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  ملخص

المفاهيم ساب  في اآتستراتيجية دورة التعلمم إتخداسفاعلية إ هدفت هذه الدِّراسة إلى تقصي
طالبًا وطالبة، ) ١٢٤(لدِّراسة من ، وقد تكونت عينة ا لدى طلبة الصف العاشراالساسيالجغرافية

لدراسّية من خالل  المادة ا درست التي المجموعة التجريبّية:لى مجموعتينتم تقسيمهم إ
طالبة، أما المجموعة الضابطة فقد درست  وطالبًا) ٦٤ (م، وتكونت منستراتيجية دورة التعلإ

أظهرت نتائج .  طالبةطالبًا و) ٦٠ (عتيادّي، وتكونت منفق البرنامج اإلالمادة الدراسّية نفسها و
تحصيل طلبة   في)٠.٠٥≤  α( عند مستوى الداللة  ذات داللة إحصائّيةالدِّراسة وجود فروق

 التجريبّية، آم، ولصالح أفراد المجموعة اغرافيةمفاهيم الجال األساسّي في اآتساب العاشرالصف 
 لمتغير النوع أن النتائج لم تكشف عن وجود فروق دالة إحصائّيًا في تحصيل الطلبة تعزى

 . واستراتيجية التدريسجتماعيإلالنوع التفاعل بين  اجتماعي وإلا

  . األساسّيالعاشر، الصف  الجغرافيادورة التعلم، :المفتاحّية الكلمات
 
Abstract  

This study aimed at exploring the effectiveness of using the learning 
cycle strategy in acquiring the geographical concepts for tenth graders. 
The sample of the study included 124 male and female students who 
were divided into two groups, the experimental group and the control 
one.The experimental group that consisted of 64 male and female 
students studied the material through the learning cycle strategy, while 
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the control group that consisted of 60 male and female students studied it 
through the traditional method.  The findings of the study indicated that 
there were statistically significant differences regarding the attainment of 
the tenth graders in acquiring the geographical concepts and for the 
experimental group. And, the findings did not indicate any statistically 
significant  differences in the attainment of these students related to the 
variables of gender, teaching method ,and the interaction between both of 
them. 

Key words: learning cycle, geography, tenth grade. 
  

  مقدمة الدراسة

 ومتنوعة واسعة بآفاق تعليمية تمدنا وتعلم تعليم استراتيجيات إلى أآثر بحاجة اليوم نحن
 على وتدربهم المختلفة العقلية وتنمية مهاراتهم معلوماتهم إثراء على لبتناط تساعد ومتقدمة
 طرح في اهمةالمس فرصة لبةالط إعطاء بدون ال يتأتى والمختلف، وهذا الجديد وإنتاج اإلبداع

 اهتماماتهم وإثارة المناسبة بالمصادر تزويدهم خالل من وذلك أفكارهم وتجربتها، وصياغة
تدريس  وطرق واستراتيجيات موجهة برامج خالل من التفكير في ستغراقاإل وحملهم على

  .مختلفة

 أحد باعتبارها األخيرة بالمفاهيم، السنوات في والتعليم التربية رجال هتمامإ وقد ازداد
 أن ينبغي التي المفاهيم تحديد التي استهدفت البحوث بعض وأجريت الهامة، التعلم جوانب
وألهمية المفاهيم في العملية التعليمية  .ونموها على تكوينها تساعد التي والطرق الطالب يتعلمها

اد نشط التربويون في البحث عن طرائق واستراتيجيات تسهم في تحسين تدريسها في جميع المو
الدراسية وفي مختلف المراحل وتمخضت دراستها عن نماذج تدريسية المفاهيم في غرفة 

  ).٢٠١٠العدوان والحوامدة، (الصف

 أحد أهم أهداف التدريس في ،ويعد تكوين المفاهيم وتنميتها لدى المتعلم بطريقة ذات معنى
ف العلمية المنظمة من  ومن المتطلبات األساسية لفهم المعار،جميع مراحل التعليم المختلفة
 ولهذا فإن تكوين المفاهيم لدى المتعلمين ، وفي انتقال أثر التعلم،المبادئ والقوانين والنظريات
ا ـاظ بهـحتفا واإلـم وبقاءهـن المفاهيـة تكويـالمن سـا يضمـيتطلب أسلوبا تدريسيا مناسب

)Novak & Gowin, 1986.(  

 وأن تعلمها وتنميتها  محتوى الدراسات االجتماعيةًا من مكوناتوتعّد المفاهيم مكونًا مهم
 بحاجة إلى تعرف طرائق تعليم المفاهيم اف تدريسها، ومعلمو الدراسات االجتماعيةيعّد من أهد

شارة إلى ، وتجدر اإللتدريس في تعليم المفاهيم الجغرافيةواستراتيجياتها وآيفية استخدام طرائق ا
 تبدأ المفاهيم المعرفية ألي موضوعن دراسة ؛ ألمية آبيرةة له أهأن تعلم المفاهيم الجغرافي

ن مبحث خاصة وأ.  والقدرة على استخدامهاقانةبتوضيح المفاهيم األساسية؛ ليتمكن الطلبة من إت
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، والتي تؤثر مادة أساسية وحيوية تسهم إسهاما فعاال في تنمية مهارات التفكيرالجغرافيا تعد 
  . في مبحث الجغرافيابدورها في تحسين تحصيل الطلبة

 التحديات  اهم إلى أن من(lemberg&Stoltman,1999)أشار ليمبرج وستولتمان لقد 
 حيث يشير ,تدريس حديثة عدم استخدام استراتيجيات  الجغرافيا مبحثالتي تواجه تحقيق أهداف

حفظ وأن ال و،آثير من التربويين إلى أن طرائق التدريس في مبحث الجغرافيا تعتمد على التلقين
عتيادية هي الطريقة السائدة بحيث تجعل الطلبة يعتادون على التلقي وتغرس فيهم الطريقة اإل

 التفكير  وتبعد عنهم مهاراتمفاهيم الجغرافيةروح االعتماد على المعلم في حصولهم على ال
  ).٢٠٠٦عبابنة،  (ستنتاجواإلستقصاء البحث واإلو

  حديثة تدريسيةستراتيجيات وطرائقلى البحث عن إإلذا سعى المهتمون بتدريس الجغرافيا 
ي المعلومات الجغرافية  والتقدم العلمي الهائل ف التطورات التكنولوجية الحديثة مـن ناحيةتتناسب

  .)٢٠٠٣عبد الباسط، (أخرى من ناحية 

 اتيالنظر إحدى  هيالتي (Constructivist Theory) ةي البنائيةالنظر ظهور ومع
 نظرية أو والتعلم، للمعرفة نظرية هي البنائية النظرية؛ فعمومًا ميالتعل في الةالفّع المعاصرة

 اإلنساني التعلم تكوين وآيفية المعرفة تفسيًرا لطبيعة أو شرًحا تقدم حيث، المعنى صنع
)Prawat & Folden, 1994(.ال المعرفة تقول أن التي القاعدة على البنائية النظرية  وترتكز 

 ال فإن األفكار آخر وبمعنى ، للموضوع الفّعال بفهمه ولكنه يبنيها بجمود، تعّلمالم من تستقبل
 من خالل لديهم تتولد المعرفة وأن بأنفسهم، بناء مفاهيمهم عليهم ولكن الطلبة يدي بين توضع
  ).Wheatley, 1991(الذاتي  ونشاطهم تفكيرهم

 البناء على ترآز أن نبغيية يالبنائ أن (Watts & bentley, 1991) وبنتليواتس ى ريو
 مايف الذاتي والحكم ة،يبتكاراإل ةيوالواقع أو التناقض، والتضاد، ة،يالبنائ اتيوالعمل المعرفي

  . الفرد ميهمفا نيلتكو جتماعياإل اقيبالس تعلقي ماية فيالكل والنظرة ، المعرفة همبف تعلقي

 بما للمتعلم، القبلية بالمعرفة االهتمامتتمثل في فالبنائية  للنظرية التربوية أما أهم اإلسهامات
 ومشارآة التفاوض على والمفاهيم، والترآيز والمعتقدات، الخبرات،و ،تجاهاتاإل ذلك في

 متعددة تمثيالت العمل الجماعي، واستخدام أشكال من وغيرها المناقشة خالل من المعنى
 بين التكامل وبالتالي للمتعلم موقفيةال الطبيعة اعتبارها في تأخذ تدريسية نماذج للمفاهيم، وتطوير

 عملية نسيج داخل متضمنة تصبح بحيث التقويم، إجراءات وتطبيقها، وتطوير المعرفة اآتساب
،  وزيتونزيتون(للمتعلم  الفردي التوجه حسبانها في وتأخذ حقيقية مهام ترآز على بحيث التعليم
٢٠٠٣(.  

