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 رـــــــكر وتقديـــــش

و بشكرم أكالن هلل تعالى الذم أليمني القياـ بيذا البحث كأعانني جؿ شأنو أتكج

 هفي إنجاح ىذ دكرعمى تخطي العقبات التي كاجيتني , كمف ثـ أشكر كؿ مف كاف لو 

شكر كالتقدير األستاذ الدكتكر . كأخص بالافكرة حتى تـ تنفيذى تمنذ أف كان الدراسة

محمد الحيمة الذم أعانني عمى تممس الطريؽ الصحيح في إنجاز جميع مراحؿ الدراسة 

كالذم كاف لمالحظاتو جؿ األثر في تصكيب مسيرتي في العمؿ منذ البداية كحتى 

ي كأتقدـ بالشكر الجزيؿ لعائمت ., فمو مني كؿ تقدير كاحتراـانتياء مف آخر مرحمة فيياال

محبة  فمزكجتي كأبنائي كؿ لمحبة لما كفركه لي مف جك دراسي, الصػيرة فميـ مني كؿ ا

لى ف كالمساعدة في إخراج ىذا العمؿ إكال أنسى أكلئؾ الذيف مدكا لي يد العك  .كتقدير

حارث عبكد كأخص بالذكر أعضاء لجنة المناقشة : األستاذ الدكتكر حيز الكجكد , 

 ىذه الرسالة,مناقشة قبكؿ ميد الشرماف عمى تفضميـ بطؼ أبك حالدكتكر عا,ك عباس

ثرا  . يا بمالحظاتيـ كتكجيياتيـئكا 

لى النتائج التي رجكت أف أصؿ إكال يفكتني أف أشكر كؿ فرد كانت لو عالقة في الكصكؿ 

إلييا, كأخص بالذكر إدارة مدارس الناصر الحديثة ممثمة بمديرىا العاـ األستاذ جعفر عكض عمى 

لى مف أليمني الفكرة كدفعني لمعمؿ . ك الدراسةمحدكد في تسييؿ كتذليؿ الصعاب إلجراء دعمو الال ا 

 كالدراسة جؿ احترامي كتقديرم.

 كاهلل كلي التكفيؽ                                                                    

 / يكسؼ المشنيالباحث                                                       
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وفي ف السابع في مادة العموم أثر استخدام التعمم المعكوس في تحصيل طمبة الص
 اإلبداعيتفكيرىم 

 إعداد

 يوسف أحمد محمد المشني

 إشراف

 أ. د. محمد محمود الحيمة

 صــمخم  

ـ المعككس في تحصيؿ طمبة الصؼ السابع استخداـ التعم ىدفت ىذه الدراسة إلى إستقصاء أثر    
 .اإلبداعيفي مادة العمكـ كفي تفكيرىـ 

( طالبػػان كطالبػػة مػػف طمبػػة 57الدراسػػة تػػـ اختيػػار عينػػة قصػػدية تككنػػت مػػف ) كلتحقيػػؽ ىػػدؼ
ارة التعمػػػيـ الصػػؼ السػػابع األساسػػػي, مػػكزعيف عمػػػى شػػعبتيف دراسػػيتيف فػػػي مدرسػػتيف مػػػف مػػدارس إد

كعدد أفرادىا  تمثؿ إحداىما المجمكعة التجريبيةتـ تكزيعيما عشكائيان ل اف ,الخاص في العاصمة عم  
طالبػػػان كطالبػػػة, كتػػػـ تدريسػػػيا العمػػػكـ باسػػػتخداـ اسػػػتراتيجية الػػػتعمـ المعكػػػكس, كتمثػػػؿ األخػػػرل  (30)

 بالطريقة المعتادة.  طالبان كطالبة, كتـ تدريسيا العمكـ (27المجمكعة الضابطة كعدد أفرادىا )

 يؽ اليدؼ مف ىذه الدراسة, تـ إعداد أدكات الدراسة اآلتية:كمف أجؿ تحق

 فقرة مف نكع االختيار مف متعدد. يف( تسع كعشر 29: كتككف مف ) االختبار التحصيمي

الصػػكرة المفظيػة )أ( كتكػػكف  اإلبػداعي: كتمثػؿ فػػي اختبػار تػكرانس لمتفكيػػر  اإلبػػداعيمقيػاس التفكيػر 
 كالمركنػة الطالقػة :الػثالث  ةالرئيسػ الميػارات ي مجمميػافػ تقػيس ,( سػتة اختبػارات فرعيػة 6مػف )

. كقػػػػػػػػػػػػػد تػػػػػػػػػػػػػـ تطبيػػػػػػػػػػػػػؽ أدكات الدراسػػػػػػػػػػػػػة بعػػػػػػػػػػػػػد التحقػػػػػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػػػػػدقيا كثباتيػػػػػػػػػػػػػا.كاألصػػػػػػػػػػػػػالة



 
 

 
 

 ما يمي: الدراسة نتائج أظيرت

درجػات ات ( بػيف متكسػطα 0.05 =كجػكد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل داللػة )
لصػػػػالح  فػػػػي مػػػػادة العمػػػػكـ تحصػػػػيؿ الدراسػػػػياختبػػػػار الالصػػػػؼ السػػػػابع األساسػػػػي فػػػػي  طمبػػػة

 المجمكعة التجريبية. 
درجػات ات ( بػيف متكسػطα 0.05 =كجػكد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل داللػة )

لصػػػػالح  فػػػػي مػػػػادة العمػػػػكـ اإلبػػػػداعيالصػػػػؼ السػػػػابع األساسػػػػي فػػػػي اختبػػػػار التفكيػػػػر  طمبػػػػة
 المجمكعة التجريبية. 

العمػػػـك عمػػػى اسػػػتخداـ اسػػػتراتيجية الػػػتعمـ المعكػػػكس فػػػي صػػػت الدراسػػػة بضػػػركرة  تشػػػجيع معممػػػي ك أ
 تدريسيـ, كضركرة تدريب معممي العمكـ عمى ىذه االستراتيجية.

 التعمـ المعككس, التحصيؿ الدراسي, التفكير اإلبداعي. الكممات المفتاحية:
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Achievement and their Creative Thinking in Science 
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Prof.Dr. Mohammed Mahmoud AL- Hileh 

ABSTRACT 

This study aimed at inquiring the effect of using Flipped learning on the seventh 

grade students' Achievement and their creative thinking in science. 

In order to achieve the study objective, apurposive sample was selected, 

consisting of (57) of male and female students of seventh grades, distributed randomly 

into two sections of two seventh grade primary schools belonging to the Directorate of 

Private Education of Amman. The first section represents the experimental group, 

consisting of (30) students, whose students were taught science using the flipped 

learning strategy, and the second one represents the control group, consisting of (27) 

students, whose students were taught science by using the traditional method. 

The following tools were prepared, to answer the research questions:  

Achievement test: consisted of (29) items of multiple - choice type. 



 ل
 

 
 

Creative thinking test: represented by Verbal Torrance Tests of Creative Thinking 

(Form A), which was adopted by the researcher. (TTCT) consisted of six subtests which 

allover measures the fluency, flexibility and originality skills. 

   These tools were verified in terms of their validity and reliability. 

 

The results of the study revealed that: 

There were statistically significant differences at (α = 0.05) between means of the 

Seventh Grade Students in achievement test, in favor of the experimental group. 

There were statistically significant differences at (α = 0.05) between means of the 

Seventh Grade Students in creative thinking test, in favor of the experimental group. 

The study recommended the necessity of using flipped learning strategy in teaching 

science for the elementary school students, as well as the need for training science 

teachers on its application. 

Keywords: Flipped Learning, Academic achievement, Creative thinking. 
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 لواأل الفصل 

 خمفية الدراسة وأىميتيا

 : مقدمة

التي تكظؼ ك , البصرمالسمعي ك في حركة التعمـ بالتطكر الحاصؿ  التعميـمنظكمة  أثرإف ت

تكاكب  أدل إلى ظيكر أنماط تعميمية مستحدثة  , ةيمؿ فاعؿ بالعممية التعميمية التعم  بشك الحاسكب

كتسعى إلى دمج معطيات التكنكلكجيا في ممارسات , تفاعؿ النظاـ التربكم مع النظاـ التكنكلكجي 

يدة في مؤسساتو كمجاالتو ككسائمو لمقابمة احتياجات الذم بدأ يأخذ صيػان جدالميداف التربكم 

  كطبيعة المقررات الدراسية كأىدافيا المنشكدة مف جية أخرل. ,المتعمميف مف جية 

إلعادة النظر في  كافمدع ,بشكؿ خاص  كالمعمـ ,بشكؿ عاـ التعميمية ك التربكية فالمؤسسة 

الذم تعامؿ مع التكنكلكجيا ناسب مع الجيؿ الرقمي األصيؿ تلت كسائؿ اكتساب المعرفة ك  طرائؽ

عيف بإذا أخذنا  خصكصان  , كمفردة مف مفردات حياتو ,الكالـ قبؿ أف يبدأك  أظفارهذ نعكمة نم

 الذم لمياجراالجيؿ الرقمي  ىك, ىا كتكجيييايقكـ بتنفيذالتعميمية ك  أف مف يخطط لمعممية عتباراإل

 . (2013)الشرماف,ـيتحسيف مخرجات التعملردـ اليكة بيف الجيميف عمينا  يحتـ

كخيػػار  التكنكلكجيػػة  إلػػى األخػػذ بالمسػػتحدثات التعميميػػة ك  التربكيػػة دفػػع بالمؤسسػػة كػػؿ ذلػػؾ

المتعمميف  باحتياجات اتوتخدامربط اسك , التعمـ ك  في مجاالت التعميـ  الحاسكبيؼ بتكظ استراتيجي

لمتػمػب عمػى المشػكالت كالتحػديات  ي ضػكء اإلمكانػات المتاحػة ,, فيـ اتدادكميكليـ كقدراتيـ كاستع

  ,ممعرفػةكالنمك السػريع ل, الصفية  في الػرؼ  كتظاظاالمثؿ ,  ةيمالتعممية يتعمالتي تكاجو العممية ال

  .2011),)سعادةكخفض النفقات 
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 باسػػتخداـ التعمػػيـ تكاجػػو عػػف صػػعكبات  كالبحػػكث كشػػفت التجػػارب ,لكقػػتمػػع مػػركر الكػػف ك 

كزيػادة تكػاليؼ , فػي البيئػة العربيػة   يـمػالتعمػف أسػاليب تفريػد  كأسػمكب قممت مػف أىميتػو الحاسكب 

غفا, إعداده  التي تنشأ بيف  االجتماعيةالعالقات ك ,  المتعمـك  لعنصر التفاعؿ البشرم بيف المعمـ لوكا 

  .(2015,مرعي كالحيمة)المتعمميف 

لمخػركج بالعمميػة التعميميػة مػف قيػكد ك  ,ـ االلكتركنػييمشكالت التػي كاجيػت التعمػالكلمعالجة 

ػدمجان كم  م ػتكظيػؼ التعمػيـ اإللكتركنػي جاءت فكػرة  , النمطية كالممؿ الن لمتعمػيـ المعتػاد فػي العمميػة كم 

 Blended)الػػػػتعمـ الممػػػػزكج أك, يطالػػػػتعمـ الخمػػػػ أك, الػػػػتعمـ المػػػػدمجعميػػػػو  أطمػػػػؽبمػػػػا  التعميميػػػػة

Learning) ,  لما لو  ,عمى مراعاة الفركؽ الفردية  قادرةلصياغة برامج تعميمية  جيدا ليككف مدخالن

تػمبػو عمػى حػدكد الزمػاف كالمكػاف بك ,  ميـ لمجميع بػض النظر عف ظركفيـمف قدرة عمى تكفير التع

إال  . محققا بذلؾ رؤية التمركز حكؿ المػتعمـ,  اخارجيكمتابعتو لمتعمـ داخؿ الػرفة الصفية ك  وكربط

لػػـ يػػتـ  إذا تػػوالتػػي قػػد تحػػد مػػف فاعميك  , ديات أمػػاـ تطبيػػؽ الػػتعمـ المػػدمجأف ذلػػؾ ال  ينفػػي كجػػكد تحػػ

كفػاءة األجيػزة لػدل  أك, اتمثػؿ سػرعة الشػبك, بالتكنكلكجيػا يمكف إجماليا بتحػديات تتعمػؽك  ,تداركيا

دارةكالمراقبػة  التقػكيـصػعكبة عمميػة مثػؿ  ,االلكتركنػيكقضايا تتعمؽ بالجانػب  .الطمبة   أك ,الكقػت كا 

اإلدارة التربكيػة ليػذا ك  مدير المدرسػة كمساندة عدـ تبني  أك,التمكيؿ الالـز رفاعدـ تك كدارية إعقبات 

 .(2015,)الشرماف   النمط

خػػػػػالؿ مػػػػػا أفػػػػػرزه الػػػػػتعمـ المػػػػػدمج مػػػػػف نمػػػػػاذج مختمفػػػػػة تختمػػػػػؼ كفقػػػػػان لتكظيفػػػػػو فػػػػػي كمػػػػػف 

الػػػػػذم يعتبػػػػػر أحػػػػد أجيػػػػػاؿ الػػػػػتعمـ المػػػػػدمج  ,الػػػػػتعمـ المعكػػػػكس كػػػػػاف مػػػػف أبرزىػػػػػا عمميػػػػة التعميميػػػػػة,ال

بػػػػؿ لػػػػيس شػػػػيئا جديػػػػدا كميػػػػا  لؾبػػػػذ فيػػػػك ,بػػػػؽ برؤيػػػػة جديػػػػدة  فػػػػي الػرفػػػػة الصػػػػفية كالمنػػػػزؿالتػػػػي ت ط  

يسػػػػػتخداـ الكسػػػػػائط المتعػػػػػددة فػػػػػي تصػػػػػميـ نحػػػػػك برنػػػػػامج متكامػػػػػؿ  تطػػػػػكر طبيعػػػػػي لمػػػػػتعمـ المػػػػػدمج
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شػػػػػػجعيـ ليككنػػػػػػكا أكثػػػػػػر كت   قػػػػػػادرة عمػػػػػػى مراعػػػػػػاة الفػػػػػػركؽ الفرديػػػػػػة بػػػػػػيف المتعممػػػػػػيف,بػػػػػػرامج تعميميػػػػػػة 

 .(Walshi, 2014)  نشاطان كمشاركة في عمميتي التعميـ كالتعمـ

إف المنػػاخ النفسػػي كالعػػاطفي الػػالـز لمػػتعمـ المعكػػكس  ىػػك الػػذم يكظػػؼ مبػػادئ  كديناميػػات 

ي قػػدر فيػػو التعبيػػر عػػف الػػرأم , لػػذلؾ ال   المشػػاركة الديمقراطيػػة  فػػي تكطيػػد منػػاخ اجتمػػاعي متماسػػؾ

يقتصر دكر المعمػـ فػي تعرفػو عمػى حاجػات الطمبػو فػي ىػذا الػنمط التعميمػي عمػى فحػص مشػكالتيـ  

نمػػا يتعػػدل ذلػػؾ إلػػى اإليمػػاف بػػأف يكػػكف لمطمبػػة دكران فػػي كيفيػػة التفاعػػؿ مػػع  كاقتػػراح الحمػػكؿ ليػػا , كا 

 . (  Strayer,2007)المحتكل كاألنشطة الصفية  

البػػػرامج  مػػػف بػػالكثير  ان محاطػػػ الجيػػػؿ الػػذيف كبػػػر ,الػػػتعمـ المعكػػػكس بجيػػؿ التكنكلكجيػػػاعنػػى ي  

 ةكييػتـ بثقافػػ عتياديػػةاإليبحػث عػػف بػدائؿ لممحاضػرة ,  ان محترفػػ ان التػػي تتطمػب معممػكاألجيػزة الجديػدة 

ا الجيػػؿ الػػذم ىػػذكيتماشػػى مػػع  ,قػػيـ الػػتعمـ المسػػتقؿ بط فييػػااتػػر تالتػػي ,  لكتركنيػػةاإلالقػػراءة كالكتابػػة 

 المرئػػي اإلعػػالـ لكتركنيػػة ككسػػائؿكالمكاقػػع اإل ف شػػؤكف حياتػػو مػػف شاشػػات الكمبيػػكترمػػ يػػتعمـ الكثيػػر

يتمتػػع بميػػارات البحػػث كالقػػراءة الرقميػػة , كالقػػدرة عمػػى التمييػػز بػػيف مػػا  أففكػػاف ال بػػد لػػو  .كالمسػػمكع

 الػتعمـ المعكػكس فػييبػرز دكر كىنػا  .عندما يتعمـ مف المكتبػة الجديػدة )االنترنػت(  غث كسميفىك 

 فػي المنيػاج الممارسات لدمج عناصر التكنكلكجيا أفضؿتكجيو استثمار مصادر التعمـ اإللكتركني ك 

 .(Hamdan,McKnight,McKnight &Arfstrom, 2013) بتكامؿ فعاؿ

 دفػع الحياة مجاالت شتى في كتطبيقاتيا المعمكمات إنتاج مجاؿ في المتالحقة التطكرات إف

 مػف لػو فكػاف البػد  , الػزمف مػع سػباؽ فػي إلػى الػدخكؿ التربكيػة العمميػة قطبػي أحػد بكصػفو عمػـالم

 ميػارات تنمػي كتقنيػات اسػتراتيجيات كتطكير كتطبيؽ كالمناسبة الحديثة التدريس ؽائمف طر  التمكف

 , العمميػة المعرفػة نػكاتج كػؿ اسػتثمار عمػى قػادريف لجعميػـ الطمبػة لػدل الخػالؽ اإلبػداعيالتفكيػر 
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 عمػى الطالب بمساعدة المبتػاة آفاقيا ىإل التربكية العممية بقيادة كذلؾ, المعرفة في إنتاج كاإلسياـ

يجاد الحمكؿ التفكير  .(2001الطيطي, ( تكاجييـ التي التقميدية غير لممشكالت المبتكرة كا 

 رعايػة إلػى الحاجػة تبػرز المعرفػة ميػاديف شػتى فػي المتالحقػة التػيػرات تفرضػوإف مػا 

 أكبر بصكرة كمكاىبو اإلنساف قدرات عمى يعتمد فالمستقبؿ المشكالت, حؿ عمى القادريف المبدعيف

 عمى القادرة المبدعة العقكؿ إلى يحتاج فيو نعيش الذم الطبيعية, فالعصر عمى المكارد اعتماده مف

لػذلؾ  فػة,المختم المجػاالت فػي كالفريػد الجديػد تقػديـ كتسػتطيع التطػكر تسػاير حتػى تكييػؼ ظركفيػا

 ىػـ مجتمػع أم فػي المبػدعكف كصػار المشػكالت حػؿ فػي األكبػر األمػؿ ىػـ اآلف المبػدعكف أصػبح

 بتنميػة االىتمػاـ.لػذلؾ فػ ف (2011)غضػباف, كالرقػي الحضػارة نحػك الدافعػة كالطاقػة القكميػة الثػركة

 ,راسػيةالد المنػاىج عػاتؽ عمػى تقع التي الممحة الضركريات مف ضركرة أصبح عقمية كقدرة اإلبداع

فاإلبداع كػيػره مػف القػدرات اإلنسػانية قابػؿ لمتنميػة , كىػذه الحقيقػة تقكدنػا لمبحػث عػف أفضػؿ طرائػؽ 

 يعػد لػذلؾ لػـ ,قػدراتيـ الكامنػة  التدريس كتكظيفيا حتى تتيح لجميع الطمبػة أفضػؿ الفػرص لتحقييػؽ

 عمػى الطمبػة يػدتعك  عػف أصػبح مسػؤكالن  بػؿ , كالمعػارؼ المعمكمػات نقػؿ عمػى قاصػران  المدرسػة دكر

 .(2002)جركاف, ةاإلبداعي قدراتيـ كتطكير , اإلبداعي التفكير

ـ العمػػػػػػـك , كاسػػػػػػتكماال يكانطالقػػػػػػا مػػػػػػف الحاجػػػػػػة إلػػػػػػى اسػػػػػػتثمار الجيػػػػػػكد المبذكلػػػػػػة فػػػػػػي تعمػػػػػػ

لكتركنيػػػػػػػة الحديثػػػػػػة فػػػػػػي أنشػػػػػػػطة التعمػػػػػػيـ كالػػػػػػػتعمـ , طػػػػػػكر الحاصػػػػػػؿ فػػػػػػػي تكظيػػػػػػؼ التقنيػػػػػػات اإللمت

بالمركنػػػػػػة الزمنيػػػػػػة كالمكانيػػػػػػة , كتسػػػػػػيـ فػػػػػػي رسػػػػػػـ مسػػػػػػار  لبنػػػػػػاء اسػػػػػػتراتيجيات تدريسػػػػػػية تتصػػػػػػؼ

فػػػػػي تحقيػػػػػؽ  الحاجػػػػػة إلػػػػػى تأكيػػػػػد مػػػػػدل نجػػػػػاح الػػػػػتعمـ المعكػػػػػكسز تبػػػػػر النظػػػػػاـ التعميمػػػػػي الجديػػػػػد , 

كالتطػػػػػرؽ لمصػػػػػعكبات التػػػػػي قػػػػػد تحػػػػػكؿ دكف ممارسػػػػػتو فػػػػػي   ,مقاصػػػػػد كأىػػػػػداؼ العمميػػػػػة التعميميػػػػػة

.  تدريس العمـك
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 مشكمة الدراسة:
 سترجاعياال المعمكمات بحفظ يقـك الطالب أف نجد مدارسنا في اليالح الكاقع إلى بالنظر

 انخفاض مستكل مف الباحث الحظو ما ىذا. لمنسياف تتعرض ما سرعافالتي ك  , االمتحاف عند

 أجريت في التي المكحدة اتختبار الا خالؿ مف كذلؾالعمكـ  مبحث فيالطمبة  لدل التحصيؿ

 ,المعمكمات ىذه اكتساب عممية جيد في بأم لطمبةا قياـ لعدـ ذلؾ لعز ك  .المممكة مدارس

كذلؾ الحظ الباحث مف خالؿ تفاعمو مع آراء  .معنى دكف كاالسترجاع الحفظ عمى كاعتمادىـ

 مديران في الباحث يعمؿ حيث ,المعمميف بأف ىناؾ ضعفان عامان في القدرة عمى التفكير بأنكاعو 

 تنميةبعض التجييزات كالبرامج التدريسية في كعزل ذلؾ إلى قصكر فاعمية  ىذه المدارس لحدإ

في تنظيـ المعمكمات في  ان , كقصكر  اإلبداعيكعمى رأسيا التفكير القدرات الكامنة لدل الطمبة 

 .كتجييزىا بصكرة كظيفية تعكس ما تسعى إلى تحقيقو لمادة العمكـ المقررات الدراسية

 إلىفي التعمـ المعككس تـ التكصؿ  كمف خالؿ استقراء الدراسات السابقة  كمجمؿ القراءات

, ةاألساسػػػيالػػػتعمـ المعكػػػكس لػػػـ يحػػػظ باالىتمػػػاـ الكػػػافي مػػػف قبػػػؿ البػػػاحثيف خاصػػػة فػػػي المرحمػػػة  أف

أم مػػف أف لػػدل الطمبػػة إال  اإلبػػداعيكبػػالرغـ مػػف اىتمػػاـ طرائػػؽ التػػدريس المختمفػػة بتنميػػة التفكيػػر 

عمـ المعكػكس فػي تنميػة ميػارات التفكيػر حاكلت استقصاء أثر الت -عمى حد عمـ الباحث- الدراسات

و  ((Bishop,2013"بيشػػػػػػػػػكب" كػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػىأك قػػػػػػػػػد ك . فػػػػػػػػػي المرحمػػػػػػػػػة األساسػػػػػػػػػية اإلبػػػػػػػػػداعي

التحصػػػيؿ الدراسػػػي كأكصى"سػػػاندرز"  فػػػيالػػػتعمـ المعكػػػكس  أثػػػربدراسػػػة  ( Kelly,2014)"كيلييي "

(Saunders,2014)  شػػػػجع ا مػػػػم ,التحصػػػػيؿ الدراسػػػػي كالتفكيػػػػر فػػػػيالػػػػتعمـ المعكػػػػكس  أثػػػػربدراسػػػػة

 أثػػػر الستقصػػػاءالدراسػػػة  جػػػاءت ىػػػذه, قػػػدـكتأسيسػػػا عمػػػى مػػػا ت, إجػػػراء ىػػػذه الدراسػػػة الباحػػػث عمػػػى 

 ؟ اإلبداعيككس في تحصيؿ طمبة الصؼ السابع في مادة العمـك كفي تفكيرىـ عاستخداـ التعمـ الم
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 :وأسئمتياأىداف الدراسة 
ي تحصيؿ طمبة الصؼ ف التعمـ المعككسإستقصاء أثر استخداـ الدراسة إلى  تيدؼ ىذه

 اإلبداعي, كذلؾ مف خالؿ اإلجابة عف السؤاليف اآلتييف:السابع في مادة العمكـ كفي تفكيرىـ 

 . ما أثر استخداـ التعمـ المعككس في التحصيؿ الدراسي لدل طمبة الصؼ السابع في    1 

 مادة العمكـ مقارنة بالطريقة المعتادة؟             

   لتعمـ المعككس في التفكير اإلبداعي لدل طمبة الصؼ السابع في    . ما أثر استخداـ ا2 

 مادة العمـك مقارنة بالطريقة المعتادة؟           

 فرضيات الدراسة:
ـ   .الدراسة  يلإلجابة عف سؤال  اختبار الفرضيتيف الصفريتيف اآلتيتيف: ت

بػػيف متكسػػطات درجػػات  )α ≤ 0.05) عنػػد مسػػتكل داللػػة داللػػة إحصػػائية اتؽ ذك كجػػد فػػر ت ال 1.

 السػػػتخداـ عػػػزل لتحصػػػيؿ الدراسػػػي فػػػي مػػػادة العمػػػكـ ت  فػػػي اختبػػػار ا األساسػػػيطمبػػػة الصػػػؼ السػػػابع 

 التعمـ المعككس في تدريس العمكـ مقارنة بالطريقة المعتادة. استراتيجية

بػػيف متكسػػطات درجػػات   )α ≤0.05) عنػػد مسػػتكل داللػػةإحصػػائية  داللػػةذات ؽ ك كجػػد فػػر ت ال. 2
عػػػزل  السػػػتخداـ ت  فػػػي مػػػادة العمػػػـك  اإلبػػػداعياختبػػػار التفكيػػػر  فػػػي األساسػػػيصػػػؼ السػػػابع طمبػػػة ال

 لطريقة المعتادة.استراتيجية التعمـ المعككس في تدريس العمكـ مقارنة با
 :أىمية الدراسة

تنبع مف اىتماـ المؤسسات التعميمية كالتربكية بتكظيؼ تكتسب ىذه الدراسة أىميتيا ككنيا 
لتعممية, كربط استخداميا بحاجات الطمبة لتحسيف كنكلكجية في المكاقؼ التعميمية االمستحدثات الت

 , تشكؿ حافزان  الدراسة أسئمة عف تياإجابعمى  ىي فضالن ك  . اإلنتاجية التربكية كالمخرجات التعميمية
بعاد األ لمتعمؽ في بعض , كمساىمة إلى جانب بحكث أخرل عمى مستكل العالـ, لدراسات جديدة 

 تي عنيت بالتعمـ المعككس.ال
 : باألمكر اآلتيةالدراسة  كيمكف تحديد أىمية
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 :  األىمية النظرية

 فيكالقراء ىذه الدراسة إضافة عممية في ميداف التعمـ المعككس يعكد الييا الباحثكف  دتع

 .سكيمكف أف تفيد المكتبة العربية كالعالمية ب ضافة جديدة في مجاؿ التعمـ المعكك  ىذا المجاؿ.

 : األىمية التطبيقية

 سػػػػجـ مػػػػع الػػػػدعكة لتبنػػػػي تنغيػػػػر مألكفػػػػة لػػػػدل المعممػػػػيف  حديثػػػػة   إسػػػػتراتيجية تكظيػػػػؼ

شػراؼمػد عمػى نشػاط الطالػب عتؽ تعميمية تائاستراتيجيات كطر  تتماشػى مػع ك ,  المعمػـ كا 

بالبحػػث عػػف المعرفػػة بصػػكرة  تجػػاه الػػداعي لتمكػػيف المػػتعمـ مػػف االعتمػػاد عمػػى نفسػػواإل

 .تنمي لديو القدرة عمى التفكير كاتخاذ القرار رةكمستمذاتية 

  اإلستراتيجية بيذه التعميـمف إجراءات  لتربكييفاالمشرفيف  استفادة . 

  الػػتعمـ  سػػتراتيجيةافػػي إدراج  , اسػػتفادة مصػػممي المنػػاىج الدراسػػية المختمفػػة كمطكرييػػا

 في دليؿ المعمـ لمادة العمكـ . المعككس 

 حدود الدراسة :

 : اآلتيةالدراسة ضمف الحدكد ىذه تـ تنفيذ 

ـ   زمانية:حدكد  1 -      لمعاـ الدراسي ؿك األالدراسي الفصؿ  خالؿتطبيؽ ىذه الدراسة  ت

 .ـ 2016 /    2015

ـ   مكانية:حدكد  2-   عم اف.في التعميـ الخاص  إدارةمدارس مدرستيف مف الدراسة في ىذه تطبؽ  ت

 .اسياألسطمبة الصؼ السابع  بشرية:حدكد  3-
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 الدراسة:ات دمحد
 بػػػػدالالت صػػػػدؽ كثبػػػػات أدكاتيػػػػا , كدقػػػػة كمكضػػػػكعية تحػػػػدد تعمػػػػيـ نتػػػػائج الدراسػػػػة الحاليػػػػة

ككػذلؾ  عمييػا , باإلضػافة إلػى المػادة التدريسػية التػي أجريػت عمييػا , الدراسػةفػراد أاستجابة 

 المرحمة العمرية ألفراد الدراسة .

 مصطمحات الدراسة:

 مفاىيميان كيرل الباحث ضركرة تحديدىا , ات كمفاىيـ تربكية في ىذا البحث مصطمح كرد  

جرائيان   :عمى النحك اآلتيىي عند الضركرة ك  إليياكي يسيؿ الكصكؿ ,  كا 

 :(Flipped Learning)المعكوس التعمم  -1

                                                                                                            عكػػػس فيػػػوت   , مػػػدمجالتعمـ الػػػ أحػػػد نمػػػاذج بأنػػػو: (Kelly,2014)" كيمػػػي"يعرفػػػو  : ميػػػان يمفاى -

  الصػػػؼ إلػػػىيشػػػاىد الطمبػػػة فيػػػديكىات قبػػػؿ الحضػػػكر , حيػػػث فػػػادةبيئػػػة الػػػتعمـ بشػػػكؿ أكثػػػر إ

كشػرح المفػاىيـ   المشػكالتحػؿ ك  لطمبػة ا أسػئمةكاسػتػاللو فػي إجابػة  لتحرير كقت الحصة 

 . ليكميةا كربط المتعمـ ببيئتو كحياتو في تعمـ فعاؿ يـدمجك   الصعبة 

يـ كقػػت كمكػػاف كتنظػػ عػػاد فييػػا ترتيػػب ي   بأنػػو اسػػتراتيجية تػػدريس: و الباحػػث يعرفػػ:  إجرائيػػان  -

مػف  ا باسػتخداـ كحػدة تدريسػية مختػارةكالتعميمات الصفية التػي سػيتـ اعػدادى تقديـ المحتكل 

 .األساسي مقرر العمـك لمصؼ السابع
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 :Academic achievement)) الدراسي  التحصيل -2
 مو الطمبة بطريقة مباشرةتبيف مدل ما حص   , الحصكؿ عمى معمكمات كصفية ىك :امفاىيمين   -    

 ختبارات التي يطبقيا المعمـ عمى, كذلؾ مف خالؿ اال محتكل المادة الدراسية مف

      كالمفػاىيـ  الطمبػة لممعػارؼ قيػاس مػدل اسػتيعابل, العػاـ الدراسػي   طمبتػو عمػى مػدار

مػػػػػػدة  نيايػػػػػػة أك في , بالمادة الدراسية في كقت معيف  كالميارات التي ليا عالقة

 (.2007) الكبيسي, تعميمية معينة

أ عد ألغراض ىذه الذم  اإلختبار التحصيمي , في الطالبحصؿ عمييا درجة التي ال:  إجرائيان  -  

 الدراسة.      

 :((Creative thinking عياإلبداالتفكير  -3

 نشاط عقمي مرك ب كىادؼ تكجي و رغبة قكي ة في البحث عف حمكؿ أك ىك:  مفاىميان  -
ؿ إلى نكاتج أصيمة لـ تكف معركفة سابقان. كيتمي ز الت فكير اإلبداعي  الت كص 

    خالقي ة متداخمةبالش مكلي ة كالت عقيد ألن و ينطكم عمى عناصر معرفي ة كانفعالي ة كأ
 .(2002)جركاف, تشك ؿ حالةن ذىني ةن فريدة

 بصكرتو اإلبداعياختبار التفكير  فيحصؿ عمييا الطالب التي الكمية  الدرجة: إجرائيا -  
  المفظية)أ( كالذم اعتمدتو ىذه الدراسة.

 :(Traditional method) الطريقة المعتادة -4
ك المختبر في تقديـ المادة جراءات يقكـ بيا المعمـ داخؿ غرفة الصؼ أاإلسمسمة مف 

 .التعميمية كتتسـ بالخصائص اآلتية

 يستخدـ فييا المعمـ أسمكب المحاضرة كالمناقشة الشفكية مع استخداـ األسئمة بشكؿ محدكد. -
 جؿ إثبات كتككيد النتاجات المعرفية.قـك فييا المعمـ بعركض عممية مف أي -
 .ف يككف ليـ دكر في التكصؿ إليياممية مف المعمـ دكف أاستقباؿ الطمبة لممعرفة الع -
 اىتماـ المعمـ باستظيار طمبتو لممادة التعميمية.  -
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 الفصل الثاني

 األدب النظري والدراسات السابقة 

ىػػذا الفصػػؿ اإلطػػار النظػػرم المتعمػػؽ بمكضػػكع الدراسػػة , ككػػذلؾ الدراسػػات السػػابقة  يتنػػاكؿ

 لت ىذا المكضكع كاآلتي:ك اذات العالقة التي تن

 :النظري دباأل:الً أو 

ىذا الفصػؿ كصػفان تفصػيميان لممتػيػر المسػتقؿ , كيتضػمف مقدمػة كلمحػة تاريخيػة عػف  يتناكؿ

كتصػػػػميـ  ,الػػػػتعمـ المعكػػػػكس , كتعريفػػػػو , كأساسػػػػو النظػػػػرم , كفكائػػػػده , كميزاتػػػػو , كخطػػػػكات تنفيػػػػذه

  كمياراتو. اإلبداعيككذلؾ التفكير التدريس بالتعمـ المعككس , 

 :عن التعمم المعكوس ولمحة تاريخية مقدمة

التػػػػػػػي تعتمػػػػػػػد عمػػػػػػػى , الجديػػػػػػػدة فػػػػػػػي الػػػػػػػتعمـ  كاألسػػػػػػػاليبظيػػػػػػػرت الكثيػػػػػػػر مػػػػػػػف الكسػػػػػػػائؿ 

الػػػػػػتعمـ االلكتركنػػػػػػي الػػػػػػذم تميػػػػػػز عػػػػػػف  أىميػػػػػػاكمػػػػػػف ,  إشػػػػػػكاليااسػػػػػتخداـ التقنيػػػػػػة الحديثػػػػػػة بجميػػػػػػع 

إال  .ـأنفسػػػػيفػػػػي االعتمػػػػاد عمػػػػى  الطمبػػػػةكمسػػػػاعدتو , كقػػػػت كمكػػػػاف  إمغيػػػػره بتػػػػكفيره الػػػػتعمـ فػػػػي 

يكاجػػػػو بعػػػض العقبػػػات التػػػػي  , نجاعتػػػو أثبتػػػتالتػػػي  ليػػػػةك األكالنتػػػائج  أىميتػػػوى الػػػرغـ مػػػػف مػػػع أنػػػو

, كصػػػػػػعكبة اإلنسػػػػػػانيضػػػػػػعؼ الجػػػػػػكدة التعميميػػػػػػة كغيػػػػػػاب التفاعػػػػػػؿ : مثػػػػػػؿ  تحػػػػػػد مػػػػػػف اسػػػػػػتخدامو

كػػػػػػاف   كلتالفػػػػػػي ىػػػػػػذا القصػػػػػػكر .(2010)اليػػػػػػرش,عمميػػػػػػات التقػػػػػػكيـ كضػػػػػػماف مصػػػػػػداقيتيا  إجػػػػػػراء

 ,بتكامػػػػػػؿ فعػػػػػػاؿعتيػػػػػػادم مػػػػػػع الػػػػػػتعمـ الصػػػػػػفي اإل كنػػػػػػي مػػػػػػدمجان ر ال بػػػػػػد مػػػػػػف تكظيػػػػػػؼ الػػػػػػتعمـ االلكت

دكف  ـ التقنيػػػػػة الحديثػػػػػة فػػػػػي التػػػػػدريساسػػػػػتخدليػػػػػتـ ا, بحيػػػػػث يتشػػػػػاركا فػػػػػي عمميػػػػػة التعمػػػػػيـ كالػػػػػتعمـ 

كمػػػػف ىنػػػػا ظيػػػػر الػػػػتعمـ المػػػػدمج كالحضػػػػكر فػػػػي الصػػػػؼ ,  تخمػػػػي عػػػػف الكاقػػػػع التعميمػػػػي المعتػػػػادال
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كالعالقػػػػػػػػػات  اإلنسػػػػػػػػػانيةالجكانػػػػػػػػػب  كتعزيػػػػػػػػػز مػػػػػػػػػف مزايػػػػػػػػػا تتمثػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػي خفػػػػػػػػػض النفقػػػػػػػػػات لمػػػػػػػػا لػػػػػػػػػو

      الػػػػػػػػػػػػتعمـ كأنمػػػػػػػػػػػػاطكالمركنػػػػػػػػػػػػة الكافيػػػػػػػػػػػػة لمقابمػػػػػػػػػػػػة جميػػػػػػػػػػػػع االحتياجػػػػػػػػػػػػات الفرديػػػػػػػػػػػػة  االجتماعيػػػػػػػػػػػػة, 

  .(2010بكر, كأبك)عكض 

 تنفيػػػػػػػذ الػػػػػػػتعمـ المػػػػػػػدمج مػػػػػػػاـأيبقػػػػػػػى عقبػػػػػػػة فػػػػػػػي الحصػػػػػػػة الصػػػػػػػفية ضػػػػػػػيؽ الكقػػػػػػػت  فأ إال

 اسػػػػػتجابةك  الػػػػػتعمـ المػػػػػدمج باعتبػػػػػاره أحػػػػػد اشػػػػػكاؿ ,جػػػػػاء الػػػػػتعمـ المعكػػػػػكس كمػػػػػف ىنػػػػػا, بفاعميػػػػػة 

قبػػػػػػؿ تدريسػػػػػية تعميميػػػػػة كأنشػػػػػػطة مكاقػػػػػػؼ بتكظيفػػػػػو لمتكنكلكجيػػػػػػا فػػػػػي  لمتػمػػػػػب عمػػػػػػى ىػػػػػذه المشػػػػػػكمة

  .(Bishop,2013) صفية

يقمؿ مػف االىتمػاـ الزائػد فػي نقػؿ لتعمـ المعككس ا أف''(  Eric Mazur)"ريؾ مازكر"إيقكؿ 

ال يركػز المعمػـ عمػى  أفيجػب  ليػذا  ,تنمػك بشػكؿ كبيػر عمييػامصادر الحصكؿ  فأخاصة  المعرفة

فعنػدما تنػدمج عقػكؿ الطمبػة فػي الػتعمـ تتكلػد  ,تمثيميػا  فػي مسػاعدة المػتعمـ عمػى ؿ المعمكمات بػؿقن

باستخداـ  ما يسمحم تدريبان قبميان عمى المادة الجديدة , يقدـ التعمـ المعككسف في إتقانو.لدييـ الرغبة 

كىػػذا بػػدكره  يقمػػؿ مػػف الجيػػد العقمػػي الػػذم يبذلػػو الطالػػب ,  شػػرعنػػد المقػػاء المبا مصػػادر معرفيػػة أقػػؿ

إلػػى أف ىنػػاؾ  تشػػير التػػي, نظريػػة العػػبء المعرفػػي  كىػػك بػػذلؾ يتفػػؽ مػػع عميػػة, لتمثيػػؿ المعمكمػػة بفا

 .(Berrett, 2012,4) حدان  لممعمكمات التي يمكف استخداميا كتخزينيا في الذاكرة الفاعمة

               "بيرجمػػػػػػاف كسػػػػػػاـ " أف إال , ز العقػػػػػػكدك ايتجػػػػػػ يػػػػػػؽالتطبعمػػػػػػر ىػػػػػػذا  أفمػػػػػػف  كعمػػػػػػى الػػػػػػرغـ

Bergman&Sams))   والمشيي ا الياميي   يي(Keslo, 2015)  الػػتعمـ المعكػػكسىمػػا رائػػدا تطبيػػؽ, 

