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 الشكر والتقدير

ا ذاك الجهد والتعب الذي م تعجز الكلمات وتقف حائرة في نظم عبارات تفيك حقك مقابل     

ت األيدي ومهما خط   ،ليرى هذا العمل المتواضع النور فمهما نطقت األلسن بأفضالك ؛بخلت به أبدا

رة أمام عطائك الدائم وعلمك تظل   ،بجميل صنعك وثقافتك ودعمك المتواصل، فقد كنت وما ، مقص 

از الدكتور الفاضل فو  مشرفي ءشكرا لك بحجم السمافزلت كسحابة ممطرة أينما سقطت أزهرت. 

مه في ميزان حسناتك.و  ،شحادة  أسعدك المولى وجعل ما تقد 

وأقدم شكري للجنة التحكيم لما قدمته من  ،الجزيل للجنة المناقشة الكريمة كما أتقدم بالشكر

 .فجزاهم هللا خيًرا ،مالحظات في سبيل االرتقاء بهذا العمل

بصمة واضحة في إنجاح هذه الدراسة مهما صغر دوره أو وأقدم شكري وامتناني لكل من كان له 

إلمام مدرسة ا ،شكر المدرسة التي قدمت لي كل التسهيالت والدعم والوقتأوال يفوتني أن  ،كبر

 البخاري األساسية المختلطة ممثلة بمديرتها ومعلماتها وطلبتها.
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 اإلهداء 

في حضرة وجودكما، وباتت صغيرة أمام  كلُّ مفرداتي خجلت أن تقف... ينوالداي العزيز  إلى

  بركة دعواتكما لي، التي كانت دائما نبراًسا لنجاحي.

فيق الروح ... إلى من سبقت خطاه خطاي ألرتقي دائما وأبدا ... إليك زوجي الغالي... يا من ر 

 فبك ومعك تكلل العمل بالنجاح.  ،شاهًدا وحاضًرا لمجد أنت صانعهكنت ومازلت وستبقى 

خ له أوالسند...بكم ومعكم كبرت وتسلحت بخير سالح فمن ال أنتم العضد وأخواتي... إخوتي

 كساع إلى الهيجا بغير سالح.

   .ال يبوح إال بالدعاء ليعليَّ فلذات الكبد ونبض الروح...ومن كان صبرهم أوالدي...

 في كونوا زينةً لت ؛وهبني هللا إياها دنياي التي مكاسب لكنكمعائلتي الثانية...لم أولد بينكم...  

 الشدائد. على ومعونةً  البالء، في وعدةً  الرخاء،

إليكن أيتها الزهرات مختلفة األلوان واألشكال... أرتمي بين صديقاتي كل واحدة باسمها ...

 الحال أو أشرقت شمس أمل في األفق.أحضانكن كلما ضاق بي 

 .أهدي هذا الجهد المتواضع
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 تدريس في المعرفي واالحتفاظ التحصيل في المعكوس التعلم استراتيجية استخدام أثر
األساسي الثاني الصف لطلبة الرياضيات مهارات  

 إعداد
منال محمد سليمان قطاش    

 المشرف
فواز شحادة الدكتور  

 الملخص
إلى تعرف أثر استخدام استراتيجية التعلم المعكوس في التحصيل الحالية لدراسة ادفت ه

الدراسة خدمت است. لطلبة الصف الثاني األساسي الرياضياتت االحتفا  المعرفي في تدريس مهاراو 

( فقرة من نوع االختيار من متعدد 21اختبار تحصيلي مكون من ) إعدادتم و  ،المنهج شبه التجريبي

ينها وتعي تم اختيارها قصدًيا وطالبةً  ا( طالبً 41). تكونت عينة الدراسة من وثباته بعد التأكد من صدقه

ستخدام استراتيجية درست با ( طالًبا وطالبة21بلغ عدد طالبها ) ريبيةتجمجموعة ألولى ا: عشوائًيا

 .درست بالطريقة االعتيادية ( طالًبا وطالبةً 21بلغ عدد طالبها) ضابطة الثانيةو  ،وسالتعلم المعك

ة في تحصيل الطلبة بين المجموعة التجريبي إحصائيَّةداللة  يوجود فرق ذ الدراسة أظهرت نتائجو 

التي تعلمت باستخدام استراتيجية التعلم المعكوس والمجموعة الضابطة التي درست بالطريقة 

االحتفا   يف إحصائيَّةداللة  ذيوجود فرق ، و االعتيادية وكانت الفروق لصالح المجموعة التجريبية

 المجموعة التجريبية  المعرفي ولصالح

 .االحتفاظ المعرفيالتحصيل،  ،مهارات الرياضيات ،التعلم المعكوس المفتاحية: الكلمات
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Abstract 

  This study aimed at identifying the effect of using the Flipped Learning Strategy on 

Achievement and Retention of Second Grade Students in Mathematics Skills. To achieve 

this goal the study used a Quasi- experimental design. A multiple-choice achievement 

test (20 items) was prepared after ensuring its validity and realiability. The sample of the 

study consisted of 40 male and female students selected purposively from a government 

school in Amman. The sample was distributed to two intact groups: an experimented 

group consisted of 20 male and female students were taught by the Flipped Learning 

Instructional Strategy and control group consisted of 20 male and female students were 

taught by using traditional method.   

  The findings of the study revealed that there were differences for the experimental 

group that was taught significant through the Flipped Learning Instructional Strategy in 

the achievement test. There was also statistical difference the experimental group that 

was taught through the Flipped Learning Instructional Strategy in the achievement and 

cognitive retention of mathematical skills. 

Keywords: Flipped Leering, Math Skills, achievement, cognitive retention, 
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 الفصل األول

 خلفية الدراسة وأهميتها

 :مقدمةال

التي  المؤسساتمن أهم  تنوعهاو  منظوماتها التربوية على اختالفتعد المؤسسات التعليمية   

 ،المسؤولة عن إعداد األفراد ليكونوا مواطنين صالحين في مجتمعاتهم كونها ؛تؤثر في المجتمعات

على نفتاح او  ،ورة تقنية هائلةوث ،من انفجار في المعرفة ؛ةمواجهة التحديات المختلفقادرين على و 

 رامجي البادة النظر فإع علىر ر باستمراتلك المؤسسات تعمل وفي سعيها لذلك، . الثقافات المختلفة

ات مواجهة متطلب ا علىقادرً  افردً  نشئتوفاعلية؛ ول ديمومة ليكون التعليم أكثر ؛التي تقدمها التعليمية

 .وتطوراتهاة الحياة المعاصر 

 ؛ي للمعرفةومصدر أساسحور للعملية التعليمية مك المدرسة بمفهومها التقليدي تركز على المعلمو 

ويعمل على  ،رعن طريق التلقين المباش النظرية لطلبته المعرفة كم هائل من نقلألن دوره يتمثل ب

من ذلك إهمال  . ويتضحلتقويم تعلمهم لورقة والقلماستراتيجية اباعتماده على هذه المعرفة  استرجاع

طوير توعدم السعي إلى  ،اإلدراكو إغفال أهمية الفهم و  ،ةميالتعل في العملية التعليمية لبةدور الط

مما جعل المجتمع غير قادر على مواجهة ما  ،والقدرة على حل المشكالت ،مهارات التفكير العليا

 .(2105 ،براهيم)إيستجد من تحديات 

ضرورة  ،ألخيرةا شكلت التحديات المعلوماتية بأبعادها المختلفة التي شهدها العالم في السنوات قدو 

غذية وت ،ومخرجات وعمليات تم التربوي بجميع عناصره من مدخالملحة للعمل على إصالح النظا

ا حفزً ا وموجهً ا ومأدوار المعلم ليكون ميسرً  تغيرت فيهالمدرسة الحديثة التي وظهر مفهوم ا ،راجعة
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لحل  ؛مهاراتهم في التفكير واإلبداعل اً عما ود ،ا لطاقاتهم اإلبداعيةمفجرً و  ،عند الطلبة ية التعلممللع

 دريسالتيات ستراتيجاو وطرائق أساليب  ا فيتغيرً وار المعلم أد وتبع تغير ،المشكالت التي تواجههم

 .( 2115 ،والةوحمحمد )لعمل وتنمية الميول واالتجاهاتاالستقراء واعلى المشاهدة و لتي تعتمد ا

 ات العصرستجابة لمتطلبنجاح المجتمعات في مواجهة التحديات المختلفة واالالسبب في  ُيعزى و   

ى ما أساليب التعليم والتعلم، إضافة إل بما تحويه مننجاح العملية التعليمية التعلمية  إلى الحالي

ية في من الحركات اإلصالح نادت كثير   بعد أن ،يمتلكه المعلم من كفايات معرفية ومهارية ووجدانية

 هممونه، وتوجيهمع ما يتعل عاًل وتفا ةً مجال التربية إلى اتباع األساليب التي تجعل الطلبة أكثر إيجابي  

ي الرغبة ف ن االعتماد على المعلم والكتاب المدرسي فقط، وبثإلى مصادر المعرفة المتعددة دو 

 .(2102 ،والجمل سيد) االكتشافنحو نفوسهم 

ومن الجدير بالذكر أن عملية االنتقال بالتدريس نحو دمج التكنولوجيا في التعليم جاءت من أجل 

من ة، و المختلفتخطي التحديات في الثورة المعرفية وفي تفشي التكنولوجيا في المجتمعات 

التعلم تراتيجية ساوالتعلم اإللكتروني التقليدي  بين التعلم مزجتاالستراتيجيات المستحدثة التي 

التي يمارسها الطلبة في كل من  لتي قلبت األدوارا (Flipped Learning Strategy) المعكوس

لمحتوى احد أنواع التعليم المدمج الذي يستخدم التقنية لنقل س أالتعلم المعكو عد ويُ  ،البيت والمدرسة

ع فيها وبذلك يتقاط ،اعليةأكثر ف بأنشطة ةالحص وقت إلفادة منل؛ ةصفيالغرفة الخارج  الدراسي

لى المرونة التي تسعى إ التعلم النشطوغيرها من استراتيجيات  التعلم باالستقصاءم المدمج و التعل

يصبح للتعلم ف ،لعمليةوحياتهم افي المدرسة تمكنهم من الربط بين ما تعلموه ل ؛لبةالط وتفعيل دور

ا  .(2104 ،الكحيلي) عندهم معًنى خاصًّ

لعنكبوتية التكنولوجيا المتطورة والشبكة ا يوظفا ا تربويً نموذجً  التعلم المعكوساستراتيجية ُتعد   

و مشاهد وتية أطة ملفات صساالدرس بو إعداد يقوم المعلم ب إذ ؛في العملية التعليمية بشكل فاعل
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 ،(01 -5)أو غير ذلك من الوسائط الرقمية لمدة زمنية تتراوح بين ،عرض تقديميأو  ،مسجلةفيديو 

صل إلى الطلبة فت، نترنتنشرها عبر اإلأو  لكترونية المختلفةئل االتصال اإلوسا إرسالها عبر ويتم

بل ق ستخدام الهواتف أو الحواسيب أو األجهزة اللوحيةافي أي مكان يتاح لهم فيه يقوموا بمشاهدتها ل

ات معدة تدريبفي  ليكونوا قادرين على المشاركة ،والمعارفالمعلومات فيكتسبون  ،القدوم للدرس

اخل الغرفة د التوصل إلى حل المشكالتو  ،المناقشات والمشاريع البناءةفي و  ،بأسلوب التعلم النشط

 .(2104 ،يوحز  ) ةالصفي

 علىلتي اوتطبيقاتها  الرياضي ةلمعرفة امن مكن تُّ فإن ال مواجهة تحديات العصر الحاليمن أجل و  

سهم يوفي الصفوف الثالثة األولى بشكل خاص  ،منهج الرياضيات بشكل عاممن امتالكها الطلبة 

 ؛وامتالك مهارات التفكير العليا والقدرة على حل المشكالت ،الرياضي ةفي بناء المعرفة  بارزةً مساهمًة 

ويدرك  ،اا تامً إلمامً  الرياضي ةا بالمعرفة أن يكون المعلم في هذه المرحلة ملمً  يستوجباألمر الذي 

 طلبته ائها لدىفي بن ممهإذ ُيلقى على عاتقه الدور ال ؛كد من توظيفهاأطرائق تدريسها وتقويمها والت

 .(2106)التميمي، 

 اتالمهار من جد أن وُ  ،الثالثة األولى األساسية طالع على مناهج الرياضيات للصفوفوباال

 عداد من جمع  األ المتعلقة بالعمليات الحسابية األربع على هي المهارات التي تقدم للطلبة األساسية

ساسية في ألكونها تعتبر الركيزة ا العلمية والعملية ما ألهميتها في حياتهونظرً . وقسمة  وضرب    وطرح  

هم أعمق لطبيعة قود إلى فتو  ،وتنمية مهارات التفكير الرياضي ،تنمية مهارتي الحساب الذهني والتخيل

 لمهارات منذ مراحلهذه ا الطلبة ن يمتلكأعلى جاهًدا المعلم أن يعمل  على نبغيي ، فإنهاألعداد

 .(2117 ،العبسيو  )عباس حسب ما يقتضي األمر تطويرهاو األولى  العمر

عرفة بالمفاهيم لمإلى جانب ا ،الكافيوالتدريب  لألداء يمكن تعلمها بالتقليدبأنها المهارات  وتتسم

 ،معرفيةالونات مكالفعند تحليل المهارة يالحظ أنها تتكون من  ؛والمبادئ والتعميمات المتعلقة بالمهارة
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تساب كان يدركوا هذه المكونات لكل مهارة للوصول إلى ألبحاجة الطلبة و  ،والمهارية ،وجدانيةالو 

 .(2112 ،)مرعي والحيلة قة في األداءحد اإلتقان المرتبط بالسرعة والد لبلوغوتطويرها؛  اراتهممه

 :مشكلة الدراسة

تحقق نهضة األمم والشعوب من خالل بناء قدرات أبنائها واتباع األساليب والطرائق المختلفة ت

وهو أن يتعلم الفرد من أجل أن يكون ال من أجل أن يعرف فقط، ؛ األسمى من التعليملتحقيق الهدف 

عدة صور  والذي يترجم من خالل ،ويتحقق هذا الهدف بالتطوير المستمر للمؤسسات التربوية والعلمية

تراتيجيات لمناهج واالسا وبتطوير ،تأهيل المعلمين ورفع كفاءاتهم وتنويع مهاراتهم وخبراتهممنها 

تطور ال اا بهذكونها األكثر تأثرً  ،خاصة في ظل التطور المعرفي والتقني الهائلوبوالوسائل التعليمية 

 وثقافاتهم. ف مستوياتهم وبيئاتهمفي سبيل النهوض بمستوى التعليم الذي يقدم للطلبة على اختال

ن خالل م تطويرهاو  الرياضي ة المهاراتب الطلبة إكسا أهميةفي  ةالحالي   تكمن مشكلة الدراسةو 

سبة التحصيل رفع نو  ،ها المعلم في تدريس هذه المهاراتتحسين استراتيجيات التدريس التي يتبع

 ن خالل عملمو  .هامتعلقة بهذه المهارات وكيفية أدائبالمعرفة الوضرورة االحتفا   ،الدراسي لديهم

النتائج  وباالستناد إلى ،من المعلمات د  عد ءواالستعانة بآرااإلشراف التربوي دريس و التفي الباحثة 

ادرة القراءة يم بالتعاون مع مبها وزارة التربية والتعلتعدأ هرتها اختبارات ضبط الجودة التي التي أظ

، (0 الملحق) 2107/2108لحساب للصفوف المبكرة للفصل الدراسي األول من العام الدراسي او 

ساسية األ الرياضي ةمتالك المهارات الدى طلبة الصف الثاني األساسي في  واضح   قصور  لوحظ 

 لةهذه المشك بحثالباحثة  أرادتفي هذا و ، البعيد مسواء على المدى القريب أواالحتفا  بها 

  .ومعالجتها
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عنى تي تُ ال من خالل الكتبفي التدريس الحديثة من االستراتيجيات  عدد  على طالع المن خالل او 

 ،اقع اإللكترونيةوالمو  ،الدورات التدريبيةو  النشطالتعلم المرتبطة ب خاصةبو باستراتيجيات التدريس 

