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 مستخلص البحث
 محمد ممدوح حسٌن عبدالحافظ عمار  اسم الباحث 
قسةةا المهةةاطر و ةةر   –كلٌةة  البربٌةة   –جامبةة  يسةةٌو   –مصةةر البربٌةة  جمهورٌةة   جهة البحث 

 0البدرٌس 
 

"اسةةباداا تسةةبرابٌجٌ  السةةلاعل الببلٌمٌةة  فةةً بةةدرٌس البةةارٌه لبهمٌةة  ببةة  مهةةارال  عنوان البحث 
 البفكٌر البارٌاً ومفاطٌا الوعً اعهباابً لدى بالمٌذ الصف الثاهً اإلعدادي "

 
 0-باصص مهاطر و ر  بدرٌس بارٌه –جسبٌر فً البربٌ  الما الدرجة العلمية 
بمثلل مشكل  البحث فً ضبف مهةارال البفكٌةر البةارٌاً ومفةاطٌا الةوعً اعهباةابً  مشكلة البحث 

 لدى بالمٌذ الصف الثاهً اإلعدادي .
 

سة  بلمٌذاً ( مةن بالمٌةذ الصةف الثةاهً اإلعةدادي بمدر00بكوهل مجموع  البحث من ) مجموعة البحث 
 محب يٌوب اإلعدادٌ  للبهٌن البابب  إلدارة مهفلو  الببلٌمٌ  بمحافظ  يسٌو  .

 
 طدف البحث تلى : أهداف البحث 

بلصً يثر اسباداا تسبرابٌجٌ  السلاعل الببلٌمٌ  فً بدرٌس البةارٌه لبهمٌة  ببة  -1
 مهارال البفكٌر البارٌاً لدى بالمٌذ الصف الثاهً اإلعدادي .

سباداا تسبرابٌجٌ  السلاعل الببلٌمٌ  فً بدرٌس البارٌه لبهمٌ  بب  بلصً يثر ا -2
 مفاطٌا الوعً اعهباابً  لدى بالمٌذ الصف الثاهً اإلعدادي.

 
 قائم  ببب  مهارال البفكٌر البارٌاً ومفاطٌا الوعً اعهباابً   أدوات البحث 

 بً مهةارال وحدة مصاغ  وفلاً إلسبرابٌجٌ  السلاعل الببلٌمٌ  فً ضةو  قةائم
 البفكٌر البارٌاً ومفاطٌا الوعً اعهباابً .

 . دلٌل المبلا 
 . يورا  عمل للبالمٌذ 
 ًااببار لمهارال البفكٌر البارٌاً وآار لمفاطٌا الوعً اعهبااب 

 
فً بهمٌ  بب   فاعلٌ بوصل البحث تلى ين اسباداا تسبرابٌجٌ  السلاعل الببلٌمٌ  له  نتائج البحث 

ر البارٌاً وبب  مفاطٌا الةوعً اعهباةابً لةدى بالمٌةذ الصةف الثةاهً مهارال البفكٌ
 0مجموع  الدراس  اإلعدادي 

  الكلمات المفتاحية 
 مفاطٌا الوعً اعهباابً . -مهارال البفكٌر البارٌاً  -تسبرابٌجٌ  السلاعل الببلٌمٌ  
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Title              : Using scaffolding in teaching history for developing some historical 

thinking and raising election awareness of second grade preparatory 
pupils0 

 
Academic degree    : Master of education Major: curricula & methods of teaching 
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Problem   : The problem of the study was the poor history-oriented thinking skills 

and election awareness concepts of second preparatory grade pupils0 
 
Research group :     The group consisted of 40 second grade preparatory pupils 

attending Moheb Ayoub Preparatory School for Boys, Manfalout 
Educational Directorate, Assiut University0 

 
Objectives   : Investigate the effect of using scaffolding in teaching social studies for 

developing some historical thinking skills and election awareness 
concepts of second grade preparatory pupils. 

