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 اإلهداء

 مد بن عبد هللا أبي القاسم عليه أفضل الصالة وأتم التسليم..إلى المعلم الفاضل مح
إلى من هو جزء مني وأنا جزء منه إلى وطني فلسطين الغالي على قلبي والذي أسأل هللا له 

 التحرير القريب من نير االحتالل..
القدس المحتلة عاصمة فلسطين والتي أتمنى من هللا أن يفك أسرها من  زهرة المدائنإلى 

 حتالل الصهيوني الغاشم..اال
 إلى روح العمالقة الذين بذلوا دماءهم دفاعا عن أرض الرباط..

 إلى الرجال المرابطين على ثغور هذا الوطن بالجسد والمال في زمن عز فيه الرجال..
 إلى إخواني وأخواتي األسرى الذين أفنوا زهرة شبابهم في سجون الحقد والطغيان..

 لقطاع العزيز وإخواننا الالجئين في الشتات..إلى شعبنا المحاصر في ا
إلى من كلله هللا بالهيبة والوقار.. إلى من علمني العطاء بدون انتظار.. إلى من أحمل 

 الذي أكن له كل عرفان وامتنان.. والدي العزيزاسمه بكل افتخار.. إلى 
إلى بسمة الحياة  إلى من أرضعتني الحب والحنان.. إلى رمز الحب والتفاني وبلسم الشفاء..

 أمي الغاليةوسر الوجود.. إلى من كان دعاؤها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي.. إلى 
 سراجي الذي يضيء لي الدرب..

من علموني علم القلوب الطاهرة الرقيقة والنفوس البريئة إلى رياحين حياتي.. إلى إلى 
 على قلبي.. إخواني وأخواتي الغالين الحياة.. إلى

 التي ما انفك لسانها يتلو لي الدعوات لنجاحي وتوفيقي.. جدتيإلى 
ن باإلخاء وتميزن بالوفاء والعطاء.. إلى ينابيع يإلى أخواتي اللواتي لم تلدهن أمي.. من تحل

 الغاليات.. صديقاتيمعي في طريق النجاح والخير.. إلى  رن الصدق الصافي.. إلى من س
 أعضاءء لغيرها الطريق في كل أوان.. إلى إلى تلك الشموع المضيئة التي تحترق لتضي

 الهيئة التدريسية الذين ساهموا في بناء هذه الجامعة..
 التي علمتني أن الزيتون يعمر طويال فيعز عليه االنحناء فيموت واقفا.. رنتيس إلى قريتي

 إلى كل من ساهم في تقديم العون لي إلتمام البحث..
 .م جميعا أهدي سهري وتعبي وجهدي.إليك

 



 د
 

 

 الشكر والتقدير

 أشكر هللا سبحانه وتعالى الذي ميزنا عن باقي خلقه بالعقل النير ليهدينا إلى النور والمعرفة..
أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى الذين حملوا أقدس رسالة في الحياة.. إلى الذين مهدوا لنا و 

 المناهج والتعليمو الجغرافية   طريق العلم والمعرفة.. إلى جميع أساتذتي األفاضل في دائرتي
لما أوليا من إشراف كريم ومساعدة في  حسن عبد الكريمالدكتور  و عثمان شركس الدكتور وأخص 

 بوقتهما رغم  أعبائهما الجسيمة وساعداني على  تخطي العقبات.. رسالتي هذه ولم يبخال علي  
 ريسي طوال هذه السنوات..كما أتقدم بالشكر الجزيل لكل األساتذة الذين أشرفوا على تد

الذي ساعدني ومد لي يد العون  عبد هللا بشاراتوكما أنني أتقدم بخالص الشكر والتقدير من الدكتور 
ولم يبخل علي بوقته وجهده وأشكره  .وساعدني على تخطي العقبات ،والمساعدة اإلحصائية الالزمة

أتقدم بخالص الشكر والعرفان من  أيضا على قبوله بأن يكون عضوا في لجنة النقاش. كما أنني
لقبوله بأن يكون عضوا في لجنة النقاش ومساعدتي في الخرائط.  عبد هللا سعيد حرز هللاالمهندس 

الذي قدم لي النصح واإلرشاد في  محمود أبو شمةكما أنني أتقدم بالشكر الجزيل من األستاذ 
 الرسالة..

وزودني بالمعلومات الالزمة  ،د العون والمساعدةومد لي ي .وأشكر كل من ساعدني في هذه الرسالة
 ..  زكي مشوقةجامعة مؤتة ممثلة بأساتذتها وأخص منهم الدكتور وأخص بالذكر مسؤولين في  

ال أنسي أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى المسؤولين في وزارة التربية والتعليم التي سهلت لي مهمة و  
 عينة من مدارسها..  لدىإلى مدارسها وتطبيق االختبار الدخول 

تقدم بالشكر والتقدير من األخوة واألخوات مديرين ومديرات ومعلمين ومعلمات وطالب وطالبات وأ
 المدارس التي شملتها عينة الدراسة.. 

وال أنسى أن اشكر طالب وطالبات جامعة بيرزيت الذين مدوا لي يد العون و المساعدة في تقديم 
 ..االختبار في مدارس العينة

ال يفوتني في هذا المقام أن أتوجه إلى مديرتي وجميع زميالتي اللواتي وقفن إلى جانبي طيلة هذه و 
 الفترة..

 " واتي "رهام ورانية وفاتن وإيمانفإن كلمات الشكر لن تفي بحق أسرتي، أبي وأمي وأخ وأخيرا  
تثناء حيث أنهم وقفوا وأزواجهن " زكي ومحمد وصالح " وأخوتي " يوسف ومحمد " واألقارب دون اس

 إلى جانبي وساندوني في هذه الرسالة..
 وليعذرني من نسيت ذكره ولم أشكره..

 فلكم مني جميعا كل الشكر والتقدير واالحترام.. 
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 لخصالم

قياس مستوى مهارات قراءة الخرائط الجغرافية لدى طلبة الصف العاشر األساسي في 

 مدارس محافظة رام هللا والبيرة 

Assessing Tenth Graders’ Abilities in Reading Geographical Maps in 

the Schools of Ramallah and Al-Biereh District  
مهددددارات قددددراءة الخددددرائ  الجغرافيددددة بعدددد  قيدددداس مسددددتوى  هدددددفت هددددذه الدراسددددة إلددددى

عليها لدى طلبة الصف العاشر األساسدي فدي محافظدة رام هللا والتعيين )اإلحداثيات والرموز( 

بنددداء  تدددم حيدددثم. 2015 -2014للعدددام الدراسددي   والبيددرة فدددي كتددداب  جغرافيددا العدددالم اإلقليميدددة

ن مدن  اختبار تشخيصي لقياس مستوى أداء الطلبدة فدي مهدارات قدراءة الخدرائ  الجغرافيدة وتندو 

عوامدل مقومدات ( فقدرة لقيداس 28سدتبانة مكوندة مدن )ا، كما استخدمت اموضوعي ( سؤاال30)

عددددد مدددن معلمدددي تدددم مقابلدددة تجاهددداتهم نحوهدددا. و وا أداء الطلبدددة فدددي مهدددارات الخدددرائ وسدددياق 

طالبدا وطالبدة  1141عينة الدراسة. وبلغدت عيندة الدراسدة  الثة عشر( من مدارس)ث ومعلمات

بمددا أن مجتمددع الدراسددة متبدداين فقددد تددم و مدرسددة،  50مددن طلبددة الصددف العاشددر مددوزعين علددى 

متغيددرات وهددي الجدددنا ونددوع التجمددع السددكاني وجهدددة  ةثالثددل وفقدددا تقسدديم العينددة بشددكل طبقددي

 One)اختبدار  ت  للمجموعدة الواحددة  مدن خدالل سدتخدمةمالتحليدل البياندات  تدم. و اإلشدرا 

Sample t-test) ( واختبدار  ت  للمجموعدات المسدتقلةIndependent sample t-test )

ختبدار كرونباخ ألفا لقيداس ثبدات أداة االحتسب معامل الثبات كما اومعامل االرتباط بيرسون. 

 (. 0.73وقد بلغ )
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فدددراد العيندددة فدددي تحصددديل مهدددارات قدددراءة الخدددرائ  وأظهدددرت النتدددائ  تددددني مسدددتوى أداء أ

% وهي أقل من المستوى 42.2الجغرافية حيث كان متوس  التحصيل اإلجمالي لنافة الطلبة 

النتائ   أظهرت(. و 30من  14.1)  %، حيث بلغ المتوس  الحسابي للعينة حوالي50التربوي 

ندان ف ،ها االختبار التشخيصيأيضا ضعف الطلبة في غالبية مهارات قراءة الخرائ  التي قاس

أظهدرت النتدائ  دورا مهمدا للخدرائ  و  كمدا. خمسدةمدن أصدل  رتينمستوى الطلبة مقبواًل في مها

عدددم وجددود عالقددة ارتباطيددة بددين بينددت الصددماء فددي تنميددة مهددارات قددراءة الخددرائ  الجغرافيددة. و 

ئ  وجددود فددروق النتددا نضدديف إلددى  لددك اتجاهددات الطلبددة نحددو الخددرائ  الجغرافيددة وتحصدديلهم.

إحصددددائية بددددين الطددددالب والطالبددددات فددددي اكتسدددداب مهددددارات قددددراءة الخددددرائ  الجغرافيددددة لصددددال  

وبدين أداء الطلبدة فدي وجود فروق احصدائية بدين طلبدة مددارس القدرى والمددن عدم الطالبات، و 

فدددي اكتسددداب الطلبدددة لمهدددارات قدددراءة المددددارس الحكوميدددة وأداء الطلبدددة فدددي المددددارس الخاصدددة 

مندداه  الجغرافيددا محتددوى بضددرورة إعددادة النظددر فددي  الباحثددة توصددي وعليددهالجغرافيددة.  الخددرائ 

تتضددمن مهددارات الخددرائ . كمددا توصددي بأهميددة التركيددز علددى تدددريا بحيددث لنافددة المراحددل، 

)مدن  مهدارات قدراءة الخدرائ  فدي جميدع صدفو  المرحلدة األساسدية، وبالتحديدد األساسدية العليدا

وهذا يتطلب زيادة عدد الحصص الصفية المخصصة لمادة الجغرافيدا السابع ولغاية العاشر(. 

 من حصة واحدة إلى حصتين أسبوعيًا.
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Abstract 

 

Assessing Tenth Graders’ Abilities in Reading Geographical 

Maps in the Schools of Ramallah and Al-Biereh District 

 

 This study aimed at assessing the level of 10
th
 grade students in 

the schools of Ramallah and Al-Biereh District in reading geograph-

ical maps and skills in deciding locations (coordinates and symbols) 

on these maps as presented in the "World Regional Geography" text-

book for the year 2014-2015.To achieve this. a diagnostic test was de-

signed to measure the performance of the 10
th
 basic grade students in 

the district of Ramallah and Al-Biereh in reading the geographical 

maps. The test consists of (30) objective questions. A questionnaire of 

(28) items was also used so as to measure the factors affecting the stu-

dents performance in and their attitudes towards reading geographical 

maps. The researcher also interviewed male and female teachers (13) 

of the sample of the study. The sample of the students consisted of 

1141 (male and female) of the 10
th
 grade students distributed on 50 

schools .As the population of the study is varied. the sample of the 

study was divided into stratified sample according to 3 variables: gen-

der. the place of residence  and the supervising body. The data used 

was analyzed through using (T) test for each sample (One Sample t-

test). and using the (T-test for independent samples) and also by using 

Pearson Correlation factor. The Cronbach's alpha was also calculated 

to measure the validity of the instrument of the study which reached 

(0.73). 
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The results revealed that the level of the members of the sample 

of the study in reading geographical maps was low. The total mean of 

the students performance was 42.2% which is 50% lower than the ed-

ucational level. The arithmetic mean of the sample was (14.1 out of 

30). The results also revealed weakness in the performance of the stu-

dents in most skills in reading geographical maps which was measured 

by the diagnostic test. Their level was just fair in 2 skills out of 5. 

The results also revealed a vital role of plain maps in developing 

the students skills in reading geographical maps. They also showed 

the absence of relationship between students attitudes towards geo-

graphical maps and their achievement. The results showed differences 

of statistical significance between male and female students in acquir-

ing skills in reading geographical maps. The results were in favor of 

females. Furthermore. it showed the absence of differences of statisti-

cal significance between the students of schools in villages and cities 

and the performance of students in governmental and private schools 

in acquiring the skills of reading geographical maps. Therefore. the 

researcher strongly recommends reviewing the content of the curricu-

lum of geography in all stages. The curriculum should be modified to 

include the skills of reading geographical maps with focus on reading 

the maps in all grades of the higher basic stage particularly grades (7-

10). This involves increasing the number of periods from one class to 

two classes per week. 
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 مهارات الخرائط

        مهددددددددددددددددددددارات  الخددددددددددددددددددددرائ  كددددددددددددددددددددديف  أنسددددددددددددددددددددى      

 فوائدددددددددددددددددددددددددددددد   العظيمدددددددددددددددددددددددددددددة  كددددددددددددددددددددددددددددددالسحاب  
 

 ففيددددددددددددددددددددددددك مسددددددددددددددددددددددددداق   تدعددددددددددددددددددددددددددو دومددددددددددددددددددددددددا
 

 لدددددددددددددددددددددرسم  األرض مدددددددددددددددددددددداًء مدددددددددددددددددددددع تددددددددددددددددددددراب  
 

                وتحددددددددددددددددددددددديد  الجددددددددددددددددددددددهات  لندددددددددددددددددددددل شدددددددددددددددددددددديء     

 شددددددددددددددددددددددددددددددددمااًل أو جدندوبدددددددددددددددددددددددددددددددددًا باقدددددددددددددددددددددددددددددددددتراب  
 

             وشدددددددددددددددددددددددرق  األرض أو غدددددددددددددددددددددددرب  حدددددددددددددددددددددددددود       

 يؤكددددددددددددددددددددها الشدددددددددددددددددددمال  بددددددددددددددددددال اضطدددددددددددددددددددراب  
 

                 وتوجيددددددددددددددددددددده  الخريطدددددددددددددددددددددة خيدددددددددددددددددددددر عدددددددددددددددددددددون       

 لرصددددددددددددددد  الشدددددددددددددديء مددددددددددددددن فددددددددددددددوق  القدبددددددددددددددداب  
 

            ومدقددددددددددددددددددددددددددددددددياس  صدغددددددددددددددددددددددددددددددددير  أو كبيدددددددددددددددددددددددددددددددر        

 لددددددددددددددددددرسم  خددددددددددددددددددريطة  مدددددددددددددددددن كدددددددددددددددددددل  بددددددددددددددددداب  
 

 مدسدددددددددددددددددددددددددددددددددداحات  وأحجددددددددددددددددددددددددددددددددددام  نددددددددددددددددددددددددددددددددددددراها
 

 بددددددددددددددددديسر  الفنددددددددددددددددر  أو بدعددددددددددددددددد  الحسددددددددددددددددداب  
 

            وتحددددددددددددددددددددددددديد الددزمددددددددددددددددددددددددان  بكدددددددددددددددددددددددل قطدددددددددددددددددددددددر        

 خدطدددددددددددددددددددددوط  الدددددددددددددددددددددطول أهدددددددددددددددددددددل  للدددددددددددددددددددددجواب  
 

              ومفتددددددددددددددددددددداح  الخريطدددددددددددددددددددددة أصدددددددددددددددددددددل  علدددددددددددددددددددددم              

 يشددددددددددددددددير  إلددددددددددددددددى الرمدددددددددددددددوز بددددددددددددددددال عددددددددددددددددذاب  
 

 فأشددددددددددددددددددددددددددددددددددددكال  وألددددددددددددددددددددددددددددددددددددوان  حدسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددان  
 

 تثيددددددددددددددددددددددر  العدددددددددددددددددددددددين  دومدددددددددددددددددددددددًا بداندددددددددددددددددددددددجذاب  
 

 وتحديددددددددددددددددددددددد  األمداكدددددددددددددددددددددددن  فيدددددددددددددددددددددده شددددددددددددددددددددددرط  
 

 ول  أو لددددددددددددددددددددعرض  مددددددددددددددددددددع صددددددددددددددددددددواب  لطددددددددددددددددددد
 

                 وفهددددددددددددددددددددددد م الموقددددددددددددددددددددددع  النسدددددددددددددددددددددددبي يددددددددددددددددددددددد غني     

 عدددددددددددددن التحقيددددددددددددق  فدددددددددددددي عمددددددددددددق  الصدددددددددددددعاب  
 

اهدددددددددددددددددددددددا م   وأندددددددددددددددددددددددواع الخدددددددددددددددددددددددرائ   فدددددددددددددددددددددددي ح 
 

 مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددال   للسددددددددددددددددددددددددددددددددددددالم وللددددددددددددددددددددددددددددددددددددحر اب  
 

 نمددددددددددددددددددددددددا    نسددددددددددددددددددددددددتعين  بهددددددددددددددددددددددددا تباعدددددددددددددددددددددددددًا    
 

 لشكددددددددددددددددددل األرض  خدددددددددددددددددال مدددددددددددددددددن سدددددددددددددددددددراب  
 

   مهدددددددددددددددددددارات الخدددددددددددددددددددرائ  سدددددددددددددددددددو   أ هددددددددددددددددددددي
 

 فد نون ددددددددددددددددددددددك  والرسدددددددددددددددددددددوم  إلدددددددددددددددددددددى الشدددددددددددددددددددددباب  
 

ومددددددددددددددددددددددددًا    فأندددددددددددددددددددددددت  عظيمدددددددددددددددددددددددة  أهدددددددددددددددددددددددديك  د 
 

 ألصحدددددددددددددددددددددددددددددداب  المهدددددددددددددددددددددددددددددارة  وال لبدددددددددددددددددددددددددددددددداب  
 

                                                  

 شعر األستا  الدكتور جودت أحمد سعادة
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 الفصل األول

  منطقة الدراسةجغرافية و منهجية 

    المقدمة:-1.1

ريطة مصدرا مهما من مصادر الحصول على المعرفة، وتعتبر من أهم تعد الخ

المصادر التعليمية المستخدمة في تدريا المواد االجتماعية بصفة عامة ومادة الجغرافيا 

بصفة خاصة؛ فهي تعد أداة الجغرافي في فهم الظواهر الطبيعية والبشرية وتوزيعها، ومن 

تعليمية التي ال تستطيع وسائل أخرى أن تحققها، خالل الخريطة نستطيع تحقيق األهدا  ال

لذلك يعتبر إتقان مهارة قراءة الخرائ  وتفسيرها من المتطلبات األساسية لمعلم المواد 

االجتماعية. ونستطيع القول أن الخريطة تحتل مجاال واسعا وكبيرا في تدريا الجغرافيا فهي 

عات واالنخفاضات، وتساعد أيضا تقرب البعيد، وتغطي مساحات واسعة، وتوض  االرتفا

 (. 2012المعلومات من خالل الرموز )كبيسي، نقلعلى 

لدى الطلبة وفهم بيئتهم واإلدرا  تلعب الخريطة دورا كبيرا في تنمية الحا المكاني 

كما أنها ليمية لنافة المراحل التدريسية. التي يعيشون فيها والبيئات األخرى، وتعتبر وسيلة تع

هي لغة الجغرافيا، ومن خاللها يتم عرض األفنار الجغرافية ف رن وسائل التعبيوسيلة هامة م

    (. 2012،كبيسي)

للقول  يذهبون  جعل الباحثينمما تحتل الخرائ  مكانة مهمة بالنسبة لعلم الجغرافيا، 

ويبرز أهمية الخرائ  بأن دورها لم يعد مقتصرا  ال قيمة لها  بدون الخريطة، بأن الجغرافيا

كعلم االجتماع، في المجاالت العلمية والتطبيقية  بل إن لها دورا مهما علم الجغرافيا على
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يبا على ما قيل (. وتعق1996، والهندسة، والتخطي  )البنغلي،واإلعالم، واالقتصاد، والسياسة

عدم خلو الوزارات ومكاتب الشخصيات ومن خالل الخبرة الشخصية للباحثة فقد الحظت 

 ة من الخرائ  على اختال  أنواعها.  المهمة في الدول
 

 مشكلة الدراسة  -1.2

إن مادة الجغرافيا ممتعة في دراستها وعملية في محتواها، وعلى الرغم من هذه األهمية 

لجغرافية صعوبة في تعيين مكان الظواهر او عملية تدريسها  في إال أنها تعاني من مشكالت

وهذه المشكلة تواجه ، رائ  واألشكال الجغرافيةإلى الصور والخ بشكل ملموس عندما ي ْنظ ر

لضعف في ل وقد تعزى تلك النتيجة ؛مواد االجتماعية عموماالمادة الجغرافيا خصوصا و 

المقررات الدراسية التي تهمش الخرائ  في المنها  أو وجود خلل في الطرائق المتبعة 

ضرورة ماسة لنجاح فهمها وتعد قدرة الطلبة على قراءة الخريطة و بتدريا هذه المهارات. 

 عملية التعلم من جهة وتسهيال ألمور الحياة اليومية من جهة أخرى. 

مهارات قراءة بع  ل الطلبة مستوى  واستنشا  تتلخص مشكلة الدراسة في قياس

الخرائ  الجغرافية لدى طلبة الصف العاشر في محافظة رام هللا والبيرة للعام الدراسي 

العملية لها في ثة بهذه المشكلة من خالل الخبرة رت الباحشع بعد أن م.2015 -2014

ائ  يجدون صعوبة في مهارة قراءة الخر  في الصفو  كافةالطلبة  أنرأت التدريا، حيث 

نتابهم يتحدث عن ف ،خاصبشكل وفي الصف العاشر  ،بشكل عام الجغرافية والتعيين عليها

 .ةلمعلومات الجغرافية والخرائ  بأنواعها المختلفابوهذه المادة تزدحم   جغرافية العالم اإلقليمية 

 :أسئلة الدراسة -1.3
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تتمثل مشكلة الدراسة الحالية في ، حيث الدراسة لتجيب عن أسئلة الدراسة جاءت هذه

 السؤال الرئيسي التالي:

بع  مهارات قراءة  تحصيل ما هو مستوى أداء طلبة الصف العاشر األساسي في

فة االحداثيات والرموز  والتعيين عليها للمظاهر الجغرافية الطبيعية الخرائ  الجغرافية  معر 

 والبشرية في كتاب  جغرافية العالم اإلقليمية  للصف العاشر في مدارس محافظة رام هللا؟.

 ويتفرع من السؤال الرئيسي األسئلة الثانوية التالية: 

ام هللا والبيدددرة مدددا مددددى اكتسددداب طلبدددة الصدددف العاشدددر األساسدددي فدددي مددددارس محافظدددة ر  -1

والتعيين عليها في كتاب  جغرافية  n"معرفة االحداثيات والرموز" لمهارات قراءة الخرائ 

 ؟ م2015 -2014ية  من العام الدراسي العالم اإلقليم

رام هللا  ةكتسدداب طلبددة الصددف العاشددر األساسددي فددي مدددارس محافظدداهددل يعتمددد مسددتوى  -2

لتعيدددين عليهدددا علدددى وا ح   داثيات والرم   وز"ة اإل"معرف    والبيدددرة لمهدددارات قدددراءة الجغرافيدددا

 ؟ الجهة المشرفة، و يناالسك التجمعو : الجنا، متغيراتال

 الخرائ  الصماء والخرائ  الجدارية من قبل الطلبة والمعلمين؟  استعمال درجةما  -3

نوع و )الجنا، الخرائ  الجغرافية على متغيرات  متوس  اتجاهات الطلبة نحو هل يعتمد  -4

 (؟هة اإلشرا جو التجمع، 

تهم نحو الخرائ  هاهل هنا  عالقة ببن تحصيل الطلبة في الخرائ  الجغرافية واتجا -5

 ؟الجغرافية
 

 فرضيات الدراسة: -1.4
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طلبدددة الصدددف بدددين مسدددتوى  (ὰ≤0.05)يوجدددد فدددروق  ات داللدددة إحصدددائية عندددد مسدددتوى  * ال

ت قددراءة الخددرائ  اكتسدداب مهددارافددي العاشددر األساسددي فددي مدددارس محافظددة رام هللا والبيددرة 

 المستوى المقبول تربويا.و ها والتعيين عليn"معرفة االحداثيات والرموز" الجغرافية

طلبدددة الصدددف بدددين مسدددتوى  (ὰ≤0.05)ال يوجدددد فدددروق  ات داللدددة إحصدددائية عندددد مسدددتوى * 

 مهدارات قدراءة الخدرائ  الجغرافيدةفدي العاشر األساسي  في مددارس محافظدة رام هللا والبيدرة 

 والتعيين عليها يعزى لمتغير الجنا. الحداثيات والرموز""معرفة ا

طلبدددة الصدددف بدددين مسدددتوى  (ὰ≤0.05)* ال يوجدددد فدددروق  ات داللدددة إحصدددائية عندددد مسدددتوى 

 مهدارات قدراءة الخدرائ  الجغرافيدة فديالعاشر األساسي  في مددارس محافظدة رام هللا والبيدرة 

لمتغيدر ندوع التجمدع السدكاني لطلبدة والتعيدين عليهدا  يعدزى  "معرفة االحداثيات والرم وز"

 )المدن والقرى(.

طلبدددة الصدددف بدددين مسدددتوى  (ὰ≤0.05)* ال يوجدددد فدددروق  ات داللدددة إحصدددائية عندددد مسدددتوى 

مهدارات قدراءة الخدرائ  الجغرافيدة  فديالعاشر األساسي  في مددارس محافظدة رام هللا والبيدرة 

 ةر جهددة اإلشددرا  )حكوميددتغيددوالتعيددين عليهددا  يعددزى لم "معرف  ة االح  داثيات والرم  وز"

 (.ةوخاص

لمتوسدد  اتجاهددات الطلبدددة   (ὰ≤0.05)ال يوجددد فددروق  ات داللددة إحصددائية عندددد مسددتوى  *

 .الجنا تغيرنحو الخرائ  الجغرافية يعزى لم

 الطلبدة اتجاهدات متوسد فدي   (ὰ≤0.05) مستوى  عند إحصائية داللة  ات فروق  يوجد ال* 

 و قرى(. )مدن نوع التجمع لمتغير يعزى  الجغرافية الخرائ  نحو
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متوسد  اتجاهدات الطلبدة فدي  (ὰ≤0.05)ال يوجد فروق  ات داللدة إحصدائية عندد مسدتوى  *

 )حكومية وخاصة(. جهة اإلشرا  تغيرنحو الخرائ  الجغرافية يعزى لم

بددين تحصدديل الطلبددة فددي الخددرائ   (ὰ≤0.05)عنددد مسددتوى  اإحصددائيارتبدداط دال يوجددد  * ال

  .تهم نحو الخرائ  الجغرافيةهاالجغرافية واتجا
 

 أهداف الدراسة:   -1.5

 يلي:ما من األهدا  التي تسعى هذه الدراسة إلى تحقيقها 

والتعيددين  "معرف ة االح  داثيات والرم وز"مسدتوى مهدارات قدراءة الخددرائ  الجغرافيدة  قيداس أوال:

ب  جغرافيا العالم عليها لدى طلبة الصف العاشر األساسي في محافظة رام هللا والبيرة في كتا

 اإلقليمية .

المقارنددة بددين مسددتوى أداء الطلبددة مددن الجنسددين فددي المدددن والقددرى، والمدددارس الخاصددة ثانيددا: 

والحكومية، حتى يتسنى للبداحثين فدي هدذا المجدال وضدع خطد  عالجيدة وحلدول مناسدبة لهدذه 

ائ  المشددددكلة مددددن خددددالل وضددددع برنددددام  عالجددددي لجوانددددب القصددددور فددددي مهددددارات قددددراءة الخددددر 

الجغرافية؛ من أجل حل مشاكل الصدفو  األخدرى و التسدهيل علدى طلبتندا فدي الجامعدة قدراءة 

 الخرائ  والتعيين عليها. 

 . من قبل الطلبة والمعلمين لخرائ  الجغرافيةا استخدامقياس درجة ثالثا: 

 نحو الخرائ  الجغرافية.  دراسة اتجاهات الطلبةرابعا: 
 

 : رات الدراسةمبر  -1.6
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م، فقدد اهتمام الباحثة بهذه المشكلة من خالل عملها كمعلمة في وزارة التربية والتعلديبدأ 

الحظددت ضددعف الطلبددة فددي مهددارات قددراءة الخددرائ  الجغرافيددة والتعيددين عليهددا، وقددد تجلددى هددذا 

،  جغرافيدة العدالم اإلقليميدة وخاصة عند تدريا كتداب  ،الضعف في انخفاض عالمات الطلبة

لصدددف العاشدددر بالتحديدددد ألن كتددداب الصدددف العاشدددر يتنددداول جغرافيدددة العدددالم ولقدددد تدددم اختيدددار ا

اإلقليميددة ويحتددوي علددى كددم هائددل مددن الخددرائ  المتنوعددة الطبيعيددة منهددا والبشددرية والسياسددية. 

وعلى الرغم من االهتمام العالمي بدراسة مهارات الخرائ  الجغرافية والتدي أثبتدت وجدود بعد  

طة بقراءة الخرائ  الجغرافية لدى الطلبة باختال  مسدتوياتهم، نواحي الضعف والقصور المرتب

دراسددة مددن هددذا النددوع علددى المسددتوى المحلددي فددي  –فددي حدددود علددم الباحثددة  -فإندده لددم تجددر 

وإن اختلفدت  الطلبة لمهارات قراءة الخرائ  الجغرافيدةوعلى الرغم من أهمية اكتساب . فلسطين

بأهميدة الجغرافيدا عامدة جهل واضد  مدن قبدل النداس ود إال أنه قد لوحظ وج، توجهاتهم العلمية

 لددددذلك البددددد مددددن زيددددادة جهددددود الجغددددرافيين لتعريددددي العامددددة بأهميددددة مددددادة الجغرافيددددا ووجودهددددا،

السددياحة والترفيدده فالطبيددب والصددحفي والمددذيع والراصددد الجددوي والسياسددي والعسددكري والمدددني )

تحدددد  فهدديخددرائ  بأنواعهددا المختلفددة، يسددتخدمون ال شددا  المندداطق غيددر المعروفددة لددديهم(واكت

والموقددع المددراد، وهنددا  تغيددرات مبرمجددة مددن قبددل االحددتالل الصددهيوني لهددم المجددال الجغرافددي 

برنددددام   ويظهددددر  لددددك فدددديلطمددددا المعددددالم الفلسددددطينية، مددددن خددددالل تجنيددددد الويددددب لصددددالحه 

Google earth ريطددة والخددرائ  الموجددودة فددي االنترنددت، فعنددد البحددث عددن فلسددطين فددي خ

، وأثناء السير في الطرق نجد العالم نجد أنه يتم استخدام مصطل   إسرائيل  بدال من فلسطين

 ،بدددددال مددددن المسددددمى الفلسددددطيني ةها الصددددهيونية العبريددددتايأسددددماء المندددداطق الفلسددددطينية بمسددددم
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لددذلك  واسددتخدام المسددميات العبريددة للمندداطق الفلسددطينية بشددكل واسددع بددين الطلبددة واألهددالي، 

 تعريي وتوعية الطلبة والمجتمع بهذا األمر. لينا وجب ع
 

 أهمية الدراسة:  -1.7

مستوى أداء طلبة الصدف العاشدر األساسدي فدي بعد  تقيا  هاالدراسة كونأهمية  بعتن

 جغرافيدة العدالم  همالموجودة في كتاب "معرفة االحداثيات والرموز" مهارات الخرائ  الجغرافية

 م العلميددة،هتاوإن اختلفددت توجهدد لمهددارات قددراءة الخددرائ  الجغرافيددةالطلبددة فاكتسدداب اإلقليميدة ، 

فالطبيدب والصدحفي والمدذيع والراصدد الجدوي والسياسدي  ،مهم جدا في ممارسدة حيداتهم العمليدة

يسدتخدمون  شا  المناطق غير المعروفدة لدديهم(السياحة والترفيه واكت) والعسكري والمدني في

وقدد يسدتفيد مدن هدذه الدراسدة  تحدد المجال الجغرافي والموقع. فهيالخرائ  بأنواعها المختلفة، 

المسددؤولون العدداملون فددي وزارة التربيددة والتعلدديم الفلسددطينية ومددديريات التربيددة والتعلدديم ومعلمددو 

في اتخا  القرارات السليمة وتطبيقهدا علدى  كما تساعد الدراسةالجغرافيا في المدارس المختلفة، 

المعلم يبددأ فدللخريطدة دور مهدم فدي تددريا الجغرافيدا و  .ة التنميدةخاصة في عملي أرض الواقع

البيئدددة المحليدددة التدددي يعيشدددون فيهدددا ثدددم يتددددر  معهدددم إلدددى البيئدددات  تددددريا الطلبدددة مدددن خاللهدددا

 لخبدددراتا فعالدددة لنقدددل ووسددديلة مهمدددا الخريطدددة مصددددرااألخدددرى ثدددم إلدددى البيئدددة العالميدددة. وتعدددد 

للطلبددة للتنقددل تعتبددر دعدوة و  تأويددل،اللتحليددل والتفسدير و ل هددي أداة يدتم اسددتخدامهاف ،والمعلومدات

اكتسدداب كمددا أن  مددن تخطددى الحدددود الزمنيددة والمكانيددة. تمكددنهمحيددث الفهددم والرؤيددة والددتعلم و 

من أجل مواكبة النم الهائل في الثورة المعرفية،  مهمة الطلبة لمهارات قراءة الخرائ  الجغرافية
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أصددددب  ة االتصددداالت، إلددددى تضدددخيم المنددداه  فمعرفدددة وثدددور فقدددد أدى تطدددور العلدددم، وانفجددددار ال

 الطالب ملزما بالحصول على المزيد من المعرفة التي تواكب هذه التطورات.
 

 :(افتراضات )مسلمات -1.8

 .اختال  مستوى اكتساب الطلبة لمهارات قراءة الخرائ  الجغرافية 

 خرائ  الجغرافية.اختال  ممارسات الطلبة والمعلمين للخرائ  ومهارات قراءة ال 

 ةهات الطلبة نحو الخرائ  الجغرافياختال  توج. 

 الدراسددة هددذه أدوات علددى ودقددة بصدددق سدديجيبون الطلبددة والمعلمددين  أن الباحثددة تفتددرض 

 (. والمقابلةواالستبيان  ختباراال)
 

 : الدراسة حدود -1.9

 :للدراسة المكانية الحدود -1.9.1

 ومددددارس والخاصدددة الحكوميدددة المديندددة بمددددارس ةممثلددد والبيدددرة هللا رام محافظدددة مددددارس

 .األساسي العاشر للصف وإناثا  كورا( الطيبة قرية) والخاصة الحكومية  القرى 

 

 :للدراسة الزمانية الحدود -1.9.2

 للعدددام األول الدراسدددي الفصدددلكاندددت خدددالل  الجغرافيدددا مدددادةللدراسدددة فدددي  الزمنيدددة فتدددرةال 

 . م 2015-2014 الدراسي
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 :للدراسة لحدود البشريةا -1.9.3

بلددغ فددي مدددارس محافظددة رام هللا والبيددرة، حيددث  طلبددة الصددف العاشددر األساسدديجميددع 

 مدرسة. 50طالب وطالبة في 1141العينة طلبة عدد 
 

 حدود الموضوع للدراسة: -1.9.4

ت مددددع بعدددد  للطلبدددة، وإجددددراء مقدددابال اواسددددتبيان اتشخيصددددي ااختبدددار  ت الباحثددددةاسدددتخدم

 العينة.معلمي ومعلمات 
 

 :النظرية الدراسة حدود -1.9.5

 يلددي مدداعلددى كددل م ملتتشدد التددي الجغرافيددة الخددرائ  قددراءة مهددارات بعدد  علددى االقتصددار :

 تمثددل التددي الرمددوز وقددراءة العددرض، ودوائددر الطددول خطددوطمراجددع وقددراءة احددداثيات  تحديددد

 التوزيعدات فهدم) فدةالمختل المواقدع تحديدد االتجاهدات، وتحديد والطبيعية، البشرية الظاهرات

 (.  المختلفة الجغرافية

  اختبددار تقددديم خددالل مددن الخددرائ ، قددراءة مهددارات فددي الطلبددة مسددتويات مدددى علددى التعددر 

 إلى والتطرق . اإلقليمية العالم جغرافية كتاب في األساسيالعاشر  الصف لطلبة تشخيصي

 نحو الطلبة اتجاهات بين العالقة ومعرفة المشكلة، هذه بفعلها تحدث التي األسباب بع 

 اسددتبيان تقدديم خدالل مدن الجغرافيددة، الخدرائ  قدراءة مهدارات فددي الطلبدة وتحصديل الجغرافيدا

 .الدراسة عينة داخل من والمعلمات المعلمين بع  ومقابلة للطلبة،
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 والبيدرة هللا رام محافظدة مددارس فدي األساسدي العاشدر الصدف طلبدة علدى الدراسدة تقتصر ا 

  كدورا والحكوميدة منهدا الخاصةسواء أكانت المدارس  وقراها المدينة مدارس ت علىملتشاو 

 .م2015-2014 الدراسي للعام وإناثا

  ومدا فدوق مدن 50الحد األدنى لمستوى األداء المقبول هو أن يحصدل أفدراد العيندة علدى %

يم ي، وهذا وفق سياسة وزارة التربية التعلدالدرجة النلية لالختبار المستخدم في البحث الحال

 % لطلبة المدارس. 50في فلسطين والتي تعتبر نسبة النجاح 
 

 ة وإجراءات الدراسة منهجي -1.10

 وأثندددداء وبعددددد واإلجددددراءات التددددي قامددددت بهددددا قبددددل ق طددددر وال يدددداتمنهجالتوضدددد  الباحثددددة 

كيفيدددة اختيدددار مجتمددع الدراسدددة وعينتهدددا وبنددداء وتطدددوير األدوات التدددي  تحيدددث وصدددف ،الدراسددة

 خدمت للوصددول إلددى نتددائ التددي اسددت   اسددة، وكددذلك أهددم الطددرق اإلحصددائيةاسددتخدمتها فددي الدر 

 .الدراسة
 

 منهج الدراسة:  -1.10.1

والميدددداني  ، والنمدددي اإلحصدددائيسدددة علدددى منددداه  متعدددددة منهدددا الوصدددفياعتمددددت الدرا

، وفيما يلي توضي  ألهدم أسئلتها وفرضياتها نلتحقيق أهدافها واالجابة ع ؛والمقارن والتحليلي 

  خدمت في هذه الدراسة:لتي است  اناه  الم

وصف ظاهرة اختال  مستوى إلى هدفت الدراسة : )النيفي( المنه  الوصفي اإليضاحياوال: 

الطلبة في مهارات قراءة الخرائ  الجغرافية من خالل قياس مستوى الطلبة في مهارة قراءة 
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الحالي لمستوى الطلبة في مدارس محافظة رام هللا والبيرة، وتحديد الوضع بع  الخرائ  في 

إجراء حتى يتسنى للمسؤولين  تلك المهارات في معرفة مدى اكتساب الطلبة  ل ؛تلك المهارات

 .الالزمةيرات يتغال

: قامددت الباحثددة بجمددع البيانددات والمقددارن والنمددي اإلحصددائيوالتحليلددي المددنه  الميددداني ثانيدا: 

وى أداء الطلبدة فدي مهدارة قدراءة الخدرائ  مسدت قيداسمن خالل تقديم اختبار تشخيصي للطلبدة ل

الجغرافيدددة ومدددن خدددالل تحليدددل البياندددات التدددي حصدددلت عليهدددا الباحثدددة تدددم التوصدددل إلدددى مددددى 

تدددم مقارندددة و  ،اكتسددداب الطلبدددة لمهدددارات قدددراءة الخدددرائ  الجغرافيدددة باسدددتخدام الوسددد  الحسدددابي

طلبة والجهة المشرفة على لالنتيجة مع متغيرات مستقلة أهمها جنا الطلبة والتجمع السكاني ل

 (Independent sample t-test)  ت  اختبدددار  حسددداب مدددن خدددالل تددددريا الطلبدددة

مسدتوى تددني معرفدة أسدباب إلدى تقدديم اسدتبيان للطلبدة يهدد   تدم كمداوالمتوسطات الحسابية. 

تلك األسدباب مدن تجربتهدا  الباحثة الطلبة في مهارات قراءة الخرائ  الجغرافية، حيث افترضت

 ،على ممارسات الطلبدة والمعلمدين للخدرائ  الجغرافيدة االستبيان تم التعر  من خاللو لعملية ا

اتجاهدددات الطلبدددة نحدددو الخدددرائ  و قيددداس العالقدددة بدددين تحصددديل الطلبدددة فدددي مهدددارات الخدددرائ  و 

الطلبددة والمعلمددين  ممارسدداتلمعرفدة  المئويددة سددتخرجت الباحثددة التندرارات والنسددبالجغرافيدة. وا

ه الطلبددة نحددو تجدداااالرتبدداط بيرسددون لقيدداس معامددل  حسدداب تددم بينمددا ائ  الجغرافيددة،اتجداه الخددر 

-Independent sample t) مسدتقلةجموعدة الملل  ت  اختبداركمدا اسدتخدمت ، تلدك الخدرائ 

test) قياس العالقة بين تحصيل الطلبة مع المتغيرات المستقلة )الجدنا، والتجمدع السدكاني، ل

اء مقددابالت مددع عدددد مددن المعلمددين والمعلمددات وطددرح عدددة أسددئلة جددر إتددم و  وجهددة اإلشددرا (.
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 ،، حيث طرحت الباحثة أسئلة مركبة معدة سابقاشخصيا من خالل الهاتف أو مقابلتهم عليهم

هددفت قد و  اعتمدت الباحثة على نتائ  الطلبة في االختبار واالستبيان في المقابلة أيضا. كما

مستوى الطلبدة فدي مهدارات قدراءة الخدرائ  الجغرافيدة مدن فهم واقع اختال  إلى  التالمقابتلك 

فع مستوى الطلبة لر  ىطرق المثلالخالل معرفة األسباب من وجهة نظر المعلمين والمشرفين و 

كددي تنظدديم المعلومددات و  تصددنيف وزيددادة اكتسددابهم لمهددارة قددراءة الخددرائ  الجغرافيددة. حيددث تددم

تساهم في فهم واقدع الطلبدة فدي مهدارات قدراءة  الباحثة النتائ  واالستنتاجات التي قدتستخلص 

لهدددذه المشدددكلة مدددن خدددالل  الجذريدددة لحلدددولرافيدددة وتطويرهدددا، ومحاولدددة الوصدددول الخدددرائ  الجغ

 التوصيات.  
 

 مجتمع الدراسة:  -1.10.2

محافظدة رام  في مددارس الصف العاشر األساسي طلبةمن جميع تألف مجتمع الدراسة 

 رسامدددطالبددا وطالبددة فددي ال 5349مددنهم  ،ا وطالبددةطالبدد 6400م هحيددث بلددغ عددددهللا والبيددرة 

مدرسدددة منهدددا  148مدددوزعين علدددى خاصدددة، ال رسامددددفدددي ال طالبدددا وطالبدددة 1051حكوميدددة وال

حصددائيات مديريددة التربيددة والتعلدديم إو لددك حسددب  مدرسددة خاصددة، 28مدرسددة حكوميددة و 120

يبلددغ عدددد المدددارس فددي و . 2015-2014العددالي فددي محافظددة رام هللا والبيددرة للعددام الدراسددي 

مدددارس أّن  وبمددا .وكالددة 12خاصددة و 52حكومددة و 186مدرسددة منهددا  250المحافظددة كافددة 

اقتصددددرت الدراسددددة علددددى المدددددارس الحكوميددددة فقددددد العاشددددر   الوكالددددة ال تشددددمل علددددى الصددددف

 والخاصة. 
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 عينة الدراسة:  -1.10.3

طلبدددة الصدددف العاشدددر  ضدددممدرسدددة مدددن المددددارس التدددي ت 50تنوندددت عيندددة الدراسدددة مدددن

 40ومددارس خاصدة  10، منهدا % مدن مجتمدع الدراسدة34ة ما نسدبته األساسي في المحافظ

علددى وتددم توزيددع الطلبددة  طالبددا وطالبددة،1141، حيددث بلددغ عدددد الطلبددة فيهددا مدرسددة حكوميددة

عيندة الدراسدة تجمعدات  وشدملت. (1) جددول  لدك فدي المدارس حسدب المتغيدرات وتدم توضدي 

رام هللا  مديندددةحكوميدددة فدددي ال مددددارسهدددا المن فنجدددد، مديندددة رام هللا وقراهدددامدددن  ةسدددكانية مختلفددد

رس فدي المددن وتنددر فدي حيدث تتدوافر هدذه المددا فدي مديندة رام هللا والمدارس الخاصدة ،وقراها

فقدد بالنسدبة لطريقدة اختيدار العيندة و نداث. اإلذكور و الدمددارس  كما اشتملت العيندة علدى القرى،

ندوع التجمدع السدكاني وجهدة عيندة طبقيدة الخدتال  المتغيدرات كدالجنا و ختيدار افي البداية تم 

؛ حتددى يكددون هنددا  عدالددة فددي التوزيددع بددين المتغيددرات، وبعددد  لددك تددم اختيددار العينددة اإلشددرا 

 ب ددتت  ك  حيددث تددرقيم المدددارس التددي تحتددوي الصددف العاشددر  تددم حيددث ،بشددكل عشددوائي بالقرعددة

استخرا  نسب أعداد المدارس التدي تم و  سحب األوراق.تم من ثم األرقام على أوراق صغيرة و 

مدرسددة منهددا فددي  40ها عددددبلددغ و  المدددارس الحكوميددةف تضددمن شددمول العينددة للمتغيددرات كافددة

منهدا مدرسدة واحددة فدي ، مددارس 10 المددارس الخاصدة فناندت  أمدا ،القرى ومنها في المديندة

تيددار مدرسددتين بعينهمددا مددن قبددل الباحثددة ولقددد تددم اخ .قريددة الطيبددة، وتسددعة مدددارس فددي المدينددة

ألسدددباب مختلفددددة وهمددددا مدرسددددة الشدددديخة فاطمددددة فددددي قريددددة المزرعددددة الشددددرقية، ومدرسددددة مخدددديم 

التخصصددددية غددددر  الرسددددة مجهددددزة بنظددددام المدفومتطددددورة  ،الجلددددزون، فدددداألولى كونهددددا متقدمددددة

ة الحديثدة والمطدورة الجغرافيدا المجهدزة بالوسدائل التعليميدة الجغرافيد ةغرفدة معلمد منها اتمعلملل
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المعددالت فهندا  المدرسة الثانية فلديها نظام تطبيدق توزيدع الشدعب حسدب  ومنها الخرائ ، أما

تدددم اختيدددار وقدددد دوم، شدددعبة متوسدددطة وشدددعبة لدددذوي الدددتعلم البطددديء والمعدددو شدددعبة ممتدددازة جددددا 

. وتوضددد  (2المرفدددق فدددي ملحدددق ) (21)جددددول  ويظهدددر  لدددك موضدددحا فدددي. الشدددعبة الممتدددازة

وفيما يلدي جددول . ARC MAPتوزيع العينة باستخدام برنام   رائ  المرفقة في المالحقالخ

 ( الذي يوض  توزيع عينة الدراسة.1رقم )

 : خصائص العينة.1جدول 

 النسبة % العدد المستويات المتغيرات
 المدينة التجمع السكاني

 القرية
 المجموع

411 
730 
1141 

36 
64 
100 

 الذكور الجنس
 اإلناث
 لمجموعا

516 
625 
1141 

45.2 
54.8 
100 

 الحكومية جهة اإلشراف
 الخاصة
 المجموع

923 
218 
1141 

80.9 
19.1 
100 

 

 اشتملت الدراسة على المتغيرات التالية  متغيرات الدراسة: -1.10.4

 :متغيرات مستقلة 

 جنا الطلبة:  كور واناث. -

 نوع التجمع السكاني للمدرسة: قرية ومدينة.  -
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 إلشرا : حكومي وخاص. جهة ا -

 :مستوى اكتساب الطلبة لمهارات قراءة الخرائ . متغير تابع 
 

 :أدوات الدراسة -1.10.5

 ااختبار  اشتملتتعددت أدوات هذه الدراسة وهذا ما يميزها عن باقي الدراسات، حيث 

لطلبة الصف العاشر األساسي، ومقابلة بع  معلمي ومعلمات مدارس  اواستبيان اتشخيصي

 ة الدراسة وفيما يلي تفصيل لنل أداة من األدوات: عين

 :االختبار 

تم إعداد اختبار تشخيصي من نوع االختيار من متعدد  في مهارات الخرائ  الجغرافيدة 

يهدددد  إلدددى قيددداس مسدددتوى أداء طلبدددة الصدددف العاشدددر األساسدددي فدددي مهدددارات قدددراءة الخدددرائ  

للصددددف العاشددددر األساسددددي   لم اإلقليمدددديجغرافيددددا العددددا الجغرافيددددة والتعيددددين عليهددددا، فددددي كتدددداب 

فريقيدا  إيا وقدارة سدآات الدثالث   قدارات العدالم وقدارة وبالتحديد في مادة الفصل األول في الوحد

 ي ، العمدر (1999) القويددر ،(1996) يالبنغلد ومنهدا السدابقة الدراسات الع علىطو لك باال

لباحثدة إجددراءات عامددة واتبعددت ا. (3) حددقالملوهددو مرفدق فددي ( 1995)خصداونة  (،2007)

سدؤال ( 30) ىفدي صدورته النهائيدة حيدث اشدتمل علد عند صدياغة أسدئلة االختبدار قبدل ظهدوره

تحليددل بالباحثددة  وقامددت تددم رصددد عالمددة واحدددة فقدد  لنددل فقددرة.مددن نددوع اختيددار مددن متعدددد، و 

قدائق التي اشتمل عليه االختبار من أجل التعر  على المفاهيم والح ةالمحتوى للوحدات الثالث

، وتدال  لدك (8) حدقهدا تلدك الوحددات وهدو مرفدق فدي الملوالتعميمات والمواقع التي تحتوي علي

صددياغة جدددول مواصددفات باالعتمدداد علددى نمددو   لمديريددة التربيددة والتعلدديم المددأخو  مددن دولددة 
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. حددقلمالالسددعودية والهددد  مندده معرفددة توزيددع األسددئلة بعدالددة بددين الوحدددات وهددو مرفددق فددي ا

 خددرائ  الجغرافيددة موضددحة فددي الجدددولختبددار علددى خمددا مهددارات مرتبطددة بقددراءة الويركددز اال

قامت الباحثة بتطبيق االختبار على شخيصي ساب معامل ثبات االختبار التحأما عن و  (،2)

وطالبة  اطالب (30)عينة استطالعية من مجتمع الدراسة ومن خار  عينة الدراسة تنونت من 

في  كما هو موض  االختبار عليها ن أهم المهارات التي اشتملا، وموسيتم التحدث عنه الحق

  :الجدول اآلتي

 المهارات التي اشتملها االختبار :2 جدول

 البنودرقم  عدد البنود المهارة 

 5،13، 1 3 مهارة استخدام خطوط الطول ودوائر العرض.-1

 7 1 تحديد االتجاهات.-2
 شرية ومنها: قراءة الرموز التي تمثل الظاهرات الب -3
مكعبات،  المربعات، المثلثات، دوائر، النقطية: الرموز-أ

 العادية.
 واأللوان التظليالتالمساحة: -ب

 
 

4 
3 

 
 

15 ،18 ،19 ،20 
16 ،17 ،21 

 28، 24، 22، 14، 6 5 .التي تمثل الظاهرات الطبيعيةالموضوعية  قراءة الرموز -4

،2،3،4،8،9،10،11،12،23 14 تحديد المواقع: -5
25،26،27،29،30 

روعي في اختيار بنود االختبار أن تنون من المحتوى المعرفي للطلبة ومما سبق دراسته في 

 المنها ؛ و لك لمراعاة مستوى الطلبة في مادة الجغرافيا.
 

