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 ةفاعلية استخدام التعّلم المقلوب في تنمية التحصيل المعرفي في مادة العلوم لدى طلب
 صف الثالث الساسيال

 :إعداد
 الرواجفةفيصل شوكت خليل 

 :المشرف
 الدكتور: خليل محمود السعيد

 الملخص

على فاعلية استخدام التعلم المقلوب في تنمية التحصيل المعرفي في مادة العلوم  الدراسة التعرفهدفت 

تطبيق و المنهج شبه التجريبي،  ولتحقيق أهداف الدراسة تم اعتماد. االساسي لدى طلبة الصف الثالث

ة عين طبق علىوبعد التأكد من صدقه وثباته.  ( فقرة25مكون من )في مادة العلوم تحصيلي  اختبار

 2018/2019الدراسي  األساسي للعاممن طلبة الصف الثالث وطالبة  ا( طالب52من ) المكونة الدراسة

وائيا في لواء ناعور، وتم توزيعها عش امامه بنت ابي العاص(مدرسة )من  بالطريقة القصديةتم اختيارهم 

 ومجموعة، التقليديةة ( طالبا وطالبة درست بالطريق26)تتكون من مجموعة ضابطة ، على مجموعتين

وأشارت نتائج الدراسة الى  .استخدام التعلم المقلوبب( طالبا وطالبة، ُدرست 26من ) تكونتتجريبية 

وجود فرق ذو داللة إحصائية في درجات الطلبة على التحصيل المعرفي لصالح المجموعة التجريبية 

ر االختبار التحصيلي المعرفي يعزى الى متغي فيلة إحصائية في درجات الطلبة الوعدم وجود فرق ذو د

 ألولى.اطلبة الصفوف الثالثة لتدريس ، واوصت الدراسة بتوظيف استخدام التعلم المقلوب الجنس

 لتعلم المقلوب، التحصيل المعرفي.الفاعلية، ا الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

This study aimed to identify the effectiveness of using flipped learning in dveloping  the 

cognitive achievement in science for the students in the third grade. To achieve this goal, the 

study followed a semi- experimental  approach  in science . An achievement test (25 items) 

was prepared after ensuring its validity and reliability. The sample of the study consisted of 

52 male and female students from the third grade selected purposively from  governmental  

school in Na’ur in 2018/2019. The sample was distrusted into two random groups; a control 

group of 26 male and female were taught by using the traditional method and an 

experimented group of  26 male and female were taught by  the flipped learning . The results 

showed a statistically significant difference in the scores of students in cognitive achievement 

in favor of the experimental group .Also , there was not  a statistical difference in the scores 

of students on cognitive achievement test attributed to gender variable. The study 

recommendation was to employ using flipped  learning to teach students in the first three 

grades. 

Keywords : effectiveness  , flipped learning , cognitive achievement  
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 فصل األولال
 خلفية الدراسة وأهميتها

 المقدمة

ائلة، كان ال الهواالتصالية في خضم التغيرات التي تحدث في العالم مع وجود الثورة المعلوماتية 

التعامل مع هذه المتغيرات بطرق فعالة وخاصة في مجال التربية والتعليم، لما له من أثر مباشر بد من 

 فعلى الحياة وعلى تطورها، ولذا كان ال بد من الوقوف على التنويع في استراتيجيات التدريس التي تتكي

أن  بدالجار معرفي وانفواالتصاالت مع متطلبات الطلبة ومع ميولهم، فكما يحدث ثورة في المعلومات 

 . استراتيجيات التدريسيوازيه تطور في 

 هو العمل على تنفيذ حق من حقوق االنسان والذيأساليب التدريس ومما يؤكد ضرورة التنويع في 

حقق متطلبات ي في الحصول على تعليم متميز،الدولية الخاصة بحق كل فرد  االتفاقياتتنص عليه جميع 

 .(2018)المحتسب،  الفرد ويوصله إلى الرفاه االقتصادي واالجتماعي والرفاه الفكري

ولد التشويق وتزيد بالمتعة التي ت تمزج التي تلك االستراتيجيةالتعليم استراتيجيات أفضل أنواع من و 

 (.2016عبد الغني،)من الدافعية نحو التعلم، 

فلسفة التربية الحديثة التي تركز على المتعلم على أنه محور  ( بحديثه عن2017) وأشار بشارات

العملية التعليمية، فهي تنظر للمتعلم نظرة شاملة مراعية أنماط تعلمهم المختلفة، فقد اتجه التربويون إلى 

 التركيز على استخدام طرائق وأساليب تساعد الطلبة على التفكير الناقد والتعلم االبداعي والتعلم الذاتي.
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التي يدعو  ن االستراتيجيات( مFlipped Learning (المقلوب  التعلم وعطفا على ما سبق يعد

لها التربويين في نهضه متجددة للفكر التربوي التي تعتمد على الطالب في التوصل للمعرفة وما المعلم 

 مفهوم التعلم( رائدة في تعزيز تطبيق Educauseمؤسسة ) فمثال عملتإال ميسر لحدوث عملية التعلم، 

ومخزنه أيضا على مواقع  مدمجة في أقراص محاضرة مصغرة مخزنة 3600 ك بإنتاجذلالمقلوب و 

علية قبل الدخول للغرفة الصفية الف من موضوعات هالى ما يحتاجالطالب الولوج  اليوتيوب، ليستطيع

المعلم مما  فوبأشراكواجب بيتي، وبهذا تزيد فرصة الطالب من متابعة الدروس بطريقة ممتعة وبالبيت 

يزيد من مقدرته على التعلم والمعرفة وتخزين المعلومات، ثم تتم عملية المناقشة في داخل الغرفة الصفية 

 (.Bishop,2013بعد متابعة الواجب في البيت )

همية التعلم المقلوب في تنمية التحصيل المعرفي مثل دراسة أالدراسات على وتشير بعض 

التعلم أن  أيضا تؤكدو (، 2016) عبد اللطيف(، ودراسة 2015ودراسة الحوسني ) (،2015الزبن)

الذي يتم به قلب العملية التعليمية بين الصف والمنزل وذلك عن طريق توظيف وسائل التكنولوجيا  المقلوب

 .كنولوجيا المختلفةالجيل الحالي بوسائط الت متطلباتلتحضير الدروس وعرضها، وهذا يراعي 

( Facebook، Tweeter، WhatsApp) وسائط التواصل االجتماعي مثلفمن خالل استخدام  

جهز مجموعة من األسئلة عنها ويطلب من الطالب البحث عن تالمعلم عرض المادة الدراسية و يستطيع 

االجابة وبهذا يكون قد قدم له المعرفة قبل دخوله للغرفة الصفية، ثم مناقشة ما تم التوصل إليه في 

 (.Zapp,2012الصف مع باقي الطلبة )
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" المؤسس الرئيس لشركة مايكروسوفت، Bill Gatesوهذه االستراتيجية التي يراها بيل غيتس "

مثاال لالبتكار العلمي فهي أحد أنواع التعلم الذي يستخدم استراتيجية التعلم اإللكتروني والتعلم المدمج 

 (.2015والرحالت المعرفية لنقل المحاضرات خارج الغرفة الصفية )خليفة ومطاوع، 

تدريس الذاتي واستراتيجيات البشكل عام  التدريسباستراتيجيات  االهتماميتبين مما سبق ضرورة و 

وفير مناخ تحديثة من قبل المعلمين و  استراتيجياتبشكل خاص وذلك باستخدام  ومنها التعلم المقلوب

ستراتيجيات من وذلك لما تزيد هذه اال وتحسين أفكارهم الطلبةصفي تتنوع فيه األنشطة والوسائل لتشجيع 

 .(2018أبو نحلة، )لتعلم دافعية الطلبة وشغفهم نحو ا

في مجتمع المعرفة والمساهمة فيه، يفرض على المؤسسات التربوية مضاعفة جهودها  االنخراطإن 

ها مثالية تساعده على تخطي العوائق التي تجتاح مهنته وتيسر التحديات بتحويل بطرائقالمعلم  تزويدنحو 

 (.2013 بن فاطمة،إلى فرص تنموية )

ويل نولوجي وضرورة مواكبته واالهتمام المتزايد بتنويع استراتيجيات التدريس، وتحونتيجة التطور التك

 ، أصبح من الضروري الوقوف على أثر التنويع في استراتيجياتفاعلالطالب من متعلم متلقي إلى متعلم 

 عام.التدريس بشكل 

 لطالب بأساسياتاوذلك ألن هذه الصفوف الثالثة األولى تعد قاعدة النظام التعليمي التي يتزود فيها 

ي وخاصة أن شخصية الطالب تبدأ بالتشكل ف التعليمية،على مدى قدرته  المعرفة التي يكون لها األثر

 ويكتسب فيها القيم واالتجاهات هذه المرحلة 
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ية التي يسعى التعليم إلى دمجه في حياة الطالب، كان ال بد من العلوم من المواد األساسويعتبر 

الوقوف على دور المعلم في تقديم هذا المحتوى بطريقة شيقة وابداعية وتساعد الطلبة على فهم مصطلحات 

التطور المعرفي، وتعد مادة العلوم من المواد التي تدخل في تعليمه منذ المرحلة األساسية األولى للطالب، 

يدل عل أهمية هذه المادة، وخاصة في مرحلة الصف الثالث الذي يربط الطالب كمرحلة عمرية  وهذا

نمائية بحب المعرفة والتجديد باإلضافة إلى شعوره بالرشد، وفي هذه المرحلة يبدأ تدريب الطفل على 

ومحققة  حالطالب على تخطي هذه المرحلة وبنجا تساعدفمن الجيد استخدام طرق تدريس  ،اتخاذ القرار

 (.2018)الجمل،  ألهداف التربوية في تعلم المعارف

 الدراسةمشكلة 

 وتعليم المرحلة األساسية األولى، أساسية،الباحث كمعلم لفترة طويلة في مدارس  عمل من خاللو 

الحظ اعتماد الطلبة على المعلم في تلقي المعرفة، كما الحظ ميول بعض المعلمين إلى استخدام النمط 

ال توجد و التقليدي أثناء التدريس وعدم ايالء فكر الطالب أهمية، أو تحويل الطالب إلى منتج للمعرفة. 

دة العلوم في الصفوف األولية في المرحلة االبتدائية في دراسات سلطت الضوء على مشكالت تدريس ما

توصيات بعض الدراسات التي تبدي أهمية في استقصاء أثر التعلم المقلوب كاستراتيجية  األردن رغم 

عبد ( ودراسة )2017( ودراسة )شرير،2017مثل دراسة )بشارات،،  تدريس تنمي مهارة التعلم الذاتي

(، Bergmann & Sams,2014ودراسة ) (2015متولي وسليمان،) (، ودراسة2016،اللطيف

 The) باإلضافة إلى توصيات المؤتمرات العالمية التي دعت إلى تبني التعلم المقلوب، مثل مؤتمر

Flipped Learning Academy is an I@UNC Project.2018 )  ومؤتمر مهارات المعلمين
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بتعميم استراتيجية التعلم المقلوب على التعليم  ن يوصيان، واللذا2019التابع ألكاديمية الملكة رانيا 

 الجامعي والمدرسي.

الل هذه االستراتيجيات من خ استخدامشعر بضرورة وبحكم دراسة الباحث لتكنولوجيا التعليم 

لية على طلبة الصف الثالث لقياس فاعبدراسة  قامولدراسة ذلك  التعليم،توظيف التعلم المقلوب في 

وقد  .في تنمية التحصيل المعرفي في مادة العلوم لدي طلبة المرحلة االساسية المقلوب التعلم استخدام

تنمية  التعّلم المقلوب في استخدام فاعليةما لسؤال الرئيس التالي: ا اإلجابة عن الدراسة الحالية حاولت

 .المرحلة االساسيةالتحصيل المعرفي في مادة العلوم لدى طلبة 

 وأسئلتها أهداف الدراسة

ادة م التعّلم المقلوب في تنمية التحصيل المعرفي فياستخدام فاعلية  الدراسة التعرف على تهدف

 إلى: توصلتوبصورة دقيقة  ،األساسيلدى طلبة للصف الثالث  العلوم

لبة طالتعلم المقلوب في تنمية التحصيل المعرفي في مادة العلوم لدى  فاعلية استخدامالتعرف على  -

 الثالث األساسي.  للصف

التعرف على فاعلية استخدام التعلم المقلوب في تنمية التحصيل المعرفي في مادة العلوم لدى طلبة  -

  متغير الجنس. تعزى الى للصف الثالث األساسي
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 سئلة الدراسةا

 هذه الدراسة االجابة عن االسئلة االتية: تحاول

ف مادة العلوم لدى طلبة الص التحصيل المعرفي فيفي تنمية  المقلوبالتعلم استخدام  فاعلية ما-1

 االساسي؟  الثالث

في  طلبةالبين متوسطي درجات  (α ≤  (0.05عند مستوى داللة داللة إحصائية  ذو رقوجد في هل-2

 ؟يعزى لمتغير الجنس في التعلم المقلوب المجموعة التجريبيةاالختبار التحصيلي 

 فرضيات الدراسة

في التحصيل المعرفي بمادة  (α ≤  (0.05ة فرق ذو داللة احصائية عند مستوى الدالل ديوج ال-1

ي ف الضابطة المجموعةومتوسط درجات طلبة التجريبية  المجموعةبين متوسط درجات طلبة العلوم 

 يعزى لطريقة التدريس ) التعلم المقلوب ، والتعلم االعتيادي( ، اختبار التحصيل البعدي

في التحصيل المعرفي بمادة العلوم  (α ≤  (0.05ة فرق ذو داللة احصائية عند مستوى الدالل ديوج ال 2

بين متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية ومتوسط درجات طلبة المجموعة الضابطة في اختبار 

 .يعزى لمتغير الجنس ، التحصيل البعدي

 الدراسةأهمية 

 استخدام التعلم المقلوب في تنمية التحصيل المعرفي في في فاعلية الدراسة فاعلية أهمية تكمن

  لهم.  األكاديميالمستوى  وفي تحسين ،األساسيلدى طلبة للصف الثالث مادة العلوم 
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  النظريةالناحية 

عرف على تتيح لهم الت األساسية والمعلمين، حيثلطلبة المرحلة  بفائدتهاالدراسة تعود  فان هذه

التعليم. وكذلك لطلبة الدراسات العليا والباحثين في إجراء دراسات مماثلة على مواد استراتيجية  أحدث

وتعزيز دافعية المعلمين الستخدام الطرق الحديثة في التعليم خاصة في  أخرى،ومراحل دراسية  مختلفة،

