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 ءإهدا

 ىل عني نّضاخة  باحلنانإ

 ترويين بدعائها يف كل آن

 حتى وصلت إىل بر األمان

 إىل أمي احلبيبة

                  
 مرّصع على رأسي إىل تاج

 إىل من غرس األخالق يف نفسي

 إىل والدي العزيز

                  
 إىل مشس أشرقت يف حياتي

 فأزالت الظلمات عن طرقاتي

 وأينعت بضوئها سنبالتي

 إىل زوجي الغالي

                  
 إىل الدرر املكنونة على صدر الزمان

 إخوتي وأخواتي
                  

 إىل احلقل الذي أغرس فيه بذرة جهودي
 ألراها شجرة بالثمرات جتود

 إىل مدرسيت
 ىل الباحثني عن املعرفة والعاملني يف حمراب العلم والتعليمإ

       ليهم مجيعًاإ
 أهدي مثرة هذا اجلهد  
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 شكر وتقدير
، اهلل عليه وسلمسيدنا محمد صلى  ،والصالة والسالم على إمام المرسلين ،الحمد هلل رب العالمين

 وبعد  ،ومن استن بسنته إلى يوم الدين ،له وصحبهوعلى آ

 زع وضالل بقوله وجحودها كفر ،اللفجعل النعم ظ، خلق اهلل العباد ليذكروه ورزقهم ليشكروه
ا  وجل ْطَفة   ِمن اْْلِنَسانَ  َخلَْقَنا إِنَّ ْبَتلِيهِ  أَْمَشاج   نُّ ا َبِصيرا   َسِميعا   َفَجَعْلَناه   نَّ بِيلَ  َهَدْيَناه   إِنَّ ا السَّ  إِمَّ

ا َشاِكرا   بسبيل العلم  علي   ومن  ، سالمفالحمد هلل الذي هداني لإل(، 3-2)اإلنسان:َكف ورا   َوإِمَّ
والبيان؛ ألبحث وأتأمل، ثم أخرج بتلك الدراسة إلى حيز الوجود، فأسأله تعالى أن ينفعني 

وهيأ لي من ، كل شيء، الذي أعانني، ووفقني تعالى قبلفالشكر هلل ، والمسلمين بما علمني
ا لسنة تباع  وا، وبعد شكره تعالى ،ما مكنني من أداء هذا البحث ، والعافية، والقدرة،أسباب الصحة

رواه الترمذي، والحديث " َمْن اَل َيْشُكُر النَّاَس اَل َيْشُكُر اللَّهَ " :صلى اهلل عليه وسلم القائل الحبيب
لمنارة العلم واألخالق شكر ا  أقدم (2/2222تاب صحيح الجامع الصغير )صححه األلباني في ك

وقسم المناهج وطرق التدريس  ،وكلية التربية ،وعمادة الدراسات العليا ،بغزة سالميةالجامعة اإل
ة العلم، فجزاهم اهلل على جهودهم لتمهيد طريق الباحثين وطلب، أشكرهم جميع ا وأساتذتها األفاضل

 .عنا كل خير
؛ عبد المعطي رمضان األغاألستاذ الدكتور/ وبأرفع وأسمى آيات الشكر والعرفان بالجميل إلى ا  

رشاد وتوجيه ليَّ ، ولما أسدى به إبقبوله اإلشراف على رسالتي لتفضله عليَّ  حتى  ،من نصح وا 
 .ذخر ا لطلبة العلم حفظه اهلل ورعاه وجعله ،نضجت الدراسة وحان قطافها

         والدكتور، عبد المنعم محمد عبداهلل الدكتور: المناقشةضاء لجنة ألع والشكر موصول
، فكان لهم الفضل لتصفيته من الخلل والزلل ؛عثراته االبحث وتلمس ياثر ن أاذلال محمد شحادة زقوت

خراجه على أفضل صورة ي  عل  .إلتمامه وا 

ما بذلوه من جهد ووقت، ولما له؛ وخارج الوطن داخلإلى السادة المحكمين في  كما وأتقدم بالشكر
           الدكتوروأخص بالذكر منهم  ،قدموه من نصائح وتوجيهات في تحكيم أدوات الدراسة

فلهم  ،من جمهورية مصر العربية ،أسامة عبد الرحمن عبد الموال، والدكتور عالم علي محمود
 .، وحفظهم اهلل من كل سوءمني كل احترام وتقدير
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التي لم تتوان لحظة  سها محمد المشهراوي ، أشكر كال  من الزميلتين الزميلة:يلا مني بالجموعرفان  
 ،في رسالتي ة  التي ظهرت بصماتها جلي عليسمية مصطفى والزميلة  ،في تقديم المساعدة لي

 فجزاهما اهلل عني كل خير ارتضاه لعباده الصالحين.

بعلمها  تي تفضلت عليَّ ال الكحلوتعّمار  يسرىالبنة عمي األستاذة والشكر موصول 
 جزاها عني خير الجزاء. و فبارك اهلل فيها  ،وقتهاو 

التي قامت بتدقيق الرسالة لغوي ا  رانية جهاد الشوبكيكما وأقدم شكري وتقديري إلى األستاذة 
 فبارك اهلل فيها وجعله في ميزان حسناتها.

والتي  ،باح الثانويةحمد الص  في مدرسة فهد األ وفاء كمال رياناألستاذة أن أشكر  وال يفوتني
 في تطبيق أدوات الدراسة.  نيساعدت

وا لي الوقت، وتحملوني بكل سعة الذين وفر  ،األعزاء ألفراد أسرتيتقديري واحترامي  وجل  
الكثير من أجل ، الذي صبر وتحمل زوجي العزيز يوسففي هذا المقام   بالذكر وأخص صدر،

 إتمام هذه الدراسة. 

من كر والعرفان لكل من كان له فضل إلتمام هذه الرسالة على أكمل وجه كما أتقدم بالش
هذه  إليصالأو بذل جهدا   صحا  قدم ن وأو غير مباشر، ومن شجعني أ مباشربعيد،  وقريب أ
 .ليه من نتائجإلى ما وصلت إالدراسة 

   :وأخيرا أقول

 .ا للفتى     فأكثر ما يجني عليه اجتهادهإن لم يكن من اهلل عون  
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 ملخص الدراسة 
استراتيجية البيت الدائري في تنمية لى الكشف عن فاعلية توظيف إهذه الدراسة  هدفت

تتمثل و  البصري في الجغرافيا لدى طالبات الصف الحادي عشر بغزة،المفاهيم ومهارات التفكير 
 :تيالدراسة بالسؤال الرئيس اآل شكلةم

في ري في تنمية المفاهيم ومهارات التفكير البصري ما فاعلية توظيف استراتيجية البيت الدائ
 ؟بغزة  الجغرافيا لدى طالبات الصف الحادي عشر

 :تيةاألسئلة الفرعية اآلالسؤال الرئيس  من وتفرع
 ما المفاهيم المراد تنميتها لدى طالبات الصف الحادي عشر في الجغرافيا؟ .2
 الجغرافيا؟ الصف الحادي عشر في التفكير البصري المراد تنميتها لدى طالبات مهارات ما .2
  متوسط بين البعدي االختبار في (.α≤500)ئيا  عند مستوى إحصا دالة فروق توجد هل .3

 المجموعة الضابطة في اختبار المجموعة التجريبية، ومتوسط درجات طالبات درجات طالبات
 البيت الدائري؟ الستراتيجية المفاهيم تعزى

لدى طالبات الصف الحادي  المفاهيمفي الجغرافيا على تنمية  ئريالدا البيت استراتيجيةما أثر  .4
 عشر؟

 متوسط بين البعدي االختبار في (.α≤500)عند مستوى  ا  يإحصائ دالة فروق توجد هل .0
المجموعة التجريبية، ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة في اختبار  درجات طالبات

 الدائري؟ البيت الستراتيجيةالتفكير البصري تعزى 
 طالبات لدى مهارات التفكير البصري تنمية على الجغرافيا في الدائري البيت استراتيجية أثر ما .6

 عشر؟ الحادي الصف
 طالبات استراتيجية البيت الدائري في الجغرافيا على تنمية المفاهيم  لدى توظيف فاعلية ما .7

 عشر؟ الحادي الصف
البصري  التفكيرمهارات  تنمية ي في الجغرافيا علىاستراتيجية البيت الدائر  توظيف فاعلية ما .8

 عشر؟ الحادي الصف طالبات لدى
المنهج الوصفي لتحليل المحتوى، والمنهج  ين:الباحثة في هذه الدراسة المنهج واستخدمت     
لقياس أثر المتغير المستقل )استراتيجية البيت الدائري( على المتغير التابع التجريبي شبه 

من حيث تم تطبيق الدراسة على عينة مكونة ، لجغرافية ومهارات التفكير البصري()المفاهيم ا
باح الثانوية للبنات ( طالبة من طالبات 76) الصف الحادي عشر في مدرسة فهد األحمد الص 

م، موزعين على شعبتين 2522 – 2522لمديرية التربية والتعليم شرق غزة للعام الدراسي التابعة 
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وعددها  وشعبة تجريبية( طالبة، 38وعددها ) ا عشوائيا ، شعبة ضابطةميارهدراسيتين تم اخت
 أعدت الباحثة ،والتحقق من فروضها ،عن أسئلتها جابةواإل، ف الدراسةاهدأ، ولبلوغ ( طالبة38)

الثالثة )سطح األرض وعوامل تشكيله( من كتاب  وحدة للمحتوى التحليل  ثالث أدوات، هي : أداة
، 2522- 2522 الدراسي وفق المنهاج الفلسطيني الجديد للعامالحادي عشر الجغرافيا للصف 

الثالثة في الوحدة شكال  دائري ا  (23وتكون من )البيت الدائري،  دليل المعلم في استراتيجيةو 
التي تتضمنها الوحدة المستهدفة، الجغرافية وقائمة بالمفاهيم )سطح األرض وعوامل تشكيله( 

مهارات ل تبار اواخ ( فقرة من نوع اختيار من متعدد،05جغرافية وعدد فقراته )ال للمفاهيم اواختبار  
( فقرة من نوع اختيار من متعدد، تم التأكد من صدقهما وثباتهما 32البصري وعدد فقراته )التفكير 

( طالبة من طالبات الصف الحادي عشر في مدرسة شعبان 45على عينة استطالعية عددها )
 .يس الثانوية للبناتعبد القادر الر 

؛ القبلي قبل البدء بالدراسةة البصريومهارات التفكير جغرافية تطبيق اختباري المفاهيم ال وتم   
وبعةد  دراسةية، ( حصةة24( أسةابيع بواقةع )6للتأكد من تكافؤ المجموعتين، واستغرق تنفيةذ الدراسةة )

علةى  البصةري ومهةارات التفكيةرافيةة جغر طبةق اختبةاري المفةاهيم ال ،االنتهاء من تطبيق االستراتيجية
 المجموعتين الضابطة والتجريبية.

(، spssحصائية عةن طريةق برنةامج)جمع البيانات وتحليلها باستخدام المعالجات اإل تم   وقد
 وذلةك إليجةاد معامةل ثبةات االختبةار، ،وطريقةة التجزئةة النصةفية ،(25) كودر ريتشاردسةون ومعادلة
 T- test)ت(  واختبةةار لكةةل فقةةرة مةةن فقةةرات االختبةةار، مييةةزل التالتمييةةز لحسةةاب معامةة ومعامةةل

independent sample  ومعامةةل ،الختبةةار الفةةروق بةةين أداء المجمةةوعتين الضةةابطة والتجريبيةةة 
إليجةةاد حجةةم التةةأثير  d))و، البيةةت الةةدائري اسةةتراتيجية باسةةتخدام ليةةة التةةدريساعيتةةا للكشةةف عةةن فإ

 .ومعامل الكسب لبالك للكشف عن فاعلية االستراتيجيةالتابع، المستقل على المتغير  تغيرللم

 :عن اآلتيأسفرت نتائج الدراسة  وقد
بةين متوسةط درجةات طالبةات  (≤ 0.05)فروق ذات داللة إحصائية عند مسةتوى داللةة  توجد .2

البعةةةةدي لصةةةةالح  الجغرافيةةةةة المجموعةةةةة التجريبيةةةةة والمجموعةةةةة الضةةةةابطة فةةةةي اختبةةةةار المفةةةةاهيم 
 .التجريبية المجموعة

بين متوسط درجات طالبةات  ( ≤ 0.05)فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  توجد .2
البصةةةةةري لصةةةةةالح المجموعةةةةةة التجريبيةةةةةة والمجموعةةةةةة الضةةةةةابطة فةةةةةي اختبةةةةةار مهةةةةةارات التفكيةةةةةر 

 .المجموعة التجريبية
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لجغرافيةة بقيمةة اختبةار تحصةيل المفةاهيم ا فةي كبيةر تةأثير حجم الدائري البيت استراتيجية تحقق .3
 .إيتا بمربع مقاس ا( 5.24≥)

 اختبةةار مهةةارات التفكيةةر البصةةري بقيمةةة   فةةي كبيةةر تةةأثير حجةةم الةةدائري البيةةت اسةةتراتيجية تحقةةق .4
 .إيتا بمربع مقاس ا( 5.24≥)

      طالبات لدى ةالجغرافي المفاهيم تنمية فيتها استراتيجية البيت الدائري بفاعلي تتصف .0
 (.≥1.2 ( لبالك المعدل الكسب نسبة عن زيدت، عشر الحادي الصف

 طالبات لدى مهارات التفكير البصري  تنمية في تهابفاعلي استراتيجية البيت الدائري  تتصف .6

  (.2.2≥  (لبالك المعدل الكسب نسبة عن تزيد ،عشر الحادي الصف

 ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، تم  وضع عدد من التوصيات، أهمها:ضوء  وفي  
في جميع المراحل  الجغرافيا،كمدخل لتدريس  البيت الدائريضرورة االهتمام باستخدام استراتيجية 

باعتبارها إحدى االستراتيجيات الفعالة في  ،لثانويا المرحلة األساسية وحتى التعليمبالتعليمية بدء ا 
 تنمية المفاهيم ومهارات التفكير البصري، كأهداف مهمة لتدريس الجغرافيا.
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 قائمة المحتويات

 الصفحة المحتـوى

 ب اآلية القرآنية.

 ج .اإلهداء

 د وتقدير. شكر

 و الدراسة. ملخص

 ط .قائمة المحتويات

 ن الجداول. قائمة

 ف قائمة األشكال.

 ق المالحق. قائمة

 ةـدراسـة الـخلفي: األول الفصل

 2 الدراسة. مقدمة

 6  الدراسة. مشكلة

 7 الدراسة. فرضيات

 8-7 الدراسة. أهداف

  8 الدراسة. أهمية

 8 الدراسة. حدود

 9 الدراسة. مصطلحات
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 الفصل األول

 خلفية الدراسة

 :المقدمة

في ظل ما يشهده هذا العصر من تغيرات وتحديات في مختلف ميادين المعرفة العلمية     
ديات التي تواجهنا، والتكنولوجية، تكثر التساؤالت حول كيفية مواكبة هذه التغيرات، ومقاومة التح

وكيفية السعي نحو فهم أفضل؛ من شأنه خلق أفراد مبدعين، وقادرين على العطاء في مختلف 
 الميادين.

ما توصل إليه العلم تعمل على االستفادة مالتي ن التربية كأحد مجاالت الحياة، أ ومن منطلق     
دف إعداد مواطن قادر على التكيف الحديث؛ لمواجهة ما يعتريها من مشكالت تنظيمية وتربوية؛ به

نجازاته، كما أن   غرس حب التعلم  غاية التربيةمع متغيرات العصر، والتعامل مع مشكالته وا 
 .التغيرالتطور عالم دائم إضافة إلى مواجهة متطلبات المستقبل في لذاته، 

تي تعد من أبرز ما وراء المعرفة، وال استراتيجياتولتحقيق أهداف التربية وضع التربويون     
ا متزايدا  في اآلونة األخيرة، حيث أدت إلى إعادة النظر في التي لقيت اهتمام  المستجدات التربوية، 

المناهج  الدراسية، والعمل على تطويرها، بحيث تتضمن مفاهيم ومعارف وأنشطة ومهارات، تسهم 
ع خصائص الطلبة وخبراتهم في تفعيل دور المعلم في التعامل معها بشكل يحقق أهدافه المتفقة م

تدريس، ومن ثم الالسابقة، وذلك من خالل القدرة على اختبار فعالية طرق وأدوات وأساليب 
استخدام ما يثبت فعاليته بما يسهم في تحقيق األهداف، وتعلم أفضل للمفاهيم العلمية؛ بغية 

ونه في حياتهم العلمية الوصول بالطلبة إلى مستوى تحصيل أعلى، وزيادة وعيهم ألهمية ما يتعلم
 . والعملية

مهارات التفكير، واكتساب  تنمية في كبير بشكل المعرفة وراء ما جياتياسترات تسهمولهذا 
 بحيث التفكير، عمليات في التحكم على ا  ر قاد الطالب يكون  يفكر الطلبة، فعندما لدى المفاهيم 

المتناثرة  المعلومات من مجموعة وليست البعض، ببعضها مترابطة مفاهيم ذات التعلم كوحدة ُيدرك
 (.02: 2558 ،)قشطة

ستراتيجية امنها:  ،التدريس في متستخد التي المعرفة وراء ما استراتيجياتإن هناك العديد من     
 وتكون على هيئة شكل ،شكل البيت الدائري، التي تعد من المخططات التنظيمية للمعرفة العلمية

 يمثل بحيث، خارجية قطاعات سبعة به وتحيط اختياري خط يقسمه ،البعد ثنائي هندسي دائري
 .(26: 2550)المزروع ، المعرفة من محدود لجزء المفاهيمية البنية شكل
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ألن المتعلم يقوم   ؛الفلسفية لشكل البيت الدائري إلى النظرية البنائيةوترجع األصول النفسية و     
كما  ،مما يسهل استدعاءها بسهولة ويسر، فسهبصياغة األفكار الرئيسة ووضعها في الشكل بن

نظرية أوزوبل لى أنواع الخرائط المعرفية القائمة عا من االستراتيجية التي تعد نوع  يمكن إرجاع هذه 
وضعها في مكانها بط المعلومات الخاصة بالمفهوم، و في التعلم ذي المعنى، إذ يقوم المتعلم بر 

: 2559أمبوسعيدي والبلوشي، معنى وليس تعلما سطحيا ) ا ذاالصحيح في الشكل، مما يكون تعلم  
487). 

 "وندرسي" المعرفة اقترحها أسلوب لما وراء هي استراتيجية البيت الدائري نإ      
(Wandersee,1994وقد )  ندرسيو وارد و "أعطى" (Wandersee Ward,2002b:578 )

يب الدائرية المستخدمة في السكك الحديدية  بالتراكتيجية البيت الدائري تشبيها لها هذا االسم السترا
لتبديل عربات القطار، بحيث يمثل الشكل المركزي الفكرة الرئيسة األساسية، كما تقسم الفكرة 

شكل البيت الدائري هو رسم هندسي دائري سمين بهدف تجزئة الفكرة األساسية، و الرئيسة إلى ق
بحيث تمثل  ،ط اختياري تحيط به سبعة قطاعاتيتكون من دائرة مركزية يقسمها خ ،ثنائي األبعاد

لتجزئة  ؛وتستخدم القطاعات السبعة المحيطة ،هذه القطاعات البنية المفاهيمية لجزء من المعرفة
بحيث يعبئ  ،أو لتعلم خطوات حل المشكالت ،أو لترتيب تسلسل األحداث ،المفاهيم الصعبة

 .جاه عقارب الساعةوبات 22الشكل مبتدئين من موقع الساعة  متعلمين ال

   الجنيح دراسة ومنها شكل البيت الدائري،  استراتيجية الدراسات تناولت بعض لقد
التي أشارت إلى فاعلية استراتيجية البيت الدائري في تنمية التحصيل الدراسي لدى  ،(2522)

استراتيجية والتي بينت فاعلية  (2550المزروع )ودراسة طالبات الصف الثاني المتوسط بالسعودية، 
مهارات ما وراء المعرفة والتحصيل لدى طالبات المرحلة الثانوية  في تنميةالبيت الدائري 

والتي أظهرت عن وجود ، ((Ward & Wandersee 2002bوندرسي ودراسة وارد و بالسعودية، 
واتي ويبوو وويدعالقة قوية إيجابية بين درجات الطالب وبين إتقانهم رسم البيت الدائري، ودراسة 

التي أشارت إلى عدم  (Widowati & Rusmawati & wibowo ()2522ورسمواتي )
بداع واإل مهارات ما وراء المعرفةت الدائري على التحصيل المعرفي، و وجود تأثير الستراتيجية البي

 . إندونيسيالدى طالب الصف السابع في 

 فيودراسة أثرها  لدائري،البيت ا استراتيجية فمن هنا جاءت هذه الدراسة لمعرفة فاعلية
  .بصريومهارات التفكير ال جغرافية ال متنمية المفاهي
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تثير العديد من أنواع التفكير، منها: التفكير البصري وذلك من قد البيت الدائري  استراتيجيةإن          
بشكل خالل عرض الرسومات والصور واألشكال البيانية، التي تساعد المتعلم على تنظيم المفاهيم 

 .وتحليل وتفسير المعلومات واستظهاربصري يمكن رؤيته، مما يسهل عملية استخالص 

، أو تعليم المحتوى باستخدام مهارات التفكير، تناولته مختلف رلعل االهتمام بتعليم التفكي     
 رس ضمن مناهج التعليمد  خر، والجغرافيا كأحد العلوم التي تُ آالعلوم، ولم يقتصر على علم دون 

العام، ولها دور في تنمية القدرة على التفكير، كما أن تعليم التفكير من خالل الجغرافيا يسهم في 
فهم المادة، ويدعم دورها في االستجابة لمتطلبات العصر الحديث المتميز بسرعة التغير، وكثرة 

من العلوم التي المخترعات، وزيادة االبتكار، واتساع مجاالت التطور في كافة العلوم، خاصة وأنها 
 لها عالقة مباشرة بحياة اإلنسان، وتعامله مع البيئة المادية والبشرية.

( يتناول كل أنواع التفكير، وال يقتصر  (Rusbult 2002إن تعليم التفكير كما ذكر روسبولت     
ل بصورة مثمرة أكثر، من خال التفكير يةكيفتعلم يساعد الطلبة على بدوره هذا و على نوع واحد، 

فالت فكير اإلبداعي )لتوليد األفكار(، والت فكير الناقد )لتقييم األفكار(،  ،استخدامهم لكل أنواع التفكير
التفكير  أنماط أحد البصري التفكير يعتبر، و المفك ر المنتج الخبير والمبدع وكالهما ضروري إليجاد

 .الدراسية المواد مختلف دراسة يف كبيرة فائدة من له الطالب؛ لما لدى التربية بتنميته تهتم التي

من النشاطات والمهارات العقلية التي تساعد المتعلم في الحصول على  البصري التفكير ويعد     
 الغموض تفسير كذلك وتفسيرها، المكانية العالقات إدراك على القدرة له تكون المعلومات، بحيث

 (.42: 2990)عفانة، به  المعنى واستنتاج

النظر والتفكر بما نراه ونشاهده حولنا في هذا  تدعونا إلى الكريم القرآنفي  آياتهناك و       
ِبِل َكْيَف ُخِلَقْت )تعالى:  الكون، قال َلى السََّماِء َكْيَف ُرِفَعْت )٧١َأَفاَل َيْنُظُروَن ِإَلى اإلِْ ( ٧١( َواِ 

َلى اْلِجَباِل َكْيَف ُنِصَبْت ) َلى اأْلَْرِض َكْيفَ ٧١َواِ   (. 25_27 :)الغاشية (٠٢ُسِطَحْت ) ( َواِ 

 ،(2522فقد تناولته دراسات عديدة منها دراسة طافش )، ونظرا  ألهمية التفكير البصري     
دراسة مهدي (، و 2525) عبد الموال (، ودراسة2525هى )ودراسة مشت (،2525ودراسة الشوبكي )

(2556). 

لظواهر الطبيعية على سطح المكانية، وتوزيع اوألن علم الجغرافيا يهتم بدراسة العالقات       
( يؤكد على أهمية 04: 2553فإن)محمود،  بالخرائط والجداول والرسومات والصور، األرض

توظيف الصور والرسوم التوضيحية المصاحبة للمنهاج المدرسي في مساعدة المتعلمين على تفسير 
ن التعلم الذي يستخدم الصور والرسوم المعلومات المكتوبة، وفهم ما يتضمنه من عالقات، كما أ
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من هنا نجد أن هناك عالقة وثيقة بين هذا و  يفوق التعلم اللفظي من حيث نمو العمليات الذهنية،
 لذا أصبحت الحاجة ماسة لدراسته.     ؛العلم وهذا النمط من التفكير

شخصية وين عتمد عليها في تككما أن علم الجغرافيا يعد من العلوم األساسية التي يُ   
نها تبحث في العالقة بين اإلنسان ألوذلك  ؛وسلوكياته وقيمه في أي مستوى دراسي وفكره اإلنسان

والمكان بكل ما يحتويه من موارد طبيعية، وما يترتب على هذه العالقة من تحديد شخصية المتعلم، 
 (.22-9: 2550وما يترتب على حسن هذه العالقة من حسن أو سوء االستخدام للموارد )يحيى،

والتي يعبر  ،تنمية المفاهيمو فال بد من اكتساب يتحقق الهدف من تدريس الجغرافيا،  لكي  
كما  ،يث أنها تساعد على صقل األفكار واآلراء حول المشكالت العالميةح ،عنها بأساسيات التعلم

 ،والتخاطب كيرفي إيجاد جيل يؤمن بأن قوة اإلنسان تكمن في عقله وقدرته على التف أنها تساعد
أنه يمثل دراك الصورة الكلية عن النظام العالمي و ا  و  ،لآلخرينوعرض األفكار ونقلها بشكل مقنع 

 (.72: 2552 ،وحدة واحدة )عبد العال

ف والتمييز يفي التعر  هحيث تساعد ،إن تعلم المفاهيم له أهمية واسعة في حياة الفرد    
  (.20: 2554، ما وتقلل من تعقدها )بطرسوالتفسير للظواهر والمواقف المحيطة به ك

العديد من الدراسات، منها: فقد تناولتها ، وتنميتها ا ألهمية اكتساب المفاهيم الجغرافيةنظر    
دراسة الهباش و  ،(2558) يدراسة عل(، و 2559(، ودراسة المرشد )2522العدوان )دراسة 

 أو غيرها من الدراسات األخرى.(، 2525)

 ام  واجه كي تدريس مادة الجغرافيا عمل الباحثة في الميدان التربوي، الحظت أنمن خالل و      
ن الطالبات والمادة، كما أن من الصعوبات والمشكالت، والتي من أبرزها: ضعف التفاعل بي

مادة الجغرافيا صعبة ومجردة ومعقدة، وعلى وجه  عرن بأنشي الطالبات من اكبير   اعدد   هناك
المعلم هو  لكونإلى دراسة الظواهر الطبيعية والجيومورفولوجية، الخصوص عند التطرق 

المصدر الرئيس للمعرفة، والمتعلم مجرد متلٍق، وهذا يتناقض مع االتجاهات التربوية الحديثة 
ل ومتطلبات العصر الحالي، التي تدعو إلى إيجابية المتعلم، وتعزيز التعلم القائم على إعما

للمفاهيم الجغرافية، وهذا ما أكدته نتائج دراسة  تدني فهم الطالبات إلىالعقل والتفكير، باإلضافة 
(، كما أن هناك ضعف ا عام ا في تحصيل الطلبة في 2557ودراسة المحاميد ) (2552) نزال

الجغرافيا، بناء  على نتائج االختبارات الموحدة، التي قامت بها وزارة التربية والتعليم للعام 
 كما الحظت الباحثة من خالل العمل الميداني أن هناك ضعف ا في ،(2522-2525الدراسي )

لذا كانت الحاجُة ماسة  إلجراء مثل هذه  ؛لى ممارسة مهارات التفكير البصريقدرة الطالبات ع
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، ومهارات المفاهيمتنمية  البيت الدائري في استراتيجيةفاعلية توظيف  إلى الدراسة؛ للتعرف
 الصف الحادي عشر، فكان سؤال الدراسة. التفكير البصري لدى طالبات

 مشكلة الدراسة:

 تتمثل مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس اآلتي:

في لمفاهيم ومهارات التفكير البصري فاعلية توظيف استراتيجية البيت الدائري في تنمية ا ما
 ؟بغزة  الجغرافيا لدى طالبات الصف الحادي عشر

 :تيةنه األسئلة الفرعية اآلع انبثقتو 

 ما المفاهيم المراد تنميتها لدى طالبات الصف الحادي عشر في الجغرافيا؟ .2
 الجغرافيا؟ التفكير البصري المراد تنميتها لدى طالبات الصف الحادي عشر في مهارات ما .2
 متوسط بين البعدي االختبار في (.α≤500)ئيا  عند مستوى إحصا دالة فروق توجد هل .3

المجموعة الضابطة في  يبية، ومتوسط درجات طالباتالمجموعة التجر  درجات طالبات
 البيت الدائري؟ الستراتيجية المفاهيم تعزى اختبار

لدى طالبات الصف  المفاهيمفي الجغرافيا على تنمية  الدائري البيت استراتيجيةما أثر  .4
  الحادي عشر؟

 متوسط بين البعدي االختبار في (.α≤500) عند مستوى ا  يإحصائ دالة فروق توجد هل .0
المجموعة التجريبية، ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة في  درجات طالبات

 البيت الدائري؟ الستراتيجيةاختبار التفكير البصري تعزى 
لدى طالبات الصف  اختبار مهارات التفكير البصري  الدائري البيت استراتيجيةما أثر  .6

 الحادي عشر؟
 طالبات لدى في الجغرافيا على تنمية المفاهيمالدائري استراتيجية البيت  توظيف فاعلية ما .7

 عشر؟ الحادي الصف
البصري  التفكير مهارات استراتيجية البيت الدائري في الجغرافيا على توظيف فاعلية ما .8

 عشر؟ الحادي الصف طالبات لدى
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 فرضيات الدراسة:

 ات طالباتدرج متوسط ( بينα ≤0.05مستوى ) إحصائية عند ذات داللة فروق توجد .2
المجموعة الضابطة في اختبار المفاهيم  طالبات درجات ومتوسط، المجموعة التجريبية

 البيت الدائري. الستراتيجيةتعزى 
 بقيمة  الجغرافية المفاهيم تحصيل اختبار في تأثيرال حجم الدائري البيت استراتيجية تحقق .2

 .إيتا بمربع مقاس ا(  5.24≥)
 درجات طالبات متوسط ( بينα ≤0.05مستوى ) ة عندإحصائي ذات داللة فروق توجد .3

 درجات طالبات المجموعة الضابطة في اختبار التفكير المجموعة التجريبية، ومتوسط
 البيت الدائري. الستراتيجيةالبصري تعزى 

  بقيمة البصري التفكير مهارات اختبار في تأثيرال حجم الدائري البيت استراتيجية تحقق .4
 .إيتا مربعب مقاس ا( 5.24≥)

      طالبات الجغرافيا لدى المفاهيم في تنمية في بفاعلية استراتيجية البيت الدائري تتصف .0
 (.≥1.2  (لبالك المعدل الكسب نسبة عن تزيد عشر الحادي الصف

 طالبات لدى مهارات التفكير البصري  تنمية في بفاعلية استراتيجية البيت الدائري تتصف .6
 (.≥1.2  (لبالك المعدل الكسب نسبة نع تزيد عشر الحادي الصف

 أهداف الدراسة:

 المفاهيم المراد تنميتها لدى طالبات الصف الحادي عشر في الجغرافيا.  تحديد .2
 التفكير البصري المراد تنميتها لدى طالبات الصف الحادي عشر في تحديد مهارات .2

 الجغرافيا.
 المجموعة طالبات درجات سطمتو  بين إحصائية داللة ذات فروق وجود مدى على الوقوف .3

 .الجغرافية المفاهيم اختبار في الضابطة والمجموعة التجريبية،
 مقاس ا الجغرافية المفاهيم تحصيل اختبار في الدائري البيت استراتيجيةتأثير  مدى معرفة .4

 (.≥0.14  (بقيمة إيتا بمربع
 المجموعة باتطال درجات متوسط بين إحصائية داللة ذات فروق وجود مدى على الوقوف .0

 .البصري التفكير مهارات في الضابطة والمجموعة التجريبية،
 مقاس ا البصري التفكير مهارات اختبار في الدائري البيت استراتيجية معرفة مدى تأثير  .6

 .(≥0.14  (إيتا بمربع بقيمة
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 توظيف استراتيجية البيت الدائري في الجغرافيا على تنمية المفاهيم لدى معرفة فاعلية .7
 .عشر الحادي الصف طالبات

تنمية مهارات  توظيف استراتيجية البيت الدائري في الجغرافيا على فاعلية مدى معرفة .8
 عشر. الحادي الصف طالبات البصري لدى التفكير

 أهمية الدراسة:

 وتظهر األهمية في الجوانب اآلتية: تتضح أهمية الدراسة من خالل تحقيق األهداف،  

ينادي به التربويون في الوقت الحاضر، من مسايرة  وعية لماقد تشكل استجابة موض .2
االتجاهات الحديثة والعالمية؛ لالهتمام بما وراء المعرفة، وتمشيا  مع التوجهات المحلية؛ 

إلى نتائج  يلالهتمام بالتفكير ومهاراته في التدريس، وتجريب أساليب ونماذج تعليمية، قد تؤد
 .ومجاالتهاإيجابية في العملية التعليمية 

قد يفيد التأصيل النظري الستراتيجية البيت الدائري في توضيح تطبيقاتها التربوية  لكل من        .2
 . لمين والمشرفين في الحقل التربويالمع

المشرفين التربويين في المدارس قد توجه النتائج المتوقعة من الدراسة أنظار المعلمين و   .3
عرفة  والتوجه نحو استراتيجيات ما وراء المبيت الدائري، ال إلى تبني استراتيجية ،الجامعاتو 

 . كمدخل أساسي ومحفز للتعليم
من المأمول  ، للمعلمودليال   ،لمهارات التفكير البصري واختبارا   ،للمفاهيم الجغرافية ا  ر توفر اختبا .4

تدريس  ن في مجالو والباحث ،وطلبة الدراسات العليا، الجغرافياو معلمو  مشرفوأن يستفيد منها 
 أدواتهم للبحث. الجغرافيا عند إعداد

استراتيجية البيت الدائري  تناولت التي  -الباحثة علم حد -على الدراسات أوائل من الدراسة تعد .0
 .ومهارات التفكير البصري الجغرافية المفاهيم في تنمية

    خطط وضع عند أو منهاج الجغرافيا، وتطوير صياغة عند وذلك ،المنهاج يواضعتفيد  قد .6
 الحادي عشر.  الصف طلبة عند مهارات التفكير البصري مستوى ثرائية؛ لرفعوا  وبرامج مساعدة 

 :الدراسة حدود

فهد األحمد  مدرسة في الحادي عشر الصف طالبات من عينة على الدراسة اقتصرت
 -2522لدراسي للفصل األول من العام ا ،باح الثانوية التابعة لمديرية التربية والتعليم شرق غزةالص  

الثالثة )سطح األرض وعوامل تشكيله( من كتاب الجغرافيا  الوحدة تدريس على واقتصرت ،2522
 ،استراتيجية البيت الدائري للصف الحادي عشر باستخدام -الجزء األول –الطبيعية والبشرية 

 .واختبار مهارات التفكير البصري ،المفاهيم اختبار باستخدام فاعليتها وقياس
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 حات الدراسة: مصطل

(, ودراسة 2115والدراسات السابقة كدراسة المزروع ) التربوي األدب إلى الرجوع بعد

 الدراسة مصطلحات بتعريف الباحثة قامت(,6002ودراسة مهدي )(, 2101عبد الموال )

 : كاآلتي إجرائيا

 استراتيجية البيت الدائري: .1
رافيا الواردة في الوحدة الثالثة من كتاب م من أجل تمثيل مجمل لموضوعات الجغاستراتيجية تعل  

وتركز على رسم أشكال دائرية تناظر البنية رافيا )سطح األرض وعوامل تشكيله(، الجغ
بحيث يمثل مركز الدائرة الموضوع الجغرافي المراد  ،المفاهيمية لجزئية محددة من المعرفة

 إكسابهدف إلى تو ، للموضوعاألجزاء المكونة  (9-5الخارجية من ) وتمثل القطاعات ،تعلمه
 .مهارات التفكير البصريلطالبات المفاهيم الجغرافية و ا

 المفاهيم الجغرافية: .2
التي  دل على الظواهر الجغرافيةتل؛ اأو لفظ   ااسم   عطىتمجردة،  ذهنية أو يةعقل اتتصور هي 

ح األرض )سط ة الثالثةوحدال في تشترك فيما بينها بمجموعة من الخصائص المشتركة الواردة
بالدرجة التي تحصل عليها  تقاس الحادي عشر، والتيالجغرافيا للصف  كتابمن  وعوامل تشكيله(

 للمفاهيم الجغرافية. الطالبات  اكتساب مدى لقياس المعد الطالبات في االختبار
 التفكير البصري:  .3
شكال والصور وتفسير األ ،عقلية تمكن الفرد من القدرة على إدراك العالقات المكانيةعملية 

 والخرائط وتحليلها واستنتاجها وترجمتها بلغة مكتوبة أو منطوقة. 
 :البصري التفكير مهارات .4

عن قصد؛ إلدراك العالقات المكانية  الطالباتتستخدمها  التيالعمليات المحددة  من مجموعة
 تصوراتها جدم خالل من ،للمعلومات الجغرافية البصري واالستنتاج والتفسير لتمييزوالتحليل وا
 لهذا المعد االختبارفي  طالباتعليها ال تحصل التي بالدرجة وتقاس المعرفية، خبراتها مع البصرية
 .الغرض

 :طالبات الصف الحادي عشر .0
والمصنفات ضمن مرحلة  ،( سنة16-17الطالبات اللواتي تتراوح أعمارهن بين ) هن

 .في السلم التعليمي الفلسطيني الثانوي التعليم
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 الفصل الثاني 

 اإلطار النظري

 المقدمة:

ا مفصال  لمحاور  المحور األول: تتضمن التي الدراسة تناولت الباحثة هذا الفصل عرض 
استراتيجية البيت الدائري، ماهيتها وأسسها وأهدافها ومراحلها وخطواتها وتقويمها وأهم صعوباتها. 

الجغرافية وأنواعها وخصائصها وأهميتها ومراحلها وتقويمها.  المفاهيموالمحور الثاني: ويتضمن 
ومكوناته وعملياته  والمحور الثالث: ويتضمن مهارات التفكير البصري ماهيته ونشأته وأهميته ومهاراته

 وأساليب تنميته وأدواته وآلية تدريسه.

 المحور األول: -أوال  

استراتيجية البيت الدائري، ماهيتها وأسسها وأهدافها ومراحلها وخطواتها  هذا المحور يتضمن
 .ودور المعلم و المتعلم فيها وأهميتها وتقويمها وأهم صعوباتها

 (:(Roundhouse diagram strategy استراتيجية البيت الدائري:  .1

عالم دائم التغير والتطور والتقدم المعرفي التكنولوجي، وفي خضم التطورات نعيش اليوم في 
زاء ذلك، برزت األفكار واالستراتيجيات  المعرفية والتكنولوجية التي أحدثت ثورة معلوماتية هائلة وا 

علم يتكيف معها، من هذا المنطلق ظهرت لتجعل المت ؛التربوية الحديثة من أجل مواكبة هذه التغيرات
ال، فهو حجر الزاوية في التي تركز على إيجابية المتعلم ودوره الفع   ،استراتيجيات ما وراء المعرفة

 .العملية التعليمية، ولقد تغير دور المعلم من كونه ناقال  للمعلومات إلى مرشد وموجه للعملية التعليمية

عما يحدث في الميدان التربوي؛ لذا سعى التربويون المهتمون  إن تدريس الجغرافيا ليس بمنأى
بتدريس الجغرافيا إلى البحث عن استراتيجيات بنائية حديثة، تتناسب وحجم التغيرات الحادثة في هذا 

 العالم من تطور معرفي وتكنولوجي.

ساعد المتعلم على ومن أهم االستراتيجيات البنائية الحديثة استراتيجية البيت الدائري، التي ت    
فهم عمليات العلم، وتعزز الكفاءة الذاتية لدى المتعلم، وتزيد من ثقته بنفسه، وتساعده على  القدرة 

                              في اتخاذ القرار في مواقف الحياة المختلفة وارد ووندرسي
wardwandersee, 2002 b: 577).) 
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استراتيجية  انبثقت عن النظرية البنائية ومنها الحديثة التي هناك العديد من االستراتيجياتإن 
 ،(2994)في العام  ندرسيو و  سيمحديثة مقترحة من ج تعد استراتيجيةوالتي  ،البيت الدائري

مقترحة من أجل  استراتيجيةهي و  ،ية في جامعة لويزياناملواستخدمها في تدريس مقررات التربية الع
جراءتمثيل مجمل لموضوعات  المتعلم من خالله ربط  تعتبر قالبا  يستطيعو  ،ات وأنشطة العلوموا 

حيث يركز المتعلم على  ،ووصف الموضوعات ،تقديم التوضيحات، و تحديد العالقاتو  ،المعلومات
 االستراتيجيةوقد جاءت هذه  ،مبتدئا  من العام إلى الخاص ،ثم يفصلها إلى أجزاء، الفكرة العامة
وكذلك نتيجة لتدريسه خرائط المفاهيم  ،في جامعة كورنيل (أوزوبل)ظرية لن( ندرسي)و نتيجة دراسة 

 ،)المزروعبحيث ربط بين كل ذلك وما يعرفه عن األشكال المنظمة ،( في جامعة لويزياناVوشكل )
2550 :20-26.) 

 :ماهية استراتيجية البيت الدائري  .2

ستراتيجية البيت الدائري، وتعرض يشير األدب التربوي والدراسات السابقة إلى عدة تعريفات ال  
 الباحثة بعضها على النحو اآلتي:

 ( ُتعر فها مكارتني وسامسونوفSamsonov,2011:1260  & McCartneyأنها ): " عملية
التخطيط والرسم : PDR ( Plan- Diagram- Reflect)تتكون من ثالث خطوات 

 أماو  ،الرئيسة من المحتوىتسجيل أهم األفكار  التخطيط من خالل، بحيث يتم واالنعكاس
وأما مرحلة  ،وضع األيقونات والرموز في القطاعات السبعة طة من خالليتم ببسافالرسم 

الحالة  وفي هذه ،يشرح فيها الشكل الدائريلالمتعلم يكتب فقرة  فتتمثل في كوناالنعكاس 
 ."االعتقادات الخاطئةيكتشف المعلم المفاهيم و 

 ( 27: 2522الجنيح،تعرفها )بحيث تتدرج  ،"استراتيجية معرفية لتعلم موضوعات العلوم: نهاأ
الدرس من األكثر شمولية وعمومية إلى المعارف والمهارات األقل شمولية معارف ومهارات 

 أو رموز".  ،أو معادالت ،مع إيضاح المعارف برسوم أو صور توضيحية ،عموميةو 
 2010:2كارتني وفيج تعرفها م) McCartney and Figg خريطة لقصة مرئية  :( أنها"

 تم تصميمها لتعزيز ذاكرة المدى الطويل، بحيث تتطلب من ،مبنية على أساس معرفي
، مثل لتحل محل الممارسات  التقليدية ؛المتعلمين بناء المعرفة باستخدام روابط بصرية واعية

ة وأيقونات برسم بياني لمفاهيم ذات عالق ، ويقوم المتعلمونالحفظ والتذكر لمحتوى مجرد
 ". بأسلوب متتابع

  و يعرفها وارد( ولي2006: 11 WardLee) أداة لمعالجة المعلومات بطريقة   : أنها"
ل ليحل مح ؛وتتطلب من المتعلم بناء المعرفة بشكل متواصل ومتكاملإبداعية، بصرية 
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المتعلمين ن كما أنها تمك   ،الممارسات التقليدية التي تركز على حفظ المعلومات بطريقة مجزأة
 ".بشكل منطقي متسلسل والرموز التي يمكن مالحظتهامخططات لألفكار من إنشاء 

 م من أجل تمثيل مجمل لموضوعات ستراتيجية تعل  ا" :أنها (24: 2550،المزروع) هاتعرف
جراءات وأنشطة العلوم تناظر البنية المفاهيمية لجزئية  وتركز على رسم أشكال دائرية ،وا 

وتمثل القطاعات  ،المراد تعلمه مثل مركز الدائرة الموضوع الرئيسبحيث ي ،فةمحددة من المعر 
 السبعة الخارجية األجزاء المكونة للموضوع".

 ( يعرفها وارد ووندرسيWard and Wandersee2002a:206 )" :شكل هندسي أنها
تمد وتع ،قطاعات تدور حول منتصف الدائرة ةيتكون من سبعاألبعاد دائري الشكل، ثنائي 
( لذاكرة المدى القصير، حيث وجد أن اإلنسان العادي 2906ميلر )أبحاث نظرية جورج على 

ثم  ،بكفاءةبحيث يقسم المتعلم المعلومات  ،(سبعة بنود )زائد أو ناقص اثنين تذكريستطيع 
 .هل عليه استرجاعها والحصول عليهاحتى يس ،يقوم بربط األفكار من خالل عملية الترميز

السابقة  بين التعريفات المشتركة األساسية ا سبق يتضح للباحثة بعض العناصرمن خالل م
 الستراتيجية البيت الدائري:  

 .أداة مرئية بصرية إبداعية 
 .شكل هندسي ثنائي األبعاد يتكون من سبعة قطاعات 
 .مبنية على أسس معرفية بنائية 
 .قائمة على تسلسل األفكار وترابطها 
 لرسم للمفاهيم والمعارفلترميز واوجود عملية ا. 

 
 :البيت الدائريوالفلسفية الستراتيجية  األسس الفكرية .3

وما  ،(أوزوبل)على ما قدمته نظرية التعلم عند  شكل البيت الدائري بناء   (وندرسي)لقد بنى 
 ،قدمته البنائية اإلنسانية من تصور حول اكتساب المعرفة، باإلضافة إلى بحوث ميللر حول الذاكرة

 .دمته أبحاث اإلدراك البصريوما ق

 ى:  للتعلم ذي المعن (Ausubel) نظرية أوزوبل -أ 

 حيث تعتبر، على أهمية المعارف السابقة (ألوزوبل)تركز نظرية التمثيل للتعلم المعرفي 
والذي يعني أن  ،مصطلح التمثيل من علم األحياء (أوزوبل)وقد استخدم  ،للمعارف الجديدةاألساس 

 ،الغذاء ويمتصه يحوله إلى مادة تشبه مادة الجسم ليستخدمها في بناء الجسم الجسم بعد أن يهضم
فالفرد يحمل أفكار ا  ،وتبحث هذه النظرية في الميكانيزمات الداخلية في المخ وسيكولوجية المعرفة
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وعندما تدخل المعرفة الجديدة يحدث التكيف بتنظيم المعرفة ، راسخة في بنيته المعرفية اومفاهيم  
بحيث تفقد  ،وبذلك يتم تمثيل المعرفة الجديدة داخل البنية المعرفية ،لتشمل المعرفة الجديدة ،بقةالسا

 (.27: 2550)المزروع،  معرفة متميزة عنهما وينتج عن هذا التفاعل ،طبيعتها التي دخلت فيها

 :Human Constrctivism نظرية نوفاك  للبنائية اإلنسانية -ب 

للتعلم ذي المعنى  (أوزوبل)والتي ارتكز فيها على مبدأ  ،اإلنسانيةالبنائية ته قدم نوفاك نظري
 Mintzes and Wandersee"إن أكثر عامل يؤثر على التعلم هو ما يعرفه المتعلم نفسه" )

وذلك بتكوين ارتباط بين المفاهيم الجديدة  ،وتؤكد نظريته على عملية صنع المعنى ،(1998:47
ألن ؛ اوتكوين مفاهيم ومعلومات جديدة تمام   ،البنية المعرفية للمتعلم والمفاهيم السابقة الموجودة في

إن هذا االهتمام  نفسها، المعلومات عند تقديم نفسه لمعنىلفردين مبناء  صعوبةذه ترى وجهة النظر ه
متعلم يعطي الفرصة لل ،والتركيز على صنع المعنى وفهم مفاهيم العلوم الصم،باإلدراك وليس التعلم 

 فربط المعلومات الجديدة بالسابقة يساعد على القدرة على تعلمومراجعتها وتقييمها،  أفكاره ءبنا إلعادة
 (. Wandersee Ward,2002a: 220وارد ووندرسي ) هاالمعرفة وتذكر 

 :Georg Miller (2906) (ميللر)بحوث علم النفس لجورج  -ج 
صل إليه ميللر في دراساته ا مع ما تو إن شمول الشكل لسبعة قطاعات خارجية يأتي منسجم  

قد تزيد أو تنقص  ،من أن أغلبية الناس يمكنهم تذكر سبعة أشياء ،النفسية حول الذاكرة قصيرة المدى
فإن المتعلم  ،لذلك إذا حدث لهذه المعلومات تجميع بشكل فاعل بتقليل أو ضغط التفصيالت، اثنين

  مقالته الشهيرة ( 2906)عام "ميللر"تب لقد ك ،يمكنه إيجاد عالقات بين األفكار وزيادة التعلم
ل في أبحاثه إلى أن معظم الناس حيث توص   ،قد يزيد أو ينقص اثنين ،الرقم السحري سبعة :بعنوان

يجاد عالقات بين  ،يستطيعون تذكر سبعة أشياء غالبا لذلك رأى أن تنظيم المعلومات )تجميع( وا 
فالتجميع يزيد من اتساع  ،تسترجع بشكل أفضلبحيث تخزن و  ،المعلومات يؤدي إلى زيادة التذكر

 .(Ward Wandersee,2002b: 577وندرسي )وارد و  الذاكرة
 

  :Visual Imageryأبحاث اإلدراك البصري  -د 

أن األطفال  ( إلى(Levin, Bender, Pressley,1979 "ليفن وبندر وبرسلي"تشير دراسات   
من المعلومات أكثر من األطفال الذين ( %45) ونيتذكر  ،عند قراءة القصص لهم االذين شاهدوا صور  

 ،على عمليات الترميز اوجود الصور يساعد كثير  ، وهذا يعني أن قرأت لهم القصص بدون صور
أول خطوة لعمليات  والتي يعتبرها علماء اإلدراك ،فوجود الصور والتوضيحات تلفت انتباه المتعلم
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فنظرية الترميز  ا،دما تعرض المعلومات لفظيا  وصوري  عن فالتذكر واإلدراك يزيد ،الترميز في الذاكرة
ألن األفكار رمزت عن طريقين:  ؛ترى أن وجود الصور يساعد على التذكر (Paivio)"لبيفيو"الثنائي 

كذلك فإن األشكال الهندسية العادية  ،أسهل للتذكر من الترميز األحاديفالترميز الثنائي  ،لفظي ومرئي
إن  ،دائري افإن نطاق النظر هو أيض   ،متوازية ثابتة وباستخدام العينين االثنتين ال  كالدوائر تعتبر أشكا

ألنها سهلة المعالجة بالنسبة للمالحظ وبالتالي يسهل  ؛عقولنا تسعى إلى األشكال ثنائية البعد في البيئة
ك يساعد فإن ذل ،بسيطة غير مركبة واضحة وليست قريبة من بعضها افإذا استخدمت خطوط   ،تذكرها

 Wandersee) بسهولة عهامما يؤدي إلى زيادة القدرة على تذكر المعلومات واسترجا ،على اإلدراك
Ward,2002a: 220). 

أهمية المنظمات المتقدمة،  يتضح للباحثة والفلسفية ومن خالل العرض السابق لألسس الفكرية
هيم، واحتواء الشكل على عناصر مجزأة والخبرات السابقة، والعالقات المنتظمة، والمتسلسلة بين المفا

، كما ترى الباحثة أن طبيعة المحتوى الدراسي،  والموقف "مللير"للمحتوى الدراسي بناء على نظرية 
( ،إضافة إلى تمثيل المعلومات المجردة بطريقة 9-0التعليمي برمته هي المحدد لعدد القطاعات )
 بصرية محسوسة ليسهل تذكرها واسترجاعها.

 :استراتيجية البيت الدائري أهداف .4
هناك مجموعة من األهداف التي تتحقق من خالل استخدام استراتيجية البيت الدائري كما  

 (: Ward and Wandersee b,2002:579: )حددها كل من وارد ووندرسي
 :ةاآلتي اتعلى تنمية الذكاءتصميم الشكل  يساعد  .1

 ات التي تتم بينهم أثناء تصميم الشكلالذكاء اللغوي لدى المتعلمين من خالل المناقش.  
 لتضمين  ؛الذي سيقوم المتعلمون بعمله ،تنمية الذكاء المنطقي الرياضي من خالل العصف الذهني

 .داخل الشكل ةاألفكار في القطاعات السبع
 ألن الشكل يجعل المعلومات العلمية ؛ يمكن تنميته عند استخدام هذا الشكل، و الذكاء البصري المكاني

وبالتالي يسهل تذكر المعلومات  ،لخاصة بالمفاهيم العلمية منظمة بشكل بصري يمكن رؤيتها
 .هائواستدعا

 الشكل على هيئة  بتصميم همقياممن خالل المتعلمين لدى تتم تنميته حيث  الذكاء الشخصي الخارجي
 .مجموعات تعاونية

عة الدرس الذي سيصمم له فمنها المرتبط بطبي ،في إكساب بعض عمليات العلم يساعد الشكل  .2
فعملية التصنيف يمكن أن تنمى لدى المتعلمين من خالل  ،الشكل، ومنها مرتبط بالشكل نفسه

، والذي يتم استخدام شكلتقسيم المعلومات المرتبطة بالمفهوم الرئيس الذي يوضع في محور ال
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تنمية عملية صياغة  كما يمكن ،كأداة ربط بين الكلمات المتضمنة في ذلك التقسيم( الواو) حرف
إلى أشياء مبسطة والصعبة،  المجردة معلومات العلميةالالنماذج من خالل تحويل المتعلم 

كما تتم تنمية عملية ، باستخدام الرسوم والنماذج التوضيحية في القطاعات السبعة الخارجية للشكل
 آلخرين.لطلبة اا بعرض الشكل الذي أعدته أمامكل مجموعة قيام التواصل من خالل 

 ما يعرفه المتعلم، واستكشاف الفهم الخطأ لدى المتعلمين. في التعرف إلىيساعد الشكل المعلم   .3
إلى معلومات سهلة مبسطة تسهل  الصعبة والمجردةالمتعلمين على تحويل المعلومات يساعد   .4

عملية تعرف النماذج والكلمات البسيطة، وهذه الو  ها، باستخدام الرسومات والصورؤ تها واستدعاءقرا
 بالتجميع.

عند استخدام شكل والتي تزيد  نمي قدرة الطلبة على الرسم، وذلك للعالقة الكبيرة بين العلم والفني  .0
 البيت الدائري في التدريس.

مما سبق أن هناك عالقة بين أهداف تصميم البيت الدائري والذكاءات  ويتضح للباحثة
ي قد تعمل على تنمية الذكاء اللغوي من خالل التعبير المتعددة، حيث أن استراتيجية البيت الدائر 

الشفوي والكتابي عن مضمون الشكل، كما وقد تنمي الذكاء البصري المكاني من خالل الرسم 
والتلوين، ولصق الصور، وترجمة المفاهيم المجردة بطريقة مرئية محسوسة من خالل عملية الترميز 

 الثنائي.  
مل على تنمية التفكير وجانبي الدماغ، فهي قد تنمي الجانب أنها قد تع كما ترى الباحثة

األيمن من الدماغ؛ ألنها تتعامل مع الصور والتلوين وتكوين الصور الذهنية )الجانب الفني(، كما تنمي 
الجانب األيسر؛ ذلك لكونها تتناولها المفاهيم والمعلومات بشكل متسلسل ومتتابع، كما أنها تتناول 

 اللفظي بعد رسم المتعلم للبيت الدائري.  التعبير الشفوي
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 مراحل تشكيل استراتيجية البيت الدائري:  .5
 McCartney and) "مكارتني ووفيج"البيت الدائري كما تحددها  هناك ثالث مراحل لتشكيل

Figg  2011:4-7  ): 
اء البيت التي يستخدم فيها المتعلمون ورقة لتسجيل أفكارهم؛ وألن عملية بن :مرحلة التخطيط -أ 

الدائري مشابهة تمام ا ألي نوع من العروض البصرية، فإن مرحلة التخطيط تعد مرحلة أولى 
 وأساسية فيها، حيث يتم في البداية توجيه المتعلم  لمجموعة من البنود اآلتية:

 حدد األفكار األساسية التي تبحث عنها.  .2
 .اكتب العنوان الخاص بك باستخدام الحروف )الواو( أو )من( .2
 اكتب أهدافك من وراء بناء هذا المخطط.  .3
 خذ المفهوم بأكمله وارسم سبعة قطاعات أو )زائد أو ناقص اثنين(. .4
 أعد صياغة المفهوم في كل قطاع. .0
 اعثر على مقطع فني أو صورة أو رسم أيقونة ذات صلة مباشرة بالمفهوم. .6
 أو ذا صلة به.تأكد من أن كل مفهوم يتعلق بالمفهوم الذي يليه وبأسلوب متتابع  .7

في هذه المرحلة يقوم المتعلمون بملء الفراغات في الشكل )البيت  مرحلة الرسم البياني: -ب 
( 22الدائري( بالمفاهيم والرسومات واأليقونات ذات الصلة، مبتدئين من عقارب الساعة )

وبشكل متسلسل مع بقية القطاعات األخرى، ويفضل في هذه المرحلة كتابة العنوان 
؛ إلثارة تفكير المتعلمين ومساعدتهم على اإلسهاب في األفكار الرئيسة الموجودة في بالتفصيل

األجزاء الخارجية للدائرة، كما ويستخدم مهارة القراءة خالل الدرس، فبواسطتها يعكس 
عادة الصياغة، وتلخيص المفاهيم،  المتعلمون األفكار األساسية، ويتعلمون كتابة العناوين وا 

الناقد، وابتكار الرسومات والصور التي تعمل على إثارة  مهارات التفكير كما تنمي لديهم
الذاكرة ببعض المواضيع المعينة، كما أن المتعلم ُيق وم نفسه ذاتي ا حسب قائمة معايير ضبط 

 الشكل. 
 :فردي بشكل الدائري لبيتا رسم أهمية .6

بيت الدائري بشكل ( أهمية رسم المتعلم لل (WardLee,2006:13-12وارد ولي  يذكر  
 :يفرد

اختباره  فإن ذلك يساعده على تذكر المعلومات عند ،إذا قام المتعلم ببناء البيت الدائري بنفسه .2
  .بها

 التغذية الراجعة الفردية هي مكون أساسي ألي محاولة إبداعية.    .2
أجل  تساعد المعلم على مالحظة كل متعلم أثناء إجابته على األسئلة من قائمة الفحص، ومن .3

 تقييم استيعابه للمفاهيم.
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تسمح للمعلم بمقابلة بعض المتعلمين، وتحديد ما الذي يفكر به المتعلم من أجل تصحيح سوء  .4
 الفهم مثل: )أخبرني عن صورتك( و )ماذا تعني لك هذه األيقونة؟(.

أن مجال الفائدة يتسع من العمل الفردي إلى العمل الجماعي في رسم البيت  الباحثة ترى
ا، حيث يثري حصيلة المتعلم المعرفية من خالل تبادل ال دائري؛ وذلك لكون العمل الجماعي مهم أيض 

 الخبرات بين الزمالء، كما أنه يضفي جو ا من المرح والمتعة، ويغرس قيم التعاون واأللفة بين الزمالء.
وحصوله هي المرحلة األخيرة وتكون بعد انتهاء الطالب من رسم الشكل،  مرحلة التفكير: -ج 

على التغذية الراجعة من قبل المعلم، بحيث يقوم المتعلم بالشرح مستخدم ا كلماته الخاصة 
 حول معنى الشكل ومغزاه، ويمكن أن ُيطلب من المتعلم كتابة مقالة تحكي قصة ذلك الشكل. 

 مما سبق أن كل مرحلة من المراحل السابقة لها أهميتها، سواء بالنسبة ويتضح للباحثة    
لمعلم أو المتعلم، فالمرحلة األولى تنمي التفكير المنطقي الرياضي؛ ألن المتعلم يسير وفق خطوات ل

منظمة متسلسلة مترابطة، أما المرحلة الثانية فتنمي التفكير البصري؛ لكون المتعلم يرسم ويخطط 
 الناقدرات التفكير ويلصق ويستخدم الترميز الثنائي، كما تنمي مهارات اللغة كالتعبير والتلخيص، ومها

كالتقييم، أما المرحلة الثالثة فتنمي التفكير اإلبداعي، فالمتعلم يؤلف ويكتب المقاالت والقصص،  
 ( يوضح مراحل استراتيجية البيت الدائري. 2-2والشكل )

 
 
 

 

 

 

 

 (2-1شكل )
 .مراحل استراتيجية البيت الدائري

  

 مراحل استراتيجية البيت الدائري

 التفكير أو االنعكاس  الرسم البياني  التخطيط 
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 كيفية بناء شكل البيت الدائري: .7
فكل ، ببناء شكل البيت الدائري باتباع نموذج خطوات بناء شكل البيت الدائري يقوم المتعلم

حسب ما حددها كل من وارد قوم المتعلم يبحيث  ،سؤال في النموذج مرتبط بخطوة من خطوات الشكل
 :( بما يأتي WordLee,2006: 13ولي )
لى التركيز في دراسة ذلك ع هسعى له من بناء شكل البيت الدائري ليساعدييحدد الهدف الذي  .2

 أثناء التعلم. هالموضوع ويوجه
ا أو تجربة عملية أو إجراءات معينة يحدد الموضوع الرئيس المراد دراسته سواء كان مفهوم   .2

 العنوان الرئيس داخل القرص الدائري. يسجلبحيث 
يحدد جانبين يتناولهما الموضوع الرئيس بحيث يكونان عنوانين متفرعين عن الموضوع  .3

 لهما على جانبي المنحنى في القرص الدائري.يإذا كان الموضوع يحتمل ذلك وتسج ،ئيسالر 
كتب عبارة لكل يقسم الموضوع الرئيس إلى سبعة أفكار رئيسة )قد تزيد أو تنقص بندين( و ي .4

 لخصها في عنوان يوضح خالصة الفكرة.يثم  ،منها
بحيث تساعده على  ،ناوين السبعةرسم أيقونة )شكال  أو صورة أو رسم ا مبسط ا( لكل من العي .0

 تذكر هذه العناوين.
 (22)بالقطاع المشير إلى الساعة  مبتدئا ،لخارجية لشكل البيت الدائريبدأ بتعبئة القطاعات اي .6

واأليقونات المرافقة لها في كل قطاع من  ،العناوين القصيرة اوباتجاه عقارب الساعة مستخدم  
 االستعانة برسومات وصور جاهزة.  ويمكن للمتعلم ،القطاعات السبعة

( القطاع المكبر)ستخدام شكل ا يمكنه ،إلى التوسع في نقطة معينةه إذا شعر المتعلم بحاجت .7
 للشرح والتعليق.  

صبح المتعلم يبحيث  ،لمراعاة شروط بناء الشكل (ضبط شكل البيت الدائري)ستخدم نموذج ي .8
 ا.ذاتي  ا موجه  

 عن الموضوع. متعلمكتب اليء الشكل بعد االنتهاء من بنا .9
  



 21 
 

 .(175: 2111)الجنيج،( يوضح خطوات بناء شكل البيت الدائري2-2والشكل )

 
 (2-2شكل )

 استراتيجية البيت الدائري بناءخطوات 

  البيت الدائري: تيجيةاالمتبع في تطبيق استر  يجراء التدريساإل .8
 "سامسونوفو مكارتني " كما حددتها ،ئريفي تطبيق استراتيجية البيت الدا تعدة إجراءاهناك 
 :Samsonov2010:1396 )  &( McCartney ويتمثل في 
حيث يقوم المعلم بإعطاء المتعلمين صورة كبيرة تجذب  ،كمنظم متقدم في بداية الدرس  .2

 .باههم لمحتوى الدرس المراد تعلمهانت
ه أو دورة الحياة أو  دورة  الميا :مثل ،لتقديم خطوات متتابعة متسلسلة ؛أثناء الدرس .2

  .غيرها
المتعلم من  يصحححيث الذاتي من قبل المتعلم،  يمكن استخدامها بفعالية كوسيلة للتقويم .3

 خالله المفاهيم الخاطئة التي يتم استبصارها من المحتوى نفسه.
 :في ضوء ما سبق بعض اإلجراءات في تطبيق االستراتيجيةتضيف  الباحثة 

 مي )الغلق( أي: بعد عرض الدرس؛ وذلك لتنظيم المعلومات في نهاية الموقف التعلي
 .وترسيخها في ذهن المتعلم

 .يمكن أن تستخدم كنشاط أو تعيين بيتي لمراجعة ما تم تعلمه 
 :في استراتيجية البيت الدائري المعلم دور .9

كما تراه -ر ويتمثل هذا الدو ، وأساسي ا في استراتيجية البيت الدائري اء  يؤدي المعلم دور ا بن       
 :اآلتي في -الباحثة من خالل خبرتها وعملها في الميدان التربوي

تحديد 
 الهدف

تحديد 
الموضوع 
 الرئيس

تقسيم 
الموضوع 
 الرئيس

 رسم أيقونة
نعبئة 

القطاعات 
 الخارجية

استخدام 
شكل القطاع 
 المكبر

الكتابة  عن 
 الموضوع
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 التخطيط الجيد ألهداف الدرس وفق الموضوع المختار. .2
 متجانسة. تقسيم الفصل إلى مجموعات غير .2
ظهار ،البيئة الصفية المناسبة تهيئة .3 على وجه  والتشويق والتنافس والتعزيز الحماس من جو وا 

 . تهاصممتي المجموعات لألشكال الدائرية ال الخصوص عند عرض
 .تعليمية(اللبصرية )الصور والفالشات تنويع الوسائل التعليمية والمعينات ا .4
 توجيه وتنظيم معرفة المتعلمين ضمن مخطط تنظيمي فاعل. .0
ثارة و  ةمناقش .6   هم.أعماق سبرمتعلمين و ال تفكيرا 
 .السابقة تهماوخبر عارفهم المتعلمين وتقديم التغذية الراجعة لم أخطاء حيصحت .7
 .المنشود للتعلم تحقيقهم ومدىمتعلمين ال أداء ميقو ت .8
 البيت الدائري للمعلم: استراتيجيةأهمية  .11

( 267: 2522تحددها )الجنيج، إن استراتيجية البيت الدائري لها أهمية  بالغة وجوهرية بالنسبة للمعلم
 :باآلتي

 .أداة للتخطيط الجيد للتدريس .2
 .ثير في التدريسمدخل مشوق وم .2
 .لتنظيم أفكاره وتسلسل المادة العلمية مع إيضاحها بالصور ؛مرشد ومساعد للمتعلم  .3
 .وسيلة للتعرف على التصورات والمفاهيم الخاطئة لدى المتعلم والعمل على تصحيحها .4
 تساعد على توفير مناخ تعليمي جماعي للمناقشة بين المتعلمين. .0
 ب العلمية.مالئمة لتطبيق األنشطة والتجار  .6

   :Samsonov2010:1400 )  &( McCartney "مكارتني وسامسونوف"تضيف 
 حول المتعلم.  متمحورتغير مناخ الفصول الدراسية من تركيزه وتمحوره حول المعلم إلى كونه  .2
 .من محاضر إلى ميسر ومساعد ومستمعتحول دور المعلم  .2
 من استقائه لها من الكتاب المدرسي.استقاء المعلم تعليماته من تساؤالت الطالب بدال    .3
 .مشاركتهم بفاعليةو في تدريس العلوم بسبب حماس المتعلمين وكفاءتهم  زيادة ثقة المعلمين .4
رفع كفاءة التعليم وزيادة فاعليته من خالل اعتماد المعلم على األسئلة واالستفسارات مع الطلبة بدال  .0

 من التلقين والطلب.

   :راجعة لألدب التربوي أهمية استراتيجية البيت الدائري للمعلمتستنتج الباحثة في ضوء الم

    .تساعد المعلم على توضيح المفاهيم المجردة .2
 . غلق الموقف التعليمي تستخدم كاستراتيجية في .2
 . من خالل الحاسوب تم توظيفهاتعزز استخدام المعلم لوسائل وأنشطة غير تقليدية إذا  .3
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 طة والخبرات التعليمية.تساعد المعلم على تنويع األنش .4
وهذا يتضح من خالل قيام  ،جمع بين الجانب النظري والجانب المهاريتشجع المعلم على ال  .0

  .رسم األيقونات داخل الشكلو المتعلم بتحديد عناصر شكل البيت الدائري 
يتمكن  ، حيثتشجع المعلم على تنمية التفكير االستقرائي واالستنتاجي للمتعلمين فيها .6

وتكون النتيجة النهائية للمخطط ، جزئية من تحويل الفكرة الرئيسة إلى عدة أفكارمون المتعل
م المفاهيم حتى يصل المتعل رح وتيس  بحيث توض  ، واألجزاء بالكل ،تنظيم عالقة الكل باألجزاء

 .إلى فهم الصورة الكلية للمفهوم
 استراتيجية البيت الدائري:  وفق المتعلم  دور .11

دور المتعلم في (  Ward and Wandersee, 2002a:207) ووندرسي دوار  من كليحدد   
 : اآلتية محاورلل اوفق استراتيجية البيت الدائري

 تحديد األهداف من بناء شكل البيت الدائري. .2
 استكشافها وتصميم الشكل عليها. األفكار الرئيسة التي يتمتحديد  .2
 .(الواو) و (من) كلمة الربطا العنوان للمفهوم الرئيس مستخدم   كتابة  .3
م عليها األهداف الخاصة بتصميم شكل البيت الدائري في أسفل الورقة التي سيرس كتابة  .4

 .الشكل أو في ورقة خارجية
  .ذات العالقة بالمفهوم إلى سبعة أجزاء أو أقل أو أكثر باثنينالفكرة المركزية  تجزئة .0
ا كلمات مستخدم  تحديدها، تم المعلومات الخاصة بكل قطاع من القطاعات التي كتابة   .6

 .ذج مبسطة يسهل تذكرها واستدعاؤهاورسومات ونما
وضيحية مبسطة في كل قطاع من ترسومات  رسم أيقونات أو خطوط أو رموز أو صور أو .7

 .المحددةالقطاعات 
وضيحها في القطاع إذا كان يحتوي على معلومات ضرورية ال يمكن ت أحد القطاعات تكبير .8

 رسم القطاع المكبر في نفس الورقة التي تم رسم الشكل فيها.يفضل نا ، وهوهو داخل الشكل
( وبشكل متسلسل ومختصر للفكرة 22تعبئة أجزاء البيت الدائري مبتدئا من عقارب الساعة ) .9

 الرئيسة.

 أن دور المتعلم ال ينتهي بمجرد رسم البيت الدائري بل يقوم بـ:وتضيف الباحثة      
   ا.سلف  عايير معينة يحددها له المعلم ا ضمن متقييم عمله ذاتي 
   أمام الزمالء إعداده مناقشة ما تم. 
 االت عن محتوى شكل البيت الدائري.كتابة فقرات أو مق 
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 البيت الدائري للمتعلم:استراتيجية أهمية  .12
( بالنسبة للمتعلم في 268: 2522، يجنستراتيجية شكل البيت الدائري كما تراها )الجاتكمن أهمية 

 :عد علىساأنها ت
 .عارف السابقة في البنية المعرفية. ربط المعرفة الجديدة للمتعلم بالم2
 في ذهن المتعلم مما يسهل تذكرها ، وتثبيتهاتعلم المفاهيم المرتبطة بالموضوع. تيسير عملية 2

 واسترجاعها في المستقبل.
 .لبيت الدائريايتضح ذلك في قدرة المتعلم على بناء شكل  ،اإلبداع والتفكيرتنمية . 3
عداد ملخص تفصيلي لمحتوى التعلم. القيام بتنظيم المادة العلمية و 4  .ا 
 المتعلم على توضيحها. يساعد . تمثيل المادة العلمية بأيقونات وصور0

 (: ward and lee 2006: 18ولي )يضيف كل من وارد 
 ربط المعلومات التي يمكن استخالصها من المحتوى الدراسي بعضها ببعض. .2
 بناء قاعدة معرفية صلبة؛ لكونها تقلل من عدد المفاهيم الخاطئة لديه. .2
 تعزيز الطالقة والمرونة واألصالة البصرية لدى المتعلم. .3
تشجيع المتعلم على الثقة بالنفس، وهذا يتضح من خالل مساعدة المتعلم في التعبير عن  .4

 أفكاره واختياره للقصاصة الفنية المناسبة. 
يجاد التفسيرات المناسبة لها توظيف المحتوى ا .0 لدراسي، وذلك من خالل تحليل النصوص وا 

 من خالل الرسم.

 :Samsonov2010:1400 )  &(McCartney "ونوفسمكارتني وسام"يضيف 
يجابي. من كونه متلقٍ  هير موقف المتعلم ودور يتغ .2  سلبي إلى متعلم نشط وا 
  (.قل التفكيرتى المعلم )مس من اعتماده الكلي علبدال   ،المتعلم على نفسه اعتماد .2
 . وذات معنى ةمن كونها بسيطة إلى أعمال هادف تحول أعمال المتعلمين .3
 بسهولة.و فهم يستطيعون كتابة جمل وفقرات مفيدة  ،تحسن مهارات الكتابة لدى المتعلمين .4

 تكمن في:على ما سبق ذكره أن أهميتها بالنسبة  للمتعلمين  بناء  وتضيف الباحثة
 لو كانت تدرس بالطريقة المعتادة. ماأكبر م بشكلالمادة ب االهتمام 
 عزيز روح التعاون والعمل الجماعيت. 
 ت التفكير البصري لدى المتعلمينتنمية مهارا. 
 لمرح والمتعة أثناء عملية التعلممن ا وإضفاء ج. 
 (إعطاء فرصة لمشاركة جميع المتعلمين على اختالف مستوياتهم المعرفية )التحصيلية  
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 :الدائري من قبل المعلم والمتعلم يير تقييم  شكل البيتمعا .13
(  Ward and Wandersee, 2002 a:210) ووندرسي واردمن  لقد حدد كل      

رسمها هي كما يوضحها ب متعلموناليقوم التي الدائرية  لتقييم األشكالمجموعة من المعايير 
    (:2-2)الجدول 
 (2-1جدول )  

 :البيت الدائري رسم استخدامها لتقييموالمتعلم  علممعايير التي يمكن للمال

سل
سل
م

 

 العبارة

 ال نعم

 غير
وفر
مت

  

ج 
حتا
ي

اية
 عن

إلى
 

     هل قام المتعلم بتحديد األهداف وكتابتها في الشكل بوضوح؟ . 2

     هل العنوان المعطى للشكل غطى المفهوم المراد عمل الشكل له؟ .2
     بموضوع الدرس؟ م والمعلومات الرئيسة المرتبطةل يحتوي الشكل على المفاهيه .3

      الشكل؟ فة بشكل واضح فيعر  هل توجد من خمسة إلى سبعة مفاهيم رئيسة ومُ  .4

     هل حددت المفاهيم بدقة؟ .0
هل توجد رسوم توضيحية في كل قطاع من القطاعات السبعة توضح المفهوم  .6

 داخل القطاع؟
    

     ع دقيق وصحيح للمعلومات في الشكل؟هل يوجد تتاب .7
إذا قام الطالب بتكبير أحد القطاعات، فهل هو متضمن في الورقة التي قام  .8

 الطالب برسم الشكل عليها؟
    

     ا، وهل توجد فراغات بين الكلمات المكتوبة في كل قطاع؟هل الشكل مزدحم جد   .9

     مرتب وتسهل قراءته؟هل الشكل من الناحية الجمالية منظم و  .25
 

وتزوده  ،على تقييم نفسه بنفسه هتساعدالمعايير أن استخدام المتعلم لهذه  :وترى الباحثة
، وتزيد من ثقته بنفسه واعتزازه بنتاجه العلمي، ح مسار التعلم وتجعله ذا معنىوتصح  ، بالتغذية الراجعة

  ة أثناء متابعة المعلم لعملية التقييم.كما قد تسهم عملية التقييم في تصحيح المفاهيم المخطوء
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 الصعوبات المتعلقة باستراتيجية البيت الدائري: .14
( بعض الصعوبات التي واجهها Hackney Ward2002) "هاكني ووارد"لقد أظهرت دراسة     

ذلك المتعلمون أثناء تطبيق استراتيجية البيت الدائري، وهي كراهية المتعلمين أو التزامهم بالرسم؛ و 
 خوفا من سخرية بعض زمالئهم من رسوماتهم، وخاصة ممن ال يتقنون الرسم في المرحلة المتوسطة.

( من صعوبات في كيفية استخالص Ward,1999أضف إلى ذلك ما كشفته دراسة وارد ) 
األفكار األساسية من الكتاب المدرسي، وتفسير المفاهيم في سياق المفهوم الكلي والجزئي، وصياغة 

 ل بشكل دقيق وتسلسل األحداث تسلسال  دقيق ا.الجم

( McCartneyFigg,2011)"مكارتني ووفيج "كدراسة  من هنا جاءت بعض الدراسات     
لتوظف االستراتيجية من خالل استخدام التكنولوجيا، بحيث تقلل من رهبة المتعلمين وخوفهم من 

ركزون على المعرفة المفاهيمية بدال من رسوماتهم التي ليست على درجة من الجمال، هذا يجعلهم  ي
 القلق على حكم زمالئهم على إنتاجهم النهائي.

: أن التغلب على هذه الصعوبات يكمن في دور المعلم في تعزيز رسومات  وترى الباحثة      
المتعلمين، وتوضيح أن الهدف من الرسم هو ترجمة المفاهيم بطريقة حسية، وليس التركيز على الرسم 

ذاته، ولتعزيز المفهوم في الذاكرة طويلة األمد، وتنمية مهارات التفكير البصري، أما بالنسبة  بحد
للصعوبات األخرى، فيمكن للمعلم تدريب الطلبة على تحليل المحتوى، واستخالص العناصر المحددة 

ير من خالل تحديدهم لألهداف في مستهل الحصة الدراسية، أو بواسطة التعيينات، أما عن تفس
 المفهوم يمكن التغلب عليه من خالل تزويد الطالب بالمعينات البصرية الحسية وباألسئلة السابرة.

  المفاهيم الجغرافيةالمحور الثاني:  -ثانيا 
 ،وخصائصها ،وأنواعها ،الباحثة في هذا المحور المفاهيم الجغرافية من حيث: ماهيتها تتناول

 وطرائق تدريسها. ،وتقويمها ،ومراحلها ،وأهمية تعلمها ،ومكوناتها ،وأبعادها
من تطور تقني وثورة معلوماتية، وتراكم هائل للمعارف  نعيشهفي خضم ما ومن هذا السياق و 

المعارف إلى أصبحت التربية أمام مسؤوليات جسام تتمثل في كيفية توصيل هذا الكم من  ؛االنسانية
حيث ال تقام أي قائمة  ،المفاهيم وتنميتها بكتساالالتربويون إلى طرائق  لذا اتجه ؛األجيال المعاصرة

 فهي تعد المستوى الثاني في الهرم المعرفي.  ،للعلم بدون تعلم المفاهيم
وتعتبر  تشكل المفاهيم اللبنات األولى لبناء المبادئ، والنظريات، وعمليات التفكير العليا،و      

ألنها تزود المتعلم  بل ا نسيج العلم فحسب؛ليست ألنها الخيوط التي يتكون منه ،ذات أهمية كبيرة
 (.320: 2556، بوسيلة لمسايرة النمو المعرفي )خضر
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 ماهية المفهوم الجغرافي: .1
  بعضهم فيما يأتي: ن عّرفوا المفهوم الجغرافي، أوردهناك العديد  مم

   مجموعة من األشياء أو الرموز أو  :على أنه (33: 2522، الصاحب وجاسم)عبد فاه يعر "
والتي يمكن  ،ا على أساس من الخصائص المشتركةالتي تم تجميعها مع   ،األهداف الخاصة

موجز يشير إلى مجموعة من فهو كلمة أو تعبير تجريدي  ،الداللة عليها باسم أو رمز معين
 ،تمكنه من تصور موضوع ما ذهنيةبحيث يكون الفرد صورة  ،أو األفكار المتقاربة الحقائق

 ."و القضية ذات العالقةأيه اتصال مباشر مع الموضوع، حتى لو لم يكن لد
   تكوين عقلي ينشأ عن تجريد على أنه: " ( 286: 2553شحاته والنجار،ه كل من )فيعر

حيث   ،هذه الخاصية هاويتوافر في كل من متعددة، خاصية أو أكثر من حاالت جزئية )أمثلة(
 ا".ا أو مصطلح  طي اسم  فأي من هذه الحاالت تع ،ما يحيط بهاعتعزل الخاصية 

   لفظ يعبر به عن تصور عقلي يقوم على إيجاد  :( بأنه270: 2554، عثمان)فه يعر "
 عالقات مشتركة بين األشياء والحقائق واألحداث".

 ،ا أو لفظ ا ليدل على  32: 2990عر فه )علي ( على أنه: " تصور عقلي أو فكرة تعطي اسم 
طريق تجميع الخصائص المشتركة التي تميز أفراد هذه ظاهرة جغرافية معينة، وهو يتكون عن 

 الظاهرة" .
   زمرة من األشياء أو الرموز أو الحوادث جمعت بعضها ": (على أنه0: 2993،الطيطي) فهعر

  .يشار إليها باسم أو برمز معين"ن أإلى بعض على أساس خصائص مشتركة يمكن 
ضح للباحثة بعض العناصر المشتركة  من خالل التعاريف السابقة للمفهوم الجغرافي يت   

 بينها، هي كاآلتي: 
األفكار أو الحوادث التي تشير إلى ظاهرة جغرافية يعبر  مجموعة من األشياء أو الرموز أو .2

 عنها بكلمة أو رمز.
 تعبير تجريدي أو صورة ذهنية أو تصور عقلي. .2
 وجود الخصائص والصفات المشتركة لألشياء والرموز. .3
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 الجغرافية: يمأنواع المفاه .2
واألبعاد والغايات المستخدمة في تصنيفها، وهذا يرجع إلى الكم  ألسسا لتنوعت المفاهيم طبق  

 ت بناء على أساس: فقد صنفالهائل للمفاهيم، 
 قد صنفت المفاهيم الجغرافية على أساس التجريد كما درجة الحسية والتجريد لألشياء :

 ( باآلتي:38: 2558)نصار، حددتها
: هي المفاهيم التي يمكن تنميتها عن طريق المالحظة م مادية أو محسوسةمفاهي .2

)جبل ةةة بحيرة ةةة نجم ةةة  :مثل ،عن طريق استخدام الوسائل التعليمية ، أووالخبرات المباشرة
 كوكب ةةة غابة ةةة نهر ةةة جزيرة(.

