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Abstract
This study aimed to identify the effect of the flipped classroom strategy on the
development of grammatical skills among the second intermediate grade Female
Students in (Anbar Governorate / Iraq)). To achieve the goal of the study, the study used
the semi-experimental approach in the study, the study sample included (60) female
students from the second intermediate grade in the Anbar Governorate Education
Department, the researcher divided the sample into two (experimental) group, the
number of female students (30), and (control) group the number of students reached
(30) students, who were randomly chosen from Ibn Zaidoun School for Girls for the
academic year 2019/2020.
A test has been prepared achievement in Arabic grammar according to Bloom's
classification consisting of (30) multiple-choice questions. The test was applied to the
study sample after verifying its validity and reliability, The researcher used arithmetic
averages and standard deviations, and "independent samples F-test" to compare
arithmetic averages. The study showed the following results: There are statistically
significant differences attributable to the effect of the teaching strategy for the favour of
the experimental group that was studied using the flipped classroom strategy at the level
(Knowledge, Comprehension, Application, Analysis& Synthesis), and there is no
statistically significant differences attributed to the effect of the teaching strategy in
favor of the experimental group that was studied using the flipped classroom strategy at
the (evaluation) level. In light of the results, the study came out with a number of
recommendations and proposals.
Keywords: Flipped Classroom Strategy, Skills, Grammer, Second Intermediate
Grade.
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الفصل الول:

خلفية الدراسة وأهميتها
المقدمة
هيرز فال حبية اإلفراد ,فهيإلضيفط
صر ا
منير هيمي من منيهر الحبية البحمبط ,حا ا
ا
وشك ال ط
لكح يي حمب ط الو هبر حالوخيحب ,فيال ودخ فال ك فرحع الم رفط حال حم ,حبمكن ال نر إلبيي ا ى
يي هض الحضيرة الهشربط أل يي الحمب ط الححبدة الوال ووحاص من خهليي األوبي  ,حو وق اهرهي
الخهرات حالم يرف حالم وزات الحضيربط من وب ألخر
حومث ال ط الحمبح المهئدم لومكبن الفرد من الو هبدر ان اوس حمي بك دس من مشيار ح حيمبس
وويم ال يلم من ححلس فهحامحط ال ط  -مفردات حومه حو يهبدر ححوى إشيرات ومدبط ُ -ب هر الفرد
ان حيلودس ال فمبط حال ق بط من رضى ح مخح ح حب ح كراهبط ,كمي ربيي حمب ط ومكن الفرد من
الو هبر ان حيلوس الفكربط حال ق بط ( صبرات )2006
حاإلاراب وز ا من ال حح ح هرز نحاهر ال ط ال رهبط ,فقد حرثت ال رهبط نيهرة اإلاراب من
ال ط الميمبط األم حبث كي ت ال يت الميمبط ك يي م رهط ,حال حدح حربدق الموك م هكهم ال رب ا ى
حقبقوددس من غبر وهدب حو و ببددر ,هس ووحقق الفحائد ,حووهبن المقيصد فيح مبزان ال ط حالقيمحس
حب از ال هس (الميمرائال
ال ت بحكميي ,حمحة س مدن ال ط محةع الق ب من الومم ,هس بوضي الكهم ُ
)2003
ود ل ددط وخ ح م س,
حل حح حمييراوس مكي ط كهبرة فال ومبع ال يت وقربه دي ,حوى ّددس ب در ْن ر
ب
لم ْن بقرهي ح بمم يي ,حمن
ألن ال ط إ ا خ ْ
ت من ال حح صهحت غبر حاضحط ,حصيرت مهيمط ر
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و

ل صير ال حح ضرحربي فال ال ديت ومب يي ,فيح بمثد الكدهم فال حركيودس حمك يودس ,فضه

ان إروهيحدس المهيشددر هيومم حالف

حمي بو ق هيمي من حداث زمي بط حمكي بط (حيهر .)2010

حبرى الميحس( )2000ن المييرات ال ححبط مييرات لمي بط من ال يحبط الوحهبقبط حمييرات
اق بط م رفبط ووحقق ان حربق اومس الوال به ى ا بيي صحط الكهم حمهمط الو هبر حمييرات
و حةبط هإد ار ال حاحال الوميلبط فال األمث ط الوال وحويج ومو هيح القيادة حالوحهبق ا بيي
حةد شير ك من لبو ححد حكه فب د ( )Clandfield, 2004; Lindlewood, 2000ن
المخوصبن فال موي و بم ال يت هصفط ايمط بحصحن هضرحرة اووويم حح اموخدام اموراوبوبيت
بمبط مو حاط فال ودربس القحااد ال ححبط :بوركز فبيي اوهوميم ا ى الدحر الّشح ل حيلب ال ت
ودر ّ
شل س ن بكمر الرحوبن المم فال نر الكثبربن من الح هط ال ت وفرضس حرائق الودربس الوق بدبط
حبث إن الحرائق الوق بدبط وروكز ا ى دحر ميمال ل مدرس حويم دحر الحيلب ك صر ف ي فال
ام بط الو م فال حبن ن اووويهيت الورهحبط الحدبثط وؤكد ا ى ن الحيلب هح المححر الرئبس
مبط
ال م بط الو بم حبوب ن بكحن لس الدحر الحبحت حاألكهر فال ال م بط الو بمبط الو ّ
حبشبر فح ( )Fu ، 2013إلى ن الح هط ال بن ب بشحن فال ال صر الرةمال الحيلال بمك يم
الحصح هميحلط إلى المحاد الو بمبط فال ت حةت حفال ك مكين هيموخدام دحات وك حلحوبي
الو بم ل ا صهي من الضرحرت ا ى القيئمبن ا ى المؤمميت الو بمبط فال المبدان الورهحت ن
بم حا إلى محاكهط ه ا الوححر حاوموفيدة من الوق بيت الحدبثط حدمويي فال الو بم حةد كد
المشيركحن فال الم وقى الم حت الثيلث ل ودربس الويم ال حال ت اقد فال ويم ط الم

م حد فال

الفورة من  7-4اهرب  2016/ضرحرة وحنبف الوق بيت الو بمبط فال الو م المدمج حمن هم صحرهي
مي ةدموس فحروب ي( )Frigona 2016فال حرةويي حهال مي بممى الصفحف المق حهط
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حاموراوبوبط الصفحف المق حهط إحدى اموراوبوبيت الو م المدمج وقحم ا ى فكرة ومع ميلبب
الو م محا كي ت الكورح بط ان حربق حميئ

ال رض( (Data Showم وق بدبط ان حربق

المدرس داخ الصف لوقدبم حابط ودبدة من الو م و يمب خصيئش الح هط حاحوبيويويم اهر
مشيهدة الفبدبحهيت فردبي هيلهبت ثم ه د ل وححب غرفط الصف الى هبئط و م شحط حبكحن دحر
المدرس محوي حمرشدا حداامي ل ح هط لوحهبق مي ةيمحا هو مس ()Calvin, 2014
حفال ضح ل بمكن امو ويج ن امو مي اموراوبوبط الصفحف المق حهط فال ال م بط الو بمبط
من ةه المدرس ةد بميم فال ق الحيلب من الدحر الم هال المموقه ل م حميت الى الدحر
اوبويهال ال ت بم ى فبس إلى وحصب الم حميت حم يلوويي من خه وحنبف ام بيوس ال ق بط
حو مبويي حوف ب يي
حبشبر مراال حالحب ط ( (2002ن المييرات و بمكن و ميي هيلوق بد لهدا حالودربب الكيفال,
إلى وي ب الم رفط هيلمفيهبم حالمهيدئ حالو مبميت المو قط هيلمييرة ف د وح ب المييرة بهحن يي
ووكحن من المكح يت الم رفبط حالحودا بط ,حالمييربط ,حالح هط هحيوط إلن بدركحا ه م المكح يت لك
مييرة ل حصح إلى اكوميب مييراويم حوححبرهي له حغ حد اووقين المروهح هيلمراط حالدةط فال اودا

مشكلة الدراسة
الرغم من و دد الويحد فال وححبر م يج القحااد ال ححبط من و ال يحض همموحى الح هط
اى ّ
فال القحااد ال ححبط فال مخو ف المراح

الدرامبط إو ن مشك ط ض فيم فال وحصب يي

حوحنبفيي فال األدا ال حت هيةبط حدرامويي و ومويثر اهوميميم حو و قال م يم ةهحو حكثرة األخحي
هبر حة ار ة خبر شيهد ا ى ل
ال ححبط حشبحايي لدبيم ا د اموخدام ال ط و ا
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حةد نيرت ل

ويئج ه ض الدراميت كدرامط المبق ال ( )2001الوال وحص ت إلى فحر

الح هط من درامط القحااد ال ححبط ح يم بضبقحن راي هيي ح نيرت درامط المحمحت حالويهرت
( )2017ص حهيت و م حهب المرح ط الموحمحط لقحااد ال ط ال رهبط حه ا الض ف الوراكمال
بنير فال المراح الهحقط
حوش

ن ه الض ف بنير حبزداد فال ال راق حبث شيد فال ال صف الثي ال من ثمي ب بيت

القرن الميضال ) (1980ا خفيض اإل فيق ا ى الو بم ال يومط ان الحرب مع إبران األمر ال ت
دى ل

دى هدحرم إلى وححب الكثبر من المحارد ال يمط وويم اإل فيق ال مكرت هحهب ط الحي

إلى ا خفيض حيد فال اإل فيق اووومياال ال يم حاي ت مب از بط الو بم من اوز حالوال امومرت
فال ال مح مع مرحر الم بن مع حوحد ال قحهيت اوةوصيدبط ( )1990حم ( (2003وشبر البح مكح
حوحد مشكهت رئبمبط و بق ال نيم حوشم  :قش المحارد حومببس ال نيم الورهحت حاليورة
حالوشرد الداخ ال من المدرمبن حالحهب حالويدبدات األم بط حالفميد حاألمبط ا ى حيق حامع
مقير ط مع ةه

حبث لم ووحاود خحط اموراوبوبط لم يلوط ه م القضيبي حومههت فال إض يف

المؤمميت الو بمبط فال ال راق حا خفضت المحارد المخصصط ل و بم

البح مكح

) (UNESCO,2003حال ت ا كس ا ى حابط الو بم المقدم فال مخو ف المراح

حالمحاد

الدرامبط حومبمي ميدة ال ط ال رهبط حفال ه ا خححرة حبث ن ال ط هال مصدر ثقيفط األمط
حالحفين ا ى اليحبط
حمي ب از الدرس ال ححت مشك ط بحاوييي الح هط حم ض ط ومو صال ا ى الح
ميث ط ميم الح هط حالم مبن ا ى حد محا

فيال م ض ط

حالمهب ااوميد حرائق الودربس ا ى اولقي

حالمحيضرة حادم ةدرويي ا ى و ب ا وهيم الح هط حهيلويلال ا خفيض مموحى وحصب يم ح فحرهم
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م يي حالحقبقط ب
رن وحهبق المييرات ال ححبط لبمت ص هط إ ا مي ارضيي الم م هحربقط مشحةط
الييشمال حالدلبمال .)2008
حمبمرة حمي س (
ٍّ
حةد رو ت دراميت ادبدة مهيب ض ف مموحى الح هط فال القحااد ال ححبط فال مخو ف
المراح الدرامبط الى ادة مهيب فال مقدمويي حرائق ودربميي إ وحص ت درامط ك من هح
م ال( )2010ح هح امرة ( )2010حالخفيوال( )2011حالمحمحت حالويهرت ( )2017إلى ن من هم
ض ف الح هط فال القحااد ال ححبط حرائق ودربميي الوال وكيد و حصر فال و قب يي كثر من الوركبز
ا ى حنبفويي حمن و وححبر ودربس القحااد حالو ب ا ى مشك ط ض ف وحصب يي لدى الح هط
اموب يهي حوحهبقي فمن الضرحرت اموخدام اموراوبوبيت ودربمبط كثر فيا بط ولخ ه بن اواوهير
اووويهيت الم يصرة
حفال ضح

ل

م ى كثبر من المدرمبن حالمدرميت إلى الهحث ان اموراوبوبيت و بمبط

وحاكب ه ا ال صر حوححراوس فال مخو ف المويوت حهمي ب يمب المو مبن حمموحبيويم حاخوهف
ةد ارويم ا ى اكوميب الم يرف المخو فط حاخوهف خهراويم ك ل

اوهوميم هوك حلحوبي الو بم

حوق بيوس المخو فط حمحيحلط اموخداميي حوحنبفيي فال الهبئط الو بمبط ل ا حةع اخوبير الهيحث ا ى
(اموراوبوبط الصفحف المق حهط) حالوال رهمي وكحن إحدى الح ح الوق بط ل هج ض ف ال حح ا د
الح هط ف فال ه ا ال صر الرةمال وزابد اإلةهي ا ى اموخدام شهكط اإل ور ت حالوال ثرت هشك
كهبر ا ى حبيو ي ححبية ه يئ ي حبث ا وشرت وحهبقيت الشهكيت اوووميابط حزاد إةهي المو مبن
ا ى اموخداميي حاوموفيدة م يي فال الوحاص مع األخربن حوهيد الخهرات فبمي هب يم حهال وُمكن
الم م من ةضي مزبدا من الحةت فال الوحيحر حالم يةشط حالوفيا
المحيضرات

مع الحيلب هدو من إلقي
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هدف الدراسة واسئلتها
هدفت الدرامط الحيلبط إلى و رف ثر اموراوبوبط الصفحف المق حهط فال و مبط المييرات ال ححبط
لدى حيلهيت الصف الثي ال موحمح فال محيفنط او هير ال راق
حلوحقبق ه ا اليدف حيحلت الدرامط اإلويهط ان اومئ ط ايوبط :
 -4ه بحود فرحق ات دولط إحصيئبط فال و مبدط الميديرات ال ححبدط لددى حيلهديت الصدف الثدي ال
موحمددح فددال ال دراق وُ ددزى إلددى امددوراوبوبط الودددربس (الصددفحف المق حهددط الحربقددط اواوبيدبددط)
ا د مموحى الم رفط ؟
 -4ه بحود فرحق ات دولط إحصيئبط فال و مبدط الميديرات ال ححبدط لددى حيلهديت الصدف الثدي ال
موحمددح فددال ال دراق وُ ددزى إلددى امددوراوبوبط الودددربس (الصددفحف المق حهددط الحربقددط اواوبيدبددط)
ا د مموحى الفيم؟
 -6ه بحود فرحق ات دولط إحصيئبط فال و مبدط الميديرات ال ححبدط لددى حيلهديت الصدف الثدي ال
موحمددح فددال ال دراق وُ ددزى إلددى امددوراوبوبط الودددربس (الصددفحف المق حهددط الحربقددط اواوبيدبددط)
ا د مموحى الوحهبق؟
 -0ه بحود فرحق ات دولط إحصيئبط فال و مبدط الميديرات ال ححبدط لددى حيلهديت الصدف الثدي ال
موحمددح فددال ال دراق وُ ددزى إلددى امددوراوبوبط الودددربس (الصددفحف المق حهددط الحربقددط اواوبيدبددط)
ا د مموحى الوح ب ؟
 -4ه بحود فرحق ات دولط إحصيئبط فال و مبدط الميديرات ال ححبدط لددى حيلهديت الصدف الثدي ال
موحمددح فددال ال دراق وُ ددزى إلددى امددوراوبوبط الودددربس (الصددفحف المق حهددط الحربقددط اواوبيدبددط)
ا د مموحى الوركبب؟
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 -3ه بحود فرحق ات دولط إحصيئبط فال و مبدط الميديرات ال ححبدط لددى حيلهديت الصدف الثدي ال
موحمددح فددال ال دراق وُ ددزى إلددى امددوراوبوبط الودددربس (الصددفحف المق حهددط الحربقددط اواوبيدبددط)
ا د مموحى الوقحبم؟
 -7ه بحود فرحق ات دولط إحصيئبط فال و مبدط الميديرات ال ححبدط لددى حيلهديت الصدف الثدي ال
موحمح فال ال راق وُ زى إلى اموراوبوبط الودربس(الصفحف المق حهط الحربقط اواوبيدبط)؟

فرضيات الدراسة
لهويهط ان امئ ط الدرامط مبوم اخوهير الفرضبيت الصفربط اووبط:
 -4و بحوددد فددرحق ات دولددط إحصدديئبط ا ددد ممددوحى الدولددس ( )α =0.05فددال و مبددط الميدديرات
ال ححب ددط ل دددى حيله دديت الص ددف الث ددي ال موحم ددح ف ددال ال د دراق وُ ددزى إل ددى ام ددوراوبوبط الو دددربس
(الصفحف المق حهط الحربقط اواوبيدبط) ا د مموحى الم رفط
 -4ه د بحوددد فددرحق ات دولددط إحصدديئبط ا ددد ممددوحى الدولددس ( )α=0.05فددال و مبددط الميدديرات
ال ححب ددط ل دددى حيله دديت الص ددف الث ددي ال موحم ددح ف ددال ال د دراق وُ ددزى إل ددى ام ددوراوبوبط الو دددربس
(الصفحف المق حهط الحربقط اواوبيدبط) ا د مموحى الفيم
 -6ه د بحوددد فددرحق ات دولددط إحصدديئبط ا ددد ممددوحى الدولددس ( )α=0.05فددال و مبددط الميدديرات
ال ححب ددط ل دددى حيله دديت الص ددف الث ددي ال موحم ددح ف ددال ال د دراق وُ ددزى إل ددى ام ددوراوبوبط الو دددربس
(الصفحف المق حهط الحربقط اواوبيدبط) ا د مموحى الوحهبق
 -0ه د بحوددد فددرحق ات دولددط إحصدديئبط ا ددد ممددوحى الدولددس ( )α=0.05فددال و مبددط الميدديرات
ال ححب ددط ل دددى حيله دديت الص ددف الث ددي ال موحم ددح ف ددال ال د دراق وُ ددزى إل ددى ام ددوراوبوبط الو دددربس
(الصفحف المق حهط الحربقط اواوبيدبط) ا د مموحى الوح ب
 -4ه د بحوددد فددرحق ات دولددط إحصدديئبط ا ددد ممددوحى الدولددس ( )α=0.05فددال و مبددط الميدديرات
ال ححب ددط ل دددى حيله دديت الص ددف الث ددي ال موحم ددح ف ددال ال د دراق وُ ددزى إل ددى ام ددوراوبوبط الو دددربس
(الصفحف المق حهط الحربقط اواوبيدبط) ا د مموحى الوركبب
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 -3ه د بحوددد فددرحق ات دولددط إحصدديئبط ا ددد ممددوحى الدولددس ( )α=0.05فددال و مبددط الميدديرات
ال ححب ددط ل دددى حيله دديت الص ددف الث ددي ال موحم ددح ف ددال ال د دراق وُ ددزى إل ددى ام ددوراوبوبط الو دددربس
(الصفحف المق حهط الحربقط اواوبيدبط) ا د مموحى الوقحبم
 -7ه د بحوددد فددرحق ات دولددط إحصدديئبط ا ددد ممددوحى الدولددس ( )α=0.05فددال و مبددط الميدديرات
ال ححب د د ددط ل د د دددى حيله د د دديت الص د د ددف الث د د ددي ال موحم د د ددح ف د د ددال ال د د د دراق وُ د د ددزى إل د د ددى ام د د ددوراوبوبط
الودربس(الصفحف المق حهط الحربقط اواوبيدبط)