 تطبيقاتها أثرت التي المعرفية نظرياتال أبرز من العقلي النمو في بياجيه نظرية تعد
 ةيلنظر ةيالتربو قاتيالتطب أهم من التعلم دورة قةيطر تعتبرالتدريس، و طرائق على التربوية

  (Smerdon & Burkham, 1999).  هياجيب
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 نيب التفاعل على تؤآد التي ثةيالحد سيالتدر طرق إحدى هي التعلم دورة واستراتيجية
 ي ـودوم وآيلأى رـوي .)٢٠٠١ ،مـجاس( ةـة التعلميـالعملية التعليمي أثناء والمتعلم المعلم

(Odom & Kelly, 1999) أن دورة التعلم من االستراتيجيات البنائية التي ترآز على دور 
  . الطالب في عملية التعلم

 تبدو التي المفاهيم تدريس إلى تهدف التي الطرائق أبرز من ُتعد واستراتيجية دورة التعلم
 قدرة استيعابها يتطلب التي المحددة المفاهيم إآسابهم على وتساعد ,ةالطلب من آثير على بةصع
 األخرى، التدريس طرائق خالل من تعّلمها الطلبة على يصعب قد والتي المجرد، التفكير على
   ).Blank, 2000 (التدريس عملية وتنظيم تخطيط المعّلمين على تسهل أنها عن فضًال

 أن إلى اإلشارة التدريس، وتجدر في التعلم دورة مراحل تناولت التي راءاآل وقد تعددت
   :التعلم هي لدورة مراحل تستخدم ثالث الحالية الدراسة

  المفهوم استكشافمرحلة(Concept Exploration)   حيث يتعلم الطلبة من خالل
لبة ألسئلة، أعمالهم وتفاعالتهم أفكارًا جديدة، ويجب في هذه المرحلة، أن يتعرض الط

 دور، ويكون هم لمواقف غريبة أو مشكالت جديدةوتعارضات ذهنية تنتج من مواجهت
 المعلومات  جمعالخاصة و وتسجيل معلوماتهم األدوات اآتشاف هو المرحلة هذه في الطلبة

)Walsh,  1997،٢٠٠٤؛ اللحياني(.  

 تقديم المفهوممرحلة (Concept Introduction)  لى مفاهيم جديدة حيث يتعرض الطلبة إ
ذات عالقة مباشرة بالموضوعات الُمكتشفة في المرحلة األولى، ويمكن أن تُـُعرض هذه 

 طلقيوأحيانا . المفاهيم بوساطة المعلم، أو الكتاب، أو شريط فيديو، أو أية وسيلة أخرى
 نظيمالت في تساعد  المرحلةهذهو ر،يالتفس أو االبتكار أو االختراع مرحلة المرحلة هذه على
 هـياجيب رأي يـف يـو المعرفـالنم يـف رةـالمؤث لـالعوام أهم من عتبري والذي الذاتي

(Louis & Settlage, 1996) .  

 تطبيق المفهوم مرحلة ) (Concept Application حيث يطبق الطلبة المفاهيم الجديدة في
ون ذلك تبقى سياقات جديدة، وتعد هذه المرحلة ضرورية لتطبيق المفهوم بمدى أوسع، ود

المعاني مرتبطة فقط باألمثلة المستخدمة في المرحلة الثانية، آما تساعد الطلبة الذين 
يحتاجون إلى وقت أطول على عملية إعادة تنظيم المفاهيم لديهم، وتساعد الذين لم يتمكنوا 

  ,Cavallo & Laubach)٢٠٠١ من ربط التوضيحات التي قدمها المعلم بخبراتهم
Walters & Sunal,1999; Patterson & Merwin, 2002)  والشكل اآلتي يوضح

  . مراحل دورة التعلم
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  . مراحل دورة التعلم:)١( شكل

تعلم  دورة استراتيجية  زاتي م ومن  ا  ال ا  ري آم دة اه يم و  ،)٢٠٠٦(  والعليمات الخوال  اليت
درات  أنها تراعي  )٢٠٠٨( دم ي فال  نيللمتعلم  ةي العقل الق تعلم  ق ا  من  للم ا  إال ميهمف  أن عيستطي  م
 فهي باإلضافة ,الكل إلى الجزء من فيها التعلم ريسي إذ ،بحث قةيآطر العلم تقدم أنها  آما،تعلمهاي

تم بتنم  ارات  ةي ته دى  ري التفك مه ر  والتي  نيالمتعلم  ل شاف  لكل  ةيالضرور  األدوات من  تعتب  اآت
   .ديجد

 بعملية االستقصاء التي تؤدي  فيها الطلبة أنفسهموتعليم يقوملتعلم طريقة تعلم وتعد دورة ا
أنها تراعي القدرات العقلية لبنائية، وتمتاز عن غيرها في إلى التعلم آما يرى أصحاب النظرية ا

خالل للمتعلمين فال يقدم للمتعلم من مفاهيم إال ما يستطيع أن يتعلمها، وتدفع المتعلم للتفكير من 
الذي يعتبر بمثابة الدافع الرئيس نحو البحث Disequilibrium) (تزان دان اإلاستخدام مفهوم فق

  ).٢٠٠٧عفانة والخزندار والكحلوت ومهدي، ( عن مزيد من المعرفة العلمية

ا المتعلمون في المراحل               ي يكونه ة الت لقد ازداد في اآلونة األخيرة االهتمام بالبنى المفاهيمي
ى                المختلفة، وهذا يعني أن المعرف     تعلم حت ا الم ي يكونه اهيم الت ا هي إال شبكة من المف ة م ة العلمي

  ).٢٠٠٥المطيري، (يفهم أو يفسر أو يصف شيئا أو حدث أو ظاهرة 

 ادةيوز علم،تال مهارات ريتطو في دورة التعلم فاعلية طريقة نتائج الدراسات أآدتو
 التي) ٢٠٠٠( ة ونوافلةخطايب ، ومنها دراسة عند الطلبةوتنمية مهارات التفكير ل،يالتحص

ثر استخدام دورة التعلم في تحصيل طلبة الصف االول الثانوي في مادة هدفت إلى معرفة أ
 وقد ردن،األ من طلبة الصف االول الثانوي في طالبًا) ٦٠(  وتكونت عينة الدراسة منالكيمياء،

ولصالح  ،لضابطةد المجموعتين التجريبية وافرا إلى وجود فروق بين أأظهرت نتائج الدراسة
  .دورة التعلماستخدام استراتيجية المجموعة التجريبية التي درست ب

 مرحلة االآتشاف
الطلبة نشطون مع األدوات ومع 

 بعضهم

لة تطبيق المفهوممرح  
 الطلبة يطبقون في مواقف جديددة

 مرحلة تقديم المفهوم
 تسمية الموضوع 

التقويم والمناقشة
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 أثر دورة التعلم المعدلة في مستويات إلى استقصاءهدفت دراسة ) ٢٠٠١(الكيالني أجرى و
 وتكونت ،حياء مقارنة بالطريقة االعتياديةاألول الثانوي في مادة األبلوم لدى طالبات الصف 

درسٌن باستخدام دورة طالبة ) ٣٩(من مجموعتين احداهما تجريبية تكونت من عينة الدراسة 
 قد أشارتو . بالطريقة التقليديةطالبة درسٌن) ٣٨(خرى مجموعة ضابطة تكونت من التعلم، واال

 فراد المجموعتين التجريبية والضابطة بين أ ذات داللة إحصائيةلى وجود فروقنتائج الدراسة إ
   . التجريبيةولصالح المجموعة ،مستويات بلوم الدنيالل في التحصيل المقاب

دراسة هدفت الى معرفة ) Patterson & Merwin, 2002( باترسون وميرون وأجرى
 وقد تكونت عينة الدراسة  في التدريس،ستراتيجية دورة التعلمالطلبة نحو ا المعلمين واتجاهات

 دورة  استراتيجية أنت نتائج الدراسةوآشفطالبًا وطالبة، ) ٢٢١(معلمًا ومعلمة و) ٦٦(من 
 واإلبداع العمل اتجاهات المعلمين تجاة العلم، واتجاهات الطلبة نحوالتعلم تساعد في تحسين 

  .الطالبي

ستخدام  إدراسة هدفت إلى معرفة أثر) Scolavino, 2002(في حين اجرى سكوالفينو 
) ٣٠٣(ونت عينة الدراسة من ، وقد تكالتدريس في الخدمة قبل التعلم دورة ستراتيجيةا المعلمين
 في التعلم دورة ستراتيجيةا  وقد أظهرت نتائج الدراسة فاعلية إستخدام المعلمين، ومعلمةمعلمًا

 إعداد برامج ضمن التعلم دورة  استراتيجية استخدام أن على أيضًا الدراسة  وتؤآدالتدريس،
  .التدريس في ةالخدم قبل المعلمين فاعلية زيادة إلى تؤدي المعلمين

ثر استخدام دورة التعلم على دراسة هدفت إلى معرفة أب )٢٠٠٣(  بخشتقاموآما 
لكة العربية السعودية،  الثاني الثانوي في المم الصف لدى طالبات في مادة الكيمياءالتحصيل

طالبة، تم توزيعهن على مجموعتي الدراسة احداهما تجريبية ) ٦٨( وتكونت عينة الدراسة من
طالبة درسٌن باستخدام دورة التعلم، واالخرى مجموعة ضابطة تكونت من ) ٣٤(ت من تكون

لى فاعلية استراتيجية دورة الدراسة إنتائج  وقد أظهرت طالبة درسن بالطريقة التقليدية،) ٣٤(
، وآذلك بقاء أثر تدريس المفاهيم الكيميائيةمستوى التحصيل لدى الطالبات في التعلم في رفع 

  .لديهناالحتفاظ 

  دورة التعلم وخرائط المفاهيمثرلى تقصى أدراسة هدفت إ) ٢٠٠٥(عمايرة  جرىفي حين أ
 ملي والتحصيل لدى طلبة الصف العاشر في مبحث التربية االجتماعية والوطنية،في التفكير التأ

طالبة قسموا في ثالث مجموعات، درست ) ١١٠(طالبًا و) ١٢٧(وتكونت عينة الدراسة من 
ظهرت  وقد أاستخدام دورة التعلم، والثانية بخرائط المفاهيم، والثالثة بالطريقة التقليدية،األولى ب
عة التي درست بالطريقة حصائية بين المجمولدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إنتائج ا
حصائية ذات داللة إ، والمجموعة التي درست باستراتيجية دورة التعلم، ووجود فروق التقليدية
، ولصالح المجموعة التي درست بدورة التعلم وبين بخرائط المفاهيمت جموعة التي درسبين الم