لى أبعد من وتذهب ا ،ا وصعوبة من النوع األولمفاهيم أكثر تجريد   هي: مفاهيم مجردة .2
 .ة، التعاون، الديمقراطية، الحريةمفهوم التلوث، الطاقة الشمسي :ومنها ،الخبرات المباشرة

 (34-33: 2522)عبد الصاحب وجاسم، التصنيف على أساس تكوينها أو خصائصها:  
 الغالف الغازي. :مثل ،و بعد واحدأحيث يتميز بخاصية  ثباتي البسيط:المفهوم اإل  .2
، وخواصه مفهوم الجبل :مثل ،حيث تتوفر فيه ثالث خواص في وقت واحد: المفهوم المجمع .2

 ، وسفحه شديد االنحدار.م، وله قمة مدببة2555ذي يزيد عن هي االرتفاع ال
على ذلك الكون الذي له  :مثال ،كثر المفاهيم صعوبة في تعلمهاأ: يعد قيئالمفهوم العال  .3

 .قة بالمجرات والمجموعات الشمسيةعال
 .منخفضةما أن تكون أراضي مرتفعة أو أراضي إ: كأن يقال التضاريس مفرقالمفهوم ال .4
مثل الجغرافية:  ،ن منها مفهوم واحدليكو   ؛: يدمج فيها فكرتين أو شيئين على األقلمفاهيم ربط .0

 هي علم دراسة الظواهر الطبيعية والبشرية الموجودة على سطح األرض.
 :مثل ،األفكار أو األشياء أو الجوانب للمفهوم : تتكون هذه المفاهيم من عزلمفاهيم الفصل .6

مساحة من األرض لها خصائص طبيعية وبشرية تميزه عما يجاوره من  :مفهوم اإلقليم هو
 األراضي.

و أ: وهي مفاهيم تعبر عن عالقات أو قوانين تتضمن عالقة بين شيئين مفاهيم عالقة .7
وهي الحرارة  ،عل فيما بينهان من عدة عناصر تتفاالطقس يتكو   :مثل ،مفهومين فأكثر

 والضغط والرياح واألمطار ومظاهر التكاثف.
مفهوم قوس قزح  :مثل ،و مجموعة معينةأ: هي مفاهيم تقع ضمن تصنيف مفاهيم تصنيفية .8

 والذي بدوره يقع ضمن مفهوم الغالف الغازي. ،يقع ضمن ظواهر الجو الضوئية
 :مثل ،تتضمن القيام بعمليات إجرائية معينة : وتشمل المفاهيم التيجرائيةإمفاهيم عملية أو  .9

 ي، الحراثة، الرعي، الزراعة.مفهوم الر  
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مفهوم  :مثل ،وتشمل المفاهيم المتعلقة باالتجاهات والقيم والميول والمشاعر مفاهيم وجدانية: .25
 .التضحية، حب الوطن، الوالء

  (:65-09 :2554 ،)بطرس المفاهيم على أساس اكتسابها كاآلتي "فيجوتسكي"يصنف 
اليومي للمتعلم بمواقف الحياة، وتفاعله مع  االحتكاك: هي تنمو نتيجة المفاهيم التلقائية .2

 الظروف المحيطة به، ويتعلمها الفرد عن طريق الصدفة، مثل: نجوم، حرارة، برودة. 
: هي المفاهيم التي يتم اكتسابها نتيجة تواجد الفرد في موقف تعليمي المفاهيم العلمية .2

من جانب الفرد ذاته، أو من جانب خارجي، كما يحدث في حجرة الدراسة، مثل: مقصود 
 تعرية، تجوية، تكامل اقتصادي.  

 (:36 -30: 2522)عبد الصاحب وجاسم،  تصنيف المفاهيم على أساس طبيعة الجغرافيا 
يسمى مفاهيم الوقت المحدد لحدوث  :األول ،تتحدد مفاهيم الوقت بنوعين مفاهيم الوقت: . أ

يوم الجمعة، الشهر  :مثل ،أو تحدد فترة مرتبطة ببداية معروفة من الزمن ،ما ءشي
ي كالعصر فهو كم   ،يسمى مفاهيم الوقت غير المحدد :والنوع الثاني .الماضي، فصل الربيع

منذ وقت قريب، وقد ثبت أن ، الجليدي، الليل والنهار، قرن من الزمان، خمس ساعات
ويتم تطوير معنى  ،إتقان مفاهيم الوقت تبقى محدودة للغاية مقدرة الطلبة أو التالميذ على

وال بد من إيضاح ، وخالل فترة طويلة من الزمن ،الوقت من خالل الخبرات المباشرة للتالميذ
العالقات بين الحوادث، ولتنمية فهم الوقت وتتابعه عند التالميذ البد من التركيز على 

 وهي كاآلتي: ،وتتابعه العناصر السبعة التي توضح معنى الوقت
 العمل على ذكر الوقت بالساعة.  .2
 فهم األيام واألسابيع والشهور والسنوات. .2
 فهم العالقات الزمنية. .3
 .ات الزمنية المحددة وغير المحددةتطوير كلمات ذات معنى للعبار  .4
 .صغاءءة واإلرااالهتمام بمفاهيم الوقت في الق .0
 .اعيد بالخبرات الشخصية للمتعلمينربط المو  .6
 ا.ا متعاقب  ا زمني  ترتيب الحوادث المترابطة ترتيب   .7
 ،ويتم تنميتها لدى التالميذ بصورة بطيئة ،تتميز هذه المفاهيم بكونها معقدة مفاهيم المكان: . ب

خطوط  :مثل ،ا وغير محددةكما أنها أكثر تجريد  ا، إتقان التالميذ له فيوتبدو أكثر صعوبة 
ا ألهمية هذه درجة الحرارة، خط الزوال، ونظر  الطول، ودوائر العرض، خط االستواء، 

م الدائم  للكرات البد للمعلم من بذل المزيد من الجهد واالستخدا ،المفاهيم الجغرافية المجردة
 لتوضيح هذه المفاهيم. ؛األرضية والخرائط واألطالس
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ومنها  ،: وتشمل المفاهيم التي ظهرت نتيجة التقدم العلمي والتكنولوجيالمفاهيم الجديدة . ت
 (.األقمار الصناعيةةةة غزو الفضاء )رائد الفضاء ةةة الطاقة الذرية ةةة

 أبعاد المفاهيم الجغرافية وقواعد تعلمها: .3

و)عبد ( 224 -223: 2555، تتميز المفاهيم الجغرافية ببعدين أساسيين )حميدة وآخرون
 (:237-234: 2559العزيز، 

 :اهر األساسية المميزة، ذات العالقة بالمفهوم، الصفات وهي الخصائص أو المظ البعد األول
ومن المعروف أن اختالف المفاهيم فيها يعود لعدد  ،ويتم على أساسها تمييز المفهوم وتصنيفه

 ، نهر، بحر، بحيرة.جبل ،هضبة :، مثلمن الصفات المميزة لها
 ة للمفهوم، حيث : قواعد المفهوم تعني الطرق التي تنظم بواسطتها الصفات المميز البعد الثاني

تنظم صفات مميزة لمفهوم ما، يشكل وفق قاعدة معينة، بينما تنظم صفات مفهوم آخر وفق 
 قاعدة أخرى، وتنقسم قواعد المفهوم إلى خمس قواعد أساسية: 

 تشير هذه القاعدة إلى تطبيق صفة مميزة واحدة على مفهوم ما ليكون مثاال   القاعدة اإلثباتية: -أ 
 )المرتفعات( فكل األراضي المرتفعة من الجبال إذا كان المفهوم مثال  ف ،على ذلك المفهوم

يجابية على هذا المفهوم الهضاب هي أمثلةو ل والتال  . مميزة وا 
يجب  ،تشير هذه القاعدة إلى صفتين متالزمتين أو أكثر :التجمعيةالقاعدة االقترانية أو  -ب 

ن األراضي المنخفضة إ :ن نقولأك ،هومالمفاقترانهما على نحو متزامن مع المثير للداللة على 
أن صفة االنخفاض  :أي ؛تحف بها المرتفعات من الجانبين تسمى األودية والتيالضيقة 

 تحدد األمثلة على مفهوم الوادي. التيحاطة بالمرتفعات هي واإل
 تشير إلى تطبيق صفات مميزة منفصلة أو غير مقترنة :االنفصاليقاعدة التضمين  -ج 

كأن نقول أن الزالزل إما أن  (أو -يعبر عنها )إماو  ،حداث لتكون أمثلة للمفهومبالظاهرات واأل
 .تكون بركانية أو تكتونية

ذا توافرت إتشير هذه القاعدة إلى وجوب توافر صفة مميزة معينة  :ةالمفرد القاعدة الشرطية -د 
إذا  :آلتيةويمكن إيضاح هذه القاعدة حسب الصيغة ا ،صفة مميزة أخرى لتحديد مثال المفهوم

تكون أمطارها شتوية  نإذ ،ل مناخ حوض البحر األبيض المتوسطكان مناخ منطقة ما يمث
فقد تكون أمطار  ،اغير أن العكس ليس صحيح   ،فئة مفهوم مناخ حوض المتوسط فييندرج 

 . شتوية ولكن مناخها مختلفمنطقة ما 
بحيث إذا توفرت  ،ين مميزتينبين صفت تبادليتشير القاعدة إلى شرط  قاعدة الشرط المزدوج: -ه 

يمكن إيضاح هذه القاعدة بالعبارة اآلتية:  ولتحديد أمثلة ،اتوفر األخرى حتم   أي منهما يجب
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الجغرافية التاريخية هي دراسة أي ظاهرة طبيعية أو بشرية في الماضي؛ أي: إذا توفرت صفة 
 .الظاهرة يجب اقترانها بكون هذه الظاهرة حدثت في زمن ماض

 :الجغرافي المفهوم خصائص .4
   أهم يأتي  فيما ونذكر، الجغرافي المفهوم بها تميزي التي الخصائص من العديد هناك
(                     63-62 :2550)محمود، عامة بصفة بها  المفاهيم تميز التي الخصائص

 (:72-75: 2555(، )الشربيني وصادق، 39-38: 2554(، )بطرس،70:2525)عبد الموال، 
 الهضاب)الجبال و  :مثل فمفاهيم تجريدها درجة حيث من المفاهيم تختلف :التجريد جةدر  .2

 دتحد أن يمكن ال التي المفاهيم أما ،التجريد من منخفض مستوى ذات بأنها توصف( واألنهار
 تصنف فهي( كثافة سكانية وتكامل اقتصادي وضغط جوي) :مثل ،الحسى باإلدراك خصائصها

 الحسية األحداث بعض تجريد خالل من المفاهيم وتنشأ ،التجريد من عال مستوى ذات بأنها
 .وتصنيفها المميزة والخصائص

 عدد زاد وكلما ،لتعريفها المطلوبة الخصائص عدد في المفاهيم تختلف :التعقيد درجة .2
 عدد على يقوم ألنه ؛بسيط مفهوم يعتبر (جبل) مفهوم :فمثال ،المفهوم تعقيد زاد الخصائص

 يعرف ألنه ؛معقد مفهوم يعتبر (ثقافة) ومفهوم(، قائمة ةةة سطح قمةةةة) خصائصال من محدد
 (.القوانين ةةة العادات األفكارةةة :)مثلمعقدة،  مفاهيم تتضمن التي الخصائص من ضخم بعدد

 الخصائص من اثنين أو واحد من معناها تشتق نأ يمكن المفاهيم بعض :األبعاد تركيز درجة .3
 إال معناها يفهم أن يمكن ال خراآل البعض بينما ،المفهوم يمثلها التي للفكرة تشير التي الرئيسة

 تعريف في أهميتها حيث من منها كل يتساوى التي الخصائص من اعدد   االعتبار في أخذنا إذا
  .المفهوم

 أي ؛تمثلها التي المتشابهة الظواهر عدد في المفاهيم تختلف: التنوع درجة أو التمايز درجة .4
 ال المثال، سبيل على الجزيرة فمفهوم ،المفهوم فئة تضمها التي هاوصفات األشياء عدد يثح من

 مختلفة اأنواع   تصف أخرى كلمات اللغة يف توجد وال ،اواحد   شكال   تأخذ حيث بالتنوع يتصف
 ألنه؛ التنوع من كبيرة بدرجة يتصف المائي المسطح مفهوم ذلك من العكس على ،الجزر من
 .ونهر وخليج، وبحر، محيط، من مختلفة أشكاال   يأخذ

السابقة، فالمتعلمون ن المفاهيم على خبرات المتعلمين : يعتمد تكويالسابقةالتأثر بالخبرات  .0
أن هذه المفاهيم  :أيحيط بهم من خالل خبراتهم السابقة؛ يكونون مفاهيم عن العالم الطبيعي الم

القناطر( يستطيع متعلم الريف  -)الترعمفهوم ف ،م قبل الشروع بتعلمها في المدارستكونت لديه
 (.وسائل النقل –مفهوم الصناعة)بينما يسهل لمتعلم المدينة إدراك  ،إدراكه بسهولة
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فلألرقام أو الرموز الجغرافية مدلوالت رمزية تتعدى  ،المفاهيم رمزية لدى البشر :الرمزية .6
بالنسبة للجغرافي عاصمة دولة  يمثل( (فالرمز ،المعنى البسيط المرتبط عادة بالرمز الحقيقي

 . ما
ومن األمثلة على  ،: يمكن للمفاهيم أن تشكل تنظيمات أفقية وعموديةالقابلية للتصنيف .7

التصنيف األفقي أن المرتفعات والمنخفضات والهضاب  تنتمي إلى التضاريس؛ ألنها تجمع 
جموعات منفردة بعض الخصائص المشتركة، ولكنها تختلف في بعض النواحي فتصنف في م

 .ود تسلسالت هرمية للمفهوم الواحدنفس المستوى، وينتج التصنيف العمودي من وج
: فالمفاهيم غير ثابتة لدى األفراد، بل تنمو وتصبح أكثر عمومية وعمق ا بتقدمهم القابلية للنمو .8

نمو مع التدرج في مرحلة الرون على إدراك المفاهيم الحسية، و بالسن، فاألطفال الصغار قاد
 .تنمو لديهم المفاهيم المجردة

 مكونات وعناصر المفاهيم الجغرافية: .5
: 2558)نصار، عدد من العناصر والمكونات األساسية، وهي كما حددتها يتألف المفهوم من   

 ( كاآلتي:42
 .يقصد به تلك الكلمة أو الرمز الذي يستخدم لإلشارة إلى المفهوم :المفهوم االسم .2
لك العبارات التي تحدد كل الصفات المميزة للمفهوم، وتحدد كيفية يقصد بها ت الداللة: .2

 .رتباط هذه الصفات مع بعضها البعضا
 صفات المفهوم هي تنقسم إلى: .3

 ويقصد بها تلك الصفات الضرورية لتحديد مفهوم ما وتمييزه.  الصفات الثابتة: . أ
وليس كل أعضاء م، ويقصد بها تلك الصفات المشتركة بين بعض المفاهي الصفات المتغيرة: . ب

 المفهوم.
 أمثلة المفهوم وهي تنقسم إلى: .4

يقصد بها تلك األعضاء الحقيقية لصنف المفهوم، والتي تحتوي على الصفات  موجبة: أمثلة . أ
 .زة للمفهوم في عالقاتها المناسبةالممي

يقصد بها غير األعضاء الحقيقية لصنف المفهوم، والتي تحتوي أو ال تحتوي  أمثلة سالبة: . ب
 ى بعض الصفات المميزة للمفهوم، ولكن في عالقات غير مناسبة.عل

مما سبق أن هناك عناصر أساسية وجوهرية البد للمعلم والمتعلم من مراعاتها  ويتضح للباحثة
االستعداد العقلي  :منها، والتي حتى تتكامل رؤية المفهوم لدى المتعلم ،عند تعلم المفاهيم الجغرافية

تقديم األمثلة المنتمية وغير المنتمية ، و وكم المفاهيم المعطاة  ونوعها ،والزمن ،واالنتباه ،والنفسي
 وغيرها الكثير، والتي سيتم توضيحها الحق ا.
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 ة:المفاهيم الجغرافيتعّلم أهمية  .6

)نصار،  لقد أكد العديد من المتخصصين والتربويين على أهمية تعلم المفاهيم الجغرافية
( و)الزيادات 320: 2556( و)خضر، 223-222: 2555( و)حميدة وآخرون، 08: 2558

( وتتضح أهمية تعلم  03: 2553( و)نزال، 62 -62: 2550( )محمود ،267: 2525وقطاوي، 
 المفاهيم الجغرافية في اآلتي:

تسهم في بناء المنهاج المدرسي بشكل مستمر ومتتابع ومتكامل في المراحل المدرسية  .2
 المختلفة.

 . كما تشبع حاجته لحب االستطالع ،البحث عن علل األشياء فيتشبع حاجة المتعلم  .2
تعد األدوات والمفاتيح األساسية للتفكير واالستقصاء، فهي حجر الزاوية لفهم محتوى  .3

 بدونها تفقد عملية تعلم الجغرافيا الكثير من أهدافها ونواتجها. ،الجغرافيا
ه بما تحتويه من إمكانات عديدة زيادة قدرة المتعلم على استغالل إمكانات بيئت فيتساعد  .4

 .وليس فقط مجرد فهم ما يحدث حوله ،ومتنوعة
 ،نتيجة الكتساب خبرات يمر بها تهجوانب شخصية اإلنسان الذى يكتسب شخصي فيتؤثر  .0

 وينمي لديه ،ويكتسب من خاللها الميول والعادات ،ا من هذه الشخصيةرئيس  ا تصبح جزء  ف
 .هاتوتنمية االتجا ،التذوق والتقدير

فحينما يدرس معلم الجغرافيا طالبه كيفية قراءة الخريطة  ،اكتساب المهارات في تساعد .6
ة )عنوان الخريطةةةة إطار الخريطةةةة فهو يعلمهم أوال المفاهيم األساسية حول الخريط ها،وفهم
  .ةةة الرموز واأللوان(ةةة مفتاح الخريطةةةة دليل الموقعة مقياس الرسم هاالتجا

وتعمل على انتقال  جعل التعلم ذا معنى،  فيوتسهم  ،ى تجميع الحقائق الجغرافيةاعد علتس .7
 .أثر التعلم

مجموعات  فيالبيئة وتجمع بينها  فيا من األحداث والظواهر تصنف المفاهيم الرئيسة عدد   .8
من ظواهرها  دراسة مكوناتها التالميذ على سهليقلل من تعقد البيئة و ي ، ممافئات أو

 المختلفة.
تؤدي إلى زيادة قدرة المتعلم على استخدام وظائف العلم الرئيسة، والمتمثلة في الفهم،   .9

 والتفسير، والتنبؤ، والتنظيم، والربط.
تساعد المتعلم على تحفيز عملية النمو الذهني وتطوره؛ وذلك ألن المتعلم يمارس أثناء  .25

 اكتساب المفاهيم وتنميتها مهارات عقلية.

ملية اكتساب المفاهيم الجغرافية وتنميتها، لها دور في إبراز بأن ع وتضيف الباحثة
ا قائم ا  شخصية المتعلم المثقف الملم بالعديد من جوانب العلم؛ وذلك ألن علم الجغرافيا ليس علم 
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بذاته، بل له صلة وثيقة بالعديد من العلوم كاالقتصاد، والسياسة، والجيولوجيا، والتاريخ والفلك، 
 م األخرى.وغيرها من العلو 

 :على تعلم المفاهيم المتعلمينالعمليات الذهنية التي تساعد  .7

  ،االستنباط، االستقراء، التفاعل: مثل ،يتطلب تعلم المفهوم مجموعة من العمليات العقلية
 (.63: 2550)محمود، والتباعد 

 :الجزئية  على الربط والتوليف بين مختلف المعلومات والمعارف المتعلموتعنى قدرة  االستنباط
 المتعلمكما تعنى قدرة ، اا أو تعميم  ا أو قانون  نسق جديد قد يكون مفهوم   فيودمجها  ،السابقة

 على تفكيك المسلمات أو المبادئ إلى جزيئات ورصد العالقات القائمة بينها.
 عنى قدرة المتعلم على استخراج ما هو مشترك بين العناصر من خصائص تشكل ي :االستقراء

 وذلك من خالل األمثلة والمالحظات واألحداث.  ،اقانون  و أا مفهوم  
 :مفاهيم، والتوصل لفهم القوانين و الوذلك من خالل قدرة المتعلم على خلق تفاعل بين  التفاعل

 .نسق معين )عمليات صورية ةةة تجريد ةةة تفكير(
 و اكتشاف مختلفة أ لمجاالت يقدرة المتعلم على إيجاد عالقات بين عناصر تنتم :التباعد

 .بين األشياء، من خالل العالقات ترابطات جديدة
 مراحل تعلم المفهوم: .8

مرحلة تكوين المفهوم ومرحلة أساسيتين، هما: أن تعلم المفهوم يمر بمرحلتين  "بلز أو "يرى  
 :( 67: 2550، )محمود تعلم المفهوم

 : مرحلة تكوين المفهوم -أوال

تكوين  فيوتندمج تلك الخصائص  ،محكية لخصائص مميزة استقرائيعملية اكتشاف  هي
 ،الصورة الذهنية للمفهوم، وهى صورة تنمو لدى المتعلم من خالل خبراته بالمثيرات أو األسئلة الخاصة

  .تكوينه لديهمن رغم بالة ال يستطيع تسمية المفهوم لهذه المرح فيإال أن المتعلم 

 :سم المفهومامرحلة تعلم  -ثاني ا

 ،المرحلة السابقة فيمثل المفهوم الذى يكون ين الرمز المنطوق )الكلمة( ألمتعلم حيث يتم تعليم ا 
بحيث يصبح للمفهوم  ،وهنا تزداد قدرة المتعلم على إدراك عالقة الرمز بالكلمة والصورة الذهنية للمفهوم

تدل على ويس، تجمع بين خصائصه المميزة التيمع الصورة الذهنية  امتناسق   اومضمون  ، اداللي   معنى
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تشترك  التيتعلم المفهوم من خالل قدرة المتعلم على إعطاء استجابة واحدة لمجموعة من المتغيرات 
 :يوه ،ويذكر جانيه ثالث أفكار رئيسة حول طبيعة تعلم المفهوم ،ا بخصائص متشابهةمع  

  عقلية استداللية عمليةالمفهوم. 
   وال أمثلتهيز بين أمثلته يعلى التم ةم المفهوم يتطلب قدر تعل. 
   تحديد األمثلة المنتمية للمفهوم م المفهوم يظهر قدرة المتعلم علىتعل. 
فيشير إلى أن تكوين المفاهيم نشاط معقد تمارس فيه جميع الوظائف العقلية  "فيجوتسكي"أما      

كون قد األساسية، وممارسة الفرد لهذه الوظائف ال يعني أنه تعلم المفهوم، وأثناء هذه الممارسة ال ي
ل إلى مراحل التعر ف على أبعاد أو عنونة ما ينتمي إليه وال ما ال ينتمي إليه، وهذا يعني أن  توص 
عملية تكوين المفهوم عملية مركبة ومرحلية، تحتاج إلى عمليات متتابعة يمارسها الفرد من خالل 

نمو المفهوم الذي يبنى  وجوده في مواقف معينة، ومن ثم فهي المرحلة األولى في تنمية المفاهيم، أو
، )الشربيني وصادق لهاعليه مراحل أخرى تتخذ من المفاهيم في مستواها األكثر صعوبة وتعقيد ا مادة 

2555 :40.) 

أن عملية تكوين المفاهيم تسبق عملية اكتساب المفاهيم، وتشك ل خطوة في  "برونر"ويعتقد 
 (.299: 2557وفئات جديدة )السكران ، اتجاهها، وهي عملية اكتشاف تتكون من خاللها مفاهيم

( أن هناك أربع مراحل يحتاجها المتعلم لتشكيل 333: 2556أما هنت فإنه يرى )خضر،
 المفهوم، هي:

 إذا أعطي المتعلم معنى مفهوم ما، بإمكانه أن يعمل على تمييزه والتحقق منه.  التمييز: .2
 ة على المفهوم.في هذه المرحلة يستطيع المتعلم أن يعطي أمثل التصنيف: .2
   يعب ر المتعلم شفوي ا عن معنى المفهوم. التعريف: .3
 يستطيع المتعلم أن ينظم العالقات بين المفاهيم ويجد روابط بينها. التعميم: .4

 :مرحلة تنمية المفاهيم -ثالثا
خدام طرق  الزيادة والعمق واالتساع للمفهوم، باستتنمية المفهوم بأنه:  ف الباحثةوتعرّ    

 . الحياتية المختلفةبحيث يستطيع المتعلم توظيفه في المواقف تيجيات مختلفة، واسترا
باير بأن المفاهيم ال تنشأ فجأة وبصورة كاملة الوضوح، وال تنتهي لدى الفرد عند حد  ويرى

فه على أمثلة خبرة الفرد عن المفهوم وبتعر   تمعين، ولكنها تنمو وتتطور طوال الوقت، فكلما ازداد
وتعرف على العالقات وأسبابها بين المفهوم والمفاهيم  ،ه، تكشف لديه المزيد من الخصائصإضافية ل
ا )سعادة  ا ودقة وتجريد  ونتيجة لذلك تتغير صورة المفاهيم وتصبح أكثر وضوح   ،األخرى

 (.68: 2988واليوسف،
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نما تخ ،( إلى أن المفاهيم ال تنمو بمعدل واحد09: 2555، آخرونويشير )حميدة و  تلف في وا 
درجة تطورها باختالف المفهوم نفسه، فالمفاهيم المادية تنمو بدرجة أسرع من المفاهيم المجردة؛ 

بينما يتطلب تكوين المفاهيم المجردة على الخبرات المباشرة واألمثلة الحسية أو الواقعية،  العتمادها
ذي يتطلب قدرة عالية على التفكير لاألمر ا ،وتنميتها االعتماد على الخبرات البديلة أو األمثلة الرمزية

ثم االنتقال بهم تدريجي ا إلى المفاهيم  ،المجرد، ولهذا يتم التركيز على تعلم المفاهيم المادية أوال  
 المجردة.

)سعادة  وتطورها المفاهيمتعليم  في ضوء ما سبق على المعلم مراعاة بعض األسس أثناء و 
 في:( وتتلخص 202: 2552( و)السيد ،75-69: 2988واليوسف،

 بينما ،المدرسة خارج بها يمرون التي الخبرة طريق نع التالميذ عند المفاهيم بعض تتطور 
 .المدرسية الخبرة على وتشكيلها تطورها في أخرى مفاهيم تعتمد

 وعلى، جهة من بها يمرون التي اتالخبر  على التالميذ عندها تشكيلو  المفاهيم تطور يعتمد 
 . ثانية جهة من نضجهم مستوى

 لدى  المفاهيم تطوير عند المكررة الخبرات من أكثر المنوعة الخبرات على التركيز ينبغي
 .التالميذ

 إلى يؤدي لن واحدة دفعة جزئياته بكل المفهوم فإعطاء، طويال   وقت ا المفاهيم تطوير يأخذ 
 .منهم السن صغار خاصة له فهمهم

  المتعلمين، واهتماماتهم، وأهدافهم  وتتماشى ينبغي التركيز على المفاهيم التي تلبي حاجات
 مع قدراتهم.

 واحد بمعدل المفهوم جوانب جميع تتطور ال. 

 واإلجراءات الطرائق إلى التوصل به نستطيع الذي بالقدر أنه على الباحثة وتؤكد    
 إيجاد في نجحنا قد نكون ،المتعلمين لدى وتنميتها المفاهيمخاللها اكتساب  يمكن التي واألنشطة،

 . المفاهيم من المزيد أجل اكتشاف من لديهم دافعة قوة

 الشروط والمتطلبات الواجب توافرها لتعلم والمفاهيم تنميتها: .9

هناك مجموعة من الشروط التي ينبغي على المعلم مراعاتها لتعلم المفاهيم كما حددتها    
 : (07-00: 2558، )نصار
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برونر  )المفهوم الجديد، هذا ما يتفق عليه كل منتحديد قدرات واستعدادات المتعلم لتعلم  .2
، حيث يعتمد تحديد هذه القدرات على ما لديه من مهارات (وجانييه وبياجيه وأوزبل

 وعادات ومعلومات سابقة عن المفهوم.
تحديد مرحلة النمو العقلي والمعرفي التي يمر بها المتعلم؛ لكي يستطيع المعلم اختيار  .2

 بة، ونوعية األمثلة المستخدمة.طريقة التدريس المناس
 تحديد سلوك المتعلم الناتج عن تعلم المفاهيم الذي يرتبط بتحديد األهداف التعلم. .3
تحديد المفهوم وتحديد الصفات المميزة والمحددة للمفهوم، والصفات غير المميزة والمحددة  .4

 له.
اسبة؛ لتحقيق تعلم تقديم أمثلة إيجابية وأخرى سلبية للمفهوم، وترتيب عرضها بصورة من .0

 المفهوم.
ترتبط مستويات تعل م المفاهيم بمستويات تجريد المفهوم، فبعض المفاهيم المادية يتم  .6

تعلمها من خالل الحواس والخبرة المباشرة، بينما يتم تعلم المفاهيم المجردة بذكر المفهوم 
 والتوصل إلى الخصائص المميزة والخصائص غير المميزة.

 علم المفاهيم ويتوقف ذلك على قدرة المتعلم ومستوى نضجه.الزمن الكافي لت .7
تركيز المتعلم على جزيئات المفهوم والتعامل معها؛ ألن  (بياجه)االنتباه، ويقصد به  .8

 استيعاب المتعلم واكتسابه للمفهوم يرجع إلى االنتباه ووقت التمرين. 
م الختبار بعدي يحتوي تقويم تعلم المتعلم للمفهوم، ويتم ذلك عن طريق تعريض المتعل .9

 على أمثلة وشواهد جديدة؛ للكشف عن مدى تمكنه من المفهوم.
التعريز، ويتفق المربون على أهمية التعزيز؛ لزيادة التعلم، ويعتبره جانييه شرط لحدوث  .25

 على أهميته في إثارة الدافعية نحو التعلم. (برونر)التعلم، بينما يؤكد 

ن هناك عوامل تؤثر في تعلم المفاهيم، منها عوامل داخلية مما سبق ذكره أ ويتضح للباحثة  
تتعلق بالمتعلم نفسه وخصائصه المختلفة العقلية والنفسية واالجتماعية والجسمية، وعوامل خارجية 
تتعلق بطبيعة الموقف التعليمي والبيئة المحيطة به والمعلم نفسه ومدى تمكنه العلمي والتربوي، وعوامل 

 .أخذ بالحسبان هذه العوامل مجتمعةولهذا على المعلم أن ي ،فهوم نفسهتتعلق بطبيعة الم

 خطوات تحليل المفهوم: .11

 (:68 :2550)محمود،مجموعة من الخطوات  فيتتحدد خطوات تحليل المفاهيم 
 المفهوم. تعريف .2
 تحديد الخصائص الثابتة والخصائص المتغيرة للمفهوم. .2
 تمية بالنسبة للمفهوم.منغير التحديد األمثلة المنتمية واألمثلة  .3



 37 
 

 تحديد التصنيف والعالقات التصنيفية للمفهوم. .4
 .ن عالقته مع المفاهيم األخرىيوتبييستخدم بها المفهوم  التيتحديد المبادئ  .0
 .تتطلب دراستها استخدام المفهوم التيتحديد المشكالت  .6
 .المناسبة لخصائص المفهوم وسماته تحديد المفردات .7

 فية:تقويم المفاهيم الجغرا .11

يمكن للمعلم قياس مدى تمكن المتعلمين من المفاهيم الجغرافية من خالل استخدامه ألدوات  
القياس المتعددة، والتي منها االختبارات الشفهية والتحريرية والمالحظة، ويمكن القول بأن المتعلم قد 

 (68: 2550( و)محمود،237: 2555تعلم المفهوم إذا تمكن من اآلتي )حميدة آخرون،
، وذلك يتطلب من المتعلمين أن تحديد الدالالت اللفظية للمفهوم أي تعريف المفهوم: .2

يكونوا على دراية تامة بمضمون المفهوم وأبعاده وقواعده التي يستند إليها المفهوم، 
 .ليس مجرد حفظ تعريف المفهوم

 من خالل إجراء عمليات التصنيف والتعميم والتمييز. اكتشاف المفهوم: .2
أي: التعرف إلى األمثلة  ها؛عملية تمييز المفاهيم وتصنيف في المفهوم: استخدام .3

الموجبة المنتمية للمفهوم وتمييزها عن األمثلة السالبة غير المنتمية، كما يستخدم 
المتعلم القاعدة والتعريف التي تتضمن الخصائص المميزة للمفهوم في تصنيف 

  الظواهر واألشياء المحيطة به في فئات معينة.
المتعلم، بمعنى انتقال أثر اق المادة الدراسية وبيئة من خالل سي تطبيق المفهوم: .4

 .التعلم واالستفادة من المفهوم في مواقف جديدة لم تعرض عليه من قبل
 .تم تعلمها التيوفق المفاهيم  تفسير المالحظات: .0
 .باستخدام المفاهيم حل المشكالت: .6
العليا والمفاهيم الفرعية في شكل المفاهيم من خالل العالقات بين  صياغة الفروض: .7

 هرم المفاهيم.

 تدريس المفاهيم: طرائق .12

حيث يتم التوصل  فهناك الطريقة االستنتاجية، ،ا لنوع المفهومتعليم المفاهيم تبع   طرائقتختلف      
وصل الت، وهناك الطريقة االستقرائية، وتعتمد على فرض الفروض، و إلى األجزاء من القاعدة العامة

االستنباط أو ، و الطريق نحو تكوين المفهوم، واالستقراء هو إلى القاعدة العامة من خالل الجزئيات
، في حين أن الطريقة االستنتاجية هي طريقة االستنتاج هو الطريق نحو تأكيد المفهوم وتنميته
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هي طريقة لتعليم تحليلية في تعلم المفاهيم من الكليات إلى الجزئيات، أما الطريقة االستقرائية ف
 (.330: 2556التفكير الصاعد من الجزئيات إلى الكليات )خضر،

 –تتضمن الطريقة االستنتاجية مجموعة من الخطوات الرئيسة كما حددها ميرل 
 تي:( كاآل214: 2117تنسون )السكران،

الصفات وتحديد الصفات األساسية الحرجة و ويشمل تحديد اسم المفهوم  تعريف المفهوم: .2
 على الصفات األساسية الحرجة. ثم تعريف المفهوم بناء   ،غيرةالمت

بحيث يبين المثال المنتمي للمفهوم  تحديد األمثلة المنتمية للمفهوم واألمثلة غير المنتمية: .2
 مثلة غير المنتمية فال تدل على المفهوم موضوع الدراسة.أما األ، الصفات األساسية

هذه الخطوة إلى التمييز بين الصفات الحرجة  وتهدف إظهار الصفات األساسية الحرجة: .3
 والصفات غير األساسية باستخدام بعض الوسائل التعليمية.

أمثلة غير منتمية مرتبة خطوة يعرض المعلم أمثلة منتمية و وفي هذه ال العرض االستقصائي: .4
، اثم يطلب من المتعلم تمييزها من خالل الصفات األساسية التي حددت مسبق   ،اعشوائي  

 .وتقديم تغذية راجعة
ويقاس هذا السلوك التصنيفي بتقديم أمثلة جديدة وتحديد أيهما  اختبار القدرة على التصنيف: .0

سئلة الموضوعية )الصح والخطأ، أمثلة منتمية وغير منتمية مثل األسئلة المقالية واأل
 . كمال الفراغ(ا  ختيار من متعدد،  و االو 

( بعد 275: 2525)الزيادات وقطاوي، ( برونر)ا حددها كمأما خطوات الطريقة االستقرائية   
 :قوم المعلم  باآلتيربط المعلم للخبرات السابقة بالالحقة ي

 يقدم المعلم اسم المفهوم أو الكلمة التي تعبر عنه أو تدل عليه. .2
 يعرض المعلم مجموعة من األمثلة المنتمية للمفهوم ومجموعة غير منتمية له. .2
 ص والصفات المشتركة للمفهوم.يحدد المتعلم الخصائ .3
يقدم المعلم مجموعة أخرى من األمثلة المنتمية للمفهوم واألمثلة غير المنتمية له بطريقة  .4

 عشوائية، ويطلب من المتعلمين تصنيفها مع ذكر األسباب.
 يطلب المعلم من المتعلمين صياغة التعريف للمفهوم أو القاعدة.  .0

ر الواجب مراعاتها عند استخدام الطريقة االستنتاجية، أن هناك بعض األمو  يتضح للباحثة  
الواعي للمواقف التي ينطبق التخطيط ، التفسير الدقيق لمعنى المفهوم، و الصياغة الدقيقة للمفهوموهي 

على لمتعلمين قدرة ا من تزيد والتيمنتمية غير الواألمثلة  ،المنتمية للمفهومعليها المفهوم وفرة األمثلة 
أما الطريقة االستقرائية فعلى المعلم مراعاة وقت  ،فهوم والتعبير عنه بصورة أفضلاستيعاب الم
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ثارة التفكير  ،وامتالك المعلم المهارة في طرح األمثلة ،وتوزيع الزمن على الفعاليات ،الحصة وا 
 .واستخدام الوسائل المتنوعة

 :ية البيت الدائري وتعلم المفاهيماستراتيج .13
اكتساب وتنمية المفاهيم الجغرافية  جية البيت الدائري قد تسهم فيأن استراتي ترى الباحثة

هذا  ،ربط المفهوم المجرد بالصور الحسيةو  أو التخيل ،المجردة من خالل عملية التصوير الذهني
براز، و الرموز يتضح من خالل قيام المتعلم بترجمة المفهوم برسم األيقونات أو المفاهيم  بين العالقات ا 

 تلك عن ديهمل البديلة التصورات تصحيحو  لتعلمها يدفعهم مما ،وجذابة شيقة صورةالجغرافية ب
 .التعلم أثر وبقاء أطول لمدة المفاهيمية ببنيته المتعلم احتفاظ إلى هبدور  يؤدي مما ،المفاهيم
 

 والتفكير البصري التفكيرالمحور الثالث:  -ثالثا 
 هوأهمية تعلم مهارات ،ل عام  وطرائقهفي هذا المحور ماهية التفكير بشك الباحثة عرضت

والمهارات  ،والطرائق ،والمكونات ،والماهية ،التفكير البصري من حيث النشأة تثم تناول وأنماطه،
وعالقة استراتيجية البيت  ،وأدواته ،وأساليب تنميته ،ومميزاته ،والعمليات المرتبطة به ،المتعلقة به
 الدائري به. 

 التفكير: 

من أبرز الصفات التي تسمو باإلنسان عن غيره من المخلوقات، وال تستقيم حياته يعد التفكير 
نسان يحتاج إلى التفكير في جميع اإلإن ، بدون تفكير، ال يمكن التخلي عنه إال في حالة غياب الذهن

 مراحل حياته لتدبير شؤونه. 

ي لمواكبة متطلبات ضمن المنهاج المدرس ومهاراته لقد اتجه التربويون إلى تعليم التفكير
، ولتذليل الصعاب، ومواجهة لتطوير العملية التعلمية التعليميةالعصر، والتكيف مع الواقع، و 

 المشكالت، كما أن تعليم التفكير وسيلة لتحقيق الذات. 
 لذا فالغاية األسمى بالنسبة  أهدافه الخاصة التي يسعى لتحقيقها؛المناهج من منهج إن لكل 

؛ لكونها فالجغرافيا مجاال خصبا لتنمية التفكير ،هو تنمية مهارات التفكير المختلفة الجغرافيا لمنهج
دراك عالقات مكانية ،الطبيعية والبشرية التي تحتاج إلى وصف وتفسيرتتناول الظاهرات  ، واستنتاج وا 

 .من المهارات األخرى، وغيرها استداللو 
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 :التفكير في اللغة -أ 

الفيروز ( وهو إعمال النظر في األشياء )دة )فكر( )بكسر الفاءفكير في اللغة مشتق من ماالت
يقال: فك ر وأفكر وتفكر في األمر، أي: أعمل الخاطر فيه وتأمله )المنجد،  (394: 2119 ،أبادي
2998 :092.) 

 التفكير اصطالحا: -ب 

ما يلي في ،رمن تعريفات التفكي اوكبير   هائال   اوجدت الباحثة كم  بالرجوع إلى األدبيات التربوية   
 التي وقفت عليها: بعض التعريفات

   وم بها الدماغ عندما يتعرض الممارسات الذهنية التي يق أوسلسلة من النشاطات العقلية هو
 (.290: 2522)علي، الحواس الخمسة ىحدإ واحدة أو أكثر من حواس الفرد عن طريق، لمثير

 لحسية والمعلومات المسترجعة؛ لتكوين عملية كلية نقوم عن طريقها بمعالجة عقلية للمدخالت ا
األفكار أو استداللها أو الحكم عليها، وهي عملية غير مفهومة تماما، وتتضمن اإلدراك والخبرة 

معنى السابقة، والمعالجة الواعية واالحتضان والحدس، وعن طريقها تكتسب الخبرة 
  (.45: 2522،جروان)

  ا ا حين  ا وغامض  ا حين  قد يكون هذا المعنى ظاهر  عملية بحث عن معنى في الموقف أو الخبرة، و
معان النظر في مكونات الموقف أو الخبرة التي يمر بها الفرد  آخر، ويتطلب التوصل إليه وا 

    (.38: 2522،سليمان)

 حل  رأسهاى تتمثل في العمليات المعرفية المعقدة وعل ،مفهوم معقد يتألف من ثالثة عناصر
 أوالمادة  ىمعرفة خاصة بمحتو  باإلضافة إلىكالفهم والتطبيق،  المشكالت، واألقل تعقيدا

    وال سيما االتجاهات والميول ،مع توفر االستعدادات والعوامل الشخصية المختلفة ،الموضوع

 .(45-39: 2553، سعادة) 

أن التفكير يتكون من عمليات ذهنية معقدة، مثل: حل المشكالت واالستدالل  ويتضح للباحثة
اك والتخيل، كما أنه يكون خاص بمحتوى موضوع أو مادة معينة، أو استعدادات أو عوامل واإلدر 

 شخصية )ميول، اتجاهات(.
 ( للتفكير.2553)والباحثة تتبنى تعريف سعادة 

 طرائق التفكير: .1

 2522،العفوان والصاحب) ، تم تصنيفها بناء على الحواسرق رئيسة للتفكيائيوجد ثالث طر 
 :وهي، (29:
  والنغمات الصوت، والمحادثات، :ومن أدواته ،ويعتمد على حاسة السمع كير السمعي:التف. 
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 والخطوط المجردة واأللوان، الصور، :ومن أدواته ،ويعتمد على حاسة البصر البصري: التفكير، 
 والرسوم التخطيطية.

 :الوزن،  :مثل ،حساسة حيث يرتكز على معلومات طبيعية، ويعتمد على الشعور التفكير الشعوري
  والحدس. ،والحالة العاطفية، والتوتر، والشعور ودرجة الحرارة،

 أهمية تعليم مهارات التفكير: .2
اآلتيةةةةةةةةةةةةةةة  ألهميتةةةةةةةةةةةةةةهبةةةةةةةةةةةةةةرزت الحاجةةةةةةةةةةةةةةة لتعلةةةةةةةةةةةةةةيم مهةةةةةةةةةةةةةةارات التفكيةةةةةةةةةةةةةةر بالنسةةةةةةةةةةةةةةبة للمةةةةةةةةةةةةةةتعلم   

 :(26: 2554 ،)طافش
روحه  يعد وسيلة اإلنسان الصالح للتواصل مع اهلل عزوجل الذي أبدع كل شيء خلقه، فتسمو .2

القرآن الكريم على التفكير والتبصر والتدبر في العديد من اآليات  لذلك حث   وتتطور ممارساته،
 السََّمَواتِ  َخْلقِ  ِفي َوَيَتَفكَُّرونَ  ُجُنوِبِهمْ  َوَعَلى َوُقُعودا   ِقَياما   اللَّهَ  َيْذُكُرونَ  الَِّذينَ ، كقوله تعالى: ناتالبي  

 .(292:عمران لآ)النَّارِ  َعَذابَ  َفِقَنا ُسْبَحاَنكَ  َباِطال   َهَذا ْقتَ َخلَ  َما َربََّنا َواأَلْرضِ 
وال تستقيم حياة اإلنسان بدون ، التفكير أداة صالحة لتحقيق األهداف وجلب المنافع وردء المفاسد .2

  .تفكير
، والتعامل مع المشكالت ن اإلنسان من التكيف مع الظروف المحيطة بهالتفكير السليم يمك   .3
 لصعوبات التي تواجهه.او 
المهارات التي يحصل عليها في تحقيق النجاح د اإلنسان على توظيف المعلومات و التفكير يساع  .4

 الذي يصبو إليه.
وتزيد من حماس وتجعله أكثر حيوية،  ممارسة التفكير تشيع في ثنايا الموقف الصفي دفئا   .0

 إيجابية عالية.وفي المشاغل التربوية ب ،األنشطةالمتعلمين للمشاركة في 
، فهو وسيلة تعليم التفكير ومهاراتهلإضافة لما سبق أن هناك حاجة ماسة وجوهرية  وترى الباحثة  

هذا التكدس  ما علق به من شوائب أماممكما أنه المصفاة التي تنقي دماغ المتعلم  ،لتحقيق الذات
 .المعرفي والتكنولوجي

 
 أنماط التفكير: .3
 أن الحظت التربوي األدب على الباحثة اطالع خالل تفكير وأنواعه، فمنلقد تعددت أنماط ال       
، واالستداللي، والتقاربي، اإلبداعيو  ،الناقدقي، و المنطو  ،العلمي تفكيرال :منها متعددة أنماط للتفكير

 والمنظومي، والبصري، وما وراء المعرفة، والحاذق، والتأملي، ويعد التفكير البصري أحد أنماط التفكير
التي تهتم التربية بتنميته وتعليمه لدى المتعلمين؛ لما له من أهمية كبيرة؛ فمن خالله يدرك اإلنسان ما 

 به من آيات وحقائق ومعارف ومفاهيم.يحيط  
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القرآن  ناحث  إن التأمل والتفكر والنظر في هذا الكون عبادة نتقرب بها من اهلل عزوجل، لهذا 
من اآليات هناك الكثير والتفكير فيما حولنا،  والتبصر ظر والتدبرالن إلى الكريم في مواضع متعددة

 ته، حيث قال في كتابهالخالق وعظم الكريمة واألحاديث النبوية تدعونا إلى النظر في ملكوت
َلى السََّماء َكْيَف ُرِفَعْت  (17) َأَفال َينُظُروَن ِإَلى اإِلِبِل َكْيَف ُخِلَقتْ  :العزيز َلى ( 18)َواِ  اْلِجَباِل َواِ 

َلى اأَلْرِض َكْيَف ُسِطَحتْ  (19)َكْيَف ُنِصَبْت  َأَوَلْم وقوله تعالى:  (، 20-17:)الغاشية (20) َواِ 
ُلُهْم َينُظُروْا ِفي َمَلُكوِت السََّماَواِت َواأَلْرِض َوَما َخَلَق اللَُّه ِمن َشْيٍء َوَأْن َعَسى َأن َيُكوَن َقِد اْقَتَرَب َأجَ 

 (.185األعراف:)ِديٍث َبْعَدُه ُيْؤِمُنونَ َفِبَأيِّ حَ 
التفكير هو الذي تتولد من خالله المعارف والمعلومات وهذا النظر المصحوب بالتدبر و  

 .واالكتشافات ومعرفة القوانين
 نشأة التفكير البصري: .4

 عالقة هناك أن الدراسات أظهرت وقد الفن، مجال في أساس ا التفكير من النوع هذا نشأ لقد
 ما رسالة يرسل فإنه ما لوحة الفنان يرسمفعندما  ،الفن مجال في والنجاح البصري التفكير بين ثيقةو 

 الرسالة وفهم بصري ا تفكير ا فكر قد بأنه يعني فهذا بها المشاهد يعجب وعندما اللوحة، هذه عبر
 .  (Mcclurg, 1997: 257)باللوحة المتضمنة

باإلضافة إلى  ،أشكال االتصال البصرية واللفظية في األفكار إن التفكير البصري يجمع بين       
مما يجعله يتصل باآلخرين  ،والفهم لرؤية الموضوعات المعقدة والتفكير فيها ،أنه وسيط لالتصال

 (.83: 2556، )إبراهيم

 :ماهية التفكير البصري .5
صري تعرض تعريفات للتفكير البأن هناك عدة  دب التربوي الحظتوبمراجعة الباحثة لأل

 بعض منها كاآلتي:

   منظومة من العمليات تترجم قدرة المتعلم في فصل الدراسة  بأنه: (95: 2525فه )عبد الموال، يعر
 ،وتحويل اللغة البصرية التي يحملها ذلك الشكل إلى لغة مكتوبة ،على قراءة الشكل البصري

 ،ووصفه ،تعرف على الشكلال :هي ،وتتضمن هذه المنظومة مهارات ،استخالص المعلومات منهو 
 :وأدوات التفكير البصري هي ،ومهارة استخالص المعنى ه،دراك الغموض وتفسير ا  و  ،والربط ،والتحليل
يديو التي تعرض من خالل ولقطات الف ،والصور ،والرسوم البيانية ،والرسوم التخطيطية ،الرموز

 .تالحاسب واالنترن
   نماط التفكير التي تثير عقل التلميذ باستخدام نمط من أ بأنه: (23: 2559، فه )حمادةيعر

 ،وتنظيمها ،وتمثيلها ،إلدراك العالقة بين المعارف والمعلومات الرياضية واستيعابها ؛مثيرات بصرية
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تحويلها إلى خبرة مكتسبة ذات معنى بين خبراته السابقة و المواءمة بينها و و  ،المعرفية في بنيته ودمجها
 بالنسبة له.

 ( هو: عمل صورة ذهنية، ومن ثم تنظيمها لما تحمله الرموز 28: 2558رسي،يعر فه )الم
 والخطوط واألشكال واأللوان والتعبيرات من معنى.

  ،( بأنه: منظومة من العمليات تترجم قدرة الفرد على قراءة الشكل 8: 2556يعر فه )مهدي
بة أو منطوقة ، واستخالص البصري، وتحويل اللغة البصرية الذي يحملها ذلك إلى لغة لفظية مكتو 

 المعلومات منه. 
   قدرة عقلية مرتبطة بصورة مباشرة بالجوانب الحسية البصرية،  هو: (22: 2552فه )عفانة،ويعر

ك تنسيق متبادل بين ما يراه المتعلم من هنا عندما يكون ،حيث يحدث هذا النوع من التفكير
قلية معتمدة على الرؤية والرسم وما يحدث من ربط ونتاجات ع ،أشكال ورسومات وعالقات

  المعروض.
ويتضح مما سبق بعض العناصر المشتركة بين التعريفات السابقة للتفكير البصري، وهي كما          

 يلي:
 .عملية عقلية وذهنية 
   .مرتبط بالجوانب الحسية 
 .يتضمن منظومة من المهارات 
 مكتوبة. قائم على ترجمة المثيرات المعروضة إلى لغة منطوقة أو 

وتفسير  ،دراك العالقات المكانيةإن الفرد من القدرة على عملية عقلية تمك   :فه الباحثة بأنهوتعرّ      
 األشكال والصور والخرائط وتحليلها واستنتاجها وترجمتها بلغة مكتوبة أو منطوقة.

 :البصري التفكير قائطر  .6
 :(26: 2556ق للتفكير البصري يحددها )مهدي،ائهناك ثالث طر 

 حولنا من األجسام رؤية خالل من  التفكير. 
 كتاب قراءة خالل من بالتخيل التفكير. 
 الرسم أو بالكتابة التفكير. 

 التفكير بمكونات ترتبط ،المختلفة المهارات من الكثير عندهم ،البصر فاقدي غير فالبشر      
 على رأيه تمثيل في فعاال   صورالم يكون قد: المثال سبيل فعلى ،والتخيل والرسم الرؤية وهي البصري

المعنى  يحمل نقاش إلى يتخيله ملخص ترجمة على قدرة أكثر الفنان أن نجد بينما شكل تخطيطي،
 .رمزي نحو على
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فالشخص الذي  ،ق التفكير البصريائأن هناك عالقة وثيقة تبادلية بين طر  :وترى الباحثة     
 كان نوعه. يًّار عن مضمون الشكل المعروض أي يعبلك ؛يفكر بصريا ينتقل من طريقة إلى أخرى

 التفكير البصري:  مهارات   .7
(، 2556) مهدي دراسة مثل السابقة من الدراسات عدداألدب التربوي و  على االطالع خالل من      

 الباحثة توصلت، (2522ودراسة طافش ) ،(2525ودراسة الشوبكي ) ،(2525دراسة عبد الموال )و 
 جغرافية،ال للمعلومات البصري التمييز على المتعلم تشجع التي المهارات من كيرالتف مهارات أن إلى
  شكل  المهارات التي يحددها إلى للوصول ،المعرفية خبراته مع البصرية دمج تصوراته خالل من
 ها:( من3-2)

  ،القدرة على تحديد أبعاد وطبيعة الشكل أو الصورة المعروضة :مهارة القراءة البصرية  .2
  أدنى مهارات التفكير البصري. وهي

هما عن الشكل أو الصورة  وتمييز  إلىالتعرف  علىتعني القدرة  :مهارة التمييز البصري  .2
 .األشكال  أو الصور األخرى

بين مواقع  منالتأثر القدرة على رؤية عالقة التأثير و  دراك العالقات المكانية:إمهارة  .3
 لمعروضة.الشكل أو الصورة االظاهرات المتمثلة في 

الرموز واإلشارات وفي يضاح مدلوالت الكلمات و إالقدرة على  مهارة  تفسير المعلومات: .4
 وتقريب العالقات بينهما. ،األشكال

هتمام على التفاصيل الدقيقة واال عني قدرة الفرد في التركيزت مهارة تحليل المعلومات:  .0
 .بالبيانات الكلية والجزئية

والتوصل إلى مفاهيم  ،جديدة القدرة على استخالص معاني تعني مهارة استنتاج المعنى: .6
من خالل الشكل أو الصورة أو الخريطة المعروضة، مع مراعاة تضمن هذه  ،ومبادئ علمية

 .إذ أنها محصلة للخطوات الخمسة السابقة ؛الخطوة للخطوات السابقة
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 (2-3شكل )

 مهارات التفكير البصري
 

 :البصري التفكير اتمكون  .8
 على الحصول في المتعلم تساعد التي العقلية والمهارات النشاطات من البصري التفكير د  يع

دراكها وتفسيرها وتمثيلها المعلومات  ،اولفظي   بصري ا الخاصة أفكاره وعن عنها التعبير ثم وحفظها، وا 
 نشط، تفاعل في والرسم التخيلو  الرؤية تندمج عندما تام بشكل يحدث البصري التفكير فإن ولهذا

 (:2-4)شكل  في توضيحها يمكن، حدة على صنفين كل مطابقة نأخذ بينها العالقة ولتوضيح
 يؤدي بينما ،الرسم عملية وتسهيل تيسير على تساعد فإنها ؛الرسم مع الرؤيا تتطابق عندما .2

ا ادور   الرسم  .وتنشيطها الرؤية عملية تقوية في هام 
 قوة فيوفر ليالتخ أما عنه، رويعب   التخيل يثير الرسم فإن   التخيل، مع سمالر  يتطابق عندما .2

 .له ومادة للرسم دافعة
 المادة الرؤية توفر بينما ،اوينقيه الرؤية يوجه التخيل فإن   الرؤية، مع التخيل يتطابق عندما .3

 .للتخيل األولية

 عرض الشكل أو النموذج البصري

 القراءة البصرية-1

 التمييز البصري  -2

 تحليل المعلومات  -5

إدراك العالقات  -3

 تفسير المعلومات  -4

 استنتاج المعنى 
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 أثناء وينتقلون ورشيقة، شطةن بطريقة والرسم والتخيل الرؤية ويوظفون اي  بصر  يفكرون فالذين
 يتوفر أن وبعد مختلفة، زوايا من المشكلة أو الموقف إلى ينظرون فهم آخر، إلى تخيل من تفكيرهم
 سريعة برسوم ذلك عن التعبير يحاولون ثم بديلة، حلوال   يتخيلون المشكلة أو للموقف بصري فهم لديهم

 (.43-42: 2553فانة، ع) بعد فيما وتقويمها لمقارنتها
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 (2-4شكل )
 (2-4شكل )

 مكونات التفكير البصري
 

 : البصري التفكير عمليات .9
 (:042: 2552 الكريم، وعبد أحمد) يحددهما عمليتين على البصري التفكير يعتمد

          لما الفرد وتوجيه وفهمها األشياء مكان وتحديد لتعريف البصر حاسة باستخدام اإلبصار: .2
 .المحيط العالم في حوله
عادة تدوير طريق عن الجديدة الصور تكوين عملية وهي التخيل: .2  الخبرات استخدام وا 

 العقل، عين في وحفظها البصرية المثيرات غياب في وذلك العقلية، والتخيالت الماضية
 على المخ تعتمد في خاصة مهارات باستخدام المعرفية العمليات أساس هما والتخيل فاإلبصار
 إلى العين اإلشارات من بتحويل والعقل )العين( اإلبصار جهاز يقوم حيث السابقة، برةللخ ذاكرتنا
 .والحركة اللون، للتخيل، هي: النمذجة، مكونات ثالثة

ثارة  توفير المثيرات الحسية :أن دور المعلم في عمليات التفكير البصري وترى الباحثة ، وا 
الحسي، من خالل الربط بين الخبرات السابقة والتخيالت لتدوير العالقات والرموز في المثير المتعلم؛ 
 .   اإلبصار مع عملية التخيل العقلي لتتكامل عملية ؛العقلية

 الرسم 

 التخيل  الرؤية 

 مكونات التفكير البصري

 المادة األولية للتخيل 

 يوجه الرؤية و ينقيها
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 :البصري الشكل .11
 األكثر  والمفاهيم العبارات من المشتقة الرئيسة واألفكار المفاهيم من مكونة تخطيطية صورة      
 يمكن البصري فالشكل المحتوى، أهمية مستوى إلى ثمينة اأفكار  وتعطي، الحوارات أو الكتب في أهمية
، أعداد، دليلة وكلمات، ألوان هندسية، أشكال قصاصات، صور، (الرسومات من تشكيلة يستعمل أن
 البصري الشكل في نستخدم أننا كمافكرة(،  أو مفهوم لتمثيل رمزية تقنية أي، و خطوط، و صورو 

 ،والمفاهيم األفكار بين للربط؛ الهندسية والعقد لكلمات،ا عن لإليجاز الدليلة الكلمات التخطيطي
ا والخطوط األسهم باستخدام : 2556 مهدي،) شفوية ورموز ،تصويرية ورسوم، تخطيطية برسوم مدعم 

28.) 

 :في الجغرافيا البصري الشكل مكونات .11
 التي اتالمكون من مجموعة البصري للشكل أن من خالل عملها في الميدان التربوي ترى الباحثة

  :الجغرافيافي تدريس  استخدامها يمكن
 .الجغرافية األشكال في الضمنية والعبارات توضيحيةال الكلمات .2
لتدل على إبراز العالقات المكانية وتفسيرها للظواهر  ؛رموز تتضمنها الخرائط الجغرافية .2

 الطبيعية والبشرية. 
 .غرافيةإلى حدوث الظواهر الج تؤدي نتيجة أو سبب ا تعني األسهم .3
 .الجغرافية الظواهر فوتوغرافية تفسر الصور المتنوعة سواء كانت جوية أو فضائية أو .4
 .تستخدم لتكوين المفهوم الجغرافيةالرسوم التوضيحية العشوائية التي  .0

 :لتفكير البصريامميزات  .12
 ( أن هناك عدة مميزات للتفكير27: 2116يرى مهدي ) :البصري 

 .الطلبة بين التفاعل من ويسرع التعلم نوعية من نيحس   .2
 .الطلبة بين االلتزام من يزيد .2
 .األفكار لتبادل جديدة طرق يدعم .3
 .التعليمي الموقف إدارة من ليسه   .4
 .لها الحل خيارات من العديد بتوفير العالقة القضايا حل في يساهم .0
 .جديدة منظورات وبناء التفكير قيعم   .6
 .الطلبة لدى المشكالت حل مهارات ينمي .7

 (:49: 2111لشوبكي،تضيف )ا 

 .مكلفة وغير آمنة في التفكير البصري المستخدمة الوسائل .2
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 .المختلفة التدريس طرق يدعم .2
 .الفيزيائية المسائل حل في يساعد .3
 .واالستنتاج ،التفسير التحليل، المالحظة، :مثل المختلفة العلم عمليات ينمي .4
 .المعلومات توصيل على المعلم يساعد .0
 .والتنبؤ ،والتفسير ،الوصف :لمث ،العلم أهداف يحقق .6
 .الذاتي التعلم قدرة اكتساب على التلميذ ساعدي .7

 :أن مميزات التفكير البصري وتضيف الباحثة   
 .لجامعيمن رياض األطفال وحتى التعليم االدراسية يناسب كافة المراحل  .2
 الحصيلة المعرفية لدى المتعلم. قد يعكس البنية أو  .2
 .مات في الذاكرة لفترة أطولالمعلو يعمل على بقاء أثر  .3
 .راك البيئة المحيطة بسهولة ويسردإيساعد على  .4

 :البصري التفكير تنمية أساليب .13
 على تعتمد وجميعها ،البصري التفكير تنميةإلى  المختلفة التي تهدف األساليب من عدد هناك

 :مثل، (30-33 :2554 محمد،)هاتحدد كما األنشطة وهذه التعليمية األنشطة لبعض المتعلم ممارسة

 .الورق طي أنشطة .2
 .المكعب أنشطة .2
 .الثقاب أعواد أنشطة .3
 البيانية. الرسوم أنشطة .4

 من خالل: البصري التفكير تنمية يمكنأنه  (84: 2116، )ابراهيم كما يرى
 شبكات تصميم كيفية على التدريب خالل من الطالب يمارسها التي البصرية األنشطة .2

جراء ،قراءتها من والتمكن، بصرية  المضمنة بالمعلومات المتعلقة البصري االتصال مهارة وا 
 .تحليلية بطريقة وهأقر  لما واالستجابة ،بها

 المتاحة اإلمكانيات خالل نم ،البصري التفكير تنمية في والفنيةالمحوسبة  األنشطة استخدام .2
 لمتعلقةا المعاني من الكثير عن تعبر التي البصرية الخرائط بعض تظهر التي، الرسوم في

 المعلومات تصحيح في بمعلوماتها واالستعانة ،الخريطة هذه فهم المتعلمين وعلى ما، بمفهوم
 .جديدة معلومات واكتشاف، لديهم

 األخرى، مثل: ( بعض األنشطة40: 2525 ،)الشوبكي وتضيف
 .التوضيحية الرسوم .2
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 .المنظومية المخططات .2
 .الكاريكاتورية الصور .3
  :تنمي التفكير البصري في الجغرافيا قد بعض األنشطة التي سبق ما على الباحثة وتضيف
 الخرائط واألشكال.توظيف رسم  .2
 .افية والجوية للظواهر الجغرافيةاستخدام الصور الفوتوغر  .2
 تحويل المفردات والكلمات إلى رموز وخطوط.  .3
 .نماذج وعينات من البيئة المحلية عرض .4
 .دائريمخططات البيت الإعداد  .0
 .الجغرافية توظيف األطالس .6
 .ارات الميدانية والرحالت العلميةالقيام بالزي .7
 .لبعض الظواهر الطبيعية والبشرية فيديو مقاطع عرض  .8
البيوت  رسم التظليل عندو  ،التلوين :مثل ،استخدام بعض التكنيكات الفنية للرسم .9

 الخرائط. أو ،الدائرية
  :البصري التفكير أدوات .14

 لتخدم فرعية، أدوات عدة أداة كل تحت وتندرج دوات،أ بثالث البصري الشكل تمثيل يمكن
 :(28-27 :2556 )مهدي، األداة هذه

 ع والمضي   ،الغالي النوع هي األحيان أغلب ولكن ،االتصال في دقة األكثر لطريقا :الصور
 .الفوتوغرافية الصور :مثل ،عليها الحصول في صعوبة واألكثر ،للوقت

 واستعماال   اشيوع   األكثر وهي ،فيها تدخل لأللوان كوني وقد ،فقط بالكلمات مثلت :الرموز 
 .المرور إشارات مثل ا،تجريد   أكثر تكون أنها رغم ،االتصال في

 المثالي، الحل وتصور األفكار لتصور التخطيطي الفنان ويستخدمها :التخطيطية الرسوم 
مثل  يةاعتباط ورسوم ما، بمفهوم متعلقة ورسومات بالصورة، متعلقة رسومات وتشمل

التمييز  سهلة اعتراضات ذات تكون بالصور المتعلقة فالرسومات والكروكي، الكاريكاتير
 ،الجسم بالتفصيل عن لمحة عليها يكتب ظلية كصور األشياء هذه واستعمال فكرة، أو لجسم

 تزيل المتعلقة بالمفهوم الرسومات بينما الحاسوب، باستخدام أو مطبوعة قصاصات باستخدام
 عبارة التمييز، واالعتباطية سهل ما لجسم األحيان أغلب في والتجديد التفصيل قدر نفس
 وتسمى ،األفكار بين منه العالقات ترى كطريق مدرب، خيال في حملت مجردة رموز عن

 وتتضمن ما، لفقرة الرئيسة تلخص األفكار التي اللفظية بالصور االعتباطية التخطيطات
  .وخرائط شبكة أو غيرها ،ةنسيابيا ومخططات ،هندسية أشكاال
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 ،الخرائط الجغرافية بأنواعها المختلفة كأداة من أدوات التفكير البصري أن   :وتضيف الباحثة
لظواهر الطبيعية والبشرية على سطح اتوزيع لو  ؛إلدراك العالقات المكانية ؛حيث يستخدمها الجغرافي

 .األرض
 .أدوات التفكير البصري( يوضح 2-0والشكل )  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 ( 2-5شكل )

 .أدوات التفكير البصري

 عالقة استراتيجية البيت الدائري بالتفكير البصري: .15
 و Samsonov2010:1399)  &(McCartneyلقد حدد كل من مكارتني وسامسونوف  

Samsonov2011:11)  &(McCartney الدائري بالتفكير البصري من استراتيجية البيت  عالقة
 : حيث

 مكانية استرجاع المعلومات من إ زيدالذي ي ئري يعزر نظام )عين العقل(شكل البيت الدا
 الذاكرة بعيدة المدى. 

 فضلالمتعلم يربط المفهوم بالصورة أو األيقونة  التي تجعل استجابة المتعلم أ . 
 ا يريح العين وال يجعلها  مم ،يستخدم في رسم البيت الدائري  خطوط بسيطة غير مركبة

 .المعلومات التي توجد فيه أو ،خططالخلف في المتتحرك لألمام أو 

 أدوات التفكير البصري 

الرسوم  الجغرافية الخرائط   الرموز الصور  
 التخطيطية

 رسوم صورية خرائط مفاهيمية رسوم عشوائية جوية فوتوغرافية  
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  و و  يضيف واردو( ندرسيWard and Wandersee, 2002:577,b )بصار إلأن عملية ا
 ،الدماغ يعمل على تنظيم المعلومات في أنماط بصرية مرئية حيث أن   ،تحدث في عين العقل

 البيئة المحيطة عن كما أن عين  العقل نظام يبحث في ،وهذا بدوره يعزز الفهم المعرفي
نشاؤها باستخدام الخطوط  البسيطة الواضحة إوهذه األشكال يمكن  ،البعدين األشياء ذات

مما يجعل من  ،الشكل يعزز عملية معالجة المعلومات حيث أن   ،المتقاربة من بعضها البعض
 السهل استرجاعها.

كما أن  ،بياني )البيت الدائري( أن هذه االستراتيجية قائمة على رسم شكل :وترى الباحثة        
هذا  ،أو وضع رمز لكل قطاع من قطاعات البيت الدائري ،أو لصق صور ،أيقونةالمتعلم يقوم برسم 

  .أدوات للتفكير البصري حيث أن الصور واألشكال والرموز تعد  ، يعزز التفكير البصريقد  هبدور 

 :البصري بالتفكير التدريس آلية .16
  القيام ببعض الخطوات، منها البصري بالتفكير التدريساستخدام  عندم متعلال من يتطلب     

 :(34: 2556 مهدي،)
 .التفكير الشكل إلمعان في صامتة نظرة يأخذ -أ 
 .الخريطة في المختلفة العناصر بين العالقات توضيح -ب 
 .معنى ذات المعلومات من قطع إلى المعزولة المفاهيم تحويل -ج 
 الخالصة.  إلى تؤدي أن يمكن يالت الجمل إلى المعلومات تركيب -د 

 ( أن هناك مجموعة خطوات أخرى للتفكير البصري:205: 2556وترى )حمادة، 

 .رؤية العالقات في الشكل، وتحديد خصائص تلك العالقات وحصرها واالستفادة منها -أ 
ربط العالقات واستنتاج عالقات جديدة في ضوء المعطيات المحددة في الشكل، مع مراعاة أن  -ب 

 ومات المعطاة قد تكون زائدة أو ناقصة، بمعنى إدراك التماثل بين األشكال  المتعددة. المعل
الفجوات من خالل الشكل البصري، ودراسة وفحص تلك الفجوات أو  إدراك الغموض أو -ج 

 مواطن الغموض.
التفكير بصري ا في الشكل في ضوء مواطن الغموض، أو الفجوات التي تم  تحديدها، ومحاولة  -د 

م مفاهيم أو قوانين أو نظريات أو براهين سابقة؛ للتخلص من الغموض أو الفجوات استخدا
 المحددة.

 :خالل من البصري بالتفكير التدريس يمكن بأنه ( 47 :2525)الشوبكي،  وترى
 .الحصة بداية في البصري الشكل أو المتكاملة المنظومة عرض -أ 
 .مكوناتها بين وتميز البصري الشكل أو بالمنظومة الطالبة تتمعن -ب 
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 .المكونات بين الموجودة العالقات تدرك -ج 
 معلومة كل وتفسر، األساسية مكوناته إلى البصري الشكل أو المنظومة بتحليل تبدأ -د 

 .عليها
 .البصري الشكل أو المنظومة ويهتتح لما استنتاج إلى تتوصل -ه 

 أنه يمكن التدريس بالتفكير البصري من خالل قيام المتعلم بة: ترى الباحثةو 
 إعداد مخططات البيت الدائري. .2
 رسم األيقونات داخل  قطاعات البيت الدائري. .2
 المرسومة. ربط بين المفاهيم واأليقونات .3
 األيقونات التي قام برسمها.ر يفست .4
 تقويم األشكال التي قام بإعدادها ضمن مجموعة من المعايير التي يضعها له المعلم. .0
 لدائري.تلخيص المعلومات التي توجد داخل البيت ا .6

استراتيجية البيت الدائري، ماهيتها وأسسها وبعد عرض محاور الدراسة الثالثة , وهي  وخالصة القول
المفاهيم الجغرافية وأنواعها وخصائصها  ،وأهدافها ومراحلها وخطواتها وتقويمها وأهم صعوباتها

يته ومهاراته ومكوناته مهارات التفكير البصري ماهيته ونشأته وأهمو  ،وأهميتها ومراحلها وتقويمها
أن هناك عالقة تربط بين تلك المحاور  يتبين للباحثة  وعملياته وأساليب تنميته وأدواته وآلية تدريسه

فاستراتيجية البيت الدائري تسهم في إيضاح المفاهيم المجردة ؛ وبل تعمل على تنميتها  بعضها ببعض،
، كالصور الدائرية عند إعداد الشكل وذلك يتضح من خالل أدوات التفكير البصري المستخدم

واأليقونات والرموز، كما أن هناك عالقة وثيقة بين هذه االستراتيجية وأهداف تدريس الجغرافيا وذلك 
يجابية العملية التعليمية برمتها،  واكتساب المفاهيم والحقائق  عمال العقل وا  لكونها تحث على التفكير وا 

من خالل العمل التعاوني، وتبادل اآلراء والمعلومات، كما أنها قد  وغرس القيم واالتجاهات االيجابية
  .تعمل على تنمية المهارات الجغرافية، مثل الرسم والتفسير وتنظيم المعلومات وقراءة الصور والرموز

  



 

 

 لفصل الثالثا

 الدراسات السابقة

 
  :استراتيجية البيت الدائريدراسات تناولت المحور األول.  

 
 المفاهيم الجغرافية.دراسات تناولت لثاني: المحور ا 

 
 :التفكير البصري. دراسات تناولت المحور الثالث 
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

 
فاعلية توظيف استراتيجية البيت الدائري في تنمية  معرفةإلى تسعى  الحالية إن الدراسة

 ولذلك قامت ؛ت الصف الحادي عشر بغزةلدى طالباالجغرافيا  في ر البصريالمفاهيم ومهارات التفكي
 النظرير اإلطا إعداد في منها لالستفادة؛ المجال هذا في السابقة الدراسات على الباحثة باالطالع
 الدراسات السابقة مراجعة وبعد ،وتوظيف األساليب اإلحصائية المناسبة الدراسة، وتحديد أدوات

 تلك المحاور؛ على عامال التعقيب ثم ومن ،ثة محاورثال إلى تصنيفها تم ،الدراسةبموضوع  المتعلقة
وقد صنفت محاور الدراسة  ،السابقة والدراسات الحالية الدراسة واالختالف بين االتفاق مدى إلبراز

 على النحو اآلتي:

 .تناولت استراتيجية البيت الدائري: دراسات المحور األول

 .ةراسات تناولت المفاهيم الجغرافي: دالمحور الثاني

 .: دراسات تناولت التفكير البصريالمحور الثالث

 البيت الدائري: استراتيجية دراسات تناولت :األول المحور
 (:2011) دراسة الجنيح  .1
على تنمية التحصيل  أثر استراتيجية شكل البيت الدائري إلىف هدفت هذه الدراسة إلى التعر       

 لثاني المتوسط في مقرر العلوم بمحافظة المجمعةوبقاء أثر التعلم لدى طالبات الصف ا ،الدراسي
 .بالسعودية

طالبات الصف الثاني المتوسط من  ةعين لقد استخدمت الباحثة المنهج  شبه التجريبي على     
مجموعتين العينة إلى ولقد قسمت الباحثة  ،( طالبة46بالمدرسة المتوسطة الخامسة والبالغ عددهن )

لقياس  ؛اا  تحصيلي  لتحقيق هدف الدراسة أعدت الباحثة اختبار   ؛بطةأحدهما تجريبية واألخرى ضا
فصل  في  بلوملمستويات المجال المعرفي وفق وبقاء أثر التعلم للطالبات  ،األداء القبلي والبعدي

 .مقرر العلوم من أجهزة التغذية
( 0.05αفروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) لدراسة عن وجودنتائج ا أسفرت وقد 

والمجموعة الضابطة في اختبار التحصيل الدراسي  ،بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية
مما يشير إلى فاعلية استراتيجية شكل البيت الدائري في  ،البعدي الكلي لصالح المجموعة التجريبية
ت داللة فروق ذا، كما توصلت الدراسة إلى عدم وجود تنمية التحصيل الدراسي لدى عينة البحث
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( بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية والضابطة في 0.05αإحصائية عند مستوى داللة )
 االختبار البعدي المؤجل لقياس بقاء أثر التعلم.

 
 :McCartney) &Figg) (2111) وفيج دراسة ماك كارتني .2

دمج  أثرومعرفة  ،يةفي المرحلة االبتدائتقديم استراتيجية البيت الدائري  إلى هذه الدراسةهدفت  
المنهج ولذلك كان المنهج المتبع في هذه الدراسة هو  ،التكنولوجيا الرقمية مع مخطط البيت الدائري

 التجريبي.
مع هذه االستراتيجية زاد من قوتها، الحديثة  التكنولوجيادمج  نتائج الدراسة أن أوضحتلقد  

وجعل تعلم الأساليب  تنوع مما يؤدي إلى ،الةبيئة تعليمية فع حيث أفسح المجال لمشاركة الطالب في
هذه  أظهرتللتعلم، كما و  الطالبدافعية للعصر الحديث، كما وزاد من  التعليم أكثر مالءمةعملية 

خيال الدراسة أن استراتيجية البيت الدائري يمكن تمثيلها بقصة لها كاتب وبداية وأفكار رئيسية و 
 )مكتوب أو عقلي( وتسلسل وخاتمة.

هو بمثابة قصة يحكي فيها الطفل ما فهم وأدرك من خالل ربطه القصة ل شكل دائري وك  
 بشكل البيت الدائري، وهذا بدوره يعزز فهم الطفل للمفاهيم.

 
 :)Widowati,&Rusmawati&(wibowo (2111) ويدواتي ورسمواتيو دراسة ويبوو  .3
ت الدائري في تنمية مهارات ما وراء استراتيجية البيمعرفة أثر استخدام هذه الدراسة إلى  سعت     

الباحثون  ، وطبقإندونيسياالمعرفة واإلبداع لدى طلبة الصف السابع في المدارس المتوسطة في 
العينة إلى اموا بتقسيم ، كما وقعينة قصدية من طلبة الصف السابع المنهج شبه التجريبي على

يت الدائري، وضابطة تدرس بالطريقة عينة تجريبية تدرس باستخدام استراتيجية الب ،مجموعتين
بطاقة مالحظة واختبار مهارات ما  أدوات، منها: ف الدراسة أعد الباحثوناهدأ، ولتحقيق االعتيادية

ودليل الطالب ودليل المعلم، وللوصول إلى نتائج الدراسة قام  ،واستبيان لقياس اإلبداع ،وراء المعرفة
واختبار تحليل التباين  (مان ويتني)ختبار ال مخالل استخدامه الباحثون بمعالجة البيانات إحصائي ا من

، ولقد أسفرت النتائج عن عدم وجود تأثير الستراتيجية البيت الدائري (ويلكوكسون)واختبار  (أنوفا)
ومهارات ما وراء المعرفة واإلبداع لدى طالب الصف السابع في المرحلة  ،على التحصيل المعرفي

 المتوسطة الحكومية.
 

   Fitriyani (2111:)دراسة فيترياني   .4
أثر استخدام استراتيجية البيت الدائري على مهارة  الكتابة حول معرفة الدراسة تمحور هذه       

استخدمت ، و بإندونيسيادراس الحكومية العليا في جاكرتا لدى طالب الصف العاشر في الم، التعبيرية
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ا ( طالب  34عينة عشوائية من طالب الصف العاشر تقدر )على  ، الذي طبقتهالباحثة المنهج التجريبي
 ة،المقابل :منها ،للوصول إلى النتائج استخدمت الباحثة أدواتدرسة الثانوية الحكومية العليا، و من الم

لقد أسفرت االستراتيجية المتبعة، و دليل للمعلم وفق ة الطالب في الكتابة التعبيرية، و واختبار لقياس قدر 
يجابي الستراتيجية البيت الدائري على تنمية مهارة الكتابة التعبيرية لدى إة عن وجود أثر نتائج الدراس

 طالب الصف العاشر. 
 Samsonov) & ( McCartney (2111:)دراسة مكارتنى وسامسونوف    .0

إلى دمج باإلضافة  ،هذه الدراسة تقديم استراتيجية البيت الدائري في العصر الرقمي بحثت       
من خالل المجردة في العلوم، لمساعدة المتعلمين على فهم الموضوعات الصعبة و  ؛ولوجيا الرقميةالتكن

المفاهيم العلمية ضمن المعايير الوطنية لدروس بوالتي ترتبط مباشرة  ،يجاد الرموز واأليقونات الرقميةإ
ا إلضافة الصوت رص  ر فقد أسفرت نتائج الدراسة عن أن استخدام التكنولوجيا الرقمية وف  ، و العلوم

استخدام  ، وقد أوضحت الدراسةزاد من تفاعل المتعلمين مع الرسم التخطيطيالرسوم المتحركة، و و 
كما  ،االنعكاسو  ،الرسم، وهي: التخطيط، و التكنولوجيا الرقمية  للبيت الدائري يتطلب ثالث خطوات

شكال التي قاموا بتصميمها، وبي نت التي يشعر بها المتعلمون أثناء تفسير األ أظهرت المتعة الكبيرة 
إلخراج البيت  ؛العديد من المهارات العلمية التي استخدمت للدمج بين العلوم والتكنولوجيا والرياضيات

 .الدائري كقطعة فنية
 Samsonov & ( McCartney (2111:))دراسة  سامسونوف ومكارتنى   .6
تيجية البيت الدائري وتطبيقاتها المعتمدة هذه الدراسة إلى تقديم ومناقشة ووصف استراسعت       

وقد أظهرت الدراسة  ،الوصفي والتجريبي ينالمنهج في دراستهما علىالباحثان اعتمد و  ،على الحاسوب
حيث  ،كما أنها مجدية ،أن استخدام مخطط البيت الدائري يسهم في استرجاع المعلومات بفاعلية كبيرة

لمدة أطول أكثر من قراءتها أو  وتذكرها المعلومات رجاع لديهم القدرة على است أن معظم الطالب
كما وأظهرت الدراسة أن األطفال يستمتعون بهذه الطريقة عندما يرسمون مخططاتهم ، االختبار بها

 .بأنفسهمالدائرية 
 

  & Orak&Yeshilyurt& Keserدراسة أوراك وارمش ويشليورت وكيسر )  .7
(Ermish  (2111:) 

راسة إلى التعرف على تأثير استراتيجية البيت الدائري على تحصيل طلبة الصف هدفت هذه الد      
شبه التجريبي   ينواستخدم الباحثون المنهج ،السابع في وحدة القوة والحركة في العلوم والتكنولوجيا

 توقسم ،من أربع مدراس في محافظة فان بتركيا طالب ا (372والبنائي على عينة عشوائية قوامها )
( طالب ا وطالبة، ومجموعة ضابطة وعددها 283الدراسة إلى مجموعتين تجريبية وعددها ) عينة

ا، محوسب   اوبرنامج   ،اا تحصيلي  ف الدراسة أعد الباحثون اختبار  ( طالبا وطالبة، ولتحقيق هد289)
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 حثونوب اإلحصائي فقد استخدم الباأما عن األسلأراء الطلبة في االستراتيجية،  لمعرفة ااستبيان  و 
 وجود فروق في متوسط درجات اختبار التحصيل إلىنتائج الدراسة توصلت ، وقد t. test)) اختبار

مما يشير إلى فاعلية استراتيجية شكل البيت الدائري في تنمية  ،البعدي ولصالح المجموعة التجريبية
 .سيلتحصيل الدراا
 

 (:2116) (Word and Leeدراسة  وارد ولي )  .8
على فهم الطالب استراتيجية البيت الدائري حول دراسة أثر استخدام ه الدراسة هذ تمحورت      

باتباع المنهج  ،الجدول الدوري من خالل رسم الخرائط والمخططات المتميزة المتسلسلة عناصرل
بالواليات المتحدة  الصف الثامن في لويزيانا من طلبةعلى عينة الذي طبقه الباحثان  التجريبي

نتائج تمثلت ، عناصر الجدول الدوري في الكيمياءا في تحصيلي   القد أعد الباحثان اختبار  األمريكية، و 
، حيث حصل الطالب الذين درسوا باستخدام استراتيجية فعالية استراتيجية البيت الدائريفي الدراسة 

ن ممن درسوا بالطريقة االعتيادية، كما وقد كا أعلى في االختبار درجاتالبيت الدائري على 
من اهم على رفع مستو ساعدتهم حيث  ،نتائج متميزة مع اثنين من المتعلمين المقصرينلالستراتيجية 
تغيير واضح  حداثإأدى إلى  هاكما أن استخدام ،الصور الذهنية بشكل بليغ ومرنالعقل ب خالل إثارة
 .في فهم الطالب لعناصر الجدول الدوري مملوس

 
 (:2115)المزروع دراسة   .9
براز األسس التي بنيت عليها،  فت هذه الدراسة إلى تقديمهد        استراتيجية شكل البيت الدائري، وا 

والتحصيل الدراسي لدى طالبات  فاعليتها في تنمية مهارات ما وراء المعرفةإلى ومن ثم التعرف 
اتيجية شكل تأثير التفاعل بين استر  سعت إلى معرفة، كما بالمملكة العربية السعودية المرحلة الثانوية

سي لدى طالبات والتحصيل الدراى تنمية مهارات ما وراء المعرفة البيت الدائري، والسعة العقلية عل
فتمثلت  الدراسة على المنهج التجريبي، أما عينة البحثفي هذه المرحلة الثانوية، وقد اعتمدت الباحثة 

لمجموعة ؛ ليمثل فصل احدى المدارس الثانويةفصلين من فصول الصف الثاني الثانوي بإ في
 والفصل اآلخر المجموعة الضابطة.، التجريبية

اء المعرفة، واختبار تحصيلي، مقياس الوعي بمهارات ما ور  المستخدمة هيدوات ولقد كانت األ   
 ةالباحث تقامفأما عن األسلوب اإلحصائي اختبار األشكال المتقاطعة المترجم لجان بسكاليوني، و 

التباين األحادي ثنائي االتجاه، حساب تحليل لاستخدام الرزمة اإلحصائية ن طريق عبمعالجة البيانات 
فاعلية استراتيجية شكل البيت الدائري في تنمية مهارات ما وراء الدراسة  نتائجأسفرت في ضوء ذلك 

المعرفة والتحصيل الدراسي لدى الطالبات، كما أظهرت النتائج عدم وجود تأثير للتفاعل بين 
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يجية شكل البيت الدائري، والسعة العقلية على تنمية مهارات ما وراء المعرفة، والتحصيل الدراسي استرات
  لدى الطالبات.

