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اثر استخدام الممخصات القبمية في تنمية التفكير الناقد لدى طالب الصف
الثاني متوسط في مادة الجغرافية

م.م.عقيل عبود فالح
كمية التربية لمعموم االنسانية  /جامعة ديالى

ممخص البحث :
ييدؼ البحث الحالي الى معرفة اثر استخداـ الممخصات القبمية في تنمية ميارة
التفكير الناقد لدى طالب الصؼ الثاني متوسط في مادة الجغرافية .
استخدـ الباحث التصميـ التجريبي والذي يتكوف مف مجموعتيف (تجريبية و
ضابطة) تكونت عينة البحث مف  60طالبا مف مدرسة النسائـ في قضاء بمدروز و
بواقع  30طالبا الكؿ مف المجموعة التجريبية ضابطة .
قاـ الباحث باعداد الخطط التدرسية لممجموعتيف كما قاـ بأعداد واختبار ميارة
التفكير الناقد .
كوفئ بيف طالب المجموعتيف بعدد مف المتغيرات وباستخداـ االختبار التائي
لوحظ عدـ وجود فروؽ دالة احصائيا بيف طالب المجموعة التجريبية والمجموعة
الضابطة في اختبار التفكير الناقد وبذلؾ تكوف المجموعتاف متكافئتيف .وقد دلت
النتائج عمى وجود فرؽ ذي داللة احصائية في ميارة التفكير الناقد بيف المجموعتيف
التجريبية والضابطة ولصالح المجموعة التجريبية والتي درست عف طريؽ استخداـ
الممخصات القبمية .
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مشكمة البحث -:
افرزت المحاوالت التي بذلت لتحسيف عمـ الجغرافية والتنوع في طرائؽ واساليب
تدريسيو مف اف امر االرتقاء بتدريس ىذا العمـ لـ يعد كافيا نتيجة لمتطور الكبير
المتسارع لمعموـ بشكؿ عاـ والدراسات االجتماعية بشكؿ خاص  ,مما يستمزـ احداث
تغيرات جذرية في اساليب تدريسيو الجغرافية التي تركز عمى الوصؼ وتبتعد عف
التطبيؽ .
(ابو حطب  , 1983 ,ص)132
لذا فمشكمة الدراسة تتمثؿ بوجود حاجة لتحسيف الطرائؽ واالساليب المطبقة في
التدريس ومف ىنا تبرز الحاجة الى افضؿ السبؿ والتي يمكف استخداميا في تحقيؽ
اىداؼ تدريس ىذةالمادة والتي تتوقؼ حسب اعتماد الباحث عمى االجراءات التي
تضمف عممية التدريس ليذه المادة وعمى ىذا االساس تبمورت مشكمة البحث الحالي
ومف ىنا جاءت ىذه الدراسة لتقصي اثر استخداـ الممخصات القبيمة في تنمية
التفكير الناقد لدى طالب الصؼ الثاني المتوسط في مادة الجغرافية
ومما يعزز ىذه المشكمة ما أكده مؤتمر التطوير التربوي الذي عقد في عماف
 1987في توصياتو الى ضرورة استخداـ اساليب حديثة في التدريس تعمتد عمى
التعمـ الذاتي والتفكير الناقد وتعطي دو ار اساسيا لمطالب ويكوف التعميـ فييا ميس ار
ومنظما .
(رسالة المعمـ  , 1987 ,ص )403
وعقدت مؤتمرات جغرافية عديدة دولية وعربية وظيرت مشاريع جغرافية كثيرة
في العالـ تؤكد جميعيا عمى ضرورة االىتماـ بمادة الجغرافية وتحسيف طرائؽ
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تدريسيا واالبتعاد عف الطرائؽ التدريبية التقميدية التي تركز عمى الحفظ والتمفيف ومف
ىذه المؤتمرات :
مؤتمر خبراء الجغرافية العرب المعقد في القاىرة . 1969الحمقة الدراسية الخاصة بدراسة التطورات العممية بمادة الجغرافية بغداد 1985المشروع الجغرافي االمريكي لممدرسة الثانويةالمشروع االلماني لمجغرافية في المدرسة الثانوية .(التميمي ) 53- 27 , 1995 ,
ومف ىنا اصبحت االتجاىات التربوية الحديثة في كثير مف الدوؿ تعطي
اىتماما لميارات التفكير كيدؼ مف االىداؼ التي يجب اف تنتيي الييا عممية التعميـ
والتعمـ وىذا ما أكده ىنتر ( )hunter , 1991عندما اشار الى اف تعميـ وتدريب
الطمبة عمى ميارات التفكير ىو مسؤولية العامميف في التربية  ,كما انو يجب اف
يسعى لتزويد الطمبة بميارات التفكير االساسية التي تساعدىـ في التكيؼ مع
المتغيرات المنتج
()hunter , 1991 p12-16
واكده المقائي ورضواف ( )1982عمى اف االىداؼ التربوية ترمي الى اكساب
الطمبة الميارات العقمية كالتفكير الناقد  ,والنفكير االبداعي واصدار االحكاـ الحقيقة
وحؿ المشكالت والتصنيؼ المقارف وغير ذلؾ مما يرتبط بعمميات التفكير بحيث
يتولد لدييـ تقدـ الذات والشعور باالنتماء الى الجماعة واالعتزاز بالوطف .
(المقائي  , 1991 ,ص)51
واكد فيثر ( )fisher , 1990عمى اف تعميـ التفكير الناقد ال يترؾ لمصدفة بؿ
ىناؾ حاجة ماسة لتوجيو ارشادات عامة اكثر وضوحا وتحديدا لممساعدة في تحقيؽ
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اىداؼ المناىج وتشكيؿ عقوؿ قادرة عمى التفكير الناقد تقبؿ كؿ ما يقدـ ليا بدوف
تحقيؽ .
()fisher , 1990
ومف المسمـ بو انو ال توجد طريقة تدريس افضؿ مف غيرىا بكؿ الظروؼ اف
الطريقة التي تناسب موقؼ معيف قد ال تناسب موقفا تعميميا اخر وتعني طريقة
التدريس بمفيوميا العاـ  :ترتيب وتنظيـ الظروؼ الخارجية لمتعمـ  ,واستخداـ
االساليب التعميمية المالئمة ليذا الترتيب بحيث يؤدي ذلؾ الى االتصاؿ الجيد مع
المتعمميف مف اجؿ تمكينيـ مف اجراء تعمـ شئ ما .
(ماىر  , 1990 ,ص)29
ويرى الباحث اف طرائؽ التدريس اما اف تكوف قائمة عمى جيد المعمـ وحدة
كالطرائؽ التقميدية واما اف تكوف قائمة عمى جيد المعمـ والمتعمـ كطريقة الحوار ,
المناقشة  ,المشروع  ,حؿ المشكالت وعمى معمـ الدراسات االجتماعية تحقيؽ النمو
الشامؿ لممتعمـ واف يتخذ الطرائؽ واالساليب المناسبة واسموب الممخصات القبمية
كاحد ىذه الوسائؿ
اىمية البحث والحاجة الية
مر عالمنا المعاصر اليوـ بمرحمة مف التطور السريع لـ يسبؽ لو اف مر بيا
في تاريخ البشرية ويمثؿ ىذا التطور او التغير كافة مظاىر الحياة االنسانية
واالقتصادية واالجتماعية والتربوية وغير ذلؾ وتختمؼ سرعة ىذه التغيرات مف قطر
الى اخر .
(الينوف  , 1988 ,ص)8
لقد اصبحت التربية متغيرة واداة لمتغير بعد اف كانت جامدة وبخاصة في
البمداف المتقدمة فصارت التربية وسيمة لصنع المواطف واالنساف الجديد مف خالؿ
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تنمية تفكيره تغميب ميارتو وخبراتو بعد اف كانت مكاف نقؿ المعارؼ والمعمومات
الثابتة المحدودة مف جيؿ الى اخر وبتحوليا الى ىذا الوضع الجديد اصبحت التربية
ذات اىداؼ متعددة تواجييا مشكالت وتحديات كبيرة .
(الزوبعي  , 1981 ,ص)12
لكي تحقؽ التربية اىدافيا في تعديؿ السموؾ نحو اتجاىات مرغوب فييا ينبغي
اوال تعريؼ االىداؼ بصورة سموكية وعندما يتـ ذلؾ يمزـ تخطيط الخبرات التعميمية
ووضع المقاييس لقياس مدى فاعميتيا .
(رباف  , 1980 ,ص)439

واوضح زكرى اف ىناؾ خمس خطط لما قبؿ التدريس تساعد عمي تييئة
الطمبة واثارة انتباىـ واىتماميـ لما سيدرس ليـ في الدرس القادـ مف خالؿ دورىا
التوقعي والتقديمي النيا تزود الطالب مقدما بفكرة ومنظور عاـ والتأمؿ عما سوؼ
يشرح لو في الصؼ وتييئتو نفسياً فضال عف انيا تساعد المدرس في اعداد درسو

