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أحر استخذاو إسرتاتيجيح انتعهيى انتخيهي املوجه
يف حتصيم طالب انصف األول املتوسط يف يادج
اجلغرافيح انعايح

معهد إعداد المعلمٌن  /دٌالى

م.م .باسم عبد الجبار كاظم

يهخص انثحج :
هدددؾ الب ددى الددى معر ددت داددر اسدديجدام إسدديرايٌجٌت اليعلددٌم اليجٌلددً المهج د ددً
ي صٌل طالب الصؾ األهل الميهسط ً مادة الجؽرا ٌت العامت .
هكانث عٌنت الب ى من طالب الصدؾ األهل الميهسدط دً اانهٌدت ءدهدا اإلسدالم
هالذي كان بهاقع دربع ءدعب اجيدار البا دى عءدها ٌا ب ءدعبت تكو ليكدهن المجمهعدت
اليجرٌبٌددت هعددددها ت63و طالب دا ب هءددعبت تبو ليكددهن المجمهعددت الةددابطت هعددددها
ت63و طالبا ب هدجرى البا ى عملٌاث اليكا ؤ دً الي صدٌل الدراسدً لءبدا هاألمهداث
هالعمر الزمنً للطالب هاجيبار الذكا هدعد البا ى اجيبار ي صٌلً بعدي تاجيٌار
من ميعددو هيم الي قق من صدق هاباي هطبدق علدى طدالب مجمدهعيً الب دى دً
نهاٌددت اللصددل الدراسددً الاددانً مددن العددام الدراسددً  0200 – 0202هقددد دظهددرث
النيا ج يلده المجمهعدت اليجرٌبٌدت اليدً درسدث بتسديرايٌجٌت اليعلدٌم اليجٌلدً المهجد
على المجمهعت الةابطت اليً درسث بالطرٌقت اليقلٌدٌت .
همددن اتسددينياجاث ان اسدديجدام هددذس اإلسدديرايٌجٌت داددار اتهيمددام هالميعددت عنددد
الطالب ..
همن اليهصٌاث دن ٌهيم بها ً عملٌت يألٌؾ الكيب المنهجٌت الجدٌدة .
همن المقير اث إجرا دراساث لهذس اإلسيرايٌجٌت هجاصت ً مناهج الجؽرا ٌدت
الطبٌعٌت هالبءرٌت .
يشكهح انثحج :
هنددام مءددكلت عامددت عنددد طلبينددا ددً هددذا العصددر هدده ةددعؾ اليقبددل هاتسدديٌعاب
للمددهاد الدراسددٌت بءددكل عددام همنهددا مددادة الجؽرا ٌددت ٌددى دصددب يندده المعلهمدداث
هؼزاريها هجاصت ً عصر اتنيرنث هذا مءكلت ٌهاجهها دارس الجؽرا ٌت .
ان العهامل اتقيصادٌت هالاقا ٌت هاتجيماعٌت هالسٌاسٌت دنيجث ةعلا ب عامدا ب دً
مجرجاث اليعلٌم بالرؼم من الجهدهد المبذهلدت مدن المعلمدٌن هالمءدر ٌن همؤسسداث
الدهلت لمعالجت هذا الهاقع إت دنها لم ي قق النيا ج الميهقعدت لدذا لدزم دن ٌكدهن هندام
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عددالك لمجيلددؾ العهامددل المددؤارة همنهددا نهعٌددت اليدددرٌس المقدددم للطلبددت دي دسددلهب
تالعلً
اليعلٌم هاليعلم هجعل اليدرٌس عاتب قادرا ب على إ داى اليؽٌٌر المطلهب
 0222ص0و .
ان يطهراث العصر الميسدارعت يهجدب علدى المعلدم دن ٌهاكدب هدذس اليطدهراث
باسيجدام الطرا ق المناسبت لها هدن ٌعطً الددهر األكبدر للمديعلم دً عملٌدت الديعلم
ٌى ان كل اتيجاهاث ال دٌات جعلث الميعلم م هرا ب للعملٌت اليعلٌمٌت إت دن ت يدزال
هذس العملٌت ً دؼلب األ ٌان يعيمد على اتسيما هاليعلٌق ً بعض اتجيصاصاث
تزٌيهن  0992ص001و .
هيعقٌبا ب على ذلم يقهل تكايهثو ً هذا المجال الدذي ٌ دٌط بالطالدب دً ٌدهم مدا
سٌءددارم ددً ينظٌم د كٌددؾ سٌءددارم ددً ي سددٌن هيطددهٌرس  ..كٌددؾ ٌمكددن دن ٌجددد
ال لهل لمءاكل البٌ ت اليً يهدد عالم الٌهم إذا لم يدي لد المناسدبت دً المدرسدت بدأن
ٌلكر مكان اإلنسدان دً اللةدا هالمجدال الجدهي هدي اؼندا للجٌدال إذا لدم يعمدل
الجؽرا ٌت على يؽذٌي هاؼنا س تكايهث  0229ص036و .
هنام ةعؾ باتهيمام باليجٌل ٌى ٌدرى تمااٌهسدهنو )(Mathewson,1999
دن اليجٌل مهمل بصهرة ملليدت للنظدر هت ٌعٌدرس العدٌدد مدن اليربدهٌٌن اهيمامدا ب كبٌدرا ب
على الرؼم من دن هه القا د الذي ٌقهد اإلبدا اللنً هالعلمً تدمبهسعٌدي 0229
ص602و .
هٌؤكد اليربهٌهن على دهر اليلكٌر هدنهاع ً عملٌت اليجٌل ٌقهل تدمبهسعٌديو
دن الجٌال قرٌن اإلبدا هقاعدي اليً ٌنيصب علٌها ال إبدا من دهن جٌال هييهلد
األ كددار اإلبداعٌددت هييرعددر هيصددل الددى مر لددت النةددج عندددما يرب دى ددً ب ددر مددن
الجٌال تدمبهسعٌدي  0229ص606و .
هبما دن لليلكٌر دهر دً اليجٌدل ٌقدهل تمصدطلىو ٌعدد مهةده ينمٌدت اليلكٌدر
لدى الناء ٌن من المهةدهعاث ال دٌادت جددا ب هالمهمدت دً مجدال اليربٌدت هاليعلدٌم إذ
ٌرى عدد كبٌر من صانعً القرار اليربهي دهمٌت اليركٌز على عملٌدت اليلكٌدر اللعدال
ً مدارس الٌهم تمصطلى  0222ص8و .
ه ددً يصددنٌؾ ٌءددر ت0999و لمهدداراث اليلكٌددر ددً الددرقم ت2و مهدداراث اليلكٌددر
اإلبداعً ت ٌى ٌقهلو بأنها يمكن اليالمٌذ من اآليً :
 يهلٌد األ كار هالعمل على انيءارها . اقيراح رةٌاث م يملت . دعم الجٌال ً اليلكٌر . الب ى عن نهايج يعلم إبداعٌت جدٌدة  .تسعادة  0223ص39وهعن إيا ت اللرصت للطلبت لليعبٌر عدن اسديعدادايهم الءجصدٌت هعدن ينمٌدت اللكدر
هاليؽٌٌر هاليطهٌر باألسالٌب ال دٌادت هاتهيمدام دكادر بداليعلم الدذايً هيلرٌدد اليعلدٌم
هنددام دراسدداث عدٌدددة يطرقددث الددى ذلددم ماددل تالملٌكددً  0226ص3و تالعقبددً
 0222ص1و تالربٌعً  0222ص2و .
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هبءأن الدراساث اليً يناهلدث مهةده اليعلدٌم اليجٌلدً يهصدلث دراسدت العرجدت
الى دن الطرٌقت اليجٌلٌت يساعد على ر ع مسيهى الي صٌل لدى الميعلمٌن بءدكل عدام
هٌرى البا ى دن هذس النيٌجت يدعم اسيجدام اليعلم اليجٌلً ً المددارس علدى األقدل
ً مهةه الرٌاةٌاث للصؾ الياسع األساسً تالعرجت  0222ص81-82و .
هكذلم ً دراست نهري  :ان اسيجدام طرٌقت اليجٌدل اليعلٌمدً دً اليددرٌس كدان
لها الدهر الكبٌر ً اريلا مسيهى درجاث الي صٌل دً مدادة مبدادل العلدهم للصدؾ
األهل الميهسط تنهري  0229ص133و .
هباإلةا ت الى ذلم ييلق إجرا اث الب ى مع ما هجهث ب هزارة اليربٌت الهٌ اث
اليدرٌسٌت بالعمل على ميابعت اتيجاهاث ال دٌات هنها ً اليجدٌد ً طرا ق هدسالٌب
اليدرٌس هالسعً ليجربيها هاتنيلا بها تهزارة اليربٌت العرا  0933ص80و
.
هاسينادا الى كل ما سبق ان مءكلت الب ى يي دد باإلجابت عن السؤال اآليً  :مدا
هه دار اسيجدام إسيرايٌجٌت اليعلٌم اليجٌلً المهج دً ي صدٌل طدالب الصدؾ األهل
الميهسط ً مادة الجؽرا ٌت العامت
أهًيح انثحج :
ما دام اإلنسان ً يطهر هنمده هيؽٌدر مسديمر بسدبب اليسدار العظدٌم دً ينداهل
المعلهماث هالب هى هالدراساث المينهعت ٌسيهجب ذلدم يطدهرا ب هنمدها ب دً طرا دق
اليدددرٌس ٌهاكددب هددذا اإلنسددان هٌنسددجم مع د ددً ميؽٌراي د العدٌدددة هميطلبدداث ٌاي د
هص ي هنلسٌي هباليالً اليأاٌر ً طرٌقت يلكٌرس .
ان اليربٌت يعنً ينمٌت اللدرد ينمٌدت ءداملت ميكاملدت مدن جمٌدع الندها ً الره ٌدت
هالعقلٌت هالجسدٌت هالنلسٌت هاتجيماعٌت هالجمالٌت ب ٌى ت ٌطؽى جانب على آجدر
هً يربٌت ميزنت مع الءمهل هاليكامل يسيهدؾ إعداد اللرد الصال إعدادا ب ءدامالب
ميزنا ب لٌكهن نا عا ب لنلس همجيمع تال ٌلت  0999ص092و .
دما الجؽرا ٌت هً مكهن دساسً يساعد على ل مءكالث ٌايٌت من جالل ينمٌت
البعد المكانً لدى الميعلمٌن هيهةٌ العالقاث المهجدهدة بدٌن اإلنسدان هالمعطٌداث
الطبٌعٌت هالب ى عن قهاعدد ينظدٌم اإلنسدان هاسديؽالل هاسديلادي مدن مدهارد م ٌطد
هال لاظ على بٌ ي ههً بملههمها ال دٌى يهيم بدراست العالقت بٌن السكان همجالهم
الجؽرا ً من ٌى اليباٌن هالينه هدسالٌب الينمٌت هييبنى ً ذلم مقاربدت ءدمهلٌت
يمكددن مددن ي لسددٌر دهرهددم هنءدداطهم هيقنٌددايهم المينهعددت ددً اسدديؽالل الم ددٌط هيهٌ ددت
األقالٌم دي عالقيهم بالبٌ ت يأاٌرا ب هيأارا ب تقطاهي  0223ص06-00و .
ه ً نلس اتيجاس ٌقهل تدبه سر انو ٌصا ب ما سبق يطهر كبٌر ً كل العلهم
اإلنسددانٌت هالطبٌعٌددت همنهددا الجؽرا ٌددت أصددب ث الجؽرا ٌددت ذاث دهمٌددت كبددرى ددً
المندداهج المدرسددٌت لدددهرها الهاةدد ددً ينمٌددت قدددراث الطددالب العقلٌددت كالي لٌددل
هالمقارنددت هالقٌدداس هاليقدددٌر هال كددم هاتسددينياك ه ددً يهلٌددد اتيجاهدداث السددلٌمت
هينمٌيهددا مددن جددالل يمكٌددنهم مددن هددم الجصددا ص ال قٌقٌددت لمنطقدديهم هالمءدداكل اليددً
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يعانً منها هدهرهم ٌما بعد ً المءاركت ً يطهٌر بالدهم تدبه سر ان 0222
ص08و .
هكذلم ٌقهل تإبراهٌمو مناهج المهاد اتجيماعٌت كبقٌت المناهج المدرسٌت ينمً ً
اإلنسدان هعٌدا ب ه كدرا ب همهدداراث يجعلد ٌعددٌ منسدجما ب مددع بٌ يد هيسدداعد علدى إٌجدداد
اليهاصل بٌن الماةً هال اةر هيهقعاث المسيقبل تإبراهٌم  0939ص32و .
اسينادا الى مدا سدبق ٌبدرز دهر المعلدم ٌدى ٌيهقدؾ نجا د دً يأدٌدت دهرس علدى
هةدهح دهدداؾ الجؽرا ٌدت لدٌد هقدريد علدى إيا دت اللرصدت لطلبيد لليددرٌب علددى
المال ظددت هالمءدداهدة هيعلددم يهقٌددع البٌاندداث الجؽرا ٌددت ددً مهقعهددا الصد ٌ هالدددقٌق
على الجرا ط بأنهاعها تقطاهي  0223ص02و .
دما عن الكالم بدأن الجؽرا ٌدت لٌسدث إت معلهمداث مسدطرة عدن الددهل هالبلددان
ٌقهل تالعمرو دنها مهجهدة معنا ً كل مكان إنها الهها هالما هاألرض هاإلنسان
هالنجهم إنها ما ٌلكر ب الجمٌع سها كانها مجيصٌن بالجؽرا ٌت ده ؼٌدر مجيصدٌن
بها لذلم ت ٌيم يقدٌمها الى الميعلمٌن على ءكل معلهمداث ي لدظ هإنمدا هدً يعلدٌم
نظري هيدرٌب عملً على ممارست اليقنٌاث اليً يساعد الميعلم علدى مال ظدت العدالم
الجارجً تالعمر  0220ص10-28و .
دمدددا بالنسدددبت لطرٌقدددت اليددددرٌس ٌقدددهل تالسدددٌدو دنهدددا يدددؤار دددً مهاقدددؾ الطلبدددت
هايجاهددايهم ن دده المددادة الدراسددٌت اليددً ٌيعلمهنهددا هن دده مدرسددٌهم هالعمددل المدرسددً
بصلت عامت تالسٌد  0930ص002و .
هكذلم يقهل تالليالهيو على المعلم بٌن ال ٌن هاآلجر يذكٌر الميعلمدٌن بأهمٌدت
ما ٌقدم لهم من المعلهماث ةالب عن اسيجدام دسالٌب ههسا ل مينهعت لجدذب انيبداس
الميعلمددٌن لكسددب المعلهمدداث هجلددق جدده مددن الددهد هات يددرام بمددا ٌقددهي الدددا ع للدديعلم
هاليجدداهب مددع المعلددم برؼبددت يلقا ٌددت إةددا ت الددى إمكانٌددت اسدديامار المعلددم للدددها ع
الطبٌعٌددت ددً الدديعلم همنهددا دا ددع ددب اتسدديطال هالمنا سددت هاليلدده ه ٌمددا
ٌسيجدم من دسالٌب يدرٌسٌت ههسا ل يعلٌمٌت هينهٌع المناءط هالجبراث اليربهٌت اليً
ي لز الى مءاركت الميعلمٌن هإقبالهم على اليعلم هاليعلٌم باٌجابٌت تالليالهي 0226
ص23و .
دما بءدأن يدذلٌل عقبدت البعدد المكدانً تكمءدكلت سدٌكهلهجٌتو هجاصدت دً يددرٌس
الجؽرا ٌدددت بددداليلكٌر هاتسيبصدددار هاليجٌدددل ٌ ..قدددهل تقدددالدة 0998و دنددد ازداد
اتهيمام عند اليربهٌٌن باليلكٌر هينمٌي هان نمه اليلكٌر ٌمر بمرا ل  :يلكٌر سً
يلكٌر إدراكدً يجٌدل ه دً قمدت الهدرم اليلكٌدر ٌ ..دى اعيقدد المربدهن ه السدلت
اليربٌت ه ً مقدميهم جهن دٌهي بأن اليلكٌر هه الهسٌلت النا ذة ً معالجت المءاكل
هاليؽلب علٌهدا هيبسدٌطها هٌصدنؾ هدذا المربدً الكبٌدر اليلكٌدر الدى دربعدت دصدناؾ
ههدددً اليصدددهراث العدددابرة هد دددالم الٌقظدددت هالقصدددص اليصدددهرٌت ده الجٌالٌدددت
هال هادى هاتعيقاد بالءً الذي ت ٌ ياك الى برهان ده إاباث ده ٌ ياك الى قلٌدل
من ذلم هاليلكٌر الي لٌلً عن تالعرجت  0222ص06-00و .
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ه ً ال قٌقت هجهد الجٌال مع المعر ت هالديعلم قددٌم جددا ب ٌدى ٌقدهل تجدالٌٌن
 0988و اعيقد درسطه دن األ كدار نلسدها ييدألؾ مدن جٌداتث لهدا القددرة علدى بعدى
العهاطؾ اليً يكءؾ عن المعر دت الد ٌندت دً اإلنسدان هعلّدم ٌاداؼهرس يالمٌدذس
الب ى عن لدهل المسدا ل الرٌاةدٌت المعقددة دً د دالم الجٌدال هاكيءدؾ كٌهكدهلً
عالم الكٌمٌا األلمانً البنٌت الجزٌ ٌت للبنزٌن مدن جدالل يجٌلد أل عدى يبيلدع ذٌلهدا
يدهر هل نلسها هالرٌاةً اللرنسً بهٌنكر ل المسا ل الرٌاةٌت ً ل ظداث
لم ٌقظت مبدعت كما ان لٌهنارده دا نءً يجٌل اآللت البجارٌت هطا رة الهٌلكدهبير
قبل قرهن من اجيرا دي منها  .عن تالعرجت  0222ص02و
هٌذكر العلما المعاصرهن دهمٌت اتسيبطان هال ددس هاليجٌدل دً اتكيءدا اث
العلمٌددت إذ ٌصددؾ كددابرا ت0931و كٌددؾ ٌعيمددد الب ددى العلمددً علددى النءدداطاث
ال دسٌت اليجٌلٌت ليهةٌ هيهسٌع عملٌاث عقلٌت قا الب " :الجانب العقلً من الب دى
سٌكهن ً ال قٌقت عدٌم اللا دة إذا لم ٌديم بال ددس الدذي ٌعطدً العلمدا اليبصدر
هٌجعلهم مبدعٌن  .عن تالعرجت  0222ص06و .
هدجٌرا ب ٌقهل تدبه هٌج هآجرهن 0222و ٌؤكد الجءدطالث ةدرهرة ددهى
ا تسيبصددار لكددً ٌدديم الدديعلم هبمعنددى آجددر ةددرهرة ادرام العالقددت بددٌن الهدددؾ
هالهسٌلت هالعقباث اليً ي هل دهن اسديجدام الهسدٌلت للهصدهل الدى الهددؾ هدذا
اتسيبصار ت ٌ ددى إت مدن جدالل نةدج المديعلم هجبريد هينظدٌم المهقدؾ الدذي
ٌ يددهي علددى المءددكلت ان د لددن ٌددأيً دبدددا ب ج دز ا ب جددز ا ب  .عددن تالعرجددت 0222
ص02و .
هاسينادا لكل ما سبق يبرز دهمٌت الب ى ال الً ٌما ٌأيً :
 .0م اهلت ليؽٌٌر نمطٌت دسالٌب اليدرٌس اليقلٌدٌت الميبعدت باسديجدام إسديرايٌجٌت
اليعلددٌم اليجٌلددً المهجد م اهلددت ددً اليقددرب دكاددر مددن نلسددٌت هطبٌعددت يلكٌددر
الميعلم ً هذس المر لت هإاارة الرؼبت دكار ً اليعلم .
 .0اتبيعدداد عددن اليردٌددد الببؽدداهي لملددرداث الكيدداب المقددرر ددً مددادة الجؽرا ٌددت
العامت هاليً ت يبقً المعلهماث ً الذاكرة إت يرة قلٌلت .
 .6ب سب علم البا ى لم يجر دراست سابقت دً هدذا المهةده دً الجؽرا ٌدت
ما عدا دراست جارك العرا هها دة ده اانيٌن داجل العرا .
هذف انثحج :
ٌهدؾ الب ى ال الً الدى اليعدرؾ علدى دادر اسديجدام إسديرايٌجٌت اليعلدٌم اليجٌلدً
المهج ً ي صٌل طالب الصؾ األهل الميهسط ً مادة الجؽرا ٌت العامت .
فرضيح انثحج :
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ت يهجد دره ذاث دتلدت إ صدا ٌت عندد مسديهى ت2.21و بدٌن ميهسدط ي صدٌل
طالب المجمهعت اليجرٌبٌت باسديجدام إسديرايٌجٌت اليعلدٌم اليجٌلدً المهجد هميهسدط
ي صٌل طالب المجمهعت الةابطت اليً يدرس باسيجدام الطرٌقت اليقلٌدٌت .
حذود انثحج :
ٌقيصر الب ى على :
 .0طددالب الصددؾ األهل الميهسددط ددً مدٌنددت بعقهبددت مركددز م ا ظددت دٌددالى
اللصل الاانً ً العام الدراسً . 0200/0202
 .0مادة مبادل الجؽرا ٌت العامت للصؾ األهل الميهسط ه ً اللصدهل الجدامس
تالنبدداث الطبٌعددًو هالسددادس تالسددكانو هالسددابع تالعددالم القدددٌم هٌيةددمن
القاراث آسٌا د رٌقٌا دهرباو .
حتذيذ املصطهحاخ :
أوال ً  :اإلستراتيجية في التدريس
 عر هددا ال ٌلددت ت0999و بأنهددا مجمهعددت مددن القهاعددد هاإلجددرا اث ينطددهيعلى هسا ل يؤدي الى ي قٌق هدؾ معٌن تال ٌلت  0999ص033و .
 عر ها العلهانً ت0999و بأنهدا مجمهعدت الجطدهاث هالي ركداث هاألنءدطتاليً ٌسيجدمها المدرس ً يدرٌس تالعلهانً  0999ص00و .
 عر هددا اللدديالهي ت0226و بأنهددا مجمهعددت مددن إجددرا اث اليدددرٌس اليددًٌجططهددا المعلددم مسددبقا ب ليعٌندد علددى ينلٌددذ اليدددرٌس علددى ةدده اإلمكاندداث
الميا ت لي قٌق األهداؾ اليدرٌسٌت ميةمنت دبعاد مجيللت من دهداؾ هطرا ق
يقدددٌم المعلهمدداث هاألمالددت هاليدددرٌباث هي ركدداث المعلددم هطرٌقددت اليقددهٌم
هنه األس لت المسيجدمت تالليالهي  0226ص81و .
 عر هدددا عطٌدددت ت0228و جدددط السدددٌر المهصدددل الدددى الهددددؾ هيءدددملالجطهاث األساسٌت اليً جطط لهدا المددرس لؽدرض ي قٌدق دهدداؾ المدنهج
ٌدددجل ٌهددا كددل عددل ده إجددرا ل د ؼاٌددت ده ؼددرض  .تعطٌددت 0228
ص62و .
 دما البا ى ٌعر ها إجرا ٌا ب  :دنها مجمهعت إجرا اث هنءاطاث دعدها المعلدممسدددبقا هٌسددديجدمها داجدددل الصدددؾ بءدددكل ميسلسدددل ؼاٌيهدددا ي قٌدددق األهدددداؾ
اليدرٌسٌت المعدة .
ثانيا ً  :التعليم التخيلي الموجه
 عر د ج دالٌٌن ت 0988و بأن د يعلددٌم هيعلددم يسدديؽل ٌ د اإلمكانٌدداث الها لددتللعقل اإلنسانً ً اليجٌل هاليبصر ً المهاةٌع المجيللت هيسداعد المديعلم
على يكهٌن صهر ذهنٌت يدريبط بمهةده الديعلم هيهددؾ إلادرا المدنهج مدن
جالل البناث العقلٌت اليً يعيمد على يصهراث عقلٌت مهجهت  .عن تالعرجت
 0222ص03و .
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 هعر تمٌرم همٌرم 0996و هجهد قا د ٌقهم بيهجٌ الميعلم عبدر عملٌدتيلكٌر ٌى ٌقهم هذا القا د بقرا ة سٌنارٌه معد مسبقا ب هٌ يهي على كلمداث
ده دصددهاث يعمددل عمددل الم لددزاث ليسدداعد المدديعلم علددى بنددا صددهر ذهنٌددت