 كغيرىػػا, غيػػاب بعػػض طمبػػتيـ لممشػػاركة فػػي المسػػابقات فكرتيمػػا لتقميػػؿ الفقػػد النػػاتج عػػف جػػاءتكقػػد 

كالنجػاح  ,(Screen casting) الفيديكم لمشاشػة اإللتقاط نيةفقامكا بتسجيؿ محاضراتيـ باستخداـ تق
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 ميمػػػػان  مصػػػػدران  فاآلكالػػػػذم يمثػػػػؿ  , محاضػػػػراتيـ مكقػػػػع الكتركنػػػػي ألرشػػػفة إنشػػػػاءكػػػػاف فػػػػي  الحقيقػػػي

 .عمى التعمـ المعككس أكثرككذلؾ لمف يرغب بالتعرؼ  , لممحاضرات المسجمة

معككس تكاد تككف أقرب إلى أف فمسفة التعمـ ال يمكف أف نستخمصمف خالؿ ما تقدـ ك 

كذات التأثير  ,بحاجات الطمبةتمكيف المعمـ مف تصميـ سمسمة مف الخبرات التعميمية المرتبطة 

 جتماعية,اتية كاالتتيح لجميع الطمبة النمك في فاعمياتيـ الذالتي يجابي عمى خبراتيـ المستقبمية إلا

رفع كعي المعمـ ك  ية الطالب لتعمـ المزيد.معنى يثير دافع بط الخبرة بالرغبة في خمؽ تعمـ ذمكتر 

كتركيز طاقتو كانتباىو نحك عناصر المادة  ,لكيفية استخداـ الكقت الذم يصرفو في تحقيؽ األىداؼ

دارة  ,الدراسية كالمحافظة عمى انيماؾ كؿ , ريقة داعمة تنصب عمى إنجاز العمؿبط الصؼكا 

  بشكؿ مثمر في الميمات التعميمية.طالب 

 :تعمم المعكوسال مفيوم

 "منيػػػػػػػا تعريػػػػػػػؼ, طػػػػػػػرح التربيػػػػػػػكف كالمربػػػػػػػكف العديػػػػػػػد مػػػػػػػف التعريفػػػػػػػات لمػػػػػػػتعمـ المعكػػػػػػػكس 

نمػػط تعميمػػي يشػػاىد فيػػو الطمبػػة فيػػديكىات كس ف الػػتعمـ المعكػػالػػذم يعتقػػد أ (Stone,2012)"سػػتكف

حػػػؿ ك ,  لطمبػػػةا أسػػػئمةإجابػػػة  كاسػػػتػاللو فػػػي, لتحريػػػر كقػػػت الحصػػػة  , الصػػػؼ إلػػػىقبػػػؿ الحضػػػكر 

 كربػػػط المػػػتعمـ ببيئتػػػو كحياتػػػو, فعػػػاؿ فػػػي تعمػػػـ  يػػػـكدمج  كشػػػرح المفػػػاىيـ الصػػػعبة ,,  لمشػػػكالتا

 أكثػرتعمـ مدمج تعكس فيو بيئة التعمـ بشكؿ نو أ Kelly,2014) ) " كيمي"في حيف عرفو . ليكميةا

و نمػػػط أنػػػب   (Brame,2012) "بػػػراـ" . كيعرفػػػوحصػػػؿ الطالػػػب عمػػػى معمكمػػػات تطبيقيػػػة لي , إفػػػادة

خػارج  ؿ مػرةك أل الطالػب عمػى المعرفػة الجديػدة مػف خػالؿ تعريضػو لمػادة دراسػيةفيو  يحصؿ تعميمي

ليػػػػتـ اسػػػػتػالؿ كقػػػػت  ,قػػػػراءة نصػػػكص معػػػػدة مسػػػػبقا  أك , بمشػػػػاىدتو محاضػػػػرات مسػػػػجمة , الصػػػؼ

تحقيؽ المستكل  أخرلكبمػة , كالمناقشة كالحكار  الحصة لمعمؿ الصعب المتمثؿ في حؿ المشكالت
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كالتركيػز عمػى المسػػتكيات   ,الصػؼ إلػىقبػػؿ الحضػكر  , كيات بمػـك المعرفيػةكالثػاني مػف مسػت ؿك األ

الفعاليػػات التػػي  أفLage,2000) )  "الج"فػػي الكقػػت الػػذم يػػرل فيػػو   . مباشػػرالالعميػػا عنػػد المقػػاء 

 إعػػػادة ىػػػك أك كالعكػػػس بػػػالعكس , ارسػػػتيا خػػػارج الصػػػؼيجػػػرم مم تمػػػارس داخػػػؿ الصػػػؼ التقميػػػدم 

      " تشػػػك"ك "كنػػػج " بينمػػػا يؤكػػػد   المنزليػػػة فػػػي الممارسػػػة العمميػػػة األنشػػػطةك , الصػػػفية  األنشػػػطةترتيػػػب 

( (Wong;Chu,2014 متعمػػيـ المباشػػر مػػف فضػػاء المجمكعػػات لالمعمػػـ  نقػػؿالػػتعمـ المعكػػكس  أف

 إعػػادةكىػك   مػف التقنيػات التكنكلكجيػة أكثػر أكبمسػاعدة كاحػػدة  , فضػاء الػتعمـ الفػردم إلػى, الكبيػرة 

كالتعميمػػػػػػػػػػػػات الصػػػػػػػػػػػػفية كمػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػرل  قػػػػػػػػػػػػت كمكػػػػػػػػػػػػاف تكصػػػػػػػػػػػػيؿ المحتػػػػػػػػػػػػكل ترتيػػػػػػػػػػػػب كتنظػػػػػػػػػػػػيـ ك 

 التعمـ المعككس يمثؿ في الكاقػع  أفBishop,2013) ) "بيشكب"كيرل    .(Kelso,2015)"كيمسك"

ترتيػب  إعػادةمف ككنو مجرد  أكثر,  التدريسية نشطةاألفي تنفيذ  ان كتكسع في المادة الدراسية  ان تكسع

تماشػػػػى مػػػػع نظريػػػػات الػػػػتعمـ فيػػػػك ي ,المنزليػػػػة األنشػػػػطةالصػػػػفية  ك  ةاألنشػػػػطك   لمفعاليػػػػات التعميميػػػػة

فيك كنمط , الصفية  األنشطةالتكسع في استخداـ  إلى كيدعك بشكؿ صريححكؿ الطالب  ةالمتمحكر 

قبػػػؿ المقػػػاء  الػػػتعمـ الفػػػردم المبنػػػي عمػػػى الحاسػػػكب خػػػارج الصػػػؼ :ؿك األ جػػػزأيفتعميمػػػي يتػػػألؼ مػػػف 

كيتكػػػكف الػػػتعمـ  , عميميػػػة التعمميػػػة داخػػػؿ الصػػػؼ التػػػي تػػػأتي الحقػػػان الت األنشػػػطة : كالثػػػاني, المباشػػػر 

 سبالمحك  : كالثاني , الصفية األنشطةالمتمثؿ في  تفاعؿ البشرمال : ؿك األالمعككس مف عنصريف 

تكػػػكف  أفمثػػػؿ فيػػػديكىات المحاضػػػرات المسػػػجمة شػػػريطة , المتمثػػػؿ فػػػي اسػػػتخداـ تقنيػػػات الحاسػػػكب 

 .بديؿ ليا راختيارية مع تكفي

فاعمية  أكثرالمساحة التي تككف فييا  إلىلتعمـ المعككس يكجو الممارسات التدريسية ا

يككف  أفكؿ التعمـ الفعاؿ يجب  أف تقترحالتي ,  النظرية البنائيةكفائدة , كىك بيذا يتماشى مع 

مشاركة  إلىالسمبي الذم ال يحتاج العرض  أكالتحاضر في كقت الحصة الصفية , ككؿ 
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يككف في البيت , لذلؾ كؿ تعريفات التعمـ المعككس تقكـ عمى جعؿ كقت  فأيمكف الطالب 

 أثناءمساعدة كالتػذية الراجعة الفكرية لمطالب كتقديـ ال, لمعمؿ النشط  الحصة الصفية خالصان 

 .Bergman&Sams,2012))  تعممو

بعض التعريفات  أف عمى  (Lage,2000)ك Bergman&Sams,2012) )يتفؽ كؿ مفك 

في حيف   ,متصاميـ التي ال تكظؼ الفيديك كنشاط خارج الصؼل ىاباستبعاد, تعمـ المعككس تقيد ال

كتستعيض عنو بنصكص يمكف لمطالب , يمكف تكسيع التعريؼ ليشمؿ تصاميـ ال تكظؼ الفيديك 

جابة   كحؿ المشكالت كالمناقشة في الصؼ. كاالستعداد لمعمؿ النشط عنيا ,  األسئمةقراءتيا كا 

أف العممية التعميمية ذات تعقيد يصعب معو عمى  ا تقدـ يمكف أف نستخمصمف خالؿ م

بؽ أف التعمـ المعككس إذا ما ط  إال  و ببعض الممارسات,قياميحقؽ النجاح بمجرد المعمـ أف 

الكقت الالـز  لمطمبة فالتعمـ المعككس يكفر بالشكؿ الصحيح ف نو يؤدم إلى خبرة تعمـ ممتعة كقيمة.

ىيـ المكضكعات الدراسية قبؿ مناقشتيا في الصؼ , مف خالؿ مصادر التعمـ قبؿ لمتعرؼ إلى مفا

ء أثنا المعمـ لكقت األمثؿ االستػالؿ كبير حد إلى يضمفك  ,الصفية التي يعدىا المعمـ ليذا الػرض

 تثبيتل مف تزكيد الطمبة بالمزيد مف التطبيؽ الفردم كالجماعي لألنشطة التعمميةليتمكف  الحصة,

 كتقديـ الدعـ لممتعثريف منيـ.  المياراتك  ؼالمعار 

إعػػػػػػػادة تشػػػػػػػكيؿ لمجريػػػػػػػات ىػػػػػػػك الػػػػػػػتعمـ المعكػػػػػػػكس  كت جمػػػػػػػع التعريفػػػػػػػات السػػػػػػػابقة عمػػػػػػػى أف

العمميػػػػة التعميميػػػػة التعمميػػػػة مػػػػف خػػػػالؿ عكػػػػس ترتيػػػػب األنشػػػػطة الصػػػػفية كالمنزليػػػػة, لزيػػػػادة الكقػػػػت 

 المتاح لمتفاعؿ الصفي كاإلنشػاؿ النشط بالدرس.
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 :لمتعمم المعكوس النظري األساس

يكػكف  أف كيتطمػبستقصاء في بيئة تنافسية تطكير اإليتمثؿ ب نظرم أساسلمتعمـ المعككس 

يػنظـ المعرفػة , ك  ف يفيـ الحقائؽ كاألفكار في السياؽ المعرفػيأا , ك عميق امعرفي أساسالدل الطالب 

كتنظػػيـ  يح فيميػػـ يسػػاعد الطمبػػة عمػػى تصػػح التعمـ المعكػػكسفػػ. بطريقػػة تسػػيؿ اسػػتدعائيا كتطبيقيػػا

 ككقػت المعرفية  األىداؼ طريقة تنظيـ فأكما ,  يا مستقبالن كنخاصة تمؾ التي سيستخدم, معرفتيـ 

 ,اإلتقػافمستكل  إلى األىداؼ كسرعة سيرة نحك تحقيؽ التحكـ في تعممو يساعد الطالب فييا تقديم

المعرفيػة العميػا  األىػداؼبػط كر  تكفر فرصة الحصكؿ عمى المعرفة الجديدة قبؿ المقاء الصفي كذلؾ 

لمػراف فػي تطبيػؽ المعرفػة كزيػادة الميػارة كا أعمػؽتحقيقا لألىداؼ المعرفيػة بػتعمـ  ,الصفية األنشطةب

مػف  يسػاعد كػالن  , ممقاء المباشرلالكاجب القبمي الذم يكممو الطالب ك ثبات عمى استعداده ف ,الجديدة

فػي تسػميط الضػكء عمػى  أيضػان سػاعد يك  ,الدراسػية كـ عمػى مػدل فيػـ المػادة في الح المعمـ كالطالب 

 ,الصػؼ المباشػر فػي المقاء الصفية عند لألنشطة ان العناصر التي يجدىا الطالب صعبة لتككف محكر 

التػذيػة  خاصػة عنػدما يتمقػى, ت الصػفية الػمػكض حػكؿ المكضػكع بالنقاشػا إزالةكتمكف المتعمـ مف 

ات إلختبػػػار امػػػف خػػػالؿ تصػػػحيح ؿ المقػػػاء المباشػػػر قبػػػ فػػػي المنػػػزؿ أك,الراجعػػػة الفكريػػػة فػػػي الصػػػؼ 

كبيػػذا ,  مػػف قبػػؿ البرمجيػػة أك مػػف قبػػؿ المعمػػـالتػػي أعػػدىا المعمػػـ سػػكاء كػػاف ذلػػؾ  القصػػيرة المتزامنػػة

فػي , ك  Just-in-Time Teaching  (JITT) ممارسػة التعمػيـ المتػزامف مػع طمبتػو يسػتطيع المعمػـ

فية لتركػػز عمػػى العناصػػر الصػػعبة التػػي يصػػارع الصػػ األنشػػطةتكييػػؼ لممعمػػـ  ء ذلػػؾ كمػػو يمكػػفضػػك 

 .(Brame,2012)المساعدةلى إيحتاج فييا ك  قيايحقت فيالطالب 
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 التعمم المعكوس : أىداف

كتزكيد بيئتيـ التعميمية , عمى تمبية تكقعاتيـ  الطمبةالتعمـ المعككس تكجو استراتيجي يساعد 

 إلىييدؼ أف التعمـ المعككس  مداف كرفاقياكمف ىنا ترل ح,  بالمصادر المطمكبة لتحسيف تعمميـ

(Hamdan,McKnight,McKnight &Arfstrom, 2013)  : 

 .الذاتيتنظيـ التعمـ  -

 . تطكير الميارات الفردية -

كتنظيميا بطريقة تمكف , ختيار كتطكير المكاد الداعمة لمتعميـ ا  ك   إعدادالمعمميف في  إشراؾ -

 . امف استخداميا متى كأيف شاؤك  الطمبة

 حيػػث يأخػػذ المعمػػـ دكر المستشػػار,  يقػػكد مػػف بعيػػد أفلتسػػمح لممعمػػـ   الطمبػػةتعمػػـ  أنمػػاطعػػـ د -

, كىػذا يتطمػب منػو  كزع لػألدكاركالمػ كالمػنظـ لخطػكات العمػؿ   مساحات الػتعمـك  كقتلم المديرك 

 حاسما عندما يتعمؽ القرار بنجاح المشركع.أف يككف 

لتعزيػػػز , كالتقنيػػػات الرقميػػػة  كالكسػػػائط المتعػػػددة  ة لمبنػػػى التحتيػػػة التكنكلكجيػػػ األمثػػػؿاالسػػػتخداـ  -

 . التعمـ كتنظيـ الفعاليات التعميمية

 أسػئمةمػف خػالؿ طػرح , تنظيـ ميارة ممارسػة البحػث عػف المعرفػة اليكميػة عمػى الشػبكة الرقميػة  -

  . محددة تستطيع تكجيو العممية التعمميو

 . كمستشار خارجي لممشاريع التعميمية اآلباءتفعيؿ دكر  -

 Creative) فػػػي نشػػػرتيا مختبػػػرات صػػػفية خالقػػػو" مػػػاينيك البرتػاليػػػة "كتضػػػيؼ جامعػػػة 

Classroom Lab) لبنػػى التكنكلكجيػػا التحتيػػة األمثػػؿاالسػػتخداـ  إلػػىالػػتعمـ المعكػػكس ييػػدؼ  إف 

كالتقنيػػات الرقميػػة لتعزيػػز الػػتعمـ , كتنظػػيـ الفعاليػػات المدرسػػية , ليكػػكف محكرىػػا  كالكسػػائط المتعػػددة
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 المتمثمػػة تنظػػيـ الممارسػػات اليكميػػة  إلػػى أيضػػان كمػػا ييػػدؼ , اليكميػػةالمػػتعمـ كتفاصػػيؿ حياتػػو  ةأنشػػط

كتطػكير  كسػائط المتعػددة بمصػادر ال دعـالم ػ كالتعمـ الذاتي األنشطةلدراسة  اإلنترنت إلىفي الكلكج 

نتػػاج المعرفػػة  ميػػارات الطمبػػة  "مػػازكر" كيػػرلعمػػى االنترنػػت .  ىانشػػر ك فػػي البحػػث عػػف المعمكمػػات كا 

حػده  إلػىيزيػد كقػت الحصػة  الػتعمـ المعكػكس فأ  (Mazur,Brown&Jacobsen,2015)كرفاقػو

 لػػدل المتعممػػيف , التشػػاركيةالتػػي تطػػكر , االستقصػػائية  األنشػػطةمػػا يسػػمح باسػػتػاللو فػػي  األقصػػى

 كمػػا أسػػبابيسػػتيكم الػػتعمـ المعكػػكس المعممػػيف لعػػدة .ك كالمناقشاتنيػػة ك امثػػؿ عمػػؿ المجمكعػػات التع

 : كاآلتي كىي(Johnson&Renner,2012) "كرينر جكنسكف " ردتياأك 

كبػيف الطمبػة كالمعمػـ ,  يةبعضيـ البعض مف ج يركز التعمـ المعككس عمى التفاعؿ بيف الطمبة -

 . أخرلمف جية 

كبػػػذلؾ يكػػػكف كصػػػفو رائعػػػة , الصػػػفية بالقػػػدر الػػػذم ينػػػدمج فيػػػو طمبتػػػو  األنشػػػطةينػػػدمج المعمػػػـ ب -

 .األحيافذم قد يعترم المعمـ في بعض اللمتخمص مف الممؿ 

دكف  لتمفيزيػكنياغرفػة الصػؼ باسػتخداـ البػث  إلػىستضافة خبير خػارجي يعتبر طريقة فاعمة إل -

 تكمؼ عناء ترتيب المكاعيد كغيرىا مف التعقيدات .

 عرض دركس الفيديك مرات عديدة كحسب السرعة التي يقررىا المعمـ . إمكانية -

 :لمعكوستصميم التدريس بالتعمم ا

التػي تعػزز الػػتعمـ  جػػراءاتاإلبتكػار إ اليػدؼ مػف عمميػة تصػػميـ التػدريس بشػكؿ عػػاـ ىػك فإ

 ,تمبيػػة حاجػػة أكفػػالتعمـ كخطػػة عمػػؿ متكاممػػة يشػػمؿ جميػػع عناصػػر النظػػاـ لحػػؿ مشػػكمة ,  كتسػػيمو

كلػػػو ,  األىػػػداؼلتحقيػػػؽ  المترابطػػػة التػػػي تعمػػػؿ معػػػان  اإلجػػػراءاتككػػػأم نظػػػاـ يتضػػػمف مجمكعػػػة مػػػف 

 بتصػػميـمػػف المسػػؤكلية  كبيػػران  ءان كيتحمػػؿ المعمػػـ جػػز  ,معينػػان  يخػػدـ كػػؿ منيػػا ىػػدفان  وتتفػػرع عنػػ أنظمػػة
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 التعمـ المعكػكس إف كمف ىنا يمكف القكؿ :  .دماج في عممية التعمـنالتي تتيح لكؿ فرد اإل األنشطة

المعرفػة يحقؽ االنسجاـ بيف خطكات التدريس كطريقػة اسػتقباؿ فيك , تنظيما لخطكات التدريس  يقدـ

كالخبػػػرات  كذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ تنظػػػيـ البيئػػػة  ,ككفايتػػػوبيػػػدؼ زيػػػادة فاعميػػػة التػػػدريس , مػػػف قبػػػؿ الطمبػػػة

كمف خالؿ التػذية الراجعػة , تعمـ كتدريب فاعؿ ذك معنى  إلىم التي تؤد األىداؼالتعميمة لتحقيؽ 

 لنجػػػاح المتكقػػػع عػػػف مػػػدل ا تصػػػكران عطػػػي ي   أفيػػػذا التنظػػػيـ ل يمكػػػفالمسػػػتمرة لسػػػير العمميػػػة بمجمميػػػا 

م كػػف مػف تحديػػد المصػادر الضػػركرية كاألعمػػاؿ ي  ك  ,تعتػػرض عمميػة التنفيػػذ أفكالمعكقػات التػػي يمكػف 

 .(1991ريزر, )ديؾ كتتعرض لمتطكير أفالتي يجب 

كمعػارفيـ   كأعمػارىـ كخصائصػيـ النمائيػة تؤخذ باالعتبار صفات المتعممػيف أفكما ينبػي 

 .مػػع حاجػػاتيـ متيػػاءالملزيػػادة  , التعمـ المعكػػكسبػػ التعمػػيـ تصػػميـ دعنػػكالدافعيػػة  السػػابقة كقػػدراتيـ 

 أكمحتػكل المكضػػكع بمػا يتضػمنو مػػف معػارؼ كفػػؽ بيئػة منطقيػػة ك كفػي ىػذه المرحمػػة تحػدد مككنػػات 

باالعتبػػػار مناسػػػبة  آخػػػذاكطبيعػػػة الػػػتعمـ  مراعيػػػا التػػػدرج حسػػػب مػػػا يفرضػػػو المكضػػػكع   سػػػيككلكجية

كال بػد , المالئمة  التدريس إستراتيجية افيقرر  كطبيعتول المكضكع فمحتك  ,المكضكع لمتعمـ المعككس

الذم يككف  عامؿ المركنة كالتطكير كالتعديؿ عند تصميـ التدريس بالتعمـ المعككس  إلىمف االنتباه 

 .(Butt,2014)عمى التػذية الراجعة الميدانية  بناءن 

المعمػػػػػػػـ مػػػػػػػف تصػػػػػػػميـ  مكػػػػػػػفإذ  ي  , لمعضػػػػػػػمة الكقػػػػػػػت يقػػػػػػػدـ الػػػػػػػتعمـ المعكػػػػػػػكس حػػػػػػػالن كػػػػػػػذلؾ 
 كاالسػػػػػتمرار فييػػػػػا حسػػػػػب سػػػػػرعتو الذاتيػػػػػة  تتػػػػػيح لكػػػػػؿ فػػػػػرد االنػػػػػدماج فػػػػػي عمميػػػػػة الػػػػػتعمـ  أنشػػػػػطة

المعمػػػػـ كػػػػي يكػػػػكف  أمػػػػاـ كىػػػػك بػػػػذلؾ يبقػػػػي البػػػػاب مفتكحػػػػان , سػػػػمكبة الخػػػػاص فػػػػي الػػػػتعمـأكفرديتػػػػو ك 
و مػػػػف كضػػػػع طمبتػػػػ تمكفيػػػػ كػػػػيفيػػػػك يرصػػػػد حاجػػػػات طمبتػػػػو كقػػػػدراتيـ  ,إبػػػػداعيان  تعمػػػػـ طمبتػػػػو تعممػػػػان 

 كيتحممػػػػػػػػػػكف مسػػػػػػػػػػؤكلية تعمميػػػػػػػػػػـ  كاالسػػػػػػػػػػتقالؿ  فػػػػػػػػػي مكاقػػػػػػػػػػؼ يمارسػػػػػػػػػػكف فييػػػػػػػػػػا حريػػػػػػػػػػة التفكيػػػػػػػػػر 
 (.Johnson,2013) كيشجعيـ عمى السير كفؽ مخطط منظـ
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 كبة بعبارات كصؼ تككف لدل المعمـ القدرة عمى كصؼ مخرجات التعمـ المرغ أفينبػي كما    

  األىداؼ, ككيفية تصنيؼ ىذه يـ التعم بعد االنتياء مف يفعمكه أففي ضكء ما يتكقع مف طمبتو 

يمثؿ  إذ, فقط العشكائية  األنشطةمجمكعة مف  فبدكف اليدؼ نقكـ بتنفيذ ,ككيؼ تؤثر في التعمـ

كىك يكجو النشاط التعميمي كالعممية  ,الالحقة  األنشطةنقطة البداية التي تشتؽ منيا جميع  اليدؼ

كؿ مف الطمبة  إعالـاتصاؿ في  أداةيمثؿ  أيضاكىك  ياكيزيد مف فاعميتبرمتيا  ةيالتعممالتعميمية 

كيساعد الطمبة ليككنكا عمى عمـ بما  ,ينجزه المعمـ داخؿ الػرفة الصفية  أفؿ ك اكاآلباء في ما يح

يفعمو الطالب نتيجة التعمـ كال يصؼ  أفيستطيع  فاليدؼ يبيف كيكضح ما  ,يتعممكه أفيتكقع منيـ 

التعمـ يككف نتيجة تنظيـ  أف, ت الدراسات التي تيتـ بتنظيـ التعمـ فقد خمص,  المعمـ وما سيفعم

جراءات تعممو ك  التعمـ الذاتي فالتعمـ ال يصنع بؿ يكتسب , يتحقؽ عندما ينظـ المتعمـ خطكات كا 

ط بشكؿ فاعؿ كنظامي لألنشطة التي ستحدث في غرفة خطي أف كعمى المعمـ , مف المتعمـ نفسو

كيقؼ في الخمؼ يشاىد كيؼ , نكع القابؿ لمتطبيؽ كالتنفيذ بشكؿ عمميتككف مف ال أفالصؼ عمى 

  .(Kim,Park&Joo,2014) العمميةتسير 

ـ أىػػؿ سػػتدرس الطمبػػة  ,التعمـ المعكػػكسعنػػد تصػػميـ التػػدريس بػػ كالسػػؤاؿ الػػذم يطػػرح نفسػػو

قيػادة  يعمؿ التربيكف عمى كسر النمكذج المتمحكر حكؿ المعمـ بنقؿ التركيػز مػف؟  ستدرس المحتكل

الكتػػػاب المدرسػػػي يػػػؤثر فػػػي كثيػػػر مػػػف  أفممػػػا ال شػػػؾ فيػػػو ف ,قيػػػادة حاجػػػات المػػػتعمـ  إلػػػىالمنيػػػاج 

 األحيػػاف معظػـيقػكد المنيػاج مػا يضػػطر المعمػـ فػي مػا  لبػػااغ فالكتػاب المدرسػي ,القػرارات التعميميػة 

و كمػا خطػط تػطيتػك   نو سيقـك بتدريس المحتػكلأ كىك, قد يككف غير صائب تماما  قراراتخاذ  إلى

مكانػاتيـ كميػكليـ  األحياففي كثير مف  متجاىالن   لو في الكتاب مػا  كاسػتعداداتيـ , قدرات الطمبػة كا 

مػا الميػارات التػي ك  يبػدأ طمبتػو  أيػفيحػدد مػف  أفلذا عمى المعمػـ   الفشؿ التراكمي إلىيقكد الطالب 
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  األىػػداؼتعػػديؿ  إلػػىالمعمػػـ  أكىنػػا قػػد يمجػػ,  بالشػػكؿ الصػػائبيمتمككىػػا كػػي يبػػدأ بتعميمػػو  أفيجػػب 

مكاناتيـ كتكييؼ الخطكات التعميمية حتى   مف كؿ طالب يتمكفحتى تصبح مالئمة لقدرات الطمبة كا 

مسػاعدة الطمبػة عمػى اسػتعادة المتطمبػات يػتمكف مػف ك   المعارؼ كاالتجاىػات المرغكبػة إلىالكصكؿ 

فػػالتعمـ الجديػػد يػػتـ نتيجػػة  , جديػػدة السػػابقة الضػػركرية لمػػتعمـ كتػػذكرىا قبػػؿ البػػدء فػػي تعمػػـ معمكمػػات

نػػربط المعمكمػػػات  أفاسػػتطعنا  إذا أكثػػر كيكػػكف فعػػاالن  , البنػػاء عمػػى مػػا لػػدينا مػػف معػػارؼ كميػػػارات

فػ ذا كانػت المعػارؼ كالميػارات السػابقة الضػركرية  ,بالمعػارؼ كالميػارات السػابقة كالميارات الجديػدة 

لة سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيمة أحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت تصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرفنا يكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعمـ الالحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعمـ الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ ت

(Hamdan,McKnight,McKnight &Arfstrom, 2013). 

الطمبة  أفف ذا تبيف , التعميمية  عداد المادةإميؿ ميارات الطمبة كمعارفيـ عند كينبػي تح

قائمة  إلىخاصة  أىداؼعمى شكؿ  تمؾ الميارات إضافةنو مف الكاجب  ف , نقصيـ التعمـ القبميي

تالءـ مع الميارات ي كتكيفو بما لمحتكلا تثرم مادة مكممةتدريسيا عمى شكؿ الميارات الكاجب 

 لمصادر التعمـ قبؿ الصفية اؼىذه األىد ما يحقؽ كيتحقؽ ذلؾ بتضميف, لممتعمميفالخاصة 

  .(Bishop, 2013) كالتقدـ في التعمـ الالحؽ اطالع عميياالمف  الطالب مكفتيل

يفكػر فػي  أفلسابقة الضركرية يجب معظـ طمبتو تنقصيـ المتطمبات ا أفف ذا كجد المدرس 

كىنػػا يكػػكف تكظيػػؼ   .الجديػػدة األىػػداؼطريقػػة تمكنػػو مػػف تقػػديـ ىػػذه المتطمبػػات قبػػؿ البػػدء بتػػدريس 

ىػـ ىػك كفايػة كاأل, فتػطيػة المكضػكع شػيء ميػـ , التعمـ المعككس فػي مكانيػا المناسػب  إستراتيجية

  (.Bram,2012) األىداؼالمكصكفة في  مكف المتعمـ مف تعمـ المياراتالمعمكمات كتماميا حتى ت  

 

يبػدأ بتحديػد  تصػميـ التػدريس بػالتعمـ المعكػكس أف يمكػف أف نسػتخمص, :مف خالؿ ما تقػدـ

لػػكاردة فيػػو اكتنظػػيـ األفكػػار كالمفػػاىيـ ,التعمـ المعكػػكس كتحميمػػو بػػالمحتػػكل التعميمػػي القابػػؿ لمتطبيػػؽ 
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ألىداؼ العامة كاألىداؼ التدريسية كتصنيفيا, كيشمؿ تحميؿ المحتكل تحميؿ ابتتابع منطي, ياكترتيب

مػف  كغالبا ما يتـ التخطيط لكؿ دقيقة .كتحديد المدة الزمنية لألنشطة قبؿ الصفية كاألنشطة الصفية

ك تختمؼ تبعػا أفبيئة التعمـ المعككس قد تتبايف  زمف المقاء الصفي كزمف مصدر التعمـ قبؿ الصفي,

كمسػػتكل المشػػاركة المطمػػكب مػػف  اراتيـ كمعػػارفيـ السػػابقةكميػػ لخصػػائص الصػػؼ كحاجػػات التالميػػذ

عػػداده عمػػى شػػكؿ  المػػراد تػطيتػػو ثـ تحديػػد طريقػػة تنفيػػذ كػػؿ جزئيػػة مػػف جزئيػػات المحتػػكلالمػػدرس. كا 

كتحميميا عمى الشػبكة العنكبكتيػة أك تخزينيػا  ,فيديكىات أك نصكص قرائية كمصدر تعمـ قبؿ صفي

كيتبع ذلؾ تحديد المتطمبات كالقيكد لتنظيـ العمؿ  .( USBعمى أقراص مدمجة أك كحدات التخزيف)

كتنفيػػذ األنشػػطة  ةدر  الػػتعمـ قبػػؿ الصػػفيا, كذلػػؾ ليتأكػػد المعمػػـ مػػف قيػػاـ الطمبػػة بػػاإلطالع عمػػى مصػػ

قبػػػؿ الصػػػفية, كعميػػػو يقػػػـك المعمػػػـ ب عػػػداد أنشػػػطة تتطمػػػب مػػػف الطمبػػػة أداء ميػػػاـ اكاديميػػػة أساسػػػية 

بعػػػػض كؿ المحتػػػػكل التعميمػػػػي كاإلجابػػػػة عػػػػف ت كاإلستفسػػػػارات حػػػػمثؿ:تػػػػدكيف المالحظػػػػات كالتعميقػػػػا

كمشػػػاركتيا ك تسػػػجيالت صػػػكتية تػػػدعـ المكضػػػكع لفيػػػديكىات أتحديػػػد مكاقػػػع الكتركنيػػػة أك  . األسػػػئمة

أك عنػد المقػاء   أك غير متػزامف بشكؿ متزامف عبر شبكات التكاصؿ ـكمعممي ـكمناقشتيا مع زمالئي

عمػػى المعمػػـ اف يكػػكف مرحمػػة المقػػاء الصػػفي كفػػي ىػػذه المرحمػػة  ثػػـ اإلنتقػػاؿ الػػى.المباشػػر فػػي الصػػؼ

كيبػػذؿ جيػػدا فػػي المحافظػػة عمػػى , كاعيػػا لكيفيػػة اسػػتخداـ الكقػػت الػػذم يصػػرفو فػػي تحقيػػؽ االىػػداؼ 

دارة الصػؼ بطريقػة ايجابيػة داعمػة تنصػب  انيماؾ كؿ طالب بشكؿ مثمر في الميمات التعممية , كا 

يعتمػػد الطالػػب فػػي فيمػػو لمػػا تػػـ اكتشػػافو فػػي المرحمػػة األكلػػى  ىػػذه المرحمػػة , كفػػيعمػػى انجػػاز العمػػؿ

كيبرىف عمى ما  (  مرحمة اإلطالع عمى مصادر التعمـ قبؿ الصفية , كتنفيذ األنشطة المرتبطة بيا)

نشػػػطة التػػي صػػػمميا المعمػػػـ ليػػػذا رفػػة الصػػػفية مػػػف خػػػالؿ مجمكعػػة مػػػف األتعممػػو بتطبيقػػػو داخػػػؿ الػ
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 بػػػػػالتعمـ المعكػػػػػكس بتصػػػػػميـ أدكات تقػػػػػكيـ النتػػػػػائج التعميميػػػػػة , كينتيػػػػػي تصػػػػػميـ التػػػػػدريس  الػػػػػػرض

 كالتعممية.

 : ميزات التعمم المعكوس

 :اآلتيةالتعمـ بالمميزات  أنماطيمتاز التعمـ المعككس عف غيره مف 

 :التدريسيومن الزمن  األكاديمييرفع التعمم المعكوس من زمن التعمم  -1

ىػػك الػػزمف ذك النكعيػػة العاليػػة الػػذم  كػػاديمياألزمػػف الػػتعمـ  أف(Butt,2014)  "بػػت"يػػرل 

 أكالطمبػػة عمػػى الميمػػة  يصػػرفوالزمف الػػذم فػػ فيػػومعنػػى كينجحػػكف  منشػػاط ذ لتأديػػة الطمبػػة يكرسػػو

 يػزداد زمػف انيمػاكيـ فػي النشػاط فػي الػتعمـ المعكػكسفالطمبػة  ,مػع تحصػيميـ النشاط يتناسب طرديان 

يحػرر الكقػت الػالـز ك  عمػـ فػي كتابػة المالحظػاتالم يصػرفوالتعمـ المعكػكس يحػرر الكقػت الػذم ألف 

كيػػتـ ذلػػؾ مػػف خػػالؿ نقػػؿ مػػادة يمكػػف  ,مػػف مسػػتكيات بمػػـك المعرفيػػةكالثػػاني  ؿك األلتحقيػػؽ المسػػتكل 

 .الذاتية الطالب مف كتابة مالحظاتو كتعميقاتو حسب سرعتو كتمكيف لحصةاخارج كقت  قراءتيا

مثؿ   كاإلداريةعمـ في الميمات التنظيمية الم يصرفويقمؿ التعمـ المعككس مف الكقت الذم ك 

كػكف المعمػـ  التأديبيػة  محػدكدان  اإلجػراءاتكىنا يككف استخداـ  , األدكاتتكزيع  أك  األجيزةتحضير 

مف الكقت المستيمؾ  التعمـ المعككس كذلؾ يقمؿ. معيـ  كيتابعيـ كيتفاعؿ ايجابيان  طمبتويتجكؿ بيف 

 .(Lemmer, 2013) لمتكررة مف قبؿ الطمبةاك البسيطة  األسئمةعف  اإلجابةفي 
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 :لممادة الدراسية اإلتقانالطالب عمى رفع مستوى  يشجع -2

منػذ ظيػكره عمػى يػد العػالـ  بػديييا لػدل المعممػيف أمػران  الػتعمـ إتقػاف لمبدأيمثؿ التقدير العالي 

كيقدـ , بفاعمية تطبيقوأف ضيؽ الكقت في الحصة الصفية حاؿ دكن إالـ   1960بنجاميف بمكـ عاـ 

 إتقػػافعمػػى  الطمبػػةيشػػجع  أف عمػػى المعمػػـ ينبػػػي.ك الػػتعمـ المعكػػكس ىػػذا الكقػػت لممعمػػـ ليقػػكـ بػػذلؾ 

 , لمتقدـ بحسب سػرعتيـ كممػا كػاف ذلػؾ مناسػبا أماميـالفرصة  إتاحةكيتضمف ذلؾ , المادة الدراسية 

ميػػػػارات كالمعػػػػارؼ حتػػػػى يتمكنػػػػكا مػػػػف اكتسػػػػاب ال يعيػػػػد تعمػػػػيـ بعػػػػض الطمبػػػػة أفكقػػػػد يترتػػػػب عميػػػػو 

مف المالئـ حذؼ بعػض المػكاد لػبعض الطمبػة الػذيف يتػأخركف فػي تحصػيميـ  أفكقد يرل  ,ةاألساسي

مػف خػػالؿ  أيضػان ؽ ذلػؾ قػػحي أفكيمكػف  ,ةاألساسػيعرفػة ملا الكقػػت إلتقػافبيػدؼ تػكفير , أقػرانيـعػف 

 أفالطمبة دكف  داءأتتحدل   لألداءلذلؾ مف الضركرم تحديد معايير  .البعض بعضيـتعميـ الطمبة 

كيعتبر مستكل   كاقعيان  %( ليس معياران 100) إلىيصؿ  إتقافالذم يتطمب  األداءفمعيار  , تحبطيـ

 األىػػداؼالطالػػب قػػد حقػػؽ  أفعمػػى  لمداللػػةخػػذت ىػػذه النسػػبة إذا أ  %( معقػػكالن 80-%75) اإلتقػػاف

  . نو مستعد لمتقدـ في تعمـ المحتكلأك  الرئيسة 

 " كرفاقػػػػػػػػػػػػػػػػوكػػػػػػػػػػػػػػػػيـ" يػػػػػػػػػػػػػػػػرل المطمػػػػػػػػػػػػػػػػكب األداءمسػػػػػػػػػػػػػػػػتكل  الطالػػػػػػػػػػػػػػػػبلػػػػػػػػػػػػػػػػـ يحقػػػػػػػػػػػػػػػػؽ  ذاا  ك 
(Kim,Park&Joo,2014) كمشػاىدتيا مػرة  المػادة التعميميػة المسػجمة إلػىالعػكدة  نو مف الممكف إ

لػتعمـ ىػك ا ليككف الشػؿ الشاغؿ فػي الحصػة ,التعمـ الالحؽ إلىليتقف التعمـ السابؽ كينتقؿ ,  أخرل
فيػػك يػذكرنا مػرة أخػرل بمػا قدمػو "جػكف ديػػكم":  . لطالػبعاليػة لممعمػـ كا مقبػكؿ بمعػايير أداءكتػكفير 
كيسػمح ليػـ ب ظيػار إتقػاف تعمميػـ بأصػالة أكبػر, كقػد  يـ يجػب أف يتمحػكر حػكؿ المتعممػيفبأف التعمػ

تككف نظرية إتقاف التعمـ  "لبنجاميف بمـك  " مف أكثر الفمسفات التدريسية الداعمة لمتعمـ المعكػكس , 
ددة إلتقػػاف المعرفػػة كفرصػػان متنكعػػة لمبرىنػػة عمػػى الػػتعمـ بشػػكميو التكػػكيني كالتػػي يقػػدـ فييػػا طرقػػان متعػػ

 .(Kelso,2015) كالتجميعي
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 عمى فيم التطور الحاصل يساعد المعمم ويتيح الفرصة لمطمبة ليتقدموا بحسب سرعتيم  -3

 :طمبتولدى      

دة عمػػى السػػاحة كالتقنيػػات المكجػػك , ىػػذا التنػػكع فػػي الكػػـ كالنػػكع مػػف المػػكاد التعميميػػة  إف

 وتتيح لػ ,مشاىدتيا كتقديميا كترجيعيا فقط بكبسة زر مف الطالب  إعادةكالتي يمكف , الرقمية 

قائػػػد يػػػتحكـ  إلػػػى مجػػػرد مشػػػاىدمػػػف  كتنقمػػػو, الذاتيػػػة  سػػػرعتوالتقػػػدـ فػػػي المػػػادة الدراسػػػية حسػػػب 

حسػػب  لتسػػجيؿ مالحظاتػػو أفضػػؿؾ تتػػيح لػػو فرصػػة كػػذل , بالعمميػػة فيكقػػؼ المحاضػػرة كيعيػػدىا

كتمكنػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػف مشػػػػػػػػػػػػػاىدة المحاضػػػػػػػػػػػػػرات التػػػػػػػػػػػػػي لػػػػػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػػػػػتمكف مػػػػػػػػػػػػػف  ,الذاتيػػػػػػػػػػػػػةسػػػػػػػػػػػػػرعتو 

 و انتبػاه طمبتػويػتكج كذلؾ يمكف ىذا الػنمط التعميمػي المعمػـ مػف.  (Johnson,2013)حضكرىا

 مكنػػػو مػػػف اكتشػػػاؼ مػػػكاطف القػػػكة كالضػػػعؼ لػػػدييـكيكطاقػػػاتيـ نحػػػك عناصػػػر المػػػادة الدراسػػػية 

(Brame,2012). 

