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 اثر استعمال خرائط المفاىيم في تدريس مادة الخرائط عمى تحصيل طالب
 ة بابلقسم الجغرافية كمية التربية األساسية جامع

 محمد حميد ميدي المسعودي. م
 جامعة بابل/ كمية التربية األساسية

 الفصل األول
 مشكمة البحث 

ف اسػعمالؿ اططراقػؽ ألااسػلطاب اطعدراسػػاق اطعة اداػق دػر اطاػدارس ألاطللامػػلت اطمرالاػق ام ػب ه ػ  امظايػػل ألىػذا  ط امػق اط ػػلؿ إ
ًً هػف ذطػؾ اػؤدي اطع ةػاف اطإػفألي إطػ  هػدـ ع ةاػؽ ااىػداؼ  اسػعامل يلأل اؤدي  لططلطب إط  ع ةر اطام ألالت أل فظيػل دألف ديايػل  دظػ

اطعم اااق  لطإكؿ اطانإألد ألىذا اسلهد إط  هػدـ اطعفلهػؿ  ػاف اطاػدرس ألاططلطػب دػر عػدراس اطاػلدة ألا عألاىػل اااػر اطػذي اإػل  ه ػ  
 . (711 – 711، ص 71اط فظ اآلطر )

 –عمالؿ طراقػؼ عدراسػاق ألاسػلطاب عدراسػاق اعنألهػق انيػل دراسػق )ا ػطف طذطؾ اطكثار اف اطدراسلت ألاط  ألث إلمت ه ػ  اسػ
( اط عػػلف اكػػدعل ه ػػ  اػػرألرة اسػػعمالؿ اسػػلطاب عدراسػػاق لداػػدة ألاطعػػر انيػػل Pankratius – 1990-( ألدراسػػق ) ػػلنكراألس 4001

 . اسعمالؿ )خراقط اطافلىاـ( طعنألع عدراس اطالدة اطعم اااق
اب عدراساق لدادة أل داثق اعنألهق اً ػظ اف عػدراس اطلمراداػق دػر ادارسػنل ألللاملعنػل اكػلد ألاال اؤكد اط للق اطالسق إط  اسلط

اكػػألف نظراػػلت   عػػًل ألامعػػد ااسػػلطاب اطعدراسػػاق اطعة اداػػق أللػػد ف ػػظ اط ل ػػث هػػدـ كفلاػػق اطعػػدراس اطعة اػػدي دػػر زاػػلدة اطع  ػػاؿ هنػػد 
اطافػلىاـ اطًزاػق، اااػر اطػذي ددػ   اكعسػل يـنيػل اف عسػلهد اطط  ػق دػر ااك اططلطب در عنااق اطافلىاـ ألاطايلرات ألاطخ رات ألاف ثـ ف

اطعر ألاألف در كثار اػف اطػدألؿ إطػ  اطةاػلـ  ف ػص نةػدي إػلاؿ ط ػنظـ اطعر ألاػق أل ػالسعيل ه ػ  اسػس لداػدة  لطإػكؿ اطػذي المػؿ اػف 
يػل ع داػد ااسػلطاب اطعدراسػاق ألاطعم اااػق دػر اطادرس ألاططلطػب لػلدرًا ه ػ  ع داػد اطافػلىاـ ألاطايػلرات اطعػر ان مػر اف اكعسػ يل ألاػف  ان

 . الدة اطخراقط در لسـ اطلمراداق ك اق اطعر اق ااسلساق للامق  ل ؿ
ًً هف ذطؾ ألاف خًؿ هاؿ اطعدراسر در اطادارس اطاعألسطق ألاطثلنألاق ألدر لسـ اطلمراداق ك اق اطعر اق ااسلساق كعدراسر  دا

 . اطط  ق در عدراس اطلمراداقأللد اط ل ث امؼ ألعدنر در اسعألى ع  اؿ 
ألسػػماًل إطػػ  ع سػػاف اطع  ػػاؿ طػػدى اطط  ػػق دػػر عػػدراس اطلمراداػػق هلاػػق ألاػػلدة اطخػػراقط خل ػػق ارعػػ ى اط ل ػػث اسػػعمالؿ اسػػ ألب 

 . عدراس خراقط اطافلىاـ طم و اكألف الداًل در ع ساف اسعألى ع  اؿ ط  ق لسـ اطلمراداق ك اق اطعر اق ااسلساق للامق  ل ؿ
اط ل ث اإك ق اط  ث اطرقاساق در )اثر اسعمالؿ خراقط اطافلىاـ در عدراس الدة اطخراقط ه   ع  اؿ طًب لسـ طذطؾ  دد 

 . اطلمراداق ك اق اطعر اق ااسلساق للامق  ل ؿ(
 أىمية البحث 

ؿ اطام ألاػػلت اف عػػدراس اطلمراداػػل امعاػػد ه ػػ  عػػدراس ألاسػػعمالؿ اطخػػراقط اطلمراداػػق اطاعنألهػػق دػػلطخراقط ألسػػا ق هظااػػق طعسػػلا
ًً هػف ذطػؾ  راألزىػل ألاطألانيػل علاػ  اطظػألاىر اطط اماػق ألاط إػراق دػر  ألعنااعيل أللاميل در اكلف ألا د االـ اطط  ػق طاةألاػألا  دراسػعيل دظػ

 . (11، ص 1). اكلف ألا د داسعطا  اطط  ق  سيألطق اف اةألاألا  دراسق هًللت ىذه اطظألاىر اطلمراداق  مايل اط مض
ات اطخػراقط دػر اطلمراداػل اف اسػلهد اطط  ػق دػر عم ػـ ألناػأل افػلىاـ اطخػراقط ألاكعسػلب ايلراعيػل اطاعنألهػق ألاف ايلـ عػدراس ايػلر 

ألعزألاد اطط  ق  عمذاق رال ق طاعمرؼ دايل ه   لألانػب اطةػألة ألنػألا ر اطاػمؼ اطعػر اػرت  ػو اثنػلل اسػعمالؿ اطخلرطػق ألعماػؿ اطعمذاػق 
 . (194، ص 7). ألاطنإلط در اطما اق اطعم اااق ه   عإلا  اطط  ق ه   اط األاق اإلالل اقاطرال ق 

ألاػػف خػػًؿ اسػػعمالؿ اطخػػراقط ااكػػف عنااػػق اطافػػلىاـ اطلمراداػػق اطاعنألهػػق اػػف خػػًؿ ارالمػػق اطافػػلىاـ اطاأللػػألدة دػػر اطاةػػر اطػػذي 
ثراقيػػل أل لإلاكػػلف ألافسعة ػػللادرسػػو اططلطػػب اف ىػػذه اطافػػلىاـ عسػػعخدـ كػػ داة ط دراسػػق  ط ادرسػػاف دألر ( أل 711، ص 71). دهايػػل ألار
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 طراةػػق اكثػػر دله اػق اف اطعػػدراس اطفمػػلؿ  طاعم اػأل افسػػعراعالالتدػر اف ام اػػألا اطط  ػق  طػػرؽ ألاسػػلطاب اعنألهػق عاكػػنيـ اػػف اسػعمالؿ 
 . (99، ص 1). اعااف عدراس اطط  ق كاؼ افكرألف ألكاؼ اعذكرألف ألكاؼ ا فزألف انفسيـ ن أل اطعم اـ

عل ػػقاطخػػراقط اسػػلهد دػػر ع داػػد اطاألاػػألهلت اطعػػر اػػراد اطع كاػػد ه ايػػل طػػذطؾ دلسػػعمالؿ خػػراقط اطافػػلىاـ دػػر عػػدراس  اطفر ػػق  ألار
ط عكلاؿ  اف اطافلىاـ اطاخع فق ألدهـ ان ن  اطعم اـ اطإاألطر ألاسلندة ألزالدة اطةدرة طدى اطط  ق در اعل مق اططرؽ ألااسػلطاب اطاعمػددة 

ح دايػل اطافػلىاـ ااكثػر هاألااػق ألإػاألطاق هنػد لاػق اطخراطػق ( ألخػراقط اطافػلىاـ عألاػ993، ص 1). اطعر اسعخداألنيل ط نػلل اطامنػ 
، 7). ألاطافػػػلىاـ ااكثػػػر ع داػػػدًا هنػػػد للهػػػدة اطخراطػػػق ألاػػػعـ ذطػػػؾ دػػػر  ػػػألرة عفرامػػػق اطعػػػر عإػػػار إطػػػ  اسػػػعألى اطعاػػػلاز  ػػػاف اطافػػػلىاـ

 . (411ص
لػلت ألاػػف خًطيػل اكػػألف ط ط  ػػق ألهػف طراػػؽ اسػعمالؿ خػػراقط اطافػلىاـ اػػعـ اكعإػلؼ  مػػض اطام ألاػػلت ألاط ةػلقؽ ألاطافػػلىاـ ألاطمً

 . (441، ص 71). ألافسعنعلجألاطأل ؼ  ألاطعن ؤدألر در اطاً ظق ألاطع ناؼ 
ألالػب امردػق اف اطافػلىاـ ادألات طعطػألار ع  ػاؿ اطط  ػق ألطعنااػق لػػدرعيـ ه ػ  اطػعخ ص اػف اسػعألالت اطعفكاػر اطػدنال ألاطعػػدراب 

( طػػذطؾ 710 –719، ص 71). لل دػػر اطةاػػلال اطاخع فػػق اطافاػػدةه ػػ  سػػ ر اسػػألار اطاألاػػألهلت اطعػػر ادرسػػألنيل ألع ةاػػؽ افسعة ػػ
دلطافػػلىاـ ألاسػػعمالؿ خػػراقط اطافػػلىاـ عسػػلهد اطام ػػـ ألاططلطػػب دػػر ارالمػػق اطام ألاػػلت اطسػػل ةق ألدػػر ع خػػاص اطاألاػػألع ألدػػر اطارالمػػق 

دػػر اطعة اػػؿ اػػف اطك اػػلت اطسػػرامق ط األاػػألهلت ألدػػر سػػيألطق عػػذكر اط النػػلت ألاطام ألاػػلت ألدػػر رسػػـ  ػػألرة ك اػػق كلزاقػػلت اطاألاػػألع أل 
( ألاال اؤكد اىااق اسػعمالؿ اطافػلىاـ دػر عػدراس اطلمراداػق اطاإػرألع اطػذي الػر  يػدؼ 993، ص 1). اطاسعخداق در هرض اطدرس

