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 تقويم ميارات الجيات األصمية والثانوية لدى طالب الصف الرابع العام في مادة الجغرافية عمى الخارطة
 أ.م.د.عباس عبيد حمادي                        م .م / محمد حميد ميدي المسعودي

 جامعة بابل/كمية التربية األساسية
 الفصل االول 

 اىمية البحث والحاجة الية
فهي وسيمة عظيمة مف وسػائؿ تسػجيؿ المومومػاج وجموهػا فػي مكػاف وا ػد  ،كبيرة في تدريس الجغرافيالمخرائط اهمية 

امػاـ الطمبػػة ليوومػوا بدراسػػتها  وتسػتطيئ الخػػرائط اف ت ػوؿ الكعيػػر مػف المومومػػاج الػا مومومػػاج مركػزة اكعػػر و ػو ا وا ػػر  
نػوا ي اق تصػادية واقجتماعيػة والسياسػية التػي نتػشج وتنتػش الا الفهـ وتتخذ لمموازنة بيف الخرائط المتصمة اساسػا لدراسػة ال

عػػف تفاعػػؿ بػػيف اقنسػػاف وبيئاتػػ  المختمفػػة او لمورفػػة كيػػؼ اف الظػػواهر البتػػرية المختمفػػة فػػي الما ػػي وال ا ػػر والمسػػتوبؿ 
ت   فودؿ وغير تتفاعؿ في كعير مف النوا ي مئ الظروؼ الطبيوية الم يطة، وكيؼ اف اقنساف انتا عال اج خاصة مئ بيئ

 ( . 76 -75، ص 3.)
لذلؾ اف الخريطػة ليسػج مجػرد صػورن لكنهػا فوػال عػف ذلػؾ م ػي خمػيط مػف الرمػوز واقلػواف والموػاني، توطػي لمػذهف 
 درن عما تخيؿ الوا ئ دوف المجوء الا است  ار الوا ئ ذات ، فهي اذًا نوع مف التغم  عما الخيراج المباترة نغيػر المباتػرة 

 (.871،ص 88طبيوة الوا ئ وصورت  وخصائص  الموجودة فيها )دوف اخالؿ ب
فػػالخرائط لهػػا لغتهػػا الخاصػػة بهػػا التػػي تتمعػػؿ بػػدققتها فػػي ت ديػػد جهاتهػػا اقربػػئ اقصػػمية والعانويػػة ف ػػال عػػف ت ديػػد 

لسياسػػػية الالزمػػػة الموا ػػػئ لمػػػدوؿ والوواصػػػـ والمػػػدف والوػػػرر والطػػػرؽ والمطػػػاراج وامػػػاكف العػػػرواج المودنيػػػة واقنهػػػار وال ػػػدود ا
قسػػتخدامها كمصػػدر لممورفػػة اقسػػتوراء  ولجمػػئ المومومػػاج بوصػػد اكسػػابها وتو ػػي ها قف اسػػتخداـ الخػػرائط  بػػؿ اكتسػػا  

(. لػذلؾ فموظػػـ 283،ص 2مهػاراج  راءتهػا وتفسػير رموزهػا ودققتهػا يومػؿ مػف  يمتهػا التوميميػة ومػف اسػتفادة الطمبػة منهػا )
جزها الجغرافيوف ت ج مظمة الومـ الكاني تتمعؿ في ت ديػد الجهػاج واقتجاهػاج اقصػمية والفرعيػة المهاراج واقعماؿ التي ان

 ( . 811-99، ص8. )
ومػػئ اف اقنسػػاف يسػػتومؿ الجهػػاج اقصػػمية كعيػػرًا فػػي  ياتػػ  اليوميػػ  اق اف اسػػتومال  اكعػػر بكعيػػر لمجهػػاج العانويػػة او 

توئ  مف زوايا تتماتا مئ نطاؽ الجهاج اقصػمية اق فػي  الػج ا ػؿ بكعيػر الفرعية ويوود ذلؾ الا اف اقماكف واقتياء ق
اذ يميػػؿ مو ػػئ مكػػاف مػػا او مدينػػة موينػػة او جبػػؿ او دولػػ  مػػف الػػدوؿ او  ػػارة مػػف  اذا مػػا  ورنػػج ب ػػاقج الجهػػاج الفرعيػػ ،

ة اكعػػر مػػف و وعهػػا  ػػمف الوػػاراج عػػف غيرهػػا بزوايػػا تصػػغر او تكبػػر ب يػػم يجومهػػا توػػئ  ػػمف الجهػػاج الفرعيػػة او العانويػػ
الجهػاج الرئيسػية او اقصػمية ومػئ هػذا فػاف اتوػاف الطمبػػة او اكتسػاب  لمهػارة ت ديػد الجهػاج اقصػمية توتبػر مطمبػاً   ػػروريًا 
سابوًا قكتساب  مهارة ت ديد الفرعية او العانوية، وهذا يوني اف مهارة ت ديػد الجهػاج اقصػمية ومهػارة ت ديػد الجهػاج الفرعيػة 

بو هما بو ا، لذا قبد لطال  المر مة المتوسطة وخصوصًا طػال  الصػؼ اقوؿ المتوسػط مػف اكتسػابهـ لهػا  تػا  يكمال
يستطيووا استيوا  الكعير مف المو وعاج الجغرافية ذاج الوال ة بهػاتيف المهػارتيف، فتويػيف الموا ػئ واقمػاكف عمػا الخػرائط 

جغرافية ونسبتها الا جهتها ال ويوة يجومها توئ  مف الجهاج الفرعية او ال ائطية او مف خالؿ اقطمس والكت  المدرسية ال
 (.  819- 818،ص9العانوية .)

لػذا فهػذن المهػػاراج تسػاعد الطمبػة عمػػا تصػور المكػاف وادراؾ الوال ػػاج المكانيػة وتو ػي  المفػػاهيـ ممػا ينمػي التفكيػػر 
ابطهػػا ببو ػػها، واعػػارة ميػػؿ الطمبػػة ن وهػػا وتعبيػػج المومومػػاج الجغرافػػي ممػػا يػػىدا الػػا الفهػػـ لمظػػواهر ال ياتيػػة المختمفػػة وتر 

 ( .  281،ص6وتذكرها.)
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فػػا لتخطػػيط لمموا ػػؼ الموجهػػ  لت ديػػد الجهػػاج اقصػػمية او الفرعيػػة قكسػػا  الدارسػػيف او الطمبػػ  يوػػد مهػػاراج ايدائيػػة 
 ة( 87، ص 22تركز عما الومؿ واقداء موًا. )

ج جديدة او موودة ستومؿ بووة عما دعـ عممية التدريس قسيما عنػدما يسػتومؿ فدافوية الطال  لتومـ واكتسا  مهارا
الطال  نفس  هذن المهارة بد ة عالية لفهـ الم تور وتتطم  عممية ت ديد وتطبيػؽ المهػاراج او ممارسػتها توممػا جديػدا ود يوػا 