 :من المواد التعميمية احتياطيناء كن المعمم من بم  ي   -4

مكانيػػػة , متعػػػددة عبػػػر السػػػنكاتك  سػػػيمة ؿبكسػػػائتػػػراكـ الػػػدركس المسػػػجمة  إف تحػػػديث  كا 

تمكػف المعمػـ مػف  ,متيػا احتياجػات المتعممػيف المتجػددة ءكبسػيطة لمالبأدكات سػيمة  اىامحتك 

لمطمبة  طكيريةت أك كبرامج عالجية كتمكنو كذلؾ مف استخداميا في سنكات الحقة استخداميا

لمكاقػع ا إلػىالػدخكؿ  كيحسف . فرصة تبادؿ الخبرات مع زمالئو المعمميف بسيكلة لو تيحتك  ,

عمى استخداـ المصػادر التعميميػة كيساعده   المعمـ قدرات مف الػاية  ليذهالمعدة االلكتركنية 

مػػف  كالتػػي  جيػػدان  إعػػدادان مػػف المػػادة التعميميػػة المعػػدة  وكبالتػػالي زيػػادة مخزكنػػ ,أفضػػؿبشػػكؿ 

 بمركنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كفاعميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة المحتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل التعميمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىؿ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدخكؿ يتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأنيا

(Mclaughlin,Rothet&Glatt,2014). 
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 :اليوميةغذية الراجعة الفورية المتكررة و يحافظ عمى توفير الت -5

مػػف تقيػػيـ كفحػػص  ومػػا يمكنػػ , تجػػكاؿ المعمػػـ بػػيف الطمبػػةيسػػيؿ الػػتعمـ المعكػػكس مػػف 

يكفر لكؿ طالب كػؿ يػـك فرصػة  كبذلؾ حكليا الراجعةيقيا كتقديـ التػذية لمنجزة كتدقالتعيينات ا

مػػف بشػػكؿ متػػزامف  عبػػر شػػبكات التكاصػػؿمراسػػمة الطالػػب   سػػاعد سػػيكلةتكمػػا  .التفاعػػؿ معػػو 

ضػػػػمف لممػػػػادة المك  عػػػػداداإلعمػػػػى النمػػػػكذج  مسػػػػبؽ تو حػػػػكؿ اسػػػػتجاب تقػػػػديـ تػذيػػػػة راجعػػػػة فكريػػػػة

 (Butt,2014السػؤاؿ المباشػر لممعمػـ فػي الصػؼ ) خػالؿ مف أك , التعميمية التي سبؽ تقديميا

 .(Mazur,Brown&Jacobsen,2015)؛

 :التعممويشجعيم عمى اكتشاف المتعة في  أكاديميةبتحديات  الطمبةيزود  -6

كيركػػػػػػز عمػػػػػػػى تمػػػػػػؾ التػػػػػػي تمثػػػػػػػؿ , بشػػػػػػكؿ عػػػػػػاـ  األنشػػػػػػػطةبييػػػػػػتـ الػػػػػػتعمـ المعكػػػػػػكس 

 التػػػػػػػي مػػػػػػػف شػػػػػػػأنيا تطبيػػػػػػػؽ الخبػػػػػػػرات  ةلألنشػػػػػػػط طفػػػػػػػالمعمـ يخطػػػػػػػ .لمطػػػػػػػالب أكاديميػػػػػػػان  تحػػػػػػػديان 

ة  عمػػػػى مػػػػا يقدمػػػػو مػػػػف تػػػػدريب ك عػػػػال  فػػػػي الصػػػػؼ كتركيبيػػػػا عنػػػػد المقػػػػاء المباشػػػػر كتحميميػػػػا 

التػػػػي تكػػػػكف فػػػػي البيػػػػت مػػػػف المعرفػػػػة كالفيػػػػـ  أدنػػػػىمسػػػػتكيات التػػػػي تتطمػػػػب  عمػػػػى الميمػػػػات 

كتعيػػػػد  الػػػػتعمـ تثيػػػػر المتعػػػػة  فػػػػي  أنشػػػػطةمػػػػا يمكػػػػف المعمػػػػـ مػػػػف تقػػػػديـ ,  لمباشػػػػراقبػػػػؿ المقػػػػاء 

 أفتشػػػػػعر الطالػػػػػب ك  القمػػػػػؽتقمػػػػػؿ مػػػػػف  بيئػػػػػة تعميميػػػػػة مريحػػػػػة  كتجعمػػػػػو يػػػػػكفرـ بيجتػػػػػو يلمتعمػػػػػ

  .(Brame,2014)فقط ه التركيز عمى ميمة كاحد ب مكانو
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 :المنزلياتجاىات ايجابية نحو الواجب  يطور -7

مف  لف تزيد حسابية مسألةمنشػميف  بحؿ عشريف  الطمبةالكاجبات الركتينية التي تبقي  إف

لكف  ستطيع حساب مشتقة لمعادلة رياضية,ذا كاف الطالب يالسيؿ تحديد ما إ فمف ,يـتحصيم

 "بيشكب " دراسة أظيرتفقد  .(Berrett,2012)الصعب ىك مدل تحقيؽ العمؽ المعرفي لممفيكـ 

Bishop,2013)) مصدر مى مشاىدة الفيديكمجبر ع نويشعر أ  الطالب في التعمـ المعككس أف(

سعة الكقت ف, المقاء المباشر عند األنشطةت ك لممناقشا ستعداداالك  األسئمةكحؿ  بؿ الصفي(التعمـ ق

كتمكنو مف تزكيدىـ , الكاجب  حؿ تمكنكا مف جميع الطالب أفمـ مف التأكد في الحصة تمكف المع

 أما .الكقت الكافي لمجميع يمتمؾ الحرية ك ك دائما متكفر  يكف , فكرية تتعمؽ بتقدميـبتػذية راجعة 

الكاجبات مف  لديو الحاصؿ القمؽمف  يقمؿك   المنزليقؿ في حؿ الكاجب أ ايمضي كقتفيك  الطالب 

قبؿ الكشؼ عف   ب جاباتوزمالئو   إقناعلة ك امح دفعوتك   ,بعد نياية كؿ حصة المنزلية المستمرة

يمفت  أفدكف  زمالئو إجاباتمع  إجاباتوتحديد مدل تطابؽ  إلى ؼفي الص الصحيحة اإلجابة

عمى  الحفاظك  كبيذا يتـ نقؿ بعض النشاط المصاحب لعممية التعمـ خارج كقت الدرس ,إليوالنظر 

 .تواستمراري

, ناك اتع أكثر ف يككفأعمى  هيساعد,  كأعمالو المتعمـ  ألفكارتقميؿ التيديدات المتكقعة  فأ

ككاجب منزلي مع  المعمـ مف قبؿ  المقدـ المحتكل التعميميفي  عمى التماريف  إجاباتوشة مناقف أل

 إذ, كأعمالو  ألفكارهمؿ مف التيديدات المتكقعة يق, قبؿ الحصة ومعمم مع حتى أك عائمتو أكزمالئو 

 ويك كالمادة التعميمية المقدمة فيفيما بينيـ مشاىدة الفيد مبةلمعائمة كالطيتيح التعمـ المعككس 

العائمة  مكفيك  .وكانتقادات كأسئمتو الحظاتوكتدكيف م كاألسئمةالمتعمـ عمى حؿ التماريف كمساعدة 

  كمكاىبيـ مف اكتشاؼ قدراتيـأيضا  اكيمكنيأبنائيا, مف تحديد نقاط القكة كالضعؼ لدل  كذلؾ
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حرزىا يبمعمكمات عف درجة التقدـ التي  االتي يستطيعكف عف طريقيا مساعدتيـ كيزكدى كاألساليب

 لبيتياالطمبة ال يحبكف الكاجب ف.  يـية معخاصة عندما يشاىدكف المادة التعميمالطمبة, 

يفسح  التعمـ المعككس لكف.  أمكرىـ لياءأك معرفة فيو  مستكل المحتكل يتعدلقد الذم , اإلعتيادم

 في فيـ الكاجبات قبؿ الصفية كاإلشراؼ عمى انجازىا. لدعـ أبنائيا  لمعائمةالمجاؿ 

 :اندماج الطمبة في المادة التعميمية يحقق -8

ربط المػتعمـ بالمػادة الدراسػية الطالب لمتمرينات خالؿ الجمسة الصفية  بتعمـ فعاؿ ي ماؿإك إف

تصػػػػاؿ بمكضػػػػكع الػػػػدرس عمػػػػى اال هيسػػػػاعد  مػػػػا ,فػػػػي حياتػػػػو اليكميػػػػة  أىميتيػػػػاتطبيقاتيػػػػا كيكضػػػػح ك 

لحكارات فػػي جميػػع  الحصػػص فػػا .مػػع بيئتػػو التعميميػػة  وتفاعمػػنطػػاؽ يكسػػع  مػػف ك ,  كاالنػػدماج فيػػو

الػػتعمـ  فػػي أمػػا ,الصػػفية  لألنشػػطة إكمػػاليـ أثنػػاءمخصصػػة  بػػيف المتعممػػيف داخػػؿ الصػػؼ التقميديػػة 

ف الحػػكار بػػيف الطمبػػة  ليكػػك , خػػارج الػرفػػة الصػػفية  إلػػىمقدمػػة الصػػؼ  عمػػى المعكػػكس ينقػػؿ التركيػػز

 "فرانسيسػػػػػككيز"دراسػػػػػة  أظيػػػػػرتفقػػػػػد   .(Stone,2012ضػػػػػمف بيئػػػػػتيـ التعميميػػػػػة ) فػػػػػي كػػػػػؿ مكػػػػػاف

الػػػتعمـ  أف إلػػػى (Johnson&Renner,2012) "كرنػػػر جكنسػػػكف" إلييػػػا شػػػارأـ كالتػػػي  2008عػػػاـ

 .لطرؽ تعمموالذاتي طكير كعيو يك  لتحسيف تعممو ـيحفز المتعمالمعككس 

 :النشطالتعمم المعكوس اقتراب جديد من التعمم  -9

بشكؿ ك  تكاقكفبة فالطم ,نشطالنمكذج التقميدم في التعميـ ال يناسب الذيف اعتادكا التعمـ الإف 

يتكقعكف االندماج في مناقشات جماعية ك  ,تمكنيـ مف تطكير معرفتيـ بأنفسيـمتنامي لتجربة صفية 

مػػػف  بػػدالن  ؽ مشػػركع جمػػاعي خػػػالؿ كقػػت المحاضػػرةضػػمف فريػػ إلػػػييـكالقيػػاـ بمعظػػـ العمػػؿ المسػػند 

 مػا يػدفع ,يـلمتعمػالقيمة المتكقعػة  مفتكقعات الطمبة رفع في  يمعب دكران   كىذا  ,العمؿ بشكؿ منفرد 

لتكػػكف  ,كالنفقػػات المصػػركفة عمػػى صػػفكفيـ يتناسػػب مػػع جيػػكدىـ تعمػػيـ مثمػػر تقػػديـإلػػى  يفالمدرسػػ
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 .الػػتعمـ المعكػػكس إلػػىالتكجيػػات فػػي مجمميػػا تقػػكد التعمػػيـ  هكىػػذ, خبػػرة الصػػفية منتجػػة كذات معنػػىال

اسػتجابة  عػف بعػد  مػف الطمبػة التحقػكا بػدكرات لمػتعمـ ان كثيػر  أف إلػىغمػب الدراسػات أ أشارتكمف ىنا 

 مػف الػتعمـ الػنمطاسػتخداـ ىػذا  فػيضمف مجمكعات عمؿ كدكرات تساعدىـ  اينخرطك للمتعمـ الرقمي 

(Lemmer,2013).  تتريمت"ترل ك" ( (Tetreault,2013ىناؾ عالقة بيف التعمـ النشط كالتعمـ  فأ

يسػتطيع  ,ات كاسػعةخمفيػة معرفيػة عميقػة كميػار  يمتمػؾ أف لممعمػـ ال بػد تتمخص في أنػو ,المعككس 

عتبارىـ  ب  ,ةيبما يحقؽ رغبات طمبتو التعمم د الطريقة المناسبة لممكقؼ التعميميحدي أف مف خالليا

جكىر الػتعمـ ف .تة كمتباينة ك اكليـ حاجات كاىتمامات كقدرات متف يختمفكف عف بعضيـ بعضان  ان أفراد

ثارة  في مثؿتي المعككس   .عمـدافعيتيـ نحك الت تشجيع الطمبة كا 

 :الصف المعكوستنفيذ خطوات 

يتفؽ عمييا  نو تكجد خطكط عريضةأ إال, المعككس  الصؼلتنفيذ  ليس ىناؾ تصميـ كاحد

كتػييػػر الػػدكر التقميػػدم  كيؿ العمميػػة التعميميػػة التعمميػػة تشػػ إعػػادةعمػػى  باألسػػاسقػػـك فيػػك ي ,الجميػػع

فػي المنػػزؿ  الطمبػةيطمػػع  إذ,  خػرمكػاف األحػؿ كػػؿ منيمػا بحيػث ي, الػذم تقػكـ بػو المدرسػػة كالمنػزؿ 

 مدرسػكىـ أعػدىامحددة كمثيػرة لمحمػاس أك نصكص قرائية فيديكىات  عمى المادة الدراسية مف خالؿ

  المفػاىيـ العمميػة لتػطػيصػممت   ائؽ( دقػ5-7مػدتيا مػف ) حك اتتػر  كحممكىا عمى الشبكة العنكبكتيػو

مػػف خػػالؿ إجابتػػو عمػػى  الطالػػب أداء تقػػكيـ كيػػتـ ,ى تطبيقاتيػػا فػػي الحيػػاة العمميػػة طمػػع الطمبػػة عمػػكت  

كفػػػي الصػػػؼ يكظػػػؼ  .يحضػػػرىا معػػػو إلػػػى الصػػػؼ  عمػػػؿ راؽأك  أك, اختبػػػار قصػػػير بشػػػكؿ متػػػزامف 

لعػػب  خػػرائط مفاىيميػػة , تمػػاريف ,حػؿ  :مثػػؿ الطمبػة المحتػػكل الػػذم تػػـ تعممػو فػػي نشػػاطات متنكعػػة 

كيعمػؿ الطمبػة معػا عمػى شػكؿ  , كغيرىػا مناقشػات,  ؿ مشػكالت , دراسػة حالػة , منػاظراتدكر , ح
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 عمػػى التمػػاريف ف كػػؿ طالػػب إجابتػػويػػدك ك , ( طالػػب فػػي كػػؿ مجمكعػػة 3-2مجمكعػػات صػػػيرة مػػف )

 .(Stone,2013) بشكؿ منفرد الصفية

 يعيػػػػد ترتيػػػػب المحتػػػػكل التعميمػػػػي نػػػػوأ إال , مشػػػػابيان  تصػػػػميمان  Butt,2014))"بيييي  "كيقػػػػدـ 

 أمثمػةحػؿ  مصػدر الػتعمـ قبػؿ الصػفي كيضػمف ,بتفاصػيؿ كافيػة  كيقػدميا كيتكسع في شػرح المفػاىيـ

 لمصؼ.  معدة خصيصان  كأنشطة

فيمكف اختصار  (Johnson&Renner,2012)والمش ا اليه    Baker  "بيكر" أما

في حيف  .ممارسة,  تطبيؽتكضيح , تكسيع , : ي بالتتابع التال, المعككس لمصؼخطكات تنفيذه 

التعمـ الذاتي المبني عمى الحاسكب خارج  ألكؿ:اقسميف لى إ( (Bishop, 2013"بيشكب"يقسمو 

  قكـ صفو المعككس عمى عنصريفكي  الصؼ. التعميمية التعممية داخؿ  األنشطة :كالثاني صؼال

المتمثؿ  : المحكسب الصفية التي صمميا المعمـ كالثاني األنشطةالتفاعؿ البشرم المتمثؿ ب :ؿك األ

 سئمة الطمبةأل مف الكقت  جزءان  في بداية الحصة صصيخ, ك كسائؿ التعمـ اإللكتركنيفي استخداـ 

 األنشطةكقامكا بتنفيذ  الدراسيةف الطمبة اطمعكا عمى المادة مف أ التأكدالتي مف خالليا يمكف لو 

, كدكنكا مالحظاتيـ كأسئمتيـ  لفيديكىات كقرءكا النصكص المحددةشاىدكا ا أنيـ أم, قبؿ الصفية

 يسأؿ كيناقش. أفيستطيع  فالطالب الذم اطمع عمى المادة

الطػالع عمػى المػادة بتضػمينيا كرقػة تشجيع الطمبػة عمػى ا نو يمكفأ إلىىنا  اإلشارةكتجدر 

ىػذه  كت عػد .(Brame,2012)كجمعيا فػي بدايػة الحصػة كتصػحيحيا ككضػع عالمػات عمييػا , عمؿ

كىػي  الصػفية   األنشػطةالمشػاركة فػي الصؼ , لمسػماح لمطالػب ب إلىكؿ بمثابة تذكرة  دخالكرقة , 

 كالفعاليات التعممية,   األنشطةحكؿ  أسئمةكتحكم  يمخص فييا الطالب ما تعممو , عبارة عف بطاقة 

نػػػدماج فػػػي المػػػتعمـ لإل نزلػػػي فحسػػػب  بػػػؿ لتيػػػيءالكاجػػػب الم إكمػػػاؿعمػػػى  إثبػػػاتكىػػػي ليسػػػت مجػػػرد 
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كػف ليػـ مشػاىدة الفيػديك يم قبػؿ الصػفية األنشػطةيقكمكا بتنفيذ الطمبة الذيف لـ  أما .الصفية األنشطة

يمكػػػػف لممعمػػػػـ تػػػػكزيعيـ عمػػػػى المجمكعػػػػات التػػػػي قامػػػػت  أك, كخطػػػػة عالجيػػػػة  الحصػػػػة  فػػػػي بدايػػػػة

  .(Mazur,Brown&Jacobsen,2015)بذلؾ

 إجمالياكالتي يمكف , الصعكبات التي تكاجو التعمـ المعككس  إلى اإلشارةكىنا ال بد مف 

 :رئيستيف  في مشكمتيف

 يتعرض لممادة الدراسية في ألف الطالب, في بداية التطبيؽ ية مة مبدأك امق : يكاجو النمط لىو األ 

الصػػؼ غيػػر جػػاىزيف  إلػػى الطمبػػة كنتيجػػة لػػذلؾ قػػد يحضػػر,  مػػف الصػػؼ بػػدالن  الن أك البيػػت 

كيمكػػػف حػػػؿ ىػػػذه , ينيمكػػػكا فيػػػو بػػػتعمـ فعػػػاؿ ل, ة فػػػي الجػػػزء النشػػػط مػػػف المحتػػػكل لممشػػػارك

 شػػرط ,فػػي بدايػػة الحصػػة الصػػفية  أك نترنػتاالعمػػى مػػا إ المشػكمة بتقػػديـ اختبػػارات قصػػيرة 

 قراءات خارجية .  أك يتطمب حميا مشاىدة الفيديكىات أف

 تككف  أفيجب  كنشاط قبؿ صفي يقدميا المعمـالتي  كالنصكص القرائية الفيديكىات إف:  الثانية

يار الفيديك الخ عدىـ لألنشطة الصفية , كي عدكت   الطمبة حضرمكيفة كمعدة بحذر لت  
صعب  أمرالفيديك المناسب  إعداد أف إال, لتكصيؿ المحتكل التدريسي لمطمبة الكالسيكي 

لى استخداـ لذلؾ يمجأ اغمب المعمميف إ, ككفايات تكنكلكجية عالية , تطمب كقت ي
 (.Overmayer,2012)  معده ليذه الػاية مف مصادر  فيديكىات معدة مسبقان 

تػالؿ فيضيفكف أنػو يمكػف اسػ (Mazur,Brown&Jacobsen,2015)كرفاقو "مازكر"أما 
المحتػكل , استكشػاؼ المشػػاكؿ  إعػداد مثػؿ: تتمحػكر حػكؿ المػتعمـ كقػت الحصػة فػي أنشػطة متنكعػة

 اء التجريبػػي , المنػػاظرات الصػػفية,كالحمػػكؿ الكاقعيػػة , تحميػػؿ المفػػاىيـ , اسػػتعماؿ الحيػػؿ , االستقصػػ
كيسػػتخدـ المعممػػكف الكقػػت لمتركيػػز عمػػى مسػػاعدة  كيرىػػا .كتط التقػػديمات المفظيػػة , عمػػؿ المشػػاريع

 . المعمـ إشراؼكتحت , البعض ف مع بعضيـك افي تعمـ حؿ المشكالت بالتع الطمبة
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 :اإلبداعيالتفكير 
لييػػا الػػنظـ التربكيػػة  كتعمػػؿ عمػػى إمػػف الػايػػات التػػي تسػػعى  اإلبػػداعيبػػداع كالتفكيػػر اإل دعػػي  

مػػف التػػدرب عمػػى عمميػػة التفكيػػر  الػػى منظكمػػة تمكننػػاتنميتيػػا , كلتحقيػػؽ ذلػػؾ ال بػػد مػػف الكصػػكؿ 

 لػػػػى البػػػػرامج المدرسػػػػية إرز الحاجػػػػة كىنػػػػا تبػػػػ .يئػػػػة الظػػػػركؼ المشػػػػجعة عمػػػػى ممارسػػػػتوكتي اإلبػػػػداعي

ة اإلبداعيػد عمػى تفجيػر الطاقػات كأساليب التدريس التي مف شأنيا تػكفير منػاخ تعميمػي تربػكم يسػاع

 كرعايتيا .  كتنميتيا

 : داعياإلبتعريف التفكير 
لػػػػػػػى مفيػػػػػػػـك التفكيػػػػػػػر إير كأنماطػػػػػػػو لقػػػػػػػد تطػػػػػػػرؽ الكثيػػػػػػػر مػػػػػػػف المػػػػػػػربيف كالميتمػػػػػػػيف بػػػػػػػالتفك

ىػػػػػػـ ىػػػػػػذه التعريفػػػػػػات مػػػػػػا ذكرتػػػػػػو أحػػػػػػكا تعريفػػػػػػات عديػػػػػػدة لػػػػػػو . كمػػػػػػف بػػػػػػيف , حيػػػػػػث طر  اإلبػػػػػػداعي

ف أ( بػػػػػػػ439, 2010,ظاظػػػػػػػامطػػػػػػػر ك  ,الزعبػػػػػػػي ,غرايبػػػػػػػة ,شػػػػػػػريـ ,القطػػػػػػػامي) "القطػػػػػػػامي كرفاقيػػػػػػػا"

حػػػػػكؿ المػػػػػألكؼ ف ت  أيئا مألكفػػػػػا مػػػػػف شػػػػػيء غيػػػػػر مػػػػػألكؼ , ك جػػػػػد شػػػػػف تك أ" ىػػػػػك: اإلبػػػػػداعيالتفكيػػػػػر 

 عمميػػػػػػػة ذىنيػػػػػػػة":( فقػػػػػػػد رأل فيػػػػػػػو بأنػػػػػػػو 2010,261, سػػػػػػػعادة)مػػػػػػػا أ. "لػػػػػػػى شػػػػػػػيء غيػػػػػػػر مػػػػػػػألكؼإ

 ,اجييػػػػػا بيػػػػػدؼ اسػػػػػتيعاب عناصػػػػػر المكقػػػػػؼيتفاعػػػػػؿ فييػػػػػا المػػػػػتعمـ مػػػػػع الخبػػػػػرات العديػػػػػدة التػػػػػي يك 

اكتشػػػػػاؼ  أكلمشػػػػػكمة يال ن اصػػػػػ نتػػػػػاج جديػػػػػد يحقػػػػػؽ حػػػػػالن إ أك يػػػػػدلػػػػػى فيػػػػػـ جدإجػػػػػؿ الكصػػػػػكؿ أمػػػػػف 

كالمشػػػػػار  "تػػػػػكرانس"لممجتمػػػػػع الػػػػػذم يعػػػػػيش فيػػػػػو. كعرفػػػػػو   أك بالنسػػػػػبة لػػػػػو شػػػػػيء جديػػػػػد ذم قيمػػػػػة

ككضػػػػػػع  تبيػػػػػػيف العناصػػػػػػر المفتقػػػػػػدة  أكبأنػػػػػػو عمميػػػػػػة تحسػػػػػػس الفجػػػػػػكات  (2000)شػػػػػػياب,اليػػػػػػو في

عاد بػػػػػار تمػػػػػؾ الفرضػػػػػيات كنقػػػػػؿ النتػػػػػائج كاخت الفرضػػػػػيات عنيػػػػػا   "تيػػػػػاكربمػػػػػا تعػػػػػديؿ الفرضػػػػػيات كا 

عقمػػػػػػي مرك ػػػػػػب كىػػػػػػادؼ تكجي ػػػػػػو رغبػػػػػػة قكي ػػػػػػة فػػػػػػي  نشػػػػػػاطعمػػػػػػى أنػػػػػػو ( 2002كعرفػػػػػػو )جػػػػػػركاف,. 

ػػػػػؿ إلػػػػػى نػػػػػكاتج أصػػػػػيمة لػػػػػـ تكػػػػػف معركفػػػػػة سػػػػػابقان. كيتمي ػػػػػز الت فكيػػػػػر  البحػػػػػث عػػػػػف حمػػػػػكؿ أك الت كص 
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اإلبػػػػػداعي بالش ػػػػػمكلي ة كالت عقيػػػػػد ألن ػػػػػو ينطػػػػػكم عمػػػػػى عناصػػػػػر معرفي ػػػػػة كانفعالي ػػػػػة كأخالقي ػػػػػة متداخمػػػػػة 

 ىني ةن فريدة.تشك ؿ حالةن ذ

نو عممية أمنيـ مف عرفو عمى ف,  اإلبداعيمتفكير ل تنكعا في تعريؼ العمماء نرل مما سبؽ

جميػػع   إال أفنتػػاج شػػيء جديػػد .إنػػو قػػدرة عمػػى أمػػف عرفػػو عمػػى , كمػػنيـ  ايتحقػػؽ النػػاتج مػػف خالليػػ

 التعريفات تتفؽ عمى اإلتياف بشيء جديد ذم معنى .

 : اإلبداعيافتراضات التفكير 
, نو يتضمف مجمكعة مف االفتراضات ألى إ اإلبداعيدبيات المتكفرة حكؿ التفكير تشير األ

 تي :( كاآل 2010كرفاقيا )القطامي , ردتيا القطاميأك  فقد

 م كسيط .أعبر  اإلبداعييو االستعداد لممارسة التفكير كؿ فرد لد 

 الفرد كعممياتو الذىنية  ىداؼأباختالؼ  اإلبداعيات االستعداد لممارسة التفكير تختمؼ درج 

 كخبراتو كخصائصو الشخصية .

  ف يككف ذا فائدة لمفرد كالمجتمع .أحؽ لكؿ شخص , عمى  اإلبداعيممارسة التفكير 

 اإلبداعيلمتدريب لممارسة التفكير  جيدان  ف يككف كسيطان أيمكف  م كسط ميما كاف سيئان أف إ . 

  بيئي تشجع فيو فراد الذيف يتعايشكف في كسط ف يكرث لألأمتػير بيئي يمكف  اإلبداعيالتفكير

 . اإلبداعيممارسة التفكير 
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 :  اإلبداعيسممات التفكير م  

 في فرحاف كرفاقو "ردىاأك سممات كما دة م  مف ع اإلبداعيينطمؽ التفكير 

 :تي كتتمثؿ  في اآل .(2015)مرعي كالحيمة, 

 يتـ ذلؾ مف ك فراد كالجماعات , طكيرىا لدل األة كتاإلبداعيننا نستطيع تنمية القدرات إ

تطكير مكاد كمكاقؼ كاضحة تعيف ة , ك اإلبداعيدة المتعمميف عمى كعي العممية خالؿ مساع

 عمى ذلؾ.

 معقكؿ الالىـ مف المككف العقمي ليا , ك أ ةاإلبداعيفي كاالنفعالي لمعممية ف المككف العاطإ

 ىـ مف المعقكؿ .أ

 تماؿ ف تككف مفيكمة , كي تساعد عمى زيادة احأػي ينب  صر العاطفية الالمنطقيةف العناإ

 ة الجديدة لممشكمة المطركحة .  اإلبداعيالنجاح في التكصؿ لمحمكؿ 

 :مياراتو  أو اإلبداعيعناصر التفكير 

 كاختبػػػػػارات "نساتػػػػػكر " اختبػػػػػارات كىػػػػػي شػػػػػيكعا اإلبػػػػػداعي الت فكيػػػػػر اختبػػػػػارات أكثػػػػػر مراجعػػػػػةن  فإ

 قياسػػػػػيا, البػػػػػاحثكف ؿك احػػػػػ التػػػػػي قدراتػػػػػو أك اإلبػػػػػداعي التفكيػػػػػر ميػػػػػارات أىػػػػػـ إلػػػػػى تشػػػػػير "جيمفػػػػػكرد"

 :(2000)شياب,؛( 2011)سعادة,؛( 2010كىي)القطامي,

 ــــة  أك األفكػػػػار أك المترادفػػػػات أك البػػػػدائؿ مػػػػف كبيػػػػر عػػػػدد تكليػػػػد عمػػػػى القػػػػدرة كتعنػػػػي : الطالق

 كىػػي. ىاتكليػػد فػػي كالسػػيكلة كالسػػرعة معػػيف, لمثيػػر اإلسػػتجابة عنػػد االسػػتعماالت أك المشػػكالت

 تـ كقد. تعمميا سبؽ مفاىيـ أك خبرات أك لمعمكمات اختيارية كاستدعاء تذكر عممية جكىرىا في

 :  األنكاع ليذه تفصيؿ يمي ما كفي , لمطالقة أنكاع عدة إلى التكصؿ
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       نتاج الكممات إىي عبارة عف القدرة السريعة عمى ك  : الكممات طالقة أو المفظية الط القة -أ

 كحدات التعبيرية المنطكقة كاستخداميا بصكرة تناسب المكقؼ التعممي .كال   

 فكار فيعداد كبيرة مف األألى إكىي عبارة عف التكصؿ  : الطالقة الفكرية أوطالقة المعاني  -ب

 .كجكانب الجدة فييا كمستكياتيا  نكاعياأر عف ظكقت محدد , بصرؼ الن    

 التعديالت في أكلرسـ السريع لعدد مف األمثمة كالتفصيالت ىي القدرة عمى اك  :األشكال طالقة -ج 

 بصرم.  أكلمثير كضعي  اإلستجابة     

 لفاظ ذات المعنى الكاحد .ألكبر عدد ممكف مف اأنتاج إكىي القدرة عمى  : طالقة التداعي -د
 . فكار في الكمماتألكىي القدرة عمى سيكلة التعبير كالصياغة ل : الطالقة التعبيرية – ه

  المرونة:  

 تحكيؿ أك كتكجيو عادة, المتكقعة األفكار نكع مف ليست متنكعة أفكار تكليد عمى القدرة كىي

 الذم الذىني الجمكد عكس ىي كالمركنة ,المكقؼ متطمبات أك المثير تػير مع التفكير مسار

 أشكاؿ مفك  الحاجة, تستدعي ما حسب لمتػير قابمة كغير سمفا محددة ذىنية  أنماط تبني يعني

 . مفيكـ عف التخمي أك التعريؼ إعادة كمركنة التكيفية, كالمركنة التمقائية, المركنة: المركنة

 بالنسبة ىتماـإلا يتركز بينما اإلستجابات أك األفكار تنكع عمى ينصب ىتماـإلا أف ىنا كيالحظ

 .كالتنكع الكيؼ دكف الكـ عمى لمطالقة

 األصالة : 

 الجدة بمعنى ىنا كاألصالة ,اإلبداعي كالتفكير باإلبداع ارتباطان  الخصائص أكثر ىي األصالة

 كمحؾ ةاإلبداعي النكاتج عمى تركز التي التعريفات معظـ بيف المشترؾ العامؿ كىي كالتفرد,

 تتبنى كالبيئية اإلنسانية تجاىاتإلا أف إلى ىنا اإلشارة كتجدر.  اإلبداع مستكل عمى لمحكـ
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,  نكاتجو نكعية عمى لمحكـ أساسان  لمفرد السابقة الشخصية الخبرة ادباعتم القائمة النظر كجية

 .لمفرد الذ اتية الخبرة إطار في محددة كلكنيا مطمقة , صفة ليست األصالة أف بمعنى

 اإلفاضة :   

 مػػػػػف لكحػػػػػة أك لمشػػػػػكمة حػػػػػؿ أك لفكػػػػػرة كمتنكعػػػػػة جديػػػػػدة تفاصػػػػػيؿ إضػػػػػافة عمػػػػػى القػػػػػدرة كتعنػػػػػي

 . كتنفيذىا غنائياكا   تطكيرىا عمى تساعد أف شأنيا

 لممشكالت الحساسية : 

 أك البيئػػػػػػػػة فػػػػػػػي ضػػػػػػػعؼ عناصػػػػػػػػر أك حاجػػػػػػػات أك مشػػػػػػػكالت بكجػػػػػػػػكد الػػػػػػػكعي بيػػػػػػػا كيقصػػػػػػػد 

 كالتحقػػػػؽ المشػػػػكمة مالحظػػػػة فػػػػي غيػػػػرىـ مػػػػف أسػػػػرع األفػػػػراد بعػػػػض أف ذلػػػػؾ كيعنػػػػي. المكقػػػػؼ

 فػػػػػػي لػػػػػػىأك  خطػػػػػػكة يمثػػػػػػؿ المشػػػػػػكمة اكتشػػػػػػاؼ أف فػػػػػػي شػػػػػػؾ كال. المكقػػػػػػؼ فػػػػػػي كجكدىػػػػػػا مػػػػػػف

 تحسػػػػػػػينات إدخػػػػػػػاؿ أك جديػػػػػػػدة معرفػػػػػػػة إضػػػػػػػافة ثػػػػػػػـ كمػػػػػػػف , ليػػػػػػػا حػػػػػػػؿ فعػػػػػػػ البحػػػػػػػث عمميػػػػػػػة

 األشػػػػػػػياء مالحظػػػػػػػة القػػػػػػػدرة بيػػػػػػػذه كيػػػػػػػرتبط.  مكجػػػػػػػكدة منتجػػػػػػػات أك معػػػػػػػارؼ عمػػػػػػػى كتعػػػػػػػديالت

 اسػػػػػتخداميا أك تكظيفيػػػػػا إعػػػػػادة أك الفػػػػػرد , محػػػػػيط فػػػػػي المحيػػػػػرة أك  الشػػػػػاذة أك العاديػػػػػة غيػػػػػر

ثارة  . حكليا تساؤالت كا 

 :اإلبداعيمراحل التفكير 

كالس "عػػػف  ( نقػػػالن 2011,سػػػعادة)( ك2010,القطػػػامي)( ك2001,الطيطػػػي)د كػػػؿ مػػػف  ر أك  

عبػارة عػػف مراحػؿ متباينػة تتكلػػد ف عمميػة اإلبػداع أ(  Wallas and Marksbery)  "كماركسػبرم

 ىي: كىذه المراحؿ .ىا األفكار الجديدة ءثناأ
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 :(Preparation) التحضير أومرحمة اإلعداد  -

 مة , حيث يتـ فحصيا مف جميع الجكانب , كيشمؿ ذلؾ تجميعكيتـ فييا تحديد المشك

عف طريؽ الذاكرة كالقراءات ذات العالقة . ثـ يتـ تصنيفيا المعمكمات كالميارات كالخبرات 

 عف طريؽ ربط عناصر المشكمة مع بعضيا.

 :( Incubation) االحتضان أو مرحمة الكمون -

مػػف الشػػكائب كاالفكػػار التػػي ال صػػمة ليػػا كىػػي مرحمػػة تريػػث كانتظػػار , كفييػػا يتحػػرر العقػػؿ 

 فكير العميؽ كالمستمر بالمشكمة .بالمشكمة , كيحدث فييا الت

 :(  illuminationمرحمة اإلشراق )  -
  كفييػػػػػا تنبثػػػػػؽ شػػػػػرارة اإلبػػػػػداع , كيػػػػػتـ فييػػػػػا كالدة الفكػػػػػرة الجديػػػػػدة التػػػػػي تػػػػػؤدم الػػػػػى حػػػػػؿ

 المشكمة .
 :(  Verificationمرحمة التحقيق )  -

  ة , كفييػػػػػػػػا يختبػػػػػػػػراإلبداعيػػػػػػػػحمػػػػػػػػة مػػػػػػػػف مراحػػػػػػػػؿ تطػػػػػػػػكر العمميػػػػػػػػة كىػػػػػػػػي أخػػػػػػػػر مر 

  كيتحقؽ مف نجاحو . فييا ثـ يجرب الحؿالمبدع الفكرة كيعيد النظر 

 : وتنميتو التفكير تعميم في المعمم دور

 النماذج أحد يشكؿفيك  كتنميتو التفكير عمى التدريب في الميمة الكسائط أحد المعمـ يعتبر

    كيمكف تمخيص أدكار المعمـ الفعاؿ في تعميـ التفكير الطمبة, معيا يتعامؿ التي الميمة        

 .(2014)حسيف,:كاآلتي        

 بداعاتيـك   تفكيرىـ لتنمية لطمبتو غنية فرصان  يييئ الفعاؿ المعمـ  كمعمكمات مكاد كفيريك  ا 

 .كاألسمكب العرض كسالمة كالدقة بالتنكع تتصؼ دراسية
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 كممارسػة تفكيػران  تتطمػب أداءات ممارسػة عمػى لإلقبػاؿ طمبتػو دافعيػة يسػتثير الفعاؿ المعمـ 

 ,طمبتو كخبرات معارؼ تطكير أجؿ مف كالمجتمع المدرسة بيف ان تفاعمي ان جك  كفركي إبداعية

  كميػكليـ الطمبػة اسػتعدادات تحػرؾ كمثيػرة مييئػة عناصػر المحيطػة كالبيئػة فػالمجتمع

 .تفكيرىـ كتنشطيـ كتنمي

 الدراسي. اليـك خالؿ زمنية فترة أطكؿ الطمبة معو يقضي  سيطك  الفعاؿ المعمـ 

 دراسػية مػكاد مػف يفرضػو بما يانكيقدرك  الطمبة يحترميا معرفية سمطة يشكؿالفعاؿ  المعمـ 

 بيئػتيـ فػي بػأف يشػعرىـك  كسػمككيـ أذىػانيـ فػي التػأثير عمػى القػدرة يمتمػؾ تجعمػو كخبػرات

 .التفكير بأعماؿ إال مياح يمكف ال كمشكالت تمبيتيا يمكف ال حاجات

 : اإلبداع مستويات

  إنسػانيان  بػات مطمبػان  , كالتجريػب كتشػاؼإلكا المجيػكؿ كارتيػاد سػتقالليةإلا إلػي النػزكع إف

 إلػيكىنػا تبػرز الحاجػة  , المعرفػة مجتمػع تالئػـ تعػد لػـالتػي  النمطيػة التقميديػة األفكػارلمتحػرر مػف 

ة , كذلػؾ لػف يتحقػؽ دكف اإلنسػاني المعرفػة ىإلػ جديػدة يػةممع إضػافات تقػديـ يمكػنيـ مبػدعيف فػرادأ

 :(2002)جركاف,كاآلتي  "جركاف"ليا ك التي تنافي كؿ مستكياتو ك  إبداعيان  فكران امتالؾ 

 التعبيري اإلبداع(Expressive:) 

 ذلؾ كمثاؿ , جكدتيا أك نكعيتيا عف النظرة بػض فريدة نكاتج أك فكرة تطكير نييع

 . العفكية رسكمات األطفاؿ

 التقني و أ اإلنتاجي اإلبداع (Productive/Technical:) 

 عمى قكية شكاىد دكنما ؿك األ الطراز مف نكاتج  إلى التكصؿ في البراعة إلى يشير
 أك , معركفة مكسيقية آلة ذلؾ تطكير كمثاؿ , النكاتج ىذه عف المعبرة العفكية

 .شعرية مسرحية أك , فنية لكحة 



    38 
 
 

 
 

 االبتكاري اإلبداع Inventive):)  

 ـيكتقد ثابتة مدارس فكرية أك كمبادئ قكانيف اختراؽ عمى القدرة إلى يشير

 . جديدة أفكارك  منطمقات

 التخيمي اإلبداع (Imaginative:)  

  أك نظرية أك مبدأ الكصكؿ إلى فيو كيتحقؽ كأندرىا اإلبداع مستكيات أعمى كىك

 بحثية جديدة. كحركات سمدار  بركز أك ازدىار عميو كيترتب , كميان  جديد فتراضا
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  الدراسات السابقة:ثانياً 

 تمييد:

 يأتيكفيما  . بمكضكع الدراسةالعربية كاألجنبية ذات العالقة ؿ الباحث بعض الدراسات ك اتن

 عرض لتمؾ الدراسات :

 (Johnson&Renner,2012)  األمريكيػػةبكاليػػة كنتػػاكي دراسػػة  "كرينػػر جكنسػػكف" أجػػرل

 كأسػئمتيـ كانطباع المعممػيف كالطمبػة الدراسي التحصيؿ فيالتعمـ المعككس  أثر ءإستقصا إلىىدفت 

دراسػػػتيما عمػػػى  كطبقػػػاالتجريبػػػي شػػػبو المػػػنيج  افاسػػػتخدـ الباحثػػػ .فػػػي مبحػػػث التطبيقػػػات الحاسػػػكبية

في الفصؿ الثاني مف  تـ اختيارىما عشكائيان مف بيف ثالث شعب في مدرسة "ستدم الثانكية" شعبتيف

داللة  الفرؽ في  إلختبارلعينتيف مستقمتيف  (T-test)" ت" الباحثافكاستخدـ  ـ2012/2011العاـ 

نتػائج  فػيداللة الفرؽ  لمعرفةلعينتيف متماثميف  (T-test) ,التجريبية ؿ المجمكعة الضابطة ك يتحص

عػزل ك  . في التحصػيؿكخمصت الدراسة إلى أف التعمـ المعككس ال يؤثر  االستبانة القبمية كالبعدية .

