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  التربية كليه       

  قسم المناهج وطرق التدريس

  ) ١ (مرفق 

 ة تدريس الدراسات االجتماعي   في ةاإللكترونيثر استخدام القصص    أ  : " العنوان ةصفح •

التفكير الناقـد لـدى تالميـذ       تنمية بعض مهارات     و المعرفيالتحصيل  على  

  ."اإلعدادي الثانيالصف 

                            .حسن على حسن سرورشرف أ :  بــاسم الطال •

                                     .في التربية  ماجستير  :  ية العلمالدرجة •

                                   . قسم المناهج وطرق التدريس   :  مــــالقس •

  .  ةجتماعياالمناهج وطرق تدريس الدراسات :     صــالتخص •

                                   . التربية  :   ـةــيـالكل •

                                   . سوهاج  :   ـةــالجامع •

                                                                 . ٢٠٠٨ :       التخرجةسن •

                                                      . ٢٠١٨  :     المنحـةسن •

 



 

 

 

 

 



  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  شكر وتقدير

الحمد هللا الذي تدوم بحمده النعم كما ينبغي لجالل وجهه وعظيم سلطانه، أحمده حمد العـارفين           

والشاكرين لفضله، فله الحمد وله الشكر، على توفيقه إلنجاز هذا العمل، والذي أسـأل اهللا العظـيم أن               

  .افعاً ينتفع بهيجعله عمالً خالصاً لوجهه، وأن يجعله علماً ن

وال يسعني في هذا المقام إال أن أتقدم بالشكر الجزيل للصرح العظيم، جامعة سوهاج، نبـراس       

  .العلم ومنبره، ولكلية التربية، ولقسم المناهج وطرق التدريس

مـصطفى  /  الـدكتور   األستاذ ،وأتقدم بالشكر الجزيل ألستاذي الفاضل المشرف على الرسالة 

 جامعـة   – المناهج وطرق تدريس الدراسات االجتماعية المتفرغ بكليـة التربيـة             أستاذ – زايد محمد 

وما قدمه أثر بالغ في إتمام هذه الدراسة وإنجازهـا          ،   وإرشاده   ،والذي كان لتوجيهه المستمر   سوهاج ،   

بهذه الصورة، والذي بذل وقته وجهده وفكره ونصحه وإرشاده للخروج بهذا العمل بالشكل المطلـوب               

سير معي خطوة خطوة في بيته وفي مكتبه، فوجدتُ منه رحابة الصدر، وكرم الضيافة، وحسن               فكان ي 

   .الخلق، وطيب التعامل، فجزاه اهللا خير ما جزى به أستاذاً عن تلميذه

 أسـتاذ المنـاهج     - لعزيزاحمد يوسف عبد ا   /  الدكتور ويسعدني أن أتقدم بالشكر إلى مشرفي     

، الذي أحاط الباحث بكرم      جامعة سوهاج  –ة المتفرغ بكلية التربية     وطرق تدريس الدراسات االجتماعي   

أخالقه، وسعة علمه، وسديد توجيهاته في جميع مراحل البحث، والذي لم يبخل علي بالنصح والمشورة               

  .، بارك اهللا فيه وجزاه اهللا كل الخيرفي أي نقطة تخص هذه الدراسة أو حتى في غيرها

  :مناقشة والحكم  لجنه العضويستاذين الكريمين  األ بجزيل الشكر الىأتقدمكما 

أستاذ المناهج وطرق تدريس الدراسات       - عمرانمحمد  خالد عبد اللطيف     / األستاذ الدكتور  

   .  جامعة سوهاج– كلية التربية –  للدراسات العليا والبحوثالكليةوكيل االجتماعية و



 كليـة   –أستاذ المناهج وطـرق التـدريس        – سلطان صالح يونس   إدريس/ األستاذ الدكتور و

  .وذلك لتفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة  - التربية جامعة المنيا

 النصح والتوجيـه    لي وأسدى  ، والمعرفةمدنى بالعلم   أ كل من    إلىحمل الشكر والعرفان    أكما  

ق تـدريس   أستاذ المناهج وطـر    – عمرانمحمد   خالد عبد اللطيف     /ستاذ الدكتور   األخص بالذكر   أو

  . للدراسات العليا والبحوثالكليةوكيل الدراسات االجتماعية و

والشكر موصول لكل من أعارني كتاباً ، أو أسدى لي توجيهاً ، أو شجعني علـى فكـرة ، أو                    

  .نبهني على خطأ ، أو دلني على تقصير

ئهما أهتديت أليقدر بثمن إلى من بدعا،كما أهدى ثمرة هذا الجهد إلى من أدين لهما بفضل كبير 

ومتعهما بالصحه  ،وبعطائهما خطوت فى طريق االنجاز والنجاح إلى أبى وأمى أطال اهللا فى عمرهما              ،

  .وجزاههما اهللا خير الجزاء على تربيتى ورعايتى ،والعافية 

إلى من ال يثنون عن دعواتهم      ،إلى كل أهلى واصدقائى إلى من يشعروننى بوقفهم الدائم معى           

