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 مللخصا
          The aim of this study is to construct a multimedia-based program to develop the skills of 

geographical maps and to identify its effectiveness among the students of the experimental group of the 

fourth grade preparatory school at Al-Intisar High School for Girls. The researchers adopted a trial design 

of the type of partial-controlled designs, experimental group design (experimental and control) with pre-

post-test design experimentally for this study  The researchers chose Al-Antsar Girls High School for the 

purpose of applying the experiment, which includes two divisions for the fourth grade, randomly selected 

(A) to represent the female students of the experimental group, while the B group represents the female 

students of the control group. ) Is a student in each division. The researchers rewarded the students of the 

two research groups with a number of variables that had an impact on the results of the experiment 

(intelligence test, age calculated by months, parental achievement, previous knowledge of geographical 

maps, and tribal testing) . The researchers themselves studied the students of the two research groups after 

they identified the subjects of the educational-learning material. The researchers built a multimedia-based 

program using the ADDIE MODEL program to develop geographic mapping skills, following the systems 

approach of inputs, processes, feedback, outputs, Development of the skills of geographical maps of the 

students of the two groups of research in the subjects studied by the researchers, prepared a tribal test - a 

retrospective, and analyzed the data by using the T-Test for two independent samples that resulted in the 

study the following result: In the light of this study, appropriate conclusions, recommendations, and   

suggestions for future studies, including the effectiveness of a media program, were developed by the 

students of the experimental group who studied the multimedia program on students in the control group 

who studied the traditional method and statistically at (0.001) In the construction of the GIS program and 

its impact on the development of GIS skills among students in the fourth grade.                                             

ظهر هذا بوضوح في مستوى الطالب في تلك  واحدة من أهم المشاكل التي تواجه طرق التدريس الجغرافيا تدريس اسس الجغرافية وتقنياتها وي
همال  المادة ويرجع ذلك إلى الطريقة المستخدمة لتدريس هذه المادة المذكورة آنفا والتي تعتمد بشكل كبير على التلقين وإلقاء المحاضرات  وا 

هارات الخرائط الجغرافية والتعرف على فاعليته  الجانب العلمي فيها .  تهدف هذه الدراسة إلى بناء برنامج قائم على الوسائط المتعددة لتنمية م
 لدى طالبات مجموعة البحث التجريبية للصف الرابع االعدادي في مدرسة ثانوية االنتصار للبنات . اعتمد الباحثون تصميماً  تجريبياً  من

البعدي تصميماً  تجريبياً  لهذه الدراسة   – نوع التصاميم ذات الضبط الجزئي، تصميم المجموعة )التجريبية والضابطة( ذات االختبار القبلي
.اختار الباحثون )مدرسة ثانوية االنتصار للبنات( لغرض تطبيق التجربة التي تضم شعبتين للصف الرابع ، اختيرت عشوائياً  شعبة )أ(  

(  30(  طالبة بواقع )60البحث )لتمثل طالبات المجموعة التجريبية ، في حين تمثل شعبة )ب( طالبات المجموعة الضابطة ، وبلغت عينة 
ء طالبة في كل شعبة.وكافأ الباحثون بين طالبات مجموعتي البحث في عدد من المتغيرات التي لها تأثر في نتائج التجربة وهي )اختبار الذكا

الختبار القبلي( وضبط الباحثون  ، والعمر الزمني محسوباً  باالشهر، والتحصيل الدراسي للوالدين ، والمعرفة السابقة للخرائط الجغرافية، وا
بعض المتغيرات الدخيلة في اثناء تطبيق التجربة درس الباحثون بأنفسهم طالبات مجموعتي البحث بعد ان حددت موضوعات المادة التعليمية 

لتنمية مهارات الخرائط  (ADDIE MODEL)التعلمية ، وقام الباحثون ببناء برنامج قائم على الوسائط المتعددة باستعمال برنامج  –
الجغرافية، إذ اتبعوا منحى النظم من مدخالت ، وعمليات ، وتغذية راجعة ، ومخرجات، ولغرض قياس تنمية مهارات الخرائط الجغرافية 

عن طريق استعمال بعدياً  ، وتم تحليل البيانات  –لطالبات مجموعتي البحث في الموضوعات التي درّسها الباحثون، اعّدوا اختباراً  قبلياً  
لعينتين مستقلتين اسفرت الدراسة عن النتيجة االتية :تفوق طالبات المجموعة التجريبية الالئي درسن ببرنامج الوسائط  T -Testاختبار 

بعدي ،  ( في االختبار ال0,001المتعددة على طالبات المجموعة الضابطة الالئي درسن بالطريقة التقليدية وبداللة احصائية عند مستوى )
وفي ضوء نتيجة هذه الدراسة ، يتم وضع استنتاجات مناسبة وتوصيات، واقتراحات لدراسات مستقبلية إلى األمام ، منها فاعلية برنامج  

ع  بالوسائط المتعددة في بناء برنامج نظم المعلومات الجغرافية وتأثيرها على تنمية مهارات نظم المعلومات الجغرافية لدى طلبةالصف الراب
 العدادي . ا

  مشكلة البحث
يعد علم الخرائط من العلوم المهمة التي يحتاج اليها كثير من المتخصصين في مجال علم الجغرافيا، والجغرافي الذي يتعامل مع الخارطة    

مرتكزات األساسية لعلم  يمكن ان يكون اول من يهمه الوقوف على دقائق هذا العلم ومعرفة خصائصه والتعامل معه تعامالً مستمراً لكونه أحد ال
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وحصوله  الجغرافية  الخارطة هي األداة األساسية التي يحتاجها الجغرافي في دراساته الميدانية والحقلية، وتعد مصدراً  مهماً  من مصادر بحثه 
 -ملية التعليمية على المعلومات . وبما ان المدرس هو الركيزة األساسية في عمليات التطوير والتحديث وعنصر أساسي من عناصر الع

تعلمية تؤدي إلى حدوث تعلم فعال ، فانه ال   -التعلمية ، لما له من اثر كبير في تحسين عملية التعليم والتعلم وتطويرها وتوفير بيئة تعليمية 
يم تعلم طالبه ، ويعد قطاع بد لهذا المدرس ان يعد إعداداً   مناسباً  من اجل اكسابه المعرفة المهنية والكفايات الالزمة الداء مهماته وتنظ

فايات التربية والتعليم وقطاع التعليم العالي نفسه من بين القطاعات التي تستقبل خريجي الجامعات فيها، أكد الكثير من التربويين أهمية الك
ق أهداف وبرامج الجامعة  التعليمية ألعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات ، إذ يقوم عضو الهيئة التدريسية بدور مهم وفعال في تحقي

د  الموضوعة وتوظيفها بطريقة تساعد الطلبة على فهم برامجهم الدراسية ، لذلك ال بد من ان يبذل أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة الجه
يام بعملهم بشكل كامل .                                          الالزم لصقل كفايتهم التعليمية ، وان تبذل الجامعة الجهد الالزم من اجل تأهيلهم وتدريبهم بشكل يساعدهم على الق

التعلمي بشكل –التعلمية،ولكي يكون قادراً على القيام بدوره التعليمي–ونظراً ألهمية الدورالذي يلعبه عضوالهيئة التدريسية في العملية التعليمية
مثل الكفايات التدريسية والتقويمية واإلنسانية،وهذا يتطلب المزيد من االهتمام فعال ومؤثر،البدمن امتالكه لمجموعة من الكفايات التعليمية، 

بإعداد وصقل كفاية المدرس من خالل برامج التدريب ألعضاء الهيئة التدريسية في المدارس،لما له من اثر إيجابي في تطور المستوى  
 -التعليمي للطلبة.مما سبق يمكن صياغة مشكلة البحث بالسؤال االتي :

                        ما فاعلية برنامج الوسائط المتعددة القائم على منحى النظم في تنمية مهارات الخرائط الجغرافية لدى طالبات الصف الرابع االعدادي ؟  
   أهمية البحث  

توالد أنظمة علمية وتكنولوجية دفعت  يتميز عصرنا الحالي بأنه عصر التكنولوجيا المتقدمة والمعلومات واالنفجار المعرفي ، مما أدى إلى
ال خبراء التربية للبحث عن أفكار جـديـدة لكي يستثمر معطيات هذا العصر وتقنياته في تحقيق أهداف محددة والسيما في التربية والتعليم ، 

تجيب لمتطلباته،تلك التقنية التي شك ان هذا العصر هو عصر التقنية وثورة المعلومات الرقمية الذي يتطلب تغيير التعليم أو اصالحه ليس
  تمنحنا القدرة على البحث عن المعلومات وجمعها في وقت اقصر،وجهد اقل مما ساعد على الغاء الفوارق الزمانية والمكانية او تقليصها على 

ونحن في بداية األلفية الثالثة ال نستطيع ان نحقق كل ما نتمنى في مجاالت التقدم العلمي  10)، ص2003.)النصار، حد سواء 
اً  يمكنهم والتكنولوجي،إال إذا اتجهنا إلى إعداد أجيال من القادة والعلماء في مختلف الميادين العلمية ، حتى نعد أفراد المجتمع إعداداً  علمي

لمواجهة المستقبل بكل متطلباته التربوية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية . )النجدي  االنتفاع من ثمار اإلنتاج العلمي،وذلك
ان التربية هي الحياة ، وتسعى دائما إلى توفير الحياة األفضل لكل االفراد من خالل أنظمتها ومجاالتها المتعددة (  7، ص1999وآخرون ، 

األكثر اتساعاً  الذي تتسابق فيه األمم لنهضة مجتمعاتها وتطويرها لمواكبة التقدم الحادث في عالم   والمتباينة ، واصبحت التربية هي الميدان
التعلمية ، فهو األساس الذي يتركز عليه بناء التربية والتعليم وهو   -وللمنهج دور مهم في العملية التعليمية (11، ص  2007)سرايا ، اليوم . 

  2000)السامرائي ، الهادفة إلى نمو الطلبة وتطويرهم ، فالمنهج هو أداة التربية في تحقيق أهداف المجتمع . الطريق الواضح للعملية التربوية 
وللمنهج عالقة وثيقة بطرائق التدريس التي يستعملها المدرس على ازالة الغموض واختالط الكثير من المعلومات والمفاهيم في    ( 9، ص

م اذهان الطلبة في مختلف المراحل التعليمية ، وكلما تعددت وتنوعت مداخل وطرائق التدريس يمكن تعلم واكتساب وتنمية المعلومات والمفاهي
إذ تمثل طرق التدريس عنصرا مهمًا جدًا من عناصر المنهج ، فهي ترتبط باألهداف وبالمحتوى ارتباطا وثيقا، كما أنها تؤثر لدى الطلبة ، 

التعلمية ، فهي التي تحدد دور كل من المدرس   –تأثيرا كبيرا في اختيار األنشطة والوسائل التنظيمية الواجب استعمالها في العملية التعليمية 
 التعلمية، وهــــــي التي تحدد األساليب الواجب إتباعها والوسائل الواجب استعمالها واألنشطة الواجب القيام بها  –العملية التعليمية والطالب في 
م ان لطريقة التدريس اهمية التقل على اهمية المادة الدراسية)المحتوى(والقائم بتدريسها)المدرس(إذ يرتبط نجاح التعلي( 14،  2003)الحميد ، 

(،فطريقة التدريس بمعناها الضيق تكون 225، ص2003التعلمي.)الجبوري،–وتقدمه باالسلوب التعليمي ومدى مالءمته للموقف التعليمي
عبارةعن خطوات محددة يتبعها المدرس لتحفيظ الطلبة اكبر قدرممكن من المادة العلمية الدراسية،وهنا تكون الطريقة وسيلة لوضع الخطط  

اقف الحياة الطبيعية بحيث يكون الصف الدراسي جزءاً من الحياة ويجري في سياقها وينمو الطالب فيها بتوجيه من المدرس  وتنفيذها في مو 
إلى   وارشاده،لذلك قيل ان الطريقة ترتب الظروف الخارجية وتنظمها باستعمال االساليب التعليمية المالئمة لهذا الترتيب والتنظيم بحيث يؤدي

ومما ال شك فيه أن المدرس هو سيد العملية التعليمية كلها مهما  (22-2003،21الطلبة لتمكنهم من التعلم)الدليمي وسعاد،االتصال الجيدمع 
اكه  تنوعت طرائق  التدريس إنه األساس الذي يقوم عليه صرح األمة بأكمله ، وهو الذي يبعث الروح فيها ، فمتى ما كان المدرس قوياً  في إدر 
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، ماهراً  في أدائه ، ناصحاً  في واجباته وأعماله ، مثالً  في سلوكه واخالقه ، يوظف طاقاته من أجل تحقيق األهداف  عزيزاً  في نفسه 
عالية من  التعلمية المنشودة ، استطاع ان ينشئ جيالً  متشبعاً  بالقيم والسلوك ، وبالجيل تبنى األمة ، وهذا يتطلب منه أن يكون معداً  بدرجة 

يكون قدوة حسنة لطالبه ، وله أهمية كبيرة في كونه عنصراً  فاعالً  في تشكيل اتجاهات الطلبة وميولهم واهتماماتهم وقيمهم الكفاية بحيث 
ان ظهور   )426 ، ص 2004) شريفات ، ( ، 175،ص1997نحو األفضل،وهذا ما ينعكس أيجابياً على ادائـهم التعليمي . )مينزل وعلوان،

جهة ، طرائق التدريس الحديثة لم يأتِ  مجرد ثورة على الطرائق التقليدية لقدمها، بل جاء كنتيجة تطور الفكر الفلسفي التربوي االجتماعي من 
ية وتأتي أهمية البحث من أهم( 124،  1999علم النفس التربوي الحديث من جهة أخرى . )ريان ،  واستجابة لظهور الكثير من نظريات

مات الجغرافية كمادة دراسية لها اهميتها ، من كونها تهتم بتنظيم الظواهر ، وتسهم في بناء األبعاد العقلية واالجتماعية ، وتهتم بالمعلو 
لتطور البشري السياسية واالجتماعية واالقتصادية والبايولوجية والكيمياوية والفيزياوية ، فضالً  عن اهـتمامها بـدراسة البيئة والحفاظ عليها وبا

وتحتل الجغرافية أهميتها ومكانتها بين العلوم االخرى ؛ ألنها ( 185،ص 1998( ، )حمود ، 68،ص 1988)الحلو، والنمو العمراني .  
 تساعد على إكساب الحقائق والمفاهيم والقوانين عن طريق فهم ومعرفة المعلومات والمعارف الجغرافية التي تساعد على فهم البيئة بمختلف 

تي تفسر  مظاهرها الطبيعية والبشرية واالجتماعية واالقتصادية ، كما تحتل الجغرافية مكانتها في كونها تعرفنا على الكون وأجزائه والنظريات ال
م تكوينه ، والتعرف على الكوكب الذي نعيش عليه . وشكله وأبعاده وعالقته بالكواكب االخرى . وتشكل الجغرافية أرضية مشتركة مع العلو 

االخرى في طريق كل بحث علمي طالما يعد الموقع الجغرافي ، والعوامل الجغرافية االخرى هي المؤثر في حياة اإلنسان وتوجهاته.)صباح 
وأهمية الخارطة الجغرافية ، أكدتها أقوال كثير من الجغرافيين ، ومن األمثلة على هذه األقـوال: ان  ) الـخرائـط أسـاس  (5، 1996وآخرون، 

سوى الخرائط ، الن المعلومات  ءو ) الجغرافية ال شي (Ecker , 1977 , p.124)غرافية ووسائل ال غنى عنها للجغرافية وتدريسها ( الـج
الجغرافية،والخارطة طريقة  الجغرافية ، التي نحصل عليها إذا لم نكن نستطيع تعريفها وتمثيلها على الخارطة فإنها معلومات تخرج عن نطاق 

ان أقوال علماء الجغرافية هذه تدلل على قيمة الخارطة والجغرافي معاً ،وعلى   ( ،115 - 114،ص  1981الجوهري، اختزال للجغرافي( )
خرائط ان يكون  أهميتها في دراسة الجغرافية وتعلمها .وتعد مهارات استعمال الخارطة من المهارات الضرورية التي ينبغي على مدرس مادة ال

التي  ملماً  بها ، ومتمكناً  منها بدرجة عالية من القدرة ، بسبب ما تؤديه من دور في تدريس مادة الخرائط ، وفي تحقيقها لألهداف التربوية
ليس جغرافياً  " . ) تسعى اليها ، ولهذا يقال : " ال وجود للـجغرافية مـن دون الخارطة ، وان ما يكتب من غير اإلشارة إلى الخارطة هو امر 

ويتطلب فن تدريس مهارات الخرائط الجغرافية خلفية قوية في موضوع الدرس ومهارات طرح االفكار  (6،  1989العزاوي والعبادي ، 
الطبع ال يصبح  والتقنيات والوسائل المتوافرة ، يحتاج إلى أفكار وأدوات مثيرة يختار منها واحداً  يعتقد أنه األكثر تأثيراً في ذلك الموقف،وب

المدرس مبدعاً  في فن تدريس مادة الخرائط من غير تدريب وخبرة رغم ان السنين وحدها ال تستطيع تزويده بهذه 
االصل في التعليم أن يكتسب المرء المهارات المختلفة، يستطيع ان يكيف -( ، ويؤكد)هوارد(اهمية المهارات بقوله:171،ص1987الخبرة)الديب،

ان تنمية المهارات تشكل احد أهداف تدريس المواد  ( 1973،7ي يعيش فيها،وان يعمل مع غيره لصالح الجماعة .)هوارد،نفسه للبيئة الت
  االجتماعية والسيما الجغرافية ، فهي تساعد على نمو شخصية الطلبة في المستقبل وقدراتهم على تحمل المسؤولية وتولي المراكز القيادية، 

( والسكران  1991(، وحدد طنطاوي )23،ص1983اختصاص كان له االثر في نمو شخصية الطالب)جبر،فامتالك مهارة معينة في أي 
 ( أهم المهارات التي يسعى التدريس الفعال إلى تنميتها لدى الطلبة بـ 2000)
وذلك لكي يستطيع الطالب قراءة الخرائط والكرة األرضية ، ويدرك العالقة بين ما هو في الواقع وما يقابله  . مهارات فهم وتفسير الخرائط ،1

 على الخارطة والكرة األرضية ، وتكون لديه القدرة على معرفة األلـوان وتـحديد االمـاكـن واالتجاهات على الخارطة والخروج باستنتاجات
 (  41، ص 1991.) طنطاوي ، واستخالص المعلومات

 (  109، ص 2000) السكران، . مـهارات رسم الخرائط ، تلوينها ومهارات استعمال األطالس والكرة األرضية والصوروغيرها . 2
إلى مجموعة من المهارات التي تميز مدرس الجغرافية عن غيره من المدرسين ، هذه المهارات مرتبطة بقراءة  (Capacitor). وقد توصل 3

ها ، رسم الخارطة ثم إعادة صياغة هذه المهارات بشكل يساعد على معرفة الجهات االصلية ، وقراءة خطوط الطول ودوائر  الخارطة وفهم
 العرض ، واستعمال مقياس رسم الخارطة وتفسيرها ، فهم رموز الخارطة ، فهم مساقط الخارطة ، استعمال مكونات الخارطة قـراءتـهـا وفهمها

ونظرًا للتطور الهائل في مجال وسائل   90 – 88)، ص 1989) الفرا ، واهر الطبيعية والبشرية بعمق وتركيز. وتفسيرها ، ومالحظة الظ
، تحتم على الطالب أن يكون مشاركا فيها  االتصال وتقنياتها المختلفة،ومن أبرزها الحاسوب وما له من دور مهم في الحياة بشكل خاص



   

         

 ..قياس مدى فاعلية برنامج قائم على الوسائط املتعددة يف تنمية مهارات اخلرائط 

  

  

التعلمية بمراحلها المختلفة دون أن تتناول  -ستهلكًا أو متفرجا عليها ، ولـم يعد ممكنًا ترك الـعملية التعليميةومنتجًا ومـستفيدًا ومقوما لها ، ال مـ
  هذه التكنولوجيا الحديثة لمسايرة التطورات السريعة في هذا العصر ، لذا غدا التطوير والتحديث من خالل التخطيط الجيد من أهم األهداف 

قيقها لتلبية احتياجات المجتمع ومطالب نمو الطلبة . لقد أدركت أمم كثيرة أهمية التخطيط لبناء مجتمع متقدم يكون التي يسعى التربويون لتح
ويعد الحاسوب الوحيد بين الكثير من تقنيات التعليم الذي يسمح  (2009http://majdah.maktoob.com.) أساسه العلم والمعرفة .