لػى قصػكر ـيالتػير الراديكالي المفػاجئ فػي طريقػة التعمػ إلى مانتائجي ثافالباح ة اإلبداعيػالكفايػات  كا 

دخػكؿ المعمػـ كػذلؾ  ,قبػؿ المقػاء المباشػر الطمبػة عػدـ إمكانيػة تصػكيب تعمػـك  ,كالرغبة الفردية لممعمػـ

 .مشاكؿ أكثر مما كاف متكقعاإعتراه كالطالب إلى األىداؼ التعميمية 

 فػػػي التحصػػػيؿالػػػتعمـ المعكػػػكس  أثػػػر : ة بعنػػػكافسػػػبدرا  (Marlowe,2012)"مػػػارلك"  اـكقػػػ

 19عينػػة مككنػػة مػػف  اسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج شػػبو التجريبػػي كطبػػؽ دراسػػتو عمػػى .القمػػؽك  الدراسػػي

( ANOVA, اسػػػػتخدـ الباحػػػػث مجمكعػػػػة )فػػػػي دبػػػػيصػػػػفكؼ البكمكريػػػػا الػػػػدكلي  كطالبػػػػة مػػػػف ان طالبػػػػ

 التعمـ المعككس يؤثر ايجابيان في التحصيؿ الدراسي. أف إلىمت الدراسة تكص . اإلحصائيةلممعالجة 
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تجػػػاه  ايجابيػػػان  شػػػعكران ك  لمػػػتعمـ المعكػػػكسالصػػػفية  فػػػي البيئػػػة القمػػػؽمػػػف  يان متػػػدن لمسػػػتك الطمبػػػة كاظيػػر 

مكانيػػػػة اختيػػػػار كاجػػػػبيـ المعكػػػػكس كاسػػػػتمتعكا بفكائػػػػد المشػػػػاركة  باسػػػػتخداـ الػػػػتعمـ مـيإجػػػراءات التعػػػػ كا 

 . ممتعة بمزيد مف العمؽالاستكشاؼ المفاىيـ رصة كف المنزلي
 

التػي  اتجاىات الطمبة نحػك الػتعمـ المعكػكس (Johnson,2013)" جكنسكف" كجاءت دراسة

تقاف كاف التعمـ المعككس يحقؽ إذامعرفة ما  إلىسعت  يسػتحؽ البقػاء  كىػؿ , الػتعمـ التعمـ الذاتي كا 

طبقػػػت ىػػػذه  .؟ نطبػػػاع الطمبػػػة عنػػػوإكمػػػا  ؟ ودعػػػـ مؤيديػػػه ك ككيػػػؼ يمكػػػف تطػػػكير  ؟ كطريقػػػة تػػػدريس

الدراسػػة عمػػى طمبػػة المرحمػػة الثانكيػػة فػػي مػػادة الرياضػػيات عمػػى ثػػالث مػػدارس ثانكيػػة تابعػػة لمديريػػة 

فػي الفصػؿ الثػاني مػف  ان طالبػ  63التربية لمنطقة ككلكمبيا البريطانية في كندا عمى عينة مككنة مف 

اسػتخدـ الباحػث التحميػؿ  ( عػاـ .18-14ارىـ بيف )حت أعمك اكالذيف تر ,  ـ 2012 /2011 العاـ 

تقػاف الػتعمـك  المسػارك  الكقػت   الكمي كالنكعي كاستقصى النتائج تحػت خمػس مكاضػيع رئيسػية ىػي   ا 

كشػػفت الدراسػػة عػػف ثػػالث نتػػائج ميمػػة  .كالػػتعمـ المعكػػكس جتمػػاعي إلسػػائط التكاصػػؿ اك ك   الفيػػديكك 

ف أك  , االعتيادمالتعمـ في  يامن قؿأفي التعمـ المعككس عدد الكاجبات المنزلية المطمكبة  فأكىي : 

مػػف مشػػاىدة الػػدركس عمػػى شػػكؿ  فدك يسػػتفكي ,الطمبػػة يسػػتمتعكف بػػالتعمـ فػػي بيئػػة الػػتعمـ المعكػػكس 

 فيديكىات مكثفة .

استقصاء أثر  لىإىدفت  دراسة )Hantla&Cobb,2013),Coley" ككلي كرفاقوكأجرل "
في مدرسة لتعميـ الديف المسيحي في الكاليات المتحدة األمريكية  قدالتعمـ المعككس في التفكير النا

 مف المنيج شبو التجريبي عمى عينة مككنة الباحث في بمدة قريبة مف جباؿ "رككي" استخدـ
 the Californiaكاستخدـ اختبار جامعة كاليفكرنيا لقياس ميارات التفكير الناقد ).طالب (119)

Critical Thinking Skills Test)  متعمـ المعككس في ل إيجابي أثرأظيرت نتائج الدراسة كجكد
 الناقد لدل الطمبة. التفكير  إنماء
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قمب صفؾ لزيادة التعمـ الفعاؿ إ بعنكاف Stone,2013))دراسة "  ستكف" أجرلحيف  في

:  لىك األككلكمبيا  -نظمت ىذه الدراسة عمى مادتيف دراسيتيف في جامعة ميزكرم .كاندماج الطمبة

ـ التعمـ المعككس في استخد,  ان طالب  30كطبقت عمى عينة مككنو مفمراض الجينية مادة األ ىي

كمجمكعة ضابطة  االعتياديةاستخدـ فييا الطريقة فقد الكحدة الثالثة  أما ,الثانيةك   لىك األالكحدتيف 

طبقت ك تدريسيا ىي مادة األحياء العامة استخدـ التعمـ المعككس في :كالمادة الثانية . داخمية 

في التحصيؿ النتائج ايجابية لصالح التعمـ المعككس  كجاءت . طالب 400عينة مف الدراسة عمى 

 . حضكر الطمبة لممحاضرةك  تحسف في أداء الكاجبات المنزلية جؿس  ك  الدراسي.
 

فػػػي بيئػػػة الػػػتعمـ  ىالرضػػػ درجػػػة الدافعيػػػة فػػػي التحصػػػيؿ ك  أثػػػر (Kelly,2014)فػػػي دراسػػػة ك 

المعكػكس عمػى  تطبيػؽ بيئػة الػتعمـ تػـ إذ سػنة 18أعمارىـ  ان طالب 49ارؾ في الدراسة ش . المعككس

كيدرسػػكف المػػادة العمميػػة كمػػادة اختياريػػة فػػي كميػػة جامعيػػة , غيػػر العمػػـك  طمبػػة تخصصػػيـ الػػرئيس

تحميػػػػؿ التبػػػػايف  اسػػػػتخدـ الباحػػػػث. فػػػػي الكاليػػػػات المتحػػػػدة األمريكية)جامعػػػػة نػػػػكرث سػػػػنتراؿ( مفتكحػػػػة

أشػػػػارة النتػػػػائج إلػػػػى عػػػػدـ كجػػػػكد فػػػػركؽ ذات داللػػػػة ك  . يػػػػؿ اإلحصػػػػائيلمتحم (Ancova) المصػػػػاحب

عنػد تحييػد  المعتػادةدرجػة الرضػى بػيف بيئػة الػتعمـ المعكػكس كالبيئػة  أكإحصائية في النتائج المعمنة 

  التعمـ القبمي كالدافع األكاديمي .
 

استخداـ  حكؿ ةىدفت إلى معرفة كجيات نظر الطمب بدراسة Butt,2014))" بت"كقاـ 

عينة  كتـ تطبيؽ استبانة أعدىا الباحث عمى ,استخدـ الباحث النيج الكصفي.التعمـ المعككس 

 جامعة استراليا الكطنية, في مف طمبة كمية الدراسات االكتكارية في طالب كطالبة101مككنة مف 

 باستخداـ عاتسا , تـ تدريسيـ المادة الدراسية بكاقع ثالث ـ 2012الفصؿ الثاني مف العاـ 
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أظيرت نتائج  .المعككس عمى مدل الفصؿ الدراسي تعمـال باستخداـ كساعةعتيادية االرة محاضال

 التعمـ المعككس. استخداـ نظر ايجابية نحك اتالدراسة أف الطمبة لدييـ كجي
 

 إلػػى الػػتعمـ المعكػػكس المسػػتند أثػػر ىػػدفت إلػػى استقصػػاءدراسػػة  (Kim,2014) "كػػيـ"كقػػدـ 

اسػػػػتخداـ  ميػػػػارةك  نيك اكالػػػػتعمـ التعػػػػ الػػػػذاتي  التػػػػدبر التحصػػػػيؿ الدراسػػػػي فػػػػي ذكيػػػػة اتأدك اسػػػػتخداـ 

مف طمبة الصؼ السادس  اطالب 102))طبقت الدراسة عمى عينة مككنة مف  . تكنكلكجيا المعمكمات

.أظيرت مجمػكعتيف تجػريبيتيف ككاحػدة ضػابطة ,مقسػميف إلػى ثػالث مجمكعػات, ككريػافي  األساسي

لػتعمـ لصػالح اإلػى كجػكد فػركؽ ذات داللػة احصػائية  (one-way ANOVAايف )نتائج تحميؿ التبػ

 بطريقةكالتعمـ  االعتيادم عند مقارنتو بالتعمـ المعككس  استخداـ أدكات ذكية لىإند تالمعككس المس

(ICT  ) التقميديػة Information and Communication Technologies)  فػي التحصػيؿ )

.ككجػػكد فػػركؽ ذات  اسػػتخداـ تكنكلكجيػػا المعمكمػػات ميػػارةك  نيك اكالػػتعمـ التعػػالػػذاتي   التػػدبر الدراسػػي

 فػي التحصػيؿ الدراسػي (  ICT)داللة احصػائية لصػالح الػتعمـ المعكػكس االعتيػادم عنػد مقارنتػو بػػ 

 . استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات ميارةك  نيك االذاتي  كالتعمـ التع التدبر

أثر استخداـ التعمـ المعككس في التحصيؿ  (Saunders,2014)كفي دراسة"ساندرز" 

التفكير الناقد لدل طمبة المرحمة الثانكية في مادة الرياضيات.استخدـ الباحث المنيج ك الدراسي 

 nonequivalent control group) .التجريبي بتصميـ المجمكعة الضابطة غير المتكافئة

design)  كطالبة مف طمبة الصؼ الحادم عشر  ان طالب ( (58كطبؽ دراستو عمى عينة مككنة مف

مقسميف عمى  , 2013-2014في مدرسة حككمية في كالية جكرجيا االمريكية في العاـ الدراسي 

 مجمكعة, ك  إناث (15)ذككر ك  ((15كطالبة منيا ان ( طالب (30بكاقعتجريبية  مجمكعةمجمكعتيف 
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ال  ونأ إلىكتكصؿ الباحث .  إناث (14)ذككر ك  (14) منيا كطالبة ان طالب (28بكاقع )ضابطة 

المجمكعة الضابطة كالتجريبية في كؿ مف  اختبارم  درجاتتكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف 

أم أف التعمـ المعككس ال يؤثر في متػيرات الدراسة . , التحصيؿ الدراسي كالتفكير الناقد البعديييف 

المادة المختارة ال تناسب التعمـ أف حجـ كطبيعة  إلىكعزل الباحث النتائج غير المتكقعة 

, كقصكر التحديد العشكائي حيث استخدـ الباحث مجمكعات جاىزة التككيف كلـ يتـ تحديد المعككس

 إلىينتمكف  كطالبة ان طالب ((468تـ اختيار أفراد العينة مف  إذ المعالجة عمى أساس عشكائي. 

 .سة التي طبقت فييا الدراسةفي المدر  عشر مف طالب الصؼ الحادم مختمفةأعراؽ كأصكؿ 

طمبة الماجستير في  في سمطنة عماف عمى بدراسة (Keslo,2015) "كيسمك"كقامت 

كفيـ تأثيره استكشاؼ بيداغكجيا التعمـ المعككس  إلىىدفت ,  التربية في جامعة السمطاف قابكس

 ةالباحث تستخدم,ا جديدة لتكصيؿ المحتكل تقنيةفي البيئة الصفية العمانية عند استخدامو إلدخاؿ 

في البيئة  انطباع ايجابي نحك تبني التعمـ المعككسظير المشارككف أ .منيجية البحث النكعي

 الع مانية.

  

التي ىدفت الى  (Mazur,Brown&Jacobsen,2015)كرفاقو  "مازكر"كفي دراسة 

التعمـ بمساعدة  جيافي دعـ التعميـ كالتعمـ , كفي تقييـ بيداجك  فاعمية التعمـ المعككس اءستقصإ

ستقصائية , صممت بحيث تضاعؼ الكقت خالؿ تطبيؽ ثالث تصاميـ تدريسية إمف التكنكلكجيا 

 المعمـ . قاـ الباحثكف إشراؼكتحت داخؿ الػرفة الصفية ستقصاء دريسي المخصص لمتعمـ باإلالت

ة لمصؼ صفكؼ في مبحث الدراسات االجتماعي ةعمى تسع ةبيؽ التصاميـ التدريسية الثالثبتط

في     2014/2013في العاـ الدراسي  كاممة لمدة سنة دراسية السابع في تسع مدارس حككمية 
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 أشارالتي  ى مف مبادئ تصميـ التعمـ الفعاؿلك األ ةاستخدـ الباحثكف المبادئ الثالث .البرتا /كندا 

لتكظيؼ عـ االتعمـ المعككس , يد أف إلىتكصمت الدراسة . (Friesen's,2009) "زفريسن" إلييا

ما  اختيار في لوكيفسح المجاؿ  كيمبي حاجات المتعمـ  كاالنيماؾ فييا الفاعؿ لألنشطة التعممية

كالعمؿ عمى المشاريع , ليصبح التعمـ عممية  األفكالبناء  كيفية التفاعؿ مع مصادر المعرفةك يتعمـ 

لمتزامف , كيدعـ المعرفة ا ترفد المتعمـ بفرصة تقديـ مساىمات ذات معنى لعالـ تشاركيواجتماعية 

نتاج كالمشاركة ـ مف حيث الدخكؿيتعماستخداـ التكنكلكجيا في ال التعمـ المعككس   المعرفة . كا 
 

التعمـ  أثرىدفت إلى إستقصاء فقد أجرل دراسة  (Yousefzadeh,2015")أما "يكسؼ زادة

يج شػػبو التجريبػػي, كأجػػرل اسػػتخدـ الباحػػث المػػن اإليػػرانييف. التحصػػيؿ الدراسػػي لمطمبػػةالمعكػػكس فػػي 

, عمػػى عينػػة مككنػػة ثمانيػة أسػػابيع " كلمػػدةأردبيػػؿ/إيراف"ثانكيػة فػػي مدينػػة ال "آسػػيا" مدرسػػة دراسػتو فػػي

ـ   ,لكػػؿ صػػؼ ان طالبػػ (25)بكاقػػع صػػفكؼ عشػػرة مػػكزعيف عمػػى  طالبػػان  (250مػػف )  ىـ بحيػػثاختيػػار  تػػ

سػػة معممػػيف خمقػػاـ بتدريسػػيـ  تقريبػػان, السػػابؽالدراسػػي  العػػاـ فػػي الدراسػػي ليػػـ نفػػس التحصػػيؿ كػػاف

 .كىػػػػي المػػػػػة العربيػػػػة كالمػػػػػة اإلنجميزيػػػػة كالرياضػػػػيات كالعمػػػػـك كالجػرافيػػػػا يدرسػػػػكف مكاضػػػػيع مختمفػػػػة

كأظيػرت . فػي كػؿ مكضػكع  لممجمكعتيفلمقارنة األداء العاـ  T-test)")"تاختبار  الباحث استخدـ

المجمكعػػات الضػػابطة الطمبػػة بػػيف  ؿتحصػػيفػػي  ذات داللػػة احصػػائية ان فركقػػفَّ ىنػػاؾ أ الدراسػػةنتػػائج 

ضػػعؼ تحصػػيؿ  المجمكعػػات التجريبيػػةتحصػػيؿ  كػػاف إذ ريبيػػة لصػػالح المجمكعػػات التجريبيػػة,كالتج

 ستثناء مادة المػة العربية.اب المجمكعات الضابطة في اختبار التحصيؿ الدراسي الذم أعده الباحث

ألدكات المفيدة لقمب دراسة بعنكاف" تحديد ا (Mackinnon,2015) "ماكينكف"كأجرل 

كطبقت عمى عينة مككنة عمى مدل ثالث سنكات الدراسة في كندا أجريت , صفكؼ تدريس العمكـ" 

مف دكرات تدريب تدائية , في ثالث دكرات متتالية مف معممي العمكـ لممرحمة اإلب ان ( متدرب 97مف )
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لتقديـ  دكات تعمـ غير متزامنة أتـ تزكيدىـ بأربع  إذالمعمميف عمى التخطيط بالطريقة البنائية , 

تيب مجمع , عرض تقديمي بالصكت كالصكرة , ك  كىي: أقراص مدمجة  ,المحتكل قبؿ الصفي

فية األربع في نمط تكظيؼ المصادر اإلضادراسة إلى أف خمصت الاضرات فيديك. , محمصػر

  ى األقؿ% ( عم 10أظير بشكؿ كاضح زيادة في نتائج المتدربيف بنسبة )  الصؼ المقمكب 

قمكب , كما كجد المتدربكف أف تطبيؽ نمط الصؼ المقبؿ بالمقارنة مع نتائج السنتيف السابقتيف 

كثر األدكات مساعدة مف بيف أ( كاف Compiled mini- handbook)المصػرتيب المجمع الك  

عرض تاله ال , ( مف المعمميف المتدربيف%95التي تـ تقديميا كحاز عمى مكافقة بمػت )األدكات 

, ثـ المحاضرات المسجمة بالصكت  (%85التقديمي بالصكت كالصكرة بنسبة مكافقة كصمت)

( مف %60)( , كأخيران  األقراص المدمجة كحازت عمى )نسبة مكافقة بمػت %75كالصكرة  بنسبة )

كحدات  أك, اقترح المتدربكف أف يتـ تقديـ المصادر مف خالؿ االنترنت  المعمميف المتدربيف .

شػؿ إذا كاف الممؼ كبيران , ككف األجيزة المكحية خاصتيـ ال تحكم م   (USBdriveزيف ) التخ

 األقراص المدمجة.
 

 المستخدـيمي التصم النمكذج عمى التعرؼ إلى ىدفت, ( 2015,الزيف)كفي دراسة أجرتيا 

 حصيؿالت في المقمكب التعمـ يجيةتـ استرااستخدا أثرك المقمكب, التعمـ استراتيجية تطبيؽ في

 المنيج الدراسة الرحمف,استخدمت عبد بنت نكرة األميرة بجامعة التربيةة كمي لطالبات األكاديمي

 في,  التربية كمية طالبات مف طالبة  ( 77)مف تككنتة عين عمى أجريتك ,  التجريبي شبو

 مفردات معظـمؿ ش اختبار ببناء الباحثة قامت. )المبكرة كالطفكلة الخاصةة التربي( تخصص

 التعمـ  استراتيجية تطبيؽ كبعد قبؿ التجريبيةة المجمكع طالبات مستكل تحديد إلى ىدؼ الكحدة

 كأظيرت التقميدم,يـ التعم باستخداـ التدريس كبعد قبؿ الضابطة المجمكعة مستكليد كتحد  المقمكب



    46 
 
 

 
 

 بنت نكرة األميرة بجامعة التربية كمية لطالبات األكاديميؿ التحصي في المقمكب التعمـ فاعمية النتائج

  . أعمى نتائج كتحقيؽ ف الرحم عبد
 

ىدفت إلى استقصاء فاعمية التعمـ  (AL-Zahrani,2015)دراسة  "الزىراني"كأجرل 

الدراسات العميا لمدراسات اإلجتماعية. طبقت لدل طمبة  اإلبداعيالمعككس في إنماء التفكير 

لممؾ سعكد في المممكة العربية السعكدية خالؿ الدراسة عمى عينة مف طمبة كمية التربية في جامعة ا

ـ. استخدـ الباحث تصميـ البحكث األسمكب المتعدد لإلجابة 2014الفصؿ الدراسي األكؿ مف العاـ 

ضابطة مجمكعة ك  ان طالب 27عف أسئمة الدراسة . كطبؽ دراستو عمى مجمكعة تجريبية مككنة مف 

ة لتحرم كجيات نظر الطالب حكؿ أثر التعمـ , كاستخدـ اإلستبانة كأدا ان طالب 27مككنة مف 

الطمبة أثناء تطبيؽ ىذه  كاجييا, كالصعكبات التي اإلبداعيالمعككس في إنماء التفكير 

االستراتيجية . كخمصت الدراسة إلى أف التعمـ المعككس لو أثر ايجابي في إنماء ميارات التفكير 

 كأف التعمـ المعككس يسيؿ عممية اإلبداع. كنة كاألصالة,ر المتمثمة في الطالقة كالم اإلبداعي

 

 عمى الدراسات السابقة : التعقيب

ميز الدراسة الحالية تتجو شبو كاختالؼ , أك كما بينيا مف مراجعة الدراسات السابقة ,  بعد

 :عنيا باآلتي

 حيث لـ يجد الباحث سكل دراسة  المعككس,لت التعمـ ك االدراسات العربية التي تن ندرة -1

التي  (2015 )الزيف,كىي دراسة "الزيف"  -عمـ الباحث كاطالعو حدكدفي  –فقط  كاحدة

 في المستخدـيمي التصم النمكذج عمى التعرؼ إلى ىدفتك  ,التجريبي شبو المنيجاستخدمت 
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 التحصيؿ في المقمكب التعمـ يجيةاستراتـ استخدا أثر كعمى المقمكب, التعمـ استراتيجية تطبيؽ

استخداـ التعمـ المعككس في  أثردفت الدراسة الحالية إلى استقصاء األكاديمي, بينما ى

 .اإلبداعيتحصيؿ طمبة الصؼ السابع في مادة العمكـ كفي تفكيرىـ 

 

 استخداـ أثراتفؽ جانب مف الدراسة الحالية مف حيث اليدؼ مع بعض الدراسات التي تكضح  2-

التييي   Johnso,2012))سػػػكف" "جكندراسػػػة منيػػػا  الدراسػػػي,الػػػتعمـ المعكػػػكس فػػػي التحصػػػيؿ 

أسػئمة كانطبػاع المعممػيف  , كفػيالدراسػيفػي التحصػيؿ الػتعمـ المعكػكس  أثػر دراسة لىىدفت إ

أثػػر اسػػتخداـ ىػػدفت إلػػى إستقصػػاء التػػي  (Saunders,2014) " سػػاندرزكدراسػػة " , كالطمبػػة

ة فػػي مػػادة التفكيػػر الناقػػد لػػدل طمبػػة المرحمػػة الثانكيػػك الػػتعمـ المعكػػكس فػػي التحصػػيؿ الدراسػػي 

الػتعمـ المعكػكس  أثرىدفت إلى معرفة  التي (Marlowe,2012)مارلك"كدراسة " ,الرياضيات

 النمػػكذج عمػػىت عػػرؼ كىػػدفت  (2015 )الػػزيف,الػػزيف"  كدراسػػة ", القمػػؽفػػي التحصػػيؿ ك 

 يجيةاسػتراتـ اسػتخدا أثػر كعمػى المقمػكب, الػتعمـ اسػتراتيجية تطبيػؽ فػي المسػتخدـيمي التصم

التي ( Yousefzadeh,2015"يكسؼ زادة")األكاديمي, كدراسة  التحصيؿ في كبالمقم التعمـ

 كدراسػػة ,التحصػػيؿ الدراسػػي لمطمبػػة اإليػػرانييفالػػتعمـ المعكػػكس فػػي  أثػػرإلػػى إستقصػػاء ىػػدفت 

استقصػػػاء فاعميػػػة الػػػتعمـ المعكػػػكس فػػػي ىػػػدفت إلػػػى التػػػي  ((AL-Zahrani,2015"الزىرانػػػي"

  .الدراسات العميا لمدراسات اإلجتماعيةلدل طمبة   اإلبداعيإنماء التفكير 

 اختمفت بعض الدراسات عف الدراسة الحالية مف حيث اليدؼ, حيث ىدفت بعض الدراسات  3-

التي ( Strayer,2007التعمـ المعككس بمتػيرات أخرل, منيا دراسة "ستراير") أثرإلى معرفة 

بينمػا دراسػة  ,التعميميػة  نشػطةاألالتعمـ المعككس فػي البيئػة الصػفية , ك  أثرىدفت إلى معرفة 
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الرضػى فػي الدافعية في التحصيؿ كدرجػة  أثرىدفت إلى معرفة  التي (kelly,2014"كيمي ")

ىػػػدفت إلػػػى معرفػػػة كجيػػػات نظػػػر التػػػي ( Butt,2014بيئػػػة الػػػتعمـ المعكػػػكس, كدراسػػػة "بػػػت")

 "" كػػػػػيـطريقػػػػة اإلعتياديػػػػة, كدراسػػػػة بالمقارنػػػػػة مػػػػع ال الطمبػػػػة فػػػػي اسػػػػتخداـ الػػػػتعمـ المعكػػػػكس

(Kim,2014 ) ذكية  التعمـ المعككس المستند إلى استخداـ أدكات أثرىدفت إلى تقصي التي

ني, كدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػازكر كرفاقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ك اعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدبر الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذاتي  كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعمـ التعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

(Mazur,Brown&Jacobsen,2015)  استقصػػػػػػػػاء فاعميػػػػػػػػة الػػػػػػػػتعمـ  لػػػػػػػػىإالتػػػػػػػػي ىػػػػػػػػدفت

, كدراسػػة بمسػػاعدة التكنكلكجيػػا" جيا الػتعمـبيػػداجك "تقيػػيـ ك فػػي دعػػـ التعمػيـ كالػػتعمـ ,  ,المعكػكس

كجيا الػػػتعمـ المعكػػػكس , كفيػػػـ جىػػػدفت إلػػػى استكشػػػاؼ بيػػػداالتػػػي ( Keslo,2015)"كيسػػػمك" 

تأثيره في البيئة الصػفية العمانيػة عنػد اسػتخدامو إلدخػاؿ تكنكلكجيػا جديػدة لتكصػيؿ المحتػكل, 

األدكات المفيػػدة لقمػػب ىػػدفت إلػػى تحديػػد التػػي ( Mackinnon,2015كدراسػػة "مػػاكينكف "  )

.  صفكؼ تدريس العمـك

 يجابيان في زيادة التحصيؿ ان اأثر لت التعمـ المعككس أف لو ك اأظيرت بعض الدراسات التي تن 4-

 دراسة ك (Marlowe,2012)مارلك""الدراسي عند استخدامو في العممية التعميمية, كدراسة 

 ""كيميدراسة ك  (Freeman,2014)فريماف" كدراسة (stone,2013)"ستكف"

(Kelly,2014) " كيـ " كدراسة(Kim,2014)  "(2015 )الزيف,دراسة "الزيف ,

 .(Yousefzadeh,2015"يكسؼ زادة")كدراسة

ناكلت التعمـ المعككس أف لو أثران ( التي تAL-Zahrani,2015)"الزىراني"   كأظيرت دراسة

 .اإلبداعييجابيان في إنماء التفكير ا
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 إنماء التعمـ الذاتي  إيجابيان في ان أثر لت التعمـ المعككس أف لو ك اات التي تنأظيرت بعض الدراس5- 

كيـ  كدراسة " (Johnson, 2013)" كدراسة "جكنسكف (Marlowe,2012)كدراسة "مارلك"

"(Kim,2014 ) كرفاقو  "مازكر"كدراسة(Mazur,Brown&Jacobsen,2015). 

  (Mazur,Brown&Jacobsen,2015)فاقو اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة"مازكر" كر  6 -

لت باقي الدراسات سالفة الذكر ك اة, في حيف تناألساسيليا لمتعمـ المعككس في المرحمة ك افي تن

 المرحمة الثانكية . أكـ المعككس في التعميـ العالي التعم

 في  اإلبداعيالتعمـ المعككس في التفكير  أثر لتك اتنؿ دراسة أك تميزت الدراسة الحالية بككنيا  7 -

 (.كاطالعوعمـ الباحث  حدكد ة )فياألساسيمادة العمكـ كفي المرحمة 

 أداتً وإعداد ، النظري اإلطار دعم و ، المقدمة دعم فً السابقة الدراسات من الباحث استفاد 8-

 تحلٌل كٌفٌة وفً ، المناسبة اإلحصائٌة األسالٌب تحدٌد و ، المعلم دلٌل وإعداد ، الدراسة

 .النتائج وتفسٌر
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 الفصل الثالث

 واإلجراءاتالطريقة 

اسػػة, كالتػػي لمطريقػػة كاإلجػػراءات التػػي اتبعػػت فػػي تنفيػػذ ىػػذه الدر  ىػػذا الفصػػؿ كصػػفان  يتنػػاكؿ

 ,يا كالتحقؽ مف صدقيا كثباتيػائبنا ككيفيةالمستخدمة  ياكأدكات أفراد الدراسةك  تشمؿ: منيجية الدراسة

ميػة يعمتكالمػادة ال,  ضػبطياك  الدراسػةلتنفيػذ  تػـ اتباعيػاالتػي  جػراءاتكاإل كمتػيراتياكتصميـ الدراسة 

كفيمػػا يػػأتي  كتحميػػؿ النتػػائج, المسػػتخدمة لفحػػص الفرضػػيات  اإلحصػػائيةالمعالجػػات ك  ,كدليػػؿ المعمػػـ

 : تكضيح لكؿ ذلؾ

 :  منيجية الدراسة
ـ يتصػم اذ (Quazi-Experimental Methodolgy)التجريبػيشػبو الباحث المػنيج  اتبع

استخداـ التعمـ المعككس في تحصػيؿ  أثرستقصاء , إل قبمي كبعدم :باختباريفالمجمكعة الضابطة 

 .اإلبداعيفي مادة العمـك كفي تفكيرىـ طمبة الصؼ السابع 

 :فراد الدراسة أ
مػػػػدارس الناصػػػػر الحديثػػػػة فػػػػي  ,األساسػػػػيلصػػػػؼ السػػػػابع ا طمبػػػػة الدراسػػػػة مػػػػف أفػػػػراد فتكػػػػك  

ػػػػػػػػدار إل تيفالتػػػػػػػػابعكأكاديميػػػػػػػػة البشػػػػػػػػائر  لمعػػػػػػػػاـ الدراسػػػػػػػػي اف ة التعمػػػػػػػػيـ الخػػػػػػػػاص فػػػػػػػػي العاصػػػػػػػػمة عم 

ـ  ( ك 2016/2015) كذلػػؾ لسػػيكلة إشػػراؼ الباحػػث عمػػى تنفيػػذ كمتابعػػة  قصػػدية بصػػكرة  اىػػاختيار  تػػ

ـ    يػػاالدراسػػة ككػػذلؾ لتػػكفر اإلمكانػػات الفنيػػة كاإلداريػػة لتطبيق ا عشػػكائيان إلػػى مجمػػكعتيف : زيعيػػتك  كت ػػ

 إذ  لكحػػدة المختػػارة مػػف مػػادة العمػػـك باسػػتخداـ اسػػتراتيجية الػػتعمـ المعكػػكس تجريبيػػة لدراسػػة امجمكعػػة 

كمجمكعػػة ضػػابطة لدراسػػة الكحػػدة المختػػارة مػػف مػػادة العمػػـك  كطالبػػة,طالبػػان  (30بمػػع عػػدد أفرادىػػا )

 .كطالبة ( طالبان 27باستخداـ الطريقة المعتادة كبمع عدد أفرادىا )
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 :الدراسة  اتو دأ

كاختبار  اإلبداعيختبار التفكير إ: لقياس المتػيرات التابعة أداتيفلية استخدمت الدراسة الحا

لتدريس كحدة الحرارة مػف مقػرر العمػـك لمصػؼ السػابع  المعمـدليؿ التحصيؿ الدراسي, باإلضافة إلى 

ـ  تطبيػػػؽ ا .كفػػػؽ اسػػػتراتيجية الػػػتعمـ المعكػػػكس األساسػػػي قبػػػؿ  يف عمػػػى مجمػػػكعتي الدراسػػػةختبػػػار الكتػػػ

 كفيما يمي تكضيح لكؿ أداة عمى النحك اآلتي: التدريس كبعده,

 الدراسي  ختبار التحصيلا األداة األولى:

أعػػد الباحػػث اختبػػاران تحصػػيميان يشػػمؿ كحػػدة )الحػػرارة( لمصػػؼ السػػابع األساسػػي معتمػػدان عمػػى 

ر مػػف متعػػدد ختيػػامػػف نػػكع االمسػػتكيات" بمػػـك " المعرفيػػة فػػي تحديػػد مفرداتػػو كىػػك إختبػػار تحصػػيمي 

ختبار ليقػيس التحصػيؿ الدراسػي عمػى المسػتكيات الثالثػة الػدنيا مػف تصػنيؼ " دائؿ كبني االبأربعة ب

 كاالستيعاب كالتطبيؽ كفؽ الخطكات اآلتية: التذكربمـك " في 

التحصيمي كاإلفادة مف  إلختباراالطالع عمى األدب النظرم ذم الصمة بكيفية تطكير ا -

 ختبارات التحصيؿ.إلت في أدكاتيا اك الدراسات السابقة التي تن

 تحديد المحتكل التعميمي. -

ـ  تحديده. -  تحديد األىداؼ العامة لممحتكل الذم ت

 صياغة األىداؼ السمككية المراد قياسيا بصكرة محددة. -

 ختبار التحصيمي.إعداد جدكؿ مكاصفات اال -

 كفؽ جدكؿ المكاصفات كاألىداؼ السمككية. ختبارصياغة فقرات اال -
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 :دراسيال ختبار التحصيلصدق ا

ختبػار كصػالحية  فقراتػو فػي قيػاس األىػداؼ السػمككية المحػددة لمتأكد مف صػدؽ محتػكل اال

ـ  عرضػػػػو بصػػػػكرتو المبدئيػػػػة مػػػػع جػػػػدكؿ المكاصػػػػفات كقائمػػػػة األىػػػػداؼ  لمكحػػػػدة الدراسػػػػية المقػػػػررة, تػػػػ

السمككية عمى مجمكعة مف المحكميف مف ذكم الخبرة كاالختصػاص فػي المنػاىج كطرائػؽ التػدريس, 

(, لمحكـ عمى جكدة محتكل 10لكجيا التعميـ, كاإلشراؼ التربكم, كالمبينة أسماؤىـ في الممحؽ)كتكنك 

فقرات اإلختبار مف حيث درجة مالءمة الفقرة لألىػداؼ السػمككية المكضػكعة كصػياغتيا كالتعػديالت 

 فالمقترحػػػة, كالحكػػػـ عمػػػى مسػػػتكل التحصػػػيؿ الػػػذم تقيسػػػو الفقػػػرة كفػػػؽ المسػػػتكيات العقميػػػة الػػػدنيا مػػػ

كباالعتمػػػػاد عمػػػػى آراء المحكمػػػػيف, أ عيػػػػد النظػػػػر فػػػػي فقػػػػرات  مسػػػػتكيات بمػػػػـك فػػػػي المجػػػػاؿ المعرفػػػػي.

تمػػت إعػػادة صػػياغة بعػػض الفقػػرات, كتعػػديؿ بعضػػيا اآلخػػر, حتػػى أصػػبح  إذ  اإلختبػػار مػػرة أخػػرل, 

ييػز لكػؿ فقػرة كما تـ حسػاب معػامالت الصػعكبة كالتم (.11( فقرة , ممحؽ)30اإلختبار يتككف مف )

قػػاـ الباحػػث بتقسػػيـ الطمبػػة الػػى مجمػػكعتيف عميػػا كدنيػػا , كذلػػؾ عػػف طريػػؽ  إذ   ,قػػرات االختبػػارمػػف ف

%( مػػف الطمبػػة 27%( مػػف الطمبػػة الػػذيف حصػػمكا عمػػى درجػػات عميػػا فػػي اإلختبػػار ك )27اختيػػار )

ـ  اإلبقػػاء ( طػػالب, 8الػػذيف حصػػمكا عمػػى درجػػات منخفضػػة فيػػو . كبمػػع عػػدد الطمبػػة فػػي كػػؿ فئػػة ) كتػػ

( كالفقػػرات ذكات التمييػػز 0.20-0.80ات ذكات معػػامالت الصػػعكبة التػػي تراكحػػت بػػيف )عمػػى الفقػػر 

بمػػع  إذ  ( كتمػػت مراعػػاة عامػػؿ الػػزمف لتطبيػػؽ اإلختبػػار , 1985,408)حمػػداف, ( .0.30أكثػػر مػػف )

 ( درجػػات الصػػعكبة كالتمييػػز لفقػػرات اإلختبػػار فػػي صػػكرتو المبدئيػػة12كيبػػيف الممحػػؽ ) .( دقيقػػة30)

كأصبح اإلختبار بصكرتو النيائية  رط الذم حدده الباحث, الش لعدـ تحقيقيا( 24فقرة ),كتـ  حذؼ ال

 (.3( فقرة, ممحؽ)29يتضمف )
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 :ثبات اختبار التحصيل الدراسي

أفػػراد عمػػى عينػػة اسػػتطالعية مػػف خػػارج  فقػػد تػػـ تطبيقػػو بػػػرض التحقػػؽ مػػف ثبػػات االختبػػار

كلػى حسػاب معامػؿ الثبػات بطػريقتيف: األ , كتػـبػةكطال ان طالبػ( 30بمع عػددىا) كمف مجتمعيا الدراسة

( لقياس مػدل االتسػاؽ KR-20() 20ريتشاردسكف)-كدرباستخداـ معادلة كتساؽ الداخمي طريقة اال

مػػػا الطريقػػػة الثانيػػػة فكانػػػػت (, كأ0.89الػػػداخمي لفقػػػرات االختبػػػار, ككجػػػد أف معامػػػؿ الثبػػػػات يسػػػاكم)

ية كبعػد مػركر عمػى العينػة االسػتطالع بيػؽ االختبػاراالختبار حيػث تػـ تطباستخداـ االختبار كاعادة 

سػكف ككجػد أف معامػؿ مرة اخرل عمى نفس الطمبة كتـ حساب معامؿ ارتباط بير  اسبكعيف تـ تطبيقو

 ( كعدت ىذه القيـ كافية ألغراض ىذه الدراسة.  0.83الختبار بيذه الطريقة يساكم ) اثبات 

 اإلبداعي: اختبار التفكير الثانيةاألداة 

,  (أ( ة مفظيػالالصػكرة  اإلبػداعي لمتفكيػر "نساتػكر " ختبػارإفػي ىػذه الدراسػة خدـ الباحػث تسإ

كقد تـ اعتماده لقيػاس مسػتكل التفكيػر  1983)الشنطي, (قبؿ مف األردنية لمبيئة المطكر (,6ممحؽ)

 ارإلختبػبحػذؼ ا تػكرانس "صىأك  اختبارات سبع مف إلختبارا كيتككف لدل أفراد الدراسة , اإلبداعي

الػثالث  الرئيسية الميارات اتإلختبار ا ىذه كتقيس ثباتو , معامؿ انخفاض بسبب كذلؾ منيا السادس

 دقػائؽ سػبع تخصػيص إلختبػارتطبيػؽ ا تعميمػات كتتضػمف. كاألصػالة كالمركنػة الطالقػة : كىػي

 اتالػالـز لمتعميمػ الػزمف إلػى باإلضػافة ,السػتة  الفرعيػة اتإلختبػار ا مػف ختبػارإ كػؿ عمػى لإلجابػة

تخمػيف , تخمػيف األسػباب, تكجيػو األسػئمة: ىػي اتإلختبػار ا كىػذه ,إلختبػارمػع ا المرفقػة كاإلرشػادات

  .المترتبات )إفترض أف(, المألكفة غير اإلستخدامات, التطكير كتحسيف اإلنتاج, النتائج
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 :اختبار التفكير اإلبداعي تصحيح

   ـ  المفحكصيف استجابات حصر تـات الفرعية الستة, حيث إلختبار كضع دليؿ بخصكص ا ت

, كأماـ كؿ استجابة تكرارىاختبار , إلكؿ  بالتصحيح البدء قبؿ الدراسة أفراد أداء ضمف

  ككزف أصالتيا.