Instruments    :  A list of some historical thinking skills and election awareness 

A unit formulated according to scaffolding strategy in teaching history based on the 

above mentioned  lists of some historical thinking skills and 

election awareness0 

Findings  :  The research findings indicate that using scaffolding strategy develops 

some historical thinking skills and election awareness concepts of second 

grade preparatory pupils. 0 

Keywords        : Scaffolding strategy  - Historical thinking skills   - Election awareness 
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 الشكر والتقدير

حمدًا  ،وخالق الظممات والنور ،ودافع الشرور ،رمقدر األمو  ،رالحمد هلل الحميم الغفو 
، وصل المهم عمى من انتخبته ا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كمماتهميق بجالله عدد خمقه، ورضي

من أشرف قبيمة، وجعمت الصالة عميه أكرم فضيمة، وأعميته إلى مرتبة جميمة، وجعمته بينك وبين 
 امين ومن سمك دربه إلى يوم الدين.عبادك وسيمة، وعمى آل بيته الطاهرين وصحابته الغر المي

 ةاألستتتتا  ةالفاضتتتل تيأستتتتا يبببي لبببت أن أتقبببدم ب سبببمى آيبببات الشبببكر والتقبببدير إلبببى يط

الدراسببات اتجتماعيببة  ، أسببتاا المنبباهر وطببرق تببدريسفتتاي ة أحمتتد أحمتتد الستتيد /  ةالتتدكتور
ه لت من آراء عممية أصبيمة، وتوجيهبات فريبدة، كبان تجامعة أسيوط؛ لما قدم كمية التربيةبتاريخ( )

نببه لشببرف لببت أن أكببون تمميبباا لهبب لهبا أكبببر األفببر فببت طالبببا وباحفببا؛ والببك  اإنجبباز هبباد الدراسببة، وار
اهلل عنببت خيبر الجببزاء،  االبصببيرة، فجزاهب االكبيبرة، وعقميتهب االغزيبر، وخبرتهبب االنبيبل، وعممهبب الخمقهب
 اهلل بالصحة والعافية. اسبل الخير فت كل أمور الحياة، ومتعه اله وسهل

ي تألستتا عما أكنه فبت نفسبت مبن امتنبان وعرفبان بالجميبل وتعجز الكممات عن التعبير 

الدراسبببات  المنببباهر وطبببرق تبببدريس مبببدرس، مهتتتا كمتتتا  حفنتتتي نخيتتت  / ةالتتتدكتور ةالفاضتتتل
كفيبببرا  ا، فقبببد كبببان ببببالهتوأعطببب تجامعبببة أسبببيوط؛ لمبببا ببببال بكميبببة التربيبببة (جغرافيبببا اتجتماعيبببة )

نعببم  تبيببدم منببا البدايببة، فكانبب ت، وأخببااخبرتهببو  انت بببالوفير مببن عممهببتسببخيا، فقببد أمببد اوعطاؤهبب
 من كل مكرود. ااهلل عنى كل خير، وحفظه الكفير من العقبات،  فجزاه ة، والمالمةالموجه

مببن  عالمببانومببن دواعببت فخببرم وسببرورم أن يتفضببل بقبببول مناقشببة دراسببتت المتواضببعة 
أسبتاا ، علتي معبتد علتي كمتا  التدكتور/   األستتا :أعالم التربيبة فبت مصبر والبوطن العرببت وهمبا

ووكيببل كميببة التربيببة لشبباون الدراسببات العميببا  )تاريخ (الدراسببات اتجتماعيببةالمنبباهر وطببرق تببدريس 
أسببتاا المنبباهر وطببرق ،  صتتفام محمتتد علتتي / ةالتتدكتور ة األستتتاو،  والبحببوث بجامعببة أسببيوط 

طبالي  بجامعبة البوادم ووكيمة كمية التربية لشاون التعمبيم وال )تاريخ (الدراسات اتجتماعيةتدريس 
الرفعبة فبت البدنيا  ، ببارك اهلل فيهمبا وأدام عميهمباديرا واحتراما ألستااّم الكبريمينفشكرا وتق الجديد  
 واآلخرة.

