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 ــداءـــــإهـ
 إلي والـــــــــدتـي ،،،   

 هلل عمرهاأطـــــــــــال ا                        
 فهى رمز العطاء والكفاح وأحسن َخاِتمتها                  

 إلي أبـــــي وأخــــي ،،،  
 رحـــمهــــــم اهلل وجـــعلة في مـــــيزان حسـناتهم                

 ،،، وأبنائهم  إلي أخواتــــــــي  
 وفقهم اهلل في حياتهم وعملهم وعلمهم ورزقهم من حيث اليحتسب                  

 إلي زوجتــي وأبنائي ســـــيف ، رودينـــا ،،،  
 مصـــــدر سعـادتـــــي وفـرحتـــي والضــــوء الُمنيـــــر في حيــــاتــــــــي            

 إهـــــــداء إلـي ،،،  
 هــدًا إلثــــراء المعرفـــة العلميــــة وتطويــر العلــمكـل من يبــذل ج             
   

 ــثالـباحـ
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 شكر وتقدير
َ  هللالُحمد  لينا ع عباده بالَلم المكين وأسبببببببب  النَمالمين أنَم على بَض  ب  ال

بة سيدنا محمد النبى األمى الكبيم فاللهم  ًَا فجَلنا من ُأمب م وبابك وسل صل  جمي
 -عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه أجمَين ثم أما بَد :

فببببلن  لمببببى ولسببببانى يَجببببنان عببببن الرَبيببببب عببببن  بببببمين مببببن أ بامببببا  ال كببببب 
ب  الرببببى يرببببنين بهببببا  والمَبفببببة ي ببببا مكربببببة ال كببببب النا ببببد بببببالجوا ب والببببُدب  اللببببأين أ َثب 

 والمَبفببببببةكببببببُل باحببببببك ويجببببببد فيهببببببا كببببببل مببببببا ر ببببببرهيه  الببببببن   الر وا ببببببة للبحببببببك 
ثبببباًق لنببببول نبينببببا محمببببد مصببببلى اهلل عليببببة وسببببلم    مببببن لببببم ي ببببكب النببببا  وامر

ق ي ببببببكب اهلل   أبد  فببببببى عبببببببابا  مببببببوجن  أن أو بببببب  وأبببببببين ف ببببببل  ببببببأين 
ه  اصبببببة ورحي بببببب ال مين علبببببى البببببباحثين عامبببببة وعلبببببى  أنبببببا   صبببببًيا بصببببب َ بببببال

 لمبببببى بمبببببن أببببببدأ فكج مبببببا بحبببببب نا بببببب وجبببببو ب  مصبببببونة يصبببببَ  الحصبببببول 
مثلهببببببا ولمببببببا بأيبببببب  الروا ببببببب يكمببببببن فببببببى كببببببل منهمببببببا بببببببدأ  بالحببببببديك  علببببببى

أسبببببببراأ  وال بببببببكب والرنبببببببديب لمبببببببن أنَبببببببم اهلل عليبببببببه بالحمبببببببد واألمانبببببببة والَ بببببببا 
مَببببببالى األسببببببراأ الببببببدكروب   محمببببببد أمببببببين ع ببببببوه األسببببببارأ  وُمَلببببببم األجيببببببال 

الببببنجم الببببأك أمببببد الكواكبببب  الَلميببببة بنببببوب علمببببه وع ببببيم فكبببببه فببب نبببببببباب   ألكببببم
البنببببباا وأ ببببببا   األصببببببناا وانر ببببببب  جببببببوا به فببببببى كببببببل مكببببببان فرحلببببببى بهببببببا 

 لمببببببه ق ين بببببب  وفكبببببببه ق ين ببببببد ألنببببببه رسببببببل  بالصببببببد   ؛ كثيببببببب مببببببن األنببببببام
الباحببببك الصببببهيب كمببببا  ببببو مببببب الباحببببك الَلمببببى الكبيببببب واإل ببببجو فهببببو مببببب 

دا  وا  بببببببجو فبببببببى الَبببببببون والمسببببببباعد  حيبببببببك أ بببببببأ ب يبببببببدينا صبببببببد  فبببببببى األ
ًَببببببا نحببببببو الببببببدبجا  الرببببببى رصبببببببو لليهببببببا الببببببن   الَلميببببببة الر وا ببببببة للمجببببببد  جمي
ًَببببا  يببببب الجبببببنا  وجَببببل ألببببك فبببببى ميببببنان حسبببببناره  والَببببج فجببببناه اهلل عنبببببا جمي