   ـ رصد الدرجات في استمارة التصحيح بعد ف, المفحكصي درجات تفريع نماذج إعداد ت

 .اإلبداعيالخاصة بقدرات التفكير 

 : ارة  من الميارات الثالثمي كل عمى احتساب الدرجات كيفية

ـ  تقدير الستة الفرعية اتإلختبار ا في  كدرجة لمطالقة درجة درجات, (4) مفحكص لكؿ ت

 : اآلتي النحك عمى كمية كدرجة صالةألل كدرجة لممركنة

 الطالقة: 

ـ   التفكيػر  إلختبػارات الفرعية الستة إلختبار ا كؿ مستكل عمى الطالقة اس عامؿيق ت

ـ  , ك  اإلبداعي  اإلجمػالي العػدد إلػى تشػير فيػي .ك م ػي أسػاس عمػى الطالقػة درجػة حسػاب تػ

ـ   حيث الصمة. لإلجابات ذات  ممكػف عػدد كبػرأ عف صحيحة استجابة لكؿ درجة اءعطإ ت

ـ  ك  زمنيا المحدد ضمف المناسبة اإلستجابات مف  اإلسػتجاباتك الخاطئػة  اإلستجابة استبعاد ت

رصػد درجػة , كت   معقكليػة أك عممػي منطػؽ لػىإ تسػتندال كالتػي العشػكائية اإلسػتجابةالمكػررة ك 

 .اإلبداعيالطالقة في خانة )ط( في استمارة التصحيح الخاصة بقدرات التفكير 

 المرونة:   
التفكيػر  إلختبػارات الفرعية السػتة إلختبار ا كؿ مستكل عمى المركنة اس عامؿيق تم  

فئػات  عػدد بحسػب سيا قيػا كػافنػكعي, ك  أسػاس عمػى المركنػة درجة تم  حساب ك, اإلبداعي
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ا المختلفة الفئات عددأك اإلستجابات ًٌ  درجػة عطػاءإ  توم  حيػث , المفحوو  الستجابات نوع

رصػد درجػة المركنػة فػي خانػة )ـ( , كت  مجػاالت متباعػدة تنتمي الػى استجابات مجمكعة لكؿ

 .اإلبداعيفي استمارة التصحيح الخاصة بقدرات التفكير 

 األصالة: 
 إلختبػارات الفرعيػة السػتة إلختبػار ا كػؿ مسػتكل عمػى صػالةاأل عامػؿ قيػاس  توم  

 السػتجابات اإلحصػائية النػدرة أسػاس عمػى األصػالة عالمػة تم  حساب ك, اإلبداعيالتفكير 

 توم  , أم  األصػمي المجتمػع فػي ظيكرىػا قػؿ عنػدما نػادرة اإلجابػة توم  إعتبوارك المفحػكص,

 المفحػكص , الييػا ينتمػي التػي اعػةالجم فػي شػائعة غيػر اجابػات ذكػر عمػى بالقػدرة قياسػيا

جميػع  تكػرارات تحكيػؿ توم   أف بعػد تكػراران  كأقميػا اإلسػتجابات ألنػدر الػدرجات أعمػى ب عطػاء

كترصػد درجػة األصػالة فػي خانػة )ص( فػي اسػتمارة التصػحيح  , مئكيػة نسب لىإ جاباتإلا

 واحود  ةودرجو للطالقوة واحود  درجوة رٌقودت  توم   و .اإلبػداعيالخاصػة بقػدرات التفكيػر 

 حسب قورنتو تكرارها، درجة علىبناءً  تحدٌدها تم  قد ف صالةاأل اما ، فكر  لكل للمرونة

 عمى النحك اآلتي:تصحيح األصالة  معاٌٌر جدول فً تقدٌراتها

 (1الجدول)
 معيار تصحيح األصالة

 درجة أصالتيا النسبة المئوية لتكرار الفكرة
 4 %20أقؿ مف 

 3 % 21% - 40مف
 2 %41% - 60مف 
 1 %61% - 80مف 

 0 % فأكثر81
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 :اإلبداعيصدق اختبار التفكير 

ـ    مجمكعػة عمى عرضو تـ حيث المحتكل صدؽ : خالؿ مف إلختبارا صدؽ مف التحقؽ ت

ؽ التػػػدريس كتكنكلكجيػػػا التعمػػػيـ ائػػػفػػػي المنػػػاىج كطر  ختصػػػاصإلكا الخبػػػرة ذكم مػػػف المحكمػػػيفمػػػف 

إلبػػداء  (,10كالمبينػػة أسػػماؤىـ فػػي الممحػػؽ ) محكمػػيف, (10) كالبػػالع عػػددىـ كاإلشػػراؼ التربػػكم

 كلػـ الفقػرة, لقبكؿ محكان , مف المحكميف %(80) نسبة اتفاؽ عتمادا كجرل مالحظاتيـ كمقترحاتيـ,

 (.6بصكرتو النيائية كما ىك في الممحؽ ) إلختبارككضع ا .إلختبارفقرة ل أم إضافة أك حذؼ يتـ

 :اإلبداعياختبار التفكير ثبات 
عمػػى عينػػة اسػػتطالعية مػػف خػػارج عينػػة  فقػػد تػػـ تطبيقػػو رض التحقػػؽ مػػف ثبػػات االختبػػاربػػػ

سػػػتقرار إلا, كتػػػـ حسػػػاب معامػػػؿ الثبػػػات باسػػػتخداـ طريقػػػة كطالبػػػةطالػػػب ( 30الدراسػػػة بمػػػع عػػػددىا)

عػادة  –إلختبارا) ية عمػى العينػة االسػتطالع حيػث تػـ تطبيػؽ االختبػار (Test-Re-test إلختبػارا كا 

, مػػرة اخػػرل عمػػى نفػػس الطمبػػة كتػػـ حسػػاب معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػكف  عيف تػػـ تطبيقػػوكبعػػد مػػركر اسػػبك 

( كعدت ىذه القيـ كافية 0.88الختبار بيذه الطريقة يساكم ) لمدرجة الكمية لككجد أف معامؿ الثبات 

 ( يبيف قيـ اإلرتباط: 2كالجدكؿ ) ,ألغراض ىذه الدراسة

 (2جدول )
 داعياإلبنتائج قيم ثبات اختبار التفكير 

 قيمة اإلرتباط الميارة
 **0.85 الطالقة

 **0.80 المركنة

 **0.86 األصالة

 **0.88 الدرجة الكمية

 (α=0.01إحصائيان عند مستكل الداللة )كتعني أف معامؿ اإلرتباط داؿ **             

  . راسةالد ىذه ألغراض اإمكانية استخدامي يبرر مماكجميعيا معامالت ارتباط دالة إحصائيان, 
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 تصميم الدراسة:

 :الدراسة عمى المتػيرات اآلتية تشتمما     

 :مستكياف ا: استراتيجية التدريس كليوىوالمتغير المستقل اًل : أو  -
 .التعمـ المعككس 
 .الطريقة اإلعتيادية 

 :وىي المتغيرات التابعةثانياً  -
 الدراسي التحصيؿ. 
  اإلبداعيالتفكير. 

                        قبمي كبعدم  يف,ابطة باختبار تصميـ المجمكعة الض كقد استخدـ
(Pre-Post test control design) :كالتي يمكف ترجمتيا بالرمكز عمى النحك اآلتي 

G2:O1-O2 G1: O1×O2
 

G2:Y1-Y2 G1: Y1×Y2 
  حيث:

G1:  التجريبية .              المجمكعة   :G2 المجمكعة الضابطة. 
O1: اإلبداعيمتفكير لإلختبار القبمي ا. O2: .اإلختبار البعدم لمتفكير اإلبداعي 
Y1: .اإلختبار القبمي لمتحصيؿ الدراسي Y2: .اإلختبار البعدم لمتحصيؿ الدراسي 
 .دكف تجريب : - .العممية التجريبية :×

 

 : إجراءات الدراسة

ـ         جراءات اآلتية:تنفيذ الدراسة كفؽ اإل ت

التعمـ المعككس في تحصيؿ طمبة الصؼ السابع في  أثرستقصاء إ:تحديد اليدؼ مف الدراسة -

 .اإلبداعيمادة العمكـ كفي تفكيرىـ 

 .عينتياأفراد ك  مجتمع الدراسة تحديد -
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ـ   األساسيبعنكاف )الحرارة( مف كتاب العمـك لمصؼ السابع ختيار الكحدة التدريسية إ -  التي ت

 س.التعمـ المعكك استراتيجية اعتمادىا لمتدريس كفؽ 

فػػي كحػػدة "الحػػرارة" إعػػداد دليػػؿ المعمػػـ كالخطػػط التدريسػػية باسػػتخداـ اسػػتراتيجية الػػتعمـ المعكػػكس  -

جراء التعديالت المطمكبة, كالتأكد مف صدقيا ككضعيا  كعرضيا عمى مجمكعة مف المحكميف كا 

 .(9في صكرتيا النيائية كما في الممحؽ)

 ختبار التحصيؿ الدراسي.اإعداد  -

, بعرضيما عمى مجمكعة اإلبداعيختبار التفكير ابار التحصيؿ الدراسي, ك ختإالتأكد مف صدؽ  -

ككضعيما في صكرتيما النيائية كما فػي الممحػؽ مف المحكميف مف ذكم الخبرة كاالختصاص , 

  .(6)كالممحؽ (3)

ـ  استخداـ معادلةإالتأكد مف ثبات  -  20"ريتشاردسكف -ككدر "ختبار التحصيؿ الدراسي, حيث ت

(KR-20.)عادة  –إلختباراستقرار )إلاطريقة  ك كحساب معامؿ  (Test-Re-test إلختبارا كا 

  .ارتباط "بيرسكف"

 اعتماد إختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي الصكرة المفظية)أ(.  -

عادة  –إلختباراستقرار )إلاباستخداـ طريقة  اإلبداعيختبار التفكير إالتأكد مف ثبات  -  كا 

  ."بيرسكف"ب معامؿ ارتباط كحسا (Test-Re-test إلختبارا

القبمييف عمى مجمكعتي  اإلبداعيختبار التحصيؿ الدراسي, كاختبار التفكير إتطبيؽ كؿ مف  -

الدراسة الضابطة كالتجريبية قبؿ بدء التدريس باستخداـ استراتيجية التعمـ المعككس كالطريقة 

 المعتادة.
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االختيار عشكائيان, لتدريس  التنسيؽ مع معممي العمـك لمشعب الصفية التي كقع عمييا -

ـ  إعدادىا ألغراض الدراسة.المكضكعات المحددة كفؽ الخطط التدريسية   التي ت

عمى عدة باستخداـ استراتيجية التعمـ المعككس الم   التدريسية المباشرة بالتدريس بتطبيؽ الخطط -

باستخداـ عتيادية المجمكعة التجريبية , في حيف تتمقى المجمكعة الضابطة تدريسيا بالطريقة اإل

 عدىا المعمـ.الخطط التدريسية التي ي  

عمى مجمكعتي الدراسة  بعديان  اإلبداعيتطبيؽ اختبار التحصيؿ الدراسي, كاختبار التفكير  -

 الضابطة كالتجريبية, بعد اإلنتياء مف تدريس الكحدة المختارة)الحرارة(.

 صة.ؿ خاك اات القبمية كالبعدية كرصدىا في جدإلختبار تصحيح ا -

 حصائيا.خاصة كتحميميا إ جداكؿجمع البيانات كرصدىا في  -

 النتائج كمناقشتيا كاقتراح التكصيات بشأنيا.   استخالص -

 المعالجة اإلحصائية:

( لمعالجة بيانات الدراسة بعد تفريػيا بجداكؿ SPSSاعتمد الباحث البرنامج اإلحصائي )

 اآلتية:حسب األصكؿ , كذلؾ باستخداـ المعالجات اإلحصائية 

( لحساب اإلتساؽ الداخمي إلختبار التحصيؿ KR-20) 20"ريتشاردسكف  -معادلة "ككدر 1.

 الدراسي.

عادة – اإلختبارطريقة اإلستقرار ) 2. ختبار إ( لحساب ثبات Test-Re-test اإلختبار كا 

عد , باستخداـ معادلة "بيرسكف" لإلرتباط بيف التطبيقيف األكؿ كالثاني باإلبداعيالتفكير 

 أسبكعيف مف التطبيؽ األكؿ.
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ختبار  عفلإلجابة ( One Way ANCOVAتحميؿ التبايف المصاحب ) 3. أسئمة الدراسة كا 

 فرضياتيا.

تحديد مستكل داللة ل , (MANCOVA) متعدد المتػيرات التابعة المصاحبتحميؿ التبايف  4.

تفكير اإلبداعي تي الدراسة عمى كؿ ميارة مف ميارات المجمكعات الفركؽ بيف متكسط

 كالمجمكع الكمي لالختبار.
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 الفصل الرابع

 ةـــــــــــــنتائج الدراس

 الػػتعمـ اسػػتخداـ أثػػرىػػدفت إلػػى إستقصػػاء يتنػػاكؿ ىػػذا الفصػػؿ عرضػػا ن لنتػػائج الدراسػػة التػػي 

 يقػةبالطر  مقارنػة اإلبػداعي تفكيػرىـ كفػي العمػكـ مػادة فػي السػابع الصؼ طمبة تحصيؿ في المعككس

  :كفقان السئمتيا  كفيما يمي عرض لمنتائج التي تكصمت إلييا الدراسة, المعتادة

كوس في تحصيل طمبة الصف عثر استخدام التعمم المأما  :أواًل: النتائج المتعمقة بالسؤال األول

 مقارنة بالطريقة المعتادة؟السابع في مادة العموم  

وجد فروق ذات داللة ت ال عمى اآلتي: وقد انبثق عن ىذا السؤال الفرضية التي تنص

طمبة الصف السابع  بين متوسطات درجات )α ≤ 0.05)إحصائية عند مستوى داللة  

عزى الستخدام استراتيجية التعمم لتحصيل الدراسي في مادة العموم ت  األساسي في اختبار ا 

 المعكوس في تدريس العموم مقارنة بالطريقة المعتادة. 

ياريػػػػػػة ألداء تػػػػػػـ اسػػػػػػتخراج المتكسػػػػػػطات الحسػػػػػػابية, كاالنحرافػػػػػػات المع ضػػػػػػيةىػػػػػػذه الفر  إلختبػػػػػػار
, اختبػػػار التحصػػػيؿ الدراسػػػي فػػػي مػػػادة العمػػػـك البعػػػدم كعالمػػػاتيـ القبميػػػة مجمػػػكعتي الدراسػػػة عمػػػى

 :يكضح ذلؾ (3) الجدكؿك 
 (3جدول )ال

 تحصيلالالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء مجموعتي الدراسة عمى اختبار 
 البعدي وعالماتيم القبمية  العموم مادة في الدراسي

 النياية العظمى العدد المجموعة
 لالختبار

 االختبار البعدي االختبار القبمي

 المتكسط الحسابي
االنحراؼ 
 المعيارم

المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 30 التجريبية

29 

11.83 3.16 18.73 3.42 

 3.82 13.74 3.44 9.96 27 الضابطة
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تعممت باستخداـ أف  المتكسط الحسابي لممجمكعة التجريبية التي  (3)الحظ مف الجدكؿ ي  
(, في حيف بمع المتكسط الحسابي لممجمكعة الضابطة 18.73إذ بمع ) كاف األعمى المعككس التعمـ
تكسطات (, كلتحديد فيما إذا كانت الفركؽ بيف م13.74بالطريقة االعتيادية ) تعممتالتي 
بتطبيؽ تحميؿ  ( قاـ الباحثα ≤ 0.05مستكل داللة ) عند مكعتي الدراسة ذات داللة إحصائيةمج

عمى النحك الذم  المصاحب(,  كجاءت نتائج تحميؿ التبايف ANCOVA) المصاحبالتبايف 
 : (4)يكضحو الجدكؿ 

 

 (4جدول )ال

مجموعتي  حصيل( لمفروق بين متوسطات تANCOVAنتائج تحميل التباين المصاحب )
  العموم مادة البعدي في الدراسي التحصيل اختبار عمى الدراسة

 مجموع مصدر التباين
 المربعات

 درجات 
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة 
)ف( 

 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 0.000 23.609 218.739 1 218.739 لالختبار القبمي التطبيق

 0.000 21.103 195.516 1 195.516 التعمم استراتيجية

   9.265 54 500.313 الخطأ 

    56 1073.263 الكمي المعدل

         

(, 21.103بمػت ) التعمـ الستراتيجيةأف قيمة ) ؼ ( بالنسبػة  (4)يظير مف الجػدكؿ 

(, مما يدؿ عمى كجكد α ≤ 0.05(, كىذه القيمة دالة عند مستكل )0.000كبمستكل داللة يساكم )

 الدراسي التحصيؿ اختبار عمىصائية بيف متكسطات أداء مجمكعتي الدراسة فركؽ ذات داللة إح

 كىذا يعني رفض الفرضية الصفرية األكلى , كتـ استخراج المتكسطات الحسابية المعدلة البعدم,

 :ح ذلؾ( يكض5كالجدكؿ) كاف الفرؽ, المجمكعتيفم لتعرؼ لصالح أ

 



    63 
 
 

 
 

 (5الجدول )

 التحصيل اختبار عمىاء المعيارية ألداء مجموعتي الدراسة المتوسطات الحسابية المعدلة  واألخط
 العموم مادة في البعدي الدراسي

 المعياري الخطأ   المعدل الحسابي المتوسط العدد المجموعة

 0.57 18.20 30 التجريبية

 0.60 14.34 27 الضابطة

         

جريبيػػػة التػػػي تعممػػػت أف  المتكسػػػط الحسػػػابي المعػػػدؿ لممجمكعػػػة الت (5)يالحػػػظ مػػػف الجػػػدكؿ 

(, في حيف بمع المتكسط الحسابي لممجمكعة 18.20كاف األعمى إذ بمع ) المعككس التعمـباستخداـ 

(, كىػػػػذا يشػػػػير إلػػػػى أف الفػػػػرؽ كػػػػاف لصػػػػالح 14.34الضػػػػابطة التػػػػي تعممػػػػت بالطريقػػػػة االعتياديػػػػة )

كػػاف لػػػو  المعكػػكس الػػتعمـ أفبمعنػػػى  ,المعكػػكس الػػتعمـتعممػػػت باسػػتخداـ  التػػي المجمكعػػة التجريبيػػة

 . طمبة الصؼ السابع األساسيلدل  العمكـ مادة في الدراسي التحصيؿفاعمية في 

 

 لـدى اإلبداعي التفكير في المعكوس التعمم استخدام أثر ما النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني: :ثانياً 

ىـذا السـؤال وقد انبثق عن  المعتادة؟ بالطريقة مقارنة العموم مادة في السابع الصف طمبة 

يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  الالفرضية الصفرية التي تنص عمى اآلتي:  

اختبــار  بــين متوســطات درجــات طمبــة الصــف الســابع األساســي فــي  )α ≤0.05)داللــة  

السـتخدام اسـتراتيجية الـتعمم المعكـوس فـي تـدريس  عزىت  في مادة العموم  اإلبداعيالتفكير  

 ة بالطريقة المعتادة.العموم مقارن 
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قاـ الباحث باستخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية  الفرضية ىذه إلختبار

, المجمكع الكمي, كعالماتيـ القبمية البعدم اإلبداعيالتفكير عمى اختبار  مجمكعتي الدراسة,ألداء 

 ( يكضح ذلؾ.6), كالجدكؿ كلكؿ ميارة

 (6الجدول)

التفكير ألداء مجموعتي الدراسة عمى اختبار  ة واالنحرافات المعياريةالمتوسطات الحسابي

 البعدي وعالماتيم القبمية اإلبداعي

 العدد المجموعة الميارة

 اإلبداعيالتفكير  اختبار
 القبمي

 اإلبداعياختبار التفكير 
 البعدي

 المتوسط  
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري

 المتوسط  
 الحسابي

االنحراف  
 عياريالم

 طالقة

 4.24 14.93 4.50 12.57 30 التجريبية

 3.12 6.74 3.23 6.89 27 الضابطة

 5.56 11.05 4.85 9.88 57 المجموع

 مرونة

 4.03 13.07 3.69 9.40 30 التجريبية

 2.87 6.44 2.84 6.15 27 الضابطة

 4.84 9.93 3.67 7.86 57 المجموع

 أصالة

 6.35 22.83 7.33 14.93 30 التجريبية

 3.61 7.22 4.69 6.93 27 الضابطة

 9.42 15.44 7.37 11.14 57 المجموع

 المجموع

 13.90 50.83 15.06 36.90 30 التجريبية

 9.41 20.41 10.28 19.96 27 الضابطة

 19.39 36.42 15.47 28.88 57 المجموع
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التعمـ استخداـ أف متكسط المجمكعة التجريبية التي تعممت ب  (6)يتضح مف الجدكؿ

لممجمكعة التي المتكسط الحسابي مف (, كىك أعمى 14.93)في ميارة الطالقة بمع المعككس 

أف متكسط المجمكعة التجريبية التي تعممت باستخداـ ك  (.6.74)بالطريقة االعتيادية إذ بمع  تعممت

ي لممجمكعة التي المتكسط الحسابمف (, كىك أعمى 13.07)التعمـ المعككس في ميارة المركنة بمع 

كأف متكسط المجمكعة التجريبية التي تعممت باستخداـ  (.6.44)تعممت بالطريقة االعتيادية إذ بمع 

المتكسط الحسابي لممجمكعة  مف (, كىك أعمى22.83)التعمـ المعككس في ميارة األصالة بمع 

جريبية التي تعممت (. كأف متكسط المجمكعة الت7.22)التي تعممت بالطريقة االعتيادية إذ بمع 

(, كىك أعمى 50.83)بمع  اإلبداعيباستخداـ التعمـ المعككس في المجمكع الكمي لميارات التفكير 

 (.20.41)المتكسط الحسابي لممجمكعة التي تعممت بالطريقة االعتيادية إذ بمع 

تي الدراسة عمى كؿ ميارة كالمجمكع مجمكعات كلتحديد مستكل داللة الفركؽ بيف متكسط

المصاحب, متعدد المتػيرات استخداـ تحميؿ التبايف فقد تـ  ,اإلبداعيلكمي الختبار التفكير ا

 :نتائج تحميؿ التبايف (7)كيبيف الجدكؿ (, MANCOVA)التابعة
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 (7الجدول)

( لمفروق بين (MANCOVAتحميل التباين المصاحب, متعدد المتغيرات التابعة

 البعدي اإلبداعيالتفكير عمى اختبار ي الدراسة ألداء مجموعت المتوسطات الحسابية

 المجموع الكمي, ولكل ميارة

 الميارة مصدر التباين
 مجموع
 المربعات

 درجات 
 الحرية

متوسط 
 مجموع

 المربعات 

 قيمة
 ف

 مستوى
 الداللة

WILKS' 

LAMBDA 

التطبيق القبمي 
 لالختبار

 

 0.000 19.624 206.581 1 206.581 الطالقة
 

 المرونة
167.829 1 167.829 17.472 0.000 

 

 االصالة
259.028 1 259.028 11.210 0.001 

 

 0.000 16.921 1885.485 1 1885.485 الكمي

 استراتيجية التعمم 39.999
 

 0.000 *30.202 317.938 1 317.938 الطالقة

 المرونة
187.018 1 187.018 19.470* 0.000 

 االصالة
1616.588 1 1616.588 69.959* 0.000 

 0.000 *46.153 5142.768 1 5142.768 الكمي

 الخطأ 
 

 10.527 54 568.47 الطالقة

  

 

 المرونة
518.704 54 9.606 

  

 

 االصالة
1247.805 54 23.108 

  

 

 111.43 54 6017.2 الكمي

  

 

 الكمي المعدل

 56 1728.842 الطالقة

   

 

 المرونة
1309.719 56 

   

 

 االصالة
4970.035 56 

   

 

 56 21057.9 الكمي

   

 

 ( α ≤ 0.05* داؿ إحصائيا عند مستكل )
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أف قيمػة ) ؼ ( بالنسبػػة السػتراتيجية الػتعمـ  لمدرجػة الكميػة الختبػار  (7)يظير مف الجػدكؿ 

(, كبمػت قيمػة ) ؼ ( لميػارة 0.000(, كبمستكل داللة يساكم )46.153بمػت ) اإلبداعيالتفكير 

(, كبمػػػػػػت قيمػػػػػة ) ؼ ( لميػػػػػارة المركنػػػػػة 0.000(, كبمسػػػػػتكل داللػػػػػة يسػػػػػاكم )30.202الطالقػػػػػة )

(, 69.959(, كبمػػت قيمػة ) ؼ ( لميػارة األصػالة )0.000(, كبمستكل داللػة يسػاكم )19.470)

( كىػػذه القػػيـ دالػػة عنػػد 39.999) "كلػػيكس المبػػدا"(, ككانػػت قيمػػة 0.000كبمسػػتكل داللػػة يسػػاكم )

كجػػػػكد فػػػػركؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية بػػػػيف متكسػػػػطات أداء  يػػػػدؿ عمػػػػى (, ممػػػػاα ≤ 0.05مسػػػػتكل )

البعػػػػدم كمياراتػػػػو الػػػػثالث, كىػػػػذا يعنػػػػي رفػػػػض  اإلبػػػػداعيمجمػػػكعتي الدراسػػػػة عمػػػػى اختبػػػػار التفكيػػػػر 

م مجمكعػة تعػرؼ لصػالح أمل كتػـ اسػتخراج المتكسػطات الحسػابية المعدلػة, الثانيػةالفرضية الصفرية 

 ( يكضح ذلؾ.8كالجدكؿ )كاف الفرؽ, 

 (8الجدول )

 التفكير اختبار عمىالمتوسطات الحسابية المعدلة  واألخطاء المعيارية ألداء مجموعتي الدراسة 
 (ميارة ولكل الكمي, المجموع) البعدي اإلبداعي

 العدد المجموعة الميارة
 الحسابي المتوسط

   المعدل
 المعياري الخطأ

 الطالقة
 0.65 13.74 30 التجريبية

 0.69 8.07 27 الضابطة

 المرونة
 0.62 11.99 30 التجريبية

 0.66 7.64 27 الضابطة

 االصالة
 0.96 21.50 30 التجريبية

 1.03 8.71 27 الضابطة

المجموع الكمي 
 لمميارات

 2.12 47.23 30 التجريبية

 2.25 24.42 27 الضابطة
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 خداـ الػػػتعمـ(  أف متكسػػػط المجمكعػػػة التجريبيػػػة التػػػي تعممػػػت باسػػػت8يتضػػػح مػػػف  الجػػػدكؿ )

المتكسػػط الحسػػابي لممجمكعػػة التػػي  مػػف (, كىػػك أعمػػى13.74فػػي ميػػارة الطالقػػة بمػػع )  المعكػػكس

 التجريبيػػػة الحسػػػابي المعػػػدؿ لممجمكعػػػة المتكسػػػط (. كأف8.07تعممػػػت بالطريقػػػة االعتياديػػػة إذ بمػػػع )

 المتكسػػط مػف أعمػى كىػك ,(11.99) بمػع المركنػة ميػارة فػي المعكػكس الػتعمـ باسػتخداـ تعممػت التػي

 المجمكعػػػػة متكسػػػػط كأف (.7.64) بمػػػػع إذ االعتياديػػػػة بالطريقػػػػة تعممػػػػت التػػػػي لممجمكعػػػػة الحسػػػػابي

 مػف أعمػى كىػك ,(21.50) بمػع األصػالة ميػارة فػي المعكػكس التعمـ باستخداـ تعممت التي التجريبية

 سػػػػػطمتك  كأف(. 8.71) بمػػػػػع إذ االعتياديػػػػػة بالطريقػػػػػة تعممػػػػػت التػػػػػي لممجمكعػػػػػة الحسػػػػػابي المتكسػػػػػط

المجمػػكع الكمػػي لميػػارات التفكيػػػر  فػػي المعكػػكس الػػػتعمـ باسػػتخداـ تعممػػت التػػي التجريبيػػة المجمكعػػة

 بالطريقػػػػة تعممػػػػت التػػػػي لممجمكعػػػػة الحسػػػػابي المتكسػػػػط مػػػػف أعمػػػػى كىػػػػك ,(47.23) بمػػػػع اإلبػػػػداعي

مت تعم التي كىذا يشير إلى أف الفرؽ كاف لصالح المجمكعة التجريبية (.24.42) بمع إذ االعتيادية

ميػػارات التفكيػػر  إنمػػاء كػػاف لػػو فاعميػػة فػػي المعكػػكس الػػتعمـ أفبمعنػػى , المعكػػكس الػػتعمـباسػػتخداـ 

 . لدل طمبة الصؼ السابع األساسي اإلبداعي
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 الخامسالفصل 

 مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات

 التعمـ اـاستخد أثرىدفت إلى معرفة نتائج الدراسة التي مناقشة يتناكؿ ىذا الفصؿ عرضا ن ل

 بالطريقػة مقارنػة  اإلبػداعي تفكيػرىـ كفي العمكـ مادة في السابع الصؼ طمبة تحصيؿ في المعككس

 , كيتـ عرض مناقشة النتائج عمى النحك اآلتي:المعتادة

ما أثر استخدام التعمم المعكوس في التحصيل الدراسي لدى  : النتائج المتعمقة بالسؤال األول:أوالً 

  ع في مادة العموم مقارنة بالطريقة المعتادة؟طمبة الصف الساب 

يوجد فروق ذات  " العمى اآلتي: التي نصت وقد انبثق عن ىذا السؤال الفرضية الصفرية  

بين متوسطات درجات طمبة الصف  )α ≤ 0.05)داللة إحصائية عند مستوى داللة  

الستخدام استراتيجية  عزىلتحصيل الدراسي في مادة العموم ت  السابع األساسي في اختبار ا 

 التعمم المعكوس في تدريس العموم مقارنة بالطريقة المعتادة". 

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات أشارت نتائج اختبار تمؾ الفرضية إلى 

رفض الفرضية كبيده النتيجة تـ  البعدم, الدراسي التحصيؿ اختبار عمىأداء مجمكعتي الدراسة 

 ,المعككس التعمـتعممت باستخداـ  التي الفرؽ لصالح المجمكعة التجريبيةككاف , الصفرية األكلى

كانت  المعككس التعمـ أف كىذا يعني مقارنة بالمجمكعة الضابطة التي تعممت بالطريقة االعتيادية,

ىذة عزل ت  كقد . لدل طمبة الصؼ السابع األساسي العمكـ مادة في الدراسي فاعمية في التحصيؿ لو

التعمـ بشكؿ مرف كفيو  كفرت لمطمبة مساحة مناسبة مف ة إلى أف استراتيجية التعمـ المعككسالنتيج

المتنكعة كالتي بنيت بناء عمى ىذا النكع مف التعمـ كىذا مكف  األنشطةمف خالؿ  نكع مف الحرية
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ض ة عند استخداـ العرك التركيز عمى المفاىيـ كالمعمكمات المكجكدة في كؿ درس كخاص الطمبة مف

قبؿ المقاء المباشر في  أفالـ عممية متصمة بالدركس مشاىدةكتركنية أك ك المكاقع االلالتقديمية أ

قبؿ الصفية  األنشطةفقد تككف ىذه   -( المادة حاالت)ب المعنكف الفيديكمثؿ مشاىدة _ الصؼ,

الطريقة بشكؿ أدؽ مف , لدل الطمبةتنظيـ المعمكمات كاألفكار  عممت عمى قد كاألنشطة الصفية 

, األنشطةلكاف التي تقدميا تمؾ ميزة األ, كما أف ـكىذا بدكره يؤدم إلى زيادة في تحصيمي االعتيادية

الطمبة يساعد كىذا كمو كالعالقات التي تربط بينيا, العممية لمادة العمكـ تحديد المفاىيـ  تعمؿ عمى

كيؤدم ذلؾ الى تحسف , التي بينيا كالركابط الدقيقة بشكؿ كبير عمى إدارؾ تمؾ المفاىيـ كالعالقات,

 .تذكر تمؾ المفاىيـ كحفظيا كفيميا كىذا لو دكر ميـ في زيادة تحصيؿ الطمبة لتمؾ المفاىيـ
   

الصػفية أك التػي ك  المنزليػة األنشػطةالتعمـ المعككس أتاح لمطمبػة مػف خػالؿ  قد يككف استخداـك 

كتييئتو بشكؿ يعمؿ المكقؼ التعميمي  نظيـكتالتعمـ الذاتي, تجرل في المختبر فرص كثيرة لممارسة 

تقػديـ , كمػا أف ـنفسػيأفػي االعتمػاد عمػى  ـ, كيزيػد مػف قػدرتيتحفيز دافعية الطمبػة نحػك الػتعمـ عمى 

أجػزاء ة إلػى أالمادة التعميميػة كمفاىيميػا باسػتخدـ الػتعمـ المعكػكس الػذم يراعػي أف تكػكف المػادة مجػز 

كػػؿ  كمكنػػت عمػػى الطالػػب الػػتمكف مػػف تمػػؾ المػػادة. تإلػػى خطػػكات قصػػيرة سػػيم األنشػػطةصػػػيرة, ك 

, كمػػا أف حسػػب سػػرعتو كقدراتػػو كىػػذا مػػف شػػأنو مراعػػاة الفػػركؽ الفرديػػة بػػيف الطمبػػة طالػػب أف يػػتعمـ

 ,, كزاد مػػف انتبػػاىيـ أثنػػاء الػػتعمـعػػنيـ الرتابػػة كالممػػؿ أزاح ىػػذا النػػكع مػػف الػػتعمـتفاعػػؿ الطمبػػة مػػع 

 كقػدميا فأثراىػا كأغناىػالقػائـ فػي بعػض المكاضػيع الدراسػية كمكف المعمـ كذلؾ مف تعكيض النقص ا

 .  لتناسب المكقؼ التعميمي بما يحقؽ رغبات الطمبة التعممية بتتابع كترتيب منطقي
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فػػي الػػتعمـ المعكػػكس كبخاصػػة  مصػػادر الػػتعمـ قبػػؿ الصػػفيةإلػػى ىػػذه النتيجػػة أيضػػان زل تعػػ كقػػد

 ,الػػػدركسيح المفػػػاىيـ كاألفكػػػار التػػػي تحكييػػػا عمػػػى تكضػػػعممػػػت  كالتػػػي كتركنيػػػة كاالفػػػالـ منيػػػااالل

لمطالػب بشػكؿ مرئػي  قػدمتنمػاذج حسػية لممعرفػة,  مػف خػالؿ,  يػاالعالقات المتشػابكة كالمعقػدة بينك 

تنظػػػيـ األفكػػػار  سػػػاعدت فػػػي -ي منيػػػا البصػػرم كالسػػػمع -حػػػكاس و لعػػػدةإلػػػى إشػػػراك أدتكمممػػكس, 

دراؾ العالقػػات, كىػػذا يعمػػؿ عمػػى تخػػزيف ال ذاكػػرتيـ فػػي  الػػدركسمعمكمػػات المكجػػكدة فػػي كالمفػػاىيـ كا 

عمػى عػدد مػف  األنشػطةبعػض , كمػا أف تركيػز أدل إلى زيػادة التحصػيؿ لػدل الطمبػة مالفترة طكيمة 

أسػػيمت فػػي دفػػع , االجابػػة عنيػػا كتتطمػػب مػػنيـ التػػي تمثػػؿ تحػػديان أكاديميػػان لمطمبػػة  األسػئمة المحكريػػة

مػف خػالؿ معالجػة المعمكمػات  األنشػطةمػؾ األسػئمة ك كاالستقصاء اليجاد حمػكؿ لت الطمبة نحك البحث

كىػػذا سػػاعد الطمبػػة بتعميػػؿ األسػػباب كتبريػػر العالقػػات بػػيف المفػػاىيـ كاألفكػػار, كاسػػتخالص النتػػائج,  

المعنػى, كالتػػي تػأتي نتيجػػة لػدمج المعرفػػة  ذكبطريقػػة تعػزز الػػتعمـ  ـعمػى تنظػػيـ البنيػة المعرفيػػة لػديي

يراقب تعمػـ  إلى دكر المعمـ في التعمـ المعككس كالذم , باإلضافة ييـدة مع المعرفة السابقة لدالجدي

تكجيو انتباه كىذا مكف المعمـ مف , قد تصدر منيـ أثناء التعمـ التي د األخطاء كالثػراتحدكي الطمبة

كمعالجػػػة االخطػػػاء أك  تقػػػديـ التػذيػػػة الراجعػػػةطمبتػػػو كطاقػػػاتيـ إلػػػى عناصػػػر المػػػادة الدراسػػػية كمػػػف 

  الكقت المناسب.في الثػرات 
 

كقد تعزل ىذه النتيجة أيضان إلػى زيػادة كقػت المقػاء المباشػر فػي الصػؼ, كبالتػالي زيػادة الػزمف 

ئػػو , كف مػػع زمالاتحػػت إشػػراؼ المعمػػـ كبالتعػػالميمػػات التعميميػػة  انجػػاز الػػذم يصػػرفو الطالػػب عمػػى

مػػا يػػة نشػػاط ذك معنػػى النكعيػػة العاليػػة الػػذم يكرسػػو الطالػػب فػػي تأد كىػػذا بػػدكره يزيػػد مػػف الػػزمف ذم

 يؤدم بالضركرة الى تطكير المعرفة كتطبيقيا كبالتالي رفع مستكل التحصيؿ الدراسي. 
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كػػذلؾ يمكػػف تفسػػير ىػػذه النتيجػػة بمػػا يسػػمى أثػػر الجػػدة كالمقصػػكد ىنػػا تطبيػػؽ الػػتعمـ المعكػػكس 

بيػػػران كذلػػػؾ جاحػػػان كفاسػػػتراتيجية الػػػتعمـ المعكػػػكس اسػػػتراتيجية جديػػػدة فمػػػف غيػػػر المسػػػتبعد أف تالقػػػي ن

بشػكؿ قيػا يقياؿ الجيد بسبب إثارتيا لدكافع الطالب نحك فيـ المعمكمات كتصػنيفيا كتطبلمحماس كاإل

  متزايد.

كاإلجػػراءات كقػػد ترجػػع ىػػذه النتيجػػة فػػي جػػزء منيػػا إلػػى التػػدريب الػػذم قدمػػو الباحػػث لممعممػػيف 

  التي قاـ بيا مثؿ إعداد دليؿ المعمـ كالخطط التدريسية.

ك الباحػػث ىػذه النتيجػػة إلػػى كاحػػدة مػف أىػػـ خصػػائص الػتعمـ المعكػػكس كىػػي الػػتعمـ كأيضػان يعػػز 

التعػػاكني كتعمػػـ األقػػراف الػػذم تكلػػد بالتػػدريج لػػدل الطمبػػة سػػكاء أكػػاف فػػي غرفػػة الصػػؼ أـ فػػي مجػػاؿ 

المدرسػػػة أـ حػػػيف يمتقػػػكف كيتحػػػاكركف حػػػكؿ األنشػػػطة قبػػػؿ الصػػػفية أك مصػػػادر الػػػتعمـ المنزليػػػة عبػػػر 

ذكػاء الحمػاس كالتنػػافس مػا يمكػنيـ مػف تحمػؿ مسػؤكلية تعمميػـ شػبكات التكاصػؿ,  كتعػديؿ أفكػارىـ كا 

 كالعمؿ المشترؾ كمساعدة بعضيـ البعض. كىذا في مجممو يبقي أثر التعمـ مدة أطكؿ.