التعليم تكون ذات اتجاه واحد لتوزيع الحقائق واألفكار،وهو ما يتضح مع المواد المطبوعة كالكتب   بتفاعل مثمر مع الطالب فأغلب تقنيات
 وأجهزة التسجيل واالذاعةوالتسجيالت التلفزيونية،في حين يسمح الكومبيوتر للطالب بالتفاعل معه على وفق معدل تعلمه الخاص 

(Luehrmann , 1979  , P . 50)ية وسيلة تعليمية أخرى على العمل ،فبدالً من التحدث عن أشياء قد تكون ويساعد الطلبة أكثر من أ
غير واضحة في أذهان الطلبة،فهو يساعدهم على تمثيلها وتجسيدها لهم عن طريق المحاكاة أو التمثيل الفعلي  

 -التعلمية بثالث حاالت:-،ويستعمل الكومبيوتر في العملية التعليمية ( 16،ص1989العريني،للموقف)
يقوم فيها الكومبيوتر بكامل العملية التعليمية ، إذ يوضح األهداف ويتولى عملية التفاعل مع الطلبة وهو هنا يقوم بدور )   -: الحالة األولى

 المدرس اآللي ( . 
إذ ينحصر دوره في مساعدة   (CAI Computer assisted instruction) وسيلة تعليميةيستعمل مساعداً  للتدريس ك -: الحالة الثانية

 المدرس على أداء دوره التعليمي ومن ثم يتولى الطلبة استعماله لتوضيح ما يتعلق بموضوع الدرس .
به المكتبة المطبوعة مصدراً  علمياً  شامال  ويستعمل فيها مصدراً  للمعلومات المختلفة ، ويقوم هنا بالدور نفسه الذي تقوم  -الحالة الثالثة : 

  35)، ص 1985فالته ،  ً.)
 ومن مسوغات استعمال الحاسوب كتقنية حديثة في تدريس مادة الجغرافية وتقنياتها :

ستظهار التي . ان استعمال التقنية المتمثلة بالحاسوب تخرج درس الخرائط بصورة خاصة ودرس الجغرافية بصورة عامة من دائرة الحفظ واال1
م صوراً   اعتاد عليها الطلبة ، فاستعمال البرنامج المعد وما يحويه من خرائط والوان وحركة تثير انتباههم وتجعلهم أكثر تفاعالً  ؛ ألنهُ  يقد

 متحركة ، وهذا ما ال يفعله الكتاب المقرر والخارطة الجدارية . 
لتفاصيل الموضوع والخارطة والوانها وتحديد االتجاهات ، فضالً  عن حل   .  إمكانية عرض البرنامج بشكل متسلسل وبحركات مجزئة2

االختبارات الذي يؤدي إلى إتقان الطلبة للمهارات من خالل تعلمها بصورة اكثر تفصيالً  ودقة . هناك عدة مسوغات حول ادخال الحاسوب  
التعلمية وإثراءها وتوفير طرائق جديدة في تقديم المعلومات والمسوغ  –ية في التعليم ، منها المسوغ التعليمي  الذي يؤكد تحسين العملية التعليم

الثاني هو المحفز على التغيير ، فوجود الحاسوب في الكليات والمدارس يحسن فعالية التدريس ويخرجها من الروتين المألوف ، والمسوغ  
المستقبل،أما الرابع فهو االجتماعي الـذي يـؤكـد ضرورة تعريف  الثالث هو المهني الذي يهدف إلى تأهيل الطلبة للحصول على فرص عمل في

سعادة والسرطاوي ، )    ليتكيفوا مع التغيرات الجديدة في الحياة. (Computer awareness) الطلبة بالكومبيوتر ونشر تكنولوجيا المعلومات

43 ,2003  )  
  اهداف البحث

 يرمي هذا البحث إلى :   
 ات .. بناء برنامج بالوساىط المتعددة لتنمية مهارات الخرائط الجغرافية لدى طالبات الصف الرابع االعدادي في مدرسة ثانوية االنتصار للبن1
بع  . التعرف على فاعلية البرنامج المعد بالوساىط المتعددة باستخدام الحاسوب في تنمية مهارات الخرائط الجغرافية لدى طالبات الصف الرا2

 االعدادي في مدرسة ثانوية االنتصار للبنات . 
 فرضية البحث

 -ولتحقيق هدف البحث صيغت الفرضية الصفرية اآلتية :
ليس هناك فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية الالئي درسن بالبرنامج المعد بالوساىط المتعددة  - 

ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة الالئي درسن على وفق الطريقة التقليدية في تنمية مهارات الخرائط الجغرافية في االختبار 
 البعدي .

 البحثحدود 
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 -يقتصر البحث الحالي على ما يأتي:
 ( . 2019-2018. طـالبات الـصف الرابع االعدادي في مدرسة ثانوية االنتصار للبنات للفصل الدراسي االول للعام الدراسي ) 1
خارطة ، مقياس اهميةال -. موضوعات من كتاب اسس الجغرافية وتقنياتها لطالبات الصف الرابع االعدادي ويتضمن المواضيع االتية:2

الرسم ، انواع الخراىط حسب ، الغرض او موضوع الخارطة ، طريقة رسم انتاج الخارطة ، مقياس الرسم ، عناصر الخراىط االساسية ، انواع  
 ( .2019-2018الرموز المستخدمة في الخارطة، مساقط الخراىط ، انواع المساقط  للعام الدراسي )

 حتديد املصطلحات 
("درجة تحقيق الهدف،أي انها تركز على المخرجات من حيث تحقيقها بالكمية والنوعية  2011سويدان ، Effectiveness (. الفاعلية 1

 52)، ص  2011المطلوبة في الوقت المناسب،أي إلى المدى الذي تتحقق فيه النتائج المتوقعة او المرتقبة.  )سويدان ، 
" البرنامج هو جملة من األنشطة المصاغة من أجل االستجابة لغايات ومقاصد ) 2015()اسليماني ، - Programme     . البرنامج2

النظام التربوي. وهو يتميز عن المنهاج، ألنه يشكل الئحة المحتويات التي يجب تدريسها والتي عادة ما ترافقها توجيهات منهجية. وبهذا  
ويات التكوين، أي ما ينبغي أن يتعلمه التلميذ ضمن مستوى من مستويات المعنى، يتم الحديث عن البرنامج الدراسي الذي يشير إلى محت

 6 (، ص  2015المنظومة المدرسية وفي فترة زمنية محددة"  . )اسليماني ،
" عملية االستخدام المركب لكل من الكتابة والرسوم المتحركة والفديو (https://bc065.2019) -(Multimedia) الوساىط المتعددة -3

 (    (https://bc065.k12.sd.us.2019للوصول الى طريقة عرض متميزة  . )
 ( (2012)ابو شقير وداود ،      (Skill) . المهارة5

 ( (14، ص2012 مع توفير الجهد والتكاليف".)ابو شقير وداود ،" االداء السهل الدقيق القائم على الفهم لما يتعلمه االنسان حركياً  وعقلياً  
والخارطة  تمثيل رمزي متفق عليه لسطح األرض او لجزء منه كما يرى من االعلى ولها مقياس  (2018)جوارنه ،  -  (Map) . الخارطة6

رسم ومسقط محدد، وتعد   تمثيل   فان ظاهرات ، اصطلحيا ألنماط سطح األرض سطح األرض المختلفة تصور على الخارطة بشكل رموز 
ووضع على الخارطة يحولها رسما  تخطيطيا  وليس خارطة  بالمعنى  معينة متفق عليها وان استخدام أي رمز آخر اختير بطريقة شخصية

 ((4، ص2018الدقيق. )جوارنه ،  
 اطار نظري

ان أصول نظرية النظم ، تمثل اسلوباً  مبني على المالحظة واالختبار أساسًا ،  (General systems theory)نظرية النظم العامة  -
وانطالقًا من أن هذا األسلوب تجريبي فإن االعتماد على الدالئل التجريبية  لتعليم وتحسينهبمعنى أنه أسلوب تجريبي يهدف إلى تصميم ا

يمكن إرجاعه إلى القرن السابع عشر ، بمعنى أنه يعود إلى ) كومينيوس ( الذي يرى وجوب استعمال الطرق االستقرائية في تحليل عملية  
 ( 2)، ص 2012التعليم . )العجرمي ،  

( في  Kohlerان البداية الحقيقية لنظرية النظم لم تظهر اال عندما اشار اليها العالم كوهلر )  نظرية النظم العامة وتطورهانشأة  -1
( وقد كانت هناك اعمال قليلة في نظرية النظم العامة إذ درس الظواهر الفيزيائية ، اال انه لم يعالج المشكلة  1924فيزيائيته الجشطالتية عام )

ة كاملة بل اقتصر على الفيزياء والظاهرات البيولوجية والنفسية وتوصل إلى نظرية الجشطالتية الكلية ، واشتق منها خصائص في عمومي
لذا اصبح لنظرية النظم دور واضح في معالجة المشكالت النظرية خاصة في    (78)، ص  2012النظم العضوية وغير العضوية )الكلي، 

تماعية والسلوكية.فقد اكد على ان الكائن كل متكامل او نظام معين يتكون من نظم صغرى او انظمة مجال العلوم البيولوجية واالج
       (29،ص2007فرعية،فضاُلعن المشكالت العلمية والتقنيات الحديثة في التجارة والصناعة وغزو الفضاء.)سرايا،

التي تعني عالقات منظمة بين وحدات ،   (Systema)من الكلمة االغريقية  (System)اشتق مصطلح نظام مفهوم النظام وتعريفاته  -2
  (11-10)، ص 2002او عناصر وظيفية . " ومركب من عناصر متفاعلة " . )محمد وسهام ، 

 انواع النظم  -3
يتميز بالتفاعل مع بيئته فهو يتبادل التأثيرات مع النظم االخرى المحيطة به ، لذلك تكون مدخالته (Open System)النظم المفتوحة  1.3

تفاعل  متجددة مما يجعله في وضع متوازن معها ويعمل على استمراره وبقائه وهذه حالة النظم البيولوجية واالجتماعية والتربوية النها دائمة ال
األنظمة فالنظم المفتوحة "هي تلك النظم التي تتفاعل مع بيئتها الموجودة فيها " ومن امثلته (108)،ص1995مع البيئة المحيطة بها.)الجبان،
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ومن خصائص هذه النظم التي يميزها عن االجتماعية كاالسرة والمدرسة ، واألنظمة السيكولوجية مثل االتجاهات والميول والقيم واالعتقادات 
 النظم المغلقة ما يأتي :  

أي ان النظام لديه المقدرة على التفاعل مع البيئة المحيطة عن طريق تأثيره وتأثره بها ، ويرتبط بالمرونه قابليه   (Flexibility)ة المرون -أ
مجتمع النظام للمرجعه والتعديل ونعنى بالمرونه قدره النظام على استيراد الطاقه والموارد االساسيه وتعريفها.فالنظم المفتوحه تعتمد على ال

 ( يبين ذلك :   1القاتها التبادليه الوثيقه معه اى انها تتأثر باالوضاع  والظروف السائدة فيه ، والشكل )وع
 ( (138، ص  2007)سالمة ، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

فالنظام المفتوح اقدر على مواجهة عوامل التغيير واالضمحالل ، بيد ان النظم المفتوحة ال تميل إلى اضمحالل الفروق بين   Stayالبقاء  -ب
 مكوناتها ، بل تميل إلى اظهارها وذلك عن طريق الحصول على المدخالت من الوسط المحيط بها .

فاجزاء النظام تؤدي وظائف مختلفة ، ويؤدي كل جزء Interdependence and integration of parts :اترابط االجزاء وتكامله -ج
 عمالً  خاصاً  وتتفاعل هذه االجزاء مع بعضها بحيث يكون الناتج النهائي حصيلة نشاط كل االجزاء .

النظم المفتوحة تتسم باستمرارية النشاط واتصاله بصفة  : Continuity and patrol the most heavilyاستمرارية ودورية االنشطة  -د
دورية ، إذ تتحول المدخالت المصنوعة والصانعة داخل النظام المفتوح إلى المخرجات المنشودة عن طريق سلسلة من التفاعالت والعمليات 

 (  (139-138، ص 2007الدينامية النشطة بين متغيرات النظام .)سالمة ،  
وتهدف إلى تحول الطاقات والموارد إلى مخرجات على اشكال قيم ومنتجات النظام ويتوجه :  Internal activitiesلية االنشطة الداخ -هـ

 إلى المجتمع مرة اخرى .
يبدأ النظام عادة عند مستوى بسيط من التركيب Direction to excellence and differenceاالتجاه إلى التميز واالختالف  -و

ة تفوق والتعقيد بحيث تتشابه النظم فيما بينها تقريباً  ولكن مع تطور حركة النظام وتفاعله مع البيئة تتاح له الفرص للحصول على مزايا نسبي
تسمح لها باستمرار تميزها وهكذا تستمر دورة ما يحصل عليه غيره من النظم ، فمصممو النظام يبحثون عن مصادر واشكال جديدة ، للتفوق 

 السباق بين النظم . 
يقصد به التناسب والتجانس لطبيعة المكونات الداخلية ، أي توافق اجزائه واقباله على التعاون والتفاعل معاً  بال   Balance التوازن  -ز

 (  (34، ص  1990( ، 1محمد )) تناقضات ، ويقصد بالتوازن من ناحيه تكيف النظام مع البيئه وتعايشه مع االوضاع والظروف السائده.
 ان هذا النظام مرتبط بعالقات تبادلية وثيقة مع المجتمع،وتأثر أي جزء يؤثر في بقية االجزاء . أي  Reliability)االعتمادية ) -ح
تتميز النظم المفتوحة بمقدرتها على الوصول إلى الهدف النهائي من نقاط وظروف اولية مختلفة وعن طريق  (( (Alternativesالبدائل ) -ط

 ( (19-16، ص 1990( ، 2مسارات متعددة .  )محمد )
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ان التقدم االنساني في مجال النظم والتكنولوجيا يسعى نحو تصميم انظمة مغلقة قدراالمكان، ( ((Closed systems النظم المغلقة 2.3
التكامل في انتاج المعرفة ، ولكن ذلك ال يمنع من ان التقدم التكنولوجي هذا قد اتاح قدراً  كبيراً  من التكامل النسبي الذي   وذلك سعياً  وراء 

االن يعتمد على انظمة مغلقة نسبياً  وهي التي تحتاج إلى قدر ضئيل من التدخل البشري والعالقة بالبيئة ، ان النظم المغلقة نسبياً  اصبحت 
شكل واسع، ومن امثلتها الساعة التي تعمل بالبطارية ، فهي تستطيع االستمرار كنظام في اداء وظيفتها دون أي تدخل خارجي إلى  منتشرة ب

  2002ان تنفذ البطارية ، او تحتاج إلى قطع غيار ، ومن هنا ينبغي تزويدها ببطارية وقطع غيار جديدة )مدخالت( . )محمد وسهام ، 
( انه بالرغم من ان النظام المغلق يحاول جاهداً  ان يعزل نفسه عن البيئة ومؤثراتها ، اال ان  J . Thompsonن )ويرى جيمس تومبسو ( 22،

 (   (140، ص 2007هناك تغيرات بيئية ال يمكن عزلها ، ولهذا التنظيم يضطر لالبتعاد عن العقالنية. )سالمة ، 
 يتكون منحى النظم في ابسط صورة من المكونات اآلتية :((Components oriented systems) مكونات منحى النظم-4

 (Input)المدخالت  4.1

 process))العمليات  4.2

 (Output)المخرجات  4.3

  (feedback)التغذية الراجعة  4.4

 وفيما يلي تعريف مفصل لمكونات النظام:
 تدخل النظام من اجل تحقيق اهداف معينة ويمكن تصنيفها على النحو اآلتي:وهي مصادر النظام اي العناصر التي  :  (Input)المدخالت) -1

وهي ضرورية لقيام النظام ، فمثالً  في النظام التعليمي تتمثل هذه المدخالت في المدرس، والطالب ، واالدارة ،  : مدخالت إنسانية -أ
والمؤسسات التعليمية ، والتجهيزات ، والمواد التعليمية ، وتحديد االهداف والخبرات والمهارات التي يجب ان يكتسبها الطلبة وخلفيات 

)سالم ،  ت وقدرات االفراد ورغباتهم واتجاهاتهم وانماط سلوكهم ذات العالقة بنشاط النظام وأهدافة.    وتتمثل في طاقاوخصائص الطلبة 
 ( (46، ص  2004

وتشمل العناصر والموارد الجديدة او المتطورة الالزمة الستمرار اداء النظام او الالزمة لتطويره التي ال تخضع  :مدخالت مادية او متغيرة  -ب
تتمثل في الموارد غير اإلنسانية مثل: األموال والمعدات والتجهيزات ومواد تصل جميعها الى  ياته ، وانما تصبح من مكوناته ولنشاطه وال لعمل

  النظام الستخدامها في عملياته.