ويستطيع أف يحدد ما سوؼ يشرحو و بالتالي سوؼ يخطط لتوقيت عناصر الدرس
شكال و مضمونا والطريقة التي تعطيو مؤشرات وأدلة عف تصميـ الدرس وتحميمو
وتقويمة وىذه الخطط ىي :
- 1اسئمة التحضير

preparatory

- 2األىداؼ السموكية

belabored

- 3االختبارات القبمية

pre-tests

- 4الممخصات العامة
- 5المنظمات المتقدمة

over views
advanced originations
(رمضاف )165-164 , 1990 ,
536

مجلة ديالى /

العدد الثاني والخمسون
2011

والممخصات العامة مف الميارات التي يقوـ بيا الطالب واف تنمية مياراتيـ في
التفكير العممي الناقد واستخداـ ىذه الميارات في حؿ المشكالت التي تواجيـ يمثؿ
ىدفا مف اىداؼ التربية والتعميـ .
(الزبيدي  , 1962 ,ص)197
واف تكميؼ المدرس طالبو بتميخص الدرس يعد بمثابة فحص معمومات الطمبة
ومقدار ما يحصموف عميو مف المادة والحقائؽ .
(اؿ ياسيف  , 1974 ,ص)193
وترى بعضا االدبيات اف القواعد العامة الستعماؿ الكتاب المدرسي في
(تمخيص الطالب لمادة الكتاب) ففي مرحمة مف مراحؿ تطور الكتاب التاريخي دعت
الحاجة الى وجود (متف ) العمـ اي الكتاب الممخص لقضاياه في ايدي الطمبة  ,واف
حفظ ىذا العمـ وسيؿ جمع اطراقة عند الطمبة  ,ولما بطؿ استعماؿ المتوف  ,دعت
الحاجة الى استمرار وجود ممخص العمـ في ايدي الطمبة بطريقة ما فاخذ المدرسوف
يمموف الممخصات يكتبونيا عمى السبورة فيما عرؼ باسـ (الممخص السبوري )
وعممية الممخص لمادة الكتاب يمكف اف يقوـ بيا كؿ مف المدرس والطالب وذلؾ
باف يكمؼ المدرس الطمبة قراءة صفحات الكتاب التي يحددىا ليـ عمى اف يقوـ كؿ
منيـ باعداد ممخص تحريري ليا  ,بعد اف يقدـ المدرس عرضا او اكثر في كيفية
التمخيص قبؿ اف يكمفيـ باعداد او تمرينات مف ىذا النوع .
(رضواف  , 1962 ,ص)311-309
اف تحديد االفكار الرئيسة والتفاصيؿ الداعمة في اثناء قراءة موضوع معيف اىـ
مايسعى اليو القارئ الناضج وانو فضال عف ذلؾ يعني عددا مف الميارات االخرى
التي مف اىميا تحديد الجممة االفتتاحية لمموضوع المقروء ومعرفة الفكرة الرئيسية
وتحديدالفرؽ بيف الفكرة

االساسية والتفاصيؿ الداعمة ليا  ,والموازنة بيف االشياء

المتشابية ومعرفة الحقائؽ ومعمومات غير لغوية وكذلؾ يفيد التمخيص في صياغة
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النتائج واالستذالؿ عمى صحة االشياء وتحديد غرض الكتاب ومعرفة اتجاىاتو فضال
عف كثير مف الميارات التي تعيف القارئ عمى االستفادة القصوى مف المادة المقروءة
.
(شحاتة )119 , 1993 ,

ىدؼ البحث -:
ييدؼ البحث الحالي الى التعرؼ عمى اثر استخداـ الممخصات القبمية في
تنمية التفكير الناقد لدى طالب الصؼ الثاني متوسط في مادة الجغرافية .
فرضية البحث -:
ال يوجد فرؽ ذو داللة احصائية في متوسط درجات التفكير الناقد بيف االختباريفالقبمي والبعدي و لمجموعتيف الضابطة و التجريبية .
اليوجد فرؽ ذو داللة احصائية في متوسط درجات التفكير االبتكاري البعدي
بيف طالب المجموعتيف الضابطة والتجريبية
حدود البحث -:
يقتصر البحث الحالي عمى
 - 1عينة مف طالب الصؼ الثاني متوسط في مركز قضاء بمدروز  ,محافظة ديالى
.
- 2الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الدراسي . 2011-2010
- 3تدريس الفصؿ الثالث والرابع مف كتاب جغرافية الوطف العربي لمصؼ الثاني
متوسط
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- 4نتائج الدراسة في صدور حجـ عينو البحث  ,واختيار القدرة عمى التقميد الناقد
المعد مف قبؿ الباحث الغراض التربية .
تحديد المصطمحات  -:سيتـ تعريؼ المصطمحات االتية -:
- 1الممخصات  :أ :عرفيا الزمخشري 1960ـ  :لخص الكراـ تمخيصا وكراـ
ممخص ,وفي جفنة لخص  ,وىو اف يكوف لحيما وجفتا لخص  ,ورحؿ الخص .
(الزمخشوي  , 1960 ,ص)851
ب :عرفيا العاليمي مادة (لخص) باف التمخيص ىو (التبييف والشرح )
(العاليمي  ,بدوف سنة طبع  ,ص)438
ج  :عرفيا ابف منظور  :ىو التيبيف والشرح بقاؿ لخص لي خبرؾ اي يبيف لي
شيئا بعد شيء  ,والتمخيص

التقريب واالختصار يقاؿ لخص القوـ اي اختصرت

فيو واختصرت منو ما يحتاج اليو .
(ابف منظور  , 1951 ,ص)76
التعريؼ االجرائي
ىو القدرة عمى تخميص الموضوعات الجغرافية مف اجؿ تبسيطيا وجعميا سيمة
الحفظ
التفكير الناقد

critical thinking

- 1عرفو ( )smith 1983بانو مفيوـ عاـ يعود الى ميارات مختمفة مطموبة لمحكـ
عمى صحة االختبار وىدفيا
()smith , 1983 . 210
- 2عرفة قطامي ( )1990عمى أنو فحص المعتقدات والمقترحات بكفاية وفاعمية
في ضوء الشواىد التي تؤيدىا الحقائؽ المتحمة بيا بدال مف القفز الى النتائج .
(القطامي  , 1990 ,ص)706
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التعريؼ االجرائي لمتفكير الناقد

التعريؼ االجرائي لمتفكير الناقد  :ىو الدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا المتعمـ
مف خالؿ استجابتو عمى اختبار القدرة عمى التفكيرالناقد المعد مف قبؿ الباحث .

الفصؿ الثاني
االطار النظري
والدراسات السابقة
االطار النظري
 التفكير الناقد
تعد عممية التفكير الناقد مف االىداؼ الرئيسة التي تسعى المناىج الحديثة
لتحقيقيا وىي غاية اساسية لمعظـ السياسيات التربوية في العالـ

.

()ennis , 1985 , p54
ويشير مفيوـ التفكير الناقد الى العممية المتعددة الجوانب التي تمثؿ المعرفة
والميارة واالتجاة والتي تقابؿ مع بعضيا البعض لتشكؿ بمجموعيا ىذا النوع مف
التفكير والمعرفة في ىذا المجاؿ تشمؿ معرفة الطالب بمصادر المعمومات المتصمة
بالمجاؿ الذي يتعامؿ معو حيث اف التفكير الناقد ال يحدث مف فراغ وتضـ المعرفة
الخبرات ومعرفة اراء االخريف والمادة الدراسية التي تشكؿ جانبا مف جوانب القدرة
عمى التفكير الناقد .
540

مجلة ديالى /

العدد الثاني والخمسون
2011

()beyer , 1989 ,p298
ويعرفو فوربس ( )forbes ,1998عمى انو التفكير المنطقي والتاممي الذي
يرتكز عمى أتحاد قرار ما حوؿ ما يعتقده الفرد او يحممو ويتضمف التفكير المنطقي
تحميؿ المعرفة اليجاد االدلة الصادقة والمؤيدة ليا ولعؿ ىذا النوع مف التفكير يرجع
في اساسو الى سقراط الذي اشتير بالحوار وطرح االسئمة لكي يصؿ الى النتائج
الصحيحة والدقيقة.
() ann , 1997
وعرفو مارزانو كما اورده نشواف ( )1994عمى انو التفكير المنطقي والتاممي
الذي يرتكز عمى اتخاذ قرار حوؿ ما يعتقده الفرد او يعممو ويتضمف التفكير المنطقي
تحميؿ المعرفة اليجاد االدلة الصادفة والمؤيدة ليا.
(نشواف ,1994 ,ص)58
ويرى باوؿ ( )paui1989اف لمتفكير الناقد معنييف
االوؿ:المعنى القوي ويقصد بو التفكير العقالني االصيؿ الذي يمكف تنميتو بتعميـ
الطمبة ميارات التفكير الناقد في اطار حواري ليصبحو قادريف عمى التفسير المنطقي
والفيـ الناقد لالعتقادات واالفكار الخاطئة.
الثاني  :المعنى الضعيؼ ويقصد بو تعميـ الطمبة التفكير الناقد عمى شكؿ ميارات
مفتتو ومتناثره وال يربط بينيما اي رابط
()paul , 1989 , p60

9

ويعتقد طو  1993اف التفكير الناقد نوع مف السموؾ العقمي بسمكو الفرد عندما
يطمب منو الحكـ عمى حقيقة او مناقشة موضوع او تقويـ رأي ومف اساسيات التفكير
الناقد انو يوفر لمفرد القدرات االتية .
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- 1القدرة عمى المناقشة وتقويـ االداء .
- 2القدرة عمى االستنباط العالقات .