نكف مػػف مشػػكالت فػػي م كػػف الطمبػػة الػػذيف يعػػا الػػتعمـ المعكػػكسأف كيمكػػف تفسػػير ىػػذه النتيجػػة بػػ

الػػػذيف  اكلئػػػؾ خاصػػػة,  كالتفاعػػػؿ معيػػػا   قدمػػػة مػػػف المعمػػػـادة المطػػػالع عمػػػى المػػػمػػػف اال, القػػػراءة 

كيسػػػتجيبكف بسػػػيكلة لألسػػػئمة التػػػي يطرحيػػػا ,  أذىػػػانيـيعبػػػركا شػػػفييا عمػػػا يػػػدكر فػػػي  أفيسػػػتطيعكف 

 سػػاركالتقػػدـ فػػي المػػادة التعميميػػة بػػذات السػػرعة التػػي  التخفيػػؼ مػػف مشػػكمتيـ مػػا سػػمح ليػػـ , المعمػػـ 

مػػا رفػػع الصػػفية  األنشػػطةعمػػى مشػػاركتيـ فػػي المناقشػػات ك  إيجابػػان  إنعكػػس , كىػػذا بػػدكره  أقػػرانيـفييػػا 

 .مف تحصيميـ الدراسي
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, ككػػػػػػػكلي" (Marlowe,2012)كتتفػػػػػػػؽ ىػػػػػػػذه النتيجػػػػػػػة مػػػػػػػع نتػػػػػػػائج دراسػػػػػػػة كػػػػػػػؿ مػػػػػػػف مػػػػػػػارلك"

(Coley,2013)كسػػػػػػػػتكف ,(Stone, 2013)كبػػػػػػػػت,(Butt,2014)ككػػػػػػػػيـ,(Kim,2014) كدراسػػػػػػػػة,

, (Yousefzadeh,2015يكسػػػػؼ زادة")ك  , (Mazur,Brown&Jacobsen,2015)مازكركرفاقػػػو

التػػػػي أشػػػػارت نتائجيػػػػا إلػػػػى كجػػػػكد أثػػػػر إيجػػػػابي السػػػػتخداـ الػػػػتعمـ المعكػػػػكس فػػػػي  (2015ك)الػػػػزيف,

 " سػػػػاندرز"كدراسػػػػة  (Johnso,2012) جكنسػػػػكف" التحصػػػػيؿ, فػػػػي حػػػػيف تختمػػػػؼ عػػػػف نتيجػػػػة دراسػػػػة

(Saunders,2014) في المعككس التعمـ ستخداـال إيجابي أثر كجكدعدـ  إلى نتائجيا أشارت التي 

 .التحصيؿ

ما أثر استخدام التعمم المعكوس في التفكير اإلبداعي لدى النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني: : اً ثاني

 مادة العموم مقارنة بالطريقة المعتادة؟ طمبة الصف السابع في 

ذات ق ووجد فر ي ال" وقد انبثق عن ىذا السؤال الفرضية الصفرية التي نصت عمى اآلتي:   

بين متوسطات درجات طمبة الصف   )α ≤0.05) عند مستوى داللةإحصائية  داللة 

ٌتعزى الستخدام استراتيجية في مادة العموم  اإلبداعياختبار التفكير  السابع األساسي في 

 ."التعمم المعكوس في تدريس العموم مقارنة بالطريقة المعتادة 

كجػػػػػػػكد فػػػػػػػركؽ ذات داللػػػػػػػة إحصػػػػػػػائية بػػػػػػػيف  إلػػػػػػػى الفرضػػػػػػػية تمػػػػػػػؾ اختبػػػػػػػار نتػػػػػػػائج أشػػػػػػػارت

 ,كمياراتػػػػػو الػػػػػثالث البعػػػػػدم اإلبػػػػػداعي التفكيػػػػػر اختبػػػػػار عمػػػػػىمتكسػػػػػطات أداء مجمػػػػػكعتي الدراسػػػػػة 

 الفػػػػرؽ لصػػػػالح المجمكعػػػػة التجريبيػػػػةالثانيػػػػة, ككػػػػاف رفػػػػض الفرضػػػػية الصػػػػفرية كبيػػػػذه النتيجػػػػة تػػػػـ 

 بالطريقػػػػػة تعممػػػػػت التػػػػػي ابطةالضػػػػػ بالمجمكعػػػػػة مقارنػػػػػة, المعكػػػػػكس الػػػػػتعمـتعممػػػػػت باسػػػػػتخداـ  التػػػػػي

ميػػػػػػػارات التفكيػػػػػػػر إنمػػػػػػػاء كػػػػػػػاف لػػػػػػػو فاعميػػػػػػػة فػػػػػػػي  المعكػػػػػػػكس الػػػػػػػتعمـ أف يعنػػػػػػػي كىػػػػػػػذا االعتياديػػػػػػػة,

 .لدل طمبة الصؼ السابع األساسي صالة()الطالقة, المركنة, كاأل اإلبداعي
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ىػػػػذة النتيجػػػػة كالتػػػػي تشػػػػير إلػػػػى تفػػػػكؽ المجمكعػػػػة التجريبيػػػػة التػػػػي اسػػػػتخدمت عػػػػزل تكقػػػػد  

 بالطريقػػػػػػة تعممػػػػػت التػػػػػػي الضػػػػػابطة بالمجمكعػػػػػة مقارنػػػػػػة اإلبػػػػػداعي التفكيػػػػػركػػػػػكس فػػػػػػي الػػػػػتعمـ المع

عمػػػػػػى إيجػػػػػػاد بيئػػػػػػة فكريػػػػػػة جديػػػػػػدة أدت  تعممػػػػػػ إلػػػػػػى أف اسػػػػػػتراتيجية الػػػػػػتعمـ المعكػػػػػػكس االعتياديػػػػػػة

إلػػػػػى تكسػػػػػػيع قػػػػػػدرات الطالػػػػػػب, كحثػػػػػػو عمػػػػػػى التفكيػػػػػر بشػػػػػػكؿ بصػػػػػػرم كبسػػػػػػرعة, ممػػػػػػا عمػػػػػػؿ عمػػػػػػى 

ثػػػػػارة دافعيػػػػػة الػػػػػتعمـ لديػػػػػو, كيػػػػػدؿ تسػػػػػريع النمػػػػػك العقمػػػػػي لمطالػػػػػب مقارنػػػػػة مػػػػػع  الطػػػػػرؽ التقميديػػػػػة, كا 

, كػػػػػػاف أفضػػػػػػؿ مػػػػػػف الػػػػػػتعمـ المعكػػػػػػكسالطمبػػػػػػة الػػػػػػذيف اسػػػػػػتخدمكا  كانشػػػػػػػاؿ أف تركيػػػػػػزعمػػػػػػى ذلػػػػػػؾ 

  الضابطة.ة في المجمكعتركيز الطمبة 

عمػػػػػػى تنميػػػػػػة عممػػػػػػت  إلػػػػػػى أف اسػػػػػػتراتيجية الػػػػػػتعمـ المعكػػػػػػكس النتيجػػػػػػة أيضػػػػػػان عػػػػػػزل تكقػػػػػػد 
تتطمػػػػػب مػػػػػف متعػػػػػددة نشػػػػػطة عمػػػػػى أ اىػػػػػالطمبػػػػػة مػػػػػف خػػػػػالؿ اعتمادميػػػػػارات التفكيػػػػػر العميػػػػػا لػػػػػدل 

عمميػػػػػػػػات أك ميػػػػػػػػارات تفكيػػػػػػػػر أساسػػػػػػػػية, تحفػػػػػػػػز الطالػػػػػػػػب عمػػػػػػػػى اسػػػػػػػػتخداـ تمػػػػػػػػؾ ب الطمبػػػػػػػػة القيػػػػػػػػاـ
إذ عممػػػػػت تمػػػػػؾ , دركس العمػػػػػـك المقػػػػػررةالميػػػػػارات عنػػػػػد معالجػػػػػة المػػػػػادة التعميميػػػػػة المكجػػػػػكدة فػػػػػي 

ضػػػػيا الػػػػبعض, كبنػػػػاء شػػػػبكات مػػػػف ربػػػػط أجػػػػزاء مػػػػف المعمكمػػػػات كالمفػػػػاىيـ مػػػػع بععمػػػػى  األنشػػػػطة
ثػػػػػر فػػػػػي عمميػػػػػة تنظػػػػػيـ المعمكمػػػػػات كاالحتفػػػػػاظ بيػػػػػا فػػػػػي أالمعمكمػػػػػات, فقػػػػػد يكػػػػػكف ليػػػػػذه الشػػػػػبكات 

كتعػػػػد , الطمبػػػػةميػػػػارة ترميػػػػز المعمكمػػػػات لػػػػدل  األنشػػػػطةتػػػػدعـ تمػػػػؾ  كبػػػػذلؾالػػػػذاكرة بعيػػػػدة المػػػػدل, 
تمػػػػػػؾ مػػػػػػا عممػػػػػػت كربالمعرفػػػػػػي,  إحػػػػػػدل الميػػػػػػارات األساسػػػػػػية, أك المحكريػػػػػػة لمتفكيػػػػػػر ىػػػػػػذه الميػػػػػػارة

عمػػػػػى تحديػػػػػد أكجػػػػػو الشػػػػػبو كاالخػػػػػتالؼ, بػػػػػيف بعػػػػػض المفػػػػػاىيـ كاألفكػػػػػار المكجػػػػػكدة فػػػػػي   األنشػػػػػطة
كفػػػػػػػؽ خصػػػػػػػائص أك محكػػػػػػػات معينػػػػػػػة, سػػػػػػػاعدت عمػػػػػػػى تنظػػػػػػػيـ  يػػػػػػػا, كترتيبياتصػػػػػػػنيفك  الػػػػػػػدركس,

جديػػػػػد, كتعػػػػػد ميػػػػػارات المقارنػػػػػة, كالتصػػػػػنيؼ,  ؿبشػػػػػك الطمبػػػػػةالمعمكمػػػػػات الجديػػػػػدة, كالمخزنػػػػػة لػػػػػدل 
ـ ميػػػػػارات التنظػػػػػيـ, كالتػػػػػي تعػػػػػد أيضػػػػػا مػػػػػف الميػػػػػارات األساسػػػػػية, أك المحكريػػػػػة كالترتيػػػػػب مػػػػػف أىػػػػػ
 .لمتفكير المعرفي
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المفػػػػاىيـ كاألفكػػػػار مػػػػع بعضػػػػيا الػػػػبعض فػػػػي قكالػػػػب كىياكػػػػؿ جديػػػػدة,  يكػػػػكف إظيػػػػاركقػػػػد 

عمػػػػػى  ـبالقيػػػػػاـ بػػػػػالتفكير غيػػػػػر الخطػػػػػي ) المتشػػػػػعب (, كتشػػػػػجيعي الطمبػػػػػةقػػػػػد أتػػػػػاح الفرصػػػػػة أمػػػػػاـ 

إحػػػػػػدل الميػػػػػػارات  -ميػػػػػػارة تمثيػػػػػػؿ المعمكمػػػػػػات  كىػػػػػػذا يجعميػػػػػػـ يسػػػػػػتخدمكفتكليػػػػػػد أفكػػػػػػار جديػػػػػػدة, 

 بأشكاؿ متنكعة: بصرية,مرئية, كسمعية.التكليدية  -اإلنتاجية 

كتحمػػػػػؿ الطالػػػػػب لمسػػػػػؤكلية تعممػػػػػو الػػػػػذم كمػػػػػا أف تكظيػػػػػؼ الميػػػػػارات التقنيػػػػػة فػػػػػي الػػػػػتعمـ 

درات الطالػػػػػب النقديػػػػػة اتبعػػػػػو الباحػػػػػث أثنػػػػػاء التطبيػػػػػؽ لمدراسػػػػػة أتػػػػػاح متعػػػػػةن فػػػػػي الػػػػػتعمـ كتطػػػػػكران لقػػػػػ

بػػػػداء الػػػػرأم كاتخػػػػاذ القػػػػرار بشػػػػأف العديػػػػد مػػػػف األفكػػػػار كالمعمكمػػػػات كىػػػػذا مػػػػا طػػػػكر لديػػػػو القػػػػدرة  كا 

 ة.اإلبداعي

مكنػػػػػػت  التػػػػػػي األنشػػػػػػطة, كبخاصػػػػػػة األنشػػػػػػطةبعػػػػػػض  ومتػػػػػػيكػػػػػػكف الػػػػػػدكر الػػػػػػذم قدكقػػػػػػد    

المعمكمػػػػػػػػات  ىمػػػػػػػف تمخػػػػػػػػيص المعمكمػػػػػػػات الػػػػػػػػكاردة فػػػػػػػي الػػػػػػػػدركس, كذلػػػػػػػؾ بػػػػػػػػالتركيز عمػػػػػػػ الطمبػػػػػػػة

ميػػػػػػارات التكامػػػػػػؿ  عػػػػػػززت لػػػػػػدييـالميمػػػػػػة, كاألفكػػػػػػار الرئيسػػػػػػة, كتػػػػػػرؾ المعمكمػػػػػػات غيػػػػػػر الميمػػػػػػة, 

ترتيػػػػب األجػػػػزاء التػػػػي تتػػػػكافر  مػػػػف خػػػػالؿفيػػػػـ أعمػػػػؽ لتمػػػػؾ العالقػػػػات  التػػػػي عممػػػػت عمػػػػىكالػػػػدمج 

 .بينيا عالقات مشتركة مع بعضيا البعض

عمػػػػػػػى  ةالطمبػػػػػػػسػػػػػػػاعد نشػػػػػػػطتو المتعػػػػػػػدد الػػػػػػػتعمـ المعكػػػػػػػكس بأكمػػػػػػػف الممكػػػػػػػف أف اسػػػػػػػتخداـ 

تقصػػػػػي عالقػػػػػات السػػػػػبب كالنتيجػػػػػة بػػػػػيف  مػػػػػف خػػػػػالؿاسػػػػػتخداـ عػػػػػدة أنػػػػػكاع مػػػػػف الػػػػػذكاء المتعػػػػػدد  

ػػػػػف  كبػػػػػذلؾ ي  المعمكمػػػػػات كاألفكػػػػػار  التػػػػػي  األنشػػػػػطةكمػػػػػا أف  . رياضػػػػػيالمنطقػػػػػي الذكاء ؿ الطمبػػػػػة الػػػػػع 

ـ ااسػػػػتخد كىػػػػذا يشػػػػجعيـ عمػػػػىعصػػػػؼ ذىنػػػػي, ات القيػػػػاـ بعمميػػػػ تحػػػػكم أسػػػػئمة تتطمػػػػب مػػػػف الطمبػػػػة

ة كالمركنػػػػػػػة فػػػػػػػي استحضػػػػػػػار األفكػػػػػػػار كالمفػػػػػػػاىيـ المرتبطػػػػػػػة بمكضػػػػػػػكع الػػػػػػػدرس, ميػػػػػػػارتي الطالقػػػػػػػ

عمػػػػػى حثػػػػػت الطمبػػػػػة  األنشػػػػػطةفػػػػػي حػػػػػيف إف بعػػػػػض , لػػػػػدل الطمبػػػػػة اإلبػػػػػداعيالتفكيػػػػػر كىػػػػذا يػػػػػدعـ 
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بتصػػػػػنيفات متنكعػػػػػة لممفػػػػػاىيـ كاألفكػػػػػار,  ـالتفكيػػػػػر االسػػػػػتقرائي كاالسػػػػػتنتاجي عنػػػػػد قيػػػػػامي اسػػػػػتخداـ

مػػػػػف السػػػػػيطرة  الطمبػػػػػة مكنػػػػػت ,مػػػػػا لمكضػػػػػكع أك فكػػػػػرةككنػػػػػة أك محاكلػػػػػة التعػػػػػرؼ عمػػػػػى األجػػػػػزاء الم

, كىػػػػػذا يجعػػػػػؿ األنشػػػػػطةاسػػػػػتخداميا عنػػػػػد تنفيػػػػػذ الكاجبػػػػػات ك  كفالتػػػػػي يريػػػػػد تفكيػػػػػرىـعمػػػػػى طريقػػػػػة 

كىػػػػػذا  ـبمراقبػػػػػة تفكيػػػػػرى كا, أم يقكمػػػػػـعمػػػػػى كعػػػػػي كمعرفػػػػػة بطريقػػػػػة كنمػػػػػط تفكيػػػػػرى اكلئػػػػػؾ الطمبػػػػػة

ز دافعيػػػػػػة يػػػػػػحفتدكر فػػػػػػي ـ المعكػػػػػػكس كقػػػػػػد يكػػػػػػكف لمػػػػػػتعممعرفيػػػػػػة. الكراء مػػػػػػايػػػػػدعـ قػػػػػػدرات التفكيػػػػػػر 

فػػػػػي اكتشػػػػػػاؼ األنمػػػػػػاط  نشػػػػػطتو المختمفػػػػػػةمػػػػػػف خػػػػػػالؿ أالطالػػػػػب, كزيػػػػػػادة الفاعميػػػػػة الذىنيػػػػػػة لديػػػػػو, 

كالعالقػػػػات بػػػػيف المعمكمػػػػات, كىػػػػذا يشػػػػكؿ خركجػػػػان عػػػػف الػػػػنمط التقميػػػػدم الػػػػذم يقػػػػكـ عمػػػػى التمقػػػػيف 

  كالحفظ في الطريقة االعتيادية.

ى أف اسػػػػػػتثمار الػػػػػػتعمـ المعكػػػػػػكس فػػػػػػي المكاقػػػػػػؼ إلػػػػػػأيضػػػػػػان كيعػػػػػػزك الباحػػػػػػث ىػػػػػػذه النتيجػػػػػػة 

التعميميػػػػػػة التعمميػػػػػػة المتنكعػػػػػػة , يجعػػػػػػؿ الطالػػػػػػب يتعػػػػػػدل مرحمػػػػػػة التػػػػػػذكر فػػػػػػي التعمػػػػػػيـ , كبالتػػػػػػالي 

تكػػػػػكف صػػػػػمتو بمحتػػػػػكل المقػػػػػرر المدرسػػػػػي كمكضػػػػػكعاتو المتتنكعػػػػػة قكيػػػػػة فػػػػػي الػالب.كػػػػػذلؾ فػػػػػ ف 

األنشػػػػػػػطة المالئمػػػػػػػة الػػػػػػػتعمـ المعكػػػػػػػكس يمثػػػػػػػؿ تحػػػػػػػديان لممعمػػػػػػػـ مػػػػػػػف حيػػػػػػػث قدرتػػػػػػػو عمػػػػػػػى اختيػػػػػػػار 

كػػػػػي يفكػػػػػركا  لطمبػػػػػةكتطبيقيػػػػػا فػػػػػي الكقػػػػػت المناسػػػػػب , ممػػػػػا يثيػػػػػر عػػػػػادات التفكيػػػػػر اليكميػػػػػة لػػػػػدل ا

يسػػػػاعد عمػػػػى تنميػػػػة قػػػػدرات التفكيػػػػر كيػػػػؼ يتعممػػػػكف كمػػػػاذا يتعممػػػػكف كأيػػػػف كمتػػػػى يطبقػػػػكف ذلػػػػؾ مػػػػا 

كأخيػػػػػػران قػػػػػػػد يكػػػػػػكف تعػػػػػػػدد الكسػػػػػػائط كالتفػػػػػػاعالت الصػػػػػػػفية سػػػػػػاعد عمػػػػػػػى تشػػػػػػجيع اإلبػػػػػػػداع  لػػػػػػدييـ.

 جكيد العمؿ.كت

ودااسيييييييييي  ( (AL-Zahrani,2015  "دراسػػػػػػػػػػة "الزىرانػػػػػػػػػػي كتتفػػػػػػػػػػؽ ىػػػػػػػػػػذه النتيجػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػع

(Coley,2013)التػػػػي أشػػػػارت نتائجيػػػػا إلػػػػى كجػػػػكد أثػػػػر إيجػػػػابي السػػػػتخداـ الػػػػتعمـ المعكػػػػكس فػػػػي 

 .اإلبداعيإنماء التفكير 
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 الدراسة توصيات

التكصيات كالمقترحات  يكصي الباحث في ضكء النتائج التي تمخضت عنيا ىذه الدراسة بجممة مف

 اآلتي:ىذه التكصيات  ف, كمالعمكـالتي قد تسيـ في االرتقاء بتعميـ مادة 

اىتماـ الباحثيف الميتميف بتطكير طرائؽ تدريس العمكـ إلى العمؿ عمى إيجاد برامج  ضركرة -

عػداد دليػؿ لممعممػيف, يمكػف الرجػكع إليػو عنػد ستخداـ التعمـاتدريبية تقكـ عمى   المعككس, كا 

 في المرحمة األساسية.  العمكـاستخداـ تمؾ الخرائط في تعمـ كتعميـ فركع مادة 

المعكػػكس,  سػػتخداـ الػػتعمـالتػػدريب المشػػرفيف التربػػكييف, كالمعممػػيف عمػػى التطبيقػػات العمميػػة  -

كتقكيميػػا داخػػؿ الػرفػػة الصػػفية, كذلػػؾ مػػف خػػالؿ إعتمػػاد البػػرامج التدريبيػػة, كعقػػد النػػدكات 

 تخصصة في ىذا المجاؿ.كالكرش الفنية الم

داخػؿ الػرفػة الصػفية, كمختبػرات الػتعمـ المعكػكس عمػى اسػتخداـ  العمكـ العامػةحث معممي  -

 . العمكـالحاسكب, في مختمؼ فركع مادة 

األخرل, كفي صػفكؼ أخػرل,  العمكـ العامة فركعإجراء دراسات مماثمة ليذه الدراسة تتناكؿ  -

, فػػػي تمػػػؾ المكضػػػكعات, كعمػػػى متػيػػػرات تابعػػػة المعكػػػكس الختبػػػار فاعميػػػة اسػػػتخداـ الػػػتعمـ

 ., كاالتجاىات لدل الطمبةعديدة, مثؿ دافعية التعمـ
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 (1محق )م  

 خطاب تحكيم اختبار التحصيل الدراسي

                                                       سط و معة الشرق األ جا

       كمية العموم التربوية                  

 قسم/اإلدارة والمناىج                 

 الموضوع: تحكيم اختبار التحصيل الدراسي لمصف السابع األساسي في مادة العموم.

 .......................................حفظو اهللسعادة الدكتور /  .........

 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو...

استخداـ التعمـ المعككس في تحصيؿ طمبة الصؼ السابع  أثريجرم الباحث دراسة بعنكاف:"       
بع ", كتطمبت ىذه الدراسة بناء اختبار تحصيمي لمصؼ السا اإلبداعيفي مادة العمكـ كفي تفكيرىـ 

األساسي في مادة العمكـ /الكحدة السابعة )الحرارة(, كيأمؿ مف سيادتكـ تحكيمو خدمة ألىداؼ 
 البحث العممي.

 لذا يرجى من سيادتكم اإلطالع من حيث:

 مدل تمثيؿ األىداؼ السمككية لممادة التعميمية.1. 

 مدل مالءمة الفقرات لألىداؼ السمككية المكضكعة.2. 

 الصياغة المػكية لمفقرات.مدل مناسبة ككضكح 3. 

كذلؾ حسب مستكيات  ,إلختباراالحكـ عمى مستكل التحصيؿ التي تقيسو كؿ فقرة مف فقرات  4.
 بمـك في المجاؿ المعرفي .

 مع خالص الشكر والتقدير

 الباحث

 يوسف المشني
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 (2لحق)م  

 جدول مواصفات اإلختبار التحصيلي

 

 

 

 

 

 

 

 

  مستويات               
 األهداف          

 
 

 الموضوعات

 

  100% مستويات عقلية دنيا
 
 
 

الوزن النسبي 
 للموضوعات

 
 
 

مجموع 
 األهداف
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أثر الحرار  فً المواد 
 الصلبة

1,2,4,5 4 23 1 3,6,14
,15 

4 %30 9 9 

أثر الحرار  فً المواد 
 السائلة

29,26,28 3 9,24 2 12 1 %20 6 5 

شذوذ الماء وأثر 
الحرار  فً المواد 
 الغازٌة

13 1 22,25
,30 

3 - 0 %13 4 4 

 3 3 10% 0 - 2 16,20 1 7 انتقال الحرار  بالتوصٌل

 2 2 7% 0 - 2 18,10 - - انتقال الحرار  بالحمل

 3 3 10% 0 - 2 19,8 1 11 عانتقال الحرار  باإلشعا

العوامل المؤثر  فً 
امتصا  الجسم 
 للحرار 

- - 17,21 2 27 1 %10 3 3 

الوزن النسبً لمستوٌات 
 األهداف

- %33 - %47 - %20 %100 30 30 

 - - 30 6 - 14 - 10 - عدد فقرات اإلختبار
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 األىداف السموكية

 والقيام باألنشطة المطموبة أن يكون قادرًا عمى أن: يتوقع من الطالب بعد دراسة الوحدة     

 المستوى األىداف  الموضوعات
 تذكر يعدد حاالت المادة الثالث. أثر الحرارة في المكاد الصمبة

 تذكر يتعرؼ مفيـك اإلنصيار.
 تذكر يذكر خصائص المادة الصمبة.
 تذكر يتعرؼ مفيـك درجة التجمد.
 تطبيق ألجساـ الصمبة.يكضح أثر الحرارة عمى ا

 تطبيق يميز بيف اإلنصيار كدرجة اإلنصيار.
 تطبيق يقيس درجة انصيار مادة صمبة.

 فيم يستنتج العالقة بيف درجة اإلنصيار كدرجة التجمد.
 تطبيق يكضح أثر الحرارة في السائؿ. أثر الحرارة في المكاد السائمة

 تذكر يكضح المقصكد بالتبخر.
 فيم  ر الماء مف المسطحات المائية.يفسر تبخ

 تذكر يذكر العكامؿ التي يعتمد عمييا التبخر.
 فيم يكضح المقصكد بدرجة الػمياف.

 تذكر يكضح المقصكد بالتكاثؼ.
شذكذ الماء  كأثر الحرارة في المكاد 

 الػازية
 فيم يصؼ أثر الحرارة في تحكؿ المادة مف حالة الى أخرل.

 تذكر كذ الماء.يتعرؼ ظاىرة شذ
 فيم يصؼ أثر الحرارة عمى الػازات.

 فيم يصؼ أثر الضػط في غاز محصكر.
 تذكر يعدد طرؽ انتقاؿ الحرارة. انتقاؿ الحرارة بالتكصيؿ

 فيم يكضح كيؼ تنتقؿ الحرارة بالتكصيؿ.
 فيم يصنؼ المكاد الى مكصمة كعازلة.

 فيم ارة بالحمؿ.يكضح كيؼ تنتقؿ الحر  انتقاؿ الحرارة بالحمؿ
 فيم يكضح مفيـك تيارات الحمؿ.

 فيم يكضح كيؼ تنتقؿ الحرارة باإلشعاع. انتقاؿ الحرارة باإلشعاع
 تذكر يذكر بعض التطبيقات العممية لطرؽ انتقاؿ الحرارة بالحمؿ.
 فيم يكضح أىمية العزؿ الحرارم في ترشيد استيالؾ الطاقة.

جسـ العكامؿ المؤثرة في امتصاص ال
 لمحرارة

 فيم يبيف العكامؿ التي تؤثر في امتصاص الجسـ لمحرارة.
 تطبيق يستقصي أثر لكف الجسـ عمى امتصاص الحرارة.

 فيم يستقصي أثر خشكنة سطح الجسـ عمى امتصاص الحرارة.
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 (3محق)الم  

 االختبار التحصيمي

 عزيزي الطالب :

الدراسي لدل طمبة الصؼ السابع في الكحدة ييدؼ ىذا اإلختبار الى قياس مستكل التحصيؿ     
عممان بأف نتائج ىذا ,كعناية  السابعة مف مادة العمـك . أرجك اإلجابة عمى أسئمة اإلختبار بكؿ دقة 

 كلف يطمع أحد عمى النتائج سكل الباحث. .اإلختبار ستستخدـ فقط ألغراض البحث العممي 

 تعميمات اإلختبار :

 ( فقرة مف نكع اإل30يتألؼ ىذا اإلختبار مف ) ختيار مف متعدد , كلكؿ فقرة أربعة
 خيارات , منيا كاحدة فقط صحيحة . 

  إقرأ كؿ فقرة كخياراتيا جيدان , كحدد اإلجابة الصحيحة بكضع دائرة حكؿ رمزىا , ثـ

كتحت الرمز الداؿ عمى اإلجابة الصحيحة في , بجانب رقـ الفقرة ( ×ضع  إشارة ) 

 .كرقة اإلجابة المرفقة
  عمى كرقة اإلجابة المرفقة فقط .تككف ال تكتب شيئان عمى ىذه الكراسة , فاإلجابة 
 ( دقيقة .40الزمف الفعمي لإلختبار ) 
 مف األسئمة دكف  ان كؿ اإلجابة عف أسئمة اإلختبار بأقصى سرعة ممكنة , كال تترؾ أياح

 إجابة.
 مع تمنياتي لكم بالتوفيق

                                                                              
 

 الباحث:       
 يوسف المشني       
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 م 2016/2015التحصيمي لوحدة الحرارة لمصف السابع األساسي لمعام الدراسي  فقرات اإلختبار

 ______________الزمن:                ____________________ : الطالبسم إ

 ____/___/_____التاريخ:                   ____________________المدرسة : 

 ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة لكل سؤال من األسئمة اآلتية:

 : تحول المادة من الحالة الصمبة إلى الحالة السائمة يسمى: 1س 

 .تبخران  -أ 
 .نصياران إ -ب 
 .تكاثفان  -ج 
 تجمدان. -د 

 عمى الحالة الصمبة : مثاالً عد يٌ في الحالة الطبيعية  آلتيةأي من المواد ا -2س

 الثمج                                  -أ 
 الزئبؽ -ب 
 النتركجيف                            -ج 
 الخارصيف -د 

 ن قوى التماسك بين جزيئاتو:إمن الحديد  , ف اً عند تسخينك مسمار  -3س

 .تقؿ  -أ 
 .تزداد -ب 
 .أثرال تت -ج 
 .تزداد ثـ تقؿ  -د 
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تتحول عندىا المادة من الحالة السائمة إلى الحالة الصمبة ىي درجة الحرارة الثابتة التي  -4س
 درجة:

 اإلنصيار. -أ 
 .الػمياف -ب 
 التجمد. -ج 
 .التكاثؼ -د 

 المادة الصمبة تكون ذات شكل ..... -5س

 ثابت كحجـ غير ثابت. -أ 
 ثابت كحجـ ثابت. -ب 
 غير ثابت كحجـ ثابت. -ج 
 غير ثابت كحجـ غير ثابت. -د 

ن قراءة ميزان الحرارة ما لم تنصير كامل إف , باستمرارعند تسخينك قطعة من الثمج  -6س
 قطعة الثمج. 

 .تبقى ثابتة   -أ 
 .تنخفض  -ب 
 .ترتفع  -ج 
 .ترتفع ثـ تنخفض  -د 

 تنتقل الحرارة عبر جزيئات السائل عن طريق. -7س

 اإلشعاع فقط. -أ 
 .فقط الحمؿ -ب 
 التكصيؿ فقط. -ج 
 .الحمؿ كالتكصيؿ معان  -د 



    91 
 
 

 
 

 الطاقة في المنازل:من طرق ترشيد استيالك تعد العبارات اآلتية من  أي -8س

 األبكاب الكاسعة. -أ 
 التيكية الجيدة. -ب 
 الشبابيؾ الكبيرة. -ج 
 الجدراف العازلة. -د 

 :إلىزيادة كمية تبخر الماء من السدود  تعود -9س

 .سطحيا مساحةة قم -أ 
 قمة سرعة الرياح المارة فكقيا. -ب 
 انخفاض معدؿ رطكبة الجك المحيطة بيا. -ج 
 زيادة درجة حرارتيا. -د 

 حمل المصاحبة لمتغير في درجة حرارة المائع , نتيجة لمتغير في:تتكون تيارات ال -10س

 .الكتمة -أ 
 .الكثافة -ب 
 الضػط. -ج 
 .الزمف -د 

 من التطبيقات العممية لتيارات الحمل اليابطة: -11س

 التدفئة المركزية. -أ 
 طنجرة الضػط. -ب 
 مكيؼ اليكاء. -ج 
 المنطاد. -د 
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  :نسب درجة حرارة تحقق غايتك عندأن فإ, ن تمأل خزان بأكبر كمية من الماءإذا أردت أ -13س

 .صفر مئكم -أ 
 .( مئكم100)  -ب 
 .(  مئكم4)+ -ج 
 .( مئكم 4-) -د 

 مقدار التغير في درجة الحرارة باختالف زمن التسخين الالزم لصير مادة أحمد سجل 14-س
 :انصيار المادة الصمبة ىي  درجةإن صمبة كما في الجدول أدناه. 

 

 س   100  -أ 

 س   85  -ب 

 س   80  -ج 

 س    60   -د 

 

 

 

 16 14 12 10 8 6 4 2 0 )دقيقة(  الزمن

 100 95 90 85 80 80 60 40 20 درجة الحرارة 
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 : في الدقيقة الثامنة من التسخين مايأتي باالعتماد عمى الجدول السابق فإن ما يحدث -15س

 تكون المادة قد انصهرت تماما.  -أ

 الت في حالة الصالبة.زتكون المادة ما -ب

 في حالة الصالبة. واآلخرمن المادة في حالة السيولة  جزء -ج

 في الحالة الغازية. واآلخر ن المادة في حالة السيولةجزء م -د 

واحدة من العبارات اآلتية تصف انتقال الحرارة بالتوصيل عند مالمسة جسم ساخن  -16س
 ..تنتقل الحرارة إلى إلكتروناتلجسم بارد:

لى أف إ المجاكرةا , ثـ تتصادـ مع إلكتركنات الذرات الجسـ البارد , فيزداد ترددى -أ 
 تصؿ إلى الطرؼ اآلخر.

إلى أف  المجاكرة الجسـ الساخف , فيزداد ترددىا , ثـ تتصادـ مع إلكتركنات الذرات -ب 
 تصؿ إلى الطرؼ اآلخر.

إلى أف  المجاكرةالجسـ البارد , فيقؿ ترددىا , ثـ تتصادـ مع إلكتركنات الذرات  -ج 
 ؼ اآلخر.تصؿ إلى الطر 

إلى أف  المجاكرةالجسـ الساخف , فيقؿ ترددىا , ثـ تتصادـ مع إلكتركنات الذرات  -د 
 تصؿ إلى الطرؼ اآلخر.

 إذا أردت أن تشتري مالبس لتقيك برد الشتاء , فيفضل أن تكون من: -17س

 القطف األبيض الناعـ. -أ 
 الصكؼ األسكد الخشف. -ب 
 الحرير األسكد الناعـ. -ج 
 الصكؼ األبيض الخشف. -د 

 وحجمو : ن درجة حرارتو ترتفع إعند مالمسة اليواء لسطح ساخن ف -18س

 .يزداد فتزداد كثافتو فيرتفع إلى أعمى -أ 
 .يزداد فتقؿ كثافتو فيرتفع إلى أعمى -ب 
 .يقؿ فتقؿ كثافتو فيرتفع إلى أعمى -ج 
 .يقؿ فتزداد كثافتو فيرتفع إلى أعمى -د 
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 :تنتقل الحرارة باإلشعاع بكفاءة أكبر في -19س

 مبة.المادة الص -أ 
 المادة السائمة. -ب 
 المادة الػازية. -ج 
 الفراغ. -د 

 يقوم عامل البناء ببناء طبقتين من الطوب , ويضع بينيا قطعا من البوليسترين ,لكي: -20س

 . حراريان يعزؿ المنزؿ  -أ 
 يزيد مف قكة كمتانة البناء.  -ب 
 يطفي طابعا جماليا عمى البناء.  -ج 
 سالؾ الكيرباء بيف الطبقتيف.أيخفي  -د 

 :ذو سطحجسم الحرارة بشكل أفضل إذا كان يمتص ال -21س

 .مصقكؿ كلكف معتـ -أ 
 .خشف  كلكف معتـ -ب 
 .مصقكؿ كلكف فاتح -ج 
 .خشف كلكف فاتح -د 

 :اآلتيةعن استمرار تسخين الكبريت بأحد الرسوم البيانية  يمكن التعبير بيانيا  22- س
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 ىي: اإلنصيارعالقة درجة التجمد بدرجة  -23س

 .اإلنصيارأقؿ مف درجة  درجة التجمد  -أ 
 .اإلنصيارأعمى مف درجة   درجة التجمد -ب 
 .اإلنصيارم درجة أك تس درجة التجمد  -ج 
 بينيما. ال تكجد عالقة  -د 

 : إن درجة الحرارةد زيادة الضغط عمى غاز محصور فعن -24س

 .يزداد الحجـك  تقؿ -أ 
 يقؿ الحجـك  تزداد -ب 
 .يقؿ الحجـك  تقؿ -ج 
 .يزداد الحجـك  تزداد -د 

 :زيادةىي  عدا واحدةتزيد من سرعة التبخر  العوامل التالية جميعيا -25س 

 سرعة الرياح. -أ 
 مساحة سطح السائؿ. -ب 
 درجة حرارة السائؿ. -ج 
 رطكبة الجك. -د 

 ٌتدىن أنابيب السخان الشمسي بالمون األسود , ألنو :-26س

 يزيد مف قدرة الجسـ عمى امتصاص الحرارة. -أ 
 يقمؿ مف قدرة الجسـ عمى امتصاص الحرارة. -ب 
 كؿ أكثر مف غيره.يحمي األنابيب مف التآ -ج 
 يعطي األنابيب متانة كقكة أكثر مف غيره. -د 
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 عممية تحول المادة من الحالة الغازية إلى الحالة السائمة تسمى:-27س

 إنصياران. -أ 
 تجمدان. -ب 
 تبخران. -ج 
 تكاثفان. -د 

ل المادة من الحالة السائمة إلى الحالة -28س تتشابو عمميتي التبخر والغميان في تحو 
 عمميتين ىو أن التبخر يحدث:الغازية.الفرقبين ال

 جسـ السائؿ.  مف كؿفي كؿ درجة حرارة  -أ 
 . جسـ السائؿ مف كؿفي درجة حرارة معينة  -ب 
 .مف السطح الخارجي لمسائؿفي درجة حرارة معينة  -ج 
 في كؿ درجة حرارة مف السطح الخارجي لمسائؿ. -د 

وضغطت . غاًزا إلى محقنة مغمقة, كما ىو موصوف في الرسم التوضيحي إذا أدخلت-29س
 ؟مكبس المحقنة فإن كتمة الغاز

 يقؿ. الكف حجمي تتػيرال  .أ
 يزداد.  احجمي لكف رتتػيال  .ب
 ر.ال يتػي الكف حجمي تزداد .ج
 ر. ال يتػي الكف حجمي تقؿ .د
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 التحصيمي إلختبارورقة اإلجابة عمى ا

 الفقرة
 رمز اإلجابة

 الفقرة
 رمز اإلجابة

 د ج ب أ د ج ب أ
1     16     
2     17     
3     18     
4     19     
5     20     
6     21     
7     22     
8     23     
9     24     
10     25     
11     26     
12     27     
13     28     
14     29     
15          
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 (4ٌممحق )

 مفتاح اإلجابة عمى اإلختبار التحصيمي

 
 لفقرةا

  رمز اإلجابة
 الفقرة

 رمز اإلجابة
 د ج ب أ د ج ب أ

1  ×   16 ×    
2    × 17  ×   
3 ×    18  ×   
4   ×  19    × 
5  ×   20 ×    
6 ×    21  ×   
7  ×   22 ×    
8    × 23   ×  
9    × 24   ×  
10  ×   25    × 
11   ×  26 ×    
12  ×   27    × 
13   ×  28    × 
14   ×  29 ×    
15   ×       
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 (5ممحق)

 اإلبداعيخطاب تحكيم اختبار التفكير 

                                                    سط و جامعة الشرق األ 

 كمية العموم التربوية                  

 قسم/اإلدارة والمناىج                 

 لمصف السابع األساسي في مادة العموم. اإلبداعيختبار التفكير إ الموضوع تحكيم

 سعادة الدكتور /  ................................................حفظو اهلل

 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو...

استخداـ التعمـ المعككس في تحصيؿ طمبة الصؼ السابع في  أثر :"يجرم الباحث دراسة بعنكاف
( Torranceكتطمبت ىذه الدراسة تبني اختبار "تكرانس" ) ". اإلبداعيدة العمكـ كفي تفكيرىـ ما

الصكرة المفظية )أ( بما يتالءـ كمادة العمـك لمصؼ السابع األساسي كالبيئة  اإلبداعيلمتفكير 
 األردنية, كيأمؿ الباحث مف سيادتكـ تحكيمو خدمة ألىداؼ البحث العممي.

 تكم اإلطالع من حيث:لذا يرجى من سياد

 .اإلبداعيلقياس التفكير  إلختبار.مناسبة ا1  

 الطمبة.مناسبة األسئمة لمستوى  2.  

 مدى مناسبة ووضوح الصياغة المغوية لمفقرات.3.   

                                                                                        كر والتقديرمع خالص الش

 الباحث

 يوسف المشني
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 (6ممحق)

 إختبار التفكير اإلبداعي الصورة المفظية )أ(

 :   ____________المدرسة _______________________________   األسم  

 م2015:_____/  /اليوم والتاريخ                     الصف: السابع األساسي               

 عزيزي الطالب:

لػى قيػاس قػدرتؾ عمػى التفكيػر اإلبػداعي فػي العمػـك . عممػا ييدؼ ىذا االختبػار ا
.  بأف الدرجة التي ستحصؿ عمييا في االختبار لف تؤثر عمى نتيجتؾ في مادة العمـك

االختبػػارات التػػي بػػيف يػػديؾ ىػػي اختبػػارات التفكيػػر اإلبػػداعي الصػػكرة المفظيػػة )أ( 
فػي أف تفكػر فػي أفكػار لمعالـ األمريكي "تكرانس" كستعطيؾ الفرصة كي تستخدـ خيالػؾ 

مثيرة لالىتماـ , كغير مألكفػة أك غريبػة , كتضػعيا فػي جمػؿ , أفكػار تعتقػد أف أحػدان لػـ 
يفكر بيا مف قبؿ , كفي اعتقادم ستجد ىػذا العمػؿ ممتعػان , لػذلؾ اقػرأ كػؿ نشػاط بعنايػة 

 كاىتماـ , كحاكؿ أف تستخدـ كقتؾ استخدامان جيدان , ألف لكؿ نشاط كقتو المحدد.