  :االستبيان 

حيدث هدد  االسدتبيان إلدى قيداس اغة أسدئلة اسدتبيان موجده للطلبدة، قامت الباحثة بصي

مدن خدالل الخبدرة افترضدت الباحثدة  فقدد ،اء الطلبة في مهارات قراءة الخرائ أسباب مستوى أد
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خدرائ  ) ومسدتواهم ومنهدا تحصديل الطلبدة فدي مهدارات الخدرائ  فديقدد تدؤثر  اأسدباب العملية لها

اتجاهددات الطلبددة نحددو الخددرائ  الجغرافيددة(، و األطلددا، والخددرائ  الجداريددة، والخددرائ  الصددماء، 

إلى فقرات على النحو التالي: أسدئلة األطلدا:  امقّسمسؤاال  (28)على  اشتمل االستبيان كما

تجاهدات أسدئلة اال ،16-14أسئلة الخرائ  الجدارية:  ،13-7، أسئلة الخرائ  الصماء: 1-6

طلبة. بينما اشدتمل عن تحصيل ال 19-17في حين كانت األسئلة  ،27- 20نحو الخرائ : 

واالسدددتبيان  والجغرافيدددا، صدددفية خاصدددة بدددالخرائ إضدددافة حصدددة  إمكانيدددة علدددى السدددؤال األخيدددر

طالددب وممارسددات معلددم وتددم تقسدديم الفقددرات فيمددا بعددد إلددى ممارسددات . (5مرفددق فددي الملحددق)

  (.6) الملحق موض  فيكما هو  ةلبواتجاهات الط

 اتجاهددات أسددئلة فددي غيددر الموافددق( و )الموافددق والمحايددد  ولقددد تددم اتبدداع التدددر  الثالثددي

حيدددث اعطدددي  (26،27،28، 21،22،25، 20):هددديو اآلتيدددة  دو البندددت ع تحدددلتدددي تقدددالطلبدددة ا

ع اتبدددتدددم ا بينمدددا(، 2) فدددأعطي الدددرقمد محايدددال، أمدددا (1)الدددرقم وغيدددر موافدددق، (3)الدددرقم  موافدددق

، (2) الددرقم ، والمحايددد(1الددرقم) موافددق حيددث أعطددي (23،24) نيالسددؤالفددي  يعكسددالالتدددري  

أمددا بدداقي  .تبددار مدددى مصددداقية الطلبددة فددي اإلجابددةوكددان  لددك الخ ؛(3) الددرقم وغيددر الموافددق

وتقددع  ،(1) ال، و (2)نعددم ال علددى النحددو التددالي  وأنعددم اتبدداع التدددر  الثنددائي األسددئلة فقددد تددم 

  التدددر ( فددي حددين تتبددع 11باسددتثناء رقددم 18 -7( و) 5 -1)األسددئلة مددن  تحددت هددذا التدددر 

وكدان  لدك الختبدار مددى  (2) الو  ،(1) نعمحيث يكون (  19، 11، 6)األسئلة في  يعكسال

 مصداقية الطلبة في اإلجابة. 

 المقابالت:
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 ابسدبأالتدي تمحدورت حدول  المركبدة مجموعة من األسئلة علىالمعلمين  مقابالت اشتملت   

 .ال الخبرة العملية لهمن خالافترضتها الباحثة  الطلبة في مهارات قراءة الخرائ  تدني مستوى 

طلا وأخرى عن الخرائ  الصدماء عن األشملتها أسئلة المقابلة أسئلة ي ومن أهم المحاور الت

. وكدددان (7وهدددي مرفقدددة فدددي الملحدددق ) ،الن عامدددانالخدددرائ  الجداريدددة والخدددرائ  العامدددة وسدددؤ او 

لهدددا  إن كددداناألسدددباب التددي افترضدددتها الباحثدددة صدددحة الهددد  مدددن هدددذه المقدددابالت التأكددد مدددن 

إلدى المقابالت هدفت كما . االختبار التشخيصي همارتباط في تدني تحصيل الطلبة بعد تقديم

الحلول التي من الممكن أن و تدني تحصيل الطلبة أسباب ن والمعلمات في يمعرفة رأي المعلم

تعمددل علددى رفددع تحصدديل الطلبددة فددي الخددرائ  أو تخفددف مددن هددذه المشددكلة والتعددر  إلددى سددبل 

إضددافة حصددة  إلددىوالمعلمددات  ينهددا باإلضددافة إلددى معرفددة مدددى تأييددد المعلمددترغيددب الطلبددة في

 ثدددالثوشدددملت المقددابالت  ن فددي المنهددا .يالمعلمددد والتعددر  إلددى رأيافيدددا أخددرى لحصددة الجغر 

علدى للمقابلدة  المددارساختيدار  واعتمددت الباحثدة فدية، عشرة مدرسة من مددارس عيندة الدراسد

وندوع التجمدع الجدنا، )ث وتنوعت لتشمل المتغيرات الدثال ،طلبة في االختبارتحصيل النتائ  

فددي وزارة التربيددة  اسددابق اتربويدد امشددرف كمددا قابلددت ،ني، والجهددة المشددرفة علددى المدرسددة(السددكا

فددي شددهر تشددرين األولرأكتددوبر مددن العددام فددي حقددل الجغرافيددا. وتددم إجددراء المقددابالت والتعلدديم 

2015 . 
 

 طرق جمع البيانات: -1.10.5

مقابالت مع معلمين تسجيل اللبة و تم االعتماد على اختبار تشخيصي واستبيان للط  

أيضا على ملخص لرسالة دكتوراه واعتمدت الباحثة في جمع البيانات وتحويلها للمعلومات، 
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تتعلق بموضوع وكتب ورسائل ماجستير وابحاث علمية محكمة في مجالت علمية ومقاالت 

  .مهارات الخرائ 
 

 صفات األداة:  -1.10.6

ألدوات مدددن خدددالل عرضدددها علدددى مختصدددين فدددي هدددذا تدددم دراسدددة صددددق ا صددددق األدوات: -

المجددال، حيددث تددم عددرض االختبددار علددى أسدداتذة فددي جامعددة بيرزيددت مددن دائرتددي الجغرافيددا 

الجغرافيدددا فددددي متخصصددددين فدددي تددددريا مددددادة  والتربيدددة باإلضدددافة إلددددى معلمدددين ومعلمدددات

ة للفقدددرات وطلدددب مدددنهم إبدددداء آرائهدددم حدددول الصددديغة اللغويددد ،وزارة التربيدددة والتعلددديم مددددارس

ومناسددبة األسددئلة لمسددتوى الطلبددة واعطدداء الباحثددة أي مالحظددات يرونهددا مناسددبة. ولقددد تددم 

يددة، ئإعطدداء الباحثددة التغذيددة الراجعددة الالزمددة للتعددديل علددى االختبددار لظهددوره بصدديغته النها

مددن قددبلهم وقامددت بالتعددديالت  توصدديات واقتراحدداتأدواتهددا بندداء علددى  الباحثددة عدددلتحيددث 

فدي البندد  مدل بدديلينتوضدع أسدئلة تحو . ومن هذه االقتراحات تبدديل ترتيدب الفقدرات الالزمة

فدي  28السدؤال رقدم ، ومثدل 30السدؤال رقدم  والدذي كدان سدابقا 21 الواحد مثل السدؤال رقدم

  أسدددئلة ولقدددد تدددم حدددذ .فدددي النسدددخة األوليدددة 25والدددذي كدددان السدددؤال رقدددم  النسدددخة النهائيدددة

األسددئلة التددي حددذفت كانددت تركددز علددى الحفددظ  و لددك ألن نهدداموإضددافة أسددئلة أخددرى بدددال 

( النسدددخة األوليدددة 4ومرفدددق فدددي ملحدددق ) الخريطدددة أكثدددر مدددن معرفدددة مهدددارة أو تعيدددين علدددى

 لالختبار قبل التعديل.

تددم عددرض االسددتبيان علددى خمسددة مددن مختصددين مددن  فقددد فيمددا يتعلددق بددأداة االسددتبيانأمددا  

تم ترتيبها وتنسديقها وإضدافة أسدئلة الالزمة، حيث أجل تحكيمها وإعطاء الباحثة التعديالت 
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فدي بداد  فدي حدين كاندت  سدؤاال28بشدكلها الحدالي المكدون مدن  خرجت حيث عليها أخرى 

 و ال. أاإلجابة عليها بنعم  سؤاال (23)األمر مكونة من 

نجددد أن أسددئلة المقابلددة تددم تصددنيفها تددم عددرض أسددئلة المقابلددة علددى عدددد مددن المختصددين، و و   

ندداوين رئيسددية تتعلددق باألسددباب المددؤثرة فددي تحصدديل الطلبددة ومسددتواهم فددي مهددارات إلددى ع

ة أطلا وخرائ  صماء وخرائ  عام)تحت عناوين رئيسية وهي وكانت الخرائ  الجغرافية، 

 افتراضات من الباحثة ألسباب تدني تحصيل الطلبة. ، وتعد هذه األسئلة(وأسئلة عامة

سددتي بنددات رنتدديا الثانويددة و كددور رنتدديا الثانويددة كعينددة أجددري االختبددار علددى مدر الثبددات:  -

طالبددا وطالبددة، و لددك فددي بدايددة شددهر  30اسددتطالعية حيددث بلددغ عدددد الطلبددة فددي المدرسددتين 

التأكدددد مدددن كدددون اللغدددة و ، للتأكدددد مدددن صدددياغة بندددود االختبدددار واالسدددتبيان 2015آ ار للعدددام 

 وقدد%. 70بة الثبدات الفدا كرونبداخ مفهومة لدى الطلبدة وكفايدة الدزمن لالختبدار، وكاندت نسد

تددم إعددادة االختبددار مددرة أخددرى فددي شددهر أيددار بعددد االنتهدداء مددن تقدميدده لجميددع المدددارس التددي 

را  التندرارات لججابدة %، وقد تبين للباحثة عند استخ90شملتها العينة وكانت نسبة الثبات 

قددد حصددلت الباحثددة ن غالبيددة األسددئلة لددم يكددن فيهددا أي خلددل وكانددت واضددحة. و أالصددحيحة 

ملحددق فددي ) علددى إ ن موافقددة مددن التعلدديم العددام فددي مديريددة التربيددة والتعلدديم لدددخول المدددارس

 . (المالحق

بعد هندا كدون االختبددار ت  ْسدعددم تدأثر نتدائ  االختبدار بذاتيددة المصدح ، وهدي ت   الموضدوعية: -

 من االختيار من متعدد. 
 

 ن وتصليحهما إجراءات تطبيق االختبار واالستبيا -1.10.7
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طبق االختبار واالستبيان بعد الحصول على موافقة خطية من التعليم العام في مديرية 

مرفقدددة فدددي المالحدددق. ولقدددد تدددم الالتربيدددة والتعلددديم فدددي محافظدددة رام هللا والبيدددرة لددددخول المددددارس 

 2015ان مدن العدام سديأواخدر شدهر ابريلرنإلدى  ار آبيق االختبار في أواخر شدهر مدارسرتط

داجت  حيدث االختبدار فدي مددارس العيندة  الجدامعيين لتنفيدذ مدن الطلبدة عددد كبيدر طوعت يثح  ع  م 

ملفدددات االختبدددارات والتعليمدددات وشدددرح أهدددم النقددداط واألمدددور التدددي يجدددب هم ؤ إعطددداوتدددم بالطلبدددة 

مندع و مندع معلدم المدادة مدن المراقبدة، و  ،لسدماح للطلبدة باالستفسدار البسدي االلتزام بها ومنهدا )ا

حيدث سدار يق مدع الهيئدة اإلداريدة للمددارس، سخة عن االختبدار(. وقامدت الباحثدة بالتنسداخذ ن

 الجددامعيين االختبددار واالسددتبيان علددى أحسددن وجدده فددي غالبيددة المدددارس فددي حددين واجدده الطلبددة

االختبدار ممدا أثدر  إلتمداملدم يسدم  لهدم بوقدت كدا    التدي حددى المددارسإمشاكل فدي بع  ال

ن يراقدب أخدرى رفد  المعلدم أدرسدة مفدي ، و المتعلقة باالختبدار لمدرسةتلك ا على نتائ  طلبة

حللدددت الباحثدددة بندددود االختبدددار وتدددم حسددداب معامدددل الثبدددات وقدددد . باالختبدددار نيالمكلفددد الطلبدددة

 تراوحت نسب النجاح %. في حين73ب معامل الفا كرونباخ حوالي ابلغ حس حيثلالختبار 

جددددول  %   كمدددا هدددو موضددد  فدددي77.2إلدددى % 22.7( مدددا بدددين ندددل بندددد )معامدددل الصدددعوبةل

حسدب  لفئاتلتصنيف بنود االختبار  الذي يبين (3)جدولالفيما يلي و  ،(1الملحق)( في 20)

 .(معامل الصعوبة)اعتمادا على  نسب النجاح المئوية المتحققة لنل بند

 حسب نسب النجاح المئوية المتحققة لكل بند لفئاتلتصنيف بنود االختبار : 3 جدول

 .ادا على معامل الصعوبةاعتم

 البنودرقم  النسبة المئوية المتحققة    "الفئات"
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20 -29.99 8 ،17 ،22 ،30 . 
30 -39.99 2 ،4 ،6 ،9 ،10 ،14 ،16 ،19 ،25 ،

28 . 
40 -49.99 7 ،13 ،18 ،29 . 
50 -59.99 1 ،3 ،11 ،20 ،21 ،23 ،24 ،27 . 
60 -69.99  15 ،26. 

 12، 5  70أكثر من 
     

وبالنسددبة للمسددتوى التربددوي المقبددول فددي الدراسددة متنوعددة، احتددوى االختبددار علددى أسددئلة و 

دا علدى وزارة التربيدة والتعلديم التدي تعتبدر نسدبة النجداح ا% و لدك اعتمد50فقد وضعته الباحثدة 

وهدذا يددل ، فقدرة 30فقدرة مدن أصدل 13نجداح  السابق % لذلك يظهر لنا من الجدول50العام 

 طلبة في اكتساب مهارات الخرائ  الجغرافية. ق الاخفعلى إ

مدن معلمدي ومعلمدات العيندة  ثالثدة عشدرع مد ؤهداابالت فقد تدم إجرابالمق فيما يتعلقأما 

وتسددجيل المقابلددة بالصددوت مددن خددالل  بالهدداتف عشددر معلددم ومعلمددة بأحددد حيددث تددم االتصددال

 تاجدراء المقدابال حيدث تدم بشدكل شخصديمعلمتدين مقابلة مع تم ، و الهاتف الشخصي للباحثة

 عليهم واإلجابة عليهدا. وتدم التوصدل إلدى إجابدة المعلمدين المركبة والمعدة سابقا بطرح األسئلة

األسدددباب التدددي أدت لتددددني مسدددتوى التحصددديل لددددى الطلبدددة  وتسدددجيل آرائهدددم حدددول والمعلمدددات

بهددا  يفنددر والحلددول التددي اتبعهددا المعلمددون والمعلمددات إزاء تلددك المشددكلة والطددرق واألفنددار التددي

 ويقترحها للسيطرة على المشكلة أو حلها.  المعلم
 

 ملخص إجراءات الدراسة  -1.10.8
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قامت الباحثة بإعداد مخط  الدراسة، وتمت الموافقة عليه من قبل عميدد كليدة اآلداب فدي -1

جامعددة بيرزيددت، ومددن ثددم التوسددع فددي المخطدد  والمددادة النظريددة للخددرائ  ومهددارات الخددرائ  

خصصددة وتددم إعطدداء الباحثددة التعددديالت الالزمددة فقامددت توعرضددها أمددام لجنددة م الجغرافيددة

 بدورها بتعديلها. 

قامدددت الباحثدددة بإعدددداد اختبدددار تشخيصدددي لقيددداس مددددى اكتسددداب الطلبدددة لمهدددارات قدددراءة  -2

الخرائ  الجغرافية كما أعددت اسدتبيانا للطلبدة لقيداس أسدباب كدون الطلبدة فدي هدذا المسدتوى 

 الخرائ  الجغرافية. في مهارات قراءة

ة التربيدة يدحصلت الباحثة على كتاب  تسدهيل مهمدة  مدن جامعدة بيرزيدت؛ لمخاطبدة مدير -3 

 والتعليم في محافظة رام هللا والبيرة قسم التعليم العام.

عشدوائية ، حيدث تنوندت عيندة الدراسدة الطبقيدة ثدم الطريقة البعينة الدراسة  حددت الباحثة -4

تددم تقسدديم المدددارس علددى اسدداس و وطالبددة،  اطالبدد 1141الطلبددة  غ عددددمدرسددة بلدد 50مددن 

 المتغيرات المستقلة الثالث )الجنا، التجمع السكاني، والجهة المشرفة(. 

حيدث قامدت زيعهم على غالبية مدارس العيندة، تم جمع عدد من طلبة جامعة بيرزيت وتو  -5

مهمدة الطلبدة وقدد أرفدق مدع الباحثة بالتواصل مع المدارس هاتفيا والتنسيق معهم لتسهيل 

الطلبدددة كتددداب رسدددمي مدددن مديريدددة التربيدددة والتعلددديم فدددي محافظدددة رام هللا والبيدددرة إلعطائددده 

 للمدير أو مديرة المدرسة.

 SPSS 20مدن ثدم ادخالهدا علدى البرندام  اإلحصدائي  ورقيداتدم جمدع البياندات وتفريغهدا  -6

للمجموعدات المسدتقلة تبدار  ت  واستخرا  المتوسطات الحسدابية واالنحدرا  المعيداري واخ
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نتددائ  التمهيدددا للوصددول إلددى  ،بيرسددون  االرتبدداط ومعامددلواختبددار  ت  للمجموعددة الواحدددة 

 إلى توصيات مناسبة.   وصولال من أجل ومناقشتها

 بعدددد التوصدددل لنتدددائ  تددددني تحصددديل الطلبدددة قامدددت الباحثدددة بدددإجراء المقدددابالت مدددع بعددد  -7

متغيرات المستقلة )الجدنا وندوع التجمدع السدكاني والجهدة المدارس اعتمادا على ال معلمي

 وبلغ عددهم )ثالثة عشر( معلم ومعلمة. المشرفة( وأيضا على نسبة تحصيل المدرسة. 

تحليددل نتددائ  المقددابالت وربطهددا ومقارنتهددا وربطهددا مددع نتددائ  تحصدديل ثددم قامددت الباحثددة ب-8

 مهارة قراءة الخرائ  الجغرافية. في لدى الطلبة الطلبة الستخرا  أسباب القوة والضعف 
 

 المعالجة االحصائية:  -1.10.9

حيدث ليدل  البياندات فدي تح SPSS 20استخدمت الباحثة برنام  التحليل  االحصائي 

 ،(One Sample t-test)جموعدة الواحددة ملل  ت  واختبدار المتوس  الحسدابيتم  استخرا  

 والسددؤال األول جابددة عددن السددؤال الرئيسدديلقيدداس مسددتوى أداء الطلبددة فددي مهددارات الخددرائ  لج

استخرجت الباحثة التنرارات  السؤال الثالثلججابة عن و ، %50مقارنة مع العالمة المعيارية 

وتدأثيره علدى  خرائ  الصماء والجداريدة واألطلدامعرفة دور ممارسات الطلبة والمعلمين في الل

فدي  الطلبدةتحصديل فدة العالقدة بدين . ومدن أجدل معر تحصيل الطلبة في مهارات قراءة الخرائ 

والمتغيددددرات المسددددتقلة الثالثددددة )الجددددنا ونددددوع التجمددددع السددددكاني، والجهددددة المشددددرفة(  االختبددددار

 (Independent sample t-test) للمجموعدات المسدتقلة اسدتخرجت الباحثدة اختبدار  ت 

العالقدة بدين واسدتخرجت الباحثدة معامدل بيرسدون إليجداد  ،لججابة عن فرضيات السدؤال الرابدع

، واسددتخرجت الباحثددة الخداما السددؤال لججابددة عدناتجاهدات الطلبددة نحدو الخددرائ  وتحصديلهم 
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لقيددداس  ،(Independent sample t-test) للمجموعدددات المسدددتقلة ايضدددا اختبدددار  ت 

المتغيدددرات المسدددتقلة الثالثدددة الجدددنا وندددوع التجمدددع السدددكاني للمدرسدددة والجهدددة المشدددرفة علدددى 

فرضديات ارات قراءة الخدرائ  لججابدة عدن غير التابع وهو اكتساب الطلبة لمهالمدرسة مع المت

مدددن أجدددل توضدددي  البياندددات باألشدددكال  EXCEL، ومدددن ثدددم اسدددتخدمت برندددام  السدددؤال الثددداني

مدن أجدل رسدم   ARC MAPو لك لسهولة التعامل مع البرنام . واستخدمت الباحثدة برندام  

وأيضددددا  عليهددددا التجمعددددات السددددكانية فددددي المحافظددددةموضددددحة  خريطددددة محافظددددة رام هللا والبيددددرة

حتدددى  وزيدددع المددددارس التدددي شدددملتها العيندددةتمحافظدددة رام وهللا والبيدددرة موضدددحة عليهدددا خريطدددة 

يسددهل علددى القددار  معرفددة التجمعددات السددكانية التددي ضددمتها العينددة وخددرائ  لنددل متغيددر مددن 

وخريطدة تظهدر نسدب النجداح  (.التجمع السكاني والجهة المشرفةالمتغيرات المستقلة )الجنا و 

 في مدارس عينة الدراسة. 
 

 منطقة الدراسة: محافظة رام هللا والبيرة.جغرافية  -1.11

    مقدمة:

ة الغربيدددة المحتلدددة وتتوسددد  نسدددبيا فتعدددد محافظدددة رام وهللا والبيدددرة مدددن محافظدددات الضددد

بعددددد احددددتالل وتعددددد  ات أهميددددة سياسددددية واقتصددددادية واجتماعيددددة لدددددى الفلسددددطينيين  ،فلسددددطين

ة فددي يزادت أهميتهددا بعددد قدددوم السددلطة الوطنيددة الفلسددطينالصددهاينة لمدينددة القدددس المحتلددة، و 

هدددا علدددى مقدددرات الحكومدددة ئم، فتعتبدددر  ات ثقدددل سياسدددي واجتمددداعي واقتصدددادي الحتوا1994

حتوائهددا علددى الوالسددفارات. ولقددد اختددارت الباحثددة هددذه المحافظددة فددي البدايددة ألنهددا تنتمددي لهددا و 
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محافظدة رام خريطدة  مالحدق الخريطدة األولدىالد كبير من التجمعات السكانية. ومرفق فدي عد

 تظهر فيها التجمعات السكانية للمحافظة.حيث هللا والبيرة 
 

 الموقع والمساحة والمناخ والتسمية: -1.11.1

تقع مدينة رام هللا والبيرة في قلب فلسطين، وفي وس  السلسلة الجبلية الوسطى في    

المطلة، ونحو وهي في شمال فلسطين المحتلة  موقعكم عن أقصى 164لسطين فهي تبعد ف

موقع في جنوب فلسطين وهي أم الرشراش على خلي  العقبة، كما جاءت  كم عن آخر259

من حيث  نسبيا فلسطين في منطقة وس  كما أن رام هللا والبيرة. بها الموسوعة الفلسطينية

كم عن شواطئ البحر الميت، وتبعد  52ث أنها تبعد مسافة حيمنطقة الغور شرقي فلسطين 

 تقريباكم عن البحر المتوس  ومدينة يافا في السهل الساحلي في الغرب. وأيضا  67نحو 

حيث تشكل  ،جبال فلسطين الممتدة من الشمال إلى الجنوب تتوس  رام هللا والبيرة سلسلة

وتقع مدينة رام  (.1990ن الفلسطينية،؛ موسوعة المد2003)حجر،  العمود الفقري لفلسطين

الجغرافية  حداثياتاإلشماال حسب  31ْ  54شرقا ودائرة عرض  35ْ  12لهللا على خ  طو 

 . (2009 )كتانة، الفلنية

 58كانت تضم . م1945في عام  2كم680.564رة  مساحة محافظة رام هللا والبي تبلغ  

 75بة احتوت محافظة رام هللا والبيرة على قرية حتى نهاية االنتداب البريطاني. وبعد النن

مساحتها في حتى وصلت ، قرية أخرى من أعمال الرملة 14الحقت بالمحافظة  قرية، حيث

 (.2002 الدباغ،؛ 2011الجهاز المركز لجحصاء الفلسطيني،) 2كم855م 2010عام 
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لبحر المتوس  شبه يتميز مناخ محافظة رام هللا والبيرة باعتداله ألنه ينتمي إلى مناخ ا    

يبلغ المتوس  السنوي . الرطب. وهو لطيف صيفًا بسبب ارتفاع المدينة وقربها من البحر

 8.5صل متوسطها إلى ْ يتنخف  في فصل الشتاء بشكل واض  فو  16لدرجة الحرارة ْ 

 (.2011، الجهاز المركز لجحصاء الفلسطيني)

 ،ا االسم حيث يوجد عدة تفسيراتتضاربت األقوال واآلراء حول تسمية رام هللا بهذ   

فالبع  يقول رام وتعني المنطقة المرتفعة وهي كلمة كنعانية منتشرة في أماكن مختلفة من 

فلسطين، وأضا  إليها العرب كلمة هللا وبهذا يكون معنى رام هللا إرادة هللا. أما البيرة فنانت 

المؤرخون في البئر الذي ألقي تدعى سابقا باسم بيئروت وهي كلمة كنعانية األصل. واختلف 

فيه سيدنا يوسف بن يعقوب عليهما السالم، فإن هذا االختال  لم يخرجه عن أن يكون قريبا 

 إلى الشمال أو بالعكامن الجنوب  تطرقها القوافل التجارية المتجهةمن الطريق التي كانت 

 (.   1990 ،موسوعة المدن الفلسطينية ؛2003)حجر، 
 

 السكان: -1.11.2

كانت مدينة رام هللا مستعمرة زراعية في عهد الصليبيين، وبقيت خالية من السكان إلى     

حيث ال يتوافر أي معلومة إحصائية عن سكان مدينة اخر القرن السابع عشر الميالدي، أو 

رام هللا والبيرة قبل القرن السابع عشر، غير أن مدينة البيرة كانت مأهولة بالسكان الننعانيين، 

ي الفترة الرومانية. ولقد ورد أول  كر لسكان محافظة رام هللا والبيرة في مخطوط الدكتور وف

كمال عبد الفتاح عن الجغرافية التاريخية لفلسطين في القرن السادس عشر، وقدر عدد 

نسمة. وفي  2000م بد1870أسرة. وفي عام  125عدد األسر فيها و   ،نسمة 690السكان بد
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ة للمحافظة مجتمعة. ولقد تّم اعتماد تقديرات السكان من خالل نسم 6000م 1912عام 

كما قدر الدكتور كمال ها للحكومة العثمانية )ونسكان يدفعالنشو  الضرائبية التي كان ال

 ،ة )موسوعة المدن الفلسطينيةعبد الفتاح حسب موسوعة المدن الفلسطينية( عن زّوار المنطق

(. 2002، 8نسمة )الدباغ  134288وا بد م قدر 1966(. وفي إحصائيات عام 1990

( التالي إلى النمو السكاني في مدينتي رام هللا والبيرة من أواخر القرن 1ويشير الشكل رقم )

 م.  2011السادس عشر وحتى سنة 
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 .2011: عدد السكان في محافظة رام هللا والبيرة منذ أواخر القرن السادس عشر حتى 1شكل 
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 (.300. ص1990الموسوعة الفلسطينية،  ؛31ص .2011 )الجهاز المركزي لجحصاء الفلسطيني، عمل الطالبة المصدر:

 

 تعليم:      ال -1.11.3

حتى منتصف القرن التاسع عشر إال على مدرسة واحدة وهي رام هللا لم تنن تحتوى  

ناء عدد من المدارس في نهاية مدرسة الروم األرثو كا. وقامت عدة  شخصيات تبشيرية بب

تين في عين عريك ورام . فقد تأسست مدارس ألوالد الروم األرثو كا والالالقرن التاسع عشر

أقام  م1875وفي عام  .م1859 -1776الفترة الواقعية ما بين هللا وجفنا والطيبة وعابود في 

للوازع الديني قام سكان  ةونتيجالبروتستانت مدارس لهم في جفنا والطيبة ورام هللا وعابود. 

البيرة في أواخر القرن التاسع عشر بإنشاء كتاب صغير، يعلم أبناءهم القراءة القوية للقرآن 

النريم وأصول الدين. الحظت الحكومة العثمانية إقبال الناس على العلم فبنت لهم عام 

ثانوية حتى من مدرسة الهاشمية ال امدرسة مكونة من أربعة غر  وكانت تمثل جزء 1913

دأت م، وب1913م. وقامت جمعية الفرندز األمريكية بإنشاء مدرسة في عام 1984عام 

 م.1919الدراسة فيها عام 
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م في عهد االنتداب البريطاني كان في محافظة رام هللا والبيرة 1931-1930في عام و      

دير دبوان بيرزيت و وعابود وعطارة وبيتين و  مدرسة للبنين في كل من رام هللا والبيرة (17)

ودير غسانة وعين يبرود وكفر مالك ومزارع النوباني والمزرعة القبلية والمزرعة الشرقية 

م بلغ عدد 1937-1936وصفا وسلواد وسنجل، ومدرسة واحدة للبنات في رام هللا. وفي عام 

 -1942مدرسة للبنين وثالث لجناث، وزادت مدارس اإلناث في عام  (21)المدارس حوالي 

مدرسة بسبب إغالق  (20) م إلى خما مدارس أما مدارس الذكور فقد كانت تبلغ1943

 2152ونح نفسه لعامفي اتين وبلغ عدد الطلبة في كلتا المدين، اممدرسة الطيبة في  لك الع

  (.2002، 8)الدباغ  الباط

ة ابتدائية في نهاية الخمسينيات تم تأسيا مدرسة البيرة الثانوية، حيث كانت في البدايو    

ت أيضا في منتصف الخمسينيات مدرسة للمكفوفين في البيرة وهي ئفإعدادية فثانوية، وأنش

م أن حوالي 1961اإلحصائيات في عام  وتظهر لنا مدرسة العالئية للمكفوفين والمكفوفات.

عاما كانوا يقرؤون 15% من سكان محافظة رام هللا والبيرة الذين يزيد أعمارهم عن 52

% كانوا أميين. وكانت نسبة األمية تزيد عند اإلناث عن مثيلتها للذكور، 48وأن  ،ويكتبون 

بينما بلغت لدى الذكور  ا،عام15لدى اإلناث اللواتي تزيد أعمارهن عن  %60حيث بلغت 

-1985ي عام فقضاء رام هللا ف مدارس الحديث عن وعند%. 35بنفا العمر حوالي 

كان  1990وفي عام  .وطالبة اطالب 45036احل كان عدد الطلبة في جميع المر  1986

أربع فنان لها وكالة الغوث أما مدارس  ث،ن لجناارس حكومية للذكور واثنتهنا  ثالث مدا
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سبع مدارس خاصة مختلطة، وثالث مدارس لجناث وواحدة و  ،مدارس للذكور واثنتين لجناث

 . (1990 )موسوعة المدن الفلسطينية، للذكور

، بينما بلغ عدد م2012-2011لبة في العام الدراسي وطا اطالب 80558طلبة بلغ عدد الو   

وصل عدد الطلبة في حين  ،م2013-2012للعام الدراسي وطالبة  اطالب 80932الطلبة 

طالبا  82496بلغ عدد الطلبة  بينما ،م2015-2014للعام الدراسي  وطالبة اطالب 78013

حسب إحصائيات مديرية التربية والتعليم في  م، و لك2016-2015للعام الدراسي  وطالبة

 : ويظهر  لك في الشكل التالي ،محافظة رام هللا والبيرة قسم التخطي 

 هللا والبيرة لألعوام الدراسية  عداد الطلبة في مدارس محافظة رامأ: 2الشكل

(2012 ،2013 ،2015 ،2016.) 

n

 قسم التخطي (–هللا والبيرة عمل الباحثة. )مديرية التربية والتعليم رام  :المصدر

محافظة رام هللا والبيرة بالتعليم، حيث ظهر  لك في كثرة المدارس  اهتمامويظهر مما سبق    

من خالل  افيها منذ القدم وحتى وقتنا الحاضر ويعود  لك للوازع الديني سواء أكان إسالمي

التالية إلى المدارس وتشير األشكال . التبشيريةمن خالل المدارس  االنتاتيب أو مسيحي

ر 1985والمعاهد التعليمية في مدينة رام هللا والبيرة وأعداد الطالب فيها للعام الدراسي 

 م.1986
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 : أعداد الطلبة في المدارس الحكومية في محافظة رام هللا والبيرة 3 الشكل

 م.1986-1985للعام الدراسي 
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 أعداد الطلبة في المدارس األهلية في محافظة رام هللا والبيرة :4 الشكل

 م1986 -1985للعام الدراسي  
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 أعداد الطلبة في مدارس وكالة الغوث في محافظة رام هللا والبيرة  :5 الشكل

 م1986-1985للعام الدراسي 
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 نيالفصل الثا

 والدراسات السابقة اإلطار النظري 

 هامهاراتالجغرافية و الخرائط علم الخرائط و علم الجغرافيا و 

 مقدمة 

 ضية أخذ بالبحث عن أفضل المواضعمنذ أن وجد اإلنسان على سط  النرة األر  

ل التجوال في مناطق شاسعة قام بتوفير متطلبات إلقامة مسكنه واالستقرار عليه، ومن خال

فاإلنسان  وتعتبر الخرائ  أولى متطلبات الجغرافي، (.2007)الصالحي، حياته وسد حاجاته

 ، وتتسعحوله الذي المكان طفولته يتفقد في ىخطوته األول منذبفطرته وطبيعته الجغرافية 

 ويستوعب أرض من به يحي  وما ،المدينة ثم يعيش فيه الذي الحي لتشمل تدريجيا مداركه

 . (2009)حسونة،  والمعرفة العمر بتقدم في  هنه راسخة األرض صورة لتبقى يراه  ما

تهد  الجغرافيا إلى اكتساب الطلبة مهارات وقدرات عديدة في إطار أهدا  التربية في 

ومدن غرافيدة جميع المراحل التعليمية من تنمية المهارات وخاصة مهارات اسدتخدام الخدرائ  الج

بتحديدد موضدوع الخريطدة واسدتخدام هدذه المهدارة حيدث تهدتم  ،أهم هذه المهدارات قدراءة الخدرائ 

مفتددداح ومعرفدددة مددددلول الرمدددوز واالصدددطالحات المختلفدددة وتحديدددد المواقدددع واالتجاهدددات علدددى 

 . (2006)زيادي،  الخريطة

 

 علم الجغرافيا -2.1



35 
 

 

فبعد أن كاندت وصدفا للظدواهر أصدبحت تتجده مرت الجغرافيا كعلم بمراحل تطور واضحة،    

نحو استخدام الدراسات التحليلية والبحث عن علدل األشدياء ومسدبباتها، وتنميدة المهدارات التدي 

ومادة الجغرافيا   (.2009تساعد المتعلمين على مواجهة الحياة بمشكالتها المتعددة )عمران، 

حدل تعلديم مختلفدة، فتقدوم بمعالجدة هدذه تأخذ من علم الجغرافيا الحقائق بهد  تدريسها فدي مرا

 (. 2013الحقائق معالجة تربوية تجعلها مناسبة للطلبة بكافة المراحل المختلفة )مسعودي، 
 

 مفهوم علم الجغرافيا  -2.1.1

ع رّ   علم الجغرافيا بعدة تعريفات حسب األطوار التاريخية التي مر بها اإلنسان واألرض    

هذا التعدد في التعريفات إلى وجهات النظر المختلفة لدى العلماء التي يعيش عليها، ويعود 

تعد  .وهنا تذكر الباحثة بع  التعريفات لعدد من المؤلفين ،والفترة الزمنية التي عاشوا فيها

( وتعني األرض والثاني GEO) من مقطعين األول امؤلف ايوناني افظكلمة جغرافيا ل

(GRAPHYوتعني الصورة، وتم ترجمتها )   لتصب  صورة األرض، وقديما سماها بع

أما المعنى الحديث لعلم الجغرافيا فقد تخطى الوصف ليشمل  الباحثين بوصف األرض.

أيضا معرفة ما على سط  األرض معرفة علمية، ودراسة ما يؤثر في مظاهر سط  األرض 

؛ مسعودي، 2009؛ مخلف وربيع، 2012؛ النبيسي، 1978وما يتأثر بها )جوهري 

 (.ب2013

وت عَّر  الجغرافيا على أنها دراسة توزيع الظاهرات المختلفة الطبيعية والبشرية على سط      

صبحت في أاألرض أو جزء منها وتحليل العالقات واالرتباطات الموجودة بينها مكانيا، و 

االتجاه التطبيقي الذي يعر  اليوم بالجغرافيا النمية والتطبيقية او دراسة لسط  األرض 
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اعتبارها مسكنا لجنسان ودراسة لعالقة التأثير والتأثر بين  األرض وهذا اإلنسان )مسعودي، ب

 (. أ2013

حيث  ،بية االجتماعية والوطنية المهمةينظر إلى الجغرافيا على أنها أحد ميادين التر و    

مية وما تسهم في بناء شخصية الطالب السليمة من حيث تعريفه ببيئته المحلية والعربية والعال

ة المتعلم في قضاء أوقات في مساعد افيها من ثروات اقتصادية وطبيعية، كما أن لها دور 

تعمل على تنمية روح القومية و معرفة األماكن السياحية واألثرية، على تساعده و  فراغه؛

اإليجابية التي تركز على إحساس المتعلمين باالنتماء إلى وطنهم وحبهم وتقديرهم له 

 (.2005لوحيدي، )طالفحة وا
 

 عالقة الجغرافيا  بالتربية -2.1.2

تنشئة النواحي العقلية واالجتماعية والشخصية لدارسها، لذلك  ىإن الجغرافيا تعمل عل

نظرا ألهميتها في تنشئة وتوعية المتعلمين بخصائص  ؛تعتبر من أهم العلوم االجتماعية فهي

وكل  لك يحتا  إلى مهارات وطريقة سط  األرض واألماكن وتنظيم الظواهر وعالقاتها، 

علمية في التفنير، وهذه من ضمن األهدا  التي تسعى العملية التربوية إلي تحقيقها ألن 

، لذلك فسير ورب  واستنتا  وتنبؤ وتعميمالمتعلم يستخدم قدراته العقلية من فهم وتحليل وت

ومنها مهارات قراءة  الخرائ   فانه يتم تدريا الجغرافيا في جميع المراحل التعليمية المختلفة

 (. 2009)حسونة،  الجغرافية
 

   . رافيةرتوغرافيا والخرائط الجغكاالعلم  -2.2
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 علم الخرائط وتطوره واتجاهاته المعاصرة -2.2.1

بفن وعلم  اعلم الخرائ  أو النارتوغرافيا حسب تعريي المصطلحات النارتوغرافي يعر    

 كافة أنواع الخرائ  والمخططات كوثائق أو كعمل فني، وتشمل وتقنية إعداد الخرائ  ودراستها

األرض أو جزءا وما يتصل بها من مقاطع، ورسوم تجسيمية، ونما   وكرات تمثل سط  

 على أنه علم الخرائ  عر ي  أن  يمكن مما سبقو  .(1999)صقر،  منه بمقياس معين

تعريي علم  تطرق ي وكذلك ظهر إلى حيز الوجود،تالعمليات التي تمر بها الخريطة حتى 

المهام التي يوظفها مستعمل الخريطة، وسيقود من يحاول تعريي علم إلى مختلف الخرائ  

 الخرائ  إلى سيل متدفق من المعلومات المتعلقة بمراحل إنشاء الخرائ  وتنوع استعماالتها

 . (1996)عودة، 
 

   تطور علم الخرائط

 تطورا كبيرا من حيث مفهوم العلم، قتنا المعاصرمنذ القدم حتى و تطور علم الخرائ     

  ،نطرا ألهميتها في حياة اإلنسان ، وطريقة التنفيذ النارتوغرافيةوطريقة المعالجة النارتوغرافي

النارتوغرافيون فيه إلى االهتمام بخرائ  األرض، سواء كان  لك  توجهفقد مضى وقت طويل 

أو على مستوى األرض عامة، فاهتم  على مستوى البيئة المحلية لمناطق تواجدهم

توغرافيون بوصف األماكن على الخرائ  بتمثيل الحدود واألنهار والسواحل والمدن ر النا

، حيث أظهر الباحثون الخرائ  من زوايا والقرى والجبال والبحيرات وحدود األراضي الزراعية

 . (1999)صقر، مختلفة 
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وإعداد ، الخرائ  العامة التي تصف األرضظل اهتمام علم الخرائ  محصورا بإعداد و    

الخرائ  المالحية حتى بداية القرن التاسع عشر شهد بداية ظهور جيل جديد من 

النارتوغرافيين الذين اهتموا بإعداد الخرائ  الموضوعية وهي الخرائ  التي تصف الواحدة 

رين وكانت عوامل هذا منها ظاهرة محددة. ثم تقدم علم الخرائ  تقدما كبيرا خالل القرن العش

التقدم عديدة منها: اسهام التصوير الجوي بالطائرات واالستشعار عن بعد بواسطة أجهزة 

األقمار الصناعية في إثراء معرفة اإلنسان باألرض، والتقدم التننولوجي النبير في األجهزة 

في عملية والتي من أهمها استخدام الحاسوب   والمعدات المخصصة لعمليات إنتا  الخرائ 

 . (2015)الجواري، إنتا  الخرائ  
 

 :االتجاه المعاصر لعلم الكارتوغرافيا

نجم عن الزخم الهائل من المعلومات التي تجمعت بوسائل المس  الجوي ومسد  األراضدي    

والتقدددم المددذهل فددي مجددال اسددتخدام النمبيددوتر اتجدداه حددديث لعلددم النارتوغرافيددا يعتمددد علددى مددا 

. فقد وظف النمبيدوتر فدي تحليدل البياندات GIS)) نظم المعلومات الجغرافيةيعر  اآلن باسم 

الرقميددة وتحليددل صددور األقمددار الصددناعية ورسددم الخددرائ  واتجدده التفنيددر بعددد  لددك إلددى امكانيددة 

 . (1996)عودة،  توظيف الحاسوب في دراسة التداخل القائم بين نتائ  التحليل

طة ا( بأنها لغة حديثة إلدارة المعلومات بوسGIS) وتعر  نظم المعلومات الجغرافية   

نات الجغرافية في المعالجة، والجديد في  لك أن هذه اللغة تعتمد البيا ،أنظمة الحاسب اآللي

فهي تقنية رقمية تتعامل مع ى سط ، البيانات الجغرافية بمواقعها الجغرافية الحقيقة علوترتب  

ها و لية وبرمجيات وبيانات جغرافية ليقوم مستخدمالمعلومات الجغرافية وتحتا  إلى أجهزة آ
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طة أجهزة اإلدخال اآللية وحفظها في ملفات يسهل من خاللها ابإدخال البيانات الجغرافية بوس

عرضها وتحديثها وتعديلها واسترجاعها ونقلها إلى قوائم المعالجة والتحليل بالبرام  ثم 

و  يعتمد عليه   تشكل األساس الذي ساستخراجها على شكل خرائ  وتقارير وجداول ونما 

 (.  2014عودة، ؛2008صناع القرار )شر ،
 

  الكارتوغرافيا:( GISالعالقة بين )

افيا والذي يهتم بالخريطة من حيث المحتوى علم الجغر فروع نارتوغرافيا من أهم تعد ال

الوسائل المهمة  . وتعد الخريطة أداة فعالة لدراسة العالقات المكانية ومن والتمثيل واإلنتا

لخزن كثير من  البيانات، وبما أن الخرائ  من أكثر المصادر الرئيسية إلثراء قاعدة البيانات 

تعتمد على الخريطة كمصدر للبيانات التي تتنون من  األنظمةمن  االجغرافية فإن كثير 

 معلومات مكانية ) نقطة، وخطوط، ومساحات( وتخزن كل منها على طبقة وصفية )الزيدي

 (.2005ومسعود، 



40 
 

 

  :التصميم الكارتوغرافي

 عملية التصميم  هنيا وماديا وتمر في مراحل أهمها: نون ت 

 . القار  وقدراته الذهنية في تشخيص الرموزتحديد على الخريطة، و  ظواهرتحديد توزيع ال-1

 )طبوغرافية، عامة، إدارية، سياحية،...الخ(. رسمهاالمراد  تحديد موضوع الخريطة-2

 )مدنية، عسكرية، سياسية، ... الخ(. طةتحديد الهد  من الخري-3

 جمع البيانات عن المنطقة الجغرافية التي ستمثلها الخريطة.-4

 . المرتبطة بموضوعها تحديد محتويات الخريطة-5

تحديد الرموز المستخدمة في الخريطة حيث تنون الرمدوز مقدروءة وسدهلة لنقدل المعلومدات -6

  أن تتوافق رموز الخارطة مع البيئة.يجب ، و أللوان ومفهومة ومعبرةومتناسقة اللقار  

واإلدراكية للخريطة كاللون ونم  النتابة والشكل وعناصدر تنوينهدا الصفات الحسية تحديد -7

 وأساسياتها. 

 .والظالل واألضواءئص الشكلية مثل التنوين والخطوط الخصاتحديد -8

 .وتحديد عناصر الخريطة تحدد المقياس-9

، والتركيز إبراز أو إظهار العناصدر المهمدة تصنيف المحتويات حسب األهمية واألولوية-10

  في الخريطة حسب أهميتها. 

 .(2005؛ الزيدي ومسعود، 2010)حرز هللا، عمل تقييم للخريطة -11

 الخرائط الجغرافية. -2.2.2
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ليده مدن ظداهرات، الخريطة صورة ناطقة بجميدع اللغدات تحكدي تداريخ سدط  األرض ومدا ع   

نتدددب الوتوضددد  حاضدددره وتتنبدددأ بمسدددتقبله، وتغندددي اإلنسدددان عدددن قدددراءة صدددفحات عديددددة فدددي 

بحددداث. ولقدددد اسدددتخدم اإلنسدددان الخريطدددة مندددذ أقددددم العصدددور قبدددل اللغدددة المكتوبدددة؛ لتحديدددد األو 

اتجاهاتدده. ولقددد سدداقته فطرتدده إلددى بعدد  الظددواهر الجغرافيددة كالجبددال واألنهددار بصددورة بدائيددة 

وقددددد صددددنعها علددددى الرمددددال وجلددددود  ،معرفددددة النتابددددة أخددددذ ينقشددددها علددددى جدددددران المعابددددد وبعددددد

الحيوانات؛ لتحديد أماكن الصيد. وتطورت بعد  لك حتى وصلت إلدى وضدعها الحدالي، و لدك 

؛ 2008مدا عليده مدن ظداهرات طبيعيدة وبشدرية )ربعداني، و ألهميتها في دراسدة سدط  األرض 

ندًا هدائاًل للمعلومددات ممدا يجعدل المواقدف التعليميدة أكثددر مخز  الخريطدة وتعدد(. 2009عمدران، 

مهمددا مددن الجوانددب الثقافيددة والحضددارية والعلميددة  بالنسددبة للمتعلمددين، وتشددكل جانبددا ثددراء وقيمددة

ة أليدددة منطقدددة دون الوصدددول إليهدددا التدددي يدددتم مدددن خاللهدددا التعدددر  علدددى الخصدددائص المكانيددد

 (.2007الصالحي، )
 

 مفهوم الخريطة

لمددداء العدددرب واألجاندددب بطدددرح تعريفدددات عديددددة للخريطدددة ورغدددم طدددول بعددد  هدددذه قدددام الع   

التعريفددات وقصددر بعضددها االخددر، إال أنهددا تشددابهت فددي المعنددى العددام لمفهددوم الخريطددة علددى 

( الخريطدة بأنهدا كلمدة مشدتقة 2009رض أو جدزء منده. وعدر  عمدران )أنها تمثيدل لسدط  األ

أي غطداء المنضددة ويقصدد بهدا تمثيدل  Lath tableوالتدي تعندي   Mapمن النلمة الالتينية 

  ( علددى أنهدا تمثيدل رمدزي لسددط2004فددي حدين عرفهدا عبابندة ) منده. سدط  األرض أو جدزء

مسددتو  بطريقددة معينددة وعلميددة منظمددة، يددتم مددن خاللدده  األرض أو جددزء مندده يرسددم علددى سددط 
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خريطددة محدددد  توضددي  الحجددم النسددبي والموقددع باالعتمدداد علددى مقيدداس رسددم مناسددب، ومسددق 

ومفتدداح دقيددق وواضدد  بهددد  تحديددد ظدداهرات طبيعيددة وبشددرية للمنطقددة الجغرافيددة التددي تمثلهددا 

 وتوضحها والرب  فيما بينها لتحقيق الهد  المنشود لها.

وتعد الخريطة وسيلة مهمة من وسائل التعبير، حيث تعتبر لغة الجغرافية، وعن طريقها     

ي  الظواهر الطبيعية والبشرية وأيضا تحويلها إلى أشكال يتم عرض األفنار الجغرافية وتوض

، وال شك أن الخرائ  التي تستخدم الرموز تنون أكثر تحقيقا للهد ، حيث يعد ورموز مرئية

 (.2007الشريعي، عد عنصر جذب )يألنه  ةاستخدام واختيار الرموز  ا كفاءة عالية مهم

من الممكن والتي  اجغرافيال في ة المؤثرةفالخريطة تساعد على تحليل العوامل المختلف   

كمكان أو كخ  أو مساحة أو حجم وأساليب التمثيل متعددة. فتسهل في  كراتوغرافياتمثيلها 

عملية المقارنة و لك من خالل تركيب وتمثيل عدد من الظاهرات الجغرافية المختلفة حيث 

فمن خالل النظر إليها  توض  أوجه االختال  والتباين بينها، والخريطة وسيلة ملخصة

ن الرموز و تساعدنا على فهم محتوى وخصائص الظاهرات التي تمثلها، لذلك وجب أن تن

واضحة ومميزة ومعروفة إلبراز التشابه واالختال  بين الظواهر الجغرافية، فالخريطة الجيدة 

 هي التي تسم   للقار  بتنوين انطباع حسن عن خصائص المنطقة التي توضحها

  (.2009)صقر،

 

 تمثيل شكل سطح األرض على الخرائط. -2.2.3
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طبوغرافية الطبيعية الإن تمثيل شكل سط  األرض على الخريطة هو ترسيم المعالم 

والصناعية على لوحة الخريطة واختزال المقياس واإلشارات المناسبة للتعبير عن ابعادها 

ن والبيئة. ولني تنون الخريطة فعالة وأشكالها. والخريطة أداة مهمة لتفسير العالقة بين اإلنسا

منها البد ان تمر الخريطة عبر سلسلة من العمليات التنظيمية  المرجوةولتحقيق األهدا  

غرافية على ت الصعبة في تسقي  المعالم الطبو ومنها التلخيص حيث يعد إحدى العمليا

بعد تغير مقياس  الخريطة لتحديد مقدار المعلومات التي يمكن بيانها في الخرائ  وخاصة

رسمها، وتتميز كثيرا عن عملية الترسيم ألن صنع الخريطة واختيار تفاصيل معالمها يحتا  

من عالم الخريطة إلى حسن التدريب في كل حقل من حقول تحضير الخرائ  )صقر، 

وكالهما  .(. وإن تفاصيل الخريطة تضم عنصرين أساسين هما الموقع والمضمون 1999

 والتي تتضمن ما يلي:  ،التلخيصيخضع إلى عملية 

التصنيف: تدري  وتوحيد الظواهر الجغرافية لتجنب التعقيدات التي تسببها طبيعة هذه  -أ

الظواهر ثم معالجة تلخيص األصنا  بالتعاقب حسب الغرض المنشود من الخارطة 

 (. 1999ومقياس الرسم )صقر، 

اسبة لها من خالل االختيار الجيد التبسي : ويتم التبسي  لألشكال وفق الرموز المن -ب

للمعالم وإن عملية التبسي  في الخرائ  تتم من خالل حذ  بع  التفاصيل غير 

المرغوب فيها اعتمادا على الغرض المنشود من الخريطة، وتجميع بع  المعالم  ات 

الخصائص المشتركة، ثم إجراء عمليات التهذيب على بع  المعالم )حرز هللا، 

2010 .) 
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الترميز: أي االيجاز التصويري وتدوين الخصائص الضرورية للمعالم الجغرافية وحسب  - 

 . (2010)حرز هللا،  أهميتها ومواقعها النسبية

االستقراء: يعني استخدام الطريقة المنطقية لالستدالل في علم الخرائ ، ويلجأ إلى هذه  -د

)صقر،  ةيخرائ  الموضوعحصائية وبيانها في الالعملية عند معالجة المعلومات اإل

1999) . 
 