وتضم معلومات عن الظروف  تمثل المؤثرات البيئية كافة التي ال تخضع لعمليات النظام وال تتحول داخله  وهي  :مدخالت معنوية او بيئية -ج

وبرى الباحثون ان مدخالت النظام تتمثل (18)، ص 2002)محمد وسهام ، واالوضاع المحيطة بالنظام وما يسودها من قيم ومعتقدات وافكار.
لية الالزمة لإلستفادة من  المدخالت وتحويلها إلى مخرجات ) سلع أو خدمات ( من أجل تقديمها في مجموع النشاطات اإلدارة والفنية والعق

 إلى المجتمع .

وهي االنشطة الهادفة التي تحول المدخالت وتغير من صيغتها إلى شكل اخر يتناسب مع اهداف النظام.  ( :(Processesالعمليات)  -2
داخل النظام وتشمل الطرق واألساليب التي تتناول مدخالت النظام بالمعالجة بحيث تأتي بالنتائج وانها تمثل العالقات الشبكية التي تجري 

  التي يراد تحقيقها وبمعنى آخر هي األنشطة الهادفة إلى تحويل المدخالت وتغييرها من صيغتها األولى الى شكل آخر يتناسب واهداف النظام 
  العمليات واالنشطة الجارية منها وقدرتها على استيعاب المدخالت المتاحة واالفادة منها.ويتوقف نجاح النظام بدرجة كبيرة على كفاءة 

وهي النواتج النهائية التي يحققها النظام وهي دليل نجاح النظام وتحقيق اهدافه وتكون هذه المخرجات في احدى  :(Output)المخرجات -3
 وتتأثر المخرجات بمجموعة من العوامل هي : الصور التالية: بشرية او مادية او معنوية كما هو الحال في المدخالت.

 اختيار المدخالت المناسبة . -1
 ن عناصر النظام . مستوى التفاعل بي -2
 الظروف التي تمكن العناصر من اداء دورها بأعلى كفاءة ممكنة . -3
 ( (146، ص 2011.)الرواضية واخرون ،  وقد يترتب على عمليات النظام  مخرجات بشرية او مادية او معنوية او مزدوجة  -4
استخدم اسلوب تحليل النظم في مجاالت (    ((Concept-oriented systems in educationاهمية منحى النظم في التدريس-4

السياسة واالقتصاد واالجتماع حتى استعير ليأخذ مكانه في التعليم. والنظام كما سبق تعريفه فهو عبارة عن مجموعة من األجزاء، أو 
ه ومكوناته ، ويعمل هذا النظام في  المكونات التي تعمل معًا باعتبارها وحدة وظيفية، فهو بناء متكامل تتضح فيه العالقات المتبادلة بين أجزائ
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إطار نظام أكبر منه، وال يعمل في فراغ. وجاءت فكرة تحليل النظم والنظام التعليمي بشكل خاص من فرضية الجشتطالت التي تشير إلى أن  
جزاء، ويشير بعض التربويون أي كل هو عبارة مجموع أجزائه باإلضافة إلى العالقة التي تربط هذه االجزاء، أو أن الكل ال يساوي مجموع اال

ا وعملياتها إلى أن النظام في التعليم على أنه وسائل تقنية تعتمد العلمية والمنطق في أهدافها وتكويناتها، والضبط والمركزية في إجرائها لعوامله
 وترجع اهمية منحى النظم في التعليم إلى ما يأتي : ونتائجها.

 يجنب المدرس الوقوع في الفوضى والعشوائية واالرتجالية.  ان استعمال منحى النظم في التدريس -1
يسهم في حل كثير من المشكالت التربوية المعاصرة مثل االنفجار المعرفي والنقص في اعضاءهيئة التدريس ، وازدحام القاعات الدراسية   -2

 بالطلبة .  
اعد في تحديد االهداف واختيار المحتوى وطرائق التدريس ووسائل يساعد اسلوب منحى النظم على تهيئة وتنظيم الموقف التعليمي ، إذ يس-3

 التعليم ، كما يسهل عملية التقويم المستمر ويمكن من ادخال التعديالت الالزمة لتحقيق تلك االهداف . 
 –في الموقف التعليمي  يسهم اسلوب منحى النظم في تنمية قدرات الطلبة على حل المشكالت واتخاذ القرارات ، فتتحقق ايجابية الطالب -4

 التعلمي ويحقق االداء المتوقع منه .   
يسهم في تغيير مفهوم الغرفة الصفية،فلم تعد مجرد حجرة او قاعة يلتقي فيها المدرس والطالب، بل اصبحت بيئة للطالب تمارس فيها  -5

 العديد من  نشاطات التعليم والعلم وليس مكاناً  للتلقين وااللقاء.  
تغيير دور كل من المدرس والطالب ، فقد تحول دور المدرس من الملقن وناقل للمعلومات إلى دور المخطط والموجه والمرشد   يسهم في -6

التعلمية ، كما تحول دور الطالب من متلقٍ  للمعلومات ومستمع ومشاهد إلى دور المشارك االيجابي الذي يقوم  –ومصمم للبيئة التعليمية 
التعلمي ، وبذلك اصبح الطالب في ظل اسلوب النظم محور العملية   -مية والتفاعل مع بقية عناصر الموقف التعليميبتنفيذ االنشطة التعل

 التعلمية . –التعليمية 
 (  (151-150، ص  2011يسهم في استعمال الطريقة العلمية المنهجية المنظمة في التدريس .)الرواضية واخرون ،   -7

ويرى الباحثون ان اهمية منحى النظم في التدريس في انه يساعد في الوصول إلى الموضوعية في التجريب وإصدار األحكام ينظم العالقات  
   بين مكونات النظام التعليمي أي بين مدخالته ومخرجاته ويعتمد التقويم كخطوة أساسية في سبيل التطوير والتعديل .

ات  نی قتن المد ی ات قد افرزت العدمعلومال والتصا االجیولو تكنواع ن لف أمختذهلة لم قة والحالمتطوارت التإن ال: عددةمتط الئاسف الوی عرت  5-
.                                                                                 رضاحا التنها في وقمیتعددة وأه متط الئ اسالوبي یسما موم یهدها العالم ال یشي ته التیامعلومورة الثة ، ولعل أهم افارازت یثد حال

وهو مصطلح واسع االنتشار يشير إلى استعمال ودمج عدة وسائط مختلفة مثل )النص، الصوت، الرسومات، الصور المتحركة،  
( التقديم المحتوى بطريقة تفاعلية لتحقيق هدف أو عدة أهداف محددة المعلومات. التفاعلية والتطبيقات الفيديو،

https://ar.wikipedia.org/wiki.2019)( 
وم فقد  یة فقط، أم الیمی علتة وال میب اإلعالن واج رة علي الصت قاناكة نیروكتل اإلعالم اإللئاسا ظهرت ومدنع  عددةمتال ط ئاساالت الومعستا-6

 ج واأللعابمرابم ال ی علتم ویعلتب والیدر تم والیقوتالكة ضحاالت وامعستط في ائاسطورت هذه الوت
 ها . تاالمعستن أهم امرها ویة وغنیروكتاعة اإللبة والطنی ج الفم رابلة والسارمقلت إلي النتاعة ، واصنارة والتجوال  
ب علي  یدرترة في الكثیوال م فق أتناعة  صناًل في المثاج فنتب اإلنواجلف  مختفاعل في تعدد المتل اإلعالم ال خدایت ة اذ  كرمشتاالت المعستاال -1

ات  منتجج لل ی روتة الی لمات في ع معلوماعة وال صنن البیاج مدن س اإلملن ال مجر، وفي هذا الخن أي قطاع أ مر كثوب أساحالبي نروكت اإلعالن اإلل
 ة . یار تجة والیاعصنال
ه  تتجة یث دحة ال ی ات ، فاإلدارمظمنلك التقدم ت ر ویطوتاراًز في بلعب دواًر تة ص اخة أو المیوحكات ال مظمنواء في السة یاالت اإلدارمعستاال -2

 ة . نیروكتاإللط ئ اسات والوشبكالل الخن  مة  نیروكت ًا اإلدارة اإللیجیدر تول تحإلي ال
 ة . نیروكتة واإلل ح وتفمعات الماجي والنروكتم اإلل ی علتعد أو البم عُن ی علتالبي یسما  معددة ظهور متط الئاست الوحا تة أیمیعلتاالت المعستاال -3

 ( (296،ص2007)فهمي،
 :   همية الوسائط المتعددة في عملية التعليم والتعلما
 تسهيل العملية التعليمية وعملية عرض المادة المطلوبة .   -1

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki.2019)
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 يمكن استخدامها في انتاج المواد التعليمية بنماذج مختلفة لعرض المادة التعليمية  . -2
 تحفيز الطلبة على التفاعل بشكل أكبر مع المادة التعليمية وتحفيز العمل الجماعي  .  -3
 ها يدويا وذلك باستخدام طرق المحاكاة في الحاسوب. تسهل عمل المشاريع التي يصعب عمل -4
 يمكن عرض القصص واألفالم األمر الذي يزيد من استيعاب الطلبة للمواضيع المطروحة .  -5
 امكانية استخدام االنترنت بشكل فاعل من خالل الوصالت التشعبية . -6
 تثير اهتمام التالميذ كثير .    -7
 تقدم أساسا ماديا للتفكير اإلداركي الحسي وتقلل من استخدام التالميذ أللفاظ ال يفهمون معناها . -8
 ترسخ المعلومات في أذهان التالميذ  . -9

 توفر خبارت واقعية وحيوية تدفع التالميذ إلى النشاط الذاتي . -10
 تزيد من تاربط األفكار في ذهن الطالب .   -11
 تساعد على نمو المعاني وزيادة الثروة اللغوية عند التالميذ .  -12

أن استخدام الوسائط المتعددة يعتمد على دمج أكثر من وسيلة، كما تحقق عنصر التغذية الراجعة، بما يؤدي إلى ارتباط الطالب بالبيئة 
،   1996)الفريح ، سعاد ،  عي تعلم الطالب تبعا لسرعته وقدرته الذاتية التعليمية وشعوره باإلنجاز والفاعلية كما ان برامج الوسائط المتعددة ترا 

 ( (10ص
 ستخدامات برمجيات الوسائط المتعددة في التدريس:  من أبرزها ما يلي : ا
عرض خطوات دقيقة كاملة لتجارب معملية أو عمليات تشريح بجودة عالية ووضوح وتسلسل  وفي هذا  وتوفير الخامات وعنصر األمان   -1

 ،  وعدم توافر الخبرة في إجارء التجارب ، تواجه عجز إمكانات المختبرات في التجارب الخطرة وتقديم الخبرة البديلة .  
المحاكاة بتقديم نماذج تشابه الواقع  بل يمكن تقديم صور للواقع باإلضافة إلى تقديم نماذج يصعب  الوصول إليها، مثل التفاعالت داخل   -2

 الشمس أو القريبة من فوهة بركان، أو النادر حدوثها مثل اقتراب مذنب هالي من األرض . 
 تقديم بدائل لحلول بعض المشكالت العلمية . -3
االستمتاع بالخيال العلمي التعليمي من خالل تقديم رسوم متحركة في شكل افتراضات أو تداخالت  أو قيام حروب وصارعات بين  -4

 كائنات ، لحوادث مجارت أو تصادم نجوم أو اقتارب شهب ونيازك مختلفة.
 سلبيات استخدام الوسائط المتعددة   

المتعددة كبيرةوتعتبر مشكلة أساسية في الحاسوب.ويرى الباحث انه باالمكان تجاوز هذه المشكلة   مساحات التخزين لبرامج لوسائط -1
 باللجوء الى بعض برامج الحاسوب التي استخدمت في ضغط البرنامج .

لذا يقترح الباحث   يعد االستخدام العشوائي للوسائط المتعددة مضيعة للوقت والجهد ، وعائق يحول دون تحقيق الهدف التعليمي منها . -2
وضع خطة للعمل ، قبل البدء بالعمل فالتخطيط خطوة رئيسة من خطوات اعداد البرنامج بالوسائط المتعددة كما سبق ان ذكر ، وهو الذي  

 يحدد مدى النجاح او الفشل في الخطوات التالية ، وباخنصار يمكن القول )تخطيط طويل يعني تنفيذ قصير( . 
عيبية او غير منظمة تؤدي الى ضياع المتعلم ، وعدم القدرة على اكمال الدرس يصبح الموضوع دون فائدة  عند وجود وصالت تش -3

.ويمكن التغلب على هذه المشكلو من وجهة نظر الباحث عن طريق نزويد المتعلم بدليل اة صفدة مساعدة ، بحيث يمكن ان يصل اليها  
الصفحة بشكل سليم في البرنامج ، ومن االفضل ان يتسم البرنامج بالبساطة والبعد عن  بسهولة من اي مكان في البرنامج بحيث تقوده هذه 

 التعقيد ما امكن .
فال بد من وجود محرك اقراص المدمجة وكذلك وجود بطاقة فديو وبطاقة الصوت   (CD) معظم البرامج تكون مخزنة على اقراص -4

 الداخلية . 
برامج الوسائط المتعددة تحتاج اجهزة حاسوب  سريعة وبكفاءة عالية ، وفي حال اذا كان الحاسوب بطيء يشعر المتعلم بالممل . ويرى   -5

تكون الباحث فيما يتعلق بالنقطتين الرابعة والخامسة انه من واجب المؤسسات التربوية والتعليمية والمدرس توفير اجهزة حواسيب للمتعلمين ، 
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االجهزة ذات كفاءة مقبولة وعالية ، والعمل على صيانة هذه االجهزة من وقت الخر ، وال بد من وجود اكثر من جهة يمكن االعتماد   هذه
 عليها في توفير تلك المتطلبات .

 ( (62، ص  2007.)غالم ، وتقلل من الفائدة المرجوة في البرنامج عند استخدام مؤثرات كثيرة في البرنامج تصبح مشتتة لالنتباه ، -6
 التصميم التعليمي للبرامج التدريسية القائم على الوسائط المتعددة

التـصميم التعليمي علم من العلوم السلوكية ، واإلدراكية المعرفية . فالعلوم السلوكية هي مجموعة النظريات  إن  :تاريخ التصميم التعليمي -
يمي على  التي ترتكز على دراسة العالقة بين المثير الخارجي واالستجابة المالحظة في البيئة التعليمية ، وقد ساعدت هذه الـعلوم التصميم التعل

ة مثيرات البيئة التعليمية وتنظيمها بطريقة تساعد الطالب على إظهار االستجابات المرغوب فيها التي تعّبر في التعرف إلى كيفية هندس
ة في  مجموعها عن عملية التعلم . أما العلوم اإلدراكية المعرفية : فهي مجموعة النظريات التي تركز على دراسة الـعمليات اإلدراكية الداخلي

   (http://news.maktoob.com.2014)لعملية التعّلم .  دماغ الطالب عند تفسيرها
يعد علم تصميم التعليم من العلوم الحديثة الـتي ظهرت فـي السنوات األخـيرة من القرن  ( Instructional design)التصميم التعليمي  -

، وهو علم يصف اإلجراءات التي  (Science of Instruction Design)علم تصميم التعليم  العشرين في مجال التعليم ، ما ُيعرف باسم
ويمها . وذلك  تتعلق باختيار المادة التعليمية )األدوات ، والمواد  والبرامج ، والمناهج( المراد تصميمها ، وتحليلها ، وتنظيمها ، وتطويرها ، وتق

لتعلم بطريقة أفضل وأسرع وتساعد المدرس على اتباع أفضل الطرق التعليمية في اقل وقت  من اجل تصميم مناهج تعليمية تساعد على ا
عمال  وجهد ممكنين ،وتكمن أهمية التصميم التعليمي في أنه جسر يـصل بين العلوم النظرية)العلوم السلوكية والمعرفية(،العلوم التطبيقية )است

عصر الذي نعيش فيه يتميز بالتغير والتطور السريع فلكي نواجه هذا التغير السريع الذي يحدث التكنولوجيا والتقنية في عملية التعلم ( ، ان ال
في المجتمع ، علينا ان نستعمل أجود الطرق واالستراتيجيات التعليمية التي تؤدي إلى تحقيق األهداف والغايات التعليمية في اقصر وقت  

لم الذي يزودنا بالطرق التعليمية واالستراتيجيات الفعالة هو علم تصميم التعليم ، إذ يصف،  وجهد ممكنين ، واقل تكلفة اقتصادية ممكنة ، فالع
،   2003ويصور لنا هذه الطرق واالستراتيجيات التعليمية في أشكال وخرائط مقننة يمكن استعمالها على وفق شروط خاصة. )الحيلة ، 

 (  (28 - 25ص
هناك الكثير من نظريات التعلم التي استند اليها المربون في تصميم البرامج التعليمية.  :تعليمية النظريات التي تناولت تصميم البرامج  ال -

ما تسطيعه واعتمدت مبادئها اطرًا مرجعية انطلقوا منها الى ادارة تلك البرامج وتنفيذها بفاعلية وتوفير فرص التعلم والنمو للمتعلمين الى اقصى 
 متوافرة . ومن هذه النظريات ) النظريات السلوكية والنظريات المعرفية ، والنظرية البنائية (  قدراتهم وتسمح به االمكانات ال

يؤكد اصحاب هذه النظريات على تغير السلوك الظاهري للمتعلم اكثر من تأكيدهم   (Behavioral Theories) النظريات السلوكية -1
ث التعلم بوجود مثير خارجي ترتبط به استجابة مالحظة في البيئة التعليمية. وهذه  على البنى المعرفية او السلوك الغير المالحظ . اذ يحد

االستجابة تقوى وتضعف وتختفي وتتغير من حاله الى اخرى تبعًا الى موقف المثير ، والعلوم السلوكية هي التي ساعدت التصميم التعليمي 
مها بطريقة تساعد المتعلم على اظهار االستجابات المرغوب فيها التي تعبر في على التعرف الى كيفية هندسة مثيرات البيئة التعليمية وتنظي

  ( 25-24)، ص 2000) عبد الهادي،مجموعها عن عملية التعلم . 

اصحاب هذه النظريات على اهمية العمليات التي تجري داخل الفرد مثل التفكير  يؤكد  ((Cognitive Theories)النظريات المعرفية  -2
ومعالجة المعلومات واستنباط قوانين ومعلومات جديدة وما شابه ذلك اكبر مما تعطيه للبيئة الخارجية ولالستجابات الظاهرة . اذ تصور  

الجة المعلومات داخل العقل عن طريق عمليات عقلية ونشاط عقلي  السلوك الناشئ ما هو اال نتاج من مصدر ما للمعلومات . اذ يتم مع
ويرى ( (40، ص 2005)محمد ، يؤدي بدوره الى فهم العالم واكتشاف القوانين التي تحكمه وبالتالي تمثل دافعًا رئيسيًا عند االنسان للتعلم. 

