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مج   تعريف تالميذ االبتدائي ببعض معامل بالدهم ليبيا يف  Google Earthأمهية بر
 غرافيا  من خالل مادة اجل
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ــيــة الــرتبــــ                                     قصر كلية اآلداب والعلوم                   ــلـ ــــونــــة كــ  يــــة تــرهـ

ــــــة                                    جامعة املرقب             -األخيار                  ـــــــ ــــتـــــونـ ـــزيـ ـــامــعــة الــــ  جـــــ
Abstract 

The research aims to urge and direct the teachers of geography in the early stages 
of education to use the Google Earth program to familiarize students with the landmarks of 
their country by moving through the satellite images provided by the program about the 
globe and of which Libya is part of its vast area and the variation of its geographical 
features and the difference in its natural environments and the diversity of the cultures and 
traditions of its residents that are a cause of curiosity and excitement. However, many 
students may not find the opportunity to roam throughout their country for several reasons, 
the most important of which are distances and costs and difficulty of movement to identify 
various features such as highlands, plains, deserts, the long coast, archeological cities, 
seasonal festivals, and other features. 

Students find it difficult to achieve geography because it is related to the spatial 
dimension, which is difficult for them to see and directly interact with, and to retain 
information derived from traditional methods of teaching it. Therefore, it was necessary to 
find modern methods that can achieve better results in terms of their understanding of the 
subject and benefit from the diversity of geographical features and find similarities and 
differences between them and to analyze the relationships and to know the main and 
subsidiary sites and trends. Thus it can be said that introducing students in the early stages 
of education to the manifestations of their country's natural and human environment 
develops the spirit of patriotism and love for their country so they can realize its features 
and the importance of environmental diversity and its impact on the life of Libyan society. 

This research is divided into: "Introducing the Google Earth program and its areas 
of use, how to use the program, reaching the location of Libya and its borders in the 
program interface, showing the most important features of Libya and touring it, linking 
photographs of landmarks to their locations on the map." 

The research concluded some of the results, including the possibility of benefiting 
from the program in clarifying more of the studied features, and it recommends relying on 
it in teaching geography in the early stages of education 

 امللخص 
مج   راحل األوىل من التعليم إىل االستعانةيهدف البحث إىل حث وتوجيه معلمي مادة اجلغرافيا يف امل  Googleبرب

Earth   مج عن الكرة يف تعريف التالميذ مبعامل بالدهم من خالل التنقل بواسطة صور األقمار الصناعية اليت يوفرها الرب
ا الطبيعية وتنوع ثقافات   األرضية واليت تشكل ليبيا جزءًا منها مبساحتها الشاسعة وتباين معاملها اجلغرافية واختالف بيئا
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وقد ال جيد الكثري من التالميذ الفرصة الساحنة للتجوال يف ربوع  ا اليت تشكل مدعاة للفضول والتشويق ، وتقاليد سكا 
بالدهم ألسباب عدة أمهها بعد املسافات وتكاليف وصعوبة التنقل للتعرف على املالمح املختلفة كاملرتفعات والسهول  

ت املوالصحاري والساحل   ومسية ، وغريها من املعامل . الطويل واملدن األثرية واملهرجا
لبعد املكاين الذي يصعب عليهم رؤيته والتفاعل   وجيد التالميذ صعوبة يف حتصيل مادة اجلغرافيا نظرًا الرتباطها 

لطرق التقليدية يف تدريسها، لذلك كان لزاماً  ملعلومات املستقاة   إجياد أساليب حديثة ميكنها حتقيق  املباشر معه واالحتفاظ 
م للمادة واسنت م من تنوع املعامل اجلغرافية وإجياد أوجه الشبه واالختالف بينها وحتليل  ائج أفضل من حيث استيعا تفاد

ن التعليم  العالقات ومعرفة املواقع واالجتاهات الرئيسية والفرعية، من هنا ميكن القول أن تعريف التالميذ يف املراحل األوىل م 
ب بالدهم ويدركون معاملها وأمهية التنوع البيئي وأثره يف حياة  ة والبشرية ينّمي فيهم روح الوطنية وحمبظاهر بيئة بالدهم الطبيعي 

 اجملتمع اللييب . 