  .يوم اللنا  وو به اهلل الصحة والَافية والب ا من ب  األبض والسما 
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جببببببببوابه نجببببببببم سببببببببا ب وفكببببببببب ناصببببببببب دا مببببببببًا مر ل ببببببببة  ونجببببببببم ُم ببببببببي  للببببببببى
 بببببببببى مَبببببببببالى األسبببببببببراأ البببببببببدكروب    سبببببببببامية المحمبببببببببدك فايبببببببببد والربببببببببى امبببببببببرن 
َُببببببببببج فمببببببببببا مببببببببببن مكببببببببببان وصببببببببببل  لليببببببببببه لق  اهلل عليهببببببببببا بالسببببببببببمو والَببببببببببن  وال

ا واسر بببببببببببا  ب كب بببببببببببا الَلمبببببببببببى البببببببببببأك مببببببببببب  جوانببببببببببب  الحيبببببببببببا  هبببببببببببعبببببببببببج ب
أا الَلميبببببببببببببة كلهبببببببببببببا فبببببببببببببلأا رحبببببببببببببدث  كبببببببببببببان الو ببببببببببببباب واإل نببببببببببببباا سبببببببببببببب يلها وا 

جو  بينهببببببببببا  ببببببببببأ بببببببببببف  علببببببببببى بسببببببببببالة أو مبببببببببب رمب كببببببببببان الصببببببببببد  واإل
رحببببببب  ال يببببببببب لجميبببببببب أوقد ببببببببببا البببببببباحثين وألنهببببببببا  مبببببببة فببببببببى مجالهبببببببا فهببببببببى 
كَببببببببببببة لكبببببببببببل الناصبببببببببببدين أببببببببببببوا  علمهبببببببببببا وفكب بببببببببببا ق رهلببببببببببب  وق روصبببببببببببببببد 

نمبببببببببببا  بببببببببببى م روحبببببببببببة  دا ًمبببببببببببا أمبببببببببببام البببببببببببباحثين أنبببببببببببواب علمهبببببببببببا ق ر  ببببببببببب  وا 
الَلمبببببببببببببببى ق رن ببببببببببببببب  فهبببببببببببببببى الُم بببببببببببببببي ة  وأكبببببببببببببببوا  كبمهبببببببببببببببا وسببببببببببببببب ا ها

والكبيمبببببببببة دا ًمببببببببببببا لناصببببببببببديها مبببببببببباأا أ بببببببببول فيهببببببببببا ربيببببببببببان ف ببببببببببلها وع ببببببببببيم 
﴿ َيْرَفــــــَِّ الل ــــــُ   ببببببدب ا وجنا  ببببببببا عنببببببد ببهببببببا بفَببببببة وكبامببببببة كمببببببا  ببببببال ببنببببببا 

ــــــوَن  ــــــَم َدَرَجــــــات  َوالل ــــــُ  ِبَمــــــا َتْعَمُل ــــــوا اْلِعْل ــــــوا ِمــــــْنُكْم َوال ــــــِذيَن ُأوُت ال ــــــِذيَن َوَمُن
 صد  اهلل الَ يم  ِبيٌر﴾خَ 

نببببببببه ل بببببببببم ع ببببببببيم أن ينببببببببوم بمنا  ببببببببة  ببببببببأا البحببببببببك عببببببببالم جليببببببببل مببببببببن  وا 
علمبببببببببببببببا  المنبببببببببببببببا د و بببببببببببببببب  الربببببببببببببببدبي  مَبببببببببببببببالى األسبببببببببببببببراأ البببببببببببببببدكروب   
عببببببببا م محمببببببببد بببببببببدوك أسببببببببراأ المنببببببببا د و ببببببببب  رببببببببدبي  الرببببببببابي  وعميببببببببد 
كليبببببببببة الرببيبببببببببة جامَبببببببببة  ن بببببببببا سبببببببببابنًا   ف  بببببببببكب فيبببببببببه روا بببببببببب الَلمبببببببببا  ؛ 