 التيو  ة على استراتيجية التعلم المعكوس،وقع اختيار الباحث ،وكذلك الدراسات والرسائل الجامعية

 راسةدن الدراسات التي أظهرت فاعليتها: وم ؛لدى عديد من الباحثينا ستحسانً قد القت ا هانأ لوحظ

يفية لى كعو  التعلم المعكوسعلى استراتيجية همية تدريب المعلمين أبت أوص التي (2106)المشني

 استراتيجية بضرورة دراسة أثر أوصت( التي 2107)شرير دراسةكذلك و ، إنتاج الفيديوهات التعليمية

 .المختلفةالتعليمية  في التخصصات التعلم المعكوس

لتحصيل في ا التعلم المعكوساستراتيجية استخدام أثر  تعر فل الحالية الدراسةت جاء ؛عليهو 

 .طلبة الصف الثاني األساسيدى اضيات لمهارات الريفي تدريس الدراسي واالحتفا  المعرفي 

 :هدف الدراسة وأسئلتها

واالحتفا   صيلفي التح التعلم المعكوسستخدام استراتيجية اأثر  فَتَعرُّ إلى الدراسة الحالية  تهدف

مان في محافظة العاصمة ع مهارات الرياضيات لطلبة الصف الثاني األساسيفي تدريس  المعرفي

 .)لواء القويسمة(

 السؤالين اآلتيين:اإلجابة عن حاولت الدراسة  ؛الهدفهذا ولتحقيق 

 إلى عزى يُ في التحصيل في تدريس مهارات الرياضيات  إحصائيَّةداللة  وفرق ذ وجديهل  .0

طريقة مقارنة بالطلبة الصف الثاني األساسي  لدى التعلم المعكوساتيجية ستخدام استر ا

 ؟عتياديةاال
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 ُيعزى  ياتالرياضاالحتفا  المعرفي في تدريس مهارات  في إحصائيَّةداللة  ووجد فرق ذيل ه .2

المعكوس لدى طلبة الصف الثاني األساسي مقارنة بالطريقة ستخدام استراتيجية التعلم اإلى 

  ؟عتياديةاال

 :الدراسة اتفرضي

 :اآلتيتين الصفريتين نفرضيتيالاختبار  لإلجابة عن سؤالي الدراسة تم

في تدريس التحصيل  في (α = 0.05) عند مستوى الداللة إحصائيَّةداللة  ووجد فرق ذيال -0

 .يلطلبة الصف الثاني األساس التعلم المعكوسستراتيجية ستخدام اال ُيعزى  مهارات الرياضيات

 في المعرفي االحتفا  في(  α ꞊0.05)  الداللة مستوى  عند إحصائيَّة داللة ذو فرق  يوجدال - 2

 .ُيعزى الستخدام استراتيجية التعلم المعكوس لطلبة الصف الثاني األساسي الرياضيات مهارات تدريس

 أهمية الدراسة:

اآلتي: في نظريًّا وعمليَّا تكمن أهمية الدراسة الحالية  

في تحسين مهارات الطلبة الحسابية من خالل مشاهدة الموضوع الدراسي في مكان  فيدل أن تؤم  يُ  -

 خارج الغرفة الصفية ومن ثم تطوير المهارة في الغرفة الصفية.

إلى أهمية ولى األفي الصفوف الثالثة  الدنيافي توجيه انتباه معلمي المرحلة األساسية  قد ُتسهم -

  .دمج أنماط واستراتيجيات حديثة في الغرفة الصفية إلحداث تغييرات إيجابية في تحصيل الطلبة

 ةقد توجه انتباه المطورين في مجال المناهج الدراسية وأدلة المعلمين إلى تبني مثل هذه االستراتيجي -

  .بهدف االستغالل األمثل للوقت داخل الغرفة الصفية من أجل إحداث التعلم واالحتفا  به

يجية التعلم ستراتالا يمكن اإلفادة منه والكشف عن فاعليته ا تطبيقيً ا عمليً نموذجً  يؤمل أن تقدم -

 .في مجال تدريس مهارات الرياضياتالمعكوس في الصف الثاني األساسي 
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واألدوات  تالطريقة واإلجراءا واستفادة الباحثين منللدراسات المستقبلية،  مرجعيةالدراسة ل قد تمث -

 .المستخدمة

:الدراسة حدود  

:باآلتي الحالية الدراسة حدود تمثلت  

 .األساسي ثاني: طلبة الصف الالحد البشري 

في لواء اإلمام البخاري األساسية المختلطة(  )مدرسةالحكومية العامة : المدارس الحد المكاني

 عمان. في محافظة العاصمةالقويسمة 

 م.2107/2108: الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي نياالحد الزم

 .)القسمة( هي األساسي من مادة الرياضيات للصف الثاني دراسيةوحدة : الحد الموضوعي

 :محددات الدراسة

 ، وأداتها من حيث صدقهاعلى المجتمع الذي أخذت منه العينةيتحدد تعميم نتائج الدراسة 

 إجراءات تنفيذها وتطبيقاتها على طلبة الصف الثاني األساسي.و  وثباتها

 :وتعريفاتها اإلجرائية مصطلحات الدراسة

لى وإجرائًيا ع اصطالحياتم تعريفها  حيثالمصطلحات  مجموعة منالدراسة الحالية  تضمنت     

 النحو اآلتي:

تغييرات  تسعى إلى إحداث استراتيجية حديثة في التعليمهي  :التعلم المعكوساستراتيجية 

دريس الطلبة خارج ت يتم فيهاو  ،من خالل توظيف التقنية المتاحة إيجايبة في العملية التعليمية التعلمية

على تم وضعها ي ،عروض تقديمية أو تسجيالت صوتية أو فيديوهات تعليمية بإنتاجالغرفة الصفية 

 تلك بةلفيشاهد الط ،على االنترنت المعتمدةتصال االوسائل  عبر لطلبةإلى ااإلنترنت أو تصل 
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 أماملدراسية في الصفوف اويفسح المجال  ،لمفاهيم واألفكارالفيديوهات في البيت فيتعمق الفهم ل

عن أسئلة الطلبة والتعامل مع المشكالت التي ربما تواجه  إلجابةالستغالل وقت الحصة لالمعلم 

، شرمانالمختلفة )ال بأشكالهاالتعليمية المعدة أثناء اطالعهم ومتابعتهم للمادة في البعض منهم 

2105). 

تتعدد ، طلبتهو استراتيجية تفاعلية بين المعلم  أنهبفي هذه الدراسة  اإجرائيً  التعلم المعكوس فر  وعُ 

 ،ةفستخدام التقنيات الحديثة المختلابإعداد الموضوعات الدراسية  من ابدءً المعلم فيها أدوار 

ثم  ،ماعيعبر شبكة التواصل االجت إرسالها للطلبةو ، صوتيةالتسجيالت الأو  ،مرئيةالفيديوهات كال

يعطي مما  ،بتوظيف استراتيجيات تدريس نشطة في بيوتهم هتعلمو تطبيق ما يخصص وقت الحصة ل

 .مع الموضوعات الدراسية الدراسية في الحصة كثر تفاعاًل أافية ليصبحوا كا فرًص الطلبة 

المعرفة التي تم الحصول عليها، أو المهارات التي هو نتاج التعلم ومؤشر وجود  :التحصيل

لتحصيلي ادرجة تعطى للطلبة في االختبار تحديدها بواسطة  تمالتي  يةاكتسبت في إحدى المواد الدراس

 (.  2114الصالح، )

)مهارات اضي المحتوى الريمن  لبةناتج ما تعلمه الط أنهب في هذه الدراسة اإجرائيً  التحصيل فُعر  و 

 رياضيوقدرته على استرجاع المحتوى ال ،بعد فترة زمنية من الدراسة الدراسة هالمقرر لهذ الرياضيات(

خصيًصا  تم إعداده الذيفي االختبار التحصيلي  لبةالتي حصل عليها الط درجةبال هسوتم قيا ،هوتطبيق

  .ألغراض هذه الدراسة

هو مقدرة الطلبة على استيعاب المعارف والمهارات المختلفة واالحتفا  بها  :االحتفاظ المعرفي

في الذاكرة مما يسهل عليهم استرجاعها وتطبيقها لتطوير قدراتهم من خالل ما ) بقاء أثر التعلم ( 

 (.2110، كويران)وتطبيق يقوم به المعلم من إجراءات تدريسية من مراجعة وتنظيم وتمرين 
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ة الصف الطلبة )طلبقياس مدى احتفا   أنههذه الدراسة ب في إجرائًياالمعرفي االحتفا  ف ُعر  و 

مكون و وما يرتبط بها من مكونات معرفية ووجدانية ( )القسمة الرياضي ةالمهارات ب الثاني األساسي(

لفترة  في الصف الثاني األساسي التعلم المعكوسدراستها باستخدام استراتيجية  تمتالتي  األداء،

واالحتفا  ي قبلال نيالتطبيقدرجات الطلبة في  طيعتبر الفرق بين متوسا و ، ثالثة أسابيعزمنية مدتها 

 .ليهإا مؤشرً الختبار التحصيل 

 ددةضمن كيفية مح بمهمة ما التي تمكنه بأداء قدرات الطالب إحدىهي  الرياضّيات:مهارات 

والتطبيق  ،بوالتركي، والتحليل ،، بعد إدراكه للعمليات المعرفية مثل التذكرواتقان   ودقة   بسرعة  

سمى ي في إجراء العمليات الحسابية فيما ، وامتالكه للخطوات المتسلسلةواكتشاف األخطاء

إجراء و  الرياضي ةكحل المسألة  اضية عقليةالخوارزمية، وتنقسم هذه المهارات إلى مهارات ري

العمليات الحسابية، ومهارات حركية تستند على جانب األداء الحركي مثل رسم األشكال الهندسية 

 (.2112، )عقيالن وتمثيل البيانات

ة  سرعالتمكن من إجراء عملية القسمة ببأنها في هذه الدراسة  إجرائًيا الرياضياترات فت مهاوعر  

،و  واتقان  ة ليه، بعد االنتهاء من تدريس وحدة القسمإؤشًرا مُ  يالتحصيلاالختبار  حيث عدَّ  دقة  

 ة لذلك. المعد  باستخدام استراتيجية التعلم المعكوس وفق الخطة 

 

 

 

 

 



10 

 

 الثاني للفصا

 الدراسات السابقةو دب النظري األ

يتضمن هذا الفصل عرًضا لألدب النظري ذي الصلة باستراتيجية التعلم المعكوس والتحصيل 

موضوع بإضافة إلى الدراسات العربية واألجنبية ذات الصلة  ،الرياضي ةوالمهارات  يواالحتفا  المعرف

  على النحو اآلتي.الدراسة 

 :األدب النظري أواًل: 

وم والتطبيق النشأة والمفهمن حيث  التعلم المعكوسستراتيجية ا الموضوعات اآلتية:الدراسة ت تناول

 التحصيلفهوم مو  ،ات توظيفها في العملية التعليميةومعوق ،في العملية التعليميةللتعلم المعكوس 

 .الرياضي ةالمهارات و  ،االحتفا  المعرفيو 

 والمفهوم(: )النشأة ((Flipped Learning المعكوسالتعلم 

 في هادمج ي الضرور  من أصبح ،العالم تغزو اإللكترونية التقنيات فيه أصبحت الذي الوقت في  

 وأضحى .التعليم في أساسًيا عنصًرا التقنية لجعل الجاد العمل يستلزم مما التعلمية، التعليمية ةالعملي

 طرائق فإن بالتاليو  ،حياته في ضرورة اللوحية األجهزة أن يعتبر جيل مع يتناسب ال التقليدي التعليم

 حاجة هناك حوأصب ،التعلم نحو وشغفه دافعيته تثير وال ،مجدية غيرأصبحت  التقليدية التدريس

 في التقنية تسخير خالل من التعليمية البيئة لعناصر والفضول ،والتشويق اإلثارة عنصر إلضافة

، الشامسي)وطلبته  المعلم بين والتواصل االتصال وطريقة، الدروس عرض في أو، الصفيةالغرفة 

2100). 

لحشو االتي تواجه عملية التعليم، كوتخطي التحديات  ،جات التعليميةوفي سبيل تحسين المخر 

لة المعلم مع قعدم كفاءة  وأ ،عن هذا الدوروإقصاء المعلمين  ئد في المناهج مع مركزية إعدادهاالزا
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لبحث عن كان التوجه ل ؛وضعف العالقة بين البيت والمدرسة ،الفاعلة المقدمة له لبرامج التدريبيةا

، وتسخير في آن واحد ستفادة من التقنيات الحديثة والبرامج اإللكترونيةطرائق جديدة يتم فيها اال

 حيث ،ائل التواصل االجتماعي والمواقع اإللكترونية المختلفة من منتديات وغرف الدردشة وغيرهاوس

 مالتعلو التعليم التقليدي يمزج بين الذي   (Blended Learning)جظهر مفهوم التعلم المدم

 (.  2105 ،) إبراهيم التربويةفي العملية  التقنية وتطبيقاتهاويوظف  ،لكترونياإل

متعة تتناسب مع قة مبطري كنموذج لدمج التقنية في التعليم التعلم المعكوساستراتيجية  نشأتوقد  

 المعلم دُّ ع  يُ حيث ، المدرسة والبيتمهام التعلم بين بيئة و  عكس أدوارتقوم على و  الطلبة،حاجات 

وتية أو مادة أو تسجيالت صالفيديو ك من مرئياتالتقنيات الحديثة واإلنترنت وظًفا ا مُ دراسيًّ  اموضوعً 

يتم استغالل و  ،الذاتيتعزيز مهارات التعلم عليها بشكل فردي ل واليطلع لبةلى الطإ يرسلها ،محوسبة

ت والتوصل لحل المشكالأنشطة أكثر فاعلية وتعاونية لتقديم الوقت في اللقاء داخل الغرفة الصفية 

 .(Trucker,2102) المتقدمةإلى المعرفة 

سهل ما يُ م فهي تتصف بالمرونة جدت لخدمة المعلم،وُ  تدريس استراتيجية التعلم المعكوسو  

فمن  ؛تحقيقهاوالنتاجات التي يسعها ل ،وطلبتهمادته الدراسية من  طبيعة كل   سبأن ُيكي فها حعليه 

ًزا حول وتمركأكثر اهتماًما يتصف بأنه  تقال إلى نموذج تعليمي عملي فعال،خاللها يتم االن

استغالل ن بحيث نضمالبيت  قلب طبيعة أنشطة التعلم التي تتم في الصف أوأساسه  المتعلم،

   .(2108 ،اوزي )تفاعلية بتنفيذ أنشطة األمثل بالشكل  وقت الحصة

 تربوي  منهج   أنه لىع  (The Flipped Learning Network)معكوسشبكة التعلم ال هفعر  وتُ 

 يعمل علىما م ،فرديال تعلمالمن التعلم الجماعي إلى واالنتقال بالتحول  ،إلى تفريد التعلم يؤدي

 ما تعلموه من أثناء تطبيقفي  موجًها لطلبتهالمعلم فيصبح دور  ،في بيئة التعلم دة التفاعلزيا

 بتكاريةالافي المشاريع  على المشاركةلهم  اومشجعً  ،ومنظًما لهذه المعرفة بيتفي المفاهيم المادة 
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وهي نمط من أنماط التعلم المدمج الذي يستخدم التكنولوجيا في التعلم خارج ، والتطبيقات النشطة

 لقين والمحاضرةالتمن  لبته بداًل مع ط اإليجابي المعلم الوقت في التفاعلفيستثمر  ،ةيسادر الغرف ال

(The Flipped Learning Network ,2014 ). 