كسػػلباطػػذي ىػدؼ إطػػ  اػرألرة عةػػداـ اطافػلىاـ  7999( طسػنق 2061عطػألار عػدراس اطافػػلىاـ اطاإػرألع اطػػذي اط ػؽ ه اػػو اإػرألع )  ألار
ًً هف اسعمالؿ ع ؾ اطافلىاـ در اط الة اطاألااقاطط  ق افلىاـ اعط  . (797- 731، ص 3). ألرة دظ

ًً هف اىااق اسعمالؿ خراقط اطافلىاـ در  أل نلل ه   ال عةدـ ألاىااق دراسق اطخراقط در عدراس اطلمراداق ألافلىاـ اطاعنألهق دظ
فػػلىاـ اسػػ ألب عدراسػػر  ػػداث اسػػلهد اطط  ػػق ه ػػ  زاػػلدة اف خػػراقط اطا  لهع ػػلرلسػػـ اطلمراداػػق ك اػػق اطعر اػػق ااسلسػػاق للامػػق  ل ػػؿ، 
 ا رت  عةدـ ااكف ع داد اىااق اط  ث اط لطر  ال اطع  اؿ اطم ار در اطالدة اطدراساق أل نللً  ه   ال

 . اىااق الدة اطخراقط در عدراس اطلمراداق در لسـ اطلمراداق در ك اق اطعر اق ااسلساق .7
ـ اطلمراداػق   سػ ألب عدراسػر  ػداث ااػل اسػلهد ه ػ  زاػلدة اطع  ػاؿ اطدراسػر دػر اػلدة لد اسيـ اط  ث  عزألاد اطط  ػق دػر لسػ .4

 . اطخراقط
ااكػػػف اف اسػػػيـ دػػػر اثػػػرال اطط  ػػػق  افػػػلىاـ لداػػػدة عسػػػلهدىـ دػػػر زاػػػلدة اطع  ػػػاؿ  لسػػػعمالؿ خػػػراقط اطافػػػلىاـ دػػػر عػػػدراس اػػػلدة  .9

 . اطخراقط
 ىدف البحث 

 ايدؼ اط  ث اط لطر اط ت 
 . فلىاـ در عدراس الدة اطخراقط ه   ع  اؿ طًب لسـ اطلمراداق ك اق اطعر اق ااسلساق للامق  ل ؿعمرؼ اثر اسعمالؿ اطا

 فريضة البحث 
 اعـ اطع ةؽ اف ىدؼ اط  ث اف خًؿ اطفرااق اآلعاقت 

الؿ (  ػاف اعألسػط درلػلت ع  ػاؿ اططػًب اط ػذاف ادرسػألف  لسػعم0، . 1األلد درؽ ذأل دفطق إ  لقاق هند اسعألى دفطق ) ف
 . خراقط اطافلىاـ ألاعألسط درللت ع  اؿ اططًب اطذاف ادرسألف  لططراةق افهعالداق در الدة اطخراقط

 حدود البحث
 ا رت  اةع ر اط  ث ه   ال

  4077- 4070كألرس األؿ  –طًب ألطلط لت لسـ اطلمراداق اطار  ق ااألط  
 . اطليق( –رسـ انألاع اةالس اط–انألاع اطخراقط  -الدة اطخراقط )افعلح اطخراقط 

 تحديد وتعريف المصطمحات 
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 Lewis –أواًل: المفيوم وعرفة لويس 
 :4).   نو )الاألهق اف اادكلر اطاعرا طق اطعر طيل اطةدرة ه   اطعمااـ اطنلعلق هف اطاً ظق ألأل ؼ اطمًللت  اف اادكلر(

P. 124 ) 
 والتعريف اإلجرائي لممفيوم 

ذات امنػ  لمرادػر ام ػر هنيػل   فػظ األ ا ػط ح طعفسػار اطظػألاىر اػف األاػألهلت اػلدة   لنو ) ألرة هة اق ععاثؿ  راز ألك اق
 . اطخراقط اطعر درسيل اط ل ث ط  ؼ ااألؿ لمراداق در ك اق اطعر اق ااسلساق للامق  ل ؿ(

  Novak –ثلنالت خراقط اطافلىاـ ألهرديل نألدؾ 
 ( P. 79 :3). ارع ق   ألرة ىرااق( ادعراااقلت   نيل )اداة عاثؿ  ناق اطامردق عع طؼ اف افلىاـ عرع ط  مًل

 والتعريف اإلجرائي لخرائط المفاىيم 
  نيل )ه لرة هف رسأـل ألاخططلت اعدرج دايل اطافيأـل اف اطملـ إط  اطخلص ألاػف اطامةػد إطػ  اط سػاط اػعـ اػف خًطيػل عألاػاح 

ىاـ اطلمراداػق طاػلدة اطخػراقط اطخل ػق  لط ػؼ ااألؿ اطمًللت  اف اطافلىاـ  ألاسػطق ك اػلت ألخطػألط ر ػط انلسػ ق  يػدؼ ع داػد اطافػل
 . در لسـ اطلمراداق(

 ثالثًا: التدريس وعرفة زيتون 
  نو )نإلط اينر اعـ انللزه اف خًؿ عخطاط ألعنفاذ ألعةألاـ اطدرس ألاسعيدؼ اسػلهدة اططلطػب ه ػ  اطػعم ـ ألىػأل لل ػؿ ط ع  اػؿ 

 . (3، ص 71). ألاطاً ظق ألاط كـ ه   لألدعو ألع سانو(
 والتعريف اإلجرائي لمتدريس 

  نو )الاألهػق اػف اانإػطق اطعػر اةػأـل  يػل اطعدراسػر دػر عػدراس اػلدة اطخػراقط ط  ػؼ ااألؿ لسػـ اطلمراداػق اة ػد اسػلهدعيـ 
 . ه   اطعمرؼ ط افلىاـ ألاط ةلقؽ ألاطام ألالت طزالدة اطع  اؿ اطدراسر(

 رابعًا: الخرائط وعرفيا خضر 
 ػػألرة  ةاةاػػق هػػف إػػكؿ أل لػػـ اطانطةػػق اطعػػر  إهطػػللراػػاق األ طلػػزل اػػف ىػػذا اطسػػطح اػػف الػػؿ   نيػػل )عاثاػػؿ طسػػطح اطكػػرة اا

 ( 439، ص 1). عاث يل(
 ائي لمخرائط ر جوالتعريف اإل

  نيل )ه لرة هف رسأـل عخطاطاق عألاح سطح اارض ك و األ لزل انو ططًب اطار  ق ااألط  لسـ اطلمراداق طعألااح اطاألال  
 نلس ق( ألاطافلىاـ اطلمراداق اطا

 خامسًا: التحصيل وعرفو الخميمي 
 ( 1، ص9). اعألل  انو اف اعم او(   نو )اطنعالق اطنيلقاق اطعر ع اف اسعألى اططلطب ألدرلق عةداو در عم ـ ال

 اقر ط ع  اؿ ر لألاطعمراؼ اإل
عيـ طاألاػألهلت ا  ؿ ه اػو طػًب هانػق اط  ػث اػف درلػلت دػر افخع ػلر اطع  ػا ر اطػذي اهػده اط ل ػث  مػد دراسػ   نو )ال

 عدراس الدة اطخراقط اطاةررة در اط ؼ ااألؿ لسـ اطلمراداق ططًب اطالاألهعاف اطعلرا اق ألاطال طق( 
 سادسًا: طالب قسم الجغرافية: 

)كػػؿ طلطػػب ألطلط ػػق دػػر اط ػػػؼ ااألؿ ادرسػػألف اػػلدة اطخػػراقط دػػػر لسػػـ اطلمراداػػق ك اػػق اطعر اػػػق ااسلسػػاق للامػػق  ل ػػؿ ط مػػػلـ  
 ( 4009 – 4003اطدراسر 
 
 

 سابعًا: الطريقة التقميدية وعرفيا النعمي 
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  نيل )اططراةق اطعر اعألط  خًطيل اطادرس هرض األاألع امػاف   سػ ألب اًقػـ اسػعألالت اطاعم اػاف اػف الػؿ ع ةاػؽ ىػدؼ األ 
 ( 91، ص 73). اىداؼ اطدرس(

 ألامرؼ اط ل ث اططراةق اطعة اداقت 
هعػػػلد ه ايػػػل ادرسػػػر ألعدراسػػػر اػػػلدة اطلمراداػػػق ألاطخػػػراقط دػػػر عػػػدراس اطافػػػلىاـ ألاطنإػػػلطلت اطعػػػر ا اإللػػػرالات  نيػػػل )الاألهػػػق 

 . اطلمراداق   اث اكألف اطادرس ا ألر اطما اق اطعم اااق ألاطعدراساق ألاكألف دألر اططلطب ثلنألاًل(
 

 الفصل الثاني
 دراسات سابقة 

 أواًل: دراسات عربية 
  2004 –دراسة مصطفى  -1

راقط اطافػػلىاـ دػػر اكعسػػلب اطافػػلىاـ اطعلراخاػػق ططلط ػػلت اط ػػؼ ااألؿ اطاعألسػػط دػػر اػػلدة اطعػػلرا  )اثػػر اسػػعخداـ دألرة اطػػعم ـ ألخػػ 
 ألافعلله ن أل اطالدة( 

ىػػػددت اطدراسػػػق إطػػػ  امردػػػق اثػػػر اسػػػعمالؿ دألرة اطػػػعم ـ ألخػػػراقط اطافػػػلىاـ دػػػر اكعسػػػلب اطافػػػلىاـ اطعلراخاػػػق ألافعلػػػله ن ػػػأل اطاػػػلدة 
طعػػلرا  ألطع ةاػػؽ اىػػداؼ اط  ػػث عػػـ اخعاػػلر اطع ػػااـ اطعلرا ػػر اطعػػلـ ذي اطاػػ ط اطلزقػػر ططلط ػػلت اط ػػؼ ااألؿ اطاعألسػػط دػػر اػػلدة ا

