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 داءهْاإلِ
 .وسلم.رسولنا الكريم صلى اهلل عليه  دوتهاق  األمة و  إلى نبراس 

 .  الغالية.إلى ثرى فلسطين 

 ..إلى أرواح الشهداء

ا عن  لم خفى األأفاعتصر الصخر و  ،نينسع علقم الوتجر   ،ل ويالت الزمانكافح في دنياه فتحم   ن  م  إلى 

 د لنا طريق العلماألشواك عن دربنا لتمه   حصدت   ن  إليك يا م   ال نشعر بقسوة الحياة..كي 

 .«الغالي أبي»إلى رمز الرجولة والتضحية 

إلى التي أفنت  نجاحي،إلى التي دعاؤها نور دربي وسر  في درِب الحياِة،األم ل  إلى سي دٍة يحدو بها 

 ها أنا اليوم قد أثمرت. ويا أماهشبابها لتزرعني بتربة العلم، 

 هم وبناتهم.ئوأبناأخي، وأختيَّ  الزمان، إلىبهم على مر  اافتخار  و  اسي عالي  أأرفع ر  ن  إلى م  

ونقاء   احب   عبق  ت النرجس التي إلى أزهارز  حياتي، إلى النسماِت العطرة، والهمساِت الناعمِة، التي تطر  

 .«زمالئي بالدراسة» اوعطر  

ن  يبحث  عن رضا اهلل، والذكِر الدائم بالخير بين  النَّ إلى م ن  عل مني  اِس، أنَّ العلم  هو نبتة  الخلوِد لكلِّ م 

  .«ذتي على مر السنينتاأس» اصدح  نور  علمه  ي احل إلى ربِِّه بكلِّ هدوٍء، تارك  رتا ن  منهم م  

إلى ينابيع الصدق  ،والوفاءالعطاِء ب واوتميز  ،إلخاءاب واتحلَّ  ن  . إلى م  أمي. ملم تلدهإخوٍة إلى 

سماعيل شبير، ومحمد ورد، ومحمد مسعود :أصدقائي الصافي إلى  .أحمد صالحة، وا 

المسلمين.. إنه  يتقبله عنده وينفع به اهلل أنمن  اثمرة جهدي في هذا المجال.. راجي   لكم جميع ا أهدي

  سبحانه نعم المولى ونعم النصير.



 ت

 دير  ق  ت  و   ر  ك  ش  
وعلى آله  ،مبين عربي   الناطق بلسانٍ  ،ميناأل    بيِّ على الن   الم  والسَّ  الة  والصَّ  ،العالمين بِّ هلل ر   د  م  ح  ال  
 :ا بعدأم   الدين؛هتدى بهداه إلى يوم ا أجمعين ومن وصحبهِ 

ت م  أل  زيد نَّك م   :انطالق ا من قوله تعالى ليه ع   ى اهلل  ل  فى ص  ط  ص  م  وقول ال   ،{7براهيم:إ( })ل ئن ش ك ر 
الذي  -سبحانه وتعالى-ه بالتقدير والعرفان بعد اهلل فإني أتوج   ،"ر اهللشك  اس ال ي  ر النَّ شك  ي   لم   ن  : "م  وسلم

لى  ،صانعة العلماء إلى الصرح األكاديمي العظيم جامعة األزهر ،وفقني إلتمام هذا الجهد المتواضع وا 
وادها كل   لى عماداتها المختلف ،باسمه ولقبه ر  وعمادة كلية  ،أخصُّ بالذكر عمادة الدراسات العليا ،ةوا 

 وعلم ا، وأصالة.    ،التربية التي تؤدي رسالتها في بناء شخصية الطالب الفلسطيني خلق ا
والدكتور:  علي محمد نصارمن الدكتور:  وأسمى آيات الشكر والعرفان لكل   أتقدم بأرفعِ كما 

وآرائهما  ،ن كان لتوجيهاتهما السديدةي  اللذ ،اإلشراف على هذه الرسالة لتفضلهما بقبولِ  محمد سليم مقاط
 الدراسة األثر البالغ في إنجازها، حفظهما اهلل ورعاهما، وجعلهما ذخر ا لطلبة العلم،مة في فصول القي  

 وجعل اهلل ذلك في ميزان حسناتهما.
على  : عطا حسن درويشالشكر واالمتنان لألستاذ الدكتور لي أن أتقدم بخالصِ  كما يطيب  

لتفضله  : إبراهيم حامد األسطلتفضله بأن يكون مناقش ا داخلي ا لهذه الرسالة، والشكر موصول إلى الدكتور
 ونفعنا بعلمهما. لهذه الرسالة، فبارك اهلل فيهما، أن يكون مناقش ا خارجي ا
حقاق ا للحق، من جهٍد ه  و لما بذل مين،قدم بجزيل الشكر إلى السادة المحك  واعتراف ا بالفضل أت وا 

 ه  الذ  لما ب   عاهد المقيد، واألستاذ أحمد عطااهللالدكتور بالذكر  أخ صُّ و ووقٍت في تحكيم أدوات الدراسة، 
 ،ديرق  ت  و   احترامٍ  ل  مني ك   امله  ف   ،أثناء مشواري العلمي وتوجيهاٍت  ح  صائِ ن   ن  مِ  ه  مادَّ ولما ق  ، ووقٍت  هدٍ ج   ن  مِ 
 سوء. لِّ اهلل من ك   امه  ظ  فِ ح  و  

هانة، ول   ضاءتها بقلوٍب واحدة، نرتقب إِ  ا لحظة  ن  ريقها ع  ب   ت  ف  خ  اقة، ال ي  بر   جوم  في سمائنا ن وتلوح  
المدرسية إدارتي  نا،ها في عليائِ م  اس   ع  ف  فخٍر أن ي ر   ل  ك  فاستحقت وبِ  ساعة، ل  ها في سمائنا ك  بلمعانِ  د  ع  س  ون  

لى  ،ةالمساعد ةالمدير  أسمهان محسن ةمديرة المدرسة، واألستاذ ناريمان المدهوناألستاذة  :ممثلًة في وا 
يق بِ ط  أثناء ت  في لخروج لتسهيالت  ن  موه لي مِ الهيئة التدريسية في هذه المدرسة لما قدَّ أعضاء جميع 
 .الدراسة

الذي راجع  ؛حمادةأبو إبراهيم  األستاذالمدقق اللغوي والعرفان إلى  الشكر بجزيلِ  كما أتقدم  
 تخطي الصعاب. في، وساعدني ائهاثر أدى إلى إالدراسة لغوي ا ما 

د  اهلل العظيم أن   كان له أن يصل ما إذ  ،وفقني إلى إنجازه وفي نهاية هذا العمل المتواضع أحم 
 ن  خلو مِ إنساني ال ي   وهو كأي عملٍ  ،عباده من أهل العلم ثم بفضلِ  ،اهلل وتوفيقه لهذه المرحلة إال بفضلِ 

ومن  وما كان فيه من خطأ فمن نفسي ،وتعالى بحانه  واب فمن اهلل س  ص  من فما كان فيه  ،أو قصورٍ  نقصٍ 
 شر. ب  ال   عبادهِ  ماِت سِ  ن  مِ  مة  قص سِ النَّ  جعل  و   ،بالكمالِ  لنفسهِ  د  هلل الذي تفر   حمد  وال   ،الشيطان



 ث

 راسةالد   صلخ  م  
ة برنامج مقترح قائم على الفصول المقلوبة لتنمية التحصيل في فاعلي   استقصاءإلى  دفت الدراسة  ه  

مساق تدريس مبادئ الرياضيات واالتجاهات نحو الفصول المقلوبة لدى طلبة التعليم األساسي في جامعة 
 .األزهر بغزة

، ةريبية واحدريبي القائم على مجموعة تجولتحقيق هدف الدراسة استخدم الباحث المنهج شبه التج
 والبالغ   بغزة، األزهرِ  طلبة التعليم األساسي في جامعةِ  ن  راسة مِ الدِّ  تمع  ج  ن م  تكو   إذ، ديبع  بلي و  ياس ق  مع قِ 
وتم اختيار ، غزةة في محافظ م2016/2017من العام الدراسي  الثانيفي الفصل  ،ةطالب( 170) مدده  ع  

باستخدام  وتم تدريسهن ،ة( طالب30بواقع )الثاني  ة بسيطة في بداية الفصل الدراسيعشوائيبطريقة الطلبة 
التحصيل في مساق تدريس مبادئ  اختبارالدراسة المتمثلتين في  أدات ي الباحث وقد أعد  ، الفصول المقلوبة

  ومقياس اتجاه نحو الفصول المقلوبة كأدوات للدراسة.، الرياضيات
سابية، المتوسطات الحِ  :هان  تنوعة لتحليل البيانات مِ ة م  أساليب إحصائي   واستخدم الباحث

وتوصلت  ومعامل الكسب لبالك.وحجم األثر، ، مرتبطتين، واختبار "ت" لعينتين ياريةع  رافات المِ واالنحِ 
 ة:اآلتيالدراسة إلى النتائج 

 طلبةتوسطي درجات تحصيل البين م   (α≤0.05)ستوى داللة م   صائية عند  يوجد فرق ذو داللة إح   .1
 .وبعدهالبرنامج تطبيق قبل 

فاعلي ة مرتفعة )نسبة الكسب المعدل المقترح القائم على الفصول المقلوبة  ي حقق توظيف البرنامج .2
 .بغزة األزهر جامعة في األساسي التعليم طلبة لدىراسيفي التحصيل الدِّ ( 1.2<لبالك

الفصول نحو  طلبةفي اتجاهات ال (α≤0.05)د مستوى داللة ن  وجد فرق ذو داللة إحصائية عِ ي .3
 .وبعدهالبرنامج تطبيق قبل  المقلوبة

فاعلي ة مرتفعة )نسبة الكسب المعدل لبرنامج المقترح القائم على الفصول المقلوبة توظيف ا يحقق .4
الفصول نحو  بغزة األزهر جامعة في األساسي التعليم طلبة لدىفي تنمية اتجاهات ( 1.2<لبالك

 .المقلوبة

في التعليم،  تعميم توظيف الفصول المقلوبةبضرورة  وفي ضوء النتائج السابقة أوصى الباحث
ا في التعليم العالي، و وضرورة تبن   عقد ورش عمل ي المؤسسات التعليمية الفصول المقلوبة، وخصوص 

ريس، الفصول المقلوبة في التدلمعلمي الرياضيات، والتعليم العالي بشكل خاص لتدريبهم على توظيف 
 دوريات العلمية الحديثة ليستفيد منها األكاديميون والمشرفون.وتزويد المكتبات بالمراجع وال
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Abstract 

This study aimed to identify the effectiveness of a suggested programme 

based on flipped classrooms on developing achievement in mathematics 

Teaching course and attitudes toward flipped classrooms among basic education 

students at Al-Azhar University in Gaza. 

To achieve the objective of the study, the researcher used the quasi-

experimental method (one group design) with a pre- post- measurement. The 

population of the study consisted of (170) basic education students at Al-Azhar 

University in the second semester of the academic year 2016/2017, the students 

were randomly selected at the beginning of the second semester and they were 

(30). They studied by using flipped classrooms. The researcher prepared 

achievement test in mathematics Teaching course, and attitudes scale towards 

flipped classrooms as a study tools.  

The researcher used a variety of statistical methods to analyze data, 

including the mean, standard deviations, T-test, Effect Size, and Black Modifies 

Gain Rank.  

The study concluded that:  

1. There is a statistically significant difference at (α≤0.05) in the mean scores 

between pre and post application of achievement test. 

2. Using the suggested programme based on flipped classrooms achieves a high 

effectiveness (Black Modifies Gain Rank <1.2) on developing achievement 

among basic education students at Al-Azhar University in Gaza. 

3. There is a statistically significant difference at (α≤0.05) between pre and post 

application of attitudes scale toward flipped classrooms. 

4. Using the suggested programme based on flipped classrooms achieves a high 

effectiveness (Black Modifies Gain Rank <1.2) on developing attitudes 

toward it among basic education students at Al-Azhar University in Gaza. 

Based on the previous results, the study recommended that there is 

necessity to expand the implementation of flipped classrooms in education. In 

addition, it recommended that the educational institutions should adopt the 

flipped classrooms, especially in higher education, and conduct workshops for 

teachers of mathematics and higher education in particular to train them to 

implement flipped classrooms in teaching, and supporting libraries with 

references and recent academic journals to benefit academics and supervisors. 
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 الفصل األول
 مشكلة الدراسة وخلفيتها

 مقدمة الدراسة: 1.1
 ةألبنائه، وخلق أجياال متطاورة قاادرة علاى مواجها ستقبل أفضل  ا إلى بناء م  العالم اليوم جاهد  يسعى 

وخاصاااة فاااي التطاااور العلماااي  ،ى مياااادين الحيااااةالتغيااارات المتساااارعة التاااي يشاااهدها عالمناااا الحاااالي فاااي شااات  
ماا دفاع اإلنساان إلاى باذل ماا  ،والتقني الذي نتج عناه انفجاار معرفاي وتاراكم للمعلوماات فاي العلاوم المختلفاة

تطااور التربيااة وتنااوع طاارق  فااير الااذي أث ااوهااو األماار ، وم سااايرتهللتكيااف مااع هااذا التقاادم اسااتطاع ماان جهااده 
 .هوأساليب التدريس

ونتيجاااة للتطاااور العلماااي والتقناااي الاااذي يشاااهده العاااالم فاااي تطاااور التقنياااة، بااارز اساااتخدام كااال ماااان 
ركيازة أساساية لمعظام التطاورات هر هذا التطور، وأصبح الحاسوب الحاسوب والشبكة العنكبوتية كأبرز مظا

يااة والتقنيااة، فقااد اهتماات المؤسسااات التربويااة باسااتخدام الحاسااوب كوساايط تعليمااي فااي طاارق التاادريس ملالع
ية، وفاي حال المشاكالت، ودعات إلاى اساتخدامه فاي المحاكااة، وفاي ملتلفة، وفي التدريب والممارسة العالمخ

التعليمية، فالحاسوب يعمال علاى تاوفير بيئاة تعليمياة تعتماد علاى مصاادر متنوعاة مان المعلوماات، األلعاب 
اد فارص اكتسااب المهااارات والخبارات التربوياة الماار  متايح لهااقة، وت  ماان التعامال معهاا بطاارق شاي   الطلباةن مك ات  

 ة واالستكشافية.يبحثال مم الذاتي والتعلم الجماعي، وتطوير مهاراتهالتعل ةفرص ميهيئ لهتحقيقها، و 

، ويعمال علاى تحليال عد في بناء الماادة التعليمياةساالحاسوب ي   ( أن  2007:110 عطا اهلل،ويرى )
 الطالابدة، ونقل المعارف والمعلومات من خالل تفريد التعليم الاذي يأخاذ فاي االعتباار وقات المفاهيم المجر  

مكاناتاه، مااا يساامح لااه بإمكانيااة الااتحكم فااي تعلمااه بدرجااة معقولااة ومعتدلااة ت   ة أفضاال، تحصاايليعطااي نتااائج وا 
 وتزيد من تحفزه على التعليم بشكل أكبر.

قناي الهائال فاي والت  طاور المعرِ ليهاا التَّ فية األساسية التي يقاوم ع  رِ المجاالت المع   ن  ياضيات مِ الر   تعد  و 
اا اا هده  الاذي تش  ز ، عااز  اليااومي   هِ ومعاِشاا الفارد فااي حياتااهِ  إليااه ا يحتاااجالبشاارية فااي هااذا العصار، وأصاابحت علم 

نظم ر عالمياااة ت ااايذلاااك تطاااور منااااهج الرياضااايات، واتسااااع المجااااالت التاااي تعالجهاااا، وظهاااور مباااادئ ومعااااي
 .(2011:17)حمزة والبالونة،  المعرفة الرياضية وتوظفها لخدمة األفراد والمجتمعات

سبب القلق والخوف عند الكثيار مان الرياضيات من المواد العلمية الجافة التي ت  مبادئ  تدريسوألن 
ويجااد  ،عديمااة الجاادوى ولاايس لهااا أي فائاادة دةا وصااياغات مجاار  يراهااا الكثياار ماان الناااس رمااوز   حيااث، الطلبااة
اصعوبة بالغة في فهمها واساتيعابها، لاذا فإنناا بحاجاة م   الطلبة مباادئ تادريس ة إلعاادة النظار فاي منااهج لح 

العصااار الحاااالي، وتلبياااة رغباااات الفااارد  تالفلساااطينية حتاااى تتماشاااى ماااع متطلباااا الجامعااااتالرياضااايات فاااي 
عداده لمواجه يصال المعرفة بسهولة، وا   الحياة من خالل تزويده بالمهارات األساسية في الرياضيات. ةوا 
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عليمياة أكثار عال العملياة الت  يج  و   ،ق للمعرفاةيولاد التشاو الاذي ي   عليم، ذلاك التعلايمأفضل أنواع الت   يعد  و 
اام   م المشااريع والقااراءات واالطااالع فااي تعلُّاا ن  قليديااة وكثياار ِمااع القلياال مان المحاضاارات الت  تعاة وأكثاار حيويااة م 

دت أعااداد علاام. ومااع ازدياااد اسااتخدام التقنيااة الحديثااة فااي العمليااة التعليميااة، ازداالااب ال الم  الط   يتمركااز حااول  
 .(,Strayer 2007:172) إبداعيةبون بتدريس طالبهم بطرق المعلمين الذين يرغ

م الرقماااي: قنياااات الحديثاااة لتفعيااال الاااتعلُّ ات الحديثاااة التاااي تعتماااد علاااى اساااتخدام الت  ساااتراتيجياإل ن  وِمااا
ساتراتيجيي، و لكترونام اإلة التعلُّ إستراتيجي ساتراتيجيو  ،دمجم الم اة الاتعلُّ ا  ا ةا   ،ت(الارحالت المعرفياة )الوياب كويس 

ساااتراتيجيو   Flipped) الفصاااول المقلوباااة عاااد  وت  (. 2015:115 . )الخليفاااة ومطااااوع،ةالمقلوبااا الفصاااولة ا 
Learning) ااواع الااتعلُّ أن اا أحااد ج الفصاال الدراسااي. قنيااة لنقاال المحاضاارات خااارِ دمج الااذي يسااتخدم التِّ م الم 

 Bill"بياال غيااتس " ن  ِماا هااا الجميااع ابتااداء  نااادي بِ التااي ي   ،امهااذه األي ااجااة كاارة الرائِ هااي الفِ  والفصااول المقلوبااة
Gates ااا  ن  وع ِمااايااارى فاااي هاااذا النَّااا إذفت، و القاااة مايكروسااام  ق للشاااركة العِ نفياااذي الساااابس والااارئيس الت  المؤسِّ

 .(1)(2014 ،)حايك ثير الواعدبتكار التعليمي الم   لالعليم مثاال  الت  

اإياديوكوز الر   ((EDUCAUSEساة ف مؤسَّ عر  وت   ال للتقنياة فاي العملياة تخدام الفع اائادة فاي دعام االس 
شااااهدة تم م  تااعليميااة بحياااث كااس العملياااة الت  ماااوذج تربااوي يقاااوم علااى ع  ن   :أنهاااب ةالمقلوبااا الفصااول ،عليميااةالت  
                 .فاااااااااي الفصااااااااال سااااااااااقتعلقاااااااااة بالمالم  طة ِشاااااااااياااااااااام باألن  ل والقِ حاضااااااااارة نموذجياااااااااة كواجاااااااااب فاااااااااي المنااااااااازِ م  
(Educause, 2013)(2). 

م التقلياادي وتنميااة أحااد أفضاال الحلااول التقنيااة الحديثااة لعااالج ضااعف الااتعل   ةالمقلوباا لفصااولا عااد  وت  
تشاامل اسااتخدام التقنياااة لالسااتفادة ماان الااتعلم فاااي  ةالمقلوباا فالفصااول. الطلباااةمسااتوى مهااارات التفكياار عنااد 

فاي  الطلباةمن الوقت في التفاعل والتحاور والمناقشاة ماع  قضاء مزيدٍ  مكن للمعلمالعملية التعليمية، بحيث ي  
للمحاضاارات فااي  ةقصااير  هاتبمشاااهدة عااروي وفيااديو  الطلبااةيقااوم  إذلقاااء المحاضاارات، إ ماان الفصاال باادال  

ا لتصااانيف بلاااوم ويبقاااى الوقااات األكبااار لمناقشاااة المحتاااوى فاااي الفصااال تحااات إشاااراف المعلااام. فوفق ااا ،المنااازل
المسااتوى األدنااى ماان المجااال المعرفااي )الحصااول علااى  الفصااول المقلوبااةقااون فااي حق  ي   الطلبااةالمعاادل، فااإن 

التحلياال، و المعرفااة واسااتيعابها( فااي المناازل، والتركيااز علااى المسااتوى األعلااى ماان المجااال العرفااي )التطبيااق، 
 .(Brame, 2013:1)التقويم( في وقت الفصل و التركيب، و 

مفاااهيم الااادرس الجدياادة فاااي المناازل أو خاااارج  ةالمقلوباا الفصاااولباسااتخدام  الطلباااةن يااتعلم أمكاان وي  
مااان إعاااادة مقطاااع الفياااديو أو النشااااط التعليماااي أو اللعباااة التعليمياااة عااادة مااارات،  الطلباااةن الحصاااة، فياااتمك  

                                                 

متااح  2016-2-5، مدوناة نسايج، تااريل الزياارة الصفوف المقلوبة تقلب العمليـة التعليميـة: قصـص وخبـرات المعلمـين(. 2014( حايك، هياام )1
 more-3953العكسية/#-أو-المقلوبة-الصفوفhttps://malkofide.wordpress.com/2014/03/16على  

2) Educase (2013). Available. 

at:http://www.educause.edu/search/apachesolr_search/flipped, Retrieved: 5/2/2016. 

https://malkofide.wordpress.com/2014/03/16الصفوف-المقلوبة-أو-العكسية/#more-3953
http://www.educause.edu/search/apachesolr_search/flipped
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اة تسريع أو تجاوز مقطع معين تم اساتيعابه، فتاتم مراعا ممكنهمن استيعاب المفاهيم الجديدة، كما ي   وانليتمك  
عنصار الملاال لاديهم، ويحال محلااه عنصار التشااويق واإلثاارة واالسااتمتاع  يويختفاا الطلباةالفاروق الفردياة بااين 

باإلجاباة  الطلباةلمفااهيم الادرس الجديادة ليقاوم  Quiz)ي )إلكترونامكن للمعلمين إعداد اختباار بالتعلم. كما ي  
لقااوة فااي اسااتيعابهم ولمسااتوى نقاااط الضااعف وا تعاارف إلااىال فاايم ساااعد المعل ااعاان األساائلة المطروحااة، مااا ي  

 (.(Herreid, Schille, 2013:62 مفهمه

ا حتاى انتشارت ا فشيئ  (، ثم اتسعت شيئ  2006ة بالظهور في عام )ستراتيجيبوادر هذه اإل بدأت وقد
وقااد تناولاات معظاام الدراسااات  أو الااتعلم المقلااوب.فااي العديااد ماان البلاادان وارتبطاات بمفهااوم الفصااول المقلوبااة 

وينااادر  ياار وفاااي مراحاال الااتعلم الثاااانوي واإلعاادادي.فاااي مراحاال الااتعلم الجاااامعي بشااكل كب ةالمقلوباا الفصااول
اسااتخدام رغاام أهميااة هااذه المرحلااة واتجاااه األطفااال نحااو  المرحلااة األساساايةفااي  ةالمقلوباا الفصااولاسااتخدام 

 ةالمقلوبا للفصاولشاارت العدياد مان الدراساات والتقاارير إلاى التاأثير اإليجاابي د أوقا األجهازة الذكياة واللوحياة.
اإلشاارة  روتجاد (.Pearson, 2012) ات علاى وجاه التحديادي، وفي تعلم الرياضافي المواد الدراسية عموم  

 دراساااةو  (،2014) فهياااد دراساااةو (، 2015) والقحطااااني المعياااذر دراساااةو  ،(2015) الااازين دراساااةإلاااى أن 
دراساااة هااااارون و (، Marlowe, 2012ماااارلو ) دراساااةو (، 2015) معااادي دراساااةو  ،(2015) المطياااري
دراسااة و (، Unakorn, Klongkratoke, 2015) كلونجكراتااك يونيكااورن، دراسااةو ، (2015وساارحان )
 .وفاعلي تها ةالمقلوب الفصولمزايا  ت( أثبتBROWN, 2015براون )

فااي التحصاايل  اوأثرهاا ةالمقلوباا الفصااولة التااي أكاادت فاعلي اا ا ماان نتااائج الدراسااات واألبحاااثوانطالق اا
يمان اااالفصاااول المقلوباااةنحاااو  الطلباااةوتنمياااة اتجااااه  ،اتحدياااد   الجامعياااةفاااي المرحلاااة  للطلباااةالدراساااي  ا مااان ، وا 
لام يجاد الكثيار مان  الباحث وألن، الفصول المقلوباةنحو  الطلبةبأهمية التحصيل الدراسي واتجاهات  الباحث

اااا فااااي المرحلااااة  فااااي الاااوطن العربااااي ةالمقلوبااا الفصااااولة توظياااف فاعلي اااا لتااااي تستقصااايا الدراساااات خصوص 
التاي  –في حادود علام الباحاث-رأى الباحث أن يخوي غمار هذه الدراسة كونها الدراسة األولى ، الجامعية

التحصااايل فاااي مسااااق تااادريس مباااادئ الرياضااايات واالتجاهاااات نحاااو  فااايتنااااول الفصاااول المقلوباااة وأثرهاااا ت
 .يم األساسي في جامعة األزهر بغزةالفصول المقلوبة لدى طلبة التعل

فاااي  ناألكاااديمييفيااد فااي التاادريس ماااا ي   ر معلومااات عاان األسااااليب الحديثااةوف  هااذه الدراسااة ت ااا ولعاال  
وماا لهاا مان  ،الفصول المقلوبة خاصة ،التدريسبضرورة االهتمام بالطرق واألساليب الحديثة في  الجامعات

 .الطلبةة في رفع التحصيل الدراسي واتجاهات فاعلي  
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 :وأسئلتها مشكلة الدراسة 1.2
 :اآلتيتتحدد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس 

قترح قائم على الفصول المقلوبة لتنمية التحصيل في مساق تدريس مبادئ ما فاعلية برنامج م  
 التعليم األساسي في جامعة األزهر بغزة؟الرياضيات واالتجاهات نحو الفصول المقلوبة لدى طلبة 

 ة:اآلتيالسؤال الرئيس األسئلة الفرعية  نعيتفر ع و 
ما البرنامج المقترح القائم على الفصول المقلوبة لتنمية التحصيل الدراسي في مساق مبادئ  -1

 تدريس الرياضيات لدى طلبة التعليم األساسي بجامعة األزهر بغزة؟
البرنامج تطبيق قبل  طلبةإحصائية بين متوسطي درجات تحصيل الهل يوجد فرق ذو داللة  -2

 ؟وبعده
 طلبة لدىالتحصيل الدراسي تنمية قائم على الفصول المقلوبة في المقترح البرنامج الما فاعلية  -3

 بغزة؟ األزهر جامعة في األساسي التعليم
البرنامج تطبيق قبل  الفصول المقلوبةنحو  طلبةهل يوجد فرق ذو داللة إحصائية في اتجاهات ال -4

 ؟وبعده
 األساسي التعليم طلبةقائم على الفصول المقلوبة في تنمية اتجاهات المقترح البرنامج الما فاعلية  -5

 بغزة؟ األزهر جامعة في نحو الفصول المقلوبة

 الدراسة: وضفر  1.3
 ة:اآلتي ويالفر  تغيالسابقة، صِ  األسئلةبناء  على 

بين متوسطي درجات تحصيل  (α≤0.05)ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  -1
 .وبعدهالبرنامج تطبيق قبل الطلبة 

فاعلي ة مرتفعة )نسبة الكسب المعدل المقترح القائم على الفصول المقلوبة  ي حقق توظيف البرنامج -2
 .بغزة األزهر جامعة في األساسي التعليم طلبة لدىراسيفي التحصيل الدِّ ( 1.2<لبالك

الفصول في اتجاهات الطلبة نحو  (α≤0.05)ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  -3
 .وبعدهالبرنامج تطبيق قبل  المقلوبة

فاعلي ة مرتفعة )نسبة الكسب المعدل لبرنامج المقترح القائم على الفصول المقلوبة توظيف ا يحقق -4
الفصول نحو  بغزة األزهر جامعة في األساسي التعليم طلبة لدىفي تنمية اتجاهات ( 1.2<لبالك

 المقلوبة.
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 أهداف الدراسة: 1.4
 تسعى الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية:   

التحصيل  ي تنميةرح القائم على الفصول المقلوبة فالكشف عن كيفية توظيف البرنامج المقت -1
 ألساسي في جامعة األزهر بغزة. نحو الفصول المقلوبة لدى طلبة التعليم ا هاتواالتجا الدراسي،

التحصيل الدراسي لدى طلبة تنمية ة البرنامج المقترح القائم على الفصول المقلوبة في معرفة فاعلي   -2
 ألساسي في جامعة األزهر بغزة. التعليم ا

ة في تنمية اتجاهات طلبة التعليم ة البرنامج المقترح القائم على الفصول المقلوبمعرفة فاعلي   -3
 األساسي في جامعة األزهر بغزة نحو الفصول المقلوبة.

 أهمية الدراسة: 1.5
ومن المتوقع أن  ،ة الموضوع الذي سوف تتناوله هذه الدراسةي  ة الدراسة من أهمي  تنبع أهم

 ة:اآلتيتفيد هذه الدراسة الفئات 
ا مقترح  توفر الدراسة  -1 ووحدة  ،أساليب تدريس التقدير والتقريب في الرياضياتوحدة يشمل  ابرنامج 

 الرياضيات في تعلم ووحدة األخطاء الشائعة ،في الرياضيات واستخداماتهاالوسائل التعليمية 
 )طبعة الثانيالمقرر في الفصل الدراسي  (2) ي كتاب مبادئ الرياضيات وتدريسهاالواردة ف
لدى طلبة التعليم  بمساق تدريس مبادئ الرياضياتلتوظيف الفصول المقلوبة  ام عد   (2016

إعداد دروس المقررات التي  مكن للمعلمينوي   فع الة،األساسي في جامعة األزهر بغزة بطريقة 
 .البرنامجيقومون بتدريسها على نمط دروس 

رش عمل قد تفيد هذه الدراسة المشرفين التربويين لمادة الرياضيات، وذلك من خالل إقامة و   -2
 لى أهمية الفصول المقلوبة وكيفية توظيفها في العملية التعليمية.إفهم عر  لمي الرياضيات، وت  لمع

سهم هذه الدراسة في لفت انتباه الباحثين للقيام بالعديد من الدراسات والبحوث في مجال قد ت   -3
 الفصول المقلوبة.

اإلفادة منه في القيام بدراسات م هذه الدراسة مقياس ا لالتجاهات نحو الفصول المقلوبة يمكن قد  ت   -4
 مشابهة.

 حدود الدراسة: 1.6
 ة:اآلتيبالحدود  الباحثالتزم 
 زة.غراسة الحالية على جامعة األزهر بالحدود المكانية: تقتصر الد 
  :(.2017-2016من عام ) الثانيالدراسة خالل الفصل الدراسي  ط بقتالحدود الزمانية 
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  :شعبة  نة من طلبة التعليم األساسي في جامعة األزهر بغزةعلى عي  الدراسة  ط بقتالحدود البشرية
 .إناث

   ة برنامج مقترح قائم على الفصول المقلوبة الحدود الموضوعية: اقتصرت هذه الدراسة على فاعلي
ووحدة  ،أساليب تدريس التقدير والتقريب في الرياضياتفي تدريس مبادئ الرياضيات على وحدة 

 الرياضيات متعل   في ووحدة األخطاء الشائعة ،في الرياضيات واستخداماتهاالوسائل التعليمية 
 )طبعة الثاني( المقرر في الفصل الدراسي 2الواردة في كتاب مبادئ الرياضيات وتدريسها )

 على طلبة التعليم األساسي في جامعة األزهر بغزة. (2016

 مصطلحات الدراسة: 1.7
بتعريف مصطلحات الدراسة إجرائي ا  الباحثب التربوي والدراسات السابقة قام بعد الرجوع إلى األد

 كاآلتي:
 ةلي  عاالف: 

قدرة البرنامج المقترح القائم على الفصول المقلوبة على تحقيق نتائج ذات داللة إحصائية فيما 
قاس تو  ،األزهر بغزةطلبة التعليم األساسي في جامعة نحو  الطلبةيتعلق بالتحصيل الدراسي واتجاهات 

 .1.2حيث يكون البرنامج فاعال  إذا زاد نسبة الكسب المعدل لبالك عن  بم عامل بالك للكسب المعدل
 :البرنامج 

في األساسي التعليم بق ا باالعتماد على الفصول المقلوبة لدى طلبة امجموعة من الدروس م عد ة س
 ووسائل التقويم.، متضمنة األهداف، واإلجراءات، زهر بغزةجامعة األ

 :الفصول المقلوبة 
 لدى طلبة التعليم األساسي في جامعة األزهر بغزة، طريقة تقوم على قلب إجراءات التدريس

 المحاضرةخصص وقت ، وي  المحاضرةالع على الدرس ومحتواه في المنزل أو خارج بحيث يتم االط  
 بإشراف من المعلم. الطلبةمه لتطبيق ما تعل  

  الدراسي:التحصيل 
في المجال المعرفي   -عينة الدراسة- طلبة التعليم األساسي في جامعة األزهر بغزة ما اكتسبه

ووحدة الوسائل التعليمية واستخداماتها في  ،أساليب تدريس التقدير والتقريب في الرياضياتوحدة من 
في  الطلبةقاس بالدرجة التي يحصل عليها ، وي  الرياضيات في تعلمووحدة األخطاء الشائعة  ،الرياضيات
 .الباحثه الذي أعدَّ  التحصيلياالختبار 
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 :االتجاه 
 -عينة الدراسة- طلبة التعليم األساسي في جامعة األزهر بغزةلة االستجابات التي يبديها حص  م  

الرياضيات من حيث القبول أو الرفي عند إجابتهم على فقرات مقياس االتجاه  مساق تدريس مبادئنحو 
 في المقياس. الطلبةقاس بالدرجة الكلية التي يحصل عليها ، وي  الباحثالذي أعدَّه  الفصول المقلوبةنحو 
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 الفصــــل الثاني
 السابقــةراســات الد  

لعالقة بمتغيرات الدراسة والدراسات السابقة ذات امجموعة من البحوث هذا الفصل يعري 
واإلفادة من إجراءاتها، ومناهجها،  ت السابقة لهذا الموضوع ومعالجته،ومعرفة كيفية تناول الدراسا الحالية،

 .ا في إطار أهداف الدراسة الحاليةوأدواتها، ونتائجه

من مصادر متعددة تمثلت  دراسات السابقة مما أ تيح للباحثداف تم تقصي الولتحقيق هذه األه
ة والمواقع المتخصصة على في الرسائل العلمية، واألبحاث المنشورة في الدوريات، والمؤتمرات العلمي

 .شبكة العنكبوتيةال

عن  بموضوع الدراسة الحالية، فضال   صلة وثقاأل، و اتقاء الدراسات األكثر ارتباط  ولقد تم ان
الدراسات من األحدث  تض  رِ إلى الواقع، وع  ا ألن الحداثة أكثر قرب   ،كيز على اختيار الدراسات الحديثةالتر 

محور، من دراسات ال استخلصه الباحثتناول فيه ما إلى األقدم، وتم التعقيب على كل محور، بحيث ي  
تناول أوجه االتفاق بين الدراسة ى الدراسات السابقة، عل عام   ب  تعقي ريع  وبعد عري محاور الدراسة 

 متِ الحالية والدراسات السابقة، وخ  بين الدراسة  تمييزأوجه ال تر كِ والدراسات السابقة، وبعد ذلك ذ  الحالية 
 فصل الدراسات السابقة بأوجه االستفادة منها.

 :ثالثة محاورهذا وقد تم عرض الدراسات في 
  عام الفصول المقلوبة بشكلدراسات تناولت : األولالمحور. 
 التحصيل في الرياضياتدراسات تناولت : المحور الثاني. 
  االتجاه نحو الفصول المقلوبةدراسات تناولت : الثالثالمحور. 
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 :الفصول المقلوبةالمحور األول: الدراسات التي تناولت  2.1
تناولت الفصول المقلوبة، وكيفية معالجتها لهذا لى الدراسات التي ف إيهدف هذا المحور للتعر  

 الموضوع، واالستفادة من مناهجها وأدواتها ونتائجها وتوصياتها.

 :(2016)أبو الروس وعمارة دراسة  2.1.1

ة الفصول المقلوبة في تنمية التحصيل لدى طالبات كلية فاعلي   تعرف إلىال إلىالدراسة هدفت 
بع ، وات  اتجاهات طالبات المجموعة التجريبية نحو الفصول المقلوبة التربية بجامعة قطر، إضافة إلى تحديد

( طالبة من طالبات كلية 90نت من )جريت الدراسة على عينة تكو  المنهج شبه التجريبي، وقد أ   انالباحث
التعليم  ستي يدرسن مقرر تطبيقات في اكتساب اللغة الثانية في برنامج بكالوريو بجامعة قطر، الال التربية

نت المجموعة وتكو   طالبة، ودرست بالطريقة التقليدية،( 45وتتكون المجموعة الضابطة من ) ،االبتدائي
 اقياس  ، وماتحصيلي ار  اختبا انالباحث أعد   وقد، ودرست بأسلوب الفصول المقلوبة، ( طالبة45التجريبية من )

داللة إحصائية  اتذ وقفر وجود ، وقد أظهرت نتائج الدراسة التجاهات الطالبات نحو الفصول المقلوبة
لصالح المجموعة التجريبية، لمقرر تطبيقات في اكتساب اللغة الثانية  البعدي التحصيليختبار اال على
 أكدت نتائج الدراسة وجود اتجاهات إيجابية لدى طالبات المجموعة التجريبية نحو الفصول المقلوبة،كما 

وفير التقنيات الحديثة في الجامعات، والتأكيد على تدريب المعلمين على الدراسة بضرورة توقد أوصت 
 .الطلبةاستخدام الفصول المقلوبة في التدريس من أجل تنمية الثقة بالنفس في نفوس 

 :(Ahmed, 2016أحمد ) دراسة 2.1.2

مهارة الكتابة في اللغة اإلنجليزية كلغة  في ةأثر الفصول المقلوب تعرف إلىالإلى  الدراسة هدفت
ولقد اشتملت  تخدم الباحث المنهج شبه التجريبي.واس نحو الفصول المقلوبة. الطلبةأجنبية، واتجاهات 

جامعة القصيم بالسعودية هما: المجوعة الضابطة، تتكون من  طلبةعينة الدراسة على مجموعتين من 
( طالب ا ودرست بأسلوب 30التقليدية، أما المجموعة التجريبية فتكونت من )( طالب ا، ودرست بالطريقة 30)

لقياس اتجاهات  واستبانةالفصول المقلوبة، وتكونت أدوات الدراسة من اختبار الكتابة في اللغة اإلنجليزية، 
 لبةطالمجموعة التجريبية على  طلبةنحو الفصول المقلوبة، ولقد أظهرت نتائج الدراسة تفوق  الطلبة

كما أكدت الدراسة وجود  في اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية.المجموعة الضابطة في اختبار الكتابة البعدي 
بقياس  ةالخاص التطبيق القبلي والبعدي لالستبانةفروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات 

التدريس المقلوب في االتجاهات، لصالح التطبيق البعدي، وت نسب هذه الفروق إلى استخدام أسلوب 
أسلوب التدريس المقلوب لتنمية المستوى  موأوصت الدراسة باستخدا س الكتابة للطالبات بالجامعة.يتدر 

 ولما له من أهمية في عملية التعليم. التحصيلي
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 :(Bhagat & Chang, 2016) وتشانغ بهجت دراسة 2.1.3

فية بالفصول المقلوبة على التحصيل ة البيئة التعليمية الص  فاعلي   تعرف إلىالالدراسة إلى هدفت 
تعلمين في تعلم مفاهيم ثار المترتبة على الملدى المتعلم، وكذلك للتحقق من اآلالدراسي والدافعية 

( طالب ا من المدرسة 82نت عينة الدراسة من )وتكو   دم الباحثان المنهج شبه التجريبي.واستخ الرياضيات.
الفصول  م( طالب ا ودرست علم المثلثات باستخدا41التجريبية )المجموعة وكانت ، تايوانفي  الثانوية

باحثان اختبار وقد استخدم ال طالب ا ودرست بالطريقة التقليدية.( 41المقلوبة، والمجموعة الضابطة )
بين  (α≤0.05)وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى أظهرت نتائج الدراسة و  اإلنجاز للرياضيات.

المجموعة  طلبةفي التحصيل الدراسي والدافعية لصالح متوسطي درجات المجموعة التجريبية والضابطة 
 ة الدراسة.م مفاهيم الرياضيات لدى عينثار إيجابية في تعل  لت الدراسة إلى وجود آكما توص   التجريبية.

ا في تعلم مادة صوص  ا خم أكثر وضوح  وأوصت الدراسة بالتدريس بالفصول المقلوبة لجعل التعل  
 من المواد الجافة. تعد  الرياضيات ألنها 

 :(2016)قشطة دراسة  2.1.4

فاهيم م المنعكس في تنمية المة التعل  إستراتيجيأثر توظيف  تعرف إلىال إلىالدراسة هدفت 
 ةالباحث تبعوات   .الصف العاشر األساسي طلبةحث العلوم الحياتية لدى بمومهارات التفكير التأملي ب

الصف العاشر األساسي ( طالبة من 80نت من )نة تكو  جريت الدراسة على عي  أ  و  .المنهج التجريبي
المجموعة  تنوتكو   .الفلسطينية في مدينة رفحالتابعة لوزارة التربية والتعليم  بمدرسة آمنة بنت وهب الثانوية

( طالبة، 38التجريبية من ) لمجموعةنت اوتكو   طالبة، ودرست بالطريقة التقليدية.( 42الضابطة من )
م المنعكس، ودليل معلم في التعل   ،أداة تحليل محتوى ةالباحث أعدتو  ودرست بأسلوب التعلم المنعكس.

 اتذ وقفر وجود وقد أظهرت نتائج الدراسة  .للمفاهيم العلمية، واختبار مهارات التفكير التأملي اواختبار  
في المجموعة التجريبية والضابطة في اختبار المفاهيم بين متوسطي درجات الطالبات داللة إحصائية 

أكدت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين كما  .لصالح طالبات المجموعة التجريبية
لصالح متوسطي درجات الطالبات في المجموعة التجريبية والضابطة في اختبار مهارات التفكير التأملي 

عقد ورش عمل للمعلمين والطلبة للتدريب على أوصت الدراسة بضرورة و  طالبات المجموعة التجريبية.
ضرورة تشجيع المعلمين على استخدام بأوصت تطبيقه. كما م المنعكس قبل التعل   ةإستراتيجيمفهوم 
 يه في تعليم المواد الدراسية المختلفة.م المنعكس وتبن  ة التعل  إستراتيجي
 :(Lai & Hwang, 2016وهونج )لي  دراسة 2.1.5

م تحسين أداء التعل  في م بالفصول المقلوبة أثر التنظيم الذاتي للتعل   تعرف إلىإلى الالدراسة هدفت 
من ( طالب ا 44نة الدراسة من )نت عي  وتكو   .واستخدم الباحثان المنهج شبه التجريبي .في مادة الرياضيات



13 

نت من درست المجموعة التجريبية  ، إذتايوانفي  األساسيالصف الرابع  على نهج  ا( طالب  20)التي تكو 
نة من المجموعة الضابطة  طلبة ، في حين أن  التنظيم الذاتي بالفصول المقلوبة ا درست ( طالب  24)الم كو 

والتنظيم  ،واستبانة الكفاءة الذاتية ،اختبار األداءعبارة عن: وكانت أدوات الدراسة  بالطريقة التقليدية.
وجود فرق وقد أظهرت نتائج الدراسة  " للكشف عن الفرق بين المجموعتين.واستخدام اختبار "ت ،الذاتي

بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والضابطة في  (α≤0.05)ذي داللة إحصائية عند مستوى 
وكذلك أظهرت وجود فرق ذي داللة إحصائية عند  .المجموعة التجريبية طلبةلصالح  داءاألاختبار 
 ي استبانة الكفاءة الذاتيةعة التجريبية والضابطة فبين متوسطي درجات المجمو  (α≤0.05)مستوى 
م المقلوب الدمج بين التنظيم الذاتي والتعل  وقد أوصت الدراسة بضرورة  .المجموعة التجريبية طلبةلصالح 

 .م أفضللكي يكون التعل  

 (: 2015الزين )دراسة  2.1.6

م ة التعل  إستراتيجيالنموذج التصميمي المستخدم في تطبيق  تعرف إلىال إلى الدراسة هدفت
م المقلوب في التحصيل األكاديمي لطالبات كلية التربية ة التعل  إستراتيجيلى أثر استخدام ا  المقلوب، و 

جريت وقد أ   .المنهج شبه التجريبيبعت الباحثة وات   .بالسعودية معة األميرة نورة بنت عبد الرحمنبجا
 أعدتو  ،مقرر تقنيات التعليم( طالبة من طالبات كلية التربية في 77نت من )نة تكو  الدراسة على عي  

يهدف إلى تحديد مستوى طالبات المجموعة التجريبية قبل  ،شمل معظم مفردات الوحدة ااختبار   الباحثة
ا تحديد مستوى المجموعة الضابطة قبل التدريس باستخدام  ،هوبعد م المقلوبة التعل  إستراتيجيتطبيق  وأيض 
وقد أظهرت نتائج  .هوبعد معة األميرة نورة بنت عبد الرحمنكلية التربية بجا لطالباتم التقليدي التعل  

بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية  (α≤0.05)وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى الدراسة 
م وكذلك أظهرت وجود فاعلية التعل   .لصالح طالبات المجموعة التجريبيةختبار التحصيل والضابطة في ا

وقد أوصت  .معة األميرة نورة بنت عبد الرحمنالمقلوب في التحصيل األكاديمي لطالبات كلية التربية بجا
 .م المقلوبة التعل  إستراتيجيالدراسة بضرورة تشجيع المعلمات على استخدام 

 :(2015الزهراني ) دراسة 2.1.7

 الفصول المقلوبة في تنمية مستوى التحصيل ةإستراتيجية فاعلي   تعرف إلىإلى الالدراسة هدفت 
، تبع ا لتصنيف بلوم للمهارات بالسعودية كلية التربية بجامعة الملك عبد العزيز طلبةلدى عينة من 

واستخدم الباحث  ا.( طالب  61الدراسة من )نة نت عي  وتكو   ي.لكترونفي إطار مقرر التعليم اإلالمعرفية 
نة من  المجموعة الضابطة مجموعتين: نة الدراسة إلىعي   تمس  ق   منهج شبه التجريبي، إذال ( 33)مكو 

نت من  درست باستخدام أسلوب المحاضرة التقليدي، أما المجموعة التجريبية ،اطالب    اطالب   (28)التي تكو 
لت الدراسة إلى عدم وجود أثر في توظيف وتوص   الفصول المقلوبة. ةإستراتيجيفقد درست باستخدام 

 المستويات الدنيا: التذكر والفهم، في حينفي  الطلبةلتنمية التحصيل عند  الفصول المقلوبة ةإستراتيجي
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، في المستويات العليا: التطبيق الطلبةة في تنمية التحصيل لدى الفصول المقلوبة فاعلي   ةستراتيجيكان إل
 الطلبةتساعد  الفصول المقلوبة، إذ ةإستراتيجيوالتحليل، والتركيب، والتقويم. ولقد أوصت الدراسة باستخدام 

 .من العمر التحصيل، وخاصة في المراحل المتقدمة في
 (: 2015دراسة المطيري ) 2.1.8

الذاتي م نمو مهارات التعل   فيأثر تطبيق مفهوم الصف المقلوب  تعرف إلىال إلىالدراسة هدفت 
بعت الباحثة المنهج السعودية، وات  في ( بالجبيل 2لدى طالبات المستوى الثالث في مقرر الحاسب )

تم تعليمهن  ،طالبة من طالبات المستوى الثالث (26نت من )نة تكو  جريت الدراسة على عي  أ  و  .التجريبي
تتناقش  إذ ،في المنزل ت دروس الحاسب الجديدةم مهارامن خالل تطبيق مفهوم الصف المقلوب لتعل  

تتم مراجعة ما تم  في اليوم التاليي، و إلكترونأداء اختبار  يليهو  Edmodoالطالبات جماعي ا في موقع 
 .لقياس األثراستبانة واستخدمت الباحثة  .ثم تقديم أنشطة متنوعة للطالبات ومن ،مه في المنزلتعل  

كذلك أظهرت  .الطالبات في المجموعة التجريبية لدىم الذاتي وأظهرت نتائج الدراسة نمو مهارات التعل  
بات وفق ا إلمكاناتهن م الطالوتعل   ،ب أسهم في مراعاة الفروق الفرديةاالستبانة أن مفهوم الصف المقلو 

أن معظم الطالبات قد أيَّدن تحملهن لمسؤولية تعلمهن الذاتي للدرس دون االعتماد  توأظهر  .وقدراتهن
وقد  .قلوب وتطبيقه في التعليممع تأييد معظم الطالبات الستخدام مفهوم الصف المعلى المعلمة في ذلك، 

وبتدريب المعلمين  ،مقلوب في تعليم بعي دروس المناهجأوصت الدراسة بضرورة تطبيق مفهوم الصف ال
 ه.لمات على آلية تنفيذوالمع

 (: 2015) المعيذر والقحطانيدراسة  2.1.9

ة الصف المقلوب في تنمية األمن المعلوماتي إستراتيجية فاعلي   تعرف إلىال إلىالدراسة هدفت 
 .ت الباحثتان المنهج شبه التجريبيبعوات   .معة األميرة نورة بنت عبد الرحمنلدى طالبات كلية التربية بجا

مقرر تقنيات التعليم ( طالبة من طالبات كلية التربية في 100نت من )نة تكو  جريت الدراسة على عي  أ  و 
يهدف إلى تحديد مستوى طالبات  ،ت الوحدةشمل معظم مفردا ااختبار   الباحثتان تر  أج   إذ، عوديةبالس

وجود فرق ذي داللة وأظهرت  .وبعده بالصف المقلوب مة التعل  إستراتيجيالمجموعة التجريبية قبل تطبيق 
كذلك أظهرت  .البعديي والبعدي لصالح االختبار بين االختبار القبل (α≤0.05)إحصائية عند مستوى 

عة األميرة نورة م المقلوب في تنمية األمن المعلوماتي لدى طالبات كلية التربية بجامة التعل  إستراتيجيفاعلية 
 ،م المقلوبة التعل  إستراتيجيوقد أوصت الدراسة بضرورة تشجيع المعلمات على استخدام  .بنت عبد الرحمن

 م المقلوب قبل تطبيقه.ة التعل  إستراتيجيوعقد دورات وورش عمل للمعلمات والطالبات للتدريب على مفهوم 
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 (: Browin, 2015) براوندراسة  2.1.10

 .في الفصل المقلوب لمادة األحياء وتصوراتهم الطلبةأداء  ةلي  اعف تعرف إلىال إلىالدراسة هدفت 
طالب ا من قسم  (360نت من )نة تكو  جريت الدراسة على عي  وقد أ  .بع الباحث المنهج شبه التجريبيوات  

في مادة األحياء في خريف  الطلبةتم تقييم أداء و  .لسنة األولى من جامعة ماساتشوستساألحياء با
ضرة مختبر واحدة لمدة شملت محاضرات لمدة خمسين دقيقة مع محا إذ(، 2013( مع خريف )2012)

وأظهرت  .في مادة األحياء بالفصل المقلوب الطلبةلتقييم أداء  ااختبار   احثالب أجرىوقد  .ثالث ساعات
بعد استخدام الفصول  الطلبةفي أداء  (α≤0.05)وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

في اتجاهات  (α≤0.05)كذلك أظهرت عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .المقلوبة
استخدام الفصول المقلوبة ألنها تعمل  وقد أوصت الدراسة بضرورة .بعد استخدام الفصول المقلوبة الطلبة

 وتتيح الوقت الكافي للتعلم النشط داخل المحاضرة. ،بأنفسهم الطلبةم على تعل  
 :(Zadeh & Salimi, 2015زاده وساليمي )ة دراس 2.1.11

بع الباحثان وات   .ناإليرانيي الطلبةم المقلوب على تحصيل أثر التعل   تعرف إلىلى الالدراسة إهدفت 
وتمت  م على عشرة فصول.( طالب ا، تم تقسيمه250نة الدراسة من )نت عي  وتكو   .المنهج التجريبي

دهما يدرس وقام كل معلم بالتدريس لفصلين أح أردبيل.من المدرسة الثانوية في  االستعانة بخمسة معلمين
خِدم  وقد است   ( طالب ا.25واحتوى كل فصل على ) واآلخر يدرس بالتعلم المقلوب.دية بالطريقة التقلي