  :ترميز الخرائط

 اصددطل رمددوز  هددامفردات، وتعتبددر تعتبددر الخريطددة تسددجيال صددادقا للظددواهر الجغرافيددة بلغددة   

قدددات البيئيدددة المختلفدددة مدددن عدددن العالعلدددى مضدددمونها ومددددلولها، فدددإن مفدددردات الخدددرائ  تعبدددر 

 دقة ومعبدرة زادت قيمددة الخريطددةمنظدور جغرافددي متنامدل وكلمددا كانددت الرمدوز المسددتخدمة صددا

حددد الددذي يتعددذر الإلددى  المتنوعددة واهرظالحيددث أن سددط  األرض يزخددر بدد. (2006)زيددادي، 

معددده تمثيدددل كدددل تفاصددديله علدددى الخدددرائ ، ولهدددذا فدددالخرائ  ال يمكدددن أن تعدددرض إال مجموعدددة 

اس علددى عدداملين، أولهمددا: مقيدد واهر. وتتوقددف عمليددة االختددزال للظددواهرمنتخبددة مددن هددذه الظدد

إ  قورنددت  واهركبيددر تفسد  المجدال للتوسددع فدي توقيددع الظد الرسدم، فالخريطدة  ات مقيدداس رسدم

بددالخرائ   ات المقيدداس الصددغير. أمددا العامددل الثدداني فهددو الغددرض مددن الخريطددة، الددذي يددرتب  

الحقيقيددة، لددذا يددتم  واهرالتددي تحقددق الغددرض، فمددن غيددر المعقددول وضددع الظدد واهربدداختزال الظدد

كال والخطوط والظدالل واأللدوان التعبيريدة وقدد اصدطل  علدى تسدميتها من األش االستعانة بعدد

نهددا حصدديلة طرائددق كارتوغرافيددة يمكددن مددن أبددالرموز، وبندداء علددى  لددك يمكددن تعريددي الرمددوز ب

محددددة مهمددا كانددت طريقددة التعبيددر، فددالرمز هددو الشددكل الددذي يدددل  ظددواهرخاللهدا التعبيددر عددن 
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 ؛ عدددودة،2005ه يمثلددده ويحدددل محلددده )الزيددددي مسدددعود، علدددى شددديء مدددا لددده وجدددود قدددائم بذاتددد

1996.) 
 

 خصائص الترميز الجيد: 

 حقق الخصائص اآلتية ومنها:  ايعد الترميز جيدا إ 

 التفرد والميزة النسبية: يجب أن يكون هيكل الرمز معبرا عن كيانه وداللته.-1

الفهم والتذكر بخاصة  ن يكون الرمز بسيطا ومالئما وسهلأة والبساطة: يجب م  ء  المال -2

 اآللي. لجدخالمعدة الللعامة و 

ال تجري عليه تعديالت كثيرة بالرغم من قابليته للتوسع أالمحدودية والثبات: أي أن  -3

 بإدخال عناصر جديدة. 

 منتظم الشكل والتعبير الجيد عن كيانه بكل دقة. -4

 قابليته للتجريب والمالحظة. -5

 جهزة اإللنترونية ليعكا التغيرات الالحقة. المرونة واإلدخال على األ-6

 (.2005ومنفعتها المكانية ونشاطها واهدافها )الزيدي ومسعود، سهولة تميزها -7
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 قراءة رموز الخريطة:

هي القدرة على تحديد دالالت أنماط تصويرية أو شبه تصويرية أو مجردة للظواهر 

( وفي هذه الدراسة فإن 1997ادة وخليفة، الطبيعية أو البشرية الموجودة في أرض الواقع )سع

ز البشرية و وتشمل الرم ،رموز الخريطة تمثل ما اشتمل عليه كتاب الصف العاشر األساسي

ز و منها النقطية كالمثلثات والدوائر والمربعات وغيرها وشملت الظالل واأللوان، ومن الرم

اع الرموز المستخدمة في أيضا الرموز الموضوعية الطبيعية. وفيما يلي توضي  ألهم أنو 

 الخرائ .
 

 أنواع الرموز المستخدمة على الخرائط: 

تعدددا كبيدرا تبعدا لتعددد ظداهرات سدط  األرض،  تعدد الرمدوز المسدتخدمة علدى الخدرائ 

فداللون  ،وبات من الصعب اختيار رموز عالمية تعطي داللة معروفدة إال فدي حداالت محددودة

رة علددى خريطدة مدا مثلمدا يسددتخدم نفدا الظدل أو اللددون أو الظدل قدد يسدتخدم للتعبيددر عدن ظداه

 (.1996على خريطة أخرى )عودة، للتعبير عن ظاهرة مختلفة 

لنددل نددوع مدلولدده. وهددذه الرمددوز هددي ولغددة الخددرائ  تعتمددد علددى ثالثددة أنددواع مددن الرمددوز 

رمدددز الموضدددع )النقطدددة(، ورمدددز الخددد ، ورمدددز المسددداحة وفيمدددا يلدددي شدددرحا عدددن كدددل ندددوع مدددن 

 :األنواع

 أوال: الرموز الموضعية أو النقطية: 

وهي الرموز تستعمل للداللة على الظاهرات محدودة االنتشار كالمناجم والسدود 

  :والمدن والقرى، وأنواع الخدمات والمناطق األثرية وتقسم إلى قسمين
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الرموز الموضعية النوعية: وتقتصر وظيفة هذا النوع من الرموز على داللة نوعية  -1

وهنا  أنواع عدة من  (.2006رة الموضعية فق ، دون اإلشارة إلى كميتها)زيادي،الظاه

 هذه الرموز ومنها: 

مثل رسم مدخنة لتدل الرموز التصويرية: وتستخدم صورا تمثل بيانات في الخريطة -أ

، ومن على المصانع. وتتميز بأنها توصل المعلومات بشكل مباشر وواض   وعال  

التصويري عن الظاهرة، حيث يحتا  رسمها قدرات فنية  عيوبها صعوبة التعبير

 عالية. 

رموز على أشكال هندسية كالدوائر والمربعات والمثلثات ونجوم  :الرموز الهندسية -ب

نظرا لسهولة  وغيرها. وتعد من أكثر أنواع الرموز الموضعية استعماال على الخرائ ؛

 . من خاللها تعديل أشكالها وإمكانية التعبير عن ظاهرات أخرى 

الرموز التعبيرية: وهي رموز تجمع بين صفات الرموز الهندسية والتصويرية، فهي  - 

ضافات إحداث إمن خالل رسم شكل هندسي و  منظور الرمزي التسعى إلى تبسي  

 (.1996تصويرية )عودة،

وع نميات أو القيم لنميات معينة بموضالز الموضعية النمية: الرموز التي تعبر عن و الرم-2

 محدد، أي أنها رموز موضعية)نقطية( وإن عبرت عن ظاهرة مساحية في بع  األحيان

 . (199)صقر،

ثانيا: الرموز الخطية: رموز خطية تمثل الظواهر الجغرافية الخطية، وهي أكثر أنواع الرموز 

إ  ال تخلو خريطة واحدة مهما كان نوعها أو غرضها من الخطوط.  ،شيوعا على الخرائ 
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نوعي، وتمثل ظاهرات سط  األرض الخطية مثل السواحل والمجاري  ولهاأ :قسمين وتنقسم

المائية والحدود والطرق وغيرها وقد تنون على شكل خطوط نوعية اسمية حيث يلعب سمك 

الخ  دورا بارزا في  لك أو شكل الخ ، وقد تنون على شكل خ  نوعي ترتيبي وهي خطوط 

ق إلى النمية أو القيمة كشبكة الطر  اإلشارةل دون تبيان مع اختال  الشكمتفاوتة في السمك 

قسم الثاني: النمي، وهي خطوط ترسم على الخرائ  لتعبر التي تقوم على أساس السمك. وال

عن كميات أو قيم. ومنها الخطوط االنسيابية، وهي خطوط تعبر عن كميات أو قيم متحركة 

، حيث تستعمل هذه الظاهرات خطوط كحركة المسافرين والبضائع والمركبات على الطرق 

متفاوتة السمك بنسب حسابية مع القيم التي تمثلها. ومنها أيضا خطوط التساوي، وهي من 

أشهر الرموز الخطية، بل تعد من أفضل الطرق لعرض النميات الخرائ ، وتعبر هذه 

الضغ  او تمثل االرتفاعات او قيم  التي خرائ الكالخطوط عن قيم متساوية على نفا الخ  

 ( . 1996الحرارة )عودة، 

متداد المساحي، وتستخدم في االالرموز المساحية: رموز تمثل الظواهر الجغرافية  ات  ثالثا:

بية والنسبية والفاصلة، ويمكن ترميزها بالمتغيرات البصرية يتمثيل البيانات االسمية والترت

وفيما يلي توض  (. 2005 ود،)الزيدي ومسعا وكمي انوعي :كاللون والظالل وتشمل قسمين

 الباحثة المتغيرات البصرية اللون والظالل:

أو عدة مسحات  ةعن حدة االنطباع البصري النات  عن مسح خاصية تعبرالظالل: -1

لونية متجاورة ترجع لمرجع واحد بمعزل عن نسقها واتباعها اللوني ويستخدم هذا المتغير 

إ  يظهر التدر  المستمر النسبة،  لفاصلة أوإلظهار خصائص البيانات الترتيبية أو ا
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ئ  شاع استعمالها على الخراوقد لأللوان ألنه يبين حقيقة االختال  في اإلدرا  مباشرة. 

للتعبير عن الظاهرات المساحية بصورة أكبر من شيوع األلوان وبصفة خاصة في الخرائ  

عند  الباهظةيف لتناللغير المعدة للنشر على نطاق كمي عالمي. ويرجع السبب 

 .(1996عودة،  ؛2005الزيدي ومسعودي، ) استعمال األلوان

الظاهرات الجغرافية  صميم بع  الرموز لبيان الفروق بينتستعمل األلوان في ت األلوان:-2

تتميز األلوان عن الظالل بكونها أكثر  من الظالل، حيث االمختلفة، وهي أكثر تشويق

عد على زيادة قدرة قار  الخريطة التمييزية، كما تتميز جا بية ووقعا على العين مما يسا

من إضافة حيث تمكن رسم الخريطة  ،الخريطة ان أيضا بعدم طغيانها على تفاصيلاأللو 

رموز موضعية )نقطية( وخطية وكتابة أسماء الظواهر بسهولة ووضوح، رغم من كل 

لتنلفة النبيرة لأللوان للك مميزاتها السابقة إال أن استعمال الظالل أكثر شيوعا ويرجع  

 (.1996؛ عودة، 1999)صقر، 

ويعد اللون من المتغيرات البصرية المهمة في إعداد الخرائ  إال أنه يتميز بعدة 

صعوبات في التمثيل واإلدرا  النات  عن خواص أصل اللون والقيمة والشدة، حيث يوجد 

نيميائية، الفيزيائية، النفسية، هنا  تفسيرات توض  استخدام األلوان في الخرائ  منها ال

 (. 2005، والتقنية )الزيدي ومسعودي، الفسيولوجية

مكن استنتاجها و لك تي يما سبق فإن الخريطة تعد وسيلة ملخصة للمعلومات المو   

لنونها تمثل الظواهر الجغرافية بشكل يساعد على سرعة فهم المحتوى، وال بمجرد النظر إليها 

تستخدم الرموز تنون أكثر تحقيقا لهذا الهد  ولذلك البد أن تنون شك أن الخرائ  التي 
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الرموز واضحة ومميزة ومعروفة إلبراز التشابه واالختال  بين الظواهر الجغرافية، فاستخدام 

كفاءة عالية مهم في الخريطة وهو عنصر جذب ويعمل  يواختيار الرموز للخريطة بشكل  

ؤثرة على تحليل العوامل الم الخريطة تساعد (.2009 على إثارة الحواس البصرية )صقر،

كان أو خ  أو حجم أو مساحة مك كراتوغرافيامن الممكن تمثيلها  التي في توزيع الظاهرة

هما قيمتهما او كميتها او و  هالتوزيعتين يدة. ولنل ظاهرة جغرافية خاصوأساليب التمثيل عدي

 (.2006وزيعهما )زيادي، نم  ت
 

 اللغة البصرية: 

اعتاد اإلنسان على استخدام لغتين: اللغة الشفوية )الصوتية( واللغة البصرية )المرئية(،    

، ولنل منها قوانين بنائية خاصة. فاللغة البصرية ى خر أوتختلف عمليات الفهم من لغة إلى 

الصورة الشاملة ومن ثم شكل التعبير وال ألم سهي رؤية األشكال والصور ومعرفتها فالعين تت

، وتنون عملية اإلدرا  ألي خريطة أو شكل أو صورة مبنية على قوانين بنائية مختلفة العام

فهم الخريطة أو صورة نفسها تعتمد على مالحظة عدد من القواعد المختلفة فإن ونفسية. لذا 

في بنائها؛ ألن اللغة الخرائطية تقوم على نظام رمزي مكاني بالبعدين المتعامدين والبعد 

، بينما اللغة الصوتية عام خطي يعتمد على النلمات ثم الجمل ويستخدم ازمني الثالث مستقال

 (. 2005بعدين هما الصوت والوقت )الزيدي ومسعود، 
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 :الخرائطياإلدراك 

اإلدرا  هو عملية تأويل االحساسات تأويال يزودنا بمعلومات عما في عالمنا الخارجي    

يحي  بنا، الحيز المكاني الذي كننا من فهم وتفسير من أشياء، وهو عملية  هنية ومعرفية تم

والذي يمكن لجنسان بوساطة الوعي ببيئته باختبار وتنظيم وتفسير الظواهر. وهنا  عوامل 

نلما كان فتباين التؤثر في اإلدرا  أهمها العوامل الخارجية في اإلدرا  كشدة المثير وحجمه و 

والتنرار فنلما تنرر المثير كانت قوة  ،للقار   ابالمثير)الخريطة( متميزا  في مجاله فرض جذ

جدبه أكبر، وحركة النثير فحركة المثير تجعله أكثر جا بية من الهدوء )الزيدي ومسعود، 

2005 .) 
 

 :الخرائطي االتصال

طة الخدرائ ، حيدث اسدو بث  المعلومات ببأنه إن مبدأ االتصال الخرائطي يمكن تعريفه 

هو إيصال المعلومات إلى مستخدميها بطريقة سريعة وواضحة  ن الهد  من إنشاء الخريطةإ

وتأخدددذ عمليدددة االتصدددال أشدددكاال عددددة فهدددي إمدددا أن تندددون بدددالرقم أو اللفدددظ أو الرسدددم. وهندددا  

عناصددر لالتصددال الخرائطددي فالمرسددل هددو صددانع الخريطددة والددذي ينقددل األفنددار والمعلومددات، 

حتدددوى إليدده، والرسدددالة وهددي الخريطدددة المرسددل نقددل الم يتدددوخىوالمسددتقبل وهددو الشدددخص الددذي 

رمزيددة تدددل الواقددع بمقدداييا معينددة واألغددراض  بهيئددةنفسددها والتددي تشددمل الحقددائق والمعلومددات 

 (.2005وبما يتناسب مع القدرات العقلية للمتعلمين )الزيدي ومسعودي، 

 

 خدام الخرائط في تدريس الجغرافيااست -2.2.4
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نهددا تعطددي رؤيددة واسددعة عددن إحيددث  ،الجغرافيدداتحتددل الخريطددة أهميددة كبيددرة فددي تدددريا 

مندداطق بعيدددة ومسدداحات واسددعة وأيضددا لهددا دور فددي مسدداعدة الطلبددة فددي فهددم العالقددات التددي 

تساعد الطلبة علدى اكتشدا  المعلومدات ورموزهدا وربطهدا بمعلومدات واقعيدة، حتدى يدنج   لدك 

هم عنددد اسددتخدام الخريطددة األمددر ويكددون لديدده القدددرة علددى اسددتخدامها وتعلدديم الطلبددة أو إرشدداد

التي تدؤدي إلدى نجداح  لمهمةوتعتبر من العوامل ا أ(. 2013؛ مسعودي ، 2012)النبيسي، 

وسددديلة هامدددة إليصدددال المعلومدددات وتنميدددة مهدددارات المعلدددم فدددي إتقدددان تددددريا الجغرافيدددا؛ ألنهدددا 

نهدا إ، حيدث . وتعد الخدرائ  الجغرافيدة جدزء مهدم فدي حيداة الطلبدةاستخدام الخرائ  لدى المتعلم

تعتبددر لغددة تتضددمن كميددات كبيددرة مددن المعلومددات والبيانددات عددن العددالم، وهددي لغددة مختصددرة 

؛ 2012)النبيسددددي،  وتنقددددل معلومددددات بشددددكل واضدددد  وأكثددددر مددددن أيددددة وسدددديلة تعليميددددة أخددددرى 

 أ(. 2013مسعودي، 

 تهددتم الجغرافيدددا كمددادة دراسدددية بتدددريا الظدددواهر الطبيعيددة والبشدددرية والعالقددات القائمدددةو 

بينهما والمشكالت التي تنشأ من تلك العالقات، إضافة إلى  لك فإن الجغرافيا تدرس الظواهر 

( للدولدة أو للقدارة أو لألقداليم مية معيندة )الجغرافيدة اإلقليميدةالطبيعية والبشرية ضمن وحدة إقلي

 (.2012)النبيسي،   المختلفة

الجغرافي،  اإلقليملعالم على أساس فالطلبة في جغرافيا العالم اإلقليمية يقومون بدراسة ا

نشداط اإلنسددان فدي حيدث يفهمدون بدأن الحددود السياسددية العدابرة فدي األقداليم الجغرافيددة ال تدؤثر 

أن الحدددود السياسددية مددن الممكددن أن  اعلددى جددانبي األقدداليم الجغرافيددة، وعلددى الطلبددة أن يدددركو 

الجغرافددي ال  اإلقلدديمصددائص فددي حددين أن خ ،تتغيددر بسددرعة و لددك نتيجددة للحددروب واالتفاقيددات
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يحدث فيها مثل هذا التغيير السريع وأن أكثر مدن دولدة قدد تشدتر  فدي خصدائص إقلديم واحدد، 

فددي حددين يددتعلم الطلبددة فددي جغرافيددا العددالم األقدداليم وقددارات العددالم وحدددودها ومواقعهددا ومناخهددا 

ة، فالطلبة يدرسون اإلنتا  وتوزيعها النباتي والحيواني والسكاني والطرق البرية والجوية والبحري

الزراعدددي والصدددناعي واإلنتدددا  واالسدددتهال  والعدددالم ككدددل متنامدددل فدددإن كدددل إقلددديم أو دولدددة هدددي 

 (.  2009مكملة لألخرى )صقر، 

وسدددديلة عالميددددة للتفدددداهم بددددين الشددددعوب، حيددددث تظهددددر مشددددكالت العددددالم الخريطددددة وتعددددد 

ك يتطلدب عليندا كمدرسدين للدذ قيدةالعر  ،السياسية والتي تتمثل في مشكالت الحدود والمشكالت

مهددداراتهم الجغرافيدددة المرتبطدددة بدددالخرائ ، فدددالخرائ  تمثدددل سدددط  علدددى إتقدددان تددددريب الطدددالب 

األرض وتمكن الطلبة من استخدامها عند دراستهم ألماكن العالم المختلفة والبعيدة عن مجدال 

 (.2009إدراكهم )صقر،

ا الطبيعيدددة والبشدددرية و لدددك الرتباطهدددا فدددي تعلدددم الجغرافيدددا وظاهرهددد بعدددد المكددداني أثدددر  لول

بقارات العالم ودول متعددة باإلضافة إلى كبر حجم بع  الظاهرات والموضدوعات المطلدوب 

دراسددتها وتعليمهدددا للطدددالب مثدددل الندددرة األرضدددية أو خطددورة بعضدددها علدددى حيددداة اإلنسدددان مثدددل 

ب فلسددددطين البددددراكين، األمددددر الددددذي يقلددددل فرضددددة التعامددددل معهددددا مباشددددرة، وعدددددم تمكددددن طددددال

مدددن مشددداهدة بعددد  الظدداهرات الطبيعيدددة علدددى طبيعتهدددا و لددك مثدددل زيدددارة األمددداكن ومدرسدديهم 

السياحية، والمناطق التي تنونت بفعل الزالزل والبراكين ويعود  لك لمنع االحتالل الصدهيوني 

 . (2009)صقر  زيارتهامن لفلسطينيين ا
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ساعدة على تنمية الروح القومية ومن أهم األهدا  التي تسعى الجغرافيا لتحقيقها الم

في المساعدة على تنمية الروح  مهموالحساسية االجتماعية، فتدريا الجغرافيا لها دور 

على زيادة فهم الطلبة لظواهر  القومية السليمة والحساسية االجتماعية، فدور الجغرافيا مبنيّ 

يجعلهم يقبلون على دعم ما  اهما مناسبالحياة االجتماعية واالقتصادية في بيئتهم ووطنهم ف  

فيهما، فنلما تمت معرفة الطلبة ببالدهم اتخذ المعلم هذه المعرفة كأساس ليزيد من شعور 

. ومن األهدا  (2009)الحلو، حبهم لهذا الوطن فيزداد بذلكالطلبة بأنهم جزء من وطنهم، 

الطلبة بأن بيئات  المساعدة على تنمية عقلية عالمية، وهي أن يفهم التي تسعى لها الجغرافيا

نمل بعضها البع ، وال يستطيع أي قطر من األقطار أن يعيش بمعزل عن تناد تالعالم 

 لك يجب أن يعر  الطلبة أن معظم االختال  بين الشعوب بما فيها من و باقي األقطار، 

عادات وتقاليد، وطريقة العيش، يرجع إلى تفاعل بين اإلنسان وبيئته الطبيعية والظرو  

ريخية أو السياسية التي مربها كل شعب من الشعوب، وعلى المعلم ان يبرز إلى طلبته التا

أهمية وطنهم في الشؤون الدولية في الماضي والحاضر ويوض  الدور الذي يقوم به لهذا 

ثاره السيئة آله الوطن وتفانيهم في خدمته ويجب تنفير الطلبة من االستعمار واعتباره احتالل 

 .(2009 )صقر، معلى شعوب العال
 

 الجغرافيا المدرسية

وتعد الجغرافية المدرسية  ات دور أساسي في تزويد الطلبة بمنطلقات علمية تساعدهم 

على فهم الظاهرات الجغرافية المختلفة، والتعار  على المباد  الطبيعية والبشرية التي تنظم 

يعد مقتصرا على الحفظ تلك الظاهرات. ويتض   مما سبق أن دور الجغرافيا المدرسية لم 
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مهارة  أهمها من المهاراتجموعة واستظهار المعلومات إنما تهد  أيضا إلى تزويد الطلبة بم

قراءة الخرائ  الجغرافية وتفسيرها وتحديد المواقع واالتجاه والزمان ومالحظة الظواهر الطبيعية 

 (. 2009عمران، ومية )ها في الحياة العملية واليوالبشرية وتفسيرها، ومحاولة اإلفادة من

ويمكن إجمال األهدا  العامة للجغرافية المدرسية ومنها جغرافيا الصف العاشر األساسي   

 فيما يلي:

 معرفة المفاهيم والمصطلحات الجغرافية المتنوعة.-أ

 ف الظواهر الطبيعية وإدرا  ما بينها من عالقات.صتنمية قدرة الطلبة على و  -ب

 لدى الطلبة كالوالء واالنتماء للوطن الفلسطيني. تنمية اتجاهات عاطفية- 

من خالل فهمهم للبيئية  ك لتعمل على تحسين قدرة الطلبة على حل مشاكلهم البيئية  -د

 ومشكالتها.

 تعطي فهما للعالقة بين اإلنسان والبيئة. -هد

ها تء  تنمية مهارات قراءة جغرافية كالمالحظة واستخالص النتائ  ورسم الخرائ  وقرا -و

 .  (2009)صقر،  وتفسيرها البياني

فتحقيق األهدا  العامة والخاصة للمواد االجتماعية و لك لندل فدرع مدن فروعهدا ومنهدا 

وهددي تلددك األهدددا  المتصددلة بدرجددة مددن العموميددة لتربيددة االجغرافيددا يسددهم فددي تحقيددق أهدددا  

 لنمدو الشدامل، وضدرورةوالشمولية. ومن األهدا  العامة للتربية مسداعدة الطلبدة علدى تحقيدق ا

مسدداعدتهم علددى اكتسدداب المهددارات األساسددية للددتعلم، ومسدداعدتهم علددى فهددم ثقافددة مجددتمعهم، 

واكتسدداب قدديم ومثددل مناسددبة تسددهم فددي بندداء مجددتمعهم، ومعددار  ومعلومددات السددتخدامها فددي 
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(.  ويتضدد  مددن 2009الحيدداة العمليددة حتددى تحددل لهددم مشددكالتهم وتطددور مجددتمعهم )صددقر، 

سدددبق أن الهدددد  النهدددائي لعمليدددة التربيدددة هدددو تنميدددة شخصدددية الفدددرد تنميدددة متناملدددة خدددالل مدددا 

فدي المجتمدع وقدادرا علدى  اصدالح ايا وروحيا ونفسديا واجتماعيدا ليكدون فدردلوشاملة جسميا وعق

نسعى لتحقيقه من  التوافق والتنيف مع البيئة ومع اآلخرين ويحافظ على تراثه وثقافته وهذا ما

 ة المختلفة. األنشطة المدرسي

نها إحيث  ،ويمكن اعتبار الخريطة من أهم الوسائل التعليمية في تدريا مادة الجغرافية

تعتبدددر الوسددديلة الوحيددددة التدددي توضددد  العالقدددات المكانيدددة بدددين مختلدددف الظدددواهر علدددى سدددط  

سدددلوبا يثيدددر ميدددل انتبددداه الطلبدددة نحدددو أاألرض أو جدددزء منددده. ويعدددد االسدددتخدام الجيدددد للخريطدددة 

الددددرس، ويسددداعدهم علدددى تدددذكر وتثبيدددت مدددا يدددتم تعلمددده فدددي الحصدددة. ومدددن المالحدددظ محتدددوى 

والمعرو  أن الطبيعيدة الجغرافيدة كعلدم وطريقدة فدي البحدث والتفنيدر يجعدل اسدتخدام الخريطدة 

ن الجغرافيدا تقددوم بدراسدة مختلددف الظدواهر علددى إفدي التددريا والدراسددة أمدر ال بددد منده. حيددث 

ثم تحليل العالقات المكانية بدين هدذه الظدواهر، فدي حدين تعدد سط  األرض أو جزء منه ومن 

الخريطدددة دلدددديال يوضددد  مواقددددع توزيدددع الظددددواهر الجغرافيدددة علددددى سدددط  األرض. لددددذلك تعتبددددر 

الخريطددددة أداة مهمددددة لتوضددددي  العالقددددات واالرتباطددددات بددددين هددددذه الظددددواهر، وأداة اسددددتخالص 

عبدد يمدة فدي تددريا ودراسدة الجغرافيدا )قالمعلومات والحقائق الجغرافية. لذا فهي  ات أهميدة و 

 .(2003هللا، 
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السددابقة للجغرافيددة المدرسددية ال تتحقددق إال مددن خددالل نالحددظ أن األهدددا  ا سددبق، مددوم

كسددداب الطلبدددة مهدددارات الرسدددم الجغرافدددي ارسدددين لمفددداهيم ومصدددطلحات جغرافيدددة، و امعرفدددة الد

 وتحسين قدرتهم على حل المشاكل البيئية. 
 

 ستخدام الخرائط كوسيلة تعليمية: ة في ااألهداف التربوي

هنا  دور إيجابي مهم للخرائ  في تنمية الحا المكداني للطلبدة وفهدم البيئدة التدي يعيشدون    

دددددن  فيهدددددا والبيئدددددات األخدددددرى البعيددددددة عدددددنهم والقريبدددددة مدددددنهم ولندددددن ال يكدددددون   س  لدددددك إال إ ا أ ح 

ة التدي يسدعى مدن خدالل اسدتخدام حيث يقوم المعلم بتنميدة بعد  المهدارات المهمد .استخدامها

ولقدددد أصدددبحت الخريطدددة وسددديلة تعليميدددة أساسدددية فدددي تددددريا  .لتحقيقهدددا فدددي الددددرسالخدددرائ  

الجغرافيدددا والمدددواد االجتماعيدددة لنافدددة المراحدددل التعليميدددة، لدددذلك تعتبدددر الخريطدددة ركيدددزة أساسدددية 

وتوضدي  العالقددة يعتمدد عليهدا المعلددم لتفسدير الظدواهر الطبيعيددة والبشدرية علدى سددط  األرض 

المتبادلة بين البيئدة واإلنسدان وكيدف يمكدن حدل المشداكل التدي تواجده الطلبدة فدي المقارندة بدين 

مسدداحة الدددول، وتحديددد المسددافة بددين مدددينتين، وتحديددد المددوانئ، والمدددن الصددناعية والزراعيددة 

ا  التربويدة فالخرائ  وسيلة تعليمية تساهم في تحقيق األهد (.2012)النبيسي،  والتجارية...

ومنها تنمية القدرة الدقيقة علدى المالحظدة لددى الطلبدة، وتنميدة فهمهدم للعالقدات التدي يصدعب 

إدراكهددا بوسددائل اخددرى، وتنميددة فهمهددم  البيئددة المحليددة والقوميددة والعالميددة والتفاعددل بددين هددذه 

م الخدرائ  وتسدتخدالبيئات، ومساعدة الطلبة على رب  األحدداث الجاريدة مدع خبدراتهم السدابقة، 

 (.2009 من قبل المعلم في عملية التقويم باستخدام الخرائ  الصماء )صقر،
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تحليل و ويوجد هنا  هوة بين صانع الخريطة ومستخدميها وتنمن هذه الهوة في قراءة     

نشئت من أجله ويعد أختلف أحيانا عن الهد  التي ت هامن جانب مستخدم الخريطة وتعليل

لك الهوة لخطأ في جمع البيانات وتحليلها، أو خطأ في طريقة إخرا  إرجاع علماء الخرائ  ت

تلك البيانات وهو خطأ سببه منشأ الخريطة، أو خطأ في نوعية األسلوب الخرائطي المستخدم 

إلخرا  الظاهرة وهو خطأ فني في معالجة محتويات الخريطة. ومن أسباب الهوة أيضا نوعية 

ية الرموز المستخدمة، أو خطأ في إنشاء الخريطة وهو الرموز المستخدمة، أو خطأ في نوع

نات  من األدوات المستخدمة في صناعة الخريطة، وأيضا قد يكون خطأ في التحليل من قبل 

المستخدم للخريطة وهو خطأ شخصي مصدره الخلفية العلمية لمحلل الخريطة، وقد يكون 

فية بناء الرموز المستخدمة خطأ في التحليل من قبل مستخدم الخريطة وهو نات  عن كي

 (. 2009للخريطة )صقر، 
 

 الفوائد التربوية للخرائط الجغرافية 

 : م عدة فوائد تربوية ومنها ما يلييستخدم المعلمون مهارات الخرائ  حتى تحقق لطلبته 

 فهم األحداث الجارية وربطها مع خبرات الطلبة. -1

 ختلفة. تساعد الخرائ  على تنمية المفاهيم الجغرافية الم -2

 تساعد الطلبة على إدرا  الحقائق والمعلومات خالل فترة زمنية قصيرة.  -3

 تنمية المالحظة الدقيقة والتفصيلية وبشكل خاص المالحظة عن قرب لدى الطلبة. -4

 تنمية الميول واالهتمامات اإليجابية التي تختص بالظواهر الطبيعية البشرية السائدة.  -5
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ألوقات عند رسمها أو صنعها أو قراءتها أو ربطها توفر جو من التسلية واستغالل ا -6

 بالواقع.

تساعد الطلبة على تحديد مواقع الظواهر الجغرافية وإظهار مساحات األقاليم وتساعدهم  -7

 (. 2012أيضا على التعر  على الحدود السياسية  )النبيسي، 

 تنمية مهارات التعلم وتطوير القدرة على التحليل والتفسير والتأويل. -8

  .(2010مية مهارات التخيل ومهارة اإلحساس بالبعد الثالث ) حرز هللا، تن -9
 

 أهمية الخريطة في تدريس الجغرافيا 

ن المعلم يبدأ في تدريا الطلبة عن البيئة إللخريطة دور مهم في تدريا الجغرافيا حيث    

لذلك  ،العالمية المحلية التي يعيشون فيها ثم يتدر  معهم إلى البيئات األخرى ثم إلى البيئة

البد من استخدام الخرائ  لتوضي   لك من خالل الرموز واألشكال والتعليق على ما تحتويه 

من معلومات. بينما إ ا أراد المعلم توضي  العالقة بين عناصر المناخ )الضغ ، والرياح، 

طلبة من خالل هذه الطريقة ينمي لدى الفهو والحرارة...( من خالل الخريطة يستطيع  لك، 

 .(2009)الحلو، مهارات التعليل واالستدالل واالستنباط

ويزيد استخدام الخرائ  على جذب الطلبة لحصة الجغرافيا وإثارة انتباههم وتحثهم على     

وتفسيرها وشرحها المشاركة الفعالة أثناء الدرس وتساعد الخرائ  الطلبة على تعلم المفاهيم 

ها لتفسير وشرح هذه المفاهيم للطلبة، وتوض  الخرائ  بسهولة ويقوم المعلم باالستعانة ب

)صقر،  النثير من الحقائق والمعلومات الجغرافية الخاصة باإلنسان وعالقتهما بالبيئة

2009). 
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حيث تعتبر دعوة للطلبة للتنقل والرؤية الخريطة مصدرا للخبرات البديلة  ويمكن اعتبار    

عندما يشرح المعلم ظاهرات فد الزمنية والمكانية. والتعلم والفهم وتمكنهم من تخطى الحدو 

يساعد الطلبة على تنوين عقلية  مما سط  األرض في دولة ما فإنه يستخدم الخريطة

شكل أقوى من عدم استعمالهم بفهم جيد وقدرة على التعبير عن تلك الظاهرات و واضحة 

ية وربطها بمواقعها للخريطة. ومن خالل الخريطة يستطيع المعلم تفسير األحداث الجار 

يتمكن المعلم من خالل الخريطة تقويم تعلم التالميذ فعند دراسة المناخ إلى و عالميا ومحليا. 

والضغ   الخريطة يستطيع المعلم أن يتعر  على مدى فهم الطلبة للعالقة بين الحرارة

 (. 2009والرياح )عمران، 
      

مرتبطة باستخدام الخرائ  فإنها متعددة وتتمثل أما إ ا ما تم الحديث عن الجوانب الوظيفية ال

 فيما يلي:

الماضي أو الحاضر أو المستقبل لمنطقة ما فهي  وثيقاعتبار الخريطة أداة مهمة لت -1

تستطيع أن ترب  بين البعدين المكاني والزماني فتصب  بذلك أداة قيمة في دراسة نم  

 واتجاهات التغير الذي يطرأ على المكان. 

التخطي  كالتخطي  السكاني والعمراني ر القدرة على طوّ تو  ةالمشكالت المكاني حل تعلم -2

 والبيئي والعلمي والسياحي والصحي.

اختيار الموقع المناسب لبناء منزل أو إنشاء مصلحة ما. ولها دور  في وللخرائ  أهمية -3

نسان حياة اإل اتخا  القرارات المهمة في تساعدنا فيأيضا في مجاالت الحياة اليومية و 

 ن المدن واألماكن غير المألوفة. كالسفر عبر الطرق البرية بي
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وللخرائ  أهمية في صناعة القرار باختيار الموقع المناسب لتحديد المكان األمثل لغرض  -4

وتستخدم الخرائ  ة وغيرها. دمعين مثل بناء منزل أو إنشاء مستشفى أو مدرسة أو عيا

لها دور أساسي في عمل الجغرافي والمهندس والصحفي في مجال الحياة العملية و 

 والطيار ورجال الشرطة واإلطفاء والقوات المسلحة وغيرهم. 

وغيرها. فمن  وتوزيعها وتقوم الخرائ  بدراسة األماكن والدول والتنتالت االقليمية والدولية -5

ل المكان وتحدد خاللها يتعر  المتعلم على مختلف الجوانب الطبيعية والبشرية التي تشك

  .(2009باألماكن األخرى ) عمران،  عالقاته

لى اقبالهم على دراسة إلثارة اهتمام المتعلم مما يساعد عمهمة تعتبر الخريطة وسيلة -6

 الجغرافيا.

نستطيع من خالل الخريطة أن نحصل على عدد كبير من المعلومات واكتشا  و 

الخريطة تحدد الموقع والمساحات واالرتفاعات العالقة بين النثير من الظاهرات الجغرافية ف

 واألنشطة السكانية في مكان ما وهي فيما يلي:

الموقع الجغرافي: تساعد الخريطة في تحديد الظاهرات باستخدام خطوط الطول ودوائر -أ

 العرض.

الترتيب واالتجاه: تساهم الخريطة في ترتيب الظاهرات الجغرافية وتحديد ما بينها من  -ب

 ات و لك من حيث االتجاه.عالق

المساحات والمسافات: تظهر الخريطة المساحة النسبية بين الموقع ومقياس الرسم  - 

 يوض  العالقة بين المسافات على الخريطة والمسافات الحقيقة.
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إظهار التغير: توض  الخريطة التغيرات الطارئة على المواقع واألقاليم المختلفة فتظهر  -د

فية والسياسية واالقتصادية والحربية وتوض  التغير في مساحة األرض التغيرات الجغرا

 (.2009المزروعة وأنواع التقسيمات السياسية والواردات والصادرات )صقر، 

من خالل ما سبق نستطيع معرفة أهمية الخرائ  الجغرافية في التدريا، وتعتبر   

ا خاصة ومعلم المواد االجتماعية عامة غاية في األهمية ل معلم الجغرافي اقراءة الخرائ  متطلب

وهي مهارة يجب االهتمام بها، وإن شرح حصة جغرافية صفية دون استعمال الخرائ  

يقوموا باستيعابها لن لالجدارية  أو الشفافيات فإنه يقدم موضوعات جافة لن يدركها الطلبة و 

يستخدم الخرائ  ويعلم لذلك فإن الحصة ستنون مملة وغير محببة للطلبة. أما المعلم الذي 

متى وكيف يستعملها فإن الحصة ستنون محببة لدى الطلبة وكما يقوم المعلم بإدخال عنصر 

اإلثارة والتشويق حتى يجذب انتباه الطلبة ويستفيد الطلبة من الفوائد العلمية والمهارات 

 (. 2005والقدرات )طالفحة والوحيدي، 
 

 :الجغرافية الخرائط مميزات

 .المختلفة العوامل وتحليل قراءة على الطلبة لخرائ ا تساعد-1

 .إليها النظر بمجرد استخالصها يمكن التي للمعلومات ملخصة وسيلة-2

 من منوع عدد بين المكاني والتماثل والتشابه والتباين االختال  أوجه الخرائ  تبين-3

 .الجغرافية الظواهر

 وتحديد البع  بعضها إلى بالنسبة ةالمكاني المواقع على التعر  على الطلبة تساعد-4

 .  بالحجم واإلحساس االتجاه
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 والتخطي  التميز سرعة على والنتابة والرموز األلوان إضافة عند الطلبة الخرائ  وتساعد-5

 (.2012 النبيسي،) والتحديد

 

 لخريطة:الطلبة ل صعوبات تعلم

طلبددة التعليميددة فددي خفدداض فددي مسددتويات الانلوجددود  ان بتدددريا الجغرافيددو يشددير المهتمدد

 لصعوبات تعلم في الجغرافيا وهي كاآلتي:مهارات الخريطة و لك أدى 

 رضيتها. أصعوبة تتعلق باختال  شكل الخريطة و -1

 عند تمثيلة على الخريطة بلونين متعارضين أو متقاربين. لجقليمصعوبة إدرا  الشكل -2

ديد اتجاه  الشمال يسهل على صعوبة تتعلق بتحديد اتجاه الشمال على الخريطة وبتح -3

 الطلبة تحديدهم لباقي االتجاهات.

تفاصيل كثيرة يجعلها غير واضحة مما يؤدي لصعوبة فهمها وقراءتها بالالخريطة  ازدحام-4

 لدى الطلبة.

 .صعوبة قراءة الرموز والقدرة على التعر  على المتغيرات البصرية -5

 .(2009)صقر،  ساب القدرة على قراءة الخريطةتزايد الفروق الفردية بين الطلبة في اكت-6

 ،واالهتمام بهاعدة مقترحات تساعد الطلبة على استخدام الخرائ   ن و المتخصصاقترح وقد   

لألماكن أو المناطق القريبة من أنشطتهم، ورسم  ومنها: تحفيز الطلبة على رسم خرائ 

ألماكن التي ارسم  على همالمتنوعة وصنعها ثم عمل معرض تعليمي منها، وتشجع لخرائ ا

 ترد في القصص التي يقومون بقراءتها.

 



64 
 

 

 لب عليها:غمشكالت تدريس الجغرافيا وأساليب الت

لجغرافيا، مادة المقرر الدراسي لاجانب ضخامة حجم  منها لتدريا الجغرافيا مشاكل عديدة   

 المتعلمددين،تواجده المعلمدين و  هندا  مشدكلةكمدا أّن  هاقلدة عددد الحصدص المخصصدة لتدريسدو 

تها، ويرجع  لدك لمدا تتسدم بده ودراس هاجمود وجفا  موضوعات الجغرافيا عند تدريسأال وهي 

وهندا   (.2009)صقر،  موضوعاتها من البعد المكاني أو سبب تجرد بع  المفاهيم الواردة

عددم رغبددة  نتيجدةعدزو  الطلبددة عدن الجغرافيدا قدد تندون مددن الطالدب نفسده ترجدع إلدى أسدباب 

، تهافددي الخددرائ  والرسددوم واألشددكال التددي تركددز عليهددا الجغرافيددا، وتددذمرهم مددن صددعوبالطلبددة 

يقدوم بتوضدي   المعلدم حيدث الإلدى عزو  السبب يرجع وعدم اتقانهم للمهارات الجغرافية. وقد 

أهميددة مددادة الجغرافيددا للطلبددة، وعدددم إشددرا  طلبتدده فددي أنشددطة تددرتب  بمددادة الجغرافيددا، وعددددم 

طدددرق التددددريا المتبعدددة ل وربمدددا يرجدددع السدددبب .التشدددجيع والثنددداء والتشدددويق اسدددتخدامه ألسدددلوب

أو اسدتخدامه طريقدة هنا  تنويع في أساليب وطرائق التددريا مدن قبدل المعلدم، يوجد  الحيث 

 (. 2006)عبابنة، المحاضرة في تدريسه بشكل مستمر

التربيدة ومنهددا: مختصدين  قتراحدات مدن قبدلاال طدرح مجموعدة مددن ولعدال  هدذه المشدكلة تدم   

ضرورة رب  الجغرافيا بالمواد المختلفة أثناء التدريا، واستخدام الوسائل التعليمية في عمليتدي 

الددتعلم والتعلدديم، وتفعيددل األحددداث الجاريددة والقضددايا المعاصددرة فددي التدددريا، وممارسددة أنشددطة 

 (.2009 )صقر، تفعيل دور التعلم باللعب، وتفعيل دور رسم الخرائ ، مدرسية مصاحبة
 

 نات وعناصر الخريطة الجغرافية.مكو و أساسيات  -2.2.5
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تعتبددر الخريطددة وثيقددة بلغددة، فهددي تحتددوي علددى حددرو  ورمددوز وألددوان وكلمددات ولنددل منهددا   

معندددى وقيمدددة. سدددواء أكاندددت موضدددوعة علدددى ورق أو قمددداش. والبدددد مدددن قدددراءة الخريطدددة قدددراءة 

األرقددام واأللددوان ترجمددة مباشددرة وحرفيددة سددليمة وهددذا ال يعنددي أن تقددوم بترجمددة كددل الحددرو  و 

ولدددذلك يجدددب االنتبددداه لعندددوان الخريطدددة والفهدددم الصدددحي   ،وإنمدددا أن تقدددرأ أكثدددر مدددن  لدددك بكثيدددر

بددده نسددتطيع فهدددم الخريطدددة، وهددذا كلددده يعطيندددا فهمددا وإدرا  ألساسددديات الخريطدددة  إ لمفتاحهددا، 

ذلك فالبددد أن تتضددمن (. ولدد2007؛ 2005وعناصددرها والددذي يسدداعدنا فددي قراءتهددا )شددريعي، 

)عندددوان  أي خريطدددة مجموعدددة مدددن األسدددا المهمدددة التدددي ال يمكدددن إغفالهدددا ومدددن هدددذه األسدددا

طدة، ودليدل المواقدع، خلفيدة الخريطدة، ومفتداح الخريطدة يوإطدار الخر  الخريطة، ومقياس الرسم،

 واالتجاه(. 

 عناصر الخريطة :(1مخطط )

 
 المصدر: عمل الباحثة. 

 عنوان الخريطة: -1

إن قدددراءة أي كتددداب تبددددأ مدددن معرفدددة اسدددم النتددداب أي عنوانددده فمدددن خاللددده يفهدددم القدددار  مدددا    

ندددات يتضدددمنه النتددداب، وكدددذلك الخريطدددة يجدددب أن تحمدددل عنواندددا لمعرفدددة مدددا تحتويددده مدددن بيا
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 حيدددث يعدددد العندددوان مدددرآة الخريطدددة الدددذي يعكدددا محتواهدددا، (. 2007ومعلومدددات  )الصدددالحي، 

وتسدددتعمل الخدددرائ   ،د  الدددذي مدددن أجلددده رسدددمت الخريطدددةيوضددد  الهددد اسدددريع اويعتبدددر مدددوجز 

يوضددع فددي الجددزء األعلددى حيددث العنددوان للداللددة علددى اسددم المنطقددة المرسددومة علددى الخريطددة 

 (.  2015الجواري، ) فالعنوان يخبر القار  بموضوعها
 

  مقياس الرسم: -2

عالم الحقيقي أكبر الخريطة أداة ضرورية لتزويد اإلنسان بالمعرفة الجغرافية ولما كان ال

من هنا كان البد من تصغير المساحة المرسومة لتظهر لنا من أن تستوعبه ورقة الرسم ف

ويمكن تعريي مقياس الرسم بأنه النسبة بين ما يرسم على الورقة وبين ما يمثله الواقع  ،الواقع

قي، تعتبر الخريطة صورة مصغرة للعالم الحقيحيث  .(2015)الجواري،  على سط  األرض

وتعود أهمية وجود مقياس رسم على الخريطة إلى . وهي أداة تزود اإلنسان بالمعرفة الجغرافية

 أنه األساس الذي يمكن االعتماد عليه في معرفة المسافة والمساحة على الخريطة

 (. 1996عودة، ؛2009عمران،  ؛2007؛ 2005)الشريعي

 

 

 

 

 مفتاح الخريطة -3

يقددوم النداس مدن خاللده االسددتدالل علدى المواقدع، بهدد  التعددر  يمثدل المفتداح المرشدد الدذي   

الصددددالحي، والنوعيددددة التددددي تتضددددمنها الخريطددددة )علددددى كميددددة ممكنددددة مددددن المعلومددددات النميددددة 
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لذلك يعتبر مفتاح الخريطة من األساسيات التي ال يمكدن تركهدا عندد رسدم الخدرائ    (.2005

ة المختلفة والمهمة في رسم الخريطة. والبد ألنه يشرح ما تمثله الرموز والعالقات االصطالحي

من وجود إطار حول هذه الرموز والمحتويات التي للخريطدة ويفضدل أن يكدون اإلطدار بشدكل 

 (.2009عن إطار الخريطة ) عمران، يزه يبسي  ليتم تم
 

 االتجاه: -4

إن من الجوانب المهمة في الخريطة تحديد اتجاه الشمال على الخريطة لني يوض     

طبيعية موقع الخريطة بالنسبة لما يحي  بها. ويشير اتجاه الشمال أو الشمال الجغرافي بشكل 

الصالحي، ) سهم مستقيم وغالبا يكون موقعه في الركن الشمالي الشرقي داخل الخريطة

طول ودوائر العرض اتجاه (. وفي العادة تظهر خطوط ال2013؛ المسعودي، 2005

تبين اتجاه الشمال في حين دوائر العرض تظهر االتجاه حيث أن خطوط الطول الخريطة 

الشرقي والغربي وفي كثير من الخرائ  يرسم سهم على الخريطة يظهر اتجاه الشمال 

الجغرافي   أي القطب الشمالي   لذلك ال نستغني عن وضع إشارة الشمال ولنن هنا  بع  

جغرافي مثل االعتماد على رسم الخريطة غير مواجهة نحو الشمال ال إلى الحاالت نضطر

 (. 2009الصور الجوية ) عمران، 

 

 إطار الخريطة: -5
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توضع معظم الخرائ  داخل إطارات مستطيلة الشكل تنون في أبس  صورة من خ  واحد   

طع نسبيا ومتصال دون أي ق ابسي  ويجب أن يكون الخ  الخارجي لجطار سميك

 (. 2013)الصالحي، المسعودي، 
 

 : اثياتنظام اإلحد-6

هي المعالم األساسية التي تساعد مصمم الخريطة على وضع الظاهرات الجغرافية في    

أماكنها الصحيحة فمثال مدينة القدس لها موقع محدد بدقة ال يمكن تغييره، وحتى نستطيع 

حيث تعتبر خطوط الطول  بد أن نحتا  معالم تبين لنا  لك.وضع كل موضع مكانه ال

 على حداثيات الجغرافية من أهم هذه المعالم، وهنا  معالم أخرى تساعدناودوائر العرض واإل

وضع المواقع في أماكنها واستدالل عليها فمثال مدينة القدس المحتلة يمكن تحديد موقعها 

 (. 2009وتعينها من خالل البحر الميت ) عمران، 
 

 األعالم الجغرافية-7

كانت طبيعية كالجبال أو األودية، أو البشرية ويقصد بها أسماء األماكن والظواهر سواء    

فالخرائ  ال يمكن أن تخلو من األسماء وإال ستنون  منها كالشوارع أو المدن أو القرى...