كعيػرة ومتنوعػػة  جكالج او مهػاـ ومسػىوليالممػادة الدراسػية ،بػؿ هػو وسػيمة لتفويػؿ الفوػؿ وتنتػػيط  فػي امػور او   ػايا او متػ
 ( .  87،ص81)

فتومػػيـ الطػػال  المفػػاهيـ والمهػػاراج الخاصػػة بت ديػػد الجهػػاج ي تػػاي المػػدرس الػػا اف ينتوػػؿ فػػي توممػػ  لمطػػال  مػػف 
الم سوس الا المجرد ومػف المػشلوؼ الػا غيػر المػشلوؼ ومػف السػهؿ الػا الصػو  ومػف الصػو  الػا المووػد واف يسػتغؿ مػا 

 ( .  898،ص 88طال  مف مدخراج توميمية سابوة عما  دوم التومـ لديهـ . )لدر ال
وهػػذا يػػرتبط بتوجيػػ  الخريطػػة الػػذا يػػرتبط ارتباطػػا وعيوػػا بمهػػارة ت ديػػد الجهػػاج اقصػػمية والعانويػػة فػػي بوػػ  اقمػػاكف 

 ( .     863، ص9والموا ئ. )
اج التػي يصػو  عمػا الطمبػة توممهػا لػذا فيجػ  اف يػتـ لذلؾ توتبر عممية ت ديد الجهاج اقصمية والعانوية مف المهػار 

تو ػػي  ال ويوػػة لهػػـ والتػػي توػػوؿ بػػانهـ مػػا دامػػوا يواجهػػوف جهػػة التػػماؿ فػػاف الجنػػو  سػػيكوف خمفهػػـ  والتػػرؽ عمػػا يميػػنهـ 
والغػػر  عمػػا يسػػارهـ ، لػػذا فػػاف مفهػػـو الجهػػة يمتػػاز بخاصػػيتيف همػػا ، وجػػود نوطػػة ا ػػدهما مومومػػة تمعػػؿ مرجوػػا بالنسػػبة 
لالخرر وامكانية الوصوؿ بينهما بخط مستويـ ، اما الخاصية العانية والمتمعمة في امكانية الوصػوؿ بخػط مسػتويـ بػيف النوطػة 

 المرجوية 
واا نوطة اخرر ، فهي سم  مىكدة نظرًا قف توػري الخػط يوطػي اكعػر مػف جهػة فػي اف وا ػد ، وتوتبػر جهػة التػماؿ 

و وصػػفها واسػػتومالها ودرسػػتها اذ يػػتـ رسػػـ جهػػة التػػماؿ الجغرافػػي او ال ويوػػي فػػي اهػػـ الجهػػاج جميوػػًا عنػػد رسػػـ الخػػرائط ا
 (  68-65، ص9الخرائط عما تكؿ سهـ يتير الا تمؾ الجهة . )

وهذا يجوؿ مف تومـ الطمبة واقفراد يمتمكوف خرائطهـ الذهنية الخاصة التي تتميز بتكؿ مف اتكاؿ التنظيـ المكاني في 
 ( ،97، ص 6والعانوية ، ) ت ديد الجهاج اقصمية

واقسػػتوماؿ اقمعػػؿ مػػف  بػػؿ الطمبػػة لمجهػػاج يسػػاعدهـ بدرجػػػة كبيػػرة عمػػا تتػػكيؿ الصػػور المختمفػػة فػػي ذهػػف الطالػػػ  
لمبيئاج واق اليـ او الظواهر الجغرافية المختمفة ففيهػا يجػد الطالػ  عونػًا عمػا تتبػئ مالمػ  ال وػائؽ الجغرافيػة باسػمو  توجػز 

 ( 885، ص 5ة متو ة. )عن  الكمماج وبطر 
وعمية فتوويـ الطمبة في مجاؿ ت ديد المهاراج لمجهاج اقصمية والعانوية لة مكانة مهمة لمػا لػ  مػف تػشعير فػي اقهػداؼ 
والم تػػور واقسػػالي  واقنتػػطة فػػالتوويـ ينيػػر الطريػػؽ امػػاـ المػػدرس والطالػػ  لمو ػػوؼ نوػػاط ال ػػوؼ وموالجتهػػا ،ونوػػاط الوػػوة 

ويـ عممية تتخيصية عالجية الوصد منها توديؿ المسار لموصوؿ الا المستوياج المناسػبة والممكنػة لت ويػؽ وتدعيمها ، فالتو
 ( 84، ص 87فاعمية  صور بالنسبة لالهداؼ المطموبة.)

وبناًء عما اهمية التوويـ في مورفة وت ديد مهػاراج الطمبػة فػي ت ديػد الجهػاج اقصػمية والعانويػة فوػد اصػب  مػف واجػ  
الجغرافيػػة اف يهتمػػوا بتدريسػػها  تػػا ينمػػي الطمبػػة ميػػوًق ن وهػػا ومهػػارة فػػي  راءتهػػا اذ اف الخػػرائط ترمػػز الػػا جهػػاج مدرسػػي 

موينػة وتبػػيف اسػػتوماؿ التوبيػراج الجغرافيػػة الصػػ ي ة لمطمبػة ،فتوػػويـ الجهػػاج اقصػمية والعانويػػة لطػػال  الصػؼ الرابػػئ الوػػاـ 
 ص لمورفة  درتهـ عما ت ديدها مف عدـ ت ديدها . جاء نتيجة لم اجة الماسة لممراجوة والت مي
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 مشكمة البحث 
 تنبعؽ متكمة الب م مما ياتي  

ما اكدت  المراجئ والدراساج الوممية الخاصػة بمهػارة ت ديػد الجهػاج بػاف  طاعػًا عري ػًا مػف التالميػذ قيورفػوف ت ديػد   -8
ف مهػارة ت ديػد الجهػاج قتوتبػر مػف بػيف المهػاراج التػي الجهاج مف النا ية النظرية او الوممية الميدانية ف ػاًل عػف ا

تـ التركيز عميها كعيرًا في تدريس الجغرافيػا المواصػرر كمػا يوجػد ان ػدار فػي عػدد الموػاقج واقب ػام التػي تكتػ  او 
طة فػي تجرا  وؿ مهػارة ت ديػد الجهػاج ،ويرجػئ ذلػؾ الػا ال ويوػة الوائمػة بانػ  يمكػف لمطمبػة اف يتوممػوا المهػارة البسػي

مرا ػػؿ مبكػػرة مػػف الومػػر دوف ال اجػػة الػػا متطمبػػاج سػػابوة لػػبو  المهػػاراج ،ولكػػف تبوػػا هػػذن وجهػػة نظػػر يوار ػػها 
 ( 543-542،ص9الكعيروف وت تاي الا المزيد مف الب م والدراسة  والتم ي.)