- 3القدرة عمى االستنتاج والتمييز بيف االحتماالت الصحيحة وغير الصحيحة .
- 4القدرة عمى تفسير واستخالص االحكاـ العامة .
(طو  , 1993 ,ص)115
وفي ضوء ماورد مف تعريفات يرى الباحث باف العمماء قد اختمفو في تحديد
مفيوـ واضح لمتفكير الناقد وذلؾ تبعا الختالؼ وجيات نظرىـ ومدارسيـ الفكرية
حيث عرفة فريؽ منيـ منيج في التفكير يعتمد عمى التمحيص الدقيؽ الذي يوصمنا
الى االستنتاج السميـ في ضوء تقيـ االدلة والبراىيف ذات الصمة بالمشكمة تـ اصدار
االحكاـ في ضوء التقييـ وفريؽ اخر عرفة  :بانو مجموعة مف الميارات التي تزود
الفرد بالقدرة عمى التحميؿ الموضوعي الي ادعاء معرفي او خبر ما بحيث يصبح
الفرد قاد ار عمى التمييز بيف الفرضيات والتعميمات وبيف الحقائؽ و االراء بطريقة
منطقية واضحة .
وفريؽ ثالث يرى باف التفكير الناقد عمميات تعتمد عمى تنظيـ االدلة والبراىيف
واالسباب باستخداـ قواعد االستدالؿ المنطقي بحيث يصبح الفرد قاد ار عمى اتخاذ
الق اررات وأصدار االحكاـ .
ورغـ كثرة التعريفات الواردة لمتفكير الناقد اال انيا تمتقي عند النقاط االتية :
- 1االبتعاد عف القفز عمى النتائج .
- 2تقييـ االدلة المتوفرة ومصادر المعمومات
- 3استخداـ العقؿ والمنطؽ بفاعمية عالية .
- 4التدريب عمى صنع القرار
اىمية تعميـ التفكير الناقد
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يجمع الميتموف بالتفكير الناقد عمى اىمية ذلؾ لالسباب .

- 1التفكير الناقد يحوؿ عممية اكتساب المعرفة مف خاممة الى نشاط عقمي يؤدي الى
اتقاف افضؿ لممحتوى المعرفي عمى اعتبار اف التعميـ االساس ىو عممية تفكير
.
- 2التفكير الناقد يكسب الطمبة تعميالت صحيحة مقبولة لممواضيع المطروحة مدى
واسع لمشكالت الحياة اليومية .
- 3التفكير الناقد يؤدي الى مراقبة الطمبة لتفكيرىـ وضبطو وبالتالي تكوف افكارىـ
اكثر دقة واكثر صحة مما يساعد في صنع الق اررات في حياتيـ اليومية .

دور المدرس في تعميـ التفكير الناقد
- 1مخطط  :أي اف ييتـ

المدرس في خطط دروسة اليوميو والفصمية

والنشاطات التي مف شأنيا تحديد اىداؼ التعميـ ووسائؿ تحقيقيا وتطوير
مفاىيـ وميارات وثيقة الصمة مف خالؿ التعامؿ عمى نحو ابداعي مع مواقؼ
واقعية في حياة الطالب .
- 2شكؿ المناخ الصفي  :اف المناخ النفسي والعاطفي الالزـ لمتعمـ ىو ذلؾ
الذي يوظؼ مبادئ ديناميات المجموعة والمشاركة الديموقراطية في توطيد
مناخ جماعي متماسؾ يقدر فيو التعبير عف الرأي واالستكشاؼ الحر لمطمبة
وفحص مشكالتيـ واقتراح الحموؿ ليا انما يتعدي ذلؾ الى االيماف بصنع
القرار يجب اف تتعممو عف طريؽ الخبرة الحقيقة في جو صفي تعاوني .
- 3مبادر  :يقوـ المدرس باستخداـ تشكيمة مف المواد والنشاطات بتعريؼ الطمبة
بمواقؼ تركز عمى المشكالت الحياتية الحقيقة لدى الطمبة في الوقت الذي
يعمؿ فيو عمى اثارة حب االستطالع لدييـ .

543

مجلة ديالى /

العدد الثاني والخمسون
2011

- 4مركز  :أي يوجو انتباه الطمبة وطاقاتيـ نحو المواد الدراسية والميارات
اليومية التي تقدـ ليـ ويساعد الطمبة في البحث عف معنى المفاىيـ ذات
العالقة والتمرف عمييا وتطبيقيا .
- 5محافظ واصؿ  :اف اسيؿ ميمة يمكف اف يمارسيا المدرس في اثارة اىتماـ
الطمبة لقضايا ممتعة وحقيقة والصعوبة التي يواجييا المدرس في الحفاظ
عمى انتباىيـ واعادة شحف ىمميـ في وجو الكثير مف العوائؽ التي المفر
منيا والتي تعترض حؿ المشكالت .
- 6مصدر لممعرفة  :يقوـ باعداد المعمومات وتوفير االجيزة الالزمة لمطمبة
الستخداميا والتي تسيؿ عمى الطمبة االستقصاء والتعمـ بالخبرة في حيف
يتجنب تزويد الطمبة باالجابات التي تفوؽ سعييـ الحثيث لموصوؿ الى
استنتاجات يمكف الوصوؿ الييا بانفسيـ .
- 7موجو لالسئمة  :اي يقوـ بطرح االسئمة المالئمة ذات المعنى لمتعزيز التعمـ
بالخبرة وكما يجب عمى المعمـ تشجيع الطمبة عمى طرح االسئمة الخاصة بيـ
والبحث عف اجابات مفيدة .
(الشياب , 2001 ,ص)100-99

ثانيا  :الدراسات السابقة
- 1دراسة السامرائي 1997
ىدفت ىذه الدراسة الى معرفة اثر استخداـ االحداث الجارية في تنمية التفكير الناقد
لدى طمبة الصؼ السادس االدبي في مادة التاريخ تكونت عينة الدراسة مف ()57
طالبا بواقع ( )29طالبا يمثموف المجموعة التجريبية و ( )28طالبا يمثموف المجموعة
الضابطة  ,استخدمت االحداث الجارية في تدريس المادة بالنسبة لممجموعة التجريبية
واستخدمت الطريقة التقميدية في تدريس المجموعة الضابطة
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قاـ الباحث باجراء التكافؤ بيف المجموعتيف في متغيرات العمر الزمني
والتحصيؿ الدراسي والذكاء و التفكير الناقد استخداـ الباحث اختبار جاىز لمتفكير
الناقد مف اعداد الباحث نفسو في ضوء اختبار وطسوف وكالسير وقد تحقؽ
بالصدؽ والثبات .
استغرقت مدة التجربة فصال دراسيا كامال وانتيت بتطبيؽ اختبار التفكير الناقد
البعدي عمى مجموعتي البحث استخدـ الباحث تحميؿ التبايف واالختبار التائي
كوسائؿ احصائية واظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة احصائية لصالح
المجموعة التجريبية التي درست باستخداـ االحداث الجارية مف المجموعة الضابطة
التي درست المادة نفسيا بالطريقة التقميدية (السامرائي . )1997 ,

- 2دراسة العنبكي 1999
ىدفت الدراسة الى معرفة اثر استخداـ طريقة االستقصاء الموجو مع االحداث
الجارية في تنمية التفكير الناقد لدى طالبات الصؼ الثاني متوسط في مادة التاريخ
اختارت الباحثة تصميما تجريبيا لبحيثا مف النوع العاممي ( )1×2لوجود متغيريف
مستقميف ىما طريقة االستقصاء الموجو واالحداث الجارية .
وبمغت عينة الدراسة ( )89طالبة قسمت الى ثالث مجموعات مجموعة
تجريبية درست بطريقة االستقصاء الموجو فقط وتجريبية ثانية درست بطريقة
االستقصاء الموجو مع االحداث الجارية .
والمجموعة الضابطة درست بالطريقة التقميدية .
قامت الباحثة ببناء اختبار التفكير الناقد واطسوف جميسروطبقت االختبار قبميا
وبعديا عمى عينة البحث وقامت بالتكافؤ بيف المجموعات بمتغيرات االختبار القمبي
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والعمر الزمني ودرجة الذكاء وقامت الباحثة بالتدريس بنفسيا حممت الباحثة النتائج
التي توصمت الييا باستخداـ تحميؿ التبايف واختبار  t-testاظيرت النتائج .
وجود فروؽ ذات داللة احصائية في تنمية التفكير لدي الطالبات المواتي درسف
باستخداـ طريقة االستقصاء الموجو .
وجود فروؽ دالة احصائيا في تنمية التفكير لدى الطالبات المجموعة التجريبية
المواتي درسف باستخداـ االستقصاء الموجو مع االحداث الجارية .
وجود فروؽ دالة احصائيا في تنمية التفكير لدى طالبات المجموعة التجريبية بيف
االختباريف القبمي والبعدي ولصالح االختبار البعدي .
وجود فروؽ دالة احصائيا في تنمية التفكير لدى طالبات المجموعة التجريبية
الثانية بيف االختباريف القبمي والبعدي ولصالح االختباري البعدي (العنبكي )1999 ,
الدراسات االجنبية
دراسة لمبكف ()Lumpkin , 1991
ىدفت ىذه الدراسة الى معرفة اثر تدريس ميارات التفكير الناقد باستخداـ
منحي تدريس موجو نحو القدرة عمى التفكير الناقد والتحصيؿ واالحتفاظ بمحتوي
الدراسات االجتماعية لدى طمبة الصؼ الخامس والسادس وتكونت عينة الدراسة مف
( )35طالبا مف الصؼ الخامس و ( )45طالبة مف الصؼ السادس في المدارس
االبتدائية في والية الياما  Alabmaوتـ تقسيـ الطمبة الى مجموعتيف احدىما
تجريبية درست الدراسات االجتماعية مع التركيز عمى ميارات التفكير الناقد في حيف
لـ تدرس المجموعة الضابطة تمؾ الميارات ولقد استغرقت فترة الدراسة خمسة اسابيع
وتـ استخداـ اختبار يقيس تحصيؿ الطمية واختبار كورنيؿ  cornuellلمتفكير الناقد
.
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كشفت الدراسة عف وجود وفروؽ ذات داللة احصائية في تحصيؿ طمبة الصؼ
السادس واحتفاظيـ بمحتوي الدراسات االجتماعية وفي ميارات التفكير الناقد ولصالح
المجموعة التجريبية ()lunpkin , 1991
ويستخمص الباحث مف الدراسات السابقة االمور االتية :
- 1تفاوتت الدراسات السابقة عينة الدراسة والمرحمة الدراسية التي اجريت عمييا
الدراسات .
- 2تشابيت الدراسات السابقة في انيا تجريبية اىتمت بتنمية ميارات التفكير الناقد
- 3تشابيت الدراسات بقياـ باحثييا باجراء عممية التكافؤ بيف افراد المجموعات
التجريبية والضابطة في متغيرات الدراسة كالعمر الزمني والتحصيؿ الدراسي .
- 4استخدمت الدراسات السابقة وسائؿ احصائية متعددة منيا تحميؿ التبايف
واالختبار التائي .
- 5اظيرت نتائج ىذه الدراسات فروقا ذات داللة احصائية لصالح طريقة التدريس
في المجموعة التجريبية في تنمية التفكير الناقد .
الفصؿ الثالث
اجراءات البحث
اجراءات البحث
اتبع الباحث المنيج التجريبي الذي تتمثؿ فية معالـ الطريقة العممية بصورة
واضحة فيو منيج نستخدـ فيو التجربة لمتحقؽ مف صحة الفروض التي تربط بيف
الظاىرة والعوامؿ المسبية ليا (خير اهلل  , 1983 ,ص )121وعميو تتبع االجراءات
االتية .
اوال  -:التصميـ التجريبي
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يعد التصميـ التجريبي بمثاية االستراتيجية التي يصفيا الباحث بجمع المعمومات
الالزمة وضبط العوامؿ والمتغيرات التي يمكف اف تؤثر في ىذه المعمومات ومف ثـ
اجراء التحميؿ المناسب لالجابة عف اسئمة البحث ضمف خطة شاممة (احمد وفتحي ,
 , 1992ص)129
ولما اف لمبحث الحالي عامال مستقال واحدا ىو (الممخصات ) وعامؿ تابع
واحد ىو (ميارات التفكير الناقد ) لذلؾ اعتمد الباحث في اجراء التجربة لتصميـ
المجموعة الضابطة ذات االختبار البعدي جدوؿ ( )1يبيف ذلؾ
جدوؿ رقـ ( )1التصميـ التجريبي
المجموعات

