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 تقديرشكر و 

 فإنما يشكر لنفسه". صدق اهلل العظيم.قال اهلل تعالى في كتابه الكريم: "ومن يشكر 

في بداية كلمتي البد لي من التوجه أواًل بالشكر هلل عز وجل الذي وفقني للوصول إلى هذه 

 المرحلة العلمية، ومهد لي الطريق ألصل إلى إتمام هذا العمل.

كما أنني أتوجه بالشكر واالمتنان لمشرفي الفاضل الدكتور عثمان ناصر منصور الذي 

ل بقبول اإلشراف على هذه الرسالة وحرصه على اكتمالها، فقد كان إشرافه ومنحه الكثير من تفض

الوقت لي اليد األولى في خروج هذه الرسالة العلمية بالشكل الذي ظهرت عليه، كما كان لتوجيهاته 

 ءوأتقدم بالشكر لجامعة الشرق األوسط وألعضا ونصائحه دور أساسي في إتمام دراستي العلمية.

 هيئة التدريس جميعهم.

والشكر الموصول ألعضاء لجنة المناقشة الكرام على تفضلهم بقبول مناقشة رسالة 

وأقدم شكري للجنة التحكيم  الماجستير هذه، وعلى ما قدموه من مالحظات قيمة أثرت هذا العمل.

 لتقديم مالحظات في سبيل االرتقاء بهذا العمل.
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 اإلهداء

أحد في الكون، إلى من أمرنا اهلل ببرهما، إلى من بذال وقدما ما ال إلى من ال يضاهيهما 

يمكن أن يرد، إليكما تلك الكلمات أبي وأمي الغاليان، فقد كنتما خير داعم لي طوال مسيرتي 

 إلى سندي وفخري وعزوتي، إخوتي دمتم لي عزًا. الدراسية وعسى أن أكون مصدر فخر لكما.

ق األيام جميعها بحلوها ومرها، إلى من سبقت خطاه خطاي إلى رفيق الروح والدرب، وصدي

ألرتقي بهذا العمل... إليك زوجي الغالي فأنت من وثق بنجاحي في هذا العمل ودفعني نحو 

 األفضل وأنت من شاركني لحظات التعب والمشقة.

نوا زينة و إلى عائلتي الثانية... لم أولد بينكم لكنكم مكاسب دنياي التي وهبني اهلل إياها، لتك

 في سعادتي، وعّدة في بالئي ومعونة في مشاكلي.

 إلى عماتي الغاليات اللواتي آمّن بقدراتي ودعمنني حتى النهاية.

 .إلى طالب العلم

 .أهدي هذا الجهد
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أثر استراتيجية التعّلم المعكوس في التحصيل واالحتفاظ المعرفي في تدريس اللغة 
 لدى طالبات الصف التاسع األساسي. اإلنجليزية

 :إعداد
 نور عبد الرحيم عمر سعد الدين

 :فاشر إ
 الدكتور عثمان ناصر منصور

 صالملخّ 

اظ أثر استراتيجية التعّلم المعكوس في التحصيل واالحتف الكشف عنهدفت الدراسة الحالية إلى 
لدراسة تم لتحقيق هدف ا لدى طالبات الصف التاسع األساسي. اإلنجليزيةالمعرفي في تدريس اللغة 

أداة كما تم استخدام االختبار التحصيلي ك ،استخدام المنهج التجريبي ذو التصميم شبه التجريبي
التجريبية وبلغ عدد  تم توزيعهن إلى مجموعتين:( طالبة 96، وتكونت عينة الدراسة من )للدراسة

ها الضابطة وبلغ عدد طالباتو وس، ( طالبة درست باستخدام استراتيجية التعّلم المعك50طالباتها )
 ( طالبة درست بالطريقة االعتيادية. 46)

 لمجموعتيناوأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية في تحصيل الطالبات بين 
وجود دم ، كما توصلت الدراسة إلى عالضابطة وكانت الفروق لصالح المجموعة التجريبية و التجريبية 

أوصت الدراسة و في اختبار االحتفاظ المعرفي لدى أفراد المجموعة التجريبية، صائية فرق ذي داللة إح
ادة جابي على زيلما لها أثر إي اإلنجليزيةبأهمية تطبيق استراتيجية التعّلم المعكوس في تدريس اللغة 

 .لديهن االحتفاظ المعرفيتحصيل الطالبات و 
االحتفاظ المعرفي، طالبات الصف التاسع  التعّلم المعكوس، التحصيل،الكلمات المفتاحية: 

 األساسي.
  



 ك

 

The effect of the flipped learning strategy on the achievement and 

retention of knowledge in teaching English for the ninth grade female 

students.  

Prepared by: 

Noor Abd Alraheem Omar Saad Aldeen 

Supervised by: 

Dr. Othman Naser Mansoor 

Abstract 

The current study aimed to reveal the effect of the flipped learning strategy on the 

achievement and retention of knowledge in teaching English for the ninth grade female 

students. To achieve the goal of the study, the study used the experimental method with 

a semi-experimental design, and achievement test was used as a tool for the study. The 

sample of the study consisted of (96) students who were divided into two groups, the 

experimental group consisted of (50) students who studied by using the flipped learning 

strategy, and the control group consisted of (46) students who studied by using the 

traditional method. 

The results of the study showed that there were statistically significant differences 

in the achievement of female students between the two groups experimental and the 

control group, the differences were in favor of the experimental group (which was taught 

using the flipped learning strategy), and the study also found that there is not a statistically 

significant difference in the retention of knowledge test for the experimental group. The 

study recommended the importance of applying the flipped learning strategy in teaching 

English for its positive impact on increasing the educational achievement of students and 

increasing their retention of knowledge. 

Keywords: Flipped learning, Achievement, Retention of knowledge, Ninth grade 

students.  
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 :الفصل األول
 خلفية الّدراسة وأهميتها

 المقدمة

جتماعية اال مأسياسية ال أمقتصادية االالعالم تطورات كبيرة في المجاالت كافة، سواء كانت  يعيش

علمية، األمر الذي دفع معظم المجتمعات للعمل على تغيير الكثير من األنظمة داخلها لمواكبة ال أم

التعليمي  النظامهذا التطور، ومن أهم هذه األنظمة التي تم تطويرها النظام التعليمي، حيث كان على 

يؤدي ا م ويتكيفوا مع المستجدات التغييرات الطلبةمن أجل أن يواكب وذلك  ،مواكبة هذه التطورات

 العملية التعليمية التعلمية.  مخرجات إلى تحسين

يتماشى مع جيل يرى أن األجهزة اإللكترونية مهمة جدًا في حياته،  لم يعدفالتعليم االعتيادي 

رورة وغير مجدية، وأصبح هناك ض مستهلكةيات التدريس االعتيادية أصبحت ولذلك فإن استراتيج

إليجاد عنصر اإلثارة والتشويق والفضول في االستراتيجيات المتبعة في التدريس من خالل توظيف 

التقنيات الحديثة في الصف، أو في عرض الدروس، وطريقة االتصال والتواصل بين المعّلم وطلبته 

 (.2013)الشامسي، 

انتشار التطورات التقنية الحديثة وزيادة اإلقبال عليها كان على المسؤولين العمل على  ومع

أن  لىع العملية التعليمية من خالل استخدام استراتيجيات تدريس حديثة كي تساعد الطلبةتطوير 

 ديع وتبني استراتيجيات تدريس حديثة( 2012الموقف التعليمي )طالفحة، يكونوا أكثر تفاعاًل مع 

تماشيًا الطلبة بشكل خاص، ممستوى هدفًا من أجل تحسين العملية التعليمية التعلمية بشكل عام، و 

مع التطور المعرفي الذي أحدثته المدرسة المعرفية بنظرياتها األكثر انسجامًا مع حاجات وقدرات 

 (.2012الطلبة في مستوياتهم المعرفية المختلفة )قطامي، 



2 

 

على تنمية دور الطالب اإليجابي وقدرته على تعمل  استراتيجيات تدريس حديثة وقد ظهرت

اخل الصف د تعتمد على توظيف التقنيات الحديثة هاوذلك ألن المشاركة والبحث واالعتماد على النفس

ي راد إنجازه فالطالب ما أ ُينِجزومنها استراتيجية التعّلم المعكوس. وتعتمد هذه االستراتيجية على أن 

نجاز العمل البيتي في غرفة الصف  ,Tawfik & Lilly) ، توفيق وليليغرفة الصف داخل البيت وا 

أي عكس عمليات التعّلم بين الصف والبيت ويكون ذلك من خالل دراسة الطالب ذاتيًا (، 2015

الدرس  نالمعّلم التكنولوجيا واالنترنت لتجهيز الدرس، فقد يكو  يستخدملشرح المعّلم في البيت بعد أن 

 يؤدي الطالب هذا الدرس ذاتياً  يدرس)فيديو، تطبيقات محوسبة، ملفات عروض توضيحية( وبعد أن 

ة أي يتم استثمار الحصة الدراسي ،األنشطة التي كانت على شكل واجبات منزلية في غرفة الصف

 (.Trucker, 2012) ، تروكرللنقاش، األمر الذي يعّزز مهارات التعّلم الذاتي عند الطالب

عادة إ التعّلم المعكوس ال يعني فقط استخدام التقنيات الحديثة بل يعني أيضًا إحداث تغيير فيو 

عليمية، عّلم مع عناصر العملية الت، ويشمل ذلك طريقة انسجام المالعملية التعليمية التعّلمية تصميم

 لمستخدمةهذه التقنية ا في تطبيق هذه االستراتيجية إذ أنه يرى أن عنصر أساسي يعدألن المعّلم 

، مما يؤدي إلى إحداث تأثير إيجابي على مخرجات العملية مل على تقوية موقفه، وتطوير أداءهتع

 (.2015التعليمية )الشرمان، 

ة بشكل كبير في تحسين مهاراتهم الدراسي الطلبةوهناك أدلة تؤكد أن التعّلم المعكوس يساعد 

لي زين الدين وهالي حّللحيث  ملحوظة في تحصيل الطلبة هذا األمر يؤدي إلى نتائج إيجابيةو 

(Zainuddin & Halily, 2016 محتوى عشرين ورقة عمل حول التعّلم المعكوس والتي تم نشرها )

ومن خالل هذا التحليل توصلوا إلى وجود آثار إيجابية الستخدام هذه  2015إلى  2013بين عامي 

 لهم الصفي.وبالتالي ستزداد مشاركتهم وتفاعوزيادة تحصيلهم،  االستراتيجية على تنمية مهارات الطلبة
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الدور الحيوي الستراتيجية التعّلم المعكوس في العملية التعليمية  إلى الدراسات وأشارت نتائج

راسة )الزيتونية، دل التعليم وتنمية التحصيل ومنها: التعلمية واألثر الذي تحدثه عند تطبيقها في مراح

في  لطلبةاأن استراتيجية التعّلم المعكوس توفر سلسلة من التعليمات التي تضع ت التي أكد( 2016

هم في تعّلم على تطوير مهارات الطلبةمركز خبراتهم السابقة وتؤكد على التعّلم التعاوني الذي يساعد 

 يراكايا س دراسةو  .وتساعدهم أيضًا في تعّلم القواعد بشكل أسهل وأسرع اإلنجليزيةقواعد اللغة 

(Sirakaya,2018 ) التي أظهرت أن مستوى االحتفاظ المعرفي للطلبة الذين درسوا من خالل

استراتيجية التعّلم المعكوس مرتفعة أكثر من مجموعة التعّلم االعتيادي وأن التعّلم المعكوس يعتبر 

دراسة و  كوس.التعّلم المعصف الذي يستخدم استراتيجية ضمانًا للتعّلم الدائم للطلبة في ال

التي أظهرت فاعلية التعّلم المعكوس لما يحتويه من وسائل تساعد الطلبة على  (2019واجفة،ر )ال

فهم المعارف والمفاهيم بطريقة عملية وواقعية مما يساعدهم في تحويل المخزون المعرفي إلى عالقات 

أن استراتيجية  أكدتالتي ( 2019)العكيلي،  ودراسة .معرفية ومعلومات يعودوا إليها عند الحاجة

تعطي مساحة للطلبة لممارسة التعّلم الذاتي الذي يكون فيه نوع من الحرية من خالل التعّلم المعكوس 

 األنشطة المختلفة مما يساعد الطلبة على التركيز على المفاهيم والمعلومات الموجودة في كل درس

علمية مرتبطة بموضوع الدرس، وقد يكون  وخاصة عند استخدام العروض التقديمية أو مشاهدة أفالم

استخدام استراتيجية التعّلم المعكوس ساعد على استثمار وقت الحصة الدراسية بشكل أفضل إلتمام 

نجاز المتطلبات التعليمية، وهذا بدوره يؤدي إلى تطوير المعرفة وتنميتها وبالتالي رفع مستوى  وا 

  .التحصيل

اللغة  أكثر فعالية من استراتيجيات التدريس االعتيادية في تدريساستراتيجية التعّلم المعكوس تعد 

 باإلضافة إلى أنها تقوي العالقات بين المعّلم والطلبة وأيضاً يوفر استخدام استراتيجية التعلم اإلنجليزية
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يمية تسهل قل خبرته في بناء بيئة تعلمرجع ملموس للمعّلم لص اإلنجليزيةالمعكوس في تدريس اللغة 

سمح للمعّلم أن وت اإلنجليزيةيصالها باللغة والمفاهيم والمعارف التي يريد إعليه توصيل المعلومات 

يكتشف ويجرب أنشطة جديدة يبنيها على معرفة الطالب السابقة األمر الذي يسهل على المعّلم جعل 

 (2016)الزيتونية،  .الوقت ممتعة ومثيرة في نفس اإلنجليزيةحصة اللغة 

أثر في جعل الطالب محور العملية  من انطالقًا من أهمية استراتيجية التعّلم المعكوس لما لها

التعليمية التعّلمية، من خالل تفعيل دوره في االكتشاف والبحث وتحفيز طاقاته وقدراته نحو التعّلم، 

 ة ورتابتهااتيجية في كسر جمود الحصة التقليديباإلضافة إلى دور هذه االستر  وبالتالي زيادة تحصيله

من خالل استخدام وسائل سمعية وبصرية تعمل على تحفيز تفكير الطالب نحو األسئلة الفضولية 

ي ، جاءت هذه الدراسة لتقصالتي تدور في ذهنه فيتحول الطالب إلى باحث عن مصادر المعلومات

لدى  إلنجليزيةاالحتفاظ المعرفي في تدريس اللغة أثر استراتيجية التعّلم المعكوس في التحصيل وا

 طالبات الصف التاسع األساسي.

 مشكلة الّدراسة

جيات تدريس استراتي الدراسية الصعبة التي تستدعي استخدام من المواد اإلنجليزيةُتعد مادة اللغة 

ارات وبالتالي إكساب الطلبة مه ،في العصر الحالي الحاصلةحديثة من أجل أن تتماشى مع التطورات 

في مادة  معا ضعفما نراه من  من خاللو  وقدرتهم على االحتفاظ المعرفي جديدة تزيد من تحصيلهم

ال بد  ولذلك همليؤثر سلبًا على التحصيل الدراسي األمر الذي  ،عند أبنائنا وبناتنا اإلنجليزيةاللغة 

 رفع مستوى تحصيلهم من جهة وزيادة قدرتهم علىمن االهتمام باالستراتيجيات التي تساعدهم في 

صر كونها تعد لغة الع اإلنجليزيةاللغة  بصورة خاصة في مادةو  االحتفاظ المعرفي من جهة ثانية

)عبد  اسةدر  وهذا ما أكدتهعليم أو مواقع التواصل االجتماعي وغيرها، تسواء أكان في العمل أو في ال
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دم والذي يعزى لع اإلنجليزيةحصيل الدراسي في مادة اللغة في الت ( أن هناك تدن  2009الرحمن، 

ول عقد اجتماعات وورش عمل ح وهذا يستدعي ،التدريس المناسبة والحديثة استراتيجياتاستخدام 

 ستراتيجيةاوضرورة تدريب المعّلمين على استخدام  اإلنجليزيةظاهرة تدني التحصيل في مادة اللغة 

( أكدت أّن هناك ارتفاع في عدد المشكالت 2013ودراسة )الضمور، ، تدريسهافي  تدريس حديثة

التي يواجهها الطلبة في مادة اللغة اإلنجليزية والتي تعزى إلى عدم استخدام استراتيجيات التدريس 

د دورات لمعلمي ، وهذا يستدعي عقالمناسبة، وافتقار االستراتيجيات المتبعة لعناصر التشويق والتفاعل

غة اإلنجليزية تساعدهم في معرفة مشكالت طلبة المدارس في مادة اللغة اإلنجليزية ومعلمات الل

باإلضافة إلى إجراء ورش تدريبية للمعلمين والمعلمات من أجل تدريبهم على استخدام استراتيجيات 

  تدريس حديثة ومناسبة لتدريس اللغة اإلنجليزية.

ي والت الطلبةمهارة االستماع يعاني منها أن هناك مشاكل في إلى ( 2021دراسة )فارس، وذهبت

تيجيات والتي تعزى لعدم استخدام استر  اإلنجليزيةتؤثر سلبًا على مستوى تحصيلهم في مادة اللغة 

ستماع عّلم المعكوس في تدريس مهارة االالدراسة باستخدام استراتيجية الت التدريس الحديثة، وأوصت

أجل تدريب المعلمين على استخدام هذه االستراتيجية داخل وعقد ورش من  اإلنجليزيةفي مادة اللغة 

بضرورة توظيف استراتيجية التعّلم  التي أوصت (2016دراسة )الزيتونية،و  الحجرة الصفية وخارجها.

ق لتحقيق نتائج أفضل في تحصيل الطلبة باإلضافة إلى تطبي اإلنجليزيةالمعكوس في تعّلم اللغة 

يجابي على لما لها تأثير إ اإلنجليزيةعلى مهارات أخرى من مهارات اللغة استراتيجية التعّلم المعكوس 

أوصت المعلمات باستخدام  التي (2020ودراسة )الزيون، توى االحتفاظ المعرفي عند الطلبة، زيادة مس

تقنيات واستراتيجيات تدريس حديثة وبشكل خاص استخدام التعلم المعكوس، ودراسة )الشمري وآل 
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فع من معدل ها تر نجية التعلم المعكوس في التدريس ألالتي أوصت باستخدام استراتي ( 2018مسعد، 

 التحصيل الدراسي.

 يفالتي تناولت أثر التعّلم المعكوس في التحصيل  في حدود علم الباحثة ونظرًا لقلة الدراسات

لى أهمية كدت عوبناًء على نتائج وتوصيات الدراسات السابقة التي أ اإلنجليزيةمادة اللغة  تدريس

 هذه الدراسة جاءت، بشكل خاص اإلنجليزيةفي التدريس بشكل عام وتدريس اللغة  هذه االستراتيجية

 في في تدريسواالحتفاظ المعر أثر استراتيجية التعلم المعكوس في التحصيل على  للتعّرف في محاولة

 .لدى طالبات الصف التاسع األساسي اإلنجليزيةاللغة 

 وأسئلتهاهدف الّدراسة 

االحتفاظ و أثر استراتيجية التعلم المعكوس في التحصيل  الكشف عنإلى  الحالية تهدف الدراسة

عن  من خالل اإلجابة لدى طالبات الصف التاسع األساسي، اإلنجليزيةالمعرفي في تدريس اللغة 

 األسئلة اآلتية:

لى زيادة ع اإلنجليزيةما أثر استخدام استراتيجية التعلم المعكوس في تدريس اللغة  السؤال األول:

 ؟التحصيل لدى طالبات الصف التاسع األساسي مقارنة بالطريقة التقليدية

االحتفاظ على  اإلنجليزيةما أثر استخدام استراتيجية التعلم المعكوس في تدريس اللغة  السؤال الثاني:

 ؟الصف التاسع األساسي طالبات المعرفي لدى
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 فرضيات الّدراسة

 تحاول الدراسة الحالية اختبار صحة الفرضيات اآلتية:

( بين متوسطي درجات المجموعة α=  0.05حصائية عند مستوى الداللة )داللة إ يوجد فرق ذا ال.1

التجريبية )التي درست باستخدام استراتيجية التعّلم المعكوس(، والمجموعة الضابطة )التي درست 

 عتيادية( في التطبيق البعدي الختبار التحصيل.االبالطريقة 

 أفراد ( بين متوسطي درجاتα=  0.05حصائية عند مستوى الداللة )يوجد فرق ذا داللة إال  .2

االختبارين يق تطبفي  المجموعة التجريبية )التي درست باستخدام استراتيجية التعّلم المعكوس(

 .االحتفاظ المعرفيو  البعدي

 أهمية الّدراسة

 :في جانبين هما أهمية الدراسة الحالية تتمثل

 األهمية النظرية

أهمية الدراسة من أهمية الموضوع الذي تبحث فيه عن أثر استراتيجية التعّلم المعكوس في  تنبع

سع األساسي، التالدى طالبات الصف  اإلنجليزيةاللغة مادة التحصيل واالحتفاظ المعرفي في تدريس 

استخدام  نأ كما، التعّلم المعكوسما قد يضيفه استخدام استراتيجية تقدم هذه الدراسة معلومات ع إذ

يل لدى التحص بزيادةإلى حدوث تطور على الجانب المعرفي المتمثل  قد يؤدي هذه االستراتيجية

تحاول قياسه و  وهذا ما ركزت عليه الدراسة ،وكذلك ارتفاع مستوى االحتفاظ المعرفي لديهن ،الطالبات

لدراسات العليا لطلبة ا عند تطبيق االستراتيجية، كذلك قد تعود هذه الدراسة بفائدتها  والتحقق منه
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عرف على تتيح لهم الت والباحثين في إجراء دراسات مماثلة على مواد مختلفة، ومراحل دراسية مختلفة

 .الدراسية األخرىاستخدام أحدث استراتيجيات التدريس في تدريس المواد 

 األهمية التطبيقية

 :اآلتيتتلخص األهمية التطبيقية للدراسة في 

ي التعّلم المعكوس ف توجه معدي برامج إعداد المعلمين إلى أهمية إدخال استراتيجيةمن المرجو أن 

تعّلم لقد توجه المعلمين إلى استخدام استراتيجيات حديثة تعمل على تحفيز الطلبة لهذه البرامج، و 

ة رور ض إلى اإلنجليزيةقد توجه مشرفي مادة اللغة الذاتي خارج نطاق المدرسة، باإلضافة إلى أنها 

من  ترفع من قدراتهم ومهاراتهم التقنية والتعليمية اإلنجليزيةدورات تدريبية لمعلمي مادة اللغة  عقد

من المؤمل أن تلقي الضوء على أهمية التعّلم المعكوس خدام استراتيجية التعّلم المعكوس، و أجل است

الحالية في  هم الدراسةقد تسستوى التحصيل الدراسي لدى الطلبة، و ودوره في زيادة التفاعل ورفع م

طي من المؤمل استفادة مخطرجع ألي عملية تطوير في المستقبل، تقديم تصور لدراسات الحقة وم

ية التي تساعد المعلمين على تنفيذ استراتيج األنشطة التعليمية وضعالمناهج من هذه الدراسة في 

 .اإلنجليزيةفي تدريس مادة اللغة  التعّلم المعكوس

 حدود الّدراسة

 الدراسة الحالية باآلتي: تحددت

 .األساسي التاسعالصف  طالبات الّدراسة على اقتصرت البشرية:الحدود 

 في يروادي الس في لواء الجندويل الثانوية للبناتمدرسة  الّدراسة على اقتصرت المكانية:الحدود 

 .العاصمة عمان محافظة
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 .2021/2022 األولالفصل الدراسي  الّدراسة خالل طبقت الزمانية:الحدود 

 The Man Who Wears a) وحدةالّدراسة الحالية على  اقتصرت :الحدود الموضوعية

Kufiyyah ) األساسي التاسعللصف  اإلنجليزيةمن مادة اللغة. 

