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 الخرائط الجغرافية) وأهمية استخدامها في التدريس(
 مػقػدمػة
 

مف العوامؿ اليامة التي تؤدي إلى نجاح المعمـ إتقانو لميارات التدريس ألف ذلؾ يؤدي إلى  
ماميـ ورفع مستواىـ التحصيمي، والشؾ أف ىناؾ العديد مف زيادة فاعمية الطالب وجذب اىت

الميارات التدريسية الفعالة تعتبر قواسـ مشتركة بيف مختمؼ التخصصات إال أف ىناؾ بعض 
التخصصات تنفرد بميارات معينة دوف غيرىا فمف الميارات األساسية التي يجب أف يتقنيا معمـ 

توظيؼ السميـ ليا أثناء الشرح حيث أف الخريطة تمثؿ المواد االجتماعية استخداـ الخرائط وال
 مكانة ىامة خاصة في تدريس الجغرافيا.

 
( أف الخرائط الجغرافية تعتبر جزء ميـ في حياة 065ـ،ص0881ويوضح المقاني وزمالؤه )

اإلنساف يتعامؿ معيا ويستخدميا خصوصًا إذا استخدميا بكفاءة عالية فإنيا تساعده عمى حؿ 
 المشكالت وتفسير العديد مف الظواىر التي تبدو غامضة . الكثير مف

 
( إلى أف الخرائط الجغرافية تعتبر لغة مثؿ أي لغة أخرى مف 27ـ ، ص1110ويشير سعادة )

المغات ألنيا تتضمف كميات ىائمة مف المعمومات عف العالـ، فيي لغة مختصرة وتنقؿ معمومات 
 يمية أخرى. كثيرة وبشكؿ واضح أكثر مف أية وسيمة تعم

 
( أف الخريطة تعتبر مصدرًا ميمًا مف مصادر الحصوؿ 021ـ ، ص 0885وتؤكد البنعمي )

عمى المعرفة ومف أىـ المصادر التعميمية المستخدمة في تدريس المواد االجتماعية بصفة عامة 



عمى ومادة الجغرافيا بصفة خاصة ألنيا تساعد في فيـ الظواىر الطبيعية والبشرية وتعمؿ بذلؾ 
تحقيؽ األىداؼ التعميمية التي ال تستطيع وسائؿ أو مصادر أخرى تحقيقيا، لذا فإف إتقاف ميارة 

 قراءة الخرائط وتفسيرىا تعتبر مف الكفايات األساسية لمعمـ المواد االجتماعية. 
 

( أف الخريطة تحتؿ في مجاؿ التدريس أىمية كبرى خاصة في 64ـ ، ص0885ويؤكد حيدر )
افيا فيي تعطي رؤية واسعة لمساحات كبيرة وبعيدة وتساعد التالميذ عمى فيـ العديد تدريس الجغر 

مف العالقات التي قد ال يدركونيا، وتوضح ليـ االرتفاعات واالنخفاضات وتثير ميوليـ نحو 
موضوعات الدراسة وتساعدىـ عمى اكتشاؼ المعمومات مف رموزىا وربطيا بمعمومات واقعية. 

( أنو يجب عمى معمـ الجغرافيا استخداـ خرائط مختمفة وأف 130ـ ، ص0881ويرى إبراىيـ )
 يكوف مدربًا عمى استخداميا في التدريس وعمى طرؽ إرشاد تالميذه في استخداـ ىذه الوسيمة. 

 
 تعريؼ الخريطة الجغرافية : 

 
لسطح ( الخرائط بأنو تمثيؿ لسطح الكرة األرضية أو لجزء مف ىذا ا45ىػ، ص0311يعرؼ دنيا )

مف أجؿ إعطاء صورة حقيقية عف شكؿ وحجـ المنطقة التي تمثميا وبياف أىـ مظاىرىا الحقيقية 
كاالرتفاع وتوزيع األمطار و المنتجات الزراعية و الثروة الحيوانية والسكاف والمناطؽ الحربية 

 ومواقع الثغور إلى غير ذلؾ مف المظاىر المختمفة.
 

( الخريطة بأنيا تمثيؿ لظاىرات سطح األرض أو 066صـ، 0881ويعرؼ المقاني وزمالؤه )
جزء منو عمى سطح مستوي بمقياس رسـ ومسقط معيف ورموز معينة.ويعرؼ منشي وزميمو 

( الخريطة الجغرافية بأنيا عبارة عف التمثيؿ الكارتوغرافي لممعمومات الجغرافية 10ىػ، ص0300)
 ياًل يراعي شكؿ األرض الفعمي.مف حيث عالقتيا بموقعيا األصمي عمى سطح األرض تمث

 
( تعريؼ شامؿ لمخريطة حيث ذكر أنيا عبارة عف رسـ 28ـ، ص 1110وقد وضع سعادة )

تخطيطي يمثؿ سطح األرض كمو أو جزء منو بحيث يتـ فيو توضيح الحجـ النسبي والموقع لذلؾ 
مف المساقط الجزء بناًء عمى استخداـ مقياس رسـ معيف لمتصغير واعتماد مسقط خريطة محدد 



المعروفة مما يساعد عمى توضيح الظواىر الطبيعية أو األنشطة البشرية المتعددة لممنطقة 
 الجغرافية المرسومة.