رفػػػػع إصػػػػبعؾ ال تتحػػػػدث بصػػػػكت عػػػػاؿ , إذا كػػػػاف لػػػػديؾ أسػػػػئمة بعػػػػد البػػػػدء , كا  
  .كستجدني بجانبؾ ألحاكؿ اإلجابة عف سؤالؾ

 لك التوفيق والنجاح

 الباحث                                                                          

 يوسف المشني  

                                      2015                                 
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 لواأل  إلختبارا

 توجيو األسئمة

المػػادة النقيػػة الصػػمبة تتكػػكف مػػف دقػػائؽ صػػػيرة, يكجػػد بينيػػا قػػكل تجػػاذب تعمػػؿ عمػػى بقػػاء 
المسافات بػيف ىػذه الػدقائؽ  ثابتػة ك تحػافظ بػذلؾ عمػى ثبػات شػكؿ كحجػـ المػادة الصػمبة , كتختمػؼ 

كتبعان لذلؾ ف ف لكؿ مادة درجة  انصيار خاصة بيا . إذا اكتسػبت  ىذه القكل مف مادة إلى اخرل ,
 ىذه القكل سكؼ تضعؼ, لذلؾ تنصير المادة إذا استمر التسخيف . المادة كمية مف الحرارة  ف ف

 أكتب أكبر عدد ممكن من األسئمة  التي يمكن اإلجابة عنيا باستخدام المعمومات المعطاة:
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 نيالثا إلختبارا

 تخمين األسباب

عند تسخيف الماء يتمدد , كتقؿ كثافتو , فيصعد إلى األعمى )تيار الحمؿ الصػاعد ( كيحػؿ 
محمو ماء بارد ييبط لألسفؿ )تيار الحمػؿ اليػابط ( , فيسػخف كيرتفػع ليحػؿ محمػو مػاء بػارد , كىكػذا 

يػػػػة  كالثالجػػػػة  كلتيػػػػارات الحمػػػػؿ تطبيقػػػػات ميمػػػػة مثػػػػؿ التدفئػػػػة المركز   .حتػػػػى يسػػػػخف جميػػػػع السػػػػائؿ
 كالمكيؼ  كطيي الطعاـ.

 ؟التطبيقاتىل تستطيع أن تخمن األسباب التي من أجميا تستخدم تيارات الحمل في ىذه 
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 الثالث إلختبارا

 تخمين النتائج

 .أصبحت الثالجة مف ضركريات العصر , كال يخمك بيت مف بيكتنا مف أحد أنكاعيا الكثيرة

 :تترتب عمى ذلكتراع الثالجة , أكتب أكبر عدد ممكن من النتائج التي قد فيما لو لم يتم اخ
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 الرابع إلختبارا

 التطوير وتحسين اإلنتاج

كصناعة  كصناعة الشبابؾ العدسات كالمراياك ,يستخدـ الزجاج في مجاالت مختمفة 
  .اني المطبخأك السيارات ك 

 :ترشيد استيالك الطاقة فكر بأذكى الطرق الستخدام الزجاج في
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 الخامس إلختبارا

 ستخدامات غير المألوفةاإل

 بعد دراستك لشذوذ الماء , إقترح إستخدامات غير مألوفة لالستفادة من ىذه الظاىرة:

 

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................... 
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 السادس إلختبارا

 المترتبات

 فترض أن ......إ

 إفترض أن الجميد ال يطفو عمى سطح الماء .

 عدد ممكن من األفكار والتخمينات والنتائج التي تترتب عمى ىذا الحدث كما تتخيميا: أكتب أكبر

 

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................... 
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 الصورة المفظية)أ( اختبار التفكير اإلبداعي تصحيح ورصد درجات المفحوصين عمى استمارة

 المدرسة:_____________اسم                  تاريخ التطبيق:__/___/___

 اسم المصحح_____________               ___ الصف:____________

ص
حك
لمف
ـ ا
رق

 

اإلختبار 
 األكؿ

اإلختبار 
 الثاني

اإلختبار 
 الثالث

اإلختبار 
 الرابع

اإلختبار 
 الخامس

اإلختبار 
 السادس

 ط
مكع

مج
ع ـ 

جمك
م

ص 
ص 

كع 
جم
م

 

 ؾ
مكع

مج
 

 ص م ط ص م ط ص م ط ص م ط ص م ط ص م ط
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 (7ممحق)

 زان ونسب تكرارات األصالة كما استخرجت من عينة الدراسةأو قائمة ب

 األسئمة( ؿ )تكجيوك األ إلختبارا
وزن  النسبة التكرار اإلستجابة الرقـ

 األصالة
 1 %73 11 مـ تتككف المادة النقية الصمبة؟ 1
 1 %67 10 ما الذم يحافظ عمى ثبات شكؿ كحجـ المادة الصمبة؟ 2
 1 %73 11 ىؿ لكؿ مادة درجة إنصيار خاصة بيا؟ كلماذا. 3
 1 %60 9 ماذا يحدث عند تسخيف المادة الصمبة؟ 4
 1 %67 10 فسر: إنصيار المادة الصمبة عند استمرار تسخينيا؟ 5
 1 %73 11 ماذايحدث لقكل التجاذب عند تعريض المادة لمحرارة؟ 6
 1 %60 9 ىؿ تتأثر المسافات بيف دقائؽ المادة الصمبة بالتبريد؟ 7
 2 %53 8 ماذا يحدث لحجـ المادة الصمبة عند تسخينيا؟ 8
 2 %53 8 صمبة بالحرارة؟فسر تمدد المكاد ال 9

 3 %27 4 يقكـ صانع السيكؼ بتسخيف الحديد قبؿ طرقو .لماذا؟ 10
تترؾ مسافات كافية بيف أسالؾ الكيرباء عند تركيبيا عمى  11

 األعمدة الرئيسية صيفانز فسر ذلؾ؟
2 13% 4 

 3 %33 5 عمؿ :درجة انصيار الحديد ال تساكم درجة انصيار النحاس؟ 12
خيف المادة الصمبة تضعؼ قكل التجاذب بيف دقائقيا . عند تس 13

 ماذا يترتب عمى ذلؾ؟
8 53% 2 

 4 %13 2 يطمى المككؾ الفضائي بطبقة مف الفخار.فسر ذلؾ؟ 14
 1 %60 9 لماذا تصنع أكاني المطبخ مف معادف صمبة؟ 15
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 (تخميف األسباب) الثاني إلختبارا
ن وز النسبة التكرار اإلستجابة الرقـ

 األصالة
 0 %92 13 الػاز(. أكحتى يتـ تكزيع الحرارة عمى كؿ جسـ المائع )السائؿ  1
 0 %86 12 حتى يصبح الكسط متزف حراريان. 2
حتى ينضج الطعاـ بذات الدرجة كال يحترؽ الجزء المالمس  3

 لقعر الطنجرة
11 78% 1 

 1 %64 9 حتى تتككف الػيكـ كيسقط المطر. 4
 2 %50 7 متع  بنسيـ البر كالبحر.حتى نشعر كنست 5
فنستطيع م أك متس الػازات المككنة لميكاء تركيزيبقى حتى  6

 التنفس كنبقى  عمى قيد الحياة.
4 29% 3 

 1 %71 10 حتى يبقى تأثير الحرارة محصكران بالكعاء الذم يحكيو. 7
حتى تتمكف الطيكر مف اليجرة  فيي تركب تيارات الحمؿ  8

 .طيرانياالصاعدة فتسيؿ 
2 14% 4 

حتى تذكب الثمكج في فصؿ الشتاء فبدكف تيارات الحمؿ ستبقى  9
 فترة طكيمة.

5 36% 3 

حتى نشعر بالدفىء شتاءن فبدكف تيارات الحمؿ لف نشعر  10
 بالدفىء حتى لك جمسنا قريبيف مف المدفأة

10 71% 1 

حتى نستطيع المشي عمى سطح األرض فبدكف تيارات الحمؿ  11
ككف درجة حرارة سطح األرض عالية جدان صيفان كباردة سكؼ ت
 شتاءن.

8 57% 2 

بدكف تيارات الحمؿ سكؼ تككف غازات الػالؼ الجكم مرتبة  12
 حسب كثافتيا

1 7% 4 

 4 %14 2 حتى نستطيع فصؿ مككنات النفط عف بعضيا. 13
م في كؿ جسـ أك حتى يتكزع السكر في إبريؽ الشام بشكؿ متس 14

 السائؿ.
3 21% 3 
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 (تخميف النتائج) الثالث إلختبارا
وزن  النسبة التكرار اإلستجابة الرقـ

 األصالة
 1 %78 14 سكؼ نقكـ بتخزيف األطعمة في المناطؽ المتجمدة. 1
 2 %55 10 سكؼ يصبح المحـ المجفؼ مكجكد في كؿ البقاالت. 2
 2 %50 9 سكؼ نقكـ بتعميب كؿ أنكاع األطعمة. 3
 2 %55 10 ـ بتجفيؼ الخضراكات مثؿ "الممكخية".سكؼ نقك  4
 3 %33 6 سكؼ تصبح منطقة القطب مأىكلة بالسكاف. 5
سكؼ تبادؿ دكؿ الخميج العربي النفط بالثمج مف المناطؽ  6

 المتجمدة.
4 22% 3 

سكؼ يتكجو الناس لمعيش في األرياؼ ليتمكنكا مف تربية  7
جكنيا بشكؿ الدكاجف كزراعة بعض المحاصيؿ التي يحتا

 يكمي.

6 33% 3 

 2 %55 10 سكؼ لف يككف احتكار لمكثير مف السمع مثؿ المحكـ. 8
سكؼ أذىب لمعيش بالقرب مف جبؿ الشيخ ألنو مػطى بالثمكج  9

 طكاؿ العاـ.
3 17% 4 

 1 %61 11 سكؼ يرتفع سعر المكاد الجافة مثؿ الحبكب. 10
 1 %78 14 البعيدة.سكؼ لف نستطيع استيراد المحـك مف البالد  11
سكؼ يككف ىناؾ سفف كطائرات مخصصة  لنقؿ الثمكج مف  12

 المناطؽ المتجمدة.
1 5% 4 

 1 %61 11 سكؼ ينخفض عدد السكاف في المناطؽ الصحراكية. 13
 4 %5 1 سكؼ يصبح مف المألكؼ زراعة األسماؾ في األردف. 14
 4 %11 2 .سكؼ يقؿ عدد الفقراء ألنو ال يكجد احتكار لمسمع 15
 4 %16 3 سكؼ لف نستطيع عمؿ اسعافات أكلية لمكسكر. 16
 3 %28 5 سكؼ نقكـ بدفف المكتى مباشرة  دكف إنتظار ابنائيـ.  17
 4 %11 2 سكؼ لف يككف ىناؾ زراعة أعضاء. 18
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 (تحسيف اإلنتاج) الرابع إلختبارا
وزن  النسبة التكرار اإلستجابة الرقـ

 األصالة
بيؾ بطبقتيف لعزؿ المنزؿ حراريان عف الكسط صناعة شبا 1

 المحيط.
10 77% 1 

 1 %77 10 استخداـ الزجاج في صناعة الخاليا الشمسية لتكليد الكيرباء.  2
 1 %70 9 استخداـ الزجاج في صناعة السخاف الشمسي. 3

استخداـ الزجاج في صناعة الثيرمكس لمحفاظ عمى حرارة  4
 السائؿ بداخمو.

9 70% 1 

بناء بيكت زجاجية  لزراعة الخضراكات كزيادة اإلنتاج كبالتالي  5
 تكفير الطاقة.

8 61% 1 

 1 %61 8 استخداـ الزجاج في صناعة مصابيح تكفير الطاقة. 6

عمؿ مجكىرات مف الزجاج  بدؿ المجكىرات المعدنية التي  7
 تحتاج إلى طاقة كبيرة إلنتاجيا. 

7 54% 2 

 3 %38 5 اء المنازؿ منيا.عمؿ طكب مف الزجاج كبن 8

 2 %54 7 عمؿ مرايا كعدسات لتسخيف الماء كتكليد الكيرباء. 9

استخداـ الزجاج في صناعة األلياؼ الكيركظكئية لنقؿ  10
 المعمكمات بدؿ مف األسالؾ المعدنية.

3 23% 3 

استخداـ الزجاج في صناعة أكاني المطبخ بدؿ مف األلميكـ  11
 أكبر الستخراجة كتصنيعو.الذم يحتاج الى طاقة 

10 77% 1 

كضع طبقة مف الزجاج عمى سطح الطرؽ التي تسير عمييا  12
 العربات لتخفيؼ االحتكاؾ كبالتالي ترشيد استيالؾ الطاقة.

2 15% 4 

 4 %7 1 صناعة نكع مف الزجاج يمكف تدكيره بطاقة أقؿ. 13
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 (االستخدامات غير المألكفة) الخامس إلختبارا
وزن  النسبة التكرار اإلستجابة قـالر 

 األصالة
 3 %33 5 عمؿ جسر بيف ضفتي النير نستطيع السير فكقو. 1
 3 %27 4 عمؿ مالىي لمتزلج عمى الجميد في البحر الميت. 2
عادتيا الى شكميا األصمي. 3  4 %6 1 تصميح عبكة بالستيكية منبعجة كا 
 2 %40 6 عمؿ فنادؽ تحت الماء في المناطؽ المتجمدة. 4
تكسير الصخكر لشؽ الطرؽ أك الستخداميا في البناء بدؿ مف  5

 تفجيرىا كما ىك الحاؿ في كتد الصقيع.
8 53% 2 

 2 %47 7 تكسير العبكات الزجاجية إلعادة تدكيرىا. 6
تكسيع بعض التمديدات التي يصعب الكصكؿ الييا بنسبة  7

10% 
1 6% 4 

إلى السطح ب غالقيا ثـ رفع األجساـ  الػارقة في البحر  8
 تجميدىا.

3 20% 4 

 1 %67 10 فصؿ الماء عف الزيت في معاصر الزيتكف بتجميده. 9
التخمص مف بعض الحيكانات الضارة مثؿ الفئراف كالضفاضع  10

بتجميدىا عند تجميدىا يكبر حجـ الماء فييا فتتفجر أجسادىا 
 فتمكت.

8 53% 2 

الماء فيرتفع إلى أعمى كيبقى فصؿ أمالح البحر الميت بتجميد  11
 الممح بتركيز عالي في األسفؿ مما يسيؿ فصمو.

10 67% 1 

 1 %67 10 تحمية مياه البحر بالتجميد. 12
 1 %60 9 استخداـ الجباؿ الجميدية كقكارب . 13
عمؿ مكبس لتحريؾ جسـ ثقيؿ )أمأل مكبس بالماء كأبدء  14

ى األسفؿ كسيكبر بتجميده , سكؼ يتجمد الماء مف األعمى ال
 حجمو كيضػط عمى المكبس فيحرؾ الجسـ.

2 13% 4 

 4 %20 3 فصؿ األتربة كالمكاد العالقة عف الماء. 15
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 (المترتبات, إفترض أف) السادس إلختبارا
وزن  النسبة التكرار اإلستجابة الرقـ

 األصالة
إذا لـ يطفك الجميد يعني ذلؾ أف حجمو أقؿ مف الماء كبالتالي  1

 كؼ يػطي مساحات أقؿ مف اليابسة.س
6 38% 3 

 2 %50 8 لف يككف ىناؾ داعي إلختراع كاسحات الجميد. 2
 1 %75 12 لف يككف ىناؾ رياضة التزلج عمى الجميد. 3
تصبح حركة السفف أسيؿ كتستطيع الكصكؿ إلى القطبيف  4

 بسيكلة.
6 38% 3 

 3 %25 4 سكؼ تظير كائنات برمائية جديدة. 5
 0 %87 14 تمكت األسماؾ كالكائنات البحرية األخرل. سكؼ 6
سكؼ تسيؿ عممية التخمص مف األكساخ في مياه األنيار  7

 كالبحيرات.
10 62% 1 

 3 %25 4 سكؼ يبدأ تجمد الماء مف األسفؿ إلى األعمى. 8
 1 %62 10 سكؼ تتدمر السمسمة الػذائية في البحار. 9

 3 %38 6 زر.لف يككف ىناؾ ظاىرة المد كالج 10
 4 %6 1 لف تػرؽ سفينة التايتنؾ. 11
سكؼ يككف شرب العصير أسيؿ ألف مكعبات الثمج ستككف  12

 في قاع الكأس.
2 13% 4 

سكؼ نحتاج الى مضخة لسحب الماء مف الككلر ألف الجميد  13
 سكؼ يػمؽ الفتحة السفمية.

1 6% 4 

ؾ سكؼ يبحث االنساف عف بديؿ غذائي مف غير األسما 14
 لمحصكؿ عمى اليكد.

4 25% 3 

سكؼ تصبح درجة حرارة كؿ جسـ السائؿ صفر مئكم عندما  15
 يبدأ بالتجمد.

3 19% 4 

 4 %13 2 سكؼ يصبح لكف قاع البحر أبيض في فصؿ الشتاء. 16
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 (8ٌممحق )

 خطاب تحكيم دليل المعمم ومذكرات التحضير

                                                     سطو جامعة الشرق األ 

   كمية العموم التربوية                  

 قسم/اإلدارة والمناىج                 

 الموضوع: تحكيم دليل المعمم ومذكرات التحضير بإستراتيجية التعمم المعكوس.

 سعادة الدكتور /  ................................................حفظو اهلل

 م عميكم ورحمة اهلل وبركاتو...السال

مف مبدأ تطكير أساليب تدريس العمـك , كإلسياـ ىذا التطكير فػي تكجيػو التفكيػر كرفػع  نطالقان إ      
مسػتكل التحصػػيؿ , صػػيػت مػػذكرات التحضػػير عمػػى الصػفحات اآلتيػػة لكحػػدة الحػػرارة لطمبػػة الصػػؼ 

 اإلبداعيىا في التحصيؿ كالتفكير أثر ارنة ستراتيجية التعمـ  المعككس , كذلؾ لمقاب األساسي السابع
 بالطريقة المعتادة 

بداء الرأم  .كبما أف رأيؾ لو أىميتو بالنسبة لصدؽ ىذه اإلستراتيجية       أرجك دراستيا بعناية , كا 
 في النقاط اآلتية :

 . كضكح األىداؼ 
 .تمثيؿ المذكرة لممحتكل 
 بتيا , عددىا , تباعدىا.المكجيو لمطالب مف حيث: صعك  األنشطةمة ءمدل مال 
  اإلستراتيجية لدكر الطالب في المشاركة الفعالة. إظيارمدل 
 مكانية تطبيؽ المذكرة داخؿ غرفة الصؼ.إ 

 راجيان إبداء المالحظات التي تعتقد أنيا تخدـ البحث.

 نكأو أشكر لك جيدك وتع

 الباحث                                                                                 

 يوسف المشني                                                                                 
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 (9ممحق )

 دليل المعمم ومذكرات التحضير

 دليل المعمماًل: أو 

 لتدريس وحدة الحرارة من مقرر العموم لمصف السابع االساسي

 وفق استراتيجية التعمم المعكوس

 عزيزي معمم العموم:

مػف كتػاب العمػكـ المقػرر )الحػرارة(  لكي يساعدؾ في تػدريس الكحػدة السػابعة ىذا الدليؿ   عد  أ  
كذلػػػػؾ باسػػػػتخداـ اسػػػػتراتيجية الػػػػتعمـ المعكػػػػكس , كىػػػػذا يعنػػػػي أف ىنػػػػاؾ  .لمصػػػؼ السػػػػابع األساسػػػػي 

االستراتيجية في حتى يتحقؽ اليدؼ مف إتباع ىذه  ,خطكات محددة يجب أف تتخذىا أثناء تدريسؾ 
.  تدريسؾ لمادة العمـك

إف فمسػػػفة التػػػدريس بػػػالتعمـ المعكػػػكس تكػػػاد تكػػػكف أقػػػرب إلػػػى خمػػػؽ خبػػػرة تعميميػػػة مرتبطػػػة 
إف الػػتعمـ مجػػرد فيػػديكىات تػػتـ مشػػاىدتيا كمػػا يعتقػػد الكثيػػركف , بػػؿ  تليسػػ يبحاجػػات الطػػالب , فيػػ

لتحريػػر كقػػت  , الصػػؼ إلػػىر نمػػط تعميمػػي يشػػاىد فيػػو الطمبػػة فيػػديكىات قبػػؿ الحضػػك  ىػػك المعكػػكس
 يػـكدمج  كشػرح المفػاىيـ الصػعبة ,,  لمشػكالتاحػؿ , ك لطمبػة ا أسػئمةإجابػة  الحصة كاستػاللو فػي

 . ليكميةا كربط المتعمـ ببيئتو كحياتو, فعاؿ في تعمـ 

, ككثيػران مػف األفكػار العمميػة التػي ال نتكقػع منػؾ  تربكيػةن  أنشػطةن  كسكؼ تجد في ىػذا الػدليؿ
ة , لكػي يسػتخدميا الطػالب تحػت اإلبداعيػإلبػراز قػدراتؾ  دىا فحسب , بؿ لتككف منطمقػان الكقكؼ عن

 إشرافؾ , كتساعدىـ في تحقييؽ العمؽ المعرفي, كتدفعيـ إلى المزيد مف البحث كالتقصي.

 ستراتيجية التعمـ المعككس كما يمي:كيكضح الدليؿ خطكات إ

 لى :)مرحمة ما قبل المقاء الصفي(و المرحمة األ 

 :دوار المعممأ

عند التدريس بالتعمـ ,  مف قبؿ المعمـ ف تؤخذ باالعتبارالعديد مف األدكار التي ينبػي أىناؾ     
 :دكاراأل المعككس كمف تمؾ



   116 
 
 

 
 

 التخطيط الدقيق لمحتوى الفيديو ومجرياتو: 
ػػي   ـ   د  ع  د تسػػجيؿ المحاضػػرة , يعبػػر فيػػو عػػف لػػو بعنايػػة يتبعػػو عنػػ ان مخططػػ نصػػان  المعمػػ

كترابطيػػػا كبقػػػاء التسػػػجيؿ )الفيػػػديك( , يحػػػافظ مػػػف خاللػػػو عمػػػى تػػػدفؽ المعمكمػػػات ك , فكػػػاره أ
لتػػزاـ بخػػػط ك , مػػػف خػػالؿ كضػػع سػػيناريك يضػػمف اإلعػػف اإلسػػياب كالحشػػ كبعيػػدان ,  قصػػيران 

 الفيديك كعدـ الخركج عنو .
  يزود المعمم الطمبة بمقاطع فيديو قابمة لمتحميل يستطيع الطالب التحكم بوقت وطريقة

 ومشاىدتيا.عرضيا 
  التقيد بيايقدم المعمم تعميمات وتوجييات يتوقع من الطالب : 

, كيخطػػط لمنشػػاطات حيػػث يكجػػو المعمػػـ الخبػػرات التعميميػػة نحػػك مشػػكالت الحيػػاة الحقيقيػػة 
شراؾ الطمبة في تطبيؽ الخبرات كتحميميا كتركيبيا , كيشجع عمى استعماؿ ميارات التي مف شأنيا إ

 ليب حؿ المشكالت كالمشركعات .كأسا ,التفكير العميا
 المرحمة الثانية )مرحمة المقاء المباشر في الصف(

اـ الكقت الػذم يصػرفو فػي لكيفية استخد ف يككف كاعيان أعمى المعمـ في ىذه المرحمة , 
فػي الميمػات  نيماؾ كػؿ طالػب بشػكؿ مثمػر  في المحافظة عمى إ داؼ , كيبذؿ جيدان ىتحقيؽ األ
دارة الصػ التعمميػة , كلتحقيػؽ ذلػؾ يقػػـك  .نجػػاز العمػؿعمػى إ تنصػب   يجابيػػة داعمػةؼ بطريقػة إكا 

 . المعمـ باألدكار اآلتية
 : التخطيط:الً أو 

 م المعمم سمسمة من الخبرات ذات التأثير اإليجابي عمى الخبرات المستقبمية المحتممة صمي
 :لكل طالب 

خمػؽ تعمػـ ذك  كتػربط الخبػرة بالرغبػة فػي, نشطة تتصػؼ بالشػمكلية المعمـ أ يصمـ 
خػرل يػربط الػتعمـ بالحيػاة كبمػػة أ .عمـ المزيػد حػكؿ المكضػكع معنى يثير دافعية الطالػب  لػت

كيكجيػػػػو نحػػػػػك التطبيػػػػػؽ كالممارسػػػػة , كيتػػػػػيح لجميػػػػػع الطمبػػػػػة النمػػػػك فػػػػػي فاعميػػػػػاتيـ الذاتيػػػػػة 
 جتماعية.كاإل

 ال بد من ق ذلك ولتحقي ,خر يخطط المعمم لالنتقال المحكم والمنظم من نشاط تعميمي آل
 صغر .األىداف الى وحدات تعمم أ أوتجزئة الموضوعات 

 ساسية  .التدريبية لألىداف األ األنشطةو  حتياطي من المواد التعممية اإلضافية بناء إ 
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 ثانيًا:التنفيذ
  قبل الصفية األنشطةبتنفيذ يتأكد المعمم من قيام الطالب: 

 كيمكف تحقيؽ ذلؾ مف خالؿ اآلتي:  
 كتعتبر بمثابة , يمخص فييا الطالب ما تعممو , : كرقة عمؿ مضمنة لمفيديك  بطاقة دخول

 .تذكرة دخكؿ لألنشطة الصفية
 عمى الشبكة العنكبوتيةختبار إ : 

كنشػاط قبػؿ صػفي  يضػمنو لمصػدر الػتعمـ ختبارات قصيرة إيستطيع المعمـ كضع  
شػػاىدة المحاضػػرة ا يجعػػؿ تجربػػة الطالػػب فػػي ممػػم , ) المحاضػػرة المسػػجمة (قبػػؿ الصػػفيمػػا 

 إلختبػػارعػػادة اكيسػػمح لمطالػػب إ .كذات طػػابع شخصػػي   كديناميكيػػة كثػػر تفػػاعالن المسػػجمة أ
كره يػػؤدم إلػػى تسػػجيؿ كىػػذا بػػد, تقػػاف بالقػػدر الػػذم يريػػده لمكصػػكؿ إلػػى درجػػة عاليػػة مػػف اإل

, كيمكػػػف لػػػو  كيػػػرتبط  طرديػػػا بػػػاألداء المسػػػتقبمي, ات الالحقػػػة إلختبػػػار فضػػػؿ فػػػي ادرجػػػات أ
قبػػؿ الصػػفي عمػػى الشػػبكة العنكبكتيػػة ليطمػػع عمييػػا المعمػػـ  قبػػؿ النشػػاط إجابتػػو عمػػى تحميػػؿ 

 .غير متزامف أكالمقاء الصفي بشكؿ متزامف 
 ات القصيرة في بداية الحصة إلختبار ا: 

يقػػػـك المعمػػػـ بعمػػػؿ إختبػػػار قصػػػير يسػػػتطيع مػػػف خاللػػػو تحديػػػد الطمبػػػة الػػػذيف قػػػامكا 
تنفيذ النشاط قبؿ الصفي , لتقسيميـ الحقان عمى باإلطالع عمى مصدر التعمـ قبؿ الصفي ك 

 المجمكعات التي قامت بذلؾ لتصحيح اإلختبار الحقان كرصد درجات عمى ىذا اإلختبار .
 ومناقشتيا. بة حول المادة التي اطمعوا عميياألسئمة الطم اً يعطي المعمم في بداية الحصة وقت 
 ينظم المعمم البيئة الصفية: 

النشػاط  يضػـ الطمبػة الػذيف أتمػكا :ؿك قسػيـ الصػؼ إلػى قسػميف األتحيث يقكـ المعمـ ب 
( 3-5, كيقسميـ الػى مجمكعػات تضػـ )النشاط قبؿ الصفي, كالثاني الذيف لـ يتمكا قبؿ الصفي

ؿ  جػػػزء مػػػف كقػػػت الحصػػػة فػػػي ك جمكعػػػة حيػػػث تقضػػػي مجمكعػػػات القسػػػـ األطػػػالب فػػػي كػػػؿ م
مػػػػػع  األنشػػػػػطةـ تنفيػػػػػذ ينمػػػػػا يػػػػػت, بمصػػػػػدر الػػػػػتعمـ قبػػػػػؿ الصفي)المحاضػػػػػرة المسػػػػػجمة( مشػػػػػاىدة

ؿ كاالسػتمرار ك مجمكعػات القسػـ األ ضػافية كالعػكدة إلػى المجمكعات األخرل كتكميفيـ بأنشػطة إ
, كيمكػػػف لممعمػػػـ تكزيػػػع الطمبػػػة الػػػذيف لػػػـ يتمػػػكا الكاجػػػب فػػػي العمػػػؿ النشػػػط حتػػػى نيايػػػة الحصػػػة 

 المنزلي عمى المجمكعات األخرل.
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 ن يعممو .كل طالب ما عميو أ ط بوضوح وي عرفيحدد المعمم كل نشا 
  يقدـ التػذية الراجعة  كيتجكؿ بيف الطمبة ىدافبمراقبة تقدم الطمبة في تحقيق األيقوم المعمم: 

 لى ذلؾ . قدـ المساعدة حيثما تظير الحاجة إلفحص تقدميـ , كي
  عن  ويساعدىم في البحث,  نتباه الطمبة وطاقاتيم نحو عناصر المادة الدراسيةالمعمم إيوجو

وتطبيقيا من خالل التركيز عمى  ,والتدرب عمييا  ,وتطوير الميارات ,معنى المفاىيم وفيميا 
 غير الضرورية .ف التعميمية والتخمص من الزوائد ىدااأل

 قبل الصفية  األنشطةتنفيذ  يستخدم المعمم الدرجات بشكل كبير لتحفيز الطمبة عمى
 .الصفية األنشطةوالمشاركة في 

 :بدوار الطالأ

يتحمؿ الطالب مسؤكلية كبيرة في ىذا النمط التعميمي , كيعتبر قيامو بأدكاره  مف أىـ 
 أركاف التعمـ المعككس  كالتي يمكف إيجازىا باآلتي:

 لى )مرحمة ما قبل المقاء الصفي(و المرحمة األ 

رج ساسػية خػاعرفػة األتقػاف الميتحمػؿ مسػؤكلية إ نػوكفي ىذه المرحمة ينبػي أف يعي الطالػب أ  
, كيمكػف تمخػيص أدكار كيسيطر عمى تقدمو في الدراسة داخػؿ الصػؼ عنػد المقػاء المباشػر, الصؼ 

 الطالب في ىذه المرحمة باآلتي:

 ستكشاؼ كتعمـ حاضرات المسجمة التي تساعده عمى إيشاىد الطالب مقاطع الفيديك لمم
 ـ.كيمتـز بالتعميمات التي قدميا المعم, مفاىيـ المكضكع المراد تػطيتو 

  تمييدا لمناقشتيا الحقا , كتعميقاتو كأسئمتو حكؿ محتكل الفيديك , يدكف الطالب مالحظاتو
 عند المقاء المباشر.

  التعمميػػة قبػػؿ الصػػفية , التػػي قػػد تتضػػمف اختبػػارات قصػػيرة ,  األنشػػطةيقػػكـ الطالػػب بتنفيػػذ
مكاقػػع يمكػػف لمطالػػب تحديػػد ألعػػاب , حػػؿ تمػػاريف , اقتػػراح مصػػادر تعمميػػة أخػػرل , حيػػث 

تسػػجيالت صػػكتية تػػدعـ المكضػػكع , كمشػػاركتيا كمناقشػػتيا مػػع  أكالكتركنيػػة لفيػػديكىات , 
 زمالئو , كمعممو بشكؿ متزامف عبر شبكات التكاصؿ.

  قاء الصفي.ممكتكبة عند ال ات القصيرة )إف كجدت(إلختبار اجاباتو عمى يسمـ الطالب إ 
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 المرحمة الثانية )مرحمة المقاء المباشر في الصف(

لػػى )مشػػاىدة ك المرحمػػة األيعتمػػد الطالػػب فػػي فيمػػو لمػػا تػػـ اكتشػػافو فػػي  كفػػي ىػػذه المرحمػػة
رفػػػة الصػػػفية مػػػف خػػػػالؿ قػػػراءة النصػػػكص ( كيبػػػرىف عمػػػػى مػػػا تعممػػػو بتطبيقػػػو داخػػػػؿ الػ أكالفيػػػديك 

مػػػع  بالتعػػػاكفتحػػػت إشػػػراؼ المعمػػػـ , ك  التػػػي صػػػمميا المعمػػػـ ليػػػذا الػػػػرض األنشػػػطةمجمكعػػػة مػػػف 
 .زمالئو

 ين :دور الوالد

يعػد دعػػـ الكالػديف جػػزءا ميمػا فػػي أم برنػامج نػػاجح , كليػذا ال بػػد مػف إعػػالـ الكالػديف بػػنمط 
التعمـ المعككس الذم يتـ تطبيقو كالتحػدث عػف نكاتجػو اإليجابيػة , كيمكػف لمكالػديف مسػاعدة الطالػب 

خػػػارجي القيػػػاـ بػػػدكر المستشػػػار ال أكعمػػػى فيػػػـ المفػػػاىيـ الصػػػعبة مػػػف خػػػالؿ مشػػػاىدة الفيػػػديك معػػػان, 
 لممشركعات التي يعمؿ عمييا. 
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 ثانيًا: مذكرات التحضير

 (  1 مذكرة تخطيط يومي )

: اسػػتراتيجية الػػتعمـ المعكػػكس اسػػتراتيجية متكاممػػة , جػػزء منيػػا يمػػارس فػػي المنػػزؿ  مالحظــة ىامــة 
ألساسػػية كالجػػزء اآلخػػر داخػػؿ الصػػؼ كفػػي مختبػػرات المدرسػػة , حيػػث يػػتـ تقػػديـ المفػػاىيـ كاألفكػػار ا
ؿ كالثاني ك خارج كقت الحصة مف خالؿ دركس مسجمة , يسعى المعمـ فييا الى تحقيؽ المستكل األ

بينمػػا يػػتـ تطبيػػؽ المعرفػػة كالتعمػػؽ فػػي المحتػػكل كتقكيتػػو عنػػد المقػػاء  .مػػف مسػػتكيات بمػػـك المعرفيػػة 
 .عضيـ البعضبيف الطمبة ب بالتعاكفالمباشر في الصؼ لمكصكؿ الى اإلتقاف تحت اشراؼ المعمـ ك 

 لى ك : األ الحصة                                    الحرارة في المكاد الصمبة  أثر:  الموضوع

 : العمكـ  المادة                                                            : السابع  الصف

 : التاريخ                                                                      : اليوم

 دقيقة 40الالزم: الوقت

  : العام اليدف

 تكظيؼ الطالب معرفتو بحاالت المادة كتػيراتيا في فيـ البيئة المحيطة بو -

  االىداف التدريسية .

 األنشطةقبؿ الصفية , ك  األنشطةبعد اإلطالع عمى مصادر التعمـ قبؿ الصفية , كتنفيذ 
 قادران عمى أف :الطالب  الصفية , سكؼ يككف

 . يعدد حاالت المادة الثالث 
  جساـ الصمبة .الحرارة عمى األ أثريكضح 
 اإلنصياركدرجة  اإلنصياريز بيف يم  
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 مصادر التعمم قبل الصفية :)الفيديو(

  تسجيل الفيديو : - أ
عند تسػجيؿ المحاضػرة  يعبػر  ستعيف بوخطط لو بعناية ي  نصب عداد المعمـ  يقكـ

حافظ مف خاللػو عمػى تػدفؽ المعمكمػات كترابطيػا كبقػاء التسػجيؿ )الفيػديك( فيو عف أفكاره كي
 :يبيف مف خاللو ك  قصيرا كبعيدا عف اإلسياب كالحشك

ف ىػػػذه أك  , الػازيػػة أك السػػائمة  أكف المػػادة تكجػػد فػػي ثػػالث حػػاالت ىػػي الصػػمبة أ
شػػػكؿ فالمػػػادة الصػػػمبة تحػػػتفظ بكلكػػػؿ حالػػػة خصػػػائص تميزىػػػا .  ,الحػػػاالت مكجػػػكدة حكلنػػػا 

لػػػػى قػػػػكل التجػػػػاذب إكيعػػػػكد ذلػػػػؾ , ال يتػيػػػػراف بتػيػػػػر المكػػػػاف المكجػػػػكد فيػػػػو ,كحجػػػـ ثػػػػابتيف 
ىػػذه ك  لتػػي تحػػافظ عمػى ثبػػات شػػكؿ كحجػـ المػػادة الصػػمبة ., االمكجػكدة بػػيف جزيئػػات المػادة 

المػػادة السػػائمة تحػػتفظ بحجػػـ ثابػػت ف, خػػرل ألػػى إتختمػػؼ مػػف مػػادة  القػػكل )قػػكل التجػػاذب(
المػػػادة ك . نػػػاء الػػػذم تكضػػػع فيػػػوؿ المػػػادة السػػػائمة يتػيػػػر بتػيػػػر اإلفشػػػك ,كشػػػكؿ غيػػػر ثابػػػت 

 م حيز تكجد فيو .أ فيي تمأل, شكؿ ثابتيف  أكالػازية ليس ليا حجـ 
 كالػازية بفعؿ الحرارة كالضػط . لى الحالة السائمة إف تتحكؿ أمكف ليا المادة الصمبة يك 

نصػػيار إ أك ,(ماجمػػا فػػي البػػراكيفال)لػػى السػػائمة إمثمػػة عمػػى تحػػكؿ المػػادة الصػػمبة كمػػف األ
  المعادف.

 يقـك المعمـ بتنفيذ تجربة انصيار الجميد كتسجيميا بالصكت كالصكرة .

, عند درجة حرارة محددة  اإلنصيارب أتبد ,نو عند تسخيف المادة الصمبةأ يكضحك 
 . رتفاعباإل أثـ تبد, تنصير كامؿ الكمية  فألى , إكتبقى قراءة ميزاف الحرارة ثابتة 

 ,نصيار قطعة الجميد إعند بداية , لى قراءة ميزاف الحرارة إيكجو المعمـ انتباه الطمبة 
 .رتفاع  مرة اخرل الحرارة باإل أكعندما تبد

لى كيفية تػير درجة الحرارة إنتباه الطمبة إكيكجو ,  اإلنصيارلى معنى إيتكصؿ المعمـ  
 . اإلنصيارثناء أفي 

 , ماذا يحدث لقكل التجاذب بيف جزيئات المادة الصمبة, تجربة ثناء تنفيذ الأيكضح المعمـ 
 .ذا اكتسبت كمية مف الحرارة إ
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كيتاكػػد مػػف كضػػكح الصػػكت كالصػػكرة  يقػػكـ  المعمػػـ بتحريػػر الفيػػديكىات التػػي قػػاـ بتسػػجيميا - ب
قػػراص مدمجػػة كيكزعيػػا أيخزنيػػا عمػػى أك كيحمميػػا عمػػى الشػػبكة العنكبكتيػػة   كسػػالمة المػػػة 
رشػػادات إكيضػػمف الكاجػػب  .عمػػى األقػػؿ ؿ المقػػاء المباشػػر فػػي الصػػؼ بيػػـك عمػػى الطمبػػة قبػػ

 . تعمـ قبؿ صفي كنشاط تنفيذه ب ما سيقـك ك   الن أك م الفيديكىات سيشاىد أحكؿ 

 :قبل الصفيةمية التعمٌ  األنشطة

 القناة التعميميةعمى ( )حاالت المادةبة مشاىدة الفيديك المعنكف بػػ يطمب المعمـ مف الطم  : 
https://www.youtube.com/channel/UC6CzUVfH4nDF0V5H_pPCX7w  

 .مف خالؿ القرص المدمج  أك
  فكرة  أكيطمب المعمـ مف الطمبة  تدكيف مالحظاتيـ كتعميقاتيـ كاستفساراتيـ حكؿ أم جزئية

حضارىا معيـ إلى الصؼ لمناقشتيا.غير كاضحة في   الفيديك كا 
   تسجيالت صكتية تدعـ المكضكع أك الكتركنية لفيديكىاتتحديد مكاقع يطمب المعمـ مف الطمبة  

عند المقاء  أك,  بشكؿ متزامف عبر شبكات التكاصؿ ـكمعممي يـكمشاركتيا كمناقشتيا مع زمالئ
 .المباشر في الصؼ

  حضار اإلجابات إ عمى األسئمة اآلتيةاإلجابة يطمب المعمـ مف الطمبة  لى الصؼ لمناقشتيا.كا 
 لثالث .عدد حاالت المادة ا 
 ذكر خصائص كؿ حالة إ. 
  المادة الصمبة بيف سبب ثبات شكؿ كحجـ. 
  كحالة المادة .بيف قكل التجاذب كضح العالقة 
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 الصفية: األنشطةاألساليب والوسائل و 

 :اإلجراءات والتنفيذ

  إجاباتيـ عمى بتنفيذ أنشطة التعمـ قبؿ الصفية , كيقكـ بجمع يتأكد المعمـ مف قياـ الطالب
 .لنشاط  قبؿ الصفيا
 : التمييد لمدرس 

 كالحجـ  كخصائصيا مف حيث الشكؿ  بحاالت المادة الثالث يناقش المعمـ الطمبة 
 دقائق( 5)كترابط الجزيئات .