 خرائ  صماء. وهنا  شكالن لنتابة األسماء على الخرائ  اعتمادا على نوعها: 

 إ ا كانت أسماء طبيعية تنتب مائلة باتجاه الميل. -أ

ت أسماء ظواهر بشرية فتنتب بشكل أفقي مستقيم ويختلف سمك النتابة حسب إ ا كان -ب

 (. 2009)عمران،  ايكون خطها سميكاألهمية للمكان فمثال القرى بخ  رفيع أما المدن ف
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 المصدر -8

ويقصد به اسم الجهة أو الهيئة أو الشخص الذي قام بإنجاز الخريطة ويكتب فيه 

 (. 2009)عمران،  خريطةأيضا السنة التي صدرت فيها ال
 

  :ائط الجغرافيةاألساسية للخر  المهارات -2.3

يتميددز علددم الجغرافيددا بأندده علددم بنددائي تركيبددي، وي ْبن ددى علددم الجغرافيددا مددن المفدداهيم التددي 

تتعلددددق بددددالعلم  اتدددده وأسدددداليب البحددددث فيدددده، فهنددددا  المكددددان، وهنددددا  اإلنسددددان، وهنددددا  تقنيددددات 

تفاعدددل اإلنسدددان معددده حيدددث تهدددد  الجغرافيدددا إلدددى إكسددداب وأسددداليب دراسدددة المكدددان ومظددداهر 

التالميددذ مهددارات متنوعددة قددد تنددون أدائيددة أو معرفيددة. ومددن بددين هددذه المهددارات تنميددة اسددتخدام 

الخريطدة، فالخريطدة تعتبدر الوعداء الدذي يضدم عدددا مدن المفداهيم األساسدية التدي يلدزم امدتال  

عامددة، إ  تقددوم  اسددتخدامها فددي دراسددة الجغرافيددالمددتعلم لهددا لدديفهم ماهيتهددا ونوعياتهددا وطددرق ا

الخريطددة علددى مفدداهيم أساسددية يحتاجهددا المددتعلم ليكددون قددادرا علددى االقتددراب مددن الخريطددة وال 

وتنميددة مهددارة  ،يهابهددا ويسددتخدمها فددي نشدداطاته اليوميددة سددواء أكانددت مدرسددية أم غيددر مدرسددية

)الحلددددو  ي يحتاجهددددا اإلنسددددانالخريطددددة يددددتم بشددددكل تدددددريجي خددددالل جميددددع مراحددددل الحيدددداة التدددد

2009.) 

هنا  تصنيفات متعددة ومتنوعة لمهارات قراءة الخرائ  الجغرافية تختلف باختال  و 

الباحثين الذين تناولوها بالبحث والدراسة، وتتنون مهارات استخدام الخريطة في تدريا 

 لخريطةريا التدالجغرافيا من سبع مهارات رئيسة فهنا  شبه إجماع على أنها أهم مهارات 

 (. 2009؛ عمران، 2008)صال ،  ستقتصر هذه الدراسة على ستة منهاو 
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 : مهارات الخرائط الجغرافية.2مخطط 

 
 المصدر عمل الباحثة

 

 اختيار الخريطة: -أ

بالموضدوع، ومسدتوى  وتعني اختيدار المعلدم للخريطدة المناسدبة للددرس مدن حيدث الصدلة

 ريطدددددددددةووضدددددددددوح الخداثدددددددددة المعلومدددددددددات ودقتهدددددددددا، ، وحالندددددددددارتوغرافي التالميدددددددددذ، واألسدددددددددلوب

يتوقددف نجدداح المعلددم فددي اسددتخدام الخريطددة بالدرجددة األولددى علددى اختيدداره و (، 2008)صددال ،

ي إلدددى تحقيقددده مدددن أهددددا  لهدددا، وهدددذا االختيدددار يدددتم فدددي ضدددوء وعيددده بطبيعدددة درسددده ومدددا يرمددد

دى المعلدددم مهدددارة باإلضدددافة إلدددى األمدددور العامدددة التدددي تدددم  كرهدددا يجدددب أن تتدددوفر لدددو تعليميدددة، 

اختيار الخريطة المناسبة لموضوع الدرس من بين نوعيات الخدرائ  المتدوفرة لديده، وأن يختدار 

الوقددت المناسددب لعددرض الخريطددة ويقدددمها للمتعلمددين للتعددر  علددى مجالهددا ويكددون  لددك مددن 

، خالل قراءة عنوان الخريطة ومحتواها ثم يقوم بتوضي  الهد  من استخدامه لها )ابو حسين

 (.2009؛ عمران، 2002
 

 الخريطة : عرض مهارة -ب
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 رتب   لك باألسلوبيكفي أن يختار المعلم الخريطة المناسبة وإنما يجب أن ي ال

من خالل اإلعداد لعرض الخريطة، واختيار التوقيت المناسب لعرضها،  لعرضها، الجيد

الخريطة الصماء وتتضمن وتقديمها إلى التالميذ، واختيار األسلوب المناسب ل مْلء بيانات 

 الفرعية التالية:المهارات 

وأن توضع  ،ريطة في مكان يراه كل التالميذوضع الخحيث يتم اإلعداد لعرض الخريطة: -1

 توفير أدوات استخدام الخريطة.، و تثبيتا جيداها تثبيتوأن يتم  ،في مكان جيد اإلضاءة

، الخريطة عند الحاجة إليها فق  عرض: و لك بالتوقيت المناسب لعرض الخريطة اختيار -2

 التوازن الزمني في استخدام الخريطة مع موضوع الدرس. ويراعى 

توضي  الهد  من استخدام ، و قراءة عنوان الخريطة : ويكون من خاللتقديم الخريطة -3

 الخريطة الصماء. 

وب تحديد األسل: من خالل سب لمْلء بيانات الخريطة الصماءاختيار األسلوب المنا-4

لخريطة والذي يحوي رموز اختيار الرمز المناسب لرسم ا، و النارتوغرافي المستخدم

وتنون واضحة ممثلة للواقع  هرة على الخريطة باستخدام الرموزع الظاتوق، وأن الخريطة

 (. 2009)عمران، 
 

 الخريطة: مهارة فهم - 

وتفسددديرها  ويقصدددد بهدددا القددددرة علدددى قدددراءة الخريطدددة وتحليدددل مدددا تحتويددده مدددن ظددداهرات

التددي تتضددمنها وتعتمددد هددذه المهددارة علددى اسددتخدام الرمددوز التددي ينبغددي  واسددتنتا  المعلومددات

 . وتتضمن المهارات الرئيسية التالية: (2013تفسيرها وفهم معناها وما ترمز إليه )حامد،
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 الخريطة: قراءةأوال: 

ومفدددددداهيم  دالالت الرمددددددوز فددددددن الخددددددرائ  و تعلددددددمتعددددددر  مهددددددارة قددددددراءة الخددددددرائ  بأنهددددددا 

التدددددي يسددددددتخدمها  الرمدددددوز ومعرفدددددةالمختلفددددددة اليحددددداءات ومعرفدددددة العالقدددددات واالمصدددددطلحات 

يسدددهل علدددى مدددن تعدددود الخريطدددة وسددديلة ولغدددة عالميدددة ف .(2010، حدددرز هللا) الندددارتوغرافيون 

قراءتها أن يفسرها بصر  النظر عن اللغة المكتوبة بهدا و لدك عدن طريدق مجموعدات األلدوان 

ة بهددا، وبددذلك تعتبددر الخريطددة أداة مددن أدوات المعرفددة التددي يمكددن االعتمدداد والرمددوز المسددتخدم

 .(2002صدددادر المعرفدددة )ابدددو حسدددين، عليهدددا مثلهدددا فدددي  لدددك مثدددل أي مصددددر آخدددر مدددن م

 اآلتية: وتتنون هذه المهارة من المهارات الفرعية

العنوان جددزء ، فددلخريطددة بمالحظددة عنوانهددا أو اسددمهاتبدددأ قددراءة ا الخريطددة: قددراءة عنددوان – 1

مهددم  يخبددر القددار  بمحتددوى الخريطددة، ومثددال  لددك الوحدددات السياسددية فددي أفريقيددا، أو 

تعريددي مضددمون  يالمتوسدد  السددنوي لألمطددار، ويلددي  لددك التمهيددد للدددرس والددذي يقضدد

 ؛2008يوضدددد  للتالميددددذ عالقددددة الخريطددددة بالدددددرس )صددددال ،  الددددذى الخريطددددة األمددددر

 (.2009عمران، 

مقياس الرسم هو النسبة أو العالقة الثابتة بين األبعاد الخطية  لرسم:ا استخدام مقياس -2

بين نقطتين على الخريطة، وما تمثله هذه األبعاد بين نفا النقطتين على الطبيعة. 

ويستخدم مقياس الرسم في قياس المسافة بين نقطتين على الخريطة لمعرفة المسافة 

المساحات على الخريطة لمعرفة  كما يستخدم في حساب الطبيعة، الحقيقية على

 (.2009؛عمران، 2008تمثلها الخريطة )صال ،  التي المساحة الحقيقية
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لسددط  األرض أو جددزء  رمددزي  الخريطددة تمثيددل )مفتدداح الخريطددة(: اسددتخدام دليددل الرمددوز -3

يددده مدددن رمدددوز عدددن طريدددق دليدددل تحتدددا  فدددي قراءتهدددا إلدددى ترجمدددة مدددا تحتو  فهدددي منددده؛ لدددذا

ذه الرمدددوز يمثدددل أشدددياء موجدددودة علدددى الطبيعدددة كاألنهدددار والجبدددال، ، وبعددد  هدددالخريطدددة

التساوي، والدليل   وبعضها ال يوجد له ما يمثله على الطبيعة كالحدود السياسية وخطوط

أمددر مهددم فددي الخددرائ  ألندده يشددرح مددا تعنيدده الرمددوز المختلفددة والمسددتخدمة فددي الخريطددة 

 (.2009؛عمران، 2008)صال ، 
 

        الخريطة : ثانيا  د تحليل 

بأنها القدرة على تجزئة المعلومات  Charles Galloway جالواى يعرفها تشارلز

من أجل تحديد العالقة بين هذه  المكونة؛ الجغرافية الممثلة على الخريطة إلى أجزائها

المعلومات، ثم تنظيم هذه المعلومات في كليات جديدة، وهذا كله يتطلب قدرة على التنظيم 

يكفل تماسك المعلومات واتصالها، وعقد المقارنات سواء بين  الذى تيب المنسقوالتر 

الظاهرات والمعلومات الممثلة على خريطة واحدة أو عقد هذه المقارنات بين خريطتين. 

حيث يصعب تحليل الخريطة دون  ،الخريطة ة التمكن من مهارة قراءةوتتطلب هذه المهار 

 اآلتية: منها مهارة تحليل الخريطة مهارات فرعيةولاإللمام بلغتها إلمامًا تامًا. 

وهذا يعنى تحديد محتوى الدرس من  الخريطة: عناصر الدرس من خالل تحليل -1

يتركب منها محتوى الدرس  التي ومهارات وغيرها، وتحديد العناصرم ومفاهي حقائق

 منها للبدء به. أي واختيار
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عن الظاهرات  الذاتي لى التعبيرويقصد بها القددرة ع الجغرافية: وصف الظاهرات -2

تحويل المعلومات الممثلة على الخريطة من صورتها الرمزية إلى صورة  أي الممثلة، 

 لفظية شفويًا أو تحريريًا .

بيعدددة كدددل ويقصدددد بهدددا القددددرة علدددى تفهدددم ط الجغرافيدددة: توضدددي  العالقدددات بدددين الظددداهرات -3

معرفدددة العالقدددات بدددين مدددن  مكنندددت، ومعرفدددة أبعادهدددا حتدددى ظددداهرة ممثلدددة علدددى الخريطدددة

الظدددددددددداهرات، ومدددددددددددى التددددددددددأثير والتددددددددددأثر بينهددددددددددا. مثددددددددددل إدرا  العالقددددددددددة بددددددددددين المندددددددددداخ 

أو بددددين توزيددددع السددددكان والسددددط  فددددي منطقددددة مددددا وعالقددددات التددددأثير  الطبيعددددي، والنبددددات

 (.2009؛عمران، 2008بينهما )صال ،  والتأثر
 

 الخريطة : ثالثا  د مهارة تفسير

لى تفسير توزيع الظداهرات الممثلدة علدى الخريطدة كدأن يقددم السدبب أو ويقصد بها القدرة ع   

كددذلك تفسددير العالقددات  عليهددا، هددي التددي األسددباب المسددؤولة عددن توزيددع ظدداهرة مددا بالصددورة

إدرا  العالقدة بدين الظداهرة والعوامددل المسدؤولة عنهدا، ويتطلددب  أي الموجدودة بدين الظداهرات د

كمددددا يتطلددددب القدددددرة علددددى  واألفنددددار، المعدددداني ة مددددن لددددك التعامددددل مددددع المحتددددوى كوحدددددة كليدددد

أمدددا  الرئيسدددة، مهدددارة التحليدددل يدددتم تحليدددل المعلومدددات إلدددى عناصدددرها ففدددي التلخددديص والتعمددديم.

تتضمنها الظاهرات الممثلة على  التي التفسير فيتطلب قدرة على فهم المعنى العام للمعلومات

 ة الخريطة وتحليلها.قراء الخريطة؛ لذا تعتمد هذه المهارة على مهارتي
 

 اآلتيتين: المهارتين وتتنون مهارة تفسير الخريطة من
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 المعلم السبب في توزيع مختلف وهنا يبين الجغرافية: الظاهرات توزيع تفسير-1

تحتويها الخريطة، بمعنى أنه يركز على توضي  العوامل المسؤولة عن  التي الظاهرات

في مكان واختفائها في مكان آخر رغم توافر وجود الظاهرة أو مدى تركزها وانتشارها 

 تهيء وجودها. التي الظرو 

تعد مسؤولة  التي المعلم باألسباب يأتي وهنا الجغرافية: تفسير العالقات بين الظاهرات -2

عن وجود تراب  أو عدم تراب  بين ظاهرتين أو أكثر، كأن تنون عالقة سبب أو عالقة 

 (.2009عمران،  ؛2008صال ، نتيجة مستخدمًا في  لك الخريطة )
 

 الخريطة: رابعا  د مهارة االستنتاج من

ويقصد بها قدرة المعلم على ترجمة المعلومات الممثلة علدى الخريطدة وتفسديرها، باإلضدافة    

سدواء كانددت  الخريطدة، تمثلهدا التدي بالمنطقدة إلدى القددرة علدى الخدرو  بدبع  النتدائ  الخاصدة

أو  الماضدددددي اسدددددتنتاجات قائمدددددة أو اسدددددتنتاجات حددددددثت فدددددي يأ هدددددذه النتدددددائ  قائمدددددة فعددددداًل،

استنتاجات مستقبلية يتنبأ المعلم بإمكانية تواجدها. ومثال  لك أن يستنت  المعلم أوجه النشاط 

لددذا تعتمددد هددذه المهددارة علددى القدددرة علددى قددراءة  الطبيعيددة؛ للسددكان مددن دراسددة الخددرائ  ي البشددر 

علومدددات الجغرافيدددة السدددابقة، حتدددى يمكدددن رسدددم النتدددائ  الخريطدددة وتحليلهدددا وتفسددديرها وعلدددى الم

 (.2009عمران،  ؛2008المترتبة على الظاهرات الممثلة على الخريطة )صال ، 
 

 التقويم : دد مهارة استخدام الخريطة في

أو حول  والخريطة، استخدام الخريطة في توجيه أسئلة حول عناصر الدرس يوتعن   

قد تنون  التي تمثلها الخريطة، أو حول االستنتاجات التي اتالعالقات الموجودة بين الظاهر 
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مفاهيم أو تعميمات أساسية، وتوجيه أسئلة للحكم على دور الخريطة في تحقيق أهدا  

 .(2009عمران،  ؛2008الدرس )صال ،  الدرس ومدى استفادة التالميذ منها في توضي 
 

 الخريطة: هدد مهارة صيانة

وبحيث يمكن  معالمها، يطة واستخدامها بحرص بحيث ال تشوهويقصد بها تناول الخر    

نظافة  تتضمن المهارات الفرعية التالية:االستفادة منها في التدريا ألطول فترة ممكنة. و 

فهرسة الخرائ  ، و ي المكان المخصص لها عقب الشرحوضع الخريطة ف، الخريطة المطبوعة

 (.2009عمران،  ؛2008وحفظها وعمل دليل لها )صال ، 

 

 

 

 الخريطة: ود مهارة توجيه

ويقصد بها وضع الخريطة حيث تنطبق اتجاهات الظاهرات الموضحة عليها مع نظائرها    

الطبيعة، فيصب  اتجاه الشمال على الخريطة مطابقًا التجاه الشمال على الطبيعة  على

 (.2008)صال ، 

كال من المعلم والمتعلم، استخدام الخريطة يفيد ّن إيمكن القول ومن خالل ما سبق    

يستخدمها في ففالطالب يستفيد من الخريطة في فهم المفاهيم والحقائق الجغرافية، أما المعلم 

عملية الشرح والتوضي  للظاهرات الجغرافية سواء في التمهيد أو المحتوى أو التقويم أو في 

على خريطة بيئته   لك من خالل التدر  مع الطلبة من بيئة الطالب نون حيث يت، األنشطة
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عن  همودولته ومن ثم اإلقليم ثم العالم فهذا يساعدهم في تنوين صورة تخيلية في  هن

 الجمود في الموضوعات الجغرافية. ويعال الظواهر، 
 

 مهارات استخدام األطلس: -2.4

األطلا هو وسيلة تعليمية يمكن أن تستخدم في الرب  بين الواقع والمتعلمين دون الحاجة    

لى الخرو  إليه، حيث تساعد األطالا المتعلمين على فهم المادة التعليمية، كما تعودهم إ

. (2009عمران،) على التعلم الذاتي، لذلك يسهم األطلا في إثراء تعلم وتعليم مادة الجغرافيا

ولذلك تحرص السلطات التربوية سواء في الدول المتقدمة أو النامية على أن تقدم أطالا 

البها، ويرجع هذا الحرص على إدرا  السلطات لماهية األطالا وأهميتها في مدرسية لط

 . (2001)سعادة،  إثراء تدريا الدراسات االجتماعية بصفة عامة والجغرافيا بصفة خاصة

 أهم المهارات الوظيفية المرتبطة بمهارات استخدام األطلس

في الفهم والتفسير واالستنتا   يقصد بمهارة استخدام األطلا: األداء الذي يتبعه المعلم   

من األطلا بما يحويه من أشكال وخرائ  ورسوم بيانية وجداول وإحصائيات وصور مع 

مراعاة السرعة والدقة والفهم. وإلتقان مهارات استخدام األطلا يجب على المتعلم إتقان 

المهارات  تحت كل مهارة رئيسية عدد منف ،المهارات الوظيفية المرتبطة باستخدام األطلا

وفيما يلي توضي  لمهارات استخدام األطلا الرئيسية والفرعية  ،الفرعية المنبثقة منها

 وهي:( 2009)عمران،

 مهارات قراءة خرائط األطلس: -1
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تعد مهارات قراءة خريطة األطلا الركيزة األساسية التي تستند إليها بقية المهارات.    

مثلة في الرموز والمقياس الموض  في مفتاح الخريطة البيانات التي تتضمنها الخريطة والمتف

 مهارة قراءة خرائ  األطلا من عدة مهارات فرعية تنون هي األسا األولى لقراءتها. وت

 منها:  (2003)عبد هللا، 

تعد نقطة البداية في مهارة قراءة الخريطة، حيث موضوع خريطة األطلس: قراءة مهارة -أ

ي مضمونها من خالل قراءة عنوان الخريطة. فقد تنون حدد المتعلم موضوع الخريطة أ

خريطة طبيعية أو بشرية، وقد تتناول توزيع الغطاء النباتي في إقليم معين، أو توزيع 

 أنماط الصناعة أو توزيع سكان العالم. وعادة يعبر عنوان الخريطة عن مضمونها.

مكان باستخدام خطوط الطول يقصد بها تحديد موقع الظاهرة أو ال مهارة تحديد الموقع: -ب

دوائر العرض وشبكة اإلحداثيات وعالقة هذا الموقع بما يحي  به من ظاهرات أخرى. 

وأيضا يمكن تحديد مواقع األماكن عن طريق كشا  األطلا، و لك باستخدام األرقام 

والحرو  األبجدية لمعرفة موقع الظاهرة أو المدينة، ثم تحديد الموقع على الصفحة 

 . (2009)عمران،  بذلك األطلا الخاصة

تعنى تحديد مكان الظاهرة بالنسبة لما يجاورها من ظاهرات  مهارة تحديد االتجاهات: -ج

أخرى وبالتالي، فإن ما يجب أن يدرسه المتعلم هو تحديد مكان الظاهرة على الخريطة 

بشرية حتى يستطيع أن يدر  عالقة هذه الظاهرة بكافة الظواهر األخرى الطبيعية وال

المجاورة لها، ولمعرفة االتجاهات يجب أن يدرس المتعلم خطوط الطول ودوائر 

العرض.  وتعد أيضا من المهارات المهمة في قراءة الخريطة ألنها  ات فائدة كبيرة في 
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الدراسات الميدانية، إ  تساعد في تحديد اتجاه أي نقطة سواء أكان  لك على الخريطة 

لتمكن من هذه المهارة المعرفة التامة بالشمال الجغرافي أم في الطبيعة، ويتطلب ا

 .(2001)سعادة،  )الحقيقي( والشمال المغناطيسي وأيضا خطوط الطول ودوائر العرض

تعد الرموز أمثل الطرق لتوضي  معالم سط  الطبيعية  مفتاح الرموز: قراءةمهارة  -د

قراءتها. وتنقسم رموز خرائ   والبشرية، و لك حتى ال تزدحم الخريطة بالمعلومات ويسهل

 األطلا من حيث طبيعة الظواهر إلى نوعين هما: 

  رموز الظواهر البشرية: وتشمل رموز الطرق بأنواعها المختلفة. ورموز المدن

والحدود ورموز المرافق العامة والخدمات كالمدارس والمستشفيات والمساجد 

 والمطارات والمصانع وغيرها. 

 عية: وتمثل مظاهر السط  كالجبال والوديان، وأشكال االنحدار رموز الظواهر الطبي

المختلفة والمجاري المائية الدائمة والموسمية، ورموز النباتات، والمسطحات المائية 

)عمران،  كالبر  والمستنقعات والبحيرات، وكذلك هنا  رموز لخرائ  المناخ والطقا

2009). 
 

 مهارات تحليل خرائط األطلس:  -2

مهارة تحليل خرائ  األطلا: القدرة على توزيع الظواهر الممثلة على الخريطة، يقصد ب

ووصفها، وإدرا  العالقات بينها وعقد المقارنات سواء بين الظواهر المعروضة أو عقدها بين 

خريطتين. وتتطلب هذه المهارة قدرات عقلية  ات مستوى أعلى من المهارات التي تتطلبها 

رورية لنل معلم ومتعلم ألن خريطة األطلا ما هي إال عرض قراءة الخريطة، وهي ض
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للظاهرات الجغرافية فإ ا ما فقد المعلم هذه المهارة فإنه ال يستطيع غالبا أن يعرض درسه 

لذلك يالحظ أن مخططي البرام  الدراسية يضعون مهارة تحليل الخريطة  ،باستخدام الخريطة

 . (2003 )عبد هللا، في الصفو  الدراسية المتقدمة

وتعد مهارة تحليل خريطة األطلا مهارة رئيسة من مهارات استخدام خرائ  األطلا، 

حيث يندر  تحتها عدة مهارات فرعية، وهذه المهارات متدرجة من حيث الصعوبة والتعقيد 

فهي تسير من البسي  إلى المعقد ومن السهل إلى الصعب. فنل مهارة مبنية على المهارة 

ذلك ال يمكن إدرا  العالقة بين الظواهر الجغرافية دون التمكن من مهارة السابقة لها، ول

وصف توزيع هذه الظواهر، والتي تعتمد بدورها على التمكن من مهارة قراءة الخريطة. وفيما 

 .(2009)عمران،  يلي عرض للمهارات الفرعية المرتبطة بمهارة تحليل خرائ  األطلا

يقصد بها القدرة   :رافية المتضمنة في خرائط األطلسمهارة وصف توزيع الظواهر الجغ-أ

على التعبير الذاتي عن الظواهر الممثلة على الخريطة بمعنى تحويل المعلومات من 

صورتها إلى صورة لفظية شفوية أو تحريرية. أي القدرة على وصف وتوزيع الظواهر 

لخريطة باستخدام مفتاح المختلفة من حيث أنواعها وتركيزها وانتشارها في كل منطقة من ا

الخريطة. وتتطلب هذه المهارة التمكن من قراءة رموز الخريطة وفهم داللتها. وتتطلب هذه 

المهارة أن يكون المعلم على وعي تام بمكونات الدرس الذي يقوم بتدريسه، ومدى ارتباط 

 .(2003)عبد هللا،  الظواهر الجغرافية الممثلة على الخريطة بالموضوع محل الدراسة

         :   مهارة إدراك العالقات بين مختلف الظواهر الجغرافية المتضمنة في خرائط األطلس -ب
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 تمتعني القدرة على تفهم طبيعة كل ظاهرة ممثلة على الخريطة ومعرفة أبعادها حتى ي  

نل ظاهرة ال توجد بمعزل عن فمعرفة العالقات بين الظواهر ومدى التأثير والتأثر بينها، 

لظواهر األخرى. فمثال القدرة على إدرا  العالقة بين المناخ وتوزيع الغطاء النباتي على ا

وهذه المهارة تستوجب على المعلم المعرفة التامة بطبيعة الظواهر  ،سط  األرض

)عمران،  الجغرافية التي يقوم بدراستها حتى يستطيع إدرا  مدى تبادل التأثير بينهما

2009) . 

يقصد بها  لمقارنات بين الظواهر الجغرافية المتضمنة في خرائط األطلس:مهارة عقد ا -ج

القدرة على إدرا  أوجه التشابه واالختال  بين الظواهر الممثلة على خريطة واحدة أو 

على خريطتين او أكثر. بمعنى قدرتك على الخرو  بأوجه التشابه واالختال  بين 

 .(2009)عمران،  خرائ  األطلاالظواهر الجغرافية المختلفة التي تمثلها 

تتمثل في قدرتك على الخرو  بتعميم  مهارة الخروج بتعميمات من خرائط األطلس: -د

جغرافي من خالل المقارنة بين الظواهر الممثلة على الخريطة وما لديك من معلومات 

توزيع السكان في منطقة معينة، وخريطة  توض . فعند دراسة خريطة ةوخبرات سابق

على مدى االرتباط الشديد بين تركز  اؤكدمتوض  موارد المياه، يخر  التعميم أخرى 

 .(2001)سعادة،  السكان ومصادر المياه
 

 مهارات تفسير خرائط األطلس:-3

يقصد بتفسير الخريطة: قدرة المتعلم على تفسير توزيع الظواهر الجغرافية بالصورة 

ها وهذا يعني إدرا  السبب في وجود ظاهرة التي هي عليها، وتفسير العالقات الموجودة بين
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بالصورة التي توجد عليها أو اختفاء ظاهرة على الرغم من توافر مقومات وجودها وكذلك 

معرفة أسباب التشابه واالختال  بين األماكن والظواهر فمهارة تفسير خرائ  األطلا تعتمد 

ة الخريطة من خالل مهارتي يتعلم المتعلم لغ على مهارتي قراءة الخريطة وتحليلها، حيث

قراءة وتحليل الخريطة، أما في مهارة تفسير الخريطة فيبدأ بالتحدث بها. وتعد مهارة  تفسير 

حيث تندر  تحتها مهارتان  ،خريطة األطلا مهارة من مهارات استخدام خرائ  األطلا

 هما:فرعيتان 

يقصد بها قدرة   ألطلس:مهارة تفسير توزيع الظواهر الجغرافية المتضمنة في خرائط ا-أ

الفرد المتعلم على ان يوض  األسباب المسؤولة عن توزيع الظواهر المختلفة على الخريطة 

ومدى انتشار أو اختفاء ظاهرة ما، مثل قدرته على تفسير تركز صناعة األلمنيوم في تجمع 

 د األسما  على ساحل النروي . ئمعين أو كثرة مصا

تتمثل في   الظواهر الجغرافية المتضمنة في خرائط األطلس: مهارة تفسير العالقات بين-ب

قدرة الفرد المتعلم على أن يوض  األسباب التي تعد مسؤولة عن وجود تراب  بين 

ظاهرتين أو أكثر كأن تنون عالقة سبب أو نتيجة أو ارتباطا مكانيا أو زمانيا وغيرها 

 .(2009؛عمران، 2003)عبد هللا،  مستخدما في  لك الخريطة
 

 مهارة االستنتاج من خرائط األطلس: -4

حيث يمكن التوصل إليها عن  ،االستنتا  عبارة عن فنرة متضمنة في خريطة أو أكثر

طريق القراءة العميقة ومالحظة المعلومات أو البيانات المتوفرة فيها. ويمكن القول بأن مهارة 

استخالص النتائ  الجغرافية االستنتا  من خرائ  األطلا هي: قدرة الفرد المتعلم على 
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بالمنطقة التي تمثلها الخريطة وقد تنون هذه النتائ  حالية أو مستقبلية. وتعد مهارة االستنتا  

حيث تندر  تحتها  ،من خرائ  األطلا مهارة رئيسية من مهارات استخدام خرائ  األطلا

 مهارتان فرعيتان هما:

من خالل دراسة   متضمنة في خرائط األطلس:االستنتاج الحالي من الظواهر الجغرافية ال-أ

الخريطة يمكن استنتا  توزيع ظاهرات موجودة حاليا وغير موضحة على الخريطة أو كانت 

موجودة في الماضي مثل استنتا  مناطق الزراعة بدراسة مناطق سقوط األمطار وجودة 

 التربة.

يقصد بها القدرة  األطلس:الجغرافية المتضمنة في خرائط  واهرالتنبؤ المستقبلي للظ -ب

على التنبؤ بتوزيعات الظواهر التي يمكن حدوثها مستقبال في منطقة معينة في ضوء 

المعطيات الحالية. مثل تنبؤ بزراعة منطقة صحراوية معينة، أو بناء مدينة سكنية في 

 . (2009؛ عمران، 2003)عبدهللا،  منطقة معينة، أو انتشار صناعة ما في دولة معينة
 

 مهارة رسم الخريطة:  -2.5

تعلم  طلبهاتيتتضمن مهارة رسم الخريطة وتبسيطها على مجموعة النفاءات التي 

تحديد البيانات التي ، و التعر  على الهد  من رسم الخريطة :ومنها وإتقان رسم الخريطة

سم القيام بر ، و جمع البيانات التي سيتم تمثيلها على الخريطةو  ،سيتم تمثيلها على الخريطة

استخدام مقياس الرسم في قياس المسافات على ، و مخط  بسي  )الشكل العام( للخريطة

، وضع البيانات على الخريطة، و الخريطة، حيث يتم مراعاة النسب واألبعاد بين التفاصيل

تحديد االتجاهات األصلية ، و للمعايير المستخدمة اة وفقطتلوين الظاهرات على خريو 
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وضع تصميم ، و قع النسبي(. وتوقيع الخطوط الرئيسية على الخريطةفرعية للخريطة )المو الو 

لعمل على تبسي  البيانات وا، رسم اإلطار المحي  بالخريطة بخ  مزدو ، و لمفتاح الخريطة

 (2009صقر،  ؛2010في مفتاح الخريطة ) حرز هللا، 

 فالخريطة الجيدة هي التي تسم  للقار  بتنوين انطباع جيد عن خصائص المنطقة

يكون  لك من خالل ألوانها ورموزها المناسبة والنتابة السليمة عليها، و التي توضحها، 

فالخريطة بشكل عام مرشد صائب ال ينضب، فعلى الرغم من أنها موجزة اإل أنها تصور 

أكبر قدر من التفاصيل و لك حسب ما يتي  مقياس رسمها واستخدام األلوان بكفاءة كبيرة 

يجعلها تساعد على سرعة التمييز والتخصص والتحديد للظاهرات بها، وكذلك النتابة 

 (. 2009الجغرافية المختلفة )صقر، 

صفة بما يحتم على المعلم الجغرافيا ب مما سبق يتض  أهمية تدريا مهارات الخرائ  

ومعلم االجتماعيات على وجه العموم ضرورة االهتمام بهذه المهارات و لك في  خاصة

تعليمية والعمل على تحقيقها، وخاصة فيما يتعلق بمهارات فهم وقراءة مختلف المراحل ال

 ال يتجزأ من مهارات استخدام الخرائ  الجغرافية.   االخريطة حيث تعتبر هاتان المهارتان جزء
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 الدراسات السابقة: -2.6

متخصصدة، ربويدة الكالرسدائل الجامعيدة، والددوريات التيدة أدب بمراجعة مصادر الباحثة قامت  

سددتفادت  الباحثددة مددن تلددك المراجعددة فددي الّتعددر  علددى أهددم الدراسددات التددي اوالمجددالت. ولقددد 

بحثددت فددي موضددوع مهددارات قددراءة الخددرائ  الجغرافيددة، والمنهجيددة التددي اتبعتهددا تلددك الدراسددات، 

لك ارات التي تناولتها تأسئلة االختبتعرفت على  كمادوات المستخدمة لجمع البيانات، وأهم األ

أهددم الطددرق التددي اتبعتهددا هددذه الدراسددات لدراسددة مهددارات قددراءة الخددرائ  الجغرافيددة، و ، تالدراسددا

 لبيانات. ل تهاطرق معالجو ، الفئات التي شملتها أهمو 
 

ثددددر اسددددتخدام بعدددد  مهددددارات الخددددرائ  أدراسددددة بعنددددوان  دراسددددة  (2013واد )أجددددرى جددددوقددددد 

ألساسددية . هدددفت إلددى دراسددة اثددر اسددتخدام الجغرافيددة فددي التحصدديل لدددى طلبددة كليددة التربيددة ا

بع  مهارات الخرائ  الجغرافية في التحصيل لدى طلبة كلية التربية األساسية قسم الجغرافيا 

 ،وتدم إعدداد اختبدار موضدوعي ،وطالبدة اطالبد 70تنونت عينة الدراسة من و  .جامعة بابلفي 

 ،بمهارات رسم الخدرائ غرافيا الج فروق بين المجموعة التي تدرس وجودأظهرت النتائ  حيث 

والتددي تدددرس الجغرافيددا بالطريقددة االعتياديددة وكانددت لصددال  الطلبددة الددذين درسددوا بطريقددة رسددم 

 الخرائ . 
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فدددي دراسدددته والتدددي جددداءت بعندددوان   درجدددة ممارسدددة معلمدددي  (2012أبدددو سدددنينة ) وتنددداول

ة العليدددا فدددي مددددارس ومعلمدددات الدراسدددات االجتماعيدددة لمهدددارات الخدددرائ  فدددي المرحلدددة األساسدددي

وكالددة الغددوث الدوليددة األونددروا ) فددي األردن(. حيددث  هدددفت إلددى النشددف عددن درجددة ممارسددة 

معلمدددي ومعلمدددات الدراسدددات االجتماعيدددة لمهدددارات الخدددرائ  فدددي المرحلدددة األساسدددية العليدددا فدددي 

 معلمددا ومعلمددة 72وبلغددت عينددة الدراسددة األونددروا فددي األردن.  الدوليددة مدددارس وكالددة الغددوث

معلمة أي  40%، في حين كان عدد المعلمات 44معلما من الذكور أي ما نسبته  32منهم 

فقرة موزعة على سبعة مجداالت  55ستبانة تنونت من ا%. واستخدمت الدراسة 56ما نسبته 

مختلفددددة لمهددددارات الخددددرائ  )مهددددارة اختيددددار الخددددرائ ، ومهددددارة عددددرض الخددددرائ ، ومهددددارة تقددددديم 

لخريطددددة، ومهددددارة اسددددتخدام الخريطددددة فددددي التقددددويم، ومهددددارة صدددديانة الخريطددددة، ومهددددارة فهددددم ا

وقددد توصددلت الدراسددة إلددى عدددم وجددود فددروق  ات داللددة الخريطددة(.  الخريطددة، ومهددارة توجيدده

إحصددائية تعددزى إلددى متغيددرات الجددنا والمؤهددل العلمددي والتخصددص. كمددا بينددت الدراسددة وجددود 

سدنوات فدأكثر. 10لدديهم ندت لصدال  مدن فروق  ات داللدة إحصدائية لمتغيدر سدنوات الخبدرة كا

مددادة الفصددل األول للّصددف  ن كدداًل منهمددا تناولددتبددأهددذه الدراسددة مددع الدراسددة الحاليددة تتشددابه و 

العاشدددر. إال أن الدراسدددة الحاليدددة تتميدددز كونهدددا وجهدددت للطدددالب والطالبدددات إضدددافة للمعلمدددين 

 والمعلمات. 
 

تنميدة مهدارة قيداس المسدافات والمسداحات بدراسدة  فاعليدة برندام  تقندي ل (2009وقام الحلو )

علدددى الخدددرائ  الجغرافيدددة لددددى طالبدددات الدراسدددات االجتماعيدددة فدددي الجامعدددة اإلسدددالمية بغدددزة . 

وهددددفت تلدددك الدراسدددة إلدددى النشدددف عدددن فاعليدددة برندددام  تقندددي يعتمدددد علدددى اسدددتخدام الفيدددديو 
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مسافات والمساحات علدى التعليمي كمعين للمدرس لتنمية المهارات األساسية الالزمة لقياس ال

طالبددة. واسددتخدمت الدراسددة  240مددن مكونددة علددى عينددة الدراسددة الخددرائ  الجغرافيددة. وأجريددت 

اختبدددارين قبلدددي وبعددددي إضدددافة إلدددى دليدددل المعلدددم. وقدددد أكددددت الدراسدددة علدددى تددددني مسدددتويات 

اكتسدددددداب طالبددددددات الدراسددددددات االجتماعيددددددة للمهددددددارات األساسددددددية الالزمددددددة لقيدددددداس المسددددددافات 

لجميدع المهدارات  النسبة المئويدة المدتال  الطالبداتمساحات على الخرائ  الجغرافية وبلغت وال

أمددا  ،%75ن مددن المهددارات األساسددية وهددي وهددي أقددل مددن نسددبة المطلوبددة للددتمكّ  ،% 45.19

قدد %. و 50.94مقيداس الرسدم بالخريطدة فقدد بلدغ المتوسد  النسدبي  تمكن مدن مهدارةبالنسبة للد

  والضابطة.  بين المجموعتين التجريبية داللة إحصائية  ات فروق  وجود تبين
 

التي جاءت بعنوان  تقويم استخدام الخريطة في كتب  (2009صقر )أحمد  في دراسةأما 

تقويم استخدام الخريطة  هدفت إلىوالتي الجغرافيا في المرحلة األساسية العليا في فلسطين . 

أجريت الدراسة على  حيثيا في فلسطين. في كتب الجغرافيا في المرحلة األساسية العل

تمهيد كتاب الصف ضعف استخدام الخرائ  في أظهرت التي خرائ  وكتب الجغرافيا. و 

تقويم في خرائ  في ال عدم توفركما أظهرت الدراسة %. و 0ر حيث كانت النسبة العاش

 السادس كانت في الصفستخدام الخرائ  في التقويم ال نسبةبال أما. األساسية العليا مرحلةال

 ،%34.2 كتاب الصف الثامنفي توفر الخرائ  نسبة في حين وصلت %. 0 النسبة فيها

ي كتب هذه بالنسبة للمحتوى والنشاطات فو  .ي نسبة عالية من وجهة نظر الباحثوه

% ما عدا الصف 65 % ولم يزد عن20 عن نسبتهلم يقل  بشكل عال   تتوفر  فقد المرحلة

ظهرت كما أ%. 0وكانت نسبة االستخدام في محتواه الخريطة السادس الذي لم تستخدم 
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الخرائ  أوال:  وكانت كما يلي األساسية العلياالنتائ  نسبة توفر أنواع الخرائ  في المرحلة 

% 30.4بلغت نسبتها التي خرائ  التضاريسية و ال ، التي تنقسم إلى عدة فروع منها:الطبيعية

%، 10.7ونسبتها  خرائ  البحار والمحيطاتو ، بأكملها لةملة األنواع المتوفرة في المرحمن ج

 بيئاتالخرائ  و  ،%0.5 ونسبتها فلنيةالخرائ  وال%، 5.1 ونسبتها ا والمناخخرائ  الطقو 

 الخرائ  السياسية ، والتي تنقسم إلى عدة فروع منها:رائ  البشريةالخثانيا: %. 2.8 ونسبتها

%، 0ونسبتها ياحيةالخرائ  السو  %،6.1بتهاونس الخرائ  االقتصاديةو %، 24.3 ونسبتها

 . %6.5 ونسبتها طبوغرافيةوالخرائ  ال%، 2.1 ونسبتها السكانية الخرائ و 

ومن المالحظ في كتب هذه المرحلة عدم توظيف بع  أساسيات وعناصر الخريطة   

ما عدا الصف  الذي لم يكن واضحا من كتب تلك المرحلة وضوح عنوان الخريطةالجغرافية ك

ضع في و لم يوإن وجد  يتوفر في بع  الخرائ لم  فإنهالخريطة مفتاح ل وبالنسبةالخاما. 

لم تستخدم في كثير من الخرائ  فإنها خطوط الطول والعرض لوأما بالنسبة صندوق، 

 العليا.المرحلة األساسية 
 

 لددث فددييوالتددي كانددت بعنددوان  تقيدديم دليددل رمددوز خددرائ  النورو ( 2008وفددي دراسددة مشددوقة )

هدددفت إلددى اختبددار بعدد  الخصددائص التصددميمية  فقدددسددرعة إيصددال المعلومددات الجغرافيددة . 

لدليل الرموز في الخرائ  النورويلث الرقميدة التدي تمثدل البياندات النميدة مدن خدالل قيداس فتدرة 

االسددتجابة لعينددة مددن المتطددوعين الددذين شدداركوا فددي الدراسددة. وهدددفت أيضددا إلددى اختبددار أثددر 

نورويلدددث. وتنوندددت عيندددة سدددتخدام خدددرائ  الال ريطدددة فدددي سدددرعة اسدددتجابتهسدددتخدم الخجدددنا م

اسدددتخدمت الدراسدددة قدددد وطالبدددة جدددامعيين متخصصدددين فدددي الجغرافيدددا. و  اطالبددد 40الدراسدددة مدددن
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فددروق  ات داللددة إحصددائية فددي سددرعة تحصدديل  وجددودالخددرائ  كددأداة دراسددية. وتوصددلت إلددى 

 تددرجاتع دليدل الرمدوز التدي تتندوع فدي عددد قار  الخريطة للمعلومة الجغرافيدة تعدزى إلدى أندوا 

أظهددرت النتددائ  أيضددا أن القدددرة التمييزيددة عنددد األفددراد تتندداقص بشددكل كمددا المتواليددة اللونيددة. 

. ولددم يكددن هنددا  فددروق مهمددة فددي سددرعة تحصدديل قددار  الخريطددة التدددرجاتكبيددر إ ا زاد عدددد 

 أو اأو أفقي اتصميم رأسيكان الء للمعلومة الجغرافية تعزى إلى نم  تصميم دليل الخريطة سوا

المجموعددات المتصددلة أو المنفصددلة. كمددا تبددين أن الددذكور أسددرع مددن اإلندداث فددي إنجدداز  دليددل

 المهام التي طلبت منهم في قراءة خرائ  الدراسة. 
  

سدددتراتيجية المتشدددابهات اعندددوان   أثدددر اسدددتخدام التدددي كاندددت ب (2007أمدددا دراسدددة جددداب هللا )

ي تنميدة بعد  مهدارات الخدرائ  والتحصديل واالتجداه نحدو الجغرافيدا لددى وأنشطة المصاحبة فد

سددتراتيجية المتشددابهات اهدددفت إلددى فحددص أثددر اسددتخدام قددد تالميددذ الصددف الرابددع االبتدددائي  ف

وأنشطة المصاحبة فدي تنميدة بعد  مهدارات الخدرائ  والتحصديل واالتجداه نحدو الجغرافيدا لددى 

 42 مددنهم اتلميددذ 87ت عينددة الدراسددة مددن . وتنونددمصددرفددي تالميددذ الصددف الرابددع االبتدددائي 

تجريبيددة. واسددتخدمت الدراسددة االختبدددار اللمجموعددة ل اتلميددذ 45ضددابطة و اللمجموعددة  اتلميددذ

كأداة لها. وأظهدرت النتدائ  اسدتخدام المتشدابهات مدع األنشدطة المصداحبة فدي تددريا مهدارات 

لمعلومدات والحقدائق المناسدبة وأدت أيضدا كساب التالميدذ ااقد حققت أثرا  كبيرا في و الخريطة 

ق  ات داللدددة وجددود فددرو كمددا أظهدددرت النتددائ  إلددى تنميددة اتجدداه ايجددابي نحدددو مددادة الجغرافيددا. 

الضددابطة والتجريبيددة فددي التحصدديل لصددال  المجموعددة التجريبيددة،  المجمددوعتينإحصددائية بددين 
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لمقيدددداس اتجدددداه نحددددو وكددددذلك بالنسددددبة لتحصدددديل  مهددددارات اسددددتخدام الخريطددددة وأيضددددا بالنسددددبة 

 الجغرافيا. 

والتدددي كاندددت بعندددوان  أثدددر تصدددميم موقدددع إلنتروندددي فدددي  (2007دراسدددة العمدددري ) أمدددا عدددن

اكتسدداب طلبددة الصددف الحددادي عشددر مهددارات قددراءة الخددرائ  والرسددوم والصددور فددي الجغرافيددا 

طلبدة هدفت إلى قياس أثر تصميم موقع إلنتروني تعليمي في اكتساب  فقدواتجاهاتهم نحوه . 

نحوهدا  مهارات قراءة الخرائ  والرسوم والصور فدي الجغرافيدا واتجاهداتهم عشرالصف الحادي 

. اوطالبدددة. واسدددتخدمت الدراسدددة اختبدددارا تحصددديلي اطالبددد 119 . وشدددملت عيندددة الدراسدددة علدددى

( علدى كدل مدن مهدارة قدراءة 0.05وجود فروق احصائية عند مسدتوى ) الدراسة نتائ وأظهرت 

م البيانيدددة  والجدددداول والصدددور للمهدددارات مجتمعدددة تعدددزى إلدددى طريقدددة التددددريا الخدددرائ  والرسدددو 

كددم أظهددرت النتددائ  لصددال  المجموعددة التجريبيددة التددي درسددت باسددتخدام المواقددع االلنترونيددة. 

( فدي مهدارة قدراءة الخدرائ  والرسدوم 0.05عدم وجود فروق  ات داللة احصائية عند مسدتوى )

مهددارات مجتمعددة تعدزى للجددنا أو التفاعددل بدين طريقتددي التدددريا البيانيدة والجددداول والصدور لل

( علدى كدل مدن مهدارة قدراءة 0.05وجدود فدروق  ات داللدة احصدائية )باإلضافة إلى والجنا. 

دت الباحثددة منهددا فددي ااسددتفوقددد الرسددوم البيانيددة والجددداول تعددزى إلددى الجددنا لصددال  اإلندداث. 

 الدراسة الحالية في صياغة أسئلة االمتحان. 
 

جددداءت بعندددوان   أثدددر توظيدددف  والتدددي (2005دراسدددة الطالفحدددة والوحيددددي ) وفيمدددا يخدددص 

الخرائ  الصماء واكتساب طلبة الصدف الخداما األساسدي فدي مددارس وكالدة الغدوث للحقدائق 

هدفت الدراسة إلى حيث والمفاهيم والمهارات الجغرافية في مادة التربية االجتماعية والوطنية . 
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يددف الخددرائ  الصددماء فددي اكتسدداب طلبددة الصددف الخدداما فددي مدددارس النشددف عددن أثددر توظ

وكالدددددة الغدددددوث الدوليدددددة للحقدددددائق والمفددددداهيم والمهدددددارات الجغرافيدددددة الدددددواردة فدددددي مدددددادة التربيدددددة 

. وتألفدت عيندة 2002 -2001االجتماعية والوطنية في مدارس منطقة عمان للعدام الدراسدي 

توصددلت حيددث اسددة االختبددار كددأداة دراسددية. الدر وطالبددة. واسددتخدمت  اطالبدد 160دراسددة مددن ال

بدددين متوسددد  أداء الطلبدددة فدددي المجمدددوعتين والمسدددتوى  ةلدددة إحصدددائيالد ات إلدددى وجدددود فدددروق 

( حيث كان متوس  أداء الطلبدة أقدل مدن المسدتوى المقبدول تربويدًا. كمدا 60المقبول تربويًا )%

جداالت الثالثدة المفداهيم هنا  أثر لتوظيف الخرائ  الصماء فدي الموجود  أن وضحت الدراسة

والحقددائق والمهددارات الجغرافيددة والمجدداالت مجتمعددة، ولددم تظهددر نتددائ  الدراسددة أثددرًا للجددنا فددي 

ابهم اكتساب كل من مجال المفاهيم ومجدال المهدارات، بينمدا كدان هندا  أثدر للجدنا فدي اكتسد

% دون 60الدراسددة تددم وضددع مقيدداس قبددول تربددوي وهدددو  هددذه فدديو للحقددائق لصددال  اإلندداث. 

 المقيدداس أعلددى مددن مسددتوى  توضددي  سددبب اختيددار هددذا المقيدداس، حيددث تددرى الباحثددة أن هددذا

عالمددة  نإحيددث لصددف الخدداما ألن مددادة الجغرافيدا تدددرس للمددرة األولددى بالنسدبة لهددم اطدالب 

طلبددة  ومددن بيددنهم ،%50وزارات التربيددة والتعلدديم فددي الدددول العربيددة تنددون غالبيددة النجدداح فددي 

  .مةالثانوية العا
 

برنددام  مقتددرح فددي الدراسددات االجتماعيددة  بعنددوان   (2003وفددي أطروحددة الدددكتوراه لكامددل )

إعدداد إلدى لتنمية مهارات الخرائ  والقدرة المكانية لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية  والتي هددفت 

 قائمدددة بمهدددارات الخدددرائ  الالزمدددة لتالميدددذ الصدددف الثددداني اإلعددددادي. وبيدددان فعاليدددة البرندددام 

فدي  يته أيضدالصف الثاني اإلعدادي وبيان فعالالمقترح في نمو مهارات الخرائ  لدى تالميذ ا
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نمو القدرة المكانية لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي. حيث طبقت هذه الدراسة علدى عيندة 

 قبلددي واآلخددر امددن طلبددة الصددف الثددامن األساسددي. وتنونددت أداة الدراسددة مددن اختبددارين أحدددهم

فددددروق  ات داللدددة إحصدددائية بددددين متوسدددطات درجددددات وصدددلت الدراسددددة إلدددى وجدددود بعددددي. وت

البعدددي الختبددار مهددارات الخددرائ  ككددل، وعنددد مهددارات )تحديددد  –التالميددذ فددي التطبيددق القبلددي 

موضددددوع الخريطددددة، تحديددددد االتجاهددددات، تحديددددد المواقددددع الجغرافيددددة، اسددددتخدام مقيدددداس الرسددددم، 

القات بين الظواهر الجغرافية، عقد المقارنات بين الظواهر استخدام مفتاح الخريطة، إدرا  الع

( لصال  التالميذ في التطبيق البعدي. كمدا تبدين 0.05الجغرافية على الخرائ ( عند مستوى )

فروق  ات داللة إحصائية بين متوسدطات درجدات التالميدذ فدي  من خالل هذه الدراسة وجود 

 –المكانيدة وعندد مسدتويات )إدرا  العالقدات المكانيدة البعدي الختبار القدرة  –التطبيق القبلي 

ال  التالميدددذ فدددي ( لصددد0.05اإلدرا  المكددداني( عندددد مسدددتوى ) –التصدددور البصدددري المكددداني 

 التطبيق البعدي.
 

رحة في مادة الجغرافيا علدى فاعلية حقيبة تعليمية مقت بعنوان  (2003وجاءت دراسة السيد )

رحلددة تخدام الخددرائ  لدددى التالميددذ الصددف الثالددث مددن المالتحصدديل الدراسددي مهددارات اسدد تنميددة

مقترحددة علددى تنميددة التعليميدة الحقيبددة الفاعليددة  أثددر استقصداء إلددى اإلعداديدة . وهدددفت الباحثددة

كددل مددن التحصدديل الدراسددي فددي مددادة الجغرافيددا ومهددارتي قددراءة وتفسددير الخريطددة لدددى تالميددذ 

الصدددف الثالدددث اإلعددددادي. واسدددتخدمت لبدددة وتنوندددت العيندددة مدددن طالصدددف الثالدددث االعددددادي. 