راتيجية تعلم استهي  مما سبق من تعريفات تستخلص الباحثة أن استراتيجية التعلم المعكوس   

مات كشكل من أشكال التعلم الذي يتم فيه دمج تكنولوجيا المعلو  انتشرت في أوساط المجتمعات التربوية

البيت إلحداث و تنعكس فيها األدوار بين المدرسة  التي ،التعلمية واالتصاالت في العملية التعليمية

يقوم المعلم  إذ ،التعلمية ةلتطبيق األنشطة التعليمي؛ فيتم استثمار وقت الدرس ،التعلم عند الطلبة

ها وضيحوتالجديدة  رفاالمفاهيم والمعلشرح ت صوتية أو مرئية دراسي موظًفا ملفا حتوى بإعداد م

 الحصة. أثناءوتطوير هذه المعرفة والخبرة ، كون في متناول الطلبة قبل الدرسلت

 ،التعلم المعكوسالدراسات واألبحاث التي عملت على تعريف بعض طالع على من خالل اال

 بأنها (8ص ،2105) يعليعرفها ف ؛كمفهوم بالتعلم المدمج ستراتيجيةاالأظهرت جميعها ارتباط هذه 

يقة بطر  رونيلكتاإلم المدمج، يتكامل فيه التعلم الصفي التقليدي مع التعلم "شكل من أشكال التعل

يخصص وقت ، و الدرس قبل حضور بيوتهمفي  لبةالويب؛ ليطلع عليها الط عبر درستسمح بإعداد ال

 ." ومناقشة التكليفات والمشاريع المرتبطة بالمقررسئلة، األلحل  درسال

طراف أدوار أ طبيعةفي تغيير التعتمد على  تعليمية " استراتيجية ( بأنها2104الشهراني ) عرفهاو 

على  تعتمد بتوظيف برامج ةالدراسي ةرفغالدروس خارج ال مشاهدة لبةلطبحيث يتاح لالتدريس،  عملية

 رمااستث، و يتاح لهم فيه المشاهدة وأي مكان   أي وقت  في  ،(YouTube)"اإلنترنت مثل موقع "يوتيوب

 .األنشطةللنقاش والحوار وحل  لصفيةالوقت في الغرفة ا

قة للتعلم كون التعلم النشط هو طري؛ اا وثيقً ارتباطً بالتعلم النشط  التعلم المعكوس ويرتبطهذا، 

ن خالل توفير ممع األنشطة والتمارين بشكل إيجابي  فيهيتفاعل الطلبة و  ،نفسه الوقت والتعليم في
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 بناءة  ومناقشة    يد  ج تواصل الفعال من إصغاء  لتتسم بأنها بيئة تعليمية صحية ل بيئة تعليمية غنية

طلبته نحو  جيعبتشيقوم المعلم فيها حيث  ،الواعي والعميق والتحليل المنطقيالتفكير  على قائمة

 إشتيةو  عقلو  سعادة)واإلبداعية التعلم الذاتي وتحمل مسؤولية تعلمهم لبناء شخصياتهم المتكاملة 

 .(2116 ،عرقوب أبوو  زاملو 

            بتيوضحه سأبالتعلم التعاوني من خالل ما التعلم المعكوس ستراتيجية ايظهر ارتباط و 

فة الصفية، ج الغر ار ز التعلم الذاتي لدى الطلبة خيعز في الوقت الذي يتم ت كر أنهذ الذي (2106 )

 في أوقاتهمإال أنهم ينخرطون في العمل ضمن مجموعات العمل التعاوني؛ فيقضون معظم 

نتاجات  في سعيهم لتحقيق النشطة والتدريبات الفاعلة، لمناقشاتوا  حل المشكالتالمشاركة في 

 لناقد واإلبداع،ًقا إلى التفكير اانطال بلوم بدًءا من التحليل والتركيب، ذات مستويات عليا من مستوى 

  عبر هذه التوليفة من التعلم الذاتي والتعلم التعاوني عن ما يسمى التعلم المتمركز حول المتعلم. وتُ 

التعلم المعكوس هو استراتيجية حاضنة لكل من التعلم  أنَّ  مما سبق وتستخلص الباحثة  

ُيشعر  ي جو  ف تحقيق نتاجات التعلمل مرن   يوظفها المعلم بشكل  حيث  لتعاونيوا النشطو المدمج 

ه مع ب اتهم لحجم اإلنجاز الذي يقومون و إضافة إلى تقدير ذ ية،ملالطلبة بأهميتهم في هذه الع

عمل المن خالل توجيههم ب ،مستغاًل وقت الحصة بالشكل األمثل والدافعية، عباالستمتاالشعور 

ريقة بطوحل التدريبات والتمارين واألنشطة المقدمة لهم إما  ،ميةفي إنجاز المهمات التعلمًعا 

 أو تعاونية. ،أو تنافسية ،تكاملية

  جة لمعالالحاجة الملحة  التعلم المعكوس من العوامل التي ساعدت على ظهور استراتيجيةو 

لتعلم بشكل ال يستفيدون من اوالطلبة الذين  ،الطلبة ذوي الذاكرة قصيرة المدى لدى صعوبات التعلم

ما أو طريقة عرضها م ،أو سرعة تقديمها لهم ،لمعلومات التي يتلقونهاابسبب زخم  ؛صحيح

على  ى ذلك إلى ضرورة تطبيق استراتيجية تساعد الطلبةفأد   ،يعرضها للنسيان وعدم االحتفا  بها
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لتعلم ف يمكن تحسين طريقة اوكي التعلم المرغوب،ر من مرة إلحداث كثأالتعرض للخبرة التعليمية 

 (.Gerstein, 2102)العتيادية ا

 خاص المعكوسالتعلم إلى  جموعة من المبررات والعوامل التي أدت( م2105ن )الشرما وقد ذكر 

 اآلتي: تكمن فيو 

 .ورات في عالم الحاسوب واالتصاالتالتط ومن مؤشراته، تكنولوجي المتسارعاالنفجار ال .0

 .لتنويع في أساليب التعلم ووسائلهاالتطوير و المعرفة المتراكمة التي تؤكد ضرورة  .2

  .العمل على إيجاد حلول للمشكالت التي تواجه الطلبة عند دراسة بعض المواد .0

على أنه مركز   المتعلمبالنظر إلى التعلمي ة تحسين العملية التعليمية  على دوًماعمل التربويون يو 

 ،فاعليةكثر أهذه األدوار  وجعل ةطلبالتغيير أدوار كل من المعلم و  العملية، وذلك يتطلبلهذه ومحور  

حقيق األهداف ًة لتمهمنقلًة نوعيًة و  العملية التعليمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ويعتبر دمج

 . المرجوة من التعلم

الفاعلة  لمشاركةا التعليمية،في العملية  التعلم المعكوساستراتيجية ستخدام الالتربوية األهداف  ومن

دريب قائمة على التنشطة بأنشطة تفاعلية داخل الغرفة الصفية باستغالل وقت الحصة للطلبة 

 ،وتوظيفها فةر الطلبة الكفايات المعرفية التي تمكنهم من بناء المعنى وتنظيم المع كساباو  ،والتطبيق

يا وصول بالطلبة إلى تحقيق أهداف المستويات العلة؛ للالمختلف والعملية كتساب المهارات العلميةوا

ا من نوعً  عتبريُ استقاللية الطلبة بالتعلم تحت إشراف المعلم ، و بلوم لألهداف المعرفية مستوياتمن 

حة بالطريقة استخدام مصادر المعرفة المتاحيث يتمكن الطلبة من  ،تفريد التعليمو أنواع التعلم الذاتي 

لمين التغلب على مشكلة نقص أعداد المعللطلبة، و تقديم الدعم المتمايز كذلك و ، مناسب لهموالوقت ال

وتخطي التحدي في وصول الخبرات التعليمية لبعض الطلبة التي تجبرهم الظروف على  ،ءيااألكف
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ارة صفية إدتنعكس بدورها على  بناء عالقة إيجابية بين المعلم والطلبةالتغيب عن الدراسة، و 

 .(2105 الكحيلي،) شكل إيجابي في العملية التعليميةاستغالل التقنيات الحديثة ب، و ناجحة

بدورها تعتبر لتي ا ونجاحها على أسس ومعايير الستراتيجية التعلم المعكوسيرتكز التطبيق الفاعل 

 نجاحلرئيسية  معاييرعة ب( أر 2106) الرويسوقد ذكرت  ،أساسية لتوظيف هذه االستراتيجية دعائم

 :هي ،لتعلم المعكوسااستراتيجية 

لتي تمكن المعلم بالمرونة افي التعلم المعكوس البيئة التعليمية تتميز بيئة التعلم المرنة:   - 0

 .حاجات الطلبة  تراعيمن إعادة ترتيبها باستمرار بما يتناسب مع الموقف التعليمي و 

 من ُمنتجبة لاالستراتيجية يتحول الط : ففي هذهلبةالطكل من المعلم و  يؤديهالذي  دورال – 2

والمعلم  ،المعرفة عنين وباحث ينمستكشف مفيكون دوره ،لعملية التعليم لعملية التدريس إلى محور  

 .لعلمية تعلمهما وموجهً  اميسرً 

علم الختيار تترك الحرية للم ، حيثيقصد به المحتوى الذي سيقدم للطلبة طبيعة المحتوى: – 0

 ي غرفة الصفف أو النشط أو التعاوني ،ره لطلبته عن طريق التدريس المباشالمحتوى الذي سيقدم

  .التعلم المعكوسوما سيقدمه عن طريق 

اتيجية التعلم ر لنجاح است اأساسيًّ  اومعيارً  مهًما ًياتحد   وتنميته وتأهليه المعلم إعدادُ  شكلُ يُ  – 4

توظيف على  ابرامج تدريبية تؤهل المعلم ليكون قادرً تقديم  نيمما يترتب على التربوي ،المعكوس

 التعلم المعكوس في ممارساته التعليمية.

  :في العملية التعليمية التعلم المعكوسستراتيجية اتطبيق 

فهو األمر السهل بليس وهذا  ،لية التعليميةإلى توظيف التكنولوجيا في العم لتعلم المعكوسايسعى 

 ،تهطلبينه وبين بدوار األ وقلب، تشكيل مجريات العملية التعليمية عادةإل ا للمعلمكبيرً تحديَّا  شكلُ يُ 
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( خطة 2106) الغامدي تستعرضفي هذا و  ،كنولوجيا في التعليمتظهر القيمة المضافة للتحيث 

لى النحو عكمل وجه أ ىعلالتعلم المعكوس ستراتيجية اإجرائية متسلسلة يمكن من خاللها تطبيق 

  :اآلتي

إيصاله إلى  لمرادحدد فيها المعلم المحتوى التعليمي اوتشكل الخطوة األولى التي يُ  :التهيئة – 0

وإعداد األنشطة التعليمية التي تراعي أنماط التعلم المختلفة وتحديد ما يتوافق مع هذا  ،الطلبة وتحليله

 أو المواقع وغيرها. ،أو الصوتيات ،المحتوى من تقنية بتوظيف الفيديوهات

 التعلمية نتاجاتالا واضعً شاملة متكاملة خطة تدريسية في هذه الخطوة  عد المعلميُ : التخطيط – 2

 في المنزل بةلمصدر التعلم الذي سيستخدمه الط كل نتاج يقابلو  ،عند طلبتهتحقيقها التي يسعى ل

تطبيًقا  أو ،مادة فلمية يشاهدها الطلبةقد تكون محاكاة ل التي يمكن تطبيقهااألنشطة التي مترافًقا مع 

لطلبته  ايقدمهسالتي التطبيقية ألنشطة ُيخطط لوكذلك ؛ حاسوبية أو إعداد ورقة بحثية وغيرها نشطةأل

المرتبطة لتقويم وُيعد  أدوات ا ،، موظًفا التعلم النشط والتعاوني والقائم على المشاريعفي الغرفة الصفية

 لمعلماالتقويم المناسبة لتقويم تعلم طلبته خالل التعلم وفي نهايته، وُيلقى على عاتق  تباستراتيجيا

 .دورهم فيهأهمية تعريف أولياء األمور بهذا التعلم وكيفية تنفيذه و 

، أو صوتيات ،: يتم في هذه الخطوة التطبيق الفعلي من تجهيز لبعض مقاطع الفيديوالتنفيذ – 0

الطلبة  والتأكد من مشاهدة ،ل االتصال المعتمدة على اإلنترنتوإرسالها عبر وسائ أو برامج تقديمية،

، محددة من قبل المعلم في البيتة وينفذ الطلبة أنشط ،التواصل الفعال مع أولياء األمورلها عبر 

  وتقويم التعلم. ،لتعلم التعاوني في الغرفة الصفيةيتم تنفيذ أنشطة تعليمية بأسلوب التعلم النشط وال

نترنت إلا وتجد الباحثة أن نجاح استراتيجية التعلم المعكوس في األوساط التربوية يحتاج توافر

أعلى بهدف تحقيق أفضل و ؛ هموجودحيث أماكن إلى الطلبة للوصول  ،االجتماعيوشبكات التواصل 

ق تعلم الطلبة و والتغلب على المشكالت التي تع ة، وتخطي الفروق الفردية،التعلمي  مستويات النتاجات 
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وذلك  ،ة في محيط الطلبةاسي  يأو س ،أو اجتماعية ،بسبب بعد المكان أو ما قد يطرأ من ظروف بيئية

 عليمية.ار لكل فرد في العملية التوفهم األدو  ،بتوافر البيئة المالئمة الحتضان هذه االستراتيجية

 :التحصيل

 ،ند الطلبةع وجودهحدوثه و ستدل على ين ألبحاجة  والمعلم ،عند الطلبةذاتية تحدث التعلم عملية     

االختبارات  إال أنَ  ،فيوظف استراتيجيات وأدوات تقويم متنوعة للحكم واالستدالل على نواتج التعلم

م من خاللها يتإذ ، العملية التعليميةا في واستخدامً ا دوات التقويم شيوعً أمن أكثر  تعد التحصيلية

ل هو المعيار التحصي فإنَ  ؛وعليه. ةووجداني   ةومهاري  ة هداف تعليمية معرفي  أ ن مقدار ما تحقق م تحديد

لمتنوعة امن المعلومات والخبرات ومدى الفائدة التي اكتسبوها  ،لبةالطالحكم فيه على فهم  الذي يتم

من خالل  مالتي تقدم له ة خالل مرورهم بخبرات مختلفةوالوجداني   ،ةمهاري  وال ،ةنب المعرفي  في الجوا

هذه الخبرات تبط تر و  ،التي يوظفهاالمعلم واألنشطة ق واالستراتيجيات التي يتبعها ائاألساليب والطر 

حقق التعلم تختبارات التي تعكس توقعات المعلمين حول االوضع  من خالل، موميوله لبةالطبتفكير 

 (.2118)الدمرداش، لدى الطلبة 

و اتجاهاته أ مهاراته معارفه أوظهر فيه ن يُ أطلب من المفحوص نه موقف يُ أب التحصيل فعر  ويُ   

أنه ب (2117) زينة وعبابنة أبوه ويعرف .(2106 ،الحيلة)معين جوانب تتصل بموضوع  أو ،ميوله أو

فالمعرفة  ؛ي مادة مافرة تربوية محددة ببخ منتيجة لمروه لبةلطكتسبها ايالمعرفة والفهم والمهارات التي 

 ينية بدقة  بخطوات روتعلى القيام  لبةقدرة الط يالمهارة فهما أ ،المتعلمعن معلومات يكتسبها  عبارة

 .تقان  إو  وسرعة  

ن أ ه البد من إدراكفإن ،متالك المهارات الحسابية عند الطلبةاوفي مجال الحكم على مدى 

، قليلين وقت  و  وبجهد   ،تقان  او  عالية   بدقة   اا أو حركيً ة إلى عمل شيء ما عقليً المهارة تشير إلى القدر 
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المعرفي  متالك الطلبة للجانباالتي تركز على قياس مدى  التحصيلت اوتقاس هذه المهارات باختبار 

ق خالل الزمن المستغر الخطوات الصحيحة لها وناتج األداء  مفي المهارة والجانب األدائي باتباعه

 .(2117ر، النو )للعمل 

الباحثة ضرورة أن يدرك المعلم أهمية قياس قدرة  خلصتست ،حول مفهوم التحصيلومما سبق   

خاصة وب ،الحسابية ال ما حفظوه فقط (الرياضي ة) طبيق ما تعلموه في مجال المهاراتالطلبة على ت

فية للتدرب هم الفرصة الكاءوإعطا ،أن المعلومات معرضة للنسيان إذا لم ترتبط بالحياة العملية للطلبة

 .لمرونة والطالقةوا اإلتقانعليها للوصول إلى حد 

 :المعرفي االحتفاظ

روًرا م ،ات متعددةر نتيجة لمروه بخب متعلمال تسلوكيايشير مفهوم التعلم إلى حصيلة التغيرات في 

على أداء  متعلمرة القد ويستدل عليها من خالل ،واالستعادة ،ختزانواال ،االكتساب :بمراحل ثالث هي

 التعلم أن اومن خصائص هذ .(2112 ،مرعي والحيلة)سابقا ام به على القي اقادرً  نمعين لم يك

ليتمكنوا  ؛وعةمختلفة ومتن أنشطةبل عليهم المرور بخبرات و  ،المفاهيم دفعة واحدة يكتسبون ال  الطلبة

ع ليأخذ التعلم طاب ؛وهتم تعلمقد م ومهاراتهم لإلفادة مما من اكتساب المعارف وتطوير قدراته

 .(2110 ،)كويرانستمرارية اال

ع على التذكر واسترجا متعلمفهو قدرة ال ؛واالحتفا  المعرفي مكمل لعملية اكتساب التعلم

تثارة رات كاالسثل مؤ من خال لمتعلمالحاصل لدى اعكس االحتفا  بالتعلم وبالتالي يُ  المعلومات،

الذاكرة أو مقدار بالمعرفة حتفا  بأنه مقدار ا ُيعر فالذي  االحتفا  ستدعاء، ويمكن قياسه باختبارواال

أيام  اوح بينبعد انقضاء مدة زمنية تتر  لالختبار التحصيلي البعدي الثاني تطبيقويقاس بال فقدانها،

 (.2105، أحمد وكزار) أسابيع ثالثةإلى 
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ليات التفكير عند الطلبة في ( إلى أهمية االحتفا  في ممارسة عم2117)النعواشي أشار و 

، تفا  بالمعرفةالطلبة أعمق باالح فكلما كانت قدرة ؛لعلمية التفكيرالرياضيات واعتبرها العمود الفقري 

ة بما تحتويه المختلف كانوا قادرين على عكس اتجاه تفكيرهم وتكوين صور عقلية لألشياء المحسوسة

لمبدأ  اس  الذي هو أسه الحسية والمجردة ، ومن ثم االنتقال إلى االحتفا  بالمعرفة شبمن تفصيالت

 التعلم القائم على االنتقال من المحسوس إلى المجرد، ومن المعلوم إلى المجهول.