( طلط ػػق ط الاألهػػق اطعلرا اػػق ااألطػػ  اطعػػر درسػػت )دألرة 94( طلط ػػق  ألالػػ  )91طًخعاػػلر اط مػػدي ألاطة  ػػر ألعكألنػػت هانػػق اط  ػػث اػػف )
 طق اط عاف درسعل  لسعمالؿ خراقط اطافلىاـ ألاملدفت  ارسألف ( طلط ق طكؿ اطالاألهق اطعلرا اق اطثلناق ألاطالاألهق اطال97اطعم ـ( أل)
 ا رت   راألف ألاظيرت اطدراسق ال –ألس ارالف 
 . دله اق اسعمالؿ دألرة اطعم ـ در اكعسلب اطافلىاـ ه   خراقط اطافلىاـ ألاططراةق اطعة اداق -7
 ( 713 – 79، ص71).  اـ ألخراقط اطافلىاـدله اق اططراةق اطعة اداق در عنااق افعلله ن أل الدة اطعلرا  ه   دألرة اطعم -4

 ثانيًا: دراسات اجنبية
  Pankratius -1990 -دراسة بانكريوس -1

)اسػعمالؿ خػراقط اطافػلىاـ  أل ػػفيل للهػدة امرداػق انظاػػق طعػدراس اطفازاػلل طط  ػػق اطار  ػق اطثلنألاػق أللاػػلس اثرىػل دػر اطع  ػػاؿ  
ط اطافػػلىاـ دػػر عػػدراس اطفازاػػلل طط  ػػق اطار  ػػق اطثلنألاػػق أللاػػلس اثرىػػل دػػر ىػػددت اطدراسػػق إطػػ  امردػػق اسػػعمالؿ خػػراقأللػػد اطدراسػػر(، 

( طلط ػػػًل ألطلط ػػػق ألإػػػا ت ار ػػػ  الاألهػػػلت علرا اػػػق ألألا ػػػدة الاألهػػػق اػػػل طق 31اطع  ػػػاؿ اطدراسػػػر ألعكألنػػػت هانػػػق اطدراسػػػق اػػػف )
خع ػلر ه ػ  هانػق اطدراسػق ل ػؿ اطعػدراس ( دةرة   امق افخع لر اطاعمددة أللػد عػـ عط اػؽ اف90ألاسعمالؿ اخع لرًا ع  ا اًل اكألف اف )

 أل مده ألاسعمالؿ ع  اؿ اطع لاف در اطاملطللت اإل  لقاق ألاظيرت اطدراسق اطنعلقج اآلعاقت 
أللألد درؽ ذي دفطق إ  ػلقاق دػر اطع  ػاؿ اطدراسػر  ػاف اطالاألهػلت ط ػلطح ط  ػق كػؿ الاألهػق علرا اػق اةلرنػًق  لطالاألهػق  .7

 . اطال طق
 ( p: 1023 :1).   لقاق در اطع  اؿ اطدراسر ألطا   ق ط  ق اطالاألهق اطعلرا اق ااألط  ألاطرا مقزلزد درألؽ ذي دفطق إ .4

 موازنة الدراسات السابقة 
 -ا رت  اف خًؿ هرض اطدراسلت اطسل ةق در اط  ث اط لطر عألاح ال

 . سق اط لطاق ىددت إط  نفس اطمرضاف ىدؼ اطدراسلت اطسل ةق كلف طامردق اثر اسعمالؿ خراقط اطافلىاـ در اطعدراس ألاطدرا. 7
( دػر اط ػؼ 4001-اطدراسلت دػر اطعط اػؽ اػف  اػث اطار  ػق اطدراسػاق ألاطاػلدة اطدراسػاق دةػد ط ةػت دراسػق )ا ػطف  اخع فت. 4

دػر اطار  ػق اطثلنألاػق دػر اػلدة اطفازاػلل  pankratius – 1990) –ااألؿ اطاعألسط در الدة اطعػلرا  ألط ةػت دراسػق ) ػلنكراألس 
 . راسق اط لطاق دةد ط ةت در اطار  ق اطللاماق در اط ؼ ااألؿ لسـ اطلمراداق در الدة اطخراقطاال اطد
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لااػػػػ  اطدراسػػػػلت عإػػػػل يت اػػػػف  اػػػػث اسػػػػعمالؿ اطالاألهػػػػلت اطعلرا اػػػػق ألاطالاألهػػػػلت اطاػػػػل طق ألاطدراسػػػػق اط لطاػػػػق اسػػػػعخدات . 9
 . اطالاألهق اطعلرا اق ألاطالاألهق اطال طق

( ط الاألهػق 94( طلط ػق  ألالػ  )91(   ػ   لػـ هانعيػل )4001 –راسػلت اطسػل ةق ددراسػق )ا ػطف  اخع ؼ  لـ اطمانق دػر اطد. 1
(   ػػ  Pankratius–1990 ( ط الاػػألهعاف اطعلرا اػػق اطثلناػػق ألاطالاألهػػق اطاػػل طق ألدراسػػق ) ػػلنكراألس97اطعلرا اػػق ااألطػػ  أل)

ق، ااػػل اطدراسػػق اط لطاػػق دةػػد   ػػ   لػػـ هانعيػػل ( دػػردًا إػػا ت ار ػػ  الاألهػػلت علرا اػػق ألالاألهػػق ألا ػػدة اػػل ط31 لػػـ هانعيػػل )
 . ( طلط ق ط الاألهق اطال طق90( طلطب ط الاألهق اطعلرا اق أل)90( طلطب ألطلط ق  ألال  )10)
( دةرة اف افخعالر اطاعمدد در دراسػق 10لاا  اطدراسلت اطسل ةق اسعخدات افخع لر اطع  ا ر دةد     هدد دةرات افخعالر ). 1

( ااػػل اطدراسػػق Pankratius – 1990 –( دةػػرة دػػر دراسػػق ) ػػلنكراألس90أل  ػػ  هػػدد دةػػرات افخع ػػلر )( 4001-)ا ػػطف  
 . ( دةرة اف افخعالر اطاعمدد41اط لطاق دةد     هدد دةرات افخع لر اطع  ا ر )

 . اق كذطؾلاا  اطدراسلت اطسل ةق اسعخدات اطألسلقؿ اإل  لقاق اطانلس ق طط امق اط  ث ألاىدادو ألاطدراسق اط لط. 1
 

 الفصل الثالث
 إجراءات البحث

 أواًل: التصميم التجريبي لمبحث 
امػػد اطع ػػااـ اطعلرا ػػر خلرطػػق اط  ػػث دػػر هاػػؿ اط ل ػػث طػػذطؾ اخعػػلر اط ل ػػث ع ػػاااًل علرا اػػًل ذا اطاػػ ط اطلزقػػر اعكػػألف اػػف 

ة اطخػراقط ألاطالاألهػق اطاػل طق عػدرس الاألهعاف اطالاألهق ااألطػ  علرا اػق ععمػرض ط اعماػر اطاسػعةؿ ألىػر خػراقط اطافػلىاـ دػر اػلد
 . ( ا اف ذطؾ7 لططراةق ألااس ألب اطعدراسر اطعة ادي إذ اخعلر اط ل ث اطالاألهعلف   ألرة هإألاقاق، ألاطلدألؿ رلـ )

 ( 1جدول )
 يبين التصميم التجريبي لمبحث

 اخع لر  مدي اطاعمار اطعل   اطاعمار اطاسعةؿ اطالاألهق
 ع  اؿ خراقط اطافلىاـ ع  اؿاط خراقط اطافلىاـ اطعلرا اق
 اطع  اؿ اطع  اؿ اططراةق اطعة اداق اطال طق

 
 ثانيًا: تحديد مجتمع البحث وعينتو 

اإػػاؿ العاػػ  اط  ػػث اطارا ػػؿ افر مػػق دػػر لسػػـ اطلمراداػػق ك اػػق اطعر اػػق ااسلسػػاق للامػػق  ل ػػؿ، ألاعط ػػب اط  ػػث ار  ػػق دراسػػاق 
ق ألا دة  إكؿ هإألاقر اف  اف ار ػ  ارا ػؿ أللػد ع ػاف اف اطار  ػق ااألطػ  دػر لسػـ ألا دة أللد هاؿ اط ل ث ه   س ب ار  ق دراسا

اطلمراداػػق ألاػػف ثػػـ لػػلـ اط ل ػػث  لخعاػػلر اػػلدة دراسػػاق دػػر اطار  ػػق ااألطػػ  اػػف  ػػاف اطاػػألاد اطدراسػػاق ألىػػر )لمراداػػق ط اماػػق، لمراداػػق 
 ادراةاق، لمراداق اطخراقط(                       

( طلطب 11اطخراقط( ه   افخعالر اطمإألاقر طعط اؽ اط  ث أللد     هدد اططًب دػػػر اطار  ق ااألط  ) أللد    ت )لمراداق
( أل ػػذطؾ 4070– 4009( طلط ػػلت  سػػ ب عػػ لا يف ط مػػلـ اطدراسػػػػر )1( طلطػػب ألاسػػع مد اط ل ػػث )90( طلط ػػق أل)91ألطلط ػػق  ألالػػ  )

( طلطػػػب 90( طلطػػػب ألالاألهػػق اػػػل طق عة اداػػػق اكألنػػق اػػػف )90ا ػػ  ت هانػػػق اط  ػػث اؤطفػػػق اػػػف الاألهػػق علرا اػػػق اكألنػػػق اػػػف )
 . ( ا اف ذطؾ4ألاطلدألؿ )

 ( 2جدول )
 يبين مجتمع البحث وعينتو قبل االستبعاد وبعده

 اطالاألهق اططلط لت اططًب  مد افسع ملد
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 علرا اق ػػػػ 90 90
 ال طق 91 ػػػػ 90
 اطالاألع 11  10

 
 رابعًا: تكافؤ مجموعتين البحث 

 طمار اطزانر ا سأل ًل  لطإيألر ا -7
  ؿ اط ل ث ه   اطام ألالت اطًزاق هف اهالر اططًب ألاططلط لت اف اطعسلاؿ در ك اق اطعر اق ااسلساق أللد  سػب هاػر 

. 1( إيرًا اع ػلاف )91. 719( إذ     اعألسط اهالر اططلط لت ط الاألهق اطال طق )7/7/4070اطط  ق ألاططلط لت  لطإيألر ألطملاق )
هند اسعمالؿ افخع لر اطعلقر طمانعاف اسعة عاف ط عمرؼ ه   دفطق اطفػرؽ  ػاف اهاػلر طلط ػلت ألطػًب الاػألهعر اط  ػث ع ػاف ( أل 11

