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أثر أسلوب التقارير القصرية يف حتصيل الطالباث
الصف الرابع األدبي يف مادة اجلغرافيت العامت

م.م .عقيل عبود فالح

م.م .أسراء عبد الرحمن

مشكلت البحث وأهميته :
يتميز العصر الذي نعيش بو بالتقدـ العممي الذي أحرزه اإلنساف في جميع المجالت  ,إذ

أخذت الدوؿ تتسابق فيما بينيا مف اجل التفوؽ في المجاؿ العممي والتكنولوجي متخذة مف

التربية أداة لتحقيق مثل ىذا التفوؽ .

(شفثق  , 1989 ,ص) 18
أف الثورة العممية والتقدـ ألتكنولوجي اليائل خالؿ القرنيف الماضييف يرجعاف إلى الطريقة

العممية واألساليب السميمة في تفكير اإلنساف المعاصر وأصبح الزماً عمى التربية اف تنمي

تمؾ األساليب في التفكير .

( سرحاف , 1963 ,ص)72
والتربية تعني تنمية الفرد تنمية شاممة متكاممة مف جميع الجوانب الروحية والعقمية

والجسدية والنفسية واالجتماعية والجمالية بحيث ال يطغى جانب عمى الجانب األخر ,
وتستيدؼ أعداد الفرد الصالح أعداداً شامالً متزناً
( الصيمة , 1999 ,ص)9
ومف المتعرؼ عميو في الميداف التربوي أف الفكرة يجعميا المعمـ عف مفيوـ التعميـ وعف
ال كيفية التي يتعمـ بيا الطمبة ليا تأثير الكبير عمى الطريقة التدريسية لذلؾ فأف المعمـ
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الناجح في العممية البد اف يعرؼ ال كيفية التي يتعمـ بيا الطمبة المتفوقيف والكيفية التي يتعمـ
بيا الطمبة المبتدئيف في التحصيل حتى يتمكف مف التخطيط الفعاؿ التدريب واستخداـ
األساليب التدريسية الكفيمة بتحقيق أىداؼ التربية .

( إبراىيـ , 1993 ,ص) 195
أف عممية التعميـ تتـ مف خالؿ توافر الدافعية لدى المتعمميف وفي تجعل سموكو نحو اليدؼ
وبذلؾ تقل العشوائية لدية مما يتزايد مف فعالية التعميـ وتأتي بعدىا مرحمة اكتساب الخبرة

فيقوـ يرمزىا أو تشفيرىا لمخبرة أو إعطائيا مسمى الف ذلؾ يساعد عمى استرجاعيا ونقميا

إلى مواقف أخرى مشابية وتوظيفيا.

( قطامي  , 1988 ,ص) 159- 158
ومف أىـ جوانب العمميو التعميمية ىي طرؽ وأساليب التدريس التي يتبعيا المدرس بل ىي
مشكمة رئيسية لمينة التدريس لذلؾ يتفق جميع التربويوف عمى أفضل أساليب التدريس ىي

التي عمما اف تؤدي إلى التعميـ .
( ألمقائي , 1976,ص ) 109
وقد شيد مجاؿ التدريب المواد االجتماعية تجديدًا في طرائقو وأساليبو وتحدثت وسائمة

وأدواتو ولقد انطمقت حركة التجديد مف النظرة تبمورت عبر الزمف ومف واقع الخبرة عف
ماىية المواد االجتماعية .

(جبر , 1983,ص)7
ليذا فأف الجغرافية جزء مف المواد االجتماعية التي تجمع بيف المجاليف الطبيعي والبشري و

تدرس الجغرافية الطبيعية و المظاىر البيئية التي تحيط باإلنساف والتوزيع المكاني لمظواىر
الطبيعية ,والجغرافية البشرية تدرس مظاىر الحياة اإلنسانية ومدى تأثيرىا بتمؾ الظواىر

الطبيعية ومدى تأثير البشري بتمؾ الظواىر .
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(ألمقاني , 1975 ,ص)7
واف مشكالت التدريس مازالت موضع اىتماـ بالغ مف قبل التربوييف وكذلؾ االىتماـ

باستراتيجيات التدريس يكمف في جعل الطالب نشطا وحيوياً في العممية التعميمية  ,باإلضافة

إلى مشكمة ضعف القدرة عمى التحصيل لدى الكثير مف الطمبة وىذا الضعف ناتج عف
انخفاض ميارتيـ في تنظيـ المعمومات . ,

(ألجميمي , 2000,ص)19
لذا فأف مشكمة البحث تكمف في شعور الباحثة بأف تحقيق أىداؼ تدريس الجغرافية التي
قررتيا وزاره التربية لـ تتـ بشكل مرضي وشامل .مف ىذا تبرز الحاجة إلى افصل السبل
التي يمكف استخداميا في تحقيق أىداؼ تدريس المادة والتي تتوقف حسب اعتقاد الباحثة
عمى اإلجراءات التي تضمنيا عممية التدريس ليذه المادة .وعمى ىذا األساس تبمورت مشكمة

البحث العالي .وعمية يمكف إثارة التساؤؿ األتي -:
(ىل التدريس باستخداـ أسموب التقارير القصيرة اثر كبير في تحصيل طالبات الصف الرابع
األدبي في مادة الجغرافية ؟)

هدف البحث -:
يرمى البحث إلى معرفة أسموب التقارير القصيرة في تحصيل طالبات الصف الرابع األدبي
في مادة الجغرافية .
فرضيت البحث - :
لتحقيق ىدؼ البحث وضعت الباحثاف الفرضية ألصغيريو أألتيو
((اليوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )0,05بيف متوسط

درجات طالبات

المجموعة التجريبية الالتي يدرسف مادة الجغرافية العامة باستخداـ التقارير القصيرة ومتوسط
درجات طالبات المجموعة الخاطئة الالتي يدرس المادة نفسيا بالطريقة التقميدية .

-3-

العدد الرابع واألربعون  .مجمة الفتح  .نيسان لسنة 0202

م.م .أسراء عبد الرحمن

م.م .عقيل عبود فالح

حدود البحث
يقتصر البحث الحالي عمى -:
 .1طالبات الصف الرابع األدبي في ثانوية التحرير لمبنات .
 .2الفصل الدراسي الثاني لمعاـ الدراسي . 2009-2008

 .3الفصوؿ الدراسية األربعة األولى مف كتاب الجغرافية العامة لمصف الرابع األدبي
حتديد املصطلحاث -:
 .1التقارير .
أ-

عرفيا (زيتوف  " )2001,بأنيا نوع مف األعماؿ التحريرية التي يعدىا
الطالب في أحدى الموضوعات أو المشكالت أو القضايا ( نظرية أو

ميدانية ) و استعانة بالم ارجع المتخصصة وتصورىا مف المصادر المعرفة

األخرى"

(زيتوف  ,2001,ص)575

التعريف اإلجرائي -:

ما نكتبو طالبات الصف الرابع األدبي مف استنتاجات وممخصات وافية ,بيدؼ البحث عف

معرفة مف خالؿ االعتماد عمى األسموب العممي في التفكير والتنظيـ وتقديميا في صورة
موضوع متكامل العناصر عمى ىيئة تقرير قصير في إحدى الموضوعات المحددة .

