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 شكر وتقدٌر

الحِوذ هلل سة العبلوُي والصالح والغالم علً هعلن الجششَخ وهبدٌ اإلًغبًُخ وعلً آله وصحجخ وهي 

 رجعهن ثإحغبى إلً َىم الذَي.

ركش أولُظ أًغت هي هزا الومبم همبم  أهلهى َشد الفضل إلٍ أفوي ثشكخ العلن أى ٌَغت ألصحبثه و 

ذم ثكل الشكش إلٍ بذ هذاَخ ولٌذَل هعشفه ، أرمجكبى لٍ هص الزٌ زبريوالعشفبى ، أع الفضلي فُه ر

خبهعخ كلُخ الزشثُخ وعوُذ  الزبسَخ أعزبر الوٌبهح وطشق الزذسَظ عبطف هحوذ ثذوي ساألعزبر الذكزى

 . علٍ هب ثزله هي خهذ وافش وعىى صبدق فٍ إهذادٌ ثعلوه الغضَش وًصحه الغذَذ عبثمب  طٌطب 

أعزبر عبهُخ الوحوذي فبَذ  /ثبلشكش لمذورً العلوُخ األعزبرح الذكزىسح وإعزشافب ألهل العلن أرمذم 

خبهعخ طٌطب الزً لذهذ لً كل هبرولكه هي الوغبعذ ثكلُخ الزشثُخ الزبسَخ الوٌبهح وطشق الزذسَظ 

وهب هشد خولخ إالوكبًذ  خثصو وكبًذ لهبلٍ صاوَخ إال  ذٍ هب رشكزالإثذاعبد فً الجحث العلوً ، و

حُث وخذد هٌهب الزىخُهبد العلوُخ العوُمخ الزً رذعىًً إلً رحشي الذلخ فً عالهبد  بلزعلُمبره

 . هللا عٌٍ خُش الدضاء بفدضاهالجحث 

أعزبر عجذ الشؤوف الفمً ، األعزبر الذكزىس/  كوب أرمذم ثدضَل الشكش ألعضبء لدٌخ الوٌبلشخ الكشام

أهبًً الغُذ سخت / ح الذكزىس ح، واألعزبرطب خبهعخ طٌثكلُخ الزشثُخ  الزبسَخ الوٌبهح وطشق الزذسَظ

، ورلك ثكلُخ الزشثُخ خبهعخ الوٌصىسح  أعزبر الوٌبهح وطشق رذسَظ الذساعبد اإلخزوبعُخ الوغبعذ

 .الجحث واإلعزفبدح هي رىخهبرهوب الطُجخ  اوٌبلشخ هزلعلً ركشههن 

لذهه لً هي دعن وهغبعذح كوب أرمذم ثدضَل الشكش إلً لغن الوٌبهح وطشق رذسَظ الزبسَخ إلً هب

 . خفششهلزمذَن هزا الجحث ثصىسح 

ولن روهله الذًُب ألسرىٌ هي الحُبح ،  ه فٍ هىاخهخ صعبةرهي افزمذإلً كوب الثذ أى أرمذم ثبلشكش 

 حٌبًه.. أثٍ

هي سثزٌٍ وأًبسد دسثٍ  إلً هي رزغبثك الكلوبد لزخشج هعجشح عي هكٌىى رارهبوأرمذم ثعظُن الشكش 

فٍ  خأغلً إًغبًإلً  إلً هي علوزٌٍ الصوىد ههوب رجذلذ الظشوف،  والذعىاد وأعبًزٌٍ ثبلصلىاد

 . أهٍ الحجُجخ هزا الىخىد

كوب أود أى أشكش صوخً سفُك دسثً علً ولىفه ثدبًجً ودعوه لً ، ورىفُش كل اإلهكبًبد الوعٌىَخ 

 .والوبدَخ ألكول هغُشرً 

هي  ، هي كبًىا هالرٌ وهلدئٍ، الحُبح هي أظهشوا لٍ هب هى أخول هي وال أًغً هي هزا الشكش 

 . أخىارً األحجبء  ، خعلهن هللا عٌذا لً وخعلًٌ عٌذا لهن رزولذ هعهن أخول اللحظبد
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 مستخلص البحث باللغة العربٌة

 . هبةهللاصالححامدأحمدزٌادةإسم الباحثة : 

