
 

     

 

 

 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
  إنك  ال ما علمتنا  لنا  علم  ال  سبحانك}

 {لحكيماأنت العليم  
                                                            

 صدق هللا العظيم                   
 (32البقرة، جزء من اآلية  )سورة



 شكر وتقدير
إن الحمددددد م هحمدددددن وه ددددغفره  ددددذ وه ددددغوررنن وهفدددد    ددددذ  دددده شددددرو   هر دددد   
و ددده ادددرم ل   م ل ددد  وه ددد خ وه ددد     دددخ قددد ت   اددد ذ و   ددد  ق قدددذ ادددرده   حمدددد   

 ص خ هللا   رذ وا  (. 

  دددد  هللا الددددريمه الددددرير  َ و إ    ت دددد    ن   الفزيددددزنيقدددد ت هللا تفدددد لخ  ددددخ  غ  ددددذ     
بُُّك   ل   يٌد﴾ . " إبراهر  آية    د  ُت   إ ن    ذ اب خ ل ش  ر  ر  ه ُك   ًو ل م ه    ُت   َل  ز يد  ر  ك   ." 7م ه ش 

وإيم هدددً   قددد ت  اددد ل   الكدددري  صددد خ هللا   ردددذ و اددد   َ ددده لددد  يشدددكر ال ددد       
 ل  يشكر هللا ﴾ صدق  ا ت هللا.

 دددي آيددد ل و  دددخ  قددد ل  ل الر ددد  َله دددذ و اي غدددرال   ل مرددد  ي رددد  لدددخ  ن    
  هرمدددددة اددددد رم ن   دددددد الفزيدددددزالشددددكر و اي غ ددددد ن إلدددددخ  ادددددغ  تخ ال  ر دددددة الددددد غ      

و  شددددمةن اددددغ    الم دددد هت و سددددرق تددددد ية ال ورا ردددد   ك رددددة الغربرددددة    فددددة  ددددره 
 تكريمدددً نو  ا غ  هدددً نو  ي دددً نو  شدددكرًان تف ردددر يف ددد  هللا  ددد   ول   لدددذ و يق دددر   دددذ    

   ددددد   ددددد ن لركددددد ن إي  فق هددددد  الم دددددد  و ه دددددحه    ددددده يكردددددخ  ن   دددددر  ن هدددددذا الفمددددد
 زاهددد  هللا   دددخ قردددر ال دددزاا و   حهددد  هللا ال دددحة  اَلادددغ   نال دددديدن  هدددخ  حددد  هفددد  

 الف  رة.و 

 يمدددددد كمددددد  ي رددددد  لدددددخ  ن  تقددددددل   لشدددددكر والغقددددددير إلدددددخ اَلادددددغ   الدددددد غ    
 فدددة  دددره    - ك ردددة الغربردددة   ورا رددد  ادددغ   الم ددد هت وسدددرق تدددد ية ال شددد  خ إبدددراهر 
  ددخ  دد  يمرهددخ  ددذ  دده    يددة وت  رددذ وإ شدد ل واددفة صددد  و  دد    رددر  مدد   نشددمة

د  ا  ددد ن ي قددد  هللا كددد ن لدددذ  ددد ل  اَل دددر  دددخ ادددرر هدددذن الد اادددةن   دددذ   دددخ قددد ل  الددد
  رزان ي   تذ

     دددة ي ددده  حمددددوتغقددددل ال  ي دددة  لددد ل  الشدددكر الدددخ اَلادددغ    الدددد غ              
  دددخ  نشدددمة   فدددة  دددره  - ك ردددة الغربردددة   ورا رددد ية ال ادددغ   الم ددد هت وسدددرق تدددد  

 د غددددذ لددددخ  دددده ه ددددض وا شدددد ل و  ددددخ تر دددد ه   م   شددددة هددددذا الفمدددد  المغ ا ددددي    دددد 
    له  هللا  ف مه  و زاه  هللا     قرر ال زاا .