علم التصميم التعليمي وبناء البرامج التعليمية بما قدمته من  الباحثون ان النظريات المعرفية قد ساهمت مع النظريات السلوكية في انشاء 
استراتيجيات ادراكية معرفية شكلت انموذجا لمصمم التعليم يتم فيها هندسة المحتوى التعليمي وتنظيمه بما يتناسب مع خصائص البناء 

 قاته وحل مشكالته.المعرفي للمتعلم وتهيئة الفرص التعليمية التي تساعدهم على تبصر الموقف وادراك عال 
تعرف البنائية بانها ذلك الموقف الفلسفي الذي يزعم ان ما تدعي بالحقيقة ماهي اال تصور ذهني عند االنسان معتقدا  :  النظرية البنائية -3

انه تقصاها واكتشفها ،إن بحوث بياجيه في نمو المفاهيم العلمية وتطورها عند المتعلمين هي التي وضعت األساس للفلسفة البنائية، فقد  
بصورة ذاتية وال يستقبلها بصورة سلبية من اآلخرين وهو ليس وعاء فارغا تسكب فيه المعرفة حسب اإلرادة، وأن   أوضح أن الفرد يبني معرفته

http://news.maktoob.com/
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ظيم التعلم المعرفي لدى اإلنسان ينشأ أساسا نتيجة للتكيف العقلي مع مؤثرات البيئة المحيطة به، فالتعلم المعرفي عند بياجيه هو عملية تن
لفرد تستهدف مساعدته على التكيف الفعلي، وأن بياجيه انطلق من فكرة أساسية مفادها أن التفكير عند اإلنسان يتحدد ذاتية للتراكيب المعرفية ل

ازنة  بنفس العمليات التي تحدد النمو،والتغير الفسيولوجي في جميع أنظمة الجسم،فالتفكير يبدأ من أساس بيولوجي فطري قوامه القدرة على المو 
كلي لإلنسان بصورة تجعله ينتظم في نسق معرفي تام غير متناقض نتيجة استمرارية التالؤم مع الخبرات الجديدة وتمثلها التي تقود السلوك ال

 في إطار الخبرات المألوفة.  
   -وتقوم هذه النظرية الفلسفية على ثالث مبادئ رئيسة هي :

نقله من المعلم الى المتعلم. أي ان المعنى يتكون بداخل عقل المتعلم   ان المعنى يبنى ذاتيا من قبل جهازه المعرفي للمتعلم نفسه وال يتم -1
 كنتيجة للتفاعل بين حواسه والعالم الخارجي ويتأثر المعنى المتكون بخبرات المتعلم السابقة .  

في عنده متزنا كلما كانت ان تكوين المعاني عند المتعلم عملية نفسية نشطة تتطلب جهدا عقليا . فالمتعلم يرتاح لبقاء البناء المعر  -2
مفاهيم معطيات الخبرة متفقة مع ما يتوقع ويقع في حيرة فكرية اذا لم تتفق معطيات الخبرة مع توقعاته التي بناها على ما لديه من فهم سابق لل

علم عن طريق اشراكه بالنشاطات العلمية فيصبح بناؤه المعرفي غير متزن . وهنا يتوجب على المعلم في هذه الحالة اثارة دافعية المتعلم للمت
 العلمية المثيرة او يربط موضوع الدرس بحياته او بيئته او على شكل حوافز مادية او معنوية 

نا  ان البنى المعرفية المتكونة لدى المتعلم تقاوم التغير بشكل كبير . اذ يتمسك المتعلم بما لديه من معرفة مع انها قد تكون خاطئة . وه -3
المعلم االهتمام باختيار الكثير من التجارب والنشاطات التي تركز صحة المعرفة الجديدة وتبين الفهم الخاطئ ان كان ذلك  يستدعي من 

ويرى الباحثون أن عملية بناء وأعداد البرامج يجب أن يراعى فيها المحتوى التعليمي المراد   ( 220(، ص 1999موجودا عند المتعلم. )زيتون ،
ريقة منطقية وتحليلية وتطويرهم من جهة  وتقويمه يجري المتعلم تقويمًا للمعرفة الذاتية في ضوء المعرفة العلمية المنظمة تصميمه وتدريسه بط

من جهة  في إطار اجتماعي فيأخذ ما يتوافق مع فلسفة المعرفة البنائية وفلسفة المجتمع وينبذ ما هو مخالف لكي يتمكن من التعلم بكفاية.
البرنامج مناسبا لقدرات المتعلمين واالهتمام ببيئة المتعلم الذهنية والنفسية والمادية ويجب اعتماد الطرق واألساليب الناجحة   ولكي يكون  ،اخرى 

 والفعالة في إيصال المحتوى الى اذهان المتعلمين  بأقل جهد ووقت ممكنيين وتحفيزهم على القيام باألنشطة التي من شأنها أن ترفع مستوى 
 تحصيلهم.

 مراحل تصميم البرنامج التدريسي -
لتصميم البرنامج التدريسي الذي يعد من االتجاهات الجديدة في منظومة التعليم،وفيما  (ADDIE MODEL)اعتمد الباحث على أنموذج 

من النماذج التعليمية  الذي يستعمل من  (ADDIE MODEL)يعد أنموذج   (ADDIE MODEL)يأتي اهم خطوات األنموذج 
وة  المصممين التعليميين والمطّورين للمواد التعليمية والتدريبية . هو عبارة عن مراحل خمس ، تحليل، تصميم تطوير، تطبيق ، وتقويم كل خط 

دعم أداء المواد التعليمية الفعالة . و كونه من  لها نتيجة تغذي الخطوة القادمة في السلسة ، ويعد من النماذج ذات المرونة العالية لبناء أدوات 
 أنموذج مطور و مختلفة من األنموذج األصلي .   100النماذج التصميمية التعليمية فقد تم تطويره إلى عدة نماذج أخرى على أكثر من

 (ADDIE MODEL)تعريف أنموذج  -1

وتطويره وتنفيذه وتقويمه ، بما يتفق والخصائص اإلدراكية  م التعليم: هو اإلجراءات المنهجية المنظمة الالزمة لتنظي (ADDIE)أنموذج   
التي توفر للقائم بعملية التصميم إطاراً  متكامالً  للعمل للحصول على مخرجات تعليمية أكثر كفاءة وفاعلية .إن الغالبية من نماذج  للطالب

إلى الحروف األولى من المصطلحات التي تشكل المراحل الخمس  ،هذا االختصار يعزى (ADDIE)التصميم التعليمي تعتمد في إنشائها على
 ، التقويم  (Implement)، التطبيق  (Develop)، التطوير  (Design)، التصميم  (Analyze)التي يتألف منها األنموذج وهي ، التحليل 

(Evaluate)( مخطط للمراحل الخمس التي يتكون منها أنموذج2) ،  والشكل(ADDIE MODEL). 
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  (ADDIE MODEL((أنموذج تخطيطي للمراحل الخمس ألنموذج )2شكل )
 مراحل األمنوذج  -2

 -التعرف على حاجات الطالب و متطلبات الموقف التعليمي  وتحديدها. المدخالت تتكون المادة التعليمية  : (Analyze)التحليل  -1.2
ة  التعلمية من الكتاب المدرسي او المحاضرات او الملخصات مثال يتم تحديد : فئة الطلبة و مستواهم التعليمي ، ما يحتاجه الطالب من معرف

او عن طريق االنترنت او  (CD)تنمية مهارات ... الخ ، ما خيارات التوصيل للطالب  من خالل علمية قد تكون حقائق او مفاهيم  او 
 الشبكة المحلية . 

تحديد نشاطات التعلم وتقويمها واختيار طرق توصيلها، مثل اختيار بيئة التعلم المالئمة وفحصها التي تحقق  : (Design) التصميم -2.2
لموقف التعليمي  والتي قد تتطلب مهارات معرفية إدراكية ، كتابة األهداف التعليمية المطلوب تحقيقها, االهداف التعليمية للبرنامج او ا 

ت لالستعمال بشكل تفاعلي في الوسط االلكتروني .   وتحديد الدروس والوحدات، تصميم محتوى الدروس التي أُعدِّ
التعليمي من خالل إضافة مصادر تعلم من شبكة االنترنت او تحديد الوسائط المستعملة في الموقف  : (Develop) التطوير -3.2

إضافتها إلى السي دي ، و تكون بصيغ متعددة مثل صور متحركة او أصوات او رسوم او فيديو او خرائط ، تحديد التفاعالت التعليمية 
 العمل الجماعي لخلق بيئة تعلم اجتماعية  المهمة  التي تقود الطالب إلى اإلبداع و زيادة الدافعية لالستكشاف ووضع أنشطة تشجع على

وضع الخطة او العمل في حيز التنفيذ من خالل نسخ عدة نسخ من العمل و توزيعها ، وفي حال   : (Implement) التطبيق -4.2
 مالحظة حدوث أية مشكالت تقنية ، تُوضع خطط طارئة للتعديل قبل استعمال الطالب للبرنامج . 

تقويم البرنامج من المستويات كافة ويكون التقويم نوعين بنائي ويكون مع كل خطوات البرنامج ، و تقويم  : (Evaluate)التقويم  -5.2
ويرى الباحثون ظهور الكثير من نماذج التصميم التعليمي ، وهي  (Yaseen&Zeinab, 2009, pp.306-309) ختامي للبرنامج ككل .

بقة ، واالختالف بينها يكون في اعتماد أنموذج ما على التوسع في مرحلة دون أخرى مثل : كلها متقاربة مستندة إلى  المراحل الخمس السا
نماذج: جانييه و بروجرز،و ديك و كاري ، جيرالك و ايلي ، كمب ، ليشن ، روبرتس، توق ..إلخ .وبعد هذه النبذة التعريفية عن مراحل 

قائم على الوسائط المتعددة ، سيقوم بعرض موجز في الفصل الثالث الخطوة سادسًا  االنموذج التي اتبعها الباحث ببناء برنامجه التدريسي ال
 خطوات بناء البرنامج التدريسي وفق المراحل الخمسة اعاله . 

 الخرائط الجغرافية وانواعها ومهاراتها وعالقتها بمنحى النظم والوسائط المتعددة -
دورًا إيجابيا مهمًا في تنمية الحس المكاني لدى الطلبة وفهم بيئتهم التي يعيشون فيها بل -إذا ُأحسن استعمالها  -تلعب الخرائط الجغرافية

 والبيئات األخرى البعيدة عنهم ،ومع ذلك فإن استعمالها يحتاج إلى عناية من المدرسين بتنمية بعض المهارات المهمة عند طلبتهم حتى يتم
وانطالقًا من أهمية الخارطة  ( 115( ، ص1985)سعادة ، التي تسعى عملية استعمال الخرائط لتحقيقها في المدارس  تحقيق األهداف التربوية

ها ،  في تصوير الظواهر الطبيعية والبشرية والحضارية التي تتخذ أشكااًل متباينة على سطح األرض ، وانطالقًا من حاجتنا لمعرفة المواقع علي
رة مرئية موحدة ، وتكوين حاسة االتجاه والحاسة المكانية فقد أصبحت الخارطة هي الوسيلة التعليمية األساسية  وتوزيع تلك الظواهر في صو 

لذا يمكن القول إن الخارطة ركيزة أساسية يعتمد عليها )151( ، ص1992)البصيلي ومحمد ،في تدريس الجغرافيا لجميع المراحل التعليمية. 
يعية والبشرية على سطح األرض فهي تساعده في التعبير عن البيئة وعالقتها باإلنسان وفهم إمكانياتها الجغرافي في تفسير الظواهر الطب

 15( ، ص1993)زيادي ، والمشكالت التي تواجهها وتوزيع الظواهر عليها  . 
االجتماعية وبرامج الوسائط المتعددة وذلك لالعتبارات ازدادت أهمية تعليم المهارات والسيما في المواد  :  . أهمية مهارات الخرائط الجغرافية1

 -اآلتية:
ان الطالب الماهر يستطيع أداء األعمال التي يكلف بها بيسر وسهولة من . تكسب الطالب القدرة على أداء األعمال في يسر وسهولة :1.1

ظاهرة جغرافية ما على الخارطة يعد أمراً في غاية  يقوم بكثير من الحركات التي ال لزوم لها ، فـإن تفسير  غير ان يضيع أي وقت أو
 السهولة لطالب تمكن من قراءة رموز الخارطة وتفسيرها.

تحصل يومياً  تطورات واكتشافات جديدة في مجاالت العلم ، . تجعل الطالب قادراً  على مسايرة التطورات العلمية والتكنولوجية : 2.1
واالجتماعية من تغيرات ، تتطلب أنواعاً  جديدة من المهارات التي تجعل الطالب قادراً  على متابعة  فضالً  عما يعتري الهياكل االقتصادية

 العمل ومسايرة تلك التطورات .
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 . اكتساب المهارات وإتقانها يساعد الطالب على فهم األفكار والمفاهيم الجغرافية فهماً  واعيًا بدالً  من حفظها حفظاً  آلياً  أصم .  3.  1
 ( (29-28، ص 1994سلمان ،  ) 
ترفع من مستوى  ان االقتصاد في الوقت والجهد ال يعد الميزة الوحيدة الكتساب المهارة ، بل ان المهارة. ترفع مستوى إتقان األداء :   4. 1

معيناً  ، بمستوى عالِ  من القدرة إتقان األداء ، الطالب الماهر يتكيف للمواقف الجديدة ويتعرف فيها بعقل وحكمة ومرونة ليحقق هدفاً  
تمكنه منه قدراته وطاقاته، ويستطيع الطالب عن طريق التدريب ممارسة المهارة ان يلمس تطوره أو ما يطرأ على عمله من إتقان إلى ان  

 (   (144،ص1981.)شعالن وآخرون،يصل إلى مستوى اإلتقان
إلى ما يستطيع القيام به في سهولة ويسر ، فاألداء الماهر للمهارة يولد ميوالً   يميل الطالب.  تكسب الطالب ميالً  إلى الدراسة : 5. 1

كسب ميالً  ايجابية نحو المادة الدراسية ، أي ان هناك نوعاً  من التفاعل المتبادل بين الميل والمهارة ، فالميل يؤدي إلى المهارة ، والمهارة ت
رتبط اختياره لها ارتباطاً  كبيراً  بما لديه من ميول اكتسبها في إثناء إعداده في الحياة المدرسية  جديدًا، فالفرد حينما يتجه نحو عمل أو مهنة ي

ه  ، فضالً  عن أنها تتيح له الفرصة لالستمتاع بأوقات فراغه وقضائها في القراءة والدراسة والبحث لكي ينمي شخصيته ويرفع من مستوى أدائ
 المهني  .

ان الطالب الذي ال يستطيع إتقان المهارات المطلوبة لعمل معين يتخلف عن  سيع نطاق عالقاته باآلخرين :. تشجع الطالب على تو 6.  1
مستوى اآلخرين،بل قد ينطوي على نفسه إلحساسه بالعجز عن مالحقتهم ، أما من يتقن المهارة بصورة جيدة فإنه يحاول ان يوسع نطاق 

ائدة علمية ، فضاًل عن إيجاد نوع من األلفة والصداقة مع زمالئه الذين يشاركونه تلك عالقته باالخرين من زمالئه،وهذا ينطوي على ف
 (  (43-42ص ، 1984المهارات .)اللقاني ورضوان ، 

إذ تساعد الطالب على مواجهة المشكالت المدرسية والحياتية والتفاعل مع   . تساعد على نجاح العمل الذهني واليدوي على حد سواء : 7.  1
 (  (46، ص  1989)سمعان ، الحياة والتكيف مع المجتمع. 

 ان تنوع المهارات الجغرافية يساعد الطالب على ان يجد الفرصة للتعبير عن :. تساعد على مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة 8.  1
مهارة أو أكثر من هذه المهارات ، مما يحقق طموحه الذاتي ويكسبه تقديرًا من زمالئه ، ولهذا كانت المهارات الجغرافية مهمة إمـكاناته فـي 

لرضا  لجميع الطلبة ، ولكنها أكثر أهمية للطلبة األقل قدرة ، فإسهاماتهم في رسم الخرائط أو الرسوم البيانية أو عمل النماذج قد يشعرهم با
 (   (25نتائج عملهم وجهدهم وقد يحفزهم ذلك على المزيد من التعلم . )برويليت، ص عند رؤيتهم

اجمع المتخصصون في مجال التربية الجغرافية على وجود كثير من المهارات الجغرافية المهمة التي يمكن إكسابها : . أنواع المهارات2
م نوع منها على أقسام فرعية أخرى ،  للطلبة في مختلف مراحل التعليم ، وقد حدد هؤالء المتخصصون أنو  اعاً  رئيسة لهذه المهارات ، وُقسِّ

 -للمهارات الجغرافية :  (Skeel وفيما يأتي عرض لتصنيف )سكيل
وهي المهارات التي تتصل بالناحية العقلية، ومن أمثلتها التفكير الجغرافي،وحل المشكالت الجغرافية،وتسجيل  -. المهارات العقلية :  1.  2
        يانات وتلخيصها،وقراءة الخارطة وتفسيرها،وجمع المعلومات وتنظيمها وتقويمها.الب
وهـي المهارات التي تتصل بالنواحي العملية التي يقوم بها الطالب  باستعمال عضالته في مختلف ألوان   -. المهارات الحركية : 2. 2

 والتلوين  وإعداد الرسوم البيانية .النشاط ، مثل عمل الخرائط والنماذج، والـرسـم ، 
وهي المهارات التي تتصل بالعالقات واألنشطة االجتماعية،ومن أمثلتها المشاركة في المناقشة ، وتبادل   -. المهارات االجتماعية : 3.  2

بين المشاعر والحقائق والعواطف   اآلراء ، وتحمل المسؤولية، والتخطيط التعاوني  واحترام حقوق اآلخرين ، والتوجيه الذاتي ، والموازنة 
   (Skeel, 1970, P. 10-11) واألفكار .

