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التحصیل  سات االجتماعیة علىأثر استخدام استراتیجیة التدریس التبادلى فى تدریس الدرا  عنوان الرسالة

  .وتنمیة مھارات التفكیر التاریخى بالمرحلة اإلعدادیة
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لى فى تدریس الدراسات االجتماعیة استخدام استراتیجیة التدریس التباداستكشاف أثر إلى ھدف البحث 

  .على التحصیل وتنمیة مھارات التفكیر التاریخى

 وتم اختیار وحدتین من كتاب الدراسات االجتماعیة المقرر على الصف األول اإلعدادى، وإعادة صیاغتھما 

  .س ھاتین الوحدتین؛ لذا تم إعداد دلیل التلمیذ، ودلیل للمعلم تبعا لھذه االستراتیجیة لالسترشاد بھ فى تدری

، وقسموا إلى مجموعة تجریبیة ودرست باستخدام التدریس التبادلى، تلمیذة) ٤٦( تكونت عینة البحث  من 

وأخرى ضابطة بالطریقة المعتادة مع المعلم، وتم تطبیق قیاسات قبلیة وبعدیة للمجموعتین باستخدام أدوات 

  . والتأكد من صدقھما وثباتھمارات التفكیر التاریخى مھاى، واختبار تحصیلختبار ا البحث والتى تمثلت فى

 وكشفت النتائج عن وجود فرق ذو داللة إحصائیة بین أداء تلمیذات المجموعة التجریبیة والمجموعة 

فى التطبیق البعدى الختبار التحصیل واختبار مھارات التفكیر التاریخى لصالح ) ٠٫٠١(الضابطة عند مستوى 

، كما توصل البحث إلى وجود فرق ذو داللة إحصائیة بین أداء تلمیذات المجموعة المجموعة التجریبیة 

الختبار التحصیل واختبار مھارات التفكیر التاریخى،  فى التطبیق البعدى) ٠٫٠١(التجریبیة عند مستوى 

لتحصیل ابین مستویات  المجموعة التجریبیة فى التطبیق البعدى اتمیذعالقة ارتباطیھ بین درجات تلت وجدو

  )٠٫٠٥(عند مستوى  ، وبعضھا) ٠٫٠١(عند مستوى  مھارات التفكیر التاریخىبعض و

   مھارات التفكیر التاریخى-  التدریس التبادلى  )المرشدة(الكلمات الدالة 