  .واتى االعزاءلى إلى أخوتى وأخ

وأخيراً أعتذر لما قد يكون في هذه الرسالة من تقصير أو قصور، وألتمس في ذلك مـا قالـه                   

   :العماد األصفهاني

لو غُير هذا لكان أحسن، ولـو       : إني رأيت أنه ال يكتب إنسان كتاباً في يومه إال وقال في غده            "

   م هذا لكان أفضل، ولو ت  زيد كذا لكان يبر، وهو ستحسن، ولو قُدرك هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم الع

  ".دليل على استيالء النقص على جملة البشر

وتصدقوا علينا مـن علمكـم ان اهللا        وبعد أساتذتى العلماء فهذه بضاعة مزجاه فأوفوا لنا الكيل          

صحبه يجزى المتصدقين هذا والحمدهللا  اوال واخرا وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أله و

  .وسلم

  وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين



  مستخلص البحث

 التحصيل  ىفي تدريس الدراسات االجتماعية عل     ةلكتروني اإل صالقصأثر استخدام    " عنوان البحث 
  ". اإلعداديالثاني تالميذ الصف ى لدالناقدالتفكير بعض مهارات  وتنمية ،المعرفي

  .شرف حسن على حسن سرورأ: الباحث
  .يس الدراسات االجتماعية  تخصص مناهج وطرق تدر–الماجستير في التربية : الدرجة 

  العزيزحمد يوسف عبد أ/ د.           مصطفى زايد محمد/ د. أ       :لجنة اإلشراف
  . جامعة سوهاج – كلية التربية  :الكلية المانحة

  .م٢٠١٧    /     / :بتاريخ
سعى الباحث إلى التعرف على أثر استخدام القصص اإللكترونية في الدراسات االجتماعية 

 التحصيل المعرفي وتنمية بعض مهارات التفكير الناقد لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي، على
: المعتمد على المجموعتينولتحقيق أهداف الدراسة استخدم المنهج الوصفي والمنهج شبه التجريبي 

:  فيوقد صمم الباحث عدداً من المواد التعليمية واألدوات البحثية، تمثلت. التجريبية، والضابطة
دليل إرشادي للتلميذ، دليل للمعلم الستخدام القصص اإللكترونية، اختبار التحصيل المعرفي، اختبار 

  .التفكير الناقد
وقد تم التأكد من صدقها وثباتها بالطرق اإلحصائية المناسبة، وطبقت على عينـة عـشوائية            

 تلميذاً من تالميذ الـصف الثـاني اإلعـدادي المنتظمـين فـي العـام الدراسـي                  ٦٨ونت من   تك
 محافظـة سـوهاج، قـسموا إلـى         –م في مدينة سوهاج بمدرسة سيتي الخاصـة         ٢٠١٦/٢٠١٧

 حيث بدأ في سبتمبر      أسابيع ٤وقد استمر التطبيق    . إحداهما تجريبية، واألخرى ضابطة   : مجموعتين
ولتحليل بيانات الدراسـة اسـتخدمت النـسب المئويـة          . م٢١/١٠/٢٠١٦، وانتهى   ٢١/٩/٢٠١٦

  .للعينات المستقلة) ت ( والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، واختبار 
وكشفت نتائج الدراسة عن أثر استخدام القصص اإللكترونية في تنمية التحـصيل المعرفـي              

وقد قدمت الدراسة عـدداً     .  الثاني اإلعدادي  وتنمية بعض مهارات التفكير الناقد لدى تالميذ الصف       
من التوصيات للقائمين على تخطيط مناهج الدراسات االجتماعية بوزارة التربية والتعليم ومعلمـي             

  .الدراسات االجتماعية ومشرفيها، واقترحت بعض الدراسات ذات الصلة بموضوعها
 .، التفكير الناقد القصص اإللكترونية ، التحصيل المعرفي : الكلمات المفتاحية 
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The researcher sought to identify the impact of the use of electronic stories in social 
studies on cognitive achievement and the development of some critical thinking 
skills among second grade students. To achieve the objectives of the study, the 
descriptive and semi-empirical approaches were used based on the experimental 
and control groups. The researcher designed a number of educational materials and 
research tools, such as: a guide for the student, a guide for the teacher to use 
electronic stories, cognitive achievement test, critical thinking test 
 
It was verified by the correct statistical methods, and was applied to a random 
sample consisting of 68 secondary school students in the academic year 2016/2017 
in Sohag City Private School - Sohag governorate, divided into two groups: one 
experimental and the other an officer. The application lasted 4 weeks starting on 
September 21, 2016, and ended 21/10/2016. To analyze the study data, 
percentages, arithmetic averages, standard deviations, and T test were used for 
independent samples 
 
The results of the study revealed the impact of the use of electronic stories in the 
development of cognitive achievement and the development of some critical 
thinking skills among second grade students. The study presented a number of 
recommendations to the planners of the curricula of the social studies in the 
Ministry of Education and the teachers of social studies and supervisors, and 
suggested some studies related to its subject. 
 
Keywords: electronic stories, cognitive achievement, critical thinking. 

 