 محددات الّدراسة

ا، باتهداتها من حيث صدقها وثأو ، العينة خذت منهأالمجتمع الذي بالحالية نتائج الّدراسة  تحّددت

 .لمجتمعها مماثلةودرجة استجابة أفراد العينة، إذ يمكن تعميم نتائجها على مجتمعات 

 وتعريفاتها اإلجرائية صطلحات الّدراسةم

جرائيًا على النحو اآلتي:  تضمنت الدراسة الحالية مجموعة من المصطلحات تم تعريفها اصطالحيًا وا 

 استراتيجية التعّلم المعكوس

التعّلم المعكوس "أنه منحى  (Bergmann & Sams, 2015, p30) عّرف بيرجمان، وسامز

تعليمي يتم فيه االنتقال بالتدريس من مكان تعّلم المجموعة إلى مكان تعّلم الفرد، ويتحول مكان 

ون مفاهيم وهم يطبق الطلبةالمجموعة الناتج إلى بيئة تعّلم دينامية، تفاعلية، يوجه المربي فيها 

 ."ي في مادة التعّلملون بجهد إبداعوينشغ

البات الصف ط تجعلاستراتيجية تربوية  وتعرف استراتيجية التعّلم المعكوس إجرائيًا بأنها:

يرة أو فيديوهات قص الطالبات تدرس إذ، ةلتعليمية بداًل من المعّلممحور العملية ا األساسي التاسع

 ةها المعّلمتفي المنزل تحتوي على المادة الدراسية التي أعد أو أنشطة ومهام أدائية تسجيالت صوتية

ة تفاعلية ة وقت الحصة الدراسية لتوفر بيئالمعّلم على أن تستغل، سبقًا باستخدام التقنيات الحديثةم

 ه في المنزل.ما تعّلمن لباتاالطفيها  تطبق وتناقش
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 التحصيل

من معارف  الطلبةالتحصيل بأنه "كل ما يكتسبه  (89، ص 2003عّرف شحاتة، والنجار )

ومهارات واتجاهات وميول وقيم وأساليب تفكير، وقدرات على حل المشكالت نتيجة لدراسة ما هو 

 ."مقّرر عليهم في الكتب المدرسية، ويمكن قياسه باالختبارات التي يعدها المعلمون

لومات من مع طالبات الصف التاسعهو حصيلة ما تتعّلمه يعّرف التحصيل إجرائيًا بأنه: و 

عليها الطالبات من خالل اإلجابة على  تحصلومفاهيم وحقائق ومهارات، ويقاس بالدرجة التي 

 االختبار التحصيلي المعد ألغراض هذه الدراسة. 

 االحتفاظ المعرفي

الحتفاظ بها واارف والمهارات المختلفة عفهم المو  تذّكر المعلومات قدرة الطلبة علىُيعّرف بأنه: 

ه ، ومن ثم تطبيقها من أجل تحسين قدراتهم من خالل ما يفعلواسترجاعها )بقاء أثر التعّلم( في الذاكرة

تبار ، ويمكن قياسه باخالمعّلم من اجراءات تدريسية مثل المراجعة، التنظيم، التمرين، والتطبيق

يق الثاني و فقدانها، ويتم قياسه بالتطباالحتفاظ الذي يعّرف بأنه مقدرا االحتفاظ المعرفي بالذاكرة أ

 .(2015، إلى ثالثة أسابيع )أحمد وكزار ضاء مدة زمنية تتراوح ما بين أياملالختبار التحصيلي بعد انق

قياس مدى احتفاظ طالبات الصف التاسع األساسي  :االحتفاظ المعرفي إجرائيًا بأنهعّرف يو 

تمت دراستها باستخدام  مفاهيم ومعارف ومهاراتوما يرتبط بها من  اإلنجليزيةبمهارات اللغة 

البات طاستراتيجية التعّلم المعكوس في الصف التاسع األساسي، واعتبر الفرق بين متوسطي درجات 

 في االختبار التحصيلي مؤشرًا إليه. المجموعة التجريبية

، عاماً  16-15ارهن بين تتراوح أعم الالتيالطالبات : طالبات الصف التاسع األساسي

 لمدرسة منذ ثماني سنوات.في ا اإلنجليزيةتعلمن اللغة والالتي ي
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  :الفصل الثاني
 السابقة والدراساتاألدب النظري 

 والدراسات السابقة ذات حول التعّلم المعكوس هذا الفصل محورين هما: األدب النظري يعرض

 .الصلة بموضوع الّدراسة

 النظريالمحور األول: األدب 

حيث:  التعّلم المعكوس منو  التحصيل الدراسي واالحتفاظ المعرفي األدب النظري موضوع تناول

الطالب في ، ودور المعّلم و ، وسلبياتهالتي تواجهه التحديات، خصائصه وميزاته، )مفهومه، خطواته

 (.عّلم المعكوستال

 التحصيل الدراسي

والمعّلم يحتاج أن يدرك حدوث هذه العملية الذاتية  ،يعد التعّلم عملية ذاتية تحدث عند الطلبة

عند الطلبة، فيوظف المعّلم استراتيجيات متنوعة وأدوات تقويم مختلفة من أجل أن يحكم على نواتج 

التعّلم، ولكن تعد االختبارات التحصيلية من أكثر أدوات التقويم استخدامًا في العملية التعليمية، ألنه 

 ية.وجدانما تحقق من األهداف التعليمية سواء كانت معرفية أو مهارية أو  يتم من خاللها تحديد

وبذلك فإن التحصيل هو األداة التي ُيحَكم من خاللها على فهم الطلبة ومستوى الفائدة التي اكتسبوها 

األساليب المتنوعة في الجوانب المعرفية، والمهارية، والوجدانية وذلك من خالل  من الخبرات

هذه فتيجيات التي يستخدمها المعّلم، إذ تكون هذه الخبرات مرتبطة بتفكير الطلبة وميولهم، واالسترا

 (.2008االختبارات تعكس توقعات المعلمين حول تحقق التعّلم لدى الطلبة )الدمرداش، 

يعّرف التحصيل على أنه موقف يطلب فيها من الطالب أن ُيظِهر مهاراته واتجاهاته وميوله 

( بأنه 2007( كما عّرفه أبو زينة وعبابنة )2016في جوانب محّددة ترتبط بموضوع محّدد )الحيلة، 
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لمعرفة االمهارات والمعرفة التي يكتسبها الطلبة من خالل مرورهم بخبرة تربوية معينة في مادة ما؛ ف

تعني المعلومات التي يكتسبها الطالب، والمهارة تعني قدرة الطالب على تنفيذ خطوات روتينية بدقة 

تقان.  وسرعة وا 

مما سبق حول مفهوم التحصيل، تستخلص الباحثة إلى أهمية إدراك المعّلم أهمية تحديد قدرة 

ص أن قط ما حفظوه، وبشكل خاالطلبة على تطبيق ما تعلموه في مجال المهارات اإلنجليزية ليس ف

عطائهم الفرصة الكافية للتدرب  المعلومات يتم نسيانها إذا لم تكن مرتبطة بالحياة العملية للطلبة، وا 

 عليها للوصول إلى المرونة واإلتقان. 

 االحتفاظ المعرفي

االحتفاظ المعرفي يشير إلى مجموعة التغيرات في سلوكيات الطالب بسبب مروره بخبرات 

دة، مروراً بثالث مراحل: االكتساب، واالختزان، واالستعادة، ويستدل عليها من خالل قدرة الطالب متعدّ 

واالحتفاظ المعرفي هو (. 2002على أداء معين لم يكن قادرًا على فعله من قبل )مرعي والحيلة، 

بالتالي نرى ، و مكمل لمرحلة اكتساب التعّلم، فهو يعني قدرة الطالب على التذكر واسترجاع المعلومات

االحتفاظ بالتعّلم من خالل مؤثرات كاالستثارة واالستدعاء، اذ يمكن قياس االحتفاظ المعرفي من 

خالل تطبيق اختبار االحتفاظ المعرفي والذي ُيَمَثل بمقدار االحتفاظ بالمعرفة في الذاكرة أو مقدار 

بار طبيق البعدي الثاني لالختفقدانها، أيضًا نستطيع أن نقيس االحتفاظ المعرفي من خالل الت

 (.2015التحصيلي بعد مرور مّدة زمنية تتراوح بين أيام و ثالثة أسابيع )أحمد وكزار، 

تستخلص الباحثة بأن االحتفاظ المعرفي هو مقدرة الطالب على استرجاع المعلومات من ذاكرته 

طبيق عرفي أو من خالل التعند تقديم إثارة له، ويتم قياسه من خالل تطبيق اختبار االحتفاظ الم

 البعدي الثاني لالختبار التحصيلي.
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 (Flipped Learningالتعّلم المعكوس )

كل من الج وبالت  نشرحيث  2000تعود الجذور األولى لظهور التعّلم المعكوس إلى عام 

( دراسة عنوانها "قلب نظام الصف الدراسي كمدخل Lage, Platt & Treglia, 2000وتريجليا )

في هذه الدراسة نوقش التعّلم المقلوب أو ما يسمى بالصف الدراسي  ،إليجاد بيئة تعليمية شاملة"

حيث تم طرح  فكرة استخدام التعّلم المعكوس في المقررات  ( (Flipped classroomالمعكوس 

ة اأوضحت الدراسة أن التعّلم المعكوس يعطي الفرصة للمعلمين لمراع إذالدراسية بجامعة ميامي، 

الفروق الفردية لما ينتجه من مجموعة متنوعة من أشكال التعليم، وأن االختالف بين التعّلم االعتيادي 

ول إلى اسبة للوصوالتعّلم الحديث الذي يعتمد على استخدام التقنيات الحديثة ما هو إال طريقة من

 John)لية جون أبوت هذا باإلضافة إلى أن مجموعة من الخبراء الكنديين في ك ،المعلومات أيضاً 

Abbott)   أكدوا على أهمية استخدام التقنيات الحديثة من خالل استخدام استراتيجية التعّلم المعكوس

في العملية التعليمية وأوصوا بضرورة تدريب المعلمين على اكتساب المهارات ورفع كفاياتهم في 

 .(Larsy, 2014) الرسي خدام استراتيجية التعّلم المعكوساست

"استراتيجية  :بأنه التعّلم المعكوس( Bishop & Verleger, 2013) ويعّرف بيشوب وفيرليجير

 اهدها الطالبيش، للدروسمقاطع فيديو مسجلة  دراسة من خاللالتعّلم غير المتزامن  تستخدم تعليمية

أساليب ي للمشاركة بفعالية ف يعطي الفرصة للطلبةالذي  الصف إلىكواجبات منزلية، قبل الحضور 

 .حل المشكالت بشكل جماعي

ذ إعلى قلب اجراءات التدريس،  تعتمداستراتيجية تدريس حديثة  ( بأنه:2016)قشطة،  ويعرفه

جراء األنشة للتطبيق، صوقت الح ويتم استخدامالدروس ومحتواها في البيت،  يتم دراسة طة بإشراف وا 

 .المعلمة



14 

 

المعلم  ذ يعدهاإ الحديثةإحدى استراتيجيات الدروس  :أنهاباستراتيجية التعّلم المعكوس  كما ُتَعرف

عن طريق إعطاء درس نموذجي حول أحد الموضوعات الدراسية، وتسجيله بالصوت والصورة وتوزيع 

لفيديو وفي اليوم التالي يطبقوا ما تعلموه من مشاهدة افي المنزل،  الطلبة يدرسهثم شريط على الطلبة، 

والصف  ألدوار بين البيتوالواجبات، بحيث تتم عملية التبادل في ا، والقيام باألنشطة في البيت

 .(2018)سعادة،  الدراسي

مما سبق تستخلص الباحثة أن استراتيجية التعّلم المعكوس هي استراتيجية تعّلم تستخدم في 

لتقنيات الحديثة االعملية التعليمية التعلمية كاستراتيجية من استراتيجيات التعّلم الذي يدمج فيه استخدام 

والتي تنعكس فيها األدوار بين المدرسة والبيت إلحداث التعّلم عند الطلبة بينما يتم استغالل وقت 

الدرس من أجل تطبيق األنشطة والمهام األدائية، حيث يعد المعّلم هذه األنشطة مستخدمًا وسائل 

من ثم ول الطلبة قبل الدرس و صوتية ومرئية لتوضيح المفاهيم والمعارف الجديدة لتكون في متنا

 تطوير هذه المعارف خالل الحصة الدراسية.

المعكوس همية استراتيجية التعّلمأ  

الستخدام التقنيات الحديثة لتطوير  طرائقتعد استراتيجية التعّلم المعكوس من أفضل ال

استراتيجيات التدريس، ففي استراتيجيات التدريس االعتيادية يشرح المعّلم الدرس، ويترك الطلبة لتعميق 

الفهم في المنزل من خالل الواجبات المنزلية، األمر الذي ال يراعي الفروق الفردية والقدرات العقلية 

لتعّلم المعكوس فيعد المعّلم وسائل مرئية أو صوتية يشرح فيها عند الطلبة، أما في استراتيجية ا

قبل الدرس وتكون متاحة لهم على مدار الساعة، إذ يتمكن  للطلبةالمفاهيم والمعارف الجديدة ويوفرها 

وبشكل خاص الذين يحتاجون وقتًا إضافيًا لالطالع على المحتويات مرات عّدة ليتمكنوا من  الطلبة

هم في هذه الحالة يأتي الطلبة للصف في اليوم التالي ولديو  ،فاهيم والمعارف الجديدةاستيعاب هذه الم
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القدرة واالستعداد لتطبيق هذه المفاهيم والمعارف، والمشاركة في األنشطة الصفية بداًل من إضاعة 

 (.Bond & Leibowitz,2013) ، بوند وليبوتزوقت في االستماع إلى شرح المعّلمال

عّلم المعكوس يساعد المعّلم على استغالل الوقت بالطريقة المثلى خالل الحصة وهكذا فإن الت

م الحصة، ثم يصّمم األنشطة الصفية، ومن ث الدراسية، حيث يقّيم المعّلم مستوى الطلبة في بداية

يشرف عليها ويقدم للطلبة الدعم المناسب، وبالتالي تكون مستويات الفهم والتحصيل عند جميع الطلبة 

، بيرجمان لبةالط بيناوية وعالية ألنه من خالل هذه االستراتيجية يراعي المعّلم الفروق الفردية متس

 (.Bergmann & Sams,  2012) وسامز

 :يأتي( أهمية استخدام استراتيجية التعّلم المعكوس فيما 2015وأوضحت الكحيلي )

ل )الخبرة( وممارسة الخبرة اإلجرائية داخالتعّلم المعكوس يشمل نوعين من التعّلم: التعّلم السابق 

 الصف وبالتالي يصبح هناك التوازن المطلوب في العملية التعليمية التعلمية والتعّلم ذا المعنى.

والتعّلم المعكوس يدمج بين التكنولوجيا والتعليم، أي الدمج بين التعّلم في البيت بعيدًا عن المعّلم 

بداًل  الطلبة في البيت، وبالتالي توفير وقت الحصة لألنشطة التفاعليةوالممارسة التطبيقية لما تعّلمه 

من استهالكه في الشرح، وهذه االستراتيجية تساعد الطلبة على الشعور باالستقاللية إذ أن كل طالب 

المعّلم،  عملية التعليمية بمساعدةيتعّلم بالطريقة والوقت الذي يناسبه وهذا ما يجعل الطالب محور ال

مثل  عديد من استراتيجيات التدريس األخرىأن استراتيجية التعّلم المعكوس تساعد على توظيف  كما

 العصف الذهني، المناقشة، مجموعات العمل وغيرها.
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 خطوات استراتيجية التعّلم المعكوس

من المعروف أنه ال يوجد طريقة واحدة لتطبيق استراتيجية التعّلم المعكوس فعلى سبيل المثال 

( التعّلم المعكوس إلى جزئين: الجزء األول وهو Bishop & Vergler, 2013بيشوب وفيرجلر ) جّزأ

التعّلم الذاتي الذي يعتمد على الحاسوب خارج الصف، والجزء الثاني وهو األنشطة التعليمية داخل 

 الصف.

ن يكون مالمعّلم بالخطوة األولى وهي التهيئة وذلك  بدء( إلى أهمية 2017 ) الغامديوأشارت 

بعد  ،من خالل استخدام استراتيجية التعّلم المعكوس سيتم شرحهخالل اختيار الوحدة أو الدرس الذي 

األنشطة المتنوعة من أجل أن يصل إلى األهداف المرجّوة وبعد تحديد األنشطة  المعّلم يصممذلك 

اك تخطيط لك يكون هنالتقنيات التي من الممكن أن يستخدمها في تطبيق هذه األنشطة وبعد ذ يحّدد

 :للدرس حسب هذه االستراتيجية وفق الخطوات اآلتية

التهيئةالخطوة األول :   

فيها المعّلم المادة التعليمية التي يريد إيصالها إلى الطلبة  يحّددوتمّثل الخطوة األولى التي 

وتحليلها، وتصميم األنشطة التعليمية التي تراعي أشكال التعليم المختلفة وتحديد ما يتناسب مع هذه 

 المادة التعليمية من تقنيات حديثة مثل الفيديوهات، أو الصوتيات، أو الصور، وغيرها.

 الخطوة الثانية: التخطيط

يجّهز المعّلم في هذه الخطوة خطة تدريسية متكاملة يوضح فيها النتاجات التعليمية التي يريد أن 

خطط وكذلك يالطلبة، ويضع أمام كل نتاج مصدر التعّلم الذي سيستخدمه الطلبة،  ديحققها عن

مستمر، كما للألنشطة التطبيقية التي سيوفرها لطلبته داخل الصف، موظفًا التعّلم النشط والتعاوني وا

ويعد أدوات التقويم المرتبطة باستراتيجيات التقويم المناسبة لتقويم الطالب خالل التعّلم وفي نهايته، 
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ضح لهم بهذه االستراتيجية وكيفية تنفيذها وأهميتها ويو  الطلبةويتحمل المعّلم مسؤولية إخبار عائالت 

 دورهم في تنفيذ هذه االستراتيجية.

 التنفيذالخطوة الثالثة: 

في هذه الخطوة يتم التطبيق الفعلي لالستراتيجية من خالل تجهيز مقاطع الفيديو، أو الصوتيات، 

أو الصور، أو البرامج التقديمية ومن ثم إرسالها على االنترنت للطلبة، والتأكد من مشاهدة الطلبة لها 

عد ل المعّلم في البيت، ليتم بالطلبة مهام محّددة من قب وينفذمن خالل التواصل مع أولياء األمور، 

 ذلك تنفيذ أنشطة تعليمية بأسلوب التعّلم التعاوني والتعّلم النشط في الصف.

( إلى أن نجاح استراتيجية التعّلم المعكوس يحتاج إلى توافر 2017كما وأشارت الغامدي )

فضل قيق أاالنترنت وشبكات التواصل االجتماعي، من أجل الوصول إلى الطلبة في أي مكان لتح

عيق تعّلم ، وحل المشكالت التي تالفروق الفردية ات التعليمية، باإلضافة إلى تجاوزمستويات النتاج

الطلبة مثل بعد المكان أو بعض المشاكل البيئية، أو السياسية المحيطة بالطلبة، ويتم ذلك من خالل 

 ليمية التعلمية.في العملية التعتوفير بيئة مناسبة لتطبيق هذه االستراتيجية وفهم األدوار لكل فرد 

 دور المعّلم والطالب في التعّلم المعكوس

 ,Jon Bergmann) جون بيرجمان، كونر، ستريبلينج، بليث روبيرتس وستيدمان أوضح كل من

2016; Conner, Stripling, Blythe Roberts & Stedman, 2014 أن أساس عملية التعّلم )

وبالتالي ال يمكن للتعّلم المعكوس أن يلغي أو يقّلل من دور المعّلم  ؛والطالبهو التفاعل بين المعّلم 

في العملية التعليمية، وال يمكن أن يلغي أيضًا دور الطالب، بل على العكس من ذلك فإن التعّلم 

المعكوس يعتمد دائمًا على وجود تفاعل مستمر بين المعّلم والطالب، ويمكن توضيح دور كل من 

 :كاآلتيوالطالب المعّلم 
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 دور المعّلم في التعّلم المعكوس

ّلم المعكوس عن التعّلم االعتيادي إذ أصبح دور المعّلم أكثر أهمية يختلف دور المعّلم في التع

بداع عاليين، يديروأكثر صعوبة، فالمعّلم يعد شخص مبدع  فأصبح  العملية التعليمية التعلمية بكفاءة وا 

 والناقد والموجه والمسهل لعملية التعّلم. دور المعّلم متمثل بالقائد

العتيادية ا طرائقلى تحقيق تكامل وتجانس بين التكنولوجيا وبين الويجب عليه أنه يعمل ع

وبالتالي  ،وخارجه للتدريس من خالل إدخال استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية داخل الصف

م إلى واحده وباتجاه واحد من المعلّ  ةالغرف الصفية من مكان يتم فيه تناقل المعلومات بطريق يحّول

لنشط الطالب مع زمالئه بالتعّلم ا يشتركالطالب، إلى بيئة تعّلم مرنة محورها الطالب نفسه حيث 

 والفاعل.