المجموعة التي  نمن أجل تحديد الفروق بي "ت"م الباحثان اختبار واستخد النتائج. كأداة لجمع االختبار
الدراسة وجود ج ئم المقلوب. ولقد أظهرت نتالتعل  درست بالمحاضرة التقليدية، والمجموعة التي درست با

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة الضابطة ومتوسطي درجات المجموعة 
م بين التعل   امعنوي   اتأثير   هناك وكشفت أن   لمجموعة التجريبية.لصالح ا التجريبية في االختبار البعدي

 م المقلوب.التعل   ةإستراتيجياستخدام م. وأوصت الدراسة بأهمية م التقليدي في نتائج التعل  والتعل   المقلوب
 :(Feledichuk & Wong, 2015وونج ) فيليديشوك دراسة 2.1.12

 الطلبةنسبة حضور  في، وأثره الطلبةتحصيل  فيم المقلوب تعل  إلى تحديد أثر الالدراسة هدفت 
الدراسة من نة نت عي  وتكو   .م المقلوبالطلبة نحو التعل  ديد اتجاهات لى الصف الدراسي، إضافة إلى تحإ
كولمبيا على  -الدراسة في جامعة ميسوري تقوط ب   بع الباحثان المنهج التجريبي.وات   ( طالب ا وطالبة.138)

درست بالطريقة  طالب ا، إذ (65) هما: المجموعة الضابطةمختلفتين في مادة االقتصاد مجموعتين 
 د أستاذ جامعي واحدتم تحديم المقلوب. و طالب ا، إذ درست بالتعلي (73) التقليدية، والمجموعة التجريبية

 عد  وأ التي تم تدريسها. تإلى توحيد المحتوى والموضوعا إضافةالمجموعتين،  طلبةتدريس لكي يقوم ب
احثان اختبار "ت" لتحليل واستخدم الب جمع البيانات. ا ومقياس ا لالتجاه بغريتحصيليالباحثان اختبار ا 
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المجموعة  طلبةى إلى تنمية نسبة التحصيل لدى م المقلوب أد  إلى أن التعل  وصلت نتائج الدراسة تو  النتائج.
وأوصت الدراسة  المقلوب.م الطلبة نحو التعل  إلى زيادة نسبة االتجاهات اإليجابية لدى  إضافةالتجريبية، 

 .الطلبةم المقلوب لرفع نسبة التحصيل لدى بضرورة تطبيق التعل  
 (: 2015)معدي دراسة  2.1.13

ية مهارات نمم المدمج بالفصول المقلوبة في تة استخدام التعل  فاعلي   تعرف إلىإلى ال الدراسة هدفت
جريت أ  و  .بع الباحث المنهج شبه التجريبيوات   .الصف الخامس األساسي طلبةلدى التفكير الرياضي 
في  االبتدائيةامس بمدرسة أبي هريرة الصف الخ طلبة( طالب ا من 82نت من )نة تكو  الدراسة على عي  

ل الفصول مث  ( طالب ا، ومجموعة تجريبية أولى ت  27نت من مجموعة ضابطة قوامها )وتكو   .السعودية
 .( طالب ا28ل الفصول المقلوبة االفتراضية قوامها )مث  ( طالب ا، ومجموعة تجريبية ثانية ت  27المقلوبة بواقع )

داللة وجود فروق ذات وأظهرت الدراسة  .الرياضيمهارات التفكير قام الباحث باستخدام اختبار و 
بين مجموعة الفصول المقلوبة والمجموعة الضابطة لصالح  (α≤0.05) إحصائية عند مستوى الداللة

وقد أوصت  .مجموعة الفصول المقلوبة في متوسطات درجات اختبار مهارات التفكير الرياضي بشكل كلي
كما  .ل المقلوبة في التعليم االبتدائيالتعليم المدمج والفصو  الدراسة بضرورة العمل على إدخال أساليب

بل وتطوير نموذج الدراسة المقترح من قِ  ،التعامل مع أساليب التعلم المدمجأوصت بتدريب المعلمين على 
 الباحث.
 (: 2015)وسرحان هارون دراسة  2.1.14

م التحصيل واألداء لمهارات التعل  م المقلوب في ة نموذج التعل  فاعلي   تعرف إلىإلى ال الدراسة هدفت
نت نة تكو  جريت الدراسة على عي  أ  و  .بع الباحث المنهج شبه التجريبيوات   .كلية التربية طلبةي لدى لكتروناإل

نت من مجموعة ضابطة وتكو   .ث في كلية التربية بجامعة الباحةالمستوى الثال طلبة( طالب ا من 115من )
وبطاقة  اتحصيلي ااختبار   الباحث استخدموقد  .( طالب ا55تجريبية قوامها )( طالب ا، ومجموعة 60قوامها )

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى وأظهرت الدراسة  .يلكترونم اإلمالحظة ألداء مهارات التعل  
بين متوسط درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لكل من  (α≤0.05)الداللة 

وقد أوصت الدراسة  .هارات لصالح المجموعة التجريبيةوبطاقة مالحظة أداء الم التحصيلياالختبار 
ام بحيث تتوفر فيها األجهزة المالئمة والبرامج الالزمة إلتم ،بضرورة االهتمام بتجهيز القاعات الدراسية

كما أوصت بتعزيز تجربة التعليم المقلوب لدى األستاذة بعقد الدورات التدريبية  .م المقلوبالتعل  بالتدريس 
 لتنمية المهارات الالزمة لتطبيقه.
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 :(Thompson & Mombourquette, 2014) ثومبسون ومومبوركيت دراسة 2.1.15

التحصيل المعرفي في بة المقلو أثر استخدام الفصول الدراسية  تعرف إلىلى الهدفت الدراسة إ
عمال التمهيدي الجامعة الذين يدرسون مقرر األ بةلدى طل حول هذه الفصول الدراسية الطلبةرات وتصو  
بع الباحثان وات   ،Mount Saint Vincent Universityسانت فنسنت( جبل ) عمال بجامعةدارة األإبقسم 

عدة نتائج  ىلإلت الدراسة توص   إذ طالب ا وطالبة. (27الدراسة من ) ةننت عي  وتكو   المنهج شبه التجريبي.
ومع  ،الجامعة طلبة ىالتحصيل المعرفي لد فيالمقلوبة ة استخدام الفصول الدراسية عدم فاعلي   أهمها:
ولكن ال ، فضل من الفصول التقليديةأبصورة في الفصول الدراسية المقلوبة أنهم يعملون  الطلبةد ذلك أك  

 الطلبةد كما أك   .م في الفصول المقلوبةرات حول خبرات التعل  يوجد دليل كمي يدعم ما يؤكدونه من تصو  
وهذا ما  ،ومناقشة زمالئهم ،معل  سئلة على الم  األفر الفرصة لديهم لطرح مزيد من اأنهم في هذه الفصول تتو 

بإجراء المزيد من وأوصت الدراسة  .األفضلم بيئة للتعل   عد  جعلهم يشعرون أن الفصول الدراسية المقلوبة ت  
 .للطلبةالتحصيل المعرفي  فيق من وجود أثر للفصول المقلوبة الدراسات للتحق

 :(Sengel, 2014دراسة سينجل ) 2.1.16

م أثر نموذج الفصول المقلوبة في تحقيق التحصيل الدراسي يتقي تعرف إلىإلى ال الدراسة هدفت
نة التجريبية من نت العي  تكو  و  .تخدم الباحث المنهج شبه التجريبيواس .الفيزياء مساقواالتجاهات نحو 

يع ز تم تو و  .في تركيا ة التربية بجامعة أولوداغ وبورصةم بكليي( طالب ا يدرسون في وزارة التربية والتعل74)
( 40)نة من المكو   درست المجموعة التجريبية إذ ،م التقليديم المقلوب أو التعل  لرغبتهم بالتعل   اوفق   الطلبة

نت من  المجموعة الضابطة طلبة، في حين أن طالب ا بالفصول المقلوبة طالب ا درست  (34)التي تكو 
وقد أظهرت نتائج  .واستبانة لقياس االتجاه اتحصيلي اوكانت أدوات الدراسة اختبار   .بالطريقة التقليدية

بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية  (α≤0.05)وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى الدراسة 
وكذلك أظهرت وجود فرق ذي داللة  .المجموعة التجريبية طلبةوالضابطة في اختبار التحصيل لصالح 

التجريبية والضابطة في مقياس  تينبين متوسطي درجات المجموع (α≤0.05)إحصائية عند مستوى 
 م بالفصول المقلوبة خاصة  الدراسة بضرورة التعل  أوصت و  .المجموعة التجريبية طلبةاالتجاه لصالح 

 م الفردي.للمراحل المتقدمة وللتعل  

 :(Glynn, 2013جلين ) دراسة 2.1.17

ن اإلنجاز األكاديمي، واتجاهات تحس  في م المقلوب أثر التعل   تعرف إلىهدفت الدراسة إلى ال
نة الدراسة نت عي  وتكو   .شبه التجريبيبع الباحث المنهج وات   .مقرر الكيمياء بالمرحلة الثانويةنحو  الطلبة
 مقياس عد  أ  ، كماالطلبةعداد اختبار لتحديد مستوى إوتم  .في أمريكا ( طالبة24)( طالب ا، و22من )
 تللِّ ح  و  .نحوها الطلبةتم تسجيل المحاضرات على هيئة مقاطع فيديو عبر اإلنترنت، وتوجيه اه، و تجلال
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كما تم تحليل  .الطلبةن في مستوى لتحديد نسبة التحس   باستخدام اختبار "ت" الطلبةنتائج اختبارات 
عند  لت النتائج إلى عدم وجود تغييرات ذات داللةوتوص   .الطلبةاالستبانات والمقابالت التي أ جريت مع 

في التحصيل لمقرر الكيمياء  التجريبية والضابطة تينبين متوسطي درجات المجموع (α≤0.05)مستوى 
وأوصت  .نحو مقرر الكيمياء للطلبةنة الدراسة، مع تحسن إيجابي طفيف في االتجاهات اإليجابية لدى عي  

 ن في اإلنجاز األكاديمي.م المقلوب يؤدي إلى تحس  ذا ما كان التعل  إلدراسة بعمل دراسات أخرى لتحديد ا
 :(Clark, 2013دراسة كالرك ) 2.1.18

كاديمي في داء األاأل فيدام الفصول الدراسية المقلوبة ة استخفاعلي   تعرف إلىال ىلإهدفت الدراسة 
واستخدم الباحث  .المرحلة الثانوية طلبة ىفي حصص الرياضيات لد الطلبةمشاركة  ةوزياد ،الرياضيات

الثانوية بوالية )لويزيانا(، ا، بإحدى المدارس ( طالب  42نة الدراسة من )نت عي  وتكو   .هج شبه التجريبيالمن
لقياس األداء األكاديمي  تحصيلياختبار  عد  أ  الفصول الدراسية المقلوبة، و  يدرسون مقرر الجبر باستخدام

همها: أعدة نتائج  ىلإلت توص   إذ في الرياضيات، واستخدام اختبار "ت" لتحليل نتائج الدراسة، للطلبة
كما أدت هذه النوعية  ،األداء األكاديمي في مقرر الجبر ىالمقلوبة علدام الفصول الدراسية ة استخفاعلي  

ية نحو يجابإاتجاهات  الطلبةكما أظهر  ،في حصص الجبر الطلبةزيادة مشاركة  ىلإمن الفصول 
ألنها تتيح  ،م الرياضياتوأوصت الدراسة باستخدام الفصول المقلوبة في تعل   .الفصول الدراسية المقلوبة

 في الحصص. الطلبةي وتزيد من نسبة مشاركة الوقت الكاف
 :(Wiginton, 2013دراسة ويجينتون ) 2.1.19

تنمية التحصيل األكاديمي  فيالمقلوب في تدريس الجبر  التدريسأثر  تعرف إلىهدفت الدراسة ال
 .التاسع في جامعة أالباما بأمريكاالصف  طلبة ىم لدوالكفاءة الذاتية في الرياضيات وأسلوب التعل  

أظهرت الدراسة  إذ( طالب ا وطالبة، 66نة الدراسة من )نت عي  وتكو   .تخدم الباحث المنهج شبه التجريبيواس
لتدريس بكثير من بيئة ا ىأعلدرجات  ىفي بيئة التدريس المقلوب عل الطلبةحصول  :عدة نتائج أهمها

 في الفصول لبةكما أعرب الط ت.الذاتية في الرياضيااختبار الكفاءة و  رمن مادة الجب كلٍ في  المعتادة
ال أنهم كانوا غير راضين عن عدم القدرة إم، عملية التعل   ىالسيطرة عل ىالدراسية المقلوبة عن قدرتهم عل

م المقلوب أعربوا في بيئة التعل   الطلبةكما أن  .المعلم في الوقت الحقيقي للتدريس ىطرح أسئلة عل ىعل
 م، وخبرات التعل  ي، والتتبعم النشطخبرات التعل  ل تفضيال   الطلبةكما أظهر  .م الفرديعن استمتاعهم بالتعل  

المعلمين االستفادة من مدخل  ىأنه ينبغي عل ىلإوتشير هذه النتائج  .اللفظي في بيئة التدريس المقلوب
 ىاتي لدولية والتنظيم الذؤ ية المسم ولتنمالتدريس المقلوب لتوفير مزيد من الوقت لممارسة أنشطة التعل  

 .الطلبة

 



19 

 ت الفصول المقلوبة:التعقيب على دراسات المحور األول التي تناول 2.2
 : اآلتيالتي تناولت الفصول المقلوبة يمكن استنتاج ي الدراسات السابقة لهذا المحور من خالل عر 

 :الهدف 2.2.1
هدفت ي الحظ من العري السابق للدراسات أن جميع الدراسات التي تم عرضها في هذا المحور  -

راسية التي المادة الدة أو أثر الفصول المقلوبة، إال أنها تباينت فيما بينها في إلى قياس فاعلي  
مادة الرياضيات مثل  في سعت بعي الدراسات لتناول أثر الفصول المقلوبة إذتناولتها كل منها، 

 ,Lai & Hwang) لي وهونج ودراسة (،Bhagat & Chang, 2016ة بهجت وتشانغ )دراس
في حين  .(Wiginton, 2013) ويجينتون، ودراسة (Clark, 2013كالرك ) دراسةو ، (2016

(، ودراسة 2015(، ودراسة المطيري )2015(، ودراسة الزهراني )2015سعت دراسة الزين )
ثر الفصول ء أ(، الستقصا2015ودراسة هارون وسرحان ) (،2015المعيذر والقحطاني )

أحمد  (، ودراسة2016أما دراسة أبو الروس وعمارة ) التربوية.قلوبة في مادة التقنيات الم
(Ahmed, 2016) وسعت دراسة قشطة  .مادة اللغة اإلنجليزية في، تناولت الفصول المقلوبة
 .م المنعكس في مادة العلوم( للكشف عن أثر التعل  2016)

وتختلف الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة في كونها تسعى لقياس أثر الفصول المقلوبة  -
من الدراسات السابقة التي تناولها  وهو ما لم تسع  له أي   ،مساق تدريس مبادئ الرياضياتفي 

 الباحث.
 المنهج: 2.2.2
التجريبي وشبه ذا المحور المنهج التجريبي استخدمت جميع الدراسات التي تم عرضها في ه -

 لتحقيق أهداف الدراسة.
تشااابهت الدراساااة الحاليااة ماااع بعااي الدراساااات الساااابقة فااي اساااتخدامها الماانهج شااابه التجريباااي ذي  -

 باراون(، ودراساة 2015دراساة المعياذر والقحطااني )بعادي مثال و  مع قياس قبليالواحدة  المجموعة
(Browin, 2015) ،ثومبسونومومبوركيتودراسة(Thompson & Mombourquette, 

أماا دراساة  .(Wiginton, 2013) ويجينتون، ودراسة (Clark, 2013كالرك ) ، ودراسة(2014
ة بهجاااات وتشااااانغ ، ودراساااا(Ahmed, 2016أحمااااد ) (، ودراسااااة2016أبااااو الااااروس وعمااااارة )

(Bhagat & Chang, 2016) ،لاي وهاونج  ودراساة(Lai & Hwang, 2016،)  ودراساة الازين
ودراسااااااة سااااااينجل ،(2015(، ودراسااااااة هااااااارون وساااااارحان )2015الزهرانااااااي )(، ودراسااااااة 2015)
(Sengel, 2014) ودراسااة ،( جلااينGlynn, 2013) ،ماانهج شاابه التجريبااي ذي اسااتخدمت ال

أماا دراساة قشاطة  ث مجموعاات.(، اساتخدمت ثاال2015ن دراساة معادي )في حين أ المجموعتين.
، (Zadeh & Salimi, 2015)وساااليمي ودراسااة زاده  (،2015دراسااة المطيااري )و  (،2016)



20 

 التجريبااي ذااساتخدمت الماانهج  (،Feledichuk & Wong, 2015ووناج ) فيليديشااوكودراساة 
 .المجموعتين

 :األدوات 2.2.3
استخدم  بعضهاكأداة للدراسة، إال أن  التحصيلياستخدمت جميع الدراسات السابقة االختبار  -

أحمد  ودراسة (،2016أبو الروس وعمارة )مقياس االتجاه كدراسة  التحصيليإضافة إلى االختبار 
(Ahmed, 2016)، ودراس( ة بهجت وتشانغBhagat & Chang, 2016) براون، ودراسة 
(Browin, 2015) فيليديشوك، ودراسة ( وونجFeledichuk & Wong, 2015،)ودراسة

ومومبوركيت ، ودراسة سينجل (Thompson & Mombourquette, 2014)ثومبسون
(Sengel, 2014) ودراسة ،( جلينGlynn, 2013)، ودراسة ( كالركClark, 2013). 

برنامج مقترح قائم على الفصول المقلوبة باستخدام اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة  -
عداد يتم قياسه من خالل اختبار من إ لتنمية التحصيل في مساق تدريس مبادئ الرياضيات

لدى  عداد الباحثيتم قياسها من خالل مقياس من إ واالتجاهات نحو الفصول المقلوبة الباحث،
 .طلبة التعليم األساسي في جامعة األزهر بغزة

 :العينة 2.2.4
جريت فيها الدراسات السابقة، فمنها ما تم تطبيقه على المرحلة ة التي أ يتنوعت المراحل الدراس -

، ودراسة الزين (Ahmed, 2016أحمد ) ودراسة (،2016) الجامعية كدراسة أبو الروس وعمارة
(، ودراسة المعيذر والقحطاني 2015(، ودراسة المطيري )2015ودراسة الزهراني ) (،2015)
ودراسة (، 2015، ودراسة هارون وسرحان )(Browin, 2015) براون(، ودراسة 2015)

سينجل ودراسة (، Thompson & Mombourquette, 2014ثومبسون ومومبوركيت )
(Sengel, 2014).  بهجت وتشانغ )ومنها ما تم تطبيقه على المرحلة الثانوية كدراسةBhagat 

& Chang, 2016،)  ودراسة زاده وساليمي(Zadeh & Salimi, 2015)،  فيليديشوكودراسة 
جلين ، ودراسة (Clark, 2013كالرك ) ودراسة (،Feledichuk & Wong, 2015وونج )

(Glynn, 2013) ومنها ما تم تطبيقه على المرحلة اإلعدادية كدراسة  (.2016) دراسة قشطة، و
 لي وهونج كدراسة المرحلة األساسيةومنها ما تم تطبيقه على  .(Wiginton, 2013ويجينتون )

(Lai & Hwang, 2016،) ( 2015ودراسة معدي.) 
 ،(Ahmed, 2016أحمد ) ودراسة (،2016أبو الروس وعمارة ) اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة -

(، ودراسة المعيذر 2015(، ودراسة المطيري )2015ودراسة الزهراني ) (،2015ودراسة الزين )
(، 2015، ودراسة هارون وسرحان )(Browin, 2015) براون(، ودراسة 2015والقحطاني )

ومومبوركيت ثومبسون ، ودراسة (Thompson & Mombourquette, 2014)ودراسة
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ز الدراسة الحالية بقت على المرحلة الجامعية، مع تمي  ، في أنها ط  (Sengel, 2014سينجل )
 التعليم األساسي بجامعة األزهر بغزة. طلبةنة من بالتركيز على عي  

 
 :التحصيل في الرياضيات: الدراسات التي تناولت الثانيالمحور  2.3

، وكيفية معالجتها التحصيل في الرياضيات تناولتالدراسات التي  تعرف إلىيهدف هذا المحور لل
 الموضوع، واالستفادة من مناهجها وأدواتها ونتائجها وتوصياتها.لهذا 

 :(2016)المزمومي دراسة  2.3.1

التحصيل الدراسي واالتجاه  فيية إلكترونرفة أثر التدريس باستخدام مدونة مع ىلإهدفت الدراسة 
نة عي  نت وتكو   بع الباحث المنهج شبه التجريبي.وات   .نحو الرياضيات لدى طلبة الصف األول الثانوي

جريبية درست مجموعة ت نت من مجموعتين:وتكو  ، طالب ا من مدرسة األنجال بالسعودية (27من ) الدراسة
، ولتحقيق ذلك قام الباحث ية، ومجموعة ضابطة درست بالطريقة التقليديةلكترونباستخدام المدونة اإل

وجود وأظهرت نتائج الدراسة  .إلى مقياس اتجاه نحو الرياضيات ، إضافة  الدراسي بإعداد اختبار التحصيل
فرق ذي داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق 

بضرورة إضافة موضوعات  وأوصت الدراسة لتحصيل لصالح المجموعة التجريبية.البعدي الختبار ا
ي وتطبيقها في مقررات تقنيات التعليم في الكليات الجامعية، لكترونم اإلالجيل الثاني للتعل   تتناول أدوات

 وتدريب المعلمين قبل الخدمة على كيفية استخدامها.
 :(2015دراسة أبو شعير ) 2.3.2

تنمية  في 5E'sحل المشكالت ودورة التعلم  تي  إستراتيجية فاعلي   تعرف إلىال ىلإهدفت الدراسة 
بع الباحث المنهج شبه وات   في الرياضيات.الصف السادس  طلبةالتفكير الرياضي والتحصيل الدراسي لدى 

)ج( تم ( طالب ا من الصف السادس من مدرسة ذكور غزة الجديدة 120نت العينة من )وتكو   التجريبي.
( طالب ا درسوا 40األولى عددها ) ةن المجموعمجموعتان تجريبيتا :توزيعهم على ثالث مجموعات

م الخماسية، ومجموعة ( طالب ا درسوا باستخدام دورة التعل  39باستخدام حل المشكالت، والمجموعة الثانية )
اختبار مهارات  الطريقة العادية، ولتحقيق ذلك أعد  الباحث( طالب ا تم تدريسهم ب41ضابطة عددها )

وأظهرت نتائج الدراسة وجود فرق ذي داللة إحصائية بين  دراسي.لرياضي، واختبار التحصيل الالتفكير ا
المجموعة التجريبية األولى والمجموعة الضابطة الختباري مهارات التفكير والتحصيل الدراسي  طلبة

ا وجود فرق ذي داللة إحصائية بين  المجموعة التجريبية  طلبةلصالح المجموعة التجريبية األولى، وأيض 
لتجريبية مهارات التفكير والتحصيل الدراسي لصالح المجموعة ا وعة الضابطة الختباري  الثانية والمجم

 دورة التعلم في تدريس الرياضيات.حل المشكالت و  تي  إستراتيجيوأوصى الباحث بضرورة توظيف  الثانية.
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 :(2015)الحازمي دراسة  2.3.3

الصف التاسع في  طلبةثر استخدام التعليم المدمج على تحصيل أ تعرف إلىالهدفت الدراسة إلى 
بتصميمه شبه  المنهج التجريبي راسة استخدم الباحث، ولتحقيق أهداف الدالرياضيات والدافعية نحوها

تم تقسيمهم  ، إذطالب ا من المدرسة المتوسطة بالمدينة المنورة (60نة الدراسة من )نت عي  وتكو   .التجريبي
، ومجموعة ضابطة طالب ا درسوا بطريقة التعليم المدمج (30إلى مجموعتين: مجموعة تجريبية وعددها )

ومقياس الدافعية نحو تعلم ، اتحصيلي ااختبار   الباحث وأعد   درسوا بالطريقة التقليدية. طالب ا (30وعددها )
إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة لت الدراسة إلى وجود فرق ذي داللة وتوص   .الرياضيات

 لتحصيل لصالح المجموعة التجريبية.التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار ا
ي التعليم المدمج، وتطبيقه في تدريس الرياضيات، والمقررات بتشجيع المعلمين على تبن  وأوصت الدراسة 

 مية المختلفة.الدراسية المختلفة في جميع المراحل التعلي
 :(2015)حمزة دراسة  2.3.4

ة في تقييم الواجبات البيتية لطلبة الصف العاشر إستراتيجيأفضل  تعرف إلىالهدفت الدراسة إلى 
ربع اشتملت هذه الدراسة على أ .مالتي تؤدي إلى رفع التحصيل واالحتفاظ بالتعل   ساسي في عمان،األ

توقيع المعلم على الواجب و لتقييم الواجبات البيتية، وهي: عدم تصحيح الواجب البيتي،  اتإستراتيجي
ولتحقيق أهداف  م تغذية راجعة على الواجب البيتي.تقديو وضع عالمة على الواجب البيتي، و البيتي، 

طالب ا  (164نة الدراسة من )نت عي  وتكو   بتصميمه شبه التجريبي المنهج التجريبي الدراسة استخدم الباحث
 وقام الباحث وعات بالطريقة العشوائية البسيطة.أربع مجم لىإ تم تقسيمهم ، إذمن مدرستين في عمان

 القبلي، وأ عيد تطبيق االختبار بعد أسبوعين. التحصيليبيق االختبار وتم تط، تحصيليبإعداد اختبار 
ستراتيجي، و ة وضع عالمةإستراتيجين ت النتائج على أودل   ضل فهما أ ،ية راجعة على الواجبتقديم تغذ ةا 
م هي ات في االحتفاظ بالتعل  ستراتيجيكانت أفضل اإل ت األربع في تحسين التحصيل، في حيناستراتيجياإل

وأوصت الدراسة بضرورة االهتمام بمتابعة الواجبات المنزلية  م.عل  ة تقديم التغذية الراجعة من الم  إستراتيجي
  جاباتهم.ة راجعة للطلبة حول إع عالمات عليها وتقديم تغذيضالرياضيات وتقييمها بو بل معلمي من قِ 

 :(2015)خان دراسة  2.3.5

فاعلية التعليم المتنقل على الويب عبر الحواسيب في مقرر  الكشف عن ىلإسة هدفت الدرا
بقت الدراسة ط   شبه التجريبي، إذبع الباحث المنهج وات   .تحصيل طالبات الصف الخامسفي  الرياضيات
مجموعة  نت من مجموعتين:وتكو   .( طالبة من الصف الخامس بمكة المكرمة54نة بلغ حجمها )على عي  
، بتطبيق التعليم المتنقل القائم على الويب عبر الحواسيب اللوحيةدرست طالبة  (27وعددها )تجريبية 

بإعداد  ةالباحث، ولتحقيق ذلك قامت درست بالطريقة التقليديةطالبة  (27وعددها )ومجموعة ضابطة 
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وجود فرق ذي داللة إحصائية بين متوسطي درجات وأظهرت نتائج الدراسة  .اختبار التحصيل الدراسي
لتحصيل لصالح المجموعة عدي الختبار االمجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق الب  

لحواسيب اللوحية وحث الطالبات على االستفادة من تفعيل استخدام اوأوصت الدراسة بضرورة  التجريبية.
 ساسيةاألبشكل عام، وفي المرحلة  التعليميةات في جميع المراحل يهذه األجهزة في دعم تعليم الرياض

 بشكل خاص.
 :(2015)الدم دراسة  2.3.6

تنمية مستوى التحصيل و  ات ما وراء المعرفة فيإستراتيجيمعرفة أثر استخدام هدفت الدراسة إلى 
، ولتحقيق أهداف الدراسة الرياضيات لدى طالبات الصف الحادي عشر بغزةالتفكير التأملي في 

تم تقسيمهم إلى  ( طالبة، إذ60نت عينة الدراسة من )وتكو   التجريبي.شبه استخدمت الباحثة المنهج 
، ما وراء المعرفة اتإستراتيجيدرسوا باستخدام  ( طالبة30مجموعتين: مجموعة تجريبية وعددها )

، تحصيلياختبار  بإعدادوقامت الباحثة  .درسوا بالطريقة التقليدية ( طالبة30ومجموعة ضابطة وعددها )
لت الدراسة إلى وجود فرق ذي داللة إحصائية بين متوسطي وتوص   .التأمليواختبار مهارات التفكير 

لتحصيل لصالح المجموعة عدي الختبار االب  درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق 
ة التساؤل الذاتي إستراتيجيات ما وراء المعرفة وخاصة في إستراتيجيبتوظيف وأوصت الدراسة  التجريبية.

في جميع المراحل لتنمية التفكير التأملي والتحصيل الدراسي والعمل على تدريب المعلمين على كيفية 
 استخدام التساؤل الذاتي.

 :(2015)العايذي دراسة  2.3.7

التحصيل لمتعددة في معرفة مدى أثر تدريس الرياضيات باستخدام الوسائط االدراسة إلى  هدفت
بتصميمه  المنهج التجريبي ، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحثاالبتدائيف الثاني الص طلبةلدى 

اني االبتدائي بمدرسة تحفيظ العطف طالب ا من الصف الث (60نة الدراسة من )نت عي  وتكو   .شبه التجريبي
طالب ا درسوا بطريقة عري  (30تم تقسيمهم إلى مجموعتين: مجموعة تجريبية وعددها ) ، إذبالسعودية

بإعداد  وقام الباحث طالب ا درسوا بالطريقة التقليدية. (30، ومجموعة ضابطة وعددها )الوسائط المتعددة
وجود فرق ذي داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة لت الدراسة إلى وتوص   .تحصيلياختبار 

 لتحصيل لصالح المجموعة التجريبية.عدي الختبار االتجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق الب  
نشاء وحدات عروي الوسائط المتعددة، وضرورة إ بحث المعلمين على تصميم واستخداموأوصت الدراسة 

 ل اإلدارات التعليمية.لتصميم الوسائط المتعددة داخ
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 :(2015)عيسى دراسة  2.3.8

 طلبةم النشط على تحصيل تين للتعل  إستراتيجيأثر الدمج بين  تعرف إلىالإلى هدفت الدراسة 
نة بلغ حجمها طبقت الدراسة على عي   بع الباحث المنهج التجريبي، إذوات   .الصف التاسع في الرياضيات

طالبة درست  (29مجموعة تجريبية وعددها ) من مجموعتين:نت وتكو   .التاسع( طالبة من الصف 59)
، ومجموعة ضابطة شارك، والتعليم التبادلي(ر.. زاوج.. ط هما )فك  م النشتين للتعل  إستراتيجيباستخدام 
ث بإعداد اختبار التحصيل الباح ، ولتحقيق ذلك قامطالبة درست بالطريقة التقليدية (30وعددها )
وجود فرق ذي داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية  وأظهرت نتائج الدراسة .الدراسي

وأوصت الدراسة  لتحصيل لصالح المجموعة التجريبية.عدي الختبار اوالمجموعة الضابطة في التطبيق الب  
ضيات، وضرورة دمج شارك، والتعليم التبادلي( في تدريس مادة الريافك ر.. زاوج.. ) تي  إستراتيجيبتوظيف 
 م النشط في تدريس موضوع معين أو محتوى مادة علمية.ة للتعل  إستراتيجيأكثر من 
 :(2015)الكبيسي وطه دراسة  2.3.9

والتفكير  التحصيل الدراسي ة الدعائم التعليمية فيإستراتيجيأثر  تعرف إلىال ىلإهدفت الدراسة 
نت العينة وتكو   المنهج شبه التجريبي. انبع الباحثوات   في الرياضيات. السابعالصف  لدى طالبات التفاعلي
السابع من مدرسة متوسط األطياف للبنات في محافظة صالح الدين من الصف  طالبة( 50من )

ة الدعائم التعليمية، إستراتيجياألولى تجريبية درست ب يع العينة بالتساوي إلى مجموعتين:بالعراق، تم توز 
واختبار  تحصيلياختبار بإعداد  انولتحقيق ذلك قام الباحثالعتيادية، ومجموعة ضابطة درست بالطريقة ا

المجموعة التجريبية  طلبةوجود فرق ذي داللة إحصائية بين  وأظهرت نتائج الدراسة .التفكير التفاعلي
وأوصى  .والمجموعة الضابطة في اختبار التحصيل واختبار التفكير التفاعلي لصالح المجموعة التجريبية

مية في ية الدعائم التعلإستراتيجياستخدام أعضاء الهيئات التدريسية في التعليم العام بضرورة  انالباحث
 . تدريس المواد بصورة عامة ومادة الرياضيات بصورة خاصة

 :(2015)النجار دراسة  2.3.10

في تنمية  شارك( - زاوج – ة )فك رإستراتيجيأثر توظيف  تعرف إلىهدفت الدراسة إلى ال
التحصيل والتفكير التأملي في الجبر لدى طالبات الصف السابع األساسي بمحافظة خانيونس، ولتحقيق 

م تقسيمهم ( طالبة، ت74نة الدراسة من )نت عي  وتكو   المنهج التجريبي. أهداف الدراسة استخدمت الباحثة
 تواختبار التفكير التأملي كأدوا، تحصيليوقامت الباحثة بإعداد اختبار  بالتساوي إلى مجموعتين.

لت الدراسة إلى وجود فرق ذي داللة إحصائية بين متوسط درجات طالبات المجموعة وتوص   للدراسة.
واختبار  التحصيليعدي لالختبار متوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة في التطبيق الب  و التجريبية 
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 شارك( - زاوج – ر)فك   ةإستراتيجيالدراسة باستخدام وأوصت  التأملي لصالح المجموعة الضابطة. التفكير
 في العملية التعليمية لما لها من أهمية في تنمية التحصيل.

 :(2014)أبو سيف دراسة  2.3.11

ة برنامج قائم على االستقصاء لتنمية بعي عادات العقل فاعلي   تعرف إلىالالدراسة إلى  هدفت
استخدمت ، ولتحقيق أهداف الدراسة األساسي بغزة والتحصيل في الرياضيات لدى طالبات الصف السابع

إلى مجموعتين:  تقسيمهن تم   ( طالبة، إذ84نة الدراسة من )نت عي  وتكو   الباحثة المنهج التجريبي.
 ( طالبة42، ومجموعة ضابطة وعددها )بطريقة االستقصاء ن  درس ( طالبة42مجموعة تجريبية وعددها )

لت وتوص   .ومقياس عادات العقل، تحصيلياختبار  بإعدادوقامت الباحثة  .بالطريقة التقليدية ن  درس
الدراسة إلى وجود فرق ذي داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة 

بضرورة تشجيع وأوصت الدراسة  لتحصيل لصالح المجموعة التجريبية.عدي الختبار افي التطبيق الب  
ستقصاء في تدريس م القائم على االضيات بمراحل التعليم المختلفة على استخدام نماذج التعل  معلمي الريا

 عادات العقل ودمجها في المنهج المدرسي في المرحلة األساسية. الرياضيات واالهتمام بتنمية
 :(2013)أبو دان دراسة  2.3.12

ية منت الكسور فيسوسة في تدريس وحدة معرفة أثر توظيف النماذج المحالدراسة إلى  هدفت
، ولتحقيق أهداف الدراسة التحصيل ومهارات التفكير البصري لدى طالبات الصف الرابع األساسي بغزة

إلى  تقسيمهن تم   ( طالبة، إذ60نة الدراسة من )نت عي  وتكو   استخدمت الباحثة المنهج التجريبي.
واختبار مهارات ، اتحصيلي ااختبار   ومجموعة ضابطة. وأعد ت الباحثةة مجموعتين: مجموعة تجريبي

لت الدراسة إلى وجود فرق ذي داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة وتوص   .التفكير البصري
 لتحصيل لصالح المجموعة التجريبية.عدي الختبار االتجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق الب  

توظيف النماذج المحسوسة في تدريس  ضرورةبضرورة تشجيع معلمي الرياضيات على وأوصت الدراسة 
 التحصيل ومهارات التفكير. ميةنالخصوص في تدريس وحدة الكسور لت الرياضيات، وعلى وجه

 :(2013) اهللخلف دراسة  2.3.13

ية التفكير الهندسي منة توظيف معمل الرياضيات في تالدراسة إلى الكشف عن فاعلي   هدفت
استخدمت الباحثة المنهج والتحصيل لدى طالبات الصف السابع بمحافظة رفح، ولتحقيق أهداف الدراسة 

إلى مجموعتين: مجموعة تجريبية  تقسيمهن تم   ( طالبة، إذ75نة الدراسة من )نت عي  وتكو   التجريبي.
 ن  طالبة درس (36ابطة وعددها )بطريقة معمل الرياضيات، ومجموعة ض ن  ( طالبة درس37وعددها )

لت الدراسة وتوص   واختبار مهارات التفكير الهندسي. ،اتحصيلي ااختبار   وأعد ت الباحثة بالطريقة التقليدية.
إلى وجود فرق ذي داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في 
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وأوصت الدراسة بتوعية معلمي  المجموعة التجريبية.لتحصيل لصالح عدي الختبار االتطبيق الب  
عداد ورش عمل لتدريب  فية،الرياضيات بمعمل الرياضيات وتدريبهم على استخدامه في البيئة الص   وا 

 المعلمين على تطبيق معمل الرياضيات في تدريس الهندسة.

 الرياضيات:ت التحصيل الدراسي في التي تناول الثانيالتعقيب على دراسات المحور  2.4
التي تناولت التحصيل الدراسي في الرياضيات ي الدراسات السابقة لهذا المحور من خالل عر 

 : اآلتييمكن استنتاج 
 :الهدف 2.4.1
عرضها في هذا المحور هدفت  ي الحظ من العري السابق للدراسات أن جميع الدراسات التي تم   -

 س التحصيل الدراسي في الرياضيات.إلى قيا
التحصيل الدراسي في وتختلف الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة في كونها تسعى لقياس  -

 وهو ما لم تسع  له أي   ،الرياضيات وليس التحصيل العلمي في الرياضيات مبادئ مساق تدريس
 من الدراسات السابقة التي تناولها الباحث.

 :المنهج 2.4.2
في هذا المحور المنهج التجريبي وشبه والتجريبي استخدمت جميع الدراسات التي تم عرضها  -

 لتحقيق أهداف الدراسة.
اختلفت الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة في استخدامها المنهج شبه التجريبي ذي  -

(، ودراسة الحازمي 2016أما دراسة المزمومي ) .عديب  حدة مع قياس قبلي و المجموعة الوا
 ، ودراسة(2015) الدم ودراسة ،(2015) خان ، ودراسة(2015)(، ودراسة حمزة 2015)

 النجار ودراسة ،(2015) الكبيسي وطه ودراسة ،(2015) عيسى ودراسة ،(2015) العايذي
 (2013) اهلل خلف ودراسة ،(2013) أبو دان ودراسة ،(2014) أبو سيف ودراسة ،(2015)

ن دراسة أبو شعير في حين أ .استخدمت المنهج التجريبي أو شبه التجريبي ذي المجموعتين
 .استخدمت ثالث مجموعات( 2015)

 :األدوات 2.4.3
استخدم  بعضهاكأداة للدراسة، إال أن  التحصيلياستخدمت جميع الدراسات السابقة االختبار  -

 الحازمي ودراسة (،2016المزمومي )مقياس االتجاه كدراسة  التحصيليإضافة إلى االختبار 
التأملي ( أضافت اختبار التفكير 2015(، ودراسة النجار )2015ما دراسة الدم )أ .(2015)

لتفاعلي ( أضافت اختبار التفكير ا2015ودراسة الكبيسي وطه ) .التحصيليبجانب االختبار 
البصري بجانب  ( أضافت اختبار التفكير2013ودراسة أبو دان ) .التحصيليبجانب االختبار 
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( أضافت اختبار التفكير الهندسي بجانب االختبار 2013) ودراسة خلف اهلل .التحصيلياالختبار 
 .التحصيلي

برنامج مقترح قائم على الفصول المقلوبة باستخدام اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة  -
عداد يتم قياسه من خالل اختبار من إ لتنمية التحصيل في مساق تدريس مبادئ الرياضيات

لدى  عداد الباحثيتم قياسها من خالل مقياس من إ التجاهات نحو الفصول المقلوبةوا الباحث،
 .طلبة التعليم األساسي في جامعة األزهر بغزة

 :العينة 2.4.4
جريت فيها الدراسات السابقة، فمنها ما تم تطبيقه على المرحلة ة التي أ  يتباينت المراحل الدراس -

ادية، الدراسات فتم تطبيقها على المرحلة اإلعد (، أما باقي2016الثانوية كدراسة المزمومي )
( فتم تطبيقها 2014(، ودراسة أبو دان )2015ودراسة العايذي ) (،2015باستثناء دراسة خان )

 .المرحلة األساسيةعلى 
بقت على المرحلة الجامعية، مع في أنها ط   جميع الدراسات السابقة الدراسة الحالية عن تاختلف -

 التعليم األساسي بجامعة األزهر بغزة. طلبةنة من لية بالتركيز على عي  ز الدراسة الحاتمي  

 
 :االتجاه نحو الفصول المقلوبة: الدراسات التي تناولت الثالثالمحور  2.5

، وكيفية تناولت االتجاه نحو الفصول المقلوبةالدراسات التي  تعرف إلىهذا المحور لل يهدف
 من مناهجها وأدواتها ونتائجها وتوصياتها.معالجتها لهذا الموضوع، واالستفادة 

 :(Adedoja,2016)يدوجا دأدراسة  2.5.1

إلى تحديد  إضافةالتحديات التي تواجه المعلمين قبل الخدمة،  تعرف إلىاللى إالدراسة هدفت 
ا لوجه قد م التقليدي وجه  أكدت الدراسة أن التعل   إذ ،جامعة إيباداناتجاهاتهم نحو الفصول المقلوبة في 

ولقد تم تطبيق الدراسة على  ثر ديناميكية مدعوم بالتكنولوجيا.ويجب العمل على نهج أك ،انتهت صالحيته
ا قبل الخدمة في جنوب صحراء أفريقي273)  الوصفي، إذ جواستخدم الباحث المنه بنيجيريا. ا( معلم 

الحزمة  وتم استخدام برنامجنة الدراسة لجمع البيانات، فراد عي  ومجموعات النقاش مع أ االستباناتاستخدم 
و الفصول نح ةن المعلمين لديهم اتجاهات إيجابي. وأظهرت نتائج الدراسة أاإلحصائية للعلوم االجتماعية

لدراسة محتوى المواد التعليمية خارج وقت  للطلبةمن الفرص والوقت  امزيد  المقلوبة، ألنها تعطي 
ء االتصال باإلنترنت، المقلوب، ومن أبرزها سو ل تواجه تطبيق الفصتحديات  هناكالمحاضرة، ولكن 

 مدادات الطاقة، وضعف اإلمكانات الموجودة.والنقص في إ
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 :(Moore & Chung, 2015مور وتشانج ) دراسة 2.5.2

م اتهم ومشاركاتهم ضمن نموذج التعل  وتصور  الطلبةاتجاهات  تعرف إلىالالدراسة إلى هدفت 
نة نت عي  وتكو   .اية بكاليفورنيحل  في المدرسة الثانوية الم   (2 الجبرم الرياضيات )مقرر المقلوب المرتبط بتعل  

ت دوأك   ( طالبة. واستخدم الباحث المنهج الوصفي.12)( طالب ا و13) :( طالب ا وطالبة25الدراسة من )
وجه ا لوجه في الفصول  الطلبةفاعل بين تمكن أن يوفر وقت ا إضافي ا للم المقلوب ي  أن التعل  الدراسة 

 طلبةوتم تطبيق استبانة على  م في الفصول التقليدية.ستخد  الدراسية، عن طريق تقليل التدريس المباشر الم  
م المقلوب كان عنصر ا فتوصل الباحثان إلى أن التعل   وب،م المقلتصوراتهم نحو التعل   ةعرفممن أجل 

واتجاهاتهم كانت إيجابية نحو  الطلبةد الباحثان أن تصورات . وأكللطلبةمشجع ا ومحفز ا لتعليم الرياضيات 
وأوصت الدراسة بتطبيق نموذج الفصول المقلوبة  في أثناء تدريس الرياضيات. م المقلوباستخدام التعلي

 في تدريس الرياضيات إلعطاء المزيد من الوقت لحل األنشطة والتمارين الرياضية.
 :  (Unakorn, Klongkratoke, 2015)راسة يونا كورن وكلونج كراتك د 2.5.3

ة الفصول المقلوبة في مقرر إستراتيجينحو  الطلبةاتجاهات  تعرف إلىال إلىالدراسة  هدفت
جريت الدراسة على وقد أ   .الوصفي بع الباحثان المنهجوات   .طلبة الصف الحادي عشرلدى الرياضيات 

 Suan Sunandha Rajabhatن )اطالب ا بجامعة سوان راجبت بتايو  (42نت من )نة تكو  عي  
University حاضرات مرئية وأوراق عمل وواجباتشملت م إذ، 2014( من الفصل الدراسي الثاني لعام. 

وجود فرق ذي لت الدراسة إلى وتوص   ة الفصول المقلوبة.إستراتيجينحو  مقياس اتجاهقام الباحثان بعمل و 
 .بعد استخدام الفصول المقلوبة الطلبةفي اتجاهات  (α≤0.05)داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

أثناء  في يجابيتكوين اتجاه إألنها تعمل على  ؛أوصت الدراسة بضرورة استخدام الفصول المقلوبةو 
 م في الوقت نفسه.م والمتعل  عل  التواصل بين الم  في تساعد ألنها و  تدريس الرياضيات،

 (:Butt, 2014)بات دراسة  2.5.4

الفصول المقلوبة مقارنة بالفصول  ةإستراتيجينحو  الطلبةاتجاهات  تعرف إلىالهدفت الدراسة إلى 
 دريس مقرر التأمينات بالجامعة األسترالية. واستخدم الباحث المنهج الوصفي، إذالدراسية المعتادة في ت

 المقلوبة.لفصول ا ةإستراتيجينحو  الطلبةاتجاهات  تعرف إلىكانت أداة الدراسة عبارة عن استبانة لل
دية وفي نهايته بالفصول ، درسوا في بداية الفصل بالطريقة التقليطالب ا (62)واشتملت عينة الدراسة على 

كما  م التقليدي.م المقلوب من التعل  أكثر إيجابية واستعداد ا في التعل   الطلبةأن  وأكدت الدراسة المقلوبة.
وأوصت  قارنة بالفصول الدراسية المعتادة.المقلوبة مإيجابية نحو الفصول كانت  الطلبة اتجاهات أن تأكد

 ؛استخدام الفصول المقلوبة بالجامعات، وضرورة تقديم المزيد من الدورات حول الفصول المقلوبةبالدراسة 
 .للطلبةألنها أكثر جاذبية 
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 :(Doman, Webb, 2014يب )و و دومان  دراسة 2.5.5

الفصول المقلوبة في مقرر  ةإستراتيجيوالمعلمين نحو  الطلبةإلى تحديد اتجاهات الدراسة هدفت 
علوم اإلنسانية بالجامعة توسط العالي بكلية اآلداب والماللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية في المستوى ال

 تعرف إلىكانت أداة الدراسة عبارة عن استبانة لل المنهج الوصفي، إذ انواستخدم الباحث الصينية.
ا.او  الفصول المقلوبة. ةإستراتيجيوالمعلمين نحو  الطلبةاتجاهات   ستغرقت الدراسة خمسة عشر أسبوع 

تحتوي على  ةعة التجريبيو : المجمطالب ا، تم تقسيمهم إلى مجموعتين (135)نة الدراسة على واشتملت عي  
المجموعة  طلبةأن  وأكدت الدراسة فصول دراسية. 3فصول دراسية، والمجموعة الضابطة تحتوي على  3

كما أكد المعلمون أن  م التقليدي.م المقلوب من التعل  كثر إيجابية واستعداد ا في التعل  التجريبية كانوا أ
 للطلبةمتاحة الفصول المقلوبة يؤدي إلى تشجيع اإلبداع، وتوفير الفرص التعليمية ال ةإستراتيجياستخدام 

تزيد من مستوى  ألنها المقلوبة بالجامعات؛ تخدام الفصولاسبوأوصت الدراسة  في الفصول الدراسية.
 بداع.اإل

 :(Snowden, 2012)سنودين  دراسة 2.5.6

مين حول الفصول الدراسية المقلوبة من خالل رات المعل  تصو   تعرف إلىال ىلإالدراسة هدفت 
التقليدية  من المحاضرات تم مشاهدتها بالمنزل بدال  تالتي  ،نترنتدام محاضرات الفيديو عبر شبكة اإلاستخ

 بأمريكا ( معلمين8نة الدراسة من )نت عي  وتكو   . واستخدم الباحث المنهج الوصفي.التي تتم داخل الفصول
الرياضيات  ؛( مواد، معلمان لكل مادة4، تم تقسيمهم بالتساوي على )لطلبتهماستخدموا الفصول المقلوبة 

اضيات أن معلمي العلوم والري ىلإوتوصلت هذه الدراسة  واللغة اإلنجليزية.والعلوم والدراسات االجتماعية 
الدراسات االجتماعية واللغة  وأما معلم ،يجابية نحو استخدام الفصول الدراسية المقلوبةإلديهم تصورات 

العلوم  وكما أكد معلم .أنها غير مفيدة في التدريس ىهذه الفصول الدراسية عل ىلإنجليزية ينظرون اإل
م أكثر من الفصول الدراسية نشطة التعل  أالمشاركة في  في الطلبةوالرياضيات أن هذه الفصول تساعد 

 .لطلبتهمالعلمي  ىالة في توصيل المحتو نها وسيلة فع  أكما ، التقليدية

 ت االتجاه نحو الفصول المقلوبة:التي تناول الثالثالتعقيب على دراسات المحور  2.6
 االتجاهات نحو الفصول المقلوبة تالتي تناولي الدراسات السابقة لهذا المحور من خالل عر 

 : اآلتييمكن استنتاج 
 :الهدف 2.6.1
ة نة نحو الفصول المقلوبهدفت جميع دراسات هذا المحور إلى استطالع اتجاهات أفراد العي   -

الذي تسعى هذه الدراسة لتحقيقه وتتفق فيه مع جميع  نفسه الهدف واستخدامها في التعليم، وهو
 دراسات هذا المحور.
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 :المنهج 2.6.2
ينة نحو اتجاهات أفراد الع تعرف إلىاستخدمت جميع دراسات هذا المحور المنهج الوصفي لل -

 شبه وتختلف الدراسة الحالية عن دراسات هذا المحور في استخدامها المنهج .الفصول المقلوبة
 ىالتي تهدف إل-لجة جريت المعاثم أ   ،القبلي التجاهفي ضوئه تم تطبيق مقياس االذي التجريبي 

عدي وقياس الب   مقياس االتجاهومن ثم تطبيق  ،-نحو الفصول المقلوبة فراد العينةأ اتجاه قياس
 الفرق بينهما.

 :األدوات 2.6.3
ة لمعرفة اتجاهات عينة الدراسة نحو رئيسستخدمت معظم دراسات هذا المحور االستبانة كأداة ا -

دراسة يونا كورن ، و (Moore & Chung, 2015دراسة مور وتشانج )الفصول المقلوبة مثل 
(، ودراسة Butt, 2014بات )دراسة (، و Unakorn, Klongkratoke, 2015وكلونج كراتك )

، في حين (Snowden, 2012ودراسة سنودين )، (Doman, Webb, 2014ويب )دومان و 
مجموعات النقاش كأداة للدراسة إضافة إلى  (Adedoja, 2016)يدوجا دأاستخدمت دراسة 

المحور في استخدامها االستبانة االستبانة. وتتفق الدراسة الحالية مع معظم دراسات هذا 
 المقياس" كأداة لمعرفة اتجاهات عينة الدراسة نحو الفصول المقلوبة."
 :العينة 2.6.4
 والطلبة، اختارت عينة الدراسة من المعلمين (Doman, Webb, 2014ويب )دومان و  دراسة -

 ,Snowden)سنودين دراسةو  ،(Adedoja, 2016)يدوجا دأدراسة ين، في حين كانت يالجامع
فكانت العينة من طلبة  (Butt, 2014دراسة بات )أما  ن،ي، من المعلمين الجامعي(2012

راسة يونا كورن دو  ،(Moore & Chung, 2015وتشانج )مور  دراسةفي حين كانت  الجامعة،
 الثانوية.المرحلة  طلبةعينتهم من  ،(Unakorn, Klongkratoke 2015)وكلونج كراتك 

 هابالنسبة لعينة الدراسة فقد اختارت (Butt, 2014)بات ما الدراسة الحالية فقد اتفقت مع دراسة أ -
 من طلبة الجامعة.
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 الدراسات السابقة:تعقيب عام على  2.7
الع عليها، يمكن الخروج بمجموعة من خالل استعراي الدراسات السابقة التي تم االط   من

 االستنتاجات منها:

االهتمام د اي، وتم تطبيقها في أماكن مختلفة؛ ما يدل على از حديثة تعد  أن الدراسات بصفة عامة  .1
حدى بيئات إ أكثر حداثة كونهالمقلوبة ونجد الدراسات التي تناولت الفصول ا بالفصول المقلوبة.