 مدراكهإعكس التعلم المتعلق باالحتفا  المعرفي هو قدرة الطلبة على  الباحثة أنَ  وتستخلص

والحكم  ،بعضالمتعلقة بفة والمهارات والعالقات بين المفاهيم المختلللمفاهيم المختلفة وخصائصها، 

تعلم لممارسة لواالحتفا  بهذا ا علم من خالل استراتيجيات التقويم،على مقدار النسيان أو الفقدان للت

مية التي بعد أن يمر الطلبة بمجموعة من الخبرات التعلي لتقويموا ،والتنظيم ،والتحليلعمليات التفكير، 

 وبذا يصبح هدف التقويم من أجل التعلم وليس من أجل إصدار حكم فقط.  ،المعلم ايقوده

  :الرياضّيةالمهارات 

عليا الرياضيات في المراحل الدراسية ال من تدريسعامة هداف الاأللتحقيق األساسية لركيزة ا إن 

هي منهج الرياضيات في المرحلة األساسية األولى؛ ألنه يقوم على مجموعة من المبادئ 

، على حل المسألة والقدرة الرياضي ةمن الفهم للمفاهيم والمبادئ  االفتراضات التي تحقق حًدا مقبواًل و 

امة لتدريس األهداف التربوية العمجموعة من تمثل في وي القائم على االستقراء واالستداللوالتفكير 

حد مكونات أ الرياضي ةوتعتبر المهارات  ،رياضي هذه األهدافالمحتوى حيث يحقق ال ،لرياضياتا

 (.2116 ،)الهويدية الحسابي   إلى جانب المفاهيم والتعميمات وحل المسألة الرياضي  هذا المحتوى 

يسها واكتسابها ولتدر  ،الرياضي ةية متكاملة تسمى المعرفة نجزًءا من بُ  الرياضي ةالمهارات  عدُّ تُ و 

 اآلتي: (2117) والعبسي منها عباسذكر  عدة وذلك ألسباب   ،ضرورة ملحة
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توجيه من خالل إتاحة الفرصة ل افهًما واعيً  الرياضي ةوالمفاهيم  تنمية الفهم الواعي لألفكار -0

 .الك المهارةمتافي نجاح  كجزء أساسي تفكير الطلبة واهتمامهم بالمسائل والمواقف التي يواجهونها

 .ويسرتطوير قدرات الطلبة على القيام باألعمال الحياتية واليومية بسهولة  -2

 ،جهونهاتعامل مع المواقف التي يواتوجيه تفكير الطلبة وجهدهم ووقتهم بشكل أفضل في ال -0

 مستخدمين الطرائق العلمية السليمة. 

 .الرياضي ةتعميق فهم الطلبة بالحس العددي والبنية   -4

إلى جانب  ببالتقليد والتدرييرتبط تعلمها  بخصائص تتمثل في أن الرياضي ةتمتاز المهارات و 

من خصائص ، و ءوالسرعة والدقة في األدا ،المفاهيم المرتبطة بهذه المهاراتبالمبادئ و  الكافيةالمعرفة 

بالمعلم  يجدر وحتى يكون التدريب فعااًل  ،ممارستها في الحياة اليومية أنها عملية يمكنالمهارات 

  وهي: ،(2106) عدة ذكرها التميمي ااألخذ بعين االعتبار أمورً 

طلبة ستجابتهم بشكل معين كشعور الاو  ،مكافأة الطلبة على سلوك ما وهو مبدأ يؤكدالتعزيز:  -0

 م.قومون به أو الثناء الذي يقدم لهياح عند فهم العمل الذي يتباالر 

 ون فيقارن ،قاموا بهحول ما  وتصحيحهعلومات صحيحة موهي تزويد الطلبة ب التغذية الراجعة:  -2

 .الفعلي واألداء المتوقع للمهارة بين األداء

ومقدار التدريب  ،: بحيث يتم تحديد كيفية توزيع التدريب على فترات معينةجدولالتدريب الم  -0

لى ع مع االنتباه أن يكون التدريب متقارًبا للحد الذي يساعد ،كل مرة يتناسب مع طبيعة المهارة في

 مع مراعاة خصائص الطلبة النمائية المختلفة. التذكر والتقليل من النسيان

 يبعلى نفس النوع من االستجابات والمثيرات واألسالالتدريب  اعتماد : إنالتنويع في التدريب -4

داية ثم ال بد الب تظهر جلي ًة فيفالنمطية في التدريب  األداء؛ بإتقانوعد االكتراث يؤدي إلى الملل 

 الحًقا. واألنشطةيع في األمثلة والتدريب من التنو 
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عود في ت الرياضي ةهناك أسباب متعددة لضعف الطلبة في المستوى التحصيلي للمهارات و 

و مشكالت صحية تتعلق بضعف بالسمع أ لبةيكون لدى الطكأن  ،لبة أنفسهمأصلها إما إلى الط

ة وتنظيم المثابر على القدرة  مال يكون لديهأو  ،أو تدني نسبة الذكاء وضعف الذاكرة ،حدة البصر

 االنتباه عدمو  الطلبة تشتت أو ،و ضعف الطلبة في المفاهيم والمبادئ المرتبطة بالمهاراتأ ،الوقت

 .لمعلموممارسات غير سليمة من ا التدريس في عتياديةاال الطرائق على االعتماد بسبب والتركيز

 التعلم أنماط هاال يراعي في تقليدية قائتتعلق بالمعلم بحيث ينتهج طر التي تظهر األسباب  حيث

 تقديم في لمالمع قبل من المنطقي التسلسل عدمأو أسباب تعود إلى  ،الطلبة لدى الفردية والفروق 

 ةحاج إشباع وعدم ،دالمجر  إلى المحسوس شبه إلى المحسوس منبأن ينتقل  ،المهارات هذه

األمر ؛ األكاديمي والتربوي للمعلمو عدم التأهيل أ ،المهارة كتسابال الكافية التدريبات من الطلبة

 اإلدارة في لبيةس أنماًطا يتخذ أووتثبيتها عند الطلبة،  الرياضي ةالذي ال يساعده على تقديم المهارة 

مة المنهج لميول ءعدم مال أو ،وهناك أسباب تعود إلى المنهج من قصور أو نقص ،الصفية

 .(2112 ،) خلف هللا واعتماد األساليب واالستراتيجيات التقليدية في تدريسه وتقويمه ،الطلبة

رك إذ بعد أن يد مادة الرياضيات، نواة هي  الرياضي ة يمكن استخالص أن المهاراتمما سبق 

لى امتالك المهارات إ ون ينطلق مفإنه ،المتعلقة ببنية األعداد والعالقات بينهااألولية الطلبة المفاهيم 

 والتعزيز؛ ،تغذية الراجعة المستمرةوال ،والتقليد، والمحاكاة ،بالتدريبعلى هذه األعداد  الرياضي ة

ف توظيأهمية  المعلم فيور ويبرز د ،لممارسة التفكير واالستقراء واالستدالل الرياضي

 مهاراتهم اليومية.هارات جزًءا من االستراتيجيات الحديثة المتنوعة لتكون هذه الم
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  السابقة تالدراسا ثانيًا:

 :األحدث من األقدم إلىعرضها تم الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة التي  تم تناول  

( دراسة هدفت إلى مقارنة التعلم النشط في الصفوف التقليدية Strayer,2117)ستراير أجرى    

تخصص الرياضيات  في ا( طالبً 28وتكونت عينة الدراسة من ) .لتعلم النشط في الصفوف المقلوبةوا

م المنهج الوصفي التحليلي حيث تم جمع البيانات من خالل ااستخدتم و  ،األمريكية في جامعة أوهايو

عن وأظهرت النتائج رضا الطلبة  ،ومجموعات التركيز ات والمقابالت الشخصية مع الطلبةالمالحظ

االحتفا  للمفاهيم الخاصة بالمحتوى و  وأظهروا فهًما أعمق، باستخدام الصف المقلوب العملية التعليمية

 في الصفوف المقلوبة مقارنًة بالصفوف التقليدية. بها

 على ةالمعكوس الصفوف فاعليةدراسة هدفت إلى معرفة ( Marlowe, 2102)مارلو  توأجر  

وطبقت  ،دراسة المنهج شبه التجريبياستخدمت ال. لدى الطلبة القلقمستوى على التحصيل الدراسي و 

ة أكاديمية دبي األمريكي صفوف البكالوريا الدولية في ( طالًبا وطالبة من09على عينة مكونة من )

جاه ت عند الطلبة في البيئة الصفية للتعلم المعكوس شعوًرا إيجابًياوأظهرت النتائج  .في اإلمارات

روًقا ذات داللة لم تظهر فبينما متدنًيا من القلق، و  ى مستوً و  المعكوس إجراءات التعليم باستخدام التعلم

 في التحصيل. إحصائيَّة

التعرف إلى أثر استخدام التعلم المعكوس في  (Saunders, 2104)ساوندرز  هدف بحثو 

ينة الدراسة من تكونت ع. و تم استخدام المنهج التجريبيو  يل والتفكير الناقد في الرياضيات،التحص

ختبار استخدم فيها ا ي عشر في والية جورجيا األمريكية.من طلبة الصف الحاد وطالبةً  ا( طالبً 58)

اللة فروق ذات دالدراسة عدم وجود وقد أظهرت نتائج لقياس التحصيل ومهارات التفكير الناقد. 
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تحصيل ال ختباري من ا التجريبية في كل   المجموعة بين درجات المجموعة الضابطة و  إحصائيَّة

 .والتفكير الناقد

أثر استخدام التعلم المعكوس في تحصيل طلبة  تعر فدراسة هدفت  (2106المشني ) ى أجر و 

ا واختبار حصيليً ت ااختبارً  ت الدراسةاستخدمو ، اإلبداعيالصف السابع في مادة العلوم وفي تفكيرهم 

ا ( طالبً 57عينة قصدية تكونت من )تم اختيار ؛ ولتحقيق أهداف الدراسة .اإلبداعيتورانس للتفكير 

أظهرت نتائج الدارسة وجود فروق دالة  .في األردن ساسيوطالبة من طلبة الصف السابع األ

 حدرجات طلبة الصف السابع األساسي في اختبار التحصيل لصال يين متوسطبا إحصائيً 

 يبية.المجموعة التجر 

 يف المعكوس التعلماستراتيجية  فاعلية عن الكشف( 2105) وسرحان هارون  دراسة وهدفت

 الذي جريبيالت شبه المنهج الدراسة استخدمت حيث اإللكتروني التعلم لمهارات واألداء التحصيل

. حةالبا جامعة في التربية بكلية الثالث المستوى  من طالبا( 005) من تكونت عينة على ُطبق

 المجموعتين درجات اتمتوسط بين إحصائيَّة داللة ذات فروق  وجود الدراسة نتائج وأظهرت

 أداء حظةمال وبطاقة التحصيلي االختبار من لكل البعدي التطبيق في والضابطة التجريبية

 .التجريبية المجموعة لصالح المهارات

في تنمية الكفاءة  التعلم المعكوس( دراسة هدفت إلى معرفة أثر 2105أجرت الحوسني )و 

 .مانالصف التاسع األساسي بسلطنة عالذاتية العامة والتحصيل الدراسي لمادة العلوم لدى طالبات 

( طالبة، وأشارت النتائج 50تكونت عينة الدراسة من )و  .واستخدمت الدراسة المنهج شبه التجريبي

 ي:سكل من مقيا والضابطة في بين المجموعة التجريبية إحصائيَّةإلى وجود فروق ذات داللة 

  الكفاءة الذاتية واالختبار التحصيلي لصالح المجموعة التجريبية.
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 فالمعكوس في التحصيل العلمي لدى طلبة الص تعلمثر استخدام ال( أ2106عليان ) استقصتو 

لدراسة من وتكونت عينة ا .دمت الدراسة المنهج شبه التجريبيواستخ ،الرابع األساسي في مادة العلوم

ستخدام اوتم إعداد اختبار تحصيلي في مادة العلوم حسب هرم بلوم بعد  .من غزة وطالبة ابً ( طال44)

اسة أن وأظهرت نتائج الدر . قة عن استراتيجية التعلم المعكوسمجموعة من أساليب التدريس المنبث

ي المجموعة ي من الطلبة فاالختبار التحصيلالطلبة في المجموعة التجريبية حققوا نتائج أفضل في 

 . الضابطة

في تنمية التفكير الرياضي والدافعية  التعلم المعكوسأثر استخدام  (2107خوارشيدة )أبحثت و 

خدمت الدراسة المنهج شبه است .طلبة الصف األول الثانوي العلمي نحو تعلم الرياضيات لدى

العلمي في ( طالبة من طالبات الصف األول الثانوي 55وطبقت على عينة تكونت من ) ي،التجريب

حو نوتكونت أداة الدراسة من اختبار التفكير الرياضي ومقياس الدافعية  ،قصبة المفرق في األردن

وأظهرت النتائج وجود فروق إيجابية في تنمية التفكير الرياضي وفي الدافعية نحو  .تعلم الرياضيات

 لم الرياضيات لصالح المجموعة التجريبية.تع

 عكوسالتعلم المفاعلية بيئة تعليمية قائمة على  تعرف إلىدراسة هدفت  (2107أجرت شرير )و 

لمنهج ا استخدمت الدراسة .طالبات الصف التاسع األساسي في تنمية النحو واالتجاه نحوه لدى

لبات الصف ( طالبة من طا67سة من )راالدتكونت عينة . بجانب المنهج الوصفي التحليلي لتجريبيا

 درجات يطبين متوس إحصائيَّةداللة  يذ فرق   دوأظهرت نتائج الدراسة وجو . التاسع األساسي في غزة

وعدم  ،وحالن رةمهاالختبار  البعديالتطبيق المجموعة الضابطة في و بية يالمجموعة التجر  طالبات

ابطة موعة الضالمجو  ت طالبات المجموعة التجريبيةاتقدير  يبين متوسط إحصائيَّةداللة  يذ ق  فر  وجود

 حو النحو.نفي مقياس االتجاه 
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 :وموقع الدراسة الحاليةلتعقيب على الدراسات السابقة ا

(، 2104)ساوندرز ودراسة ، (2102) مارلو :اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة كل   :الهدفمن حيث -

( 2106)المشني ودراسة (، 2105ودراسة هارون وسرحان ) ،(2105راسة هارون وسرحان )ود

في هدف الدراسة إذ كان هدفها دراسة أثر  (2106)عليان ودارسة  ،(2105ودراسة الحوسني )

دراسة  دفت، بينما هرى التحصيل باإلضافة إلى متغير آخعلالتعلم المعكوس  استراتيجيةخدام ستا

 مقلوبة.لنشط في الصفوف المقارنة التعلم النشط في الصفوف التقليدية والتعلم ا (2117)ستراير 

( تقصي أثر استخدام التعلم المعكوس في تنمية التفكير الرياضي 2107)أخوارشيدة دراسة هدفت و 

إلى تعرف فاعلية بيئة تعليمية  هدفت التي (2107)شرير والدافعية نحو تعلم الرياضيات، ودراسة 

 على التعلم المعكوس في تنمية النحو واالتجاه نحوه.قائمة 

ودراسة  ،(2102) مارلوتفقت الدراسة الحالية مع دراسة كل من ا من حيث منهج الدراسة:-

المشني ودراسة  ،(2105) وسرحانن ودراسة هارو  ( التي اتبعت المنهج التجريبي،2104ساوندرز )

في ( 2107)أخوارشيدة (، ودراسة 2106)عليان ودراسة  ،(2105)الحوسني  ودراسة، (2106)

( التي 2117)ستراير دراسة واختلفت مع  ،استخدمت المنهج شبه التجريبيالدراسة إذ  منهجية

 اعتمدت المنهج الوصفي التحليلي ي( الت2107)شرير ودراسة اتبعت المنهج الوصفي التحليلي، 

 إلى جانب المنهج شبه التجريبي.