مج  مج،   Google Earthينقسم هذا البحث إىل: "التعريف برب وجماالت استخدامه، كيفية استخدام الرب
مج، إ الوصول إىل موق بط الصور الفوتوغرافية للمعامل  ظهار أهم معامل ليبيا والتجول فيها، ر ع ليبيا وحدودها يف واجهة الرب

 مبواقعها يف اخلريطة" . 

مج يف توضيح أكثر للمعامل املدروسة، ويوصي   وقد خلص البحث إىل بعض النتائج منها إمكانية االستفادة من الرب
 التعليم. رافيا يف املراحل األوىل من العتماد عليه يف تدريس اجلغ 

 املقدمة 
ن كتب مناهج الصفوف األوىل من التعليم األساسي يف بالد "ليبيا" يف عدد من العلوم خاصة كتاب   تز
االجتماعيات للصف الرابع االبتدائي بصور فوتوغرافية ورسوم توضيحية وأشكال توضيحية وخرائط إقليمية، كل ذلك من أجل  

دة اإل  بتدريس حيز معني على صور للمكان  وتعتمد الدراسات اإلقليمية اليت ختتص يضاح وسهولة وصول املعلومة للتالميذ ز
وخرائط حتدد موقعه وموضعه، ولكن الصور الفوتوغرافية ملعامل املكان قد ال تتطابق مع ما توضحه اخلريطة اليت تكتفي بتحديد  

 موقع املعلم أو الظاهرة املدروسة . 
لنسبة   ة املعلم أو الظاهرة املدروسة مبوقعهانا جاءت فكرة البحث اليت تربط بني صور من ه على اخلريطة ومبوضعها اجلغرايف 

مج  ا من املعامل واملظاهر األخرى من خالل عرضها يف صورة القمر الصناعي عن طريق بر  .   Google Earthجملاورا
حلاسوب وبرامج البحث اجلغر  ميكن أن يعطي فكرة جلية   التعليمية، يف العملية GoogIe Earthايف اخلاصة بـإن االستعانة 

رة يف العملية التعليمية، كما ميكن أن يشكل أساسًا للمشاركة   يف الدراسات اإلقليمية وميكن أن يضيف عنصر التشويق واإل
 لتطوير والتحديث يف هذا اجملال .  

لم، كمقالة مايكي عن  يف عملييت التعليم والتع Google Earthوأشارت بعض الدراسات على فعالية برامج 
Google Earth  بعنوان "العودة إىل املدرسة معGoogle Earth  واليت يقول فيها "أن "Google Earth  يصلح كأداة

مج فسيتاح للمتعلم كم هائل من املعلومات املكانية على   تعليمية هامة يف تعليم التاريخ واجلغرافيا" ويرى أنه مبجرد حتميل الرب
ت وغريها مما يساعد املتعلم يف توظيفه ملعظم  شكل صور لألقم ار الصناعية و صور للدول واملدن والطرق والتضاريس والغا

 (. Mellen Mickey,2012يدرسها، بل وميكنه تداول هذه املعلومات مع غريه من املستخدمني حول العامل )العلوم اليت 
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 االيت :  و ميكن حتديد مشكلة البحث يف حماولة اإلجابة على السؤال
مج   ادة اجلغرافية؟ يف تعريف تالميذ املرحلة االبتدائية مبعامل بالدهم "ليبيا" من خالل م Google Earthهل توجد أمهية لرب

 أمهية البحث: 
يرى الكثري من املختصني أن العامل مقبل على التكنلوجيا والتقنية احلديثة معتمدًا يف ذلك على أنظمة ألية حديثة  

حيث أصبح يف متناول اإلنسان األطالس اجلغرافية واملوسوعات واملعاجم واألدلة والفهارس اإللكرتونية متاحة عرب  للمعلومات، 
لينا احرتام التكنولوجيا املتقدمة واستعماهلا وتطبيقها، ويف نفس الوقت محاية اجملتمع  . وفرضت عInternetوتية الشبكة العنكب 