المتغير المستقؿ

التجريبية

ممخصات

الضابطة

المتغير التابع
التفكير الناقد

الطريقة االعتيادية

ثانيا  -:مجمتع البحث وعينتو
تمثؿ مجتمع البحث الحالي بجميع طالب الصؼ الثاني متوسط في محافظة
ديالى – قضاء بمدروز اذ تـ اختبار مدرسة ثانوية النسائـ قصديا وذلؾ لقربيا مف
الباحث وكونيا تحتوي عمى شعبتيف لمثاني المتوسط تدرس بناء عمى طمب الباحث
باعداد ممخصات قبمية لممادة قبؿ الدرس وبمغ عدد افراد العينة ( )60طالبا وكاف
عدد كؿ شعبة ( )30طالبا ولـ يكف ىناؾ طالب راسبوف جدوؿ ( )2يبيف ذلؾ .
جدوؿ ( )2عينة البحث
المدرسة

المجموعة

ثانوية النسائـ

ضابطة

العدد الكمي
30

-

تجريبية

30

-

ثالثا  -:تكافؤ مجموعتى البحث
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عمى الرغـ مف اتباع االسموب العشوائي في اختيار طالب مجموعتي البحث اال اف
الباحث حرص عمى تكافؤ المجموعتيف في بعض المتغيرات التي تؤثر عمى نتائج
البحث وىي .
أ -

العمر الزمني محسوبا باالشير

تـ الحصوؿ عمى المعمومات الخاصة بيذا المتغير مف البطاقة المدرسية لكؿ
طالب حيث تـ حساب اعمارىـ باالشير لغاية  2011/1/5وبعد استخراج المتوسط
الحسابي واالنحراؼ المعياري لكؿ مف المجموعتيف وباستخداـ االختبار التائي
لعينتيف فكانت العينة الثانية المحسوبة ( )0,7وىي اصغر مف القيمة الجدولية عند
مستوى داللو ( )0,05ودرجة حرية ( )58وىذا يدؿ عمى عدـ وجود فرؽ داؿ
احصائيا بيف متوسط اعمار طالب المجموعتيف وبذلؾ تكوف المجموعتاف متكافئتيف
في متغير العمر جدوؿ ( )3يبيف ذلؾ .

جدوؿ ()3
المجموعة

عدد

المتوسط

االنحراؼ

القيمة

الجدولية

التجريبية

الطالب
30

الحسابي
210,96

المعياري
4,77

المحسوبة
0,7

2,000

الضابطة

30

209,73

7,32

ب-


مستوى
الداللة
غير دالة
غير دالة

تحصيؿ الطالب في مادة الجغرافية لمصؼ االوؿ المتوسط .
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تـ الحصوؿ عمى الدرجة النيائية لكؿ طالب مف طالب عينة البحث في مادة
الجغرافية التي تـ تدريسيا في الصؼ االوؿ متوسط مف السجالت المدرسية وبعد
استخراج المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لكؿ المجموعة واستخراج االختبار
الثنائي المعينتيف مستقمتيف فكانت القيمة الجدولية عند مستوى داللة ( )0,05ودرجة
حرية ()58وىذا يدؿ عمى عدـ وجود فرؽ داؿ احصائيا بيف متوسطي تحصيؿ كؿ
مف طالب المجموعة التجريبية وطالب المجموعة الضابطة وبذلؾ تكوف المجموعتاف
متكافئتيف في متغير التحصيؿ في مادة الجغرفية لمصؼ االوؿ المتوسط جدوؿ ()4
يبيف ذلؾ .
جدوؿ ()4
المجموعة

الجدولية

عدد

المتوسط

االنحراؼ

القيمة

الطالب

الحسابي

المعياري

المحسوبة

الدالة

التجريبية

30

63,5

7,57

الثانية
0,6

غير دالة

الضابطة

30

65

10,09

2,0021

مستوى

رابعا  :اداة البحث
اعداد اختبار التفكير الناقد قاـ الباحث ببناء اختبار التفكير الناقد بناء عمى
مفيوـ التفكير الناقد النظري واالجرائي حيث حدد الباحث القدرات الخمس لمتفكير
الناقد :
 االستنتاج  :عممية استخراج النتائج او التوصؿ الى استنتاجات معينة عمىاساس حقائؽ وبيانات معطاه .
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 االفتراضات  :االفتراض نتيجة تسمـ بيا في ضوء مقدمات معطاه ويتكوفعمى موقؼ اختباري مف عبارة تمييا افتراضات مقترحة وعمى الطمبة
الممتحنييف اف يقررو فيما اذا كاف االفتراض وارد اـ غير وارد في ضوء
محتوى العبارة .
 االستنباط  :يعني تطبيؽ قاعدة عامة عمى حاالت جزئية اي العالقة بيفقضيتيف تنتج عنيا قضية تسمى القضيتيف (المتقدميف ) والقضية الناتجة
تسمى النتيجة .
 التفسير  :يعني القدرة عمى وزف االدلة والتمييز بيف التعميمات يتكوف كؿموقؼ مف عبارة مكونة مف حقائؽ تمييا تفسيرات مفتوحة والمطموب الحكـ
عمى ىذه التفسيرات .
 تقويـ الحجج  :القدرة عمى التمييز بيف الحجج القوية والميمة والمتصمةمباشرة بالموضوع المطروح والحجج الضعيفة .
وحدد الباحث موافؽ االختبار مف مادة الجغرافية المقررة ومف الفصوؿ التي قاـ
بتدريسيا اعد الباحث ( )10موافؽ يضـ ( )30فقرة .
صدؽ االختبار :
مف صفات االختبار الجيد اف يكوف صادقا  ,واالختبار الصادؽ ىو الذي يقيس
القدرة او السمة او الميارة او االتجاة الذي وضع االختبار القياسي (فيصؿ 1996 ,
 ,ص )23ولمتحصؿ مف صدؽ االختبار اعتمد الباحث الصدؽ الظاىري لذا فقد
حرص الباحث عمى عرض فقرات االختبارعمى المحكميف في اختصاص الجغرافية
وطرائؽ التدريس اتفؽ  %80مف المحكميف عمى اعادة صياغة قسـ مف الفقرات
وأجريت تعديالت عمى القسـ االخر ولـ يحذؼ المحكموف اي فقرة لذلؾ تحقؽ
الصدؽ الظاىر ممحؽ رقـ (. )1
مستوى صعوبة الفقرة :
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يعد حساب معامؿ الصعوبة لكؿ فقرة مف فقرات االختبار وجد انيا تتراوح بيف
( )0,20و ( )0,80و ىذا يعني اف فقرات تعد جيدة اذا تراوح مستوى صعوبات بيف
()0,80 , 0,20