للمهاقؾ ده األ داى اليً يقرد علٌ تدمبهسعٌدي  0229ص602و .
 هعر تقطاهي 0223و بأند يرجمدت لمدادة الكيداب الدى صدهر ذهنٌدت عنددالطالب بتؼال دعٌنهم هيصهر ما يدم دراسدي دً ال صدت ٌجيرعدهن له دا ب
داجلٌا ب جاصا ب بهم ده ءاءدت يللزٌهنٌدت دً دذهدانهم هبتمكدانهم دن ٌعرةدها مدا
هدده مدددهن ددً اللددهح العقلددً ألي مددادة ٌرٌدددهن يددذكرها تقطدداهي 0223
ص001-002و .
 يعرٌددؾ البا ددى اإلجرا ددً  :هدده الجلسددت اليددً ييةددمن ي ركدداث هإجددرا اثٌهج بها المدرس طالب بجطهاث مريبت بءدكل يددرٌجً لٌ لدز بهدا الطدالب
بأن ٌلكرها ببنا صهر ذهنٌت لل قا ق هالمعلهماث اليً درسهها .
ثالثا ً  :التحصيل
 عر ددد تجدددهد  0936و بأنددد المعر دددت المكيسدددبت هالمهدددارة الميطدددهرة دددًمهةده دراسددً معددٌن هٌ دددد بددرجاث اتجيبدداراث هيقدددٌراث المعلمددٌن ده
اتانٌن معا ب  .عن تعلانت  0229ص020و .
 هعر تسمارة هآجدرهن 0989و بأند مقددار مدا ققد المديعلم مدن دهدداؾيعلٌمٌت ً دراست معٌنت نيٌجت يمرٌرس ً جبراث همهاقؾ يعلٌمٌت – يعلمٌدت
تسمارة  0989ص03و .
 هعر تء ايت 0226و بأن مقدار ما ٌ صدل علٌد الطالدب مدن معلهمداثده معارؾ ده مهاراث معبرا ب عنها بدرجاث ً اتجيبار المعد بءكل ٌمكدن
مع قٌاس المسيهٌاث الم ددة تء ايت  0226ص89و .
 يعرٌؾ البا ى اإلجرا ً  :هه ما ي صل علٌ طالب المجمهعيٌن اليجرٌبٌتهالةابطت ً اتجيبار البعدي بعد يدرٌسهم صهل النباث الطبٌعً هالسدكان
هالعددالم القدددٌم باسدديجدام إسدديرايٌجٌت اليعلددٌم اليجٌلددً المهجدد هالطرٌقددت
اليقلٌدٌت .
رابعا ً  :الطريقة التدريسية التقليدية
 عر هدددا تءددد اي  0226و بأنهدددا مجمددده األدا اث اليدددً ٌسددديجدمها المعلدددملي قٌدددددق سدددددلهم ميهقدددددع لددددددى الميعل مدددددٌن ههدددددً د دددددد عناصدددددر المدددددنهج
تء ايت  0226ص029و.
 هعر ها تقطاهي 0223و بأنها جطهاث ميسلسدلت مييالٌدت هميرابطدت ٌيبعهداالمعلم لي قٌق هدؾ ده مجمهعدت دهدداؾ يعلٌمٌدت م دددة تقطداهي 0223
ص069و .
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 هعر ها تالكبٌسً 0228و بأنها الطرٌقت اليً ٌسيجدمها المعلم ً يهصدٌلم يهى المنهج للطالب ً دانا قٌام بالعملٌت اليعلٌمٌت تالكبٌسدً 0228
ص009و .
 اليعرٌؾ اإلجرا ً  :هً اإلجرا اث الميجذة ً يدرٌس طالب الصؾ األهلالميهسددط ددً مددادة الجؽرا ٌددت العامددت هيكددهن بءددكل اإللقددا هطددرح األس د لت
هيلقٌها مع بعض المناقءاث .
جوانة نظريح ودراساخ ساتقح :
أوال ً  :جوانب نظرية
ان دهم صلت ييسم بها المعلهماث الجؽرا ٌت هً اليؽٌر ً الزمان هالمكان ههذا
اليؽٌر بالةرهرة ٌعهد الدى يدأاٌر العهامدل الطبٌعٌدت هالبءدرٌت هالدى يطدهر الظدرهؾ
اتقيصادٌت هاتجيماعٌت هما ٌلرة ذلدم مدن يؽٌدر هيطدهر دً الظداهراث هدءدكالها
هعالقايها هيأاٌرايها الميبادلت تم مهد  0220ص06و .
همددن هددذا المنطلددق دصددب علددى المدددرس هاجددب معر ددت ءدداملت بطددر هدسددالٌب
اليدرٌس كً ٌسيجدم الطرٌقت المناسبت اليً يديال م مدع مسديهى الطلبدت هطبٌعدت المدادة
الدراسٌت هاألهداؾ الميهجاة ً يدرٌسها تم مهد  0220ص09و .
ان اليجٌددل المهجد بنددً علددى دسددس علمٌددت هنلسددٌت يهاكددب اليطددهراث ال ٌايٌددت
هنمه الميعلم هم اكاي للهصهل الى مقاربت مع نلسٌي ً مر لدت نمدهس هدذس هطبٌعدت
يلكٌرس ه اجاي الةرهرٌت .
إذا ب اليجٌل ٌرا دق عدادة اليلكٌدر ٌ ..قدهل تهٌلٌدامز 0986و ان اليجٌدل منلدذ الدى
عالمنا الداجل ً يلم المملكت الس رٌت اليً ٌبد الجٌال ٌها قا ق الجاصت بد هت
ي دس القٌهد اليً نهاجهها ً العالم الجارجً ً اليجٌدل ت ٌطدرح الزمدان هالمكدان
دٌت مءكلت دمام العقل هب نسديطٌع السدلر الدى الصدٌن بتٌ دا مدن الكلمدت ده نديقلص
الى جم ذرة لنسيكءؾ العهالم المجهرٌت هبتمكاند دن ٌيدٌ لندا دن نكدهن دي ءدً
ٌدرك العقل هإ دى اللها د الهاة ت تسيجدام اليجٌدل هدً دند ٌسديطٌع دن ٌأجدذم
الددى دمدداكن ت ٌمكنددم هصددهلها بأٌددت طرٌقددت دجددرى أنددث ت يسدديطٌع القٌددام بر لددت
مٌدانٌت داجدل نبيدت صدؽٌرة ؼٌدر دن يجدٌالب مهجهدا ب ٌسديطٌع دن ٌمكدن الطلبدت مدن دن
ٌيجٌلها دنلسهم مسا رٌن عبر النبيت هبذا ٌعطٌهم جبرة مناسبت ذاث معنى ءجصً
نسدديطٌع ي هٌددل درس علددم النبدداث الددى مؽددامرة ماٌددرة  .عددن ت العرجددت 0222
ص68و .
ٌقهل تءهن رهنالد 0992و ان اليجٌل دمر ٌأيٌ كل إنسان هلكن قلٌلٌن مدن
الناس نسبٌا ب هدم الدذٌن ٌسديجدمهن هاليمٌٌدز ءدً هدام اند اللدر بدٌن زا در ؼٌدر
مرؼهب ٌ ٌهذر هٌءيث انيباهم هبٌن زمٌدل هاسدع الجٌدال ٌر دد جهدهدم .هبمدا
ان نمط اليجٌل اله ٌد الذي ٌدجل ؼر ت الصؾ عادة هه الزا ر المءيث قلٌل من
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الطلبت ٌكيءلهن ان باسديطاعيهم اسديجدام اليجٌدل كدأداة هاألقدل مدنهم ٌيعلمدهن كٌدؾ
ٌي كمهن بجٌالهم كً ٌعمل لصال هم  .عن ت العرجت  0222ص68و .
هي ث عنهان لماذا ٌ ب الدماغ اليلكٌر بالصهر ٌقهل دمبهسدعٌدي تمعيمددا ب بدذلم
علدى (Kosslyn, cited in Denis 1999 , Mathewson 1999 , Marshall,
 1995ان اليعلم اللعال ٌعيمد على يلعٌل ءدبكت عقلٌدت ده دكادر بؽدرض الهصدهل الدى
ل للمءكلت ده بؽرض يلسٌر ظداهرة معٌندت هالنداس عدادة مدا ٌسديجدمهن الءدبكاث
العقلٌدت اليددً يددم يلعٌلهددا دهتب ددً ددمؽدديهم ه ددً معظددم األ ٌددان ددان الصددهر الذهنٌددت
دسهل ً عملٌت اتسيدعا هاليلعٌل ً الدماغ هدكار سالست ً اليعامل من عناصدر
الذاكرة األجدرى كالكلمداث مداالب هذلدم ألن الصدهر الذهنٌدت ييصدؾ بالصدلاث الاالادت
اآليٌت :
 20اتقيصددادٌت  :صددهرة منظددر طبٌعددً ي يددهي معلهمدداث عددن األلددهان هاأل جددام
هاألءكال هالزهاٌا هدسما ها هصلايها هؼٌرهدا مدن دهن كلمداث ان الددماغ البءدري
ٌعالج هٌجزن هٌيعامل مع يلم الصهرة بصدهرة دسدهل مدن يعاملد مدع هصدؾ لؽدهي
لذلم المنظر الددماغ ٌيعامدل مدع المعلهمداث دً الصدهرة كقالدب ها دد ييكامدل ٌد
المعلهمدداث بٌنمددا الهصددؾ اللؽددهي ٌ يددهي علددى قطددع منلصددلت مددن الكلمدداث ٌ يدداك
الدماغ البءري الى جهد دكبر ً الربط بٌنها  .من هنا نجد دن الصهر الذهنٌدت لٌسدث
معلهمت ملردة هإنما هً مجمهعت من المعلهمداث منظمدت بصدهرة دقٌقدت هان هدذا
الينظٌم هاليجمٌع للمعلهمداث ٌجعدل الددماغ ٌيعامدل بسدههلت مدع الصدهر الذهنٌدت داندا
عملٌت اليجزٌن هاتسيدعا هاليلعٌل (Mathewson , 1999 , Marshall , 1995
 Denis , 1991و .
 20مقاهمت اليؽٌر  :بما ان الصهر الذهنٌت كل منظم هً يقاهم اليؽٌٌر األمدر الدذي
ٌزٌد مدن درص بقا هدا دً الدذاكرة هٌقدهم النداس باسديدعا ها كمدا لده كاندث صدهرة
دصددلٌت بيلاصددٌلها اللنٌددت ددال ييسدداقط المعلهمدداث منهددا بالسددرعت اليددً ييسدداقط بهددا
الكلماث من النص اللؽهي المسمه ده المقره سدها دكدان ذلدم الدنص م اةدرة ده
قصٌدة ده قصت ده مقاتب بٌنما نجد دن الصهر ييميع بجاصٌت مقاهمت قد المعلهمداث
اليً يميلكها دكار من النص اللؽهي .
 26دقددل يجرٌدددا ب  :ييصددؾ الصددهر بكهنهددا دقددل يجرٌدددا ب مددن الكلمدداث هان العناصددر
الم سهسدت اليددً ييميددع بهددا الصددهر يجعلهددا دكادر مرهندت ددً اليلعٌددل هاتسدديجدام ددً
عملٌت دل المءدكالث هٌسدهل علدى الددماغ اليعامدل مدع صدهر مادل المدا هالةده
هالءجر هالطٌهر عن المراد اث اللؽهٌدت المقدره ة ده المسدمهعت لهدذس الصدهر كمدا
كان ال ال لدى هايسهن هكٌكهلً هدٌنءياٌن هيٌسال هؼٌرهم من العلما الدذٌن كدان
يعاملهم مع العناصر اليً ي يهٌها صهرهم الذهنٌت كما له كانها ٌيعداملهن مدع دجسدام
قٌقٌددت  .هٌددرى ) (Paivio , 1980دن الصددهر الذهنٌددت يسدداعد علددى عملٌددت ايجدداذ
القددراراث هاليهصددل لالسددينياجاث هالقٌددام بال سدداباث كمددا يسدديجدم ددً عملٌدداث
اليعلم هكمدعماث للذاكرة تدمبهسعٌدي  0229ص662-609و .
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هيهدؾ إسيرايٌجٌت اليجٌل المهج الى ما ٌأيً :
 .0ينمٌت قدراث اليجٌل االاً األبعاد هاليلكٌر اللراؼً .
 .0يقرٌب الملاهٌم المجردة هالعملٌاث الدقٌقت للظهاهر المجيللت .
 .6الدجهل الى عهامل الذراث هالجزٌ اث هدقا ق يكهٌن المادة .
 .2زٌادة القدراث على اليلكٌر ً كاٌر من الظهاهر بنظرة عمٌقدت هالب دى عدن
يلسٌر مبنً على العالقاث بٌن اليكهٌناث الدقٌقت للمادة .
ب
 .1ميعت قٌقٌت للميعلمٌن ٌيم يطبٌقها من يرة ألجرى ليةلً نهعدا مدن اليؽٌٌدر
على يدرٌس المادة العلمٌت ) (Harp , 1988 , p.p. 588-590عدن تندهري
 0229ص126و .
 .3ينمٌد ت قدددراث مددا هرا المعر ددت كددالي كم ددً اتنيبدداس هاليركٌددز هاليلكٌددر ددً
اليلكٌر .
 .3يمرٌن الميعلمٌن على صلا الذهن هيبدد القلق .
ب
 .8إاددرا الصددهر الذهنٌددت للميعلمددٌن هاليددً يعيبددر دساس دا لعملٌددت يهلٌددد األ كددار
اإلبداعٌت .
 .9يلعٌددل المن ددى اليكدداملً ددً اليدددرٌس بدددمج العلددهم مددع المهدداراث اللؽهٌددت
كالكيابت اإلبداعٌت همهاراث الرسم هاليصمٌم .
) (Jampole and Konopak , 1994 , p.p.1-15عدن تندهري 0229
ص126و .
 .02الكءؾ عن الينه الكبٌر ً المجزهن الصهري لمجيلؾ الميعلمدٌن بهددؾ
مراعاة اللره اللردٌت .
 .00الكءؾ عن قدراث كامنت لدى الميعلمٌن ت يكيءلها اجيباراث الهرقت هالقلم
هالطر اليقلٌدٌت لليدرٌس .
 .00ينمٌددت الددذكا اث الميعددددة كالددذكا البصددري اللراؼددً هالددذكا اللؽددهي
هالذكا المنطقً هالذكا ال ركً هالذكا اتجيماعً .
) (Galyean , 1983 , p.p.54-58عن تنهري  0229ص126و
حبوث انذياغ :
هبءأن ال ب هى ال دٌات ً الدماغ يزهدنا بمبدرراث هاسدعت تسديجدام نءداطاث
اليصهر اليجٌلً المهج ً اليربٌت  .همن بٌن دكار النظرٌاث المعاصرة ءٌهعا ب هدذس
األٌام هاليً لها هقع على المناهج اليربهٌت نظرٌت تالدماغ األٌمن – األٌسرو .
اكيءؾ البا اهن دن نصلً الدماغ ٌعالجان المعلهماث بءدكل مجيلدؾ النصدؾ
األٌسددر للدددماغ ٌيددهلى النءدداطاث المنطقٌددت هالي لٌلٌددت الملصددلت ٌددى ٌدددرم الءددق
األٌسر من الدماغ البءري الملداهٌم الرٌاةدٌت اليالٌدت  :األعدداد العملٌداث الرٌاةدٌت
تال قا ق األساسٌتو ال ساب تجمع طرح ةرب قسمتو المنطق الرٌاةً
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اليع رٌلاث الرٌاةٌت منطه األرقام الييابع الي لٌل  .بٌنما ٌيهلى النصؾ األٌمن
للدماغ نءداطاث ال ددى هالمءداعر هاإل سداس هالكلٌداث العامدت ٌدى ٌددرم الءدق
األٌمددن مددن الدددماغ البءددري الملدداهٌم الرٌاةددٌت اليالٌددت  :اللؽددت الرٌاةددٌت تاللراؼٌددت
األءكال الهندسٌت العالقاث المقاطع و الرمهز اليصدهٌرٌت اإلٌمدا اث الدزمن
الدهري تاللصهلو المهسٌقى الصهر اليجدٌالث األ دالم األلدهان األبعداد
اتيدددزان جصهصدددٌت جز دددً الددددماغ بهظدددا ؾ معٌندددت ت ٌلؽدددً عملددد اليكددداملً
هالعملٌاث العقلٌت اليً يعمل على يجدزٌن المعلهمداث هاسديرجاعها همدن ادم معالجيهدا
ي ياك نءاط جز ً الدماغ معا ب تعلانت 0991و ت مددان 0981و (Bogen ,
)(Wittroch , 1981) (Orrnstein , 1972) (Sperry , 1973) 1969
تمسيقبل اللؽت العربٌدت 0999و تعبدد الكدرٌم 0990و عدن تالعرجدت 0222
ص60-62و .
انتخيم وانتعهى :
ٌعد اليجٌل دداة يعلٌمٌت قٌمت هه كذلم مهارة يلكٌر ٌنبؽً دن ٌددرب كدل طالدب
على اسيجدامها ه ه كهنها جبرة مميعت ه ا زة قدرة الطالب على يجاهز ال دهد
المادٌت بهاسطت العقل هإسقاط ذاي على ءً ما هاسيكءاؾ هدذا الءدً عقلٌدا ب ده
يجٌل دن دصب هه هذا الءً مهارة ؼاٌت ً األهمٌت ل ل المءكالث هؼٌرها مدن
الجهددهد اإلبداعٌددت األجددرى هد ددد األمالددت األكاددر إاددارة ددهل قدددرة هددذا الندده مددن
اليلكٌر ههه يجٌل دلبرث دٌنءياٌن نلس راكبا ب ءعاعا ب ةه ٌا ب قد ددى دهرا ب هاما ب ً
اكيءدداؾ نظرٌيد النسددبٌت  .ان دي درس ٌهظددؾ اليجٌددل ٌيهجد ن دده هددد ٌن يعلٌمٌددٌن
على األقدل  :إيقدان المدادة الدراسدٌت هإيقدان مهدارة يلكٌدر هامدت تهٌلٌدامز 0986و
تعبد الكرٌم 0990و .
هيكمددن قددهة اليجٌددل ددً دند ٌقدددم نيدداك اليلكٌددر ددً النصددؾ األٌمددن مددن الدددماغ
هبذلم ٌزهدنا بمصادر كال الجانبٌن من الدماغ  .إذا طلبث من الطلبت دن ٌلكرها باسم
مددا سٌسدديجٌبهن بمعلهمدداث مددن النصددؾ األٌسددر مددن الدددماغ هإذا طلبددث مددنهم دن
ٌصب ها هم دنلسهم اسما ب هٌجبرهنم كٌؾ ٌءعرهن سٌسديدعهن اسيبصدار النصدؾ
األٌمن من الدماغ .
هألن اليجٌل من هظا ؾ النصؾ األٌمن للدماغ ان عملٌت اليجٌدل يبدده مجيللدت
يمامدا ب عددن عملٌدداث النصددؾ األٌسددر مند  .دداإلدرام ددً النصددؾ األٌسددر مددن الدددماغ
ناءط هالعقل ٌعالج األ كار بهعً هٌ دى اليلكٌر دً نصدؾ الددماغ األٌمدن دهن
هعً للظً هلدذا دن ن دقدل ءدعهرا ب بد  .ه دً اليجٌدل نسديقبل الصدهر مدن النصدؾ
األٌمن للدماغ العملٌت يءب نهعا ب مدا مءداهدة دٌلم سدٌنما ً هت ي كدم للمءداهدة
بالطبع على الصهر بٌنما هه ً اليجٌل ٌسيطٌع معالجدت الجبدرة هيهجٌههدا  .هدرجدت
الي كم اليً ٌمارسها اللرد هكٌلٌت القٌام بذلم دمر هام ت ٌسديطٌع اإلنسدان دن ٌجهدد
نلس ً دهداؾ اليجٌدل الم اهلدت المةدنٌت يعٌدق يدد ق الصدهر هٌسديطٌع المدر
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علددى دي ددال دن ٌجلددق الظددرهؾ اليددً يسددم للصددهر الجٌالٌددت مددن النصددؾ األٌسددر
للدددماغ بالهصددهل الددى الددهعً بسددههلت تهٌلٌددامز 0986و عددن تالعرجددت 0222
ص69و .
خطواخ تطثيق إسرتاتيجيح انتخيم املوجه :
أوال ً  :إعداد سيناريو التخيل :
ٌقهم المعلم بتعدادس هٌراعً ٌ الءرهط اآليٌت :
 .0يكهن الجمل قصٌرة هؼٌر مركبت بءكل ٌسم للميعلم ببنا صهر ذهنٌت .
 .0يسيجدم كلمداث بسدٌطت هقابلدت لللهدم ألن الكلمداث الصدعبت قدد ي ددى يءهٌءدا ب
على عملٌت اليجٌل .
ب
ٌ .6سي سن يكرار الكلمت عدة مراث إذا ا ياك األمر ماال تٌصؽر ٌ ..صؽر
دعلددى  ...دعلددى ٌصددعد ٌ ...صددعد ٌ ...صددعدو هذلددم لهصددؾ ركددت جسددم
معددٌن بهدددؾ مسدداعدة الميعلمددٌن علددى اليدددرك ددً يكددهٌن الصددهر الذهنٌددت
المي ركت .
 .2هجهد هقلاث مرٌ ت بٌن العباراث لٌيمكن الميعلمهن من يكهٌن صهر ذهنٌدت
لهذس العباراث .
 .1هقلددت ددرة قصددٌرة ٌيددرم ٌهددا المجددال للمدديعلم دن ٌسددب بجٌال د ددً عددهالم
ٌجيارها بنلس لٌكمل الر لت اليجٌلٌت اليً بددها مع المعلم .
 .3مجاطبت مجيلؾ ال هاس هذلم بصٌاؼت جمل يجاطب السدمع هالبصدر هالءدم
هاليذه هاإل ساس بال رارة هالملمس هؼٌرها .
 .3اتبيعاد عن الكلماث المزعجت ككلمت تطاااااااااااخو ألنهدا قدد يقطدع بدل بندا
الصهر الذهنٌت لدى الميعلمٌن .
 .8عهدة يدرٌجٌت الى ؼر ت الصؾ .
 .9يجرٌب السٌنارٌه قبل ينلٌذس هذلم للهقهؾ على العبداراث اليدً لدم يدنج دً
اسياارة الصهر الذهنٌت لدى الميعلمٌن تدمبهسعٌدي  0229ص060و .
ثانيا ً  :البدء بأنشطة تخيلية تحضيرية .
ههددً عبددارة عددن مقدداطع قصددٌرة لمهقددؾ يجٌلددً بسددٌط ٌنلددذ قبددل البددد بالنءدداط
اليجٌلً الر ٌسً ههد ها مساعدة الميعلم لليهٌؤ ذهنٌا ب للنءاط اليجٌلً الر ٌس هليمكدٌن
الميعلمٌن من اليجلص من المءيياث اليً يميلئ بها مجٌاليهم هاليً د ةدرهها معهدم
قبل دجهل الؽر ت تدمبهسعٌدي  0229ص666و .
ثالثا ً  :تنفيذ نشاط التخيل .
 .0يهٌ ت الميعلمٌن بيعرٌلهم بنءاط اليجٌل هبٌان دهمٌي ً ينمٌت قدراث اليلكٌر
لدددٌهم هالطلدددب مددنهم الهدددده هاليركٌدددز هم اهلددت بندددا صددهر ذهنٌدددت لمدددا
سٌسدديمعهن إلٌ د ان كاٌددرا ب مددن المعلمددٌن ٌيسددرعهن ددً البددد ددً النءدداط
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اليجٌلً جاصت ً دهل مرة ٌطبقهن الطرٌقت دً ؼر دت الصدؾ هٌبدددهن
مباءرة بعبارة  :دؼمض عٌنٌم هٌنسهن يهٌ دت الميعلمدٌن للطرٌقدت ٌنظدر
الميعلمهن لبعةهم البعض هقد ٌ دى بعض الة م هعدم اتنةباط .
الطلب من الميعلمٌن دجذ نلس طهٌل ام ؼلق دعٌنهم .
القرا ة بصهث عال هبطً .
الهقهؾ ً مقدمت ؼر ت الصؾ هيجنب ال ركدت الزا ددة داندا اإللقدا يدى
يكهن الصهر الذهنٌت لدٌهم .
ت ٌءيث ذلم الميعلمٌن هٌمنع ّ
إعطا كل هقلت قها .
يجاهل الة كاث البسٌطت هنا ههنام جاصت ً دهل مرة ٌيم يطبٌق الطرٌقت
ٌها ان هذس الة كاث سيبدد باتجيلا ءٌ ا ب ءدٌ ا ب تدمبهسدعٌدي 0229
ص666و تنهري  0229ص123و .