ض بهمبببببببا علبببببببى ميبببببببدان اف فببببببب اً ع يمببببببب اً و لنببببببب اً غنيبببببببب  اً علمببببببب فلنبببببببد حبببببببباه اهلل
منا  ببببببببببره سر ببببببببببيم الكثيببببببببببب لهببببببببببأا  ولكببببببببببم أعلببببببببببم أن  البحببببببببببك والببببببببببباحثين

 عنى  يب الجنا  .البحك   فله رنديبك وجناه اهلل 
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كمبببببا أنبببببه يسبببببَدنى وي ببببببفنى أن ينبببببوم بمنا  بببببة  بببببأا البحبببببك مَبببببالى األسبببببراأ 
منبببببببببا د و بببببببببب  ربببببببببدبي  أسبببببببببراأ ال  البببببببببد عببببببببببدالل يم عمببببببببببانالبببببببببدكروب   
  ف رنبببببدم لسبببببَادره ب ببببببالو  سبببببو ا كليبببببة الرببيبببببة جامَبببببة  وعميبببببد الجهبافيبببببا

وعلبببببى رحملبببببه م بببببا  السببببب ب ال بببببكب والرنبببببديب لنبولبببببه منا  بببببة  بببببأا البحبببببك   
والو بببببب  الثمببببببين الببببببأك بألببببببه فببببببى  بببببببا   البحببببببك   ولكببببببم أعلببببببم أن منا  ببببببره 

               .عنى  يب الجنا   فله رنديبك وجناه اهلل ور يم الكثيب رثبك البحك 
كمببببببببا يسبببببببببَدنا أن أرنبببببببببدم ببببببببببوافب ال ببببببببكب والرنبببببببببديب لكافبببببببببة أع بببببببببا   ي بببببببببة 
الربببببدبي  بنسبببببم المنبببببا د و بببببب  الربببببدبي  بالكليبببببة بوجبببببه عبببببام وأسبببببب  ربببببدبي  

األسبببببببببببببراأ البببببببببببببدكروب   مَبببببببببببببالى  الدباسبببببببببببببا  اإلجرماعيبببببببببببببة بوجبببببببببببببه  ببببببببببببباو
  دعببببببببببا     والببببببببببدكروبه   والببببببببببدكروب   محمببببببببببد الليثببببببببببا عبببببببببببدالب وم ال نببببببببببى

ألع بببببا   ي بببببة الربببببدبي  المحكمبببببين  نبببببدم بال بببببكب والرنبببببديب؛ كمبببببا أر الببببببببب 
 . ألدوا  البحك لما أبدوه من آبا  ومجح ا  علمية سديد 

المحلة الكبب  بمحاف ة  غب   الرابَة إلداب   لَ  حب كما أ بببببكب مدبسبببببة م
 ك .البحلما  دموه لى من عون ورسهيل ُمهمرا عند ر بي  أدوا  الهببية 

الهيببببارم  وبنببببين بمَهببببد فريببببا َلمببببين والمَلمببببا  وال ببببكب كببببل ال ببببكب للببببا الم
المحلببببببببة الكبببببببببب  بمحاف ببببببببة   سببببببببم إلداب  ر رببببببببي الرببببببببابب  اإلعببببببببداد  الثببببببببانو 

؛ كمببببببا أ ببببببكب  الهببيببببببة لمببببببا  ببببببدموه لببببببا مببببببن عببببببون صبببببباد  وح ببببببن ور ببببببجيب
دبه موجبببببه أول اللهبببببة الَببيبببببة لمبببببا  دمبببببه مبببببن أ ف بببببيلة ال بببببي    نجيببببب  أببببببو

 . مساعد  وعون فى مباجَة البسالة لهوًيا
كمبببببا أ بببببكب جميبببببب أسببببببرا   ووالبببببدرا أمبببببد اهلل فبببببا عمب بببببا ومرَهبببببا بالصبببببحة 
والَافيبببببة   وا  بببببورا لنبببببا  مبببببابثوه فبببببا ن سبببببا مبببببن أمبببببل   ومبببببا دفَبببببونا لليبببببه 

      من عمل .
 واهلل ولا الروفي                                                     



 

   
 و

 البحث مستخلص
 

فاعلي  الخطااإل اتلونطة ي  عيط ال    ف  تال غ الياطافيا علر  " عنوال البح   

 ت اي      الا الا  الياطافي  ةالذكاءا  الُان ادة لاى طالب الاطحل  الثا     . 
 

