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 هص امل

يهدؼ البحث الحالى إلػى إرػراا الالػاؿ الاىراػى الاػرمبط بالػالر الاػدرات الىاميػ  لمىمػيـ الدرا ػات 
  اػر منايػ  االلمااعي   عاا  لاللغراايا خاص  ببرنااج مدريبر قائـ عمى علااؿ الادرة الاكاني  الرنائيػ

 اهارة قرااة الخريط  اللغرااي  لدي مالايذ الارحم  اإلعدادي .

 اشكم  البحث : 
اػا اىاليػ  برنػااج مػدريبر قػائـ عمػر علااػػؿ الاػدرة الاكانيػ  الرنائيػ  اػر منايػ  اهػارات قػػرااة  -

 الخريط  اللغرااي  لدي طالب الارحم  االعدادي ؟

( ممايًذا اف مالايذ الصؼ الرانر االعدادي  43ف ) اى صلرمها النهائي  ا لمكلنت عين  البحث
  انخفضى اهارة قرااة الخريط  اللغرااي  .

 نمائج البحث :

  لللد ارؽ داؿ إحصائيًا بيف امل طى درلات المطبيػؽ الابمػى لالمطبيػؽ البىػدي الخمبػار اهػارة
 قرااة الخريط  اللغرااي  لصالح المطبيؽ البىدى. 

  درلات المطبيؽ البىدى لالممبىى لااياس اهارة قرااة الخريط  ال يللد ارؽ بيف امل طى
اللغرااي  ، ااا يدؿ عمى اىالي  ا مخداـ الادرة الاكاني  الرنائي  اى مناي  اهارة قرااة 

 الخريط  اللغرااي  لدى مالايذ الارحم  اإلعدادي . 
 انكهًاث املفتاحْت

 الادرة الاكاني  الرنائي ، اهارات قرااة الخرائط
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The current research aims at enriching the cognitive field related to the 

mental abilities and the teaching of social studies in general and geography, 

especially the training program based on the spatial spatial factors in the 

development of the skill of reading the geographical map of students in the 

preparatory stage. 

Research problem : 

- What is the effectiveness of a training program based on spatial spatial 

factors in the development of the skills of reading the geographical map of 

the students in junior high? 

The final sample consisted of (65) secondary school students who were 

low-skilled in reading the geographical map. research results : 

There is a statistically significant difference between the mean scores of 

the application and the post-application to test the skill of reading the 

geographical map in favor of the remote application. 

There is no difference between the average distance and follow-up 

application of the geography reading skill scale, which indicates the 

effectiveness of the use of spatial spatial capacity in developing the skill of 

reading the geographical map in the preparatory school students 

 

 
Spatial Ability, Maps Reading Skills. 
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 يقديت
لالمدبر اياا حللنا ، لاف  نحف نرى لندرؾ بديع صنع اهلل ار هذا الكلف لقد حرنا اهلل عمى النظر

كػػـر اهلل عمينػػا وف زلد االن ػػاف باػػدرات عاميػػ  امىػػددة اخممػػؼ الىماػػاا اػػر مصػػنيفها، لمحديػػد الىالقػػ  
بينهػػا، ليشػػير ذلػػؾ إلػػى وهايػػ  هػػذ  الاػػدرات اػػر حيػػاة الفػػرد الحاليػػ  لالا ػػمابمي ، اضػػاًل عػػف حيامػػ  

 الاهني  لالمىمياي  لااللمااعي . 

ت الىاميػ   اػف وهػـ الضػلعات عمػـ الػنفس المػر مهػـ الادر ػيف لالىػااميف اػر لذلؾ مىمبر الادرا
الحاؿ المىميار، للمادرات وهايمها ار عامي  المللي  المربلي، االادرة المغلي  الارمفى  مؤهؿ صػاحبها 
لدرا ػػ  المغليػػات بمايػػز ، لالاػػدرة الرياضػػي  مؤهػػؿ صػػاحبها لفهػػـ الا ػػائؿ الرياضػػي ، لالاػػدرة الاكانيػػ  

 (00، 0202الارمفى  مؤهؿ صاحبها لدرا   الهند   الايكانيك  ل الليلللليا.)  هيم  وبل اصطفى،
ناػا  انلاح االن اف ار حيام  ، ال يملقؼ عمى نصيب  اف الادرات الىااػ  ، ول الػذكاا اح ػب، لاا

درات ويضًا عمى اا لدي  اف الاهب، لقدرات وخرى يظهػر وررهػا اػر نشػاط  الىامػر ، حيػث وف هنػاؾ قػ
)احاػػد عمػػى لعمػػى اصػػطفى، . طائفيػػ  مشػػمرؾ كػػؿ انهػػا اػػر الالعػػ  اىينػػ  اػػف النشػػاط الىامػػر.

0200 ،20) 
لقد حالؿ "رر ملف" لغير  حصر هذ  الادرات ، لمحديدها ، للضع االخمبارات المر كشػفت عنهػا  

 (  :10-10، 0223لقد ربت وف هذ  الادرات منمظـ ار رالث ا مليات. ) بمخيري لااا،
ا ػػملى اللؿ:  ليشػػاؿ الاػػدرات الطائفيػػ  اللليػػ ، ارػػؿ الاػػدرة المغليػػ ، الاػػدرة عمػػى الطالقػػ  ال

 (  10-10، 0223المفظي ، الادرة الىددي ، الادرة الاكاني ...إلخ ) بمخيري لااا،
الا ػػملى الرػػانر: ليشػػاؿ الاػػدرات الطائفيػػ  الب ػػيط ، لهػػر الاػػدرات المػػر منا ػػـ إليهػػا الاػػدرات 

)اػػػر اػػػرلاف للليػػػ ، االاػػػدرة الاكانيػػػ  اػػػراًل منا ػػػـ إلػػػى قػػػدرات لعلااػػػؿ وب ػػػط انهػػػا هػػػر الطائفيػػػ  ا
 ( 423،  0202وحاد،

عااؿ إدراؾ االملا  الاكانر: لهلالادرة عمر مكليف المنظياات الادرك  لألشكاؿ بالن ب  لمشخص  -0 
 ممايز بال رع .الاالحظ، لمبدل وهاي  هذاالىااؿ عنداا مىرض الاشكالت الاكاني  محت ظرلؼ 

عااػؿ المصػػلر البصػري: لهلالاػػدرة عمػر مخيػػؿ الحركػ  لاإلحػػالؿ الاكػانر لمشػػكؿ ،وي مدليرالشػػكؿ  -0
وللزا ان  ذهنيػا لالمىػرؼ عمػر الاظهػر اللديػدول الاكػاف اللديػد لألشػياا المػر حركػت ولعػدلت داخػؿ 

 شكؿ اىاد .

لياينيػػ  عػػف الشػػكاؿ الي ػػاري  مبىػػا المصػػلر الحركػػر الاكػػانر: لهلالاػػدرة عمػػر ماييػػز الشػػكاؿ ا -1
 لالضع الل ـ.

الا ملى الرالث: ل مارؿ الادرات الاركب  المر مػدؿ عمػى الالعػ  اػف الاػدرات الطائفيػ  اللليػ  المػر 
يىماد عميها النشاط اػر ايػداف اىػيف مىمياػر ول اهنػر ارػؿ الاػدرة الاكيانيكيػ  ، لمىماػد عمػى قػدرات 
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،  0202)رااػع الزغػلؿ ل خمػدلف الػػدبابر، ، لالاػدرة عمػػى  ػرع  االدرؾ.ولليػ  ارػؿ : الاػدرة الاكانيػ  
272.) 

لممصدر الادرة الاكاني  انزل  رايى  اف بيف ممؾ الادرات الاىراي  الطائفي  المػر مىاػؿ الادر ػ  عمػر 
منايمها لدي الامىمايف لااػا يىػزز ذلػؾ اف الاػدرة الاكانيػ  م ػهـ لبطرياػ  ااعمػ  اػر محصػيؿ بىػض 

كالرياضيات لالكيايػاا لالفيزيػاا لالهند ػ  ، كاػا ممامػع بػدلر بػارز اػر غالبيػ  الاهػف الىمايػ   الىمـل
 ( 24، 0226لالحراي  لالماني .) ح يف عبد البا ط لخالد الااضر ، 

ل مدخؿ الدرا ات االلمااعي  بصف  عاا  لاللغراايا بصف  خاص  اى نطاؽ الىمـل الاكاني  حيث ونها 
. ل م ػػىى اللغراايػػا إلػػى منايػػ  الىديػػد اػػف  Spatial Relationshipsاكانيػػ  محمػػؿ الىالقػػات ال

الاهارات المى م اعد الفرد اى الحصلؿ عمى الاىػارؼ لالاىملاػات المػى يريػدها ، لمكػلف لديػ  الاػدرة 
عمى ا ميىاب هذ  الاىارؼ لالاىملاات ، لبخاص  وننا اليلـ اى عصر الاىملاػات لالرػلرة الاىرايػ  ، 

الذى لىؿ الاائايف عمى المربي  اى حيرة اف وارهـ ، اااذا يادالف اف اىارؼ لااذا يمركلف ؟  الار 
 (1، 0221)الدي كااؿ ، 

دراؾ الىالقػات الاكانيػ  لملضػيح  لمظهر وهاي  الخرائط ار ونها م اعد الطمب  عمػى مصػلر الاكػاف ،لاا
لاىملاػػات لالبيانػػات الضػػرلري  اػػر الافػػاهيـ ااػػا يناػػر المفكيػػر اللغرااػػر باإلضػػاا  إلػػى ونهػػا اػػف ا

الالػػػاالت البشػػػري  لالطبيىيػػػ  لاالقمصػػػادي  ،ااػػػا يػػػؤدي إلػػػى اهػػػـ هػػػذ  الظػػػلاهر الحياميػػػ  الاخممفػػػ  
رػػارة ايػػؿ المالايػػذ نحلهػػا لمربيػػت الاىملاػػات لمػػذكرها لبالمػػالر مح ػػيف  ،لمرابطهاػػا بىضػػها بػػبىض ،لاا

 ,Ryan)رياف درا    ( لهذا اا دعا 062،  0222ا ملاهـ الكاديار. )عطي  علدة ابل  رحاف، 

 لمطمبػ  الكػاديار المحصػيؿ زيػادة اػر الخػرائط اهػارات ا مخداـ ورر ا ماصاا إلى المر هدات  (2007

 52 عمى الدرا   عين  اشمامت ل ال ا ر باللاليات الامحدة ، الىاشرلمصؼ  الىالـ لغرااي  ا اؽ ار

امالؾ اىمار اللغراايا لالطمبػ  لاهػارات الخػرائط اػر مىريػؼ . لوشارت نمائج الدرا   إلى وهاي  اطالبا
راااات الشىلب االخري للغرااي  البمداف المر يىيشلف ايها. لبينػت الدرا ػ  وهايػ  اال ػمخداـ الارػؿ 
لمخرائط اف الاىماػيف اػر ا ػميىاب الطمبػ  للغراايػ  الىػالـ الحػديث لااػمالكهـ لاهػارات قػرااة الخػرائط 