دراسة  فقتات إذ االطالع عليها،في الدراسات التي تم تفاوتت عينة الدراسة  الدراسة:من حيث عينة -

اتفقت و  ،(2105دراسة هارون وسرحان)  من طلبة الجامعة معفي عينتها المكونة  (2117)ستراي

( في 2107شيدة) ر ، ودراسة اخوا(2104دراسة ساوندرز )مع في عينتها  (2102)مارلودراسة 

(، ودراسة 2106دراسة كل   من دراسة المشني)  اتفقتفيما ، طلبة المرحلة الثانوية من ةاتخاذها عين
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( في اتخاذها عينة من طلبة المرحلة األساسية العليا، فيما 2107(، ودراسة شرير)2105الحوسني)

( عينة من طلبة الصف الرابع األساسي، في حين اتخذت الدراسة الحالية 2106اتخذت دراسة عليان)

 نة من طلبة الصف الثاني األساسي. عي

معظم  عم أداة لهااتفقت الدراسة الحالية في استخدام اختبار التحصيل  داة الدراسة:أحيث من -

 داة لقياس متغيرات الدراسة باإلضافة إلىلتحصيل كأا المستعرضة التي اتخذت اختبارالدراسات 

 ودراسة(، 2104)ساوندرز (، ودراسة 2102)مارلو كدراسة  ،مقياس آخر يتناسب وطبيعة الدراسة

، ودراسة عليان (2105)الحوسني (، ودراسة 2106)المشني ، ودراسة (2105)وسرحان  هارون 

ستراير (، فيما تمثلت أداة دراسة 2107)شرير (، ودراسة 2107)(، ودراسة أخوارشيدة 2106)

 يانات.( بالمالحظة والمقابالت ومجموعات تركيز الطلبة لجمع الب2117)

تباينت نتائج الدراسات التي تناولت التعلم المعكوس وأثره على متغيرات  من حيث النتائج:-

راسة د نتيجة الدراسة ومدى فاعلية ورضا الطلبة عن توظيفه في العملية التعليمية، إذ أظهرت

عليمية، الت، ورضا الطلبة عن توظيفه في العملية الرياضي ة( فهًما أعمق للمفاهيم 2117ستراير)

(، 2105(، والحوسني)2106(، والمشني)2105دراسة كل  من هارون وسرحان)نتيجة  وأظهرت

( نتائج 2107اخوارشيدة)  دراسة ، وأظهرت( أثًرا إيجابًيا في االختبار التحصيلي2106وعليان) 

( 2107 رير)دراسة ش إيجابية في تنمية التفكير الرياضي والدافعية لتعلم الرياضيات، كما أظهرت

 نتائج إيجابية الختبار مهارة النحو.

( انخفاض مستويات القلق عند الطلبة الذين ُطبقت 2102)مارلو دراسة نتيجة أظهرت  مقابل ذلك 

ساوندرز راسة دنتيجة عليهم الدراسة، مقابل لم تظهر فروًقا في تحصيل الطلبة، واتفقت في ذلك مع 

دراسة  نتيجة المعكوس على متغيرات الدراسة، وأظهرت( التي أظهرت عدم وجود أثر للتعلم 2104)

 ( عدم وجود فروق في مقياس االتجاه نحو النحو. 2107)شرير 
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ب في استخدام األساليو  ،اإلطار النظري  إعدادمن الدراسات السابقة في  االستفادة تتمهذا، و 

األهداف و  وفي منهجية الدراسة المتبعة الدراسة، وإعداد أداة  المناسبة لهذه الدراسة، حصائيَّةاإل

وتفسيرها ئج ، وفي مناقشة النتامنهجية خاصة بالدراسة اتباعوالعمل على التي تسعى إلى تحقيقها، 

 .في ضوء ما توصلت إليه نتائج الدراسات السابقة

 –ثة في حدود علم الباح –الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة كونها ُتَعد األولى  وَتَميزت 

دريس تالتي تتناول أثر استخدام استراتيجية التعلم المعكوس في التحصيل واالحتفا  المعرفي في 

لسابقة لم ت االدراسا نَّ إمهارات الرياضيات لطلبة الصف الثاني األساسي في لواء القويسمة، إذ 

 لرياضي ةاوجاءت لوضع حل لمشكلة القصور الحقيقي في امتالك المهارات  ،تتناول هذه المرحلة

، والتعليم لتربيةا وزارة في المستندة إلى اختبارات ضبط الجودة التي أجرتها التربوي  من واقع الميدان

 .الرياضي ةوالحاجة إليها إلى تخطي الضعف في امتالك المهارات 
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 لفصل الثالثا

 واإلجراءاتالطريقة 

بعد اسة أداة الدر و  ،ومجتمعها وعينتهاالحالية في الدراسة  المستخدمتناول هذا الفصل المنهج  

 .وإجراءاتهاوالمعالجة اإلحصائيَّة بيان متغيرات الدراسة و التأكد من صدقها وثباتها، 
  :الدراسة يةمنهج

                             .الدراسة أغراض لمالءمته التجريبي شبه الحالية المنهج الدراسة استخدمت

 :الدراسة مجتمع

 ردناأل في عمانالعاصمة  محافظة في األساسي الثاني الصف طلبة من الدراسة مجتمع تكون  

( مدرسة 55( شعبة في )072( طالًبا وطالبًة موزعين على )6601البالغ عددهم ) (القويسمة لواء)

 حكومية.

  :الدراسة عينة

 الحكومية ةالمدرس من األساسي الثاني الصف طلبة من القصدية بالطريقة الدراسة عينة اختيار تم    

لها في أثناء عمفي  الباحثة بعد أن الحظت وذلك ،المختلطة األساسية البخاري  اإلمام باسم الموسومة

 لنتائجا ومن خالل اطالعها على حضور حصص في المدرسة،وزياراتها المتكررة ل التربوي  اإلشراف

 القراءة مبادرة مع بالتعاون  والتعليم التربية وزارة تعدها التي الجودة ضبط اختبارات أظهرتها التي

 ،(0 الملحق) 2107/2108 الدراسي العام من األول الدراسي للفصل المبكرة للصفوف والحساب

 ي ةالرياض المهارات امتالك في األساسي الثاني الصف طلبة لدى واضًحا قصوًرا الحظتحيث 

( 5)خمس ن من بي شعبتين اختيار وتم. البعيد أو القريب المدى على سواء بها واالحتفا  األساسية

 (21) اوعدده تجريبيةمجموعة حيث اعتبرت األولى  اختياًرا عشوائًيا، شعب دراسية في المدرسة
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 (21)دها وعد ضابطةمجموعة و  ،المعكوس التعلم استراتيجية باستخدام تدريسها تم وطالبةً  اطالبً 

 . عتياديةاال بالطريقة تدريسها تم ،وطالبةً  اطالبً 

 :الدراسة ةاأد

 وذلك على النحو اآلتي: في الدراسة بحثكأداة  تم استخدام االختبار التحصيلي

 :ختبار التحصيليالا

فقرة  (21)إعداد اختبار تحصيلي مكون من تم  ،واختبار فرضيتيها عن سؤالي الدراسةلإلجابة   

اني للصف الث ي تم اختيارها من مادة الرياضياتمن نوع االختيار من متعدد لمجموعة الدروس الت

 5 )تذكر على النحو اآلتيبلوم  هرماألولى في  ةواشتملت فقراته على المستويات الثالث .األساسي

 باتباع الخطوات اآلتية: (فقرات 01 تطبيق ،فقرات 5 فهم ،فقرات

 سمة من كتاب الصف الثاني األساسيتحديد وحدة الق. 

 القسمة األهداف السلوكية في المجال المعرفي لوحدة  وتحديد (2 الملحق)المحتوى  حليلت

 .(0 الملحق)

 التعليمية النتاجات ضوء في (4 الملحق) المواصفات جدول بناء.  

 ملحقال)المواصفات  جدول نسبو  التعليمية النتاجات ضوء في االختبار فقرات اختيار 

5).  

 ( 21)لالختبار  القصوى  والعالمة ،الباحثة قبل من تئ  ر قُ التي  االختبار تعليمات وضع

  .االختبار فقرات من فقرة لكلواحدة  عالمة وضعت حيثعالمة 
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  :التحصيلي صدق االختبار

مجموعة لى عبصورته األولية  تم عرضهالمحتوى(  )صدق التحصيلي االختبار صدق للتأكد من  

 التدريسرائق في مجال المناهج وط من ذوي الخبرة واالختصاصمحكًما(  00)وعددهم  المحكمينمن 

سالمة و  ،للوحدة التعليمية إلبداء الرأي في مدى تمثيل االختبار للنتاجات التي رصدت؛ (6 الملحق)

وفي المقصود به.  يمعليتاللناحية العلمية واللغوية، ومدى ارتباط كل فقرة بمستوى النتاج امن الفقرات 

إلجابات ع اوتوزيضوء مالحظات المحكمين تم التعديل على بعض الفقرات من حيث إعادة الصياغة 

ووضع مفتاح اإلجابة  (7 الملحق)االختبار بصورته النهائيةووضع  الصحيحة على الخيارات،

 .(8 الملحق)الصحيحة لكل فقرة

  التحصيلي: ثبات االختبار

 عينة ثبات() خارج عينة الدراسة استطالعية منتطبيقه على عينة بمن ثبات االختبار  التحقق تم   

  :بطريقتين هما، وتم حساب معامل الثبات طالبا وطالبة (21تكونت من ) والتي

 -Kuder)ريتشاردسون  -كودر وتم استخدام معادلة ،ريقة االتساق الداخليط .0

Richardson20 ) ووجد أن معامل االتساق  لفقرات االختبار، االتساق الداخليدرجة لقياس

 ، وهي قيمة مرتفعة جًدا.(1.90يساوي )الداخلي )الثبات( 

 (Pearson) ارتباط بيرسون  دلةمعا تطبيقبالثبات  معامل حساب تمالنصفية،  التجزئةريقة ط .2

 مرتفعة. ةالقيم هذه وتعد، (1.85) الثباتقيمة معامل  بلغتحيث بلغت  ختباراال نصفيبين 

 ي:ختبار التحصيلاالمعامالت الصعوبة والتمييز لفقرات 

( 0) دوللجا في اوجاءت النتائج كم ،تم حساب معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات االختبارو كما  

 :على النحو اآلتي
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 (0) الجدول
يالتحصيل ختبارااليز لفقرات يمعامالت الصعوبة والتم  

 رقم الفقرة معامل الصعوبة معامل التمييز
69. 1  45. 1  0 
24. 1  51. 1  2 
55. 1  05. 1  0 
65. 1  14. 1  4 
46. 1  41. 1  5 
46. 1  41. 1  6 
64. 1  05. 1  7 
51. 1  41. 1  8 
80. 1  05. 1  9 
08. 1  51. 1  01 
46. 1  41. 1  00 
86. 1  05. 1  02 
00. 1  71. 1  00 
07. 1  01. 1  04 
86. 1  05. 1  05 
64. 1  05. 1  06 
02. 1  45. 1  07 
08. 1  41. 1  08 
69. 1  45. 1  09 
46. 1  55. 1  21 

 

 1.01) بينامالت الصعوبة قد تراوحت أن قيم مع (0)الجدول في  ويالحظ من نتائج التحليل     

( وتعد هذه القيم مقبولة ألغراض 1.86 – 1.02تراوحت قيم معامالت التمييز بين )و  ،(1.71 –

 (.2101هذه الدراسة )عودة، 
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 والمادة التعليمية: التدريسية الخطة

( شروًطا لتحقيق أهداف التعلم من خالل استراتيجية التعلم المعكوس، إذ 2105) الشرمانذكر 

يستوجب توافر االنترنت وأحد تطبيقات إنتاج الفيديو التعليمي وجهاز لوحي؛ لنقل واستقبال الفيديو 

بدأ من مرحلة بحيث ت لتحقيق الفائدة المرجوة، الذي ُيعتمد في إنتاجه على عملية مخطط لها التعليمي

التخطيط للدرس الختيار المحتوى الذي تم عرضه عبر الفيديو، ومن ثم تسجيله وتحريره؛ للتأكد من 

 نترنت أو على األقراص المدمجة. خلوه من األخطاء، وإرساله عبر وسيط يعتمد إما على اإل

من مادة الرياضيات للفصل  (9،الملحق)، )القسمة( السادسةخطة لتدريس الوحدة  تم إعدادو 

االطالع على األهداف العامة لتدريس مادة بعد  2107/2108الدراسي الثاني للعام الدراسي 

قد و  نتاجات الخاصة لتدريس هذه الوحدة،الرياضيات للصف الثاني األساسي التي اشتقت منها ال

حيث  ،من خالل توظيف الفيديو التعليمي اعتمدت الخطة على استخدام استراتيجية التعلم المعكوس

 اآلتي:( فيديوهات تعليمية وفق 5الباحثة بإنتاج ) قامت

  .فيديو تعليمي (0): القفزي العكسيالعد  -

  .( فيديو تعليمي2كتوزيع بالتساوي: )القسمة  -

 ( فيديو تعليمي. 0القسمة والضرب: ) -

 ( فيديو تعليمي. 0على القسمة: )مسائل  -

ئل والمصادر الوساباإلضافة إلى  ة لكل درسمي  النتاجات التعل علىشتملت الخطة التدريسية وقد ا

د عرضها على عبووضعت الخطة بصورتها النهائية  أثناء عملية التدريس،في استخدامها  التي تم

مدى مالءمتها لتحقق النتاجات في ضوء  المحكمين؛ بهدف إبداء الرأي في مجموعة من

 استراتيجية التدريس بالتعلم المعكوس.
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 :، هي( مراحل0) ثالث وتم تنفيذ الخطة على

يق تطبالمرحلة األولى: بعد إنتاج الفيديوهات التعليمية، تم إرسالها إلى أولياء األمور عبر 

WhatsApp التعليمية المرتبطة بالمحتوى التعليمي في الفيديونجاز المهمة إل؛ ليشاهدها الطلبة.  

ة داخل الغرفة الصفية.  المرحلة الثانية: تنفيذ إجراءات وأنشطة الدرس وفق الخطة الُمعد 

المرحلة الثالثة: تقويم تعلم الطلبة باستخدام استراتيجيات وأدوات التقويم المرتبطة بالتعلم، ومن ثم 

 التحصيلي المعد ألغراض الدراسة في نهاية تدريس الوحدة. تطبيق االختبار

 متغيرات الدراسة:

 الدراسة على المتغيرات اآلتية: اشتملت

 هما: ،مستويان االمتغير المستقل: ويمثل االستراتيجية التدريسية وله -

  التعلم المعكوساستراتيجية.  