(الظاىر واخروف  , 1999 ,ص)129

قوة تميز الفقرة -:
عند حساب القوة التميزية لكؿ فقرة مف فقرات االختبار وتراوحت بيف (– 0,33
)0,70
ويرى عدد مف الباحثيف اف الفقرة التي قدرتيا التميزية ( )0,30فما فوؽ تعد جيدة
(الزوبعي  , 1981 ,ص)8
ثبات االختبار
الثبات يعني دقة القياس ويمكف معرفة ىذه الدقة مف خالؿ الحصوؿ عمى مؤشر
احصائي يدعى يمعامؿ الثبات (عودة  , 2002 ,ص)345
ولحساب ثبات االختبار استخداـ اسموب اعادة االختبار حيث اعيد تطبيؽ االختبار
عمى العينة نفسيا مرة ضمف ظروؼ مشابية بعدىا تـ تصحيح االختبار واستخراج
معامؿ ارتباط بيرسوف بينيما النيا اكثر المعامالت االرتباطية اىمية وشبو عاؿ اذا
بمغ معامؿ االرتباط ( )0,88وبشكؿ عاـ تمكف اعتبار االرتباط عاليا اذا كاف
المعامؿ اكبر مف ()0,70

تصحيح االختبار
خصص الباحث درجة واحدة لالجابة الصحيحة وصف ار الالجابة المغموطة  ,اما
الفقرات التي لـ تؤثر او وضعت ليا اكثر مف اجابة عمى بدائميا عوممت معاممة
االجابة المغموطة
خامسا  -:الخطط التدريسية
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اف التخطيط الجيد ضروري لمتدريس الجيد والسيما بعد اف اصبح مف غير
الممكف اعتماد المدرس عمى الخبرة السابقة فقط وانما باالستعانة

بمدرسي المادة

في المدرسة حدد الباحث المادة التدريسية والمقرر تدريسيا خالؿ مدة التجربة وىي
موجودات ضمف الفصؿ الثالث والرابع مف موضوعات الجغرافية لمصؼ الثاني
متوسط واعد خططا تدريسية نموذجية عمى وفؽ الطريقة التقميدية وقد تـ عرض
النموذج عمى مجموعة مف المحكيف المختصيف في التربية وطرائؽ التدريس ممحؽ
( )4يوضح ذلؾ .
سادسا  -:اجراءات تطبيؽ التجربة
طبقت التجربة بتاريخ  2011/3/5باالتفاؽ مع ادارة المدرسة مع بداية الفصؿ
الدراسي الثاني لمعاـ الدراسي  2011-2010وانتيت يتاريخ  2011/5/5وبيذا
استغرقت ( )8اسابيع وقد انتيت اجراءات معينة لكؿ مف المجموعة التجريبية
واضابطة وكما ياتي
- 1المجموعة التجريبية -:
طبقا لمفيوـ الممخصات القبمية تمت االجراءات التجريبية عمى وفؽ مايأتي .
تـ توجيو المجموعة التجريبية

باعداد ممخصات عامة كونيا المتغير المستقؿ

في التجربة بيدؼ معرفة اثر استعماليا في تنمية التفكير الناقد عند الطالب في مادة
الجغرافية لمصؼ الثاني متوسط مف خالؿ توضيح الباحث لمطالب عمى وفؽ
شروط خاصة يجب االخذ بيا وقدـ الباحث نموذجا عرضو عمى الطالب وعرضو
عمى المجموعة مف الخبراء المختصيف بالجغرافية وطرائؽ تدريسيا والعموـ التربوية
ومدرسي الجغرافية لبياف رأييـ حوؿ صياغتيا النيائية ممحؽ رقـ ( )2يوضح الخبراء
.
تمت مطالبة طالب المجموعة التجريبية باعداد الممخصات القبمية الخاصة بكؿ
موضوع مف الموضوعات التي يتـ تدريسيا اثناء فترة التجربة ممحؽ رقـ ()3
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- 1المجموعة الضابطة

تـ االلتقاء بطالب المجموعة الضابطة وطمب منيـ تحضير الموضوع االوؿ
منيـ كواجب بيتي لغرض شرحة وتوضيحة في الحصة القادمة.
اختبار المجموعتيف قبميا -:
طبؽ الباحث االختبار القبمي عمى المجموعتيف التجريبية والضابطة في بداية
التجربة حيث اف االختبار طبؽ يوـ  2010/3/9وما الحظو الباحث عدـ وجود
اسئمة مف قبؿ الطالب مما يدؿ عمى فيـ تعميمات االختبار ووضوح فقراتو وبعد
تصحيح االختبار ظيرت نتائج التطبيؽ بعدـ وجود فرؽ ذي داللة احصائية بيف
المتوسطات في االختبار .
تطبيؽ اداة البحث -:
طبؽ االختبار النيائي في يوـ االحد  2011/5/1في الساعة ( )8صباحا
عمى المجموعتيف معا واشرؼ الباحث بنفسو عمى سير االختبار مف اجؿ المحافظة
عمى سالمة التجربة .
سابعا  :الوسائؿ االحصائية
استخدمت الوسائؿ االحصائية االتية
- 1االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف لمتعرؼ عمى تكافؤ مجموعتي البحث
واالختبار وفرضيات البحث
= t

حيث اف
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= عدد طالب المجموعة االولى
= عدد طالب المجموعة الثانية
 = x1 X2متوسط درجات المجموعة االولى والثانية
 S2و  = s1تبايف المجموعة االولى والثانية عمى التوالي
(احمد  , 1998 ,ص167

- 2معامؿ الصعوبة  :استخدـ لحساب معامؿ صعوبة فقرات اختبار ميارة التفكير
الناقد
صعوبة الفقرة =
حيث اف
ف ص ع  :عدد االجابات الصحيحة في المجموعة العميا
ف ص د  :عدد االجابات الصحيحة في المجموعة الدنيا
ف  :عدد الطمبة في المجموعة العميا والدنيا
(احمد  , 1998 ,ص)289
- 3معامؿ التمييز  :استخدـ اليجاد فقرات التفكير الناقد
القوة التمييزية =
حيث اف
ف ص ع  :عدد االجابات الصحيحة في المجموعة العميا
ف ص ع  :عدد االجابات الصحيحةفي المجموعة الدنيا
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ف  :عدد الطمبة في المجموعة العميا والدنيا

(احمد  , 1998 ,ص)288
- 4معامؿ ارتباط بيرسوف :
ر=

فسص–سص

حيث اف :
ر  :معامؿ ارتباط بيرسوف
ف  :عدد االفراد
س  :قيـ احد المتغيريف
ص  :قيـ المتغير االخر

(احمد  , 1998 ,ص)228

الفصؿ الرابع
عرض النتائج ومناقشتيا
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يتضمف ىذا الفصؿ عرض نتائج البحث التي تـ التوصؿ الييا والتحقؽ مف فرضية
البحث تـ تفسير النتائج وبياف االستنتاجات والتوصيات والمقترحات التي توصؿ الييا
الباحث وكما ياتي :
اوال  :عرض النتائج
لغرض تحقؽ الفرضية الصغرية االولى والتي تنص عمى انو ال يوجد فرؽ ذو داللو
احصائية عند مستوى داللة ( )0,05بيف متوسط درجات الطالب الذيف درسوا
بطريقة تقديـ الممخصات القبمية ومتوسط درجات الطالب الذيف درسوا بالطريقة
االعتيادية (بدوف ممخصات )
تـ حساب المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لدرجات طالب كؿ مف المجموعة
التجريبية والمجموعة الضابطة في ميارة التفكير الناقد (جدوؿ )5
جدوؿ ()5
المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والقيمة التائية المحسوبة والجدولية
لدرجات طالب مجموعتيتي البحث التجريبية والضابطة في االختبار البعدي لميارة
التفكير الناقد
المجموعة

عدد

المتوسط االنحراؼ

التجريبية

الطالب
30

الحسابي
22,66

المعياري
1,81

الضابطة

30

21,13

2,44

القيمة التائية
المحسوبة
2,78

الداللة
الجدولية
2,0001

االحصائية
دالة

تبيف مف الجدوؿ ( )5وجود فرؽ داللة احصائية في ميارة التفكير الناقد بيف
المجموعتيف التجريبية والضابطة ولصالح التجريبية التي درست عف طريؽ تقديـ
الممخصات القبمية .
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وبذلؾ ترفض الفرضية الصفرية وتقبؿ الفرضية البديمة القائمة (يوجد فرؽ ذو
داللة احصائية بيف متوسط درجات الطالب في اختبار ميارات التفكير الناقد بيف
المجموعة التجريبية والتي درست عف طريؽ تقديـ الممخصات القبمية والمجموعة
الثانية الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية دوف تقديـ الممخصات القبمية )
تبيف مف النتائج التي توصؿ الييا البحث الحالي اف تقديـ الممخصات القبمية في
تدريس مادة الجغرافية لو اثر ايجابي في تنمية ميارة التفكير الناقد لدى طالب
الصؼ الثاني متوسط في مادة الجغرافية مما يدؿ عمى فاعميتيا في مساعدة الطالب
عمى تحقيؽ االغراض السموكية في ىذه المادة .
ثانيا  :االستنتاجات
وبناءا عمى نتائج البحث الحالي تـ التوصؿ الى االستنتاجات االتية .
- 1يحسف تقديـ الممخصات القبمية الى رفع خصائص ميارة التفكير الناقد لدى
الطالب .
- 2يؤدي تقديـ الممخصات القبمية الى رفع ميارة التفكير الناقد لدى الطالب .
ثالثا  :التوصيات
في ضوء نتائج البحث يوصي الباحث :
- 1استخداـ الممخصات القبمية في تدريس مادة الجغرافية لما ليا مف أثر فاعؿ
في رفع ميارة التفكير الناقد لدى الطالب .
- 2تنظيـ لقاءات وندوات لمتوعية بكيفية استخداـ الممخصات القبمية.
رابعا  :المقترحات
- 1دراسة اثر الممخصات القبمية وعالقتيا مع متغيرات اخرى كمتغير (الجنس)
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تنفيذ المزيد مف الدراسات حوؿ الممخصات القبمية لتقصي اثرىا في تنمية- 2
ميارات اخرى
ABSTRACT
The present study aims at figuring out the impact of
Using formerly prepared summaries in the improvement of
criticizing thinking skill for second in termediale class student In
geography.
The researcher used the exprinment method which consists of
two groups (experiment and control )
The sample of the research consists of 60 student from AL-nasa
im
School in baladrooz 30 student for each group .
The researcher has prepared lesson planning and examination
and has tasted criticizing thinking skill.
Through many variables acomparison has been made between the
two groups and by using the second test the researcher has noticed
that there is no statistically significant difference between the
student of each group.
In testing the criticizing thinking . there for the two groups are
considered equivalent .
The results have revaled the existence of a statistically significant
difference in the criticizing thinking skill between the experimental and
control groups .
In favor of the experimental one which has been taught by using the
prepared summaries.
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ممحؽ رقـ ()1
اسماء المحكميف
اسماء