 م الحديثة.التعل  
 أظهرت الدراسات األجنبية اهتمام الغرب باستخدام الحاسوب في العملية التعليمية. .2
 .-في حدود علم الباحث- الحظ عدم وجود بحوث ذات صلة مباشرة بموضوع البحثي   .3
ية لتنمية التحصيل وقامت بتقديم برامج تدريب مية البرامج التدريبية للطلبة.أهظم الدراسات أكدت عم .4

ق أفراد المجموعة التجريبية على أفراد تفو   ت هذه البرامج فاعليتها، إذوأثبت الدراسي لديهم.
 المجموعة الضابطة.

يتفق الباحث مع هذه الدراسات في  ، إذمعظم الدراسات استخدمت االختبارات كأدوات للدراسة .5
 .التحصيلياستخدام هذا النوع من االختبارات وهو االختبار 

نات الطلبة في صفوف المراحل التعليمية المختلفة، على عي   بمحاورهاجريت الدراسات السابقة أ   .6
، (Wiginton, 2013ويجينتون )كدراسة  ساسيةاألجريت في المرحلة فكان من بينها دراسات أ  

 ,Lai & Hwang) لي وهونج كدراسة ة المتوسطة واإلعداديةفي المرحلأجريت ودراسات 
أبو مثل  في المرحلة الثانوية والجامعيةأجريت خرى أ، ودراسات (2015ودراسة معدي ) (،2016

(، ودراسة المطيري 2015ودراسة الزهراني ) (،2015ودراسة الزين ) (،2016الروس وعمارة )
  .لعينة هذه الدراسة الفصول المقلوبةوهذا يشير إلى مالءمة  ،(2015)

 

 أوجه االتفاق ما بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة: 2.8
تتفق هذه الدراسة مع معظم دراسات المحور األول في كونها تسعى الستقصاء أثر الفصول 

 .متغيرات تابعة مختلفة فيمستقل  المقلوبة كمتغير

التحصيل  فيسعيها لقياس أثر متغير مستقل  تتفق مع معظم دراسات المحور الثاني في كما
 .في مساق الرياضيات الدراسي

في حين التقت الدراسة الحالية مع جميع دراسات المحور الثالث في سعيها لقياس االتجاه نحو 
 .الفصول المقلوبة
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 السابقة: اتبين الدراسة الحالية والدراسما  تمييزأوجه ال 2.9
جوانبها، فإن هناك جوانب اختالف االتفاق بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية في بعي  رغم

تسعى وتكمن هذه الجوانب في أن الدراسة الحالية  السابقة، ز الدراسة الحالية عن غيرها من الدراساتتمي  
لدى طلبة التحصيل الدراسي في مساق تدريس مبادئ الرياضيات  وبة فيالفصول المقل ةفاعلي  الستقصاء 

التي تجمع هذه  -في حدود علم الباحث-الدراسة األولى ، وهذه التعليم األساسي بجامعة األزهر بغزة
 .ارات مع  المتغي  هذه  دراسةأي لم يسبق أن تناولت  إذ ،ارات مع  المتغي  

في  فاعليته رالختبا مقترح قائم على الفصول المقلوبةبرنامج أن هذه الدراسة امتازت ببناء  كما
 أنشطة تعليمية متنوعةبإعداد  لباحثا ، فقامات نحو الفصول المقلوبةواالتجاهالدراسي تنمية التحصيل 

 .لتنمية التحصيل الدراسي في مساق تدريس مبادئ الرياضيات

 أوجه االستفادة من البحوث والدراسات السابقة: 2.10
تم عرضه من التعقيبات الجزئية، يمكن اإلشارة إلى أن أهداف الدراسات السابقة قد في ضوء ما 

عت أدوات جمع وتنو   ،والمنهج المستخدم، وعينة الدراسةبتنوع المراحل الدراسية وأماكن إجرائها،  عتتنو  
على ذلك،  لمقترحات بناء  ظهور النتائج، وتفسيرها، وصياغة ا وبالتاليالمعلومات، واألساليب اإلحصائية، 

 ي:أتية الدراسة الحالية من خالل ما ياالستفادة من الدراسات السابقة في بناء هيكل توفي هذا السياق تم

، لتوظيف الفصول المقلوبةا دعم المقدمة بأبرز النتائج التي أظهرتها الدراسات السابقة وفق   -1
 .ساق تدريس مبادئ الرياضياتمالتحصيل الدراسي في و 
 بالتعريفات اإلجرائية وأبرز النتائج. هوتنظيمدعم اإلطار النظري  -2
 .بتدعيم الخلفية المعرفية للباحث االستفادة من األطر النظرية للدراسات السابقة -3
 .البرنامج المقترحعداد إ -4
 الدراسة. أدواتعداد إ -5
 الع على األساليب اإلحصائية المناسبة. االط   -6
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 لفصل الثالثا
 اإلطار النظري للدراسة

ق في التعم   في هاألدبيات التي كتبت عن مشكلة الدراسة، لتساعد الباحثفي هذا اإلطار، يعري  
العلمية، وتفيد في تحليل تساعده في بناء أدوات الدراسة وفق األسس  لمشكلة والتعريف بمتغيراتها، ولكيا

التعرف  ان المحور األول الفصول المقلوبة:فك ة؛ر رئيسمحاو  ةتم تقسيم اإلطار النظري إلى ثالث النتائج.
خطواتها، و أدواتها، و معايير تصميمها، و أهميتها، و مبرراتها، و عالقتها بالتقنية، و مفهومها، و ليها وتاريخها، إ
دارة التعل  و أساليبها، و  ا والصعوبات اإليجابيات، والمآخذ عليهو آلية تقويمها، و دور المعلم والطالب، و م بها، ا 

تعريفه، وأنواعه، والعوامل المؤثرة فيه، وأسباب  :سيثم المحور الثاني التحصيل الدراالتي تواجه تطبيقها، 
 :االتجاهالذي يتناول الفصل الثالث لتحصيل الدراسي والفصول المقلوبة، وانتهى بضعفه، والعالقة بين ا

النهاية وفي ره، وطرق قياسه، يتعريفه، ومكوناته، وخصائصه، وعوامل تكوينه، وطرق تعديله وأساليب تغي
 رات الدراسة.بالتعقيب على اإلطار النظري والربط بين متغي   الباحثقام 

  المحور األول:
 ول المقلوبةــــالفص

 توطئة: 3.1
ا منذ تطور مفهوم المنهج من النظرية التقليدية التي تقتصر على المحتوى المعرفي وتجعله مرادف   

األهداف والمحتوى وطرق التدريس ب المدرسي إلى النظرة الحديثة له، أصبح المنهج منظومة تشمل اتللك
كما يعرفه  فالمفهوم الحديث للمنهج م واألنشطة المدرسية والتقويم.ليب التدريس ووسائط التعل  وأسا

ت ية التي تقدمها المدرسة للمتعلمين سواء كانرب  : هو مجموعة الخبرات واألنشطة الم  (2010)الفاضل، 
ى ذلك ا يتسق مع حياتهم، أد  شخصيتهم نمو  ل والمتكامل لداخلها أو خارجها لمساعدتهم في النمو الشام

ا للمنهج المدرسي محور   الطالبها اتجاه جعل تها، ومن أهمر جوهري في فلسفة التعليم واتجاهالحدوث تغي  
 أكثر إيجابية. الطالب، ويكون بذلك الطالبا إلى  عن المحتوى الذي يهدف المنهج إلى تقديمه كمي  بدال  
لة توسع ذلك إلى أن أصبح فلسفة مستق، و الطلبةعلى ذلك ظهر مبدأ مراعاة الفروق الفردية بين  وبناء  

 عرف بتفريد التعليم.بذاتها ت  
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 .(: مكونات المنهج3.1الشكل )

ليتعلم كل  للطلبة،ي الفرص الكثيرة لكترونم اإلوالتعل   م باستخدام الحاسب اآلليأ ظهور التعل  وقد هي  
، وأصبح تفريد التعليم أكثر إمكانية من ذي قبل، هوالطريقة التي تناسب إمكاناته واستعداداتفرد بالسرعة 

 ( (Flipped Classroomsا للعديد من االتجاهات منها الفصول المقلوبةوأصبحت هذه الفلسفة منطلق  
 ا كبيرة لتحقيق تفريد التعليم.التي توفر فرص  

 الفصول المقلوبة، ونبذة تاريخية عنها:  ةإستراتيجيالتعريف ب 3.1.1

 الفصل خارج العلمية المادة نقل في كأداة التقنية استخدام وفكرة (1982) عام منذ أنه" بيكر يذكر
 .للطلبة الدراسي المحتوى إيصال في الصعوبة هو ذلك، من منعه الذي العائق ولكن ذهنه، في تراوده
 (1995) عام ففي ."الحاجز ذلك على كريب بتغل   المتطورة، LMS التعلم إدارة نظم ظهور مع ولكن
 الشرائح رفعمن  ركيب خالله من نك  مت ،العنكبوتية الشبكة على التعليمي المحتوى إلدارة نظام ظهر
 وقت اإلنترنت من استعرضها ثم ومن للمحاضرات، والمعلومات النقاط على تحتوي التي يةلكتروناإل

 للنظام الدخول من الطلبة ك نيتم إذ ،الطلبة لجميع متاحة وجعلها الجامعية، القاعة داخل المحاضرة
 (.Baker,2000:9) المحاضرة وقت غير في وتحميلها الشرائح واستعراي

 الشبكة على يلكتروناإل النظام خالل من للطلبة العلمي المحتوى جميع مقد   عندما بيكر شعر
 وقت يجعل ألن بحاجة وأنه ،المحاضرة وقت قبل حتى عليه العاالط   بإمكانهم هتبلط أن العنكبوتية،
 الدراسي الفصل داخل الطلبة ممارساتعلى  تعتمد عملية خطة لتطوير دفعه ما ،فائدة أكثر المحاضرة
أن  االحق  بيكر  حيوض  . نيتمر   ق،يطب   ع،يتوس   ح،يوض  : ةاآلتي األربعة األفعال على فيها واعتمد

 داخل المحتوى على امعتمد   كان الذي المعلومات نقل روتين رلتغي   كانت أطلقها التي الجديدة ةستراتيجياإل
 ،(العنكبوتية الشبكة على العروي عبر ذلك عن اعوض   ونقله) الدراسي الفصل خارج إلى الدراسي الفصل
 كلذ من تعلموها التي المبادئ تطبيق موايتعل   حتى للطلبة المفتوح المحاضرة وقت بإتاحة يقوم وأن

 نع واإلجابة عليه، بالعمل الطلبة يقوم ما على اإلشراف ذلك أثناءفي  دوره كان في حين المحتوى،

األهداف

المحتوى

طرق
التدريس

التقويم
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 (1996) عامي بين مؤتمرات عدة في المفهوم هذا مقد   أنه وأضاف .االقتراحات وتقديم أسئلتهم،
 .(Baker, 2011:2)( The Classroom Flip) المقلوبة بالفصول طريقته بلق   ذلك بعد ثم (1998)و

 ركيلب مشابه أسلوب بتصميم( 2000) عام في وترجليا وبليت ليج من كل قام ،نفسه الوقتفي 
 إذ (،inverted Classroom المعكوس الفصل) المفهوم ذلك على وأطلقوا ،هوتطبيق التدريس في

 للمحاضرة المحدد الوقت يقضي ثم ومن وقتها، قبل المحاضرة بمشاهدة الطالب يقوم أن رؤيتهم نتتضم  
 .Lage, Trglia & Platt, 2000:32)) تعاونية مجموعات في والعمل الصعبة، المفاهيم بتوضيح

 إذ الزمن، من بعقود التاريل ذلك سبق مالتعل   عملية في المقلوبة الفصول تصميم أن الباحثويرى 
 الحصة قبل المدرسي الكتاب من التعليمي المحتوى واؤ يقر  أن طلبتهم من المعلمين من الكثير يطلب كان

 بعي استخدام عدُّ  الممكن من كذلك الحصة، وقت في المعرفي بالمحتوى المعلم قيتعم   ثم ومن الدراسية،
 الفصول فكرة قونيطب   كانوا أنهم التعليمي، المحتوى إليصال كطريقة وغيره كالمذياع للتقنية المعلمين
 .الماضيين العقدين خالل اأيض   المقلوبة

 آرون الكيمياء امعلم قام عندما وذلك المقلوبة، الفصول من قموث   مثال أول( 2007) عام في بدأ
 الفصول فكرة بتطبيق ((Jonathan Bergmann and Aaron Sams بيرجمان وجوناثان سامز

 ورفعت تجربتهما، األجنبية التعليمية المدونات من الكثير وعرضت الكيمياء، لمادة اتدريسهم في المقلوبة
 جعل ما (2010) عام في معهما تلفزيونية مقابالت جريتأ  كما .العنكبوتية الشبكة عبر ةر صو  م   دروسهما

 ةإستراتيجيب إليها يشير الكثير أصبح كما .المدراس في تطبيقها من ذلك وزاد ا،انتشار   أكثر ةستراتيجياإل
 (.Johnson, 2012:4) المقلوبة الفصول

 الطراز من تعليم توفير منها الهدف وكان ،خان سلمان أكاديمية تأسست ا،تقريب   نفسه العام وفي
 ظهور المقلوبة الفصول ةإستراتيجي تطبيق في التوسع أسباب أهم ولعل بالعالم، شخص أي إلى العالمي
 الفصول تطبيق توسع في أسهمت خان أكاديمية أن تكر أكد إذ العنكبوتية، الشبكة على خان أكاديمية
 التعليمي المحتوى على العلالط   الطلبة توجيه مالمعل   على األكاديمية لتسه   إذ المدارس، في المقلوبة
 وقدمتها الفيديو عبر المتكاملة الدروس من العديد وأنشأت م،المعل   بدور األكاديمية وقامت .الفصل خارج
 .(Tucker, 2012:30) قوشي   رميس   بشكل

 بنفسه، التقليدي التدريس بنمط يقوم الطالب تجعل المقلوبة الفصول ةإستراتيجي بأن ماركو ويذكر
 مثل أخرى متعل   مصادر خالل من ودراسته ،المدرسة بعد المدرسي الكتاب من جزء قراءة خالل من

 في اليوم التالي المحاضرة في المعلم يناقش ثم المعلم، قبل من ابق  اس المعدة الفيديو دروس
(Marco,2010:46). 
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 عام ركيب قبل من "المقلوبة الفصول" االسم بهذا ةستراتيجياإل هذه تسمية سبب أنستراير  ويذكر  
 هذه أن إلى ةببساط يرجع ،(2000) عام وبليت ليج قبل من( المعكوسة الفصول)و ،(2000)
 داخل للطلبة التعليمي المحتوى تقديم فيتم الفصول، في التقليدية الدراسة سير طريقة قلبت ةستراتيجياإل

 هنا ومن( مقلوبة) العملية فأصحبت المنزلية، الواجبات خالل من أعمق بشكل هيوظف ثم ومن الفصل،
 .(Strayer, 2007: 170) التسمية أتت

عود ية إنما ستراتيجيطلقت على هذه اإلأن اختالف التسميات التي أ   الباحثومن هنا يرى   
ة التي ستراتيجيجوهر اإلبالختالفات لغوية بحتة تتعلق بالترجمة، وهي اختالفات ال تمس على اإلطالق 

جراءاتها.تظل محافظة على خطواتها  ا يسميها الباحث في " كمكان المسمى سواء "فصول مقلوبة اوأي   وا 
 ذاته.ألمر فنحن هنا بصدد الحديث عن ا ،"دراسته، أو "تعلم منعكس" أو "فصول معكوسة

 نأ ذكروا إذ عملي، بشكل المقلوبة الفصول ةإستراتيجي مفهوم شرحبحمدان وآخرون  قام ،احديث    
 الوصول من الطلبة نليتمك   ،للطلبة يةملالع الدروس تقديم في مالمعل   تساعد المقلوبة الفصول ةإستراتيجي

 على الدرس بشرح يقوم وهو بالفيديو نفسه تسجيل خالل من وذلك ،مناسب مكان أو وقت أي في إليها
 اإلنترنت، على متاح تعليمي فيديو إلى الطلبة توجيه طريق عن أو الصوتية، توجيهاته دمج مع الحاسب
 بمقدور أصبح وهنا ،ون إليهايحتاج التي المرات وبعدد ،ميناسبه متى الفيديو مشاهدة في الطلبة وتساعد
 مالتعل   إلجراء المحاضرة وقت من مالمعل   ويستفيد الدراسي، الفصل داخل إنتاجية أكثر يكون أن الطالب
 ,Hamdan et al) لديهم الفردية الفروق حسب للطلبة الفردي الدعم معل  مال مويقد   ونشط، الفع   بشكل

2013:4). 
 ،المقلوبة الدراسية الفصول ةإستراتيجي ظهور ذلك تبع  

 تعيد التي العالي التعليم مؤسسات لدى متزايدة شعبية لها وأصبح
ثراء كفاءة أكثر استخدام وخلق التقليدي التعليم ترتيب  في للوقت وا 
 يالمدرس الفصل

(Johnson,2014:36.) 
من كونها  تخرج الفصول المقلوبةن إ وعليه يمكن القول  

أو طريقة أو أسلوب ا، بل هي نموذج يحتوي على  ةإستراتيجي
وعند تطبيق الفصول المقلوبة فإن ، وطريقة وأسلوب ةإستراتيجي

م المدمج، ونموذج الفصول المقلوبة، م يستخدم التعل  عل  الم  
ستراتيجيو   م النشط، وطريقة المشاركة الجماعية.ات التعل  ا 

 
 

  

(: الفصول المقلوبة ليست استراتيجية بل 3.2الشكل )1
 وطريقة وأسلوب هي نموذج يحتوي على إستراتيجية
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 :مفهوم الفصول المقلوبة  3.1.2
الفصل و م العكسي، التعل  و م المنعكس، طلق على الفصول المقلوبة عدة تسميات أخرى مثل التعل  ي   
 ولها عدة تعريفات: .فصول معكوسةو المقلوب، 
 المااادمج مالاااتعل   أشاااكال مااان شاااكل أنهاااابتعااارف  

 ناسااابي تعلاايم لتقاااديم الحديثااة، التقنياااة فيااه فوظ ااات   الااذي
 تربااوي نمااوذج فهااو العصاار، ومتطلبااات الطلبااة حاجااات
 المنزلياة والواجباات التقليدياة المحاضارة فيه تتغير حديث

 الفصاال طلبااة يقااوم إذ آخاار، دراسااي ماانهج إلااى النمطيااة
 قباااال مناااازلهم، فااااي قصاااايرة فيااااديو محاضاااارات بمشاااااهدة
 المخصاص الوقات أثنااء فاي أو المدرساة، إلى حضورهم

                 المناقشاااااااااااااااااااات أو والمشاااااااااااااااااااروعات التمريناااااااااااااااااااات ألداء
   .(2015:272 ومطاوع، الخليفة)

 مان وغيرهاا باالستقصااء موالاتعل   المادمج مالاتعل   فيهاا يتقااطع واساعة حركة من جزء أنهابتعرف  كما 
 مالاتعل   وجعال الطالاب، دور وتفعيال المروناة إلاى تساعى التاي المختلفة وأدواته وأساليبه التدريس اتإستراتيجي

 .(2015:166 الشرمان،) وتشويق ا متعة أكثر
الذي يشير إلى أن "الفصول المقلوبة هي أحد ( 2014)وأشار جونسون إلى تقرير هورايزون  

إلحداث تغييرات جوهرية في السياق التعليمي حة األنماط التعليمية التي تعتمد على التكنولوجيا والمرش  
 (.johnson, 2014:36) والمؤسسات التعليمية"

م التقليدي يتم عمله خالل الحصة، وأن ما ما يتم عمله في البيت ضمن التعل   :أنهاب فها برامعر  وي   
فية، للمادة الدراسية خارج الحصة الص   يتعرَّ الطالب يتم عمله خالل الحصة يتم عمله في البيت، فيكون 

 ن أو قراءات تتعلق بموضوع الدرسعي  م بتسجيله لشرح درس م  سواء خالل فيديو تعليمي يقوم المعل  
(Brame, 2013:1.) 

م المقلوب في إطار الفصول المقلوبة )المعكوسة(، هو نموذج ( أن التعل  2014،زوحيويذكر ) 
م بإعداد الدرس عن ح للمعل  مالتقنيات الحديثة والشبكة العنكبوتية بطريقة تسيرمي إلى استخدام تربوي 

في منازلهم أو في أي  الطلبةلع عليها طريق مقاطع فيديو أو ملفات صوتية أو غيرها من الوسائط، ليط  
 .(1)مكان آخر باستعمال حواسيبهم أو هواتفهم الذكية أو أجهزتهم

                                                 

ــــــــــؤثر (. 2014( زوحااااااااااي، نجيااااااااااب )1 ــــــــــف ت ــــــــــتعل مكي ــــــــــة ال ــــــــــى طريق ــــــــــا عل                          متاااااااااااح علااااااااااى 2016-3-5، تاااااااااااريل الزيااااااااااارة التكنولوجي
5994-apprenons#more-nous-dont-facon-la-achange-technologie-la-educ.com/comment-http://www.new 

 (: مفهوم الفصول المقلوبة.3.3الشكل )2

http://www.new-educ.com/comment-la-technologie-achange-la-facon-dont-nous-apprenons#more-5994
http://www.new-educ.com/comment-la-technologie-achange-la-facon-dont-nous-apprenons#more-5994
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طريقة تقوم على قلب إجراءات التدريس " :نهاأالفصول المقلوبة ب الباحثف عر  وفي ضوء ذلك ي   
ما خصص وقت الحصة لتطبيق الع على الدرس ومحتواه في المنزل أو خارج الحصة، وي  بحيث يتم االط  

 ."مالمعل  بإشراف  الطلبةتعلمه 
 الفصول المقلوبة وعالقتها بالتقنية: استراتيجية 3.1.3
تطاااوير مساااار التعلااايم الحاااديث وظهاااور فاااي ا المعلوماااات واالتصااااالت الحديثاااة همت تكنولوجياااساااأ 

ة الفصاول المقلوباة، إساتراتيجيأساليب تعليمية مبتكرة قائمة علاى أدوات التقنياة المتنوعاة، مان أبرزهاا ظهاور 
 متطلباااات ء لتقاااديم تعلاايم يناساابف التقنياااة الحديثااة بااذكاوهااو شااكل مااان أشااكال التعلاايم المااادمج الااذي يوظ اا

رت لهم الفرصة إلتاحة المواد التعليمية علاى الشابكة العنكبوتياة، وف   إذفي عصرنا الحالي، هم وحاجاتالطلبة 
ق فاي واختصرت الكثير من وقت المحاضرة على الطريقة التقليدية، وجعلات المسااحة أوساع للتطبياق والتعم ا

                      كاااااااد ذلاااااااك تجرباااااااة بيكااااااارالمحتاااااااوى المعرفاااااااي خاااااااالل المحاضااااااارة الدراساااااااية فاااااااي الفصاااااااول المقلوباااااااة، ويؤ 
(Baker, 2000:9 الذي ذكار أن فكارة الفصاول المقلوباة كانات تادور فاي ذهناه بوقات ساابق، ولكان عادم )

تاااأخره فاااي ل أدىعلاااى الشااابكة العنكبوتياااة  لطلبتاااهوجاااود التقنياااات التاااي تتااايح لاااه تاااوفير المحتاااوى الدراساااي 
 تطبيقها.

 إذ إنالفصاااول المقلوباااة ارتبطااات بشاااكل أسااااس بتقنياااة الفياااديو،  أن إساااتراتيجيةإلاااى مااااركو  يشاااير
ا للمحاضاارة التقليديااة، فهااي تقااوم بإيصااال ي ااالاادروس التعليميااة المسااجلة بالصااوت والصااورة أعطاات بااديال  مثال

ااا بشاااكل يفاااوق الوساااائل األخااارى  -ا لوجاااهوجه ااا- كماااا فاااي الفصااال التقليااادي االمحتاااوى الدراساااي للطلباااة تمام 
الفياااديو التعليماااي كوسااايلة  يختاااارونقاااوا هاااذه اإلساااتراتيجية مياااة، ماااا جعااال معظااام مااان طب  كاااالعروي التقدي
 (.Marco, 2010:46) لكي يضمنوا فهم الطالب الكافي للمحتوى الدراسي ،إليصال المحتوى

م أن يجاد الادروس مساجلة ( أناه بإمكاان المعل اHamdan et al, 2013:4ويرى حمدان وآخرون ) 
اااااعبااااار الشااااابكة   مااااان ويعتقاااااد كااااال   .لهاااااا طلبتاااااهه العنكبوتياااااة، مثااااال موقاااااع أكاديمياااااة خاااااان أو غياااااره، ويوج 

(Bergmann and Sam, 2009:23) ن استخدام الفصول المقلوباة يعمال بالشاكل الصاحيح عنادما يقاوم أ
عناصار الاادرس،  ةتغطيا امان خاللها ميساتطيع المعل ا إذفياديو لمادتاه الدراساية بنفساه، م بإنشااء مقااطع المعل ا

 ويوضحها بالشكل المناسب للطالب.

االستفادة من التقنية من خالل تساجيل المحاضارات عان طرياق الفياديو،  نه باإلمكانويمكن القول إ 
ي عباار الشاابكة العنكبوتيااة، تتاايح لااه تطبيااق لكتروناام فااي المدرسااة أو الموقااع اإلوعماال مكتبااة خاصااة بااالمعل  

 .ةل المقلوبو فكرة الفص
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 :ة الفصول المقلوبةإستراتيجيمبررات استخدام  3.1.4
 متوسااااطو أو نو الموهوباااا سااااواء الطلبااااة فئااااات لجميااااع مناساااابة ةإسااااتراتيجيالفصااااول المقلوبااااة  عااااد  ت   
 فهااي تتاايح فرصااة التفاعاال المباشاار مااع المحتااوى التعليمااي عاان طريااق عااري .الااتعلُّم ئااوبطي أو التحصاايل

هاام للمعلومااات بالعمليااة الوصااول إلااى مسااتويات عليااا ماان الفتساااعد فااي المعلومااات وتوجيااه األساائلة، كمااا 
كماااااااااااا ذكرتهاااااااااااا  الفصاااااااااااول المقلوباااااااااااة ةإساااااااااااتراتيجي اساااااااااااتخدام مباااااااااااررات تلخااااااااااايص ويمكااااااااااان التعليمياااااااااااة.

 :( 50-2015:56،الكحيلي)
 :الرقمي العصر في الطلبة خصائص .1

 .رقميون مهاجرون هم آخرون ، في حيناألصليون الرقميون مه اليوم طلبة -
 .التقليدية بالطرق مالتعل   في قصيرة انتباه فترة لديهم -
 .العنكبوتية الشبكة وتصفح واألفالم األلعاب خالل من مونيتعل   عندما طويلة انتباه فترة لديهم -
 .فريق في العمل تفضيل -
 .التصفح مهاراتيمتلكون  -
 .اليومية حياتهم من ارئيس   اجزء   أصبحت ألنها ؛االجتماعية الوسائط تقنية الجامعات طلبة ليفض   -

 :التدريس في التقليدية الطريقة مشكالت .2
 المؤهلين أعداد وقلة الطلبة، أعداد في زيادة من عليها ترتب وما السكان أعداد في الهائلة الزيادة -

 .اتربوي  
 .التعليم في تشعب من عليه ترتب وما الهائل المعرفي ملتقد  ا -
 وقت في المعلومات من كم بإنهاء ملزم فالمعلم الطلبة، بين الفردية الفروق مراعاة في القصور -

 .انفسه السرعةب متابعته في المتعلمين بعي يضعف قد ام محدد،
 المشكالت الصفية: .3

 .التعليمية العملية في مندمجين غير الطلبة -
 .والحافز الدافعية يفتقدون هم -
 .الدرس في المشاركة في الرغبة بعضهم ىلد ليس -
 .الفصل في شونمهم   أنهم بعضهم يشعر -
 .االمتحان في الجيد األداء عن بعضهم يعجز ولكن الفصل، في جيد بشكل يؤدون الطلبة -
 .الفصل في سريعة بصورة اإلجهاد نقطة إلى بعضهم يصل -

 :في تكمن المقلوبة الفصول ةإستراتيجي استخدام مبررات أن الباحث ويضيف
 الطلبة معظم فنجد ،التقنية استخدام إلى المتعلمين واتجاه العالم، في المتسارع التكنولوجي التقدم -

 .العنكبوتية الشبكة على وقتهم يقضون
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 .مادية تكلفة إلى تحتاج التطبيقية الدراسية المواد بعي -
 .الطلبة لكل الكافية والمناقشة األنشطة تقديم وعدم الوقت ضيق -
 شرح أثناءفي  بالملل الطلبة وشعور واالستيعاب، الفهمفي  سرعتهم في الطلبة بين الفردية الفروق -

 .الدرس
 .الوقت وضيق الدراسية المادة طول -
 .ووسائله مالتعل   أساليب في التنوع ضرورة -
 الفصول المقلوبة: ةإستراتيجيأهمية استخدام  3.1.5

م، تختلف عن قدرة أقرانه، لذا يجب من المعروف أن كل طالب لديه القدرة الخاصة به على التعل  
على  واألفكار بالشكل المناسب وربطها بمواقف حياتية ليكون تأثيرها أكبر، وبناء  علينا تقديم المعلومات 

الفصول المقلوبة  عد  وت   .الطلبةتعمل على مراعاة الفروق الفردية بين  تأتي أهمية الفصول المقلوبة، إذ ذلك
 من إلقاء لتنفيذ األنشطة التعلمية بدال   م من خالله إتاحة أكبر وقت كافٍ بمثابة المفتاح الذي يستطيع المعل  

 من التلقين المهارات العليا، بدال   الطلبةجميع وقت المحاضرة لتعليم  محاضرات التقليدية، فهو يستثمرال
 والحفظ.
م العليا، والتركيز على األنشطة في الصف وللفصول المقلوبة دور كبير في تدعيم مستويات التعل   

، الشرمان)ملية التعليمية، فيمكن إجمال أهمية الفصول المقلوبة كما ذكرها ومشاركة الطالب في الع
2015 :192-184)  : 
 .هومعطيات الرقمي العصر متطلبات مماشاة -
 .والمال والجهد الوقت توفير -
 . التعليم عملية ورمح هو الطالب -
 .اأكاديمي   المتعثرين الطلبة مساعدة -
 .العليا مالتعل   مستويات على التركيز -
 .الخاصة الحاجات ذوي خاصةو  التفوق في المستويات جميع في الطلبة مساعدة -

 ( إلى أن أهمية الفصول المقلوبة تكمن في:2012، بريجمان وسامزمن ) ويشير كل  
 .اليوم طالب لغة يه ةالمقلوب لو الفص -
 .المشغولين الطلبة ساعدت ةالمقلوب لو الفص -
 .بنفسه المسؤولية تحمل في الطالب ساعدت -
 .مللمعل   الورقي األداء من قللتو  للطلبة فورية راجعة تغذية قدمت -
 .والعالج للتقويم الفرصة إتاحة -
 .مالمعل   دور طبيعة من رغي  ت -
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 .والحوار المناقشة وقت من زيدت -
 (.Bergmann & Sams, 2012:49-61) .مالتعل   في الطلبة جميع مشاركة -

المقلوبة تكمن في الدمج بين الطرق التربوية ن الميزة األساسية في الفصول أ الباحثويرى  
بعمق من خالل  الطلبةم م( وتكنولوجيا التعليم بالشكل الذي يزيد من الفرصة المتاحة لتعل  )نظريات التعل  

 :فصول المقلوبة كما يراها الباحث فيوتبرز أهمية ال التطبيق والتكامل،
 .ي نسى قد الذي الشرح في استهالكه من بدال   لألنشطة الدرس أو الحصة وقت توفير -
 .المعنى ذو مالتعل   فيتحقق الفصل داخل العملية والممارسة( الخبرة) السابق مالتعل   بين الجمع -
 خارج انشط   مالتعل   فيكون م،التعل   في ليتهاعاف أثبتت التي بالحواس مالتعل   ةالمقلوب ولالفص فوظ  ت   -

 .الفصل خلاد اونشط   المدرسة
 .هنايناسب لذ ينال والوقت بالطريقة ميتعل   ممتعل   فكل واستقالليته، مالتعل   تفريد -
 . التعليمية العملية محور مالمتعل   جعل -
 ضمن والعمل والمحاكاة، والمناقشة، الذهني، العصفو التعلم النشط،  اتإستراتيجي تفعيل -

 .مجموعات
 :الفصول المقلوبة ةإستراتيجيير تصميم يمعا 3.1.6

 ،2014( في عام ™The Four Pillars of F-L-I-Pالمقلوبة )وضعت شبكة الفصول  
 (1)(2014)شبكة الفصول المقلوبة، ر للفصول المقلوبة وهي: يمعاي ةأربع

 (:Flexible environmentالبيئة المرنة ) .1

الستيعاب دروس  التعليميةم الحرية إلعادة تصميم العملية م، وتعطي المعل  تسمح بتنوع طرق التعل  
 ة للطالب ليختار متى وأين يتعلم؟يجديدة، ولدعم العمل الجماعي أو الدراسة المستقلة، وتعطي الحر 

 وأركانها: 

 م حسب الحاجة.تؤسس مساحة كافية من الوقت للتفاعل والتفكير في التعل  - أ
 إلجراء التعديالت حسب الوضع. همورصد الطلبةتهتم باستمرار مراقبة - ب
تقان المهارات.بالطرق المختلفة لتعل   الطلبةتزويد - ت  م المحتوى وا 

أن الفصول المقلوبة تتمتع بالمرونة من خالل السماح للطالب بحرية الوصول إلى  الباحثويرى 
المحاضرة المصورة في أي مكان ووقت يريد، وذلك من خالل توفيرها على أكثر من منصة على 

 اإلنترنت.
                                                 

متااااااح علاااااى    2016-6-5تااااااريل الزياااااارة ، ™The Four Pillars of F-L-I-P (.2014( : شااااابكة الفصاااااول المقلوباااااة )1
learning-flipped-of-http://flippedlearning.org/definition/ 

http://flippedlearning.org/definition-of-flipped-learning/
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 (:Learning culture) مثقافة التعل   .2

م هو محور العملية التعليمية، وهو األساس في مصدر ز على أن المعل  يرك   يالنموذج التقليد
س وقته في م يكر  معل  م محور العملية التعليمية، فالالمعلومات. على نقيي الفصول المقلوبة، فيصبح المتعل  

هم ميم تعليببناء المعرفة، كما يشاركون في تق الطلبةفرص تعليمية غنية، ونتيجة لذلك يقوم  ق لخلقالتعمُّ 
 وأركانها:  معنى. م ذاح التعل  بفيص

 فرصة لالنخراط في أنشطة ذات مغزى. الطلبةعطي ت ةل المقلوبو الفص- أ
 من خالل الفروق الفردية والتغذية الراجعة. الطلبةجعل هذه األنشطة في متناول جميع - ب

 (:Intentional content) المحتوى المقصود .3

 الطلبةم المقلوب لمساعدة الفصول المقلوبة باستمرار حول كيفية استخدام نموذج التعل   ورب  ر م  يفك  
ون المحتوى المقصود لتحقيق أقصى قدر رب  تطويرهم لفهم المفاهيم، والطالقة اإلجرائية، ويستخدم الم  في 

م التعل   تاإستراتيجيمن الوقت في الفصول الدراسية، واعتماد أساليب يكون محورها الطالب، وتوظيف 
 النشط، وهذا يتوقف على مستوى الصف والموضوع. وأركانها ثالثة: 

 .يصل المتعلمون بأنفسهم للمفاهيم- أ
 ذات الصلة أو يتولى اإلشراف عليها.م يصنع أشرطة الفيديو والمحتويات المعل  - ب
  .الطلبةللوصول لجميع  جعل المحتوى قابال  - ت
 (:Professional educator) ممهنية المعل   .4

اواصل مع بعضهم يحرص المعلمون في الفصول المقلوبة على الت تعليمهم،  لتحسين عملية بعض 
 اء، وال يسمحون للفوضى أن تسيطر على صفوفهم. لون النقد البن  ويتقب  

لوبة الفصول المق معلميبعي  صر يحكما 
في الفصول المقلوبة،  أن تكون أدوارهم أقل بروز اعلى 
في الفصول  العنصر األساس تبقى همر أدوا إال أن

 المقلوبة. وأركانها:

، ةبالطلا لجميع المعلم يجعل نفسه متاح  - أ
م علمجموعات الصغيرة، ويداألفراد، واو 

 التغذية الراجعة في وقتها حسب الحاجة.
أثناء وقت الدراسة، في إجراء التقويم التكويني - ب

 The Four Pillars of F-L-I-P(: معايير 3.4الشكل )3من خالل المالحظة وتسجيل البيانات 
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 إلعطاء تعليمات في المستقبل.
   لتحويل الممارسة للجودة واإلتقان.ن المسؤولية و رب  الم  يتحمل - ت

ال بد من توافر ف ،ة وكفاءةلي  عاالفصول المقلوبة بف نموذجأنه لكي يتم تطبيق  الباحثويضيف 
 منها: ،يريعدة معا

 :مدير المدرسة الواجب توافرها بالفصول المقلوبةر يمعاي -1
 مواكبة التطور التقني.. أ
 م النشط.على استخدام أساليب التعل   قيادة ذات رؤية تحفيزية. ب
 م.توفير البيئة المناسبة للمعل  . ت
 االتصال والتشارك مع جميع أطراف العملية التعليمية.. ث
 التحسين الشامل.. ج
 :م الواجب توافرها بالفصول المقلوبةالمعل  ر يمعاي -2

 م الذاتي.تحفيز الطلبة للتعل  . أ
 م التعاوني.استخدام أدوات التعل  . ب
 لمواكبة العصر الرقمي.تصميم ممارسات . ت
 .الطلبةم بما يناسب التنوع في أنشطة التعل  . ث
 القدرة على تحديد أهداف تعليمية واضحة.. ج
 لديهم القدرة على الوصول إلى األنشطة التعليمية. الطلبةالتأكد من أن جميع . ح
 الموقف التعليمي.التقويم المستمر بما يناسب . خ
 :المقلوبةم الواجب توافرها بالفصول المتعل  ير يمعا -3

 المعرفة التقنية.. أ
 اإلبداع واالبتكار.. ب
 االتصال والتواصل.. ت
 التفكير الناقد وحل المشكالت.. ث
 م.توظيف النظم التقنية في التعل  . ج
 م عن طريق العمل.التعل  . ح
 ة والتوجيه الذاتي.ر المباد. خ
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 )الفيديو(: أدوات الفصول المقلوبة 3.1.7

ري على العديد من البرامج المتخصصة بتسجيل ما يج هناكأن  (2015:255ذكر )الشرمان،  
، وكلما كانت البرامج الفصول المقلوبةعد على شكل فيديو ضمن لعرضه فيما بشاشة الحاسوب 

بعي التطبيقات التي يمكن استخدامها  الباحثويذكر  ر كانت عملية إنتاج الفيديو أفضل.متخصصة أكث
 منها:  ،الفيديو على الشبكة العنكبوتيةفي الفصول الدراسية المقلوبة لرفع 

 .إيميل .1
 .يوتيوب .2
 .واتس آب .3
 .فيس بوك .4
 .تويتر .5
  رام.إنستغ .6

 
 ةالمقلوب الفصولأفضل أنماط  من ولعل

م يستطيع المعل   هي التي تعتمد على الفيديو، إذ
يصال المعلومة بالشكل المناسب، وذلك من خالل تسجيل يالمادة الدراسمن خالله تغطية  ة بشكل كامل، وا 

تاحتهبل المعل  فيديو لشرح حصة دراسية من قِ   .الطلبةلجميع  ام ثم رفعها على الشبكة العنكبوتية وا 
 :وشروطه التعليمي الفيديو صياغة 3.1.8

مجموعة من ( Bergmann & Sams, 2012:44-47) بيرجمان وسامزم كل من يقد   
 ، وهي:للطلبة ااب  وجذ   ااالقتراحات لجعل الفيديو التعليمي شيق  

 والتركيز دقيقة، 15 تتجاوز ال مدة يستغرق أن الفيديو تسجيل عند بد ال: اقصيرً  الفيديو جعل. أ
 .عنه الخروج وعدم الموضوع على

 الوحيد والشيء برامج، خالل من التعليمي المحتوى المعلم يعري ما اغالب  : صوتال نبرة تغيير. ب
 ،اتشويق   أكثر الفيديو فيكون صوته، نغمة ريتغي عليه ينبغي لذا صوته، هو إضافته يستطيع الذي

 .الطلبة أمام وليس الحاسوب، مماأ الفيديو تسجيل يتم أنه خاصة

 دحوا ممعل   مشاهدة من جاذبية أكثر فردين بين محادثة مشاهدة: آخر ممعل   مع الفيديو تسجيل. ت
 ،المعلمين من اثنين بين محادثة يشاهد عندما أفضل بصورة الطالب ميتعل   إذ الدرس، يشرح

 . مهيعل   الذي الخبير دور خراآلو  الطالب، دور يأخذ أحدهما

 (: أدوات الفصول المقلوبة.3.5الشكل )4
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 نفم   يحبها، مل أو البعي أحبها سواء بمزحة، بك الخاص الفيديو تبدأ أن حاول: الفكاهة إضافة. ث
 .الفيديو ةمشاهد ويكمل المزحة، سيتخطى يحبها لم ومن الفيديو، بقية لمشاهدة ستدفعه أحبها

 خارج أمور مشاهدة في طالبك وقت تهدر وال الدرس، عو موض على حافظ: طالبك وقت عض  ت   ال. ج
 . الموضوع

 على التعليقات إلضافة بك الخاص القلم الشرح أثناءفي  استخدم: التوضيحية التعليقات إضافة. ح
ا في و  ،الفيديو  .الحل تفاصيل لشرح المسائل حل أثناءأيض 

 مربع خالل من ةمعين شرح وسيلة بتقديم نقوم قد الفيديو، تحرير مرحلة في: الشرح وسائل إضافة. خ
 خطوات لتوضيح استخدامها ويمكن يختفي، ثم معينة ةلفتر  الفيديو في يظهر شكل أو ،مثال   نصي
 .ما مشكلة حل

 على للتركيز الشاشة من جزء تكبير إلى نحتاج قد الفيديو، تحرير مرحلة في: والتصغير التكبير. د
 مشكلة حل أثناءفي  الحاسبة اآللة على الشاشة تكبير إلى نحتاج قد المثال سبيل فعلى مهم، جزء

 .رياضية

 اإلنترنت، شبكة عبر الفيديو نشر أثناءفي  مشكلة في تقع فقد: يةود   والنشر الطبع حقوق جعل. ذ
 ال حتى الخبراء استشارة من لك بد وال المناسبة، والطبع النشر حقوقل موافقته من تتأكد أن فيجب
 .خرينباآل الخاصة والنشر فيألتال حقوق على تتعدى

 وهي:  ةل المقلوبو لصياغة الفيديو التعليمي في الفصأخرى  اشروط  الباحث  ويقترح
 .م نفسهيفضل أن يكون من إعداد المعل   .1
ثارة يتمي   .2   .مالدافعية لدى المتعل  ز بالتشويق وا 
 مية.يحقق األهداف التعل   .3
 .الشرحالوضوح والبساطة في  .4
 .الخلو من األخطاء اللغوية والعلمية .5
 ( دقيقة.20( دقائق و)5يتراوح بين )ليس هناك  .6

 :الفصول المقلوبة ةخطوات تطبيق إستراتيجي 3.1.9

الع على المادة الدراسية قبل طريقة واحدة لتنفيذ الفصول المقلوبة، إال أنه ال بد للطالب من االط  
اليوم في الحضور إلى الحصة الصفية. ويتعين على الطالب أن يتابع الفيديو المتعلق بالحصة الصفية 

الفيديو وترك المشتتات التي تقلل من  ةمتابعخالل التركيز  سبق الدرس، ويتم توجيه الطالب إلىالذي ي
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أثناء متابعة شرح الدرس يقوم في و  و األجهزة اللوحية.س مثل الهاتف أأثناء متابعة الدرو  في تركيزه
الطالب بتدوين المالحظات واألسئلة. ومن الممكن للطالب أن يستفيد من إمكانية إيقاف الفيديو لتدوين 

 .(Hockstader, 2013:10) المالحظات واألسئلة قبل متابعة الشرح

 لفصول المقلوبة: في ا طلبته( خطوات تدريس Torkelson, 2012:10)وحدد توركليسون 
تم مناقشة تالفيديو الخاص بالدرس في المنزل، ثم الذهاب إلى الفصل الدراسي حتى  مشاهدة -

 موضوع الدرس في مجموعات صغيرة.
 العمل في أزواج لحل مشكالت ذات نهاية مفتوحة. -
 التعليمي.القيام بمناقشة بسيطة للتأكد من فهم كل طالب للهدف من النشاط  -
 .طالب( 3-4الخاص بموضوع الدرس ضمن مجموعات من ) التعليميالقيام بالنشاط  -
 .مع تقديم اختبار في نهاية كل وحدةرة شفوية، أو ورقية بشكل دوري، اختبارات مصغ   ءإجرا -

أربع مراحل إلنتاج محاضرات  (Bergmann and Sams, 2012: 37-44) وحدد بيرجمان وسامز
 الفيديو في الفصول المقلوبة هي: 

: يجب تحديد الهدف من الدرس، وتقرير إذا ما كان الفيديو هو األداة مرحلة تخطيط الدرس -
ذا كان الفيديو األداة المناسب  ة. اآلتينستمر في المراحل  ةالتعليمية المناسبة، وا 

الحاسوب، أو السبورة  مم أمامد على جلوس المعل  تع: تسجيل الفيديو يتسجيل الفيديو مرحلة -
م البيضاء، وباستخدام الميكروفون، وكاميرا الويب مع الكتابة على الحاسوب، وببساطة يشرح المعل  

م التوقف لتصحيح األخطاء التي من أثناء الشرح ينبغي على المعل  في دون جمهور، و الدرس 
 . الطلبةأن يقع بها  عالمتوق

: يرى البعي أن عملية تحرير الفيديو مضيعة للوقت، ولكنها تتيح للمعلم الفيديو مرحلة تحرير -
إزالة األخطاء من شريط الفيديو كما تسمح للمعلم بتسليط الضوء، وتعزيز بعي النقاط بالمالمح 

 فهم الدرس. فيمكن أن تساعد الطالب ن المالبصرية، التي م
 للطلبةلى مواقع اإلنترنت، وقد يوفره على أسطوانات : ينشر المعلم الفيديو عمرحلة نشر الفيديو -

 .لدى الطلبةالذين ال يستطيعون الدخول لإلنترنت، وهذا يتوقف على توافر التكنولوجيا 

 وهي:  الفصول المقلوبة ةإستراتيجيست خطوات لتصميم  الباحث ويقترح
 خطة للعمل. تحقيقها، وضع  : اعرف الدروس المراد قلبها، واألهداف التعليمية المراد ط  خط   -
 عنصر الجذب والتشويق. الفيديو التعليمي الخاص، وأضف   ل  : سج  ل  سج   -
 ناقش داخل الفصل.، وأخبرهم أن المحتوى سوف ي  طلبتكالفيديو مع  : شارك  ك  شار   -
 .طلبتكأكثر نحو الموضوع من خالل مناقشة  ق  : تعم  ش  ناق   -
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 للعمل. كل مجموعة مهمة ، وأعطِ لمجموعات صغيرة طلبتك قس م  : اعمل   -
 على المناقشة وتقديم اآلراء. النصائح لهم، وشجعهم   م  ثم قد   طلبتكمهام  : راجع  م  قو   -

 
 )إعداد الباحث( ة الفصول المقلوبة.إستراتيجيخطوات تصميم (: 3.6الشكل )

 م في الفصول المقلوبة:إدارة التعل   3.1.10

 مالتعل   مشكلة لعالج المهمة التقنية الحلول من واحدة المقلوبة الفصول ةإستراتيجي ابتكار عد  ي  
 الواجبات ألداء للمنزل يعود ثم الدراسي الفصلفي  الجديدة المفاهيم الطالب يتلقى أن من فبدال   التقليدي،
فيديو  مقطع خالل من المنزل في للدروس الجديدة المفاهيم ةالمقلوب لو الفص في الطالب يتلقى البيتية،
 مع األسئلة وحل بالمناقشة بعدها مالمعل   دور ويبدأ دقيقة، 20 عن تزيد ال مدته المعلم بإعداده يقوم

 تخطيط حسب وذلك العلمية، والتجارب التعاونية، المجموعات لعمل مللمعل   الكافي الوقت تتيح كما الطلبة،
 .مالمعل  

 :المقلوبة الفصول في مالتعل   إلدارة إرشادات
 .واالجتماعيالتعامل اإلنساني  -
 م قدر المستطاع.تطوير مهارات المتعل   -
  .م الذاتيعلى التعل   الطلبة ةمساعد -
 .والحوار المستمر التفاعل -
 .مجموعات إنشاء -
 .والتحفيز التشجيع -
 .المهماتتفويي  -
 .ف األلوان واألرقاميتوظ -

 تألف من مرحلتين وهما: ت ةل المقلوبو ن الفصإلى أ (2015:113، الكحيلي)وتشير 
 يجاد المعنى  .المرحلة األولى )المنزلية(: اكتشاف المفهوم وا 
 نتاج المعرفة  .المرحلة الثانية: التطبيق وبناء الخبرة وا 

 على مرحلتين: ةل المقلوبو نه يمكن تنظيم الفصأ ويرى الباحث
الع على المحتوى التعليمي قبل الحضور إلى قبل وقت الحصة الصفية: فيقوم الطالب باالط    -1

به، لذا فهو  يدة وتسريع المقطع الذي لديه خبرةالصفية فيتمكن من فهم المفاهيم الجدالحصة 
 .الطلبةيراعي الفروق الفردية بين 

 م  قو  اعمل   ش  ناق  ك  شار  ل  سج   ط  خط  
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يجاد المعنى(. الكحيليوتسمي   هذه المرحلة بمرحلة )اكتشاف المفهوم وا 
ضيح ثناء وقت الحصة الصفية: يستغل المعلم الوقت بشكل كامل لتقويم مستوى الطلبة وتو في أ -2

يعمل على رفع مستويات  وبالتاليما يصعب عليهم فهمه، ويشرف على نشاطاتهم داخل الفصل، 
 . الطلبةالفهم والتحصيل العلمي لجميع 

نتاج المعرفة(.هذه المرحلة بمرحلة  الكحيليوتسمي   )التطبيق وبناء الخبرة وا 
 :الفصول المقلوبة ةإستراتيجيم في م والمتعل  عل  ور الم  د  3.1.11

 م: دور المعل  / أواًل 

 Hamdan etيذكر حمدان وآخرون ) م في الفصول المقلوبة، إذظهرت مخاوف تجاه موقع المعل   
al, 2013:11ا لوجه من يرون أنها تقلل من قيمة التعليم وجه   ةستراتيجي( أن العديد من النقاد لهذه اإل

س لألنشطة الجماعية التي وقت الحصة الدراسية مكر   إذ إنالفصول المقلوبة، كما في  للطلبةقبل المعلم 
م في ن دور المعل  أ( عاري ذلك، إذ يذكر Marshall, 2013:20إال أن مارشال ) .يقوم بها الطلبة

 من المحاضرة التقليدية التي يعطيها للطلبة أصبح يقوم اآلن الفيديو أصبح أكثر أهمية من قبل، فبدال  
عطاء التغذية الراجعة والتقويم،: المالحظة ثالثة وهي بأدوار إلى توجيه تفكير المتعلمين  إضافة وا 

 ومساعدتهم.

 ةإستراتيجيق أن المعلم الذي يطب   (Bergmann & Sams, 2012:41)ويذكر بريجمان وسامز  
ترتيب وضعية ه في الغالب يقوم المعلم بإعادة إذ إنا بما فيه الكفاية، الفصول المقلوبة ال بد أن يكون مرن  

م بشكل متسلسل الفصل الدراسي ليتناسب مع األنشطة التي تتضمنها الوحدة الدراسية، كذلك يقوم المعل  
 تكيف يتعلمون؟ ومتى وأين؟ وقد يتشارك معهم في اختيار األنشطة والتطبيقا طلبتهبالتخطيط مع 

حاضرة التقليدية، إضافة إلى والموضوعات التي يرغبون بها، مقارنة بالصف الهادئ المنضبط خالل الم
 .الطلبةم يقوم بالتقويم المناسب والموضوعي لقياس فهم أن المعل  

ه ومساعد ومحفز، فهو يشرف على بأن دور المعلم هنا موجِّ ( 2015)الخليفة ومطاوع ويشير  
من م ن المعل  الذين بحاجة لمزيد من التقوية، فيتمك   للطلبةويقدم الدعم المناسب  ،التعليميةسير األنشطة 

 من إلقاء المحاضرات، ويتيح له الوقت داخل الفصل بدال   الطلبةمن الوقت في التفاعل مع  قضاء مزيد
 . ( 272:2015)الخليفة ومطاوع، الةق أكثر باألنشطة التعليمية الفع  الكافي للتعم  
  :يتمثل في ةل المقلوبو أن دور المعلم في الفص الباحثويضيف 

 العمرية واألهداف والنتائج للدرس.تحديد الفئة  -1
 نتاج المادة التعليمية على شكل فيديو أو عري تعليمي.إ -2
 فحص المادة والتأكد منها. -3
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 لكي يشاهدوها. الطلبةمشاركة المادة مع  -4
 للمادة التعليمية. الطلبةالتأكد من مشاهدة  -5
 .للطلبةه م وموجِّ ر للتعل  يسِّ م   -6
 تقييم تعلم الطلبة. -7

 م:المتعل  / دور اثانيً 

ة، فقد يظن البعي أن المعلم يؤدي د إلى الذهن مخاوف تجاه دور الطالب في الفصول المقلوبرِ ت  قد 
رد اان المساحة المتخصصة للطالب؟ يا، فهل يقلل ذلك مل التقليدياا عن دوره في الفصا كثيرة عوض  ر  اأدو 
القيام  يمكنه ةل المقلوبو فيذكر أن الطالب في الفص ،ذلك ( علىMarshall, 2013:23)ال اارشاام
م ذلك يقو  بمهم، و المعلم، فهو يالحظ زمالءه، ويقدم التغذية الراجعة لهم، ويقو   نفسها التي يقوم بها رادو األب

 تعلمه الشخصي.

