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 ثــــــص البحـــــمستخل

 إلكترونيا  إثرائيا  وقيااس ثثار وةا ةالتاريخ  لمنهجبرنامج إلكتروني إثرائي  بناء استهدف البحث        
"الطالق ، المرونا ، اصااال ، الةساساي  لممتاكالت، اإل ا ا   اإلب اعي تفكيرالمهارات تنمي   عمي منه

رات التفكيار وق  تم إعا ا  قائما  بمهاا، لاف اصول الثانويباالطالب المتفوقين  ىل  )إ راك التفاايل("
وة ة إلكترونيا  إثرائيا  بناء وتم  ،ام لمبرنامج اإللكتروني اإلثرائيإطار ع وتم بناء، اإلب اعي  ي التاريخ

وتام إعا ا  ثورا  يا ، تقاويم الوةا ة اإللكترونيا  اإلثرائ معياروتم إع ا  ، البرنامج اإللكتروني اإلثرائيمن 
، وتم بناء اختبار لمهارات التفكير   اإلثرائي  المرتبط  بالمو وعاتلتنفيذ اصنتطعمل لمطالب المتفو  

  ي التاريخ.اإلب اعي 
( طالًبا وطالب  من 03وتكونت عين  البةث من مجموع  تجريبي  واة ة وكان ع  ها )

تم تطبي  االختبار قبمًيا، ثم تم الت ريس بمو وعات وق  الطالب المتفوقين بالاف اصول الثانوي، 
تم تطبي  اختبار مهارات التفكير ، ثم لكتروني  اإلثرائي  باإلستعان  ب ليل المعمم اإللكترونيالوة ة اإل
 بع ًيا عمي مجموع  البةث ومعالج  النتائج اةاائًيا.اإلب اعي 
بااين متوساااطي  3.30عناا  مسااتوي  إةاااائًيا اار   ال  وجااو عااان  وقــد فتــتا جتــبحث البحــث        

 رجااات طااالب المجموعاا  التجريبياا   ااي التطبيقااين القبمااي والبعاا ي الختبااار مهااارات التفكياار االباا اعي 
ككاال ولكاال مهااارة عمااي ةاا ة )الطالقاا ، المروناا ، اصاااال ، الةساسااي  لممتااكالت، اإل ا اا  والتوسااا   

ا النتاااائج ثيً اااا ثن هنااااك ثثااار كبيااار ومهااام تربوًيااا ثكااا تإ راك التفااااايل(  لااااالب التطبيااا  البعااا ي، و 
 اااي تنميااا  مهاااارات التفكيااار ثرائيااا  مااان البرناااامج اإللكتروناااي اإلثرائاااي اإللكترونيااا  اإلوةااا ة الالساااتخ ام 

 الفرعي  عمي ة ة. اتوكل مهارة من المهار االب اعي ككل 

إلتاةا  ، لتاريخإلثرائي   ي ت ريس اب رورة اإلهتمام باستخ ام البرامج اإللكتروني  ا ولذا ُأوصى        
عماي البةاث  اي مةركاات البةاث المختمفا ،  مصنتاط  اإلثرائيا  وتةفيازهالفرص ثمام الطالب لممارسا  ا

 تنمي  مهارات التفكير اإلب اعي من خالل ت ريس التاريخ.اي  المناسب  لممتفوقين  راسًيا لتق يم الرعو 

يتألف البةاث مان سات   ااول، وممخاص بالمنا  اإلنجميزيا ، ومساتخمص بالمنا   وصف البحث:        
 ( رسًما بيانًيا.6( تكاًل، وع   )2( ج واًل، وع   )82( ممةًقا، وع   )06العربي  واإلنجميزي ، وع   )

 الفلمبا المتتبحية:
 ، مهارات التفكير اإلب اعي، المتفوقين  راسًيابرنامج إلكتروني إثرائي