ة فػػي الوػػراؽ (، اف مػػف بػػيف المتػػكالج فػػي تػػدريس الجغرافيػػة فػػي المر مػػة العانويػػ8987-و ػػد اظهػػرج دراسػػة )ال سػػف -2
او فػي ال يػاة اليوميػة نظػرا لوػدـ اعتمػاد مدرسػي  ةلدر الطمبة ت ديد مهاراج الجهػاج اقصػمية والعانويػة عمػا الخارطػ

 ( 81،ص7الجغرافية عما طرائؽ واسالي   تدريسية  ديعة متنوعة. )

اف  ػوؼ اداء الطمبػة (  وؿ  مهارة ت ديد الجهاج بػ8987-8986و د اكدج جميئ الدراساج التي  اـ بها )سوادة  -3
والعانوية يوود الا انخفا  الكفاءة والدرجة الوممية والخبرة لدر المومميف والمدرسيف  ةلمهاراج ت ديد الجهاج األصمي

 ( 547-544، ص9)

( بتػػػدني و ػػػوؼ اداء مدرسػػػي الجغرافيػػػة فػػػي المر مػػػة المتوسػػػطة فػػػي مهػػػاراج 2112واظهػػػرج دراسػػػة )المسػػػوودا  -4
 ديد اقتجان واستخداـ البوصمة لتوجي  الخريطة وهػذا ال ػوؼ يػنوكس بطبيوػة ال ػاؿ عمػا استخداـ ظؿ الوصا في ت

 ( 886-885،ص21) .اداء الطمبة لهذن المهاراج واستخدامها

اذ اوصػا بالتتػابئ فػي تػدريس مهػاراج  ،8971عػاـ    Brown et al مػا اوصػا بػ  البا ػم اقنكميػزا بػرواف ورفا ػ   -5
اج هػذا التوريػر  ػوؿ مػايمكف لمطمبػة مػف فهمػ  عػف الخػرائط غيػر كافيػة فػي  ػوء اقب ػام الخرائط  ويبدو اف توصػي
هػذا التوريػر انػ  يػتـ تػدريس الطمبػة عمػا مهػارة ت ديػد الجهػاج اقربوػة فػي سػف العامنػة مػف  اقمريكية الكعيػر اذ يوتبػر

 (586،ص9)او الفرعية. ديد الجهاج العانوية الومر وت ديد اقماكف في سف ال ادية عتر متزامنة مئ ت
وفػػي  ػػوء جميػػئ هػػذن المال ظػػاج واقسػػبا  وقهميػػة مهػػاراج ت ديػػد الجهػػاج اقصػػمية والعانويػػة لػػدر طػػال  الصػػؼ 
الرابئ الواـ في تدريس الجغرافية وقنها هدؼ مف اهداؼ تدريسها في الوراؽ ف ال عف ان  لـ تجرر دراسة سابوة )عما  ػد 

 خصوص.عمـ البا عاف( في الوطر بهذا ال
لهػػذا كمػػ  ارتػػشر البا عػػاف الويػػاـ بدراسػػة تهػػدؼ الػػا توػػويـ اداء الطػػال  الصػػؼ الرابػػئ الوػػاـ فػػي ت ديػػد مهػػاراج الجهػػاج 
اقصػػمية والعانويػػة عمػػا الخارطػػة لمورفػػة مسػػتور اداء الطمبػػة ولتتػػخيص نػػوا ي الوػػوة لتػػدعيمها ونػػوا ي ال ػػوؼ لوالجهػػا 

 لوطر الورا ي .  والتي يمكف اف تفيد الجهاج التربوية في ا
 مسوغات البحث 

    -اف مايسوغ هذن الدراسة ماياتي :    
لطال  الصؼ الرابئ الواـ في ج اقصمية والعانوية عما الخارطة تناول  لمجموعة مهمة لمغاية مف مهاراج ت ديد الجها -8

 مادة الجغرافية . 
 تناول  لمو وعاج وعيوة الصمة بتدريس مهاراج الخرائط  -2
 ن  مف اقب ام الوممية الورا ية الذا تـ تكريس  مف النا يتيف التربوية والجغرافية موا . ا -3



 م0202/حزيران                جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة             3/ العدد
    

 123 

انها دراسة تاتي منسجمة مئ اهتماـ وزارة التربية في الوراؽ بمادة الجغرافيػة اذ اكػدج عمػا  ػرورة المػادة ،النظػر بمػادة  -4
اج الجغرافيػة المتنوعػة ومػف بينهػا مهػاراج ت ديػد الجهػاج الجغرافية وطرائؽ واسػالي  ووسػائؿ تدريسػها واكتسػابهـ المهػار 
 اقصمية والعانوية سواء عما الخارطة اوفي ال ياة اليومية . 

 تحديد وتعريف المصطمحات 
 أوال: التقويم وعرفة سالمتو

ؽ اقهػػداؼ السػػموكية بانػ  )تمػػؾ الومميػػة المسػػتمرة التػي تتنػػاوؿ جميػػئ جوانػػ  الومميػة التربويػػة بػػـ فيهػػا بيػاف مػػدر ت ويػػ       
 ( 824،ص88.)والخطط التي تمي ذالؾ لتطوير الوممية التربوية ن و اقف ؿ(

 والتعريف االجرائي لمتقويم 
عممية جمئ الموموماج والبياناج عما يىدي  طال  الصؼ الرابئ الواـ لت ديد مهاراج الجهاج اقصمية والعانوية بان  )      

 تاف ادائهـ كما هو معبج في استمارة المال ظة(. عما الخارطة واصدار اق كاـ ب
 ثانيا: الميارة وعرفيا المقائي والجمل 

الو ػج والجهػد والتكػاليؼ(. بانهػا )اقداء السػهؿ الػد يؽ الوػائـ عمػا الفهػـ لمػا يتوممػ  اقنسػاف  ركيػا وعوميػا مػئ تػوفير        
 (. 887،ص 28)

 والتعريف االجرائي لمميارة 
داء المتصػػؿ بت ديػػد مهػػاراج الجهػػاج اقصػػمية والعانويػػة مػػف لػػدف طػػال  الصػػؼ الرابػػئ الوػػاـ فػػي اسػػتخداـ بانهػػا )اق      

 الخارطة الجغرافية والذا يتميز بالسهولة والكفاءة والعباج مئ اق تصاد في الو ج والجهد وتوكس اقداة طبيوة هذا اقداء(. 
 ثالثا : الجية وعرفيا سعادة 

عف الخط الواصؿ مف نوطة ما الا نوطة اخرر مومومة او هي عبارة عف الخط المستويـ الذا يمكف اف  بانها )عبارة       
 (. 66،ص9يتـ التسديد ن ون او الذا يمكف اف نتير الي  او نسير ن ون(. )

 التعريف االجرائي لمجية 
تػرية ت ػدد مػف لػدف طػال  الصػؼ الرابػػئ وهػي )كػؿ نوطتػيف واصػمتيف بػيف الظػواهر الجغرافيػة المختمفػة الطبيويػة والب       

 الواـ عند استخداـ خارطة الوراؽ ( 
 الجيات االصمية : -رابعا :