أهمية الدراسة
ومث ت همبط الدرامط الحيلبط من خه :
الهمية النظرية :
ويوال همبط ةحااد ال ط ال رهبط حبث ومث ال ط ثقيفط الموومع حثقيفط ال ط حهحبط الموومع
 -4ةد وميم الدرامط الحيلبط فال إث ار المكوهط ال رهبط هشك ايم حالمكوهط ال راةبط هشك خيش
فال موي الو م المدمج
 -4ةددد ومثد و مبددط الميدديرات ال ححبددط إحدددى هددداف الورهبددط الحدبثددط الوددال ومد ى ح ازرة الورهبددط فددال
ال راق إلى و يي فال مقدمط ال ويويت الم رفبط
 -6ةددد وقدددم ه ددض األدحات الهحثبددط الوددال بمكددن اومددوفيدة م يددي فددال الد ارمدديت الهحثبددط الممددوقه بط
المشيهيط
 -0ة ددد وف ددوي الد ارم ددط الحيلب ددط المو ددي

م دديم هح ددحث خ ددرى ف ددال ال ددط ال رهب ددط ف ددال و دديح محض ددحع

المييرات ال ححبط
الهمية العملية :
 -4ةد ومياد ويئج ه م ال ادرامط القيئمبن ا دى الم ديهج فدال الحةدحف ا دى ه دض وحا دب الضبد ف
فال المييرات ال ححبط ححضع الح ح الم يمهط
 -4ةد ومياد م مال ال ط ال رهبط ا ى اموخدام و

اوموراوبوبيت فال ودربس ميدة ال حح
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 -6ةد وفبد مشرفال حمشرفيت ال ط ال رهبط فال ودربب المدرمبن حالمدرميت ا ى:
اموخدام و

اوموراوبوبيت فال ودربس محضحايت ال ط ال رهبط المخو فط

ب كبفبط الو ب ا ى ص حهيت ودربس ال حح حم رفط محاض يي

حدود الدراسة
تحددت الدراسة الحالية بـ:
 -4الحدود البشرية :حيلهيت الصف الثي ال موحمح فال المرح ط الموحمحط من او يث
 -4الحدود المكانية :المدارس الموحمحط ال ييربط الويه ط لمدبرّبط ورهبط محيفنط األ هير
 -6الحدود الزمانية :الفص الدرامال الثي ال ل يم الدرامال  2019ــ . 2020
 -0الحدود الموضوعية  :حووضمن ه ي الف

المضيرع حالمث ى حالم حق هس ومع الم كر الميلم

ومع المؤ ث الميلم حومع الوكمبر من كويب الصف الثي ال موحمح فال ال راق

محددات الدراسة
ووحد ويئج ال ادرامط حو مبم ويئويي ا ى الموومع ال ت موؤخ م س ال ب ط ح داويي من حبث
صدةيي حثهيويي حاو ار ات وحهبقيي ا ى حيلهيت الصف الثي ال الموحمح

مصطلحات الدراسة
الثــــــــــــــر )Effect( :ك د و بددر م د هال ح ابودديهال بددؤثر فددال مشددرحع مددي وبوددط مميرمددط ت شدديح
وححبرت (ايمر )3 :2006
ائيا :هح ال وبوط الموحةع نيحرهي ا ى فكر الحيلهيت حم حكيم الم رفدال كحصدب ط و مبدس
ويعرف إجر ً
حوفكبربط
الســتراتيجية (Strategy( :مومحاددط مددن اود ار ات الودددربس الم دددة م د في مددن ةه د الم ددم حالوددال
بخحح ومدوخداميي فدال اث دي و فبد الوددربس همدي بحقدق اوهدداف الودربمدبط المرودحة هلةصدى
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فيا بد ددط ممك د ددط حهد ددلا ى درود ددط مد ددن اووقد ددين حفد ددال ضد ددح اومكي د دديت المويحد ددط (الخزاا د ددط
)257:2011
ائيـــا :م م د ط مددن اوو د ار ات حالميدديرات الف بددط حال مبددط الوددال بخححيددي حبض د يي الهيحددث
تعـــرف إجر ً
لوحنبددف حامددوثمير اومكي دديت الميدبددط حالهش دربط لممدديادة حددهب المومحاددط الووربهبددط ا ددى
وحقبق اهداف الدرس حالحصح الى افض ال ويئج المراد وحقبقيي
الصـــفوف المقلوبـــة : )Flipped Classroom) :إم ددوراوبوبط و ددم حو ددبم مقص ددحدة وحن ددف
وك حلحوب ددي الو ددبم (الفب دددبح حغبد درم) ف ددال وحص ددب المحو ددحى الد ارم ددال ل حيل ددب ةهد د الحص ددط
الد ارمدبط حخيرويدي لوحنبدف حةدت الحصدط لحد الحاودب الم زلدال حل مميرمدط الف بدط ل م رفدط
اهدر األ شدحط المخو فدط مدع إمكي بدط وف بد الحمديئح اوووميابدط فدال الدو م حهدح حدد دحاع
الو م المزبج (الكحب ال)64 ،2015
ــرف إجرائيـــاً :إم ددوراوبوبط م ددن إم ددوراوبوبيت ال ددو م الم دددمج ال ش ددح الو ددال بم ددوخدم فبي ددي المد ددرس
وتُعـ ُ
وك حلحوبدي الو دبم الحدبثدط فدال إبصدي محودحى المديدة الد ارمدبط ل حيلدب مدن خده ة دب ميدديم
الددو م هددبن الفصد حالم ددز حبددث بددوم فبيددي مشدديهدة محوددحى الدددرس فددال الم ددز فددال المكددين
حالحةت الم يمب ل حيلب حبوم الوفيا

حمميرمط المييرات حح

شحط الو م الثربط ح دا

الميميت حالمشيربع ال مبط حح المشكهت داخ الحصط الدرامبط
المهــارات (Skills(:ةدددرة ح دا ح شدديح بوحّددب خصدديئش حشددرحح م ب ددط ومبدزم اددن غبدرم مددن
الم حكبيت األخرى المهحنط حهال وم ى إلى وحقبق هدف مي ح و فب ميمط م ب ط همدراط
حدةّط احاوقين (الهصبش )43 ،2011
النــــــــحــــــــــو )Syntax) :ام بددط وق ددبن ل قحااددد حالو مبمدديت الوددال وصددف وركبددب الوم د حالك مدديت
حام ي ددي ف ددال حيل ددط اوم ددو مي

كم ددي وقد د ن القحاا ددد حالو مبم دديت الو ددال وو ددق لض ددهح حاخ ددر

الك مدديت حهددح ك د ل د ارمددط ل هةدديت هددبن الك مدديت فددال الوم د حال هدديرات فيددح محوددس حةيئددد
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ل حرق الوال بوم الو هبر هيي ان األفكير

الدلبمال)06 ،2013
(
ّ

وتعرف أجرائيـاً :مددى ومكدن حيلهديت الصدف الثدي ال موحمدح مدن الو يمد مدع الد ش ال دحت حفيمدس
ح د ار مي بو ق هس من م رفط حفيم حوحهبق حوح ب

حوركبب حوقحبم حوقيس هيلدرودط الودال

وحص ا بيي الحيلهط ا ى اخوهير المييرات ال ححبط ال ت اد ألغراض الدرامط الحيلبط
الصــف الثــاني متوســط :يددي المرح ددط الثي بددط مددن م ارح د الو ددبم حالوددال بموددد امددر الحيلددب فبيددي مددن
) (15 -12م ط حبث ب وق البيي ه د اوميم المرح ط اوهودائبط حاووبديز اوموحدين الدحزارت فدال
الصف الميدس اوهودائال
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الفصل الثاني:

الدب النظري والدراسات السابقة
بوضمن ه ا الفص ارضي لألدهبيت الورهحبط الوال وو يح الصفحف المق حهط من حبث شلويي
حمفيحميي حخححاويي حممبزات الصفحف المق حهط حبو يح المييرات ال ححبط شلويي حمفيحميي
ح همبويي
أولً :الدب النظري

أولً :الدب النظري :وتم تناوله من محورين :
المحور الول :استراتيجية الصفوف المقلوبة وتشمل
نشأة الصفوف المقلوبة:
إن فكرة الصفحف المق حهط كي ت رؤبط شخش بممى هبكر ح ل فال ايم ( )1982حفال خربف
ايم ( )1995ارض هبكر ح محوحى درامال اهر او ور ت لبمث

حهةط حلى لي م اوموراوبوبط

كمي ةيم ك من لبج حه بت حورو بي فال ايم ) (2000هوصمبم م حب مشيهس لهبكر فال الودربس
حوحهبقس ح ح قحا ا ى ل المفيحم)الفص الم كحس  (Inverted Classroomإ وضم ت رؤبويم
ن بقحم الحيلب همشيهدة المحيضرة ةه حةويي حمن ثم بقضال الحةت المحدد ل محيضرة هوحضبي
المفيهبم الص هط حال م فال مومحايت و يح بط )(Lage, Trglia & Platt, 2000

حفددال ادديم ( )2007هددد ح مثددي محثددق مددن الصددفحف المق حهددط ح ل د ا دددمي ةدديم م مددي الكبمبددي
آرحن مديمز حوح يثدين هبرومدين ( )Jonathan Bergmann and Aaron Samsهوحهبدق فكدرة الصدفحف
المق حهددط فددال ودربمدديمي لمدديدة الكبمبددي حارضددت الكثبددر مددن المدددح يت الو بمبددط اوو هبددط وورهويددي
حرف ددت درحم دديي مص ددحرة حاه ددر الش ددهكط ال كهحوب ددط حف ددال ا دديم ( )2010ة دديم ا دددد م ددن الق د دحات
الفضيئبط ال يلمبط هإو ار مقيههت و فزبز بط م يمي ممي و

اوموراوبوبط كثدر وشدي ار ح زداد لد
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م ددن وحهبقي ددي ف ددال الم دددارس كم ددي ص ددهي الكثب ددر بش ددبر إلبي ددي هإم ددوراوبوبط الص ددفحف المق حه ددط
)(Johnson, 2012:4

شكل ( )1يوض الفرق بين الصف العادي والصف المقلوب
مفهوم الصفوف المقلوبة
ب وهر مفيحم الصفحف المق حهط من المفيهبم الحدبثط الوال وزالت فال ححر الوّش ُك
و خبش فكروس ؛ هلن مي بقحم هس المو م فال المدرمط من مييم ل و م بقحم هيي فال الم ز

حبمكن
حمي بقحم

هس فال الم ز من حاوهيت بف س فال المدرمط هرومين ,ميمز (.)Bergmann&Sams,2012
حب كر ميركح ( )Marco,2010هل يي إموراوبوبط ودربس وو

المو م بقحم ه مح الودربس

الوق بدت ه فمس حبث ُبح ب م س ة ار ة وز من كويب ه د المدرمط من خه مصيدر الو م
المويحط ثم ووم م يةشوس فال ل داخ الحصط الدرامبط حبقحم همميرمط اددا من األ شحط حبوم
وقببمس حمب ومك س من المحضحع
ف بضي هيلو م الم كحس حبث بشبر الشرمين ( )2015إلى س بوم فبس وححب الحصط
حب رر ُ
ُ
ح المحيضرة الوق بدبط من خه الوك حلحوبي الم يمهط إلى درحس ممو ط بمكن حض يي ا ى
اإل ور ت حبمكن ل مو مبن الحصح إلبيي خيرج الحصط الصفبط حبوم داخ الحصط القبيم ه دد من
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ال شيحيت مث

ح

المشكهت حالم يةشيت حح

الحاوهيت حولخ ه م الوك حلحوبي شكيو

مو ددة م يي :الفبدبح الو بمال حال رحض الو بمبط ( ،)PowerPointحالكوب اإللكورح بط
حالمحيضرات الصحوبط حبمكن ن بوفيا المو مبن من خه الم ودبيت اإللكورح بط حبقع ا ى
الم م مييم إ ويج الفبدبح حالمحيضرات حو يي موحفرة ا ى اإل ور ت ةه

الحضحر ل حصط

الدرامبط
خطوات استراتيجية الصفوف المقلوبة
حدد هبرومين حميمز ) (Bergmann and Sams, 2012: 37-44رهع مراح إل ويج
محيضرات الفبدبح فال الصفحف المق حهط هال:
 -1مرحلة تخطيط الدرس :بوب وحدبد اليدف من الدرس حوقربر إ ا مي كين الفبدبح هح األداة
الو بمبط الم يمهط حا ا كين الفبدبح األداة الم يمهط مومر فال المراح ايوبط.
 -2مرحلة تسجيل الفيديو :وموب الفبدبح ب ومد ا دى و دحس الم دم مديم الحيمدحب ح المدهحرة
الهبضي

حهيموخدام المبكرحفحن حكيمب ار الحبدب مدع الكويهدط ا دى الحيمدحب حههمديحط بشدرح

الم م الدرس دحن وميحر حفال ث دي الشدرح ب ه دال ا دى الم دم الوحةدف لوصدحبي األخحدي
الوال من الموحةع ن بقع هيي الحيلهيت.
 -3مرحلـة تحريـر الفيـديو :بدرى الده ض ن ام بدط وحربدر الفبددبح مضدب ط ل حةدت حلك يدي وودبي
ل مددرس إ ازلدط األخحدي مدن شدربح الفبددبح كمدي ومدمي ل م دم هومد بح الضدح حو زبدز ه دض
ال قيح هيلمهمي الهصربط الوال من الممكن ن ومياد الحيلب فال فيم الدرس.
 -4مرحلة نشر الفيديو :ب شر المدرس الفبدبح ا ى محاةع اإل ور دت حةدد بدحفرم ا دى مدححا يت
ل حيلهديت الد بن و بمدوحب حن الددخح لإل ور دت حهد ا بوحةدف ا دى ودحافر الوك حلحوبدي لددى
الحيلهيت.
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فددال حددبن بددرى الشددرمين ( )200 ،2015هقحلددس لددبس ه ددي حربقددط م ب ددط لق ددب الفص د الد ارمددال
حلكن ه ي خححات موفق ا بيي من هب يي :
 ةبيم الحيلب همشيهدة الفبدبح الو بمال ال ت حض س الم م ةه الحصط الصفبط فال الهبتب -بدحن الحيلب المهحنيت حاومئ ط حح مشيهدوس ل فب م
ج -بحض ددر الحيل ددب ال ددى الحص ددط هفي ددم ميم ددال لب ددوم اوويه ددط ا ددن اوم ددئ ط حوحهب ددق ال ش دديحيت
همميادة المدرس
ميزات استخدام إستراتيجية الصفوف المقلوبة :
بؤكد هبرومين حميمس ( )Bergmann and Sams ،2014حالشرمين ( )2015ن
إموراوبوبط الصفحف المق حهط وؤدت إلى شيح ومياال فال الصفحف الدرامبط حه ي وفيا بط فال
الو م حوؤدت إلى الو م ال شح ح ن المو مبن لدبيم حةت كهبر لوهيد األفكير حوحضبي فكرويم
خه الم يةشط فال الصف حبمكن و خبش هم المبزات فبمي ب ال :
 -4مسايرة العصر الرقمي وتلبية متطلباته
شل وب

البحم من المو مبن فال اصر اإل ور ت حالبحوبحب

حكثبر من الشهكيت

اوووميابط حفال ايلم م ال هيلححامبب الرةمبط حاألويزة المو ق ط حال كبط حهال ومث وز ا من
حبيوس البحمبط حبمو

غ ب المو مبن ويزة حيمحهبط فيئقط القدرة فال موي الوخزبن ح م يلوط

الهبي يت حلكن وب از ُبحرم هؤو المو مبن من اموخداميي

ح اوموفيدة م يي فال كثبر من

المدارس حه ا بشك فوحة هبن مي بموخدمس المو م من ويزة داخ الفص الدرامال حخيروط
إموراوبوبط الفص المق حب وحاكب ه م الوق بيت حه ا ال صر الرةمال حورمخ الثقيفط الرةمبط هدو
من محيرهويي

ح مقيحمويي حوممي ل مو مبن هيموخدام هحاوفيم المحمحلط حالمشيركط فال دا
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األامي مع ه ضيم اله ض حبقحمحن هيلووربب فبمي هب يم حالوفيا حالوحاص مع الم م فال فس
الحةت
 -4المرونة
ومياد إموراوبوبط الصفحف المق حهط المو مبن ال بن لدبيم اروهيحيت خرى كيروهيحيت حنبفبط
ح ايئ بط حبث وميهم فال وحفبر المحوحى اهر الفبدبح الو بمال من خه اإل ور ت حبمكن
ل حيلب ن بشيهدم فال الحةت حالمكين الم يمب لس حكي ت لدى الهيحثط حيلهط حرت ليي نرحف
حميفرت إلى مدب ط خرى حكي ت موحاص ط مع الهيحثط

حوشيهد محوحى الدرس اهر الفبدبح

الو بمال حوشير فال الم يةشط حح محضحع الدرس ح كرت يي وموحبع القبيم هإو ار الوويرب
حكي ت إويهويي رائ ط حح الوورهط رغم ادم حضحرهي داخ

الفص

الدرامال حلك يي شيهدت

خححات الوورهط من خه مقحع فبدبح ةيمت الهيحثط هوحمب س ا ى البحوبحب حمشيركوس مع
الحيلهط من خه األدمحدح حكي ت ا ى وحاص مع زمبهويي حك ل

المدرمط من خه
مع ُ

الشهكيت اوووميابط المخو فط
اسيا :
 -6مساعدة المتعلمين المتعثرين در ً
بوحفر لدى المدرس فال إموراوبوبط الفص المق حب الكثبر من الحةت حبث بقحم فبس همويه ط
المو مبن المو ثربن درامبي حال بن بحاويحن مشكهت حص حهيت فال الو م حمميادويم ا ى
ح يي حوويحزهي ححضع الخحح لم يلوويي
 -0مساعدة المتعلمين على التحكم في سرعة تعلمهم :
بمكن ل مو م ن بو م هيلمراط الوال و يمهس من خه ةدرويم ا ى الوحكم فال شرح الم م
حالم يمهط لمموحى فيميم حاموب يهيم حبث بمكن ل مو مبن األهحل فال الفيم

ن بموخدمحا زر
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اإلايدة ل فبدبح الو بمال المموخدم كثر من مرة إلى ن بفيمحا الشرح
مشك ط فال ل

بمكن ل م م حزمهئيم ن بميادهم هشك فردت

احا ا وزالحا ب ي حن من
ح ومياال داخ الحصط

الدرامبط
 -4التفاعل بين المعلم والمتعلمين
بممي الودربس من خه الصفحف المق حهط هيوموفيدة من إمكي يت وك حلحوبي الو بم حهيلويلال
زبيدة الوحاص

حالوفيا

هبن الم م حالمو مبن داخ

الصف الدرامال حخيروس

ح بشبر

مب مين( )Milman,2012إلى ن اموخدام إموراوبوبط الصفحف المق حهط مبحفر ا ى الحهب
حالمدرمبن الحةت الثمبن حبث بمكن اموخدامس فال الصفحف الدرامبط ل م يةشط هدو من اوموميع
إلى المحيضرات ح ن وزحبد المو مبن هيلميدة ال مبط ةه الموال ل فص الدرامال بؤدت إلى ن
بكحن لدبيم ممؤحلبط ان الو م الخيش هيم ح ن الم م محف بكحن دحرم فقح الوبمبر

حالوحوبس

ل م بط الو بمبط هدو من الودربس
 -3التركيز على المهارات العليا من الفهم التفكير
ومياد إموراوبوبط الصفحف المق حهط ا ى او وقي هيلمو مبن إلى مموحبيت ا بي من الوفكبر
حالفيم ح ل