  .خرائط المفاهيم

ثر استراتيجيتي دورة التعلم إلى معرفة أدراسة هدفت ) ٢٠٠٦(جرى الخوالدة والعليمات وأ
 في حياء والتفكير العلمي لدى طالب الصف االول الثانويلمفاهيم على التحصيل في األوطريقة ا
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الدراسة عن وجود نتائج  وآشفت ،طالبًا وطالبة) ٢٣٢( وتكونت عينة الدراسة من ،االردن
  . دورة التعلم وطريقة المفاهيم، ولصالح استراتيجية دورة التعلمفروق بين استراتيجيتي

ر                ) ٢٠٠٨( جرى الزيادات وأ تعلم في تغيي ر استخدام دورة ال دراسة هدفت إلى إستقصاء أث
أ ل     امن األساسي في األردن          دى طل الفهم الخط ة الصف الث ة الدراسة من     ،ب ) ١١٨( وتكونت عين

وعتين     ى مجم ة       : طالبًا وطالبة تم تقسيمهم إل ة االعتيادي ي درست بالطريق ضابطة الت المجموعة ال
ن   ت م ة، ) ٥٨(وتكون َا وطالب تعلم       طالب تخدام دورة ال ت باس ي درس ة الت ة التجريبي والمجموع
ة إحصائية             .  وطالبة طالبَا) ٦٠(وتكونت من    روق ذات دالل ائج الدراسة وجود ف  في   وأظهرت نت

روق         تعزىتغيير الفهم الخطأ لدى طلبة الصف الثامن األساسي          تعلم، ووجود ف  الستخدام دورة ال
   . دورة التعلم والمستوى التحصيليتعزى للتفاعل بين استخدام

تعلم   تناولت إ الباحث من الدراسات السابقة، أن أغلب الدراسات   ويستنتج   تراتيجية دورة ال س
ة     ة ونوافل ة خطايب ة آدراس ث العلمي ي المباح ت ف ي وا، )٢٠٠٠(آان ش، )٢٠٠١ (لكيالن   وبخ

ادات ،)٢٠٠٣( ة إ ) ٢٠٠٨ (والزي ى فاعلي ا إل ارت جميعه تثناء وأش تعلم، باس تراتيجية دورة ال س
ي       د فروق ذات داللة إحصائية     وج التي آشفت أنة ال ت     )٢٠٠٥(دراسة عمايرة    ين المجموعة الت  ب

تراتيج تعلمدرست باس ةل، واية دورة ال ة ألا ,مجموعة التقليدي ى محاول ذي شجع الباحث عل مر ال
اهيم ا    استراتيجية إستقصاء فاعلية  ساب المف سايرة      دورة التعلم في اآت ة لم ك محاول ة، وذل لجغرافي

 اسات السابقة في تطوير    حث من الدر  واستفاد البا . االتجاهات الحديثة في تدريس مبحث الجغرافيا     
  .عداد مخطط التخطيط اليومي لكل حصة وفقا الستراتيجية دورة التعلمأدوات الدراسة، وإ

 
  أهمية الدراسة

لى  إ– في حدود علم الباحث –ردنية ها، إذ تفتقر البيئة العربية واألصالتحداثة الدراسة وأ
  .دراسات بحثت في مشكلة الدراسة ومتغيراتها مجتمعة

  أن الدراسة هذه من الباحث يتوقع

 والمشرفين المناهج، مصممي بمبحث الجغرافيا من والمهتمين المتخصصين أنظار توجه 
 وضرورة نتائجهم تحسين بهدف إلى التعلم الطالب تدفع قد طريقة اآتشاف التربويين، في

 .المفاهيم الجغرافية مع التعامل في حديثة تدريسية إستراتيجيات توظيف

  فاعلية في) استراتيجية التدريس، والنوع اإلجتماعي(أثر آل من متغيري التعرف على 
استخدام إستراتيجية دورة التعلم في اآتساب المفاهيم الجغرافية لدى طلبة الصف العاشر 

  .األساسي في األردن

 المتبعة التدريس أساليب أجل تحسين من الجغرافيا باستراتيجية دورة التعلم، معلمي تعريف 
 .المدارس باستمرار في اوتطويره

 وتدريبهم المعلمين برامج إعداد رفد في المعلمين تدريب على والقائمين المشرفين تفيد. 
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  تفتح هذه الدراسة أمام الباحثين والمهتمين بأساليب واستراتيجيات التدريس والبرامج
 .التجديدية بابًا جديدًا، يشجعهم على مزيٍد من البحث والتجريب

  
  ةأهداف الدراس

  :تهدف هذه الدراسة الى

  ة دى طلب ة ل اهيم الجغرافي ساب المف ي اآت تعلم ف تراتيجية دورة ال تخدام إس ة اس ة فاعلي معرف
  .الصف العاشر األساسي في األردن

               اد اث في أف ذآور واالن ين ال روق ب تعلم في  تهم من استراتيجية دورة       التعرف على أثر الف  ال
   .اآتساب المفاهيم الجغرافية

  
  دراسةمشكلة ال

باستخدام  وذلك رها في األردن،يتطو على والعمل ةيميالتعل ةيالعمل نيبتحس االهتمام زاد لقد
 على رتبط بقدرتهاي ةيميالتعل ةيالعمل نيفتحس ،موالتعل ميالتعل ةيعمل في مختلفة ةيتدريس طرائق
 الرغبة المتعلم دىل ريستثي  إلى تعلموالحفظ نيالتلق على ترآز التي ةيديالتقلالطريقة  من التحول

  .المختلفة واألنشطة المواقف خالل من االآتشاف في

 الخبرات بناء تضمن فاعلة تدريسية ستراتيجياتإ المدرسة معلمي بتبني ذلك تحقيق ويتم
 من قاعدة بناء من المتعلم، تمكنه لدى تراآمية خبرات لبناء التفكير المختلفة، مهارات وإآساب
 نادى فقد  لذا.واألفكار المفاهيم من والسابق بين الجديد لعالقاتا فهم على تساعده الخبرات
 الدور للطالب تتيح بنائية، تدريس واستراتيجياتلنماذج  المعلمين استخدام بضرورة التربويون
  . والتعلم التعليم عملية الفاعل في

للطلبة  هاواآساب ميبالمفاه تهتم ثةيحد سيتدر قةيطر بيتجر لمحاولة الدراسة هذه جاءت لذا
مفاهيم الفي اآتساب ستراتيجية دورة التعلم ستخدام إعلى فاعلية إ التعرف خالل وذلك من

 مراحل من ستراتيجيةاإل هذه به لما تتميز  األساسي؛ نظًراالعاشرلدى طلبة الصف  جغرافيةال
 يتميزوالما   وتم أختيار طلبة الصف العاشر اإلساسي؛ نظًرا.للمفاهيم الطالب إآساب فيها تنظم
  تحديدًا، آما أنة في هذا الصفن المرحلة اإلساسية إلى المرحلة الثانويةبإنهم مرحلة انتقالية م به

  .يتم توزيع الطلبة على الفروع الدراسية

شير    اإلستراتيجية هذه تجريب  أهميةالباحث رأى ة، حيث ي وي  األدب الحديث ق  الترب  المتعل
ي  مية والدراسات العل البحوث ندرة إلى المفاهيم بتدريس ر  بدراسة  اهتمت  الت تعلم  دورة أث  في  ال

ساب   اهيم الالاآت ةمف ا ومن , في األردن جغرافي اء هن ة ج ذة الدراسة لمعرف تخدام ت ه ة اس  فاعلي
تعلم   إ ساب      ستراتيجية دورة ال اهيم   ال في اآت ة مف ة الصف العاشر األساسي في             الجغرافي دى طلب  ل

  :تي اآلالتساؤل الرئيس االجابة عن اسة فيتم تحديد مشكلة الدر وعلية فقد .ناألرد
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ستراتيجية دورة التعلم في اآتساب المفاهيم الجغرافية لدى طلبة الصف ما فاعلية استخدام إ
  في االردن؟العاشر األساسّي 

  :تية هذا التساؤل الرئيس الفرضيات اآلويتفرع من

ة  .١ ستوى الدالل د م ة إحصائية عن روق ذات دالل د ف ي )٠.٠٥≤  α( ال توج ة  ف ساب طلب اآت
ر    الجغرافيةالصف العاشر األساسّي للمفاهيم   ى متغي تراتيجية  إ ، تعزى إل دريس  س دورة "الت

 ."عتياديةالتعلم والطريقة اإل

ة  .٢ ستوى الدالل د م ة إحصائية عن روق ذات دالل د ف ي) ٠.٠٥≤  α( ال توج ة  ف ساب طلب اآت
 .جتماعينوع اإلال ير ، تعزى إلى متغالجغرافيةالصف العاشر األساسّي للمفاهيم 

ة  .٣ ستوى الدالل د م ة إحصائية عن روق ذات دالل د ف ي) ٠.٠٥≤  α( ال توج ة  ف ساب طلب اآت
اهيم        ّي للمف ة الصف العاشر األساس ى    ، الجغرافي ين  تفاعل  التعزى إل تراتيجية  إ ب دريس س  الت

  .جتماعيلنوع اإلوا
  

 مصطلحات الدراسة

  :ة في هذه الدراسة فيما يلي تعريفات إجرائية للمصطلحات المستخدم

ستقرائية ثالثية المراحل، إستراتيجية إ: )Learning Cycle (دورة التعلمستراتيجية إ
تجمع بين العمل اليدوي واالستقصاء في عملية التعلم، وتساعد الطلبة على بناء المفاهيم وتطوير 

ن خالل أعمالهم االستكشاف، حيث يتعلم الطلبة م: وهذه المراحل هي. البنية المفاهيمية لديهم
وتفاعالتهم في أثناء محاولتهم استكشاف مواد وأفكار جديدة؛ وتقديم المفهوم، حيث يتعرضون 
إلى مفاهيم جديدة ذات عالقة مباشرة بالموضوعات الُمكتشفة في المرحلة األولى؛ والتطبيق، 