 . لدى طلبة للصف الثالث األساسيمادة العلوم 

 التطبيقيةالناحية 

والقائمين على  ،موالتعليفي وزارة التربية  للمختّصين تقديم معلومات واقعية الدراسة الى تسعى فقد

في تنمية وره ود التعلم المقلوبتطوير طرق التدريس بنتائج تجريبية لتوظيف في مجال  العملية التربوية

 قد أداتها،و كما تفيد طلبة الدراسات العليا في الرجوع الى أدبها النظري  الطلبة،لدى  التحصيل المعرفي

على استخدام  تشجيع المعلمينحو التعلم. و ن معلى ارتفاع التحصيل لدى الطلبة وتزيد من دافعيته تساهم

مماثلة في دراسات  وجود لندرةوتوظيفها وتطبيقها في عملية التعليم  العلومفي تعليم مادة  التعلم المقلوب

 .حسب علم الباحثالموضوع في األردن هذا 

 الدراسةحدود 

 .االساسي الثالثالعلوم للصف من كتاب  (علوم االرضمادة العلوم )وحدة  الموضوعي:الحد 

 مدرسة امامه بنت ابي العاص في الصف الثالثتطبيق الدراسة على عينة من  راقتص المكاني:الحد 

 .تربية لواء ناعور في

  2019-2018 الدراسي اجراء الدراسة في الفصل الثاني للعام تم الزماني:الحد 

 .األساسي في مدرسة امامة بنت ابي العاص الثالثطلبة الصف الدراسة على  تقتصر ا البشري:الحد 
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 الدراسة:محددات 

ي المدارس فلطلبة الصف الثالث األساسي الدراسة على مجتمع الدراسة نتائج هذه  يرتبط تعميم

ذ يمكن تعميم إ وثباته،التحصيلي وصدقة االختبار  وطبيعةة الدراسة عيناستجابات أفراد  الحكومية ودرجة

ية وموضوع وثبات االختبار،نتائج الدراسة على المجتمعات المشابهة لمجتمعها، في ضوء صدق 

 على االختبارات التحصيلية المستجيبين

 مصطلحات الدراسة

جرائيًا على النحو اآلتي:  اشتملت الدراسة على المصطلحات تم تعريفها مفاهيمًا وا 

 (Effectiveness) الفاعلية

( "أنها مدى األثر الذي يمكن أن تحدثه المعالجة التجريبية باعتبارها 5: 2015عرفها السعيد )

 متغيرًا مستقال في أحد المتغيرات التابعة".

 يل المعرفيالتحص علىاألثر الذي يمكن للتعلم المقلوب أن يحدثه درجة ويعرفه الباحث إجرائيًا: 

 العلوم.لواء ناعور لمادة تربية  األساسي في لدى طلبة الصف الثالث

  (Flipped Learning)التعلم المقلوب: 

الطلبة بداًل من المعلمين، إذ يقوم تتمركز حول  تدريس"أنه استراتيجية  (6 :2015الزبن ) عرفه

 ،يةالتقنيات السمعية والبصرية، وبرامج المحاكاة االفتراض تعليمية باستخدامالطلبة بمشاهدة فيديوهات 

في منازلهم قبل وقت الحصة، بينما يستغل المعلم وقت الحصة وقصص تلفزيونيه مصوره واوراق عمل 

 بتوفير بيئة تعلم تفاعلية نشطة يتم فيها توجيه الطلبة، وتطبيق ما تعلموه".
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تخدام تركز على المتعلم وتهدف إلى توظيف اس تدريس بأنه: استراتيجية ويعرفه الباحث إجرائياً 

 ة المعلم.عملية التعلم من قبل المتعلم وبمساعدتسهل  التعلم ومماأدوات تكنولوجيا التعليم وتوظيفها في 

  التحصيل المعرفي:

"القدرة على اكتساب الطلبة للمعلومات بطريقه منظمه يستدل عليها من مجموع الدرجات التي 

 (2018)الغامدي، ." في االختبارات التحصيلية المقدمة لهم الطلبةا يحصل عليه

لهذه  عدالتحصيلي الم االختبار على ويعرفه الباحث إجرائيًا بأنه: مستوى أداء الطالب معرفياً 

 التعلم باستخدام التعلم المقلوب الدراسة بعد حدوث عملية
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 الفصل الثاني
 األدب النظري والدراسات السابقة

يتناول هذا الفصل اإلطار النظري والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة، حيث يشتمل 

يل ، كما يشتمل أيضا على مفهوم التحصوتحدياتهاإلطار النظري على مفهوم التعلم المقلوب ومميزاته 

ة بموضوع طالدراسات السابقة على عرض األبحاث والدراسات العلمية السابقة المرتب المعرفي وتشتمل

 التعلم المقلوب وأثره على التحصيل المعرفي.

 النظري  األدب أول:

 .وميزاته وتحدياته نشأته وتطوره التعلم المقلوب: المحور األول

رة فبي التعليم فوجب علينا ضرو  التطور الهائل في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت سهموا

تطور، قام في استراتيجيات التدريس لمواكبة هذا ال التغير فالبد من، االهتمام بالعملية التعليمية التعلمية

جيات التي ومن االستراتي المعرفي،العديد من الباحثين بدراسة أثر هذه االستراتيجيات على التحصيل 

من  فكان من األفضل ان يستمرتؤثر على تعلم الطلبة، وألن التعلم المقلوب يبني شخصية الطالب 

 (2016اللطيف،  )عبدمع الطلبة في جميع مراحل حياتهم  المرحلة األساسية الدنيا حتى تنمو

اة التدفق المعلوماتي في شتى مناحي الحيو إن مواكبة التطور العلمي السريع في عصر اإلنترنت 

يمية على أنه لأجهزة التقنية التعوتوظيف واستخدام  بإدخاليتطلب منا أن نطور مستوى التعليم في بالدنا 

نوع من اإلضافات التي يستغنى عنها بل هي اآلن أصبحت ضرورة ملحة من أجل تطوير عملية التعليم 

 (.2006العبادلة،)وتطويرها 
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تضمنه للمحتوى التعليمي مع ما ي تقديمعلى أنه  المقلوب،وقد تعددت التعريفات لمصطلح التعلم 

من شروحات وتمارين وتفاعل ومتابعة جزئية أو شاملة في الصف أو عن بعد بواسطة برامج متقدمة 

 .(23: 2003، العريفي) مخزنة في الحاسوب أو عبر شبكة االنترنت

علم باستغالل والبيت، بحيث يقوم الم الصفقلب مهام التعّلم بين  أنهالتعلم المقلوب  مفهوم يعدفقد 

التقنيات الحديثة واإلنترنت إلعداد الدرس، عن طريق شريط مرئي )فيديو(، ليّطِلع الطالب على شرح 

ز فهمه ما يعز م، الصفالمعلم في المنزل، ومن ثم يقوم بأداء االنشطة التي كانت فروضًا منزلية في 

 (2013،)الشامسي المادة العلمية

على  الثبات بتغير التعلم المقلوب لتغير النظرة الراسخة في اذهان البعض والمتمثلة اماستخدجاء 

 العصر في الحقةالمت التكنولوجيةالثورة جديده تتماشي مع  باستراتيجيةواستبدالها  ،واحدةاستراتيجية 

علم المقلوب في العملية التعليمية، وبالت بفاعليهالوسائل التكنولوجية  أبرزويعتبر الحاسوب من  ،الحالي

 بين الطلبةفانه اخذت دور محوري من خالل مشاهدة الفيديوهات التعليمية والعالقات النقاشية 

 (2015،لشرمانا)

 ( التي تؤكد أن نظرة التربويون فيما يدرس من العلوم ويقدم للطلبة،2016ووفقًا لدراسة المحيسن )

أساسيات ،والتي يتزود فيها الطالب ب فإن تخطيط مناهج العلوم يعتمد أساسًا على البنية المنطقية للعلم

ج عن شيوع ناتالمناهج العلوم في المدرسة ساهم في بناء وهذا التصور ،  لمعرفه التي يكون لها األثر

عة ل اإلنسان يتألف من مجمو وترى هذه النظرية أن عق، نظرية الملكات العقلية لفترة طويلة من الزمن

وان المادة التعليمية هي الوسيلة المناسبة لصقلها، ولذلك حظيت المادة العلمية ، من الملكات العقلية 
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بجل االهتمام، حيث تم االهتمام بالجانب المتعلق بالمعلومات العلمية وأهملت أساليب وطرائق تنظيمها 

 ،لمي لدى اختيار وتنظيم المحتوى التعليمي وكذا معالجتهكما أهملت أيضًا طرائق البحث والتفكير الع

أثر بذلك وقد ت ،فأصبحت لذلك المعلومات هي الغاية بحد ذاتها وأهمل تطوير الطلبة من جميع الجوانب

الوعي التربوي لكثير من التربويين وساد لدى المعلمين تصورات مشوهة عن جوهر ومضمون العملية 

بين المعلمين  التقويم والعالقة استراتيجياتفتأثرت سلبًا تبعًا لذلك استخدامات  ،التعليمية والتربوية

 (2016، )المحيسن وغيرهاوالمتعلمين 

كانت مادة العلوم من المواد األساسية التي تزيد من مدارك الطالب، وهي المادة التي تسمح  اولم

مجردة تحتاج من الطالب المزيد من  المحسوس، ولما فيها من مصطلحات في األشياء باألبداعللطالب 

المقدرة العقلية ال بد من البحث عن طرق تدريس تساعد الطالب على تخطي هذه العقبات، فكانت مشاهدة 

الفيديوهات العلمية والتي تقرب المفاهيم للطالب، ومع التطور المعرفي أصبح التعلم المقلوب من 

طالب طلبة وتشكل البنى المعرفية لديهم بطريقة ابداعية، فالاالستراتيجيات التي تدعم هذا المفهوم لدى ال

نشاط أو مستقصي عن المعرفة، فيكون التعلم المقلوب بمثابة تعلم بال مستكشفيصل للمعرفة لوحده وكأنه 

 (2016، )المحيسن ويسرسهولة استقصائي يحقق أهداف التعلم العلمية بكل ذو هدف 

 لتعلم المدمجا

من استراتيجيات التعلم التي تعتمد على مهارة الفرد في استخدام التكنولوجيا، يعد التعلم المدمج 

وألن التعلم المقلوب جزء من التعلم المدمج، فالتعرف إليه ولمميزاته وخصائصه يساعد في فهم التعلم 

 (2016 )الغنيم،هيمه في هذه الدراسة تطرق إلى مفاالمقلوب، لذا سيتم ال
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 مفهوم التعلم المدمج

رف التعليم المدمج بأنه أحد صيغ الّتعليم أو الّتعّلم التي يندمج فيها الّتعّلم اإللكتروني مع الّتعّلم ُيع

في إطار واحد، حيث توظف أدوات الّتعّلم اإللكتروني سواء المعتمدة على الكمبيوتر  االعتياديالصفي 

جهًا تقي المعلم مع الطالب و والصفوف الذكية ويل مختبرات الحاسوبأو على الشبكة في الدروس، مثل 

 (.173: 2005)زيتون،  لوجه معظم األحيان

العتيادي اكما يعّرف الّتعّلم المدمج بأنه الّتعّلم الذي يمزج بين خصائص كل من الّتعليم الصفي 

 منهما.والّتعّلم عبر اإلنترنت في نموذج متكامل، يستفيد من أقصى التقنيات المتاحة لكل 

(Milheim,2006) . 

 متطلبات التعليم المدمج

لعمل يحدث أثر في عملية التعلم فمن الضروري ابحيث يتم تطبيق التعلم المدمج بشكل فعال لكي 

 والبشرية.التقنية المتطلبات على توفير 

 دارة المحتوىإونظام  ،التعلم دارةإونظام  ،لكترونياإلمقرر التوفير  علىوتشمل  :التقنية المتطلباتأواًل: 

ة االلكتروني مع الخبراء والمتخصصين في االجهز  ومواقع للحوار ،الكترونيةوبرامج تقييم  التعليمي،

مها وتوفير فصول افتراضية بجانب الفصول التقليدية واستخدا ،التعلموالبرمجيات الالزمة لهذا النمط من 

 .التعليمية المقترحة ةلالستراتيجي وفقاً 

ب ان يكون المعلم فيج صما يخأما ، : وهي متطلبات تتعلق بالطالب والمعلم  المتطلبات البشرية: ثانياً 

عه بقدر من وتمت الحاسوب،لديه المقدرة على التدريس التقليدي مصحوبا بالتطبيق العملي باستخدام 
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 دام البريدفضال عن مقدرته في استخ ، المهارات تمكنه من التعامل مع البرامج المختلفة لتصميم المقررات

 ما يقو مبالحد االدنى من المهارات التي تمكنه من ان يحول كل ، االلكتروني في االتصال مع الطالب 

بشرحه من صورته الجامدة الى واقع حي يثير انتباه الطالب مستخدما في ذلك الوسائط المتعددة والفائقة 

ذا .المقدمة من خالل شبكة االنترنت  هم اتلخيص  فيمكننا المتعلقة بالطالب المتطلبات البشريةتناولنا  وا 

مهمة في  همشاركتيشعر الطالب بانه مشارك في العملية التعليمية وأن  أنهذه المتطلبات في ضرورة 

وأن يمتلك الحد األدنى من المهارات التي تمكنه من التعامل بنجاح مع األنترنت بجميع  التعلم،نجاح 

 ة              والبحث عن المعلومات والمحادثة عبر الشبك ،خدماته والسيما خدمة البريد االلكتروني

(Horn 2016 (.  

