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 السعودية العربيةادلملكة 
 كزارة التعليم

 زلمد بن سعود اإلسبلمية اإلماـجامعة 
 كلية العلـو االجتماعية

 زبصص ادلناىج كطرؽ تدريس
 

 مهارات تنميةل (EasyClassمنصة ايزي كالس )بفاعلية الصف المقلوب 
مدينة ب ةمتوسطال المرحلةطالبات دى ل التفكير الناقد في مقرر العلـو

 الرياض
 "دلتطلبات احلصوؿ على درجة ادلاجستَت يف قسم ادلناىج كطرؽ التدريس ةتكميلي دراسة"

 
 إعداد

 بنت محمد بن عبداهلل الربيعاف وفاء  
 

 إشراؼ

 محمود رضوافبنت  إيزيس د.

 المناىج وطرؽ تدريس العلـو المشارؾ استاذ 
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 مستخلص الدراسة

( يف تنمية مهارات (EasyClassإيزم كبلس ) دبنصة :فاعلية الصف ادلقلوبعنواف الدراسة
 يف مدينة الرياض ةتوسطادل ادلرحلةطالبات لالتفكَت الناقد يف مقرر العلـو 

 :د.إيزيس بنت زلمود رضواف إشراؼ:كفاء بنت زلمد الربيعاف                       عدادإ

يزم  إفاعلية الصف ادلقلوب باستخداـ ادلنصة التعليمية إذل التعرؼ على  الدراسة ىدفت
  ادلرحلة طالباتلالعلـو  قررمهارات التفكَت الناقد يف م يف تنمية(EasyClassكبلس )

ادلنهج التجرييب )ذك كلتحقيق أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة ،يف مدينة الرياض ةادلتوسط
زلمد الشرقي )كاستخدمت مقياس التفكَت الناقد من إعداد الدكتور  ،التصميم شبو التجرييب(

من ادلواد البحثية سبثلت يف :دليل ادلعلمة كدليل الطالبة كمقاطع ،كصممت عدد (ـ۰۲۲٥،
الدراسة على عينة من طالبات الصف الثالث متوسط يف مدينة الرياض  كلقد طبقتالفيديو ،
( طالبة يف اجملموعة ٥۰(طالبة يف اجملموعة الضابطة ،ك)٥۰(طالبة، منهم )۰۲٣بلغت )
كاستخدمت الباحثة عددان من ادلعاجلات كاألساليب اإلحصائية ادلناسبة لتحليل نتائج ،التجريبية 
 التارل:من أبرزىا اليت كاف  الدراسة 
اجملموعة التجريبية  متوسطي درجات طالبات بُت إحصائيةفركؽ ذات داللة  كجود-

دلقياس مهارات  يف القياس البعدم  لصاحل اجملموعة التجريبية، ،اجملموعة الضابطةطالبات ك 
كاالستنباط،  ،كالتفسَت معرفة االفًتاضات،)التفكَت الناقد بشكل عاـ كلكل مهارة على حده 

اجملموعة  متوسطي درجات طالبات بُت إحصائيةفركؽ ذات داللة توجد  ال-كاالستنتاج(.
دلقياس مهارات التفكَت الناقد عند  يف القياس البعدم  ،اجملموعة الضابطةطالبات التجريبية ك 

لدل طالبات  فاعلية الصف ادلقلوب يف تنمية مهارات التفكَت الناقد-مستول تقوًن ادلناقشات.
 كلقد خرجت الدراسة دبجموعة من التوصيات منها:  ادلتوسطة يف مقرر العلـو . ادلرحلة

العملية الصف ادلقلوب يف على استخداـ  التدريب كالتأىيل ادلهٍت للمعلمُت كادلعلمات، -
 لتنمية التفكَت الناقدالتعليمية 

 ،منصة ايزم كبلسالتفكَت الناقدمهارات الصف ادلقلوب، :لمفتاحيةالكلمات ا -

 