  .حيث يطبقون المفاهيم الجديدة في سياقات جديدة

ة ا ي    ): Traditional Method( ةعتيادّيإلالطريق اليب، الت ن األس ة م ي مجموع وه
ة الصف      الجغرافيةمفاهيم  الينتهجها المعلمون والمعلمات في تعليم       ّي، والتي     العاشر  لطلب  األساس

م       ل المعل اب ا       .وضعت في دلي ى الكت دًا عل رر    معتم ع          و،  لمق سها مع جمي ستخدمًا اإلجراءات نف م
 .  الجغرافيامبحثوهي الطريقة السائدة في تدريس  ،الطلبة

الغ   :)The Experimental Group( المجموعه التجريبية هم أفراد عينة الدراسة والب
ين          ) ٦٤(عددهم   ّي الملتحق ة في       طالبا وطالبة من طلبة الصف العاشر األساس دارس الحكومي  بالم

ّي     ام الدراس سة، للع ان الخام ة عم ة تربي ي ،.٢٠٠٩/٢٠١٠مديري دة المشكالت  درست   والت وح
  .بإستراتيجية دورة التعلمئية من آتاب الجغرافيا البي

ضابطة  الغ عددهم       : )The control Group( المجموعة ال ة الدراسة والب راد عين م أف ه
ين        ) ٦٠( ة         طالبا وطالبة من طلبة الصف العاشر األساسّي الملتحق ة في مديري دارس الحكومي  بالم
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ّي        ي ، وال ٢٠٠٩/٢٠١٠تربية عمان الخامسة، للعام الدراس ة من          درست  ت  وحدة المشكالت البيئي
  . بالطريقة االعتياديةآتاب الجغرافيا

  
 محددات الدراسة

  :يمكن تعميم نتائج الدراسة الحالية في ضوء المحددات اآلتية

 ة الصف العاشر    من عينة عشوائية  الدراسة على    قتصرتإ ة     األساسي  طلب ة تربي في مديري
 .٢٠٠٩/٢٠١٠كومية للعام الدراسي  الملتحقين في المدارس الحعمان الخامسة

 دريس   إ ى ت ة عل صرت الدراس اهيمقت اب    المف ن آت ة م شكالت البيئي دة الم ي وح واردة ف  ال
ة           للصف العاشر   الجغرافيا   رر من وزارة التربي يم في االردن     األساسي المق ام  ، وأ والتعل رق
ام الدراسي ،)١٤٥-٨٧( صفحاتها اني للع ي الفصل الدراسي الث  ٢٠٠٩/٢٠١٠ وطبقت ف

 .سبوعيامدة شهرين بواقع حصة واحدة أول

 خصائص أدوات الدراسة السيكومترية المستخدمة في الدراسة.  
  

  منهجّية الدِّراسة وإجراءاتها

  منهج الدِّراسة

ع إ ذه  في  الباحث  تب ى  الدِّراسة  ه نهج  عل يّ  الم وعتين؛  نظام  التجريب ة  المجم ة   لمعرف فاعلي
تخدام إ تعلماس تراتيجية دورة ال ي اآس ساب  ف اهيمالت ةمف صف  الجغرافي ة ال دى طلب ر ل  العاش

املي      التصميم المستخدم هو   فإن .٢٠٠٩/٢٠١٠، للعام الدراسي    األساسي في األردن    التصميم الع
  :آما استخدم الباحث التصميم التجريبي المبين في المخطط اآلتي، 

O2 X O1 R 

O2  O1 C

ضابطة، والرم       Cوالرمز  إلى المجموعة التجريبية،   R ويشير الرمز   O1ز إلى المجموعة ال
ي،   ار القبل ى االختب ز   إل ز   O2والرم دي، والرم ار البع ى االختب ة   X إل ة التجريبي ى المعالج  إل

  ).دورة التعلمستراتيجية إ(

  عينة الدِّراسة

  الملتحقين األساسّيالعاشر الصف طالبا وطالبة من طلبة) ١٢٤(تكونت عينة الدراسة من 
، للعام عمان الخامسة  مديرية تربيةتابعة لمديرية التربية والتعليم فيال الحكومية المدارسب

ي الثانوية للذآور مدرسة فراس العجلون( :تين هما وتمَّ اختيار مدرس.٢٠٠٩/٢٠١٠الدراسّي 
 لتشكل المدرستين؛ من عشوائيًا شعب أربع اختيار وتمَّ ،) الثانوية للبناتومدرسة الزهراء

) ٦٤ ( تكونت من وتم توزيعهم إلى مجموعة تجريبية،والضابطتين التجريبيتين المجموعتين
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طالبًا ) ٦٠( تكونت من التعلم، ومجموعة ضابطة دورة طالبا وطالبة، درست بإستراتيجية 
  .)١(الجدول  في موّضح هو آما وطالبة درست بالطريقة االعتيادية،

 .النوع االجتماعي وريسالتدستراتيجية اتوزيع أفراد الدِّراسة حسب :  )١ (جدول

  التدريس ستراتيجيةا
  نوع االجتماعيال

  الضابطة  التجريبّية
  المجموع

  ٦١  ٣٢  ٢٩  ذآور
  ٦٣  ٢٨ ٣٥  إناث

  ١٢٤  ٦٠  ٦٤  المجموع
 

  أدوات الدِّراسة

  : األدوات اآلتية استخدم الباحثلتحقيق أهداف الدِّراسة

 االختبار التحصيلّي، ويطبَّق قبلّيًا وبعدّيًا :أوًال

قد  و،ة الجغرافيمفاهيمالفي اآتساب  الدِّراسة أفراد تحصيل لقياس تحصيلي اختبار إعداد تمَّ
المقررة على طلبة الصف   الجغرافيامبحثمن تكونت االختبار من وحدة المشكالت البيئية 

 وقد تضمنت هذه. ٢٠٠٩/٢٠١٠الدراسي ساسي في الفصل الدراسي الثاني للعام العاشر األ
، ، التصحرحتباس الحراري، األوزونالنظام البيئي، اإل( : وهيتيةدروس اآل على الالوحدة

 من ختياراإل نوع من فقرة) ٢٥( من النهائية صورته في ختبارإلا وتكون ،)التلوثالفيضانات و
 العالمة  وتحسب،)٠.٢٥ (عن تمييزهما قلَّ )٩،٢٢،٢٣(، وهي ثالثة فقرات بعد حذفمتعدد، 

  .عالمة) ٥٠( من

  ختبار التحصيلّيصدق اال

ة في  محكمين من أعضاء الهيئة التدريسّيعشرة بعرضه على ختباراإل  التحقق من صدقتمَّ
ومعلمين ممن  والمشرفين التربويين  البيت وجامعة البلقاء التطبيقيةجامعة اليرموك وجامعة آل

ختبار، اإل، وطلب إليهم قراءة فقرات   في وزارة التربية والتعليم الجغرافيامبحثيدرسون 
 اللغوّية الصياغةدرجة قياس الفقرات لألهداف التي وضعت لقياسها، و: وتحديد النقاط اآلتية

مناسبة و، ضافة بعض الفقراتأو إ, تعديلها أو الفقرات بعض لحذف إقتراحات للفقرات، وتقديم
، لدِّراسةا ألغراض المحددة الدراسّية الوحدة لمحتوى الفقرات تمثيلالمموهات لألسئلة، درجة 

جمع عليها باجراء التعديالت المناسبة التي أن قام الباحث آراء ومالحظات المحكميوفي ضوء 
  .من المحكمين%) ٨٠(
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  ثبات االختبار التحصيلّي

ستطالعّية البالغ عددهم ختبار بتطبيقه على أفراد العينة اإلالتحقق من ثبات اإلقام الباحث ب
ختبار، ستجابات الطلبة على فقرات اإل، وبعد رصد إلدِّراسةطالبًا وطالبًة، خارج عينة ا) ٣٢(

 وهذه القيمة ،)٠.٩٠(قيمته  بلغت حيث) KR-20(ريتشاردسون  ودرآ معادلة ُحِسَب الثبات وفق
  .تعّد مقبولة ألغراض الدِّراسة

  لالختبار التحصيلّي معامالت الصعوبة والتمييز

 استخراج معامالت الصعوبة صيلي، تمَّالتح ختباراإل للتحقق من معامالت صعوبة فقرات
من خالل حساب نسبة الطلبة الذين أجابوا على الفقرة ، فقرًة) ٢٥(ختبار البالغ عددها اإل لفقرات

، مما يشير إلى أن )٠.٨٤-٠.٣٦(إجابًة صحيحًة، حيث تراوحت معامالت صعوبة الفقرات بين 
ختبارات مالت الصعوبة في اإلالمقبولة لمعامعامالت صعوبة الفقرات تقع ضمن الحدود 

  .التحصيلّية

 استخراج معامالت التمييز ختبار التحصيلّي، تمَّقق من معامالت التمييز لفقرات اإلوللتح
 األداء على آل فقرة من فقرة، من خالل حساب ارتباط) ٢٥(ختبار البالغ عددها اإل لفقرات

راوحت معامالت التمييز ر، حيث تختباع الدرجة الكلية المتحققة على اإلختبار مفقرات اإل
 الصعوبة معامالتن  تشير الى أ، وهذه القيم)٠.٧٧-٠.٢٥(ختبار التحصيلّي بين لفقرات اإل

 تعطي مؤشرًا جيدًا على أن ختبارات التحصيلية آما تقع ضمن الحدود المقبولة في اإلالتمييزو
  .الفقرات تقيس ما يقيسه االختبار آكل

  لتدريسيةإعداد المادة ا :ثانيًا

ث إ .١ ار الباح اب  خت ن آت دة م ا وح صف الجغرافي ر لل ة إ  العاش صي فاعلي تراتيجة لتق س
  . حصة) ١٢( بواقع المشكالت البيئية :  الوحدة الثالثةهيو دورة التعلم