 حمددددد   ددددد الم رددددد وتغقدددددل ال  ي ددددة  لدددد ل  الشددددكر الددددخ اَلاددددغ   الددددد غ    
ن   دددخ  ددد  يدددزيه  ادددغ   الم ددد هت وسدددرق تدددد ية ال ورا رددد ن  ك ردددة الغربردددةن    فدددة ب هددد 

  دددخ ال ه يدددة  م   شدددة هدددذا الفمددد  ال  دددر  وإ شددد ل ولغر ددد ذ ددده ه دددض  ة د دددذ ل   ي ددد
    له  هللا  ف مذ و زان هللا     قرر ال زاا . والفر  ن.  ذ  امخ آي ل الشكر 



زو دددخ الح رددد  الدددذأ  ول  ن    دددر لدددذ ل  شدددكر  وتحرغدددخ إلدددخ  مددد    ددددل قددد        
هددددذا الفمدددد ن  لإله دددد ز دددده قدددد ل  شددددكرأ وإ غ دددد هخ لمدددد   د ددددذ لددددخ  دددده   دددد  دال 

والحددد  إن   مددد ل الشدددكر تف دددز  همددد  ب ددد    رهددد    دددخ  ن تردددخ ولددد   دددزا صدددورر  ددده 
 يقذن   ذ   خ ق ل  الشكر واييغرالن والفر  ن   ل مر . 

  دددخ  يمدددذ هللان و   بدددخإلدددخ  مردددي   دددرال  ادددرتخ إلدددخ كمددد    ددددل قددد ل  شدددكر  
و قدددد تخ الكددددرالن  دددد ليه لهدددد    لشددددكر لمدددد  تحم دددد ن  فددددخ  دددده   دددد ا  نالح ر ددددة الو لرددددة

 ددده ل ددد ال و  ددد  د  و ددد نن ولفددد   دددخ  دددريغه  الوددد  ر   لدددخ    ددد ا ال حدددق و ددد   دددد  ن
ره  الردددد ل بغمدددد ل هددددذا الفمدددد   دددد  يمحدددد  آ دددد   هددددذا الف دددد ان و ادددد ت هللا  ن يدددددي    دددد

  ال زاا.ال حة والف  رة و ن ي زيه    خ قرر 

يدددد الم ددد  د   دددخ  لدددخ مددد   تقددددل   لشدددكر والفر ددد ن   ل مرددد  إلدددخ  ددد   ددده  ددددل          
 هذن الد ااةن   ه    خ قرر ال زاا.  إتم ل

 وقغ  ً ...

 .ال ه  هذا  م خ و ا غه ل    ك الكم ت  ويدك 
 .غكال ه   إهخ  ا لك   ت  د تك و تف لت  ظم
 . ن ت ف ذ  خ  رزان ي   تخ ي ل الديه

 الف لمره.و آقر ل  اه   ن الحمد م  ب 
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ًفهرسًالموضوعاتً–ًأولًا
ًالصفحةًالموضوع

13ً-1ًالفصلًاألول:ًمشكلةًالبحثًوخطةًدراستها
2ً المقدمة.-
8ً اإلحساس بالمشكلة.-
9ً تحديد المشكلة.-
9ً حدود البحث.-
10ً فروض البحث.-
11ً مصطلحات البحث.-
12ً البحث. إجراءات-
13ً منهج البحث.-
13ً أهمية البحث.-

ًكإحدىًاستراتيجياتًًالتدريسًالتبادلىًي:الفصلًالثان
ًوراءًالمعرفةًماًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

14-43ً

15ًًالمحورًاألول)ماًوراءًالمعرفة(.-
15ً تعريف ما وراء المعرفة. -
17ً مكونات ما وراء المعرفة.-
19ً مبادئ تعلم ما وراء المعرفة.-
20ً استراتيجيات ما وراء المعرفة.-
20ً م استراتيجيات ما وراء المعرفة.أهمية استخدا-
22ً استراتيجيات ما وراء المعرفة وتدريس الدراسات االجتماعية. -
23ًًالمحورًالثانيً)التدريسًالتبادلى(.-
24ً ستراتيجية التدريس التبادلى.امفهوم -
25ً ستراتيجية التدريس التبادلى.امراحل -
31ً  ستراتيجية التدريس التبادلى.اأهمية -
36ً ستراتيجية التدريس التبادلىاأسس -