 
ومف خالؿ التعاريؼ السابقة يمكف تعريؼ الخريطة بأنيا )عبارة عف تمثيؿ لسطح األرض أو 

والبشرية عمييا عف طريؽ رسـ  الجزء منو تمثياًل كارتوجرافيًا مف أجؿ توضيح الظاىرات الطبيعية
 تخطيطي يعتمد فيو مقياس رسـ معيف ومسقط خريطة محدد ورموز وألواف متعارؼ عمييا(.

 
 أنواع الخرائط الجغرافية : 

 
نظرًا لما تتميز بو المعمومات الجغرافية مف تزاحـ شديد حوؿ موقع عمى سطح األرض فقد دعت 

ة حيث ال تستوعب الخريطة الواحدة تمثيؿ العديد مف الحاجة إلى تعدد وتنوع الخرائط الجغرافي
ذا تـ فعؿ ذلؾ ألصبحت الخريطة  الظواىر والتي تشتمؿ عمى كثير مف المعمومات المعقدة وا 
طالسـ معقدة مف الخطوط والرموز واأللواف لذلؾ كاف البد مف تقسيـ الخرائط إلى أنواع متعددة 

 (.12ىػ، ص 0300يمو تفي بأغراض محددة وأىداؼ معينة. )منشي وزم
 

كذلؾ ينبغي أف تتمشى الخرائط بأنواعيا المختمفة مع مستويات التالميذ وقدراتيـ واىتماماتيـ كما 
يستحسف أف تكوف ىذه الخرائط ذات صمة بالبيئة المحمية التي يعيش فييا التالميذ وأف تكوف 

البيئة المحمية والتعرؼ واقعية وممموسة وبخاصة عندما يكوف الغرض مف استخداميا ىو دراسة 
 (.307ـ، ص 1110عمى الظواىر الطبيعية والبشرية فييا )سعادة 

 
 وفيما يمي أبرز أنواع الخرائط الجغرافية والتي يمكف استخداميا في عممية التدريس : 

 
 ػ الخرائط السياسية3ػ الخرائط المناخية2ػ الخرائط الطبيعية 1ػ الخرائط التصويرية 0

 
 ػ الخرائط االجتماعية 7ػ الخرائط التاريخية : 6ػ خرائط المواصالت 5قتصادية الخرائط اال -4

 



 ػ خرائط العرض01ػ خرائط الحائط 00ػ الخرائط الصماء 01ػ خرائط األطمس 8
 

ػ الخرائط 05ػ الخرائط المجسمة 04ػ خرائط الكرات األرضية 03ػ خرائط الكتاب المدرسي 02
 التخطيطية

 

 

 رائط الجغرافية : مميزات استخداـ الخ
 
تتميز الخرائط بأنيا وسيمة مركزة وممخصة لممعمومات التي يمكف استخالصيا بمجرد النظر  -0

 إلييا.
 
تبيف الخرائط أوجو االختالؼ والتبايف والتشابو والتماثؿ المكاني بيف عدد منوع مف الظواىر  -1

 الجغرافية.
 
مختمفة و المؤثرة فيما يبحث عنو مف ظواىر تساعد الخرائط عمى قراءة وتحميؿ العوامؿ ال -2

كما تساعد في التعرؼ عمى المواقع المكانية بالنسبة إلى بعضيا البعض و تحديد االتجاه 
 واإلحساس بالحجـ والمساحة

 
 تساعد الخرائط عند إضافة األلواف والرموز والكتابة عمى سرعة التمييز والتخصيص والتحديد  -3
 

 (.15، ص14ص ىػ،0300)منشي وزميمو 
 

 أىمية التدريس باستخداـ الخرائط الجغرافية : 
 

تمعب الخرائط الجغرافية إذا ُأحسف استخداميا دورًا إيجابيا ميمًا في تنمية الحس المكاني لدى 



التالميذ وفيـ بيئتيـ التي يعيشوف فييا بؿ والبيئات األخرى البعيدة عنيـ ومع ذلؾ فإف استخداميا 
ف المعمميف بتنمية بعض الميارات الميمة عند تالميذىـ حتى يتـ تحقيؽ يحتاج إلى عناية م

ـ، 0874األىداؼ التربوية التي تسعى عممية استخداـ الخرائط لتحقيقيا في المدارس )سعادة 
 (.004ص
 