م .٢ ل للمعل د دلي شرَ دورةوأع ى ع ى اثن تمل عل رض، اش ذا الغ ق ه ة، ول لتحقي ن  تعلمي ق م لتحق
شرة  ى ع ت عل دقها، ُعرض ن المحص ين  م ة؛  كم ي الدراس شارآين ف ين الم ى المعلم افة إل ؛ باإلض

 .ب مالحظاتهموعُدلت حس

  :ومر إعداد دليل المعلم للوحدة بالمراحل اآلتية .٣

  دة وى الوح ل محت ةتحلي شكالت البيئي داف  الم صر أه م ح ث ت ضمنتها  ، حي ي ت دروس الت  ال
 .األساسية والفرعية لكل موضوع دراسي والعالقات بينهاوالمفاهيم 

 لت ا   حلي دى مالءمته ث م م، وبح ل المعل ب ودلي اب الطال ن آت ل م ضمنها آ ي يت شطة الت  األن
شطة         افة أن تبداله، أو إض ا أو اس تالءم معه ا ال ي ديل م تعلم، وتع ل دورة ال ى مراح سبة إل بالن

 .ستراتيجة دورة التعلم، لتتناسب من إجديدة
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 يتضمن اليومي لكل حصة صفية،يجية، وإعداد مخطط التخطيط ستراتعامة لإلتحديد الخطوات ال 
الخطوات األساسية لكل حصة، وآتابة المادة المعرفية حسب هذه الخطوات، متضمنًة األنشطة 

 :، حيثستراتيجية دورة التعلمخطوات إوقد تم تنفيذ ذلك وفق  .المختارة

 .يقوم الطلبة بتنفيذ أنشطة استكشافية في مجموعات تعاونية .١

وم  .٢ اهيم    يق ي المف ة ف شة الطلب م بمناق ة اإل    المعل ن مرحل ا م لوا إليه ي توص ى    الت شاف؛ للوصول إل ستك
 .تعريف صحيح للمفهوم

ق إ .٣ ن طري وم ع ى المفه رى عل ات أخ ار تطبيق لة ختي عية ذات ص شطة توس ذ أن فتنفي ة بمواق  حياتي
  .مختلفة

  
  إجراءات الدراسة

 :ليةالحا الدراسة لتنفيذ اآلتية اإلجراءات إتباع تمَّ

 سها   المرادالجغرافية المفاهيم تحديد ل  خالل  من  تدري  من  المشكالت البيئية  : الوحدة الثالثة    تحلي
  األساسي العاشر للصف آتاب الجغرافيا

 صدقة وثباته من والتأآد التحصيلي ختباراإل إعداد. 

 ا آتاب الج من المشكالت البيئية: الوحدة الثالثة في المتضمنة للدروس مخططات إعداد  غرافي
تعلم  وفق دورة   االساسي العاشر للصف   ي  ال ى  اشتملت  الت ة  األهداف  عل  للوحدة،  العام
 وفقًا الدرس تنفيذ خطوات األنشطة، وتحديد تنفيذ يتطلبها التي التعليمية والوسائل واألدوات
 .مراحلها من مرحلة في آل تحصيله تم ما مدى لقياس تقويمية أسئلة ثم التعلم، لدورة

 ذين  األساسي  العاشر الصف طالب من الدراسة نةعي ختيارإ ة  في  يدرسون  ال ة   مديري  تربي
  .عمان الخامسة

 ائج  أظهرت  وقد تكافئها، الختبار الدراسة مجموعات على القبلي ختباراإل تطبيق ل   نت  تحلي
 .متكافئة الدراسة أن مجموعات الثنائي التباين

 سبة   حصة واحدة وبواقع ينشهر   بموجبها التجربةاستغرقت التي التجربة تنفيذ أسبوعيًا بالن
اهيم  ةللمف ةالجغرافي ة المتعلق دة الثالث ن  بالوح ا م اب الجغرافي ،  االساسيالعاشر للصف آت

د  م ت ث ت الل إ حي ن خ ة م ة التجريبي ة  ريس المجموع ا المجموع تعلم، أم تراتيجية دورة ال س
  .عتياديةبالطريقة اإلدرست الضابطة 

 ار  تطبيق ى  عدي الب التحصيل  اختب راد  عل ة  أف د  الدراسة  عين اء اإل بع ذ  من  نته ة  تنفي  التجرب
 .مباشرة

 النتائج إلى للتوصل وذلك حصائية الالزمةوإجراء المعالجات اإل وتحليلها البيانات جمع. 

 التوصيات مجموعة من وتقديم مناقشة النتائج.  
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  تكافؤ المجموعات

ختبار القبلي  قام الباحث بتطبيق اإلق الدراسة،للتأآد من تكافؤ مجموعات الدراسة قبل تطبي
ألداء الطلبة على نحرافات المعيارية  تم حساب المتوسطات الحسابية واإلعلى عينة الدراسة،

 وحسب متغير طريقة التدريس مفاهيم الجغرافيةال باآتساب  المتعلقختبار التحصيلي القبلياإل
  . يبّين ذلك)٢( ، والجدول)ستراتيجية دورة التعلمإ(

ار التحصيلي    اإلى  نحرافات المعيارية ألداء الطلبة عل     المتوسطات الحسابية واإل  :  )٢(ل  جدو ختب
اص ي الخ ساب القبل اهيمال باآت ةمف دريس   الجغرافي ة الت ر طريق تراتيجية دورة إ(وحسب متغي س

  .)التعلم

  االنحراف المعياري *المتوسط الحسابي  العدد نوع االجتماعيال المجموعة
 ٢.١١ ٣٥.٥٦ ٣٢ ذآر
 الضابطة ٣.١٥ ٣٥.١١ ٢٨ أنثى
 ٢.٦٣ ٣٥.٣٥ ٦٠  الكلي
 ٣.٢٦ ٣٥.٦٩ ٢٩ ذآر
 التجريبية ٣.١٢ ٣٥.٢٩ ٣٥ أنثى
 ٣.١٧ ٣٥.٤٧ ٦٤  الكلي

  .)٥٠( العالمة القصوى  *

وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لعالمات الطلبة على ) ٢(يتبين من الجدول 
وحسب متغير طريقة التدريس  الجغرافيةمفاهيم اللخاص باآتساب ختبار التحصيلي القبلي اإلا
، ولمعرفة الداللة اإلحصائية لتلك الفروق؛ تم استخدام تحليل التباين )ستراتيجية دورة التعلمإ(

  . يبين ذلك)٣( ، والجدول)Two Way ANCOVA(الثنائي 

دول  ائي لمتوسطات :  )٣(ج اين الثن ل التب ائج تحلي ةنت ات الطلب ى اإلعالم ار التحصيلي  عل ختب
  .وحسب متغير طريقة التدريس  الجغرافية مفاهيمالالقبلي الخاص باآتساب 

  مصدر التباين
مجموع 
  المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
  المربعات

  قيمة ف
الداللة 
 االحصائية

 ٠.٠٨٣٣٠.٧٧٣٤ ٠.٧١٨٩ ١  ٠.٧١٨٩ الطريقة
 ٠.٦٥٧٩٠.٤١٨٩ ٥.٦٧٩١ ١ ٥.٦٧٩١ النوع االجتماعي

النوع × الطريقة 
  االجتماعي

٠.٠٠٢٤٠.٩٦١٤ ٠.٠٢٠٣ ١  ٠.٠٢٠٣ 

   ٨.٦٣٢٥ ١٢٠ ١٠٣٥.٩٠٣٣  الخطأ
    ١٢٣ ١٠٤٢.٣٢١٧  المجموع
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 فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية أنة ال توجد) ٣(يتبين من الجدول 
)α  ≥القبلي الخاص باآتساب ختبار التحصيلي عالمات الطلبة على اإلبين متوسطات ) ٠.٠٥
؛ جتماعيوالنوع اإل) تراتيجية دورة التعلمسإ(يس تعزى لمتغير طريقة التدر  الجغرافيةمفاهيمال

 مفاهيمالختبار التحصيلي القبلي الخاص باآتساب لى تكافؤ مجموعات الدراسة على اإلمما يدل ع
  .الجغرافية

  
  متغيرات الدِّراسة

  :اآلتيةاشتملت الدِّراسة على المتغيرات 

  المتغيرات المستقلة :أوًال

 عتيادّيةوالطريقة اإل، ستراتيجية دورة التعلمإ: (مستويانالتدريس، ولها ستراتيجية إ.( 

 ذآر، وأنثى: ( فئتان، وهوجتماعيالنوع اإل.(  

  .ةجغرافي المفاهيمالاد الدِّراسة في اآتساب درجة تحصيل أفر :المتغيرات التابعة :ثانيًا
  

 حصائيةالمعالجات اإل

وم  دخال البيانات إلى الحاسوب، تم استخدام رزمة التحليل اإلبعد إ ة جاإل حصائي للعل  تماعي
  (SPSS) ،نحرافات المعيارية استخراج المتوسطات الحسابية واإل البيانات، حيث تمفي معالجة

ائي    اين المشترك الثن روق  من أجل ضبط أ    )ANCOVA (واستخدام تحليل التب ر الف ين   ث ب
  .ختبار القبليتين على اإلعالمجمو

  
   ومناقشتهانتائج الدراسة

ساب        تقصي فاعلية استخدام إ    لى إ هدفت هذه الدراسة   تعلم في اآت اهيم  ستراتيجية دورة ال المف
  :، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية لدى طلبة الصف العاشر األساسي في األردنالجغرافية