تعنوان البحث :  فى تدرٌسالتارٌخ فى الصفالمقلوب استراتٌجٌة بعضمهاراتفاعلٌة نمٌة

 . المرحلةالثانوٌةتالمٌذالتفكٌرالعلٌاوالدافعٌةلإلنجازلدى

فىتدرٌسالتارٌخالمقلوباستخداماستراتٌجٌةالصففاعلٌةالتعرفعلىمدىهدف البحث هو : 

 .والدافعٌةلإلنجازالعلٌاالتفكٌرمهاراتبعضفىتنمٌة"األدمودو"التعلٌمٌةالمنصةباستخدام

تٌنمجموعإلىالصفاألولالثانوىتمتقسٌمهمتلمٌذاتمنةتلمٌذ(٦0)تكونتمن :الدراسة عٌنة

( عددها 00تجرٌبٌة ةتلمٌذ( ، )و وعددها 00ضابطة أدواتالبحثعلىةتلمٌذ( تطبٌق تم وقد ،

 .(م١0٢7/م١0٢٦)للعامالدراسًتطبٌقاًقبلٌاًوبعدٌاًالمجموعتٌنالتجرٌبٌةوالضابطة

، أدوات البحث : القرار ومقٌاسإتخاذ ، الناقد مهاراتالتفكٌر إختبار تمثلتأدواتالبحثفى

 .ومقٌاسالدافعٌةلإلنجاز

بٌن(α≤0.00)مستويعندإحصائٌةداللةذوفرقكشفتنتائجالبحثعنوجودنتائج البحث : 

الختبارالبعديالتطبٌقفًالضابطةوالمجموعةالتجرٌبٌةالمجموعةاتتلمٌذدرجاتمتوسطً

)مستويعندإحصائٌةداللةذوفرق،وكذلكوجودالتجرٌبٌةالمجموعةلصالحالناقدالتفكٌر

0.00≥α)التطبٌقفًالضابطةوالمجموعةالتجرٌبٌةالمجموعةاتتلمٌذدرجاتمتوسطًبٌن

عندإحصائٌةداللةذوفرقوكذلكوجود،التجرٌبٌةالمجموعةلصالحالقراراتخاذلمقٌاسالبعدي

فًالضابطةوالمجموعةالتجرٌبٌةالمجموعةاتتلمٌذدرجاتمتوسطًبٌن(α≤0.00)مستوي

 .التجرٌبٌةالمجموعةلصالحلإلنجازالدافعٌةلمقٌاسالبعديالتطبٌق

اوصف محتوى البحث : باللغة ملخًصا متضمنا ، فصول خمسة البحثعلى ،إشتمل لعربٌة

( وعدد ، اإلنجلٌزٌة باللغة )89وملخًصا وعدد ، ا ًٌ عرب مرجًعا )89( وعدد ، ا ًٌ أجنب مرجًعا )٢7)

.(شكال٢8ً(جداوالً،و)08(مالحق،و)٢٢مواقعإنترنت،وعدد)
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"Abstract"

Researcher's name: Heba Allah Salah Hamed Ziada 

Title: " effectiveness of the Flipped classroom strategy in teaching of 

history on the develop of some higher-order thinking skills and 

achievement motivation among secondary students stage "" 

Aims of research :  

The current research aimed to investigate the effectiveness of the 

Flipped classroom strategy in teaching of history via "Edmodo" on the 

development of some higher-order thinking skills and achievement 

motivation of secondary stage pupil"   

Sample of the research : 

The research sample consisting of (60) students of the first grade 

secondary students were divided into experimental group (30) students, 

and control group of 30 students. , And the search tools were applied to 

the experimental and control groups before and after the academic year 

(2016/2017) 

Instruments of research:  

 Instruments of research were the critical thinking skills test, the decision-

making scale, the motivation measure for achievement researcher's 

preparation 

Results of the research : 

The results of the study revealed a statistically significant difference at 

(0.05 α) between the mean scores of the experimental group and the 

control group in the post-application of the critical thinking test for the 

experimental group. There was also a statistically significant difference at 

(0.05 α) The experimental group and the control group in the post-

application of the decision-making scale in favor of the experimental 

group, as well as the existence of a statistically significant difference at 

(0.05 α) between the mean scores of the experimental group and the 

control group in the post-application of the motivation scale for the 

experimental group. 

Control group 

The Sample of the research consisted of (60) students  

Key words: 

Flipped Classroom 

Higher Order Thinking Skills 

achievement motivation 