الفصول المقلوبة  ةإستراتيجي على جريتأ   التي األبحاث أن إلى( 2013ر برتزمان )يشي اأيض  
الطرق لتكوين بيئة صفية متمركزة حول الطالب، وهو أمر يسعى إليه الكثير من  ىحدإ تعد  أوضحت أنها 

 (.Bertzmann, 2013: 42الباحثون ) ين في اآلونة األخيرة وينادي بهرب  الم  

فيتلقى الطالب  ةالمقلوبل و التعلم التقليدي يتلقى المعلومات فقط من المعلم، أما في الفصفالطالب في 
 مم بنفسه باستخدال دور الطالب إلى باحث ليصل إلى التعل  المعلومات من مصادر مختلفة ومباشرة. فيتحو  

 التقنية خارج الفصل الدراسي.
  :يتمثل في ةل المقلوبو في الفص المتعلمأن دور  ويرى الباحث

 تحضير الدروس قبل الذهاب إلى الفصل. -1
 ال في العملية التعليمية. ك وفع  مشارِ  -2
 باحث عن المعرفة. -3

 
 دور المعلم والطالب في الفصول المقلوبة.(: 3.7الشكل )
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 :آليات التقويم في الفصول المقلوبة 3.1.12

 معرفة في يكمن ادائم   الجيد فالتدريس ممارساته، وتحسين الطالب سلوك لتعديل فرصة هو التقويم 
 األخيرة للمحطة الوصول سالمة من التأكد مجرد على يقتصر وال م،التعل   رحلة والط   الطالب موقع أين
 .مالتعل   في

 الطالب ويدتع   الفصول المقلوبة في مالتعل   تأساسيا من نأ( 180:2015-181) الكحيلي وترى 
 وهذا المرغوبة، النتائج تحقق من والتأكد الفهم مراجعة في يساعد الذي المعرفي فوق التفكير ممارسة على
 المقابالتو  الذاتي، التقييم مقاييسو  المالحظة، بطاقات) مثل المتعلم ميلتقي وأساليب أدوات يعديست

ن ،(اإلنجاز ملفاتو  الكتابية، االختباراتو  الشخصية،  العملية محور نقلت الفصول المقلوبة تكان وا 
 كفاءة األكثر الواقعي التقويم فإن استقالليته، في اال  فع   اعنصر   جعلهتو  الطالب، إلى المعلم من التعليمية

 .ةالمقلوب لو الفص في الطالب تعلم ةمتابع في

 :التقويم الواقعي في الفصول المقلوبة 3.1.13

 يعكس الذي التقويم بأنه: الواقعي التقويم مفهوم( 9:2004) باألردن للتقويم الوطني الفريق يذكر 
 ة.يحقيق مواقف في ويقيسه المتدرب أداء

 مهارات الطلبة فيها يمارس لهم، بالنسبة ومعنى قيمة ذات مهمات في ينغمسون الطلبة يجعل فهو 
 ونقدها المعلومات معالجة في ساعدهمي الذي التأملي التفكير على القدرة لديهم تتطور بذلك العليا، التفكير
 .هاوتحليل

 يعمل ذلك فإن التعلم عمليات مع تكاملي بشكل التقويم مهمات صممت   عندما أنه الباحث: ويرى 
 .الطالب تعلم تحسين على

 :الواقعي التقويم مبادئ 3.1.14

أهم أنواع التقويم، فهو يرافق عملتي التعليم والتعلم، ويربطهما مع ا في جميع يعد التقويم الواقعي  
م مع التقويم الواقعي ِمن  خالل القيام بحل مشكالت واقعية تعتمد على مراحلهما؛ حيث يستجيب الم تعلِّ 

لى إأنشطة ذات معنى، يكون محورها المتعلم فهو يخطط وينفذ األنشطة، ويستند هذا النوع من التقويم 
 هذه أبرز ومنة. يمجموعة من المبادئ التي يجب مراعاتها عند تطبيقه في العملية التعليمية التعلُّم

 :(2010:121 العبسي،) دئالمبا
 بهدف المنشودة للمهارات الطلبة امتالك ومدى التعلم عملية بجوهر يهتم تقويم هو الواقعي التقويم -

 . مطلوبة ءأدا تكامح ضوء في مالتعل   في اجميع   مساعدتهم
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 بنشاطات شغالهمإب وذلك الطلبة عند مراعاتها يجب واالكتشاف التقصي ومهارات العقلية العمليات -
 . نضجهم ومستوى تتناسب قرارات واتخاذ األحكام وبلورة المشكالت حل تستدعي

 يوالتقص   للدراسة المطروحة األعمال أو والمهام المشكالت تكون أن يقتضي الواقعي التقويم -
 . اليومية حياته في الطالب يعيشها التي العملية الحياة شؤونب صلة وذات واقعية

 أن ذلك ويقتضي واسترجاعها للمعلومات حفظهم وليس الواقعي التقويم مادة هي الطلبة إنجازات -
  وأدواته. أساليبه في امتنوع  و  والميادين الوجوه متعدد الواقعي التقويم يكون

 توفير خالل من وذلك وخلفياتهم مهمتعل   وأنماط قدراتهم في الطلبة بين الفردية الفروق مراعاة -
 .طالب كل حققه الذي نجازاإل تحديد خاللها من يتم التي التقويم نشاطات من العديد

 متعاونة مجموعات في التعلم أسلوب يتبنى فإنه ولذلك ،الطلبة بين التعاون الواقعي التقويم يتطلب -
 للمعلم ويهيئ ،للتعلم أفضل فرصة للجميع يهيئ بحيث الضعاف زمالءه القوي الطالب فيها يعين
 حالة. لكل الالزمة االحتياجات وفق بينهم الخاصة الحاالت مساعدة أو الطلبة أعمال تقييم فرصة

 معايير على أصال   تعتمد التي الطلبة بين المقارنات تجنب يقتضي المرجع محكي الواقعي التقويم -
  .الواقعي للتقويم فيها مكان ال التي الجماعة أداء

مبادئ التقويم الواقعي تشجيع الطلبة على ممارسة مهارات التقصي يتضح مما سبق أن من أهم  
بلورة األحكام واتخاذ القرارات وحل المشكالت، ومن ثم تنمي قدراتهم في واالكتشاف، التي تساعدهم 

عالم حقيقي ينمي لديهم القدرة على معالجة  إلىدراكهم، فهو ينقل الطلبة من عالم التقليد إوتوسع 
وألجل ذلك ال بد من تطبيق التقويم الواقعي في الفصول المقلوبة  المعلومات، وتحليلها، وتفسيرها، ونقدها،

معلم كفء مؤهل وجود حتى يؤتي ثماره أثناء تطبيق ما تعلمه الطلبة خارج المحاضرة، وهذا يتطلب 
 تأهيال  تربوي ا لتطبيقه.

 الواقعي: التقويم ئصخصا 3.1.15

ي على تقييم قدرة الطالب على إعادة بناء المعرفة وتوظيفها في سياقاٍت واقعية عيركز التقويم الواق 
بدال  من استدعائها فقط، فالتقويم الواقعي يتمي ز عن غيره من أنواع التقويم في عدة خصائص، وتوصل 

 ،(2013:35مهيدات، و  المحاسنة)من الباحث لمجموعة من الخصائص حسب ما ورد في دراسة كل 
( 132-2008:131( )أحمد، 6-2012:5(، )الشمراني،2013:18(، )حميد،6-2013:5)السرحاني، 

 ومن هذه الخصائص توضح أن التقويم الواقعي:
 كقياس والتعليم مالتعل   عمليتي   من فقط واحد جانب قياس على االقتصار عدم ويعني :شمولي -

 والمهارات المجتمع، في السائدة والقيم كاالتجاهات أخرى جوانب لقياس يتعداه بل ،المعرفة
 .محددة تعليمية نواتج من المستمدة
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 يقوم لكل نشاط مالزمة وهي ،التدريس عملية مع جنب إلى اجنب   تسير عملية التقويم :استمراري -
 مستمرة. تكون أن ينبغي بل معينة أوقات على تقتصر أال   وينبغي. فيه يشارك أو الطالب به

 اختيار حسن من ذلك ويتأتى ،ممكنة مادية كلفة بأقل التقويم عملية تتم أن ويعني :اقتصادي -
 .ممكنين وجهد وقت بأقل المستهدفة النواتج لقياس المستخدمة األداة أو الوسيلة

 المدرسة ومدير والمشرف األمر وولي والطالب مالمعل   من كل على الجيد التقويم يفري :تعاوني -
 التعاون من بد ال المنشودة التعليمية النواتج ولتحقيق باآلخرين. ويستعين بدوره منهم كل   يقوم أن
 من كال   يساعد وهذا الطالب، تعلمه ما نوعية تظهر التي المعايير كتحديد والطالب مالمعل   بين

 . آخر وضع إلى الحالي التعليمي الوضع من االنتقال في موالمعل   الطالب
تاحة بأنفسهم أنفسهم تقويم على الطلبة تدريب خالل من ذلك ويتم :ديمقراطي -  لهم التفكير حرية وا 

 التي األداء معايير تحديد في فاعلين مشاركين يكونوا وأن التعلم، نتاجات تحقيق من نواليتمك  
 إليها. الوصول عليهم

 امضبوط   اتأسيس   مؤسسة خطوة تمثل للمتعلم بالنسبة المنشودة التعليمية النواتج تحديد إن :علمي -
 وتحديد ،لالستخدام صالحيتها ثبتت محكمة متنوعة قياس أدوات واستخدام ،دقيق بشكل اومحكم  
 وبالتالي إليها االحتكام يمكن علمية اأسس   أخرى عوامل جانب إلى تمثل عليها متفق أداء معايير
 .الطالب واقع معرفة

 التقدير، وساللم الرصد، قوائم مثل متعددة وأدوات اتإستراتيجي بالمرونة استخدام ويقصد :مرن -
 التي المواقف تعد د وكذلك األدوات، من وغيرها اللفظية التقدير وساللم الوصفية، والسجالت
 الطلبة ميول مثل: المختلفة التعلم نواتج لقياس واألدوات اتستراتيجياإل هذه فيها تستخدم

 .والوجدانية المعرفية وسلوكياتهم ومهاراتهم واتجاهاتهم
م :واقعي -  في هي كما ويحاكيها الحياة، واقع في هي كما المعقدة والفكرية المعرفية المهام يقو 

 التقليدية. االختبارات على اأساس   يعتمد الذي التقليدي للتقويم اخالف   وذلك ،الواقع
 التفكير مهارات استخدام بويتطل   فقط، الناتج على وليس والناتج العملية على يرك ز :مغزى ذو -

 حياتية مواقف في األداء تطبيق إلى ويقود المشكالت، وحل والتقويم والتركيب كالتحليل العليا
 التقليدي التقويم بخالف أداءه، عليها ط بق التي المواقف عن مختلفة طبيعية مواقف أو مشابهة،

 العليا. التفكير مهارات في التطبيق مستوى األحيان من كثير في يتعدى ال الذي
السابقة للتقويم الواقعي تعطيه القيمة الجلية، حيث  يفتقد  ن الخصائصإهنا يمكن القول ومن  

التقويم التقليدي لمثل هذه الخصائص، لذلك ال بد من العمل على جعل عملية التقويم جزء ا ال يتجزأ من 
حياة المتعلم، ما يزيد دافعيته نحو التعليم، وتتاح له فرصة لتكوين اتجاه إيجابي نحوه، وألن الفصول 

ذا  اداخل الفصل( فهي تحقق تعلم  )تجمع بين التعلم السابق )في المنزل( والممارسة العملية لمقلوبة ا
ن أ، ونرى من هنا معنى، وألنها توفر وقت الحصة أو الدرس في األنشطة فهي تحقق الشمولية والتعاون
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يم الواقعي أثناء الفصول المقلوبة تتماشى بشكل منطقي مع التقويم الواقعي فال يمكن االستغناء عن التقو 
 .تطبيق الفصول المقلوبة

 :بأنه (2004) للتقويم األردني الوطني الفريق يرى كماالتقويم البديل  عنالواقعي  التقويم ويتميز
  .المعلومات وتداخل الحياتية المهارات على زيرك   -
  .اإلبداع عيشج   -
  .الحياة في الحقيقية المهارات يعكس -
  .التعاوني العمل على عيشج   -
  .والشفوية الكتابية االتصال مهارات يينم   -
  .ونتاجاته التعليم أنشطة مع يتوافق -
  .امع   واألدائي الكتابي التقويم بدمج يؤمن -
  .المستهدفة للمهارة المباشر القياس على يعتمد -
  .الممكنة اإلجابات لتعميم التفكير في التشعب عيشج   -
  .الحقيقية الحياة مهارات إتقان إلى الوصول على زك  ر ي -
 .(2009:12 الشقيرات،" )كيف"با تعنى التي المعلومات يدعم -

 أنواع التقويم الواقعي:  3.1.16

 أنواع التقويم الواقعي حسب الفترة الزمنية:  (53: 2010)تذكر مصطفى 

 .تم فيه مناقشة المفاهيم في الفيديو(تالتقويم المبدئي أو القبلي: وهو يتم قبل الدرس )و  .1
ويستهدف تحديد مدى  ،أثناء عملية التدريسفي التقويم التكويني )البنائي(: ويعني استخدام التقويم  .2

 الطلبةم م عن سير تعل  ية راجعة للمعل  اف التعليمية المنشودة وتقديم تغذنحو األهد الطلبةتقدم 
 تعديل أداء المتعلم.لبهدف إعطاء مزيد من االهتمام 

خر العام الدراسي من بعد الدرس أو الفصل الدراسي أو آ (: ويكونالتقويم الختامي )التجميعي .3
 االختبارات.
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 (: أنواع التقويم.3.8الشكل )

الة فهو وسيلة فع   ،في الفصول المقلوبةفهو األنسب  الواقعييتضح مما سبق أهمية التقويم 
أثناء ممارسة األنشطة في الفصل، فالفصول المقلوبة في و  ،أثناء العملية التعليميةفي لمشاهدة المتعلم 

لقياس مدى  بطاقة تقييمم ببناء يقوم المعل   للطلبةعند إرسال الدرس ه حيث إن، الواقعيتعتمد على التقويم 
ة لتصحيح المعرفة ية راجعة الحصة ويطرح أسئلة تقدم لهم تغذفي بداي الطلبةويناقش  ،الطلبةم تعل  

الخاطئة لديهم. ورأى الباحث أنه من الضروري الحديث عن التقويم الواقعي في الفصول المقلوبة؛ من 
عن أجل تطوير طرق تقويمها للرقي والنهوي بها نحو األفضل، لذلك تعمق الباحث بالبحث والتنقيب 

تقويم الفصول المقلوبة، طرق كل ما هو أفضل وأحدث  تعرف إلىاألدب التربوي للآخر ما توصل له 
ليس عند تطبيق  فوجد فيها ما يثلج الصدور، وتمنى تطبيق ما يكتب في هذه الدراسات على أري الواقع،

وأال  الفصول المقلوبة فحسب، بل في تقويم الطلبة بشكل عام وفي طرق تدريس الرياضيات بشكل خاص،
المرتبطة بمهارة التقويم في الفصول المقلوبة والتي يجب أن وانتقى الباحث النقاط ، على ورق احبر  يبقى 

 تكون مشكالت واقعية مرتبطة بالحياة وهي:

 التفكير العليا. مهاراتتعويد الطلبة على ممارسة  -1
شراك الطلبة في جمع المعلومات واالستقصاء والتفسير والنمذجة والتصميم والتحليل وصياغة إ -2

 أ والتعميم وفحص الحلول.الفروي واستخدام المحاولة والخط
التحويل من السلوكية إلى البنائية عن طريق ربط التعلم السابق )الخبرة( بالتعلم الحالي،  -3

 معنى. ذيللوصول إلى تعلم 
 ات العصف الذهني، والمناقشة، والمحاكاة، والعمل ضمن مجموعات.إستراتيجيتفعيل  -4
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 :تطبيقها تواجه قد التي والصعوبات المقلوبة، الفصول ةإستراتيجي على المآخذ 3.1.17

 الطلبة، جميع مع أو المعلمين جميع مع تنجح ال قد المقلوبة الفصول أنحمدان وآخرون  يذكر
 تفضيل إلى خلصت التجارب وبعي المعلمين، بلقِ  من ةستراتيجياإل لهذه التطبيقات جميع تنجح فلم

 .( (Hamdan et al, 2013:12 التقليدية الطريقة

المرحلة  من األولى المراحل في الطلبة أن( Bergmann & Sams, 2012:60) يرى كما
 في الرغبة حال في ةمعين دروس على يقتصر أن ويرى .المقلوبة الفصول معهم تنجح ال قد ،األساسية
 .تطبيقها

 :المقلوبة الفصول ةإستراتيجي على المآخذ ومن

عالي الجودة، أو تتوفر لديهم أجهزة  ليس جميع الطلبة لديهم القدرة على الحصول على إنترنت- أ
 .اسب اآلليالح

في المنزل، فهي تحتاج لجهد إضافي  طالبها لديه الرغبة في التغيير ومتابعة عمل تتطلب معلم  - ب
 خارج أوقات الدوام الرسمي.

 ا من مهارات التقنية وتطبيقات الويب.ا متمكن  تتطلب معلم  - ت
 )محاضرة وواجب منزلي(. ةد على الطريقة التقليديما هي إال تأكي ةستراتيجييظن البعي أن اإل- ث

 :الباحثويضيف 

 األنشطة في الةالفع   مشاركتهم يضعف ما ،الحصة قبل الفيديو بمشاهدة الطلبة بعي التزام عدم. أ
 .الفصل داخل

 زمالئهم مع األنشطة في المشاركة يرفضون الذين الطلبة بعي تشجيع في صعوبة مالمعل   يجد قد. ب
 .ةيالدراس الحصةفي 

 :تدريس مبادئ الرياضياتم نموذج مقترح للفصول المقلوبة كمدخل لتعل   3.1.18
ترجم وي   .ظم دول العالم وفي فلسطين تحديد امادة الرياضيات من أهم مواد التعليم العام في مع عد  ت   

الرياضيات هذا االهتمام في كثير من المسابقات المحلية والدولية في مادة الرياضيات، مثل أولمبياد 
همية مادة الرياضيات وصعوبة تعلمها أل اونظر   ( وغيرها.TIMSS( واختبارات التمس )IOMالدولي )

التي تجعل من الصعوبة تغطية جميع د االعتماد على اإللقاء والعري، ا عنبالطريقة التقليدية خصوص  
يام باألنشطة الفردية كحل المتعلمين للق وصعوبة توفير الوقت الكافي لجميع جوانب المنهج الدراسي،

، وذلك بسبب زمن الحصة غير ةالمسائل والتدريبات بشكل فردي والتدريب على المهارات واألفكار الجديد
 .الطلبةالكافي، ما يصعب تنمية اإلبداع والتفكير لدى 
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خر ، ومن جانب آالطلبةية التفكير الرياضي لدى من( إلى وجود قصور في ت2008ويشير بدوي ) 
في تنفيذ أنشطة التقويم المناسبة، فاألغلب يميل بشكل كبير إلى استخدام الورقة  اواضح   اقصور   هناكفإن 
( إلى عدم اتساق األنشطة التقويمية المنفذة مع 2011تشير دراسة الحربي )لم لتقويم المتعلم. كما والق

في تعليم   مهم اال  امع عد  قنية ي  م أساليب التإن استخداف وبالتالية في مناهج الرياضيات، األنشطة المتبع
 (.NCTM) المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات يقول الرياضيات كما

إيجاد الوقت الكافي  فياالتجاهات الحديثة التي تساعد  حدأالفصول المقلوبة  ةإستراتيجي عد  وت   
 معلميإلى أن  اأشار  إذ ،(Bergmann & Sams, 2012: 94)للتعلم ويؤكد ذلك بريجمان وسامز 

الة في أنشطة المفاهيم الرياضية، للمشاركة الفع   للطلبةالرياضيات يجدون الوقت الكافي لتقديم المساعدة 
وال يقتصر األمر على إتاحة الفرصة الستخدام التقنية فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى أن أصبحت الفصول 

 التقنية. إجراء عمليات التفكير العليا باستخدام فيالمقلوبة تساعد 
 خطوات، وهي ستالرياضيات باستخدام تدريس مبادئ م ا للفصول المقلوبة في تعل  نموذج   الباحثويقترح 

 م( في غرفة الصف.قو   -اعمل  -ناقش ي في المنزل، )لكترون( باستخدام التعلم اإلشارك ل  سج   - ط  خط  )

 

 
 نموذج الفصول المقلوبة في الرياضيات.(: 3.9الشكل )
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 م الرياضيات:استخدام الفصول المقلوبة في تعل  فوائد  3.1.19
 (:Pearson,2012:1) يأتم الرياضيات ما يمن فوائد الفصول المقلوبة في تعل  

يتعلم كل طالب بالسرعة التي تناسبه عند استخدام دروس الفيديو، فيقوم الطالب بإيقاف الفيديو  -1
عادته إذا احتاج إلى المراجعة لنقطة معينة، كما يستطيع  أن يتعلم بسرعة إذا كان سريع الفهم. وا 

الذين يعانون من صعوبة في تعلم الرياضيات الدروس مع إمكانية تكرار الدروس  الطلبةيراجع  -2
 من حين آلخر.

أبنائهم في مادة الرياضيات عند استخدام الفصول  تحسن   الطلبةيؤكد الكثير من أولياء أمور  -3
 المقلوبة.

 (:Johnson, 2012:75ويضيف )
فر إمكانية أكبر لتصبح العملية التعليمية متمركزة  حول المتعلم، فهي تتيح الفرصة لمناقشة يو  -4

 ومساعدتهم في تعلم الرياضيات بشكل أعمق. الطلبة
من  الطالبالتي قد تمنع  الطلبة،حل مشكلة فهم المهارات السابقة التي لم يتقنها  فيتساعد  -5

عليها، فالطالب الذي لديه صعوبة في مهارات العمليات  بنىالتعامل مع المهارات الحالية التي ت  
 األساسية كالجمع والطرح ال يمكنه أن يجتاز مهارات حل المعادالت الجبرية.

تقديم  فيي التي توفر اختبارات ومسائل متنوعة تساعد لكترونيمكن استخدام أنظمة التعلم اإل -6
 المختلفة. الطلبةأسئلة تناسب مستويات 

في غاية األهمية في تعلم الرياضيات، كما  أمر ا عد  الفصول المقلوبة ت   ةإستراتيجيأن ذلك كله يؤكد 
 قد تساعد في إيجاد الحلول لكثير من المشكالت المتعلقة بتعلم الرياضيات.

مقلوبة قد تساعد في التخلص من العديد من المشكالت التربوية المرتبطة في الأن الفصول  الباحثويرى 
 ، منها:  اخصوص  الرياضيات 

التي تحتاج إلى مراجعتهم للمحتوى ألمور في بعي موضوعات الرياضيات ضعف أولياء ا -1
 التعليمي مرة أخرى. 

في دروس قادمة،  هارات األساسية التي قد تكون مهمةللم الطلبةمشكلة النسيان المتكرر لدى  -2
 في أي وقت وأي مكان ليرجع إليه. للطلبة افيكون المحتوى متوفر  

ال يستطيع فهم ما سيتبعه من شرح  يتالالثناء شرح المعلم، بفي أ شرود ذهن المتعلم بعي الوقت -3
 المعلم.
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تعليم الفصول المقلوبة في  متجربة مدرسة بايرون في الواليات المتحدة األمريكية الستخدا  3.1.20
 الرياضيات: متعل  و 

، مما شجع معلمي ةمالية وأكاديمي مشكالتكانت مدرسة بايرون الثانوية تواجه  2009في عام  
ك نحو منهج يجمع بين استخدام الرياضيات للبحث عن حلول لمواجهة هذه المشكالت، وتم التحر  

، وقد كان أبرز مالمح هذا التحرك بتسجيل الدروس بالفيديو، واحدٍ  ة في آنٍ ياإلنترنت والكتب المدرس
وتدريبهم مة الدورات لشجيع المعلمين على االبتكار على مدار الساعة، ثم إقا الطلبةفي متناول  الجعله

ز ي هذا التحرك بدعم بعي المؤسسات عند بدايته مثل صندوق بايرون للتمي  على هذا االتجاه، وقد حظ
 في التعلم.
من المنزل، واستغالل وقت الحصة  إمكانية التعلم اومع توفر أنشطة التعلم على اإلنترنت بدا جلي   

 Bergmann)وبريجمان االستفادة من أفكار سام  تاقشة والممارسة العملية، كما تمالدراسية في المن
and Samsحصلت  2011، وفي نهاية عام 2006ن بدآ في استخدام الفصول المقلوبة في عام ( اللذي

ز في تعليم الرياضيات، وتشير كاثلين فولتون نتل للتمي  درسة بايرون الثانوية على جائزة أم
(Fulton,2012 إلى بعي مبررات استخدام الفصول المقلوبة من وجهة نظر معلمي الرياضيات في )

 :يأتيمدرسة بايرون، كما 
 .الطلبةزيادة في إيجابية  (1
 تمكن المعلمين من الوقوف على صعوبات التعلم، والتنويع في أساليب التعليم.  (2
لمتغيرات، ما ساعد في على مدار الساعة، بطريقة تتناسب مع الظروف وا للطلبةتوفر المناهج  (3

 معالجة بعي المشكالت التربوية كالغياب.
إتاحة الفرصة للمتعلمين لالستفادة من خبرة أكثر من معلم، فيستطيع الطالب االستفادة من  (4

مراجعة  متسجيالت معلم آخر إذا صعب عليه التعامل مع أسلوب معلمه، كما يستطيع المتعل
 الدروس من مراحل دراسية سابقة.

م آخر، ما يوفر إمكانية التطوير المهني للمعلمين، وذلك من خالل مشاهدة المعلم لدروس معل (5
 المعلمين وتداول الخبرات فيما بينهم. فرصة لتطوير أداء

 ة.لي  عإمكانية استثمار وقت الحصة الدراسية بطريقة أكثر فا (6
 ءأولياعلى يات التي يصعب سهولة متابعة أولياء األمور ألبنائهم، فيمكن مراجعة مواضيع الرياض (7

 ذلك يؤكد ندسة وحساب التفاضل والتكامل، إذاألمور مراجعتها ألبنائهم كمواضيع الجبر واله
 ته المدرسة على ذلك.ر  أج   ءاتفمن أولياء األمور في است 84%

 عن التعلم باستخدام %80الفصول المقلوبة بنسبة  مم باستخداز التعل  تمي   ، إذالطلبةزيادة تحصيل  (8
 المحاضرة.
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 تتفق الفصول المقلوبة مع االتجاهات الحديثة التي تؤكد استخدام التقنية في التعليم. (9
 يناسب القرن الحادي والعشرين. امرن   ام تعلم  التأكيد أن استخدام التقنية يقد   (10

الفصول المقلوبة يمكن استخدامها كبديل عن التعليم  ةإستراتيجيأن  الباحثفي ضوء ذلك يرى  
ن يزيد االهتمام شطة والممارسات الصفية وغيرها. وأر أساليب التدريس واألنيالتقليدي عبر تغي

ما يشهده المتعلم من الضعف في ل انظر   تدريس مبادئ الرياضيات على وجه الخصوص في ةستراتيجيباإل
 هذا المجال.
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 الثانيالمحور 
 التحصيل في الرياضيات

 توطئة 3.2

ال وهو له على سائر الخلق أالذي فض  ق، فهو مرتبط بأفضل خلق اهلل الحديث عن التحصيل أمر شي    
ل ق د  " اإلنسان، وذلك في قول اهلل سبحانه وتعالى: ن ا و  م  ل ن اه م   آد م   ب ِني ك رَّ م  رِ  ال ب رِّ  ِفي و ح  ق ن اه م   و ال ب ح  ز  ر   ِمن   و 

ل ن اه م   الطَّيِّب اِت  ف ضَّ ل ى و  ل ق ن ا ِممَّن   ك ِثيرٍ  ع   .(70 " )اإلسراء، اآلية:ت ف ِضيال   خ 
 شعوب.م والماألو حضارات تقدم الأحد أسباب رقي الشعوب ونهضتها، به نستدل على  لالتحصي يعد  و   

ن بالتعليم بالتحصيل الدراسي ألهميته في الحكم على مدى نجاح يويهتم رجال التربية وغيرهم من المعني
المؤسسات التربوية أو فشلها في تقدمها نحو تحقيق أهدافها التربوية، ما يترتب عليه أهمية حياة الطالب، 

يحدد  وبالتاليلمرحلة دراسية بنجاح، بل يحدد نوعية الدراسة والمهنة للمتعلم،  تجاوزمجرد فهو ليس فقط 
 نته االجتماعية.مكا
عالقة بين التحصيل الدراسي واالتجاهات الموجبة نحو المدرسة، وينعكس  وأكدت أغلب البحوث وجود    

 ذلك على سلوك الطلبة نحو المدرسة والتعليم ويسهم في رفع التحصيل الدراسي لهم.
 تعريف التحصيل الدراسي: 3.2.1

ضع وجهات النظر، واالختالف في اإلطار الذي و   فا الختاللقد اختلف مصطلح التحصيل الدراسي تبع  
 من أجله التعريف.

   ة، لما تعلموه من خبرات معرفية أو مهاري   الطلبةنه: مدى استيعاب بأ (2008:10)الدويك، ه تفعر
 في نهاية السنة الدراسية. الطلبةقاس بالمجموع الكلي لدرجات وت  

   بأنه: استجابة على شكل معلومة صغيرة مثل حرف أو كلمة أو رقم ( 2010:68)األسطل،فه ويعر
 ية مختصرة.مسؤولمحدد أو 

   م م  قاس بالدرجة التي يحصل عليها المتعلم في اختبار ص  ( بأنه: ما ي  2011:9طافش، فه )وتعر
 لذلك.

 ( أن التحصيل هو: كل أداء2013:5النواجحة، في حين ترى )  يقوم به الطالب في الموضوعات
المدرسية المختلفة، والذي يمكن إخضاعه للقياس عن طريق درجات اختبار أو تقديرات المدرسين 

 ا.أو كليهما مع  

طلبة التعليم  ما اكتسبها أنه: إجرائي  التحصيل الدراسي  الباحث فومن خالل التعريفات السابقة يعر   
أساليب تدريس التقدير وحدة  في المجال المعرفي من -نة الدراسةعي- األساسي في جامعة األزهر بغزة
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ووحدة الوسائل التعليمية واستخداماتها في الرياضيات ووحدة األخطاء الشائعة في  والتقريب في الرياضيات
 ه الباحث.الذي أعد   التحصيليقاس بالدرجة التي يحصل عليها الطالب في االختبار ، وي  م الرياضياتتعل  

 :ليةمجاالت النتاجات الدراسية التحصي 3.2.2

 :اآلتيك( 38: 2011حددها حلس )نتاجات ينقسم التحصيل الدراسي إلى ثالثة  
 الدراسي المعرفي: المجال  -أواًل 
م بمختلف مستوياتها من مجرد استرجاع المعلومات لذي يشمل العمليات العقلية للمتعلاالدراسي  الِنتاجوهو 

التي قرأها أو سمعها، إلى فهم وتطبيق ما يعنيه، إلى تحليل ما بينها من عالقات متداخلة، ثم الحكم على 
 (.2010:15األسطل،)مضمونها من حيث الدقة والموضوعية والحداثة. 

ة مستويات متفاوتة قسيم هذا المجال إلى ستالعقلي بت في تصنيفه للمجال المعرفي أو "بلوم"وقد قام  
 :اآلتيك

 مستوى التذكر أو الحفظ أو المعرفة. (1
 مستوى الفهم واالستيعاب. (2
 مستوى التطبيق. (3
 مستوى التحليل. (4
 مستوى التركيب. (5
  (67-2004:57 مستوى التقويم. )عفانة واللولو، (6

 الدراسي المهاري: المجال  -اثانيً 

ل للمهارات الحركية ألطراف الجسم اإلنساني، مثل حركة اليدين أو الدراسي الممثِّ الِنتاج وهو  
المهارة بالزمن  تم به قياس أداءالقدمين أو الجسم كله. ومن الضروري أن يتوفر المعيار أو المحك الذي ي

 (.2011:34)طافش، األداءو بالنسبة المئوية للدقة في أ
  ة:اآلتيالمجال المهاري الحركي إلى المستويات  سمبسون فوقد صن  
 مستوى اإلدراك الحسي. (1
 مستوى الميل أو االستعداد. (2
  مستوى االستجابة الظاهرية المعقدة. (3
 مستوى اآللية أو التعويد. (4
 ف أو التعديل.التكي  مستوى  (5
          مستوى األصالة أو اإلبداع. (6

 (: تصنيف بلوم للمجال المعرفي.3.10الشكل ) 1

 (: تصنيف سمبسون.3.11الشكل )2
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 الدراسي الوجداني:المجال  -اثالثً 

ما في القلب من ق إلى قضايا عاطفية تثير المشاعر، ويتعامل مع الذي يتطر  الِنتاج الدراسي وهو  
 (.2013:79 حاسيس وقيم، تؤثر في مظاهر سلوكه وأنشطته المتنوعة )خلف اهلل،اتجاهات ومشاعر وأ

المجال الوجداني إلى خمسة مستويات  كراثول فن  وص
 هي: 
 مستوى االستقبال أو التقبل. (1
 مستوى االستجابة. (2
عطاء القيمة. ممستوى التقيي (3  وا 
 مستوى التنظيم. (4
 مستوى تشكل الذات. (5

  
داني له نظير معرفي أو مهاري، بين هذه المجاالت متداخلة، فكل سلوك وج إن العالقةويمكن القول  
تاح ة، وفي كلتا الحالتين ت  رات وجدانية أو مهاري  يستخدم المعرفة كوسيلة إلحداث تغيير من الوقت ت  فكث

 المرغوبة. تالفرصة الكتساب المهارا
 في التحصيل الدراسي: ةالعوامل المؤثر  3.2.3

الكثير من  تالدراسات والبحوث العوامل التي تؤثر في التحصيل الدراسي، فجذبتناولت الكثير من  
التحصيل الدراسي، ما ساعد  فيالباحثين في مجال علم النفس التربوي إلى معرفة العوامل التي تؤثر 

 .تإلى أعلى المستويا موالوصول به الطلبةم في رفع تحصيل المعل  
داته، فيها عوامل كثيرة، بعضها يتعلق بالمتعلم وقدراته واستعدا فالتحصيل الدراسي عملية معقدة تؤثر 

منه النفسي، وبعضها يتعلق بالخبرة التعليمية وطريقة تعلمها وما يحيط وصفاته المزاجية والصحية وأ
مكانات )عكاشة،  (.1999:181 بالمتعلم من ظروف وا 

 :تيكاآل( إلى العوامل المؤثرة في التحصيل األكاديمي 2010ويشير أحمد )
 في: . وتتمثل: العوامل الشخصيةأواًل 

 .سمات الطالب الشخصية واالنفعالية .1
 .قدرات الطالب العقلية .2
 في: . وتتمثلا: العوامل االجتماعيةثانيً 

 المستوى االجتماعي لألسرة. (1
 المستوى االقتصادي لألسرة. (2

 (: تصنيف كراثول.3.12الشكل )3
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 المستوى الثقافي لألسرة. (3
 المستوى التعليمي لألبوين. (4
 :. وتتمثل فيا: العوامل البيئية المدرسيةثالثً 

 كفايات المعلم. (1
 .ةياالمتحانات المدرس (2
 جماعة الرفاق. (3
 أسباب تدني مستوى التحصيل الدراسي: 3.2.4

توجد عدة عوامل تؤدي إلى تدني التحصيل الدراسي، منها ما يتعلق بالمتعلم والمعلم والمقررات  
ا أساليب باألسرة والمكان الذي يعيش فيه، وأيض   وعوامل خاصة ،وعوامل خاصة بالمدرسة الدراسية،

ل عملية التعلم يوالمنهاج والمعلم، لتسه الطلبةوسيلة الربط بين  تعد  وطرق التدريس المستخدمة التي 
 ة. لي  عوجعلها أكثر فا

ا، يل المتعلمين دراسي  ( عدة تساؤالت حول أسباب تدني وضعف تحص28: 2010)عمر لقد طرحت  
وتوصلت إلى عدة أسباب،  تي أدت إلى تدني التحصيل الدراسي.ما زاد االهتمام بمعرفة أهم األسباب ال

لى األسباب التربوية وتتعلق بالمعلم والمدرسة  منها يرجع إلى األسباب الشخصية وتتعلق بالمتعلم، وا 
 والمنهاج.

 عدة أسباب لضعف التحصيل الدراسي: الباحث وقد الحظ 
 .ضعف الذكاء العام (1
  .ضعف البصر والسمع (2
 .الفقر المادي (3
 .انحطاط مستوى الثقافة بالمنزل (4
 .العسر القرائي (5
 .تأخر الحضور إلى المدرسة (6
 .ضعف المعلم علمي ا ومهني ا (7
 ضعف الصحة العامة. (8
 عالقة التحصيل الدراسي بالفصول المقلوبة: 3.2.5

ه نحو التعلم موج   طلبتناانتباه قصيرة للتعلم بالطرق التقليدية، فشغف  رةالعصر الحالي لديهم فت طلبة 
ا في حياتهم، واالنفجار المعرفي الهائل الذي يترتب عليه تشتت رئيس  جزء ا  لكونها أضحتبواسطة التقنية، 
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 تعد  ، فأتت فكرة الفصول المقلوبة التي طلبتنا، كل ذلك أدى لضعف التحصيل الدراسي لدى الطالبأفكار 
، فكل طالب يتعلم بالسرعة المناسبة له، كما تعطي الطلبةالمفتاح السحري لحل مشكلة الفروق الفردية بين 

 وبالتاليتركز على تعلم المهارات العليا، المعلم الوقت الكافي لتنفيذ األنشطة التعليمية المختلفة، فهي 
  من الحفظ والتلقين.بدال   للطلبةلدراسي تعمل على رفع التحصيل ا

لها  عد  لقد أضحت مسألة االهتمام بالتحصيل الدراسي في المؤسسات التعليمية قضية جوهرية ت  
 تعرف إلىجرى بهدف المن البحوث والدراسات التي ت   تعد  والفصول المقلوبة  جرى لها البحوث.البرامج وت  
اإليجابي على  كان لها دور كبير في التأثير صيل الدراسي، إذالتح فيلمقلوبة ة الفصول اأثر وفاعلي  

يل الدراسي، وهذا ما أكدته صظهر العالقة الوثيقة بين الفصول المقلوبة والتحهذا ي  التحصيل الدراسي، 
(، ودراسة 2015أكدت دراسة الزين ) التحصيل الدراسي كمتغير تابع، إذفيها  يعد  الدراسات السابقة التي 

 ،( Unakorn, Klongkratoke, 2015) كراتك وكلونج كورن يونا دراسةو (، 2015وسرحان )هارون 
 في التحصيل الدراسي. للفصول المقلوبةة لي  عفا ( وجود  2014ودراسة فهيد )

من خالل  لطلبتهأهمية التحصيل الدراسي في تحديد المستوى التعليمي  الباحثظ الحِ مما سبق ي  
التنبؤ بالنجاح في  كما يمكن على مدى امتالك الطالب لمهارة ما.م مهالعملية التربوية، فهو مؤشر 

ومن خالل التحصيل يمكن الحكم على العملية  نقطة بدء لتدريس مقررات الحقة. يعد  و  مقررات تالية.
 التربوية بشكل كلي.
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 الثالثالمحور 
 نحو الفصول المقلوبةاالتجاه 

 توطئة 3.3

م في التعلم اإلنساني، فهي تؤثر مهمة في التربية التي لها دور مهاالتجاه من الموضوعات ال عد  ي    
وتؤدي  أهمية االتجاهات كدافع للسلوك.أكد علماء النفس قد في تنمية التحصيل الدراسي لدى المتعلم، ف

االتجاهات دور ا مهم ا في التعليم، ألن مشاعر المتعلمين واتجاهاتهم نحو المواد واألنشطة المدرسية، ونحو 
زمالئهم، ومعلميهم، تؤثر في قدرتهم على تحقيق األهداف التعليمية، فالتعلم الذي يؤدي إلى تكوين 

 الذي يؤدي إلى اكتساب المعرفة فقط.االتجاهات النفسية لدى المتعلمين، يكون أكثر جدوى من التعلم 
أن االتجاهات تحتل مكانة بارزة في التربية والتعليم، وفي  (93-2011:92الرملي،  (وأكد  

ا في ألن االتجاهات تؤدي دور ا مهم   ة،الدراسات الشخصية، والتواصل والعالقات اإلنسانية العامة والخاص
تجاهات على كما تعمل اال التي يتعري لها في حياته اليومية.استجابات الفرد المختلفة للمثيرات المتباينة 

القرارات  ذاتخا فيكذلك تساعد الجماعة  ول لألفراد وللجماعة.السلوك المالئم المقب توجيه الفرد إلى اتخاذ
 .دون تردد أو تأخيري المواقف االجتماعية والنفسية في بع

 تعريف االتجاه: 3.3.1
 منها: لالتجاههناك العديد من التعريفات 

الاذي يتكاون ويانظم مان خاالل اد أو التهيؤ العقلي لدى الفرد، حالة من االستعد أنه:ب االتجاهعرف ي  
ا، ويساااتجيب بشاااكل معاااين نحاااو جمياااع األشاااياء والمواقاااف ا معين اااخبااارات الفااارد الساااابقة ويجعلاااه يسااالك سااالوك  

 .(2012:93 ،)بخش الحالةالمتصلة بهذه 
ر عنه باالساتجابة بطارق محاددة نحاو قضاايا معيناة أو عبَّ استعداد عقلي، ي   عرف االتجاه بأنه:ي  كما 

 ن، وماان ثاام تتعاادد اتجاهااات الفاارد بتعاادد نوعيااات القضااايا واألشااياء واألشااخاص الااذينحااو أشااخاص معينااين
 .(2011:282 ،وسرور )عطيفة يتعامل معهم
ساتجابة االتجاه بأنه مجموعة من المكونات المعرفية واالنفعالية والسلوكية التي تتصال باعرف ي  كما 

 )زيتاااون،ساااتجابات مااان حياااث القباااول أو الااارفي و موقاااف وكيفياااة تلاااك االالفااارد نحاااو قضاااية أو موضاااوع أ
2010: 139). 

أن االتجااه  ن معظام اآلراء تتفاق علاىغم مان تعادد تعريفاات االتجااه، فاإإلاى أناه باالر  الباحـثيشير و 
ماان القبااول أو  بة الفاارد نحااو موضااوع أو قضااية معينااة وذلااك بساابباسااتجابعبااارة عاان اسااتعداد عقلااي يحاادد 

 الرفي.
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الرياضاايات فهااو االسااتجابة التااي تتكااون ماان خااالل ماارور الفاارد بتجااارب وخباارات  نحااوأمااا االتجاااه 
تجعله يستجيب بالقبول أو الرفي إزاء األفكار التي تتعلق بالرياضيات، من حيث درجة صاعوبتها وأهميتهاا 

فاااارد فااااي مقياااااس االتجاااااه الخاااااص بااااذلك قاااااس بالدرجااااة التااااي يحصاااال عليهااااا البالنساااابة للفاااارد والمجتمااااع، وي  
 .(2010:60مالكي، )ال

طلباة محصالة االساتجابات التاي يباديها  :بأناها إجرائي ا الفصاول المقلوباةف الباحث االتجااه نحاو عر  وي  
مان حياث القباول أو الارفي نحو الفصول المقلوبة  -عينة الدراسة-التعليم األساسي في جامعة األزهر بغزة 

قاااس بالدرجااة الكليااة ه الباحااث، وي  الااذي أعااد   وبااةلفصاول المقلعناد إجااابتهم علااى فقاارات مقياااس االتجاااه نحااو ا
 في المقياس. الطلبةالتي يحصل عليها 

 االتجاه: مكونات 3.3.2

 (، و)ساارايا،2011:96ن لالتجاااه مكونااات أساسااية يااذكرها كاال ماان )الرملااي،تتفااق األدبيااات التربويااة علااى أ
 ( وهي:1994:89 ،وكفافي جابر)(، و2007:264
المكون إلى الجوانب المعرفية التي تنطوي علاى وجهاة نظار الفارد ذات المكون المعرفي: يشير هذا  (1

العالقاة بموافقاة موضااوع االتجااه، ويتضامن هااذا المكاون المعلوماات والحقااائق الموضاوعية المتااوافرة 
لدى الفرد عن هذا الموضوع، ويتكون لديه مجموعة من الخبرات التي تشكل اإلطار المعرفاي لهاذه 

 المثيرات.
فااارد لقباااول جاااداني: ويشاااير هااذا المكاااون إلاااى أسااالوب شااعوري عاااام ياااؤثر فااي اساااتجابة الالمكااون الو  (2

الخباااارات والمعااااارف عاااان  تكااااون لاااادى الفاااارد مجموعااااة ماااانتفبعااااد أن  موضاااوع االتجاااااه أو رفضااااه،
و الساالبي شااعر التااي تعكااس اتجاهااه اإليجااابي أظهاار لديااه بعااي األحاساايس والمي موضاوع معااين،

 هاته.عن مواقفه واعتقاداته وتوجر فيه نحو الموضوع الذي يعب
تاي يقادمها الفارد المكون السلوكي: وهو عبارة عن مجموعة مان التعبيارات واالساتجابات الواضاحة ال (3

دراك معرفتااه وانفعالااه فااي هااذا الموقااف، إذ عناادما تتكاماال جوانااب اإلدراكااه و إبعااد  ،مااا فااي موقاافٍ 
، يقااوم الفاارد بتقااديم النفعااال وتوجيهااهتكااوين ا فاايتساااعد إلااى رصاايد الخباارة والمعرفااة التااي  إضااافة

 دراك.ذا االنفعال وهذه الخبرة وهذا اإلاالستجابة التي تتناسب مع ه

دو مترابطااة عماال كاال منهاا بشااكل منفصال، فهااذه المكوناات تباايونجاد أن هااذه المكوناات الثالثااة ال يمكان أن 
 اآلخر. ويصعب فصل كل منها عن
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 :اتاالتجاهخصائص  3.3.3

ل العمود الفقري في دراسات علم النفس االجتماعي، فهي تمثل العنصر األساس شك  االتجاهات ت    
ا تحتل مكانة بارزة م الجماعة، وهي أيض  ، سواء كان ذلك على صعيد الفرد أفي تفسير السلوك والتنبؤ به

في دراسات الشخصية، وفي مجاالت الدعاية والصحافة واإلعالم، وفي مجال التربية بشكل خاص، ومن 
 :يأتي( ما 2007:57 خصائص االتجاهات كما ذكرها )عامر، أهم
 االتجاهات مكتسبة ومتعلمة، تتضمن دائم ا عالقة الفرد وموضوع من موضوعات البيئة. (1
ل االتجاه االتساق واالتفاق بين استجابات الفرد للمثيرات االجتماعية ما يسمح بالتنبؤ باستجابات يمث   (2

 الفرد لبعي المثيرات.
ع بين طرفين متقابلين )موجب وسالب( وتغلب عليه الذاتية أكثر من الموضوعية من حيث االتجاه يق (3

 محتواه ومضمونه المعرفي.
 رها.ياالتجاهات تتميز بالثبات واالستقرار النسبي ولكن من الممكن تغي (4
االتجاهات قد تكون قوية على مر الزمن وتقاوم التغير والتعديل إذا كانت ذات قيمة كبيرة في تكوين  (5

 معتقدات الفرد وشخصيته. 
 :عوامل تكوين االتجاه 3.3.4

يجاب ا، وربما تتفاعل تلك العوامل مع في تكوين االتجاه إما سلب ا أو إ دور ا مهم ا عدة عوامل تؤدي هناك 
 (:271-2007:270 أبرز هذه العوامل )سرايا، يأتياالتجاه، وفيما بعضها البعي لتكوين 

ة في تكوين لي  عافعاالت حادة ومؤثرة، تكون أكثر ف: فالخبرة التي يصاحبها انحدة الخبرة وتأثيرها (1
ق الخبرة في نفس الفرد، ويجعله أكثر ارتباط ا بسلوكه ألن االنفعال القوي والمؤثر يعم   االتجاهات،
 االجتماعية المرتبطة بمحتوى الخبرة.في المواقف 

يعتمد تكوين االتجاه على تكرار الخبرة، فعندما يجد المتعلم صعوبة متكررة في مادة  تكرار الخبرة: (2
 ن اتجاه ا سلبي ا نحوها.نه يكو  دراسية معينة، ويعجز عن معالجتها، فإ

براته بالعناصر األخرى، : عندما ترتبط خبرة الفرد بعنصر من عناصر البيئة مع ختكامل الخبرة (3
تتكامل لديه الخبرة في وحدة كلية تؤدي إلى تعميم هذه الخبرات، وتصبح إطار ا واقعي ا تصدر عنه 

 أحكامه ومواقفه واستجاباته لمواقف مشابهة بمواقف الخبرات السابقة.
فاألشياء التي تشبع  إشباع الفرد لحاجاته واهتماماته، : تنمو االتجاهات من خاللشباع الحاجاتإ (4

حاجات الفرد العقلية والنفسية واالجتماعية، فإن اتجاهاته اإليجابية تنمو نحوها، واألشياء التي ال 
 ا نحوها.ا سلبي  ن اتجاه  تشبع حاجات الفرد قد يكو  
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 تعديل االتجاهات وأساليب تغييرها: 3.3.5

الصعوبة، والسبب في ذلك هو أن االتجاهات ر االتجاهات عملية شاقة وبالغة يإن عملية تعديل أو تغي 
بعد فترة طويلة أو قصيرة تصبح جزء ا من شخصية الفرد في كثير من األحيان ويحدث هذا بصفة خاصة 

ر االتجاهات عديدة يو عندما تكون واضحة للفرد، وأساليب تغيجاهات قوية وثابتة، أإذا كانت هذه االت
 :(99-100 :2010)ما أشار إليه العميان  منها
 ألفراد العاملين حيال القيام بعملية تخطيط وتنظيم البرامج التدريبية الهادفة إلى تغيير اتجاهات ا

 .موضوع معين
  القيام بعمليات اتصال بشكل مخطط ومنظم سواء كانت هذه االتصاالت فردية أو جماعية، شفوية

 أو مكتوبة وغيرها من طرق االتصال.
  ترويجية مناسبة بحيث تقوم على منهج واضح لالتجاهات الحالية ة إستراتيجيالقيام بصياغة

 وألهداف التغيير.
 ين بشكل مخطط بحيث نيالقيام بعملية تغيير في عناصر البيئة الثقافية المحيطة باألشخاص المع

 تؤدي إلى إثارة قدرتهم الحسية. 