 خطوات التدريس بالتعلم المقلوب

يه مراعاة عليسير عليها المعلم من اجل تدريس التعلم المقلوب فيجب  واضحةبد من خطوات  فال

 .األمور اآلتية

 النتاجات المطلوب عنالدرس و  حيث يقوم المعلم بعمل صورة واقعية عنو ، أهداف الدرستحديد 

في إيصال  من فيديوهات ورسوم متحركة تساعد تعليميه،ماده تحقيقها في نهاية الدرس، فيبدأ بالبحث عن 

ا لتخدم اعدادهاو ساعد الطلبة على فهم الموضوع، ي مماللطلبة، المعارف والمهارات المطلوب توضيحه 

لغة واضحة ومباشرة للطلبة توضح األهداف والمفاهيم األساسية في الدرس  استخدامو  الدرسموضوع 

هرس للمحتويات عمل فأيضاً  مويت .ويسر بحيث يقوم الطالب بالعودة لهذه المراجع وقتما يشاء بكل سهولة
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 ءيسهل على الطلبة التنقل بين الموضوعات المهمة التي يحتاج إليها، باإلضافة إلى محاولة اشراك أوليال

 مور بعمليات المتابعة للدروس في المنزل أثناء عمل الطلبة عليها.اال

والعصف الذهني حول ما تعلمه الطالب، بحيث يأخذ تغذية راجعة  للمناقشةويعقد المعلم جلسات 

مما يساعده على اعادة بناء المعرفة بطريقة منطقية مع ضرورة اقتناع الطالب بما يتعلم،  ،من زمالئه

ذا يقوم الطالب بنفسه على التخطيط له وتنفيذه. وهك دوهذه العملية قد تكون نقطة بداية لمشروع جدي

وصل إليها تيتغير دور الطالب إلى باحث ومستقصي عن المعلومة ومرشد لزمالئه ومحلل للبيانات التي ي

 (2016)عبد اللطيف،  وهكذا يكون قد استخدم القدرات العقلية العليا لديه وتعلم كيف يفكر

 التعلم المقلوب تمميزا

توجهت العديد من الدراسات وخاصة في الدول األجنبية نحو تعزيز مفهوم التعلم المقلوب خصوصا 

 ح المعلمين مزيدًا من الوقت لمساعدة الطالبيمنبمرحلة انتشار التعلم اإللكتروني ومن أبرز المميزات: 

س" أكثر من على "إعادة الدر  الطلبة ومقدرة يبني عالقات أقوى بين الطالب والمعلم.و  وتلقي استفساراتهم.

 .(2010وأبو بكر،  )عوض بيئة للتعلم التعاوني في الفصل الدراسي ، وابتكارلى فروقهم الفرديةع مرة بناء

  المميزات الي تلخصت بما يلي:وهناك العديد من 

 .بشكل أفضل الحصةوقت  ستثمارا.1

من خالل التفاعل بينهم من خالل النقاش والحوار في .بناء عالقة قوية بين الطالب والمعلم .2

 المدمجة.موضوعات التي بعثت لهم عبر األقراص 

، وذلك من خالل اإلعادة بشكل متكرر لموضوع الحصه تحسين تحصيل الطالب وتطوير استيعابهم.3
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 التي يحضرها الطالب على الوسائط. 

 .التشجيع على االستخدام األمثل للتقنية الحديثة في التعليم.4

 .درساألولي على المحتوى قبل وقت المنح الطالب الفرصة لالطالع .5

ذلك عن طريق إجراء اختبارات قصيرة ، و درسللتحضير واالستعداد قبل وقت المنح الطالب حافزا  .6

 .(2016،أبانمي) .اإلنترنتأو كتابة واجبات قصيرة عبر شبكة 

ي تطبيق التعلم النشط مع التوظيف الجيد للتقنية الحديثة وأدواتها فكما يساعد التعلم المقلوب على 

ة الطالب شارك، ومومساعًداتطور دور المعلم الملقن ليصيح موجًها ومحفًزا ومرشًدا ، و العملية التعليمية

دية بينهم، ، وهذا يوفق بين قدراتهم وبين الفروق الفر في العملية التعليمية ليصبح معلًما ومشارًكا وباحثًا

يوفر و  فيمكنهم إعادة الدرس مرات عديدة. ،جزئية الدرس ليعيد مساحة من الحرية الخجولين فيوفر للطلبة

، باإلضافة لتعلمل الطلبةيئة تعليمية شيقة وممتعة تساعد على جذب ب ، ويوجداستغالالً جيًدا لوقت الحصة

 (.2016إلى تنمية مهارات التفكير العليا ومهارات القرن الواحد والعشرين )عبد اللطيف، 

 تحديات تواجه التعلم المقلوب:

افعية دوكأي استراتيجية تعليمية ال بد من وجود تحديات تشوبها، وتختلف شدة هذا التحدي وفق 

 (2016)عبد اللطيف،  المعلم نحو استخدام التعلم المقلوب، ومن هذه التحديات:

 ل التعليمية لعدم وجود رقابة خارجيه عليه من قب أثناء عمله الفردي على المادة البضعف متابعة الط

 االهل.

 للدروس والسب عدم اهتمام االهل او عدم توفر المتطلبات التقنية.الطلبة  عدم حضور 
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 بسب عدم توفر األجهزة لحاسوبيه في المنازل او  امكانية حدوث أخطاء فنية تعيق مشاهدة الدرس

 .توفر االنترنت

 قاطع الفيديو او تسجيل المحاضرات، هذا مما يحد من االستفادة عدم تأهيل المعلمين مهنيا إلعداد م

 التعلم.من 

  ضيرا جيدا قبل الحصه.الوقت الكافي من اجل تحضير الدروس تحامتالك المعلم عدم 

 إقناعهم بذلك  وهؤالء يمكن تمسك بعض المعلمين بالطريقة التقليدية وعدم رغبتهم في التخلي عنها

من خالل عرض التجارب الحية أمامهم وبيان الفرق بين هذه االستراتيجية والطريقة التقليدية 

جراء البحوث التجريبية وعرض النتائج عليهم بغية إقناعهم وحثهم     .التطبيقو على التجربة  وا 

 (2016، ينم أبا)

 معايير التعلم المقلوب

 .حيث يستطيع المتعلم الحصول على التعلم في أي وقت وزمان يناسبه :مرنتعلم  -1

 محور العملية التعليمية. أصبححيث كان التركيز حول المتعلم ألنه  تعلم:ثقافة  -2

 الطالب االطالع علية خارج الغرفة الصفية.محتوى محدد: حيث يحدد المعلم الشي الذي يجب على  -3

معلم محترف: معلم قادر على توظيف التكنولوجيا داخل العملية التكنولوجية. )سرحان، الطيب  -4

2015) 

 المقلوب؟ لتعلم الفوائد هي ما

 يمكنو  الفصل، قبل والفهم المعرفة من أساسي مستوى الكتساب بالمواد الطالب تزويد خالل من

 ألساسيةا األهداف وهي إحدى. العليا المعرفية المهارات وتطوير التعلم لتعميق الفصل وقت استخدام
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 نشاط في البالط يشارك حيث النشط التعلم ونحو ،السلبي التعلم عن الطالب إبعاد هوو  المقلوب للتعلم

 والمدرب رالميس دور نحو المعلم دور ويتحول. المشكالت حل على القائم والتعلم االقران، ميوتعل تعاوني

 لتعلما عملية إثراء إلى التكنولوجيا استخدام يؤديو . تعلمهم في التحكم من الطالب تمكين خالل من

            (رقميةال األمية محو مثل) والعشرين الحادي القرن في للتعلم الضرورية المهارات وتعزيز المقلوبة

(Hamdan ،2018 ) 

 المعرفي الثاني: التحصيلالمحور 

الذي يحقق الطالب أو المعلم أو المؤسسة  رف والمهاراتاالمعو محصلة ه: التحصيل المعرفيمفهوم 

 قييم المستمرأو الت االختباراتعادة عن طريق  المعرفيُيحسب التحصيل و التعلمية. المعرفية  األهدافمن 

اإلجرائية  ةالمعرف-ولكن لم يتفق الجميع على أفضل طريقة الختبار ذلك أو أهم خواصه  لعملية التعلم

  (2015الحوسني،) مثل المهارات أو المعرفة التصريحية مثل الحقائق

مد ، وهو من أهم المؤشرات التي تعتالبالطالمفاهيم العلمية لدى  كم المعرفيويقيس التحصيل 

ية والتربوية، األهداف التعليم تحققعلى مدى  مؤشرفهو  ثم، ومن التعلمالتربوية لقياس كمية  النظمعليها 

ي مجال ف الطالبلإلشارة إلى درجة أو مستوى النجاح الذي ُيحرزه  المعرفيمفهوم التحصيل  ويستخدم

" )عالم، ةاكتساب المعارف والقدرة على استخدامها في مواقف حالية أو مستقبلي يمثلدراسته؛ فهو 

2006.) 

و منهج مدرسي أيتمثل في المعرفة التي يحصل عليها الفرد من خالل برنامج  المعرفيالتحصيل ف

هذا المفهوم على ما يحصل عليه الفرد المتعلم من  قصد تكيفه مع الوسط والعمل المدرسي. ويقتصر
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ليه، االجتماعي الذي ينتمي إوفق برنامج معد يهدف الى جعل المتعلم أكثر تكيفا مع الوسط معلومات، 

 .(2018)المعمري،باإلضافة الى إعداده للتكيف مع الوسط المدرسي بصورة عامة

و الكفاءة في العمل الدراسي، كما يقيم أ" ان التحصيل "هو مستوى محدد من األداء نجابل“ويرى  

 لمعرفياو عن طريق االختبارات المقننة او كليهما معا". ويركز هذا المفهوم للتحصيل أ المعلمينمن قبل 

على جانبين، األول على مستوى األداء او الكفاءة، والثاني، على طريقة التقييم، التي يقوم بها المعلم، 

  ةيوهي عادة عملية غير مقننة، وتخضع للمشكلة الذاتية، أو عن طريق اختبارات مقننة موضوع

هو "كل أداء يقوم به الطالب في الموضوعات  المعرفيان التحصيل  ( على2001وعرفه الكناني )

و أالمدرسية المختلفة، والذي يمكن إخضاعه للقياس عن طريق درجات اختبار او تقديرات المدرسين 

حدد نوعية نه لم يكليهما معا". ويبدو ان هذا التعريف أكثر إجرائية من التعريفات السالفة الذكر، بيد ا

أنها مقننة او غير مقننة، ناهيك ان اشتراطه إخضاع أنماط األداء للقياس بصفة  حيثاالختبارات من 

 (.يتطلب منه تحديدا إجرائيا لها )األداء الحركي، والفكري، واالسترجاعي عامة،
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 الدراسات السابقة ذات الصلة  ثانيا:

 الدراسات السابقة العربية

في تنمية الكفاءة  دراسة هدفت إلى معرفة أثر منحى الصف المقلوب (2015)أجرت الحوسني 

مان، ع الذاتية العامة والتحصيل الدراسي لمادة العلوم لدى طالبات الصف التاسع األساسي بسلطنة

 طالبة، وأشارت (53)واستخدمت في الدراسة المنهج شبه التجريبي، حيث تكونت عينة الدراسة من 

ياس الكفاءة كل من مق النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية والضابطة في

 .تحصيلي لصالح المجموعة التجريبيةالذاتية واالختبار ال

( هدفت إلى التعرف على نموذج التصميم المستخدم في تطبيق 2015) الزبندراسة أجرتها  وفي

( طالبة من 77، وأثرها على التحصيل المعرفي، تم تطبيق الدراسة على )المقلوباستراتيجية التعلم 

تم استخدام و طالبات كلية التربية في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن، تم تطبيق المنهج شبه التجريبي 

ي تم تاالختبار التحصيلي األكاديمي ومقياس عادات العقل وتوصلت الدراسة إلى أن الطالبات اللوا

تقليدية في ي اتبعن الطريقة الان تحصيلهن المعرفي أعلى من اللواتالمقلوب ك التعلميسهن بواسطة تدر 

 التدريس.

( بدراسة هدفت إلى تحديد أثر نموذج التصميم التحفيزي للمقرر المقلوب وأثره 2015) يعلوقام 

 وتقبل مستحدثات التكنولوجيا المساندة لذوي االحتياجات المعلوماتعلى نواتج التعلم ومستوى تجهيز 

الخاصة لدى طلبة الدبلوم العالي في التربية الخاصة بجامعة الملك عبد العزيز في السعودية، واستخدم 

يجة كانت نتو  األكاديمي التحصيلي االختبار استخدام وتم( طالبا 36الباحث المنهج شبه التجريبي على )
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ي وجود فرق دال احصائيا بين متوسطي الرتب لصالح مجموعة التصميم التحفيزي الدراسة تتمثل ف

 بأسلوب التعلم المقلوب.

ب في استراتيجية التعلم المقلو  ف( بدراستها التي هدفت إلى بيان أثر توظي2016وقامت قشطة )

ر، وقد تكونت اشبمبحث العلوم الحياتية لدى طلبة الصف الع التأملي التفكيرتنمية المفاهيم ومهارات 

داة دمت أواستخطالبة في مدرسة أمنة بنت وهب، وباستخدام المنهج شبه التجريبي  80عينة الدراسة من 

لى وجود فروق توصلت الدراسة إو  واختبار للمفاهيم العلمية واختبار مهارات التفكير التأملي تحليل محتوى

المجموعة التجريبية والضابطة لصالح المجموعة ذات داللة احصائية بين متوسطي درجات الطالبات في 

 . التجريبية في قياس التفكير التأملي وفي اختبار المفاهيم

( في دراسة هدفت إلى التعرف على فاعلية استراتيجية التعلم المقلوب في 2016)ي وأكد النويح

، واستخدم لوجيا في عدنالتحصيل األكاديمي في مهارات التفكير الناقد لدى طلبة جامعة العلوم والتكنو 

الباحث المنهج شبه التجريبي على عينة من الطلبة الذين كانوا يدرسون مقرر مهارات التفكير في كلية 

طالب وطالبة ، وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة  95الطب وكلية الحاسوب، حيث كان عددهم 

لتحصيل البعدي المقرر لصالح احصائية بين متوسطي درجات مجموعتي الدراسة على االختبار ا

 المجموعة التجريبية ، وأظهرت أيضا عدم وجود فروق بين المتوسطات تعزى لمتغير التخصص أو القسم.

