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 تقدير الشكر و ال

وعلى  األنبياء والمرسلين سيدنا محمَّدلمين والصالة والسالم على أشرف هلل رب العا الحمد

 .بعد.أما يوم الدين،  إلىآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان 

 أتاح لي إتمام هذه الرسالة  ، فله الحمد أوالا وآخراا. أنعلى فضله  إلىفإني أشكر اهلل تع

لهيئة التدريسية فيها.  اعضاء جامعتي جامعة الشرق األوسط وأ إلىوأتقدم بجزيل الشكر 

أساتذتي أعضاء لجنة المناقشة على ما تكبدوه من عناء في قراءة  إلىأتقدم بجزيل الشكر و 

غنائها بمقترحاتهم القيمة .   رسالتي وا 

على  اإلشرافالشرمان لقبوله أبو حميد عاطف  للدكتورأتقدم بخالص شكري وتقديري و 

سداء رسالتي  يحثّني على البحث، ويرغِّبني فيه، ويقّوي ان نصحه  وتوجيهه فقد كوا 

الشكر والتقدير وأسال اهلل له عمرا مديدا وعيشا سعيدا وعطاء منه  له مني خالص عزيمتي

   غير محدود وينفع بعلمه طلبة العلم ، وأن يجزيه عني خير الجزاء 

، وفي مقدمتهم اسةفي فترة الدر المساعدة، العون و أشكر أولئك األخيار الذين مدوا لي يَد و  

الذي لم يدَّخر جهداا في مساعدتي، فله من اهلل خليفة  جمال غازيفضيلة األستاذ الدكتور/ 

 األجر ومني كل تقدير حفظه اهلل ومّتعه بالصحة والعافية ونفع بعلومه.
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 اإلهداء                                    

  :إلىأهدي هذا العمل 

لىهلل في وجودي و من كان له الفضل بعد ا لىو  من رّباني في صغري ا  من  ا 
  ) أبي العزيز (اهلل  اسمه حفظكأتشرف بحمل 

من كان  الوجود،، بسمة الحياة وسر الحب والحنانموضع الحياة، مالكي في 
لىو  بالحياة والحب  النابضالقلب  إلى، نجاحي سرَّ  ؤهاعاد من كانت الجنة  ا 

   ( ماما الغالية الحنونة)  لسانيقبل  قلبيمن يناديها  تحت أقدامها

كان لي خير معين في الذي  سندي وقوتي ومالذي بعد اهللأحمد  أخي المهندس 
لىالسراء والضراء و  اللحظات وكانوا منبع الفخر واالعتزاز من تذوقت معهم أجمل  ا 
  (األحباء  إخواني)وسائد هاشم وهشام شرايين القلب 

من أرى فيهن أملي ومستقبلي من هن  إلى  البريئة القلوب الطاهرة الرقيقة والنفوس
 ( ) أخواتي الغالياتورنا فدوى وليلى وبديعة وسوسن ومريم  وردات حياتي 

لىو األخوات اللواتي لم تلدهن أمي  إلى  ينابيع  إلى واالخالصبالوفاء  نمن تميز  ا 
  (وأسماء  وزينب ) شيرين وعبيررفيقات دربي  إلى والعطاءالصدق 

العمل  ايد العون والمساعدة في إنجاز هذ مّد لي إلى كل منالشكر والتقدير  كل وُأقدم
قدر ب منهم  كال يجزي، وممن ال يتسع المجال لتسميتهم، أسأل اهلل أن المتواضع

 عمله إنه سميع مجيب.  
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 اللغة العربية وفقا لمتغيرات المجموعة
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 108 قائمة محكمي أدوات الدراسة  4

 109 معامالت الصعوبة والتمييز لكل سؤال  5
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قرائي لدى طالبات الصف في تنمية التفكير االستالتعلم المعكوس  استخدام استراتيجية أثر

 اعد اللغة العربية مادة قو الثامن في 

 إعداد 

  حمد اهللأمل فايز صالح 

 إشراف 

  الشرمانأبو حميد الدكتور عاطف 

ملخص        ال  

في تنمية التفكير  التعلم المعكوس استراتيجية استخدامثر أ قياسإلى  الحاليةالدراسة هدفت 

. وتمثل سؤال الدراسة في  اعد اللغة العربيةاالستقرائي لدى طالبات الصف الثامن في مادة قو 

  اآلتي:

في تنمية التفكير االستقرائي لدى طالبات الصف الثامن  التعلم المعكوس استراتيجية استخدامثر أما 

  ؟ اعد اللغة العربيةفي مادة قو 

االختيار  فقرة من نوع (51) وتألف من ،االستقرائيلباحثة بتطوير اختبار لقياس التفكير وقامت ا

 استطالعية منتطبيقه على عينة قد تم  االستقرائيمعامل ثبات اختبار التفكير  متعدد ولحسابمن 

الختبار باستخدام طريقة ا االستقرائياختبار التفكير سب معامل ثبات ، وحُ خارج عينة الدراسة

   .(test-retest) واعادة االختبار

اختيرت بالطريقة القصدية وتم اختيار شعبتين فيها  حكوميةمدرسة  منأفراد الدراسة  وتم اختيار

ية ، ثم وزعت الشعبتان على مجموعتي الدراسة ) التجريبية و الضابطة ( وقد ضمت ئبطريقة عشوا

التعلم  باستخدام استراتيجيةللغة العربية طالبة لدراسة مادة قواعد ا( 02المجموعة التجريبية )



 ل
 

تألفت المجموعة الضابطة من طالبات شعبة واحدة للصف الثامن وعددهن  ، في حينالمعكوس

ية وقد تم تحليل البيانات باستخدام المتوسطات الحساب ( تم تدريسهن بالطريقة االعتيادية.00)

 (.One Way ANCOVA ) حباألحادي المصانحرافات المعيارية وتحليل التباين واال

بين   (α = 0.05)عند مستوى الداللة  ةذات داللة إحصائي   فروق إلى وجود الدراسة توصلت

تعزى لطريقة التدريس ولصالح استراتيجية الضابطة المجموعة التجريبية  طالبات المجموعةنتائج 

التعلم استراتيجية م على استخدا المعلمات وبناء عليه توصي الباحثة بتدريب التعلم المعكوس.

 .المعكوس في المدارس الحكومية في المملكة

 
 مدمج ،طرق تدريس اللغة العربية.، التعلم الاالستقرائيالتعلم المعكوس، التفكير  الكلمات المفتاحية:
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The effect of using strategies flipped learning in the development of 

inductive thinking among eighth grade students in Arabic 

grammar  
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Atef Abuhmaid Alshorman 

ABSTRACT  

The present study aimed at measuring the impact of using Flipped Learning 

strategy on the inductive thinking of eighth grade students in Arabic 

grammar.    The quasi-experimental approach was implemented to answer the 

study question. One governmental schools in the city of Al-Salt was selected 

purposefully as technology was present in the school and used in teaching. To 

achieve the purpose of the study was, the researcher developed an inductive 

thinking test which consisted of (16) items. And to ensure the validity of the 

inductive thinking test the test-retest was used.  

The data were analyzed using means, standard deviations, and one way 

ANCOVA. The results of the study revealed the presence of statistically 

significant differences between at the level of (α = 0.05) between the means 

of the two groups on the inductive thinking test attributed to using the 

Flipped Learning strategy in teaching Arabic grammar. Thus, the study 

recommends that Arabic language teachers to be introduced and trained on 

using the Flipped Learning strategy in order to improve learning outcomes 

especially the inductive thinking skills.  

KeyWords: Flipped learning, inductive thinking, Arabic language teaching 

methods, blended learning. 
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 لفصل األولا
 خلفية الدراسة وأهميتها

 :مقدمة

شهههد العههالم فههي أواخههر القههرن العشههرين وبدايههة القههرن الواحههد والعشههرين تقههدما  واسههعا  فههي مجههال تكنولوجيهها 

 والتقهههاءعهههل البشهههر ، فلهههم تعهههد هنهههاك حهههواجز زمنيهههة أو مكانيهههة تحهههول دون تفا المعلومهههات واالتصهههاالت

تزايهد كبيهر   إلهىأدى  لهذا العصر؛ األمر الذيوأصبح إيقاع السرعة والتغيير السمة البارزة ، الحضارات

فرة لدى أفراد المجتمعات كافة ولدى أفهراد المجتمهع األردنهي خاصهة، ا، ما جعلها متو انتشار االنترنتفي 

علومههات بسههرعة فائقهة، كمهها أن بههروز الوسههائط الم إلهىالمتعلمههين مههن الوصههول  إذ أسههم ذلههك فههي تمكهين 

المتعهددة ومها يترتهب عليهها مههن توظيهف لمكوناتهها وعناصهرها فهي نقههل وتقهديم تلهك المعلومهات فهي بههرامج 

 .التعلم المتنوعة

سههرة لعامهههة النههاس بمههن فهههيهم التقنيههات وأصههبحت ميتطهههورت ومههع دخههول العههالم مرحلهههة العصههر الرقمههي 

، إذ ه التقنيهههات البريهههد انلكترونهههي والههههاتف المحمهههول والحواسهههيب اللوحيهههة ومهههن ههههذ، ن والطلبهههة المعلمهههي

،  التعليميهة  العمليهة، كمها أسههمت فهي تطهور في التواصل واالتصال بشكل فّعهال  أسهمت هذه التقنيات

تمكهين المتعلمهين مهن االسهتفادة  ؛ وذلك من أجهلظهور التعلم المعكوس والمدمج والمتمازج إلىمما أدى 

 اننسهههانقهههدرة  إلهههى ضهههافة  إ، لوجيههها وقهههدرات أجهزتهههها المتنوعهههة المرتكهههزة علهههى السهههرعة الفائقهههة و تكنمهههن ال

 (.2011المرتكزة على التفكير الخارق في التجديد واالبتكار )الفقي، 
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وتنوعهها ممها لتطورهها  التعليم والتعلم فتعاظم دورها نتيجهة   من عمليتي   جزء   التكنولوجياأصبحت من هنا 

وسهههل مههن انتشههارها وفههتح مجههاالت واسههعة السههتخدامها فههي  التعليميههة،دمجههها فههي العمليههة  عمليههةسهههل 

ونتيجة لذلك أصبح بانمكان إرسال المادة التعليمية للطلبة في  ،التعليم حتى شكلت أنماط ا جديدة للتعلم

 .( 2013) الشرمان،  وجودهمأماكن 

يبرز التعلم المعكوس  والتعليم،لولجيا في عمليتي  التعلم ومع عملية الدمج هذه التي تدعم توظيف التكنو 

يتشههكل إال أن فكرتههه وببسههاطة تتعلههق بههأن مهها يههتم عملههه فههي البيههت ضههمن الههتعلم  يههزال الكمفهههوم حههدي  

المحاضهرة أو  الحصهة فهي أثنهاءالصفية وأن ما يتم عمله المحاضرة  أو التقليدي يتم عمله خالل الحصة

 .(2011)الفقي،  قليدي يتم عمله في البيتالصفية في التعلم الت

خارج الحصة الصفية سهواء مهن فيهديو تعليمهي يقهوم المعلهم في الطالب للمادة الدراسية  من هنا يتعرض 

تحويههل الحصههة أو المحاضههرة  بتسههجيله لشههرس درس معههين أو قههراءات تتعلههق بموضههوع الههدرس؛ إذ يههتم

دروس مسههجلة يههتم وضههعها  إلههىفرة والمناسههبة، اا المتههو المعكههوس، مههن التكنولوجيهه الههتعلمالتقليديههة ضههمن 

 لهههمنفسههاس المجههال  ؛خههارج الحصههة الصههفية فههي علههى اننترنههت بحيهه  يسههتطيع الطههالب الوصههول إليههها

ات. فههو تعلهم يحهل داخهل الحصهة، مثهل حهل المشهكلة والنقاشهات وحهل الواجبهفهي بنشهاطات أخهرى  القيام

 .(2013،  تالذيابا )ت مكان التدريس المباشر في الغرفة الصفيةالتكنولوجيا على اننترنبفيه التدريس 

  Power)وقد تأخذ التكنولوجيا في هذا السياق أشكاال  متعددة بما في ذلك الفيديو والعروض التقديمية

point)  والكتب انلكترونية المطورة والمحاضرات الصوتية(Podcasts)   الطلبة  والتفاعل مع

 التعلم فيها يمزج التي التعلم طرق إحدى من إذ ُيعد ذلكات انلكترونية وغيرها، المنتديفي اآلخرين 

 على المرتكزة انلكتروني التعلم وسائل توظيف يتم إذ واحد، نسق ضمن التقليدي التعلم مع انلكتروني
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 في لوجه وجها   والمتعلم المعلم وبكون الذكية والصفوف الحاسوب كمختبرات اآللي الحاسب أجهزة

 2013))عبيدات ،األحيان معظم

ففهي  ،ل منهمها دور اآلخهركه ككس دور البيت ودور المدرسة ليأخذعلى ع التعلم المعكوسوتعتمد آلية   

 على حل الواجبهات والمشهكالت  ؛ ليتدرب الطلبةالطريقة التقليدية يتم شرس المادة العلمية للطلبة من المعلم

مههن يههر قههادرين علههى ذلههك بسههبب نسههيانهم مهها شههرحه المعلههم غ لبههةفههي البيههت ولكههن فههي األغلههب يكههون الط

أمهها فههي الصههفوف المعكوسههة  ،شههرس المعلههم مههنالحصههة الصههفية أو لعههدم قههدرتهم علههى كتابههة المالحظههات 

علهى مشهاهدة األفهالم التعليميهة فهي البيهت بالسهرعة والوقهت المناسهبين لههم  لبهةيعتمد الط ؛ إذفيكون العكس

نقطة معينهة أكثهر مهن مهرة، كمها أنهه مهن الممكهن مشهاهدة تلهك الفيهديوهات  حي  يمكن إعادة مشاهدة شرس

األجههزة المحمولهة وههو مها يتهيح المجهال بشهكل واسهع لالنخهراط فهي العمليهة  فهيالحاسهوب أو  فيالتعليمية 

تعلم للدورا  كبيرا  التي بينت أن هناك ، (  2015) دراسة الزين في جاء كماو  (.2015)الشرمان، التعليمية

 المعلم يتبع أن المستحسن ومن ،وال سيما أسلوب التفكير االستقرائي  زيادة تحصيل الطلبة في المعكوس 

 فهي النتهائج أفضهل إلهى للوصهول لكترونهي نطرائهق التعلهيم المختلفهة التهي تجمهع بهين الهتعلم التقليهدي وا

  التعلمية. التعليمية النشاطات في الطلبة، ومشاركتهم تحصيل

الطلبهة وتنميهة التفكيهر االسهتقرائي لهديهم  تحصهيل رفهع فهيالتعلم المعكهوس فاعليتهه  أظهر، فقد وبناء  عليه

 والتنقيهب البحه  الطالهب يهتعلم وبههذا الهتعلم، عمليهة أثنهاء فهي ونشهط ا الطالب فعاالا  يبقى أن على والعمل

، الذي ُيسهم  معكوستعلم اليجابي للناعلى األثر  كذلك ُيؤكد الباحثون والمهتمونو  العمل، على والمثابرة

يتهيح للطلبهة ؛ إذ لهدى الطلبهة ولمهدى اسهتيعابهم خصوصاتنمية التحصيل الدراسي والتفكير االستقرائي في 

الههتعلم المعكههوس   أنَّ  إلههىاألمههر الههذي ُيشههير لتحضههير الههدورس والنشههاطات ولحههل الواجبههات،  أطههولوقتهها  
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القهههدرة علهههى تجهههاوز العقبهههات التهههي  لهههدى المعلمهههين  يصهههبح فربمهههامفتهههاس النجهههاس للطلبهههة  يمكهههن أن يكهههون 

 & Johnson)أيضهها تههواجههم وتجعلهههم قههادرين علههى تقههديم أفضههل مهها لههديهم مههن عههروض ومصههادر

Renner, 2012.)  

عمر بن الخطاب : تعلَّموا العربيةا؛ فإنها من فقد قال  ،مةم اللغة العربية مسؤولية كل فرد في األيتعل ويعد

 البد من االهتمام بهذه اللغة التي حباها اهلل فهي لغة القرآن، ولغة األجداد، ولغة التهرا  هناومن .  ديِنكم

نمهها ههو قضههيةتعلهم اللغههة العربيهة واالهتمههام بهها لههيس مهنهة تعليميههة، أو قكمها أن   ضهية تعليميههة فحسهب؛ وا 

ال ، فهباللغهة العربيهة تهدرسالمهدارس والجامعهات معظم المواد في  بما أنو  عقدية، ورسالة سامية نعتز بها.

بعض المعلمين متمسكين بطرقهم التقليدية في نقل المعارف  التدريسها. فما ز  طرقبد من االهتمام بتنوع 

.وذلههك ألن المعلههم هههو المسههؤول عههن نقههل المعلومههة للطالههب ة وبههأجواء يغلههب علههى طابعههها المللإلههى الطلبهه

 جهههاءت ههههذه الدراسهههة لتقصهههي أثهههر اسهههتخدام هوعليههه وعهههدم مشهههاركه الطالهههب فهههي سهههير العمليهههة التعليميهههة.