  االعتيادية.الطريقة 

 :عالمتغير التاب -

 في تدريس مهارات الرياضيات. يحتفا  المعرفالاو  الدراسيالتحصيل وهو 

  :تصميم الدراسة

 تم التعبير عن ُمخطط تصميم الدراسة بالرموز كاآلتي:

 :نَّ إيث ح

EG:  المجموعة التجريبية 

CGالضابطة : المجموعة 

3O 2O X1 1O EG: 

3O 2O X0 1O CG: 
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1O: التجريبية والضابطةالختبار التحصيلي للمجموعتين لالقبلي  لتطبيقا.  

2Oالختبار التحصيلي للمجموعتين التجريبية والضابطةلالبعدي  : التطبيق. 

3O:  طةوالضاب التجريبية للمجموعتين التحصيلي في االختبارقياس االحتفا  المعرفي. 

1X: التدريس باستخدام استراتيجية التعلم المعكوس.  

0X: بالطريقة االعتيادية. تدريسال 

  :حصائيةةالمعالجة اإل

بة عن ، تمت اإلجاحصائيَّةمن تطبيق المعالجة التجريبية وألغراض المعالجة اإل االنتهاء بعد     

حليالت من خالل الت (حصائيَّة) اإل لي الدراسة، ومن ثم اختبار فرضيتي الدراسة الصفريتينسؤا

ة على فراد عينة الدراسألعالمات األداء القبلي والبعدي لطلبة  واالستداللية الوصفية حصائيَّةاإل

وذلك من خالل استخراج المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية،  يختبار التحصيلاال

لوالمتوسطات الحسابية البعدية و   ة، لدرجات الطلبة أفراد عينة الدراسة للمجموعتين: التجريبية،المعد 

حصاء االستداللي من خالل استخدام تحليل إل، وتم تطبيق اةول وصفياجد والضابطة، ووضعها في

، وذلك دون األخذ بتضخم ألفا بعين االعتبار one- way ANCOVA)التباين المصاحب األحادي) 

 في مستويات التحليل اإلحصائي.

 جراءات الدراسة:إ

 سة باالعتماد على الخطوات اآلتية:تم تنفيذ الدرا

 .ذات الصلة بالموضوع األدب النظري والدراسات السابقةى طالع علاال -0

 .االطالع على منهاج مادة الرياضيات للصف الثاني األساسي -2

 .للصف الثاني األساسيتحليل وحدة القسمة من منهاج الرياضيات  -0
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 .في ضوء أهداف الوحدة الدراسية وعدد األسئلة التحصيلي الختبارلمواصفات ال جدول عمل -4

  .االختبار التحصيليإعداد  -5

 للتأكد من صدقه.على مجموعة من المحكمين التحصيلي عرض االختبار  -6

  .والتجزئة النصفية (KR-20)حساب ثبات االختبار باستخدام معادلة  -7

االطالع على النتائج التي حصدتها المدرسة في اختبارات ضبط الجودة التي تنفذها وزارة التربية  -8

 مبادرة القراءة والحساب.والتعليم بالتعاون مع 

الحصول على كتاب تسهيل مهمة من جامعة الشرق األوسط ومن مديرية تربية لواء القويسمة  -9

 .(00 الملحقو  01 المدرسة( الملحقموجهة لمديرة 

باختيار مدرسة بالطريقة القصدية واختيار شعبتين بالطريقة العشوائية عينة الدراسة  تحديد -01

  .الدراسةلتنفيذ ( شعب 5من أصل )

 طبيقثة بالدخول إلى الغرف الصفية وتحتيسير عمل البال ؛مقابلة المعلمتين في الشعبتين -00

  .من قبلها لضبط المتغيرات المتعلقة بالمعلم الخطة الدراسية

أولياء األمور الجتماع؛ الطالعهم على الدراسة، وأخذ موافقاتهم على المشاركة في دعوة  -02

 تنفيذها.

إلرسال الفيديوهات ؛ لتكون وسيلة تواصل مع أولياء األمور WhatsAppإنشاء مجموعة  -00

 وإرسال المهمات التعليمية، واستقبال المالحظات واالستفسارات منهم. عبرها،

 .تطبيق االختبار التحصيلي القبلي على أفراد عينة الدراسة -04

المجموعة و  يةالتجريبتعلم المعكوس للمجموعة الاستراتيجية تدريس الوحدة الدراسية باستخدام  -05

  .(02 الملحق)الغرض ة وفق الخطة الدراسية التي أعدت أيضا لهذا بالطريقة االعتيادي الضابطة

 .الخطة الدراسية تنفيذ بعد االنتهاء منختبار التحصيلي لال البعديتطبيق ال -06
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  .اوتفريغ البيانات في جداول خاصة ومعالجتها إحصائيً ختبار تصحيح اال -07

تطبيق البعدي البعد بعد مرور ثالثة أسابيع  التحصيلي( )االختبار االحتفا تطبيق اختبار  -08

  لالختبار التحصيلي.

  .ومناقشتها واستخالص التوصيات في ضوء ما تم التوصل إليهعرض النتائج  -09
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 الفصل الرابع 

 نتائج الدراسة 

ا لنتائج الدراسة التي هدفت التعرف إلى أثر استخدام استراتيجية التعلم تناول هذا الفصل عرًض 

ساسي في لصف الثاني األلالمعكوس في التحصيل واالحتفا  المعرفي في تدريس مهارات الرياضيات 

 اآلتي:وذلك على النحو  ،العاصمة عمان

 :أواًل: النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول

 ائيةةإحصداللة  ووجد فرق ذيهل " :على المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول الذي نّص  النتائج     

ستخدام استراتيجية التعلم المعكوس في تدريس مهارات الرياضيات لدى طلبة اإلى  ُيعزى  في التحصيل

 "؟ عتياديةاسي مقارنة بالطريقة االالصف الثاني األس

 البعدية بيةالحساوالمتوسطات  ،البعدية استخراج المتوسطات الحسابية تمسؤال الهذا جابة عن لإلو 

ل   .( نتائج التحليل2) لجدولويبين ا ،الختبار التحصيليلواالنحرافات المعيارية ة المعد 

 (9) لجدولا
 المتوسطات الحسابية والمتوسطات الحسابية المعدلة واالنحرافات المعيارية الختبار التحصيل

المستوى من 

 مستويات بلوم

 المعياري االنحراف  ة المعّدلالمتوسطات  المتوسط الحسابي المجموعة
 1.11 4.22 5.11 تجريبيةال تذكرال

 0..1 1..4 1..4 ضابطةال
 .1.5 4.54 1..4 تجريبيةال فهمال

 0.91 9..4 4.55 ضابطةال
 ...1 0.54 0.45 تجريبيةال تطبيقال

 0.24 19.. 01.. ضابطةال
 1.22 .2..0 00.05 تجريبيةال الكلي

 .4.0 04.44 04.95 ضابطةال
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ن وللكشف ع ؛ات الحسابيةالمتوسطظاهرية في قيم ق و وجود فر ( 2) جدولمن نتائج اليالحظ و 

 ANCOVA, One-Way) (األحادي باستخدام تحليل التباين المصاحتم  دالالت هذه الفروق،

 ؛في التحليل اإلحصائي على المستويات الثالثة( الداللة)ألفادون التحقق من تضخم مستوى 

 نتائج التحليل. (0)الجدول  يبينو 

 (4) لجدولا
 الختبار التحصيل ANCOVAاألحادي  تحليل التباين المصاحبنتائج 

الداللة 
العملية 
 )قيمة ايتا(

مستوى 
 الداللة

متوسط  قيمة )ف(
 المربعات

درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

 المستوى  مصدر التباين

 القبلي  1.144 0 1.144 1.041  

 ستراتيجيةاال 0.514 0 0.514 444..  .1.10 1.045 التذكر
 المفسر الخطأ ....0 .4 .1.94   
  المعّدل الكلي 01.411 42    
 القبلي  09.400 0 09.400 99.449  

فهم ال  049.1  ستراتيجيةاال 099.. 0 099.. 01.252 1.119 
 المفسر الخطأ 2...91 .4 1.552   

  المعّدل الكلي 4.5..4 42    
 القبلي  05.024 0 05.024 .2..0  

401.4 التطبيق  ستراتيجيةاال 21..0. 0 21..0. .44.02 1.11 
 المفسر الخطأ .05... .4 .0.01   

  المعّدل الكلي 2.5..04 42    
 القبلي  0.012. 0 05.024 05.4.0  

449.1 الكلي ستراتيجيةاال 094.422 0 094.422 40.102 1.11   
المفسر الخطأ 020..04 .4 4.2.0     

  المعّدل الكلي 4.1.411 42    
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 ( ما يلي:0)الجدول يالحظ من نتائج 

التابع ر في المتغي لمستوى التذكر األحادي فيما يتعلق بنتائج تحليل التباين المصاحب -0

 حصائيَّةإوجود فرق ذي داللة الحظ يُ  التعلم المعكوس()التدريس ستراتيجية ال ُيعزى ( )التحصيل

( تساوي 07.0)حرية عند درجتي حيث بلغت قيمة )ف( ،التدريس الستراتيجية ُتعزى ( α=1.15عند)

وقد كانت الفروق لصالح  ،(α=1.15( وهذه القيمة دالة عند )1.106( بمستوى داللة )6.044)

لبلغ المتوسط الحسابي  حيثالمجموعة التجريبية  بينما بلغ المتوسط  ،ة( عالم4.99)ألدائهم  المعد 

لالحسابي   (Eta squre)وقد بلغت قيمة مربع ايتا  .عالمة (4.61)الضابطة للمجموعة  المعد 

في المتغير التابع )التحصيل في مستوى المفسر ( من التباين %04.5(. وهذا يعني أن )1.045)

إلى  مستوى التذكرلوتشير قيمة ايتا المحسوبة  .التدريس )التعلم المعكوس(الستراتيجية  ُيعزى التذكر( 

  في التحصيل ُيعزى الستراتيجية التدريس. كبيروجود أثر 

ود فرق ذي وج الحظيُ مستوى الفهم لاألحادي بنتائج تحليل التباين المصاحب فيما يتعلق  -2

( 01.959حيث بلغت قيمة )ف( ) ،التدريس ستراتيجيةال ُتعزى ( α=1.15عند) إحصائيَّةداللة 

وقد كانت الفروق لصالح المجموعة ، (α=1.15وهذه القيمة دالة عند ) ،(1.112بمستوى داللة )

ل الحسابي المتوسط بلغ حيث ،التجريبية  الحسابي المتوسط بلغ بينما ،عالمة(4.50)ألدائهم  المعد 

ل ( %00.2وهذا يعني أن ) ؛(1.002وقد بلغت قيمة مربع ايتا ) ،(0.72)الضابطة  للمجموعة المعد 

التدريس )التعلم  جيةالستراتي ُيعزى في المتغير التابع )التحصيل في مستوى الفهم(  المفسر من التباين

ُيعزى  في التحصيل متوسطإلى وجود أثر  فهموتشير قيمة ايتا المحسوبة لمستوى ال، المعكوس(

 الستراتيجية التدريس.

وجود فرق ذي  الحظيُ  التطبيق مستوى لاألحادي فيما يتعلق بنتائج تحليل التباين المصاحب  -0

( بمستوى 04.096حيث بلغت قيمة )ف( ) ،التدريس ستراتيجيةال ُتعزى ( α=1.15عند) إحصائيَّةداللة 
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 ،وقد كانت الفروق لصالح المجموعة التجريبية ،(α=1.15وهذه القيمة دالة عند ) ،(1.11داللة )

ل الحسابي المتوسط بلغ حيث ل الحسابي المتوسط بلغ بينما ،عالمة (8.50)ألدائهم المعد   المعد 

 ( من التباين%44.8وهذا يعني أن ) ؛(1.448وقد بلغت قيمة مربع ايتا )( 6.12)الضابطة للمجموعة

تدريس )التعلم الستراتيجية ال ُيعزى في المتغير التابع )التحصيل في مستوى التطبيق(  المفسر

يل ُيعزى في التحص كبيرإلى وجود أثر  التطبيقوتشير قيمة ايتا المحسوبة لمستوى ، المعكوس(

 الستراتيجية التدريس.

حظ وجود فرق يالالتحصيلي باالختبار األحادي اين المصاحب يما يتعلق بنتائج تحليل التبف-4

تي عند درج حيث بلغت قيمة )ف( ،التدريس ستراتيجيةال ُتعزى ( α=1.15عند) إحصائيَّةذي داللة 

( وقد كانت α=1.15وهذه القيمة دالة عند ) ،(1.11( بمستوى داللة )00.109)تساوي  (07.0حرية)

ل الحسابي المتوسط بلغ حيث ،الفروق لصالح المجموعة التجريبية  ،عالمة (07.97)ألدائهم  المعد 

ل الحسابي المتوسط بلغ بينما وقد بلغت قيمة مربع ايتا  ،(04.40)الضابطة  للمجموعة المعد 

) وهذا يعني أ ؛(1.042) ية الستراتيج ُيعزى المفسر في التحصيل الكلي ( من التباين %04.2نَّ

في التحصيل  يركبوتشير قيمة ايتا المحسوبة للدرجة الكلية إلى وجود أثر  التدريس) التعلم المعكوس(.

 ُيعزى الستراتيجية التدريس.

 :ثانيا: النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني

 صائيةةإحداللة  ووجد فرق ذيهل  على:" جابة عن السؤال الثاني الذي نّص إلالمتعلقة با جالنتائ    

 معكوس؟استراتيجية التعلم ال ُيعزى الستخدامتدريس مهارات الرياضيات  في المعرفي االحتفاظ في

لالمعالحسابية استخراج المتوسطات الحسابية، والمتوسطات  ولإلجابة عن هذا السؤال تم ة د 

أسابيع من التطبيق  0الختبار االحتفا  المعرفي واالختبار التحصيلي بعد واالنحرافات المعيارية 

 ( نتائج التحليل.4)الجدول الختبار التحصيلي، ويبين لالبعدي 
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 (4) الجدول
 اظالختبار االحتف واالنحرافات المعيارية ةالمعّدل البعدية المتوسطات الحسابية والمتوسطات الحسابية

 المعرفي
المستوى من مستويات 

 بلوم

الحسابية المتوسطات  المتوسط الحسابي المجموعة

 ة المعّدل

 المعياري االنحراف 

 1.994 4.219 4.25 تجريبيةال تذكرال
 ..1.2 4.920 4.95 ضابطةال

 1.520 4.429 1..4 تجريبيةال فهمال
 .1.00 4.050 4.15 ضابطةال

 1.551 .0.45 0.95 تجريبيةال تطبيقال
 51..0 44..4 5..4 ضابطةال

 0...1 44...0 01..0 تجريبيةال الكلي
 9.504 .01.91 01.15 ضابطةال

( وجود فروق ظاهرية في قيم المتوسطات الحسابية؛ وللكشف عن 4) لجدولويالحظ من نتائج ا
 ANCOVA, One-Wayتم استخدام تحليل التباين المصاحب األحادي( )، داللة هذه الفروق 

الثالثة؛  التحليل اإلحصائيمستويات في  بعين االعتبار( الداللة)ألفاتضخم مستوى خذ بدون األ
  ( نتائج التحليل.5)الجدول ويبين 

 (5الجدول )
 المعرفي  الختبار االحتفاظ ANCOVAاألحادي نتائج تحليل التباين المصاحب 

الداللة 
العملية 
 )قيمة ايتا(

مستوى 
متوسط  قيمة )ف( الداللة

 المربعات
درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

مصدر 
 المستوى  التباين

 القبلي  4.544 0 4.544 00.042  

 ستراتيجيةاال 95.0.0 0 95.0.0 .5..5. 1.11 1.592 التذكر
  المعّدل الكلي 1...4 42    
 الخطأ ..04.0 .4 404.   
 القبلي  5.955 0 5.955 .0..00  

 ستراتيجيةاال 440..0 0 440..0 40...4 1.11 .1.45 الفهم 
 الخطأ 425..0 .4 .1.44   

  المعّدل الكلي 5...45 42    
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 القبلي  41.490 0 41.490 ..40.5  