ي ف  اثر استخدام استراتيجية التعلم المقلوب معرفة  ( بدراسة هدفت إلى 2017وقامت بشارات )

 ،في محافظه اريحا لديهمهوم الذات الرياضي فالصف العاشر  األساسي وعلى م طلبةتحصيل  

( طالبا وطالبه 43واستخدمت الباحثة التصميم شبه التجريبي، وطبقت الدراسة على عينة تكونت من )



22 
 

احصائيا باستخدام تحليل التباين األحادي   البيانات ولجتعوقد  من طلبة الصف العاشر األساسي،

تحصيل المجموعتين الضابطة والتجريبية وكذلك األمر داللة الفرق بين متوسطي  لفحص ،المصاحب

وقد توصلت الدراسة إلى وجود أثر   بعدي، تحصيل اختبارا واستخدمت بالنسبة لمفهوم الذات الرياضي،

  .الستخدام استراتيجية التعلم المقلوب في تحصيل طلبة الصف العاشر لمادة الرياضيات

 تنمية على المقلوب التعلم استراتيجية استخدام فاعلية تقصي تم (2016) اللطيف عبد دراسة وفي

 طنطا، جامعة في الرياضية التربية كلية طالبات لدى اإلبداعي التفكير ومهارات المعرفي، الجانب

 الدراسة من الغرض ولتحقيق طالبة، (40) من الدراسة عينة وتكونت التجريبي المنهج الباحثة واستخدمت

 طرق مقرر من الرياضية التربية درس في المقترح المقلوب التعلم استراتيجية الستخدام موقع تصميم تم

 التفكير مهارات واختبار المعرفي، لتحصيلا اختبار بتصميم الباحثة وقامت الرياضية، التربية تدريس

 المقلوب التعلم استراتيجية نحو الوجداني الجانب استبيان وتصميم الرياضية، التربية درس في اإلبداعي

 المقلوب التعلم استخدام فاعلية وتوصلت دراسة ،الجانب تنمية في الرياضية التربية درس في المقترح

 الوجداني الجانب تحقيق في ساهم مما التعلم، نحو إيجابي تأثير لها إلبداعيا التفكير ومهارات المعرفي

 .االنفعالي

(، هدفت إلى التعرف إلى فاعلية بيئة تعليمية قائمة على الصف 2017في دراسة أجرتها شرير )

المقلوب في تنمية النحو واالتجاه نحوه لدى طلبة الصف التاسع، حيث قامت الباحثة بتصميم اختبار 

( 67ت من )مهارات النحو واعداد مقياس االتجاه نحوه، وقد طبقت األداة على عينة الدراسة التي تكون

ثة ، حيث اتبعت الباحفي فلسطين  جالوتطالبة من طالبات الصف التاسع األساسي بمدرسة عين 
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المنهج التجريبي بمنهج الوصفي التحليلي، وخلصت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة بين متوسطات 

عدي ختبار البدرجات طالبات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة في اال

لمهارات النحو. وال توجد فروق دالة احصائيا بين متوسطات تقديرات طالبات المجموعة التجريبية ومتوسط 

 .ضابطة في مقياس االتجاه نحو النحوتقديرات طالبات المجموعة ال

(، إلى تصميم برنامج تدريسي قائم على استراتيجية الصفوف المقلوبة 2016هدفت دراسة الشلبي )

وقياس فاعليته في تنمية كفايات التقويم وعادات العقل، لدى الطالبة المعلمة في جامعة االمام محمد بن 

طالبة معلمة تم اختيارها بطريقة  54سعود، وتم استخدام المنهج الشبه التجريبي على عينة تكونت من 

 قويم األدائيةمالحظة كفايات التواختبـار تحصـيلي لكفايـات التقـويم المعرفية، وساللم تقدير ل عشوائية،
 في تنمية كفايات التقويم وعادات العقل.  جالبرناموأظهرت النتائج فاعلية 

استخدام استراتيجية التعلم المعكوس في التحصيل  أثر( التعرف 2018،)قطاشهدفت دراسة 

وتكونت  ،في األردن الصف الثاني األساسيواالحتفاظ المعرفي في تدريس مهارات الرياضيات لطلبة 

واستخدم المنهج الشبه تجريبي، وتمثلت أداة الدراسة من اختبار  وطالبة،( طالبا 40عينة الدراسة من )

( فقره، وخلصت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة بين متوسطات درجات طالبات 20تحصيلي مكون )

 عدي.البي االختبار التحصيلي المجموعة التجريبية ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة ف

 الدراسات السابقة األجنبية:

( إلى التعرف إلى اتجاهات الطلبة نحو التعلم المقلوب، Johnson,2015) جونسونهدفت دراسة 

النوعي واستخدم ( طالبا، 72واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من )
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استمتاعهم و  ارتياحهممن خالل تحليل البيانات إلى أن أغلب الطلبة عبروا عن  الدراسةتوصلت و  والكمي،

 معلميهم.للتفاعل مع أقرانهم و  أكبربالتعلم المقلوب، كما أكد الطلبة ان التعلم المقلوب وفر لهم فرصة 

( بدراسة هدفت إلى تحديد شروط االنشطة الصفية التي سيتم Gopalan,2018)جوبلنا وقام 

 اً ( معلم120في الغرفة الصفية بعد القيام بالتعلم المقلوب، وقد كانت عينة الدراسة تتكون من ) مناقشتها

ومعلمة يدرسون في مدارس تتبع نظام التعلم المقلوب في والية الينوي، من خالل عمل استبيان تم توزيعه 

توافرها  الشروط التي يجب على العينة، وبعد استخدام أدوات التحليل المناسبة خلصت الدراسة إلى أن أهم

في أنشطة التعلم المقلوب، يجب أن تكون ذات طابع األسئلة المفتوحة، وذات الخيارات الصحيحة 

ية للتعلم ألنشطة الصفجهيز االمتعددة، وقد وجد الباحث أن هناك فروق لصالح الخبرة تؤثر في كفاءة ت

 المقلوب.

جاد طرق خاصة لتقييم التعلم المقلوب بما هدفت إلى ايو ( Morgan,2018وفي دراسة أجرتها )

يتوافق مع خطوات االستراتيجية بحيث ال يشعر الطلبة بظلم عند تقديم التقويم لهم، وقد قامت الباحثة 

( طالب وطالبة في جامعة شمال كولورادو، توصلت إلى 22بدراسة شبه تجريبية على شعبة تتكون من )

ا لكل خطوة في التعلم المقلوب يزيد من دافعية الطلبة نحو التعلم، ممأن استخدام التقويم الواقعي المتتبع 

كنها الذكور ل ولصالحلكن الدراسة وجدت فروق لصالح الجنس  ،كفاياتهميسهم في زيادة تحصيلهم ورفع 

لم تكن قادرة على تسبيب هذه الفروق، وقد أوصت الدراسة أن أي تصميم لدروس تعتمد استراتيجية التعلم 

 المقلوب يجب أن يرافقها تصميم ألدوات التقويم المستخدمة لقياس أثر التعلم.
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 الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منهاالتعقيب على ثالثا: 

يتضح من الدراسات السابقة أن استخدام التعلم المقلوب فعال ويقدم نتائج جيدة في أداء الطلبة، 

ركزت  أنها الباحثعلم  حسبوقد توافقت الدراسات  بع عند الطلبة.ويظهر تطور في نمط التفكير المت

 العليا مثل دراسة أثرها على طلبة الصف الثامن او التاسع األساسيةعلى دراسات التعلم المقلوب للمرحلة 

 او العاشر أو حتى على المرحلة الجامعية، وقد تم ربط الدراسة بالتحصيل أو الدافعية لهذه المراحل.

الدراسات في العوامل المستقلة والتابعة، فمنهم من كانت العوامل لديهم الطلبة أو  اختلفتلكن 

و االستراتيجية )التعلم المقلوب( أ التابعالخبرة للمعلم أو الجنس ومنهم من اعتمد أن يكون المتغير 

 استراتيجيات التقويم المعتمدة على التعلم المقلوب.

حصيل لية التعلم المقلوب على التاعالدراسات السابقة أنها جاءت لدراسة فوما يميز هذه الدراسة عن 

 .في مادة العلوم المعرفي لطلبة الصف الثالث األساسي
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 الثالثالفصل 
 الطريقة والجراءات

من أجل  في تنفيذ هذه الدراسة الباحث اتبعهاجراءات التي للطرق واإل يتضمن هذا الفصل وصفاً 

ة ومجتمعها منهجية الدراس عرضسئلتها واختبار فرضياتها. وذلك من خالل أجابة على تحقيق أهدافها واإل

 المستخدمةب واألسالي تطويرها فيها وكيفية المستخدمةألدوات والعينة التي تم تطبيق الدراسة عليها وا

ة للوصول تحليل بيانات الدراس في تتخدماسللتحقق من صدق األداة وثباتها، والمعالجة اإلحصائية التي 

 .إلى نتائجها

 الدراسة يةمنهج

الدراسة الحالية المنهج شبة التجريبي لمالءمته ألغراض الدراسة والمعتمد على تقسيم  استخدمت

جموعة بطريقتين، الم الدروس موضوعاتضابطه وتم تدريس  بيه،يتجر عينة البحث الى مجموعتين 

 ع تطبيقمتدرس باستخدام التعلم المقلوب،  ةالضابطة تدرس بالتعلم االعتيادي، والمجموعة التجريبي

  .االختبار القبلي والبعدي للمجموعتين

 الدراسة مجتمع

 يناعور( ف )لواءالعاصمة  ةفي محافظ األساسي الثالثالصف  طلبةمن  تكون مجتمع الدراسة

( 2019-2018( طالبًا وطالبة في الفصل الدراسي الثاني )1680والبالغ عددهم ) الحكومية، المدارس

 بناء على احصائيات مديرية تربية لواء ناعور. 
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 الدراسة أفراد

بنت ابي العاص  أمامه)الث األساسي من مدرسة من طلبه الصف الث قصدية تم اختيار عينة

( طالبا وطالبة موزعين على شعبتين صفيتين حيث تم اعتماد 52)من عينة الدراسة  وتكونت( المختلطة

درست بالطريقة  ( طالبا وطالبة26فرادها )أنها مجموعة ضابطه وبلغ عدد أعشوائيا على  الشعبتيناحدي 

تم تدريسهم بالتعلم  ( طالبًا وطالبة26) خرى على أنها تجريبية وبلغ عدد أفرادهااأل والشعبة، االعتيادية

بمحافظه العاصمة )لواء ناعور(  امامة بنت ابي العاص المختلطةونفذت الدراسة في مدرسة  المقلوب،

وكان سبب اسة الدر هذه لتوفير التسهيالت للباحث لتنفيذ  ت االستعدادمديرة المدرسة وابدتم اللقاء مع 

تعاون الهيئة و للصف الثالث األساسي  شعبتين ودوأيضا وجاختيار المدرسة لقربها من مكان عمل الباحث 

والتدريسية مع الباحث من اجل تطبيق الحصص الدراسية بما يتناسب مع برنامج الحصص  اإلدارية

ول االتي والجد.واألخرى ضابطه ةحيث تم تحديد احدى الشعبتين بأن تكون احداهم تجريبيالمدرسي ،

 الدراسة. توزيع أفراد( 1الجدول رقم )يوضح 

 الجنس حسب افراد عينة الدراسة اعداد (1رقم )جدول 

 

  

 المجموع العدد الجنس اسم المجموعة نوع المجموعة

 )أ(األساسي الثالث طلبة الصف  المجموعة الضابطة
 12 الذكور

26 
 14 االناث

 )ب( األساسي طلبة الصف الثالث التجريبية المجموعة
 12 رالذكو 

26 
 14 االناث
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 الدراسة ةداأ

تحصيلي ال ختباروكان اال فرضياتها،تحصيلي لإلجابة عن سؤالي الدراسة واختبار اعداد اختبار  تم

 وخطا( )صحفقرات والقسم االخر من  (10)مكون من  متعدد(من  )اختيارمن نوع  من قسمينمكون 

فقره وتم اختيارها من وحده )علوم األرض( لمادة العلوم للصف الثالث األساسي واشتملت  (15)مكون من 

 الخطوات:ن باتباع عدد م التطبيق(، الفهم، )التذكرمستويات بلوم  الثالثة منفقراته على المستويات 

 وحدة علوم األرض من كتاب الصف الثالث األساسي. تحديد -1

  (1المحتوي ملحق ) تحليل -2

 (2النتاجات السلوكية لكل درس )الملحق  تحديد -3

 (3 ملحق)الفقرات حسب هرم بلوم  توزيع -4

كتابه فقرات االختبار في ضوء النتاجات ( و 6الملحق )التعلمية جدول مواصفات ضمن النتاجات  بناء -5

 (6)الملحق  التعليمية المراد قياسها ضمن جدول المواصفات

ؤال لكل س واحدة تعليمات االختبار وتحديد العالمة القصوى لالختبار حيث وضع عالمة وضع -6

 (7)الملحق 

 األداةصدق 

على عدد من أصحاب  فقرة (25)والمكون من  تأكد من صدق االختبار تم عرضه بصورته األوليةلل

لمادة العلوم  ومشرف تربوي االختصاص في تكنولوجيا التعليم وقسم المناهج وطرق التدريس وعلم النفس

جات للنتاه تمثيل ومدى االختبار محتوى إلبداء آرائهم حول( محكًما 13) عددهم وبلغومعلمة لمادة العلوم 
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التعليمية وسالمة الفقرات من الناحية العلمية والصياغة اللغوية ومدي ارتباط الفقرات بمستوى النتاجات 

المختصين تم تعديل فقرات  واراء المحكمينات مالحظعلى  عبعد االطالو  (4 ) ملحق ،المقصود تحقيقها

وضع و  لطلبة وتوزيع اإلجابات الصحيحة على الخياراتر ااالختبار من حيث الصياغة ومناسبة لعم

ضع مفتاح اإلجابة الصحيحة لكل تم و ( و 7ملحق )  دون تغير في عدد فقراته، االختبار بصورته النهائية

  (8فقره في ملحق ) 

 األداةثبات  

 والتي ةمن مجتمع الدراس خارج عينة الدراسة عينة منتطبيقه على باالختبار  ثباتمن  التحقق تم

  :بطريقتين هما، وتم حساب معامل الثبات طالبا وطالبة (20تكونت من )

ت االتساق الداخلي لفقرادرجة لقياس  كرونباخ ألفا وتم استخدام معادلة ،ريقة االتساق الداخليط .1

 .(0.89ووجد أن معامل االتساق الداخلي يساوي ) االختبار،

 رسونباستخدام معامل ارتباط بيالثبات  معامل حساب تم حيث ،التجزئة النصفية ألداة الدراسةطريقة  .2

(Pearson بين جزئي )احصائيامرتفعة  القيمة هذه وتعد(. 0.87) قيمته وبلغت االختبار 

 

( على النحو 2تم حساب معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار وجاءت النتائج كما في الجدول ) كما

 اآلتي:
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 (2جدول )
 معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات اختبار التحصيل  