ا على احلضارة والثقافة. )ا  (. 121ـ 120:صـ  2011لشربيين وآخرون، من سيطر
م مع األرض  ا تساعد املتعلمني على فهم اخلصائص الطبيعية والبشرية للعامل وعالقا اليت  وتربز أمهية اجلغرافية إذ إ
م،  فلم  يعيشون عليها، وفهم غريهم من الناس يف أماكن أخرى من العامل الذي يعيشون فيه واألنظمة البيئية اليت تؤثر يف حيا
ت  تعد اجلغرافيا جمرد أمساء وعواصم وأرقام بل أصبحت علماً يعتمد على " كيف " و" ملاذا "، فهي توفر قواعد معلومات وبيا 

لوم والنشاطات البشرية، واليت ميكن الرجوع إليها يف أي وقت لالستفادة منها يف مناحي احلياة  كاملة ملختلف هذه الع
 (.                                            28  –  27:صـ 2004املختلفة. )العمري، 

البحث جعل   إن التطورات الكبرية اليت تعرض هلا علم اجلغرافية يف املنهج والتقنيات ووحدات القياس وأدوات 
ر وصفاً  اجلغرافيون قادرون على معاجلة مواضيع مل تكن متاحة من قبل، لذلك مل تعد اجلغرافيا العلم الذي يهتم بوصف الظواه

ت احلديثة.   سطحيًا بل أصبحت تتماشى والتطور العلمي احلديث املعتمد على التحليل والقياس واستعمال النماذج والنظر
 (. 81:صـ   2011)وزير وآخرون،  

ويرى الباحثان أن استعمال الصور واخلرائط يف تعليم اجلغرافيا، ميثل وسائل حية للتوثيق العلمي تضفى على  
ستنطاق  املعلومات الن  كيداً تطبيقياً وواقعياً للظاهرة اجلغرافية، وتوظف الصورة واخلريطة يف الدروس  ظرية صبغة عملية لتكون 

كوسيلة للشرح والتحليل، فتكون بذلك القراءة واقعية للظاهرة اليت ت َكِمل  القراءة النظرية،   دها مث إسقاطها على املوضوع  مشاه
ا تعد وسيلة من وسائل ا إليضاح يف الدرس، ال تقل جدوى عن اجلداول والرسومات البيانية، بل هي أكثر واقعية منها.  إذ أ

أساسياته الصور واخلرائط الواقعية املعربة عن الظواهر املقصودة  ثيق والتشويق والذي من وإثراء الكتب اجلغرافية بعنصر التو 
و اخلريطة الواحدة عن عدة سطور، وترسيخ وبلورة أفكار  لدراسة، ودعم اجلانب النظري من الدرس، فقد تغين الصورة أ

علومات فتعريف الظاهرة إذا  ن تساعد على استحضار امل الدرس يف أذهان التالميذ فالصورة واخلريطة هي مبثابة معامل هلا وقرائ 
لصورة أو اخلريطة أصبح ضر من اخليال.  كيد وجتسيد   اقتصر على اجلانب النظري دون 

ا كما كانت يف املاضي، بل تعدت كل ذلك   اجلغرافيةفاخلريطة  مل تعد جمرد قراءة السم دولة أو حدودها مع جريا
ا خارج نطاق احلصر، واليوم أص  بحت اخلرائط اإللكرتونية متاحة على الشبكة العاملية للمعلومات  وأصبحت استعماال

Internet على  سرية والعسكرية والتجارية، واخلرائط اليوم حتل ضيفاً ، لألفراد العاديني بعد أن كانت مقتصرة لألغراض ال 
من املواقع اإللكرتونية كاملوقع الشهري   هواتفنا النقالة وحواسيبنا اللوحية واحملمولة وهذه اخلرائط اإللكرتونية متاحة يف العديد 

(Google Earth( و ،)MSN Virtual Earth( وخدمة ،)Yahoo Mapsمبا يعين تصاعد جتلي ،)  ات اخلريطة
رسونز اإللكرتونية  ( "منذ عقود مضت كانت اخلريطة   (Ed Parsonsوتداخلها بشكل كبري يف حياتنا اليومية، إذ يقول إد 