رابعا ً  :األسئلة التابعة .
بعددد ينلٌددذ النءدداط الر ٌسددً ٌقددهم المعلددم بطددرح عدددد مددن األسد لت علددى الميعلمددٌن
هٌطلب منهم ال دٌى عن الصهر الذهنٌت اليً قامها ببنا ها دانا نءداط اليجٌدل هٌديم
إيبا اليعلٌماث اآليٌت :
 .0إعطاؤهم هقيا ب لل دٌى عما يجٌلهس .
 .0طرح دس لت عن الصهر اليً قامها ببنا ها هلٌس عن المعلهمداث اليدً هردث
ً السٌنارٌه هإت تنهم سدٌكررهن مدا هرد دً السدٌنارٌه ر ٌدا ب هٌمكدن
اسدديجدام الصددٌاؼت اليالٌددت عندددما قلددث دنددا  ....مدداذا ءدداهديم ٌددى ٌسددأل
المعلم عن األلهان هاألءكال هاأل جام المءاعر هالعهاطؾ كمءاعر اللرح
هالبهجت هال ذر هالجهؾ اليً داٌرث دانا النءاط .
 .6الير ٌب بكل اإلجاباث هاليجٌالث .
 .2م اهلت اليقلٌل من مسيهى القلق عندهم الى ددنى مسيهى .
 .1السؤال عن جمٌع ال هاس هل عاٌءها رها معٌنت ده دلهانا ب معٌنت ده ءعهرا ب
بال رارة ده البرهدة ده يذهقها ءٌ ا ب معٌنا ب ان كل هذا ٌصدقل قددراث اليجٌدل
هٌجعلهم ٌعاٌءهن المهقؾ اليجٌلً بكل هاسهم .
 .3كيابت ده رسم الر لت اليجٌلٌت هذلم بدأن ٌكيبدها ده ٌرسدمها مدا عاٌءدهس دً
الر لت اليجٌلٌت ماالب على ءكل قصت ٌعبرهن ٌها عن الصهر الذهنٌت اليدً
مرث علٌهم ً الر لت اليجٌلٌت تدمبهسعٌدي  0229ص062-060و .
احتياجاخ نتطثيق إسرتاتيجيح انتعهيى انتخيهي املوجه :
لكً يطبق النمهذك بصهرة هاقعٌت داجل الصؾ ٌلزمم ما ٌلً :
 .0دهرا بٌةا لكيابت هرسم الر لت اليجٌلٌت .
 .0دلهان ً الت الطلب منهم يلدهٌن الرسدهماث الجاصدت بالصدهر الذهنٌدت اليدً
عاٌءهها جالل الر لت اليجٌلٌت تدمبهسعٌدي  0229ص663و .
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ً
حانيا  :دراساخ ساتقح
 10دراسة العرجة (: )4112
هد ث الدراست الى اليعرؾ على دار اليعلٌم اليجٌلً على الي صٌل هات يلاظ ً
الرٌاةٌاث لدى طلبت الصؾ الياسدع األساسدً دً مددارس هكالدت الؽدهى الدهلٌدت دً
م ا ظت نابلس .
هيكهن مجيمع الدراست من طلبت الصؾ الياسع األساسً تالاالى الميهسطو هذلدم
ً اللصدل الدراسدً األهل مدن العدام الدراسدً ٌ 0220-0220دى اءديملث عٌندت
الدراست على ت009و طالبا ب هطالبت .
صددممث ددهاث الدراسددت اليددً يكهنددث مددن اجيبددار للمعر ددت القبلٌددت لقٌدداس يكددا ؤ
المجمهعاث ً الي صٌل قبل يطبٌق الدراست هاجيبار الي صٌل العلمً لقٌاس مدى
ي صٌل الطلبت للمدادة اليعلٌمٌدت ٌدى اسديجدم اتجيبدار الي صدٌلً مدرة دجدرى بعدد
دسبهعٌن لقٌاس مدى ا يلاظ الطلبت بالمعلهماث الرٌاةٌت .
هي قق البا ى من صد اتجيباراث عن طرٌدق عرةدها علدى لجندت م كمدٌن
هيددم اسدديجراك قٌمددت معامددل اتريبدداط بٌرسددهن لالجيبددار القبلددً كددان ت2.29و هيددم
اسيجراك قٌمت معامل اتريباط بٌرسهن لالجيبار الي صٌلً كان ت2.36و ههً قٌم
مقبهلت يربهٌا ب  .للث البٌاناث باسيجدام ي لٌل اليباٌن الميعدد هاجيبدار تثو لدوزهاك
تجيبار رةٌاث الدراست ٌى دظهرث النيا ج اليالٌت :
 يهجدد دره ذاث دتلدت إ صدا ٌت عنددد مسديهى الدتلدت ت2.21و بدٌن ميهسددطعالمددداث المجمدددهعيٌن اليجرٌبٌدددت تاليجٌلٌدددتو هالةدددابطت تاليقلٌدٌدددتو دددً
اتجيبار الي صٌلً لصال المجمهعت اليجرٌبٌت تاليجٌلٌتو .
 يهجدد دره ذاث دتلدت إ صدا ٌت عنددد مسديهى الدتلدت ت2.21و بدٌن ميهسددطعالمددداث عٌندددت الدراسدددت دددً اتجيبدددار الي صدددٌلً يعدددزى لميؽٌدددر طبٌعدددت
المدرست تذكهر إناى مجيلطتو هكانث بٌن مددارس الدذكهر اليدً هسدطها
ال سابً ت33.0و هالمدارس المجيلطت اليً هسطها ال سابً ت10.0و لصال
مدددارس الددذكهر  .هكددذلم كانددث بددٌن مدددارس اإلندداى اليددً هسددطها ال سددابً
ت30.1و هالمددددارس المجيلطدددت اليدددً هسدددطها ال سدددابً ت10.0و لصدددال
مدارس اإلناى .
 14دراسة نوري (: )4112
هددد ث الدراسددت الددى اليعددرؾ علددى داددر إسدديرايٌجٌت اليجٌددل اليعلٌمددً المهجد ددً
ي صٌل طالباث الصؾ األهل الميهسط ً مادة العلهم .
هيأللددث عٌنددت الب ددى مددن ت30و طالبددت بهاقددع ت60و للمجمهعددت اليجرٌبٌددت اليددً
درسث ه ق إسيرايٌجٌت اليجٌل اليعلٌمدً المهجد هت60و للمجمهعدت الةدابطت اليدً
درسث بالطرٌقت اتعيٌادٌت هكا دأ البا دى بدٌن طالبداث مجمدهعيً الب دى إ صدا ٌا ب
بعدد من الميؽٌراث كالعمر الزمنً هدرجاث ي صٌل الطالباث ً مدادة العلدهم للسدنت
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السددابقت هاجيبددار المعلهمدداث السددابقت  .ه ددً نهاٌددت اليجربددت دجددرى البا ددى اجيبددار
ي صددٌلً مددن ندده اتجيٌددار مددن ميعدددد هيددم الي قددق تمسددبقابو مددن صدددق كصددد
الم يهى هالصدد الظداهري بعرةد علدى الجبدرا المجيصدٌن هباسديعمال اتجيبدار
اليدددا ً لعٌنيدددٌن مسددديقليٌن دددً م عالجدددت البٌانددداث اإل صدددا ٌت دظهدددرث النيدددا ج يلددده
المجمهعددت اليجرٌبٌددت اليددً درسددث علددى ه ددق إسدديرايٌجٌت اليجٌددل اليعلٌمددً المهجد
علددى المجمهعددت الةددابطت اليددً درسددث علددى ه ددق الطرٌقددت اتعيٌادٌددت ددً ي صددٌل
الطالباث ً مادة العلهم العامت .
املوازنح تني انذراساخ :
 .0الهددددؾ  :هدددد ث دراسدددت العرجدددت ت0222و الدددى دادددر اليجٌدددل دددً الي صدددٌل
هات يلاظ ً مادة الرٌاةٌاث بٌنما هد ث دراست نهري ت0229و الى دار
اليجٌل ً الي صٌل ً مادة العلهم بٌنما الدراست ال الٌت ً الي صدٌل دً
مادة الجؽرا ٌت العامت .
 .0المر لدددت  :ينهعدددث لدددً دراسدددت العرجدددت ت0222و كاندددث للصدددؾ الاالدددى
الميهسددط بٌنمددا دراسدددت نددهري ت0229و كاندددث للصددؾ األهل الميهسدددط
هكذلم الدراست ال الٌت .
 .6العٌنت  :كذلم اجيللث لً دراست العرجت ت0222و كانث مؤللت من ت009و
طالبددا ب هطالبددت هدراسددت نددهري ت0229و مددن ت30و طالبددت دمددا الدراسددت
ال الٌت سهؾ يكهن ت36و طالبا ب دي للطالب قط .
 .2دداة الب ى  :اسيجدمث الدراسيٌن اتجيبار الي صٌلً البعدي هكذلم الدراست
ال الٌت سهؾ يسيجدم اتجيبار الي صٌلً البعدي.
 .1الهسدددا ل اإل صدددا ٌت  :اسددديجدمث دراسدددت العرجدددت ت0222و ي لٌدددل اليبددداٌن
هاتجيبددار اليددا ً هبٌرسددهن هاسدديجدمث دراسددت نددهري ت0229و بٌرسددهن
هسبٌرمان – براهن هاتجيبار اليا ً هكذلم الدراست ال الٌت سهؾ يسيجدم
اتجيبددار اليددا ً همعامددل اريبدداط بٌرسددهن همعامددل اريبدداط سددبٌرمان –
براهن .
 .3نيا ج الدراساث  :ايلقث على هجهد ره دالت لصال المجمهعيٌن اليجرٌبٌت
هكذلم الدراست ال الٌت .
 .3يجيلؾ الدراست ال الٌت عن الدراسيٌن األجرٌٌن بأنها سهؾ يطبق ً اللصل
الاانً من السنت الدراسٌت .
إجراءاخ انثحج :