 .2التحصيل .

أ .يعرفة (دسوقي  ) 1988بأنة "المعرفة أو ميارة حاؿ قياسيا "
( دسوقي ,1988,ص) 47
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التعريف أإلجرائي - :
مجموع الدرجات التي تحصل عمييا طالبات عينة البحث مف خالؿ اإلجابة عمى
فقرات االختبار المعد ليذا البحث بعد دراستيف لمفصوؿ الثالث األخيرة مف كتاب

الجغرافية العامة لمصف الرابع األدبي .
 .3الجغرافية .

أ .عرفتيا (حميدة  ) 2000,بأنيا " -:دراسة العالقات بيف اإلنساف وبيئة
الطبيعية والمشكالت التي تنشأ عف العالقات بيف اإلنساف والبيئة وأثر ذلؾ
عمى الفرد والجماعة ".
(حميدة )2000,

التعريف اإلجرائي - :
(مجموع الحقائق والمعمومات والمفاىيـ والتعميمات التي تكتسبيا الطالبات الصف الرابع
األدبي مف خالؿ تعمميف المادة الجغ ارفية ).

الفصل الثاني
أإلطار النظري والدراساث السابقت
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اإلطار النظري .
إف اصوؿ كتابة التقارير يرجع إلى أصوؿ الكتابة وتقديميا ,وكذلؾ ترجع إلى نشوء ألدارت

والمؤسسات ورقييا واذا تعد التقارير مف أىـ وسائل االتصاؿ داخل ألدارت والمؤسسات فمف

خالؿ التقارير يتعرؼ المسؤلوف عمى سير مؤسساتيـ واتماـ انتظاميتيا

( ربيع  , 2000,ص )180
فالتقارير أحد الوسائل التعميمية التي مف خالليا يحصل الطالب عمى معمومات الحتوائيا
الكتب المنيجية ,وانما مف خالؿ المطالعة الخارجية واالعتماد عمى المصادر الرصينة
(األحمد ويوسف  ,2001,ص )167
وتساىـ التقارير القصيرة كثي اُر في تحقيق ما تسعى إلية التوجييات التربوية الحديثة التي

تطالب بتقرير أثر الطالب ونشاطو ,واظيار جودة الفردية والجماعية في العممية التعميمية

وذلؾ مف خالؿ االعتماد عمى النفس لموصوؿ إلى اكتساب المعمومات والمعارؼ والحقائق ’,

ويتـ ذلؾ مف خالؿ تكميف الطمبة لكتابة التقارير عف بعض الظواىر والموضوعات الجغرافية
(العيساوي  ., 2004 ,ص) 19
ولمتقارير القصيرة اثر فعاؿ في تنمية قدرات الطمبة العقمية والفكرية والحركية وذلؾ مف خالؿ

تدريباتيـ عمى عممية التنظيـ والتخطيط واستنتاج والتسمسل المنطقي لمموضوعات وتنمية القدرة عمى

التفكير والتخيل وحب االطالع وتعزيز الثقة بالنفس وتنمية الشخصية وروح التعاوف والتفاعل وتنمية
ميوؿ الطمبة والكشف عف مواىبيـ وابداعيـ .

(األحمد ويوسف  , 2001 ,ص)161
الدراساث سابقت
دراست ألكعبي ()2002
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رمت الدراسة معرفة أثر استخداـ التقارير القصيرة في تنمية التفكير الناقد لدى طالبات
الصف الرابع األدبي في مادة الجغرافية تكونت عينة الدراسة مف ( ) 60طالبة  ,اخترف مف

المدرسة إعدادية الكرخ لمبنات مف بيف المدارس الثانوية واإلعدادية في بغداد ,وقسمت عينة
الدراسة إلى مجموعتيف :تجريبية درست باستخداـ الرسائل القصيرة  ,الخاطئة درست
بالطريقة التقميدية

أظيرت النتائج الدراسية وجود فرؽ ذي داللة إحصائية عند مستوى

( )0,05في تنمية التفكير الناقد بيف طالبات المجموعتيف لمصمحة المجموعة التجريبية التي
درست باستخداـ التقارير القصيرة  .وفي ضو نتائج البحث أووصي الباحث بضرورة
استعماؿ التقارير القصيرة في تدريس مادة الجغرافية لما فييا مف اثر في تنمية التفكير الناقد
.
( ألكعبي  , 2002,ص)9502
دراست أجنبيت :
دراست دبوش (

) 1987 ,dewees

رمت ىذه الدراسة إلى تعرؼ ميارات كتابة التقارير القصيرة لدى طمبة المرحمة المتوسطة
وأثرىا في التحصيل .أجريت ىذه الدراسة في الواليات المتحدة األمريكية في والية ( تكساس

) واختار الباحث مجموعتيف عشوائيا  -:احدىما تجريبية واألخرى ضابطة عشوائيا  ,وبمغ

عدد المجموعة األولى (  )23طالبا ,والمجموعة الضابطة (  )23طالبا  .واجري التكافؤ

بينيـ في متغيري ( التحصيل والعمر الزمني ) .

درست المجموعة التجريبية أسس كتابة التقارير والخطوات التي يجب إف يمر بيا الطمبة عند
كتابة التقارير القصيرة مدة ستة أسابيع في حيف كمفت المجموعة ضابطة معمومات عف

طريق كتابة التقارير القصيرة بطريقة عشوائية غير منتظمة  .ومف النتائج التي توصمت إلييا

الدراسة حصوؿ المجموعة
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التجريبية عمى درجات أعمى في الميارات البحثية والتحصيل الدراسي مف درجات طالبات
المجموعة الضابطة ,التي حصمت عمى ميارات أسس كتابة التقارير القصيرة بالطريقة

العشوائية .أكدت الدراسة وجود عالقة بي ف التقارير القصيرة والتحصيل الدراسي ,وقد حددت

الدراسة أيضا األسس والميارات التي يجب إف يمر بيا الطالب عند كتابة التقارير القصيرة .
(

)dewees 1987 .p55

موازنت بني الدراساث السابقت
 .1اليدؼ  :سعت دراسة

 deweesإلى معرفة اثر استخداـ التقارير القصيرة في

التحصيل وىذا ما يتفق مع ىدؼ الدراسة الحالية ,وسعت دراسة ألكعبي إلى معرفة

اثر التقارير القصيرة في تنمية التفكير الناقد .
 .2حجـ العينة  :اختمفت الدراسات السابقة في عدد اإلفراد وعينة البحث وىذا يعود إلى

أىداؼ البحث وطبيعة المجتمع فقد تراوحت أعداد إفراد الد ارسات السابقة بيف
60فرداً كما في دراسة ألكعبي وبيف 46فردًا في دراسة , deweesإما في الدراسة

الحالية فعدد إفراد عينتيا يبمغ ()51فرداً .