عهد اللغهة التعلم المعكوس في تنمية التفكير االستقرائي لدى طالبات الصف الثامن في مهادة قوا استراتيجية

 .العربية 
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 مشكلة الدراسة

ه ركزت المناهج الحديثة على أن المتعلم هو محور العملية التعليمية وهو من تقوم عمليه التعلم من أجل

تختلف خصاص النمو لدى المتعلمين ) الجسمية والنفسية واالجتماعية ( وبإختالفها تختلف أيضا و 

الباحثة  هالحظتطرق التدريس المستخدمة لذا وجب على المعلمة مراعاة الطرق التدريسية.  إال أن ما 

استخدام  إلىيفتقرن  ن بعض المعلمات أوتدريسها لمادة اللغة العربية  في مهنة التعليمعملها خالل من 

مثيرة للتفكير مثل التدريس المباشر الغير  التقليدية يعتمدن الطرق التدريس، إذطرق حديثة في 

بوصفه نمطا  حديثا  التعلم المعكوس ؛ األمر الذي يترتب عليه وجود حاجة ملحة الستخدام والتلقين

المفاهيم والمعرفة الجديدة للطالب في يصال إ الحديثة التي تمكن المعلم منالتقنية  توظيف إلىيستند 

أوصت  قد، (  2015الزين ) ونظر ا ألن الباحثة ، وبالتالي مناقشتها في الحصة الصفية، المنزل 

من أجل تقصي أثره التعلم المعكوس في مادة اللغة العربية  تتعلق باستخدامإجراء دراسات بضرورة 

ثة ترغب في تحقيق هذه التوصية باستخدام استراتيجية فإن الباح ى الطلبةالتفكير االستقرائي لدعلى 

 االستقرائي التعلم المعكوس وتطبيقها في مادة اللغة العربية لطالبات الصف الثامن وأثرها في التفكير

التعلم استراتيجية :  ما أثر استخدام اآلتيمن هنا ُيمكن صياغة مشكلة الدراسة الحالية في التساؤل 

 ؟اعد اللغة العربية تفكير االستقرائي لدى طالبات الصف الثامن في مادة قو المعكوس في تنمية ال
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 وسؤالها: الدراسة هدف

التعلم المعكوس في تنمية التفكير االستقرائي استراتيجية  في أثر استخدام  البح تهدف هذه الدراسة 

هدف سوف تجيب الدراسة ولتحقيق هذا ال،  من في مادة قواعد اللغة العربية لدى طالبات الصف الثا

 : اآلتيالسؤال  على

الصف الثامن  طالباتالمعكوس في تنمية التفكير االستقرائي لدى التعلم  استخدام استراتيجية أثر ما -

 ؟. في مادة قواعد اللغة العربية

  :الدراسة فرضية

 : اآلتيةال الدراسة تم اختبار الفرضية الصفرية لإلجابة عن سؤ 

في التفكير االستقرائي    α ≥( 0.05 ) إحصائية عند مستوى الداللة  داللة اتذ فروق توجد ال  

التعلم  /طريقة ) البرنامج االعتيادي إلىتعزى  العربية لطالبات الصف الثامن  غةمادة اللفي 

 .(المعكوس

 أهمية الدراسة: 

فمن جانب األهمية النظرية تنبع أهمية الدراسة الحالية من بعدين: األهمية النظرية واألهمية العملية. 

لألدب النظري حول استراتيجيات التدريس وطرقه بشكل  نوعية   إضافة   فإنه من المؤمل أن تكون الدراسةُ 

 عام وحول التعلم المعكوس بشكل خاص. 

للمعلمين بشكل عام ولمعلمي اللغة  بديلة   أن تقدم الدراسة خيارات   الممكنومن الناحية العملية: فإنه من 
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 على قائمة حديثة، نوعية تدريس أساليب تقديمبوذلك  ،ربية بشكل خاص في مجال طرق التدريسالع

 تقدم قدإال أنها  إضافة  ، تقديم التعلم )التعلم المعكوس( إستراتيجية تعليمية حديثة ضمن استراتيجيات

يب معلمي اللغة تدر  برامج ومعدي التربويين، والمشرفين ، المناهج تطوير على لقائمينل الدراسة هذه

عداد يرتطو  مجال في ئدة  فا التعليمية السياسات وواضعي العربية، المعلمات باستخدام و  المعلمين  وا 

 .أساليب التعلم الحديثة 

 : الدراسة حدود

 تتمثل حدود الدراسة فيما يلي:   

للصف  ةقتصار على وحدات الفصل الدراسي األول من كتاب اللغة العربيالا الحدود الموضوعية: 

 .( أقسام االسم  وحدة )وهي  الثامن 

 السلط مدينة في   طالبات المدارستطبيق هذه الدراسة على عينة محدودة من تم   :البشرية الحدود 

 . 2015/2016الفصل الدراسي األول من العام الدراسي في 

 (.2015/2016) الدراسي العام من األول  الفصلفي الدراسة  تطبيق تم  الحدود الزمانية:

 محددات الدراسة:

 :بما يليالدراسة هذه نتائج  تعميميتحدد 

 يمتازله  مقياس ، ووضعي لقياس التفكير االستقرائ اختبار إجراءفي  المتمثلة الدراسة أدوات -
 السيكومترية. بخصائصها المقاييس المستخدمة نتائج على اقتصرتالدراسة  فإن لذا والثبات؛ بالصدق

 المسحوبة من المجتمعات المماثلة ومجتمع الدراسة عينة الدراسة -
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 مصطلحات الدراسة:

دور البيت في التعلم  إلىنمط من أنماط التدريس الذي ينتقل فيه دور المدرسة :  المعكوسالتعلم 

تم في المدرسة في التعلم المعكوس) الشرمان التقليدي وما يتم عمله في البيت في التعلم التقليدي ي

،2015) 

إعداد فيديوهات قصيرة للطالبات ليقمن بمشاهدة هذه الفيديوهات قبل الحضور عرف إجرائيًّا بأنه وي  

توجيه الطالبات  ثم  المعلمة بتوفير بيئة تعلم تتفاعل فيها الطالبات ،وقيام الغرفة الصفية ،  إلى

 وتطبيق ما تعّلمنه من حل األسئلة وأوراق العمل المعدة مسبق ا. 

 إلى األمثلة ومن الكل إلى الجزء الفرد من ينقل الذي التفكير من النمط ذلك:   قرائياالستالتفكير 

 ".العامة الكلية األفكار إلى الفرعية الحاالت ومن القاعدة

 فيها عقلية يتدرج عملية أنه في: فيتمثل الدراسة هذه في االستقرائي للتفكير انجرائي التعريف أما

 أو المشاهدات األمثلة أو من عدد إليه ُيقدَّم حي  الكل، إلى الجزء ومن العام، إلى الخاص من المتعلم

 عليها حصلي التي قياسه بالدرجة وتم.  قاعدة أو مفهوما أو حقيقة منها ليستخلص القرائية النصوص

لطلبة الصف الثامن في مادة قواعد  بإعداده الباحثة قامت الذي االستقرائي التفكير اختبار في الطالب

 غة العربية الل
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  األدب النظري والدراسات السابقة
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 لفصل الثانيا
 األدب النظري والدراسات السابقة

، في حين يتناول القسم  النظريتم تقسيم هذا الفصل إلى قسمين هما : القسم األول ويتمثل باألدب 

حالية وفيما يأتي تفصيل لكل ة بموضوع الدراسة الالثاني البحو  والدراسات العربية واألجنبية ذات الصل

 قسم

  النظريأوال : األدب 

ومن ثم التطرق  تي يعتمدهامفهوم التعلم المعكوس ونشأته ومزاياه واألسس والمعايير ال يتناول هذا القسم

  من حي االستقرائي وتناول التفكير، والصعوبات التي تحول دون تطبيقه إلى أهمية التعلم المعكوس

 وفيما يلي توضيح كال منها :  عرض مفهومه وعناصره وأهميته 

 التعلم المعكوس 

 تعريف التعلم المعكوس 

 الحديثة التقنيات ستخداما إلى يرمي تربوي "نموذج بأنه المعكوس التعلم( 5: 2015عرفت داوود )لقد 

 من غيرها أو صوتية فاتمل أو فيديو مقاطع طريق عن الدرس أن ُيعد للمعلم تسمح بطريقة اننترنتو 

 الذكية هواتفهم أو حواسيبهم باستخدام آخر مكان أي في أو منازلهم فيالطلبة  عليها ليطلع الوسائط،

 والمشروعات للمناقشات المحاضرة وقت ُيخصص حين في، الدرس حضور قبل اللوحية أجهزتهم أو

 فيديو مقطع بإعداد المعلم يقوم حي  التعليم نم النمط هذا في أساسيا   عنصرا   الفيديو إذ ُيعاد   والتدريبات
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 التواصل شبكات أو الويب مواقع أحد في بمشاركة الطلبة دقائق (52إلى  1 ) بين ما مدتهتتراوس 

 ".االجتماعي

ُيمثل عكسا   "أن التعلم المعكوس  Halili & Zainuddin (64:2015)  الخليلي وزين الدين ويرى 

"طريقة وُعرِّف التعلم المعكوس أيضا  بأنه :  ". ساليب تكنولوجية حديثةأخدام استلقاعة الدرس التقليدي ب

 إبداعية طريقةب البيت في للتحضيرِ  تروجو  ُمقدما   فيها الفيديوستخدام با المحاضراتا  زّودُ التعليم التي ت

كُس  حي  يتم  :Heo & Choi, 95) "البيتي المدرسةِ  واجب طلب مثل التقليديةِ  التعليم طريقةا  ع 

التعلم الذي أسهم في عكس " نهأعلى    (Lage et al., 2000: 41)الغ وآخرون  وعرفه( 2014

  مع الوسائل الخارجية وبالعكس"( الطرق التقليدية)المستخدمة في الصف  التعليموسائل 

ى التعلم الذي يحل فيه التدريس عن طريق التكنولوجيا عل ذلك ( أيضا  بأنه (2015وعاّرفه الشرمان 

من  عددا   المجالالتكنولوجيا في هذا تأخذ داخل الغرفة الصفية، و في نترنت محل التدريس المباشر نا

لكترونية الحديثة والمحاضرات الصوتية نشكال بما فيها الفيديوهات والعروض التقديمية والكتب ااأل

كثر انتشارا  في ألالوسيلة ا الذي يعدلكترونية والفيديو نوالتفاعل مع المتعلمين عن طريق المنتديات ا

نترنت في نمام الطلبة على اأالدروس المسجلة وجعلها متاحة  إنتاجللمعلم دور كبير في و هذا المجال، 

 .الفصل الدراسي  إلىالبيت وقبل الحضور 

على استخدام التكنولوجيا  في وظيفته يشتمل إذمن أشكال التعلم المدمج؛  التعلم المعكوس شكال   ُيعد

كترونية إلوسائل  عبر استخدامهمع الطلبة  أن يتفاعل المعلما  يستطيعُ وبه  ،التعليم واالستفادة منهافي 

 استخدامه األساليب التقليدية في التعليم،جانب  إلى، الفيديوهات والصوتياتووسائط متعددة مثل: 
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 أنَّ  هي: عليمية مزدوجة ه ارتبطت بعملية تنشوئالرغم من حداثة مفهوم التعلم المعكوس إاّل أن فكرة وب

انب  آخر ، ومن جأثناء الحصة الصفيةفي المنزل وفق التعلم التقليدي يتم القيام به في ما يتم القيام به 

في للمادة التعليمية بهذا فإن الطالب يتعرض و ه في المنزل، معلتأثناء الحصة الصفية يتم  تعلمهما يتم 

 ، أم لشرس درس معين من المعلمفيديو تعليمي  ق إعدادأكان ذلك عن طريخارج الحصة الصفية سواء 

 (.2015،قراءات متعددة مرتبطة بموضوع الدرس )الزين عن طريق إعداد 

التعلم المعكوس استراتيجية تعليمية تشمل استخدام تقنيات حديثة لإلستفادة من  بناء  على ذلك، ُيمثل

الوقت في التفاعل والمناقشة مع طلبته  مزيدا  من التعلم في العملية التعليمية بحي  يمكن للمعلم قضاء

في الفصل بدال  من إلقاء المحاضرات، حي  يقوم الطالب بمشاهدة عروض فيديو قصيرة للمحاضرات 

؛ األمر الذي ُيؤكد  في المنزل ويبقى الوقت األكبر لمناقشة المحتوى في الفصل تحت إشراف المعلم

المجال المعرفي في المنزل  منالمستوى األدنى  الطلبة يحققون أن إلىالذي ُيشير  تصنيف بلوم المعدل

، وبهذا فقد التطبيق والتحليل والتركيب والتقييم في الفصلمستوى األعلى من المجال المعرفي عبر الو 

 . (Brame, 2013) حقق التعلم المعكوس الغاية المنشودة

 استخدام للتكنولوجيا في العملية التعليمية  ( أن التعلم المعكوس ليس مجرد2015أكد الشرمان )من هنا 

نما هو حالة يتم فيها توظيف التكنولوجيا المناسبة والمتو  استخدام ب العملية التعليمية إغناءفرة من أجل اوا 

شبكة اليتم نشرها على  ،مسجلةإلكترونية دروس  إلى االعتيادية الحصة الصفية  وتحويلالتكنولوجيا 

وذلك ؛ خارج الحصة الصفيةفي في أي وقت  إليهالطلبة الوصول ل اسبحي  يت "االنترنت" عنكبوتيةال

حل  مثل: بالمادة التعليمية تتعلقنشاطات  ةأي بممارسة للقيام  المتعلمينام أممن أجل فتح المجال 

جراء نقاش وحوار مع الزمالء، وما شابه ذلك، فالتعلم المعكوسالواجبات و و المشكالت   ا  ال يعد تعلم ا 
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ّنما ؛فقط ةلتكنولوجيا ستخدام التقنياتاعلى  ا  مقائ ؛ بواسطتهفرة اتوظيف تكنولوجيا مالئمة ومتو  يتم   وا 

ادة تكوين مراحل إعبذلك  يتم   إذتحسين تحصيل الطلبة وتطويره،  والعمل علىعملية التعليم  نغناء

جديد للمتعلم في المنزل قبل العملية التعليمية ومجرياتها، ففي التعلم المعكوس يتم تقديم المحتوى ال

ما يقوم به بتقوية المحتوى الجديد  فيهاالحصة الصفية فيتم  أثناء في ماأالفصل الدراسي  إلىالحضور 

شراف إتحت  ، بحي  يتم ذلكالعديد من المناقشاتوكذلك المتعلم من عدة تطبيقات عملية وتجارب 

 الطلبةلدى  فتتوفرال للتعلم النشط والفعّ  ذلك يكون وقت الحصة الصفية كامال   ففي أثناء، المعلم 

  .(Bishop & Verleger,  2013) تعمق في المحتوى التعليمي الجديدالفرصة الكافية لل

درجة انتقان في العملية التعليمية، ُيسهم  إلىإن وجود المعلم لتقديم المساعدة للطلبة من أجل الوصول 

؛ أيضا   لديهم طلبة ، وُيسهم في تنمية التفكير االستقرائي في ارتفاع مستوى التحصيل الدراسي لدى ال

حتوي يدمج ومزج أنماط التعلم واستراتيجياته المختلفة بحي   إلىاألمر الذي يدعم سعي التعلم المعكوس 

لذا فهو ليس مجرد فيديوهات ؛ على التدريس المباشر والتعلم النشط الذي يستند بشكل كبير على المتعلم

ن ألهذا النوع من التعلم ال يعمل  نأداخل الفصل الدراسي، كما  في جزئية فيه هو التفاعل همأفقط بل 

أهمية التعلم ن إبل أيضا ،  نترنتنتحل الفيديوهات محل المعلم لذا فهو ليس مواد تعليمية مسجلة على ا

 & Yapici)ذاتي جل التفاعل مع المعلم بشكلأفر للمتعلم من ازيادة الوقت المتو  المعكوس تتجلى في

Akbayin, 2010.) 
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 نشأة التعلم المعكوس

في  تطور إلىالتعليم وبيئته بشكل خاص  وفي عام،التطور الحاصل في المجتمعات بشكل لقد أدى 

عوامل في ذلك ( 2015الشرمان )ونوَّه نشأ التعلم المعكوس،  لذلكونتيجة  ،أساليب التدريس وأدواته

 :ما يليمنها المعكوس  التعلم نشأةفي  كثيرة أسهمت

 : ةالمتسارع ةالتطورات التكنولوجية والتقني -1

ظهور أنماط تدريس حديثة  إلىية التعليمية تغييرات جذرية أدت العمل إلىشهد دخول اننترنت         

ى فجميعها أمثلة عل ،منها التعلم انلكتروني والتعلم عن طريق اننترنت والتعلم المدمج والتعلم المعكوس

؛ كان نتيجة لتطور تكنولوجيا التعلمفم المعكوس التعل   ظهورُ ، واقع العملية التعليمية فياننترنت  تأثير

  عليم أال وهو التعلم المعكوستاألمر الذي أسهم في وجود أدوات ووسائل استخدمت في هذا النمط من ال

 على نتائج بحو  أو نظريات. مبنيًّا يكنظهوره لم  إذ إنَّ 

 كم المعرفة التي تركز على ضرورة التنويع في أساليب التعلم ووسائله:ترا -2

المحاضرة غير  فّعال  ؛ إذ بات أسلوب هووسائلالتعلم التنويع في أساليب  إلىإن تراكم المعرفة يحتاج 

إاّل أّن هناك أساليب أخرى في نقل ،الرغم من أقدمية هذا األسلوب بفي تحقيق جميع األهداف التعليمية 

وتساعد على االحتفاظ بالمعلومات لفترة طويلة إذا ما قورنت بأسلوب  لمعرفة تكون أكثر فاعلية ،ا

   .المحاضرة

 



16 
 

 الدعائم التي ال بد من توافرها لتطبيق التعلم المعكوس :

مع  يتفاعل فلهذا ، يسعى التعلم المعكوس إلى تحسين العملية التعليمية والوصول إلى مخرجات أفضل 
يتم تطبيق لكي و  والبيئة والمحتوى ،لتعليمية بجميع عناصرها بما في ذلك المعلم والمتعلم العملية ا
 أدلىكما هي من توافر دعائم أو أركان أساسية التعلم المعكوس بفاعلية وكفاءة كان ال بّد  استراتيجية

 (.2015المشار له في )الشرمان، (Hamdan et al)  بها

 توافر بيئة تعلم مرن.  

 ي مفهوم التعلمتغير ف.  

 التفكير الدقيق في تقسيم المحتوى وتحليله.  

 اء ومدربينيتوافر معلمين أكف. 

