن العم  م

   .الطالبات
  
  
  
  
  
  
 

  