 التعريف االجرائي لمبحث  
وهي )كؿ الجهاج الرئيسية اقربئ التي تمعؿ التػماؿ والجنػو  والتػرؽ والغػر  التػي تسػتخدـ فػي تػدريس الجغرافيػة          

 الواـ اوفي ال ياة اليومية(. عما الخارطة في الصؼ الرابئ 
 خامسا : الجيات الثانوية : التعريف االجرائي لمبحث 

وهػػي )كػػؿ الجهػػاج العانويػػة والفرعيػػة اقربػػئ التػػي توػػئ بػػيف الجهػػاج اقصػػمية والتػػي تمعػػؿ الجهػػاج التػػمالية التػػر ية          
 في الصؼ الرابئ الواـ او في ال ياة اليومية(.                                            ةطوالجنوبية التر ية وغيرها التي تستخدـ في تدريس الجغرافية عما الخار 

 سادسا : الجغرافية : 
( بانها )تهتـ بدراسة اقنتػطة اقنسػانية عمػا سػط   .S.A.G oوعرفتها مجموعة مواطوة او اكسفورد اقستتارية )   
 ( 25p:134).اقر (
 

 رافية والتعريف االجرائي لمجغ
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بانهػػا )مجموعػػة ال وػػائؽ والمومومػػاج والمفػػاهيـ والمبػػادا والمهػػاراج التػػي يت ػػمنها كتػػا  الجغرافيػػة لمصػػؼ الرابػػئ   
 (.الواـ في توميـ وتدريس الجغرافية في الوراؽ

 سابعًا : الخارطة وعرفيا سعادة 
تو ي  ال جـ النسػبي والمو ػئ  بانها )عبارة عف رسـ تخطيطي يمعؿ سط  اقر  كم  او جزء منة ب يم يتـ في  

لذلؾ الجزء بناء عما استخداـ موياس رسـ مويف لمتصغير ممػا يسػاعد عمػا تو ػي  الظػواهر الطبيويػة او اقنتػطة البتػرية 
 (39،ص9لممنطوة الجغرافية المرسومة .)

 والتعريف االجرائي لمخارطة   
الجغرافيػة المختمفػة الطبيويػة والبتػرية عمػا  رظػواهوهي عبارة عف رسـ تخطيطي لخارطة الوراؽ الجغرافية تمعػؿ ال 

 (. سط  اقر 
 ثامنا : طالب الصف الرابع العام :االجرائي  

)كػؿ طالػػ  وطالبػػة يدرسػوف مػػادة الجغرافيػػة فػي الصػػؼ الرابػػئ الوػاـ فػػي مركػػز مدينػة ال مػػة فػػي م افظػة بابػػؿ فػػي  
 وزارة التربية في الوراؽ(. 

 اىداف البحث 
 الجهاج اقصمية والعانوية لدر طال  الصؼ الرابئ الواـ في مادة الجغرافية عما الخارطة.  ت ديد مهاراج -8
 .  ةتوويـ ت ديد مهاراج الجهاج اقصمية والعانوية لدر طال  الصؼ الرابئ الواـ في مادة الجغرافية عما الخارط -2

 حدود البحث 
 يوتصر الب م عما 

 . كز مدينة ال مة في م افظة بابؿرسوف مادة الجغرافية في المدارس العانوية في مر طال  الصؼ الرابئ الواـ المذيف يد -8
 ( . 2118  - 2117الواـ الدراسي ) -2
 

 الفصل الثاني  
 الدراسات السابقة 

 اوال : الدراسات العربية : 
 االردن .  -1891 دراسة سعادة وزمالئو، -1

 هاج الفرعية  س  مستور الصؼ التوميمي وجنس الطال ( . )مدر الفروؽ في اداء الطمبة لمهارة ت ديد الج
(  طالبا وطالبة 8851دارج هذن الدراسة  وؿ مهارة ت ديد الجهاج العانوية او الفرعية في اداء الطمبة وتكويف الوينة مف  )

س اتػتممج واسػتخدمج اداة  يػا ،خمػس تػو  لمػذكور وخمػس تػو  لمبنػاج مف السػادس اقبتػدائي وصػؼ اقوؿ العػانوا فػي
. الصػػفريةعمػػا خمسػػيف فوػػرة لت ديػػد الجهػػاج العانويػػة او الفرعيػػة و ػػد تػػـ اسػػتخداـ ت ميػػؿ التبػػايف العنػػائي قختبػػار الفر ػػياج 

 : واظهرج الدراسة النتائج اقتية
( بيف متوسطاج اكتسا  الطمبة ومتوسط اتسػا  الطالبػاج لممهػاراج مػف السػدس 1.18وجود فرؽ ذا دقلة ا صائية ) -8

 قبتدائي و تا اقوؿ عانوا بصرؼ النظر عف جنسهـ توزر لممستور التوميمي . ا
( بػػػيف المسػػػتوياج التوميميػػػة الخمسػػػة وجػػػنس الطالػػػ  عمػػػا اكتسػػػا  الطمبػػػة لمهػػػاراج ت ديػػػد 18،1وجػػػود اعػػػر لمتفاعػػػؿ)  -2

 (. 36-88،ص8) الجهاج العانوية او الفرعية.
 العراق  -2002-دراسة الجنابي وظاىر  -2
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 ويـ استخداـ الخريطة في تدريس مادة الجغرافية في المدارس العانوية( )تو 
هدفج الدراسة الػا توػويـ اسػتخداـ الخريطػة فػي تػدريس الجغرافيػة فػي المػدارس العانويػة فػي م ػافظتي بابػؿ والنجػؼ وتػممج 

 فة وبود ت ميؿ اجاباج التدريسػيي( سىاق موجها الا المدرسيف والمدرساج لمادة الجغرافي23اداة الدراسة استبياف مكوف مف )
 عما اقسئمة التي ت من  اقستبياف اظهرج الدراساج اقتي : 

 . دارس العانويةاف اقسبا   وؼ استخداـ الخرائط يوود الا اف موظـ المدرسيف غير متخصصيف في مادة الجغرافية في الم -8
  مة المورفة بت ديد اقتجاهاج في الخارطة .  -2
 في اسهاماج رسـ الخرائط في مادة الجغرافية .  فهمة الطمبة والتدريسيي مة مسا -3
(  طػػال  فػػي التشتػػير 3-8( د ػػائؽ فػػي كػػؿ درس لمسػػاهمة مػػابيف)5-8اف عمػػم المتػػموليف بالدراسػػة يخصصػػوف مػػف ) -4

 . (895-888،ص5عما الخارطة.)
 ثانيا :  دراسات اجنبية 

   EDWARD  - U.S.A-1962دراسة ادورد  8
 (الرابئ ؼالص في الخريطة مهاراج لتوميـ دروس يـ)توو 

 تػكؿ عمػا يوممػوف الرابػئ الصػؼ لتالميػذ الخريطػة مهػاراج لتػدريس مسػبوا موػد برنػامج وتطوير دروس توويـ الا الدراسة مهدج

