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  شكر وتقدير
   الرّحمنِ الرّحيمِ اِ بِسمِ

انَا اللَّهده ال أَنلَو يتَدهنا لا كُنمذَا وهانَا لدي هالَّذ لَّهل دمقَالُوا الْحو    
   صدقَ ا العظيم                                                                                                                            

  ٤٣قران كريم ، سورة األعراف ، آية 
الحمد هللا الذي علم بالقلم ، علم اإلنسان ما لم يعلم ، والصالة والسـالم       

نبي األمم ، سيدنا محمد األجل األكرم ، وعلى آلـه وصـحبه ، ومـن     على
  ،،، . األعظم ، وبعد تبعهم بإحسان إلى اليوم 

كـل مـن   ليطيب لي أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفـان       
  .ساهموا في إتمام هذا البحث بمعونة أو نصيحة أو توجيه وإرشاد 

التقدير الي وال يسعني في هذا المقام إال أن أتقدم بخالص الشكر وعظيم     
 علي ما تفضـل ) المشرف الرئيس ( ،  محمد أمين عطوة / األستاذ الدكتور 

لي نعم المعلم والموجـه   ، فقد كانبه من وقت وجهد وعون وتوجيهات قيمة 
،  وات البحـث بجانبي في كل خطوة من خط جهداً كبيراً ، ووقفمعي  ، بذل

 سمةفكان الكرم  طيوأع،  وأحاطني برعايته ، فقد نصح فَعلَّم ، ووجه فقوم
اهللا عني  التقدير واالعتراف بالجميل وجزاهمني جزيل الشكر و ،  فلهالعطاء

  .خير الجزاء
إلي كما أتقـــدم بخالص الشكر واالمتنان والعرفان بالجميل      

لما بذلته من جهد حيال هذا  ، )مشرف(فايد سامية المحمدي / لدكتورة ا
  .البحث ولما أعطته لي من توجيه وإرشاد 

  عبد المؤمن محمد عبده / كما أتقدم بعظيم الشكر إلى الدكتور          
فله منـي كـل   لتفضله بقبول مناقشة هذا البحث وتحمله عناء السفر ومشقته 

  .الشكر والثناء
عتزاز أن أتوجه بعميق الشكر وعظيم وإنه لمن دواعي الفخر واال     

عاطف محمد بدوي ، علي ما قدمه لي من / األستاذ الدكتوراالمتنان إلي 



 
  ج 

نصح وإرشاد وتوجيه منذ اليوم األول لي بالكلية وحتى المناقشة فله مني كل 
  .الشكر والتقدير ، وجزاه اهللا عني خير الجزاء 

تذة المحكمين الذين ساهموا وال أنسي أن أقدم الشكر الجزيل إلي األسا    
  . في إنجاز هذا العمل

وفي هذا المقام ال أنسي أن أتقدم بالشكر والتقدير إلدارة مدرسة        
أبوالشقاف اإلعدادية التابعة لإلدارة حوش عيسي التعليمية بالبحيرة، 

  . وأعضاء هيئة التدريس بالمدرسة علي مساعدتي إلتمام هذا البحث
أتوجه بالشكر والتقدير إلى جميع أفراد أسرتي على عطائهم  وأخيراً       
 مني كل الحب واالحترام والتقدير تحملهم الكثير من أجلي فلهم الدائم

  . لوالدي ، وزوجتي ، وابني محمد وأخص بالشكر كل الشكر
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  باللغة العربیة مستخلص الدراسة
  

  التبادلي في تنمية بعض مهارات االستقصاء في فاعلية التدريس
مادة الجغرافيا لدي تالميذ المرحلة اإلعدادية 

  بركاتصبري عبدالحميد عبداللطيف محمد 
جامعة طنطا ، كلية التربية ، قسم المناهج وطرق التدريس 
م ٢٠١٣هـ       ١٤٣٣ 

اللغة العربية 
   تخصص مناهج وطرق تدريس "ماجستير في التربية
"الجغرافيا 

 : سامية المحمدي فايد/ د     محمد أمين عطوة     / أ د  
اإلعداديةتالميذ المرحلة حددت المشكلة في وجود قصور لدي ت 

.في مهارات االستقصاء الجغرافي 
 

 وتنـاول فيـه   :  الدراسة علي جانبين أحدهما نظـري إجراءات تحددت
إستراتيجية التدريس التبادلي ، االجغرافيفي مادة مهارات االستقصاء الباحث 

.  لدراسـة التي أجريت في مجـال ا  مراجعة الدراسات والبحوث السابقة، و
اختبار مهارات االستقصـاء  (أدوات الدراسة إعداد فيه تم و : خر تجريبيآو

اختبـار مهـارات االستقصـاء    تطبيق ،  وتم )بطاقة المالحظة  الجغرافي ،
اسـتراتيجية التـدريس   باسـتخدام  تطبيق ال، ثم  قبلياً علي التالميذجغرافي ال

اختبـار مهـارات االستقصـاء    تطبيق ، ثم التبادلي بعد تعديل بعض األدوار
 .بعدياً علي التالميذجغرافي ال

 
     عند مستوي داللة  اًإحصائي الفرق د وجود:  إليتوصلت الدراسة        

تالميذ في التطبيق القبلي ومتوسط البين متوسطي درجات "   ٠ ,٠٥" 
 ككل لجغرافيا البعدي الختبار مهارات االستقصاءدرجاتهم في التطبيق 
.لصالح التطبيق البعدي 
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  باللغة االنجلیزیة مستخلص الدراسة
The Effectiveness Of Reciprocal Teaching in Developing Some 
Inquiry Skills in Geography Subject  For Preparatory School 

Pupils  
Abstract)(  

       This research Targeted to identify the effectiveness of reciprocal 
teaching in developing some skills inquiry in geography for prep school 
cycle  students. For  achieving  this purpose the researcher began this work 
with the study of the strategy of reciprocal teaching,  the geographical 
inquiry and the relation between them through access to the educational 
literature and the previous studies and research.                                     
        the researcher also  developed a strategy of reciprocal teaching to fit 
the nature of geography, through an amendment to the roles of students 
within the groups, . the researcher also prepared a teacher's guide for the 
teaching geography course for the second year (second term). He also 
prepared  a tasks not book for this  pupil, and test a test for the  
geographical inquiry  skills , as well as a note card. The experimental 
design for this design depended on that there is only one group pupils.        
        The procedures  of  the research  experiment was represented on 
choosing a sample research from  the pupils of the second year  in abou 
El-shokaf prep school in Hosh iessa governorate of Education. And the pre 
test to  test skills of the  geographical inquiry. He taught  the units (the 
resources in our  Arabian world - the wealth of the Arabian world) which 
were the curriculum on the second year pupils  (second term). and at the 
end the post test which examine the skills of the geographical inquiry .        
       the researcher came to  The results of the research on the 
effectiveness of reciprocal teaching in developing some skills inquiry  in 
geography, and thy are the skills of asking geographical questions, acquire  
geographical  information, organizing geographical  information, analyzing 
geographical  information, answering  geographical questions. The 
researcher interpretated those results, and he also introduced a to number  
of suggestions and recommendations  in light of these findings.                 