د الرب والبحر ويساعد الناس يف فهم العامل من حوهلم، أما اآلن وبعد أن زاد إيقاع التغيري يف العامل، مل  جمرد مستند يرسم حدو 
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بتة وال تعكس ما  تعد هنالك حاجة إىل  إعداد هذا النوع من اخلرائط "، فاخلرائط اليت يتم رمسها على الورق تبقى على حالة 
ا اخلرائط الرقمية اليت يتم إعدادها لالستخدام على الشاشات والنشر عرب  ات سريعة ومتالحقة، أميشهده العامل من تغري 

 ت.  اإلنرتنت، فهي تعكس ما يشهده العامل حولنا من تغريا
"، أصبحت اآلن متثل شيًئا يتجاوز حدود اجلغرافية الطبيعية لريبط بينها وبني مظاهر البيئة  Webوأن املعلومات املتوفرة على "

-www.aljazeera.net/opinions/.../31d2f046-85fa-46d4-8254ا البعد البيئي احلقيقي )البشرية لتضفي عليه

ba48047ac86 )... 
سيساً على ما سبق مي  سة فيما يلي: كن تلخيص أمهية الدراو

ألمثلة والصور وملفات الوسائط املتعددة املت .1 احة  دعم العملية التعليمية يف املدارس واجلامعات من خالل االستعانة 
 . Google Earthبربامج 
دة مستوى الثقافة واملعرفة العامة، نتيجة اإلقبال عليها وتداول املعلومات العلمية وا  .2 لتارخيية واالجتماعية  تسهم يف ز

ا.   امللحقة 
 ا.  ـ متكن التالميذ من التفاعل مع بيئة حقيقية تساعدهم على فهم العامل من حوهلم وبشكل ال ميكن مبارحتها أو تركه3
 ة ممتدة. ـ ت شِعر التالميذ بتجاوز احلدود السياسية والعوائق اجلغرافية، مما يتيح التعامل مع العامل بوصفه وحدة بيئية وجغرافي 4
ـ تقدم حافزًا جديدًا للتالميذ خصوصًا الذين يرون أن التعلم هو عمل شاق بسبب أن املادة التعليمية جافة أو قد تكون  5

سلوب    لفظي جمرد . معدة 
 ـ التعرف على التغريات والكوارث البيئية مما جيعله يف قلب احلدث.  6
اجلغرافيا والتاريخ   القلب ويف متناول اجلميع، ومن أبرز تلك العلوم تداخلها مع علوم كثرية وجعلها مشوقة وحمببة إىل -7

 ن بعد وغريها. واجملتمع والبيئة احمللية والعاملية والفلك واجليولوجيا واالستشعار ع 
 أهداف البحث: 

مج  يت اهلدف الرئيس للبحث من خالل ضرورة توجيه معلمي مادة اجلغرافيا يف املراحل األوىل من التعليم إىل   االستعانة برب
Google Earth  :يف تعريف تالميذهم مبعامل بالدهم من هذا املنطلق يهدف البحث احلايل إىل التعرف على 

 يف حتصيل تالميذ االبتدائي يف مادة اجلغرافية.  Google Earthئط ـ أثر استعمال خرا1
ة الوصول إليها  ن مدن ومواقع ومعامل هامة وكيفي يف إدراك التالميذ ملا حوهلم م  Google Earth. أثر استعمال خرائط 2

ا املكانية.      مج وإدراك عالقا  افرتاضياً من خالل الرب
 فرض البحث: 

مج   يف تعريف تالميذ االبتدائي مبعامل بالدهم "ليبيا" من خالل مادة اجلغرافيا.    Google Earthيسهم بر
 حدود البحث: 

 يتحدد البحث احلايل بـ :  
 ري : تالميذ االبتدائي. د البشـ احل1
 ـ احلد املكاين : احلدود اإلدارية لدولة ليبيا .  2
 قبل القريب.  ـ احلد الزمين : مقرتح ميكن تطبيقه يف املناهج يف املست3



 
 

 116 

مج   :Google Earthالتعريف برب

مج يهتم بعرض معلومات متنوعة يف صورة خرائط جغرافية كان يطلق عليه يف األصل   Earth" Viewerهو بر