أوال  :انتصًيى انتجريثي :
إذا د سدددن البا دددى هةدددع يصدددمٌم هصدددٌاؼي ٌةدددمن ذلدددم لددد الهٌكدددل السدددلٌم
هاإلسيرايٌجٌت المناسبت اليً يةبط ل ب ا هيهصدل الدى نيدا ج ٌمكدن اليعهٌدل علٌهدا
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ً اإلجابت على األس لت اليً طر يها مءكلت الب دى ه رهةد تالزهبعدً 0980
ص020و .
لذلم اجيار البا ى يصدمٌم المجمهعداث الميكا دت ذاث الةدبط الجز دً مدن نده
اتجيبددار البعدددي ٌددى اجيٌددرث مجمددهعيٌن إ ددداها يجرٌبٌددت يدددرس بتسدديرايٌجٌت
اليعلددٌم اليجٌلددً هاألجددرى ةددابطت يدددرس بالطرٌقددت اليقلٌدٌددت ه ددً نهاٌددت اليجربددت
ييعرض المجمهعيان تجيبار بعدي لقٌاس النيا ج ً كال المجمهعيٌن تانظر الجدهل
رقم 0و .

المجمهعت
اليجرٌبٌت
الةابطت

جدهل ت0و اليصمٌم اليجرٌبً للب ى
الميؽٌر المسيقل
إسيرايٌجٌت اليعلٌم اليجٌلً المهج
الطرٌقت اليقلٌدٌت

الميؽٌر اليابع
اجيبار بعدي
اجيبار بعدي

ً
حانيا  :جمتًع وعينح انثحج :
 .0مجيمع الب ى ٌيكهن من طدالب الميهسدطت البندٌن دً قةدا بعقهبدت  /قداطع
بعقهبت المركز .
 .0عٌنت الب ى ٌى يم اجيٌدار اانهٌدت ءدهدا اإلسدالم بصدهرة قصددٌت بسدبب
معر ددت البا ددى هعالقي د الجٌدددة بددتدارة المدرسددت هبعددض مدرسددٌها هذلددم
باعيقاد البا ى سٌسهل يطبٌق يجربي .
هبلؽددث عٌنددت الب ددى ت36و طالب دا ب لءددعبيٌن مددن دصددل دربعددت ءددعب ٌيكددهن منهددا
الصؾ األهل الميهسط بعد دن اسديبعد الطدالب الاالادت الراسدبٌن ااندان دً ءدعبت تكو
اليً اجيٌرث بالقرعت لٌطبق ٌها الب ى هطالب ها د من ءعبت تبو هاليً دصدب ث
المجمهعت الةابطت .
ً
حانخا  :تكافؤ جمًوعتي انثحج :
ه دددق يصدددمٌم الب دددى هدددذا ٌجدددب دن يكدددهن المجمهعيدددان اليجرٌبٌدددت هالةدددابطت
ميكا يٌن ً كل العهامل اليً قد يؤار ً الميؽٌر اليابع هد ةل هسٌلت الى اليكدا ؤ
هنددا هدده اليكددا ؤ بالطرٌقددت العءددها ٌت ددً اتجيٌددار هاليهزٌددع تالزهبعددً 0980
ص028و .
هبذلم ي قق البا ى من يكا ؤ المجمهعيٌن بالميؽٌراث اآليٌت :
أ – التحصيل الدراسي لآلباء :
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اسددديجدم قدددانهن مربدددع كددداي لمعر دددت دتتث اللدددره دددً يكدددراراث مسددديهٌاث
الي صٌل الدراسً آلبا طالب المجمهعيٌن يبٌن دن المجمهعيٌن ميكا يان هكما
ً الجدهل ت0و .