   ومناقشتها، ونصهالىالنتائج المتعلقة بالفرضية االو :أوًال

ة ال ستوى الدالل د م ة إحصائية عن روق ذات دالل د ف ي) ٠.٠٥≤  α(  توج ة  ف ساب طلب اآت
دريس  ستراتيجية إ ، تعزى إلى متغير     الجغرافية الصف العاشر األساسّي للمفاهيم    تع "الت لم دورة ال

  ."عتياديةوالطريقة اإل

ذة الفرضية لفحص م حساب المتوسطات الحسابية واإل ه ة نحت ات المعياري ةألداء راف  طلب
ضابطة ة وال وعتين التجريبي ى اإلالمجم ساب  خ عل دي الخاص باآت ار التحصيلي البع اهيم تب المف

ر      الجغرافية تراتيجية   إوحسب متغي دريس   س تعلم   إ(الت تراتيجية دورة ال ة  ، س ة االعتيادّي ، )والطريق
  . يبين ذلك)٤ (والجدول
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ى اإل    افات المعيارية   نحرالمتوسطات الحسابية واإل  :  )٤(جدول   ار التحصيلي    ألداء الطلبة عل ختب
دي الخاص  ساب البع ةالباآت اهيم الجغرافي ر  مف دريس وحسب متغي تراتيجية الت ترإ(إس اتيجية س

  .)عتيادّيةدورة التعلم، والطريقة اإل

  االنحراف المعياري  *المتوسط الحسابي  العدد  نوع االجتماعيال المجموعة
 ٢.٤١ ٤٠.٢٢ ٣٢  ذآر
 الضابطة ٢.٥٣ ٤٠.١١ ٢٨ انثى
 ٢.٤٤ ٤٠.١٧ ٦٠  الكلي
 ٣.١٦ ٤٣.٤٨ ٢٩ ذآر
 التجريبية ٣.٢٣ ٤٢.٩١ ٣٥ انثى
 ٣.١٩ ٤٣.١٧ ٦٤  الكلي
 ٣.٢٢ ٤١.٧٧ ٦١ ذآر
 الكلي ٣.٢٤ ٤١.٦٧ ٦٣ انثى
 ٣.٢١ ٤١.٧٢ ١٢٤  الكلي

  .)٥٠( العالمة القصوى  *

ى    لمتوسطات الحسابية  وجود فروق ظاهرية بين ا )٤( ن من الجدول  يتبّي ة عل لعالمات الطلب
اص    اإل دي الخ صيلي البع ار التح ساب ختب ة الباآت اهيم الجغرافي ر   مف سب متغي تراتيجية وح إس

ة اتيجية دورة التعلم، والطريقة اإل    سترإ(التدريس   غ     ،)عتيادّي ي للمجموعة     متوسط األ  اذ بل داء الكل
ةالتج اري)٤٣.١٧( ريبي انحراف معي ين ) ٣.١٩ ( وب ي ح غ متوسط األف ة بل ي للمجموع داء الكل

ضابطة  اري )٤٠.١٧(ال انحراف معي ي  ،)٢.٤٤( وب ا ف ا ظاهري اك فرق إن هن الي ف  وبالت
ى اإل  المتوسطات الحسابية   وعتين عل ين المجم ار التحصيلي البعدي   ب دارة ختب رق مق  )٣.٠٠(  بف

 اـ فيم  ةـلمعرف ، و مـل ة دورة التع  ـستراتيجي دام إ ـ باستخ  تـي درس  ـلصالح المجموعة التجريبية الت   و
ست  ـ عن  ةـحصائي إة  ـدالل  ذات   ةـات الحسابي  ـن المتوسط  ـروق بي ـذة الف ـت ه ـاذا آان   ةـوى الدالل  ـد م

)α  ≥م ،)٠.٠٥ ل ت ار   تحلي ات اختب دي  بيان صيلي البع ل  التح تخدام تحلي اين باس شتركالتب   الم
ائي   ى اإل    من أجل ضبط    ،)Two Way ANCOVA(الثن روق إحصائيا عل ا الف دي،  ختب ر البع
  . نتائج هذا التحليل)٥( الجدولويبين 
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 ٢٠١١ ،)١٠(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة ــــــــ مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دول  ائي لمتوسطات :  )٥(ج اين الثن ل التب ائج تحلي ى اإلنت ة عل ات الطلب ار التحصيلي عالم ختب
دي الخاص  ساب البع اهيم الباآت ةمف ر الجغرافي تراتيجية إ وحسب متغي دريس س تراتيجية إ(الت س

  .)عتيادّيةوالطريقة اإل، دورة التعلم

  التباينمصدر 
مجموع 
  المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
  المربعات

  قيمة ف
الداللة 
  االحصائية

الداللة 
  العملية

 *٠.٢٢٣ *٠.٠٠٠ ٢٨٣.٤٩٠٣٤.٤٩٧ ١  ٢٨٣.٤٩٠ الطريقة
 *٠.٠٠٤ ٠.٥١٢ ٠.٤٣٣ ٣.٥٥٧ ١ ٣.٥٥٧ نوع االجتماعيال

النوع × الطريقة 
  االجتماعي

٠.٠٠٢ ٠.٦٥٩ ٠.١٩٥ ١.٦٠٥ ١ ١.٦٠٥*  

    ٨.٢١٨ ١٢٠ ٩٨٦.١٣٢  الخطأ
     ١٢٣ ١٢٧٤.٧٨٤  المجموع

  .)٠.٠٥≤  α( عند مستوى الداللة اإلحصائية ذات داللة إحصائية  *

ى اإل  فراد نتائج تحليل التباين الثنائي ألداء أ تشير   ار التحصيلي البعدي    عينة الدراسة عل ختب
اص  اهيم  الخ ساب المف ةباآت دول  الجغرافي ي الج حة ف ى أ) ٥( ، الموض اكإل ا ن هن ة فروق   دال

صائيا  صائيةإح ة اإلح ستوى الدالل د م طي )٠.٠٥≤  α( عن ين متوس ى  ب ة عل ات الطلب عالم
اص    اإل دي الخ صيلي البع ار التح ساب ختب ة  الباآت اهيم الجغرافي ر  مف زى لمتغي تراتيجية إ يع س

 ، آما يتبين من الجدول      )٠.٠٠٠(حصائية  لة إ وبدال) ٣٤.٤٩٧= ف  ( ، حيث بلغت قيمة   التدريس
ة أن) ٥( ة العملي م األ( الدالل رحج ة الت) ث ت لطريق ى أ)٠.٢٢٣(دريس بلغ دل عل ا ي ه ؛ مم ن
ي  %) ٢٢.٣( ة ف ر تحصيل الطلب ي متغي اين ف ن التب ساب م اهيم الاآت ة الجمف ر غرافي د لمتغي عائ

ساب            وهذا يعني أن هناك أ     .التدريسطريقة   دريس في اآت ة الت را لطريق اهيم   الث ة مف ين   الجغرافي  ب
ة اإل     ة الضابطة التي  المجموع ة    درست بالطريق ة، وطلب ي        عتيادي ة الت  درست  المجموعة التجريبي

تخدام إ تعلمباس تراتيجية دورة ال ةس صالح المجموعة التجريبي الي . ، ول م  وبالت رفض الفرضية ت
ة   توجد فروق في اآتساب ال   هالمتعلقة بالفرضية االولى، أي أن    الصفرية   مفاهيم الجغرافية لدى طلب
   .ستراتيجية دورة التعلملعاشر االساسي، تعزى الستخدام إ االصف

 الصف، داخل التعاوني جتماعياإل الجوويعزو الباحث هذه الفروق في التحصيل إلى 
 واآلراء األفكار وتبادل ، التعلميةالعملية التعليمية محور الطالب آون في المتمثل الصفي والمناخ
 ومما فعاًال، جوًا تعليميًا أوجد  مماالتدريس أثناء تالمجموعا بين والواحدة، المجموعة داخل
 المنخفض التحصيل ذوي الطالب مشارآة هو التعلم دورة تطبيق أثناء الباحثمن  مالحظته تمت

 مجموعاتهم مع انسجامهم من ذلك زاد حيث المعطاة؛ لألنشطة حلول إلى في الوصول زمالءهم
  .اإلجابة في دور على للحصول

 تشجع على التعلم الذاتي، وتراعي الفروق الفردية بين يجية دورة التعلمستراتآما أن إ
ستراتيجية دورة التعلم عتيادية، باإلضافة أن إ من الطريقة اإل فاعليةآثر أالطلبة، وتخلق بيئة تعلم
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، نى جعل المتعلم محور العملية التعليمية التعلميةتترك مجاال للتفكير والبحث واالستقصاء بمع
مر جعل الفروق في اآتساب المفاهيم عتيادية، هذا األو في الطريقة اإللم آما ه المعبدال من

  .الجغرافية ما بين افراد المجوعتين التجريبية والضابطة

 طايبة ونوافلة،خ( ات السابقة آدراسةدراسمعظم الوقد اتفقت نتائج هذه الدِّراسة مع نتائج 
 ،ياداتزوال؛ ٢٠٠٦ ،لدة والعليماتوالخوا ؛٢٠٠٣ وبخس، ؛  Scolavino, 2002؛٢٠٠٠
 ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبيةحيث أظهرت جميعا وجود فروق  .)٢٠٠٨

 في حين اختلفت نتائج هذة الدراسة مع .، ولصالح المجموعة التجريبيةطةالمجموعة الضابو
 التي درست عدم وجود فروق بين المجموعة، والتي أشارت إلى )٢٠٠٥(نتائج دراسة عمايرة 

  .بالطريقة التقليدية، والمجموعة التي درست باستراتيجية دورة التعلم

   ومناقشتها، ونصهاالنتائج المتعلقة بالفرضية الثانية :ًثانيا

ة  ستوى الدالل د م ة إحصائية عن روق ذات دالل د ف ي) ٠.٠٥≤  α( ال توج ة  ف ساب طلب اآت
  .جتماعينوع اإلال إلى متغير، تعزى م الجغرافيةالصف العاشر األساسّي للمفاهي