من خه مي بوم داخ الحصط الدرامبط من وحهبقيت ام بط حمشيربع حوويرب

ح شحط ثربط لو مبق فيم الميدة ال مبط
 -7تساعد المدرسين في إدارة الصف
هحن فال الصف الوق بدت حوحد مومحاط من المو مبن بحيحلحن اثيرة او وهيم حالوشحبش
ا ى الم م حالمو مبن حةد بود ه ض الم مبن ص حهط فال الو يم م يم حلكن فال إموراوبوبط
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الصفحف المق حهط غيلهي و مكين ليؤو هبن المو مبن و يم ب حصحن فال اميق ام بط الو م حو
بحود لدبيم حةت إلثيرة او وهيم احازايج األخربن
 -3مشاركة أولياء المور أبنائهم في عملية التعلم
بمكن ل حالدبن مشيركط ه يئيم ام بط الو م ألن المو م ا دمي بشيهد الفبدبح الو بمال فال
الم ز بمكن ن بشيركس فراد مروس فال المشيهدة حبمكن ن بوحيحر حبو يةش م يم حح المحوحى
الو بمال حبمكن ن بموفبد الحالدبن ممي بشيهدحن ح مي ب رض ليم من ميدة و بمبط
 -3الشفافية
وممي إموراوبوبط الصفحف المق حهط ل ومبع هيلدخح حمشيهدة المحوحى الو بمال

حكبفبط

ارضس حوقدبمس ل مو مبن ممي بحفر دروط من الشفيفبط حح مي بوم داخ المؤممط الو بمبط ممي
ب مال الثقط فبيي حفال مي بقدم ل مو مبن
 -44المساعدة في حل مشكلة غياب المدرسين
وحاوس المدارس ه ض الص حهيت وبوط غبيب ه ض المدرمبن حلكال و وحدث فحضى فال
المدرمط بوم حضع م م هدب
م م اوحوبيح حةد بمو

حبيدر حةت الحصط الدرامبط همهب و بب المدرس األص ال حو مر
المو مبن ه ا الحةت فال اكوميب ه ض الم حكبيت المبئط

وبوط

الفراغ حلكن من خه إموراوبوبط الصفحف المق حهط بمكن ن بوم ح ه م المشك ط حبث بمكن
ل م م ال ت ب حت الو بب ان الحصط الدرامبط ن بقحم هوموب الميدة حالمحوحى الو بمال المراد
د ارموس ا ى شك فبدبح و بمال حبوم ارضس ا ى المو مبن فورة غبيهط
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دور المدرس من خالل استراتيجية الصفوف المقلوبة:
لقد ة هت اموراوبوبط الصفحف المق حهط نمط الصفحف الوق بدبط هشك حاضي فه د ن كين
الم م بشرح الدرس حبور ل حيلهيت الو مق فال المفيهبم فال الم ز

اهر الفرحض ح الحاوهيت

صهي الم م فال الصفحف المق حهط ةيدر ا ى إاداد فدبح بشرح فبس محوحبيت الدرحس حالمفيهبم
الودبدة فبيي هيموخدام الوق بيت الحدبثط حال رحض الوفيا بط لبقحم الحيلهيت همشيهدويي ةه الدرس
لوكحن مويحط ليم ا ى مدار الحةت فبلوال الحيلهيت إلى الفص حلدبيم امو داد لوفب مي و محم من
خه مي شيهدحم ا ى شك م م ط من شحط الو م ال شح حال م هرحح الفربق الحاحد احضي
ان إضياط الحةت فال اوموميع ل م م ). (Fulton, 2012
حالو م المق حب مح ج ورهحت برمال الى موخدام الوق بيت الحدبثط حشهكط او ور ت هحربقط
وممي ل م م هإاداد الدرس ان حربق مقيحع فدبح ح م فيت صحوبط ح غبرهي من الحميئح لبح ع
ا بيي الحيلهيت فال م يزليم ح فال ت مكين آخر هلمو مي ححامبهيم ح هحاوفيم ال كبط ةه
حضحر الدرس فال حبن بخصش حةت الدرس ل م يةشيت حالودربهيت حب وهر الفدبح ا ص ار ميمبي
لي ا ال حع من الو بم حبث بقحم الم م هإاداد فدبح مدوس مي هبن ( )10-5دةيئق حبشيركس مع
الحيلهيت ا ى حد محاةع الحبب ح ا ى محاةع الوحاص اووومياال (الححيب )2018
حممي مهق بمكن اوهير ن موخدام المدرس وموراوبوبط الصفحف المق حهط بمياد ا ى
اوموخدام اومث لحةت الحصط الدرامبط إضيفط لمميحط ل دد كهبر من الحيلهيت من إايدة الدرس
ألكثر من مرة ه ي ا ا ى فرحةيم الفردبط كمي و زز دحر الم م هلاوهيرم م زز حمحوس حمموشير
ل حيلهيت داخ الصف
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صعوبات تطبيق استراتيجية الصفوف المقلوبة في التدريس:
ا ى الرغم من اإلبويهبيت الكثبرة وموراوبوبيت الصفحف المق حهط هيل مهط ل حيلب حالم م إو
ن ه ي ه ض الوحدبيت الوال وحاوس الم مبن حو بق حوق

من حميميم لوحهبق ه م اوموراوبوبط

حمن ه م المشكهت مي حددهي ك من ))Aronson & Arfstrom , 2013
 -4الوق ب د د مد ددن همبد ددط الم د ددم فه د ددد ن كي د ددت دحارم وومحد ددحر فد ددال إلقد ددي المحيض د درات حاخوهد ددير
الحيله د د دديت حوص د د ددحبي حراق اإلويه د د دديت ص د د ددهحت ل د د ددس دحار ودب د د دددة وومثد د د د ف د د ددال إادد د ددداد
مقيحع الفبدبح حفق وق بيت ايلبط حهمؤثرات ومياد ا ى و ب ا وهيم الحيلدب مدن خده و د
الصف هبئط شحط حصحبط ه بدا ان وحا الم

حالوحور لدى الكثبر من الحيلهيت

 -4ضد ف شددهكيت اووصددي ه د حغدده هيةدديت اوشددو ار فددال اإل ور ددت حخيصددط فددال الدددح ال يمبددط
حمن الح ح المقورحط حح ه ا المحضحع هح إاداد مقيحع الفبدبح ممدهقي احااحيؤهدي ل حيلهديت
ا ى شك م ف موكيم

هحبث بخهرهم هيلفبدبح ال ت مبشيهدح س فال البحم الويلال

 -6ادم الرغهط لدى كثبر من الحيلهديت فدال الو دحس مديم شيشديت الكمهبدحور لمشديهدة الفبددبح الد ت
ادم الم م ه بفض حن الخرحج ل يدت ح مع صدةيئيم
 -0و بحود ت إثهيت ن الحيلب شيهد الفبدبحهيت فال الم ز ح درج ه ي ه ض الح دح المقورحدط
حبددث هإمكددين الم ددم ا ددد اددداد المقحددع حضددع مدؤا فددال ييبددط الفبدددبح حالح ددب مددن الحيلهدديت
إرمددي إودديهويم ا ددى شددك رمدديلط صددبط ح اددن حربددق الهربددد اإللكورح ددال حهدددحرم بكددرم الم ددم
الحيلب الحيص ا ى ا ى رصبد من اإلويهيت الصحبحط
 -4ادم وحفر الحةت الكيفال ل م م إلاداد الفددبح حوحضدبر الددرحس فدال فدس الحةدت ،حه دي ضدرب
مثيو ا ى وورهط مهوك ار امدوراوبوبط الصدفحف المق حهدط (وح يثدين هربومدين حارمدحن مديم) حبدث
كي ددي بوقيم ددمين األدحار هب يم ددي فلح دددهمي ك ددين بق ددحم هإا ددداد األف ددهم حايخ ددر ك ددين بق ددحم هإا ددداد
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األ شددحط حاإلاددداد ل وودديرب حبددث ن وحهبددق ه د م اومددوراوبوبط هددح ل صددفحف الوددال بدرمددي يي
كيفط
 -3ة ددط الخه درة الهزمددط ل م مددبن إلاددداد مقدديحع الفبدددبح الخيصددط هيلدددرحس ل د ا بمكددن اومددو ي ط
هم م الحيمحب فال المدرمط لودربب الم مبن ا دى حدد الهدرامج الهمدبحط حمدن شديرهي هر ديمج
كمويزبدي)(Camtasia

حهر ديمج صدي ع األفدهم ) (Movie Makerحبومبدز هد ان الهر يمودين

هيلهميحط حبمكن و ميم فال حةت ةصبر ودا.
حمم ددي م ددهق ن و ددحفر الوك حلحوب ددي الحدبث ددط حام ددوخداميي ف ددال الو ددبم و و ددلوال م ددن حو ددحد ويد دزة
الحيمحب فال غرفط الصف ح من خه خدمط او ور ت لكن من خه وحفبر م مدبن مددرهبن
هشك وبد حةيدربن ا ى الحصح ا ى فحائد الوك حلحوبي هل فميم
المحور الثاني:المهارات النحوية وتم تناول الموضوعات التية
نشأة علم النحو
شل الّحح شلة موحاض ط ا ى بد ومياط من ال حببن شيرهم هح األمحد الدؤلال حلبس من
الصحاب الهوط ن وُ زى شلة الّحح ال رهال إلى صح و هبط كمي هب إلى ل ه ض الدارمبن
حل

وححرهي اهر الزمين حالمكين ورشد ي إلى بن شلة الّحح كي ت ارهبط
ّن حهب ط األمحر فال ّ

ك شلة هقبط ال حم األخرى فال ن ّ المّط اإلمهمبط (زةحت حالشخشبر .)2002
ح كد حلد ّهيم ( )2008ن شلة ا م ال حح ال رهال نير فبيي ه ض ال محض حةد اخو فت
الرحابيت وشو ار

كثر من ايم

وبوط يي ام بط خ ق حبميم فبيي كثر من شخش حةد وهرز

الفكرة من ادة ميكن ح زم ط موفيحوس حبوميهق ك فربق إلبيي ح وم ت ك الرحابيت إلى بن اإلميم
ا ال هن هال حيلب (رضال اهلل ا س) هح من حضع الخحط األحلى ح ن الو فب كين ا ى بد هال
األمحد الدؤلال ح بن حد وهم وس حهح اهد اهلل هن هال إمحق الحضرمال ةد رمى القحااد حمد
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القبيس حشرح ال

حوم يي ابمى هن امر فال (ويم س) ح كم يي فال (إكميلس) حوحالت الويحد

من و إ شي ةحااد حح وخدم ال ط حوى يى مبهحبس كويهس
مفهوم النحو
ي ال حح من هبن ا حم ال ط ال رهبط اهوميمي خيصي من ا مي ال ط ال رهبط حوى ا بدمُ
ه ضيم الق ب ال يهض لي م ال ط حةد دى ه ا اوهوميم إلى و دد المدارس ال ححبط ح دى الو دد
فال المدارس ال ححبط إلى نيحر كثبر من الخهفيت حالوش ب فال اي ار هبن ال ححببن فال وحا ب
ال حح المخو فط حم يي مفيحمس.
حال حح فال ال ط هح القصد ,حوي فال لمين ال رب وهن م نحر ( )559 :1986بقي

ححت

ححم ت ةصدت ةصدم ,حيم ب ححم حا وحي ح حح ال رهبط م س حمن م ي ال ال حح األخرى الحربق,
حالمقدار ,حالمث  ,حالويط ( بس حآخرحن ّ )1987,مي اصحهحي ف رفس اوشمح ال( )19:1998هح
ال م المموخرج من المقيببس من امق ار كهم ال رب المحص ط إلى م رفط حكيم وزائيي الوال
حارف اهن و ال ( )88 :2002ال حح ا ى بس ا وحي ممت كهم ال رب فال وصرفس
ائو فت م يي
ب
من إاراب حغبرم؛ كيلوث بط حالومع حالوحقبر حالوكمبر حاإلضيفط حال مب حالوركبب حغبر ل ؛
لب حق من لبس من ه ال ط ال رهبط هله يي فال الفصيحط فب حق هيي احان لم بكن م يم احا بن ش
ه ضيم ا يي رد هس إلبيي حارفس الزه ار ال ( )40 :2008هلبس محيكية ال رب فال حربقط كهميم
وو هي ل حن ح ل

هضهح ال مين ا ى ةحا بن حضحاهح وحكم ه ي الوم ط حالوراكبب ال حبط من

إاراب حه ي حغبرهي هحبث وؤدت إلى فيم الم ى احافييمس حبموحبع المو قال ورومط الرميلط ال حبط
هحضحح حمن غبر لهس
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حةد وحص

الهيحث ه د احهاس ا ى آدهبيت و بم ال ط ال رهبط ,حكبفبط وحدبد المييرات

ال ححبط ,الى اوموفيدة من وص بف فقبس ( )2007حالم ومد ا ى وص بف المييرات ال ححبط الى
مت مييرات ححبط ايمط حم يمهط ,حوومث

فال :مييرة (الم رفط ,حالفيم ,حالوحهبق ,حالوح ب

حالوركبب حالوقحبم) حهح الو ربف ال ت وه وس الدرامط الحيلبط
المعرفة :و م ا ى امورويع الم حميت ( ح اموداي الحقيئق حاألممي

حاألمث ط حالقحااد

حاألحداث حاألميكن) حاكوميب المهيدئ حاألميلبب حال نربيت إوقين ميدة المحضحع
الفهم :ةدرة المو م ا ى فيم م ى الميدة حاموب يب الم حميت احاد ار الحقيئق.
التطبيق :ةدرة المو م ا ى اموخدام المحاد المو مط فال محاةف ودبدة وحنبف الم حميت
حالهبي يت هصحرة فيا ط
التحليل :ةدرة المو م ا ى وح ب الميدة إلى ا يصرهي من و فيم ه يئيي الو نبمال حوح ب
ال هةيت حالهراهبن حو نبم األو از
التركيب :ةدرة المو م ا ى وومبع األو از لوكحبن ه ي

ح مح ودبد حاشوقيق ال هةيت

حالو مبميت
التقويم :ةدرة المو م ا ى إصدار حكم ا ى ةبمط الميدة هيل مهط ليدف م بن حوقحبم األخحي
حالم يلحيت حالو هؤات حالحميئ حال ييبيت
صعوبات تدريس النحو
إن ال رض من ودربس ال حح هح (وكحبن الم كط ال مي بط الصحبحط) و حفن القيادة الموردة
ّ
هال األح ال ت خ ت ا س ال ط لم بكن بدرت مي الحي حمي الومببز حلم ب رف الفرق هبن
فيل ر ّ
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ممحهي ئمط ال حح ا دمي حض حا القحااد لحفنيي من ال حن
الفيا حالمهود فك ّ ه م ممي
ّ
حلححن ّن مشك ط و بم ال ط ال رهبط لبس فال ال ط فميي احا ْ مي أل ي و م من ال ط ةحااد ويفط
احاو ار ات و قب بط حةحالب صمي

وورايي ووراي اقبمي هدو من ن و ميي ك مين م ددط حل ددط حبدية

(مدكحر .)58 :2007
حبمكن و خبش ص حهط ميدة ال حح كمي كرهي هح الضه يت ( )94 :2007حايشحر حالححامدة
( )2018 :2007هييوال:
 -4رب ُ ُّد المو م بن ةدحا بن مديدة ال حدح ودحازت ةدحا بن الربيضدبيت حالفبزبدي فدال صد حهويي مدن حويدط
نرم من حبث ااوميدهي ا ى اومو هيح حالمحاز ط حمي فبيي من وفرب يت حوقمبميت
 -4إحمدديس المددو م هلبيددي ةدحا بن موددردة ووح ددب مويددحدا فكربددي ومددوب يهيي حادددم امومدديغوس و د
القحا بن لص حهط و ميي
 -6كثرة القحااد ال ححبدط حوشد هيي حكثدرة وفصدبهويي ه حدح و ومدياد ا دى وثهبدت هد م المفديهبم فدال
هين الحيلهيت ه وو يم بضبقحن هيي
 -0ب
ددرس داخد د د المد دددارس و وحق د ددق األه د ددداف الحنبفب د ددط ف د ددال حب د ددية
إن القحااد ددد ال ححب د ددط الو د ددال وُد د ّ
المو مبن حبشيع نيهرة حفن القيادة حو بموحبع المو م وحهبقيي فال حبيوس البحمبط
 -4ادم رهح المهيحث ال ححبط هك بيويي احادراويي وحت ال يحبن الرئبمط الوال و دححت وحويي
حا ّمرم ميم القيرئ
 -3كثرة الولحبهت فال األصح فضه ان شرحيي اقّد ال حح ر
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فوائد النحو العربي
كر حمد ( )142 :1997اددا من فحائد ودربس ال حح حهال كييوال:
 -4ب م د ا ددى و حبددد الحيلهدديت ا ددى ةددحة المهحنددط ,حالوفكبددر الم حقددال المروددب ,حبرهددال م كددط
اومو هيح حالحكم حالو ب
حبكحن ايدات ل حبط صحبحط
 -4بقال ال مين من الخحل ,حبحفن الق م من الزل
ّ
 -6بكمب الحيلهيت المقدرة ا ى اموخدام القيادة فال محاةف ل حبط مخو فط
 -0بمياد ا ى إد ار الكهم هصحرة صحبحط حه ا بؤدت الى اموب يب الم ى همراط
 -4ب م ا ى زبيدة ثرحة الحيلب ال حبط حبشح ال قح حبصق األ حاق
النحو والقواعد
ُ كر ن" ال حح هح ال م ال ت بهحث فبس ان ححا

حاخر الك م إاراهي حه ي

مي ةحااد ال ط

ال رهبط فيال اهيرة ايمط وومع لقحااد ال حح حالصرف حالههغط حاألصحات حالكويهط حلكن ةحااد
ال ط ال رهبط فبمي دروت الكوب المدرمبط ا ى و يحلس وشم ةحااد ال حح حالصرف (الدلبمال
حكيم .)2004
حه ي من برى ن ةحااد ال ط ال رهبط ووكحن من ا م ال حح ال ت بيوم هدرامط ال هةط هبن
الك ميت داخ الوم ط حوحدبد محاة يي حص ويي هه ضيي حا م الصرف ال ت بيوم هدرامط الو برات
الوال وحر ا ى ه بط الك مط اويي (الومبمال حالزويوال (2004
فال حبن هبن المحمحت ( )464 :2015هل يي ا م بهحث فال ححا الوم ط ال رهبط حهح م بير
الكهم هوم ال رب هس حه لحا ويحد كثبرة من و وميب و مس حوبمبر فيمس حمن ل

هحن

ال دبد من ال ادراميت الوال وحيح حرح مهد الوودبد فال ال حح ال رهال م ح قط من مهدا وبمبر ال حح
ال رهال ح حرحس هحربقط ودبدة مهمحط حمي ط.