( ألىػر ا ػمر اػف اطةااػق 11. 0( إذ كلنت اطةااق اطعلقاػق اطا سػأل ق )01. 0اف اطفرؽ طاس  ذي دفطق إ  لقاق هند اسعألى دفطق )
( 9ألىذا ادؿ ه   اف اطالاألهعاف اطعلرا اق ألاطال طق اعكلدقعلف در اطمار اطزانر، ألاطلدألؿ رلـ ) (99. 7اطعلقاق اطلدألطاق اط لطمق )

 . ا اف
 ( 3جدول رقم )

 ( يبين نتائج االختبار التائيt-testألعمار مجموعتي البحث )
اسعألى اطدفطق 

(0 .01 ) 
 اطع لاف اطةاـ اطا سأل ق اطةاـ اطلدألطاق

اطألسط 
 اط سل ر

 لاألهقاطا  لـ اطفقق

 اطعلرا اق 90 10. 710 11. 3 11. 0 99. 7 سار داؿ
 اطال طق 90 91. 719 11. 1   

 
 امدؿ اطدرللت اطنيلقاق اطألزاراق طالدة اطلمراداق . 4

  ػؿ اط ل ػث ه ػػ  درلػلت طػػًب ألطلط ػلت الاػألهعر اط  ػػث دػر افاع ػػلف اطػألزاري طاػلدة اطلمراداػػق اػف اطعسػػلاؿ دػر ك اػػق 
(  ع لاف 10. 19(، أل    اعألسط درللت طًب اطالاألهق اطعلرا اق )4009 – 4003للامق  ل ؿ ط ملـ اطدراسر )اطعر اق ااسلساق 

( ألهنػػػد اسػػػعمالؿ افخع ػػػلر اطعػػػػلقر 11. 41(  ع ػػػلاف )47. 13( ألاعألسػػػط درلػػػلت اططلط ػػػلت دػػػر اطالاألهػػػق اطاػػػػل طق )11. 41)
. 0راداػق  انياػل ظيػر اف اطفػرؽ طػاس  ػذي دفطػق إ  ػلقاق هنػد اسػعألى )طمانعاف اسعة عاف طامردق دفطق اطفرؽ دػر درلػلت اػلدة اطلم

( ألىػػذا اػػدؿ ه ػػ  عكػػلدؤ 99. 7( ألىػػر ا ػػمر اػػف اطةااػػق اطعلقاػػق اطلدألطاػػق اط لطمػػق )11. 7( إذ كلنػػت اطةااػػق اطعلقاػػق اطا سػػأل ق )01
 . ( ا اف ذطؾ1الاألهعر اط  ث در ىذا اطاعمار، ألاطلدألؿ رلـ )

 ( 4جدول رقم )
 ختيار التائي لعينتين مستقمتين في تكافؤ مجموعتي البحثيبين اال

اسعألى دفطق 
(0 .01 ) 

 اطةااق
 اطع لاف

اطألسط 
 اط سل ر

 اطالاألهق  لـ اطمانق
 اطا سأل ق اطلدألطاق

 11. 7 99. 7 سار داؿ
 علرا اق 90 10. 19 91. 41
 ال طق 90 47. 13 11. 41

  لآلباءالتحصيل الدراسي . 3
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، إذ اظيػرت طآل ػلل( اف الاألهعر اط  ػث اطعلرا اػق ألاطاػل طق اعكلدقعػلف إ  ػلقاًل دػر اطع  ػاؿ اطدراسػر 1لدألؿ ) اع اف اف
. 1( اطلدألطاػػق اط لطمػػق )4( ألىػػر الػػؿ اػػف لػػاـ )كػػل11. 9( اطا سػػأل ق )4نعػلقج اإل  ػػلقالت اط الناػػق  لسػػعخداـ ار ػػ  كػػلي اف لااػػق )كػػل

 . طآل للىذا امنر اف اطالاألهعاف اعكلدقعلف در اطع  اؿ اطدراسر ( أل 1(  درلق  راق )01. 0( هند اسعألى )11
 ( 5جدول رقم )

 بين مجموعتي البحث لآلباء( لمفروق في التحصيل الدراسي 2يبين قيمة مربع كاي )كا

 اطالاألهق
 لـ 
 اطمانق

 طآل للاطع  اؿ اطدراسر 
درلق 
 اط راق

اسعألى  ( 4لااق )كل
. 0اطدفطق )
 اار ( 01

اةرا 
 عبألاك

 اعألسطق ا عداقاق
اهداداق 
 األ اميد

للامق 
 دال دألؽ

 اطلدألطاق اطا سأل ق

 1 1 1 1 1 4 90 اطعلرا اق
 سار داؿ 11. 1 11. 9 1

 1 1 1 1 9 1 90 اطال طق
 التحصيل الدراسي لؤلميات . 4

، إذ طألايػػػلتؿ اطدراسػػػر ( اف الاػػػألهعر اط  ػػػث اطعلرا اػػػق ألاطاػػػل طق اعكلدقعػػػلف إ  ػػػلقاًل دػػػر اطع  ػػػا1اع ػػػاف اػػػف لػػػدألؿ )
( اطلدألطاػق اط لطمػق 4( ألىر الؿ اف لاـ )كػل41. 9( اطا سأل ق )4اظيرت نعلقج اإل  لقالت اط الناق  لسعخداـ ار   كلي اف لااق )كل

 . (1(  درلق  راق )01. 0( هند اسعألى )91. 3)
 ( 6جدول رقم )

 بين مجموعتي البحث لآلباء( لمفروق في التحصيل الدراسي 2يبين قيمة مربع كاي )كا

 لـ  اطالاألهق
 اطمانق

 طألايلتاطع  اؿ اطدراسر 
درلق 
 اط راق

اسعألى  ( 4لااق )كل
اطدفطق 

اةرا  اار ( 01. 0)
 ألاكعب

اهداداق  اعألسطق ا عداقاق
 األ اميد

للامق 
 دال دألؽ

 اطلدألطاق اطا سأل ق

 1 9 1 9 1 9 90 اطعلرا اق
 سار داؿ 91. 3 41. 9 1

 1 1 1 1 9 1 90 اطال طق
 خامسًا: ضبط المتغيرات الدخيمة 

 اػػ ط اطاعماػرات اطا ػػل  ق ط علر ػق ألاطدراسػق اػػف  اػث اط ػػألادث اطا ػل  ق ألهلاػػؿ ناػج ادػػراد  ىعاػلـهاػؿ اط ل ػث ه ػػ  اف
اطط  ػق هانق اط  ث األ عسرب ادراد اطمانق اف اط  ص اطدراساق خًؿ سػار اطعلر ػق ألاػف  اػث اراهػلة  سػلب اطفػرألؽ اطفرداػق  ػاف 

ًً هػػف عػػدراس الاػػألهعر اط  ػػث اػػف ل ػػؿ  ألاػػف  اػػث عأل اػػد ادارة اطةاػػلس ألاط ػػرص ه ػػ  سػػراق اطدراسػػق ألع داػػد اطاػػلدة اطدراسػػاق داػػ
 .  لطعلر ق ع ثاراطعلر ق، طذطؾ هاؿ اط ل ث   رص ه   ا ط اطاعمارات اطداخ اق  يدؼ هدـ  ألانعيللاط ل ث ألعأل اد  دل 

 سادسًا: مستمزمات البحث 
 اد اطالدة اطم ااقت ع د. 7

عاث ت اطالدة اطم ااق  ال اعاانو اػف األااػا  اػلدة اطخػراقط اطاةػررة ط ار  ػق ااألطػ  دػر لسػـ اطلمراداػق ك اػق اطعر اػق ااسلسػاق 
 . للامق  ل ؿ ألعاانت األااا  )انألاع اطخراقط، انألاع اةالس اطرسـ، ليلت اطخراطق، افعلح اطخراطق(

 ىداؼ اطس ألكاق ع داد اطافلىاـ أل السق اا. 4
( افيألاًل عألزهت ه   ار   األااا  رقاساق در الدة اطخراقط، أللد  لغ اط ل ث الاألهق ااىداؼ اطس ألكاق 41 دد اط ل ث )

ثـ هرايل ه   الاألهق اف اطا كااف ط ع كد اف  السق اطيدؼ اطس ألكر أللد  نؼ ااىداؼ اطس ألكاق   سب ع ناؼ ا ػأـل إطػ  
( ىػػددًل طاسػػعألى اطع  اػػؿ 7( ىػػددًل طاسػػعألى اطفيػػـ أل)74( ىػػددًل طاسػػعألى اطعػػذكر أل)1عط اػػؽ(  ألالػػ  ) –ع  اػػؿ –ديػػـ –اسػػعألالت )عػػذكر

 . ( ىددًل طاسعألى اطعط اؽ1أل)
 اهداد خراقط اطافلىاـت . 9
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ه   ا عألالت األاألهلت الدة اطخراقط اطاةرر عدراسػيل هاػؿ اط ل ػث ه ػ  اهػداد الاألهػق اػف خػراقط اطافػلىاـ  افطًع مد 
 . (7ا  ؽ ). ه   اطخ رال ط ع كد اف   عيل ألعنظاايلألهرات 

 اطخطط اطعدراساقت . 1
اهد اط ل ػث خطعػلف عدراسػاعلف ااألطػ  اعاػانق خػراقط اطافػلىاـ دػر عػدراس اػلدة اطخػراقط ط الاألهػق اطعلرا اػق ألاطخطػق اطثلناػق 

 ( 1ا  ؽ ). اعاانق اططراةق اطعة اداق در عدراس الدة اطخراقط ط الاألهق اطال طق
 سابعًا: صدق االختبار: 

( دةػػرة اػػف نػػألع 41( طػػذطؾ اهػػد اط ل ػػث )911، ص 74). امػػد افخع ػػلر  ػػلدلًل اذا كػػلف اةػػاس اػػل ألاػػ  اػػف ال ػػو افخع ػػلر
افخع ػلر اػػف اعمػػدد طػػثًث  ػداقؿ ألهاػػؿ اط ل ػػث ه ػػ  ع ةاػػؽ  ػدؽ افخع ػػلر اػػف خػػًؿ هراػػو ه ػ  الاألهػػق اػػف اطا كاػػاف أللػػد 