إذ  ر التقني في مجال العلم والتعليم؛ُيمكن القول إن التعلم المعكوس نشأ مع التطو من هذا المنطلق 

وقت والجهد في محاولة أصبح معاكسا  في صورته للمزايا التقليدية في العملية التعليمية التي تستهلك ال

   الفكرة حتى لو كانت بسيطة. إلىالوصول 

 مزايا التعلم المعكوس

نهم من مشاهدة الحصة مكّ إذ يُ  الحصة،الوقت الذي يقضيه الطلبة في  ُيسهم التعلم المعكوس في توفير

  : التالي، وُيمكن إجمال مزايا التعلم المعكوس على النحو على شكل شريط فيديو في منازلهم

سلوب أ عبرتعزز ما تعلموه من الطلبة ، ضافية إشياء أاستغالل وقت الحصة في  ُيسهم في 1 -

 Cohen & Brugar, 2013))التعلم المعكوس في منازلهم 
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 (.Fulton 2012) تمييز قدراتهم ومهاراتهم المكتسبةالطلبة بعادة تأهيل سيرة إيساعد المعلم على  -2

 .Overmyer,2012)استخدام الوسائل الحديثة )، بتعلم لدى الطلبةيخلق جوا  من المتعة في ال -3

التعلم المعكوس هو تحول بالتعلم من السلبي إلى النشط من أجل الوصول إلى تعلم أعمق وأكثر      -4

  (. 2015فاعلية  ) الشرمان ، 

 ساسية:أنقاط  مزايا التعليم المعكوس بخمس Millard (2012)  ميالرد عزز لقدو 

 سلوب النقاش في الحصة الصفية.أكيز على التر  .1

 يهب المدرس الحرية المطلقة. .2

 موضوع النقاش.نشاء اتصال شخصي مع الطلبة إيستطيع المعلم  .3

 سلوب عمل الفريق. أخلق  .6

 تمييز نموذج التعلم المعكوس عن األساليب التقليدية

     والتعليم التقليدي،كوس وجود فروق بين التعلم المع إلى( 2015يشير كل من سرحان و هارون )   

 كما يلي:هذه الفروق   وضح تأن يمكن  لذلك   

داخل الحصة الصفية بالنسبة للتعليم التقليدي ، سوف يعتمده التعلم في أن ما تستند عليه عملية التعليم 

دي خارج الحصة الصفية مع توظيف الوسائل التكنولوجية، وما يعتمهده التعلهيم التقليهفي المعكوس ولكن 

 داخل الحصة الصفية ، وهكذا.في خارج الحصة الصفية ، سوف يعتمده التعلم المعكوس ولكن في 
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 أجزاء التعلم المعكوس

األولى من مرحلتين هما أن استراتيجية التعلم المعكوس تتكون (  (Bishop, 2013بيشوب  يشير
ألجوبة ، والتعلم التعاوني في داخل الحصة الصفية إذ يتخللها األسئلة وافي وٌتمثلها مرحلة التعلم 

إذ يتم توظيف  ؛فية خارج الحصة الصفي مرحلة التعلم في تتمثل فعات صغيرة، أما الثانية و مجم
 إضافة  المعلم ،   التي أعدَّهاالمحاضرات  إلىيوتر واالستماع بالتكنولوجيا عبر استخدام الفيديو والكم

 سبقا .حل االختبارات وممارسة التدريبات المعدة م إلى
 

 على النحو التالين تي  مرحلتين رئيسي إلىسبق, يمكن تقسيم مراحل التعلم المعكوس  بناء  على ما 
Bishop, 2013) Lage et al., 2000; Heo & Choi, 2014):  

 تفاعلية لمجموعات صغيرة داخل الفصل.نشطة تعلم أ -أ

 الحديثة خارج الفصل.التعلم الفردي المباشر باعتماد تكنولوجيا الحاسوب، والتقنيات  -ب

، وتتمثل مرحلة التفاعل اننساني التعلم اآللي عبر الكمبيوتربالتفاعل اننساني و تمثلت المرحلتان  ب

فية، أما وفق الشكل  بتطبيق نظريات التعلم من خالل األنشطة التفاعلية للطلبة عبر الحصة الص

مادة  إلىلم ليتم تحويل المادة العلمية المعبمعرفة استخدام الكمبيوتر المرحلة اآللية فتتمثل في 

 خارج الحصة الصفية.   في ، من أجل توفير التعلم الفردي للطلبة إلكترونية
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 أسس ومعايير التعلم المعكوس

 (: Negal 2013,) التالي، ُيمكن إجمالها على النحو ا  سسيعتمد التعلم المعكوس معايير وأُ 

يستطيع المتعلم أن يتعلم في أي وقت وفي أي  عكوس المرونة ؛ إذالمرونة: يتطلب التعلم الم1 -      

 .مكان              

 .محور العملية التعليمية التعلمية لم المعكوس على الطالب ؛ إذ ُيعدالثقافة: ُيركز التع -2

       في العملية  يقع عليه العبء األكبر؛ إذ  ا  محترف ا  معلم: يتطلب التعلم المعكوس االحتراف    3-

 .التغذية الراجعة للطلبةتقديمه من وله دور كبير في الغرفة الصفية التعليمية         

؛ من للطلبة تحديد المحتوى ب علمأن يقوم الم يتطلب التعلم المعكوس )المضمون(: محتوىال4 -

 استغالل الوقت في الغرفة الصفية بأسلوب أفضل.أجل 

والعملية وسلوكه متطلبات الطالب لالمعكوس التعلم من مناسبة  تأكد للالتقييم القبلي ولذلك، ال بد من  

لذلك قد  ،التعلم المعكوس عبرعملية التطوير  إلىاستجابة الطلبة ، وبذلك يتم تقدير ومعرفة التعليمية

 منو تطبيقه على فئات مختلفة أ ،كثر من مكانأالمعكوس في التعلم يجد المعلم صعوبة في تطبيق 

 .ضرورة المرونة في تطبيق المعلم لنماذج التعلم المعكوس  إلىمر الذي يشير ألا ؛كمظاهر السلو 

Hanover research, 2013)) 
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 أهمية التعلم المعكوس

 (: 2015يلي )الزين،  فيماتتمثل أهمية التعلم المعكوس 
 

 .استغالل الوقت بصورة جيدة فيما يخدم المصلحة التعليمية 1-

 .تقنية الحديثة في التعليماالستخدام األمثل لل2-

وذلك عن طريق إجراء  الحصة الصفية؛للتحضير واالستعداد قبل وقت  حافزا  منح الطالب  -3

 .اختبارات قصيرة

 المعلمين في وقت الحصة الصفية. فير تغذية راجعة فورية للطلبة بمعرفة تو  4-

 .مجموعات تشاركية صغيرةعند العمل في  الطلبةتحفيز التواصل االجتماعي والتعليمي بين 5 -

 صعوبات التعلم المعكوس

الرغم من الدور الكبير الذي يلعبه التعلم المعكوس إال أن هناك بعض الصعوبات التي قد تواجه تطبيقه ب

االعتبار لكي ال تقف عثرة أمام تطبيق  في ذا ؤخا وهذه الصعوبات أو العقبات ينبغي أن تُ من المعلمين، 

، )الشرمان منه ومن تلك الصعوبات أو العقبات التي وضحها الُقصوىادة التعلم المعكوس واالستف

2015 : ) 
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لخاصة بالتعلم الحاجة إلى تدريب خاص للمعلمين لكي يتمكنوا من التعامل مع البرامج واألدوات ا -1

تحمس ونشاط المعلم ال يمكن توقع نجاس  ومن دونمن المعلم  ا  إضافي طلب جهدا  المعكوس وهو ما يت

 ا النمط. هذ

لديهم عندما ينتقلون من دور تلقين الطلبة  ين بتخليهم عن جزء كبير من األناصعوبة تقبل المعلم - 2

رشادهم.  إلى توجيههم وا 

  :فيما يلي أن الصعوبات تكمن  ((Brame, 2013برام  يرىبينما 

دى كثير من فر لايتطلب التعلم المعكوس إعداد ا واعي ا ومكثف ا وخبرة كثيرة قد ال تتو  -1

 المعلمين. 

 دا  يتطلب جه ؛ مماتسجيل المحاضرات أو المقاطع أو إنتاجها إلىالتعلم المعكوس  يحتاج -2

 .  كثير من المعلمين فر لدىاقد ال تتو  ومهارة عالية بيرا  ك

 ؛ األمر الذيصعوبة الحصول على نوعية تعليمية جيدة من مقاطع الفيديو من اننترنت3 - 

 على المعلم.  فيا  ايشكل عبئا  إض

 يشكل صعوبة ؛ األمر الذييتطلب التعلم المعكوس مهارات تدريسية جديدة لم يعهدها المعلم -4

 على المعلم.  فيا  عبئا  إضاو 
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التعلم المعكوس نمطا  تعليميا  حديثا ، يتطلب تغييرا  يتمثل في إعداد مادة علمية  ُيعد -5

بة ؛ األمر الذي ُيسهم في مقاومة هذا التغيير في تحضيرها في المنزل من الطل تمإلكترونية 

 العملية التعليمية التعلمية.

 التفكير االستقرائيثانياا: 

 ،من األمور وفهمها وتقبلها كثيربعمل شيء ذي معنى ومعرفة تفكير عملية ذهنية يقوم الفرد فيها ال إن
يات للحصول على حكم كلي ئتتبع الجز لذي يدل على اوللتفكير أنماط عديدة منها "التفكير االستقرائي" 

ألجل معرفة الحكم الكلي الذي ينطبق عليها  معين؛يات من نوع ئويعني ذلك تتبع جز  ،أو قاعدة عامة
تفحص األمثلة والحواد  عبر التتبع والتفحص  فاالستقراء في اللغة العربية يعني، لتأليف قاعدة عامة

األحكام العامة في المفاهيم والقواعد من  إلىلوصول الشبه واالختالف لأوجه ية والبح  عن ئالجز 
 . (2010المقارنة واالستنباط والقياس )هادي وآخرون، 

 المشكالت لحل مهمة وسيلةو  والقوانين، القواعد الكتشاف ا  موجه وصفهب االستقرائي التفكيرويشكل 

 االستقرائي التفكير كزر وي ،جديدة فروض تطوير أو قديمة، لمشكالت جديدة حلول إيجاد أو الجديدة

 أو العامة األحكام أو ،األسسو  المحكاتو  المعاييرو القواعد  إلى الوصول في الطلبة مشاركةعلى 

 هما يسميه العلماء ب غالبا  المتعددة، إذ تمثل مهارة االستقراء نمطا  من أنماط التفكير من هنا و  القوانين

ية يتم اشتقاقها ئن األمور الختامية أو الخالصات النهامن قاع التفكير اننساني، وذلك أل الجزء العلوي

 ،الخاتمة المرغوب فيها إلىبناء كل حالة فوق األخرى للتوصل  هامن في العادة من حاالت خاصة يتم  

المعايير أو المحكات أو القواعد األساسية  إلىويهتم التفكير االستقرائي بمشاركة الطلبة في الوصول 

 (. 2014)سعادة، 
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ئج عن طريقة االستقراء على أساس التدرج المنطقي في الوصول لنتيجة أو مجموعة من النتابنى وتُ 

طريق المالحظة والمشاهدة  واكتشاف العالقات المتشابهة والمختلفة بين أجزاء المادة الذي يراد تعلمها 

 طريقة توجد ال لكن هوطرائق التدريس استراتيجيات تعدد من الرغمب ،الموضوع إلىمن األمثلة المنتمية 

 طبيعة : منها عديدة عوامل على ذلك يتوقف إذ ،بالمعرفة وتزويدهم الطلبة لتدريس مثالية واحدة

 .2002) ،نواصرة) المتاحة نمكاناتا و الطالب، طبيعة و الدرس،

 تعريف التفكير االستقرائي

 إلىومن األمثلة  ،الكل إلىجزء التفكير االستقرائي نمطا  من التفكير الذي ينقل المتعلم من الُيعد 

 إلى شارتأوتختلف التعريفات التي  ،األفكار الكلية العامة إلىومن الحاالت الفرعية الخاصة  القاعدة،

 ، كما يلي:مفهوم التفكير االستقرائي

عبارة عن قيام المتعلم بربط الحقائق "التفكير االستقرائي بأنه: ( 147   (2014 :ةيرى سعاد 

فكرة جديدة شاملة أو قانون  إلىلمعارف والخبرات المكتسبة للوصول ال الشبيه بشبيه من ببعضها ووص

قواعد  إلى"استخدام المتعلم للمالحظات أو البيانات المتوفرة لديه وُعرِّف أيضا  بأنه  ." عام يعتمد عليه

 التوصل تهدف ، عقلي استدالل "عمليةكذلك ُعرِّفا بأنه  (.2011 :42" )قطيط، عامة أو تعميمات

 المشاهدات تقدمها التي المعلومات أو المتوافرة األدلة حدود تعميمات تتجاوز أو استنتاجات إلى

 زيادة أو توسع أجل من تستخدم التي المهارة تلك"بينما ُعرف بأنه :  (. :2009:37)برقان،  "المسبقة

 التي األساسية التفكير مهارات إحدى هي وتحديدا   فرة،االمتو  المعلومات على القائمة العالقات جمح

  (2009: 33 ،)علوي عامة قاعدة إلى الجزئية والمفاهيم الحقائق من االنتقال لمتعلما تمكن
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هو ويتضمن التعميم و ، الحاالت الخاصة أومثلة األقاعدة عامة من بعض  إلىالوصول  ُعرِّفا بأنهوقد 

 إلىهو اكتشاف النمط والتوصل ح  عن نمط والب ،استخدام جمل لغويةالتعبير عن القاعدة العامة ب

 (. 2003،بو زينةأاستخدام لغة الرياضيات من رموز ومتغيرات )والتعبير عنها ب ،القاعدة العامة

 عناصر التفكير االستقرائي

 :(2009)برقان،  التاليةيتكون التفكير االستقرائي من العناصر 

  المفتوحة تالمشكال تحليلالعنصر األول: التحليل: ويتمثل في. 

  بالمسبب السبب ربط أو السببية العالقة تحديدالعنصر الثاني: الربط ويتمثل في. 

 استنتاجات إلى التوصلكيفية عنصر الثال : االستنتاج: ويتمثل في ال. 

  :التمثيلي االستداللالعنصر الرابع. 

  :بالموضوع العالقة ذات المعلومات تحديدالعنصر الخامس. 

 وحلها، صياغتها أو ب المعلوماتتركي إعادةصياغة: وتتمثل في العنصر السادس: ال 

 : بينها من أشكال عدة العملية هذه تأخذ وقد

 العددي أو الرياضي االستدالل . 

 المكاني االستدالل. 

 اللفظي االستالل. 

 ةيذهن حدة أو استبصار على تنطوي مشكالت حل 
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 االستقرائيمهارات التفكير 

قواعد عامة أو  إلىتخدام المتعلم للمالحظات أو البيانات المتوفرة لديه ُتمثل مهارة االستقراء اس

 (:2011تعميمات، وتحدد بالمهارات الفرعية التالية )قطيط، 

  .المواقف الجزئيةتعميم من  إلىالوصول  -أ

 فرة. اوضع الفروض من المشاهدات المتو  -ب

 أهمية التفكير االستقرائي

 التفكير مهارات قوائم أكثر تعدتركيزها على مهارات التفكير ، إذ  فيتتمثل أهمية التفكير االستقرائي 

  كما يلي المعرفي المجال في التعليمية لألهداف بلوم تصنيف إلى استندت التي تلك شيوعا  

 :(Raths, Wassermann, & Rothstein, 1991 ؛  1992 ،)نشوان

 ر.والتذك الحفظ مهارة1- 

 .والترجمة يصوالتلخ واالستيعاب الفهم مهارة -2

 .جديد تعلم في المعلومات وتوظيف التطبيق مهارة3-

 .والبيانات الدالالت وتفسير واالستقراء االستدالل المتضمنة التحليل مهارة -4

 .األفكار توليد المتضمنة التركيب مهارة -5
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بداء األحكام إصدار المتضمنة التقويم مهارة -6         .اآلراء وا 

 تأتي المحورية التفكير مهارات وأن بينها، فيما مشتركة أساسية مهارات هناك أنة من هنا ، ترى الباحث

 مالءمتها مدى في يكون اختيارها في األساسي والمعيار تفكير، عملية كل في ومتضمنة متداخلة

 رةقد التفكير إنَّ  إذ، الدراسية المادة ومتطلبات تدريسه المطلوب الدراسي المحتوى في المحددة للمهارات

رشاد، توجيه إلى ارتقائي وتحتاج نحو على وتتكون بالممارسة تتكون عقلية  ال تعلمال مهارات فإن وا 

 ويعتمد يستخدم كالهما واحد، أمر النظرية الناحية من والتفكير فالتعلم دراسي، موضوع أي عن تختلف

 .األفكار وتوليد المعنى تكوين في السابقة المعرفة على

 لسابقةالدراسات اثالثاا: 

 ا، تبههين أن هنههاك عههددبههالتعلم المعكههوس والتفكيههر االسههتقرائيبعههد انطههالع علههى األدب التربههوي المتعلههق 

ة، وجهاءت مرتبهة وفهق التسلسهل الحاليه الدراسةمن الدراسات حول هذا الموضوع ، إذ اختير أنسبها عبر 

   :األحد ، وذلك على النحو اآلتي إلىالتاريخي لها من األقدم 

 مهنهج تطوير إلى على تطوير التعليم المعكوس، إذهدفت (Boyle, 2005) بويل راسةركزت د

 الجامعهههاتفهههي  الطلبهههة لهههدى الدراسهههي التحصهههيل علهههى أثهههره ومعرفهههة المهههدمج، الهههّتعّلم باسهههتخدام تعليمهههي،

لنههدن،  وجامعههة بولتههون، معهههد طلبههة مههن وطالبههة ألههف طالههب  ( 1000) وتكونههت العينههة مههن  البريطانيههة،

 تحصهههيلي عنهههد اختبهههار التجريبهههّي، وذلهههك باسهههتخدام شهههبه ق أههههداف الدراسهههة تهههم اعتمهههاد المهههنهجولتحقيههه