       منهجية البحث وإجراءاته

 ((Search methodأواًل: منهج البحث ) 
لما كان البحث يرمي إلى بناء برنامج الوسائط المتعددة على وفق منحنى النظم )الهدف االول( ، فإن اختيار المنهج : المنهج الوصفي  -1

المالئم لتحقيق ذلك هو المنهج الوصفي ، إذ ان البحوث الوصفية ترمي إلى وصف ظواهر او احداث او اشياء معينة ، وجمع المعلومات 
يتحدد المنهج الوصفي بوصف الظاهرة التي هي موضوع دراسته فحسب ، وانما يتعدى ذلك إلى التحليل  والحقائق والمالحظات عنها ، وال 

ر والتفسير والمقارنة والتقويم والوصول إلى التعميميات ، زيادة على تقرير ما ينبغي ان تكون عليه االشياء والظواهر في ضوء قيم ومعايي
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مكن ان تتبع للوصول إلى الصورة التي ينبغي ان يكون عليها الظاهر . )عبد الرحمن وعدنان ،  معينة ، واقتراح الخطوات واالساليب التي ي
 ( 38(، ص 2007

لما كان البحث يرمي إلى التثبت من فاعلية برنامج الوسائط المتعددة على وفق منحنى النظم في تنمية مهارات :المنهج التجريبي  -2
بع االعدادي )الهدف الثاني( ، فإن اختيار المنهج المالئم لتحقيق ذلك هو المنهج التجريبي ، إذ  الخرائط الجغرافية لدى طالبات الصف الرا

تتجاوز حدود الوصف الكمي للظاهرة ترتقي إلى معالجة متغيرات معينة تحت شروط مضبوطة للتثبت من كيفية  ان البحوث التجريبية
ة في المتغير او المتغيرات التابعة في التجربة ما عدا عامالً  واحداً  يتحكم فيه فهو محاولة لضبط كل العوامل االساسية المؤثر  ،حدوثها 

الباحث )كطريقة التدريس مثالً ( ويغيره على نحو معين بقصد تحديد وقياس تأثيره على المتغير او المتغيرات التابعة . )العزاوي  
ئي ، مجموعتين تجريبية تدرس موضوعات المادة ببرنامج الوسائط  اختار الباحثون تصميمًا تجريبيًا ذا ضبط جز    ( 109   (،ص2008،

 ( االتي:3الشكل ) المتعددة وضابطة تدرس موضوعات المادة ذاتها )بالطريقة االعتيادية( وكما مبين في
 االختبار     المتغير التابع         المتغير المستقل     االختبار   المجموعة   

 تنمية مهارات الخرائط   برنامج الوسائط المتعددة     قبلي    التجريبية    
 الجغرافية        

 بعدي      

 بعدي       ___________     قبلي    الضابطة    

 (التصميم التجريبي للبحث3شكل )
المجتمع األصلي للبحث بطالبات الصف الرابع حدد (The Research Community and Sample)ثالثًا : مجتمع البحث وعينته

(  30( طالبة، بواقع ) 60( ، وقد بلغ عدد طالبات عينة البحث )2019-2018االعدادي في مدرسة ثانوية االنتصار للبنات للعام الدراسي ) 
التجربة ، وهي ثانوية االنتصار ( طالبة في شعبة ) ب ( ، بعد أن حدد الباحث المدرسة التي سيطبق فيها 30طالبة في شعبة  ) أ ( و  )

للبنات ، زار الباحث المدرسة معتمد على كتاب تسهيل المهمة الصادر من مديرية التربية الرصافة ، اختار الباحثون بالطريقة العشوائية 
وسائط المتعددة ، والشعبة )ب( البسيطة* الشعبة )أ( لتمثل المجموعة التجريبية الالئي سيدرسن طالباتها مادة الخرائط الجغرافية ببرنامج ال

ي لتمثل المجموعة الضابطة الالئي سيدرسن طالباتها المادة نفسها بالطريقة االعتيادية وبهذا أصبح عدد طالبات عينة البحث بشكلها النهائ
 ( . 1( طالبة في كل شعبة، ولم يكن هناك طالبات مخفقات من العام السابق، جدول )30( طالبة ، بواقع ) 60)

 (طالبات عينة البحث1جدول )
         

 
 
 
 

حرص الباحثون قبل الشروع بالتجربة على تكافؤ مجموعتي  (Equivalent Of Studying Groups)رابعًا :  تكافؤ مجموعتي البحث 
البحث إحصائياً  في بعض المتغيرات ، التي تعتقد أنها تؤثر في دقة نتائج التجربة ، على الرغم من كون طالبات العينتين من الصف نفسه 

 ، ومن الجنس نفسه ، ومن هذه المتغيرات ما يأتي : 
 اخـتبار الذكاء -1
 العمر الزمني مـحسوباً  باألشهر . -2
 التحصيل الدراسي للوالدين .  -3
 المعرفة السابقة في الخرائط الجغرافية . -4
 االختبار القبلي في تنمية مهارات الخرائط الجغرافية . -5

هنالك بعض العوامل الدخيلة )غير   Control Of Confounding Variable)ضبط المتغيرات الدخيلة ) الخاصة بالتجربة ( خامسًا  : 
التجريبية( او متغيرات يعتقد الباحثون انها تؤثر بطريقة او بأخرى في سالمة نتائج التجربة ، ولزيادة اجراءات التكافؤ االحصائي بين 

 (167)، ص 2001مجموعتي البحث ينبغي على الباحثون تحديدها وضبطها النها قد تؤثر في المتغير التابع . )رؤوف ، 

 عدد الطالبات الشعبة المجموعة 
 30 أ التجريبية
 30 ب الضابطة 

 60 المجموع
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 (Internal Validity) السالمة الداخلية  -1
 (External Validity) السالمة الخارجية -2

 ظروف التجربة والحوادث المصاحبة 1.2
 (Experimental extinction) االندثار التجريبي 2.2
 (Processes related to maturity) العمليات المتعلقة بالنضج 3.2
  Differences in test groups)تين )الفروق في اختبار المجموع  4.2
 Measurement tool)اداة القياس ) 5.2
 After experimental procedures)اثر االجراءات التجريبية ) 6.2

 (Secret search) سرية البحث 1.6.2
 ((Educational methods and modern technologiesالوسائل التعليمية والتقنيات الحديثة  2.6.2
 (Duration of the experimentمدة التجربة ) 3.6.2
  (Based teaching) القائم بالتدريس  4.6.2
    ((Distribution of lessonsتوزيع الدروس  5.6.2

 ( . 2تمت السيطرة على هذا المتغير من خالل التوزيع المتساوي للساعات بين مجموعتي البحث  كما هو مبين في الجدول )
 (توزيع دروس مادة اسس الجغرافية وتقنياتها لطالبات مجموعتي البحث2جدول )

 المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية الساعة  المحاضرة  اليوم

 شعبة )ب( نظري  10.30 االول الدرس  الثالثاء

 شعبة )أ( نظري  11.30 الدرس الثاني  

  شعبة)أ( عملي 8.30 الدرس االول  االربعاء

  شعبة )ب( عملي 9.30 الدرس الثاني  

 شعبة )ب( عملي  9.30 الدرس االول  الخميس

 شعبة)ا( عملي  10.30 الدرس الثاني  

 مستلزمات البحث ومصادر معلوماته    سادساً  :
                        (Requirements of research and sources of information) 

الباحثون الموضوعات الرئيسة على موضوعات فرعية وذلك   لغرض تحقيق هدفي البحث ،قسماالتعلمية  -. تحديد المادة التعليمية 1
-لتدريسها طوال مدة التجربة ، مسترشدين بعمليات تنمية نظم المعلومات الجغرافية كمعايير ال بد من توافرها في تقسيم المادة التعليمية

 ( يوضح ذلك .4التعلمية.  والشكل )
 الموضوعات الفرعية                           الموضوعات الرئيسة              

مهارات الخرائط الجغرافية  نبذة عن علم الخرائط تطورها واهميتها ، الموضوع األول : علم الخرائط
الرموز المستخدمة على الخريطة ، رموز النقطة ، رموز الخط ، رموز 

 المساحة  
 

 الموضوع الثاني : مـقاييس الرسم والقياسات
تعريف مقياس الرسم ، انواع مقاييس الرسم ، كيفية ايجاد مقياس رسم   

 خارطة مجهولة المقياس
حسب الغرض او موضوع الخريطة ، الخرائط الموضوعية ، حسب  الموضوع الثاني : انواع الخرائط

 طريقة رسم اإنتاج الخريطة ، حسب مقياس الرسم
 عنوان الخريطة ، تسلسل الخريطة ، مقياس الرسم ،   الموضوع الرابع : عناصر الخرائط االساسية

 رقم الطبعة وجهة االصدار وسنة التحرير ،
 االصطالحية ، اتجاه الشمال الجغرافي ، مفتاح الرموز 
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شبكة االحداثيات ، اطار الخريطة ، نمط التطبيق واسلوب الخط وكتابة 
 االسماء والظواهر واختيار مكانها

طرق تعيين الشمال ، اهم الطرق المستعملة في توجيه   تـعيين االتـجاهات ، الموضوع الخامس : االتجاهات وتوجيه الخارطة 
 الخرائط

خط الزمن الدولي ، انواع   خطوط الطول ، دوائر العرض،تحديد الموضوع السادس : مساقط الخرائط
المساقط، المساقط المستوية ، المساقط  المخروطية، المساقط 
 االسطوانية، المساقط العمودية ،المساقدط المائلة، المساقط المستعرضة.  

 

 موضوعات مادة اسس الجغرافية وتقنياتها للصف الرابع االعدادي المحددة بالتجربة (4)شكل 
 Educational objectives and the formulation of behavioral)ياغة األغراض السلوكية . األهداف التعليمية وص2

purpose) 
األهداف التربوية العامة لمادة اسس الجغرافية وتقنياتها للصف الرابع االعدادي في المدارس الثانوية واالعدادية  بعد اطالع الباحثون على   

تبين انها ال تشير إلى األنماط السلوكية التي يراد إحداثها لدى الطالبات ، وعلى اساس ذلك  التي وردت من اللجنة القطاعية للعلوم التربوية 
صياغة سلوكية بناءً  على مجاالت مهارات الخرائط الجغرافية . مع األخذ بنظر االعتبار دقة الغرض ووضوحه  فقد ِصْيَغت األهداف

يط من وإمكانية تحقيقه وصياغته السلوكية التي تبدأ بفعل مضارع، واعتماده على ناتج عملية التعلم ، وان يكون ناتجاً  واحداً  بدالً  من خل
               غرضاً  سلوكياً .(100)(وقد بلغ مجموع األغراض السلوكية 23، ص 9831نواتج متعددة.)كرونالند ، 

  (Preparation of teaching plans). إعداد الخطط التدريسية 3
الخاصة بموضوعات الخرائط الجغرافية الخاصة   اعد الباحثون خططاً  يومية أنموذجبة لتدريس موضوعات مادة اسس الجغرافية وتفنياتها

        .  خطة لكل مجموعة من مجموعتي البحث  (23، بلغ عدد الخطط ))التجريبية والضابطة(بالتجرية لطالبات المجموعتين 
 على الوسائط المتعددة على وفق منحى النظم .  قام الباحثون ببناء برنامج قاىم سابعًا : إجراءات بناء البرنامج

من متطلبات هذا البحث اعداد اختبار لقياس تنمية مهارات الخرائط الجغرافية إذ قام الباحث ببناء (The Instrument) ثامنًا : أداة البحث
( ان المهارات الفرعية التي نتجت عن 2000) اختبار تنمية مهارات الخرائط الجغرافية وفقاً  لمجاالتها الرئيسة والفرعية ، فقد ذكر عالم

تحليل النطاق السلوكي ينبغي صياغتها صياغة سلوكية بحيث يمكن قياسها بمفردات اختبارية . وينبغي ان تشتمل عبارات االهداف  
ر مهارة كبيرة وتمكُّن من السلوكية على وصف السلوك المتوقع بافعال تشير إلى نشاط معين يمكن قياسه ، إذ يتطلب كتابة مفردات االختبا

 (321( ، ص 2000محتوى النطاق السلوكي الذي يقيسه االخبار . )عالم ،  
 النظر مسبقاً  إلى الهدف الذي يسعى اليه في بناء اختباره ، ومن ثم صياغته ، وتصميم اسئلة االختبار ، لتتالئمتحديد الهدف من االختبار  -

 ( 201 (، ص 2000والهدف الذي صمم له . )ملحم ، 
اعد الباحثون اختباراً  موضوعياً  ومقالياً  في مادة الخرائط الجغرافية ، فبلغ   (Formulation Items Test)صياغة فقرات االختبار  -

ت الفقرات االختبارية للسؤال االول من نوع وكان( فقرة اختبارية، 46عدد فقراته االختبارية بالنسبة لالختيار من متعدد بشكلها النهائي )
اما بالنسبة للسؤال الثاني  اربعة بدائل ( واحدة صحيحة والثالثة األخرى خاطئة ، يلي كل فقرة ) (Multiple -Choice) االختيار من متعدد

 .( فقرة اختبارية 14فكانت فقراته االختبارية من نوع الفقرات المقالية القصيرة إذ بلغت عدد فقراته ) 
لكي يعطي االختبار نتائج جيدة ، ال بدَّ من إعداد  ( The formulation of the test instructions)صياغة تعليمات االختبار  -

ضحة الصياغة في االختبار ، وذلك لتحديد المطلوب من المفحوصين بصورة واضحة ومحددة ، فهذه التعليمات توضح تعليماته بصورة وا
وقد اتبع الباحثون اإلجراءات اآلتية في صياغة  389 (، ص 2006األداء المطلوب في االختبار وتبين طريقة اإلجابة ومكانها. )سليمان،

 -تعليمات االختبار :
 ( Instructions to answer)ابة تعليمات اإلج -1
 كتابة االسم والشعبة على ورقة اإلجابة عن األسئلة التي أعدتها الباحثة مرفقة مع كل نسخة من نسخ فقرات االختبار . -أ

 اإلجابة تكون على ورقة اإلجابة المرفقة مع  نسخة فقرات االختبار . -ب
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 قـراءة كـّل فـقرة بـدقة وانتباه . -جـ
 حاول الباحث إعطاء مثال توضيحي لكيفية الحل بالنسبة لفقرات االختيار من متعدد. -د
 . (Instructions to Correction)تعليمات التصحيح  -2

فر( للفقرة االختبارية التي تكون ُضمنت تعليمات التصحيح بتخصيص )درجة واحدة( للفقرة االختبارية التي تكون إجابتها صحيحة ، )وص
الول  إجابتها غير صحيحة ، وتعامل الفقرة االختبارية المتروكة او التي تعددت اإلجابات عنها معاملة الفقرة غير الصحيحة  بالنسبة للسؤال ا

عليمات التصحيح بتخصيص الدرجات من نوع االختيار من متعدد اما بالنسبة للسؤال الثاني من نوع االسئلة المقالية القصيرة فقد تضمنت ت
( ، )اربعة درجات( ، والفقرة 10، 9،  8، 7،  6( ، )درجتان( ، والفقرات ) 5،  4،  3،  2، 1الفقرات )  امام كل فقرة اختبارية وكاالتي : 

 ( )تسعة درجات( .14( )سبعة درجات( ، والفقرة )13( )ستة درجات( ، والفقرة )12( )خمسة درجات( ، والفقرة )11)
اعتمد الباحثون على مؤشرين للصدق هما) الصدق الظاهري ،وصدق البناء( ، وفيما يأتي توضيح  (Test Validity). صدق االختبار 2

 لكل منهما :
فقراته البالغة ستة واربعون فقرة اخـتبارية للسؤال  ولتحقيق الصدق الظاهري عرض الباحث (Face Validity). الصدق الظاهري  1.  2

للتثبت من معايير نوع االختيار من متعدد والسؤال الثاني كان عدد فقراته عشرة فقرات اختبارية عـلى عـدد من المحكمين االفاضل  االول من
صياغة الفقرات والدقة العلمية ، والستطالع آرائهم لبيان مدى مالءمة كل فقرة للمحتوى الذي وضعت لقياسه ، وسالمة صياغتها اللغوية ،  

االختبار وفي %( فأكثر من المحكمين أساساً  لقبول فقرات 80ومستوى األسئلة، وارتباط اإلجابات باألسئلة .  وقد اعتمد الباحثون  نسبة )
ضوء اراء المحكمين عدلت بعض الفقرات وصوالً  للصيغة النهائية التي تحقق الصدق الظاهري ، هذا ويسمى هذا النوع من الصدق ايضاً   

( انه يمكن حسابه عن طريق عرضه على المحكمين فاذا اكد المحكمين ان االختبار 1992بصدق المحكمين ، إذ يرى )عبيدات واخرون ، 
،   1992السلوك الذي وضع لقياسه فان الباحث يستطيع االعتماد على حكمهم أي يكون االختبار صادقاً  . )عبيدات واخرون ، يقيس 

 164(ص
وقد تحقق الباحثون من هذا االفتراض من خالل استبعاد الفقرات غير المميزة واستبقاء  (Construct Validity ). صدق البناء  2.  2

 الفقرات المميزة .
ومن اجل التحقق من وضوح فقرات االختبار وصياغتها وتعليمات االجابة وتشخيص الفقرات الغامضة العادة  . التجربة االستطالعية3

( طالبة من طالبات الصف الرابع  20االختبار على عينة استطالعية بلغت ) صياغتها والوقت المستغرق لالجابة عن االختبار طبق الباحث
نوية قرطبة للبنات ، وبالتعاون مع مدرس المادة وبحضور الباحث على التطبيق الحظ ان تعليمات االجابة ، وفقرات االعدادي في مدرسة ثا

 االختبار كانت واضحة ، إذ قدر الزمن المخصص لالختبار وفقاً  لمعادلة متوسط زمن االختبار وتم حساب الزمن وفقاً  للمعادلة االتية :
 طالبة االولى + الثانية + الثالثة + ............ + العشرون زمن ال                     

                           متوسط الوقت =   
 العدد الكلي                                             

 دقيقة متوسط زمن االختبار         45=                
اإلجراءات اإلحصائية رتبت الدرجات تنازلياً  من أعلى   لتسهيل  (Test Item Analysis). التحليل اإلحصائي لفقرات االختبار  1.  3

( من المجموعة الدنيا .وفيما يأتي توضيح ألهم الخصائص %27( من المجموعة العليا و )%27إلى أدنى درجة ، ثم اختيرت نسبة)
 -السايكومترية لفقرات االختبار :

ساب معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار ، فبالنسبة وعند ح  (Items Difficulty ) مستوى صعوبة الفقرات.  1.  3.  3
( ، ، واما بالنسبة للسؤال الثاني 0‚67 – 0‚46للسؤال االول لالختيار من متعدد وباستعمال )معادلة الصعوبة( وجد الباحث أنها تتراوح بين )

( وبهذا تعد فقرات االختبار 0‚64 – 0‚43ة تراوحت بين )فقد وجد الباحث ان معامل الصعوبة للفقرات من نوع االسئلة المقالية القصير 
 (0 ‚ 80 – 0‚ 20الجيد هو الذي يتضمن فقرات تتراوح نسبة صعوبتها بين ) مقبولة من حيث الصعوبة إذ تشير االدبيات إلى ان االختبار

(Anastasi,1976,p:209).     ، 170  (، ص 2007(، )الكبيسي، 129، ص 1999، )الظاهر واخرون 
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وعند حساب قوة التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار  (Items Discrimination Power ) . القوة التمييزية للفقرات 2.  3.  3
  - 0‚44بالنسبة للسؤال االول للفقرات االختبارية من نوع االختيار من متعدد باستعمال )معادلة التمييز( وجد الباحث أنها تتراوح بين )

  - 0‚44اما بالنسبة للسؤال الثاني فقد وجد الباحث ان معامل الصعوبة للفقرات من نوع االسئلة المقالية القصيرة تراوحت بين )( ، ، و 0‚78
، و)حسين( ان الفقرات  (Ebel,1972)( إذ يرى 287، ص 2000( ، وهذا يعني ان فقرات االختبار جميعها تعد جيدة )عالم ، 0‚60

( على اساس ان القيمة  421، ص 2011، )حسين،  (Ebel,1972,p:40)( فأكثر 0‚  30كانت قوة تمييزها )االختبارية تعدُّ جيدة إذا 
 المحسوبة تمثل القوة التمييزية للفقرة  لذا أبقى  الباحثون على جميع فقرات االختبار من غير حذف او تعديل .