 ستخدميسية، إذ أنشطة تعّلم مختلفة يقدمها للطلبة قبل وخالل الحصة الدرا المعّلم يصممكما 

استراتيجيات تدريس مختلفة من أجل تطوير مهارات التفكير العليا للطلبة، ويتطلب استخدام استراتيجية 

التعّلم المعكوس تطوير مهارات الطلبة وقدراتهم وكفاءتهم فهم يحتاجون إلى التدريب المستمر ولذلك 

االلتزام،  ثل )الثقة بالنفس، المثابرة،يجب على المعّلم توفير بعض المهارات الشخصية عند الطلبة م

مهارات إدارة الوقت، مهارات االتصال الفعال، القدرة على تحمل مسؤولية التعّلم، مهارة تسجيل 

 المالحظات.( 

 تمثل في اآلتي:في استراتيجية التعّلم المعكوس فيأما دور الطالب 

تفعيل دور الطالب في عمليتي التعليم والتعّلم، حيث يكون الطالب هو محور العملية التعليمية 

التعلمية داخل الصف وليس فقط متلق  للمعلومات ومستمع سلبي، إذ يكون الطالب عنصرًا مشاركًا 

 عليمية.تالطالب مهام وأنشطة مرتبطة بمحتوى المادة ال يؤديفي العملية التعليمية التعلمية، حيث 
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الطالب  بشكل فعال في العملية التعليمية التعلمية يتطلب من استراتيجية التعّلم المعكوساستخدام و 

أن يعتمد على نفسه ويتحمل مسؤولية تعلمه ويبتعد عن فكرة اعتماده على المعّلم في الحصول على 

 المعلومات.

على أن استراتيجية التعّلم المعكوس ال تلغي دور المعّلم  ا( في دراسته2015الكحيلي ) توأكد

داخل الصف، بل على العكس من ذلك فإن استراتيجية التعّلم المعكوس تساعد المعّلم على استثمار 

وقت الحصة لزيادة التفاعل داخل الصف، وأن هذه االستراتيجية تعمل على جعل الطالب هو محور 

أوضح ذلك من خالل تحديد أدوار كل من المعّلم والطالب في النقاط و  العملية التعليمية التعلمية

 اآلتية:

 :دور المعّلم، ويتمثل في النقاط اآلتية 

 تصميم وسيلة التعّلم االلكترونية ونشرها بين الطلبة. -

 التعليمية.     المادةتشجيع الطلبة على مشاهدة  -

 تنفيذها.تجهيز بيئة التعّلم بما يتوافق مع األنشطة التي يتم  -

 .الطلبةتقوية عالقته مع  -

 يقوم بتسجيل المالحظات. -

 تقديم التغذية الراجعة. -

 اكتشاف المعرفة. طرائقإلى  الطلبةتوجيه  -

 يقوم بالتقويم التكويني. -
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 دور الطالب: 

م التغذية يقدو  يالحظيشارك الطالب بأدوار عديدة في استراتيجية التعّلم المعكوس، حيث يستطيع أن 

 الطالب: الموكلة إلىالراجعة والتقويم لنفسه ولزمالئه. ومن أهم األدوار 

 البحث عن المعرفة واكتشافها. -

 تحمل مسؤولية التعّلم الذاتي. -

 طرح األسئلة والبحث عن إجاباتها. -

 يعمل مع زمالئه بشكل تعاوني داخل الحجرة الصفية -

وتتميز استراتيجية التعّلم المعكوس بأنها تدعم التعليم باستخدام التقنيات خارج غرفة الصف 

وبالتالي يستطيع المعّلم أن يستفيد من وقت الحصة لمناقشة ما تمت دراسته وجعل الطالب أكثر 

طة القائمة شتفاعاًل ونشاطًا، هذا باإلضافة إلى أن هذه االستراتيجية توفر وقتًا كافيًا لممارسة األن

على االستقصاء والبحث مما يزيد من مهارات التواصل والتعاون بين الطلبة، األمر الذي يزيد من 

 Brown) سينبراون وجاكوب ،لديهملزيادة مستوى االحتفاظ المعرفي تحصيل الطلبة الدراسي باإلضافة 

& Jacobsen, 2015.) 

 خصائص استراتيجية التعّلم المعكوس

عضهم ، وعمل الطلبة مع بيقودها الطلبةترتكز خصائص التعّلم المعكوس في المناقشات التي 

بشكل تعاوني واعتماد تعّلم الطلبة على حل المشكالت من خالل استكشاف المعرفة والتعّلم  بعضاً 

  (.Bruder, 2012) ، برودرالذي يقوم على أساس أن الطالب هو محور العملية التعليمية التعلمية
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 & Bishop) بيشوب وفيرالجير، وفولتن، وبيكر، وستون، وجرين بّين كل من وقد

Verlager,2013; Fulton, 2012; Baker, 2012; Stone, 2012; Green,2015) 

 خصائص التعّلم المعكوس التي تميزه عن غيره من استراتيجيات التدريس ومنها:

إذ يتم قلب وقت المنزل المستخدم لحل الواجبات لشرح المحتوى وفهم المعارف  قلب نظام التدريس:

والمعلومات واكتسابها، ووقت الصف المخّصص لشرح المحتوى للمناقشة والممارسة وحل الواجبات 

نجاز المهام.  وا 

 حتلقين المحتوى ونقل المعلومات ليصبيتم عكس دور المعّلم االعتيادي المتمثل بعكس األدوار: 

والمنسق لكل مكونات العملية التعليمية التعلمية، ومصمم ومنتج لوسائل التعلم  الموجه والمرشد

ينقلب من متلق  للمعلومات والمعارف إلى عنصر فعال ونشط ومتعاون  الطالبالحديثة، ودور 

 ومشارك في بناء المحتوى.

ن الرقمية منها الجاهزة والمصممة متوظيف كل أنواع مصادر التعّلم توظيف مصادر التعّلم الرقمية: 

قبل المعّلم، مثل: الفيديو التعليمي الذي يعد الوسيلة األساسية في نقل المعلومات وشرح المحتوى إذ 

 يتم تقديمه قبل وقت الصف.

يزيد وقت التعّلم الذي يدرس فيه الطالب المحتوى التعليمي في زيادة الوقت المخّصص للدراسة: 

وظيف هذا الوقت في شرح المحتوى التعليمي مع مراعاة عدم التقليل من وقت المنزل، حيث يتم ت

 الصف الذي يستخدم بشكل كامل في الممارسة لما تمت دراسته في المنزل.
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من الممكن استخدام هذه االستراتيجية مع معظم المقررات الدراسية، صالحية استخدامه وتطبيقه: 

و جامعية أو عليا باإلضافة إلى الصفوف ذات األعداد والمراحل الدراسية سواء كانت متوسطة أ

 المتوسطة إلى الكبيرة.

تعتمد هذه االستراتيجية على تفاعل الطالب مع المحتوى التعليمي في المنزل، ومن ثم التفاعلية: 

يعود إلى الصف ليتفاعل مع المعّلم وباقي الطلبة من خالل تننفيذ أنشطة تعليمية متنوعة تهدف 

 في المنزل. درسهلتحقيق التطبيق العملي لما 

واجه م المعكوس إال أن هذه االستراتيجية تعلى الرغم من كل ما سبق ذكره حول استراتيجية التعلّ و 

ة إلى عدم هذا باإلضاف ،بعض التحديات عند تطبيقها فتسجيل الدروس يحتاج وقت وجهد كبيرين

 لمشكالتابطرح األسئلة التي تزيد من فهمهم للدرس ناهيك عن وجود بعض  للطلبةإعطاء الفرصة 

يئة تعليمية أقل بفي جلة، وألن الدرس يتم نشره التقنية التي قد تحدث عند استالم الفيديوهات المس

 ،رسمية األمر الذي يؤدي إلى خلق بيئة غير منضبطة بالمقارنة مع بيئة التعليم المباشر الواقعي

 (Brown & Jacobsen, 2015) براون وجيكبسون

 ( بعض السلبيات لهذه االستراتيجية في اآلتي:2018وقد لخص )سيف والنجدي، 

 المعكوس على توفر شبكة االنترنت واألجهزة اإللكترونية الحديثة في بيوت الطلبة،  يعتمد التعّلم

 لذا ال يمكن تطبيق التعّلم المعكوس لمن ال تتوفر لديه هذه التقنيات.

 .الجلوس لوقت طويل أمام شاشات األجهزة 

  م، لذا يصعب يتوظيفها في التعل طرائقتتطلب طالبًا متمكنًا في المهارات التقنية وتطبيقاتها، و

 استخدامها ممن ال يمتلكون هذه المهارات.
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  تحتاج أن يكون المعّلم لديه رغبة ذاتية في التغيير ومتابعة الطلبة من البيت ألنها تحتاج لتقديم

وقت وجهد إضافيين خارج أوقات العمل الرسمي، لذا من الممكن أن نجد من ال يجد الوقت أو 

 من يعارض ذلك.

  نت وانقطاعه لعدة أسباب في بعض األحيان.عدم توّفر االنتر 

 اللغة اإلنجليزية

تعد اللغة اإلنجليزية لغة عالمية، هذا يعني أنها تعد أحد أساسيات الحصول على المعرفة، 
باإلضافة إلى أنها وسيلة أساسية للتعبير عن النفس والمشاركة في زمن العولمة، واالستفادة من 

اإلنجليزية تساعد في تسهيل االتصال والتعاون والتفاهم بين أبناء الثقافات ، فاللغة ثورة المعلومات
واللغات المختلفة، ومع ثورة المعلومات واالنفجار المعرفي أخذت هذه اللغة في االنتشار أكثر فأكثر 

 .(2008)الردادي،  وازداد عدد المتكلمين بها

 أصبح تعّلمها وتعليمها مهمًا لتسهيل لما كانت اللغة اإلنجليزية من أكثر اللغات انتشارًا،
، باإلضافة إلى ذلك إن توافر الكتب التواصل بين األفراد والمجتمعات من الثقافات المختلفة

والمراجع واألبحاث على اختالف مجاالتها وتخصصاتها باللغة اإلنجليزية أدى إلى زيادة وعي 
  (.2013لفات وترجمتها )عبداهلل، األفراد بأهمية تعّلمها وتعليمها من أجل نقل تلك المؤ 

 المحور الثاني: الدراسات السابقة ذات الصلة 

تناول هذا المحور الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة وتم عرضها في محورين من األقدم 

 إلى األحدث كما يأتي:

المحور األول: الدراسات التي تدور حول استخدام استراتيجية التعّلم المعكوس في تدريس مادة 
 .اإلنجليزيةاللغة 

( دراسة هدفت إلى التعّرف على فاعلية استخدام التعّلم المعكوس على 2016) الزيتونية أجرت

شبه التجريبي  لمنهجخدام اللصف العاشر، ولتحقيق هدف الدراسة تم است اإلنجليزيةتعليم قواعد اللغة 
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( طالبة من طالبات 60االختبار التحصيلي كأداة للدراسة، وتكونت عينة الدراسة من )وتم استخدام 

واعد اللغة ق   وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية في تنمية تعّلم ،الصف العاشر

تخدام صالح المجموعة التجريبية تعزى السبين المجموعتين التجريبية والضابطة وذلك ل اإلنجليزية

 التعّلم المعكوس.

( دراسة هدفت إلى التعّرف على أثر استخدام التعّلم المعكوس في تنمية 2019)الرواشدة وأجرت 

رك، ولتحقيق الك في مدينةلدى طالبات الصف السابع األساسي  اإلنجليزيةمهارات االستماع في اللغة 

التجريبي وتم استخدام االختبار التحصيلي كأداة للدراسة،  شبه هدف الدراسة تم استخدام المنهج

 ةالدراس نتائجت الصف السابع األساسي، وأظهرت ( طالبة من طالبا81وتكونت عينة الدراسة من )

وعتين بين المجم جليزيةاإلنوجود فروق ذات داللة إحصائية في تنمية مهارات االستماع في اللغة 

 التجريبية والضابطة وذلك لصالح المجموعة التجريبية تعزى الستخدام استراتيجية التعّلم المعكوس.

استخدام استراتيجية التعّلم المعكوس  أثر( دراسة هدفت إلى التعّرف على 2019وأجرت شريدة )

شبه  الدراسة تم استخدام المنهج ولتحقيق هدف األساسي،على القراءة النقدية لطلبة الصف العاشر 

التجريبي وتم استخدام االختبار كأداة للدراسة، وتكونت عينة الدراسة من ثالث شعب من الصف 

العاشر األساسي حيث تم تقسيمهن إلى ثالث مجموعات تجريبية وضابطة ومختلطة، وأظهرت النتائج 

الختبار البعدي لصالح المجموعة وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسط درجات الطلبة في ا

التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة والمختلطة. كما أظهرت الدراسة وجود فروق جوهرية بين 

الدرجات الرئيسية للمجموعة المختلطة والمجموعة الضابطة لصالح المجموعة المختلطة، وهذه الفروق 

 .تعزى الستخدام استراتيجية التعّلم المعكوس في التدريس
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( دراسة هدفت إلى التعّرف على أثر استخدام استراتيجية التعّلم المعكوس 2019) القاسمي وأجرت

حقيق هدف ، ولتاإلنجليزيةفي مادة اللغة  على تنمية تحصيل مفردات  طلبة الصف العاشر األساسي

ة، وتكونت سالدراسة تم استخدام المنهج شبه التجريبي وتم استخدام االختبار التحصيلي كأداة للدرا

، وأظهرت النتائج وجود لبة من طلبة الصف العاشر األساسي( طالب وطا48عينة الدراسة من )

فروق ذات داللة إحصائية في اختبار المفردات بين المجموعتين التجريبية والضابطة وذلك لصالح 

 المجموعة التجريبية تعزى الستخدام استراتيجية التعّلم المعكوس.

( دراسة هدفت إلى التعّرف على أثر استخدام استراتيجية التعّلم Effendi, 2020وأجرى أفندي )

يق هدف ، ولتحقاإلنجليزيةالمعكوس في تحسين درجات الطلبة في كتابة نص وصفي في اللغة 

الدراسة تم استخدام المنهج شبه التجريبي واالختبار التحصيلي كأداة للدراسة وتم اختيار عينة مكونة 

( طالبًا، 38( طالبًا والصف الثامن )ب( ويتكون من )38الصف الثامن )أ( ويتكون من )من صفين، 

وأظهرت نتائج الدراسة وجود فرق ذي داللة إحصائية في تحصيل الطلبة بين المجموعة التجريبية 

التي تعلمت باستخدام استراتيجية التعّلم المعكوس والمجموعة الضابطة التي درست بالطريقة 

 ية وكانت الفروق لصالح المجموعة التجريبية تعزى الستخدام استراتيجية التعّلم المعكوس.االعتياد

المحور الثاني: الدراسات التي تدور حول استخدام استراتيجية التعّلم المعكوس في تدريس المواد 
 الدراسية األخرى.

( Chen, She, Kameda & Ohno, 2015أجرى كل من تشين وشيي وكاميدا وأوهنو )

دراسة هدفت إلى التعّرف على أثر استخدام استراتيجية التعّلم المعكوس في تعّلم اللغة الصينية، 

ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام منهج مختلط من المنهج شبه التجريبي والمنهج النوعي، كما تم 

طالبة من الطلبة ( طالبًا و 25استخدام االختبار والمقابلة كأداة للدراسة، وتم اختيار عينة بلغت )
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جموعتين مالملتحقين بمساق تعّلم اللغة الصينية، من جامعة طوكيو للتكنولوجيا، تم تقسيمهم إلى 

ضابطة، وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أداء طلبة المجموعتين تجريبية و 

جاهات كما أظهرت المقابالت وجود اتلصالح أداء طلبة المجموعة التجريبية في تعّلم اللغة الصينية، 

 إيجابية لدى الطلبة والمعّلمين نحو استخدام استراتيجية التعّلم المعكوس.

( دراسة هدفت إلى تقصي أثر تدريس العلوم بمنحى 2017أجرى أمبو سعيدي والحوسنية )و 

ف التاسع الصالتعّلم المعكوس في تنمية الدافعية لتعّلم العلوم والتحصيل الدراسي لدى طالبات 

( طالبة، حيث تم تقسيمهن إلى مجموعتين: مجموعة 53األساسي، وتكونت عينة الدراسة من )

( طالبة ولتحقيق أهداف 26( طالبة، ومجموعة ضابطة تحتوي على )27تجريبية تحتوي على )

نتائج  تالدراسة تم تطبيق مقياس الدافعية لتعّلم العلوم، واختبار تحصيلي في وحدة الكهرباء، وأظهر 

درجات طالبات المجموعتين التجريبية متوسطي الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 

 والضابطة في كل من الدافعية لتعّلم العلوم، والتحصيل الدراسي لصالح المجموعة التجريبية. 

( بدراسة هدفت إلى التعّرف على أثر استخدام استراتيجية 2018وقام الشمري وآل مسعد )

انوي الصف الحادي عشر الث طلبةفصول المقلوبة في التحصيل الدراسي لمادة المعلوماتية لدى ال

الصف الحادي  طلبة( طالباً من 62بدولة الكويت، والدافعية نحو تعلمها. احتوت عينة الدراسة على )

اسة في ر عشر اختيروا بالطريقة القصدية، واتبعت الدراسة المنهج شبه التجريبي. تمثلت أدوات الد

اختبار تحصيلي ومقياس الدافعية نحو تعلم مادة المعلوماتية، وأظهرت نتائج هذه الدراسة أن 

، لطلبةلاستراتيجية الفصول المقلوبة دلت على إيجابية وفاعلية تطبيقها في رفع مستوى التحصيل 

 وتحسين الدافعية نحو التعّلم.
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استخدام استراتيجية التعّلم المعكوس في ( دراسة هدفت للتعّرف على أثر 2018) عليان وأجرت

تنمية التحصيل العلمي في مادة العلوم لدى طلبة الصف الرابع األساسي في األردن، ولتحقيق هدف 

الدراسة تم استخدام المنهج شبه التجريبي وتم استخدام االختبار التحصيلي كأداة للدراسة، وتكونت 

سيمهم إلى مجموعتين تجريبية وضابطة، وأظهرت النتائج ( طالب وطالبة وتم تق44عينة الدراسة من )

وجود فروق ذات داللة إحصائية في اختبار المفردات بين المجموعتين التجريبية والضابطة وذلك 

 لصالح المجموعة التجريبية تعزى الستخدام استراتيجية التعّلم المعكوس.

ية استخدام التعّلم المعكوس في ( دراسة هدفت إلى التعّرف على فاعل2019وأجرى الرواجفة )

تنمية التحصيل المعرفي في مادة العلوم لدى طلبة الصف الثالث األساسي، اتبعت الدراسة المنهج 

( 52( فقرة، وتكونت عينة الدراسة من )25شبه التجريبي وتم تطبيق اختبار تحصيلي مكّون من )

، ارهم بطريقة قصدية في لواء ناعورطالبًا وطالبة من طلبة الصف الثالث األساسي حيث تم اختي

وأظهرت نتائج هذه الدراسة وجود فروق ذو داللة إحصائية في درجات الطلبة على التحصيل المعرفي 

المجموعة التجريبية وعدم وجود فروق ذو داللة إحصائية في درجات الطلبة في االختبار  حلصال

 التحصيلي يعزى لمتغير الجنس. 

إلى الكشف عن أثر استخدام استراتيجية التعّلم  هدفت( دراسة 2019بر )وأجرت الزبيدي وأبو جا

المعكوس على التحصيل الدراسي في مادة اللغة العربية وتنمية مهارات التعّلم الذاتي لدى طلبة 

( من طلبة 70الصف العاشر األساسي، اتبعت الدراسة المنهج شبه التجريبي، وتكّونت العينة من )

درسة الكمالية األساسية للبنات التابعة لمديرية التربية الثانية في عمان، قسمت الصف العاشر في م

العينة إلى مجموعتين: التجريبية درست وفق طريقة التعّلم المعكوس، بينما درست المجموعة الضابطة 

وفق الطريقة االعتيادية، لتحقيق أهداف الدراسة تم تطبيق اختبار تحصيلي لقياس مستوى التحصيل 
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لدراسي، واستبانة لقياس مهارات التعّلم الذاتي، وأظهرت نتائج الدراسة أن استخدام استراتيجية التعّلم ا

المعكوس تزيد من مستوى التحصيل لدى الطلبة بشكل كبير هذا باإلضافة إلسهامه في زيادة مستوى 

 التعّلم الذاتي.