 المحاضهههرات، عهههرض فهههي التقديميهههة، العهههروض فضهههال  عهههن اسهههتخدام برنهههامج والفههههم، التّهههذّكر مسهههتويي،
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نشاء ا  إلكتروني، وأظهرت أبرز النتائج موقع وا  ذّكر مستويي  التّه عند الطلبة تحصيل ملحوظا  في ارتفاع 

 أن الهدف من المشروع قد تحقق. المتعّلمين ، ما ُيؤكد لدى التحصيلي االختبار والفهم في

( بدراسة تصورات الطلبهة Akkoyunlu & Soylu, 2006) وسويلو الكويونلو  واهتمت دراسة

 أثر وقياس المدمج، الّتعّلم بيئة نحو الطلبة نظر وجهة تعرف إلى في بيئة التعلم المعكوس ، إذ هدفت

 تركيها، وتكّونهت هاسيتيب فهي جامعةفي  مشاركتهم، ودرجة الدراسي تحصيلهم على بيئة التعلم المدمج 

 تصهههميم مهههاّدة فهههي التعلهههيم وتقنيهههات الحاسهههوب قسهههم طلبهههة مهههن وطالبهههة، طالبههها  ( 64) الدراسهههة مهههن عينهههة

يبههّي، حيهه  أظهههرت الّتجر  شههبه الوصههفي والمههنهج المههنهج التههدريس، ولتحقيههق أهههداف الدراسههة تههم اعتمههاد

 وجهود وكهذلك المهدمج، الهّتعلم اسهتراتيجية اسهتخدام نحهو الطلبهة لهدى إيجابّية اّتجاهات أبرز النتائج وجود

 الطلبة. الّدراسّي لدى تحسين الّتحصيل المدمج في التعّلم أثر إيجابي لطريقة

مج في التحصيل تقصي أثر استخدام استراتيجية التعلم المد إلى( 2008دراسة الطوالبة )هدفت 

العاصمة األردنية عّمان، وتكّونت في اسي في مادة اللغة العربية، الدراسي لدى طلبة الصف الرابع األس

( طالبة، من طالبات الصف الرابع األساسي، في إحدى المدارس الحكومية، 51عينة الدراسة من )

يق أغراض الدراسة، اعتمد الباح  المنهج منطقة عّمان الثانية، ولتحقفي تابعة لمديرية التربية والتعليم ال

شبه التجريبي، باستخدام اختبار تحصيلي معرفّي، أعّده الباح ؛ لقياس التحصيل الدراسي لدى الطلبة، 

في وحدة األنماط، والتراكيب اللغوية، وكان من أبرز نتائج هذه الدراسة، أنها كشفت عن وجود فروق 

طي درجات المجموعتين الّتجريبّية، والّضابطة، في التحصيل ذات داللة إحصائية، في ما بين متوسّ 

الدراسي، في وحدة األنماط، والتراكيب اللغوية في مادة اللغة العربية، لصالح المجموعة التجريبية، ُتعزى 
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جنس  إلىطريقة التدريس، باستخدام استراتيجية التعلم المدمج، بينما لم تظهر فروض ُتعزى  إلى

 .الطلبة

الضوء على وجهة نظر أعضاء الهيئة  يط(، بتسلOcak, 2010تمت دراسة اوكاك )كذلك اه

رصد آراء أعضاء الهيئة التدريسية في التعليم العالي التركي  إلىالتدريسية بالتعيلم المعكوس، إذ هدفت 

( أستاذا  من أعضاء هيئة التدريس في التعليم 73حول التعلم المعكوس، وتكونت عينة الدراسة من )

تصميم إستبانة ، وأشارت نتائج بمنهج الوصفي لعالي التركي، ولتحقيق أهداف الدراسة اتّبع الباح  الا

أظهرت  نتائج  وعن النتائج الناجمة عن التعلم المعكوس، ورضاها فاعلية الهيئة التدريسية  إلىالدراسة 

 ن تعلمهم .الدراسة أن التعلم المعكوس ُيسهم في رفع مستوى أداء الطلبة و يحسِّن م

 التعليم أثر قياس إلى( Yapici & Akbayin 2010) وآكبايين يابيكي وهدفت دراسة 

 في االنترنت استخدام نحو واتجاهاتهم الثانوية، المرحلة طلبة تحصيلفي  األحياء لمادة المعكوس

 في عّياض األناضول بثانوية التاسع الصفطلبة  من( 107) من الدراسة عينة وتكّونت بتركيا، التعليم

 اختبار وذلك باستخدام التجريبي، شبه المنهج الباحثان استخدمولتحقيق أهداف الدراسة  تركيا،

 وأشارت أبرز النتائج إلى اننترنت، شبكة عبر تفاعلّي، إلكتروني وموقع اتجاه، ومقياس تحصيلي،

 لالختبار البعدي قالتطبي في المجموعتين طلبة درجات متوسط بين إحصائية، داللة ذات فروق وجود

  .التجريبية المجموعة لصالح االتجاه، ومقياس التحصيلي

 في فاعلية التعلم المتمازج تقصي أثر إلى (2012) الزعبي وبني دوميبينما هدفت  دراسة 

 تعرف إلىوهدفت أيضا  التحصيل الدراسي لدى طلبة الصف الرابع األساسي في مادة الرياضيات، 
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درسة النموذجية في الم من طلبة ( طالب ا وطالبة71) وتكّونت عينة الدراسة من ،دافعيتهم نحو تعلمها

والمنهج  جريبيالتاستخدم الباحثان المنهج شبه ولتحقيق أهداف الدراسة  األردن،في محافظة الكرك 

( بين 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية، عند مستوى الداللة ) إلىالنتائج ، وأشارت أبرز المسحي

 بمادة سط درجات طلبة المجموعة الضابطة، والمجموعة التجريبية في االختبار التحصيلي البعديمتو 

 .الرياضيات، لصالح المجموعة التجريبية

استقصاء فاعلية التعلم المبرمج القائم على استخدام  إلى( 2013) الذيابات وهدفت دراسة

ة جامعة الطفيلة التقنية في مادة طرائق في تحصيل طلب التعلم المدمج والطريقة التقليدية طريقتي

( طالبا  تم اختيارهم بالطريقة العشوائية من 58راسة من )دوتكونت عينة ال، التدريس للصفوف األولى

متعدد،  األولىطلبة تخصصي تربية الطفل ومعلم الصف المسجلين في طرائق التدريس للصفوف 

دالة وجود فروق  إلىتجريبي ، وأشارت أبرز النتائج ولتحقيق أهداف الدراسة تم اعتماد المنهج شبه ال

المجموعة التجريبية التي درست باستخدام طريقة التعلم المدمج بين متوسطي درجات تالميذ  إحصائيا  

 .يجابية لطلبة كلية العلوم التربوية نحو التعلم المدمجإعلى حساب الطريقة التقليدية، ووجود اتجاهات 

فاعلية برنامج قائم على التعليم المدمج في قياس  إلى (2013) لريشأبو اكذلك هدفت دراسة 

( طالبة 40) تحصيل طالبات الصف العاشر في النحو واالتجاه نحوه في غزة، وبلغ عدد أفراد العينة

مجموعتين، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي المعتمد على  إلىقسمت 

وجود فروق دالة إحصائيا  عند مستوى  وأظهرت أبرز النتائجالتجريبية والضابطة،  تصميم المجموعتين

( في متوسط درجات تحصيل النحو بين طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة 0,05الداللة )

 فاعلية برنامج التعليم النحوي المدمج . إلىلصالح المجموعة التجريبية ويعزى ذلك 
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في  المعكوساستخدام استراتيجية التعلم أثر قياس  إلى (2015) ينالز في حين هدفت دراسة 

، وقد أجريت على عينة نورة بنت عبد الرحمن األميرةاألكاديمي لطالبات كلية التربية بجامعة التحصيل 

تم اعتماد المنهج شبه ( طالبة من طالبات كلية التربية، ولتحقيق هدف الدراسة 77تكونت من )

تحديد مستوى طالبات المجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق  إلىناء اختبار يهدف بب التجريبي، وذلك

قبل وبعد التدريس باستخدام أيضا تحديد مستوى المجموعة الضابطة و  ، المعكوساستراتيجية التعلم 

التحصيل األكاديمي تحسين في  المعكوسفاعلية التعلم ارتفاع مستوى  النتائجالتعلم التقليدي، وأظهرت 

 للطالبات

 على الدراسات السابقة  التعقيب 

متباينهة، إذ ههدفت  بطهرق التعلم المعكهوس وتوظيفهه فهي عمليهة التعلهيم موضوع السابقة الدراسات تناولت

الهههتعلم المعكهههوس فهههي التحصهههيل الدراسهههي اسهههتراتيجية قيهههاس أثهههر اسهههتخدام  إلهههىمعظهههم الدراسهههات السهههابقة 

(  2013ودراسهة أبهو الهريش ) (،2012الزعبي وبني دومهي )سة ( ، ودرا2008للطلبة كدراسة الطوالبة )

تعرف وجههة نظهر الطلبهة نحهو بيئهة الهّتعّلم المهدمج  إلى(، وهدفت بعض الدراسات 2015ودراسة الزين )

 إلهىكهذلك ههدفت إحهدى الدراسهات و ، (  Akkoyunlu & Soylu, 2006كدراسهة الكويونلهو وسهويلو )

فههي التعلههيم العههالي التركههي حههول الههتعلم المعكههوس ، كدراسههة اوكههاك  رصههد آراء أعضههاء الهيئههة التدريسههية

(Ocak, 2010)،   التعليق عليها على النحو اآلتي:وجاء 
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 االتفاق واالختالف بين الدراسات السابقةأ( أوجه 

اعتمادههها المههنهج شههبه التجريبههي، باسههتثناء بعههض الدراسههات التههي اتفقههت الدراسههات السههابقة فههي 

كههذلك اتفقههت فههي نتائجههها التههي أسههفرت عههن ارتفههاع مسههتوى ، شههبه التجريبههي والوصههفياعتمههدت منهجههي ن 

وجهههود فهههروق دالهههة إحصهههائيا  فهههي متوسهههط  إلهههىإضهههافة   ، التحصهههيلتحسهههين فهههي  معكهههوسفاعليهههة الهههتعلم ال

  . المجموعتين التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية طلبةتحصيل بين الدرجات 

طبيعهههة العينهههة، إذ اختيهههرت بعهههض العينهههات مهههن طلبهههة سهههات السهههابقة فهههي اختلفهههت الدرافهههي حهههين 

المرحلهههة األساسهههية، وأخهههرى تكونهههت مهههن طلبهههة المرحلهههة الثانويهههة ، وتكونهههت بعهههض العينهههات مهههن طلبهههة 

واختلفت أيضا  في المنهاطق الجغرافيهة الجامعات، بينما تكونت عينة دراسة أخرى من أساتذة الجامعات، 

 الدراسههةمها ُيميهز و  تركيها ، وهكهذا.و بريطانيهها، و السهعودية، و فلسهطين، و األردن،  :التهي ُطّبقهت فيهها مثهل

 االهههتعلم المعكهههوس وتوظيفهههه اسهههتراتيجية تناولهههت الدراسهههة الحاليهههة أنهههها   عهههن الدراسهههات السهههابقة ةالحاليههه

كهذلك   .ةالسهابق الدراسهات مهن أي   فهي يتوفر لم وهذا ،االستقرائيأثر استخدامه في تنمية التفكير  لتقصي

 لهم وههذا،  اعهد اللغههة العربيهة طالبهات الصهف الثههامن فهي مهادة قو  علهىة الدراسهة الحاليههة عينهقتصهرت ا

 .السابقة الدراسات من أي   في فرايتو 

، واالسهتفادة منهها فههي الههتعلم المعكهوسبمعلومهات حهول الباحثهة مهن الدراسههات السهابقة  واسهتفادت

 ةئج الدراسههههات السههههابقة فههههي مقارنتههههها بنتههههائج البحهههه  الحاليههههاالسههههتفادة مههههن نتهههها إعههههداد انطههههار النظههههري.

 .صياغة االختبار الخاص بالدراسة الحالية في  أدوات الدراسات السابقة ستفادة من اال
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 لفصل الثالث ا
 منهجّية الدراسة 

 االستقرائي التعلم المعكوس في تنمية التفكيرتراتيجية اسأجريت هذه الدراسة بهدف دراسة أثر استخدام 

 .لدى طالبات الصف الثامن  في مادة قواعد اللغة العربية 

د تمت مراجعة األبحا  والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع هذه الدراسة في الفصل السابق أما قول

ثم وصف االجراءات التي تم بها  في هذا الفصل فقد تم وصف منهجية الدراسة ، ومجتمع الدراسة ،

والخطط التدريسية في  االستقرائي االختبار ، وخطوات بناء أدوات الدراسة وهياختيار عينة الدراسة 

 البرنامج االعتيادي والتعلم المعكوس وكذلك الخطوات الالزمة للتأكد من صدق وثبات هذه األدوات ،

 .حصائيةانكما تضمن وصفا لتصميم الدراسة ، والمعالجة 

 ية الدراسة منهج

لطبيعة الدراسة قامت الباحثة باعتماد المنهج شبه التجريبي باستخدام مجموعتين هما : المجموعة  نظرا

باستخدام استراتيجية التعلم المعكوس والمجموعة الضابطه والتي تم تدريسها التجريبية والتي تم تدريسها 

 باستخدام البرنامج االعتيادي . 

 راسة أفراد الد

  يةئمن شعب الصف الثامن بالطريقة العشوا تم اختيار شعبتينو من مدرسة واحدة ، عينة  ختيارا تم

التجريبية  على مجموعتي الدراسة : وتم توزيعهمافي مدينة السلط وهي : ) مدرسة خولة بنت األزور ( 

اعد اللغة العربية بالتعلم طالبة لدراسة مادة قو  عشرين(20) فيالمجموعة التجريبية  واشتملتوالضابطة 
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طالبة لدراسة ماده قواعد اللغة  اثنتين وعشرين(22) فيالمجموعة الضابطة   واشتملت المعكوس ،

من طالبات الصف الثامن   يةئوتم اختيار كلتا المحموعتين  بالطريقة العشوا العربية بالطريقة االعتيادية

لتطبيق استراتيجية التعلم التكنولوجيا الالزمه في مدرسة خولة بنت األزور وذلك لتوفر األجهزة و 

 المعكوس .

   الدراسة:  ااتأد

تطوير ب سؤال الدراسة واختبار فرضيتها قامت  الباحثة  علىلتحقيق أهداف هذه الدراسة ولالجابة 

 :التاليةأدوات الدراسة 

 :ختبار التفكير االستقرائيأوالا: ا

اختبار   باعداد(   الكلمةأقسام  الثانية التي تدور حول )الباحثة لقياس أهداف الوحدة  قامت     

لقياس متغير التحصيل القبلي والبعدي، ويشمل المستويات (  5كما في ملحق )  ستقرائياالتفكير لل

 المعرفية الثالثة األولى من المجال المعرفي لتصنيف بلوم لألهداف التربوية ) التذكر، الفهم، والتطبيق(

ويهدف وبأربعة بدائل لكل فقرة االختيار من متعدد  ئلة موضوعية من نوع أسر االختبا وتضمن 

قياس قدرة الطالب على توظيف المعلومات في المقدمات في بالكل ،  إلىاالنتقال من الجزء االختبار 

 مواقف جديدة والخروج باستنتاجات وتعميمات يستفاد منها . 
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 صدق االختبار:

عرضه بصورته األولية مع قائمة األهداف السلوكية على  تمالختبار، ا صدقللتأكد من         

في تمثيل األهداف السلوكية  آرائهم نبداء   ( 4 )ملحق مجموعة من المحكمين من ذوي االختصاص

فقرات االختبار لألهداف السلوكية الموضوعة، ومدى مناسبة الصياغة  مالئمةللمادة التعليمية، ومدى 

إجراء تعديل على بعض فقرات االختبار بصورته  تم االختبار. وبناء على اقتراحاتهم، اللغوية لفقرات 

 . النهائية

 :ختبار التفكير االستقرائي ثبات ا

عادة االختبار  استخدمت الباحثة  من ثبات اختبار التفكير االستقرائي للتحقق         طريقة االختبار وا 

test – retest) ) تكونت من لى عينة استطالعية من خارج أفراد عينة الدراسةعتم تطبيق األداء  إذ 

مرة أخرى بعد األسبوعين من  همن طالبات الصف الثامن ، ثم أعيد تطبيق عشر طالبات  ( 10) 

 نتائج هذا االختبار )  1الجدول )ويوضح  تطبيق االختبار األول ، 
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 (1جدول )ال

 (10ار واعادة التطبيق )ن=تطبيق االختب  بأسلوباالختبار نتائج ثبات  

معامل  االختبار البعدي االختبار القبلي 

 االرتباط

مستوى 

المتوسط  الداللة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

6.74 3.56 8.88 2.52 0.887 0.000* 

 

ي تنمية التفكير االستقرائي لدى أن قيمة ثبات اختبار اثر التعلم المعكوس ف إلىتشير نتائج الجدول 

عادة  طالبات الصف الثامن في مادة قواعد اللغة العربية في مدينة السلط باسلوب تطبيق االختبار وا 

عينة الدراسة كانت  أفراد أن( وتبين هذه النتيجة 0.000(  بمستوى داللة )0.887تطبيقه قد بلغت )

القيمة التي تم الحصول عليها  ُتعاد  ع لالختبار حي  إجابتهم متقاربة في فترتين متباعدتين من الخضو 

 0.70مرتفعة وتعكس قيمة ثبات عالية )حي  عادة ما تقبل قيم الثبات اذا كانت اكبر من أو تساوي 

من  أقل كحد أدنى لهذا األسلوب من الثبات( كما تبين قيمة مستوى الداللة انها دالة إحصائيا ألنها 

عالقة ارتباطيه قوية بين نتيجتي التطبيق وبذلك يتم االستنتاج بثبات وجود  إلىما يشير م 0.05

والتمييز وبعدها قامت الباحثة بقياس معامل الصعوبة  االختبار المستخدم وبالتالي صالحيته للتطبيق

معامالت الصعوبة قد ( ، بحي  كانت قيم 6ويظهر ذلك في الملحق )، الختبار التفكير االستقرائي 