16

حووفق الدرامط الحيلبط مع الدلبمال حالدلبمال ( )446 :4440فال الداحات الوال يدت هضرحرة
وبمبر القحااد ال ححبط هصحرة بمكن ان حربقيي فيم ح موب يب القيادة حوحنبفيي هحربقط لئه ب فر
حهه ي من و ميي؛ إ ْ إِ ّن الم يهج الدرامبط وححت هيلكثبر من األهحاب الوال و دااال ليي محى بيي
وُشوت آ وهيم الحيلهيت حوو يم و بفرةحن هبن المحضحايت ال ححبط الكثبرة فصير و يربف حةحااد
ثيهوط ُبك ف المو م هحفنيي دحن ال نر إلى إمكي بط اومو ي ط هيي حاوموفيدة م يي فال حاةع الحبية
أهمية قواعد اللغة العربية
وُ ُّد ةحااد ال ط رك ي من ركين ال ط ال رهبط إ

يي وم ى لهروقي هيلمو م إلى مموحى ل حت

بمك س من امخداميي اموخدامي صحبحي حدةبقي ح يوحي خيلبي من األخحي الشيئ ط حوميادم ا ى
الو هبر الدةبق حالق ار ة الصحبحط حالفيم الم بم حو بمك س من ه ي الوم حال هيرات ح نميي ح دا
الم ي ال هدةط؛ ألبيي وو بمبز هنيهرة اإلاراب الوال هيي بوضي الم ى حبموهبن حهيي ووضي مقيصد
الكهم حب رف الفيا حالمف ح حالمهود حالخهر حال يم حالم مح (بح س .)132 :2001
و م ةحااد ال ط ال رهبط ا ى ودربب المو م ا ى الوفكبر الموحاص الم نم مدن خده و مبدط
ةدروددس ا ددى الو ب د

دبن وراكبددب ال ددط حالقبدديس الم حقددال
حاومددو هيح حدةددط المهحنددط حالمحاز ددط هد ر

فيال و م ا ى شح اقح الحيلهيت حصق

حةيم األدهال (زهران .)62 :2009

أسباب الضعف في قواعد اللغة العربية
ب
إن الض ف فال ال ط ال رهبط لبس فبيي ,احا مي فال حربقط و بم ةحاادهي الوال غيلهي مي وكحن
و قب بط ,احا بن ال حح ال رهال من حبث محوحام ححرائق ودربمس لبس ا مي لورهبط الم كط ال مي بط ,احا مي
هح ا م و بم حو م ص ياط القحااد ال ححبط ,حةد و رض ال حح ح ةحااد ال ط ال رهبط لهوييم
هيلص حهط حالوفيف ,احاب س المهب فال فش و بم ال ط ال رهبط حو ميي فال الححن ال رهال ,حنيرت
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محيحوت فال ال صر الحدبث إلصهح ال حح ال رهال؛ م يي ات حيهع وودبدت ,ح خرى ات حيهع
محيفن ,حثيلثط وزئبط و وومع نربويي لوشم ال حح ك س (ضبدان.)75 :2015 ,
حازى كثبر من الورهحبحن حالموخصصحن حا مي ال فس إلى ّن ص حهط و م ح وقُه الميدة
الدرامبط و حد إلى ض ف الكفيبط ال مبط له ض مدرمال ال ط ال رهبط حمدرميويي ,حادم ولهب يم
ورهحبي همموحى اي  ,أل ّن الولهب الورهحت بحازت اواداد ال مال حةد بوفحق ا بس ,ح ل لومكب يم من
الو يم هصحرة فض ححفق األميلبب الورهحبط الموقدمط حم يي مي و حد إلى الم يهج حكبفبط إادادهي
حاوهوميم هيلكوب المدرمبط ,حخيصط إ ا كي ت وو هال مبح حرغهيت حاوويهيت الحيلهيت حشدهم إلى
ميفبيي من م حميت ححقيئق

حم يي مي و حد لحرائق الودربس المموخدمط حهال فال غيلهبويي وق بدبط

ملخح ة من ه ض ال يت (ا ال . )92 :2006
الساليب المقترحة للحد من الضعف في قواعد اللغة العربية
شير (الو بمبمال 232 : 2004؛ الخ بفط  )88 :2003إلى بن ه ي كثبر من اإلو ار ات الوال
بمكن اموخداميي ل حد من الض ف فال ميدة ةحااد ال ط ال رهبط حم يي مي بلوال:
 -4وخ بش م يهج ةحااد ال ط ال رهبط من ه ض المحضحايت الوال لم ورد فال اومو مي هكثرة ح
ف ددال م دديلبب الكو دديب ح ام ددو ميوت الحيله دديت احارويؤه ددي إل ددى الموخصص ددبن فبم ددي ه ددد مث د د
اوشو ي

حاومو يثط حاإلهدا

حاإلاراب الوقدبرت

الخ

 -4إاو بمدديد م حددق ه دديئال مد بم لمحضددحايت ةحااددد ال ددط ال رهبددط بمدديم فددال م رفددط الحيلهدديت همفدديهبم
ةحااد ال ط حالم دي ال الحنبفبدط حب ارادال هبئدويم حخهدراويم ح لفدويم هيدي حاومدو ي ط هديلورهحببن فدال
اخوبير الخهرات حو نبميي حوبمبرهي
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 -6إاحددي اوهو بمدديم الددهزم ألهددداف ودددربس ةحااددد ال ددط ه حددح خدديش ضددمن هددداف ودددربس ال ددط
ال رهبط ه حح ايم حورومويي م حكبي حولكبد و بمث يي فال هين القيئمبن هودربميي
 -0حوددحب ضددهح كوددب ةحااددد ال ددط ال رهبددط هيلشددك ارضددي حشددرحي حةيادددة حودددربهيت احاخراويددي
إخراوي وبدا
 -4ض ددرحرة وروب ددب هد دحاب ةحاا ددد ال ددط ال رهب ددط ف ددال الم ددرح وبن الموحم ددحط حالثي حب ددط هحب ددث ووم ددع
المحضددحايت ات ال هةددط فددال ه دحاب ممددوق ط؛ فيلمرفحادديت مددثه ودددرس ككو ددط حاحدددة حك د ل
الم صحهيت حالمورحرات حو ودرس كمحضحايت م فص ط ا ى م حات ال ادرامط
 -3الرهح هبن م يهج ةحااد ال دط ال رهبدط الودال ُب ُّدد فدال ضدحئيي مدرمدح ال دط ال رهبدط فدال الويم ديت
حم مددح المرح ددط اوهودائبددط فددال دحر الم مددبن حم دديهج الودددربس فددال م ارح د الو ددبم ال دديم دامددي
لهوويم الحنبفال
 -7إلوزام الم م هوحدث ال رهبط الفصحى الم يمهط لمموحبيت الحيلهديت مدع الحدرش ا دى و حبددهم
امددوخدام ةحااددد ال ددط ال رهبددط فددال المحاةددف ال حبددط المخو فددط حوددى وصددهي ال ددط ا ديدة حم د بقط
لدبيم
 -3الو حبددع فددال ح ارئددق الودددربس حالوركبددز ا ددى الودددربب المم دو بمر ا ددى ةحااددد ال ددط ال رهبددط مددن
خه األ شحط المخو فط ححث الحهب ا ى ال ادرامط ال اوبط من المراوع الموخصصط
 -3اوم ددو ي ط هيلوق ب دديت الورهحب ددط الحدبث ددط الو ددال وحفره ددي المدرم ددط ف ددال و دددربس ةحاا ددد ال ددط ال رهب ددط
كيإلفيدة من مخوهر ال ط حاألويزة الو بمبط الوال بمكن ن ومياد فال ودربس ه م الميدة
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ثانيًا :الدراسات السابقة

ثانيا:الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة تم تصنيفها على محورين
ً
بو يح ه ا الفص ارضي ل دراميت الميهقط ات الص ط همحضحع ال ادرامط حةد و بم وروبهيي من
األةدم إلى األحدث حا ى ال حح ايوال :
أ -الدراسات التي تناولت استراتيجية الصفوف المقلوبة
ورى ميح درز( )Saunders,2014هدرامط هدفت الى و رف ثر اموخدام الو م الم كحس
فال الوحصب

حالوفكبر ال يةد فال الربيضبيت وم موخدام الم يج شهس الووربهال وكح ت اب ط

الدرامط من ( )58حيلهي ححيلهط من حيلهيت الصف الحيدت اشر فال حوبط وحروبي اومربكبط وم
إاداد إخوهير لقبيس الوحصب

حمييرات الوفكبر ال يةد

نيرت ال ويئج :ادم حوحد فرحق هبن

المومحاط الووربهبط حالضيهحط فال إخوهيرت الوحصب حالوفكبر ال يةد
ح ورى الزه ار ال( )2015هدرامط هدفت إلى اموقصي فيا بط اموراوبوبط الصف المق حب فال
و مبط مموحى الوحصب الم رفال لمقرر الو بم اولكورح ال لدى حهب ك بط الورهبط هويم ط الم
اهد ال زبز .حلوحقبق هدف الدرامط اموخدم الم يج شهس الووربهال وم اخوبير ال ب ط هحربقط
اشحائبط ضيهحط وم ودلربميم هيلحربقط الوق بدبط حووربهبط وم ودربميم هيموخدام الصفحف المق حهط
حةد حهق الهيحث داة الدرامط المومث ط فال خوهير الوحصب

حةد وحص ت الدرامط الى ال ويئج

ايوبط :و بحود ثر لوحنبف اموراوبوبط الصف المق حب ا ى مموحى وحصب الحهب ا د مموحبال
الو كر حالفيم هب مي كين لهموراوبوبط ثر ا ى مموحى الوحهبق حالوح ب حالوركبب حالوقحبم
حةيم لال حهح ج ( )Lai & Hwang,2016هدرامط هدفت الى و رف ثر الو نبم ال اوال ل و م
هيلصفحف المق حهط فال وحمبن دا الو م فال ميدة الربيضبيت موخدمت الدرامط الم يج شهس
الووربهال وكح ت ال ب ط من ( )44حيلهي من حيلهيت الصف الراهع اوميمال فال ويبحان حزات
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ال ب ط إلى مومحاوبن :ه غ ادد فرادهي ( )20حيلهي درمت ا ى يج الو نبم ال اوال هيلصفحف
المق حهط حضيهحط حاددهي ( )24حيلهي حدرمت ا ى الحربقط اواوبيدبط كي ت داة الدرامط اهيرة
ان اخوهير فال األدا

حاموهي س فال الكفي ة ال اوبط اموخدمت الدرامط اخوهير ( )t-testل كشف ان

الفرق هبن المومحاوبن نيرت ال ويئج :حوحد فرحق ات دولط إحصيئبط هبن موحمحال درويت
المومحاط الووربهبط حالضيهحط فال اخوهير األدا لصيلي المومحاط الووربهبط
ح ورى ازبز ( )2017درامط هدفت الى و رف ثر اموراوبوبط الصفحف المق حهط فال وحصب
حيلهيت الصف الثي ال موحمح فال ميدة اإلمه

اومدت الدرامط الم يج شهس الووربهال وكح ت

اب ط الدرامط من ) (68حيلهط من حيلهيت الصف الثي ال موحمح الصهيحال فال ال راق ةممت
ال ب ط اشحائبي الى مومحاوبن إحداهمي ووربهبط ضمت ( )34حيلهط درمن اإلمه هيموخدام
اموراوبوبط الصفحف المق حهط فال حبن ه ت اب ط المومحاط الضيهحط ( )34حيلهط درمن هيلحربقط
اواوبيدبط ضمن موومع الدرامط ثم اد الهيحث اخوهي ار ه دبي مؤلفي من ( )20فقرة اخوهيربط من
حع اوخوبير من مو دد حةد شيرت ال ويئج :الى وفحق حيلهيت المومحاط الووربهبط ال حاوال درمن
هيموخدام اموراوبوبط الصفحف المق حهط ا ى حيلهيت المومحاط الضيهحط
ح ورت الش هال ( )2017درامط هدفت الى وصمبم هر يمج ودربمال ةيئم ا ى اموراوبوبط
الصفحف المق حهط فال و مبط كفيبيت الوقحبم حايدات ال ق لدى الحيلهط الم مط فال ويم ط اوميم
محمد هن م حد اومهمبط فال الربيض موخدم الم يج شهس الووربهال وكح ت اب ط الدرامط من
( )54حيلهط وم خوبيرهن اشحائبي وحزات ا ى مومحاوبن اوحلى (ووربهبط) حاددهي ( )28حيلهط
حالثي بط (ضيهحط) حاددهي ( )26حيلهط من حيلهيت المموحى الميهع وخصش ل ط

ك بزبط

اومدت الدرامط اخوهير وحصب ال لكفيبيت الوقحبم الم رفبط حمهلم وقدبر لمهحنط كفيبيت الوقحبم
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األدائبط حمقبيس فال ايدات ال ق

نيرت ال ويئج :فيا بط الهر يمج فال و مبط كفيبيت الوقحبم

الم رفبط حاألدائبط
حهحثت شربر( )2017فيا بط هبئط و بمبط ةيئمط ا ى الو م الم كحس فال و مبط ال حح حاووويم
ححم لدى حيلهيت الصف الويمع اوميمال موخدمت الدرامط الم يوبن شهس الووربهال حالحصفال
الوح ب ال وكح ت اب ط الدرامط من ( )67حيلهط من حيلهيت الصف الويمع اوميمال فال
غزة نيرت ال ويئج :حوحد فرق ح دولط إحصيئبط هبن موحمحال درويت المومحاط الووربهبط
حالضيهحط فال الوحهبق اله دت ألخوهير مييرة ال حح حادم حوحد فرق هبن موحمحال وقدبرات
حيلهيت المومحاط الووربهبط حالضيهحط فال مقبيس اووويم حح ال حح
حةيمت ةحيش ( )2019هدرامط فال اوردن هدفت الى و رف ثر امو اروبوبط الو م الم كحس
فال الوحصب حاوحوفين الم رفال فال ودربس مييرات الربيضبيت لحيلهيت الصف الثي ال اوميمال
موخدمت الهيحثط الم يج شهس الووربهال وكح ت اب ط الدرامط من ( )40حيلب ححيلهط وم وقمهميم
الى مومحاوبن اوحلى ووربهبط ه غ ادد حههيي ( )20حيلب ححيلهط حالثي بط ضيهحط حه غ ادد
حههيي ( )20حيلب ححيلهط وم إاداد إخوهير وحصب ال مكحن من ( )20فقرة من حع اوخوبير من
مو دد نيرت ال ويئج :وفحق المومحاط الووربهط الوال درمت حفق امورووبوبط الو م الم كحس
ب -الدراسات التي تناولت المهارات النحوية
ةيم رضحان ( )2007هدرامط هدفت إلى ه ي هر يمج ودربهال مقورح لو مبط المييرات األميمبط
ل حح ال رهال لدى حهب الصف الثي ال اشر ه زة -ف محبن اموخدم فال الدرامط ثهث م يهج
الم يج الحصفال حاله يئال حشهس الووربهال وكح ت ال ب ط من ثهث اب يت ميمبط اوحلى :ال ب ط
اوموحهابط حوكح ت من ( )50حيلهي م يم ( )25حيلب من الفرع ال مال ح( )25حيلب من الفرع
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األدهال حلقد اموخدمت ل ولكد من صدق اوخوهيربن الوشخبصال حالوحصب ال حالثي بط:اب ط وحدبد
حوقببم حوقحبم الحاةع حوكح ت من ( )200حيلب م يم ( )100حيلب من الفرع ال مال ح()100
حيلب من الفرع اودهال وم اموخداميم ل و رف إلى حاةع إويدة حيلهيت الصف الثي ال اشر
ل مييرات ال ححبط حالثيلثط:اب ط ةصدبط وكح ت من ( )200حيلب وم موخداميم فال وورهط الهر يمج
المقورح موخدمت الدرامط خوهير ( )t-testل ب وبن مموق وبن حم يدلط حوم الولثبر هحميب مرهع
إبوي حةد مفرت ال ويئج :الى حوحد فرحق هبن موحمحيت حهب المومحاط الووربهبط ال بن بدرمحن
هيلهر يمج المقورح فال خوهير المييرات ال ححبط ا ى حهب المومحاط الضيهحط هيلحربقط اواوبيدبط
ح ورى الشمرت( )2008درامط هدفت الى و رف فيا بط الودربس هيموراوبوبط ل ب اودحار فال
و مبط مييرات ال حح لدى حهب الصف اوح موحمح وكح ت اب ط الدرامط من ( )60حيلهي مث حا
مومحاوبن ووربهبط ( )30حيلهي درمحا هحربقط ل ب اودحار حضيهحط ( )30درمحا هيلحربقط
الوق بدبط حةد نيرت و يئج الدرامط :فيا بط اموراوبوبط ل ب اودحار فال و مبط المييرات ال ححبط
لدى حهب الصف اوح موحمح ا د المموحبيت المت له حم حهال (الو كر الفيم الوحهبق
الوركبب الوقحبم)
ح ورى ال ورت ( )2009درامط هدفت الى و رف ثر اموخدام اموراوبوبط الو م الو يح ال فال
و مبط ه ض المييرات ال ححبط لدى الحهب الم حةبن مم بي فال الصف األح الثي حت همدب ط
الربيض حلوحقبق ل

اموخدم الوصمبم الووربهال هوصمبم القبيس القه ال حاله دت لمومحاوبن

حداهمي ضيهحط حاوخرى ووربهبط وكح ت المومحاط الووربهبط من ( )17حيلهي حالمومحاط
الضيهحط من ( )16حيلهي وم ااداد اخوهي ار وحصب بي فال محضحايت (المث ى ومع الم كر الميلم
ومع المؤ ث الميلم) ححهق اوخوهير ا ى المومحاوبن ةه بي حه دبي درمت المومحاط الووربهبط
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المحضحايت ال ححبط حفقي وموراوبوبط الو م الو يح ال حدرمت المومحاط الضيهحط هيلحربقط
اواوبيدبط حةد شيرت ال ويئج :إلى حوحد فرحق ات دولط إحصيئبط هبن وحصب

المومحاط

الووربهبط حوحصب المومحاط الضيهحط فال مييرة الوح ب حلصيلي المومحاط الووربهبط
حةيم الخرمي ال ( )2011هدرامط هدفت الى فيا بط إموراوبوبط ةيئمط ا ى الدمج هبن دحرة الو م
حالخرائح المفيهبمبط فال و مبط ه ض المييرات ال ححبط لدى حهب الصف الثيلث الموحمح
حاوويهيويم ححهي حلوحقبق ل

موخدم الهيحث الم يج شهس الووربهال الم ومد ا ى وصمبم

المومحاوبن:الووربهبط حالضيهحط حصمم ل ل

داوبن همي:اوخوهير الوحصب ال لقبيس المييرات

ال ححبط حمقبيس اووويهيت حح اموراوبوبط القيئمط ا ى الدمج هبن دحرة الو م حالخرائح
المفيهبمبط وكح ت اب ط الدرامط من ( )60حيلهي من حهب الصف الثيلث موحمح مقممبن الى
مومحاوبن (ووربهبط ضيهحط) موخدم الهيحث اددا من الحميئ اوحصيئبط ل حصح الى ال ويئج
حةد نيرت ال ويئج:ادم حوحد فرحق هبن المومحاوبن ا د مموحى الم رفط ححوحد فرحق هبن
موحمحيت المومحاوبن ا د مموحى(الفيم الوركبب الوحهبق الوقحبم)
ح ورى كبوي ( )keita2017درامط هدفت الى و رف ف يلبط ححدة و بمبط مقورحط فال الم رب
حالمه ال لو مبط الم يرف حالمييرات ال ححبط لدى حيلهيت الصف اوح الثي حت فال وميحربط ميلال
موخدمت الدرامط الم يج شهس الووربهال وكح ت ال ب ط من ( )60حيلهي وم وقمبميم الى
مومحاوبن :ووربهبط حادد فرادهي ( )30حيلهي حضيهحط ادد فرادهي ( )30حيلهي