 ل تغيير االتجاهات ومنها:سه  الباحث بعي العوامل التي ت   ويقترح
 ا وغير ثابتيكون االتجاه ضعيف  ن أ. 
 .عدم وضوح االتجاه 
   اأن يكون االتجاه سطحي. 
 .وجود مؤثرات مقاومة لالتجاه 

ألن االتجاه يعبر عدة مراحل وعمليات  ،وفي غاية التعقيد ،مر صعبير وتعديل االتجاهات أغيإن ت 
بل يجب أن تكون ضمن  لكي يرسل في ذهن الفرد، وعملية تعديل االتجاهات ال تتم بصورة عشوائية

 منهجية واضحة ألنها أصبحت جزء ا من شخصية الفرد.
 طرق قياس االتجاه نحو الفصول المقلوبة: 3.3.6

ا بالغ ا لدى علم  االجتماع، لما لها من  اءقياس االتجاهات النفسية من الموضوعات التي وجدت اهتمام 
المستخدمة في قياس  ستعددت طرق القياس، وتعددت المقايي وبالتاليأهمية في العديد من ميادين الحياة، 

-2011:505)عودة، ( و2004:264 كما ذكرها األدب التربوي )النبهان، ساالتجاه، ومن أشهر المقايي
 (:794-2007:798( و)فرج،520
 مقياس جتمان )المقياس التراكمي(. (1
 مقياس ثيرستون )مقياس الفقرات المتساوية ظاهري ا(. (2
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 )مقياس تمايز معاني المفاهيم(.أسكود مقياس  (3
 مقياس ليكرت )مقياس التقدير الجمعي(. (4

 :كمي(مقياس جتمان )المقياس التراأواًل: 
بحيث إذا وافق المفحوص على فقرة  ،يعتمد مقياس جتمان على تدريج الفقرات من األدنى إلى األعلى

وال يوافق على الفقرات األعلى، وتحدد درجة اتجاهات المفحوص  الفقرات األدنىمعينة فإنه قد وافق على 
 -بواسطة عالمة المستجيب– مقياسال امنحنا هذي .بالنقطة التي تفصل بين الفقرات الدنيا والفقرات العليا

هذه الميزة نفتقدها  ،% لكل العينة10معرفة الفقرات التي وافق عليها بالضبط مع احتمال خطأ أقل من 
ترتب الفقرات بأسلوب جتمان و  .(Oppenheim, 1966) ،ثيرستون وليكرت كما هو معروف ي  في طريقت

التأكيد ز طريقة جتمان هو حسب درجة التفضيل واإليجابية كما هو الحال في طريقة ثيرستون، ما يمي  
 .(Mueller, 1986) الصارم على أحادية البعد

، ويندر الضيقة علم النفس تيغلب استخدامه في مجاال ن مقياس جتمانإمما سبق يمكننا القول 
تضح دقة تدرج المقياس في المجاالت الواسعة، ألنه ال تذلك الواسعة؛  استخدامه في باقي المجاالت

 تحليله، وقلة الشروحات المتوفرة الستخدامه. صعوبةإضافة ل
 :قياس الفقرات المتساوية ظاهرًيا(مقياس ثيرستون )مثانًيا: 

هذا المقياس باستعمال عبارات عادة ما تفوق المئة عبارة لوصف العناصر التي تمس االتجاه  بنىي  
الخبرة  ومين الذين يعتقد الباحث أنهم ذو ثم تعري العبارات على مجموعة كبيرة من المحك   ،المراد قياسه

كانت قادرة على قياس االتجاهات نحو  وعما إذافي الموضوع إلبداء الرأي في وضوحها أو غموضها 
ات التي اختلف العبار  وكذلك تلكغير المناسبة و  ذات التباين العاليستبعد العبارات موضوع الفقرة، ثم ت  

(، 1مين إعطاء درجة لها تتراوح بين )لحساب متوسط كل عبارة يطلب من المحك  مون. و عليها المحك  
ذا11) ق العبارات على عينة من طب  (، ثم ت  6كانت محايدة تعطي الرقم ) ( بحسب إيجابيتها أو سلبيتها، وا 

 .ثيرستون( نموذج 3.13ويوضح الشكل رقم )، المفحوصين لحساب الثبات

 
 مقياس ثيرستون.(: 3.13الشكل )
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 A=1, B=2 ……. K=11ل الحروف إلى درجات: حو  كل عبارة تحمل حرف ا، ثم ت  
في  اكافي   مؤهلين تأهيال   نمين قد ال يكونو أن المحك   من عيوب طريقة ثيرستونأن  الباحثويرى 

الحكم على الموضوع، كما أنهم قد يختلفون مع أفراد العينة في الحكم على الفقرات، كما أن اإلجراءات 
 مضمونة النتائج. ومعقدة وغيرالمتبعة هنا طويلة 

 :)مقياس تمايز معاني المفاهيم(أسكود مقياس  ثالث ا:
نما يستخدم مقياس ا للقياس،  مال  أسكود عن بقية مقاييس االتجاه بأنه ال يستخدم ج  يتميز مقياس  وا 
سيئ(، ويطلب األمر فقط التأشير على  -صفات متضادة مثل )جيد عبارة عن نقاط  يتكون من سبع

 (: مقياس ثيرستون.3.14)، وهو األمر الذي يوضحه الشكل النقطة التي تعكس انطباع المفحوص

 
 .أسكود(: مقياس 3.14)الشكل 

 :اس ليكرت )مقياس التقدير الجمعي(مقيرابًعا: 
مقاييس االتجاهات، وأكثرها  أشهر   ،هو ما يسمى مقياس التقدير الجمعيو مقياس ليكرت  عد  وي   
ته وصدقه، بافي الدراسات التربوية، لسهولة إعداده، واستخراج نتائجه، وتفسيرها، وارتفاع درجة ث استعماال  
 سهولته، وألنه ذو درجة ثبات عالية.ل نظر ا مقياس ليكرت، تفضيل  ( 2007:22الغرباوي، )ويؤكد 

( إلى أن مقياس ليكرت يعتمد على تقديم عدد من 90:1988زيتون، وعن طريقة بنائه يشير ) 
كل عبارة يجد المفحوصون عدد ا من البدائل  لىالعبارات للمفحوصين تتصل بموضوع االتجاه، ولإلجابة ع

فحوص إال االستجابة لكل عبارة أمام كل عبارة، تبدأ بتأييد تام، وتنتهي بمعارضة شديدة، وما على الم
 ع عالمة تدل على مقدار تفضيله ألحد البدائل.بوض

س المقيا ويتضمن مقياس ليكرت فقرات إيجابية، وأخرى سلبية ترتبط بموضوع االتجاه، ويتدرج 
ا ثالثي ا، أو رباعي ا، أ و خماسي ا، والخماسي أكثر شيوع ا في الدراسات التربوية، وفيه يتم تحويل تدريج 
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( في حال البدائل الخمسة، 1-5) استجابة المفحوص على كل عبارة إلى أوزان تقديرية تتراوح بين
وتحسب درجة االتجاه بمجموع الدرجات التي حصل عليها المفحوص، فتجمع الدرجات اإليجابية والسلبية، 

عكس درجات االستجابة السلبية، فلو فرضنا أن البدائل  اإليجابيةمع مالحظة أن درجات االستجابة 
عاري بشدة( تكون الدرجات في ي، أعاري، أق بشدة، أوافق، ال أدر : )أوافاآلتي والخمسة على النح

-2-3-4-5(، وفي حالة العبارات السلبية: )5-4-3-2-1) :اآلتيحالة العبارات اإليجابية على النحو 
 .(2011:97( )الخرماني،1
ولما يتمتع به مقياس ليكرت من مميزات فقد اعتمد عليه الباحث في قياس االتجاه نحو الفصول  

 لتعليم األساسي بجامعة األزهر بغزة.المقلوبة لدى طلبة ا
 نحوها: باالتجاهعالقة الفصول المقلوبة  3.3.7

من خالل العري السابق، جاءت هذه الدارسة لتسلط الضوء على الفصول المقلوبة التي من   
المأمول أن يكون لها عظيم األثر في التغلب على صعوبات تغيير االتجاهات السلبية المتأصلة عند 

الطلبة واألفراد في مجتمعنا عن طبيعة مادة الرياضيات الصعبة والجافة وعن توظيف الفصول الكثير من 
المقلوبة فيها، كونها تمثل اتجاه جديد في التعلم والتعليم وتتطلب من المتعلم بذل بعي الجهد منفرد ا قبل 

تاج ألن يتم ترغيب أن يأتي للمحاضرة، وهو الشيء الجديد على الطلبة والذي قد ال يلقى قبوال  ويح
الطالب فيه ، مما حذا بكثير من الطلبة إلى النفور من التعلم بالفصول المقلوبة، واألمل كبير في أن 
تغير الفصول المقلوبة اتجاهات الطلبة نحوها إلى اإليجابية التي تدفعهم إلى تقبل هذه االستراتيجية ورؤية 

 مواطن جمالها وروعتها.
ا مهم ا في عملية التعليم، فأصبحت قضية جوهرية ت عد  لها البرامج وت جرى لها وتلعب االتجاهات دور    

البحوث، فاالتجاهات من الموضوعات التي ت هم المعلمين وأولياء األمور وكل من له صلة بالتربية 
ي ة الفصول المقلوبة أثر وفاعل تعرف إلىمن البحوث التي ت جرى بهدف ال تعد  والتعليم، والفصول المقلوبة 

االتجاهات، هذا ي ظهر العالقة الوثيقة بين الفصول المقلوبة واالتجاهات، وهذا ما أكدته الدراسات في 
 ,Unakornدراسة يونا كورن وكلونج كراتك )أكدت فيها االتجاهات كمتغير تابع، إذ  عد  تالسابقة التي 

Klongkratoke, 2015 دراسة (، و( باتButt, 2014ود ،) ويب )دومان و راسةDoman, Bebb, 
على وجود  (Adedoja, 2016)يدوجا أددراسة و ، (Snowden, 2012ودراسة سنودين )، (2014

 لي ة للفصول المقلوبة في االتجاهات.عفا
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في ضوء ما سبق يمكننا القول إن موضوع االتجاهات من أهم الموضوعات التي تشغل بال   
نحو  الطلبةفعن طريق تحديد اتجاهات  جال التربية والتعليم،والعاملين في مين، وأولياء األمور، مالمعل

 واتجاهاتهم لهذه االستراتيجية الطلبةدرجة تقبل هؤالء  تعرف إلىا يمكن الا دقيق  الفصول المقلوبة تحديد  
 نحوها.
 تعقيب عام على اإلطار النظري: 3.3.8

 : يأتين للباحث ما الع على األدب التربوي تبي  بعد االط  
يغلب عليها ر المعرفة الرياضية فيما بينها، و مادة جافة، وتتداخل عناص تعد  أن الرياضيات بطبيعتها  

الطابع المجرد، وهذا يؤدي إلى الخلط في المعنى، وصعوبة بناء المفهوم الرياضي، أو اكتساب مهارة ما، 
للفهم الخاطئ الذي يتكون  كل ذلك يؤدي إلى وجود مجموعة من األخطاء الرياضية بين الطلبة نتيجة

 س مبادئ الرياضياتيمساق تدر ، ولصعوبة تعلم لمساق تدريس مبادئ الرياضياتأثناء تعلمهم في لديهم 
بالطريقة التقليدية التي ال تراعي الفروق الفردية، فهي تعتمد على التلقين والحفظ فقط، دون النظر لمهارات 

، ما أدى لضعف التحصيل الدراسي الطلبة الوقت الكافي لجميعإلى عدم توفر نظر ا و التفكير العليا، 
الفصول المقلوبة التي تعمل على قلب  ةإستراتيجيلديهم، وتكوين اتجاهات سلبية نحو المادة، ظهرت 

عملية التعليم وتوفير الوقت الكافي للمعلم لمراعاة الفروق الفردية والتركيز على مهارات التفكير العليا، 
في عصرنا الحالي،  الطلبةميل لها الفرصة الستخدام التقنية التي ي ل الدراسي، فأتاحتورفع التحصي

 التحصيل الدراسي فيفي دراسته لقياس فاعليتها  اسيقوم الباحث باستخدامه ةستراتيجيوألهمية هذه اإل
 .واالتجاه نحوها
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 الفصل الرابع
 الطريقة واإلجراءات

ة فاعلي  هدفت الدراسة إلى معرفة  إذ، بعها الباحثإلجراءات الدراسة التي ات   ايتناول هذا الفصل عرض       
تدريس مبادئ الرياضيات  المقلوبة لتنمية التحصيل في مساقبرنامج مقترح قائم على الفصول 

ويتناول هذا الفصل  .واالتجاهات نحو الفصول المقلوبة لدى طلبة التعليم األساسي في جامعة األزهر بغزة
وتحديد العينة وكيفية اختيارها، وأدوات الدراسة،  متغيرات الدراسة،ضبط بع، و منهج الدراسة المت  

 برنامج مقترحللتجربة من خالل إعداد  التفصيليوالوصف  بعة للتأكد من صدقها وثباتها،واإلجراءات المت  
 الدراسة. أسئلةإلى األساليب اإلحصائية المستخدمة لإلجابة عن  إضافة تطبيق التجربة،ل

 :الدراسةمنهج  4.1
المنهج الذي  :عرف بأنهالذي ي   الحالية،بع الباحث في هذه الدراسة المنهج التجريبي لمناسبته للدراسة ات   

 األغا) ل أو أكثر ورصد نتائج هذا التغيردخال تغييرات في أحد العوامإيدرس ظاهرة حالية مع 
  (.2003:83واألستاذ،

( 2010:222عالم،  )أبوعدي التجريبي لمجموعة واحدة مع قياس قبلي _ ب   شبه وتم اختيار التصميم   
 ة:اآلتير عنه بالصورة عب  وي  

 (1-4جدول )
 بعديقبلي _ التجريبي لمجموعة واحدة مع قياس  شبه يوضح التصميم

 البعديالقياس  المعالجة القياس القبلي المجموعة
التحصيل اختبار  .المجموعة التجريبية

الدراسي لمساق تدريس 
 .مبادئ الرياضيات

مقياس اتجاه الطلبة نحو 
 .الفصول المقلوبة

 

تطبيق البرنامج القائم 
 .الفصول المقلوبةعلى 

التحصيل اختبار 
الدراسي لمساق تدريس 

 .مبادئ الرياضيات
مقياس اتجاه الطلبة نحو 

 .الفصول المقلوبة
 

 م2017-5-2 م2017-4-5 م2017-3-30 :زمن التطبيق
 

 :الدراسة متغيرات 4.2
 ب الظاهرة أو يؤثر فيها )أبو ناهية،ف بأنه العامل أو المتغير الذي ي سب  عر  وي   الم ستقل: المتغير 4.2.1

 . الفصول المقلوبةويتمثل في الدراسة الحالية في البرنامج القائم على  .(35: 2009
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ف بأنه العامل أو المتغير الذي يتبع المتغير المستقل، ويتأثر بوجوده، أو عر  : وي  التابع المتغير 4.2.2
التحصيل الدراسي واالتجاه ويتمثل في الدراسة الحالية في  .(35: 2009 ،ناهية )أبويحدث نتيجة له 

 .لتحقيق هذا الغري الذي تم إعدادهومقياس االتجاه باالختبار  ماقياسه، وتم نحو الفصول المقلوبة
عر ف بأنها المتغيرات التي تؤثر في المتغير التابع بخالف وت   الدخيلة التي تم ضبطها: المتغيرات 4.2.3

وتتمثل في هذه  .معرفة أثر المتغير المستقل في المتغير التابع المتغير المستقل، والهدف من أي دراسة
العمر و االقتصادية، الثقافية،  االجتماعية، ة: البيئةاآلتي الدراسة الحالية في المتغيرات

  .(Deaumont, 2009: 39)الزمني
 :الدراسةمجتمع  4.3

( 170والبالغ عددهم ) طلبة التعليم األساسي في جامعة األزهر بغزة،ن مجتمع الدراسة من تكو         
 غزة.ة في محافظ م2017/ 2016من العام الدراسي  الثانيفي الفصل  ،ةطالب
 الدراسة عينة ا:رابعً 

 ، هما:مجموعتينتتألف عينة الدراسة من       
 االستطالعية: العينة 4.3.1

على عينة  ومقياس االتجاه تم تطبيق اختبار التحصيل في مساق تدريس مبادئ الرياضيات  
، التي سبق لها أن درست العام السابق مساق تدريس مبادئ الرياضيات طالبة (50استطالعية بلغت )

واالجتماعي واالقتصادي، ولم  التحصيليوهذه العينة تتفق مع عينة الدراسة في عمرها الزمني ومستواها 
ق الباحث األدوات على هذه العينة يدخل أي من العينة االستطالعية في العينة الكلية للدراسة، وقد طب  

 بهدف التحقق من الخصائص السيكومترية.
 األساسية: العينة 4.3.2

تدريس مبادئ  مساقطلبة التعليم األساسي بجامعة األزهر بغزة في ينة الدراسة في لت عتمث      
، وتم ة( طالب30بواقع ) ة بسيطة في بداية الفصل الدراسيبطريقة عشوائيالطلبة وتم اختيار الرياضيات، 

 الثاني( المقرر في الفصل الدراسي 2كتاب مبادئ الرياضيات وتدريسها )دراسية من  اتوحدثالث اختيار 
أساليب تدريس التقدير والتقريب في وحدة وهي  (،2016) ( طبعة2017-2016من العام الجامعي )

في تعلم  ووحدة األخطاء الشائعة ،في الرياضيات واستخداماتهاووحدة الوسائل التعليمية  ،الرياضيات
 .الفصول المقلوبةوذلك لتدريسها باستخدام البرنامج القائم على  ،الرياضيات
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 :الدراسةأدوات  4.4
في  تينلالمتمث  الدراسة  أداتي بإعداد قام الباحث ،الدراسة والتحقق من فرضياتهاأسئلة  نلإلجابة ع      
مقياس ، و «(2ملحق رقم )»تدريس مبادئ الرياضيات من إعداد الباحث  مساقالتحصيل في اختبار 

 .«(4ق رقم )حلم» االتجاه نحو الفصول المقلوبة لدى طلبة تخصص التعليم األساسي

 الباحث(إعداد ) تدريس مبادئ الرياضيات: مساقالتحصيل في اختبار  . أ

 االختبار:خطوات بناء 

تدريس مبادئ الرياضيات وعدد  مساقالع على الدراسات التي تناولت موضوع التحصيل في بعد االط   
تدريس مبادئ الرياضيات، ويتكون  مساقاختبار التحصيل في  الباحث أعد   ،من االختبارات ذات العالقة

 .( سؤاال  19االختبار من )

، مقاليةوأسئلة  (الصواب والخطأ، واالختيار من متعدد)ويتكون االختبار من أسئلة موضوعية 
 درجة(.  100 – 0الدرجة الكلية للمفحوص على االختبار بين ) وتتراوح

 الدراسية: اتتحديد الوحد -1
ووحدة الوسائل التعليمية  ،تدريس التقدير والتقريب في الرياضياتأساليب وحدة اختار الباحث ( أ

 ة:اآلتيلألسباب  م الرياضياتفي تعل   ووحدة األخطاء الشائعة ،في الرياضيات واستخداماتها
 ترابط الوحدات وتراكمها من الناحية المعرفية. -
 من صعوبة تعلمها. الطلبةشكوى  -
 .«(5ملحق )»، المحاضرات الدراسية لكل وحدة عددتم إعداد جدول مواصفات االختبار وفق ( ب
 .وحدةتم تحديد األوزان النسبية لكل ( ت
 تحديد الهدف من االختبار: -2

تدريس مبادئ  مساقالتحصيل الدراسي لدى طلبة التعليم الدراسي في هدف االختبار إلى معرفة 
 .الرياضيات

 االختبار:صياغة فقرات  -3

بالتحصيل الدراسي في تضمنت اختبارات تتعلق التي اء  على الدراسات ذات الصلة نب قام الباحث
( المقرر في الفصل 2كتاب مبادئ الرياضيات وتدريسها )إلى  إضافة، الرياضيات مبادئ تدريس مساق

صياغة فقرات وعليه قام ب «(5ملحق )»جدول المواصفات ببناء ، (2016 )طبعة الثانيالدراسي 
 إذ، واألسئلة المقالية األسئلة الموضوعيةبحيث تنوعت بين  ختبارصياغة فقرات اال توقد تم .االختبار

، وسهولة تصحيحها، وذلك لدقتها (من متعددار االختينوع )صح أو خطأ و كانت األسئلة الموضوعية من 
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لتي ال تتيح أي واألسئلة المقالية ا .فيها وعدم تأثرها بذاتية المصحح، وارتفاع معاملي الصدق والثبات
 .فرصة للتخمين، وتسمح بتنظيم األفكار ونقدها وتقويمها

 : ند صياغة فقرات االختبار أن تكونوعي عوقد ر  

 .من الغموي ةوخالية ومحدد ةواضح .1
 .حتمل أكثر من إجابة واحدةتال صياغة السؤال  .2
 .حتوي على إشارة إلى اإلجابة الصحيحةتال صياغة السؤال  .3
 .المساقمنتمية لموضوعات  .4
 .الطلبةتراعي الدقة العلمية واللغوية ومناسبة لمستوى  .5
 هداف المرجو قياسها.ألمرتبطة مع ا .6
 االختبار:وضع تعليمات  -4

لى شرح فكرة إوضع تعليمات االختبار التي تهدف ب قام الباحث ،بعد تحديد عدد الفقرات وصياغتها
 :يأتيعند وضع تعليمات االختبار ما  الباحثة، وقد راعى ممكن اإلجابة على االختبار في أبسط صورة

 االسم.مثل بيانات خاصة بالطالب،  .1
 تعليمات خاصة بوصف االختبار، وهي: عدد الفقرات، وعدد البدائل، وعدد الصفحات. .2
 تعليمات خاصة باإلجابة عن جميع األسئلة. .3
 الصورة األولية لالختبار: -5

( فقرة، وبعد 19اشتمل على ) في صورته األولية، إذ مساق تدريس مبادئ الرياضياتتم إعداد اختبار 
مين ذوي الخبرة واالختصاص من أساتذة الجامعات، كتابة الفقرات تم عرضها على مجموعة من المحك  

جراء التعديالت المناسبة، وأهم «(1ملحق )» الرياضياتومعلمي  النقاط ، وتم األخذ بآرائهم ومالحظاتهم وا 
 ين فيها هي:التي تم أخذ آراء المحكم

 عدد بنود االختبار. 

  صياغة فقرات االختبار. 

  لمستوى الطلبةفقرات االختبار  مناسبة ىدم. 

  ائل لكل فقرة من فقرات االختباردقة البد ىمد. 

  إمكانية الحذف واإلضافة. 

 االختبار وبقي، حذف أي فقرة من فقرات االختبارولم ت  بعي الفقرات  تعديلفي ضوء تلك اآلراء تم 
 .( فقرة19من ) مكون ا
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 تجريب االختبار: -6

ينة استطالعية قوامها على ع بتطبيق االختبار الباحث ية قامبعد إعداد االختبار بصورته األول       
، والذين سبق لهم دراسة من خارج عينة الدراسة طلبة التعليم األساسي للمستوى الثالثمن  طالبة( 50)

في  واستخداماتهاووحدة الوسائل التعليمية  ،والتقريب في الرياضياتأساليب تدريس التقدير وحدة 
 :أجريت الدراسة االستطالعية بهدف وقد .في تعلم الرياضيات ووحدة األخطاء الشائعة ،الرياضيات

 التأكد من الصدق الداخلي لالختبار وثباته. .1
 ز لفقرات االختبار.يوالتمي السهولةحساب معامالت  .2
 تستغرقه إجابة االختبار عند تطبيقه على عينة البحث األساسية.تحديد الزمن الذي  .3
 طريقة تصحيح االختبار. .4
 حساب زمن االختبار: -7

العينة  طلبةلالختبار عن طريق المتوسط الحسابي لزمن تقديم  الطلبةتم حساب زمن تأدية 
خر آإليه زمن  ا، مضاف  عن االختبار أجبن طالباتل خمس تم حساب زمن أو  إذ، ختباراللاالستطالعية 

تساوي  باتلاها الطتلتي استغرق، فكانت المدة الزمنية انعلى عدده امقسوم   ،عنه أجبن الباتطخمس 
 :وذلك بتطبيق المعادلة اآلتية ،( دقيقة60)

                        (50+51+52+53+54( + )66+68+68+69+69) 
 60جابة االختبار= _______________________________________ = زمن إ

                                           10 
 تصحيح االختبار: -8

الدرجة العظمى  كانت مساق تدريس مبادئ الرياضيات، إذ التحصيل الدراسي فيتم تصحيح اختبار 
 (.0(، والدرجة الصغرى )100لالختبار )

 االختبار:تحليل نتائج  -9

 طلبةعلى  اختبار التحصيل الدراسي في مساق تدريس مبادئ الرياضياتبعد تطبيق  قام الباحث
 :تعرف إلىاالختبار، وذلك بهدف ال أسئلة نع الطلبة نتائج إجاباتية بتحليل العينة االستطالع

 صدق االختبار. .1
 معامل السهولة لكل فقرة من فقرات االختبار. .2
 فقرة من فقرات االختبار.معامل التمييز لكل  .3
 .ثبات االختبار .4
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  االختبارصدق وثبات: 
قصد بصدق االختبار قدرته على قياس ما وضع لقياسه، بمعنى أن تكون بنود االختبار على ي  و 

 ى التمييز بين طرفي الخاصية التيعل اوأن يكون االختبار قادر   ،قة وثيقة بالخاصية المراد قياسهاعال
 :من صدق االختبار عن طريق الباحث ، وقد تحققيقيسها

 :مينالمحك  صدق  :أواًل 
بالتحقق من صدق االختبار عن طريق عرضه على مجموعة من األساتذة الجامعيين  قام الباحث

قاموا بإبداء  إذ «(6) ملحق» الرياضياتمعلمي وطرق التدريس ومجموعة من المتخصصين في المناهج 
ت إلى كل ب عد من آرائهم ومالحظاتهم حول مناسبة فقراته ووضوح صياغتها اللغوية ومدى انتماء الفقرا

 : يأتي، وعلى ضوئها تم ما مون بعي المالحظات واآلراء في االختبار، وقد أبدى المحك  أبعاد االختبار
 .إعادة صياغة بعي األسئلة .1
 مدى صحة المادة اللغوية. .2
 مالءمة الصياغة لمستوى طلبة تخصص التعليم األساسي.مدى  .3

 مون، قام الباحث بتعديل بعي الفقرات.وفي ضوء المالحظات التي أبداها المحك  
 :الداخليصدق االتساق  :ثانًيا

، وكذلك ت األهداف ودرجة االختبار الكليةقصد به قوة االرتباط بين درجات كل من مستوياي  و 
، (2011:516،)حسنتنتمي إليه  الذيدرجة ارتباط كل فقرة من فقرات االختبار بمستوى األهداف الكلي 

، بتطبيق االختبار على عينة استطالعية مكونة من من صدق االتساق الداخلي لالختبارالتحقق  ىوقد جر 
ات فقرات اختبار التحصيل في بحساب ارتباطواكتفى الباحث  الدراسة،من خارج أفراد عينة  طالبة( 50)

حساب معامل االرتباط ن بي  ي   اآلتيختبار، والجدول مساق تدريس مبادئ الرياضيات مع الدرجة الكلية لال
التحصيل الدرجة الكلية الختبار أسئلة اختبار التحصيل في مساق تدريس مبادئ الرياضيات مع بين 

 (.2-4الجدول ) وضح فيهو م  كما  الدراسي
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 (2-4)جدول 
 أسئلة اختبار التحصيل الدراسي في مساق مبادئ تدريس الرياضيات مع الدرجة الكلية لالختبارمعامل ارتباط 

 رقم
 السؤال

 معامل
 االرتباط

 مستوى
 الداللة

 رقم
 السؤال

 معامل
 االرتباط

 مستوى
 الداللة

 0.01دالة عند  0.429 11 0.01دالة عند  0.833 1
 0.01دالة عند  0.375 12 0.01دالة عند  0.720 2
 0.01دالة عند  0.751 13 0.01دالة عند  0.596 3
 0.01دالة عند  0.391 14 0.05دالة عند  0.486 4
 0.01دالة عند  0.584 15 0.05دالة عند  0.305 5
 0.05دالة عند  0.324 16 0.01دالة عند  0.379 6
 0.05دالة عند  0.289 17 0.01دالة عند  0.702 7
 0.01دالة عند  0.383 18 0.01دالة عند  0.494 8
 0.01دالة عند  0.568 19 0.01دالة عند  0.691 9
  0.01دالة عند  0.648 10
 0.372= 0.01، وعند 0.288= 0.05( عند 48قيمة )ر( الجدولية )د.ح= **

 

أقل من  داللةمستوى عند  اميع فقرات االختبار دالة إحصائي  يتضح من الجدول السابق أن ج
على أن االختبار في صورته النهائية يتسم بدرجة جيدة من صدق االتساق  ايدلل أيض   هذا ،(0.05)

الداخلي. كما يشير ذلك إلى أن جميع أسئلة وفقرات االختبار تشترك في قياس التحصيل في مساق 
 الدراسة.إلى تطبيقه على عينة  ا يطمئن الباحثم ،تدريس مبادئ الرياضيات

  والتمييز: السهولةحساب معامالت 
 بار قام، ومعامل التمييز لكل فقرة من فقرات االختالسهولةعلى معامل  حصل الباحثي ولكي

ليا الطلبةبتقسيم   والحصذين ال الطلبةم ، وه%( من مجموع الطلبة27) ضمت إلى مجموعتين: مجموعة ع 
على  لواحص ذينال%( من مجموع الطلبة 27)عة دنيا ضمت ، ومجمو على أعلى الدرجات في االختبار

( 50) محصور فيو ل، حجم العينة قلي ن  تم التقسيم بهذه الصورة ألقد الدرجات في االختبار، و  ىأدن
 .طالبة
  السهولةمعامل: 
كل سؤال من أسئلة االختبار إجابة  عنالنسبة المئوية للذين أجابوا  :السهولةقصد بمعامل ي     

ل إجابة خاطئة، السؤا نمجموعتين، وفرز الذين أجابوا ع تم تقسيم درجات الطلبة إلى، ولذلك فقد صحيحة
  :تيناآلتي تينوفق المعادل السهولةالسؤال إجابة صحيحة، ثم إيجاد معامل  نوالذين أجابوا ع
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 =  لألسئلة الموضوعية السهولةمعامل 
 مجا ع + مجا د

X 100 
 ن 2

 :إذ إن
 أسئلة االختبار إجابة صحيحة في المجموعة العليا. نالذين أجابوا عا ع: عدد الطلبة مج 
 أسئلة االختبار إجابة صحيحة في المجموعة الدنيا. نا د: عدد الطلبة الذين أجابوا عمج 
  2أسئلة االختبار في المجموعتين )عودة، نالطلبة الذين حاولوا اإلجابة ع ن: عدد 

2011:289.) 

 =المقاليةالسهولة لألسئلة معامل 
 مجموع الدرجات المحصلة على السؤال

  (.2015:7 ،المنعمعبد ) 
 درجة السؤال× عدد الطالب 

، بحيث تبدأ باألسئلة السهلة وتنتهي باألسئلة سهولتهال أن تتدرج أسئلة االختبار في فض  وي     
االختبار ككل في  سهولة%( بحيث يكون معامل 90–10بين ) سهولتهاتتراوح قيمة  وبالتاليالصعبة، 

 (. 1982:339)أبو لبدة،  (%50)حدود 
  التمييزمعامل: 

( في الصفة )المجموعة العلياالتحصيل  يمرتفع تالميذكل فقرة على التمييز بين القصد به قدرة ي  
 قام الباحث إذ، التحصيل )المجموعة الدنيا( في تلك الصفة ضيخفمن تالميذالتي يقيسها االختبار، وبين ال

 اآلتية:بحساب معامل تمييز كل فقرة من فقرات االختبار بالمعادلة 

 معامل التمييز م ت = 
 مجا د –مجا ع 

X 100 
 ن

 : إذ إن

 أسئلة االختبار إجابة صحيحة في المجموعة العليا. نبوا عمجا ع: عدد الطلبة الذين أجا 
 أسئلة االختبار إجابة صحيحة في المجموعة الدنيا. نا د: عدد الطلبة الذين أجابوا عمج 
 2011أسئلة االختبار في إحدى المجموعتين )عودة،  نالطلبة الذين حاولوا اإلجابة ع ن: عدد :

288.) 

ر، تم تقسيم الطلبة إلى وتمييز كل سؤال من أسئلة االختبا سهولةولكي يحصل الباحث على معامل  
%( من مجموع الطلبة من الذين حصلوا على أعلى 27المجموعة األولى عليا وضمت ) :مجموعتين

%( من مجموع الطلبة من الذين حصلوا على 27الدرجات في االختبار، والمجموعة الثانية دنيا وضمت )
 (،اطالب   14أدنى الدرجات على االختبار من العينة االستطالعية، وقد بلغ عدد الطلبة في كل مجموعة )
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كانت أفضل  ارتفعت درجة التمييز عن ذلك %( وأنه كلما25ومن المفضل أال يقل معامل التمييز عن )
والتمييز لكل سؤال من أسئلة  السهولةن معامالت بي  ي   اآلتي(. والجدول 172: 1998)الزيود وعليان، 

 االختبار: 
 (3-4جدول )

 والتمييز لكل سؤال من أسئلة االختبار السهولةمعامالت 

 رقم
 رقم التمييز معامل %السهولة معامل السؤال

 معامل %السهولة معامل السؤال
 التمييز

1 55.9 0.39 11 63.2 0.35 
2 51.3 0.37 12 52.9 0.31 
3 67.6 0.55 13 25.5 0.49 
4 33.8 0.35 14 81.5 0.35 
5 32.4 0.26 15 75.4 0.44 
6 52.9 0.63 16 70.6 0.47 
7 70.6 0.47 17 38.2 0.37 
8 35.3 0.49 18 47.1 0.35 
9 47.1 0.35 19 26.5 0.29 
10 55.9 0.53  

 %51.77=  الكلي السهولةمعامل 
 0.41  معامل التمييز الكلي=

معظم أسئلة االختبار تراوحت بين  سهولةدرجات (، أن 3-4)يتضح من الجدول السابق 
ما يشير إلى أن  ،(0.63–0.26تراوحت بين )%(، وأن درجة تمييز أسئلة االختبار 81.5 -25.5)

اختبار  يوبذلك بق ،والتمييز السهولةجميع أسئلة االختبار تقع ضمن المستوى المقبول لمعامالت 
 .( سؤاال  19التحصيل في مساق تدريس مبادئ الرياضيات )

  الختباراحساب ثبات Test Reliability: 

 وفي ذاتها األداة عند تكرار القياس باستخدام نفسها النتائج الحصول علىقصد بثبات االختبار "ي     
 تين: اآلتي(، وقد تم حساب معامل ثبات االختبار بالطريقتين 120: 2002)األغا،  ،"نفسها الظروف

 التجزئة النصفية:  باستخدام -أ

تم حساب معامل االرتباط بين درجات أفراد العينة االستطالعية على األسئلة الفردية لالختبار )ن= 
(، وقد بلغ معامل االرتباط بين النصفين باستخدام أسئلة 9( ودرجات األسئلة الزوجية )ن= أسئلة 10
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غير ن ا)النصف جتمان، وتم تعديل طول االختبار باستخدام معادلة (0.723ر= معادلة بيرسون )
( وهي قيمة عالية تدلل على ثبات االختبار وأنه سيعطي 0.839ر= متساويين(، وكانت قيمة الثبات )

 ة.نتائج جيدة عند تطبيقه على العينة الفعلي  
 كرونباخ: ألفا معادلة باستخدام  -ب

بحساب ثبات اختبار التحصيل في مساق تدريس مبادئ الرياضيات باستخدام  اقام الباحث أيض  
( وهي قيمة مقبولة تدلل 0.847وكانت قيمة الثبات تساوي )(، 19)عدد الفقرات =  كرونباخألفا  معادلة

 على درجة جيدة من ثبات االختبار. 

تطمئن الباحث لصحة ويتضح مما سبق أن االختبار يتمتع بدرجة عالية من الصدق والثبات 
 وتظهر صالحية االختبار للتطبيق على أفراد العينة الفعلية للدراسة. ،البيانات التي سيتم الحصول عليها

 (الباحثإعداد )مقياس االتجاه نحو الفصول المقلوبة لدى طلبة تخصص التعليم األساسي:  (2

(، Adedoja,2016يدوجا )دأدراسة بعد االطالع على األطر النظرية والدراسات السابقة ومنها 
 ,Unakornدراسة يونا كورن وكلونج كراتك )و (، Moore & Chung, 2015دراسة مور وتشانج )و 

Klongkratoke 2015،)  و( دراسة باتButt, 2014 ،) و دراسة دومان و( ويبDoman, webb, 2014) ،
الذي فقد قام الباحث بإعداد مقياس االتجاه نحو الفصول المقلوبة لدى طلبة تخصص التعليم األساسي، 

 –أوافق – أوافق بشدةخماسي )ليكرت اللتدرج  اوفق   الفقراتوتتم االستجابة على  ،فقرة( 15من ) نتكو  
الفقرات و (،  1-  2–  3– 4 – 5( وتصحح على التوالي بالدرجات )ال أوافق بشدة –ال أوافق –محايد
 درجة(. 75 –15بين ) المقياسوتتراوح الدرجة الكلية للمفحوص على ، (3،4،13)هي  التصحيحسلبية 
 :صدق وثبات مقياس االتجاه نحو الفصول المقلوبة لدى طلبة التعليم األساسي 

 :الصدق الظاهري . أ
بعري الصورة األولية احث مين، قام البللتأكد من صدق أداة الدراسة من خالل صدق المحك  

على مجموعة من األساتذة المتخصصين من هيئة التدريس بقسم المناهج وطرق التدريس  لمقياسل
ومجموعة من معلمي الرياضيات ، والمختصين التربويين والعاملين في مجال تدريس مبادئ الرياضيات

ومدى  المقياسوذلك بهدف معرفة آرائهم ومالحظاتهم ومقترحاتهم حول مجاالت  «(3ق رقم )حلم»
وفي  ،مونوضوحها، وترابطها، ومدى تحقيقها ألهداف الدراسة، وتم تفريغ المالحظات التي أبداها المحك  

( 15تكون من )يفي صورته النهائية  المقياس وظ ل، الباحث بإعادة صياغة بعي الفقراتضوئها قام 
 .فقرة
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 صـدق االتساق الداخلي:  . ب
الكلية درجة البين درجة كل سؤال و  االرتباطصدق قام الباحث بحساب معامالت اللحساب 

 بين ذلك:ي اآلتي، والجدول للمقياس
 (4-4جدول )

 للمقياسمع الدرجة الكلية  ارتباط درجة كل سؤال من فقرات المقياس
 رقم
 السؤال

 معامل
 االرتباط

 مستوى
 الداللة

 رقم
 السؤال

 معامل
 االرتباط

 مستوى
 الداللة

 0.01دالة عند  0.533 9 0.01دالة عند  0.641 1

 0.01دالة عند  0.596 10 0.01دالة عند  0.527 2

 0.01دالة عند  0.711 11 0.01دالة عند  0.392 3

 0.01دالة عند  0.806 12 0.01دالة عند  0.622 4

 0.05عند دالة  0.367 13 0.05دالة عند  0.312 5

 0.01دالة عند  0.471 14 0.01دالة عند  0.709 6

 0.01دالة عند  0.652 15 0.01دالة عند  0.693 7

  0.01دالة عند  0.435 8

 0.372= 0.01، وعند 0.288= 0.05( عند 48قيمة )ر( الجدولية )د.ح= 
درجاة الارتباط دالة ماع درجات ( حققت فقرة 15فقرات المقياس ) جميعيتبين من الجدول السابق أن 

 .(0.05)أقل من عند مستوى داللة الكلية للمقياس 

 المقيااس، وبذلك تتراوح الدرجة الكلياة علاى فقرة( 15في صورته النهائية يتكون من ) المقياس ويبقى
تسام بدرجاة تفي صاورته النهائياة  المقياسعلى أن  اما يدلل أيض  ، درجة(75 –15في صورته النهائية بين )

االتجااه تشاترك فاي قيااس  المقيااس أسائلةمن صدق االتساق الاداخلي. كماا يشاير ذلاك إلاى أن جمياع  عالية
 .طلبة تخصص التعليم األساسي -أفراد العينة- نحو الفصول المقلوبة لدى

 :ثبات مقياس االتجاه نحو الفصول المقلوبة لدى طلبة تخصص التعليم األساسي 

 التجزئة النصفية: باستخدامأ. 

بطريقااة التجزئااة النصاافية، وذلااك بحساااب معاماال االرتباااط بااين  المقياااسقااام الباحااث بحساااب ثبااات 
 (7، ودرجاااتهم علااى الفقاارات الزوجيااة )فقاارات (8درجااات أفااراد العينااة االسااتطالعية علااى الفقاارات الفرديااة )

)مجماااوع  لااادى طلباااة تخصاااص التعلااايم األساساااي قيااااس االتجااااه نحاااو الفصاااول المقلوباااةلناااة ، والمكو  فقااارات
(  ثااام اساااتخدم 0.661= مااال ارتبااااط بيرساااون باااين النصااافين )ر(، وقاااد بلغااات قيماااة معافقااارة 15= الفقااارات
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وقاد بلغات قيماة معامال الثباات بعاد التعاديل بتلاك المعادلاة )ر=  متسااويين(،غيار ن ي)النصف جتمانالباحث 
مقياس االتجااه نحاو الفصاول  األمر الذي يدلل على درجة جيدة من الثبات تفي بمتطلبات تطبيق (0.796
 على عينة الدراسة. لدى طلبة تخصص التعليم األساسي المقلوبة

 ب. باستخدام معادلة ألفا كرونباخ:

لادى طلباة تخصاص التعلايم  مقياس االتجاه نحو الفصول المقلوبةكما قام الباحث كذلك بتقدير ثبات 
(، وقااااد بلغاااات قيمااااة ألفااااا 15= باااااخ لفقاااارات المقياااااس )عاااادد الفقااااراتكرونألفااااا  معادلااااةبحساااااب األساسااااي 

المقلوبااة علااى  الفصااول وتفااي بمتطلبااات تطبيااق ة تاادلل علااى مسااتوى جيااد ماان الثبااات(، وهااي قيماا0.820)
   أفراد العينة.

صاااول المقلوباااة لااادى طلباااة تخصاااص التعلااايم مماااا سااابق اتضاااح للباحاااث أن مقيااااس االتجااااه نحاااو الف
تعاااازز النتاااائج التااااي سااايتم جمعهااااا  ،سااام بدرجااااة عالياااة ماااان الصااادق والثبااااتاألساساااي موضاااوع الدراسااااة يت

 للحصول على النتائج النهائية للدراسة.
 :الدخيلةضبط بعض المتغيرات  4.6

المقلوبااااة لتنميااااة مقتاااارح قاااائم علااااى الفصااااول ة برنااااامج فاعلي اااا تعاااارف إلاااىتهااادف الدراسااااة الحاليااااة لل
تااادريس مباااادئ الرياضااايات واالتجاهاااات نحاااو الفصاااول المقلوباااة لااادى طلباااة التعلااايم  التحصااايل فاااي مسااااق

التحصاايل  فاايغياارات التااي ماان الممكاان أن تااؤثر ضاابط المت تاامولااذلك  ،األساسااي فااي جامعااة األزهاار بغاازة
ااالفصااول المقلوبااةالبرنااامج القااائم علااى  ماان باادال   الدراسااي علااى سااالمة النتااائج، وتعميمهااا بصااورة  ا، حرص 

 :ومن هذه المتغيرات .بفترة التجريتم ضبط المتغيرات قبل البدء في كما صائبة على مجتمع الدراسة، 

 :البيئة االجتماعية والثقافية واالقتصادية .1

الظااااروف  إذ إن بغاااازة،طلبااااة التعلاااايم األساسااااي فاااي جامعااااة األزهاااار تااام إجااااراء هااااذه الدراسااااة علاااى 
 .ذاته المستوى االجتماعية والثقافية واالقتصادية من

 :العمر .2

، تتاراوح أعماارهم طلبة التعلايم األساساي المساتوى الثاانيتم إجراء الدراسة على مجموعة واحدة، هم 
 (.22-20)بين 
 :نامج القائم على الفصول المقلوبةالبر  4.7

ي التحصايل الدراساي واالتجااه نحاو الفصاول ينم ابرناامج تهدف هذه الخطوة من الدراساة إلاى اقتاراح 
هاذا البرنااامج عان طريااق  ةفاعلي االمقلوباة لادى طلبااة التعلايم األساساي بجامعااة األزهار بغاازة، ومان ثام معرفااة 

ن الااذي طاارأ علااى مسااتوى وذلااك لمعرفااة التحس اا ل فااي التحصاايل الدراسااي لاادى الطلبااة،النمااو الحاصااتحديااد 
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التجاااه نحااو الفصااول المقلوبااة لااديهم. ولتحقيااق ذلااك سااوف يتناااول الطلبااة فااي التحصاايل الدراسااي، وعلااى ا
 بعها في بناء البرنامج المقترح القائم على الفصول المقلوبة.الباحث الخطوات واإلجراءات التي ات  

ساابقة، لالساتفادة الع علاى مجموعاة مان الدراساات الالباحث بااالط   البرنامج، قامقبل البدء في بناء 
ومنهااا دراسااة  ،المقتاارح وطريقااة عرضااهاراءات التااي سااارت عليهااا عمليااة بناااء البرنااامج جااماان الخطااوات واإل

 .(2015) هارون وسرحان ، ودراسة(2015المطيري ) ، ودراسة(2015) الزهراني
 :خطوات ومراحل تصميم وتطبيق البرنامج

 :المرحلة األولى: مرحلة التحليل
 تحديد المشكلة التعليمية: -1

م الطلباااة لمسااااق تااادريس مباااادئ الرياضااايات لااادى طلباااة التعلااايم تعل اااتتمثااال المشاااكلة فاااي صاااعوبة 
ووحاادة الوسااائل  ،أساااليب تاادريس التقاادير والتقريااب فااي الرياضااياتوحاادة األساسااي فااي جامعااة األزهاار فااي 

 بالطريقة االعتيادية. م الرياضياتووحدة األخطاء الشائعة في تعل   ،في الرياضيات واستخداماتهاالتعليمية 
 تحديد الفئة المستهدفة: -2

 بجامعااة األزهاار المسااتوى الثاااني طلبااة التعلاايم األساسااي الااذين سيسااتفيدون ماان البرنااامج هاام  الطلبااة
 سنة.( 22-20)والذين تتراوح أعمارهم بين م( 2017-2016)للعام الدراسي بغزة 

 الخاصة. جميع الطالب أصحاء، وليس بينهم من هو من ذوي االحتياجات 
 تحديد األهداف العامة للبرنامج: -3

التحصاااايل الدراسااااي فااااي مساااااق مبااااادئ تاااادريس ماااان تصااااميم البرنااااامج تنميااااة  إن الهاااادف األساااااس
 .طلبة التعليم األساسي بجامعة األزهر بغزةلدى  الرياضيات واالتجاه نحو الفصول المقلوبة

 تحديد المحتوى التعليمي المناسب: -4

ووحااادة الوساااائل التعليمياااة  ،تااادريس التقااادير والتقرياااب فاااي الرياضااايات أسااااليبوحااادة تااام اختياااار  إذ
 .م الرياضياتووحدة األخطاء الشائعة في تعل   ،في الرياضيات واستخداماتها

 تحديد المهام التعليمية: -5

 بعد االنتهاء من تطبيق البرنامج، سيكون الطالب قادر ا على أن:

 صوغ تعريف ا للتقدير.ي .1
 للتقريب.صوغ تعريف ا ي .2
 التدوير في األعداد الصحيحة والكسور العشرية بشكل صحيح.وظف ي .3
 التدوير في الكسور العادية واألعداد الكسرية بشكل صحيح.وظف ي .4
 ليات الحسابية األساسية بشكل صحيح.مالتدوير في العوظف ي .5
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 وظف التدوير في العمليات المشتركة األساسية بشكل صحيح.ي .6
 في العمليات الحسابية األساسية بشكل صحيح. يوظف األرقام المعنوية .7
 م الرياضيات.ييوظف الوسائل التعليمية في طرق تعل .8
 ة.ائعة في الرياضيات بالعدد والقيميوظف الطريقة المناسبة في حل األخطاء الش .9

 يوظف الطريقة المناسبة في حل األخطاء الشائعة في الرياضيات بالجمع والطرح. .10
 .في حل األخطاء الشائعة في الرياضيات بالضرب والقسمةيوظف الطريقة المناسبة  .11
   .يوظف الطريقة المناسبة في حل األخطاء الشائعة في الرياضيات بالكسر العادي والعدد الكسري .12
 .يوظف الطريقة المناسبة في حل األخطاء الشائعة في الرياضيات بالكسور العشرية .13
 .في الرياضيات بالقياسيوظف الطريقة المناسبة في حل األخطاء الشائعة  .14
 .يوظف الطريقة المناسبة في حل األخطاء الشائعة في الرياضيات بالهندسة .15

 تحديد نوع البرنامج المستخدم: -6

الطارق الحديثاة المساتخدمة فاي التادريس  ىحدالمستخدم إ الفصول المقلوبةالبرنامج القائم على  يعد  
دل دعام نات التعليماي، ثام و و ملمحاضرات في البيت عن طريق عد، الذي يعتمد على مشاهدة الطلبة لعن ب  
م مان الوقات فاي وقات المحاضارة العاادي يساتفيد المعل او ، التاي تتباع المحاضارة ياةلكترونبطاقة التقييم اإلحل 

 .جراء مناقشات وحل أوراق عمل مع الطلبةبالكامل في إ
 تحديد نوع البيئة المحيطة: -7

األكاديميااة،  شااؤونالدراسااية فااي جامعااة األزهاار بغاازة بعااد موافقااة الحاادى القاعااات الباحااث إ اسااتخدم
 .وكلية التربية، ومدرس المساق

 المرحلة الثانية: مرحلة التصميم:

 نتاج:تحديد تصور لمرحلة اإل  -1

يااة للبرنااامج، وقااد اسااتغرقت عمليااة إنتاااج البرنااامج ر مباادئي للاازمن الااالزم والتكلفااة المادتاام وضااع تصااو  
اسااتغرق وقت ااا الفياديوهات وتصااميم البيئاة التعليميااة للمااوودل التعليماي إنتاااج  إذ إنأشااهر،  سابعة كاامال  قرابااة

.  طويال 
 جرائية:تحديد األهداف اإل -2

ااا  أسااااليب تااادريس التقااادير وحااادة لإلاااى األهاااداف اإلجرائياااة عااان طرياااق تحليااال المحتاااوى ل الباحاااث توص 
ووحادة األخطااء الشاائعة  ،فاي الرياضايات واساتخداماتهاووحادة الوساائل التعليمياة  ،والتقرياب فاي الرياضايات

 .م الرياضيات في ضوء التحصيل الدراسيفي تعل  
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 م(:ة استخدام البرنامج )نمط التعل  إستراتيجيتحديد  -3

ياة لكترونبطاقاة التقيايم اإلوحل  بمفرده،مشاهدة المحاضرة يمكن لكل طالب  م الفردي: إذوهو نمط التعل  
ن كال ماا يلازم لاذلك هاو امتالكاهالراجعاة المباشارة، و وتزويده بالتغذية   متصال لهااتف ذكايلحاساب آلاي أو  ا 
 .بالشبكة العنكبوتية

 :نتاج والتطويرالمرحلة الثالثة: مرحلة اإل 

 ة:اآلتيقام الباحث باإلجراءات 

 ( شراء استضافةHosting على )الشركات العالمية لخدمات توفير المساحة. إحدى 
 ( شراء مجالDomain ).وربطه مع المساحة لتسهيل عملية الربط بين المجال والمساحة 
 ( تصاااميم ماااوودلMoodelتعليماااي خااااص مااان تلقااااء نفساااه، إذ )  سااابق للباحاااث العمااال فاااي مجاااال

 ية والهواتف المحمولة.لكترونبرمجة المواقع اإل
 المشااااركات، ، عااان طرياااق الفصاااول المقلوباااة، وأوراق العمااال، ورصاااد إعاااداد الااادروس الماااراد قلبهاااا

 .يةلكترون، وبطاقة التقييم اإلوملفات اإلنجاز
 .شراء كاميرا احترافية لتصوير المحاضرات 
 تجهيز المكان الخاص بالتصوير من اإلضاءة المناسبة وعزل الصوت. 
 نتاج الفيديوهات عن طريق برنامج أإ( دوبي بريميرAdobe premiere) .لتخرج بأفضل صورة 
  عبر رفع الفيديوهات على قناة دعم نت التعليمية( يوتيوبYoutube.) 
 .ربط الفيديوهات مع الموودل 
 سئلة في الموودل التعليمي، مع مراعاة تنوع األسئلة في كل محاضرة.إعداد بنك األ 
 وعاي عادم تكارار الساؤال باين الطلباة،ر   تباع كال محاضارة، إذالتاي ت ةيالكتروناإلنشاء بطاقة التقييم إ 

 فكل طالب كانت تظهر له أسئلة مختلفة عن اآلخر.
  التواصل مع العينة وجمع المعلومات الخاصاة بهام مان اسام المساتخدم وكلماة المارور المقترحاة مان

 قبلهم للموودل.
 يصل الطلباة كال ماا هاو جدياد علاى الماوودل،  تف الطلبة وربطها مع الموودل، إذتسجيل أرقام هوا

لام  ناالنتهاء من التصحيح، وتنبيه الطالب بتوفر الفيديو وتذكير الطلباة الاذيمن عالمة الطلبة بعد 
 .يةلكترونبطاقة التقييم اإليشاهدوا الفيديو أو يقوموا بحل 

 وكلماة سار مختلفاة عان اآلخار،  إنشاء حسابات الطلبة، ماع العلام أن كال طالاب لدياه اسام مساتخدم
 رسالها على هواتف الطلبة.وتم إ

 لساهولة تواصاال  عاام نات التعليمياة علااى مواقاع التواصاال االجتمااعي )فايس بااوك(،إنشااء مجموعاة د
ا.من خالل األقران والتواصل مع المعل   ابعض  الطلبة مع بعضهم   م أيض 
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 وحااازت  ،مااين، وتاام عرضااه علااى مجموعااة ماان المحك  إعااداد النسااخة النهائيااة ماان البرنااامج المقتاارح
، بناااء  علاااى مجموعااة ماان المعاااايير تمثلاات فااي: وضاااوح الصااورة والصااوت، ساااهولة علااى مااوافقتهم

، مناساابة الفياااديوهات لمساااتوى التعاماال ماااع المااوودل التعليماااي ودقتااه، سااارعة التعامااال مااع الماااوودل
لمساااتوى الطلباااة وخااارج البرناااامج المقتااارح فاااي صاااورته  ياااةلكترونبطاقاااة التقيااايم اإلالطلباااة، مناسااابة 

 .«(7) ق رقمحلم» النهائية
  رابط موودل دعم نتhttp://moodle.d3mnt.com. 