( وتندرج هذه القيم ضمن 11( للسؤال رقم )0,0760( والقيمة )9( للسؤال رقم )0.460)انحصرت بين 

( 0.70 – 0.30يتراوس بين ) أنهالتي تشير معظم الدراسات إلى ،المدى المقبول لمعامالت الصعوبة 
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ف التعلم المعكوس في تنمية التفكير االستقرائي لدى طالبات الص أثراختبار  أسئلةما يشير إلى صدق 

معامل الصدق التمييزي السئلة االختبار  أنالثامن في مادة قواعد اللغة العربية كما تبين نتائج الجدول 

( ويالحظ ان هذه القيم تندرج ضمن المدى المقبول لمعامالت 0.857( و)0.357قد تراوحت بين )

دق اسئلة االختبار ( ما يعكس ص0.90 -0.30تنحصر بين ) االدراسات انه التي بينتها، أيضا  التمييز

 هم .وبالتالي قدرة االختبار على التمييز بين جابوا على االختبارأالطلبة الذين  لدى في القدرة على التمييز

ايجاد معامل االتساق الداخلي قامت الباحثة بالتأكد من ثبات التجانس الداخلي لالختبار بمن ثم و 

 2  )النتائج في الجدول )بتطبيق معادلة كودر ورتشاردسون وتظهر  لالختبار 

 (2جدول )ال

 (10بأسلوب كودر ورتشاردسون )ن=نتائج ثبات االختبار  

 الدرجة الكلية لالختيار
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 الثبات

6.74 3.56 0.758 
 

في تنمية التعلم المعكوس  أثرأن قيمة الثبات لتحصيل الطلبة على اختبار  إلىتشير نتائج الجدول 

التفكير االستقرائي لدى طالبات الصف الثامن في مادة قواعد اللغة العربية في مدينة السلط   بأسلوب  

هذه القيمة مرتفعة وتعكس قيم ثبات كافية حي  عادة ما  وُتعاد  ( 0.758كودر  ورتشاردسون قد بلغت )

تساق الداخلي بين استجابات أفراد لال أدنىكحد 0.06 من أو تساوي  أكبرتقبل قيم الثبات إذا كانت 

 ق.لمستخدم وبالتالي صالحيته للتطبيالعينة على أسئلة االختبار وبذلك يتم االستنتاج بثبات االختبار ا
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 طة التدريسية : الخ  ثانياا :  

الثامن ( من مادة اللغة العربية للصف  االسمأقسام الباحثة بإعداد خطتين تدريسيتين لوحدة ) قامت 

تم الثانية  التدريسية  ( والخطة 2) ملحقالعلى المجموعة الضابطة  لتطبيقها برنامج االعتياديالوفق 

وتوضيح إجراءات التدريس لتطبيقها على المجموعة التجريبية ،ستراتيجية التعلم المعكوساعدادها وفق 

كما في  األسلوبالمتبعة لتنفيذها، من حي  كيفية التحضير والسير في الدرس، ووسائل التقويم لذلك 

تحديد األهداف التعليمية المستخدمة في الحصة، بالباحثة بتحضير الدروس قامت  و. (3ملحق )ال

جراءات تنفيذ األسلوب الذي يستخدم في الدرس،  وخطة السير في الدرس، بعد عرض التمهيد، وا 

 .بها لوسائل التي يمكن تقويم الطالب وا

في مجال المناهج وطرق  االختصاصلمحكمين من ذوي عرض تلك الخطط على مجموعة من ا وتم 

، وكذلك بعض معلمي  التدريس، وعدد من مشرفي اللغة العربية في وزارة التربية والتعليم األردنية

بعد ذلك إجراء  (  وتم 4ملحق )  الومعلمات اللغة العربية من ذوي الخبرة والكفاءة في هذا الميدان، 

   خططتعديل على هذه اللزم من يما 

 :تصميم الدراسة ومتغيراتها 

 : التاليةاشتملت الدراسة على المتغيرات 

 / البرنامج االعتيادي (المعكوس  التدريس ولها مستويان ) التعلمالمتغير المستقل ويمثل استراتيجية  1.

 االستقرائيالمتغير التابع ويمثل التفكير 2.
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   قبلي وبعدي ر،باختباالدراسة تصميم المجموعة الضابطة اتبعت و 

Pre-post test control group design  

 ويمكن توضيحه بالرموز على النحو التالي : 

 

O1 )  )   :    االختبار القبلي 

:   ( X )     )المعالجة للمجموعه التجريبية )التعلم المعكوس 

O2 )   ) :   بعدياالختبار ال 

 المعالجة التجريبية ) الضابطة (  غياب:   ( -)   

 المعالجة االحصائية:

جراء التحليالت  قامت الباحثةالدراسة،  سؤال علىمن أجل انجابة  بإدخال البيانات في الحاسوب، وا 

 المعالجاتتم استخدام و (، (SPSSجتماعية المناسبة باستخدام برنامج التحليل انحصائي للعلوم اال

       :التاليةانحصائية 

 لالرتباط لحساب معامل الثبات الختبار التفكير االستقرائي. كودر ريتشاردسونمعادلة  -

 الصفرية الدراسة  فرضيةالختبار  (  ANCOVA )   تحليل التباين األحادي المصاحب  -     

عادة االختبار ) -  من ثبات االختبار االستقرائي . ( وذلك للتأكد  Test- retestتم استخدام االختبار وا 

 O2 X O1 مجموعة تجريبية 

 O2 - O1 مجموعة ضابطة 
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 إجراءات الدراسة : 

 الباحثة بانجراءات التالية : قامتلتحقيق أهداف الدراسة  

  .الحصول على كتاب تسهيل مهمة من رئيس جامعة الشرق األوسط  -1

  .أفراد الدراسةتحديد  -2

 تحديد المادة الدراسية التي ينبغي تطبيق البح  عليها. -3

 تدريسيتين وعرضهما على مجموعة من المحكمين وهذه الخطط كاألتي  تين خطإعداد  - 4

  (    2)   خطة للتدريس بالطريقة االعتيادية ملحق 
  (   3 ) ملحق  التعلم المعكوس بإستراتيجيةخطة للتدريس  

 من جانب معلمة لديها خبرة بتدريس مادة قواعد اللغة العربية تطبيق الخطتين الدراستين  -5

 إعداد االختبار االستقرائي لمادة قواعد اللغة العربية  -6

 التأكد من ثبات اختبار التفكير االستقرائي وذلك بتطبيقه على مجموعة من طالبات الصف الثامن-7

ريتشاردسون ، واستخدام  –باستخدام  معامل كودر ) عينة استطالعية ( من خارج عينة الدراسة  

عادة االختبار)    .(   Test- retestاالختبار وا 

ة للوقوف على مستوى والتجريبية على مجموعات الدراسة الضابطتم تطبيق االختبار االستقرائي  -8

 تفكيرهم االستقرائي
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ت المحددة وفق االموضوع لتدريس التي وقع عليها االختبار اللغة العربية  ةمعلم معالتنسيق -9

 هلها العلمي وسنوات الخبرة لديها.مع مراعاة مؤ تي تم إعدادها، الخطة الدراسية ال

 التفكير االستقرائي الباحثة بتطبيق اختبار  قامتمن تدريس المحتوى المحدد ،  ةبعد انتهاء المعلم-10

 البعدي على شعب المجموعة الضابطة والتجريبية .

 . خاصة جداولفي  ورصدهاالبيانات  جمع-11

 .SPSS انحصائيامج البرن باستخدام  إحصائيًّاالبيانات  تحليل -12

 استخالص النتائج ومناقشتها. -13
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 نتائج الدراسة 
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 رابعلفصل الا
 

 نتائج الدراسة 
 ة استراتيجي قياس أثر استخدام إلىهدفت و  ،نتائج التي توصلت إليها الدراسة يتناول هذا الفصل ال 

، في مادة قواعد اللغة العربية لدى طالبات الصف الثامن  االستقرائي التعلم المعكوس في تنمية التفكير

على يلي نتائج الدراسة بناء   فيما، والتحقق من فرضيته . ية الرئيسسؤال الدراس علىوذلك بانجابة 

  .سؤالها الرئيس

التعلم المعكوس في تنمية التفكير االستقرائي  استراتيجية أثر الستخدامهل يوجد الرئيس :  السؤال 

  ؟لدى طالبات الصف الثامن في مادة قواعد اللغه العربية

طالبات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتحصيل  تم حسابالسؤال السابق ،  علىلإلجابة 

ياسين القبلي والبعدي الفراد في القمادة اللغة العربية باستخدام التفكير االستقرائي في  الصف الثامن

 يبين ذلك :(   3والجدول ) ،   المجموعة التجريبية والضابطة
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 (3الجدول )

التفكير المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية في القياسين القبلي والبعدي لتحصيل الطالبات على اختبار 

           وفقا لمتغير المجموعةمادة اللغة العربية في االستقرائي 

 القياس البعدي القياس القبلي العدد المجموعة

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 1,18 13.15 2.29 11.00 20 تجريبيةال

 1.27 11.27 1.05 10.36 22 ضابطةال

 

قبلي للمجموعة التجريبية قد بلغ أن قيم المتوسط الحسابي في القياس ال(   3يالحظ من الجدول  ) 

بعدي ( بينما بلغت قيمة المتوسط الحسابي في القياس ال36.10( وبلغ للمجموعة الضابطة )11.00)

( ويالحظ تحسن قيم 27.11وبلغ للمجموعة الضابطة )(  13.(15الفراد المجموعة التجريبية 

حظ كذلك وجود فروق )ظاهرية( بين المتوسطات البعدية في كل مجموعة مقارنة بالقياس القبلي ويال

 التجريبية والمجموعة الضابطة في القياس البعدي المجموعةمتوسط 

 ( a=0.05ولمعرفة ما إذا كانت الفروق بين المتوسطات الحسابية ذات داللة إحصائية عند مستوى ) 

 ((4الجدول كما يظهر في (  ANCOVAتم اجراء تحليل التباين المصاحب )
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 (4الجدول )

لمتوسطات الحسابية واألخطاء المعيارية المعدلة في القياس البعدي لتحصيل الطالبات على اختبار ا

 تبعاا لمتغير المجموعة مادة اللغة العربيةفي التفكير االستقرائي 

 العدد المجموعة
المتوسط الحسابي 

 المعدل

 الخطأ

 المعياري

 0.248 13.06 20 التجريبية

 0.236 36.11 22 الضابطة

(، وهو 13.06( أن المتوسط الحسابي المعدل لدى أفراد المجموعة التجريبية، قد بلغ )4يبين الجدول )

( حي  تدل هذه القيم 11.36من المتوسط الحسابي المعدل ألفراد المجموعة الضابطة اذ بلغ ) أكثر

ية وجوهرية فضل ولتحديد مدى معنو المجموعة التجريبية كان األ ألفرادعلى ان المتوسط الحسابي 

الموضحة ( one way ANCOVAفروق المتوسطين فقد استخدم تحليل التغاير االحادي المشترك )

 (: 5)نتائجه في الجدول 
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 (5الجدول )                                   

في القياس البعدي لتحصيل الطالبات على (  one way ANCOVAالمصاحب )التغاير نتائج تحليل التباين 

 تبعاا لمتغير المجموعة مادة اللغة العربيةفي التفكير االستقرائي اختبار 

 مصدر التباين
 مجموع

 المربعات

 درجات

 الحرية

 متوسط

 المربعات

 قيمة

 )ف(

مستوى 

 الداللة

مربع 

 (2ηايتا )

 القياس القبلي
9.85 1 9.85 8.16 0.007 0.173 

 المجموعة
29.17 1 29.17 17.24 0.000 3.3.3 

 الخطأ
47.06 39 1.21    

 المجموع
93.83 41     

 * دالة احصائيا

بحي   –لتي تبين نسبة التباين المفسر في القياس البعدي والعائد للتفكير االستقرائي ا 2R  =2.4.0)قيمة 

 (1ان القيمة العليا = 

ا (، مم0.000، وبمستوى داللة يساوي )(24.17)( أن قيمة )ف( قد بلغت 5يظهر من الجهدول )

البعدي   وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات مجموعتي الدراسة في القياس إلىيشير 

داللة هذه الفروق  أنبحي   مادة اللغة العربيةفي التفكير االستقرائي لتحصيل الطالبات على اختبار 

ض الفرضية وبهذه النتيجة يتم رف األعلى ألنهتكون لصالح المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية 

يبين الجدول قيمة حجم التاثير الناتج عن و  الصفرية وقبول الفرضية البديلة وهي فرضية الدراسة



47 
 

شكل حي  بلغت هذه القيمة )على  (2ηمربع ايتا )استخدام التفكير االستقرائي والذي تدل عليه قيمة 

 2Rاالستقرائي تبين قيمة التاثير المرتفع للتفكير  إلى( وهي نسبة مهمة تشير ٪38.3 نسبة مئوية()

بسبب متغير المجموعة حي  بلغت هذه القيمة )على شكل نسبة مئوية(  كذلك قيمة التباين المفسر

( وهي نسبة مرتفعة تبين اثر التفكير االستقرائي في تحسين قيمة القياس البعدي والقدرة على 47.3٪)

  تفسير التباين واالختالف بين المجموعتين
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  خامسلفصل الا
 مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات

   
استخدام  إلى هدفت  التي   الدراسةإليها   توصلت النتائج التي مناقشة يتناول هذا الفصل 

ة  لدى طالبات الصف الثامن ي في مادة قواعد اللغة العربيئفي تنمية التفكير االستقرا التعلم المعكوس 

  : كما يليثم طرس مجموعة من التوصيات المناسبة في مدينة السلط 

 

أثر هناك : هل يوجد  ما يليمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرئيسي ، وقد نص على 

دة ماالتعلم المعكوس في تنمية التفكير االستقرائي لدى طالبات الصف الثامن في استراتيجية الستخدام 

  ؟ اللغة العربية 

ية بين متوسطات أداء مجموعتي ئوجود فروق ذات داللة إحصا إلى يانحصائ أشارت نتائج التحليل

( على اختبار التفكير االعتيادي البرنامجباختالف إستراتيجية الدراسة ) التعلم المعكوس / الدراسة  

 ،ة التجريبية التي درست بالتعلم المعكوس بحي  كان الفرق لصالح متوسطي أفراد المجموع ،االستقرائي

الفيديوهات التعليمية داخل ت لما تعلمنه من معرفة وحقائق من أن ما تطبقه الطالباسبب في ذلك ويعود ال

ما هذا و  أثناء التطبيق في الغرفة الصفبة مع وجود المعلمة التي توفر التغذية الراجعة المباشرة والضرورية 

 تعزو الباحثةو  ال توفره الطريقة التقليدية التي تعتمد على مجرد نقل معلومات .و س ، التعلم المعكو يوفره 

على المجموعة الضابطة في تحقيق  تفوق المجموعة التجريبية التي درست باستخدام التعلم المعكوس

 ام األمثلالفيديو االستخدالتعلم المعكوس تستخدم تقنية  ستراتيجيةاأن  إلى، نتائج أعلى في االختبارات 
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يجابي لما له من ميزات وفوا والمتابعة وتركيز االنتباه مع تقديم الدرس  د فهو مثير للتشويقئفهو فعال وا 

يميز هذه التقنية  ماوفي الوقت نفسه لوجود . نحو شاشة العرض  ومشدودا   بسرعة تجعل الطالب متحفزا  

السمع في استقبالها للمادة مما زاد من تجمع بين الصوت والصورة والحركة فتشترك حاسة البصر و  أنها

مما ساعد على تقبل  الفيديو على الشاشة بواسطةأيضا ازها التركيز على المفاهيم وابر  تحصيل الطالبات 

  . متابعة الدرس حتى نهايتهفي ر المادة  واالستمرا

ميلها على موقع ، توفير مقاطع فيديو وتحقد يعود السبب لتفوق المجموعة التجريبية على الضابطة و 

ستمتاعا وحبا للمادة اأكثر  ةوهذا الموقع يسهم في جعل الطالب ((Facebookالتواصل االجتماعي 

 ةجيب المعلمتحي  ؛ خارج وقت الدوام الدراسي في حتى  اهتتواصل مع معلمت يفه االدراسية من غيره

مقارنة  تعد عن المللة تبوايجابي ةمتفاعل ةسانان ةكما أنه يجعل الطالب نناقشهتو  ة الطالباتلئعلى أس

االستغالل بعلى تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة   أيضا مما ساعدو بالطريقة التقليدية 

لتفاعلية وأوراق ا األنشطة وذلك عن طريق  خارجهافي وكذلك  أثناء الحصةفي المعلم  األمثل لوقت

هذه األنشطة فبعلى المجموعة التجريبية  بتطبيقهاة والعمل ضمن مجموعات التي قامت الباحث العمل

والتحاور معهن وتثبيت المعلومات لديهن وأوراق العمل استطاعت المعلمة أن تجيب على أسئلة  الطالبات 

مستويات الفهم وبالتالي تكون  تقدم الدعم المناسب للمتعثرات منهنو   وتصحيح المعلومات الخاطئة لديهن

أيضا وتعزو الباحثة هذه النتيجة ألن المعلمة راعت الفروقات الفردية بين الطالبات  والتحصيل عالية جدا  

التعلم فالتفرد واالستقاللية  تفريدعلى ة لتي تساعد المتعلممن الممارسات النشطة االتعلم المعكوس أن  إلى

ره ( السمعي البصري المتعددة ) الفيديو وغي وسائطالللمفهوم عبر  اعند اكتشافه ةمارسها المتعلمتالتي 

من  اعبر أوراق العمل واألنشطة تمكنه زميالتها في الصف بالتعاون مع  الخبرةللتطبيق وبناء  اوممارسته
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فلم يعد المعلم هو الوسيلة الوحيده التي يعتمد عليها الطالب ،   الشخصية ابحياته  تهمهارة ربط ما تعلم

الطالب  أصبحوال شك أن التعليم تطور حتى  معلومةالبل أصبح جزءا من هذه  ،للحصول على المعلومة