 .3أداة البحث  :اتفقت الدراسات السابقة في أداة البحث ,فجميعيا استخدـ االختيارات
الموضوعية لقياس اثر المتغير المستقل في المتغير التابع .,وىذا مايتفق مع الدراسة

الحالية .

الفصل الثالث
إجراءاث البحث
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يتناوؿ ىذا الفصل اإلجراءات اتمي قاـ بيا الباحثاف بغية التوصيل إلى تحقيق أىداؼ البحث
 ,وتتضمف ىذه اإلجراءات ,التصميـ التجريبي واختيار العينة وتكافؤ مجموعتيف البحث

,واعداد أداة البحث ,واجراءات تطبيق التجربة والوسائل اإلحصائية التي اعتمدت في تحميل
نتائج البحث وفي مايمي عرض تمؾ اإلجراءات
أوال  -:تصميم التجريبي
اعتمد الباحثاف عمى تصميـ التجريبي ذات الضبط الجزئي المحكـ الذي يتناسب وظروؼ
بحثيما والجدوؿ (  )1يوضح ذلؾ
الجدول ()0
التصميم التجريبي
ت

المجموعة

المتغير المستقبل

0

التجريبية

أسموب التقارير القصيرة

0

الضابطة

الطريقة االعتيادية

المتغير التابع
التحصيل

ً
ثانيا  -:جمتمع البحث وعينته
تـ اختبار ثانوية األمل لمبنات بشكل قصدي .وىي مدارس المديرية العامة لتربية ديالى

,لتطبيق التجربة وذلؾ لوجود كادر متعاوف والتسييالت المقدمة مف قبل المدرسة واحتوائيا

شعبتيف اعتبرت احدىما لتكوف المجموعة تجريبية وكاف عددىا ( )25والثانية لتكوف
المجموعة الضابطة وكاف عددىا ( . )26
ً
ثالثا  -:التكافؤ بني اجملوعتني البحث
كوفئت المجموعتاف في المتغيرات اآلتية :
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 .0العمر الزمني
تـ حساب أعمار الطالبات باألشير لمجموعتيف البحث بعد الحصوؿ عمييا مف
 ) t-testلعينتيف مستقمتيف تبيف إف

سجالتيف المدرسية وباستخداـ االختبار الثاني (

الفروؽ لـ تكف ذات داللة إحصائية عند مستوى (  ) 0,05بدرجة حرية  )49(.حيث بمغ
القيمة الثانية المحسوبة (  )0,452وىي اقل مف قيمة الجد ولية البالغة (  ) 2,021مما

يدؿ عمى تكافؤ.
مجموعتيف البحث في ىذا المتغير والجدوؿ رقـ ( )2يوضح ذلؾ
جدول ()0
نتائج االختبار الثاني لعينتين مستقمتين العمال طالبات مجموعتين البحث
متوسط

المجموعة
العدد

الحسابي

التجريبية

02

41,03

الضابطة

03

47,43

القيمة الثابتة

درجة

الداللة

الحرجة

المحسوبة

الجد ولية

اإلحصائية

16

2,120

0,200

غير دالة

 .0الذكاء
استخدـ الباحثاف اختبار ارﭬف (  )ravenلممصفوفات المتشابية لكونو مف االختبارات التي
تـ تقيميا عمى البيئة العرفية .
( الدباغ , 1983,ص )60-1
.وتـ تطبيق االختبار
(

والحصوؿ عمى درجات الطالبات ,واستخداـ االختبار الثاني

 ) t-testلعينتيف مستقمتيف ومتساويتيف لمرفة داللة الفرؽ بيف المتوسطيف الحسابييف

عند مستوى داللة (  )0,05ودرجة حرية (  )49حيث بمغت قيمة الثانية المحسوبة
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(  )0,274وىي اقل مف الجد ولية البالغة (  )2,021وىذا يدؿ عمى اف المجموعتيف
التجريبية و الضابطة متكافئتاف في ىذا المتغير .والجدوؿ رقـ ( )3يوضح ذلؾ
والجدول رقم ()7
نتائج االختبار الثاني لعينتين مستقمتين في اختبار الذكاء لطالبات مجموعتين البحث
متوسط

المجموعة
العدد

الحسابي

التجريبية

02

00,3

الضابطة

03

07,00

القيمة الثابتة

درجة

الداللة

الحرجة

المحسوبة

الجد ولية

اإلحصائية

16

2,041

0,200

غير دالة

ً
رابعا  :مستلسماث التجربت .
 .0تحديد المادة العممية
تـ تحديد الفصوؿ األربعة األولى مف كتاب الجغرافية العامة لمصف الرابع األدبي المقرر

تدريسو لمعاـ الدراسي  2008/ 2007والموضوعات كاألتي :
)1

الفص األوؿ  :عمـ الجغرافية

)2

الفصل الثاني  :مبادئ عمـ الخرائط والدراسة الميدانية .

)4

الفصل الرابع  :التضاريس .

)3

الفصل الثالث  :القشرة األرضية ومكوناتيا

 .0صياغة أألهداف ألسموكية :
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إف تحدي ػػد األى ػػداؼ الس ػػموكية يس ػػاعد عم ػػى تبص ػػير الم ػػدرس الم ػػادة الد ارس ػػية والم ػػنيج ,مم ػػا
يستوعب مراعيتاه إثناء التدريس .
(محي الريف وآخروف , 2001,ص)74
قاـ الباحثاف بصػياغة اإلعػراض السػموكية اعتمػاداً عمػى مسػتوى المػادة التعميميػة التػي شػممتيا
مدة تجريبية وبمغ  70عرض سموكي عمى وفق تصنيف بمػوـ المعرفػي وبمسػتويات (التػذكير
,االستيعاب .,التطبيق )
 .7أعداد الخطط الدراسية
لما كاف إعداد الخطط التدريسية يعد واحداً مف متطمبات التدريس الناجح فقد اعد الباحثاف
خططا تدريسية

لموضوعات المحددة التي ستدرس في طواؿ المدة التجريبية في ضو

محتوى المادة التدريسية واألىداؼ السموكية المصوغة ,إذ أعدت خطط تدريسية لممجموعة

التجريبية كما يأتي محمق رقـ (  )2وخطط تدريسية لممجموعة الضابطة ممحق رقـ ( . )3
ً
سادسا  -:أدواث البحث .
إعداد االختبار ألتحصيلي
قاـ الباحثاف بأعداد اختبار تحصيمي مف نوع االختبار مف متعدد وحددت عدد فقرات

االختباري ألبعدي بػ ( ) 30فقرة موضوعية

لقياس المعمومات الجغرافية التي استطاعت

طالبات المجموعتيف الحصوؿ عمييا بعد انتياء مف تنفيذ عممية التدريس وذلؾ في ضو

أىداؼ المتوقعة مف عممية التدريس والجدوؿ رقـ (  )4يوضح ذلؾ .