 مكعفػا اتدريسػي برنامجػا البا ػم عػد لػذلؾ  ػدة عمػا وا ػد كػؿ او تالميػذ عػالم مػف تتكػوف صػغيرة مجموعػاج تكؿ عما اـ ازواي

 صػػفوؼ مػػف صػػفا (25) مػػف الوينػػة وتكػػويف ، الػػذاتي التومػػيـ اسػػالي  طريػػؽ عػػف الخريطػػة مهػػاراج لتػػدريس يومػػا (72) اسػػتغرؽ

 اختبػػار اجػػرر ،وبوػػدها  ػػابطة وا ػػدة ومجموعػػة ةتجريبيػػ مجموعػػاج عػػالم منهػػا مجموعػػاج اربػػئ عمػػا توزعػػوا اقبتػػدائي الرابػػئ

 الخػػراط مهػػاراج تومػػـ فػػي التدريسػػي البرنػػامج فػػي الطمبػػة رأا لمورفػػة انسػػيابية واعػػد اقختبػػاراج مػػف انػػواع عػػالم فػػي لممجموعػػاج

  : ماياتي الدراسة واظهرج
  .العوة مف (1.15) مستور عند ا صائيا داؿ ن و عما وا  ا ت سنا اظهرج ةالتجريبي المجموعة اف -8
 . ةالخريط مهاراج تومـ في نجا ا الذاتي التومـ اسالي  اعبتج -2
  ( P.1295:23) . الدروس عف ر ائهـ عف جميوهـ المومموف عبر -3

   السابقة الدراسات مناقشة
  -مف خالؿ استورا  الدراساج السابوة استنتج البا عاف ماياتي:     

فػي الوػػراؽ  2112كانػػج فػي اقردف ودراسػػة الجنػابي وظػػاهر فػي عػػاـ 8987اف مكػاف دراسػة سػػوادة وزمالئػ  فػػي عػاـ  .8
ة ال اليػػػة فػػػي عػػػاـ فػػػي الوقيػػػاج المت ػػػدة اقمريكيػػػة ،فيمػػػا كانػػػج الدراسػػػ 8962( فػػػي عػػػاـ  EDWARD) ودراسػػػة ادوارد

 .في الوراؽ 2118

( طالػػ  351( طالػػ  وطالبػػة ودراسػػة الجنػػابي وظػػاهر اكعػػر مػػف )8851تػػممج عينػػة الب ػػم لدراسػػة سػػوادة وزمالئػػ  ) .2
امػػا الدراسػػة  ا مػػف صػػفوؼ الرابػػئ اقبتػػدائي،( صػػف25( تكونػػج عينػػة مػػف )EDWARDومػػدرس ومدرسػػة ودراسػػة ادوارد )

 ( طال  مف طال  الصؼ الرابئ الواـ . 851ال الية فود تكونج عينة الب م مف )

استوممج في دراسة سوادة وزمالئ  استبانة اختبار مكونة مف خمسيف فورة وفي دراسة الجنابي وظاهر استومؿ اسػتبياف  .3
ب ػػػم  ( اسػػػتوممج اختبػػػار اقختيػػػار المتوػػػدد واسػػػتبانة كػػػشدواج EDWARD( سػػػىاؿ ودراسػػػة ادوارد ) 23مكػػػوف مػػػف )

 . اما الدراسة ال الية فود استومؿ البا عاف استمارة مال ظة لتوويـ المهاراج. لمدراسة
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جميػػئ الدراسػػاج السػػابوة اسػػتوممج الوسػػائؿ اق صػػائية المناسػػبة مػػف المتوسػػط ال سػػابي واق تبػػار التػػائي ومربػػئ كػػاا  .4
الوزف المئوا والنسبة المئوية والموادقج اق صائية والدراسة ال مية كذلؾ اسػتوممج الوسػائؿ المناسػبة والوسط المرجئ و 

 قظهار نتائج الب م. 

 
 الفصل الثالث 

 اجراءات البحث  
 اوال : مجتمع البحث وعينتو 

( 2118-2117سػػي )يتػػمؿ مجتمػػئ  الب ػػم المػػدارس العانويػػة فػػي مركػػز م افظػػة بابػػؿ )مدينػػة ال مػػة( لموػػاـ الدرا 
( مدارس لمبناج وتمعمج بسبوة صػفوؼ مػف الصػؼ 5( مدارس لمبنيف )7( مدرسة منها )82و د بمغ عدد المدارس العانوية )

طالػ  وطالبػة  (575الرابئ عاـ لممدارس البنيف وخمسة صفوؼ مف الصؼ الرابئ عػاـ لمػدارس البنػاج وبمػغ عػدد الطػال  )
 طالبة.  (225( طال  )351في الصؼ الرابئ منهـ )

( طالػ  ،اختػار البا ػم 351( طالبػة اصػب  مجتمػئ الب ػم مكػوف مػف )225وبود استبواد الطالباج البالغ عددهف )
( %26موػدارها )( طالػ  تػكمج نسػبة 851%( مف مجتمئ الب م باسمو  عتوائي بسيط، اذ بمغػج الوينػة اقساسػية )51)

 تبياف الطالباج . %( مف المجتمئ بود اس51مف مجتمئ الب م اقصمي و)
 ثانيا : تصميم االداة وبنائيا 

نظػػرا لكػػوف الب ػػم ال ػػالي يهػػدؼ الػػا توػػويـ مهػػاراج الجهػػاج اقصػػمية والعانويػػة عمػػا الخارطػػة عنػػد طمبػػة الصػػؼ  
اهزة الرابئ الواـ في مادة الجغرافية لذا اعتمد البا عاف اسمو  المال ظة المباترة لت ويؽ اهداؼ الب م ولودـ وجود  ائمة ج

بمهاراج ت ديػد الجهػاج اقصػمية والعانويػة المناسػبة لهػذا اطمػئ البا ػم عمػا بوػ  اقدبيػاج والدراسػاج السػابوة التػي تتومػؽ 
بجانػ  واخػػر مػف جوانػػ  الب ػم ف ػػال عػف الخبػػراج التدريسػية فػػي مجػاؿ تػػدريس الجغرافيػة وطرائػػؽ تدريسػها لػػدر البا عػػاف 

فػػػي ت ػػميف بوػػ  المهػػاراج التػػي تتومػػػؽ بالمو ػػوع، بوػػدها  ػػاـ البا عػػاف بتفريػػػغ  والدراسػػة اقسػػتطالعية التػػي افػػدج كعيػػرا
 وتبوي  البياناج التي  صؿ عميها بهدؼ اقفادة منها في تصميـ اقداة وبنائها .

