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• ou^fÖ] :أحمد سيد إبراهيم داود صفى الدين  
• á]çßÂ����ovfÖ]VVVV  الناقـد التفكيرت دورة التعلم فى بيئـة تعاونية لتنمية مهارا استخدامفاعلية 

  .اإلعداديةلدى تالميذ المرحلة االجتماعية وبعض أبعاد التعاطف التاريخى من خالل تدريس الدراسات 
• ovfÖ]�íãq:  قسم المناهج وطرق التدريس –كلية التربية  - بنى سويف جامعة.  
• géÖ^‰ù]æ�Ñ†ŞÖ] :التجريبيشبه المنهج ، و  المنهج الوصفي.  

• ovfÖ]�íÂçÛ¥ : تلميذ بالصف الثانى اإلعدادى )٦٠(عينة عشوائية مكونة من.  

• “×~jŠ¹]V  وأبعاد لدى التالميذ فى مستوى مهارات التفكير الناقد  ضعف شديدتبين الباحث وجود
التعاطف التاريخى عند تدريس التاريخ بالطرق التقليدية المعتادة لذلك تتحد المشكلة فى ضرورة وجود 
إستراتيجية نستطيع من خاللها تنمية مهارات التفكير الناقد وأبعاد التعاطف التاريخى لدى التالميذ 

  : السؤال الرئيس مشكلة باإلجابة عنوحاول الباحث حل ال
ما فاعلية استخدام دورة التعلم فى بيئة تعاونية لتنمية مهارات التفكير الناقد وبعض أبعاد "     

  "التعاطف التاريخى لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادى من خالل تدريس مقرر التاريخ ؟
• sñ^jÞ�ovfÖ]�V  

الناقـــد التـــى يتضـــمنها محتـــوى مـــنهج تـــاريخ الصـــف الثـــانى هـــارات التفكيـــر متـــم التوصـــل لقائمـــة ب .١
 .اإلعدادى ويمكن تنميتها باستخدام دورة التعلم فى بيئة تعاونية

 . لى قائمة بقضايا التعاطف التاريخى تتماثل فيها أبعاد التعاطف التاريخىإتم التوصل  .٢

التعــاطف التــاريخى عنــد اســتخدام وجــود عالقــة ارتباطيــة بــين تنميــة مهــارات التفكيــر الناقــد وأبعــاد  .٣
  .دورة التعلم فى بيئة تعاونية لتدريس التاريخ لتالميذ الصف الثانى اإلعدادى

ـــر الناقـــد وأبعـــاد  .٤ ـــة مهـــارات التفكي ـــة لتنمي ـــتعلم فـــى بيئـــة تعاوني ـــائج البحـــث فاعليـــة دورة ال أكـــدت نت
 .التعاطف التاريخى لدى تالميذ الصف الثانى اإلعدادى

• ovfÖ]�ê‘çèæVVVV ضرورة االهتمام بتنمية مهارات التفكير بصفة عامة ومهارات التفكير الناقد بصفة ب
فى تدريس نماذج دورة التعلم خاصة أثناء تدريس المواد الدراسية المختلفة، و ضرورة استخدام 

اإلدراكية واالنفعالية والسلوكية واألخالقية فى الجوانب ضرورة االهتمام بو  ،المواد الدراسية المختلفة
 .تدريس التاريخشخصية المتعلم أثناء 

• íéu^jË¹]�l^Û×ÓÖ]  :، تعاطف تاريخى دورة التعلم ، بيئة تعاونية ، تفكير ناقد.  

  

  




