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  المناهج وطرق التدريس مدرس مساعد بقسم
  كلية البنات ـ جامعة عين شمس 
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أثر استخدام مدخل القراءة والكتابة للتعلم في تنمية بعض مهارات التفكير العليا والتحصيل    عنوان البحث :

  واالتجاه في الجغرافيا لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية. 
  إيمان محمد عبدالوارث إمام    ة : ـــالباحث

  تربية تخصص مناهج وطرق تدريس دراسات اجتماعية (جغرافيا).دكتوراه الفلسفة في ال الدرجة العلمية :
  ـ أستاذ مناهج وطرق تدريس التاريخ، كلية البنات ـ جامعة عين شمس  أ.د/ فكري حسن ريان  ون : ــالمشرف

  ـ أستاذ مناهج وطرق تدريس الجغرافيا، كلية التربية ـ جامعة الزقازيق أ.د/ منصور أحمد عبدالمنعم
  كلية البنات ـ جامعة عين شمسـ  أستاذ المناهج وطرق التدريسـ  د/ فاطمة إبراهيم حميدةأ./  المرحومة

  
  كلية البنات ـ جامعة عين شمس الجهة المانحة : 

  م ٢٠٠٨هـ /  ١٤٢٩   خ :ـــالتاري
  يمكن صياغة مشكلة البحث في السؤال الرئيسي التالي :   ة : ــالمشكل

كتابة للتعلم في تنمية بعض مهارات التفكير العليا، والتحصيل، واالتجاه في ما تأثير استخدام مدخل القراءة وال
  الجغرافيا، لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية ؟ 

  ويتفرع عن هذا السؤال الرئيسي األسئلة الفرعية التالية : 
هارات ما اإلجراءات التدريسية في مدخل القراءة والكتابة للتعلم التي يمكن من خاللها تنمية بعض م - ١

  التفكير العليا، والتحصيل، واالتجاه في الجغرافيا، لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية ؟ 
ما تأثير استخدام مدخل القراءة والكتابة للتعلم في تنمية بعض مهارات التفكير العليا في الجغرافيـا،   - ٢

 لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية ؟ 
علم في تنمية التحصيل في الجغرافيا لدى تالميذ المرحلـة  ما تأثير استخدام مدخل القراءة والكتابة للت - ٣

 اإلعدادية ؟ 
ما تأثير استخدام مدخل القراءة والكتابة للتعلم في تنمية االتجاه نحو الجغرافيا لدى تالميذ المرحلـة   - ٤

 اإلعدادية ؟
  

  من اإلجراءات التي يتم إتباعها في البحث : الطرق واإلجراءات : 
  وضبطها.   Bloomرات التفكير العليا وفقاً لتصنيف إعداد قائمة ببعض مها - ١
إعادة صياغة وحدة من منهج الصف الثاني اإلعدادي في ضوء مدخل القراءة والكتابة للتعلم (إعداد  - ٢

 دليل للمعلم، وإعداد دليل للتلميذ) وضبطها.  
  إعداد اختبار مهارات التفكير العليا، واختبار تحصيلي، ومقياس لالتجاه نحو مادة الجغرافيا.   - ٣

  
  أسفر البحث عن النتائج التالية : النتائج : 

) بين متوسـطى درجـات المجمـوعتين التجريبيـة     ٠.٠٥وجود فرق دال إحصائياً عند مستوى ( - ١
ل مستوى على حـده) لصـالح المجموعـة    والضابطة في االختبار التحصيلي البعدي (ككل وفي ك

  التجريبية.  
) بين متوسـطى درجـات المجمـوعتين التجريبيـة     ٠.٠٥وجود فرق دال إحصائياً عند مستوى ( - ٢

والضابطة في التطبيق البعدي الختبار مهارات التفكير العليا (ككل وفي مهارات كل مسـتوى مـن   
 جموعة التجريبية.  المستويات التي يتضمنها االختبار على حده) لصالح الم

) بين متوسـطى درجـات المجمـوعتين التجريبيـة     ٠.٠٥وجود فرق دال إحصائياً عند مستوى ( - ٣
  والضابطة في التطبيق البعدي لمقياس االتجاه نحو مادة الجغرافيا لصالح المجموعة التجريبية.  

  