أما طلبة لتعتبر الحقيبة التعليمية محور التعليم لحيث  حقيبة تعليمية كأداة دراسية،الختبار و اال

 . هما تجريبية واألخرى ضابطةا حدإعلى مجموعتين  هتم تطبيقفقد االختبار 
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ثدددانوي بسدددلطنة الاتجاهدددات طلبدددة الصدددف األول دراسدددة بعندددوان  ( 2003) وأجدددرى حمدددادين  

عمددان نحددو كتدداب جغرافيددة الخددرائ  والددنظم الطبيعيددة لددألرض وعالقتهددا بتحصدديلهم الدراسددي . 

ثدانوي بسدلطنة عمدان نحدو كتداب جغرافيدة الوالتي هدفت لمعرفة اتجاهات طلبدة الصدف األول 

الخددرائ  والدددنظم الطبيعيددة لدددألرض وعالقتهددا بتحصددديلهم الدراسددي فدددي سددلطنة ع مدددان. وتألفدددت 

كددأداة  اتحصدديلي ااختبددار و  اوطالبددة. واسددتخدمت الدراسددة اسددتبيان اطالبدد 494ة الدراسددة مددن عيندد

أظهدددرت النتدددائ  وجدددود اتجددداه ايجدددابي نحدددو كتددداب جغرافيدددا الخدددرائ  والدددنظم حيدددث لدراسدددتها. 

يجدابي لددى االاالتجداه  إال أن، اثدانوي  كدورا واناثدالالطبيعية لألرض لدى طلبدة الصدف األول 

 نه عند اإلناث.  الذكور أكثر م
 

ر طريقدددة الدددتعلم التعددداوني باسدددتخدام أثدددبعندددوان   جددداءت والتدددي (2002وفدددي دراسدددة لقويددددر)

هددفت  فقددطالبدات لمهدارات قدراءة الخدرائ  والدافعيدة لدتعلم الجغرافيدا . الالحاسوب في اكتساب 

ت تقصدددي أثدددر طريقدددة الدددتعلم التعددداوني باسدددتخدام الحاسدددوب فدددي اكتسددداب طالبددداإلدددى  الدراسدددة

مقارندددة بدددين بالالصدددف الثدددامن األساسدددي لمهدددارات قدددراءة الخدددرائ  ودافعيدددتهن لدددتعلم الجغرافيدددا، 

طالبددة أي مددا  118الددتعلم التعدداوني والطريقددة االعتياديددة. وتنونددت عينددة الدراسددة مددن  تدديطريق

% فدأكثر كمقيداس 70ا نسدبتهمسدتوى تربويد الدراسة % من مجتمع العينة، ووضعت10 نسبته

لقيدداس مدددى اكتسدداب الطالبددات  اتحصدديلي اء المقبددول. واسددتخدمت الدراسددة اختبددار لمسدتوى األدا

. وتوصددلت اقيداس دافعيددة الددتعلم نحددو الجغرافيددوأداة ل امحوسددب المهدارات قددراءة الخريطددة واختبددار 

ق المسدتوى التربدوي المقبدول الدراسة إلى أن اكتساب الطالبات لمهدارات قدراءة الخدرائ  كدان فدو 

أقل مدن فنانتا  األخريانأما الطريقتان ال  الطريقة التعاونية الحاسوبية. %، وكان لص70وهو
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 ات داللة إحصائية  فروق   وجود%.  كما أظهرت النتائ  أيضا 70المستوى التربوي المقبول 

فددي اكتسدداب الطالبددات لمهددارات قددراءة الخددرائ  يعددزى لطريقددة التدددريا ( 0.05)عنددد مسددتوى 

فددروق  باإلضددافة إلددى وجددود .حاسددوبية ثددم الطريقددة التعاونيددةيددة الوكددان لصددال  الطريقددة التعاون

 ات داللة إحصدائية فدي دافعيدة الطالبدات لدتعلم الجغرافيدا للطريقدة التعاونيدة الحاسدوبية، وعددم 

غرافيدددا. وجدددود فدددروق بدددين الطريقدددة التعاونيدددة واالعتماديدددة بالنسدددبة لدافعيدددة الطالبدددات لدددتعلم الج

إال أنهدا نها قارنت بدين ثدالث طدرق تعليميدة لدراسدة الخدرائ ، إيث حالدراسة جيدة هذه  تعتبرو 

لندا معرفدة تأثيرهدا طبقت على اإلناث ولم يتم تطبيقها علدى الطلبدة الدذكور وبالتدالي لدم يتسدنى 

% 70على فئة الذكور. ومدن المالحدظ علدى هدذه الدراسدة اتخا هدا مقيداس تربدوي عدال نسدبته 

األردن علدى طالبدات  الصدف الثدامن فندان مدن األفضدل بالرغم من أنها طبقدت ألول مدرة فدي 

 %.50تخفي  نسبة المقياس التربوي خاصة وأن نسبة النجاح في وزارة التربية والتعليم هي 
 

 العوامدل المدؤثرة فدي التعدر  والتي تحمل عندوان  (1996مشوقة ) وإذا ما انتقلنا إلى دراسة

والتدي هددفت الختبدار أثدر اختالفدات  ، ارندةدراسة تجريبيدة ومق–على الدول من خريطة العالم 

ثقافدات مسدتخدمي الخددرائ  فدي التعدر  علددى أسدماء الدددول مدن خريطدة العددالم، وأيضدا اختبددار 

 90تنونددت عينددة الدراسددة مددن فقددد  ،العوامددل المددؤثرة فددي عمليددة التعددر  اثندداء قددراءة الخريطددة

تخصصددات مختلفددة مددن مددن امددريكيين   وطالبددة اطالبدد 69ووطالبددة جددامعيين اردنيددين  اطالبدد

لوجددود  توصددلتحيددث خريطددة العددالم السياسددي أداة لهددا. غيددر الجغرافيددا. واسددتخدمت الدراسددة 

 الدراسدة نتدائ  ظهدرتأ كمدافروق  ات داللة احصائية بين اإلجابات الصحيحة للمجمدوعتين. 

 ،لدولدددةوقدددوة ا ،مسددداحة الدولدددة عددددة منهدددا: أن اجابدددات أفدددراد العيندددة األردنيدددة تدددأثرت بمتغيدددرات
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: أهمهددا والددرواب  الثقافيددة. بينمددا تددأثرت اإلجابددات الصددحيحة ألفددراد العينددة االمريكيددة بمتغيددرات

سدددرعة قدددراءة  بدددين فدددروق احصدددائيةوقدددد ظهدددرت وب عدددد الدولدددة.  ،وقدددوة الدولدددة ،مسددداحة الدولدددة

بدين وجود تباين  ،وتغيير أحجام الخطوط، : النتابة بالنم  األبي رات التاليةالمتغيو األسماء 

 واختالط النتابة برموز الخريطة.  ،والخلفية الخ 
 

بعندددوان   تقددددويم كتددددب الجغرافيددددا للمرحلددددة  (1998أجراهددددا عالونددددة ) كمددددا أن هندددداك دراسددددة

ركدزت هدذه الدراسدة حيدث فلسدطين .  األساسية من وجهة نظر المعلمين والمعلمدات فدي شدمال

السدابع والثدامن والتاسدع  الصدف تضملتي اعلى تقويم كتب الجغرافيا للمرحلة األساسية العليا و 

 240والعاشر من وجهة نظر المعلمين والمعلمات فدي شدمال فلسدطين. وكاندت عيندة الدراسدة 

دراسدة. ومددن نتددائ  لللمرحلدة األساسددية العليددا أداة لاعتبدرت كتددب الجغرافيددا وقددد ومعلمددة.  امعلمد

 ،%79.35إلددى لنسددبة الدراسددة حصددول مجددال االخددرا  علددى المرتبددة االولددى حيددث وصددلت ا

 توصددلت الدراسددةكمدا %. 73.04إلددى  تهاوصدلت نسددبحيددث بينمدا كانددت المقدمددة أدندى درجددة 

 إلددى عدددم  وجددود فددروق احصددائية تعددزى للجددنا باسددتثناء مجددال اإلخددرا  الفنددي حيددث كانددت 

للخبرة وكاندت  وجود فروق  ات داللة احصائية تعزى باإلضافة إلى لصال  المعلمات. النسبة 

لمكدددان السدددكن وكاندددت و   لمؤهدددل العلمددديلوجدددود فدددروق احصدددائية تعدددزى المتوسدددطة. و  لصدددال 

 لصال  المخيم على المدينة  والقرية.  

والتددي بعنددوان   مسددتوى أداء الطلبددة المعلمددين بجامعددة قطددر فددي  (1996أمددا دراسددة بنغلددي )

لمعلمين بكليدة معرفة مدى اكتساب الطالب اإلى هدفت فقد  ،قراءة الخرائ  الجغرافية  مهارات

مهددارات قددراءة الخريطددة وأثددر كددل مددن معددة قطددر )تخصددص جغرافيددا وتدداريخ ( التربيددة فددي جا
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علدددددى األداء للعدددددام الدراسدددددي  متغيدددددرات الجدددددنا والتخصدددددص األكددددداديمي والمسدددددتوى الدراسدددددي

جدامعيين فدي الفصدل الدراسدي  طدالب وطالبدات 207م. وبلغت عينة الدراسة 1993-1994

اسة اختبارا تشخيصيا. حيدث توصدلت لنتدائ  أهمهدا ادس. واستخدمت الدر الرابع والخاما والس

أن مسدتوى أداء أفددراد العيندة أقددل مدن مسددتوى األداء الددذي حددتده الباحثددة وهدو الحصددول علددى 

إليها الدراسة أيضا أنه ال توجدد فدروق  ات  توصلت%. ومن النتائ  التي 80نسبة أعلى من 

 سي والجنا.  داللة احصائية تعود للمستوى الدرا
 

فقدددد أجدددرى دراسددة بعندددوان  أثددر اسدددتخدام المعلمددين للخدددرائ  والرسدددوم  (1995أمددا خصددداونة )

البيانية الجاهزة، وتلك التي يرسمها الطلبة في اكتساب طلبة الصف الثامن األساسي للمفاهيم 

در األردن . بر إوالمهارات الجغرافية المتعلقة بتلك الخرائ  والرسوم البيانية في مدارس محافظة 

معرفدددة أثدددر اسدددتخدام الخدددرائ  والرسدددوم البيانيدددة الجددداهزة مدددن جهدددة إلدددى وهددددفت هدددذه الدراسدددة 

والخددرائ  التدددي يرسدددمها الطلبددة مدددن جهدددة أخددرى فدددي اكتسددداب طلبددة الصدددف الثدددامن األساسدددي 

للمفاهيم والمهارات الجغرافية المتعلقة بتلك الخرائ  والرسدوم البيانيدة فدي مددارس محافظدة اربدد 

 .1995-1994لثدداني للعددام الدراسددي األردن فددي كتدداب جغرافيددا العددالم المعاصددر للفصددل ا –

ها تجريبية بلدغ ا حدإمجموعتين  إلى همميقستم ت ةوطالب اطالب 285وتنونت عينة الدراسة من 

طالبا وطالبدة.  145طالبا وطالبة، ومجموعة أخرى ضابطة تنونت من 140عدد الطلبة فيها

 ةلدة إحصدائيالد ات  فدروق  وجدود أظهدرت النتدائ  حيدث  دراسدة.للبدار كدأداة ختاالوتم استخدام 

بين متوس  عالمات الطلبة الذين درسوا مادة التربيدة االجتماعيدة والوطنيدة باسدتخدام الخدرائ  

والرسددوم البيانيددة التددي رسددموها وبددين متوسدد  عالمددات الطلبددة الددذين درسددوا باسددتخدام الخددرائ  
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الطلبدددة الدددذين درسدددوا باسدددتخدام الخدددرائ  التدددي رسدددموها  صدددال ل تيجدددةت النكانددد حيدددث الجددداهزة،

 بأنفسهم. 
 

الفددروق فددي إدرا  ألددوان الخددرائ  الهبسددومترية: عنددوان  تحددت  بدراسددة (1994ام مشددوقة )قددو 

هدددددفت إلددددى اختبددددار إدرا  مسددددتخدمي الخريطددددة لمعدددداني األلددددوان فددددي  والتددددي دراسددددة تجريبيددددة 

دى اسددتعانتهم بمفتدداح الخريطددة فددي عمليددة اإلدرا . وتنونددت واختبددار مدد ،الخددرائ  الهبسددومترية

قددد  ا اسددئلة مفتوحددة. و  اوطالبددة جددامعيين. واسددتخدمت الدراسددة اسددتبيان اطالبدد 187العينددة مددن 

 حيدث ،سدب ندوع اللدون حصدائية فدي إدرا  األلدوان حإرت الدراسدة وجدود فدروق  ات داللدة أظه

بينمدا لددم  ،زرق الغدامق والفدات لغدامق والفددات  واألالبندي ااآلتيددة وهدي:   معداني األلدوان اادر  تدم

خضددر الغددامق. صددفر واألخضددر واألاأل اآلتيددة وهددي: فددي ادرا  معدداني األلددوان الطلبددة يددنج 

ظهددرت النتددائ  أيضددا عدددم وجددود فددروق  ات داللددة احصددائية فددي إدرا  معدداني األلددوان بددين أو 

 تاحا للرموز. الخريطة التي تحمل مفتاحا للرموز وتلك التي ال تحمل مف
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 ( دراسة بعنوان " 2007اجرى ريان )

World Cultural Geography without Maps. How Can We Find Our 

Way? An Assessment of Implementing Map Use in Senior 

High School World Cultural Geography Classes. Online Submission. 

دام المهارات في زيادة التحصيل األكاديمي للطلبة مساق والتي هدفت إلى استقصاء أثر استخ

وطالبدة  اطالبد 51جغرافية العالم الثقافية للصف العاشر األساسي. وتنونت عينة الدراسة مدن 

قسددمت العينددة لمجمددوعتين  فددي الواليددات المتحدددة األمريكيددة حيددثالصددف العاشددر مددن طددالب 

وطالبدددة.  اطالبددد 26تجريبيدددة بلغدددت  وطالبدددة وأخدددرى  اطالبددد 25إحدددداها ضدددابطة وتنوندددت مدددن 

ضددعف الطلبددة فددي مهددارات إلددى توصددلت حيددث ختبددار كددأداة دراسددية. االت الدراسددة واسددتخدم

 الخرائ  الجغرافية. 

 A STUDY ON THE MAP( والتدي بعندوان  2011اسدة كليدن  )در  إلدى وباالنتقدال

SKILLS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS: A CASE OF 7TH 

AND 8TH GRADES" . ا وإلدى هدفت إلى تحديد األماكن على خريطدة دولدة تركيدحيث

الهتمام بتعليم الخرائ  في المرحلدة االبتدائيدة. وتنوندت عيندة الدراسدة مدن لتوعية وزارة التربية 

سدددددتبيان االالسددددابع والثددددامن. واسددددتخدمت الدراسددددة  الصددددف مددددن طددددالبوطالبددددة  اطالبدددد 194

ضعف كبير فدي مهدارات وجود ظهرت نتائ  الدراسة أ حيث  ختبار كأداتين دراسيتين لها.االو 

 قراءة الخرائ  والتعيين على الخريطة وبالتحديد خريطة دولة تركيا. 

وتبددين للباحثددة مددن خددالل المراجعددة التحليليددة للدراسددات السددابقة  ات العالقددة بموضددوع البحددث 

 ما يلي:   الحالي



99 
 

 

فدي تناولت أثدر طريقدة تدريسدية  دراسات فهنا قياس مهارات قراءة الخرائ : ق طر أوال: تنوع  

 ( التدي درسدت أثدر ثدالث طدرق علدى مهدارات2002) كدراسدة القويددر ،تنمية مهارات الخدرائ 

التعاونية الحاسوبية والتعاونية واالعتياديدة، فدي حدين كاندت دراسدة  ةقيالطر  يالخرائ  وه قراءة

لمهددددارات الخددددرائ  علددددى المتشددددابهات واألنشددددطة المصدددداحبة  ( تقدددديا أثددددر2007جدددداب هللا )

( لمعرفددددة أثددددر الخددددرائ  والرسددددوم فددددي 1995جدددداءت دراسددددة خصدددداونة ) فددددي حددددين التحصدددديل،

( تناولدددت فاعليدددة 2009غرافيدددة، ونجدددد دراسدددة الحلدددو )اكتسددداب بعددد  المفددداهيم والمهدددارات الج

( 2005برنددام  الفيددديو التعليمدددي فددي تنميدددة مهددارات الخددرائ .  ودراسدددة طالفحددة والوحيددددي )

ات الخدرائ . وجداءت دراسدة ناولت الخرائ  الصدماء وأثرهدا فدي التحصديل الدراسدي لمهدار التي ت

( بطريقدددة الحقيبدددة التعليميدددة وأثرهدددا علدددى تنميدددة تحصددديل الطلبدددة فدددي مهدددارات 2003السددديد )

( تدرس أثر اسدتخدام بعد  مهدارات قدراءة 2013الخرائ  الجغرافية. بينما نجد دراسة جواد ) 

 ة( تتندداول طريقدد2009)ل الطلبددة. فددي حددين كانددت دراسددة صددقرتحصددي الخددرائ  الجغرافيددة فددي

تقددويم الخددرائ  المسددتخدمة فددي كتددب الجغرافيددا المقددررة فددي المنهددا  الفلسددطيني الجديددد. وهنددا  

دراسدددات تحددددثت عدددن مهدددارات الخدددرائ  فدددي زيدددادة التحصددديل لددددى الطلبدددة مثدددل دراسدددة ريدددان 

مسدددددتوى أداء الطلبدددددة المعلمدددددين  ( عدددددن1996(. فدددددي حدددددين تحددددددثت دراسدددددة بنغلدددددي )2007)

( لتقديا 2012)معلمين قبل الخدمدة( فدي مهدارات قدراءة الخدرائ . وجداءت دراسدة أبدو سدنينة )

درجة ممارسة معلمي ومعلمات االجتماعيات لمهارات الخرائ  للمرحلة األساسية العليدا. بينمدا 

بتددددائي للصدددفين ( عدددن دراسدددة مهدددارات الخدددرائ  فدددي التعلددديم اال2011دراسدددة كيليدددن  ) تتحددددث

( أسدددلوب المقارندددة بدددين الخدددرائ  العاديدددة وخدددرائ  2005السدددابع والثدددامن. واسدددتخدم مشدددوقة )
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( حيدث درسدت أثدر 2002( مشابهة لدراسدة قويددر )2007االنترنت. وجاءت دراسة العمري )

 هندددا  بعددد تصدددميم موقدددع النتروندددي لتعلددديم مهدددارات الخدددرائ  واثدددر  لدددك علدددى التحصددديل. و 

. ورسددالة (2003االتجاهددات نحددو الجغرافيددا كدراسددة حمددادين ) سددةدراي قامددت بالتددالدراسددات 

برندددام  مقتدددرح فدددي الدراسدددات االجتماعيدددة حيدددث تطرقدددت إلدددى عمدددل ( 2003دكتدددوراه لددددنامل )

   لتنمية مهارات الخرائ  والقدرة المكانية.  

لدراسددددة الحاليددددة : غالبيددددة الدراسددددات التددددي تناولتهددددا ااتاألدوات المسددددتخدمة فددددي الدراسددددثانيددددا: 

( مشدددددوقة 2005ة والوحيددددددي )اسدددددتخدمت أداة االختبدددددار كدددددأداة دراسدددددية مثدددددل دراسدددددة طالفحددددد

 ( خصددداونة2009( الحلدددو )2007( العمدددري )2007( وجددداب هللا )2007( وريدددان )2005)

( حيث امتداز 1995( وخصاونة )2003(  كامل )2013( جواد )1996( وبنغلي )1995)

تنددون مددن نددوعين مددن األسددئلة أحدددهما اكمددال الفددراغ والقسددم اآلخددر بأندده ي اختبددار هددذه الدراسددة

اختيددار مددن متعدددد، بينمددا اسددتخدمت دراسددات أخددرى باإلضددافة إلددى االختبددار طريقددة تدريسددية 

( التددي اعتمدددت علددى االختبددار والحقيبددة التعليميددة 2003أداة للدراسددة كدراسددة السدديد )كددأخددرى 

 ختبدددداراال. فددددي حددددين اسددددتخدمت بعدددد  الدراسددددات كددددأداة دراسددددية للتأكددددد مددددن نتددددائ  الدراسددددة

 باإلضددددافة ،(2003( ودراسددددة حمددددادين )2011يددددن  )كيلدارسددددة للدراسددددة ك كددددأداة  سددددتبياناالو 

سداليب لدتعلم أ ةكونها اسدتخدمت ثالثدبأيضا امتازت هذه الدراسة  حيث (2002دراسة قويدر)ل

بينمدا اسدتخدم كدل مدن  .التقليديةية و الطريقة التعاونية الحاسوبية والتعاونوهي مهارات الخرائ  

( االستبيان كأداة لدراسدتيهما. ونجدد أن بعد  الدراسدات 1994( ومشوقة )2012أبو سنينة )

(. فدي حدين 1998) ( ومشدوقة2008اسدة لهدا كمشدوقة )كانت تستخدم الخرائ  فق  كأداة للدر 
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فتدين أداة ( كتدب الجغرافيدا فدي فتدرتين مختل1998( وعالوندة )2009استخدمت دراسة صقر )

للدراسدددة فالدراسدددة األولدددى اعتمددددت المنهدددا  الفلسدددطيني الدددذي اعتمددددت عليددده دراسدددة الباحثدددة 

 الحالية، والدراسة الثانية اعتمدت المنها  األردني القديم. 

 مختلفددددة للطلبددددة منهددددا مراحددددل تعليميددددةالدراسددددات السددددابقة  تناولددددتثالثددددا: المرحلددددة التدريسددددية، 

الصددف الثددامن األساسددي،  ا( حيددث تناولتدد2002( وقويدددر)1995مدرسددية مثددل الخصدداونة )ال

( التددددي تناولددددت الصددددف الثدددداني اإلعدددددادي، فددددي حددددين كانددددت دراسددددة 2003ودراسددددة كامددددل )

(، 2007( للصدددددفين السدددددابع والثدددددامن األساسددددديين، ونجدددددد دراسدددددة جددددداب هللا )2011كيليدددددن )

( 2007ان )ريدددد تندددداول( تناولددددت الصددددف الخدددداما األساسددددي، و 2005وطالفحددددة والوحيدددددي )

( لطلبدة 2007( والعمدري )2003وكاندت كدل مدن دراسدة حمدادين ) للصف العاشر األساسي،

( عدن الصدف الثالدث االعددادي 2003الصف الحادي عشدر، فدي حدين كاندت دراسدة السديد ) 

للمرحلددة األساسددية  واللتددان تطرقتددا( 1998( وعالونددة ) 2009اسددع . ونجددد دراسددة صددقر ) الت

ولنددن  ث عددن المرحلددة التعليميددة المدرسددية(  تحددد2011راسددة أبددو سددنينة )دنجددد العليددا. بينمددا 

( تطرقت للطلبة  المعلمين والمعلمات )معلدم قبدل 1996) سة بنغليللمعلمين والمعلمات. ودرا

، ومددن تناولددت هددذه الدراسددة المرحلددة الجامعيددةر فقددد آخددبمعنددى  ،الخدمددة( وهددم طلبددة الجامعددة

( 1998( و)2005( و)2008)جامعية أيضدا دراسدة مشدوقة لالدراسات التي درست المرحلة ا

( بأنها شملت 1998، بينما تميزت دراسة مشوقة )(2013)( وجواد2009)( والحلو1994و)

 طلبة جامعيين أردنيين وأمريكان وقارنت بينهما.
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حددت مستوى قد دراسات الحظت الباحثة وجود  ،المعتمد في الدراسة المستوى التربوي  رابعا:

بدوي وضدع مسدتوى تر و ( 1996مثدل بنغلدي ) دراسدتهم تدائ ن  اخدر تدم إلها وعلى أساسه  اتربوي

%. 75( هدو 2009% فأكثر، في حين كدان المسدتوى المقبدول لدراسدة الحلدو )80مقبول وهو

حدددين بلدددغ المسدددتوى التربدددوي فهدددذا مسدددتوى مقبدددول ألن عيندددة الدراسدددة مدددن طلبدددة الجامعدددة. فدددي 

( 1995( والخصدداونة )2005مددن طالفحددة والوحيدددي ) % فددأكثر لدددى دراسددة كددل60المقبددول

 ن% أل50 نسبتهمقبوال اتربوي مستوى السابقتين  الدراستينضرورة استخدام  أن الباحثة ترى  إال

تعتمددد هدده النسددبة للنجدداح فددي كثيددر مددن الدددول العربيددة فددي وزارة التربيددة والتعلدديم فددي فلسددطين و 

أخددذت عينتهددا فددي مدددارس وكالددة الغددوث مثددل  مدرسددية. ومددن الدراسددات السددابقة مددنالمرحلددة ال

( 2002ومي فقدد  كقويدددر )( ومنهددا الحكدد2012( وأبددو سددنينة )2005طالفحددة والوحيدددي ) 

( 2003( والسيد )2007) ( والعمري 2007( وجاب هللا )2007)( وريان 1995)والخصاونة

تتفددق  حيددثفقددد قارنددت بددين الحكددومي والخدداص،  (2011(، بينمددا كيليددن  )2003وحمددادين )

هددذه الدراسددة مددع الدراسددة الحاليددة مددن حيددث جهددة اإلشددرا ، ولددم تأخددذ الدراسددة الحاليددة مدددارس 

الوكالة بسبب عدم وجود الصف العاشر في تلك المدارس. كما الحظت الباحثة أن الدراسات 

( التي أخذت صفين 2011كافة أخذت مرحلة تعليمية مدرسية واحدة باستثناء دراسة كيلين  )

( التي أخدذت المرحلدة األساسدية العليدا كلهدا 2009هما الثامن والسابع ودراسة صقر) دراسيين

من الصف الخاما وحتى الصف العاشر. وهنا  دراسات تطرقدت للمرحلدة الجامعيدة كدراسدة 

بينما كانت هنا   ،( التي تناولت المرحلة الجامعية وبالتحديد معلم قبل الخدمة1996بنغلي )

( 2005( و)2008)  المرحلددة الجامعددة بشددكل عددام كدراسددات مشددوقةدراسددات تطرقددت لطلبددة 
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(، وأيضدددددا الدراسدددددات السدددددابقة 2013جدددددواد )( ودراسدددددة 2009( والحلدددددو )1994( )1998و)

( اخدذت الطالبدات فقدد ، فدي حدين لدم تددذكر 2002تناولدت كلهدا كدال الجنسدين باسددتثناء قويددر)

( عبارة عن 1998( وعالونة )2009)ينة. ونجد عينة دراسة صقردراسة السيد شيء عن الع

 كتب الجغرافيا للمرحلة األساسية العليا.  

الدراسددة الحاليددة عددن الدراسددات السددابقة بأنهددا اسددتخدمت ثددالث أدوات بحثيددة وهددي  وتمتدداز   

المعلمددين والمعلمددات. كمددا تمتدداز عددن غيرهددا  ة لعينددة مددناالختبددار واالسددتبيان للطلبددة والمقابلدد

حيدث لدم يمدر علدى الباحثدة دراسدات بهدذا الموضدوع دراسدة مهدارات  ،بأنها األولى في فلسدطين

ن الباحثددة وجدددت دراسددة فددي الجامعددة اإلسددالمية بغددزة تناولددت إقددراءة الخددرائ  الجغرافيددة حيددث 

تقييم كتب الجغرافيا لصفو  المرحلة األساسدية العليدا حسدب المنهدا  الفلسدطيني أجريدت عدام 

جامعددة النجدداح عددن تقيدديم منهددا  الجغرافيددا فددي  م، فددي حددين أجريددت دراسددة أخددرى فددي2007

ولقدددد اسدددتوحت  ،. وأن غالبيدددة الدراسدددات كاندددت فدددي األردن1998المنهدددا  األردندددي فدددي عدددام 

الباحثدة دراسدتها مدن دراسدة بنغلدي حيدث تدم تطبيقهدا علدى المرحلدة المدرسدية بددال مدن المرحلدة 

ي حدددين وضدددعت الباحثدددة %، فددد80الجامعيدددة. ووضدددعت دراسدددة بنغلدددي مسدددتوى تربويدددا قددددر بددددد

% ليتناسددب مددع سياسددة وزارة التربيددة والتعلدديم الفلسددطينية التددي تعتبددر تلددك 50مسددتوى تربويددا 

وهي االختبار في حدين اسدتخدمت استخدم بنغلي أداة دراسية واحدة العالمة كمؤشر للنجاح، و 

قابلة لبع  هذه الدراسة ثالث أدوات وهي اختبار تشخيصي للطلبة واستبيان للطلبة واسئلة م

نده يتندون مدن معلمدين إوتميزت هدذه الدراسدة بتندوع مجتمدع العيندة حيدث  ،المعلمين والمعلمات

  ومعلمات وطالب وطالبات.
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 الفصل الثالث 

 النتائج والمناقشة  

 واتيتنددداول هدددذا الفصدددل عرضدددا للنتدددائ  التدددي توصدددلت إليهدددا الدراسدددة، بعدددد تطبيدددق أد

حيدث هددفت الدراسدة ، ات وتحليلها، ومناقشة وتفسير نتائ  أسئلة الدراسةالدراسة، وجمع البيان

قيدداس مسددتوى أداء طلبددة الصددف العاشددر األساسددي فددي مهددارات قددراءة الخددرائ  الجغرافيددة، ى لددإ

متغيرات مستقلة وهي جنا الطالب ونوع التجمع السدكاني والجهدة المشدرفة علدى  ةثالثحسب 

 تهاأسددددئلالرئيسدددي و  الدراسدددة لسدددؤالل االحصدددائي تبعدددا المدرسدددة. وسددديتم عدددرض نتدددائ  التحليددد

 الفرعية. 
 

 السؤال الرئيسي 

 الخددرائ  قددراءة مهددارات بعدد  فددي األساسددي العاشددر الصددف طلبددة أداء مسددتوى  هددو مددا

 والبشددرية الطبيعيددة الجغرافيددة للمظدداهر عليهددا والتعيددين  والرمددوز االحددداثيات معرفددة  الجغرافيددة

 .هللا؟ رام محافظة مدارس في العاشر للصف  اإلقليمية العالم جغرافية  كتاب في

ولججابددة عددن السددؤال الرئيسددي فقددد تددم إيجدداد النسددبة المئويددة لتحصدديل الطلبددة فددي كددل 

البندود التدي وفدق بهدا الطلبدة فدي االختبدار، حيدث و مهارة مدن المهدارات التدي يحتويهدا االختبدار 

  الي:الت ويظهر  لك في الجدولأسفل تلك البنود خ  وضع 

 

 



106 
 

 

 : نسبة تحصيل الطلبة في المهارات التي يقيسها االختبار.4 جدول

 عدد المهارة
 البنود

عدد البنود التي  البنود
  نجح بها الطلبة 

 نسبة نجاح كل مهارة

(≥50)% 

خطوط الطول ودوائر  تحديد مهارة-1
 العرض.

3 1 ،5،13 2 66.66% 

 (*% 48.9)% 0  0 7 1 تحديد االتجاهات.-2
 واهرقراءة الرموز التي تمثل الظ -3

 البشرية ومنها: 
ربعات، الرموز النقطية: الم-أ

 .المثلثات، دوائر، مكعبات
 التظليل واأللوان المساحة:-ب

 
 
4 
 
3 

 
 
15،18 ،19،20 

 
16 ،17،21 

 
 
2 
 
1 

 
 
50% 
 
33.33% 

التي  الموضوعية قراءة الرموز -4
 تمثل الظاهرات الطبيعية 

5 6،14،22،24،28 1 20% 

،2،3،4،8،9،10 14 تحديد المواقع: -5
11،12،23،25،
26،27، 29،30 

7 50% 

 نسبة نجاح البند السابع وليا نسبة نجاح المهارة.*

 

أن عدد البنود التي نج  بهدا الطلبدة فدي المهدارة األولدى كدان ( 4ل )المالحظ من الجدو 

مستوى التربوي المقبول ن الإ، حيث %66.7ن من أصل ثالثة بنود وكانت نسبة النجاح يبند

ويعود سبب ارتفداع نسدبة  ،ي أعلى نسبة تحصيل بين المهارات% وه50في هذه الدراسة هو 

المراحدل كونهدا مهدارة مكدررة فدي  الرئيسية خطوط الطول ودوائر العرض تحديد مهارةتحصيل 

نسدبة النجداح  بينما نجد المهارة الثانية والتي تتنون من بند واحد فق  قدد كاندتالدراسية كافة. 

. ونجددد أن %50أقددل مددن يوهدد%، 48.9نسددبة علددى حيددث حصددل البنددد السددابع  ،فيهددا صددفرا
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بنددددان مددن أصددل أربعددة بندددود علددى أكثددر مدددن الطلبددة فيهددا علددى المهددارة الثالثددة  أ  قددد حصدددل 

%، فددي حددين نجددد المهددارة الثالثددة  ب  قددد 50%، لددذلك فددإن نسددبة نجدداح هددذه المهددارة يعددد 50

، وهدي %33.3نجاح تلك المهدارة % لذلك تعد نسبة 50ثة بنود علىثال حصل بند من أصل

بندد فيهدا حصدل  دالمهارة الرابعة قونجد أن . % لذلك لم يوفق الطلبة بهذه المهارة50أقل من 

، ويدددل هدذا علددى عدددم اكتسدداب %20% وكانددت نسددبة نجداح المهددارة 50مدن أربعددة بنددود علدى

كددددون الطلبددددة ال يسددددتطيعون قددددراءة رمددددوز الخريطددددة  ؛وقددددد يعددددود السددددبب الطلبددددة لهددددذه المهددددارة

وهذا ما أكده الطلبة عند اإلجابة على أحد بنود االستبيان  الموجودة في مفتاح الخريطة جيدا،

وتعتبدددر الرمدددوز إحددددى أهدددم  % مدددن الطلبدددة ال يسدددتطيعون قدددراءة عناصدددر الخريطدددة،60حيددث 

المسدتخدمة فدي  قدراءة الرمدوز . وقد يرجع السبب بإخفداق الطلبدة فدي مهداراتعناصر الخريطة

صددعبة التمييددز كونهددا ال تمثددل  )مثلثددات ومربعددات ...( هندسدديةً  ارمددوز خددرائ  االختبددار كونهددا 

أن المهدارة الخامسدة قدد نجدد بينمدا  الظاهرة كالرموز التصدويرية )رمدز تفاحدة، رمدز أرز، ...(.

لنجدداح للمهددارة % فنانددت نسددبة ا50حصددل فيهددا سددبعة بنددود مددن أصددل أربعددة عشددر بندددا علددى 

منهدددا  الجغرافيدددا أنددده فددي والمالحدددظ . ، ويدددلل  لدددك علدددى اكتسددداب الطلبددة لهدددذه المهدددارة50%

فدي تحصديل الطلبدة فدي  وجدود تددن   نسدتنت وممدا سدبق ركز بشكل كبير على تحديد المواقع. ي

فددي إال  الطلبددة لددم يددنج رئيسددية مهددارات خمددا  أصددلفمددن  مهددارات قددراءة الخددرائ  الجغرافيددة،

أن تحصددل مسددتوى التربددوي المقبددول لنجدداح أي مهددارة ال، ويعتبددر ا فرعيددةها حدددإمهددارات  ثددالث

عددد البندود التدي  فنجدد أن فدأعلى  كمدا اوضدحت الباحثدة سدابقا ، %50المهارة على مدا نسدبته

ف ق   ومدن أجدل مقارندة تحصديل الطلبدة  .بنددا 30عشدر بنددا مدن أصدل  ثالثدة هي فيها الطلبة و 
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فددي قددراءة الخددرائ  الجغرافيددة والتددي يقيسددها االختبددار، تددم تطبيددق اختبددار فددي المهددارات الخمددا 

مقارنددة مددع التحصدديل المقبددول تربويددا  (One Sample t-test)للمجموعددة الواحدددة   ت 

 نتائ  تطبيق االختبار. (5) جدولال %(. ويظهر50)

لكل مهارة من  (One Sample t-test)للمجموعة الواحدة " : اختبار "ت5 جدول

 لمهارات األساسية التي يقيسها االختبار.ا

المتوسط  المهارة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 قيمة
 الداللة 

 0.000 31.3 56 خطوط الطول ودوائر العرض. تحديدمهارة -1
 0.459 50 49 تحديد االتجاهات.-2
 هر البشرية ومنها:وا قراءة الرموز التي تمثل الظ -3
 .ت، المثلثات، دوائر، مكعباتالرموز النقطية: المربعا-أ
 .المساحة: التظليل واأللوان-ب

 
53 
29 

 
29 
29.1 

 
0.003 
0.000 

 0.000 23.2 37 .الطبيعية اهرو قراءة الرموز التي تمثل الظ -4
 0.000 18 46 .تحديد المواقع -5
 

رات إحصائية بين تحصيل الطلبة في االختبار والمها االمالحظ من الجدول أن هنا  فروق   

( وهدي أقدل مدن المسدتوى 0.000) لدةالدالقيمدة األولى والثالثة والرابعة والخامسدة حيدث بلغدت 

(، في حين لم يكدن هندا  فدروق إحصدائية بدين تحصديل الطلبدة فدي االختبدار 0.05المعنوي )

ولقد تم تصنيف تحصيل الطلبدة  (.0.459والمهارة الثانية حيث بلغت الدالة اإلحصائية لها )

   :جدول التاليالبة الناجحين ويظهر  لك في فئات لمعرفة تّركز الطلة من الإلى مجموع

 كل منهاالمئوية لنسبة الطلبة وتكراراتها و مستويات ال :6 جدول
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 النسبة % التكرار المستوى 
 A> ،0.4 5 90 : ممتاز 
 B 2.6 30 90>  -  80: جيد جدا 
 C ،6.7 76 .80>  -70: جيد 
 D ،12.1 138 70>  -60: مقبول 
 E ،20.4 233 60>  -50: ضعيف 
 F 50: راسب: أقل من 

 وتم تقسيمهم على نحو التالي
*40-  <50 
 *30 -  <40 
 *20- <30 

 20* أقل من 

659 
 
256 
240 
131 
32 

57.8 
 
22.4 
21 
11.5 
2.8 

 100 1141 المجموع
  

غ % بلدد50أن عدددد الطلبددة الددذين حصددلوا علددى أعلددى مددن  (6) المالحددظ مددن الجدددول 

بلغ عددد الطلبدة الدذين حصدلوا علدى . في حين %42.2وطالبة أي بنسبة  اطالب 482حوالي 

ضدعف فدي مسدتوى  وبهدذا نالحدظ وجدود%. 57.8وطالبدة بنسدبة  اطالبد 659% 50قل من أ

و لددك ألن المسددتوى التربددوي المقبددول بهددذه  العينددةطلبددة مهددارات قددراءة الخددرائ  الجغرافيددة لدددى 

 مسدددتوى الضدددعيف وتبلدددغ نسدددبتهمالفدددي  يدددر مدددن النددداجحين يتركدددزون والنث، %50الدراسدددة هدددو 

يظهدددر الدددذي  (6) % مدددن نسدددبة النددداجحين. وفيمدددا يلدددي الشدددكل48.6 % أي مدددا يقدددارب20.4

الددذين اخفقددوا فددي اختبددار مهددارات قددراءة الخددرائ  الجغرافيددة، فددي حددين ونسددبة نسددبة الندداجحين 

 .(%50التربوي المقبول )سب المستوى توزيع الطلبة ونسبتهم ح( 7) يظهر الشكل

 نسبة النجاح في اختبار مهارات قراءة الخرائط الجغرافية. :6 الشكل



110 
 

 

 
 

 % (.50توزيع الطلبة ونسبتهم حسب المستوى التربوي المقبول ) :7 الشكل
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 :النتائج المتعلقة بالسؤال األول

لبيرة ما مدى اكتساب طلبة الصف العاشر األساسي في مدارس محافظة رام هللا وا

والتعيين عليها في كتاب  جغرافية  n"معرفة االحداثيات والرموز" لمهارات قراءة الخرائ 

 ؟ م2015 -2014العالم اإلقليمية  من العام الدراسي 

يوجد فروق  ات داللة إحصائية عند  ال انبثق عن هذا السؤال الفرضية التالية:قد و 

ألساسي في مدارس محافظة رام هللا طلبة الصف العاشر ابين مستوى  (ὰ≤0.05)مستوى 

والتعيين n"معرفة االحداثيات والرموز" اكتساب مهارات قراءة الخرائ  الجغرافية فيوالبيرة 

 . المستوى المقبول تربوياو عليها 

تطبيق اختبار  ت  تم و  تم حساب المتوس  الحسابي لججابة عن هذا السؤالو 

%( 50ارنة مع التحصيل المقبول تربويا )مق (One Sample t-test)للمجموعة الواحدة 

 .ار التحصيل وقياس المهاراتبعلى اخت

لقياس الفرق  (One Sample t-test)للمجموعة الواحدة : نتائج اختبار "ت" 7 جدول

 .( 30بين أداء الطلبة على االختبار والمستوى المقبول تربويا )العالمة من 

 إشارة الدالة    لمعياري ا االنحراف المتوسط الحسابي عدد الطلبة  
 طلبة الصف العاشر

 ) ذكور واناث (
30ر14.13  1141  5.651 

 
0.000 

 المستوى المقبول
 %(50تربويا )

 15   

أقدددل مدددن المسدددتوى وهدددي ( 0.000)إشدددارة الداللدددة قيمدددة  أن (7) يالحدددظ مدددن الجددددول  

علدددى االختبدددار احصدددائية بدددين أداء الطلبدددة  فدددروق  وجدددود(، وهدددذا يددددل علدددى 0.05المعندددوي )
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، وهدذا يدؤدي لقبدول الفرضدية  البديلدة لصال  المستوى المقبول تربويدا والمستوى المقبول تربويا

أن المتوس  الحسابي ألداء الطلبة الحظ ونورف  الفرضية الصفرية المتعلقة بالسؤال األول. 

قبدول لمسدتوى الم، وهدو أقدل مدن ا30مدن  (14.13)كدان في مدى اكتسدابهم مهدارات الخدرائ  

 (. 15تربويا والبالغ )

وطالفحدددة (، 1995) إلدددى حدددد مدددا مدددع نتدددائ  دراسدددات الخصددداونة تتفدددق هدددذه النتيجدددة  

 (2007)وريدددان (،2011)وكليدددن  (،1999)والقويددددر(، 1996)وبنغلدددي (،2005) والوحيددددي

حيدددث كاندددت أقدددل مدددن المسدددتوى التربدددوي الدددذي وضدددعه  تدددي أظهدددرت تددددنيا فدددي نسدددبة النجددداحال

 ضعف الطلبة في اكتساب مهارات قراءة الخرائ  الجغرافية. ا وأظهرت كم، ن و الباحث

يمكن أن يعزى هدذا الضدعف إلدى تخصدص المعلدم الدذي يددرس الجغرافيدا؛ ألنده فدي و   

 يكون  لك بكثرةو معلم مادة أخرى  أوالجغرافيا  بتدريا مادةمعلم التاريخ يقوم  بع  األحيان

ت ومنهدا الجغرافيدا علدى معلمدين ص االجتماعيداتوزيع حصحيث يتم في الصفو  األساسية، 

حيدث من خالل تجولهدا فدي بعد  المددارس؛ وهذا ما لمسته الباحثة  ،خرين إلكمال النصابآ

ويظهدر  لدك فدي تعتبر مادة الجغرافيا مادة ثانوية من وجهة نظر التربيدة والمعلمدين والمجتمدع 

أسددباب ضددعف الطلبددة فددي ومددن . %60سياسددية التربيددة والتعلدديم بجعددل عالمددة مددادة الجغرافيددا

فددي أسدداليب التدددريا المتبعددة فددي تدددريا  الضددعف اكتسدداب مهددارات قددراءة الخددرائ  الجغرافيددة

باإلضدافة سدا وطدرق تعلديم مهدارات الخدرائ ، أ   ون لندتال يمين المعلمدبع  ف لجغرافيامبحث ا

رافيددة كونهددا عدددم اكتددراث بعدد  معلمددي الجغرافيددا بددالخرائ  ومهددارات قددراءة الخددرائ  الجغإلددى 
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فدي دراسدة القويددر عددم اسدتخدام  تهدر كمدا ظ   ومن أسدباب الضدعفليست جزءا من المنها ، 

 .وسائل إلنترونية جديدة وحديثة  في تدريا الخرائ  ومهارات قراءة الخرائ  الجغرافية

فدددي هدددذه الدراسدددة عددددم تفعيدددل المعلدددم الضدددعف التدددي افترضدددتها الباحثدددة  أسدددبابومدددن   

الضددعف إلددى سددبب  رجددعوقددد ي ،اصددماء واألطلددا أثندداء حصددة الجغرافيددة والللخددرائ  الجداريدد

إلى عدم كفاية الحصدة الدراسدية لشدرح  راجعا السبب كون قد يو اتجاهات الطلبة نحو الخرائ ، 

الدرس والتعيين على الخرائ  وتفعيل وتنشي  مهارات قراءة الخرائ  الجغرافية، فال يوجد سوى 

قدد لمسدت الباحثدة مدن خدالل المقدابالت مدع بعد  و  ،ألسدبوعحصة صدفية واحددة فقد  طدوال ا

المعلمدين والمعلمدات كافدة يؤيددون إضدافة حصدة بدأن المعلمين والمعلمات في مددارس العيندة، 

ممددا يضددطر المعلمددون  ،جغرافيددا أخددرى وبالتحديددد للصددف العاشددر ألن حصددة واحدددة ال تنفددي

بدددددالخرائ ؛ فالمدددددادة مكتظدددددة  والمعلمدددددات إلدددددى عددددددم إعطددددداء المدددددادة حقهدددددا فدددددي الشدددددرح فنيدددددف

 بالمعلومات الجغرافية والخرائ  المتنوعة. 

عددم تركيددز المنهدا  علدى مهدارات قددراءة يعددزى إليهدا الضدعف قدد  ومدن األسدباب التدي  

الخرائ  الجغرافية، وهذا الشيء خلق فجوة بين تفعيل المعلدم لمهدارات الخدرائ  فالمنهدا  يركدز 

 ، لدذلكشكل كبير جدا وإهمال تفعيل مهدارات الخدرائ  والخدرائ على المادة النظرية الجغرافية ب

 يجدبمقيد بخطة سنوية أو فصلية و كما أنه  ،هئإنهاب يقم المعلم مقيد بمنها  ويحاسب إن لمف

نجدد أن  المنها  ال يركدز وال يعطدي اهتمامدا لمهدارات الخدرائ وبما أن  أن يقوم بالسير عليها.

إضدافية لمدواد أخدرى حتدى  خذ حصص  حيث يضطر ألمعلم على اليعتمد تفعيل دور الخرائ  

عدددم تخصدديص عالمددة أيضددا إعطدداء مهددارات الخددرائ  بشددكل جيددد، ومددن األسددباب  يتسددنى لدده
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اهتمدام المعلمدين والطلبدة  عددم هندت  عند مماعلى دور المعلم،  أيضا للخرائ  حيث يعتمد  لك

 مهارات قراءة الخرائ  الجغرافية.ل
 

 :نيسؤال الثاالنتائج المتعلقة بال

رام هللا  ةطلبدة الصدف العاشدر األساسدي فدي مددارس محافظد اكتسابهل يعتمد مستوى 

والتعيددين عليهددا علددى كددل  مددن  "معرف  ة االح  داثيات والرم  وز" والبيددرة لمهددارات قددراءة الجغرافيددا

 ؟ الجهة المشرفة، و يناالسك التجمع: الجنا، المستقلة متغيراتال

تدددم اإلجابدددة عدددن كدددل فرضدددية علدددى حددددا تبعدددا  ياترضدددفثدددالث انبثدددق عدددن هدددذا السدددؤال 

ات ، لفحص الفرضيللمجموعات المستقلة  ت ر الباحثة اختبا بقتمتغيرات المستقلة حيث ط  لل

 التابعة لسؤال الثاني.

فددي مسددتوى  (ὰ≤0.05)ال يوجددد فددروق  ات داللددة إحصددائية عنددد مسددتوى  الفرضددية األولددى:

مهدارات قدراءة الخدرائ  فدي محافظدة رام هللا والبيدرة طلبة الصف العاشر األساسي  في مدارس 

لججابدة عدن و  والتعيدين عليهدا يعدزى لمتغيدر الجدنا. "معرفة االحداثيات والرموز" الجغرافية

كمدا  موضدحة للمجموعدات المسدتقلة  ت اختبار نتيجة  تم إيجادالفرضية األولى لسؤال الثاني 

  .(8) في الجدوليلي 
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 (Independent sample t-testللمجموعات المستقلة )ت نتائج اختبار  :8 جدول

لقياس داللة الفرق بين أداء الذكور واإلناث على اختبار التحصيل وقياس مهارات قراءة 

 ( 30الخرائط )العالمة من 

 إشارة الداللة االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي عدد الطلبة الجنس  
 0.001 6.593 13.51 516 الذكور

 4.668 14.62 624 ناثاإل  

 

مسددددتوى  أقددددل مددددنوهددددي ( 0.001) هددددي إشددددارة الداللددددة أن قيمددددة (8) يالحددددظ مددددن الجدددددول  

 وعلددى ضددوء  لددك فإننددا نددرف  الفرضددية الصددفرية ونقبددل الفرضددية البديلددة ،(0.05)المعنويددة 

 بيدانلو اكتسداب مهدارات قدراءة الخدرائ  الجغرافيدة. و  متغيدر الجدناإحصدائية بدين  فروق   لوجود

داء الطددالب فددي اكتسددابهم لمهددارات قددراءة الحسددابي ألمتوسدد  أيددن توجددد الفددروق تددم حسدداب ال

(، فدددي حدددين كدددان 13.5) هدددوالمتوسددد  الحسدددابي للطلبدددة الدددذكور  ندددانفالخدددرائ  الجغرافيدددة 

المتوس  الحسابي لجناث أعلى من المتوس  الحسابي ف( 14.6) المتوس  ألداء الطالبات هو

وق اإلحصدددائية فدددي اكتسددداب مهدددارات قدددراءة الخدددرائ  الجغرافيدددة كاندددت فدددإن الفدددر ، لدددذا للدددذكور

   لصال  اإلناث. 

ق  ات داللة إحصدائية تعدزى أظهرت وجود فرو  التي دراساتالتتفق هذه النتيجة مع نتائ     

الجددددنا فددددي نسدددبة النجدددداح وتحصدددديل الطلبدددة علددددى االختبددددار، واخدددتال  الطلبددددة فددددي  لمتغيدددر

فمددن الدراسددات التددي تتفددق تمامددا مددع نتيجددة الدراسددة  ائ  الجغرافيددةاكتسدداب مهددارات قددراءة الخددر 

حيددث كانددت الفدددروق  (2005)طالفحددة والوحيدددي ودراسددة  (،2007) العمددري الحاليددة دراسددة 
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مددع الدراسددة  مددن ناحيددة الفددروق  (2008) مشددوقةدراسددة  ث، فددي حددين اختلفددتصددال  اإلنددال

 بحسددداب ز الفدددروق قامدددت الباحثدددةلتوضدددي  أيدددن تتركدددو  .كاندددت لصدددال  الدددذكور حيدددث الحاليدددة

 كدل مهدارة مدن وبين تحصيل الطلبة في اختبار  ت  للمجموعات المستقلة بين متغير)الجنا(

  . يظهر الجدول التالي هذه الفروق مهارات قراءة الخرائ  الجغرافية، و 

لقياس  (Independent sample t-testللمجموعات المستقلة ) "ت"نتائج اختبار : 9جدول 

 .مهارات قراءة الخرائط كل مهارة من تحصيل الطلبة في بينو متغير الجنس ة الفرق دالل

عدد  المهارة
 البنود

المتغير 
 )الجنس(

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

إشارة 
 الداللة

  كور 3 .مهارة تحديد خطوط الطول ودوائر العرض-1
 إناث

1.69 
1.82 

1.370 
0.65 

0.068 

  كور 1 .تحديد االتجاهات-2
 إناث

0.56 
0.45 

0.520 
0.498 

0.000 

قراءة الرموز التي تمثل الظاهرات البشرية -3
 :ومنها
الرموز النقطية: المربعات، المثلثات، دوائر، -أ

 .مكعبات
 
 المساحة: التظليل واأللوان-ب

 
4 
 
3 
 

 
  كور
 إناث 
  كور
 إناث 

 
1.82 
2.29 
1.06 
1.25 

 
1.159 
1.122 
0.878 
0.875 

 
0.000 

 
0.000 

التي تمثل  الموضوعية قراءة الرموز -4
 .الظاهرات الطبيعية

  كور 5
 إناث    

1.76 
1.92 

1.074 
1.211 

0.017 

  كور 14 .تحديد المواقع -5
 إناث

5.82 
6.88 

2.789 
2.584 

0.000 
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تحصدديل الطلبددة فددي كددل وجددود فددروق بددين متغيددر الجددنا و  (9) المالحددظ مددن الجدددول

( 0.05حيدث كاندت إشدارة الداللدة أقدل مدن )( 5، 4ب، 3أ، 3، 2التالية )المهارات مهارة من 

فبلغدت  بدين متغيدر الجدنا والمهدارة األولدى اوكانت الفروق لصال  اإلناث، بينما لم نجدد فروقد

و لدددك كدددون هدددذه المهدددارة مكدددررة فدددي ( 0.05( وهدددي أكبدددر مدددن )0.068إشدددارة الداللدددة لهدددا )

 المراحل الدراسية.  