س استراتيجية التعّلم المعكو  ( دراسة هدفت إلى التعّرف إلى أثر استخدام2019وأجرت قطاش )

في التحصيل واالحتفاظ المعرفي في تدريس مهارات الرياضيات لطلبة الصف الثاني األساسي، 

ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام المنهج شبه التجريبي واالختبار التحصيلي كأداة للدراسة وتم 

اسة وجود فرق ذي داللة إحصائية ( طالبًا وطالبة، وأظهرت نتائج الدر 40اختيار عينة مكونة من )

في تحصيل الطلبة بين المجموعة التجريبية التي تعلمت باستخدام استراتيجية التعّلم المعكوس 

والمجموعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية وكانت الفروق لصالح المجموعة التجريبية 

 المجموعة التجريبية.ووجود فرق ذي داللة إحصائية في االحتفاظ المعرفي ولصالح 

 التعقيب عل  الدراسات السابقة

 من حيث الهدف:

( وأمبو سعيدي والحوسنية 2018لية مع دراسات كل من الشمري وآل مسعد )تشابهت الدراسة الحا

في دراستها  (2020وأفندي ) (2018وعليان )( 2019والقاسمي )( 2019قطاش ) و ( 2017)

 (2019) الزبيدي وأبو جابر دراسة على التحصيل ، واختلفت معألثر استراتيجية التعّلم المعكوس 

ى لالتي تهتم بدراسة أثر استراتيجية التعّلم المعكوس ع (2015تشين، شيي، كاميدا، وأوهنو )دراسة و 

( التي اهتمت بدراسة فاعلية 2019الرواجفة ) دراسة اختلفت معتنمية مهارات التعلم الذاتي، كما 

( التي اهتمت بالتعّرف على أثر استخدام استراتيجية التعلم 2019راسة الرواشدة )، ودالتعّلم المعكوس
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التي اهتمت بالتعّرف على أثر استخدام ( 2019، ودراسة شريدة )المعكوس في تنمية مهارات االستماع

 .استراتيجية التعّلم المعكوس على القراءة النقدية

 من حيث المنهج

 جميع الدراسات السابقة في استخدام المنهج شبه التجريبي.تشابهت الدراسة الحالية مع 

 من حيث أداة الدراسة 

( 2019( والرواشدة )2016دراسات كل من الزيتونة )تشابهت الدراسة الحالية في أدواتها مع 

( وقطاش 2019( والرواجفة )2018( وعليان )2020( وأفندي )2019( والقاسمي )2019والشريدة )

شين تام االختبار التحصيلي كأداة للدراسة، كما اختلفت مع دراسات كل من ( في استخد2019)

( التي اعتمدت االختبار Chen, She, Kameda & Ohno, 2015وشيي وكاميدا وأوهنو )

التي اعتمدت مقياس الدافعية كأداة  (2017أمبو سعيدي والحوسنية )والمقابلة كأداة للدراسة، ودراسة 

التي اعتمدت االختبار التحصيلي ومقياس الدافعية  (2018ي وآل مسعد )الشمر للدراسة، ودراسة 

التي اعتمدت االختبار التحصيلي واالستبانة كأداة  (2019الزبيدي وأبو جابر )كأداة للدراسة، ودراسة 

 للدراسة. 

 من حيث العينة

( 2019) ( والرواجفة2019اختلفت الدراسة الحالية مع كل من دراسات والزبيدي وأبو جابر )

( والرواشدة 2018وعليان ) (2015وتشين، شيي، كاميدا، وأوهنو ) (2018والشمري وآل مسعد )

الدراسة والتي ستطبق  ةأفراد عينفي  (2020وأفندي ) (2019( وشريدة )2019( والقاسمي )2019)

 على طالبات الصف التاسع األساسي.
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ينة عأفراد الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في إعداد األدب النظري واختيار  استفادتو 

سية ، واألهداف المراد تحقيقها، وتحديد األبعاد الرئيالدراسة أداةالدراسة، ومنهجية الدراسة، وكيفية بناء 

وتفسيرها في  ئجالنتا المعرفي ومناقشةلمحاور للدراسة وهي استراتيجية التعّلم المعكوس واالحتفاظ 

 ضوء نتائج الدراسات السابقة.

في حدود –من الدراسات القليلة في األردن  وتميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بكونها:

دريس تعّلم المعكوس في التحصيل واالحتفاظ المعرفي في تأثر استراتيجية الالتي تقيس  -علم الباحثة

لمرحلة تتناول هذه الدى طالبات الصف التاسع األساسي، إذ إن الدراسات السابقة لم  اإلنجليزيةاللغة 

  .وركزت كثير من الدراسات على المواد العلمية مثل الفيزياء والرياضيات والعلوم الدراسية
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  :الفصل الثالث
 الطريقة واإلجراءات

دراسة، وأفراد ومنهج ال للطريقة واإلجراءات التي استخدمت في الدراسة، اً وصف ن الفصل الحالييتضمّ 

جراءات تطبيقها، ووصف المعالجات اإلحصائية التي استخدمت وأداتها ،عينة الدراسة ، وكيفية بنائها وا 

 في تحليل بيانات الدراسة.

 منهج الدراسة

في  عّلم المعكوساستراتيجية التأثر لمعرفة  ذو التصميم شبه التجريبيم المنهج التجريبي ااستخدتم 

بقت طُ و  .التحصيل واالحتفاظ المعرفي لدى طالبات الصف التاسع األساسي على اإلنجليزيةتدريس اللغة 

( من مادة The Man Who Wears a Kufiyyaوحدة ) المجموعة التجريبية س أفرادر  دُ بحيث الدراسة 

عة الضابطة ، أما المجمو للصف التاسع األساسي باستخدام استراتيجية التعّلم المعكوس اإلنجليزيةاللغة 

 الوحدة نفسها باستخدام الطريقة االعتيادية. درس أفرادهافقد 

 أفراد الدراسة

 لشاملةا تكونت عينة الدراسة من جميع طالبات الصف التاسع األساسي في مدرسة الجندويل الثانوية

ار المدرسة إذ تم اختيعّمان،  محافظة العاصمة في لواء وادي السير للبنات في مديرية التربية والتعليم

الموجودة  ثبطريقة عشوائية من الشعب الثال وتم اختيار المجموعتين التجريبية والضابطةبطريقة قصدية 

( بتم اختيار الشعبة )، إذ الثالثشعب القرعة بين  إجراءوذلك من خالل  وهي )أ، ب، ج( في المدرسة

 لتكون ودرست بالطريقة االعتيادية، والشعبة )أ( ،( طالبة46) لتكون المجموعة الضابطة وعدد أفرادها

ك تكّونت وبذلدرست باستخدام استراتيجية التعّلم المعكوس،  ،( طالبة50) المجموعة التجريبية وعدد أفرادها

 ( يوضح ذلك:1والجدول ) ،( طالبة96) من عينة الدراسة
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 (1الجدول )
 في عينة الدراسة طالبات الصف التاسع األساسيتوزيع 

 النسبة العدد الشعبة المجموعة
 %52 50 التاسع )أ( التجريبية
 %48 46 التاسع )ب( الضابطة

 %100 96 المجموع
 

 المادة التعليمية

إعداد دليل المعّلم بناًء على استراتيجية التعّلم المعكوس بعد ما تم الرجوع إلى عدد من تم 
(، حيث احتوى هذا الدليل على الموضوعات اآلتية 2019الدراسات السابقة مثل دراسة الشريدة )

 The traditional garments, the relative pronouns, comparative)من الوحدة الثانية: 

and superlative adjectives, employee of the month.)  للصف  اإلنجليزيةمن كتاب اللغة
، حيث حددت 2021/2022التاسع األساسي المقرر في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 

كما ورد في الدليل خطوات التدريس لكل  ة التي يحب تحقيقها عند الطالبات،النتاجات الخاص
ية، ويحتوي دليل المعّلم على نبذة عن االستراتيجدام استراتيجية التعّلم المعكوس، تخالموضوعات باس

جراءات التنفيذ حيث تحتوي خطة كل  على: النتاجات التعليمية، واألدوات والوسائل ومصادر  درسوا 
جراءات التنفيذ، وعدد الحصص، واألنشطة  التعّلم، وا 

 أداة الدراسة

، من أجل إعداد أداة راسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسةتم مراجعة األدب النظري والد

 وفق الخطوات اآلتية: وتطويرها تم إعدادهاالدراسة، إذ 

 بناء االختبار

 :تحديد المادة الدراسية 

 اإلنجليزية( من كتاب اللغة The Man Who Wears a Kufiyyaتم اختيار الوحدة الثانية )

اآلتية:  الموضوعاتوالتي تتكون من  2021/2022للصف التاسع األساسي للفصل الدراسي األول 
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(The Traditional Garments, the Relative Pronouns, Comparative and 

Superlative Adjectives, Employee of the Month.) 
 تحديد الهدف من االختبار 

 على نجليزيةاإلتدريس اللغة  راتيجية التعّلم المعكوس فياستهدف االختبار إلى الكشف عن أثر ي

 .التحصيل واالحتفاظ المعرفي لدى طالبات الصف التاسع األساسي

 تحليل محتوى الوحدة الدراسية 

والحقائق  المفاهيم والمصطلحاتو  النتاجات المتوقعة، تحليل محتوى الوحدة الدراسية إلى تحديد: يهدف

 .((1ملحق )) والتي تساعد في بناء االختباردة واالتجاهات والمهارات الواردة في الوحوالتعميمات والقيم 

 

 الصورة األولية لالختبار 

أثر استراتيجية التعّلم المعكوس على  درستالتي  السابقة الدراساتعديد من تم االطالع على 

، 2020؛ أفندي، 2019شريدة، ؛ 2019، الرواشدة ؛2019 كما في دراسة )القاسمي، الدراسي التحصيل

االختبار التحصيلي وصياغة فقراته، وتكون االختبار التحصيلي بصورته  ، وذلك لبناء(2019الرواجفة، 

 (.(2ملحق )) ( فقرة38)األولية من 

 كتابة تعليمات االختبار 

دف توضيح هو  كتابة البيانات الخاصة بالطالبة مثل خاصة باالختبارتمت صياغة تعليمات 

ة ، وفقرات االختبار، باإلضافة إلى مدوضرورة اإلجابة على جميع األسئلة ،االختبار االختبار، وأقسام

 االختبار.
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 صدق االختبار

 :من خاللتم التحقق من صدق االختبار 

 أواًل: الصدق الظاهري )صدق المحكمين(:

 رائقطعلى مجموعة من المحكمين المتخصصين في المناهج و  تم عرض االختبار بصورته األولية

 ( محكمين10الجامعات األردنية، وعددهم )و  في جامعة الشرق األوسط التدريس من أعضاء هيئة التدريس

 ،االختبار لطالبات الصف التاسع األساسيفقرات في مدى مالئمة  الرأي إبداءمنهم  بَ لِ طُ  إذ، ((3ملحق ))

قرات إجراء أي حذف أو تعديل أو إضافة فاقتراح و  ووضوح الفقرات، ،االختبار لفقراتوالصياغة اللغوية 

 منها:و على فقرات االختبار  بعض التعديالتإجراء  وبعد األخذ بآراء المحكمين تم .لالختبار جديدة

عادة صياغة بعض  فقرةإضافة  باإلضافة  ،عض المفرداتتم التدقيق اللغوي لب، كما الفقراتلالختبار وا 

وتمت إضافة ثالثة أسئلة مقالية بداًل من  ،( فقرات6والذي يتكون من ) ،إلى ذلك تم حذف السؤال الثاني

تكون يوالذي كان يتكون من سؤالين: السؤال األول  الثانية القراءة فقرةتم حذف جزء  كما ،السؤال الثاني

 جزءال :كما تم تجزئة سؤال القواعد إلى جزئين ،يتكون من ستة فقرات الثاني سؤالالو  ،من أربع فقرات

 ينمقالي نيفة سؤالتعبئة الفراغ باإلجابة الصحيحة، كما تم إضا والجزء الثاني ،اختيار من متعدد األول

درجة من أصبح االختبار يتمتع ب من قبل المحكمين وبعد إجراء التعديالت المطلوبةفي نهاية االختبار، 

 الصدق الظاهري.

 ثبات االختبار

عادة اإلختبار ) من ثبات االختبار تم التحقق ك من خالل تطبيق وذل( test-retestبطريقة االختبار وا 

( 20من خارج عينة الدراسة مكونة من ) عينة استطالعيةعادة تطبيقه بعد أسبوعين على ا  االختبار، و 
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(، وبذلك يتمتع 0.93يراتهم في المرتين إذ بلغ )تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين تقدطالبة، ومن ثم 

 االختبار بدرجة مقبولة من الثبات، ما يشير إلى إمكانية تطبيقه على عينة الدراسة.

 :لفقرات االختبار معامالت الصعوبة والتمييز

 معامل الصعوبة .1

"النسبة المئوية للطلبة الذين أجابوا  :الصعوبة على أنه( معامل 79، ص1997عّرف )الزوبعي وبكر،

إجابة خاطئة على كل سؤال من أسئلة االختبار، وبالتالي قّسمت درجات الطلبة إلى مجموعتين، مجموعة 

ثم  ومن ،الطلبة الذين أجابوا إجابة خاطئة على السؤال، ومجموعة الطلبة الذين أجابوا إجابة صحيحة

 من خالل المعادلة اآلتية:" إيجاد معامل الصعوبة

 (عدد الطلبة الكلي÷ على الفقرة عدد اإلجابات الصحيحة )معامل الصعوبة = 

 معامل التمييز: .2

السؤال على التمييز بين المجموعة العليا  بأنه: قدرة( معامل التمييز 2012عّرف )مراد وسليمان، 

حساب  تمو والمتفوقين تحصيليًا، المتوسط  ودونأو بين الطلبة متوسطي المستوى  ،والمجموعة الدنيا

 معامل التمييز من خالل المعادلة اآلتية:

للفئة  لطلبةاعدد  –للفئة العليا الذين أجابوا على السؤال إجابة صحيحة  الطلبةعدد )معامل التمييز= 

 .(عدد أفراد إحدى المجموعتين)÷  (الدنيا الذين أجابوا على السؤال إجابة صحيحة

معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار من خالل تطبيقه على أفراد العينة  وتم حساب

 ( يوضح ذلك:2االستطالعية والجدول )
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 (2جدول )ال
 .التحصيل اختبارامالت الصعوبة والتمييز لفقرات مع

 معامل التمييز معامل الصعوبة الفقرة معامل التمييز معامل الصعوبة الفقرة
1 0.40 .66 0** 14 0.80 0.75** 
2 0.30 .56 0** 15 0.45 0.64** 
3 0.65 0.50* 16 0.60 0.67** 
4 0.55 0.53* 17 0.70 0.57** 
5 0.65 0.67** 18 0.65 0.84** 
6 0.65 0.39* 19 0.60 0.58** 
7 0.50 0.54* 20 0.70 0.73** 
8 0.65 0.48* 21 0.65 0.61** 
9 0.60 0.76** 22 0.65 0.79** 
10 0.75 0.90** 23 0.55 0.45* 
11 0.80 0.89** 24 0.45 0.49* 
12 0.75 0.62** 25 0.75 0.81** 
13 0.75 0.90** 26 0.80 0.89** 

 (.0.05عند مستوى الداللة ) دالة إحصائياً  *
  (.0.01دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) **

 ،(0.80-0.30)تراوحت بين  االختبار فقراتلصعوبة الأّن معامالت  (2)جدول المن  نيتبيّ 

. وبناًء على ما أشار إليه عودة (0.90-0.39)بين  لفقرات االختبارمعامالت التمييز تراوحت و 

(، وكذلك بالنسبة لتمييز 0.80–0.20( للمدى المقبول لصعوبة الفقرة والذي يتراوح بين )2010)

(، ومقبولة وينصح بتحسينها 0.39زها أعلى من )أن الفقرة تعتبر جيدة إذا كان معامل تميي إذالفقرة، 

 ا(، وضعيفة وينصح بحذفها إذا كان معامل تمييزه0.39–0.20يتراوح بين ) إذا كان معامل تمييزها

ر تم قبول جميع الفقرات في االختبا، وبذلك (، وسالبة التمييز يجب حذفها0.19-يتراوح بين )صفر

  .التحصيلي
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 زمن االختبار

في ولى الطالبة األ استغرقتهتحديد الوقت الذي  تم التحصيلي الالزم لالختبار حساب الزمنل

ساب ح وتم، على االختبار آخر طالبة في اإلجابة استغرقتهعلى االختبار والوقت الذي  اإلجابة

( دقيقة، أي ما يعادل حصة دراسية 50ووجد أنه يحتاج )لوقت االختبار،  الالزم المتوسط الحسابي

 واحدة.

 صورة النهائية لالختبارال

 ( فقرة26)ن م مكّون صورته النهائيةب أصبح االختبارصدق االختبار وثباته،  من التحققبعد 

درجة واحدة على اإلجابة الصحيحة وصفرًا  درجة إلى نصف وقد أعطيت كل طالبة .((5ملحق ))

 درجة، كما تم (20-صفر)وبذلك يكون مدى العالمات لالختبار ككل من  ،على اإلجابة الخاطئة

 .((6ق )لحمإضافة آلية تصحيح االختبار )

:القبلي التكافؤ بين طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في تطبيق االختبار  

نحرافات تم استخراج المتوسطات الحسابية واال المجموعتين التجريبية والضابطةللتحقق من تكافؤ 

ير المجموعة القبلي تبعا لمتغ التحصيلفي اختبار  األساسيطالبات الصف التاسع درجات المعيارية ل

لطالبات في لدرجات ا الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية داللة )تجريبية، ضابطة(، ولبيان

 :وضح ذلك( ي3)والجدول ، (t-test)تم استخدام اختبار  المجموعتين
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 (3جدول )ال
درجات المجموعة عل  تبعا لمتغير  (t-test)واختبار  المعياريةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات 

 القبلي التحصيلفي اختبار  طالبات الصف التاسع األساسي

 العدد المجموعة االختبار
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة
t-test 

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 القبلي
 261. 94 1.132 3.071 5.78 50 تجريبية
    2.812 5.10 46 ضابطة

بين متوسطي درجات  (α ≤ 0.05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية )3يتبين من الجدول )

ي تكافؤ المجموعتين مما يعن ،التحصيلي المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق القبلي لالختبار

 .قبلياً 

 متغيرات الدراسة

 المتغير المستقل:

 :نطريقة التدريس ولها مستوياينعكس المتغير المستقل في 

  المجموعة التجريبية. لطالباتالتدريس من خالل استراتيجية التعّلم المعكوس 

  المجموعة الضابطة. لطالباتالتدريس من خالل الطريقة االعتيادية 

 المتغّير التابع:

 التحصيل واالحتفاظ المعرفي. اختبار يتمثل المتغير التابع في

 تصميم الدراسة:

 تم التعبير عن تصميم الدراسة للمجموعتين التجريبية والضابطة كاآلتي:

   1O   ×  1O:       EG 

  1O   -   1O      :CG 
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 EG: المجموعة التجريبية. 

CG: المجموعة الضابطة. 

1O : التجريبية والضابطةاالختبار التحصيلي القبلي والبعدي للمجموعتين. 

 .(التعّلم المعكوسباستخدام استراتيجية  )التدريس : المعالجة×        

    : الطريقة االعتيادية.-         

 المعالجة اإلحصائية

 تمثلت األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة بما يأتي:

  ،واختبار المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعياريةt-test تكافؤ للتحقق من 

 .القبلي االختبار علىمجموعتي الدراسة 

  اختبار( تحليل التباين المصاحب األحاديOne Way ANCOVA ) للكشف عن أثر

 .استراتيجية التعّلم المعكوس على تحصيل طالبات الصف التاسع األساسي

 ( اختبارt-test لعينتين مترابطتين للكشف عن أثر استراتيجية التعّلم )كوس على المع

 االحتفاظ المعرفي لدى طالبات المجموعة التجريبية.

 إجراءات الدراسة

 لتحقيق هدف الدراسة تم القيام باإلجراءات اآلتية:

 .االطالع على األدب السابق والدراسات ذات الصلة بموضوع الدراسة 

 وعينتها تحديد مجتمع الدراسة. 
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  للصف التاسع األساسي اإلنجليزيةاالطالع على كتاب اللغة تحديد المادة الدراسية من خالل 

 .2021/2022المعتمد للعام الدراسي 

 ( تحليل محتوى الوحدة الثانيةThe man who wears a Kufiyya( 1( )ملحق.)) 

  إعداد دليل المعّلم بناًء على استراتيجية التعّلم المعكوس بعد ما تم الرجوع إلى عدد من الدراسات

(، حيث احتوى هذا الدليل على الموضوعات اآلتية من 2019مثل دراسة الشريدة ) السابقة

 The traditional garments, the relative pronouns, comparative)الوحدة الثانية: 

and superlative adjectives, employee of the month.)  اإلنجليزيةمن كتاب اللغة 

، حيث 2021/2022للصف التاسع األساسي المقرر في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 

كما ورد في الدليل خطوات التدريس  ة التي يحب تحقيقها عند الطالبات،حددت النتاجات الخاص

ن لمعّلم على نبذة عويحتوي دليل ا دام استراتيجية التعّلم المعكوس،لكل الموضوعات باستخ

جراءات التنفيذ حيث تحتوي خطة كل االستر  ت على: النتاجات التعليمية، واألدوا درساتيجية، وا 

جراءات التنفيذ،  ((.4وعدد الحصص، واألنشطة، والتقويم )ملحق ) والوسائل ومصادر التعّلم، وا 

  ت تعليمية لشرح المادة الدراسية .فيديوهاأربعة تصميم 

  إرسال الفيديوهات التعليمية إلى( الطالبات قبل الصف عبر تطبيقWhatsApp كل أسبوع وقبل )

 بداية الصف.

  التواصل مع عائالت الطالبات من أجل التأكد من أن الطالبات شاهدن الفيديو وكتبن المالحظات

 حوله.

 ( فقرة.38)ن من وتكوّ  ((2)ملحق ) األوليةبصورته  التحصيلي بناء االختبار 

  االختبار التحصيلي وثباته صدقالتحقق من. 

 .عرض دليل المعّلم على مجموعة من المحكمين 
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 ((.7إلى وزارة التربية والتعليم )ملحق) الحصول على كتاب تسهيل مهمة من جامعة الشرق األوسط 

 ( (8الحصول على كتاب تسهيل من وزارة التربية والتعليم إلى مديرية تربية لواء وادي السير )ملحق) 

  عينة الدراسة من خالل اختيار المدرسة بالطريقة القصدية، واختيار شعبتين بالطريقة العشوائية تحديد

 لتطبيق الدراسة.