 رقم الفقرة معامل الصعوبة معامل التمييز
0.20 0.28 1 
0.20 0.64 2 
0.31 0.36 3 
0.38 0.52 4 
0.20 0.56 5 
0.38 0.48 6 
0.28 0.68 7 
0.28 0.68 8 
0.18 0.40 9 
0.23 0.32 10 
0.46 0.64 11 
0.28 0.64 12 
0.23 0.48 13 
0.38 0.56 14 
0.31 0.44 15 
0.22 0.40 16 
0.42 0.48 17 
0.31 0.60 18 
0.20 0.44 19 
0.42 0.60 20 
0.52 0.68 21 
0.20 0.68 22 
0.20 0.72 23 
0.42 0.68 24 
0.28 0.76 25 

 

 الخطأ(االجابات الصحيحة+ عدد االجابات  )عدد÷ الخاطئة = عدد االجابات  معامل الصعوبة
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االجابات الصحيحة في المجموعة  عدد-العليا= عدد االجابات الصحيحة في المجموعة  معامل التميز

 نصف عدد االفراد في المجموعتين ÷الدنيا

، (0.76 – 0.28) أن قيم معامالت الصعوبة قد تراوحت بين (2) في الجدول التحليلويالحظ من نتائج 

ألغراض هذه الدراسة مناسبة ( وتعد هذه القيم 0.52 – 0.20تراوحت قيم معامالت التمييز بين )كما 

 (.2010)عودة، 

 ضبط المتغيرات قبل بدء التجريب

من  المجموعتين التجريبية والضابطة وللتحققحرصا من الباحث على سالمة النتائج، تبنى طريقة 

 ضبط المتغيرات قام بما يلي:

 تكافؤ المجموعتين الضابطة والتجريبية قبل التطبيق في االختبار: -1

ق االختبار قبليا تطبيوللتحقق من تكافؤ المجموعتين الضابطة والتجريبية في التحصيل القبلي تم 

لعينتين مستقلتين للمقارنة بين متوسط درجات الطلبة في المجموعة التجريبية  (  t) استخدام اختبارو 

 .(3) كما في الجدولوالمجموعة الضابطة قبل التطبيق فكانت النتائج 
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 (3جدول )
 األداء القبلي على الختبار التحصيلينتائج 

 مستوى
 الدللة 

 درجات
 النحراف قيمة ت الحرية 

 المعياري 
 المتوسط

 المجموعة    الحسابي 
 

0.779 50 0.283 
 تجريبية 3.65 1.49

 التذكر
 ضابطة 3.53 1.44

0.923 50 0.097 
 تجريبية 4.84 1.43

 الفهم
 ضابطة 4.88 1.42

0.567 50 0.576 
 تجريبية 2.34 1.54

 التطبيق
 ضابطة 2.57 1.33

0.257 50 0.739 
 الختبار تجريبية 10.84 0.68

 ضابطة 10.08 0.75 الكلي

( عدم وجود فرق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في األداء القبلي 3من الجدول ) ويالحظ

في مستوى )التذكر والفهم والتطبيق( واألداء الكلي، حيث كانت جميع قيم )ت( غير دالة إحصائيا عند 

(0.05 ≥α وهذا يوضح تكافؤ المجموعتين قبل إجراء ).التجربة 

 المقلوب:للتعلم  عداد دليل المعلمإ

لمساعدته على تطبيق استراتيجية التعلم المقلوب وتنمي مهارات  للمعلمعداد دليل إقام الباحث ب

للصف الثالث األساسي، حيث تم مراعاة األسس التالية في اعداد دليل الطالب في مادة علوم األرض 

 المعلم:

 .والدراسات السابقة ذات العالقة بمتغيرات الدراسةمراجعة األدب التربوي  -

 .االطالع على الدراسات السابقة التي وظفت بيئة الصف المقلوب -
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اعداد القائمة النهائية لمهارات مادة علوم األرض المراد تنميتها لدى طلبة الصف الثالث، وقد  -

 تضمن الدليل المكونات التالية:

 الخطة الزمنية المقترحة. 

 دروسأهداف ال. 

 فكرة عامة عن بيئة التعلم المقلوب. 

 مخطط لسير الحصة باستخدام التعلم المقلوب. 

 .عنوان الدرس -

 .عدد الحصص المقترحة -

 .األهداف السلوكية لكل درس -

 .المتطلبات األساسية والبنود االختيارية -

 .الخبرات، طرق التدريس ،الدرس: األنشطة خطة السير في -

 .)القبلي، التكويني، الختامي(التقويم بأنواعه ويتضمن  -

 .وراق عملأ -

صبح بصورته النهائية التي تمثلت فأعلى مجموعة من المحكمين والمختصين  عرضهوقد تم 

 .بمجموعة من الدروس اإللكترونية والفيديوهات وأوراق العمل
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 متغيرات الدراسة

 اشتملت الدراسة على المتغيرات اآلتية:

 (.االعتياديةالطريقة ، المقلوباستراتيجية التعلم )المتغير المستقل:  -

 .التحصيل الدراسيع: المتغير التاب -

 (4تصميم الدراسة: كما في الجدول رقم )

 

 حيث أن:

EG: المجموعة التجريبية.  

CGالمجموعة الضابطة :. 

O1: الختبار التحصيلي للمجموعتين التجريبية والضابطةلالقبلي  لتطبيقا.  

O2 الختبار التحصيلي للمجموعتين التجريبية والضابطةل: التطبيق البعدي. 

 . المقلوبباستخدام استراتيجية التعلم  التدريس×: 

 : التدريس بالطريقة االعتيادية.-

  

Post-Test Method  Pretest Group 
O2 × O1 EG 
O2 - O1 CG 
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 المعالجة اإلحصائية

لإلجابة عن سؤالي الدراسة والتحقق من فرضيتيها، حيث  اآلتيةإلحصائية استخدام المعالجات ا تم

كما تم  مستقلتين، لعينتين t-testالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت"  تم استخدام

تحليل التباين و  كرونباخ ألفا ومعامل ارتباط بيرسونحساب ثبات االختبار التحصيلي باستخدام طريقتي 

ANCOVA. 

 الدراسةجراءات إ

 تم تنفيذ الدراسة باالعتماد على الخطوات اآلتية:

 تحديد مجتمع الدراسة -

 تحديد المادة الدراسية واالطالع عليها. -

 .االطالع على األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة بالموضوع -

 األساسي. علوم األرض من كتاب العلوم للصف الثالثتحليل وحدة  -

 (14موضوعات الكتاب المدرسي. ملحق )جدول  - 

عداداف الوحدة الدراسية وعدد األسئلة و بناء جدول مواصفات االختبار في ضوء أهد -   .صيلياالختبار التح ا 

حساب ثبات االختبار باستخدام معادلة للتأكد من صدقه و عرض االختبار على مجموعة من المحكمين  -

 . كرونباخ الفا ومعامل بيرسون

 موجهة ناعورالحصول على كتاب تسهيل مهمة من جامعة الشرق األوسط ومن مديرية تربية لواء  -

 .(12( وملحق )11)لمديرة المدرسة، ملحق    

 نفيذ الدراسة. شعبتين بالطريقة العشوائية لت توزيعر مدرسة بالطريقة القصدية و باختياعينة الدراسة  تحديد -
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عطاءل لتطبيق الخطة الدراسية، ووضع جدو  الباحثلتيسير عمل  ،الشعبتينمعلمتين في التنسيق مع ال -  وا 

 حصص البرنامج بما يتالءم مع جدولهما الدراسي. 

 (9ملحق ) .تطبيق االختبار التحصيلي القبلي على أفراد عينة الدراسة -

 الضابطةالمجموعة و  للمجموعة التجريبية المقلوبتم اختيارها باستخدام التعلم  تدريس الوحدة الدراسية التي -

  (.13ة وفق الخطة الدراسية التي أعدت أيضا لهذا الغرض، ملحق)بالطريقة االعتيادي

 (10ملحق ) بعد االنتهاء من الخطة الدراسيةختبار التحصيلي لال البعديتطبيق ال -

 وتفريغ البيانات في جداول خاصة ومعالجتها إحصائًيا.  االختبارتصحيح  -

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

تناول هذا الفصل عرضا لنتائج الدراسة التي هدفت التعرف إلى فاعلية التعلم المقلوب في تنمية 

 مادة العلوم لدى طلبة الصف الثالث األساسي، وذلك على النحو اآلتي:التحصيل المعرفي في 

التحصيل ة في تنمي المقلوبالتعلم استخدام  فاعليةما : ابة عن السؤال األولأولا: النتائج المتعلقة باإلج

 الساسي؟  مادة العلوم لدى طلبة الصف الثالث المعرفي في

لعينتين مرتبطتين للمقارنة بين متوسط درجات الطلبة في المجموعة التجريبية  tاختبار تم استخدام أواًل: 

والجدول  نةيعلى فاعلية التعلم المقلوب بالنسبة لنفس العالقبلي واالختبار البعدي، للتعرف في االختبار 

 ( يبين ذلك5)

 (5جدول )
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية ألداء المجموعتين التجريبية والضابطة على 

 الختبار التحصيليالختبار البعدي على 
المستوى من مستويات 

 بلوم
 النحراف المعياري المتوسط الحسابي المجموعة

 تذكر
 0.94 7.53 تجريبية
 2.10 6.88 ضابطة

 فهم
 1.44 9.07 تجريبية
 2.33 7.80 ضابطة

 تطبيق
 1.17 6.23 تجريبية
 1.25 2.15 ضابطة

 الكلي
 3.12 22.84 تجريبية
 2.23 16.84 ضابطة
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( وجود فرق واضح في قيم المتوسطات الحسابية، وللكشف عن 5ويالحظ من نتائج الجدول )

 التحليل. ( نتائج6) ويبين الجدول ،ANCOVAالفروقات، تم استخدام تحليل التباين المصاحب 

 (6جدول )
  ANCOVAنتائج تحليل التباين المصاحب 

الدللة 
العملية 
 )قيمة ايتا(

مستوى 
متوسط  قيمة )ف( الدللة

 المربعات
درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

مصدر 
 المستوى التباين

 المجموعة 5.308 1 5.308 1.979 0.166 0.717

 القبلي  1.673 1 1.63 0.623   التذكر
 الخطأ 131.443 49 2.683   
 الكلي 138.673 51    

 المجموعة 21.172 1 21.172 5.625 **0.022 0.575
فهم 
 بواستيعا

 القبلي  3.438 1 3.438 0.913  
 الخطأ 184.446 49 3.764   
 الكلي 208.827 51    

 المجموعة 222.797 1 222.797 174.662 **0.000 0.864

 القبلي  11.496 1 11.496 9.012   التطبيق
 الخطأ 62.504 49 1.276   
 الكلي 290.077 51    

 المجموعة 496.377 1 469.377 62.642 **0.000 0.764
 القبلي  1.610 1 1.610 0.215   الكلي

 الخطأ 367.159 49 7.493   
  الكلي 836.679 51    

 (α≤0.05داللة ) ** ذات
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 ( ما يلي:6) الجدوليالحظ من نتائج 

فيما  (لمقلوبافي المتغير التابع )التحصيل في مستوى االختبار الكلي( يعزى لطريقة التدريس )التعلم -1

 ائية عندداللة إحص وجود فرق ذيعدم يتعلق بنتائج تحليل التباين المصاحب لمستوى التذكر يالحظ 

(0.05 ≥ αتعزى ل ) ،( %71.7(. وهذا يعني أن )0.717ايتا )وقد بلغت قيمة مربع طريقة التدريس

 (لمقلوبامن التباين في المتغير التابع )التحصيل في مستوى التذكر( يعزى الستراتيجية التدريس )التعلم 

 .وهذا يظهر في االختالف الظاهري بين متوسطي العينة الضابطة والعينة التجريبية

 ائية عندوجود فرق ذي داللة احصيتعلق بنتائج تحليل التباين المصاحب لمستوى الفهم يالحظ  فيما-2

(0.05 ≥ α )( )( 0.022( بمستوى داللة )5.625تعزى الستراتيجية التدريس، حيث بلغت قيمة )ف

بع بلغت قيمة مر  وقد وقد كانت الفروق لصالح المجموعة التجريبية،( α ≤ 0.05)وهذه القيمة دالة عند 

( من التباين في المتغير التابع )التحصيل في مستوى الفهم( %57.5(. وهذا يعني أن )0.575ايتا )

 (.المقلوبيعزى الستراتيجية التدريس )التعلم 

ة إحصائية يالحظ وجود فرق ذي دالليتعلق بنتائج تحليل التباين المصاحب لمستوى التطبيق  فيما -3

( بمستوى داللة 174.662تعزى الستراتيجية التدريس، حيث بلغت قيمة )ف( )( α ≤ 0.05عند )

وقد كانت الفروق لصالح المجموعة التجريبية، حيث بلغ ( α ≤ 0.05)( وهذه القيمة دالة عند 0.00)

( من %86.4(. وهذا يعني أن )0.864(، وقد بلغت قيمة مربع ايتا )6.23) المتوسط الحسابي ألدائهم

 (.لمقلوباالتباين في المتغير التابع )التحصيل في مستوى التطبيق( يعزى الستراتيجية التدريس )التعلم 

حصائية يالحظ وجود فرق ذي داللة افيما يتعلق بنتائج تحليل التباين المصاحب باالختبار الكلي  -4

( 0.00بمستوى داللة ) (469.377تعزى لطريقة التدريس، حيث بلغت قيمة )ف( )( α ≤ 0.05) عند
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حيث بلغ المتوسط  وقد كانت الفروق لصالح المجموعة التجريبية،( α ≤ 0.05)وهذه القيمة دالة عند 

(، وقد بلغت قيمة 16.84) (، بينما بلغ المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة22.84) الحسابي ألدائهم

زى ( يعالكليفي المتغير التابع )التحصيل ( من التباين %76.4وهذا يعني أن ) (0.764مربع ايتا )

 (.المقلوبالستراتيجية التدريس )التعلم 

ي فلعينيتين مستقلتين للمقارنة بين متوسط درجات الطلبة في العينة التجريبية t اختبارتم استخدام و 

 :( يبين ذلك7لبيان األثر على التحصيل، والجدول )االختبار القبلي واالختبار البعدي 

 (7جدول )
 )التحصيل(بعدي ، قبلي) التجريبية بالمجموعة المتعلقة التحليل نتائج

( في أداء α ≤0.05( وجود فرق ذي داللة احصائية عند مستوى الداللة )7يالحظ من نتائج الجدول )

ميع قيم ، حيث كانت جواالختبار القبليالمجموعة التجريبية في األداء البعدي على اختبار التحصيل 

 )ت( دالة إحصائًيا.