م إ   ولفحص ية، ت ذة الفرض ل  ه تخدام تحلي ة أ   س ائي لمعرف شترك الثن اين الم وع  التب ر الن ث
 ويتضح   ،ة الجغرافي  في اآتساب طلبة الصف العاشر األساسّي للمفاهيم       )آور واناث ذ( جتماعياإل

ست  ـة عن  ـة إحصائي  ـ دالل  تق ذا ورـد ف  ـوج ة ال ت  ـأن،  )٥( دولـمن الج  ة ـة اإلحصائي  ـ الدالل  وىـد م
)α  ≥ى اإل   بين متوسطي    )٠.٠٥ ة عل ار التحصيلي البعدي الخاص     عالمات الطلب ساب  ختب باآت
ة ال اهيم الجغرافي وع اإل مف ر الن زى لمتغي اعيتع ة  جتم ت قيم ث بلغ ة ) ٠.٤٣٣=ف (، حي وبدالل

  ).٠.٥١٢(احصائية 

ذة ال ن يعزو الباح  ويمكن أ ى  يجة نتث ه وع اإل عن  بغض النظر   ،الطالب  نأ إل اعي  الن  جتم
ذه  في )و انثىذآر أ( ة  ه ل  ،المرحل ه  يقب ى  بطبيعت ا  آل  عل د  هو  م ّوع؛  جدي اده  ومن ذا  أّن العتق  ه

   . في التعلمأفضل نتائج إلى يؤدي مما التعلم، متعة في يرافقه الجديد

ذة النتيجة      ة     إ وربما تعزى ه شابة البيئ ى ت ة    ل اث   لل   المدرستين سواء    في  التعليمي  ذآور واالن
ضافة باإل .حد شروط تعلم المفهوم الرئيسية    تمثل أ  البيئة التعليمية ن  بأ ،ذا ما يؤآدة العالم جانيية    وه

سها بصرف    مروا بالخبرات التعليم) ذآورا، واناثا(أن طلبة المجموعة التجريبية جميعا   إلى   ة نف ي
  .جتماعيالنظر عن نوعهم اإل

شطة  تتضمن التعلم دورة ستراتيجية إآما أن ع  من  ومشكالت  ومواقف  أن اة  واق ؛ الطالب  حي
ا  ،مراحلة من مراحلها آل في حلوًال  وتتطلبوانثى،آان ذآر أسواء  ى  أدى مم ال  إل  الطالب  إقب
ة، ته وسرع، آال حسب قدراتة وميولهالتعلم على م  ومن   الذاتي ادة  ث ئلة  الطالب  ستجابة إ زي  لألس

  . النظر عن جنس الطالبم،  بغضالمعل قبل المعدة من

 ).٢٠٠٨ ؛ والزيادات،٢٠٠٦الخوالدة والعليمات، (دراسةع قت نتائج هذه الدِّراسة موقد اتف
 .جتماعي تعزى لمتغير النوع اإل داللة إحصائيةتق ذاود فرأنة ال توجأظهرت  التي
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  ومناقشتها، ونصهاالنتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة :ثالثًا

اآتساب طلبة  في) ٠.٠٥≤  α( لةتوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدال ال
نوع والالتدريس ستراتيجية إ بين تفاعل التعزى إلى، الجغرافيةالصف العاشر األساسّي للمفاهيم 

 .جتماعياإل

ة   المتوسطات الحسابية واإل هذة الفرضية تم استخراج   لفحصو نحرافات المعيارية ألداء طلب
ى اإلالمجم ضابطة عل ة وال ار التحوعتين التجريبي دي الخختب اهيم صيلي البع ساب المف اص باآت

  . نحرافات المعياريةواإل يظهر قيم المتوسطات الحسابية )٤(والجدول ، الجغرافية

 آد من داللة الفروق بين المتوسطات، فقد تم إجراء تحليل التباين المشترك الثنائي ألداء             وللتأ
اهيم   ختبار التحصيلي البعدي الخاص باآتساب ا     اإل على راد الدراسة أف ة لمف ا للتفاعل    الجغرافي وفق

ائج    )٥( جتماعي، آما يظهر في الجدول     والنوع اإل  بين متغيري طريقة التدريس     ، حيث أشارت نت
ة اإلحصائية           وجالتحليل أنة ال ت    ين   )٠.٠٥≤  α(د فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالل ب

اهيم   الباآتساب   ختبار التحصيلي البعدي الخاص   عالمات الطلبة على اإل   متوسطات   ة  مف   الجغرافي
ة       والنوع االجتماعي  طريقة التدريس تفاعل بين متغيري    تعزى لل  ) ٠.١٩٥=ف (، حيث بلغت قيم
  ).٠.٦٥٩(حصائية وبداللة إ

تي يتم ال التدريس في البنائية النماذج أحدآ التعلم دورة أنلى  النتيجة إ هذهويعزو الباحث
 الطالب تحمل وفي المعّلم، على ال الطالب الجهود على ترآز ، آونها في تعليم الطلبةتوظيفها
 والمناقشة بالحوار والتفاعل الجماعي على العمل والتشجيع معارفه، وبناء تعّلمه مسؤولية
 لمعرفته، المتعّلم بناء لعملية الكافي والالزم للوقت المعّلم توفير عن فضًال اآلخرين، مع لألفكار
 من اتجاهات ، آما تعكس الفروق الفرديةأصيلة ومهام حقيقية مواقف في هذه المعرفة وتطبيق

  .ن الطلبةوميول وقدرات ومستوى تحصيلي بي

أنة ال التي أظهرت و ،)٢٠٠٠ خطايبة ونوافلة،( وقد اتفقت نتائج هذه الدِّراسة مع دراسة
  .عيجتما والنوع اإلتعزى للتفاعل بين متغيري طريقة التدريس د فروق ذات داللة إحصائيةتوج

  
  التوصيات

   :النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة، يوصي الباحث بما يليفي ضوء 

 تعلإ تخدام دورة ال ة م س شكالت البيئي دة الم دريس وح ي ت دم ف ا وع ث الجغرافي ي مبح  ف
ة اإل  ى الطريق اد عل ةاإلعتم ك إل،عتيادي ة  وذل دى الطلب اهيم ل ساب المف سين آ  وتح

 .لديهممستوى التحصيل 

 ز ا تراتيجيات لترآي ى اس تعلمعل يمال رات    والتعل وفير خب ة، وت شاط الطلب تم بن ي ته  الت
تعلم ي ال ذاتي ف ات اإل ال اهج الدراس ةمن شكل  جتماعي ا ب ث الجغرافي ام، ومبح شكل ع  ب
 .خاص
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   ي ة لمعلم د دورات تدريبي اعق ة إ الجغرافي ى آيفي رف إل دف التع تخدام  به س
 .دروس  وتوظيفها في تنفيذ الاتيجية دورة التعلمإستر

 ر صاء أث تراتيجية دإ أستق تعلم س ة األ ورة ال ات االجتماعي روع الدراس ى ف رى عل خ
ة   ة الوطني اريخ والتربي د آالت ث أآ تخدام    ، حي ة اس ن أهمي ة ع ة الحالي ائج الدراس  ت نت

  .جغرافياال مبحث ستراتيجية دورة التعلم فيإ

  تخدام إ ام باس ر   اإلهتم اء أث ى بق ساعد عل تراتيجيات ت ترس تعلم آاس اتيجية دورة  ال
تعلم و دريسال ة للت ة الالزم ائل التعليمي واد والوس وفير الم ى ت ل عل وء العم ي ض  ف

  . المدخل البنائي لتقديم التفسيرات العلمية الصحيحة
  

   واألجنبيةالمراجع العربية

 ستخدام دورات التعلم آنموذج لتعلم الكيمياء على تحصيل أثرإ" ).٢٠٠٣. ( هالة،بخش
مجلة جامعة أم القرى للعلوم  ."اني الثانوي وبقاء أثر التعلم لديهنالطالبات بالصف الث

 .٢٧-١ .)٢(١٥ .التربوية واالجتماعية واإلنسانية

 في تحسين تحصيل العلوم لدى ستخدام دائرة التعلمفاعلية إ" ).٢٠٠١. ( صالح،جاسم 
 .الرياض .)٨٠ (.مجلة رسالة الخليج العربي ."بدولة الكويت تالميذ الصف االول المتوسط

٧٣-٤٩. 