 .ًا عمى محصيمهـ الدرا ر ار ا اؽ لغرااي  الىالـااا ينىكس إيلاب
لرغـ وف مىميـ لمناي  اهػارات الخريطػ  ال مػزاؿ اػف الهػداؼ الرئي ػي  لمػدريس الدرا ػات االلمااعيػ  
بصػػف  عااػػ  لاللغراايػػا بصػػف  خاصػػ ،وال وف الكريػػر اػػف الطػػالب يخفاػػلف اػػر مىمػػـ اهػػارات الخريطػػ  

الدرا ػي  لالل ػائؿ المىميايػ  الاللػلدة بالاػدارس حاليػا ال مفػر  لاكم ابها، ليرلع ذلؾ إلػر وف الكمػب
بالغرض ال ا ػر اػف مػدريس اللغراايػا لال مػؤدى الػدلر الفىػاؿ اػر منايػ  اهػارات قػرااة الخريطػ  ل 
محميمها حيث وف اىظـ الخرائط بالكمػب الادر ػي  ال م ػاعد عمػر إماػاف اهػارات الخػرائط رغػـ وهايمهػا 

 (001، 0201)ابم اـ للاد، ار مىمـ اللغراايا.
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للاػػا كػػاف مػػدريس اللغراايػػا اػػر اصػػر يىػػانر اػػف  ػػيادة المفظيػػ  لالبىػػد عػػف منايػػ  الاهػػارات 
لاالملاهػػات لالاػػيـ الارمبطػػ  بممػػؾ الاادة،للاػػا كػػاف اىظػػـ دار ػػر ممػػؾ الاػػادة لػػديهـ املاهػػات  ػػالب  

ـ مانيات حدير  م اعد اػر منايػ  نحلها لال ياا نحل اهارة قرااة الخريط ،ااف الحال  امح  ال مخدا
 (  007، 0224ممؾ الاهارة. ) و اا  عبد الالال، 

لعميػػ  اػػاف الباحرػػ  اػػر درا ػػػمها الحاليػػ  م ػػىى إلػػى منايػػػ  اهػػارة قػػرااة الخريطػػ  اللغراايػػػ   
 با مخداـ برنااج مدريبر قائـ عمى علااؿ الادرة الاكاني  لهذا هل الاؿ الدرا   الحالر.

 يشكهت اندراست
الحظت الباحر  اف خالؿ عامها كاىما  لاادة الدرا ات االلمااعي  ار الارحم  االعدادي  ضىؼ 
اكم اب الطمب  لبىض اهارات الخرائط  خاص  اهارة قرااة الخرائط إذ وف الطمب  يلالهلف صىلب  اػر 

ماػلس ونهػـ غيػر قػادريف عمػى المصػلر بشػكؿ ا كاػامىييف اكاف الظػلاهر اللغراايػ  عمػى الخريطػ  ، 
عنػػداا ينظػػرلف إلػػى الصػػلر لالخػػرائط لالشػػكاؿ اللغراايػػ  لهػػذ  الاشػػكم  ملالػػ  مىمػػيـ اػػادة الدرا ػػات 
االلمااعي  لمىماها ار الارحم  االعدادي ،  خاص  لاف هذ  الارحم  مىد ناط  البداي  ار المىااؿ اع 

مػائج بىػض الدرا ػات ( . لهذا اا عػزز  ن05، 0221اهارات الخريط  لذلؾ كاا وشار )الدي كااؿ، 
ال ػػابا  لالمػػى وقػػرت بللػػلد ضػػىؼ اػػر اهػػارات ا ػػمخداـ الخػػرائط لػػدى طالبنػػا اػػر الاراحػػؿ الدرا ػػي  

(، لدرا ػػ )  ػػااي  يل ػػؼ، 0225( ،ل ) ػػملى صػػالح،0221الاخممفػػ  ارػػؿ درا ػػ  )الػػدي كااػػؿ، 
لد (، لدرا ػػػ  )احاػػػ0201( ، ل)ابم ػػػاـ لػػػلاد، 0201(، ل درا ػػػ  كػػػؿ اػػػف )ريهػػػاـ عيػػػد، 0200

 (0203(، ل)مهانر البنا، 0202(، لدرا  )وحاد  ليمـ،0202الخنانر، 
للف اهارة قرااة الخرائط اهارة قابم  لمػمىمـ لالمنايػ  با ػمخداـ بػرااج لا ػميراميليات خاصػ  كاػا 

، ل درا ػ  كػؿ (Shin, 2006( ، ل )Pedersen, Farrel & McPhee ,0223)  وشػار كػؿ اػف
(، 0202( ، لدرا ػػ  كػػؿ اػػف )وحاػػد  ػػليمـ،0201)ريهػػاـ عيػػد،  (، ل0200اػػف )  ػػااي  يل ػػؼ، 

 (0203ل)مهانر البنا، 
درا مها الحالي  م ىى إلى مناي  اهارة قرااة الخريط  با مخداـ برنااج مػدريبر  ارااف الباحر   

مػـل اػى نطػاؽ الىقائـ عمى علااؿ الادرة الاكاني  الرنائي  نظراً  لف اػادة الدرا ػات االلمااعيػ  مػدخؿ 
ماريؿ ل طح االرض ال لزا انػ  للف الخريط  مىد الاكاني  المر ماـل عمى محميؿ الىالقات الاكاني ، 

لبالمػالر مكػلف الاػدرة الاكانيػ  الرنائيػ  هػر ار بىديف ااط هاا الطلؿ لالىػرض، عمر   طح ا ملي 
فاعميػ  علااػؿ الاػدرة ، كػذلؾ ل-لهل اا  مـ ايضػاح  الحاػاً  – الن ب ار مناي  اهارة قرااة الخريط 

أغمل ليػػوشػػكار لديميا الاكانيػػ  اػػر محصػػيؿ الىمػػـل الاخممفػػ  بشػػكؿ عػػاـ كاػػا وشػػارت درا ػػ  كػػؿ اػػف
(Askar & Delialioglu, 1999  لدرا ،) ( وربملػنجErbilging ,2003  (، ل)إبػراهيـ الصػميبر
ا ػػػ  عمػػػى (، )در 0224( ، لدرا ػػػ ) وحاػػػد بركػػػات ، 0223لدرا ػػػ  ) بمخيػػػري لاػػػاا، (، 0222، 
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،  (Rafi & Samsudin, 2007 )( ، لدرا   رااع لشاس 0225(، ل )نهى يىالب،0225ناصر،
(،  0202(، ل درا ػػ  ) ػػهيم  ابػػل اصػػطفر ، Smith,2009ل  ػػايث )(، 0226ل )عػػادؿ ريػػاف، 

  Cho,  Fischer,  Deلالدرا ػ  المػػر قػػاـ بهػػا كػؿ اػػف مشػػال لايشػػر، لدي بي ػلاس ل ناكػػا )

Biswas,  Ham. Naka, 2012 ،لمحصػيؿ 0202( ، لدرا   )رااػع الزغػلؿ ل خمػدلف الػدبابر  .)
 (.0221اللغراايا كاا وشارت درا   الدي كااؿ )

 ل ياكف صياغ  اشكم  الدرا   ار ال ؤاؿ الرئي ر المالر:
اا اىالي  برنااج مدريبر قائـ عمر علااؿ الادرة الاكاني  الرنائي  ار مناي  اهارة قرااة الخريط  

 للغرااي  لدي طالب الارحم  االعدادي ؟ا
 ليمفرع اف ال ؤاؿ الرئي ر اال ئم  االمي ،

 اا هر علااؿ الادرة الاكاني  الرنائي  ؟ -0
 اا هر اهارات قرااة الخريط ؟ -0

اا ورر البرنااج المدريبر الاائـ عمر علااؿ الادرة الاكاني  الرنائيػ  اػر منايػ  اهػارة قػرااة  -1
 الب الارحم  االعدادي ؟الخريط  اللغرااي  لدي ط

 أىداف اندراست :

مهػػدؼ الدرا ػػ  الحاليػػ  إلػػى ماػػديـ برنػػااج مػػدريبر قػػائـ عمػػى علااػػؿ الاػػدرة الاكانيػػ  الرنائيػػ  اػػر 
 مناي  اهارة قرااة الخريط  اللغرااي  لدي مالايذ الارحم  االعدادي .

 أىًْت اندراست:

الاكانيػػ  الرنائيػػ  ااػػا ي ػػاعد الاػػربيف  برنػػااج مػػدريبر قػػائـ عمػػر علااػػؿ الاػػدرة الدرا ػػ ماػػدـ 
لالمربلييف ار مح يف المحصيؿ االكاديار لطالبهـ ار ااػرري الدرا ػات االلمااعيػ  عااػ  لاللغراايػا 

 خاص  .

 يصطهحاث اندراست:

 : Spatial Abilityولاًل: الادرة الاكاني  

مػى إدراؾ الىالقػات بػيف الشػياا ( الادرة الاكاني  بأنها قدرة الفػرد ع41، 0222يىرؼ )زيد الهليدي، 
 المر يراها، ول رؤي  الىالقات بيف ولزاا الشكؿ اللاحد .

دراؾ الىالقات  ( :  بأنها الادرة عمى مصلر الشكاؿ ار الفراغ07، 0223ليىراها )بمخيري لااا،  ، لاا
 بينها.

ميػ  المػر ( ونهػا الىاميػات الىا(Titus & Horsman, 2006, 242ليرى كؿ اف ميملس لهلر ػلف 
ي مخداها الفرد ار حؿ الاشكالت المى ممطمب إدراكًا لألشياا لدلرانها لمصلرها ، لممفؽ الباحرػ  اػع  

لماػدرة الاكانيػ  اػر ونهػا ممارػؿ اػر"  قػدرة  الفػرد  (3، 0202رؤي  ) رااع الزغلؿ ل خمدلف الدبابر، 
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اػف ولػػلاف لخطػلط لر ػػـل ، لاػا يمضػػان   عمػى ا ػػماباؿ الصػلر لالمفكيػػر ايهػا لالمىػػرؼ عمػى الشػػكؿ
 لناؿ الاكار البصري  لالاكاني  اف الذاكرة لا مخدااامها لبناا الاىانر" .

 لمنا ـ إلى:
 :S2الادرة الاكاني  الرنائي   -0

لمىراهػا الباحرػػ  إلرائيػًا بأنهػػا  المصػلر البصػػري لألشػكاؿ لالخطػػلط لالر ػـل  الاىرلضػػ  عمػى  ػػطح 
 ا الىيف ببىديف ااط هاا الطلؿ لالىرض.ا ملى ول عبر ل يط ل المى مراه

 :S3الادرة الاكاني  الرالري   -0
لمىراها الباحر  إلرائيًا بأنها  المصلر البصري لألشكاؿ لالال اات الاىرلض  عمى  طح ا ملى ول 

 عبر ل يط ل المى مراها الىيف بأبىادها الرالث الطلؿ لالىرض لالىاؽ.