 درجات الحرية قيمة ت مستوى الدللة
النحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

المجموعة 
  التجريبية

0.000 11.167 25 
 قبلي 3.65 1.49

 التذكر
 بعدي 7.53 0.94

0.000 13.022 25 
 قبلي 4.84 1.43

 الفهم
 بعدي 9.07 1.44

0.000 10.519 25 
 قبلي 2.34 1.54

 التطبيق
 بعدي 6.23 1.17

0.000 18.688 25 
 قبلي 10.84 2.05

 االختبار الكلي
 بعدي 22.84 3.12
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ة هل يوجد فرق ذو دللة إحصائي"  انيا: النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني الذي نّص علىث

 "؟جنسالي التعلم المقلوب يعزى لمتغير بين متوسطي درجات طلبة المجموعة التجريبية ف

 المتعلقة T ) ) بية واالنحرافات المعيارية وقيمةولإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسا

 ( يوضح ذلك.8بالمجموعة التجريبية وأثر النوع االجتماعي والجدول )

 (8جدول )
 النوع الجتماعيحسب تأثير  التجريبية بالمجموعة المتعلقة التحليل نتائج

مستوى 
 الدللة

النحراف  درجات الحرية قيمة ت
 المعياري

المتوسط  
 الحسابي

النوع 
 الجتماعي

المستوى  المجموعة
 المهارى

0.005** 3.097 24 
 طالب 4.50  1.00

 قبلي
 تذكر

 طالبة 2.92  1.49

0.534 0.631 24 
 طالب 7.66  65.

 بعدي
 طالبة 7.42  1.15

0.059** 1.986 24 
 طالب 5.41  1.62

 قبلي
 فهم

 طالبة 4.35  1.08

0.051** 2.054 24 
 طالب 9.66  65.

 بعدي
 طالبة 8.57  1.74

0.970 0.038 24 
 طالب 2.33  1.55

 قبلي
 تطبيق

 طالبة 2.35  1.59

0.803 0.252 24 
 طالب 6.16  1.02

 بعدي
 طالبة 6.28  1.32

0.000** 4.141 24 
 طالب 12.25  96.

 قبلي
 الكلي

 طالبة 9.64  1.98

0.333 0.989 24 
 طالب 23.50  1.62

 بعدي
 طالبة 22.28  3.96

 ( النقاط اآلتية:8يالحظ من الجدول )
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لنوع في مستوى التذكر تعزى لمتغير ا التجريبيةوجود داللة إحصائية في التعلم القبلي للمجموعة  -

( بينما 1.00( وانحراف )4.50االجتماعي ولصالح الطلبة الذكور وكان المتوسط الحسابي للذكور )

(، بينما ال توجد فروق دالة احصائيا تعزى لمتغير النوع 1.49( وانحراف )2.92لإلناث كان المتوسط )

 االجتماعي ظاهرة في التعلم البعدي.

 متغير الجنسلفهم تعزى لفي مستوى ا التجريبيةوجود داللة إحصائية في التعلم القبلي للمجموعة عدم  -

( 5.41كان المتوسط الحسابي للذكور )وجود فرق ظاهري بين المتوسطات ولصالح الطلبة الذكور فقد و 

وق دالة (، بينما ال توجد فر 1.62( وانحراف )4.35( بينما لإلناث كان المتوسط )1.62وانحراف )

سطي مع وجود فروق ظاهرية بين متو  البعدي،احصائيا تعزى لمتغير النوع االجتماعي ظاهرة في التعلم 

 (.9.66الطالب والطالبات لصالح الطلبة الذكور بمتوسط حسابي )

متغير النوع في مستوى التطبيق تعزى ل التجريبيةعدم وجود داللة إحصائية في التعلم القبلي للمجموعة  -

جتماعي ووجود فرق ظاهري بين المتوسطات ولصالح الطلبة اإلناث فقد كان المتوسط الحسابي لإلناث اال

(، بينما ال توجد فروق 1.55( وانحراف )2.33( بينما للذكور كان المتوسط )1.59( وانحراف )2.35)

ة بين ظاهريمع وجود فروق  البعدي،دالة إحصائيا تعزى لمتغير النوع االجتماعي ظاهرة في التعلم 

 (.6.28متوسطي الطالب والطالبات لصالح الطلبة اإلناث بمتوسط حسابي )

لمتغير  في مستوى الكلي لالختبار تعزى التجريبيةوجود داللة إحصائية في التعلم القبلي للمجموعة  -

النوع االجتماعي ووجود فرق ظاهري بين المتوسطات ولصالح الطلبة الذكور فقد كان المتوسط الحسابي 

(، بينما ال 1.98( وانحراف )9.64( بينما لإلناث كان المتوسط )0.96( وانحراف )12.25للذكور )
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روق ظاهرية مع وجود ف البعدي،االجتماعي ظاهرة في التعلم توجد فروق دالة إحصائيا تعزى لمتغير النوع 

 .(23.50بمتوسط حسابي )ب والطالبات لصالح الطلبة الذكور بين متوسطي الطال
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 الفصل الخامس
 مناقشة النتائج والتوصيات

 يةفاعلاستخدام  ما :على النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول الذي نّص مناقشة  أولا: 

 ي؟ الساس مادة العلوم لدى طلبة الصف الثالث التحصيل المعرفي فيفي تنمية  المقلوبالتعلم 

 النتائج:اشارت 

وهذا  .المقلوب( لمالتع)يعزى لطريقة التدريس  (الكليفي مستوى االختبار  التحصيل)في المتغير التابع 

( حول أثر التعلم المقلوب على التحصيل بشكل عام، وذلك لما يضيفه 2017يتفق مع دراسة شرير )

 التعلم المقلوب من دافعية اتجاه التعلم وبالتالي االنتقال نحو التعلم الذاتي بطريقة جاذبة للطلبة.

داللة إحصائية  وود فرق ذوجعدم فيما يتعلق بنتائج تحليل التباين المصاحب لمستوى التذكر يالحظ  -1

غ تجريبية حيث بل( تعزى لطريقة التدريس، وقد كانت الفروق لصالح المجموعة الα ≤ 0.05)عند 

وقد بلغت  (،6.88الضابطة) الحسابي للمجموعة(، بينما بلغ المتوسط 7.36) ألدائهم المتوسط الحسابي

( من التباين في المتغير التابع )التحصيل في %71.7(. وهذا يعني أن )Eta (0.717 مربع قيمة

يظهر في االختالف الظاهري بين  وهذا (المقلوبمستوى التذكر( يعزى الستراتيجية التدريس )التعلم 

 .متوسطي العينة الضابطة والعينة التجريبية

األكاديمي ، ربما الختالف ظروف العينة وحجمها والمستوى (2018) قطاشدراسة وهذا ال يتفق مع 

 للطلبة بحيث انهم ما زالوا يعتمدون على الحفظ من الطريقة التقليدية وطريقة التعلم المقلوب.

حصائية اوجود فرق ذي داللة يتعلق بنتائج تحليل التباين المصاحب لمستوى الفهم يالحظ  فيماو  -2

( وقد كانت الفروق 0.022)( بمستوى داللة 5.625) ايتا حيث بلغت قيمة الستراتيجية التدريس، تعزى
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(، بينما بلغ المتوسط الحسابي 9.07) حيث بلغ المتوسط الحسابي ألدائهم لصالح المجموعة التجريبية،

( من التباين %57.5(. وهذا يعني أن )0.575بلغت قيمة مربع ايتا ) ( وقد7.80للمجموعة الضابطة)

وهذا يتفق  .لمقلوب(ا التعلم)يعزى الستراتيجية التدريس  (الفهمفي مستوى  التحصيل)في المتغير التابع 

(، وهذا يدل على فعالية التعلم 2015(، والحوسني )2015( وهارون )2012مع دراسة كل من مارلو )

المقلوب لما يحتويه من وسائل تساعد الطلبة على فهم المفاهيم بطريقة عملية وواقعية مما يساعدهم في 

 إلى عالقات معرفية ومعلومات يعودوا اليها عند الحاجة. تحويل المخزون المعرفي

ة إحصائية يالحظ وجود فرق ذي داللفيما يتعلق بنتائج تحليل التباين المصاحب لمستوى التطبيق  -3

( وقد كانت الفروق لصالح المجموعة 174.662تعزى الستراتيجية التدريس، حيث بلغت قيمة )ف( )

(، بينما بلغ المتوسط الحسابي للمجموعة 6.23الحسابي ألدائهم)التجريبية، حيث بلغ المتوسط 

( من التباين في المتغير %86.4(. وهذا يعني أن )0.864( وقد بلغت قيمة مربع ايتا )2.15الضابطة)

 .(المقلوبالتابع )التحصيل في مستوى التطبيق( يعزى الستراتيجية التدريس )التعلم 

محصلة الخبرات التي مر بها الطلبة أثناء التعلم جعلت من الباحث النتيجة إلى أن  يعزووقد 

، إذ أن الطلبة في المجموعة التجريبية قد تلقوا المعرفة في بيوتهم تطبيق التعلم عملية بسيطة ومنظمة

وقبل دخول الغرفة الصفية، ثم تمت محاكاتها من خالل أنشطة مرفقة لألهل أو بعض الواجبات الصغيرة، 

ا داخل الغرفة الصفية من خالل أنشطة التعلم النشط والتعلم التعاوني والتعلم باألقران التي ثم التأكيد عليه

 .(2016) بتيسمع دراسة تتيح المجال لهم بالمناقشات المثمرة والمشاريع اإلنتاجية وغيرها. وهذا ما يتفق 

لة احصائية فرق ذي داليالحظ وجود فيما يتعلق بنتائج تحليل التباين المصاحب باالختبار الكلي  -4

( وقد كانت الفروق لصالح المجموعة 469.377تعزى لطريقة التدريس، حيث بلغت قيمة )ف( )
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(، بينما بلغ المتوسط الحسابي للمجموعة 22.84) حيث بلغ المتوسط الحسابي ألدائهم التجريبية،

( من التباين في المتغير %76.4وهذا يعني أن ) (0.764(، وقد بلغت قيمة مربع ايتا )16.84الضابطة)

 (.المقلوب( يعزى الستراتيجية التدريس )التعلم الكليالتابع )التحصيل 

ويعزو الباحث ذلك للبيئة التي تقدم التعلم المقلوب مما تحتويه فيها من وسائط مثيرة للطلبة 

ي عملية طالب فوتفاعل مع أولياء األمور والمجتمع بشكل مقصود ومرتب له من قبل المعلم، مما يضع ال

تعلم مستمرة دون أن يشعر فيقوم بمتابعة المطلوب منه باستخدام الهاتف النقال ثم يناقش وجهات نظره 

في الغرفة الصفية فيمتلك مهارات التحليل والتقويم لعملية التعلم التي حصل عليها، وهذا يوافق دراسة كل 

 (.2017( ودراسة شرير )2015من الحوسني )

( وجود فرق ذي داللة احصائية في أداء المجموعة التجريبية في 7ئج الجدول )يالحظ من نتاو 

ويعزو  ،كانت جميع قيم )ت( دالة إحصائًيااألداء البعدي على اختبار التحصيل واالختبار القبلي، حيث 

م لتفاظ بالمعرفة، وهذا يؤكد على فعالية التعحالباحث ذلك لألثر الذي يتركه التعلم المقلوب نحو اال

ؤكد ، إال ان نتائج الدراسة تمعلالمقلوب في تدريس مادة العلوم والتي يعتمد الطلبة فيها عادة على الم

( ودراسة 2015مدى استفادة الطلبة من التعلم المقلوب، متفقة الدراسة الحالية مع كل من دراسة الحوسني)

 (.2016( ودراسة سبتي )2018الجمل )

  



47 
 

 هل يوجد فرق ذو دللة إحصائية بين متوسطي " الثاني والذي ينص على ثانياا: مناقشة نتائج السؤال

 ؟"نوع الجنسدرجات طلبة المجموعة التجريبية في التعلم المقلوب يعزى لمتغير 

 :الى( 8) اشارت النتائج في جدول

ر النوع في مستوى التذكر تعزى لمتغي التجريبيةوجود داللة إحصائية في التعلم القبلي للمجموعة  -1

( بينما لإلناث كان المتوسط 4.50االجتماعي ولصالح الطلبة الذكور وكان المتوسط الحسابي للذكور )

 ظاهرة في التعلم البعدي. نوع الجنس( ، بينما ال توجد فروق دالة احصائيا تعزى لمتغير 2.92)

في التعلم  الجنسيجد اي فروق تعزى لمتغير حيث لم  للباحث، غير متوقعةجاءت هذه النتيجة 

البعدي، وهذا يدل على ان طريقة التعلم المقلوب تالئم وتواكب الخصائص النمائية لكال الجنسين وتدعم 

 (.2016عملية تعلمهم )الحيلة، 

 لجنسغير افي مستوى الفهم تعزى لمت التجريبيةوجود داللة إحصائية في التعلم القبلي للمجموعة  عدم-2

( 5.41ووجود فرق ظاهري بين المتوسطات ولصالح الطلبة الذكور فقد كان المتوسط الحسابي للذكور )

في  ظاهرة الجنس( ، بينما ال توجد فروق دالة احصائيا تعزى لمتغير 4.35بينما لإلناث كان المتوسط )

مع وجود فروق ظاهرية بين متوسطي الطالب والطالبات لصالح الطلبة الذكور بمتوسط  البعدي،التعلم 

 (.9.66حسابي )

من التعامل مع التعلم المقلوب بما يساعدهم على  بهذه النتيجة إلى تمكن الطال وربما تعود

في الدراسة، وهذا ما اشارت له الجمل  طالباتالفهم والتذكر بوقت أقل من الوقت الذي تستغرقه ال

(، حيث أوضحت ان هناك عالقة بين عدد الساعات الدراسية للطلبة اإلناث يتناسب طرديا مع 2018)
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التحصيل، وبما ان نتيجة الدراسة جاءت لمصلحة الذكور في التذكر والفهم فهذا يدل على ان التعلم 

 ريقة التقليدية فكان اإلنجاز أكبر.المقلوب قدم المعرفة بطريقة وسرعة أقل من الط

لمتغير  في مستوى التطبيق تعزى التجريبيةعدم وجود داللة إحصائية في التعلم القبلي للمجموعة  -3

النوع االجتماعي ووجود فرق ظاهري بين المتوسطات ولصالح الطلبة اإلناث فقد كان المتوسط الحسابي 

( ، بينما ال توجد فروق دالة إحصائيا تعزى لمتغير 2.33( بينما للذكور كان المتوسط )2.35لإلناث )

ظاهرة في التعلم البعدي ، مع وجود فروق ظاهرية بين متوسطي الطالب والطالبات لصالح  الجنس

 (.6.28الطلبة اإلناث بمتوسط حسابي )

لكن بالنظر إلى التعلم القبلي فقد لوحظ وجود داللة معنوية لصالح الطلبة الذكور في مجال 

ذلك للمقدرة العقلية التي يتمتع بها الذكور في البحث في عمق المواضيع  ىويمكن ان يعز  والفهمالتذكر 

متع به من ما تتلصالح الطالبات اإلناث ل التطبيقكثيرا بالتفاصيل، لذلك جاءت مرحلة  اهتمامهوعدم 

مقدرة على الخوض في التفاصيل وجلوسها فترة زمنية حسب علم الباحث أثناء الدراسة، ووفق البيئة التي 

تنتمي لها عينة الدراسة، فتعد األنثى األقدر على مواصلة الدراسة لفترات زمنية طويلة مما يمكنها من 

ج فهم عميق للمادة مما يدعوهم إلى نتائعلى  للمادة العلمية، لكن الذكور فهم يركزون التطبيق العملي

 ايجابية في الدراسة.