3D" أنشأته شركة ""Keyhole ، ا مؤسسة 2001ومت نشره يف أول مرة سنة م. يعرض  2004سنة  Googleم،  مث اشرت
مج خريطة لألرض عن طريق تركيب الصور اليت مت احلصول عليها من صور األقمار الصناعية، والتصوير اجلوي ونظم   الرب

لكرة األرضية. املعلومات اجلغرافية الثالثية األبعاد   اخلاصة 

 :  ى شكل ثالثة تراخيص خمتلفة وقد كان متاحاً عل

1. Google Earth  نسخة جمانية حمدودة املهام 
2. Google Earth Plus    حمجوبة( تتضمن ميزات إضافية( 
3. Google Earth Pro  $( مصمم لالستخدام التجاري رفعت عنه التكلفة   495مدفوعة الرسوم بقيمة )يف السنة

 م.   2015انيا منذ سنة  وصار جم

مج الرئيسية . 1شكل )  ( واجهة الرب

 
مج  ستخدام بر  م. 2020، إصدار Google Earthاملصدر: إعداد الباحثان 

سم  احلواسيب   علىم، وهو اآلن متاح لالستخدام 2005يف عام  Google Earthمت إعادة نشر املنتج 
( ملختلف متصفحات  2008يونيو سنة  2صفح )مت إصداره يف الشخصية بكافة نظم التشغيل، وهو أيضًا متاح كمت 

م، كتحميل جماين من متجر التطبيقات.  2008أكتوبر  27رتنت. وأيضًا متاح على نظام تشغيل اهلواتف الذكية منذ األن
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ت   Googleأضافت ، Keyhole based clientدار حتديث من إلضافة إىل إص أيضًا صور لألرض على قاعدة بيا
 قع قائمة على برجميات اخلرائط. مبوا

اجملانية   Google Earth Proاملوجودة يف نسخة  Satellite imagery, maps"وميكن من خالل ميزة "
إلضافة إىل ميزة    3Dالوصول إىل حالة الطقس وحركة السحب مباشرة ومظاهر السطح واملباين بصورة ثالثية األبعاد   ،

Satellite imagery ا فيه من أقمار وكواكب وجنوم وغريها. اء اخلارجي مب استكشاف الفض 

دة أكثر بعشر مرات يف وسائل اإلعالم  لتسبب يف ز 2005للجمهور يف يونيو م  Google Earthأدى إصدار 
 Media Coverage of Geospatialم )2006و  2005من عام  الكرة األرضية االفرتاضية اليت تغطي 

Platforms,2007 لتكنولوجيا اخلاصة ا.  جلغرافيا (، ما ساهم يف دفع مستخدميه لالهتمام   وتطبيقا

ميكن الوصول إليه من   Earthسم  Googleم إصدار جديد على متصفح 2020ويظهر اآلن ومنذ مطلع مايو 
للكمبيوتر(،   Google Earth Pro و -للهاتف احملمول  Google Earth و -للويب  Google Earthخالل كل من )

ن يروا أشياء مثل  ور خمتلبعرض ص Google Earthوقد قام  ألقمار الصناعية لسطح األرض، مما يسمح للمستخدمني  فة 
ظرين عمود إ حة درجة قرب ا رؤية عني الطائر تعتمد نظور مب منحرفة يل أسفل أو بزاوية املدن والبيوت  لصورة  غالبًا على إ

مرت. يسمح   15على درجة األمهية املطلوبة لالستخدام يف معظم األرض )ما عدا بعض اجلزر( مغطاه بدرجة قرب تصل إيل 
Google Earth لبحث عن عن ستخدام أيقونة البحث   اوين ملعظم البلدان، ويتمللمستخدمني  تنسيق الدخول 

"search مج،" يف واجهة  اوس لتصفح املوقع. أو جملرد استخدام امل  الرب

األجزاء الكبرية من سطح األرض متاحة فقط بصورة ثنائية األبعاد من تصوير عمودي يف الغالب. أو مبشاهدة من  
لطبع مشاهدة صورة كبرية ليست يف احلقيقة مثل  زاوية منحرفة ذات منظور إدراكي  لألشياء أفقيًا وت ري صغرية، ولكن 