 :Mapثانًْا: اخلزّطت اجلغزافْت 
ىرؼ الباحر  الخريط  اللغرااي  بأنها "هر ماريؿ ل طح االرض ال لزا ان  عمػر ا ػملي لباايػاس م

 ر ـ لا اط انا ب لرالز اىين  ".
 : Maps reading skillثانثًا: ييارة قزاءة اخلزائط

( ل ) ح ػػيف عبػػد البا ػػط لخالػػد الااضػػر، 22، 0221ممفػػؽ الباحرػػ  اػػع كػػؿ اػػف) إدريػػس يػػلنس، 
أف اهػػارة قػػرااة الخريطػػ  هػػر قػػدرة الطالػػب عمػػى محديػػد الضػػلع الخريطػػ  لمحديػػد (  بػػ24، 0226

،   رالزها ، لا مخداـ ااياس الر ػـاالملا  لالالقع عمى الخريط ، لا مخداـ دليؿ الخريط  اى مرلا
 لمحديد إاكاني  الرؤي  . 

 (:25-22، 0221لممكلف هذ  الاهارة اف الاهارات الفرعي  اآلمي  ) إدريس يلنس، 

 قرااة عنلاف الخريط .  – 0
 محديد االملاهات الصمي  لالفرعي  . – 0
 ا مخداـ خطلط الطلؿ لدلائر الىرض.  – 1
 ا مخداـ ااياس الر ـ . – 2
 ا مخداـ دليؿ الرالز) افماح الخريط  ( . - 3 

 االطار اننظزُ ًاندراساث انسابقت:
 :  Spatial Abilityأًالً :انقدرة املكانْت 

الادرة الاكاني  اف وهـ الادرات الاىراي  ابدلف الحس الاكانر اإف قدرامنا  مكلف ضػىيف  عمػى  مىمبر
محميؿ الشكاؿ ، لالىالقات بيف ولزائها، لار الحاػؿ المربػلي اػاف اصػطمح الحػس الاكػانر يشػير إلػى 

 (02، 0202اىاليات مدؿ عمى الادرة الاكاني  .)  هيم  وبل اصطفى ،
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الذكاا الفطري لرارر لال يمارر بالبيئ  لينال نالا طبيىيا حمر يبمغ اقصر اػدا  اػر  لالىااؿ الىاـ لهل
 ف الراان  عشر. لهذا الىااؿ اليشمرؾ ار لايع الىاميات الىامي  بن ب لاحدة، واا الىلااؿ الخاص  

هػا ول النلعي  اهر مامصر عمر عامي  اىين  دلف غيرهػا اػف الىاميػات ،لالىلااػؿ الخاصػ  لاف كػاف ل
  .و اس اطري اال انها قابم  لممناي  ول المدهلر لالمخمؼ

 لاياا يمر عرض لافهـل الادرة الاكاني  للعلاامها لوق ااها .
 يفيٌو انقدرة املكانْت:

الاػدرة الاكانيػ  بأنهػا عبػارة عػف مكػليف صػلر اػر وف  (Sternberg, 1988, 46)يىػرؼ  ػميرنبرج 
دراؾ ع  القم  بالشياا.عامي  لمشئ ار لضى  الاكانر لاا

( بأنهػػا الاػػدرة عمػػى الاىاللػػ  الذهنيػػ  لألشػػكاؿ البصػػري  المػػر 063، 0222)اػػؤاد البهػػر ، ل يىراهػا 
 .ممضاف  م م  اف الحركات ارؿ المدلير لشكؿ ول عدة وشكاؿ ول إاالمها ول قمبها

دراؾ الطػلؿ لالىػرض لال ػاؾ  لاالرمفػاع لالحلػـ لمىرؼ ويضُا بأنها إدراؾ الا ااات ل البىاد بدق  ، لاا
كػػذلؾ إدراؾ الىالقػػات بػػيف الشػػياا لاػػا بينهػػا اػػف مشػػاب  لاخػػمالؼ ، لهػػر ممىمػػؽ باػػدركات ح ػػي  

 (Askar & Delialioglu, 1999,36)لاقىي 
 أقساو انقدرة املكانْت:

 منا ـ الادرة الاكاني  إلر قدرميف هاا :
 :S2الادرة الاكاني  الرنائي   -0

ي لحرك  الشكاؿ الا طح  ، ارػؿ دلرة الشػكاؿ الار ػلا  عمػر  ػطح لهر مدؿ عمر المصلر البصر 
لرق  ار املا  عاار ال ػاع  ،ولعكػس هػذا االملػا  بحيػث مظػؿ هػذ  الشػكاؿ خػالؿ حركمهػا اممصػا  

 (272، 0202ب طح اللرق . )رااع الزغلؿ لخمدلف الدبابر ،

ياها بػالاحلريف الهند ػييف الاارميػيف لياصد بالشكاؿ الا طح  الشكاؿ رنائي  البىػاد المػى يػمـ ماػد
 (03، 0203" ) احاد نلبر لخالد  النفي ر  لوياف عاار، "X,Yبالطلؿ لالىرض 

لمىراهػػا الباحرػػ  إلرائيػػًا بأنهػػا  المصػػلر البصػػري لألشػػكاؿ لالخطػػلط لالر ػػـل  الاىرلضػػ  عمػػى  ػػطح 
 ض.ا ملى ول عبر ل يط ل المى مراها الىيف ببىديف ااط هاا الطلؿ لالىر 

 
 :S3الادرة الاكاني  الرالري   -0  

لهر مدؿ عمر المصلر لحرك  الشػكاؿ اػر دلرانهػا خػارج  ػطح اللرقػ ،وي اػر البىػد الرالػث لماكػاف.  
ول بىبػػارة وخػػرى هػػر الاػػدرة عمػػى مػػدلير الال ػػاات ل الشػػكاؿ ذهنيػػا اػػف اكانهػػا اللؿ إلػػى اكػػاف ول 

 (272، 0202لزغلؿ لخمدلف الدبابر ،الضع لديد بناا عمى مىمياات احددة. ) رااع ا
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لالااصلد هنا االشكاؿ المر يمـ مادياها بصريا عمى لرؽ ول ال ػا  ول اىرلضػ  اػر اػيمـ ال عمػى 
. )   "X,Y,Z"شاش  الحا لب لمشغؿ الاحالر الهند ي  الرالث الطلؿ لالىرض لاالرمفػاع )الىاػؽ(

 (03، 0203احاد نلبر لخالد  النفي ر  لوياف عاار، 
راها الباحر  إلرائيًا بأنها  المصلر البصري لألشكاؿ لالال اات المى مراهػا الىػيف بأبىادهػا الػرالث لمى

 الطلؿ لالىرض لالىاؽ.
 عٌايم انقدرة املكانْت: 

عمى الرغـ اف وف الىديد اف اخمبارات الذكاا ممضاف اارات لاياس الادرة الاكاني  إال وف اكلنات 
محمػػاج إلػػى وف مكػػلف وكرػػر محديػػًد، لويػػا كػػاف الفاػػرات المػػر ماػػيس الاػػدرة ول بنيػػ  هػػذ  الاػػدرة اػػا زالػػت 

الاكانيػػ   اإنهػػا مشػػمرؾ اػػر اىظاهػػا اػػر خاصػػي  الاىاللػػ  الذهنيػػ  ول الىاميػػ  لألشػػكاؿ كاػػا هػػر ال 
 اىكل   ال ااملب  كاا مظهر ار الارآة ، لاعماادًا عمى بىديف ول رالر  ابىاد.

، 0202، اهناؾ اف ق ـ هذ  الىلااؿ إلر عااميف ) ار احاػد وريػر، لمادرة الاكاني  عدد اف الىلااؿ
022) 

 ((Spatial orientationالىااؿ اللؿ : لهلالملل  الاكانر 
( (Reconstruction لهلالاػػدرة عمػػر محديػػد الىالقػػات الاكانيػػ  بالن ػػب  للضػػع مخيمػػر لمل ػػـ

اهارة قدرة اىرا  اإلن اف لضع الشئ ( ل (Spatial Relation ليشاؿ اهارة إدراؾ الىالقات الاكاني 
 .Body Orientationبالن ب  للضع ل ا  

 ((Spatial Visualization  لالىااؿ الرانر : لهلالمصلر الاكانر
 لهلالادرة عمر اىالل  صلر الشياا عاميا لممركز ار عااؿ إدراؾ محلؿ الشياا

 ( ،لهـ423،  0202،)ار ارلاف وحاد  علااؿ رالر  إلر ليمفلرد يصنفها بيناا 
 عااؿ إدراؾ االملا  الاكانر :            -0

عمر مكليف المنظياات الادرك  لألشكاؿ بالن ب  لمشخص الاالحظ، لمبػدل وهايػ  هػذا  الادرة لهل
 الىااؿ عنداا مىرض الاشكالت الاكاني  محت ظرلؼ ممايز بال رع .

 عااؿ المصلر البصري: -0

لاإلحػػالؿ الاكػػانر لمشػػكؿ ،وي مػػدلير الشػػكؿ وللػػزا انػػ  ذهنيػػا  الاػػدرة عمػػر مخيػػؿ الحركػػ  لهػػل
 لالمىرؼ عمر الاظهراللديدولالاكاف اللديد لألشياا المر حركت ولعدلت داخؿ شكؿ اىاد .