 ستخدام دورة التعلم في تحصيل طالب أثر إ". )٢٠٠٠(. وليد ، ونوافلة.عبداهللا، خطايبة
 .٣١-١١.)٧(١٥. مؤتة للبحوث والدراسات ."الصف األول الثانوي الصناعي في الكيمياء

 م ستراتيجيتي دورة التعلم وطريقة المفاهياثر إ"). ٢٠٠٦. (علي،  والعليمات. سالم،الخوالدة
مجلة العلوم  ."على التحصيل في االحياء والتفكير العلمي لدى طالب الصف االول الثانوي

 .١١٠-٩٠.)٢(٦ .التربوية والنفسية

 ستخدام دورة التعلم في تغيير الفهم الخطأ لدى طلبة أثر إ ".)٢٠٠٨(.  ماهر،الزيادات
  .سانية والشرعيةمجلة جامعة الشارقة للعلوم االن ."الصف الثامن األساسي في األردن

  .٢٧٦-٢٤٧.)خاص عدد(٥

 البنائية النظرية منظور من والتدريس التعليم ).٢٠٠٣(. آمال ،وزيتون .حسن ،زيتون. 
 . القاهرة .الكتب عالم

 عالم الكتب الحديث .المعايير الحديثة المعاصرة لعلم الجغرافيا. )٢٠٠٦( .ضرار ،عبابنة. 
 . إربد
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 لية إستخدام نظم المعلومات الجغرافية في تنمية بعض فعا". )٢٠٠٣( . حسين،عبدالباسط
 . أطروحة دآتوراة غير منشورة."المفاهيم والمهارات الجغرافية لدى طالب آلية التربية

  . مصر.جامعة جنوب الوادي

 دار .تصميم التدريس بين النظرية والتطبيق .)٢٠١٠(.  محمد، والحوامدة. زيد،العدوان 
 . عمان. المسيرة

 طرق تدريس  ).٢٠٠٧( .حسن،  ومهدي. نصر، والكحلوت. نائلة، والخزندار.زو ع،عفانة
 .عمان .دار المسيرة. بالحاسو

 أثر دورة التعلم وخرائط المفاهيم في التفكير التأملي والتحصيل " ).٢٠٠٥(. احمد ،عمايرة
.  دآتوراة غير منشورةطروحةأ. "لدى طلبة الصف العاشر في التربية الوطنية والمدنية

 . إربد.جامعة اليرموك

 أثر دورة التعلم المعدلة على التحصيل في العلوم لطالبات " ).٢٠٠١( . فايزة،الكيالني
 . اربد. جامعة اليرموك. رسالة ماجستير غير منشورة. "الصف األول الثانوي العلمي

 افية أثر إستخدام طريقة دائرة التعلم في تحصيل المفاهيم الجغر" ).٢٠٠٤( . شهرة،اللحياني
 رسالة ماجستير ."وعلى االتجاهات لدى طالبات الصف االول المتوسط بالعاصمة المقدسة

 . مكة المكرمة. جامعة ام القرى. غير منشورة

 أثر برنامج تعليمي محوسب في تغيير المفاهيم البديلة عند )."٢٠٠٥. ( محمد،المطيري
رسالة ماجستير غير  ."طالب الصف الثاني المتوسط في المملكة العربية السعودية

  .الجامعة األردنية. منشورة

 دورة التعلم : أثر التكامل بين إستراتيجيتي التدريس البنائيتين" .)٢٠٠٨( .شريف ،اليتيم
 . الرياض.مجلة رسالة الخليج العربي. "اتجاهات الطلبة نحو العلم والخارطة المفاهيمية في

 ).١٠٨(العدد 
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  االختبار التحصيلي للمفاهيم الجغرافية للصف العاشر األساسي
  

  االختبار تعليمات
 

  : الطالب عزيزتي الطالبة، عزيزي
 
 تجيب أن المدرسية، فالرجاء درجاتك على التأثير في عالقة أية له وليس ، فقط العلمي للبحث االختبار هذا 

 .وجدية وصدق بأمانة فقراته عن
 أربعة فقرة ولكل أن درستها، سبق متعددة موضوعات في االختيار نوع من فقرة )٢٥(االختبار هذا يتضمن 

  .صحيح فقط منها واحد بدائل
  

  . الصحيحة اإلجابة حدد ثم األسئلة بقراءة ابدأ واآلن
 

  بالتوفيق لكم تمنياتي مع
**  **  **  **  **  **  **  

  االختبار فقرات

  : الصحيحة فيما يليضع دائرة حول رمز اإلجابة 

  : األوزون هو  -١
   مرآب آيميائي يتألف من جزيئات مستقرة –أ 
   مرآب آيميائي يتألف من جزيئات غير مستقرة -ب

   مرآب يتكون من ثالث ذرات من ثاني أآسيد الكربون -جـ 
  مرآب يتكون من ذرتين من األوآسجين    –د 

 : درجة مئوية تحت الصفر ١٧ألرض إحدى الظواهر اآلتية لوالها لكانت درجة حرارة ا -٢
   االحتباس الحراري   – االلبيدو                               ب –أ 

    النينو– الدفيئة                              د -جـ 

  : أّي الحوادث المتطرفة اآلتية تمثل تطّرف مناخي -٣
  تايفون ال– الهارآين                                       ب –أ 

   جميع ما ذآر - الترنادو                                       د-جـ 

  : واحدة مما يلي ليست من خصائص األوزون -٤
   الذع الطعم سامّ – غاز ذو لون أزرق فاتح                     ب –أ 

   غاز غير سام– رائحة مميزة خالل العواصف الرعدية      د -جـ 

  : ارة بنفاذ طبقات الغالف الجوي، ويعاد بثها نحو األرض يسمي تلك الظاهرة بـِعندما ال يسمح للحر -٥
   االحتباس الحراري – األشعاع  الشمسي                          ب –أ 

   االلبيدو – الدفيئة                                       د -جـ 

  : مهمًا في تنظيم مناخ األرض دورًا........................تلعب طبقة األوزون في -٦
   الستراتوسفير –دفير            الميزوس-جـ       الثرموسفير – ب سفير       التروبو–أ 

  :أّيا مما يلي ينطبق على األمطار الحامضية -٧
   تفاعل بخار الماء مع غاز ثاني أآسيد الكربون              –أ 



  " ......يجية دورة التعلم فيتاترسإستخدام إاعلية ف "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٦٠٦

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١١ ،)١٠(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

    تكثر في المناطق الصناعية–ب 
   النظام البيئي البحري           خلل في-جـ
    جميع ما ذآر–د 

االتفاقية التي وقع األردن عليها وتتضمن االلتزام بالتخلص من المواد المستنزفة لطبقة األوزون هي  -٨
  : اتفاقية

   ستوآهولم– بوخارس          د - باريس          جـ – فيينا           ب -أ  

  :ف الصحراء على االقاليم هوالترتيب الصحيح للتصحر من خالل زح -٩
   األستبس ثم السافانا ثم الغابات –أ 
   السافانا ثم االستبس ثم الغابات -ب

   الغابات ثم االستبس ثم السافانا -جـ 
   االستبس ثم الغابات ثم السافانا –د 

  ........:فقدان التوازن البيولوجي يمثل مؤشر على ظاهرة  -١٠
   الجفاف –      ب  التعرية                    –أ 

   جميع ما ذآر – التصحر                        د -جـ 

  :السهل الفيضي هو -١١
   المناطق الهامشية –أ 
   المناطق المجاورة لحدود القناة النهرية -ب

   مناطق القناة النهرية -جـ 
    المناطق الحدية–د 

  :المشكلة البيئة التي تعاني منها بنغالدش هي -١٢
   الفيضانات–                     ب  التصحر     –أ 
   المرور– التلوث                            د -جـ

  :أآثر الكوارث الطبيعية في العالم أضرارًا هي -١٣
   الفيضانات - الزالزل                               ب-أ
   الحرائق الجامحة - العواصف العاتية                    د-جـ

  : ظام البيئي التي تعيد العناصر األساسية إلى البيئة هيإحدى عناصر الن -١٤
   العناصر الحية المنتجة - العناصر غير الحية                     ب-أ

   المحلالت – العناصر الحية المستهلكة             د -جـ 

  :الدورات الطبيعية في النظام البيئي هي دورة -١٥
   جميع ما ذآر – د  الفسفور          -   جـ    النيتروجين - ب الماء           –أ 

  :رم، واألزرق، والشومري، هي أمثلة على -١٦
   السدود – األنهار       د - الصحراء         جـ- المحميات            ب–أ 

  : هو CF2CL2مصدر غاز الكلور وفلورو آربون  -١٧
   الوقود االحفوري- المسطحات المائية                   ب-أ
   الحرائق-لتبريد                              د ا-جـ
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  :التسونامي هو -١٨
   بحر– صحراء            د - فيضان          جـ- سد            ب-أ

  :الغالف الجوي الذي يشمل طبقات الثيرموسفير هو -١٩
   التربوسفير- دلستراتوسفير       ا-جـ     الميزوسفير- ب االتموسفير       -أ

  : إستثنائية عارضة تؤدي إلى إلحاق الضرر بالنظام البيئي هي حالة مناخية -٢٠
   القحل – د جفاف              ال-جـ     الصحراء- بتصحر           ال-أ

  : تعاني ربع المساحات الزراعية المروية في العالم من مشكلة -٢١
   القحل– د  التصحر           -جـ        تملح التربة- بلجفاف       ا-أ

  :دة مما يلي ليست من خصائص المناطق الهامشية هيواح -٢٢
  . مناطق ذات حاسية عالية من الناحية البيئية-أ
  . مناطق فصل بين المناطق الجافة والمناطق الرطبة-ب
  .مناطق عرضة  للتصحر. ج
  .مناطق نسبة الملوحة فيها عالية. د

  :دوث ظاهره تسمىانتشار بعض األمراض واألوبئة المتعلقة بموجات الحر تؤدي إلى ح -٢٣
  .االحتباس الحراري .  دالتصحر                .  الجفاف      ج- النينو               ب-أ

  :هي آتل ضخمة تكون بمثابة أنهار ضخمة تجري عبر المحيطات  -٢٤
   .لتيارات البحرية ا-ب.                              الفيضانات-أ
  .جميع ما ذآر.د                                   الخلجان.ج

  :الطبقة الدنيا من الغالف الجوي هي -٢٥
  الثيرموسفير   . الميزوسفير           د.    جالستراتوسفير .  بسفير           التروبو-أ

  

  .انتهى االختبار
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  اإلجابة النموذجية 
  د  ج  ب  أ  الرقم
١-     ×      
٢-       ×    
٣-         ×  
٤-   ×        
٥-     ×      
٦-         ×  
٧-         ×  
٨-   ×        
٩-   ×        
١٠-       ×    
١١-     ×      
١٢-     ×      
١٣-     ×      
١٤-         ×  
١٥-         ×  
١٦-   ×        
١٧-       ×    
١٨-     ×      
١٩-   ×        
٢٠-       ×    
٢١-     ×      
٢٢-         ×  
٢٣-   ×        
٢٤-     ×      
٢٥-   ×        

 