جول رقم ( )1
الخريطة األختبارية ( جدول الموصفات )
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أوزان المحتوى

المستويات العقمية

الفصل

عدد الحصص

عمم الجغرافية

م.م .أسراء عبد الرحمن

م.م .عقيل عبود فالح

المعرفة
%14

النسبة

الفهم

%77

التطبيق
%02

المجموع
%022

عدد األسئمة

المؤوية

7

%06

7

0

0

3

2

%70

1

7

0

6

القشرة األرضية ومكونتها

7

%06

7

0

0

3

التضاريس

2

%70

1

7

0

6

المجموع

03

%022

01

02

3

72

مبادئ عمى الخرائط
والدراسة الميدانية

التطبيك االستطالعي لالختبار :
بغية التثبيت مف وضوح فقرات االختبار  ,ومستوى صعوبتيا ,وقوة تمييزىا ,والزمف الذي
يستغرؽ في االجابة عنيا ,طبق االختبار

عمى عينة استطالعية

ممثمة لعينة البحث

االساسية تقريباً اذا اختبرت مف مجتمع البحث نفسة ,وليا مواطفات عينة البحث نفسة ,

تأالفت مف ( ) 30طالبة مف طالبات الصف الرابع األدبي في مدرسة "ثانوية التحرير لمبنات

"

وبعد انتياء مف التطبيق االختبار اتضح اف الوقت الذي استغرؽ في االجابة عف

الفقرات جميعيا ( ) 55-45دقيقة ,وبعد حساب متوسط الوقت تبيف اف الزمف المناسب
ألتماـ االجابة عف االختبار ىو(  ) 50دقيقة .

صدق االختبار
مف األمور الواجب توفيرىا في أداة البحث ىو الصدؽ و المقصود بو مدى قدرة فقرات
االختبار عمى قياس ماوضعت مف آجمة .
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م.م .عقيل عبود فالح

( فيصل , 1996,ص)23
وبعد صدؽ االختبار مف الشروط التي يجب توفرىا في أداة البحث وبعد االختبار صادقاً

حينما يقيس ما اعد آلجمو حيث تعرض االختبار عمى بعض المختصيف ممحق رقـ ()1

لمعرفة أرائيـ ومقترح اتيـ بشاف صالحية فقرات االختبار وحصمت عمى نسبة اتفاؽ ()%77

وبذلؾ تحقيق اليدؼ الظاىري لالختبار التطبيق االستطالعي لالختبار .
حتليل فقراث االختبار
 .0مستوى صعوبة الفقرة

يرى بموـ إف الفقرات االختبار تعد مقبولة إذا كاف معامل صعوبتيا يتراوح بيف (- 0,20

 ( )0,80الظاىري وآخروف , 1999,ص ) 129لذلؾ قاـ الباحثاف باستخراج معامل
الصعوبة لكل فقرة مف فقرات االختبار الممحق رقـ ( )4باستخداـ معمل الصعوبة وجد بأنة

يتراوح بيف

(  ) 0,65-0,33وىذا يعني أف الفقرات لـ تكف سيمة جدًا وألصعبو جداً إي بأنيا مناسبة

ومتوسطة الصعوبة .

 .0فعالية البدائل الخاطئة .
تعتمد صعوبة الفقرات االختبار عمى درجة التشابو والتقارب الظاىري بيف البدائل .فالدليل

الخاطئ يكوف فعاالً عندما يجذب أفراد الفئة العميا لممختبريف (الظاىر,1999,ص) 131
لذلؾ تـ ترتيب إجابات الطالبات عف فقرات االختبار ,وبعد حساب فعالية البدائل الخاطئة
تبيف بأنيا قد جذبت عددا مف طالبات المجموعة الضابطة وتقرر اإلبقاء عمييا دوف تغير
 .7قوة تميز الفقرة .
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م.م .أسراء عبد الرحمن

م.م .عقيل عبود فالح

ويراد بيا قدرة الفقرات عمى التمييز بيف الطمبة ذوي المستويات العميا والدنيا بالنسبة لمسمة
التي تقيميا ( عودة  ,2002 ,ص )298باف الفقرات االختبار تعد جيدة إذا كانت قوة تميزىا
 0,30فأكثر .

 .4ثبات االختبار .
الثبات يعني دقة القياس ,ويمكف معرفة ىذه الدقة مف خالؿ الحصوؿ عمى مؤشر إحصائي
يدعى بمعامل الثبات ( عودة ,2002,ص )345ولحساب ثبات االختبار استخدـ الباحثاف
طريقة إعادة االختبار وىي مف أفضل الطرائق لمحصوؿ عمى قياسات متكررة لممجموعة
ذاتيا مف اإلفراد وتعني تطبيق االختبار نفسو مرتيف ( معمـ ,2000,ص ) 257تـ الحصوؿ
عمى معامل الثبات عف طريق معادلة ارتباط (بيرسوف ) بيف درجات التطبيق األوؿ والثاني

إذا بمغ معامل االرتباط (  )0,78وىي درجة جيدة ,إذ يعد االختبار جيدا وذا ثبات عاؿ إذا
بمغ معامل ثباتو( )0,75فأكثر ( سعاره  ,1989,ص)120
إجراءات تطبيق التجربة -:
باشر الباحثاف بتطبيق التجربة عمى الطالبات المجموعتيف التجريبية والخاطئة يوـ 13
 2008/10/واستمرت التدريس لغاية  2008/12/22إذا درس خالليا المجموعة التجريبية
مادة الجغرافية .وطمب مف الطالبات أعداد التقارير القصيرة نياية الموضوع وتسميميا في

الدرس القادـ عمى اف تكوف ىذه التقارير قد أعدت إعداد عمميا منظميا يستند عمى أسس
كتابة البحوث وقواعدىا العممية مف حيث تدويف المعمومات وترتيبيا وتوثيق المصدر

والمعمومات والمراجع .إما تدريسيـ لممجموعة الخاطئة فكاف بالطريقة االعتيادية

بعػػد االنتي ػػاء م ػػف التجرب ػػة طب ػػق الباحث ػػاف االختب ػػار ألتحص ػػيمي عم ػػى مجم ػػوعتيف البح ػػث فػػي
. 2008/12/22

الوسائل اإلحصائيت
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م.م .أسراء عبد الرحمن