 ستراتيجيةاال 900.02 0 900.021 922.102 1.11 1.049 التطبيق
 الخطأ 1.2..9 .4 49..1   

  المعّدل الكلي 9.1.11 42    
 القبلي  ..40.1 0 ..40.1 44..02  

ستراتيجيةاال .549.95 0 .549.95 99..999 1.11 44..1 الكلي  
 الخطأ 21.104 .4 9.445   

  المعّدل الكلي 5...40. 42    

يلي  ( ما5) لجدوليالحظ من نتائج ا  
 التابعر في المتغي فيما يتعلق بنتائج تحليل التباين المصاحب األحادي لمستوى التذكر -0

داللة  وجود فرق ذيُيالحظ  التعلم المعكوس()التدريس ستراتيجية ال ُيعزى  (المعرفي االحتفا )

عند درجتي حيث بلغت قيمة )ف(  ،التدريس الستراتيجية ُتعزى ( α=1.15عند) إحصائيَّة

وقد  ،(α=1.15( وهذه القيمة دالة عند )1.111( بمستوى داللة )65.756)(تساوي 07.0حرية)

 (4.912)ألدائهم  المعد لحيث بلغ المتوسط الحسابي كانت الفروق لصالح المجموعة التجريبية 

ل، بينما بلغ المتوسط الحسابي عالمة وقد بلغت قيمة مربع  ،(0.298)الضابطة للمجموعة  المعد 

 عرفيالم حتفا في المتغير التابع )االالمفسر ( من التباين %52.9(. وهذا يعني أن )1.529ايتا )

لمحسوبة لمستوى اوتشير قيمة ايتا ، التدريس )التعلم المعكوس(الستراتيجية  ُيعزى في مستوى التذكر( 

 ُيعزى الستراتيجية التدريس. المعرفي االحتفا في كبير إلى وجود أثر  ذكرالت

ر التابع في المتغيفيما يتعلق بنتائج تحليل التباين المصاحب األحادي لمستوى الفهم  -2

 حيث ستراتيجية التدريس،ال ُتعزى ( α=1.15عند) إحصائيَّةوجود فرق ذي داللة ُيالحظ )االحتفا ( 

وقد كانت ، (α=1.15وهذه القيمة دالة عند ) ،(1.111( بمستوى داللة )06.600بلغت قيمة )ف( )

لالحسابي  المتوسط بلغ حيث ،الفروق لصالح المجموعة التجريبية  بلغ بينما(، 4.492)ألدائهم  المعد 

لالحسابي  المتوسط (. وهذا 1.057)وقد بلغت قيمة مربع ايتا ، (0.058)الضابطة  للمجموعة المعد 
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 ُيعزى لفهم( في مستوى ا المعرفي حتفا في المتغير التابع )اال المفسر ( من التباين%05.7يعني أن )

كبير لى وجود أثر إالفهم وتشير قيمة ايتا المحسوبة لمستوى  ،التدريس )التعلم المعكوس( الستراتيجية

 ُيعزى الستراتيجية التدريس. حتفا  المعرفيفي اال

تغير التابع في الم يتعلق بنتائج تحليل التباين المصاحب األحادي لمستوى التطبيقفيما  -0

ث حي ،التدريس ستراتيجيةال ُتعزى  ،(α=1.15عند) إحصائيَّةالحظ وجود فرق ذي داللة يُ  ،)االحتفا (

وقد كانت  ،(α=1.15وهذه القيمة دالة عند ) ،(1.11( بمستوى داللة )299.189بلغت قيمة )ف( )

لالحسابي  المتوسط بلغ حيث ،الفروق لصالح المجموعة التجريبية  بلغ بينما(، 8.507)ألدائهم المعد 

لالحسابي  المتوسط وهذا  ،(1.842( وقد بلغت قيمة مربع ايتا )0.640)الضابطة للمجموعة المعد 

لتطبيق( في مستوى االمعرفي  حتفا في المتغير التابع )اال المفسر ( من التباين%84.2يعني أن )

لى وجود وتشير قيمة ايتا المحسوبة لمستوى التطبيق إ، التدريس )التعلم المعكوس(ستراتيجية ال ُيعزى 

 ُيعزى الستراتيجية التدريس. المعرفي االحتفا  في كبيرأثر 

التابع ير في المتغفيما يتعلق بنتائج تحليل التباين المصاحب األحادي باالختبار الكلي -4

 التدريس، ستراتيجيةال ُتعزى ( α=1.15عند) إحصائيَّةوجود فرق ذي داللة  ُيالحظ (المعرفي )االحتفا 

( وقد α=1.15وهذه القيمة دالة عند ) ،(1.11( بمستوى داللة )222.722حيث بلغت قيمة )ف( )

لالحسابي  المتوسط بلغ حيث ،كانت الفروق لصالح المجموعة التجريبية (، 07.644) ألدائهم المعد 

ل الحسابي المتوسط بلغ بينما وقد بلغت قيمة مربع ايتا  ،(01.216)الضابطة  للمجموعة المعد 

اتيجية ستر ال ُيعزى الكلي المعرفي  حتفا المفسر في اال( من التباين %70.4)ن  أ(. وهذا يعني 1.704)

 االحتفا في  ركبيإلى وجود أثر  الكليلألداء وتشير قيمة ايتا المحسوبة المعكوس(،  )التعلم التدريس

 الستراتيجية التدريس. ُيعزى المعرفي 
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 لفصل الخامسا

 والتوصيات النتائج مناقشة

 الدراسة وهي على النحو اآلتي: بأسئلةتم في هذا الفص مناقشة النتائج المتعلقة 

 ول لقة بالسؤال األ وال: مناقشة النتائج المتعأ

 ةإحصائية  داللة ذو فرق  يوجد له“على: الذي نص مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول 

 لدى ضياتالريا مهارات تدريس في التحصيل في المعكوس التعلم استراتيجية ستخداما إلى عزى يُ 

  ؟االعتيادية بالطريقة مقارنة األساسي الثاني الصف طلبة

في التحصيل ( α=1.15عند) إحصائيَّة( وجود فرق ذي داللة 0) رقم لجدولمن نتائج الوحظ 

التي  ةالتعلم المعكوس للمجموعة التجريبية، وبذلك ترفض الفرضية الصفري التدريس ستراتيجيةال عزى يُ 

( في التحصيل في α = 0.05ال يوجد فرق ذو داللة إحصائيَّة عند مستوى الداللة ) تنص على أنه

سي اُيعزى الستخدام استراتيجية التعلم المعكوس لطلبة الصف الثاني األستدريس مهارات الرياضيات 

ستخدام ال، وُتقبل الفرضة البديلة المتضمنة وجود فرق جوهري ُيعزى إلى مقارنًة بالطريقة االعتيادية

 استراتيجية التعلم المعكوس

د في التحصيل، وقلحساب حجم أثر استراتيجية التدريس  (Eta Square)استخدام مربع إيتا وتم 

( من التباين الكلي المتنبأ به %04.2فسرت ما نسبته ) التعلم المعكوس وجد أن استراتيجية التدريس

سباب في لى عدد من األإهذه النتيجة  ُتعزى في التحصيل لدى طلبة الصف الثاني األساسي. وقد 

ا ساهم في مم ؛الطلبة وذويهم ا عندستخدام التعلم المعكوس يعد موضوعا جديدً ان التعليم بأمقدمتها 

رانهم قا نحو التعلم أكثر من أندفاعً اا و وبذلك أضاف حماسً  ،هتمامهم بهذا الموضوعا إثارة دافعيتهم و 

في تطبيق هذا  امهمً ا التي تعتبر عنصرً وبخاصة أن التكنولوجيا ، عتياديةالذين تعلموا بالطريقة اال
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النوع من التعلم هي محط اهتمام الطلبة والمجتمع على حد السواء في جميع المراحل العمرية وفي 

  .(2102) مارلو دراسةنتائج يتفق مع  االمجتمع، وهذكل فئات 

 من خالللذاتي التعلم اتجربة  أن طلبة المجموعة التجريبية اختبروابأيًضا قد تفسر هذه النتيجة و 

ان والمسؤولية باألم مما أشعرهم م؛وبمشاركة ذويه لبةبيئة التعلم االفتراضية في جو أسري يحبه الط

تي ختيار الزمان والمكان والسرعة الاالحرية الكاملة في ا تركت لهم نهأ، خاصة ماألكبر تجاه تعلمه

 بها. ون يتعلم

بح التعلم صأو  ،بشكل أفضلستثمار وقت الحصة االتعلم المعكوس في  كما ساهمت استراتيجية 

 مجااًل  اهل فتحت، اوقوية مع طلبتهاء عالقات إيجابية نعلى ب ةا مما ساعد المعلمداخل الحصة نشطً 

قبل دراسي الالمحتوى  طالع علىفرصة لال بةنح الطلخاصة بعد أن مُ وب، التحسين تحصيل طلبته

اعدة الطلبة ا من الوقت لمسمزيدً  ةالمعلم تنحمُ وبالتالي  ،فتولد لديهم الفهم األولي للمفاهيمالحصة، 

 لقين للمعرفةدورهم من متتحول ليوتحفيزهم  أعلى من الفهم والتطبيق والتحليل،على الوصول لمرحلة 

ًة عزز مو عرفة محصول على هذه اليفية اللك ةً موجه ةالمعلميصبح دور ، و هاومتفاعلين مع ينإلى باحث

  .بين الطالب التعاون على  مؤكدةً و  ،لخبرات ومهارات التواصلل انيةً اتي وبلتفكير الناقد والتعلم الذل

حتوى قد قدمت للطلبة على شكل م في المحتوى المفاهيم األولية أن أيضا إلى النتيجة  ُتعزى وقد 

رفة الجديدة والتركيز عليها وبناء المعمح للطلبة باستيعاب هذه المفاهيم، سمما  وممتع تعليمي قصير

ي ازداد وبالتال ،كثر من موقف تعليميأومحاكاتها في  ومتسلسلة ،منظمة ومنطقية بطريقةيهم لد

خطي ما تإضافة إلى زيادة ثقتهم بأنفسهم وبقدراتهم وأنهم قادرون على  ،مستوى التحصيل لديهم

 .ثناء التعلمأ في يواجههم من صعوبات

 ،(2105)وسرحان وهارون (، 2117)ستراير  من دراسة كل    الدراسة مع نتائج نتيجة واتفقت     

(، 2107)وشرير (، 2107)وأخوا رشيدة  .(2106)وعليان  ،(2105والحوسني ) ،(2106)والمشني 
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( التي أظهرت عدم وجود أثر 2104)ساوندرز (، ودراسة 2102)مارلو اختلفت مع دراسة بينما 

 للتعلم المعكوس على متغيرات الدارسة. 

 إلجابة عن السؤال الثاني المتعلقة با جالنتائمناقشة ثانيا:  

داللة  ووجد فرق ذيهل  الذي نّص على:"مناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني 

جية التعلم استراتي ُيعزى الستخدامتدريس مهارات الرياضيات  في المعرفي االحتفاظ في إحصائيةة

 المعكوس؟

 المجموعة أداء في( α=1.15) إحصائيَّة داللة ذي فرق  وجود( 5) لجدولاحليل تمن نتائج  لوحظ

( )ف قيم يعجم كانت حيث ،المعرفي واالحتفا  التحصيل اختبار على البعدي األداء في التجريبية

ية وبذلك ترفض الفرض القبلي.من األداء  أعلى المعرفي كان األداء في االحتفا و  .إحصائيا دالة

(  α ꞊0.05ال يوجد فرق ذو داللة إحصائيَّة عند مستوى الداللة )  :على أنهالصفرية التي تنص 

في االحتفا  المعرفي في تدريس مهارات الرياضيات ُيعزى الستخدام استراتيجية التعلم المعكوس 

، وتقبل الفرضية البديلة المتضمنة وجود فرق جوهري في االحتفا  لطلبة الصف الثاني األساسي

 التعلم المعكوس. ةاستراتيجيالرياضيات ُتعزى الستخدام  المعرفي في تدريس مهارات

 الحتفا ( لحساب حجم أثر استراتيجية التدريس في اEta Square)  إيتااستخدام مربع وتم  

( من التباين الكلي المتنبأ به %70.4وقد وجد أن استراتيجية التدريس فسرت ما نسبته ) المعرفي،

برات التي أن محصلة الخالباحثة النتيجة إلى  وتعزو األساسي. دى طلبة الصف الثانيل االحتفا في 

وعة ن الطلبة في المجمإإذ  ،يدوم أكثر ثناء التعلم جعلت من بقاء أثر التعلمأفي مر بها الطلبة 

الل أنشطة تمت محاكاتها من خو  ،التجريبية قد تلقوا المعرفة في بيوتهم وقبل دخول الغرفة الصفية

ثم التأكيد عليها داخل الغرفة الصفية من خالل أنشطة ، مرفقة لألهل الصغيرةأو بعض الواجبات 

الغرفة  بفاعلية داخلالمجال لهم  األمر الذي أتاح ،لتعلم التعاوني والتعلم باألقرانالتعلم النشط وا
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 بكل هذه الخبرات، وهذا ما أشار إليهلضابطة لم يمر الطلبة في المجموعة ابينما  الصفية،

 .( 2106،سبتي)

 ،الوكذلك توظيف وسائل االتص ،كون التعلم المعكوس يعتمد على التكنولوجيا بشكل أساسيو 

أو  ،أو اللوحية ،حيث يتم نقل الخبرات التعليمية للطلبة عبر األجهزة االلكترونية سواء الهواتف النقالة

ع على المحتوى ة إلى االطالوالعود ،من دافعيتهم نحو التعلم ورغبتهم في التعليمالحواسيب والتي زادت 

د من درجة از تخزينه على هذه األجهزة في أي وقت يتاح لهم أو رغبوا هم بذلك مما  تمالتعليمي الذي 

 .بهذا التعلمالمعرفي االحتفا  

ها للطلبة عبر فبعد أن تم تقديم ،النتيجة إلى التنوع في تقديم المعارف والمهارات للطلبة ُتعزى وقد 

 ،ز التعلماستثمار وقت الحصة بتعزيمن  ةلمعلمأمكن ا االفتراضية خارج الغرفة الصفية،م بيئة التعل

بالتعلم  م الوقتمعظوقضاء  ،نحو التعلم تهمواإلجابة عن استفسارات الطلبة وتنفيذ أنشطة تثير دافع

 ؛االعتياديةق ئاأو السيطرة التي تحكم الصفوف التي يتم تدريسها بالطر  ،عن العشوائية والفوضى بدالً 

 فة يدوم ألطولر ويجعل من االحتفا  بالمع أكثرمن ثقتهم بقدراتهم ورغبتهم في التعلم  ألمر الذي يزيدا

 .فترة تعليمية ممكنة

ن التعلم المعكوس سمح بتوظيف أكبر عدد من حواس الطلبة في إلى أأيًضا النتيجة  ُتعزى وقد    

ي ظروف ف والمشاركة به تم محاكاة التعلملوسائل السمعية والبصرية ومن ثم تم توظيف اف ،التعلم

طلبة في يتم مشاركة الحيث ، باستخدام الحواس المختلفة مختلفة سواء داخل أو خارج الغرفة الصفية

ويعزز  فيثري معرفتهم ،التعلم من خالل مناقشة ما فهموه وما توصلوا إليه من خالل التعلم الذاتي

قة االعتيادية في حين يقتصر التعلم بالطري .تقديم تغذية راجعة مستمرة للطلبة ةملويتاح للمع ،ممهاراته

على التلقين والعرض المباشر داخل الغرفة الصفية، ويعتمد على مصادر تعلم تقليدية من محسوسات 

 من البيئة المحيطة.