شيرت

ال ويئج:الى ف يلبط الححدة الو بمبط فال و مبط الم يرف حالمييرات ال ححبط فال المه ال حالم رب حبث
حودت فرحق هبن موحمحال درويت المومحاوبن(الووربهبط حالضيهحط) فال اوخوهير اله دت ل م يرف
حالمييرات ال ححبط لصيلي المومحاط الووربهبط
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حةيم ح ش ( )2019هدرامط هدفت و رف ثر وحنبف م شحيت اود ار

فال و مبط ه ض

المييرات ال ححبط لدى حيلهيت الصف الراهع اوادادت فال ميدة ةحااد ال ط ال رهبط فال ال راق
وكح ت اب ط الدرامط من ( )82حيلهط خورن ةصدبي حزات ال ب ط الى مومحاوبن اوحلى ووربهبط
حفق م شحيت اإلد ار

حالثي بط ضيهحط درمت هيلحربقط اواوبيدبط اد الهيحث اخوهي ار لقبيس

المييرات ال ححبط فال ميدة ال ط ال رهبط وكحن من( )25فقرة من حع اوخوبير من مو دد حةد
نيرت ال ويئج :إلى وفحق فراد المومحاط الووربهبط ا ى فراد المومحاط الضيهحط فال اخوهير
المييرات ال ححبط
التعقيب على الدراسات السابقة
 وهيب ت الدراميت الميهقط من حبت األهداف فه ضيي و يح الصدفحف المق حهدط كد ارمدط ازبدز( )2017حد ارم د ددط الشد د د هال ( )2017حه ض د دديي و د دديح المي د دديرات ال ححب د ددط كد ارم د ددط رضد د دحان
( )2007حد ارمددط ال وددرت ( )2009حد ارمددط ح د ش ( )2019مددي الد ارمددط الحيلبددط فقددد و يحلددت
المو بربن م ي
 وهيب ددت الد ارمدديت المدديهقط مددن حبددث مكددين الد ارمددط فه ضدديي وددرت فددال ال دراق كد ارمددط ازبددز( )2017حح د ش ( )2019حه ضدديي فددال ف مددحبن كد ارمددط رض دحان ( )2007حه ضدديي فددال
الم حدبط كدرامط ال ورت ( )2009حدرامط الشد هال ( )2016حه ضديي فدال مديلال كد ارمدط كبودي
الدرمدط
( )2017حه ضديي فدال وديبحان كد ارمدط لدال حهدح ج ( )Lai & Hwang,2016مدي ا
الحيلبط فمحف وورى فال ال راق
 وفقت غ ب الدراميت فال موخداميي الم يج شدهس الووربهدال كد ارمدط حد ارمدط ال ودرت ()2007حد ارمد د د د ددط الشدد د د د د هال ( )2017اد د د د دددا د ارم د د د د ددط رضد د د د د دحان ( )2007حد ارمد د د د ددط ل د د د د ددال حه د د د د ددح ج
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( )Lai&Hwang,2016فقد موخدمت كثر من م يج حمن هبيي الحصدفال حشدهس الووربهدال
مي الدرامط الحيلبط فقد موخدمت الم يج شهس الووربهال
-

وهيب ددت الد ارمدديت المدديهقط مددن حبددث حوددم ال ب ددط فه ضدديي صد برة الحوددم ( )3حيلهددط كد ارمددط
ال ورت ( )2009حه ضيي كهبرة الحوم( )200حيلدب كد ارمدط رضدحان ( )2007مدي الد ارمدط
الحيلبط فه غ حوم ال ب ط ( )60حيلهط

 ومبددزت الد ارمددط الحيلبددط اددن هقبددط الد ارمدديت المدديهقط هددلن لددم بود ِدر فددال ال دراق حو فددال الددححنال رهال و يح ثر الصفحف المق حهط ا ى المييرات ال ححبط
الدرمديت المدديهقط فددال :و مبددق اوحمديس همشددك ط الد ارمددط حه ددي
 امدوفيدت الد ارمددط الحيلبددط مددن ااألحر ال نربط ل درامط حوحدبد م يوبط الدرامط حوفمبر ال ويئج
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الفصل الثالث:

الطريقة واإلجراءات
الدرامط من حبث وحدبد
بو يح ه ا الفص حصفي ل حربقط حاإلو ار ات الوال وه يي الهيحث فال ّ
الدرامط حاب ويي حك ل
الدرامط حموومع ّ
م يوبط ّ

الوحقق من وكيفؤ المومحايت ححصفي ألدا ة

ال ادرامط المموخدمط احاو ار ات الصدق حالثهيت حالحرق الم يلوط اإلحصيئبط الوال ورى موخداميي
فال موخهش ال ويئج حوح ب يي

منهجية الدراسة
الدرامط ح هدافيي؛
الموبهع فال ال ادرامط الحيلبط هح الم يج شهس الووربهال لمه موس حهب ط ّ
الم يج ُ
حه ا الم يج بومبز هِيلقدرة ا ى المبحرة ا ى ومبع ال ح ِ
ام ِ المؤثّ ِرة فال الحيلط المرِاد دراموُيي
ر

أفراد الدراسة
الدرامط من حيلهيت الصف الثي ال موحمح من مدرمط اهن زبدحن ل ه يت الويه ط
وم اخوبير فراد ّ
لوبمر حصح الهيحث
القصدبط
لمدبربط ورهبط مدب ط الرميدت فال ال راق و بم اخوبيرهن هيلحّربقط
ّ
ّ
إلبيي حلمي هدوس إدارة المدرمط من و يحن لو فب ال ادرامط حإلمكي بط الوحهبق فبيي ه غ فراد ال ادرامط
( )60حيلهط ةممحا هيلحربقط ال شحائبط ا ى مومحاوبن المومحاط الضيهحط حوضم ( )30حيلهط
حالمومحاط الووربهبط حوضم ( )30حيلهط حالودح ( )1بحضي ل
الجدول ()1
الدراسة حسب استراتيجية التدريس
توزيع أفراد ِّ
استراتيجية التدريس

العدد

الصفحف المق حهط

30

الشعبة

أسم المدرسة

هن زبدحن ل ه يت

الحربقط اواوبيدبط

30

ج

هن زبدحن ل ه يت

المومحع

30

ددددددددددد

ددددددددددددددد
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أداة الدراسة
 أختبار تحصيلي في قواعد اللغة العربية:
اخوهير وحصب بي لي ا ال رض فال ميدة ةحااد ال ط ال رهبط
ا
لوحقبق هدف ال ادرامط الحيلبط ّاد
لحيلهيت المومحاوبن من ضمن المحضحايت الممويدفط فال ال ادرامط الوال هال (ه ي

الف

المضيرع حالمث ى حومع الم كر الميلم حومع المؤ ث الميلم حومع الوكمبر) وكحن فال صحروس
ال ييئبط من ( )30فقرة (م حق ،)1حةد وحزات فقرات اوخوهير الوحصب ال ا ى مموحبيت ه حم
( Bloomو كر فيم وحهبق وح ب

وركبب وقحبم) من الموي الم رفال م ومدا فال ل

اى

المحوحى الو بمال ح ويويت الو م الوال ادهي مراابي شرحح اوخوهير من وحقق الصدق حالثهيت
ح ل من خه :
 إعداد جدول مواصفات:
لكال بكحن اإلخوهير صيدةي حا ى ةدر كهبر من الشمح حالومثب الوبد ل مموحى المقرر وهد
من إاداد ودح محاصفيت ألبس بلخ هيل نر وي هال المحوحى ال ادرامال حاألغراض الم حكبط الوال
ومت صبيغويي هحمب حزن ح همبط ك م يمي ممي بمك ي من وحزبع فقرات اوخوهير ا ى المحوحى
الو بمال حةد وم إاداد ودح محاصفيت ا ى حفق اوهداف الم حكبط ل محضحايت الخمس ه ي
(الف

المضيرع المث ى حالم حق هس ومع م كر ميلم ومع مؤ ث ميلم ومع وكمبر) الوال

موُدرس خه مدة الوورهط حةد وم ل هيوهيع مي بلوال:
 -4وحدبددد الددحزن الددحزن ال مددهال لمحضددحايت المدديدة ال اد ارمددبط حوددرى الوحدبددد هحمددب الم يدلددط
ايوبط :الوزن النسبي لهمية الموضوع = عدد أهداف الموضوع  /العدد الكلي لألهداف ×100
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 -4وحدبد الحزن ال مهال ألهداف ك مموحى من المموحبيت الم رفبط المت حفقي لألهداف حا دى
ك مموحى من المموحبيت حورى الوحدبد هحمب الم يدلط ايوبط:
الدراسية ×100
الوزن النسبي لهمية أهداف الموضوع = عدد أهداف الموضوع /العدد الكلي لهداف المادة ِّ

الجدول()2

جدول المواصفات لفقرات الختبار التحصيلي وفق تصنيف بلوم ()Bloom
ت

الموضوع

النسبة

الهداف

عدد

تذكر

فهم

تطبيق

تحليل

تركيب

تقويم

السئلة

1

ه ي الف

المضيرع

%16.7

1

ددد

1

1

ددد

1

5

1

المث ى حالم حق هس

%16.7

1

1

1

ددد

1

1

5

3

ومع الم كر الميلم

%23.3

1

1

1

1

1

1

7

3

ومع المؤ ث الميلم

%20

1

1

1

1

ددد

1

6

4

ومع الوكمبر

%23.3

1

1

2

1

1

ددد

7

م

المومحع

%100

9

4

6

4

3

4

30

ال مهط

دددد

%30

%13.3

%20.1

%13.3

%10

%13.3

%100

صدق الختبار
لكال بوم الوحقق من الصدق النيهرت لهخوهير حم يمهوس ل ويويت الو م المراد ةبيميي ارض
الهيحث اوخوهير ا ى مومحاط من المحكمبن فال م يهج ال ط ال رهبط ح ميلبب ودربميي حالقبيس
حالوقحبم حه ض مدرمال ال ط ال رهبط (الم حق  )3وموحهع آرائيم فبس حهبين مدى صهحبط فقرات
اوخوهير الوحصب ال ل ويويت الوال حض ت الفقرات لقبيميي حةد شيرحا إلى و دب ه ض الفقرات
م يي الفقروبن ( 4ح ،)8ح شيرحا ك ل إلى ح ف الفقرة ( )15حاموهداليي هفقرة خرى حكي ت مهط
اووفيق ( )%85حه ل

بير مقهحو لقهح الفقرة حهقال اوخوهير هصب وس ال ييئبط مكحن من
ُا ّد م ا

( )30فقرة كمي مهبن فال الم حق ()1
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ثبات الختبار
ق اوخوهير ا ى اب ط اموحهابط من خيرج
ل وحقق من حضحح فقرات اوخوهير حصهحبوس حُهِ ر
اب ط ال ادرامط من حيلهيت الصف الثيلث الموحمح ممن درمن الميدة فميي من ال يم الفيئت وللفت
من ( )15حيلهط من حيلهيت موحمحط م الرهب بن ل ه يت ورى الوحهبق هفيص
مهحاين هبن الوحهبق األح

زم ال مدوس

حالثي ال حبث ورى الوحقق من الثهيت من خه حميب م يم الثهيت

هحربقط اووميق الداخ ال هيموخدام م يدلط (كبحدر -ربوشيدمحن ،)20-حم يم

ثهيت الووزئط

ال صفبط حبهبن الودح ( )3ويئج الوح ب
الجدول ()3

الثبات بطريقة ريتشارد 20-والتجزئة النصفية
معامل الثبات المحسوب

المستوى /الداة الكلية

كودر-ريشاردسون22-

ثبات التجزئة النصفية المصح

التذكر

0.815
0.776
0.754
0.801
0.817
0.847
0.951

0.739
0.750
0.740
0.736
0.714
0.752
0.911

الفهم والستيعاب
التطبيق
التحليل
التركيب
التقويم
الداة الكلية

بمعادلة سيبرمان براون

حبهحن من الودح ( )3ن ومبع ةبم م يم الثهيت كي ت مروف ط حه ا ب زز من دةط األداة
حم يمهويي ل وحهبق لوحقبق غراض الدرامط
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معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات الختبار التحصيلي
ب
إن م رفط مقدار م يم الص حهط ب بن الهيحث فال اومودو ا ى مدى ميحلط الفقرات
حص حهويي مي الومببز فبقصد هس ةحة ومببز الفقرة حمدى ةدرة الفقرة ا ى الومببز هبن المموحبيت
ال بي حالد بي من الحيلهيت هيل مهط إلى الممط الوال بقبميي اوخوهير ) )Wihite, 1983حكمي فال
الودح ()4
الجدول ()4
قيم معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات الختبار التحصيلي
رقم الفقرة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

معامالت الصعوبة
0.47
0.47
0.73
0.53
0.40
0.33
0.53
0.33
0.40
0.60
0.40
0.53
0.47
0.53
0.47
0.53
0.47
0.33
0.47
0.40
0.53
0.53
0.80
0.60
0.47
0.47
0.60
0.47
0.33
0.67

معامالت التمييز
0.74
0.29
0.48
0.28
0.31
0.57
0.72
0.71
0.61
0.66
0.77
0.67
0.6
0.74
0.6
0.74
0.69
0.48
0.6
0.29
0.67
0.23
0.46
0.22
0.24
0.47
0.67
0.62
0.66
0.62
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حبوضي من الودح ( )4ن م يمهت الص حهط فال مح ج الصحرة األحلبط لهخوهير الوحصب ال
وراححت هبن ( ،)0.80– 0.33مي م يمهت الومببز فقد وراححت هبن( ،)0.77-0.22حه د ال نر
هيلفقرات الوال وحقق اإلحصيئبيت الموه ط فال ه م الدرامط حهال اإلحصيئبيت المقورحط من ةه
(Eble,1972؛ احدة  )2010حالوال وو خش همي ب ال:
 -4الفقرات الوال م يم ومببزهي(ميلب) وح ف حو دااال لهحوفين هيي
 -4الفقرات الوال م يم ومببزهي من( )0.19 – 0و وهر ض بفط الومببز حب صي هح فيي
 -6الفقرات الوال م يم ومببزهي من( )0.39 – 0.19ات ومببز مقهح حب صي هوحمب يي
 -0ت فقرة م يم ومببزهي ا ى من( )0.39و وهر فقرة ات ومببز وبد حبمكن اوحوفين هيي
 -4ت فقرة م يم ص حهويي هبن( )0.80 – 0.30و وهر مقهحلط حبمكن اوحوفين هيي حةدد ةديم
الهيحث فال ضح ه م الم يببر هقهح ومبع فقرات اوخوهير الوحصب ال ( 30فقرة)

الدراسة :
تكافؤ مجموعتي ِّ

ل وحقق من وكيفؤ المومحاوبن ةه وحهبق الوورهط ةيم الهيحث هيموخدام اخوهير ت ل ب وبن

مموق وبن حالم رحف هيمم ( .)Independent Sample t-testحبهبن الودح ( )5ويئج الوح ب :
الجدول ()5

المستوى

المجموعة

المعرفة

التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة

الفهم
التطبيق
التحليل

نتائج التحقق من تكافؤ المجوعتين قبل تطبيق التجربة.
حجم
العينة
30
30
30
30
30
30
30
30

الوسط
الحسابي
4.40
5.03
1.97
2.20
3.47
3.50
1.93
1.40

النحراف
المعياري
1.48
1.83
1.00
1.16
1.43
1.38
1.17
1.13

الخطأ
المعياري
0.27
0.33
0.18
0.21
0.26
0.25
0.21
0.21

درجات
الحرية

مستوى
الدللة

قيمة ت
1.476

58

0.145

0.836

58

0.407

0.092

58

0.927

1.792

58

0.078
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المستوى

المجموعة

التركيب

التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة

التقويم
الداة الكلية

الوسط
الحسابي
1.57
1.80
2.03
2.00
15.37
15.93

حجم
العينة
30
30
30
30
30
30

النحراف
المعياري
0.97
1.00
1.19
1.20
2.75
3.24

الخطأ
المعياري
0.18
0.18
0.22
0.22
0.50
0.59

قيمة ت

درجات
الحرية

مستوى
الدللة

0.918

58

0.362

0.108

58

0.914

0.731

58

0.468

حبهحن من ويئج الوح ب ادم حوحد فرق فال األدا القه ال هبن المومحاوبن حبث كي ت
ومبع ةبم ت غبر دالط احصيئبي ا د ( ،)α = 0.05حه ا بشبر إلى وحقق الوكيفؤ هبن المومحاوبن
ةه إو ار الوورهط

متغيرات الدراسة
و يحلت الدرامط المو برات الويلبط :
 -4المو بر المموق حبومث هيوموراوبوبط الودربمبط حلس مموحبين:
 الو م هيلصفحف المق حهطب -الحربقط اواوبيدبط
 -4المو بر الويهع حبشم :المييرات ال ححبط (الم رفط الفيم الوحهبق الوح ب

تصميم الدراسة :
الجدول ()6
تصميم الدراسة

O

X4

O

)E R (30

O

X4

O

)C R (30

الوركبب الوقحبم)
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حيث تشير الرموز الواردة في جدول ( )6إلى ما يلي:
 :Eالمومحاط الووربهبط
 :Cالمومحاط الضيهحط
 :Rالو ببن ال شحائال
 :Oوحهبق المييرات ال ححبط القه ال حاله دت
 :X4وحنبف اموراوبوبيت الصفحف المق حهط
:X4الودربس هيموخدام الحربقط اواوبيدبط

المعالجات اإلحصائية المستخدمة
 .4حمدديب م يم د الص د حهط لك د فق درة مددن فق درات مددح ج اوخوهددير ح ل د هإبودديد مددهط مددن
ويب ان الفقرة إويهط صحبحط ممن حيحلحا اإلويهط ا بيي
 .4حميب م يم الومببز لك فقرة من فقرات مح ج اوخوهدير ح لد هإبوديد م يمد اوروهديح
هددبن ودديئج المفححصددبن ا ددى ه د م الفق درة ح ودديئويم ا ددى اوخوهددير الك ددال حالم ددرحف هيمددم
(.)Corrected item total correlation,rit
 .6حمدديب م دديمهت الثهدديت ل مددح ج اوخوهددير هيمددوخدام م يمد ثهدديت كرح هدديأ لفددي حم يمد
ثهيت كحدر-ربوشيردمحن( )KR-20حم يم ثهيت الووزئط ال صفبط
 0ل وحقددق م ددن وكدديفؤ الموم ددحاوبن ةهدد وحهبددق الووره ددط ة دديم الهيحددث هيم ددوخدام اخوه ددير ت
ل ب وبن مموق وبن حالم رحف هيمم (.)Independent Sample t-test
 4حميب ةبم األحميح الحميهبط حاو حرافيت الم بيربط ل وحهبق اله دت
 .3اموخدام وح ب الوهيبن المصيحب حالم رحف هيمم ) )ANCOVAلدولط الفرحق
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إجراءات الدراسة
لوحقبق هداف الدرامط اوُه ت اإلو ار ات ايوبط:
 -4الحصح ا ى كويب وميب ميمط من ويم ط الشرق اوحمح م حن إلى ح ازرة الورهبط ال راةبط
لوميب ميمط الهيحث حوحهبق داة ال ادرامط الم حق ()4
 -4الحصددح ا ددى كودديب محافقددط مددن مدبربددط ورهبددط او هددير؛ لوحهبددق الوورهددط فددال المدددارس الويه ددط
ليي حاخوبير فراد ال ب ط الم حق ()5
 -6وحهبق خوهير المييرات ال ححبط ا ى ال ب ط اوموحهابط فال . 2020/2/6
 -0وحدبد المدة الزم بط لوحهبق الوورهط من  2020/2/20إلى .2020/3/30
 -4اولوقي مع م ف ت الوورهط؛ لوحضبي إو ار ات الو فب احااهميمي كبفبط إو ار الوورهط حاإلويهدط
ان اموفميراويمي ح مئ ويمي
 -3إاددداد المدديدة الو بمبددط ا ددى حفددق خح دحات امددوراوبوبط الصددفحف المق حهددط حةددد وددم اوم دو ي ط
هكويب (ال ط ال رهبط الوز الثي ال) المقرر ل يم الدرامال 2018/2017
 -7إاددداد اخوهددير فددال ميدديرات ال ححبددط حمددب وص د بف ه ددحم حالمؤش درات الم د حكبط الدالددط ا بيددي
هحمب الخححات الوال حضحت ميهقي
 -3اوموميع لمهحنيت الم مط من حبن يخر؛ لهحمئ ين ا ى مبر الوورهط
 -3إو ار اوخوهير اله دت ه د ا قضي الوورهط هويربخ 2020/3/30
 -44وصحبي حراق اوخوهير حرصد الدرويت احاو ار الم يلويت اإلحصيئبط الهزمط
 -44ارض ال ويئج حم يةشويي حوقدبم الوحصبيت حالمقورحيت
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الفصل الرابع:

عرض نتائج الدراسة
بو يح ه ا الفص ارض ال ويئج الوال وم الوحص البيي ه د وحهبق الوورهط احاو ار اإلخوهيرات
النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الول

النتائج المتعلقـة بسـؤال الدراسـة الول :هـل يوجـد فـرق ذات دللـة إحصـائية فـي تنميـة المهـارات

النحوية لدى طالبات الصف الثاني متوسط في العـراق تُعـزى إلـى اسـتراتيجية التـدريس (الصـفوف

المقلوبة ،الطريقة العتيادية) عند مستوى المعرفة؟

ورى حميب ةبم األحميح الحميهبط حاو حرافيت الم بيربط ل وحهبق اله دت حبهبن الودح ()7
ويئج الوح ب :
الجدول ()7
المتوسط الحسابي والنحراف المعياري والوسط المعدل لألداء البعدي لمستوى المعرفة
المجموعة

حجم العينة

الوسط الحسابي

النحراف المعياري

الوسط الحسابي المعدل

التجريبية

30

6.03

1.50

6.209

الضابطة

30

4.97

1.38

4.791

حبهحن من ويئج الوح ب حوحد فرحق نيهربط فال األدا اله دت هبن المومحاوبن حلإلويهط
ان مؤا الدرامط ةيم الهيحث هيموخدام وح ب الوهيبن المصيحب حالم رحف هيمم ))ANCOVA
حبهبن الودح ( )3ويئج الوح ب :
الجدول ()8
نتائج تحليل التباين المصاحب لمستوى المعرفة
مصدر التباين
الداء القبلي

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

مجموع

المربعات

قيمة F

الدللة

الحصائية

49.048

1

49.048

39.427

.000

الستراتيجية

29.034

1

29.034

23.336

.000

الخطأ

70.885

57

1.244

الكلي

137.000

59

قيمة مربع ايتا –
الدللة العملية
0,291

36

حبهحن من ويئج الودح ( )3حوحد فرق فال األدا اله دت هبن المومحاوبن حبث ه ت ةبمط
ف ( )23.346همموحى دولط ( )0.00حه م القبمط دالط إحصيئبي ا د ( .)α =0.05حةد كين الفرق
لمص حط المومحاط الووربهبط حبث كين الحمح الحميهال ألدائيم ا ى مقير ط هيلحمح الحميهال
ألدا المومحاط الضيهحط
النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثاني

النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثاني :هل يوجد فروق ذات دللـة إحصـائية فـي تنميـة المهـارات

النحوية لدى طالبات الصف الثاني متوسط في العـراق تُعـزى إلـى اسـتراتيجية التـدريس (الصـفوف
المقلوبة ،الطريقة العتيادية) عند مستوى الفهم؟
ورى حميب ةبم األحميح الحميهبط حاو حرافيت الم بيربط ل وحهبق اله دت حبهبن الودح ()3
ويئج الوح ب :
الجدول ()9
المتوسط الحسابي والنحراف المعياري والوسط المعدل لألداء البعدي لمستوى الفهم
المجموعة

حجم العينة

الوسط الحسابي

النحراف المعياري

الوسط الحسابي المعدل

التجريبية

30

3.63

0.49

3.657

الضابطة

30

2.77

0.86

2.743

حبهحن من ويئج الوح ب حوحد فرحق نيهربط فال األدا اله دت هبن المومحاوبن حلإلويهط
ان مؤا الدرامط ةيم الهيحث هيموخدام وح ب الوهيبن المصيحب حالم رحف هيمم ))ANCOVA
حبهبن الودح ( )44ويئج الوح ب :

37

الجدول ()01
نتائج تحليل التباين المصاحب لمستوى الفهم
مصدر التباين

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

مجموع

قيمة F

المربعات

الدللة

الحصائية

الداء القبلي

2.906

1

2.906

6.514

.013

المجموعة

12.408

1

12.408

27.816

.000

الخطأ

25.427

57

.446

الكلي

39.600

قيمة مربع ايتا –
الدللة العملية
.328

59

حبهحن من ويئج الودح ( )44حوحد فرق فال األدا اله دت هبن المومحاوبن حبث ه ت
ةبمط ف ( )27.816همموحى دولط ( )0.00حه م القبمط دالط إحصيئبي ا د ( .)α =0.05حةد كين
الفرق لصيلي المومحاط الووربهبط حبث كين الحمح الحميهال ألدائيم ا ى مقير ط هيلحمح
الحميهال ألدا المومحاط الضيهحط
النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثال ث

النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثالث :هل يوجد فروق ذات دللـة إحصـائية فـي تنميـة المهـارات

النحوية لدى طالبات الصف الثاني متوسط في العـراق تُعـزى إلـى اسـتراتيجية التـدريس (الصـفوف
المقلوبة ،الطريقة العتيادية) عند مستوى التطبيق؟
ورى حميب ةبم األحميح الحميهبط حاو حرافيت الم بيربط ل وحهبق اله دت حبهبن الودح
( )44ويئج الوح ب :
الجدول ()11

المتوسط الحسابي والنحراف المعياري والوسط المعدل لألداء البعدي لمستوى التطبيق
المجموعة

حجم العينة

الوسط الحسابي

النحراف المعياري

الوسط الحسابي المعدل

التجريبية

30

4.87

0.94

4.873

الضابطة

30

3.90

1.35

3.894

38

حبهحن من ويئج الوح ب حوحد فرحق نيهربط فال األدا اله دت هبن المومحاوبن حلإلويهط
ان مؤا الدرامط ةيم الهيحث هيموخدام وح ب الوهيبن المصيحب حالم رحف هيمم ))ANCOVA
حبهبن الودح ( )44ويئج الوح ب
الجدول ()12

نتائج تحليل التباين المصاحب لمستوى التطبيق
مصدر التباين

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

مجموع

المربعات

قيمة F

الدللة

قيمة مربع ايتا –

الحصائية

الدللة العملية

الداء القبلي

15.613

1

15.613

14.226

.000

.200

المجموعة

14.373

1

14.373

13.097

.001

.187

الخطأ

62.554

57

1.097

الكلي

92.183

59

حبهحن من ويئج الودح ( )44حوحد فرق فال األدا اله دت هبن المومحاوبن حبث ه ت
ةبمط ف ( )13.097همموحى دولط ( )0.00حه م القبمط دالط إحصيئبي ا د ( .)α = 0.05حةد كين
الفرق لصيلي المومحاط الووربهبط حبث كين الحمح الحميهال ألدائيم ا ى مقير ط هيلحمح
الحميهال ألدا المومحاط الضيهحط
النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الراب ع

النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الرابع :هل يوجـد فـروق ذات دللـة إحصـائية فـي تنميـة المهـارات

النحوية لدى طالبات الصف الثاني متوسط في العـراق تُعـزى إلـى اسـتراتيجية التـدريس (الصـفوف
المقلوبة ،الطريقة العتيادية) عند مستوى التحليل؟
ورى حميب ةبم األحميح الحميهبط حاو حرافيت الم بيربط ل وحهبق اله دت حبهبن الودح
( )46ويئج الوح ب :

39

الجدول ()13

المتوسط الحسابي والنحراف المعياري والوسط المعدل لألداء البعدي لمستوى التحليل
المجموعة

حجم العينة

الوسط الحسابي

النحراف المعياري

الوسط الحسابي المعدل

التجريبية

30

2.90

0.31

2.865

الضابطة

30

1.63

0.93

1.669

حبهحن من ويئج الوح ب حوحد فرحق نيهربط فال األدا اله دت هبن المومحاوبن حلإلويهط
ان مؤا الدرامط ةيم الهيحث هيموخدام وح ب الوهيبن المصيحب حالم رحف هيمم ))ANCOVA
حبهبن الودح ( )40ويئج الوح ب :
الجدول ()14

نتائج تحليل التباين المصاحب لمستوى التحليل
المربعات

درجات
الحرية

متوسط

الداء القبلي

1.350

1

1.350

2.924

المجموعة

20.333

1

20.333

44.041

الخطأ

26.317

57

.462

الكلي

51.733

59

مصدر التباين

مجموع

المربعات

قيمة مربع ايتا –

قيمة F

الدللة

الحصائية

الدللة العملية

.093

436

.000

حبهحن من ويئج الودح ( )40حوحد فرق فال األدا اله دت هبن المومحاوبن حبث ه ت
ةبمط ف ( )44.041همموحى دولط ( )0.00حه م القبمط دالط إحصيئبي ا د ( .)α =0.05حةد كين
الفرق لصيلي المومحاط الووربهبط حبث كين الحمح الحميهال ألدائيم ا ى مقير ط هيلحمح
الحميهال ألدا المومحاط الضيهحط

45
النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الخام س

النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الخامس :هل يوجد فروق ذات دللة إحصائية في تنمية المهارات

النحوية لدى طالبات الصف الثاني متوسط في العـراق تُعـزى إلـى اسـتراتيجية التـدريس (الصـفوف
المقلوبة ،الطريقة العتيادية) عند مستوى التركيب؟
ورى حميب ةبم األحميح الحميهبط حاو حرافيت الم بيربط ل وحهبق اله دت حبهبن الودح
( )15ويئج الوح ب :
الجدول ()15

المتوسط الحسابي والنحراف المعياري والوسط المعدل لألداء البعدي لمستوى التركيب
المجموعة

حجم العينة

الوسط الحسابي

النحراف المعياري

الوسط الحسابي المعدل

التجريبية

30

3.10

0.80

3.108

الضابطة

30

1.93

0.74

1.925

حبهحن من ويئج الوح ب حوحد فرحق نيهربط فال األدا اله دت هبن المومحاوبن حلإلويهط
ان مؤا الدرامط ةيم الهيحث هيموخدام وح ب الوهيبن المصيحب حالم رحف هيمم ((ANCOVA
حبهبن الودح ( )43ويئج الوح ب :
الجدول ()16

نتائج تحليل التباين المصاحب لمستوى التركيب
مصدر التباين

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

قيمة F

الدللة

قيمة مربع ايتا –

الحصائية

الدللة العملية

الداء القبلي

.271

1

.271

.450

.505

المجموعة

20.687

1

20.687

34.382

.000

الخطأ

34.296

57

.602

الكلي

54.983

59

.505
.000

حبهحن من ويئج الودح ( )43حوحد فرق فال األدا اله دت هبن المومحاوبن حبث ه ت
ةبمط ف ( )34.382همموحى دولط ( )0.00حه م القبمط دالط إحصيئبي ا د ( .)α = 0.05حةد كين

41

الفرق لصيلي المومحاط الووربهبط حبث كين الحمح الحميهال ألدائيم ا ى مقير ط هيلحمح
الحميهال ألدا المومحاط الضيهحط
النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الساد س

النتـــائج المتعلقـــة بســـؤال الدراســـة الســـادس :هـــل يوجـــد فـــروق ذات دللـــة إحصـــائية فـــي تنميـــة

المهارات النحوية لدى طالبـات الصـف الثـاني متوسـط فـي العـراق تُعـزى إلـى اسـتراتيجية التـدريس
(الصفوف المقلوبة ،الطريقة العتيادية) عند مستوى التقويم؟
ورى حميب ةبم األحميح الحميهبط حاو حرافيت الم بيربط ل وحهبق اله دت حبهبن الودح
( )17ويئج الوح ب :
الجدول ()17

المتوسط الحسابي والنحراف المعياري والوسط المعدل لألداء البعدي لمستوى التقويم
المجموعة

حجم العينة

الوسط الحسابي

النحراف المعياري

الوسط الحسابي المعدل

التجريبية

30

1.56

0.99

1.558

الضابطة

30

1.53

1.01

1.538

حبهحن من ويئج الوح ب حوحد فرحق نيهربط فال األدا اله دت هبن المومحاوبن حلإلويهط
ان مؤا الدرامط ةيم الهيحث هيموخدام وح ب الوهيبن المصيحب حالم رحف هيمم ))ANCOVA
حبهبن الودح ( )43ويئج الوح ب :
الجدول ()11

نتائج تحليل التباين المصاحب التقويم
مصدر التباين

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

مجموع

المربعات

قيمة F

الدللة

الحصائية

الداء القبلي

7.235

1

7.235

8.640

.005

المجموعة

5.562

1

5.562

2.621

.621

الخطأ

47.732

57

.837

الكلي

68.983

59

قيمة مربع ايتا –
الدللة العملية
.223

41

حبهحن من ويئج الودح ( )43ادم حوحد فرق فال األدا اله دت هبن المومحاوبن حبث
ه ت ةبمط ف ( )2.621همموحى دولط ( )0.621حه م القبمط غبر دالط إحصيئبي ا د (= 0.05
.)α
النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة السابع

النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة السابع :هل يوجد فروق ذات دللة إحصائية فـي تنميـة المهـارات

النحوية لدى طالبات الصف الثاني متوسط في العـراق تُعـزى إلـى اسـتراتيجية التـدريس (الصـفوف
المقلوبة ،الطريقة العتيادية)؟
ورى حميب ةبم األحميح الحميهبط حاو حرافيت الم بيربط ل وحهبق اله دت حبهبن الودح
( )43ويئج الوح ب :
الجدول )(19

المتوسط الحسابي والنحراف المعياري والوسط المعدل لألداء البعدي ككل
المجموعة

حجم العينة

الوسط الحسابي

النحراف المعياري

الوسط الحسابي المعدل

التجريبية

30

23.03

2.27

23.149

الضابطة

30

16.73

2.12

16.617

حبهحن من ويئج الوح ب حوحد فرحق نيهربط فال األدا اله دت هبن المومحاوبن حلإلويهط
ان مؤا الدرامط ةيم الهيحث هيموخدام وح ب الوهيبن المصيحب حالم رحف هيمم )(ANCOVA
حبهبن الودح ( )20ويئج الوح ب :
الجدول )(20
نتائج تحليل التباين المصاحب لالختبار ككل
مصدر التباين

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

مجموع

المربعات

قيمة F

الدللة

الحصائية

الداء القبلي

87.674

1

87.674

26.140

.000

الستراتيجية

634.173

1

634.173

189.079

.000

الخطأ

191.159

57

3.354

الكلي

874.183

59

قيمة مربع ايتا –
الدللة العملية
768

43

حبهحن من ويئج الودح ( )44حوحد فرق فال األدا اله دت هبن المومحاوبن حبث ه ت
ةبمط ف ( )189.098همموحى دولط ( )0.00حه م القبمط دالط إحصيئبي ا د ( .)α = 0.05حةد كين
الفرق لصيلي المومحاط الووربهبط حبث كين الحمح الحميهال ألدائيم ا ى مقير ط هيلحمح
الحميهال ألدا المومحاط الضيهحط حه ت ةبمط الدولط ال م بط ).(0.768

43

الفصل الخامس:

مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات
بو يح ه ا الفص م يةشط ال ويئج الوال وحص ت البيي الدرامط حبث يي هدفت ل كشف ان
ثر اموراوبوبط الصفحف المق حهط فال و مبط المييرات ال ححبط لدى حيلهيت الصف الثي ال موحمح فال
محيفنط او هير ال راق
مناق شة النتا ئج المتعلقة بسؤال الدراسة الول

مناقشة النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الول :لإلجابة عن السؤال الول تم صياغة الفرضـية :ل
يوجد فروق ذات دللة إحصائية في تنمية المهارات النحوية لـدى طالبـات الصـف الثـاني متوسـط

في العـراق تُعـزى إلـى اسـتراتيجية التدريس(الصـفوف المقلوبـة ،الطريقـة العتياديـة) عنـد مسـتوى
المعرفة؟
نيرت ويئج ال ادرامط حوحد فرحق دالط إحصيئبي ا د مموحى الدالط ( )a= 0.05فال مموحى
ْ
الم رفط لدى حيلهيت الصف الثي ال موحمح وُ زى وموراوبوبط الودربس (الصفحف المق حهط) حوي ت
لصيلي الحيلهيت الهوال و م ّن هيموخدام اموراوبوبط الصفحف المق حهط مقير ط هيلحيلهيت ال بن
و م ّن هيلحربقط اواوبيدبط
حب زى المهب ن موراوبوبط الصفحف المق حهط فبيي مو ط حوشحبق حم يفمط حبث ويحت
ل حيلهيت الو م اوبي هيموخدام الوق بط الحدبثط من خه
المححمهط ادة مرات دحن الش حر هيلحرج حالم

إايدة امو راض الميدة الو بمبط

هيإلضيفط إلى وزحبد الحيلهط هيلو بط الراو ط

حو زبز م حميويي من خه الهحث فال شهكط او ور ت حه م األمحر زادت من م حميت الحيلهيت
حثقويي ه فميي حهيلويلال زبيدة وحصب يي الدرامال.