 المصلر الحركر الاكانر: -1
 الادرة عمر ماييز الشكاؿ اليايني  عف الشكاؿ الي اري  مبىا لالضع الل ـ. لهل
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هػل المصػنيؼ الشػهر لالكرػر  (linn & Peterson ,1985)لبامر ػلف ليىمبػر مصػنيؼ لػيف 
شػػيلعا اػػر الدرا ػػات ال ػػابا  للاػػد ملصػػال إلػػى وف الىلااػػؿ الاكلنػػ  لماػػدرة الاكانيػػ  هػػر ) اػػر رااػػع 

 (:272، 0202الزغلؿ لخمدلف الدبابر، 
 :(Spatial Cognition)االدراك املكانِ 

 لاكاني  اع الحفاظ عمى هيبمها.لممارؿ ار الادرة عمى مىرؼ الىالقات ا
 (:  Mental Rotationانتدًّز انعقهِ) 

 لهل الادرة عمى مدلير الشكاؿ ذهنيًا ار بىديف ول رالر  وبىاد ب رع  لدق .
المػدلير الىامػر بأنػ  لػزا اػف  ( De Lisi & Wolford, 2002,44)ليىػرؼ دل ػر لللفػلرد 

  مخيػؿ عامػر لكيفيػ  ظهػلر اريػر رنػائر ول رالرػر البىػاد الادرة الفراغي  ماكف الفرد اف الايػاـ بىاميػ
بىد وف يمـ مدلير  بزلايا اىين  لماديـ الحكـ الانا ب بالمطابؽ ول عدـ المطابؽ ، كاا ونها قدرة ياكف 

 منايمها بالمدريب.
 ( Weidenbauer & Jansen-Osmann,2008,12)ليصػػؼ اػػدنبلار للان ػػف ول ػػااف 

ة اراغي  ماـل عمى و اس الحكـ عمى اريريف بالمطابؽ ول ونهاا صلرة ارآليػ  المدلير الىامر بأن  قدر 
 ، لكماا  زادت زالي  المدلير  احماج الفرد إلى زاف وكبر لماديـ اال ملاب  

لهر قدرة يمفلؽ ايها الذكلر عمى االناث ، إال ونها مخضع لممدريب اليدلي الاادر عمػى منايمهػا  
 ( 0220، 0201)شادي  المؿ ل مهانر وبل لردة ، لماميؿ الفرلؽ بيف اللن يف

 & De Lisi)لهػػل اػػا وكدمػػ   نمػػائج الدرا ػػات المػػر قػػاـ بهػػا كػػؿ اػػف  لدي لي ػػر لللفػػلرد 

Wolford, 2002 ) للدنبػلر لال ػااف(Weidenbauer & Osmann, 2008)  ل) شػادي  المػؿ
 (0201ل مهانر وبل لردة ،

درة الفػرد عمػى االحمفػاظ عاميػًا بشػكؿ اىػيف لمػدلير  اػر لهكذا ياكف الالؿ بأف المػدلير الىامػر قػ
الفراغ  لهذ  الادرة اهاػ  لالنلػاز الكػاديار  لم ػمخدـ اػر الالػاالت المػر ممطمػب قػدرة اراغيػ  ارػؿ 

 الىمـل لالهند   الاىااري  ل الفيزياا للونشط  الحياة اليلاي  الامىما  بالااكف غير الاأللا .
 :Spatial Visualization)انتصٌر املكانِ)

لهل الادرة عمى اهـ الحرك  الامخيم  ار الاكاف رالرر البىد ول الاػدرة عمػى اىاللػ  الشػياا اػر 
 الخياؿ.
( المصػلر البصػري الاكػانر بأنػ  الاػدرة عمػى ماػدير Duesbury & O,Neil,1996,250)  ليىػرؼ

بحيػث ي ػمطيع الفػرد اإللابػ  حلـ الشرا لشكم  لملله  لوبىاد  اعماػادا عمػى الهاديػات البصػري  ، 
 عف و ئم  احددة عف الشياا الال ا  عنداا مادـ لهـ اارم  بأشكاؿ رنائي  البىد .
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( وف المصػػلر البصػػري الاكػػانر يمارػػؿ اػػر ا ػػمطاع  الفػػرد الايػػاـ 13، 0224ليػػرى ) احاػػد بركػػات ،
شياا،ول مصلر هذ  بالالع  اف النشط  البصري  المر ممضاف إدراؾ الىالقات بيف الالع  اف ال

 الشياا عند النظر إليها اف للانب اخممف  ول مربيمها ول إدارامها ار بىديف ول رالر  وبىاد.

لمػػرى الباحرػػ  بػػأف المصػػلر البصػػري الاكػػانر نشػػاط عامػػر اىراػػر يمايػػز بالمصػػلر البصػػري الاكػػانر 
 ػي  بػيف الشػكاؿ لالل ػاـ ل لحرك  الشكاؿ لالل اـ ار الفراغ ، ليىماد عمػى إدراؾ الىالقػات الهند

ال رع  لالدق  ار ذلؾ، ل ا ػمىااؿ الشػرا ول محليمػ  لمنظػيـ بصػري وخػر ول إحػداث بىػض المغيػرات 
 .  ار الشكاؿ الادرك  بصريا

لممارؿ اهارة المصلر البصري الاكانر ار الادرة عمػى ا ػماباؿ الصػلر لالمفكيػر ايهػا لالمىػرؼ عمػى  
اػف ولػلاف لخطػلط لر ػـل ،لناػؿ الاكػار البصػري  لالاكانيػ  اػف الػذاكرة الشكؿ لالفػراغ لاػا يمضػان  

 Gardnerلا مخدااها لبناا الاىانر،لهذ  الاهارة ال مظهر لػدى الابصػريف ااػط حيػث يػرى لػاردنر 
ونها مللد كذلؾ لدى الذيف ال يبصرلف ، لاف وارم  وصحاب الاهف الذيف يمفلقػلف بشػكؿ لاضػح اػر 

ل الاهند لف ل الر االف ل اللراحلف ل النحاملف لالاصلرلف ل الارشػدلف  هذ  الاهارة الاالحلف
لاخمرعػػػػػل الصػػػػػلر   لالاىاػػػػػاريلف  لالبنػػػػػاالف  لالن ػػػػػاللف  ل اصػػػػػاال الاالبػػػػػس لالناقشػػػػػلف

لالاخططػػػلف اإل ػػػمراميليلف لالطيػػػارلف لاػػػف وارمػػػ  اػػػف نبػػػغ اػػػر هػػػذا الػػػذكاا بيكا ػػػل   الامحركػػػ 
Picasso  لليلناردل داانشر ،Leonardo De Vinci  ، (.02، 0201.) عبد الرحاف حااظ 

ااا  بؽ يمضح وف اهارة المصلر البصري الاكانر مىماد بدرل  كبيرة عمى حا   اإلبصار لعاميات  
المخيؿ ل إدراؾ الىالقػات بػيف الالعػ  اػف اللػزاا لقػدرة الفػرد عمػى المصػلر البصػري لالضػع ل ػـ 

دراؾ الا ػاح  ول الىاػؽ، امحرؾ ار الفضاا ،لهر مركز عمى الدقػ   البصػري  ول الماييػز البصػري ، لاا
لالملازف الىضمر لمىينيف عند النظر ل المركيػز عمػى الضػع شػرا اىػيف لاىراػ  الىالقػ  بػيف اللضػع 
الحالر ل اللضػع الػذي يصػبح ايػ ، ل كػذلؾ إدراؾ الىالقػ  بػيف الشػكؿ الحػالر لمل ػـ ل الشػكؿ الػذي 

عند محريؾ شػرا اىػيف لمياػيف ول لمي ػار ول لضػع هػذا الشػرا اػر يمحلؿ إلي  الل ـ عند رني  ول 
لضع اىكلس،لكذلؾ مصلر ولضاع اكلنات شرا اىيف إذا مـ اصمها عف بىضها ، لار مادير وبىاد 

 الشكؿ ار اللضاع الاخممف  .
د اف للاد اخممفت الدرا ات ال ابا  ار المىااؿ اع علااؿ الادرة الاكاني  اانهـ اف اكمفر بىااؿ لاح

 & De Lisi)الىلااػػؿ ال ػػابا  كىااػػؿ رئػػيس اارػػؿ لماػػدرة الاكانيػػ  كدرا ػػ  دي لي ػػر لللفػػلرد 

Wolford, 2002 ) للدنبػػلر لال ػػااف(Weidenbauer & Osmann, 2008)  ل)لليػػد
( المػر مبنػت المػدلير الىامػر كأحػد علااػؿ 0201( ل) شادي  المػؿ لمهػانر وبػل لردة، 0202الشالر،

( المػى ركػزت عمػى المصػلر الاكػانر  ، لدرا ػ كؿ 0227لدرا ػ  ) عػلض الاػالكر ، الادرة الاكانيػ  
( الامبنيػػ  لمحػػس الاكػػانر ول 0202( ل ) و ػػاا  عبػػد الهػػادي، 0201اػػف  )عبػػد الػػرحاف حػػااظ،
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( المػػى اهماػت بالملليػػ  الاكػانر دلف  ػػلا . 0202االدراؾ الاكػانر لدرا ػػ  ) ػهيم  وبػػل اصػطفر ، 
ؼ الامضاف الىااميف الملليػ  الاكػانر لالمصػلر الاكػانر ارػؿ درا ػ  كػؿ اػف لانهـ اف مبنر المصني

(،  Erbilging ,2003وربملػنج ) (، لدرا ػ Askar & Delialioglu, 1999أغمل )ليوشكار لديميا
( ااػػػا بػػػاقر الدرا ػػػات امبنػػػت 0224( ، لدرا ػػػ  ) وحاػػػد بركػػػات ، 0223لدرا ػػػ  ) بمخيػػػري لاػػػاا، 
 ذل الرالر  علااؿ . linn & Peterson ,1985)مصنيؼ ليف لبامر لف )

ماريؿ ل طح االرض ال لزا ان  عمر   طح ا ملي لبااياس ر ػـ لا ػاط انا ػب للف الخريط   
اػاف  اانها ممضاف وشكاؿ لر ػـل لخطػلط اػر بىػديف ااػط هاػا الطػلؿ لالىػرض، لػذا لرالز اىين  ".

 ات الخريط .الادرة الاكاني  الرنائي  هر الن ب ار المىااؿ اع اهار 
ليىمبػر مصػنيؼ لػيف لبامر ػػلف الرالرػر هػل وكرػػر المصػنيفات للضػلحًا كاػا ونػػ  وحػدرها لػذا   ػػمنبا  
الباحرػػ  اػػر اعػػداد اايػػاس لماػػدرة الاكانيػػ  الرنائيػػ  لمانينػػ  عمػػى عينػػ   الدرا ػػ  الحاليػػ . لبا ػػمخداـ 

ر  ػيمـ اػر ضػلئها بنػاا البرنػااج المحميؿ الىاامى  محدد الباحرػ  علااػؿ الاػدرة الاكانيػ  الرنائيػ  المػ
 المدريبر

 ثانًْا:  يياراث اخلزّطت : 
هناؾ امفاؽ بيف المربػلييف عمػى مصػنيؼ اهػارات الخػرائط إلػى ق ػايف رئي ػيف : الا ػـ اللؿ ليخػمص 
بر ـ الخرائط ، لهل اا ي ند عادة إلى الكرمللرااييف الامخصصيف ، واا الا ـ الرػانى يمىمػؽ با ػمخداـ 

 ئط  لاا كاف ذلؾ اال مخداـ اف خالؿ الالاقؼ المدري ي  ول اف خالؿ الحياة اليلاي  . ممؾ الخرا

لممكػػػلف اهػػػػارات ا ػػػمخداـ الخريطػػػػ  اػػػى مػػػػدريس اللغراايػػػا اػػػػف  ػػػت اهػػػػارات رئي ػػػ  هػػػػى)إدريس 
 (:14: 12، 0226صالح،

 : ييارة اختْار اخلزّطتػ 0
لصم  بالالضػلع ، لال ػملب الكػارمللرااى ، لمىنى اخميار الاىمـ لمخريط  الانا ب  لمدرس  اف حيث ا

لا ملى المالايذ ، لحدار  الاىملاات لدقمهػا ، لاللضػلح ػ اػف بػيف النلعيػات الاخممفػ  لالامىػددة اػف 
 الخرائط                      

 : ييارة عزض اخلزّطتػ 0
ناػا يلػب وف يػرمبط بػذلؾ ال ػمل  ب الليػد لىرضػها ، اػف ال يكفى وف يخمار الاىمػـ الخريطػ  الانا ػب  لاا

خالؿ اإلعداد لىرض الخريط  ، لاخميػار الملقيػت الانا ػب لىرضػها ، لماػدياها إلػى المالايػذ ، لاخميػار 
 ال ملب الانا ب لاؿا بيانات الخريط  الصااا . 