  التي اتيجية شرح االستر لو معّلمة اللغة االنجليزية للصف التاسع لتسهيل عمل الباحثة، االجتماع مع

المعّلم  ل نقطة موجودة في دليلسيتم استخدامها حيث تم الذهاب إلى بيت المعّلمة وتدريبها على ك

 .الذي ُسل م لها قبل بداية تطبيق االستراتيجية

 ( طالبة في 20تطبيق االختبار على عينة استطالعية مكّونة من ) مدرسة الجندويل الثانوية لالناث

 في العاصمة عمان. في لواء وادي السير

 القبلي على مجموعتي الدراسة. التحصيلي تطبيق االختبار  

 م المعكوس، على استراتيجية التعلّ  للتأكد من سير عملية التدريس بناءً  وحضور الحصة زيارة المعّلمة

وفق استراتيجية التعّلم المعكوس من خالل إرسال فيديوهات تعليمية تحتوي والتأكد أن التدريس يتم 

الصفية المالئمة  األجواءعلى المادة التعليمية ليتم دراستها من قبل الطالبات في البيت ومن ثم تهيئة 

 لتطبيق االستراتيجية وتطبيق األنشطة الصفية.

 مجموعتي الدراسةعلى  البعدي لالختبار التحصيلي تطبيقال. 

  بعد أسبوعين على أفراد المجموعة التجريبية. البعدي تطبيق االختبارإعادة 

  خضاعها للمعالجة اإلحصائية.تصحيح االختبار و  جمع البيانات وا 

 ن نتائجم واالقتراحات من خالل ما توصلت له الدراسة النتائج ومناقشتها وتقديم التوصيات استخراج. 
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  :الفصل الرابع
 نتائج الدراسة

على النتائج التي توصلت لها هذه الدراسة بعد تحليل البيانات ومعالجتها  الرابع الفصل يتضمن

 إحصائيًا.

 النتائج المتعّلقة بالسؤال األول

يل لدى عل  زيادة التحص اإلنجليزيةثر استخدام استراتيجية التعلم المعكوس في تدريس اللغة أما 
  طالبات الصف التاسع األساسي مقارنة بالطريقة التقليدية؟

صائية حيوجد فرق ذا داللة إ"ال  أنه تم اختبار الفرضية التي تنص على لإلجابة عن هذا السؤال

( بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية )التي درست باستخدام α=  0.05عند مستوى الداللة )

التطبيق  عتيادية( فياالاستراتيجية التعّلم المعكوس(، والمجموعة الضابطة )التي درست بالطريقة 

  ."البعدي الختبار التحصيل

درجات لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  تم استخراجوللتحقق من صحة الفرضية 

طريقة التدريس للقياسين القبلي والبعدي تبعاً في ا التحصيلفي اختبار  طالبات الصف التاسع األساسي

 (:4، وذلك كما يتضح في الجدول رقم )(الطريقة التقليدية، استراتيجية التعلم المعكوس)

  



43 

 

 (4جدول )ال
في اختبار  األساسيطالبات الصف التاسع درجات ل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

  ،استراتيجية التعلم المعكوسلطريقة التدريس )للقياسين القبلي والبعدي تبعًا  التحصيل
  (الطريقة التقليدية

طالبات الصف درجات ل( وجود فروق ظاهرية بين األوساط الحسابية 4يتضح من الجدول )

استراتيجية دريس )لطريقة التوفقا  في القياسين القبلي والبعدي التحصيلفي اختبار  التاسع األساسي

إذ بلغ المتوسط الحسابي القبلي ألفراد المجموعة التجريبية  ،(الطريقة التقليدية، التعلم المعكوس

(. 5.10(، في حين كان المتوسط الحسابي ألفراد المجموعة الضابطة على االختبار القبلي )5.78)

(، في حين جاء المتوسط 14.06أما المتوسط الحسابي البعدي ألفراد المجموعة التجريبية فقد بلغ )

ولمعرفة فيما إذا كانت الفروق  ،( على االختبار البعدي8.46ضابطة )ال الحسابي ألفراد المجموعة

 One)ذات داللة إحصائية، تم استخدام تحليل التباين األحادي المصاحب  بين المتوسطات الظاهرية

way ANCOVA)  عد ب للمجموعة )تجريبية، ضابطة(وفقا  ككل الختبار التحصيلللقياس البعدي

 (:5ن في الجدول )، كما هو مبيّ القبلي لديهمتحييد أثر القياس 

  

 العدد المجموعة
 القياس البعدي القياس القبلي

الوسط 
 الحسابي

 االنحراف المعياري
الوسط 
 الحسابي

 االنحراف المعياري

 2.88 14.06 3.07 5.78 50 التجريبية
 3.11 8.46 2.81 5.10 46 الضابطة
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 (5جدول )ال
طالبات درجات ل للقياس البعدي( One way ANCOVAنتائج تحليل التباين األحادي المصاحب )

 ،استراتيجية التعلم المعكوسلطريقة التدريس )وفقا التحصيل في اختبار  الصف التاسع األساسي
  القياس القبلي لديهمبعد تحييد أثر  (الطريقة التقليدية

 اإلحصائية داللةال( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 5يتضح من الجدول )

(α  =0.05في ) فقًا و التحصيل في اختبار  طالبات الصف التاسع األساسيدرجات  متوسطات

بداللة  (97.57)بلغت قيمة )ف(  إذ، (الطريقة التقليدية، استراتيجية التعلم المعكوسلطريقة التدريس )

تحديد ول ،لطريقة التدريس(، وهي قيمة دالة إحصائيًا، مما يعني وجود أثر 0.000إحصائية مقدارها )

ة لها المعدلة واألخطاء المعياري البعدية لصالح من تعزى الفروق، تم استخراج المتوسطات الحسابية

 (.6ن في الجدول )، كما هو مبيّ لطريقة التدريسوفقا 

 (6جدول )ال
لتدريس لطريقة اتبعًا  للدرجة الكلية الختبار التحصيلالمتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية 

 (الطريقة التقليدية، استراتيجية التعلم المعكوس)

 الخطأ المعياري المتوسط الحسابي البعدي المعّدل طريقة التدريس
 38. 13.33 استراتيجية التعّلم المعكوس

 40. 9.24 التقليديةالطريقة 

أن المتوسط الحسابي المعدل ألفراد المجموعة التجريبية )التي درست ( 6الجدول ) يبين

( ألفراد المجموعة الضابطة )التي تدرست 9.24(، مقابل )13.33باستراتيجية التعّلم المعكوس( بلغ )

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط مجموع 
 المربعات

 قيمة ف
مستوى 
 الداللة

 مربع إيتا
( 2η) 

 26. 000. 33.52 223.55 1 223.55 القياس القبلي
 51. 000. 97.57 650.68 1 650.68 طريقة التدريس

    6.66 93 620.17 الخطأ
     95 1596.00 الكلي
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خدام التجريبية التي درست باستبالطريقة االعتيادية(. مما يشير إلى أن الفروق لصالح المجموعة 

 .استراتيجية التعّلم المعكوس

ة عند حصائييوجد فرق ذا داللة إال  وبذلك ترفض الفرضية األولى والتي تنص على أنه: "

( بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية )التي درست باستخدام α=  0.05مستوى الداللة )

التطبيق  عتيادية( فياالالضابطة )التي درست بالطريقة  استراتيجية التعّلم المعكوس(، والمجموعة

حصائية ذا داللة إ يوجد فرق"  :تنص على أنهوتقبل الفرضية البديلة التي  "البعدي الختبار التحصيل.

 درست باستخدام )التي( بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية α=  0.05)عند مستوى الداللة 

التطبيق  يف عتيادية(االدرست بالطريقة  )التي، والمجموعة الضابطة المعكوس(استراتيجية التعّلم 

 ."البعدي الختبار التحصيل

( أن حجم أثر طريقة التدريس كان كبيرًا؛ فقد َفسرت قيمة مربع أيتا 5كما يتضح من الجدول )

(η2 ما نسبته )(51.2%) ستراتيجية يعزى إلى ا من التباين الُمفسر )المتنبئ به( في المتغير التابع

 .غير مفسر ويعود إلى متغيرات أخرى (48,8)والباقي  ،التعّلم المعكوس

 الثانيالنتائج المتعّلقة بالسؤال 

عرفي عل  االحتفاظ الم اإلنجليزيةاستخدام استراتيجية التعلم المعكوس في تدريس اللغة  أثرما 
 لدى طالبات الصف التاسع األساسي؟

ائية ال يوجد فرق ذا داللة إحص "أنه تنص علىتم اختبار الفرضية التي  السؤاللإلجابة عن هذا 

المجموعة التجريبية )التي درست  أفراد ( بين متوسطي درجاتα=  0.05عند مستوى الداللة )

 ."البعدي واالحتفاظ المعرفي االختبارين تطبيق في باستخدام استراتيجية التعّلم المعكوس(
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درجات لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  تم حسابوللتحقق من صحة هذه الفرضية 

ياسين البعدي لقفي ا التحصيلفي اختبار  طالبات المجموعة التجريبية في الصف التاسع األساسي

 (t-test)الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام اختبار  داللة ولبيانواالحتفاظ، 

 :وضح ذلكي (7)والجدول ، للبيانات المترابطة

 (7جدول )ال
طالبات المجموعة التجريبية في لدرجات " t-testواختبار " المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

 لقياسين البعدي واالحتفاظفي ا التحصيلفي اختبار  الصف التاسع األساسي

 العدد التطبيق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة
t-test 

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 85. 49 187. 2.88 14.06 50 بعديال
    3.10 14.02 50 االحتفاظ

بين متوسطي درجات ( α  =0.05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية )7يتبين من الجدول )

الصفرية  ضيةوبذلك تقبل الفر  ،واالحتفاظ المعرفيأفراد المجموعة التجريبية على االختبارين البعدي 

( بين متوسطي α=  0.05ال يوجد فرق ذا داللة إحصائية عند مستوى الداللة )" :تنص على أنهالتي 

االختبارين ي ف المجموعة التجريبية )التي درست باستخدام استراتيجية التعّلم المعكوس( أفراد درجات

 .البعدي واالحتفاظ المعرفي
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  :الفصل الخامس
 عرض النتائج ومناقشتها

 وفقاً  سئلتهاأ ضوء في إليها التوصل تم التي الدراسة نتائج ةلمناقش عرض يتناول هذا الفصل

 .عنها المنبثقة والمقترحات التوصيات إلى باإلضافة األسئلة، هذه لتسلسل

 :األول السؤالب المتعلقة النتائج مناقشة
 لدى حصيلالت زيادة عل  اإلنجليزية اللغة تدريس في المعكوس التعلم استراتيجية استخدام أثر ما

 التقليدية؟ بالطريقة مقارنة األساسي التاسع الصف طالبات

(  =0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى األول السؤال نتائج أشارت

 استراتيجية) التدريس لطريقة وفقاً  التحصيل اختبار في األساسي التاسع الصف طالباتدرجات  في

 استراتيجية باستخدام درست التي التجريبية المجموعة لصالح ،(التقليدية الطريقة ،المعكوس التعلم

 .المعكوس التعلم

لعروض اتضمنه من تاستراتيجية التعلم المعكوس وما استخدام  إلى أن النتيجة هذه وقد تعزى

أكثر من  نتمثل فكرة جديدة بالنسبة للطالبات، ومشوقة بالنسبة له فيديوهاتالتقديمية أو مشاهدة 

الطريقة التقليدية التي تعتمد على التلقين والحفظ واإلستماع، فأصبحت التكنولوجيا تشغل حيزًا كبيرًا 

هدة العروض على مشا نفي المجتمع، فإستراتيجية التعلم المعكوس تحتوي على عناصر جذب تحفزه

ذه ، كما أن ههومكان لك وفرة األمان للطالبات من حيث حرية إختيار زمان التعلمالتقديمية، وكذ

الطريقة تحفز العالقات االجتماعية والتشاركية بين أطراف العملية التعليمية، في إطار بيئة تعليمية 

د استفادة من التقدم التكنولوجي وتقنياته في عملية التدريس، وتقلل من االعتمفاعلة تعمل على اال

لومات وحب االستطالع والبحث عن المع يهنالكلي على المعلم، إذ تحفز هذه الطريقة التعلم الذاتي لد

نفسهن، وزيادة الدافعية لدى الطالبات، وتعطي الطالبات فرصة لمشاهدة المادة التعليمية قبل عرضها بأ
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مناقشة  ته، والعمل علىمشاهد تبالحصة الدراسية، واالستعداد لتطبيق المفاهيم والمحتوى الذي تم

، وتوضيح األمور الغامضة والتي ال تعد مفهومة بالنسبة ةمشاهدته من هذه المادة اإللكتروني تما تم

 .للطالبات

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن المفاهيم األساسية الموجودة في المادة التعليمية قد ُقد َمت 

يز يسمح للطالبات باستيعاب هذه المفاهيم والترك للطالبات بصورة محتوى تعليمي قصير وهذا ما

عليها وبناء معرفة جديدة بطريقة متسلسلة ومنظمة تناسب تفكير كل طالبة، وبذلك ارتفع تحصيلهن 

وازدادت ثقتهن بأنفسهن وبقدراتهن حيث تحول دورهن من متلقيات للمعرفة إلى باحثات ومتفاعالت 

تحول من ملّقنة إلى موجهة لكيفية الوصول إلى المعلومات، معها، باإلضافة إلى أن دور المعّلمة 

عد تؤثر أن استراتيجية التعلم المعكوس لم ت إلىإضافة ومعّززة للتعّلم الذاتي والتعاون بين الطالبات، 

ي أي ف الرجوع إليها ويستطعنن المادة التعليمية موجودة بشكل إلكتروني أل اتعلى غياب الطالب

 .وقت

( أن دمج التقنيات 2019؛ الشمري وآل مسعد، 2016 ،قشطة)به  تما جاءوهذا يتفق مع 

ميسر و الحديثة في األنماط التدريسية يعمل على تغيير دور المعلم التقليدي ليصبح موجه ومصمم 

أجل  في اإلبحار بعالم المعرفة الواسعة من مالتعليمية، ومشجع للطلبة لإلعتماد على أنفسه للعملية

اتي واقع الطلبة وتعزز التعلم الذ تحاكي إستراتيجية التعلم المعكوس وأنعرفة. الحصول على الم

  .لديهم

 

توصلت إلى وجود أثر  التي (2016) الزيتونية دراسةهذه النتيجة مع نتيجة دراسة  اتفقتو 

( 2019) دةالرواش ودراسة ،اإلنجليزيةالستخدام استراتيجية التعّلم المعكوس في تنمية قواعد اللغة 
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استراتيجية التعلم المعكوس في تنمية مهارات االستماع في التي توصلت إلى وجود أثر الستخدام 

 إلى أشارت التي( 2019) القاسمي ودراسة لدى طالبات الصف السابع األساسي، اإلنجليزيةاللغة 

أن استخدام استراتيجية التعّلم المعكوس يعمل على تنمية تحصيل مفردات طلبة الصف العاشر 

 استخدام أن أظهرت التي( 2019) جابر وأبو الزبيدي ودراسة ،اإلنجليزيةاألساسي في مادة اللغة 

 يف إلسهامه ةباإلضاف كبير بشكل الدراسي التحصيل مستوى من زيدي المعكوس التعّلم استراتيجية

أثر الستخدام استراتيجية  وجود إلى توصلت التي( 2019) قطاش ودراسة ،الذاتي التعّلم مستوى زيادة

التعّلم المعكوس في زيادة التحصيل واالحتفاظ المعرفي في تدريس مهارات الرياضيات لطلبة الصف 

إلى أن استخدام استراتيجية التعّلم المعكوس  أشارت التي( 2020) أفندي ودراسة. الثاني األساسي

 .اإلنجليزيةيعمل على تحسين درجات الطلبة في كتابة نص وصفي في اللغة 

  :الثاني السؤالب المتعلقة النتائج مناقشة
 لمعرفيا االحتفاظ عل  اإلنجليزية اللغة تدريس في المعكوس التعلم استراتيجية استخدام أثر ما

 األساسي؟ التاسع الصف طالبات لدى

بين متوسطي ( α  =0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ) إلى الثاني السؤال نتائج أشارت

ارين البعدي على االختب )التي درست باستراتيجية التعلم المعكوس( درجات أفراد المجموعة التجريبية

جريبية قبل طالبات المجموعة التأي أن استخدام استراتيجية التعّلم المعكوس من  ،واالحتفاظ المعرفي

 ساهم في بقاء االحتفاظ المعرفي لديهن بعد فترة من الزمن.

 طريق عن تعلمال على يعتمد الذي المعكوس التعلم استراتيجية استخدام بأن النتيجة هذه وتفسر

 الخاصة ديوهاتيالف وجود ألن الطالبات لدى المعرفي االحتفاظ في ساهم الحديثة التكنولوجية التقنيات

 يحتجن وقت يأ في إليها الرجوع ويستطعن األوقات جميع في للطالبات متاحة تكون التعليمية بالمادة

 .بهن الخاصة األجهزة على لديهن التعليمي المحتوى تخزين تم نهأل إليها،
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 بالتعلم مارسن ما يسمىلت المعلومات عن الطالبات تبحثن عندما أنه إلى النتيجة هذه تعزىقد و 

 الحفظ على تمدةالمع للتدريس التقليدية الطريقة من أكبر بشكل لديهن تترسخ المعلومات فإن ،الذاتي

 وعدم حفظها تمي سوف فبالتأكيد عليها للحصول جهداً  بها ةالطالب بذلت التي فالمعلومات والتلقين،

 .جهد بدون عليها تحصل التي بالمعلومات مقارنة نسيانها،

ها التعّلم ناالحتفاظ المعرفي إلى الذاتية التي يكوّ  اختبار الباحثة نتائج الطالبات فيوتعزو 

 واجهنهاتالتعّلم الذاتي وتفريد التعليم ومواجهة الصعوبات التي قد  والتي تتضمنم يالمعكوس في التعلّ 

ّلم المرغوب ععلى التغيب عن الحصص الدراسية، وبالتالي يتم تحقيق الت الطالبات والتي قد تجبرهن

ن كان بنسب متفاوتة. الباتعند الط  وا 

أثر  وجود إلى توصلت التي (2019) قطاش دراسة مع نتيجة الدراسة هذه نتيجة اتفقتوقد 

الستخدام استراتيجية التعّلم المعكوس في زيادة التحصيل واالحتفاظ المعرفي في تدريس مهارات 

 .الرياضيات لطلبة الصف الثاني األساسي

( أن التعّلم المعكوس يعتبر ضماناً للتعّلم الدائم للطلبة Sirakaya, 2018) سيراكايا أكده ما وهذا

التعّلم  بأن( 2019، )الرواجفة. وما أشار إليه في الصف الذي يستخدم استراتيجية التعّلم المعكوس

ة وواقعية يالمعكوس لما يحتويه من وسائل تساعد الطلبة على فهم المعارف والمفاهيم بطريقة عمل

 مما يساعدهم في تحويل المخزون المعرفي إلى عالقات معرفية ومعلومات يعودوا إليها عند الحاجة.

  



51 

 

 التوصيات

 :توصي الباحثة بما يأتي في ضوء نتائج الدراسة

  رى في والمواد الدراسية األخ اإلنجليزيةتطبيق استراتيجية التعّلم المعكوس في تدريس اللغة

 المدارس.

  حول كيفية تصميم الدروس على شكل فيديوهات  لمعلمي اللغة اإلنجليزيةعمل دورات تدريبية

 تنسجم مع المحتوى التعليمي الموجود في المقررات الدراسية.

  بطريقة تعتمد على التعّلم المعكوس في بعض وحداتها الدراسية. اإلنجليزيةتصميم مناهج اللغة 

 المقترحات

 الحالية واستكمااًل لها يمكن تقديم المقترحات اآلتية:تطويرًا للدراسة 

ثل: م إجراء دراسات تتناول أثر استخدام استراتيجية التعّلم المعكوس في مواد دراسية أخرى .1

 .المواد االجتماعية، ومادة التربية اإلسالمية

ي اللغة ف إجراء دراسات تتناول أثر استخدام استراتيجية التعّلم المعكوس على مهارات محّددة .2

 .مثل: الكتابة اإلنشائية، واإلمالء، والقواعد النحوية اإلنجليزية

 إجراء دراسات تتناول أثر استخدام استراتيجية التعّلم المعكوس في مراحل دراسية أخرى. .3
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https://www.educationnext.org/the-flipped-classroom/
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 (1الملحق )
 The man who wears a Kufiyyahتحليل محتوى وحدة 

 

 

 

 

المفاهيم  الوحدة
 والمصطلحات

الحقائق األفكار )
 النتاجات المتوقعة المهارات القيم واالتجاهات والتعميمات(

 األولالدرس 
Traditiona

l 
garments 
 مهارة التحدث
 مهارة القراءة
 مهارة الكتابة

Tunic 
Costume 
Jumper 
Sleeves 

Headdres
s 

Headband 
Robe 

To wrap 
Garment 

Silk  

في الماضي الناس  -
كانوا يلبسون المالبس 

 التقليدية.
استمر تراث لبس  -

المالبس التقليدية من 
 الماضي إلى الحاضر.

في الوقت الحضر يتم  -
لبس المالبس التقليدية 
 في المناسبات الخاصة.

 

االقتداء باألجداد -
في لبس المالبس 
التقليدية والحفاظ 

 عليها.
المالبس التقليدية  -

 تعكس ثقافة المجتمع

ـ قراءة الدرس 
 قراءة سليمة 

 تخمينـ 
 المعاني 

استخراج  -ـ
الملعومات 

 المطلوبة بدقة
عن  التحدث-

المالبس 
الشعبية في 
 بعض البلدان

 

أن تتدرب الطالبات  .1
 على طرح األسئلة.

أن تستخرج الطالبات  .2
معلومات حمّددة من 
 خالل قراءة النص.