 
 (:2002a) (Ward & Wandersee)دراسة وارد ووندرسي   .11
في تدريس العلوم لدى طالب  استراتيجية البيت الدائري  كيفية تطبيقبينت هذه الدراسة        

التحصيل الدراسي في مادة  البيت الدائري على أثر استراتيجيةوتعرفت على كما  ،ةالمرحلة المتوسط
التي تساعد المتعلم على فهم أعمق والمبادئ العلمية، محاولة توضيح المفاهيم المجردة و  العلوم،

، من خالل قطاعات الرسم البياني معنى للموضوعات العلمية المعقدة يلوصول إلى تعلم ذللمفاهيم؛ ل
لتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحثان المنهج التجريبي على  مستخدمة في شكل البيت الدائري؛ال

فقد صمم  المستخدمة وأما عن أدوات الدراسة ،ا وطالبة من المرحلة المتوسطة( طالب  29عينة قوامها )
ت فردية مع طالب استخدما مقابالبطاقة مالحظة، كما و ا للمفاهيم العلمية و ا تحصيلي  الباحثان اختبار  

 .العينة طالبة منو 
الربط بين الخبرات السابقة المتعلقة بالموضوع قيد الدراسة، أهمية وتوصل الباحثان إلى  

كما أن إتقان الطالب لمخطط البيت الدائري ساهم في زيادة والمعلومات الجديدة التي سيحصل عليها، 
اكتساب على ساعدهم لبصرية المتصلة بالمفهوم للرموز ا هم نجاز في العلوم، واختيار التحصيل واإل

 .المفاهيم العلمية المعقدة
 

 :(Ward and Wandersee) (2002b)ووندرسي  رد ادراسة و   .11
حول تطبيق  ،تصورات طالب الصف السادس االبتدائيهدفت هذه الدراسة إلى معرفة          

كثر فاعلية ألكي تصبح  ؛تعلم مفاهيم العلوممن خالل التأكيد على  ،استراتيجية شكل البيت الدائري
بناء لى مساعدة الطالب في إ أيضا الدراسةتيجية شكل البيت الدائري، وكما وسعت باستخدام استرا

الرسومات واأليقونات على تصحيح المفاهيم الخاطئة، وقياس أثر الصور و و  ،شكل البيت الدائري
من ا ( تلميذ  29منهج التجريبي على عينة مكونة من )لقد اتبع الباحثان ال، اكتساب مفاهيم العلوم

 ،النوعي الباحثان المنهج الكيفي باإلضافة الستخدامو  ،مستويات أكاديمية مرتفعة ومتوسطة ومنخفضة
عشرة  على مدىوقد استمرت التجربة  كدراسة حالة،حيث اختارا ستة من هؤالء الطالب لفحصهم 

 ،المالحظة والمقابلة اإلكلينيكية مع الطالببطاقة منها:  ،اتالباحثان أدو خاللها  استخدم ،أسابيع
 .رسم شكل البيت الدائريالطالب ل إتقان مستوى تقييم ل ؛االختبارات التحصيلية وكذلك

الذين تعلموا باستخدام ولقد توصلت نتائج الدراسة إلى وجود تحسن في تحصيل الطالب  
تائج عن وجود عالقة قوية وايجابية بين درجات الطالب في كما وأسفرت الناستراتيجية البيت الدائري، 
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الصور أثناء تعلمهم موضوعات استخدامهم للرموز و و  ،تقانهم رسم البيت الدائريإوبين  ،االختبارات
 العلوم المختلفة.

 
 (:2002) (Hackney and Ward). دراسة  هاكني ووارد 12

مادة األحياء  راتيجية البيت الدائري في تدريسأثر استدراسة  حول هذه الدراسة تمحورت         
لقد استخدم الباحثان المنهج التجريبي على عينة ممثلة يات المتحدة األمريكية، و بالوالللمرحلة الثانوية 

ا للمفاهيم في مقرر ا تحصيلي  وللوصول الى النتائج أعد الباحثان اختبار   ،طالبة( طالب ا و 35) من
 .األحياء
تائج عن وجود عالقة ارتباط قوية بين درجة اتقان الطالب لمخطط البيت قد أسفرت النو  
الدراسة أن استراتيجية البيت الدائري تزيد من  أظهرتبين درجة تحصيلهم في االختبار، كما و و الدائري 
 دافعية المتعلم نحو التعلم. تحفيز و 

 
 (:1999) (Ward).  دراسة وارد 13      
للمفاهيم العلمية في التعلم ذي المعنى  شكل البيت الدائرياستخدام  بحثت هذه الدراسة في أثر 

 لصف السادس.ل في مادة العلوم
وأرادت التعر ف على مدى إتقان الطالب للمفاهيم العلمية التي درسوها من خالل االستراتيجية،  

براز الصعوبات التي  الصور ستخدام والوقوف على أثر ا، أثناء بنائهم للبيت الدائريها ونجهايو وا 
في ترسيخ المفاهيم العلمية لدى الطالب، وتمثلت أدوات الدراسة في اختبار المفاهيم العلمية،  والرموز

 وبطاقة المالحظة، والمقابالت الفردية.
رغم أن الفصل كله  ، ستة من الطالبعلى ستخدمت العينة القصدية أما عن عينة الدراسة فا  

، بحيث تسهل المقارنة في أداء الطلبة، حيث كانت المقارنة تتم قد استخدم لألغراض اإلحصائية
  أسبوعيا  بعد أسبوع ألداء الطلبة في الفصول العلمية.

واضح وملموس نتائج الطالب الذين درسوا باستخدام  النتائج على تحسنوأسفرت  
ا وبي نت هذه الدراسة كم  ، بحيث أصبح الطالب أكثر خبرة في بناء أشكال البيت الدائري،االستراتيجية

كيفية استخالص األفكار األساسية من الكتاب الصعوبات التي وقفت عليها  الدراسة، وتمثلت في 
المدرسي، وتفسير المفاهيم في سياق المفهوم الكلي والجزئي، وصياغة الجمل بشكل دقيق وتسلسل 

 األحداث تسلسال  دقيقا .
 ،يار الطالب ورسوماتهم، واختبار الرموز والصورأما العالقة اإليجابية فقد تمثلت في اخت 

 وتوصلهم للتعلم ذي المعنى للمفاهيم العلمية.
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 التعليق على الدراسات التي تناولت استراتيجية البيت الدائري: 
 :يأتي ما تبين  الدائري البيت استراتيجية تناولت التي الدراسات عرض بعد

  السابقة:وأغراض الدراسات  بالنسبة ألهداف -أوال
أثر استراتيجية البيت الدائري معرفة فبعضها كان يهدف إلى  ،تنوعت أهداف الدراسات السابقة  

 Orak & Yeshilyurt& Keser & (Ermishأوراك وارمش ويشليورت وكيسر )مثل  ،التحصيل في
 ،وبعضها هدف إلى جانب التحصيل ،(2550( ودراسة المزروع )25552دراسة هاكني )( و 2525) 
 (. 2522بقاء أثر التعلم مثل دراسة الجنيح ) إلىالتعرف و 

تنمية مهارات ما وراء استراتيجية البيت الدائري في  هدفت دراسات أخرى إلى معرفة أثر .2
المزروع ودراسة  ،(2522) (wibowo& et al) خرونآكما في دراسة ويبوو و  ،المعرفة

(2550).  
تراتيجية البيت الدائري في تطبيقاتها المعتمدة بعض الدراسات األخرى إلى تقديم  اسهدفت  .2

  Samsonov)  & (McCartneyنىتسامسونوف ومكار كما في دراسة  ،على الحاسوب
(2525.) 

مثل  ,مهارة الكتابة تنميةهدفت دراسات أخرى إلى معرفة أثر استراتيجية البيت الدائري في  .3

 .Fitriyani (2100)دراسة فيترياني 
 ,تعلم  المفاهيم العلميةاستراتيجية البيت الدائري في لى معرفة أثر هدفت دراسات أخرى إ .4

ودراسة  (b2112و) Ward & Wandersee))  (a2112)وارد ووندرسي  مثل دراسة

 ward(0999.)وارد 

فاعلية توظيف استراتيجية البيت الدائري في تنمية  إلى معرفةأما بالنسبة للدراسة الحالية فقد هدفت 
 بهذا  رات التفكير البصري  بالجغرافيا  لدى طالبات الصف الحادي عشر بغزة  فهيالمفاهيم ومها

و دراسة وارد  (b2552( و)a2552)  (Ward & Wandersee)تتفق مع دراسة وارد و وندرسي 
ward(2999في بعض األهداف ). 
 بالنسبة لمنهج الدراسة: -ثانيا

أما عن الدراسات التي اتبعت  ،ريبيتوزعت الدراسات بين المنهجين التجريبي وشبه التج .2
 (Fitriyani)فيترياني و  (word and lee ()2556لي )فهي دراسة  وارد و  المنهج التجريبي

ى تنومكار  سامسونوف (McCartney) &Figg( )2522 وفيج ( دراسة ماك كارتني 2522)
Samsonov)  & (McCartney (2525) ، ( دراسة وارد  2550المزروع )دراسة و

 (Hackneyرد او ( هاكني و b2552( و)a2552)( (Ward & Wanderseeرسي وندو 
and Ward) (2002 و ) دراسة وارد((ward (2999.) 
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أوراك و ارمش شبه التجريبي  كما في دراسة المنهج اتبعت  هناك دراساتفي حين أن  .2
دراسة  Oorak  &   Yesilyurt&  Keser  &  (Ermis  (2525)يشليورت وكيسر )و 

 .(2522) (Wibowo& et al) خرونآويبوو و دراسة و   (2522)الجنيح

 .التجريبيشبه   المنهج استخدامها في  الدراسات هذه مع الحالية الدراسة وتتفق

 :بالنسبة ألدوات الدراسة -ثالثا

 أغراضها:راسات السابقة باختالف أهدافها و أدوات الد اختلفتقد      

دراسة و  ،(2522كما في دراسة الجنيح ) ،ةهناك دراسات استخدمت اختبارات تحصيلي .2
دراسة و  ،Ward & Wandersee)) (a2552)وارد ووندرسي ودراسة  ،(2510المزروع )

 (.b2552) (Ward & Wandersee)وارد و وندرسي 
تبار التحصيل  مثل دراسة ا للمفاهيم العلمية بجانب اخهناك دراسات استخدمت اختبار   .2

 (ward)دراسة وارد و  ،(2002) (Hackney and Ward) وهاكني رداو دراسة هاكني و 
(2999.) 

كما في دراسة المزروع  ،ا  لمهارات ما وراء المعرفةاستخدمت بعض الدراسات اختبار   .3
وبينما استخدمت دراسة  ،(2522)  (Wibowo& et al) خرونآوويبوو و ودراسة  (2550)

 .ب على الكتابة التعبيريةرة الطالا لقياس قداختبار   Fitriyani (2522)))فيترياني 
 Wibowo& et al))خرونآوويبوو و  استخدمت بعض الدراسات بطاقة مالحظة مثل دراسة .4

ودراسة وارد  ،Ward&Wandersee (b2552))) وندرسي وارد ،(2522)
ward(2999).  

دراسة و ، (2522)( Fitriyani)مثل دراسة فيترياني  ،المقابلة استخدمت بعض الدراسات .0
 .(b2552) (Ward & Wandersee) سيووندر  وارد

فهي تختلف عن الدراسات السابقة في استخدامها اختبارا للمفاهيم  ،أما بالنسبة للدراسة الحالية
 .مهارات التفكير البصريل، واختبارا الجغرافية
 

 بالنسبة لعينة الدراسة: -رابعا 
تها من الدراسات عينحيث تناولت بعض ا الدراسات السابقة بتنوع أهدافها، اتتنوعت عين

 :مراحل دراسية مختلفة حيث
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كما في دراسة ماك كارتني وفيج   ،اختارت بعض الدراسات العينة من المرحلة االبتدائية .2
McCartney) &Figg( )2522)،  ىتنسامسونوف ومكار دراسة وSamsonov)  & 
McCartney )(2525)،  دراسة وارد و وندرسي وWard & Wandersee)) (b2552 ،)

 ward (2999.)دراسة وارد و 
 الجنيح (، كما في دراسةلبة المرحلة اإلعدادية )المتوسطةهناك دراسات تمثلت عينتها في ط .2

 Fitriyaniفيترياني  ،Wibowo& et al)  )(2522)خرونآودراسة ويبوو و  (2522)
  & Orak & Yeshilyurt& Keserودراسة أوراك وارمش ويشليورت وكيسر ) ،(2522)

(Ermish  (2525)،  دراسة وارد و وندرسي((Ward & Wandersee  (a2552). 
( ودراسة 2550اختارت بعض الدراسات العينة من المرحلة الثانوية، كما في دراسة المزروع ) .3

 .Fitriyani (2522)))فيترياني 

أما بالنسبة للدراسة الحالية فقد تم اختيار عينة الدراسة من طالبات الصف الحادي عشر من 
 .(2550لك تتفق مع دراسة المزروع )وهي بذ ،مرحلة الثانويةال

 بالنسبة لنتائج الدراسة: -خامسا

كشفت نتائج بعض الدراسات عن فاعلية استراتيجية البيت الدائري في تنمية التحصيل  .2
 Orakأوراك وارمش ويشليورت وكيسر )ودراسة  (،2522الدراسي، كما في دراسة الجنيح )

&Yeshilyurt& Keser & (Ermish (2525)،  دراسة وارد ووندرسيوWard) & 
Wandersee) (a2552) و(b2552 و ،) دراسة وارد ward(2999)،  بينما أظهرت  دراسة

ء المعرفة بجانب التحصيل ( فاعلية االستراتيجية في تنمية مهارات ما ورا2550المزروع )
 .الدراسي

ائري في تنمية مهارة الكتابة التعبيرية كما أظهرت بعض الدراسات فاعلية استراتيجية البيت الد .2
 (.2522)( Fitriyani)في دراسة فيترياني

وأن دافعتيهم تزداد نحو ،األطفال يستمتعون بهذه االستراتيجية هناك بعض الدراسات أظهرت  .3
 هاكني و  Samsonov)  &McCartney )(2525)نىتومكار  سامسونوفالتعلم مثل دراسة 

 .Hackney and Ward)  )(2002)رد او 
بداية وأفكار ائري تعد قصة لها كاتب و هناك بعض الدراسات أظهرت أن استراتيجية البيت الد .4

 وفيج  ماك كارتنيدراسة  :مثل ،رئيسية وخيال )مكتوب أو عقلي( وتسلسل وخاتمة
McCartney) &Figg )(2522) . 

عرفي، صيل المفاعلية استراتيجية البيت الدائري على التحأظهرت بعض الدراسات عدم  .0
 .wibowo& et al (2522)خرونآوويبوو و كما في دراسة  ،بداعإلاومهارات ما وراء المعرفة و 
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 :ما أفاد الدراسة الحالية من الدراسات السابقة

اتيجية البيت الدائري والتعرف على كيفية توظيف استر  ،بناء وتصميم مخططات البيت الدائري .2
 .في التدريس

 .م وكتابة اإلطار النظري  للدراسةاالستعانة بها في تنظي .2
 .ا الستراتيجية البيت الدائريإعداد دليل للمعلم وفق   .3
 .مراجع والتي تثري اإلطار النظريالمصادر وال إلىالتعرف  .4
 .تهااختيار منهجية الدراسة وعين .0

 المحور الثاني المفاهيم الجغرافية: -ثانيا  

  (:2111دراسة العدوان ) .1

دورة التعلم في اكتساب المفاهيم  استراتيجية استخدامقصي فاعلية هدفت هذه الدراسة إلى ت
اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج  ، وقدفي األردن العاشر األساسيالجغرافية لدى طلبة الصف 

المجموعة التجريبية  ،ا وطالبة، تم تقسيمهم إلى مجموعتين( طالب  224من )مكونة  عينةالتجريبي على 
ا وطالبة، ( طالب  64) منوتكونت  دورة التعلم، استراتيجيةة الدراسية من خالل التي درست الماد

ا ( طالب  65، وتكونت من )االعتياديالمجموعة الضابطة درست المادة الدراسية نفسها وفق البرنامج و 
 تحليلدليل المعلم، و و  ،لمفاهيم الجغرافيةاوللوصول إلى نتائج الدراسة أعد الباحث اختبار  ،وطالبة
، أما عن األساليب اإلحصائية التي استخدمها الباحث للوصول إلى النتائج  لوحدة المختارةامحتوى 

في ضوء و  فهي المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، وتحليل التباين الثنائي )ف(
 في تحصيل (α=0.05) وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوىإلى أظهرت نتائج الدراسة  ذلك

طلبة الصف العاشر األساسي في اكتساب المفاهيم الجغرافية، لصالح أفراد المجموعة التجريبية، كما 
 ،االجتماعيا في تحصيل الطلبة تعزى لمتغير النوع أن النتائج لم تكشف عن وجود فروق دالة إحصائي  

 .واستراتيجية التدريس االجتماعيالتفاعل بين النوع و 

 (:2111اب )دراسة الحطّ   .2

وتطبيقاتها  نظم المعلومات الجغرافية في فاعلية وحدة مقترحةإلى معرفة  الدراسة هذهسعت 
ومهارات اتخاذ القرار في الجغرافيا لدى طالب المرحلة  ،تنمية المفاهيم المرتبطة بها يف المجتمعية
من طالب  عينةالباحثة المنهج  شبه التجريبي على اتبعت  لقد في جمهورية مصر العربية، الثانوية

 ،وتطبيقاتها المجتمعية نظم المعلومات الجغرافية قائمة مفاهيم لقد أعدت الباحثة، الصف األول الثانوي
 .مهارات اتخاذ القرارل ااختبار للمفاهيم الجغرافية و  اتحصيلي   اواختبار  ، وقائمة مهارات اتخاذ القرار
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( بين α5.52=) د مستوى داللةاحصائيا عن ةق دالو لقد أسفرت نتائج الدراسة عن وجود فر   
متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعد لالختبار التحصيلي للمفاهيم 

 (=5.52α) احصائيا  عند مستوى داللة ةق دالو فر  كما وأثبتت الدراسة وجود ،لصالح التطبيق البعدي
والبعدي الختبار مهارات اتخاذ  يبيقين القبلبين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية في التط

 .يالقرار لصالح التطبيق البعد

 (:2010دراسة الهباش ) .3

أثر استخدام مدخل الدراما في اكتساب بعض المفاهيم  إلىهذه الدراسة إلى التعرف هدفت       
البات من طعينة الدراسة  ترافية لدى طالبات الصف السابع األساسي بمحافظة غزة، وتكونغالج

، وقسمت الباحثة العينة إلى قسمين( طالبة، 200والبالغ عددهن ) ،األساسي بغزةالصف السابع 
مجموعة ضابطة تتعلم بالطريقة و  ،مجموعة تجريبية تتعلم المفاهيم الجغرافية بأسلوب مدخل الدراما

لمختارة من منهاج وتمثلت أدوات الدراسة في االختبار التحصيلي، وتحليل محتوى الدروس ا، التقليدية
 الجغرافية للصف السابع.

إدخال البيانات التي جمعتها الباحثة وتصفيتها باستخدام برنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم  وتم   
: منها ،األساليب اإلحصائية بعض واستخدمت الباحثة لمعالجة البيانات ،SPSSاالجتماعية 

( للفروق بين Uختبار)ت(، واختبار مان وتني )واالنحرافات المعيارية، وا ،المتوسطات الحسابية
 .مجموعتين مستقلتين

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات طالبات وجود  إلى الدراسةنتائج  توصلتقد و   
ومتوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية  االعتيادية،المجموعة الضابطة اللواتي درسن بالطريقة 

خل الدراما على االختبار التحصيلي في المفاهيم الجغرافية في القياس اللواتي درسن باستخدام مد
مدخل  الطالبات اللواتي درسن باستخدام وكانت الفروق لصالح المجموعة التجريبية من ،البعدي

 الدراما.
 :(2111دراسة عبد الحليم )  .4

يم الجغرافية في تنمية المفاهأثر برنامج مقترح في الثقافة الجغرافية  معرفة إلى هذه الدراسةهدفت      
من والوعي بالقضايا العالمية المعاصرة لدى عينة من طالب شعبة الجغرافيا ، ومهارة فهم الخريطة

إعداد قائمة بمتطلبات الثقافة بولتحقيق ذلك قام الباحث بجمهورية مصر العربية،  كلية التربية
دليل المعلم في دراسة الموديوالت التعليمية و  ،ةالجغرافية الالزمة لطالب شعبة الجغرافيا بكلية التربي

وعي بالقضايا العالمية لل امقياس  و  ،مهارة فهم الخريطةل ااختبار  و  ،لمفاهيم الجغرافيةل ااختبار  و  ،للوحدتين
طالبا   (45على عينة من معلمي الجغرافيا قبل الخدمة ) طبق الباحث أدوات دراستهوقد ، المعاصرة
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ا المنهج مستخدم   رقتين الثالثة والرابعة شعبة الجغرافيا بكلية التربية جامعة أسيوطوطالبة من طالب الف
 التجريبي.
% من مقررات شعبة الجغرافيا بكلية التربية ال تحتوي 85أن توصلت نتائج الدراسة إلى لقد  
    توىدال للبرنامج المقترح عند مسكما وأسفرت عن وجود أثر  ،متطلبات الثقافة الجغرافيةعلى 

(α=5.52 )الوعي بالقضايا العالمية المعاصرةو  ،مهارة فهم الخريطةو  ،تنمية المفاهيم الجغرافية في 
 .كلية التربية –بشعبة الجغرافيا الرابعة و لدى طالب الفرقة الثالثة 

 (:2111دراسة عبد الرحمن ورضوان )  .5
تنمية المفاهيم والمهارات لكتروني في اإل فاعلية التدريس معرفة مدىالدراسة إلى  هذه سعت

بع الباحثان في هذه وقد ات   ،واتجاهاتهم نحو الجغرافيا ،الجغرافية لدى طالب الصف األول الثانوي
ول من طلبة الصف األ طالبا (72منهج شبه التجريبي الذي طبق على عينة مكونة من )ال الدراسة

( للمجموعة 36التجريبية، و) ( للمجموعة36، )بجمهورية مصر العربيةالثانوي بمدرسة صدفا 
وبطاقة مالحظة األداء العملي للمهارات  ،مفاهيم الجغرافيةلل اوقد أعد الباحثان اختبار   ،الضابطة
استخدمه الباحثان  فهو اختبار سلوب اإلحصائي الذي أما عن األ ،تجاهاتلال اومقياس   ،الجغرافية

    وبعض أساليب اإلحصاء الوصفي. ،ت()
( بين α=0.01دراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )وقد أسفرت ال

لصالح المجموعة التجريبية في اختبار المفاهيم  ،متوسطي درجات المجموعة الضابطة والتجريبية
اختبار االتجاهات نحو وفي  ،وفي األداء العملي لبطاقة مالحظة المهارات الجغرافية ،الجغرافية
 الجغرافيا.
 (:2119) دراسة شاويش .6
تنمية بعض  في اآلليفعالية برنامج مقترح بمساعدة الحاسب معرفة  ىالدراسة إل هذه هدفت     

 ،بجمهورية مصر العربية االبتدائية نحوها لدى تالميذ المرحلةه مفاهيم الدراسات االجتماعية واالتجا
ميذ الصف الخامس من تالوقد اتبعت الدراسة المنهج التجريبي، الذي طبقه الباحث على عينة 

، ن خالل برنامج الكمبيوتر المقترحم تم تدريسهامجموعتين إحداهما تجريبية مقسمين إلى  ،األساسي
 أدوات، منها: الباحث بإعداد قام لتحقيق هدف الدراسةاالعتيادية،  بالطريقة تدريسهاواألخرى ضابطة 
 في الوحدتين)األولي، دة الحاسب اآلليبمساعية برمجثم أعد  ،الجغرافية والتاريخية قائمة بالمفاهيم

، أما عن األساليب اإلحصائية فقد استخدم ، وتحليل محتوى مقرر الدراسات االجتماعيةوالثانية(
 الباحث اختبار)ت(، والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية. 
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يم الذاتي في رفع جدوى فعالية الكمبيوتر كأسلوب من أساليب التعل إلىوتوصلت نتائج الدراسة   
، االعتياديةالتي قد يصعب عليهم فهمها بالطريقة  ،نسبة تحصيل التالميذ للمفاهيم الجغرافية والتاريخية

كما أدى برنامج الكمبيوتر المقترح إلى تنمية اتجاه تالميذ ، وجذابة هذه المفاهيم بطريقة سهلة واكتساب
 .ماعيةنحو مادة الدراسات االجت الصف الخامس االبتدائي

 (:2119دراسة يونس )  .7
( Jigsawسو )جفعالية استخدام استراتيجية الجي إلى التعرف حول الدراسة تمحور هدف هذه  

واالتجاه نحو العمل الجماعي لدى  ،واكتساب المفاهيم الجغرافية ،في تدريس الدراسات االجتماعية
 ،لمفاهيم الجغرافيةل ا اختبار  حث البا أعدالدراسة  دفولتحقيق ه ،تالميذ الصف الخامس االبتدائي

استخدم المنهج التجريبي على عينة عشوائية مكونة من  كما ،التجاه نحو العمل الجماعيل اومقياس  
ت إلى قسمو ، بجمهورية مصر العربية( تلميذا  من مدرسة مصعب بن عمير االبتدائية 265)

استخدم الباحث اختبار )ت(، أما عن األساليب اإلحصائية فقد  ،مجموعتين ضابطة وتجريبية
 والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية. 

( بين α=0.01وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )إلى نتائج الدراسة  توصلتوقد      
مقياس و  ،متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار المفاهيم

 .مل الجماعي لصالح المجموعة التجريبيةاالتجاه نحو الع
 

 (:2119دراسة المرشد ) .8

أثر استخدام استراتيجية المتشابهات في تنمية المفاهيم الجغرافية  في معرفةهذه الدراسة بحثت      
 ،االستداللي ومهارة قراءة الخريطة لدى تالميذ المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية والتفكير
المتشابهات ودليال  للمعلم  الستراتيجيةقام الباحث بإعداد كتيب التلميذ وفقا  هدف الدراسة لتحقيق 
لتفكير االستداللي لتالميذ الصف ل اواختبار   ،مهارة قراءة الخريطةل المفاهيم الجغرافية واختبار  ل ا،اختبار  

ا في الصف ( تلميذ  45من ) لقد اتبع الباحث المنهج شبه التجريبي على عينة تكونت .الثاني المتوسط
أما عن األساليب اإلحصائية  ،الثاني المتوسط  من مدرسة القيراون المتوسطة كمجموعة تجريبية واحدة

فقد استخدم الباحث اختبار )ت(، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، وحجم التأثير 
 للوصول إلى النتائج. 

استخدام استراتيجية المتشابهات لها أثر كبير في نمو أن  إلىنتائج الدراسة  وتوصلت   
تفكير االستداللي لدى المستوى  نموو  ،نمو مهارة قراءة خرائط العالم اإلسالميو  ،المفاهيم الجغرافية

 (.α=0.01في التطبيق البعدي بداللة إحصائية عند مستوى )الدراسة مجموعة 
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 (: 2118) دراسة عبد الباسط  والقاضي  .9
 ،دراكيةإلفاعلية برنامج تدريبي قائم على تنمية المهارات ا إلىالدراسة إلى التعرف هذه  سعت

رات ومها ،واستخدام الغرائب الجغرافية في خفض مظاهر صعوبات التعلم المرتبطة ببعض المفاهيم
حديد استبيان تو  ،استبيان المهارات اإلدراكيةلتحقيق ذلك استخدم الباحثان أدوات منها  ،قراءة الخريطة

تالميذ الصف الرابع  ومهارات قراءة الخريطة لدى ،صعوبات التعلم المرتبطة ببعض المفاهيم الجغرافية
البرنامج التدريبي صمم الباحثان  كما ،مهارات قراءة الخريطة اختبار، و للمفاهيم ااختبار  و  ،بتدائياال

 . واستخدام الغرائب الجغرافية ،القائم على المهارات اإلدراكية
اختيار  وتم   ،تلميذةو  تلميذا   (222)تكونت من  عينةالباحثان المنهج التجريبي على  طبق لقدو       

بجمهورية هذه العينة بطريقة عشوائية من تالميذ الصف الرابع االبتدائي في ثالث مدارس حكومية 
ى المهارات إلى مجموعتين، مجموعة تجريبية تتلقى برنامج التدريب عل هاوتم تقسيم مصر العربية،
أما عن األساليب اإلحصائية فقد استخدم  ة،تلميذو  تلميذا  ( 40)مجموعة ضابطة وعددها و االجتماعية، 

 الباحثان اختبار )ت(، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، ومعامل الكسب المعدل لبالك.
متوسطات درجات تالميذ وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  ىلإ ت نتائج الدراسةتوصل     

المجموعة التجريبية على استبيان المهارات اإلدراكية في التطبيق القبلي والتطبيق البعدي لصالح 
بين متوسطات درجات تالميذ المجموعة  ة إحصائي الى وجود فروق جميعها دالإضافة إالبعدي، 

 ،التطبيق البعدي لصالح التجريبيةالضابطة والمجموعة التجريبية على استبيان المهارات اإلدراكية في 
المفاهيم  بين متوسطات درجات تالميذ المجموعة التجريبية على اختبار احصائي ا ووجود فروٍق دالة

 .الجغرافية، واختبار مهارات قراءة الخريطة في التطبيق القبلي والتطبيق البعدي لصالح البعدي
 (:2118دراسة علي ) .11

 في التعليم تكنولوجيا لتوظيف برنامج فعالية معرفة مدى هدف هذه الدراسة إلىتمركز    
بجمهورية مصر العربية،  اإلعدادية المرحلة تالميذ لدى المشكالت وحل ،الجغرافية المفاهيم اكتساب

 بمدارس الشرقية بمحافظة تلميذة ( 65) ممثلة من عينةقد استخدمت الباحثة المنهج التجريبي على و 
الثانية و  األولى تجريبية مجموعتين إلى العينة تقسيم وتم اإلعدادي، األول الصف المرحلة اإلعدادية

 االحتياجات لتحديد شخصية ومقابلة ،رأي ولتحقيق هدف الدراسة طبقت الباحثة استطالع، ضابطة
التحصيلي في  االختبار تطبيق وتم صعوبة، بها وجد التي المفاهيم لتحليل رأي استطالع، و التعليمية
 البرنامج على وتنفيذ تصميم وتم المهاري، الجانب لقياس المشكالت حل الجغرافية، واختبارالمفاهيم 

، واستعانت الباحثة في تحليل النتائج باستخدام اختبار )ت( وحجم التأثير، التجريبية المجموعة أفراد
 ومعامل الكسب المعدل لبالك. 
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 القياس في التجريبية المجموعة تالميذ رجاتد متوسط ارتفاعفقد توصلت إلى نتائج الدراسة أما      
 الضابطة المجموعة تالميذ درجات متوسط عنواختبار حل المشكالت ، التحصيلي لالختبار البعدي

 المجموعة لصالح ( (α=0.01 ىمستو  عند إحصائية داللة ذات فروق ووجود ،البعدي التطبيق في
التي  ،التجريبية المجموعة أفراد عليها لحص التي الكسب درجات ارتفاع كما أظهرت، التجريبية
 أفراد عليها حصل التي الكسب درجاتمن  أفضل ،الوسائل متعدد كمبيوتر برنامج استخدمت
 .المعتادة بالطريقة درست التي الضابطة المجموعة

 (:2117دراسة كامل ) .11

تنمية المفاهيم فعالية استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة في  معرفةالدراسة إلى سعت      
، ونشاط الطالب ،تالميذ المرحلة االعدادية، ولتحقيق الهدف أعد الباحث دليل المعلم ىالجغرافية لد
وتتبع الدراسة المنهج التجريبي الذي طبق على عينة  ،المفاهيم الجغرافية، واختبار تحصيليواختبار 
ة، وكانت األساليب االحصائية المستخدمة من المرحلة االعدادية للمجموعة التجريبي ( طالب ا85)قوامها 

، وأسفرت النتائج عن ومعدل الكسب لبالك )ت(سابي، واالنحراف المعياري، واختبارهي المتوسط الح
وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطي درجات التالميذ في التطبيقين البعدي عند مستوى 

0.01=α)  )ي.واالختبار التحصيل ،المفاهيم الجغرافية لصالح التطبيق البعدي في كل من اختبار 
 (:2117دراسة عبد الرحيم )  .12

هدفت الدراسة إلى استخدام مداخل متعددة في تدريس الدراسات االجتماعية لتنمية بعض       
على المنهج شبه  في ذلكالمفاهيم والميول لدى التالميذ الصم بالصف السادس األساسي، اعتمدت 

 ،الباحثة مقياس المستوى االجتماعي االقتصادي لألسرة تهداف الدراسة استخدمولتحقيق أ ،التجريبي
استبيان المعايير التربوية والفنية إلنتاج برامج الكمبيوتر التعليمية في الدراسة االجتماعية للتالميذ و 

ة التطبيق( ومقياس ميول نحو ماد ،واختبار تحصيلي في المفاهيم في مستوى )التذكر، الفهم ،الصم
من  الدراسات االجتماعية، وقد تمثلت عينة الدراسة في ثالث مجموعات تجريبية ومجموعة ضابطة

للوصول إلى نتائج األسلوب  ،بجمهورية مصر العربيةمدرسة األمل االبتدائية للصم وضعاف السمع 
ئج عن وأسفرت النتا  ،اختبار مان ويتنيوالس، و  –د استخدمت الباحثة اختبار كروسالاإلحصائي فق

( بين متوسط درجات تالميذ المجموعة α=0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
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 ،التجريبية األولى والضابطة لصالح المجموعة التجريبية في تنمية مفاهيم الدراسات االجتماعية
 ومقياس الميول نحو المادة.

 
  Golledge) Marsh ( 2117دراسة جوليدج ومارش وبترسبي ) .13

Battersby:) 
واالحتياجات  ،هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى التوافق بين المفاهيم الجغرافية المكانية     

من خالل تطوير  ،بشكل كبيرفهم البيئة الجغرافية المكانية  إلى تيسير ، كما وسعتالجغرافية التعليمية
الجغرافية، لقد اقترح الباحثون بأن  الذي يحدده مدى تعقيد المفاهيم ،نظام  متعدد المهام  والمستويات

 ،وذلك باستثناء األربع مفاهيم المكانية البدائية ،كل المفاهيم الجغرافية تتضمن خصائص مشتركة
لقد جاء هذا االقتراح  بعد تقديم سلسلة منظمة و  ،، والحجم، البعد الزماني المكاني: الهوية، الموقعوهي

وضع اإلطار النظري في سياق تدريس  قد تم  كما  ،مكونة من خمس مستويات لتصنيف المفهوم
بدءا  من مرحلة الروضة إلى غاية السنوات األخيرة من المرحلة الثانوية  ،الجغرافيا في المراحل المختلفة

حيث يرتكز التفكير لدى الباحثين على النظام  ،وفقا  لنظام الواليات المتحدة األمريكية( 22)الصف 
التي يكون موضوعات الجغرافيا عادة مغيبة في المناهج  ،لمتحدة األمريكيةالمدرسي في الواليات ا

ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحثون بأنه يمكن تصميم أنشطة األنطولوجيا التي ، الدراسية
والمكانية البسيطة  ،بإمكانها أن توفر فرص للناس بإظهار مدى اكتسابهم  للمفاهيم الجغرافية المكانية

حيث يمكن أن تدمج هذه العملية في ، واألماكن في معترك الحياة ،معقدة عند التعامل مع الناسوال
 ،األنشطة والمهمات المتعلقة بالمفاهيم الجغرافية والمكانيةمن والعديد ، جميع المراحل الدراسية

 والمكانية البسيطة والمعقدة.
 

 (:2117المحاميد )دراسة  .14

محافظة الكرك في  مدى تعلم تالميذ الصف الثامن األساسي في معرفةهدفت الدراسة إلى       
الدراسة ولتحقيق هدف ، مفاهيم الدراسات االجتماعية )تاريخ، جغرافيا( الواردة في كتبهم المقررة باألردن

( طالبا  وطالبة  من طلبة الصف الثامن 002المنهج الوصفي، وتمثلت العينة في )استخدم الباحث 
 الباحثقد استعان ، و ختبار التاريخ واختبار الجغرافياوطبق الباحث ا ،محافظة الكرك األساسي في
والمتوسطات الحسابية، وقد  ،والنسب المئوية ،التكراراتي: هالوصفية،  األساليب اإلحصائيةبعدد من 
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في وتوسطها  ،أسفرت النتائج عن تدني متوسط درجات أفراد العينة في اختبار المفاهيم التاريخية
 اختبار المفاهيم الجغرافية.

 (:2116دراسة األهدل ) .15

لمواجهة  وحدة تعليمية مطورة في تنمية مفاهيم التربية الوقائيةفاعلية عن هذه الدراسة  كشفت
بعض المفاهيم الجغرافية، واالتجاه نحو مادة الجغرافيا  ، وأثرها على تحصيلالمخاطر الطبيعية

والذي  ولتحقيق ذلك استخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي،بجدة، لطالبات الصف األول المتوسط 
 الصف األول المتوسط بمحافظة جدة طالبات منة ( طالب254طبق على عينة مكونة من )

بينما عدد  ،طالبة (04)موزعات على أربعة فصول، وقد كان عدد طالبات العينة التجريبية  بالسعودية،
، مفاهيم التربية الوقائيةأدوات الدراسة فهي اختبار تحصيل   البة، أماط (05) طالبات العينة الضابطة

بحساب  تحليل التباين  (SPSS)وتم معالجة البيانات باستخدام الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 
 للمجموعات المرتبطة. (ت)في اتجاه واحد للمجموعات المستقلة، واستخدام اختبار 

ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات طالبات   افروق   راسة أن هناك الدنتائج أوضحت قد و      
 دراسةوجاءت اختبارات ال ،المجموعتين التجريبيتين والمجموعتين الضابطتين في التطبيق البعدي

ا وجود فروق ذات داللة إحصائية بين ، نومقياس االتجاه لصالح المجموعتين التجريبيتي وأيض 
بعدي لصالح التطبيق البعدي في متوسطات درجات طالبات المجموعتين التطبيقين القبلي وال

إلى فاعلية الوحدة المطورة في رفع ، وخلصت الدراسة في االختبارات ومقياس االتجاه نالتجريبيتي
 وتعديل اتجاهاتهن نحو المادة. ،مستوى تحصيل الطالبات في االختبارات

 (:2116دراسة وادي ). 16
أثر استخدام أسلوب االكتشاف الموجه على اكتساب المفاهيم إلى معرفة سة الدراهدفت هذه     

 على تجريبيولقد استخدم الباحث المنهج الالجغرافية لدى طلبة الصف التاسع األساسي بمحافظة غزة، 
من أربع مدارس تقع في منطقة  ، مكونةبمحافظة غزة من طلبة الصف التاسع األساسيعينة عشوائية 

( 82) ،ا  وطالبة( طالب269، وتكونت عينة الدراسة من )دة بواقع فصل في كل مدرسةفية واحجغرا
  .( مجموعة ضابطة88)و ،مجموعة تجريبية

تحليل و  ،للمفاهيم الجغرافية اتحصيلي   ااختبار   أدوات، منها: لتحقيق هدف الدراسة أعد الباحثو 
استخدم و  ،صول إلى نتائج الدراسةو لل ؛موالثالثة( الستخراج المفاهي محتوى وحدتي الدراسة )الثانية

 وتحليل التباين األحادي. ،الباحث اختبار )ت(
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وجود فروق دالة إحصائيا  في التحصيل البعدي نحو اكتساب ولقد أسفرت نتائج الدراسة عن 
وبين أقرانهم  ،المفاهيم الجغرافية بين طالب المجموعة التجريبية التي ُدرست بأسلوب االكتشاف الموجه

 قليدي لصالح المجموعة التجريبية.في المجموعة الضابطة التي درست باألسلوب الت
 (:2116. دراسة عمار )17

أثر استخدام الوسائط الفائقة في تدريس الجغرافيا على تنمية  تمحور هدف هذه الدراسة في معرفة     
قيق هدف الدراسة أعد  لتح ،والتفكير االستداللي لدى طالب الصف األول الثانوي ،بعض المفاهيم

 ،دليل إرشادي للطالبو  ،دليل إرشادي للمعلمو  ،برمجية مقترحة وفق خصائص الوسائط الفائقة الباحث
على  المنهج شبه التجريبيبع الباحث ات  ، كما و اختبار التفكير االستدالليو للمفاهيم،  ياختبار تحصيلو 

وتم بجمهورية مصر العربية،  سوهاج من طالب الصف األول الثانوي بإحدى مدارس محافظةعينة 
في  اختبار )ت(، بحساب (SPSS)معالجة البيانات باستخدام الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

( بين متوسطي α 5.52) إحصائيا عند مستوى ةق دالو فر  ضوء ذلك أسفرت نتائج الدراسة عن وجود
ة في التطبيق البعدي لالختبار وطالب المجموعة الضابط ،درجات طالب المجموعة التجريبية

 لصالح طالب المجموعة التجريبية. اختبار التفكير االستدالليو  ،التحصيلي
 (:2116دراسة العبيدي ) .18

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر استعمال فرق التعلم في اكتساب المفاهيم الجغرافية واالحتفاظ      
قد استخدمت الباحثة المنهج التجريبي ف ،ادة الجغرافيةلدى طالبات الصف األول المتوسط في م ،بها

في ( طالبة من طالبات الصف األول المتوسط من مدرسة نواكشوط األساسية 05عينة قوامها )على 
 العراق.

التعلم،  فرق خداممجموعة تجريبية درست باست ،الطالبات إلى مجموعتين متكافئتينوقسمت 
مفاهيم لل أعدت الباحثة اختبار ا لتحقيق هدف الدراسة، عتياديةالطريقة االبمجموعة ضابطة ودرست و 

الباحثة اختبار)ت( لعينتين  وقد استخدمت ،فرق التعلم ا الستراتيجيةللمعلم وفق   الجغرافية، ودليال  
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين   أظهرت النتائج، و امستقلتين في معالجة البيانات إحصائي  

وبين المجموعة الضابطة التي  ،فرق التعلم استراتيجية باستخدامة التي درست المجموعة التجريبي
االحتفاظ بالمفاهيم واختبار  ،الطريقة االعتيادية في اختبار اكتساب المفاهيم الجغرافية خدامدرست باست

 .الجغرافية لصالح المجموعة التجريبية
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 (:2115دراسة اللحياني ). 19 
 ،أثر استخدام طريقة دائرة التعلم على تحصيل المفاهيم الجغرافية معرفةإلى هذه الدراسة سعت       

  بالسعودية.وعلى االتجاهات لدى طالبات الصف األول المتوسط 
وقد استخدمت الباحثة في هذه الدراسة المنهج شبه التجريبي على عينة عشوائية من المدرسة 

المجموعة التجريبية وعددها ، لى مجموعتين( طالبة مقسمة إ78حيث تكونت من )( 42) المتوسطة
قد أعدت الباحثة ف( طالبة، أما عن أدوات الدراسة 37والمجموعة الضابطة وعددها ) ،( طالبة42)

قامت الباحثة باستخدام تحليل التباين المصاحب  ثم لالتجاهات، اللمفاهيم ومقياس   اتحصيلي   ااختبار  
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين التي تتمثل في تائج نإلى ال توصللت ؛ومعادلة ألفا كرونباخ

ولصالح المجموعة التجريبية، كما  ،المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار المفاهيم الجغرافية
 ،الدراسة على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين اتجاهات طالبات المجموعة التجريبية أكدت

 رافيا.المجموعة الضابطة نحو الجغو 
 
 (:2115اب )دراسة الحطّ . 21

استخدام أسلوب العروض العملية في اكتساب بعض المفاهيم الجغرافية  الدراسة أثر بحثت هذه      
 واستخدم الباحث المنهج التجريبي على عينةلدى طالب الصف الحادي عشر األدبي بمحافظة غزة، 

فصلين مقسمين إلى  )أ، ب( حمود الثانويةمن مدرستي عبد الفتاح  اطالب   (246)ممثلة  عشوائية
( 79) وعددها، وفصلين للمجموعة الضابطة ا( طالب  67) وعددها مدرسةالللمجموعة التجريبية من 

وللوصول إلى  للمعلم، دليال  ا للمفاهيم الجغرافية، و لتحقيق هدف الدراسة أعد الباحث اختبار  ا، و طالب  
ومعامل ارتباط بيرسون  ،ت( وتحليل التباين األحاديالدراسة استخدم الباحث اختبار ) نتائج

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين التحصيل القبلي عن  الدراسة نتائج أسفرت  وقد ،وسبيرمان
والبعدي في اكتساب بعض المفاهيم الجغرافية في االختبار البعدي لصالح المجموعة التجريبية، وكذلك 

متوسطات درجات الطالب من المجموعة التجريبية في التحصيل  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين
لصالح متوسطي ومرتفعي  مستوى التحصيل  منخفضي(، متوسطي، البعدي تبعا  لمتغير )مرتفعي

 .التحصيل
 (:2115دراسة طالب ) .21

أثر رسم الخرائط اآلني في اكتساب طلبة الصف األول  في معرفةالدراسة تمحور هدف هذه          
 التجريبي على عينة المنهج الباحث  طبقالدراسة من هدف الولتحقيق ، الثانوي للمفاهيم الجغرافية
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في  ( طالبا  وطالبة من طلبة الصف األول الثانوي في المدارس الحكومية232تكونت من )عشوائية 
نات فقد استخدم أما عن معالجة البيا ا  للمفاهيم الجغرافية،أعد الباحث اختبارا تحصيلي  وقد  اليمن،

، شيفيهالتائي لعينتين مستقلتين، واختبار  واالختبار ،ومعامل ارتباط بيرسون ،طريقة التجزئة النصفية
مستوى  داللة إحصائية عند اتفروق ذات إحصائيا  أظهرت النتائج وجود ومن خالل معالجة البيان

(α=5.50بين متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية )، ات طلبة المجموعة الضابطة ومتوسط درج
 في اختبار المفاهيم الجغرافية لصالح المجموعة التجريبية.

 :(2114) دراسة يونس. 22
ن معلمي الجغرافيا قبل الخدمة من المفاهيم الجغرافية مستوى تمك   معرفةهذه الدراسة إلى  سعت     

رافيا، وقد اتبع الباحث المنهج واتجاهاتهم نحو الجغ ،وعالقته بمستوى أدائهم التدريسي ،األساسية
لمفاهيم ل ا، وقام بإعداد قائمة بالمفاهيم الجغرافية األساسية الالزمة لمعلمي الجغرافيا، واختبار الوصفي

على عينة من معلمي الجغرافيا قبل األدوات  تجاه نحو الجغرافيا، ولقد تم تطبيق لال ااألساسية، ومقياس  
 طالب الفرقتين الثالثة والرابعة شعبة الجغرافيا. طالبا  من( 02)تكونت من الخدمة 

ن معلمي الجغرافيا قبل مستوى تمك  أن  أهمها: ،ولقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج
الخدمة )عينة الدراسة( من المفاهيم الجغرافية األساسية الالزمة لمعلم الجغرافيا لم يصل إلى المستوى 

مستوى األداء التدريسي لمعلمي الجغرافيا قبل الخدمة  كذلك ار(،% من درجات االختب85المقبول )
 .من درجات بطاقة المالحظة (%85)عينة الدراسة( لم يصل إلى المقبول )

 
 (:2114. دراسة محمود )23

تدريس المفاهيم الجغرافية  فياستخدام أسلوب دورة التعلم  أثر حول معرفةالدراسة  بحثت هذه      
ولتحقيق هدف  ،نحو مادة الجغرافيا اإلعدادي الثانيواتجاهات تالميذ الصف  ،عرفيالمعلى التحصيل 

عشوائية من تالميذ الصف الثاني اإلعدادي عينة على  المنهج شبه التجريبيالدراسة استخدم الباحث 
 ار  اختباأعد الباحث  فقد اوأهدافهالدراسة طبيعة جهينة في جمهورية مصر العربية، وبناء  على بمدرسة 
 دليال  و  ،للتالميذأوراق عمل و  ،االتجاه نحو مادة الجغرافيالمعرفة  امقياس  و  ،للمفاهيم الجغرافية اتحصيلي  

، أما عن األساليب اإلحصائية التي استخدمها الباحث فهي اختبار )ت( لعينتين مستقلتين، معلملل
الدراسة إلى وجود فروق  نتائجوفي ضوء ذلك توصلت  والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية،

ودرجات تالميذ المجموعة الضابطة  ،بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبيةا دالة احصائي  
عند مستوى  مقياس االتجاه نحو مادة الجغرافيا و  ،الختبار التحصيل المعرفي البعديفي التطبيق 

(α=5.52لصالح تالميذ المجموعة التجريبية ). 
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 (:2114عثمان ) دراسة .24
 تجاهالوا ،سعت هذه الدراسة إلى معرفة فعالية مدخل الخبرة اللغوية في إكساب بعض المفاهيم

لتحقيق أهداف الدراسة اتبع  ،م موضوعات الدراسات االجتماعية لدى تالميذ المرحلة االبتدائيةنحو تعل  
ن تالميذ الصف الرابع االبتدائي في ا م( تلميذ  84الباحث المنهج التجريبي، وتمثلت عينة الدراسة في )

 أغراضولتحقيق  ،ضابطةتقسيمهم إلى مجموعتين  تجريبية و تم حيث جمهورية مصر العربية، 
منها: اختبار المفاهيم للوحدة الدراسية )الموارد االقتصادية( ومقياس اتجاه  ا،الباحث أدوات سة أعد  الدرا

الدراسات االجتماعية باستخدام مدخل الخبرة اللغوية،  تالميذ المرحلة االبتدائية نحو تعلم موضوعات
أما عن األسلوب اإلحصائي الذي استخدمه الباحث فهو اختبار )ت( إضافة إلي اإلحصائيات 

 واالنحراف المعياري. ،الوصفية كالمتوسط الحسابي
ن ( بيα =0.05وقد أسفرت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )  

واختبار االتجاه  ،متوسطي درجات المجموعة التجريبية والضابطة لصالح التجريبية في اختبار المفاهيم
 نحو تعلم موضوعات الدراسات االجتماعية.

 (:2113. دراسة السيد، والدوسري )25  

لة نموذج التعلم البنائي في تعديل التصورات البدي البحث في معرفة فاعلية إلى الدراسةهدفت هذه 
وتنمية االتجاه نحو المادة لدى تلميذات الصف األول من المرحلة  ،لبعض المفاهيم الجغرافية

وتمثلت عينة الدراسة بةةةةة  المنهج التجريبي،ولقد اتبعت الباحثتان المتوسطة بالمملكة العربية السعودية، 
حيث قسمت  رياض،( طالبة من طالبات الصف األول المتوسط من مدرسة المتوسطة بمدينة ال44)

ا ا لالتجاه نحو المادة، واختبار  وقد استخدمت الباحثتان مقياس   العينة إلى مجموعتين تجريبية وضابطة،
أما عن األساليب اإلحصائية التي استخدمت فهي اختبار )ت( لعينتين  ا للمفاهيم الجغرافية،تحصيلي  

وأسفرت نتائج الدراسة عن فعالية نموذج  مستقلتين، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية،
وتنمية االتجاه نحو المادة لدى  ،م البنائي في تعديل التصورات البديلة لبعض المفاهيم الجغرافيةالتعل  

 عينة الدراسة.

 :(2112دراسة نزال ). 26

معرفة مدى اكتساب المفاهيم المعر فة الواردة في الكتب حول  هذه الدراسةتمحور الهدف من   
وقد اتبعت الدراسة المنهج  ،الدراسية المقررة للدراسات االجتماعية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية العليا

( تلميذ ا وتلميذة من تالمذة الصف الرابع والخامس والسادس 007من ) ، على عينة مكونةالوصفي
 :فهي ،استخدمها الباحث، أما عن األدوات التي س دبي باإلمارات العربية المتحدةاالبتدائي في مدار 
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والنسب  ،م استخدام التكراراتتحليل المحتوى، واختبارات تحصيلية، ولمعالجة البيانات إحصائيا ، تأداة 
وقد أسفرت النتائج عن تدٍن ملحوظ في مستويات اكتساب أفراد  ،ومتوسطات النسب المئوية ،المئوية

بين متوسطات درجات أفراد العينة تعزى لمتغير وقد وجدت فروق ذات داللة إحصائية  ،العينة للمفاهيم
الجنس لصالح اإلناث، كما ويرتفع مستوى إدراك التالميذ للمفاهيم كلما ارتقى التالميذ في صفوفهم 

 الدراسية.

  Catling (2111:)دراسة كاتلنج   .27

يم عاما للمفاه (22- 25مستوى فهم األطفال من عمر ) معرفة هدفت هذه الدراسة إلى     
راء طالب آثم قام باستطالع  ،ولتحقيق هدف الدراسة أعد الباحث قائمة مفاهيم جغرافية ،الجغرافية

 ( مدرسة حكومية في24( من) 447ا المنهج الوصفي على عينة قوامها )الصف السادس مستخدم  
لطلبة ا%( من 80)ولقد أسفرت نتائج الدراسة عن  ،الجغرافيا الوطنيةانجلترا ممن يدرسون منهاج 

 اكبير   اكما أن هناك اختالف   ،عوا ذلكيلم يستط (%20)استطاعوا تعريف بعض المفاهيم الجغرافية و
ومنهم من أعطى  ،فمنهم من أعطى المفاهيم بشكل واضح ومتكامل ،يضاح المفاهيمإبين الطلبة في 

 .مفهوم الجغرافي بشكل وجيز ومختصرال

 يم الجغرافيةالتعليق على الدراسات التي تناولت المفاه

المفاهيم الجغرافية كمتغير  ،اعتماد على المفاهيم الجغرافية تناولت التي اتفقت غالبية الدراسات      
كساب تنمية أهمية على يدلل وهذا ،تابع  عرض وبعد ،المتعلمين الجغرافية عند المفاهيم وتصحيح وا 
 اآلتي: تبين الدراسات هذه

  اسات السابقة:وأغراض الدر  بالنسبة ألهداف -أوال

  تبعة في تعلم المفاهيم ستراتيجيات الماالبتنوع األساليب و تنوعت أهداف الدراسات السابقة
( 2522، كدراسة العدوان )حيث هدفت بعض الدراسات إلى استخدام دورة التعلم ،الجغرافية

برنامج  أو ،(2525دراسة الهباش )كأو استخدام مدخل الدراما ، (2554دراسة محمود )و 
عبد الباسط والقاضي  ودراسة ،(2559شاويش )دراسة و  ،(2525مقترح كدراسة عبد الحليم )

 ،(2522اب )دراسة الحط  كأو استخدام وحدة مقترحة  ،(2558ودراسة علي ) ،(2558)
رضوان االلكتروني كدراسة عبد الرحمن و  أو فاعلية التدريس ،(2556ودراسة األهدل )

المتشابهات  أو ،(2559يجية الجيجسو كدراسة يونس )استرات إلىالتعرف  أو ،(2525)
 أو ،(2557كدراسة كامل ) وراء المعرفةأو استراتيجيات ما  ،(2559كدراسة المرشد )
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دراسة كأو أسلوب االكتشاف الموجه  ،(2557استخدام مداخل متعددة كدراسة عبد الرحيم )
أو استعمال  فرق التعلم  ،(2556) عمارستخدام الوسائط الفائقة كدراسة وا ،(2556وادي )
وأثر رسم الخرائط  ،(2550ودائرة التعلم كدراسة اللحياني ) ،(2550العبيدي )دراسة  مثل

 .(2553ي  كدراسة السيد والدوسري )ونموذج التعلم البنائ ،(2550اآلني كدراسة طالب )
  دراسة ثلم ،مستوى فهم المفاهيم الجغرافية معرفةهناك بعض الدراسات التي هدفت إلى :

ودراسة كاتلنج (، 2552نزال )ودراسة  ،(2554) يونس، ودراسة (2557)المحاميد 
(2552.) 

هدفت إلى تنمية المفاهيم الجغرافية من خالل توظيف استراتيجية البيت  الحالية أما الدراسة
تختلف معها  ولكنها، فهي بذلك تتفق مع بعض الدراسات السابقة في تنمية المفاهيم الجغرافية ،الدائري

 في تناولها استراتيجية البيت الدائري.

 بالنسبة لمنهج الدراسة: -ثانيا

 (2522كدراسة العدوان ) :مثل ،استخدمت بعض الدراسات السابقة المنهج التجريبي، 
ودراسة المرشد  ،(2559ودراسة شاويش ) ،(2525ودراسة عبد الحليم ) ،(2525الهباش )و 
ودراسة يونس  ،(2558ودراسة علي ) ،(2558والقاضي )دراسة عبد الباسط و  ،(2559)
 ،(2550العبيدي ) دراسةو  ،(2556ودراسة وادي ) ،(2557دراسة كامل )و  ،(2559)

دراسة السيد و  ،(2554ودراسة عثمان ) ،(2550الحطاب ) دراسةو (، 2550ودراسة طالب )
 (.2553والدوسري )

 (2522اب )دراسة الحط   يبي، مثل:شبه التجر  استخدمت بعض الدراسات السابقة المنهج ،
ودراسة  األهدل  ،(2557دراسة عبد الرحيم )و  ،(2525رضوان )ودراسة عبد الرحمن و 

  (. 2554، ودراسة محمود )(2550اللحياني ) دراسةو  ،(2556دراسة عمار)و  ،(2556)
 دراسة (، و 2557ل: دراسة جوليدج وآخرون )مث ،استخدمت بعض الدراسات المنهج الوصفي

كاتلنج  (، ودراسة 2552، ودراسة نزال )(2554)، ودراسة يونس (2557المحاميد )
(2552.) 

التجريبي  شبه في استخدامها المنهج فهي تتفق مع الدراسات السابقة  الحالية أما عن الدراسة
 مسبقا. موضح كما هو
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 :بالنسبة ألدوات الدراسة -اثالث   

 ة باختالف أهدافها وأغراضها:قد تنوعت أدوات الدراسات السابقل     

   دراسة العدوان : مثل ،ا للمفاهيم الجغرافيةجميع الدراسات السابقة اختبار  استخدمت
دراسة عبد الحليم  ،(2525الهباش ) ، ودراسة(2522الحطاب )ودراسة  ،(2522)
دراسة عبد الباسط و  ،(2559ودراسة المرشد ) ،(2559ودراسة شاويش ) ،(2525)

ودراسة  ،(2557)وآخرون دراسة جوليدج و  ،(2558ودراسة علي ) ،(2558والقاضي )
 ،(2525)ودراسة عبد الرحمن ورضوان  ،(2556)، ودراسة األهدل (2557المحاميد )

ودراسة  ،(2557)ودراسة عبد الرحيم  ،(2557دراسة كامل )و  ،(2559ودراسة يونس )
اللحياني  دراسةو  ،(2550العبيدي ) دراسةو  ،(2556عمار) دراسةو  ،(2556وادي )

، (2554ودراسة يونس ) ،(2550الحطاب ) دراسةو  ،(2550دراسة طالب )و  ،(2550)
(، 2552، ودراسة نزال )(2553دراسة السيد والدوسري )و  ،(2554محمود )ودراسة 
 .(2552وكاتلنج )

   (2525دراسة عبد الرحمن ورضوان ) :مثل ،ا لالتجاههناك دراسات استخدمت مقياس ،
ودراسة ، (2550ودراسة اللحياني ) ،(2556ودراسة األهدل )، (2559ة يونس )دراسو 

 (.  2553ودراسة السيد والدوسري )، (2554ودراسة محمود )، (2554يونس )
   دراسة عبد الحليم  :مثل ،لمهارة فهم أو قراءة الخريطة اهناك دراسات استخدمت اختبار

                .(2559) ودراسة المرشد ،(2525)
   كما في   ،ا لمهارات التفكير أو مهارات حل المشكالتاستخدمت بعض الدراسات اختبار

 (.2558ودراسة على ) ،(2556ودراسة عمار)، (2559دراسة المرشد )
 (2525دراسة عبد الرحمن ورضوان ) :مثل ،استخدمت بعض الدراسات بطاقة مالحظة. 
 ات المرتبطة بالمفاهيم الجغرافيةلتحديد الصعوب؛ استخدمت بعض الدراسات االستبانة،  

 .(2557ودراسة عبد الرحيم ) ،(2558دراسة عبد الباسط والقاضي ) :مثل
 دراسة ، و (2525دراسة الهباش ) :مثل ،تحليل المحتوى استخدمت بعض الدراسات

 (.2556) ودراسة وادي ،(2559شاويش )
راسات السابقة في استخدامها اختبارا الد بعض فهي تتفق مع أما بالنسبة للدراسة الحالية        

 .للمفاهيم الجغرافية، وتحليل محتوى
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 بالنسبة لعينة الدراسة: -ارابع  

حيث تناولت بعض الدراسات عينتها من مراحل  الدراسات السابقة بتنوع أهدافها، اتتنوعت عين     
 :، وهي كاآلتيدراسية مختلفة

 ،(2559شاويش ) كما في دراسة ،االبتدائيةاختارت بعض الدراسات العينة من المرحلة  .2
  (.2557ودراسة عبد الرحيم ) ،(2559دراسة يونس )و 

 ،(2525كما في دراسة الهباش )سات العينة من المرحلة اإلعدادية، اختارت بعض الدرا .2
 دراسة المحاميد، و (2557ودراسة كامل )، (2558ودراسة علي ) ،(2559) ودراسة المرشد

 ،(2556ودراسة العبيدي )، (2556ودراسة وداي )، (2556ألهدل )ودراسة ا، (2557)
 .(2553الدوسري )و ودراسة السيد ، (2554ودراسة محمود ) ،(2550) ودراسة اللحياني

دراسة عبد الرحمن ورضوان  :مثل ،اختارت بعض الدراسات العينة من المرحلة الثانوية .3
 (.2550ودراسة طالب ) ،(2550ودراسة الحطاب ) ،(2556ودراسة عمار ) ،(2525)

دراسة عبد الحليم  :مثل ،من طلبة الكليات الجامعية عينتها اختارت بعض الدراسات .4
(2525.) 

 (.2554) دراسة يونس :مثل ،اختارت بعض الدراسات العينة من المعلمين .0
لبات ( في اختيارها العينة من طا2550فقد اتفقت مع دراسة الحطاب ) أما عن الدراسة الحالية      

 الصف الحادي عشر.
 :بالنسبة للنتائج -خامس ا

نتائج بعض الدراسات عن فاعلية األساليب واالستراتيجيات المتبعة في اكتساب  أسفرت .2
 ودراسة يونس، (2525ودراسة الهباش )، (2522دراسة العدوان ) :مثل ،المفاهيم الجغرافية

ودراسة  ،(2556العبيدي )سة دراو ، (2556ودراسة وادي )، (2558) ودراسة علي ،(2559)
 (. 2550ودراسة طالب )، (2550الحطاب )

أظهرت نتائج بعض الدراسات عن فاعلية األساليب واالستراتيجيات المتبعة في تنمية المفاهيم  .2
ودراسة ، (2525ودراسة عبد الرحمن ورضوان )، (2525دراسة عبد الحليم ) :مثل ،الجغرافية
دراسة عمار و  ،(2557ودراسة عبد الرحيم )، (2557ودراسة كامل ) ،(2559) المرشد

 (.2556ودراسة األهدل ) ،(2556)

كما  ،تعديل التصورات البديلة لبعض المفاهيم الجغرافية في أظهرت بعض الدراسات فاعليتها .3
 (.2553في دراسة السيد والدوسري )
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 :الدراسة الحالية من الدراسات السابقة ما أفاد
 ةالحالي لدراسةل النظري طاراإل تنظيم. 
 الوحدة في تنميتها المراد المفاهيم قائمة لتحديد ؛المحتوى تحليل أداة استخدام 

  .                                                                                                                            المستهدفة
 ةالجغرافي المفاهيم اختبار بناء. 
 المناسبة األساليب اإلحصائية استخدام.  

 المحور الثالث التفكير البصري: -ثالثا  

 (:2111دراسة سالم ) .1

 التدريس المباشر في الدراسات االجتماعية استراتيجيةفاعلية  معرفةهذه الدراسة كان غرض      
في جمهورية مصر  ديةوالقدرة المكانية لدى طالب المرحلة اإلعدا ،لتنمية مهارات التفكير العليا

وللتحقق من  ،، واستخدم الباحث المنهج التجريبي على عينة من طالب الصف األول اإلعداديالعربية
 اختبار القدرة المكانية.و  ،هدف الدراسة أعد الباحث اختبار مهارات التفكير العليا

لدراسات االجتماعية افي  التدريس المباشر استراتيجيةفاعلية عن  لقد أسفرت نتائج الدراسة     
، كما أنها نمت القدرة المكانية لدى يا لدى طالب الصف األول اإلعداديتنمية مهارات التفكير العلل

 طالب المرحلة اإلعدادية.
وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود أثر للبرنامج المقترح في مهارات التواصل الرياضي على وحدة     

فروق وجود و  ،ومهارات التفكير البصري عند تطبيقه على الطالبات ،الهندسة لتنمية التحصيل الدراسي
 ،الطالبات في المجموعة التجريبية( بين متوسط درجات α≤0.05الداللة ) ىعند مستو  إحصائيةدالة 

واختبار مهارات ، ومتوسط درجات قريناتهن في المجموعة الضابطة في اختبار تحصيل الهندسة
 البعدي لصالح المجموعة التجريبية.التفكير البصري في التطبيق 

 (:2111دراسة عبد الموال )  .2
باستخدام  ،برنامج قائم على البنائية االجتماعية فاعلية في معرفةالدراسة هذه هدف  تمحور     

وبعض مهارات التفكير  ،التعلم الخليط في تدريس الدراسات االجتماعية على تنمية المفاهيم الجغرافية
بع الباحث في هذه الدراسة ات الحياتية لدى التالميذ الصم بالحلقة اإلعدادية، ولقد ات  البصري، والمهار 

الذي طبق على عينة من التالميذ الصم بالصف األول ا المجموعة الواحدة، المنهج التجريبي ذ
لتحقيق هدف الدراسة أعد بجمهورية مصر العربية، و  عدادي بمدارس األمل للصم بمحافظة سوهاج إلا
 اقائم   اوبرنامج   ،مهارات الحياتيةلل اواختبار   ،تفكير البصريلل اواختبار   ،مفاهيم الجغرافيةلل اباحث اختبار  ال
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، وكان األسلوب اإلحصائي المستخدم في معالجة البيانات على البنائية االجتماعية باستخدام الحاسوب
ض افة المتوسطات الحسابية، هو اختبار )ت( لعينة مرتبطة، ومعامل الكسب المعدل لبالك، وا 

 واالنحرافات المعيارية.

بين متوسطي درجات  ((0.05قد أسفرت نتائج عن وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى و        
ولصالح كل من اختبار المفاهيم الجغرافية  ،التالميذ مجموعة الدراسة في التطبيق القبلي والبعدي

أن استخدام برنامج قائم على البنائية االجتماعية و  ارات الحياتية،التفكير البصري، واختبار المه واختبار
 ،باستخدام التعلم الخليط في تدريس الدراسات االجتماعية له فاعلية على تنمية المفاهيم الجغرافية

وبعض مهارات التفكير البصري، والمهارات الحياتية لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي المهني  
 للصم.

 (:2111شوبكي )دراسة ال  .3
 معرفة أثر توظيف المدخل المنظومي في تنمية المفاهيم ومهارات التفكير فيهذه الدراسة  بحثت     

الوصفي  ينالبصري بالفيزياء لدى طالبات الصف الحادي عشر، وقد استخدمت الباحثة المنهج
دائن الثانوية، وزعت ( طالبة من مدرسة زهرة الم68التجريبي، ممثلة على عينة قصدية بلغ عددها )و 

 ،أداة تحليل المحتوى لتحقيق أهداف الدراسة أعدت الباحثةو  ،ضابطة وتجريبية: على مجموعتين
وأما عن األسلوب اإلحصائي فقد استخدمت  ،مهارات التفكير البصريل اواختيار   ،مفاهيملل ااختيار  و 

تساق إليجاد صدق اال ؛باط  بيرسونومعامل ارت ،حجم األثر إليجاد ؛يتاإالباحثة اختبار )ت( ومعامل 
 الداخلي.
قد أسفرت نتائج الدراسة عن فاعلية المدخل المنظومي في تنمية المفاهيم ومهارات التفكير و 
( بين متوسطي درجات المجموعة ≤α 0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى و  ،البصري
 .واختيار التفكير البصري ،والمجموعة الضابطة في اختيار المفاهيم ،التجريبية

 
 (:2010دراسة جبر ) .4

هذه  الدراسة معرفة أثر توظيف استراتيجية دورة التعلم فوق المعرفية في تنمية المفاهيم  سعت         
  ينالعلوم لدى طالبات الصف العاشر األساسي، واستخدم الباحث المنهجفي ومهارات التفكير البصري 

من طالب ا ( 90ة عشوائية من طالب الصف العاشر األساسي وعددهم )على عين (الوصفي والتجريبي)
ف اهدأإحداهما مجموعة ضابطة وأخرى تجريبية، ولتحقيق  :وقسمت إلى مجموعتين ،مدينة غزة

 ودليال   ،ا لمهارات التفكير البصري، واختبار  ا للمفاهيمواختبار   ،الدراسة أعد الباحث أداة لتحليل المحتوى
إليجاد   ؛يتاإ)ت( ومعامل  أما عن األسلوب اإلحصائي فقد استخدم الباحث اختبار ب،للمعلم والطال
 تساق الداخلي.إليجاد صدق اال ؛ومعامل ارتباط  بيرسون ،حجم األثر
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( بين α≤0.05وقد أسفرت  نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )  
جود فروق ذات و جموعة الضابطة في اختبار المفاهيم، و متوسطي درجات المجموعة التجريبية والم

( بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة α≤ 0.05داللة إحصائية عند مستوى )
 الضابطة في اختبار التفكير البصري.

 
 (:2119) ( Lee &  Bednarzدراسة لي وبيدنرز)  .5

علومات الجغرافية على التفكير تأثير نظم الم مدى حول الكشف الدراسةهذه  تمحور هدف
ا مستخدم  اختبار مهارات التفكير المكاني  لقد قام الباحثان بإعداد، و المكاني لدى طالب الجامعة

وقد أسفرت الدراسة عن فعالية  ،جامعةالا من طالب ( طالب  85) المنهج التجريبي على عينة قوامها
كما أن استخدام نظم المعلومات الجغرافية  ،نينظم المعلومات الجغرافية على مهارات التفكير المكا
بين استخدام ، وأظهرت الدراسة عدم وجود عالقة ساهم في زيادة قدرة الطالب على التفكير المكاني

 .متغير الجنس أو التخصص األكاديميومهارات التفكير المكاني تعزى ل ،نظم المعلومات الجغرافية
 

 (:2119) خالد دراسة .6
 في أثره إلى والتعرف المكانية، المفاهيم على قائم تعليمي برنامج إعداد إلى اسةالدر  هذه هدفت   

 هذه واستخدمت األردن، في الجغرافيا مبحث في األساسي العاشر الصف طلبة لدى المكاني الوعي
 مدارس من العاشر الصف طلبة من( 207) من مكونة عينة على طبق الذي التجريبي المنهج الدراسة
( 38)و، التجريبية للعينة طالب ا( 45) بين توزعت باألردن، المفرق محافظة في الغربية لشماليةا البادية
 استخدم وقد الضابطة، للعينة طالبة  ( 39)و، التجريبية للعينة طالبة( 45)و، الضابطة للعينة طالب ا

 الوعي واختبار انية،المك المفاهيم على القائم التعليمي والبرنامج المكانية، المفاهيم قائمة الباحث
(، ف) المصاحب التباين تحليل فهو الباحث استخدمه  الذي اإلحصائي األسلوب عن أما المكاني،
 بين إحصائية داللة ذات فروق وجود عن النتائج أسفرت وقد، الوصفية اإلحصاءات إلى إضافة

 اختباري في يبيةالتجر  المجموعة لصالح( α=5.50) مستوى عند والتجريبية الضابطة المجموعتين
 .المكانية والمفاهيم المكاني الوعي

 
 :(2118دراسة عبد الرحمن ) .7

في تنمية قدرات أثر استخدام الخرائط الذهنية الجغرافية  حول معرفة الدراسةبحثت هذه      
لتحقيق هدف الدراسة  ،والتحصيل الدراسي لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي ،المكانيالتصور 

حث المنهج الوصفي والمنهج  شبه التجريبي، وقد تمثلت أدواته في اختبار القدرة على استخدم البا



 82 
 

واختبار تحصيلي، وقد طبقت األدوات على عينة عشوائية من تالميذ الصف األول  ،التصور المكاني
( طالب للعينة الضابطة بإحدى مدارس 30و) ،( طالب للعينة التجريبية37اإلعدادي مكونة من )

واالنحراف  ،حصائية المستخدمة هي المتوسط الحسابيوكانت األساليب اإل بمصر، القاهرةمحافظة 
 المعياري واختبار )ت(.

بين  =α (0.01) النتائج عن وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوىوكشفت الدراسة    
 ،ين األشياءدرجات المجموعة الضابطة والتجريبية لصالح التجريبية في كل من إدراك العالقات ب

 واختبار القدرة على التصور المكاني.
 

 (:2118دراسة عبد الباسط )  .8
تأثير الخبرات البيئية في تنمية اإلدراك المكاني للمعالم هدفت هذه الدراسة إلى معرفة      

لإلدراك  ااستبيان  لتحقيق هدف الدراسة أعد الباحث (، 22-6) الجغرافية لدى تالميذ المرحلة العمرية
 (،22-6) لدى تالميذ المرحلة العمريةبجمهورية مصر العربية  للمعالم الجغرافية بمدينة قنا مكانيال

(، 22-6) جغرافية بمدينة قنا لدى تالميذ المرحلة العمريةالمعالم لل لإلدراك المكاني ااختبار  كما وأعد 
لميذة من تالميذ المرحلة وت ا  ( تلميذ84)مكونة من  عينةالتجريبي على وقد استخدم الباحث المنهج 

( تلميذا وتلميذة، 05وعددها ) ضابطةوقسمت العينة إلى مجموعتين مجموعة  ،( 22-6) العمرية
بمدينة قنا  (22-6) وتلميذة من تالميذ المرحلة العمرية ا  ( تلميذ34من )تجريبية مكونة ومجموعة 

 .بمصر
وعددها  ،اك المكاني للمعالم الجغرافيةإلى وجود قصور في مستوى اإلدر لدراسة ا تتوصللقد       
فروق دالة  عدم وجود إلى  ت ، كما توصلعينة الدراسةتالميذ ى ( معلما  جغرافيا  بمدينة قنا لد24)

وفي  ،في تحديد مكان المعالم الجغرافية على الخريطة (22-6)المرحلة العمرية في بين البنين والبنات 
كما يقيسها استبيان اإلدراك المكاني للمعالم الجغرافية  ،لجغرافيةلمكان المعالم ا يوصف الطريق المؤد

 بمدينة قنا.
والتالميذ  ،(22-25عدم وجود فروق دالة بين التالميذ األكبر سنا  ) إلىت الدراسة كما توصل  

( في تحديد مكان المعالم الجغرافية على الخريطة، في وصف الطريق المؤدي 9-6األصغر سنا  )
فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تالميذ المجموعة التجريبية حين وجدت في إليها، 

بلي والبعدي وذلك على اختبار اإلدراك المكاني لبعض المعالم الجغرافية بمدينة قنا في التطبيقين الق
 لصالح البعدي.
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 (:2118دراسة أحمد ) .9

، مدخل المنظومي في تنمية التحصيلأثر التدريس بالفي معرفة الدراسة تمثل الغرض من هذه 
والذكاء الطبيعي في مادة العلوم لدى تالميذ الصف األول  ،وعمليات العلم والذكاء البصري المكاني

( طالبة 33ولتحقيق الهدف اتبعت الباحثة المنهج التجريبي الذي طبق على عينة قوامها ) ،اإلعدادي
ضابطة من طالبات الصف األول اإلعدادي بمدرسة الللمجموعة  ( طالبة33و) ،التجريبية للمجموعة

 ،اختبار تحصيليتمثلت في  ،، وقد أعدت الباحثة أدوات الدراسةالسادات بجمهورية مصر العربية
أما عن  ومقياس للذكاء البصري المكاني، ،لمهارات عمليات العلم األساسية والتكاملية واختبار

وبعض  ،ومعامل ارتباط  بيرسون ،)ت( ومعامل ايتا باراخت ةالباحث تاألسلوب اإلحصائي فقد استخدم
 .اإلحصاءات الوصفية، كالمتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري

 ،وأسفرت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعتين 
ي كل من االختبار التجريبية والضابطة في االختبار التحصيلي البعدي لصالح المجموعة التجريبية ف

ومقياس الذكاء البصري المكاني، مما  ،واختبار مهارات عمليات العلم األساسية والتكاملية ،التحصيلي
  يعني فعالية استخدام المدخل المنظومي.

 

 (:2118أبو ناشي )دراسة  .11
أثر استخدام فعالية بعض استراتيجيات التخيل العقلي على  معرفةالدراسة إلى  سعت هذه

واكتساب المفاهيم العلمية لدى تلميذات الصف الثاني اإلعدادي، ولقد استخدمت  ،ة المكانيةالقدر 
( تلميذة موزعة على مجموعتين تجريبية 235الباحثة المنهج التجريبي الذي طبق على عينة قوامها )

واختبار القدرة  واختبار القدرة العقلية، ،اختبار القدرة المكانية فياألدوات المستخدمة  تمثلتوضابطة، و 
وقد أسفرت  للوصول للنتائج استخدمت الباحثة اختبار )ت( ،ميةمفاهيم العلالواختبار  ة،المكانية اللفظي

بين متوسطي درجات  (α =0.01) ق ذات داللة إحصائية عند مستوىرو وجود فنتائج الدراسة إلى 
التجريبية في كل من اختبار  المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي لصالح المجموعة

 .ميةمفاهيم العلالواختبار  ،القدرة المكانية
 

 (:2006دراسة مهدي ) .11
التفكير البصري  ىمعرفة فاعلية استخدام برمجيات تعليمية عل ىلإ هذه الدراسة سعت      

م الدراسة استخد ولتحقيق أهداف، طالبات الصف الحادي عشر بغزة ىوالتحصيل في التكنولوجيا لد
بغزة،  عينة من مدرسة كفر قاسم الثانوية للبنات ىالتجريبي في دراسته، علالبنائي و  الباحث المنهج

 ،(42( طالبة، وضابطة )41مجموعتين تجريبية ) ى( طالبة تم توزيعهن عل83) وتكونت العينة من
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، يالتفكير البصر مهارات ل ااختبار   استخدمو  ،أما عن أدوات الدراسة فقد صمم الباحث برمجية تعليمية
وكان األسلوب اإلحصائي المستخدم في معالجة البيانات هو اختبار )ت( ومعامل  ،تحصيلا للواختبار 

ضافة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، ومعامل السهولة  الكسب المعدل لبالك، وا 
 والصعوبة.