 متاماً.   مشاهدة الصورة الثالثية األبعاد

أما بعض األجزاء األخرى من سطح الكرة األرضية فإن الصور الثالثية األبعاد للتضاريس واملباين واألشجار تكون  
ت مت مجعها من قبل مناذج كامريات رقمية لالرتفاعات Google Earthمتاحة، ويستخدم  وذلك يعين أنه ميكن   سا، لبيا

 رى. وليست ثنائية كما يف بعض املناطق األخ  األبعادأو غدونني أوسنت بصورة ثالثية  قمة إيفرستمشاهدة 

مج االجم  :Google Earthت استخدام بر
مج  مع  Googleتتعامل شركة ملعلومات الرقمية واملكتوبة   Google Earthالكثري من الشركات العاملية لدعم بر

ت املمكنة حول كوكب األرض والفضاء اخلارجي من خالل نظم املعلومات   والصور وغريها للحصول على الكثري من البيا
مج احلصول على هذه املعلومات بكل  األو  GIS اجلغرافية طالس اإللكرتونية والقواميس املتخصصة ليتسىن ملستخدمي الرب

 سهولة ويسر.  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%B1%D9%81&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%AA)&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B9%D8%AF
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لعديد من امليزات كالصور اجملسمة ثالثية األبعاد  مج  للمباين واألشجار واجلبال وغريها، وميكن   3Dيتمتع الرب
الصور واألفالم واملوسوعات املعرفية والطقس والطرق وحركة املرور  مج كة الرب عرض ظاهرة ما وربطها بعدة طبقات يف واجه

مج على العديد من األدوات اهلامة مثل أداة قياس املسافات واالرتفاعات واملساحات   وغريها فيما خيص الظاهرة، وحيتوي الرب
مج مبشاركة اجلوالت االفرتاضية والصور الف لعالمات املميزة للظاهرة مع كثري من  فية وا وتوغرابدقة عالية، كما يسمح الرب

 العامل. املستخدمني حول 

مج بني التعليم والتكنلوجيا يف حال توفر معامل احلاسوب وشبكة املعلومات يف املدارس، حبيث يوظف   ويربط الرب
مج )  إلكرتونيًا خاصاً  وتقدم الشركة موقعاً  (Taylor Frank,2006يف األغراض التعليمية من خالل رخصة استخدام الرب

وحدد أهم   Google Earth Education Community"التعليمي " Google Earthبذلك حتت مسمى جمتمع 
ر والسياحة والتخطيط والزراعة وغريها من العلوم .    مج كاجليولوجيا واجلغرافيا واآل ا الرب  العلوم اليت يرتبط 

مج يف بع   - املراقبة  -التأمني  –اهلندسة املعمارية  -العقارات  -لتعليم ض اجملاالت منها: )اويستخدم الرب
 والكثري... (.   –العقارات السكنية   - اإلعالم

 

لرجوع إىل شكل )  مج:  مج الرئيسية واليت تظهر فيها جمموعة من  1كيفية استخدام الرب ( والذي يبني واجهة الرب
ت واألدوات اليت يسه ألسهم وما حتمله من تعريفات  واحدة منها ملعرفة مل جتربة استخدام كل األيقو همتها كما هو موضح 

ت، وال خيتلف استخدامه عن بقية برامج الكمبيوتر األخرى.     ألهم األيقو

اجلهة  موقع منطقة الدراسة : ليبيا هي إحدى الدول العربية الواقعة مشال أفريقيا، حيّدها البحر األبيض املتوسط من 
ة، واجلزائر وتونس من الناحية الغربّية، والسودان إىل اجلهة اجلنوبّية الشرقّية، يف حني أّن  صر من اجلهة الشرقيّ الشمالّية، وم

مليون كيلومرت مربع، وحتتل املرتبة الرابعة من حيث كرب   1.8النيجر وتشاد تقعان إىل اجلنوب منها، وتبلغ مساحتها حوايل 
 .U.S° مشاالً )33° و18  25° شرقا، ودائريت عرض  25° و 9طول    متتد ليبيا بني خطي   أفريقيا ، وجغرافياً املساحة يف قارة  

Library of Congress, 1987  .) 