أن ختّمن الطالبات  .3
معاين الكلمات اجلديدة 

من خالل السياق من 
خالل االستعانة 

 يو.بالفيد
أن حتدد الطالبات  .4

اخلصائص املميزة للباس 
 الشعب يف دول حمددة.

أن تستخدم الطالبات  .5
الزمن املاضي خالل 

 الكالم.
أن تذكر الطالبات  .6

معاين الكلمات 
 اجلديدة.



59 

 

 الوحدة
المفاهيم 
 والمصطلحات

الحقائق األفكار )
 النتاجات المتوقعة المهارات القيم واالتجاهات والتعميمات(

 الثانيالدرس 
Relative 

pronouns 
 مهارة التحدث
 مهارة الكتابة
 مهارة الفهم

 

That 
Who 

Which 
Whose 
Whom 

 

That:  تستخدم للكالم عن
 األشخاص، األشياء واألفكار

Who:  تستخدم للكالم عن
 األشخاص
Which:  تستخدم للكالم عن

األفكار واألشياء والحيوانات 
ولكن ال نستطيع استخدامها 
 عند الكالم عن األشخاص

Whose:  تستخدم للكالم
عن األشخاص واألشياء 

 واألفكار والحيوانات
Whom:  تستخدم للكالم

   عن األشخاص

 
 

فهم معنى كل ـ 
ضمير من 
الضمائر 
 النسبية.

توظيف كل -
ضمير من 
الضمائر 

النسبية في 
 الكتابة والكالم.

تحليل بناء  -
الجمل 

المستخدم فيها 
الضمائر 

 بية.النس

متّيز الطالبات بني أن  .1
 .الضمائر النسبية

توظف الطالبات كل أن  .2
ضمري من الضمائر 
النسبية يف الكتابة 

 .والكالم
حتلل الطالبات بناء أن  .3

اجلملة املستخدم فيها 
 .الضمائر النسبية

 الدرس الثالث
The 

comparati
ve and 

superlativ
e 

 مهارة التحدث
 مهارة الكتابة
 مهارة الفهم

More than 
The most 

-er 
-est 

Adjectives 
(big, 

cheap, 
casual, 
smart, 

comfortabl
e) 

Comparatives: are 
adjectives that 

compare ONLY two 
things, we use the 
word MORE when 

we want to compare 
to things and we can 

add an "er" at the 
end of the adjectives. 

Superlatives: are 
adjectives that 

compare MORE than 
TWO things, we use 

the word MOST in 
the superlative 

grammar and we can 
add an "est" at the 

end of the adjective. 
 
 

فهم معنى  
أسلوب المقارنة 

وأسلوب 
 التفضيل.

توظيف كل -
أسلوب في 

 الكتابة والكالم.
تحليل بناء  -

الجمل 
مستخدم فيها ال

أسلوب المقارنة 
وأسلوب 
 التفضيل.

أن متّيز الطالبات  .1
أسلوب االختالف بني 

املقارنة وأسلوب 
 .التفضيل

الطالبات  توظفأن  .2
أسلوب املقارنة وأسلوب 

 يف الكتابة التفضيل
 والكالم.

حتلل الطالبات بناء أن  .3
اجلملة املستخدم فيها 

 .الضمائر النسبية
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المفاهيم  الوحدة
 والمصطلحات

الحقائق األفكار )
 النتاجات المتوقعة المهارات القيم واالتجاهات والتعميمات(

 الدرس الرابع
Employee 

of the 
month 

 مهارة التحدث
 مهارة القراءة
 مهارة الكتابة

To abide 
Bribe 

Colleague 
Conduct 

Ethics 
Dress 
code 

exemplary 
 

العمل في مكتب لديه -
يجب االلتزام قوانين خاصه 

 بها.
االلتزام بقوانين العمل  -

يؤدي إلى الحصول على 
 ترقيات.

عدم االلتزام بقوانين العمل  -
 يؤدي إلى الطرد.

األمانة والصدق -
 في االلتزام بقوانين
المكان الذي يعمل 

 في الموظف.
احترام اآلحرين  -

 في العمل.
إتمام العمل  -

 بحرفية تامة.

قراءة الدرس 
 ة قراءة سليم

 تخمينـ 
 المعاني 

استخراج  -ـ
الملعومات 

 المطلوبة بدقة
الكالم عن -

صفات 
الموظف 
 المثالي.

 

أن تتدرب الطالبات  .1
 على طرح األسئلة.

أن تستخرج الطالبات  .2
معلومات حمّددة من 
 خالل قراءة النص.

أن ختّمن الطالبات  .3
معاين الكلمات اجلديدة 

 من خالل السياق.
حتدد الطالبات أن  .4

اخلصائص املميزة 
 .للموظف املثايل

أن تذكر الطالبات  .5
معاين الكلمات 

 اجلديدة.
أن تذكر الطالبات  .6

املعلومات اجلديدة اليت 
درسنها يف الدرس الرابع 
عن مواصفات املوظف 

 املثايل.



61 

 

 (2الملحق )

 

 المحترم .......................................................... حضرة األستاذ/الدكتور/ة

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد.

أثر استراتيجية التعّلم المعكوس في التحصيل واالحتفاظ المعرفي في تدريس اللغة  "الباحثة دراسة بعنوان " تجري
استكمااًل لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في  وذلك لدى طالبات الصف التاسع األساسي. اإلنجليزية
لتعّلم اأثر استخدام استراتيجية التدريس في جامعة الشرق االوسط، وتهدف هذه الدراسة لمعرفة  طرائقالمناهج و 
 األساسي. لدى طالبات الصف التاسع اإلنجليزيةالتحصيل واالحتفاظ المعرفي في تدريس اللغة في تنمية المعكوس 

إبداء آرائكم عن وضوح البحث العلمي، نأمل من سعادتكم  ولما ُعرف عنكم من خبرات وقدرات عالية في مجال    
أمل منكم ن .أثر االستراتيجية على تنمية التحصيل واالحتفاظ المعرفي لدى الطالباتفي قياس  ختبارومناسبة اال

ع على مخطط دليل إرشادي للمعلم بمثابة المرشد الذي طالمن مقترحات.كما ونأمل منكم اال اإضافة ما ترونه مناسبً 
الفصل الدراسي  األساسي،للصف التاسع  اإلنجليزيةدروس اللغة سوف يساعد في تدريس بعض 

 .(2021/2022)األول

 نور عبد الرحيم عمر سعد الدينالباحثة: 

 0787638023:هاتف                                                                           

 saadaldeen.noor@gmail.comEmail:  

 الشخصية للمحكم:البيانات 
 ..................................................................................................... االسم:

 ................................................................................................ التخصص:
 ..................................................................................................  الجامعة:

 ........................................................................................... ة:األكاديمية الرتب

  

mailto:saadaldeen.noor@gmail.com
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 اختبار التحصيل بصورته األولية

 
 اختبار التحصيل

 جامعة الشرق األوسط

 كلية العلوم التربوية

 والمناهجقسم اإلدارة 

 الزمن: 

 اسم الطالب: ....................................................................

 المدرسة: ........................................................................

 .....الشعبة: ....................................................................

 2021التاريخ:  /   / 

 تعليمات االختبار:

 عزيزي الطالب

الهدف من االختبار قياس التحصيل المعرفي لديك ألغراض البحث العلمي وليس من أجل  .1
 العالمة.

 ال تتردد في السؤال عند عدم وضوح السؤال. .2
 بدقة ثم أجب عليها كاملة. أقسام اقرأهايتكّون االختبار من ثالثة  .3
 األول: القراءة األولى وأسئلة متنوعة عليها.القسم  .4
 القسم الثاني: القراءة الثانية وأسئلة متنوعة عليها. .5
 القواعد.القسم الثالث:  .6
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Answer the following questions after reading the text 

 Tom: Who's the young man wearing the tunic? Is he your dad?  

Kamal: No, it's my grandpa when he was a teacher. That's the traditional 

Jordanian costume. In the past, he didn't wear jeans, jumpers or jackets. He 

wore a tunic with long sleeves, called a thobe.  

Tom: Oh, and what's that on his head?  

Kamal: It's a Kufiyyah that people wore as a headdress. The black thing 

around it is an agal. It's a headband that keeps the Kufiyyah from falling off 

your head. Did you know that some people still wear the traditional 

Jordanian costume?  

Tom: That's amazing.  

………………………… 

 Misaki: This is my mum and my aunt when they were young.  

Asma: Which is your mum and which is your aunt? They're both wearing 

the same clothes!  

Misaki: My mum is the one holding an umbrella. My aunt is the one with 

the blue purse. They are wearing kimonos. It's a long, traditional Japanese 

robe with long sleeves that you wear by wrapping it around your body. 

 Asma: Wow! Traditional clothes are beautiful. 

……………………………………………… 

 Salma: Is the woman who's wearing the red dress your mother?  

Hina: Oh no, that's a photo of my sister on her wedding day. She's wearing 

a sari.  

Salma: She looks amazing! What's a sari? Is it a traditional garment?  

Hina: Yes, but Indian women still wear them today. A sari is a long dress 

with a piece of material, like cotton or silk that covers the shoulders 
. 

The first question: Choose the correct answer: 

1. Agal is used in order to: 

Decorate the Jordanian costume. 
The Kufiyyah does not fall off. 
Complete the Jordanian tunic. 
2. In the past Jordanian people was wearing: 

Jumpers. 
Jeans. 
Costume with long sleeves. 
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3. The Indian women wear the sari: 

From the past until now. 
Only in the past. 
Every day. 
4. An object a woman can keep her money inside: 

Sleeve. 
Jumper. 
Purse. 
5. The action to make something around an object or body is: 

Wearing. 
Wrapping. 
Putting. 
6. The Indian sari does not consist of: 

Long dress. 
Piece of material. 
Long sleeves. 
7. In the traditional Japanese costume you do not need to: 

Wrap the robe. 
Wear long sleeves. 
Put a headdress. 
The second question: answer the following sentences with (true or 

false) 

1. The Kufiyyah is a traditional garment worn on the head. (  ) 
2. Jordanian traditional clothes are now worn only in the countryside and 
among the Bedouins. ( ) 
3. The thobe is one of the traditional clothes in Jordan for old men. (  ) 
4. All traditional clothes should have long sleeves. (  ) 
5. The Japanese kimonos must be worn with an umbrella. (  ) 
6. The way to wear the Japanese kimonos should be by wrapping it 
around the body and it should be with long sleeves. ( ) 
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7. Women in India wear traditional clothes called sari. ( ) 
8. Women in India now never wear a sari in modern life. ( ) 
 

Answer the following questions after reading the text Employee of the 

month 

 Like millions of people around the world, Khalid Mustafa works in an 

office. He works with the same colleagues every day, and he often has 

meetings with people from other companies. Everyone says the same thing 

about him – he is the ideal employee. "Khalid is a great worker and an 

example to follow. He's always neatly dressed, and he follows the code of 

workplace ethics," explains his boss, Saleh Moussa. "This means that he 

behaves properly in the office. He is very polite and respectful to those 

around him. He has a positive attitude, and he interacts very well with his 

colleagues so that the job is done efficiently. I alsi trust Khalid. He would 

rather resign than lie, cheat, steal or accept a bribe." Khalid also abides by 

the company's dress code. This is another reason why he's such a good 

worker. He usually dresses up in a casual business style and makes sure that 

his clothes are always neat. "It means I can work more comfortably," says 

Khalid. "It also projects a professional image to my colleagues and to visiting 

clients." Any employee who doesn't respect the company's dress code may 

be sent home to change or receive a verbal warning, but this is never a 

problem for Khalid. "I always feel happy when I'm working hard. The dress 

code helps to create a working environment where it is simple to do that." In 

short, Khalid's conduct at work is exemplary. 

 

The third question: choose the correct answer: 

1. Khalid Mustafa is the ideal employee because:  

Neatly dressed. 
Very polite. 
1 + 2  
2. The text does not focus on: 

 Khalid as a normal person.    
Khalid as an ideal employee.  
Ethics 
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3. Find these words in the text and guess their meanings: 

 

  Ideal  

Perfect.   
Smart.   
Pleasant.  
 
Interact  

Ignore  
Behave 
Communicate  
 
 Efficiently  
 Without wasting time, money or energy. 
 As soon as possible.  
Without problems.  
 

Resign  

 Be dismissed
 Tell the truth 
Quit  
 

4- The sentence that talks about Khalid as an ideal employee means: 

Khalid is an ideal employee and his colleagues need to be like him. 
Khalid is an ideal employee because of his clothes only.  
Khalid understand the code of workplace ethics but he does not 
follow it. 
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The forth question: answer the following sentences with (true or false) 

 1. Khalid is an ideal employee every month of the year. ( )  
2. Work ethics are very important to Khalid. ( ) 
3. Khalid wears any clothes for work, the important thing is that it is 
comfortable. ( ) 
4. Khalid feels that the clothes are not very important that the manager 
brings him back to home to change them. ( ) 
5. If the work takes longer, Khalid has no problem staying in the 
workplace to get the job done. ( ) 
6. Khalid is a professional employee and he is a role model for everyone 
who wants to succeed in his work. ( ) 
 

 

The fifth question: choose the correct answer. 

 

1. Children ………….. eat a lot of candy often get bad teeth. 

Which 
Who 
Where 
Whose 
2. Here is the newspaper ………….. is in my room. 

Which 
Where 
Who 
Whose 
3. The book ………….. you gave me is great. 

That 
Who 
Whose 
When 
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4. This is the town ………….. I was born 

Who 
That 
Which 
Where 
 
5. I sent all the letters ………….. you gave me. 

Where 
Who 
That 
Whose 
 
6. Math is ………….. than science. 

More easy 
Easier 
More easier 
Easy 
 
7. Who is ………….. tennis player in this class? 

The better 
The good 
The best 
Better than 
 
8. Tom hanks is ………….. than me. 

More famous 
The most famous 
Famouser 
The more famous. 
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9. What is ………….. sport? 

The most dangerous 
The more dangerous 
More dangerous 
Dangerous than 
 
10. Your watch is ………….. than mine. 

The most cheap 
Cheaper 
More cheap 
The more cheaper.  
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 (3الملحق )
 قائمة بأسماء المحكمين

 مكان العمل التخصص الرتبة االسم
 جامعة الشرق األوسط تدريس رياضيات طرائقمناهج و  أستاذ محمد حمزةأ .د. 

 جامعة الشرق األوسط تكنولوجيا التعليم أستاذ أ .د.حامد العويدي
 جامعة الشرق األوسط تدريس علوم طرائقمناهج و  أستاذ أ .د.إلهام أحمد الشلبي
 األردنيةالجامعة  تدريس تربية طرائقمناهج و  أستاذ أ .د.منعم السعايدة
 جامعة اليرموك تدريس علوم طرائقمناهج و  أستاذ أ .د.عبداهلل خطايبة
 جامعة عمان العربية تدريس إنجليزي طرائقمناهج و  أستاذ د. زهير زغلول
 جامعة الشرق األوسط إدارة وقيادة أستاذ مشارك د. ليلى أبو العال
 جامعة الزيتونة تدريس علوم طرائقمناهج و  أستاذ مشارك د. فواز شحادة
 جامعة عمان العربية تدريس تربية إسالمية طرائقمناهج و  أستاذ مشارك د. جهاد المومني
 جامعة الشرق األوسط تدريس رياضيات طرائقمناهج و  أستاذ مساعد د. أحمد طبية
 جامعة الشرق األوسط تدريس علوم طرائقمناهج و  أستاذ مساعد د. آيات المغربي
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 (4الملحق )
 دليل المعّلم لتدريس استراتيجية التعّلم المعكوس

 قائمة المحتويات
 

  
 الموضوع

 المقدمة

 هداف الخاصة بدليل المعلم.األ

 التعّلم المعكوسفكرة عامة عن استراتيجية 

 (،The man who wears a kufiyyaوحدة )الخطة المقترحة لتدريس 
 .التعّلم المعكوسباستخدام استراتيجية 

 التعّلم المعكوس.استراتيجية بناًء على تخطيط الدروس المستهدفة 
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 دليل المعلم

 أختي المعلمة:

أقدم لِك دلياًل إرشــــاديًا ســــوف يقدم لِك الخطوات التفصــــيلية التي ســــوف تســــاعدك في تدريس 

الدراســـي  للفصـــل اإلنجليزيةللصـــف التاســـع األســـاســـي من كتاب اللغة  اإلنجليزيةبعض دروس اللغة 

( وذلك من خالل اســـــــتخدام اســـــــتراتيجية التعّلم المعكوس، حيث أعدته الباحثة 2021/2022األول )

 ضمن إجراءات تطبيق دراستها بعنوان:

لدى  ليزيةاإلنجأثر استراتيجية التعّلم المعكوس في التحصيل واالحتفاظ المعرفي في تدريس اللغة 
 طالبات الصف التاسع األساسي.

 :يأتيويتضمن الدليل ما 

 هداف الخاصة بدليل المعلم.األ .1

 .التعّلم المعكوسفكرة عامة عن استراتيجية  .2

باستخدام  (،The man who wears a kufiyyaوحدة )الخطة الزمنية المقترحة لتدريس  .3
  .التعّلم المعكوساستراتيجية 

 اآلتية: جزاءاأل، ويتضمن التعّلم المعكوساستراتيجية بناًء على تخطيط الدروس المستهدفة  .4

 .عنوان الدرس 

 .النتاجات الخاصة بالدرس 

 دوات ومصادر التعلم.المواد واأل 

 .إستراتيجيات التدريس 

 إجراءات التنفيذ. 

  دواته.أالتقويم و 

 .دور الطالبات 
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 أواًل: أهداف دليل المعّلم

م استراتيجية التعلّ يهدف هذا الدليل إلى مساعدة معّلمة الصف التاسع األساسي في تطبيق 
( من أجل The man who wears a kufiyyaالمعكوس داخل الحجرة الدراسية لتدريس وحدة )

 تنمية التحصيل واالحتفاظ المعرفي عند الطالبات.

 ثانيًا: فكرة عامة عن استراتيجية التعّلم المعكوس

 استراتيجية التعّلم المعكوس

لتعّلم الذي التعليمية التعلمية كاستراتيجية من استراتيجيات اهي استراتيجية تعّلم تستخدم في العملية 
يدمج فيه استخدام التقنيات الحديثة والتي تنعكس فيها األدوار بين المدرسة والبيت إلحداث التعّلم 
عند الطلبة بينما يتم استغالل وقت الدرس من أجل تطبيق األنشطة والمهام األدائية، حيث يعد 

ة مستخدمًا وسائل صوتية ومرئية لتوضيح المفاهيم والمعارف الجديدة لتكون في المعّلم هذه األنشط
 متناول الطلبة قبل الدرس ومن ثم تطوير هذه المعارف خالل الحصة الدراسية.

 مميزات استراتيجية التعّلم المعكوس

هم بعضًا ضترتكز مميزات التعّلم المعكوس في المناقشات التي يقودها  الطلبة، وعمل الطلبة مع بع
بشكل تعاوني واعتماد تعّلم الطلبة على حل المشكالت من خالل استكشاف المعرفة والتعّلم الذي 
يقوم على أساس أن الطالب هو محور العملية التعليمية التعلمية، حيث يتم قلب نظام التدريس 

ف المعار  إذ يتم قلب وقت المنزل المستخدم لحل الواجبات لشرح المحتوى وفهموعكس األدوار 
والمعلومات واكتسابها، ووقت الصف المخّصص لشرح المحتوى للمناقشة والممارسة وحل الواجبات 

نجاز المهام،  يتم عكس دور المعّلم االعتيادي المتمثل بتلقين المحتوى ونقل المعلومات ليصبح  ووا 
تعلم تج لوسائل الالموجه والمرشد والمنسق لكل مكونات العملية التعليمية التعلمية، ومصمم ومن

الحديثة، ودور الطالب ينقلب من متلق  للمعلومات والمعارف إلى عنصر فعال ونشط ومتعاون 
 ومشارك في بناء المحتوى.
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 خطوات استراتيجية التعّلم المعكوس

 يمر تطبيق استراتيجية التعّلم المعكوس في ثالث خطوات وهي:

 ّمميصالمعّلم المادة التعليمية التي يريد من الطالب دراستها ومن ثم  يحّددالتهيئة:  .1
 األنشطة التعليمية بما يتناسب مع هذه المادة من تقنيات حديثة.

يعد المعّلم خطة تدريسية توضح النتاجات التعليمية التي يريد أن يحققها لدى التخطيط:  .2
عد يوفرها لطلبته داخل الصف، كما وياألنشطة التطبيقية التي سالطلبة كما ويعد المعّلم 

 أدوات التقويم المرتبطة باستراتيجيات التقويم المناسبة.

فيديو لالستراتيجية من خالل تجهيز مقاطع الفي هذه الخطوة يتم التطبيق الفعلي التنفيذ:  .3
الطلبة مهام محّددة من قبل المعّلم في البيت  وينّفذومن ثم إرسالها على االنترنت للطلبة 

 ليتم بعد ذلك تنفيذ أنشطة تعليمية في الصف.

 دور المعّلم والطالب في استراتيجية التعّلم المعكوس

المهام  نجزي، إذ هذه االســــــــــــتراتيجية أســــــــــــاس العملية التعليمية التعلمية فييعتبر الطالب هو 

 موجهةال األســـــئلةويجيب عن  زمالئهمع  في الصـــــف يعملو  من قبل المعلم هإلي الموكلةواألنشـــــطة 

األمر الذي  ،داخل الصــــــــــــف تطرحالمواقف التعليمية التي   بإيجابية فيومتفاعاًل  جاهزاً إليه، ويكون 

 .ما تعّلمه من معلوماتويلخص نتج األهداف التعليمية للدروس، كما ويست يحقق

حديد ت على تنظيم بيئة التعلم، ويعمل على فيقتصـــــــــــــر دور المعلم في هذه االســـــــــــــتراتيجية أما

ويعمل على تشــــجيع التعاون بين الطلبة وبناء عالقات إيجابية،  ،اتصــــميم أنشــــطتهو  المادة التعليمية

طريقة ب توجيه ســـــــــــــير الدرسم التعزيز الالزم، ويكون قادرًا على قديالصـــــــــــــف و المعلم  يضـــــــــــــبطكما 

 لمحددة.األهداف المرجوة وا نحو تحقيق احترافية وذكية
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(، The man who wears a kufiyya)ثالثًا: الخطة الزمنية المقترحة لتدريس وحدة 

 باستخدام استراتيجية التعّلم المعكوس.