 :المرحلة الرابعة: التقويم النهائي

  الهواتف الذكية.الحواسيب و على عينة من  المحاضرات والموودلتجريب 
  الفصول المقلوبةتدريس العينة المستهدفة باستخدام. 
  التحصيليتطبيق االختبار. 
 .المعالجة اإلحصائية للنتائج 
  النتائج ومناقشتها وتفسيرها.تحليل 
 .اتخاذ قرار بشأن االستخدام 

 .«(7)رقم ملحق » الفصول المقلوبةالبرنامج القائم على دروس وتم عري 

 خطوات الدراسة: 4.8
 ة:اآلتيالخطوات  بع الباحثسة والتأكد من صحة فرضياتها ات  الدرا أسئلةلإلجابة عن   

 السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة.الع على األدب التربوي والدراسات االط   .1
 .ا إلى الدراسات السابقة تم إعداد اإلطار النظريد  استنا .2
 وبناؤهما. إعداد االختبار التحصيلي ومقياس االتجاه .3
 واالختصاص. المحكِّمين من ذوي الخبرةعري االختبار ومقياس االتجاه على مجموعة من  .4
 التحكيم. النهائية بعد ااالختبار ومقياس االتجاه بصورتهمصياغة  .5
 ما وثباتهما.االختبار ومقياس االتجاه على عينة استطالعية للتحقق من صدقهتطبيق  .6
 ، ويتضمن مجموعة من اإلجراءات: الفصول المقلوبةقترح قائم على بناء برنامج م .7

 تحديد الهدف الرئيس من البرنامج.. أ
 تحديد األهداف التعليمية للبرنامج.. ب
 مج، وأسس اختياره، ومصادر اشتقاقه.تحديد محتوى البرنا. ت
 تنظيم محتوى البرنامج.. ث
 تحديد طرائق التدريس وأساليبه.. ج
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 تحديد األنشطة والوسائل التعليمية.. ح
 تحديد أساليب التقويم وأدواته.. خ

مااين المختصااين، وتعديلااه فااي ضااوء ضاابط البرنااامج ماان خااالل عرضااه علااى مجموعااة ماان المحكِّ  .8
 ظاتهم.و آرائهم وملح

 .-العشوائية البسيطة-العلمية بإحدى الطرق الدراسة اختيار عينة .9
 .لتشخيصهم تطبيق االختبار القبلي ومقياس االتجاه القبلي على عينة الدراسة .10
 عينة الدراسة.على  البرنامج المقترحتطبيق  .11
تطبيق االختبار البعدي ومقياس االتجاه على عينة الدراسة لقياس التحصيل الدراساي واالتجااه نحاو  .12

 المقلوبة. الفصول
 إجراء المعالجة اإلحصائية. .13
 .وتفسيرهارصد النتائج وتحليلها  .14
 .نتائج الدراسةصياغة التوصيات والمقترحات في ضوء  .15

 

 :حصائيةاألساليب اإل 4.9
خدام ، والختباااار صاااحة الفاااروي تااام اساااتومقيااااس االتجااااه التحصااايلياالختباااار للتحقاااق مااان صاااالحية 

 :ةاآلتياألساليب اإلحصائية 
 .، ومقياس االتجاهللتأكد من صدق االتساق الداخلي لالختبار ،ارتباط بيرسونعامل م .1
 والتمييز. السهولةمعامل  .2
 .تجاهاالختبار، ومقياس اال لثباتكرونباخ ألفا معامل  .3
ومعادلاااة ساابيرمان للتجزئاااة النصااافية المتسااااوية  ،المتسااااويةغيااار للتجزئاااة النصاافية  تماااانجمعادلااة   .4

 .، ومقياس االتجاهاالختبار معامل ثباتإليجاد 
 بين أفراد المجموعة في التطبيقين القبلي والبعدي.يجاد الفروق إل مترابطتين،لعينتين  (ت)اختبار  .5
 (1997:57)منصور، قيمة حجم التأثير من خالل مربع إيتا. .6

 2ت      مربع إيتا =           
 + د.ح 2ت                         
لتنمية  الفصول المقلوبةعلى البرنامج القائم ة إليجاد فاعلي   ،الكسب المعدل لبالك معامل .7

دى طلبة التعليم واالتجاه نحو الفصول المقلوبة ل ،تالتحصيل في مساق تدريس مبادئ الرياضيا
 ,Arman & Others) وآخرونأرمان  :ةاآلتيا للمعادلة وفق   .األساسي في جامعة األزهر بغزة

2009:143)   
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 اخلامسالفصل 
 وتفسريها ومناقشتهانتائج الدراسة 

 النتائج المتعلقة بالسؤال األول ومناقشتها وتفسيرها. 1.1

 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ومناقشتها وتفسيرها. 1.1

 النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث ومناقشتها وتفسيرها. 1.1

 النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع ومناقشتها وتفسيرها. 1.1

 س ومناقشتها وتفسيرها.النتائج المتعلقة بالسؤال الخام 1.1

 .توصيات الدراسة 1.1

 .مقترحات الدراسة 1.1
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 الفصل الخامس
 نتائج الدراسة وتفسيرها ومناقشتها

 
ة برنااامج مقتاارح قااائم علااى الفصااول المقلوبااة لتنميااة التحصاايل يهاادف هااذا الفصاال إلااى معرفااة فاعلي اا  

واالتجاهااات نحااو الفصااول المقلوبااة لاادى طلبااة التعلاايم األساسااي فااي  ،فااي مساااق تاادريس مبااادئ الرياضاايات
ولتحقياااق ذلاااك تااام إعاااداد البرناااامج المقتااارح القاااائم علاااى الفصاااول المقلوباااة، واختباااار  ،جامعاااة األزهااار بغااازة

التحصيل الدراسي، ومقياس االتجاه، وتم عري نتائج الدراسة وتحليلها، وتفسايرها مان خاالل القيااس القبلاي 
عادي ة البرنامج مان خاالل أداء الطاالب فاي القياساين: القبلاي والب  الدراسة، وكذلك إيجاد فاعلي   ي لعينةعدوالب  

 باستخدام نسبة الكسب المعدل لبالك.

ة: اآلتيا(، ويادوي ا، باساتخدام األسااليب اإلحصاائية spssوتمت معالجة البياناات باساتخدام برناامج )  
 التأثير باستخدام مربع إيتا، ومعادلة الكسب المعدل لبالك.اختبار "ت" لعينتين مترابطتين، وحجم 

وبهااااذا تاااام فااااي هااااذا الفصاااال عااااري اإلجابااااة عاااان أساااائلة الدراسااااة، وتحليلهااااا وتفساااايرها، وصاااااياغة    
للنتاائج التاي  تفصايليعاري  ياأتيوفيماا التوصيات، والمقترحاات فاي ضاوء ماا أسافرت عناه نتاائج الدراساة. 

 تم التوصل إليها:

 :سة وتفسيرها ومناقشتهانتائج الدرا
 النتائج المتعلقة بالسؤال األول: 5.1

ــة لتنميــة ": يااأتيياانص السااؤال األول علااى مااا     ــى الفصــول المقلوب ــرح القــائم عل ــامج المقت ــا البرن م
التحصــيل الدراســي فــي مســاق مبــادئ تــدريس الرياضــيات لــدى طلبــة التعلــيم األساســي بجامعــة األزهــر 

 ".بغزة؟

دب التربااااوي لتوظيااااف الفصااااول المقلوبااااة فااااي قااااام الباحااااث بمراجعااااة األولإلجابااااة عاااان هااااذا السااااؤال    
(، 2015) هاااارون وسااارحان ، والدراساااات التاااي تناولااات بنااااء بااارامج تدريبياااة مثااال دراساااةالتحصااايل الدراساااي
م إعااداد وبناااء البرنااامج المقتاارح القااائم علااى الفصااول المقلوبااة لتنميااة تاا .(Clark, 2013ودراسااة كااالرك )

 إذالتحصيل الدراسي في مساق مبادئ تدريس الرياضيات لدى طلبة التعليم األساسي بجامعة األزهار بغازة، 
ااا، تاام تدريسااها بطاارق متنوعااة حسااب الموقااف التعليمااي، 12ن البرنااامج )تضاام   األساااس الااذي  وكااان( درس 

زهار، لبة التعليم األساساي بجامعاة األه في تصميم هذه الدروس هو الفصول المقلوبة المناسبة لطاعتمد علي
والموضاحة خطاوات  متخصصاين فاي المنااهج وطارق التادريس.ماين الوتم عرضه علاى مجموعاة مان المحك  

 .«(7ملحق رقم )»وفي مالحق الدراسة في الفصل الرابع من فصول الدراسة تفاصيلها  بجميعبنائه 
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 :الثانيالنتائج المتعلقة بالسؤال  5.2

هــل يوجــد فــرق ذو داللــة إحصــائية بــين متوســطي درجــات تحصــيل : "يااأتيعلااى مااا  الثااانييانص السااؤال  
 ."؟وبعدهالبرنامج تطبيق قبل الطلبة 

 وهو:  اآلتييغ الفري ولإلجابة عن هذا السؤال صِ 
بـين متوسـطي درجـات تحصـيل  (α≤0.05) ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عنـد مسـتوى داللـة"   

 ".وبعدهالبرنامج تطبيق قبل الطلبة 

، وحساااااب متوسااااط درجااااات الطلبااااة، التحصاااايلياالختياااار والختباااار صااااحة هااااذا الفااااري تاااام تطبيااااق    
 اآلتاااي المتوساااطين، والجااادولباااين  الفااارقف إلاااى داللاااة للتعااار   )ت(واالنحاااراف المعيااااري، واساااتخدم اختباااار 

 ذلك:يوضح 
 (1-5جدول رقم )

عدي في التطبيقين القبلي والب  بين متوسطي درجات الطلبة  الفرقلداللة  (T.TEST)نتائج اختبار 
 (30الختبار التحصيل في مساق مبادئ تدريس الرياضيات )ن=

 .المتوسط الحسابي دال إحصائي ا عند مستوى الداللة*
 .2.045تساوي  0.05( ومستوى داللة 29" الجدولية عند درجة حرية )tقيمة "
 .2.756تساوي  0.01ومستوى داللة ( 29" الجدولية عند درجة حرية )tقيمة "

التجريبية على قياس االختبار المجموعة  طلبةيتبين من خالل الجدول السابق أن متوسط درجات    
 عديعلى قياس االختبار الب   نفسهاالمجموعة  طلبة(، في حين جاء متوسط درجات 46.42)القبلي 

وهي  (2.756)الجدولية  (ت)( وهي أكبر من قيمة 17.376المحسوبة ) (ت)قيمة  إذ إن(، 90.20)
الطلبة من داللة إحصائية بين متوسط درجات  بما يؤكد وجود فرق ذي ،(0.01مستوى ) دالة عند

عدي الختبار على القياس الب   نفسها المجموعة ومتوسط درجات ،المجموعة التجريبية على القياس القبلي
، وهو ما يعني تحقيق البرنامج المقترح األهداف الرياضيات مبادئ تدريس في مساقالدراسي التحصيل 

ترفي  وبالتالي، المرجوة منه بتنمية التحصيل الدراسي لدى طلبة التعليم األساسي بجامعة األزهر بغزة
 .فرضية الدراسة الصفرية

المتوسط  العدد المجموعة المتغير
 الحسابي

االنحراف 
الداللة  *قيمة ت المعياري

 اإلحصائية
الدرجة الكلية الختبار 

مبادئ  في مساقالتحصيل 
 الرياضيات تدريس

 14.11 46.42 30 قبلي
دالة عند  17.376

 3.72 90.20 30 عديب   *0.01
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ذلك إلى طبيعة البرنامج المقترح القائم على الفصول المقلوبة الذي استخدمه الباحث  ويعزو الباحث   
في  اممتع   اعليمي  ت اخلق جو   إذاألساسي بجامعة األزهر بغزة،  لتنمية التحصيل الدراسي لدى طلبة التعليم

 ك.ة، ومجموعة الفيس بو صول المقلوبل بين المعلم والطلبة عبر بيئة الفاع  الدراسة والمتابعة، والتواصل الف
راعى البرنامج الفروق الفردية بين الطلبة من خالل تفريد  إذلخروج من النمطية في التدريس، إلى ا إضافة

ويرى الباحث أن استخدام البرنامج المقترح القائم  .م بمفرده وقت ما أرادالتعليم، فكل طالب يستطيع التعل  
أثناء تطبيق في الحظ الباحث تفاعل الطلبة  إذم الرياضيات، عل  ق وممتع لتعلى الفصول المقلوبة أمر شي  

الباحث استخدم ت وهو أمر جديد بالنسبة لهم، كما أن البرنامج، وذلك من خالل مشاهدة الطلبة الفيديوها
ية، أوراق لكترونبطاقات التقييم اإلمقاطع الفيديو،  :مثل في ممارسة األنشطة واإلجراءاتعدة وسائل 

كما تم  .مه في المحاضرة، تطبيق ما تعل  ، المناقشة داخل المحاضرةخالل المجموعات، العمل من العمل
في تقديم التغذية الراجعة للطلبة عند إتمام العمل بشكل مباشر من خالل الموودل، ومن خالل المناقشة 

األساسي بجامعة  كل هذا أدى إلى تنمية التحصيل الدراسي لدى طلبة التعليم .أثناء حل أوراق العمل
 .األزهر بغزة

دراسة زاده و ، (2015دراسة الزهراني )و ، (2015دراسة الزين )مع ما توصلت إليه  وتتفق هذه النتيجة
 ،(Feledichuk & Wong, 2015)وونج فيليديشوكدراسة و ، (Zadeh & Salimi, 2015وساليمي )

 ,Clarkدراسة كالرك )و ، (Sengel, 2014دراسة سينجل )و ،(2015) دراسة هارون وسرحانو 
 ة الفصول المقلوبة في تنمية التحصيل الدراسي.فاعلي   التي تؤكد، (2013
 :الثالثالنتائج المتعلقة بالسؤال  5.3

 تنميـة قـائم علـى الفصـول المقلوبـة فـيالمقتـرح البرنامج الة ما فاعلي  : "يأتيعلى ما  الثالثينص السؤال 
 ."؟بغزة األزهر جامعة في األساسي التعليم طلبة لدىالتحصيل الدراسي 

   :وهو اآلتييغ الفري هذا السؤال صِ ولإلجابة عن 
ي حقــق توظيــف البرنــامج المقتــرح القــائم علــى الفصــول المقلوبــة فاعلي ــة مرتفعــة )نســبة الكســب  "   

 ."( في التحصيل الد راسي لدى طلبة التعليم األساسي في جامعة األزهر بغزة.1.2>المعدل لبالك

وبيان مدى تقدم أفاراد المجموعاة التجريبياة، وللتأكاد مان كاون الفارق ذا الفري، وللتحقق من صحة ه   
)مرباع إيتاا تم حساب حجم التاأثير مان خاالل  جوهري يعود إلى متغيرات الدراسة، الناتج هو فرق

الاذي  (2
 : (1997:57)منصور، ة اآلتيوذلك من خالل المعادلة  ،ايظهر أثر البرنامج المقترح بصورة أكثر وضوح  

 2ت        مربع إيتا =    
 ح+ د. 2ت                   
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) وعن طريق مربع إيتا  
التاأثير للبرناامج المقتارح باساتخدام  درجاة( التاي تعبار عان dتام إيجااد قيماة ) (2

 :المعادلة التالية
d     =     قيمة 

2           2  

                   
2-1        

)مربع إيتا ( 2-5ويوضح الجدول المرجعي التالي ) 
 وحجم تأثيرها:  (2
 (2-5)جدول رقم 

 ) حجم التأثير الجدول المرجعي المقترح لتحديد مستوياتيوضح 
2)   

 األداة المستخدمة
 حجم التأثير

 كبيرة متوسطة صغيرة

D 0.2 0.5 0.8 


2 0.01 0.06 0.14 

حسااب حجام التاأثير مان خاالل  وبعاد، لحساب حجم التاأثير المرجعي السابقالجدول  وقد اعتمد الباحث  
 ذلك:يوضح  اآلتية والجدول اآلتيمربع إيتا باستخدام المعادلة السابقة تم التوصل إلى البيانات 

 (3-5)جدول رقم 
 عدي التطبيقين القبلي والب   في لدرجات المجموعة التجريبية( dإيتا وقيمة )يوضح حجم التأثير من خالل مربع 

 العدد المجموعة المتغير
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
مربع 
 إيتا

حجم  dقيمة 

 التأثير

الدرجة الكلية الختبار 
 التحصيل في مساق
 مبادئ تدريس
 الرياضيات

 قبلي
30 46.42 14.11 

 كبير 6.828 0.921 17.376
 3.72 90.20 30 بعدي

 .المتوسط الحسابي دال إحصائي ا عند مستوى الداللة*
 .2.045تساوي  0.05( ومستوى داللة 29" الجدولية عند درجة حرية )tقيمة "
 .2.756تساوي  0.01( ومستوى داللة 29) " الجدولية عند درجة حريةtقيمة "

عاادي، مقارنااة بااأدائهم ق أفااراد المجموعااة التجريبيااة فااي التطبيااق الب  ويتضااح ماان الجاادول السااابق تفااو  
بلغ متوساط درجاات التطبياق  إذ، الختبار التحصيل في مساق مبادئ تدريس الرياضياتفي التطبيق القبلي 

ألمار الاذي انعكاس ا( 90.20) عادي إلاى( في حاين ارتفاع متوساط درجااتهم فاي التطبياق الب  46.67) القبلي
وهااذا  ،(0.01)مسااتوى ا عنااد ة إحصاائي  (، وهااي قيمااة دالاا17.376المحسااوبة التااي بلغات ) (ت)علاى قيمااة 

التحصاايل الدراسااي فااي مساااق مبااادئ تاادريس الرياضاايات  تنميااةيشااير إلااى دور البرنااامج المقتاارح، وأثااره فااي 
 .أفراد المجموعة التجريبية لدى
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مان ( وهاذه القيماة أكبار 0.921) كما يتبين من الجدول السابق أن قيماة مرباع إيتاا المحساوبة تسااوي   
الااذي يساااوي أثير المحاادد للتااأثير الكبياار التاا ماان حجاام( بمعنااى أنهااا أكباار 0.14) قيمااة مربااع إيتااا الجدوليااة

تاأثير المتغيار  وهاذا يشاير إلاى أن( 6.828( بلغات )dوأن قيمة )، (1997:57)منصور، ( حسب 0.14)
 ،وأن حجم التأثير له كان علاى درجاة كبيارة ،اا واضح  تباين في المتغير التابع كان تأثير   المستقل في إحداث

التحصايل الدراساي فاي مسااق مباادئ تادريس تنمياة  فايا وهذا يدل على أن البرنامج المقترح كان تأثيره كبيار  
 .الرياضيات

 :يأتيعدي ما كما يتضح من النتائج المتعلقة بالمقارنة بين التطبيق القبلي والب  

 فاااي ختباااار التحصااايل الدراساااي فاااي مسااااق مباااادئ تااادريس الرياضااايات رت النتاااائج للدرجاااة الكلياااة الأشاااا
مث اال قيمااة منخفضااة بالمقارنااة مااع متوسااط درجااات  الطلبااةالتطبيااق القبلااي أن المتوسااط الحسااابي لاادرجات 

فااااي  -الدراساااة عيناااة- طلباااة التعلااايم األساساااايماااا يعناااي انخفاااااي مساااتوى  ،فاااي التطبياااق البعاااادي الطلباااة
فاي  الختباار مسااق تادريس مباادئ الرياضاياتياق القبلاي مقارناة بالدرجاة الكلياة فاي التطب التحصيل الدراسي

 همها:أعدي، وقد يرجع ذلك لعدة عوامل كثيرة ومتداخلة يصعب الفصل بينها ومن التطبيق الب  

 عدم تعري الطلبة للمساق الدراسي قبل ذلك.  -1
 قصور الطرق واألساليب المستخدمة في تدريس الرياضيات. -2
مسااااق قاااويم المنخفضاااة فاااي المراحااال العمرياااة المختلفاااة لقيااااس التحصااايل الدراساااي فاااي أسااااليب الت -3

 .تدريس مبادئ الرياضيات
 م والطالب.لكل من المعل   بمساق مبادئ تدريس الرياضياتعدم وضوح أهداف التدريس الخاصة  -4

  التاي  لمعرفياةا إلى قلة الخباراتيشير  الختبار التحصيلفي التطبيق القبلي  الطلبةانخفاي مستوى أداء
لهام  هتاقدم وهو ما التحصيليرفع مستواهم كانوا في حاجة ماسة إلى  الطلبة. ويعني أن الطلبةيمتلكها 

 الدراسة الحالية ببرنامجها المقترح.
   عادي، وهاذا مؤشار في التطبياق الب   الطلبةملحوظ ا في المتوسط الحسابي لدرجات  اأظهرت النتائج ارتفاع

ة البرناامج ا يشاير إلاى فاعلي ا، ماصيل الدراسي لمسااق مباادئ تادريس الرياضاياتتنمية التحواضح على 
 المقترح.

عادي تام حسااب متوساط درجاات التطبياق القبلاي والتطبياق الب   ،وإللقاء المزيد من الضوء على هذه النتيجـة
ك، بحساااب معاماال الكساااب المعاادل لااابال ة قااام الباحاااثالتجريبيااة، ولقياااس الفاعلي ااا فااي المجموعاااة لالختبااار

 ة:اآلتيباستخدام المعادلة 

معامل الكسب المعدل لبالك = 
ص−س

د
ص−س+ 

د−س
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 :إذ إن

 :عدي.الب  في القياس  البمتوسط درجات الط ص 
 القبلي.في القياس  البدرجات الط س: متوسط 
 :المستخدمة.الدرجة النهائية في األداة  د 

 تم التوصل إليها: ييوضح النتائج الت اآلتيوالجدول 
 (4-5جدول رقم )

 التحصيليلالختبار الكسب لبالك للدرجة الكلية  عدية ومعاملالمتوسطات القبلية والب  

 الكسب معامل الدرجة الكلية البعدي توسطمال القبلي المتوسط البيان

الدرجة الكلية الختبار 
مبادئ  التحصيل في مساق

 الرياضيات تدريس

 
46.41 

 
90.20 100 1.255 

كماا  (1.2) الحاد المقباول ىالكساب المعادل قاد تخطا معامالن أن يتباي   ،ومن خالل الجادول الساابق  
ة يعاازى إلااى فاعلي اا ،التحصاايل الدراساايمااا يشااير إلااى أن هناااك كسااب ا ذا داللااة إحصااائية فااي  ،حااددها بااالك

لقباااول نسااابة  وهاااي قيماااة تفاااوق الحاااد األدناااى (1.255)الكساااب المعااادل  معامااال البرناااامج المقتااارح، إذ بلاااغ
ة للبرنااامج المقتاارح القااائم علااى الفصااول فاعلي ااوهااذا يثباات صااحة الفرضااية التااي تاانص علااى وجااود الكسااب، 

، وفاي ضاوء ذلاك يم األساساي فاي جامعاة األزهار بغازةالمقلوبة في تنمية التحصيل الدراساي لادى طلباة التعلا
 طلبااااةفاااي تحقيااااق أهدافاااه لااادى ة حقاااق مساااتوى مقبااااوال  مااان الفاعلي ااايمكااان القاااول: إن البرناااامج الحااااالي قاااد 

عادي مقارناة بمساتوى أدائهام فاي القيااس ، وكان له أثر ملموس في تحسن مستواهم فاي القيااس الب  المجموعة
 .التحصيل الدراسي لمساق مبادئ تدريس الرياضيات، وذلك في القبلي

على الفصول المقلوبة في تنمياة التحصايل إلاى العدياد  ة البرنامج المقترح القائمويعزو الباحث فاعلي    
 تفصايليز بهاا البرناامج عان الطارق التقليدياة، ويمكان تفساير ذلاك بشاكل من الجوانب والخصائص التي تمي ا

رجاعه لعدة أسباب يمكن توضيحها في النقاط   ة: اآلتيأكثر وا 

 الدراسي لدى الطلبة.  تنمية التحصيل ساعدت في تعليميةاحتواء البرنامج على فيديوهات  -1
 قدرة البرنامج على جذب انتباه الطلبة.  -2
وهااذا مااا  ،مااه الطلبااة فااي الفصااول المقلوبااةلتطبيااق مااا تعل  اسااتغالل وقاات المحاضاارة بشااكل كاماال  -3

 .(Moore & Chung, 2015دراسة مور وتشانج )أكدته 
فكااان ماان بينهااا المناقشااة تنويااع األساااليب واألنشااطة التااي تاام توظيفهااا فااي تقااديم محتااوى البرنااامج  -4

 ، والعمل من خالل مجموعات.م التعاونيهة، والتعل  الموج  
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أظهاروا  فاي أثنااء الدراساة، إذالدراساة"  عيناةالمشاركة الفاعلة التاي أظهرهاا طلباة التعلايم األساساي " -5
 الجلسات. من خالل المناقشة والمشاركة خاللالدافعية والمتعة 

تقااديم تغذيااة راجعااة مسااتمرة للطلبااة عاان طريااق المااوودل، وشاابكات التواصاال االجتماااعي، والرسااائل  -6
 .SMSالقصيرة 

 ام إلى الطالب، وتجعلاه عنصار  استخدام التقويم الواقعي الذي ينقل محور العملية التعليمية من المعل   -7
 في استقالليته. فاعال  

التي تؤكد فاعلي ة البرنامج القائم علاى الفصاول فاي تنمياة التحصايل النتيجة  إن هذه وخالصة القول
ة الفصاااول المقلوباااة فاااي تنمياااة فاعلي اااأكااادت تتوافاااق ماااع نتاااائج العدياااد مااان الدراساااات الساااابقة التاااي الدراساااي 

دراساااة و  ،(Ahmed, 2016دراساااة أحماااد )، و (2016كدراساااة أباااو الاااروس وعماااارة ) التحصااايل الدراساااي
 .(2015)راسة معدي ، ود(2015المطيري )

 :الرابعالنتائج المتعلقة بالسؤال  5.4

هل يوجد فرق ذو داللة إحصـائية فـي اتجاهـات الطلبـة نحـو الفصـول : "يأتيعلى ما  الرابعينص السؤال 
 ."؟وبعدهالبرنامج تطبيق قبل المقلوبة 

   :وهو اآلتييغ الفري هذا السؤال صِ ولإلجابة عن 
فــي اتجاهــات الطلبــة نحــو  (α≤0.05)ال يوجــد فــرق ذو داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة "   

 ."وبعدهالبرنامج تطبيق قبل الفصول المقلوبة 

وتماات المقارنااة بااين  ،مقياااس االتجاااه نحااو الفصااول المقلوبااةوالختبااار صااحة هااذا الفااري تاام تطبيااق    
عاادي علاى مقيااس االتجاااه نحاو الفصااول القبلاي والب  متوساط درجاات طلبااة المجموعاة التجريبياة فااي القياساين 

اللااة الفااروق بااين عينتااين وقااد اسااتخدم الباحااث اختبااار )ت( للكشااف عاان د .المقلوبااة بأبعاااده ودرجتااه الكليااة
 ذلك:يوضح  اآلتي والجدول مرتبطتين.

 (5-5جدول رقم )
عدي القبلي والب   القياسينفي بين متوسطي درجات الطلبة  الفرقلداللة  (T.TEST)نتائج اختبار 

 (30)ن= لمقياس االتجاه نحو الفصول المقلوبة

 .المتوسط الحسابي دال إحصائي ا عند مستوى الداللة*
 .2.045تساوي  0.05( ومستوى داللة 29" الجدولية عند درجة حرية )tقيمة "

 العدد المجموعة المتغير
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 *قيمة ت
الداللة 
 اإلحصائية

لمقياس االتجاه نحو  الدرجة الكلية
 الفصول المقلوبة

 10.70 33.87 30 قبلي
13.919 

دالة عند 
 4.14 66.33 30 عديب   *0.01
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 .2.756تساوي  0.01( ومستوى داللة 29" الجدولية عند درجة حرية )tقيمة "

 على مقياس االتجاه القبليالمجموعة  طلبةيتبين من خالل الجدول السابق أن متوسط درجات    
(، 66.33)عدي على قياس االتجاه الب   المجموعة التجريبية طلبة(، في حين جاء متوسط درجات 33.87)

 وهي دالة عند (2.756)الجدولية  (ت)( وهي أكبر من قيمة 13.919المحسوبة ) (ت)قيمة  إذ إن
الطلبة من المجموعة داللة إحصائية بين متوسط درجات  بما يؤكد وجود فرق ذي ،(0.01مستوى )

لمقياس االتجاه نحو عدي على القياس الب   نفسها المجموعة ومتوسط درجات ،ى القياس القبليالتجريبية عل
ة منه بتنمية ، وهو ما يعني تحقيق البرنامج المقترح األهداف المرجو  بأبعاده ودرجته الكلية الفصول المقلوبة

ترفي فرضية  وبالتالي ،لدى طلبة التعليم األساسي بجامعة األزهر بغزة نحو الفصول المقلوبةاالتجاه 
 .الدراسة الصفرية

ذلك إلى طبيعة البرنامج المقترح القائم على الفصول المقلوبة الذي استخدمه الباحث  ويعزو الباحث   
توفير بيئة  ساعدت الفصول المقلوبة في إذاألساسي بجامعة األزهر بغزة،  لدى طلبة التعليم االتجاهلتنمية 

ة القدرة على التواصل مع بعضهم كما أنها أعطت الطلب في أن يكون دور الطلبة إيجابي ا. تعليمية مناسبة
م نت على شبكة م بشكل مباشر عن طريق الموودل، وعن طريق مجموعة دعوالتواصل مع المعل   ابعض  

المقلوبة عدة مثيرات للطلبة بعيدة عن التلقين والروتين القاتل  رت الفصولكما وف   التواصل االجتماعي.
موه، إذ كان تفاعل بالكامل في تطبيق ما تعل    عن استغالل وقت المحاضرةد عليه الطلبة، فضال  الذي تعو  

االتجاه نحو الفصول ى إلى تنمية كل هذا أد   م من األسئلة والمناقشات،مع المعل   الطلبة بشكل كبير
 .لدى طلبة التعليم األساسي بجامعة األزهر بغزة المقلوبة

جميع دراسات المحور الثالث الذي تناول االتجاه نحو الفصول مع ما توصلت إليه  وتتفق هذه النتيجة
 .المقلوبة.

 :الخامسالنتائج المتعلقة بالسؤال  5.5

ما فاعلية البرنامج المقترح القائم على الفصول المقلوبة فـي تنميـة : "يأتيعلى ما  الخامسينص السؤال 
 ."بغزة؟اتجاهات طلبة التعليم األساسي في جامعة األزهر 

   :وهو اآلتييغ الفري هذا السؤال صِ ولإلجابة عن 
يحقــق توظيــف البرنــامج المقتــرح القــائم علــى الفصــول المقلوبــة فاعلي ــة مرتفعــة )نســبة الكســب  "   

( في تنمية اتجاهات لدى طلبة التعليم األساسي في جامعة األزهر بغزة نحـو الفصـول 1.2>لبالكالمعدل 
 ."المقلوبة.
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وبيااان ماادى تقاادم أفااراد المجموعااة التجريبيااة، وللتأكااد ماان كااون الفاارق ذا الفااري، وللتحقااق ماان صااحة هاا  
)مرباع إيتاا خاالل الناتج هو فرق جوهري يعود إلى متغيرات الدراسة، تم حساب حجم التاأثير مان 

الاذي  (2
 : (1997:57)منصور، ة اآلتيوذلك من خالل المعادلة  ،ايظهر أثر البرنامج المقترح بصورة أكثر وضوح  

 2ت        مربع إيتا =    

 ح .+ د 2ت                   

) وعن طريق مربع إيتا  
 المقترح.( التي تعبر عن درجة التأثير للبرنامج dتم إيجاد قيمة ) (2

حسااب حجام التاأثير  وبعاد، ( لحسااب حجام التاأثير2-5الجادول المرجعاي رقام ) وقد اعتمد الباحث    
 ذلك:يوضح  اآلتية والجدول اآلتيمن خالل مربع إيتا باستخدام المعادلة السابقة تم التوصل إلى البيانات 

 (6-5)جدول رقم 
 لدرجات المجموعة التجريبية للقياسين القبلي والبعدي يوضح حجم التأثير من خالل مربع إيتا

 العدد المجموعة المتغير
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
مربع 
 إيتا

حجم  dقيمة 

 التأثير

لمقياس  الدرجة الكلية
االتجاه نحو الفصول 

 المقلوبة

 10.70 33.87 30 قبلي
 كبير 5.173 0.870 13.919

 4.14 66.33 30 بعدي

 .المتوسط الحسابي دال إحصائي ا عند مستوى الداللة*
 .2.045تساوي  0.05( ومستوى داللة 29" الجدولية عند درجة حرية )tقيمة "
 .2.756تساوي  0.01( ومستوى داللة 29" الجدولية عند درجة حرية )tقيمة "

 
عاادي، مقارنااة بااأدائهم التطبيااق الب  ق أفااراد المجموعااة التجريبيااة فااي ويتضااح ماان الجاادول السااابق تفااو  

 بلااااغ متوسااااط درجااااات التطبيااااق القبلااااي إذ، لمقياااااس االتجاااااه نحااااو الفصااااول المقلوبااااةفااااي التطبيااااق القبلااااي 
ألماار الااذي انعكااس علااى ا( 66.33) عاادي إلااى( فااي حااين ارتفااع متوسااط درجاااتهم فااي التطبيااق الب  33.87)

وهاذا يشاير  ،(0.01)مساتوى ا عناد لاة إحصاائي  (، وهاي قيماة دا13.919المحساوبة التاي بلغات ) (ت)قيمة 
 .أفراد المجموعة التجريبية االتجاه نحو الفصول المقلوبة لدى تنميةإلى دور البرنامج المقترح، وأثره في 

مان ( وهاذه القيماة أكبار 0.870) ن من الجدول السابق أن قيماة مرباع إيتاا المحساوبة تسااويكما يتبي     
الااذي يساااوي  ،التااأثير المحاادد للتااأثير الكبياار ماان حجاام( بمعنااى أنهااا أكباار 0.14) قيمااة مربااع إيتااا الجدوليااة

تاأثير المتغيار  وهاذا يشاير إلاى أن( 5.173( بلغات )dوأن قيمة )، (1997:57)منصور، ( حسب 0.14)
 ،وأن حجم التأثير له كان علاى درجاة كبيارة ،اا واضح  تباين في المتغير التابع كان تأثير   المستقل في إحداث

 .االتجاه نحو الفصول المقلوبةتنمية ا على وهذا يدل على أن البرنامج المقترح كان تأثيره كبير  
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ــد مــن الضــوء علــى هــذه النتيجــة   تاام حساااب متوسااط درجااات التطبيااق القبلااي والتطبيااق  ،وإللقــاء المزي
معاماال الكسااب المعاادل ة قااام الباحااث بحساااب التجريبيااة، ولقياااس الفاعلي اا فااي المجموعااة لالختبااارعاادي الب  
 ة:اآلتيك، باستخدام المعادلة لبال

معامل الكسب المعدل لبالك = 
ص−س

د
ص−س+ 

د−س
  

 :إذ إن
 :عدي.الب  في القياس  البمتوسط درجات الط ص 
 القبلي.في القياس  البدرجات الط س: متوسط 
 :المستخدمة.الدرجة النهائية في األداة  د 

 تم التوصل إليها: ييوضح النتائج الت اآلتيوالجدول 
 

 (7-5جدول رقم )
 لمقياس االتجاه نحو الفصول المقلوبةالكسب لبالك للدرجة الكلية  عدية ومعاملالمتوسطات القبلية والب  

 الكسب معامل الدرجة الكلية البعدي المتوسط القبلي المتوسط البيان

لمقياس االتجاه  الدرجة الكلية
 1.222 75 66.33 33.87 نحو الفصول المقلوبة

 
كماا  (1.2) الحاد المقباول ىلكساب المعادل قاد تخطاا معامالن أن يتباي   ،ومن خالل الجادول الساابق  

يعازى إلاى  ،االتجااه نحاو الفصاول المقلوباةما يشير إلى أن هناك كسب ا ذا داللة إحصائية في  ،حددها بالك
وهااي قيماااة تفاااوق الحااد األدناااى لقباااول  (1.222)ة البرناااامج المقتاارح، إذ بلغااات نسااابة الكسااب المعااادل فاعلي اا
ة للبرنااامج المقتاارح القااائم علااى فاعلي ااالكسااب،  وهااذا يثباات صااحة الفرضااية التااي تاانص علااى وجااود  معاماال

يم األساسااي فااي جامعااة األزهاار لاادى طلبااة التعلاا االتجاااه نحااو الفصااول المقلوبااةالفصااول المقلوبااة فااي تنميااة 
نمياااة فااي تة البرناااامج الحااالي قااد حقاااق مسااتوى مقبااوال  مااان الفاعلي اا، وفااي ضااوء ذلاااك يمكاان القااول: إن بغاازة

 اتجاهات طلبة التعليم األساسي نحو الفصول المقلوبة.
إلاى العديااد  االتجااهة البرناامج المقتاارح القاائم علاى الفصاول المقلوباة فااي تنمياة ويعازو الباحاث فاعلي ا  

 تفصايليويمكان تفساير ذلاك بشاكل  التقليدياة. بهاا البرناامج عان الطارقز من الجوانب والخصائص التي تمي ا
رجاعه لعدة أسباب يمكن توضيحها في النقاط   ة: اآلتيأكثر وا 
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بقاااادرة عاليااااة علااااى جاااذب انتباااااه الطلبااااة، وزيااااادة  -حسااااب رأي الباحاااث-متاااع الفصااااول المقلوبااااة تت -1
 أثناء المحاضرات. في مشاركتهم

التجريبياااة أحاااد أساااباب زياااادة االتجااااه نحاااو قاااد تكاااون زياااادة التحصااايل الدراساااي لطلباااة المجموعاااة  -2
 الفصول المقلوبة لديهم.

 اتجاه الطلبة. م له أثر إيجابي فيالحديثة وتوظيفها في عملية التعل  شغف الطلبة باستخدام التقنية  -3
اقد يكون تفريد التعلايم، وتعل ا -4 ا أن الفصاول المقلوباة لهاا دور كبيار م كال فارد حساب قدراتاه، خصوص 

 الطالب إلى محور العملية التعليمة، سبب ا في زيادة االتجاه نحو الفصول المقلوبة.في تحويل 
جميع دراسات المحور الثالث الذي تنااول االتجااه نحاو الفصاول النتيجة تتوافق مع  إن هذه :وخالصة القول

 المقلوبة.
 توصيات الدراسة: 5.6

 :يأتيتقديم مجموعة من التوصيات فيما  في ضوء مشكلة الدراسة، والنتائج التي تم التوصل إليها، يمكن
الفصااول المقلوبااة فااي التعلاايم بشااكل عااام، وفااي مساااق تاادريس مبااادئ الرياضااايات  توظياافتعماايم  -1

 بشكل خاص.
 محتوى مساق مبادئ تدريس الرياضيات بما يتناسب مع الفصول المقلوبة. تنظيمإعادة  -2
، وتواصال الطلباةضرورة استخدام الفصول المقلوبة لما لها من إيجابية فاي التواصال واالتصاال ماع  -3

 مع بعضهم. الطلبة
مااا يجعاال الطالااب يحااتفظ هميتهااا فااي التمركااز حااول الطلبااة، ضاارورة اسااتخدام الفصااول المقلوبااة أل -4

 بالمادة العلمية لفترة طويلة.
ا التعليم العالي. لفصول المقلوبة،تبني المؤسسات التعليمية ل -5  وخصوص 
ياااة تعتماااد علاااى الفصاااول المقلوباااة فاااي الجامعاااات التاااي ال تساااتخدم الفصاااول إلكترونتفعيااال مقاااررات  -6

 المقلوبة.
بشااكل خاااص لتاادريبهم علااى توظيااف  عقااد دورات لمعلمااي الرياضاايات بشااكل عااام، والتعلاايم العااالي -7

 .الفصول المقلوبة في التدريس
 ح أهمية استخدام الفصول المقلوبة في تنمية التحصيل الدراسي.وتوضي ،عقد لقاءات مع المعلمين -8
تزويد المكتبات المدرسية بالمراجع والدوريات العلمياة الحديثاة ليساتفيد منهاا األكااديميون والمشارفون  -9

 والمعلمون في الميدان.
 مقترحات الدراسة: 5.7

 :ةاآلتيفي ضوء نتائج الدراسة وتوصياتها يمكن تقديم المقترحات البحثية 
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ستراتيجيجراء دراسة للمقارنة بين الفصول المقلوبة و إ -1  .يلكترونفي التعليم اإل ىات أخر ا 
 قات التي تحول دون اإلفادة منه.دراسة واقع استخدام الفصول المقلوبة والمعو   -2
ة الفصول المقلوباة فاي تادريس ماواد دراساية أخارى مثال مباادئ تادريس العلاوم، ومباادئ دراسة فاعلي   -3

 العربية. تدريس اللغة
معالجتهااا فااي هااذه الدراسااة  تأن تتناااول الدراسااات المسااتقبلية متغياارات تابعااة أخاارى غياار التااي تماا -4

 التفكير اإلبداعي.و التفكير التأملي، و مثل: تنمية مهارات حل المسألة الرياضية، 
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 والمراجع المصادر
 : المصادراًل أو 

 .القرآن الكريم 

 ثانًيا: المراجع
 المراجع العربية

فاعلي ـة الفصـول المقلوبـة فـي تنميـة التحصـيل لـدى  (.2016الروس، عادل وعماارة، ناوران ) أبو .1
طالبات كلية التربية بجامعة قطر، إضافة إلى تحديد اتجاهات طالبات المجموعة التجريبيـة نحـو 

 كلية التربية، جامعة قطر.الفصول المقلوبة، 
في تدريس وحـدة الكسـور علـى تنميـة  أثر توظيف النماذج المحسوسة(. 2013أبو دان، مريم ) .2

رساالة ماجساتير غيار  التحصيل ومهـارات التفكيـر البصـري لـدى طالبـات الصـف الرابـع األساسـي،
 منشورة، جامعة األزهر، غزة.

فاعلي ـة برنــامج قـائم علـى االستقصـاء لتنميــة بعـض عـادات العقــل  (. 2014أباو سايف، نارمين ) .3
، رساالة ماجساتير غيار منشاورة، صـف السـابع األساسـيوالتحصيل في الرياضيات لـدى طالبـات ال

 جامعة األزهر، غزة.
علـــى  5E'sفاعلي ـــة إســـتراتيجيتي  حـــل المشـــكالت ودورة الـــتعلم (. 2015أبااو شاااعير، عباااد اهلل ) .4

، رساالة تنمية التفكير الرياضي والتحصـيل الدراسـي لـدى طـالب الصـف السـادس فـي الرياضـيات
 هر، غزة.ماجستير غير منشورة، جامعة األز 

دار النشااار ، القااااهرة، منـــاهج البحـــث فـــي العلـــوم النفســـية والتربويـــة (.2010أبااو عاااالم، رجاااء ) .5
 .للجامعات

جمعياة عماال المطاابع  ،2طمبادئ القيـاس النفسـي والتقيـيم التربـوي،  (.1982أبو لبدة، سبع: ) .6
 .التعاونية، عمان

دليل الباحث في إعداد خطة البحث وتنفيـذها وكتابـة الرسـالة  (.2009أبو ناهية، صالح الادين ) .7
 ، القاهرة، مكتبة األنجلو المصرية.1، طالجامعية

(. أثااااار اساااااتخدام أسااااااليب التقاااااويم الصااااافي الباااااديل علاااااى تنمياااااة المفااااااهيم 2008أحماااااد، حمااااادي ) .8
منـــاهج . الجمعيــة المصـــرية للاالقتصااادية وتحسااين فعالياااة الااذات لاادى طاااالب الماادارس التجارياااة

 .(41العدد )وطرق التدريس، 
، بيروت مكتباة حساين التحصيل الدراسي وعالقته بالقيم اإليجابية التربوية(. 2010أحمد، علي ) .9

 العصرية، الطبعة األولى.
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ــة (. 2010األسااطل، كمااال ) .10 العوامــل المؤديــة إلــى تــدني التحصــيل فــي الرياضــيات لــدى المرحل
 رسالة ماجستير، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة. ،األساسية العليا بمدارس وكالة الغوث

 غزة، فلسطين، مطبعة الرنتيسي.البحث التربوي، (. 2002األغا، إحسان ) .11
، غااازة، 3، طمقدمـــة فـــي تصـــميم البحـــث التربـــوي(. 2003غاااا، إحساااان واألساااتاذ، محماااود )األ .12

 فلسطين، مطبعة الرنتيسي.
ــال (. 2012بخااش، هالااة ) .13 ــات التــدريس الفع  ــوم الطبيعيــة للمرحلــة الثانويــة فــي ضــوء الكفاي للعل

 ، الطبعة األولى، عمان، دار الشروق.التعليمية
ــنفس والطــب النفســي،(. 1996جااابر، عبااد الحميااد وكفااافي، عااالء ) .14 ــم ال دار النهضااة  معجــم عل

 العربية، القاهرة.
ف التاسـع فـي أثر استخدام التعليم المدمج على تحصـيل طـالب الصـ .(2015الحازمي، موسى ) .15

 .المدينة المنورة، السعودية رسالة ماجستير غير منشورة،الرياضيات والدافعية نحوها، 
، الصــفوف المقلوبــة تقلــب العمليــة التعليميــة: قصــص وخبــرات المعلمــين(. 2014حايااك، هيااام ) .16

 متااااااااااااااااااااااح علاااااااااااااااااااااى 2016-2-5مدوناااااااااااااااااااااة نسااااااااااااااااااااايج، تااااااااااااااااااااااريل الزياااااااااااااااااااااارة 

https://malkofide.wordpress.com/2014/03/16/أو-المقلوبااااااااااااااااااااااااااااة-الصاااااااااااااااااااااااااااافوف-
 more-3953العكسية/#

فعاليـــة برنـــامج إرشـــادي ســـلوكي لخفـــض قلـــق االختبـــار لـــدى طـــالب  (.2011الحرباااي، ليلاااى ) .17
رساااالة ماجسااااتير غيااار منشااااورة، جامعاااة طيبااااة، وطالبـــات المرحلــــة الثانويــــة بالمدينــــة المنــــورة، 

 السعودية.
، دار الفكاار SPSS18اإلحصــاء النفســي والتربــوي تطبيقــات باســتخدام (. 2011حسان، عاازت ) .18

 العربي، القاهرة.
أثر استخدام أسلوب لعب األدوار على التحصـيل الدراسـي لتنميـة (. 2011حلس، مايسة يوسف ) .19

رساالة ماجساتير غيار منشاورة،  المفاهيم التاريخية لدى طالبات الصف السابع في محافظات غزة،
 كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة.

بة الصـف العاشـر أفضل إستراتيجية في تقييم الواجبات البيتية لطل(. 2015حمزة، عبد الوهااب ) .20
، 114، ع. 29، رسالة ماجستير غير منشاورة، عماان، المجلاة التربوياة: ماج. األساسي في عمان

 .2015مارس 
ستراتيجيات تدريسـها(. 2011حمزة، محمد والبالونة، فهمي ) .21 ، عماان، 1، طمناهج الرياضيات وا 

 دار جليس الزمان للنشر والتوزيع.

https://malkofide.wordpress.com/2014/03/16/الصفوف-المقلوبة-أو-العكسية/#more-3953
https://malkofide.wordpress.com/2014/03/16/الصفوف-المقلوبة-أو-العكسية/#more-3953
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التقــويم البــديل فــي تنميــة التفكيــر التــأملي ومهــارات رســم أثــر توظيــف (. 2013حميااد، شااادي ) .22
ــدى طالبــات الصــف العاشــر األساســي ، رسااالة ماجسااتير غياار منشااورة، كليااة الخــرائط بالجغرافيــا ل

 التربية، الجامعة اإلسالمية، فلسطين.
فاعلي ـة التعلـيم المتنقـل علـى الويـب عبـر الحواسـيب فـي مقـرر الرياضـيات (. 2015خان، أمل ) .23

 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم القرى، السعودية.تحصيل طالبات الصف الخامس، على 
ـــة إســـتراتيجية قائمـــة علـــى الـــدمج بـــين دورة الـــتعل م والخـــرائط (. 2011الخرمااااني، عاباااد ) .24 فاعلي 

المفاهيمية في تنمية بعض المهـارات النحويـة لـدى طـالب بالصـف الثالـث المتوسـط واتجاهـاتهم 
 ة دكتوراة غير منشورة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة.، أطروحنحوها

فاعلي ة توظيف معمل الرياضيات في تنمية مهـارات التفكيـر الهندسـي (. 2013خلف اهلل، ماروة ) .25
رسالة ماجستير غير منشاورة، كلياة التربياة،  والتحصيل لدى طالبات الصف السابع بمحافظة رفح،

 الجامعة اإلسالمية، غزة.
، مكتبااااة المتنبااااي، إســــتراتيجيات التــــدريس الفع ــــال(. 2015ومطاااااوع، ضااااياع ) الخليفااااة، حساااان .26

 الرياي.
أثر استخدام إستراتيجيات ما وراء المعرفة على التحصيل وتنمية مسـتوى (. 2015الدم، تهاني ) .27

رسااالة ماجسااتير غياار ، التفكيــر التــأملي فــي الرياضــيات لــدى طالبــات الصــف الحــادي عشــر بغــزة
 زهر، غزة.منشورة، جامعة األ

أســاليب المعاملــة الوالديــة وعالقتهــا بالــذكاء والتحصــيل الدراســي لــدى (. 2008الاادويك، نجاااح ) .28
رسااالة ماجسااتير غياار منشااورة، كليااة التربيااة، الجامعااة اإلسااالمية،  األطفــال فــي الطفولــة المتــأخرة،

 غزة.
فـــي بـــرامج الرياضـــيات تضــمين التفكيـــر الرياضـــي فـــي الرياضـــيات (. 2008رمضااان باادوي ) .29

 ط، دار الفكر العربي.1، المدرسية
أثــر توظيــف المــدخل المنظــومي فــي تنميــة المفــاهيم الفقهيــة واالتجــاه (. 2011الرملاي، إسااالم ) .30

رساالة ماجساتير غيار منشاورة، كلياة  نحوها لدى طالبات الصف الحادي عشر في محافظات غـزة،
 التربية، جامعة األزهر، غزة.

ـــة مســـتوى  (.2015، عباااد الااارحمن )الزهراناااي .31 ـــي تنمي ـــة ف ـــة إســـتراتيجية الفصـــول المقلوب فاعلي
مجلاة كلياة التحصيل لدى عينـة مـن طـالب كليـة التربيـة بجامعـة الملـك عبـد العزيـز بالسـعودية، 

 .(1( المجلد )162التربية بجامعة األزهر، مصر، العدد )
 2016-3-5، تااريل الزياارة لـتعل مكيف تؤثر التكنولوجيـا علـى طريقـة ا(. 2014زوحي، نجيب ) .32

achange-technologie-la-educ.com/comment-http://www.new-متاح علاى   
5994-apprenons#more-nous-dont-facon-la 

http://www.new-educ.com/comment-la-technologie-achange-la-facon-dont-nous-apprenons#more-5994
http://www.new-educ.com/comment-la-technologie-achange-la-facon-dont-nous-apprenons#more-5994
http://www.new-educ.com/comment-la-technologie-achange-la-facon-dont-nous-apprenons#more-5994
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. الطبعاة األولاى، عماان، االتجاهات والميول العملية فـي تـدريس العلـوم(. 1988، عايش )زيتون .33
 دار عمان للنشر والتوزيع.

ــوم وتدريســها(. 2010زيتااون، عااايش ) .34 ــاهج العل ــي من ــة المعاصــرة ف ، الطبعااة االتجاهــات العالمي
 األولى، عمان، دار الشروق.