التخصص

الخبراء

الجامعة
 -1أ.د عبد الرزاؽ عبداهلل زيداف
 -2أ .د مثنى عمواف الجشعمي
 -3أ .ـ.د خالد جماؿ حمدي

طرائؽ تدريس تاريخ

جامعة ديالى

طرائؽ تدريس عربي

جامعة ديالى

طرائؽ تدريس تاريخ

جامعة

ديالى
 -4أ .ـ.د عبد الحسف عبد االمير
 -5أ .ـ  .د خضير عباس خزعؿ
 -6ـ.د عبد االمير احمد عبداهلل
 -7ـ.د ىيفاء حميدحسف
 -8ـ .د اميرة محمود

طرائؽ تدريس عربي
الجغرافية
الجغرافية
طرائؽ تدريس

طرائؽ تدريس
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ممحؽ رقـ ()2
نموذج لممخص في موضوع الحياة االقتصادية الزراعة مقدـ مف قبؿ المدرس
الزراعة  :نشاط اقتصادي قديـ عرفو سكاف الوطف العربي منذ القدـ
المساحة الصالحة لمزراعة في الوطف العربي تقدر بحوالي  % 14مف المساحةالكمية
المساحة المزروعة فعال تقدر بحوالي %5اىمية الزراعة في الوطف العربي
لمزراعة تأثير في جوانب عديدة منيا -:
الجانب البشري :يشتغؿ عدد كبير مف سكاف الوطف العربي في الزراعةيعاني سكاف الوطف العربي المشتغميف في الزراعة مف التخمؼ واالىماؿ .الجانب االقتصادييساىـ القطاع الزراعي في تكويف الدخؿ القوي لمعديد مف الدوؿ العربية ماعداالمنتجة لمنفط .
توفر الزراعة عممة صعبة لمبالد  .توفر الغذاء الالزـ لمسكاف .الجانب السياسي :اليوجد تاثير كبير لمزراعة عمى الجانب السياسي في الوطف العربييجب تحرير السكاف مف الفقر والجيؿ اذا ما اراد ليـ التاثير في الجانب السياسي.العوامؿ المؤثرة في االنتاج الزاعيىناؾ عوامؿ كثيرة مؤثرة في االنتاج الزراعي يمكف حصر ىافيالعوامؿ الطبيعيةتتمثؿ ىذه العوامؿ في عددمف المظاىر المؤثرة في الزراعة وتشمؿ -1السطح:
 السيوؿ اكثر المناطؽ مالئمة لمزراعة565
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 توفر مياه الري في تمؾ السيوؿ-اىـ السيوؿ سيوؿ العراؽ ومصر

بدات بعض االقطار العربية بااستغال ؿ المرتفعات في الزراعة -2المناخ :
لمعوامؿ المناخيو اثر كبير في االنتاج الزراعياىـ عوامؿ المناخ المؤثرة في االنتاج الزراعي ىي درجة الح اررة واالمطاريمتمؾ الوطف العربي مناخا متنوعا يساعد عمى الزراعةطوؿ فصؿ النمو في الوطف العربي ادى الى ظيور محاصيؿ زراعيةجديدة وكذلؾتنوع تمؾ المحاصيؿ
 -3التربة .
الطبقة الرقيقة التي تكسومعظـ سطح اليابسةتنوع الترب في الوطف العربي يساعد عمى تطور االنتاج الزاعيتمتمؾ التربة في الوطف العربي الكثير مف عناصر الخصوبة التي تؤدي الى زيادةاالنتاج الزراعي مف امالح وموادعضوية
 -4المياه :
 %60مف االراضي الزراعة المعتمدة عمى االمطار توجد في المغرب العربيتمتد االراضي الزراعية المعتمدة عمى االمطار عمى طوؿ سواحؿ البحر المتوسطاالراضي المروية مف االنيار تمتد عمى طوؿ االنيارىناؾ اراضي تعتمد عمى المياه الجوفية الموجودة في باطف االرض والوحات -2العوامؿ البشرية
التقدـ العممي ادى الى تغمب االنساف عمى الكثير مف الصعوبات الطبيعية التيتؤثر في االنتاج الزراعي .
مف العوامؿ البشرية المؤثرة في االنتاج الزراعي .أ --العوامؿ االجتماعية
السكاف و درجة تقدميـ الحضاري تؤثر في االنتاج الزراعي566

مجلة ديالى /

العدد الثاني والخمسون
2011
بدأ الريؼ العربي يشيد حممة واسعة لمكافحةب -العوامؿ االجتماعية

رأس الماؿ ضروري في عممية التنمية الزراعية وزيادة المساحة المزروعة .السوؽ ضروري لالنتاج الزراعي مف اجؿ التعريؼ با لمنتجات الزراعية .ج -السياسات المحكمة
تدخؿ الدو ؿ مف اجؿ االرتقاء بالواقع الزراعي.استصالح الكثير مف االراضي مف اجؿ جعميا صالحة لمزراعة .النيوض بواقع الريؼ.ممحؽ ()3
نموذج لممخص قبمي قدمو الطالب في
الصؼ الثاني متوسط مف المجموعة التجريبية
المشاكؿ التي يعاني منيا االنتاج الزراعي
مف اىـ المشاكؿ التي يعاني منيا االنتاج الزراعي في الوطف العربي ىي -:
 -1تفتت الحيازات الزراعية  :حيث تقسـ الى حيازات صغيرة عمى الفالحيف مما
يؤثر عمى عدـ استخداـ االساليب الزراعية الحديثة
 -2تعرض الكثير مف االراضي الزراعية الى التدىور بسبب
 -1زيادة مموحة التربة بسبب حالة سوء الصرؼ الزراعي
 -2سوء استخداـ الري .
 -3سوء استخداـ االرض :عدـ استخداـ الزراعة جميع االراضي الصالحة لمزراعة .
 -4انخفاض انتاجية االرض :وذلؾ لعدـ استخداـ الوسائؿ الحديثة في الزراعة .
 -5الظروؼ الطبيعية  :تذبذب االمطار ,عدـ السيطرة عمى مياه االنيار  .انخفاض
درجات الح اررة  ,العواصؼ الرممية .
 -6االفات الزراعية  :عدم استخدام المكافحة .
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ممحؽ رقـ ()4
تحية طيبة ...
يروـ الباحث اجراء بحثو المرسوـ ب (أثر استخداـ الممخصات القبمية في تنمية
التفكير الناقد لدى طالب الثاني متوسط في مادة الجغرافية ) ونظ ار لما تتمتعوف بو
مف خبرة ودرابة فأف الباحث يضع بيف ايديكـ خطة نمو زجية عمى وفؽ الطريقة
التقميدية في تدريس مادة الجغرافية البداء مالحظاتكـ وارائكـ عمييا
مع جزيؿ الشكر واالمتناف
الباحث

أنموذج خطة تدريسية يومية بالطريقة االعتيادية
المادة :جغرافية الوطف العربي
اليوـ

الصؼ

/

:الثاني متوسط
التاريخ /

الموضوع /الصناعة وأىـ عوامؿ قياميا

اليدؼ الخاص  :تبصير الطالب باىمية العوامؿ التي تساعد في قياـ
الصناعة وتأثيرىا
االىداؼ السموكية  :جعؿ الطالب قاد اًر عمى اف -:
- 1اف يعرؼ الصناعة

 - 2يعدد اىـ العوامؿ المساعدة في قياـ الصناعة
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 - 3اف يوضح اثر ىذه العوامؿ عمى الصناعة