44

كمي و زح ال وبوط ن رفع الفدبح الو بمال ا ى وحهبق الحاوس ب ( )whatsAppح
غهن هس حهيلمراط
الميم ور((Messenger
مكن الحيلهيت من مشيهدوس فال الحةت ال ت بر ّ
ّ
الم يمهط لين ألن الصف المق حب ميادهن ا ى الو كر هحةت حويد ة ان حربق وقدبم الم حمط
هحربقط م مط حمراط ة من الحربقط اواوبيدبط فكين ويزهن هصحرة كهبرة
حةد وفقت وبوط ه ا المؤا مع وبوط درامط الشمرت ( )2008حدرامط الش هال( )2017حدرامط
ةحيش( )2019الوال شيرت الى حوحد ثر وموراوبوبط الو م الم كحس فال مموحى ال كر ح خو فت
مع وبوط درامط ال ورت ( )2009حدرامط الخرمي ال ( )2011حدرامط الزه ار ال ( )2015الوال
شيرت الى ادم حوحد ثر لألموراوبوبط ا د مموحى الو كر
مناق شة النتا ئج المتعلقة بسؤال الدراسة الثاني

مناقشة النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثاني :لإلجابة عـن السـؤال الثـاني تـم صـياغة الفرضـية:

ل يوجــد فــروق ذات دللــة إحصــائية فــي تنميــة المهــارات النحويــة لــدى طالبــات الصــف الثــاني
متوسط في العراق تُعزى إلى اسـتراتيجية التـدريس (الصـفوف المقلوبـة ،الطريقـة العتياديـة) عنـد
مستوى الفهم؟
نيرت ويئج ال ادرامط حوحد فرحق دالط إحصيئبي ا د مموحى الدالط ( )a= 0.05فال مموحى
ْ
الفيم لدى حيلهيت الصف الثي ال موحمح وُ زى وموراوبوبط الودربس (الصفحف المق حهط) حوي ت
لصيلي الحيلهيويلهوال و م ّن هيموخدام اموراوبوبط الصفحف المق حهط مقير ط هيلحيلهيت ال بن و م ّن
هيلحربقط اواوبيدبط
حبمكن وفمبر ل من خه رغهط الحيلهيت فال و ببر الحربقط الم ويدة فال الودربس ححبث ن
الحربقط الودبدة (الصفحف المق حهط) وموخدم الوك حلحوبي ممي حفز الحيلهيت حو ين بوفيا ن م يي
كح ين شدبدت الو ق هيلوك حلحوبي حمي وقدمس من محوحى و بمال كمي ن موخدام الحيمحب مع
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الدخح

الى المحاةع اولكورح بط

دى الى مرحرهن هخهرات ودبدة حمو حاط و هال رغهيوين

احاحوبيويوين حال ت كين لس دحر كهبر فال زبيدة الحيفز ل و م حهيلويلال رفع الوحصب
كمي بمكن وفمبر وبوط ه ا المؤا

ن اموراوبوبط الصفحف المق حهط احت فرصط ل حيلهيت

حلد لدبين خ فبط م رفبط ان محضحع
لمشيهدة الميدة الو بمبط ةه شرحيي داخ غرفط الصف ممي ّ
الدرس الودبد حهيلويلال مزبدا من الحةت ل م يةشط ححرح اومئ ط ه بط الحصح الى فيم امق ح دق
ل محضحع المحرحح
حةد وفقت وبوط ه ا المؤا مع وبوط درامط الشمرت ( )2008حدرامط الخرمي ال ()2011
حدرامط ح ش( )2019حدرامط ةحيش ( )2019الوال شيرت الوال شيرت الى حوحد ثر وموراوبوبط
الو م الم كحس فال مموحى الفيم ح خو فت مع درامط ال ورت ( )2009حالزه ار ال ( )2015الوال
شيرت الى ادم حوحد ثر وموراوبوبط الو م الو يح ال ا د مموحى الفيم
مناق شة النتا ئج المتعلقة بسؤال الدراسة الثالث

مناقشة النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثالث :لإلجابة عن السـؤال الثالـث تـم صـياغة الفرضـية:

ل يوجــد فــروق ذات دللــة إحصــائية فــي تنميــة المهــارات النحويــة لــدى طالبــات الصــف الثــاني
متوسط في العراق تُعزى إلى اسـتراتيجية التـدريس (الصـفوف المقلوبـة ،الطريقـة العتياديـة) عنـد
مستوى التطبيق؟
نيرت ويئج ال ادرامط حوحد فرحق دالط إحصيئبي ا د مموحى الدالط ( )a= 0.05فال مموحى
ْ
الوحهبق لدى حيلهيت الصف الثي ال موحمح وُ زى وموراوبوبط الودربس (الصفحف المق حهط) حوي ت
لصيلي الحيلهيت الهوال و م ّن هيموخدام اموراوبوبط الصفحف المق حهط مقير ط هيلحيلهيت ال بن
و م ّن هيلحربقط اواوبيدبط

47

حب زح ل

لمي حفروس اوموراوبوبط من المو ط فال ودربس ةحااد ال ط ال رهبط هيوضيفط الى

ةبيميي هو ببر فال دحر المدرس من م ق ي ل درس الى مبمر حمحويي لح هوس كمي ام ت ا ى إكميب
الحيلهيت الداف بط حالحميس حالوحفبز من و الو م
كمي بمكن وفمبر وبوط ه ا المؤا هلن اموراوبوبط الصفحف المق حهط و ت الحيلهط وقضال
حةيوي حح فال فيم الميدة الو بمبط حهيلويلال مميرمط الومرب يت حالوحهبقيت ال حبط هشك

حمع

حبث وومبز او يث هيلقدرة ا ى اومورمي حالومبز حالخحض فال وفصب اومحر ممي بمي ا ى
الوحهبق ال م ال ل درس
حةد وفقت ويئج ه ا المؤا مع وبوط درامط الشمرت ( )2008حدرامط الخرمي ال ()2011
حدرامط الش هال ( )2017حدرامط ةحيش ( )2019الوال شيرت الى حوحد ثر ل مومحاط الووربهبط
فال مموحى الوحهبق ح خو ف مع وبوط درامط ال ورت ( )2009الوال هب ت الى ادم حوحد ثر
وموراوبوبط الو م الو يح ال ا د مموحى الوحهبق
مناق شة النتا ئج المتعلقة بسؤال الدراسة الرابع

النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الرابـع :لإلجابـة عـن السـؤال الرابـع تـم صـياغة الفرضـية :ل يوجـد
فروق ذات دللة إحصـائية فـي تنميـة المهـارات النحويـة لـدى طالبـات الصـف الثـاني متوسـط فـي
الع ـراق تُعــزى إلــى اســتراتيجية التــدريس (الصــفوف المقلوبــة ،الطريقــة العتياديــة) عنــد مســتوى
التحليل؟
نيرت ويئج ال ادرامط حوحد فرحق دالط إحصيئبي ا د مموحى الدالط ( )a= 0.05فال مموحى
ْ
الوح ب لدى حيلهيت الصف الثي ال موحمح وُ زى وموراوبوبط الودربس (الصفحف المق حهط) حوي ت
لصيلي الحيلهيت الهوال و م ّن هيموخدام اموراوبوبط الصفحف المق حهط مقير ط هيلحيلهيت ال بن
و م ّن هيلحربقط اواوبيدبط
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حبمكن وفمبر المهب ن الحيلهيت الهوال وم و بمين هحميحط الصف المق حب ةد اموثبرت
داف بوين من خه األ شحط المقدمط هيموخدام الحيمحب حمي بصيحهيي من حركيت م ب ط و بمكن
ن وحدث من خه

الو م الوق بدت حةد لححن زبيدة حميس هؤو الحيلهيت ا ى وح ب

محضحايت الدرس هحربقط م حقبط حا مبط من خه مويه ط األ شحط حح الودربهيت ح حراق ال م
ممي ا كس ا ى مموحى وحصب ين ح دائين الدرامال
حةد وفقت وبوط ه ا المؤا مع وبوط مع وبوط درامط الشمرت ( )2008حدرامط ال ورت
( )2009حدرامط الخرمي ال ( )2011الوال شيرت الى وحد ثر لصيلي المومحاط الووربهبط فال
مموحى الوح ب

ح خو فت مع وبوط درامط ميح درز( )Saunders,2014الوال شيرت الى ادم

حوحد فرحق هبن المومحاط الضيهحط حالووربهبط
مناق شة النتا ئج المتعلقة بسؤال الدراسة الخام س

مناقشــة النتــائج المتعلقــة بس ـؤال الدراســة الخــامس :لإلجابــة عــن الس ـؤال الخــامس تــم صــياغة

الفرضــية:ل يوجــد فــروق ذات دللــة إحصــائية فــي تنميــة المهــارات النحويــة لــدى طالبــات الصــف
الثاني متوسط في العراق تُعزى إلى استراتيجية التدريس (الصفوف المقلوبة ،الطريقة العتياديـة)
عند مستوى التركيب؟
نيرت ويئج ال ادرامط حوحد فرحق دالط إحصيئبي ا د مموحى الدالط ( )a=0.05فال مموحى
ْ
الوركبب لدى حيلهيت الصف الثي ال موحمح وُ زى وموراوبوبط الودربس (الصفحف المق حهط) حوي ت
لصيلي الحيلهيت الهوال و م ّن هيموخدام اموراوبوبط الصفحف المق حهط مقير ط هيلحيلهيت ال بن
و م ّن هيلحربقط اواوبيدبط
حب زح الفض فال ل لمي ةيمت هس موراوبوبط الصفحف المق حهط من مرااية لفرحق الحيلهيت
الفردبط فال مدى و مين وه ي لقدرة احامكي بط ك حيلهط كمي ميهمت فال و هين ح موموياين هي ا
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ال حع من الو م ح نير ادد كهبر من الحيلهيت الممؤحلبط حالحاال حال شيح من خه و مين
ال اوال لميدة الدرس من دحن ن بكحن ل ُمدرمط دحر فال ل
رهمي بكحن المهب فال ل

لمي ةيمت هس الحيلهيت من كثرة مراو ط الدرس حح الومرب يت

ال حبط حفقي ل خهرات الموراكمط حالمموحى الو بمال لك حيلهط ألن ام ه م اوموراوبوبط فال
اوميس هح و مبط حوحمبن حوقحبط ه م المييرة ال ححبط اوميدا ا ى القيادة ال ححبط الوال و ش
ا ى ح ف احادخي

ح وكحبن وم ودبدة

حةد وفقت وبوط ه ا المؤا مع وبوط درامط الشمرت ( )2008حدرامط الخرمي ال ()2011
حدرامط الزه ار ال ( )2015الوال شيرت الى حوحد ثر لهموراوبوبط ا د مموحى الوركبب ح خو فت
مع وبوط درامط ال ورت ( )2009الوال شيرت الى ادم حوحد ثر لهموراوبوبط ا د مموحى
الوركبب
مناق شة النتا ئج المتعلقة بسؤال الدراسة السادس

النتائج المتعلقة بسؤال الدراسـة السـادس :لإلجابـة عـن السـؤال السـادس تـم صـياغة الفرضـية :ل
يوجد فروق ذات دللة إحصائية في تنمية المهارات النحوية لـدى طالبـات الصـف الثـاني متوسـط
في العراق تُعزى إلى استراتيجية التـدريس (الصـفوف المقلوبـة ،الطريقـة العتياديـة) عنـد مسـتوى

التقويم؟
نيرت ويئج ال ادرامط ادم حوحد فرحق دالط إحصيئبي ا د مموحى الدالط ( )a= 0.05فال
ْ
مموحى الوقحبم لدى حيلهيت الصف الثي ال موحمح وُ زى وموراوبوبط الودربس (الصفحف المق حهط)
حوي ت لصيلي الحيلهيت الهوال و م ّن هيموخدام اموراوبوبط الصفحف المق حهط مقير ط هيلحيلهيت
ال بن و م ّن هيلحربقط اواوبيدبط
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حب زح المهب فال ل

الى ص حهط مييرة الوقحبم الم ومدة فال اوميس ا ى إصدار اوحكيم

ا ى الو اركبب ال ححبط حبث ن ه م المييرة هال وراكمبط وحويج الى ضج حمميرمط حوحهبق كثبف
ل حيلهط لوص الى مرح ط الوقببم احاحهق اوحكيم ف بس هيلضرحرة وحفر الوق بط
لو مب ددط هد د م المي دديرة هق دددر م ددي وحو دديج ال ددى ود دراكم ف ددال الخهد درات حالم حم دديت الم رفب ددط لو م ددح هص ددحرة
صحبحط
حةد وفقت وبوط ه ا المؤا مع وبوط درامط ال ورت ( )2009الوال شيرت الى ادم حوحد ثر
لهموراوبوبط ا ى مموحى الوقحبم ح خو فت مع وبوط درامط الشمرت ( )2008حدرامط الخرمي ال
( )2011حدرامط الشي ار ال ( )2015الوال شيرت الى حوحد ثر وموراوبوبط الصف المق حب ا د
مموحى الوقحبم
مناق شة النتا ئج المتعلقة بسؤال الدراسة السابع

مناقشـــة النتـــائج المتعلقـــة بســـؤال الدراســـة الســـابع :لإلجابـــة عـــن الســـؤال الســـابع تـــم صـــياغة

الفرضــية:ل يوجــد فــروق ذات دللــة إحصــائية فــي تنميــة المهــارات النحويــة لــدى طالبــات الصــف
الثــــاني متوســــط فــــي العــــراق تُعــــزى إلــــى اســــتراتيجية التــــدريس (الصــــفوف المقلوبــــة ،الطريقــــة
العتيادية)؟
نيرت ويئج ال ادرامط حوحد فرحق دالط إحصيئبي ا د مموحى الدالط ( )a= 0.05لدى حيلهيت
ْ
الصف الثي ال موحمح وُ زى وموراوبوبط الودربس (الصفحف المق حهط) حوي ت لصيلي الحيلهيت
الهوال و م ّن هيموخدام اموراوبوبط الصفحف المق حهط مقير ط هيلحيلهيت ال بن و م ّن هيلحربقط
اواوبيدبط
حبمكن وفمبر ال وبوط فال ل هلن اموراوبوبط الصفحف المق حهط موحيات من وحنبف الدرس
اهر الفبدبح الو بمال حمي برافقس من صحت حصحرة كمي لح كين داخ غرفط الصف هصحرة احت
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فبس حهياي وبدا حرائ ي هشك بفحق الحميئ اوخرى كيل رحض الوقدبمبط كمي بمكن ل حيلهط القبيم
وقحم و ميي
ه فس دحار ُ
المدرمط فيال وهحن زمهئين حوقحمين حوقدم الو بط الراو ط لين حك ل ّ
ال اوال
كمي ميمت ه م اوموراوبوبط فال حوحد هبئط صفبط مشو ط حمحفزة حم مبط ل و م حاوهداع
ح ل من خه الو يفس حالو زبز حالمشيركط حالو حع فال وقدبم ح شر الم حمط هيدف وحقبق اوهداف
الو بمبط المرغحهط حفق اومكي يت المويحط ليي من مصيدر الو م حمحركيت الهحث اولكورح ال
حمحاةع الوحاص حغبرهي
حةد وفقت وبوط ه ا المؤا مع وبوط درامط لال حهح ج ( )Lai & Hwang,2016حدرامط
ازبز ( )2017حدرامط شربر( )2017حدرامط الش هال ( )2017حدرامط ةحيش ( )2019الوال
شيرت الى حوحد فرحق ل مومحاط الووربهبط ا ى المومحاط الضيهحط ح خو فت مع وبوط درامط
ميح درز( )Saunders,2014الوال شيرت الى ادم حوحد فرحق هبن المومحاط الضيهحط
حالووربهبط

التوصيات
في ضور النتائج التي خرجت بها الدراسة فأن الباحث يوصي ب :
 -4ال م ا ى وضمبن موراوبوبط الصفحف المق حهط كيحدى اومدوراوبوبيت الحدبثدط حالف يلدط لمدي
ليددي مددن دحر إبودديهال فددال الوفيا د حالوحاص د مددع الحيلهدديت حاوحوفددين هيلم حمددط ألحددح فو درة
ممك ط
 -4وشوبع حدام الحيلهيت ا ى مو مي الوق بط الحدبثط حمحاةع الوحاص اووومياال وحنبفيي فال
الودربس هصحرة وضمن وحقبق حزبيدة حفيا بط مخرويت ال م بط الو بمبط
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 -6اقد دحرات ححرش ام لودربب المدرمبن ا ى كبفبط وصدمبم الفبددبح الو بمدال حارضدس ا دى
م صط الو بم اولكورح ال أل يي ووبج ل حيلهيت فرصط الوحاص مع المدرس ث ي شرحس ل مديدة
الدرامبط

المقترحات
فال ضحر ال ويئج الوال خروت هيي الدرامط فلن الهيحث بقورح هيو ار درامط وو يح :
 -4ثر الصفحف المق حهط فال وحمبن اوموب يب القرائال لدى حهب المرح ط اوادادبط فال ال راق
 -4ثددر الصددف المق ددحب ا ددى مو بدرات خددرى مثد (القد ار ة ال يةدددة ميدديرات اوموقصددي

الميدديرات

الحبيوبط) حغبرهي
 -6وحهبق الصفحف المق حهط هيموخدام الم صيت الو بمبط حةبديس ثرهدي ا دى ميديرات ال دط ال رهبدط
المخو فط
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حضرة الدكوحر ة

تحية طيبة

المحكم المحورم ة

وبعد

بقددحم الهيحددث هددإو ار د ارمددط ه دحان"أثـــر اســتراتيجية الصـــفوف المقلوبــة فـــي تنميــة المهـــارات
النحوية لدى طالب الصف الثاني متوسط في محافظة النبار /العـراق" .ح لد

مدوكميو لموح هديت

الحصددح ا ددى دروددط الميومددوبر فددال وخصددش ح ارئددق ودددربس ال ددط ال رهبددط حلكددال وحقددق ال اد ارمددط
هدافيي اد الهيحدث إخوهدي ار لقبديس مددى وحصدب الحيلهديت لمحضدحايت المدحاد المخوديرة مدن كوديب
ةحااددد ال ددط ال رهبددط ل صددف الثددي ال الموحمددح فددال ال دراق حلمددي ب يدددم الهيحددث فددبكم مددن دةددط ح مي ددط
ا مبط حم ط إحهع فال ه ا الموي بروى إهدا ربكدم فدال فقدرات اوخوهدير مدن حبدث إ ومدي فقدرات
اوخوه ددير إل ددى مم ددوحبيت األه ددداف الو ددال ومث ي ددي إاوم دديدا ا ددى وصد د بف ه ددحم لهه ددداف ف ددال المو ددي
الم رفددال حمدددى إروهدديح فقدرات اوخوهددير هدديلمحوحى الم رفددال الموضددمن فددال محضددحايت (ه ددي الف د
المضيرع المث ى ومع الم كر الميلم ومع المؤ ث ميلم ومع الوكمبر) من كويب الصدف الثدي ال
الموحمح ححضحح فقرات اوخوهير حمهمويي ال حبط
وتفضلوا بقبول فائق الحترام والتقدير
الباحث :أيمن محمد علي
الهبي يت الشخصبط ل محكم :
اومم:
الوخصش:
الويم ط:
الروهط اوكيدبمبط:
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ملحق )(1
الختبار التحصيلي
تعليمات الختبار وارشاداته:
عزيزتي الطالبة :السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
أرجو التفضل باإلجابة عن فقرات الختبار بكل صد ٍ
ق وموضوعية.
ميم ِ اخوهير بوكحن من ( )30فقرة من حع اوخوبير من مو دد هلره ط هدائ

المح حب اخوبير

الحرف ال ت بمث الوحاب الصحبي ححض س داخ دائرة مومحع درويت اوخوهير ( )30درودط لكد
فقرة دروط حوكحن اإلويهط ان ك فقرة هحمب مي هح مح حب إ ا كي ت اإلويهط ويمط (درودط) لكد
فقرة ح(صفر) إ ا كي ت اإلويهط غبر صحبحط ح من دحن إويهط ح يةصط
مالحظة:الرجاء اللتزام باإلرشادات والتعليمات اآلتية:
 -4كويهط اومم كيمه حالش هط ا ى حرةط األمئ ط
 -4اةر ك فقرة هدةط حمحضحابط ةه اإلويهط
 -6وكحن اإلويهط ا ى حرةط األمئ ط فال المكين المحدد لك فقرة
 -0الزمن  )45( :دةبقط
السم الثالثي.........................:
الصف والشعبة.......................:
التاريخ...............................:
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 -4يبنى الفعل المضارع على السكون إذا إتصلت به نون :
 -الوحكبد الثقب ط

ب -الوحكبد الخفبفط

ج -الحةيبط

د -ال محة

 -4من عالمات بناء الفعل المضارع هي :
 -الفوي حالمكحن

ب -الضم حالمكحن

ج -الكمر حالمكحن

د -الفوي حالضم

تحسبان ،تحسبن) أنهما:
 -6الفرق بين الفعلين المضارعين (
ْ
 -م رهين

ب -مه بين

ج -األح م رب حالثي ال مه ال

د -األح مه ال حالثي ال م رب

يرضع َن) في الية الكريمة تعرب فعل مضارع:
 -0قال تعالى(الوالدات
يرضع َن أولدهن) كلمة ( ْ
ْ
 مرفحعج -موزحم