الاتعل م المقلاوب فاي التحصايل األكااديمي لطالباات  (. أثار اساتخدام إساتراتيجية2015الزين، حناان ) .35
، العاادد المجلــة الدوليـة التربويــة المتخصصـةكلياة التربياة بجامعاة األمياارة ناورة بنات عبااد الارحمن، 

(1  .) 
دار الفكاار للطباعااة . مبــادئ القيــاس والتقــويم فــي التربيــة، (1998الزيااود، نااادر وعليااان، هاشاام ) .36

 والنشر، عمان.
. عماان: 1ط  تكنولوجيا التعلـيم المفـرد وتنميـة االبتكـار: رؤيـة تطبيقيـة،(. 2007سرايا، عاادل ) .37

 دار وائل للنشر والتوزيع.
 Analyticalفاعليـــة اســـتخدام قواعـــد تقـــدير األداء التحليليـــة (. 2013السااارحاني، محماااد ) .38

Rubrics  لحــل المشــكالت الرياضــية فــي التحصــيل وبقــاء أثــر تعلــم الرياضــيات لــدى طــالب
 ، أطروحة دكتوراة غير منشورة، جامعة أم القرى، السعودية.ة المتوسطةالمرحل

-5تااريل الزياارة ، ™The Four Pillars of F-L-I-P (.2014شابكة الفصاول المقلوباة ) .39
.flipped-of-org/definitionhttp://flippedlearning-متااااااااااااااااااااااااااح علاااااااااااااااااااااااااى    2016-6

learning/ 
 .دار المسيرة، عمان، التعل م المدمج والتعل م المعكوس(: 2015الشرمان، عاطف ) .40
 ،األردن .إستراتيجيات التدريس والتقويم "مقـاالت فـي تطـوير التعلـيم"( 2009الشقيرات، محمود ) .41

 .دار الفرقان
(. التحاول مان التقاويم التقليادي إلاى التقاويم الباديل فاي برناامج تعلايم اللغاة 2012الشمراني، حسان ) .42

 (.31، العدد )مصر -تجربة مطبقة. المجلة التربويةالعربية لغير الناطقين بها: 
ــة (. 2011طااافش، إيمااان ) .43 ــائم فــي مهــارات التواصــل الرياضــي علــى تنمي ــامج مقتــرح ق ــر برن أث

ومهـارات التفكيـر البصـري فـي الهندسـة لـدى طالبـات الصـف الثـامن األساسـي  التحصيل العلمـي
 رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة األزهر، غزة. بغزة،

فاعلي ـة نمـوذج الـتعل م المقلـوب فـي التحصـيل واألداء (. 2015الطيب، هاارون وسارحان، محماد ) .44
 جامعة الباحة، كلية التربية، الباحة. ،لتربيةلمهارات التعل م اإللكتروني لدى طالب كلية ا

 القاهرة، دار السحاب. التعليم والمدرسة اإللكترونية،(. 2007عامر، طارق ) .45
مـــدى أثـــر تـــدريس الرياضـــيات باســـتخدام الوســـائط المتعـــددة علـــى (. 2015العاياااذي، متعاااب ) .46

 .رسالة ماجستير غير منشورة، السعودية التحصيل لدى طالب الطف الثاني االبتدائي،

http://flippedlearning.org/definition-of-flipped-learning/
http://flippedlearning.org/definition-of-flipped-learning/
http://flippedlearning.org/definition-of-flipped-learning/
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التطبيقـات(،  –األدوات -المبـادئ  –التعليم اإللكترونـي )الفلسـفة  (.2008عبد العزيز، حمادي ) .47
 عمان، دار الفكر.

 اإلحصـــائي للبحـــوث التربويـــة. التحليـــلمفـــاهيم ومعـــادالت فـــي  (.2015عبااد المااانعم، عبااد اهلل ) .48
 جامعة القدس المفتوحة، فلسطين.

 . دار المسيرة. التقويم الواقعي في العملية التدريسية( 2010سي، محمد )العب .49
أثااار اساااتخدام الحاساااوب فاااي تااادريس العباااادات علاااى تحصااايل (. 2007) عطاااا اهلل، عباااد الحمياااد .50

 .(73)العدد  ،مجلة القراءة والمعرفةتالميذ الصف األول اإلعدادي، 
تعلـــيم العلـــوم فــــي ضـــوء ثقافـــة الجـــودة األهــــداف (. 2011عطيفاااة، حمااادي وسااارور، عايااادة ) .51

 ، الطبعة األولى، القاهرة، دار النشر للجامعات.واإلستراتيجيات
، المنهــاج المدرســي أساســياته، واقعــه، أســاليب تطــويره(. 2004عفانااة، عاازو واللولااو، فتحيااة ) .52

 الجامعة اإلسالمية، غزة
 مهورية، اإلسكندرية، مصر.مطبعة الج الصحة النفسية،(. 1999عكاشة، محمود فتحي ) .53
ـــداعي (. 2012عمااار، شاااموع ) .54 ـــر اإلب ـــة التفكي ـــذهني فـــي تنمي ـــر اســـتخدام مـــدخل العصـــف ال أث

رساالة  والتحصيل في مادة الجغرافيا لدى طالبات الصـف السـابع فـي محافظـة شـمال قطـاع غـزة،
 ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة األزهر، غزة.

 ، عمان، دار الفكر.5، طالسلوك التنظيمي في منظمات األعمال(. 2010العميان، محمود ) .55
. الطبعاااة الثانياااة. األردن، دار القيـــاس والتقـــويم فـــي العمليـــة التدريســـية(. 2011عااودة، أحماااد ) .56

 األمل للنشر والتوزيع. 
أثر الدمج بـين إسـتراتيجيتين للـتعل م النشـط علـى تحصـيل طـالب الصـف (. 2015عيسى، علي ) .57

 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم القرى، السعودية. ياضيات،التاسع في الر 
 عمان، دار الميسرة، للطبع والنشر. االتجاهات النفسية،(. 2007الغرباوي، محمد ) .58
، متااح 2017-1-18تااريل الزياارة  المنهج الدراسي كائن حـي،(. 2010الفاضل، عبد الرحمن ) .59

 على
http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=367&SubModel=131&I

D=578 

 ، الطبعة السادسة. القاهرة. مكتبة األنجلو المصرية.القياس النفسي(. 2007فرج، صفوت ) .60
(، تاااريل الزيااارة وأدواتــه )اإلطــار النظــري إســتراتيجيات التقــويم(. 2004الفريااق الااوطني للتقااويم ) .61

http://www.moe.gov.jo/Files/(17-12-12)(2012-، متااااااااااااح علاااااااااااى 2017-4-18
01%20PM).pdf-55 

http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=367&SubModel=131&ID=578
http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=367&SubModel=131&ID=578
http://www.moe.gov.jo/Files/(17-12-2012)(12-55-01%20PM).pdf
http://www.moe.gov.jo/Files/(17-12-2012)(12-55-01%20PM).pdf
http://www.moe.gov.jo/Files/(17-12-2012)(12-55-01%20PM).pdf


111 

الفصول المقلوبة باسـتخدام األجهـزة المتنقلـة فـي تنميـة  فاعلي ة إستراتيجية(. 2014فهيد، مي ) .62
االتجاهــات نحــو البيئــة الصــفية والتحصــيل الدراســي فــي مقــرر قواعــد اللغــة اإلنجليزيــة لطالبــات 

، رساالة ماجسااتير، جامعاة اإلمااام البـرامج التحضــيرية بجامعـة اإلمــام محمـد بــن ســعود اإلسـالمية
 االجتماعية، الرياي.محمد بن سعود اإلسالمية، كلية العلوم 

ــاهيم ومهــارات (. 2016قشااطة، آيااة ) .63 ــة المف ــي تنمي ــتعلم المــنعكس ف ــف إســتراتيجية ال أثــر توظي
رساالة ماجساتير  التفكير التأملي بمبحث العلـوم الحياتيـة لـدى طالبـات الصـف العاشـر األساسـي،

 غير منشورة، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة.
إستراتيجية الدعائم التعليمية على التحصيل الدراسـي  (.2015ه، فائادة )الكبيسي، عبد الواحد وط .64

 جامعة األنبار، العراق. والتفكير التفاعلي لدى طالبات الصف السابع في الرياضيات،
ـــة الفصـــول المقلوبـــة فـــي الـــتعل م(: 2015الكحيلاااي، ابتساااام ) .65 ، مكتباااة دار الزماااان، المديناااة فاعلي 

 المنورة.
فاعلي ــة برنــامج تــدريبي مقتــرح علــى إكســاب معلمــي الرياضــيات (. 2010ك )المااالكي، عبااد الملاا .66

، أطروحاة دكتاوراة بعض مهارات التعل م النشط وعلى التحصيل واتجاهات طالبهم نحو الرياضـيات
 غير منشورة، كلية التربية، جامعة أم القرى، السعودية.

، دار جرياار للنشاار تقــويم الصــفيالقيــاس وال(. 2013المحاساانة، إبااراهيم ومهياادات، عبااد الحكاايم ) .67
 .2013والتوزيع، عمان، 

أثــر التــدريس باســتخدام مدونــة إلكترونيــة علــى التحصــيل الدراســي  .(2016المزمااومي، محمااد ) .68
ـــدى طلبـــة الصـــف األول الثـــانوي رساااالة ماجساااتير غيااار منشاااورة،  ،واالتجـــاه نحـــو الرياضـــيات ل

 .األنجال، السعودية
 ، دار البداية: عمان األردن.إستراتيجيات التقويم في التعليم(. 2010مصطفى، نوال ) .69
فاعلي ــة إســتراتيجية الفصــول المقلوبــة باســتخدام المنصــة التعليميــة (. 2015المطيااري، سااارة ) .70

Edmodo رساااالة فـــي تنميـــة مهـــارات الـــتعل م الـــذاتي والتحصـــيل الدراســـي فـــي مقـــرر األحيـــاء ،
 سالمية، كلية العلوم االجتماعية، الرياي.ماجستير، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإل

فاعلي ــة اســتخدام الــتعل م المــدمج بالفصــول المقلوبــة فــي تنميــة (. 2015معاادي، عبااد العزيااز ) .71
، رسالة ماجستير، جامعة اإلماام محماد مهارات التفكير الرياضي لطالب الصف الخامس االبتدائي

 ي.بن سعود اإلسالمية، كلية العلوم االجتماعية، الريا
(. فاعلي اااة إساااتراتيجية الصاااف المقلاااوب فاااي تنمياااة مفااااهيم 2015المعياااذر، ريااام والقحطااااني، أمااال ) .72

، المجلــــة الدوليــــة التربويــــة المتخصصــــة األماااان المعلوماااااتي لاااادى طالبااااات المسااااتوى الجااااامعي،
 (.8العدد)
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ـــة المصـــرية (. حجااام التاااأثير الوجاااه المكمااال للداللاااة اإلحصاااائية، 1997منصاااور، رشااادي ) .73 المجل
 .75 – 57يونيو، ص  1، 7، المجلد 16، القاهرة، العدد لدراسات النفسيةل
، الطبعااة األولااى، عمااان، دار أساســيات القيــاس فــي العلــوم الســلوكية(. 2004النبهااان، موسااى ) .74

 الشروق للنشر والتوزيع.
ـــر (.2015النجاااار، أساااماء ) .75 فـــي تنميـــة التحصـــيل  شـــارك(-زاوج-أثـــر توظيـــف إســـتراتيجية )فك 

رسااالة  التــأملي فــي الجبــر لــدى طالبــات الصــف الســابع األساســي بمحافظــة خــانيونس، والتفكيــر
 ماجستير غير منشورة، جامعة األزهر، غزة.

التعليم التوليـدي فـي تـدريس التربيـة اإلسـالمية علـى  أثر إستراتيجية(. 2013النواجحة، أحاالم ) .76
رساالة ماجساتير  التحصيل المعرفي والتفكير التأملي لدى طالبـات الصـف التاسـع األساسـي بغـزة،

 غير منشورة، كلية التربية، غزة.
(: فاعلي ااة نمااوذج الااتعل م المقلااوب فااي التحصاايل واألداء 2015هااارون، الطيااب وساارحان، محمااد ) .77

ــة لااتعل م اإللكترونااي لاادى طااالب البكااالوريوس بكليااة التربيااة، لمهااارات ا ــدولي األول لكلي المــؤتمر ال
 جامعة بابل. التربية،
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 (1ملحق رقم )
 الصور األولية لالختبار التحصيلي في مساق تدريس مبادئ الرياضيات

ـــــــــــر  ـــــــــــة األزهـ ـــــــــــزة –جامعــ  غــ
ـــــــــــليا ـــــــــــات العـ  عمــــــــــادة الدراسـ
ــــــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــية التربي  كل
 ماجســتير منــاهج وطــرق تــدريس

 

 
 حفظه اهلل.....................  .................................:ـةد / ـالسي

 ...لسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاتها

 

االختبار التحصيلي في مساق تدريس مبادئ الموضوع: 
 الرياضيات

 
 لتنمية المقلوبة الفصول على قائم مقترح برنامج ةفاعلي  " :اابالموسومة  الباحث بإجراء دراسته يقوم
 التعليم طلبة لدى المقلوبة الفصول نحو واالتجاهات الرياضيات مبادئ تدريس مساق في التحصيل
وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في التربية تخصص  "،بغزة األزهر جامعة في األساسي

 الباحث هذا االختبار. أعدَّ ولهذا الغري  ،مناهج وطرق التدريس
ضع الباحث بين أيديكم ي واختصاصكم،تتمتعون به من خبرٍة ودراية في مجال عملكم  ماإلى  اونظر  

من التعديل أو  امالئم  واقتراح ما ترونه  ،اعدمهوبيان رأيكم في صالحيتها أو  قراءتها، اهذه الفقرات راجي  
 إضافة فقرات. الحذف أو ر أويالتغي

 
 شاكرين لمك حسن تعاونمك

 

 الباحث
 فايد حسين أبو أحمد
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 االختبار التحصيلي في مساق تدريس مبادئ الرياضيات  
 دقيقة 60زمن االختبار: 

 اسم الطالب/ة:...................................                   الدرجة
 
 
 
 
 

شارة  مأما (√)السؤال األول: ضع إشارة   5)غير الصحيحة أمام العبارة  (×)العبارة الصحيحة وا 
 (درجات

 
 الدقيق.                              )     (الحد األعلى للخطأ هو الفرق بين العدد التقريبي والعدد   -1
خدام أدوات القياس أو إجراء راء شفوي ة قريبة من الواقع بسرعة بشرط استآالتقدير هو إعطاء أحكام أو  -2

 )     (                                                                    .للعمليات الحسابية دقيق
1ألقرب   0.81  -3

10
 )     (                                                               0.8هي  

 )     (                                                       2300ألقرب مئة هي  2251.006  -4
 )     (              %                       75م من خالل حاسة السمع هي النسبة المئوية للتعل    -5

 (درجات 10)                                                  الصحيحة:السؤال الثاني: اختر اإلجابة 
 
1- 

21

10
 (          1.1     ،     2       ،       2.1)                         صحيحألقرب واحد   

2- 
(36∗24)

16
)        لها هو  أفضل تدوير   

(40∗20)

16
 ،  (30∗20)

20
، (40∗20)

20
   ) 

 (  أربعة        ،    ثالثة،         رقمين    )             0.404يوجد في  امعنوي   اكم رقم    -3
 (     60      ،     6       ،       0.6)         ألقرب عشرة                  10÷620 -4
5- 

1

2
 (       95      ،    91،              90     )                         ألقرب واحد 90  

 (درجات 3) الحقيقي: بالسؤال الثالث: استخدم التدوير المناسب إليجاد الناتج، وقارن الجواب التقريبي 

 (10

3
 ×5

7
) 

.....................................................................................................

.....................................................................................................
..................................................................................................... 
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 (درجات 3)        : ما يأتيالسؤال الرابع: احسب ناتج العملية الحسابية على العدد التقريبي الواردة في
         6.56÷2 

.....................................................................................................
.....................................................................................................

..................................................................................................... 
 (درجتان)                           وض ح بالرسم كيف تدرس طالبك الصور البيانية؟السؤال الخامس: 

.....................................................................................................

.....................................................................................................
..................................................................................................... 

.....................................................................................................

..................................................................................................... 
 (درجة واحدة)                                             :اآلتيفي الشكل  ال السادس: كم مربعً السؤا

   
   
   

 ........................................................................................:.الجواب
 (درجات 3)                                                              النمط:  أكملالسؤال السابع: 

3 ،9، 27،.....،..........، 
 (درجات 3)     .ح العالج المناسب للطالبوض  . 153= 6+87في جمع  السؤال الثامن: طالب يخطئ

.....................................................................................................
.....................................................................................................

..................................................................................................... 
.....................................................................................................
..................................................................................................... 
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ح العالج وض   .يمين الناتجتابة من أقصى أ بالكوبد ،6÷  516طالب يخطئ في قسمة  التاسع:السؤال 
 (درجات 3)                                                                         .المناسب للطالب

.....................................................................................................
.....................................................................................................

..................................................................................................... 
..................................................................................................... 

..................................................................................................... 
6: طالب يعتقد أن رالسؤال العاش

18
 >3

8
 (درجات 3) .                   ح العالج المناسب للطالبوض    

.....................................................................................................

.....................................................................................................
..................................................................................................... 

.....................................................................................................

..................................................................................................... 
 (درجات 4).  المناسبة للطالب جح طريقة العالوض   .8 اآلتيةلساعة ل الحادي عشر: طالب يقرأ االسؤا

.....................................................................................................

.....................................................................................................
..................................................................................................... 

.....................................................................................................

..................................................................................................... 
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 (2ملحق رقم )
 الصور النهائية لالختبار التحصيلي في مساق تدريس مبادئ الرياضيات

 

ـــــــــــر  ـــــــــــة األزهـ ـــــــــــزة –جامعــ  غــ
ـــــــــــليا ـــــــــــات العـ  عمــــــــــادة الدراسـ
ــــــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــية التربي  كل
 ماجســتير منــاهج وطــرق تــدريس

 

 
 

 حفظمك هللا..             يخ الكرمي/أ خيت الكرميةأ  

 وبراكته..لسالم عليمك ورمحة هللا ا

 في التحصيل لتنمية المقلوبة الفصول على قائم مقترح برنامج ةفاعلي  " :اابالموسومة  وم الباحث بإجراء دراستهيق
 "،بغزة األزهر جامعة في األساسي التعليم طلبة لدى المقلوبة الفصول نحو واالتجاهات الرياضيات مبادئ تدريس مساق

هذا  ولهذا الغري أعدَّ الباحث ،مناهج وطرق تدريسوهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في التربية تخصص 
 االختبار.

 :عزيزي الطالب
لقياس الجوانب المعرفية التي وردت في مساق تدريس مبادئ الرياضيات،  األسئلة تهدفمجموعة من  فيما يأتي
، في )11إذ ي عري عليك )  صفحات، ي طلب منك اإلجابة بالقلم األزرق. (3( سؤاال 

ِضع للدراسة وال عالقة له بدرجاتك.  مع التأكيد أن هذا االختبار و 
 :تعليمات االختبار

  دقيقة. 60زمن االختبار 
 .يجب فهم السؤال جيًدا لكي تسهل عليك اإلجابة 
 .ال تترك سؤااًل دون إجابة 

 

 شاكرين لمك حسن تعاونمك

 

 الباحث
 فايد حسين أبو أحمد
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 االختبار التحصيلي في مساق تدريس مبادئ الرياضيات  
 دقيقة 60زمن االختبار: 

 اسم الطالب/ة:...................................                   الدرجة
 
 
 
 
 

شارة  مأما (√)السؤال األول: ضع إشارة   (درجات 5)غير الصحيحةأمام العبارة  (×)العبارة الصحيحة وا 
 
 الدقيق.الحد األعلى للخطأ هو الفرق بين العدد التقريبي والعدد  (      ) -1
راء شفوي ة قريبة من الواقع بسرعة بشرط استخدام أدوات آالتقدير هو إعطاء أحكام أو  (      ) -2

     .القياس أو إجراء دقيق للعمليات الحسابية
1ألقرب   0.81 (      ) -3

10
 0.8هي  

 2300ألقرب مئة هي  2251.006  (      ) -4
 %75النسبة المئوية للتعلم من خالل حاسة السمع هي  (      ) -5

 (درجات 10)                                                  السؤال الثاني: اختر اإلجابة الصحيحة:
 
1- 

21

10
 (          1.1     ،     2       ،       2.1)                         صحيحألقرب واحد   

2- 
(36∗24)

16
)        لها هو  أفضل تدوير   

(40∗20)

16
 ،  (30∗20)

20
، (40∗20)

20
   ) 

 (  أربعة         ،   ثالثة،         رقمين    )             0.404يوجد في  امعنوي   اكم رقم    -3
 (      60     ،     6       ،       0.6)          ألقرب عشرة                 10÷620 -4
5- 

1

2
 (       95      ،    91،              90     )                         ألقرب واحد 90  

 (درجات 3) الحقيقي: بالسؤال الثالث: استخدم التدوير المناسب إليجاد الناتج، وقارن الجواب التقريبي 

 (10

3
 ×5

7
) 

.....................................................................................................

.....................................................................................................
.................................................................................................... 

 

 

40 



123 

 (درجات 3)       : ما يأتيالسؤال الرابع: احسب ناتج العملية الحسابية على العدد التقريبي الواردة في
         6.56÷2 

.....................................................................................................
.....................................................................................................

..................................................................................................... 
 (درجتان)                          وض ح بالرسم كيف تدرس طالبك الصور البيانية؟السؤال الخامس: 

.....................................................................................................
.....................................................................................................

..................................................................................................... 
.....................................................................................................

..................................................................................................... 
 (درجة واحدة)                                            :اآلتيفي الشكل  االسؤال السادس: كم مربعً 

   
   
   

 .......................................................................................:.الجواب
 (درجات 3)                                                              النمط:  أكملالسؤال السابع: 

3 ،9، 27،.....،..........، 
 (درجات 3)      .ح العالج المناسب للطالبوض   153= 6+87في جمع  السؤال الثامن: طالب يخطئ

.....................................................................................................

.....................................................................................................
..................................................................................................... 

.....................................................................................................
.................................................................................................... 
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ح العالج وض   .يمين الناتجبالكتابة من أقصى  وبدأ 6÷  516طالب يخطئ في قسمة  التاسع:السؤال 
 (درجات 3)                                                                         المناسب للطالب 

.....................................................................................................

.....................................................................................................
..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 
6طالب يعتقد أن  :ال العاشرالسؤ 

18
 >3

8
 (درجات 3) .                  وضح العالج المناسب للطالب  

.....................................................................................................

.....................................................................................................
.................................................................................................... 

.....................................................................................................

..................................................................................................... 
 (درجات 4).   المناسبة للطالب جح طريقة العالوض   8لساعة اآلتية الحادي عشر: طالب يقرأ ا السؤال

.....................................................................................................

.....................................................................................................
..................................................................................................... 

.....................................................................................................
.................................................................................................... 
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 (3ملحق رقم )
 الصورة األولية لمقياس االتجاه نحو الفصول المقلوبة

ـــــــــــر  ـــــــــــة األزهـ ـــــــــــزة –جامعــ  غــ
ـــــــــــليا ـــــــــــات العـ  عمــــــــــادة الدراسـ
ــــــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــية التربي  كل
 ماجســتير منــاهج وطــرق تــدريس

 

 
 حفظه اهلل.....................  .................................:ـةد/ـالسي

 ...اهلل وبركاتهلسالم عليكم ورحمة ا

 

 مقياس اتجاهات الطالب نحو الفصول المقلوبةالموضوع: 

 
 لتنمية المقلوبة الفصول على قائم مقترح برنامج فاعلية" :اابالموسومة  الباحث بإجراء دراسته يقوم
 التعليم طلبة لدى المقلوبة الفصول نحو واالتجاهات الرياضيات مبادئ تدريس مساق في التحصيل
وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في التربية تخصص  "،بغزة األزهر جامعة في األساسي

 ولهذا الغري أعدَّ الباحث هذا المقياس. ،مناهج وطرق التدريس
ضع الباحث بين أيديكم ي واختصاصكم،تتمتعون به من خبرٍة ودراية في مجال عملكم  ماإلى  اونظر  

من التعديل أو  امالئم  واقتراح ما ترونه  ،اعدمهرأيكم في صالحيتها أو  وبيان قراءتها، اهذه الفقرات راجي  
 إضافة فقرات. الحذف أو ير أويالتغ

 
 شاكرين لمك حسن تعاونمك

 

 

 الباحث
 فايد حسين أبو أحمد
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 مام التقدير المناسب من وجهة نظركأ( √الرجاء قراءة كل عبارة من العبارات اآلتية، ثم ضع عالمة )
أوافق  العبارة م

 بشدة
ال أوافق  ال أوافق محايد أوافق

 بشدة
      .الفصول المقلوبةب مشعر بسهولة التعل  أ 1

تتحول طريقة تدريس المقررات التقليدية أتمنى أن  2
 .لفصول المقلوبةإلى طريقة التدريس با

     

الفصول بالبيتية  األنشطةشعر بالنفور من حل أ 3
 .المقلوبة

     

      .الفصول المقلوبة مضيعة للوقتبم التعل   4

       .الفصول المقلوبة يراعي الفروق الفرديةبم التعل   5

      .علم الذي يستخدم الفصول المقلوبةمال رأقد   6

ة لي  عالني أكثر فعجيالفصول المقلوبة التعل م ب 7
 ا.ونشاطً 

     

م بالفصول المقلوبة يجعلني أكثر حرية التعل   8
 .عن ذاتيبالتعبير 

     

بشغف  بالفصول المقلوبة القادم اللقاءنتظر أ 9
 .وشوق

     

تعلم بالفصول أثقتي بنفسي تزداد عندما  شعر أنأ 10
 .المقلوبة

     

بالفصول  المناقشةأثناء  في صغي باهتمامأ 11
 المقلوبة.

     

      .م بالفصول المقلوبةسأنصح زمالئي بالتعل   12

 هدويحتاج لجصعب  ربالفصول المقلوبة أمم التعل   13
 كبير.

     

      أشعر بالرضا نحو التعل م بالفصول المقلوبة. 14

      ينم ي التعل م بالفصول المقلوبة مهارات التعاون. 15
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 (4ملحق رقم )
 الصورة النهائية لمقياس االتجاه نحو الفصول المقلوبة

 

ـــــــــــر  ـــــــــــة األزهـ ـــــــــــزة –جامعــ  غــ
ـــــــــــليا ـــــــــــات العـ  عمــــــــــادة الدراسـ
ــــــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــية التربي  كل
 ماجســتير منــاهج وطــرق تــدريس

 

 
 

 حفظمك هللا..             يخ الكرمي/أ خيت الكرميةأ  

 لسالم عليمك ورمحة هللا وبراكته..ا

 في التحصيل لتنمية المقلوبة الفصول على قائم مقترح برنامج فاعلية" :اابالموسومة  وم الباحث بإجراء دراستهيق
 "،بغزة األزهر جامعة في األساسي التعليم طلبة لدى المقلوبة الفصول نحو واالتجاهات الرياضيات مبادئ تدريس مساق

هذا  ولهذا الغري أعدَّ الباحث ،مناهج وطرق تدريسوهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في التربية تخصص 
 المقياس.

 مثال توضيحي للمفحوص:
كل عبارة ميزان تقدير على  م، ويوجد أمالقياس االتجاه نحو الفصول المقلوبةمجموعة من العبارات  يأتيما في

 :اآلتيالوجه 
 أوافق بشدة         أوافق         محايد          ال أوافق          ال أوافق بشدة              

ل أعلى درجة من ة نظرك، فالتقدير األول يمث  مام التقدير المناسب من وجه( أ√والمطلوب منك وضع عالمة )
 :اآلتيكما هو موضح أمامك في المثال  ،ثم الخامس ،ثم الرابع ،ثم الثالث ،يليه الثاني ،حيث األهمية

 أوافق بشدة محور التماسك
5 

 أوافق
4 

 محايد
3 

 ال أوافق
2 

 ال أوافق بشدة
1 

أتمنى التعل م بالفصول 
 المقلوبة 

 √    

ع العلم أنه ال يوجد إجابتك عن هذه االستبانة بدقة وعناية سيكون له األثر األكبر في تجويد هذه الدراسة، م إذ إن 
جابتك  إجابة صحيحة جابة خاطئة في االستبانة، وا    ستستخدم ألغراي البحث العلمي فقط.وا 

فيومحتواهالدرسعلىالعاالط يتمبحيثالتدريسإجراءاتقلبعلىتقومطريقةهي :الفصول المقلوبة

 .المعلممنبإشرافالطالبمهتعل مالتطبيقالحصةوقتويخصصالحصة،خارجأوالمنزل
 

 شاكرين لمك حسن تعاونمك

 الباحث
 فايد حسين أبو أحمد
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 مام التقدير المناسب من وجهة نظركأ( √الرجاء قراءة كل عبارة من العبارات اآلتية، ثم ضع عالمة )
أوافق  العبارة م

 بشدة
ال أوافق  ال أوافق محايد أوافق

 بشدة
      .الفصول المقلوبةب مشعر بسهولة التعل  أ 1

تتحول طريقة تدريس المقررات التقليدية أتمنى أن  2
 .لفصول المقلوبةإلى طريقة التدريس با

     

الفصول بالبيتية  األنشطةشعر بالنفور من حل أ 3
 .المقلوبة

     

      .الفصول المقلوبة مضيعة للوقتبم التعل   4

       .الفصول المقلوبة يراعي الفروق الفرديةبم التعل   5

      .م الذي يستخدم الفصول المقلوبةعل  مال رأقد   6

ية اعللني أكثر فعجيالفصول المقلوبة التعل م ب 7
 ا.ونشاطً 

     

م بالفصول المقلوبة يجعلني أكثر حرية التعل   8
 .عن ذاتيبالتعبير 

     

بشغف  بالفصول المقلوبة القادم اللقاءنتظر أ 9
 .وشوق

     

تعلم بالفصول أشعر أن ثقتي بنفسي تزداد عندما أ 10
 .المقلوبة

     

بالفصول  المناقشةأثناء  في صغي باهتمامأ 11
 المقلوبة.

     

      .م بالفصول المقلوبةسأنصح زمالئي بالتعل   12

 هدويحتاج لجصعب  ربالفصول المقلوبة أمم التعل   13
 كبير.

     

      أشعر بالرضا نحو التعل م بالفصول المقلوبة. 14

      ينم ي التعل م بالفصول المقلوبة مهارات التعاون. 15
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 (5)ملحق رقم 
 

 جدول مواصفات االختبار
 

عدد  الوحدة

 المحاضرات

 النسبي لكل وحدةالوزن  مجموع الدرجات األسئلةعدد 

التقدير والتقريب في 

 .الرياضيات

6 11 20 50% 

الوسائل التعليمية 

 .واستخداماتها

2 4 7 %16.6 

أخطاء شائعة في تعلم 

 .الرياضيات

4 4 13 33.3% 

   19 عدد األسئلة

  40  مجموع الدرجات

 %100   األوزان النسبية
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 (6ملحق رقم )
 مي أدوات الدراسةمحك  قائمة بأسماء 

 مكان العمل التخصص االسم م
 عطا درويش /أ.د 1

 
 جامعة األزهر .التدريس في العلوم وطرقأستاذ المناهج 

 دل أبو الروسعاد. 2
 جامعة عجمان أستاذ مساعد في المناهج وتكنولوجيا التعليم. 

 د.محمد أبو شقير 3
 

 الجامعة اإلسالمية .وتكنولوجيا التعليمأستاذ مشارك في المناهج 

4 
 براهيم األسطلإد.

مناهج وطرق تدريس في الستاذ مشارك أ
 الجامعة اإلسالمية .الرياضيات

5 
مناهج وطرق تدريس في الستاذ مشارك أ عبد القادر دخالد.

 .الرياضيات
 جامعة األقصى

6 
 السر دخالد.

مناهج وطرق تدريس في الستاذ مشارك أ
 .الرياضيات

 جامعة األقصى

7 
مناهج وطرق تدريس في ال مساعدستاذ أ د.موسى جودة

 جامعة األقصى .الرياضيات

8 
مناهج وطرق تدريس في ال مساعدستاذ أ د.مها الشقرا

 وزارة التربية والتعليم  .الرياضيات

 معلم إدارة واقتصاد .ماجستير مناهج وطرق تدريس حمدي فارسأ. 9
10 

 اهد المقيدأ.ع
الغوث سابق ا،  مشرف الرياضيات في وكالة

 وكالة الغوث .ورئيس وحدة جودة المدارس
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 (7)ملحق رقم 
 

ـــــــــــر  ـــــــــــة األزهـ ـــــــــــزة –جامعــ  غــ
ـــــــــــليا ـــــــــــات العـ  عمــــــــــادة الدراسـ
ــــــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــية التربي  كل
 ماجســتير منــاهج وطــرق تــدريس

 

 
 حفظه اهلل.....................  .................................:ـةد / ـالسي

 ...عليكم ورحمة اهلل وبركاتهلسالم ا

 

 برنامج قائم على الفصول المقلوبةالموضوع: تحكيم 

 
 لتنمية المقلوبة الفصول على قائم مقترح برنامج ةفاعلي  " :اابالموسومة  الباحث بإجراء دراسته يقوم
 التعليم طلبة لدى المقلوبة الفصول نحو واالتجاهات الرياضيات مبادئ تدريس مساق في التحصيل
وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في التربية تخصص  "،بغزة األزهر جامعة في األساسي

 أعدَّ ومن متطلبات البحث الحكم على مدى صالحية البرنامج ولهذا الغري  ،مناهج وطرق التدريس
 الباحث هذا البرنامج.

ضع الباحث بين أيديكم ي م،واختصاصكتتمتعون به من خبرٍة ودراية في مجال عملكم  ماإلى  اونظر  
بداء آرائكم السديدة، ومالحظاتكم القي مة عليهوبيان رأيكم في صالحيته  ،قراءته اراجي   ا البرنامجهذ  ،وا 

 .وفقكم اهلل لخدمة العلم والمسيرة التربوية
 

 شاكرين لمك حسن تعاونمك

 الباحث
 فايد حسين أبو أحمد

 
 



132 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

مقترح قائم على الفصول المقلوبة لتنمية التحصيل في مساق تدريس مبادئ برنامج 
الرياضيات واالتجاهات نحو الفصول المقلوبة لدى طلبة التعليم األساسي في جامعة 

 األزهر بغزة
 

 
 

 إعداد
 أبو فايدأحمد حسين يوسف 

 
 

 إشراف 
عليمحمدنصارد.محمدسليممقاط.د



 

ـــــــــــر  ـــــــــــة األزهـ ـــــــــــزة –جامعــ  غــ
ـــــــــــليا عمــــــــــادة ـــــــــــات العـ  الدراسـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــية  ــــــــــــــــــــــــــــــةكل  التربي
 ماجســتير منــاهج وطــرق تــدريس
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 مقدمة:
رات البشر واستيعا إنَّ     بالعصر الذي نعيشه هو عصر التغي رات السريعة التي تفوق أحيان ا تصو 

عقولهم، ومن أبرز هذه التغي رات هو التغي ر الهائل في المعلومات، إذ يشهد عالمنا اليوم ثورة تكنولوجية 
ِلدت من رحم العالم اإل ي لكترونهائلة وانفجار ا معلوماتي ا متسارع ا، ومما ال شك فيه أن الثورة التكنولوجية و 

 لب ا أساسي ا إلشباع حاجات المتعلمين والباحثين.الذي أحدث تلك التغي رات، فأصبح الوصول للمعلومات مط
 

هذه التغي رات السريعة في المعلومات، ألزمت النظام التعليمي بمواكبتها للوصول إلى أفراد  تا كانولم      
قادرين على مواجهة التطورات المختلفة والتكي ف معها بطريقة سليمة. ولعل من أبرز هذه التغي رات ظهور 

 .ي الذي يعتمد على تقديم المحتوى التعليمي عبر الحاسوبلكترونم اإلمصطلح التعلي
 
ي وما أضافه إلى العملية التعليمية، إذ يشير )عبد لكترونولم يعد يخفى على أحد أهمية التعليم اإل  

ي أصبح من ثوابت العصر، فهو يحل محل الفصول التقليدية لكترون( إلى أن التعليم اإل2008:35العزيز،
، فبه سيتمكن المتعل مون من تعل م ما يريدون وكما يريدون وأينما يريدون، واألكثر سر من طرق التدريويغي  

 أهمية أنهم سيتمكنون من تقييم ما تعلموه.
 

ومما ال شك فيه أن كل معل م يسعى جاهد ا لوصول طالبه إلى أقصى درجة من الفهم واالستيعاب     
التي تمك نهم من مواجهة المشكالت والمواقف الحياتية بذكاء وحكمة، فيبحث عن طرق وأساليب تعليمية 

مية كبيرة، ولكي حديثة لتحقيق أهدافه المنشودة من عملية التعليم. وتعد  طرق التدريس الحديثة ذات أه
الفصول  ةيستفيد منها الطالب على المعل م أن يستخدمها في التدريس، ومن هذه اإلستراتيجيات إستراتيجي

م في العملية التعليمية، بحيث استخدام التقنية لالستفادة من التعل   على المقلوبة التي تستند في تكوينها
لقاء إ من قشة مع الطالب في الفصل بدال  حاور والمنايمكن للمعلم قضاء مزيد من الوقت في التفاعل والت

 .المحاضرات
 
الع على الدرس طريقة تقوم على قلب إجراءات التدريس بحيث يتم االط   أنهاوت عر ف الفصول المقلوبة ب  

مه الطالب بإشراف من خصص وقت الحصة لتطبيق ما تعل  ومحتواه في المنزل أو خارج الحصة، وي  
 م.المعل  
 

تنمية التحصيل في مساق تدريس مبادئ الرياضيات لدى طلبة  فقد جاء هذا البرنامج بهدفلذا، 
، ولقد تم تنظيم محتوى البرنامج الفصول المقلوبةمن خالل  التعليم األساسي في جامعة األزهر بغزة

 .تتضمن جميع دروسه تطبيق الفصول المقلوبةودروسه بحيث 
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 البرنامج:أسس بناء 
 عند بناء البرنامج المقترح أن يستند إلى مجموعة من األسس، وتتمثل في النقاط اآلتية:ي وعِ ر         

  عن امتابعة األنشطة التي تتعلق بهتحفيز الطلبة على ممارسة التعل م بالفصول المقلوبة من خالل ،
 األنشطة.واستماعهم لهذه  الطلبةطريق مشاهدة 

  طلب المعلم تحضير الدروس من الطالب قبل وقت ل )لتشم التعل م بالفصول المقلوبةتتنوع طرائق
رسال فيديو تعليمي قبل المحاضرة من شرح مدرس آخر، إرسال فيديو تعليمي قبل المحاضرة  الحصة، وا 

إرسال فيديو من حيث الفصول المقلوبة الباحث بالتدريس بطريقة  يقوموسوف  .(من شرح المعل م نفسه
التي  تغيراتأهداف البرنامج المقترح والممع ، التي تتالءم م نفسهتعليمي قبل المحاضرة من شرح المعل  

 البحث.يها، والمحتوى الذي سيقدم لعينة سوف ينم  
  شخصية منفردة، مما يقتضي التنويع في الخبرات  طالبواعتبار كل  الطلبة،مراعاة الفروق الفردية بين

 الطلبة.طرائق التدريس وأساليب التقويم المناسبة لجميع  عمالمة لهم، وكذلك في استالتعليمية المقد  
  أنشطة تعليمية مناسبة في مساق مبادئ تدريس الرياضيات لهممن خالل اختيار  الطلبةإشراك ،

، وكذلك تقويم افرصة لتقويم أدائهم ذاتي  ئهم من خالل إعطا الطلبةم، وتنفيذها، وتقويم وتنظيم بيئة التعل  
 تحسينها.ها ونواحي الضعف ومحاولة نواحي القوة وتدعيم

   ألن الفصول المقلوبة تنقل ،الفصول المقلوبةمن أفضل أساليب تقويم التقويم الواقعي أسلوب  عد  ي 
 التقويم فإن استقالليته، في اال  فع   اعنصر   جعلهتو  الطالب، إلى مالمعل   من التعليمية العملية محور
، الكحيلي)، وهذا ما أكدته الفصول المقلوبة في الطالب متعل   ةمتابع في كفاءة األكثر الواقعي
 دراسته.الباحث في  يستعملهلذلك سوف ، (2015:180-181

  



135 

  للبرنامج المقترح:األهداف التعليمية 
التحصيل في مساق تدريس مبادئ الرياضيات واالتجاهات نحو الفصول يسعى هذا البرنامج إلى تنمية    

ولقد تم تقسيم أهدافه إلى: أهداف عامة في  .األساسي في جامعة األزهر بغزة المقلوبة لدى طلبة التعليم
 البرنامج.بداية البرنامج، وأهداف سلوكية تنبثق من األهداف العامة وتكون في بداية كل درس من دروس 

  :يأتيويمكن تحديد األهداف العامة للبرنامج فيما 
 يصوغ تعريف ا للتقدير. .16
 يصوغ تعريف ا للتقريب. .17
 التدوير في األعداد الصحيحة والكسور العشرية بشكل صحيح.يوظ ف  .18
 التدوير في الكسور العادية واألعداد الكسرية بشكل صحيح.يوظ ف  .19
 التدوير في العمليات الحسابية األساسية بشكل صحيح.يوظ ف  .20
 يوظ ف التدوير في العمليات المشتركة األساسية بشكل صحيح. .21
 العمليات الحسابية األساسية بشكل صحيح. يوظ ف األرقام المعنوية في .22
 يوظ ف الوسائل التعليمية في طرق تعليم الرياضيات. .23
 يوظ ف الطريقة المناسبة في حل األخطاء الشائعة في الرياضيات بالعدد والقيمة. .24
 يوظ ف الطريقة المناسبة في حل األخطاء الشائعة في الرياضيات بالجمع والطرح. .25
 في حل األخطاء الشائعة في الرياضيات بالضرب والقسمة. يوظ ف الطريقة المناسبة .26
 يوظ ف الطريقة المناسبة في حل األخطاء الشائعة في الرياضيات بالكسر العادي والعدد الكسري.  .27
 يوظ ف الطريقة المناسبة في حل األخطاء الشائعة في الرياضيات بالكسور العشرية. .28
 ئعة في الرياضيات بالقياس.يوظ ف الطريقة المناسبة في حل األخطاء الشا .29
 يوظ ف الطريقة المناسبة في حل األخطاء الشائعة في الرياضيات بالهندسة. .30
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 اشتقاقه:ومصادر  ،المقترح محتوى البرنامج
الفصول المقلوبة لتنمية التحصيل في مساق تدريس مبادئ  تم إعداد محتوى البرنامج القائم على   

وقد  بغزة،الرياضيات واالتجاهات نحو الفصول المقلوبة لدى طلبة التعليم األساسي في جامعة األزهر 
مجموعة من األسس التي تشير إليها  تحديد المحتوى من مقرر مبادئ تدريس الرياضياتي في وعِ ر  

 ومنها: تدريس مبادئ الرياضياتالسابقة في مجال األدبيات والبحوث والدراسات 
  لتطبيق الفصول المقلوبةمحتوى وموضوعاته المالءمة. 
 ختبر على أري الواقعي  ، و ي طب قيجب أن  التدريسألن  عملية للتدريس،الممارسة ال. 
 حيث يرتبط ب ،)عينة البحث(لطلبة التعليم األساسي ، والنفسي نمو العقلي، والمعرفي، واللغويمراعاة ال

نمية من دافعيتهم لت مما يزيد ،، ونضجهم، ومرحلتهم العمريةالمحتوى باحتياجاتهم، وميولهم، وخبراتهم
 .التحصيل واالتجاه نحو الفصول المقلوبة

  من خالل أنشطة متنوعة، ومواقف  تعليمهضي قتي الذي مساق تدريس مبادئ الرياضيات،طبيعة
 الدراسة.ع يضامو ل العملية، والممارسة أهمية التدريب المستمرتأكيد  ، معمتعددة، وممارسات مختلفة

 واإلسالمية.، واتفاقها مع قيم المجتمع العربي األخالقية صحة مادته التعليمية وصدقها 
 لقدراتهم مع تضمينه خبرات  ا، ومناسب  طلبة التعليم األساسيلدى ا لوف  أن يكون محتوى البرنامج مأ

 جديدة.
 المقترح: البرنامج تدريسطرائق 

في  تنمية التحصيل واالتجاهالتدريس التي تناسب  في ضوء أهداف البرنامج، ومحتواه، تم تحديد طرائق   
طرائق  اختيار طريقة التدريس بالفصول المقلوبة مع توظيف وتم، مساق تدريس مبادئ الرياضيات

 البرنامج:التدريس اآلتية في 
 .المناقشة والحوار .1
 .الحاسوب متخداالتعل م باس .2
 التعاوني.م التعل   .3
 حل المشكالت. .4
 البحث واالكتشاف. .5
 التعل م من خالل األقران. .6
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 التعليمية المقترحة:األنشطة والوسائل 
لما لها من تأثير كبير  ،الة في أي برنامج تعليمية لها مكانة مهمة وفع  يإن األنشطة والوسائل التعليم   

التعليمي يقوم به المعلم لتحقيق األهداف فالنشاط  .في تشكيل خبرات المتعلم وفي تغيير سلوكه األدائي
ألنها  ،ة فهي تسهل عملية التعلميوالنمو الشامل المتكامل للمتعلم، أما الوسيلة التعليم ة والتربوية،يالتعليم

ومن  .عليمية، وتتيح للمتعلم مصادر متنوعة من الخبرات والمعلوماتفي الخبرات الت امرغوب   اتحقق تنوع  
بعي الوسائل التعليمية التي روعي  الفصول المقلوبةي أن يتضمن البرنامج القائم على وعِ ق ر  لهذا المنط

 في اختيارها المعايير اآلتية:
 الفصول المقلوبة.مالءمتها ألهداف ودروس البرنامج القائم على  .1
 .والثقافي للطلبة لمستوى التعليميمناسبتها ل .2
 المتاحة.مالءمتها لإلمكانيات  .3

يط مساعد في تدريس ، تم استخدام الوسائل التعليمية اآلتية لالستفادة منها كوسوفي ضوء هذه المعايير
الكتاب التفاعلي، موودل دعم نت )الفصول المقلوبة(، مجموعة دعم نت )فيس بوك(، البرنامج وهي: 

أقالم  الفيديو،جهاز تسجيل  إضافية،صور ورسومات  ية، أوراق عمل، اختبار قصير،إلكترونبطاقة تقييم 
 البرنامج.لما يتطلبه كل درس من دروس  اوتم توظيف هذه الوسائل وفق  تلوين، 

 في:لت ي في اختيارها مجموعة من المبادئ تمث  وعِ أما األنشطة التعليمية فقد ر  
 الفصول المقلوبة.ارتباط األنشطة بأهداف البرنامج القائم على  .1
 للطلبة.مالءمة األنشطة للمستوى المعرفي  .2
 .الطلبةارتباط األسئلة باهتمامات ودوافع  .3
 األنشطة. تطبيقأثناء  الطلبة فيمراعاة حرية  .4
 األنشطة.أثناء ممارسة في  الطلبةتقسيم العمل بين  .5
 التربوية.القيم اختيار األنشطة ذات المعنى و  .6
 الطلبة.تصميم األنشطة التي تراعي الفروق الفردية بين  .7
 األنشطة. تنفيذأثناء في دور المعلم إرشادي وتوجيهي  .8

  :يأتيوقد شملت أنشطة البرنامج ما 
 من إعداد الباحث(.)التعليمية  تالفيديوها .1
 ية.لكترونبطاقات التقييم اإل .2
 الذي تم عرضه وما تضمنه.عقد مناقشة شفوية حول موضوع الفيديو  .3
 أوراق عمل. .4
 تطبيق ما تعل مه في المحاضرة التعليمية. .5
 توظيف التعل م التعاوني خالل األنشطة. .6
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 توظيف البحث واالكتشاف حسب الموقف. .7
 وأدواته:أساليب التقويم 

 وأساليب أدوات يعديست وهذا البديل، استخدام التقويم الفصول المقلوبةيتم في البرنامج القائم على    
بطاقة رصد لمشاركة  رصد لمتابعة حضور الفيديوهات على موودل دعم نت، بطاقة) منها المتعلم ميلتقي

 ،(الكتابي االختبار ،اإلنجاز ملفات أوراق العمل، الطلبة في األنشطة خالل المناقشة في أثناء اللقاء،
، المقلوبةنحو الفصول  االتجاهتدريس مبادئ الرياضيات و في مساق تنمية التحصيل وذلك للحكم على 

 (100)الرسالة بواقع  ات التقويم بعد االتفاق مع مشرفيوتم توزيع درجالبرنامج،  فاعلي ةوتحديد مدى 
 النحو اآلتي: درجة على

درجة، كل حضور فيديو  (12)رصد لمتابعة حضور الفيديوهات على موودل دعم نت  بطاقات -1
 بدرجة واحدة.

( مشاركات (3بطاقة رصد لمشاركة الطلبة في األنشطة خالل المناقشة في أثناء اللقاء بمعدل كل  -2
 درجة. (12)بعالمة، بحد أقصى 

 درجة. (24) = (2) × 12)ورقة عمل، ) (12)( درجتان، 2أوراق العمل كل ورقة عمل ) -3
 درجة.  (12)ملفات اإلنجاز  -4
 ( درجة. (40االختبار الكتابي بمعدل  -5

 تنفيذ الفصول المقلوبة: خطوات
 يمكن للمعل م التدريس باستخدام الفصول المقلوبة وفق ا للخطوات اآلتية:

 خطة للعمل. : اعرف الدروس المراد قلبها، واألهداف التعليمية المراد تحقيقها، وضع  خط ط   -
ل   -  عنصر الجذب والتشويق. الفيديو التعليمي الخاص، وأضف   ل  : سج  سج 
 يديو مع طالبك، وأخبرهم أن المحتوى سوف يناقش داخل الفصل.الف : شارك  شارك   -
 أكثر نحو الموضوع من خالل مناقشة طالبك. ق  : تعم  ناقش   -
 للعمل. كل مجموعة مهمة ، وأعطِ طالبك لمجموعات صغيرة قس م  : اعمل   -
م   -  على المناقشة وتقديم اآلراء. عهم  النصائح لهم، وشج   م  طالبك ثم قد   اتم: راجع  مهقو 

 

 المحتوى التعليمي وفًقا للفصول المقلوبة:
 قام الباحث بتحديد الدروس المراد قلبها وفق ا لخطته المعدة لذلك. تحديد الموضوع: -1
قام الباحث بتحليل محتوى وحدة أساليب تدريس التقدير والتقريب في  تحليل المحتوى: -2

 الرياضيات.في  ةيميالمفاهاألخطاء الرياضيات، و وسائل تدريس الرياضيات، ووحدة 
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نشاء حساب خاص  تصميم البيئة التفاعلية: -3 قام الباحث بتصميم موقع على شبكة اإلنترنت، وا 
لكل طالبة، وربطه برقم هاتفها لسهولة التواصل معها لكل ما هو جديد في الموقع، إذ يتم إرسال 

رسال المهمات التعليمي المطلوب، و  ورسالة قصيرة على الهاتف باسم الموقع حال نزول الفيدي ا 
المطلوبة من كل طالبة، كذلك تم إنشاء مجموعة دعم نت على موقع التواصل االجتماعي )فيس 
بوك(، لسهولة تواصل الطلبة مع بعضهم البعي والتعل م من خالل األقران. ويشتمل الموقع على 

قييم دروس الوحدتين، وفي كل درس تم إرفاق فيديو من إنتاج الباحث، إضافة إلى بطاقة ت
ية كما هو موضح من خالل الرابط اآلتي: موودل دعم نت إلكترون

http://moodle.d3mnt.com/. 
 متم توجيه الطلبة لمتابعة بيئة الفصول المقلوبة والتأكد من ذلك من خالل بطاقة التقيي التوجيه: -4

 ية المصممة لكل درس.لكتروناإل
 وذلك من خالل القيام بخطوات عري المحاضرات. :التنفيذ -5
من خالل مشاركة الطلبة في األنشطة التعليمية، وورقة العمل المعد ة  :والتغذية الراجعة التقويم -6

 حول الدرس والتأكد من صحة إجابات الطلبة عليها.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://moodle.d3mnt.com/
http://moodle.d3mnt.com/


140 

 
 
 

 األهداف السلــوكية:    
توقع منه تحقيق األهداف بعد مرور الطالب بخبرة دراسة أخطاء القياس عن طريق الفصول المقلوبة ي  

 ة:اآلتيالسلوكية 
 للتقدير. ي صوغ تعريف ا (1
 يحدد مصدر الخطأ في األمثلة المعطاة. (2
 يقارن بين العدد الدقيق والعدد التقريبي. (3
 ي مث ل العدد الدقيق والعدد التقريبي في حياته العملية. (4
 ف الحد األعلى للخطأ في حل أسئلة منتمية.( يوظ  5
 ف الخطأ النسبي في حل أسئلة منتمية. ( يوظ  6

 
 
 

 الخبرات السابقة
 .العمليات األساسية على األعداد الحقيقيةجراء إ
 

 مالحظات التقويم خطوات التنفيذ األهداف

 1هـــ
 
 
 
 
 
 
 
 
 2هـــ
 
 

بعد التأكد من مشاهدة الطلبة لفيديو التقدير والتقريب في الرياضيات في 
قناعهم ا  طلبة الذين لم يشاهدوا الفيديو و الفصول المقلوبة، والتواصل مع ال

 .يةلكترونوبطاقة التقييم اإلبمتابعته، وذلك من خالل إحصائيات الموقع 
 تعريف التقدير.أقوم بمناقشة الطلبة في 

 
من خالل متابعتك لما تم عرضه في فيديو التقدير والتقريب في الرياضيات 
في الفصول المقلوبة، تعاون مع زمالئك الكتشاف مصادر الخطأ في 

 القياس.
 