جدهل ت0و يكراراث الي صٌل الدراسً لءبا
المجمهعت
اليجرٌبٌت
الةابطت

ٌقرد هٌكيب

ابيدا ٌت

ميهسطت

ما بعد
اإلعدادٌت
إعدادٌت

كا0
الم سهبت

كا0
الجدهلٌت

3

00

02

8

0

0.29

9.283

مسيهى
الدتلت

3

02

06

1

0
ؼٌر دالت

ب – التحصيل الدراسي لؤلمهات :
اسددديجدم قدددانهن مربدددع كددداي لمعر دددت دتتث اللدددره دددً يكدددراراث مسددديهٌاث
الي صٌل الدراسً ألمهداث طدالب المجمدهعيٌن يبدٌن دن المجمدهعيٌن ميكا يدان
هكما ً الجدهل ت6و .
جدهل ت6و يكراراث الي صٌل الدراسً لومهاث
المجمهعت

ٌقرد هٌكيب

ابيدا ٌت

ميهسطت

ما بعد
اإلعدادٌت
إعدادٌت

كا0
الم سهبت

كا 0الجدهلٌت

مسيهى الدتلت
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اليجرٌبٌت

00

02

8

1

0

02

00

3

2

-

0.23

9.283

الةابطت

ؼٌر
دالت

ج – العمر الزمني للطالب محسوبا ً بالشهور :
ب
بلددػ ميهسددط دعمددار طددالب المجمهعددت اليجرٌبٌددت ت010.30و ءددهرا هميهسددط
دعمددار طددالب المجمهعددت الةددابطت ت010.33و ءددهرا ب هباسدديجدام اتجيبددار اليددا ً
لعٌنيٌن مسيقليٌن لمعر ت دتلت اللر بٌن دعمار طالب المجمهعيٌن ظهدر دند لدٌس
هنام ر ذه دتلت إ صا ٌت كما ً الجدهل ت2و .
جدهل ت2و نيا ج اتجيبار اليا ً ألعمار طالب المجمهعيٌن
كا0
كا0
عدد د راد الميهسط
الم سه
اليباٌن
المجمهعت
الجدهلٌت
ال سابً
العٌنت
بت
33.02 010.30
63
اليجرٌبٌت
0
2.2631
30.32 010.33
63
الةابطت

مسيهى
الدتلت
ؼٌر دالت

د – الذكاء :
يم يطبٌق اجيبدار الدذكا المصدهر ترا دنو تيسدام بالصدد هالابداث هصدال ٌي
للل دداث العمرٌددت اليددً يني مددً إلٌهددا عٌنددت الب ددى هكددذلم عدددم يددأارس باللؽددت كهند مددن
اتجيبددداراث ؼٌدددر الللظٌدددت تعدددالم  0222ص693-693و  .هبعدددد يطبٌقددد علدددى
طددالب المجمددهعيٌن ظهددر دن المجمددهعيٌن ميكا يددان ددً هددذا الميؽٌددر هكمددا ددً
الجدهل ت1و .

المجمهعت

جدهل ت1و نيا ج اتجيبار اليا ً لدرجاث اجيبار الذكا
كا0
كا0
عدد د راد الميهسط
الم سه
اليباٌن
الجدهلٌت
ال سابً
العٌنت
بت
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63

03.62
01.19
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0.0026

0

ؼٌر دالت

ً
راتعا  :يستهسياخ انثحج :
 20الم يهى اليعلٌمً  :هيةمن اللصهل الر ٌست اآليٌت :
د – اللصل الجامس  /النباث الطبٌعً .
ب – اللصل السادس  /السكان .
ك – اللصل السابع  /جؽرا ٌت العالم القدٌم تآسٌا د رٌقٌا دهرباو .
 20صددددٌاؼت األهددددداؾ السددددلهكٌت  :ان ي دٌددددد دهددددداؾ اليدددددرٌس ٌءددددكل الجطددددهاث
الةرهرٌت األهلى ً دٌت عملٌت يعلٌمٌت هٌقصد باألهدداؾ اليعلٌمٌدت العبداراث اليدً
ٌكيبها المربهن لي صؾ بدقت ما ٌمكن دن ٌقدهم بد الطلبدت داندا ده بعدد دراسدت المدادة
اليعلٌمٌت ده اليؽٌراث اليً ي ددى دً دنمداط سدلهكهم نيٌجدت عملٌيدً اليعلدٌم هالديعلم
تدبه سر ان  0222ص11و .
هبنددا علددى ذلددم يمددث صددٌاؼت ت33و سددبعت هسدديهن هددد ا ب سددلهكٌا ب مهزعددت علددى
المسدديهٌاث المعر ٌددت الاالاددت األهلددى لبلددهم تالمعر ددت اللهددم اليطبٌددقو تمل ددق 0و .
هعرةث على مجمهعت من الجبرا مل دق ت0و ه صدلث علدى مدها قيهم مدع بعدض
اليعدٌالث ً صٌاؼت قسم منهدا مادل الهددؾ ت08و دً صدل السدكان هالهددؾ ت11و
ً صل قارة دهربا هكان يهزٌع األهداؾ السلهكٌت كما ً الجدهل ت3و .
جدهل ت3و يهزٌع األهداؾ السلهكٌت
اليطبٌق
اللهم
المعر ت
المهاةٌع
اللصهل
6
2
3
النباث الطبٌعً
1
6
2
3
السكان
3
8
01
08
العالم القدٌم
3
02
06
62
المجمه

المجمه
06
06
20
33

 26إعداد الجطط اليدرٌسٌت  :بما ان اليعلٌم عملٌت مقصهدة ٌنبؽً إذا ب دن ٌقهم علدى
اليجطٌط العلمً السلٌم المعلم الكؾ هه الذي ٌلكر ً درس مسبقا ب هالذي ٌةع
جطت لعمل تسالمت  0229ص09و  .لدذلم يدم إعدداد الجطدط اليدرٌسدٌت ليطبٌقهدا
ه ق إسيرايٌجٌت اليعلٌم اليجٌلً المهج الميبناة ً هدذس اليجربدت تمل دق 6و هكدذلم
إعددداد الجطددط ه ددق الطرٌقددت اليقلٌدٌددت الميبعددت ؼالب دا ب ددً مدارسددنا هعرةددث علددى
الجبددرا تمل ددق  0و هدجددذ البا ددى بأؼلددب مال ظددايهم هآرا هددم مددا عدددا اانددٌن مددن
الجبرا تلم يرد دسماؤهم ً مل ق الجبرا و اعيرةها على يطبٌق اإلسيرايٌجٌت بهذا
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الءكل هإنما قالها ٌجب دن ٌي قق البا ى تقبل يطبٌق اليجربتو من إسيرايٌجٌت اليجٌل
بمقٌاس جاص لذلم دجذ البا ى بآرا الـ  %82أكار من الجبرا .
 22عملٌددت اليدددرٌس  :اسدديعان البا ددى بمدرسددت المددادة ددً الاانهٌددت اليددً طبقددث ٌهددا
اليجربت هذلم بعد اليمهٌد لذلم بأكار مدن لقدا هبمعٌدت مدرسدٌن آجدرٌن ذهي جبدرة
هاطلع البا ى مدرست المادة على يلاصٌل يطبٌق اإلسيرايٌجٌت ه ةر يطبٌقها يمهٌدا ب
لٌطمدد ن علددى ذلددم هاسدديمر بالميابعددت هباليزهٌددد بددالجطط الدراسددٌت هالمال ظدداث
المسيجدة هؼٌرها .
ً
خايسا  :أداج انثحج (االختثار انتحصيهي انثعذي)
 – 0يم إعداد اجيبار ي صٌلً بعدي من نه اتجيٌار من ميعدد مدن ت62و قدرة
تالمل ق 2و هٌعد هذا النده مدن اتجيبدار مدن دكادر األسد لت المهةدهعٌت ءدٌهعا ب
ٌى اند ٌسديجدم لقٌداس مجداتث عدٌددة مادل  :المعلهمداث هالملدرداث هال قدا ق
المجردة هالعالقداث اليدً يدربط بدٌن السدبب هالنيٌجدت هاللهدم ه دل المءدكالث
هيلسٌر البٌاناث هيطبٌق النظرٌاث ده المبادل كما ان بالرؼم من صعهبت إعددادس
هابيعادس عن الي ٌز هٌقل ٌد دادر اليجمدٌن
إت دن ٌمياز بسههلت هدقت يص ٌ
إةا ت الى دن ٌؽطً جز ا كبٌرا ب من مادة اتجيبار تعلٌان  0202ص09و .
 – 0الجرٌطت اتجيبارٌت تجدهل المهاصلاثو  :ههه مجطط يلصدٌلً لدربط م يدهى
مادة اتجيبار باألهدداؾ اليعلٌمٌدت هٌديم مدن جاللد ي دٌدد عددد اللقدراث دً األسد لت
المهةددهعٌت هعدددد الجز ٌدداث ددً األس د لت المقالٌددت لكددل مهةدده ددً المددادة هلكددل
مسدديه ى مددن مسدديهٌاث األهددداؾ ددً المجددال المعر ددً هبعددد يصددمٌم هددذا الجدددهل
ٌصب المعلم قادرا ب على بندا اجيبدار ٌيصدؾ بداليهازن ه قرايد يءديمل علدى جمٌدع
مكهناث الم يهى دي يمادل عٌندت الم يدهى يمادٌالب صدادقا ب لجمٌدع جهاندب الي صدٌل
تعلٌان  0202ص038و هباتسيناد كذلم على جدهل يهزٌع األهداؾ السلهكٌت
السابق تجدهل 3و دعد البا ى الجرٌطت اتجيبارٌت هكما ٌأيً تجدهل 3و :
جدهل رقم ت3و الجرٌطت اتجيبارٌت
النسب الم هٌت لمسيهٌاث
نسبت
الهقث
األهداؾ السلهكٌت
دهمٌت
عدد
مجمه
بالدقا ق
اللصه
يه
الم
ص
ال
هم
معر ت
يطبٌق اللقراث
لللصه
ل
ى لكل
ص
ل
%00 %62 %21
صل
3
0
0
6
%09
061
6
1
3

6

061

%09

6

0

0

3

3

02

212

%30

8

3

2

08

مج

03

302

%022

02

02

3

62
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 - 6الصد  :يم اليأكد من الصد الظاهري هصد الم يهى لالجيبار بعرة على
الجبرا تالمل ق 0و هدجذ البا ى بأؼلب مال ظايهم همنها يعدٌل اللقريٌن ت3و ه
ت03و هيبدٌل اللقرة ت01و .
 – 2اليطبٌق اتسيطالعً  :طبق البا ى اتجيبار على عٌنت اسديطالعٌت مكهندت مدن
ت62و طالبا ب من طالب ميهسطت طار بن زٌداد تمركدز قةدا بعقهبدتو ٌدى هقعدث
القرعددت علددى ءددعبت تبو مددن الصددؾ األهل الميهسددط الددذي ٌيكددهن مددن ت2و ءددعب
هكان عدد الءعبت الكلً ت68و اسيانى البا دى الطدالب األربعدت الراسدبٌن دً العدام
الماةً هكانث األجهبت مقبهلت همعدل هقث اإلجاباث هه ت63و دقٌقت .
 – 1الي لٌل اإل صا ً للقراث اتجيبار :
د -معامل صعهبت اللقراث  :عند سداب معامدل الصدعهبت لكدل قدرة مدن قدراث
اتجيبار هجدد دنهدا يراه دث بدٌن ت2.33-2.68و  .هٌعدد اتجيبدار جٌددا ب إذا
كانث قراي ييراهح دً مسديهى صدعهبيها بدٌن ت2.82-2.02و  .تالظداهر
 / 0999ص009و .
ب -معامل يمٌٌز اللقراث  :عند ساب معامل يمٌٌز كل قرة من قراث اتجيبار
هجد دنها يراه ث بٌن ت2.18-2.61و هٌرى تاٌبلو دن اللقرة اليً يكهن
قهيهدددا اليمٌٌزٌدددت ت 2.62و مدددا ددده يعدددد صدددال ت  .عدددن تكرمدددت 0992
ص026و .
ك -اعلٌددت البدددا ل  :عنددد اسدديجدام معادلددت اعلٌددت البدددا ل ؼٌددر الص د ٌ ت يبددٌن
ان صار قٌميها السالبت بٌن ت2.21-و ه ت2.06-و ههذا ٌعنً دنها اعلت دً
جذب طالب المجمهعت الدنٌا دكار من طالب المجمهعت العلٌا ً ذلم ٌقهل
تالبؽداديو المءيث الجٌد تالبددٌل الجداطئو ٌجدذب عدددا ب دكبدر مدن المجمهعدت
الةعٌلت عن المجمهعت العلٌا تالبؽدادي  0980ص009و .
د -اباث اتجيبار  :اسيجدم البا دى طرٌقدت اليجز دت النصدلٌت تاتيسدا الدداجلًو
ألنها دكار الطر اسيجداما ب ً هذا المجال هٌرجع السبب ً ذلم كما ٌقهل
تالبؽداديو الى دنها ييال ى عٌهب بعض الطر األجرى لدً طرٌقدت إعدادة
اتجيبددار ت نةددمن دن يكدددهن ظددرهؾ اليطبٌقددٌن ها ددددة هكددذلم ا يمالٌدددت
دهى دللت بٌن الميعلمٌن باتجيبار اليالً هكذلم الى دنها درجص هدسر
هكل ما ٌؤجذ علٌها دنها ت يسم باجيبار اللرد إت مرة ها دة دتذا يصدادؾ
هجهد ظرهؾ معرقلت للي صٌل دً اتجيبدار يدأارث بهدا النيدا ج تالبؽددادي
 0980ص016-010و .
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هباسيجدام معامل اريباط بٌرسهن كانث قٌمت ابداث اتجيبدار ت2.31و هبعدد
ذلم يم اليص ٌ باسيجدام معادلت سدبٌرمان – بدراهن بلدػ الابداث ت2.81و
هيعد هذس القٌمت جٌدة ٌى ٌعد المقددار ت2.31و دأعلى ابداث عدال تسدمارة
 0989ص002و .
 – 3إجرا اث يطبٌق اليجربت  :بعدد يهٌ دت كدل ددهاث الب دى بهءدر بيطبٌدق اليجربدت
على طالب اانهٌت ءهدا اإلسالم الصدؾ األهل الميهسدط ءدعبت تكو ههدً اليجرٌبٌدت
هءددعبت تبو ههددً الةددابطت تبالقرعددتو مددن ٌددهم األ ددد  0200/6/3لؽاٌددت اتانددٌن
 0200/1/9هطبق اتجيبار الي صٌلً البعدي ٌهم الجمٌس . 0200/1/00
 – 3الهسا ل اإل صا ٌت  :اسيجدم البا ى الهسا ل اإل صا ٌت اآليٌت :
د – اجيبار ) (t-testلعٌنيٌن مسيقليٌن  :اسيجدم ً عملٌت اليكا ؤ دً ميؽٌدري العمدر
هالذكا للطالب ه ً اجيبار الي صٌل البعدي .
س – 0س0
ث = ــــــــــــــــــــــــــــــــ
تن 0 – 0و  + 0تن 0 – 0و 0
ـــ  +ـــ
ـــــــــــــــــــ
ن + 0ن0 – 0

0
ن0

0
ن0

تدبه النٌل  0982ص093-091و
ب – مربع كاي تم0و  :هاسيجدم ً الي صٌل الدراسً لءبا هاألمهداث ألؼدراض
اليكا ؤ .
مجـ ت ل –
م = 0ــــــــــ