 

حتوائها على الكثري من املعامل اهلامة نذكر منها على سبيل املثال )شالل درنة  قرية رأس اهلالل السياحية   –ومتتاز 
حبرية قرب   –جبال اهلروج  –قمة بته جببال تيبسيت  –ة زارع الكفرة الدائريم –جسر وادي الكوف  -مدينة شحات األثرية  -

مدينة   –مدينة صرباتة األثرية  -مصنع احلديد والصلب مصراتة  –السرا احلمراء طرابلس  –مدينة لبدة األثرية  –عون 
 غدامس القدمية (. 
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 عامل املختارة . ( موقع ليبيا موضحاً عليها أهم امل2شكل )

 
مج ملا ستخدام بر  م. 2020، إصدار  Google Earthصدر: إعداد الباحثان 

 أهم معامل ليبيا
 مت تصنيف املعامل املدروسة إىل ثالثة جمموعات متجانسة وهي : 

ا   .1 ر جمموعة املعامل الطبيعية : وتشكل أمهية هي األخرى من حيث اجلوانب سالفة الذكر، وهي تشكل صعوبة أكثر يف ز
لنسبة للتالميذ لبعد املسافات، حيث تقع قمة بته جببال تيبسيت على احلدود اجلنوبية للبالد وكذلك جبال اهلروج يف  ميدانياً 

حية وألمهية   Google Earthمج ا يؤكد أمهية استخدام بروسطها م يف دراسة هذه املعامل لصعوبة الوصول إليها من 
الجتاهات األساسي   (.  3ة والفرعية من خالل مواقع هذه املعامل يف خريطة ليبيا شكل ) تعريف تالميذ االبتدائي 

 ( أهم املعامل الطبيعية يف ليبيا .3شكل )

 
ستخدام بر  م.2020، إصدار Google Earthمج املصدر: إعداد الباحثان 
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سة مواقع يف جمملها مهمة ذات  املعامل األثرية السياحية : تشمل هذه اجملموعة املواقع األثرية املختارة يف الدراسة وهي مخ .2
دي  علمي االبتدائي لتعريف تالميذهم بدورها السياحي واالقتصاريخ قدمي يف بالد ما ميزها وأعطاها أمهية تشكل ذريعة مل

 (.   4والثقايف يف بالدهم شكل )
 ( أهم املعامل األثرية يف ليبيا .4شكل )

 
مج  ستخدام بر  م .2020، إصدار Google Earthاملصدر: إعداد الباحثان 

ذه اجملموعة من املعامل أمهية  .3 ملا  جمموعة املعامل البشرية االقتصادية : يرى الباحثان أن لتعريف معلمي االبتدائي تالميذهم 
م ميثلون جيل   متثله من دور يف التنمية االقتصادية املستدامة للبالد مع ضرورة توضيح دور تالميذ االبتدائي يف ذلك كو

 (.   5املستقبل الذي سيساهم يف التنمية املستدامة وأبعادها الثالثة االجتماعي واالقتصادي والبيئي شكل ) 
 ليبيا .   ( أهم املعامل البشرية االقتصادية يف5شكل )

 
مج  ستخدام بر  م . 2020، إصدار Google Earthاملصدر: إعداد الباحثان 
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تم املناهج الدراس   ملعامل وبصفة عامة جيب أن  الطبيعية والبشرية على وجه األرض كافة   ية كافة ومناهج االبتدائي خاصة 
لتنمية املستدام  لبيئة احمللية لبالدهم ومبعاملها املختلفة و تم  م خاصة، ومنها املناهج الليبية اليت جيب أن  ة  وعلى معامل بلدا

    لبالدهم. 

 ائج:النت
أن يف ليبيا مبساحتها الشاسعة العديد من املعامل واملظاهر   Google Earthمج تبني من خالل هذا البحث بواسطة بر  .1

ت والشالالت واجلبال والصحاري والواحات  والبشرية كالعمران والطرق والسدود واملدن   وغريها، اهلامة الطبيعية كالغا
 وغريها. التارخيية واملزارع 

ت حيتاجها تالميذ االبتدائي يف دراستهم  ا قدراً كبرياً متشكل املعامل واملظاهر الطبيعية والبشرية يف ليبي .2 ن املعلومات والبيا
 لبيئتهم احمللية واإلقليمية تنمي ثقافتهم وتوسع مداركهم من خالل ربط الصور الفوتوغرافية وخريطة ليبيا وأقاليمها املختلفة . 