البصري والتحصيل في  التفكير ىفاعلية البرمجيات عل عن وقد أسفرت نتائج الدراسة  
بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية في اختبار  إحصائيةوتوجد عالقة  ،التكنولوجيا

 ر التحصيل.االتفكير البصري ودرجاتهم في اختب
 

 lee(2115:)دراسة لي  .12
أثر استخدام نظم المعلومات الجغرافية على تعلم القدرة  معرفةهدفت هذه الدراسة إلى       

في مساق  ،مريكيةومهارات حل المشكالت لدى طالب جامعة تكساس بالواليات المتحدة األ ،لمكانيةا
وفي ، في رسم الخرائط اتحصيلي   اولتحقيق هدف الدراسة أعد الباحث اختبار   ،مقدمة في رسم الخرائط
طالبا من ( 85المنهج التجريبي على عينة قوامها )باستخدام الباحث  قامو  ،مهارات حل المشكالت

ولقد أسفرت الدراسة عن وجود أثر وفعالية لنظم المعلومات  ،المرحلة الجامعية في والية تكساس
أظهرت الدراسة و كما  ،الجغرافية على  درجات اختبار القدرة المكانية لدى طالب المجموعة التجريبية

في  ،ب المجموعة التجريبيةوالقدرة المكانية لدى طال ،وجود عالقة قوية بين نظم المعلومات الجغرافية
اديمي في اختبار أو التخصص األك ،وجود فروق بين الطالب تعزى لمتغير الجنسحين أظهرت عدم 

 . القدرة المكانية
 

 (:2113محمود ) .13
أثر استخدام الصور واألشكال التوضيحية في الدراسات االجتماعية  معرفةهدفت الدراسة إلى       
لدى تالميذ الصف الرابع والخامس االبتدائي وميولهم نحو المادة، ولتحقيق تنمية عمليات التفكير في 

ا من تالميذ الصف ( تلميذ  225الهدف استخدم الباحث المنهج التجريبي الذي طبق على عينة قوامها )
( تلميذا من تالميذ 65)عددهامجموعة تجريبية، و والخامس، وقسمت العينة إلى مجموعتين: الرابع 
، وقد أعد المرحلة ذاتها( تلميذا من تالميذ 65)، ومجموعة ضابطة وعددها الخامسابع و ين الر الصف

ا للميول ا لعمليات التفكير لتالميذ الصف الرابع، وآخر لتالميذ الصف الخامس، ومقياس  الباحث اختبار  
، يةحصائية فقد استخدم الباحث المتوسطات الحسابنحو المادة الدراسية، أما عن المعالجات اإل

 عند)ت(، ولقد أسفرت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية واالنحراف المعياري واختبار 
 .التجريبيتين المجموعتينح لصال التفكير عمليات اختبار في ((α =0.01 مستوى
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 (:2113دراسة كامل ) .14

تنمية في ماعية برنامج مقترح في الدراسات االجتفاعلية  في معرفة الدراسة هدف هذه تمحور       
الوصفي  ينولقد اتبع الباحث المنهج ،والقدرة المكانية لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية ،مهارات الخرائط

بجمهورية مدرسة بمحافظة أسيوط في من تالميذ الصف الثاني اإلعدادي عينة  المنهج التجريبيو 
لقدرة المكانية ل ااختبار  و  ،الخرائطمهارات ل ااختيار  ، لتحقيق هدف الدراسة أعد الباحث مصر العربية

 المعلم. دليال  وأعد  ،سرو ا للدبرنامج   وصمم ،لتالميذ الصف الثاني اإلعدادي
ط الحسابي، واالنحراف المعياري، المتوس :مثل ،الوصفية استخدم األساليب اإلحصائية قدو 

 نتائج  تتوصلو  ،في نمو مهارات الخرائط( Blak) معادلة الكسب المعدل لبالكو  اختبار )ت(و 
فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات التالميذ في التطبيق القبلي وجود الدراسة إلى 

، صالح التالميذ في التطبيق البعدي( لα=5.50) عند مستوى ،دي الختبار مهارات الخرائط ككلالبع
الميذ في التطبيق فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات التكما وأظهرت الدراسة وجود 

التصور البصري  –ستويات )إدراك العالقات المكانيةوعند م ،البعدي الختبار القدرة المكانية -القبلي
 .صالح التالميذ في التطبيق البعدي( لα=5.50اإلدراك المكاني( عند مستوى ) –المكاني 
 

 Longo (2112:)دراسة لونجو  .15
والقدرة على  ،دام شبكات التفكير البصري على التحصيلأثر استخمعرفة هدفت الدراسة إلى         

ولتحقيق ذلك استخدم الباحث المنهج  ،حل المشكالت لدى طلبة الصف التاسع في مادة علوم األرض
ن يدرسون مادة علوم موطالبة من طلبة الصف التاسع م ا( طالب  06التجريبي على عينة قوامها )

باستخدام الخطوط لرسم : مجموعة تجريبية تقوم جموعتينلقد قسم الباحث العينة إلى مو  ،األرض
ولقد  أعد  ،ومجموعة ضابطة تقوم بالتعبير عن تخيالتهم باستخدام الكتابة ،تخيالتهم على الخرائط

وأما عن النتائج فقد توصلت الدراسة إلى وجود  ،واختيارا لحل المشكلة ،الباحث اختبارا للتحصيل
واختبار القدرة على حل المشكالت  ،الطالب في اختبار التحصيلات متوسط درج بينإيجابية عالقة 

كما ، بين رسم الطالب للخطوط العقلية البصرية لصالح المجموعة التجريبيةو  ،في مادة علوم األرض
ا من أولئك الذين أن الطالب الذين استخدموا الخطوط الملونة كانت رسوماتهم أكثر دقة ووضوح  

 ،ن استخدموا األقالم الملونة أو حتى األقالم السوداءذيكما أن الطالب ال ،اءاستخدموا الخطوط السود
أشارت كما ، كانوا أكثر تحصيال من الطلبة الذين استخدموا طريقة الكتابة للتعبير عن تخيالتهم

لصالح و واختبار حل المشكالت بين طلبة المجموعة التجريبية  ،فروق في التحصيل الدراسة إلى وجود
 . الذكور
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  Uttal (2111:)دراسة يوتل  .16

 همية استخدام الخرائط والنماذج الطبيعية في تنمية مهاراتأهذه الدراسة إلى الكشف عن  سعت       
لتحقيق هدف و  ،فهمهم للعالم الخارجي بوضوحتأثيرها على وأهمية  ،طالبالدراك المكاني لدى اإل

ولقد استخدم الباحث المنهج التجريبي على عينة  ،انيدراك المكإلأعد الباحث اختبار مهارات ا الدراسة
مجموعة تجريبية  :قسمها إلى مجموعتينو  طلبة المرحلة االبتدائية في الواليات المتحدة األمريكية،من 

أما عن نتائج الدراسة نظرية، ومجموعة ضابطة تدرس باستخدام الطريقة ال ،تدرس باستخدام الخرائط
التي تم ية في بيان العالقة بين األماكن التجريبية كانت أكثر واقع أن المجموعةعن فقد أسفرت 

العالقات حول و  ،والمجموعة الضابطة كانت أقل وأضعف في بيان الحقائق، دراستها عبر الخرائط
يجاد التفكير إن طالب المجموعة التجريبية كانوا  أكثر قدرة على أكما  ،األماكن التي تم دراستها نظريا

نهم كانوا أكثر قدرة على فهم التقسيمات أكما  ،ض األماكن وللفضاء الخارجي ومن حولهمالبصري لبع
 وتخيل الماضي من خالل الخرائط  من أولئك الذين تعلموا نظريا. ،ودراسة التاريخ ،الجغرافية

 

 التعليق على الدراسات التي تناولت التفكير البصري

 يدلل وهذا، كمتغير تابع هاعتماد ير البصري علىالتفك تناولت التي غالبية الدراساتاتفقت   
 اآلتي: نتبي   الدراسات هذه عرض وبعد  ،المتعلمين تنميته عنده، و تناول أهمية على

  وأغراض الدراسات السابقة: بالنسبة ألهداف -أوال

  بتنوع األساليب واالستراتيجيات والبرامج المتبعة في تنمية تنوعت أهداف الدراسات السابقة
علية استراتيجية التدريس ارات التفكير البصري، حيث هدفت بعض الدراسات إلى معرفة فامه

(، 2525كدراسة جبر)ة دورة التعلم فوق المعرفية استراتيجيأو  (،2522كدراسة سالم )المباشر 
(، أو برنامج قائم على البنائية 2558أو استراتيجية التخيل العقلي كدراسة أبو ناشي )

أو برنامج تعليمي مقترح (، 2525استخدام التعلم الخليط كدراسة عبد الموال )االجتماعية ب
(، ودراسة 2556التعرف على فاعلية برنامج مقترح كدراسة مهدي ) و(، أ2559كدراسة خالد )

أو lee (2550 ،)أو استخدام نظم المعلومات الجغرافية مثل دراسة لي  ،(2553) كامل
معرفة تأثير  (، أو2558(، ودراسة أحمد )2525سة الشوبكي )استخدام المدخل المنظومي كدرا

النماذج الطبيعية كدراسة و استخدام الخرائط و (، أ2558الخبرات البيئية كدراسة عبد الباسط )
 Uttal (2555.)يوتل 
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هدفت إلى تنمية مهارات التفكير البصري من خالل توظيف استراتيجية  أما الدراسة الحالية     
رات التفكير البصري في تناولها مها ،(2525بذلك فهي تتفق مع دراسة عبد الموال )و  ،ئريالبيت الدا

 . لدائري، ولكنها تختلف معها في تناولها استراتيجية البيت افي الجغرافيا

 بالنسبة لمنهج الدراسة: -ثانيا    

عبد   ودراسة ،(2522كدراسة سالم )دراسات السابقة المنهج التجريبي استخدمت بعض ال .2
ولي  بيدنرزودراسة  ،(2525)، ودراسة جبر (2525ودراسة الشوبكي )، (2525الموال )

 ،(2558ودراسة أحمد ) ،(2558ودراسة عبد الباسط ) (،2559، ودراسة خالد )(2559)
دراسة ، و lee (2550)ودراسة لي ، (2558دراسة مهدي )، و (2558ودراسة  أبو ناشي )

 Uttalيوتل  دراسةو  ،(2552دراسة لونجو )و  ،(2553( ودراسة كامل )2553محمود)
(2555). 

 .(2558عبد الرحمن ) كدراسة ،التجريبي استخدمت بعض الدراسات السابقة المنهج شبه .2

 (.2556ودراسة مهدي ) :مثل ،استخدمت بعض الدراسات المنهج البنائي .3

التجريبي  وشبه  الوصفي منهجفي استخدامها الفتتفق مع الدراسات السابقة  الدراسة الحاليةأما عن   
 (.2558) عبد الرحمنكما في دراسة 

 :بالنسبة ألدوات الدراسة -ثالثا

 قد تنوعت أدوات الدراسات السابقة باختالف أهدافها وأغراضها:     

ا لمهارات التفكير البصري كدراسة عبد الموال استخدمت بعض الدراسات السابقة اختبار    .2
 (.2556ودراسة مهدي ) ،(2525ودراسة جبر ) ،(2525)دراسة الشوبكي و  ،(2525)

كدراسة  ،ا للمفاهيم إلى جانب اختبار التفكير البصرياستخدمت بعض الدراسات اختبار   .2
 .(2525، ودراسة عبد الموال )(2525ودراسة جبر ) ،(2525الشوبكي )

 ،لمكانيةالمفاهيم ا اختبار جانب إلى للوعي المكاني اختبار ا الدراسات بعض استخدمت .3
  (.2559)خالد كدراسة

ودراسة أبو  ،(2522ا للقدرة المكانية كدراسة سالم )استخدمت بعض الدراسات اختبار   .4
 (.2553ودراسة كامل ) ،lee (2550)ودراسة لي  ،(2558ناشي )
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دراسة عبد الرحمن كهناك دراسات استخدمت اختبارا للتحصيل إلى جانب اختبار التفكير  .0
 (.2556دي )ودراسة مه ،(2558)

إلى جانب اختبار القدرة  ،استخدمت بعض الدراسات اختبارا لتنمية مهارات الخرائط .6
 (.2553دراسة كامل ) :مثل ،المكانية

 بينما ،(2558)استخدمت بعض الدراسات االستبيان لإلدراك المكاني كدراسة عبد الباسط  .7
 .(2558حمد )استخدمت دراسات أخرى مقياسا للذكاء المكاني البصري كدراسة أ

دراسة و  ،(2525) الشوبكي : دراسةمثل ،تحليل المحتوى استخدمت بعض الدراسات .8
 (.2525)جبر

في استخدامها اختبارا للمفاهيم، تتفق مع  الدراسات السابقة  إنهاف للدراسة الحاليةأما بالنسبة    
، ودراسة (2525موال )ودراسة عبد ال ،(2525كدراسة الشوبكي ) ،اختبارا لمهارات التفكير البصريو 

 .(2525جبر)

 بالنسبة لعينة الدراسة: -رابعا

تها من مراحل احيث تناولت بعض الدراسات عين ،االدراسات السابقة بتنوع أهدافه اتتنوعت عين
 :حيث ،دراسية مختلفة

 ،(2558) عبد الباسط اختارت بعض الدراسات العينة من المرحلة االبتدائية كما في دراسة .2
  (.2553، ودراسة محمود )(2555تل)ودراسة يو 

ودراسة ،  (2522)لة اإلعدادية كما في دراسة سالم اختارت بعض الدراسات العينة من المرح .2
ودراسة أبو ، (2558ودراسة أحمد )، (2558دراسة عبد الرحمن )، و (2525عبد الموال )

 (.2552دراسة لونجو )و  ،(2553ودراسة كامل )، (2558ناشي )

، (2525في دراسة الشوبكي ) كما ،لدراسات العينة من المرحلة الثانويةاختارت بعض ا .3
 (.2556ودراسة مهدي ) ،(2525دراسة جبر )و 

 ،(2559) وبيدنرزاختارت بعض الدراسات العينة من طالب الجامعة كما في دراسة لي  .4
 (.2550لي ) دراسةو 

( في 2556ودراسة مهدي )(، 2525فقد اتفقت مع دراسة الشوبكي ) أما عن الدراسة الحالية،
 اختيارها العينة من طالبات الصف الحادي عشر.
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 بالنسبة للنتائج: -خامسا

ستراتيجيات والبرامج  المتبعة في تنمية نتائج بعض الدراسات عن فاعلية األساليب واالأسفرت  .2
(، 2525(، ودراسة عبد الموال )2525ودراسة الشوبكي )، كما في البصريمهارات التفكير 

 (. 2553ودراسة محمود ) ،(2556) (، ودراسة مهدي2525دراسة جبر )و 
المتبعة في تنمية   القدرة أخرى فاعلية األساليب واالستراتيجيات  أظهرت نتائج بعض دراسات .2

، ودراسة عبد الباسط (2558ودراسة عبد الرحمن ) ، ،(2522كدراسة سالم ) ،المكانية
، (2553ودراسة كامل ) ،(2550اسة  لي )ودر  ،(2558ودراسة أبو ناشي )، (2558)

 .  (2555ودراسة يوتل )
مهارات ، و عالقة بين استخدام نظم المعلومات الجغرافية أنه ال توجدأظهرت بعض الدراسات  .3

 وبيدنرزكدراسة لي  ،التخصص األكاديمي أو ،جنسلمتغير الالتفكير المكاني تعزى 
(2559). 

 تعليق عام على الدراسات السابقة  
 تبين ما يأتي: ,السابقة الدراسات استعراض عدب

 باستخدام االهتمام تزايد على يدل مما ،متباينة زمنية فترات في السابقة الدراسات أجريت  
 .التربوية العملية في البنائي الفكر

 أجريت الدراسات السابقة في بلدان متعددة عربية وأجنبية، ومن الدول العربية: السعودية 
(، وجمهورية مصر العربية كدراسة 2522(، ودراسة الجنيح )2550وع )كدراسة المزر 

دراسة نزال (، واالمارات ك2550(، واليمن كدراسة طالب )2554محمود )و (، 2522الحطاب)
(، أما الدول األجنبية بريطانيا كدراسة كاتلنج 2522، واألردن كدراسة العدوان)(2552)

Catling (2552والواليات المتحدة األ  ،)( مريكية كدراسة وارد وليWord and Lee 
 &Orak  &Yeshilyurt) (، وتركيا كدراسة أوراك وارمش ويشليورت وكيسر2556()

Keser & (Ermish (2525 ،)ندونيسيا كدراسة ويبوو ويدواتي ورسمواتي كدراسة فيترياني  وا 
Fitriyani (2522.) 

 بالطريقة مقارنة البنائية أفكار على مةالقائ االستراتيجيات فاعلية السابقة الدراسات أثبتت 
ومهارات  ،القدرة المكانية ومهارات ،التفكير ومهارات ،والتحصيل ،المفاهيم تنمية في المعتادة 

 .المجال هذا في البحث الستمرار سبب وهو ،ومهارات ما وراء المعرفة  ،بداعإلا
 وهي ،البنائي الفكر استراتيجيات ألحد تبنيها في السابقة الدراسات مع الحالية الدراسة اتفقت 

(، ودراسة 2559) (، ودراسة المرشد2522دراسة العدوان ) :مثل ،استراتيجية البيت الدائري
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ودراسة عبد الرحمن  ،(2554(، ودراسة محمود )2550) (، ودراسة اللحياني2557)كامل 
(2558.) 

 المفاهيم تنمية وهو ،فالهد حيث من السابقة الدراسات معظم مع الحالية الدراسة اتفقت 
 ودراسة ،(2525) ورضوان الرحمن عبد ودراسة ،(2525) الحليم عبد دراسة مثلالجغرافية، 

 عمار ودراسة ،(2557) الرحيم عبد ودراسة ،(2557) كامل ودراسة ،(2559) المرشد
 (.2556) األهدل  ودراسة ،(2556)

   الشوبكي  كدراسةر البصري، التفكي مهارات تنمية على السابقة الدراسات بعض زترك
 (.2525(، ودراسة جبر )2525(، ودراسة عبد الموال )2525)

   المستخدمة االستراتيجية بين للمقارنة ؛التجريبي شبه المنهج السابقة الدراسات بعض بعتات 
 للمقارنة ؛التجريبي شبه المنهج استخدمت حيث ،الباحثة معه تتفق ما وهذا ،المعتادة والطريقة

 والمجموعة ،من خالل استراتيجية البيت الدائري درست التي التجريبية شبه مجموعةال بين
 .المعتادة بالطريقة درست التي الضابطة

 التحليلي الوصفي المنهج استخدمت أنها في السابقة الدراسات بعض مع الحالية الدراسة تتفق 
 قامت حيث ،(2553ودراسة كامل ) ،(2525)جبر، ودراسة (2525) الشوبكي كدراسة
 فعالية قياس ثم ومن ،المفاهيم قائمة لتحديد ؛التحليلي الوصفي المنهج باعت  اب الباحثة

 إلى الدراسة عينة يقسم الذي ،التجريبي شبه المنهج تباعهاا خالل من المتبعة االستراتيجية
 .ضابطة وأخرى تجريبية حدهماأ :مجموعتين

 حسب حد  البيت الدائري، استراتيجية تناولت تيال ،السابقة الدراسات في ندرة الباحثة وجدت
 علم الباحثة.

 :الدراسة الحالية من الدراسات السابقة أفادما 
  :ما يأتي السابقة الدراسات من الباحثة استفادت

 إعداد األشكال الدائرية . 
  الجغرافية مفاهيم قائمة إعداد. 
 المستهدفة الوحدة في تنميتها رادالم المفاهيم قائمة لتحديد ؛المحتوى تحليل أداة استخدام. 
 التفكير البصري مهارات قائمة تحديد . 
 للدراسة. النظري اإلطار وتنظيم بناء 
  (التفكير البصري مهارات اختبار، و المفاهيم اختبار) الدراسة أدواتتصميم . 
  المعلم دليلإعداد . 
   الدراسة وتثري تخدم التي تربويةال والمجالت الكتب من العديد على فالتعر . 
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 وعينته البحث منهجية اختيار . 
 المناسبة اإلحصائية األساليب اختيار . 
 السابقة الدراسة نتائج مع الدراسة إليها توصلت التي النتائج مقارنة . 

 ما تميزت به الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:

 تيجية البيت الدائري في تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في أنها استخدمت استرا
 .تنمية المفاهيم الجغرافية ومهارات التفكير البصري

 وهذا ما  ،أجريت جميع الدراسات السابقة المتعلقة باستراتيجية البيت الدائري في منهاج العلوم
 يميز الدراسة الحالية في أنها أجريت في منهاج الجغرافيا.

 (سطح األرض وعوامل تشكيله)في تناولها لوحدة  تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة 
وطبقت في الفصل   (الجزء األول)كتاب الجغرافيا الطبيعية والبشرية للصف الحادي عشر من 

 .م2522/2522األول للعام الدراسي  الدراسي
  حيث شملت عينة  ،العينة ومجتمعها طبيعةتميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في

 طالبات الصف الحادي عشر في المدارس الحكومية التابعة لوزارة نوه ،ة الفلسطينيةمن البيئ
 التربية والتعليم العالي الفلسطينية في محافظة غزة.

 



 

 
 لفصل الرابعا

 دراسةإجراءات ال
 

 منهج البحث. 
 .متغيرات الدراسة 
 .تصميم الدراسة 
  لدراسةامجتمع. 
 عينة الدراسة. 
  .أدوات الدراسة 
 دراسة.خطوات ال 
  .األساليب اإلحصائية 
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 الرابع الفصل
 إجراءات الدراسة
 

 والتي الباحثة لتحقيق أهداف الدراسة،ها تالتي اتبعالدراسة  جراءاتإل اعرض   تناول هذا الفصل

 الدراسة وأدوات ،الدراسة، وعينة الدراسة ومجتمع ،التجريبي شبه والتصميم ،الدراسة منهج على اشتملت

 في استخدمت اإلحصائية التي والمعالجة ،الدراسة تنفيذ وخطوات المتغيرات، وضبط ،وثباتهاصدقها 

 السابقة: للعناصر ايلي وصف   وفيما البيانات، تحليل
 :الدراسةمنهج   -1

وذلك  ؛التجريبيشبه  والمنهج التحليلي الوصفي المنهج الدراسة هذه في الباحثة تاستخدم
 .الدراسة من الهدف لطبيعة متهماءلمال

 يمكن حاليا موجودة قضية أوا حدث   أو ظاهرة   يدرس الذي المنهج هو :الوصفي والمنهج
 األغا واألستاذ،) فيها الباحث تدخل دون ،البحث أسئلة عن تجيب معلومات على منها الحصول
2553 :83.) 
 محتوى بتحليل المحتوى، حيث قامت تحليل أسلوب خالل من الوصفي المنهج الباحثة واتبعت     

الوحدة الثالثة )سطح األرض وعوامل تشكيله( من كتاب الجغرافيا الطبيعية والبشرية للصف الحادي 
 عشر، وتحديد المفاهيم الجغرافية المتضمنة فيها.

وذلك في ضوء ضبط  ،العالقات السببية بين المتغيرات كشفالتجريبي والذي ي شبه والمنهج
 ؛يغيرها متغير واحد يتحكم فيه الباحث و ، ماعدرات التابعةي المتغير، أو المتغيكل العوامل المؤثرة ف

 .(206: 2556، )الحمداني وآخرونلغرض قياس تأثيره على المتغيرات التابعة 
 متغيرات الدراسة:  -2

 والطريقة التقليدية(.  البيت الدائري استراتيجيةطريقة التدريس ) المتغير المستقل: . أ

   :التابع المتغير . ب

 .يةالجغرافالمفاهيم   .2

 .البصري مهارات التفكير .2

استراتيجية البيت ) وهو استخدام ،هذه الدراسة في المستقل المتغير الباحثة أخضعت ولقد    
المفاهيم ) وهو ،األول التابع المتغير على أثره للتجربة؛ لقياس( التقليدية الطريقةو) (الدائري

 أكثر التجريبي شبه أن المنهج حيث ،(البصري التفكير مهارات)وهو ،الثاني التابع والمتغير، (الجغرافية
 الدراسة. هذه لموضوع مةءمال
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 تصميم الدراسة:  -3
اتبعةةةت الباحثةةةة فةةةي هةةةذه الدراسةةةة التصةةةميم القبلةةةي البعةةةدي لمجمةةةوعتين متكةةةافئتين، ثةةةم قامةةةت 

 ،ينوقيةاس أثةره علةى المتغيةرين التةابع ،للتجربةة (اسـتراتيجية البيـت الـدائري) بإخضاع المتغير المسةتقل
لةدى طالبةات المجموعةة التجريبيةة  (المفـاهيم الجغرافيـة ومهـارات التفكيـر البصـري فـي الجغرافيـا)وهما 

(،ويرمةز لهةا  المدرسةي الكتةاب ) التقليديةة بالطريقةة فقةد درسةت  الضةابطة المجموعةة أمةا للصةف الحةادي،
 بالتصميم اآلتي:

 المجموعةالمعالجة     االختبار القبلي         االختبار البعدي

   G1                           O               X1                   O  
G2                   O             X2                O 

 
 حيث أن:

G1 .المجموعة التجريبية = 
G2 .المجموعة الضابطة = 
 X1= .استراتيجية البيت الدائري 
X2 = .الطريقة التقليدية 
O والبعدي. ختبار القبلي= اال 

 :مجتمع الدراسة -4
مديرية التربية في  الحادي عشر الثانوين مجتمع الدراسة من جميع طالبات الصف تكو     

( 2122) نوالبالغ عدده( 2132-2133) للعام الدراسيالثانوي  ، في مدارس التعليموالتعليم شرق غزة
حيث يتراوح عدد الطالبات في الشعبة ، مدارس( 7) ( شعبة دراسية في53) على اتطالبة موزع

 (37-31)بين  ن( طالبة حسب إحصائيات وزارة التربية والتعليم، وتتراوح أعماره31) ما يعادل الواحدة
  جغرافيا.صص أسبوعيا  لمبحث ال( ح1)بمعدل  الجغرافيا  ، وتتعلم جميعهن سنة
 

 عينة الدراسة:  -5

الصباح الثانوية للبنات التابعة لمديرية  العينة من مدرسة فهد األحمداختارت الباحثة 
 ،المدرسة إدارة وتعاون الدراسة، إجراءات وذلك لمتابعة ،التعليم شرق غزة بطريقة قصديةالتربية و 

 هذه في مديرة  الباحثة حيث تعمل بالطالبات، االتصال وسهولة ،الباحثة ومعلمة الجغرافيا مع

 .لفترة المسائيةفي االمدرسة لكن 

 الزمن
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حيث اشتملت  من أصل ثالث شعب دراسية، ينتدراسيشعبتين اختيار  لذلك فقد تم   اوتبع   
( 2102 -2100للعام الدراسي )الحادي عشر  ( طالبة من طالبات الصف76عينة الدراسة على )

ستخدام درست با ( طالبة38وعددها) تجريبية :تم تقسيم العينة إلى مجموعتين فقد، ولالفصل األ
، وذلك بعد التأكد درست بالطريقة التقليدية ( طالبة38وعددها ) ضابطة، والدائرياستراتيجية البيت 

من خالل نتائج ، و العاموالمستوى التحصيلي  ،من تكافؤ طالبات الشعب الدراسية في العمر الزمني
( للصف 2100-2101)الدراسي  العام في نهايةالعلوم االجتماعية االختبارات التحصيلية في مادة 

واختبار مهارات  الجغرافية، وكذلك من خالل تطبيق وتحليل نتائج اختبار المفاهيم ،األساسي العاشر
 على المجموعتين قبل التجربة. البصريالتفكير 

 أدوات الدراسة:  -6
 :تيةلإلجابة عن أسئلة الدراسة والتحقق من فروضها استخدمت الباحثة األدوات اآل 

 (.امل تشكيلهعو سطح األرض و ) أداة تحليل محتوى وحدة .0
 ، حيث أعدت الباحثة االختبار من األسئلة الموضوعيةلجغرافيةالمفاهيم ا تحصيلي في اختبار .2

 )اختيار من متعدد( والتي تتميز بارتفاع معدل صدقها وثباتها.

ار ي)اخت ، حيث أعدت الباحثة االختبار من األسئلة الموضوعيةالبصري مهارات التفكير اختبار .3
 تتميز بارتفاع معدل صدقها وثباتها.من متعدد( والتي 

 :يلي توضيح لكيفية تصميم األدواتفيما 
يقصد به أسلوب من أساليب البحث العلمي يندرج تحت منهج البحث  :أداة تحليل المحتوى -أوال

ووصف الخصائص  ،مادة االتصال أو الكتب المدرسية والغرض منه معرفة خصائص ،الوصفي
ة التحليل بصيغة منظمة أو رموز، بحيث تتم عملي ،أو صور ،أو جمل ،لماتوصفا  كميا  معبرا  عنه بك

تحليلها الباحث في عملية جمع البيانات وتبويبها و  يستندوفق أسس، ومنهجية، ومعايير موضوعية، و 
 (.373: 2133إلى المنهج الكمي بصفة أساسية )الهاشمي وعطية، 

المحدد في لبصري ومهارات التفكير ا لجغرافيةاتهدف أداة تحليل المحتوى إلى تحديد المفاهيم  
البشرية للصف الحادي طبيعية و ال جغرافيامن كتاب ال (عوامل تشكيله)سطح األرض و  الثالثةالوحدة 
والثاني: أداة  ،أداة تحليل المفاهيم الجغرافية األول: وتتكون أداة تحليل المحتوى من قسمين ،عشر

 التي تتضمنها الوحدة المستهدفة. يبصر تحليل محتوى مهارات التفكير ال
 :المحتوى مكونات أداة تحليل

 على: المحتوى تحليل أداة اشتملت  
   الجغرافيةتحديد المفاهيم. 
  البصري تحديد مهارات التفكير. 
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  .تحديد الهدف من التحليل 

  .تحديد عينة التحليل 

  .تحديد وحدة التحليل 

  .تحديد فئات التحليل 

  ل.تحديد وحدة التسجي 

  .ضوابط عملية التحليل 

 :تيةوقد قامت الباحثة ببناء أداة تحليل المحتوى وفق الخطوات اآل
 التي تتضمنها الوحدة المستهدفة.جغرافية إعداد قائمة المفاهيم ال 

 البصري إعداد قائمة مهارات التفكير. 

 إعداد قائمة المفاهيم الجغرافية ومهارات التفكير البصري: -أ 

 (2) ملحقلدراسة المحددة في ا بصريومهارات التفكير ال جغرافيةلمفاهيم الإعداد قائمة ا تم  
في إمكانية استخدام هذه  آرائهم إلىعلى مجموعة من المحكمين للتعرف  (، وعرضت القائمة3و)

 ،وباالستناد إلى َاراء المحكمين وبعض الدراسات السابقة ،الحادي عشرالمهارات لطالبات الصف 
 عبد الموال(، ودراسة 2101)ودراسة جبر(، 2101) دراسة الشوبكي (،2116) مهديدراسة  :مثل
 بصريلمعرفة مهارات التفكير ال ؛(، قامت الباحثة بتحليل محتوى الوحدة المختارة بصورة أولية2101)

 هي كاآلتي: ( و 4-0) المهارات الموضحة في الجدول أدناهاعتماد  إضافة إلى المتضمنة،

 
 (4: 1جدول )

 يارها والمناسبة للوحدة المختارةاخت التي تمّ  بصريهارات التفكير اليوضح م
 البصريمهارة التفكير  رقم التسلسل

 .القراءة البصرية .0

 .التمييز البصري .2

 .إدراك العالقات المكانية .3

 .تفسير المعلومات .4

 .تحليل المعلومات .5

 .استنتاج المعنى .6
 :الهدف من التحليل

ومهارات التفكير  ،اللفظية وداللتها ،الجغرافية المفاهيم تحديد إلى المحتوى تحليل ليةعم تهدف
الجزء األول الوحدة  ،في كتاب الجغرافيا الطبيعية والبشرية للصف الحادي عشر المتضمنة البصري
 ومعرفة مدى تركيز الوحدة عليها ورصد تكرارها.  (سطح األرض وعوامل تشكيله)الثالثة 
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 تحليل:عينة ال
كتاب الجغرافيا الطبيعية والبشرية للصف الحادي اختيار عينة التحليل بطريقة قصدية من  تم  

( يوضح ما يتضمنه 4: 2والجدول ) ،(عوامل تشكيله)سطح األرض و عشر الجزء األول الوحدة الثالثة 
 الدروس.من  (عوامل تشكيله)سطح األرض و موضوع 

 (4: 2جدول )
 الجزء األول-عوامل تشكيله من كتاب الجغرافيا الطبيعية و البشريةسطح األرض و دروس وحدة 

 
 :وحدة التحليل -ب 

للعد والقياس بسهولة،  هي وحدات المحتوى التي يمكن إخضاعها :التحليل بوحدة يقصد  
 ،تكرارها أو إبرازها دالالت تفيد الباحث في تفسير النتائج الكمية يعطي وجودها أو غيابها أوو 

 المساحة مقايس أو ،المفردة أو ،الشخصية أو ،أو الموضوع ،أو الفقرة ،أو الجملة ،الكلمة :مثل

 عليها تعتمد تحليل كوحدة الصفحة الباحثة واختارت، (313: 2132،محمد وعبد العظيم (والزمن

  .التحليل فئات

 :فئات التحليل تحديد -ج 
، وقد تكون كلمة أو العناصر الرئيسة والثانوية التي يتم وضع وحدات التحليل فيها :هيو     
ع كل صفة من صفات المحتوى ويتم وض ،غيرهاوع، أو قيم، أو مفاهيم، أو مهارات و موض

 (.272: 2113)طعيمة، تصنف على أساسها فيها، و 
 التي اإلجرائية الجغرافية وتعريفاتها المفاهيم :الدراسة هذه في التحليل فئات الباحثة وحددت   

، القراءة البصريةواختارت مهارات التفكير البصري )، كما المحتوى تحليل خالل من إعدادها تم  
دراك العالقات المكانيةوالتمييز البصري، و   استنتاجها(.، و تحليلها، و تفسير المعلومات، و ا 

  

 رقم الصفحة المواضيع المتضمنة الدرس
عدد 

 الصفحات

الوزن النسبي 
011% 

 %30.25 01 81-71 العوامل الداخلية المؤثرة في تشكيل سطح األرض ثانيال

 الثالث
 العوامل الخارجية المؤثرة في تشكيل سطح األرض

 .المياه الجارية(و )التجوية 
80-95 04 43.75% 

 الرابع
 العوامل الخارجية المؤثرة في تشكيل سطح األرض

 .األمواج()الرياح و 
96-014 8 25% 

 %011 32   المجموع
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 :وحدة التسجيل  -د 
 ويعتبر ظهوره، والقياس للعد ويخضعه الباحث يختاره المحتوى في جزء رأصغ :بها ويقصد

محمد وعبد الفقرة ) أو الجملة أو الكلمة :مثل ،التحليل نتائج رصد في معينة داللة تكراره أو غيابه أو
 .للتسجيل  كوحدة التحليل فئات فيها تظهر التي الصفحة الباحثة وحددت، (2012:312 ، العظيم
 :ية التحليلضوابط عمل  -ه 

   البشرية( للصف الحادي عشر، الجزء )الطبيعية و  الجغرافيا كتاب ىالتحليل في ضوء محتو  تم
  . (عوامل تشكيلهول للوحدة الثالثة )سطح األرض و األ

   موضع الدراسةدرس استبعاد أسئلة التقويم الواردة في نهاية كل  تم. 

 الفقرات الكاملةو  ،الخرائطو  ،شكالواأل ،والصور ،الرسوم التوضيحيةى يشتمل التحليل عل، 
 الهوامش.و 

 بصريومهارات التفكير الجغرافية يتم التحليل في ضوء التعريفات اإلجرائية للمفاهيم ال. 

   ير مقرر حسب خطة وزارة التربية غمن عملية التحليل؛ لكونه نشاط و  استبعاد الدرس األول تم
 (.2133 -2131التعليم للعام الدراسي )و 

 

 ات عملية التحليل: إجراء 

   لتحديد المفاهيم  ؛تحديد الصفحات التي خضعت لعملية التحليل في الكتاب وقراءتها جيدا   تم
 ي التي تضمنتها الوحدة. بصر ومهارات التفكير ال جغرافيةال

  صفحة عدة مفاهيم أو مهارات.بحيث تشمل كل درس لعدد من الصفحات تقسيم كل 

 صفحةكل في  لجغرافيةتحديد المفاهيم ا. 

 صفحةفي كل  البصري تحديد مهارات التفكير. 

 الضبط العلمي لألدوات:
 المحتوى: تحليل أداة صدق -أ

وهةةو أن تقةةيس األداة مةةا وضةةعت  ،يعتمةةد صةةدق التحليةةل علةةى صةةدق أداة تحليةةل المحتةةوى   
ث تةةةم  عرضةةةها فةةةي صةةةورتها تقةةةدير األداة باالعتمةةةاد علةةةى صةةةدق المحكمةةةين،  حيةةة لقياسةةةه، وقةةةد تةةةم  
ومراجعةةة عناصةةر  ،للتأكةةد مةةن الصةةدق الظةةاهري لةةألداة ؛مجموعةةة مةةن المتخصصةةين األوليةةة علةةى

أداة تحليةل المفةاهيم الجغرافيةة، وأداة تحليةل  :، وهمةاقسةمين ليل، وقد اشتملت أداة التحليل علةىالتح
وفةةي ضةةوء ذلةةك قامةةت الباحثةةة بتعةةديل مةةا طلةةب  -(1،3انظةةر ملحةةق ) -مهةةارات التفكيةةر البصةةري
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البةةةالوع والشةةةالالت : مثةةةل ،وهةةةي إعةةةادة صةةةياغة بعةةةض المفةةةاهيم ،ه بحسةةةب اتفةةةاق المحكمةةةينتعديلةةة
 في بداية تعريف بعض المفاهيم. (عبارة عن)وحذف كلمة  ،والخوانق

 :ثبات أداة تحليل المفاهيم -ب
الثبات عبر الزمن  :، همالتحديد ثبات أداة التحليل قامت الباحثة باستخدام نوعين من الثبات  

التأكد من ثبات التحليل من خالل حساب معامل االتفاق بين تحليل  األفراد، وقد تم  ثبات عبر وال
ر( تدرس الصف الحادي عشر )أ. حكمت المصد   الباحثة للمفاهيم الجغرافية وتحليل معلمة أخرى

عملية  وهذا النوع يعرف بالثبات عبر األفراد، كما قامت الباحثة بإعادة، في مدرسة الرملة الثانوية
النتائج  هذا النوع يعرف بالثبات عبر الزمن وهو وصول المحلل نفسه إلىو  ،التحليل بعد أسبوعين

 مما يؤكد ثبات األداة، ومن ثم   ،نفسها عند إجراء عملية التحليل نفسها بعد فترة محدودة من الزمن
مل الثبات باستخدام ثم حساب معاتفاق واالختالف بين التحليلين، قامت الباحثة بحساب معامل اال

 معادلة هولستي:

)                          
  

     
 (254: 2559، الهاشمي وعطية

C.R : معامل الثبات.  

M عدد الفئات التي تم االتفاق عليها.  ى: تشير إل 

N1عدد الفئات التي حللت من قبل المحلل األول. ى: تشير إل 

N2للت من قبل المحلل الثاني.عدد الفئات التي ح ى: تشير إل 

يوضح نتائج ثبات التحليل في محتوى وحدة الدراسة بالنسبة للمفاهيم  (4-3)والجدول 
 الجغرافية.

 (4-3)جدول 

 حساب نسب ثبات تحليل المفاهيم الجغرافية عبر األفراد وعبر الزمن

التحليل  التحليل عبر الزمن
 األول

التحليل 
 الثاني

نقاط 
 االتفاق

مجموع  تالفنقاط االخ
 النقاط

معامل 
 الثبات

 0.97 171 5 83 88 83 المفاهيم الناتجة

تحليل  التحليل عبر األفراد
 الباحثة

تحليل معلمة 
 الجغرافيا

نقاط 
 االتفاق

 نقاط

 االختالف

مجموع 
 النقاط

معامل 
 الثبات

 0.94 169 7 80 81 88 المفاهيم الناتجة
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( 0.95، أن متوسط معامل الثبات بلغ )(لتحليلثبات أداة ا) (4-3) يتضح من خالل الجدول
أسفرت نتائج التحليل قد و ، تحديد قائمة المفاهيم ء عليها تم  وبنا ،تطمئن إليها الباحثة عاليةوهي نسبة 
 المستهدفة. الثالثةفي الوحدة ا ا  جغرافي  ( مفهوم83) عن وجود

 اختبار المفاهيم الجغرافية: -ثانيا
 من النوع هذا واختارت متعدد، من االختيار نوع من موضوعي اراختب ببناء الباحثة قامت

 (:371: 2117)جامل، في جاءت كما اآلتية لألسباب االختبارات
 التخمين. نسبة ويقلل المصحح بذاتية التأثر من خلوه 

 فيها. الطالبات اختبار المراد المادة من كبير جزء تغطيته  
 عالية. وثبات صدق معدالت له 

  تصحيحها أثر العوامل الخارجية، مثل: الخط والتنظيم.ال يظهر في  
 للخطوات اآلتية: وفقا ببنائه الباحثة وقامت

 :خطوات بناء االختبار
 تحديد المادة الدراسية:  .1

من كتاب الجغرافيا للصف ( سطح األرض وعوامل تشكيله)اختارت الباحثة الوحدة الثالثة  لقد  
 الحادي عشر.

  :الهدف من االختبار   .2

يهدف االختبار إلى معرفة مدى اكتساب طالبات الصف الحادي عشر للمفاهيم 
 ، حيث اشتمل على خمسة مستويات(سطح األرض وعوامل تشكيله)الجغرافية في وحدة 

المستويات التقويم(، وقد تم اختيار  ،التحليل ،التطبيق ،حسب تصنيف بلوم )المعرفة، الفهم
بعد القيام بتحليل المحتوى، باإلضافة إلى  ،بشكل عام بناء  على توفرهن بالكتاب المدرسي

              كما هو موضح في الجدول ،تحديد الوزن النسبي لكل مستوى بناء  على عدد األهداف
(4 :4). 
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 (4-4جدول )

 (سطح األرض وعوامل تشكيله) جدول مواصفات اختبار المفاهيم الجغرافية

 
  :صياغة فقرات االختبار .3

 ،من متعدد ( بندا  اختباريا  من نوع االختيار00قامت الباحثة ببناء االختبار مكونا من )
وقد صيغت بنود  ،لصحيحةواحد منها يمثل اإلجابة ا ،بحيث يتكون السؤال من مقدمة وأربع بدائل

 :االختبار بحيث راعت األمور اآلتية

عددها و تتكون كل فقرة من جزئين: المقدمة وتطرح المشكلة في السؤال، وقائمة البدائل  . أ
 أربعة من بينها بديل واحد صحيح فقط.

 موقع اإلجابة الصحيحة بين البدائل بأسلوب عشوائي. وزيعتم ت . ب

 لبدائل في مقدمة الفقرة.تم وضع  العناصر المشتركة في ا . ت

 توازن البدائل األربعة من حيث الطول ودرجة التعقيد. . ث

 محتوى البنود االختبارية تراعي الدقة العلمية اللغوية. . ج

 البنود واضحة ومحددة وخالية من الغموض. . ح

 مناسبة البند االختباري للمستوى الزمني والعقلي للطالبات. . خ

 البدائل واضحة ومتجانسة مع المقدمة. . د

 تذكــر األهداف
%32 

 فهـم
28% 

 يقتطب
12% 

 مهارات عليا
28% 

 المجمــوع
100     % 

الوزن  العدد المحتوى
الوزن  العدد النسبي

الوزن  العدد النسبي
الوزن  العدد النسبي

الوزن  العدد النسبي
 النسبي

 الدرس الثاني
38% 

5 10% 8 16% 4 8% 2 4% 19 38% 

 الدرس الثالث
38% 

6 12% 4 8 % 1 2% 8 14% 19 38% 

 الدرس الرابع
24% 

5 10% 2 4% 1 2% 4 8% 12 24% 

 المجمــوع
100 % 16 32% 14 28% 6 12% 14 %28 50 100% 
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 :وضع تعليمات االختبار .4

قامت الباحثة بوضع تعليمات االختبار التي تهدف إلى شرح  ،بعد تحديد عدد الفقرات وصياغتها
وقد راعت الباحثة عند وضع تعليمات االختبار ما  ،فكرة اإلجابة عن االختبار في أبسط صورة ممكنة

 :يأتي

 والمدرسة. ،والشعبة ،االسم :وهي ،بيانات خاصة بالطالبة .1

 وعدد البدائل. ،عدد الفقرات :وهي ،تعليمات خاصة بوصف االختبار .6

 ووضع البديل الصحيح في المكان المناسب. ،تعليمات خاصة باإلجابة عن جميع األسئلة .3

 (.2لالسترشاد به عند تصحيح االختبار ملحق ) ؛إعداد مفتاح اإلجابة .4

 :لالختبار األولية الصورة .5

 فقرة لكل فقرة، (50) على اشتمل بحيث األولية صورته في راالختبا إعداد تم   سبق ما ضوء في

 على األولية في صورتها عرضها تم   االختبار فقرات كتابة وبعد ،فقط صحيح منها واحد بدائل أربعة

 حول مدى: آرائهم الستطالع وذلك االختصاص ذوي من المحكمين من مجموعة

 االختبار. بنود عدد صالحية 

 قياسها. المراد المعرفية لألهداف االختبار فقرات تمثيل 

 للمحتوى. االختبار فقرات تغطية 

 ولغويا. علميا االختبار فقرات صحة 

 فقرة. لكل البدائل صياغة دقة  
 الحادي عشر الصف طالبات لمستوى الفقرات مناسبة . 

، 10: فقرة مثل ،الفقرات، لتصبح أكثر وضوحا صياغة بعض تعديل إلى المحكمون أشار وقد
 ما بتعديل الباحثة وقامت ،42، 34، 33فقرة  :مثل ،تغيير بعض البدائل لبعض الفقرات، و 62، 62

 ، بقيولكن لم يشر أي من المحكمين بحذف أو إضافة أي من فقرات االختبار ،المحكمون به أوصى

 فقرة. (05) مكونا  من صورته النهائية في االختبار

 التجربة االستطالعية لالختبار:  .6

مدرسة  من طالبة(  45 (من تكونت استطالعية عينة على االختبار بتطبيق ةالباحث قامت
 أنهت بحيث ،من خارج عينة الدراسة الدراسة مجتمع ضمن اختيارهن تم، و (شعبان عبد القادر الريس)

 وهدفت الدراسة االستطالعية إلى:  ( عوامل تشكيلهموضوع )سطح األرض و  دراسة الطالبات
 خلي لالختبار وثباته.التأكد من الصدق الدا 
 .تحديد الزمن الذي تستغرقه إجابة االختبار عند تطبيقه على عينة البحث األساسية 
 .تحليل فقرات االختبار إليجاد معامل الصعوبة والتمييز  
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 :حساب زمن االختبار .7
عن طريق المتوسط الحسابي لزمن تقديم طالبات ساب زمن تأدية الطالبات لالختبار ح تم  

مضافا  ،حساب زمن أول خمس طالبات أجبن عن االختبار االستطالعية، حيث تم  التجربة 
فكانت المدة الزمنية التي  ،إليه زمن آخر خمس طالبات أجبن عنه مقسوما على عددهن

 :وذلك بتطبيق المعادلة اآلتية ،( دقيقة51) استغرقتها الطالبات تساوي

 

 زمن إجابة االختبار =

 : االختبار تصحيح  .8

 حددت درجة حيث فقراته، على االستطالعية العينة طالبات إجابة بعد االختبار تصحيح تم       

  ( درجة.00 –بين )صفر محصورة الطالبة عليها حصلت التي الدرجة تكون فقرة، وبذلك لكل واحدة
 

 : االختبار نتائج تحليل  .9

 على (ألرض وعوامل تشكيلهسطح ا) الجغرافية وحدة المفاهيم اختبار تطبيق بعد الباحثة قامت
   بهدف وذلك ؛االختبار أسئلة على الطالبات إجابات نتائج بتحليل ،العينة االستطالعية طالبات
 إلى: التعرف

  .االختبار فقرات من فقرة لكل التمييز معامل . أ

 .االختبار فقرات من فقرة لكل الصعوبة معامل . ب
 : المحكمين صدق .11
 طريق عن االختبار صدق من بالتحقق الباحثة وقامت لقياسه، وضع ما االختبار يقيس أن به يقصد
 التدريس، وطرق المناهج في المتخصصين الجامعيين واألساتذة، الخبراء من مجموعة على عرضه

 مناسبة حول ومالحظاتهم آرائهم بإبداء قاموا حيث(، 2)ملحق الجغرافيا ومعلمي مشرفي من ومجموعة
 ذلك ضوء وفي، االختبار أبعاد من ُبعد لكل  الفقرات انتماء ومدى اللغوية، صياغتها ووضوح فقراته،

 بعض وتغيير ،29، 27، 25 فقرة: مثل الفقرات، بعض  صياغة تعديل في المحكمين بآراء األخذ تم  
 إضافة أو بحذف المحكمين من أي يشر لم ولكن ،47، 34، 33 الفقرة: مثل الفقرات، لبعض البدائل

 .فقرة( 05) من مكونا   النهائية بصورته االختبار إخراج وتم   ،االختبار فقرات من أي
 :حساب معامالت الصعوبة والتمييز 

ولكي تحصل الباحثة على معامل صعوبة ومعامل تمييز لكل فقرة من فقرات االختبار، قامت   
 %( من مجموع الطالبات، وهن الطالبات27بتقسيم الطالبات إلى مجموعتين: مجموعة ُعليا ضمت )

(45+42+42+40+40 (+)04+00+07+08+65) 

25 
 ( دقيقة 05=)498=
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%( من مجموعة 27) اللواتي حصلن على أعلى الدرجات في االختبار، ومجموعة دنيا ضمت
( 22مجموعة )كل  الطالبات اللواتي حصلن على أدنى الدرجات في االختبار، وقد بلغ عدد طالبات

 .بةطال
 :الصعوبة معامل . أ

 االختبار من لسؤا كل عن أجابوا الذين األفراد لعدد المئوية النسبة: الصعوبة بمعامل يقصد

 وآخرون، والدنيا )الكيالني العليا المحكيتين المجموعتين بين كامل أفراد من إجابة صحيحة

 :اآلتية بالمعادلة ويحسب (،332، 2133
 

 الصعوبة= معامل
 ص((ص(+د(ع

 ن        
 :أن حيث

 ( صع)) = صحيحة إجابة العليا المجموعة من الفقرة عن أجابوا الذين عدد). 
 صحيحة إجابة الدنيا المجموعة من الفقرةعن  أجابوا الذين عدد = ((ص) د). 
 والدنيا العليا المجموعتين أفراد عدد = ن. 

حذف الفقرات التي تقل درجة  :هو ،وكان الهدف من حساب درجة الصعوبة لفقرات االختبار  
ختصون في القياس سبما يقرره الم( وهو الحد المعقول ح0,80أو تزيد عن ) (،0,20سهولتها عن )

 (.275: 2558، التقويم )أبو دقةو 
 

 :معامل تمييز كل فقرة من فقرات االختبار  . ب

 حيث قامت الباحثة بحساب معامل تمييز كل فقرة من فقرات االختبار بالمعادلة التالية: 

 موعة الدنياعدد اإلجابات الصحيحة في المج -عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة العليا  معامل التمييز  =
 نصف عدد األفراد في المجموعتين

حذف الفقرات التي يقل معامل  :هو ،وكان الهدف من حساب معامل التمييز لفقرات االختبار 
 .(272:2558، ألنها تعتبر ضعيفة )أبو دقة (؛0,20) تمييزها عن
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 ( 4-5جدول )
  م الجغرافيةمعامالت الصعوبة والتمييز لكل فقرة من فقرات اختبار المفاهي

معامالت  م
 الصعوبة

معامالت 
معامالت  م التمييز

 الصعوبة
معامالت 
معامالت  م التمييز

 الصعوبة
معامالت 
 التمييز

1 0.64 0.36 18 0.45 0.36 35 0.37 0.55 
2 0.50 0.64 19 0.59 0.45 36 0.55 0.55 
3 0.50 0.45 20 0.45 0.55 37 0.41 0.27 
4 0.37 0.36 21 0.41 0.64 38 0.59 0.45 
5 0.36 0.36 22 0.50 0.64 39 0.64 0.36 
6 0.68 0.45 23 0.68 0.45 40 0.59 0.27 
7 0.59 0.64 24 0.41 0.45 41 0.41 0.45 
8 0.64 0.36 25 0.36 0.36 42 0.59 0.64 
9 0.32 0.45 26 0.41 0.64 43 0.55 0.36 
10 0.36 0.36 27 0.41 0.27 44 0.59 0.45 
11 0.32 0.27 28 0.64 0.36 45 0.59 0.27 
12 0.59 0.27 29 0.59 0.27 46 0.59 0.45 
13 0.68 0.45 30 0.64 0.55 47 0.45 0.55 
14 0.64 0.55 31 0.36 0.55 48 0.55 0.36 
15 0.64 0.55 32 0.32 0.27 49 0.37 0.36 
16 0.41 0.45 33 0.59 0.45 50 0.50 0.45 
17 0.36 0.55 34 0.37 0.36    

 0.50 متوسط معامل الصعوبة 
 0.44 متوسط معامل التمييز

 
يجاد السابقة المعادلة وبتطبيق  الباحثة وجدت االختبار فقرات من فقرة لكل الصعوبة معامل وا 

 الصعوبة معامل ( وكان متوسط 0.68-0.32بين) تتراوح تقريبا   الفقرات لكل الصعوبة معامالت أن 

 االختبار. صعوبة مستوى لتدرج وذلك االختبار، فقرات جميع على الباحثة تُبقي ئجالنتا وبهذه ،(1.51(
 استخدام بعد االختبار لفقرات التمييز معامالت جميع أماعن معامالت التمييز، فقد تراوحت      
 متوسط بلغ وقد والدنيا، العليا الفئتين إجابات بين ( للتمييز 0.64 -0.27) بين السابقة المعادلة
 )الكيالني (5.25( من أكثر بلغ إذا معامل التمييز القياس علم ( ويقبل5.44) التمييز معامل

 .االختبار جميع فقرات على الباحثة تُبقي ( وبذلك422: 2011 وآخرون،
 :صدق االختبار

االستدالالت الخاصة التي نخرج بها من حيث " :( الصدق بأنه460: 2525عالم، )أبو  يعر ف
لذلك فإن الصدق يبين مدى صالحية استخدام درجات المقياس في القيام  "؛ناها وفائدتهامناسبتها، ومع

 بتفسيرات معينة، وقد تأكدت الباحثة من صدق االختبار بالطرق اآلتية:
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 صدق االتساق الداخلي: 
"قوة االرتباط بين درجات كل من مستويات األهداف، ودرجة االختبار الكلية،  :ويقصد به

 جة ارتباط كل فقرة من فقرات االختبار بمستوى األهداف الكلي التي تنتمي إليه"وكذلك در 
وجرى التحقق من صدق االتساق الداخلي لالختبار بتطبيق االختبار على  ،(531: 2133)حسن،

حساب معامل ارتباط  ( طالبة من خارج أفراد عينة الدراسة، وتم  31عينة استطالعية مكونة من )
 والدرجة الكلية لالختبار.  ،ت كل فقرة من فقرات االختباربيرسون بين درجا

لقد قامت  كل فقرة والدرجة الكلية الختبار المفاهيم الجغرافية:درجة  معامل االرتباط بين .2
كل فقرة من فقرات االختبار مع الدرجة الكلية لالختبار،  درجة الباحثة بحساب  معامل ارتباط
 (.4:6وهي كما يوضحها الجدول )

(4-6جدول )ال  

 الختبار المفاهيم  الدرجة الكلية عفقرة من الفقرات م درجة كل بينمعامل ارتباط 
 

 م.
معامل 
 االرتباط

 م.
معامل 
 االرتباط

 م.
معامل 
 االرتباط

1 **0.733 18 **0.578 35 **0.705 

2 **0.474 19 **0.451 36 *0.335 

3 *0.315 20 *0.342 37 **0.593 

4 *0.389 21 *0.441 38 **0.635 

5 **0.796 22 **0.628 39 **0.552 

6 **0.449 23 **0.642 40 *0.385 

7 **0.697 24 *0.426 41 **0.456 

8 *0.440 25 **0.510 42 **0.505 

9 **0.745 26 *0.374 43 **0.478 

10 **0.709 27 *0.373 44 **0.663 

11 **0.747 28 **0.608 45 **0.617 

12 *0.447 29 **0.537 46 **0.539 

13 **0.688 30 **0.560 47 **0.715 

14 **0.697 31 **0.517 48 *0.315 

15 **0.745 32 **0.623 49 **0.566 

16 **0.577 33 **0.474 50 *0.388 

17 **0.603 34 **0.517  

 .1.311( = 1.13( وعند مستوى داللة )12ر الجدولية عند درجة حرية )**
 .1.132( = 1.15( وعند مستوى داللة )12ر الجدولية عند درجة حرية )*
 

   و (1.13داللة ) يينند مستو عدالة إحصائيا  الفقرات جميع  :أن( 4-6)يتضح من الجدول 
 .ة من االتساق الداخليتمتع بدرجة عاليي ختباروهذا يؤكد أن اال  (0.05) 
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: لقد قامت معامل االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية لمجالها الختبار المفاهيم الجغرافية .2
الباحثة بحساب معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات االختبار مع الدرجة الكلية لمجالها، 

 (.4: 7وهي كما يوضحها الجدول )

 (4: 7جدول )
  الجغرافية كل فقرة والدرجة الكلية لمجالها في اختبار المفاهيمرجة د معامل االرتباط بين

 

 معامل االرتباط
 تقويم م. تحليل م. تطبيق م. فهم م. تذكر م.
1 **0.757 2 **0.587 3 **0.561 11 **0.704 16 **0.672 

4 *0.401 6 **0.548 12 **0.586 23 **0.584 22 **0.728 

5 **0.829 7 **0.672 15 **0.669 24 **0.462 28 **0.612 

13 **0.728 8 **0.476 18 **0.458 26 **0.521 46 **0.634 

19 **0.529 9 **0.586 25 **0.673 27 *0.440  

 

20 *0.354 10 **0.795 29 **0.585 31 **0.528  

29 **0.606 14 **0.845  

 

34 **0.664  

30 **0.573 17 **0.689  42 **0.609  

33 *0.374 21 **0.549  47 **0.769  

37 **0.625 32 **0.622  50 **0.525  

38 **0.663 35 **0.722   

 

 

40 **0.472 36 *0.421    

43 **0.527 41 **0.649    

44 **0.728 48 **0.544    

45 **0.642  
 

   

49 **0.523     

 .1.311( = 1.13( وعند مستوى داللة )12ر الجدولية عند درجة حرية )**
 .1.132( = 1.15( وعند مستوى داللة )12ر الجدولية عند درجة حرية )*

معظم الفقرات مرتبطة مع الدرجة الكلية لمجالها ارتباطا  داال   ( أن:4-7يتضح من الجدول )
( وهذا يدل على أن االختبار يمتاز باالتساق 5.50( و)  5.52داللة إحصائية عند مستويين داللة ) 

 (.4:7وهي كما يوضحها الجدول ) ،الداخلي لمجالها

 : test Reliabilityحساب ثبات االختبار

، حيث يعتبر وعدم تناقضه مع نفسه ،في القياس اتساقه أو االختبار دقة :ف الثبات بأنهيعر  
أو  ،أو درجة قريبة منها في نفس االختبار ،نتائجال المقياس ثابتا  إذا حصل نفس الفرد على نفس

 .(024: 2522، حسن) مرات متتاليةعند تطبيقه  متماثلةمجموعات من أسئلة متكافئة أو 
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بعد إعداده، قامت الباحثة بتطبيق االختبار على عينة  التأكد بطريقتين لثبات االختبار لقد تم  و 
واللواتي اخترن من خارج عينة  ،الحادي عشر ( طالبة من طالبات الصف45) استطالعية قوامها
ومعامل كودر  ،تقدير ثبات االختبار باستخدام طريقة التجزئة النصفية الدراسة، حيث تم  

 (.25ريتشاردسون)

 طريقة التجزئة النصفية: .1

 عينة استطالعية على تجريبه بعد االختبار ثبات لحساب النصفية التجزئة طريقة الباحثة استخدمت
الباحثة  قامت حيث ،الحادي عشرالصف  طالبات طالبة من) 45 (عددها بلغ الدراسة عمجتم من

وأسئلة  ،وأسئلة التحليل ،وأسئلة التطبيق ،الفهم وأسئلة ،التذكر أسئلة :أبعاد إلى االختبار فقرات بتجزئة
 بتصحيح قامت ثم ،الفقرات الفردية والفقرات الزوجية بين بيرسون معامل ارتباط بحساب قامت ثم التقويم،
 ،وأسئلة التطبيق ،الفهم وأسئلة ،التذكر أسئلة اآلتية: ألبعادل براون سبيرمان بمعادلة االرتباط معامل

  . وأسئلة التقويم ،وأسئلة التحليل

 (263 -262: 2550)ملحم،                                    ر    2معامل الثبات =    

 +ر2                     
 (4-8ل )جدو

 معامل الثبات الختبار المفاهيم الجغرافية
 

 

 
 ثم جرى ،(5.705( أن معامل االرتباط قبل التعديل يساوي )4-8) ضح من الجدولويت

وهذا يدل  ،(5.807)معامل االرتباط بعد التعديل / براون فكان معادلة سبيرمانتعديل الطول باستخدام 
ة النتيجة التي يتم الحصول إلى صح الباحثة ئنتطم ،من الثباتعالية أن االختبار يتمتع بدرجة  على
  .وتظهر صالحية االختبار واستخدامه في الدراسة ،ليهاع
 

  

 ن البعد
معامل 
االرتباط 
 قبل التعديل

معامل 
االرتباط 
بعد 
 التعديل

 0.820 0.696 16 التذكر
 0.777 0.636 14 الفهم
 0.608 0.436 6 التطبيق
 0.824 0.700 10 التحليل
 0.502 0.335 4 التقويم
 0.857 0.750 50 المجموع
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 :Richardson and Kuder 22 نريتشارد سو -كودرطريقة  .2
، حيث ختباروذلك إليجاد معامل ثبات اال ؛من طرق حساب الثبات ثانيةطريقة  ةالباحث تاستخدم

طبقا  للمعادلة التالية  ،ختبار ككللال للدرجة الكلية (21) كودر ريتشارد سونعلى قيمة معامل  تحصل
 .(537: 2133)حسن،

 

 11ر =  
 
 

 معامل ثبات االختبار أو المقياس = 33ر. 
 .ن= عدد مفردات أداة القياس 
 تباين أداة القياس.ك 2 ع = 
 ف= مجموع تباينات مفردات أداة القياس.  2مج ع 

 كاآلتي: ،عليها حصلت التي النتائج الباحثة رتبت وقد

21 نو سودر ريتشارد ك ف 6مج ع ك 6ع ن  

50 136.225 9.147 0.952 

 
(، وهي قيمة 0.952لالختبار ككل فكان ) 21 "نسو كودر ريتشارد "فحصلت على معامل 

 وثبات صدق من الباحثة تأكدت عالية تطمئن الباحثة إلى تطبيق االختبار على عينة الدراسة، وبذلك

 (.5( فقرة كما في ملحق )51مكونا من )ية النهائ صورته في االختبار وأصبح ،المفاهيم اختبار

 :اختبار مهارات التفكير البصري -ثالثا  
قامت الباحثة بإعداد اختبار لقياس مدى اكتساب طالبات الصف الحادي عشر ألبعاد مهارات 

 :( وقد قامت باتباع الخطوات اآلتيةسطح األرض وعوامل تشكيله)التفكير البصري في الوحدة الثالثة 

 حدة الدراسة: تحديد و  .1

 المراد الكشف عن مهارات التفكير البصري موضوع الدراسة المتضمنة في الوحدة.

 :تحديد الهدف من االختبار .2

لمهارات التفكير  الحادي عشرمدى اكتساب طالبات الصف  معرفةيهدف االختبار إلى  
 .الجغرافيافي مادة  بصريال

 ن

 1-ن 

  ف 2عمج  -  ك2 ع

   ك2 ع
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 صياغة فقرات االختبار:  .3

 والتي تناولت التفكير ،واألدبيات التربوية ،على بعض الدراسات السابقة باالطالعقامت الباحثة 
قامت بمقابلة خمس معلمات ممن  كما ولصياغة فقرات االختبار،وكيفية قياس مهاراته، البصري 

في  واستعانت ببعض األفكار التي طرحت من قبلهن  ،يدرسن مادة الجغرافيا للصف الحادي عشر
ختيار من متعدد(، وهذا النوع من االختبارات االأسئلة )من ( بندا  36ون من )حيث تك ،بناء االختبار

سهولة وسرعة و لخلوه من ذاتية المصحح،  ؛الموضوعية أكثر األنواع مرونة من حيث االستخدام
وتشخيصه  ،مة لقياس الفهمءوأكثر مال واستخراج نتائجه، وارتفاع معاملي صدقه وثباته، ،تصحيحه

 المرجو تحقيقها، حيث تمت مراعاة القواعد التالية أثناء كتابة فقرات االختبار: لمختلف األهداف

 المقدمة وتطرح المشكلة في السؤال، وقائمة من البدائل عددها  :تتكون كل فقرة من جزئين
 أربعة من بينها بديل واحد صحيح فقط.

   توزيع موقع اإلجابة الصحيحة بين البدائل بأسلوب عشوائي. تم 

    ضع العناصر المشتركة في البدائل في مقدمة الفقرة.و  تم 

 .توازن البدائل األربعة من حيث الطول ودرجة التعقيد 

 .محتوى البنود االختبارية تراعي الدقة العلمية اللغوية 

 .البنود واضحة ومحددة وخالية من الغموض 

 .مناسبة البند االختباري للمستوى الزمني والعقلي للطالبات 

 حة ومتجانسة مع المقدمة.البدائل واض 

 :وضع تعليمات االختبار .4
قامت الباحثة بوضع تعليمات االختبار التي تهدف إلى شرح  ،بعد تحديد عدد الفقرات وصياغتها

فكرة اإلجابة عن االختبار في أبسط صورة ممكنة، وقد راعت الباحثة عند وضع تعليمات االختبار ما 
 :يلي

 والمدرسة. ،والشعبة ،سماال :وهي ،بيانات خاصة بالطالبة 

 عدد الفقرات وعدد البدائل. :وهي ،تعليمات خاصة بوصف االختبار 

 ووضع البديل الصحيح في المكان المناسب. ،تعليمات خاصة باإلجابة عن جميع األسئلة 

 (.2لالسترشاد به عند تصحيح االختبار ملحق ) ؛إعداد مفتاح ورقة اإلجابة 
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 :الصورة األولية لالختبار .5
حيث اشتمل  ،إعداد اختبار مهارات التفكير البصري في صورته األولية ضوء ما سبق تم   في

خبرة واالختصاص عرضها على مجموعة من المحكمين ذوي ال ( فقرة، وبعد كتابة الفقرات تم  36على )
جراء  (، وتم  1ومعلمي الجغرافيا ملحق ) ومشرفي ،من أساتذة جامعات األخذ بآرائهم ومالحظاتهم وا 

 :التعديالت المناسبة، وأهم النقاط التي تم أخذ آراء المحكمين فيها هي

 .عدد بنود االختبار 

 .مدى تمثيل فقرات االختبار لألهداف المراد قياسها 

 .مدى تغطية فقرات االختبار لمحتوى الوحدة 

 .مدى صحة فقرات االختبار اللغوية والعلمية 

 ر.مدى دقة البدائل لكل فقرة من فقرات االختبا 

 .مدى مناسبة فقرات االختبار لمستوى الطالبات 

 .إمكانية الحذف واإلضافة 

وقد أشار بعض المحكمين إلى وضع العناصر المشتركة في البدائل في مقدمة الفقرة، كما     
؛ لوضوح الصور أشار بعضهم إلى ضرورة طباعة االختبار باأللوانو  ،(13، 9، 1) في الفقرات

لذلك بقيت  ؛أي من المحكمين إلى حذف أو إضافة أي من فقرات االختبار ولكن لم يشر ،ألشكالوا
والوزن  ،تحديد الوزن النسبي لكل مهارة من مهارات التفكير البصري ( فقرة، وتم  12فقرات االختبار)

 .(3: 9وهذا ما يوضحه الجدول ) ،النسبي لكل مهارة  في الوحدة
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 (4-9جدول ) 
 البصري رات التفكيرجدول مواصفات اختبار مها

 توزيع أسئلة االختبار حسب الوزن النسبي لمستويات األهداف

عدد  أرقام فقرات االختبار املهارة
 النسبة املئوية األسئلة

 9.4 3 26-25-20 القراءة البصرية

 22.9 7 20-29-28-27-22-8-7 التمييز البصري

العالقات  إدراك
 المكانية

3-22-22-28-29 0 20.6 

 22.0 4 32-22-24-23 المعلومات تفسير

 22.9 7 35-27-24-25-0-4-2 تحليل المعلومات

 28.7 6 32-26-22-9-6-2 استنتاج المعنى

%255 32 32 المجموع  
 

  :تجريب االختبار  .6
( 31) بعد إعادة االختبار بصورته األولية طبقت الباحثة االختبار على عينة استطالعية قوامها 

اختيارهن من خارج عينة الدراسة من مدرسة  حيث تم   ،صف الحادي عشرطالبة من طالبات ال
 :وقد أجريت التجربة االستطالعية لالختبار بهدف (شعبان عبد القادر الريس الثانوية للبنات)

 التأكد من الصدق الداخلي لالختبار وثباته.  .3
 األساسية. تحديد الزمن الذي تستغرقه إجابة االختبار عند تطبيقه على عينه البحث  .2
 تحليل فقرات االختبار إليجاد معامل الصعوبة والتمييز.  .1

 :حساب زمن االختبار .7
حساب زمن تأدية الطالبات لالختبار عن طريق المتوسط الحسابي لزمن تقديم طالبات  تم  

ا إليه مضاف   ،حساب زمن أول خمس طالبات َأَجبن عن االختبار التجربة االستطالعية، حيث تم  
فكانت المدة الزمنية التي استغرقتها  ،ا على عددهنمس طالبات أجبن عنه مقسوم  زمن آخر خ

 ،( دقيقة31) الطالبات تساوي
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 :وذلك بتطبيق المعادلة اآلتية

 

 زمن إجابة االختبار =
 

 :تصحيح أسئلة االختبار .8
 رجةد حددت حيث ،فقراته على االستطالعية العينة طالبات إجابة بعد االختبار تصحيح تم  
 ( درجة.32-5) بين محصورة الطالبة عليها حصلت التي الدرجة تكون وبذلك ،فقرة لكل واحدة
 : االختبار نتائج تحليل .9

 على (سطح األرض وعوامل تشكيله) وحدة اختبار التفكير البصري تطبيق بعد الباحثة قامت
 التعرف بهدف وذلك ؛الختبارا أسئلة على الطالبات إجابات نتائج بتحليل العينة االستطالعية، طالبات

 : إلى

  .االختبار فقرات من فقرة لكل التمييز معامل -
 .االختبار فقرات من فقرة لكل الصعوبة معامل -

 : المحكمين صدق .11
 عن االختبار صدق من بالتحقق الباحثة وقامت، لقياسه وضع ما االختبار يقيس أن هو   

 وطرق المناهج في المتخصصين جامعيينال واألساتذة، الخبراء من مجموعة على عرضه طريق
 ومالحظاتهم آرائهم بإبداء قاموا حيث(، 2) ملحق الجغرافيا ومعلمي مشرفي من ومجموعة، التدريس
، االختبار أبعاد من ُبعد كل إلى الفقرات انتماء ومدى اللغوية، صياغتها ووضوح فقراته، مناسبة حول
 الفقرات في كما، الفقرة مقدمة في البدائل في شتركةالم العناصر وضع إلى المحكمين بعض أشار وقد
 واألشكال، الصور لوضوح باأللوان؛ االختبار طباعة ضرورة إلى بعضهم وأشار كما( 32، 9، 6)

 فقرات بقيت لذلك االختبار؛ فقرات من أي إضافة أو حذف إلى المحكمين من أي يشر لم ولكن
 .فقرة (32) من مكونة النهائية صورتها في االختبار

 
 :حساب معامالت الصعوبة والتمييز .11

قامت  ،ولكي تحصل الباحثة على معامل صعوبة ومعامل تمييز لكل فقرة من فقرات االختبار  
%( من مجموع الطالبات، وهن الطالبات 27مجموعة ُعليا ضمت ) :بتقسيم الطالبات إلى مجموعتين

%( من مجموعة 27) دنيا ضمت اللواتي حصلن على أعلى الدرجات في االختبار، ومجموعة
( 22كل مجموعة ) الطالبات اللواتي حصلن على أدنى الدرجات في االختبار، وقد بلغ عدد طالبات

 .ةطالب
  

11 

 ( دقيقة 41) =396 = (44+44+45+48+51(+) 31+31+34+35+35)



 004 
 

 :الصعوبة معامل .1

 من سؤال كل عن أجابوا الذين األفراد لعدد المئوية النسبة" : الصعوبة بمعامل يقصد

، 2133 وآخرون، والدنيا )الكيالني العليا ينالمحكيت المجموعتين من إجابة صحيحة االختبار
 :اآلتية بالمعادلة ويحسب (،332

 

 = الصعوبة معامل
 ص((ص(+د(ع

 ن         
 :أن حيث
 صحيحة إجابة العليا المجموعة من الفقرة عن أجابوا الذين عدد = ((ص) ع). 
 ةصحيح إجابة الدنيا المجموعة من الفقرة عن أجابوا الذين عدد = ((ص) د). 
 (والدنيا العليا المجموعتين أفراد عدد) = ن. 

هو حذف الفقرات التي تقل درجة  ،وكان الهدف من حساب درجة الصعوبة لفقرات االختبار  
 .(275: 2558( )أبو دقة ،(0.80أو تزيد عن  (،0.20سهولتها عن )

 وجدت بار،االخت فقرات من فقرة لكل الصعوبة معامل يجادا  و  ،السابقة المعادلة وبتطبيق

 معامل متوسط ( وكان0.75-0.35) بين تتراوح تقريبا   الفقرات لكل الصعوبة أن معامالت الباحثة

 مستوى لتدرج وذلك ؛االختبار فقرات جميع على الباحثة ُتبقي النتائج وبهذه ، (0.52) الصعوبة

 .االختبار صعوبة
 معامل تمييز كل فقرة من فقرات االختبار. .2

 :تيةبحساب معامل تمييز كل فقرة من فقرات االختبار بالمعادلة اآل حيث قامت الباحثة 

 عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة الدنيا -عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة العليا  معامل التمييز  =
 نصف عدد األفراد في المجموعتين

قرات التي يقل معامل حذف الف :عامل التمييز لفقرات االختبار هووكان الهدف من حساب م 
 .(272:2558(؛ ألنها تعتبر ضعيفة )أبو دقة،5.25) تمييزها عن
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 (4-12جدول )

 معامالت الصعوبة والتمييز لكل فقرة من فقرات اختبار مهارات التفكير البصري
 

معامالت  م
 الصعوبة

معامالت 
معامالت  م التمييز

 الصعوبة
معامالت 
معامالت  م التمييز

 الصعوبة
الت معام

 التمييز
1 0.64 0.36 12 0.35 0.45 23 0.41 0.64 

2 0.59 0.45 13 0.59 0.45 24 0.55 0.55 

3 0.35 0.27 14 0.59 0.64 25 0.45 0.36 

4 0.45 0.36 15 0.68 0.64 26 0.59 0.64 

5 0.45 0.45 16 0.64 0.55 27 0.50 0.27 

6 0.50 0.55 17 0.55 0.27 28 0.35 0.27 

7 0.64 0.55 18 0.36 0.55 29 0.75 0.27 

8 0.45 0.55 19 0.59 0.27 30 0.45 0.45 

9 0.50 0.45 20 0.55 0.55 31 0.59 0.45 

10 0.55 0.27 21 0.50 0.45 32 0.45 0.64 

11 0.65 0.45 22 0.50 0.45    

 0.52 متوسط معامل الصعوبة

 0.45 متوسط معامل التمييز 

    
 المعادلةة اسةتخدام بعةد االختبار لفقرات التمييز معامالت أن جميع (3-31يتضح من الجدول )

 معامةل متوسةط بلغ وقد والدنيا، العليا الفئتين إجابات بين ( للتمييز1.13 -1.27) بين تراوحت السابقة

: 2133وآخرون، ( )الكيالني1.21(  من أكثر بلغ إذا معامل التمييز القياس علم ( ويقبل1.35(التمييز
 .االختبار جميع فقرات على الباحثة تبقي ذلك( وب321

 :صدق االختبار
 قامت الباحثة بالتحقق من صدق اختبار مهارات التفكير البصري عن طريق:

  :صدق االتساق الداخلي -أوال
 ،قوة االرتباط بين درجات كل من مستويات األهداف، ودرجة االختبار الكلية " :ويقصد به

من فقرات االختبار بمستوى األهداف الكلي التي تنتمي  وكذلك درجة ارتباط كل فقرة
بتطبيق االختبار  ،وجرى التحقق من صدق االتساق الداخلي لالختبار ،(531: 2133إليه")حسن،

حساب معامل ارتباط  وتم   ،البة من خارج أفراد عينة الدراسة( ط31على عينة استطالعية مكونة من )
  والدرجة الكلية لالختبار.  ،ت االختباربيرسون بين درجات كل فقرة من فقرا
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 :الداخلي االتساق صدق
  :الخطوات اآلتية بإجراء الباحثة قامت الصدق لحساب     

قامت الباحثة  معامل االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية الختبار التفكير البصري: .2
وهي كما  ،ة لالختباربحساب  معامل ارتباط كل فقرة من فقرات االختبار مع الدرجة الكلي

 (.4 -22يوضحها الجدول )

( 4-11 الجدول )  

 الختبار مهارات التفكير البصري الدرجة الكلية عفقرة من فقرات االختبار مكل درجة  معامل ارتباط 
 

 م.
معامل 
 االرتباط

 م.
معامل 
 االرتباط

 م.
معامل 
 االرتباط

1 **0.583 12 **0.506 23 **0.501 

2 **0.485 13 **0.617 24 **0.709 

3 **0.759 14 **0.612 25 **0.930 

4 **0.567 15 **0.603 26 **0.467 

5 **0.641 16 **0.621 27 **0.613 

6 **0.538 17 *0.405 28 **0.451 

7 **0.575 18 *0.427 29 **0.613 

8 *0.441 19 *0.366 30 **0.687 

9 **0.665 20 **0.687 31 **0.733 

10 **0.543 21 *0.401 32 *0.351 

11 **0.521 22 **0.582   

 .1.311( = 1.13( وعند مستوى داللة )12ر الجدولية عند درجة حرية )**
 .1.132( = 1.15( وعند مستوى داللة )12ر الجدولية عند درجة حرية )* 
 

( 1.13) يينعند مستو  يتضح من الجدول أن جميع فقرات االختبار ذات داللة إحصائية 
، مما يطمئن الباحثة إلى التساق الداخلياجيدة من تمتع بدرجة ي ختباروهذا يؤكد أن اال ،(1.15)

 تطبيقه على عينة الدراسة.
لقد قامت  :معامل االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية لمجالها الختبار التفكير البصري .2

 ،الباحثة بحساب معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات االختبار مع الدرجة الكلية لمجالها
 .(4: 22وهي كما يوضحها الجدول )
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 ( 4-12 الجدول )

 لمجالها الكلية الدرجة عفقرة من فقرات اختبار مهارات التفكير البصري  م بين كلارتباط  تمعامال
 

 معامل االرتباط

القراءة  م.
التمييز  م. البصرية

 م. البصري
إدراك 
العالقات 
 المكانية

تفسير  م.
 المعلومات

تحليل  م.
 المعلومات

استنتاج  م.
 المعنى

15 **0.778 7 **0.629 3 **0.649 13 **0.746 1 **0.659 2 **0.639 

20 **0.780 8 **0.542 21 **0.659 14 **0.696 4 **0.639 6 **0.447 

26 **0.550 12 **0.617 22 **0.549 12 **0.608 5 **0.749 9 **0.800 

 

 

17 **0.484 28 **0.661 32 **0.633 10 **0.616 11 **0.689 

 18 **0.542 29 **0.708  
 

24 **0.716 16 **0.696 

 19 **0.503    27 **0.534 31 **0.815 

  25 **0.835     30 **0.781   

 .1.311( = 1.13( وعند مستوى داللة )12ر الجدولية عند درجة حرية )**
 .1.132( = 1.15( وعند مستوى داللة )12ر الجدولية عند درجة حرية )*

اط ا داال  ( أن معظم الفقرات مرتبطة مع الدرجة الكلية لمجالها ارتب4-22) يتضح من الجدول
ذا يدل على أن االختبار يمتاز باالتساق الداخلي وه ،(5.50( و)5.52داللة )إحصائيا عند مستويين 

 (.4: 22وهي كما يوضحها الجدول ) ،لمجالها

 :Test Reliabilit حساب ثبات االختبار
قامت الباحثة بتطبيق االختبار على عينة  هبعد إعداد ،التأكد بطريقتين لثبات االختبار لقد تم         

 ،من خارج عينة الدراسة رنواخت عشر، الصف الحاديطالبة من طالبات  (45) استطالعية قوامها
 وللتأكد من ثبات االختبار قامت الباحثة بحساب اآلتي :

 طريقة التجزئة النصفية: .1

عينة  على تجريبه بعد ،االختبار ثبات لحساب النصفية التجزئة طريقة الباحثة استخدمت     
 قامت حيث ،الحادي عشرالصف  طالبات طالبة من) 45 (عددها بلغ الدراسة مجتمع من استطالعية

وأسئلة إدراك  ،التمييز البصري وأسئلة ،أسئلة القراءة البصرية :أبعاد إلى االختبار فقرات الباحثة بتجزئة
 بحساب قامت ثم وأسئلة االستنتاج، ،وأسئلة تحليل المعلومات ،وأسئلة تفسير المعلومات ،العالقات

 "براون سبيرمان" بمعادلة االرتباط معامل بتصحيح قامت ثم ،لسابقةا األبعاد بين بيرسون معامل ارتباط
  لألبعاد الفردية.   "جتمان"لألبعاد الزوجية و
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 .(263 -262: 2550)ملحم،   ر    2معامل الثبات =    

 +ر2                     
 معامل الثبات الختبار التفكير البصري (4-13جدول )

 

 ن البعد

معامل 
 االرتباط
قبل 
 التعديل

معامل 
االرتباط 
بعد 
 التعديل

 0.564 0.563 3* القراءة البصرية

 0.730 0.727 7* التمييز البصري

 0.678 0.671 5* إدراك العالقات المكانية
 0.569 0.397 4 تفسير المعلومات
 0.744 0.715 7* تحليل المعلومات
 0.786 0.647 6 استنتاج المعنى
 0.889 0.801 32 المجموع

 *تم استخدام معامل جتمان؛ ألن النصفين غير متساويين.

تعديل  ثم جرى ،(0.801يساوي )( أن معامل االرتباط قبل التعديل 4-23) ويتضح من الجدول
 هذا يدل على(، و 0.889)معامل االرتباط بعد التعديل فكان  ،"/ براونسبيرمان"معادلة الطول باستخدام 

 ،إلى صحة النتيجة التي يتم الحصول عليها الباحثة ُتطْمئن ،من الثباتالية عأن االختبار يتمتع بدرجة 
 سة.وتظهر صالحية االختبار واستخدامه في الدرا

 :Richardson and Kuder  22 نريتشارد سو -كودرطريقة   .2
، ختباروذلك إليجاد معامل ثبات اال ؛من طرق حساب الثبات ثانيةطريقة  ةالباحث تاستخدم
، طبقا  للمعادلة ختبار ككللال للدرجة الكلية 21"كودر ريتشارد سون"على قيمة معامل  تحيث حصل

 .(537: 2133)حسن،التالية 

 

 22ر =    
 

 معامل ثبات االختبار أو المقياس = 22ر. 
 .ن= عدد مفردات أداة القياس 
 تباين أداة القياس.ك2 ع = 
 2مج ع 

 . فردات أداة القياس= مجموع تباينات مف
  

 ن

 1- ن

  ف 2عمج  -  ك2 ع

   ك2 ع
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 عليها كاآلتي: حصلت التي النتائج الباحثة رتبت دوق
21 نو سكودر ريتشارد  ف 6مج ع ك 6ع ن  

36 47.435 4.875 0.926 

وهي قيمة عالية  ،(5.926( قيمته )25) "كودر ريتشارد سون"على قيمة معامل  تحصلف
دق وثبات اختبار لك تأكدت الباحثة من صوبذتطمئن الباحثة إلى تطبيق االختبار على عينة الدراسة، 

 (.2انظر ملحق ) .( فقرة12)صبح االختبار في صورته النهائية مكونا ، وأالتفكير البصري
 :ضبط المتغيرات قبل بدء التجريب

 ،انطالقا  من الحرص على سالمة النتائج، وتجنبا  آلثار العوامل الدخيلة التي يتوجب ضبطها
طريقة  ةالباحث ن تلة لالستعمال والتعميم، تَبللوصول إلى نتائج صالحة قاب ؛من آثارها والحد

، ويعتمد على تكافؤ وتطابق المجموعتين من التجربةن التجريبية والضابطة باختبارين قبل يالمجموعت
، ومقارنة المتوسطات الحسابية في بعض العشوائي ألفراد العينة الختيارخالل االعتماد على ا
 :المتغيرات اآلتية بضبط ةثالباح تلذا قام ،المتغيرات أو العوامل

 
 التحصيل في مبحث العلوم االجتماعية للصف العاشر:   .1

 

 (4-14جدول )
بين المجموعتين التجريبية والضابطة في متغير  الفروقات عن للكشف )ت(  اختبار استخدام نتائج

 التحصيل في العلوم االجتماعية قبل تطبيق االستراتيجية المقترحة

 وسطالمت العدد المجموعة
االنحراف 
 المعياري

 (ت)قيمة 
قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 0.464 20.714 160.026 38 تجريبية
 

0.644 
 

غير دالة 
 19.288 157.895 38 ضابطة إحصائيا  

  2.11( = 1.15( وعند مستوى داللة )73الجدولية عند درجة حرية ) (ت)قيمة. 
  2.11( = 1.13مستوى داللة ) ( وعند73الجدولية عند درجة حرية ) (ت)قيمة. 