 ػػالسق  مػػػض دةػػرات افخع ػػلر طع ةاػػؽ اطاً ظػػػق ألاطةاػػلس أل ػػذطؾ ع ةػػؽ اط ػػػدؽ  إهػػلدةاػػرألرة  اإػػلر  مػػض اػػف اطا كاػػاف إطػػػ 
ًً هف ذطػؾ عػـ ع داػد درلػق ألا ػدة ط فةػرة اطعػر عكػألف الل عيػل  ػ ا ق أل ػفر ط فةػرة اطعػر عكػألف الل عيػل ساػر  اطظلىري طًخع لر، دظ

املا ػق اطفةػرة ساػر اط ػ ا ق أل ػذطؾ ا ػ  ت اطدرلػق اطك اػق  ألا ػدة إلل ػق  ا ق ألعملاؿ اطفةرة اطاعرألكػق األ اطعػر ع اػؿ اكثػر اػف 
 . ( درلق41طًخع لر )

 ثامنًا: تحميل فقرات االختبار: 
  تألاإاؿ

 معاممة صعوبة الفقرة: . 1
ه   لااػ   اإل ةلل( طذطؾ عـ 19. 0 -41. 0 مد  سلب املاؿ اط مأل ق طكؿ دةرة اف دةرات افخع لر أللد انيل ععراألح  اف )

 . ( ا اف ذطؾ1خع لر ألطـ ا ذؼ اي انيل، ألاطلدألؿ رلـ )دةرات اف
 ( 7جدول رقم )

 معامل صعوبة فقرات االختبار التحصيمي
 ت  مأل ق اطفةرة ت  مأل ق اطفةرة

0 .11 79 0 .97 7 
0 .19 71 0 .11 4 
0 .11 71 0 .17 9 
0 .91 71 0 .49 1 
0 .41 71 0 .11 1 
0 .99 73 0 .13 1 
0 .11 79 0 .91 1 
0 .11 40 0 .43 3 
0 .17 47 0 .93 9 
0 .10 44 0 .10 70 
0 .90 49 0 .97 77 
0 .19 41 0 .14 74 

 معامل تمييز الفقرات: . 2
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ألاة ػػد  يػػل امردػػق اػػدى لػػدرة كػػؿ دةػػرة اػػف دةػػرات افخع ػػلر ه ػػ  اطعاااػػز  ػػاف اطط  ػػق ذألي اطاسػػعألالت اطم اػػل األ اطػػدنال  لطنسػػ ق 
 –90. 0( أل مد  سلب اطةألة اطعاازاق طكؿ دةرة اف دةرات افخع لر أللد انيػل ععػراألح  ػاف )p: 405 :2) ع لرط  فق اطعر اةاسيل افخ

 . ( ا اف ذطؾ3( طذطؾ عـ اا ةلل ه   لاا  دةرات افخع لر ألطـ ا ذؼ اي انيل، ألاطلدألؿ )13. 0
 ( 8جدول )

 معامل تمييز قوة الفقرات
 ت لألة عاااز اطفةرة ت لألة عاااز اطفةرة

0 .11 79 0 .14 7 
0 .10 71 0 .91 4 
0 .14 71 0 .11 9 
0 .17 71 0 .91 1 
0 .13 71 0 .17 1 
0 .13 73 0 .11 1 
0 .91 79 0 .90 1 
0 .19 40 0 .99 3 
0 .91 47 0 .17 9 
0 .99 44 0 .91 70 
0 .11 49 0 .17 77 
0 .11 41 0 .99 74 

 تاسعًا: ثبات االختبار التحصيمي  
ذا ط ػػػؽ افخع ػػػلر ه ػػػ  نفػػػس اطالاألهػػػق اػػػف اادػػػراد دػػػر اػػػرعاف إ ػػػد  لطث ػػػلت اف افخع ػػػلر ثل ػػػت دااػػػل امطػػػر اػػػف نعػػػلقج، دػػػاة

اعً ةعػػاف كلنػػت اطنعػػلقج اعإػػل يق ألااكػػف االػػلد اطث ػػلت  طػػرؽ اخع فػػق ألاعمػػددة انيػػل طراةػػق اطعلزقػػق اطن ػػفاق  اػػث لسػػات دةػػرات 
( أللػػد   ػػ  91 –91، ص79). ت اطفرداػػق ألاطن ػػؼ اطثػػلنر ااػػـ اطفةػػرات اطفرداػػقافخعاػػلر إطػػ  ن ػػفاف اطن ػػؼ ااألؿ ااػػـ اطفةػػرا

 ػػػرألاف دكػػػلف املاػػػؿ اطث ػػػلت  –( أل ػػػ ح  املاػػػؿ املدطػػػق سػػػ ارالف0.13 املاػػػؿ ارع ػػػلط  ارسػػػألف ) اسػػػعخرالو سػػػلب اطث ػػػلت  مػػػد 
 . ( ألىأل املاؿ ث لت انلسب اسراض اط  ث0.31)

 عاشرًا: تطبيق االختبار التحصيمي: 
ل ػػث  عط اػػؽ افخع ػػلر اطع  ػػا ر طخػػراقط اطافػػلىاـ هنػػد طػػًب لسػػـ اطلمراداػػق دػػر اػػلدة اطخػػراقط ه ػػ  اطمانػػق ااسلسػػاق لػػلـ اط 

( طملاػػػق 77/4070/ 41( طلط ػػػق أللػػػد اسػػػعارت دعػػػرة اطعط اػػػؽ اػػػف )90( طلطػػػب أل)90( طلطػػػب ألطلط ػػػق  ألالػػػ  )10اط ػػػلط   لايػػػل )
(71/7/4077) . 

ه ػػ  عط اػػؽ افخع ػػلر ألعألاػػاح اطيػػدؼ اػػف افخع ػػلر ألعألاػػاح عم ااػػلت افخع ػػلر أللػػد  ػػرص اط ل ػػث ه ػػ  ااإػػراؼ  نفسػػو 
 . ألعألااح كافاق اإللل ق هف افخع لر
 الحادي عشر: الوسائل اإلحصائية: 

 مربع كاي: الستخراج صدق أداة البحث وتكافؤ مجموعتي البحث -1
     = اج  4كل

 ألامنرت 
 اجت اطالاألع 

4ؽ( -)ؿ   

 ؽ
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 )ؿ(ت اطعكرار اطاً ظ 
 اطعكرار اطاعألل (  )ؽ(ت 
 ( 991، ص4) 
 معامل صعوبة الفقرة لحساب صعوبة فقرات االختيار  -2
 

    ص = 
                         

 (491، ص 9)
 معامل تمييز الفقرة: لحساب قوة تمييز فقرات االختبار  -3
 

      ت = 
 ( 10، ص 77)                   

 
 اب ثبات االختيار معامل أرتباط بيرسون: لحس -4
 

 ر = 
 
 

 ( 749، ص 79)                    
 
 براون: لتصحيح معامل األرتباط لالختبار  –معامل أرتباط سبيرمان  -5
 

     ر ث = 
 

 ( 14، ص 1)  
 طمانق اسعة قت طةالس دفطق اطفرألؽ  اف اطط  ق  T-testافخع لر اطعلقر  -1

         
     =  ت     

  
 ( 994ص  ،71) 
 
 
 
 

 الفصل الرابع

 ن
ن ع ن 

 د

مج ص د –مج ص ع   

)مج ك(  1/2  

  -ف اج س ص

4)اج س(    
] 

)اج س( )اج ص(    

        -4]ف اج ص  -4ف اج س ]

 

[4)اج ص(    

ر 2  

+ ر 1  

و -م   

 ع/ن
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 عرض النتائج وتفسيرىا
 اعااف ىذا اطف ؿ هرض نعلقج اط  ث ألعفسارىل در األل ىدؼ اط  ث ألدرااعو ألكلآلعرت 

 . اطفرااق اط فراق
(  اف اعألسط درللت ع  اؿ اططًب اطػذاف ادرسػألف  لسػعمالؿ . ،.1األلد درألؽ ذأل دفطق إ  لقاق هند اسعألى دفطق ) )ف 

افػػلىاـ ألاعألسػػط درلػػلت ع  ػػاؿ اططػػًب اطػػذاف ادرسػػألف  لططراةػػق افهعالداػػق دػػر اػػلدة اطخػػراقط اػػف خػػًؿ اةلرنػػق نعػػلقج خػػراقط اط
( دػػر 3.9( ألاع ػػلاف )71.7افخع ػػلر اطع  ػػا ر ط الاػػألهعاف ظيػػر اف اعألسػػط اططػػًب دػػر اطالاألهػػق اطعلرا اػػق ط ػػدرللت لػػد   ػػ  )

اًل  ػػػػاف إ  ػػػػلق( ألىػػػػذا ا ػػػػاف أللػػػػألد دػػػػرألؽ داطػػػػق 77.1(  ع ػػػػلاف )71.3)  ػػػػاف   ػػػػ  اعألسػػػػط درلػػػػلت طلط ػػػػلت اطالاألهػػػػق اطاػػػػل طق
 . ( ا اف ذطؾ9اطالاألهعاف اطعلرا اق ألاطال طق، ألاطلدألؿ )

 ( 9جدول )
 يبين نتائج االختبار التحصيمي التائي لعينتين مستقمتين

اسعألى اطدفطق 
(0.01 ) 

درلق  اطةااعلف اطعلقاعلف
 اط راق

 اطع لاف
اطألسط 
 اط سل ر

 لـ 
 اطمانق

 اطالاألهق
 اطا سأل ق اطلدألطاق

 11 9.31 7.99 داطق إ  لقالً 
 اطعلرا اق 90 71.7 3.9
 اطال طق 90 71.3 77.1

 
(  درلػػق 7.99( اك ػػر اػػف اطةااػػق اطعلقاػػق اطلدألطاػػق اط لطمػػق )9.31( اف اطةااػػق اطعلقاػػق اطا سػػأل ق ألاط لطمػػق )1اع ػػاف اػػف لػػدألؿ )

( ااػػل اػػدؿ ه ػػ  اف ىنػػلؾ درلػػًل ذا دفطػػق إ  ػػلقاق  ػػاف اعألسػػط درلػػلت طػػًب اطالاألهػػق 0.01طػػق )( ألهنػػد اسػػعألى دف11 راػػق )
اطعلرا اػػق ألاعألسػػط درلػػلت طلط ػػلت اطالاألهػػق اطاػػل طق ألط ػػلطح اطالاألهػػق اطعلرا اػػق ط طػػًب، أل نػػلل ه ػػ  نعػػلقج اط  ػػث عػػـ ردػػض 