و0
تالبٌايً  0933ص096و
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ك – معامل اريباط بٌرسدهن  :اسديجدم دً سداب معامدل ابداث اتجيبدار الي صدٌلً
البعدي بطرٌقت اليجز ت النصلٌت .
ن مجـ س ص – مجـ س مجـ ص
ر = ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[ ن مجـ س – 0ت مجـ سو [ ] 0ن مجـ ص – 0تمجـ صو] 0
تالبٌايً  0933ص086و
د – معامددل اريبدداط سددبٌرمان – بددراهن  :اسدديجدم ددً يصد ٌ معامدل اتريبدداط بددٌن
قسمً اتجيبار بعد اسيجراج بمعامل اريباط بٌرسهن .
0ر
ر ى ى = ـــــ
ر0+
ت العجٌلً  0992ص 012و
ه دـ ـ معادلددت صددعهبت اللقددرة  :اسدديجدمث ل سدداب معاملددت صددعهبت قددراث اتجيبددار
الي صٌلً البعدي .
+نر

ن
ص = ــــــــــ
0ن

ت عهدة  0998ص 088و
ه – معادلت يمٌٌز اللقرة  :هاسديجدمث إلٌجداد قدهة يمٌٌدز قدراث اتجيبدار الي صدٌلً
البعدي .
نص
القهة اليمٌٌزٌت = ــــــــــــــ

–نصد
ن
ت عهدة  0989ص 089و
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ز – عالٌددت البدددا ل ؼٌددر الصد ٌ ت  :هاسدديجدمث إلٌجدداد عالٌددت البدددا ل تالممههدداثو
ؼٌر الص ٌ ت للقراث اتجيبار الي صٌلً البعدي تاتجيٌار من ميعددو .
ن م–ندم
عالٌت البدا ل ؼٌر الص ٌ ت = ـــــــــــــ
ن
ت إبراهٌم  0989ص 38-33و
نتائج انثحج :
 – 0عرض النتائج :
للي قق من ص ت رةٌت الب ى يم ساب درجداث مجمدهعيً الب دى اليجرٌبٌدت
هالةابطت الميريبت على اجيبار الي صٌل البعدي هكان ميهسط درجداث المجمهعدت
اليجرٌبٌدددددت ت00.31و هاليبددددداٌن ت8.61و هاتن دددددراؾ المعٌددددداري ت0.88و دمدددددا
المجمهعت الةابطت بلػ ميهسط درجايها ت09.19و هاليباٌن ت2.90و هاتن راؾ
المعٌاري ت0.00و تمل ق 1و .
هباسيجدام اتجيبار اليا ً ) (t-testلعٌنيٌن مسيقليٌن للي قدق مدن رةدٌت الب دى
من جالل اليعرؾ على دتلت اللر بٌن ميهسط درجداث المجمدهعيٌن كاندث القٌمدت
النها ٌت الم سهبت ت2.06و ههً دكبر مدن القٌمدت الجدهلٌدت البالؽدت ت0و دً مسديهى
ت2.21و هدرجت رٌت ت32و هكما ً الجدهل ت3و .
جدهل رقم ت3و
دتلت اللر بٌن ميهسط درجاث المجمهعيٌن ً اتجيبار البعدي
المجمهعت

الميهسط
ال سابً

اليباٌن

اتن راؾ
المعٌاري

اليجرٌبٌت
الةابطت

00.31
09.19

8.61
2.90

0.88
0.00

القٌمت اليا ٌت

الم سهبت

الجدهلٌت

مسيهى
الدتلت

الدتلت
اإل صا ٌت

2.06

0.22

2.21

دال
إ صا ٌا

ههذا ٌعنً يله طالب المجمهعت اليجرٌبٌت على طالب المجمهعت الةابطت ً
الي صٌل الدراسً البعدي ً مادة مبادل الجؽرا ٌت العامت للصؾ األهل الميهسط .
 – 4تفسير النتائج :
يعهد دسباب هذا اليله الى :
 ان اسيجدام اليعلٌم اليجٌلً المهج جعدل الطدالب دً مهقدؾ جدٌدد ٌمدارسٌ هذا اليعلٌم ألهل مرة ً ٌايهم الدراسٌت .
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 يرسددٌف كددرة دن ذكددر ال قددا ق هالمل داهٌم هالمصددطل اث هالمعلهمدداث بءددكليلقٌنً همجرد ٌذهب الى النسٌان السرٌع بٌنما يظل الصهر ال ٌت ً الذاكرة
لمدة طهٌلت تمال الذي ٌقرد قصدت دً كيداب نقارند بمءداهدة القصدت دً دٌلم
سٌنما ًو .
 الجٌددال ٌهظددؾ المهةدده الدراسددً الجدٌددد بأسددلهب سددهل رؼددم صددعهبيالمليرةت .
 اتهيم ام ال دٌى ً اليربٌت هده اتهيمدام دكادر بقددرة هعمدل هيلكٌدر الطالدبهيلرٌد اليعلٌم هالجٌال ٌقيرب دكار من هذا اتيجاس ألن ٌجص الميعلم .
 – 3االستنتاجات :
 يطبٌق هذس اإلسيرايٌجٌت ٌاٌر اتهيمام هالميعت الهاة ت عند الطالب . يؽٌٌر هاة ً دنماط اليدرٌس الى نمط ٌ نه من ال ٌهٌت هالنءاط . ٌصددل الطالددب الددى نيددا ج يعلمٌددت بكددل األ ددهال مددن جددالل يصددهرس هيلكٌددرسهجٌال ه دس .
 – 2التوصيات :
 ان ٌهيم بهذس اإلسيرايٌجٌت ً عملٌت يدألٌؾ الكيدب المنهجٌدت الجدٌددة لمهاكبدتاليطهر هالينه ً طرا ق اليدرٌس .
 اليركٌز على اسيجدامها دكار ً يهةٌ الملاهٌم الجؽرا ٌت المجردة . إدجال هذس اإلسيرايٌجٌت ةمن ما ٌجطط ل ً الدهراث اليً ٌقٌمهدا اإلعددادهاليدرٌب للمعلمٌن هالمدرسٌن عمهما ب ةمن هزارة اليربٌت .
 – 5المقترحات :
 إجددرا دراسدداث دجددرى لهددذس اإلسدديرايٌجٌت هجاصددت ددً مندداهج الجؽرا ٌددتالطبٌعٌت هالبءرٌت .
 إجرا دراساث دجرى ً ينمٌت اليلكٌدر اإلبدداعً ه دل المءدكالث دً مدهادالجؽرا ٌت لمرا ل الدراست الميهسطت .

املصادر :
 .0إبراهٌم عاهد هآجرهن ت0989و مبادل القٌاس هاليقهٌم ً اليربٌت ط0
دار عمان للنءر هاليهزٌع عمان األردن .
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 .0إبددددراهٌم عبددددد اللطٌددددؾ هسددددعد مرسددددً ت0939و المددددهاد اتجيماعٌددددت
هيدرٌسها الناج مكيبت النهةت المصرٌت للنءر القاهرة .
 .6دبه سر ان عطٌت عهدة ت0222و دراساث ً دسدالٌب يددرٌس اليربٌدت
اتجيماعٌت هالهطنٌت ط 0دار الجلٌج للنءر عمان األردن.
 .2دبددده النٌدددل م مدددهد السدددٌد ت0982و اإل صدددا النلسدددً هاتجيمدددداعً
هاليربهي ط 2مكيبت الجانجً مصر .
 .1دمبدده سددعٌدي عبددد هللا بددن جمددٌس هسددلٌمان بددن ي البلهءددً ت0229و
طرا ق يدرٌس العلهم – ملاهٌم هيطبٌقداث عملٌدت ط 0عمدان
األردن .
 .3البؽددددادي ي رةدددا ت0980و األهددددداؾ هاتجيبددداراث بدددٌن النظرٌددددت
هاليطبٌق ً المناهج هطر اليدرٌس مكيبت اللالح الكهٌث .
 .3البٌدددايً عبدددد الجبدددار يه ٌدددق هزكرٌدددا ااٌناسدددٌهس ت0933و اإل صدددا
الهصددلً هاتسدديدتلً ددً اليربٌددت هعلددم الددنلس مطبعددت مؤسسددت
الاقا ت العمالٌت بؽداد العرا .
 .8ال ٌلددت ي م مددهد ت0999و اليصددمٌم اليعلٌمددً – نظرٌددت هممارسددت
دار المسٌرة عمان األردن .
 .9الربٌعددً ي مٌددد عبدداس ت0222و داددر يدددرٌس الجؽرا ٌددت مددن جددالل
النصددهص تطرٌقددت رهاكددهؾو ددً ي صددٌل طددالب الصددؾ األهل
الميهسط كلٌت اليربٌت األساسٌت جامعت دٌالى رسالت ماجسديٌر
ؼٌر منءهرة .
 .02الزهبعً عبد الجلٌل ت0980و مناهج الب ى ً اليربٌت ط 0بؽداد
العرا .
ت0992و دسددالٌب يدددرٌس العلددهم ط 0دار
 .00زٌيددهن م مددهد عدداٌ
المءر لليهزٌع هالنءر عمان األردن .
 .00سددعادة جددهدث ا مددد ت0223و يدددرٌس مهدداراث اليلكٌددر ط 0دار
الءره للنءر هاليهزٌع عمان األردن .
 .06سالمت عادل دبه العدز هآجدرهن ت0229و طرا دق اليددرٌس العامدت –
معالجددت يطبٌقٌددت معاصددرة دار الاقا ددت للنءددر هاليهزٌددع عمددان
األردن
 .02سمارة عزٌز هآجرهن ت0989و مبادل القٌاس هاليقهٌم دً اليربٌدت
ط 0دار اللكر عمان األردن .
 .01السٌد عبد ال مٌد ت0930و اليارٌف ً اليعلٌم الادانهي ط 0مكيبدت
األنجله المصرٌت القاهرة مصر .
 .03ءد ايت سددن هزٌنددب النجددار ت0226و معجددم المصددطل اث اليربهٌددت
هالنلسٌت ط 0الدار المصرٌت اللبنانٌت .
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الظدداهر زكرٌددا ي هآجددرهن ت0999و مبددادل القٌدداس هاليقددهٌم ددً
اليربٌت ط 0مكيبت دار الاقا ت عمان األردن .
العجٌلددً صددباح سددٌن هآجددرهن ت0992و اليقددهٌم هالقٌدداس ط0
مطبعت دار ال كمت بؽداد .
العرجت جالد ي سدن ت0222و دادر اليعلدٌم اليجٌلدً علدى الي صدٌل
هات يلاظ ً الرٌاةدٌاث لددى طلبدت الصدؾ الياسدع األساسدً دً
مدارس هكالت الؽدهى الدهلٌدت دً م ا ظدت ندابلس جامعدت النجداح
الهطنٌت ً نابلس لسطٌن رسالت ماجسيٌر انيرنث .
عطٌددت م سددن علددً ت0228و اتسدديرايٌجٌاث ال دٌاددت ددً اليدددرٌس
اللعال ط 0دار صلا للنءر هاليهزٌع عمان األردن .
علاندددت عدددزه إسدددماعٌل هنا لدددت نجٌدددب الجزنددددار ت0229و اليددددرٌس
الصددلً بالددذكا اث الميعددددة ط 0دار المسددٌرة للنءددر هاليهزٌددع
هالطباعت عمان األردن .
العقبً باسم عبد الجبار كاظم ت0222و دار اسيجدام دنمهذك هٌلدا يابا
ددً اكيسدداب الملدداهٌم الجؽرا ٌددت هاتيجدداس ن دده المددادة لدددى طددالب
الصؾ الادانً الميهسدط كلٌدت اليربٌدت األساسدٌت جامعدت دٌدالى
رسالت ماجسيٌر ؼٌر منءهرة .
عالم صالح الدٌن م مهد ت0222و القٌاس هاليقهٌم اليربدهي النلسدً
– دساسدددٌاي هيطبٌقايددد هيهجٌهايددد المعاصدددرة ط 0دار اللكدددر
العربً القاهرة .
العلدهانً سدامً مهنددد ت0999و دادر اسدديجدام إسديرايٌجٌيً كلهزمدداٌر
هاأل ددداى الميناقةددت ددً يعلددم الملدداهٌم اللٌزٌا ٌددت هينمٌددت اليلكٌددر
الناقد كلٌت اليربٌت ابن الهٌام  /جامعدت بؽدداد رسدالت ماجسديٌر
ؼٌر منءهرة .
العلددً إبددراهٌم بددن عنبددر ت0222و اليدددرٌس اللعددال إدارة اليطددهٌر
اليربهي ً منطقت الرٌاض ب ى انيرنث .
علٌان ءاهر رب ً ت0202و مناهج العلهم الطبٌعٌت هطر يدرٌسدها
– النظرٌدددددت هاليطبٌدددددق ط 0دار المسدددددٌرة للنءدددددر هاليهزٌدددددع
هالطباعت عمان األردن .
العمددر مةددر جلٌددل ت0220و دزمددت الجؽرا ٌددت ددً طرٌقددت يدرٌسددها
هلٌس ً ماديها مقالت ً مجلت اللي العدد  9مكيبت المعلمٌن
جامعت دٌالى .
عهدة ا مد سلٌمان ت0998و القٌاس هاليقهٌم ً العملٌدت اليدرٌسدٌت
ط 0اإلصدار الاانً دربد دار األمل األردن .
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الليالهي سهٌلت م سن كاظم ت0226و المدجل الدى اليددرٌس ط0
دار الءره للنءر هاليهزٌع عمان األردن .
قطاهي ي إبدراهٌم ت0223و طدر يددرٌس الدراسداث اتجيماعٌدت
ط 0دار اللكر ناءرهن همهزعهن عمان األردن .
كددايهث س د ر دمددٌن ت0229و طددر يدددرٌس الجؽرا ٌددت ط 0دار
دجلت عمان األردن .
الكبٌسددً عبددد الها ددد مٌددد ت0228و طددر يدددرٌس الرٌاةددٌاث –
دسددالٌب دمالدددت همناقءدداث ط 0مكيبدددت المجيمددع العربدددً للنءدددر
هاليهزٌع عمان األردن .
كرمدددت صدددلا طدددار بٌدددب ت0992و بندددا مقٌددداس مقدددنن للدددذكا
اتجيماعً لدى طلبت الجامعدت كلٌدت اليربٌدت  /ابدن رءدد جامعدت
بؽداد رسالت ماجسيٌر ؼٌر منءهرة .
م مهد صباح ي هآجرهن ت0220و طرا ق يدرٌس الجؽرا ٌا دار
األمل للنءر هاليهزٌع عمان األردن .
مصطلى مصطلى نمر ت0200و اسيرايٌجٌاث يعلدٌم اليلكٌدر ط0
دار البداٌت ناءرهن همهزعهن عمان األردن .
الملٌكددً عبددد الس دالم عبدددة ت0226و داددر دنمددهذك مٌددرل – يٌنسددهن
هجانٌٌد اليعلٌمٌددٌن ددً اكيسدداب الملدداهٌم الجؽرا ٌددت هاتيجدداس ن دده
المادة لدى طالب المر لدت الميهسدطت كلٌدت اليربٌدت  /ابدن رءدد
جامعت بؽداد دطره ت دكيهراس ؼٌر منءهرة .
نهري مرهة سالم ت0229و دار اسيجدام إسديرايٌجٌت اليجٌدل اليعلٌمدً
المهج ً ي صٌل طالباث الصؾ األهل الميهسط ً مادة العلدهم
كلٌت اليربٌت تالرازيو جامعدت دٌدالى ب دى منءدهر دً كيداب
جاص بالمؤيمر العلمً األهل لجامعت دٌالى .
هزارة اليربٌدددت العدددرا المدٌرٌدددت العامدددت لليجطدددٌط نظدددام المددددارس
الاددانهي رقددم ت0و مجلددت اليهلٌددؾ اليربددهي العدددد  08السددنت
الجامست . 0933
ملحق رقم ()0
األهداؾ الجاصت هاألهداؾ السلهكٌت هدرقام قراث اتجيبار

ث

اللصل الجامس

النباث الطبٌعً

األهداؾ الجاصت

األهداؾ السلهكٌت
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ٌ 20عدددددددددددرؾ النبددددددددددداث
الطبٌعً
ٌ 20عددددد دءدددكال النبددداث
الطبٌعً .
ٌ 26ءددددددددددرح بأسددددددددددلهب
العهامددددددل المددددددؤارة ددددددً
النباث الطبٌعً.
ٌ 22هة بأسلهب دهمٌدت
النباث الطبٌعً لإلنسان .
ٌ 21عطً مااتب مدن بٌ يد
عدددن نبدددداث طبٌعددددً ٌلٌددددد
كدها
ٌ 23صددؾ اإلقلددٌم النبددايً
.
ٌ 23دددذكر منددداطق هجدددهد
الؽاباث .
ٌ 28علددل الكاا ددت الءدددٌدة
للؽاباث عمهما ب .
ٌ 29ءدددددٌر الدددددى منددددداطق
الؽابدددددداث الكاٌلددددددت علددددددى
جرٌطت العالم .