ب -م صحب
د -مه ال

 -4الجملة التي وقع فيها خطأ نحوي في بناء الفعل المضارع هي :
يت بميادان المحويج
 -المحم ُ

ب
وقصرن فال ام
ب -و

وميرم رن هح ب
ابيوين
الفوبيت
ج-
ُ
ْ

ن رن القصبدة
د-
الحيلهيت وحف ْ
ُ
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 -3السم الذي يدل على أثنين أو أثنتين بزيادة ألف ونون في الرفع وياء ونون في النصب
والجر هو؟
ب -المث ى

 -ومع م كر ميلم

د -ومع وكمبر

ومع مؤ ث ميلم

 -7ال لفاظ التي تلحق بالمثنى وتعامل معاملته في العراب هي :
ِ -كه

ب -ك ويهمي

ج -كههمي

د -ك وبيمي

 -3مثنى الكلمة التي تحتها خط في الجملة التية (ياصاحب السجن) هي :
 -صيحهين

ب -صيحهبن

ج -صحيب

د -صيحهال

 -3الترتيب الصحي لضبط المثنى والملحق به للكلمات التية (طالب -مجتهد – كال) هو:
 -كه الحيلهبن موويد

ب -الحيلهين موويد كههمي

ج -الحيلهين كههمي موويد

د -ومبع مي كر

 -44صوب الخطأ النحوي الوارد في الجملة اآلتية (دخان السيارات يؤذي الرئتان)
 -دخين المبيرات بؤ بين الرئوين

ب -دخين المبيرات بؤ بين الرئوبن

ج -دخين المبيرات بؤ ت الرئوبن

د -دخين المبيرات بؤ بن الرئوبن

ج-
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 -44السم الذي يدل على زيادة واو ونون في الرفع وياء ونون في النصب والجر هو:
 -ومع م كر ميلم

ب -ومع مؤ ث ميلم

ج -المث ى

د -ومع وكمبر

 -44عالمات إعراب جمع المذكر السالم هي :
ب -األلف حالبي

 -الحاح حالبي

د -الضمط حالكمرة

ج -الفوحط حالضمط

 -46أحد اللفاظ اآلتية ليس ملحقاً بجمع المذكر السالم :
 -حلح

ب -كه

ج -ايلمحن

د -وم بن

 -40مفرد الكلمة التي تحتها خط في الجملة اآلتية (الهلون يودعون أبنائهم) هي :
 -األه

ب -األهيلال

ج -األهي

د -ه س

 -44رتب الكلمات اآلتية (مبدع – إن – الشباب) لتصب جمع مذكر سالم :
 إن الشهيب مهداحنج -إن الشهيب مهدع

ب -إن الشهيب مهدابن
د -إن الشهيب مهداي

 -43الجملة التي وقع فيها خطأ نحوي في جمع مذكر سالم هي:
ُ -مد بد ال حن ل محويوحن

ب -اشرحن رح ط فال الصف
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ج -كيفل المدبر الفيئزبن فال المهيق

د -ب شر الصحفبحن خهير ال يلم

 -47الفرق بين السمين (النساخون – النساخين) من حيث العالمة العرابية هو :
 -كههمي مرفحع

ب -حدهمي مرفحع حاألخر م صحب
د -كههمي مورحر

ج -كههمي مه ال

-43عالمة نصب جمع المؤنث السالم هي :
 -البي

ب -الفوحط

ج -الكمرة

د -األلف

 -43السماء التي ل تجمع جمع مؤنث سالم هي :
 -ا م مؤ ث

ب -صفط لم كر اية

ج -صفط لمؤ ث

د -صفط لم كر غبر اية

 -44أحد اللفاظ التية ليس ملحقاً بجمع المؤنث السالم :
 -شيهقيت

ب -ارفيت

ج -هركيت

د -زب هيت

 -44قال الزهاوي :وترى ِ
أولت ذوائب

ين هوناً في ِ
وقار
يم ْ
ش َ

الملحق بجمع المؤنث السالم في البيت الشعري هو :
 -حوت

ب -حائب

ج -هح ي

د -حةير
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الجملة التي فيها جمع مؤنث سالم منصوب هي :
الحيلهيت ح بن الحاوب
ُ

ب -ك ت الحيلهيت الح يم

ِ
هيلحيلهيت
مررت
ج-
ُ

ِ
الحيلهيت
ت
د -ةيه ُ

 -44الجملة التي تحتوي على خطأ نحوي في الجمل ال تية هي :
ب -ارفيت موويد فال ام س

 األمييت حلح فضج -ةربط رايت فال محربي

د -ا يبيت حيلهط شبحط

 -46السم الذي يدل على مازاد على أثنين أو أثنتين بزيادة أو نقص أو تغيير حركاته هو :
 -ومع م كر ميلم

ب -المث ى

ج -ومع مؤ ث ميلم

د -جمع تكسير

 -40أحد هذه ال وزان من أوزان جمع القلة في جمع التكسير
 -فُ ه

بِ -ف ي

ج -ف ُ

د -مفياب

 -44قال اإلمام علي

(رضي اللع عنه):

ليس الجما ُل بأثواب تزيننا

وزن كلمة (أثواب) في البيت الشعري هو :
ِ -ف ي

ب -ف ّ ي

ج -ف ي

د -ف ُ

إن الجما ُل جمال ِ
العلم و ِ
الدب
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 -43أحد الكلمات اآلتية ليس جمع تكسير؟
 اقيربج -صيرحأ

ب -بيم
د -هبحت

 -47اضبط آواخر الكلمة التي تحتها خط في الجملة ال تية (الجن ُة تحت أقدام المهات)
ةدام
 ُةدام
ج -ر

بِ -
ةدام
ةدام
دْ -

 -43ضع الكلمة المناسبة في الجملة التية لتصب جمع تكسير(حضر  .......الى المدرسة)
 -الم محن

ب -الحهب

ج -المدبربن

د -الحيلهيت

 -43أي الكلمات اآلتية أقرب لجمع كلمة (صحيفة) ؟
 -صحف

ب -صحبفيت

ج -صحيئف

د -صحف
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الملحق ()2
مفتاح الجابة الصحيحة لالختبار التحصيلي
رقم السؤال
1

الفقرة الصحيحة
د

رقم السؤال
16

الفقرة الصحيحة

17

ب

3

ج

18

ج

4

د

19

ب

2

5

20

6

21

7

22

8

د

د

23
24

د

10

ج

25

ج

11

ب

26

ج

27

ج

28

ب

14

29

ب

15

30

9

12
13

ب
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الملحق ()3
توزيع فقرات الختبار على مستويات بلوم
رقم الفقرة
4،4،3،44،44،43،43،40،44

عدد السئلة
9

الهداف
الفهم والستيعاب

7،46،44،47

4

التطبيق

6،3،47،44،43،64

6

التركيب

3،44،43

3

التحليل

0،40،44،43

4

التقويم

4،44،43،46

4

المجموع

30

30

المعرفة والتذكر
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ملحق ()4

خطة درس بأستراتيجية الصفوف المقلوبة

الصف /الثاني متوسط
ت

المادة /قواعد اللغة العربية

الهداف الخاصة

1

ب رف مفيحم الف

2

بو رف ا ى حيوت ه ي الف

الموضوع /بناء الفعل المضارع

الوسائل التعليمية

عدد الحصص2 /
اإلجراءات

الوقت

 فد د د د د د دددبح بد د د د د د ددوم إرمد د د د د د دديلس التمهيــد :ح لد مددن خدده ويبئدط الحيلهدديت ل محضددحع  5دةيئق

المضيرع
المضيرع

المضيرع المه ال من الم رب

3

بمبز هبن الف

4

بمبز هبن حن الوحكبد الثقب ط حالخفبفط

ل حيلهدديت اددن حربددق الدحاوس هو كبرهم لمي شيهدحم هيلفبدبح المرمد الدبين اهدر ويديز
ب ( )WhatsAppح

الميم ور()Messenger
 المهحرة حاوةهم الم ح ط
الكويب المدرمال

المحهيب

ح ان حربق اوةراش المدموط

عرض موضوع الدرس :ه د مشيهدة الفبدبح المو دق  10دةبقط
هه دي الف د المضديرع فدال الهبدت حكد حيلهدط حمدب مددي

حصد إلبيددي (ةددرش مدددمج اهددر اليدديوف) وددوم م يةشددط

المحضحع داخ حورة الصف
المدرسة :ميهح الف
ُ -

المضيرع ؟

 -طالبة:هدح الف د الد ت بدد ا دى حددث حةدع فدال زمدن

ويد د د دديز اد د د ددرض الفبد د د دددبح الحي
()Data Show
المدرسة :كبف به ى الف المضيرع ؟
 ُ طالبــــــة :به د ددى إ ا إوصد د د ه د ددحن الوحكب د ددد الثقب د ددط حح اوموقهي

الخفبفط ح حن ال محة

المدرسة :كبف فرق هبن ال حن الثقب ط حالخفبفط ؟
ُ -
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 طالبة :دحن الوحكبدد الخفبفدط وكدحن مديك ط ( ْن) ح دحنالوحكبد الثقب ط وكحن مشددة ( ّن)
المدرسة :ميهال اهميت ه ي الف
 ُ -طالبة :الفوي حالمكحن

المضيرع ؟

المضيرع ا ى الفوي ؟

المدرسة :موى به ى الف
 ُ -طالبة :إ ا إوص ت هس حن الوحكبد الخفبفط حالثقب ط

المضيرع ا ى المكحن ؟

5

ب حال ومه ودبدة ان ه ي الف

6

ب د ددرب ومد دده وحود ددحت ه د ددي الف د د المضد دديرع إا ارهد ددي

صحبحي

المضيرع

المدرسة :موى به ى الف
 ُ -طالبة :إ ا إوص ت هس حن ال محة

التطبيـــق  :ح لد د م ددن خدده إاح ددي ه ددض اومث ددط  20دةيئق
المدرمدط حاوويهدط
الوال وخدش محضدحع الددرس مدن ةهد ُ
ا بيي

المدرســــة :ةد ددي و د دديلى (حو ور ْحمد د ب
دهن اهلل غد دديفه امد ددي
 ُب م د د د الند د دديلمحن) مد د ددي حيلد د ددط ه د د ددي الف د د د المضد د دديرع

(ور ْح ب
مهن)؟

ِ
أحسنت حلمي ا ه ال ا ى الفوي ؟
 -طالبة :الفوي

 طالبـــة :إلوص دديلس ه ددحن الوحكب ددد الثقب ددط جيـــد م ددنو حال مثيو آخر مه ال ا ى الفوي ؟
 طالبة :ح ِِ
أحسنت
اهلل ألُداف بن ان حح ال
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المدرسة :من و حال مثيو لف
 ُالوحكبد الخفبفط ؟

مضيرع موص ه حن

ِ
أحسنت
 طالبة :و ويمر ْن الحاوبالمدرسة :من و حال مثيو لف مضيرع موص ه حن
ُ -

ال محة ؟
7

ُبصدددر ُحكمددي ا ددى ومد م ححددط وحوددحت ه ددي الف د
المضيرع

 طالبة :ةي و يلى (حالح ُ ِوده بدن حدحلبن  5دةيئق
الدات ُبرض ْ رن ح ُ
كيم بن)

التقــويم :ح لد مددن خدده وصددحبي حوصددحبب الخحددل
ال ححت الحارد فال الوم

وميرم د د ّدن هحاب د دديوين ,م د ددي الخح د ددل
ديت
المدرســـــة :الفوب د د ُ
ْ
 ُال ححت الحارد فال الوم ط ؟
 -طالبــــــة :الك م د ددط الو د ددال حرد فبي د ددي خح د ددل ح د ددحت ه د ددال

وميرم ّن)
( ْ

المدرسة :من وصحب الخحل ؟
 ُوميرمد ردن) ألن ال ددحن ه ددي
وميرمد ّدن) وصددهي ( ْ
 طالبـــةْ ( :حن ال محة

المدرسة :حم ِت حمن و حال وم ط فبيي خحل حدحت
ُ -

؟
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وص رن م رحفي فال ِ
غبر ه ِس
 طالبة :و ْالمدرسة :بن الخحل فال الوم ط ؟
 ُوص رن)
 طالبةْ ( :المدرسة :حمن وصحي الخحل ؟
ُ -

وصد بن) ألن ال دحن فبيددي
وصد رن) وصددهي ( ْ
 طالبـةْ ( :ثقب ط
المدرسة :حم وم ومب ي
ُ -
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الصف /الثاني متوسط
ت
1

خطة درس بأستراتيجية الصفوف المقلوبة

المادة /قواعد اللغة العربية

الهداف الخاصة
ب رف مفيحم المث ى

2

بو رف ا ى ال هميت اواراهبط ل مث ى

3

بو رف ا ى اوفين الم حقط هيلمث ى

الموضوع /المثنى والملحق به

الوسائل التعليمية

عدد الحصص2 /
اإلجراءات

الوقت

 فد د د د د د دددبح بد د د د د د ددوم إرمد د د د د د دديلس التمهيــد :ح لد مددن خدده ويبئدط الحيلهدديت ل محضددحع  5دةيئق
ل حيلهدديت اددن حربددق الدحاوس هو كبرهم لمي شيهدحم هيلفبدبح المرمد الدبين اهدر ويديز
ب ( )WhatsAppح

الميم ور()Messenger

المحهيب

ح ان حربق اوةراش المدموط

عرض موضوع الدرس :ه د مشيهدة الفبدبح المو دق  10دةبقط
هدديلمث ى حالم حددق هددس فددال الهبددت حك د حيلهددط حمددب مددي

 المهحرة حاوةهم الم ح ط

حصد إلبيددي (ةددرش مدددمج اهددر اليدديوف) وددوم م يةشددط

الكويب المدرمال

المدرسة :ميهح المث ى ؟
ُ -

المحضحع داخ حورة الصف

 -طالبة:امم دا ا ى اث دبن ح اث ودبن هزبديدة الدف دحن

ويد د د دديز اد د د ددرض الفبد د د دددبح مكمددحرة فددال حيلددط الرفددع حبددي ح ددحن مكمددحرة فددال حيلددط
()Data Show
ال صب حالور
المدرسة :كبف ُب رب المث ى ؟
 ُ -طالبة :ب رب المث ى هيلحرحف

المدرسة :ميهال ال هميت اواراهبط ل مث ى ؟
 ُ -طالبة :ب درب هديولف فدال حيلدط الرفدع حالبدي فدال حيلدط
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ال صب حالور

المدرسة :ميهال اولفين الم حقط هيلمث ى ؟
 ُ -طالبة( :اث ين اث وين كه ك وي)

المدرسة :كبف و رب ه م اولفين ؟
 ُ طالبــــة :حم ددب محة ي ددي م ددن الوم ددط حو ددرب إاد دراب4

5

المث ددى م ددي (كه ك و ددي) فو ره ددين هيلحرك دديت المق دددرة إ ا

ب حال ومه ودبدة ان المث ى حالم حق هس

ضبفوي الى امم نيهر

ب رب ومه وحوحت ا ى المث ى إاراهي صحبحي

المدرمط حاوويهدط ا بيدي
وخش محضحع الدرس من ةه ُ

التطبيق :ح ل من خه إاحي ه ض اومث ط الوال  44دةيئق

المدرسة :ةي و يلى (حااهددحا اهلل حو وشدركحا هدس شدبئي
 ُحهيلحالد دددبن إحمد ددي ي) مد ددوخرج المث د ددى ال د دحارد فد ددال اوبد ددس

الكربمط؟

 -طالبة :الوالدين ؟

المدرسة :حمي مفردهي؟
 ُ -طالبة :الحالد ؟

المدرسة :ميهال اهموس اواراهبط ؟
 ُ -طالبة :البي
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المدرسة :من و حال مثيو لمث ى مرفحع ؟
 ُ طالبة :الحيلهين موويدان6

بصد ددحي اوخحد ددي ال ححبد ددط لوم د د م ححد ددط وحود ددحت
المث ى حالم حق هس

المدرسة :من و حال مثيو لمث ى م صحب ؟
 ُت الحيلهوبن
 -طالبة :ةيه ُ

المدرسة:ةي و يلى (إ ارم ي البيمي اث بن فك هحهمي)
 ُموخرج الم حق هيلمث ى فال اوبس الكربمط ؟

 -طالبة :اث بن

المدرسة :حمي مفردهي ؟
 ُ طالبة:اولفين الم حقط هيلمث ى و بحود ليي مفردالمدرسة :حميهال اهموس اواراهبط ؟
 ُ -طالبة :البي

المدرســـــة:مد ددن و حد ددال وم د ددس فبيد ددي اولفد ددين الم حقد ددط
ُ -

هيلمث ى؟

 -طالبة :كرمت كه الضبفبن

المدرسة :حمي إاراب (كه) الحاردة فال الوم ط ؟
 ُ طالبة:مف ح هس م صحب هيلفوحط المقددرة و دس م حدق  5دةيئقهيلمث ى

التقــويم :ح لد مددن خدده وصددحبي حوصددحبب الخحددل
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ال ححت الحارد فال الوم

المدرســـة :وه ددى اوححددين هدديل م حال م د كههمددي ,مددي
ُ -

الخحل ال ححت الحارد فال الوم ط ؟

 -طالبــــــة :الك م د ددط الو د ددال حرد فبي د ددي خح د ددل ح د ددحت ه د ددال

(كههمي)

المدرســــة :حم ددن وص ددحب الخح ددل لوص ددهي (كههم ددي)
ُ -

م حق هيلمث ى ؟

 طالبة( :وه ى اوححين هكه ال م حال م )المدرسة :حم ِت حمن و حال وم ط فبيي خحل حدحت
 ُ؟
 -طالبة :الودخبن بؤ ت الرئوين

المدرسة :بن الخحل فال الوم ط ؟
 ُ طالبة( :الرئوين)المدرسة :حمن وصحي الخحل ؟
 ُ طالبة( :الرئوين) وصهي (الرئوبن)المدرسة :حم وم ومب ي
ُ -
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ملحق ()5
أسماء السادة المحكمين

ت

السم

التخصص

مكان العمل

1

د اه حمد حراحشط

اوصح حاودارة الورهحبط

ويم ط امين ال رهبط

2

د وييد ا ال المحم ال

م يهج ححرق الودربس

ويم ط امين ال رهبط

3

د حمد صيلي اهد الموبد

ال ط ال رهبط حآداهيي

ويم ط امين ال رهبط

4

د احدة اهد الوحاد هح م ب ط م يهج ححرق الودربس
ةبيس حوقحبم

ويم ط امين ال رهبط

ال ط ال رهبط حآداهيي

ويم ط UNRWA

7

ا د اهد الحاحد الكهبمال

ةبيس حوقحبم

ويم ط او هير

8

ا د ا ال محر ورح

ال ط ال رهبط حآداهيي

ويم ط او هير

9

د يصر صيلي وه

ال ط ال رهبط حآداهيي

مدبربط ورهبط او هير

5
6

د م بن صراحبن

ويم ط امين ال رهبط

د خ ب اهد الرحمن الفبحمال

 10د رافع صيلي وه

م يهج ححرق ودربس ال ط ال رهبط مدبربط ورهبط او هير
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ملحق ()6
كتاب تسهيل مهمة من جامعة الشرق الوسط
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ملحق ()7
كتاب تسهيل مهمة من مديرية تربية محافظة النبار