طػق إ  ػلقاق  ػاف اعألسػطر درلػلت طػًب اطالاألهػق اطعلرا اػق اطفرااق اط فراق ألل ػألؿ اطفراػاق اط دا ػق اطةلق ػق  أللػألد دػرؽ ذي دف
اطعػػر عػػـ عدراسػػيل  طراةػػق األ اسػػ ألب خػػراقط اطافػػلىاـ ألدرلػػلت طلط ػػلت اطالاألهػػق اطاػػل طق اطعػػر عػػـ عدراسػػيل  لطنسػػ ق ط اػػلدة نفسػػيل 

 .  لططراةق اطعة اداق األ افهعالداق در الدة اطخراقط در افخع لر اطع  ا ر
 

 تفسير النتائج 
  -ف خًؿ اسعمراض نعلقج اط  ث، عـ عفسار اطنعلقج ألكال ا رت ا
اظيػػرت نعالػػق اطفراػػاق اف اطعػػدراس  طراةػػق خػػراقط اطافػػلىاـ ذات اثػػر االػػل ر دػػر اطع  ػػاؿ اطدراسػػر ط طػػًب ط الاألهػػق  -

  - لب انيلت اطعلرا اق إذ عفأللت اططراةق اطعلرا اق ه   اططراةق افهعالداق، أللد امزى اطس ب در ذطؾ إط  هدة اس
عسػػلهد خػػراقط اطافػػلىاـ دػػر اثػػلرة انع ػػله اطط  ػػق ألعفػػله يـ دػػر اطػػدرس ألاطع ةػػؽ اػػف اسػػعمالؿ اطاخططػػلت ألامردػػق اػػدطألؿ اطافػػلىاـ  -7

 . اطعدراسر ط خراقط اكثر عركازاً 
 . ىاـ ط نألع اطألا دها ت خراقط اطافلىاـ ه   اثر اطافلىاـ در امردق اطط  ق اكثر اطعفل اؿ ألاطعً ـ اطاإعرؾ  اف اطافل -4
 . سلهدت اطافلىاـ اطط  ق ه   اط األاق ألاطنإلط در اطدرس ألازدالد لدراعيـ اطامرداق در اطعألس   لطام ألالت ألاطافلىاـ اطاعنألهق -9
امظػػـ اطط  ػػق دػػر اطالاألهػػق اطعلرا اػػق داػػ ألا اسػػعمالؿ اططراةػػق األ ااسػػ ألب اطعدراسػػر اط ػػداث )خػػراقط اطافػػلىاـ( ط ػػعخ ص اػػف  -1

 . ألعاف اطعدراسر اطذي اطمر ه   اططراةق اطعدراساق )اطعة اداق( كلطا لارة ألااطةلل ألاطانللإقاطر 
( اػف  اػث اطفراػاق 4001 –( ألاخع فػت اػ  دراسػق )ا ػطف Pankatius ،7990اعفةت ىػذه اطدراسػق اػ  دراسػق ) ػلنكراألس  -1

 . ألاطنعلقج
 الفصل الخامس
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 االستنتاجات والتوصيات والمقترحات 
 االستنتاجات    :أوالً 

 ا رت  در األل اطنعلقج اطعر اظيرىل اط  ث اسعنعج اط ل ث ال
 . يـ ألاطعفلهؿ ا  اطالدة اطدراساقىنع لاثلرة إاف اطعدراس  لسعمالؿ خراقط اطافلىاـ در عدراس الدة اطخراقط اإل  اطط  ق ه   . 7
 . ند اطط  ق در لسـ اطلمراداق در عدراس الدة اطخراقطاف اطعدراس  لسعمالؿ خراقط اطافلىاـ اسلهد ه   زالدة اطع  اؿ ه. 4
 . اسلهد اسعمالؿ خراقط اطافلىاـ اطعدراسر ألاططلطب ه   عنظاـ اطالدة اطدراساق ألديـ اطاألاألهلت اطدراساق  إكؿ اعس سؿ. 9
اطلمراداػػق دػػر اطخػػػراقط  اسػػلهد اسػػعمالؿ خػػراقط اطافػػلىاـ دػػػر عػػدراس اػػلدة اطخػػراقط ه ػػػ  امردػػق اطط  ػػق ط مًلػػلت  ػػػاف اطافػػلىاـ. 1

 . ألاطكإؼ هف امن  اطافلىاـ ذات اطمًلق
 ثانيًا: التوصيات 

 در األل اطنعلقج اطعر اسفر هنيل اط  ث اط لطر األ ر اط ل ث  ال ا رت 
للامػق  اطماؿ ه   اسعمالؿ اس ألب خراقط اطافلىاـ در عدراس األاد اطلمراداق اطاخع فق در لسـ اطلمراداػق ك اػق اطعر اػق ااسلسػاق. 7

 .  ل ؿ
  سػ ألب عدراسػر دػر لسػـ اطلمراداػق ك اػق اطعر اػق ااسلسػاق للامػق  ألاهعالدىػلزالدة اسعمالؿ خراقط اطافػلىاـ دػر طػدف اطعدراسػااف . 4

 .  ل ؿ
دخلطيػػلعر ػػاف اػػألاد عػػدراس اطلمراداػػق  خػػراقط اطافػػلىاـ دػػر لسػػـ اطلمراداػػق ك اػػق اطعر اػػق ااسلسػػاق للامػػق  ل ػػؿ . 9 اػػاف نظػػلـ  ألار

 . لألدةاط
 ثالثًا: المقترحات 

 ا رت  در األل اطنعلقج اطعر اسفرىل اط  ث اط لطر اةعرح اط ل ث ال
إلػػرال دراسػػق طامردػػق )اثػػر اسػػعمالؿ خػػراقط اطافػػلىاـ دػػر عػػدراس اػػلدة اطخػػراقط دػػر اكعسػػلب طػػًب لسػػـ اطلمراداػػق ك اػػق اطعر اػػق . 7

 . ااسلساق للامق  ل ؿ در األل اطافلىاـ اطلمراداق
 . ال دراسق اةلرنق  اف السلـ اطلمراداق در ك الت اطعر اق ألاطعر اق ااسلساق للامق  ل ؿ در اسعمالؿ عدراس خراقط اطافلىاـإلر . 4
إلرال دراسػق طامردػق اػدى اسػعمالؿ خػراقط اطافػلىاـ دػر عػدراس اػألاد اطلمراداػق دػر لسػـ اطلمراداػق ك اػق اطعر اػق ااسلسػاق للامػق . 9

 .  ل ؿ
 

 المصادر
 المصادر العربية  أواًل:
 . 4001ا أل  ع ق، اانلس هار ا اد، نظرالت اطانلىج اطعر ألاق، دار اط فلل ط نإر ألاطعألزا ، اطط مق ااألط ، هالف، ااردف، . 7
ا ػػػػأل رااػػػػر، دع ػػػػر ه ػػػػد اطمزاػػػػز، اةداػػػػق ااسػػػػلطاب اطكااػػػػق دػػػػر اطلمراداػػػػل  لسػػػػعمالؿ اط لسػػػػب ااطػػػػر، دار اطامردػػػػق اطللاماػػػػق، . 4

 . 4001ا ر،  سكندراق،إلا
 . 7931ا أل هًـ، رللل ا األد، لالس ألعةألاـ اطع  اؿ اطدراسر، دار اطة ـ، اطكألات، . 9
 ػػرىـ، ناػػلؿ ه ػػد اط طاػػؼ، طػػرؽ عػػدراس اطلمراداػػل، اكع ػػق اطالعاػػ  اطمر ػػر ط نإػػر ألاطعألزاػػ ، اطط مػػق ااألطػػ ، هاػػلف، ااردف، . 1

4001 . 
عر ألي طاملىد اهداد اطام ااف، اطط مق اط لداػق هإػر، اط مػق عػألنس، ألزارة اطعر اػق، عألداؽ، ه د اطل لر ألاخرألف، ا لدئ اط  ث اط. 1

 . 4000 مداد، 
 . 4001كلظـ لألاد، سلاكألطأللاق اطعدراس ألألظلقفو، دار ااخألة ط نإر ألاطعألزا ، هالف، ااردف،  انع لراط ارانر، . 1
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 . 4001اسرة ط نإر ألاطعألزا ، اطط مق ااألط ، هالف، ااردف، ، دار اطاافلعالهاقخار، دخري رإاد، طراقؽ عدراس اطدراسلت . 1
 . 4001خطلا ق، ه د اهلل ا اد، عم اـ اطم أـل ط لاا ، دار اطااسرة ط نإر ألاطعألزا ، اطط مق ااألط ، ار د، ااردف، . 3
 . 7991اط  راف،  ألزارة اطعر اق ألاطعم اـ، اإلهدادياطخ ا ر، خ اؿ األسؼ، اطع  اؿ اطدراسر طدى ط  ق اطعم اـ . 9
سػػملدة، لػػألدت ا اػػد، عػػدراس ايػػلرات اطخػػراقط ألناػػلذج اطكػػرة ااراػػاق، دار اطإػػرألؽ ط نإػػر ألاطعألزاػػ ، اطط مػػق ااألطػػ ، هاػػلف، . 70

 . 4007ااردف، 
 . 4007اطملا ر،   لح  ساف ألاخرألف، ا لدئ اطةالس ألاطعةألاـ اطعر ألي، اكعب اطد لغ،  مداد، . 77
أله د اط كاـ ا األد اط ػلدر، طػرؽ عػدراس اطم ػأـل ط ار  ػق ااسلسػاق دار اطفكػر ط نإػر ألاطعألزاػ ، اطط مػق هالش، االؿ نللعر، . 74

 . 4001ااألط ، هالف، ااردف، 
 . 4001هاسألي، ه د اطر اف ا اد، اطانيج اطكار در دراسق ااسنلف، دار اطنياق اطمر اق، اطط مق ااألط ،  ارألت، ط نلف، . 79
 . 7933ألد، اطخراقط ا لدقيل ألانألاهيل، ألزارة اطعم اـ اطملطر ألاط  ث اطم ار، للامق اطاأل ؿ، دًح إلكر اس. د. 71
،  اف اطعنظاػر ألاطعط اػؽ، دار اطة ػـ ط نإػر ألاطعألزاػ ، اطط مػق ااألطػ ، افلعالهاقاطك زة، رلب ا اد، أل سف ه ر اخعلر، اطاألاد . 71