 - 4يقارف بيف ىذه العوامؿ وتاثير كؿ منيا عمى الصناعة .
الوسائل التعليمية السبورة  .الطباشير ..
طريقة التدريس  :طريقة االلقاءواالستجواب .
المقدمة  :احاوؿ اثارة انتباة الطالب لمدرس الجديد وذلؾ مف خالؿ اوجو الترابط
والتشابو بيف الدرس الماضي والدرس الحالي فاقوؿ  :في الدرس السابؽ درسنا
الخامات الفمزية وما ىي اىـ تمؾ الخامات ومناطؽ وجودىا في الوطف العربي .
العرض  :موضوعنا ليذا اليوـ الصناعة حيث تعد الصناعة قاعدة اساسية لمتقدـ
الحضاري في العصر الحديث كما تعد الصناعة الوسيمة الرئيسية لالرتقا بمستوى
معيشة الشعوب وذلؾ النيا ترفع قيمة المواد الخاـ .
س/ما اىمية التصنيع بالنسبة لموطف العربي ؟
ج /تيدؼ عممية التصنيع في الوطف العربي مف تحويمة مجتمع زراعي الى مجتمع
صناعي زراعي متقدـ .
احسنت  ,ثـ احاوؿ اعادة الجواب بصوت واضح ومسموع ثـ اوجو سؤاال
اخر .
/ما اىـ العوامؿ التي يجب اف توفرىا االقطار العربية مف اجؿ النيوض
بمستوى التصنيع ؟
ج -1 /تشجيع االستثمار في المشاريع الصناعية .
 -2تنمية الموارد المعدنية واالستفادة منيا محميا .
 -3ايجاد صناعة انتاجية مف اجؿ سد الحاجة .
 -4توفير المواد االولية .
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ممتاز واذكر االجابة مرة اخرى ثـ اوجو السؤاؿ االتي .
 /ماعوامؿ قياـ الصناعة ؟
ج -1 /المواد االولية

 -2مصادر الطاقة

 -3اليد العاممة

 -4رأس

الماؿ
 -5السوؽ  -6النقؿ
نعـ احسنت ثـ اوجو سؤاؿ اخر
 /ماىو اثر مصادر الطاقة عمى الصناعة ؟
ج/اف توفير مصادر الطاقة امر اساسي لمصناعة وذلؾ النيا تستخدـ في
المواد الخاـ كما تستخدـ في تحريؾ المكائف واالالت الصناعية .
ثـ اوجو سؤاؿ اخر
 /مااثر عامؿ اليد العاممة عمى الصناعة ؟
ج /اليد العاممة عنصر ايجابي في قياـ الصناعة ويتحدد اثرىا بعدد القوى العاممة
مف ناحية  ,ومستوى مياراتيا مف ناحية اخرى .
 /كيؼ يساعد رأس الماؿ عمى قياـ الصناعة ؟
ج /تحتاج الصناعة لال مواؿ النشاء المصانع  ,وتجييزىا باالالت  ,وتوفر المواد
االولية ونقؿ السمع ودفع اجور العماؿ .
 /ما اثر السوؽ عمى الصناعة ؟
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ج /تتطمب الصناعة لحاجتيا وستمرارىا سوقا يستيمؾ المواد المصنعة  ,وىذه السوؽ
اما اف تكوف داخمية او خارجية .
التقويـ  :اطرح بعض االسئمة عمى الطالب :
س :1ماتعريؼ الصناعة وما اىميتيا لممجتمع؟
س:2قارف بيف عاممي السوؽ ورأس الماؿ ؟
س :3ماذا يمتمؾ الوطف العربي مف مقومات تساعده عمى قياـ الصناعة؟
الدرس القادـ ىو  :اىـ الصناعات وتوزيعيا الجغرافي
(مالحظة ) تـ استالـ الممخصات القبمية مف طالب المجموعة التجريبية في بداية
الدرس .
ممحؽ رقـ ()5
جامعة ديالى
كمية التربية االصمعي
قسـ العموـ التمربوية والنفسية
استبانة اراء الخبراء حوؿ صالحية اختبار فقرات ميارات التفكير الناقد
المحترـ  /المحترمة

حضرة االستاذ /االستاذة
تحية طيبة

يروـ الباحث اجراء بحثو الموسوـ ب(اثر استحداـ الممخصات القبمية في تنمية
التفكير الناقد لدى طمبة الصؼ الثاني متوسط في مادة الجغرافية )
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ونظ ار لماتمتعوف بو مف خبرة ودراية في ىذا المجاؿ فاف الباحث يضع بيف ايديكـ
اختبار التفكير الناقد لبياف صالحية الفقرات االختبارية مف عدـ صالحيتيا وتعديؿ
ماترونو مناسبا .
مع جزيؿ لشكر والمتناف
الباحث

اختبار ميارة التفكير الناقد
االستنتاج تعميمات :
االستنتاج :ىو نتيجة يستخمصيا الشخص مف حقائؽ معينة قد تكوف صحيحة وقد
تكوف خاطئة لمذلؾ يجب معرفة كؿ استنتاج عمى حدة وقرر درجة صحتو او خطئو
حيث عميؾ وضع حرؼ (ص) عمى االستنتاج الذي تراه صحيحا وحرؼ (خ) عمى
االستنتاج الذي تراة خاطئ .
العبارة
اوالً :يبمغ عدد سكاف الوطف العربي حوالي  318,3مميوف نسمةيعمؿ اكثر مف %35

منيـ بالزراعة وتقدر نسبة االراضي الصالحة لمزراعة حوالي  %14مف المساحة
الكمية ولكف المساحة المزروعة تقدر  %5الفقرات.
الفقرات
- 1تقدر مساحة االراضي المستغمة زراعيا باكثر مف ضعفي مساحة االراضي
المستقمة زراعيا .
- 2تقدر مساحة االراضي القابمة لمزراعة باكثر مف ضعفي مساحة االراضي
المستغمة زراعيا .
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 - 3تفتيت الممكيات والحيازات الزراعية بيف اكبرعدد مف المالكيف كانت السبب في
زيادة مساحة االراضي غير المستغمة زراعيا
العبارة
ثانياً :يعتبر القمح والشعير مف اىـ المحاصيؿ الزراعية التي تزرع في الوطف العربي

حيث قدرت االراضي المزروعة بالقمح حوالي  11مميوف ىكتار بينما بمغت مساحة
الشعير  6ماليف ىكتارحيث تزرع ىذه المحاصيؿ في مناطؽ متعددة في الوطف
العربي اعتمادا عمى سقوط االمطار وعمى مياة االنيار حيث تزرع ىذه المحاصيؿ
في مناطؽ السيوؿ الساحمية مف الوطف العربي ويعتبر الشعير اكثر انتشار مف
القمح لكونو يتحمؿ الظروؼ الجوية الصعبة مف انخفاض في درجات الح اررة
والرطوبة والجفاؼ وفقر التربة .
الفقرات
- 4نالت زراعة القمع والشعيراىتماماً بالغا لما ليا مف اىمية غذائية واقتصادية في

الوطف العربي .

- 5تنتشر زراعة القمح والشعير في مناطؽ العراؽ والمغرب العربي فقط .
- 6تزرع محاصيؿ القمح والشعير في ارضي الوطف العربي اعتمادا عمى االمطار .
ثالثاً :الوطف العربي يحتوي عمى حوالي نصؼ احتياطي العالـ مف النفط والغاز
الطبيعي فيو ينتج

 %31,7مف مجموع االنتاج العالمي لمنفط مما جعؿ ستراتيجية العالـ تقوـ عمى
العمؿ عمى االستمرار بتدفؽ النفط ولمنفط العربي مميزات جعمتو يمتاز بيا عف باقي
االقطار االخرى منيا ضخامة االنتاج  ,وضخامة االحتياطي و انخفاض تكاليؼ
االنتاج قرب االنتاج مف موانئ التصدير ويحتؿ الوطف العربي المرتبة االولى في
انتاج النفط وتصؿ كمفة انتاج النفط حوالي  0,19دوال ار امريكي بينما تصؿ كمفة
االنتاج في الواليات المتحدة االمريكية  1,750دوالر .
الفقرات
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- 7تبمغ كمفة انتاج النفط في الوطف العربي حوالي  0,19دوالر لمبرميؿ الواحد وىذه
كمفة مرتفعة جدا اذا فورنت بالدوؿ االخرى .
- 8النفط العربي يمتاز بعدد مف الميزات التي جعمتو يتقوؽ عمى المناطؽ االخرى
وىو قربة مف الموتئ فقط .
- 9النفط العربي جعؿ الوطف العربي عرضة الى االطماع االستعمارية الكثيرة .
رابعاً :يمتاز الوطف العربي بقمة عدد سكانة مقارنو بمساحتة الكبيرة وتشير التقديرات

الى اف عدد سكانة قد بمغ  318,3مميوف نسمة ويمتوسط نمو سكاني يبمغ %2,5

سنويا ويتركز  3/2مف سكاف الوطف العربي في الجانب االفريقي مقابؿ  3/1في
الجانب االسيوي وتاتي مصر في مقدمة االقطار العربية في عدد السكاف حيث
تجاوز عدد السكاف اكثر مف  71,300مميوف نسمة .
الفقرات
- 10يبمغ عدد السكاف في مصر  71,300مميوف نسمة وىو مايعادؿ نصؼ سكاف
الوطف العربي .
- 11يبمغ عدد سكاف الوطف العربي  318,3مميوف نسمة مما جعؿ سكاف الوطف
العربي يمتازوف مف كثرة السكاف مقارنة بمساحتو .
- 12سكاف الوطف العربي في الجانب االفريقي يشكموف حوالي  3/2وىو ما يبمغ
ثمث سكاف الوطف العربي .
االفتراضات
االفتراض او المسممة نتيجة او فكرة تقبؿ بيا وتثؽ بصحتيا ونسمـ بيا في
ضوء عبارة معينة كأساس االستدالؿ او المنافشة او حؿ مشكمة فعندما يقرر
شخص سأتخرج في ايموؿ القادـ فأنو بسمـ او بفترض انو يعيف حتى ايموؿ القادـ وانو
سوؼ يبقى في الكمية حتى ذلؾ الوقت وانو سوؼ ينجح في مقرراتو الدراسية
وفيما يمي عدد مف العبارات ويتبع كؿ عبارة افترضات مفترحة والمطموب منؾ تحديد
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فيما لو كاف االفتراض مسمما بو في ضوء محتوى العبارة اي انؾ تجد بأف االفتراض
وارد في ضوء ما جاء في العبارة وفي ىذه الحالة المطموب منؾ رفع عالمة (×)
تحت االفتراض (وارد) في المكاف المناسب في ورقة االجابة .
اما اذا كاف االفتراض غير وارد في ضوء محتوى العبارة ضع عالمة (×)
تحت كممة (غير واردة )