وهددذا مددا  الدراسددة أكثددر،ب اث علددى الددذكور اهتمددام الطالبدداتتفددوق اإلنددولعددل السددبب فددي 

 الفسديولوجية ةطبيعدالف أظهره المعلمون والمعلمات ومشر  تربوي سابق من خالل المقدابالت،

وامددتال  الفتيددات  ألعمددال اليدويددة والفنيددة التددي تحتددا  مشددقة وصددبر،حددبهن ل تظهددرلفتيددات ل

الطدددالب لهدددم نجدددد بينمدددا  كهن لمهدددارة التخيدددل والخيدددال،وان واختيارهدددا وامدددتاللدددمهدددارة حدددب األ

هددم ال يحبددون األعمددال اليدويددة. وفددي الغالددب يكددون فهددم مددن الدراسددة أ اهتمامددات  ات أولويددة 

اهتمام مدارس اإلناث في التدريا  والتعليم أكثر من مدارس الذكور وهذا ما تم مشاهدته مدن 

خالل مقابالت بع  المعلمات حيدث أكددن قبل الباحثة لدى بع  مدارس عينة الدراسة من 

الذي  (8)شكلالوفيما يلي  ولم يعممن أن المعلمين ال يّفعلون دور الخريطة في المدرسة أبدا.

  :يظهر توزيع طلبة عينة الدراسة اعتمادا على متغير الجنا
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 نسبة الذكور واإلناث في عينة الدراسة. :8 الشكل

 
 

في مستوى  (ὰ≤0.05) ات داللة إحصائية عند مستوى ال يوجد فروق  الفرضية الثانية:

مهارات قراءة الخرائ   فيطلبة الصف العاشر األساسي في مدارس محافظة رام هللا والبيرة 

والتعيين عليها  يعزى لمتغير نوع التجمع السكاني  "معرفة االحداثيات والرموز" الجغرافية

لججابة عن الفرضية  ،للمجموعات المستقلة  ت وكانت نتيجة اختبار  لطلبة )المدن والقرى(.

 .(10) الثانية لسؤال الثاني كما يظهر في الجدول

  (Independent sample t-testللمجموعات المستقلة ) "ت"نتائج اختبار  :10جدول 

لقياس داللة الفرق بين أداء طلبة المدارس في القرى والمدن على اختبار التحصيل وقياس 

 .(30خرائط )العالمة من مهارات قراءة ال

 إشارة الداللة االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي عدد الطلبة الموقع
 0.098 5.960 14.33 730 قرية

 5.044 13.78 411 ينةمد
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مدددن قيمدددة أكبدددر وهدددي ( 0.098) هدددي إشدددارة الداللدددةبدددأن  (10) مدددن الجددددول يالحدددظ 

. البديلددةورفدد  الفرضددية الصددفرية فرضددية ال يددتم قبددول هفإندد(. ولددذلك 0.05)معنويددة المسدتوى 

حصددائية بددين طلبددة مدددارس القددرى والمدددن فددي اكتسدداب الطلبددة لمهددارات إيوجددد فددروق ال إ ن 

وجدود فدروق بدين طلبدة مددراس القدرى وطلبدة عددم يعدود السدبب فدي و قراءة الخدرائ  الجغرافيدة. 

المدددددن والقددددرى ن المعلمددددين والمعلمددددات الددددذين يدرسددددون فددددي مدددددارس إحيددددث  ،مدددددارس المدددددن

هدم يسدتخدمون الوسدائل و واحددة وتعلموا على يدد هيئدة تدريسدية   اتها متخرجون من الجامعات

 والطرق التعليمة المتشابهة.

(، فددي حددين 14.3نددان )فالمتوسدد  الحسددابي ألداء الطلبددة فددي القريددة  وعنددد النظددر إلددى

ن مددارس اإلنداث اللدواتي مد همربما ألن طلبدة القدرى فدي العيندة أكثدر  ،(13.8)ة بلغ في المدين

 ،مدددارس (10)مدرسدة نجد  منهدا  (15)حيدث بلغدت عددد مددارس اإلنداث  أبددْين حبدا للخدرائ 

روق بدددين الفدددتوضدددي  ول .تانمدرسدددة نجددد  منهدددا مدرسددد (14)بينمدددا نجدددد عددددد مددددارس الدددذكور 

ارات قدراءة الخدرائ  اسدتخدمت متغير التجمع السكاني وتحصديل الطلبدة فدي كدل مهدارة مدن مهد

  .(11الجدول )  لك باحثة اختبار  ت  لتوضي  تلك الفروق ويوض ال
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-Independent sample tللمجموعات المستقلة ) "ت"نتائج اختبار  :11جدول 

test)  تحصيل الطلبة في كل قياس بين و  متغير التجمع السكانيلقياس داللة الفرق بين

 الخرائط مهارات قراءةمهارة من 

عدد  المهارة
 البنود

 المتغير
نوع التجمع )

 (السكاني

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

إشارة 
 الداللة

مهارة تحديد خطوط الطول ودوائر -1
 .العرض

 قرية  3
 مدنية

1.77 
1.75 

1.206 
0.961 

0.798 

 قرية  1 .تحديد االتجاهات-2
 مدنية

0.53 
0.45 

0.516 
0.498 

0.015 

البشرية  قراءة الرموز التي تمثل الظاهرات -3
 :ومنها
الرموز النقطية: المربعات، المثلثات، دوائر، -أ

 .مكعبات
 

 المساحة: التظليل واأللوان-ب

 
4 
 
3 
 

 
 قرية 
 مدنية
 قرية 
 مدنية

 
2.09 
2.06 
1.13 
1.23 

 
1.159 
1.173 
0.871 
0.896 

 
0.616 
 

0.069 

التي تمثل الموضوعية قراءة الرموز -4
  ة.الظاهرات الطبيعي

 قرية  5
 نيةمد

1.84 
1.87 

1.147 
1.165 

0.700 
 

 قرية  14 :تحديد المواقع-5
 مدنية

6.40 
6.41 

2.750 
2.700 

0.922 

 

 المالحددظ فددي الجدددول السددابق وجددود فددروق بددين متغيددر التجمددع السددكاني مددع المهددارة  

( وهي أقل من مستوى المعنوية 0.015حيث بلغت إشارة الداللة ) )تحديد االتجاهات( الثانية

أهل القرى يحتاجون لمعرفدة االتجاهدات أكثدر مدن أهدل أّن في  لك وقد يكون السبب ( 0.05)

بددين متغيدددر التجمدددع  افدددي حددين لدددم نجددد فروقددد ،المدددن لمعرفدددة اتجدداه األمطدددار والريدداح للزراعدددة
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أكبدددر مدددن كاندددت لهدددذه المهدددارات  إشدددارة الداللدددةو لدددك ألن السدددكاني وبدددين المهدددارات األخدددرى 

يظهر توزيع طلبة عينة الدراسة اعتمادا على  (9)شكلالوفيما يلي (. 0.05مستوى المعنوية )

 قرى(.المدن و المتغير التجمع السكاني )

 نسبة طلبة عينة الدراسة حسب متغير نوع التجمع السكاني. :9 الشكل

 
 

في مستوى  (ὰ≤0.05)ال يوجد فروق  ات داللة إحصائية عند مستوى الفرضية الثالثة: 

مهارات قراءة الخرائ   فير األساسي في مدارس محافظة رام هللا والبيرة طلبة الصف العاش

والتعيين عليها يعزى لمتغير جهة اإلشرا  )حكومي  "معرفة االحداثيات والرموز"الجغرافية 

لججابة عن الفرضية الثالثة  ،للمجموعات المستقلة  ت وكانت نتيجة اختبار  وخاص(.

 (.12رقم ) دوللسؤال الثاني كما يظهر في الجل
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 (Independent sample t-test" للمجموعات المستقلة )ت" نتائج اختبار :12 جدول

على  (لقياس داللة الفرق بين أداء الطلبة المدارس حسب الجهة المشرفة )حكومية وخاصة 

 ( 30اختبار التحصيل وقياس مهارات قراءة الخرائط ) العالمة من 

سط المتو  عدد الطلبة نوع المدرسة
 الحسابي

 شارة الداللة إ    االنحراف المعياري 

 0.143 5.775 14.02 923 حكومية
 5.069 14.60 216 خاصة

 

أكبدر مدن قيمدة وهدي ( 0.143يالحدظ أن قيمدة إشدارة الداللدة )( 12) حظ من الجددولالمال   

د فدروق بأنه ال يوج ،فإننا نقبل الفرضية الصفرية  لك . وعلى ضوء(0.05) مستوى المعنوية

أن ويالحدظ تذكر بين أداء الطلبة في المدارس الحكومية وأداء الطلبة في المددارس الخاصدة. 

ى المددارس الخاصدة بينمدا بلدغ لدد (،14.02) س  الحسدابي للمددارس الحكوميدة بلدغقيمة المتو 

تميددز بسددي  جدددا لصددال  الطلبددة الددذين يدرسددون فددي المدددارس حيددث يوجددد  (.14.60) حددوالي

ل السددبب يعددود كددون المدددارس الخاصددة تبددذل قصددارى جهدددها حتددى تتميددز فيمددا ولعدد ،الخاصددة

أمنه وحتى يحافظ المعلم على  ،ةلجلب أكبر عدد ممكن من الطلبة، وكسب سمعة جيد ؛بينها

قبددة والمتابعددة الدائمددة.  ولنددن إ ا مددا تددم الحددديث عددن سددبب اتحددت المجهددر والمر  فهددو يوظيفالدد

فددي المدددارس الحكوميددة والمدددارس الخاصددة يرجددع إلددى أن عدددم وجددود فددروق بددين أداء الطلبددة 

قدددد تخرجدددوا مدددن  دارس الحكوميدددة المددد أولمددددارس الخاصدددة االندددادر التعليمدددي سدددواء أكدددان فدددي 

ويسدددتخدمون تقريبدددا الوسدددائل التعليميدددة  ،أنفسدددهم ودرسدددوا علدددى يدددد االسددداتذة ، اتهدددا الجامعدددات

في الظرو  االجتماعيدة واالقتصدادية  نفسها، ويتقاضون نوعا ما الراتب نفسه، فهم مشتركون 
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تحصيل الطلبة في كل مهدارة مدن الفروق بين متغير جهة اإلشرا  وبين  وإلظهار والتعليمية.

للمجموعددات  ت   قامددت الباحثددة باسددتخدام اختبددارحدددة مهددارات قددراءة الخددرائ  الجغرافيددة علددى 

 (. 13 لك الجدول )ويوض   المستقلة

 (Independent sample t-testللمجموعات المستقلة ) "ت" نتائج اختبار :13 جدول

تحصيل الطلبة في كل مهارة من قياس بين و  فاشر جهة اإلمتغير  لقياس داللة الفرق بين

 مهارات قراءة الخرائط

عدد  المهارة
 البنود

 المتغير
 )جهة اإلشراف(

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

إشارة 
 الداللة

 حكومي 3 .الطول ودوائر العرضمهارة تحديد خطوط -1
 خاص

1.76 
1.76 

1.148 
1.009 

0.988 

 حكومي 1 .تحديد االتجاهات-2
 خاص

0.50 
0.52 

0.513 
0.501 

0.577 

قراءة الرموز التي تمثل الظاهرات البشرية  -3
 :ومنها
الرموز النقطية: المربعات، المثلثات، دوائر، -أ

 .مكعبات
 

 المساحة: التظليل واأللوان-ب

 
4 
 
3 
 

 
 حكومي
 خاص
 حكومي
 خاص

 
2.08 
2.08 
1.15 
1.25 

 
1.183 
1.079 
0.878 
0.889 

 
0.98 
 

0.154 

التي تمثل الموضوعية قراءة الرموز -4
  ة.الظاهرات الطبيعي

 حكومي 5
 خاص

1.83 
1.94 

1.161 
1.119 

0.184 

 حكومي 14 :تحديد المواقع-5
 خاص

6.25 
7.04 

2.706 
2.722 

0.000 

بددددين متغيددددر جهددددة اإلشددددرا  وبددددين المهددددارة ( وجددددود فددددروق 13ل )حددددظ مددددن الجدددددو الالم

( وهدددي أقدددل مدددن مسدددتوى المعنويدددة 0.000) فبلغدددت إشدددارة الداللدددة)تحديدددد المواقدددع( الخامسدددة 

بينمدا ال توجدد فدروق بدين متغيدر جهدة المددارس الخاصدة، وكانت لصال  الطلبدة فدي ( 0.05)
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ة أعددداد طلبددة العينددة الدراسددة حسددب ويظهددر الشددكل التددالي نسددب اإلشددرا  والمهددارات األخددرى.

 متغير جهة اإلشرا .

يمثل نسبة أعداد طلبة العينة حسب متغير جهة اإلشراف. :10 الشكل



 
     

نتدددائ  ( والدددذي يظهدددر 14وملخدددص مدددا سدددبق كلددده للسدددؤال الثددداني ممثدددل فدددي الجددددول )

 ة الفرق بينلقياس دالل (Independent sample t-test  للمجموعات المستقلة )ت  اختبار

تحصددديل قيدداس بددين و  ( اشدددر جهددة اإل)الجدددنا والتجمددع السددكاني و ة متغيددرات المسددتقلة الثالثدد

 . مهارات قراءة الخرائ الطلبة في كل مهارة من 
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 (Independent sample t-test" للمجموعات المستقلة )ت" نتائج اختبار: 14جدول

جهة الجنس والتجمع السكاني و ) ةمتغيرات المستقلة الثالث لقياس داللة الفرق بين

 مهارات قراءة الخرائطتحصيل الطلبة في كل مهارة من قياس بين و  (فاشر اإل

 المتغير                                        

 المهارة 

التجمع  الجنس

 السكاني

جهة 

 اإلشراف

 0.988 0.798 0.068 .مهارة تحديد خطوط الطول ودوائر العرض-1

 0.577 0.015 0.000 .جاهاتتحديد االت-2

  :قراءة الرموز التي تمثل الظاهرات البشرية ومنها -3
 .الرموز النقطية: المربعات، المثلثات، دوائر، مكعبات-أ
 .المساحة: التظليل واأللوان-ب

 
0.000 
0.000 

 
0.616 
0.616 

 
0.98 

0.154 
 0.184 0.700 0.017 قراءة الرموز التي تمثل الظاهرات الطبيعية-4
 0.000 0.922 0.000 .تحديد المواقع -5
    

األولددى مهددارة لالمالحددظ مددن الجدددول السددابق عدددم وجددود فددروق  ات داللددة إحصددائية ل  

ويعدددود  لدددك كونهدددا مهدددارة مكدددررة وتمدددر فدددي  ةمدددع أي متغيدددر مدددن المتغيدددرات المسدددتقلة الثالثددد

ظ وجددود فددروق إحصددائية مددع المراحددل التدريسددية كافددة، وعنددد النظددر إلددى المهددارة الثانيددة نالحدد

فداألول لصدال  اإلنداث والثداني لصدال  القريدة علدى التدوالي  ،متغيري الجنا والتجمدع السدكاني

أكثددر بينمددا طلبددة القددرى أكثددر مددن طلبددة  بالدراسددة لددديهم اهتمدداموقددد يكددون السددبب كددون اإلندداث 

لمعرفدة اتجاهدات  المدن ألن بيئة القدرى تحدتم علدى الطلبدة معرفدة االتجاهدات أكثدر مدن المددن

. فدددي حدددين لدددم يكدددن هندددا  فدددروق بدددين المهدددارة الثانيدددة ومتغيدددر جهدددة الريددداح واألمطدددار للزراعدددة

ا وبين متغير مإحصائية بينه انجد فروقوالرابعة الثالثة  التحدث عن المهارتيناإلشرا . وعند 
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عمدددال األلوان والرمدددوز واألبددد اهتمامدددان اإلنددداث أكثدددر إحيدددث  ،الجدددنا والفدددرق لصدددال  اإلنددداث

اليدويدددة مددددن الدددذكور. ولددددم يكدددن هنددددا  فدددروق واضددددحة مدددع متغيددددري التجمدددع السددددكاني وجهددددة 

ثابتة ال تتغير. أما عندد الحدديث عدن ن الرموز ألو لك  مع المهارتين الثالثة والرابعة اإلشرا 

فاألول كان  ،المهارة الخامسة فنجد فروقا إحصائية بينها وبين متغيري الجنا وجهة اإلشرا 

كدون اإلنداث والثداني كدان لصدال  طلبدة المددارس الخاصدة علدى التدوالي ويعدود السدبب  لصال 

بالتددريا أكثدر مدن الدذكور والمددارس الحكوميدة نوعدا اإلناث والمدارس الخاصة لديهن اهتمام 

 . ام

من المهارات الجغرافية بل من واحدة تض  أهمية مهارات الخرائ  كوحدة تمما سبق 

 سابتن على أهمية اكفقد أكد التربويو  ،عن مهارات الخريطة ام الجغرافيأهمها إ  ال غنى لمعل

ومنها مهارات الخرائ ، و لك ال يتم إال في  امن مهارات الجغرافي امدرس الجغرافي وت م ن ن

مرحلة مهمة من مراحل إعداده وهي المرحلة الجامعية إ  يتولى قسم الجغرافيا في كليات 

غنى عن هذه المرحلة في اإلعداد، وهنا يبرز أهمية دراسة  التربية هذه المسؤولية فال

في هذه المهارات للتعر  على مدى إتقانهم لها والتعر  على  اتحصيل طلبة أقسام الجغرافي

ضعف في هذا اإلعداد محاولة للتصحي  والتعديل في هذه المرحلة المهمة وهذا النقاط القوة و 

 (.2013أيضا ما أكد عليه جواد )
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 .لثتائج المتعلقة بالسؤال الثاالن

 الطلبة للخرائ  الصماء والخرائ  الجدارية من قبل الطلبة والمعلمين؟ مدى استخدام ما 

اسددتخدمت تنددرارات حيددث  ،ي  إجابددات الطلبددةضددسددتبدأ الباحثددة بتو لججابددة عددن هددذا السددؤال 

  . لك (15) يوض  الجدولو ئوية لنل بند المإجابة الطلبة والنسبة 

 المئوية. نسبةاللخرائط الجغرافية و لالطلبة  استخدامت اتكرار  :15 جدول

 النسبة% التكرارات البند ) الفقرة ( الرقم
 ال نعم مجموعال ال نعم ممارسات طالب 
 45 55 1123 504 619 هل لديك أطلس في البيت. 1
 44.7 55.3 *609 272 337 هل لديك هواية التأمل  في األطلس. 2
باستخدام األطلس عند التعيين على الخرائط هل تقوم/ي  3

 الصماء.
331 275 606* 54.6 44.4 

هل يقوم أحد من أفراد أسرتك في مساعدتك عند استخدام  5

 األطلس للتعيين على الخرائط.
174 440 614* 28.3 71.7 

هل تواجه/ي مشكلة في استخدام األطلس عند التعيين على  6

 الخرائط.
456 165 621* 73.4 26.6 

هل تقوم/ي بحل الخرائط الصماء التي تعطي لك في  8

 المنزل.
576 214 790* 73 27 

 67 33 *783 524 259 هل تستطع/ي حل الخريطة الصماء لوحدك.  9
هل يقوم أحد من أفراد عائلتك بمساعدتك في التعيين على  11

 الخرائط الصماء. 
658 128 786* 83.7 16.3 

 19.5 80.5 *911 178 733 لى الخرائط الجدارية.هل قمت بالتعيين ع 15
عند التعيين على الخرائط الجدارية هل تستدل/ي على  16

 المواقع المطلوبة بسهولة.
685 226 911* 75.2 24.8 

 60 40 *1121 671 450 تستطيع قراءة العناصر التي تحتويها الخرائط. 17
 35.6 64.4 *1122 399 723 هل تحصل/ي على عالمات مرتفعة في الخرائط. 18
 35.5 64.5 *1122 398 727 . يعود تحسن أدائي في الخرائط لعامل الحظ 19

    ن باقي الطلبة لم يجيبوا عن البنود. ألو لك  1123أن أعداد الطلبة تتناقص عن نالحظ *

 يقدموا االستبيان.  طالبا وطالبة وبسبب أن أحدى المدارس لم  1141طالبا وطالبة من أصل  1123*عدد الطلبة 
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أن أكثددر مددن نصددف عينددة الدراسددة لددديهم أطلددا ونسددبتهم مددا  (15) يظهددر مددن الجدددول

% لدديهم هوايدة فدي التأمدل فدي األطلدا. ونجدد أيضدا أن 55.3%، وأن مدا يقدارب 55يقدارب 

% من طلبة عينة الدراسة، 54.6لألطلا دورا في التعيين على الخرائ  الصماء لدى حوالي 

ولندددن مدددا يقدددارب  % الدددذي وضدددعته الباحثدددة.50ب أعلدددى مدددن المسدددتوى التربدددوي وتلدددك النسددد

وتعتبر  ،% من الطلبة يواجهون مشكلة في استخدام األطلا عند التعيين على الخرائ 73.4

 نسددبتها األسددرة للطلبددة فددي اسددتخدام األطلددا كانددت سدداعدة، وأن مهددذه النسددبة كبيددرة نوعددا مددا

الطلبة لديهم أطدالا ولندن  %، ويظهر مما سبق أن50مقارنة مع  وهي نسبة قليلة 28.3%

إلدى عددم مسداعدة علدى األغلدب وقدد يرجدع سدبب  لدك  ،هاتواجههم مشدكلة فدي كيفيدة اسدتخدام

 .كما ظهر في البند الخاما من األسئلة السابقة هم في استخدام األطلاء  األهالي أبنا

الصددماء فددي المنددزل ومددن المالحددظ أيضددا عنددد طددرح سددؤال قيددام الطلبددة بحددل الخددرائ  

وهدددذه نسدددبة جيددددة مقارندددة مدددع المسدددتوى التربدددوي مدددن طلبدددة عيندددة الدراسدددة نعدددم  %73أجددداب 

أن نسدددبة  فدددي حدددل هدددذه الخدددرائ ، حيدددث تبدددين الطلبدددة سددداعدةبميقومدددون  األهدددلولندددن %، 50

 83.8الطلبة الذين يتم مساعدتهم من قبل األهالي عند التعيين علدى الخدرائ  الصدماء كاندت 

فمدددن الواجدددب مسددداعدة األهدددالي الطلبدددة فدددي اسدددتخدام األطلدددا ولددديا  ،كبيدددرة جددددا وهدددي نسدددبة

ألن الخريطدددة  ؛المسددداعدة فدددي حدددل الخدددرائ  الصدددماء ألن  لدددك ال يصدددب فدددي مصدددلحة الطلبدددة

 ورقددة عمددل فهدديالتددي تددم اكتسددابها فددي الحصددة تبددار لمعلومددات الطلبددة الصددماء عبددارة عددن اخ

وهي  %33وحدهم ن يستطيعون حل الخرائ  الصماء ذين نسبة الطلبة الإلهم، حيث  بالنسبة

مصدلحة الطلبدة كثيدرا، وقدد يكدون سدببا ب، وهدذا الشديء يضدر %50أقل مدن المسدتوى التربدوي 
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بلددة مقاعقددد مددن خددالل إحدددى المعلمددات فتددرى فددي تدددني تحصدديل الطلبددة فددي اختبددار الخددرائ . 

لعدم اعتماد الطالب  ة الصماءغير حجم الخريطت   في التعيين عنديحصل  ساً ل بْ  هنا أن  معها

تعيدين  ون ومن خالل المقابالت تبين أن الطلبة أثناء الحصدة يسدتطيع .على نفسه في التعيين

المواقدع سدواء أكدان بمسداعدة المعلدم أو زميدل لهددم أو التأمدل فدي الخريطدة ولندن عنددما يعطددى 

 تتدددنى النتددائ .وحدددهم ال يسددتطيعون و  مددن خددالل خريطددة صددماء فددي الخريطددة االطلبددة اختبددار 

% مدددن الطلبددددة قدددداموا 80.5لخدددرائ  الجداريددددة فنجددددد أنلعندددد سددددؤال الطلبدددة عددددن ممارسدددداتهم و 

وقدد  %،50 وهذه نسبة جيدة جدا وأعلى من المسدتوى التربدوي  بالتعيين على الخرائ  الجدارية

ل ويسددتخدم الخددرائ  الجداريددة فددي الحصددة، وسدديتم مناقشددة  لددك يدددل  لددك علددى أن المعلددم يفّعدد

 (.16)رقم  حقا عند التطرق لممارسات المعلم في الجدولال

لموجدددودة علدددى الخدددرائ  يسدددتدلون علدددى المواقدددع ا مدددن الطلبدددة %75.2 نوالمالحدددظ أ  

مدددن قبدددل  تدددم نفدددي  لدددكولندددن مدددن خدددالل المقدددابالت  ،هولة عندددد التعيدددين عليهددداالجداريدددة بسددد

علدى التعيين بد القيدام والمعلمة على المعلم نّ إالمعلمات و  المعلمين غالبية قالحيث  ،المعلمين

مباشددرة  ون سددتدلمددن الطلبددة ي نسددبة قليلددةو لددك ألن  ،عليهدداثددم يقددوم الطلبددة بددالتعيين  الخريطددة

يسدددتطيعون  مدددن الطلبدددة %40نجدددد أنو . والمعلمدددة رشددداد المعلدددمإمسددداعدة و  علدددى المواقدددع دون 

 ظ ممدا سدبق أنفدالمالح%. 50وهي نسبة أقل من المستوى التربدوي قراءة عناصر الخريطة، 

يسدتدلون علددى المواقدع ولندن ال يسددتطيعون قدراءة عناصدر الخريطددة، فهدذه مشدكلة بحددد  الطلبدة

ولقدددد  ،داخدددل الخريطدددة مهمدددة فدددي معرفدددة داللدددة المفددداهيم عناصدددر الخريطدددة تعدددد وسددديلةف  اتهدددا

مهددارة الحيددث حصددلت الخامسددة،  مددن خددالل نسددب النجدداح فددي المهددارة الحظددت الباحثددة   لددك
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 عنددددف النجددداح للمهدددارات األخدددرى، نسدددبفدددي حدددين تفاوتدددت  .هدددي نسدددبة ضدددعيفةو  %50علدددى 

ة يددكاندت نسددبة نجدداح الطلبدة فددي مهددارة قدراءة الرمددوز الطبيعالحدديث عددن مهدارة قددراءة الرمددوز، 

وهاتان المهارتان أقل من المستوى التربوي المقبدول  %33.3رموز التظليل واأللوان و %، 20

وقدد  .وهي نسدبة ضدعيفة %50مربعات والمثلثات ما يقارب رموز البينما نجد مهارة  %، 50

 اهندسدددية وليسددددت رمددددوز  ااالختبدددار رمددددوز  خددددرائ  فددددييرجدددع السددددبب كدددون الرمددددوز المسدددتخدمة 

 .على التشويش والتداخل في جزء كبير منهافالرموز الهندسية تعمل  ،تصويرية

% بأنهم 63.4 وعند السؤال عن تحصيل الطلبة في اختبارات الخرائ  أجاب ما يقارب

يحصددلون علددى عالمددة عاليددة، وهددي نسددبة متقاربددة مددع الطلبددة الددذين يحصددلون علددى عالمددة 

سدتنت  أن الحدظ لده دور فدي الحصدول نإ ن  .%63.5عالية بسبب الحظ حيث كانت النسدبة 

 خالصددة مددا سددبق أن مشددكلة الطلبددة فددي ممارسددات الخددرائ  الجغرافيددة و . علددى العالمددات

حيدث  األطلا( تنمن في التطبيدق علدى الخدرائ  الصدماءوخرائ  دارية )الخرائ  الصماء والج

 % وهددم أقددل مددن المسددتوى التربددوي 33حددل الخريطددة الصددماء  يسددتطيعون بلغددت نسددبة الددذين 

قراءة  يستطيعون فبلغت نسبة الذين  الجدارية قراءة عناصر الخريطةيضا في أتنمن و ، 50%

، وأنهدددم ال يسدددتطيعون اسدددتخدام %50% وهدددي أقدددل مدددن المسدددتوى التربدددوي 40هدددذه العناصدددر

. ة عاليدةب% وهدي نسد73.4دون اسدتخدام األطلدا يدفبلغدت نسدبة الدذين ال يج األطلاخرائ  

سددباب قددد تنددون عددامال رئيسدديا فددي تدددني مسددتوى تحصدديل الطلبددة فددي مهددارات قددراءة األفهددذه 

المعلددم فددي ت الخددرائ  الجغرافيددة. ومددن خددالل االسددتبيان تددم توجيدده أسددئلة للطلبددة عددن ممارسددا
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والذي  (16) ( وكانت النتيجة ممثلة في الجدولالخرائ  الجغرافية )الخرائ  الصماء والجدارية

 يظهر ممارسات المعلمون نحو الخرائ  من وجهة نطر طلبة عينة الدراسة.

 .المئوية لخرائط الجغرافية والنسبةل المعلمين استخدامتكرارات  :16 جدول

 النسبة% كراراتالت البند ) الفقرة ( الرقم

 ال نعم المجموع ال نعم ممارسات معلم 
يستخدم المعلمرة خرائ  صماء تتعلق  7

 بموضوع الدرس.

785 335 1123 70 30 

يقوم المعلمرة بمتابعتك في استخدام   10
 الخرائ  الصماء أثناء الحصة الصفية. 

366 408 774* 47.3 53.7 

اء في يقوم المعلمرة بتصلي  الخرائ  الصم 12
 الحصة التالية.

690 127 817** 84.5 15.5 

يستعمل المعلمرة الخرائ  الجدارية لتعيين  14
 المواقع المذكورة في الدرس.

905 218 1123 80.6 19.4 

 ( ليست كاملة كون الطلبة الباقين لم يجبوا. 12، 10* نالحظ أن أعداد الطلبة في البندين )

هم خرائ  صماء من قبل ؤ ة الطلبة الذين يتم إعطاأن نسب السابق المالحظ من الجدول

ولنددن كانددت  وزارة التربيددة والتعلدديم، تقييمدداتوهددي نسددبة جيدددة اعتمددادا علددى  %70المعلددم كددان

نسددبة المعلمددين  حسددب طلبددة عينددة الدراسددة  الددذين يتددابعون الطلبددة فددي حددل الخددرائ  الصددماء 

، وقدد يكدون سدبب %50التربدوي وهي أقل من المستوى  %47.3أثناء الحصة الصفية حوالي

مدددع الندددم الهائدددل مدددن المعلومدددات  ا لدددك ضددديق الوقدددت وقلدددة الحصدددص الصدددفية لمدددادة الجغرافيددد

عائقدا يعتبدرون  لدك  ، حيدثوهذا ما أكده المعلمون والمعلمات مدن خدالل المقدابالت والخرائ ،

بة المعلمددين كانددت نسدد فقددد، أثندداء الحصددة الخددرائ  الصددماء فددي اسددتخدامطلبددة لل تهممتددابع أمدام
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وهي نسبة جيدة جدا وهي  %84.5ي  الخرائ  في الحصة التالية تقريبا حالذين يقومون بتص

. وعند سؤال الطلبة عن قيام المعلم بجلب الخرائ  الجدارية %50أعلى من المستوى التربوي 

بدددنعم وهدددي نسدددبة متقاربدددة مدددع كدددون الطلبدددة يخرجدددون للتعيدددين علدددى % 80.6للصدددف فأجددداب 

، وهاتدان النسدبتان أعلدى مدن المسدتوى التربدوي %80.5لجدارية حيدث كاندت نسدبتهم الخرائ  ا

50.% 

ن يولندن عددد المعلمد ،دور الخدرائ  الجداريدة لدون  ع  ف  من خالل ما سبق فدإن المعلمدين ي  و 

فقدد  ،%50% وهي أقل من المسدتوى التربدوي 47.3 الطلبة في الحصة التالية بعون ايت الذين

فدي الخدرائ  الصدماء التدي يقدوم الطلبدة بتسدليمها فدي الحصدة التاليدة  عيدةتنون النتائ  غير واق

كمددا أجدداب  ،يسدداعدوهم فددي التعيددين علددى الخددرائ  الصددماءقددد  ويهددم هددم الددذين ألن  للمعلددم،

ن أن الطالدب قدد يجيدب عدن يومدن خدالل المقدابالت أوضد  أحدد المعلمد .الطلبة في االستبيان

الطلبة ال يوفقون كثيرا في االختبارات التي يدل على أّن وهذا ما ، زميله منالخريطة الصماء 

الخدددرائ   بدددأنالمقدددابالت  المعلمدددات مدددن خددداللو  المعلمدددون  أوضددد  حيدددث تقددددم فدددي الخدددرائ .

أن  بينمددا وجدددالجداريددة هددي أهددم وسدديلة لتنميددة مهددارات قددراءة الخددرائ  تليهددا الخددرائ  الصددماء، 

األطلدا فدي تددني تحصديل الطلبدة فدي مهدارات  الغالبية العظمى من المعلمين قللوا مدن أهميدة

 قراءة الخرائ  الجغرافية. 
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 .لرابعالنتائج المتعلقة بالسؤال ا

لمتوسدددد  اتجاهددددات  (ὰ≤0.05)هددددل هنددددا  فددددروق  ات داللددددة إحصددددائية عنددددد مسددددتوى 

نددددوع التجمددددع السددددكاني، الجهددددة الجددددنا، الطلبددددة نحددددو الخددددرائ  الجغرافيددددة يعددددزى لمتغيددددرات )

 المشرفة(؟

 : ثالث فرضيات كالتالي قت عن هذا السؤالوانبث

متوسدد  فددي  (ὰ≤0.05) ال يوجددد فددروق  ات داللددة إحصددائية عنددد مسددتوى الفرضددية األولددى: 

 اتجاهات الطلبة نحو الخرائ  الجغرافية يعزى لمتغير الجنا؟

متوسدد  فددي  (ὰ≤0.05) ال يوجددد فددروق  ات داللددة إحصددائية عنددد مسددتوى الفرضددية الثانيددة: 

 ؟)مدن وقرى( طلبة نحو الخرائ  الجغرافية يعزى لمتغير نوع التجمعاتجاهات ال

متوسددد  فددي  (ὰ≤0.05) ال يوجددد فددروق  ات داللددة إحصددائية عنددد مسددتوى الفرضددية الثالثددة: 

 ؟)حكومية وخاصة( اتجاهات الطلبة نحو الخرائ  الجغرافية يعزى لمتغير جهة اإلشرا 

 Independentللمجموعدات المسدتقلة ) ت اختبدار   تطبيدقتدم  ه الفرضدياتلججابدة عدن هدذ

sample t-test)  نتائ  التطبيق (17) جدول لفحص الفرضيات الثالث ويوض. 
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( Independent sample t-testللمجموعات المستقلة ) اختبار "ت" :17 جدول

المتغيرات المستقلة  لقياس الفروق في متوسط اتجاهات الطلبة نحو الخرائط حسب

 وقع الجغرافي، نوع المدرسة ()الجنس، الم

 إشارة الداللة االنحراف المعياري   2/المتوسط الحسابي عدد الطلبة المتغير
 الجنس
 ذكور
 إناث

 
494 
624 

 
1.9380 
1.931 

 
0.25926 
0.24888 

0.003 

 جهة اإلشراف
 حكومي
 خاص

 
906 
216 

 
1.9619 
1.9669 

 
0.25125 
0.26554 

0.820 

 نوع التجمع السكاني
 قرية
 مدينة

 
713 
411 

 
1.9654 
1.9589 

 
0.25222 
0.25714 

0.682 

   
فدي متوسد  االتجاهدات للطلبدة  ةإحصائي  ات داللة فروق  وجود (17) لالحظ من الجدو ي   

فددي ( نحددو اتجاهددات الطلبددة 0.05متغيددر الجددنا عنددد مسددتوى الداللددة )ل نحددو الخددرائ  يعددزى 

( 0.003) إشدارة الداللدة بلغدتإلنداث، حيدث غرافيدة، وكدان لصدال  اقدراءة الخدرائ  الجمهدارات 

فدي متوسد   ةإحصدائي لدةالد  ات بينمدا ال يوجدد فدروق  (.0.05) أقل من مستوى الداللة هيو 

متغيددددر الجهددددة المشددددرفة عنددددد مسددددتوى الداللددددة اإلحصددددائية ل االتجاهددددات نحددددو الخددددرائ  يعددددزى 

ال  بينمددا(. 0.05) أكبددر مددن مسددتوى الداللددة ( هددو0.820)إشددارة الداللددة ن إحيددث ، (0.05)

( لددددى متغيدددر ندددوع التجمددددع 0.05يوجدددد فدددروق إحصدددائية عندددد مسدددتوى الداللدددة اإلحصدددائية )

 إشددارة الداللددةحيددث بلغددت قيمددة لبددة بمهددارات الخددرائ  الجغرافيددة، السددكاني، نحددو اتجاهددات الط
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ود وقددد يكددون سددبب وجدد(. 0.05( وهددذه قيمددة أكبددر مددن مسددتوى الداللددة اإلحصددائية )0.682)

وتدم معرفدة  لدك  ،الخرائ  أكثر مدن الدذكور فضْلنن الفتيات يصائية لصال  اإلناث أفروق إح

طالبة في حين كدان  278لخرائ  فبلغ عدد اإلناث هن لبح  سؤال الفتيات عن مدى  من خالل

االهتمام تميل إلى   فتاةل، والمعرو  أن الحالة الفسيولوجية لاطالب 227عدد الطالب الذكور 

 والرسم أكثر من الطالب.  باألشغال اليدوية
 

 .لخامسالنتائج المتعلقة بالسؤال ا

اتجاهدداتهم نحددو الخددرائ  و هددل هنددا  عالقددة بددبن تحصدديل الطلبددة فددي الخددرائ  الجغرافيددة 

 الجغرافية؟

عندددد مسدددتوى ارتبددداط دال إحصدددائيا انبثدددق عدددن هدددذا السدددؤال الفرضدددية التاليدددة: ال يوجدددد 

(ὰ≤0.05)   الجغرافية واتجاهاتهم نحو الخرائ  الجغرافية؟ بين تحصيل الطلبة في الخرائ 

الطلبددة فددي تحصدديل معامددل االرتبدداط بيرسددون بددين  حسددابتددم لججابددة عددن هددذا السددؤال 

 .(  لك18هم نحو الخرائ  الجغرافية ويوض  الجدول )واتجاهاتاالختبار 
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و هم نحواتجاهاتالطلبة في االختبار  تحصيل: معامل االرتباط بيرسون بين 18جدول 

 الخرائط الجغرافية

nإشارةnالداللةnمعاملnاالرتباطnبيرسونnعددnالطلبة

1124n0.003 0.919 

 

عددم وجدود وهدذا يددلل علدى  0.003 قدد بلدغ بيرسدون  ارتبداط أن (18مدن الجددول ) يالحظ   

ويظهدر عالقة ارتباطية بين تحصيل الطلبة في االختبار واتجاهاتهم نحدو الخدرائ  الجغرافيدة. 

 حسددابولقددد تددم (. 0.05( وهددي أكبددر مددن مسددتوى الداللددة )0.919إشددارة الداللددة )أيضددا أن 

مقررة لنل فقرة من فقرات االتجاهات للطلبدة نحدو الخدرائ  الجغرافيدة وفيمدا النسبة التنرارات و ال

  لك: وض  يالذي  (19) يلي جدول
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 :ويةئتكرارات اتجاهات الطلبة نحو الخرائط الجغرافية والنسبة الم :19 جدول

الر
 قم

 النسبة % تكرارات االتجاهات

غير   
 موافق

غير  موافق محايد
 موافق

 موافق محايد

 45.5 46 8.5 511 517 96 يساعدني األطلا في تعيين المواقع. 4
تسهم الخرائ  الصماء في تنمية قدرتي في  13

 معرفة المواقع.
139 644 341 12.4 57.3 30.3 

 38 22.1 39.9 428 248 448 .ن على الخريطةأشعر بالسعادة عند التعيي 20
 28 21 51 316 235 573 تعطي الخرائ  جوا مميزا للحصة. 21
 44.9 20.7 34.3 505 233 386 هل تحب الخرائ . 22
 42 21.5 36.5 471 241 410 هل تعتبرري الخرائ  عبئا ثقيال. 23
 20.9 15.5 63.6 235 174 714 ال أحب الخرائ  لصعوبة دراستها. 24
يزيل استخدام الخرائ  الجغرافية الملل في  25

 الحصة. 
545 306 278 48.5 26.7 24.8 

 31.5 19.6 48.9 354 220 549 اشعر أن الخريطة  ات فائدة كبيرة 26
 41.5 0.4 57.9 467 5 651 انتظر حصة الجغرافيا. 27
اوافق على اضافة حصة اسبوعية لتعلم  28

 مهارات الخرائ .
588 66 470 52.3 5.4 41.8 

 

 إن كدددان األطلدددا نحدددوهم اتعندددد سدددؤال الطلبدددة عدددن اتجاهددد (19) الحدددظ مدددن الجددددولي

 لددك، فددي حددين وافددق  ا% لددم يؤيددو 8.5نسددبة فنانددت الطلبددة فددي التعيددين علدى الخددرائ   يسداعد

% 46ونجددد أن ،أن األطلددا يسدداعدهم فددي تعيددين المواقددع علددى وطالبددة ا% طالبدد45.5نحددو 

. هم فددي التعيددين علددى الخددرائ  الجغرافيددةتسدداعدمفددي  لدده دور األطلددا باعتبدداريدداد التزمددوا الح

المالحظ أن نسبة المؤيدين لهذا البند أكثدر مدن الرافضدين إال أن نسدبة المحايددين متقاربدة مدع 
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لدذلك فإندده ال يوجدد اتجدداه واضد  لدددى الطلبدة كددون األطلدا لدده دور فدي مسدداعدتهم  ،المؤيددين

دور الخدرائ  الصدماء فدي تنميدة  عدنسدؤال الطلبدة  عند ونجد أيضا. رائ في التعيين على الخ

% 30.3%، بالمقابدل نجدد أن 12.4مهارة تعيين المواقع فناندت نسدبة غيدر المؤيددين للعبدارة 

، لددذلك فاالتجدداه للحيدداد أكثددر مددن %57.3هددذه العبددارة، وفددي حددين التددزم الحيدداد نحددو ل مؤيدددين

هددذه أيددد  اممتعدد اال عددن دور الخددرائ  فددي إعطدداء الحصددة جددو عنددد السددؤ و ن لهددذا البنددد. و المؤيددد

%، فنسدبة 21م الحيداد ز تد% هدذا الشديء، وال51رفد  مدا يقدارب ، و مدن الطلبدة% 28 العبارة

، ووفقددا للنتددائ  السددابقة مقارنددة مددع الددذين يؤيدددون هددذه العبددارة ن لهددذه العبددارة كبيددرةيالمعارضدد

رائ  تعطدي جدوا رائعدا للحصدة، وهدذا عكدا من الطلبة ال يرون أن الخ%51نالحظ أن نسبة 

جو بإعطاء  ادور لخرائ  لأن  أكدوا حيث والمعلمات من خالل المقابالت معهم، قول المعلمين

 ممتع للحصة. 

غيددر واضددحة  نحددو األطلددا والخددرائ  الصددماء أن اتجاهددات الطلبددةيظهددر مددا سددبق فم

الخدرائ   لهدذهعلى أن ندين أكثر لمحايدين في الب، حيث بلغت نسبة الطلبة افهي قريبة للحياد

% علددى 57% والثانيددة 46فدداألولى كانددت فددي تنميددة مهددارات قددراءة الخددرائ  الجغرافيددة  اهدددور 

 التوالي. 

ارنددة مددع مق ،أن الطلبددة يحبددون الخددرائ  نوعددا مددا أيضددا والمالحددظ مددن الجدددول السددابق

% في حين 34.3خرائ  حيث بلغت نسبة الطلبة الذين ال يحبون ال ،الذين ال يحبون الخرائ 

%. ونجدد أن نسدبة الطلبدة الدذين يعتبدرون الخدرائ  عبئدا 45نسبة الطلبة الذين يحبونها بلغدت 

% ال يعتبرونهددا عبئددا ثقدديال. ولقددد بلغددت نسددبة الطلبددة 42%، فددي حددين أن 36.5ثقدديال بلغددت 
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دددّدون الخددرائ  غيدددر مفيدددة  حصدددة  %، بينمدددا بلغددت نسدددبة الطلبددة الدددذين ال يحبددون 49الددذين ي ع 

% مددن 52.3. وأظهددرت النتددائ  أن مددا يقددارب وهددي أكثددر مددن نصددف العينددة %58الجغرافيددا 

وهدذا  فالطلبدة يعتبدرون مدادة الجغرافيدا مدادة صدعبة، ،الطلبة يعارضون إضافة حصة للجغرافيا

أكدددوا علددى أهميددة إضددافة حيددث  ،المعلمددين الددذين قامددت الباحثددة بمقددابلتهم رأي يتعددارض مددع

حصددة واحدددة ال تنفددي لشددرح المحتددوى وتفعيددل دور الخددرائ  الجغرافيددة فددي ف ،حصددة للجغرافيددا

  الحصة.

% لدم يوافقدوا علدى 51ن نجد أ وتعطي جوا مميزا ممتعةالخرائ   عند التطرق إلى كون 

. وهدددذا الشددديء يظهدددر فدددي % يعتبرونهدددا مملدددة وال تزيدددل الملدددل فدددي الحصدددة48.5 لدددك، وأن 

خدالل مقابلدة المعلمدين ومدن  ، ولنناالختبار واالستبيانالنتائ  وفي تعليق الطلبة على اوراق 

تزيل الملل والجمود من و يؤكدون على أن الخرائ  تعطي جوا رائعا للحصة  همنجدوالمعلمات 

التحددث عدن فائددة الخدرائ   الطلبة يتخوفون من االختبار في الخرائ . وعند الحصص ولنن 

فهم يعتبرون الخرائ  شيئا ثانويا ال  ،عارضون  لكودورها في إزالة الملل فالنثير من الطلبة ي

أهميددة لددده وال قيمدددة ويعطدددي جدددوا مدددن الملدددل فدددي الحصدددة. وهدددذا أيضدددا يعبدددر عدددن وجهدددة نظدددر 

السياسديين فدي الددول العربيدة،  يعبدر عدن وجده نظدربناء على رأي الباحثة و المجتمع والتربية، 

 ون مدتلدولدة التدي يناخلو من خرائ  ت ال اين والعسكريين فإنهولنن عند النظر لمكاتب السياسي

تطددوير أنفسددهم. ومددن بأنفسددهم يعلمددون أهميددة الخددرائ  ولنددن ال يهتمددون  ةإليهددا. فهددم فددي قددرار 

هددو عدددم فددي فيتنددام اعتبددر الباحددث أّن سددبب هزيمددة األمريكددان  (2007) خددالل دراسددة ريددان

 .وعدم معرفة المعلومات الجغرافية عن المنطقة االهتمام في الخرائ 
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وخالصددة مددا سددبق أن الطلبددة يحبددون الخددرائ  وال يعتبرونهددا عبئددا علدديهم، ولنددن الطلبددة 

يعتبرون الخرائ  مملة وال تعطي جوا ممتعا وال تزيل الملل من الحصة ويعتبرونها غير مفيدة 

وهدم ال يحبدون حصددة الجغرافيدا وليسدوا مددن المؤيددين لجضدافة حصددة صدفية اخدرى للجغرافيددا. 

 ويتض  عدم وجود رأي واض  لديهم نحو الخرائ . غير واضحة، فاتجاهات الطلبة 
 

 :تحليل المقابالت

 المحور األول: الخرائط الصماء  

يدليدتم فإنده على إجابات المعلمدين الدذين تمدت مقدابلتهم،  بناء الخدرائ  الصدماء مدن  تّفع 

لطلبدة تتناسدب ل هداتدم إعطاؤ أن الخرائ  التي و  ،(الثالثة عشر) قبل جميع المعلمات والمعلمين

ندداول درس التيددارات البحريددة، خريطددة العددالم للطلبددة عنددد ت ىط ددعْ مددع موضددوع الدددرس، فمددثال ت  

سيا عند تناول درس عن قارة آسيا، ويعطى الطلبة خريطة دولة الصدين آخريطة قارة  ىوتعط

عندددد تنددداول درس عدددن دولدددة الصدددين، فدددي حدددين اختلدددف المعلمدددون و المعلمدددات فدددي موضدددوع 

نهدن يقمدن بدالتعيين علدى الخريطدة الجداريدة ثدم يطلدبن إلبة فمدن المعلمدات مدن قلدن متابعة الط

لمشداهدة إن  ةحددء ثدم يدتم متابعدة كدل طالبدة علدى من الطالبدات التعيدين علدى الخدرائ  الصدما

فإنده يدتم  وعنددما يكدون الوقدت غيدر كدا   كان التعيين صحيحا بما يتناسب مع وقت الحصة، 

خدرى مددن أبتحديدد حصدة خاصددة لدذلك، ومجموعدة لمعلددم أو المعلمدة مدن قبدل االتعيدين  ةتابعدم

المعلمات يقمن بوضع الطالبات في مجموعات من ثم يتم التعيين علدى الخريطدة الجداريدة ثدم 

تقوم المعلمة بتعيين طالبة معينة متفوقة في الخرائ  كي تتابع بقيدة الطالبدات، ومعلمدة أخدرى 

 ية تعّين للتي تليها وهكذا حتى تنتهي المجموعة.تجعل طالبة تعّين ألخرى من ثم التال
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عددم تدوفر حيدث ي جمعدون علدى  ،تحدث المعلمون والمعلمات عدن العديدد مدن التحدديات

لمتابعة الخريطة وإعطاء المحتوى التعليمي بسبب كثافتده وازدحامده بالمعلومدات الوقت النافي 

لمعلومات وال يركز علدى الخدرائ  ويركز على اها كمية المادة وليا نوعوتركيز المنها  على 

ومهددارات قراءتهددا ممددا يسددتوجب التعددوي  عددن  لددك مددن خددالل حصددص الفددن أو الصددحة أو 

بالنسدددبة  الخريطدددة الصدددماءتعتبدددر و غيرهدددا حتدددى يسدددتطيع المعلمدددون إعطددداء الخريطدددة حقهدددا. 