أيضا مما الحظته الباحثة و   .مشارك وبفاعلية في استنتاج المعرفة إلىهو محور العملية التعليمية وتحول 

فية ويعود هذا النهماك ويحول بين المشاغبات الص ،أن التعلم المعكوس ينمي الثقة لدى الطالبات

ومما جعل استراتيجية التعلم المعكوس , مقارنة بالطريقة التقليدية ة التطبيقية  ممارسة األنشطفي الطالبات 

لذي يستثمر فيه وجود  اعلى مفاهيم وأساليب أخرى كالتعلم النشط ، تعتمدأنها تتميز على الطريقة التقليدية 

فهو متعلم مشارك   ،الطالب الذي هو محور العمليه التعليمية  فتبرز لنا أهمية النشاط الذي يؤديه الطالب

أيضا المعلم في التعلم النشط و التي تتصل بالمادة نشط يقوم بالمشاركة بإيجايبيه في األنشطة  متعاون

اعداده للفيديوهات بم  نحو تحقيق األهداف المرجوة يدير عملية التعلي ا  وميسر  ا  ومرشد ا  يكون دوره موجه

بالمثيرات وكذلك اختالف أنواع  غنية   بيئه  يوفره من أن التعلم المعكوس بما و العمل واألنشطة.  وأوراق

 الفروق ويراعي المعنى والتعلم النوعي يلدى المتعلم التعليم ذ يحققداخل الحصة وخارجها في التعلم 

تعزى هذه النتيجة  إلى أن  اضافةا و  .متى شاء وكيفما شاءالطالبات فهي تتيح للمتعلم التعلم  بينالفردية 

حل أوراق ندما يتم تخصيص عالمات لذلك ، و من ِقبل المعلمة للطالبات وبخاصة ع للتحفيز المستمر

وهو ما ، عمل أو مشاهدات للفيديو فهذه العالمات تفيد المعلمة بإعطائها إشارات على تعلم الطالبات 

  عداد نشاطات تتناسب مع مسستويات الطالبات وتراعي الفروقات الفردية .يسهل عليها با

تشجعه  ق خطواتي الذي يسير تفكير الطالب وفئاستخدام التفكير االستقرا إلىذه النتيجة كما تعزى ه

  ،الصعب  ىإلالكل ومن السهل  إلىيكون منظما في تفكيره وتحليل األمور واالنتقال من الجزء  أنعلى 
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ضافة  ،أيضا  ويفكر بطريقة بناءة ومتوازنة    للطالباتسمح ت ذلك فإن استراتيجية التعلم المعكوس إلىوا 

.لألفضل سينهاوتحعلى تطويرها  هنوتشجع نعلى أفكاره نا يتعرف نفهي تجعله ،هنبتنمية تفكير     

 تعرض الطالبة تعندما فهو سلسلة من النشاطات العقلية التي يقوم بها الدماغ وكذلك بما أن  التفكير  

 وأن ر، والسمعاللمس، والبص  خمس:س اليتم استقباله عن طريق واحد أو أكثر من الحوا (الفيديو)لمثير

كما يساعد  التدريب على هذا النمط من التفكير يزيد من القدرة على استنتاج المعلومات من المعطيات

   .على زيادة قدرة الفرد على حل المشكالت

ى لد االستقرائير إلى فعالية استراتيجية التعلم المعكوس في االرتقاء بالتفكيوقد تعزى هذه النتيجة 

بة وتجذب الفيديو مما يؤثر في توجيه تفكير الطال بواسطة  منظمةالطالبات إذ إنها تعرض األفكار   

التعلم المعكوس . من االنتباه لبناء قيم عامة وتراكم أفكار    

(  2015) الزينودراسة  ((Pierce & Pharm, 2012 بيرس وفارم دراسة  مع نتيجة هذه النتيجة  وتتفق

 صورات المرتبطة بالمنهج التعليميالمعكوس في تحسين أداء الطلبة و الت التعلم فاعليةإلى توصلتا  اللتين

فاعلية التعلم المعكوس ورضا المستخدمين عن  إلىالتي توصلت    (Ocak, 2010 )أوكاك  وكذلك دراسة 

 .  االستراتيجيةهذه 
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 التوصيات في الدراسة الحالية أهم

بضرورة االهتمام بالنواحي التالية  ةوصي الباحثت االنتائج في دراسته أهم إلى ةبعد تطرق الباحث

 ألهميتها:

التعلم المعكوس في المدارس الحكومية في المملكة, باستراتيجية  تعريف المعلمات .5

 وكيفية تطبيقه . اسية منهااالس وخصوصا   ،لجميع المستويات

ماذج للتعلم المعكوس عمل برامج تدريبية تأهيلية للمدرسين قائمة على تطبيق ن .0

 لالستفادة منها في جميع مدارس المملكة نظرا  لدورها الفعال في العملية التعليمية.

توفير الوسائل االضافية الهامة التي يتم استخدامها في اسلوب التعلم المعكوس في  .0

ن مدارس المملكة والتخلص من الوسائل التقليدية التي تستهلك جهد االستاذ ووقت الطالب دو 

 النتيجة المرجوة من ذلك.

فيما يتعلق باهمية استراتيجية التعلم المعكوس ودمجها إجراء المزيد من الدراسات  .4

 بعملية التعليم.
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(5ملحق )ال  

 اختبار التفكير االستقرائي
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ي ئاختبار التفكير االستقرا  

 في مادة قواعد اللغة العربية للصف الثامن 

تعليمات االختبار -  

ارفقرات االختب -  

بةنموذج ومفتاس انجا -  
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 األستاذ / الدكتور .....................................................   حفظه اهلل 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 

تفكير ة ال"قياس أثر استخدام التعلم المعكوس في تنمي إلىتقوم الباحثة بإجراء دراسة تهدف     
ذلك للحصول و  لدى طالبات الصف الثامن في مادة قواعد اللغة العربية في مدينة السلط  ستقرائياال

ط . تخصص مناهج وطرق تدريس، من جامعة الشرق األوس -على درجة الماجستير في التربية 
فصل األول ( ة  ) ال(  الوحدة الثانية في مادة قواعد اللغة العربياالسموتتناول هذه الدراسة وحدة )أقسام 

م في محافظة البلقاء/ قصبة السلط.  0251/0251للصف الثامن للعام   
( فقرة من نوع االختيار من متعدد بصورته األولية.51ويتكون االختبار من )  

بداء آرائكم حول األ   مور اآلتية: يرجى من سيادتكم االطالع على اختبار التفكير االستقرائي  ،  وا   
فيةلجوانب المعر لقرات االختبار مراعاة ف -  1     
مراعاة فقرات االختبار للفروق الفردية بين الطلبة. - 2      

 3-الدقة العلمية واللغوية للفقرات.
اعاة طول االختبارمر    4 

وضع أي مالحات ترونها مناسبة    -5 
ذي سيكون له ال الوتتقدم الباحثة لسيادتكم بجزيل الشكر على ما ستبذلونه من جهد في هذا المج   

ية  وتطويره، في انجاز هذه الدراسة، وانسهام في تحسين تدريس مادة قواعد اللغة العرب الفاعلاألثر 
 واهلل وحدُه ولي التوفيق والسداد.      

 

 الباحثة : أمل فايز حمداهلل
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 تعليمات االختبار 

 واحد بديل،  لئثالثة بدالكل فقرة ( فقرة من نوع االختبار من متعدد، و 51يتكون هذا االختبار من  )

تحت الحرف ( في ورقة انجابة المرفقة أمام رقم  الفقرة و  ×، فما عليك إال وضع إشارة ) فقط صحيح 

 الدال على انجابة الصحيحة وفيما يأتي مثال على ذلك : 

(  ) ذهبُت( فعل ، )إلى( حرف ، ) العقبة (اسم .ذهبُت إلى العقبة  ) 

  المعلومات  : ذي يشتمل على هذهإن التعميم ال 

الجملة تتكون من اسم وفعل وحرف . -أ  

الجملة تتكون من فعل وفاعل . -ب  

أقسام الكالم : اسم ، فعل ، حرف . -ج  

يتعدى الفعل الالزم بشبه جملة )جار ومجرور (. -د  

ارات العبللمعلومات الموجودة في المقدمة رغم صحة  ار األصح هو )ج ( ألنه جاء نلخيصاالختي

 األخرى بشكل عام .
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االختبار  فقرات  

الجمل اآلتية ثم أجيبي عن السؤال الذي يليها  اقرئي -5  

المسافرون عائدون من السفر  -  

عرابه مبتدأ مرفوع    المسافرون : جمع مذكر سالم وا   

عرابه خبر مرفوع     عائدون : جمع مذكر سالم وا   

)  قد أفلح المؤمنون (  إلىقال تع -  

عرابه فاعل مرفوع   المؤمنون : جمع مذكر سالم وا   

المواطنون معتادون على دفع الضرائب الكثيرة  -  

عرابه مبتدأ مرفوع  المواطنون : جمع مذكر سالم وا 

 نستخلص من العبارات  السابقة أن عالمة رفع جمع المذكر السالم هي :

الفتحة  -أ  

الواو  -ب  

ثبوت النون -ج  
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ة ثم أجيبي عن السؤال الذي يليه :الجمل اآلتي اقرئي -0  

 كافأ المدير المعلمات 

عرابه مفعول به منصوب      المعلمات : جمع مؤن  سالم وا   

كانت الطالباُت مجتهدات   -    

عرابه خبر كانت منصوب         مجتهدات  : جمع مؤن  سالم وا   

إنَّ الطفالِت يلعبنا  -    

عرابه اسم    إن منصوب  الطفالت : جمع مؤن  سالم وا   

 تشير العبارات  السابقة أن عالمة نصب جمع المؤن  السالم :   

الفتحة –أ   

األلف  -ب  

الكسرة  -ج  
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الجمل اآلتية ثم أجيبي عن السؤال الذي يليها : اقرئي  -0  

 المذيعاُت أصواُتهن مؤثرة 

عرابه مبتدأ مرفوع     المذيعاُت : جمع مؤن  سالم وا   

ملفاِت الطالبات  تتابُع المعلماُت  -   

عرابه فاعل مرفوع      المعلمات : جمع مؤن  سالم وا   

الطالباُت مجتهداٌت  -   

عرابه مبتدأ مرفوع     الطالبات : جمع مؤن  سالم وا   

 نفهم  أن عالمة رفع جمع المؤن  السالم هي : 

الضمة  -أ  

الكسرة   -ب  

األلف  -ج  
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سؤال الذي يليها :العبارات اآلتية ثم أجيبي عن ال اقرئي -4  

 إن الضوءين  مبهران 

عرابه خبر إن مرفوع      مبهران : مثنى وا   

يدافع المحاميان عن الجانيينِ  -    

عرابه فاعل مرفوع      المحاميان :  مثنى وا   

الطالباِن مجتهداِن   -    

عرابه مبتدأ مرفوع     الطالباِن : مثنى وا   

ي : األمثلة السابقة أن عالمة الرفع في المثنى ه مننستخلصه القاعدة العامة والتعميم الذي   

األلف  -أ  

الياء   -ب  

الكسرة   -ج  
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الصور اآلتية وأجيبي عن السؤال الذي إلىانظري  - 5  

  :يليها

 

 

عصفوران جميالن                                          طالبان مجتهدان -  

م مثنى مذكر كلمة عصفوران ) اسم حيوان ( : هي اس -  

كلمة طالبان ) اسم انسان ( : هي اسم مثنى مذكر  -  

المثنى المذكر بكلمة  إلىنشير   

هاتان  -أ  

هذان  -ب  

هؤالء  -ج  
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: الصور اآلتية وأجيبي عن السؤال الذي يليها  إلىانظري  - 6 

                                              

                 

رة                                                بقرة سمينة شمعة قصي      

شمعة هي اسم مفرد مؤن   -  

بقرة هي اسم مفرد مؤن   -  

المفرد المؤن  بكلمة :  إلىنشير   

هذا  -أ  

هذه  -ب  

ذلك  -ج  

 7 ا:ي األمثلة اآلتية ثم أجيبي عن السؤال الذي يليهئاقر  -

أنتم محمدون      أنت محمد       أنتما محمدان       

أنت مهندس    أنتما مهندسان      أنتم مهندسون  -    

 من خالل العبارات السابقة يمكن أن نستخلص التعميم أو القاعدة اآلتية : 
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مفرد ومثنى وجمع  إلىيقسم االسم من حي  العدد  -أ  

مفرد ومثنى  إلىيقسم االسم من حي  العدد  -ب  

مثنى وجمع  لىإيقسم االسم من حي  العدد  -ج  

جهاد طالبة مهذبة   ،  جهاد طالب مهذب  -   8 

تيسير مهندسة بارعة ، تيسير مهندس بارع  -     

أن  إلىتشير العبارات السابقة   

األسماء جميعها تدل على  المذكر  -أ  

األسماء جميعها تدل على  المؤن   -ب  

وبعضها يدل على  المؤن   بعض األسماء تدل على  المذكر -ج  

 9 :ي العبارات اآلتية ثم أجيبي عن السؤال الذي يليهائاقر  -

  .محكمة مدنية إلىأحال القاضي المتهمينا   -   

عرابه مفعول به منصوب          :  جمع مذكر سالم وا  المتهمينا  

  .إن المؤمنينا في جنات نعيم -  

عرابه  اسم إن منصوب         المؤمنين : جمع مذكر سالم وا   
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   .الصحفيونا نشيطينا أصبح  - 

عرابه خبر كان منصوبنشيطينا : جمع      مذكر سالم وا   

 نستخلص من األمثلة السابقة أن عالمة نصب جمع المذكر السالم هي : 

الفتحة  -أ  

الياء  -ب  

ثبوت النون  -ج  

الصور االتية ثم اجيبي عن األسئلة التي تليها :  إلىانظري   - 10  

 

 

 

طالب                                             كتاب                
معك مفيد ---------الكتاب  -  
يدرس ينجح  ------------الطالب    -  

 الكتاب : اسم مفرد مذكر 
 الطالب : اسم مفرد مذكر  

 يمكن أن نضع اسما موصوال  في الفراغ الناقص  لتصبح الجملة تامة المعنى :
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التي   -أ  

الذي   -ب  

للذان ا -ج  

 

تمعني بالجمل اآلتية ثم أجيبي عن السؤال الذي يليها :  - 11 

في الدرج كتاب   -  

 كتاب : كلمة ال تدل على شي معين معروف 

سألت  امرأة عن والدتي. -  

 امرأة : كلمة ال تدل  على امرأة نعرفها بذاتها 

  .سقط منزٌل في شارعنا -

 منزل : كلمة ال تدل على منزل نعرفه بذاته 

 نستخلص من العبارات السابقة أن ) كتاب ، امرأة ، منزل ( كلمات تدل على : 

نكرة  -أ  

مذكر -ب  

معرفة -ج  

 

ي الجمل اآلتية ثم أجيبي عن السؤال الذي يليها :ئاقر  - 12  
  .أحرزن الالعباُت الجوائز -
الالعبات : اسم  أضفنا آلخره ألف وتاء ويدل على جمع    
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.اتِ حاور الطالُب المعلم -  
المعلمات : اسم اضفنا آلخره ألف وتاء ويدل على جمع     
.التقيُت بالطالباِت  -  
الطالباِت : اسم أضفنا آلخره ألف وتاء ويدل على جمع     

 نستدل من األمثلة السابقة أن كل جمع آخره ألف وتاء هو 
جمع مؤن  سالم  -أ   
جمع مذكر سالم  -ب   
جمع تكسير  -ج   

سماء اآلتية وأجيبي عن السؤال الذي يليها بعد حذف الكلمة غيرمجموعة األ يئاقر  - 13 

المناسبة منها    

) اللذين  ، هذا ، أم عامر) الضبع ( ، مجالت  ،  الفاروق ، محمد ، باريس (   
  :إلىنستخلص بعد حذف الكلمة غير المناسبة أن ما تبقى يشير 

أسماء نكرة  -أ  
أسماء معرفة  -ب  
المفرد أسماء تدل على  -ج  
 

الجمل اآلتية ثم أجيبي عن السؤال الذي يليها :ي ئاقر  - 14  
الطالبُة نشيطة   -   

الطالبة :  مؤن  وهو اسم دلَّ على واحدة      
نشيطة : مؤن  وهو اسم دلَّ على واحدة      
الطالُب نشيٌط  -  
الطالُب :  مذكر وهو اسم دلَّ على واحد    
لى واحد نشيٌط :   مذكر  وهو اسم دلَّ ع   
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:  إلىنستخلص من الجمل السابقة أن االسم يقسم من حي  الجنس     
اسم مذكر واسم مؤن   -أ   
اسم مفرد واسم مذكر  -ب  
اسم مفرد واسم مؤن  -ج   
 

الجمل اآلتية ثم أجيبي عن السؤال الذي يليها : يئاقر  - 15 
أرى المساكينا في كل مكان  -     
عراب    ه مفعول به منصوبالمساكين : جمع تكسير وا   
إن السكاكينا خطيرٌة  -   
عرابه  اسم إن منصوب    السكاكين:  جمع تكسير  وا   
كان المفسدون شياطينا   -  

عرابه خبر كان منصوب   جمع تكسير وا 

 نستخلص من األمثلة السابقة أن عالمة نصب جمع التكسير هي : 

الياء   -أ  

الفتحة   -ب  

نثبوت النو -ج  
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نجابة نموذج ومفتاس ا  
 

 

    رقم الفقرة
ابةبدائل االج  

 ج ب أ

1.  
 

  

2.   
 

 

3.   
 

 

6.     

1.  
 

  

4.  
 

  

7.     

..   
 

 

9.     

13.    
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11.     

12.     

13.  
 