 ب 

37ً التدريس التبادلى. ةالشروط الواجب مراعاتها عند تطبيق استراتيجي-
38ً إجراءات تطبيق استراتيجية التدريس التبادلى.-
40ً دور المعلم والمتعلم فى استراتيجية التدريس التبادلى.-

74ً-44ًالمفاهيمًالجغرافيةًالفصلًالثالث:
 45 . مقدمة-
 45 تعريف المفاهيم الجغرافية.-
 47 تصنيف المفاهيم الجغرافية.-
 50ًخصائص المفاهيم الجغرافية.-
 53ًالجغرافية.تكوين المفاهيم -
 56ًتعلم المفاهيم الجغرافية ومراحل تعلمها-
 58ًالعوامل التي تؤثر في تعلم المفاهيم الجغرافية.-
 62ًالجغرافية.أهمية تعلم المفاهيم -
 65ًاستراتيجيات تدريس المفاهيم الجغرافية.-
 69ًتنمية المفاهيم الجغرافية.-
 71ًتقويم المفاهيم الجغرافية.-
 72ًالتدريس التبادلى وعالقته بتدريس الجغرافيا.-

 98-75ًوضبطهاًالبحثبناءًأدواتًً:الفصـلًالرابـع
ميذ الصف الثانى بناء قائمة بالمفاهيم الجغرافية الواجب توافرها لتال-

ًاإلعدادي.
76 

حددددخ طخريطدددة المتضدددمنة بو المفددداهيم الجغرافيةطالطبيعيدددة والسياسدددية   تحديدددد-
ًالوطن العربى الطبيعية والسياسية  لتنميتها باستراتيجية التدريس التبادلى.

81 

 إعداد المواد التعليمية وتشمل:-
 إعادخ صياغة الوحدخ بإستراتيجية التدريس التبادلى. -1
 إعداد كراسة مهام التدريس التبادلى. -2
 إعداد دليل للمعلم. -3

82 
82 
89 
90 

 91ًتحصيلي للمفاهيم الجغرافية.ال ختبارإعداد اال
 122-99ًالدراسةًالميدانيةً:الفصـلًالخامـس



 ج 

 100ًالميدانية. ةالهدف من الدراس-
 100ًاختيار مجموعة البحث.-
 101ًالتصميم التجريبي للبحث.-
 102ً.لالختبار التحصيلىالتطبيق القبلي -
 103ًتدريس الوحدخ.-
 105ً.لالختبار التحصيلى البعديًالتطبيق-
 105ً.تحليل نتائج الدراسة إحصائيا-
 119ً.تفسيرهانتائج الدراسة و مناقشة -

 133-123ًتوصياتهً-نتائجهً-ملخصًالبحثًالسـادس:الفصـلً
 124ًملخص البحث.-
 131ًنتائج البحث.-
 132ًتوصيات البحث.-
 133ًالبحوث المقترحة.-

 150-134ًعًــمراجقائمةًال
 135 المراجع العربية-
 146 المراجع األجنبية-
 375-151ًالمالحق.-

 6-1ًالملخصًباللغةًاإلنجليزية.
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً



 د 

ً
 ولاقائمةًالجدً-ثانياًا

رقمً
ًالجدول

 الصفحة موضوع الجدول

30ً .مراحل التدريس التبادلى1ً
محتوى وحدخ خريطة الوطن العربى الطبيعية والسياسية التى تم  2

 صياغتها بالتدريس التبادلى.
84ً

85ً الخطة الزمنية لموضوعات الوحدخ. 3
92ً الوزن النسبى للمحتوى بناء على الزمن المستغرق فى التدريس. 4
اف األوزان النسبية للمستويات المعرفية ط تذكر، فهم، تطبيق  ألهد 5

 الوحدخ.
92ً

توزيع مفردات االختبار بالتساوي مع األوزان النسبية للمستويات  6
 المعرفية ألهداف الوحدخ.

93ً

94ً مواصفات االختبار التحصيلى. 7
98ً حساب زمن االختبار التحصيلى للوحدخ. 8
103ً نتائج التطبيق القبلى لالختبار التحصيلى. 9
105ً .ار التحصيلىنتائج التطبيق البعدى لالختب 10
للفروق بين متوسطات درجات المجموعتين الضابطة قيمة)ت( 11

 والتجريبية فى القياس القبلى لالختبار التحصيلى.
108ً

قيمة طت  للفروق بين متوسطات درجات المجموعتين الضابطة والتجريبية  12
 في القياس البعدى لالختبار التحصيلي ككل.