0

يعرٌددددددددؾ الطددددددددالب
بالنبدددددددداث الطبٌعددددددددً
هدهمٌي لإلنسان.

0

يبصدددددددٌرهم بمعندددددددى
األقددالٌم النبايٌددت هإقلددٌم
الؽاباث .

6

اطالعهددم علددى معنددى ٌ 202ذكر اليسمٌاث اليدً
إقلددٌم ال ءدا هإقلددٌم يطلق على إقلٌم ال ءا
ٌ 200سمً دهم اللعالٌداث
النباياث الص راهٌت
اتقيصددددددادٌت ددددددً إقلددددددٌم
ال ءا
ٌ 200هةددددددد بأسدددددددلهب
اللر بدٌن دندها النبايداث
الص راهٌت
ٌ 206ؤءددددر علددددى إقلددددٌم
النبايدداث الصددد راهٌت دددً
جارطت النباث الطبٌعً .
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2

اللصل السادس
يزهٌدددهم بالمعلهمدداث
عدددددن نمدددددده السددددددكان
هيهزٌع السكان .

1

اطالعهددددددددددم علددددددددددى
العهامدددددددل الطبٌعٌدددددددت
هالعهامددددددل البءددددددرٌت
المددددؤارة ددددً يهزٌددددع
السكان.

3

إدراكهدددددددم لونءدددددددطت
اتقيصددادٌت ددً العددالم
.

السكان
ٌ 202عرؾ معنى السكان
.
ٌ 201هةددددددددد معندددددددددى
الكاا ت السكانٌت بأسلهب .
ٌ 203دددددذكر يدددددارٌف دهل
يعداد سكانً ً العرا .
ٌ 203علددل يركدددز نصدددؾ
سددكان العددالم دده مسددا ت
نسددددبيها  %1مددددن سددددط
األرض .
ٌ 208ءددٌر الددى المندداطق
العالٌددددت الكاا ددددت السددددكانٌت
على جرٌطت العالم .
ٌ 209عددددددددددد العهامدددددددددل
الطبٌعٌدددددت المدددددؤارة دددددً
يهزٌع السكان .
ٌ 202ددذكر المندداطق اليددً
يجددددددذب يربيهددددددا سددددددكانا ب
كاٌرٌن .
ٌ 200هةدد كٌددؾ ٌددؤار
نددده المهندددت دددً الكاا دددت
السكانٌت بأسلهب .
ٌ 200عطددددً ماددددات مددددن
بٌ يدددددد للمندددددداطق القلٌلددددددت
السكان .
ٌ 206بٌن معنى اليعدٌن.
ٌ 202ذكر األقهام البدا ٌت
اليددددددً يمددددددارس الجمددددددع
هاتليقاط.
ٌ 201هةدددد لمدددداذا ٌقددددل
السددددكان ددددً المجيمعدددداث
اليً يمارس الصٌد .
ٌ 203ءددٌر علددى مندداطق
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اللصل السابع
3

يزهٌددددددددددد الطددددددددددالب
بالمعلهمدددددددداث عددددددددن
المهقددددددع هالهةددددددعٌت
الطبٌعٌت آلسٌا .

8

إدراكهم ليدأاٌر المنداخ
هالنبدداث الطبٌعددً ددً
قارة آسٌا .

9

يبصدددددٌرهم باألنهدددددار
هالسددددددكان هالنءدددددداط
اتقيصادي ً آسٌا .

اليعدٌن ً الكيداب تالؽٌدر
مؤءرةو .
جؽرا ٌت العالم القدٌم
تآسٌا د رٌقٌا دهرباو
ٌ 203دددذكر دكبدددر قددداراث
العالم
ٌ 208سدددددددمً المةدددددددٌق
الب ددري بددٌن قدداريً آسددٌا
هد رٌقٌا .
ٌ 209علددل بأسددلهب سددبب
هصددؾ قددارة دهربددا بأنهددا
ءب جزٌرة دسٌهٌت .
ٌ 262هةد دهمٌددت سددهل
السند بأسلهب .
ٌ 260عٌن دهم جبال دسدٌا
على جرٌطت آسٌا .
ٌ 260دددذكر نبايددداث إقلدددٌم
ؼاباث الصٌن ً آسٌا .
ٌ 266هةدددددددد الصددددددددلت
القارٌدددددت لمنددددداخ الجهددددداث
الداجلٌت من آسٌا .
ٌ 262ءدددددددددرح دسدددددددددباب
اريلدددددا درجدددددت دددددرارة
جنهب ءر آسٌا .
ٌ 261عددٌن علددى جرٌطددت
العالم النبايٌدت إقلدٌم الينددرا
اآلسٌهي.
ٌ 263ددددذكر دكبددددر دهلددددت
بعدد السكان ً العالم .
ٌ 263بددٌن بأسددلهب دهمٌددت
معددددن ال دٌدددد دددً يطدددهر
الصناعت ً آسٌا .
ٌ 268ءدددددددددرح دسدددددددددباب
اإلنيدددداك الكبٌددددر لل بددددهب
-217-

م.م .باسن عبد الجبار كاظن

يذكر
يذكر

06
02

هم
هم
يطبٌق

يذكر

01

هم

03

هم
يطبٌق

يذكر

03

هم

08

هم

العدد السابع واالربعون  .هجلة الفتح  .ايلول لسنة 3122

02

يعرٌلهم بقدارة د رٌقٌدا
مدددددن ٌدددددى المهقدددددع
هالهةددددعٌت الطبٌعٌددددت
هدهم األنهار .

00

يزهٌدددهم بالمعلهمدداث
عدددن المنددداخ هالنبددداث
الطبٌعدددددً دددددً قدددددارة
د رٌقٌا .

00

يبصدددددٌرهم بالسدددددكان
هالنءددداط اتقيصدددادي
ً د رٌقٌا .

الؽذا ٌت ً آسٌا .
ٌ 269عطدددً مادددات تؼٌدددر
مدددذكهرو لدهلدددت يطدددهرث
صناعٌا .
 ٌ 222دددد مهقددع د رٌقٌددا
بالنسدددبت لددددها ر العدددرض
هجطهط الطهل .
ٌ 220دددذكر دطدددهل دنهدددار
د رٌقٌا هالعالم .
ٌ 220هة د يددأاٌر ءددكل
سددددددها ل د رٌقٌددددددا بقلددددددت
دهمٌيها إلنءا المهانئ .
ٌ 226عددٌن علددى جرٌطددت
د رٌقٌدددددا مكدددددان الهةدددددبت
األاٌهبٌت .
ٌ 222ددددذكر صددددلت مندددداخ
د رٌقٌا.
ٌ 221عددددددددددرؾ معنددددددددددى
ءا السلانا .
ٌ 223هةددددددد بأسدددددددلهب
هجددهد ال ءددا الميندداارة
ً الص ارى .
ٌ 223ؤءدر علدى جرٌطدت
النبددددداث الطبٌعدددددً إقلدددددٌم
ءددجٌراث الب ددر الميهسددط
.
ٌ 228عددددد دهدددم المعدددادن
ً د رٌقٌا .
ٌ 229ددددددددددددذكر نسددددددددددددبت
صددددددددددادراث الزراعددددددددددت
هالادددددرهة ال ٌهانٌدددددت دددددً
جملت الصادراث .
ٌ 212هةددددددد بأسدددددددلهب
هجدددهد مالٌدددٌن اإلبدددل دددً
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06

يعددددددددرٌلهم بددددددددالمهقع
هال دددددهد هالهةددددعٌت
الطبٌعٌت لقارة دهربا.

02

اطالعهددم علددى مندداخ
قارة دهربا .

01

إدراكهدددددددددم للنبددددددددداث
الطبٌعددددددً هالنءددددددداط
الزراعددددً ددددً قددددارة
دهربا .

الص ارى ال ارة .
ٌ 210ؤءدر علدى جرٌطدت
د رٌقٌا دهلت نٌجٌرٌا .
 ٌ 210دد قارة دهربا .
ٌ 216دددددذكر دهدددددم جبدددددال
المريلعاث األلبٌت األهربٌت
.
ٌ 212هةددددددد بأسدددددددلهب
هجددددهد عدددددد كبٌددددر مددددن
المهانئ ً دهربا .
ٌ 211هةددددددد بأسدددددددلهب
دهمٌدددت السدددههل الهسدددطى
األهربٌت .
ٌ 213ددددذكر صددددلت مندددداخ
دهربا.
ٌ 213دددذكر دددً دي جهدددت
من دهربا ٌقع منداخ الب در
الميهسط
ٌ 218ءدددرح يدددأاٌر ءدددكل
قددارة دهربددا علددى مناجهددا
بأسلهب .
ٌ 219هة د لمدداذا ٌسددهد
المندداخ القطبددً ددً ءددر
دهربا.
 ٌ 232دد دا ريا العرض
اليددددً ٌميددددد بٌنهمددددا إقلددددٌم
الؽاباث المجيلطت .
ٌ 230دددددذكر دهدددددم دهلدددددت
ٌنيءددددددر ٌهددددددا ءددددددا
األسيبس .
ٌ 230هةددددددد بأسدددددددلهب
كٌدددؾ يدددؤار األمطدددار دددً
الزراعت األهربٌت .
ٌ 236سينيج بأسلهب لماذا
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اتيجددداس ن ددده اليقلٌدددل مدددن
زراعت ال بهب دً دهربدا
.
يبصٌرهم عن اليعدٌن ٌ 232سمً مناطق قهل
هالصدددناعت هاليجدددارة الل م ً دهربا .
هالنقل ً قدارة دهربدا ٌ 231عددددددد دهل السددددده
األهربٌت المءيركت .
.
ٌ 233سينيج كٌؾ يلهقدث
دهربا صناعٌا علدى العدالم
.
ٌ 233عددٌن علددى جرٌطددت
دهربددددا دهددددم المجمهعدددداث
اإلقلٌمٌت الميمٌزة .

ملحق ()4
دسما الجبرا
اتجيصاص

ث

اتسم

0

د.د ناظم جهاد كاظم

القٌاس هاليقهٌم

0

د.د عبد الرزا عبدهللا زٌدان

طرا ق يدرٌس
اليارٌف

6

د.د مانى علهان

طرا ق يدرٌس
اللؽت العربٌت

2

د.د سالم نهري صاد

اإلرءاد اليربهي
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يذكر
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العنهان
كلٌت اليربٌت األساسٌت
جامعت دٌالى
كلٌت اليربٌت
تاألصمعًو
جامعت دٌالى
كلٌت اليربٌت
تاألصمعًو
جامعت دٌالى
كلٌت اليربٌت
تاألصمعًو
جامعت دٌالى
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طرا ق يدرٌس
اللٌزٌا
علم النلس
اليربهي

1

د.د علً مطنً علً

3

د.د لٌى كرٌم مد

3

د.د ي ٌهسؾ اجم

الجؽرا ٌت

8

د.م.د سلمى مجٌد مٌد

طرا ق يدرٌس
اليارٌف

9

د.م.د جالد جمال مدي

طرا ق يدرٌس
اليارٌف

02

د.م.د عصام عبد العزٌز ي

طرا ق يدرٌس
اللٌزٌا

00

م.د عبد األمٌر ا مد عبدهللا

الجؽرا ٌت

00

م.د ٌهسؾ ا مد جلٌل

06

م.د منذر مبدر عبد الكرٌم

02

م.د اانً سٌن جاجً

طرا ق يدرٌس
علهم ال ٌاة
طرا ق يدرٌس
الكٌمٌا
طرا ق يدرٌس
اللٌزٌا

كلٌت اليربٌت األساسٌت
جامعت دٌالى
كلٌت اليربٌت األساسٌت
جامعت دٌالى
كلٌت اليربٌت
تاألصمعًو
جامعت دٌالى
كلٌت اليربٌت
تاألصمعًو
جامعت دٌالى
كلٌت اليربٌت
تاألصمعًو
جامعت دٌالى
معهد إعداد المعلمٌن
يربٌت دٌالى
كلٌت اليربٌت
تاألصمعًو
جامعت دٌالى
معهد إعداد المعلمٌن
يربٌت دٌالى
كلٌت اليربٌت األساسٌت
جامعت دٌالى
معهد إعداد المعلمٌن
يربٌت دٌالى

ملحق ()3
أنموذج خطة تدريسية وفق إستراتيجية التعليم التخيلي الموجه
الصؾ األهل الميهسط

المهةه  :األقالٌم النبايٌت .
دهتب  :األهداؾ السلهكٌت  :جعل الطالب قادرا ب على دن :
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ٌصؾ اإلقلٌم النبايً .
ٌذكر مناطق هجهد الؽاباث .
ٌعلل الكاا ت الءدٌدة للؽاباث عمهما ب .
ٌءٌر الى مناطق الؽاباث الكاٌلت على جرٌطت العالم النبايٌت .