لمعلمدين ب دّين  أحدد ا فقدطالب ليقوم بحلها في المنزل، لورقة عمل تعطى ل للمعلمين والمعلمات

يقوم عددد   حيث قال: ،يةفي إحدى المدارس أنه يقوم بجمع الخرائ  الصماء في الحصة التال

قليددل مددن طددالب الصددف بحددل الخريطددة الصددماء وبعدد  الطلبددة يقومددون بإضدداعتها والددبع  

ولقددد أكددد غالبيددة الطلبددة مددن خددالل د أسددرته بحلهددا  اأو يقددوم أحددد أفددر اآلخددر يحلهددا عددن زميلدده 

مددن الطلبددة أجددابوا أن أحددد أفددراد األسددرة يقددوم بحددل % 71.7ن إول المعلددم حيددث االسددتبيان قدد

وهدذه نسدبة كبيدرة مقارندة مدع نسدبة الطلبدة الدذين يقومدون بحدل الخريطدة  الخريطدة الصدماء لهدم

وتبددددين مددددن خددددالل المقددددابالت مددددع المعلمددددين  %،33الصددددماء وحدددددهم حيددددث بلغددددت نسددددبتهم 

لبدددة مدددع الخدددرائ  الصدددماء والجداريدددة أثنددداء الحصدددة مدددن قبدددل الط والمعلمدددات أن هندددا  تفددداعال

؛ وهدذا األمدر عائدد ل العالماتيولنن هذا التفاعل ال نجده في وقت االمتحان وتحص ،والشرح

 لنون األهل هم من يقومدون بحدل الخدرائ  الصدماء للطلبدة فالخريطدة الصدماء تعدد ورقدة عمدل

أن الطلبددة الددذكور باألسدداس ال ن  يمعلمددبالطلبددة فلقددد أكددد أحددد الوفيمددا يتعلددق  لطلبددة.اواختبددار 

أو موضدوع الخدرائ  فهندا   جغرافياال يهتمون بالتحصيل األكاديمي بشكل عام فنيف في مادة
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اسددتهتار لدددى الطلبددة، وهنددا  مشدداغل تشددغل الطلبددة أكثددر مددن اهتمددامهم بالدراسددة وقددد يكددون 

 فائدة منه .السبب ناجما عما يزرعه  األهل في أ هان أبنائهم أن التعليم ال 

ومدددن أهدددم الحلدددول التدددي اقترحهدددا المعلمدددون والمعلمدددات مدددن أجدددل الدددتخلص مدددن مشدددكلة 

ع الخريطدددة الصدددماء مدددا قامدددت بددده إحددددى المعلمدددات بجعدددل الطالبدددات يرسدددْمن الخريطدددة يتضدددي

الصماء على دفتر خاص برسم الخرائ  وبهذا يكون لنل طالبة أطلدا خداص بهدا ممدا يدؤدي 

الطالبددات وبالتددالي اتقددان الرسددم ووضددع عناصددر الخريطددة بشددكل  إلددى زرع روح التنددافا بددين

مددن الثقددة بددأن هددذا مددن  امناسددب ومرتددب وتوقيددع اسددم الطالبددة عليدده ممددا يعطددي الطالبددة نوعدد

والتدي تؤكدد دور رسدم الخدرائ   (1995) هذه المعلمدة مدع دراسدة خصداونة فنرة وتتفق انتاجها

 التأكيددد مددن قبددل جميددع المعلمددين والمعلمددات . وتددمفددي اكسدداب الطلبددة لمهددارات قددراءة الخددرائ 

بدأن للخدرائ  الصددماء فائددة كبيدرة فدي التدددريا وتنميدة مهدارات قدراءة الخددرائ ،  ثالثدة عشدر(ال)

فيدة ومهدارات الخدرائ ، وأيضدا حيث تعتبر وسديلة الختبدار معلومدات الطلبدة فدي المواقدع الجغرا

 ورقة عمل.  تعد 

بددل المعلمددين للخددرائ  الصددماء وفقددا لموضددوع مددن ق خالصددة مددا سددبق أن هنددا  تفعدديال

وهنددا  اخددتال  بددين طريقددة متابعددة المعلمددين للخددرائ  الصددماء، وتفدداوت  ،الدددرس الددذي يعطددى

في تفاعل الطلبة مع الخدرائ  الصدماء، والمعلمدون كافدة يعتبدرون الخدرائ  الصدماء  ات فائددة 

تعدر  علدى المنداطق. وطريقدة رسدم وال يهداهارات قراءة الخدرائ  والتعيدين علوأهمية في تنمية م

الخرائ  الصماء طريقة ممتازة لتنمية مهارة قراءة الخدرائ  فهدي  ات نتدائ  رائعدة والددليل علدى 

 جيدة جدا. فيها  لك التجربة التي قامت بها إحدى المدارس حيث كانت نتائ  االختبار
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 المحور الثاني: خرائط االطلس

حيث  ،عن خرائ  األطلاالمعلمين إجابات في  اتفاوت أن هنا تبين من خالل المقابالت    

ال يمتلك جميع الطلبة أطالا على مستوى المدارس التي تم مقابلتها، وإن وجد على مستوى 

بع  المدارس فإنه يوجد لدى القليل من الطالبات وال يستفاد منه كثيرا واالعتماد األكبر 

ن التنويع، في حين قد أكدت إحدى على الخرائ  الجدارية وخرائ  الشفافيات كنوع م

المعلمات التي قامت بالتدريا في إحدى مدارس الذكور  بأنه ال يوجد مع الطلبة أطالا 

 أننا في العصر على ن يأحد المعلمباستثناء طالب واحد فق   ومن خالل المقابالت أكد 

خرائ   حيث يوجد هنا  وسائل تغني عنه كاستخدام الورقي الحديث فال داعي لألطلا

سباب لعدم امتال  الطالبات لألطلا في الحصة سوب  ولقد اجملت المعلمات بع  األالحا

 كنسيان الطالبة لألطلا في المنزل أو أنه مع أختها، أو أنها ال تستطيع شراءه . وعند 

 أظهر، طالاأك الطلبة لتعلمات عن وجود خطة لديهم حتى يمالتوجه بالسؤال للمعلمين والم

إحدى المعلمات في ، في حين أظهرت لديهمخطة  عدم وجود معلمين والمعلمات غالبية ال

أطلسا لغرفة الجغرافيا وأنه ليا من الواجب أن تمتلك  20أن المدرسة وفرتإحدى المدارس  

من المدرسة لمدة قصيرة لحل الخرائ  الصماء  اطلسأن تستعير أفبإمكانها  االطالبة أطلس

طلا في الحصة من خالل  قيام  . وتقوم هذه المعلمة بتفعيل األومن ثم ارجاعه إلى المدرسة

استخدامه في  وبالتاليالطالبة بفت  األطلا على الخريطة المناسبة والمتابعة مع المعلمة، 

تي تم مقابلتهن  بأن الطالبات يجدن لوابع  المعلمات ال تالوقت المناسب . بينما أوضح

وعند  األصل .في  الا إن كانت تمتلك أطلسنوعا من الصعوبة في التعامل مع األط
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التحدث عن دور األطلا فالنثير من المعلمات والمعلمين لم يظهروا دورا بارزا لألطلا في 

اكتساب مهارات قراءة الخرائ ، فهم يستخدمون الخرائ  الجدارية والشفافيات وخرائ  

خدمون  األطلا في يستال  )عشر مدارس( من المعلمين والمعلمات االنترنت. فالعديد

وجوب  تاأكدو على الخرائ  الجدارية باستثناء مدرستين أالتعيين على الخرائ  الصماء 

. ولنن من خالل مقابلة المدرسة األكثر إحضار الطالبات لألطلا في حصة الجغرافيا

تحصيال في اختبار الباحثة أكدت المعلمة في تلك المدرسة  أن األطلا ليا له دور في 

  لم يرسب سوى طالبة واحدة.و حصلت طالباتها على نتائ  ممتازة غرافيا  حيث  حصة الج

 ا أهمية لدى غالبية العينة التي تم مقابلتها من ال يعتبر األطلا  أنّ ما سبق خالصة و     

سئلة أجرتها تتجاوز عن أالمعلمين والمعلمات. لذا كانت الباحثة في كثير من المقابالت التي 

يع ألن غالبية المعلمين الذين تم مقابلتهم ال يستعينون باألطلا في األطلا بشكل سر 

 الحصة وال في التعيين على الخرائ  الصماء والخرائ  الجدارية. 
 

 المحور الثالث: الخرائط

أظهر المعلمون والمعلمات في بع   المدارس التي تم مقابلتها بأن مدارسهم ال تحتوي على 

تعلقة بموضوع معين مما ا االستا  في الشرح، وبالتحديد المغالبية الخرائ  التي يحتاجه

الستعانة بخرائ  المنها  أو خرائ  من االنترنت متخصصة بعنوان الدرس، ل ضطر المعلمي

الشفافيات  وتعد)البروجيكتر(  H.C.Oأو استخدام الشفافيات وعرضها على اللوح من خالل 

اء ويتم تلوينها على لوحة العرض   صمحيث تنون خرائ ،التي تستخدم للعرض غير ملونة

  والتعيين عليها.
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وأظهر المعلمون والمعلمات بأن طلبتهم يحبون التعيين على الخرائ  الجدارية مما يسم  لهم 

المعلمون والمعلمات الخرائ  الجدارية أو ما يسد مكانها من  ل  عّ ف  بالتحر  من أماكنهم، وي  

مناسب ثم إزالتها من أمام الطلبة ألنها تعد وسيلة جذب الخرائ  ويتم استعمالها في الوقت ال

للطلبة وقد تشتت أفنار الطلبة. بينما اختلف المعلمون والمعلمات بطريقة  تفعيل الخريطة، 

وفي الساحة الصفو   على جدران قامت برسم الخرائ   أوضحت بأنها فإحدى المعلمات

 ،ي تعتبر من األلعاب التي تحبها الطالباتأثناء الحصة وجعلها كلعبة )الجون( والت المدرسية

حيث تقوم الطالبات برمي أحد األزرار داخل الخريطة ومعرفة اسم المنطقة التي وقع عليها 

  االختبار لم من المتعة والتغيير أثناء الحصة ولنن نتائ انوع ألسلوبأوجد هذا افقد .  الزر

وهذا الشيء  ،لتمثيل والتخيل والقصصاتباع طريقة اإلى ، مما اضطرها تنن جيدة كما تريد

يجبر الطالبة على تخيل الخريطة والعصف الذهني، حيث كانت النتائ  في البداية غير 

مرضية ولنن بعد فترة أصب  هنا  نوع من التقدم والتحسن في النتائ . في حين قامت 

بها. أو رسم  خاص   لبات لخرائ  المنها  وتنوين أطلا  معلمة أخرى باتخا  طريقة رسم الطا

خرائ  تقريبية على اللوح وربطها بأشكال تتذكرها الطالبات فهنا  حب للخرائ  أثناء الشرح 

 وهذه الطرق تعطي الحصة جوا رائعا ممتعا.

من خالل  سباب تدني التحصيل لدى الطلبة فلقد أجمل المعلمون والمعلماتأل ما بالنسبةأ   

جزع من الخرائ  مما يؤثر على نتائ  الطلبة في من الخو  أو ال اأن هنا  نوع المقابالت

هي وسيلة مهمة  )رسم الخرائ ( االختبار. وبّين المعلمون والمعلمات كافة بأن طريقة الرسم

ر في جدا في تنمية مهارات قراءة الخرائ  وتنمية التعر  على المناطق والمواقع؛ لما لها أث
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من  ايزرع المعلم نوعفركز في الرسم يرسم ويحلل وي تركيز المعلومة لدى الطلبة حيث

التنافا بين الطلبة في أجمل رسمة من كافة العناصر سواء الجمالية أو الفنية أو اللونية 

 تن والمعلمات الذين تمالعديد من المعلمي أيضامشر  تربوي سابق وأكده وهذا الشيء أكده 

 . مقابلتهم

لى إضافة حصة أخرى لمادة الجغرافيا يجمعون عثالثة عشر( ال)والمعلمون والمعلمات     

دة صفو  األساسية ألن حصة واحلصف العاشر وأيضا إضافة حصة خريطة للوبالتحديد ل

علمات  بأنها تلجأ ألخذ حيث قالت إحدى المفي لشرح المادة التعليمية وتفعيل الخرائ . ال تن

لخرائ  وإعطاء للصف العاشر حتى يتسنى لها تفعيل اأو الصحة أو الفن  حصص الرياضة

رى  أنها ت معلمة أخالمادة مزدحمة بالمعلومات والخرائ  المتنوعة  وأكدفمادة الجغرافيا حقها 

  من المؤيدين إلضافة حصة جغرافيا حتى تتمكن من اإلسهاب في تفعيل الخرائ  أكثر فأكثر

مادة  احدة في األسبوع لمتابعةوالمعلمات رأيهم بعدم كفاية حصة و وقد أبدى المعلمون 

الجغرافيا خاصة عند ضياع هذه الحصة خالل األسبوع بسبب ظر  ما أو عطلة أو 

  امتحان. 

ن التعليم مهنة لها إحيث  ،( على دور المعلم في تعليم الجغرافيا2009ويؤكد الحلو )   

 ،مقوماتها الخاصة والتي ال تسم  ألي جهد أن يغفل دور المعلم وأهميته في عملية التطوير

منها: أن  ،بد لمعلم الجغرافيا أن يتمتع بعدد من الخصائص لني يؤدي مهامه بنجاحلذلك ال

يكون المعلم متعمقا في معرفة الجغرافيا وطبيعتها وفلسفتها، وأن يكون ملما بطرق وأساليب 

لطموح االتدريا المتنوعة وتطبيقاتها في مجال طرق تدريا الجغرافيا، وأن يمتلك المعلم 
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مؤمن بقيمه وعقائده وتوجهات مجتمعه، ولديه القدرة و في التعليم، ولديه رسالة غبة الر علمي و ال

وهذا يظهر  حيث يستخدم  لك في تعليم الجغرافيا. ،على رصد تطورات الحياة محليا وعالميا

في نتائ  طالبات مدرسة الشيخة فاطمة والتي تم اختيارها عن قصد من قبل الباحثة بفعل 

 خصصة للجغرافيا والخرائ  حيث كانكافة األدوات واألجهزة الموجود صف للمعلم يمتلك 

 %. 89على نتائ  الطالبات فنانت جيدة جدا، فبلغت نسبة نجاح الطالبات جيدا أثر  لك 

  جهات عديدة الخرائ  وهناإلى الطلبة  وجذبفي تفعيل  اوخالصة القول أن للمعلم دور     

الجهات وزارة التربية  هذه بة في الخرائ ، ومنرفع مستوى تحصيل الطلأيضا تلعب دورا في 

وهذه األسباب أكد  ن.علمياألهل، والجامعة التي تخر  الموالتعليم، المنها ، الطالب  اته، و 

   لها:يوفيما يلي توضفي المقابالت المشر  التربوي المعلمون والمعلمات و  عليها

تفاوت كما يوجد ة، س للفائدة والمعرف* الطلبة: الطلبة يدرسون للعالمة والقليل منهم من يدر 

 الصف الذي قدم اختبار الخرائ  نضيف إلى  لك أن، همقدراتو  هممستوياتفي بين الطلبة 

أن الباحثة على تؤكد و  .اأكاديمي اأو متميز كافة التحصيل في المواد  ئسي اصف قد يكون 

نظام تقسيم تتبع التي نها اختارت مدرسة الجلزون إالطلبة يدرسون للعالمة حيث 

ممتازة حتى ترى الطالبات بناء على معدالت الطالبات وقامت الباحثة باختيار الشعبة ال

هذه % و 50فنانت نسبة تحصيل المدرسة  ،تأثير التحصيل المتميز على نتائ  اختبارها

سبب ال تتناسب مع تحصيل الطالبات المتميز في المدرسة. وعند االستفسار عن  النسبة

ف ظن  على الخرائ  ابالخرائ   وال ي ح   بدين  اهتماماعلمة أن الطالبات لم يكن ي لك أكدت الم

 الصماء ولديهن نوع من االستهتار. 
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تاريخ في مادة الالطالب فقد تم مقابلة معلمة متخصصة عن من حيث تميز الطالبات و  

لذكور واإلناث ال مقارنة بين اأنه   رى فهي ت ،فترة من الزمان جغرافيامادة القامت بتدريا 

 إحدى مدارسفي  من الزمان معلم درس لفترة رأيهاعلى أكد و   جداناث مبدعات اإلف

واد، الطلبة الذكور لديهم استهتار وإهمال واض  للخرائ  والم أن على  حيث أكد ،اثناإل

وقد يكون عدم محبة  ،وطموحات غير التعليم الديهم أهداف بفعل عوامل وأسباب أهمها أنّ 

. وال مقارنة بين اإلناث والذكور حيث أن اإلناث أكثر اهتماما للخرائ  سببا لذلكالطلبة 

لبة ال طجعل الالجغرافيا وكون الخرائ  ال يحدد لها عالمات ضمن مادة .  بالتعليم

 يهتمون بها.

المنها  ال يهتم بالخرائ  الجغرافية ومهارات قراءة الخرائ   ترى الباحثة أن* المنها : 

، وال يفعلها وال يركز عليها، وال ينمي مهارات الخرائ . ويركز المنها  على النم الجغرافية

 المناه  مكتظة بالمعلومات. فعلى األنشطة، يركز  وال  ال النوع

 ،تدني مستوى الطلبة في مهارات قراءة الخرائ  الجغرافية * المعلم: فالمعلم له دور بارز في

قد و  ،لخرائ  الصماء وال الجدارية وال ما يسد مكانهال دور اال يفعّ في بع  األحيان  فهو

يؤدي إلى تدني التحصيل في الخرائ ، مما لك باألصل مهارات قراءة الخرائ  ال يمتيكون 

 كما أنه قد ال يمتلكوالتقليل من مكانة الخريطة.  ،هاوعدم االهتمام بالخرائ  وإهمال

التي تنويع في استخدام الوسائل ال يقوم بأساليب متنوعة وحديثة لمهارات قراءة الخرائ ، وال

المعلم يعتبر المحر  الرئيسي في العملية التعليمية من ف تنمي مهارات قراءة الخرائ .
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سلوبه في ايصال المعلومة وتفعيل وتنمية مهارات قراءة الخرائ  أثناء الحصة أخالل 

 وبعدها. 

يل والتهميش من مكانة الجغرافيا والخرائ  * وزارة التربية والتعليم: تتبع الوزارة سياسة التقل

، مع كمية كبيرة ومزدحمة من المعلومات في األسبوعواحدة بوضع حصة صفية 

حيث يعطى المعلم حرية وضع  ،وعدم تخصيص عالمة معينة للخرائ والخرائ ، 

العالمة، مما يسم  للبع  منهم بعدم وضعها على الخرائ . وأيضا توزيع حصص 

وقد تم مالحظة  لك من  ،معلمين من تخصصات أخرى كالرياضيات الجغرافيا على

وتنمن المشكلة عندما يقوم معلم  ،خالل الزيارات التي قامت بها الباحثة لبع  المدارس

يعتبر صفا تأسيسيا للتعيين غير متخصص بتدريا مادة الجغرافيا للصف الخاما الذي 

، حيث   أو معرفة العديد من المواقعفهو ال يمتلك مهارات قراءة الخرائ ،على الخريطة

ه خطة سنوية يجعلالمعلم ب ديّ قوتّ  ،على اكتساب الطلبة لمهارات قراءة الخرائ هذا يؤثر 

ختم المنها . فالمعلم ال يملك الوقت لشرح المادة التعليمية )المحتوى( وتفعيل  إلى هد ي

حتوى أكثر من الخرائ  الخرائ  ومهارات الخرائ  لذلك نالحظ تركيز المعلمين على الم

 خطة يجب أن يلتزم بها.بمقيد  فهو

حيث يتم هارات قراءة الخرائ  الجغرافية، هنا  دور للجامعة في تعزيز م* الجامعة: 

كوسيلة تعليمية  مع التعليم اإللنتروني اتخصيص مادة لتعليم الطلبة رسم الخرائ  يدوي

في تركيز المعلومات  مهمةدوي رسم اليحيث تعتبر وسيلة ال ،يستخدمها عند الحاجة

 وترسيخها.
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مكانيات المدرسة إبداعية لدى المعلم ولنن تقف إفنار أ هنا  قد يكون مكانيات المدرسة: إ* 

حيث  خرائ  ومهارات الخرائ  في الحصة.حائال بين ابداعه في تنمية وتفعيل دور ال

عتبر سببا في التأثير ت وجود معيقاتعلى  من خالل المقابالت أجمع المعلمون والمعلمات

 على تحصيل الطلبة في مهارات قراءة الخرائ  ومنها: 

في تدني مستوى مهارات قراءة الخرائ  الجغرافية وتفعيلها  يلعب دورا بارزافالوقت الوقت:  * 

المنها  بشكل كبير. لذا يؤيد   من قبل ئهايوجد وقت كا   إلعطا الف ،من قبل المعلمين

 حصة صفية للخرائ . المعلمون كافة إضافة

لديهم  اتجاهلها مما يحدث ارباكال يستطيعون فخطة الدراسية بال ة: يتقيد المعلمون * الخط

 مهارات قراءة الخرائ .في  ون توسعفال ي

وال يركز على مهارة قراءة الخرائ  الجغرافية ويزدحم  ال يفعلن المنها  إ المنها : *

ال تنفي وحصة واحدة  .اهارات الخرائ  اهتمامبالمعلومات النمية وال يعطي الخرائ  وم

 همالها من قبل المنها .إ التي تم  ةارات الخرائ  الجغرافيتفعيل مهلشرح المادة التعليمية و 

مصادر المهمة للحصول ال( على أن النتاب المدرسي مصدر من 2009) ويؤكد صقر

حصدنا ته وقمنا برعايته زراع انفهو بمثابة الزرع إن أحسّ  ،على المعرفة بالنسبة للطالب

ثمارا ترقى إلى مستوى الجهد المبذول، لذا وجب على واضعي ومخططي المناه  

 ومطوريها بضرورة عقد المؤتمرات وتقويم المنها  حتى يتم تحسين المنها  وتطويره.  
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 عدم اهتماميؤدي إلى ن للفائدة بل للعالمة، وهذا ال يدرسو  فإنهم لطلبةبالنسبة ل* الطلبة:  

في عصر التننولوجيا ونستطيع معرفة المواقع دون نهم إحيث يقولون  ،الطلبة بالخرائ 

  جة للخريطة.الحا

من الحلول التي توصلت لها الباحثة من خالل نتائ  الدراسة تفعيل رسم الخرائ  من قبل   

 ولقد ظهر  لك لدى مدرسة الشيخة ،ا لها دور في معرفة المواقع اكثرالطلبة أنفسهم لم

فاطمة التي قامت بهذه التجربة مع وجود وسائل تعليمة عديدة، حيث إن المدرسة مجهزة 

بأفضل التجهيزات العلمية التي تحتاجها كل من المعلمة والطالبة وظهر  لك في نتائ  

لذلك  % في االختبار الذي قدمته الباحثة،89الطالبات حيث بلغت نسبة التحصيل لديهن 

الخرائ  ومهارات قراءة الخرائ  الجغرافية في رسم  عملية تعليم على الوزارة تفعيل يجب

 لرسم الخرائ  دور بارز في تحسين تحصيل الطلبة.فالمنها . 

 الطلبة لنثير من األمور المتعلقة بالخريطة اكتسابعدم  يظهرخالصة النتائ  السابقة و    

دا منهم لديه فهم خاطئ ن عدإحيث  ،، كما ظهر في االختبار الذي أجري للطلبةومهاراتها

وأصب  من  ،لتحديد االتجاهات والموقع النسبي وعدم قدرة بعضهم على قراءة رموز الخريطة

الحاجة إعادة النظر في إصالح التعليم والسيما إعداد المعلم وفق برام  حديثة لرفع مستوى 

  في تعليم في التربية إلى أننا سو  ننج ن و المختصبينما توصل  التعلم والتعليم لديه،

هم واختيار الوقت المناسب لتعليمها والوسيلة لديالمهارات للطلبة إ ا تم تحديد نقاط الضعف 

 عليم.تّ لالمناسبة بشكل متتابع ومتدر  من الصف الرابع والخاما أي من المراحل األولى ل
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 الفصل الرابع

 والتوصيات والخاتمة  االستنتاجات

 االستنتاجات -4.1

 ما يلي: استنتا  النتائ  ومناقشتها تم بعد عرض 

حيث هارات قراءة الخرائ  الجغرافية، في اكتساب وتحصيل الطلبة في م ا* أن هنا  تدني

% 50% وهو أقل من المستوى التربوي 42.2كانت نسبة تحصيل الطلبة في االختبار 

وقد توصلت الباحثة  الذي حددته الباحثة اعتمادا على نسبة النجاح لوزارة التربية والتعليم.

حيث كان  ختبار لعينة من المدارس التي تحتوي الصف العاشر.من خالل تقديم اال

مهارة  األولى وهي تحديد خطوط الطول الفنانت  االختبار مكونا من خما مهارات

% وهي أعلى من المستوى 66.7حصلت على نسبة  فقدأعلى تحصيال  ودوائر العرض

الرموز الموضوعية الطبيعية حيث  اتا  ضعف بارز في مهار التربوي المقبول، وكان هن
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% في مهارة الرموز باستخدام التضليل واأللوان  33.3% ونسبة 20حصلت على نسبة 

 %. 50هاتان النسبتان أقل من المستوى التربوي و 

* تم التوصل إلى أن مشكلة الطلبة في ممارسات الخرائ  الجغرافية )الخرائ  الصماء 

خرائ  الصماء وقراءة عناصر الخريطة، الواألطلا( تنمن في التطبيق على  والجدارية

ن نسبة الطلبة الذين يقومون بحل إحيث  ،وهنا  صعوبة نوعا ما في استخدام األطلا

قراءة عناصر  يستطيعون %، وأن نسبة الطلبة الذين ال 33الخريطة الصماء وحدهم 

 ون مشكلة في استخدام األطلا. % من الطلبة يجد73.4%، وأن نسبة  60الخريطة 

 0.003معامل االرتباط  كانت نتيجة ت الطلبة نحو الخرائ  الجغرافية* وعند دراسة اتجاها

 . عالقة ضعيفةهي بين تحصيل الطلبة في االختبار واتجاهاتهم نحو الخرائ  الجغرافية 

ين اكتساب ب تعود لمتغير الجنا اللة إحصائيةد ا  ات* في حين أظهرت النتائ  فروق

كان هنا  حيث  ،الطلبة لمهارات قراءة الخرائ  الجغرافية وتحصيل الطلبة في االختبار

، لذلك تم رف  الفرضية الصفرية التي افترضتها الباحثة وتأكيد تفوق لجناث على الذكور

، وألن مدارس من الذكور التعليم أكثربالهتمام اإلناث يعود  لك حيث  ،الفرضية البديلة

قدرة على بال ن  تمتعوألن الفتيات ي، نوعا ما ث لديها اهتمام بالتعليم عن مدارس الذكوراإلنا

اليدوية  األعمالتحب  التي طبيعة الفتاة الفسيولوجيةل أيضا  لك يعودوقد  ،التخيل والخيال

 والتي تحتا  إلى مهارات حركية.

 نيتلال لثة للسؤال الثانيثاالالثانية و تم اثبات الفرضية الصفرية في الفرضية  في حين  *

لم يكن هنا  فروق ف المدرسة  جهة اإلشرا  علىو  ي التجمع السكانيمتغير  عن انتتحدث
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لمدارس الحكومية والمدارس طلبة اطلبة المدارس في المدن والقرى  و جوهرية بين 

 ؛الكتساب الطلبة لمهارات قراءة الخرائ  الجغرافية وتحصيل الطلبة في االختبار الخاصة

أن المعلمين في المدارس الخاصة والحكومية هم متخرجون من  إلى ويرجع السبب

 .أنفسهم األساتذةيد وتعلموا على   اتها، الجامعات

الطلبة في مهارات  تدنيسبب   نتامعلمات تم استالمعلمين و الومن خالل المقابالت مع   

ومن أهم الحلول التي تم  سون للعالمة فق  ال للفائدة.ن الطلبة يدر أهو و  قراءة الخرائ 

أسلوب التعلم باللعب ورسم الخرائ  من أهم األساليب المميزة للحد من مشكلة  استنتاجها أن

 تدني تحصيل الطلبة في مهارات الخرائ . 

في  تنمن تدني تحصيل الطلبة في مهارات قراءة الخرائ  الجغرافية مشكلة فإنومما سبق    

من خالل المقابالت ومن خالل التجربة الشخصية  اإليهوالتي تم التوصل  ةمحاور ثالث

 للباحثة كونها في ميدان المشكلة وهي: 

ال و  ،مهارات قراءة الخرائ  الجغرافية فبع  المعلمين ال يمتلنون المعلم،  المحور األول:

 أصالال يهتمون  وبعضهم اآلخردارية أثناء الحصة، الخرائ  الصماء أو الج ون يفّعل

حيث تعتبر مادة  ،جغرافياالغير متخصص في  المعلم لها، وقد يكون  ون  يتطرقالخريطة والب

ألنه غير متمكن من مهارات  لها أي اهتمام يالجغرافيا مادة غير أساسية فبالتالي ال يبد

 . قراءة الخرائ  والتعيين عليها

سبة لهم ال فالخريطة بالن العديد من الطلبة يدرسون للعالمة فق ف ،الطالب :الثاني المحور

 . فائدة منها ويمكن االستغناء عنها بالبرام  الحديثة
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المهمشة لمادة الجغرافيا بشكل عام والخرائ  بشكل  ةالمنها  وسياسية الوزار : المحور الثالث

وال تتطرق لها وال تهتم بها.  ارافيفالمناه  ال تفعل دور الخرائ  ومهارات قراءة الجغ خاص.

مع كم هائل من التي قررت حصة واحدة لمادة الجغرافيا في األسبوع ة وبالنسبة لسياسة الوزار 

نضيف خذ الحصة في  لك االسبوع. و أا يؤدي إلى عدم مالمعلومات، فقد يحدث طار  

فيقوم الطلبة بالتركيز على للمعلم،  األمر تر يعدم تخصيص عالمات للخرائ  حيث لذلك 

ائ  لحصولهم على عالمات أكثر. أضف إلى المحتوى التعليمي أكثر من تركيزهم على الخر 

يجعل المعلم  و الفصليةأمنها  وااللتزام بالخطة السنوية نهاء الإجبار المعلم على إ أن  لك

 .يهمل مهارات قراءة الخرائ  الجغرافية والخرائ 
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 التوصيات -4.2

، معينة اتمؤسسوفي ضوء النتائ  التي توصلت لها الباحثة فإنها تضع عدة توصيات توجهها ل

لجغرافية ومهارات و لك نظرا للضعف الملموس في اكتساب طلبة المرحلة الثانوية للمفاهيم ا

 بما يلي:  يمكن إجمال هذه التوصيات اقراءة الجغرافي

 أوال: وزارة التربية والتعليم

، * زيادة عدد الحصص الصفية المخصصة لمادة الجغرافيا من حصة واحدة إلى حصتين

 (.2009( والحلو)2009) قرص عهذا م ويتفق

مهارات قراءة الخرائ  في جميع صفو  المرحلة األساسية، وبالتحديد  التركيز على تدريا* 

)من السابع ولغاية العاشر(، و لك بإضافة وحدات دراسية عن مهارات  األساسية العليا

مها المهارات وفه في غرس وتنميةالخرائ  في كتب تلك الصفو  لني تساعد الطلبة 

 واستخدامها. 

لمعلمين لحثهم على االهتمام بالخرائ  ومهاراتها. من خالل إعداد برام  تدريب ل* عقد دورات 

على كيفية تعليم وتدريا تالميذهم مهارات الخرائ  الالزمة للتعّر  لمعلمي االجتماعيات 

 ات الخرائ .  لدراسة الجغرافيا. وتزويد المعلمين باستراتيجيات تدريا مناسبة لتعليم مهار 

في وجود مهارات الخرائ   تنميةبهتم * إعادة النظر في مناه  الجغرافيا لنافة المراحل، حيث ت

الجغرافيا. ويتم  لك من خالل إثراء النتب باألنشطة التي تفعل دور  منها  محتوى إطار 

 (.2009وهذا ما أكد عليه صقر)مهارات الخرائ . 
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أثر على من ا لذلك لملها  متدنيةالنظرة الومحاربة  ا والخرائ تعزيز الدور اإليجابي للجغرافي* 

صقر مع هذا  ويتفقالمواطن وتشجيعه على التفاعل معه وخاصة في فلسطين  انتماءتعزيز 

  (.2013( وحامد )2009)

 ثانيا: الباحثون 

ل * اجراء دراسات وأبحاث مماثلة على  عينات أخرى في مدارس محافظات الوطن لنافة المراح

 حول  أداء الطلبة في مهارات قراءة الخرائ  الجغرافية.  

* اجراء دراسات لمعرفة اسباب تدني مستوى الطلبة في الخرائ ،  وأخرى ت عنى بكيفية التخلص 

 أو التخفيف منه.

في تنمية مهارات  (GIS) تعليم نظم المعلومات الجغرافية تفعيل دورسبل * إجراء دراسة بعنوان 

 في المنها   الفلسطيني.  اني للطلبةالتحليل المك

تحصيل الطلبة نحو تحسين مستوى * القيام بدراسة حول األساليب التي قد يكون لها أثر في 

 مهارات قراءة الخرائ  الجغرافية.

*عمل دراسة مقارنة بين استخدام الرسم اليدوي والرسم االلنتروني على تحصيل الطلبة في 

 افية.  مهارات قراءة الخرائ  الجغر 

وتخصص المدرسين في تحصيل الطلبة في مهارات الخرائ  * إجراء دراسة حول نتائ  

 المدرسة. 
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 ثالثا: المعلمون 

* تشجيع الطلبة على المشاركة برسم الخرائ  واستخدامها في الحصة الصفية، و لك بتخصيص 

 لخرائ . اعلى دفتر خاص برسم  خرائ  المنها  رسمك، جزء من العالمة لتلك األنشطة

الطالب للمفاهيم الجغرافية،  استيعاب* استخدام وسائل تعليمية متنوعة للمساعدة على 

كاستخدام الشفافيات ، هاأساليب تدريسفي  تنويعوال، ولمهارات قراءة الخرائ  الجغرافية

 والمجسمات والحاسوب في تعليم المهارات.

ساب المفاهيم التي يتعلمونها لمهارات * تشجيع الطلبة على القيام بنشاطات تساعدهم على اكت

 تمثيل في توضي  المهارات. الكاستخدام أسلوب اللعب و قراءة الخرائ  الجغرافية. 

 رابعا: الجامعات

فصلين متتاليين حتى يتسنى لمدة GIS نطم المعلومات الجغرافية و  النارتوغرافي* جعل مساق 

واتقانها بطريقة موسعة ومتقنة يز البيانات وترمللطلبة امتال  مهارات قراءة الخرائ  ورسمها 

طلبة سيكونون معلمين أو مخططين فعليهم أن يمتلنوا هذه المهارات بشكل الألن هؤالء 

 موسع وشامل.

كثب  نالقارات ع البتعلم الطيحيث  اونظري اعملي ا* جعل مساق الجغرافيا اإلقليمية مساق

فحبذا أن يتم وضعه أيضا في  ،كن بدقةويقوم برسم خرائ  العالم بإتقان ومعرفة األما

 فصلين. 

أخذ الطلبة في رحالت للّتعر  على فلسطين ومدنها عن قرب لتعميق الروح الوطنية لدى  *

 الطلبة وحتى يستطيعوا أن ينقلوا هذه الخبرات لطلبتهم في المستقبل. 

 الخاتمة -4.3
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رًا مهمًا من مصادر من المعرو  أن الخريطة وسيلة اتصال للمعلومات. وتعد مصد  

حيث يزداد دورها في المجاالت العلمية والتطبيقية يومًا بعد يوم، ولم  المعرفة، الحصول على

يعد يقتصر استخدامها وتوظيفها على الدارسين والباحثين في علم الجغرافيا بل اتسع ليشمل 

، والهندسة، الباحثين في مجاالت االجتماع، واإلعالم، واالقتصاد، والسياسة، والتخطي 

ولذلك فإن قراءة الخريطة وحسن استخدامها أصب  من  والجيولوجيا، واالستراتيجيات الحربية.

في مجاالت حياته اليومية المختلفة خاصة في  العادي تلزم المواطن التي األمور الضرورية

ل ، )صا ن العالم أصب  قرية صغيرةإحيث  عصرنا الحاضر الذي يتميز بالثورة المعلوماتية،

2008 .) 

ه على وتأثير  الخريطة، مدى أهمية تمكن المعلم من مهارات قراءة يتض  من خالل  لك    

، ولذلك أوصت العديد من الدراسات بتوجيه المزيد من االهتمام تعليم الطالب تلك المهارات

بمهارات الخريطة وقراءتها واستخدامها أثناء تدريا المقررات األكاديمية، ومقررات طرق 

التدريا للطلبة المعلمين؛ نظرًا لما للممارسة التطبيقية من أثر على تعلم الطالب للمفاهيم 

والمهارات األساسية المرتبطة بالخرائ ، فضاًل عن أن تعلم هذه المهارات أصب  اآلن ضرورة 

لنل فرد في المجتمع، وكذلك إتاحة الفرصة للمعلمين في أثناء الخدمة للتدريب على مهارات 

 (.2008ريطة وكيفية تدريسها )صال ، الخ

حاولت الباحثة في هذه الدراسة تسلي  الضوء على مسدتوى أداء طلبدة الصدف العاشدر  وقد   

األساسي في محافظة رام هللا والبيرة في مهارات قراءة الخرائ  الجغرافية. والمالحظ من خالل 

لجغرافيددة، وهددذا مددا تددم التوصددل هددذه الدراسددة تدددني مسددتوى الطلبددة فددي مهددارات قددراءة الخددرائ  ا
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ا في النثيدر مدن الدراسدات التدي قامدت الباحثدة بمراجعتهدا فدي كثيدر ضإليه م ن ق بل الباحثين أي

من الدول، ولذلك تتمندى الباحثدة أن يقدوم البداحثون والمسدؤولون باالهتمدام بالموضدوع  وإجدراء 

ني، ودراسددات أخددرى تهدددتم األبحدداث والدراسددات التددي يددتم مددن خاللهددا معرفدددة أسددباب هددذا التددد

   بدراسة الحلول الممكنة لهذه المشكلة.

مستوى مهارات قراءة الخرائ  الجغرافية والتعيين عليها  قياسإلى هدفت هذه الدراسة وقد   

لدى طلبة الصف العاشر األساسي في محافظة رام هللا والبيرة في كتاب جغرافيا العالم 

دراسة اتجاهات الطلبة نحو الخرائ  الجغرافية. و م، 2015-2014اإلقليمية للعام الدراسي 

ومعرفة أسباب تدني مستوى أداء الطلبة في مهارة القراءة والتعيين على الخرائ  في محافظة 

وطلبة رام هللا والبيرة، والمقارنة بين مستوى أداء الطلبة من الجنسين في المدن والقرى، 

مشكلة  تناولهادراسة كونها األولى في فلسطين و . وتبرز أهمية الةحكوميالو  ةخاصالمدارس ال

يعاني منها معلمو الجغرافيا بالتحديد والمواد االجتماعية عامة، والتي تعتبر من المواضيع 

معرفة مستوى مهارات في المهمة في الحياة لفهم الواقع واألحداث. وتمثلت مشكلة الدراسة 

بة الصف العاشر األساسي في محافظة رام قراءة الخرائ  الجغرافية والتعيين عليها لدى طل

. واتبعت الباحثة المنه  الوصفي اتشخيصي اولذلك أعدت الباحثة اختبار  ،هللا والبيرة

داني واألسلوب التحليلي االيضاحي)التحليلي( والمنه  النمي والمنه  المقارن والمنه  المي

 .)النيفي(

مدرسة حكومية  50شملت الدراسة و بة وطال اطالب 1141فقد بلغت عينة الدراسة  أما عن  

اإلناث منها والذكور. كما تم تحليل نتائ  االختبار  ،وخاصة في مدينة رام هللا والبيرة وقراها
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الختبار. وهذا يدل على تدني مستوى تحصيل الطلبة في ا ،%42.2 العامة فنانت النتيجة

مشكلة أن  لة الدراسة تبينمن أسئوالرابع والخاما الثالث  سؤالال خالل اإلجابة عن منو 

لخرائ  الجغرافية )الخرائ  الصماء والجدارية واألطلا( مع ا التعاملفي  تنمن الطلبة

كما  وقراءة عناصر الخريطة، وهنا  صعوبة نوعا ما في استخدام األطلا.عليها التطبيق و 

الخرائ   نحو هماتجاهاتالحظت الباحثة عدم وجود عالقة بين تحصيل الطلبة في االختبار و 

تدني تحصيل الطلبة في مهارات قراءة الخرائ  وعدم رغبة في يعود السبب ربما . و الجغرافية

أن الطلبة يدرسون للعالمة وليا للفائدة والمعرفة، رغم قيام  إلى  بدراسة الخرائ الطلبة 

ن العديد من المعلمات بتغيير أساليب التعليم، وتبين  لك من خالل المقابالت مع المعلمي

 والمعلمات. 

أفضل من الطالبات    نانت نتائف ،متغير الجنا فيوأظهرت النتائ  أيضا وجود فروق    

. بينما لم واكتسابهن لمهارات قراءة الخرائ  الجغرافية في تحصيل االختبار نتائ  الطالب

ي وتحصيل الطلبة ف لمهارات قراءة الخرائ  الجغرافيا يكن هنا  فروق بين اكتساب الطلبة 

 .ي التجمع السكاني وجهة اإلشرا متغير تعزى لاالختبار 

الباحثين بأن يقوموا بإجراء دراسات حول أسباب وعوامل تفوق الطالبات  الباحثة صيوتو    

ن الباحثة وضعت بع  التفسيرات من خالل خبراتها إحيث  ،على الطالب في الدراسة

 منف ،دراسة عن هذا الموضوع أن يقوم الباحثون بإجراء وتؤكد على أهميةالشخصية، 

احثة بضرورة قيام بكما توصي الوعوامل متعددة.  اممكن أن تنشف الدراسات األخرى أسبابال

طرق وأساليب تربوية في تدريا مهارات قراءة الخرائ  الجغرافية وأثرها عن دراسة الباحثين  ب
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طة كمصدر الستنتا  ودور الخري ،على اكتساب الطلبة لمهارات قراءة الخرائ  الجغرافية

مناخ والتضاريا والعمليات الجيومرفولوجية والموقع وتوزيع الخصائص جغرافية متنوعة ك

 الغطاء النباتي.  
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 المالحق

 (1ملحق )

 النسب المئوية للنجاح المحقق على كل بند من بنود االختبار. :20 جدول

nالفقرة nالصحيحةnاإلجابةnnاإلجابةnفيnوفقواnالذينnالطلبةnعددnnنسبتهمn

1n50.3 1141من أصل  573 أ 

2n38.7 442 أ 

3n58.9 672 ب 

4n39.4 450 ج 

5n74.4 848 أ 

6n39.3 448 د 

7n48.9 558 ج 
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8n22.7 259 أ 

9n30.9 352 أ 

10n34.4 392 ج 

11n53.1 606 أ 

12n77.2 881 ب 

13n43.4 495 ب 

14n34.2 390 أ 

15n66.5 759 أ 

16n33 376 ب 

17n29.4 336 أ 

18n47.2 539 أ 

19n37.3 430 ب 

20n58.8 671 ج 

21n53.5 610 أ 

22n23.7 270 ج 

23n56.8 648 أ 

24n51.1 538 أ 

25n39.4 450 أ 

26n64.2 732 أ 

27n58.3 665 أ 

28n36.9 421 ب 

29n44.7 510 ب 

30n27.9 318 د 
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 (2لحق )م

 تجمع السكاني،التوزيع الطلبة في المدارس حسب المتغيرات الثالث ) الجنا،  :21 جدول

 (.وجهة اإلشرا 

 النسبة% العدد الجنس النسبة% العدد المتغيرات  
  كور 66 33 قرية

 إناث
 مختلطة

14 
15 
4 

42.4 
45.5 
12.1 

  كور 34 17 مدنية
 إناث
 مختلطة

5 
8 
4 

29.4 
47.1 
23.5 

  50   50 المجموع
  كور 80 40 حكومي

 إناث
 مختلطة

17 
20 
3 

42.5 
50 
7.5 

  كور 20 10 خاص
 إناث
 مختلطة

3 
3 
4 

30 
30 
40 

  50   50 المجموع
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 (3ملحق )

 نهائيةالنسخة ال

 اختبار تشخيصي لطلبة الصف العاشر األساسي

 اسم الطالبرة: ..............................................
 المدرسة: ....................................................

 رام هللا والبيرة المديرية:
 أنثى - كر                     ب -الجنا: أ

 

 عزيزي الطالب ر عزيزتي الطالبة 

 الرجاء قراءة تعليمات االختبار جيدا قبل البدء باإلجابة على فقرات االختبار  

  تعليمات هامة.. 

 لة يهددد  هددذا االختبددار إلددى التعددر  علددى مسددتوى أداء الطلبددة فددي بعدد  المهددارات المتصدد

 بتعلم الجغرافيا، وهي مهارات قراءة الخريطة الجغرافية.

 ( 10( سؤال، وعدد الصفحات )30يشمل االختبار على ) 

  دقيقة. 40الزمن المحدد لججابة عن هذا االختبار 

 .جميع األسئلة من نوع االختيار من متعدد 

 ورقة اإلجابة. حاولري قراءة كل بند قراءة جيدة وبدقة وفنرري بإمعان قبل اإلجابة على 
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 شاكرا لنم حسن تعاوننم

 الباحثة: منى أبو سليم

 

  ☺في المكان المخصص لججابة في ورقة اإلجابة المرفقة √ضعر ي عالمة ☺

 
 (1خريطة رقم )

 (: 5 – 1( المرفقة لإلجابة على الفقرات 1)استخدم/ي الخريطة رقم )

 ط االستواء ويمر منها خط غرينتش؟أي من القارات التي تقع إلى الشمال من خ-1

 أفريقيا  -اسيا                 د -أمريكيا الشمالية               ج -أوروبا         ب-أ

 ( في الخريطة الى صحراء، هي صحراء:1يشير الرقم ) -2

 الكبرى -ناميبيا               د -الغربية                       ج -تكاما            بأ-أ

 الرقم الذي يمثل رأس هورن على الخريطة هو:  -3

  6 -د                      5-ج                              2 -ب                 7-أ

 ( الى وحدة سياسية في قارة اسيا، وهي3يشير الرقم ) -4

3 

4 
1 2 5 

6 

7 
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 اليابان   -د      اندونيسيا       -فلبين                            ج -الهند            ب-أ

 (  الى خط طول، يدعى خط: 4)يشير الرقم  -5

 السرطان -تأريخ الدولي       د -االستواء                        ج -غرينتش        ب-أ

 تابع في الصفحة الثالثة 

 (2خريطة رقم ) 

 (9-6ت ، أجب/ي على الفقرا2)بالنظر إلى الخريطة المبينة في الشكل رقم 

 ( على الخريطة الى دولة تنتشر فيها غابات استوائية :1يشير الرقم ) -6

 الكنغو -زيمبابوي                   د -اثيوبيا                ج-تشاد                   ب-أ

 تخيل/ي أنك تسكن في دولة جنوب افريقيا وتريد ان تذهب إلى ناميبيا  فانك تتجه نحو: -7

 الجنوب -الشمال                      د-الغرب               ج-ب              الشرق   -أ

 ( الى نهر تقع فيه شالالت فكتوريا، هو نهر:  2يشير الرقم ) -8

 النيل  -االورانج                     د-السنغال            ج -زمبيزي                ب-أ

 و بحيرة: ( إلى مسطح مائي ه3يشير الرقم ) -9

 مالوي -تانا                          د-فكتوريا              ج-تشاد                     ب-أ

3 

1 

2 

5







 

4 
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 ( تشير على ............ نهر النيل2( في الخريطة رقم )5الدائرة التي تحمل رقم ) -10

 مجرى     -د  منبع                      -وادي                 ج -مصب                 ب-أ

 تابع في الصفحة الرابعة  

 
 (3خريطة رقم )

 ( الى اعلى قمة جبلية في سلسلة جبال اطلس وهي قمة جبل 1يشير الرقم ) -11 

 هكار -عوينات                   د-ج             كلمنجارو -طوبقال              ب-أ

 اة: ( يمثل قناة مائية هي قن2الرقم ) -12

 باب المندب -الملقا                    د-السويس                 ج-بنما                  ب-أ

 الرقم الذي يمثله مدار السرطان هو  الرقم:  -13

 5-د                      6-ج                          3-ب                     7-أ

2 1 

3 

4 

5 

6 

7 
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 دافئ هو تيار:  ( إلى تيار بحري4يشير الرقم ) -14

 البرازيل  -بنجويال                   د-كناري                  ج-موزمبيق            ب-أ

 تابع في الصفحة الخامسة 

 
 من خالل الخريطة السابقة أجيبي عن السؤال التالي، أكبر منطقة إنتاجا لألرز هي  -15

 حوض الكنغو -دلتا النيل   د -ج  مريكية جنوب الواليات المتحدة األ-جنوب شرق أسيا    ب-أ

 
 ( 5خريطة رقم ) 

 ( تتركز الزراعة الكثيفة في قارة أسيا في الجهة 5من خالل الخريطة رقم ) -16

 الشمالي الشرقي -الجنوبية                د -ج               الوسطى -الشمالية           ب-أ

4 
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( تتركز الزراعة التجارية ) الواسعة ( في قارة افريقيا في 5من خالل الخريطة رقم ) -17

 الجهة 

 الشرقية  -الشمالية            د -الوسطى                  ج -الجنوبية           ب-أ

 تابع في الصفحة السادسة 

 
 (  6خريطة رقم ) 

من خالل قراءتك الخريطة السابقة، ما هي الدولة التي تشتهر بزراعة الحمضيات   -18

 مصر  -الصومال          د -النونغو               -جنوب افريقيا       ب-والقم : أ

 
 (  7خريطة رقم ) 



180 
 

 

( ما هي 6لخريطة  رقم )يعد القصدير من أكثر المعادن وفرة في قارة أسيا، من خالل ا -19

 الدولة التي يوجد فيها القصدير والحديد معا من الدول التالية: 

 بورما-فيتنام                 د -ماليزيا                  ج -الهند                    ب-أ

 تابع في الصفحة السابعة  

 
 ( 8خريطة رقم ) 

 ماليين نسمة هي مدينة:  4مدينة من التالي يزيد عدد سكانها عن  -20

 اديس ابابا  -جوهانسبورغ              د -الكاب            ج -الخرطوم                     ب-أ
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 (  9خريطة رقم ) 

 (، أكثر تركز سكان قارة اسيا يقع في الجهتان ... على التوالي: 9حسب الخريطة رقم )  -21

 الجنوبية ثم الشمالية    -الجنوبية ثم الشرقية  د -الجنوبية ج الشمالية ثم -الشرقية ثم الجنوبية  ب-أ

 تابع في الصفحة الثامنة 

 
 (10خريطة رقم )

 ( إلى تيار بحري بارد يدعى تيار: 1يشير الرقم ) -22

 البيرو  -لبرادور                د-بنجويال            ج -كناري               ب-أ

 ( الى قارة يكثر فيها التعدد العرقي واللغوي للسكان هي قارة: 2) يشير الرقم -23

 امريكيا الالتينية  -افريقيا                د-اسيا                  ج-اوروبا               ب-أ

 ( إلى صحراء باردة جافة تسمى: 4يشير الرقم ) -24

 شبه الجزيرة العربية -يريا              دسيب-ثار                     ج-غوبي               ب-أ

 ( الى دولة تتعرض لألعاصير المدارية )التيفون(، تلك الدولة هي:5يشير الرقم ) -25

 الهند  -اليابان                    د-كوريا                      ج-الصين                    ب-أ

 رة اسيا وهو جبل (  يمثل اعلى سلسلة جبلية في قا6الرقم ) -26

 سليمان -هندكوش                د-التاي                        ج-الهمااليا                  ب-أ

1 

2 

4 

5 

6 
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 تابع في الصفحة التاسعة

 

 

 (11خريطة رقم )

 ( إلى مضيق مائي يفصل قارة اسيا عن امريكيا الشمالية ،هو مضيق: 1يشير الرقم  ) -27

 ملقا -بسفور                      د-باب المندب            ج -ببيرنج               -أ

 

 ( 12خريطة رقم ) 

 إلى تيارين بحريين االول بارد والثاني دافئ على التوالي:  2و  1يشير الرقمان  -28

   كمشتكا ولبرادور   -لبرادور واليابان   د-كمشتكا واليابان          ج-اليابان وكمشتكا      ب-أ

 ( يمثل اعلى هضبة في قارة اسيا وهي هضبة 3الرقم ) -29

 نجد -اناضول             د-ج                          التبت-الدكن                ب-أ 

 تمثل أكثر ثقل سكاني في قارة اسيا وتطل على المحيط الهندي هي دولة -30

 الهند  -الباكستان          د -ج                       إندونيسيا -الصين                ب-أ

1 

1 

2 
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 انتهت األسئلة
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nمفتاحnإجابةnاالختبار

nاألساسيnالعاشرnلصفnالخريطةnقراءةnمهاراتn

 اسم الطالب/ة:.......................................................