109ً

قيمة طت  للفروق بين متوسطات درجات المجموعتين الضابطة  13
 والتجريبية في القياس البعدى لمستوى التذكر فى االختبار التحصيلى.

110ً

قيمة طت  للفروق بين متوسطات درجات المجموعتين الضابطة  14
 والتجريبية في القياس البعدى لمستوى الفهم فى االختبار التحصيلى.

111ً

  للفددددددددروق بددددددددين متوسددددددددطات درجددددددددات المجمددددددددوعتين الضددددددددابطة قيمددددددددة طت 15
 والتجريبية في القياس البعدى لمستوى الفهم فى االختبار التحصيلى.

112ً



 ه 

قيمة طت  للفروق بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية في  16
 القياسين القبلي والبعدى لالختبار التحصيلي ككل.

113ً

درجات المجموعة التجريبية في قيمة طت  للفروق بين متوسطات  17
 القياسين القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي ككل.

115ً

قيمة طت  للفروق بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية في  18
 القياسين القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي ككل.

116ً

قيمة طت  للفروق بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية في  19
 ين القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي ككل.القياس

117ً

نسبة الكسب المعدل لبالك لمتوسطات درجات القياسين القبلدى والبعددى  20
لتالميددددددذ المجموعددددددة التجريبيددددددة فددددددى االختبددددددار التحصدددددديلى ككددددددل وفددددددى 

 المستويات المعرفية الثالثةطتذكر، فهم، تطبيق على حده.

118ً

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً



 و 

 والخرائطًشكالاألقائمةًً-ثالثاًا

ًالصفحةًلــوعًالشكـــموضًم

ًًالخاصةًباإلطارًالنظرًىًاألشكالً
17ً .مكونات ما وراء المعرفة1ً
102ً .التصميم التجريبي للبحث 2

ً بالوحدةاألشكالًالخاصةً 
178ً خريطة الوطن العربى.  1
179ً دول الوطن العربى. 2
179ً موقع الوطن العربى بالنسبة للعالم. 3
180ً .الموقع الفلكي للوطن العربى 4
180ً .خطوط الطول 5
180ً .دوائر العرض 6
183ً المضايق فى الوطن العربى. 7
184ً بعض الحضارات القديمة فى الوطن العربى. 8
185ً بعض األماكن المقدسة فى الوطن العربى. 9
187ً .مظاهر السطح فى الوطن العربى 10
191ً فى الوطن العربى.بعض التكوينات الرملية  11
191ً وادى جاف. 12
193ً السهول فى الوطن العربى. 13
193ً األنهار فى الوطن العربى. 14
193ً دلتا النيل وفروعها. 15
199ً الرياح صيفا فى الوطن العربى. 16
199ً الحرارخ صيفا فى الوطن العربى. 17
200ً الرياح شتاءا فى الوطن العربى. 18
202ً م المناخية فى الوطن العربى.األقالي 19
205ً النبات الطبيعى فى الوطن العربى. 20
206ً .بعض حيوانات الغابات المدارية 21



 ز 

206ً .شجر الزيتون  22
206ً .شجر األرز 23
209ً عض حيوانات السافانا الطويلة.ب 24
210ً بعض حيوانات النطاق الصحراوي. 25
210ً الصحراء. 26
210ً حراء.نباتات الص 27
212ً .حدود الوطن العربى ومواقع مشكالت الحدود 28
213ً خريطة الوطن العربى السياسية. 29
217ً قبة الصخرخ بمدينة القدس. 30
217ً الجزر اإلماراتية الثالثة. 31
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 152 .البحثالمحكمين على أدوات قائمة بأسماء السادخ  1
قائمة المفاهيم الجغرافية الواجب توافرها لتالميذ الصف الثانى  2

 عدادى.إلا
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قائمة المفاهيم الجغرافية طالطبيعية والسياسية التى تم تنميتها 3ً
 باستراتيجية التدريس التبادلى.
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 172 اء القوائم.المراجع التى تم االستعانة بها فى بن قائمة بأسماء 4
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 220 كراسة مهام التدريس التبادلى. 6
 274 دليل المعلم. 7
االختبار التحصيلى للمفاهيم الجغرافية عند المستويات المعرفية  8