استعمال معادلة فعالية البدائل لتقييم إجابات المجموعتين العليا وعند (Effectiveness Options). فعالية البدائل الخاطئة  4.  3.  3
كبر والدنيا لكل فقرة من فقرات االختبار)االختيار من متعدد(،اتضح ان البدائل الخاطئة قد جذبت إليها عددًا من طالبات المجموعة الدنيا أ

البدائل في الجذب،لذا أبقيت البدائل من غير تغيير،إذ انحصرت من عدد طالبات المجموعة العليا ، مّما يعطي مؤشراً  على فاعلية هذه 
مما يعني أنها فعالة في جذب طالبات المجموعة الدنيا أكثر من طالبات المجموعة العليا  (0 ‚185 -) ، (0 ‚ 037-)قيمها السالبة بين

  .وبذلك تقرر ابقاء البدائل الخاطئة كما هي من دون تغيير 
 (Test Reliability). ثبات االختبار 4

( ; النها الطريقة االكثر شيوعاً  الستخراج االتساق الداخلي لفقرات االختبار وخصوصاً   21-باستعمال معادلة )كيودر ريتشارد سون  1.4
(، وجد ان معامل 256، ص 0020اختبار)اختيار من متعدد( التي تعطي درجة واحدة لالجابة الصحيحة وصفراً  لالجابة الخاطئة )ملحم ، 

( ، ويعد معامل ثبات عالي، وتشير الدراسات إلى ان معامل الثبات يمكن الوثوق به إذ يعد معامل الثبات عالٍ  اذا  0 , 95الثبات يساوي )
 ( . 3(  جدول )120، ص 1989( فأكثر)سمارة واخرون ،  75, 0بلغ )

 (  21-شاردسون (معامل الثبات باستعمال معادلة)كيودر ريت3جدول )

 K R – 21 المتوسط التباين  عدد الفقرات

46 554.5 41.49 95 , 0  
تعتمد على اتساق فقرات االختبار مع بعضها، وكذلك اتساق كل فقرة من فقرات االختبار  تحليل التباين بطريقة )الفا كرونباخ( ; النها 2.4

ككل فضالً  عن ذلك يمكن ان تستعمل في حساب معامل ثبات االختبارات الموضوعية والمقالية على حد سواء  وبلغ معامل ثبات 
،   2004اختبارات السؤال )الثاني( للفقرات المقالية القصيرة  )النبهان ، يخص ثبات  ( ، وُتعد هذه القيمة عالية فيما0,96) االختبار

 (معامل الثبات باستعمال معادلة الفا كرونباخ4( .جدول ) 4، جدول ) physch.net.2012) ،)237(ص
N of 

 Items 
Alpha 

Cronbach's 
14 96. 

 
 

طبق الباحث االختبار البعدي بعد االنتهاء من التجربة ،  (Dimensional application of the test)تطبيق االختبار ) البعدي (  .5
ونبه الباحث طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة بأن عليهن أداء اختبار في هذه  م(2019/  5/ 4)إذ انتهت التجربة في يوم االحد 

صباحاً  ضمن المدة   (10 , 30)الساعة  م(2019/  5/ 4)ئهن من دراسـتها ، وفعالً  ُطبِّق االختبار البعدي يوم االحد المادة بعد انتها
فقرة اختبارية من نوع االختيار من متعدد للسؤال االول و   (46)المحددة للحصص ، وأعطيت لكل طالبة نسخة من ورقة االختبار المكون من 

وع اعطاء االجابة من الطالبة إلى المجموعتين التجريبية والضابطة في اليوم نفسه ، وقد استعان الباحث بمّدرسة في  فقرة اختبارية من ن (10)
   المدرسة من اجل ضبط أحد الصفين والسيطرة عليهن . 

 : الجة البياناتاستعمل الباحثون الوسائل اإلحصائية اآلتية في مع(Statistical Treatment)تاسعًا  : المعالجات اإلحصائية 

about:blank
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 لعينتين مستقلتين .  (T - Test). االختبار التائي 1
 . معادلة معامل الصعوبة للفقرات الموضوعية .  2
 . معادلة قوة تمييز الفقرة للفقرات الموضوعية . 3
 . فعالية البدائل الخاطئة الموضوعية . 4
 . معادلة معامل الصعوبة للفقرات المقالية .  5
 . معادلة قوة تمييز الفقرة للفقرات المقالية . 6

 .{ K R – 21 }  21 –معادلة كيودر ريتشاردسون  .7
 . (Alpha equation - Cronbach) كرونباخ –. معادلة الفا 8

 Chi 2) (- (Squareمربع كاي ) كا .9
 عرض النتيجة وتفسريها

 تحليل النتيجة وعرضها -أواًل :
ُطبِّق االختبار القبلي على مجموعتي البحث يوم االربعاء  االختبار القبلي في تنمية مهارات الخرائط الجغرافية -تحليل نتائج البحث وعرضها 

المتوسطات الحسابية في  م( ، وكل مجموعة على حدة ، قبل بدء التجربة .وللوقوف عـلى داللة الفروق الظاهرية بين 2018/  10/ 1)
( وللمجموعة  3‚92االختبار القبلي للمجموعتين التجريبية والضابطة ، إذ بلغ المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية في االختبار القبلي )

بين مجموعتي  ( ، وباستعمال االختبار التائي لعينتين مستقلتين ، أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذوات داللة إحصائية3‚84الضابطة ) 
(  0‚  05( عند مستوى داللة )2‚ 000التائية الجدولية والبالغة ) ( وهي اصغر من القيمة0‚ 4البحث ، إذ بلغت القيمة التائية المحسوبة )

وكما  على ان القيمة غير دالة إحصائيا ، وبذلك تكون مجموعتا البحث متكافئتين في نتائج االختبار القبلي ويدل هذا  (، 58بدرجة حرية ) 
 ( . 5مبين في الجدول) 

 ( نتائج االختبار التائي لعينتين مستقلتين لدرجات طالبات مجموعتي البحث في االختبار القبلي5جدول )

 

 المجموعة

 حجم 

 العينة

 المتوسط   

 الحسابي   

 االنحراف   

 المعياري   

 القيمة التائية  

 المحسوبة   

 القيمة التائية   

 الجدولية    

 درجة     

 الحرية   

 الداللة اإلحصائية        

 (0‚  05عند مستوى )    

   5 ‚ 42     3 ‚ 92   33   التجريبية

    4‚0      

 

    000 ‚ 2 

 

     58 

 

 غير دالة إحصائيا ً      
 5 ‚ 30     3 ‚84   33   الضابطة 

ليس هناك فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية الالئي اختبار الفرضية الصفرية التي تنص على انه :  -
درسن بالبرنامج القائم على الوسائط المتعددة ، ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة الالئي درسن بالطريقة االعتيادية في تنمية 

رائط الجغرافية " .وللتثبت من هذه الفرضية الصفرية ، وتعّرف داللة الفرق بين درجات االختبار للمجموعتين )التجريبية مهارات الخ
لعينتين مستقلتين، واظهرت النتائج االحصائية وجود فرق بين متوسطات درجات  (T - test)والضابطة( ، استعمل الباحث االختبار التائي 

(، إذ بلغت القيمة التائية المحسوبة 5,75(، ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة البالغ  )6,98) بية البالغطالبات المجموعة التجري
( يوضح ذلك  6( ، جدول )58) ( ودرجة حرية0,001داللة ) ( عند مستوى 3,460( وهي اكبر من القيمة التائية الجدولية البالغة )10,74)

التي تنص على أنه ليس هناك  فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعتين ، وبذلك رفضت الفرضية الصفرية السابقة ، 
الطالبات الالئي للطالبات الالئي درسن مادة التقنيات الجغرافية الخرائط الجغرافية بالبرنامج القائم على الوسائط المتعددة ، ومتوسط درجات 

 درسن المادة نفسها بالطريقة االعتيادية في االختبار البعدي .
  ( نتائج االختبار التائي لعينتين مستقلتين لدرجات طالبات مجموعتي البحث في االختبار البعدي6جدول )
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 المجموعة
 حجم

 العينة

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 القيمة التائية

 المحسوبة

 القيمة التائية

 الجدولية

 درجة

 الحرية

 الداللة اإلحصائية عند مستوى

(001 ‚ 0) 

  5,18 6,98 30 التجريبية

10,74 
 

3,460 
 

58 
 

 دالة  إحصائيا ً

    4,96       5 , 75    30 الضابطة  
  

 

رائط ويعلل الباحثون هذا التفوق لصالح طالبات المجموعة التجريبية إلى فاعلية البرنامج القائم على الوسائط المتعددة في تنمية مهارات الخ
بشكل  الجغرافية ، إذ يقوم التعلم بالبرنامج القائم على الوسائط المتعددة على تسلسل المادة التعليمية ، وادخالها ، ومعالجتها ، واخراجها

منطقي على وفق منحى النظم ليناسب المستوى المعرفي والمهاري لطالبات الصف الرابع االعدادي في مدرسة ثانوية االنتصار للبنات ، 
عتمد فضالً  عمَّا  يسهم به الحاسوب من ) األلوان وحرية التنقل في استعمال البرنامج( المكانياته الواسعة في تقديم تعلم متعدد المداخل م

 لى عدة حواس)النظر،السمع،اللمس( وتشويق وإثارة في ترسيخ المعلومات والمفاهيم المتعلقة بالمادة في اذهان الطالبات ، مما قد يزيد فيع
الجغرافية تم استعمال اختبار   ولتقدير حجم فاعلية البرنامج القام على الوسائط المتعددة على تنمية مهارات الخرائط   تحصيلهن الدراسي . 

"T البعدي للمجموعة التجريبية ، وذلك حتى يتمكن الباحث من  -" لقياس داللة الفروق بين متوسطات درجات الطالبات في االختبار القبلي
 لقياس فاعلية البرنامج القائم على الوسائط المتعددة . (²η )استعمال معادلة مربع إيتا 

 لمتعددة من حيث : ثانيًا : قياس فاعلية البرنامج القائم على الوسائط ا
يعبر عن الفاعلية "  )حجم التأثير للمتغير المستقل " البرنامج القائم على الوسائط المتعددة " بالمتغير التابع " مهارات الخرائط الجغرافية"( -

المقاييس االحصائية التي ، وهو مصطلح احصائي يدل على مجموعة من  ( Effect Sizeفي الدراسات التجريبية عامة بحجم األثر ) 
للتعرف على االهمية العلمية للنتائج التي اسفرت عنها بحوثه ودراساته ،   يمكن ان يستعملها الباحث في العلوم التربوية واالجتماعية والنفسية

ة )المعالجات التجريبية( او )ح.ث( ويهتم بصفة خاصة بقياس مقدار االثر الذي يحدثه المتغيرات المستقل (ES)ويرمز لحجم االثر بالرمز 
حصائية في المتغير او المتغيرات التابعة التي يقوم عليها تصميم بحثه،اليجاد حجم االثر)التأثير او حجم العالقة(ال بد من اختبار الداللة اال

عالقة بين المتغيرين أو دليل األثر  ،ويشير حجم التأثير هنا إلى قوة الللبحوث التجريبية واذا وجدت لها داللة احصائية يتم ايجاد حجم التأثير
وتسمى أحيانًا نسبة االرتباط،وتقدم مقياسًا وصفيًا للترابط بين العينات موضع  Eta Squaredالفعلى ، وهو ما يعرف باسم مربع إيتا 

نسبة الفرق بين متوسطي البحث،ويدل مربع ايتا على نسبة من تباين المتغير التابع ترجع للمتغير المستقل،أما حجم التأثير فيدل على 
،كما  (Kiess .H.O. , 1989, p:513) " أو تحليل التباينTالمجموعتين في وحدات معيارية ويمكن حساب مربع ايتا في حالتي اختبار "

عن تدخل   رقم او دليل يعبر عن مقدار اهمية نتيجة البحث مثل قوة العالقة بين متغيرين او مقدار التغير الناتجويعد حجم التأثير بانه 
المتغير المستقل في المتغير التابع وذلك باستعمال احد مقاييس حجم االثر االحصائية حسب عينة البحث )عينات مرتبطة او غير مرتبطة(. 

( ، لقياس فاعلية البرنامج الذي بلغت قيمته 2ηتم حساب مربع آيتا )646-647( ، ص2003( ، )عصر،439،ص1996)أبو حطب وامال ،
( ، وهي قيمة ما يفسره المتغير المستقل  )البرنامج القائم على الوسائط المتعددة( من التباين الكلي للمتغير التابع  )مهارات 7جدول ) 0,66

  % 15( أن التأثير الذي يفسر من )   Cohen  ،1977الخرائط الجغرافية( ، ويلحظ أن هذه القيمة تعد ذات تأثير كبير، إذ يرى كوهين )
( ،   438-443،ص1996ن التباين الكلي ألي متغير مستقل على المتغيرات التابعة يعد تأثيرًا مرتفعًا جدًا . )أبو حطب وامال ،فأكثر ( م

،  0,15إلى أقل من 0,06، ومتوسط بين 0,06إلى أقل من  0,01ثالثة مستويات ، صغير إذا كان من ( ، إذ له 672، ص 2003)عصر، 
ناء على مربع إيتا يستطيع الباحث التأكد من حجم التأثير، وبالتالي ما إذا كان لتجربته أثر حقيقي أم ال، وب 0,15وكبير إذا كان أكبر من 

( ، وهذا يدل على  وجود تأثير إيجابي للتدريس  arabicstat.com.2011) وأن هذا األثر هو راجع للتجربة وليس لعامل الصدفة .
نمية مهارات الخرائط الجغرافية للمجموعة التجريبية باستعمال مربع إيتا لقياس حجم األثر )  بالبرنامج القائم على الوسائط المتعددة في ت

(حجم التأثير للمتغير المستقل " االنموذج المعلوماتي الرقمي " بالمتغير التابع " مهارات نظم المعلومات الجغرافية " 7جدول )الفاعلية( .
 2باستعمال معادلة ايتا

 حجم التأثير      2إيتا  المتّغير التابع المتغير المستقل
 كبير 0,66 مهارات الخرائط الجغرافية البرنامج القائم على الوسائط المتعددة
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يتضح من نتائج التحليل اإلحصائي للبحث وجود فروق دالة في متوسطات درجات الطالبات بين المجموعة  :   ثالثًا: تفسير النتائج ومناقشتها
(، ويشير ذلك إلى فاعلية البرنامج القائمك على  7التجريبية والمجموعة الضابطة في االختبار البعدي لصالح المجموعة التجريبية جدول) 

يل الطالبات وتنمية مهاراتهن نحو المادة ، وربما يعود ذلك إلى واحد او اكثر من االسباب الوسائط المتعددة وتأثيره على رفع مستوى تحص
 االتية:

إن طبيعة التدريس بهذه االستراتيجية قائم على صياغة محتوى المادة العلمية في صورة مشكالت ومهام تعليمية ، تشمل أنشطة وتجارب  -1
خطيط والتفكير، ووضع االفتراضات المحتملة للحلول المناسبة من خالل  إبداء رأيها، واستعمال عملية تعمل الطالبة مع أفراد مجموعتها بالت

 دية عقلها وحواسها، فتناقش األفكار والمعلومات دون أن تشعر بحجر أو رقابة على أفكارها وتصوراتها ، وهذا ما ال تجده في الطريقة االعتيا
تعددة على وفق منحى النظم بالطالبة ولم يلغِ  دورها، مما ادى إلى تحقيق نتائج تعليمية جيدة لدى  اهتم البرنامج القائم على الوسائط الم -2

 طالبات المجموعة التجريبية.
ا التعلم من خالل الحاسوب جعل الطالبة محوراً  لعملية التعلم ، إذ وجدن الطالبات في استعمال البرنامج القائم على الوسائط المتعددة م-3

حهن في اظهار قدراتهن من خالل فهم الموضوعات المتعلقة بالمادة الذي يّعد من األنماط الحديثة في الـتدريس اسلوباً  جديداً  في  يلبي طمو 
ية حياتهن الدراسية ، مما دفعهن إلى التفاعل في تطبيق خطوات البرنامج  وازديـاد نـشاطهن ، فـأثر ذلك في تنمية مهارات الخرائط الجغراف

الحديثة في تركيز انتباه الطالب ومنها النظرية  تركيز بؤرة االنتباه في عملية التعلم لقوة المنبهات وهذا ما تدعمه نظريات التعلمو لديهن 
، وان نتائج البحث الحالي أكّدت صحة ما تذهب إليه معظم األدبيات في تأكيدها استعمال االساليب الحديثة في تدريس مادة التقنيات البنائية 

 غرافية الخرائط الجغرافية . الج
بالطالبة فهي ال تسهل  سـاعد التعلم بالبرنامج القائم على الوسائط المتعددة على إيجاد الروابط الداخلية للمادة المتعلمة وتنظيمها وصلتها -4

 االبرنامج  بوساطة الحاسوب .  التعلم فقط ، ولكنها سهلت االحتفاظ الجيد بما توفره من عـنصر التفاعل بين الطالبة وبين تطبيق خطوات
تعّرف خصائص الطالبات ، ادى إلى معالجة الكثير من الفروق الفردية ، ومراعاة الخصائص العقلية، والنفسية والجسمية ، عند القيام   -5

يؤدي إلى اختيار  باستعمال الحاسوب لتطبيق خطوات البرنامج القائم على الوسائط المتعددة ، زيادة على ان تعّرف خصائص الطالبات
 افضل للطريقة ، او االسلوب التدريسّي ، ويعّد من العوامل المهمة للحصول على نتائج تدريسية جيدة .

استعمال مجموعة من االستراتيجيات والطرائق واالساليب التدريسية المختلفة على وفق منحى النظم ، ادى إلى التنوع في الطرائق   -6
م االعتماد على طريقةٍ  او اسلوبٍ  تدريسّي واحد، قد ال يتالئم مع الموضوعات جميعها ، او الطالبات جميعهن ،  واالساليب التدريسية ، وعد 

يؤدي او االهداف التعليمية جميعها ، وهذا التنوع ادى إلى تكامل هذه الطرائق واالساليب في تحقيق االهداف المختلفة ، زيادة على انَّ ذلك 
 طريقةٍ  ، او اسلوبٍ  واحدٍ  في التدريس .  ضجر ، والممل اللذين ينتجان عن استعمالإلى التخفيف من حالة ال 

يتضح أن طالبات المجموعة التجريبية حققن مستوى تحصيل عال جدًا عند مستوى التطبيق لخطوات البرنامج القائم على الوسائط   -7
قائم على الفهم المترابط والمتكامل بين المعلومات ، وإدراك المفاهيم المتعددة ، وذلك ألن االستراتيجية المستعملة تركز على التعلم ال

والعالقات بينهما من خالل المعلومات والمواقف الجديدة، ومقارنتها بما هو موجود لديهن، واستعمالها في التعرف وفهم ما هو غير معروف  
 لديهن . 