أن المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة التجريبية يساوي  :(4-15يتضح من الجدول )
وكانت  ،(157.895والمتوسط الحسابي في التطبيق للعينة الضابطة الذي يساوي ) ،(160.026)

وهذا  ،(5.50) وهي غير دالة إحصائيا  عند مستوى داللة ،(5.464) المحسوبة تساوي (ت)قيمة 
ات الطالبات ( في متوسطي درج5.50) يعني أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا  عند مستوى

وهذا يعني أن  ،والضابطة قبل بدء التجربةتماعية للمجموعتين التجريبية جللتحصيل في مادة اال
  المجموعتين متكافئتين في تحصيل العلوم االجتماعية.
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 التحصيل في التحصيل العام:   .2

 

 (4-15جدول )
بين المجموعتين التجريبية والضابطة في متغير  الفروقات عن للكشف اختبار)ت( استخدام نتائج

 التحصيل العام قبل تطبيق االستراتيجية المقترحة
 

 المتوسط العدد المجموعة
االنحراف 
 المعياري

 (ت)قيمة 
قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 0.120- 119.786 887.526 38 تجريبية 
 

0.905 
 

غير دالة 
 97.623 890.526 38 ضابطة  إحصائيا  

  2.55( = 5.50( وعند مستوى داللة )74الجدولية عند درجة حرية )( ت)قيمة. 
  2.66( = 5.52( وعند مستوى داللة )74الجدولية عند درجة حرية ) (ت)قيمة. 

ة التجريبية يساوي أن المتوسط الحسابي في التطبيق للعين :(4-16يتضح من الجدول ) 
وكانت  ،(890.526والمتوسط الحسابي في التطبيق للعينة الضابطة الذي يساوي ) ،(887.526)

وهذا  ،(5.50وهي غير دالة إحصائيا  عند مستوى داللة ) ،(0.120-المحسوبة تساوي ) (ت) قيمة
طالبات ( في متوسطي درجات ال5.50) يعني أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا  عند مستوى

للتحصيل العام للمجموعتين التجريبية والضابطة قبل بدء التجربة، وهذا يعني أن المجموعتين 
 متكافئتين في التحصيل العام.
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 التحصيل العام في اختبار المفاهيم الجغرافية المعد للدراسة:   .3

 

 (4-16جدول )
 مجموعتينال درجات متوسط بين الفروقات عن )ت( للكشف اختبار استخدام نتائج

 القبلي للمفاهيم الجغرافية. االختبار في والتجريبية الضابطة

 المتوسط العدد المجموعة األبعاد 
االنحراف 
 المعياري

 قيمة "ت"
قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 0.058 2.058 6.079 38 تجريبية قبلي تذكرال
 

0.954 
 

غير دالة 
 1.859 6.053 38 ضابطة قبلي إحصائيا  

 0.130 1.600 4.079 38 تجريبية قبلي همفال
 

0.897 
 

غير دالة 
 1.910 4.026 38 ضابطة قبلي إحصائيا  

 تطبيقال
 

 1.330 1.424 2.158 38 تجريبية قبلي
 

0.188 
 

غير دالة 
 1.149 1.763 38 ضابطة قبلي إحصائيا  

 التحليل
 0.178 1.363 2.921 38 تجريبية قبلي

 
0.859 

 

غير دالة 
 1.212 2.868 38 ضابطة قبلي حصائيا  إ

 التقويم
 1.230- 1.053 1.158 38 تجريبية قبلي

 
0.222 

 

دالة غير 
 0.793 1.421 38 ضابطة قبلي إحصائيا  

الدرجة 
 الكلية

 4.221 16.395 38 تجريبية قبلي
0.284 

 
0.777 

 

غير دالة 
 3.843 16.132 38 ضابطة قبلي إحصائيا  

  2.11( = 1.15( وعند مستوى داللة )73الجدولية عند درجة حرية ) (ت)قيمة. 
  2.11( = 1.13( وعند مستوى داللة )73الجدولية عند درجة حرية ) (ت)قيمة. 

أن المتوسط الحسابي في التطبيق القبلي  للعينة التجريبية في  (:4-17يتضح من الجدول ) 
المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة الضابطة ، و (26.390اختبار المفاهيم الجغرافية يساوي )

وهي غير دالة إحصائيا  عند  ،(5.284) المحسوبة تساوي (ت)وكانت قيمة  ،(26.232يساوي )
( في 5.50) وهذا يعني أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا  عند مستوى ،(5.50مستوى داللة )

موعتين التجريبية والضابطة قبل بدء متوسطي درجات الطالبات اختبار المفاهيم الجغرافية للمج
 وهذا يعني أن المجموعتين متكافئتين في اختبار المفاهيم الجغرافية. ،التجربة
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 التحصيل العام في اختبار التفكير البصري المعد للدراسة:    .4

 (4-17جدول )  
في  اختبار  بين المجموعتين التجريبية والضابطة الفروقات عن اختبار )ت( للكشف استخدام نتائج

 مهارات التفكير البصري قبل تطبيق االستراتيجية المقترحة

 المتوسط العدد المجموعة األبعاد 
االنحراف 
 المعياري

 )ت(قيمة 
قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

القراءة 
 البصرية

 0.649 0.895 38 تجريبية قبلي
1.141 

 
0.258 

 

غير دالة 
 0.554 0.737 38 ضابطة قبلي إحصائيا  

التمييز 
 البصري

 1.592- 1.155 2.447 38 تجريبية قبلي
 

0.116 
 

غير دالة 
 1.001 2.842 38 ضابطة قبلي إحصائيا  

دراك إ
العالقات 
 المكانية

 0.896 1.816 38 تجريبية قبلي
0.696 

 
0.488 

 

غير دالة 
 1.072 1.658 38 ضابطة قبلي إحصائيا  

تفسير 
 المعلومات

 1.218 0.942 1.368 38 يتجريبية قبل
 

0.227 
 

غير دالة 
 0.741 1.132 38 ضابطة قبلي إحصائيا  

تحليل 
 المعلومات

 1.189 3.132 38 تجريبية قبلي
-0.563 

 
0.575 

 

غير دالة 
 1.629 3.316 38 ضابطة قبلي إحصائيا  

استنتاج 
 المعنى

 1.018 2.789 38 تجريبية قبلي
-0.707 

 
0.482 

 

 غير دالة
 0.928 2.947 38 ضابطة قبلي إحصائيا  

 الدرجة الكلية
 0.315- 2.512 12.447 38 تجريبية قبلي

 
0.754 

 

غير دالة 
 2.593 12.632 38 ضابطة قبلي إحصائيا  

  2.55( = 5.50( وعند مستوى داللة )74الجدولية عند درجة حرية ) (ت)قيمة. 
  2.66( = 5.52وعند مستوى داللة ) (74الجدولية عند درجة حرية ) (ت)قيمة. 

أن المتوسط الحسابي في التطبيق القبلي للعينة التجريبية  في  :(4-18يتضح من الجدول ) 
القبلي للعينة والمتوسط الحسابي في التطبيق  ،(22.447اختبار مهارات التفكير البصري يساوي )

المحسوبة  (ت)وكانت قيمة  ،(22.632مهارات التفكير البصري يساوي ) الضابطة في اختبار
وهذا يعني أنه ال توجد  ،(5.50( وهي غير دالة إحصائيا  عند مستوى داللة )-5.320) تساوي

مهارات التفكير  اختبارفي ( في متوسطي درجات الطالبات 5.50) فروق دالة إحصائيا  عند مستوى
ني أن المجموعتين متكافئتين ، وهذا يعالبصري للمجموعتين التجريبية والضابطة قبل بدء التجربة

 في اختبار مهارات التفكير البصري القبلي.
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 إعداد دليل المعلم: 
 ما، وتستهدف وحدة تدريس في به ويسترشد المعلم إليه يرجع كتيب: بأنه المعلم دليل يعّرف

لتفكير البصري معرفة فاعلية استراتيجية البيت الدائري في تنمية المفاهيم ومهارات ا ىالحالية إل الدراسة
 بالجغرافيا لدى طالبات الصف الحادي عشر.

باستخدام  جغرافيةوالمفاهيم ال ،البصريبحيث ينمي مهارات التفكير  ،كيفية إعداد دليل المعلم 
 .(عوامل تشكيله)سطح األرض و لموضوع  البيت الدائرياستراتيجية 

 ،خصص مناهج وطرق تدريسإعداد الدليل وعرضه على عدد من أساتذة الجامعات ت ثم تم    
حوله وحول إمكانية تعديله، ثم قامت الباحثة  آرائهمبداء إل ؛الجغرافياومعلمي  مشرفيوعلى عدد من 

حيث تضمن الدليل  تعديل بعض األهداف السلوكية، :مثل ،المحكمين آراءبتعديل الدليل بناء على 
والوسائل  ،األنشطة المتضمنةو ي للحصة، التوزيع الزمنو الخبرات السابقة، و األهداف المراد تعلمها، 

واألسئلة التابعة  األشكال الدائرية،و خطوات التنفيذ، و واألدوات المستخدمة في تنفيذ الدروس،  ،التعليمية
 إلى أن خرج الدليل بصورته النهائية كما هو موضح في ملحق ،وأسئلة التقويم بأنواعه المختلفةلها، 

(25 .) 

 خطوات الدراسة -7
 لتحقيق أهداف الدراسة: تيةعت الباحثة الخطوات اآللقد اتب

 البيت استراتيجية  :والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة ،االطالع على األدب التربوي
 .البصريومهارات التفكير  ،الجغرافيةوتنمية المفاهيم  ،الدائري

  الجغرافيا للصف الحادي من كتاب  (سطح األرض وعوامل تشكيله) الثالثة لوحدةاتحليل محتوى
 .البصريومهارات التفكير  جغرافيةلتحديد المفاهيم العشر؛ 

 لجغرافيةإعداد قائمة المفاهيم ا. 

  وتحديد صدقه وثباته. ،الجغرافيةإعداد اختبار المفاهيم 

 وتحديد صدقه وثباته. ،بصريإعداد اختبار مهارات التفكير ال 

 على  بصريومهارات التفكير ال ،جغرافيةالمفاهيم الواختباري  جغرافيةعرض قائمة المفاهيم ال
 ،من أساتذة جامعات الجتماعياتمجموعة من المحكمين والخبراء في مجال طرق تدريس ا

 إلجراء التعديالت الالزمة. ؛الجغرافياومعلمي  شرفيوم

  من خالل عرضه على مجموعة ،وتحكيمه البيت الدائريإعداد دليل المعلم في ضوء استراتيجية 
 والمعلمين. ،نمشرفيلاو  ،والخبراء ،من المتخصصين
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 بعرضه على مجموعة المتخصصين من  ،إعداد دليل الطالب على شكل أوراق عمل وتحكيمه
 والمعلمين. شرفينالم

 على العينة االستطالعية من نفس  ،بصريومهارات التفكير ال ،جغرافيةتطبيق اختباري المفاهيم ال
 .دراسةمجتمع ال

 كاختبار قبلي على مجموعتي  ،بصريومهارات التفكير ال ،جغرافيةري المفاهيم التطبيق اختبا
 .9/22/2522ذلك يوم األربعاء الموافق وتم   ،اموذلك للتأكد من تكافؤه ؛الدراسة

 حيث قامت الباحثة بتدريس  ،م22/22/2522السبت الموافق  بدأت الباحثة بتطبيق الدراسة يوم
 وتدريس المجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية. ،البيت الدائرييجية المجموعة التجريبية باسترات

 بعد تنفيذ التجربة كاختبار بعدي على  بصريومهارات التفكير ال جغرافيةتطبيق اختباري المفاهيم ال
 .م27/22/2522الثالثاء الموافق  وذلك يوم ،مجموعتي الدراسة

 تحليل واستخراج النتائج بواسطة برنامجSPSS) ). 

  وتفسيرها في ضوء فروض الدراسة ،هاومناقشت ،عرض النتائج. 

  النتائج. عنهوضع التوصيات والمقترحات المناسبة في ضوء ما أسفرت 

 المعالجات اإلحصائية  -8
والمعروفة  (،SPSS)استخدمت الباحثة في هذه الدراسة الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

 في إجراء التحليالت اإلحصائية التي تم   Statical Package For Social Scienceباسم 
 :والمتمثلة في األساليب اإلحصائية اآلتية ،استخدامها في هذه الدراسة

 الحسابية واالنحرافات المعيارية المتوسطات. 

  )اختبار )تT- test independent sampleالختبار الفروق بين أداء المجموعتين  ؛
 الضابطة والتجريبية.

 البيت الدائريللكشف عن فعالية التدريس باستراتيجية  إيتا ربعم (d ؛) إليجاد حجم التأثير للمتغير
 المستقل على المتغير التابع.

 .معامل الكسب لبالك للكشف عن فاعلية استراتيجية البيت الدائري على متغيرات الدراسة 



 

 
 الفصل اخلامس

 نتائج الدراسة وتفسريها
 

  اوتفسيره ل مناقشتهااألوالسؤال ب النتائج المتعلقة. 

 ا.النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني مناقشتها وتفسيره 

 بالسؤال الثالث مناقشتها وتفسيرها النتائج المتعلقة. 

 وتفسيرها. مناقشتهابالسؤال الرابع  النتائج المتعلقة 

 وتفسيرها. مناقشتهابالسؤال الخامس  النتائج المتعلقة 

 وتفسيرها. مناقشتها سادسبالسؤال ال النتائج المتعلقة 

 وتفسيرها. مناقشتهابالسؤال السابع  النتائج المتعلقة 

 وتفسيرها مناقشتهابالسؤال الثامن  النتائج المتعلقة. 

 .توصيات الدراسة 

 .مقترحات الدراسة 
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 الفصل الخامس
 نتائج الدراسة وتفسيرها

 
 على إليها توصلت التي التجريبية ةالدراس لنتائج مفصال عرضا   الفصل هذافي  الباحثة  تتناول

فاعلية استراتيجية البيت الدائري في تنمية : في معرفة المتمثل الدراسة بهدف والمتعلقة الدراسة، عينة
 تم   حيث ،دى طالبات الصف الحادي عشر بغزةومهارات التفكير البصري بالجغرافيا ل ،المفاهيم

يأتي  وفيما، وتفسيرها الفرضيات ومناقشة ،الدراسة أسئلة على اإلجابة خالل من تحليلها وتفسيرها
 .وتفسيرها مناقشتها وكذلك إليها التوصل تم التي النتائج عرض

 النتائج: -أوال
 وتفسيرها: مناقشتها بالسؤال األول النتائج المتعلقة 

ما المفاهيم المراد تنميتها لدى طالبات على:  الدراسة أسئلة من األول السؤال وينص
 حادي عشر في الجغرافيا؟الصف ال

سطح األرض )الوحدة الثالثة  محتوى بتحليل الباحثة قامت السؤال هذا عن ولإلجابة
وذلك ؛ الجزء األول للصف الحادي عشر –من كتاب الجغرافيا الطبيعية والبشرية  (وعوامل تشكيله

 من مجموعة على ضهاعر  تم   حيث ،اللفظية وداللتها فيها المتضمنةالستخراج المفاهيم الجغرافية  
 مكونة الجغرافية المفاهيم من بقائمة وحدةال من الباحثة فخرجت ،صحتها من للتأكد المحكمين

عدد مفاهيم الدرس وصل دروس، حيث  ثالثة على موزعة -(2انظر ملحق ) - مفهوما  (  (83من
تدريسها  بحيث تم   ،ا  ( مفهوم29والدرس الرابع ) ،( مفهوما  33والدرس الثالث ) ،( مفهوما  31الثاني )
 .( حصة دراسية24خالل )

ألنها  ؛المفاهيم  الجغرافية في الدرس الثاني والثالث  عدد زيادة في السبب الباحثة وترجع
هي ضرورية البد من امتالكها في البنية العقلية للمتعلم؛ لفهم و  ،الطالبات على جديدة مفاهيم

عليها  رض( للصف الحادي عشر، وكما تبنىألفولوجيا )مظاهر سطح ار أساسيات علم الجيومو 
أما الدرس الرابع فهناك العديد من  ،الدراسة في الصف الثاني عشر، وفي المرحلة الجامعية
 .حيث أن المنهج الفلسطيني حلزوني  ،المفاهيم التي سبق للمتعلم دراستها في مرحلة دراسية سابقة

 إلى بالرجوع ،خراآل والبعض المدرسي ابالكت من للمفاهيم اللفظية الداللة صياغة تم وقد
 لبعض اللفظية الداللة تعديل وتم   ،الباحثة خبرة إلى إضافة ،المجال هذا في المتخصصة الكتب

 .المحكمين آراء على بناء المفاهيم
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 وتفسيرهامناقشتها  الثاني بالسؤال النتائج المتعلقة: 

صري المراد تنميتها لدى طالبات الصف التفكير الب مهارات ما :على وينص السؤال الثاني
 .الجغرافيا؟ الحادي عشر في
 ،السابقة والدراسات التربوي األدب على باالطالع الباحثة قامت السؤال هذا عن ولإلجابة

ودراسة مشتهى  ،(2131جبر )، ودراسة (2131) ودراسة الشوبكي ،(2131مثل دراسة عبد الموال )
 ملحق في كما مهارات ست واستخلصت ،(2111راسة مهدي )د ،(2133دراسة طافش )و  ،(2131)

لمعرفة آرائهم  ؛واالختصاص ذوي الخبرة من المحكمين من مجموعة على عرضها تم   ، حيث (1)
ومن ثم تم تعديل في صياغة مفهوم بعض المهارات مثل: )مهارة إدراك العالقات  ،حول القائمة

ن لم يشر أي من المحكمين إلى حذف أي مهارة من ، ولكنية وتفسير المعلومات على الشكل(المكا
 صدقها ظاهريا. من التأكد (، وبذلك تم5-3المهارات الستة كما في جدول )

 (5-1جدول )
 مهارات التفكير البصري

 التعريف المهارة الرقم

 القدرة على تحديد أبعاد وطبيعة الشكل أو الصورة المعروضة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          القراءة البصرية                                                                        .2

تعني القدرة في التعرف على الشكل أو الصورة، وتمييزهما عن األشكال أو الصور  التمييز البصري .2
 األخرى.

قع الظاهرات المتمثلة في الشكل أو القدرة على رؤية عالقة التأثير والتأثر بين موا إدراك العالقات المكانية  .3
 الصورة المعروضة. 

القدرة على إيضاح مدلوالت الكلمات، والرموز، واإلشارات، واألشكال، وتقريب  تفسير المعلومات  .4
 العالقات بينهما.

والجزئية  يعني قدرة الفرد في التركيز على التفاصيل الدقيقة، واالهتمام بالبيانات الكلية تحليل المعلومات  .0
 على الشكل أو الصورة.

القدرة على استخالص معاني جديدة، والتوصل إلى مفاهيم ومبادئ علمية من خالل:  استنتاج المعنى  .6
الخريطة المعروضة، مع مراعاة تضمن هذه الخطوة للخطوات  الشكل، أو الصورة، أو

 السابقة،  إذ أنها محصلة للخطوات الخمسة السابقة.

 ،الستة المهارات تلك لتوظيف خصبا   مجاال   وفرت ح للباحثة أن الوحدة المستهدفة  قدويتض      
لك وذ ،لتمثل الظواهر الطبيعية ؛أن الطالبة تقوم بنفسها برسم الخرائط واألشكال والصور خصوصا  

 بها ما تستطيع عند عرضها األشكال الدائرية أن تميز أنها ، حيثعند إعدادها لألشكال الدائرية

ثم تتوصل إلى استنتاجات ، وتحللها، ثم تفسرها، وتربطها بالمفاهيم ،وأيقونات ،وصور ،رموز :من
 محددة.
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 وتفسيرها:مناقشتها بالسؤال الثالث  النتائج المتعلقة 
 عند مستوى إحصائيا   دالة فروق توجد هل ينص السؤال الثالث من أسئلة الدراسة على:

(α≤500.) ومتوسط درجات  المجموعة التجريبية، درجات طالبات توسطم بين البعدي االختبار في
 البيت الدائري؟ الستراتيجيةالمفاهيم تعزى  المجموعة الضابطة في اختبار طالبات

 : اآلتية البديلة صياغة تمّ  السؤال هذا عن ولإلجابة
المجموعة  درجات طالبات  متوسط بين (.α≤500) مستوى إحصائية عند ذات داللة فروق توجد

تعزى الستراتيجية  المجموعة الضابطة في اختبار المفاهيم طالبات درجات التجريبية، ومتوسط
 للكشف ؛مستقلتين لعينتين )ت( اختبار استخدام تم الفرضية هذه صحة من وللتحقق، البيت الدائري

 عةالمجمو  من لكل البعدي الجغرافية  المفاهيم اختبار في األداء متوسطي بين الفروق عن داللة
 ( يوضح ذلك.0-2والجدول ) التجريبية، الضابطة والمجموعة

 (5-2جدول )
 المجموعتين درجات متوسط بين الفروقات عن للكشف اختبار)ت(  استخدام نتائج

 البعدي للمفاهيم الجغرافية. االختبار في والتجريبية الضابطة
 

 المتوسط العدد المجموعة البعد
االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 "ت"

 قيمة
 الداللة

 مستوى الداللة

 تذكرال
 2.667 13.605 38 تجريبية بعدي

 0.01دالة إحصائيا  عند  0.000 7.645
 2.429 9.132 38 ضابطة بعدي

 فهمال
 2.675 11.632 38 تجريبية بعدي

 0.01دالة إحصائيا  عند  0.000 7.280
 2.554 7.263 38 ضابطة بعدي

 تطبيقال
 

 1.229 4.947 38 تجريبية بعدي
 0.01دالة إحصائيا  عند  0.000 3.963

 1.143 3.868 38 ضابطة بعدي

 التحليل
 2.089 7.447 38 تجريبية بعدي

 0.01دالة إحصائيا  عند  0.000 8.482
 1.853 3.605 38 ضابطة بعدي

 التقويم
 1.085 2.895 38 تجريبية بعدي

 0.01دالة إحصائيا  عند  0.000 6.547
 0.942 1.368 38 طة بعديضاب

الدرجة 
 الكلية

 8.275 40.526 38 تجريبية بعدي
 0.01دالة إحصائيا  عند  0.000 8.938

 6.537 25.237 38 ضابطة بعدي

  (ت)قيمة ( 5.50( وعند مستوى داللة ) 74الجدولية عند درجة حرية α ≤ = )2.98. 
  ( وعند مس74الجدولية عند درجة حرية ) (ت)قيمة( 5.52توى داللة α  ≤ = )2.62.  
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 :يتضح من الجدول السابق أن

 بالنسبة للتذكر كأحد أبعاد االختبار: -أوال  
للعينة الضابطة يساوي  البعدي المتوسط الحسابي في التطبيقمن الجدول أن  يتضح     

يساوي للعينة التجريبية الذي  البعدي وهو أقل من المتوسط الحسابي في التطبيق ،(9.132)
مستوى      وهي دالة إحصائيا عند ،(7.645المحسوبة تساوي ) (ت)وكانت قيمة  ،(13.605)
بين  ( ≤ 0.05)، وهذا يعني أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (5.52)

متوسطات درجات طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في بعد التذكر الختبار 
 .لصالح المجموعة التجريبية البعدي جغرافيةالالمفاهيم 

 كأحد أبعاد االختبار:فهم بالنسبة لل -ثانيا  
أقل  وهو ،(7.263للعينة الضابطة يساوي ) البعدي كان المتوسط الحسابي في التطبيق 

 وكانت قيمة، (11.632للعينة التجريبية الذي يساوي ) البعدي من المتوسط الحسابي في التطبيق
، وهذا يعني أنه توجد (5.52) مستوى وهي دالة إحصائيا عند ،(7.280حسوبة تساوي )الم (ت)

بين متوسطات درجات طالبات  ( ≤ 0.05)فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
لصالح  البعدي جغرافيةالختبار المفاهيم الالفهم  المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في بعد

  .يةالمجموعة التجريب

 كأحد أبعاد االختبار:للتطبيق بالنسبة  -ثالثا  
وهو أقل  ،(3.868للعينة الضابطة يساوي ) البعدي كان المتوسط الحسابي في التطبيق 

 وكانت قيمة ،(4.947للعينة التجريبية الذي يساوي ) البعدي من المتوسط الحسابي في التطبيق
، وهذا يعني أنه توجد (5.52مستوى ) عند وهي دالة إحصائيا ،(3.963المحسوبة تساوي ) (ت)

بين متوسطات درجات طالبات  ( ≤ 0.05)فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
 البعدي جغرافيةالختبار المفاهيم الالتطبيق  المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في بعد

 .لصالح المجموعة التجريبية

 عاد االختبار:كأحد أبللتحليل بالنسبة  -رابعا  
وهو أقل  ،(3.605للعينة الضابطة يساوي ) البعدي كان المتوسط الحسابي في التطبيق 

 وكانت قيمة ،(7.447للعينة التجريبية الذي يساوي ) البعدي من المتوسط الحسابي في التطبيق
د ، وهذا يعني أنه توج(5.52مستوى ) وهي دالة إحصائيا عند ،(8.482المحسوبة تساوي ) (ت)

درجات طالبات  يبين متوسط ( ≤ 0.05)فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
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لصالح  البعدي جغرافيةالختبار المفاهيم الالتحليل  المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في بعد
 .المجموعة التجريبية

 كأحد أبعاد االختبار:للتقويم بالنسبة  -خامسا  
وهو أقل  ،(1.368للعينة الضابطة يساوي ) البعدي التطبيق كان المتوسط الحسابي في 

 (ت)وكانت قيمة  ،(2.895من المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة التجريبية الذي يساوي )
، وهذا يعني أنه توجد فروق (5.52) مستوى وهي دالة إحصائيا عند ،(6.547المحسوبة تساوي )

بين متوسطات درجات طالبات المجموعة  ( ≤ 0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
لصالح المجموعة  البعدي جغرافيةالختبار المفاهيم الالتقويم  التجريبية والمجموعة الضابطة في بعد

 .التجريبية

  :للدرجة الكلية لالختباربالنسبة  -سادسا  
 للعينة يالبعد في التطبيق الحسابي المتوسط كان :لالختبار الكلية للدرجة وبالنسبة 

 التجريبية للعينة البعدي التطبيق في الحسابي المتوسط من أقل وهو،  (25.237)الضابطة يساوي
( ت) قيمة من أكبر وهي،  (8.938)تساوي المحسوبة )ت( قيمة وكانت،  (40.526)الذي يساوي

 الفرضية لنقب وبالتالي(، (0.01 عند إحصائيا دالة أنها يعني وهذا(، 2.98 (تساوي التي الجدولية
 درجات متوسطي بين (≤ 0.05) مستوى داللة عند إحصائية داللة ذات فروق توجد :أي ة،البديل

 لصالح الجغرافية البعدي المفاهيم اختبار في والمجموعة الضابطة التجريبية المجموعة طالبات
  التجريبية المجموعة

 ما يلي :و تعزو الباحثة ذلك إلى 

 تقديم خالل من المفاهيم بين العالقة استبصار للمتعلم وتتيح نى،مع ذات التعلم عملية تجعل .2
 .للمفاهيم المدعمة الحسية المدركات

 وتعديل بنائه المفاهيمي, وتكوين بنفسه، معرفته بناء على المتعلم، وقدرته إيجابية على تؤكد .2

 .الخاطئة تصوراته
الجغرافية التي تفسر الظواهر والمبادئ  إلى المفاهيم للوصول وفضوله المتعلم تثير دافعية  .3

 .الطبيعية
 .أثناء بنائه للبيت الدائري فورية راجعة بتغذية المتعلم  تزود  .4
 البيت شكل ضبط نموذج استخدام خالل من وذلك الذاتي، التقييم على المتعلم تساعد .0

 ومراقبة وتحكم وعي هناك يكون وبالتالي، المفهوم أو الموضوع عن ملخص وتقديم الدائري،
 .التعلم لعملية اتيةذ
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تسهم في ربط المعرفة الجديدة للمتعلم بالمعرفة السابقة في البنية المعرفية، وتساعد المتعلم   .6
 .على تنظيم أفكاره وتسلسلها وتصنيفها مع إيضاحها بالصور والرسومات

تعمل على تنمية جانبي الدماغ، فالجانب األيمن من الدماغ تنميه؛ ألنها تتعامل مع الصور  .7
والتلوين وتكوين الصور الذهنية  للمفاهيم  )الجانب الفني(، أما الجانب األيسر، فذلك لكونها 
تتناول المفاهيم والمعلومات بشكل متسلسل ومتتابع، إضافة إلى تناولها التعبير الشفوي 
اللفظي بعد رسم المتعلم للبيت الدائري، كل هذا يسهم بدوره في تنمية المفاهيم الجغرافية 

 .ولة استرجاعهاوسه

دراسة وارد وبالنظر إلى الدراسات السابقة نجد أن الدراسة الحالية قد اتفقت في نتائجها مع      
  Ward & Wanderseeوارد و وندرسي ، و Ward & Wandersee  (2002a)ووندرسي 

(2002b)، وهاكني و واردHackney Ward  (2552)، وارد Ward  (2999)  في فعالية
 راتيجية البيت الدائري في تنمية المفاهيم.توظيف است

 بالسؤال الرابع مناقشتها وتفسيرها: النتائج المتعلقة 
 الجغرافيا على ما أثر استراتيجية البيت الدائري في من أسئلة الدراسة على: الرابعينص السؤال 

 المفاهيم لدى طالبات الصف الحادي عشر؟ تنمية 

 : اآلتية الفرضية ةصياغ تمّ  السؤال هذا عن ولإلجابة
مفاهيم الجغرافية بقيمة تنمية الاختبار  في كبير تأثير حجم الدائري البيت استراتيجية تحقق

   تأثير حجم بحساب الباحثة قامت الفرضية هذه صحة من وللتحقق، إيتا بمربع مقاس ا( 5.24≥)
(η

 ،)محمد وعبد العظيم اآلتية ةالمعادل باستخدام المفاهيم تنمية الستراتيجية البيت الدائري على (2
2522 ،435). 

 

η )) حيث
 يرجع أن يمكن الذي التابع المتغير في الكلي التباين نسبة عن يعبر الذي يتاإ مربع 2

 الحرية درجات df) = (ت(             (قيم مربع (t2) = ل            المستق المتغير إلى

   

  

t2 
= 

η 
2 t2 + df 
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، 2522،اآلتية )حسن المعادلة باستخدام التأثير درجة عن للكشف (d) قيمة بحساب أيضا وقامت
272:) 

    

 d= 

 

  :هو اآلتي كما إيتا ومعامل التأثير حجم لقيم المرجعي ( الجدول283، 2522وقد حدد )حسن،
 (5-3جدول )

 حجم التأثير  من مقاييس الجدول المرجعي المقترح لتحديد مستويات حجم التأثير بالنسبة لكل مقياس

األداة 
 المستخدمة

 حجم التأثير

 كبير جد ا كبير متوسط صغير

d 0.2 5.0 5.8 2.25 

η 2 5.52 5.56 5.24 5.25 

 

 وهي كاآلتي الباحثة عليها حصلت التي ( النتائج5-4يوضح الجدول )

 (5-4الجدول )

 (المفاهيم الجغرافيةالتابع )البيت الدائري(على المتغير استراتيجية  حجم تأثير المتغير المستقل )
 

نوع  البعد
 التطبيق

 المتوسط العدد
االنحراف 
 المعياري

قيمة  قيمة )ت(
η 2 

قيمة 
d 

حجم 
 التأثير

 تذكرال
 2.058 6.079 38 قبلي

 اكبيرجد   4.53 0.84 13.78
 2.667 13.605 38 بعدي

 فهمال
 1.600 4.079 38 قبلي

 اكبيرجد   4.72 0.85 14.35
 2.675 11.632 38 بعدي

 تطبيقال
 

 1.424 2.158 38 قبلي

 اكبيرجد   3.04 0.70 9.25
 1.229 4.947 38 بعدي

2     η 2            

 1 −   η 2           
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نوع  البعد
 التطبيق

 المتوسط العدد
االنحراف 
 المعياري

قيمة  قيمة )ت(
η 2 

قيمة 
d 

حجم 
 التأثير

 التحليل
 1.363 2.921 38 قبلي

11.253 0.77 3.70 
 اكبيرجد  

 2.089 7.447 38 بعدي 

 التقويم
 1.053 1.158 38 قبلي

6.53 0.54 2.14 
 اكبيرجد  

 1.085 2.895 38 بعدي 

الدرجة 
 الكلية

 4.221 16.395 38 قبلي

16.29 0.88 5.36 
 اكبيرجد  

 8.275 40.526 38 بعدي 

( 5-3وبالرجوع إلى الجدول المرجعي ) (5-4) الجدول للباحثة من خالل استقراء  يتضح  
 ر بالنسبة لمستوى:يأن حجم التأث نجد

 :قيمة بلغت التذكر  η
 التأثير حجم أن يعني (، وهذا4.53) d(، وبلغت قيمة 0.84)2

 على تأثير )استراتيجية البيت الدائري( لها المستقل المتغير أن على يدل كبير جدا ، مما
 المجموعة على الفعالية من كبيرة بدرجة في بعد التذكر المفاهيم( التابع )تنمية المتغير
 .التجريبية

 قيمة بلغت :الفهم  η2(14.35 وبلغت قيمة ،)d (4.72 و ،)التأثير حجم أن يعني هذا 
 على تأثير )استراتيجية البيت الدائري( لها المستقل المتغير أن على يدل ، مماجد ا كبير

 المجموعة على الفعالية من كبيرة بدرجة المفاهيم( في بعد الفهم  )تنمية التابع المتغير
  .التجريبية

 قيمة بلغت :التطبيق  η2(0.70 وبلغت قيمة ،)d (3.04وهذ ،)التأثير حجم أن يعني ا 
 على تأثير )استراتيجية البيت الدائري( لها المستقل المتغير أن على يدل ، مماجد ا كبير

 المجموعة على الفعالية من كبيرة في بعد التطبيق بدرجة  المفاهيم( )تنمية التابع المتغير
 التجريبية.

 قيمة بلغت :التحليل η2 (0.77 وبلغت قيمة ،)d (3.70وهذا ،) التأثير حجم أن يعني 
 على تأثير )استراتيجية البيت الدائري( لها المستقل المتغير أن على يدل ، مماجد ا كبير

 المجموعةعلى  الفعالية من كبيرة بدرجة بعد التحليل  المفاهيم( في التابع )تنمية المتغير
  التجريبية.

 قيمة بلغت: التقويم η2 (5.04 وبلغت قيمة ،)d (2.24 وهذ ،)التأثير حجم أن يعني ا 
 على تأثير لها )استراتيجية البيت الدائري( المستقل المتغير أن على يدل ، مماجد ا كبير

 . التجريبية المجموعة على من كبيرة بدرجة  المفاهيم( في بعد التقويم )تنمية التابع المتغير
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 قيمة بلغت :لدرجة الكليةا   η2(5.88  وبلغت قيمة ،)d (0.36 وهذ ،)حجم أن يعني ا 
 تأثير )استراتيجية البيت الدائري( لها المستقل المتغير على أن يدل مما جدا   كبير التأثير
 التجريبية. المجموعة على الفعالية من كبيرة بدرجة المفاهيم( التابع )تنمية المتغير على

 
 وتعزو الباحثة ذلك إلى أن استراتيجية البيت الدائري:

فالمتعلم يفكك المفاهيم الصعبة  ،بنفسه معرفته بناء على وقدرته، لمتعلما إيجابية على تؤكد  
 ,بنائه المفاهيمي تكوينتسهم في ثم يسترجعها من المعرفة السابقة، ويضيف لها معلومات جديدة 

 إلى المفاهيم للوصول وفضوله المتعلم ، من جانب آخر فهي تثير دافعيةالخاطئة تصوراته وتعديل
 فورية راجعة بتغذية المتعلم  تزويدافية التي تفسر الظواهر الطبيعية، كما وتسهم في والمبادئ الجغر 

أثناء بنائه للبيت الدائري، وأضف إلى ذلك أنها تسهم في ربط المعرفة الجديدة للمتعلم بالمعرفة 
ها السابقة في البنية المعرفية، وتساعد المتعلم على تنظيم أفكاره وتسلسلها وتصنيفها مع إيضاح

استبصار  للمتعلم معنى، وتتيح ذات التعلم عملية بالصور والرسومات، ليس هذا فحسب بل تجعل
 .للمفاهيم المدعمة الحسية المدركات تقديم خالل من المفاهيم بين العالقة

البيت  وذلك من خالل استخدام نموذج ضبط شكل ،وكذلك تساعد المتعلم على التقييم الذاتي 
حكم ومراقبة ذاتية وبالتالي يكون هناك وعي وت ،خص عن الموضوع أو المفهوموتقديم مل ،الدائري

حيث تعمل على  ،ناه بل تتعدى لما هو أكثر من ذلكهي بذلك ال تتميز بما ذكر لعملية التعلم، 
والتلوين وتكوين ؛ ألنها تتعامل مع الصور تنمية جانبي الدماغ، فالجانب األيمن من الدماغ تنميه

ة  للمفاهيم )الجانب الفني(، أما الجانب األيسر، فذلك لكونها تتناول المفاهيم الصور الذهني
والمعلومات بشكل متسلسل ومتتابع، إضافة إلى تناولها التعبير الشفوي اللفظي بعد رسم المتعلم 

 .ة استرجاعهاللبيت الدائري، كل هذا يسهم بدوره في تنمية المفاهيم الجغرافية وسهول

دراسة وارد لى الدراسات السابقة نجد أن الدراسة الحالية قد اتفقت في نتائجها مع وبالنظر إ     
  Ward & Wanderseeوارد و وندرسي ، و Ward & Wandersee  (2002a)ووندرسي 

(2002b)، وهاكني و واردHackney Ward  (2552)، وارد Ward  (2999)  في فعالية
 ة المفاهيم.توظيف استراتيجية البيت الدائري في تنمي

 :اوتفسيره الخامس مناقشتهاالسؤال النتائج المتعلقة ب
عند مستوى  إحصائيا   دالة فروق توجد هل من أسئلة الدراسة على: لخامسينص السؤال ا

(α≤500.) المجموعة التجريبية، ومتوسط درجات  درجات طالبات متوسط بين البعدي االختبار في
 البيت الدائري؟ الستراتيجيةر التفكير البصري تعزى طالبات المجموعة الضابطة في اختبا
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 : اآلتية البديلة الفرضية صياغة تم السؤال هذا عن ولإلجابة

 درجات طالبات متوسطات بين (.α≤500)مستوى  إحصائية عند ذات داللة فروق توجد 
بصري درجات طالبات المجموعة الضابطة في اختبار التفكير ال المجموعة التجريبية، ومتوسط

 .البيت الدائري الستراتيجيةتعزى 

عن  للكشف ؛مستقلتين لعينتين (ت)اختبار استخدام تم الفرضية هذه صحة من وللتحقق 
 المجموعة من لكل مهارات التفكير البصري البعدي اختبار في األداء متوسطي بين الفروق داللة

 .( يوضح ذلك0-0والجدول ) التجريبية، الضابطة والمجموعة
 (5-5ول )الجد

 المجموعتين درجات متوسط بين الفروقات عن اختبار)ت( للكشف استخدام نتائج
 التفكير البصري لمهارات البعدي االختبار في والتجريبية الضابطة

 المتوسط العدد المجموعة البعد
االنحراف 
 المعياري

 قيمة "ت"
قيمة 
 الداللة

 مستوى الداللة

 القراءة البصرية
تجريبية 
 بعدي

38 2.632 0.633 
6.721 

 
0.000 

 
دالة إحصائيا  عند 

ضابطة  0.01
 بعدي

38 1.553 0.760 

 التمييز البصري
تجريبية 
 بعدي

38 6.211 1.069 
6.777 

 
0.000 

 
دالة إحصائيا  عند 

ضابطة  0.01
 بعدي

38 4.079 1.617 

دراك العالقات إ
 المكانية

تجريبية 
 بعدي

38 4.342 0.815 
8.749 

 
0.000 

 
دالة إحصائيا  عند 

ضابطة  0.01
 بعدي

38 2.447 1.058 

 تفسير المعلومات
تجريبية 
 بعدي

38 3.789 0.474 
9.559 

 
0.000 

 
دالة إحصائيا  عند 

ضابطة  0.01
 بعدي

38 1.947 1.089 

 تحليل المعلومات
تجريبية 
 بعدي

38 5.947 0.985 
6.782 

 
0.000 

 
دالة إحصائيا  عند 

طة ضاب 0.01
 بعدي

38 4.211 1.234 

 استنتاج المعنى
تجريبية 
 بعدي

38 5.342 0.781 
5.318 

 
0.000 

 
دالة إحصائيا  عند 

ضابطة  0.01
 بعدي

38 4.079 1.239 

 الدرجة الكلية

تجريبية 
 بعدي

38 28.263 3.414 
10.028 

 
0.000 

 
دالة إحصائيا  عند 

ضابطة  0.01
 بعدي

38 18.316 5.073 

 (ت)ة قيم ( 5.50( وعند مستوى داللة ) 74الجدولية عند درجة حرية α ≤ = )2.98. 
  (ت)قيمة ( 5.52( وعند مستوى داللة )74الجدولية عند درجة حرية α  ≤ = )2.62.  

  



 036 
 

 يتضح من الجدول السابق أن:
 كأحد أبعاد االختبار: للقراءة البصرية بالنسبة -أوال  

(، وهو أقل 1.553ق البعدي للعينة الضابطة يساوي )كان المتوسط الحسابي في التطبي 
 (ت)(، وكانت قيمة 2.632من المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة التجريبية الذي يساوي )

(، وهذا يعني أنه توجد فروق 5.52) (، وهي دالة إحصائي ا عند مستوى6.722المحسوبة تساوي )
، بين متوسطات درجات طالبات المجموعة ( ≤ 0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

 التجريبية والمجموعة الضابطة في بعد القراءة البصرية الختبار مهارات التفكير البصري البعدي
 .لصالح المجموعة التجريبية

 كأحد أبعاد االختبار:للتمييز البصري  بالنسبة -ثانيا
(، وهو أقل 4.079يساوي )كان المتوسط الحسابي في التطبيق البعدي للعينة الضابطة  

 وكانت قيمة ،(6.211من المتوسط الحسابي في التطبيق البعدي للعينة التجريبية الذي يساوي )
(، وهذا يعني أنه توجد 5.52) وهي دالة إحصائيا عند مستوى ،(6.777) المحسوبة تساوي (ت)

ت طالبات بين متوسطات درجا ( ≤ 0.05)فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في بعد التمييز البصري الختبار مهارات التفكير البصري 

  .لصالح المجموعة التجريبية البعدي

 كأحد أبعاد االختبار:إلدراك العالقات المكانية بالنسبة  -ثالثا
وهو أقل  ،(2.447كان المتوسط الحسابي في التطبيق البعدي للعينة الضابطة يساوي ) 

 وكانت قيمة ،(4.342من المتوسط الحسابي في التطبيق البعدي للعينة التجريبية الذي يساوي )
(، وهذا يعني أنه توجد 5.52) وهي دالة إحصائيا عند مستوى ،(8.749المحسوبة تساوي ) (ت)

بين متوسطات درجات طالبات  ( ≤ 0.05) داللة إحصائية عند مستوى داللة فروق ذات
الختبار مهارات التفكير عالقات المكانية المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في بعد إدراك ال

 .لصالح المجموعة التجريبية البصري البعدي

 كأحد أبعاد االختبار:لتفسير المعلومات على الشكل  بالنسبة  -رابعا  
وهو أقل  ،(1.947)كان المتوسط الحسابي في التطبيق البعدي للعينة الضابطة يساوي  

 وكانت قيمة ،(3.789الحسابي في التطبيق البعدي للعينة التجريبية الذي يساوي ) من المتوسط
(، وهذا يعني أنه توجد 5.52) وهي دالة إحصائيا عند مستوى ،(9.559المحسوبة تساوي ) (ت)

المجموعة  بين متوسط درجات طالبات ( ≤ 0.05)فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 



 037 
 

التجريبية والمجموعة الضابطة في بعد تفسير المعلومات على الشكل الختبار مهارات التفكير 
 .لصالح المجموعة التجريبية البصري البعدي

 كأحد أبعاد االختبار:لتحليل  المعلومات على الشكل بالنسبة  -خامسا  
وهو أقل ، (4.211ساوي )كان المتوسط الحسابي في التطبيق البعدي للعينة الضابطة ي   

 وكانت قيمة ،(5.947من المتوسط الحسابي في التطبيق البعدي للعينة التجريبية الذي يساوي )
(، وهذا يعني أنه توجد 5.52) عند مستوى وهي دالة إحصائيا   ،(6.782المحسوبة تساوي )( ت)

طالبات المجموعة بين متوسط درجات  ( ≤ 0.05)فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
التجريبية والمجموعة الضابطة في بعد تحليل المعلومات على الشكل الختبار مهارات التفكير 

 .لصالح المجموعة التجريبية البصري البعدي

 كأحد أبعاد االختبار:الستنتاج المعنى  بالنسبة -سادسا  
وهو أقل  ،(4.079كان المتوسط الحسابي في التطبيق البعدي للعينة الضابطة يساوي ) 

 وكانت قيمة ،(5.342من المتوسط الحسابي في التطبيق البعدي للعينة التجريبية الذي يساوي )
(، وهذا يعني أنه توجد 5.52) وهي دالة إحصائيا عند مستوى، (0.328المحسوبة تساوي ) (ت)

مجموعة بين متوسط درجات طالبات ال ( ≤ 0.05)فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
 التجريبية والمجموعة الضابطة في بعد استنتاج المعنى الختبار مهارات التفكير البصري البعدي

 .لصالح المجموعة التجريبية

  :للدرجة الكلية لالختباربالنسبة  -سابعا  
 أقل وهو، (18.316) الضابطة يساوي للعينة البعدي التطبيق في الحسابي المتوسط كان 

 قيمة وكانت، (28.263) الذي يساوي ،التجريبية للعينة البعدي التطبيق في يالحساب المتوسط من
 وهذا(، 2.98 (تساوي التي الجدولية( ت) قيمة من أكبر وهي ،(10.028) تساوي المحسوبة( ت)

 داللة ذات فروق توجد :أية، البديل يةالفرض نقبل وبالتالي ، (0.01)عند إحصائيا دالة أنها يعني
 التجريبية المجموعة طالبات درجات متوسطي بين (≤ 0.05) ستوى داللةم عند إحصائية

 .التجريبية المجموعة لصالح اختبار مهارات  التفكير البصري البعدي في والمجموعة الضابطة

 وتعزو الباحثة ذلك إلى أن استراتيجية البيت الدائري:
ن وتلصق )الصور، تساعد الطالبة على ممارستها لألنشطة البصرية، فهي ترسم وتلو  .2

 واأليقونات، والرموز( لتمثيل الظاهرات والمفاهيم المجردة.
معالجة ذهنية لألشكال والصور واأليقونات وتحللها وتدركها، وهذا بدوره ينمي الطالبة  تكو ن  .2

 .التفكير البصري
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ن تعزز نظام عين العقل الذي يسهم في استرجاع المعلومات من الذاكرة بعيدة المدى، حيث أ  .3
 .الطالبة تربط المفهوم بالصورة مما يعزز سرعة استجابتها للتعلم

على التخيل، التشجيع للتفكير البصري، وذلك من خالل بيئة صفية محفزة  تسهم في إيجاد .4
تحقيق  مما يؤدي إلى ،وتنوع أساليب التقويم المختلفة ،والتغذية الراجعة ،والتعزيزوالتنافس، 

 .األهداف المرجوة
، من جهة لمادة العلمية مع إيضاحها بالصورل هاوتسلسل اتنظيم أفكاره البة علىتساعد الط .0

أخرى تزيد من ثقة الطالبة بنفسها ومشاركتها في الحصة بفاعلية، بحيث يصبح التعليم عملية 
 .تفاعلية بين الطالب والمعلم

هذا يتضح و  ،جمع بين الجانب النظري والجانب المهاريتعمل على تشجيع الطالبات على ال  .6
ل، وكذلك رسم األيقونات داخل الشكو بتحديد عناصر شكل البيت الدائري ها من خالل قيام

من تحويل الفكرة الرئيسة إلى عدة الطالبات  تمكنت فمن خاللها ،التفكير مهاراتتنمية  على 
 ،الكلكما وتكون النتيجة النهائية للمخطط تنظيم عالقة الكل باألجزاء واألجزاء ب ،جزئية أفكار

 الكلية للمفهوم.بحيث توضح وتيسر المفاهيم حتى يصل المتعلم إلى فهم الصورة 
تعزر لدى الطالبة الطالقة والمرونة واألصالة البصرية، وذلك عند تصميمها أليقونات وصور  .7

غير متوفرة في المنهاج المدرسي، فقد الحظت الباحثة أن الطالبات يبدعن في تصميمهن 
داخل الشكل الدائري، وفي ذات السياق نشير إلى أن هذه االستراتيجية تزيد  لأليقونات والرموز

من ثقة الطالبة بنفسها، وهذا يتضح من خالل مساعدتها في التعبير عن أفكارها، واختيارها 
بداعها  .للقصاصة الفنية المناسبة، واستكشافها لنقاط القوة لديها وا 

يجاد التفسيرات المناسبة توظف الطالبة المحتوى الدراسي، وذلك من خ .8 الل تحليل النصوص، وا 
إضفاء جو من المرح لها من خالل الرسم، ونختم بالقول أن  تصميم البيت الدائري يسهم  في 

 نعلى اختالف مستوياته طالباتلمشاركة جميع ال، ويتيح  فرصا  والمتعة أثناء عملية التعلم
 .المعرفية

عمليات في مما يسهل فكار والمفاهيم بطريقة بصرية، يسهم رسم البيت الدائري إلى عرض األ  .9
ها أثناء إعدادها للشكل في ذهن ةالطالب هاالتخزين واالستدعاء، فالصور الذهنية التي رسمت

 ساعدت عملية استدعائها من الذاكرة  وقت االختبار بها.

، (2525موال )بالنظر إلى الدراسات السابقة نجد أن الدراسة الحالية تتفق مع دراسة عبد الو 
ودراسة طافش  ،(2525ودراسة مشتهى ) ،(2525ودراسة الشوبكي ) ،(2525)ودراسة جبر

 على التفكير مهارات تنمية في تسهم حديثة تعلم استراتيجيات استخدام على تؤكد والتي ،(2522)
 .البصري التفكير مهارات فيها بما أنواعها اختالف
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 ناقشتها وتفسيرها:م السادسبالسؤال  النتائج المتعلقة 
 ما أثر استراتيجية البيت الدائري في اختبار من أسئلة الدراسة على: سادسينص السؤال ال

 لدى طالبات الصف الحادي عشر؟  مهارات التفكير البصري

 : اآلتية البديلة صياغة الفرضية تمّ  السؤال هذا عن ولإلجابة
بقيمة مهارات التفكير البصري اختبار  في كبير تأثير حجم الدائري البيت استراتيجية تحقق

تأثير    حجم بحساب الباحثة قامت الفرضية هذه صحة من وللتحقق، إيتا بمربع مقاس ا( 5.24≥)
(η

)محمد  اآلتيةمهارات التفكير البصري باستخدام المعادلة  ( الستراتيجية البيت الدائري على2
 .(435، 2522 ،وعبد العظيم

 

 يرجع أن يمكن الذي التابع المتغير في الكلي التباين نسبة عن يعبر الذي يتاإ مربع η 2 )) حيث
 الحرية درجات df) = (ت(             (قيم مربع (t2) = ل            المستق المتغير إلى

اآلتية  المعادلة باستخدام التأثير درجة عن للكشف (d) قيمة بحساب أيضا وقامت  
 (:272، 2522،)حسن

 

    

 d= 

 
 

  

t2 
= 

η 
2 t2 + df 

2     η 2            

 1 −   η 2           
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η( يوضح حجم التأثير بواسطة كل )5-6والجدول )
 (d( و ) 2
 (5-6الجدول )

 (مهارات التفكير البصريحجم تأثير المتغير المستقل )البيت الدائري(على المتغير التابع )

 المتوسط العدد نوع التطبيق البعد
االنحراف 
 المعياري

قيمة  قيمة )ت(
η 2 

قيمة 
d 

حجم 
 أثيرالت

القراءة 
 البصرية

 0.649 0.895 38 قبلي

 اجد   كبير 3.50 0.75 10.65
 0.633 2.632 38 بعدي

التمييز 
 البصري

 1.155 2.447 38 قبلي

 اجد   كبير 4.78 0.85 14.55
 1.069 6.211 38 بعدي

دراك إ
العالقات 
 المكانية

 0.896 1.816 38 قبلي

 اجد   كبير 3.97 0.80 12.00
 0.815 4.342 38 عديب

تفسير 
 المعلومات

 0.942 1.368 38 قبلي

13.21 0.83 4.34 
 اجد   كبير
 0.474 3.789 38 بعدي 

تحليل 
 المعلومات

 1.189 3.132 38 قبلي

11.09 0.77 3.65 
 اجد   كبير
 0.985 5.947 38 بعدي 

استنتاج 
 المعنى

 1.018 2.789 38 قبلي

12.10 0.80 3.98 
 اجد   بيرك

 0.781 5.342 38 بعدي 

الدرجة 
 الكلية

 2.512 12.447 38 قبلي
22.97 0.93 2.00 

 اجد   كبير
 3.414 28.263 38 بعدي 

 

( 5-3بالرجوع إلى الجدول المرجعي ) (5-6)الجدولللباحثة من خالل استقراء  يتضح
  :ر بالنسبة لمستوىيأن حجم التأث نجد

 قيمة لغتب :القراءة البصرية (η
 أن يعني وهذا، (3.05) (d)وبلغت قيمة  ،(5.70) (2

 الدائري( لها )استراتيجية البيت المستقل المتغير على أن يدل مما ،اكبير جد   التأثير حجم
 بدرجةفي بعد القراءة البصرية  التابع )تنمية مهارات التفكير البصري( المتغير على تأثير
 .التجريبية المجموعة لصالح الفعالية من جدا    كبيرة
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 قيمة بلغت :التمييز البصري (η
 أن يعني وهذا ،(4.78) (d)وبلغت قيمة  ،(5.80) (2

 )استراتيجية البيت الدائري( المستقل المتغير أن على يدل ا مماكبير جد   التأثير حجم
 يفي بعد التمييز البصر   )تنمية مهارات التفكير البصري( التابع المتغير على تأثير لها

  .التجريبية لصالح المجموعة الفعالية من كبيرة بدرجة
 قيمة بلغت :إدراك العالقات المكانية (η

 وهذا ،(3.97) (d)وبلغت قيمة  ،(5.85) (2
)استراتيجية البيت  المستقل المتغير أن على يدل مما جدا   كبير التأثير حجم أن يعني

في بعد إدراك  رات التفكير البصري()تنمية مها التابع المتغير على تأثير لها الدائري(
 التجريبية. لصالح المجموعة الفعالية ا منجد   كبيرة بدرجة العالقات المكانية 

 قيمة بلغت :تفسير المعلومات على الشكل (η
، (4.34) (d)وبلغت قيمة  ،(5.83) (2

يت )استراتيجية الب المستقل المتغير أن على يدل كبير مما التأثير حجم أن يعني وهذا
في بعد تفسير  مهارات التفكير البصري( التابع )تنمية المتغير على تأثير الدائري( لها
  التجريبية. لصالح المجموعة الفعالية من كبيرة جد ا بدرجةالمعلومات 

 قيمة بلغت :تحليل المعلومات على الشكل (η
 ،(3.65) (d)وبلغت قيمة ، (0.77) (2

)استراتيجية البيت  المستقل المتغير على أن يدل كبير مما التأثير حجم أن يعني وهذا
في بعد تحليل  ()تنمية مهارات التفكير البصري التابع المتغير على تأثير لها الدائري(

 . التجريبية لصالح المجموعة الفعالية من كبيرة بدرجةالمعلومات 
 قيمة بلغت :استنتاج المعلومات على الشكل (η

، 3.98)) (d)وبلغت قيمة  ،(5.85) (2
)استراتيجية البيت  المستقل المتغير أن على يدل كبير مما التأثير حجم أن يعني وهذا

في بعد استنتاج  مهارات التفكير البصري( )تنمية التابع المتغير على تأثير الدائري( لها
 .التجريبية لصالح المجموعة الفعالية من اجد    كبيرة بدرجةالمعلومات 

 قيمة بلغت :للدرجة الكلية التأثير لحجم بالنسبة (η
 (d)وبلغت قيمة  ،(0.93) (2

)استراتيجية  المستقل المتغير أن على يدل كبير مما التأثير حجم أن يعني وهذا ،(7.55)
كبيرة  بدرجة مهارات التفكير البصري( التابع )تنمية المتغير على تأثير البيت الدائري( لها

 . ريبيةالتج لصالح المجموعة الفعالية من جد ا
 التجريبية المجموعة طالبات درجات متوسطي بين فروق وجود النتائج أظهرت وقد 

 لصالح كانت الفروق هذه وأن ،البعدي مهارات التفكير البصري اختبار في الضابطة والمجموعة
 .التجريبية المجموعة
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 وتعزو الباحثة ذلك إلى أن استراتيجية البيت الدائري:
 ،ممارستها لألنشطة البصرية، فهي ترسم وتلون وتلصق )الصور تساعد الطالبة على  

والرموز( لتمثيل الظاهرات والمفاهيم المجردة، وبالتالي تكو ن معالجة ذهنية لألشكال  ،واأليقونات
والصور واأليقونات وتحللها وتدركها، وهذا بدوره ينمي التفكير البصري، وتعزز نظام عين العقل 

المعلومات من الذاكرة بعيدة المدى، حيث أن الطالبة تربط المفهوم  الذي يسهم في استرجاع
للتفكير البصري، بيئة صفية محفزة  بالصورة مما يعزز سرعة استجابتها للتعلم، كما تسهم في إيجاد

وتنوع أساليب التقويم  ،والتغذية الراجعة ،والتعزيز ،والتنافس ،على التخيلالتشجيع وذلك من خالل 
 .تحقيق األهداف المرجوة ما يؤدي إلىم ،المختلفة

، من جهة أخرى لمادة العلمية مع إيضاحها بالصورل هاوتسلسل اتنظيم أفكاره وتساعد الطالبة على 
ية تفاعلية بين تزيد من ثقة الطالبة بنفسها ومشاركتها في الحصة بفاعلية، بحيث يصبح التعليم عمل

جمع بين نها تعمل على تشجيع الطالبات على الإباإلضافة إلى ما ذكرناه فالطالب والمعلم، و 
بتحديد عناصر شكل البيت الدائري ها وهذا يتضح من خالل قيام ،الجانب النظري والجانب المهاري

من الطالبات  تمكنت فمن خاللها ،التفكير مهاراتتنمية  وكذلك على  ،لرسم األيقونات داخل الشكو 
كما وتكون النتيجة النهائية للمخطط تنظيم عالقة الكل  ،ئيةجز  تحويل الفكرة الرئيسة إلى عدة أفكار

الكلية بحيث توضح وتيسر المفاهيم حتى يصل المتعلم إلى فهم الصورة  ،باألجزاء واألجزاء بالكل
 .للمفهوم

لدى الطالبة الطالقة والمرونة واألصالة البصرية، وذلك عند تصميمها أليقونات وصور  زكما تعز  
لمنهاج المدرسي، فقد الحظت الباحثة أن الطالبات يبدعن في تصميمهن غير متوفرة في ا

لأليقونات والرموز داخل الشكل الدائري، وفي ذات السياق نشير إلى أن هذه االستراتيجية تزيد من 
واختيارها للقصاصة  ،ثقة الطالبة بنفسها، وهذا يتضح من خالل مساعدتها في التعبير عن أفكارها

بداعها، كما توظف الطالبة المحتوى الدراسي، وذلك  ،الفنية المناسبة واستكشافها لنقاط القوة لديها وا 
يجاد التفس ،من خالل تحليل النصوص ، ونختم بالقول أن  يرات المناسبة لها من خالل الرسموا 

ويتيح  فرصا   ،إضفاء جو من المرح والمتعة أثناء عملية التعلمتصميم البيت الدائري يسهم  في 
يسهم رسم البيت الدائري إلى عرض ، و المعرفية نعلى اختالف مستوياته طالباتركة جميع اللمشا

عمليات التخزين واالستدعاء، فالصور الذهنية في مما يسهل األفكار والمفاهيم بطريقة بصرية، 
ها أثناء إعدادها للشكل ساعدت عملية استدعائها من الذاكرة  وقت في ذهن ةالطالب هاالتي رسمت

 ختبار بها.اال

، (2525بالنظر إلى الدراسات السابقة نجد أن الدراسة الحالية تتفق مع دراسة عبد الموال )و 
ودراسة طافش  ،(2525ودراسة مشتهى ) ،(2525ودراسة الشوبكي ) ،(2525)ودراسة جبر
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 ىعل التفكير مهارات تنمية في تسهم حديثة تعلم استراتيجيات استخدام على تؤكد والتي ،(2522)
 .البصري التفكير مهارات فيها بما أنواعها اختالف

 
 وتفسيرها:مناقشتها  سابعالبالسؤال  النتائج المتعلقة

استراتيجية البيت الدائري  توظيف فاعلية ما من أسئلة الدراسة على: سابعينص السؤال ال 
 عشر؟ الحادي الصف طالبات لدىي الجغرافيا على تنمية المفاهيم ف

 : اآلتية الفرضية صياغة تم السؤال ذاه عن ولإلجابة
      طالبات الجغرافيا لدى المفاهيم في تنمية في بفاعلية استراتيجية البيت الدائري تتصف 
 فاعلية على وللتعرف(، 3.2≤)لبالك المعدل الكسب نسبة عن تزيد عشر الحادي الصف

 .(297: 2522)حسن، كبالمعامل الكسب  ل معادلة باستخدام ةالباحث االستراتيجية قامت 

 

 

MG= + 

 

 

 = MG  نسبة الكسب المعدل لبالك.  
 M1 متوسط القياس القبلي =.  
 M2 متوسط القياس البعدي =.  
 P)النهاية العظمى للمقياس )االختبار =. 

ذا كانت نسبة الكسب المعدل لبالك أقل من ) تراتيجية غير فعالة وغير فإن االس ،(2وا 
بينما تعتبر  ،ر الواحد الصحيح الحد األدنى المقبول لنسبة الفعاليةيعتبو  ،الفعاليةمقبولة 

 .( يوضح ذلك0-7) والجدول، (2.2 ≤االستراتيجية فعالة إذا وصلت النسبة إلى ) 

  
 

 
  

  M2 -   M1    M2 -   M1    

P- M1 P 
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 ( 5-7الجدول )
 المفاهيم الجغرافية نسبة الكسب المعدل لبالك ألبعاد 

 المتوسط العدد المجموعة البعد
االنحراف 
 المعياري

عامل م
 بالك

 تذكرال
 2.058 6.079 38 تجريبية قبلي

1.23 

 2.667 13.605 38 تجريبية بعدي

 فهمال
 1.600 4.079 38 تجريبية قبلي

1.30 

 2.675 11.632 38 تجريبية بعدي

 تطبيقال
 

 1.424 2.158 38 تجريبية قبلي

1.19 

 1.229 4.947 38 تجريبية بعدي

 التحليل
 1.363 2.921 38 تجريبية قبلي

1.09 

 2.089 7.447 38 تجريبية بعدي

 التقويم
 1.053 1.158 38 تجريبية قبلي

1.05 

 1.085 2.895 38 تجريبية بعدي

الدرجة 
 الكلية

 4.221 16.395 38 تجريبية قبلي

1.20 

 8.275 40.526 38 تجريبية بعدي

 (     3.2( بمعدل )2-3بين )نسبة معدل الكسب لبالك و تتراوح                         
         

 :معامل الكسب لبالك عند يتضح من الجدول السابق أن 

 استراتيجية  المستقل وهذا يعني أن المتغير ،(1.23بالك ) قيمة بلغت :التذكر مستوى(
 كبيرة بدرجةفي بعد التذكر  المفاهيم( )تنمية التابع المتغير لها فاعلية على البيت الدائري(

  .لصالح التطبيق البعدي فعاليةال من
 استراتيجية  المستقل وهذا يعني أن المتغير ،(1.30بالك ) قيمة بلغت: الفهم مستوى(

 كبيرة بدرجةفي بعد الفهم  المفاهيم( التابع )تنمية المتغير لها فاعلية علىالدائري( البيت 
 لصالح التطبيق البعدي. الفعالية من

 استراتيجية  المستقل وهذا يعني أن المتغير ،(1.19ك )بال  قيمة بلغت :مستوى التطبيق(
لصالح في بعد التطبيق  المفاهيم( التابع )تنمية المتغير البيت الدائري( لها فاعلية على

 التطبيق البعدي.
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 استراتيجية  المستقل وهذا يعني أن المتغير ،(1.09بالك ) قيمة بلغت :مستوى التحليل(
لصالح في بعد التحليل  المفاهيم( التابع )تنمية المتغير لىلها فاعلية ع البيت الدائري(
 التطبيق البعدي.

 استراتيجية  المستقل وهذا يعني أن المتغير ،(1.05بالك ) قيمة بلغت :مستوى التقويم(
لصالح في بعد التقويم  المفاهيم( التابع )تنمية المتغير البيت الدائري( لها فاعلية على

 التطبيق البعدي.
 (1.20فقد بلغت ) للدرجة الكلية الختبار المفاهيملنسبة لمعامل الكسب لبالك  أما با، 

( ١وهي ) ،وهي معدل كسب عالي إذا ما قورن بالحد األدنى لنسبة الكسب المعدل لبالك
 مما يعني أن لالستراتيجية  فاعلية في تنمية المفاهيم الجغرافية.

 تنمية في بفاعلية استراتيجية البيت الدائري  تتصف :وبناء  على ذلك نقبل الفرضية القائلة 
 .لبالك المعدل الكسب نسبة عن تزيد عشر الحادي الصف  طالبات الجغرافيا لدى في المفاهيم 

الطالبات  ة التجريبية علىالتطبيق البعدي في المجموعالطالبات في  تفوقتعزو الباحثة    
: سهولة تناول الطالبة للمعلومات، وهي ،واملالمفاهيم إلى عدة عاختبار في التطبيق القبلي  في

فهي تقسم الدرس إلى عدة عناصر بعدما تضع األهداف المراد تحقيقها من خالل بناء الشكل، 
وكما أنها طريقة جذابة في عرض المفاهيم، فهي تستخدم الرموز ترجمة للمفاهيم، مما يسهل 

المتعلم على التصنيف والتلخيص والترتيب، استرجاعها وقت االختبار بها، كما أنها تزيد من قدرة 
مما ، إضافة على أنها تساعد الطالبة على اكتشاف العالقات بين المفاهيم داخل المخطط الدائري

ووفق تنظيم مرن  يتناسب مع  ،الحتياجاتها إدراكها وفهمها، وعرضها وفقا   طالبةيسهل على ال
والسماح  ،في ذهنها بما يتواءم مع أبنيتها المعرفيةخبراتها المعرفية، فيتيسر لها تشكيل المعلومات 

 طالبةوتهيئة بيئة تعليمية مرنة، كما يتطلب من ال ،التعامل مع المخزنات بتتابع مناسب لهابلها 
فساح المجال إلبرا من واالستفادة  ،التعبيرو  ،والتخيل ،ز لقدراتها المختلفة  في الرسماتخاذ القرار وا 

ما يؤدي إلى زيادة التفاعل بين م ي تؤدي إلى جعل االستخدامات ذات معنى،بالطريقة الت ،المحتوى
 .محتوى التعليميالالمتعلم و 

، Ward & Wandersee (2002a)دراسة وارد و وندرسي قد اتفقت هذه النتائج مع ل  
  Hackney، ودراسة هاكني و واردWard & Wandersee (2002b)وارد و وندرسي ودراسة 

Ward  (2552)  وارد، ودراسة Ward (2999)  في فعالية توظيف استراتيجية البيت الدائري
 في تنمية المفاهيم.
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 تفسيرها:بالسؤال الثامن و  النتائج المتعلقة
توظيف استراتيجية البيت  فاعلية ما أسئلة الدراسة على:من  ثامنينص السؤال ال
 عشر؟ الحادي لصفا طالبات البصري لدى التفكير الدائري في الجغرافيا على

 : اآلتية الفرضية صياغة تم السؤال هذا عن ولإلجابة
 طالبات لدى مهارات التفكير البصري  تنمية في بفاعلية استراتيجية البيت الدائري  تتصف

 .(2.2≤) لبالك المعدل الكسب نسبة عن تزيد عشر الحادي الصف
ام معادلة معامل الكسب  وللتعرف على فاعلية االستراتيجية قامت الباحثة باستخد  

 ( 297:  2522لبالك)حسن ،
 

 
MG= + 

 
 

 MG =  نسبة الكسب المعدل لبالك. 
 M1 متوسط القياس القبلي =.  
 M2 متوسط القياس البعدي =.  

 P)النهاية العظمى للمقياس )االختبار =. 

 
ذا كانت نسبة الكسب المعدل لبالك أقل من )و  وغير مقبولة   فإن االستراتيجية غير فعالة ،(2ا 

بينما  تعتبر االستراتيجية   ،الواحد الصحيح الحد األدنى المقبول لنسبة  الفعالية ويعتبر، الفعالية
 ( يوضح ذلك0-8)والجدول، (2.2 ≤فعالة إذا وصلت النسبة إلى ) 

 
 
 
 
 
 
 

  

  M2 -   M1    M2 -   M1    

P- M1 P 
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(5-8جدول )  

 نسبة الكسب المعدل لبالك ألبعاد اختبار مهارات التفكير البصري 

 المتوسط العدد مجموعةال البعد
االنحراف 
 المعياري

معامل 
  بالك

 القراءة البصرية
 1.40 0.649 0.895 38 تجريبية قبلي

 0.633 2.632 38 تجريبية بعدي 

 التمييز البصري
 1.36 1.155 2.447 38 تجريبية قبلي

 1.069 6.211 38 تجريبية بعدي 

دراك العالقات إ
 المكانية

 1.30 0.896 1.816 38 تجريبية قبلي
 0.815 4.342 38 تجريبية بعدي 

 تفسير المعلومات
 1.53 0.942 1.368 38 تجريبية قبلي

 0.474 3.789 38 تجريبية بعدي 

 تحليل المعلومات
 1.13 1.189 3.132 38 تجريبية قبلي

 0.985 5.947 38 تجريبية بعدي 

 استنتاج المعنى
 1.22 1.018 2.789 38 تجريبية قبلي

 0.781 5.342 38 تجريبية بعدي 

 الدرجة الكلية
 2.512 12.447 38 تجريبية قبلي

1.30 
 3.414 28.263 38 تجريبية بعدي

 (3.2( بمعدل )2-3نسبة الكسب المعدل لبالك و تتراوح بين )                   
 

 :معامل الكسب لبالك عنديتضح من الجدول السابق أن 
  المستقل وهذا يعني أن المتغير ،(2.45بالك ) قيمة بلغت :البصريةمستوى القراءة 

في  )مهارات التفكير البصري( التابع المتغير )استراتيجية البيت الدائري( لها فاعلية على
 لصالح التطبيق البعدي.  الفعالية من كبيرة بدرجة بعد القراءة البصرية 

 المستقل وهذا يعني أن المتغير ،(1.36) بالك قيمة بلغت :مستوى التمييز البصري 
في  التابع )مهارات التفكير البصري( المتغير )استراتيجية البيت الدائري( لها فاعلية على

 لصالح التطبيق البعدي. الفعالية من كبيرة بدرجةبعد التمييز البصري 
 :وهذا يعني أن المتغير ،(2.35بالك ) قيمة بلغت مستوى إدراك العالقات المكانية 

التابع )مهارات التفكير  المتغير )استراتيجية البيت الدائري( لها فاعلية على لمستقلا
 لصالح التطبيق البعدي. في بعد إدراك العالقات المكانية  البصري(
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 وهذا يعني أن المتغير ،(2.03بالك ) قيمة بلغت: مستوى تفسير المعلومات على الشكل 
التابع )مهارات التفكير  المتغير ا فاعلية على)استراتيجية البيت الدائري( له المستقل
 لصالح التطبيق البعدي.في بعد تفسير المعلومات   البصري(

  :وهذا يعني أن المتغير ،(2.23) بالك قيمة بلغتمستوى تحليل المعلومات على الشكل 
التابع )مهارات التفكير  المتغير )استراتيجية البيت الدائري( لها فاعلية على المستقل

 لصالح التطبيق البعدي. في بعد تحليل المعلومات  البصري (
  :وهذا يعني أن المتغير ،(2.22بالك ) قيمة بلغتمستوى استنتاج المعنى من الشكل 

التابع )مهارات التفكير  المتغير )استراتيجية البيت الدائري( لها فاعلية على المستقل
 لبعدي.لصالح التطبيق افي بعد استنتاج المعنى  البصري(

   (1.30فقد بلغت ) للدرجة الكلية الختبار المفاهيمأما بالنسبة لمعامل الكسب لبالك، 
 ،(١وهي معدل كسب عالي إذا ما قورن بالحد األدنى لنسبة الكسب المعدل لبالك وهي )

 مما يعني أن لالستراتيجية  فاعلية في مهارات التفكير البصري.
 بفاعلية استراتيجية البيت الدائري  تتصف: ئلةوبناء  على ذلك نقبل الفرضية  القا

 تزيد عشر الحادي الصف  طالبات الجغرافيا لدى في تنمية مهارات التفكير البصري في
 .لبالك المعدل الكسب نسبة عن

التطبيق البعدي في المجموعة التجريبية على التطبيق  الطالبات في تفوق تعزو الباحثة   
حداثة استراتيجية البيت الدائري،  :منها ،لتفكير البصري إلى عدة عواملالقبلي في اختبار مهارات ا

فهي تجذب انتباه الطالبة وتزيد من دافعيتها، وتثير لديها الحماس والتشوق نحو التعلم، إضافة إلى 
ا مرئي ا يزيد من فهم الطالبة للمفاهيم المجردة، وتنظيم أفكارها في شكل دائري،  أنها توفر نموذج 

م استخراج المعلومات منه بسهولة، كما وتسهم في جعل المفاهيم والمعارف والمعلومات في ومن ث
؛ وذلك عند قيام العقليشكل لفظي ومرئي في آن واحد، أضف إلى ذلك أنها تساعد على التخيل 

سهم الطالبة بعملية الرسم للصور واأليقونات والرموز، أما بالنسبة للتقويم الذاتي فإن االستراتيجية ت
في تنميته لدى الطالبات من خالل إعطاء كل طالبة معايير ضبط الشكل، ومن ثم قيامها بتوجيه 

 نفسها ذاتي ا وتصحيحها لألخطاء. 

تعمل على ترسيخ  :وعند سؤال الباحثة للطالبات عن رأيهن في االستراتيجية أجبن بأنها
 متعة وتسلية في دراسة المنهاج،أن هناك  :المعلومة في الدماغ  من خالل الرسم، وأجابت أخرى

 :وأخرى أجابت بأنها ،ساعدتني في مراجعة األفكار الرئيسة في الدرس :وأبدت الثالثة رأيها فقالت
 (.23وهناك الكثير من اآلراء األخرى، للمزيد انظر ملحق ) ،زادت من اهتمامي في المادة
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 :التوصيات -ثانيا
المفاهيم  تنمية في فاعليتها االستراتيجية أثبتت فقد ،ةالحالي الدراسة نتائج ضوء في  
فإن الباحثة توصي  ،عشر الحادي الصف طالبات لدى في الجغرافيا البصري التفكير مهاراتو 

 :باألمور اآلتية
  وفي جميع  الجغرافيا،كمدخل لتدريس  البيت الدائريضرورة االهتمام باستخدام استراتيجية

 وحتى التعليم الثانوي. األساسية رحلة ا من المبدء   ،المراحل التعليمية
 استراتيجية البيت الدائريلتدريبهم على كيفية توظيف  ؛ضرورة عقد دورات تدريبية للمعلمين 

  .والمفاهيم البصري في تنمية مهارات التفكير ادوره توضيحو  ،وفي كل الموادفي الجغرافيا، 
  طريق ورشات العمل والدورات  عن، للمعلمين البصرياالهتمام بتعليم مهارات التفكير

 وذلك لصقل خبراتهم. ؛التدريبية
 االستراتيجيات تناولت التي والدراسات األبحاث بنتائج الجغرافيا معلمي تبصير ضرورة 

 مفاهيم خاصة ،البديلة التصورات وعالج المفاهيم تنمية في وتوظيفها منها لالستفادة؛ البنائية
 .الثانويةلتين األساسية و حالمر  طلبة لدىالجغرافيا الطبيعية 

 في تقع باعتبارها  ،االهتمام بتنمية المفاهيم من خالل استراتيجيات ومداخل تدريس مختلفة
 المستوى الثاني من هرم البنية المعرفية.

 دراج هذه االستراتيجية في كتاب دليل المعلم للمنهاج بهدف تنويع طرق التدريس.إ 
  تم تنفيذه من أنشطة نفيذ أنشطة وتدريبات بشكل يماثل مافي ت ةالحالي الدراسةاالستفادة من 

 وتدريبات في االستراتيجية.
 المقترحات: -ثالثا

 إجراء قترحتفإنها  ،الباحثة إليها توصلت التي والنتائج الحالية الدراسة أهداف ضوء في  
 :تيةاآل المجاالت في والدراسات البحوث من المزيد
  على تنمية مهارات التفكير المختلفة. لدائريالبيت ادراسة أثر استراتيجية 
  البصريدراسة أثر توظيف مداخل استراتيجيات مختلفة على تنمية مهارات التفكير. 
  الجغرافية. في تعديل التصورات البديلة للمفاهيم  البيت الدائريدراسة أثر توظيف استراتيجية 
 في  البيت الدائريام استراتيجية على استخد ،برنامج مقترح لتدريب المعلمين أثناء الخدمة

 هم.لبتالتدريس وأثره على أدائهم في التدريس وتحصيل ط
  والتفكير ات المتعددة و على تنمية الذكاتوظيف استراتيجية البيت  رأث بعنوان:إجراء دراسة

  .االستداللي
 والتفكير  توظيف استراتيجية البيت الدائري على تنمية جانبي الدماغ رإجراء دراسة بعنوان: أث

 اإلبداعي. 
  إجراء دراسة بعنوان: فاعلية برنامج بالوسائط المتعددة الستراتيجية البيت الدائري على تنمية

 عمليات العلم والتفكير المنظومي.
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 لمراجعاو  المصادر
 

 ة:العربيالمصادر والمراجع  -أوال
 القرآن الكريم.  

 في البصري التفكير اتشبك استخدام فاعلية :(٦٠٠٢) علي اهلل عبد إبراهيم،  .2
 طالب لدى البصري التفكير ومهارات المعرفية جانييه مستويات العلوم لتنمية

 الحاضر تحديات العلمية التربية العاشر، العلمي . المؤتمرالمرحلة المتوسطة
 كلية العلمية، للتربية المصرية الجمعية األول، المجلد المستقبل، ورؤى
 .أغسطس ١ – ليويو  ٣شمس، عين جامعة التربية،

جـراءات لـتعلم ياس والتقويم الصفي المفـاهيم واإلالق :(2558أبو دقة، سةناء )  .2
 .والتوزيع دار أفاق للنشر: ،  غزة2ط .فعال

 .منـــاهج البحـــث فـــي العلـــوم النفســـية والتربويـــة :(2525) أبةةةو عةةةالم، رجةةةاء  .3
 القاهرة: دار النشر للجامعات.

يل العقلي على ض استراتيجيات التخفعالية بع (:2558أبو ناشي، منى )  .4
اكتساب المفاهيم العلمية لدى تلميذات الصف الثاني اإلعدادي القدرة المكانية و 
الجزء  ،العدد الثاني والثالثون ،مجلة كلية التربية .بمنطقة جازان

 .262-227،الثالث
دخل المنظومي في تنمية التحصيل أثر استخدام الم (:2558فطومة ) أحمد،  .0

الذكاء الطبيعي في مادة العلوم لدى يات العلم والذكاء البصري المكاني و وعلم
 ،مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريس. تالميذ الصف األول اإلعدادي

 .273-252،الجزء الثاني ،230العدد 
الرياضي  المنطق أثر(: 2001) محمد سحر الكريم، وعبد حسن نعيمة أحمد،  .6

 القدرة وتنمية والتفكير التعلم أنماط في المكاني البصري بالمدخل والتدريس
 المؤتمر. العلوم مادة في اإلعدادي الثاني الصف تالميذ المكانية وتحصيل

 المصرية الجمعية الثاني، المجلد للمواطنة، العلمية الخامس، التربية العلمي
 أغسطس. 2 – يوليو 29 شمس، عين التربية جامعة كلية العلمية، للتربية

 .التربوي البحث تصميم في مقدمة(: 2553) محمود واألستاذ، إحسان ألغا،ا  .7
 غزة. ،3ط
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الفتح ) وزيادته الصغير الجامع صحيح(: 2988) الدين ناصر محمد ،األلباني  .8
 .اإلسالمي المكتببيروت:  ،2،ج3ط .(الكبير

طرائق تدريس العلوم  :(2559) اهلل والبلوشي، سليمانأمبوسعيدي، عبد  .9
 .والتوزيع للنشر عمان: دار المسيرة وتطبيقات عملية. مفاهيم

وحدة تعليمية مطورة في تنمية مفاهيم التربية فاعلية  :(2556)أسماء  ،األهدل  .25
بعض المفاهيم  وأثرها على تحصيللمواجهة المخاطر الطبيعية  الوقائية

 .دةالجغرافية واالتجاه نحو مادة الجغرافيا لطالبات الصف األول المتوسط بج
 .252-49، 255العدد  ،مجلة رسالة الخليج العربي

المهارات العلمية ألطفال ما تنمية المفاهيم و  :(2113بطرس، حافظ بطرس )  .33
 : دار المسيرة للنشر والتوزيع.عمان ،3طقبل المدرسة. 

 ،عمان:2ط .طرق تدريس المواد االجتماعية :(2557عبدالرحمن ) جامل،  .22
 زيع.المناهج للنشر والتو  دار

 في المعرفية فوق التعلم دورة ستراتيجيةا توظيف أثر: (2525) يحي جبر،  .23
 العاشر الصف طلبة لدى بالعلوم البصري التفكير ومهارات تنمية المفاهيم

 ،اإلسالمية الجامعة التربية، كلية ،منشورة غير رسالة ماجستير األساسي،
 .غزة

دار  :عمان ،0ط .وتطبيقاتتعليم التفكير مفاهيم  :(2522)فتحي  ،جروان  .24
 .الفكر للطباعة والنشر

أثر استراتيجية شكل  البيت  الدائري كمنظم خبرة : (2522أسماء ) ،الجنيح  .20
معرفية في مقرر العلوم على تحصيل طالبات الصف الثاني المتوسط وبقاء 

كلية  ، رسالة ماجستير غير منشورة .أثر التعلم لديهن بمحافظة المجمعة
 .السعودية ،جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمنالتربية، 

حصاء النفسي والتربوي تطبيقات اإل (:2522عزت عبد الحميد ) ،حسن  .26
 دار الفكر العربي. القاهرة: .SPSS 18باستخدام برنامج 

نظم المعلومات  ي(: فاعلية وحدة مقترحة ف2522فاطمة أحمد ) ،الحطاب  .27
تنمية المفاهيم المرتبطة بها ومهارات اتخاذ  يالجغرافية وتطبيقاتها المجتمعية ف

رسالة ماجستير غير  .القرار في الجغرافيا لدى طالب المرحلة الثانوية
/ 8/22تم استرجاعها بتاريخ  .ة، كلية التربية بدمياطجامعة المنصور  ،منشورة
  على الرابط. 2522

                                         

http://main.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/Start.aspx?fn=ApplySearch&Sco
peID= 
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أثر أسلوب العروض العملية في اكتساب بعض  (:2550جمال ) الحطاب،  .28
 .المفاهيم الجغرافية لدى طالب الصف الحادي عشر األدبي بمحافظة غزة 

 غزة. ،جامعة األزهر ،كلية التربية ،رسالة ماجستير غير منشورة
استخدام األلعاب التعليمية بالكمبيوتر لتنمية التحصيل : (2556ايزة )ف حمادة،  .29

المجلة  .ت لدى تالميذ المرحلة االبتدائيةوالتفكير البصري في الرياضيا
 . 272 -223العدد الثاني والعشرون،  ،التربوية

فاعلية شبكات التفكير البصري في تنمية مهارات (: 2009)حمادة، محمد   .25
والقدرة على حل طرح المشكالت اللفظية في الرياضيات  التفكير البصري

الجمعية الوطنية للمناهج وطرق  .واالتجاه نحو حلها لتالميذ الصف الخامس
 .64-20 ،046، العدد التدريس

الكتاب األول  : مناهج البحث العلمي: (2556موفق وآخرون )، الحمداني  .22
 .عربية للدراسات العلياجامعة عمان ال عمان: ،2ط .أساسيات البحث العلمي

تدريس الدراسات االجتماعية في التعليم : (2555حميدة، إمام وآخرون )  .22
 .مكتبة زهرة المعادي :القاهرة ،2ط ،الجزء األول .العام

تدريس الدراسات االجتماعية في التعليم : (2555)حميدة، إمام وآخرون   .23
 عادي.مكتبة زهرة الم :القاهرة ،2الجزء الثاني، ط .العام

إعداد برنامج تعليمي قائم على المفاهيم المكانية وأثره  :(2559خالد، خالد )  .24
في الوعي المكاني لدى طلبة الصف العاشر األساسي في مبحث الجغرافيا في 

الفصل  2559 – 2558تربية لواء البادية الشمالية الغربية للعام الدراسي 
، ، الجزء الثاني33العدد ، جامعة عين شمس، مجلة كلية التربيةاألول، 
229– 200. 