 الثالثةطتذكر، فهم، تطبيق .
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 362 مفتاح تصحيح االختبار التحصيلى. 9
 364 درجات التجربة االستطالعية لالختبار التحصيلى. 10
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درجات التطبيق القبلى للمجموعتين طالضابطة والتجريبية  فى  12

 االختبار التحصيلى للمفاهيم الجغرافية.
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الضابطة والتجريبية  فى درجات التطبيق البعدى للمجموعتين ط 13
 االختبار التحصيلى للمفاهيم الجغرافية.
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 372 األوراق اإلدارية الخاصة بالدراسة. 14
 



 مستخلص الرسالة
 

 .هبه هاشم محمد هاشم : ةـثاسم الباح
  التةةدسيا التبةةادل  فةة  تلميةة  المجةةاهيم الى سافيةة  لةةد  فاعليةة  عنــناا الاســالة : 

 تالميذ المسحل  اإلعدادي .
ـــــة الب ــــ  :  قسةةةةم بي  ةةةةا      ةةةة    –كل ةةةةن بية   ةةةةن  –جامعةةةةن شةةةة    ةةةة   جهـ

 بيةدري .
                           رافلااااى لاااا ا مرحلااااع المر  ااااى ا   ا  ااااى المفاااا الج ال   ت   ةةةةنهـــــلب الب ــــ   : 

 .ب ستخ ام استرامل ى الت ر س التب  لى

      تحديةةةةد بي مةةةةا  م بيال بج ةةةةن بي بجةةةةم ت بج  ةةةةا يةةةةد  ت م ةةةة  بي ةةةة   -إجــــااااب الب ــــ  : 
 .شدبد إلبيثاني ب

اسةةة نل بي ةةةةة  ن    ةةةد      بخة ةةةار بي مةةةا  م بيال بج ةةةن  بيلس ع ةةةن  بيس  -                 
 خ يلةةةن بيةةة    بيع  ةةةة بيلس ع ةةةن  بيس اسةةة نل ية   ة ةةةا  اسةةةة بت ا ن 

 بيةدري  بيةسادية.
إشةةاد  اةة الن بي  ةةد   خ يلةةن بيةة    بيع  ةةة بيلس ع ةةن  بيس اسةة نل  -                 

ثةةةةةم إشةةةةةدبد ك بسةةةةةن م ةةةةةار  ، اسةةةةةةادبر بسةةةةةة بت ا ن بيةةةةةةدري  بيةسةةةةةاديي
خةسةةةةار بالإشةةةةدبد بيةةةةةدري  بيةسةةةةادية،  دي ةةةةا بي علةةةةم بياةةةةا    ةةةةا،   

  ج ةةةةن بيث ثةةةةنجةةةةة بي سةةةةة يا  بي ع ،ةح ةةةة لي يل مةةةةا  م بيال بج ةةةةنبي
  ت ك ، ج م، تلس قل.

 .ق اس جعاي ن بيةدري  بيةسادية جي ت   ن بي ما  م بيال بج ن -                     
ـــــب الب ــــ  :  -     تحديةةةةد بي مةةةةا  م بيال بج ةةةةن بي بجةةةةم ت بج  ةةةةا جةةةةة مةةةة    بيدربسةةةةا   -نتائـ

 شدبد .إلية م   بي   بيثانة ببالجة اش ن  بالجت

تقديم بخةسار تح  لة يل ما  م بيال بج ن جة بي سة يا   -
 .بي ع ج ن بيث ثن ت ك ، ج م، تلس قل

م الن  اسة بت ا ن بيةدري   تدريس ن تقديم ن  ذج ي  د   -
 ة.بيةسادي

 علم ي ك  بالسة  اد   م يل دي ا   أنشلن، تقديم ك بسن م ار -
 جة تدري  بي  د .

 جاشل ن بيةدري  بيةسادية جة ت   ن بي ما  م بيال بج ن. -
 . بيةدري  بيةسادية  -الكلماب المفتاحية : 

 . بي ما  م بيال بج ن -
 