كما أتقدم بالشكر والعرفان بالجميل ألساتاتت بقسم المناهر وطبرق التبدريس بكميبة التربيبة 
جمةةال حسةةن  /األسةةباذ الةةدكبورو  زارع  يحمةةدالةةدكبور األسةةباذ  ، وأخببم مببنهم بالبباكر ،ب سببيوط

رشاد  قدمود لت؛ لما  اطر محمود الحهان   /السٌد ، واألسباذ الدكبور     .وعونمن نصح وار

رابببيس قسببم المنببباهر وطبببرق و وكبببالء الكميببة، عميببد الكميبببة و  مسبببادة لوأتقببدم بعظبببيم الشببكر 
لمبنبين وأخبم بالباكر  محبي أيبوي ادعداديبةمدرسبة أسبرة التدريس، وخالم شكرم وتقديرم إلبى 



 و 

 

لما قدمود  األستاا/نادم عبد الصبور ، واألستاا حماد عبدالرحمن يرحمه اهلل ويسكنه فسيح جناته 
 ة.من عون لمباحث خالل تطبيق تجربة الدراس

مببدير عببام شبباون أعضبباء هياببة   واتقببدم بالشببكر والتقببدير ل/سببتاا /أحمببد مصببطفى أحمببد
مبببن تشبببجيع داابببم فهبببو نعبببم الرجبببل المناسبببي فبببت المكبببان  التبببدريس بجامعبببة أسبببيوط لمبببا قدمبببه لبببت

تقبان وتفبانت فبت عممبه حفظبه  المناسي فهبو مبن الكبوادر التبت قممبا تكبررت مبن إخبالم وكفباءة وار
 ممن رضت اهلل عنهم فت الدنيا واآلخرة . هوجعم دوأوتد هفت صحت هاهلل وبارك ل

 د بقسم عمم النفس التربوم المساع مدرسال، عادل سمٌر / الزميل وشكرم وتقديرم ألخت 
 وأخت الزميل/،جزء المعالجة ادحصااية لمعاونته لمباحث فت جامعة أسيوط تربية بكمية ال

جامعببة –بكميببة التربيببة خالببد عبببدالعزيز المعيببد بقسببم المنبباهر وطببرق تببدريس المغببة العربيببة       
محمبد مكبرم / الزميبل  وأخبت ، بالمغبة العربيبة  لمعاونتبه لمباحبث فبت جبزء المراجعبة المغويبةأسيوط 
جامعببة –بكميببة التربيبة  المغببة ادنجميزيبة  المنباهر وطببرق تبدريسبقسببم  درس المسباعد ، المببمرعبت 
 لمعاونته لمباحث فت جزء المراجعة المغوية بالمغة اتنجميزية .    . أسيوط 

وحفظهةا  البزٌةزة ي ةال ع عمرطةا بًوالةدوأتوجه بخالم الحي واتحترام والتقدير إلبى 

منحونت مبن دعبااهم  فقد ،، وتاوبًومببه بالصح  والبافٌ  من كل سو ، ويبً الغالً حفظه ع
وفضببمهم ورضبباهم مببا يسببر لببت إتمببام هبباا العمببل المتواضببع، فبب دعو اهلل أن يبببارك فببيهم ويجببزيهم 

 عنت كل خير فهو ولت الك والقادر عميه.

لخمبق سبيدنا محمبد صبمى اهلل عميبه وسبمم والحمبد وأختم كالمت بالصالة والسالم عمبى خيبر ا      
 هلل ري العالمين .                                          

 الباحث                                                                                                  
 

 