م.م .عقيل عبود فالح

 .1االختبار التائي (  ) t-testلعينتيف مستقمتيف استعممت ىذه الوسيمة إلجراء التكافؤ
بيف مجموعتيف .
ت=

إذ تمثل
س =11الوسط الحسابي المجموعة األولى
س =21الوسط الحسابي المجموعة الثانية
ف =1عدد إفراد المجموعة األولى
ف =2عدد إفراد المجموعة الثانية
التبايف لمعينة االولى
= التبايف لمعينة الثانية
(ألبياتي ,واثتاسيوس ,1977,ص)260
 .2معادلة معامل الصعوبة .
استخدمت في حساب صعوبة فقرات االختبار ألتحصيمي
ص=
ص = صعوبة الفقرات
ـ = مجموعة اإلفراد الذيف أجابوا عف الفقرة إجابة خاطئة في كل مف المجموعتيف العميا

والدنيا .
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ؾ = مجموعة عدد اإلفراد في كل مف المجموعتيف العميا والدنيا
( الزوبعي ,1981,ص) 115
 .3معادلة تميز الفقرة .
استخدـ لحساب فقرة التميز فقرات االختبار ألتحصيمي .
معامل التميز =
-02مج ص ع = مجموعة اإلجابات الصحيحة في المجموعة العميا .
مج ص د = مجموعة اإلجابات الصحيحة في المجموعة الدنيا .
ع = عدد إفراد المجموعة العميا .
د = عدد إفراد المجموعة الدنيا .
 .4فعالية البدائل الخاطئة .
استعممت ىذه الوسيمة إليجاد فعالية البدائل الخاطئة الفقرات
االختبار ألتحصيمي .
فعالية البدائل =

إذ تمثل

ف ع ـ = عدد الطالبات األتي اخترف البديل الخاطئ مف المجموعة العميا
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ف د ـ = عدد الطالبات األتي اخترف البديل الخاطئ مف المجموعة الدنيا
ف = عدد الطالبات في إحدى المجموعتيف العميا والدنيا

(الظاىر ,1999,ص)91

الفصل الرابع
عرض وتفسري النتائج
لغرض مف التحقيق مف فرضية البحث تـ استخداـ االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف

لمتعرؼ عمى الفروؽ اإلحصائية بيف متوسط درجات المجموعتيف التجريبية والضابطة عف
اختبار ألتحصيمي فأظيرت النتائج إف متوسط درجات المجموعة التجريبية بمغ ()14,04
في حيف كاف متوسط درجات المجموعة الخابطة (  ) 7,153وقد ظير إف قيمة الثانية

المحسوبة ( )3,62وىي اكبر مف القيمة الجد ولية البالغة ( ) 2,21عند درجة الحرية ()49

عند مستوى داللة ( )0,05وىذا يعني إف ىناؾ فروق ًا ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة

التجريبية التي درست مادة الجغرافية باستعماؿ التقارير القصيرة والجدوؿ رقـ (  )3يوضح
ذلؾ.
جدول رقم ()7
نتائج االختبار التالي لدرجات طالبات مجموعتين البحث في االختبار ألتحصيمي
المجموعة

متوسط

الحسابي

التجريبية

01,21

الضابطة

4,027

القيمة الثابتة
المحسوبة

الجد ولية

7,30

0,200

لتفسري النتائج
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الحرية
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الداللة اإلحصائية عند
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وىػػذا يعنػػي أىميػػة اسػػتخداـ التقػػارير القصػػيرة فػػي تػػدريس مػػادة الجغرافيػػة العامػػة  ,إذ لمتقػػارير
القصيرة اثر كبير في زيادة عممية التفاعل واالنسجاـ بيف الطمبة والمادة مف خػالؿ تنميػة حػب

االستطالع والبحث عف المصادر والمراجع الجغرافية ,مما يؤدي إلى حصػوؿ رغبػة عاليػة فػي
بتعميـ ىذه المادة .
لقد وجدت الطالبات في كتابة التقارير القصيرة متنفساً ليف في المشاركة وكسر طوؽ
الجمود حياؿ األساليب الرئيسية داخل غرفة الصف ,إذ ولدت التقارير القصيرة الرغبة
لدييف في جمع المعمومات والحقائق ,واستطاعت تنمية القدرات العقمية في التفكير واالستنتاج
واالنتقاء .وساعدت عمى تعزيز الثقة بالنفس لدى الطالبات .

االستنتاجاث .
 .1أثر التقارير القصيرة ايجابيا في زيادة التحصيل وتفوقػت بػذلؾ عمػى الطريقػة التقميديػة
.
 .2كتابػ ػة التق ػػارير القص ػػيرة تنم ػػى ل ػػدى الطالب ػػات الق ػػدرات العقمي ػػة والمي ػػارات والكتاب ػػة
والتقوية وتعزيز الثقة بالنفس .

 .3اعػػداد التق ػػارير القصػػيرة تس ػػاعد فػػي تنمي ػػة واب ػراز مواى ػػب الطالبػػات ومي ػػوليـ وتنمػػي
االتجاىات االيجابية وروح المنافسة النزيية والمشاركة الفاعمة .

التوصياث .
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م.م .عقيل عبود فالح

 .1ضرورة اعتماد التقارير القصيرة في تدريس مادة الجغرافية لما فييا مف إمكانية في
زيادة التحصيل .

 .2تشجيع وتدريب الطالبات عمى إعداد التقارير القصيرة وتعويدىف عمييا في المرحمة
المتوسطة .

املقرتحاث .
 .1استخداـ التقارير القصيرة في اتجاىات الطمبة نحو مادة الجغرافية .
 .2إجراءات دراسة مماثمة لمراحل مختمفة متغير الجنس .

 .3دراسة مقارنة بيف التقارير القصيرة وبقية األساليب األخرى في التحصيل لمادة
الجغرافية .

املصادر
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 .0إبراهيم ,احمد مسمم :الجديد في تدريس العموم ,البشير لمنشر والتوزيع ,عمان 0667,
.

 .0األمام ,مصطفى محمود ,واخرون :القياس والتقويم ,دار الحكمة لمطباعة والنشر ,بغداد
. 0662,

 .7األحمد ,ردينة عثمان ,وحذام عثمان يوسف :طرائق التدريس منخج ,اسموب  ,وسيمة .
ط , 0دار المناهج ,عمان ,األردن . 0220,

 .1البياتي ,عبد الجبار توفيق ,وزكريا اثناسبوسي  :اإلحصاء الوصفي واألستوالئي في

تربية وعمم النفس ,البصرة  ,دار الكتب لمطباعة و النشر والتوزيع  ,جامعة البصرة ,

. 0644

 .2جبر ’سميمان دمحم ,وسر الفتح عثمان /:اتجاهات حديثة في التدريس المادة الجتماعية
’دار المريخ لمنشر ,الرياض .0644,

 .3الجميمي ’ندى فيصل فهد :اثر استراتيجية االختبارات العقمية في تحصيل طالبات الصف
الثاني متوسط في التربية األسالمية  ,جامعة بغداد ,كمية التربية  -,ابن الرشد0222 ,

( رسالة ماجستير عنبر منشورة ) .