  دقائق( 5)كيجيب عنيا. الفيديككتعميقات كأسئمة الطمبة عمى يستقبؿ المعمـ مالحظات 
  دقائق(5 )ئيسة في الفيديك.يقـك المعمـ بعمؿ اختبار قصير حكؿ األفكار الر 

 (دقيقة 20) اإلجراءات والتنفيذ:

  الحرارة عمى المادة الصمبة ؟ أثريطرح المعمـ السؤاؿ : ما 
 . نصيار النفثاليفا جو المعمـ الطمبة لتنفيذ تجربةجابة عف السؤاؿ يك كلإل

 . المواد و االدوات التعميمية
, مكقد بنسف , حامؿ  مؿ 50زجاجي  نفثاليف , حماـ مائي , ميزاف حرارة , كأس     

 .معدني  منصب ثالثي , شبكة تسخيف 
 خطوات التنفيذ :

يضػػػع الكػػػأس , س الزجاجيػػػة أغػػػـ مػػػف النفثػػػاليف فػػػي الكػػػ 10يقػػػكـ الطالػػػب بكضػػػع 
كيثبتػػو بالحامػػؿ  ,الزجاجيػػة فػػي الحمػػاـ المػػائي كيضػػع ميػػزاف الحػػرارة فػػي الكػػأس الزجاجيػػة 

 المعدني .
 كيبدأ بالتسخيف ., حرارة درجة ال الطالب يسجؿ

كباستمرار , كيسجؿ درجة الحرارة كؿ دقيقة  , يراقب الطالب انصيار النفثاليف في الكأس
 حتى انصيار كامؿ النفثاليف .

 مدة للى سائؿ إكتحكلو  , بقياس درجة الحرارة بعد انصيار كامؿ النفثاليف الطالب يستمر
 :تي كينظميا في جدكؿ كاآل,  ج التي حصؿ عمييائاتيسجؿ الن, ك  قائؽدخمس 

 
       درجة الحرارة
       الزمن
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  بيانيا العالقة بيف درجة الحرارة كالزمفالطالب يرسـ.  
  التػير الذم يحدث في اثناء الفترة الزمنية التي تزداد مع ثبكت درجة الحرارة . الطالبيصؼ 
 يانيكمف الرسـ الب  انصيار النفثاليفقيمة درجة  الطالب يستنتج.  
 اإلنصياركدرجة  اإلنصياربيف  الطالب يميز . 

 ( دقائق 5):التقويم 

  كالتجمد  اإلنصيارمناقشة المجمكعات في نتائجيا كالتكصؿ لمفيـك. 
 اإلنصياركدرجة  اإلنصياردارة حكار لمناقشة الفرؽ بيف إ. 
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 ( 2 مذكرة تخطيط يومي )

 :  مالحظة ىامة

كالجػػزء  , جػػزء منيػػا يمػػارس فػػي المنػػزؿ .المعكػػكس اسػػتراتيجية متكاممػػة  اسػػتراتيجية الػػتعمـ
اآلخػػر داخػػؿ الصػػؼ كفػػي مختبػػرات المدرسػػة , حيػػث يػػتـ تقػػديـ المفػػاىيـ كاألفكػػار األساسػػية خػػارج 

ؿ كالثػػاني مػػف ك كقػت الحصػػة مػػف خػػالؿ دركس مسػجمة  يسػػعى المعمػػـ فييػػا إلػى تحقيػػؽ المسػػتكل األ
نمػػػا يػػػتـ تطبيػػػؽ المعرفػػػة , كالتعمػػػؽ فػػػي المحتػػػكل كتقكيتػػػو عنػػػد المقػػػاء مسػػػتكيات بمػػػـك المعرفيػػػة , بي

 بيف الطمبة بعضيـ البعض. بالتعاكفالمباشر في الصؼ لمكصكؿ إلى اإلتقاف تحت إشراؼ المعمـ ك 

: الصف : الثانية                   الحصةالحرارة في المكاد السائمة.              أثر:  الموضوع
:                           اليومالعمـك                                        : المادةالسابع 

             التاريخ :

 : اليدف العام

 الحرارة  عمى حالة المادة  ككيفية إنتقاليا  كتطبيقاتيا العممية . أثراستقصاء 

 : ألىداف التدريسيةا 

الصفية   األنشطةقبؿ الصفية  ك  األنشطةفيذ بعد اإلطالع عمى مصادر التعمـ قبؿ الصفية  كتن
 الطالب قادرا عمى أف : سكؼ يككف

  الحرارة في السائؿ . أثريكضح 
 .يستنتج العكامؿ التي يعتمد عمييا التبخر 

 مصادر التعمم قبل الصفية :)الفيديو(

  تسجيل الفيديو :

يعبػر فيػو عػف أفكػاره   عنػد تسػجيؿ المحاضػرة سػتعيف بػويعد المعمـ نصان مخططػان  لػو بعنايػة  ي
كيحػػافظ مػػف خاللػػو عمػػى تػػدفؽ المعمكمػػات  كترابطيػػا كبقػػاء التسػػجيؿ )الفيػػديك( قصػػيرا  كبعيػػدا عػػف 

 زيػػػت)  متنكعػػػة سػػػكائؿ مسػػػتخدما السػػػكائؿ حركػػػة مػػػف خاللػػػو  نشػػػاط  يكضػػػحك اإلسػػػياب كالحشػػػك , 
  شػػػفاؼ زجػػػاجي قمػػػع فػػػي منيػػػا يةك امتسػػػ كميػػة كضػػػعت( . .سػػػيارات زيػػػت , البنػػػزيف  المػػػاء , الطعػػاـ
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 - كتجمعيػػا  القمػػع مػػف انتيائيػػا ككقػػت  انتقاليػػا سػػرعة كيالحػػظ  زجػػاجي كػػأس فػػي لتتجمػػع كتتػػرؾ
 كيسػتخدـ.  السػكائؿ ىػذه حركػة سػرعة تختمػؼ حيػث , مخركطػي دكرؽ في أك الكأس في - بالكامؿ
كالتػػي  فيػػو  يكجػػد الػػذم الكعػػاء لشػػكؿ السػػائؿ ألخػػذ المسػػببة  الخاصػػية ىػػذه لكصػػؼ الجريػػاف مفيػػكـ

  تعكد لضعؼ قكل التماسؾ بيف جزيئات المادة السائمة.

 .أجسامنا في ميـ الدـ جرياف:   الجرياف مفيكـ باستخداـ اآلتية الظكاىر بتفسير المعمـ يقكـ 
 بعد إال الجميدية المناطؽ في اإلنتقاؿ السفف تستطيع ال .الصقيع أياـ البيكت الماء إلى كصكؿ عدـ

 الحالة إلى التحكُّؿ يمكنو السائؿ أف يبيف . كالمحركقات الكقكد بيع محطات . هكصير  الجميد تحطيـ
الجػػك, حيػػث تكتسػػب جزيئػػات سػػطح  فػػي تنتشػػر أبخػػرة شػػكؿ كعمػػى , حػػرارة درجػػة أم عمػػى الػازيػػة,

السائؿ كمية مف الحرارة , فتسخف كتترؾ السطح, كتتحكؿ إلى غاز,  كتعرؼ ىذه الظاىرة بػالتبخر, 
لييػػا يعػػكد جفػػاؼ يكضػػح المعمػػـ أف التبخػػر ظػػاىرة سػػطحية,  . ميػػاه المسػػتنقعات فػػي األيػػاـ الدافئػػة كا 

 يقاس بقياس كتمة السائؿ التي تبخرت في زمف معيف , كىك ما يسمى كمية التبخر.

  :تحرير الفيديو

كيتاكد مف كضكح الصػكت كالصػكرة كسػالمة   وقاـ بتسجيمبتحرير الفيديك الذم يقكـ المعمـ 
قراص مدمجة كيكزعيا عمى الطمبة قبؿ المقاء أيخزنيا عمى أك عمى الشبكة العنكبكتية  كيحمميا .المػة

 الأك م الفيػديكىات سيشػػاىد أرشػادات حػكؿ إكيضػمف الكاجػػب  ,عمػى األقػؿالمباشػر فػي الصػؼ بيػػـك 
 . قبؿ الصفية األنشطةتنفيذ ككيفية 

 :قبل الصفيةمية التعمٌ  األنشطة

 القناة التعميميةعمى في السكائؿ(  الحرارة  أثرديك )بة مشاىدة فييطمب المعمـ مف الطم  :
https://www.youtube.com/channel/UC6CzUVfH4nDF0V5H_pPCX7w  

 مف خالؿ القرص المدمج. أك
  فكرة  أكيطمب المعمـ مف الطمبة  تدكيف مالحظاتيـ كتعميقاتيـ كاستفساراتيـ حكؿ أم جزئية

حضارىا معيـ   الفيديكغير كاضحة في   إلى الصؼ لمناقشتيا.كا 
   تسجيالت صكتية تدعـ  أك تحديد مكاقع الكتركنية لفيديكىات يطمب المعمـ مف الطمبة

 أك  بشكؿ متزامف عبر شبكات التكاصؿ ـكمعممي يـ, كمشاركتيا كمناقشتيا مع زمالئ المكضكع
 .عند المقاء المباشر في الصؼ

  حضار عمى األسئمة اآلتياإلجابة يطمب المعمـ مف الطمبة  لى الصؼ لمناقشتيا.اإلجابات إة كا 
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 , دكف المركر بالحالة بعض المكاد تنتقؿ مف الحالة الصمبة لمحالة الػازية   -1س 
 سـ ىذه الظاىرة كاذكر أمثمة عمييا.السائمة , إبحث في إ         

 كضح المقصكد بجرياف السائؿ. 2-س 
 كضح المقصكد بالتبخر. 3-س 
 ياـ الصقيع.ؿ ألى المنز لماء إفسر عدـ كصكؿ ا4-  س 

 الصفية: األنشطةاألساليب والوسائل و 

 االستقصاء

 :اإلجراءات والتنفيذ

  راؽ العمؿ.أك بتنفيذ أنشطة التعمـ قبؿ الصفية  كيقكـ بجمع يتأكد المعمـ مف قياـ الطالب 
 .د( 3-5)التمييد لمدرس : يناقش المعمـ الطمبة بخصائص المادة السائمة  كمفيـك التبخر 
  د( 5)كيجيب عنيا. الفيديك كتعميقات كأسئمة الطمبة عمى يستقبؿ المعمـ مالحظات 
 .د(5 )يقـك المعمـ بعمؿ اختبار قصير حكؿ األفكار الرئيسة في الفيديك 
 :يطرح المعمـ األسئمة اآلتية باعتبارىا مشكمة الدراسة 

 ىؿ تعتمد كمية تبخر السائؿ عمى نكع السائؿ؟ 
 السائؿ عمى درجة الحرارة؟ ىؿ تعتمد كمية تبخر 
 ىؿ تعتمد كمية تبخر السائؿ عمى سرعة اليكاء؟ 
 ىؿ تعتمد كمية تبخر السائؿ عمى مساحة سطح السائؿ؟ 

  تقسيـ الطمبة الذيف أتمكا الكاجب المنزلي إلى مجمكعات  كتكزيع الطمبة الذيف لـ يتمكا الكاجب
 د(15 )ف ىذه المشكالت. المنزلي عمييا   كتكميؼ كؿ مجمكعة بالبحث في كاحدة م

  إلختبارناقشتيـ في اإلجراءات المناسبة متكجيو الطمبة إلى صياغة فرض لكؿ سؤاؿ ك 
 د(5 )الفرضيات. 

 ( جابة األسئمة الكاردة فيو  أثرتكجيو مجمكعة لتنفيذ نشاط نكع السائؿ في كمية التبخر( كا 
 ى النحك اآلتي:الفرضية)تعتمد كمية تبخر السائؿ عمى نكع السائؿ( عم إلختبار

 أيثر. ,أثيمي  طباؽ متماثمة  كحكؿ المكاد كاألدكات الالزمة :  ثالث أ 
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مػػػػؿ مػػػػف كػػػػؿ مػػػػف المػػػػكاد السػػػػائمة فػػػػي األطبػػػػاؽ الػػػػثالث  كاتركيػػػػا لمػػػػدة  25اإلجػػػػراءات : ضػػػػع 
   .دقائؽ( ثـ قس كمية السائؿ المتبقية في كؿ منيا  كرتبيا مف األسرع تبخرا إلى األقؿ تبخرا10)
 جابػػػة األسػػػئمة الػػػكاردة فيػػػو  أثػػػرمجمكعػػػة لتنفيػػػذ نشػػػاط ) تكجيػػػو الحػػػرارة فػػػي كميػػػة التبخػػػر( كا 

 الفرضية)تعتمد كمية تبخر السائؿ عمى درجة الحرارة( عمى النحك اآلتي: إلختبار
 , بالظػػػػؿ إحػػػداىما ككضػػػع , سػػػاعة زجػػػاجتي فػػػي الكحػػػكؿ مػػػف متسػػػاكية مقػػػادير كضػػػع يػػػتـ

سػػائؿ المتبقيػػة فػػي كػػؿ منيػػا , كأجػػب عػػف السػػؤاؿ , ثػػـ قػػس كميػػة ال الشػػمس بأشػػعة كاألخػػرل
 الفرضية :ىؿ تعتمد كمية تبخر السائؿ عمى درجة الحرارة ؟ إلختباراآلتي 

  (جابػة األسػئمة الػكاردة فيػو  أثػرتكجيو مجمكعػة لتنفيػذ نشػاط سػرعة اليػكاء فػي كميػة التبخػر( كا 
 لنحك اآلتي.الفرضية)تعتمد كمية تبخر السائؿ عمى سرعة اليكاء( عمى ا إلختبار
 حريػؾكت) ىػكاء لتيػار إحػداىما ضعػر    سػاعة زجػاجتي فػي الكحػكؿ مػف متساكية مقادير ضع
ثػـ قػس كميػة السػائؿ المتبقيػة فػي  , ( اليػكاء حركػة أثػر لدراسػة  فكقيا المقكل الكرؽ مف كرقة

 الفرضية: إلختباركؿ منيا  كأجب عف السؤاؿ اآلتي 
 ليكاء؟ىؿ تعتمد كمية تبخر السائؿ عمى سرعة ا

  (جابة األسئمة الػكاردة فيػو  أثرتكجيو مجمكعة لتنفيذ نشاط مساحة السطح في كمية التبخر( كا 
 الفرضية:)تعتمد كمية تبخر السائؿ عمى مساحة سطح السائؿ( عمى النحك اآلتي: إلختبار

(  كاسػػػعة)  كبيػػػرة سػػػطحيا مسػػػاحة  صػػػينية فػػي إحػػػداىما الكحػػػكؿ مػػػف متسػػػاكية مقػػػادير ضػػع
قميمػة ثػـ قػس كميػة السػائؿ المتبقيػة فػي كػؿ منيػا  كأجػب عػف السػؤاؿ  سػطحيا مسػاحة كأخرل
 الفرضية : إلختباراآلتي 

 ىؿ تعتمد كمية تبخر السائؿ عمى مساحة سطح السائؿ؟

 رفضيا  كتقديـ فرضية بديمة. أكإلى اتخاذ قرار قبكؿ الفرضية تكجيو الطمبة 

 د( 5) :التقويم

  السابقة. نشطةاألعقد مؤتمر مصػر لمناقشة نتائج 

 تكزيع األقراص المدمجة ك تحديد المكقع اإللكتركني لمكاجب قبؿ الصفي لمحصة القادمة.
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 (  3 مذكرة تخطيط يومي )

  :  مالحظة ىامة

استراتيجية التعمـ المعككس استراتيجية متكاممة  جزء منيا يمارس فػي المنػزؿ كالجػزء اآلخػر 
يػػػتـ تقػػػديـ المفػػػاىيـ كاألفكػػػار األساسػػػية خػػػارج كقػػػت  داخػػػؿ الصػػػؼ كفػػػي مختبػػػرات المدرسػػػة , حيػػػث

ؿ كالثػػػػاني مػػػػف ك الحصػػػػة مػػػػف خػػػػالؿ دركس مسػػػػجمة  يسػػػػعى المعمػػػػـ فييػػػػا إلػػػػى تحقيػػػػؽ المسػػػػتكل األ
مستكيات بمكـ المعرفية , بينما يتـ تطبيؽ المعرفة  كالتعمؽ في المحتكل كتقكيتو عند المقاء المباشر 

 بيف الطمبة بعضيـ البعض. بالتعاكفالمعمـ ك  في الصؼ لمكصكؿ إلى اإلتقاف تحت إشراؼ

                  الثالثة:  الحصةالحرارة في المكاد الػازية.                          أثر: شذكذ الماء ك  الموضوع
                                  : العمكـ               المادة                                                             : السابع الصف 
التاريخ :                                                                     :                                                                        اليوم

                د45 الزمن:

 : اليدف العام

 الة المادة  ككيفية إنتقاليا  كتطبيقاتيا العممية .الحرارة  عمى ح أثراستقصاء 

 : األىداف التدريسية 

الصفية   األنشطةقبؿ الصفية  ك  األنشطةبعد اإلطالع عمى مصادر التعمـ قبؿ الصفية  كتنفيذ 
 الطالب قادران عمى أف : سكؼ يككف

  الحرارة في تحكؿ المادة مف حالة الى أخرل . أثريصؼ 
 لماء.يتعرؼ ظاىرة شذكذ ا 
  الحرارة عمى الػازات أثريصؼ 

 مصادر التعمم قبل الصفية :)عرض تقديمي مدعم بالصوت والصور التوضيحية(
يكضح المعمـ مف خاللو  مفيـك شذكذ الماء  كبعض الظكاىر الطبيعية  كالتطبيقات 

 .الحرارة عمى الػازات أثرك   العممية المرتبطة بيذه الظاىرة
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 صفية:التعٌممية قبل ال األنشطة

  الحرارة في المكاد الػازية(  أثريطمب المعمـ مف الطمبة مشاىدة العرض التقديمي )شذكذ الماء ك
 القناة التعميمية:عمى 

https://www.youtube.com/channel/UC6CzUVfH4nDF0V5H_pPCX7w     
 مف خالؿ القرص المدمج. أك

 فكرة  أكفساراتيـ حكؿ أم جزئية يطمب المعمـ مف الطمبة  تدكيف مالحظاتيـ كتعميقاتيـ كاست
حضارىا معيـ إلى الصؼ لمناقشتيا.  غير كاضحة في العرض التقديمي  كا 

   تسجيالت صكتية تدعـ  أكيطمب المعمـ مف الطمبة  تحديد مكاقع الكتركنية لفيديكىات
 أكالمكضكع  كمشاركتيا كمناقشتيا مع زمالئيـ كمعمميـ بشكؿ متزامف عبر شبكات التكاصؿ  

 المقاء المباشر في الصؼ. عند
   يطمب المعمـ مف الطمبة  مأل قنينة بالستيكية بالماء كاممة  ككضعيا مسدكدة في مجمد الثالجة

 كتركيا إلى اليـك التالي.
  حضار اإلجابات يطمب المعمـ مف الطمبة اإلجابة عمى األسئمة اآلتية  حكؿ النشاط السابؽ كا 

 إلى الصؼ لمناقشتيا.
  يحدث ؟ماذا تتكقع أف 
 ماذا تعممت؟ 

 

 الصفية: األنشطةاألساليب والوسائل و 

 :التعمم من خالل النشاط

 اإلجراءات والتنفيذ:

  راؽ العمؿ.أك يتأكد المعمـ مف قياـ الطالب بتنفيذ أنشطة التعمـ قبؿ الصفية  كيقكـ بجمع 
  د( 3-5)ػازات.الحرارة عمى ال أثرالتمييد لمدرس : يناقش المعمـ الطمبة بمفيـك شذكذ الماء  ك 
 .د( 5) يستقبؿ المعمـ مالحظات كتعميقات كأسئمة الطمبة عمى العرض التقديمي  كيجيب عنيا 
  الحرارة في تحكؿ المادة مف حالة ألخرل؟ أثريطرح المعمـ سؤاؿ :صؼ 
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 .د(5 ) اإلستماع لإلجابات كمناقشتيا كتدكينيا عمى السبكرة 
  الحرارة في المكاد الػازية  عمى النحك اآلتي: أثرتكميؼ مجمكعة مف الطمبة بتنفيذ النشاط 

 د(5 ) نفخ بالكف ككضعة في ماء ساخف تارة  ككضعو في ماء بارد تارة أخرل.

 .لصاؽ النتائج عمى السبكرة  عرض النتائج مف قبؿ مقرر المجمكعة بأداة عرض مناسبة  كا 
 .د(5 ) مناقشة النتائج كتمخيصيا عمى السبكرة 
 فيؿ يسمؾ الماء نفس  .رست أف المادة تتمدد بالتسخيف كتتقمص بالتبريد يطرح المعمـ سؤاؿ : د

 ىذا السمكؾ؟
 (63( مف الكتاب المدرسي صفحة) 7-8تكميؼ الطمبة بتنفيذ نشاط.) ( 5)د 
 .د(5 ) عرض النتائج كمناقشتيا 
 .)د(5 ) تكميؼ الطمبة بحؿ قضية البحث )ال تمكت األسماؾ في المحيطات المتجمدة 

 د( 5) :التقويم

  األنشطةعقد مؤتمر مصػر لمناقشة نتائج. 

 تكزيع األقراص المدمجة ك تحديد المكقع اإللكتركني لمكاجب قبؿ الصفي لمحصة القادمة.
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 (  4 مذكرة تخطيط يومي )

 :  مالحظة ىامة

استراتيجية التعمـ المعككس استراتيجية متكاممة , جزء منيا يمارس في المنزؿ كالجزء اآلخر 
خػػػؿ الصػػػؼ كفػػػي مختبػػػرات المدرسػػػة  حيػػػث يػػػتـ تقػػػديـ المفػػػاىيـ كاألفكػػػار األساسػػػية خػػػارج كقػػػت دا

ؿ كالثػػػػاني مػػػػف ك الحصػػػػة مػػػػف خػػػػالؿ دركس مسػػػػجمة  يسػػػػعى المعمػػػػـ فييػػػػا إلػػػػى تحقيػػػػؽ المسػػػػتكل األ
مستكيات بمكـ المعرفية , بينما يتـ تطبيؽ المعرفة  كالتعمؽ في المحتكل كتقكيتو عند المقاء المباشر 

 بيف الطمبة بعضيـ البعض. بالتعاكفلصؼ لمكصكؿ إلى اإلتقاف تحت إشراؼ المعمـ ك في ا

: الرابعة                   الحصة: انتقاؿ الحرارة بالتكصيؿ كالحمؿ كاإلشعاع.                          الموضوع
: العمكـ                                                 المادة                                                             : السابع الصف 
التاريخ :                                                                     :                                                                        اليوم

                د45 الزمن:

 : ماليدف العا

 كتطبيقاتيا العممية . ككيفية إنتقاليا عمى حالة المادة حرارة ال أثراستقصاء 

 : األىداف التدريسية 

الصفية   األنشطةقبؿ الصفية  ك  األنشطةبعد اإلطالع عمى مصادر التعمـ قبؿ الصفية  كتنفيذ 
 الطالب قادران عمى أف : سكؼ يككف

  كاإلشعاع . يكضح كيؼ تنتقؿ الحرارة بالتكصيؿ  كالحمؿ 
 .يصنؼ المكاد الى مكصمة كعازلة 
 .يكضح مفيكـ تيارات الحمؿ 

مصادر التعمم قبل الصفية :)عرض تقديمي مدعم بالصوت والصور التوضيحية , 
 وفيديوىات لتجارب مخبرية(

يكضح المعمـ مف خاللو  مفيـك التكصيؿ  كالحمؿ  كاإلشعاع  ككيفية انتقاؿ الحرارة 
 لسائمة كالػازية كالفراغ. في المكاد الصمبة كا
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 التعٌممية قبل الصفية: األنشطة

  القناة التعميميةيطمب المعمـ مف الطمبة مشاىدة العرض التقديمي )انتقاؿ الحرارة( عمى  :
https://www.youtube.com/channel/UC6CzUVfH4nDF0V5H_pPCX7w   

 مف خالؿ القرص المدمج. أك
 فكرة  أكالحظاتيـ كتعميقاتيـ كاستفساراتيـ حكؿ أم جزئية يطمب المعمـ مف الطمبة  تدكيف م

حضارىا معيـ إلى الصؼ لمناقشتيا.  غير كاضحة في العرض التقديمي  كا 
   تسجيالت صكتية تدعـ  أكيطمب المعمـ مف الطمبة  تحديد مكاقع الكتركنية لفيديكىات

 أكبر شبكات التكاصؿ  المكضكع  كمشاركتيا كمناقشتيا مع زمالئيـ كمعمميـ بشكؿ متزامف ع
 عند المقاء المباشر في الصؼ.

   يطمب المعمـ مف الطمبة  البحث في كاحدة مف التطبيقات العممية لممكاد المكصمة كالمكاد العازلة
 كيكتب تقريران مدعمان بالصكر.

 : يطمب المعمـ مف الطمبة التفكير بالقضية اآلتية 
 كضعت يدؾ فكؽ المدفأة أـ بجانبيا ؟ كلماذا؟ إذا ؟ في أم الحاالت تشعر بالحرارة أكثر  

 الصفية: األنشطةاألساليب والوسائل و 

 التعمم من خالل النشاط

 (د 35): اإلجراءات والتنفيذ

  راؽ العمؿ.أك يتأكد المعمـ مف قياـ الطالب بتنفيذ أنشطة التعمـ قبؿ الصفية  كيقكـ بجمع 
 تكصيؿ  كالحمؿ  كاإلشعاع.التمييد لمدرس : يناقش المعمـ الطمبة بمفيـك ال 
 .يستقبؿ المعمـ مالحظات, كتعميقات كأسئمة الطمبة عمى العرض التقديمي  كيجيب عنيا 
  .يطرح المعمـ األسئمة اآلتية باعتبارىا مشكمة الدراسة 

 لماذا تحس بالحرارة عند تحريؾ الشام الساخف بالممعقة الفمزية؟ 
 يا؟كيؼ يسخف اليكاء رغـ تباعد جزيئاتو عف بعض 
 كيؼ تصمنا حرارة الشمس عمى الرغـ مف الفراغ اليائؿ الذم يفصمنا عنيا؟ 
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  قبؿ الصفية  األنشطةتقسيـ الطمبة الى مجمكعات ك مراعاة تكزيع الطمبة الذيف لـ يقكمكا بتنفيذ
 .عمييا

 ؿ  كمجمكعات أخرل لمبحث في السؤاؿ الثاني  ك تكجيو مجمكعات لمبحث في السؤاؿ األ
 لمبحث في السؤاؿ الثالث.كمجمكعات أخرل 

 .يقـك المعمـ بمتابعة عمؿ المجمكعات أثناء تنفيذ النشاط 
 .تكميؼ كؿ مجمكعة بكتابة تقرير يكضح ما تكصمت إليو 
 .لصاؽ النتائج عمى السبكرة  عرض النتائج مف قبؿ مقرر المجمكعة بأداة عرض مناسبة  كا 
 ة انتقاؿ الحرارة.إدارة حكار بيف مجمكعات الطمبة لمتكصؿ معيـ إلى كيفي 

 د( 5) :التقويم

  األنشطةعقد مؤتمر مصػر لمناقشة نتائج. 
 :تكميؼ الطمبة باإلجابة عف األسئمة اآلتية 

  :ية بالمكف األبيض , بينما تدىف أنابيب السخاف ك اطمى القصكر الصحر تفسر
 الشمسي بالمكف األسكد؟

 حيط؟كيؼ يجرم عزؿ المادة داخؿ الثيرمكس حراريان عف الكسط الم 
  لماذا تكضع مكيفات اليكاء قريبة مف السقؼ  بينما تكضع مشعات التدفئة

 المركزية قريبة مف األرض.
  تحديد المكقع اإللكتركني لمكاجب قبؿ الصفي لمحصة القادمة.ك تكزيع األقراص المدمجة 
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 (10ٌممحق )

 قائمة محك مي أدوات الدراسة

 العمؿ مكاف التخصص الدرجة العممية االسـ الرقـ
 غازم جماؿ خميفة 1

 
 سطك جامعة الشرؽ األ مناىج كطرؽ تدريس أستاذ دكتكر

 أستاذ دكتكر عبد الحافظ سالمة 2
 

 سطك جامعة الشرؽ األ تكنكلكجيا التعميـ

محمكد عبد الرحمف  3
 الحديدم

 سطك جامعة الشرؽ األ مناىج كطرؽ تدريس أستاذ دكتكر

العمـك كأساليب مناىج  أستاذ مشارؾ ككثر الحراحشة 4
 تدريسيا

 جامعة آؿ البيت

مناىج المػة العربية  أستاذ مشارؾ محمكد محمد العميمات 5
 كأساليب تدريسيا

 جامعة آؿ البيت

عبد السالـ مكسى  6
 العديمي

مناىج العمـك كأساليب  أستاذ مشارؾ
 تدريسيا

 جامعة آؿ البيت

عاطؼ أبك حميد  7
 الشرماف

 سطك جامعة الشرؽ األ تعميـتكنكلكجيا ال أستاذ مشارؾ

 دكتكراة طالؿ أبك عمارة 8
 

 سطك جامعة الشرؽ األ مناىج كطرؽ تدريس

مناىج العمـك كأساليب  دكتكراة شريؼ سالـ اليتيـ 9
 تدريسيا

مشرؼ عمـك في كزارة 
 التربية كالتعميـ

معمـ عمـك في كزارة  مناىج كطرؽ تدريس دكتكراة ةحساـ محمد أبك عر   10
 كالتعميـالتربية 
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 (11ٌممحق )

 اإلختبار التحصيمي بصورتو المبدئية

 م 2016/2015التحصيمي لوحدة الحرارة لمصف السابع األساسي لمعام الدراسي  فقرات اإلختبار

 الزمن:                                                 : الطالبسم إ

 التاريخ:                المدرسة :                                    

 ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة لكل سؤال من األسئمة اآلتية:

 : تحول المادة من الحالة الصمبة إلى الحالة السائمة يسمى: 1س 

  .تبخران  -أ 
 .نصياران إ -ب 
     .تكاثفان  -ج 
                    . تجمدان  -د 

 عمى الحالة الصمبة : مثاالً ٌيعد في الحالة الطبيعية  آلتيةأي من المواد ا -2س

 الثمج                                  -أ 
 الزئبؽ -ب 
 النتركجيف                            -ج 
 الخارصيف  -د 

 ن قوى التماسك بين جزيئاتو:إعند تسخينك مسمار من الحديد  , ف -3س

                           .تقؿ  -أ 
 .تزداد -ب 
                       .ال تتأثر -ج 
 .داد ثـ تقؿتز  -د 
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درجة الحرارة الثابتة التي تتحول عندىا المادة من الحالة السائمة إلى الحالة الصمبة ىي  -4س
 درجة:

 اإلنصيار. -أ 
 .الػمياف -ب 
 التجمد. -ج 
 .التكاثؼ -د 

 المادة الصمبة تكون ذات شكل ..... -5س

              ثابت كحجـ غير ثابت. -أ 
 ثابت كحجـ ثابت. -ب 
 غير ثابت كحجـ ثابت. -ج 
 كحجـ غير ثابت. غير ثابت -د 

ن قراءة ميزان الحرارة ما لم تنصير كامل إف , باستمرارعند تسخينك قطعة من الثمج  -6س
 قطعة الثمج. 

                        .تبقى ثابتة   -أ 
 .تنخفض  -ب 
                          .ترتفع  -ج 
 .ترتفع ثـ تنخفض  -د 

 تنتقل الحرارة عبر جزيئات السائل عن طريق. -7س

 ع فقط.اإلشعا -أ 
 .فقط الحمؿ -ب 
 التكصيؿ فقط. -ج 
 الحمؿ كاإلشعاع معان. -د 
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 من طرق ترشيد استيالك الطاقة في المنازل:ٌتعد العبارات اآلتية  أي -8س

 األبكاب الكاسعة. -أ 
 التيكية الجيدة. -ب 
 الشبابيؾ الكبيرة. -ج 
 الجدراف العازلة. -د 

 :إلىزيادة كمية تبخر الماء من السدود  تعود -9س

 .سطحيا مساحة ةقم -أ 
 سرعة الرياح المارة فكقيا.قمة   -ب 
 انخفاض معدؿ رطكبة الجك المحيطة بيا. -ج 
 زيادة درجة حرارتيا. -د 

 تتكون تيارات الحمل المصاحبة لمتغير في درجة حرارة المائع , نتيجة لمتغير في: -10س

 .الكتمة -أ 
 .الكثافة -ب 
 الضػط. -ج 
 .الزمف -د 

 من التطبيقات العممية لتيارات الحمل اليابطة: -11س

 ية.التدفئة المركز  -أ 
 طنجرة الضػط. -ب 
 مكيؼ اليكاء. -ج 
 المنطاد. -د 



   139 
 
 

 
 

 

  :نسب درجة حرارة تحقق غايتك عندأن فإ, ن تمأل خزان بأكبر كمية من الماءإذا أردت أ -13س

 .صفر مئكم -أ 
 .( مئكم100)  -ب 
 .(  مئكم4)+  -ج 
 .( مئكم 4-)  -د 

 مقدار التغير في درجة الحرارة باختالف زمن التسخين الالزم لصير مادة أحمد سجل 14-س
 :انصيار المادة الصمبة ىي  درجةإن صمبة كما في الجدول أدناه. 

  
 س   100     -أ 

 س   85     -ب 

 س   80     -ج 

 س    60       -د 

 

 

 16 14 12 10 8 6 4 2 0 )دقيقة(  الزمن

درجة الحرارة 

)  )س 
20 40 60 80 80 85 90 95 100 
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 : الدقيقة الثامنة من التسخين مايأتي في باالعتماد عمى الجدول السابق فإن ما يحدث -15س

 تماما. قد انصهرت  . تكون المادة أ 

 الصالبة. في حالة  الت زما ب.تكون المادة 

 في حالة الصالبة. واآلخر في حالة السيولة  ج. جزء من المادة 

 في الحالة الغازية. واآلخر  في حالة السيولة ن المادة د. جزء م

اآلتية تصف انتقال الحرارة بالتوصيل عند مالمسة جسم ساخن واحدة من العبارات  -16س
 ..تنتقل الحرارة إلى إلكترونات لجسم بارد:

لى أف إ المجاكرةالجسـ البارد , فيزداد ترددىا , ثـ تتصادـ مع إلكتركنات الذرات  -أ 
 تصؿ إلى الطرؼ اآلخر.

إلى  المجاكرة الذرات  الجسـ الساخف , فيزداد ترددىا , ثـ تتصادـ مع إلكتركنات  -ب 
 أف تصؿ إلى الطرؼ اآلخر.

إلى أف  المجاكرةالجسـ البارد , فيقؿ ترددىا , ثـ تتصادـ مع إلكتركنات الذرات  -ج 
 تصؿ إلى الطرؼ اآلخر.

إلى أف  المجاكرةالجسـ الساخف , فيقؿ ترددىا , ثـ تتصادـ مع إلكتركنات الذرات  -د 
 تصؿ إلى الطرؼ اآلخر.

 بس لتقيك برد الشتاء , فيفضل أن تكون من:إذا أردت أن تشتري مال -17س

 القطف األبيض الناعـ. -أ 
 الصكؼ األسكد الخشف. -ب 
 الحرير األسكد الناعـ. -ج 
 الصكؼ األبيض الخشف. -د 

 وحجمو : ن درجة حرارتو ترتفع إعند مالمسة اليواء لسطح ساخن ف -18س

 .فيرتفع إلى أعمى كثافتو   فتزداد يزداد  -أ 
 .ى أعمىفيرتفع إل فتقؿ كثافتو  يزداد  -ب 
 .فيرتفع إلى أعمى كثافتو   فتقؿ  يقؿ -ج 
 .فيرتفع إلى أعمى  كثافتو  فتزداد يقؿ  -د 
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 :تنتقل الحرارة باإلشعاع بكفاءة أكبر في -19س

 المادة الصمبة. -أ 
 المادة السائمة. -ب 
 المادة الػازية. -ج 
 الفراغ. -د 

 ن ,لكي:يقوم عامل البناء ببناء طبقتين من الطوب , ويضع بينيا قطعا من البوليستري -20س

 . حراريان يعزؿ المنزؿ  -أ 
 يزيد مف قكة كمتانة البناء.  -ب 
 يطفي طابعا جماليا عمى البناء.  -ج 
 سالؾ الكيرباء بيف الطبقتيف.أيخفي  -د 

 :ذو سطحيمتص الجسم الحرارة بشكل أفضل إذا كان  -21س

 .كلكف معتـ مصقكؿ  -أ 
 .خشف  كلكف معتـ -ب 
 .كلكف فاتح  مصقكؿ -ج 
 .كلكف فاتح خشف  -د 

 :اآلتيةعن استمرار تسخين الكبريت بأحد الرسوم البيانية  تعبير بيانيا  يمكن ال 22- س
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 ىي: اإلنصيارعالقة درجة التجمد بدرجة  -23س

 .اإلنصياردرجة التجمد أقؿ مف درجة  -أ 
 .اإلنصياردرجة التجمد أعمى مف درجة  -ب 
 .اإلنصيارم درجة أك درجة التجمد تس -ج 
 ال تكجد عالقة بينيما. -د 

الماء باستمرار حتى الغميان فإن قراءة ميزان الحرارة قبل تبخر عند تسخين كأس من  -24س
 جميع السائل :

 ترتفع باستمرار                                         -أ 
 تنخفض   -ب 
 تثبت                                                    -ج 
 ترتفع ثـ تنخفض -د 

 : ارةإن درجة الحر د زيادة الضغط عمى غاز محصور فعن -25س

                             .يزداد الحجـك   تقؿ -أ 
 يقؿ الحجـك   تزداد -ب 
                            .يقؿ الحجـك    تقؿ -ج 
  .يزداد الحجـك  تزداد  -د 

 :زيادةىي  عدا واحدةالعوامل التالية جميعيا تزيد من سرعة التبخر  -26س 

 سرعة الرياح. -أ 
 مساحة سطح السائؿ. -ب 
 درجة حرارة السائؿ. -ج 
 رطكبة الجك. -د 
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 سود , ألنه :أنابيب السخان الشمسي باللون األ ٌتدهن -27س

 ٌزٌد من قدر  الجسم على امتصا  الحرار . -أ 

 ٌقلل من قدر  الجسم على امتصا  الحرار . -ب 

 كثر من غٌره.ٌحمً األنابٌب من التآكل أ -ج 

 ٌعطً األنابٌب متانة وقو  أكثر من غٌره. -د 

 الغازية إلى الحالة السائلة تسمى: عملية تحول المادة من الحالة -28س

 إنصهاراً. -أ 

 تجمداً. -ب 

 تبخراً. -ج 

 تكاثفاً. -د 

الحالة السائلة إلى الحالة  منل المادة تحو  في ر والغليان التبخ اعمليت تتشابه -29س

 :هو أن التبخر يحدث بين العمليتين  فرقال الغازية.

 جسـ السائؿ.  مف كؿفي كؿ درجة حرارة  -أ 
 .  جسـ السائؿ ف كؿم في درجة حرارة معينة  -ب 
 . مف السطح الخارجي لمسائؿ في درجة حرارة معينة -ج 
 في كؿ درجة حرارة مف السطح الخارجي لمسائؿ. -د 

وضغطت , كما ىو موصوف في الرسم التوضيحي.  غازًا إلى محقنة مغمقة إذا أدخلت-30س 
   ؟مكبس المحقنة فإن كتمة الغاز

 يقؿ. الكف حجمي تتػيرال  -أ 
 يزداد.  ايحجم لكف رتتػيال  -ب 
 ر.ال يتػي الكف حجمي تزداد -ج 
 ر. ال يتػي الكف حجمي تقؿ -د 
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 (12ٌممحق )

 في صورتو المبدئية إلختبارول معامالت الصعوبة والتمييز لمفردات ادج

 معامؿ التمييز درجة الصعكبة الفقرة معامؿ التمييز درجة الصعكبة الفقرة

1 0.667 0.625 16 0.267 0.375 
2 0.367 0.375 17 0.467 0.875 
3 0.433 0.375 18 0.233 0.375 
4 0.633 0.625 19 0.500 0.375 
5 0.667 0.625 20 0.567 0.750 
6 0.267 0.375 21 0.367 0.375 
7 0.267 0.50 22 0.300 0.375 
8 0.433 0.375 23 0.333 0.500 
9 0.600 0.625 24 0.400 0.250 
10 0.400 0.375 25 0.300 0.375 
11 0.367 0.500 26 0.267 0.375 
12 0.400 0.375 27 0.800 0.625 
13 0.433 0.500 28 0.700 0.625 
14 0.267 0.375 29 0.333 0.750 
15 0.367 0.500 30 0.400 0.625 

 
 
 
 
 
 
 
 