 : ييارة فيى اخلزّطتػ 1
منماج الاىملاػات لياصد بها الادرة عمػى قػرااة الخريطػ  لمحميػؿ اػا محمليػ  اػف ظػاهرات لمف ػيرها لا ػ

 انها .
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 : ييارة استصداو اخلزّطت فَ انتقٌّىػ 2
لمىنى ا مخداـ الخريط  اى مللي  و ػئم  حػلؿ عناصػر الػدرس لالخريطػ  ، ول حػلؿ الىالقػات  

الالللدة بيف الظاهرات المى مارمها الخريط  ، ول حلؿ اال منمالات المى قد مكلف افاهيـ ول مىاياػات 
  لمحكػـ عمػى دلر الخريطػ  اػى محايػؽ وهػداؼ الػدرس لاػدى ا ػمفادة المالايػذ و ا ي  ، لمللي  و ئم

    انها اى ملضيح الدرس .
 : ييارة صْانت اخلزّطتػ 3

لياصػػػد بهػػػا منػػػالؿ الخريطػػػ  لا ػػػمخدااها بحػػػرص بحيػػػث ال مشػػػل  اىالاهػػػا ، لبحيػػػث ياكػػػف  
 اال مفادة انها اى المدريس لطلؿ امرة ااكن  .

 : ّطتييارة تٌخْو اخلزػ 4
لياصد بها لضع الخريط  بحيث منطبؽ املاهات الظاهرات الالضػح  عميهػا اػع نظائرهػا عمػى  

 الطبيى  ، وى يصبح املا  الشااؿ عمى الخريط  اطاباًا الملا  الشااؿ عمى الطبيى  .
ليالحظ وف كؿ اهارة اف هذ  الاهارات الرئي ػ  ينػدرج محمهػا عػدد اػف الاهػارات الفرعيػ  اػى وكرػر اػف 

 ػػملى ، لبىػػض هػػذ  الاهػػارات ياار ػػها الاىمػػـ داخػػؿ الفصػػؿ اػػى ورنػػاا المػػدريس ، لالػػبىض اآلخػػر ا
ياار ها خػارج الفصػؿ حيناػا ي ػمىد لمػدرس ول حيناػا ياػلـ بنشػاط ادر ػى اصػاحب لانػاهج اللغراايػا 

  عػف باالشمراؾ اع المالايذ ول بىد االنمهاا اف الدرس ، لهذ  الاهارات ال ت ال ا ي  لي ت انفصػم
بىضها ، بػؿ هػى اهػارات امصػم  لامداخمػ  اياػا بينهػا ، بػؿ هنػاؾ اهػارات عديػدة مىماػد عمػى بىضػها 

 البىض . 
لاياػػا يمػػى عػػرض محميمػػى لاهػػارة اهػػـ الخريطػػ  نظػػرًا القمصػػار الدرا ػػ  الحاليػػ  عمػػى إحػػدى اهارامهػػا 

 الفرعي  لهر اهارة قرااة الخرائط.
 ـ ييارة فيى اخلزّطت :

( الاػػدرة عمػػى قػػرااة لمحميػػؿ اػػا محمليػػ  اػػف ظػػاهرات لمف ػػيرها، 02، 0221كااػػؿ، يىراهػػا ) الػػدي
لا منماج الاىملاات انها اى وقؿ اا ياكف اف اللقت لبأقؿ لهد ، لممطمب منايػ  هػذ  الاهػارة الاػرلر 

 بخبرات اربي  مملاار ايها عناصر المللي  لاإلرشاد لالمدريب لالااار   لاال ماراري ."
 لممكلف اهارة اهـ الخريط  اف الاهارات الرئي   المالي  :

 ولاًل : قرااة الخريط  .                            رانيًا : محميؿ الخريط  .
 رالرًا : مف ير الخريط  .                          رابىًا : اال منماج اف الخريط  .  

حمهػػا عػػدد اػػف الاهػػارات الفرعيػػ  ، لاياػػا يمػػى اىاللػػ  لكػػؿ اهػػارة اػػف هػػذ  الاهػػارات الرئي ػػ  ينػػدرج م
 مفصيمي  لهذ  الاهارات .
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 أًالً ـ قزاءة اخلزّطت :
(   بأنهػا " محديػد الضػلع الخريطػ  لمحديػد 24: 0226يىراها ) ح يف عبػد البا ػط لخالػد الااضػر، 

خداـ اايػاس الر ػـ ، االملا  لالالقع عمى الخريط ، لا مخداـ دليؿ الخريط  اى مرلا  رالزها ، لا ػم
 لمحديد إاكاني  الرؤي  . 

( اػػف الاهػػارات 49-0226:47) ح ػػيف عبػػد البا ػػط لخالػػد الااضػػر، كاػػا ذكرهػػالممكػػلف هػػذ  الاهػػارة 
 الفرعي  اآلمي  :

 قرااة عنلاف الخريط  : – 0

لاراؿ ذلػؾ مبدو قرااة الخريط  باالحظ  عنلانها ول ا اها ، االىنلاف يخبر الاارئ باحملى الخريط  ،  
اللحػػدات ال يا ػػي  اػػى واريايػػا ول الامل ػػط ال ػػنلى لألاطػػار ، لالىنػػلاف لػػزا اهػػـ لبالمػػالى االماهيػػد 

 لممدريس ياضى مىرؼ اضالف الخريط  الار الذى يلضح لممالايذ عالق  الخريط  بالدرس. 
 محديد االملاهات الصمي  لالفرعي  : – 0

لاللنػػلب لالشػػرؽ لالغػػرب .لعنػػداا م ػػير اػػى املػػا  الشػػااؿ  هنػػاؾ وربىػػ  املاهػػات رئي ػػي  :  الشػػااؿ 
اإنؾ م ير اى املا  الاطب الشاالى ، ليكلف الشرؽ عمى ياينؾ لالغرب عمػى ي ػارؾ ، لعنػداا م ػير 
اى املا  اللنلب اإنؾ م ير اى املا  الاطػب اللنػلبى ، لعػادة يكػلف الشػااؿ ملػا  الحااػ  الىميػا اػف 

ليس هػل الحػاؿ دائاػًا . االشػااؿ قػد يكػلف لعمػى ، ول ل ػفؿ ، ول اػى وى الخريط  ، للكف هذا الحاؿ 
 اف لانبى الخريط  اعماادًا عمى الطريا  المى ر ات بها الخريط  . 

لبالطبع لي ػت الاػاكف كمهػا شػاااًل ول لنلبػًا ول شػرقًا ول غربػًا ، ااػد ماػع واػاكف بػيف هػذ  االملاهػات 
ي  " الل يط  ". االشااؿ الشػرقى هػل انمصػؼ الا ػاا  ماريبػًا بػيف الصمي  ، لمىرؼ باالملاهات الفرع

الشااؿ لالشػرؽ ، لاللنػلب الشػرقى اػى انمصػؼ الا ػاا  بػيف اللنػلب لالشػرؽ، لالشػااؿ الغربػى اػى 
 انمصؼ الا اا  بيف الشااؿ لالغرب ، لاللنلب الغربى اى انمصؼ الا اا  بيف اللنلب لالغرب . 

 دلائر الىرض :ا مخداـ خطلط الطلؿ ل  – 1
خطػػلط الطػػلؿ هػػى ونصػػاؼ دلائػػر مامػػد شػػاااًل للنلبػػًا عمػػى الكػػرة الرضػػي  ، لعػػف طرياهػػا يمحػػدد ُبىػػػد 
الاكاف شرقًا ول غربًا اف خػط الطػلؿ الرئي ى" لرينمش " . واػا دلائػر الىػرض اهػى دلائػر الازيػ  لخػط 

اها اػػى محديػػد الالاقػػع  ػػلاا إلػػى اال ػػملاا . لالبػػد لماىمػػـ وف يىػػرؼ هػػذ  الخطػػلط لالػػدلائر ، لي ػػمخد
الشػرؽ ول الغػرب اػف خػط لػرينمش ،ول إلػى الشػااؿ ول اللنػلب اػف خػط اال ػملاا . لم ػمخدـ خطػلط 
الطلؿ اى ح اب الفرؽ الزانى بيف اكاف لآخر ، حيث إف الزاف يزداد باىدؿ وربع دقائؽ بػيف كػؿ خػط 

ؿ عمى النطاقات الاناخي  ، حيث م مخدـ طلؿ لآخر باالملا  شرقًا .لي مخدـ دلائر الىرض اى اال مال 
دلائر الىرض اى ما يـ الىالـ إلى رالر  نطاقػات اناخيػ  كبػرى لهػى: نطػاؽ الىػرلض الػدنيا الػذى ياػع 

شاااًل للنلبًا ، لنطاؽ الىرلض الل طى ول الاىمدل  الػذى ياػع  01.3,بيف خط اال ملاا لدائرة عرض
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بًا ، لنطاؽ الىرلض الىميا الذى ياع بيف دائرمى عػرض شاااًل للنل  44.3،  01.3بيف دائرمى عرض 
 (49-0226:47) ح يف عبد البا ط لخالد الااضر،          لالاطبيف.  44.3

 ا مخداـ ااياس الر ـ :  – 2
ااياس الر ـ هل الن ب  ول الىالق  الرابم  بيف البىاد الخطي  بيف ناطميف عمػى الخريطػ  ، لاػا مارمػ  

نفس الناطميف عمى الطبيى  . لي مخدـ ااياس الر ـ اى قياس الا ػاا  بػيف ناطمػيف هذ  البىاد بيف 
عمػػى الخريطػػ  لاىراػػ  الا ػػاا  الحايايػػ  عمػػى الطبيىػػ  ، كاػػا ي ػػمخدـ اػػى ح ػػاب الا ػػاحات عمػػى 

 الخريط  لاىرا  الا اح  الحاياي  المى مارمها الخريط  . 
دة الائد مربلي  ياكػف وف يلنيهػا المالايػذ اػف ( إلى وف هناؾ ع 03، 0200ليشير ) عمر بف ادخمر،

 اهاهـ لاهارة ااياس ر ـ الخريط  مممخص اياا يمر: 
مناي  عادة احص اااييس ر ـ الخرائط ار الكمب الادر ي  ول الطمس ول الارالع ول اإلعالنػات   -0

 ول الصحؼ.