  

16.    
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(0ملحق )ال  

 الخطة التدريسية باستخدام البرنامج االعتيادي 
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 خطيط بالبرنامج االعتيادي ) أقسام االسم  من حيث  الجنس للصف الثامن ( الت   

 الموضوع : المذكر والمؤنث                                     

 بعد  االنتهاء من هذه الحصة  ستكون الطالبة قادرة على أن:    أوال : األهداف التدريسية :

 تميز االسم المذكر من المؤن    -5

 دد  عالمات تأني  االسم تح  -0

 تستخرج أسماء مذكرة وأخرى مؤنثة من نص معطى   -0

 تفرق بين األسماء  المونثة معنويا واألسماء المؤنثة لفظيا  -4

 أسماء مذكرة وأسماء مؤنثة إلىتصنف األسماء  -1

 صيغة المؤن   إلىتحول النص من صيغة المذكر  -1 

  توظف المذكر والمؤن  في جمل مفيدة-.

 توظف أسماء مشتركة بين االسم المذكر والمؤن  في جمل مفيدة لكل جنس  -8

 اجراءات التدريس 

 دقائق (   5التمهيد ) 

 ربط الدرس السابق بالالحق من خالل طرس مجموعة من األسئلة : -

 ما عنوان الدرس السابق؟  -

 ما أقسام الكلمة ؟   -

 ما العالمات المميزة لالسم  -
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 مصادر : الوسائل وال

 السبورة 

 الكتاب المدرسي 

 أوراق عمل 

 بطاقات 

 الصور والرسوم

 دقيقة ( : 30االجراءات والتنفيذ ) -

 قراءة النص قراءة جهرية مع مالحظه قراءتهن وتعزيزهن وتقييمهن  إلىترشد المعلمة الطالبات  -

 تطرس المعلمة أسئلة المناقشة للتأكد من استيعاب الطالبات لما قرأنه -

 مجموعة.وتعين مقررة لكل  متجانسة،أربع مجموعات غير  إلىتوزع المعلمة الطالبات  -

تكلف المعلمة كل مجموعة بجزئية من جزئيات الدرس ، كتكليف المجموعة األولى استخراج  -
 عالمات االسم المؤن  ، والثانية التفريق بين االسم المؤن  حقيقيا ، واالسم المؤن  معنويا وهكذا 

 الالزم.وزع المعلمة أوراق العمل المحددة على المجموعات المعنية وتحدد الوقت ت -

 تتجول المعلمة بين الطالبات وتتابع  عمل أفراد المجموعة ، وتعززهن   -

 االستنتاج.  إلىتجيب عن استفسارات الطالبات لمساعدتهن للوصول  -

 تسلسل من خالل مقررة كل مجموعة. بعد انتهاء الوقت تبدأ المعلمة مناقشة المجموعات بال -

 من خالل تبادل األفكار واالستعانة باألدلة . االستنتاج إلىتتوصل الطالبات بإشراف المعلمة  -
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 تكتب مقررة مجموعة  االستنتاج الخاص بمجموعتها على السبورة . -

وتعين لكل  تكلف الطالبات بحل األنشطة بالترتيب من خالل تعاون كل طالبتين في حل النشاط -
  مقررة.مجموعة 

 تتجول المعلمة بين الطالبات وتستمع الستفساراتهن وتجيب عنها .  -

 تعزز الطالبات وتحفزهن.  -

بعد انتهاء الوقت تقوم كل مقررة مجموعه بانجابة عن النشاط وترجئ المعلمة تعليقها على كل  -
 نشاط حتى تنهي كل المجموعات من ذكر إجاباتها .

م -  المعلمة إجابات المجموعات وتعزز انجابة الصحيحة وتقدم التغذية الراجعه . تقوِّ

 تكتب المعلمة انجابة الصحيحة لكل نشاط على السبورة أو تقوم احدى الطالبات ذي الخط الحسن.  -

 دقائق (  5رابعا: التقويم ) 

 * توجيه األسئلة التالية : 

 ما تحته خط فرق بين االسم المذكر واالسم المؤن  في -

 اكتب خمسة أسماء مذكر، وخمسة أسماء مؤنثة  -

 مثل في جمل مفيدة من لغتك على االسم المشترك بين المذكر والمؤن   -

 مثل في جمل مفيدة من لغتك لالسم المؤن  المعنوي ، ثم االسم المؤن  اللفظي  -

 اقرأ النص اآلتي بصيغة المؤن  مع إجراء التغيير  -

 غييرلتالي بصيغة المذكر مع إجراء التاقرأ النص ا -
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 التخطيط بالبرنامج االعتيادي ) أقسام االسم من حيث العدد (

 المفرد والمثنى والجمع للصف الثامن

 بعد  االنتهاء من هذه الحصة  ستكون الطالبة قادرة على أن:أوال : األهداف التدريسية : 

 تتعرف أقسام االسم من حي  العدد  -5

 السم المفرد في جمل معطاة تحدد ا -0

 تحدد االسم المثنى في جمل معطاة -0

 تستنتج العالمات انعرابية للمثنى  -4

 توظف االسم المفرد واالسم المثنى في جمل مفيدة من تعبيرها   -1

 توضح أهمية صياغة  العدد صياغة سليمة -1

 تتعرف الجمع من األسماء  -.

 تفرق بين أنواع جمع االسم  -8

 تذكر العالمات المميزة لكل نوع من أنواع جمع االسم  -2

 توظف الجموع في تعبيرها بشكل سليم  -52

 تستخرج من نص قصير أقسام الكلمة  من حي  العدد  -55

تعطي في جملة مفيدة من لغتها مثاال على كل من : ) اسم  مفرد ، اسم مثنى  ، جمع تكسير ،  -50
 (.جمع مذكر سالم ، جمع مؤن  سالم 

 تميز بين المثنى وغيره من الكلمات المنتهية بألف ونون ، أو ياء ونون  -50
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 تميز بين جمع المذكر السالم وغيره من الكلمات المنتهية  بواو ونون ، أو ياء ونون  -54

 تميز بين جمع المؤن  السالم وغيره من الكلمات المنتهية بألف وتاء  -51

 صيغة الجمع مجرية التغيير الالزم . إلىصيغة المثنى ، ثم   ىإلتحول جملة من صيغة المفرد  -51

 اجراءات التدريس 

 دقائق (   5التمهيد )

 ربط الدرس بالدرس السابق وطرس مجموعة من األسئلة :

 أقسام الكالم  ي عّدد -

 مثل في جملة مفيدة من لغتك لكل من : ) اسم مؤن  تأنيثا معنويا ، اسم مون  تأنيثا لفظيا(.  -

قراءة النص قراءة جهرية معبرة وبعد ذلك تبدأ المعلمة بمناقشة أسئلة  إلىتوجيه الطالبات المميزات  -
 النص  مع الطالبات للتأكد من فهمهن للنص الذي قرأنه 

 الوسائل والمصادر : 

 السبورة 

 الكتاب المدرسي 

 أوراق عمل 

 بطاقات 

 الصور والرسوم
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 ( دقيقة 30االجراءات والتنفيذ : )

 ( 1,2 تكتب المعلمة  السؤال التالي على السبورة :سجل الرقمين اآلتيين   كتابة  )  -

تعرض المعلمة من خالل الشفافيات عددا من األمثلة في مجموعتين تعالج كال من االسم المفرد  -
 مانواالسم المثنى مبرزة الكلمات المقصودة بلون مختلف مثل : هذا خط مستقيم ، هذان خطان مستقي

االستنتاج  إلىتُترك الطالبات لكي يفكرن في العالمات المميزة ألمثلة المجموعتين ومن ثم الوصول  -
 الصحيح 

 تحدد الزمن الالزم لهذه المهمة   -

تطرس المعلمة مجموعة من االسئلة السابرة التي ترشد تفكير الطلبة ، مثل : كم خطا مستقيما في  -
 ي تشير إليه  كلمة ) خط ( في المثال األول ؟ وهكذا المثال األول ؟ ما العدد الذ

 أفكار الطالبات ) إجاباتهن ( ويكتبها على السبورة  إلىتستمع المعلمة  -

األفكار الصحيحة المتعلقة بموضوع الدرس  إلىتناقش المعلمة هذه األفكار مع الطالبات للوصول  -
 \وتستثنى األفكار التي ال عالقة لها بالموضوع 

 االستنتاج الصحيح بشأن االسم المفرد واالسم المثنى  إلىتوصل الطالبات بإشراف معلمتهن ت -

 من خالل الحوار والمناقشة تتعرف الطالبات العالمات انعرابية للمثنى وتثبتها المعلمة على السبورة  -

شفافيات ثم تنتقل المعلمة للجموع وتعرض من خالل ثال  مجموعات من الجمل بوساطة عارض ال -
أمام الطالبات ، إذ تحتوي كل مجموعة على نوع معين من أنواع الجمع ويمكن أن تستعين المعلمة 

 بأمثلة من النص مثل : 

  قصائدهمتكرار كلمة في  إلى الشعراء* يلجأ بعض 

 لما أردنا  المانعون* وأّنا 
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 بأجفان بها سقم  القاتالت* 

 ع خط تحتها أو بطريقة أخرى مناسبة .تبرز المعلمة الجموع في كل مجموعة بوض -

الطالبات التفكير في أمثلة كل مجموعة وتبين الخصائص المشتركة لكل جمع من الجموع  إلىيطلب  -
 في غضون عشرة دقائق 

أذهان الطالبات مثل ما  إلىتقدم المعلمة مجموعة من األسئلة السابرة التي تقرب الحل الصحيح   -
 كلمة ) شعراء و مفردها شاعر (  إلىعراء وقصائد ( ؟ انظري مفرد كل من الكلمتين ) ش

حالة الجمع ؟ ماذا  إلىهل تالحظين أن الكلمة تغيرت في شكلها وترتيب حروفها من حالة المفرد 
 نسمي هذا النوع من الجموع ؟ لماذا سمي جمع التكسير بهذا االسم ؟ الخ 

 هذا الجمع وعالماته .نوع  إلىوهكذا مع بقية األمثلة حتى تصل الطالبة 

 االستنتاج من خالل الحوار والنقاش والتبرير المنطقي . إلىيتم التوصل  -

 تبرز المعلمة االستنتاج من خالل الشفافيات أو بالطريقة التي تراها مناسبة  -
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 دقائق ( 5رابعا : التقويم ) 

 يتم توجيه األسئلة اآلتية :

 طين تحت االسم المثنى في الجمل االتية ضع خطا تحت االسم المفرد ، وخ -

 * قرأُت قصة قصيرة 

 * تنطلق الحافلتان الساعة السادسة مساء 

 بيني نوع الجمع في ما يأتي  -

 * طبقت القوانين بحق المعتدين 

 " قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من الالعبين "  إلى* قال تع

 ن أنواع الجمع وظفي في جمل مفيدة من لغتك أمثلة على كل نوع م -

ثنِّ واجمعي الكلمات اآلتية  الجمع الممكن  مع مالحظة الحذف و االضافة ) قادم ، دفتر ،  -
 ممرضة ( 
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 التخطيط بالبرنامج االعتيادي)أقسام االسم من حيث التعريف والتنكير (

 المعرفة والنكرة

 تكون الطالبة قادرة على أن:بعد  االنتهاء من هذه الحصة  س  أوال : األهداف التدريسية : 

 تتعرف كال من االسم المعرفة واالسم النكرة  -5

 تميز االسم المعرفة من االسم النكرة  -0

 تذكر أنواع االسم المعرفة  -0

 تستخرج من نص قصير االسماء المعرفة واالسم النكرة  -1

 مفيدة من لغتها نكرة ، في جملة  توظف مثاال واحدا على كل من : اسم معرفة ، واسم -1

 أنواعها . إلىتصنف ما تحته خط من أسماءمعرفة  -.

 اجراءات التدريس

 دقائق (5التمهيد  ) 

 تمهِّد المعلِّمة للدَّرس بربطه بالدَّرس السابق من خالل مجموعة من االسئلة؛ مثل:

 بّيني أقسام االسم من حي  العدد، مع التمثيل لكل قسم.• 

جملة مفيدة من لغتك على كلٍّ من: جمع المذّكر السالم، جمع المؤّن  السالم، اذكري مثاال واحد ا في • 
 جمع التكسير

 درسِت سابقا  موضوع االسم المعرفة، فما المقصود به؟• 
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 الوسائل والمصادر :  - 

 السبورة 

 الكتاب المدرسي 

 أوراق عمل 

 بطاقات 

 الصور والرسوم

 

 دقيقة ( 30االجراءات والتنفيذ ) 

قراءة الّنص قراءة جهريَّة معبرة ، ثّم تناقش أسئلة النَّصِّ مع  إلىشد المعلِّمة عدد ا من الطالبات ُتر  -
 الطالبات  للتأك د من وضوس المعنى لديهن 

 ؛  كأن يكون مثال: كيف تمّيز االسم الّنكرة من االسم المعرفة ؟السبورة تكتب المعلِّمة سؤاال على  -

 البات لكي يفكرن في السؤال، مع تقدير الزَّمن الالزم.تفسح المجال أمام الط -

 تعرض المعلِّمة أمام الطَّلبة مجموعتين من األمثلة المستقاة من نصِّ المدارسة  -

، تتضمَّن المجموعة أمثلة تعالج االسم المعرفة بأنواعه،  DATA SHOWبو ساطة جهاز عرض 
 وتتضمن الثّانية أمثلة تعالج االسم النكرة.

ه المعلِّمة مجموعة من االسئلة المثيرة للتَّفكير؛ مثل: ماذا تالحظين في ما تحته خط من أسماء ت - وجِّ
في أمثلة المجموعة أ، و أمثلة المجموعة ب ؟ ما الفرق بين قولنا: " و ُأدفِّئه بخفقات القلب"، وقولنا: 

 ف يمكننا توضيحه للسامع؟ "و ُأدفِّئه بخفقات قلب" ؟ هل ُعرِّفا القلب في المثال الثّاني؟ كي
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 أكبر قدر ممكن من إجابات الّطالبات أفكارهن .  إلىتستمع المعّلمة  -

ن هتتوصل الطَّالبات بإشراف معّلمت تناقش المعلِّمة الطَّالبات في أفكارهن، ومن خالل الحوار والنِّقاش -
 األفكار الصحيحة ،  إلى

 معلِّمة على السبورة، أو تعرضه من خالل وسيلة العرض تستخلص الطَّالبات االستنتاج, وتثبِّته ال -

 دقائق (5رابعا : التقويم )

 يتم توجيه األسئلة التالية  

 ضعي خطًّا تحت األسماء  النَّكرة وخطين تحت األسماء المعرفة في ما تحته خط   -

 هذا كالٌم معقوٌل.• 

 يا سائُق تمهَّل.• 

 استوقف الشرطي سائقا.• 

 سماء اآلتية في جمل مفيدة من تعبيرك، مع الضبط السليم:استخدمي  األ -

  الرحالة، الصحراء، زهرة البنفسج

 بيني نوع المعرفة فيما تحته خط  -

 :  المتنبي* قال 

 أدبي              وأسمعت كلماتي من به صمم  إلى األعمىنظر  الذي أنا

 :  إلى* قال تع

 (25( )النمل : البلدة  هذه)إنما أمرُت أن أعبد رب     
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 فرق بين المعرفة والنكرة فيما تحته خط  -
 : إلى* قال تع

 (04)أفال يتدبرون القرءان أم على قلوب أقفالها( )محمد :
 قال المتنبي:• 

 وهلل سرٌّ في عالكا و إنما                      كالُم العدى ضرٌب من الهذايان
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(3 ملحق )ال  

باستخدام التعلم المعكوس  الخطط التدريسية  
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 )المؤنث والمذكر( التخطيط باستراتيجية التعلم المعكوس

استراتيجية التعلم المعكوس استراتيجية تعليمية تقوم على توظيف المعلمة طرق التدريس والتحفيز 
ل فيديو والتواصل مع الطالبات حي  يتم تقديم المفاهيم واألفكار األساسية خارج وقت الحصة من خال

مرئي تسجله المعلمة وتشرس فيه الدرس وتستعين فيه بكل الوسائل التقنية التي تجذب الطالبات له وهنا 
نرى أن الطالبات سيقمن بالمستويات المعرفية الدنيا حسب هرم بلوم ) التذكر واالستيعاب ( وفي 

مة وهنا يتم تسخير زمن الصف ستقوم الطالبات  بتطبيق كل ما تعلمنه في البيت عمليا أمام المعل
( حي  أو التقويم الحصة الصفية لمستويات التفكير  العليا ) التطبيق والتركيب والتحليل وانبداع 

 تتقلى الطالبات الدعم والمساعدة من زميالتهن ومعلمتهن أثناء ذلك. 

 الموضوع : المذكر والمؤنث              الحصة :               الصف : الثامن 

 اليوم :            ادة    : اللغة العربية                  التاريخ :الم

 دقيقة   : 40الوقت الالزم 

 أوال : األهداف التدريسية : 

بعد االطالع على المادة التعليمية الموجودة على الفيديو المرئي وتدوين المالحظات واألسئلة  وتنفيذ 
 طالبة قادرة أن :األنشطة المنزلية والصفية ، سوف تكون ال

 تميز االسم المذكر من المؤن    -5

 عالمات تأني  االسم   تحدد  -0

  معطى  تستخرج أسماء مذكرة وأخرى مؤنثة من نص -0

 تفرق بين األسماء  المونثة معنويا واألسماء المؤنثة لفظيا  -4

 أسماء مذكرة وأسماء مؤنثة إلىتصنف مجموعة من األسماء  -1

 ء المذكرة واالسماء المؤنثة في جمل من تعبيرها توظف االسما -1
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 صيغة المؤن   إلىالنص من صيغة المذكر  تحول -. 

 أسماء مشتركة في المبني بين االسم المذكر والمؤن  في جمل مفيدة لكل جنس  توظف -8

 

 الوسائل والمصادر : 

 السبورة 

 الكتاب المدرسي 

 أوراق عمل 

 بطاقات 

 الصور والرسوم

 الذي يحوي درس بعنوان ) المذكر والمؤن  (  الفيديو

 وسائل التواصل االجتماعي 

 وسائط تخزين المعلومات)مثل سي دي( .