، 2. ططرائق تدريس الدراسات االجتماعية :(2556فخري رشيد ) ،خضر  .20
 دار المسيرة للنشر والتوزيع. :عمان

الدراسات االجتماعية طبيعتها : (2525محمد ) ،ماهر وقطاوي ،الزيادات  .26
 دار الثقافة للنشر والتوزيع. :،عمان2ط .تعلمهاو وطرائق تعليمها 

(: فاعلية استراتيجية التدريس المباشر في الدراسات 2522السيد ) ،سالم  .27
االجتماعية لتنمية مهارات التفكير العليا والقدرة المكانية لدى طالب المرحلة 

 المنصورة، جامعة التربية، كلية ،منشورة غيررسالة دكتوراه  اإلعدادية،
 على الرابط  0/2/2522 تم استرجاعها بتاريخ ،مصر

 

http://main.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/Start.aspx?fn=ApplySearch&Sco
peD=1.. 
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(: تدريس مفاهيم اللغة العربية 2988) جمال ،سعادة، جودت واليوسف  .28
 دار الجيل. بيروت: .والرياضيات والعلوم والتربية االجتماعية

ثلـــــة تـــــدريس مهـــــارات التفكيـــــر مـــــع مئـــــات األم :(2553جةةةةةودت ) سةةةةةعادة،  .29
 .فلسطين رام اهلل، :دار الشروق ،2ط .التطبيقية

 ،2ط .أساليب تدريس الدراسات االجتماعية: (2557محمد أحمد ) ،السكران  .35
 دار الشروق للنشر والتوزيع. :عمان

 .لتفكير أساسياته وأنواعه تعليمه وتنمية مهاراتها: (2522) سليمان، سناء  .32
 .القاهرة: عالم الكتب ،2ط

فاعلية التعلم البنائي في تعديل  :(2553فوزية ) ،هان والدوسريجي ،السيد  .32
التصورات البديلة لبعض المفاهيم الجغرافية وتنمية االتجاه نحو المادة لدى 

مجلة  .توسطة بالمملكة العربية السعوديةتلميذات الصف األول من المرحلة الم
 . 227-89، 92العدد  ،دراسات في المناهج و طرق التدريس

 الرياض: ،2ط .تدريس الدراسات االجتماعية: (2552لسيد، جيهان كمال )ا  .33
 مكتبة الرشد للنشر والتوزيع.

فعالية برنامج مقترح بمساعدة  :(2559)محمد رمضان بكرى  شاويش،   .34
نحوها ه تنمية بعض مفاهيم الدراسات االجتماعية واالتجا في اآلليالحاسب 

 ،كلية التربية ،لة ماجستير غير منشورةرسا .لدى تالميذ المرحلة االبتدائية
 على الرابط 0/2/2522تم استرجاعها بتاريخ    ، مصر.جامعة بنى سويف

 

http://main.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/Start.aspx?fn=ApplySearch&
ScopeID=1. 

معجم المصطلحات التربوية والنفسية : (2553) زينب حسن والنجار، ،شحاته  .30
 الدار المصرية اللبنانية. :القاهرة ،2ط .جليزيان -عربي

 –نمو المفاهيم العلمية لألطفال  :(2555) يسريه ،الشربيني، زكريا وصادق  .36
 دار الفكر العربي. :القاهرة ،2ط .لطفل قبل المدرسة برنامج مقترح

المفاهيم  تنمية في المنظومي المدخل توظيف أثر :(2525فداء ) ،الشوبكي  .37
 رسالة .عشر الحادي الصف طالبات بالفيزياء لدى البصري فكيرالت ومهارات

 .غزة ،الجامعة اإلسالمية ،ماجستير غير منشورة
أثر برنامج مقترح في مهارات التواصل : (2522) إيمان أسعد ،طافش  .38

الرياضي على تنمية التحصيل العلمي ومهارات التفكير البصري في الهندسة 
 ،رسالة ماجستير غير منشورة ،اسي بغزةلدى طالبات الصف الثامن األس
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 غزة. جامعة األزهر،
 عمان: تعليم التفكير مفهومه، أساليبه، مهاراته.: (2554محمود) ،طافش  .39

 التوزيع.و  دار جهينه للنشر
(: أثر رسم الخرائط اآلني في اكتساب طلبة الصف 2550طالب، مصطفى )  .45

، كلية التربية، تير غير منشورةرسالة ماجساألول الثانوي للمفاهيم الجغرافية. 
 جامعة عدن.

. القاهرة: نسانيةتحليل المحتوى في العلوم اإل : (2554رشدي أحمد ) طعيمة،  .42
 الفكر العربي.دار 

 ،تعليمي تصميم نموذج المفاهيم تدريس(: 1993) حمد محمد الطيطي،  .42
 .األردن إربد، والتوزيع، للنشر األمل دار األولى، الطبعة

 المكاني اإلدراك تنمية في البيئية الخبرات تأثير(: 2558اسط، حسين )عبد الب  .43
 التربوية الجمعية مجلة ،22-6 العمرية المرحلة تالميذ لدى الجغرافية للمعالم

 عشر، الخامس العدد شمس، عين جامعة التربية كلية ،االجتماعية للدراسات
32- 82. 

علية برنامج تدريبي قائم على  فا :(2558حسين والقاضي خالةد )، عبد الباسط  .44
دراكية واستخدام الغرائب الجغرافية في خفض مظاهر تنمية المهارات اإل

صعوبات التعلم المرتبطة ببعض المفاهيم ومهارات قراءة الخريطة لدى تالميذ 
الجزء  – 66جامعة المنصورة، العدد  ،مجلة كلية التربيةالمرحلة االبتدائية. 

 .76 – 40 ،الثالث
أثر برنامج مقترح في الثقافة الجغرافية في تنمية  :(2525بد الحليم، ياسر)ع  .40

بالقضايا العالمية المعاصرة  المفاهيم الجغرافية ومهارة فهم الخريطة والوعي
دكتوراه غير  رسالة لدى عينة من طالب شعبة الجغرافيا كلية التربية. 

 جامعة المنيا. ،، كلية التربيةمنشورة
 0/2/2522على الرابط بتاريخ  تم استرجاعها 

http://main.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/Start.aspx?fn=ApplySearch
&ScopeI=1 

ة لتنمية قدرات أثر استخدام الخرائط الذهني :(2558أحمد ) عبد الرحمن،  .46
 التحصيل الدراسي لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي،التصور المكاني و 
 .47-22أكتوبر  -العدد الرابع  ،المجلد الرابع حلون–مجلة كلية التربية 

فاعلية التدريس االلكتروني  :(2525عبد الرحمن، محمد ورضوان، السيد )  .47
في تنمية المفاهيم والمهارات الجغرافية لدى طالب الصف األول الثانوي 
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، 28، مجلد جامعة القاهرة مجلة العلوم التربويةواتجاهاتهم نحو الجغرافيا، 
 .362 –327 ،، الجزء األول24ددالع

استخدام مداخل متعددة في تدريس الدراسات  :(2557) عبد الرحيم، دعاء  .48
االجتماعية لتنمية بعض المفاهيم والميول لدى التالميذ الصم بالصف السادس 

 .267-265، 22العدد، جامعة عين شمس، ،مجلة اإلرشاد النفسياالبتدائي
ماهية المفاهيم وأساليب  :(2522أشواق )إقبال وجاسم ، الصاحب،عبد   .49

 دار الصفاء للنشر والتوزيع. ،عمان:2ط .تصحيح المفاهيم المخطوءة
فعالية استخدام خرائط المفاهيم في تدريس  (:2552رجاء محمد ) عبد العال،  .05

لدى تالميذ الصف الثاني الجغرافيا على اكتساب المفاهيم الطبيعية والسياسية 
 .257-75، عدد أبريل ،لية التربية ببنهامجلة ك .االعدادي

عليم التفكير ومهاراته تدريبات وتطبيقات ت: (2559) سعيد عبد العزيز،  .02
 دار الثقافة للنشر والتوزيع. :، عمان2ط .عملية

فاعلية برنامج قائم علي البنائية االجتماعية  :(2525عبد الموال، أسامة )  .02
االجتماعية على تنمية المفاهيم  راساتباستخدام التعلم الخليط في تدريس الد

الصم بالحلقة  البصري والمهارات الحياتية لدى التالميذ والتفكيرالجغرافية 
 جامعة سوهاج.  ،كلية التربية،رسالة دكتوراه غير منشورة  ،اإلعدادية

 ،2ط .التدريس االستراتيجي للرياضيات الحديثة: (2990عزو) عفانة،  .03
 ة.الجامعة االسالمية، غز 

أثر استعمال فرق التعلم في اكتساب  :(2556عبد الوهاب ) ديله ،العبيدي  .04
المفاهيم الجغرافية واالحتفاظ بها لدى طالبات الصف األول المتوسط في مادة 

تم  بغداد،، كلية التربية، جامعة  غير منشورة . رسالة ماجستيرالجغرافية
 على الرابط 25/8/2522استرجاعها بتاريخ 

http://kenanaonline.com/users/alaamali/posts/269845 
  

فعالية مدخل الخبرة اللغوية في إكساب : (2554)عبد الغني عثمان، عيد   .00
بعض المفاهيم واالتجاه نحو تعلم موضوعات الدراسات االجتماعية لدى 

 العدد مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريس،لة االبتدائية، تالميذ المرح
94 ،272 – 255. 

فاعلية استخدام استراتيجية  دورة التعلم في اكتساب  :(2522العدوان، زيد )  .06
مجلة كلية النجاح  المفاهيم الجغرافية لدى طلبة الصف العاشر في األردن.

-2083، 25العدد  ،العشرونالمجلد الخامس و  ،لألبحاث )العلوم اإلنسانية(

http://kenanaonline.com/users/alaamali/posts/269845
http://kenanaonline.com/users/alaamali/posts/269845
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2658. 
. الطبعة التدريس االستراتيجي للرياضيات الحديثة :(2990عفانة، عزو )  .07

 األولى، غزة: الجامعة اإلسالمية.
استخدام المدخل البصري في تنمية القدرة على  (: أثر2001، عزو )ةعفان  .08

 المؤتمر .حل المسائل واالحتفاظ بها لدى طلبة الصف الثامن األساسي بغزة
 والتكنولوجية المعرفية والثورة التعليم مناهج) عشر، الثالث العلمي

 جامعة التدريس، وطرق للمناهج المصرية الجمعية الثاني، المجلد ،(المعاصرة
  .يوليو 20-24 شمس، عين

التفكير وأنماطه ونظرياته : (2522منتهي ) نادية والصاحب، العفون،  .09
 دار صفاء للنشر والتوزيع. :عمان ، 2ط وأساليب تعليمه وتعلمه.

أثر استخدام كل من المجمعات التعليمية والرزم  (2990محمود علي ) ،يعل  .65
التعليمية في تعلم بعض المفاهيم الجغرافية لدى طالب الصف األول من 

العدد الحادي  ،دراسات في المناهج وطرق التدريس .المرحلة الثانوية
 .47-27، والثالثون

فاعلية برنامج لتوظيف تكنولوجيا التعليم في اكتساب  :(2558ة )مايس علي،  .62
رسالة  المفاهيم الجغرافية وحل المشكالت لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية.

 .جامعة عين شمس ،كلية التربيةدكتوراه غير منشورة، 
 عمان: ،2ط موسوعة المصطلحات التربوية.: (2522محمد السيد ) علي،  .62

 والتوزيع. دار المسيرة للنشر
أثر استخدام الوسائط الفائقة في تدريس  :(2556ر)الجاب حارص عبد، عمار  .63

الجغرافيا على تنمية بعض المفاهيم والتفكير االستداللي لدى طالب الصف 
 جامعة ،بسوهاج التربية كلية رسالة ماجستير غير منشورة، .األول الثانوي

 على الرابط  24/8/2522، تم استرجاعها بتاريخ الوادي جنوب
  http://kenanaonline.com/users/alaamali/topics/77215 

:  ، المنصورة2ط .القاموس المحيط: (2559مجد الدين ) ،الفيروز آبادي  .64
 مكتبة اإليمان.

 تنمية في المعرفة وراء ما اتاستراتيجي توظيف (: أثر6000قشطة، أحمد )  .20

 األساسي الخامس طلبة الصف لدى بالعلوم الحياتية والمهارات المفاهيم العلمية

 .غزة، الجامعة اإلسالمية ،رسالة ماجستير غير منشورة .بغزة
برنامج مقترح في الدراسات االجتماعية  :(2553)الدين  مجدي خير، كامل  .66

http://kenanaonline.com/users/alaamali/topics/77215
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رسالة  .مكانية لدى تالميذ المرحلة اإلعداديةلتنمية مهارات الخرائط والقدرة ال
 ، مصر.جامعة أسيوط ،كلية التربية ،غير منشورة دكتوراه

فعالية استخدام استراتيجيات ما وراء  :(2557مجدي خير الدين ) كامل،  .67
المجلة  .تالميذ المرحلة االعدادية ىالمعرفة في تنمية المفاهيم الجغرافية لد

 . 269 -232 ،الجزء الثاني ،والعشرون، العدد األول لد الثالثالمج ،العلمية
 والتعليم، التعلم في والتقويم القياس(: 2522) وآخرون اهلل عبد الكيالني،  .68

 .األردن: عمان – السماق أم القدس المفتوحة، جامعة منشورات
أثر استخدام طريقة دائرة التعلم على تحصيل  :(2550اللحياني، شهرة )  .69

رافية وعلى االتجاهات لدى طالبات الصف األول المتوسط المفاهيم الجغ
كلية التربية بمكة منشورة،  غير رسالة ماجستيربالعاصمة  المقدسة، 
 .المكرمة، جامعة أم القرى

معجم المصطلحات التربوية المعرفة (: 1999) علي ،اللقاني، أحمد والجمل  .71
  .عالم الكتب :، القاهرة2ط .في المناهج وطرق التدريس

 دار المشرق. : ، بيروت37ط المنجد.  (2998) العربية اللغة مجمع  .72
مدى تعلم تالميذ الصف الثامن األساسي في  :(2557المحاميد ،شاكر )  .72

( الواردة في اسات االجتماعية )تاريخ، جغرافيامحافظة الكرك في لمفاهيم الدر 
 الجزء الثالث،، الثالثونالعدد الواحد و ، مجلة كلية التربية. كتبهم المقررة

290-324. 
تحليل محتوى المنهج : (2522) ريم أحمد ،محمد، وائل عبد اهلل وعبد العظيم  .73

 التوزيع.دار المسيرة للنشر و  :عمان ،2ط .في العلوم االنسانية
تنمية التفكير البصري في الرياضيات لتالميذ : (2554)محمد، مديحة   .74

 عالم الكتب. القاهرة: ،2طالعاديين(.–المرحلة االبتدائية )الصم 
الرياض: دار  .الجغرافيا والجغرافيون دراسة مكانية :(2552محمدين، محمد )  .70

 .الخريجي للنشر والتوزيع
أثر استخدام الصور واألشكال التوضيحية  :(2553) صالح الدين محمود،  .76

الدراسات االجتماعية لتنمية عمليات التفكير لدى تالميذ الصف الرابع  في
مجلة دراسات المناهج وطرق  .ف الخامس االبتدائي وميولهم نحو المادةوالص

 .256-05، مايو، العدد الخامس والثمانون ،التدريس
(: استخدام أسلوب دورة التعلم في تدريس المفاهيم 2554عالم ) محمود،  .77

ي واتجاهات تالميذ الصف الثاني الجغرافية وأثره على التحصيل المعرف
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 كلية التربية، ،رسالة ماجستير غير منشورة .دة الجغرافيااإلعدادي نحو ما
 جامعة سوهاج.

تعليم الجغرافيا وتعلمها في عصر : (2550الدين عرفة ) صالح محمود،  .78
عالم الكتب  القاهرة: ،2ط .تقويمه أساليبه. محتواه. المعلومات أهدافه.

 للنشر والتوزيع.
خل إلى التفكير التأملي قراءة الصورة مد :(2558محمد حسن ) ،المرسي  .79

 القاهرة: المكتبة العالمية للنشر والتوزيع. والتعبير اإلبداعي.
أثر استخدام استراتيجية المتشابهات في تنمية  :(2559المرشد ،يوسف )  .85

المفاهيم الجغرافية والتفكير االستداللي ومهارة قراءة الخريطة لدى تالميذ 
المؤتمر العلمي الثاني )حقوق . لسعوديةالمرحلة المتوسطة بالمملكة العربية ا

 .284-246، المجلد الثاني (االجتماعيةاإلنسان ومناهج الدراسات 
الجزء  ،الجغرافيا الطبيعية والبشرية كتاب: (2525) المناهج تطوير مركز  .82

 .فلسطين ،اهلل رام وزارة التربية والتعليم العالي ،3. طاألول
تنمية  في عليتهافا البيت الدائري شكل يةاستراتيج :(2550هيا ) المزروع،  .82

 ذواتلدى طالبات المرحلة الثانوية العلوم حصيل تمهارات ما وراء المعرفة و 
 .17-31، 11العدد، الخليج العربي مجلة رسالة .العقلية المختلفة اتالسع

فاعلية برنامج بالوسائط المتعددة لتنمية مهارات : (2525أحمد ) ،مشتهى  .83
 ري في التربية اإلسالمية لدى طلبة الصف الثامن األساسي.التفكير البص

 غزة.اإلسالمية، الجامعة  ،رسالة ماجستير غير منشورة
 ،2ط .النفس وعلم التربية في والتقويم القياس :(2550) سامي ملحم،  .84

 .والتوزيع للنشر المسيرة عمان: دار
 التفكير على تعلمية برمجيات استخدام فاعلية :(2556حسن ) ،مهدي  .80

 الحادي الصف طالبات لدى المعلومات تكنولوجيا والتحصيل في البصري
 غزة.اإلسالمية، الجامعة ، رسالة ماجستير غير منشورةعشر. 

مدى اكتساب تالميذ الصفوف الرابع و الخامس و  (2552نزال، شكري )  .86
دراسي السادس في دبي للمفاهيم الواردة في الكتب الدراسية االجتماعية للعام ال

مجلة ، وأثر كل من الجنس والصف الدراسي في ذلك (2999-2555)
 .04-36آذار،  ،2العدد ،29المجلد  العلوم التربوية،

 ،2ط .مناهج الدراسات االجتماعية وأصول تدريسها: (2553)نزال، شكري   .87
 دار الكتاب الجامعي. العين:
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 القاهرة: ،2ط .الصورة في تعليم األطفالاللون و (: 2558حنان ) نصار،  .88
 .مكتبة األنجلو المصرية

تحليل مضمون المناهج : (2522) محسن وعطية، عبد الرحمن الهاشمي،  .89
 دار صفاء للنشر والتوزيع. ،عمان:2ط .المدرسية

تحليل محتوى مناهج اللغة  (:2559عبد الرحمن وعطية محسن) الهاشمي،  .95
 التوزيع.و دار الصفاء للنشر  :عمان ،2ط .العربية رؤية تطبيقية

أثر استخدام مدخل الدراما في اكتساب بعض : (2525)عبير الهباش،  .92
رسالة  .ةالمفاهيم الجغرافية لدى طالبات الصف السابع األساسي بمحافظة غز

 جامعة األزهر بغزة. ،كلية التربية ،ماجستير غير منشورة
اب أثر استخدام أسلوب االكتشاف الموجه على اكتس :(2556أكرم ) وادي،  .92

رسالة . المفاهيم الجغرافية لدى طلبة الصف التاسع األساسي بمحافظة غزة
 فلسطين. ،جامعة األزهر بغزة ،يةكلية الترب ،ماجستير غير منشورة

خالصة اإلحصاء الشهري للطالبات (: 2522وزارة التربية والتعليم العالي )  .93
والتعليم،  . مديرية التربية(2112-2111عن شهر ديسمبر للعام الدراسي )

 شرق غزة.
تحليل نتائج االختبارات الموحدة للصف (: 2522وزارة التربية والتعليم العالي )  .94

 .( 2111-2111الحادي عشر للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي )
 اإلدارة العامة للقياس والتقويم، غزة. 

العلمية . عمان: دار اليازوري الجغرافيا التربوية :(2550حسن )، يحيى  .90
  .للنشر والتوزيع

مستوى تمكن معلمي الجغرافيا قبل الخدمة من  :(2554دريس)يونس، إ  .96
دريسي واتجاهاتهم نحو عالقته بمستوى أدائهم التفية األساسية و المفاهيم الجغرا

 مصر. جامعة  المنيا، ،، كلية التربيةرسالة ماجستير غير منشورة ،الجغرافيا
 ( فيJigsawسو )جالية استخدام استراتيجية الجيفع :(2559) إدريس يونس،  .97

تدريس الدراسات االجتماعية واكتساب المفاهيم الجغرافية واالتجاه نحو العمل 
المؤتمر العلمي الحادي  .الجماعي لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي

 29-28القاهرة، للجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس،  والعشرون
لمناهج الدراسية بين األصالة و المعاصرة ( المجلد األول، )تطوير ايوليو 
248- 252. 
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 (1) ملحق رقم

 قائمة بأسماء السادة المحكمين ألدوات الدراسة

 االسم م
الدرجة 

 العلمية
 مكان العمل التخصص

 غزة-اإلسالميةالجامعة  علوم -مناهج وطرق تدريس أستاذ دكتور فتحية صبحي اللولو .0

 غزة-الجامعة االسالمية رياضيات -تدريس مناهج وطرق تاذ مشاركأس براهيم  حامد  األسطلإ .2

 غزة-الجامعة االسالمية رياضيات -تدريس مناهج وطرق أستاذ دكتور عزو  اسماعيل عفانة .3

 غزة-الجامعة االسالمية لغة عربية -تدريس مناهج وطرق أستاذ مشارك محمد  شحادة زقوت .4

 غزة-الجامعة االسالمية جغرافيا طبيعية أستاذ مشارك صبري محمد حمدان -5

 مصر-جامعة سوهاج  جغرافيا -مناهج وطرق تدريس  أستاذ مشارك خالد عبد اللطيف عمران .6

 أستاذ مشارك حسين محمد عبد الباسط .7
 -مناهج وتكنولوجيا التعليم

 اجتماعيات

-جامعة جنوب الوادي

 مصر

8. 
أسامة عبد الرحمن عبد 

 الموال
 اجتماعيات  -ج وطرق تدريسمناه دكتور

-وزارة التربية والتعليم

 مصر

 جامعة الملك سعود اجتماعيات–مناهج وطرق تدريس  أستاذ مساعد عالم علي محمود .9

 جامعة الملك سعود اجتماعيات-مناهج وطرق تدريس  دكتور محمود أحمد محمدين .01

 جامعة الملك سعود اتاجتماعي–مناهج وطرق تدريس  دكتور بدوي   محمد كرامي .00

 جامعة الملك سعود اجتماعيات -مناهج وطرق تدريس  دكتور حارص عبد الجابرعمار .02

 علم نفس ماجستير عاهدة أمين خضر .03

مديرية –مشرف تربوي 

التربية والتعليم شمال 

 غزة

 جغرافيا ماجستير عبد الكريم عبدهللا  زقوت .04

مديرية –مشرف تربوي 

ليم شمال التربية والتع

 غزة

 جغرافيا طبيعية ماجستير علي محمد قرمان .05
معلم مدرسة عبد الفتاح 

 حمود الثانوية للبنين

 جغرافيا  ماجستير زينات محمد المدلل .06
مدرسة دالل  ةمدير

 الثانوية )ب(  المغربي

 جغرافيا ماجستير وفاء كمال ريان .07
معلم مدرسة فهد األحمد 

 باح الثانويةالص  



 065 
 

 االسم م
الدرجة 

 العلمية
 مكان العمل التخصص

 جغرافيا بكالوريوس مطر جميل الغفري .08

رئيس قسم اإلشراف 

 -مديرية التربية والتعليم

 شرق غزة

 جغرافيا بكالوريوس سامي حسن المبحوح .09
معلم مدرسة شادية أبو 

 غزالة الثانوية )ب(للبنات

 تربية جغرافيا بكالوريوس هبة عبد الفتاح فورة .21

معلم مدرسة دالل 

المغربي الثانوية 

 (للبنات)ب

 تربية جغرافيا بكالوريوس داليا وجيه حلس .20

معلم مدرسة دالل 

المغربي الثانوية 

 )ب(للبنات

 تربية جغرافيا بكالوريوس فلاير صالحة .22
معلم مدرسة شادية أبو 

 )ب(للبنات الثانوية غزالة

 تربية جغرافيا بكالوريوس وفاء أكرم شاهين .23
معلم مدرسة عوني 

 للبنات نويةالثا يالحرتان

 تربية جغرافيا بكالوريوس نرمين النجار .24
معلم مدرسة عوني 

 للبنات الثانويةالحرتاني 

 تربية جغرافيا بكالوريوس أميرة موسى أبو عزب .25
معلم مدرسة الرملة 

 الثانوية للبنات
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 غزة -الجــــامعة اإلســـالميـــة 

 الدراســـــات العليـــــــا عمـــادة

 كـــليـــــــة التــــربــــــيـــــــــــة

 قسم المناهج وطرق التدريس
 

 
 

 هللا حفظه............................................................... السيد الفاضل /
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

غرافية ومهارات التفكري البصري املتضمنة يف الوحدة الثالثة من حتكيم قائمة املفاهيم اجل :الموضوع 

 ".كتاب اجلغرافيا  للصف احلادي عشر   "اجلزء األول

 
 

البيت الدائري في تنمية المفاهيم  استراتيجيةفاعلية توظيف  تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان:"

 ".ادي عشر بغزةومهارات التفكير البصري بالجغرافيا  لدى طالبات الصف الح

" بهةدف تحديةد قائمةة المفةاهيم سـطح األرض وعوامـل تشـكيلهولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة بتحليـل وحـدة "
الجغرافيةةة ،ومهةةارات التفكيةةر البصةةري التةةي تتضةةمنها الوحةةدة ؛مةةن أجةةل تنميتهةةا باسةةتخدام اسةةتراتيجية البيةةت الةةدائري، 

 تير المسجلة بالعنوان السابق.حيث تعتبر القوائم أدوات لرسالة الماجس
لةةةةذا نرجةةةةو مةةةةن سةةةةيادتكم التكةةةةرم بةةةةاالطالع علةةةةى المفةةةةاهيم الجغرافيةةةةة، ومهةةةةارات  التفكيةةةةر البصةةةةري ثةةةةم إبةةةةداء رأيكةةةةم 

 ومالحظاتكم في ضوء خبرتكم في هذا المجال من حيث:
 .السالمة العلمية واللغوية 
 .مدى مالءمة التعريف اإلجرائي للمهارة 
  التفكير البصري والمفاهيم لمحتوى وحدة سطح األرض وعوامل تشكيله.مدى شمولية مهارات 
 .حذف أو إضافة أو إبداء أي مالحظات أخرى 

 شاكر ين لكم حسن تعاونكم ولكم وافر التقدير واالحرتام
 

 الباحثة                                                                                                                                      
 آمال عبد القادر أمحد الكحلوت

 البيانات الشخصية للمحكم:
 االسم:.........................                    الدرجة العلمية:...................

 ....التخصص:...................                      مكان العمل:.................
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تةؤدي إلةةى إحةداث تغيةةرات علةى مظةةاهر ، رها بةةاطن األرضدحركةات أرضةةية مصة اخلية دالعوامل ال .2
 سطح األرض الطبيعية والبشرية.

ح ئافالقشةةةرة األرضةةةية نتيجةةةة لحركةةةات الصةةةة داخةةةةلعنيفةةةة تحةةةدت  اهتزازيةةةةة حركةةة الزالزل .2
 الصخرية.

ومنةةاطق  ،عو تحةةدث فةةي منةةاطق ضةةعف القشةةرة األرضةةية علةةى طةةول الصةةدزالزل   الزالزل التكتونية .3
الكبيرة التي تتعرض  الداخلية بسبب الضغوط  ،ح الصخريةئافم وتباعد الصادتص
 .وتدميرا   و األكثر حدوثا  وهذا النوع من الزالزل ه ،لها

فةي  ات متتاليةة ي إلةى حةدوث اهتةزاز ؤدتنشأ مصاحبة لثوران البراكين التي تزالزل  الزالزل الربكانية .4
 حةةدوثا  األقةةل  وهةةذا النةةوع مةةن الةةزالزل هةةو ،اخور القشةةرة األرضةةية أثنةةاء ثورانهةةصةة

 .وتدميرا  
المنةةةاطق السةةةاحلية  الغربيةةةة لقةةةارتي  يشةةةملزام زلزالةةةي يطةةةوق المحةةةيط الهةةةادئ و حةةة حلقة النار .0

و نطاق جميع الجةزر فةي ، ا الشمالية و أمريكا الالتينية وسواحل شرقي أسياأمريك
 .هذا المحيط

والغةةازات واألبخةةرة مةةن بةةاطن األرض والمقةةذوفات ا( فةةالآل)ع المةةواد المنصةةهرة دفاانةة الرباكني .6
 إلى سطحها.

 من باطن األرض إلى سطحها. التي تخرج الصخور المنصهرة  افالآل .7

 القناة الرأسية التي تخرج منها الآلفا.  القصبة .8

 للبركان، وغالبا  ما تكون دائرية الشكل. السطحيةهي الفتحة   فوهةال .9

 المواد التي قذفها البركان وتراكمت، وتصلبت حول القصبة. جسم الربكان .25

 ،ثةةم توقةةف نشةةاطها البركةةاني ة،الجيولوجيةةة المختلفةة زمنةةةألهةةي التةةي ظهةةرت فةةي ا  دةالرباكني اخلام .22
  .ثورانها مرة أخرى ويستبعد

كل شةةوب، ات بصةةورة مسةةتمرة أو متقطعةةةفو ذث الغةةازات واألبخةةرة والمقةةفةةهةةي التةةي تن الرباكني اهلادئة .22
 الجيولةةةةةوجيين ممةةةةةا يسةةةةةمح للسةةةةةياح والعلمةةةةةاء ،ع قليةةةةةلاوعلةةةةةى ارتفةةةةة ،عنيةةةةةف غيةةةةةر

 .ب منهاوالدارسين باالقترا
عةةن  رويصةةد ،ات بقةةوةفو ذهةةي التةةي مةةا زالةةت تخةةرج منهةةا األبخةةرة والغةةازات والمقةة الرباكني النشطة  .23

، ا النةوع مةن البةراكين لفتةرة مةن الةزمنذوقد يتوقف نشاط ه ،جارات قويةفبعضها ان
 .ثم يعاود الثوران من جديد
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مخةةةاريط تشةةةكلت مةةةن المصةةةهورات والمقةةذوفات البركانيةةةة التةةةي تراكمةةةت حةةةول  هةةي كانيةاجلبال الرب .24
 .فوهة البركان

البحريات  .20

 الربكانية

 النهةائي توقةفال دبعة وتتجمةع فيهةا الميةاه  رات تتكون في حوض فوهةة البركةانيبح
 لنشاط البركاني.ل

لبةةراكين فةةي المحيطةةات وتةةراكم الآلفةةا ل  ثةةوران امنةةاطق مةةن اليةةابس  تشةةكلت بفعةة اجلزر الربكانية .26
 .البركانية

الينابيع والنوافري  .27

 احلارة 

 نأب ويعتقد  ،دورته النهائية في البركاني تشاهد في المناطق التي يكون فيها النشاط
  ،األبخرة أوال بظهور شديدة الحرارة تسمح الحارة مياه باطنية النافورات مياه مصدر 

 .ينابيع طبيعية هيئة على شكل نافورات أو ظهوره  دفاعها فيثم انفجار المياه وان
العوامل الداخلية  .28

 البطيئة

ظهةةةور آثارهةةةا علةةةى سةةةطح األرض  قويسةةةتغر ، حركةةةات تحةةةدث فةةةي بةةةاطن األرض
 .فترات طويلة تقدر بآالف السنين

 ية.عل تعرضها لضغوط جانبية أو سفلفانثناء الطبقات الصخرية الرسوبية ب االلتواءات .29

احلركة االلتوائية  .25

 الكاليدونية

كل جبةةةةال شةةةةونةةةةتج عنهةةةةا تل، فةةةةي وسةةةةط الةةةةزمن الجيولةةةةوجي األو حركةةةةات حةةةةدثت 
  .ماليةشرقي قارة أمريكا الش شمال اسكتلندا وسلسلة جبال األبالشكاليدونيا 

احلركة االلتوائية  .22

 اهلرسينية

كل جبةةال تشةة رهةةاومةةن مظاه، ت فةةي أواخةةر الةةزمن الجيولةةوجي األولثحةةدحركةةات 
 .غربي فرنسا وجبال جنوبي بريطانيا

احلركة االلتوائية  .22

 األلبية

كل جبةال الهيماليةا شةت ومن مظاهرهاث، الثت في الزمن الجيولوجي الثحدحركات 
وكةةةي ر وجبةةةال  ،وجبةةةال األلةةةب والبةةرانس جنةةةوبي قةةةارة أوروبةةا ،فةةي وسةةةط قةةةارة آسةةيا
 .لجنوبيةز غربي قارة أمريكا اوجبال األندي، ماليةشغربي قارة أمريكا ال

لضةغط متسةاو علةى جانبيهةا  هاتعرضة عةنتنةتج انثناءات فةي الطبقةات الصةخرية   الطية املتماثلة .23
 ة.الصخري ونتج عنه ترتيب في طبقاتها

الطية املقلوبة  .24

 واملستلقية

تحةةةدث نتيجةةةة لتعةةةرض أحةةةد جوانةةةب الطبقةةةات الصةةةخرية الرسةةةوبية إلةةةى انثنةةةاءات 
فةي ممةا أدى إلةى اخةتالف  ر،على الجانب اآلخة قعالضغط الوا قيفو  ضغط شديد

 .ترتيب طبقاتها الصخرية
ع تحةةدث فةةي الطبقةةات الصةةخرية نتيجةةة لتعرضةةها للضةةغوط التةةي ال تسةةتطيع و صةةد االنكسارات .20

 .عدلذا فإنها تنكسر وتتص، الطي أو ءمعها االستمرار في االنثنا
فةةةع أو ر لحركةةةات  الصةةةلبة إلةةةى تعةةةرض الطبقةةةات الصةةةخريةنتيجةةةة  ثحةةةدانكسةةةار ي االنكسار العمودي  .26

 .وهو أكثر االنكسارات حدوثا   إلى انكسارها وهبوطها أو ارتفاعها أدت ،هبوط
ع متةدرج امجموعة من االنكسارات المتدرجة التي تنشأ نتيجة حدوث هبوط أو ارتف ج دراالنكسار املت .27

 حد على شكل سلم.وتكون باتجاه وا، لسطح القشرة األرضية
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خور لضةغط صبسبب تعرض ال ،لطبقات الصخرية في اتجاه أفقيليحدث انكسار  االنكسار األفقي .28
 .من اتجاهين متعاكسين أفقي

األغوار واألودية  .29

 االنكسارية

لمنطقةةةةةة منةةةةةاطق منخفضةةةةةة تتشةةةةةكل بفعةةةةةل حةةةةةدوث انكسةةةةةارين متةةةةةوازيين، هبةةةةةوط ا
 المحصورة بينهما.

اهلضاب  .35

 االنكسارية

يةةؤدي منةةاطق مرتفعةةة  تنشةةأ نتيجةةة الرتفةةاع األرض بةةين انكسةةارين متةةوازيين، ممةةا 
 بينهما مشكلة هضابا انكسارية. ،إلى ارتفاع المنطقة الواقعة

احلافات  .32

 االنكسارية

 ذهع هةةةةاويختلةةةةف ارتفةةةة، عدنتيجةةةةة لحةةةةدوث الصةةةة تكونةةةةتجوانةةةةب االنكسةةةةار التةةةةي 
 االنكسار. حركة أو زحزحة الحافات حسب مقدار

جويةةة تعةل تةةأثير عوامةل الفب علةةى السةطح  خور وتفتتهةا وتحللهةاصةةعمليةة تكسةر ال التجوية .32
ي مكانهةا دون نقلهةةا مةةع بقةاء المفتتةةات الصةخرية فةة، المنةاخمثةةل:  ،المختلفةة عليهةا
 .إلى مكان آخر

التجوية  .33

 امليكانيكية

المختلفةةة دون حةةدوث أي  يةةةجو تعةةل تعرضةةها لعوامةةل الفخور بصةةلتةةت افوت تكسةةر
 ني للصخر.دالمع تغيير في التركيب

وتحةدث عنةدما ترتفةع درجةة حةرارة  فةإن المةاء  ،يةة الميكانيكيةةإحدى عمليات التجو  النمو البلوري .34
الةةةةةذي يحتةةةةةوي علةةةةةى األمةةةةةالح الموجةةةةةود ضةةةةةمن الصةةةةةخور الكلسةةةةةية يتبخةةةةةر تاركةةةةةا 

محدثةةة ضةةغطا كبيةةرا  ،تنمةةو علةةى شةةكل بلةةورات داخةةل الصةةخر الترسةةبات الملحيةةة
 يسهل عملية تكسره. مماضعاف تماسك الصخر و إيعمل على 

كلمة صربية، وتعني الحجةر الجيةري، ويقصةد بهةا األشةكال األرضةية الناجمةة عةن  الكارست .30
 الكلسية. داخل التكوينات، الحمضية تأثير تسرب مياه األمطار

نتيجةةة لتفاعالتهةةا  وتحةةدث خورصةةعمليةةة تحلةةل وتحةةول بعةةض المعةةادن المكونةةة لل ميائيةالتجوية الكي .36
 جديةد،خور ذات تركيةب كيميةائي صةن ذلك عفينتج  ،المختلفة المناخعناصر ع م

 .وخواص طبيعية مختلفة عن الصخر األصلي
لةذي ا يةدنصةر الحدع عالمةذاب فةي المةاء مة األكسةجينتفاعةل ملية تحدث نتيجةة ع األكسدة .37

حيةةث يحولةةه إلةةى معةةدن آخةةر هةةو أكسةةيد  ،خورصةةخل فةةي تركيةةب كثيةةر مةةن اليةةد
لةةى عد عممةةا يسةةا ،وهةةو قليةةل الصةةالبة والمقاومةةة ،الةةذي يعةةرف بالصةةدأ يةةدوز،الحد

 .خور وتكسرهاصتفتت ال
الماء فإنه يتشكل حامض  عاز ثاني أكسيد الكربون مذوبان غ ندعملية تحدث ع الكربنة .38

 ر،خو صكربونات الكالسيوم الموجودة في ال عيتفاعل م الذي، الكربونيك()
مما يؤدي إلى حدوث  بان في الماءذو فيحولها إلى بايكربونات الكالسيوم القابلة لل

 .خور الجيريةصست في الر ظاهرة الكا



 071 
 

سل
سل

م
 

 الجغرافيالمفهوم 
 الداللة اللفظية

 
  .الكلسية للصخور الكربنةعل عملية فكل بشتت، تجاويف أرضية طبيعية متسعة الكهوف الكارستية .39

خور الجيرية حيت تعمل على صفي ال الحامضية كل بسبب تسرب المياهشتتحفر  حفر اإلذابة .45
غةةةائرة إلةةةى  حفةةةر علةةةى علةةةى شةةةكل فتظهةةةر  ،وتزيةةةد فةةةي عمقهةةةا وتوسةةةعها ،إذابتهةةةا
 .أسفل

حفةةر اإلذابةةة بعضةةها مةةع ات مةةن مئةةكل مةةن اتصةةال الشةةيت ،تجويةةف أرضةةي متسةةع البولييه )البالوع( .42
تظهةر علةى سابات التي ر ومع مرور الزمن يمأل باإل ،شكل الصحنمتخذا   ،بعض

ذا وصل إليها  بحيرة فتظهر على شكل ر،يمأل بمياه األمطا نا  وأحيا ،كل سهال  ش وا 
 اإلنسان فإنه يتعرض لخطر البلع.

 .الجارية ترسيب للصخور بفعل المياهعملية نحت ونقل و  التعرية املائية .42

األودية السيلية  .43

 اجلافة

الجاريةةةة بعةةةد سةةةقوط األمطةةةار  هيةةةامعةةةل الفنتيجةةةة النجةةةراف التربةةةة بتشةةةكلت  ديةةةةو أ
 .دية بعد انتهاء المطرو وتجف هذه األفي المناطق الصحراوية،  ةئيجافالغزيرة ال

حيةةةث  ،الجبليةةةة ديةةةةو ب التةةةي تحملهةةةا ميةةةاه األسةةةمةةةن الروا تبية تشةةةكلرسةةةو سةةةهول  املراوح الفيضية .44
 .تظهر هذه السهول على شكل مروحة فيضية عند أقدام الجبال

وتعني السهول الرسةوبية التةي تتكةون عنةد اتصةال أكثةر مةن مروحةة ، كلمة إسبانية البهادا .40
 فتظهر على شكل سهول.عند أقدام الجبال  فيضية بعضها ببعض

عةةل جريةةان فخور بصةةة النجةةراف التربةةة ونحةةت الغيرة تتشةةكل نتيجةةصةةقنةةوات مائيةةة  املسيالت املائية .46
 األمطار على السطح. هميا

يةةة بعضةةها مةةع بعةةض فةةي مجةةرى ئمجةةرى مةةائي يتشةةكل  مةةن التقةةاء المسةةيالت الما األنهار .47
تةةه ر وبالتةةالي تةةزداد قد ،كميةةة الميةةاه المتدفقةةة فيةةه كبيةةرة تكةةون ر،واحةةد يسةةمى النهةة
 . النقل والترسيبعلى النحت و 

ممةةا يزيةةد مةةن  ،يودي بشةةكل عمةةمةةائنحةةت الميةةاه الجاريةةة لصةةخور قةةاع المجةةرى ال الرأسيالنحت  .48
 .تعميق المجرى

نحةةةت الميةةةاه الجاريةةةة لجةةةانبي مجةةةرى النهةةةر، ممةةةا يةةةؤدي إلةةةى زيةةةادة توسةةةع جةةةانبي  النحت اجلانيب .49
 مجرى النهر.

 يكةةون مجةةةرى النهةةةرو  ،تظهةةةر فةةي المجةةةرى األعلةةى للنهةةةر )منطقةةة المنبةةةع(مرحلةةة  مرحلة الشباب .05
ممةةا يةؤدي إلةةى زيةادة النحةةت الرأسةي فةةي  ،ار وسةةرعة الميةاه فيةةه كبيةرةداالنحة ديدشة

 .(Vيظهر مقطع مجراه على شكل حرف ) و ر،مجرى النه
علةى  ى النهةرمجةر يصةبح حيةث  ر،تظهر فةي منطقةة المجةرى األوسةط للنهة مرحلة مرحلة النضج .02

بينمةا يضةعف النحةت الرأسةي  ،دادألن النحةت الجةانبي يةز  متسع؛ (Vشكل حرف )
فةةي مجةةرى  ظهةةور التعةةرج يبةةدأكمةةا  ،وضةةعف سةةرعة الميةةاه دار،بسةةبب قلةةة االنحةة

 .النهر خالل هذه المرحلة
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ويصةةبح مجةةرى  ،تظهةةر فةةي منطقةةة المجةةرى األدنةةى للنهر)منطقةةة المصةةب( مرحلةةة مرحلة الشيخوخة .02

 ر،وتظهةةر التعرجةةات فةةي مجةةراه بشةةكل كبيةة ع،واسةة (U) كل حةةرفعلةةى شةة النهةةر
 .بوتزداد عملية الترسي

م المياه الجاريةة ومةا تحملةه معهةا صطداا وأخور نتيجة احتكاك صعملية تفتت ال  النحتعملية  .03
 .خور مجرى النهرصت( مع فتتاوم ،حصى)من منقوالت 

 .المفتتة  دالجارية للموا اهعملية حمل المي النقلعملية  .04

عملية إلقاء المواد المنقولة وتراكمها على جانبي النهةر فةي المنةاطق السةهلية أثنةاء  الرتسيبعملية  .00
 الفيضان، وفي منطقة المصب عندما تضعف سرعة جريان الماء.

، المجرى قاعق صخري صلب في ئيتشكل الجندل في مجرى النهر عند وجود عا اجلنادل .06
 .إلى تجاوزهامما يضطر المياه  ،حتيقاوم عملية الن

 40تغيير فجائي فةي درجةة انحةدار قةاع المجةرى ليشةكل درجةة انحةدار أكثةر مةن   الشالالت .07
 اندفاع المياه من أعلى إلى أسفل. عمليةدرجة، مما يؤدي إلى 

عةةن  عمقهةةا زيةةادة ضةةيقها و نهةةر تتميةةز بشةةدة انحةةدار جوانبهةةا و أجةةزاء مةةن مجةةرى ال اخلوانق .08
 .اقي أجزاء المجرى وتتشكل في األجزاء العليا من مجرى النهرب

البحريات اهلاللية  .09

 )الكوعية(

ع ااألكةةةو الثنيةةةات و  ر األدنةةةى بسةةةبب اسةةةتمرار تآكةةةل ونحةةةتتظهةةةر فةةةي مجةةةرى النهةةة
والتقةةاء ، عةةل الميةةاه الجاريةةة ممةةا يةةؤدي إلةةى اقترابهةةا بعضةةها مةةن بعةةضفب، النهريةةة
ى شةةكل علةة فتظهةةر ،ليصةةعةةن مجةةرى النهةةر األ ممةةا يةةؤدي إلةةى عزلهةةا، أطرافهةةا
 .اللية معزولةهبحيرات 

ب الطةةين سةةوار ب كميةةات كبيةةرة مةةن سةةتتشةةكل علةةى جةةانبي النهةةر نتيجةةة لتر سةةهول  السهول الفيضية .65
 .خصبة هوال  سكلة شم ،والغرين بعد فيضانه

علةةى  وتظهةةر بهةةا،خةةالل المراحةةل التةةي مةةر  ر،سةةهول فيضةةية قديمةةة هجرهةةا النهةة املصاطب النهرية .62
تتكون هذه السهول بسبب انخفةاض منسةوب ، و جانبي النهر نتيجة لتراكم الرواسب

 .تعمقه بفعل النحت الرأسي في قاعهو  المياه في المجرى،
ممةا  ،حيث تقل سرعة الميةاه )مرحلة الشيخوخة(، تتشكل في مجرى النهر األدنى  اجلزر النهرية .62

، خور أو النباتةةةات الموجةةةودة فةةةي المجةةةةرىصةةةيةةةؤدي إلةةةى تةةةراكم الرواسةةةب قةةةرب ال
 .تشبه الجزر مشكلة كومات من الرواسب

عنةةد مصةةبات شةةكل المثلةةث وتظهةةر الترسةةيبات النهريةةة التةةي تتخةةذ  مجموعةةة مةةن  الدلتا .63
 .نتيجة لتراكم الرواسب التي يلقيها النهر عند مصبه في البحر أو المحيط األنهار

وافةد النهةر ر وتضةم جميةع ، ذي النهةر بالميةاه عنةد سةقوط األمطةارالمنطقة التي تغة حوض النهر .64
 التي تصب في مجراه الرئيس.
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 الجغرافيالمفهوم 
 الداللة اللفظية

 

عمليةةةة حةةةت الطبقةةةة السةةةطحية مةةةن الصةةةخور بفعةةةل الريةةةاح ومةةةا تحملةةةه معهةةةا مةةةن  حيةاالتعرية الري .60
 ر.مفتتات، ثم نقلها من مكان وترسيبها في مكان آخ

الريةةاح ومةةا تحملةةه معهةةا مةةن كةةل وتفتةةت سةةطح الصةةخور بفعةةل اصةةطدام آعمليةةة ت الربي .66
، حيةةث يةةؤدي إلةةى إحةةداث تجةةاويف فةةي الصةةخر وظهةةور أشةةكال صةةخرية حبيبةةات
 متنوعة.

عملية فصل الرمةال عةن الحصةى والحجةارة ممةا يةنجم عنهةا تكةوين صةحاري الةرق  التذرية .67
 .حماد()السرير( والصحاري الصخرية )ال

الصحاري  .68

 الصخرية )احلماد(

لرمةةةال التةةةي لمسةةةاحات واسةةةعة مغطةةةاة بكتةةةل صةةةخرية تشةةةكلت بفعةةةل تذريةةةة الريةةةاح 
 قامت بنقلها إلى مناطق أخرى.التي كانت تغطي الكتل الصخرية، و 

صحاري الرق  .69

 )السرير(

ة مخلفة ،ريةة الريةاح لةذرات الرمةال الناعمةةمناطق مغطاة بالحصى تشكلت بفعل تذ
 .شكلها طولي تشبه السريروراءها كتل حصوية 

املنخفضات  .75

 الصحراوية

أحواض وقيعان تشكلت في مناطق محددة من الصةحراء بسةبب وقوعهةا فةي مهةب 
عمل على حةت الصةخور وتذريةة وكةنس الرمةال ي تتالمنتظمة الصحراوية الرياح ال

 .فتظهر على شكل منطقة منخفضة منها باستمرار
الصخرية املوائد  .72

 الصحراوية

الريةاح فةي  عمليةة بةريكتل صخرية تتخذ شكل المائدة، وتتشكل هذه الموائد بفعةل 
 .األجزاء السفلية من الكتلة الصخرية

تجمعةةات مةةن الرمةةال تنتشةةر فةةي المنةةاطق الصةةحراوية، وتتشةةكل بفعةةل تةةراكم ذرات  الكثبان الرملية .72
 ها على حملها.الرمال التي حملتها الرياح بعد أن ضعفت قدرت

الكثبان الرملية  .73

 اهلاللية

تتشكل الكثبان الهاللية بفعةل وجةود عةائق يسةهم فةي تةراكم الرمةال، ثةم تقةوم الريةاح 
 بدفع جانبي كومة الرمال مع اتجاه هبوبها فتظهر على شكل هالل.

الكثبان الرملية  .74

 الطولية

ي تهب عليهةا المناطق التتظهر في طولي مواٍز التجاه هبوب الرياح و تمتد بشكل 
باتجاه واحد حيث تترسب الرمال الثقيلة أوال ثم يتبعها ترسةب الرياح بشكل منتظم و 

 .لخفيفة ثانياالرمال ا
للريةةةاح  ا  قةةةئكل عاشةةةتجمعةةةات مةةةن الرمةةةال تتجمةةةع حةةةول شةةةجيرات الصةةةحراء التةةةي ت النبك .70

 .المحملة بالرمال
وهةةةي  ،وية التةةةي تمتةةد آلالف الكيلةةةومتراتلصةةةحرامسةةاحات واسةةةعة مةةةن األراضةةي ا حبر الرمال .76

 .بالرواسب الرمليةطاه مغ
ات الغبةةةار الناعمةةةة التةةةي حملتهةةةا ذر هوائيةةةة لةةة تإرسةةةاباكلت مةةةن شةةةهلية تسةةةمنةةةاطق  سهول اللويس .77

 ا.بهيترس بعد ضعفها يتمالرياح إلى مسافات بعيدة 
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يةةةةةة ئزازيةةةةةة موضةةةةةعية لجزيئةةةةةات الميةةةةةاه السةةةةةطحية فةةةةةي المسةةةةةطحات الماتركةةةةةة اهح األمواج .78
 .المختلفة

كلمة يابانية  تطلق على األمةواج  المائيةة العاتيةة التةي تسةببها الةزالزل القويةة فةي   انينتسو .79
 البحار.و قيعان المحيطات 

األمةةواج لصةةخوره  تجةةاويف عميقةةة تظهةةر فةةي صةةخور السةةاحل تكونةةت بفعةةل نحةةت البحرية الكهوف .85
 اللينة مما أدى إلى تجويفها.

أقةةواس مةةن الصةةخور تشةةكلت بفعةةل حةةت األمةةواج لصةةخور السةةاحل مةةن الجةةانبين  األقواس البحرية .82
 وتفريغها من الوسط.

وتنشةأ بفعةل ، كتل صةخرية مرتفعةة علةى شةكل أعمةدة تظهةر علةى بعةض السةواحل املسالت .82
خور الصةلبة التةي صةوعةزل ال ،خور لينةصتمكن األمواج من نحت ما حولها من 

 قاومت عملية النحت.
فةي قةاع البحةر الضةحل بفعةل األمةواج،  والرملية تراكم إرسابات المفتتات الصخرية األلسنة البحرية .83

حيث تظهر هذه اإلرسابات على شكل لسان يمتد باتجاه البحر، ويرتفةع قلةيال  عةن 
 مستوى مياه.
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 (3ملحق رقم ) 
 مهارات التفكير البصريقائمة  

 

 التفكير البصري:
عملية عقلية مرتبطة بقدرة الفرد على قراءة األشكال والصور والخرائط وتمييزها بصريا، 

وتحليلها  وتفسير األشكال والصور  والخرائط ، دراك العالقات المكانية،إبحيث يكون له القدرة على 
 تها بلغة مكتوبة أو منطوقة.واستنتاجها وترجم

 
 

 التعريف المهارة الرقم
 

 .طبيعة الشكل أو الصورة المعروضة القدرة على تحديد أبعاد و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  القراءة البصرية                                                                                                                .2
هما عن ة  وتمييز تعني القدرة في التعرف على الشكل أو الصور  التمييز البصري .2

 .األشكال  أو الصور األخرى
القدرة على رؤية العالقات في الشكل، وتحديد خصائصه والربط  دراك العالقات المكانية إ .3

 .بين أبعاده
القدرة على توضيح الفجوات والرموز واإلشارات والغموض في  تفسير المعلومات .4

  .وتقريب العالقات بينهما الشكل
هتمام يعني قدرة الفرد في التركيز على التفاصيل الدقيقة واال معلومات تحليل ال .0

 .بالبيانات الكلية والجزئية
معاني  جديدة والتوصل إلى مفاهيم القدرة على استخالص  استنتاج المعنى .6

ومبادئ علمية من خالل الشكل أو الصورة أو الخريطة 
السابقة  إذ المعروضة، مع مراعاة تضمن هذه الخطوة للخطوات 

 .أنها محصلة للخطوات الخمس السابقة
 

 مالحظة:
 يشمل التحليل الصور واألشكال التوضيحية  والخرائط  من وحدة سطح األرض وعوامل تشكيله.

 ............................................................ مالحظات المحكم:
 الباحثة                                                                                 

 آمال عبد القادر  أحمد الكحلوت
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 غزة  -الجــــامعة اإلســـالميـــة 

 عمـــادة الدراســـــات العليـــــــا

 كـــليـــــــة التــــربـــــيـــــــــة

 قسم المنــاهج وطرق التـــدريس
 

 هللا. حفظه......................... .......................... لدكتور /السيد ا
 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 حتكيم  اختبار املفاهيم اجلغرافية  املوضوع:

فاعلية توظيف استراتيجية البيت الدائري  في تنمية  تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان:"
 البصري  بالجغرافيا  لدى طالبات الصف الحادي عشر  بغزة"المفاهيم ومهارات التفكير 

 للحصول على درجة املاجستري  يف كلية الرتبية باجلامعة اإلسالمية

ولذا أرجو من سيادتكم التكرم بتحكيم هذا االختبار ثم إبداء رأيكم ومالحظاتكم في ضوء خبرتكم في 

 هذا المجال من حيث:

 .السالمة العلمية واللغوية 
 ة فقرات االختبار صياغة تربوية.صياغ 
 .مناسبة البدائل لكل فقرة من الفقرات 
 .وضوح تعليمات االختبار 
 رىحذف أو إضافة أو إبداء أي مالحظات أخ. 

 شاكرين لكم حسن تعاونكم ولكم وافر التقدير واالحرتام

 الباحثة                                                                                                                                 
 آمال عبد القادر أمحد الكحلوت

 البيانات الشخصية للمحكم:
 ...............................الدرجة العلمية:......................................     االسم:

 ..................................كان العمل:م...............................      التخصص:
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 (4ملحق رقم )

 توزيع أسئلة االختبار حسب الوزن النسبي لمستويات األهداف

 النسبة المئوية العدد أرقام فقرات االختبار المستوي

-33-35-29-25-29-23-0-4-2 تذكر
37-38-45-43-44-40-49. 26 32% 

-22-27-24-25-9-8-7-6-2 فهم
32-30-36-42-48. 24 28% 

 %22 6 .29-20-28-20-22-3 تطبيق

-42-34-32-27-26-24-23-22 تحليل
47-05. 25 25% 

 %8 4 .46-28-22-26 تقويم

 %255 05  المجموع
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 اختبـار المفـاهيم الجغرافية( 5ملحق رقم  )
 

 عزيزتي الطالبة،،،
 ورمحة اهلل وبركاته مالسالم عليك

 
الثالثةة بالوحةدة جغرافيةة قدرتك على استيعاب المفاهيم ال ىقياس مد ىاالختبار إلهذا يهدف 

 .الجغرافيا مبحثفي ( عوامل تشكيلهرض و سطح األ)

قةراءة تعليمةةات االختبةار بكةةل عنايةة ودقةةة، علمةةا  و نرجةو منةةك  حسةن تعاونةةك، شةاكرين لةةك 

نمابأن هذا االختبار ليس له عالقة بالدرجات المدرسية   لمي.لغرض البحث الع وا 
 

 تعليمات االختبار:

 ( فقرة من نوع اختيار من متعدد.05يتكون  االختبار من ) 

 .اقرئي كل عبارة بدقة وعناية قبل اإلجابة عنها 

 خيارات بينها إجابة واحدة فقط مناسبة عليك أن تضعي دائرة حولها. ةلكل فقرة أربع 

 األسئلة.نقل اإلجابة الصحيحة في مفتاح اإلجابة المرفق مع ورقة  ىيرج 

 لك حسن تعاونك ين شاكر                                           

 
 الباحثة                                                                                          

 آمال عبد القادر أمحد الكحلوت
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 اختبار المفاهيم الجغرافية
 :اإلجابةورقة  الصحيحة ثم انقليها إلى مفتاح دائرة حول رمز اإلجابة يضع

تحدث في القشرة األرضية نتيجة لحركة التي  عنيفةالهتزازية االحركة ال عرفت -1
 )تذكر(رية بـ:                                                            الصفائح الصخ

                 .الزالزل -ب                                      .البراكين -أ    
 .االنكسارات -د                                    .االلتواءات -ج    
ن يإلى تكو َتعرض القشرة األرضية على طول الصدوع لضغوٍط باطنية كبيرة يؤدي  -2

 )فهم(                                                                           الزالزل:
 .الهادئة -ب                    .التكتونية  -أ
 النشطة. -د                           .البركانية -ج
 :        ترين فإنك ثائر لبركان فيديو مقطع مشاهدتك عند -3

 (تطبيق)                                                                               
 .الآلفا  -ب                               .الشقوق -أ  
 .القصبة -د                   .البحيرات البركانية -ج
 نشاطه توقف بعد البركان فوهة حوض في تكونت التي الطبيعية الظاهرة على يطلق -4

 (تذكر)       :                                                             اسم البركاني
 .الجزر -ب                                          .الهضاب-أ
 .البحيرات -د الجبال.-ج
 :                     البركانية( الآلفا) منها تخرج التي الرأسية القناة على يطلق -5

 (تذكر)                                                                                  
   شقوق.ال -ب                                    .الفوهة - أ

 .القصبة -د                                الجسم المخروطي. -ج
 تشكل إلى يؤدي المنصهرة المواد ومنطقة البركان قصبة بين الشقوق انسداد إن -6

 (فهم)                                          :                                البراكين
 .الخامدة -ب                               .الهادئة -أ
 .المركبة -د                                   .النشطة -ج
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                     من النتائج المترتبة على تعرض الطبقات الرسوبية لضغوط جانبية أو سفلية تشكيل: -7
 )فهم(                                                                                               

 .الزالزل -ب          .االنكسارات -أ
 .البراكين -د         .االلتواءات -ج
             يحدث االنكسار السُّّلمي نتيجة حركات:                                  -8

 )فهم(                                                                                    
 .رفع وهبوط متدرج  -ب                                      رفع وهبوط للطبقات الصخرية.  -أ
 انكسارية في اتجاه أفقي.  -د انكسارية في اتجاهين متقابلين.  -ج
                        :ينتج عن  تراكم المصهورات والمقذوفات البركانية حول فوهة البركان ما يسمى بـ -9

                                             )فهم(                                                                                               
 .الجبال البركانية -ب                       يرات البركانية. البح  -أ

   .النافورات البركانية -د                              الجزر البركانية. -ج
حلقة النار من مناطق الضعف في القشرة األرضية وتمتد على شكل حزام زلزالي تعد  -11

                               )فهم(                                                                                                                                                  وبركاني يطوق المحيط:                     
 الهادئ. -ب األطلسي. -أ
 الهندي. -د القطبي. -ج
 :     االنكسارات ناجمة عن ليست آلتيةاإحدى األشكال األرضية  -11

 )تحليل(                                                                                                                   
 الينابيع. -ب األغوار. -أ
 الجزر. -د الحافات. -ج
ة عن البحيرات البركانية فأي بحيرة إذا كنت باحثة جغرافية وأردت أن تقومي بدراس -12

 (تختارين للدراسة؟                                                                )تطبيق
 بحيرة تانا. -ب بحيرة البرت. -أ
 بحيرة ناصر. -د بحيرة طبريا. -ج
 تحدث في باطن األرض ويستغرق ظهور آثارها على سطح التي حركاتتسمى ال  -13

                    لة باسم العوامل:                                     )تذكر(                                                                  عصور جيولوجية طوي األرض
 الداخلية البطيئة. -ب الداخلية. -أ
 الخارجية. -د الداخلية السريعة. -ج
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لى بالزمن الجيولوجي الثالث إ معظم السالسل الجبلية في العالم  زى تشكيلُيع -14
 )فهم(                                                                                          الحركة:

 الكاليدونية. -ب االنكسارية. -أ
 .األلبية -د                         .الهرسينية -ج
                    طية:تتشكل ال لضغط متساٍو على جانبيها في يديك تعرض قطعة من اللدائن عند  -15

 )تطبيق(                                                                                             
 .مقلوبةال -ب                                         .متماثلةال -أ

 وحيدة الميل. -د                                          .زاحفةال -ج
                  :                   والجبال االنكسارية بأنهما تكونا بفعل األغوار تشابهت في رأيك -16

                             (تقويم)
 .انكسار عمودي -ب .ميل  انكسار سُ  -أ
 .انكسارين متوازيين -د .كوسانكسار مع -ج
ينتج عن تعرض الطبقات الصخرية لصدع في اتجاهين متعاكسين ما يعرف  -17

 باالنكسار:                                                                          )فهم(                
 المتدرج. -ب .األفقي -أ
 المعكوس. -د العادي. -ج
تعرض عدة ألواح من الورق لضغط شديد منك في أحد الجوانب يفوق الضغط  عند -18

 الواقع على الجانب اآلخر فيؤدي لتشكيل طيات.                                  )تطبيق(
 مقلوبة. -ب متماثلة. -أ
 محدبة. -ج أحادية الطرف. -ج
عملية الشد والضغط  تكونت نتيجة لحدوث التي نكساريةاال جوانب يطلق على ال -19

 )تذكر(                                                                                                   :للطبقات الصخرية
 .القنوات المائية -ب البحيرات. -أ
 الحافات. -د الينابيع. -ج
 ا باسم:                                     تسمى األجزاء التي تتميز بشدة انحدارها وعمقها وضيقه -21

 )تذكر(                                                                                                            
   .المصاطب -ب                                    .الخوانق -أ

 .الشالالت -د                                    .الجنادل-ج
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 إلى تكون:                       يؤدي التقاء مياه المسيالت المائية بعضها مع بعض في مجرى مائي -21
 )فهم(                                                                                                     

        الفيضية. المراوح -ب الشالالت. -أ
 األنهار. -د                         األودية السيلية. -ج
في رأيك العمليات التي تعمل على تقوس الصخور وتقشرها في المناطق   -22

 الصحراوية:                                                                       )تقويم(                 
 .التجمد والذوبان -ب                                                                    .دد والتقلصالتم -أ

 .النمو البلوري -د                                                                 .الترطيب والتجفيف -ج
                                          دا:ماعجميع ما يأتي سمات تميز مفهوم  النمو البلوري   -23

  )تحليل(                      
 .يحدث في الصخور الكلسية  -ب يعمل على تماسك الصخور. -أ
 يترك ترسبات ملحية داخل الصخر.  -د يسهل عملية تكسر الصخور. -ج
 :                                                                                                                        ليةلتجوية الميكانيكية  بأنها عمالتجوية الكيميائية عن ا ختلفت  -24

 )تحليل(                       
بعض المعادن المكونة وتفتت  تكسر -أ

 .للصخور
 .تآكل لسطح الصخور بفعل الرياح  -ب

تحلل وتحول بعض المعادن المكونة  -د .ياه الجاريةنقل الصخور بفعل الم -ج
   .للصخور

 على حدوث عملية:                                     المناطق الرطبةتربة   ر فياللون األحميشير  -25
 )تطبيق(          

 اإلذابة. -ب األكسدة. -أ
 التجفيف. -ج الترطيب. -ج
بحيث  تسرب المياه في الصخور الجيريةبفعل إحدى مظاهر الكارست  تشكلت   -26
                                   عمل على إذابتها و زيادة عمقها:                                                )تحليل(                                        ت
 حفر اإلذابة. -ب الكهوف. -أ
 البولييه. -د البهادا. -ج
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                                                                                                                   :تختلف المسيالت المائية عن األودية السيلية بأنها تتشكل في المناطق -27
                                                              )تحليل(                                                         

 الباردة. -ب الرطبة. -أ
 الحارة. -د الجافة. -ج
 من أهم ما يميز مفهوم التجوية  أنها عملية:                                                      -28

                                                                         )تقويم(                                             
 تسبق عملية التعرية. -ب                                      نحت ونقل وترسيب للفتات الصخري. -أ

 خري من مكانه.نقل الفتات الص  -د                                     تكسر وتحلل للصخور دون تحركها. -ج
 ُيعرف التجويف األرضي المتسع الذي يتشكل من اتصال المئات من حفر اإلذابة مع -29

                                                              بعضها البعض:                                                                    )تذكر(                                       
 .المسيالت المائية -ب                                         .المراوح الفيضية -أ
 .الجزر النهرية -د                                          .البولييه )البالوع( -ج
 بـ:  ديو ي بشكل عممائالمياه الجارية لصخور قاع المجرى ال تآكل عمليةتسمى  -31

 )تذكر(                     
 .النحت الجانبي -ب .النحت الرأسي -أ
 .عملية النقل -د .عملية الترسيب -ج
                            في مجرى النهر:  ناجمة عن  عملية النحت ليست إحدى األشكال اآلتية -31

 )تحليل(                     
 .البحيرات الهاللية -ب                                    .الجنادل -أ
 المصاطب النهرية. -د                                     .الخوانق -ج
 عائق صخري صلب في قاع المجرى يؤدي إلى تشكيل ما يعرف بـــ:                            وجود  -32

 )فهم(                                                                                                                         
 .الشالالت -ب الجنادل. -أ
 .البحيرات الهاللية -د                          .الخوانق -ج
ويتميز النهر بشدة انحداره فيها  مجرىالفي  النحتعملية  فيها تزدادالتي مرحلة ال -33

 لة:                                                                     )تذكر(                  تسمى مرح
 النضج. -ب الشباب. -أ
 النضج والشيخوخة. -د الشيخوخة. -ج
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 :                أن النهر في كلتيهما بمرحلةيتمثل في الدلتاوات و الجزر النهرية وجه التشابه بين  -34
 )تحليل(                                                                                                           
   النضج. -ب                                    الشباب. -أ
 النضج والشيخوخة. -د                                    الشيخوخة. -ج
                             :يشكل بفعل المياه الجارية تآكل ونحت األكواع النهريةتمرار اس إن عملية -35

 ()فهم 
 الخوانق. -ب         .البحيرات الهاللية -أ

 المسيالت المائية. -د                        الموائد الصخرية. -ج
تكون ما يعرف  عمق مجراهمياه النهر وتانخفاض منسوب من النتائج المترتبة على  –36

 بــ:                                                                                 )فهم(
   الدلتاوات. -ب .         السهول الفيضية -أ

 النهرية.المصاطب  -د                                                                    الجزر النهرية. -ج
 عملية النحت والنقل والترسيب للصخور بفعل الرياح تعطي مفهوما  لـــ: -37

 )تذكر( 
                                    التجوية الكيميائية. -أ                                    .التجوية  الميكانيكية -أ
 لتعرية المائية.ا -ج .ةالرياحيلتعرية ا -ج
                                                     :بــــ المنطقة التي تضم جميع روافد النهر مىتس -38

 )تذكر(                                             
 حوض النهر. -ب                                   .مجرى النهر -أ
 منبع النهر. -د                                 .مصب النهر -ج
 لـلتعرية:                  ثارا  آعند القيام برحلة تعليمية لمدينة بئر السبع فإننا نشاهد أثناء الرحلة  -39

 )تطبيق(                  
 الساحلية. -ب البحرية. -أ
 الجليدية. -د                          .ةالرياحي -ج
من الرواسب التي تحملها مياه األودية الجبلية وترسبها  تعرف الظاهرة التي تتشكل -41

 عند أقدام الجبال بـ:                                                                )تذكر(
 المراوح الفيضية. -ب الكارست. -أ
 األودية السيلية. -د البالوع. -ج
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 لمناطق الصحراوية يؤدي إلى تشكل:                 هبوب الرياح بشكل منتظم وباتجاه واحد في ا -41
 )فهم(          

 لكثبان الرملية الهاللية.ا -ب .                                الكثبان الرملية الطولية -أ
 .النبك -د                                          .بحر الرمال -ج
 :                                             ةالرياحيتعرية ال علىأمثلة  ليستإحدى الطرق اآلتية  -42

 )تحليل(                                         
 .الترسيب -ب البري. -أ
 التذرية. -د                        اإلذابة. -ج
 الناعمة ارتشكلت من إرسابات هوائية لذرات الغبالتي سهلية المناطق يطلق على ال -43

 التي حملتها الرياح اسم:                                                           )تذكر(
   .السهول الفيضية -ب                                        .اللويس تربة -أ

 .المراوح الفيضية -د النبك. -ج
 في المسطحات المائية: حركة اهتزازية موضعية لجزيئات المياه السطحية -44

  )تذكر(                      
 .التيارات البحرية -ب                                    الزالزل. -أ
   .الدوامات المائية -د األمواج. -ج
                      :بمفهوم األمواج العاتية التي سببتها الزالزل في قيعان البحار والمحيطات تعرف -45

 )تذكر(                
 .دوامات مائية -ب                                   تيارات بحرية. -أ
 .مد بحريجزر و  -د                                 تسونامي. -ج
 في رأيك  تختلف الكهوف الكارستية عن  الكهوف البحرية بأنها تكونت بفعل:                        -46

 ويم(                         )تق
 التعرية المائية. -ب .ةالرياحيالتعرية  -أ
 .التجوية الكيميائية -د                          التجوية الميكانيكية. -ج
                                       تتشابه صحاري الحماد مع صحاري الرق بأنهما تشكلتا بفعل: -47

                 )تحليل(       
 .لرماللحبيبات ا بري الرياح -ب لرمال.                                   لحبيبات اتذرية الرياح  -أ
 تفتيت الرياح لحبيبات الرمال. -د                                  .لرماللحبيبات ا ترسيب الرياح -ج
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     : ت السفلية للصخور بواسطةحت الطبقاتتشكل الموائد الصخرية بفعل   -48
                             )فهم(   

 .المياه الجارية -ب .الرياح –أ 
 .الجليد –د  .األمواج -ج
                                        حي:االترسيب الري عمليات  عن الناجمة المظاهر الطبيعية  من-49

                  )تذكر(
 .صحاري الحماد -ب                                       .بان الرمليةالكث -أ

 .الموائد الصخرية -د                           .الصحراويةت المنخفضا -ج
                   :                             ماعدا جميع ما يأتي أمثلة لمفهوم التعرية البحرية – 51

 ()تحليل
    الكهوف.-ب                        لسنة البحرية.األ -أ

                           المسيالت المائية.-د                          األقواس. -ج
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 ( مفتاح اإلجابة النموذجية الختبار المفاهيم الجغرافية6ملحق رقم )

 اسم الطالبة:..................
 .......المدرسة: .............

 الصف : ............
 الشعبة:.............

 ( أمام اإلجابة الصحيحة:عزيزتي الطالبة بعد تأكدك من صحة اإلجابة ضعي إشارة )

رقم 
 السؤال

رقم  البدائةةل
 السؤال

 البدائةةةل
 د ج ب أ د ج ب أ

2     26     
2     27     
3     28     
4     29     
0     35     
6     32     
7     32     
8     33     
9     34     
25     30     
22     36     
22     37     
23     38     
24     39     
20     45     
26     42     
27     42     
28     43     
29     44     
25     40     
22     46     
22     47     
23     48     
24     49     
20     05     
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم                     
 غزة  -الجــــامعة اإلســـالميـــــة 

 عمـــادة الدراســـــات العليـــــــا

 كـــليـــــــة التــــربــــــيـــــــــــة

 تدريسالاهج وطرق ــــقسم المن

 هللا ه............................................................... حفظ السيد  الدكتور/

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 حتكيم  اختبار مهارات التفكري البصري  :الموضوع

البيت الدائري  في تنمية المفاهيم و مهارات  استراتيجيةفاعلية توظيف  تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان:"
 "التفكير البصري  بالجغرافيا لدى طالبات الصف الحادي عشر بغزة

 كلية الرتبية باجلامعة اإلسالميةيف للحصول على درجة املاجستري 

رجو من سيادتكم التكرم بتحكيم هذا االختبار ثم إبداء رأيكم ومالحظاتكم في ضوء خبرتكم في نولذا 
 ذا المجال من حيث:ه

 .السالمة العلمية واللغوية 
 .مدى تمثيل كل فقرة للمهارة المطلوبة 
 .مناسبة البدائل لكل فقرة من الفقرات 
 .وضوح تعليمات االختبار 
  ىحذف أو إضافة أو إبداء أي مالحظات أخر. 

 شاكرين لكم حسن تعاونكم ولكم وافر التقدير واالحرتام

 الباحثة                                                                                                                                   

 آمال عبد القادر أحمد الكحلوت

 البيانات الشخصية للمحكم:

 .............الدرجة العلمية: ......................................االسم: ......................

 ...............................التخصص:................................ مكان العمل: .......
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 (7ملحق رقم )

 جدول مواصفات  اختبار مهارات التفكير البصري

 توزيع أسئلة االختبار حسب الوزن النسبي لمستويات األهداف
 

عدد  أرقام فقرات االختبار املهارة
 ة املئويةالنسب األسئلة

 9.4 3 26-25-20 القراءة البصرية 

 التمييز البصري

 
7-8-22-27-28-29-20 7 22.9 

 راك العالقات المكانيةإد

 
3-22-22-28-29 0 20.6 

 تفسير المعلومات

 
23-24-22-32 4 22.0 

 تحليل المعلومات

 
2-4-0-25-24-27-35 7 22.9 

 28.7 6 32-26-22-9-6-2 استنتاج المعنى

%255 32 32 موعالمج  
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 (8ملحق رقم )

 اختبار مهارات التفكري البصري

 عزيزتي الطالبة

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

دة  يهدف االختبار الذي بين يديك إلى قياس مدى اكتسابك لمهارات التفكير البصري بالوح
 عوامل تشكيله( في مبحث الجغرافيا. الثالثة )سطح األرض و 

دراك العالقات المكانية، تفسير إ)القراءة البصرية، التمييز البصري، : يوالمهارات ه  
              المعلومات، تحليل المعلومات، استنتاج المعلومات(

قراءة تعليمات االختبار بكل عناية ودقة، علما  بأن  منك  رجوونحسن تعاونك،  شاكرين لك
 لغرض البحث العلمي. نماوا  هذا االختبار ليس له عالقة بالدرجات المدرسية 

 تعليمات االختبار:

 ( فقرة من نوع اختيار من متعدد.32يتكون  االختبار من ) 
 قبل اإلجابة عنها. اقرئي كل عبارة بدقة وعناية 
  ن األسئلةقبل اإلجابة ع انظري  جيدا  للصور واألشكال و الخرائط. 
 ك أن تضعي دائرة حولها.خيارات بينها إجابة واحدة فقط مناسبة علي ةلكل فقرة أربع 
 بوضةع إشةارة  اإلجابة المرفق مع ورقة األسةئلةورقة نقل اإلجابة الصحيحة في مفتاح  ىيرج

(( أمام رمز اإلجابة الصحيحة. 

  شاكرين   لكم حسن تعاونكم                                           

 الباحثة                                                                                         

  آمال عبد القادر أمحد الكحلوت                                                                                  
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بصريمهارات التفكري ال اختبار  

 ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة ثم انقليها إلى مفتاح اإلجابة:

 إلى:المقابل  سهم في الشكليشير ال .1

 .األمواج الزلزالية -ب .                األمواج البحرية -أ

 .البؤرة الباطنية -د كان.          مركز حدوث البر  -ج
 

نستنتج من الصورة المقابلة أن الجبال البركانية تتخذ الشكل: . 2  

       .الدائري -ب                       .البيضاوي -أ

 األسطواني. -دالمخروطي.                      -ج
 

أن غالبية الزالزل والبراكين تتوزع  المقابلةيتضح من الخريطة  . 3
 في حزام:

المحيط الهادئ. -ب                المحيط األطلسي. -أ  

.البحر المتوسط -د                 المحيط الهندي. -ج  

 
إلى: المقابليشير السهم في الشكل  . 4   

جسم البركان. -ب                    فوهة البركان. -أ  

 ماجما البركان. -د                  قصبة البركان. -ج
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 تبين الصورة  المقابلة أثر الزالزل في حدوث: .5

 انهيارات للسدود. -ب                انكسارات أرضية. -أ

           انات مائية.فيض -د             تدمير البنية التحتية. -ج
 

تبين الخريطة المقابلة أهم السالسل الجبلية والتي   .6
 تكونت نتيجة الحركات االلتوائية:

 .الهرسينية -الكاليدونية                        ب -أ

 األلبية. -االنكسارية.                    د  -ج
 

  أي األشكال اآلتية يمثل االنكسار األفقي؟   .7
 

                                                                                                                                                                                                                                                                          -أ
   

 

 

     
 
 

  

 -ب

 -د -ج
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 في أي األشكال اآلتية يكون الضغط الواقع على جوانب الطبقات الصخرية متساٍو؟ .8
 

 

 

 

 

 يحدث االنكسار في الشكل المقابل نتيجة حركات: .9
رفع وهبوط متدرج. -برفع وهبوط للطبقات الصخرية.   -أ  

اتجاه أفقي.انكسارية في  -د انكسارية في اتجاهين متقابلين. -ج  
  

 األسهم في الشكل المقابل توضح حدوث انكسارين: .11
 متوازيين. -ب                                    متقابلين. -أ

 متساويين. -دأفقيين.                        -ب
 

 تتميز الحافات االنكسارية في الصورة المقابلة بأن انحدارها: .11

 قليل. -ب                                         شديد. -أ

 منبسط. -د                                   متوسط. -ج
 

 

  

 -ج

 -ب -أ

 -د
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 من الصورة المقابلة يتضح أن انفصال الصخور حدث بسبب: .12
ضغط الماء المتجمد على الصخور. -ضغط جانبي انكساري.    ب -أ  

 ر.تشبع الصخور بماء األمطا -د  تبخر الماء الموجود في الصخور. -ج

 

 ُتفسر الصورة المقابلة ظاهرة تقشر الصخور بفعل عملية: .13

التمدد والتقلص. -ب               االنهيارات الجليدية. -أ  

 الترطيب والتجفيف. -د                   النمو البلوري. -ج
 

 التي حدثت بفعل: الميكانيكيةتبين الصورة المقابلة احدى نواتج  التجوية  .14

الترطيب والتجفيف. -ب                  قلص.التمدد والت -أ  

 التجمد والذوبان. -د                   النمو البلوري. -ج
 

 توضح الصورة  المقابلة مفهوم:  .15

 الكهوف البحرية. -الكهوف الكارستية.                ب -أ

 حفر اإلذابة. -البولييه.                         د -ج

 ابلة أن النباتات تقوم بدور:الصورة المق تظهر .16

 االنهيارات األرضية. -التجوية الميكانيكية.              ب -أ

 تلطيف درجة حرارة الجو. -المحافظة على خصوبة التربة.  د -ج
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 الصورة التي تشير إلى مفهوم المروحة الفيضية هي: .17

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 النهر هي: الصورة التي توضح مرحلة الشباب التي يمر بها .18

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -ب -أ

 -د -ج

 -ب -أ

 -ج
 -د
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 :ر بالماء  ثم جفافها وتشققها هيالعالقة بين تشبع الصخو تبين  التيالصورة  .19
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مفهوم: المقابلةالصورة  تبين .21

األودية السيلية. -ب                  المراوح الفيضية. -أ  

  هار.األن -د                          البهادا. -ج
  

بين الطبقة )أ( والطبقة )ب(  المقابلةالعالقة في الصورة  .21
 :هي عالقة

 تماثل. -ب                           تكامل. -أ

 ترابط. -د                        اختالف. -ج
   

 ن البحيرات الهالليةالترتيب الصحيح لظاهرة تكوّ  إن .22
 :هو

)أ(، )ب(، )ج(، )د(. -ب             )د(، )ج(، )ب(، )أ(. -أ  

 )ج(، )أ(، )ب(، )د(. -د.            )ب(، )أ(، )د(، )ج( -ج

 

 -ب -أ

 -د -ج
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 إلى مفهوم: المقابلةتشير الصورة   .23

الجزر البحرية. -ب                            الجزر النهرية. -أ  

 األلسنة البحرية. -د                        الجنادل. -ج
 

 في في الصورة المقابلة ة المائيةتتكون المسيالت واألودي .24
 :المنطقة

                   )أ(. -ب                            )ب(. -أ

 )ج(. -د                          )أ و ب(. -ج
 

 :حمادمثل صحاري الت واحدة من الصور اآلتية .25

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إلى عملية: المقابلةتشير الصورة  .26

النقل. -ب                              التذرية. -أ  

 التصحر. -د                          البري. -ج
 

 -ب -أ

 -د -ج
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 :هو ل الكثبان الرملية الهالليةإن الترتيب الصحيح لعمليات تشك .27
بري ثم ترسيب للرمال. -ب    ترسيب ريحي ثم تذرية للرمال. -أ  

 لرمال.ترسيب ثم بري ل -د         تذرية ثم ترسيب للرمال. -ج

لعالقة الطردية بين عملية التعرية ا المقابلةتوضح الصورة  .28
 و: البحرية

طبيعة خط الساحل. -ب                     قوة األمواج. -أ  

التيارات البحرية. سرعة -د                   نوع الصخور. -ج  

 تبين الخريطة المقابلة أن أبعد الدول لمركز تسونامي هي: .29
سيرالنكا. -ب                         تايالند. -أ   

  الصومال. -د                       .إندونيسيا -ج

 :يشير السهم في الصورة المقابلة إلى مفهوم .31
القوس البحري. -ب                  المسلة البحرية. -أ  
  اللسان البحري. -د                        الجنادل. -ج

 العوامل المؤثرة في التعرية:الشكل المقابل يوضح  .31

 الجليدية. -البحرية.                         ب -أ

  .ةالرياحي -النهرية.                         د -ج

 ُتظهر الصورة المقابلة أن تشكل أمواج تسونامي حدثت بفعل: .32
المد و الجزر البحري.   -ب         االلتواءات األرضية.     -أ  
 .سرعة الرياح في المحيطات -د   ي قيعان المحيطات.الزالزل ف -ج
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 مفتاح اإلجابة النموذجية الختبار التفكير البصري (9ملحق رقم )

 اسم الطالبة:..................
 المدرسة: ....................