 المدرسة: ..................................................

 : رام هللا والبيرة المديرية

 خاص -حكومي          ب -نوع المدرسة: أ

 أنثى  -ذكر         ب -الجنس: أ

 مدينة  -قرية         ب -مكان المدرسة: أ

 عند رمز اإلجابة الصحيحة: ضع/ي إشارة صح ☺

 د ج ب أ رقم السؤال د ج ب أ رقم السؤال

1     16     

2     17     

3     18     

4     19     

5     20     

6     21     

7     22     

8     23     

9     24     

10     25     

11     26     

12     27     

13     28     

14     29     

15     30     

 وشكرا لتعاونكم
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 (4ملحق )

nالنسخةnاألولية

nالعاشرnالصفnلطلبةnتحصيليnاختبارn

 ..............................................اسم الطالب/ة: 

 المدرسة: ....................................................

 المديرية: رام هللا والبيرة

 أنثى -ذكر                     ب -الجنس: أ

 

 عزيزي الطالب / عزيزتي الطالبة 

اإلجابة على فقرات الرجاء قراءة تعليمات االختبار جيدا قبل البدء ب

 االختبار  

 تعليمات هامة:  

  يه  ده ه  ذا االختب  ار إل  ى التع  ره عل  ى مس  توى الطلب  ة  ف  ي بع    المه  ارات

 المتصلة بتعلم الجغرافيا، وهي مهارات قراءة الخريطة الجغرافية.

 ( 11( سؤال، وعدد الصفحات )30) يشمل االختبار على 

  دقيقة. 40الزمن المحدد لإلجابة عن هذا االختبار 

 .جميع األسئلة من نوع االختيار من متعدد 

  ح اول/ي ق راءة ك  ل بن د ق  راءة جي دة وبدق ة وفك  ر/ي بإلمع ان قب  ل اإلجاب ة عل  ى

 ورقة اإلجابة.

 .ال تكتب/ي إي شيء على كراسة االختبار 

 

 شاكرا لكم حسن تعاونكم

 الباحثة: منى أبو سليم
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  ☺ة اإلجابة المرفقةفي المكان المخصص لإلجابة في ورق √ضع/ ي عالمة ☺

 

 (1خريطة رقم )

 (: 5 – 1المرفقة لإلجابة على الفقرات  1)استخدم/ي الخريطة رقم 

 ؟تقع إلى الشمال من خط االستواء ويمر منها خط غرينتشالتي قارة من هي ال -1

 أفريقيا  -د         اسيا         -جيكيا الشمالية               أمر -أوروبا         ب-أ

، الى صحراء تكونت بفعل تأثرها بتيار البيرو الباردفي الخريطة ( 1يشير الرقم ) -2

 :هي صحراء المنطقة المشار إليها 

 الكبرى -ناميبيا               د -ج                      الغربية  -ب            أتكاما-أ

 ، وهي: ةيا الالتينأقصى نقطة في قارة أمريكي على الخريطة إلى (2الرقم ) يشير -3

 قناة بنما  -خليج المكسيك       د-راس الرجاء الصالح        ج -رأس هون      ب-أ

  ، وهي: من دول اقليم شرق اسيا ة( الى دول3يشير الرقم ) -4

 اليابان   -د   سيا         ياندون -ج               فلبين              -ب          الهند  -أ

 الذي يسمى: طول ال(  الى خط 4رقم )يشير ال -5

 السرطان -د   ريخ الدولي    تأ -ج                    االستواء     -ب    غرينتش    -أ

  في الصفحة الثالثة تابع
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 (2خريطة رقم ) 

 (9-6، أجب/ي على الفقرات 2)بالنظر إلى الخريطة المبينة في الشكل رقم 

 دولة تنتشر فيها غابات استوائية :يشير الى ة على الخريط( 1الرقم ) -6

 الكنغو -د               زمبابوي     -ج        اثيوبيا        -ب              تشاد     -أ

 :ناميبيا  فانك تتجه نحوإلى تسكن في دولة جنوب افريقيا وتريد ان تذهب تخيل/ي أنك  -7

 الجنوب -د                     الشمال -ج              الغرب -ب                الشرق -أ

  النهر هو:  اسم، شالالت فكتوريا منطقة ( الى نهر يقع في2يشير الرقم )-8

 النيل  -د                  االورانج   -ج          السنغال   -ب            زمبيزي    -أ

 يدعى: (3المسطح المائي الذي يشير اليه  الرقم ) -9

 مالوي -د                      تانا    -ج           فكتوريا   -ب                د     تشا-أ

 تابع في الصفحة الرابعة  

 

3 

1 

2 
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 (3خريطة رقم )

 الى اعلى قمة جبلية في سلسلة جبال اطلس  (1) يشير الرقم-10 

 هكار -د                عوينات   -ج             كلمنجارو -ب          طوبقال    -أ

 ( يمثل قناة اصطناعية هي 2)الرقم  -11

 باب المندب -د               الملقا     -ج             السويس    -ب               بنما   -أ

 ( تسمى 3دائرة العرض التي يمثلها الرقم )   -12

 القطبية-د             االستواء    -ج                 الجدي  -ب          السرطان  -أ

 هو:  تيار مائي دافئ إلى ( 4يشير الرقم ) -13

 البرازيل  -د               بنجويال    -ج               كناري   -ب          موزمبيق  -أ

 خامسة تابع في الصفحة ال

2 1 

3 

4 
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 ( 4خريطة رقم )

 يوجد القصدير بوفرة في دولة  -14

 بورما-بنغالدش               د -ماليزيا                  ج -الهند                    ب-أ

 

 ( 5خريطة رقم ) 

من خالل قراءتك الخريطة السابقة، ما هي  الدولة التي تشتهر بزراعة الحمضيات   -15

 والقمح: 

 مصر  -الصومال            د -الكونغو             ج -جنوب افريقيا          ب-أ

 سادسة ال تابع في الصفحة
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 (6خريطة رقم )

 ماليين نسمة  4مدينة يزيد عدد سكانها عن  -16

 اديس ابابا  -جوهانسبورغ              د -الكاب            ج -الخرطوم                     ب-أ

 

 (7)م خريطة رق

 يشكل اللون األزرق على الكرة االرضية والظاهر في الخريطة ما نسبته  -17

 3 -د      29 -ج        97 -ب             71-أ

  سابعةتابع في الصفحة ال
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 ( 8خريطة رقم ) 

 يدعى:  تيار مائي باردإلى ( 1يشير الرقم )-18

 البيرو  -د        لبرادور        -جبنجويال             -ب    كناري           -أ

 : لسكان بفعل التعدد العرقي واللغوي ( الى قارة يكثر فيها ا2يشير الرقم ) -19

 امريكيا الالتينية -دافريقيا                -ج   اسيا               -اوروبا               ب-أ

 هي:( الى قارة جزرية 3يشير الرقم ) -20

 استراليا -د       افريقيا        -جانتاركتيكا           -ب       اوقيانوسيا     -أ

 تسمى:( صحراء باردة جافة 4ثل الرقم )يم -21

 شبه الجزيرة العربية -د            بيريا  يس-ج                   ثار  -ب             غوبي  -أ

 ، تلك الدولة هي:مدارية )التيفون( ال( الى دولة تتعرض لألعاصير 5يشير الرقم ) -22

 الهند  -د                يابان    ال-ج                 كوريا     -ب                صين    ال-أ

 جبلية في قارة اسيا وهو جبل  سلسلة (  يمثل اعلى6الرقم ) -23

 سليمان -د          هندكوش      -ج              تاي          ال-ب           همااليا       ال-أ

 

 تابع في الصفحة الثامنة 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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 (9خريطة رقم )

 ، المقصود مضيق: ( ممر مائي يفصل قارتي اسيا وامريكيا الشمالية 1)  يشير الرقم-22

 ملقا -د         بسفور      -ج      باب المندب     -ب     بيرنج          -أ

 ( 10خريطة رقم ) 

 ( تتركز الزراعة الكثيفة في قارة أسيا في الجهة :10من خالل الخارطة رقم ) -23

 الشمالي الشرقي -الجنوبية                د -الوسطى               ج -الشمالية           ب-أ

( تتركز الزراعة التجارية ) الواسعة ( في قارة افريقيا في 10من خالل الخارطة رقم) -24

 الجهة 

 الشرقية  -الشمالية            د -الوسطى                  ج -لجنوبية           با-أ

 تابع في الصفحة التاسعة      

1 
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 ( 11خريطة رقم )  

  يدعى:  ( تيار مائي بارد 1يشير الرقم )  -25

  اليابان  -د               ر   لبرادو-ج                كاليفورنيا -ب               كمشتكا  -أ

 ( يمثل اعلى هضبة في قارة اسيا وهي هضبة   2الرقم ) -26

 نجد -د             اناضول   -ج                      التبت-ب               الدكن   -أ 

   تقع دولة الصين بين دائرتي عرض  -27

 180-25 -د     شماال    83-10 -ج   شرقا        135-75 -بشماال          52 -22-أ

 شرقا 

 تعد المنقطة الصفراء من أهم المدن الصينية وهي مدينة  -28

 طوكيو  -هونغ كونغ            د -شنغهاي                  ج -بكين                    ب-أ

 يبلغ عدد الدول التي تحيط بدولة الصين حوالي ................. دولة  -29

         13 -د                      19 -ج                       15 -ب                      17-أ

  العاشرة تابع في الصفحة 

1 

2 
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 (12خريطة رقم )

 ، أكثر تركيز لسكان قارة اسيا يقع في الجهة : (12)حسب الخريطة رقم  -30

 الغربية    -د الشمالية               -الجنوبية         ج -الشرقية                ب-أ

 

 

 

 انتهت األسئلة 

  

 وشكرا لتعاونكم
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nمفتاحnإجابةnاالختبار

  ساسيمهاراتnقراءةnالخريطةnلصفnالعاشرnاأل

 اسم الطالب/ة: .......................................................

 المدرسة: ..................................................

 هللا والبيرة  المديرية: رام

 خاص -حكومي          ب -نوع المدرسة: أ

 أنثى  -ذكر         ب -الجنس: أ

 مدينة  -قرية         ب -مكان المدرسة: أ

 عند رمز اإلجابة الصحيحة: ضع/ي إشارة صح ☺

 د ج ب أ رقم السؤال د ج ب أ رقم السؤال

1     16     

2     17     

3     18     

4     19     

5     20     

6     21     

7     22     

8     23     

9     24     

10     25     

11     26     

12     27     

13     28     

14     29     

15     30     
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 (5الملحق )

 االستبيان

 
 كلية اآلداب / الدراسات العليا

 دائرة الجغرافيا

 

 استبانة بعنوان:

 أسباب مستوى أداء الطلبة في المهارات قراءة الخرائط.. قياس 

 عزيزي الطالب ر عزيزتي الطالبة..

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته..

تقدددوم الباحثدددة بدددإجراء دراسدددة حدددول مهدددارات قدددراءة الخدددرائ  الجغرافيدددة لطلبدددة الصدددف العاشدددر 

 األساسي، و لك إلتمام مساق الرسالة.. 

بة على جميع فقرات االستبانة بكل صدق وشفافية، من أجل الحصول فأرجو مننم اإلجا     

على معلومات دقيقة لدراسة هذه المشكلة، وهذه المعلومات ستستخدم ألغراض البحث العلمي 

 سؤاال يرجى اإلجابة عن جميع األسئلة..  28فق . تحتوي االستبانة 

 واقبلوا فائق الشكر واالحترام..

 شكرًا لنم

 أبو سليمالباحثة: منى 
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 اسم الطالب: .....................................   اسم المدرسة: ...................................

 أنثى               -ذكر            ب -الجنس: أ

 خاص      -حكومي              ب-نوع المدرسة: أ

 مدينة       -قرية         ب -نوع التجمع السكاني: أ

في المكان المخصص: √( الرجاء وضع إشارة ) بة عزائي الطل أ 

-n.البيتnفيnأطلسnلديكnهلn

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnنعمnnnnnnnnnnالn

2-n.األطلسnفيnnالتأملnهوايةnلديكnهلn

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnنعمnnnnnnnnnnnnnnnnnnnالn

3-nnتقوم/يnالصماء.هلnالخرائطnعلىnالتعيينnعندnاألطلسnباستخدامn

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnنعمnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnال 

4-nn.المواقعnتعيينnفيnاألطلسnيساعدنيn

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnنعمnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnالn

5-nnفيnأسرتكnأفرادnمنnأحدnيقومnالخرائط.هلnعلىnللتعيينnاألطلسnاستخدامnعندnمساعدتكn

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnنعمnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnالn

6-nالخرائطnعلىnالتعيينnعندnاألطلسnاستخدامnفيnمشكلةnتواجه/يnهلn

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnنعمnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnالn

7-nمستخديnn.الدرسnبموضوعnتتعلقnصماءnخرائطnالمعلم/ةn

nنعم                                       nnnnnnnnnالnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

8-nnتقوم/يnباستخدامهلn.المنزلnفيnلكnتعطيnالتيnالصماءnالخرائطn

nنعم                                      nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnالn

9-nn.لوحدكnالصماءnالخريطةnحلnتستطع/يnهلn

nنعم                                      nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnالn

10-nn.الصفيةnالحصةnأثناءnالصماءnالخرائطnحلnفيnبمتابعتكnالمعلم/ةnيقومn

nنعم                                       nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnالn

11-nيnالصماءهلnالخرائطnعلىnالتعيينnفيnبمساعدتكnعائلتكnأفرادnمنnأحدnقومn

nنعم                                      nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnالn

12-nn.التاليةnالحصةnفيnالصماءnالخرائطnبتصليحnالمعلم/ةnيقومn

nنعم                                      nnnnnnnالn

13-nnالمواقع.تسهمnمعرفةnفيnقدرتيnتنميةnفيnالصماءnالخرائطn

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnنعمnالnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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14-nيستخدمn.الدرسnفيnالمذكورةnالمواقعnلتعيينnالجداريةnالخرائطnالمعلم/ةn

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnنعمnnnnالn

15-nباnقمتnالجدارية.هلnالخرائطnعلىnلتعيينn

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnنعمnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnالn

16-nn.بسهولةnالمطلوبةnالمواقعnعلىnتستدل/يnهلnالجداريةnالخرائطnعلىnالتعيينnعندn

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnنعمnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnالn

17-n.الخرائطnتحتويهاnالتيnالعناصرnقراءةnتستطيعn

nنعم                                  nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnالn

18-n.الخرائطnفيnمرتفعةnعالماتnعلىnتحصل/يnهلn

nنعم                            nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnالn

19-nأدnتحسنnيعودnالحظnلعاملnالخرائطnفيnائيn

nنعم           nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnالn

20-nالخريطةnعلىnالتعيينnعندnبالسعادةnأشعرn

nموافق         nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnمحايدnموافقnغيرn

21-nمميزnجواnالخرائطnللحصة.تعطيnاn

nموافق                               nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnمحايدnموافقnغيرn

22-n.الخرائطnتحبnهلn

nموافق                               nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnمحايدnموافقnغيرn

23-nnn.ثقيالnعبئاnالخرائطnتعتبر/يnهلn

nموافق                               nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnمحايدnموافقnغيرn

24-nn.دراستهاnلصعوبةnالخرائطnأحبnالn

nموافق                               nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnمحايدnموافقnغيرn

25-nn.الحصةnفيnالمللnالجغرافيةnالخرائطnاستخدامnيزيلn

nقمواف                              nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnمحايدnموافقnغيرn

26-nn.كبيرةnفائدةnذوnالخريطةnأنnاشعرn

nموافق                              nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnمحايدnموافقnغيرn

27-n.الصبرnبفارغnالجغرافياnحصةnانتظرn

nموافق                              nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnمحايدnموافقnغيرn

28-n.الخرائطnمهاراتnلتعلمnاسبوعيةnحصةnاضافةnعلىnاوافقn

nموافق                               nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnمحايدnموافقnغيرn

n

nشكراnلكم
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 (6ملحق )

n22جدولn:الطلبnالطلبة.ممارساتnواتجاهاتnوالمعلمينnةn

 البند ) الفقرة ( الرقم البند 

nممارساتnطالبn اوال

 هلnلديكnأطلسnفيnالبيت. 1

nهل لديك هواي  التأ ل     األطل . 2

3n.الصماءnالخرائطnعلىnالتعيينnعندnاألطلسnباستخدامnتقوم/يnهلn

5nاn nاستخدام nأسرتكnفيnمساعدتكnعند nمنnأفراد nأحد nيقوم ألطلسnللتعيينnهل

nعلىnالخرائط.

6n.الخرائطnعلىnالتعيينnعندnاألطلسnاستخدامnفيnمشكلةnتواجه/يnهلn

8n.المنزلnفيnلكnتعطيnالتيnالصماءnالخرائطnباستخدامnتقوم/يnهلn

9nn.لوحدكnالصماءnالخريطةnحلnتستطع/يnهلn

11nاnالخرائطnعلىnالتعيينnفيnبمساعدتكnعائلتكnأفرادnمنnأحدnيقومnهلn.لصماءn

15n.الجداريةnالخرائطnعلىnبالتعيينnقمتnهل 

16nnالمطلوبةn nالمواقع nعلى nتستدل/ي nهل nالجدارية nالخرائط nعلى nالتعيين عند

nبسهولة.

17n.الخرائطnتحتويهاnالتيnالعناصرnقراءةnتستطيع 

18n.الخرائطnفيnمرتفعةnعالماتnعلىnتحصل/يnهل 

19nاnلعاملnالخرائطnفيnأدائيnتحسنnلحظيعود . 

nممارساتnمعلمnnثانيا

7n.الدرسnبموضوعnتتعلقnصماءnخرائطnالمعلم/ةnيستخدم 

10nn.الصفيةnالحصةnأثناءnالصماءnالخرائطnحلnفيnبمتابعتكnالمعلم/ةnيقومn

12n.التاليةnالحصةnفيnالصماءnالخرائطnبتصليحnالمعلم/ةnيقوم 

14nnالمواقعnلتعيينnالجداريةnالخرائطnالمعلم/ةnالدرس.يستعملnفيnالمذكورة 

nاالتجاهاتnnثالثا
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4n.المواقعnتعيينnفيnاألطلسnيساعدني 

13n.المواقعnمعرفةnفيnقدرتيnتنميةnفيnالصماءnالخرائطnتسهمn

20nالخريطةnعلىnالتعيينnعندnبالسعادةnأشعر. 

21n.للحصةnمميزاnجواnالخرائطnتعطيn

22n.الخرائطnتحبnهل 

23nثnعبئاnالخرائطnتعتبر/يnقيال.هل 

24n.دراستهاnلصعوبةnالخرائطnأحبnال 

25nn.الحصةnفيnالمللnالجغرافيةnالخرائطnاستخدامnيزيلn

26nكبيرةnفائدةnذوnالخريطةnأنnاشعر 

27n.الصبرnبفارغnالجغرافياnحصةnانتظر 

28n.الخرائطnمهاراتnلتعلمnاسبوعيةnحصةnاضافةnعلىnاوافقn
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 (7ملحق )

 أسئلة المقابلة

nصماء..الخرائطnال

 * هل تعطي الطلبة خرائط صماء تتعلق في موضوع الدرس.

 * ماهي أهم خرائط الصماء التي يتم إعطائها للطلبة. 

 * ما مدى متابعتك الطلبة في الخرائط الصماء. 

 * ما مدى تفاعل الطلبة مع الخرائط الصماء. 

 ة الخرائط. * هل تعتقد بأن للخرائط الصماء فائدة في تدريس وتنمية مهارات قراء

n..األطلسn

  * هل يمتلك كل طالب اطلس. 

 * هل يتم تفعيل االطلس في حصة الجغرافيا واالجتماعيات. 

 * ما مدى استجابة تفاعل الطلبة مع األطلس في الحصص الدراسية.

 * هل يجد الطلبة صعوبة في التعامل مع االطلس.   

عند التعيين على الخرائط الصماء او  * هل تالحظ ان هناك استعانة من قبل الطلبة لألطلس

 الجدارية. 

n..nالخرائطn

 * هل تحتوي المدرسة على غالبية الخرائط التي تحتاجها في التدريس

 * هل تقوم باستخدام الشفافيات ملونة في عرض الخرائط  

 * هل تالحظ أن هناك تفاعل لدى الطلبة عند التعيين على الخرائط الجدارية. 

 يل الخرائط في الحصة الصفية* كيف يتم تفع

 * وما هي أهم الوسائل التي تستخدمها لتشجيع الطلبة على حب الخرائط. 

 *برأيك هل للخرائط دور بإلعطاء جوا رائعا للحصة. 

 * باعتقادك هل الطلبة يحبون الخرائط. 

 * برأيك كيف يمكن تحفيز الطلبة إلبداء االهتمام أكثر بالخرائط.

n..عامةnأسئلةn

 وقت الحصة يكفي لشرح المادة التعليمية واستخدام الخرائط. * هل

 * هل تفضل أو تؤيد تخصيص حصة دراسية للطلبة إلعطائهم خرائط.
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 (8) الملحق

 تحديد المصطلحات: -

 مصطلحات اصطالحية: -

 :صورة مصغرة لسط  األرض أو جزء منه على سط  مستو  بمقياس رسم  الخريطة

قد يكون هذا التمثيل لظاهرات طبيعية أو بشرية أو معين ومسق  ورموز معينة، و 

 كليهما. ومنها أنواع عدة وستقتصر الدراسة على الخرائ  التالية:

 :ذ؛ ليساعدهم عبارة عن خرائ  مسطحة يتم استخدامها كمرجع للتالمي خرائط األطلس

ادي وتنون خرائ  األطلا منوعة منها السياسي والطبيعي واالقتص، في دراستهم الذاتية

مجموعة مختارة بعناية ومصممة بطريقة تحقق وهي (. 2001ألخ )سعادة، يخي والتار 

الهد  من إنشائها، وتنون مرتبطة بموضوع واحد أو مجموعة من المواضيع المرتبطة 

  .(2007)مشوقة،  بمنطقة جغرافية، ولألطالا أنواع عدة مختلفة

 :ي بيان توزيعي للظاهرات الطبيعية عبارة عن خرائ  فارغة ال تحتوي أ الخرائط الصماء

أو البشرية للمنطقة التي تمثلها، وغالبا ما يستخدمها المعلم لتدريب الطلبة وتعلميهم 

التعيين على الخرائ  الجدارية وخرائ  األطلا. ومن أجل توزيع البيانات والمعلومات 

ولقد عرفها كال من )بتصر (.  الخأو لقارة أو لدولة أو لمدينة  الجغرافية. وتنون للعالم

( بأنها خرائ  ينتجها المعلم أو الطلبة بما يتناسب والموقف 2005الطالفحة والوحيد )

التعليمي وتوظف أثناء الحصة من قبل الطلبة لتوقيع المعلومات عليها. وعرفها أيضا 
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بالخرائ  التي تخلو من المعلومات تستخدم من قبل الطلبة لتوقيع المعلومات عليها أثناء 

 الدرس. 

 :)عبارة عن الخرائ  التي يتم تصميمها لتهيئة الفرصة امام  الخرائط الجدارية ) الحائط

الطلبة لدراسة البيانات والمعلومات الجغرافية. وهي كخرائ  االطلا قد تنون سياسية او 

اقتصادية او اجتماعية او طبيعية ... الخ. يستخدمها المعلمون بكثرة في تدريسهم 

 (.  2001لجغرافية والتاريخية النثيرة )سعادة، للموضوعات ا

  :عبارة عن فن وعلم تقنية إعداد الخرائ  ودرستها كوثائق فهو تعريف الكارتوغرافيا

علم العمليات التي تمر بها الخريطة حتى تظهر إلى حيز الوجود، ويعر  أيضا 

هرات سط  بالعلم الذي يهتم بالطرق المثلى التي تمكن المختص من التعبير عن ظا

األرض الطبيعية والبشرية فرادى أو مجتمعة تعبيرا كميا أو نوعيا  بأسلوب يتسم 

 (. 1996بالوضوح والسهولة والسرعة في توصيل المعلومات )عودة، 

 والنظريات القواعد حسب أنواعها بشتى الرموز استخدام عملية هي: الترميز 

 في المصمم و وق  فن وتعكا العقلية للمحاكمة وتخضع المعروفة النارتوغرافية

 .للعمل إبداعه

 عبارة عن خطوط أو نقاط أو دوائر أو ألوان أو رسوم مبسطة تستخدم لتمثيل : الرموز

طريقة كارتوغرافية يمكن من خاللها التعبير عن الظواهر على الخريطة )بتصر (. و 

لظاهرات، ظاهرات محددة مهما كانت طريقة التعبير ويتم من خاللها عملية االختزال ل

ظاهرات سط  األرض  فتعددت الرموز المستخدمة على الخرائ  تعددا كبيرا تبعا لتعدد
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أن يعبر تمام يجب الرمز المستخدم  أن على)د.ت( شير قربة ي و (.1996)عودة، 

التعبير عن المتغير الممثل به وعن خصائص ومفاهيم عناصر هذا المتغير وطبيعة 

 رض .عالقاتها المكانية مع سط  األ

  :يقصد بها المواد الدراسية، الجغرافيا والتاريخ والتربية الوطنية  المواد االجتماعية

 (.1996والتربية المدنية )بنغلي، ص

 :المتجانسة على سط   وهي التي تدرس المساحة أو المناطق الجغرافيا اإلقليمية

 (. 2009األرض )صقر،

  :على األداء على نحو فاعل وقابل ( بأنها القدرة  2002يعر  أبو حسين ) المهارة

 لالستمرار، تتجلى فيه براعة الممارسة ودقة األداء وسرعته.

 هي القدرة على فهم وتفسير وتحليل العناصر المرتبطة مهارة قراءة الخرائط الجغرافية :

وتحديد الدول، واستخدام مقياس الرسم، واستخدام  بالخريطة مثل: تحديد موضوعها،

المختلفة المستعملة فيها، وتحديد  مدلول الرموز واالصطالحاتمفتاحها، ومعرفة 

 (.2007المواقع واالتجاهات عليها )العمري، 

  :أداة لتحديد وتشخيص جوانب الضعف والقصور لدى  االختبار التشخيصي

 (.1996المفحوصين من أفراد العينة في مهارات قراءة الخرائ  الجغرافية )بنغلي،
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 رائية: مصطلحات إج -1.7.2

 :وهو مقدار ما يحققه الطلبة في مجال مهارات قراءة الخرائ  الجغرافية  مستوى أداء

وألغراض هذه الدراسة يعني العالمة التي  ،عند تطبيق اختبار يقيا تلك المهارات

عتبر الحد األدنى لمستوى ي. و المعد لهذه الغاية االمتحانيحصل عليها الطلبة في 

% وما فوق من 50لمختبرون من أفراد العينة على حصل ااألداء المقبول هو أن ي

درجة االختبار المستخدم في الدراسة معتمدة على سياسة وزارة التربية والتعليم والتي 

%. وقامت الباحثة بتقسيم الطلبة إلى ستة 50تعتبر عالمة النجاح في المدارس هي

 .التربية والتعليمى سياسية وزارة مستويات من الممتاز إلى الضعيف اعتماد عل
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                                                        (9 ل ق )

 ت ليل ال  توى                                           

                                                                                                             الصف: الع شر.  ت ليل   توى و د  )ق رات الع ل  ( 

nالمواقعnواألحداثnالمهاراتnواالتجاهاتالقيمnnالمبادئnوالتعميماتnالحقائقnالمفاهيمnوالمصطلحات

 .nالقارة 

 .nالالتينيةnامريكا 

 .nالبحار 

 n.nالمحيطات 

 .nالخلجان 

 .nالدافئةnالبحريةnالتيارات 

 .nالباردةnالبحريةnالتيارات 

 الشمالnدولn. 

 .nالجنوبnدول 

 .nاالوسطnالشرق 

 .nاالقصىnالشرق 

 .المتوسطnالبحرnحوضn

 nالعالمnقاراتnبعضnتعد

nأمريكا(nمثلnًجزرا

nالالتينية–nnأفريقيا–n

nالشماليةnأمريكا–n

nجزرnوشبهn)nأوقيانوسيا

nآسيا(nمثل–n.n)nأوروبا 

 nأوروباnقارتيnتقع

nشمالnالشماليةnوأمريكا

.nاالستواءnخط 

 االستواnخطnيمرnمنnء

nآسياnقارة(–nnأفريقيا–n

.)nالجنوبيةnأمريكا 

 nأوقيانوسيا(nقارةnتقع

(nجنوبnخطnnوأنتاركتيكا

.nاالستواء 

 nالمرتبةnآسياnقارةnnتحتل

 nالقاراتnحرارةnدرجةnتختلف

nالساقطةnاألمطارnوكمية

nوقربهاnبعدهاnحسبnعليها

nخطnاالستواءعنn. 

 nموردnالمائيةnالمسطحاتnتعد

nلألسماكnخاصهnمهمnغذائي

nالثرواتnمنnللعديدnومصدر

nالنقلnووسيلةn،nالمعدنية

nلتحليةnومصدرnرخيصة

يدnالطاقةnالمياهnوتول

.nالكهربائية 

 nوالخلجانnالسواحلnتعد

nدفعnيؤديnسياحيةnمناطق

nحركتهاnالىnللمياهnالرياح

.nبحريةnتياراتnشكلnعلى 

 nحولnnاألرضnحركةnتؤثر

 nأثناءnالطالباتnبينnالتعاون

nطريقnعنnالدرسnشرح

n.صفيةnمجموعات 

 .األخرينnرأيnاحترام 

 nالعلميnالتقدمnأهميةnتقدير

nشكلnتوضيحnفيnودوره

n،خريطةnفيnالعالم

nالظواهرnأهمnوتوضيح

nعليها.n

 nصماءnخارطةnعلىnالتعيين

nخطn،nالقاراتnاسماء

nn،nغرينتشnخطn،nاالستواء

nالرجاءnرأسn،هورنnرأس

nالمحيطاتnاسماءn،nالصالح

nبينnتفصلnالتيnوالبحار

.nالقارات 

 nصماءnخارطةnعلىnالتحديد

nوجودnأماكنnللعالم

nوالدافئةnالباردةnالتيارات

nاسماؤهاnذكرnمعnالعالمnفي

. 

 التيارnحدوثnتفسيرnات

nالباردة(nالبحرية-)الدافئة 

 nحسبnالقاراتnتصنيف

nلخطnبالنسبةnموقعها

 n،nهورنnرأسn،nالمكسيك

 رأسnالرجاءnالصالح.

 nأمريكاn،nآسيا(nقارة

nأمريكاn،nأفريقياn،nالشمالية

n،nيكاأنتاركتالالتينيةnn،

.n)nأوقيانوسياn،nأوروبا 

 n،nالهادئn(nالمحيط

n،nالهنديn،nاألطلسي

.n)nالشماليnالمتجمد 

 .nالشرقيnالصينnبحر 

 .nالجنوبيnالصينnبحر 

 .الكاريبيnالبحر 

 nخليجn،nالمكسيكnخليج

 البنغال،nالخليجnالعربي.

 nالدافئnالمكسيكnخليجnتيار

. 
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nالعالمnقاراتnبينnاألولى

nبينماnالمساحةnحيثnمن

nالمرتبةnأوقيانوسياnتحتل

.nاألخيرة 

 nأمريكاnقارةnتضم

n(nأمريكاnقارةnالالتينية

 وسطىn(الجنوبيةnوال

 nدورتهاnفيnاألرضnتقطع

nنفسهاn360حولnnخط

nفيn24طولn.nساعه 

 

 nالقاراتnموقعnاختالف

nغرينتشnلخطnبالنسبة

nالتوقيتnاختالفnالىnادى

–nnالواقعةالمناطقnnالى

.nمنهnالغرب 

 nآسياnقارةnتقع

nالشرقnإلىnوأوقيانوسيا

.nغرينتشnخطnمن 

 nالشماليةnأمريكاnقارةnتقع

nالغربnإلىnوالالتينيةnمن

nالشرقnالىnالغربnمنnنفسها

.nبحريةnتياراتnنشوءnالى 

n

n

 

 nمياهnحرارةnاختالف

nالىnيؤديnوالبحارnالمحيطات

nثمnومنnالكثافةnاختالف

 ءnتياراتnبحريةn.نشو

 nnالتياراتnالتقاءnيساعد

nمعnالدافئةnالباردةالبحريةn

nفيnالقاراتnسواحلnعلى

nالغذائيةnالموادnتوفر

.nلألسماك 

 nالبحريةnالتياراتnتؤدي

:nإلىnالدافئة 

1- nعلىnاألمطارnسقوط

.nالسواحل 

2- nالسواحلnحرارةnدرجةnرفع

.nالباردة 

3- nالسواحلnتجمدnدونnتحول

.nغرينتشnوخطnاالستواء 

 nحسبnالعالمnدولnتصنيف

nاالقتصاديnالتقسيم

.nاإلقليميnوالجغرافيn

 .nالدافئnاليابانnتيار 

 .nاسترالياnشرقnتيار 

 ت.nالدافئnموزمبيقnيار 

 nالدافئnالمكسيكnخليجnتيار

. 

 .الباردnكناريnتيار 

 .nالباردnكمشتكاnتيار 

 .nالباردnبنجويالnتيار 

 .nلبرادورnتيار 

 .nالبيروnتيار 

 .nكاليفورنياnتيار 

 .nكنداnشرقnسواحل 

 .nاليابان 

 .nالبيرو 

 n،nافريقياn،nآسيا(nقارة

n،nاوقيانوسياn،nاوروبا

n،nالشماليةnامريكاnامريكا

nالجنوبيةn،nأنتراكتكا(



209 
 

 

.nغرينتشnخط 

 nمنnغرينتشnخطnيمر

nأوروباnقارة–nnافريقيا–n

.nأنتراكتكا 

 nالكرةnمساحةnتبلغ

n510األرضيةnnمليون

كم
2n.

 

 nاليابسn29يشكلnمنn%

nاألرضnمساحةnمجمل
n.

 

 nمساحهnالمحيطاتnأكبر

nالهاديnالمحيط

nالمتجمدnوأصغرها

.nالشمالي 

 nالمائيةnالمسطحاتnتشكل

71nمساحةnمنnn%

.nnاألرض 

 تشكnالكرةnالمحيطاتnل

n97األرضيةnمنn%

.nالمياه 

n

.nالباردة 

 التيnتؤديnالبحريةnارات

:nإلىnالباردة 

1- nجافهnصحاريnتكوين

.nالسواحلnمنnبالقرب 

2- nحرارةnدرجةnخفض

.nالدافئةnالسواحل 

3- nمنnبالقربnالضبابnتشكل

.nالسواحل 

n

n

 

 nعددnفيnالعالمnقاراتnأكبر

nأفريقياnالسياسيةnالوحدات

nالشماليةnامريكاnوأقلها

.n)nاالستعمارnبسبب( 

 nالسكانيnالتركيبnادى

رةnأوروباnالىnوالعرقيnلقا

 n.تقسيمهاnلعدةnدول

 nالتقنيnاالقتصاديالتقدمnnادى

:nإلىnالعالمnدولnتقسيمnالى 
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1- .nاألولnالعالمnدول 

2- .nالثانيnالعالمnدول 

3- .nالثالثnالعالمnدول 

 nحسبnالعالمnدولnقسمت

n:nالىnوالفقرnالغنى 

1- .nالشمالnدول 

2- .nالجنوبnدول 

 

 nالىnالعالمnدولnقسمت

 جغرافيةn:nأقاليم

 جنوبnشرقnآسياn.nاقليم -1

 اقليمnشرقnآسيا. -2

3- .nاوروباnغربnاقليم 

 اقليمnجنوبnاوروبا. -4

nاقليمnغربnافريقيا -5
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 : الع شر .(                                                                                          الصف ق ر  آسي ت ليل   توى و د  )

 داثال واقع واأل  ال ه رات واالتج ه تالقي   ال ب دئ والتع ي  ت ال ق ئق ال ف هي  وال صطل  ت

 . قد  ب  ير  

 .  ال وقع الفلك 

 .   ال وقع الجغرا 

 .  ال نطق  ال داري 

  

   تقع ق ر  آسي   لكي ً بي

 10دائرت   رض 

جنوب  ط االستواء 

- 25و ط  طول 

180  شرق  ط

 غرينتش .

  ً تقع ق ر  آسي  جغرا ي

   شرق ق رت   وروب  

و  ريقي  ، ال  يط 

 –الهندي    الجنوب 

ئ    ال  يط اله د

 الغرب .

   تفصل جب ل  ورال

و ضيق  البسفور 

والدردنيل ق ر    ريقي  

    ق ر  آسي  .

  يفصل الب ر اال  ر

     ادى طول السوا ل

  آسي  وزي د  ق ر

تع ريجه  ال  وجود 

  وانئ طبيعي   يه  .

   ت تد السهول الس  لي

ا تداًد  وازي ً للب  ر 

 وال  يط ت .

   ت تد السهول الفيضي

  ول ضف ف االنه ر .

     ن ت كثير

ال ض رات  ول 

 االنه ر. 

   ادى ا تداد ق ر  آسي

الفلك  الواسع ال  تعدد 

 ال ن   ت  يه  .

  تتصف ال ن طق

لدا لي     ق ر  آسي  ا

     تقدير  ه ي  التنوع

التض ري     الق ر  

 ل  كل    االنس   

 والنب ت وال يوا  .

  تقي   ه ي  ال وقع

الفلك  للق ر  ، ايض  

اال تداد الكبير له  

وجنوب ً ، شرق ً  ش  الً 

 وغرب ً .

  ادراك  ه ي  االنه ر

ال نتشر     الق ر     

قي   ال ض رات ، والت  

تعتبر  ركز االستقرار 

 البشري    الق ر  .

 .  ا ترا  ر ي اآل ري 

  الع ل     ج و  ت

  نظ   .

   التعيي   ل    رط

ص  ء لق رات آسي  

 وقع  –) وقع  لك  

 التض ري  (. –جغرا   

 تأثير ال ن خ  ل   تفسير

 –ال يوا   –االنس   

 النب ت .

   قراء    رط  طبيعي

للق ر      يث توضيح 

كيفي  تأثير ال وقع 

الفلك  والجغرا   

والتض ري   ل  ال ن خ 

و   ث  تأثير ال ن خ  ل  

ج يع النوا      الق ر  

. 

 . قن   السوي 

 . الب ر اال  ر 

  ضيق البسفور 

 والدردنيل .

  دئ .ال  يط اله 

 . ال  يط الهندي 

 .  ق ر  ا ريك  الش  لي 

 .  ق ر  آسي 

 .  ق ر    ريقي 

 . دول  نيب ل 

 . جب ل اله الي 

 .  سيبيري 

 .  الربع ال  ل 

   سلسل  جب ل اله الي

جب ل الت ي ، جب ل 

، جب ل هندكوش

 سلي   .
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وقن   السوي  ق ر  

 آسي     ق ر    ريقي  .

  يفصل  ضيق بيرنج

ق ر  آسي     ق ر  

   ريك  الش  لي  .

      تقع ابرد  نطق

الع ل     ق ر  آسي     

 ش  ل سيبيري  .

 

   ق ر  آسي  ا ل  تقع  

ق    ل  األرض وه  

 ق   ا رست .

  يوجد    ق ر  آسي    ر

 ن طق الع ل  وه  الربع 

 . السعودي ال  ل     

      تقع   فض  نطق

الع ل     ق ر  آسي     

الب ر ال يت     لسطي  

وهو  كثر ب  ر الع ل  

ب لجف ف لبعده     

،  ال  ئي ال سط  ت 

ا   ال ن طق القريب     

السوا ل  ه   عتدل  

 ال ن خ .

 

 

 

 

   ادى ا تداد السلسل

الجبلي     الشرق ال  

الغرب    ق ر  آسي  

ال   نع وصول 

ال ؤثرات الش  لي  

ال  الجنوب ،  الب رد 

و نع  وصول 

 الجنوبي  ال  ال ؤثرات

 الش  ل .

   تؤثر التي رات الب ري

   هضب  التبت    الصي 

  هضب  الدك     الهند

. 

     هضب  األن ضول

 تركي  .

   نجد    الجزير  هضب

 العربي  .

   هضب  ايرا     دول

 ايرا  .

 . الب ر ال توسط 

 .  ب ر قزوي 

   ب ر الصي  الشرق

 وب ر الصي  الجنوب  .

 . ب ر العرب 

 . نهر اوب 

 .  نهر الي نج تس 

 . نهر ال يكونج 

 . نهر السند 

 . ال  يط الهندي 
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 .  لو  

   ترتكز السالسل الجبلي

   ق ر  آسي     وسط 

 الق ر  .

     تعتبر هضب  التبت

الصي    ل  هض ب 

 الع ل  .

  يعتبر الب ر ال يت وب ر

قزوي     الب  ر 

 . ال غلق 

  يعتبر الب ر ال توسط

    والب ر اال  ر

 .  ال فتو  الب  ر  شبه 

  تعد ق ر  آسي  اكثر

 ق رات الع ل  سك ن ً .

  ًتعد ق ر  آسي   هدا

للدي ن ت الس  وي  

 الثالث.

 

الدا ئ   ل   ن خ آسي  

درج   رار   ب  تدال

سوا له  الشرقي  

والجنوبي  ، بين   تؤثر 

التي رات الب ري  

الب رد  ال   فض 

درج   رار  سوا له  

الش  لي  الشرقي  

 وتج د ال وانئ .

    ابتعدن      كل

ال نطق  االستوائي  كل 

   ان فضت درج  

 ر  .ال را

 

 

 

 

 

 

 . ال  يط اله دئ 

 .  ا ص ر التيفو 

 .  ليزي   

 ي إندونيس . 

 لي  الس   ن  .اق 

   التندرااقلي . 

 . اقلي  الب ر ال توسط 

 .  ص راء  نغولي 

 .  ص راء جوب 

 .   سوا ل بالد الش 

 .  سوا ل تركي 

 . الهند 

 . ص راء ث ر 

    يتن  

   الصي 

   الجنوبي كوري . 

  .  نهر الي نج تس 

 . نهر الهوانجهو 

 .   الي ب 
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 ق ر  يتركز  عظ  سك   

 آسي     شرق الق ر  .

   تقدر   س    األراض

الزرا ي     ق ر  آسي  

%     س     32

االراض  الزرا ي     

 الع ل  .

   ت تد الصي  بي  درجت

 20-135 رض 

شرق ً وبي   ط  طول 

75   135 ال . ً شرق 

   6.9تبلغ  س    الصي 

 . 2 ليو  ك 

  تعد جب ل الت ي وجب ل

الجب ل كولو     اه  

    الصي  .

  سك   90يتركز    %

الصي      نطق  

 السهول الس  لي  .

 

  يعود سب ا تالف

اتج ه الري ح    الق ر  

    صل الصيف 

والشت ء بي  الي ب  

وال  ء  بسبب ا تالف 

قي  الضغط الجوي 

بينه   ، ب يث تنتقل 

الري ح    ا  ك  

الضغط الجوي ال رتفع 

ال  ا  ك  الضغط 

 الجوي ال ن فض .

   ادى اتس ع ق ر  آسي

   الش  ل للجنوب 

رب ال  و   الشرق للغ

تنوع ال ن   ت  يه  ، 

     دى ال  تنوع 

الغط ء النب ت  

وال يوان  و نشط  

 .   الي 

 .  الصي 

 .  و ب  

 . الهند 

 .  دب 

 سنغ  ور  . 

 . ب ب ال ندب 

 . ب ب هر ز 

 .  ا ريك  الش  لي 

 . الب ر االصفر 

 .  ب ر الصي  الجنوب 
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   يبلغ  دد سك   الصي

000.000.331.1 

 نس   . 

 70   سك   دول    %

 الصي     الفئ  الفتي  .

    تعتبر بكي    ص

 لدول  الصي  .

 ( هونغ  – شنغه يتعتبر

كونغ (     وانئ دول  

 الصي  .

 االنس   . 

       يعود زي د  السك

ق ر  آسي  ال   وا ل 

اجت   ي  اقتص دي  ، 

 دينيه .

   تتنوع اللغ ت    ق ر

آسي  بتعدد الو دات 

 السي سي   يه  .

 

 

   يواجه السك      ق ر

آسي  الكثير    

كل والت دي ت ال ش 

بسبب زي د  السك   

  يه  بشكل كبير .

   يتركز السك      ق ر

آسي   ول االنه ر    

  السهول الفيضي

 والسهول الس  لي  .
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   ت ت ز دول  الصي

 ال وس ي  ب أل ط ر

صيف ً وذلك ال تالف 

الضغط بي  الي ب  

وال  ء  ويكو   رتفع 

  ل  ال  ء    الي ب  .

      تع ن  الصي

ج ر السك ن     االنف

ت  ل ال سؤولي ت 

ال تعلق  بتو ير  رص 

الع ل ،  د  ت ص   

 وتعلي  .... 

   دت د و  التض ري 

   الصي  ال  ضعف 

 النقل البري  يه  .

      يعتبر النقل ال  ئ

الصي     ار ص 

وس ئل النقل بسبب 

وجود االنه ر  يه  



217 
 

 

 بكثر  .

   ت ت ز دول  الصي

بزرا   انواع  ديده 

   صيل    ال

الزرا ي  وتربي  انواع 

 ديده    ال يوان ت ، 

وذلك بسبب  صوب  

الترب  ، تو ر ال ي ه 

ظروف  ن  يه  الئ ه 

 لذلك . 
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 : الع شر (                                                                                          الصف ق ر    ريقي ت ليل   توى و د  )

ال ف هي   

 وال صطل  ت

 ال واقع واأل داث ال ه رات القي  واالتج ه ت ب دئ والتع ي  تال  ال ق ئق

األ  زيغي ، األ هري ، 

اإلنت جي ، الت ييز 

العنصري، اللغ  

 األ ريك ني   

اال تداد الفلك  لق ر  إ ريقي  تبع  لدوائر -

 غرب . 35ش  الو 37العرض    بي  

غرب   17ا تداد تبع  ل طوط الطول    بي  -

 شرق   51و

 قع الق ر  إل  الجنوب الغرب     اوراسي  ت-

ت تل ال رتب  الث ني      يث  دد السك   -

 وال س    

 شكل الق ر   ثلث  قلوب-

 ت  ط الق ر  ب ل ي ه    ج يع الجه ت -

   يغلب  ل  سط ه  الط بع الهضب-

 ا ل  ق   جبلي     الق ر    كل نج روجبل -

 تتع ك  الفصول      ريقي  -

لدي ن ت واللغ ت واللهج ت ال  لي  تعدد ا-

    الق ر  

تقدر  س    األراض  الزرا ي     الق ر  -

%     س    األراض  13   يع دل 

استق    السوا ل تؤدي إل  قل  -

 ال وانئ.

تت يز السهول الس  لي  ب  تدال -

  ن  ه  

قرب الجب ل    السوا ل يس ه  -

    ضيق السهول الس  لي  

اإلشراف  ل   ه  ال  رات  -

ال  ئي  جعله    ط  ط  ع 

 االستع  ر 

اال تداد العرض  للجب ل ي ول -

دو  وصول ال ؤثرات الق د      

 والجنوب وب لعك  الش  ل 

ال وقع الفلك  ض   ال ن طق -

االستوائي  وال داري  جعل ال رار  

 يه   رتفع  صيف     الش  ل 

 والجنوب وتن فض    الشت ء 

إدراك  ثر التض ري  -

    قو  الدول  وضعفه  

 دراك    طر ال وقع -

االستراتيج  بتوجيه 

  نظ ر االستع  ر

االهت    بع لي  تنظي  -

 النسل 

دائ   ل   رب   السع -

 الجهل 

إدراك اثر القي   -

وال ف هي  الديني  

واالجت   ي      ي   

 األ   

 تن ي  الروح الوطني   -

 اال تالل إل  زوال -

تعيي  ج يع ال ظ هر  -

التض ريسي  والدول 

 الوارد     الو د  

 ت ليل الجداول واألشك ل-

كت ب  ب ث  ول الت ييز -

 العنصري 

ح رس   ريط  توض-

 ليه  ال ظ هر 

 التض ريسي  

كت ب  ب ث  ول -

ال ض رات القدي   الت  

 ظهرت    الق ر  

  ل جدول يبي     -

 الله  شهر األنه ر 

وطوله  و ن بعه  

 و صب ته   

االستواء، غرينتش ،  -

إ ريقي ،  سي ،  وروب ، 

ال  يط الهندي، ال  يط 

األطلس ، الب ر ال توسط، 

الب ر األ  ر، الرج ء 

الص لح،  ضيق ب ب 

ال ندب، ن  يبي ، الص راء 

الغربي ،  ضيق جبل 

قن   السوي  ،  ط رق،

هضب  الص راء الكبرى، 

هضب   ثيوبي ، ص راء 

كله ري، ص راء ن  يبي ، 

جب ل  طل ، ال غرب، 

الجزائر، جبل طوبق ل، 

نهر النيل، ونهر ز بيزي، 

وشالالت  كتوري ، تش د، 
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 الزرا ي     الع ل 

 الق ر  غني  ب را يه  الطبيعي  -

 تتعدد  ن  ط الزرا      الق ر  -

 ت تلك الق ر  العديد    ال    ت ال عدني -

النهري     الق ر  ال واصالت البري  و-

 ضعيف  

 ضعف  س ه   الق ر     التج ر  الع ل ي –

 تقع جنوب إ ريقي      قص  جنوب الق ر  -

 ي ت ز سك   جنوب   ريقي  ب لتنوع -

هو    انه  الت ييز    نديالنيلسو  -

 العنصري    جنوب   ريقي  

تعد جنوب   ريقي  األكثر تطورا    -

 الصن    بي  دول الق ر  

الطبيع  القبلي  للق ر  س ه     -

 تنوع لغ ته  ودي ن ته  

تؤثر ال ف هي  االجت   ي  -

والثق  ي     درج  استغالل الثرو  

 الق ر   ال يواني    

تش به اإلنت ج ال  ل  يضعف -

 التب دل التج ري الدا ل  

تو ر  قو  ت القن       دول  -

 جنوب   ريقي  جعله  األكثر تقد   

رس  شف  ي  يبي     -

 الله  توزيع الضغط 

الجوي والري ح واأل ط ر 

    الق ر  صيف  وشت ء 

تصنيف األق لي   -

  جدول ال ن  ي   

 وال ق رن   ي   بينه  

  ل جدول يبي     -

 الله التوزيع السك ن  

    الق ر .

ت ن ، دول  جنوب ا ريقي  

ارتيري ، تنزاني ، نهر ا  

الربيع، نهر جوب ، 

ر نيجيري ، ليبي ،  صر، نه

ل بوبو، نهر األورانج، 

بريتوني ، كيب ت و ، 

 . جوه نسبرغدرب  ، 
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 (10ملحق )

 من المراجعنسبة االقتباس المباشر 
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 (11ملحق )

جدول المواصفات
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