ؼ يخممػؼ الاايػاس بنػاًا الااارن  بيف خػرائط عديػدة مػـ ر ػاها لانػاطؽ اخممفػ  لذلػؾ لاالحظػ  كيػ-0
 عمى حلـ الاناطؽ المر مـ ماريمها اف له  لالهدؼ اف ر ـ الخريط  اف له  راني .

 محليؿ الا ااات لالا احات الالللدة عمى الخريط  إلى ا ااات لا احات حاياي  عمى -1
 الرض عف طريؽ الاىادل  اآلمي  : 

 خريطػػ الا ااػ  بيػف وي اكانيػف عمػى ال ااياس الر ـ = 
 الا اا  الحاياي  بيف هذيف الاكانيف عمى الطبيى  

 الاياـ بىامي  مكبير الخرائط ول مصغيرها بشكؿ دقيؽ. -0

 .الااارن  بيف خرائط اخممف  الاااييس مـ ر اها لانطا  لاحدة -0
 ( 03، 0200) عمر بف ادخمر،                                                   

 تفسري اخلزّطت :ثانًْا ـ ييارة 
لياصػػد بهػػا الاػػدرة عمػػى مف ػػير ملزيػػع الظػػاهرات الاارمػػ  عمػػى الخريطػػ  كػػأف ياػػدـ ال ػػبب ول ال ػػباب 
الا ئلل  عف ملزيع ظاهرة اا بالصلرة المى هى عميها ، كذلؾ مف ير الىالقات الالللدة بيف الظاهرات 

طمب ذلؾ المىااؿ اع الاحملى كلحدة كمي  ػ وى إدراؾ الىالق  بيف الظاهرة لالىلااؿ الا ئلل  عنها . ليم
اػػف الاىػػانى لالاكػػار ، كاػػا يمطمػػب الاػػدرة عمػػى الممخػػيص لالمىاػػيـ . افػػى اهػػارة المحميػػؿ يػػمـ محميػػؿ 
الاىملاات إلى عناصػرها الرئي ػ  ، واػا المف ػير ايمطمػب قػدرة عمػى اهػـ الاىنػى الىػاـ لماىملاػات المػى 

 ؛ لذا مىماد هذ  الاهارة عمى اهارمى قرااة الخريط  لمحميمها.ممضانها الظاهرات الاارم  عمى الخريط 
 (0226:32) ح يف عبد البا ط لخالد الااضر،                                         

 لممكلف اهارة مف ير الخريط  اف الاهارميف اآلميميف :
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زيػػع اخممػػؼ الظػػاهرات المػػى مف ػػير ملزيػػع الظػػاهرات اللغراايػػ  : لهنػػا يبػػيف الاىمػػـ ال ػػبب اػػى مل  – 0
محمليها الخريط  ، باىنى ون  يركز عمػى ملضػيح الىلااػؿ الا ػئلل  عػف للػلد الظػاهرة ول اػدى 

 مركزها لانمشارها اى اكاف لاخمفائها اى اكاف آخر رغـ ملاار الظرلؼ المى مهيئ لللدها.
اب المى مىد ا ػئلل  عػف للػلد مف ير الىالقات بيف الظاهرات اللغرااي  : لهنا يأمى الاىمـ بال ب – 0

مرابط ول عدـ مرابط بيف ظاهرميف ول وكرر ، كأف مكلف عالق   بب ول عالق  نميل  ا مخداًا اى 
 (.22، 0776ذلؾ الخريط                                  )ااطا  حابدة،

ا ـ ييارة االستنتاج ين اخلزّطت : 
ً
 ثانث

ىملاػات الاارمػ  عمػى الخريطػ  لمف ػيرها، باإلضػاا  إلػى الاػدرة لياصد بها قدرة الاىمـ عمػى مرلاػ  الا
عمى الخرلج ببىض النمػائج الخاصػ  بالانطاػ  المػى مارمهػا الخريطػ  ،  ػلاا كانػت هػذ  النمػائج قائاػ  
اىػػاًل ، وى ا ػػمنمالات قائاػػ  ول ا ػػمنمالات حػػدرت اػػى الااضػػى ول ا ػػمنمالات ا ػػمابمي  يمنبػػأ الاىمػػـ 

ارػػاؿ ذلػػؾ وف ي ػػمنمج الاىمػػـ وللػػ  النشػػاط البشػػرى لم ػػكاف اػػف درا ػػ  الخػػرائط بإاكانيػػ  ملالػػدها .ل 
الطبيىي  ؛ لذا مىماد هذ  الاهارة عمى الادرة عمى قػرااة الخريطػ  لمحميمهػا لمف ػيرها لعمػى الاىملاػات 

 اللغرااي  ال ابا  ، حمى ياكف ر ـ النمائج الامرمب  عمى الظاهرات الاارم  عمى الخريط  . 
 (.22، 0776حايدة، )ااطا 

 فزًض اندراست 
يللػػد اػػرؽ داؿ إحصػػائيًا بػػيف امل ػػطى درلػػات المطبيػػؽ الابمػػى لالمطبيػػؽ البىػػدي الخمبػػار اهػػارات – 0

 قرااة الخريط  اللغرااي  لصالح المطبيؽ البىدى.
ال يللد ارؽ داؿ احصػائيا بػيف امل ػطر درلػات المطبيػؽ البىػدي لالممبىػر لاايػاس اهػارة قػرااة  – 0
 خريط  اللغرااي .ال

 اخزاءاث اندراست:
 أًالً: ينيح اندراست

ورػر برنػااج مػدريبر قػائـ عمػى علااػؿ الاػدرة الاكانيػ  الرنائيػ  اػر منايػ  لاا كاف هدؼ الدرا   مىرؼ 
اهػػارات قػػرااة الخريطػػ  اللغراايػػ   لػػدي طػػالب الارحمػػ  اإلعداديػػ  انخفضػػى اهػػارات قػػرااة الخريطػػ  

باحرػػ  إلػػى وحػػد مصػػاياات الاػػنهج الملريبػػى الاالئاػػ  لهػػدؼ الدرا ػػ  لهػػل اللغراايػػ  ، ااػػد للػػأت ال
المصػػايـ الملريبػػى ذى الالالعػػ  اللاحػػدة، ليىماػػد هػػذا المصػػايـ عمػػى الالعػػ  ملريبيػػ  اػػف طػػالب 
الارحم  اإلعدادي ، لمطبؽ ودلات الدرا   عميها قبمًيا، رـ يمىرض طالب الالالع  الملريبي  لمبرنػااج 

يػػمـ المطبيػػؽ البىػػدى لدلات الدرا ػػ  عمػػى الالالعػػ  الملريبيػػ ، ليػػمـ الحكػػـ عمػػى ورػػر المػػدريبى، رػػـ 
الامغيػػر الا ػػماؿ )البرنػػااج الاػػائـ عمػػى علااػػؿ الاػػدرة الاكانيػػ  الرنائيػػ ( اػػى الامغيػػر المػػابع )اهػػارات 
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لبىػد قرااة الخريطػ  اللغراايػ  ( اػف خػالؿ ااارنػ  الػدرلات المػى يحصػؿ عميهػا واػراد الالالعػ  قبػؿ 
 الملرب  رـ الاياس الممبىر لاىرا  ادى ا ماراري  ورر البرنااج بىد ارلر امرة زاني . 

 ثانًْا: عْنت اندراست:
( طالًبػػػا اػػػف طػػػالب الصػػػؼ الرػػػانر  43لمكلنػػػت عينػػػ  الدرا ػػػ  الحاليػػػ  اػػػى صػػػلرمها النهائيػػػ  اػػػف ) 

لىين  اف الىين  الكمي  الابدئي  االعدادي انخفضى اهارات قرااة الخريط  اللغرااي  ، لقد  حبت هذ  ا
( طالًبا اف طالب الصؼ الرانر االعدادي يارملف طالب ادر مر الشهيد وحاػد 422لالمى كاف عددها )

 عبد  الدالى اإلعدادي  لالنصر االعدادي  بنيف ببلر ىيد
 ثانثًا: أدًاث اندراست:

 اخمبار اهارة قرااة الخريط  اللغرااي . )اعداد الباحر ( (0
 linn & Peterson)لبامر ػػلف الاػػدرة الاكانيػػ  الرنائيػػ  قػػائـ عمػػى مصػػنيؼ لػػيف  اايػػاس (0

,1985)   

 برنااج مدريبر قائـ عمر ابىاد الادرة الاكاني  . )اعداد الباحر ( (1

 قائا  اهارة قرااة الخريط  اللغرااي  . )اعداد الباحر ( (2

 ) اعداد الباحر (قائا  الادرة الاكاني  .  (3

 انعًم باندراست :رابعًا: خطٌاث سري 
لاع الاىملاات عف المراث ال ػيكللللر لماػدرة الاكانيػ  لاهػارة قػرااة الخريطػ  اللغرااي .مصػايـ  (0

ادلات الدرا ػػػ ) اايػػػاس اهػػػارة قػػػرااة الخريطػػػ  اللغراايػػػ  ك اايػػػاس الاػػػدرة الاكانيػػػ  الرنائيػػػ ( 
 لمطبياها عمر عين  ا مطالعي  لممأكد اف صدقها لربامها. 

الم اؤؿ االلؿ لمحديد علااؿ الادرة الاكاني  الرنائيػ   لالرػانر اػف م ػاؤالت الدرا ػ  االلاب  عمى  (0
 ااهر اهارة قرااة الخريط 

 اعداد البرنااج المدريبر لمحكيا .  (1

المطبيػػؽ الابمػػر لاايػػاس اهػػارة قػػرااة الخريطػػ  اللغراايػػ  عمػػر الالعػػ  اػػف مالايػػذ الارحمػػ    (2
ة الخريطػػػ  اللغراايػػػ  لما ػػػياهـ لالاػػػلعميف ملريبيػػػ  االعداديػػػ  النماػػػاا انخفضػػػر اهػػػارة قػػػراا
 لضابط  لالمأكد اف مكااؤهاا )الملانس(.