 االنترنت.
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 المرحلة األولى :  

 ما قبل الحصة الصفية -
( والذي تم تحميله على  المذكر والمؤن هنا توجه المعلمة الطالبات لمشاهدة الفيديو الخاص بالدرس )

الخاصة أو توزيعه على الطالبات الالتي ال يستطعن ذلك عن طريق  (FaceBook)الفيسبوك صفحة 
 ( أو أية وسيلة تخزين أخرى.(CDاألقراص المضغوطة 

 تقوم المعلمة بتحرير الفيديو الذي قامت بتسجيله وتتأكد من وضوس الصوت والصورة وسالمة اللغة -

 اللقاء المباشر في اليوم الذي يسبق الدرستوزع المعلمة الفيديو على الطالبات قبل  -

تطلب المعلمة من الطالبات مشاهدة فيديو بعنوان  ) المذكر والمؤن  ( والذي يتراوس زمنه خمس  -
 دقائق 

تعطي المعلمة الطالبات مجموعة من النصائح وانرشادات فيما يتعلق بمشاهدتهن للفيدوهات  -
 وضرورة االبتعاد عن المشتتات ....

تقوم الطالبة بتدوين مالحظاتها وتعليقاتها واستفساراتها على الفيديو الذي شاهدته وتكتب أسئلتها   -
الصف  إلىحول أي جزيئية أو فكرة غير واضحة بالفيديو ثم تجيب عن األسئلة التالية واحضارها معها 

. 

 عددي أقسام االسم من حي  الجنس  -

 ميزي بين كل قسم من أقسام االسم  -

 عالمات التأني   ما -

 فرقي بين المؤن  الحقيقي والمؤن  المجازي  -
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 المرحلة الثانية : 

 داخل الحصة الصفية : 

 تتأكد المعلمة من قيام الطالبات بمشاهدة فيديو بعنوان )المذكر و المؤن  ( .

 ي  .تذكر المعلمة الطالبات بفهموم المذكر و المؤن  و التمييز بينهما و توضح عالمات التأن

قسمين األول يضم الطالبات اللواتي اتممن مشاهدة الفيديو و الثاني اللواتي  إلىتقسم المعلمة الطالبات 
( طالبات في كل 1-0مجموعات  تضم من ) إلىلم يتممن مشاهدة الفيديو  و تقسم كال القسمين 

 ية المجموعة .مجموعة و يمكن لها توزيع الطالبات اللواتي لم يتممن مشاهظة الفيديو على بق

 لعن عليها كواجب مدرسي ومناقشتهاتستقبل المعلمة أسئلة الطالبات وتعليقاتها حول المادة التي اط

 دقائق (5 ) 

 أثناء الحصة الصفية

ذا تبين وجود طالبات  - تتأكد المعلمة من قيام الطالبات بمشاهدة الفيديو المرئي بسؤالهن عن ذلك وا 
منهن مشاهدته في بداية الحصة من خالل حاسوب مخصص لهذا لم يطلعن على الفيديو فيطلب 

 الغرض وتم تزويده بالفيديو مسبقا وبعد االنتهاء من مشاهدتهن للفيديو يمكنهن االلتحاق بزميالتهن .

التمهيد للطالبات من خالل الحوار والمناقشة وفتح المجال للسؤال من أجل إزالة الغموض حول  -
 بعض النقاط 

 لمة بعمل اختبار قصير يتضمن بعض اسئلة المادة التعليمية الموجودة في الفيديو المرئي تقوم المع -

 تطرس المعلمة األسئلة اآلتية :  -

 * ما أقسام االسم من حي  الجنس ؟ 

 * ما هو المذكر وما هو المؤن  ؟ 
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 * اعط أمثلة على األسماء المذكرة واألسماء المؤنثة من طالبات صفك ؟

 مات تأني  االسم * اذكري عال

مجموعات ، وتوزيع الطالبات  إلىالمعلمة  من مشاهدتهن للفيديو   أكد تقسيم الطالبات اللواتي ت - 
اللواتي لم يشاهدن الفيديو ، وتكليف كل مجموعة بمناقشة القضايا ومسائل تتعلق بما شاهدوه من 

 المادة 

 ء خمس طالبات ، مراعية عالمات التأني  توجيه مجموعة لتنفيذ نشاط ) كتابة خمسة طالب وأسما  -

 توجيه مجموعة لتنفيذ نشاط ) تحويل نص بصيغة المؤن  مع إجراء التغيير الالزم ( -

 توجيه مجموعة لتنفيذ نشاط ) تحويل نص بصيغة المذكر مع إجراء التغيير الالزم (  - 

 دقائق (   5التقويم ) 

 ر من المؤن  مناقشة المجموعات في نتائجها وتمييز المذك

 عقد حوار لمناقشة عالمات التأني   والفرق بين المؤن  المجازي والمؤن  الحقيقي 

 توزيع أوراق عمل للمجموعات 
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 ) أقسام االسم من حيث العدد(التخطيط باستراتيجية التعلم المعكوس  

رق التدريس والتحفيز استراتيجية التعلم المعكوس استراتيجية تعليمية تقوم على توظيف المعلمة ط
والتواصل مع الطالبات حي  يتم تقديم المفاهيم واألفكار األساسية خارج وقت الحصة من خالل فيديو 
مرئي تسجله المعلمة وتشرس فيه الدرس وتستعين فيه بكل الوسائل التقنية التي تجذب الطالبات له وهنا 

ب هرم بلوم ) التذكر واالستيعاب ( وفي نرى أن الطالبات سيقمن بالمستويات المعرفية الدنيا حس
الصف ستقوم الطالبات  بتطبيق كل ما تعلمنه في البيت عمليا أمام المعلمة وهنا يتم تسخير زمن 

الحصة الصفية لمستويات التطبيق العليا ) التطبيق والتركيب والتحليل وانبداع ( حي  يتلقين الطالبات 
 ن أثناء ذلك. الدعم والمساعدة من زميالتهن ومعلمته

 

 الموضوع : المفرد والمثتى والجمع         الحصة :               الصف : الثامن 

 اليوم :            المادة    : اللغة العربية                  التاريخ :

 دقيقة   : 40الوقت الالزم 

 أوال : األهداف التدريسية : 

ودة على الفيديو المرئي وتدوين المالحظات واألسئلة  وتنفيذ بعد االطالع على المادة التعليمية الموج
 األنشطة المنزلية والصفية ، سوف تكون الطالبة قادرة على أن : 

 تتعرف  أقسام االسم من حي  العدد  -5 

 في جمل معطاهاالسم المثنى  عناالسم المفرد  تميز -0

  جمل من تعبيرهاتوظف االسم المفرد واالسم المثنى في  -0

 أنواع جمع االسمتتعرف  -4

 العالمات المميزة لكل جمع  تحدد -1
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 تعطي أمثلة على الجموع المختلفة  -1

 من النصوص  الجموع تستخرج -.

 توظف الجموع في جمل مفيدة   -8

 الجمع إلىصيغة المثنى ثم  إلىتحول جمل من صيغة المفرد  -2

 
 الوسائل والمصادر : 

 السبورة 

 الكتاب المدرسي 

 أوراق عمل 

 بطاقات 

 الصور والرسوم

 الفيديو الذي يحوي درس بعنوان ) المذكر والمؤن  ( 

 وسائل التواصل االجتماعي 

 وسائط تخزين المعلومات)مثل سي دي( .

 االنترنت.
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 المرحلة االولى 

 ما قبل الحصة الصفية 

 إنتاج فيديو حول الموضوع وتحريره  -

الحصة وذلك من خالل الموقع  إلىلفيديو في البيت قبل الحضور الطالبات مشاهدة ا إلىالطلب  -
 في حال عدم توفر االنترنت لدى الطالبة في البيت CDانلكتروني )الفيسبوك...( أو من خالل ال 

تعطي المعلمة الطالبات مجموعة من النصائح وانرشادات فيما يتعلق بمشاهدتهن للفيديوهات  -
 ت وضرورة االبتعاد عن المشتتا

تقوم الطالبة بتدوين مالحظاتها و تعليقاتها و استفساراتها على الفيديو الذي شاهدته و تكتب أسئلتها  -
 إلىحول اي  جزىدئية أو فكره غير واضحه بالفيديو ثم تجيب عن األسئلة التالية و احضارها معها 

 الصف. 

 عددي أقسام االسم من  حي  العدد . -

 م االسم .ميزي بين كل قسم من أقسا -

 فرقي بين أنواع الجموع .  -
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 المرحلة الثانية 

 داخل الحصة الصفيه .

 ة فيديو بعنوان )المفرد و المثنى و الجمع ( .ام الطالبات لمشاهدتتأكد المعلمة من قي

 .جمع المذكر السالم تميزه عن تذكر المعلمه الطالبات بالمثنى و عالمتي رفعه و نصبه و  -

قسمين األول يضم الطالبات اللواتي اتممن مشاهدة الفيديو و الثاني  إلىمة الطالبات قسم المعلت -
( طالبات في 1-0مجموعات  تضم من ) إلىاللواتي لم يتممن مشاهدة الفيديو  و تقسم كال القسمين 

 كل مجموعة و يمكن لها توزيع الطالبات اللواتي لم يتممن مشاهظة الفيديو على بقية المجموعة .

تستقبل المعلمة أسئلة الطالبات وتعليقاتها حول المادة التي اطلعن عليها كواجب مدرسي ومناقشتها  -
 دقائق ( 5) 

 

 أثناء الحصة الصفية 

بسؤالهن عن  بعنوان )المفرد و المثنى و الجمع (  تتأكد المعلمة من قيام الطالبات بمشاهدة فيديو -
ذا تبين وجود طالبات لم يطلعن على الفيديو فيطلب منهن مشاهدته في بداية الحصة من خالل  ذلك وا 

حاسوب مخصص لهذا الغرض وتم تزويده بالفيديو مسبقا وبعد االنتهاء من مشاهدتهن للفيديو يمكنهن 
 االلتحاق بزميالتهن .

التمهيد للطالبات من خالل الحوار والمناقشة وفتح المجال للسؤال من أجل إزالة الغموض حول  -
 اط بعض النق

 تقوم المعلمة بعمل اختبار قصير يتضمن بعض اسئلة المادة التعليمية الموجودة في الفيديو  -
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 التقويم :  

 مناقشة المادة عن طريق توجيه األسئلة التالية:
 . كيف ُيصاغ المثنى.5
 . ما هي عالمات رفع المثنى ، ونصبه ، وجره.0
 .المثنى إلى. هاِت مثاال  السم مثنى ثم حوله 0
. ) يضر الدخان الرئتين( استخرج المثنى من المثال السابق ، ثم بايِّن حالته انعرابية ، وعالمة 4

 إعرابه .
ل االسم المفرد 1  المثنى في المثال التالي . )الضيف مكرم( . إلى. حوِّ

 فائزة (ثنِّ واجمع الكلمات اآلتية الجمع الممكن مع مالحظة الحذف وانجابة ) قادم ، مجتهدة ،  -1

 عين جمع التكسير فيما يلي :  -.

 *لخولة أطالل ببرقة ثهمد               تلوس كباقي الوشم في ظاهر اليد 
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  )المعرفة والنكرة (التعلم المعكوس  بإستراتيجيةالتخطيط                        

معلمة طرق التدريس والتحفيز تعليمية تقوم على توظيف ال استراتيجيهالتعلم المعكوس  إستراتيجية
والتواصل مع الطالبات حي  يتم تقديم المفاهيم واألفكار األساسية خارج وقت الحصة من خالل فيديو 
مرئي تسجله المعلمة وتشرس فيه الدرس وتستعين فيه بكل الوسائل التقنية التي تجذب الطالبات له وهنا 

دنيا حسب هرم بلوم ) التذكر واالستيعاب ( وفي نرى أن الطالبات سيقمن بالمستويات المعرفية ال
الصف ستقوم الطالبات  بتطبيق كل ما تعلمنه في البيت عمليا أمام المعلمة وهنا يتم تسخير زمن 

الطالبات  تتقلىالحصة الصفية لمستويات التطبيق العليا ) التطبيق والتركيب والتحليل وانبداع ( حي  
 معلمتهن أثناء ذلك. الدعم والمساعدة من زميالتهن و 

 

 الموضوع : النكرة والمعرفة                الحصة :               الصف : الثامن 

 اليوم :            المادة    : اللغة العربية                  التاريخ :

 دقيقة   : 40الوقت الالزم 

 أوال : األهداف التدريسية : 

ة الموجودة على الفيديو وتدوين المالحظات واألسئلة  وتنفيذ األنشطة بعد االطالع على المادة التعليمي
 المنزلية والصفية ، سوف تكون الطالبة قادرة على أن : 

 تتعرف كال من االسم المعرفة واالسم النكرة  -5

 تميز االسم المعرفة من االسم النكرة  -0

 أنواع االسم المعرفة  تذكر -0

 فة في وضوس المعرفة أهمية األسماء المعر  توضح-4

 المعرفة واالسم النكرة  االسم معطى تستخرج من نص قصير -1
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 توظف مثاال واحدا على كل من : اسم معرفة ، واسم نكرة ، في جملة مفيدة من لغتها . -1

 أنواعها إلىتصنف ما تحته خط من أسماءمعرفة  -.

 الوسائل والمصادر : 

 السبورة 

 الكتاب المدرسي 

 أوراق عمل 

 بطاقات 

 الصور والرسوم

 الفيديو الذي يحوي درس بعنوان ) المذكر والمؤن  ( 

 وسائل التواصل االجتماعي 

 وسائط تخزين المعلومات)مثل سي دي( .

 االنترنت.
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 المرحلة االولى 

 ما قبل الحصة الصفية 

 إنتاج فيديو حول الموضوع وتحريره -

الحصة وذلك من خالل الموقع  إلىفي البيت قبل الحضور الطالبات مشاهدة الفيديو  إلىالطلب  -
 في حال عدم توفر االنترنت لدى الطالبة في البيت CDانلكتروني )الفيسبوك...( أو من خالل ال 

تعطي المعلمة الطالبات مجموعة من النصائح وانرشادات فيما يتعلق بمشاهدتهن للفيديوهات  -
 وضرورة االبتعاد عن المشتتات 

وم الطالبة بتدوين مالحظاتها و تعليقاتها و استفساراتها على الفيديو الذي شاهدته و تكتب أسئلتها تق -
 إلىحول اي  جزىدئية أو فكره غير واضحه بالفيديو ثم تجيب عن األسئلة التالية و احضارها معها 

 الصف .

 أثناء الحصة الصفية 

ذا تبين وجود طالبات تتأكد المعلمة من قيام الطالبات بمشاهدة الفيدي - و المرئي بسؤالهن عن ذلك وا 
لم يطلعن على الفيديو فيطلب منهن مشاهدته في بداية الحصة من خالل حاسوب مخصص لهذا 

 الغرض وتم تزويده بالفيديو مسبقا وبعد االنتهاء من مشاهدتهن للفيديو يمكنهن االلتحاق بزميالتهن .

مناقشة وفتح المجال للسؤال من أجل إزالة الغموض حول التمهيد للطالبات من خالل الحوار وال -
 بعض النقاط 

 تقوم المعلمة بعمل اختبار قصير يتضمن بعض اسئلة المادة التعليمية الموجودة في الفيديو  -

 تطرس المعلمة األسئلة التالية :  -

 * ما أقسام االسم من حي  ) التنكير والتعريف ( ؟ 

 معرفة ؟ * ما الفرق بين النكرة وال 
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 * ما أنواع المعارف ؟  

 * اعط مثاال على النكرة والمعرفة ؟ 

 رابعا : التقويم : 

 مناقشة المادة عن طريق توجيه األسئلة التالية:

 المعرفة فيما يأتي :األسماء ضع خطًّا تحت األسماء النَّكرة وخطين تحت -5

 قال المتنبي:• 

 كالُم العدى  ضرب من الهذايانِ              وهلل  سرٌّ في عالكا و إنما              

 هذا كالٌم معقوٌل.• 

 يا سائُق تمهَّل.• 

 ستوقف الشرطي سائقا.ا• 

 استخدم األسماء اآلتية  في جمل مفيدة من تعبيرك، مع الضبط السليم: -0

 الصحراء، زهرة البنفسج 
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 (  4ملحق ) ال                                    

 مة محكمي أدوات الدراسة ئقا                              

 الرقم          االسم  التخصص مكان العمل

ةغازي جمال خليفاألستاذ الدكتور  مناهج وطرق تدريس جامعة الشرق األوسط  -1 
 2- األستاذ الدكتور  محمود الحديدي مناهج وطرق تدريس جامعة الشرق األوسط

األستاذ  طالل يوسف ابو عمارة مناهج وطرق تدريس جامعة الشرق األوسط
 الدكتور

-3 

السالم  جمانااألستاذ الدكتور  اللغة العربية وآدابها جامعة الشرق األوسط  -4 

 5-  حمدي منصوراألستاذ الدكتور  اللغة العربية وآدابها الجامعة األردنية

ألستاذ الدكتورا إبراهيم خليل اللغة العربية وآدابها الجامعة األردنية  -6 

ةجامعة العلوم انسالمي وأدابها اللغة العربية   7- األستاذ الدكتور عاطف السالمات 

ليم وزارة التربية والتع  8- الدكتور جالل الرحامنة  مشرف لغة عربية  

ةجامعة العلوم انسالمي  
 

 9- األستاذ الدكتور محمود العدوان اللغة العربية وآدابها

بنت مدرسة خولة 
 األزور

 10- هدى المحاميد  معلمة لغة عربية 
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(5 ملحق )ال  

 (50)ن=معامالت الصعوبة والتمييز لكل سؤال من أسئلة االختبار  (6جدول )

 معامل التمييز معامل الصعوبة السؤال

Q1 0.6.0 0.6.0 

Q2 0.600 0.3.0 

Q3 0.000 0..00 

Q4 0..00 0.0.. 

Q5 0.600 0.3.0 

Q6 0.6.0 0..0. 

Q7 0...0 0.600 

Q8 0.000 0..0. 

Q9 0..60 0.00. 

Q10 0..00 0...0 

Q11 0.060 0..00 

Q12 0.660 0..0. 

Q13 0..60 0.00. 

Q14 0.0.0 0..0. 

Q15 0.600 0.6.0 
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 ملحق )6)

 كتاب تسهيل المهمة 