 . 7931اطكألات، 
 . 4000اإل  لل، اطل   ألزارة اطعم اـ اطملطر، اطط مق اطثلناق، للامق اطاأل ؿ،  اطراألي، خلإ  ا األد، اطادخؿ إط . 71
 . 4001زاعألف،  سف  ساف، ايلرات اطعدراس )رؤاق در عنفاذ اطعدراس(، هلطـ اطكعب ط نإر ألاطعألزا ، اطط مق اطثلناق، اطةلىرة، . 71
افلىاـ در اكعسػلب اطافػلىاـ اطعلراخاػق ططلط ػلت اط ػؼ ااألؿ ا طف ، طياب ه د اطألىلب، اثر اسعمالؿ دألرة اطعم ـ ألخراقط اط. 73

 . 4001اطاعألسط در الدة اطعلرا  ألافعلله ن أل اطالدة، اطرأل ق دكعألراه )سار انإألرة(، للامق  مداد، ك اق اطعر اق )ا ف رإد( 
 . 7999ط مق ااألط ، ا راعق، طا ال، اطنمار، ه د اهلل ااااف، طرؽ اطعدراس اطملاق، اطدار اطلالىاراق ط نإر ألاطعألزا ، اط. 79

 ثانيًا: المصادر األجنبية 
1. Pankratius ،M. J. ((Building an organized Knowledge base Concept Mapping and achievement 

in secondary school physics)) ،Journal of research in science teaching ،Vo1. (27) ،No (4) ،
1990.  

2. Stanley ،Julam ،et al.  ،((Educational and psychical measurement and evolution ،New jersey ،
Englewood Cliffs ،prentice Hall ،1972.  

3. NovaK ،T. D. ((Concept mapping to Facilitate teaching and Learning)) ،prospect ،Vo1. (25) ،
No. (1) ،1995.  

4. Lewis ،John ،((Teaching school)). London ،William Cloves and sons ،LTD ،1972.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 ( 7ا  ؽ )

  سـ اهلل اطر اف اطر اـ
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 للامق  ل ؿ  
 ك اق اطعر اق 
 ااسلساق 

 ـ /دراسق ه ااق
 ااسعلذ اطفلاؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اطا عـر 

 ااسعلذة اطفلا ق ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اطا عراق 
اةأـل اط ل ث  دراسق )اثر اسػعمالؿ خػراقط اطافػلىاـ دػر عػدراس اػلدة اطخػراقط ه ػ  ع  ػاؿ طػًب لسػـ اطلمراداػق ك اػق اطعر اػق 

 . ااسلساق للامق  ل ؿ(
طذا األد عةداـ اطاسلهدة ألاطاإألرة اطم ااق در آراقكـ ألخ راعكـ اطم ااق  خ ألص ع داد اس ألب عدراس خراقط اطافػلىاـ اػف  اػث 

 . افخع لر اطع  ا ر( طألخذ  لطاً ظلت ألاطعمداًت اطم ااق اطانلس ق اطعر عرألنيل –ااىداؼ اطس ألكاق  –افلىاـ )خراقط اط
 ا  اطإكر ألافاعنلف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ( 7إكؿ )
 

 خراقط اطافلىاـ

 انألاع اطخراقط

 خراقط  إراق خراقط ط اماق

 عالراس

 ارعفملت

 ألدالف سيألؿ ع ألؿ ل لؿ

درللت  انخفالت
  رارة

 رالح ااطلر

 خراقط انلخ
ادف   

 خراقط
 لرى

 

 خراقط
األانئ ألانإآت  نلهاق   

 اطليلت

 ليلت ثلنألاق درهاق ليلت ا  اق رقاساق
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 ( 4إكؿ )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 ( 9إكؿ )

 
 
 

 انألاع اةلااس اطرسـ

 اةلااس عخطاطاق اةلااس هدداق

 كسر  النر
ااثؿ    

كعل ر  زانر اةلرف خطر نس ر
 ا لإر

1 
100000 

1/100000 500=100x5 

 إ كر
0 1 2 3 0 20 40 60 

6. 
9 

4. 
6 

2. 
3 

0 

0 1 2 3 

40 30 10 20 

4 

0 

 كم

 دقيقة

 افعلح اطخراقط

 ا ط  لت اطخراقط راألز اطخراقط

إ و  افلىاـ افطألاف ع ألاراق
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 ( 4ا  ؽ )

 قط اطافلىاـألكاق طخرا ااىداؼ اطس
اطاً ظلت 
 ألاطعمداًت

سار 
  لط ق

  ااىداؼ اطس ألكاق اطاسعألى  لط ق

 7 اذكر انألاع اطخراقط ديـ   
 4 ا دد انألاع اطخراقط اطط اماق ديـ   
 9 ا دد انألاع اطخراقط اط إراق ديـ   
 1 اذكر خراقط اطانلخ عذكر   
 1 اذكر خراقط اطعالراس عذكر   
 1 ـ اطليقاألاح افيأل  ديـ   
 1 ا دد انألاع اطليلت ديـ   
 3 ا دد اطليلت اا  اق األ اطرقاسق ديـ   
 9 ا دد اطليلت اطثلنألاق األ اطفرهاق ديـ   
 70 اةلرف  اف اطليلت اا  اق ألاطثلنألاق عط اؽ   
 77 ا دد اطإالؿ اط ةاةر )اطلمرادر(  ديـ   
 74 ا دد اطإالؿ اطامنلطاسر ديـ   
 79 ذكر طرؽ ع داد اطإالؿ اطامنلطاسرا عذكر   
 71 اذكر انألاع اةلاس اطرسـ اطمدداق عذكر   
 71 اذكر انألاع اةلاس اطرسـ اطعخطاطاق عذكر   
 71 امطر اثلًف ط اةالس اطنس ر عط اؽ   
 71 امطر اثلًف ط اةالس اطاةلرف عط اؽ   

 عط اؽ   
اط ؽ ها اق ع ألاؿ اطاةالس اطكعل ر إط  

 لس اطنس راطاةا
73 

 79 امرؼ افيأـل افعلح اطخراطق ديـ   
 40 اذكر انألاع اطراألز در افعلح اطخراطق عذكر   
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 47 ام ؿ اسعمالؿ اطراألز اطع ألاراق در اطخراقط ع  اؿ   
 44 ارسـ راألزًا ط مل اق اطسالساق عط اؽ   

 ديـ   
ا دد ااطألاف اطاسعخداق كراألز در اطخراطق 

 اطعالراساق
49 

 41 ا دد اكلف افعلح اطخراطق ديـ   
 
 ( 9ا  ؽ )

 اخع لر خراقط اطافلىاـ هند طًب لسـ اطلمراداق در ك اق اطعر اق ااسلساق للامق  ل ؿ    
 اف س ب عنألع اطخراقط امألد ذطؾ اط ت . 7
 . اطاألاألهلت اطلمراداق اخعًؼ. ا
 . عإل و اطاألاألهلت اطلمراداق. ب
 . اخعًؼ اةالس اطرسـ. ج
 اف اانألاع اطإلقمق ط خراقط اطط اماق ىرت . 4
 خراقط اطادف . اطخراقط اطط ألسراداق    ج. اطخراقط اطع ألاراق   ب. ا
 اف انألاع اطخراقط اط إراق ىرت . 9
   خراقط اطسكلف . خراقط ااط س. خراقط اطسطح   ب. ا
 ععاثؿ خراقط اطانلخت . 1
 اطامدؿ اطاألار طدرللت اط رارة. ا
 اطسنألي طدرللت اط رارة ألاااطلر ألاطرالح ألاطامط اطلألي اطامدؿ. ب
 . اطامدؿ اطاألار طألاطلر ألاطرالح ألاطامط اطلألي. ج
 عإاؿ خراقط اطعالراس خراقطت . 1
 اطل لؿ ألاطعًؿ ألاطسيألؿ ألاطألدالف. ا
 اطادف ألاطةرى. ب
 . اطانإآت اط نلهاق. ج
 عمر اطليق  ػ. 1
 . ط  ااق نةطق اخرى ام ألاقه لرة هف اطخط اطألا ؿ اف نةطق الا. ا
 ه لرة هف ع داد اطةطب اطإالطر اطلمرادر. ب
 . ه لرة هف ع داد اطلنألب اطلمرادر. ج
 اف انألاع اطليلت ه   اطخلرطق ىرت . 1
 اا  اق ألاطثلنألاق . اطثلنألاق ألاطلنأل اق إرلاق  ج. اا  اق ألاطلنأل اق  ب. ا
 عة  عركال ه    دألد اطمراؽ اف ليقت . 3
 اطمرب . اطإرؽ          ج. الؿ      باطإ. ا
 اة  اطمراؽ ه    دألد اطألطف اطمر ر اف ليقت . 9
 إالؿ سرب . لنألب إرؽ      ج. إالؿ إرؽ        ب. ا

 عمد اطليلت اا  اق ألاطثلنألاق اف  اثت . 70
 . ال اك ر اف اطليلت اطثلنألاقاع مر اطليلت  زأل . ا
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 اكالة  مايل  ماًل . ب
 ا ددة ااف زألاال . ج
اف اركػػػػز اطإػػػػالؿ اط ةاةػػػػر األ اطلمرادػػػػر عاث ػػػػو داقػػػػرة . 77
 هرضت 
  730. ج           90. ب      1161. ا

 اف اطفرؽ  اف اطإالؿ اط ةاةر ألاطلمرادر ألاطإالؿ اطامنلطاسر اسا  . 74
 ااخعًؼ اطامنلطاسر . ااخعًؼ اطامالري  ج. ااخعًؼ اط ةاةر  ب. ا

 در ع داد اطإالؿ اطامنلطاسرت اف اططرؽ اطاع مق . 79
 اطازألطق اطامالطاساق . اطسلهق اطامنلطاساق  ج. اط أل  ق اطامنلطاساق  ب. ا

 اف انألاع اةالس اطرسـ اطمدداقت . 71
 اطاةالس اطزانر . اطاةالس اطنس ر   ج. اطاةالس اطاةلرف  ب. ا