 مطبيؽ لم ات البرنااج المدريبر عمر مالايذ الالالع  الملريبي  ااط. (3

 المطبيؽ البىدي لااياس اهارة قرااة الخريط  اللغرااي  عمر مالايذ الالالع  الملريبي  . (4

س اهارة قرااة الخريط  اللغرااي  بىد ارلر شهريف اف المطبيؽ البىدي المطبيؽ الممبىر لاايا  (5
 عمر مالايذ الالالع  الملريبي  لممأكد اف ا مارار اىالي  البرنااج المدريبر.
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المحميػػؿ االحصػػائر لمبيانػػات بلا ػػط  الحزاػػ  االحصػػائي  لمىمػػـل االلمااعيػػ  لالاىرلاػػ  اخمصػػارا  (6
V20.Spss الدرا  ليب االحصائي  المالي  لممحاؽ اف صح  ارلض ل لؼ يمـ ا مخداـ اال ا 

 األسانْب االحصائْت نهتأكد ين صدق انفزًض

 أًالً: اختبار صحت انفزض األًل:
الخمبػػار صػػح  الفػػرض اللؿ لالػػذى يػػنص عمػػى ونػػ  "يللػػد اػػرؽ داؿ إحصػػائيًا بػػيف امل ػػطى درلػػات 

خريطػػ  اللغراايػػ  لصػػالح المطبيػػؽ البىػػدى." المطبيػػؽ الابمػػى لالمطبيػػؽ البىػػدي الخمبػػار اهػػارات قػػرااة ال
لمالالعػػات الا ػػمام  الام ػػالي  الىػػدد بلا ػػط  الحزاػػ   t" Test"ا ػػمخدات الباحرػػ  اخمبػػار "ت" 
 ( نمائج هذا الفرض:0، ليلضح لدلؿ ) Spss V.22اإلحصائي  الاىرلا  اخمصارًا ب

 ( 0لدلؿ ) 
ى داللمها لممطبيايف الابمى لالبىدى الخمبار الامل طات لاالنحرااات الاىياري  لقيا  "ت " لا مل 

 اهارات قرااة الخريط  اللغرااي 
 العينت

 

 

 المتغير

 التطبيق

 قيمت

 " ث "

مستىي 

 الذاللت

 البعذي القبلً

 المتىسط العذد
االنحراف 

 المعياري
 المتىسط العذد

االنحراف 

 المعياري

 5.59 99.1 5.10 3.. 56 6..5 9.1 56 تحذيذ مىضىع الخريطت

 5.59 ..09 .5.1 5.. 56 9..5 9.5 56 تحذيذ الجهاث األصليت والفرعيت

 5.59 ..91 5.15 3.. 56 ...5 9.5 56 مفتاح ورمىز الخريطت

 5.59 93.3 .5.1 3.. 56 .5.1 9.1 56 قراءة مقياس رسم الخريطت

 5.59 3.. 9.3 6.9 56 9 3.. 56 تحذيذ المىاقع الجغرافيت

 5.59 ..05 5..5 3.3 56 1..5 9.9 56 ثعقذ المقارنا

 5.59 60.1 0.1 ...0 56 ..0 ..99 56 الذرجت الكليت

ااػا يشػير إلػى للػلد اػرؽ  2.20ليمضح اف اللدلؿ ال ابؽ وف قيا  "ت" دال  إحصائيًا عند ا ملى 
خريطػػ  داؿ إحصػػائيًا بػػيف امل ػػطى درلػػات المطبيػػؽ الابمػػى لالمطبيػػؽ البىػػدي الخمبػػار اهػػارات قػػرااة ال

 اللغرااي  لصالح المطبيؽ البىدى. 
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ا: اختبار صحت انفزض انثانَ:
ً
 ثانْ

الخمبار صح  الفرض الرانى لالػذى يػنص عمػى ونػ  "ال يللػد اػرؽ داؿ إحصػائيًا بػيف امل ػطى درلػات 
 "t""ت"  المطبيؽ البىدى لالممبىى لااياس اهارات قرااة الخريط  اللغرااي ." ا مخدات الباحر  اخمبار

Test ( نمائج هذا الفرض: 0لمالالعات الا مام  الام الي  الىدد ليلضح لدلؿ ) 
 (0لدلؿ )

الامل طات لاالنحرااات الاىياري  لقيا  "ت " لا ملى داللمها لممطبيايف البىدى لالممبىى لااياس 
 اهارات قرااة الخريط  اللغرااي 

 العينت

 

 

 المتغير

 التطبيق

 قيمت

 " ث "

مستىي 

 الذاللت

 التتبعً البعذي

 المتىسط العذد
االنحراف 

 المعياري
 المتىسط العذد

االنحراف 

 المعياري

 غير دالت 9.0  ...5 5.. 56 5.10 3.. 56 تحذيذ مىضىع الخريطت

 غير دالت .5.6 0..5 5.. 56 .5.1 5.. 56 تحذيذ الجهاث األصليت والفرعيت

 غير دالت 9 ...5 5.. 56 5.15 3.. 56 قراءة مفتاح ورمىز الخريطت

 غير دالت 5.30 5.16 ... 56 .5.1 3.. 56 قراءة مقياس رسم الخريطت

 غير دالت .5.1 ..9 3.1 56 9.3 6.9 56 تحذيذ المىاقع الجغرافيت

 غير دالت 9 5.10 3.0 56 5..5 3.3 56 عقذ المقارناث

 غير دالت 5.91 0.1 ...0 56 0.1 ...0 56 الذرجت الكليت

يمضػػح اػػف اللػػدلؿ ال ػػابؽ وف قياػػ  "ت"  غيػػر دالػػ  إحصػػائيًا ااػػا يشػػير إلػػى ونػػ  ال يللػػد اػػرؽ بػػيف 
امل طى درلات المطبيػؽ البىػدى لالممبىػى لاايػاس اهػارات قػرااة الخريطػ  اللغراايػ  ، ااػا يػدؿ عمػى 

لػدى مالايػذ الارحمػ  اىالي  ا مخداـ الادرة الاكاني  الرنائي  اى مناي  اهارات قػرااة الخريطػ  اللغراايػ  
 اإلعدادي .  
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 لممطبيايف البىدى لالممبىى ر ـ بيانى لامل طى درلات 

 اهارات قرااة الخريط  اللغرااي لااياس 
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 املزاخع
 أًالً: املزاخع انعزبْت

(: رر ا مخداـ بىػض اهػارات الخػرائط اللغراايػ  اػر المحصػيؿ لػدى طمبػ  كميػ  0201ابم اـ خمؼ للاد)
ربيػػ  ال ا ػػي ، المػػ  كميػػ  المربيػػ  ال ا ػػي  لمىمػػـل المربليػػ  لاإلن ػػاني ، لااىػػ  بابػػؿ، الم

 013-000( ، ص ص: 02(، االصدار )0الىراؽ، الالمد )
(: المفكيػر االبمكػاري لعالقمػ  بالمحصػيؿ الرياضػر لالاػدرة الاكانيػ  0222ابراهيـ لبريػؿ لبػر الصػميبر )

حادي عشر ار احااظ  الخميؿ، ر ال  اال مير غير لدى طالب لطالبات الصؼ الىاشر لال
 انشلرة،كمي  البنات، لااى  عيف شاس

(:  ورر منلع وبىاد الصلرة اػر الاصػ  اإللكمرلنيػ  عمػى 0203احاد نلبر لخالد  النفي ر  لوياف عاار)
مناي  الذكاا الاكانر لممايذات الصؼ اللؿ االبمدائر لرضػا ولليػاا واػلرهف، المػ  الاىراػ  

http://elm3refa.com/news-لمػػ  امخصصػػ  اػػر المىمػػيـ االلكمرلنػػر، امػػاح اػػر: ا

32.html 
(: ا ػػػملى ماكػػػف اىماػػػى اللغراايػػػا قبػػػؿ الخداػػػ  اػػػف الافػػػاهيـ 0221إدريػػػس  ػػػمطاف صػػػالح يػػػلنس )

اللغرااي  ال ا ي  لعالقم  با ملى ودائهـ  ،ر ال  اال مير غير انشلرة، كميػ  المربيػ  ، 
 لااى  الانيا 

  
(: الرااا  اللغرااي  لكيفي  منايمها لدى اىمار اللغراايا بحث اماح 0226إدريس  مطاف صالح يلنس )

 kenanaonline.com/users/drkhaledomran/posts/209310ار:     
(: اىالي  الادخؿ البصري الاكانر ار مناي  بىض وبىاد الادرة الاكانيػ  0224وحاد ال يد ح ف بركات )
،ر ػػال  اال ػػمير غيػػر انشػػلرة، كميػػ  لالمحصػػيؿ لمال ايػػذ الارحمػػ  اإلعداديػػ  اػػر اػػادة الىمـل

 االبنات، لااى  عيف شاس

(: برنااج اامرح اى نظـ الاىملاات اللغرااي  لاال مشىار عف بىػد 0202وحاد  ىيد عبد النبى  ليمـ )
مربيػ   ، ر ػال  لمناي  اهارات ا مخداـ الخرائط لالمفكير الاكانى لدى الطالب الاىمـ بكميػ  ال

 دكملراة غير انشلرة كمي  المربي ، لااى  عيف شاس
(: ورػػر ا ػػمخداـ ارئيػػات اال مشػػىار عػػف بىػػد اػػى مػػدريس 0224و ػػاا  عبػػد الػػرحاف وحاػػد عبػػد الاػػلال )

اللغراايا عمى مناي  اهارة قرااة الخرائط لالمذلؽ اللاالى لػدى طػالب الصػؼ اللؿ الرػانلى 
 انشلرة كمي  المربي  ، لااى   لهاج الىاـ، ر ال  اال مير غير
(: اىالي  ونشط  اىدل  قائاػ  عمػى الػذكااات الامىػددة اػى 0202و اا  عبد الىزيز عبد الهادي احاد )

مناي  الاػدرة عمػى إدراؾ الىالقػات الاكانيػ  لمصػليب المصػلرات الخطػأ اػى اػادة الىمػـل لػدى 



    ديةفعالية برنامج تدريبي قائم على عوامل القدرة المكانية الثنائية في تنمية مهارة قراءة الخريطة الجغرافية لدى تالميذ المرحلة االعدا 
 لمياء عبده البدري عبده الريسأ/ - صطفي السيد الطواشليميد/ رشا م - أ.د/ هشام إبراهيم النرش                                       

 خايعت بٌرسعْد –جمهت كهْت انرتبْت                         002(                                       3232– أكتٌبز) –(  23انعدد )

ل  دكمػلرا  غيػر انشػلرة ، كميػ  المربيػ ، المالايذ الاىاقيف بصػريا بالارحمػ  اإلعداديػ  ، ر ػا
 لااى  الانصلرة.