  



49 
 

 :التوصيات

 :يما يل في ضوء النتائج يوصى الباحث ب

 الثالثةفوف وخاصه طلبة الص األساسية مرحلةالعلوم للتدريس استراتيجية التعلم المقلوب في  توظيف-1

 األولى.

  ونماذج تعليمية تعتمد التعلم المقلوب في بعض                             بأساليب مناهج العلوم  تصميم-2

      وحداتها الدراسية.

المواد  يفاألساسي لطلبة الصف الثالث  هذه االستراتيجية في تدريس المهارات األساسية توظيف-3

  .الدراسية المختلفة
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 مراجعالالمصادر و 

 المراجع العربية 

(. أثر استراتيجية الصف المقلوب في تدريس التفسير في التحصيل 2016بن عبد العزيز) فهدأبانمي، 
 دد، العمجلة القراءة والمعرفةالدراسي واالتجاه نحو المادة لدى طالب الصف الثاني الثانوي، 

 .، مصر48-21(، ص173)

في جامعة القدس  لدارسينأثر استخدام نمط التعليم المدمج على تحصيل ا .(2010)أبو بكر، إياد 
  ، جامعة القدس المفتوحة، فلسطين.منشورة(ماجستير غير  )رسالة دراسة تجريبية المفتوحة

يات مادة الرياضاستخدام اللوح التفاعلي في التفكير البداعي في  أثر(، 2018)عزمي، أبو نحلة، دينا 
ماجستير غير  )رسالة .األونرواطالبات الصف الثامن في مدارس وكالة الغوث الدولية /  لدى

  األردن. األوسط،، جامعة الشرق منشورة(

جلة م( فاعلية استخدام التعلم المعكوس في الجغرافي لتنمية البحث الجغرافي، 2015، مروى )أسماعيل
 (.3)75، الجمعية التربوية للدراسات

 .بابل، الطبعة األولى، جامعة مفهوم الدافعية وأنواعها(، 2016األسدي، زينة جبار، )

أثر استراتيجية التعلم المقلوب في التحصيل ومفهوم الذات الرياضي  .(2017)بشارات، لينا سليمان 
ة . جامع(منشورةماجستير غير  رسالة)، لدى طلبة الصف العاشر األساسي في محافظة أريحا

 النجاح الدولية، فلسطين.

لبرنامج ا ،والعشرينكفايات القرن الحادي  في مجال تكوينية()وحدة تدريبية . (2013)محمد  ،بن فاطمة
وزارة  ،علموالتوالتصال في التعليم  لتطوير مناهج التدريس وتوظيف تقنيات المعلومات العريب
 الجمهورية التونسية. التربية،
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أثر منحنى الصف المقلوب في تنمية الكفاءة الذاتية العامة والتحصيل . (2015)الحوسني، هدى علي 
لطان جامعة الس (،منشورةماجستير غير  رسالة) بسلطنة عمان طالبات الصف التاسعالعلمي لدى 

 قابوس، سلطنة عمان.

 والتوزيع.دار المسيرة للنشر  عمان:، 6، ط تصميم التعليم نظرية وممارسة (2016)محمد  الحيلة،

العملية في  أثر تطبيق التكامل بين طريقتي المحاضرة والعروض. (2013)أحمد عصام  الدبسي،
 رسالة) علم وظائف األعضاء واتجاهاتهم نحوه مقرر تحصيل طلبة معلم الصف السنة األولى في

 سوريا. دمشق،جامعة  (،منشورةماجستير غير 

في ى التحصيل المعر ليم المدمج والوسائط الفائقة علأثر استخدام التع .(2015)محمود محمد  ،الرنتيسي
 سالميةالة الجامعة لمج ،بغزة ابة الصحافة بجامعة ألمللدى ط ارات التصوير الرقميهواكتساب م

 .244– 183، (1) 23، التربوية والنفسية لدراسات

أثر استراتيجية التعلم المقلوب في التحصيل األكاديمي لطالبات التربية بجامعة  .(2015)الزبن، حنان 
 .118-115 (1) 4، المجلة الدولية التربويةاألميرة نورة بنت عبد الرحمن، 

 110/4/2018دونة الكترونية، تم استرجاعه بتاريخ م ؟المقلوبالتعلم  ما هو: (2014)ناجي  زوحي،
 http//www.new-educ.com/la-classic-inversee من:

. فاعلية التعلم المدمج في تحصيل ودافعية طالب مقرر تقنيات (2015السعيد، خليل محمود سعيد )
  .283-237: (1) 11 جامعة القسيم, ،النفسيةمجلة العلوم التربوية  التعليم،

، األردن: دار المسيرة للنشر والتوزيع التعلم المدمج والتعلم المعكوس(. 2015) الشرمان، عاطف
 والطباعة.

( فاعلية برنامج تدريسي قائم على استراتيجية الصفوف المقلوبة في تنمية كفايات 2016) الشلبي، الهام
، 2017، 1 ، عدد13، مجلد األردنية في العلوم التربوية التقويم وعادات العقل لدى الطلبة، المجلة

99 -118 



52 
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 الرابط: على 7/12/2018تم االسترداد بتاريخ  (،15)العدد 
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 .، السعودية59-34، ص 52، العدد الرياض للعلوم التربوية
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 .السعوديةالمملكة العربية 

تأثير استخدام استراتيجية التعلم المقلوب على تنمية الجانب  .(2016)عبداللطيف، سالي محمد 
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المزيج في تنمية التحصيل المعرفي والتخيل البصري في م لية استخدام التعلفاع. (2010)محمد  عمار،
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 غزة. ،اإلسالمية الجامعة(، منشورةغير 

معرفي والحتفاظ ال يلاستراتيجية التعلم المعكوس في التحص مأثر استخدا. (2018)منال محمد  قطاش،
 نشورة(مماجستير غير  )رسالة في تدريس مادة مهارات الرياضيات لطبة الصف الثاني األساسي

 عمان.  األوسط،جامعة الشرق 
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 (1)الملحق 
 تحليل محتوى وحده علوم األرض

 

المفاهيم 

 والمصطلحات

رسومات  القيم واالتجاهات الحقائق والتعميمات

 وصور

 أنشطة

 كوكب األرض. -

 

 

 كروي. -

 

 يابسة. -

 

 قشرة. -

 

 ستار. -
 

 لب. -

 

 بركان. -

 

 مياه معدنية -

 

 باطن األرض. -

 شكل األرض كروي. -
 

 

 مساحة البحار أكبر من -

 مساحة اليابسة.

 

 

تتكون األرض من ثالث   -

طبقات هي : القشرة والستار 

 واللب.

 

 

 

 يقذف البركان مواد ساخنة. -

 

 

المياه المعدنية مياه ساخنة  -

 تخرج من باطن األرض.

 

اعجاز هللا سبحانه 
 وتعالى في الكون.

 

 

 

 

تقدير عظمة الخالق 
 على خلقه.

 

 

تقدير قدرة الخالق في 
 خلقه.

 

 

صورة  

كوكب 

األرض من 

 الفضاء.

 

 

رسم  

طبقات 

األرض 

 الثالث.

 

صورة 

 بركان.

 

صورة مياه  

معدنية 

 وينابيع.

 

 

نموذج  -

يبين طبقات 

 األرض.

 

 

 

 

 

نموذج  -

 البركان.
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 (2)الملحق 
 (األرضاألهداف السلوكية في المجال المعرفي لوحدة )علوم 

 الهدف الرقم

 التعرف على طبقات األرض الداخلية  1

 تصميم نموذج يوضح طبقات األرض 2

 الزالزل مفهوم على التعرف 3

 الزلزال حدوث اسباب على التعرف 4

 االرض سطح تشكيل على الزالزل حدوث من الناتجة االثار توضيح 5

 له المكونة المواد/  الحرارة درجة حيث من البركان خصائص على التعرف 6

 البراكين مفهوم على التعرف 7

  الداخلية األرض طبقات خصائص على التعرف 8

  البركان اجزاء على التعرف 9

  األرض سطح تشكيل الرياح في إثر على التعرف 10

 النحت( – الرملي الكثيب) الدرس في الواردة المفاهيم توضيح 11

 يبين أثر الماء الجاري على سطح األرض 12

 يعدد بعض التغيرات التي يحدثها الماء الجاري على سطح األرض  13
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 (3)الملحق 
 توزيع فقرات الختبار على مستويات بلوم

 ةعدد السئل رقم الفقرة األهداف
 8 1/5/7/11/15/16/22/23 المعرفة والتذكر

 10 2/3/4/6/12/13/17/18/21/24 الفهم
 7 8/9/10/14/19/20/25 العمليات العقلية العلياء

 25 25 المجموع
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 جدول المحكمين (4) الملحق

 مكان العمل التخصص االسم

 جامعة الشرق االوسط مناهج وطرق التدريس ايش زيتونأ د ع

 االوسط الشرق جامعة تكنولوجيا التعليم د . حمزه العساف

 االوسط الشرق جامعة اإلدارة التربوية ةدرادكالد. امجد محمود 

 جامعة جرش األهلية تكنولوجيا التعليم هد. يوسف احمد الجرايد

 االوسط الشرق جامعة مناهج وطرق التدريس د. فواز شحادة

 جامعة الشرق االوسط التعليم تكنولوجيا د. خالدة شتات

 االوسط الشرق جامعة التعليم تكنولوجيا د. فادي عوده

 االوسط الشرق جامعة تكنولوجيا التعليم د. فراس العياصرة

 االوسط الشرق جامعة تكنولوجيا التعليم د. منال الطوالبة

 مركز الملكة رانيا للتدريب اإلدارة التربوية د. وداد علي الجمل

 الكادر العربي للتدريب موهبه وابداع د. تغريد الشوابكة

 وزارة التربية والتعليم علم النفس التربوي . سالم عبد القطيفانأ 

 والتعليم التربية وزارة معلم علوم خلود عياده الشوفين 
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 ( 5الملحق )

 قسم التربية الخاصة وتكنولوجيا التعليم                                        كلية العلوم التربوية

 2018/2019الدراسي : الفصل الدراسي الثاني   العام

 تحكيم اختبار تحصيلي                                          

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

 وبعد:طيبة  يةتح       

العلوم  تنمية التحصيل المعرفي لمادةيجرى الباحث دراسة بعنوان " فاعلية استخدام التعّلم المقلوب في 

نولوجيا في تك لدى طلبة الصف الثالث األساسي" استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير

أعد الباحُث اختبارا تحصيليا معرفيا )لوحدة  . ولتحقيق هدف الدراسةالمعلومات واالتصاالت في التعليم

األساسي، ومن أجل التحقق من صدق محتوى فقراته علوم األرض( من كتاب العلوم للصف الثالث 

وتطابقها وصياغتها اللغوية، ُأعرضها على سعادتكم لما عرف عنكم من خبرة ودراية واسعة في العملية 

 .مناسًبا هالتلطف بقراءتها بدقة وحذف أو تعديل او إضافة ما ترون التعليمية راجيا منكم

 :  الباحث                                                                                     :المشرف اسم           

 الدكتور: خليل السعيد                                                                         فيصل الرواجفه         
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- 
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  الختبارجدول مواصفات تحليل  (6الملحق )

عدد  الدرس
 المجموع التطبيق الفهم والتذكر لمعرفةا الوزن الفقرات

 6 1 3 2 24 6 طبقات االرض

اثر الزالزل في تشكيل 
 طبقات االرض

7 28 2 3 2 7 

اثر البراكين في تشكيل 
 طبقات االرض

6 24 3 2 1 6 

اثر المياه والرياح في 
 تشكيل طبقات االرض

6 24 1 2 3 6 

 25 7 10 8 %100 25 المجموع
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 (7ملحق )ال
 اختبار التحصيل

 دقيقه 45الزمن :   

 

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

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

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

 2019التاريخ           /              / 

 تعليمات االختبار: 

 عزيزي الطالب:

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

 العالمة.