 وفي  وء اقجراءاج السابوة تـ التوصؿ الا عدد مف المهاراج الخاصة بت ديد الجهاج اقصمية والعانوية المناسبة ،تـ    
( مهػاراج متخػذا مويػاس ليكػوف الخماسػي 81صياغتها في استبيان  مغموة بصيغتها اقولية و د ا تػوج هػذن اقسػتبانة عمػا )

 ( درجاج اساسا لوياس مستور توويـ انجاز المهماج . 5المكوف مف )
 ثالثا : صدق االداة  

اقداة تكوف صاد ة اذا كػاف بموػدورها اف  مف التروط الواج  توفرها عند تصميـ اقداة وبنائها م و صد ها ذا اف 
 (. 27،ص83تويس فوال التيء الذا و وج مف اجم  )

ولمصدؽ انواع كعيرة ومتوددة منها الصدؽ الظاهرا الذا يت وؽ مف خالؿ عر  مهاراج اقداة او فوراتها عمػا مػف 
  (. (23p-102 مجموعة الم كميف وباتفاؽ اقكعرية عما مدر صال ية فوراتها

ا فوػػد  ػػاـ البا عػػاف بوػر  اسػػتبانة  ائمػػة المهػػاراج الخاصػة  بت ديػػد الجهػػاج اقصػػمية والعانويػة عمػػا مجموعػػة مػػف لػذ
( م كما لم كـ عمػا مػدر صػال ية فوػراج  ائمػة المهػاراج 81الم كميف في مجالي الجغرافية وطرائؽ تدريسها بمغ عددهـ )

وػػد اف اكمػػؿ البا ػػم جمػػئ اقسػػتبانة اعتمػػد مويػػارا عمػػا  ػػوئ  يػػتـ ومػػف عػػـ اجػػراء التوػػديالج التػػي ا تر هػػا الم كمػػوف ، وب
%( مػػف الم كمػػيف واسػػتخداـ مربػئ كػػاا قختيػػار المهػػاراج 81اختيػار المهػػاراج الصػػال ة وهػو النسػػبة المئويػػة بنسػػبة اتفػاؽ )

المهػاراج التػي ايػد ( فود اختيرج جميػئ 81( وبما اف عدد الم كميف )8( وبدرجة  رية )1.15الدالة ا صائيا عند مستور )
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( م كمػػا فػػي  ػػيف اسػػتبودج المهػػاراج التػػي لػػـ ت صػػؿ عمػػا هػػذا الوػػدد او هػػذن النسػػب  قنػػ  يسػػاعد عمػػا اف 8صػػال يتها )
(مهاراج ف ال عف اجراء بو  3(وفي  ى ذلؾ استبود البا عاف ) 51،1يكوف الغر  ذاج دقل  ا صائية عند مستور )

(مهػػػاراج لت ديػػػد الجهػػػاج اقصػػػمية والعانويػػػة لػػػدر طػػػال  81ا بمػػػغ عػػػدد المهػػاراج )التوػػديالج فػػػي اسػػػتبانة اقسػػػتعمار وهكػػػذ
 (يبيف ذلؾ.8الصؼ الرابئ عاـ في مادة الجغرافي  وهكذا اصب ج اقداة صاد   والجدوؿ )

 (1جدول )
 قيمة مربع كاي والنسبة المئوية التفاق المحكمين عمى ميارات تحديد الجيات االصمية والثانوية

 

عدد  ت ديد الجهاج اقصمية والعانويةمهاراج 
 الم كميف

 عدد
 الموافويف

عدد الغير 
 موافويف

النسبة 
 المئوية

 يمة مربئ 
 كاا

الجهاج التي تمعؿ  ػدود الػدوؿ الوربيػة المجػاورة   -8
 لموراؽ

 
81 

 
8 

 
2 

 
81% 

 
4 

الجهاج التي تمعؿ  دود الػدوؿ اقجنبيػة المجػاورة  -2
 لموراؽ

 
81 

 
9 

 
8 

 
91% 

 
9 

 2،5 %51 5 5 81 الجهة التي توئ فيها جاموة بغداد-3
 9 %91 8 9 81 اتجان مجرر نهر الفراج في الوراؽ -4
 4 %81 2 8 81 اتجان مجرر نهر دجمة في الوراؽ -5
 3 %61 4 6 81 الجهة التي يوئ فيها ميناء الفاو -6
 9 %91 8 9 81 اتجان مدينة ال مة بالنسبة لمواصمة بغداد -7
 4 %81 2 8 81 لجهاج التي تمعؿ  ووؿ النفط في الوراؽا -8
 4 %81 2 8 81 الجهاج التي تمعؿ الجباؿ  في الوراؽ -9

 81 %811 ػ 81 81 الجهاج التي تمعؿ الص ارا في الوراؽ -81
 4 %81 2 8 81 الجهاج التي تمعؿ المراكز اقعرية في الوراؽ -88
 5،2 %51 5 5 81 لدوليػ الجهة التي يوئ فيها ممو  التو  ا82
 9 %91 8 9 81 الجهاج التي تمعؿ المراكز الدينية في الوراؽ -83
 

 رابعا : ثبات االداة ) استمارة المالحظة ( 
اف عبػػػاج اقداة )اسػػػتمارة المال ظػػػة (يوطػػػي اقداة النتػػػائج نفسػػػها اذا مػػػا اعيػػػد تطبيوهػػػا عمػػػا اقفػػػراد انفسػػػهـ فػػػي  

( 854،ص85يتطمػػ  تماعػػؿ وتتػػاب  الظػػروؼ الم يطػػة بتطبيػػؽ اقداة فػػي كػػؿ مػػرة  ) ( وهػػذا 45،ص84الظػػروؼ نفسػػها )
لهػذا اعتمػػد البا عػاف فػػي  يػاس عبػػاج اداة الب ػػم عمػا طريوػػة اسػمو  المال ظػػة بػػيف البا ػم ومال ػػظ عػاني، وقيجػػاد مومػػؿ 

لعبػػاج لممهػػاراج تتػػراو  بػػػيف عبػػاج اقداة اسػػتومؿ البا ػػم موامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػوف كوسػػيمة ا صػػائية ،و ػػد كانػػج موػػامالج ا
( 2( ويوػػد موامػػؿ عبػػاج مالئمػػا قغػػرا  الدراسػػة ال اليػػة ،والجػػدوؿ)79،1( واف المتوسػػط الوػػاـ لمعبػػاج )84،1( و )76،1)

 يبف ذلؾ : 
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 (2جدول)
 يبن معامالت الثبات لكل ميارة من ميارات االستمارة المالحظة والمتوسط العام لمثبات

 اجموامالج العب المهاراج ج
 88،1 الجهاج التي تمعؿ  دود الدوؿ الوربية المجاورة لموراؽ 8
 83،1 الجهاج التي تمعؿ  دود الدوؿ اقجنبية المجاورة لموراؽ 2
 74،1 اتجان مجرر نهر الفراج في الوراؽ 3
 82،1 اتجان مجرر نهر دجمة في الوراؽ 4
 77،1 اتجان مدينة ال مة بالنسبة لمواصمة بغداد 5
 82،1 هاج التي تمعؿ موا ئ  ووؿ النفط في الوراؽالج 6
 75،1 الجهاج التي تمعؿ الجباؿ في الوراؽ 7
 85،1 الجهاج التي تمعؿ الص ارا في الوراؽ 8
 81،1 الجهاج التي تمعؿ المراكز اقعرية في الوراؽ 9
 74،1 الجهاج التي تمعؿ المراكز الدينية في الوراؽ 81

