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توظيف المدخل المنظومي في تنميه مهارات حل المشكالت التاريخيه لـدي   تالميـذ    عنوان البحث: 
  المرحله االعداديه

  شيماء ابراهيم محمد محمد اسم الباحثه:
ـ   تنميه بعض مهارات حلل هدف البحث ه مـن  المشكالت التاريخيه لدي تالميذ المرحلـه االعدادي

) ٦٠تكونـت مـن(  ، ولتحقيق هذا الهدف تم اختيار عينة البحث والتي خالل توظيف المدخل المنظومي
وطبـق   وتم تقسيمهم الى مجموعتين تجريبيه وضـابطه الصف األول االعدادي وتلميذه من تالميذ  اًتلميذ

د فـرق  وجالمشكالت التاريخية قبلياً وبعدياً، وقد كشفت نتائج البحث عن وعليهما اختباراً لمهارات حل 
والضـابطة    التجريبيةتين درجات تالميذ المجموع طي) بين متوس٠.٠١ائية عند مستوى (ذو داللة إحص

ـ    لصالحالختبار مهارات حل المشكالت التاريخية  ومهاراته الفرعية   ، وكـذلك  ةالمجموعـة التجريبي
 درجات تالميذ المجموعة التجريبيـة  طي ) بين متوس٠.٠١ية عند مستوى (فرق ذو داللة إحصائ وجود 

ويرجـع   ،لصالح القياس البعـدى في القياسين القبلي و البعدي الختبار مهارات حل المشكالت التاريخية 
الف وهذا الفرق الي التدريس باستخدام المدخل المنظومي لتالميذ المجموعـة التجريبيـة،    ن    یت ث م البح

ھ دد(       خمس ھ، وع ھ االنجلیزی ا باللغ ھ، وملخص ھ العربی ا باللغ ول، وملخص دد(  ١٦فص دوًال، وع ) ١٥) ج
  ) مرجعا عربیًا واجنبیًا.١٤٦(و) مالحق، ١٠(اشكال، و

   الكلمات المفتاحيه:
 المدخل المنظومي  
  .مهارات حل المشكالت التاريخيه 



 

Abstract 

Research title: Employing Systematic Approach in Developing Historical Problems 

solving Skills among Preparatory Stage Pupils 

Name of researcher: Shimaa Ibrahim Mohammed Mohammed 

The purpose of the research:  Developing Historical Problem–solving Skills 

among Preparatory Stage Pupils by Employing Systematic Approach and Research 

Sample: consisted of (60) (Pupil and Schoolgirl) of Preparatory stage students, were 

divided into two groups (control and experimental)who Historical Problem–solving 

Skills test were applied to them(pretest) and (posttest) ,Research Results have revealed 

A difference at level (0.01) between the mean scores of (experimental and control) 

group pupils in Historical Problem–solving Skills) and.A difference at level (0.01) 

between the mean scores of experimental group pupils in (pre and post) measurements 

of Historical Problem–solving Skills test in favor of the post measurement, And this 

difference is due to teaching using the Systematic Approach for the experimental group 

pupils, And the current search consisted of (5 ) chapter, Arabic Summary, English 

Summary, (16) tables, (15) shapes, (10) supplements and (146 ) Arabic and English 

references. 
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