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 البحث مستخلص
 

 فاعلي   لتس اال  قصتئ ا ن فن ية ي  ار    ا     لتفكير  لةاقس " عنوال البح   

  فيا لسي يال يذ  ل ف  لثانن  إلعس دي ".و لثئاف   لبيئي  فن  لجغر                     

 

   لباشةةةةةةةةا  سرس   طفن عوض اسم الباح   

 

فن  هسف  لبحث إلى هدف البح    تس اال  قصتئ ا ن  ي   ل  حاول   لتررف علن فاعل

فن ي   ف   لبيئ قس و لثئا ير  لةا ر    ا     لتفك ي  ا يذ  ل ف  ية  لسي يال  يا   لجغر ف

 .  لثانن  إلعس دي

 

ثانن  إلعس دي  يل يذ    (80يكونت عية   لبحث  ن ) عينة البح    يذ  ل ف  ل  ن يال 

ي    ظ   لغرا برى ا حاف ل   لك غرب  ل ح ر  إلد  ة  ا (  لتاا لس اطى  إلعس د ص  )  ا س 

ةا  لرران وقس و  إلن  ج وعتين يجرابي حث ) وطة يس اال وحسين  لب   وضااط  ، يم 

يا لل ف  كان و حس وطبير   تةوع  ،  لس كان فن وطةةا  لرران( ض ن  ئر   لجغر ف

ا ن ولل ج وعةة  تجرابيةة  اتصةةت س ت  لتةةس اال  قصتئ ةة لثةةانن  إلعةةس دي لل ج وعةة   ل

حث يق أدو    لب ئا    لضااط  االطرائ   لتئليسا  وذلك  ع  رلم  لف ل ويم يطب يا   يطبي قبل

  " لةاقس ،  ختبا   لثئاف   لبيئي  ختبا    ا     لتفكير "فن: و ل ت ثلهوارساا  لل ج وعتين 

 

فروق ذ   دقل  إح ا ي  عةس  ستوى  نتائج البح    عن وجود  كشفت نتا ج  لبحث 

ختبةةا    ةةا     لتفكيةةر  لةاقةةس  ء  ل ج ةةوعتين فةةن  لتطبيةةق  لبرةةسى إل( اةةين أد0.05)

فن  لثئاف   لبيئي  وذلك ل الح  ل ج وع   لتجرابي  ، وكان حجم يأثير  ل رإختبا و ج   ال

فن  ية ي    ا     لتفكير  لةاقس و لثئاف   لبيئي  ارجع إلن  صت س ت  لتس اال  قصتئ ا ن 

  لجغر فيا.
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Abstract 
Researcher Title: 
           The effectiveness of inquiry teaching on developing 

some of critical thinking skills and environmental literacy in 

geography among second year prep school students. 
Researcher Name: Elbasha Mosad Mustafa Awad. 

The research Aim: 

           Is attempts to study the effectiveness of inquiry teaching 

on developing some of critical thinking skills and environmental 

literacy in geography among second year prep school students?    

The research sample:  

       The research sample includes 80 students. They are divided 

into two groups: experimental and control. The first group was 

taught two units (our Arab homeland is one place and has 

different nature- The population in our Arab homeland)   Apart of 

geography syllabus of the second year prep school for the 

experimental group by using inquiry teaching. On the other hand, 

the control group by using the traditional way. Pre and post 

measurements have been applied on both groups. 

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 in the critical thinking skills test and the 

environment literacy test for the sake of the experimental group. 

The effect of treatment in developing the critical thinking skills 

and the environment literacy is due to using inquiry teaching in 

Geography.  

Researcher Description:                  

           The thesis consists of five chapters, and abstract in Arabic 

and another one in English .Summery, (8) Appendices, (24) 

Tables and (8) Shapes. 
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