 79،1 المتوسط الواـ لمعباج 
خامسػػا ً:: بوػػد اف اسػػتخري البا عػػاف صػػدؽ األداة وعباتهػػا طبػػؽ اسػػتمارة المال ظػػة عمػػا عينػػة الدراسػػة وتراو ػػج الفتػػرة بػػيف 

 ( 6/82/2119إلا ) –( 84/88/2118)
 سادسًا :ـ الوسائل االحصائية 

 استومؿ البا عاف الوسائؿ اق صائية المنسبة قغرا  الدراسة والتي تمعمج : 

 الجزء                      
                                                                                  811× النسبة المئوية = ػػػػػ   .8

 الكؿ                     
 اختيار مربئ كاا لصؽ اقداة   .2

 =مجػ  2كاا       
 مجػ=المجموع

 ؿ=التكرار المال ظ
 (337، ص82)                ؽ=التكرار المتو ئ

 الوسط المرج  =  -3
 (73، ص84)        

 *811×   موادلة الوزف المئوا =  -4
 (76، ص86)        

 موامؿ ارتباط بيرسوف لعباج اقداة  -5

 
 

                                                 
 ( درجاج5هي اعما درجة في موياس ليكوج الخماسي المكوف مف ) *

ؽ(-)ؿ  

 ؽ

8×5+ؾ2×2+ؾ3×3+ؾ4×2+ؾ5×8ؾ  

 مجػ ؾ
 الوسط المرج 
 الدرجة الوصور 
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 ر =  -6

 (883، ص4)
 الفصل الرابع  

 تحميل النتائج وتفسيرىا  
  وء اهداؼ الب م كاقتي :  يت مف هذا الفصؿ ت ميؿ النتائج وتفسيرها في

( ووزف 84.2نالػج المرتبػة اقولػا مهػارة )الجهػػاج التػي يمعػؿ  ػدود الػدوؿ الوربيػػة المجػاورن لموػراؽ( بوسػط مػرج   ػػدرة) -8
( ، فيما ا تمج مهارة )الجهاج التػي تمعػؿ المراكػز اقعريػة فػي الوػراؽ( المرتبػة الواتػرة  او اقخيػرة 8.77مئوا  درة )

 ( . 8.9( ووزف مئوا  درة )38.2درة )بوسط مرج   

( لموزف المئوا 8.88( لموسط المرج  و )68.82اما المتوسط الواـ لمهاراج ت ديد الجهاج اقصمية والعانوية فكاف )   -2
 ( يبيف ذلؾ .  3بتكؿ عاـ . والجدوؿ ر ـ )

 (3جدول رقم )
 انوية بحسب الوسط المرجح والوزن المئوييبين ترتيب ميارات تحديد ميارات االتجاه لمجيات االصمية والث

التسمسؿ  مف  مهاراج ت ديد الجهاج اقصمية والعانوية ج
 اقستمارة

المرتبة  س  
 التوويـ

الوسط 
 الرج 

الوزف 
 المئوا

 77،8 84،2 اقو لا 8 الجهاج التي تمعؿ  دود الدوؿ الوربية المجاورة لموراؽ 8
 54،4 2،72 العانية 5 بغداداتجاة مدينة ال مة بانسبة لمواصمة  2
 48،3 8،78 العالعة 81 الجهاج التي تمعؿ المراكز الدينية في الوراؽ 3
 32،8 6،63 الرابوة 7 الجهاج التي تمعؿ الجباؿ في الوراؽ 4
 25،8 4،48 الخامسة 3 اتجان مجرر نهر الفراج في الوراؽ 5
 88،8 6،45 السادسة 8 الجهاج التي تمعؿ الص ارر في الوراؽ 6
 86،8 3،37 السابوة 4 اتجان مجرر نهر دجمة في الوراؽ 7
 84،8 9،34 العامنة 2 الجهاج التي تمعؿ  دود الدوؿ اقجنبية المجاورة لموراؽ 8
 83،8 7،38 التاسوة 6 الجهاج التي تمعؿ موا ئ  ووؿ النفط في الوراؽ 9
 9،8 2،38 رةالوت 9 الجهاج التي تمعؿ المراكز اقعرية في الوراؽ 81
 88،8 82،68   المتوسط الواـ 
 

 وفي مايمي ت ميؿ النتائج وتفسيرها بتكؿ عاـ : 
 ميارة الجيات التي تمثل حدود الدول العربية المجاورة لمعراق -1

(،ويوزر سب  هذا 77.8( ووزف مئوا  درن )2.84نالج هذن المهارة المرتبة اقولا اذ  صمج عما وسط مرج   درة )
 الومي الا المورفة الجيدة مف لدف الطمبة بال دود لموراؽ.  اقداء

 ميارة اتجاه مدينة الحمة بالنسبة لمعاصمة بغداد  -2
( ، ويوػود هػذا 54،4( ووزف مئػوا  ػدرن )2.72نالج هػذن المهػارة المرتبػة العانيػة اذ  صػمج عمػا وسػط مػرج   ػدرة )

 ينتهـ والواصمة الورا ية بغداد بتكؿ جيد . اقداء الوالي  الا  درة الطمبة عما ت ديد اتجان مد

)مج س( )مج ص(-ف مج س ص  

[2[ )مج ص(2[]ف مج ص2)مج س(-ص 2]ف مج س  
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 ميارة الجيات التي تمثل المراكز الدينية في العراق   -3
(يوػود هػذا اقداء 3.48( ووزف مئػوا  ػدرة )78.8اذ  صمج عما وسط مػرج   ػدرة ) ةنالج هذن المهرة المرتبة العالع

لمراكز الدينيػة المهمػة المنتتػرة فػػي موظػـ منػاطؽ الوػراؽ فػػي الجيػد فػي ت ديػد اقتجػان الػػا المورفػة التامػة مػف لػدف الطمبػػة بػا
 جنو  ووسط الوراؽ .  