اانٌا ب  :الهسا ل اليعلٌمٌت  :الجرٌطدت هالصدهرة دً الكيداب المدرسدً جرٌطدت العدالم
للنبدداث الطبٌعددً طباءددٌر ملددهن سددٌنارٌه يجٌلددً دهرا بٌةددا لكيابددت الر لددت
اليجٌلٌت بعد النءاط اليجٌلً دلهان ً الت الطلب لرسم ما يجٌلهس .
االاا  :جطهاث يطبٌق الدرس :
 .0بعد دن ٌنيهً المدرس من عرض الدرس هءر ه ق الطرٌقت اليقلٌدٌت لكدن
باجيصار ٌنيقل الى الجطهة الاانٌت .
ٌ .0هٌئ للنءاط اليجٌلً بمقدمت ٌبٌن للطالب بأنهم سٌقهمهن بنءاط جدٌد ٌ يداك
الى هده يام هدنهم سٌؽمةهن دعٌنهم هسٌيجٌلهن ما سٌقرد المدرس علٌهم
هٌيهجب علدٌهم اإلصدؽا هاليركٌدز هدنهدم إذا مدا علدها ذلدم سٌسديميعهن
كاٌرا ب هٌسيلٌدهن .
ٌ .6بدددد المدددرس بالنءدداط اليجٌلددً الي ةددٌري اليددالً بهدددؾ ينقٌددت ذهددن الطالددب
هيهٌ ي للنءاط اليجٌلً الر ٌسً :
ب
جذ نلسا ب عمٌقا ب  ...دؼلدق عٌنٌدم  ...يجٌدل مالادا د مدر اللدهن  ...دصدب لهند
دبٌض  ...دصب لهن دزر  ...دصب لهن دجةر  ...ا ي عٌنٌم .
ٌسأل المدرس باجيصار هت ٌطٌل إليا ت اللرصت للنءاط الر ٌسً :
كٌؾ ردٌث المالى هل كان كبٌرا ب دم صؽٌرا ب هل ردٌث كل األلهان
ٌ .2طبق المدرس النءاط اليجٌلً الر ٌسً :
جددذها نلس دا ب عمٌق دا ب  ...دؼلقددها عٌنددٌكم  ...ا بسددها دنلاسددكم  ...دجرجددها اآلن
دنلاسكم مع ينهد ةعٌؾ هٌقهل لهدم دن ٌيهقلدها عدن ذلدم تممكدن يكدرار هدذس
الممارست سدب ال اجدتو  ...يجٌلدها اآلن دنكدم دً منداطق جارجٌدت مليه دت
علدى الطبٌعدت تهقلدتو  ...مداذا يدرهن تهقلددتو  ...هدل هندام نبداث مدا هدده
ءكل هذا النباث اسم لنلسم بأن يصب جز ا من هذا النباث من األءدجار
من األؼصان من ال ءا  ...هيمعن بمدا ٌجداهرم هدل يءدعر بدرجدت
ال رارة انظر هلم  ...دصػ با اا ب عن دصهاث  ...كن هاعٌا ب للرها ...
هكددن هاعٌ دا ب لللددره بددٌن األؼصددان هال ءددا هاألءددجار  ...هددل يسدديطٌع
ي دٌد دندها النبايداث  ...تهقلدتو يقددم الدى هدذس النبايداث هدل يدرى دءدجارا ب
كاٌلت تهقلتو هل هً ؼابت تهقلدتو كٌدؾ ءدكلها تهقلدتو  ...كٌدؾ ءدكل
دءجارها تهقلتو هل هنام دءجارا ب كبٌرة هدجرى صؽٌرة تهقلتو  ...هدل
هنام ٌهاناث تهقلتو ٌي دى المدرس مع د دد الطدالب هٌسدأل هدل ممكدن
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اجيرا الؽاباث تهقلتو هٌسأل آجر  :هل يرى هييصهر الؽاباث النلةٌت
هل ً قاعها دهرا كاٌرة  ..ههكذا تهقلتو هل ردٌث الؽاباث المجرهطٌدت
تهقلتو  .هبعد اتنيها مدن هدذس المءداهداث ٌ ..قدهل المددرس ارجعدها الدى
دءكالكم الطبٌعٌت ه ٌنما ييهٌ هن لدذلم ٌمكدنكم دن يعدهدها الدى ؼر دت الصدؾ
 ...هاآلن ا ي ها دعٌنكم .
ٌطلب المدرس من الطالب ال ددٌى عمدا ءداهدهس دً الر لدت اليجٌلٌدت بءدكل
عام ههنا ٌيرم المجال لطالبٌن ده االات لل دٌى عن ر ليهم اليجٌلٌت هٌر ب
بما ٌقهلهن .
بعدددها ٌطددرح المدددرس دس د لت ٌسيقصددً بهددا الصددهر الذهنٌددت للطددالب هلددٌس
المعلهمددداث اليدددً هردث دددً السدددٌنارٌه هإت كدددان يركٌدددزهم علدددى لدددظ
المعلهماث همن األس لت الميهقعت :
كٌؾ كان ءكلم هقد دصب ث جز ا ب من النبايداث همداذا كندث يريددي هدل
ءعرث بالبرد ده ال ر هل جلدث مدن ال ٌهانداث الميهقدع ظههرهدا صدؾ
ءكل النباياث صؾ كل نباث عمهما ب  ..هل كانث األءجار كبٌدرة ههدل
ص ٌ دن األءدجار يدنلض دهراقهدا هدل ردٌدث ذلدم هدل ردٌدث األءدجار
كاٌلدت هددل ردٌددث األءددجار المجرهطٌددت هكٌددؾ هدده ءددكلها مددن ٌسدديطٌع
اليأءٌر على مهاقع دقالٌم الؽاباث ً جرٌطت العالم
بدا ل مجيللت للمناقءت بعد النءاط اليجٌلً :
ٌمكن للمدرس دن ٌجيار دنءطت إةا ٌت إذا كان لدٌ هقث مال :
يكلٌؾ الطالب برسم ما عاٌءهس ً الر لت اليجٌلٌت هممكن باسيجدام األلهان
.
الطلب من كل مجمهعت ال دٌى عما ءاهدهس من صهر ً الر لت اليجٌلٌت.
يكلٌلهم بكيابت يقرٌر مبسط عن مءاهدايهم .

رابعا ب  :الهاجب البٌيً إقلٌم ال ءا

هإقلٌم النباياث الص راهٌت .

مال ظددت  :الجطهيددان الاانٌددت هالاالاددت ممكددن اتسدديؽنا عنهمددا بعددد درس ده اانددٌن
هكذلم الجطهة السابعت ألنها مرههنت بيه ر الهقث .
دنمهذك جطت يدرٌسٌت ه ق الطرٌقت اليقلٌدٌت
الصؾ األهل الميهسط

المهةه  :األقالٌم النبايٌت .
دهتب  :األهداؾ السلهكٌت  :جعل الطالب قادرا ب على دن :
-213-

العدد السابع واالربعون  .هجلة الفتح  .ايلول لسنة 3122

.0
.0
.6
.2

م.م .باسن عبد الجبار كاظن

ٌصؾ اإلقلٌم النبايً .
ٌذكر مناطق هجهد الؽاباث .
ٌعلل الكاا ت الءدٌدة للؽاباث عمهما ب .
ٌءٌر الى مناطق الؽاباث الكاٌلت على جرٌطت العالم النبايٌت .

اانٌ دا ب  :الهسددا ل اليعلٌمٌددت  :جارطددت العددالم النبايٌددت الجرٌطددت هالصددهر ددً الكيدداب
المدرسً مع السبهرة هالطباءٌر .
االاا ب  :الطرٌقت المسيجدمت  :اإللقا هاتسيجهاب مع مناقءاث قصٌرة سب ميطلبداث
الدرس .
رابعا ب  :اليمهٌد ت 1دقا قو ٌ :راجع المدرس باجيصار المهةه السدابق ههده النبداث
الطبٌعً هالعهامل المؤارة ٌ هدهمٌت النباث الطبٌعً هٌقهل دن الظرهؾ المينهعت
المؤارة ً النباياث دظهرث دءكاتب مينهعت من النباياث نسمٌها األقالٌم النبايٌت .
جامسا ب  :عرض الدرس ت 61دقٌقتو ٌ :بددد الددرس بدالقهل مهةدهعنا األقدالٌم النبايٌدت
هٌكيب العنهان على السبهرة .
س  /ما هه يعرٌؾ اإلقلٌم النبايً ٌجٌب د د الطالب هٌامن هٌسأل كذلم دكادر مدن
طالب هبعد يلقً كل اإلجابداث ٌصدهغ اليعرٌدؾ هده بءدكل ميكامدل هٌكيبد مجيصدرا ب
على السبهرة هٌعلق بأن هذس المسا اث المينهعت من األرض هينده المنداخ ٌظهدر
هذس األقالٌم النبايٌت .
س  /من ٌذكر اإلقلدٌم النبدايً األهل ٌجٌدب طالدب هٌقدهل لد د سدنث هٌكيدب علدى
السددبهرة اإلقلددٌم األهل ههدده الؽابدداث هٌةددٌؾ لمدداذا ايصددلث هددذس األقددالٌم بالكاا ددت
الءجرٌت الءدٌدة هٌجٌب طالب ده دكار هٌةٌؾ المدرس على ذلم .
س  /من ٌعدد دقالٌم الؽاباث ٌجٌب طالب على قسم منها هٌقهل ل د سنث  .هٌجٌب
طالددب آجددر علددى القسددم اآلجددر هٌقددهل لدد د سددنث هٌكيددب علددى السددبهرة الؽابدداث
اتسيها ٌت .
س  /ما هً صلت الؽاباث اتسيها ٌت هٌجٌب طالب .
س  /من ٌذكر إقلٌما ب آجر ٌجٌب طالب الؽابداث المدارٌدت هٌقدهل لد د سدنث هٌكيدب
اإلقلٌم على السبهرة .
س  /ما هً صلت النباث ً هذا اإلقلٌم ٌجٌب طالب هٌقهل ل جٌد .
س  /من ٌذكر اإلقلٌم اآلجر ٌجٌب طالب آجر ءجٌراث الب ر الميهسط .
س  /ما هً مزاٌا هذا اإلقلٌم هٌجٌب طالب هٌقهل ل د سنث هٌدهن ءً مجيصر
على السبهرة بعد دن ٌهة المكان على الجرٌطت .
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س  /ما هه اإلقلٌم اآلجر ٌجٌب طالب الؽابداث النلةدٌت هٌقدهل لد د سدنث هٌكيبهدا
على السبهرة .
س  /م ا هً ممٌزاث الؽاباث النلةٌت ٌجٌب طالب ده دكادر هٌامنهمدا هٌكيبهدا علدى
السبهرة بعد دن ٌسيجدم الجارطت .
س  /ما هه اللر بٌن الؽاباث النلةٌت هالب در الميهسدط هٌجٌدب طالدب هٌقدهل لد
د سنث .
س  /ما هه اإلقلٌم الؽابً األجٌر هٌجٌب طالب الؽاباث الصدنهبرٌت هٌقدهل لد جٌدد
هٌكيب اتسم على السبهرة .
س  /دٌن يقع الؽاباث الصنهبرٌت ٌجٌب طالب ده اانٌن .
س  /ما هً دهم ممٌزاث الؽاباث الصنهبرٌت ٌجٌب طالب هٌامن هٌكيب ذلدم علدى
السبهرة .
س  /من ٌسيطٌع اليأءٌر على مهاقع دقالٌم الؽاباث ً جرٌطت العالم
هعلى ةه ما سبق ٌاٌر المدرس نقاءا ب للطالب هل دهمٌت الؽاباث بأنهاعها للنءاط
البءري هبانيها قراث المهةه ٌراجع المدرس له دس دهم نقاط الدرس.
سادسا ب  :اليقهٌم ت 1دقا قو ٌ :هج المدرس األس لت اآليٌت :
 .0ما هه يعرٌؾ اإلقلٌم النبايً
 .0دٌن يهجد الؽاباث النلةٌت
 .6من ٌؤءر على الجرٌطت مهاقع الؽاباث الصنهبرٌت
سابعا ب  :الهاجب البٌيً  :إقلٌم ال ءا

هإقلٌم النباياث الص راهٌت .

ملحق ()2
اجيبار الي صٌل البعدي
ةع جطا ب ي ث اإلجابت الص ٌ ت لما ٌأيً :
ٌ – 0يجذ النباث الطبٌعً دءكاتب ميعددة مال :
ك -الجةر
ب -البسايٌن
د -ال ءا
ٌ -0دجل النباث الطبٌعً ً صناعاث ميعددة دهمها :
ك -النلطٌت
د -الكهربا ٌت ب -المعدنٌت
 -6من المناطق المهمت للؽاباث اتسيها ٌت :
د -األمازهن ب -منءهرٌا ك -كالٌلهرنٌا
 -2من دءجار الؽاباث المدارٌت :
ب -الجٌزران ك -الزٌيهن
د -المطاط
 -1يسمى ال ءا الطهٌلت :
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د-ال قهل
د -الدها ٌت
د -سانث لهرنس
د -الءربٌن
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د -السههب ب -السلانا
 -3من دنها نباياث الص ارى المعيدلت :
د -الط الب
ك -ال ءا
ب -اليندرا
د -الصبار
 -3دجري دهل يعداد سكانً ً العرا عام :
د0923 -
ك0963 -
ب0903 -
د0903 -
 -8دكار مناطق العالم كاا ت بالسكان هً :
د -الهطن العربً ب -جنهب ءر آسٌا ك -قارة د رٌقٌا د -المناطق المعيدلت
ٌ -9زداد عدد السكان ً يرب المناطق :
د -اللٌةٌت
ك -الباردة
د -الص راهٌت ب -ال ارة
ٌ -02نجلض دعداد السكان ً المجيمعاث اليً يمارس ر ت :
د -الصٌد
ب -الصناعت ك -الرعً
د-الزراعت
 -00األقزام من الجماعاث البدا ٌت اليً يمارس الجمع هاتليقاط هيهجد ً :
د -الهند
ب -الكهنؽه ك -الصٌن
د -دسيرالٌا
ٌ -00مارس الصٌد البدا ً دقهام من :
د -اإلسكٌمه ب -المزارعهن ك -البده د -األسيرالٌهن األصلٌهن
 -06دكبر قاراث العالم :
د -آسٌا
ك -دسيرالٌا
ب -دهربا
د -د رٌقٌا
 -02يقيرب قارة آسٌا من قارة د رٌقٌا ً مةٌق :
د -بٌرنج
ك -جبل طار
د -باب المندب ب -هرمز
 -01من نباياث إقلٌم ؼاباث الصٌن :
د -الصندل
ك -الكا هر
ب -البلهط
د -األبنهس
ٌ -03يمٌز مناخ داجل آسٌا بالقارٌت لعدم هصهل المؤاراث :
د -القطبٌت
ك -الب رٌت
ب -ال ارة
د -المعيدلت
 -03دكار بلد ً عدد سكان ً قارة آسٌا هالعالم هه :
د -باكسيان
ك -اندهنٌسٌا
ب -الصٌن
د -الهند
 -08يعد قارة آسٌا دكار القاراث إنياجا ب ً :
د -الزنم
ك -ال دٌد
ب -القصدٌر
د -الن اس
 -09يميد قارة د رٌقٌا من الؽرب عند جط طهل  03همن الءر :
د30-
ك30-
ب10-
د20-
 -02يقل المهانئ الطبٌعٌت ً قارة د رٌقٌا ألن سها لها ييمٌز بـ :
د -اليها ها
ك -اسيقاميها
د -يعرجها ب -يكسرها
 -00يقع معظم قارة د رٌقٌا ً المنطقت :
د -اتسيها ٌت ب -المعيدلت الءمالٌت ك -المعيدلت الجنهبٌت د -المدارٌت
 -00من دهم ءجٌراث إقلٌم الب ر الميهسط ً د رٌقٌا :
د -اليٌن الءهكً
ك -األرز
د -األبنهس ب -المطاط
-216-

د -اتسيبس
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 ً -06الص ارى ال ارة األ رٌقٌت يربى مالٌٌن :
د -اإلبل
ك -األبقار
د -األؼنام ب -الماعز
 -02دكار دهلت بالسكان ً جلٌج ؼٌنٌا هً :
ك -بهرندي د -داٌهبٌا
د -نٌجٌرٌا ب -رهاندا
 -01من دءهر المريلعاث األلبٌت ً دهربا جبال :
ك -اسكندنا ٌا د -الكرباث
د -األندٌز ب -بههٌمٌا
ٌ -03يركز إقلٌم مناخ الب ر الميهسط األهربً ً جهيها :
ك -الجنهبٌت د -الؽربٌت
د -الءمالٌت ب -الءرقٌت
ب
 -03إقلٌم الؽاباث المجيلطت األهربً ٌقع ءمات بٌن دا ريً عرض :
د -ت02-2و ب -ت22-02و ك -ت32-22و د -ت82-32و
 -08دكار دهلت دهربٌت ٌها األسيبس هً :
د -اسبانٌا
ك -رنسا
ب -رهسٌا
د -دلمانٌا
 ً -09مقدمت الدهل المنيجت للل م ً دهربا :
ك -برٌطانٌا د -البريؽال
د -الٌهنان ب -اسبانٌا
 -62دهم المجمهعاث اإلقلٌمٌت الميمٌزة ً دهربا هً الدهل :
ك -الجنهبٌت د -الءرقٌت
د -الهسطى ب -الؽربٌت
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ملحق رقم ()5
الدرجاث النها ٌت تجيبار الي صٌل البعدي
المجمهعت الةابطت
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