 الصف  : .............
 الشعبة:..............

 أمام اإلجابة الصحيحة:×( ة ضعي إشارة ) عزيزتي الطالبة بعد تأكدك من صحة اإلجاب

رقم  البدائةةل رقم السؤال
 السؤال

 البدائةةةل

 د ج ب أ د ج ب أ

2    × 27   ×  

2   ×  28  ×   

3  ×   29    × 

4 ×    25   ×  

0   ×  22   ×  

6    × 22 ×    

7    × 23 ×    

8 ×    24  ×   

9 ×    20 ×    

25  ×   26   ×  

22 ×    27 ×    

22  ×   28  ×   

23  ×   29    × 

24   ×  35 ×    

20 ×    32    × 

26 ×    32   ×  
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

  غزة  -الجــــامعة اإلســـالميـــة 
 عمـــادة الدراســـــات العليــا
 كـــليـــــــة التــــربــيــــــة

 التدريس قسم المناهج وطرق 
 

 هللا. حفظه............................................................... السيد الفاضل /

 م عليكم ورحمة اهلل وبركاتهالسال

 

 حتكيم  دليل املعلم:  الموضوع

 

فاعلية توظيف استراتيجية البيت الدائري في تنمية المفاهيم  تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان:"

 ارات التفكير البصري بالجغرافيا  لدى طالبات الصف الحادي عشر بغزة".ومه

 للحصول على درجة املاجستري  يف كلية الرتبية باجلامعة اإلسالمية

وتتطلب بعض إجراءات الدراسة إعداد دليل المعلم وفقا  الستراتيجية البيت الدائري، لذا أرجو من سيادتكم التكرم 
بداء وج  من حيث: هة نظركم فيهبقراءة الدليل وا 

 .السالمة العلمية واللغوية 
 .مناسبة األشكال الدائرية المعدة 
 .مدى صحة التحضير، ومدى ارتباط أهداف كل درس بالموضوع 
 .مناسبة أسئلة التقويم 
  ى.حذف أو إضافة أو إبداء أي مالحظات أخر 

                            
 عاونكم ولكم وافر التقدير واالحرتامشاكر ين لكم حسن ت                   

 الباحثة                                                                                                                                          
 آمال عبد القادر أمحد الكحلوت

                                                                                                                                                                          البيانات الشخصية للمحكم:                      
 ..................الدرجة العلمية:.     م:.........................            ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاالس

 التخصص:...................                      مكان العمل:.....................
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 (11ملحق رقم )
 الحادي األول للصف لجزءا دليل المعلم لتدريس الوحدة الثالثة من كتاب الجغرافيا

 وفقا  الستراتيجية البيت الدائري عشر

 المقدمة:

 أما بعد، ين والصالة والسالم على معلم البشرية الخير محمد الحمد هلل رب العالم

حيث يعتبر االنفجار المعرفي  ،يمتاز العصر الذي نعيش فيه بسرعة التطور والتغير
ولقد أصبح المتعلم أمام كم هائل من المعارف ، والتطورات التقنية المعاصرة من أهم سماته

أساليب  لألخذ بيده من خالل التطوير والتجديد في ةلذا فإن الحاجة ملح ؛والمعلومات والمفاهيم
عداده ليواكب هذا التطور المتسارع في المعرفة  وأساليب التعلم ،التدريس الكفيلة بتنشئته وا 
 ت والمفاهيم.والمعلوما

بير في تحقيق األهداف  المفاهيم لها أثر ك االستراتيجية المناسبة لتدريس اختيار إن
 وعموم ا كلما كان اشتراك الطالب أكبر كلما كانت االستراتيجية تعليمية،من المادة الالمنشودة 
على إعمال عقله  قادرا   وفعاال   التي يكون الطالب فيها ايجابيا   التدريس ومن استراتيجيات أفضل،
 مع واقعه وعصره استراتيجية البيت الدائري.  متكيفا  

يال لتدريس وحدة سطح األرض وعوامل تضع الباحثة بين يديك دل أخي المعلم/أختي المعلمة
التي  واالجتهادات اإلرشادات بعض حيث يقدم المقررة على الصف الحادي عشر آداب، ،تشكيله

تدريب  خالل من الصحيح االتجاه إلى التعليمية العملية وتدفع للوحدة تدريسك تساعدك في أثناء
وقد تضمن هذا الدليل  بيت الدائري.استراتيجية ال استخدام كيفية على المعلم قبل الطالبات من

 على:
 نبذة عن استراتيجية البيت الدائري. .2
 نبذة عن مهارات التفكير البصري  المراد تنميتها. .2
 أهداف تدريس الوحدة.  .3
 الخطة الزمنية المقترحة لتدريس الوحدة المختارة. .4
مهارات و  جغرافيةتخطيط وتنفيذ الدروس باستراتيجية البيت الدائري بطريقة تنمي المفاهيم ال .0

التفكير البصري لدى طالبات الصف الحادي عشر حيث تضمنت خطة كل درس على ما 
 يلي:

 .األهداف السلوكية لكل درس 
 .األدوات المطلوبة لتنفيذ األنشطة 
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 .إجراءات تنفيذ الدرس 
 :تحديد أساليب التقويم وقد تضمن 

 المعرفية.لتحديد الخبرات السابقة في بنية الطالب  التقويم القبلي: -
 .لتقديم تغذية راجعة عن سير العمل التقويم التكويني: -
 تحقيق األهداف المرجوة. ىللحكم على مد التقويم الختامي: -
 تحديد الواجبات البيتية. -

وتترك لك المجال إلظهار  رشاداتا  و  اجتهادات قدمت فإنها يديك، بين الدليل هذا والباحثة اذ تضع 
 الجديد إلى المحتوى.  إضافة أو المتنوعة األنشطة أو البدائل وضع بداعاتك فيا  قدراتك وخبراتك و 

 نبذة عن استراتيجية البيت الدائري: -أوال  
جراءات وأنشطة ومفاهيم من أجل تمثيل مجمل لموضوعات معرفية  ستراتيجية تعلمهي ا   وا 
رض وعوامل لوحدة سطح  األرسم أشكال دائرية تناظر البنية المفاهيمية وتطبق في  الجغرافيا
 المراد تعلمه وتمثل القطاعات الخارجية  الرئيسبحيث يمثل مركز الدائرة الموضوع الجغرافي  تشكيله

المفاهيم الجغرافية ومهارات التفكير تنمية تهدف إلى بحيث  وع ؛األجزاء المكونة للموض( 9 -0)
 البصري.

  :شكل البيت الدائري استراتيجية إجراءات تطبيق 
فكل  ببناء شكل البيت الدائري باتباع "نموذج خطوات بناء شكل البيت الدائري ة الطالبتقوم 

 :يأتيبما الطالبة سؤال في النموذج مرتبط بخطوة من خطوات الشكل بحيث تقوم 
ليساعدها ذلك على التركيز في  ؛ تحدد الهدف الذي تسعى له من بناء شكل البيت الدائري .2

 علم.دراسة الموضوع ويوجهها أثناء الت
أو إجراءات معينة بحيث يكون  تحدد الموضوع الرئيس المراد دراسته سواء كان مفهوما   .2

 العنوان الرئيس وتسجل هذا العنوان داخل القرص الدائري. 
تحدد جانبين يتناولهما الموضوع الرئيس بحيث يكونان عنوانين متفرعين عن الموضوع  .3

 لى جانبي المنحنى في القرص الدائري. الرئيس إذا كان الموضوع يحتمل ذلك وتسجلهما ع
تقسم الموضوع الرئيس إلى سبعة أفكار رئيسية )قد تزيد أو تنقص بندين( وتكتب عبارة   .4

 لكل منها ثم تلخصها في عنوان يوضح خالصة الفكرة. 
ترسم أيقونة )شكال  أو صورة أو رسم ا مبسط ا( لكل من العناوين السبعة بحيث تساعدها   .0

 العناوين.  على تذكر هذه
تبدأ بتعبئة القطاعات الخارجية لشكل البيت الدائري مبتدئة بالقطاع المشير إلى الساعة   .6

وباتجاه عقارب الساعة مستخدمة العناوين القصيرة واأليقونات المرافقة لها في كل  22
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االستعانة برسومات وصور جاهزة وقد تقدمها  للطالبة ويمكن ، قطاع من القطاعات السبعة
 على االبتكار.  الطالبة معلمة لتساعد ال

بحاجتها إلى التوسع في نقطة معينة يمكنها استخدام شكل القطاع  الطالبة إذا شعرت   .7
 المكبر للشرح والتعليق.  

تستخدم نموذج ضبط شكل البيت الدائري لمراعاة شروط بناء الشكل بحيث تصبح   .8
 المتعلمة موجهة ذاتيا. 

 لشكل تكتب الطالبة عن الموضوع. بعد االنتهاء من بناء ا  .9

 إرشادات للطالبة في تطبيق استراتيجية البيت الدائري:
رشادات التي تساعدك في تطبيق عزيزتي الطالبة تضع الباحثة بين يديك مجموعة من اإل

 استراتيجية البيت الدائري وهي كاآلتي:
 .له من بناء شكل البيت الدائري أسعىالهدف الذي  أحدد   .2
أو إجراءات معينة بحيث يكون  لموضوع الرئيس المراد دراسته سواء كان مفهوما  اأحدد   .2

 هذا العنوان داخل القرص الدائري. وسط الدائرة ، ثم أسجل  العنوان الرئيس
ثم أقوم بتسجيلهما ذلك و أمكنني إذا  الموضوع الرئيسأكتب عنوانين فرعيين مشتقين من   .3

 . الداخلي على جانبي المنحنى في القرص الدائري
كتب عبارة أو  ،(فكرتين الموضوع الرئيس إلى سبعة أفكار رئيسة )قد تزيد أو تنقص أقسم  .4

 لخصها في عنوان يوضح خالصة الفكرة. ألكل منها ثم 
لكل من العناوين ، مبسط ا( رمزا صورة أو أو أو مخططا توضيحي ا أيقونة )شكال  أرسم   .0

 وين. العناهذه على تذكر  نيالسبعة بحيث تساعد
بتعبئة القطاعات الخارجية لشكل البيت الدائري مبتدئة بالقطاع المشير إلى الساعة أبدأ   .6

 .وباتجاه عقارب الساعة 22
الفرعية والمفاهيم داخل الشكل حتى ال يزدحم العناوين أحاول تلخيص لموضوع المتعلق ب  .7

 بالمعلومات.
تخدام شكل "القطاع المكبر" اس كالتوسع في نقطة معينة يمكن إلى يبحاجت إذا شعرت  .8

 للشرح والتعليق.  
 أحافظ على الوقت المخصص من قبل المعلمة لرسم البيت الدائري.  .9
 أحافظ على وضوح الشكل.  .25
 أستخدم األقالم الملونة إلضفاء جمال للشكل. .22
أكتب داخل القطاعات بأسلوبي الخاص وبشكل مختصر من اليمين إلى اليسار بشكل  .22

 ائل .     أفقي، وليس بشكل م
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 رشادات للمعلمة في تطبيق استراتيجية شكل البيت الدائري:إ
عزيزتي المعلمة تضع الباحثة بين يديك مجموعة من اإلرشادات التي تساعدك في تطبيق 

 استراتيجية البيت الدائري وهي اآلتي:
 اختاري موضوعا  سبق وأن قمت بتدريسه مسبق ا.   .2
 طالبات متبعة  خطوات بناء الشكل بالتفصيل.صممي شكل  البيت الدائري أمام ال  .2
حاولي أن تضعي أسئلة تثير تساؤالت الطالبات)حول كيفية رسم البيت الدائري( وأجيبي  .3

زالة  عليها بنفسك أثناء تصميمك للشكل أمام الطالبات للمرة األولى؛ لتوضيح الغموض وا 
 الخوف عند بعض الطالبات.

طرق إلى المفاهيم المجردة ببعض الصور الحسية أو حاولي أن تساعدي الطالبات عند الت  .4
 المخططات أو األشكال  أو الرموز. 

 .ري من رسومات الطالبات مهما كانت؛ ألن هناك طالبات ال يتقن الرسمال تسخ .0
اختاري الموضوعات التي يوجد بها تسلسل لألفكار أو ترتيب للمعلومات أو عالقات مبنية  .6

 ثل دورة المياه في الطبيعة أو دورة الصخور في الطبيعة. على بعضها البعض أو دورات  م
قومي باختيار أفضل األشكال المصممة من قبل الطالبات،  وعلقيها على جدران الفصل  .7

 كنوع من التعزيز وتشجيع  روح المنافسة بين الطالبات.
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 كيفية بناء شكل البيت الدائري
 

 (1شكل )
 خطوات بناء شكل البيت الدائري

 
 فاهيم الجغرافية:الم

 دل على الظواهر الجغرافيةتاسما  أو لفظا  ل عطىتمجردة،  ذهنية أو يةعقل اتتصور هي 
الحادي عشر، الجغرافيا للصف  كتابمن  ة الثالثة )سطح األرض وعوامل تشكيله(وحدال في الواردة
 الطالبات  كتسابا مدى لقياس المعد بالدرجة التي تحصل عليها الطالبات في االختبار تقاس والتي

 للمفاهيم الجغرافية.

 التفكير البصري:
عملية عقلية تمكن الفرد من القدرة على إدراك العالقات المكانية وتفسير األشكال والصور  

 والخرائط وتحليلها واستنتاجها وترجمتها بلغة مكتوبة أو منطوقة. 

 ويشمل التفكير البصري المهارات اآلتية: 
 قدرة على تحديد أبعاد وطبيعة الشكل أو الصورة المعروضة.  القراءة البصرية: ال .2

 تحديد الهدف

تحديد 
الموضوع 
 الرئيس

تقسيم 
الموضوع 
 الرئيس

 رسم أيقونة
نعبئة 

القطاعات 
 الخارجية

استخدام 
شكل القطاع 

 المكبر

تكتب عن 
 الموضوع
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التمييز البصري: تعني القدرة  إلى التعرف على الشكل أو الصورة  وتمييزهما عن  .2
 األشكال،  أو الصور األخرى.

إدراك العالقات المكانية: القدرة على رؤية عالقة التأثير والتأثر فيما بين مواقع الظواهر   .3
 الشكل أو الصورة المعروضة.المتمثلة في 

تفسير المعلومات: القدرة على ايضاح مدلوالت الكلمات والرموز واإلشارات وفي األشكال    .4
 وتقريب العالقات بينهما.

تحليل المعلومات: يعني قدرة الفرد في التركيز على التفاصيل الدقيقة واالهتمام بالبيانات  .0
 الكلية والجزئية.

على استخالص معاني جديدة ، والتوصل إلى مفاهيم ومبادئ  استنتاج المعنى: القدرة .6
علمية من خالل الشكل أو الصورة أو الخريطة المعروضة، مع مراعاة تضمن هذه الخطوة 

 للخطوات السابقة إذ أنها محصلة للخطوات الخمسة السابقة.
 أهداف الوحدة:

   .خلية المؤثرة في تشكيل سطح األرضتعرف الطالبة  العوامل الدا .3
 تعطي الطالبة مفهوما للزالزل  بأسلوبها الخاص.  .2
 تقارن الطالبة بين الزالزل التكتونية والزالزل البركانية من حيث أسباب حدوثها.   .1
 توضح الطالبة اآلثار المترتبة على النشاط الزلزالي. .3
 تعرف الطالبة البراكين بأسلوبها الخاص.   .5
 تفسر الطالبة سبب حدوث البراكين.   .1
 الطالبة البركان موضحة أجزاءه. ترسم  .7
 .ن أنواع البراكين من حيث التعريفتقارن الطالبة بي  .2
 .لنشاط البركاني للبراكين الخامدةتعلل الطالبة سبب توقف ا  .9
 تذكر الطالبة األشكال  التضارسية الناجمة عن البراكين.   .31

 توزان الطالبة بين األثار السلبية واإليجابية للنشاط البركاني. .33
 ستنتج الطالبة من الخريطة مناطق توزيع أحزمة الزالزل والبراكين.ت  .32
 تعرف الطالبة العوامل الداخلية البطيئة المؤثرة في تشكيل سطح األرض.  .31
 تعرف الطالبة  الحركات االلتواءات األرضية.   .33
 تقارن الطالبة بين الحركات االلتوائية الكبرى من حيث آثارها.  .35
 طة أهم السالسل الجبلية االلتوائية.تحدد الطالبة على الخري  .31
 تفسر الطالبة  سبب حدوث الطيات المتماثلة.  .37
 ترسم الطالبة الطيات  المتماثلة والمقلوبة.  .32
 تعرف الطالبة  الحركات االنكسارية بأسلوبها الخاص.  .39
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 تفسر الطالبة حدوث االنكسار العمودي.  .21
 ات وااللتواءات. تصنف الطالبة األشكال األرضية الناجمة عن االنكسار   .23
 تسمي الطالبة العوامل الخارجية المؤثرة على سطح األرض.  .22
 تقارن الطالبة بين  التجوية الميكانيكية والكيميائية  من حيث التعريف.  .21
 توضح الطالبة طرق التجوية الميكانيكية.  .23
 تفسر الطالبة حدوث تقوس للصخر في المناطق الصحراوية.  .25
 النمو البلوري. تبين الطالبة خصائص ظاهرة  .21
 توضح الطالبة عمليات التجوية الميكانيكية.  .27
 تعطي الطالبة أمثلة من الواقع لمفهوم األكسدة.  .22
 تصنف الطالبة المظاهر الجيومورفولوجية الناجمة عن عملية الكارست.  .29
 تبين الطالبة دور المياه الجارية في تشكيل تضاريس المناطق الجافة والرطبة.   .11
 األشكال الصحراوية الناجمة عن عملية الترسيب.تبين الطالبة   .13
 توضح الطالبة العوامل المؤثرة  على التعرية الساحلية.  .12
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 الخطة الزمنية المقترحة لتدريس الوحدة
 

عدد  أجزاء الدرس عنوان الدرس الدرس
 الحصص

 
 الثاني

العوامل الداخلية المؤثرة  
 في تشكيل سطح األرض

تمهيد لشرح آلية تطبيق 
 ستراتيجيةاال

 الزالزل
 البراكين

 االلتواءات
 االنكسارات

1 
2 
3 
2 
2 

 
 
 الثالث

العوامل الخارجية المؤثرة  
في تشكيل سطح 

األرض)التجوية و المياه 
 الجارية(

 التجوية الميكانيكية     
 التجوية الكيميائية     
 المياه الجارية     

2 
2 
5 

 
 الرابع

لعوامل الخارجية المؤثرة  ا
كيل سطح في تش

األرض)دور الرياح 
 األمواج(و 

 دور الرياح      
 األمواج      

2 
3 

مجموع 
 الحصص

 حصة 24  
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 الدرس الثاني: العوامل الداخلية المؤثرة  في تشكيل سطح األرض )الزالزل(

 عدد الحصص: حصتان                                                       
  لسابقة:الخبرات ا
 تعرف الحركة التكتونية.  .2
تعدد العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة في   .2

 تشكيل سطح األرض.

 قياس الخبرات السابقة:
 عرفي  الحركة التكتونية. .2
عددي العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة في   .2

 تشكيل سطح األرض.
 

 أوراق لرسم البيت الدائري . ،  وحاسوب، الكتاب المدرسي، LCDجهاز  المصادر والوسائل:
 

 التقويم خطوات التنفيذ األهداف
 
 
 

ــــة  ترســــم الطالب
شـــــــكل البيـــــــت 
الدائري لمفهـوم 

 الزالزل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التعليمية الخبرات ربط خالل من للدرس التهيئة والتمهيد بعد
 لسابقة  بالالحقة.ا

تقوم المعلمة باستخدام اإلجراء التدريسي المتبع لتطبيق استراتيجية 
 البيت الدائري.

بداية يتم توزيع الطالبات على شكل مجموعات صغيرة تعاونية  -
 وتوزيع المهام بينهن.

 ورق على الطالبات لتصميم شكل البيت الدائري التوزع المعلمة  -
 :ت األسئلة اآلتيةالطالبا مع ثم تناقش  
 ؟إليه من بناء شكل البيت الدائري ما الهدف الذي تسعين -
 : طالبات أن تحدد الهدف اآلتيأتوقع من ال -
ريعة المؤثرة في تشكيل سطح أن تستنتج العوامل الداخلية الس -

 .األرض
 ما الموضوع الرئيس المراد  بناء شكل البيت الدائري له؟ -
هو العوامل الداخلية السريعة و ع  الرئيس تحدد الطالبات الموضو  -

وتضعه داخل القرص   ،المؤثرة في تشكيل سطح األرض )الزالزل(
 في مركز الدائرة.

 ؟د عنوانين فرعيين من هذا الموضوعهل يمكن أن نحد -
ثارها آوهما أنواع الزالزل و  ،تحدد الطالبات العنوانين الفرعيين -

 وتضعهما على جانبي المنحنى. 
لب من الطالبات تقسيم الموضوع الرئيس إلى سبعة أجزاء ثم أط -

وباتجاه  22تضعها داخل قطاعات البيت الدائري مبتدئة من الساعة 
 عقارب الساعة. 

 تقسم الطالبات الموضوع  كاآلتي: -
 العوامل الداخلية  .2
 مفهوم الزالزل   .2
 .جهاز السيزموجراف .3

 
 
 
 

مالحظـــــة دقـــــة رســـــم 
الطالبــات لشــكل البيــت 

 الدائري.
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تعـــــــــــــــــــــرف  -

الطالبـــــــــــــــــــــــــة  
العوامــــــــــــــــــــــــل 
الداخليــــــــــــــــــــــة 
المـــــــؤثرة فـــــــي 
تشــــكيل ســــطح 

 األرض. 
 

 جهاز ريختر. .4
  .الزالزل التكتونية .0
 .بركانيةالزالزل ال .6
 .آثار الزالزل .7

أطلب من الطالبات رسم أيقونة لكل قطاع من البيت الدائري   -
لساعة و أترك لهم مدة وباتجاه عقارب ا 22أيضا مبتدئة من الساعة 

 . عشرة دقائق
جه الطالبات أثناء رسم تتابع المعلمة عمل المجموعات وتو  -

 .األيقونات
لدائري توزع المعلمة على بعد انتهاء الطالبات من رسم البيت ا -

ييم الطالبات معايير ضبط البيت الدائري لتساعد الطالبات على تق
 .أنفسهن

وبعد ذلك تثري المعلمة كل قطاع من قطاعات الدائرة باألسئلة  -
  :اآلتية

 ؟وامل المؤثرة في تشكيل سطح األرضما الع -
 .رضاذكري أقسام العوامل الداخلية المؤثرة في تشكيل سطح األ -
  .ما المقصود بالعوامل السريعة ؟ وأعطي مثاال عليها -
 .اذكري أمثلة غير منتمية أيضا   -

 
 
 
 
 
 
 
مــــــــــــا المقصــــــــــــود  -

بالعوامــــــــل الداخليــــــــة 
المـــــؤثرة فـــــي تشـــــكيل 

 سطح األرض؟

ـــة   تعطـــي الطالب
مفهوما للـزالزل  

وبها بأســــــــــــــــــــل
 الخاص.

تبدأ المعلمة برسم الموجات الزلزالية ثم تطلب من الطالبات تحديد  -
 المعلومات على الرسم. 

 من خالل الرسم ماذا نقصد بالبؤرة الباطنية ؟ -
 كيف يتم رصد الزالزل ؟ -
  .تقوم المعلمة بعرض شكل جهاز السيزموجراف للتعرف عليه -
من الكتاب  75تعلم من ص تطلب المعلمة من الطالبات قراءة أ -

 .المدرسي
 ثم  تناقش المعلمة الطالبات بما يأتي:  -
 ما المقصود بجهاز ريختر ؟ -
 بماذا يختلف عن جهاز السيزموجراف؟  -

ــــــــــي مفهــــــــــوم  - عرف
الــــــــزالزل  بأســــــــلوبك 

 الخاص.

تقـــارن الطالبـــة  
ــــــين الــــــزالزل  ب
التكتونيــــــــــــة و 
ـــــــــــــــــــــــــزالزل  ال

مـــــن  البركانيـــــة
حيــــث أســــبابها 

 حدوثها.

ن خالل أسلوب لعب األدوار تقارن الطالبات بين الزالزل م -
 من حيث التعريف واألسباب التي  التكتونية والزالزل البركانية

 .تؤدي إلى حدوثها
 
 
ل ز أعطي أمثلة منتمية وأخرى غير منتمية على زالزل تكتونية وزال -

 بركانية.

قــارني بــين الــزالزل  -
التكتونيــــــة و الــــــزالزل 

يــــث البركانيــــة  مــــن ح
 أسبابها حدوثها.
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توضــــــــــــــــــح  -
ثـــار الطالبـــة اآل

المترتبــــة علــــى 
النشـــــــــــــــــــــــــاط 

 .الزلزالي

ثار الزالزل ثم تعرض المعلمة  صور آل LCDباستخدام جهاز  -
 تثير التساؤالت اآلتية:

 ماذا تشاهدين في الصور؟  -
ماذا ينتج عن الزالزل؟  ما هو آخر زالل سمعتي عنه في وسائل  -

 اإلعالم.
 الزل المدمر الذي حدث في هذا العام؟ما هو الز  -
صفي ما شاهدتي في وسائل االعالم تقوم المعلمة بربط  موضوع  -

 الزالزل بغضب اهلل وتغرس قيمة الخشية من اهلل.

وضـــــــحي النتـــــــائج  -
ــى النشــاط  ــة عل المترتب

 الزلزالي.

في النهاية تكتب كل مجموعة داخل القطاع وبشكل مختصر عما  - 
 فهمت من الدرس.

تناقش كل مجموعة شكل البيت الدائري المصمم من قبلها  عن  -
 طريق عرضها على ورق بروستل.

من خالل مناقشة شكل البيت الدائري يتم الكشف عن األفكار  -
والمفاهيم الخاطئة المكتوبة لدى كل مجموعة وتصحيحها من خالل 

 المناقشة.
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 الزالزلالبيت الدائري لمفهوم ( 2شكل )

 
 

 التقويم الختامي:
 ( في دليل الطالب.2انظر ورقة عمل رقم ) 

 الواجب البيتي: 
 وضحي الفرق بين كل من جهاز السيزموجراف وجهاز ريختر.  السؤال األول:
 ذكري األشكال التضاريسية الناجمة عن الزالزل.ا ني:السؤال الثا

 
 
 

 

 
  

 ة:الزالزل التكتوني
 

القشرة األرضية على طول الصدوع، ومناطق 
تصادم وتباعد الصفائح الصخرية، بسبب الضغوط 

 .الكبيرة التي تتعرض لها الباطنية
 

                   

 الزالزل                   

  

                 

   

 السيزموجراف:
 .جهاز يستخدم لرصد الموجات

 الزالزل.

  زل:الزال 
حركة اهتزازية عنيفة تحدث في القشرة 

 األرضية نتيجة لحركات الصفائح
 الصخرية. 

 ريختر:
جهاز حساس يقيس قوة الهزات األرضية 

 درجات(. 25-2ومدرج من  )

 زالزل تحدث في مناطق ضعف 

 الزالزل البركانية          
زالزل تنشأ مصاحبة لثورانات البراكين 

التي تؤدي إلى حدوث اهتزاز في 
  صخور القشرة األرضية أثناء ثورانها.

 أنواعها   آثارها

 العوامل الداخلية

 حركات أرضية مصدرها باطن األرض 

  السريعة 

 البطيئة
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 الدرس الثاني: العوامل الداخلية المؤثرة  في تشكيل سطح األرض )البراكين(
 عدد الحصص: ثالث حصص                                   

  الخبرات السابقة:
 تعرف العوامل الداخلية السريعة.  .2
 تصنف أنواع الزالزل.  .2
 وث الزالزل التكتونية.تعلل حد  .3

 قياس الخبرات السابقة:
 عرفي العوامل الداخلية السريعة.  .2
 صنفي أنواع الزالزل.  .2
 عللي: حدوث الزالزل التكتونية. .3

 

وحاسوب، السبورة، الطباشير، الكتاب المدرسي، أوراق لرسم البيت الدائري،  LCDجهاز  المصادر والوسائل:
 مجسم ألجزاء البركان. خريطة ألحزمة الزالزل والبراكين،

 

 التقويم خطوات التنفيذ األهداف
 
 
 
 
 
 

الطالبـــــة شــــــكل  ترســـــم
البيـــت الـــدائري لمفهـــوم 

 البراكين. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخبرات خالل ربط من للدرس التمهيد و التهيئة بعد
 حقة.السابقة بالال التعليمية

تقوم المعلمة باستخدام اإلجراء التدريسي المتبع لتطبيق  -
 استراتيجية البيت الدائري.

بداية يتم توزيع الطالبات على شكل مجموعات صغيرة  -
 تعاونية وتوزيع المهام بينهن.

شكل البيت  ترسمورق على الطالبات لالتوزع المعلمة  -
 الدائري 

 تية:الطالبات األسئلة اآلمع  ثم تناقش  
ما الهدف الذي تسعين إليه من بناء شكل البيت  -

 الدائري؟ 
 أتوقع من المجموعة أن تحدد الهدف اآلتي:  -
 التعرف على دور البراكين في تشكيل سطح األرض. -
 ما الموضوع الرئيس المراد  بناء شكل البيت الدائري له؟ -
هو العوامل الداخلية و  تحدد الطالبات الموضوع الرئيس -

السريعة المؤثرة في تشكيل سطح األرض )البراكين( 
 وتضعه داخل القرص في مركز الدائرة.

 هل يمكن تحدد عنوانين فرعيين من هذا الموضوع؟ -
تحدد الطالبات العنوانين الفرعيين وهما أسباب حدوث  -

 البراكين وأنواعها، وتضعهما على جانبي المنحنى. 
الرئيس إلى تسعة   أطلب من الطالبات تقسيم الموضوع -

أجزاء ثم وضعها داخل قطاعات البيت الدائري مبتدئة من 
 وباتجاه عقارب الساعة.  22الساعة 

 تقسم الطالبات الموضوع كاآلتي:  -
 مفهوم البراكين.  .2
 أجزاء البركان. .2

 
 
 
 
 
 

 رســــــــممالحظــــــــة دقــــــــة 
 الطالبات للبيت الدائري.
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تعرف  الطالبـة البـراكين 
 بأسلوبها الخاص. 

 

 .البراكين الخامدة .3
 .البراكين الهادئة .4
 البراكين النشطة. .0
 الجبال البركانية. .6
 .البحيرات البركانية .7
 الجزر البركانية. .8
 . نيةالينابيع البركا .9

 ما هو؟ هل هناك قطاع بحاجة إلى تكبير؟ -
 تحدد الطالبات قطاع أجزاء البركان. -
أطلب من الطالبات رسم أيقونة لكل قطاع من البيت  -

وباتجاه عقارب  22الدائري  أيضا مبتدئة من الساعة 
 الساعة وأترك لهم مدة عشرة دقائق. 

علمة عمل المجموعات وتوجه الطالبات أثناء تتابع الم -
 تصميم الرسم.

انتهاء الطالبات من رسم البيت الدائري توزع  بعد -
المعلمة على الطالبات معايير ضبط البيت الدائري لتساعد 

 الطالبات على تقييم أنفسهن.
 وبعد ذلك تثري المعلمة كل قطاع من قطاعات الدائرة  -

  LCDفيديو خالل جهاز  * تقوم المعلمة بعرض مقطع
 ثم تناقش الطالبات باألسئلة اآلتية:

 أي العوامل السريعة يمثل هذا المقطع؟  -
 وماذا نقصد بالبراكين؟ -
لقد شاهدت في هذا المقطع أبخرة وغازات ومواد سائلة  -

 منصهرة ماذا يطلق عليها؟
أعطي أمثلة منتمية و أخرى غير منتمة على مفهوم  -

 البراكين.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :أكتبي المصطلح العلمي
)       ( عبـــــــارة عــــــــن 
انــدفاع المــواد المنصــهرة 
والغـــــازات واألبخـــــرة مـــــن 
بــــــــــــاطن األرض إلــــــــــــى 

 سطحها.

أســــباب  الطالبـــة تفســـر
 حدوث البراكين. 

 

استمطار أفكارهن من خالل مناقشة المعلمة للطالبات و  -
 باألسئلة اآلتية:

 هل هناك أسباب تؤدي إلى حدوث البراكين؟ -
 ما هي هذه األسباب؟ -

فســــري: أســــباب حــــدوث 
 البراكين.

 

ـــة ترســـم البركـــان  الطالب
 موضحة أجزاءه.

 

تقوم المعلمة بعرض مجسم بأجزاء البركان ثم تطلب من  -
م تطرح الطالبات تحديد أجزاء البركان على هذا المجسم، ث
 المعلمة بعض األسئلة من خالل عرضها للمجسم:

 ما المقصود بالقصبة؟ -
 كيف تكون شكل فوهة البركان؟ -
ما النتائج المترتبة على تراكم المصهورات والمقذوفات  -

ارسمي البركـان موضـحة 
 أجزاءه. 
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 حول القصبة؟
 ثم تطلب المعلمة من الطالبات رسم أجزاء البركان. -

بــــــة بــــــين تقــــــارن الطال
أنواع البراكين من حيـث 

 المفهوم.

من خالل استخدام أسلوب العصف الذهني تناقش  -
 المعلمة الطالبات باألسئلة اآلتية:

 متى ظهرت البراكين الخامدة؟ -
 عللي: توقف النشاط البركاني في البراكين الخامدة. -
 ماذا يحدث لو: انفتحت قصبة البركان الخامد؟ -
 راكين الهادئة عن البراكين النشطة؟ما الذي يميز الب -
 كم يقدر عدد البراكين النشطة في العالم؟ -
 أعطي أمثلة  منتمية وأخرى غير منتمية  لكل منهما. -

قارني بين أنواع البـراكين 
 من حيث المفهوم.

 
 
 

األشـــكال   الطالبـــة تـــذكر
التضارسية الناجمة عن 

 البراكين. 
 

عن  LCDز تقوم المعلمة بعرض صور على جها -
أشكال تضاريسية ناجمة عن البراكين ثم تناقش الطالبات 

 باألسئلة التالية:
 كيف تتشكل الجبال البركانية؟ -
استنتجي الشكل الذي تتخذه الجبال البركانية من خالل  -

 الصورة.
 .كاني ومثاال آخر لجبل غير بركانيمثاال  لجبل بر  أعط -
ني في حوض فوهة ماذا يتشكل بعد توقف النشاط البركا -

 البركان؟
أعطي مثاال  لبحيرات بركانية  و أخرى غير بركانية في  -

 العالم.
 كيف تشكلت الجزر البركانية؟ -
 .جزر غير بركانية أعطي أمثلة لجزر بركانية و -
 بماذا تختلف عن الجزر األخرى.  -

تناقش تقوم المعلمة بعرض مقطع فيديو لنوافير حارة ثم 
 :ئلة التاليةالطالبات باألس

ة من خالل مشاهدتك ماذا نقصد بالينابيع والنوافير الحار  -
 .للعرض السابق

 ير منتمية عليها. غأعطي  أمثلة منتمة وأخرى  -
 .ما هي الخصائص المميزة لها

اذكـــــــــــــــري األشـــــــــــــــكال  
التضارســية الناجمــة عــن 

 البراكين. 

ــــــوزان  ــــــةت ــــــين  الطالب ب
اآلثـــــــــــــــار الســـــــــــــــلبية  
اإليجابيـــــــــــة للنشـــــــــــاط 

 ركاني.الب

من خالل أسلوب لعب األدوار توازن الطالبات بين  -
 اآلثار السلبية واإليجابية للنشاط البركاني.

 عللي: خصوبة التربة البركانية. -

وازني بين اآلثار السلبية  
ـــــــــــة للنشـــــــــــاط  واإليجابي

 البركاني.
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تســـــتنتج الطالبـــــة مـــــن 
الخريطـة منــاطق توزيــع 
أحزمــــــــــــــة الـــــــــــــــزالزل 

 والبراكين.
 

لمعلمة بعرض خريطة توضح مناطق توزيع أحزمة تقوم ا -
 الزالزل والبراكين ثم تناقش الطالبات باألسئلة اآلتية:

 ماذا يتضح لك من خالل هذه الخريطة؟ -
 عرفي المقصود بأحزمة الزالزل. -
في أي المناطق تتواجد غالبية الزالزل والبراكين في  -

 العالم.
 وماذا يطلق على تلك المنطقة؟ -
نستنتج من تطابق أحزمة الزالزل مع أحزمة  ماذا -

 البراكين؟

اســـتنتجي مـــن الخريطـــة 
منـــــاطق توزيـــــع أحزمـــــة 

 الزالزل والبراكين.

 وبشكل القطاع داخل مجموعة كل تكتب النهاية في - 
 .الدرس من فهمت عما مختصر

 من المصمم الدائري البيت شكل مجموعة كل تناقش -
 .وستلبر  ورق على عرضها طريق عن  قبلها
 عن الكشف يتم الدائري البيت شكل مناقشة خالل من -

 مجموعة كل لدى المكتوبة الخاطئة والمفاهيم األفكار
 المناقشة. خالل من وتصحيحها
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 (3شكل )
  البراكينالبيت الدائري لمفهوم 

 البراكين

   أسبابها               

 

 

 البركان:
 اندفاع المواد المنصهرة )الآلفا(

  

 هي التي ما زالت تخرج منها            
 األبخرة والغازات والمقذوفات بقوة،      

لفترة من الزمن، ثم يعاود ها  وقد يتوقف نشاط
 .الثوران من جديد

هي التي تنفث الغازات واألبخرة والمقذوفات 
متقطعة، وبشكل غير عنيف، بصورة مستمرة أو 
  .وعلى ارتفاع قليل

 الجبال البركانية:    
مخاريط تشكلت من المصهورات 
والمقذوفات البركانية التي تراكمت 

  حول فوهة البركان.

بحيرات تتكون في حوض فوهة البركان 
وتتجمع فيها المياه  بعد توقف النشاط 

  البركاني.

 مناطق من اليابس  تشكلت
 بفعل  ثوران البراكين في 
  البركانية. محيطات و تراكم الآلفاال
 

 الينابيع والنوافير الحارة:

 ية شديدة الحرارة باطن مياه هامصدر  
تسمح بظهور األبخرة ، ثم انفجار المياه 

 ظهوره على واندفاعها في شكل نافورات أو
 .هيئة ينابيع طبيعية

 والغازات واألبخرة من باطن األرض إلى
 سطحها. 

 البراكين الخامدة     
 ،طها البركانيهي توقف نشا

 وليس هناك إمكانية لثورانها  
 مرة أخرى. 

 

 البراكين الهادئة:

 البراكين النشطة:

 البحيرات البركانية:
 

 الجزر البركانية:
 

  أنواعها
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 قطاع مكبر ألجزاء البركانل ( البيت الدائري4شكل )
 

 التقويم الختامي:
 ( في دليل الطالب.3(، )2انظر ورقة عمل رقم ) 
 لواجب البيتي: ا

لبراكين الهادئة من حيث مفهومها  مع إعطاء أمثلة على كل قارني بين البراكين النشطة وا  .1
  منهما.

 عللي أسباب حدوث البراكين.  .2
 استنتجي تطابق مناطق أحزمة الزالزل مع مناطق أحزمة البراكين. .3
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 الدرس الثاني: العوامل الداخلية المؤثرة  في تشكيل سطح األرض )االلتواءات(
 عدد الحصص: حصتان                                                       

  الخبرات السابقة:
 تعطي أمثلة على عوامل باطنية بطيئة.. 2
 تذكر أحزمة توزيع الزالزل والبراكين في العالم. .2
 تصنف العوامل المؤثرة في تشكيل سطح األرض. .3

 قياس الخبرات السابقة:
 أعطي مثاال  على عوامل باطنية بطيئة. .2
 أحزمة توزيع الزالزل والبراكين في العالم. ذكريا .2
 صنفي العوامل المؤثرة في تشكل سطح األرض.. 3

 

وحاسوب، السبورة، الطباشير، الكتاب المدرسي، أوراق لرسم البيت  LCDجهاز  المصادر والوسائل:
 الدائري، خريطة ألهم الجبال االلتوائية في العالم، لوحات للطيات.

 

 التقويم نفيذخطوات الت األهداف
 
 
 
 

الطالبة شـكل  ترسم
البيــــــــت الـــــــــدائري 
لمفهــــــــــــــــــــــــــــــــــوم 

 االلتواءات.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التعليمية الخبرات خالل ربط من للدرس والتمهيد التهيئة بعد
 السابقة بالالحقة.

تطبيق تقوم المعلمة باستخدام اإلجراء التدريسي المتبع ل -
 استراتيجية البيت الدائري.

بداية يتم توزيع الطالبات على شكل مجموعات صغيرة  -
 تعاونية وتوزيع المهام بينهن.

ورق على الطالبات لتصميم شكل البيت التوزع المعلمة  -
 الدائري 

 الطالبات األسئلة اآلتية:مع  ثم تناقش  
 دائري؟ ما الهدف الذي تسعين إليه من بناء شكل البيت ال -
 أتوقع من المجموعة أن تحدد الهدف اآلتي: -
 توزيع أهم الجبال االلتوائية على خريطة العالم. -
 ما الموضوع الرئيس المراد  بناء شكل البيت الدائري له؟ -
هو العوامل الداخلية و تحدد الطالبات الموضوع  الرئيس  -

ضعه البطيئة المؤثرة في تشكيل سطح األرض )االلتواءات ( وت
 داخل القرص  في مركز الدائرة.

 هل يمكن تحدد عنوانين فرعيين من هذا الموضوع ؟ -
وهما حركات التوائية  ،تحدد الطالبات  العنوانين الفرعيين -

 كبرى وأشكال الطيات، وتضعهما على جانبي المنحنى. 
أطلب من الطالبات تقسيم الموضوع  الرئيس إلى  سبعة  -

قطاعات البيت الدائري مبتدئة من أجزاء ثم وضعها داخل 
 وباتجاه عقارب الساعة.  22الساعة 

 تقسم الطالبات الموضوع كاآلتي:   -
 العوامل الداخلية البطيئة. .2
 االلتواءات. .2
 الحركة االلتوائية الكاليدونية. .3

 
 
 
 

 رســـــممالحظـــــة دقـــــة 
الطالبــــــــــــات للبيــــــــــــت 

 الدائري.
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ــــــــرف الطالبــــــــة  تع
  المقصـــــــــــــــــــــــــــــود
بالحركــــــــــــــــــــــــــــات 

 . ئيةااللتوا

 الحركة االلتوائية الهرسينية. .4
 الحركة االلتوائية األلبية. .0
 الطيات المتماثلة. .6
 .الطيات المقلوبة .7

أطلب من الطالبات رسم أيقونة لكل قطاع من البيت الدائري   -
وباتجاه عقارب الساعة وأترك لهم  22أيضا مبتدئة من الساعة 

 مدة عشرة دقائق. 
تتابع المعلمة عمل المجموعات وتوجه الطالبات أثناء تصميم  -

 الرسم.
بعد انتهاء الطالبات من رسم البيت الدائري توزع المعلمة على  -

الطالبات معايير ضبط البيت الدائري لتساعد الطالبات على 
 تقييم أنفسهن.

وبعد ذلك تثري المعلمة كل قطاع من قطاعات الدائرة  -
 باألسئلة اآلتية:

 ما العوامل الداخلية المؤثرة في تشكيل سطح األرض؟ -
 ما المقصود بالعوامل الداخلية البطيئة؟ -
 ة عليها. وما أهم ما يميزها؟اذكري أمثلة منتمية وغير منتمي -
 اذكري الحركات االلتوائية التي تعرضت لها القشرة األرضية. -
 ما النتائج المترتبة على حدوث الحركات االلتوائية. -

 
 

 أكتبي المفهوم:
)       ( انثنـــــــــــــــــــاء 
ـــــــات الصـــــــخرية  الطبق

ــــــــــــل الرســــــــــــوبي ة بفع
تعرضــــــــــها لضــــــــــغوط 

 جانبية أو سفلية.

بين الطالبة  تقارن
الحركات االلتوائية 

من حيث  الكبرى
آثارها على تشكيل 

 .سطح األرض 
 
 

* من خالل مناقشة المعلمة للطالبات واستمطار أفكارهن 
 باألسئلة اآلتية:

ما المقصود بالحركة االلتوائية الكاليدونية؟ أعطي أمثلة  -
 منتمية عليها. ما أهم ما يميزها ؟ منتمية وغير 

 وما النتائج المترتبة عليها؟ -
 حددي على خريطة العالم أهم السالسل الجبلية الناجمة عنها. -
عللي: تشكل جبال فرنسا وجبال بريطانيا في الزمن  -

 الجيولوجي األول.
ما هي الحركة االلتوائية التي نجم عنها تشكل معظم السالسل  -

 العالم؟الجبلية في 
 عللي: تشكل سلسلة جبال الهيماليا في وسط قارة آسيا. -

قــــارني بــــين الحركــــات 
ــــة ــــث  االلتوائي مــــن حي

آثارهـــــا علـــــى تشـــــكيل 
 .سطح األرض

 

علـى الطالبـة تحدد 
الخريطـــــــــة أهـــــــــم 
السالســــل الجبليــــة 

 االلتوائية.

يتم تنفيذ الهدف من خالل توزيع الطالبات إلى مجموعات كل  -
ذ نشاط ) أ ( من السؤال الرابع من ورقة عمل مجموعة تقوم بتنفي

 ( من دليل الطالب.4رقم )
 

حــددي علــى الخريطـــة 
أهــم السالســل الجبليــة 

 االلتوائية.
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 الطالبـــــــــةتفســـــــــر 
ســــــــــبب حــــــــــدوث 
 الطيات المتماثلة.

 

تقوم المعلمة برسم الطيات المتماثلة ثم تطلب من الطالبات  -
 تفسير حدوثها.

 صخرية في الطيات المتماثلة؟كيف يكون ترتيب الطبقات ال -
النتائج المترتبة على تعرض الطبقات الصخرية لضغط  ما -

 على جانبيها؟ متساوٍ 
ماذا نقصد بالطية المقلوبة؟ وكيف يكون ترتيب الطبقات  -

 فيها؟
المتماثلة  للطيات اذكري أمثلة منتمية وغير منتمية عليها -

 والمقلوبة.

فســــري ســــبب حــــدوث 
 الطيات المتماثلة.

 
 

ــز الطالبــة بــين  تمي
أنـــــــــواع الطيـــــــــات  
ـــــــــــــــــــــــــــــة  المتماثل

 والمقلوبة.

يتم تنفيذ الهدف من خالل توزيع الطالبات إلى مجموعات كل  -
مجموعة تقوم بتنفيذ نشاط )ب( من السؤال الرابع من ورقة عمل 

 ( من دليل الطالب.4رقم )
 ما أهم مميزات الطيات  المتماثلة والمقلوبة.؟ -

بــة حــددي الطيــة المقلو 
ـــــــات  ـــــــين الطي مـــــــن ب

 المعروضة أمامك.

في النهاية تكتب كل مجموعة داخل القطاع وبشكل مختصر - 
 عما فهمت من الدرس.

تناقش كل مجموعة شكل البيت الدائري المصمم من قبلها   -
 عن طريق عرضها على ورق بروستل.

من خالل مناقشة شكل البيت الدائري يتم الكشف عن األفكار  -
خاطئة المكتوبة لدى كل مجموعة وتصحيحها من والمفاهيم ال

 خالل المناقشة.
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 االلتواءاتالبيت الدائري لمفهوم  ( 5شكل )

 
 التقويم الختامي:

 ( في دليل الطالب.4نظر ورقة عمل رقم )ا

 الواجب البيتي: 
 على جانبيها؟ ماذا يحدث لو: تعرضت الطبقات الصخرية الرسوبية لضغط متساوٍ 

 
  

 

 العوامل الداخلية
 البطيئة             

       

 االلتواءات:
سوبية انثناء الطبقات الصخرية الر 

بفعل تعرضها لضغوط جانبية أو 
 سفلية.

 الحركة االلتوائية الكاليدونية:      
 حركات حدثت في وسط الزمن 

الجيولوجي األول، ونتج عنها تشكل جبال 
  .كاليدونيا وسلسلة جبال األبالش

    : الهرسينيةالحركة االلتوائية              
وجي حركات حدثت في أواخر الزمن الجيول    

    األول، ونتج عنها تشكل جبال غربي فرنسا وجبال 
  .جنوبي بريطانيا    

 الحركة االلتوائية األلبية: 
 الثالث، حركات حدثت في الزمن الجيولوجي

ونتج عنها تشكل جبال الهيماليا، وجبال األلب 
  والبرانس، وجبال روكي، وجبال األنديز.

 الطية المتماثلة:          
ت في الطبقات الصخرية تنتج عن انثناءا

تعرضها لضغط متساو على جانبيها مما 
يشكل طية متماثلة الجوانب، مع تتابع في 

  ترتيب طبقاتها الصخرية.

 : الطية المقلوبة والمستلقية
 تحدث نتيجة لتعرض أحد جوانب الطبقات

 الصخرية الرسوبية إلى ضغط شديد يفوق 
الطية ، محدثا  الضغط الواقع على الجانب اآلخر  

  طية مقلوبة، يختلف فيها ترتيب طبقاتها الصخرية.

 االلتواءات
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 الدرس الثاني: العوامل الداخلية المؤثرة  في تشكيل سطح األرض )االنكسارات(
 عدد الحصص: حصتان

  الخبرات السابقة:
 تعرف بالعوامل الداخلية البطيئة. .2
تذكر الحركات االلتوائية التي تعرضت لها القشرة  .2

 األرضية.
 اللتوائية؟توضح النتائج المترتبة على الحركات ا .3

 قياس الخبرات السابقة:
 عرفي العوامل الداخلية البطيئة. .2
ذكري الحركات االلتوائية التي تعرضت لها القشرة ا .2

 األرضية.
 ما النتائج المترتبة على الحركات االلتوائية؟ .3

 

البيت الدائري، وحاسوب، السبورة، الطباشير، الكتاب المدرسي، أوراق لرسم  LCDجهاز  المصادر والوسائل:
 صور ومجسمات.

 

 التقويم خطوات التنفيذ األهداف
 
 
 
 
 
 

الطالبة شـكل  ترسم 
ــــــــــدائري  ــــــــــت ال البي
 .لمفهوم االلتواءات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التعليمية الخبرات خالل ربط من للدرس التمهيدو  ةالتهيئ بعد
 قة بالالحقة.الساب
تقوم المعلمة باستخدام اإلجراء التدريسي المتبع لتطبيق  -

 استراتيجية البيت الدائري.
بداية يتم توزيع الطالبات على شكل مجموعات صغيرة  -

 تعاونية وتوزيع المهام بينهن.
ورق على الطالبات لتصميم شكل البيت التوزع المعلمة  -

 الدائري 
 ألسئلة اآلتية:ا الطالبات مع ثم تناقش  
 ما الهدف الذي تسعين إليه من بناء شكل البيت الدائري؟  -
 أتوقع من المجموعة أن تحدد الهدف اآلتي: -
 توضيح أنواع االنكسارات األرضية. - 
 ما الموضوع الرئيس المراد  بناء شكل البيت الدائري له؟ -
تحدد الطالبات الموضوع  الرئيس هو العوامل الداخلية  -
طيئة المؤثرة في تشكيل سطح األرض )االنكسارات( وتضعه الب

 داخل القرص  في مركز الدائرة.
 هل يمكن تحدد عنوانين فرعيين من هذا الموضوع ؟ -
تحدد الطالبات العنوانين الفرعيين وهما أنواع االنكسارات.  -

 مظاهر ناجمة عنها و تضعهما على جانبي المنحنى. 
الموضوع  الرئيس إلى  سبعة أطلب من الطالبات تقسيم  -

أجزاء ثم وضعها داخل قطاعات البيت الدائري مبتدئة من 
 باتجاه عقارب الساعة. و  22الساعة 

  :تقسم الطالبات الموضوع كاآلتي  -
 االنكسار. .2
 االنكسار العمودي. .2

 
 
 
 
 
 

 رســـــممالحظـــــة دقـــــة 
الطالبــــــــــــات للبيــــــــــــت 

 .الدائري
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 الطالبة تعرف
ية االنكسار الحركات 

 . بأسلوبها الخاص
 

 النكسار السلمي.ا .3
 االنكسار األفقي. .4
 األغوار. .0
 الهضاب االنكسارية. .6
 الحافات االنكسارية. .7

أطلب من الطالبات رسم أيقونة لكل قطاع من البيت الدائري   -
وباتجاه عقارب الساعة وأترك لهم  22أيضا مبتدئة من الساعة 

 مدة عشرة دقائق. 
تتابع المعلمة عمل المجموعات وتوجه الطالبات أثناء  -

 تصميم الرسم.
وبعد ذلك تثري المعلمة كل قطاع من قطاعات الدائرة  -

 :ةباألسئلة اآلتي
 تقوم المعلمة بمناقشة الطالبات باألسئلة اآلتية: -
 ما نوع الصخور التي تحدث فيها االنكسار؟ -
مفهوم االنكسار من خالل كسر  بإيضاحتقوم المعلمة  -

 طبشورة.
 عرفي االنكسارات.  -
اذكري أمثلة منتمية و غير منتمية عليها. وما أهم ما  -

 يميزها؟
 تحدث للصخور؟ ما أنواع االنكسارات التي -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الحركــــــــــــات عرفــــــــــــي
ية بأســــلوبك االنكســــار 
 .الخاص 

ــــــــــة تفســــــــــر  الطالب
حـــــــدوث االنكســـــــار 

 العمودي.

 ماذا يطلق على االنكسار العمودي؟ -
تقوم المعلمة بعرض مجسم يشرح فكرة االنكسار العمودي ثم  -

 الطالبات عن سبب حدوث هذا االنكسار.تسأل 

حـــــــــــــدوث   فســـــــــــــري
 االنكسار العمودي.

 الطالبـــــــــةتوضـــــــــح 
ـــــــة  ـــــــائج المترتب النت
علـــــــــــــى حـــــــــــــدوث 
انكســـــارات متعـــــددة 

 باتجاه واحد.

توضح المعلمة مفهوم االنكسار المتدرج من خالل عرض  -
ثم تناقش الطالبات  ،يوضح فكرة حدوث االنكسارات مجسم

 باألسئلة اآلتية:
أعطي أمثلة  ،ةوالمتدرج األفقي االنكسار كل من عرفي -

 وما أهم ما يميزهما؟ منتمية وغير منتمية على كل منهما.
 عللي: حدوث االنكسارات األفقية؟ -

ــــا النتــــائج المترتبــــة  م
علــى حــدوث انكســارات 
 متعددة باتجاه واحد؟

تصـــــــنف األشـــــــكال 
األرضـــــية الناجمــــــة 

 عن االنكسارات.

من األشكال األرضية ثم تطلب من تعرض المعلمة مجموعة  -
 الطالبات تصنيفها حسب االنكسارات.

 ما النتائج المترتبة على حدوث انكسارين متوازيين؟ -
أودية وأغوار انكسارية وأخرى غير  منتمية على أعطي مثاال   -

 منتمية.
 ما أهم ما يميز األغوار عن الهضاب االنكسارية؟ -
 .وأخرى غير انكسارية أعطي مثاال  على هضاب انكسارية -

صـــــــــــنفي األشـــــــــــكال 
األرضــية الناجمــة عــن 

 االنكسارات.
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 ما المقصود بالحافات االنكسارية؟ -
 ما أهم الحافات االنكسارية في فلسطين؟ -
 بماذا تتميز الحافة االنكسارية؟ -
  ن.عللي: تشكل بحيرة طبريا في فلسطي -

مختصر في النهاية تكتب كل مجموعة داخل القطاع وبشكل  - 
 عما فهمت من الدرس.

تناقش كل مجموعة شكل البيت الدائري المصمم من قبلها   -
 .أمام الطالبات عن طريق عرضها على ورق بروستل
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 االنكسارات شكل البيت الدائري لمفهوم( 6شكل )

 التقويم الختامي:
 .( في دليل الطالب0انظر ورقة عمل رقم ) 

 الواجب البيتي: 
 عرفي االنكسارات.السؤال األول: 
 ل االنكسارات  اآلتية:ياذكري سبب تشكالسؤال الثاني: 

 االنكسار األفقي. -ب              االنكسار العمودي )العادي(. -أ 
  

 العوامل الداخلية
                                          ةالبطيئ  

                    ساراتاالنك   

 االنكسار:    
 الصخريةت صدوع تحدث في الطبقا     

باطنية ال تستطيع رضها للضغوط نتيجة لتع 
  لذا فإنها تنكسر وتتصدع. الطي،معها 

 االنكسار العمودي       
 ويعود السبب في حدوثه   
 إلى تعرض الطبقات الصخرية 
 رفع أو هبوط، مما يؤدي إلى لحركات 
 .تفاعهاراو انكسارها وهبوطها  

 االنكسار المتدرج )السلمي( 
درجة التي تنشأ نتيجة حدوث مجموعة من االنكسارات المت

 االنكسار األفقي .هبوط أو ارتفاع متدرج لسطح القشرة األرضية
 انكسار يحدث للطبقات

 الصخرية في اتجاه أفقي،  
لضغوط أفقية من ها بسبب تعرض

  اتجاهين متعاكسين.

  األغوار واألودية االنكسارية: 
 انكسارينث مناطق منخفضة تتشكل بفعل حدو 

  متوازيين. 

 الهضاب االنكسارية:         
 مناطق مرتفعة  تنشأ نتيجة الرتفاع  
  .األرض بين انكسارين متوازيين 

         الحافات االنكسارية: 
 جوانب االنكسار التي تكونت نتيجة 

لحدوث الصدع، ويختلف ارتفاع هذه الحافات 
  حسب مقدار االنكسار.
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 الدرس الثالث: العوامل الخارجية المؤثرة في تشكيل سطح األرض
  (الميكانيكية ) التجوية

 عدد الحصص: حصة                                                    
  الخبرات السابقة:

تصنف  العوامل  المؤثرة في تشكيل سطح  .2
 األرض.

تذكر  أمثلة للعوامل الخارجية المؤثرة في تشكيل  .2
 سطح األرض.

توضح أهم األشكال التضاريسية الناجمة عن  .3
 االنكسارات.

 ة:قياس الخبرات السابق
 صنفي  العوامل  المؤثرة في تشكيل سطح األرض.  .2
المؤثرة في تشكيل سطح  العوامل على أمثلة اذكري .2

 األرض. 
 تضاريسية أشكال عدة عن االنكسارات ينجم .3

 أهمها___________

 

ة طينية، قطع تربة وحاسوب، السبورة، الطباشير، الكتاب المدرسي، عصا، LCDجهاز  المصادر والوسائل:
 صخر.

 

 التقويم خطوات التنفيذ األهداف
 
 
 

ترســــــم الطالبــــــة 
ــــــــــت شــــــــــكل  البي

الـــــــدائري لمفهـــــــوم 
 التجوية الميكانيكية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخبرات خالل ربط من للدرس والتمهيد التهيئة بعد
 بالالحقة. السابقة التعليمية

 لتطبيق المتبع التدريسي اإلجراء باستخدام المعلمة تقوم -
 .الدائري البيت استراتيجية

 صغيرة مجموعات شكل على الطالبات توزيع يتم بداية -
 .بينهن المهام وتوزيع تعاونية

 البيت شكل لتصميم الطالبات على الورق المعلمة توزع -
  الدائري

 :اآلتية األسئلة تناقش مع الطالبات ثم  
  الدائري؟ البيت شكل بناء من إليه تسعين الذي الهدف ما -
 اآلتي: الهدف تحدد أن المجموعة من أتوقع -
 .التعرف على أهم عمليات التجوية الميكانيكية   -
 له؟ الدائري البيت شكل بناء  المراد الرئيس الموضوع ما -
الخارجية  العوامل وهو الرئيس  الموضوع الطالبات تحدد -

 تضعه و( التجوية الميكانيكية) األرض سطح تشكيل في المؤثرة
 .الدائرة مركز في  القرص داخل
 ؟ الموضوع هذا من فرعيين عنوانين تحدد يمكن هل -
عمليات التجوية  الطالبات العنوانين الفرعيين وهما تحدد -

 جانبي على وتضعهما تضاريسية ناجمة عنها،ومظاهر 
 . المنحنى

 إلى ستة أجزاء الموضوع الرئيس مالطالبات تقسي من أطلب -
 22 الساعة من مبتدئة الدائري البيت قطاعات داخل وضعها ثم

 
 
 

مالحظـــــة دقـــــة رســـــم  
الطالبــــــــــــات للبيــــــــــــت 

 الدائري
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 227 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تعطـــــــي  الطالبـــــــة 
ــــة   ــــا  للتجوي مفهوم 

 الخاص. هابأسلوب
 

 . الساعة عقارب وباتجاه
 كاآلتي: الموضوع الطالبات تقسم -
 التجوية. -2
 التجوية الميكانيكية. -2
 التمدد والتقلص. -3
 التجمد والذوبان. -4
 النمو البلوري. -0
 الترطيب والتجفيف.  -6
  الدائري البيت من قطاع لكل أيقونة رسم الطالبات من أطلب -

 لهم وأترك الساعة عقارب وباتجاه 22 الساعة من مبتدئة أيضا
 . دقائق عشرة مدة
 تصميم أثناء الطالبات وتوجه المجموعات عمل المعلمة تتابع -

 .الرسم
بعد انتهاء الطالبات من رسم البيت الدائري توزع المعلمة  -

طالبات معايير ضبط البيت الدائري لتساعد الطالبات على ال
 على تقييم أنفسهن.

 الدائرة قطاعات من قطاع كل المعلمة تثري ذلك وبعد -
 تجوية؟ كلمة إليك توحي بم -
 التي الغالف الجوي في السائدة المختلفة الجوية العوامل ما -

 ثقال ؟ تحدث
 لك؟نسمي ذ ماذا نقل والفتات للصخر حدث لو ولكن -
 ما المقصود بالتجوية؟ -
  .أعطي  أمثلة منتمية و غير منتمية عليها    -
 ما أهم ما يميز مفهوم التجوية؟ -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــــــــــــا  أعطــــــــــــي مفهوم 
للتجويـــــــــة بأســـــــــلوبك 

 الخاص .

تفــرق الطالبــة بــين  
التجوية الميكانيكية 

ئيــــــة  مــــــن والكيميا
 حيث التعريف.

 
 
 
 

من خالل استخدام أسلوب العصف الذهني تناقش المعلمة  -
 الطالبات باألسئلة اآلتية:

 ما أنواع التجوية؟
 وقد ظهر األبيض الجيري الحجر من مبنية مساكن نرى قد -

 مع قاتما   الحجارة لون يصبح قد وتكسرت وأحيانا   الضعف عليها
الكربون  أكسيد ثاني غاز مع مركباته الزمن التفاعل مرور
 لونها؟ غير أو الضعف للحجارة سبب الذي ما ...أي
ميكانيكية؟ و كيف استنتجي  وأيهما كيمائية تجوية أيهما إذن -

 ذلك؟
 الميكانيكية؟  بالتجوية نقصد ماذا -
 أعطي  أمثلة منتمية و غير منتمية عليها. -
 الميكانيكية؟ ما أهم ما يميز مفهوم التجوية - 

قــــارني بــــين التجويــــة 
ــة  ــة والكيمائي الميكانيكي

 من حيث التعريف. 
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ـــــــــة  ـــــــــين  الطالب تب
طـــــــــرق عمليـــــــــات 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــة  التجوي

 الميكانيكية.
 
 
 
 
 

ـــــــــة  تفســـــــــر الطالب
ـــــــــوس  حـــــــــدوث تق
للصــــــــــــخر فــــــــــــي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــاطق  المن

 الصحراوية.
 
 
 
 
 
 

 ما هي عمليات التجوية الميكانيكية ؟ -
 :أهمها طرق بعدة الميكانيكية التجوية تحدث -
 نمو بلوري - ج وذوبان تجمد  -ب وتقلص دتمد- أ
 وتجفيف. ترطيب  -د 
 الصحراوية؟ المناطق في المناخ لنا تصف من . 2
 ما المقصود بالمدى الحراري؟ -
 الحراري في المناطق الصحراوية؟ المدى يكون كيف -
  الصخر؟ يتكون مما . 2
للحرارة  المعادن استجابة هل معادن من الصخرأن  طالما -

 واحدة؟
 .وانكماشه الصخر تمدد توالي عند يحدث الذي ما -
 العملية؟  هذه على يطلق الذي ما -
تقوم المعلمة بعرض صورة عن ظاهرة تقشر الصخور من  -

 )التمدد والتقلص(.  LCDخالل جهاز 
عللي يصبح شكل الصخور مقوسا أو دائريا في المناطق  -

 الصحراوية.
 .نوالذوبا التجمد :الثانية العملية -
 لها؟ يحدث ماذا ثالجة في ماء قنينة وضعنا لو -
 القنينة؟ حجم زيادة في السبب ما -
 والذوبان؟ التجمد عملية تحدث المناطق أي في -
 المصطلح. استنتاج -
 .)شقوق، برودة ماء،(وذوبان؟ تجمد لحدوث يلزم ماذا -
بفعل  التجوية عمليات تتابع عليها عرض صورة موضح  -

 عليها. والتعليق انوالذوب التجمد

بينـــي طـــرق  عمليـــات 
 التجوية الميكانيكية.

 
 
 
 
 
 
فســري حــدوث تقــوس  

للصـــخر فـــي المنـــاطق 
 الصحراوية.

 
 
 
 
 
 
   
 

ـــــة  تســـــتنتج  الطالب
أسباب ظاهرة النمو 
ــوري مــن خــالل  البل

 الصورة.
 

تقوم المعلمة بعرض صورة تعبر عن ظاهرة النمو البلوري   -
 ش الطالبات باألسئلة اآلتية:ثم تناق   LCDبواسطة جهاز 

 ؟ هل تحتوي الصخور على ماء -
 درجة الحرارة؟ ارتفعت إذا للمياه ماذا يحدث -
 يترسب؟ وأين ؟ يترسب الذي ما -
 الصخر؟ على الملحية البلورات أثر يكون كيف -
 سوسة"الصخر بة  في البلوري النمو الحجارة يسمي لماذا -

 الصخر؟
 السوس(.فيها  نخر قد عصا )عرض -
 . ظاهرة النمو البلوري استنتجي خصائص -

وضحي  أسباب ظاهرة 
ـــــن  ـــــوري م ـــــو البل النم

 خالل الصورة.
 

تســـــــتنبط الطالبـــــــة 
حدوث تشققات فـي 

تعرض المعلمة صورة لتشققات صخرية طينية ثم تناقش 
 الطالبات.

بمــــا تفســــرين حــــدوث 
تشــققات فــي الصــخور 
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الصــــخور الطينيــــة 
فـــــــــــي المنـــــــــــاطق 

 الرطبة. 
 

 ماذا تشاهدين في الصورة؟  -
 الظاهرة؟ هذه تحدث صخورال أي في -

 رطب: واآلخر جاف أحدهما من الطين  وعائيين عرض
 تشقق؟ ولماذا الجاف؟ الطين على تالحظ ماذا -
 قوته؟ على التشقق هذا يؤثر هل -
 العملية؟ هذه نسمي ماذا -
 بشكل و القطاع داخل مجموعة كل تكتب النهاية في -

 .الدرس من فهمت عما مختصر
  قبلها من المصمم الدائري البيت شكل مجموعة كل تناقش -
 .بروستل ورق على عرضها طريق عن
 

الطينيـــة فـــي المنـــاطق 
 الرطبة.
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 ( البيت الدائري لمفهوم التجوية الميكانيكية7شكل )
 التقويم الختامي:

 ب. ( في دليل الطال6انظر ورقة عمل رقم )

  الواجب البيتي:
 (.90( من الكتاب المدرسي صفحة )7حل سؤال رقم )

  

 الميكانيكيةية التجو 

  

       

 التجوية:
 عملية تكسر الصخور وتفتتها        

 مع  ،عناصر المناخوتحللها بفعل تأثير  
بقاء المفتتات الصخرية في مكانها دون 

 نقلها
  إلى مكان آخر. 

 التجوية الميكانيكية:        
      تكسر وتفتت الصخور بفعل       
   دون  المناخ ناصرتعرضها لع   
ر في التركيب المعدني حدوث أي تغيي  

  للصخر.

 التمدد والتقلص:
ا لتفاوت المدى الحراري تحدث في الصخور؛ تبع      

لذلك فإن تمدد المعادن السنوي لدرجات الحرارة ،اليومي و 
 يصبح صخور يؤدي إلى تفككها وتقشرها و في الوتقلصها 

 .أو دائريا   شكلها مقوسا      

 التجمد والذوبان:             
 الماء المتسرب داخلتحدث عند تجمع 

فاض درجة حرارتها إلى انخشقوق الصخر و  
على الجدران  قويا   ضغطا   مشكال   ،درجة التجمد

 ، فتتكسر وتتفتت. الصخرية الداخلية للشقوق

 النمو البلوري: 

 : الترطيب والتجفيف
 عندما تتشبع الصخور الطينية تحدث 
مها وعند ارتفاع بماء المطر فيزيد من حج 

درجة الحرارة يؤدي إلى جفافها وانكماشها 
 وتفككها. وتشققها

 عملياتها

 تحدث عندما ترتفع درجة                   
 الحرارة  فإن الماء الذي يحتوي               

 على األمالح الموجود ضمن الصخور        
  الترسبات الملحية تنمو على الكلسية يتبخر تاركا    
 ر.شكل بلورات داخل الصخ 

            

 مظاهرها
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 : العوامل الخارجية المؤثرة في تشكيل سطح األرضالدرس الثالث
  الكيميائية( )التجوية

  عدد الحصص: حصة                                                       
  الخبرات السابقة:

 جوية .تعرف المقصود بالت .2
 .ذكر عمليات  التجوية الميكانيكيةت .2

 قياس الخبرات السابقة:
 صنفي العوامل المؤثرة في تشكيل سطح األرض.  .2
 اذكري عمليات  التجوية الميكانيكية. . 2

 

 من وحاسوب، الكتاب المدرسي، أوراق لرسم البيت الدائري، قضيب LCDجهاز  المصادر والوسائل:
 صدأ. عليه الحديد

 

 التقويم خطوات التنفيذ األهداف
 
 
 
 
 
 

ــــة شــــكل  ترســــم الطالب
البيــت الــدائري لمفهــوم 
 التجوية الميكانيكية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخبرات خالل ربط من للدرس والتمهيد التهيئة بعد
 السابقة بالالحقة. التعليمية

تخدام اإلجراء التدريسي المتبع لتطبيق تقوم المعلمة باس -
 استراتيجية البيت الدائري.

بداية يتم توزيع الطالبات على شكل مجموعات صغيرة  -
 تعاونية وتوزيع المهام بينهن.

توزع المعلمة ورق على الطالبات لتصميم شكل البيت  -
 الدائري 

 ثم تناقش الطالبات باألسئلة اآلتية : -
ين إليه من بناء شكل البيت الدائري؟ ما الهدف الذي تسع -
 أتوقع من المجموعة أن تحدد الهدف اآلتي: -
 عمليات التجوية الكيميائية . تعدد   -
التعرف على األشكال التضاريسية الناجمة عن التجوية  -

 الكيميائية.
 ما الموضوع الرئيس المراد  بناء شكل البيت الدائري له؟ -
الرئيس هو العوامل الخارجية  تحدد الطالبات الموضوع   -

المؤثرة في تشكيل سطح األرض )التجوية الكيميائية ( 
 وتضعه داخل القرص  في مركز الدائرة.

 هل يمكن تحدد عنوانين فرعيين من هذا الموضوع؟ -
تحدد الطالبات العنوانين الفرعيين وهما عمليات التجوية   -

 منحنى. والمظاهر الناجمة عنها. تضعهما على جانبي ال
أطلب من الطالبات تقسيم الموضوع الرئيس إلى سبعة  -

أجزاء ثم وضعها داخل قطاعات البيت الدائري مبتدئة من 
 وباتجاه عقارب الساعة.  22الساعة 

  كاآلتي: الموضوع الطالبات تقسم -
 التجوية الكيميائية. .2

 
 
 
 
 
 

ــــة رســــم   مالحظــــة دق
الطالبــــــــــات للبيــــــــــت 

 الدائري.
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تعـــــــــــــرف الطالبـــــــــــــة 
المقصـــــــود بالتجويـــــــة 

 الكيميائية.
 

 األكسدة. .2
 اإلذابة. .3
 الكهوف الكارستية.  .4
 حفر االذابة. .0
 البولييه. .6
 الكائنات الحية في التجوية. ردو  .7

 البيت من قطاع لكل أيقونة رسم الطالبات من أطلب -
ا  الساعة عقارب وباتجاه 22 الساعة من مبتدئة الدائري أيض 

 . عشرة دقائق مدة لهم أترك و
 أثناء الطالبات وتوجه المجموعات عمل المعلمة تتابع -

 .الرسم تصميم
يت الدائري توزع المعلمة بعد انتهاء الطالبات من رسم الب -

على الطالبات معايير ضبط البيت الدائري لتساعد الطالبات 
 على تقييم أنفسهن.

 قطاعات البيت من قطاع كل المعلمة تثري ذلك وبعد -
 الدائري.

 وتبدأ باستمطار أفكار الطالبات باألسئلة اآلتية: -
 عرفي المقصود بالتجوية. -
 ما أنواعها؟ -
 الكيميائية؟  لتجويةبا المقصود ما -
  أعطي  أمثلة منتمية وغير منتمية عليها. -
 ما أهم ما يميزها؟ -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اكتبي المفهوم:
)      ( عمليـــــــــــــــــة   
تحلــل و تحــول بعــض 
ــــــــة  المعــــــــادن المكون
للصـــــــــخور نتيجـــــــــة 
لتفاعالتهـــــــــــا مـــــــــــع 
عناصــــــــــــر الجـــــــــــــو 

 ختلفة.الم

 
ــة  ــة  أمثل تعطــي الطالب
من الواقع على عملية  

 األكسدة.
  
 
 
 
 
 

 كيف تحدث التجوية الكيميائية ؟
 تالحظين ؟ ماذا صدأ عليه حديد قضيب عرض -
 كيف تكون هذا الصدأ؟ -
  )صدأ (حديد الحديدوز أكسيد حديد+ماء +أكسجين  -  
 .. الغازي الغالف مكونات اذكري الصخر؟ يتكون امم -
 الصخر. على ينسحب الحديد على انسحب ما -
من خالل العرض السابق  َمن تستنتج  تعريف عملية  -

 األكسدة؟
 .))اإلذابة بنيته أضعاف تعني للصخر بالنسبة األكسدة

 ........و.......... مثل اتز غا نحو
 ؟ يعطينا ماذا CO 2مع  يتفاعل المطر)ماء( يسقط -
 بالصخر؟ ذلك عالقة ما -
فيها  يؤثر ال الكالسيوم كربونات الصخر مكونات من -

 .النقي الماء

 
بماذا تفسرين 

تتعرض المركبات 
في مدينة غزة للصدأ 

أكثر من مركبات 
 مدينة بئر السبع؟
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 مخفف+كربونات حامض  كربونيكCO 2 +  ماء لكن 
 .الماء وتذوب في كالسيوم بيكربونات  كالسيوم

 ماذا يطلق على  تلك العملية؟ )الكربنة(.
 استنتجي  مفهوم االذابة من خالل  المعادلة السابقة.

  .غير منتمية عليهاأعطي  أمثلة منتمية و  -
 ما أهم ما يميزها؟ -

تعلـــل الطالبـــة  حـــدوث 
 ظاهرة الكارست.

 

من خالل استخدام أسلوب العصف الذهني تناقش المعلمة  -
 الطالبات باألسئلة اآلتية:

 الكارست. عرفي المقصود ب  -
 في أي الصخور تحدث هذه الظاهرة؟ -

 ما األشكال التضاريسية الناجمة عنها؟

عللــي: حــدوث ظــاهرة 
 الكارست. 

ــة  ــة كيفي توضــح الطالب
حـــــــــــدوث الكهـــــــــــوف 

 الكارسية. 
 

تقوم المعلمة بعرض مقطع فيديو لظاهرة الكهوف  -
ثم تناقش الطالبات باألسئلة  LCDالكارستية بواسطة جهاز 

 اآلتية:
 ما تشاهدين في المقطع؟ -
 كيف حدثت هذه الظاهرة؟ -
تشبه المعلمة عملية النوازل بعملية رشح الماء من  -

 الصنبور.
 أعطي مثاال  على كهوف كارستية في فلسطين ولبنان.  -
 ما أهم ما يميزها؟ -

ـــــــــة  وضـــــــــحي الطالب
كيفية حدوث الكهوف 

 الكارسية.
 
   
 

تقــــارن الطالبـــــة بـــــين 
 بولييه. حفر اإلذابة وال

بعد عرض المعلمة  لصورة تعبةر عةن ظةاهرة حفةر اإلذابةة  -
تطلةةةب مةةةن الطالبةةةات لعةةةب   LCDوالبولييةةةه بواسةةةطة جهةةةاز 

حفةةةر اإلذابةةةة والبولييةةةه ثةةةم تنةةةاقش الطالبةةةات  األدوار لكةةةل مةةةن
 باألسئلة اآلتية:  

ما أهم ما يميزهما؟ أعطي أمثلة منتميةة وغيةر منتميةة لكةل  -
   منهما.

حفــــــر قــــــارني بــــــين 
 اإلذابة والبولييه. 

تســـتنبط الطالبـــة  دور 
الكائنــــات الحيــــة فـــــي 

 عمليات التجوية. 

تعرض المعلمة صور لنباتات وحيوانات تؤثر في حدوث  -
 عملية التجوية ثم تناقش الطالبات باآلتي:

 ماذا تشاهدين في الصورة؟  -
 هل النباتات و الحيوانات لهما دور في عمليات التجوية؟ -
 كيف يحدث ذلك؟ وضحي -
 هل يوجد دور لإلنسان في عمليات التجوية؟  -
 كيف يسهم االنسان في عمليات التجوية؟ -
 وبشكل القطاع داخل مجموعة تكتب كل النهاية في -

 .الدرس من فهمت مختصر عما
   .قبلها من المصمم الدائري البيت شكل مجموعة كل تناقش -

وضحي دور الكائنات 
الحيــــة فــــي عمليــــات 

 لتجوية.ا



 234 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 التجوية الكيميائيةالبيت الدائري لمفهوم ( 8شكل )

 التقويم الختامي:
 . ( في دليل الطالب7انظر ورقة عمل رقم )

   الواجب البيتي:
 بيني دور كل من الكائنات الحية في عميلة التجوية الميكانيكية و الكيميائية :

 الحيوانات. -النباتات              ج -االنسان                   ب - أ
 

 

 

 التجوية الكيمائية

  

       

 األكسدة:        

 التجوية الكيمائية:
عملية تحلل وتحول بعض المعادن المكونة 

للصخور نتيجة لتفاعالتها مع عناصر 
 المناخ.

 
     عملية تحدث نتيجة تفاعل                     

 األكسجين المذاب في الماء مع   
عنصر الحديد الذي يدخل في تركيب  

هو الصخور حيث يحوله إلى معدن آخر 
أكسيد الحديدوز، مما يساعد على تفتت 

  الصخور وتكسرها.

 :كربنةال                      
    حامض  CO 2 +  ماء               

       كالسيوم كربونات مخفف+ كربونيك
مما  ،الماء وتذوب في كالسيوم وناتبيكرب

 ظاهرة الكارست في دوث حى يؤدي إل
 الجيرية. الصخور

 

 الكهوف الكارستية:      
  تجاويف أرضية طبيعية     
 متسعة، تتشكل بفعل    
عملية اإلذابة للصخور   

 الكلسية. 

 : البولييه )البالوع(                 
 كل منشيت ،تجويف أرضي متسع         

 ات من حفر اإلذابة بعضها معمئال اتصال  
 ومع مرور الزمن ،شكل الصحنمتخذا   ،بعض 
 .كل سهال  تظهر على شسابات التي ر يمأل باإل 

 عملياتها

 حفر اإلذابة:
   خور صفي ال الحامضية كل بسبب تسرب المياهشتتحفر   
 وتزيد في عمقها  ،الجيرية حيت تعمل على إذابتها   
 غائرة إلى  حفر على على شكل فتظهر  ،وسعهاوت    

 .أسفل       

 مظاهرها
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 الدرس الثالث: العوامل الخارجية المؤثرة في تشكيل سطح األرض
  )دور المياه الجارية في تشكيل تضاريس المناطق الجافة(

 الحصص: حصة عدد                                                   
  الخبرات السابقة:

ية المؤثرة في تشكيل سطح تسمي العوامل الخارج .2
 األرض.

 توضح دور الكائنات الحية في عمليات التجوية. .2
 تعرف الطالبة التجوية. .3

 قياس الخبرات السابقة:
سمي العوامل الخارجية المؤثرة في تشكيل سطح  .2

 األرض.
 وضحي دور الكائنات الحية في عمليات التجوية.  .2
 عرفي التجوية. .3

 

 وحاسوب، الكتاب المدرسي، أوراق لرسم البيت الدائري، صور. LCDجهاز  ئل:المصادر والوسا
 

 التقويم خطوات التنفيذ األهداف
 
 
 
 
 

ـــــــات   ترســـــــم  الطالب
شــكل البيــت الــدائري 
لدور المياه الجاريـة 
فــي تشــكيل مظـــاهر 

 سطح األرض.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التعليمية الخبرات خالل ربط من للدرس والتمهيد التهيئة عدب
 السابقة بالالحقة.

اإلجراء التدريسي المتبع لتطبيق  باستخدام المعلمة تقوم -
 استراتيجية البيت الدائري.

بداية يتم توزيع الطالبات على شكل مجموعات صغيرة  -
 تعاونية وتوزيع المهام بينهن.

ى الطالبات لتصميم شكل البيت ورق علالتوزع المعلمة  -
 ثم تناقش الطالبات باألسئلة اآلتية:. الدائري

  ما الهدف الذي تسعين إليه من بناء شكل البيت الدائري؟ -
 أتوقع من المجموعة أن تحدد الهدف اآلتي: -
في تشكيل تضاريس  الجارية المياه التعرف على دور -

 المناطق الجافة.
 اد  بناء شكل البيت الدائري له؟ما الموضوع الرئيس المر  -
تحدد الطالبات الموضوع  الرئيس هو العوامل الخارجية  -

المؤثرة في تشكيل سطح األرض )المياه الجارية( وتضعه داخل 
 القرص  في مركز الدائرة.