وفيما يمي مثاؿ يوضح ذلؾ
العبارة
نحف في حاجة الى اختصار الوقت لموصوؿ الى جية معينة وبناء عمى ذلؾ
مف االفضؿ اف نذىب بالطائرة
االفتراضات المفترحة
ت العبارة
1

وارد

الذىاب بالطائرة يستغرؽ وقتا اقؿ مف الذىاب بوسائؿ اخرى
مف المواصالت

غير وارد

×

يمكف السفر بالطائرة الى الجية التي تقصدىا ىذا االفتراض
2

وارد في العبارة  .لما يمكف توفير وقت بالطائرة فانو ينبغي ×
اف يكوف الذىاب بيا

3

السفر بالطائرة اكثر راحة مف السفر بالقطار
العبارات
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اوال العبارة

قاـ احد المعمميف باختبار طالبة في مادة الجغرافية واجاب احد الطالب بصورة
صحيحة عف جميع االسئمة وحصؿ عمى اعمى عالمة الفقرات
الفقرات
 - 13بقية الطمبة لـ يكونو بمستوى جيد
 - 14اسئمة امتحاف مادة الجغرافية كانت سيمة
 - 15الطالب متفوؽ عمى زمالئة الطمبة
ثانيا العبارة
الفوسفات ىو مف الخامات الالفمزية التي تستخدـ في انتاج االسمدة الكيمياوية
والطمب كبير عمييا في دوؿ العالـ .
الفقرات
- 16الفوسفات مف الخامات الالفمزية الميمة
- 17يبمغ انتاج الفوسفات حوالي  44,201طف سنويا
- 18الفوسفات اهم الخامات التي استخدمت في صناعة االسمدة
االستنباط
يتكوف كؿ تمريف مف التمرينات التالية في ىذا االختبار مف عبارتيف (مقدمتيف )
يمييما عدة نتائج مفتوحة (استدالالت) وعميؾ اف تعتبر المقدمتيف عبارتيف صحيحتيف
تماما وصادقتيف دوف استثناء حتى لو كانت احداىما او كمتاىما مخالفة لرأيؾ اقراء
النتيجة االولى التي تمي المقدمتيف واذا كنت تعتقد انيا تترتب بضرورة عمى العبارتيف
ضع عالمة (×) في الخانة واذا كنت تعتقد انو ليس مف الضروري اف تكوف
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النتيجة مترتبة عمى المتقدمتيف فقع عالمة (×) في الخانة المناسبة تحت (النتيجة ال
تترتب عمييا)

مثاؿ
بعض اياـ االجازات ممطرة جميع االياـ الممطرة مزعجة اذف
فتترتب عمى ال تترتب عمى

ت الفقرة

المقدميف

المقدمتيف

ال تكوف االياـ الصافية مزعجة النتيجة ال
1

تترتب عمى المقدمتيف النؾ ال تستطيع اف

×

تعرؼ مف ىذه العبارتيف ما اذا كانت االياـ
الصافية مزعجة وقد يكوف بعضيا كذلؾ
بعض اياـ االجازات مزعجة النتيجة التى

2

تترتب عمى العبارتيف الف اياـ االجازات
الممطرة مزعجة
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بعض اياـ االجازات غير مزعجة ىذه ال
3

تترتب عمى العبارتيف عمى الرغـ مف انؾ

×

تعرؼ اف بعض اياـ االجازات ممتعة
عبارات االختبار
اوال  -:العبارة
مصر تتصدر الدوؿ العربية في عدد السكاف مصر مف الدوؿ العربية الكبيرة
والقوية
الفقرات
- 19مصر مف الدوؿ الضعيفة في المنطقة
- 20تعتبر مصر في مقدمة الدوؿ العربية في عدد السكاف
- 21مساحة مصر مساحة كبيرة جدا
ثانيا  -:العبارة
كؿ مدرسو الجغرافية متميزوف عمميا ويستخدموف التقنيات التربوية اثناء التدريس
- 22كؿ مدرسو الجغرافية المميزوف ال يستخدموف الوسائؿ والتقنيات التربوية
- 23اغمب مدرسو الجغرافية مميزوف عمميا وستخدموف التقنيات التربوية اثناء
التدريس
- 24جميع المدرسوف الذيف ال يستخدموف الوسائؿ والتقنيات التربوية في التدريس
غير ممتازيف عمميا .
التفسير
المقصود بالتفسير  :ىو الدقة في فحص الوقائع,ويتكوف ىذا االختبار مف عدة
مواقؼ ويتكوف كؿ موقؼ

مف فقرة تتبعيا عدة نتائج مقترحة ولتحقيؽ اليدؼ مف
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االختبار افترض اف كؿ ماوارد في الفقرة صادؽ وكؿ ما مطموب منؾ اف تحكـ عمى
تغير مقترح فيما اذا كاف يترتب عمى المعمومات الواردة في الفقرة فاذا كنت تعتقد اف
التفسير المقترح بترتب عمى البيانات الواردة في الفقرة بدرجة معقولة فضع عالمة
(×) في الحقؿ الذي عنونو تفسير صحيح واذا كنت تعقد اف التغير المقترح ال بترتب
عمى البيانات الواردة في الفقرة فضع عالمة (×) في الحقؿ الذي عنوانو غير صحيح

مثاؿ
تنشير نتائج تعداد السكاف في االردف عاـ  1965الى اف نسبة عدد االميات
كانت ضعؼ نسبة عدد االمبيف
صحيح غير

ت الفقرة

صحيح
1

االناث ال يرغبف في التعميـ بقدر رغبة الذكور مترتب
منطقيا فال توجد اشارة في العبارة تثبيت قمة رغبة االناث

×

عمى التعميـ
2

التعاليـ الدينية تقؼ حائال دوف تعميـ االناث التفسير
غير مترتب منطقيا وغير معقوؿ فالتعاليـ الدينية نشجع
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االناث عمى التعميـ
3

العادات االجتماعية جعمت الناس يرسموف بنائيـ الى
المدارس ىذا التغير مترتب منطقيا

×

تقويـ الحجج
عند مشاركتؾ في مناقشات حوؿ قضايا مثيرة لمجدؿ والخالؼ فالبد اف يكوف
لديؾ حجج ومب اررات قوية التخاذ القرار ازاء مسالة واقتراح وىذا يتطمب منؾ اف
تكوف قاد ار عمى التمييز بيف الحجج القوية والحجج الضعيفة والحكـ عمى قوة الحجة
او ضعفيا يبنى عمى اساس االوؿ اتصاؿ الحجة اتصاؿ مباشر بالسؤاؿ المطروح
والثاني وزف الحجة واىميتيا .
فالحجج القوية تكوف ميمة ومتصمة بالسؤاؿ اما الضعيفة فتكوف غير متصمة
بصورة مباشرة بالسؤاؿ حتى لو كانت ليا اىمية كبيرة وفي ىذا االختبار تجد سمسمة
مف االسئمة يمي كؿ منيا عدة حجج وعميؾ اف تجدىا صادقة واف تحدد ما اذا كانت
الحجج قوية او ضعيفة وطريقة االجابة يوضع عالمة (×) في المكاف الذي يقع
تحت كممة قوية اذا اعتبرتيا كذلؾ وتضع عالمة (×) في المكاف الذي يقع تحت
كممة ضعيفة اذا كانت كذلؾ .
مثاؿ
ىؿ المؤسسات التربوية ىي المسؤولة عف تربية االطفاؿ
الحجج الحجج

ت الفقرة
1

القوية

نعـ فالمدرسوف وحدىـ يعرفوف وسائؿ التربية والتعميـ
الحديثة السبب غير قوي حيث انو مف غير المعقوؿ اف
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تنفع التربية عمى عاتؽ المدرسيف
2

نعـ الف المنازؿ مخصصة فقط لالكؿ والمعب السبب

×

ضعيؼ الف ىناؾ واجبات اخرى لممنازؿ
3

كال  /الف تربية االطفاؿ مسؤولية االسرة والمؤسسات
التربوية السبب قوي النيا مشتركة

×

العبارة
الوطف العربي وحدة طبيعية واحدة تشابو التضاريس فيو ادى الى سيولة
االتصاؿ بيف اجزاءه والصعوبة في عزؿ تمؾ االجزاء عف بعضيا
الفقرات
- 25ادى تشابو التضاريس الى التقدـ الحضاري وبناء الشخصية القومية
- 26شعور المواطف العربي بالوحدة واالندماج
- 27صعوبة ايصاؿ االفكار بيف الجانبيف االسيوي واالفريقي مف الوطف العربي
اوال  :العبارة
ىؿ تؤيد الراي القائؿ اف الدولة التي تمتمؾ الثروة النفطية تكوف اغنى مف الدوؿ
الزراعية ؟
الفقرات
- 28نعـ الف الثروة النفطية ليا مردود مالي كبير بالعممة الصعبة
- 29كال الف معظـ الموارد الزراعية تكوف غذاء لالنساف الذي اصبح اليدؼ االوؿ
لمعالـ الحالي
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- 30كال الف الموارد الزراعية تجمب امواال كثيرة تفوؽ االمواؿ التي تجمبيا الثروة
النفطية
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