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 مستخلص الرسالة                                      

المعرفة على تنمية المهارات الجغرافية لدى أثر استخدام بعض استراتيجيات ما وراء " :  عنوان البحث
 " تالميذ المرحلة اإلعدادية

 .عبد الرحيم محمد عبد الرحيم عمر الباحث :

 جامعة المنوفية . –كلية التربية :  جهة البحث

" تحددت مشكلة البحث الحالي في ضعف المهارات الجغرافية لدى تالميذ الصف  : مشكلة البحث وأسئلته
تدريسية تقليدية ، وهي ما يقف عائقًا أمام تحقيق أهداف مادة  ساليبنظرًا الستخدام أ اديالثاني اإلعد

مر الذي يتطلب استخدام استراتيجيات جديدة تسهم في تنمية تلك المهارات ألا ."الدراسات االجتماعية
 وبخاصة استراتيجيات ماوراء المعرفة .

 السؤال الرئيس التالي:وللتصدي لهذه المشكلة يحاول البحث اإلجابة علي 
كيف يمكن استخدام بعض استراتيجيات ما وراء المعرفة في تدريس الجغرافيا لتنمية بعض المهارات 

 الجغرافية لدي تالميذ المرحلة اإلعدادية ؟
 ويتفرع من هذا السؤال التساؤالت الفرعية التالية :

 مرحلة اإلعدادية ؟ ما المهارات الجغرافية التي يجب تنميتها لدى تالميذ ال – 8
 ما مدى تضمن المهارات الجغرافية فى المحتوى الدراسي لتالميذ المرحلة اإلعدادية ؟ – 7
 استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة لتنمية المهارات الجغرافية؟    دمااألسس الواجب مراعاتها عن – 4
ارات الجغرافية لدى تالميذ المرحلة ما فاعلية استراتيجيات ماوراء المعرفة في تنمية بعض المه –3

 اإلعدادية؟
استخدام بعض استراتيجيات ما وراء المعرفة في تدريس الجغرافيا وقياس إلي الكشف عن :  وهدف البحث

 لدي تالميذ الصف الثاني اإلعدادي . أثرها فى تنمية المهارات الجغرافية
بطه من تالميذ الصف الثاني اإلعدادي بواقع من مجموعتين تجريبيتين ومجموعة ضا:  وتكونت عينة البحث

 ( تلميذ لكل مجموعة . 41) 
:  قائمة المهارات الجغرافية ودليل المعلم وكتيب التلميذ واختبار المهارات الجغرافية   وتضمنت أدوات البحث

 لتالميذ الصف الثاني اإلعدادي .
ين التي درست باستخدام استراتيجيات ما وراء تفوق تالميذ المجموعتين التجريبيتوأسفرت نتائج البحث عن : 

 المعرفة علي تالميذ المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة المعتادة في اختبار المهارات الجغرافية .
 

 

 

 




