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 مقدمة :

(  تعقلوو  لعلكم عربيا   قرآنا   أنزلناه إنا) 
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 أفلا

 الجبال وإلى*  رفعت كيف السماء وإلى*  خلقت كيف الإبل إلى ينظرو 

سطحت كيف الأرض وإلى*  نصبت كيف
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 : البحث مشكلة
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 : البحث أسئلة

 : البحث فروض
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 :البحث أهداف

 : البحث أهمية

 :  البحث حدود
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 مصطلحات البحث :

 : التوضيحية السابرة األسئلة
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 : التربيرية السابرة األسئلة

 : الدراسي التحصيل
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 : التأملي التفكري
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: البحث أدبيات

 : السابرة األسئلة مفهوم
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 أنواع األسئلة السابرة :

 : Prompting Probingـ السرب احلثِّي أو التشجيعي    1
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 :       التوضيحي السرب ـ2

 :      احملول السرب ـ3
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 : (      الرتكيز إعادة)  الرتابطي السرب ـ 4

 : " الناقد"  التربيري السرب ـ5

) إنا نحن 

9سورة الحجر: نزلنا الذكر وإنا له لحافظو  (
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 : السابرة األسئلة أهمية
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 : السابرة األسئلة طرح عند مراعاته جيب ما

 

 

 

 : التأملي التفكري

 : التأملي التفكري مفهوم
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 : التأملي التفكري مهارات

 : التأملي التفكري أهمية
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 : البحث متغريات بني العالقة

 : العربية اللغة مادة يف التأملي التفكري ـ الدراسي التحصيل ـ السابرة األسئلة

 التفكير تنمية شروط أن في التأملي والتفكير السابرة األسئلة بين العالقة وتتضح

 ومنها السابرة األسئلة الستخدام الالزمة باإلجراءات مرتبطة الفصل داخل التالميذ لدى التأملي

 إجابة أية المعلم يقبل وأال ، األسئلة على اإلجابة قبل للتفكير الكافي الوقت التالميذ إعطاء: 

 والتالميذ المعلم بين التفاعل يستمر وأن ، محددة أو واضحة غير
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 : البحث إجراءات

 : التحصيلي االختبار بناء:  أواًل
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 : التأملي التفكري اختبار إعداد:  ثانيًا
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 : املعلم دليل إعداد:  ثالثًا
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 : البحث جتربة تطبيق:  رابعًا
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 : البحث نتائج

 : األول الفرض نتائج:  أواًل
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