 اف انألاع اةلااس اطرسـ اطخطاق . 71
 اطاةالس اط النر . س اطكعل ر  جاطاةال. اطاةالس اطإ كر  ب. ا

 اف  اف اطاةلااس اآلعاق اةالس نس س . 71
 
 100000/1-ج   -ب    -ا
 

 اف  اف اطرسأـل اةالس اةلرفت . 71
 
 -ج    -ب    -ا
 

ااكف ع ألاؿ اطاةالس اطكعل ر  . 73
250000

 إط  اةالس نس ر 1

 2500000/1-ج  250000/1-ب  25000/1 -ا
 اة د  افعلح اطخراطق  ػ . 79
 اطارإد اطانلسب طعدراس اطلمراداق . ا
 اطارإد طعألااح اطاسلدلت ألاطاسل لت ه   اطخلرطق . ب 
 اطارإد اطانلسب طةلرىل اطخلرطق ط أل ألؿ إط  اطكركااق اف اطام ألالت . ج
 . اف انألاع اطراألز در افعلح اطخراطق. 40
 راألز اطارألر . ألاراق  جراألز ع ألاراق ألإ و ع . راألز اطإلرة   ب. ا

 اف اكثر الاإار در عدراس راألز اطخلرطقت . 47
 أللألد  مض اطراألز ه   اطخلرطق ألطاس طيل  ألرة ذىناق هند اطط  ق . ا
 هدـ أللألد  مض اطراألز ه   اطخلرطق . ب

اطالاألهق 
 اطاطل ةق

 ت
اطالاألهق 
 اطاطل ةق

 ت
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 ع اؿ راألز اطخراطق اطامن  نفسو . ج
 ارسـ راز اطمل اق اطسالساق طدألطق ال كلآلعرت . 44
 . ج        . ب       . ا

( اعػر 4000ازاد ارعفلهيل هف )عاثؿ اطارعفملت اطعر . 49
 در افعلح اطخراطق اط ألف 

 اط نر اطداكف . اا فر اطداكف    ج. اا فر اطفلعح  ب. ا
 اف اكلف افعلح اطخراطق اة  درت . 41
اطزاألاق اطاسرى . اطزاألاق اطاسرى اطسف اق اف اطخراطق   ب. ا

 اطم ال اف اطخراطق
 اطزاألاق اطاان  اطم ال اف اطخراطق . ج
 ظقت اإللل ق ععـ  رسـ داقرة  ألؿ اط رؼ اطذي ا اؿ اً
 . اط  ا ق اإللل ق

 اط ل ث                                           
 
 

 (1ا  ؽ )
درلػػػػػػلت طػػػػػػًب ألطلط ػػػػػػػلت الاػػػػػػألهعر اط  ػػػػػػث اطعلرا اػػػػػػػق 

 ألاطال طق در افخع لر اطع  ا ر 
 

 

 
 
 
 
  119اطالاألع       170اطالاألع

    1. 77اطع لاف       9. 3 اطع لاف 
  3. 71اطألسط اط سل ر     7. 71اطألسط اط سل ر 

  
 
 
 
 
 
 
 

 ( 1ا  ؽ )
 اسالل اطخ رال ألاطا كااف   سب اط ةب اطم ار

79 
71 
73 
73 
71 
71 
40 
71 
79 
47 
71 
71 
71 
79 
71 

71 
71 
73 
79 
40 
47 
44 
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41 
41 
41 
41 
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90 
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71 
79 
47 
79 
71 
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71 
71 
71 
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73 
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71 
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 ت افسـ افخع لص اطللامق ألاطك اق
  ل ؿ –عر اق 
  ل ؿ –عر اق 

  ل ؿ –ع ر اق اسلساق 
  ل ؿ –عر اق اسلساق 
  ل ؿ –عر اق اسلساق 
  ل ؿ – عر اق اسلساق
  ل ؿ –عر اق اسلساق 
  ل ؿ –عر اق اسلساق 
  ل ؿ –عر اق اسلساق 
 

  ل ؿ –عر اق اسلساق 
  ل ؿ –عر اق اسلساق 

 لمراداق
 لمراداق
 لمراداق

 طراقؽ عدراس اطلمراداق
 لمراداق

 ه ـ اطنفس اطعر ألي
 لالس ألعةألاـ

طراقؽ عدراس اطم أـل 
 افلعالهاق

طراقؽ عدراس اطم أـل 
 افلعالهاق

 د ه د افطو رزأللر كراؿ. ا
 د ه د اطزىرة ه ر اطلن  ر. ا
 د  ساف أل اد اطكم ر. ـ. ا
 د  اداف ايدي اطل ألري. ـ. ا
 د للسـ إمًف اطمزاطر. ـ. ا
 د ه لس ه ادج  الدي. ـ. ا
 د هالد  ساف اطارإدي. ـ. ا
 د ه د اطسًـ لألدت اطز ادي. ـ. ا

  ادر  لعـ اطملرش. ـ
 

 ـ ايدي للدر   اب

7 
4 
9 
1 
1 
1 
1 
3 
 
9 
70 

 
 ( 1ا  ؽ )

 ناألذج خطق اطدرس اطاألااق ط الاألهق اطعلرا اق اطعر عدرس  لسعخداـ خراقط اطافلىاـ
 اطالدةت خراقط ك اق اطعر اق ااسلساق

 4070اطاأـل ألاطعلرا ت / /  للامق  ل ؿ/لسـ اطلمراداق
 دلاةق10اطزافت   اطار  قت افألط 

 اطاألاألعت انألاع اطخراقط
 طخل قت ااىداؼ ا

ايػػدؼ اطػػدرس إطػػ  اسػػلهدة اططػػًب ه ػػ  اكعسػػلب اطافػػلىاـ افعاػػقت )اطخػػراقط اطط اماػػق، اطخػػراقط اط إػػراق، خػػراقط اطعاػػلراس، 
 خراقط اطانلخ، خراقط اطادف( 

 ااىداؼ اطس ألكاق
 اعألل   مد افنعيلل اف عدراس األاألع )انألاع اطخراقط( اف اكألف اططلطب للدر ه   افت 

 امدد انألاع اطخراقط اطط اماق -4  اطط اماقامرؼ اطخراط  -7
 امدد انألاع اطخراقط اط إراق-1   امرؼ اطخراقط اط إراق-9
  . األاح افيأـل خراقط اطانلخ -1 األاح افيأـل خراقط اطعالراس-1
 ارسـ خراقط  إراق-3  األاح افيأـل خراقط اطادف-1
 قط اط إراقاةلرف  اف اطخراقط اطط اماق ألاطخرا -70  ارسـ خراقط ط اماق-9

 اطألسلقؿ اطعر ألاق
 نالذج طخراقط اطافلىاـ ارسألاق-اطة ـ اط  ري-اطس ألرة-اطكعلب ألاطالدة اطاةررة

 هرض اطدرس
 دللقؽ( 70اةداق )
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ا دا اطادرس  ارالمق سرامق ط درس اطسل ؽ ألىػأل هػف ن ػذة علراخاػق هػف عطػألر اطخػراقط ألاطافػلىاـ اطخل ػق  يػل ثػـ ا ػدا اطاػدرس 
داق  ساطق هف انألاع اطخراقط ألس ب عنألع اطخراقط ألاىااعيل در اط الة اطاألااق ثـ عأللو  مض افسق ق عسػعثار  يػل  لطدرس اط لطر  اة

 اطط  ق طامردق اطاألاألع ألع فاز اذىلف اطط  ق ن أل اطالدة ألىر كلآلعرت 
 ال انألاع اطخراقط؟

 طالذا عخع ؼ انألاع اطخراقط؟
 دلاةق( 10اطمرضت )

اطخػػراقط -ق إطػػ  اطػػدرس اػػف خػػًؿ اطاةداػػق اةػػأـل اطاػػدرس  إػػرح اطافيػػأـل اطرقاسػػر ألىػػأل انػػألاع اطخػػراقط مػػد اسػػعثلرة انع ػػله اطط  ػػ
 اطخراقط اط إراق ثـ اةأـل اطادرس  كعل ق اطافيأـل اطرقاسر ألع ااـ خلرطق اطافلىاـ ألاس ؿ اطادرس اطط  ق افسق ق اآلعاقت -اطط اماق

 اطادرست ـ انألاع اطخراقط
 ق ألاطخراقط اط إراقاططلطبت اطخراقط اطط اما

 اطادرست ال ىر انألاع اطخراقط اطط اماق
 اططلطبت خراقط اطعالراس ألخراقط اطانلخ
 اطادرست ال ىر انألاع اطخراقط اط إراق

 . اططلطبت خراقط اطادف ألخراقط اطةرى ألخراقط األانئ ألانإآت  نلهاق
ـ اطاػػدرس  عنةػػاح اطخلرطػػق ألألاػػ  رألا ػػط ألخطػػألط أل مػػد افنعيػػلل اػػف إػػرح اطاألاػػألع ألعث اػػت لااػػ  اطافػػلىاـ ه ػػ  اطسػػ ألرة اةػػد

 ألا  ق  اف اطافلىاـ اطرقاساق ألاطثلنألاق ألاطم ال ألاطدنال ألألا  ك الت ر ط انلس ق دعكألف اطخلرطق اطافلىاااق  لطإكؿ اآلعرت 
 

 
 اطخراقط اطافلىاااق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اةيػل اػف خػًؿ رسػـ اطط  ػق طخلرطػق افلىاااػق انلسػ ق ثـ اةأـل اطادرس  علراب  مض اطط  ق طع داد ديػـ خلرطػق اطافػلىاـ ألعط 
 . طاألاألع اطدرس
 دللقؽ( 70اطعةألاـ )

 أنواع الخرائط

البشرية الخرائط الخرائط الطبيعية  

 تضاريس

 مرتفعات

 وديان سيول تمول جبال

درجات  منخفضات
 حرارة

رأمطا  رياح 

 خرائط مناخ
مدن   

 خرائط خرائط قرى
موانئ ومنشآت صناعية   
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 هف افسق ق اآلعاقت  لل قإلرال ااع لف ع راري ألطادة )دللقؽ( طإل
 هرؼ اطخراقط اطط اماق-4 ألا  انألاع اطخراقط-7
  هرؼ اطخراقط اط إراق-9

 . األع اطليلت اف  اق ألاطثلنألاق ط خلرطقاطألالب/ اعـ ع داد اطألالب ط ا لارة اطةلداق اف األ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