مج أن حيدد نقاط ملواقع مضيفًا إليها بع  .3 ت االفرتاضية والصور واملعلومات  ض الوسائط كاجلوال يستطيع التلميذ عرب الرب
 اهلامة اليت ختص ذلك املوقع . 

مج املعلم من تطوير وتعديل خرائطه اليت يستعملها يف التدريس حسب تطورات األحداث واملتغريات الزمنية .   .4  ميكِّن الرب

 التوصيات: 

مج  .1 يم العام وخاصة املرحلة االبتدائية ألمهيـة مجيع مراحل التعليف مادة اجلغرافيا يف  Google Earthاالهتمام بتطبيق بر
 ذلك يف خلق الشخصية املستقلة واملفكرة واملبدعة.

مج من خالل املنهج الدراسي يف اجلغرافيا.   .2  تدريب معلمي اجلغرافيا على استعمال الرب
مج وتطبيقه يف ليبيا ملختلف املواد الدراسية يف مج .3 يع مراحـل التعلـيم ويف املرحلـة االبتدائيـة بشـكل إعداد دراسات عن الرب

 خاص. 
مج يف املعمل وتعريف   .4 مج مع تطبيق األنشطة والتدريبات على الرب تضمني الكتاب املدرسي يف مادة اجلغرافيا لصور الرب

ا.   التالميذ 

 املراجع:

,    3سياسية , جممع الفاتح للجامعات , ط  حلجاجي ، سامل علي ، ليبيا اجلديدة ، دراسة جغرافية  اجتماعيه اقتصاديه و ا .1
 م .   1989

 م. 2011الشربيين، فوزي وآخرون. تطوير املناهج التعليمية، دار املسرية، عمان،  .2
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 م. 2004التطبيق"، الزرقاء، األردن،  العمري، صاحل. تدريس اجلغرافيا وفق رؤية االقتصاد املعريف "النظرة و  .3

 م. 2011رية للنشر والتوزيع، عمان،  فاهيم التارخيية واجلغرافية، دار املسوزير، سلوى أبوبكر وأخرون . تنمية امل .4

مج مقرتح يف الدراسات االجتماعية قائم على جوجل إيرث ) .5  Googleحممد أثري السيد غامن إبراهيم، فاعلية بر

Earthاخللفاء الراشدين  لقدرة املكانية لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي، دراسات اجتماعية، مدرسة ( يف تنمية ا
 . 628م، ص  2014دد اخلامس عشر، يناير  اإلعدادية، بنني، جملة كلية الرتبية جامعة بورسعيد، الع

ذات الصف الرابع االبتدائي  أمساء زين صادق األهدل، تعليم التفكري من خالل تدريس اجلغرافيا وأثره على حتصيل تلمي .6
 م. 2006األدبية مبحافظة جدة،   وتنمية تفكريهن، كلية الرتبية للبنات، األقسام

مج جوجل إيرث  .7 (  يف تدريس الدراسات االجتماعية  (Google Earthإبراهيم بن عبدهللا احلميدان، أثر توظيف بر
لتفكري التأملي لدي طالب املرحلة الثانوية، اجمللة الدولية الرتبوية  والبطنية على تطوير مهاريت قراءة وحتليل اخلرائط، وتنمية ا 

 م. 2016شباط   2العدد   5خصصة، جامعة امللك سعود اجمللد املت

1. Federal Research Division of the Library of Congress,  "Climate & Hydrology of 
Libya",U.S. Library of Congress, 1987. 

2. Fox Zoe, " Google Earth positive impact", 2012. 

3. Media Coverage of Geospatial Platforms,2007.    

4. Mellen, Mickey, "Going back to school with Google Earth", 2012. 

5. Taylor, Frank, Google Earth "using Google Earth free for Education is Allowed", 2006. 

  

http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/query/r?frd/cstdy:@field(DOCID+ly0046)
http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/query/r?frd/cstdy:@field(DOCID+ly0046)