 .4الصمبة ,دمحم محمود :التثميم التعميمي (نظرية وممارسة ) ط , 02دار المسيرة لمنشر
والتوزيع والطباعة .0666 ,

 .5حميدة  ,إمام مختار وآخرون :تدريس الدراسات االجتماعية في التعميم العام ,ج ,0
ط ’0مكتبة زهراء الشرق ,مصر .0222,

 .6دسوقي ,كمال :ذخيرة عمم النفس ,المجمد األول ,ط, 0دار العدالة لمنشر والتوزيع
,القاهرة . 0655,

 .02الدباغ فخري ,وآخرون :اختبار رأفن لممخفوضات المتشابهة لمعراقيين ,الموصل ,كطبعة
جامعة الموصل . 0657,

 .00ربيع  ,دمحم احمد :التغير الوظيفي ,ط, 00دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع ,عمان
األردن .0222,

 .00الزوبعي ,عبد الجميل وآخرون :االختبارات والمقاييس النفسية وزارة التعميم العالي
والبحث العممي ,جامعة الموصل  ,دار الكتب لمطباعة والنشر .0650,
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 .07زيتون ,حسن حسين :تصميم التدريس رؤيا منظومة ,ط, 00الجزء الثاني ,عالم الكتب
,القاهرة. 0220 ,

 .01سرحان ,الدمرداش ,ورشيد كامل :التفكير العممي ,مكتبة ألنجمو المصرية ,القاهرة ,
. 0637

 .02سماره ,عزيز ’وآخرون :مبادئ القياس والتقويم في التربية  ,دار الفكر لمنشر والتوزيع
,عمان ,األردن . 0656 ,

 .03شقيق محمود عبد الرزاق ,وآخرون :التربية المعاصرة ,ط, 20دار القمم ,الكويت
. 0656,

 .04الظاهر ,زكريا دمحم وآخرون :مبادئ القياس والتقويم في التربية ,عمان ,مكتبة الناشر
,دار الثقافة لمنشر والتوزيع .0666,

 .05عودة ,احمد سميمان :القياس والتقويم في العممية التدريسية  ,ط  ,0اربد ,دار األمل
لمتوزيع والنشر .0220 ,

 .06العيساوي  ,دمحم نبيل بن العبقة  :اثر استخدام التقارير القصيرة واالختبارات في التحصيل
طمبة الكميات التربية األساسية في مادة التاريخ اإلسالمي ,جامعة المستنصرية ,كمية
التربية األساسية(. 0221 ,رسالة ما جستير غير منشورة ) .

 .02فيصل  ,عباس :االختبارات النفسية تفتيتها وجراءتها ,ط, 0بيروت  ,دار الفكر العربي
.0663,

 .00قطامي,يوسف السيكموجية التعمم والتعميم الصفي ,دار الشروق ,عمان ,األردن 0665,
.

 .00الكعبي ,بالسم كعين حسن  ,اثر استخدام التقارير القصيرة في تنمية الفكر الناقد لدى

الطالبات الصف الرابع األدبي في مادة الجغارفية  ,جامعة بغداد  ,كمية التربية (ابن

الرشد , 0220, 0رسالة ماجستير غير منشورة ) .

 .07المقاني ,احمد حسين ,وبرنس احمد رضوان :تدريس المواد االجتماعية ,عالم الكتب ,
القاهرة. 0643 ,

 .01المقاني احمد حسين  ,وفارعة حسن دمحم :التدريس الفعال  ,ط ,0دار التعريب لمطباعة
,القاهرة . 0652 ,
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 .02محي الدين توق واخرون /اسس عمم النفس التربوي ,ط,0دار الفكر العربي ,االردن ,

.0220
26. Dewees kris bithe effect of teaching library skills using the pooh
step by step ,guide for writing the report paoer.

ممحق رقم ()0
أسماء الخبراء والمحكمين الذين استعان بهم الباحثان في اجراءات البحث .
نوع االستشارة .
أ .األهداف السموكية .
ب .الخطط التدريسية .
ت .األختبار التحصيمي .
ت

اسماء الخبراء

التخصص

الحامعة

الكمية

أ

ب

ت

0

أ.و عبد الر ازق عبد هللا

طرائق التدريس

ديالى

التربية

◙

◙

◙

الجغرافية

ديالى

التربية

◙

0

أ.م و خضير عباس
التميمي

◙

7

أ.م.د ماجد عبد الستار

طرائق التدريس

ديالى

التربية

◙

◙

◙

1

د.م مثنى خميفة

م.م .شروق عبد االلة

طرائق التدريس

ديالى

التربية

◙

◙

◙

الجغرافية

ديالى

التربية

◙

2

◙

3

م.م  .منى زهير حسين

طرائق التدريس

ديالى

األساسية

◙

◙

◙

4

الست انتصار دمحم

مدرسة جغرافية

ثانوية

األمل

◙

◙

◙
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ممحق رقم ()0
نموذج خطة تدريسية يومية طبقت عمى مجموعة التجريبية باستخدام أسموب
الرسائل القصيرة
خطة رقم ()0

المدرسة /ثانوية التحرير لبنات
الصف والشعبة  /الرابع األدبي (أ)

المادة الجغرافية

الموضوع /التضاريس األرضية

األهداف السموكية  /جعل الطالبة قادرة عمى ان -:

 .1شرح مفيوـ التضاريس األرضية .
 .2تصف مظاىر الجباؿ .
 .3تصف مظاىر التالؿ .

 .4تقارف بيف سبب الجباؿ والتالؿ منف حيث المظير .
 .5تعمل سبب حدوث الجباؿ األلتوائية .
 .6تؤثر عمى مخطط لمقطع جبل التوائي .
 .7تفسر حدوث الجباؿ األنكسارية في العالـ .

الوسائل التعميمية .
لوحة توضيح خاصة بييكل كتابة التقارير القصيرة والخطوات التي يجب إف تتبعيا الطالبات
عند كتابة التقرير ,السبورة  ,الطباشير ,مخططات ومصورات ألنواع الجباؿ .
طريق التدريس .
استخدـ طريقة اإللقاء واالستجواب والمناقشات القصيرة مع استعماؿ التقارير القصيرة .
المقدمة -:
في بداية الدرس أحاوؿ إثارة دافعية الطالبات لمدرس وذلؾ بربط الدرس الحالي بالدرس
السابق فأساؿ ماىو عنواف الدرس الماضي ,ثـ ما ىي أنواع الصخور المكونة لمقشرة
األرضية ,وىكذا اعرض باختصار شديد أىـ خصائص الصخور .