وانطالقًا مف دور الخريطة في تصوير الظواىر الطبيعية والبشرية والحضارية التي تتخذ أشكااًل 
سطح األرض وانطالقًا مف حاجتنا لمعرفة المواقع عمييا وتوزيع تمؾ الظواىر في متباينة عمى 

صورة مرئية موحدة وتكويف حاسة االتجاه والحاسة المكانية فقد أصبحت الخريطة ىي الوسيمة 
 التعميمية األساسية في تدريس الجغرافيا لكافة المراحؿ التعميمية

 
 (060، ص0308ومختار ( )الكمزة 040ـ، ص0881)البصيمي وزميمو 

 
لذا يمكف القوؿ بأف الخريطة تعتبر ركيزة أساسية يعتمد عمييا الجغرافي في تفسير الظواىر 

الطبيعية والبشرية عمى سطح األرض كما تساعده في التعبير عف البيئة وعالقتيا باإلنساف وفيـ 
 إمكانياتيا والمشاكؿ التي تواجييا وتوزيع الظواىر عمييا

 
 (.04ـ، ص0882)زيادي 

 
كما أف استخداـ الخرائط في التدريس يحؿ ما يواجيو الطالب مف مشكالت كالمقارنة بيف مساحة 

دولة وأخرى وتحديد المسافة بيف مدينة وأخرى والتعرؼ عمى مناطؽ الضغط الجوي واتجاىات 
ة طرؽ المواصالت وتحديد مواقع أىـ المدف كالعاصمة والموانئ والمدف الزراعية والصناعي

 (.060ـ، ص0876والتجارية )الديب 
 

ومما يجدر ذكره ىنا أف استخداـ المعمميف لميارات الخرائط يحقؽ لتالميذىـ عدة فوائد تربوية 
 يتمثؿ أىميا فيما يمي : 

 



تنمي لدى الطمبة القدرة عمى المالحظة الدقيقة والتفصيمية وبشكٍؿ خاص المالحظة عف  -0
 قرب.

 
 األحداث الجارية وربط تمؾ األحداث مع خبراتيـ . تساعد الطمبة عمى فيـ -1
 
تساعد عمى إيجاد جو مف التسمية واستغالؿ أوقات الفراغ في رسميا أو صنعيا أو قراءتيا  -2

 أو ربطيا بالواقع.
 
ظيار مساحات األقاليـ أو -3 تساعد التالميذ عمى تحديد مواقع الظواىر الجغرافية المختمفة وا 

لحدود السياسية وبياف المسافات بيف الدوؿ أو المدف إضافًة إلى توضيح الدوؿ والتعرؼ عمى ا
 التغيرات الجغرافية واالقتصادية والسياسية والحربية واالجتماعية ودراسة الطرؽ البرية والبحرية

 
تساعد عمى تنمية المفاىيـ الجغرافية ومفاىيـ األبعاد واألحجاـ وتنمية الميوؿ واالىتمامات  -4

فيما يخص الظواىر الطبيعية والبشرية السائدة في العالـ، إضافة إلى إدراؾ مايتعمؽ بيا  اإليجابية
 مف حقائؽ ومعمومات خالؿ وقػت قصيػر .

 
(. )صباح محمود وآخروف 010ـ، ص0875( ، )حمداف 000ـ، ص0876)دبور والخطيب 

 (.114ـ، ص0885
 

، 210ـ، ص0875مو(، )كاظـ وزمي054ـ، ص0877(. )فالتو 010ـ، ص0874)سعادة 
 (.212ص
 
 
 

يتضح مما سبؽ أىمية تدريس ميارات الخرائط مما يحتـ عمى معمـ الجغرافيا بصفة خاصة 
ومعمـ المواد االجتماعية بصفة عامة االىتماـ بيذه الميارات في مختمؼ المراحؿ التعميمية 



 (.011، ص0874والعمؿ عمى تحقيؽ فوائدىا الجمة )سعادة 
 

لذي ال يستخدـ الخريطة أثناء تدريسو فإنو يقدـ موضوعات جافة ال يستوعبيا ومعمـ الجغرافيا ا
الطالب وال يدركيا وبالتالي سوؼ تكوف لو ىذه المادة مممة وغير محببة لنفسو.أما المعمـ الناجح 
فيو الذي يقوـ باختيار الخريطة المناسبة لمموضوع وُيحسف استخداميا أثناء الشرح مما يؤدي إلى 

كساب الطالب العديد مف الفوائد العممية والميارات والقدرات.إدخاؿ ع  نصر اإلثارة والتشويؽ وا 
 

ىذا وصمى اهلل عمى نبينا محمد وعمى آلو وصحبو أجمعيف وآخر دعوانا إف الحمد هلل رب 
 العالميف .
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