48 

 

 ،مستوى التطبيق لىإوالفهم  ،التذكرلبة من مستوى طنتقل بالة تأن المعلمبالنتيجة ويمكن أن تفسر 

أنشطة معدة ويتم تعزيز هذه المعرفة ب، البدء بالتعلمولي للمفاهيم قبل المعرفة والفهم األ أحيث تبد

 ،وفق خطط دراسية تتيح للطلبة تثبيت المعرفة وتأكيد الفهم في فترة أقل داخل الحصة الصفية

هذا ال و  هارات التحليل والتركيب والتقويم،إلى م ويخصص الوقت األطول لمهارة التطبيق واالنتقال

 ية خاصة بالصفوف الثالثة األولى.يتاح للمعلم والطالب في التعلم بالطرق االعتياد

ستقاللية التي االإلى  ،لجميع الطلبة المعرفي في االحتفا المرتفعة  وتعزو الباحثة نتائج الطلبة

وصول الخبرة  وتخطي التحدي في ،وتفريد التعليم ،كالتعلم الذاتي يخلقها التعلم المعكوس في التعلم

حقق جميع وبالتالي ي ،التعليمية للطلبة الذين تجبرهم الظروف على التغيب عن الحصص المدرسية

 لمرغوب وإن كان بنسب متفاوتة.الطلبة التعلم ا

 التوصيات 

  ة باآلتي:الباحثفي ضوء النتائج توصي 

خاصة يا وبالدن الدراسية الصفوفمختلف التعلم المعكوس في تدريس  توظيف استراتيجية .0

ب مع ، األمر الذي يتناسواالحتفا  بهاالمعرفة  بناءألهمية ؛ وذلك الصفوف الثالثة األولى

 هذه المرحلة 

ظًرا للنتائج ن ،مادة الرياضيات فيساسية المهارات األ توظيف هذه االستراتيجية في تدريس .2

 هرتها الدراسة. أظالمرضية التي 

 االقتراحات:

يف استراتيجية توظبناء قدراتهم في  بهدفاألولى؛ لمعلمي الصفوف الثالثة عقد دورات تدريبية  .0

  .التعلم المعكوس
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عقد دورات تدريبية لمعلمي الصفوف الثالثة األولى تهدف إلى محو األمية في استخدام  .2

 والبرمجيات المختلفة في التعليم. ،التكنولوجيا

العمل على توظيف مواقع التواصل االجتماعي وفتح قنوات إلكترونية وبناء منصات تعليم  .0

ي وسائط أو أ ،أو فيديوهات لمناهج الوطنية في قالب إلكتروني،افتراضية، تعرض محتوى ا

  تصل للطلبة حيثما كانوا.  

 األخرى. التعليمية التعلم المعكوس في الموادفي تطبيق استراتيجية  ناظرةإجراء دراسات م .4

تاج فيديوهات وإن ،ضم كادًرا من المختصين لتصميم البرمجياتتتقنية  مأسسة بيئةالعمل على  .5

وبرامج تعليمية وتحويل المحتوى التعليمي إلى محتوى إلكتروني ممتع وهادف؛ لتوظيف هذه 

 االستراتيجية. 
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 (0) الملحق
 اختبار ضبط الجودة 
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 (9) الملحق
 تحليل محتوى وحدة القسمة 

 

 

 
 

 

والمعلومات الحقائق 
 القسمة
 

المفاهيم 
 والمصطلحات

النظريات  التعميمات
 والخوارزميات

طريقة 
 التفكير

المهارات 
 الرياضّية

 القيم واالتجاهات

العملية التي تدل على 
توزيع الكل إلى 

 ةمجموعات متساوي
 تسمى القسمة

القسمة عملية  عملية
توزيع الكل إلى 

 مجموعات
عملية الضرب تجمع 

المجموعات في مجموعة 
 واحدة

توزيع 
 بالتساوي 
 المقسوم

المقسوم 
 عليه
 أقسم

 

ناتج  -
قسمة 

الصفر على 
أي عدد 
طبيعي 

 ايساوي صفرً 
ناتج  -

قسمة أي 
عدد على 

العدد واحد 
يعطي نفس 

 العدد
ناتج  -

ي أقسمة 
عدد على 

نفسه يعطي 
 اواحدً 

خطوات 
إجراءات 
عملية 

القسمة 
كتوزيع 

 بالتساوي 
 

خطوات 
إجراءات ربط 

عملية 
القسمة 
 بالضرب

 
خطوات حل 

المسألة 
اللفظية على 
 مهارة القسمة

 االكتشاف
 

 التجريب
 

 االستقصاء
 
 

 التدريب

مهارة 
إيجاد 
ناتج 

القسمة 
لعدد على 

 آخر
مهارة حل 
المسألة 
 اللفظية
البرهان 
 والتحقق

 
مهارة 

 العد
القفزي 
 العكسي

تعلم إعطاء قيمة للرياضيات 
باالطالع على التطور في 

 علم الرياضيات
 الثقة بالنفس اكتساب

القدرة على حل المشكالت 
 الرياضّية

 االتصال الرياضي
القدرة و تعلم التفكير الرياضي 

 بناء الحججو الربط  على
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 (4) الملحق
 القسمةاألهداف السلوكية في المجال المعرفي لوحدة 

 الهدف  الرقم
 أن ُيعّرف الطالب مفهوم القسمة كتوزيع بالتساوي دون أخطاء  0
 دون أخطاء    01/  5/  4/  4/  9أن يذكر الطالب حقائق القسمة للعدد  9
 أن يحدد الطالب المقسوم في عملية القسمة بشكل صحيح  4
 أن يحدد الطالب المقسوم عليه في عملية القسمة بشكل صحيح  4
ودون أخطاءأن يعد الطالب عدا قفزيا عكسيا بدقة  5  

 آخر مما تعلمه خالل الوحدة   عدد أن يذكر الطالب ناتج قسمة عدد على .

 أن يحدد الطالب العملية الحسابية التي تتطلبها حل مسألة بشكل صحيح  .
  واألرقام أن يعبر الطالب عن عملية القسمة المقدمة له على شكل مسألة لفظية بالرموز  0
 آخر من خالل فهمه لمسألة لفظيةعدد ناتج عملية قسمة عدد على  بيحدد الطالأن  2

 أن يجد الطالب العدد المفقود في عبارة رياضية تمثل عملية القسمة دون أخطاء 01
 أن يحدد الطالب العملية الحسابية التي تساعده في تحديد العدد المفقود في عبارة رياضية   00
 قسمة بدقةمهارة المسألة لفظية ذات خطوة واحدة على الطالب أن يحل  09
 المحددة بمفهوم التوزيع بالتساوي بالرسم بشكل صحيح  الرياضّيةأن يعبر الطالب عن العبارة  04
 الطالب أن عملية الضرب عكس عملية القسمةأن يستنتج  04
 صحيح والضرب بشكلعمليتي القسمة  الطالب بينأن يربط   05
 أن يجد الطالب العدد المفقود في عبارة رياضية ترتبط بنفس ناتج عملية مكتملة األركان بدقة  .0
 ن لعبارة رياضية ناتج القسمة معلوم بدقة ين مفقوديأن يجد الطالب عدد .0
 أن يربط الطالب بين عمليتين حسابيتين لهما نفس الناتج  00
  ن ان مختلفتان حسابيتان يحققان نفس الناتج إذا ما أثرت فيهما عمليتيأن يجد الطالب عدد 02
    وبشكل دقيق الرياضّيةناتج قسمة عدد على عدد آخر باستخدام الرموز الطالب  يجدأن  91

 

 

 
 



60 

 

 (4) الملحق
 المواصفات  جدول
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 (5) الملحق
  توزيع فقرات االختبار على مستويات بلوم

 
 عدد األسئلة رقم الفقرة األهداف

 5  23/  21/ 8/  7/  3 والتذكرالمعرفة   
 5 27/  24/ 6/  4/  1 الفهم
 21  11/  29/ 26/28/   25/  22/  21/ 5/9/  2 التطبيق

 11 11 المجموع
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 (.) الملحق
 قائمة بأسماء المحكمين 

 مكان العمل التخصص االسم

 وزارة التربية والتعليم  قياس وتقويم  د. موسى عزت عودة 

 الجامعة األردنية  مناهج وطرق تدريس الرياضيات  ا.د ابراهيم الشرع 

 وزارة التربية والتعليم  مناهج وطرق تدريس الرياضيات  خالد ابراهيم خضر أ. 

 ونروا /اال واآلدابكلية العلوم التربوية  مناهج وطرق تدريس الرياضيات أ.د محمد مصطفى العبسي 

 ونروا/اال واآلدابكلية العلوم التربوية  القياس والتقويم  توفيق ابو خليفة  مأ.د. ابتسا

 جامعة البترا  علم نفس تربوي  سيل شوارب أأ.د. 

 جامعة الشرق األوسط   مناهج وطرق التدريس   محمود الحديديد. أ.

 جامعة البترا  مناهج واساليب تدريس الرياضيات  أ.د. نهيل الجابري 

 وزارة التربية والتعليم  مناهج وطرق التدريس  السوطري  ند. حس

 وزارة التربية والتعليم مناهج وطرق تدريس الرياضيات أ . خليل ابو رقيق 

 جامعة الشرق األوسط   مناهج واساليب تدريس الرياضيات المومني  دد. تغري
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 (.) الملحق
 التحصيلي االختبار 

 

 

 

  التربوية العلوم كلية

 وطرق المناهج:  التخصص                                     والمناهج اإلدارة قسم

  التدريس

 1127/1128:  الدراسي العام                                   الثاني:  الدراسي الفصل

  تحكيم استبانة

 ة/المحترم: .............................................. ة/ الدكتور

 : وبعد وطيبة تحية

 في المعكوس التعلم استراتيجية استخدام أثر" بعنوان دراسة بإجراء الباحثة تقوم        

" اسياألس الثاني الصف في الرياضيات مهارات تدريس في المعرفي واالحتفاظ التحصيل

 خطة   بإعداد الباحثة قامت لذلك،  الماجستير درجة على الحصول لمتطلبات استكماال

 ماداعت أجل القسمة. ومن مهارة الرياضيات مادة تدريس في للتحصيل واختبار  ، تدريسية  

 عةواس ودراية، خبرة من عنكم عرف لما، بآرائكم االسترشاد الباحثة تأمل االختبار فقرات

، وضوحها حيث من الدراسة أداة تحكيم منكم راجية التعلمية التعليمية العملية في

 . مناسبا ترونه مقترح أو، تعديل أي أو، اللغوية وصياغتها، وسالمتها

  االسم
  األكاديمية الرتبة

  التخصص
  (الكلية/  الجامعة)  العمل جهة

 

  االحترام فائق بقبول وتفضلوا

  الباحثة اسم                                                                  المشرف اسم

   قطاش محمد منال                                                         شحادة فواز الدكتور

 دقيقة  54 الزمن:         اختبار التحصيل                                                 
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 .......................................اسم الطالب :

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

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

 التاريخ:...........................................

 االختبار:تعليمات    

 الطالب:عزيزي 

البحث  القسمة ألغراضالهدف من االختبار قياس مدى امتالك الطالب لمهارة  .0
  .ليس العالماتوالعلمي، 

 السؤال.إذا كان السؤال غير واضح، ال تتردد في  .2

 نها.عإلجابة ثم ان فقرة، الرجاء قراءتها بتمعن ييتكون اختبار التحصيل من عشر .3

 يوجد لكل فقرة أربعة بدائل، ويوجد بديل واحد فقط صحيح. .4

اختر إجابة واحدة لكل سؤال من األسئلة، بوضع دائرة حول رمز اإلجابة  .5
 الصحيحة، وإليك المثال اآلتي:

 : شيءحتى ال يبقى  01من العدد  2أطرح العدد 

 مرات   5 .أ
 مرات   4 .ب
 مرات   3 .ج
 مرة   21 .د

 مع تمنياتي لك بالنجاح دائما                                                               

 منال محمد قطاش  الباحثة:                                                             
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 اختر رمز اإلجابة الصحيحة
 . األعداد التي تكمل نمط العد القفزي العكسي أربعات هي:  1
 

54 63 63    13 13 

 
  35،       33،     32 (أ

  55،       54،     63 (ب

  34،       35،     32 (ج

 35،       33،     34 (د

 

 هو:  3=   6÷  3الشكل الصحيح الذي يعبر عن عبارة القسمة    .  3

   
 أ(

 

 
 ب(   
 

 

 
 ج(   
 

 
 د(    

 

 

 العملية التي يتم فيها توزيع الكل على شكل مجموعات متساوية هي:. 6

 القسمة  (أ

 الضرب (ب

 الطرح  (ج

 الجمع (د
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 الموضحةكتوزيع بالتساوي والتي تعبرعن عملية القسمة  الرياضيّة.  العبارة  5

  :بالصور اآلتية

  

 

 

  
        3÷   13 (أ

  3÷   13 (ب

   5÷   13 (ج

  6÷   13 (د

 
نصيب كل واحد  بالتساوي فكانطالب    5على من الحلوى  قطع 2خالد . وزع  4

 :منهم

  5 (أ

 6 (ب

 3 (ج

 1 (د

 

 :صحون بالتساوي  ، فأصبح في كل صحن  5حبة تفاح على   13وزعت حنان  . 3
 6 (أ
 3 (ب

 5 (ج

 3 (د

 ( هو : 12، فإن العدد  )  3=  6÷  12إذا كان  . 7

 المقسوم عليه  (أ

 المقسوم  (ب

 ناتج القسمة  (ج

 القسمة باقي  (د

 

 ( هو : 4، فإن العدد )   5=   4÷   34  . إذا كان2

 القسمة باقي  (أ

 ناتج القسمة (ب

 المقسوم (ج

 المقسوم عليه  (د
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إن العبارة  بالتساوي،صناديق  4في حلوى قطعة  14وزع صانع الحلوى .  9

 هي:التي تعبر عن هذه المسألة  الرياضيّة

 =  4 – 14 (أ

 = 4+  14 (ب

 = 14÷   4 (ج

 = 4÷  14 (د

 
 9=   6÷ على معرفة العدد داخل المربع اآلتي           . العملية التي تساعدك  14

 هي :

   6+  9 (أ

  6×  9 (ب

  6 – 9 (ج

   6÷  9 (د

  32=   5× .العملية التي تساعدك على معرفة العدد داخل المربع اآلتي          11

 هي :

 
  5  - 32 (أ

  5×  32 (ب

  5÷  32 (ج

  5+  32 (د

 

 : هو 3على  العدد     34. ناتج قسمة العدد 02
 14 (أ

 4 (ب

 5 (ج

 34 (د
 

 :         =   4÷ 4. ناتج العملية الحسابية     16

 14 (أ

 34 (ب

 4 (ج

 1 (د
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 :9= ÷            12   الرياضيّة. العدد الصحيح الذي يجعل العبارة 04

 9 (أ

 3 (ب

 14 (ج

 12 (د

 :  4=         ×     6÷   14. العدد الذي يجعل العبارة اآلتية صحيحة       05

 1 (أ

 4 (ب

 14 (ج

 6 (د

 : 4 ÷          =يجعالن العبارة صحيحة            . العددان اللذان 01

 3،      14 (أ

 2،      13 (ب

    6  ،    13 (ج

 5،      15 (د

 

 :4 =   3÷             الرياضيّة. العدد المناسب للعبارة  11

 14 (أ

 1 (ب

 13 (ج

  1 (د
 :14÷          =  44      الرياضيّة. اختر العدد المناسب للعبارة  12

 54 (أ

 14 (ب

   44 (ج

  4 (د

 

  هي: 6×  6   ناتجها يساوي ناتج التي  الرياضيّة. العبارة 19

 3÷  12 (أ

 6÷   9 (ب

  6+   6 (ج

 6   - 6 (د

  هما:يعطي نفس الناتج  وحاصل طرحهمااللذان حاصل قسمتهما  . العددان 34

 6،       3 (أ

  4 ،   14 (ب

  3،      5 (ج

  3،  13 (د



69 

 

(0) لملحقا  
 إلجابة الصحيحة لالختبار التحصيليمفتاح ا

 

 

 د ج ب أ الفقرة
0   ×  
9  ×   
4 ×    
4  ×   
5   ×  
. ×    
.  ×   
0    × 
2    × 

01  ×   
00   ×  
09 ×    
04    × 
04  ×   
05 ×    
0.   ×  
0. ×    
00    × 
02 ×    
91   ×  
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 (2) الملحق
خطة الدرس بالتعلم المعكوس
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 ( 01) الملحق
 ألوسطا تسهيل مهمة من جامعة الشرق كتاب 
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 (00) الملحق
 كتاب تسهيل مهمة من مديرية لواء القويسمة
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 (09) الملحق
 االعتياديخطة درس بالتعلم 
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