- 24 -

العدد الرابع واألربعون  .مجمة الفتح  .نيسان لسنة 0202

م.م .أسراء عبد الرحمن

م.م .عقيل عبود فالح

العرض .:
موضوعنا ليذا اليوـ التضاريس األرضية يستخدـ ىذا المصطمح لمظواىر المتنوعة لسطح
اليابس مف المرتفعات ومنخفضات وتشمل ىذه الظواىر الجباؿ والتالؿ واليضاب والسيوؿ
وستتعرؼ عمى كل منيا.
س /هل تختمف الجبال عن التالل ,وكيف يكون شكل كل منها ؟
ج /تختمف الجبال عن التالل ,فالجبال تكون مرتفعة وقممها غالبا ما تكون محدبة ضيقة
المساحة .إما التالل فهي اقل ارتفاعا من الجبال وذات شكل محدب .
أحسنت ,ثـ أحاوؿ إعادة اإلجابة بصوت واضح ومسموع ,ثـ أوجو سؤاال أخر .
س /ما ىو سبب تكوف الجباؿ ؟
ج  /تكونت بسبب االلتواء آت واالنكسارات في القشرة األرضية وكذلؾ بسبب المقذوفات
البركانية وعوامل التعرية ,كميا كوليا عوامل تساعد عمى تكويف الجباؿ .
ممتاز واذكر اإلجابة مرة أخرى ثـ أوجو السؤاؿ األتي .
س/ماذا يحصل لرصد التواء في القشرة األرضية ؟
ج /وذلؾ بسبب تعرض بعض أجزاء القشرة األرضية إلى دفع مف جانب واحد أو مف جانبيف

فالتوت بعض أجزاء القشرة األرضية .

نعـ أحسنت ثـ أباشر بسؤاؿ أخر وىوة
س /فسري سبب تكويف الجباؿ االنكساريو ؟
ج  /وذلؾ لئف االنكسارات في القشرة األرضية تؤدي أحيانا إلى فقداف تماسكيا وىبوط جانب

منيا وثبات الجانب األخر أو ارتفاعو أحيانا وفي كمتا الحالتيف تتكوف جباؿ أنكسا ريو.

- 25 -

العدد الرابع واألربعون  .مجمة الفتح  .نيسان لسنة 0202

م.م .أسراء عبد الرحمن

م.م .عقيل عبود فالح

ثـ أوجو سؤاؿ أخر .
س /ماذا يحصل لو تجمعت المقذوفات البركانية ؟
ج /حدوث مناطق مرتفعة نتيجة لتراكـ المقذوفات البركانية وىي الجباؿ البركانية .
س /ما ىو تأثير عوامل التعرية في القشرة األرضية ؟
ج /تتنحت عوامل التعرية قمـ الجباؿ وتطير وديانيا وتغير مظاىرىا إلى إشكاؿ جديدة

وأكثر الجباؿ تعرضاً ليذه العوامل ىي الجباؿ أاللتوائيو وخصوص ًا أقساميا المرتفعة أي
المحدبة ألنيا تكوف أقل تماسكاً مف أقساميا األخرى المقعرة الف األقساـ المرتفعة أكثر مف
غيرىا تأثي اًر بعوامل التعرية .

أثار الباحثاف نقاشاً وحوار مع الطالبات حوؿ كتابة التقارير القصيرة ,والخطة التي سوؼ
يسيرف عمييا في كتابة التقارير القصيرة تمثمت بػ ػ
أوال  -:نوعية المصادر التي جمعت مف قبل الطالبات والتي يعتمد عمييا في إثناء كتابة
التقرير عف ( التضاريس األرضية ) ىل المعمومات التي جمعت تخدـ موضوع التقرير .

ثانياً -:إف تقوـ الطالبات بتدويف المعمومات عف ( التضاريس األرضية ) في دفتر صغير

(مسودة ) عمى إف ترعي الطالبة في إثناء عممية تدويف المعمومات الممحوظات اآلتية :

إف يتـ تدويف المعمومات الخاصة بعناصر الموضوع (التضاريس األرضية )إف اليكوف عممية
نقل المعمومات حرفياً بل بتمخيصيا االستنتاج وابدأ الري (رأي الطالبة )

ثالثاً  -:ينتقل الباحثاف في ىذه الخطوة إلى تعريف الطالبات يييكل كتابة التقارير القصيرة
,والمراحل التي تمر بيا ثـ يقوماف بتدريب الطالبات عمى استخداـ ىذا الييكل في كتابة

التقارير .

التقويم -:
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بعد انتياء مف الدرس أقوـ بتوجيو بعض األسئمة القصيرة لمطالبات لمعرفة مدة استيعابيـ
لمدرس الجديد.
 .1ميزي بيف الجباؿ والتالؿ مف حيث مظيرىا ؟
 .2عممي سبب نشوة الجباؿ البركانية؟

 .3شخصي الجباؿ التي تكوف أكثر تعرضا لعوامل التعرية ؟
الواجب بيتي /
تحضير موضوع اليضاب واألودية ,لمدرس القادـ أكمف الطالبات بأعداد التقارير القصيرة
لموضوع الدرس الحالي .
ممحق رقم( )1
نموذج خطة يومية التدريسية بالطريقة االعتيادية لممجموعة الخابطة
خطة ()0
المادة /الجغرافية العامة .

المدرسة /ثانوية التحرير لمبنات

الموضوع  /التضاريس األرضية .

الصف والشعبة /الرابع األدبي ب
األىداؼ السموكية /مالحظة النموذج )1(.
الوسائل التعميمية /مالحظة النموذج ()2
طريقة التدريس /

استخداـ طريقة اإللقاء لشرح وتوضيح بعض الحقائق وأسموب االستجواب والمناقشات
القصيرة .
المقدمة مالحظة نموذج رقم ()0
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العرض /
أبدا بتقديـ المادة الدرس مع استعماؿ الوسيمة التعميمية المناسبة لعرض أو الكتابة محاورة
رئيسية ,ثـ تناوؿ كل محور أو نقطة منيا بالشرح والتوضيح وأثير الطالبات وأشجعيـ عمى
طرح أسئمتيـ والمشاركة في أألجابو عف كل سؤاؿ يطرح مف ربط الموضوع بالواقع والبيئة .
التقويـ /مالحظة النموذج رقـ ()1
الواجب ألبيتي .
تحضير موضوع اليضاب واألودية .
ممحق رقم ()1
فقرات االختبار ألتحصيمي
تعميمات االختبار
عزيزتي الطالبة :
أالختبار الذي بيف يديؾ مكوف مف ( ) 30فقرة لكل فقرة أربع إجابات واحد منيا صحيحة
’والمطموب منؾ وضع ( √ ) إماـ البديل الذي يدؿ عمى اإلجابة الصحيحة
 .1مف أشير كتاب الرحالت العربية .
أ .أبف األثير
جػ .ابف سينا

ب .بف حوقل
د .الفراىيدي .