 عند عدم وضوح السؤال ال تتردد في السؤال - -2

 سمين اقراها بدقه ثم اجب.قيتكون االختبار من  -3

 . منها صحيحيارات، واحد خ أربعالقسم األول  : لكل سؤال   -4

 ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة. -5

 خلــــــــف(   ✖العبـــــــارة الصـــــــحيحة واشـــــــارة )  خلـــــــف(  √القســـــــم الثـــــــاني : ضـــــــع إشـــــــارة )    -6

 العبارة الخاطئة
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 القسم األول: 

  عالمات ( 10الصحيحة ) اإلجابةضع دائرة حول رمز   السؤال األول :    

 :تتكون األرض من ثالث طبقات هي -1
                القشرة –أ 

               الستار  -ب 

 اللب             -ج         

 جميع ما ذكر صحيح -د 

 :تصلح للعيش عليهاالتي أي من طبقات األرض  –2

              اللب  -أ
              الستار -ب
 القشرة            -ج 

 المحور -د 

 :   على سطح األرض  ماعدا الزالزلتحدثها التي  االضرارمن  - 3
       تكون  بحيرات –أ    

 حدوث تشققات     -ب  

  ةتكون ينابيع  حار – ج   

 تكون سهول -د   
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  البراكين في تشكيل سطح األرض: أضرارمن  – 4          

        تكون الجبال –أ       

          الغابات نمو -ب   

 الوديان          ظهور -ج 

 ظهور االنهار -د   

 :  حت الصخور وتفتيتها بـــ ىتسمى العملية التي تعمل فيها المياه الجارية عل -5

               التعرية –أ        

            الحت-ب       

 الترسيب  – ج      

 التجويف-د       

 :الجزء المسؤول عن تفتيت الصخور في النبتة هو    -6          

           الساق-أ   

                غصاناأل-ب  

 الجذور     -ج   

 وراقاأل-د 
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 :هو يةاألرضالقشرة االهتزاز المفاجئ لسطح  -7          

             البركان -أ
        تشققات الصخور -ب           

 الحارة          الينابيع-ج   

 الزلزال -د   

 ومن الكائنات الحيه التالية ذات تأثير على سطح االرض:                                  -8     

              االنسان-أ 

        الحيوانات-ب    

 النباتات      –ج     

 جميع ما ذكر صحيح -د     

 المواد السائلة التي تخرج من فوهة البركان من : مصدر– 9

       القشرة –أ 

      الزالزل-ب

 الصخور       –ج 

 باطن األرض  -د 
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 :رضلطبقات األ الترتيب  الصحيح  -10

 (.   الستار -اللب   –القشرة ) -أ           

 (   القشرة -اللب   –)  الستار  -ب           

 .(اللب     –الستار  –القشرة )   - ج          

 القشرة   ( –الستار  –) اللب   –د            

شـــارة )   خلـــف(  √ ) ضـــع إشـــارةالفقـــرات االتيـــة بدقـــة ثـــم  اقـــرأ :لقســـم الثـــانيا  العبـــارة الصـــحيحة وا 
 عالمة( 15) العبارة الخاطئة  خلف( ✖

 )              (    آخرلى إتعمل الرياح على نقل الرمال من مكان  -1
 حداث تغير في سطح األرض )              (إتسهم الحيوانات في   -2

 المناطق المرتفعة )            ( في هتقوم المياه الجارية بترسيب ما تحمل  -3

 زالزل أن تكون جبااًل )      (لليمكن  -4

 (     جزء النبات الذي يقوم بتفتيت الصخور هو الساق )  -  5

   تعمل المياه الجارية على تفتيت الصخور ونقلها  )           (  -6

العملية  هذه ىيقوم الماء بتجميع فتات الصخور والتربة في المناطق  المنخفضة وتسم   -7
 الترسيب)     ( 

 منها مواد هو البركان )       ( شكله يشبه الجبل وله فوهه كبيره تخرج  -8

 نستطيع العيش في لب األرض     )      ( -9

 جراء السليم عند الزالزل الصعود فوق الطاولة   )         (       اإل   -10       



69 
 

 كثر طبقات األرض حرارة هي القشرة   )     (أ -11      

 )     (    طبقات  ربعأعدد طبقات األرض  – 12      

 (  )    .هي اللب ة من اكثر طبقات األرض سماك – 13      

 (    ثر الرياح في تشكيل سطح األرض  )  تؤ  – 14      

 ي جعلها مناسبة للزراعة  )   ( تساعد الحيوانات التي تحفر بيوتا في األرض ف – 15      
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 (8ملحق )ال
 الولمفتاح اإلجابة الصحيحة لالختبار التحصيلي القسم 

 د ج ب أ الفقرة

1    √ 

2   √  

3  √   

4 √    

5  √   

6   √  

7    √ 

8    √ 

9    √ 

10   √  
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 مفتاح اإلجابة الصحيحة لالختبار التحصيلي للقسم الثاني

 ✖ √ الفقرة ✖ √ الفقرة ل √ الفقرة

1 √  6 √  11  ✖ 

2 √  7 √  12 √  

3  ✖ 8 √  13  ✖ 

4 √  9  ✖ 14 √  

5  ✖ 10  ✖ 15 √  
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 ( 9)ملحق ال
 المجموعة التجريبية القبلي والبعدينتائج الختبار 

نتائج القبلي 25العالمة من  الرقم نتائج البعدي 25العالمة من    
1 13 25 
2 12 25 
3 13 22 
4 13 23 
5 12 24 
6 12 25 
7 12 23 
8 11 25 
9 13 23 
10 12 25 
11 12 22 
12 12 21 
13 11 25 
14 10 25 
15 11 25 
16 11 19 
17 8 23 
18 7 19 
19 12 25 
20 6 25 
21 12 20 
22 10 24 
23 10 25 
24 10 22 
25 10 24 
26 9 13 
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 (10ملحق )ال
 للمجموعه الضابطهوالبعدي  نتائج الختبار القبلي  

نتائج  25العالمة من  الرقم
 القبلي

 25العالمة من 
 نتائج البعدي

1 12 21 
2 11 17 
3 13 20 
4 11 17 
5 11 16 
6 7 11 
7 9 16 
8 15 17 
9 10 15 
10 12 16 
11 15 17 
12 14 17 
13 9 14 
14 11 16 
15 8 16 
16 12 20 
17 6 16 
18 10 17 
19 11 14 
20 7 15 
21 14 18 
22 10 14 
23 9 16 
24 11 14 
25 10 14 
26 11 13 
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 (11الملحق )
 تسهيل مهمه من جامعة الشرق الوسط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (11الملحق )

 تسهيل مهمة من مديرية تربية لواء ناعور
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 (12ملحق )ال
 األوسطتسهيل مهمه من جامعة الشرق  
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 بالتعلم المقلوب خطة درس
عدد    اثر الزالزل  في تشكيل سطح االرض          عنوان الدرس  :     األرض          علوم المبحث : علوم        عنوان الوحدة :   :الثالثالصف

  الحصص:

الرق

 م

 

 النتاجات الخاصة

المواد واألدوات 

 والتجهيزات

 )مصادر التعلم(

 

استراتيجيات 

 التدريس

 التنفيذ التقويم

 الزمن االجراءات األداة االستراتيجية

1 

 

 

2 

 

3 

 

 التعرف على مفهوم الزالزل 

التعرف على اسباب حدوث 
 الزلالزلز 

توضيح االثار الناتجة من 
تشكيل  الزالزل علىحدوث 

 سطح االرض 

 

 

فيديو يتم ارساله عبر **
 تطبيق 

(wats up 

 المدمجةاالقراص  او

 

 الكتاب المدرسي

 

 التعلم المقلوب**

 

*االستتتتتق)تتتتا  ) ر  
 األسئلة 

  

 

 المالحظة

 

- 

من خالل تذكيرهم بما شتتتتتتتتتتتاهدوا بالفيديو الذ  تم  :التمهيد *
 *****ارساله عبر التطبيق واالقراص المدمجة

 —** أقوم بتذكير الطلبة بطبقات األرض

 ا لب من الطلبة ان يقارن بين  بقات االرض

  22(  ص 1***اناقش الطلبة في النشاط  رقم )

 تجة عنه واالثار النا الزالزل***اتوصل مع الطلبة لتوضيح مفهوم 

متابعة الطلبة  25و24و23**ا لب من الطلبة حل اسئلة ص
  27+26ص الموجودة لألنشطةفي الحل ومناقشتهم   

 

 

10 

 

 

 

 

15 
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 بالتعلم المقلوب خطة درس

 1عدد الحصص:              األرض سطحتشكيل  فياثر المياه الجارية  عنوان الدرس:                       علوم االرض  المبحث:   علوم        عنوان الوحدة:                   الثالث :الصف

  الرقم

 النتاجات الخاصة

المواد واألدوات 

 والتجهيزات

 )مصادر التعلم(

 

استراتيجيات 

 التدريس

 التنفيذ التقويم

 الزمن االجراءات األداة االستراتيجية

1 

 

2 

 

 

 

 يبين أثر الما  الجار  على سطح األرض

 

يعدد بعض التغيرات التي يحدثها الما  الجار  
 على سطح األرض 

 

 

 ** 

 *فيديو يتم ارساله عبر تطبيق *

(wats up 

 االقراص المدمجه او

 الكتاب المدرسي **

 **  اللو  والطباشير  **

 

 التجربة مواد

 

 لتعلم المقلوب

 

 

 

االستق)ا  و ر  
 االسئله

من خالل تذكيرهم بما شتتتتتتتتتتاهدوا بالفيديو الذ  تم  : ***التمهيد سلم التقدير المالحظة 
 ***ارساله عبر التطبيق واالقراص المدمجة

ابدأ مع الطلبة في حوار حول نزول األمطار و ر  أستتتتتتتتتتئلة حول 
 ذلك 

من خالل تنفيذ تجربة أمام الطلبة في ال)ف اتوصل مع الطلبة إلى 
 دور الما  الجار  في تغير سطح األرض 

تكليف الطلبة بتعداد بعض التغيرات التي يحدثها الما  الجار  في 
 تشكيل سطح األرض  

 تكليف الطلبة بتعبئة الجدول بنا ا على ما توصلو له من التجربة 

+ص  34+ص  33االستتتتتتتتتتئلتتتة الواردة ص تكليف الطلبتتتة بحتتتل 
 ومتابعة ذلك35

25 

 

 

20 
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 بالتعلم المقلوب خطة درس

 

  الرقم
 النتاجات الخاصة

المواد واألدوات 
 والتجهيزات

 )مصادر التعلم(

 
استراتيجي

ات 
 التدريس

 التنفيذ التقويم

االستراتيج
 ية

 الزمن االجراءات األداة

1 
 
2 
 
3 
4 

التعرف على خصائص طبقات األرض 
 الداخلية 

 التعرف على مفهوم البراكين
 

 التعرف على اجزا  البركان 
التعرف على خ)ائص البركان من حيث درجة 

 له / المكونةالحرارة / المواد 

 

فيديو يتم ارساله عبر **
 تطبيق 

(wats up 
 االقراص المدمجه او

 الكتاب المدرسي
 

 **صورعن البراكين

  **نموذج البراكين

لتتتتتتتتتتتتتعتتتتتتلتتتتتتم **
 المقلوب

 
 

*االستتتتتق)تتتتا  
) تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر  

 األسئلة 
  

 
 المالحظة

 
- 

م بالفيديو الذ  تمن خالل تذكيرهم بما شاهدوا : لتمهيد ا****
 **ارساله عبر التطبيق واالقراص المدمجة
 —** أقوم بتذكير الطلبة بطبقات األرض

 ا لب من الطلبة ان يقارن بين  بقات االرض 
  28(  ص 1***اناقش الطلبة في النشاط  رقم )

 ***اتوصل ذ تتعلق ب البراكين ومفهومها 
 30**حل االسئلة الواردة في ص

تكوين نموذج للبركان من خالل استخدام  **ا لب من الطلبة
  المعجون او ال)ل)ال وكتابة اجزا ا ع بطاقات

 
 

10 

 
 
 

15 

 

20 
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 بالتعلم المقلوب خطة درس

 1عدد الحصص:            اثر الريا   في تشكيل سطح األرض  عنوان الدرس:           علوم االرض  علوم        عنوان الوحدة:لمبحث:  ا                     الثالث :الصف

  الرقم

 النتاجات الخاصة

المواد واألدوات 

 والتجهيزات

 )مصادر التعلم(

 

استراتيجيات 

 التدريس

 التنفيذ التقويم

 الزمن االجراءات األداة االستراتيجية

1 
 
 
2 
 
 
 

كيل تشتتتتتتت الريا  في أثرالتعرف على 
 سطح األرض 

 
توضيح المفاهيم الواردة في الدرس 

 النحت( –الكثيب الرملي )
 
 
 

 

*فيديو يتم ارساله عبر *
 تطبيق 

(wats up  

 واالقراص المدمجة
 
 ** اللو  والطباشير   **
 ما  ( –رمل  –)ح)ى **

لتعلم ا
 المقلوب

 
 

ستتتتتتتتتتتتتتتتتلتتتتتتم  المالحظة 
 التقدير

التمهيد من خالل تذكيرهم بما شتتتتتتتتاهدوا بالفيديو  ***
 الذ  تم ارساله عبر التطبيق واالقراص المدمجة

ابدأ مع الطلبة في مراجعة للدرس الستتتتتتتتتتتابق واربطه مع 
 درس الريا  ودورها في تشكيل سطح األرض 

الكثيب الرملي -37+36ا ر  أسئلة حول ال)ور ص
 كيف تشكلت تلك الرمال –
 ؟ هل تؤثر الريا  في التربة ؟ كيف ؟ 

أتوصتتتتتتتتتتتل مع الطلبة من خالل  ر  األستتتتتتتتتتتئلة إلى أن 
ستتتمى ما ي األرض مكوناالريا  تؤثر في تشتتتكيل ستتتطح 

 كومة رمل تشكلت بفعل الريا   الرملي( وهو)الكثيب 

25 

 

 

 

20 
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 بالتعلم المقلوب خطة درس
 1عدد الحصص:                            األرض طبقاتعنوان الدرس  :     :الثالث  المبحث : علوم        عنوان الوحدة : كوكب األرض         الصف

 

  الرقم

 النتاجات الخاصة

 المواد واألدوات والتجهيزات

 )مصادر التعلم(

 

استراتيجيات 

 التدريس

 التنفيذ التقويم

 الزمن االجراءات األداة االستراتيجية

1 
 
 
 
2 
 

التعرف على طبقات األرض 

 الداخلية

 
تصميم نموذج  يوضح طبقات 

 األرض

 
**فيديو يتم ارساله عبر 

 تطبيق 
(wats up     

 ةواالقراص المدمج
 

 صورعن  بقات األرض
 

 **بيضة مسلوقة

التتتتتتتتتتتتتعتتتتتتلتتتتتتم **
 المقلوب

 
 

*االستتتتتتق)تتتتتا  
 ) ر  األسئلة 

  

 
 المالحظة

 
- 

من خالل تتذكيرهم بمتا شتتتتتتتتتتتتاهتدوا بتالفيتديو  ****التمهيتد
 *****الذ  تم ارساله عبر التطبيق واالقراص المدمجة

 —بخ)ائص األرضأقوم بتذكير الطلبة  **
هل —ا ر  أسئلة تثير تفكير الطلبة حول  بقات األرض

تتوقع أن األرض فارغة  من الداخل مثل الكرة ؟أقوم 
بالون –ة كر –بيضة –بعرض مجسمات كروية مثل التفا  

 نموذج للكرة األرضية –
 ا ر  أسئلة ماذا تتوقع داخلها ؟؟ ***

أتوصل مع الطلبة إلى أن الكرة األرضية ليست فارغة من 
الداخل وإنما يوجد داخلها مجموعة من الطبقات وهي 

أقوم –اللب –الستار –تشبه  بقات البيضة **القشرة 
 بتنفيذ تجربة البيضة ومقارنتها مع األرض 
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