 هل يمكن تحدد عنوانين فرعيين من هذا الموضوع؟ -
 السيليةوهما األودية  الفرعيين العنوانين تحدد الطالبات -

 وتضعهما على جانبي المنحنى.  ،والمراوح الفيضية
خمسة  إلى الرئيس أطلب من الطالبات تقسيم الموضوع -

الدائري مبتدئة من  داخل قطاعات البيت وضعها ثم أجزاء
 وباتجاه عقارب الساعة.  22الساعة 

 تقسم الطالبات الموضوع كاآلتي: -
 .مفهوم التعرية .2
 التعرية المائية. .2

 
 
 
 
 

مالحظـــــة دقـــــة رســـــم 
الطالبــــــــــــات للبيــــــــــــت 

 الدائري.
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ــــــــــة   تعــــــــــرف الطالب
ــــة  المقصــــود بالتعري
 المائية )النهرية(.

 

 األودية السيلية. .3
 المراوح الفيضية. .4
 البهادا.. 0
أطلب من الطالبات رسم أيقونة لكل قطاع من البيت الدائري  -

وباتجاه عقارب الساعة وأترك لهم  22مبتدئة من الساعة  أيضا  
 مدة عشرة دقائق. 

وتوجه الطالبات أثناء  المجموعات عمل تتابع المعلمة -
 تصميم الرسم.

رسم البيت الدائري توزع المعلمة  من الطالبات هاءانت بعد -
على الطالبات معايير ضبط البيت الدائري لتساعد الطالبات 

 على تقييم أنفسهن.
 بعد ذلك تثري المعلمة كل قطاع من قطاعات الدائرةو  -

 * تبدأ المعلمة باستمطار أفكار الطالبات باألسئلة اآلتية:
 لتجوية أم التعرية.أيهما يحدث أوال  في الطبيعة ا -
ما أهم العوامل التي تسهم في تشكيل تضاريس سطح  - 

 األرض.
 ما المقصود بالتعرية المائية ؟ -
 أعطي  أمثلة منتمية و غير منتمية عليها . -
 ما أهم ما يميزها ؟  -
 هل تسقط األمطار في المناطق الصحراوية والجافة؟ -
حراوية من حيث وضحي األحوال المناخية في المناطق الص -

 األمطار.
ما األشكال التضاريسية التي تحدثها المياه الجارية في  -

 المناطق الصحراوية.

 
 
 
 
 

عرفـــــــــــي المقصـــــــــــود 
بالتعريـــــــــــة المائيـــــــــــة 
)النهريــــــة( بأســــــلوبك 

 الخاص.

 

تصـــــــنف األشـــــــكال 
التضاريســــــــــــــــــــــــية 
الناجمــة عــن ســقوط 

 األمطار.

تقوم المعلمة بعرض مقطع فيديو عن وادي سيلي ثم تناقش  -
 الطالبات باألسئلة اآلتية:

 أين توجد الظاهرة التي شاهدتيها؟ -
 كيف تحدث هذه الظاهرة؟ -
 أعطي مثاال  لوادي سيلي في فلسطين. -
 عرفي األودية السيلية من خالل مقطع الفيديو. -

شـــــــــــكال صـــــــــــنفي األ
مــــة التضاريســــية الناج
 عن سقوط األمطار.

 

ــين  ــة ب ــارن الطالب تق
المــــــراوح الفيضــــــية 
ـــث  ـــن حي والبهـــادا م

 تعريفها

تقوم المعلمة بعرض صورة المراوح الفيضية والبهادا عن  -
 ثم تناقش الطالبات باألسئلة اآلتية: LCDطريق جهاز 

 ما وجه الشبه واالختالف بين المراوح الفيضية والبهادا؟ -
 الفيضية في فلسطين؟ أين تتشكل المراوح -
 ما أصل كلمة البهادا؟ وماذا تعني؟ -

قـــــارني بـــــين المـــــراوح 
الفيضـية والبهـادا  مـن 

 حيث تعريفها.
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 مختصر وبشكل القطاع داخل مجموعة كل تكتب النهاية في - 
 .الدرس من فهمت عما
  قبلها من المصمم الدائري البيت شكل مجموعة كل تناقش -
 .روستلب ورق على عرضها طريق عن
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 التعرية المائية البيت الدائري لمفهوم  (9شكل )
 
 
 
 

 ( البيت الدائري لمفهوم التعرية المائية9شكل )
 التقويم الختامي :

 ( في دليل الطالب 8انظر ورقة عمل رقم )

  الواجب البيتي:
 .من الكتاب المدرسي (90أ( من صفحة)  -8حل سؤال رقم )

 
 

  

 التعرية المائية 

عملية نحت و نقل و ترسيب 
  .للصخور بفعل المياه الجارية

 األودية السيلية الجافة : 

 أودية تشكلت نتيجة النجراف التربة بفعل
المياه الجارية بعد سقوط األمطار الغزيرة الفجائية،  

 ف هذه األودية بعد انتهاء المطر.وتج

 المرواح الفيضية:
سهول رسوبية تشكلت من الرواسب التي   

تحملها مياه األودية الجبلية، حيث تظهر هذه 
السهول على شكل مروحة فيضية عند أقدام 

  الجبال.

 البهادا:
 تعني السهول الرسوبية التي تتكون 

عند اتصال أكثر من مروحة فيضية بعضها 
ض عند أقدام الجبال ، بفعل تجمع ببع

  .رواسب األودية الصحراوية

 التعرية :
عملية نحت ونقل وارساب للفتات 

الصخري من خالل الرياح أو األمواج 
   .أو الجليد أو األنهار

التعرية المائية           
  : 

 مظاهرها



 239 
 

 الثالث: العوامل الخارجية المؤثرة في تشكيل سطح األرضالدرس 
  )دور المياه الجارية في تشكيل تضاريس المناطق الرطبة(

 عدد الحصص: حصة                                                         
  الخبرات السابقة:

 تعرف التعرية المائية. .2
ن دور تذكر األشكال التضاريسية الناجمة ع .2

 المياه في المناطق الجافة.

 قياس الخبرات السابقة:
 عرفي التعرية المائية.  .2
اذكري األشكال التضاريسية الناجمة عن دور المياه في  .2

 المناطق الجافة؟ 
 

وحاسوب، ، السبورة، الطباشير، الكتاب المدرسي، أوراق لرسم البيت  LCDجهاز  المصادر والوسائل:
 الدائري، صور.

 

 التقويم خطوات التنفيذ األهداف
 
 
 
 
شـكل   ةم الطالبرست

البيـت الــدائري لــدور 
الميـــاه الجاريـــة فـــي 
تشـــــــــكيل مظـــــــــاهر 

 .سطح األرض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 التعليمية الخبرات خالل ربط من للدرس والتمهيد التهيئة بعد
 السابقة بالالحقة.

التدريسي المتبع لتطبيق  اإلجراء باستخدام المعلمة تقوم -
 استراتيجية البيت الدائري.

مجموعات صغيرة  بداية يتم توزيع الطالبات على شكل -
 تعاونية وتوزيع المهام بينهن.

 دائري توزع المعلمة ورق على الطالبات لتصميم شكل البيت ال -
 ثم تناقش الطالبات باألسئلة اآلتية:  
 ما الهدف الذي تسعين إليه من بناء شكل البيت الدائري؟ -
 أتوقع من المجموعة أن تحدد الهدف اآلتي : -
التعرف على دور المياه الجارية في تشكيل تضاريس سطح - 

 األرض في المناطق الرطبة.
 بيت الدائري له؟ما الموضوع الرئيس المراد  بناء شكل ال -
هو العوامل الخارجية  الرئيس تحدد الطالبات الموضوع -

تضعه داخل يل سطح األرض )المياه الجارية( و المؤثرة في تشك
 القرص  في مركز الدائرة.

 هل يمكن تحدد عنوانين فرعيين من هذا الموضوع؟ -
هما المسيالت المائية تحدد الطالبات العنوانين الفرعيين و  -

 تضعهما على جانبي المنحنى. ر و واألنها
أطلب من الطالبات تقسيم الموضوع  الرئيس إلى خمسة  -

أجزاء ثم وضعها داخل قطاعات البيت الدائري مبتدئة من 
 وباتجاه عقارب الساعة.  22الساعة 

  :تقسم الطالبات الموضوع كاآلتي  -
 المسيالت المائية. .2
 .األنهار .2

 
 
 
 

 رســـــم مالحظـــــة دقـــــة
الطالبــــــــــــات للبيــــــــــــت 

 .الدائري
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ـــــــــــ ـــــــــــذكر الطالب  ةت
المظــــــــــــــــــــــــــــــــــاهر 
التضاريســـــية التـــــي 
تحــدث فــي المنــاطق 
الرطبــة بفعــل الميــاه 

 الجارية.

  .مرحلة النضج .3
  .الشباب مرحلة .4
 مرحلة الشيخوخة. .0
أطلب من الطالبات رسم أيقونة لكل قطاع من البيت الدائري   -

وباتجاه عقارب الساعة وأترك لهم  22أيضا مبتدئة من الساعة 
 مدة عشرة دقائق. 

تتابع المعلمة عمل المجموعات وتوجه الطالبات أثناء تصميم  -
 الرسم.

ت الدائري توزع المعلمة بعد انتهاء الطالبات من رسم البي -
على الطالبات معايير ضبط البيت الدائري لتساعد الطالبات 

 على تقييم أنفسهن.
 وبعد ذلك تثري المعلمة كل قطاع من قطاعات الدائرة -
المعلمة برسم خارطة مفاهيمية لدور المياه الجارية في تقوم  -

 المناطق الجافة والرطبة.

 
 ؟ائية واألنهارما الفرق بين المسيالت الم -
ما النتيجة المترتبة على التقاء المسيالت المائية مع بعضها  -

 البعض؟
أيهما تكون عمليات النحت فيها أكبر وأقوى األنهار أم  -

 المسيالت المائية؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اذكـــــــــــري المظـــــــــــاهر 
ي التضاريســــــــية التــــــــ

ــــاطق  ــــي المن تحــــدث ف
الرطبــــة بفعــــل الميــــاه 

 الجارية.
 

ــين  ــة ب تقــارن الطالب
ــــــــــة النحــــــــــت  عملي
الرأســــــــي والنحــــــــت 

 الجانبي.

تقوم المعلمة برسم جدول لتوضيح أوجه المقارنة بين النحت 
 الرأسي والنحت الجانبي. ثم تناقش الطالبات باألسئلة اآلتية:

ما الذي يميز ما المقصود بالنحت الرأسي والنحت الجانبي؟  -
 كل منهما ؟

 أيهما يعمق مجرى النهر؟ -

قــــــارني بــــــين عمليــــــة 
النحت الرأسـي والنحـت 

 .الجانبي

مراحـل  ةتبين الطالبـ
 تطور النهر.

تقوم المعلمة برسم مقطع عرضي ليوضح مراحل النهر الثالث، 
 ثم تناقش الطالبات باألسئلة اآلتية:

 أين تظهر مرحلة الشباب؟ -
 الي النهر؟ما المقصود بأع -
 النهر في مرحلة الشباب؟ما خصائص  -
 أيهما يغلب على النهر النحت الجانبي أم الرأسي ؟ -
 كيف يكون مقطع مجرى النهر في مرحلة الشباب؟ -

ـــــــا مراحـــــــل تطـــــــور  م
 النهر؟
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تعلل الطالبـة ضـعف 
ـــي  ـــة النحـــت ف عملي
 مرحلة الشيخوخة.

 اآلتية:تقوم المعلمة باستمطار أفكار الطالبات باألسئلة  -
 أين تظهر مرحلة النضج؟ -
 ما هي مميزات النهر في مرحلة النضج؟ -
عللي: يكون شكل مجرى النهر في مرحلة النضج على شكل  -

 .Uحرف 
 اذكري مميزات النهر في مرحلة الشيخوخة. -

عللـــي: ضـــعف عمليـــة 
النحــــــت فــــــي مرحلــــــة 

 الشيخوخة.

تميـــز الطالبـــة بـــين 
مراحــل تطــور النهــر 
ـــن خـــالل الصـــور  م
 المعروضة أمامها.

تقوم المعلمة بعرض مجموعة من الصور لمجرى نهري ثم  -
 تناقش الطالبة باألسئلة اآلتية:

 أٍي من هذه الصور توضح مرحلة الشباب؟  -
 كيف عرفت ذلك؟ ماذا يميز هذه المرحلة ؟ -
ما هي السمات المميزة لكل مرحلة من مراحل النهر والسمات  -

 غير المميزة؟
تمر في مرحلة الشباب وأخرى في مرحلة  لة ألنهارأعطي أمث 

 ة الشيخوخة. لالنضج وأخرى في مرح

مـــــــن  الصـــــــور  أيـــــــا  
المعروضــــــــة أمامــــــــك 
ــــــة  ــــــى مرحل تشــــــير إل

 الشيخوخة؟

مجموعة داخل القطاع وبشكل مختصر  كل النهاية تكتب في - 
 عما فهمت من الدرس.

  الدائري المصمم من قبلها تناقش كل مجموعة شكل البيت -
 عن طريق عرضها على ورق بروستل.
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 ( البيت الدائري لمراحل تطور األنهار 11شكل )
 

 التقويم الختامي:
 ( في دليل الطالب.9انظر ورقة عمل رقم )

 الواجب البيتي: 
 ( من الكتاب المدرسي.90( من صفحة) 8،9حل سؤال رقم )

 

 

 ةالمياه الجاري      

  

       

 ئية صغيرة تتشكل نتيجة قنوات ما          
 النجراف التربة ونحت الصخور بفعل      
  جريان مياه األمطار على السطح.  

 األنهار:        
 مجرى مائي يتشكل من التقاء 
مياه المسيالت المائية بعضها مع بعض في  

مجرى واحد يسمى النهر، تزداد قدرته على النحت 
 والنقل والترسيب.

 مرحلة الشباب:                         
    مرحلة تظهر في منطقة المجرى األعلى للنهر                 

)منطقة المنبع(، ومن خصائص النهر في هذه المرحلة          
أن مجراه يكون شديد االنحدار وسرعة المياه فيه كبيرة، مما يؤدي 
ه إلى زيادة النحت الرأسي في مجرى النهر. لذا يظهر مقطع مجرا

 (. Vحرف ) على شكل 

 مرحلة النضج: 

 تظهر في منطقة المجرى األدنى للنهر 
 )منطقة المصب(، ومن خصائص النهر في هذه 
 واسع،  المرحلة، أن يصبح مجرى النهر على شكل حرف

وتظهر التعرجات في مجراه بشكل كبير، وتزداد عملية الترسيب، 
  الرواسب. ا على حملوتضعف عملية النحت، ويضعف من قدرته

 للنهر،  مرحلة تظهر في منطقة المجرى األوسط     
   ومن خصائص النهر في هذه المرحلة أن مقطع     
ألن النحت  ( U)مجراه يصبح على شكل حرف    

الجانبي يزداد، بينما يضعف النحت الرأسي بسبب قلة 
   االنحدار، وضعف سرعة المياه، كما يبدأ ظهور

  ي مجرى النهر خالل هذه المرحلة .التعرج ف 

 مرحلة الشيخوخة:

 المسيالت المائية
 األنهار

 المسيالت المائية:
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 ة المؤثرة في تشكيل سطح األرضالدرس الثالث :العوامل الخارجي
 )األشكال الناجمة عن عملية النحت في مجرى النهر(

 عدد الحصص: حصة                                                          
  الخبرات السابقة:

 تعرف الطالبة المقصود بالنحت. .2
 تذكر مراحل تطور النهر. .2
 ي والنحت الجانبي.تميز الطالبة بين النحت الرأس .3

 قياس الخبرات السابقة:
 عرفي المقصود بالنحت.  .2
 اذكري مراحل تطور النهر.  .2
 ميزي بين النحت الرأسي والنحت الجانبي. .3

 

 وحاسوب، الكتاب المدرسي، أوراق لرسم البيت الدائري، صور. LCDجهاز  المصادر والوسائل:
 

 التقويم خطوات التنفيذ األهداف
 
 
 
 
 
 
 

ـــــــــ ترســـــــــم    ةالطالب
لبيت الدائري ا  شكل

ألهـــــــــم  األشـــــــــكال 
الناجمــــــــــــة عــــــــــــن 

عمليــات النحــت فــي          
 مجرى النهر.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

السابقة  التعليمية الخبرات خالل ربط من للدرس والتمهيد التهيئة بعد
 بالالحقة.

اإلجراء التدريسي المتبع لتطبيق استراتيجية  لمة باستخدامالمع تقوم -
 البيت الدائري.

بداية يتم توزيع الطالبات على شكل مجموعات صغيرة تعاونية  -
 وتوزيع المهام بينهن.

  .توزع المعلمة ورق على الطالبات لتصميم شكل البيت الدائري -
 ثم تناقش الطالبات باألسئلة اآلتية : 
 لذي تسعين إليه من بناء شكل البيت الدائري؟ ما الهدف ا -
 أتوقع من المجموعة أن تحدد الهدف اآلتي: -
 مجرى النهر. في النحت عمليات عن الناجمة األشكال مأه توضيح -
 ما الموضوع الرئيس المراد  بناء شكل البيت الدائري له؟ -
ات  األشكال الناجمة عن)عملي وهو الرئيس الموضوع تحدد الطالبات -

 في مركز الدائرة. النحت( وتضعه داخل القرص
 هل يمكن تحدد عنوانين فرعيين من هذا الموضوع ؟ -
والنحت  النحت الرأسي وهما الفرعيين العنوانين الطالبات تحدد -

 الجانبي. وتضعهما على جانبي المنحنى. 
سبعة أجزاء ثم  إلى الرئيس الموضوع تقسيم الطالبات من أطلب -

وباتجاه  22الساعة  من الدائري مبتدئة البيت قطاعات لداخ وضعها
 عقارب الساعة. 

 تقسم الطالبات الموضوع كاآلتي: -
 النحت. .2
 الجنادل. .2
 الشالالت. .3
 .الخوانق .4
  .البحيرات الهاللية .0

 
 
 
 
 
 
 

مالحظــــة دقــــة 
الطالبـات  رسم 

 للبيت الدائري
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ـــــــــــة  ـــــــــــذكر الطالب ت
األشــــــكال الناجمــــــة 
عـــن عمليـــة النحـــت 

 في مجرى النهر.

 أطلب من الطالبات رسم أيقونة لكل قطاع من البيت الدائري  أيضا   -
وأترك لهم مدة عشرة  وباتجاه عقارب الساعة 22مبتدئة من الساعة 

 دقائق. 
 تتابع المعلمة عمل المجموعات وتوجه الطالبات أثناء تصميم الرسم. -
بعد انتهاء الطالبات من رسم البيت الدائري توزع المعلمة على  -

الدائري لتساعد الطالبات على تقييم  البيت ضبط معايير الطالبات
 أنفسهن.

 .طاعات الدائرةوبعد ذلك تثري المعلمة كل قطاع من ق -
 تبدأ المعلمة بمناقشة الطالبات باألسئلة اآلتية: -
 ما المقصود بالجنادل؟ -
 لماذا لم يستطع النهر نحت هذه الصخور؟ -
بعد عرض المعلمة صور لبعض الشالالت تناقش الطالبات باألسئلة  -

 اآلتية:
 ماذا يقصد بالشالالت؟ -
 عللي: تكون الشالالت في مجرى النهر. -
 أعطي أمثلة على شالالت تكونت بفعل االنكسارات.   -
 ما الفوائد االقتصادية للشالالت؟ -

اذكري األشـكال 
الناجمـــــة عـــــن 
عمليـــة النحـــت 
ــــــــي مجــــــــرى  ف

 النهر.
 

ــين  ــة ب تقــارن الطالب
ـــرات  ـــق والبحي الخوان
الهالليـــة مـــن حيـــث 

 .موقعها

تقوم المعلمة بعرض صورة للخوانق ثم تناقش الطالبات باألسئلة  -
 اآلتية:

 ماذا تالحظين من خالل الصورة على جوانب مجرى النهر؟ -
 أين تتشكل الخوانق النهرية؟  -
 أعطي مثاال  ألشهر الخوانق في العالم. -

قــــــــارني بــــــــين 
ـــــــــــــــــــــق  الخوان
والبحيـــــــــــــــــرات 
الهالليـــــة مـــــن 

 موقعها.حيث 
مراحــل تتبـع الطالبـة 

ــــــــرات  تكــــــــون البحي
 الهاللية.

تقوم المعلمة برسم مراحل تكون البحيرات الهاللية ثم تناقش الطالبات  -
 باألسئلة اآلتية:

 أين تظهر هذه البحيرات؟ بماذا تمتاز؟ -
 لماذا سميت بالبحيرات الهاللية؟ -
في النهاية تكتب كل مجموعة داخل القطاع وبشكل مختصر عما  -

 فهمت من الدرس.
تناقش كل مجموعة شكل البيت الدائري المصمم من قبلها عن طريق  -

 عرضها على ورق بروستل.

بالرســـم تتبعـــي 
مراحـــــل تكـــــون 
ـــــــــــــــــــرات  البحي

 الهاللية.
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 الناجمة عن التعرية النهرية )النحت( البيت الدائري للمظاهر(  11شكل )
 

 التقويم الختامي:
 .( في دليل الطالب25انظر ورقة عمل رقم )

 واجب البيتي:ال
 ( في دليل الطالب.25حل السؤال الخامس من ورقة العمل رقم )

   
  

األشكال الناجمة 
  التعرية النهريةعن 

       

 النحت:       
       عملية تفتت الصخور نتيجة احتكاك               

 حمله معها من واصطدام المياه الجارية وما ت       
  منقوالت )حصى، ومفتتات( مع صخور مجرى       

 الجنادل:  مما يؤدي إلى تعميقه وتوسيعه. النهر،          
يتشكل الجندل في مجرى 

ق صخري ئالنهر عند وجود عا
يقاوم ، المجرى  قاعصلب في 

مما يضطر  ،عملية النحت
 .إلى تجاوزهاالمياه 

 الشالالت: 
 تغيير فجائي في درجة انحدار قاع المجرى                     

درجة ، مما يؤدي إلى عملية  40درجة انحدار أكثر من ليشكل 
 .      اندفاع المياه من أعلى إلى أسفل

 
.  

 البحيرات الهاللية )الكوعية(:
 تظهر في مجرى النهر األدنى بسبب

 استمرار تآكل ونحت األكواع النهرية، بفعل المياه 
 ية مما يؤدي إلى اقترابها بعضها من بعض، والتقاء الجار  

 أطرافها، مما يؤدي إلى عزلها عن مجرى النهر األصلي، 
  فتظهر على شكل بحيرات هاللية معزولة.

 الخوانق: 
  أجزاء من مجرى النهر تتميز بشدة انحدار

  جوانبها وضيقها وعمقها.
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 الدرس الثالث :العوامل الخارجية المؤثرة في تشكيل سطح األرض
 )األشكال الناجمة عن عمليات الترسيب النهري(  

 عدد الحصص: حصتان                                                
  ة:الخبرات السابق

 تعرف الطالبة المقصود بالترسيب النهري. .2
تعدد األشكال الناجمة عن عملية النحت في مجرى  .2

 النهر.

 قياس الخبرات السابقة:
 عرفي المقصود بالترسيب النهري. . 2
عددي األشكال الناجمة عن عملية النحت في . 2

 مجرى النهر. 
 

 المصادر والوسائل:
الطباشير، الكتاب المدرسي، أوراق لرسم البيت الدائري، وحاسوب، السبورة،  LCDجهاز 
 صور.

 

 التقويم خطوات التنفيذ األهداف
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الطالبــــــــات  ترســــــــم
ــــــــــدائري  ــــــــــت ال البي
لألشــــــكال الناجمــــــة 
عــــــــــــن عمليــــــــــــات 

 .الترسيب النهري
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التعليمية الخبرات خالل ربط من للدرس تمهيدوال التهيئة بعد -
 السابقة بالالحقة.

تقوم المعلمة باستخدام اإلجراء التدريسي المتبع لتطبيق استراتيجية  -
 البيت الدائري.

بداية يتم توزيع الطالبات على شكل مجموعات صغيرة تعاونية  -
 وتوزيع المهام بينهن.

 ميم شكل البيت الدائري ورق على الطالبات لتصالتوزع المعلمة  -
 الطالبات األسئلة اآلتية: مع  ثم تناقش  
 ما الهدف الذي تسعين إليه من بناء شكل البيت الدائري؟  -
 أتوقع من المجموعة أن تحدد الهدف اآلتي:  -
 التعرف على األشكال الناجمة عن عمليات الترسيب النهري. -
 ت الدائري له؟ما الموضوع الرئيس المراد  بناء شكل البي -
تحدد الطالبات الموضوع  الرئيس هو الترسيب في مجرى النهر  -

المؤثرة في تشكيل سطح األرض )الترسيب( و تضعه داخل القرص  
 في مركز الدائرة.

 هل يمكن تحدد عنوانين فرعيين من هذا الموضوع ؟ -
وتضعهما  ،الفرعيين أشكاله ومظاهره العنوانين تحدد الطالبات -

 نبي المنحنى. على جا
أطلب من الطالبات تقسيم الموضوع  الرئيس إلى  خمسة أجزاء  -

 22ثم وضعها داخل قطاعات البيت الدائري مبتدئة من الساعة 
 وباتجاه عقارب الساعة. 

 تقسم الطالبات الموضوع كاآلتي:  -
 الترسيب. .2
 السهول الفيضية. .2
 المصاطب النهرية. .3

 
 
 
 
 
 
 
 
 

رسـم مالحظة دقة 
ـــــت  ـــــات للبي الطالب

 .الدائري
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ــــــــة  تصــــــــنف الطالب
األشــــــكال الناجمــــــة 
عن عملية الترسيب 

 النهري.

 الجزر النهرية. .4
 الدلتاوات. .0

من الطالبات رسم أيقونة لكل قطاع من البيت الدائري   أطلب -
باتجاه عقارب الساعة وأترك لهم مدة و  22أيضا مبتدئة من الساعة 

 عشرة دقائق. 
تتابع المعلمة عمل المجموعات وتوجه الطالبات أثناء تصميم  -

 الرسم.
بعد انتهاء الطالبات من رسم البيت الدائري توزع المعلمة على  -

الدائري لتساعد الطالبات على تقييم  ضبط البيت معايير الطالبات
 أنفسهن.

 .وبعد ذلك تثري المعلمة كل قطاع من قطاعات الدائرة -
 تقوم المعلمة باستمطار أفكار الطالبات باألسئلة اآلتية: -
 ما المقصود بالسهول؟ -
 صنفي أنواع السهول. -
 عرفي المقصود بالفيضان. -
 على فيضانات األنهار؟ ما النتائج المترتبة -
 أعطي أمثلة  منتمية و أخرى غير منتمية للسهول الفيضية. -
 ما الذي يميز السهول الفيضية  كمفهوم؟ -

 
 
 

صـــــنفي األشـــــكال 
الناجمـــــــــة عـــــــــن 
عمليــــة الترســــيب 

 النهري.

تفسر الطالبة ظاهرة 
طب تكــــــون المصــــــا

 النهرية.

تقوم المعلمة باستخدام أسلوب العصف الذهني من خالل مناقشة  -
 الطالبات باألسئلة اآلتية:

 ما معنى مصطبة؟ -
 عرفي المقصود بالمصاطب النهرية. ما هي مميزات المصاطب؟ -
نهرية لتوضيح فكرة تكوين  مصاطب برسم تقوم المعلمة -

 المصاطب النهرية.

ظـــــــاهرة  فســـــــري:
ـــون المصـــ اطب تك

 النهرية.

تعــــــــــرف الطالبــــــــــة 
ــــالجزيرة  المقصــــود ب

 النهرية.

من خالل عرض المعلمة لصورة الجزر النهرية تناقش الطالبات 
 باألسئلة اآلتية:

 اذكري المرحلة التي يمر بها النهر عند تكون الجزر النهرية. -
 فسري: تشكل ظاهرة الجزر النهرية. -
 نهرية و الجنادل؟ما وجه الشبه و االختالف بين الجزر ال -
 بماذا تختلف الجزر النهرية عن الجزر البحرية؟ -

عرفــــي المقصـــــود 
 بالجزيرة النهرية.

تعطي الطالبة أمثلـة 
ألشــــــهر الــــــدلتاوات 
 النهرية في العالم.

تقوم المعلمة برسم دلتا نهر النيل ثم تناقش الطالبات باألسئلة  -
 اآلتية:

 مفهوم الدلتا؟ما أصل كلمة )دلتا(؟ ما أهم ما يميز  -
 كيف تتشكل الدلتاوات النهرية؟ -
 أعطي أمثلة ألشهر الدلتاوات النهرية في العالم. -

ـــــــــة  أعطـــــــــي أمثل
ـــدلتاوات  ألشـــهر ال
النهريــــــــــة فــــــــــي 

 العالم.

ــــل التي تساعد  تقوم المعلمة برسم خارطة مفاهيمية لتوضيح العوامل - ةتوضــــــــح الطالبـــــــــ وضــــحي العوام



 248 
 

العوامل التي تساعد 
الميـــاه الجاريـــة فـــي 
تشـــــــــــكيل ســـــــــــطح 

 األرض.

 المياه الجارية في تشكيل سطح األض.

 

التـــــــــي تســــــــــاعد 
المياه الجارية فـي 
تشــــــــكيل ســــــــطح 

 األرض.

تعــــــــرف الطالبــــــــة   
المقصـــــود بحـــــوض 
النهــــــــر بأســــــــلوبها 

 الخاص.

من خالل استمطار أفكار الطالبات باستخدام أسلوب العصف  -
 ة اآلتية:الذهني تقوم المعلمة بمناقشة الطالبات باألسئل

 ما المقصود بالعوامل الطبيعية؟ -
حددي طبيعة العالقة بين األمطار وتشكيل مظاهر سطح  -

 األرض.
عللي: مساحة حوض النهر وكثرة روافده تسهم في تشكيل سطح  -

 األرض.
 ما النتيجة المترتبة على زيادة انحدار سطح المياه الجارية؟ -
 صخور الصلبة أم اللينة؟أيهما تكون في عمليات النحت أكثر ال -

عرفــــي المقصـــــود  
بحـــــــوض النهـــــــر 
 بأسلوبك الخاص.

 ةج الطالبــــــتتســــــتن 
مـــن خـــالل الصـــورة 
دور الغطــاء النبــاتي 
فــــي تشــــكيل ســــطح 

 األرض.

تقوم المعلمة بعرض صورة للمسيالت المائية ثم تناقش الطالبات  -
 باألسئلة اآلتية:

 أين تتكون المسيالت المائية في هذه الصورة؟ -
 عللي: تكون المسيالت المائية في المنطقة )أ(. -
هل اإلنسان له دور في الحد من المياه الجارية في تشكيل سطح  -

 األرض؟

اســــــــتنتجي مــــــــن 
خـــــــالل الصـــــــورة 
دور الغطـــــــــــــــــــاء 
النباتي في تشكيل 

 سطح األرض.

في النهاية تكتب كل مجموعة داخل القطاع و بشكل مختصر  - 
 عما فهمت من الدرس.

عن  قبلها المصمم من مجموعة شكل البيت الدائري لتناقش ك -
 طريق عرضها على ورق بروستل.
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 البيت الدائري لعمليات الترسيب النهري  (12شكل )

 
 التقويم الختامي:

 ( في دليل الطالب.22انظر ورقة عمل رقم )

 الواجب البيتي:
 .الب( في دليل الط22حل ورقة العمل رقم )

 
  

 عمليات الترسيب

 السهول الفيضية:          
 سهول تتشكل على جانبي       
 النهر نتيجة لترسب كميات كبيرة من   
رواسب الطين والغرين بعد فيضانه، مشكلة  

  سهوال  خصبة.

 المصاطب النهرية:  
  جانبي  سهول فيضية قديمة هجرها النهر، وتظهر على            

 النهر نتيجة لتراكم الرواسب وتتكون هذه السهول بسبب انخفاض  
  منسوب المياه في المجرى وتعمقه بفعل النحت الرأسي في قاعه.   

 الجزر النهرية: 
 ، جزر تتشكل في مجرى النهر األدنى           
    حيث تقل سرعة المياه، مما يؤدي إلى تراكم        
الرواسب قرب الصخور أو النباتات الموجودة في      

  ب.المجرى، مشكلة كومات أو جزرا  من الرواس

 الدلتا:  
 حرف إغريقي تعني المثلث 

 على الترسيبات النهرية  وأصبحت تطلق
  التي تتخذ هذا الشكل عند مصبات األنهار

 نتيجة لتراكم الرواسب التي يلقيها النهر عند مصبه 
  على ساحل البحر أو المحيط.

 مظاهرها

 الترسيب:        
    كمها عملية إلقاء المواد المنقولة وترا        

  على جانبي النهر في المناطق السهلية أثناء  
 الفيضان، وفي منطقة المصب عندما    

 تضعف سرعة جريان الماء.         
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 الدرس الرابع: العوامل الخارجية المؤثرة في تشكيل سطح األرض
 )دور الرياح(

 عدد الحصص: حصتان                                                       
 الخبرات السابقة: 

تعرف الطالبة المقصود بالعوامل الخارجية المؤثرة  .2
 في تشكيل سطح األرض.

لخارجية المؤثرة في تشكيل سطح تسمي العوامل ا .2
 األرض.

 قياس الخبرات السابقة:
لخارجية المؤثرة في ا بالعوامل المقصود عرفي. 2

 تشكيل سطح األرض.
سمي العوامل الخارجية المؤثرة  في تشكيل سطح  .2

 األرض. 

 التقويم خطوات التنفيذ األهداف
 
 
 
 
 
 
 
 
الطالبـــات البيـــت  رســـمت

الــــدائري لــــدور الريــــاح 
فـــــي تشـــــكيل مظـــــاهر 

 .سطح األرض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخبرات خالل ربط من للدرس والتمهيد التهيئة بعد -
  ة بالالحقة.السابق التعليمية

تقوم المعلمة باستخدام اإلجراء التدريسي المتبع لتطبيق  -
 استراتيجية البيت الدائري.

بداية يتم توزيع الطالبات على شكل مجموعات صغيرة  -
 تعاونية وتوزيع المهام بينهن.

توزع المعلمة ورق على الطالبات لتصميم شكل البيت  -
  .الدائري

 سئلة اآلتية:الطالبات األ مع ثم تناقش -
ما الهدف الذي تسعين إليه من بناء شكل البيت  -

 أتوقع من المجموعة أن تحدد الهدف اآلتي: -الدائري؟ 
 .التعرف على دور الرياح  تشكيل سطح األرض -
ما الموضوع الرئيس المراد  بناء شكل البيت الدائري  -
 له؟
ة  تحدد الطالبات الموضوع  الرئيس هو العوامل الخارجي -

المؤثرة في تشكيل سطح األرض )الرياح ( وتضعه داخل 
 القرص  في مركز الدائرة.

 هل يمكن تحدد عنوانين فرعيين من هذا الموضوع؟ -
وهما عملية البري د الطالبات العنوانين الفرعيين تحد -

 والتذرية  وتضعهما على جانبي المنحنى. 
سبعة أطلب من الطالبات تقسيم الموضوع  الرئيس إلى  -

أجزاء ثم وضعها داخل قطاعات البيت الدائري مبتدئة من 
 وباتجاه عقارب الساعة.  22الساعة 

  :تقسم الطالبات الموضوع كاآلتي  -

 
 
 
 
 
 
 
 

ـــــــة   رســـــــممالحظـــــــة دق
 .الطالبات للبيت الدائري

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المصادر 
 والوسائل:

 .الكتاب المدرسي، أوراق لرسم البيت الدائري، صور وحاسوب، LCDجهاز 
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الطالبـــــة نشـــــاط  تعلـــــل
فــــي  الرياحيــــةالتعريــــة 

 البيئات الصحراوية.

 .الرياحيةالتعرية  .2
 البري . .2
 الموائد الصخرية  .3
 التذرية. .4
 .صحاري الحماد .0
 ق.صحاري الر  .6
 خفضات الصحراوية.منال .7

قطاع من البيت أطلب من الطالبات رسم أيقونة لكل  -
وباتجاه عقارب  22لساعة الدائري  أيضا مبتدئة من ا

 أترك لهم مدة عشرة دقائق. الساعة و 
تتابع المعلمة عمل المجموعات وتوجه الطالبات أثناء  -

 .تصميم الرسم
بعد انتهاء الطالبات من رسم البيت الدائري توزع  -

المعلمة على الطالبات معايير ضبط البيت الدائري 
 ساعد الطالبات على تقييم أنفسهن.لت
 و بعد ذلك تثري المعلمة كل قطاع من قطاعات الدائرة -

 * تقوم المعلمة باستمطار أفكار الطالبات باألسئلة اآلتية:
 ما المقصود بالرياح؟ -
هل تسهم الرياح في تسهيل تضاريس سطح األرض؟  -

 وكيف ذلك؟
 .الرياحيةعرفي المقصود بالتعرية  -
في المناطق الرطبة  الرياحيةتضعف التعرية  لماذا -

 وشبه الرطبة؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عللــــي: نشــــاط التعريــــة 
فـــــي البيئـــــات  الرياحيـــــة

 الصحراوية.

 ةتوضــــــــــــح  الطالبــــــــــــ
عمليـــــــــــات التعريـــــــــــة 

 .الرياحية

لبري بواسطة تقوم المعلمة بعرض عدة صورة لعملية ا -
ثم تناقش الطالبات بأسلوب العصف الذهني  LCDجهاز 

 ي:باألسئلة اآلت
 ماذا تشاهدين في الصورة؟ -
 ما المقصود بعملية البري؟ -
تقوم المعلمة برسم صورة للموائد الصخرية ثم تناقش  -

 الطالبات باألسئلة اآلتية:
 ماذا تشبه هذه الظاهرة؟ -
 كيف تشكلت؟ -
 خور في األجزاء السفلية من المائدة؟ما طبيعة الص -
 ما المقصود بالتذرية؟ -
 اذكري بعض األشكال التضاريسية الناجمة عنها؟ -
 

وضحي عمليـات التعريـة 
 .الرياحية
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ـــــين  ـــــة ب ـــــارن الطالب تق
صــــــــــــحاري الحمــــــــــــاد 

مـــــن  وصـــــحاري الـــــرق
 .حيث وجه التشابه 

تطلب المعلمة من الطالبات فتح الكتاب المدرسي  -
ش الطالبات بالصور ثم تناقش الطالبات ثم تناق 97ص

 بما يأتي:
 تميز صحاري الحماد عن صحاري الرق؟تبماذا  -
 أعطي أمثلة لصحاري الحماد وصحاري الرق. -
 ما المقصود بالمنخفض الصحراوي؟ -
 كيف تشكلت المنخفضات الصحراوية؟ -
 أعطي مثاال  عليها. -

ــــــين صــــــحاري  ــــــارني ب ق
 الحمـــاد وصـــحاري الـــرق

 .وجه التشابهمن حيث 

تبـــــــــــــــين األشـــــــــــــــكال 
الصــــــحراوية الناجمــــــة 
عــــن عمليــــة الترســــيب 

 حي.االري

تقوم المعلمة باستمطار أفكار الطالبات بمناقشتهن  -
 باألسئلة اآلتية:

 ما المقصود بعملية الترسيب؟ -
اذكري األشكال الصحراوية الناجمة عن عملية الترسيب  -
 حي.االري
 عرفي الكثبان الرملية. -
 أشكال الكثبان الرملية. عددي -
تقوم المعلمة برسم الكثبان الرملية الهاللية والكثبان  -

 الرملية الطولية ثم تناقش الطالبات باألسئلة اآلتية:
 ماذا يطلق على الكثبان الرملية الهاللية؟ -
 ما أصل كلمة برخان؟ وماذا تعني؟ -
 كيف تتشكل الكثبان الرملية الهاللية؟ -
 ه الكثبان في العالم؟أين تنتشر هذ -
 عرفي المقصود بالكثبان الرملية الطولية. -

بينــــــــــــــــي األشــــــــــــــــكال 
الصـحراوية الناجمـة عـن 

 حي.االترسيب الري

ــــك ــــة النب  تعــــرف الطالب
 .بأسلوبها الخاص

تقوم المعلمة بعرض صورة للنبك ثم تناقش الطالبات  -
 حول أسباب تشكيل هذه الظاهرة الطبيعية.

 و أخرى غير منتمية لمفهوم النبك.أعطي أمثلة منتمية  -
 ما أهم ما يميز مفهوم النبك؟ -

 عرفــــي المقصــــود النبــــك
 .بأسلوبك الخاص
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تميز الطالبـة بـين بحـر 
الرمــــال وســــهول تربــــة 

 اللويس.

من خالل استخدام المعلمة ألسلوب الحوار والنقاش  -
 تقوم المعلمة بطرح األسئلة اآلتية:

 عرفي المقصود ببحر الرمال. -
 على بحر الرمال. أعطي مثاال   -
 ما أصل كلمة اللويس؟ -
 أين تتواجد سهول اللويس في فلسطين؟ -
 بماذا تمتاز تربة اللويس؟ وأين تتواجد في فلسطين؟ -
 .الرياحيةاذكري العوامل المؤثرة في التعرية  -
 ؟الرياحيةما العالقة بين سرعة الرياح والتعرية  -

فاهيمية لتوضيح العوامل * تقوم المعلمة برسم خارطة م
 .الرياحيةالمؤثرة في التعرية 

 

مـــا أهـــم مـــا يميـــز بحـــر 
الرمــال عــن ســهول تربــة 

 اللويس؟

تسـتنتج اآلثــار الســلبية 
ــــة  الناتجــــة عــــن التعري

 .الرياحية

من خالل استخدام المعلمة ألسلوب العصف الذهني  -
 تقوم بمناقشة الطالبات باألسئلة اآلتية:

على تناقص مساحة  الرياحية كيف تعمل التعرية -
 األراضي الزراعية؟

 كيف يمكن الحد من ظاهرة زحف الرمال؟ -
 ضررا  بالنباتات؟ الرياحيةهل تحدث التعرية  -
 وضحي كيف يحدث ذلك؟  -
 وهل لها أثر على اإلنسان؟ -

* تقوم المعلمة الربط بالواقع من خالل تذكير الطالبات 
تربة والغبار على صحة بأثر رياح الخماسين المحملة باأل

 اإلنسان.

استنتجي اآلثـار السـلبية 
ـــــة  الناتجـــــة عـــــن التعري

 .الرياحية

في النهاية تكتب كل مجموعة داخل القطاع وبشكل  - 
 مختصر عما فهمت من الدرس.

تناقش كل مجموعة شكل البيت الدائري المصمم من  -
 قبلها  عن طريق عرضها على ورق بروستل.
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 ( البيت الدائري لدور الرياح في تشكيل مظاهر سطح األرض13شكل )

 
 التقويم الختامي:

 ( في دليل الطالب.23انظر ورقة عمل رقم )
 الواجب البيتي:

 ( في دليل الطالب. 24حل ورقة العمل رقم )
 
 

  

 

  

       

 التعرية الرياحية:
 عملية حت الطبقة السطحية من   
 الصخور بفعل الرياح وما تحمله معها من  

  مكان وترسيبها مفتتات، ثم نقلها من      
  في مكان آخر.         

 البري:                   
كل وتفتت سطح الصخور بفعل اصطدام آعملية ت

الرياح وما تحمله معها من حبيبات الرمل، حيث 
يؤدي إلى إحداث تجاويف في الصخر وظهور 

  أشكال صخرية متنوعة.

 الموائد الصخرية           
 ة:الصحراوي             

 كتل صخرية تتخذ شكل     
 المائدة، وتتشكل بفعل عملية بري  
 الرياح في األجزاء السفلية من الكتلة  

 .الصخرية

 :التذرية
 عن عملية فصل الرمال       
الحصى والحجارة مما ينجم     

 الرقصحاري  عنها تكوين
)السرير( والصحاري الصخرية 

 )الحماد(.

 صحاري الحماد

 المنخفضات الصحراوية:            
 أحواض وقيعان تشكلت في مناطق محددة            
 بسبب وقوعها في مهب رياح  من الصحراء           
 حت الصخور وتذرية  صحراوية منتظمة تعمل على           
  وكنس الرمال منها باستمرار.            

 الرياح

 مساحات واسعة مغطاة بكتل صخرية
 عل تذرية الرياح لذرات الرمال التي تشكلت بف 

 وقامت بنقلها إلى مناطق كانت تغطي الكتل الصخرية،
  أخرى. 

 صحاري الرق )السرير(                
 مناطق مغطاة بالحصى تشكلت بفعل          
 تذرية الرياح لذرات الرمال الناعمة مخلفة وراءها  
 كتل حصوية تنتشر على مساحات واسعة من  
  ألرض.ا

المؤثرة  العوامل الخارجية
 في تشكيل سطح األرض
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 الدرس الرابع: العوامل الخارجية المؤثرة في تشكيل سطح األرض
 )األمواج(

 عدد الحصص: حصتان                                                        
  الخبرات السابقة:

 ؟الرياحيةتعرف الطالبة المقصود بالتعرية  .2
تسمي الطالبة العوامل الخارجية المؤثرة في . 2

 تشكيل سطح األرض. 
 .الرياحيةتذكر اآلثار الناجمة عن التعرية  .3

 ة:قياس الخبرات السابق
 .الرياحيةعرفي المقصود بالتعرية  .2
سمي العوامل الخارجية المؤثرة  في تشكيل سطح  .2

 األرض. 
 .الرياحيةاذكري اآلثار الناجمة عن التعرية  .3

 

وحاسوب، ، الكتاب المدرسي، أوراق لرسم البيت الدائري، صور، خريطة  LCDجهاز  المصادر والوسائل:
 تسونامي.

 التقويم تنفيذخطوات ال األهداف
 
 
 
 
 
 
 
 

البيـت  ةالطالبـترسم 
ـــــــــــدور  ـــــــــــدائري ل ال
األمــواج فــي تشــكيل 
مظــــــــــاهر ســــــــــطح 

 األرض.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخبرات خالل ربط من للدرس والتمهيد التهيئة بعد -
 السابقة بالالحقة. التعليمية

خدام اإلجراء التدريسي المتبع لتطبيق تقوم المعلمة باست -
 استراتيجية البيت الدائري.

بداية يتم توزيع الطالبات على شكل مجموعات صغيرة  -
 تعاونية وتوزيع المهام بينهن.

توزع المعلمة ورق على الطالبات لتصميم شكل البيت  -
  .الدائري

 ثم تناقش الطالبات باألسئلة اآلتية: -
 ن إليه من بناء شكل البيت الدائري؟ ما الهدف الذي تسعي -
 أتوقع من المجموعة أن تحدد الهدف اآلتي: -
التعرف على العوامل دور األمواج  في تشكيل سطح  -

 األرض.
 ما الموضوع الرئيس المراد  بناء شكل البيت الدائري له؟ -
العوامل الخارجية    هو الرئيس الطالبات الموضوع تحدد -

وتضعه داخل  طح األرض )األمواج(س المؤثرة في تشكيل
 في مركز الدائرة. القرص

 هل يمكن تحدد عنوانين فرعيين من هذا الموضوع؟ -
تحدد الطالبات العنوانين الفرعيين وهما أمواج تسونامي  -

 تضعهما على جانبي المنحنى. ، و وأمواج بفعل الرياح
أطلب من الطالبات تقسيم الموضوع  الرئيس إلى سبعة  -

ثم وضعها داخل قطاعات البيت الدائري مبتدئة من  أجزاء
 وباتجاه عقارب الساعة.  22الساعة 

  :تقسم الطالبات الموضوع كاآلتي  -

 
 
 
 
 
 
 
 

ــــــــة  رســــــــم مالحظــــــــة دق
 .الطالبات للبيت الدائري
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ــــــــــة   تعــــــــــرف الطالب
مفهــــــــوم األمــــــــواج 
 بأسلوبها الخاص.

 تعريف األمواج.. 2
 أسباب حدوثها.. 2
 .العوامل المؤثرة في التعرية الساحلية. 3
 الكهوف البحرية.. 4
 األقواس البحرية.. 0
 المسالت.. 6
 ة.األلسنة البحري. 7
أطلب من الطالبات رسم أيقونة لكل قطاع من البيت  -

الساعة وباتجاه عقارب  22الدائري  أيضا مبتدئة من الساعة 
 . وأترك لهم مدة عشرة دقائق

تتابع المعلمة عمل المجموعات وتوجه الطالبات أثناء  -
  .تصميم الرسم

بعد انتهاء الطالبات من رسم البيت الدائري توزع المعلمة  -
تساعد الطالبات ى الطالبات معايير ضبط البيت الدائري لعل

 .على تقييم أنفسهن
 .و بعد ذلك تثري المعلمة كل قطاع من قطاعات الدائرة -
 ذلك بمناقشة الطالبات باألسئلة اآلتية: و 
 كيف تحدث األمواج؟ -
 ماذا نسمي األمواج الزلزالية؟ -
 .م2522أعطي أمثلة ألمواج تسونامي حدثت عام  -
 252ثم اقرئي فقرة هل تعلم من الكتاب المدرسي ص  -

 قراءة صامتة.
أقرب الدول  252حددي من خالل الخريطة في صفحة  -

 .م2554لمركز تسونامي 
 عددي الدول التي تأثرت من هذا الزلزال. -
 ما النتائج المترتبة على هذا الزلزال؟ -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اكتبي المصطلح:
)        ( حركة اهتزازية 
موضــــــــــوعية لجزيئــــــــــات 
ــــــاه الســــــطحية فــــــي  المي

 المسطحات المائية.

 ةتفســـــــــر  الطالبـــــــــ
أســــــــــباب حــــــــــدوث 

 ظاهرة تسونامي.

ثم  ،مقطع فيديو ألمواج تسونامي تقوم المعلمة بعرض -
 تناقش الطالبات باألسئلة اآلتية:

 ين األمواج العادية وأمواج تسونامي؟ما الفرق ب -
 كيف تكونت ظاهرة تسونامي؟ -

فســـــري: حـــــدوث ظـــــاهرة 
 تسونامي.

  ةتوضـــــــــح الطالبـــــــــ
العوامــــــــل المــــــــؤثرة  
علــــــــــــى التعريــــــــــــة 

 الساحلية.

من خالل استخدام المعلمة ألسلوب العصف الذهني تقوم  -
 بمناقشة الطالبات باألسئلة اآلتية:

 لية.عرفي المقصود بالتعرية الساح -
 ما العالقة بين قوة األمواج والتعرية البحرية؟ -
 على ماذا يعتمد قوة األمواج أو ضعفها؟ -
 كيف تأثر نوعية صخور الساحل على التعرية البحرية؟ -

وضـــحي العوامـــل المـــؤثرة 
 على التعرية الساحلية.
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توضح أثر  LCDتقوم المعلمة بعرض صورة على جهاز  -
طبيعة خط الساحل على التعرية البحرية ثم تناقش الطالبات 

 ة:باألسئلة اآلتي
 ما المقصود بخط الساحل؟ -
 ما عالقة خط الساحل بالتعرية البحرية. -
 ك.حددي طبيعة خط الساحل في الصورة المعروضة أمام -

 ةتصـــــــنف  الطالبـــــــ
األشــــكال الســــاحلية 
الناجمة عن التعرية 

 في األمواج.

لبات بمناقشتهن بالسؤال تقوم المعلمة باستمطار أفكار الطا -
 اآلتي:

 اذكري األشكال الساحلية الناجمة عن التعرية في األمواج. -
* تقوم المعلمة بعرض مجموعة من الصور من خالل جهاز 

ألشكال ساحلية ناجمة عن التعرية في  LCDالعرض 
 األمواج ثم تطلب من الطالبات بتصنيف هذه الصور.

صنفي األشـكال السـاحلية 
ن التعريــة فــي الناجمــة عــ
 األمواج.

ــين  ــة ب ــارن الطالب تق
ــــــة  الكهــــــوف البحري
 واألقــــواس البحريـــــة
ــــث أســــباب  مــــن حي

 تشكيلها .

من خالل أسلوب لعب األدوار تقارن الطالبات بين  -
 الكهوف البحرية واألقواس البحرية.

 ثم تقوم المعلمة باستمطار أفكار الطالبات باألسئلة اآلتية: -
 الت البحرية؟وضحي كيف تكونت المس -
( من الكتاب المدرسي ثم 253انظري إلى الصورة رقم ) -

 عرفي المقصود باأللسنة البحرية؟
مجموعة داخل القطاع وبشكل  كل في النهاية تكتب -

 عما فهمت من الدرس. مختصر
تناقش كل مجموعة شكل البيت الدائري المصمم من قبلها   -

 عن طريق عرضها على ورق بروستل.

ـــــــي الكهـــــــوف  نقـــــــارني ب
 البحرية واألقواس البحرية
من حيث أسباب تشـكيلها 

. 
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 ظاهر الناجمة عن التعرية البحريةالبيت الدائري للم( 14شكل )

 
 التقويم الختامي:

 ( في دليل الطالب.20انظر ورقة عمل رقم )

 الواجب البيتي:
  ( في دليل الطالب26حل ورقة العمل رقم )

 
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

قوة دفع الرياح لسطح مياه 
 المحيطات والبحار.

حدوث الزالزل في قاع 
 المحيطات والبحار.

 أسباب حدوث األمواج

األشكال الساحلية 
    الناجمة عن 
 األمواج         

 : األلسنة البحرية
 تراكم إرسابات المفتتات الصخرية في

 ر الضحل بفعل األمواج، حيث تظهرقاع البح
 هذه اإلرسابات على شكل لسان يمتد باتجاه البحر، 

  ويرتفع قليال  عن مستوى مياه.

 األمواج:    
 حركة اهتزازية موضعية لجزيئات     

المياه السطحية في المسطحات المائية  
 ة.   المختلف

                                    

 المسالت: 
صخرية مرتفعة على شكل أعمدة تظهر كتل 

على بعض السواحل، وتنشأ بفعل تمكن 
األمواج من نحت ما حولها من صخور لينة، 
وعزل الصخور الصلبة التي قاومت عملية 

  النحت.

 األقواس البحرية:             
       بفعل  أقواس من الصخور تشكلت        
    الجانبين حت األمواج لصخور الساحل من          
  وتفريغها من الوسط.         

 الكهوف البحرية    
 جاويف عميقة تظهر في ت             

     صخور الساحل تكونت بفعل نحت          
  األمواج لصخوره اللينة مما أدى إلى       

  تجويفها. 
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 .الدائريالبيت  ضبط شكلمعايير 

 
 

  

 ال نعم العبارة م 
وفر
 مت
غير

اية 
 عن

إلى
ج 
حتا
ي

 

          ؟ بوضوح هل قام المتعلم بتحديد األهداف وكتابتها في الشكل .2

     هل العنوان المعطى للشكل غطى المفهوم المراد عمل الشكل له ؟ .2

هل يحتوي الشكل على المفاهيم والمعلومات الرئيسة المرتبطة بموضوع  .3
  ؟لدرسا

    

هل توجد من خمسة إلى سبعة مفاهيم رئيسية ومعرفة بشكل واضح في  .4
  ؟الشكل

    

     ؟هل حددت المفاهيم بدقة .0

السبعة توضح المفهوم هل توجد رسوم توضيحية في كل قطاع من القطاعات  .6
 ؟داخل القطاع

    

     ؟هل يوجد تتابع دقيق وصحيح للمعلومات في الشكل .7

، فهل هو متضمن في الورقة التي قام قام الطالب بتكبير أحد القطاعات إذا .8
 ؟برسم الشكل عليهاالطالب 

    

 اغات بين الكلمات المكتوبة في كلهل الشكل مزدحم جدا ، وهل توجد فر  .9
  ؟قطاع

    

     هل الشكل من الناحية الجمالية منظم ومرتب وتسهل قراءته ؟ 25



 261 
 

 دليل الطالب (22)ملحق رقم 
 (3)ورقة عمل رقم 

 العوامل الداخلية املؤثرة يف تشكيل سطح األرض ) الزالزل(

 

 

   

 

 
 

 ضعي دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة:السؤال األول: 
حركات أرضية مصدرها باطن األرض تؤدي إلى إحداث تغيرات على مظاهر سطح األرض  .1

 الطبيعية البشرية:
 البراكين -د   االنهيارات األرضية -جة    العوامل الداخلي -ب     العوامل الخارجية - أ
 :اسم  يستخدم في رصد الموجات الزلزاليةالذي  جهازيسمى ال  .2
 الهيجوميتر -د        لباروميترا -ريختر               ج -السيزموجراف           ب - أ

القشرة األرضية نتيجة لحركات الصفائح الحركات االهتزازية العنيفة التي تحدث في  يطلق على .3
 اسم: الصخرية
 البراكين -د  الزالزل         -جااللتواءات            -ب  االنكسارات          - أ

 حدوث الزالزل التكتونية: علليالسؤال الثاني: 
........................................................ 

 
 صورة التي أمامك أن الزالزل لها أثرنستنتج من الالسؤال الثالث: 

 على:............................................... سلبي

 
 حددي المعلومات التي تشير إليها األسهم:السؤال الرابع: 

2...........................2  ..........................  
  

 
 

  

 تهدف هذه الورقة إلى تحقيق اآلتي:
  امل الداخلية والزالزل.العو  يأن تفرق الطالبة بين مفهوم.2
 أن تعلل أسباب تكون الزالزل التكتونية..2
  تنمي مهارة استنتاج المعنى ومهارة  تحليل المعلومات. أن.3
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 (2) ورقة عمل رقم
 (الرباكني تشكيل سطح األرض ) العوامل الداخلية املؤثرة يف

 

 

 

 

 

 

 السؤال األول: اكتبي المفهوم الجغرافي:
  [ هي المواد السائلة والغازات واألبخرة والمقذوفات التي تخرج من باطن    ]            .2

 األرض إلى سطحها.
               وتجمعت فيها مياه األمطار في حوض فوهة البركان تتكون[ الظاهرة التي    ]            .2

 .النشاط البركاني توقف دبع
 [ قناة رأسية تصل بين الماجما والفوهة وتخرج منها الآلفا البركانية.   ]            .3
[ هي مخاريط تشكلت من المصهورات والمقذوفات البركانية التي تراكمت           ]   .4

 .حول فوهة البركان

 امدة.تشكيل البراكين الخ: علليالسؤال الثاني: 
................................................................. 

نستنتج من خالل الصورة التي أمامك شكل الجبال الثالث: السؤال 
 ................................................البركانية:

 
 

  :السؤال الرابع: حددي المعلومات التي تشير إليها األسهم
2...............................2...................  
 
3...............................4...................... 
  

 
  

 تهدف هذه الورقة إلى تحقيق اآلتي:
توضح  الطالبة المفاهيم اآلتية البحيرات البركانية و   أن.2

 الجبال البركانية الآلفا والقصبة و 
 البراكين الخامدة. أن تعلل تشكيل.2
 أن تنمي مهارات استنتاج المعنى، تحليل المعلومات..3
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 (1) ورقة عمل رقم
 (الرباكنيالعوامل الداخلية املؤثرة يف تشكيل سطح األرض ) 

 

 

 
 

 
 السؤال األول: أكملي الفراغ بكلمات مناسبة:

 لبحار والمحيطات إلى تشكيل ظاهرة........................يؤدي ثوران البركان من ا -2
 ........تعد حلقة النار نطاق زلزالي وبركاني يطوق..................... -2
 .........و من المظاهر الطبيعية الناجمة عن البراكين................. و............ -3

 السؤال الثاني عللي لما يأتي:
 البركانية:التربة  خصوبة -

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

 : تشير الصورة التي أمامك إلى مفهوملثالثالسؤال ا

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

 

: من خالل الصورة التي أمامك حددي مناطق الزالزل الرابع السؤال
 براكين في العالم.وال

2. ............................................ 
2. ............................................ 
3. ............................................. 

 

 
  

 تهدف هذه الورقة إلى تحقيق اآلتي:
 أن توضح مفهوم الجزر البركانية وحلقة النار..2
 أن تعلل خصوبة التربة البركانية..2
 أن تعدد المظاهر الطبيعية الناجمة عن البراكين..3
 ستنتاج المعنى.أن تنمي مهارات القراءة البصرية وا.4
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 (4) ورقة عمل رقم
 (االلتواءاتالعوامل الداخلية املؤثرة يف تشكيل سطح األرض ) 

 

 

 

 

 

 
 أكملي الفراغ بكلمات مناسبة:السؤال األول: 

 ...............أهم ما يميز العوامل الداخلية البطيئة................................... -أ
  ....تحدث االلتواءات في الصخور الرسوبية نتيجة لةةةة................................. -ب

 لتوائية اآلتية؟ما النتائج المترتبة على الحركات اال  السؤال الثاني:
 الهرسينيةةةةة:.......................................................................... -أ

 ......األلبةةةةةةةةةةيةةةةةةة:.................................................................... -ب

 السؤال الثالث:
 ددي أشهر السالسل الجبلية من خالل الخريطة التي أمامك ح -أ

 التي تكونت بفعل الحركة األلبية:   
...................................................................

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

 
 
 أي األشكال اآلتية توضح الطيات المقلوبة: -ب

                                   -أ                                   -ب  -ج
                                                     
 

  

 تهدف هذه الورقة إلى تحقيق اآلتي:
 تعرف الطالبة مفهوم العوامل الداخلية البطيئة و االلتواءات.أن .2
 توضح الطالبة النتائج المترتبة على الحركات االلتوائية . .2
 أن تنمي مهارات استنتاج المعنى، والتمييز البصري. .3
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 (رضالعوامل الداخلية املؤثرة يف تشكيل سطح األ)( 5ورقة عمل رقم ) 
 (االنكسارات

 

     

 

 

 

 
 السؤال األول: ضعي دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة:

 يحدث االنكسار العمودي بفعل حركات: .1
رفع  -أفقية من اتجاهين متعاكسين  د -رفع وهبوط لعدة مرة وباتجاه واحد  ج -رفع وهبوط لمرة واحدة  ب -أ

 وهبوط باتجاهات متقابلة.
 نكسارية التي تكونت بفعل الصدوع مفهوم:يطلق على الجوانب اال  .2
 ليس مما ذكر -الجروف              د -األودية                           ج -الحافات              ب -أ
 جميع ما يأتي أشكال تضاريسية ناجمة عن االنكسارات ما عدا: .3
 الجزر. -الحافات                  د -ج  الينابيع                           -البحيرات           ب -أ
 من أهم البحيرات الصدعية في قارة أفريقيا بحيرة: .4
 طبريا -سالي                     د -البرت                              ج -تانا               ب -أ

 السؤال الثاني: بماذا تفسرين:
 ...........................................................تشكيل االنكسار السلمي:............... -أ
 حدوث االنكسار األفقي:........................................................................ -ب

 السؤال الثالث: قارني بين األغوار والجبال االنكسارية موضحة أوجه الشبه واالختالف:
 

            
 
 

 اآلتية يمثل االنكسار العادي:. أي األشكال 1السؤال الرابع: 

  -د     -ج  -ب       -أ

 

  ..................يحدث االنكسار في الشكل المقابل نتيجة لــــ:.................... .2

 الجبال االنكسارية األغوار جه المقارنة
   أوجه الشبه

   أوجه االختالف

 :إلى تحقيق اآلتي قةتهدف هذه الور 
  توضح الطالبة المفاهيم الجغرافية  مثل االنكسار العمودي والحافات والبحيرات االنكسارية.أن .2
 أن تعلل تشكيل االنكسار السلمي واألفقي..2
 أن تقارن الطالبة بين الجبال االنكسارية واألغوار. .3
 .تفسير المعلوماتأن  تنمي مهارة التمييز البصري و .4
 



 265 
 

 (1)ورقة عمل رقم 
 (التجوية امليكانيكية العوامل الداخلية املؤثرة يف تشكيل سطح األرض ) 

 

 

 

 

 

 السؤال األول: أكملي العبارات اآلتية بكلمات مناسبة:
 تعر ف التجوية بأنها عملية ..................................................... .2
 و................... .. و..........من مميزات ظاهرة النمو البلوري .............. .2
ائري أو المقوس يميل شكل الصخور في المناطق الصحراوية إلى الشكل الد .3

 بسبب...........................................................................

 السؤال الثاني: 
 :تفسر الصورة المقابلة حدوث ظاهرة .1

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

 

 تبين الصورة المقابلة حدوث  تشقق للصخور بفعل .2
.......................................................  

 

 أي من الصور اآلتية توضح ظاهرة النمو البلوري؟.3

  

 -د                      -ج                   -ب                         -أ        

  

 اآلتي:تهدف هذه الورقة إلى تحقيق 
 تعرف مفهوم التجوية والنمو البلوري.أن .2
  .أن تعلل ظاهرة تقوس الصخور في المناطق الصحراوية.2
 .تنمي مهارة تفسير المعلومات والتمييز البصريأن .3
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 (7) ورقة عمل رقم
 العوامل اخلارجية املؤثرة يف تشكيل سطح األرض ) التجوية الكيمائية(

 

 

 

 

 

 ضعي دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يأتي:السؤال األول: 
 ارتفاع أكسيد الحديدوز في الصخور مؤشر على حدوث عملية: .2

 النمو البلوري. -األكسدة          د -الترطيب          ج -اإلذابة              ب - أ
                                        تحدث ظاهرة الكارست في الصخور:                                                                                                 .2

 (معا . جما ورد في) أ و   -الطباشيرية      د -ج   البازلتية    -الجيرية          ب - أ
 يؤدي اتصال حفر اإلذابة مع بعضها البعض إلى تشكيل ظاهرة: .3

 المسيالت المائية. -د  المراوح الفيضية       -البالوع         ج -الكهوف         ب - أ

 السؤال الثاني : 
 :تبين الصورة التي أمامك مفهوم .1

......................................................... 
 
 
 :توضح الصورة المقابلة تشكيل حفر اإلذابة بفعل .2

..................................................... 
 
 :تشير الصورة المقابلة إلى دور الحيوانات في عملية .3

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

  

 تهدف هذه الورقة إلى تحقيق اآلتي:
   .الكارست،  األكسدة، البالوع المفاهيم اآلتية:أن توضح  الطالبة .2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   طالبة مهارة القراءة البصرية و تفسير المعلومات واستنتاج المعنى.                                                               أن تنمي ال.2
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 العوامل اخلارجية املؤثرة يف تشكيل سطح األرض ) املياه اجلارية(  (8) ورقة عمل رقم
 

 

 

 

 

 

 سؤال األول: اكتبي المفهوم الجغرافي أمام العبارات اآلتية:لا
 [ مجرى مائي عذب تكون من التقاء المسيالت المائية مع بعضها البعض.               ] . أ
 ية نحت ونقل وترسيب للصخور بفعل المياه الجارية.[ عمل            ]    . ب
                [ هي سهول رسوبية تكونت من اتصال أكثر من مروحة فيضية بعضها         ]        . ث

 ببعض عند أقدم الجبال.
       [ ظاهرة طبيعية تتشكل من الرواسب التي تحملها مياه األودية الجبلية      ]       . ت

 قدام الجبال.وترسبها عند أ

 أماكن تواجدها.حيث قارني بين المسيالت المائية واألودية السيلية من السؤال الثاني: 
 ....السيةةةةةليةةةةةة:............................................................. األوديةةة .2
 ..............المسيالت المائية:................................................... .2

 السؤال الثالث: 
 اكتبي اسم المفهوم التي تشير إليها الصورة التي أمامك

:....................................................... 

  السؤال الرابع:
 تشير إلى مفهوم المسيالت المائية:اآلتية  الصورأي من  

                          
  -د                       -ج                           -ب                           -أ

  

 تهدف هذه الورقة إلى تحقيق اآلتي:
 .أن تعرف الطالبة المفاهيم اآلتية )التعرية المائية واألنهار والمراوح الفيضية والبهادا(.2
 أن تقارن الطالبة بين األودية السيلية و المسيالت المائية..2
 تفسير المعلومات.أن تنمي الطالبة مهارة القراءة البصرية واستنتاج المعنى و .3
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 (9) ورقة عمل رقم
 (املياه اجلاريةاملؤثرة يف تشكيل سطح األرض )  ارجيةالعوامل اخل

 

 

 

 

 

 السؤال األول: ضعي دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يأتي:

 قاع مجرى النهر بشكل عمودي باسم:ف عملية تآكل المياه الجارية لتعر   .2
 عملية اإلذابة -عملية الترسيب     د -النحت الجانبي    ج -النحت الرأسي     ب - ب

 يمر النهر أثناء تطوره بمرحلة: .2
 جميع ما سبق -الشيخوخة              د -النضج           ج -الشباب        ب - ب

 ه هي مرحلة:المرحلة التي يتميز النهر بها بشدة انحدار  .3
 ليس مما سبق -الشيخوخة            د -النضج         ج -الشباب           ب - أ

 السؤال الثالث: 
 ؟أي من األشكال اآلتية يمثل مرحلة الشيخوخة

    
                                 -أ                          -ب  -ج

 
 
 

 السؤال الرابع:
 هر كما يوضح الشكل الذي أمامك من مميزات مجرى الن

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

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

  

 تهدف هذه الورقة إلى تحقيق اآلتي:
 أن تذكر الطالبة المفاهيم اآلتية )النحت الرأسي ومرحلة الشباب(..2
 أن تعدد الطالبة مراحل تطور النهر..2
 أن تنمي الطالبة مهارة التمييز البصري و استنتاج المعنى. .3
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 (25) رقة عمل رقمو

 (األشكال النامجة عن عملية النحت يف جمرى النهراملؤثرة يف تشكيل سطح األرض ) ارجيةالعوامل اخل

 

 

 

 

 

 السؤال األول: أكملي العبارات اآلتية بكلمات مناسبة:
عند وجود صخور صلبة في قاع مجرى النهر تقام عملية النحت يتشكل  .أ

 مفهوم................................
اندفاع المياه بشكل فجائي من أعلى إلى أسفل في مجرى النهر يؤدي إلى  .ب

 .تشكيل............................
 .............من المظاهر التضاريسية الناجمة عن عملية النحت في مجرى النهر: .ج
 و.................. أهم ما يميز الخوانق النهرية............... و............... .د

 عللي: تكوين ظاهرة الشالالت:السؤال الثاني: 
2. ................................2............................... 

  السؤال الثالث: 
 حددي نوع الطبقات التي تشير إليها األسهم في الصورة المقابلة: 

 أ....................................    ب......................

  السؤال الرابع
 تكون الجندل في الصورة المقابلة بفعل.............................

                                                                     س:السؤال الخام 
 :رتبي الصور اآلتية لتكوين مفهوم البحيرات الهاللية

 -د                 -ج                     -ب                     -أ     

                
 

 تهدف هذه الورقة إلى تحقيق اآلتي:
 اآلتية :الجنادل والشالالت و الخوانق  توضح الطالبة المفاهيم.4
 تعلل الطالبة تكوين ظاهرة الشالالت ..0
 تنمي مهارة تحليل المعلومات وتفسيرها..6
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 (22) ورقة عمل رقم
 (األشكال النامجة عن عمليات الرتسيب النهريؤثرة يف تشكيل سطح األرض )امل ارجيةالعوامل اخل

 

 

 

 

 

 

 السؤال األول: أكملي العبارات اآلتية بكلمات مناسبة:
يطلق على األراضي المنبسطة التي تشكلت على جانبي النهر نتيجة لترسب كميات كبيرة من  -أ

 .... الطين والغرين  مفهوم...........................
  و..................من المظاهر التضاريسية للنهر في مرحلة الشيخوخة................ -ب
 من أشهر الدلتاوات النهرية في الواليات المتحدة األمريكية دلتا.................... -ج

 : عللي: تشكيل ظاهرة المصاطب النهرية.السؤال الثاني
..............................  ........................ 

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

 السؤال الثالث: 
 تشير الصورة التي أمامك إلى مفهوم:
................................................... 

 

 

 السؤال الرابع:
 ندتوضح الخريطة التي أمامك أن الدلتاوات النهرية تتشكل ع

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

                                    

 تهدف هذه الورقة إلى تحقيق اآلتي:
 ن توضح الطالبة المفاهيم اآلتية السهول الفيضية. أ.2
 تعدد الطالبة المظاهر التضاريسية الناجمة عن عملية. .2
 تعلل الطالبة تشكيل ظاهرة المصاطب النهرية  .3
دراك العالقات إلطالبة مهارات القراءة البصرية ومهارة تنمي ا .4

 المكانية.
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 (22) ورقة عمل رقم
 (العوامل اليت تساعد املياه اجلارية يف تشكيل سطح األرضاملؤثرة يف تشكيل سطح األرض ) ارجيةالعوامل اخل

 

 

 

 

 

 

(أمام العبارة الخاطئة فيما × م العبارة الصحيحة وعالمة ) ( أما √ضعي عالمة)  السؤال األول: 
  يأتي:   

 )      ( تسمى المنطقة التي تضم جميع روافد النهر بحوض النهر. .2

 )      ( يسهم اإلنسان في الحد من تأثير المياه الجارية في تشكيل مظاهر سطح األرض. .2

 مطار والجريان السطحي للمياه.)      ( تظهر العالقة العكسية بين سقوط األ .3

 السؤال الثاني: 
من خالل الصورة التي أمامك حددي المنطقة التي  .أ

 تتشكل فيها المسيالت المائية:.................

تشكيل المسيالت المائية في تلك عللي:  .ب
 المنطقة:...........................................

 السؤال الثالث:

كل المقابل يوضح الش
 ................امل.......................العو 

 
  

 تهدف هذه الورقة إلى تحقيق اآلتي:
 توضح الطالبة مفهوم حوض النهر..2
  تعلل الطالبة تشكيل المسيالت المائية في المناطق القليلة بالغطاء النباتي..2
 تنمي الطالبة مهارة تحليل المعلومات ومهارة استنتاج المعنى..3
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 (23) ورقة عمل رقم
 (دور الرياحاملؤثرة يف تشكيل سطح األرض ) ارجيةالعوامل اخل

 

 

 

 

 

 
 السؤال األول: أكملي العبارات اآلتية بكلمات مناسبة:

  .........................في البيئات الصحراوية بسبب........... الرياحيةتنشط التعرية  .أ
 .......تشكلت صحاري الرق والحماد بفعل عملية................................... .ب
من النتائج المترتبة على حت الرياح للطبقات السفلية للصخور تشكيل ما  .ج

 ...................................................يعرف...............................
 التي ينجم عنها مظاهر تضاريسية: الرياحيةمن عمليات التعرية  .د

  ................................................ و....................................

 السؤال الثاني: توضح الصورة المقابلة مفهوم عملية:
...................................................     

 السؤال الثالث: 
 أي من الصور اآلتية تمثل صحاري الحماد:

 
                                                                    -أ -ب
  

 
 

                                        -ج -د
 

 
  

 تهدف هذه الورقة إلى تحقيق اآلتي:
 في البيئات الصحراوية. الرياحيةتعلل الطالبة نشاط التعرية .2
 تفسر الطالبة تشكيل صحاري الرق والحماد..2
 تعدد الطالبة العمليات الناتجة عن التعرية الرياحية..3
 بة مهارة القراءة البصرية والتمييز البصري.تنمي الطال.4
 



 273 
 

 (24) ورقة عمل رقم
 (ور الرياحداملؤثرة يف تشكيل سطح األرض ) ارجيةالعوامل اخل

 

 

 

 

 

 السؤال األول: اكتبي المفهوم الجغرافي أمام العبارات اآلتية:
      ها على الحمل أو ةةةةةةةةةةمال بعد ضعف قدرت[ عملية إلقاء الرياح لذرات الر         ]         -أ 

 صطدامها بعائق.ا
لرياح التي [ تجمعات من الرمال تمتد بشكل طولي مواٍز التجاه هبوب ا   ]             -ب 

 تهب بشكل منتظم وباتجاه واحد.
[ مناطق سهلية تشكلت من إرسابات هوائية لذرات الغبار الناعمة التي ]                -ج 

 حملتها الرياح.
[ تجمعات من الرمال تتجمع حول شجيرات الصحراء التي تشكل عائقا     ]             -د 

 للرياح المحملة بالرمال.

 ي الشكل اآلتي:السؤال الثاني: أكمل

 

 

 

 
 السؤال الثالث: 

تشكلت الكثبان الرملية في الصورة التي أمامك بفعل 
 .........عمليات.....................................

 ......ثم ............................................ 
 
  

  

 تهدف هذه الورقة إلى تحقيق اآلتي:
 تعرف الطالبة المفاهيم اآلتية: سهول تربة اللويس الكثبان الرملية الطولية، النبك..2
 تنمي مهارة استنتاج المعنى وتفسير وتحليل المعلومات..2
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 (20) ورقة عمل رقم
 (دور األمواجاألرض ) املؤثرة يف تشكيل سطح ارجيةالعوامل اخل

 

 

 

 

 

 السؤال األول: أكملي العبارات اآلتية بكلمات مناسبة:
  .........يقصد باألمواج............................................................... -أ
 تسونامي...........................................السبب الرئيسي في حدوث ظاهرة  -ب
 م.........................2554لدول العربية التي تأثرت بزلزال تسونامي للعام من ا -ج

 السؤال الثاني: عللي: تشكيل األمواج في البحار والمحيطات.
 ............................................................................................ 

 السؤال الثالث: 
يطة التي أمامك حددي أقرب الدول ألمواج من خالل الخر 

 ......................................................تسونامي:

 السؤال الرابع:
 أكملي الشكل الناقص في الخارطة المفاهيمية اآلتية:

 
 
 
 
 
 

 السؤال الخامس: 
 نستنتج من خالل الصورة التي أمامك أن هناك عالقة بين

 ........................................ة والتعرية البحري 
  

 تهدف هذه الورقة إلى تحقيق اآلتي:
 لبة األمواج، وظاهرة تسونامي.تعرف الطا-2
 تعلل الطالبة تشكيل األمواج في البحار والمحيطات.-2
 تنمي الطالبة مهارة إدراك العالقات المكانية، واستنتاج المعنى، وتحليل المعلومات.-3
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 (26) ورقة عمل رقم
 األشكال الساحلية النامجة عن األمواج(املؤثرة يف تشكيل سطح األرض )  ارجيةالعوامل اخل

 

 

 

 

 

 

 السؤال األول: أكملي العبارات اآلتية بكلمات مناسبة:
 ..............................................تشكلت الكهوف البحرية بفعل............. -2

 ...............................................بينما تشكلت الكهوف الكارستية بفعل ....... 

 ..........من األمثلة على األقواس البحرية ............................................ -2

 .....ة اإلرساب البحري......................من األشكال التضاريسية الناجمة عن عملي -3

 ......أهم األشكال الساحلية الناجمة عن نحت األمواج................................ -4

 السؤال الثاني: 
 :تشكلت المسلة البحرية في الصورة المقابلة بفعل

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

 ثالث: السؤال ال
 يشير السهم في الصورة المقابلة إلى مفهوم

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

 
 

 
 

 تهدف هذه الورقة إلى تحقيق اآلتي:
 تفسر الطالبة تشكيل الكهوف البحرية، والكارستية.-2
 ألشكال التضاريسية الناجمة عن عملية التعرية البحرية.توضح الطالبة ا-2
 تنمي الطالبة مهارة تفسير المعلومات، والقراءة البصرية.-3
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 (22ملحق رقم )

 آراء بعض الطالبات في استراتيجية البيت الدائري

 

  



 277 
 

 (13ملحق رقم )

 البات المجموعة التجريبيةالتي أعددنها ط بعض األشكال الدائري 
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 ( صور لبعض الطالبات وهن يطبقن استراتيجية البيت الدائري24ملحق رقم )
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 ( تسهيل مهمة بحث20ملحق رقم )

 
 

 

 



  I 
 

ABSTRACT 

This study aimed to investigate the effectiveness of implementing the roundhouse 

strategy on developing the concepts and the visual thinking in Geography for the 

eleventh grade female students in Gaza Governorate.  

The problem of the study presented in the following major question: 

What is effectiveness of implementing the roundhouse strategy on developing the 

concepts and the visual thinking in Geography for the eleventh grade female 

students in Gaza Governorate? 

The following are the sub-questions: 

1- What are the concepts intended to be developed for the eleventh grade female 

students in Geography? 

2- What are the skills of visual thinking intended to be developed for the eleventh grade 

female students in Geography?  

3- Are there statistically significant difference at the (≤ 0.05) level in the mean scores 

of the experimental group and the control one in the concepts test due to the roundhouse 

strategy? 

4- What is the effect of the roundhouse strategy on developing the geographical 

concepts for the eleventh female students? 

5 - Are there statistically significant difference at the (≤ 0.05) level in the mean 

scores of the experimental group and the control one in the visual thinking test due to 

the roundhouse strategy? 

6- What is the effect of the roundhouse strategy on developing the skills of visual 

thinking in Geography for the eleventh grade female students?  

7- What is the effectiveness of implementing the roundhouse strategy on developing the 

concepts in Geography for the eleventh grade female students in Gaza Governorate? 

8- What is the effectiveness of implementing the roundhouse strategy on developing the 

visual thinking skills in Geography for the eleventh grade female students in Gaza 

Governorate? 
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The researcher adopted two approaches; the descriptive analytical approach for the 

content analysis and the semi-experimental to find the effect of the independent variable 

(Roundhouse Strategy) on the dependent variable (The Geographical Concepts and the 

Visual Thinking). 

The sample of the study was randomly chosen of (76) in the eleventh grade female 

students at Fahed Alahmad Al-Soubah Secondary School in the West Gaza Directorate 

in the academic year (2011-2012). The sample was distributed on two classes of (38) 

students as an experimental group and another (38) students as a control one.  

In order to achieve the aims of the study and answer its questions, the researcher 

prepared the following three instruments ; content analysis for the third unit of the 

geography textbook for the eleventh grade which  is "The Earth surface and its 

formation factors" according to the Palestinian curriculum in the (2011-2012), a 

teacher's guide for the roundhouse strategy  consisted of (13) round shapes in the third 

unit " The Earth surface and its formation factors", a list of the geographical concepts 

included in the  target unit, multiple choice  test for the geographical concepts of  (50) 

items and a multiple choice test for the visual thinking of (32) items. 

The validity and the reliability of the test were checked by implementing them on a pilot 

study of (40) students at Shaban  Abedelqader Al-Rays secondary female school. 

The pre- tests of the geographical concepts and the visual thinking were implemented to 

check the equivalence of the two groups. The study lasted for (6) weeks at (24) sessions. 

Then the post tests of the geographical concepts and the visual thinking were 

implemented on groups, the experimental and the control group.  

The data was collected and analyzed by (spss) and Kadar Richardson Equation (20) and 

the split- half technique to prove the reliability, the discrimination factor for each item , 

 T-test independent sample to find the differences between the experimental and the 

control groups , Eta square to find the effectiveness of the roundhouse strategy, (d) to 

find the  size effect of the independent variable on the dependent one, The Blake 

Modified Gain Rank to find the effectiveness of the strategy. 

The following results were revealed as follows: 

1- There are statistically significant difference at the (≤ 0.05) level in the mean scores 

of the experimental group and the control one in the geographical concepts 
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 post- test in favor of the experimental group.  

2-There are statistically significant difference at the (≤ 0.05) level in the mean scores 

of the experimental group and the control one in the visual thinking  skills 

post- test in favor of the experimental group. 

3-The roundhouse strategy achieved a big effect in the geographical concept test at the 

value (≤ 0.14) measured by Eta square. 

4- The roundhouse strategy achieved a big effect in the visual thinking test at the value 

(≤ 0.14) measured by Eta square. 

5- The  Roundhouse strategy is effective on developing the geographical concepts for 

the eleven grade female students more than the Blake Modified Gain Rank (1.2≤).   

6-The  roundhouse strategy is effective on developing the visual thinking skills for the 

eleven grade female students more than the Blake Modified Gain Rank (1.2≤).   

In the light of these results, the researcher recommended the  importance of using the 

roundhouse strategy as an access to teach geography in all the stages from the high 

basic stage up till the secondary one as it is one of the effective strategies in developing 

the concepts and  visual thinking which are the important objectives for teaching 

geography.    
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