 مهارة الجهة التي تمعؿ الجباؿ في الوراؽ   -4
( 32،8( ووزف مئػػػوا  ػػػدرة )6،63 صػػػمج هػػػذن المهػػػرة عمػػػا المرتبػػػة الرابوػػػة اذ  صػػػمج عمػػػا وسػػػط مػػػرج   ػػػدرة ) 

 بالمراكز السيا ية التي تمعم  الجباؿ في تماؿ الوراؽ . ،ويوود هذا اقداء الجيد لدر الطمبة لمورفتهـ 
 ميارة اتجاه مجرى نير الفرات في العراق   -5

( 8.25( ووزف مئػػوا  ػػدرة )48.4 صػػمج هػػذن المهػػارة عمػػا المرتبػػة الخامسػػة اذ  صػػمج عمػػا وسػػط مػػرج   ػػدرة )
ة نهػػرا دجمػػة والفػػراج فػػي الوػػراؽ ودوؿ الجػػوار ويوػػود سػػب  هػػذا اقداء المتوسػػط الػػا المورفػػة الجيػػدة مػػف لػػدف الطمبػػة باهميػػ

 الورا ي . 
 مهارة الجهاج التي تمعؿ الص ارا في الوراؽ  -6

( 88.8( ووزف مئػػوا  ػػدرة )45.6 صػػمج هػػذن المهػػارة عمػػا المرتبػػة السادسػػة اذ  صػػمج عمػػا وسػػط مػػرج   ػػدرة )
الغربية ومنافذها ال دودية لدر دوؿ الجوار الورا ػي  ويوود هذا اقداء المتوسط الا المورفة الجيدة مف لدف الطمبة بالص راء

     . 
 مهارة اتجان مجرر نهر دخمة في الوراؽ  -7

( ويوػود هػذا 8.86( ووزف مئػوا  ػدرة )3.37 صمج هذن المهارة عما المرتبة السابوة اذ  صػمج عمػا وسػط مػرج   ػدرة )
 ل مة مما يجوؿ التركيز اكعر مف نهر دجمة .اقداء ال ويؼ لدر الطمبة الا مرور نهر الفراج في مدينتهـ ا

 مهارة الجهاج التي تمعؿ  دود الدوؿ اقجنبية المجاورة لموراؽ  -8
( ، ويوػود 84.8( ووزف مئوا  درة )9.34 صمج هذن المهارة عما المرتبة العامنة اذ  صمج عما وسط مرج   درة )

 ار الوربي وتجاهؿ الدوؿ اقجنبية كتركيا وايراف .  هذا اقداء ال ويؼ الا تركيز موظـ الطمبة عما دوؿ الجو 
 مهارة الجهاج التي تمعؿ موا ئ  ووؿ النفط في الوراؽ  -9

( 8.83( ووزف مئػػػوا  ػػػدرة )38.7 صػػػمج هػػػذن المهػػػارة عمػػػا المرتبػػػة التاسػػػوة اذ  صػػػمج عمػػػا وسػػػط مػػػرج   ػػػدرة  )
ج النفطية وموا ئ ال ووؿ لودـ اقستفادة مف عرواتها لووود ،ويوود هذا اقداء ال ويؼ الا اف موظـ الطمبة يتجاهموف العروا

 طويمة واستعمارها مف اجؿ البالد  . 
 مهارة الجهاج التي تمعؿ المراكز اقعرية في الوراؽ  -81

( ويوود 8.9(ووزف مئوا  درن )83.2 صمج هذن المهارة عما المرتبة الواترة او اقخيرة اذ  صمج عما وسط مرج   درة)
قداء ال ويؼ نتيجة عدـ المورفة مف  بؿ الطمبة بموظػـ المنػاطؽ والمراكػز اقعريػة فػي الوػراؽ و مػة وجودهػا فػي كتػ  هذا ا

 الجغرافية.
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 الفصل الخامس 
 المقترحات والتوصيات  

 المقترحات  -اواًل :
  -يوتر  البا عاف ما يمي :

 لجهاج في البيئة الم مية في لمدارس اقبتدائية والمتوسطة . اجراء دراسة مماعمة لتوويـ مهاراج الطمبة في ت ديد ا -8
الومػػؿ عمػػا تو ػػي  تمرينػػاج خاصػػة بت ديػػد الجهػػاج اقصػػمية والعانويػػة مػػف  بػػؿ مدرسػػي مػػادة الجغرافيػػة فػػي المر مػػة -2

 العانوية . 
 ت ميف كت  الجغرافية في الصؼ الرابئ الواـ امهاراج الجهاج اقصمية والعانوية .  -3
جراء تطبيواج عممية مف  بؿ مدرسي الجغرافية لدر الطمبة عما كيفية ت ديد الجهاج اقصمية والعانوية عمػا الخارطػة ا -4

 . 
 ثانيا : التوصيات 

 يوصي البا عاف بما يمي :  
 زيادة نسبة التفصيالج في ت ديد الجهاج اقصمية والعانوية عما الخارطة لدر طال  الصؼ الرابئ الواـ.  -8
يـ مدرسي الجغرافية بتوميـ الطمبة المهاراج البسيطة ومف عـ اقنتواؿ الا المهاراج الموودة أا توميـ المهاراج اقصمية   -2

 واقنتواؿ الا المهاراج العانوية . 
فػادة الومؿ عما تنوع المهاراج لموا ئ جغرافية مختمفة في ت ديد الجهاج اقصمية والعانوية مف  بؿ مدرسػي الجغرافيػة ق -3

 الطمبة . 
  

 المصادر
 المصادر العربية   -اواًل:
ابػػو سػػر اف، عطيػػة عػػودة، دراسػػاج فػػي اسػػالي  تػػدريس التربيػػة اقجتماعيػػة والوطنيػػة، دار الو ػػا  لمنتػػر والتوزيػػئ،  -8

   2111عماف، اقردف، 
جاموػػة الكوفػػة، كميػػة التربيػػة اقسػػدا، تػػمخي فيصػػؿ، تنميػػة التفكيػػر الوممػػي فػػي الجغرافيػػة، مجمػػة الب ػػوم الجغرافيػػة،  -2

 . 2112لمبناج، الودد الرابئ، 
 .2116برهـ، ن اؿ عبد المطيؼ، طرؽ تدريس الجغرافية، مكتبة المجتمئ الوربي، عماف، اقردف،  -3
البيػاتي، عبػد الجبػار توفيػؽ وزكريػا زكػي اعناسػيوس، اق صػػاء الوصػفي واقسػتدقلي فػي التربيػة وعمػـ الػنفس، الجاموػػة  -4

 .8977ستنصرية، بغداد، الم
الجنػػابي، عبػػد الزهػػرة عمػػي، وسػػودوف تػػالؿ ظػػاهر، توػػويـ اسػػتخداـ الخريطػػة فػػي تػػدريس مػػادة الجغرافيػػة فػػي المػػدارس  -5

 .2112العانوية ،مجمة الب وم الجغرافية، جاموة الكوفة ،كمية التربية لمبناج، الودد الرابئ، 
(، السػنة، 84كر خصػباؾ، مجمػة كميػة اقدا ، جاموػة صػنواء، الوػدد )جونستوف، و.ي، مستوبؿ الجغرافية، ترجمة تػا -6

8993 . 
ال سف، م مد ابراهيـ طاهر، متكالج تدريس مادة الجغرافية في المر مة المتوسطة مف وجهة نظر مدرسػيها و مػولهـ  -7

 . 8987غير منتورة(،  –الموتر ة لها، جاموة بغداد ،كمية التربية )ابف رتد( )رسالة ماجستير 
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