 . الياشةةةةةةةةا مس ا مصطف  ع ض اسم الباح   

 

اتلونطة ي  عيط ال     الخطااإلمحاةل  الن طف عل  فاعلي   إلر هدف البح   

لاى  لذكاءا  الُان ادة  ي  ةا يا لن اي      الا الا  الياطاف تال غ الياطاف ف  

 طالب الاطحل  الثا     .
 

طالب الصف األةل الثا  ى من  ا  طالي (08تو  ت عي   اليحث من ) عينة البح   

نا    تدالة طل ت حطب االسةةةةة  ) ي    غطب( ال الاحل  الويطى  احافظ  الاط 

قع الا   ةضةةةةا ط    تر تال غ ةحات  اليحث ) ةقسةةةةا ا إل  ميا عنين تيط يي

صط صط   الُا اخ ةالحياة ال ياتي  ةالحي ا ي  فر م سطح م ضان مقطل ةمظاهط   )

لونطة ي  الخطااإل اتنيط يي   إسنخاام للايا ع  ال األةل الثا  ىالياطافيا للصف 

ةللايا ع  الضةةةةا ط   الطط ق  النقليا   ةمل  مع م لر الفصةةةة  ةتر  عيط ال   

اخنيةةال "ف : ةالاناثلةة قيليةةا  ة  ةةا ةةا  للايا عنين  تطييقةةا   تطييق أدةا  اليحةةث

  "ذكاءا  الُان ادة  اخنيال ال الياطافي ا الا  ال
 

كشةةةةفت  نااج اليحث عن ةف د فطةق ما  دإل  إحصةةةةااي  ع ا  نتائج البح   

ا  ا الالخنيال اء الايا عنين ف  النطييق الي اى ت ين أد  (8.80 ≥)مسةةةن ى 

ةمل  لصةةةةالح الايا ع  النيط يي    ةكا   ذكاءا  الُان ادة  اخنيال ال الياطافي 

إل    طفع ذكاءا  الُان ادة  ال الياطافي ا الا  الحير تأثيط الا الي  ف  ت اي  

 تال غ الياطافيا الخطااإل اتلونطة ي  عيط ال    ف اسنخاام 

 اللا  ال ط ي         نألف اليحث من خاسةةةة  فصةةةة ل   ةملخ وصــــب البح   

 . شوال  ( 11  ) ( فاةإ  50‘ )( مالحق 6ةعاد ) اللا  ات يليز        ةملخ

 

                                             : Keywords:  المفتاحية الكلمات

                 .The web electronic maps   - الخطااإل اتلونطة ي  عيط ال   . -

 -                              .The geographical skills الا الا  الياطافي  . -

 -                                   .The multi intelligenceالذكاءا  الُان ادة .  -
 

 



 

   
 ز

Abstract 

 
Resarcher Title : 

" The effectiveness of the web electronic maps in teaching 

geography on developing some of the geographical skills 

and the multi intelligence for the secondary stage students" 

Researcher: Elbasha Mosad Mustafa Awad. The 

 The research Aim : It attempts to study the effectiveness 

of web electronic maps in teaching geography on developing 

some of the geographical skills and the multi intelligence for 

the secondary stage students" 

The research sample : The research sample includes (80) 

of first year secondary  students from (Talat Harb School) 

The East Admins Tration of El-Mahalla El-Kubra-El-

Gharbia governorate,They are divided into Two groups : The 

experimental and control.the first group was taught the 

research two units (location, Egypt geography,climate,the 

vegetarian and animality life in Egypt) using the web 

electronic maps. The control groups was taught by using the 

traditional way by the teacher .pre and post measurements 

have been applied on both groups by using"the geographical 

skills and thd multi-intelligence tests"  

The research results: The research outcomes revealed 

significant statistical data at the level of (≥0.05) between the 

performance of both groups in the post application of the 

geographical skills Test and the multi-intelligence test for the 

experimental group .The effect of Treatment in developing 

the geographical skills and thd multi-intelligence is due to 

using the the web electronic maps in teaching geography. 

Researcher Description:  

The research consists of five chapters, abstract in Arabic and 

ano one in English .Summery, (6) Appendices, (25) Tables 

and (11) Shapes. 