( : عالقػػ  اضػػطرابات الاػػدرة الاكانيػػ  باػػدرة الفهػػـ المفظػػر عنػػد االطفػػاؿ الاصػػابيف 0223بمخيػػري لاػػاا )
باالعاق  الحركي  ذات االصؿ الىصبر ، ر ال  اال مير غير انشلرة ، كميػ  االداب لالىمػـل 

 بامن ، اللزائر. االن اني  ،لااى  الحالمخضر،
(: اىالي  برنااج مػدريبى قػائـ عمػى الػمىمـ النشػط لمنايػ  اهػارات 0203مهانى عطي  احالد وحاد البنا )

ر ـ لا مخداـ الخريط  لمادير الذات لدى الطالب الاىمايف بشىب  اللغراايا. ر ال  دكمػلراة 
 غير انشلرة، كمي  المربي  ، لااى  الانصلرة

(: مدريس اهارات الخرائط لنااذج الكرة االرضي  ، االردف ، الطبى  االللػر ، 0220للدت احاد  ىادة )
 دار الشرلؽ.

( : ااعميػ  برنػااج مػدريبر قػائـ عمػى 0226ح يف احاد وحاد عبد البا ط ، خالد  ػىد  ػيد الااضػر )
منايػػػ  بىػػػض الاهػػػارات اإلدراكيػػػ  لا ػػػمخداـ الغرائػػػب اللغراايػػػ  اػػػر خفػػػض بىػػػض اظػػػاهر 

ىمـ الارمبطػػ  بػػبىض الافػػاهيـ لاهػػارات قػػرااة الخريطػػ  لػػدى مالايػػذ الارحمػػ  صػػىلبات الػػم
اللػػزا   االبمدائيػػ  " ، المػػ  كميػػ  المربيػػ  ، لااىػػ  الانصػػلرة ، الىػػدد ال ػػادس لال ػػملف ،

 . 54 – 23ص ص   ،  الرالث ، يناير
لمػدريس ااػرر ح ػاب (: اىالي  برنػااج لمػمىمـ الػذامر با ػمخداـ الكابيػلمر 0223حادي احاد البيطار )

االنشػػااات اػػر منايػػ  المحصػػيؿ الدرا ػػر لالدااىيػػ  لالنلػػاز لالاػػدرة الاكانيػػ  لػػدي مالايػػذ 
 الارحم  الرانلي  الصناعي ، ر ال  دكملرا  غير انشلرة ،كمي  المربي ،لااى  ا يلط .

لالمحصػيؿ لػدى طمبػ  (:الادرة الاكاني  لعالقمها بالمفكير االبداعر  0202رااع الزغلؿ ل خمدلف الدبابر)
، 2، عػدد02كمي  الحلالي لمهند   المكنللللي ، الالم  الردني  ار الىمػـل المربليػ ، المػد

 .320 -267ص ص 
(: ااعمي  ا مخداـ اطمس لغرااى الكمرلنى اامرح قػائـ عمػى المفاعميػ  لارئيػات 0201ريهاـ عمى عيد )

الاكانيػػ  لػػدى طػػالب الصػػؼ االلؿ  اال مشػػىار عػػف بىػػد لمنايػػ  اهػػارة ر ػػـ الخريطػػ  لالاػػدرة
 الرانلى ر ال  اال مير غير انشلرة، كمي  المربي  ، لااى  و يلط

 (: االبداع لااهيم  لاكمشاا  لمنايم  ، الىيف ، دار الكماب اللااىر، االاارات.0222زيد الهليدي )
ا ػى اػى منايػ  بىػض (: اىاليػ  ا ػمخداـ ا ػمراميلي  الػمىمـ المىػالنى المنا0200 ااي  احالد يل ؼ )

اهارات ا مخداـ الخرائط لدى طالب الارحم  الرانلي  ،ر ال  اال ػمير غيػر انشػلرة ، كميػ  
 المربي  ، لااى  قناة ال ليس
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(: اػػدي ااعميػػ  ا ػػمخداـ الخػػرائط لالال ػػاات اػػر إكم ػػاب طػػالب 0225 ػػملى اخمػػار صػػالح احاػػد)
 ، ر ػػال  دكمػػلرا  غيػػر انشػػلرة ، كميػػ  الارحمػػ  الرانليػػ  لافػػاهيـ لاهػػارات الخػػرائط الكنملريػػ

 المربي  ، لااى  ال لداف لمىمـل لالمكنلللليا.
(: الىالقػ  بػيف الاػدرة الاكانيػ  لالمحصػيؿ اػر الرياضػيات لػدى 0202 هيم   ميااف عيػد ابػل اصػطفى)

طمب  الصؼ ال ادس اال ا ر بادارس لكال  الغلث.   ر ال  اال مير غير انشلرة، كمي  
 للااى  اال الاي ، غزةالمربي ، ا

(: ااعمي  برنااج مدريبر يدلي ار مناي  الاػدرة عمػى المػدلير 0201شادي  احاد المؿ لمهانر ابل لردة )
( ، 1(، امحػؽ )22الىامر، درا ات: الىمـل المربلي ،لااى  اليرالؾ ، إربد ، الردف، المد )

  0202-0222ص ص 
ي  لدى طمب  لااى  الادس الافملحػ  اػر مخصػص المربيػ  (: الادرة الاكان0226عادؿ رياف احاد رياف)

االبمدائيػػ ، الالمػػ  الفم ػػطيني  لممربيػػ  الافملحػػ  عػػف بىػػد، لااىػػ  الاػػدس الافملحػػ  .المػػد 
 (، دي ابر0( ، الىدد)0)

(: ااعميػ  ا ػمخداـ الاػدخؿ البصػري اػر مػدريس الرياضػيات با ػاعدة 0201عبد الرحاف احاد حػااظ )
الحس الاكانر لدى مالايذ الارحم  اإلعدادي ، الم  مربليات الرياضيات الحا لب ار مناي  

مصػػدر عػػف اللاىيػػ  الاصػػري  لمربليػػات الرياضػػيات ، كميػػ  المربيػػ  ، لااىػػ  بنهػػا، الالمػػد 
 وكملبر ، اللزا اللؿ –ال ادس عشر 
لىربػػػر، (: درا ػػػات اػػػر و ػػػاليب الدرا ػػػات االلمااعيػػػ ، دار الخمػػػيج ا0222عطيػػػ  عػػػلدة وبػػػل  ػػػرحاف)

 الكليت.
(: اهػػػارات ا ػػػمخداـ الخػػػرائط اللغراايػػػ ، امػػػاح اػػػر : 0200عمػػػى بػػػف احاػػػد بػػػف عػػػلالر اػػػدخمى )

http://www.arabgeographers.net/vb/threads/arab18379/ 
(: عالقػػ  الاػػدرة الاكانيػػ  بالمحصػػيؿ الرياضػػر لػػدى طمبػػ  الارحمػػ  0225عمػػر ح ػػيف عميػػلي ناصػػر  )

يػػػػر انشػػػػلرة، كميػػػػ  االمربيػػػػ ، لااىػػػػ  بغػػػػداد. امػػػػاح اػػػػر   اال ا ي ،ر ػػػػال  اال ػػػػمير غ
www.tl.uobaghdad.edu.iq/education_ibn%20Al%20Haitham/.../40

044.ht.. 
(: الىالقػػ  بػػيف المصػػلر البصػػري الاكػػانر اػػر الرياضػػيات 0227عػػلض بػػف صػػالح بػػف صػػالح الاػػالكر )

الاصري  لمربليات الرياضيات لالاهارة الفني . الم  مربليات الرياضيات مصدر عف اللاىي  
 اارس –، كمي  المربي  ، لااى  بنها، الالمد الرانر عشر 

( : الالاد االلمااعي  وهدااها لاحملاها لا مراميليات مدري ػها ، الاػاهرة ، 0776ااطا  إبراهيـ حايدة )
 اكمب  النهض  الاصري 

 الفكر الىربى  ،  الااهرة  ( : الذكاا ، الطبى  الخاا   ،  دار 0222اؤاد البهر ال يد )
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(: برنااج اامرح ار الدرا ات االلمااعي  لمناي  اهارات الخرائط لالاػدرة 0221الدي خير الديف كااؿ )
الاكاني  لدى مالايذ الارحم  اإلعدادي  ،ر ال  دكمػلرا  غيػر انشػلرة، كميػ  االمربيػ ، لااىػ  

 و يلط
برنااج اامرح ار الدرا ات االلمااعيػ  قػائـ عمػر لللػؿ (: ااعمي  0202احاد اريرال يد غانـ  ابراهيـ)

ايرث ار مناي  اللعر ال ياحر لالادرة الاكاني  لدي طالب الارحم  االعداديػ ، كميػ  المربيػ  
 ،لااى  بلر ىيد.

(: ااػػاييس الػػذكاا لالاػػدرات الىاميػػ ، دار 0200احاػػد احاػػلد عمػػى احاػػد ل عمػػر  ػػيد وحاػػد اصػػطفى)
 الزهراا ، الرياض

(: ااعميػػػ  بىػػػض ا ػػػمراميليات الػػػمىمـ ذى الاىنػػػر اػػػر مػػػدريس 0202لد احاػػػد ال ػػػىيد الخنػػػانر )احاػػػ
اللغراايػػا عمػػر منايػػ  اهػػارات محميػػؿ الخريطػػ  لالفهػػـ اللغرااػػر لػػدي مالايػػذ الصػػؼ الرػػانر 

 االعدادي، ر ال  اال مير غير انشلرة ، كمي  المربي  ، لااى  طنطا.
درا   ايداني  عمى عيِّن  اف طػالب  -مر لعالقم  باإلدراؾ الاكانر ( :  المخيؿ الىا0202ارلاف احاد )

(، الىدد الرابع 04كمي  الهند   الايكانيكي  بلااى  داشؽ ، الم  لااى  داشؽ ، الالمد )
 402 -373، ص ص: 

، عػالـ الفكػر  (: ا يػػرة الىمػػـل النف يػػ  ار اللطػػف الىربػػر لآاػػاؽ مطليرهػػػا0222نػػزار عيػػلف ال ػػػلد)
  061 - 033يلليل /  بمابر  ص ص  –الىدد اللؿ  – 07الالمد 
(: ا ػػػملى الاػػػدرة الاكانيػػػ  لناػػػط مطلرهػػػا لػػػدى الطػػػالب الفم ػػػطينييف بػػػيف 0225نهػػػى لطفػػػر يىاػػػلب)

 الصفلؼ ال ابع ل الما ع لالحادي عشر، كمي  الدرا ات الىميا، لااى  بيرزيت اماح ار:
 -t.edu/librarya/bzuhttp://library.birzei

ths/show_ths_category_en.php?catid=23&src=0&catname=Education 
(: مطلر الادرة عمى المدلير الىامر لػدى عينػ  اػف الطمبػ  الردنيػيف ، ر ػال  0202لليد حااد الشالر )

اال ػػػػػػػمير غيػػػػػػػر انشػػػػػػػلرة، كميػػػػػػػ  المربيػػػػػػػ ، لااىػػػػػػػ  اليراػػػػػػػلؾ ، الردف امػػػػػػػاح اػػػػػػػر: 
http://repository.yu.edu.jo/bitstream/handle/123456789/2724/52625

8%20%20%20%20.pdf?sequence=1 
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