 .2قدر عمماء العرب المسمموف محيط األرض بحوالي .
أ 27,400 .ميل
جػ20,400 .ميل

ب 28,400 .ميل
د

22,400ميل .
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 .3انشاء بيت الحكمة الفمسفية .
أ .أبو جعفر المنصور

ب .المعتصـ

جػ  .األموف

د  .ىاروف ألرشيد .

 .4اشار الجغرافيوف العرب في كتبيـ الى اف األمطار ما ىي األنجار الماء المتصاعد
مف البحار بسبب .
ب .الحا اررة.

أ .البرودة .

د .التكاثف .

جػ .الرطوبة .

 .5مف فروع الجغرافية الطبيعية ىي .

أ .الجغرافية الحيوية .

جػ .الجغرافية األقميمية .

ب .الجغرافية التاريخية .
د .الجغرافية األقتصادية .

 .6لو طمب منؾ اقامة مصفى تكرير النفط في بغداد ففي اي اتجاة تختار الموقع .
أ .الشماؿ الغربي

ب .الشماؿ الشرقي

جػ .الجنوب الغربي

د .الجنوب الشرقي .

 .7المقياس الخطي عبارة عف خط مستقيـ يرسـ في .
أ .اسفل الخريطة

ب .اعمى الخريطة .

جػ .يسار الخريطة

د .يميف الخارطة .

.8مقياس الرسـ ىوة النسبة بيف مسافة
أ .عمى الخريطة وميثالتيا عمى االرض .
ب .عمى اليابسة وميثالتيا عمى الماء .
جػ .عمى الخريطة ومثيالتيا عمى الماء .
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د .عمى اليابسة ومثيالتيا عمى االرض .
 .9االتجاة الذي يشير الى القسـ العموي مف الخريطة يسمى باالتجاه .
ب .الشرقي .

أ .الشمالي .

د .الجنوبي .

جػ .الغربي .
.10تتجة االبرة في البوصمة دائما الى .
أ .الشمالي .
جػ .الغربي .

ب .الشرقي .
د .الجنوبي .

 .11يمكف معرفة الموضوع الذي تعنى بة اي خريطة مف خالؿ قراءة .
أ .مقياس رسميا

ب .عنوانيا .

جػ .ألوانيا .

د.رموزىا .

 .12اف الموف االزرؽ الغامق في الخريطة يشير الى .
ا .السيوؿ

ب .الجباؿ .

جػ .المياة العميقة .

د.المياة الفصمة .

 .13اي مف الرمز االتية يدؿ عمى العاصمة .
ب.

أ.

د.

جػ.

 .14اذا طمب منؾ وضع خط منحرؼ ازرؽ عمى خريطة فماذا يمثل .
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م.م .أسراء عبد الرحمن

م.م .عقيل عبود فالح

أ .نير مقطع جرياف .

ب .نير دائـ الجرياف .

جػ .حدود أدارية .

د .خطوؾ سكؾ الحديد .

 .15اذا كاف مقياس الرسـ لخريطة العراؽ األدارية

سـ وكانت المسافة المحسوبة

عمى الخارطة بيف بغداد وكربالء ىي  5سـ ,فاف البعد الحقيقي عمى األرض بيف بغداد

وكربالء ىو .
أ120 .كـ

ب90.كـ .

جػ110 .كـ .

د 100.كـ .

 .16مف العناصر التي تدخل في تركيب الطبقة الخارجية لمقشرة األرضية ىي .
أ .السميكوف .

ب .المغنسيوـ .

جػ .الصوديوـ .

د .السميكات .

 .17الكرانيت ىو نوع مف انواع الصخور .
أ .النارية .

ب .الكمسية .

جػ .الرسوبية .

د .المتحولة .

 .18ترجع صخور الكرانيت في اصميا الى الصخور .
أ .الكمسية .
جػ .الكرانيتية .

ب .الرممية .
د .الطينية .

 .19مف اسباب تفكؾ الصخور النارية .
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أ .حركة الرياح

ب .تبايف الح اررة .

جػ .سرعة المياة .

د .قمة الرطوبة .

م.م .أسراء عبد الرحمن

م.م .عقيل عبود فالح

 .20لوكانت المياة شديدة الجرياف في منطقة ذات صخور الرسوبية فأف الذي ينبع عنيا
ىوة .

ب .تعرية متوسطة .

أ .تعرية خفيفة .

د .تعرية شديدة .

جػ .انعداـ التعرية .

 .21الشكل التالي يمثل طبقات الكرة االرضية والجزء المؤشر عمية بالسيـ يمثل .
ب .السياؿ .

ا .القشرة األرضية .

د .السيما .

جػ .لب االرض .

 .22جباؿ فوجي ياما في الياباف مف الجباؿ .
أ .البركانية .

ب .النحاتيو .

جػ .االلتوائيو.

د .األنكسارية .

 .23ىضبة الشطوط مف اليضاب األلتوائية الموجودة في .
أ .اليند .
جػ .مصر .

ب .الجزائر .
د .العراؽ .

 .24تتكوف ىضاب التراكـ بفعل .
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أ .الزالزؿ .

ب .البراكيف .

جػ  .التعرية .

د .األنكسارات

م.م .أسراء عبد الرحمن

م.م .عقيل عبود فالح

 .25المنخفض الضيق الذي تحيط بة المرتفعات مف الجانبيف يسمى .
أ .وادي .

ب .ىضبة .

جػ .تل .

د .سيل .

.26الدلتا التي تنشئ عند التقاء الجباؿ بالسيوؿ ىي .
أ .الساحمية .

ب .المروحية .

ج .الفيضية .

د .النيرية .

 .27قمـ الجباؿ المدببة بينيا التالؿ .
أ .مغمرة .

ب .متموجة .

جػ .محدبة .

د .منبسطة .

.28لو انخفضت سير مياه النير عند المصب ,وفاضا المياه جوانب النير وتكررت ىذه

الحالة بعد عددة سنوات لتكوف السيل .
أ.األلتوائي .

ب .الفيضي .

جػ .المروحي .

د.النحاتي .

 .29الشكل التالي مقطع لجبل .
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م.م .أسراء عبد الرحمن

م.م .عقيل عبود فالح

أ .بركاني .
ب .نحاتي .
ج .التوائي .
د.انكساري .
 .30الشكل ادناه يمثل خارطة العراؽ الطبيعية واف الذي يمثل الجزء المؤشر عمية بالسيـ
ىو .

أ .الجباؿ .
جػ  .السيوؿ .

ب  .الصحاري .
د .اليضاب .
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