لدى الطالبات وتحفيزهن وحماسهن لالستفادة منها وربطها بالمشكالت والمهام تقديم المصادر المتنوعة للمعرفة ساعد على تنمية التفكير  -8
 التعليمية المقدمة لهن، مما أدى إلى ربط التفكير والمعلومات السابقة لديهن بالمواقف الجديدة واستعمالها للوصول إلي تعلم ذي معنى . 

  استعمال اساليب التقويم المختلفة والتغذية الراجعة ، على وفق البرنامج القائم على الوسائط المتعددة المستند إلى منحى النظم ، يؤدي -9
نها التعلمية المستمر في مراحلها جميعاً ، ويعمل على تعّرف جوانب القوة والضعف فيها ، مّما يؤدي إلى تحسي –إلى تقويم العملية التعليمية 

 وتطويرها ، وهذا بدوره يؤثر في زيادة في امتالك مهاراتالخرائط الجغرافية .
تنوع النشاطات التعليمية على وفق البرنامج القائم على الوسائط المتعددة المستند إلى منحى النظم وتحمل الطالبات مسؤولية تنفيذها  -10

اليه، ويتيح لهن الفرصة لتقويم ما انِجزنه ، وقد يكون عامالً  استشارياً  في استثارة  في الدرس ، تعّد دعماً  للتنظيم المعرفّي ، الذي يتوصلن
 اذهان الطالبات ، واستمرارهن في التعلم .  
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 االستنتاجات

 في ضوء النتائج التي توصل إليها هذا البحث يمكن استنتاج ما يأتي:  
، ادى إلى التفاعل االيجابي للطالبات ، والمشاركة   (ADDIE MODEL)ان استعمال البرنامج التدريسي المقترح على وفق انموذج  -1

 الفاعلة طوال مدة التجربة .  
ساعد على رفع مستوى طالبات الصف الثاني في   ، (ADDIE MODEL)نموذج استعمال البرنامج التدريسي المقترح على وفق ا -2

 تحصيل مادة نظم المعلومات الجغرافية .
، ساعد على رفع مستوى الطالبات في التمكن من  (ADDIE MODEL)استعمال البرنامج التدريسي المقترح على وفق انموذج  -3

 استعمال الحاسوب .
يات وطرائق واساليب تدريسية مختلفة ، يؤدي إلى سهولة تحقيق االهداف التعليمية ، وتحقيق رغبات التنوع في استعمال استراتيج -4

 المصاحبة .   الطالبات المختلفة ، بسبب التنوع في النشاطات
 التوصيات -

 وفي ضوء النتائج واالستنتاجات التي توصل اليها هذا البحث ، يمكن للباحثة ان توصي بما يأتي :   
ية بناء برامج تدريسية مقترحة تتالءم ومرحلة دراسية اخرى من دون الحاجة إلى تطبيق نماذج جاهزة، إذ من الممكن االفادة من  امكان -1

لتدريس نظم المعلومات الجغرافية في بناء برامج تدريسية مقترحة في   ،(ADDIE MODEL)البرنامج التدريسي المقترح على وفق انموذج 
والتعلم الحديثة من خالل التعامل مع  -ية للصفوف الدراسية االخرى ، والدراسات العليا لتفعيل عمليتي التعليم نظم المعلومات الجغراف

 التكنولوجيا .
ت االهتمام باستعمال التقنيات التعليمية الحديثة بنحوٍ  عام ، وبناء البرامج التدريسية المقترحة بنحوٍ  خاص ، تتالءم وخصائص الطالبا -2

المناهج الدراسية الخاصة بمادة اسس الجغرافيو وتقنياتها التي تدرس بمدارسنا وكلياتنا  المادة الدراسية من خالل إعادة النظر في  ، وطبيعة
 حتى تواكب عصر التكنولوجيا والمعلوماتية .

العمل على تدريب مدرسي الجغرافية من قبل مراكز التدريب الخاصة بالحاسوب من خالل تضمين منهاج الدورات التأهيلية، والتطويرية  -3
 الستعمال الحاسوب ، وتشجيع المدرسين على االهتمام بزيادة التحصيل في مادةاسس الجغرافية وتقنياتها .

وتقنياتها من خالل فسح المجال للقبول في الدورات التعليمية والتقنية ، وتـهيئة مالكات  إيجاد متخصصين في مادة اسس الجغرافية -4
 –مية متخصصة في تدريس هذه المادة لطلبة البكالوريوس في أقسام الجغرافية ، واالهتمام بالتكنولوجيا لكونها أداة أساسية في العملية التعلي

 التعلمية .
 املقرتحات -

 االتية ، وتتمثل باجراء دراسة للتعرف على اثر :  لدراسة يقترح الباحث اجراء عدد من الدراسات ، والبحوث العلميةاستكماالً  لهذه ا 
 (   برنامج تدريسي مقترح في اسس الجعغرافية وتقنياتها في متغيرات اخرى نحو) الدافعية واالتجاه والميول نحو المادة ، والتفكير االبداعي -1
 قترح في تحصيل مادة اسس الجغرافية وتقنياتها لدى طلبة الصف الرابع االعدادي .برنامج تدريسي م -2
 التدريس باستعمال البرنامج التدريسي المقترح في تنمية مهارات الخرائط الجغرافية لدى طلبة المرحلة الجامعية والدراسات العليا . -3

 املصادر :

 (، جامعة فلسطين. 1، )ط محاضرات في مهارات التدريس. ( 2012داود درويش حلِّس )  ؛ابو اشقير ، محمد  -
، القاهرة ، مناهج البحث وطرق التحليل االحصائي في العلوم النفسية والتربوية واالجتماعية ( . 1996امال صادق ) ؛ابو حطب ، فؤاد - 

 مكتبة االنجلو المصرية . 
 ، ترجمة : زهير  كرومي ، الكويت .مرجع اليونسكو في تعليم الجغرافية برويليت ، بنوا ؛ وآخرون ، ) د . ت ( . -
( . نـحو أسـلوب هـادف لتعليم أساسيات الخرائط الجغرافية في المرحلة االبتدائية في  1992البصيلي، علي أحمد وحسن الياس محمد،)-

 ، العدد السادس. مجلة جامعة أم القرى المملكة العربية السعودية ، 
 ، دمشق ، المؤسسة العامة للمطبوعات.  دور المعلم في التربية البيئية والسكانية( . 1995، رياض عارف )الجبان -
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 ، دار المريخ ، الرياض .  اتـجاهات حـديثة في تدريس المواداالجتماعية( .  1983جبر ، سليمان احمد ، وسر الختم عثمان ، )  -
( . اثر استعمال طريقة التعلم التعاوني في اكتساب المفاهيم النحوية لدى تالميذ الصف السادس  2003فتحي طه مشعل ) الجبوري ،-

 ( الموصل : العراق .1( . العدد ) 1، جامعة الموصل ، المجلد ) مجلة ابحاث كلية المعلميناالبتدائي ، )بحث منشور( ، 
 ، مكتبة اإلشعاع للطباعةوالنشر والتوزيع ، االسكندرية . ـخـرائـط الجغرافيةال( . 1997الجوهري ، يسري عبد الرزاق ، )-
 ( ، مركز الكتاب االكاديمي .1، عمان ، )ط القياس والتقويم( . 2011حسين ، عبد المنعم خيري )-
(  2( ،العدد ) 29، رسالة العلم ، مجلد ) وتعليمها  طـبيعة الـجغرافية واستراتيجية االستقصاء في تعلمها( . 1988الحلو ، يعقوب عبد هللا ، )-

 ، األردن . 
، وثـيقة عـمل مـقدمة في المؤتمر اإلقليمي العربي حول   مـساهمة الـتعليم الـعالي فـي تـطوير األنـظمة الـتعليمية( . 1998حمود ، رفيقة ، )-

 ( أبريل . 5-2التعليم العالي المنعقد في بيروت للفترة )
محتوى المناهج وطرق التدريس ودورها في إعداد اإلنسان الصالح لتحمل مسؤولياته الوطنية ( . 2003ن صالح )الحميد ، عبد الكريم ب-

 ( ، الرياض . 1، )ط واإلنسانية والمجتمعية
 ، عمان  . ، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، الطبعة الثانية  تـصميم الـتعليم نـظرية وممارسة( . 2003الحيلة ، محمد محمود ، )-
(، عمان ،  كلية العلوم التربوية ، الجامعة  1، )ط الطرائق العلمية في تدريس اللغة العربية( . 2003سعاد الوائلي ) ;الدليمي ، طه حسين -

 االردنية .
 ، الكويت . ، الطبعة الثالثة،وكالة المطبوعات إنـتاج الـوسائل الـتعليمية الـبصرية لـلمعلمين( .1987الديب ، محمد يوسف ،)-
 (، عمان ، دار زمزم للنشر والتوزيع والطباعة . 1، )ط التكنولوجيا وتصميم التدريس( .  2011الرواضية ، صالح محمد ; واخرون )-
 دار عمار للنشر والتوزيع .  (، عمان ،1، )طالتصاميم التجريبية في الدراسات النفسية والتربوية( . 2001رؤوف ، ابراهيم عبد الخالق )-
 ، عالم الكتب ، القاهرة .  تطبيقاته  نتائجه  –أساليب تقويمه  -أسسه  -أهدافه  –الـتدريس ( . 1999ريان ، فكري حسن ، ) -
 .، دار المعرفة الجامعية ، االسكندرية  مبادئ الخرائط والمساحة(1993)  .زيادي، إبراهيم، -
 ( ، مطبعة  ألف ياء األديب ، دمشق . 1، )ط استراتيجية تربوية معاصرة  –الـتعلم الذاتي ( .  1999عدنان ، ) زيتون ،-
 ( ، الرياض ، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع والطباعة . 1، )ط تكنولوجيا التعليم والتعليم االلكتروني( . 2004سالم ، احمد محمد )-
أسـتراتيجيات وأساليب التدريس المتبعة لدى أعضاء الـهيئات الـتدريسية فـي كلية التربية في بغداد ، ( . 2000السامرائي ، مهدي صالح ، )-

 ( ، جامعة بغداد . 1( العدد ) 20، المجلد )  المجلة العربية للتربية
 لنشر والتوزيع، عمان .  ، دار وائل ل   تـكنولوجيا الـتعليم الُمفَرد وتنمية االبتكار "رؤية تطبيقية" ( . 2007سرايا ، عادل ، ) -
عليم ، دار الشروق للنشر  اسـتخدام الحاسوب واالنترنت في ميادين  التربية والت( . 2003سعادة جودة احمد ، وعادل فايز السرطاوي ، )-

 والتوزيع ، عمان . 
  .، السنة السابعة، العدد الرابعمجلة الباحث.أهمية تدريس الخرائط والكرات األرضية ، (1985)سعادة جودت احمد ، -
 ، دار الشروق للنشر والتوزيع ، األردن . 2(  ، )ط اسـتراتيجيات تـدريس المواد االجتماعية( . 2000السكران ، محمد احمد ، )  -
  ، الطبعة العربية ، عمان ، دار اليازوري للنشر والتوزيع . االتصال وتكنولوجيا التعليم( . 2007عبد الحافظ محمد )  سالمة ،-
( . " الـمهارات الـالزمة الستخدام الخرائط في التدريس لدى مدرسي الجغرافية في المرحلة الثانوية وتقويمها 1994سلمان ، سامي سوسه ، )-

 ابن رشد .   –( ، جامعة بغداد، كلية التربية  ) غير منشورة أطروحة دكتوراه " ، 
 (،عالم الكتب ،  الكويت . 1، )ط سيكولوجية الفروق الفردية وقياسها( . 2006سليمان ، سناء محمد ، )-
 . ( ، عمان ، دار الفكر للنشر والتوزيع2،)ط مـبادئ القياس والتقويم في التربية( . 1989وآخرون ) ;سمارة ،عزيز -
( ،  4، عدد ) المجلة التربوية بسوهاج( . الـتوافق بـيـن الـمهارات الرياضية المقررة والمهارات الرياضية ، 1989سمعان ، عماد ثابت ، )-

 مارس .
 ، القاهرة ، مكتبة االنجلو المصرية .  الترابط بين مفهوم الفاعلية والكفاءة( .  2011سويدان ، اشرف )-
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مجلة المنارة ( . االحـتياجات الـتدريبية لـمعلمي ومـعلمات المدارس من وجهة نظر المشرفين التربويين ، 2004)شريفات ، يحيى محمد ، -
 ، األردن .  للبحوث والدراسات

  اتجاهات في اصول التدريس بمدرسة التعليم األساسي ( . 1981محمد سليمان ، وسعاد جار هللا ، ومحمد محمود رضوان ، )  شعالن ، -
 ( ، دار الفكر العربي  ، بيروت .1،)ط

 ( ، مطبعة دار األمل،األردن .  1، )ط طرائق تدريس الجغرافية( . 1996صباح ، محمود وآخرون ، ) -
 ( ، مكتبةالفالح ، الكويت . 2، )ط اسـتراتيجيات تـدريـس المواد االجتماعية( .1991طنطاوي ، محمود ، )-
 ( ،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع  ، عمان .    1)ط مـبادئ القياس والتقويم في التربية،( . 1999الظاهر ، زكريا محمد ، وآخرون ، ) -
،   وتـطبيقاتها في العلوم اإلنسانية والتطبيقية  األنـمـاط الـمنهجية ( . 0720عبد الرحمن ، أنور حسين ، وعدنان حقي شهاب زنكنة ، )-

 مطابع شركة الوفاق للطباعة والنشر والتوزيع ، بغداد .    
 (، دار األمل للنشر والتوزيع ، عمان .  5يسية ، )طالـقياس والـتقويم فـي الـعملية الـتدر (2002)  .عبد الهادي ، نبيل ، -
 ، عمان ، دار الفكر العربي للطباعة والنشر والتوزيع .اساليبه  –ادواته  –البحث العلمي ، مفهومه ( . 1992عبيدات ، ذوقان ; واخرون )-
   ، الطبعة االولى ، القاهرة ، مكتبة االنجلو المصرية .مدخل النظم ( . 2012العجرمي ، سامح جميل ) -
،مكتب التربية العربي لدول  مجلة رسالة الخليج العربي( . اتـجاهات حـديثة فـي تقنية التعليم ، 1989العريني ، عبد الرحمن بن سلمان ، ) -

 ( ، الرياض. 28الخليج،العدد )
 ، عمان ، دار دجلة للطباعة والنشر .  مقدمة في المنهج العلمي( . 2008العزاوي ، رحيم يونس كرو )-
، دار الحرية للطباعة والنشر   للخرائط الجغرافية   الـكـراس الـتدريبي ( . 1989العزاوي ، فالح جمال ، وعلي عبد األمير عبود العبادي ، ) -

 ، بغداد  .   
المؤتمر العلمي الخامس عشر اساليب احصائية لقياس االهمية العلمية لنتائج البحوث التربوية ،  ( . حجم االثر :2003عصر ، رضا ) -

 يوليو .  22-21: مناهج التعليم واالعداد للحياة المعاصرة ، المجلد الثاني ، القاهرة :  للجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس
( ، دار   10،)ط أساسياته وتطبيقاته وتوجهاته المعاصرة  –تقويم التربوي والنفسي القياس والـ( . 2000عالم ، صالح الدين محمود ، )-

 الفكر العربي  ، القاهرة .
( . فاعلية البرمجيات التعليمية ذات الوسائط المتعددة في تدريس الجغرافيا وأثرها في تنمية 2007غالم ، خديجة بنت ناجي محمد ، )-

، في علوم  رسالة ماجستير غير منشورةاالحتفاظ لدى طالبات الصف األول المتوسط بالمدينة المنورة، مهارات التفكير العلمي والتحصيل و 
 التربية، جامعة طيبة ، المملكة العربية السعودية .

لة الكتب ( ، جامعة الكويت ، سلس 1، )طتـطوير كـفاءات تـدريس الجغرافيا باستخدام الوحدات النسقية ( . 1989الفرا ، فاروق حمدي ، )-
 الجامعية .    

المجلة التربوية ،   ( . تقويم بعض جوانب منهج المعلوماتية للصف األول المتوسط بدولة الكويت ، 1996الفريح ، سعاد عبد العزيز، ) -
 : الكويت .مجلة النشر العلمي

مجلة تكنولوجيا  ملمة فـي الـعملية التعليمية ،( .الكومبيوتر في التعليم لمواجهة المطالب والتحديات الـ1985فالته مصطفى محمد عيسى ،)-
   ( ، السنة الثامنة ، الكويت .  15، المركز العربي للتقنيات التربوية ، العدد )  التعليم

 ،  دار المسيرة للنشر والتوزيع  ، عمان. المواد التعليمية لألطفال( . 2007فهمي ،عاطف عدلي ، )-
" مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع ،  طـرق تـدريـس الـرياضيات أساليبه " امثلة وتطبيقات( . 2007عبد الواحد حميد ، ) الكبيسي ،-

 عمان . 
،ترجمة:عادل  محمود حسن وأكرم جاسم الجميلي ، مطبعة صـياغة األهـداف إلغـراض التدريس الصفي( . 1983كرونالند ،نورمان  )-

 نية ، بغداد . مؤسسة المعاهد الف
 ، الطبعة االولى ، القاهرة ، مكتبة االنجلو المصرية.  نظرية النظم العامة( . 2012الكلي ، حمدي اسماعيل )-
 ( ، عالم الكتب ، القاهرة .3،  )ط تـدريس المواد االجتماعية( . 1990اللقاني ، احمد حسنين ، وبرنس احمد رضوان ، )-
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 ، دمشق، مديرية الكتب والمطبوعات المدرسية .  اسس تحليل نظم المعلومات وتصميمها.  ( 2002سهام قواص )  ;محمد ، بسام -
المجلة العربية  ( ، 1(، ع ) 10( . حدود استخدام مدخل النظم في البحث العلمي والتربوي، مج )1990(  )1محمد ، سمير عبد العال )-

 ، تونس . للتربية والثقافة والعلوم )للبحوث التربوية(
 ، الموصل ، مطابع التعليم العالي .  المناهج وتطبيقاتها التربوية( . 1990(  )2، مجيد مهدي )محمد -
( ، عمان، دار الفكر للطباعة  1، )طوتدريبه –تنميته  –اعداد المعلم ( . 2005محمد ، مصطفى عبد السميع ; سهير محمد حوالة )-

 والنشر والتوزيع .
 ، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، عمان .  اس والتقويم في التربية وعلم النفسالـقي( . 2000ملحم ، سامي محمد ، ) -
( . اثـر بـرنامج تـدريب المعلمين على مناهج الـعلوم االجـتماعية الـجديدة في ممارسة الكفايات 1997عبد هللا ، واحمد علوان ، ) مينزل ،-

 ( ، الجامعة األردنية .1، العدد ) (24،مجلد ) مجلة العلوم التربويةالتعليمية وعالقة ذلك بالمؤهل العلمي ، 
 ، عمان ، دار الشروق للنشر والتوزيع . اساسيات القياس في العلوم السلوكية( . 2004موسى ) النبهان ،-
 ( ، دار الفرقان للنشر والتوزيع، عمان. 2، )ط الـمدخل فـي تدريس العلوم ( . 1999النجدي ، احمد وآخرون ، ) -
" بعنوان مدرسة المستقبل رؤية من نافذة أخرى ،  المستقبل ورقــة عمل مقدمة لندوة "مدرسة( . 2003النصار ، صالح بن عبد العزيز ، )-

 جامعة الملك سعود ، كلية التربية .
 ، ترجمة لبيب جورجي ، القاهرة . تـدريس الـرياضيات فـي الـمدرسة الثانوية( . 1973هوارد ، د ، ف ، )-

Macmillan Publishing.                               thNew York , 6 , Psychological TestingAnastasia , A. (1988) .  