 عدد الحصص الموضوع عنوان الدرس الدرس
 3 القراءة Traditional garments األول
 4 القواعد Relative pronouns الثاني
 4 القراءة The comparative and superlative الثالث
 4 القواعد Employee of the month الرابع

 15 عدد الحصص
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 (،The man who wears a kufiyyaوحدة )تخطيط الدروس 
 بناًء عل  استراتيجية التعّلم المعكوس.
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 التاسع األساسي. الصف:
 .اإلجنليزيةاللغة  المبحث:

 The man who wears a Kufiyya الوحدة الثانية:
 Traditional garments الدرس األول:
 حصص 3 عدد الحصص

 نتاجات التعّلم

 أن تتدرب الطالبات على طرح األسئلة. .1
 أن تستخرج الطالبات معلومات حمّددة من خالل قراءة النص. .2
خالل السياق من خالل االستعانة  أن ختّمن الطالبات معاين الكلمات اجلديدة من .3

 بالفيديو.
 أن حتدد الطالبات اخلصائص املميزة للباس الشعب يف دول حمددة. .4
 أن تستخدم الطالبات الزمن املاضي خالل الكالم. .5
 أن تذكر الطالبات معاين الكلمات اجلديدة. .6
لشعيب ا أن تذكر الطالبات املعلومات اجلديدة اليت درسنها يف الدرس األول عن اللباس .7

 يف األردن واليابان واهلند.

 المواد واألدوات
 فيديو يتم إرساله عرب تطبيق الواتس. .1
 الكتاب املدرسي. .2
 صور حول املالبس الشعبية. .3

استراتيجيات 
 التدريس

 التعّلم املعكوس. .1
 املناقشات اجلماعية. .2
 طرح أسئلة. .3

 إجراءات التنفيذ

 قبل الصف
 Traditional garmentsالدرس األول )يتم إنتاج فيديو تعليمي ُيشرح فيه  .1

,pp.(12) ويرسل للطالبات قبل بيوم من الصف من خالل جمموعة على تطبيق ،)
(WhatsApp.الفيديو يغطي مهارة القراءة والفهم .) 

تكليف الطالبات بتدوين مالحظاهتن حول ما فهمنه أو مل يفهمنه من الفيديو  .2
 .عّلمةملناقشته يف الصف مع امل

 WhatsAppعلى جمموعة  عّلمةالطالبات املالحظات اليت مت تدوينها إىل املترسل  .3
 قبل احلصة.

 تُعد املعلمة األنشطة اعتماداً على مالحظات الطالبات وأسئلتهن. .4
.........................................................................

................................................ 
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 الحصة األولى.
مناقشة الطالبات بالفيديو الذي مت إرساله بطرح األسئلة وتلقي اإلجابات، ودعم  .5

 دقائق(10احلوار، وتبادل اآلراء، وتلقي أسئلة الطالبات حول ما متت مشاهدته. )
 تقسيم الطالبات يف جمموعات.  .6
 Traditionalتوزيع املعلمة ورقة العمل اليت حتتوي على أنشطة حول درس ) .7

garments .على اجملموعات ) 
للتأكد  عّلمة( مع املActivity number 1/ aقراءة الطالبات للكلمات يف ) .8

 دقائق( 3من اللفظ. )
 :Activity number 1/aحتديد الزمن الالزم للمناقشة بني أفراد اجملموعة لـ ) .9

guess the meaning of these words from the context. )
 دقائق(5)

 لتجوال بني اجملموعات والتوجيه واإلرشاد إذا دعت احلاجة.ا .10
( مع الكل بشكل منتظم. Activity number 1/aمناقشة إجابات ) .11

 دقائق(5)
 Activity number 1/b: putتوجيه الطالبات ملناقشة اجلزء الثاين من ) .12

the previous words in right sentences.) 
 :Activity number 1/bأفراد اجملموعة لـ ) حتديد الزمن الالزم للمناقشة بني .13

put the previous words in right sentences( )5 )دقائق 
 التجوال بني اجملموعات والتوجيه واإلرشاد إذا دعت احلاجة. .14
 2( مع الكل بشكل منتظم. )Activity number 2/bمناقشة إجابات ) .15

 دقيقة( 
 البات حول الدرس.مراجعة سريعة من خالل طرح سؤال جلميع الط .16

..................................................................................
................................................... 

 الحصة الثانية:
  توجيه الطالبات لالنتقال إىلActivity number 2 

 Activity number 2عة لـ حتديد الزمن الالزم للمناقشة بني أفراد اجملمو  .1
(Choose the correct answer)دقائق( ) 

 التجوال بني اجملموعات والتوجيه واإلرشاد إذا دعت احلاجة. .2
 ( مع الكل بشكل منتظم.Activity number 2مناقشة إجابات ) .3

 دقائق(3)
  توجيه الطالبات لالنتقال إىلActivity number 3 
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 .12الفقرات الثالثة يف الكتاب صفحة توجيه الطالبات للرجوع إىل  .1
 :Activity number 3حتديد الزمن الالزم للمناقشة بني أفراد اجملموعة لـ  .2

after reading the three paragraphs deeply, pleas 
answer the following questions. (7 )دقائق 

 التجوال بني اجملموعات والتوجيه واإلرشاد إذا دعت احلاجة. .3
 دقائق(5) مع الكل بشكل منتظم. Activity number 3ة إجابات مناقش .4

  توجيه الطالبات لالنتقال إىلActivity number 4 
 .12توجيه الطالبات للرجوع إىل الفقرات الثالثة يف الكتاب صفحة  .1
 :Activity number 4حتديد الزمن الالزم للمناقشة بني أفراد اجملموعة لـ:  .2

complete these tasks by referring to the paragraphs 
in the book. (5 )دقائق 

 التجوال بني اجملموعات والتوجيه واإلرشاد إذا دعت احلاجة. .3
 5مع الكل بشكل منتظم. ) Activity number 4مناقشة إجابات  .4

 دقائق(
 مراجعة سريعة من خالل طرح سؤال على مجيع الطالبات. .5

..................................................................................
................................................... 

 الحصة الثالثة:
  توجيه الطالبات لالنتقال إىلActivity number 5. 

اجملموعة  ستمثل األردن،تقّسم املعّلمة الطالبات لثالثة جمموعات، اجملموعة األوىل  .1
 الثانية ستمثل اليابان، اجملموعة الثالثة ستمثل اهلند.

توجه املعّلمة كل جمموعة لتجهز نفسها للكالم عن عن اللباس الشعيب يف البلد  .2
 الذي متثله مقارنة باللباس الشعيب يف البالد األخرى.

. Activity number 5حتديد الزمن الالزم للمناقشة بني أفراد اجملموعة لـ:  .3
 دقائق( 5)

 التجوال بني اجملموعات والتوجيه واإلرشاد إذا دعت احلاجة. .4
االستماع لتقدمي الطالبات وتصحيح ما يصدر من طالبات من أخطاء لغوية أو  .5

 دقائق( 5معلوماتية. )
  توجيه الطالبات لالنتقال إىلActivity number 6 

موعة موعة األوىل ستمثل األردن، اجملتقّسم املعّلمة الطالبات لثالثة جمموعات، اجمل .1
 الثانية ستمثل اليابان، اجملموعة الثالثة ستمثل اهلند.
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توجه املعّلمة كل جمموعة الختيار طالبة من اجملموعة لتجميع صور اللباس الشعيب  .2
للبلد الذي متثله هذه اجملموعة، من مث الرجوع إىل اجملموعة مع الصور وجتهيز تقدمي 

 ر.يصف هذه الصو 
. Activity number 6حتديد الزمن الالزم للمناقشة بني إفراد اجملموعة لـ:  .3

 دقائق( 5)
 التجوال بني اجملموعات والتوجيه واإلرشاد إذا دعت احلاجة. .4
االستماع لتقدمي الطالبات وتصحيح ما يصدر من طالبات من أخطاء لغوية أو  .5

 دقائق( 5معلوماتية. )
 ا مت تعّلمه من )كلمات جديدة، معلومات تكليف كل جمموعة بعمل تلخيص مل

 جديدة( يف الدرس األول.
 دقائق( 5حتديد الزمن الالزم للمناقشة بني أفراد اجملموعة لـتحضري التلخيص. ) .1
 التجوال بني اجملموعات والتوجيه واإلرشاد إذا دعت احلاجة. .2
غوية لاالستماع لتلخيصات الطاالبات وتصحيح ما يصدر من طالبات من أخطاء  .3

 دقائق( 5أو معلوماتية. )
 مراجعة سريعة من خالل طرح سؤال على مجيع الطالبات. .4

 عمل ملخص من قبل الطالبات ملا مت احلديث عنه. .1 استراتيجيات التقويم
 طرح أسئلة من قبل املعلمة حول الدرس. .2

 دور الطالبات

 .WhatsAppمشاهدة الفيديو الذي مت إرساله عرب تطبيق  .1
 حول الفيديو املرسل يف البيت قبل بيوم من دراسة الدرس.كتابة أسئلة  .2
 مناقشة املعّلمة باألسئلة. .3
 العمل يف جمموعات نقاشية ضمن توجيهات املعّلمة داخل غرفة الصف. .4
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 التاسع األساسي. الصف
 .اإلجنليزيةاللغة  المبحث

 The man who wears a Kufiyya الوحدة الثانية
 Relative pronouns الدرس الثاني
 حصص 4 عدد الحصص

 نتاجات التعّلم
 .متّيز الطالبات بني الضمائر النسبيةأن  .1
 .توظف الطالبات كل ضمري من الضمائر النسبية يف الكتابة والكالمأن  .2
 .حتلل الطالبات بناء اجلملة املستخدم فيها الضمائر النسبيةأن  .3

 المواد واألدوات
 (WhatsAppتطبيق )فيديو يتم إرساله عرب  .1
 الكتاب املدرسي. .2
 اللوح والطباشري. .3

استراتيجيات 
 التدريس

 التعّلم املعكوس. .1
 طرح أسئلة. .2

 إجراءات التنفيذ

 قبل الصف
 Relative pronounsُشرح فيه الدرس الثاين ) يتم إنتاج فيديو تعليمي .1

,pp.(13)،)  ويرسل للطالبات قبل بيوم من الصف من خالل جمموعة على
 (. الفيديو يغطي مهارة الفهم.WhatsAppتطبيق )

تكليف الطالبات بتدوين مالحظاهتن حول ما فهمنه أو مل يفهمنه من الفيديو  .2
 .عّلمةملناقشته يف الصف مع امل

على جمموعة  عّلمةترسل الطالبات املالحظات اليت مت تدوينها إىل امل .3
WhatsApp .قبل احلصة 

 تعد املعلمة األنشطة اعتماداً على مالحظات الطالبات وأسئلتهن. .4
..............................................................................

............................................. 
 في الصف

م إرساله بطرح األسئلة وتلقي اإلجابات، ودع مناقشة الطالبات بالفيديو الذي مت .1
 دقائق(7احلوار، وتبادل اآلراء، وتلقي أسئلة الطالبات حول ما متت مشاهدته. )

 تقسيم الطالبات يف جمموعات.  .2
 Relativeاليت حتتوي على أنشطة حول درس )توزيع ورقة العمل  .3

pronounsعلى اجملموعات ) . 
 كل ضمري من الضمائر النسبية.  توجيه الطالبات لقراءة استخدامات .4
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 What are the حتديد الزمن الالزم للمناقشة بني أفراد اجملموعة لـ ) .5
relative pronoun?/ there are five relative pronouns )

 دقائق( 5)
 التجوال بني اجملموعات والتوجيه واإلرشاد إذا دعت احلاجة. .6
 7ن الضمائر النسبية. )تلقي أسئلة الطالبات حول استخدامات كل ضمري م .7

  دقائق(
  توجيه الطالبات لالنتقال إىلActivity number 1 

 Active number 1حتديد الزمن الالزم للمناقشة بني أفراد اجملموعة لـ  .1
(fill in the blanks….. )(2 )دقيقة 

 التجوال بني اجملموعات والتوجيه واإلرشاد إذا دعت احلاجة. .2
وتقدمي  ( مع الكل بشكل منتظمActivity number 1مناقشة إجابات ) .3

 دقيقة( 2).تغذية راجعة لتصويب األخطاء
  توجيه الطالبات لالنتقال إىلActivity number 2 

 :Activity number 2حتديد الزمن الالزم للمناقشة بني أفراد اجملموعة لـ  .1
which of these sentences is correct.... (5 )دقائق 

 عات والتوجيه واإلرشاد إذا دعت احلاجة.التجوال بني اجملمو  .2
وتقدمي  مع الكل بشكل منتظم Activity number 2مناقشة إجابات  .3

 دقيقة( 2) .تغذية راجعة لتصويب األخطاء
 مراجعة سريعة من خالل طرح سؤال جلميع الطالبات حول الدرس. .4

..................................................................................
................................................ 

 الحصة الثانية:
  توجيه الطالبات لالنتقال إىلActivity number 3 

 :Activity number 3حتديد الزمن الالزم للمناقشة بني أفراد اجملموعة لـ:  .1
join the sentences with the relative pronoun (5 )دقائق 

 التجوال بني اجملموعات والتوجيه واإلرشاد إذا دعت احلاجة. .2
وتقدمي  مع الكل بشكل منتظم Activity number 3مناقشة إجابات  .3

 دقائق( 5تغذية راجعة لتصويب األخطاء )
  توجيه الطالبات لالنتقال إىلActivity number 4. 

 :Activity number 4حتديد الزمن الالزم للمناقشة بني أفراد اجملموعة لـ:  .1
choose the correct answer (8 )دقائق 

 التجوال بني اجملموعات والتوجيه واإلرشاد إذا دعت احلاجة. .2
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مع الكل بشكل منتظم وتقدمي   Activity number 4مناقشة إجابات  .3
 دقائق( 4تغذية راجعة لتصويب األخطاء. )

  توجيه الطالبات لالنتقال إىلActivity number 5 
 :Activity number 5من الالزم للمناقشة بني أفراد اجملموعة لـ: حتديد الز  .1

put the relative pronoun in a correct sentences. (5 
 دقائق(

 التجوال بني اجملموعات والتوجيه واإلرشاد إذا دعت احلاجة. .2
وتقدمي تغذية راجعة لتصويب  Activity number 5  مناقشة إجابات  .3

 دقائق( 3األخطاء )
 اجعة سريعة من خالل طرح سؤال جلميع الطالبات حول الدرس.مر  .4

..............................................................................
................................................ 

 الحصة الثالثة:
  توجيه الطالبات لالنتقال إىلActivity number 6 

 :Activity number 6حتديد الزمن الالزم للمناقشة بني أفراد اجملموعة لـ:  .1
help Rashed find out who the new… (7 )دقائق 

 التجوال بني اجملموعات والتوجيه واإلرشاد إذا دعت احلاجة. .2
وتقدمي تغذية راجعة لتصويب  Activity number 6مناقشة إجابات  .3

 دقائق( 7األخطاء )
  توجيه الطالبات لالنتقال إىلActivity number 7 

تقسم املعّلمة الطالبات لثالثة جمموعات، اجملموعة األوىل ستمثل األردن، اجملموعة  .1
 الثانية ستمثل اليابان، اجملموعة الثالثة ستمثل اهلند.

توجه املعّلمة كل جمموعة لعمل قصة عن األشخاص املوجودين يف الصور ويف هذه  .2
 ب أن يستخدموا الضمائر النسبية.القصة جي

 Active number 7حتديد الزمن الالزم للمناقشة بني أفراد اجملموعة لـ:  .3
 دقائق( 10)

 التجوال بني اجملموعات والتوجيه واإلرشاد إذا دعت احلاجة. .4
 دقائق( 6االستماع لقصص الطالبات وتقدمي تغذية راجعة لتصويب األخطاء. ) .5
 ح سؤال جلميع الطالبات حول الدرس.مراجعة سريعة من خالل طر  .6

..............................................................................
............................................... 
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 الحصة الرابعة:
  توجيه الطالبات لالنتقال إىلActivity number 8 

جيب أن تصف زميلتها من خالل استخدام توجيه املعّلمة للطالبات، كل طالبة  .1
 الضمائر النسبية.

 دقائقActive number 8 (5 )حتديد الزمن الالزم لتحضري التقدمي يف  .2
 التجوال بني اجملموعات والتوجيه واإلرشاد إذا دعت احلاجة. .3
 10االستماع لتقدميات الطالبات وتقدمي تغذية راجعة لتصويب األخطاء. ) .4

 دقيقة(
  عد الضمائر قواملا مت تعّلمه من ) اختبار قصري من املعّلمة بتأدية بةطالتكليف كل

 (.النسبية
 دقيقة( 15إلجناز االختبار. )حتديد الزمن الالزم  .1
 التجوال بني اجملموعات والتوجيه واإلرشاد إذا دعت احلاجة. .2
 استالم املعّلمة ألوراق االختبار. .3

 .احلصةاختبار قصري يف هناية  .1 استراتيجيات التقويم
 طرح أسئلة من املعّلمة. .2

 .WhatsAppمشاهدة الفيديو الذي مت إرساله عرب تطبيق  .1 دور الطالبات
 كتابة أسئلة حول الفيديو املرسل. .2
 مناقشة املعّلمة باألسئلة. .3
 العمل يف جمموعات نقاشية ضمن توجيهات املعّلمة داخل غرفة الصف.  .4



85 

 

 
 

 التاسع األساسي الصف
 اإلنجليزيةاللغة  المبحث

 The man who wears a Kufiyya الوحدة الثانية
 The comparative and superlative الدرس الثالث
 حصص 4 عدد الحصص

 نتاجات التعّلم
 .أسلوب املقارنة وأسلوب التفضيلأن متّيز الطالبات االختالف بني  .1
 يف الكتابة والكالم. أسلوب املقارنة وأسلوب التفضيلالطالبات  توظفأن  .2
 .حتلل الطالبات بناء اجلملة املستخدم فيها الضمائر النسبيةأن  .3

 المواد واألدوات
 (WhatsAppفيديو يتم إرساله عرب تطبيق ) .1
 الكتاب املدرسي. .2
 اللوح والطباشري. .3

استراتيجيات 
 التدريس

 التعّلم املعكوس. .3
 طرح أسئلة. .4

 إجراءات التنفيذ

 قبل الصف
 The comparativeُشرح فيه الدرس الثالث ) فيديو تعليمييتم إنتاج  .1

and superlative ,pp.(14) ويرسل للطالبات قبل بيوم من الصف من ،)
(. الفيديو يغطي مهارة القراءة WhatsAppخالل جمموعة على تطبيق )

 والفهم.
تكليف الطالبات بتدوين مالحظاهتن حول ما فهمنه أو مل يفهمنه من الفيديو  .2

 .عّلمةقشته يف الصف مع اململنا
على جمموعة  عّلمةترسل الطالبات املالحظات اليت مت تدوينها إىل امل .3

WhatsApp .قبل احلصة 
 تعد املعلمة األنشطة اعتماداً على مالحظات الطالبات وأسئلتهن. .4

.........................................................................
............................................. 