,  New Jersey  ,  Eugewood Cliffs    Essentials of Educational MeasurementEbel , Robert , L . (1972) . -

Prentice - all . 

, No . 1 . rtographicaCaEcker , D. Max . (1977) . " On the Nature of Map and Maplogic " - 

, Canada Sydney Toronto Allyn &  Statically Concepts for the Behavioral ScienceKiess.H.O. (1989) . -

Bacon . 

National Science Luehrmann . R , (1979) . Technology in Science education the Next ten years . -

,  July . Foundation 

California :  The Challenge of Teaching Social Studies in the Elementary  SchoolD.J.(1970).Skeel .-

Goodyear  – Publishing, Co.Inc.  

-Yaseen ,Wathiq Abdul Kareem, Zeinab Hamzah Raji , Rukaya Hamzah. Raji (2009)." Designing Course 

Of Science BasedUpon Constructing Knowledge and Active Experimental By Using  Moodle   

obile and Computer Aided The  4th International Conference on Interactive MImplementation "  .   

24 Amman, Jordan . –,. April 21 Learning, IMCL2009 

http://majdah.maktoob.com /vb/majdah62051/2009 

 ، عالم التربية . الفرق بين المنهاج والبرنامج الدراسي،  2015ليماني ، عصام اس- 

post_27.html-https://www.mo7itona.com/2015/04/blog- 

https://bc065.k12.sd.us.2019 

 .ما هي الخريطة ( ، 2018جوارنه ، محمد ، )-

https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%

D9%8A%D8%B7%D8%A9 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B7_%D9%85%D8%AA%D8

.2019%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A.9 

   .                                                      h62051/2014http://majdah.maktoob.com/vb/majda 

.             http://www.physch.net/SAEXCEL.htm.2012 

.  http://www.arabicstat.com/board/showthread.php?t=4672.2011  

 فقرات اختبار تنمية مهارات الخرائط الجغرافية
 / ارسمي دائرة حول حرف اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي :  1س
اساسيات وتمثل هذه االساسيات العمود الفقري للخارطة ومن هذه االساسيات مفتاح الخارطة الذي يضم المصطلحات  . لكل خارطة ترسم1

 والرموز التي تمثل ؟  
 أ. الظواهر الطبيعية فقط على الخرائط

https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B7_%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%25A.9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B7_%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%25A.9
http://www.physch.net/SAEXCEL.htm.2012
http://www.arabicstat.com/board/showthread.php?t=4672.2011
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 ب. جميع الظاهرات الطبيعية والبشرية على الخارطة 
 ج. الظواهر البشرية فقط على الخارطة

 طـبيعية وبـشرية واحدةد. ظـاهرة 
 

 يظهر الرسم المجاور إمامك  شكالً  النحدار معين يمثل ظاهرة ما ، ويعرف باالنحدار ؟ .2
 أ. المحدب    

 ب. الغير منتظم
 ج. المنتظم  

 د. المـقعر
 على انه مسقط معين يسمى المسقط ؟ . المسقط المرسوم في الشكل الذي يظهر أمامك ،3

 أ.المائل 
 ب. االسطواني
 ج.  الـمخروطي 

 د. االسـتوائي
 . تتمثل طرق توزيع الظاهرات الجغرافية البشرية على الخرائط بـ ؟4

 أ. االرقـام 
 ب. الخطوط

 ج. الـنـقاط
 د. النقاط واالرقام والخطوط  

 لمقياس رسم معين يعرف بالمقياس ؟يـظهر الـرسم الـمجاور امامك نـوعاً   .5
 أ. الشبكي       

 ب. المقارن                                                  
 ج. الخطي 
       د. الزمني 

 . يظهر الرسم المجاور على انه نوع معين من االتجاهات على الخارطة يعرف باتجاه ؟6
 أ. الـشمال 

 ب. الجنوب
 ج. الشرق 

                                                            د. الـغرب      
 . تـظـهر المنطقة المظللة في الشكل الذي أمامك على أنها منطقة لشكل معين تسمى ؟7

 ب. الوديان   
 ج. التـالل
 د.الوديان 

 . ان تحديد موقع المسافة بين خط طول واخر تقل وتضيق كلما قربنا من ؟ 8
 أ. القطب الشمالي 

 ب. القطب الجنوبي
 ج. القطبين

 د. خـط االستواء
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 . لكي تكون مواقع النقاط على الخارطة موضوعة في اماكنها الصحيحة علينا ان نحدد شبكة ؟ 9
 أ. خط طول وخط عرض واحد 

 ب. خطوط الطول فقط 
 ج. دوائر العرض فقط

 د. خطوط الطول ودوائر العرض 
 . يعد النجم القطبي هو احد نجوم مجموعة الدب االصغر ويقع ؟ 10

 أ. فوق قطب الشمال الجغرافي 
 ب. تحت قطب الشمال الجغرافي 
 ج. يمين قطب الشمال الجغرافي 
 د. يسار قطب الشمال الجغرافي 

 . تـوضـح الـخارطة الـمناخية مـعـدالت الـظاهرات الجـوية من ؟11
 أ. حرارة وامطار

 ب. حرارة وضغط ورياح وامطار
 ج. رياح وامطار فقط

 د. ضـغـط وامطار 
يد الثروات والفعاليات االقتصادية سواء كانت زراعية او صناعية او تجارية او طرق مواصالت او غيرها . تهتم الخرائط االقتصادية بتحد12

 فهي تهتم بتوزيع عناصر ؟ 
 أ. االنتاج واالستهالك
 ب. االنتاج والتوزيع

 ج. االنتاج واالستهالك والتوزيع
 د. التوزيع واالستهالك

 سم إذ يمكننا بموجب هذا المقياس تمثيل100000سم لكل 1تـعد الخرائط الطبوغرافية من خرائط  المقياس الكبير الذي يكون مقياسها  .13
 أ. جميع انواع الظواهر الطبيعية والبشرية 

 ب. جميع الظواهر الطبيعية فقط
 ج. جـميع الظواهر البشرية فقط

 د. ظـاهـرة طـبيعية وبشرية
ئط النبات الطبيعي بتوزيع النباتات على سطح االرض إذ يتأثر وجود نوع النباتات الطبيعية على سطح االرض بتنوع المناخ . تتمثل خرا14

 من ؟ 
 أ.  حرارة فقط

 ب. حرارة وامطار ورياح
 ج. امطار فقط 

 د. حـرارة وامـطـار
 اذ كانت تستخدم في صورتها البدائية لتقددير ؟  . بدأ اهتمام الخرائط منذ القدم ،15

 أ. المسافات  
 ب.  المسافات وتحديد االتجاهات

 ج. االماكن
 د. االتجاهات
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 . يعد البابلين من اقدم من حاول عمل ؟ 16
 أ. رسم الظاهرات على الخرائط

 ب. الخرائط بانواعها
 ج. توقيع الرموز على الخرائط 

 الظواهرد. اعطاء االلوان لكل 
 . تمثل الخريطة لظاهرات سطح االرض وهذه الظاهرات تكون اما لظاهرة ؟ 17

 أ. طبيعية فقط بمقياس رسم معين
 ب. بشرية فقط بمقياس رسم معين

 ج. طبيعية وبشرية معا بمقياس رسم معين
 د. طبيعية وبشرية دون مقياس رسم معين

 خالل استخدام الخريطة التي تناسب ؟ . جاء تنوع الخرائط وخدماتها لالغراض المختلفة من18
 أ. توزيع الظاهرات الجغرافية على الخريطة  

 ب. توزيع اماكن البلدان على الخريطة  
 ج. تنوع انواعها حسب الظاهرة التي تمثلها

 د. تنوع الغرض الذي تسنتخدم من اجله 
 . ان مقياس رسم الخريطة عبارة عن ؟ 19

 في الطبيعة أ. البعد على الخريطة وما يقابلها
 ب. النسبة بين البعد على الخريطة وما يقابلها على الطبيعة

 ج. البعد على الخريطة  
 د. النسبة بين البعد على الخريطة حسب مقياس الرسم 

 . من اهم انواع مقاييس الرسم هي مقياس الرسم ؟ 20
 أ. االعتيادي )المباشر(
 ب. القرائي )المباشر(
 ج. الكتابي )المباشر(

 ياني )المباشر( د. الب
 . من اكثر المقاييس دقةُ  واستخداماُ المقياس ؟21

 أ. الكتابي 
 ب. النسبي
 ج. الشبكي
 د. الخطي 

 . تعد الخرائط العامة من الخرائط التي تصنف حسب ؟ 22
 أ. حدود المقاطعات وقطع االراضي  

 ب. الغرض او موضوع الخريطة 
 ج. اسس تقسيم انواع الخرائط

 ظاهرات سطح االرضد. تنوع 
 . ان اهم ما يميز الخرائط الطبوغرافية الدقة الكبيرة واحتوائها على نظام احداثي عالمي وتترواح مقاييسها بين ؟23
 20000:  1أ. 
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 25000:1ب. 
 30000: 1ج. 
 35000:  1د. 
 . من انواع الخرائط التي تضنف حسب رسم انتاج الخريطة هي الخرائط ؟ 24
 االقتصادية أ. 

 ب. النوعية 
 ج. التقليدية

 د. الكمية
 . تعد الخرائط الرقمية من الخرائط التي يمكن رسمها بوساطة جهاز ؟25

 أ. الحاسوب 
 ب. السكنر )الماسح الضوئي( 

 ج. البانتوكراف
 د. الداتا شو  

 ها بين ؟. من اهم انواع الخرائط حسب مقياس الرسم خرائط المقياس الكبير والتي يتراوح مقياس26
 20000:1أ.
 25000: 1ب.  

 35000: 1ج. 
 45000:  1د. 
 . ان من عناصر الخريطة االساسية عنوان الخريطة اذ يكتب في منتصف المسافة في ؟ 27

 أ. االعلى 
 ب. االسفل
 ج. اليمين
 د. اليسار 

 . يوضع مقياس رسم الخريطة عادة في الخرائط الجغرافية بعد ؟28
 أ. عنوان الخريطة 

 ب. تسلسل الخريطة  
 ج. عنوان وتسلسل الخريطة 

 د. مفتاح الخريطة
 . بوساطة الرموز االصطالحية الموجودة في الخريطة الجغرافية يستطيع القارىء ان ؟ 29

 أ. يقرأ الخريطة 
 يطةب. يرسم شبكة احداثيات الخر 

 ج. يرسم الخريطة 
 د. يفسر الخريطة 

 . توجد عدة اتجاهات مستخدمة في تحديد الشمال منها الشمال المغناطيسي وهو الشمال الذي تشير اليه؟ 30
 أ. خطوط الطول 

 ب. االبرة المغناطيسية )البوصلة(
 ج. دوائر العرض
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 د. االبرة المغناطيسية حسب احداثيات الخريطة
 يات على الخريطة الجغرافية من حيث ؟. تمثل شبكة االحداث31

 أ. خطوط الطول 
 ب. دوائر العرض

 ج. قيم االحداثيات الجغرافية لخطوط الطول ودوائر العرض 
 د. خطوط الطول ودوائر العرض 

 . ان قيم االحداثيات الجغرافية توضع في جميع اركان الخريطة الجغرافية على شكل ؟ 32
 أ. درجات
 ب. دقائق

 ج. درجات ودقائق وثوان 
 د. ثوان 

. تعد الرموز من الوسائل المهمة التي تستخدم في اعداد الخرائط الجغرافية ومن اكثر انواع الخرائط التي تمثل فيها الرموز للظاهر  33
 افية هي الخرائط ؟ الجغر 

 أ. الموضوعية 
 ب. المناخية
 ج. الطبيعية

 د. البشرية 
 . تتخد انواع الرموز المستخدمة في الخرائط الجغرافية انواع وهي ؟ 34

 أ. النقطية والمساحية والخطية 
 ب. النقطية والخطية والمساحية 
 ج. المساحية والخطية والنقطية
 د. الخطية والنقطية والمساحية 

 رموز الخط الكمية شكلين وهما الخط ؟ . تتخذ 35
 أ. المستقيم

 ب. المنحني
 ج. المتعرج

 د. االنسيابي وخط التساوي 
 . تستخدم الرموز النقطية عادة في خرائط توزيع ؟36

 أ. السكان 
 ب. سكك الحديد

 ج. اشكال سطح االرض 
 د. االنتاج

 . تمثل الرموز الرئيسة في الخرائط الجغرافية باللون ؟ 37
 أ. االصفر  
 ب. االزرق 
 ج. البرتقالي

 د. الوردي
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 . يمثل اللون القهوائي لرسم ؟ 38
 أ. الطرق الرئيسة والفرعية
 ب. منطقة خط الثلج الدائم 

 ج. المناطق السكنية
 د. خطوط االرتفاعات المتساوية والتضاريس وفي ملء الطرق 

 يعرف االسقاط على الخرائط الجغرافية بأنه عملية تحول السطح الكروي الى سطح ؟ . 39
 أ. متعرج

 ب. منحني
 ج. مستو
 د. مستقيم

 . تعد خطوط الطول انصاف الدوائر العظمى التي تمر بـ ؟ 40
 أ. خط االستواء 

 ب. القطب الجنوبي
 ج. القطبي الشمالي 

 د. القطبين
 . تعرف دوائر العرض بانها عبارة عن دوائر منتظمة تقطع الكرة االرضية بصورة ؟41

 أ. مستقيمة للدائرة العظمى )االستوائية(
 ب. متقطعة للدائرة العظمى )االستوائية(
 ج. موازية للدائرة العظمى )االستوائية(
 د. منحنية للدائرة العظمى )االستوائية(

 . تقسم المساقط تبعاُ  لشكل لوحة االسقاط الى المساقط ؟ 42
 أ. المستوية

 ب. الحلزونية 
 ج. الدائرية 
 د. الكروية 

 . يعتمد رسم المساقط في الخريطة الجغرافية على ؟ 43
 أ. عنوان الخريطة 

 ب. مقياس رسم الخريطة
 ج. مفتاح الخريطة

 العرض( د. شبكة االحداثيات في الخريطة )خطوط الطول ودوائر
 . تصلح المساقط المخروطية السقاط ؟44

 أ. ربع الكرة االرضية 
 ب. نصف الكرة االرضية

 ج. ثالثة ارباع الكرة االرضية
 د. الكرة االرضية جميعها

 
 . تعد المساقط العمودية من المساقط التي تصنف اعتماداُ  على درجة ؟ 45
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 أ. الميل 
 ب. االسقاط

 ج. المعادالت الرياضية
 تفاعد. االر 

 . تعرف المساقط التي تمثل خريطة العالم بالمساقط ؟ 46
 أ. المخروطية 

 ب. المستعرضة
 ج. االسطوانية

 د. المائلة 
 اجيبي عن االسئلة التالية :  /2س
 . عددي اهم انواع مقاييس الرسم ؟ 1
 . عرفي مقياس الرسم النسبي ؟2
 . بيني اكثر المقاييس دقةُ  واستخداماُ  في رسم الخرائط الجغرافية ، ولماذا ؟ 3
 . قارني بين مقياس الرسم الكتابي والنسبي ؟ 4
 والمطلوب اعداد مقياس رسم خطي لها ؟  20000: 1. خريطة مقياس رسمها 5
 . ارسمي نماذج المقاييس الخطية في الخرائط الجغرافية ؟ 6
 لخرائط حسب الغرض او موضوع الخريطة ؟ . عدد اهم انواع ا 7
 . وضحي اهمية خرائط االطالس العامة ؟ 8
 . قارني بين الخرائط الجيولوجية وخرائط السطح والتضاريس ؟ 9

 . بيني اهمية الخرائط الرقمية ؟10
 . عددي اهم عناصر الخارطة االساسية ، ثم بيني اهمية شبكة االحداثيات في الخريطة الجغرافية ؟ 11
 . ارسمي اهم الرموز النقطية في الخرائط الجغرافية من حيث الرموز الكمية ورموز الموضع النوعية ؟ 12
 . عددي اهم االلوان المستخدمة الغير رئيسة في الخريطة الجغرافية ؟ 13
 . وضحي انواع تقسيم المساقط من حيث المساحة التي يراد تمثيلها ؟14

  
 مجموعتين  التجريبية والضابطة درجات االختبار البعدي لطالبات ال

 درجات االختبار القبلي للمجموعة  الضابطة  درجات االختبار القبلي للمجموعة التجريبية

اختيار من  التسلسل 

 متعدد

 مقالي

 قصير  

الدرجة  

 الكلية

 اختيار من التسلسل 

 متعدد 

 مقالي 

 قصير 

 الدرجة 

 الكلية 

1 35 40 75 1 30 35 65 

2 35 42 77 2 30 39 69 

3 35 37 72 3 32 32 64 

4 29 39 68 4 25 30 55 

5 35 37 72 5 24 39 53 

6 30 32 62 6 25 29 54 
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7 36 37 73 7 27 25 52 

8 30 35 65 8 27 29 56 

9 32 40 72 9 29 35 64 

10 34 30 64 10 29 35 64 

11 32 42 74 11 25 30 55 

12 35 34 69 12 24 25 49 

13 38 30 68 13 29 28 57 

14 30 32 62 14 24 25 49 

15 35 42 77 15 27 29 56 

16 39 34 64 16 26 29 55 

17 38 35 68 17 30 29 59 

18 35 36 71 18 30 32 62 

19 40 37 77 19 30 29 59 

20 32 35 67 20 30 29 59 

21 40 35 75 21 30 29 59 

22 36 32 69 22 29 29 58 

23 30 30 60 23 24 25 49 

24 37 40 77 24 30 32 62 

25 35 37 72 25 25 29 54 

26 37 35 72 26 28 29 57 

27 35 37 72 27 30 30 60 

28 30 32 62 28 26 27 53 

29 32 36 69 29 29 29 58 

30 40 35 75 30 30 30 60 

 
 