 في الصف
مناقشة الطالبات بالفيديو الذي مت إرساله بطرح األسئلة وتلقي اإلجابات، ودعم  .5

 دقائق(10احلوار، وتبادل اآلراء، وتلقي أسئلة الطالبات حول ما متت مشاهدته. )
 تقسيم الطالبات يف جمموعات.  .6
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 Theول درس )اليت حتتوي على أنشطة ح توزيع ورقة العمل .7
comparative and superlative ) .على اجملموعات 

 .االختالف بني أسلوب املقارنة وأسلوب التفضيلتوجيه الطالبات لقراءة  .8
 What areحتديد الزمن الالزم للمناقشة بني أفراد اجملموعة لـ )  .9

comparatives and  superlatives?( )5 )دقائق 
 والتوجيه واإلرشاد إذا دعت احلاجة.التجوال بني اجملموعات  .10
 دقائق(  5. )أسلوب املقارنة وأسلوب التفضيلتلقي أسئلة الطالبات حول  .11

  توجيه الطالبات لالنتقال إىلActivity number 1 
 Active number 1حتديد الزمن الالزم للمناقشة بني أفراد اجملموعة لـ  .4

(complete the chart with the comparatives and 
superlatives( )5 )دقائق 

 التجوال بني اجملموعات والتوجيه واإلرشاد إذا دعت احلاجة. .5
وتقدمي  ( مع الكل بشكل منتظمActivity number 1مناقشة إجابات ) .6

 دقائق( 5) .تغذية راجعة لتصويب األخطاء
 مراجعة سريعة من خالل طرح سؤال جلميع الطالبات حول الدرس .7

.................................................................................. 
 الحصة الثانية:

  توجيه الطالبات لالنتقال إىلActivity number 2 
 :Activity number 2حتديد الزمن الالزم للمناقشة بني أفراد اجملموعة لـ  .5

choose the correct answer(5 )دقائق 
 جيه واإلرشاد إذا دعت احلاجة.التجوال بني اجملموعات والتو  .6
وتقدمي  مع الكل بشكل منتظم Activity number 2مناقشة إجابات  .7

 دقائق( 5) .تغذية راجعة لتصويب األخطاء
  توجيه الطالبات لالنتقال إىلActivity number 3 

 :Activity number 3حتديد الزمن الالزم للمناقشة بني أفراد اجملموعة لـ:  .4
fill in the blanks… (10 )دقائق 

 التجوال بني اجملموعات والتوجيه واإلرشاد إذا دعت احلاجة. .5
وتقدمي  مع الكل بشكل منتظم Activity number 3مناقشة إجابات  .6

 دقائق( 5) تغذية راجعة لتصويب األخطاء
 مراجعة سريعة من خالل طرح سؤال جلميع الطالبات حول الدرس .7

.................................................................................. 
 الحصة الثالثة:
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  توجيه الطالبات لالنتقال إىلActivity number 4. 
 :Activity number 4حتديد الزمن الالزم للمناقشة بني أفراد اجملموعة لـ:  .4

write a short paragraph… (7 )دقائق 
 اد إذا دعت احلاجة.التجوال بني اجملموعات والتوجيه واإلرش .5
وتقدمي  مع الكل بشكل منتظم  Activity number 4مناقشة إجابات  .6

 دقائق( 7. )تغذية راجعة لتصويب األخطاء
  توجيه الطالبات لالنتقال إىلActivity number 5 

 :Activity number 5حتديد الزمن الالزم للمناقشة بني أفراد اجملموعة لـ:  .5
each student has to talk…. (10 )دقائق 

 التجوال بني اجملموعات والتوجيه واإلرشاد إذا دعت احلاجة. .6
وتقدمي تغذية راجعة لتصويب  Activity number 5مناقشة إجابات  .7

 دقائق( 6) األخطاء
 مراجعة سريعة من خالل طرح سؤال جلميع الطالبات حول الدرس .8

.................................................................................. 
 الحصة الرابعة:

  توجيه الطالبات لالنتقال إىلActivity number 6 
 :Activity number 6حتديد الزمن الالزم للمناقشة بني أفراد اجملموعة لـ:  .1

each student…(10 دقائق) 
 عات والتوجيه واإلرشاد إذا دعت احلاجة.التجوال بني اجملمو  .2
وتقدمي تغذية راجعة لتصويب  Activity number 6مناقشة إجابات  .3

 (دقائق 5) األخطاء
  مائر ملا مت تعّلمه من )قواعد الض من املعّلمة اختبار قصري بتأديةتكليف كل طالبة

 النسبية(.
 دقيقة( 15حتديد الزمن الالزم إلجناز االختبار. ) .4
 بني اجملموعات والتوجيه واإلرشاد إذا دعت احلاجة. التجوال .5
 استالم املعّلمة ألوراق االختبار. .6

 اختبار قصري يف هناية احلصة. .1 استراتيجيات التقويم
 أسئلة تطرحها املعّلمة. .2

 دور الطالبات

 .WhatsAppمشاهدة الفيديو الذي مت إرساله عرب تطبيق  .1
 كتابة أسئلة حول الفيديو املرسل. .2
 املعّلمة باألسئلة. مناقشة .3
 العمل يف جمموعات نقاشية ضمن توجيهات املعّلمة داخل غرفة الصف. .4
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 التاسع األساسي الصف
 اإلنجليزيةاللغة  المبحث

 The man who wears a Kufiyya الوحدة الثانية
 Employee of the month الدرس الرابع
 حصص 4 عدد الحصص

 نتاجات التعّلم

 الطالبات على طرح األسئلة.أن تتدرب  .1
 أن تستخرج الطالبات معلومات حمّددة من خالل قراءة النص. .2
 أن ختّمن الطالبات معاين الكلمات اجلديدة من خالل السياق. .3
 .حتدد الطالبات اخلصائص املميزة للموظف املثايلأن  .4
 أن تذكر الطالبات معاين الكلمات اجلديدة. .5
اجلديدة اليت درسنها يف الدرس الرابع عن مواصفات أن تذكر الطالبات املعلومات  .6

 املوظف املثايل.

 (WhatsAppفيديو يتم إرساله عرب تطبيق ) .1 المواد واألدوات
 الكتاب املدرسي .2

استراتيجيات 
 التدريس

 التعّلم املعكوس. .1
 املناقشات اجلماعية. .2
 طرح أسئلة. .3

 إجراءات التنفيذ

 قبل الصف
 Employee of theُيشرح فيه الدرس الرابع ) يتم إنتاج فيديو تعليمي .1

month ,pp.(16 ، ويرسل للطالبات قبل بيوم من الصف من خالل جمموعة
 (. الفيديو يغطي مهارة الفهم والقراءة.WhatsAppعلى تطبيق )

تكليف الطالبات بتدوين مالحظاهتن حول ما فهمنه أو مل يفهمنه من الفيديو  .2
 .عّلمةملناقشته يف الصف مع امل

على جمموعة  عّلمةترسل الطالبات املالحظات اليت مت تدوينها إىل امل .3
WhatsApp .قبل احلصة 

 تعد املعلمة األنشطة اعتماداً على مالحظات الطالبات وأسئلتهن. .4
 في الصف
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مناقشة الطالبات بالفيديو الذي مت إرساله بطرح األسئلة وتلقي اإلجابات،  .1
وتلقي أسئلة الطالبات حول ما متت مشاهدته.  ودعم احلوار، وتبادل اآلراء،

 دقائق(5)
 تقسيم الطالبات يف جمموعات.  .2
 Employee ofاليت حتتوي على أنشطة حول درس ) توزيع ورقة العمل .3

the monthعلى اجملموعات ) . 
 عّلمة( مع املActivity number 1/ aقراءة الطالبات للكلمات يف ) .4

 دقائق( 4للتأكد من اللفظ. )
 Activity numberيد الزمن الالزم للمناقشة بني أفراد اجملموعة لـ )حتد .5

1/a: guess the meaning of these words from the 
context.( )5)دقائق 

 التجوال بني اجملموعات والتوجيه واإلرشاد إذا دعت احلاجة. .6
 ( مع الكل بشكل منتظمActivity number 1/aمناقشة إجابات ) .7

 (دقيقة2. )وتقدمي تغذية راجعة لتصويب األخطاء
 :Activity number 1/bتوجيه الطالبات ملناقشة اجلزء الثاين من ) .8

put the previous words in right sentences.) 
 Activity numberحتديد الزمن الالزم للمناقشة بني أفراد اجملموعة لـ ) .9

1/b: put the previous words in right sentences )
 دقائق( 5)

 التجوال بني اجملموعات والتوجيه واإلرشاد إذا دعت احلاجة. .10
 ( مع الكل بشكل منتظمActivity number 1/bمناقشة إجابات ) .11

 دقائق(  5. )وتقدمي تغذية راجعة لتصويب األخطاء
 مراجعة سريعة من خالل طرح سؤال جلميع الطالبات حول الدرس. .12

.................................................................................. 
 الحصة الثانية:

  توجيه الطالبات لالنتقال إىلActivity number 2 
 Activity numberحتديد الزمن الالزم للمناقشة بني أفراد اجملموعة لـ  .1

2 (complete these tasks by to the paragraphs in 
the book. Pp16( )7ق(دقائ 

 التجوال بني اجملموعات والتوجيه واإلرشاد إذا دعت احلاجة. .2
 ( مع الكل بشكل منتظمActivity number 2مناقشة إجابات ) .3

 دقائق(5.)وتقدمي تغذية راجعة لتصويب األخطاء
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  توجيه الطالبات لالنتقال إىلActivity number 3 
 .16 صفحةتوجيه الطالبات للرجوع إىل الفقرات الثالثة يف الكتاب  .1
 Activity numberحتديد الزمن الالزم للمناقشة بني أفراد اجملموعة لـ  .2

3: choose the correct answer(4 )دقائق 
 التجوال بني اجملموعات والتوجيه واإلرشاد إذا دعت احلاجة. .3
 مع الكل بشكل منتظم Activity number 3مناقشة إجابات  .4

 دقائق(4) .وتقدمي تغذية راجعة لتصويب األخطاء
  توجيه الطالبات لالنتقال إىلActivity number 4 

 .16توجيه الطالبات للرجوع إىل الفقرات الثالثة يف الكتاب صفحة  .1
 Activity numberحتديد الزمن الالزم للمناقشة بني أفراد اجملموعة لـ:  .2

4: what did Khalid say about himself and what 
did Saleh Mousa say about him?. (5 )دقائق 

 التجوال بني اجملموعات والتوجيه واإلرشاد إذا دعت احلاجة. .3
 مع الكل بشكل منتظم Activity number 4مناقشة إجابات  .4

 دقائق( 5. )وتقدمي تغذية راجعة لتصويب األخطاء
 مراجعة سريعة من خالل طرح سؤال جلميع الطالبات حول الدرس. .5

.................................................................................. 
 الحصة الثالثة:

  توجيه الطالبات لالنتقال إىلActivity number 5. 
 دقائق(5أسئلة عن النص يف الكتاب. ) 5حتديد الوقت الالزم لكتابة الطالبة  .1
 التجوال بني اجملموعات والتوجيه واإلرشاد إذا دعت احلاجة. .2
 7لتسأل كل طالبة زميلتها األسئلة اخلمسة اليت كتبتها )حتديد الوقت الالزم  .3

 دقائق(
 التجوال بني اجملموعات والتوجيه واإلرشاد إذا دعت احلاجة. .4
. مناقشة األجوبة اليت حصلت عليها الطالبات وتقدمي تغذية راجعة لتصويب 5

 دقائق( 7األخطاء. )
  توجيه الطالبات لالنتقال إىلActivity number 6 

 املعّلمة الطالبات لثالثة جمموعات.تقّسم  .1
كلمات مهمة يف النص لوصف املوظف   5لكتابة  توجه املعّلمة كل جمموعة .2

 دقيقة(2املثايل. )
 بني اجملموعات والتوجيه واإلرشاد إذا دعت احلاجة.التجوال  .3
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لكتابة فقرة لوصف املوظف املثايل باستخدام الكلمات حتديد الزمن الالزم  .4
 دقائق( 7) كتبتها الطالبات.املهمة اليت  

 التجوال بني اجملموعات والتوجيه واإلرشاد إذا دعت احلاجة. .5
 7) .وتقدمي تغذية راجعة لتصويب األخطاء االستماع لتقدمي الطالبات .6

 دقيقة(
 مراجعة سريعة من خالل طرح سؤال جلميع الطالبات حول الدرس. .7

.................................................................................. 
 الحصة الرابعة:

  توجيه الطالبات لالنتقال إىلActivity number 7 
 Activityحتديد الوقت الالزم لتحضري كل طالبة إجباهتا على  -1

number 7(.4)دقائق 
 .د إذا دعت احلاجةبني اجملموعات والتوجيه واإلرشاالتجوال  -2
مناقشة إجابات الطالبات بشكل منتظم وتقدمي تغذية راجعة لتصويب  -3

 دقائق(4األخطاء. )
  توجيه الطالبات لالنتقال إىلActivity number 8 

 الطالبات لثالثة جمموعات.تقّسم املعّلمة  -1
 Activity numberحتديد الزمن الالزم للمناقشة بني أفراد اجملموعة لـ:  -2

 دقائق(5) 8
 .بني اجملموعات والتوجيه واإلرشاد إذا دعت احلاجةالتجوال  -3
االستماع لنقاش الطالبات وتقدمي تغذية راجعة لتصويب األخطاء.  -4

 دقائق(10)
  تكليف كل جمموعة بعمل تلخيص ملا مت تعّلمه من )كلمات جديدة، معلومات

 .الرابعجديدة( يف الدرس 
 دقائق( 5أفراد اجملموعة لـتحضري التلخيص. ) حتديد الزمن الالزم للمناقشة بني .7
 التجوال بني اجملموعات والتوجيه واإلرشاد إذا دعت احلاجة. .8
 5) .وتقدمي تغذية راجعة لتصويب األخطاء االستماع لتلخيصات الطاالبات .9

 دقائق(
تصحيح بعض األخطاء سواء كانت )باللفظ، بالقواعد، باملعلومات، باالستخدام  .10

 دقائق(4ت( إن وجدت. )املناسب للكلما
 مراجعة سريعة من خالل طرح سؤال جلميع الطالبات حول الدرس. .11

 عمل ملخص من قبل الطالبات ملا مت احلديث عنه. .1 استراتيجيات التقويم
 طرح أسئلة من قبل املعلمة. .2
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 .WhatsAppمشاهدة الفيديو الذي مت إرساله عرب تطبيق  .1 دور الطالبات
 املرسل.كتابة أسئلة حول الفيديو  .2
 مناقشة املعّلمة باألسئلة. .3
 العمل يف جمموعات نقاشية ضمن توجيهات املعّلمة داخل غرفة الصف. .4
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 (5الملحق )
 اختبار التحصيل بصورته النهائية

 

 جامعة الشرق األوسط

 كلية العلوم التربوية

 قسم اإلدراة والمناهج

 دقيقة 50الزمن:

 الطالب: ....................................................................اسم 

 المدرسة: ........................................................................

 الشعبة: .........................................................................

 2021 التاريخ:  /   /

 تعليمات االختبار:

 عزيزي الطالب

الهدف من االختبار قياس التحصيل المعرفي لديك ألغراض البحث العلمي وليس من أجل  .1
 العالمة.

 ال تتردد في السؤال عند عدم وضوح السؤال. .2
 بدقة ثم أجب. اقرأها أسئلة،ثمانية يتكّون االختبار من  .3
 القراءة.السؤال األول: اختيار من متعدد حول فقرة  .4
 السؤال الثاني: إجابة عن سؤال حول فقرة القراءة. .5
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 السؤال الثالث: إجابة عن سؤال حول فقرة القراءة. .6
 السؤال الرابع: تكملة جدول بمعلومات من فقرة القراءة. .7
 السؤال الخامس: تعبئة الفراغ باإلجابة المناسبة حول القواعد. .8
 القواعد.السؤال السادس: اختيار من متعدد حول  .9

 السؤال السابع: سؤال مقالي .10
 السؤال الثامن: سؤال مقالي. .11
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Answer the following questions after reading the conversation 

Tom: Who's the young man wearing the tunic? Is he your dad? 

Kamal: No, it's my grandpa when he was a teacher. That's the traditional Jordanian 

costume. In the past, he didn't wear jeans, jumpers or jackets. He wore a tunic with 

long sleeves, called a thobe. 

Tom: Oh, and what's that on his head? 

Kamal: It's a Kufiyyah that people wore as a headdress. The black thing around it is an 

agal. It's a headband that keeps the Kufiyyah from falling off your head. Did you know 

that some people still wear the traditional Jordanian costume? 

Tom: That's amazing.  

……………………………………………………………………………………………… 

Misaki: This is my mum and my aunt when they were young. 

Asma: Which is your mum and which is your aunt? They're both wearing the same 

clothes! 

Misaki: My mum is the one holding an umbrella. My aunt is the one with the blue 

purse. They are wearing kimonos. It's a long, traditional Japanese robe with long 

sleeves that you wear by wrapping it around your body. 

Asma: Wow! Traditional clothes are beautiful. 

……………………………………………………………………………………………………..

. 

Salma: Is the woman who's wearing the red dress your mother? 

Hina: Oh no, that's a photo of my sister on her wedding day. She's wearing a sari. 

Salma: She looks amazing! What's a sari? Is it a traditional garment? 

Hina: Yes, but Indian women still wear them today. A sari is a long dress with a piece 

of material, like cotton or silk that covers the shoulders. 
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First question: Choose the correct answer: (3.5 grades) 

1. Agal is used in order to: 
a. Decorate the Jordanian costume. 
b. Prevent Kufiyyah from falling off. 
c. Complete the Jordanian tunic. 

 
2. In the past Jordanian people was wearing: 
a. Jumpers. 
b. Jeans. 
c. Costume with long sleeves. 

 
3. The Indian women wear the sari: 
a. From the past until now. 
b. Only in the past. 
c. Every day. 

 
4. An object a woman can keep her money inside: 
a. Sleeve. 
b. Jumper. 
c. Purse. 

 
5. The action to make something around an object or body is: 
a. Wearing. 
b. Wrapping. 
c. Putting. 
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6. The Indian sari does not consist of: 
a. Long dress. 
b. Piece of material. 
c. Long sleeves. 

 
7. In the traditional Japanese costume you do not need to: 
a. Wrap the robe. 
b. Wear long sleeves. 
c. Put a headdress. 

 Second question:  

What did Kamal's grandpa wear in the past? (1 grade) 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

 Third question: 

What is kimonos? (1 grade) 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

 Forth question: find from the text: (2.5 grades) 

Occasion Part of the 

body 

adjectives Material for 

making 

clothes 

Present 

simple 

verbs. 
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Fifth question: fill in the blanks with the appropriate relative 

pronoun: (5 grades) 

That, Who, which, Whose, Where 

 

1. Amina worked for the man ………….. used to be a famous actor. 

2. They traveled to London ………….. they spend three weeks before 
traveling to USA. 

3. The computer ………….. is on the table is not made in china. 
4. Adil Imam ………….. movies are very funny is from Egypt. 
5. A charity shop is a shop ………….. belongs to a charity organization. 
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Sixth question: choose the correct answer (5 grades) 

1. Math is ………….. than science. 
a. More easy 
b. Easier 
c. More easier 
d. Easy 

 
2. Who is ………….. tennis player in this class? 
a. The better 
b. The good 
c. The best 
d. Better than 

 
3. Tom hanks is ………….. than me. 
a. More famous 
b. The most famous 
c. Famouser 
d. The more famous. 

 
4. What is ………….. sport? 
a. The most dangerous 
b. The more dangerous 
c. More dangerous 
d. Dangerous than 
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5. Your watch is ………….. than mine. 
a. The most cheap 
b. Cheaper 
c. More cheap 
d. The more cheaper. 

Seventh question: how should an employee behave in order to be 
successful at work? (1 grade) 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
eighth question: why do you think it is important to be dressed 
neatly at work? (1 grade) 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
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 (6الملحق )

 آلية تصحيح االختبار )اإلجابات النموذجية(

Answer the following questions after reading the conversation 

: Who's the young man wearing the tunic? Is he your dad?Tom 

That's the traditional : No, it's my grandpa when he was a teacher. Kamal

Jordanian costume. In the past, he didn't wear jeans, jumpers or jackets. He 

wore a tunic with long sleeves, called a thobe. 

: Oh, and what's that on his head?Tom 

g : It's a Kufiyyah that people wore as a headdress. The black thinKamal

around it is an agal. It's a headband that keeps the Kufiyyah from falling off 

your head. Did you know that some people still wear the traditional 

Jordanian costume? 

: That's amazing. Tom 

…………………………………………………………………………… 

hen they were young.: This is my mum and my aunt wMisaki 

: Which is your mum and which is your aunt? They're both wearing Asma

the same clothes! 

: My mum is the one holding an umbrella. My aunt is the one with Misaki

the blue purse. They are wearing kimonos. It's a long, traditional Japanese 

obe with long sleeves that you wear by wrapping it around your body.r 

: Wow! Traditional clothes are beautiful.Asma 

…………………………………………………………………………… 

Is the woman who's wearing the red dress your mother?Salma:  

wedding day. She's wearing Oh no, that's a photo of my sister on her Hina: 

a sari. 

She looks amazing! What's a sari? Is it a traditional garment?Salma:  
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Yes, but Indian women still wear them today. A sari is a long dress Hina: 

with a piece of material, like cotton or silk that covers the shoulders. 

First question: Choose the correct answer: (3.5 grades) 

1. Agal is used in order to: 
a. Decorate the Jordanian costume. 
b. Prevent Kufiyyah from falling off. 
c. Complete the Jordanian tunic. 

 
2. In the past Jordanian people was wearing: 
a. Jumpers. 
b. Jeans. 
c. Costume with long sleeves. 

 
3. The Indian women wear the sari: 
a. From the past until now. 
b. Only in the past. 
c. Every day. 

 
4. An object a woman can keep her money inside: 
a. Sleeve. 
b. Jumper. 
c. Purse. 

 
5. The action to make something around an object or body is: 
a. Wearing. 
b. Wrapping. 
c. Putting. 
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6. The Indian sari does not consist of: 
a. Long dress. 
b. Piece of material. 
c. Long sleeves. 

 
7. In the traditional Japanese costume you do not need to: 
a. Wrap the robe. 
b. Wear long sleeves. 
c. Put a headdress. 

 Second question:  

What did Kamal's grandpa wear in the past? (1 grade) 

He wore a tunic with long sleeves, called a thobe. 

 Third question: 

What is kimonos? (1 grade) 

It's a long, traditional Japanese robe with long sleeves that you wear by 
wrapping it around your body. 

 Forth question: find from the text: (2.5 grades) 

Occasion Part of the 

body 

adjectives Material for 

making 

clothes 

Present 

simple 

verbs. 

wedding head long silk keeps, wear, 

looks, 

covers. 
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Fifth question: fill in the blanks with the appropriate relative 

pronoun: (5 grades) 

That, Who, which, Whose, Where 

 

1. Amina worked for the man who used to be a famous actor. 

2. They traveled to London where they spend three weeks before 
traveling to USA. 

3. The computer which is on the table is not made in china. 
4. Adil Imam whose movies are very funny is from Egypt. 
5. A charity shop is a shop that belongs to a charity organization. 

  



105 
 

 
 

Sixth question: choose the correct answer (5 grades) 

1. Math is ………….. than science. 
a. More easy 
b. Easier 
c. More easier 
d. Easy 

 
2. Who is ………….. tennis player in this class? 
a. The better 
b. The good 
c. The best 
d. Better than 

 
3. Tom hanks is ………….. than me. 
a. More famous 
b. The most famous 
c. Famouser 
d. The more famous. 

 
4. What is ………….. sport? 
a. The most dangerous 
b. The more dangerous 
c. More dangerous 
d. Dangerous than 
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5. Your watch is ………….. than mine. 
a. The most cheap 
b. Cheaper 
c. More cheap 
d. The more cheaper. 

Seventh question: how should an employee behave in order to be 
successful at work? (1 grade) 

In order to be a successful employee you need to be always neatly 
dressed and follow the code of workplace ethics, also you need to be 
very polite and respectful to those around you, you have to have a 
positive attitude and interact very well with your colleagues. You have 
to abide by the company's dress code. 

Eighth question: why do you think it is important to be dressed 
neatly at work? (1 grade) 

Because this means that the employee follows the code of workplace 
ethics and he behaves properly in the office. 
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 (7الملحق )
 كتاب تسهيل مهمة من جامعة الشرق األوسط
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 (8الملحق )
 كتاب تسهيل مهمة من وزارة التربية والتعليم

 