من خالل مناقشة ما ورد في محتوى فيديو التقدير والتقريب في الرياضيات 
 الخطأ في القياس. بالفصول المقلوبة، اذكر أمثلة على مصادر

 

تعريف ا للتقدير  صغ  
 العملعلى ورقة 
 .)أ( )ب(

 
 
 
 
 
 

حدد مصادر الخطأ 
في القياس على 

 .)ت( ورقة العمل

 

أوراق  دعم نت )فيس بوك(،مجموعة  (،الفصول المقلوبةموودل دعم نت ) ،ةالملون األقالم السبورة،: لوسائل التعليميةا
 عري الفيديو.جهاز  ،عمل

 

 

 

 والتقريب في الرياضيات.التقدير الموضوع:     .تدريس مبادئ الرياضياتالمبحث: 
 .واحدة: المحاضراتعدد         طلبة التعليم األساسي بجامعة األزهر. الصف:
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 3هـــ
 
 
 4هـــ
 
 5هـــ
 
 
 
 
 6هـــ
 

من خالل متابعتك لما تم عرضه لفيديو التقدير والتقريب في الرياضيات 
 في الفصول المقلوبة قارن بين العدد الدقيق والعدد التقريبي. 

 
 ل العدد الدقيق والعدد التقريبي في حياتك العملية.مما سبق مث  

 
يب في الرياضيات والتقر  فيديو التقديرمن خالل مناقشة ما ورد في محتوى 

 في الفصول المقلوبة أتوصل مع الطلبة إلى مفهوم الحد األعلى للخطأ.
 
 
 

 التقدير والتقريب في الرياضياتلفيديو من خالل متابعتك لما تم عرضه 
في الفصول المقلوبة تعاون مع زمالئك الكتشاف مفهوم الخطأ النسبي في 

 القياس.
 
 

 تقويم ختامي: 
  األعلى للخطأ والخطأ النسبي من خالل مما سبق حدد الحد

 .(2) إكمال الجدول على ورقة العمل
   مه أمام من خالل لعب األدوار يخرج أحد الطلبة لسرد ما تعل

 زمالئه.
 
 

 :التعيينات
  :مشاهدة درس المحاضرة القادمة 

http://moodle.d3mnt.com/mod/resource/view.php?id=8 
 يلكترونبعة الطلبة لالختبار التحصيلي اإلمتا.  

 
 
 
 
 

ف األعداد على نِّ ص  
ورقة العمل إلى 
عدد دقيق وعدد 

 .)ث( تقريبي
 

يذكر الحد األعلى 
للخطأ في قياس 

األبعاد المعطاة في 
 .(2) ورقة العمل

 
 
 
 
 
 
 

مالحظة صحة 
 .اإلجابات

 
 
 
 
 

 .متابعة النشاط

http://moodle.d3mnt.com/mod/resource/view.php?id=8
http://moodle.d3mnt.com/mod/resource/view.php?id=8
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 ورقة عمل المحاضرة األولى 
الموضوع: التقدير والتقريب في الرياضيات    

 ......................................االسم:
 تعريًفا للتقدير: غ  ص - أ

.............................................................................................

.............................................................................................
............................................................................................. 

 األنسب في تعريف التقدير، ولماذا؟ يعد  ة اآلتيأي  من التعريفات  - ب
أدوات القياس أو إجراء ية قريبة من الواقع دون استخدام راء شفو آالتقدير هو إعطاء أحكام و  -1

 دقيق للعمليات الحسابية.
أدوات استخدام  كفاءة دونراء شفوي ة قريبة من الواقع بسرعة و آالتقدير هو إعطاء أحكام أو  -2

 القياس أو إجراء دقيق للعمليات الحسابية.
أدوات ن الواقع بسرعة وكفاءة باستخدام راء شفوي ة قريبة مآالتقدير هو إعطاء أحكام أو  -3

جراء دقيق للعمليات الحسابية.  القياس وا 
 ............................................................................لماذا؟

.................................................................................. 
  : ما يأتيمصدر الخطأ في القياس فياذكر  - ت
   دنانير 7دنانير با  6دينار ا وكرة ثمنها  0.55ر طالب كرة ثمنها قد................. 
   ر العدد بشكل ط ِلب  من مجموعة من الطالب تقدير عدد األشخاص في المسرح وكل طالب قد

 ........................مختلف
 80متر و 4أمتار ألنه استخدم المتر، وهي طولها  5 ااالصف ب ةأعطى طالب قياس طول غرف 

 .............سم
  : اتقريبيً  اأم عددً  ادقيقً  اعددً  ما يأتيم إذا كان العدد في كل   حدد   - ث

 ..........................                     ا.طالب   36عدد طالب صفي  .1
 ..........................                 .أشخاص 7يبلغ عدد أفراد أسرتي  .2
 ..........................                     ا.دينار   18ب  ااشتريت قميص   .3
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 ..........................              .ادينار شهري   3000يبيع تاجر بمبلغ  .4
 أوجد:  ،سم 24سم،  20سم،  15كانت متر فييست أبعاد متوازي مستطيالت ألقرب سنتق   - ج

 .الحد األعلى للخطأ في قياس أي من هذه األبعاد -1
.............................................................................................
.............................................................................................

............................................................................................. 
 

  .سم 24سم، و 20التي أبعادها أكبر مساحة ممكنة لقاعدته  -2
.............................................................................................

.............................................................................................
............................................................................................. 

 .أكبر حجم ممكن لهذا الجسم -3
.............................................................................................

.............................................................................................
............................................................................................. 

 : اآلتيأكمل الجدول  - ح
 الخطأ النسبي الحد األعلى للخطأ العدد التقريبي

4.1 0.5  

260 5  

0.349  0.5% 

48.4  0.1% 
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 األهداف السلــوكية:    

عن طريق الفصول  العشريةتقريب األعداد الصحيحة والكسور بعد مرور الطالب بخبرة دراسة 
 ة:اآلتي السلوكية توقع منه تحقيق األهدافالمقلوبة ي  

 للتقريب. وغ تعريف اي ص   (1
 ي د ور األعداد الصحيحة باستخدام األسلوب التحليلي بشكل صحيح. (2
 ي د ور األعداد الصحيحة باستخدام األسلوب المباشر بشكل صحيح. (3
 باستخدام األسلوب التحليلي بشكل صحيح.ي د ور الكسور العشرية  (4
 ( ي د ور الكسور العشرية باستخدام األسلوب المباشر بشكل صحيح.5

 
 
 

 الخبرات السابقة
 .التقدير والتقريب في الرياضيات

 

 مالحظات التقويم خطوات التنفيذ األهداف

 1هـــ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بعد التأكد من مشاهدة الطلبة لفيديو تقريب األعداد الصحيحة والكسور 
لم يشاهدوا طلبة الذين العشرية في الفصول المقلوبة، والتواصل مع ال

وبطاقة قناعهم بمتابعته، وذلك من خالل إحصائيات الموقع ا  الفيديو و 
 . أقوم بمناقشة الطلبة والتوصل إلى تعريف التقريب.يةلكترونالتقييم اإل

 
من خالل متابعتك لما تم عرضه في فيديو تقريب األعداد الصحيحة 

كتشاف كيفية والكسور العشرية في الفصول المقلوبة، تعاون مع زمالئك ال
 التقريب.

 
الصحيحة من خالل مناقشة ما ورد في محتوى فيديو تقريب األعداد 

عداد في تدوير األ ينالتدوير المستخدم ي  سلوبأبالفصول المقلوبة، اذكر 
 الصحيحة.

 

تعريف ا للتقدير  ِصغ
 العملعلى ورقة 

 )أ(.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 تقريب األعداد الصحيحة والكسور العشرية.الموضوع:  تدريس مبادئ الرياضيات.المبحث: 
 .واحدة: المحاضراتعدد         طلبة التعليم األساسي بجامعة األزهر. الصف:

 

أوراق  دعم نت )فيس بوك(،مجموعة  (،الفصول المقلوبةموودل دعم نت ) ،ةالملون األقالم السبورة،: لوسائل التعليميةا
 عري الفيديو.جهاز ، عمل
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 2هـــ
 
 
 
 
 3هـــ
 
 
 
 
 
 
 
 
 4هـــ
 
 
 
 
 5هـــ
 
 
 

 
من خالل متابعتك لما تم عرضه لفيديو تقريب األعداد الصحيحة والكسور 
العشرية في الفصول المقلوبة تعاون مع زمالئك لتقريب األعداد الصحيحة 

 باستخدام أسلوب التحليل. )ب( التي وردت في ورقة العمل 
 
 

من خالل مناقشة ما ورد في محتوى فيديو تقريب األعداد الصحيحة 
مع الطلبة إلى أن األسلوب شرية في الفصول المقلوبة أتوصل والكسور الع

أسلوب أسهل وهو األسلوب  هناكغير مناسب في حياتنا العملية و  السابق
 المباشر.

 
العشرية من خالل مناقشة ما ورد في محتوى فيديو تقريب الكسور 

في تدوير الكسور  ينالتدوير المستخدم سلوبي  أبالفصول المقلوبة، اذكر 
 شرية.الع
 

من خالل متابعتك لما تم عرضه لفيديو تقريب األعداد الصحيحة والكسور 
العشرية في الفصول المقلوبة تعاون مع زمالئك لتقريب الكسور العشرية 

 باستخدام أسلوب التحليل.  )ث( التي وردت في ورقة العمل
 
 

من خالل مناقشة ما ورد في محتوى فيديو تقريب األعداد الصحيحة 
والكسور العشرية في الفصول المقلوبة ومن خالل العمل الثنائي أعِط 

 زميلك كسر ا عشري ا ودعه يقربه باستخدام األسلوب المباشر.
 
 

 تقويم ختامي: 
  مما سبق حدد األسلوب المناسب لتدوير األعداد الصحيحة

 والكسور العشرية.
 م من خالل لعب األدوار يخرج أحد الطلبة لسرد ما تعلمه أما

 زمالئه.
 :التعيينات
  :مشاهدة درس المحاضرة القادمة 

http://moodle.d3mnt.com/mod/resource/view.php?id=23 
 يلكترونبعة الطلبة لالختبار التحصيلي اإلمتا.  

 
 
 
 
 
 

يستخدم األسلوب 
المباشر لتدوير 

األعداد الصحيحة 
 على ورقة العمل.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يستخدم األسلوب 
المباشر لتدوير 
الكسور العشرية 
 على ورقة العمل

 )ج(.
 
 
 
 
 
 
 
 

 .متابعة النشاط

http://moodle.d3mnt.com/mod/resource/view.php?id=23
http://moodle.d3mnt.com/mod/resource/view.php?id=23
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 :الثانيةورقة عمل المحاضرة 
       الموضوع: تقريب األعداد الصحيحة والكسور العشرية 

 ...............................االسم:
غ تعريًفا  - أ  للتقريب:ص 

.............................................................................................

.............................................................................................
.............................................................................................  

 استخدم األسلوب التحليلي في تدوير العدد اآلتي:  - ب
 ألقرب مئة. 602

..............................................................................................

..............................................................................................
..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................
..............................................................................................

.............................................................................................. 
 استخدم األسلوب المباشر في تدوير األعداد اآلتية:  - ت

 ..ألقرب عشرة.           ................................... 28 -
 ألقرب عشرة.           ..................................... 11 -
 ألقرب مئة.             ..................................... 78 -
 ألقرب مئة.           ..................................... 620 -
 ألقرب ألف.           ..................................... 199 -
 ألقرب ألف.           ..................................... 750 -
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 استخدم األسلوب التحليلي في تدوير الكسر اآلتي:  - ث

1ألقرب   0.81

10
 

..............................................................................................
..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................
..............................................................................................

..............................................................................................
.............................................................................................. 

استخدم  األسلوب المباشر في تدوير الكسور العشرية واألعداد الصحيحة في تقريب األعداد  - ج
 اآلتية كما هو مطلوب في الجدول أدناه:

1ألقرب  العدد

100
1ألقرب  

10
 1000ألقرب  100ألقرب  10ألقرب  1ألقرب  

8973.201       
9014.555       
888.202       
999.499       
2251.006       
7135.505       
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 األهداف السلــوكية:    
عن طريق الفصول المقلوبة  تدوير الكسور العادية واألعداد الكسريةبعد مرور الطالب بخبرة دراسة 

 ة:اآلتي السلوكية توقع منه تحقيق األهدافي  
 ي دو ر الكسور العادية باستخدام األسلوب التحليلي بشكل صحيح. (1
 ي دو ر الكسور العادية باستخدام األسلوب المباشر بشكل صحيح. (2
 ي دور األعداد الكسرية باستخدام األسلوب التحليلي بشكل صحيح. (3
 ي دور األعداد الكسرية باستخدام األسلوب المباشر بشكل صحيح. (4

 

 الخبرات السابقة
 تدوير األعداد الصحيحة والكسور العشرية.

 

 مالحظات التقويم خطوات التنفيذ األهداف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1هـــ
 

بعد التأكد من مشاهدة الطلبة لفيديو تدوير الكسور الصحيحة واألعداد 
طلبة الذين لم يشاهدوا والتواصل مع ال الكسرية في الفصول المقلوبة،

وبطاقة قناعهم بمتابعته، وذلك من خالل إحصائيات الموقع ا  الفيديو و 
. تعاون مع زمالئك الكتشاف طريقة التقريب المستخدمة يةلكترونالتقييم اإل
 واألعداد الصحيحة. العاديةللكسور 

 
حيحة الصمن خالل مناقشة ما ورد في محتوى فيديو تدوير الكسور 

في تدوير الكسور  دمينالتدوير المستخ سلوبي  أواألعداد الكسرية، اذكر 
 الصحيحة.

 
من خالل متابعتك لما تم عرضه لفيديو تدوير الكسور الصحيحة واألعداد 
الكسرية في الفصول المقلوبة تعاون مع زمالئك لتدوير الكسور الصحيحة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

أوراق  دعم نت )فيس بوك(،مجموعة  (،المقلوبةالفصول موودل دعم نت ) ،ةالملون األقالم السبورة،: لوسائل التعليميةا
 عري الفيديو.جهاز ، عمل

 

 

 

 تدوير الكسور العادية واألعداد الكسرية.الموضوع:    تدريس مبادئ الرياضيات.المبحث: 
 .واحدة: المحاضراتعدد         طلبة التعليم األساسي بجامعة األزهر. الصف:
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 2هـــ
 
 
 
 
 
 
 
 
 3هـــ
 
 
 
 
 4هـــ
 
 
 
 
 
 
 

 تحليل. باستخدام أسلوب ال )أ( التي وردت في ورقة العمل
 

من خالل مناقشة ما ورد في محتوى فيديو تقريب األعداد الصحيحة 
والكسور العشرية في الفصول المقلوبة أتوصل مع الطلبة إلى أن األسلوب 

أسلوب أسهل وهو األسلوب  هناكالسابق غير مناسب في حياتنا العملية و 
 المباشر.

 
ر الصحيحة من خالل مناقشة ما ورد في محتوى فيديو تدوير الكسو 

في تدوير األعداد  ينالتدوير المستخدم واألعداد الكسرية، اذكر اسلوبي  
 الكسرية.

 
من خالل متابعتك لما تم عرضه لفيديو تدوير الكسور الصحيحة واألعداد 
الكسرية في الفصول المقلوبة تعاون مع زمالئك لتدوير األعداد الكسرية 

 سلوب التحليل. باستخدام أ)ت( التي وردت في ورقة العمل 
 
 

الكسور الصحيحة  فيديو تدويرمن خالل مناقشة ما ورد في محتوى 
واألعداد الكسرية في الفصول المقلوبة ومن خالل العمل الثنائي أعِط 

 به باستخدام األسلوب المباشر.قر  زميلك عدد ا كسري ا ودعه ي  
 
 
 

 تقويم ختامي: 
 الصحيحة  مما سبق حدد األسلوب المناسب لتدوير األعداد

 والكسور العشرية.
   مه أمام من خالل لعب األدوار يخرج أحد الطلبة لسرد ما تعل

 زمالئه.
 

 :التعيينات
  :مشاهدة درس المحاضرة القادمة 

http://moodle.d3mnt.com/mod/resource/view.php?id=24 
 يلكترونبعة الطلبة لالختبار التحصيلي اإلمتا.  

 

 
 

يستخدم األسلوب 
المباشر لتدوير 

الكسور الصحيحة 
 على ورقة العمل

 .)ب(
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يستخدم األسلوب 
المباشر لتدوير 
األعداد الكسرية 
 على ورقة العمل

 .)ث(
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .متابعة النشاط

http://moodle.d3mnt.com/mod/resource/view.php?id=24
http://moodle.d3mnt.com/mod/resource/view.php?id=24
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 :الثالثةورقة عمل المحاضرة 
   ع: تدوير الكسور العادية واألعداد الكسريةو الموض
 ......................................االسم:
  الكسر اآلتي:استخدم األسلوب التحليلي في تدوير  - أ

17

6
 واحد.ألقرب    

.............................................................................................

.............................................................................................
.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................
.............................................................................................

............................................................................................. 
 استخدم األسلوب المباشر في تدوير الكسور اآلتية:  - ب

- 
2

10
 ألقرب واحد.               .....................................  

- 
4

9
 ألقرب واحد.                .....................................  

- 
13

10
 ألقرب واحد.                .....................................  

- 
21

10
 ألقرب واحد.                .....................................  

 استخدم األسلوب التحليلي في تدوير العدد الكسري اآلتي:  - ت

2 
1

6
 ألقرب واحد صحيح.     

..............................................................................................
..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................
..............................................................................................

.............................................................................................. 
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 استخدم األسلوب المباشر في تدوير األعداد الكسرية اآلتية:  - ث

- 
1

9
 ...ألقرب واحد.              .................................. 2   

- 
3

7
 ألقرب واحد.              ..................................... 5   

- 
3

5
 ألقرب واحد.              ..................................... 49  

- 
1

2
 ألقرب واحد.              ..................................... 90  
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 األهداف السلــوكية:    
عن طريق  المدورةعلى األعداد األساسية العمليات الحسابية بعد مرور الطالب بخبرة دراسة 

 ة:اآلتيتوقع منه تحقيق األهداف السلوكية الفصول المقلوبة ي  
 ف التدوير في عمليات الجمع بشكل صحيح.ي وظ   (1
 ف التدوير في عمليات الطرح بشكل صحيح.ي وظ   (2
 ف التدوير في عمليات الضرب بشكل صحيح.ي وظ   (3
 ف التدوير في عمليات القسمة بشكل صحيح.ي وظ   (4

 
 
 

 الخبرات السابقة
 .تدوير الكسور العادية واألعداد الكسرية

 

 مالحظات التقويم خطوات التنفيذ األهداف

 1هـــ
 
 
 
 
 
 
 
 2هـــ
 
 
 
 

على األساسية بعد التأكد من مشاهدة الطلبة لفيديو العمليات الحسابية 
طلبة الذين لم األعداد المدورة في الفصول المقلوبة، والتواصل مع ال

قناعهم بمتابعته، وذلك من خالل إحصائيات الموقع ا  يشاهدوا الفيديو و 
مع زمالئك الكتشاف طريقة التدوير في  . تعاونيةلكترونوبطاقة التقييم اإل
 عمليات الجمع.

 
 
 

على األساسية من خالل متابعتك لما تم عرضه لفيديو العمليات الحسابية 
األعداد المدورة في الفصول المقلوبة، ومن خالل العمل الثنائي أعِط زميلك 

 عملية حسابية على الطرح ودعه يستخدم التقريب بها.
 
 

يستخدم التدوير 
المناسب على ورقة 

إليجاد  )أ( العمل
 ناتج الجمع
 .بالتقريب

 
 
 

يستخدم التدوير 
المناسب على ورقة 

إليجاد )ب( العمل 
ناتج الطرح 

 .بالتقريب

 

أوراق  دعم نت )فيس بوك(،مجموعة  (،الفصول المقلوبةموودل دعم نت ) ،ةالملون األقالم السبورة،: لوسائل التعليميةا
 عري الفيديو.جهاز ، عمل

 

 العمليات الحسابية األساسية على األعداد المدورةالموضوع:  .تدريس مبادئ الرياضياتالمبحث: 
 .واحدة: المحاضراتعدد         طلبة التعليم األساسي بجامعة األزهر. الصف:
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 3هـــ
 
 
 
 
 
 
 4هـــ
 
 
 
 
 
 
 

 
األساسية ا ورد في محتوى فيديو العمليات الحسابية من خالل مناقشة م

وب على األعداد المدورة في الفصول المقلوبة أتوصل مع الطلبة إلى األسل
 المناسب لتدوير عمليات الضرب.

 
 
 
 

على األساسية من خالل متابعتك لما تم عرضه لفيديو العمليات الحسابية 
ل العمل الثنائي أعِط زميلك األعداد المدورة في الفصول المقلوبة، ومن خال

 عملية حسابية على القسمة ودعه يستخدم التقريب بها.
 
 
 

 تقويم ختامي: 
   أ( ر األعداد في السؤال األخير في ورقة العمل مما سبق دو(

 حسب المطلوب.
   مه أمام من خالل لعب األدوار يخرج أحد الطلبة لسرد ما تعل

 زمالئه.
 

 :التعيينات
 درس المحاضرة القادمة:  مشاهدة 

http://moodle.d3mnt.com/mod/resource/view.php?id=25 
 يلكترونبعة الطلبة لالختبار التحصيلي اإلمتا.  

 

 
يستخدم التدوير 

المناسب على ورقة 
إليجاد )ت( العمل 

ناتج الضرب 
 .بالتقريب

 
 

يستخدم التدوير 
المناسب على ورقة 

إليجاد )ث( العمل 
ناتج القسمة 

 .بالتقريب
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .متابعة النشاط

http://moodle.d3mnt.com/mod/resource/view.php?id=25
http://moodle.d3mnt.com/mod/resource/view.php?id=25
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 :الرابعةورقة عمل المحاضرة 
(. 1) الموضوع: العمليات الحسابية األساسية على األعداد المدورة

 ....:......................االسم
 ، وقارن الجواب التقريبي بالجواب الحقيقي: ما يأتياستخدم التدوير المناسب في إيجاد كل  . أ

104+98  
.....................................................................................................
.....................................................................................................

..................................................................................................... 
6.66-0.82  

.....................................................................................................

.....................................................................................................
..................................................................................................... 

81+48+24+85  
.....................................................................................................

.....................................................................................................
..................................................................................................... 

5

8
  6 +1

4
  3 +1

7
  17  

.....................................................................................................
.....................................................................................................

.................................................................................................... 
1التــدوير ألقــرب منزلــة عشــرية اســتخدم  . ب

10
التقريبــي ، وقــارن الجــواب مــا يــأتيفــي إيجــاد كــل م  

  بالجواب الحقيقي:
8.001+2.435 

....................................................................................................
....................................................................................................

.................................................................................................... 
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6.25–3.407  

.....................................................................................................
.....................................................................................................

..................................................................................................... 
  ، وقارن الجواب التقريبي بالجواب الحقيقي:ما يأتيالتدوير المناسب في إيجاد كل استخدم 

31×19 
.....................................................................................................
.....................................................................................................

..................................................................................................... 
52.4×3.8 

.....................................................................................................
.....................................................................................................

..................................................................................................... 
62÷6 

.....................................................................................................
..................................................................................................... 

 قر ب الناتج حسب المطلوب:
 .ألقرب منزلة عشرية 19÷235 -1

.....................................................................................................
.....................................................................................................
..................................................................................................... 

 .شريتينألقرب منزلتين ع 34÷77
.....................................................................................................
.....................................................................................................

..................................................................................................... 
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 األهداف السلــوكية:    
عن طريق  على األعداد المدورةاألساسية العمليات الحسابية بعد مرور الطالب بخبرة دراسة 

 :توقع منه تحقيق الهدف السلوكي اآلتيصول المقلوبة ي  الف
   ف التدوير في العمليات المشتركة بشكل صحيح.ي وظ 

 

 
 
 

 الخبرات السابقة
 .(1األعداد المدورة )على األساسية العمليات الحسابية 

 

 مالحظات التقويم خطوات التنفيذ األهداف

 1هـــ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

على األساسية بعد التأكد من مشاهدة الطلبة لفيديو العمليات الحسابية 
طلبة الذين لم ( في الفصول المقلوبة، والتواصل مع ال2األعداد المدورة )
قناعهم بمتابعته، وذلك من خالل إحصائيات الموقع ا  يشاهدوا الفيديو و 
التدوير . تعاون مع زمالئك الكتشاف طريقة يةلكترونوبطاقة التقييم اإل

 المناسبة للعمليات المشتركة.
 
 

على األساسية من خالل متابعتك لما تم عرضه لفيديو العمليات الحسابية 
( في الفصول المقلوبة، ومن خالل العمل الثنائي أعِط 2األعداد المدورة )

 خدم التقريب بها.زميلك عملية حسابية مشتركة ودعه يست
على األساسية ديو العمليات الحسابية من خالل مناقشة ما ورد في محتوى في

( في الفصول المقلوبة، أعِط زميلك عملية حسابية واطلب 2األعداد المدورة )
1منه تدويرها ألقرب 

10
. 

 
 

ستخدم التدوير ي  
المناسب على 

 )أ( ورقة العمل
إليجاد ناتج 

 .العملية بالتقريب
 
 
ستخدم التدوير ي  

المناسب على 
)ب( ورقة العمل 
إليجاد ناتج 

 العملية بالتقريب
1ألقرب 

10
. 

 
 

 

أوراق  دعم نت )فيس بوك(،مجموعة  (،الفصول المقلوبةموودل دعم نت ) ،ةالملون األقالم السبورة،: لوسائل التعليميةا
 عري الفيديو، آلة حاسبة.جهاز ، عمل

. 
 

 

 

 .(2العمليات الحسابية األساسية على األعداد المدورة )الموضوع:  .        تدريس مبادئ الرياضياتالمبحث: 
 .واحدة: المحاضراتعدد         .طلبة التعليم األساسي بجامعة األزهر الصف:
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 تقويم ختامي: 

  سواء أكانت في الجمع  نفسها الفكرة ج أن التدوير يتضمنتستنأمما سبق
أو الضرب أو الطرح أو القسمة أو العمليات المشتركة مع مراعاة بعي 

 .ااألمور ليكون التقريب صحيح  
   مه أمام من خالل لعب األدوار يخرج أحد الطلبة لسرد ما تعل

 زمالئه.
 

 :التعيينات
  :مشاهدة درس المحاضرة القادمة 

http://moodle.d3mnt.com/mod/resource/view.php?id=26 
 يلكترونبعة الطلبة لالختبار التحصيلي اإلمتا.  

 

 
 
 
 
 

 .متابعة النشاط

http://moodle.d3mnt.com/mod/resource/view.php?id=26
http://moodle.d3mnt.com/mod/resource/view.php?id=26
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 :الخامسةورقة عمل المحاضرة 
(.  2الموضوع: العمليات الحسابية على األعداد المدورة )

 ............................االسم:
 :ما يأتيم استخدم التدوير المناسب في إيجاد جواب تقريبي لكل   - أ

2.98- (1.4 +0.387) 
.....................................................................................................

..................................................................................................... 
.....................................................................................................

..................................................................................................... 

           
(36×24)

16
 

.....................................................................................................
.....................................................................................................

.....................................................................................................
..................................................................................................... 

          (23000+2645 )-1639 
.....................................................................................................

.....................................................................................................
.....................................................................................................

..................................................................................................... 
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1منزلة عشرية  استخدم التدوير ألقرب - ب

10
، وقارن الجواب التقريبي ما يأتيفي إيجاد كل م  

 لة الحاسبة:بالجواب الحقيقي باستخدام اآل

           
(25.79+6.25+47.4)

12.33
 

.....................................................................................................

.....................................................................................................
.....................................................................................................

.....................................................................................................
..................................................................................................... 

 (10

3
 ×5

7
 ) 

.....................................................................................................

.....................................................................................................
.....................................................................................................

.....................................................................................................
..................................................................................................... 
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 األهداف السلــوكية:    
األساسية عن  األرقام المعنوية واستخدامها في العمليات الحسابيةبعد مرور الطالب بخبرة دراسة 

 ة:اآلتيتوقع منه تحقيق األهداف السلوكية طريق الفصول المقلوبة ي  
 يحدد األرقام المعنوية لمجموعة أرقام معطاة بشكل صحيح. (1
 ف األرقام المعنوية في العمليات الحسابية بشكل صحيح.يوظ   (2

 
 
 

 الخبرات السابقة
 .(2العمليات الحسابية األساسية على األعداد المدورة )

 

 مالحظات التقويم خطوات التنفيذ األهداف

 
 
 
 
 
 
 
 1هـــ
 
 
 
 
 
 
 
 2هـــ

بعد التأكد من مشاهدة الطلبة لفيديو األرقام المعنوية واستخدامها في 
طلبة في الفصول المقلوبة، والتواصل مع الاألساسية العمليات الحسابية 

قناعهم بمتابعته، وذلك من خالل إحصائيات ا  الذين لم يشاهدوا الفيديو و 
تعاون مع زمالئك الكتشاف القواعد . يةلكترونوبطاقة التقييم اإلالموقع 

 المناسبة لتحديد األرقام المعنوية واألرقام غير المعنوية.
 
 

من خالل متابعتك لما تم عرضه لفيديو األرقام المعنوية واستخدامها في 
في الفصول المقلوبة، ومن خالل العمل  األساسية العمليات الحسابية

 حدد األرقام المعنوية فيها.الثنائي أعِط زميلك مجموعة أرقام ودعه ي
 
 

من خالل مناقشة ما ورد في محتوى فيديو األرقام المعنوية واستخدامها في 
في الفصول المقلوبة، اكتشف القواعد المناسبة  األساسية العمليات الحسابية

 المعنوية.إليجاد ناتج العملية الحسابية من خالل األرقام 
 

 
 
 
 
 
 
 

يحدد األرقام 
المعنوية حسب 

)أ( )ب( المطلوب 
 على ورقة العمل.

 
 
 
 
 

 

أوراق  دعم نت )فيس بوك(،مجموعة  (،الفصول المقلوبةموودل دعم نت ) ،ةالملون األقالم السبورة،: لوسائل التعليميةا
 عري الفيديو.جهاز ، عمل

 

 

 

 .األساسية األرقام المعنوية واستخدامها في العمليات الحسابيةالموضوع:.     تدريس مبادئ الرياضياتالمبحث: 
 .واحدة: المحاضراتعدد         .طلبة التعليم األساسي بجامعة األزهر الصف:
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فيديو األرقام المعنوية واستخدامها في ل عرضه متبعتك لما من خالل متا
في الفصول المقلوبة، ومن خالل العمل األساسية العمليات الحسابية 

 الثنائي أعِط زميلك عملية حسابية ليجد الناتج التقريبي لها.
 
 
 
 

 تقويم ختامي: 
  ج أن األرقام المعنوية لها قواعد خاصة في تستنأمما سبق

 ا.تباعهاجب العمليات الحسابية ي
   مه أمام من خالل لعب األدوار يخرج أحد الطلبة لسرد ما تعل

 زمالئه.
 

 :التعيينات
 درس المحاضرة القادمة: مشاهدة 

http://moodle.d3mnt.com/mod/resource/view.php?id=27 
 يلكترونالتحصيلي اإلبعة الطلبة لالختبار متا.  

 

يحسب ناتج العملية 
الحسابية على كل 

من األعداد 
التقريبية الواردة في 

  .ورقة العمل
 
 
 

 .متابعة النشاط

http://moodle.d3mnt.com/mod/resource/view.php?id=27
http://moodle.d3mnt.com/mod/resource/view.php?id=27
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 :السادسةورقة عمل المحاضرة 
 .    األرقام المعنوية واستخدامها في العمليات الحسابية األساسيةالموضوع: 
 ...........................االسم:
 :ما يأتيحدد عدد األرقام المعنوية واذكرها في كل  م - أ

80                  .................................... 

45                  .................................... 

100                  .................................... 

008           .................................... 

450               .................................... 

1200                    .................................... 

0.034                    .................................... 

0.404                      .................................... 

2.6*310              .................................... 

8.0*310                    .................................... 

0.044*310                        .................................... 

 ....................................               .مقرب ألقرب واحد صحيح 30

 ...................................عشرة.                    .مقرب ألقرب  800

 ....................................       مئة.             مقرب ألقرب  1800

 :ما يأتيضع خًطا تحت كل رقم معنوي م - ب
0.0045         94840          78505      0.0334        
0.404            10              0.00023      0.120*10 10 
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 :ما يأتية في كل  ماحسب ناتج العملية الحسابية على كل  من األعداد التقريبية الوارد - ت
70.9 +18 

.....................................................................................................
..................................................................................................... 

           2.55 +3.4  
.....................................................................................................

..................................................................................................... 
          611-45.5 

.....................................................................................................
..................................................................................................... 

          92÷7.1  
.....................................................................................................
.....................................................................................................

..................................................................................................... 
         6.56÷2 

.....................................................................................................
.....................................................................................................

..................................................................................................... 
         0.034 × 2 

.....................................................................................................
.....................................................................................................

..................................................................................................... 
          800÷35 

.....................................................................................................

..................................................................................................... 
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 األهداف السلــوكية:    
توقع منه عن طريق الفصول المقلوبة ي   (1واستخداماتها ) التعليميةالوسائل بعد مرور الطالب بخبرة دراسة 

 ة:اآلتيتحقيق األهداف السلوكية 
 وغ تعريف ا للوسيلة التعليمية.صي (1
 يذكر خواص الوسيلة التعليمية. (2
 د أهمية الوسائل التعليمية.( يحد  3
 ح أنواع الوسائل التعليمية.( يوض  4
 د األسس العامة في اختيار الوسيلة التعليمية.( يعد  5

 
 
 

 الخبرات السابقة
 .األساسية الحسابيةاألرقام المعنوية واستخدامها في العمليات 

 

 مالحظات التقويم خطوات التنفيذ األهداف

 1هـــ
 
 
 
 
 
 2هـــ
 
 
 
 
 
 

 (1واستخداماتها ) التعليميةالوسائل بعد التأكد من مشاهدة الطلبة لفيديو 
طلبة الذين لم يشاهدوا الفيديو في الفصول المقلوبة، والتواصل مع ال

وبطاقة التقييم قناعهم بمتابعته، وذلك من خالل إحصائيات الموقع ا  و 
 تعاون مع زمالئك لتعرف الوسيلة التعليمية.. يةلكتروناإل
 
 

واستخداماتها  التعليميةالوسائل  من خالل متابعتك لما تم عرضه لفيديو
د خواص الوسيلة في الفصول المقلوبة، ومن خالل العمل الثنائي عد   (1)

 التعليمية.
 

من خالل مناقشة ما ورد في محتوى فيديو الوسائل التعليمية واستخداماتها 
م عند اإلنسان للحواس ( في الفصول المقلوبة، قدر النسب المئوية للتعل  1)

 الخمسة.

وغ تعريف ا صي
 التعليميةللوسيلة 

 العملعلى ورقة 
 .)أ(
 
 

يذكر خواص 
الوسيلة التعليمية 
 على ورقة العمل

 .)ب(
 
 
 

 

أوراق  دعم نت )فيس بوك(،مجموعة  (،الفصول المقلوبةموودل دعم نت ) ،ةالملون األقالم السبورة،: لوسائل التعليميةا
 عري الفيديو، صور توضيحية عن أنواع الوسائل التعليمية.جهاز ، عمل

 

 

 (.1وسائل التعليمية واستخداماتها )الالموضوع: .       تدريس مبادئ الرياضياتالمبحث: 
 .واحدة: المحاضراتعدد         .طلبة التعليم األساسي بجامعة األزهر الصف:
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 3هـــ
 
 
 
 4هـــ
 
 
 
 5هـــ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
واستخداماتها من خالل متابعتك لما تم عرضه لفيديو الوسائل التعليمية 

د أهمية الوسائل ( في الفصول المقلوبة، ومن خالل العمل الثنائي حد  1)
 في عملية التدريس. ةالتعليمي

 
ما تم عرضه لفيديو الوسائل التعليمية واستخداماتها من خالل متابعتك ل

( في الفصول المقلوبة، ومن خالل العمل الثنائي اذكر أنواع الوسائل 1)
 .)ج( التعليمية على ورقة العمل

 
 ج األسس العامة في اختيار الوسيلة التعليميةتمما سبق أستن 

 .على ورقة العمل )ر(

 
 تقويم ختامي: 

 مه أمام يخرج أحد الطلبة لسرد ما تعل   من خالل لعب األدوار
 زمالئه.

 
 :التعيينات
 درس المحاضرة القادمة: مشاهدة 

http://moodle.d3mnt.com/mod/resource/view.php?id=28 
 يلكترونبعة الطلبة لالختبار التحصيلي اإلمتا.  

 
حدد أهمية الوسيلة 

على ورقة  التعليمية
 .)ث( العمل

 
ا يعطي رسوم  

ولوحاٍت حسب 
المطلوب في ورقة 

 العمل.
 
 
 
 
 
 

 .متابعة النشاط

http://moodle.d3mnt.com/mod/resource/view.php?id=28
http://moodle.d3mnt.com/mod/resource/view.php?id=28
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 :السابعةورقة عمل المحاضرة 
(.  1الموضوع: الوسائل التعليمية واستخداماتها )

 ........:...........................االسم

 :صغ  تعريًفا للوسيلة التعليمية - أ
...............................................................................................
...............................................................................................

............................................................................................... 
 : عد د  خواص الوسيلة التعليمية

 ............................................................................................. 
 ............................................................................................ 
 ............................................................................................ 

 حد د  النسبة المئوية للتعل م عند اإلنسان من خالل حاسة البصر..................... - ب
 منها:   الوسيلة التعليمية أهمية كبيرة في عملية التدريس، اذكر خمسً ل - ت

1. ..................................................................................... 
2. ..................................................................................... 
3. ..................................................................................... 
4. ..................................................................................... 
5. ..................................................................................... 

 أنواع مختلفة، اذكرها:   التعليميةللوسائل  - ث
1. .................................................................................... 
2. .................................................................................... 
3. .................................................................................... 

  أعط  رسًما توضيحًيا لألعمدة البيانية: - ج
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   أعط  رسًما توضيحيا للدوائر البيانية: - ح
 
 
 
 
 

  أعط  رسًما توضيحًيا للوحة مثقبة وعليها نموذج ألحد األشكال الهندسية: - خ
 
 
 
 
 

   أعط  رسًما توضيحًيا للصور البيانية: - د
 
 
 
 
 

   عد د  األسس العامة في اختيار الوسيلة التعليمية: - ذ
1- .................................................................................... 
2- .................................................................................... 
3- .................................................................................... 
4- .................................................................................... 
5- .................................................................................... 
6- .................................................................................... 
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 األهداف السلــوكية:    
توقع منه عن طريق الفصول المقلوبة ي   (2واستخداماتها ) التعليميةالوسائل بعد مرور الطالب بخبرة دراسة 

 ة:اآلتيتحقيق األهداف السلوكية 
 ي صوغ تعريف ا للنشاط في الرياضيات. (1
 يذكر أنشطة في الرياضيات مناسبة للمرحلة االبتدائية. (2
 في الرياضيات. عبةلل( ي صوغ تعريف ا 3
 ( يذكر ألعاب ا في الرياضيات مناسبة للمرحلة االبتدائية.4
 ي صوغ تعريف ا لألحجية واللغز في الرياضيات.( 5
 ( يذكر لغز ا أو أحجية في الرياضيات مناسبة للمرحلة االبتدائية.6
 ( يعرف النمط في الرياضيات.7
 ( يذكر أنماط ا في الرياضيات مناسبة للمرحلة االبتدائية. 8

 
 
 

 

 الخبرات السابقة
 .(1واستخداماتها ) التعليميةالوسائل 

 

 مالحظات التقويم خطوات التنفيذ األهداف

 1هـــ
 
 
 
 
 2هـــ
 
 
 

( 2الطلبة لفيديو الوسائل التعليمية واستخداماتها )بعد التأكد من مشاهدة 
طلبة الذين لم يشاهدوا الفيديو في الفصول المقلوبة، والتواصل مع ال

وبطاقة التقييم قناعهم بمتابعته، وذلك من خالل إحصائيات الموقع ا  و 
 .في الرياضيات. تعاون مع زمالئك لتعرف النشاط يةلكتروناإل
 

عرضه لفيديو الوسائل التعليمية واستخداماتها من خالل متابعتك لما تم 
ا ي  ( في الفصول المقلوبة، ومن خالل العمل الثنائي اذكر نشاط ا تعليم2)

 .في الرياضيات للمرحلة االبتدائية امناسب  
 
 

 ي صوغ تعريف ا
في لنشاط ل

على  اتالرياضي
 .)أ( ورقة العمل
 

نشاط ا تعليمي ا  عطِ أ
مناسب ا للمرحلة 

االبتدائية على ورقة 
 .)ب( العمل

 

 (.2الوسائل التعليمية واستخداماتها )الموضوع: .       تدريس مبادئ الرياضياتالمبحث: 
 .واحدة: المحاضراتعدد         .طلبة التعليم األساسي بجامعة األزهر الصف:

 

أوراق  دعم نت )فيس بوك(،مجموعة  (،الفصول المقلوبةموودل دعم نت ) ،ةالملون األقالم السبورة،: لوسائل التعليميةا
 عري الفيديو، صور توضيحية عن أنواع الوسائل التعليمية.جهاز ، عمل
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 مالحظات التقويم خطوات التنفيذ األهداف

 3هـــ
 4هـــ
 
 
 
 
 
 
 5هـــ
 
 
 
 6هـــ
 
 
 
 
 
 7هـــ
 8هـــ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

من خالل مناقشة ما ورد في محتوى فيديو الوسائل التعليمية واستخداماتها 
ف اللعبة الرياضية، ثم تعاون مع زميلك المقلوبة، عر  ( في الفصول 2)

 وشرح طريقة استخدامها للمرحلة االبتدائية في الرياضيات لذكر لعبة تربوية
 .في الرياضيات

 
 
 
 

من خالل متابعتك لما تم عرضه لفيديو الوسائل التعليمية واستخداماتها في 
في ف األحجية واللغز الفصول المقلوبة، ومن خالل العمل الثنائي عر  

 .الرياضيات
 

من خالل متابعتك لما تم عرضه لفيديو الوسائل التعليمية واستخداماتها في 
الفصول المقلوبة، ومن خالل العمل الثنائي اعط لغز أو أحجية عددية 

 مع ذكر طريقة حلها. في الرياضيات مناسبة للمرحلة االبتدائية
 
 
 

فيديو الوسائل التعليمية واستخداماتها من خالل مناقشة ما ورد في محتوى 
 في الرياضيات( في الفصول المقلوبة، تعاون مع زميلك لتعريف النمط 2)

 للمرحلة االبتدائية على ورقة العمل امناسب   في الرياضيات اثم اذكر نمط  
 . )د( )ذ(

 تقويم ختامي: 
 ج وجود قواعد لتحدد النشاط واللعبة الرياضية تمما سبق أستن

 ا.أيض   في الرياضياتز واألحجية والنمط واللغ
   مه أمام من خالل لعب األدوار يخرج أحد الطلبة لسرد ما تعل

 زمالئه.
 :التعيينات
  :مشاهدة درس المحاضرة القادمة 

http://moodle.d3mnt.com/mod/resource/view.php?id=29 
 يلكترونبعة الطلبة لالختبار التحصيلي اإلمتا.  

 للعبة ي صوغ تعريف ا
، ثم اتالرياضيفي 

يذكر لعبة تربوية 
ويشرح طريقة 

استخدامها للمرحلة 
االبتدائية على ورقة 

 .)ت( )ث( العمل
 

 ي صوغ تعريف ا
ألحجية واللغز ل

ثم يذكر الرياضي، 
أو أحجية  الغز  

عددية مناسبة 
للمرحلة االبتدائية 
مع ذكر طريقة 
حلها على ورقة 

)ج( )ح(  العمل
 .)خ(
 
 
 
 
 
 
 
 

 .متابعة النشاط

 

http://moodle.d3mnt.com/mod/resource/view.php?id=29
http://moodle.d3mnt.com/mod/resource/view.php?id=29
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 :الثامنةورقة عمل المحاضرة 
(.  2الموضوع: الوسائل التعليمية واستخداماتها )

 ..................................االسم:.
 :للنشاط في الرياضياتصغ  تعريًفا  - أ

...............................................................................................

...............................................................................................
............................................................................................... 
 : أعط  نشاًطا تعليمًيا مناسًبا للمرحلة االبتدائية

...............................................................................................
...............................................................................................

...............................................................................................
............................................................................................... 

 :صغ  تعريًفا للعبة في الرياضيات
...............................................................................................

...............................................................................................
............................................................................................... 
 :  اذكر لعبة رياضية وقم بشرح طريقة استخدامها للمرحلة االبتدائية

...............................................................................................
...............................................................................................

...............................................................................................
............................................................................................... 

 :في الرياضيات تعريًفا لألحجية صغ  
.................................................................................................
.................................................................................................

................................................................................................. 
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 :في الرياضيات تعريًفا للغز صغ   - ب
...............................................................................................

...............................................................................................
............................................................................................... 

 اذكر لغًزا أو أحجية عددية مناسبة للمرحلة االبتدائية مع ذكر طريقة حلها:
.................................................................................................

.................................................................................................
.................................................................................................

.................................................................................................
................................................................................................. 

 :تعريًفا للنمط في الرياضيات صغ  
...............................................................................................
...............................................................................................

............................................................................................... 
 :  أعط  نمًطا تعليمًيا مناسًبا للمرحلة االبتدائية

...............................................................................................
...............................................................................................

...............................................................................................
...............................................................................................

............................................................................................... 
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 األهداف السلــوكية:    
عن طريق الفصول المقلوبة  (1خطاء الشائعة في تعلم الرياضيات )دراسة األ بعد مرور الطالب بخبرة

 ة:اآلتيتوقع منه تحقيق األهداف السلوكية ي  
 .في الرياضياتمجال األخطاء في حدد األمور التي يجب دراستها ي   (1
 .في الرياضيات الشائعة ز بين أنواع األخطاءي مي   (2
 ة المنزلية.تعليم العدد والقيمالرياضيات في د أخطاء شائعة في ( ي عد  3
 بالعدد والقيمة المنزلية.في الرياضيات األخطاء الشائعة  معالجةح طريقة ( ي وض  4
 تعليم الجمع والطرح.الرياضيات بد أخطاء رياضية شائعة في ( ي عد  5
 الجمع والطرح. في الرياضيات في تعليماألخطاء الشائعة  معالجةح طريقة ( ي وض  6

  
 
 

 الخبرات السابقة
 .(2واستخداماتها ) التعليميةالوسائل 

 

 مالحظات التقويم خطوات التنفيذ األهداف

 1هـــ
 
 
 
 
 
 2هـــ
 
 
 
 

م الرياضيات األخطاء الشائعة في تعل  بعد التأكد من مشاهدة الطلبة لفيديو 
طلبة الذين لم يشاهدوا الفيديو في الفصول المقلوبة، والتواصل مع ال (1)
وبطاقة التقييم قناعهم بمتابعته، وذلك من خالل إحصائيات الموقع ا  و 
. حدد األمور الثالثة الواجب دراستها في مجال األخطاء يةلكتروناإل

 .أ() العملالرياضية على ورقة 
 

م األخطاء الشائعة في تعل  من خالل متابعتك لما تم عرضه لفيديو 
ز بين في الفصول المقلوبة، ومن خالل العمل الثنائي مي   (1الرياضيات )

 بها الطالب. أنواع األخطاء الرياضية التي يمكن أن يقع
 
 

 
 
 
 
 
 
ز بين أنواع مي  

األخطاء الرياضية 
 على ورقة العمل

 .)ب(
 

 

 (.1أخطاء شائعة في تعلم الرياضيات )الموضوع: .       تدريس مبادئ الرياضياتالمبحث: 
 .واحدة: المحاضراتعدد         .طلبة التعليم األساسي بجامعة األزهر الصف:

 

أوراق  دعم نت )فيس بوك(،مجموعة  (،الفصول المقلوبةموودل دعم نت ) ،ةالملون األقالم السبورة،: لوسائل التعليميةا
 عري الفيديو، الكتاب.جهاز ، عمل
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 3هـــ
 4هـــ
 
 
 
 
 5هـــ
 6هـــ
 
 
 
 
 
 
 

م األخطاء الشائعة في تعل  من خالل مناقشة ما ورد في محتوى فيديو 
قع بها في الفصول المقلوبة، اذكر أخطاء رياضية شائعة ي (1الرياضيات )

العدد والقيمة المنزلية مع توضيح الطريقة في طالب المرحلة األساسية 
 األمثل لعالج هذا الخطأ.

 
 

عرضه لفيديو الوسائل التعليمية واستخداماتها في  من خالل متابعتك لما تم
الفصول المقلوبة، ومن خالل العمل الثنائي اذكر أخطاء رياضية شائعة 

الجمع والطرح مع توضيح الطريقة في قع بها طالب المرحلة األساسية ي
 األمثل لعالج هذا الخطأ.

 
 تقويم ختامي: 

 لعالج نه ال يوجد طريقة واحدة أج األسس تمما سبق أستن
العدد والقيمة المنزلية والجمع في األخطاء الرياضية الشائعة 

 والطرح.
   مه أمام من خالل لعب األدوار يخرج أحد الطلبة لسرد ما تعل

 زمالئه.
 

 :التعيينات
  :مشاهدة درس المحاضرة القادمة 

http://moodle.d3mnt.com/mod/resource/view.php?id=30 
 يلكترونبعة الطلبة لالختبار التحصيلي اإلمتا.  

 

أمامك في ورقة 
عة من العمل مجمو 

األخطاء الشائعة 
ها فيالتي يقع 

الطالب في 
، المرحلة األساسية

حدد نوع الخطأ ثم 
وضح طريقة الحل 
المناسبة لعالج هذا 

 .(2( )1) الخطأ
 
 
 
 
 
 
 

 متابعة النشاط

http://moodle.d3mnt.com/mod/resource/view.php?id=30
http://moodle.d3mnt.com/mod/resource/view.php?id=30


174 

 :التاسعةورقة عمل المحاضرة 
(. 1الموضوع: أخطاء شائعة في تعلم الرياضيات )

 .....................:............االسم
 :األخطاء الرياضية، اذكرهاهناك ثالثة أمور يجدر دراستها في مجال  - أ

...............................................................................................

...............................................................................................
............................................................................................... 

 مي ز بين أنواع األخطاء الرياضية: 
...............................................................................................

...............................................................................................
...............................................................................................

...............................................................................................
...............................................................................................

...............................................................................................
............................................................................................... 

أمامك مجموعة من األخطاء التي وقع فيها طالبك في المرحلة األساسية، حد د  نوع الخطأ ثم 
 :وض ح طريقة الحل المناسبة لعالج هذا الخطأ

 عناصر                                          4قام الطالب بعد العناصر السابقة                                         -1
...............................................................................................

...............................................................................................
...............................................................................................

...............................................................................................
...............................................................................................

............................................................................................... 
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 30هي  315في العدد  3قيمة الرقم  -2
...............................................................................................

...............................................................................................
...............................................................................................

............................................................................................... 
  6وكتبه رقم  2طالب أخطأ في كتابة الرقم 

...............................................................................................
...............................................................................................

...............................................................................................
............................................................................................... 

  14= 6+9و  7= 5+3لب يخطئ في جمع طا -3
...............................................................................................
...............................................................................................

...............................................................................................
............................................................................................... 

 30=  20-57طالب يخطئ في طرح  -4
...............................................................................................

...............................................................................................
...............................................................................................

............................................................................................... 
 153= 6+87جمع طالب يخطئ في  -5

...............................................................................................

...............................................................................................
...............................................................................................

............................................................................................... 
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 األهداف السلــوكية:    
عن طريق الفصول المقلوبة  (2خطاء الشائعة في تعلم الرياضيات )بعد مرور الطالب بخبرة دراسة األ

 ة:اآلتيتوقع منه تحقيق األهداف السلوكية ي  
 م الضرب.تعل  في  في الرياضيات د أخطاء شائعة( ي عد  1
 تعليم الضرب.الرياضيات باألخطاء الشائعة في  معالجةح طريقة ( ي وض  2
 م القسمة.تعل  في  الرياضيات د أخطاء شائعة في( ي عد  3
 تعليم القسمة.الرياضيات باألخطاء الشائعة في  معالجةح طريقة ( ي وض  4

  
 
 

 الخبرات السابقة
 .(1خطاء الشائعة في تعلم الرياضيات )األ
 

 مالحظات التقويم خطوات التنفيذ األهداف

 1هـــ
 2هـــ
 
 
 
 
 
 
 3هـــ
 4هـــ
 
 
 
 

م الرياضيات الشائعة في تعل  األخطاء بعد التأكد من مشاهدة الطلبة لفيديو 
طلبة الذين لم يشاهدوا الفيديو في الفصول المقلوبة، والتواصل مع ال (2)
وبطاقة التقييم قناعهم بمتابعته، وذلك من خالل إحصائيات الموقع ا  و 
 هافيئي اذكر أخطاء رياضية شائعة يقع ومن خالل العمل الثنا ية.لكتروناإل

الضرب مع توضيح الطريقة األمثل لعالج في طالب المرحلة األساسية 
 هذا الخطأ.

 
 

م األخطاء الشائعة في تعل  من خالل مناقشة ما ورد في محتوى فيديو 
قع بها في الفصول المقلوبة، اذكر أخطاء رياضية شائعة ي (2الرياضيات )

القسمة مع توضيح الطريقة األمثل لعالج هذا في طالب المرحلة األساسية 
 الخطأ.

 
 

أمامك في ورقة 
عة من العمل مجمو 

األخطاء الشائعة 
ها فيالتي يقع 

الطالب في 
، المرحلة األساسية

حدد نوع الخطأ ثم 
وضح طريقة الحل 
المناسبة لعالج هذا 

( 2( )1) الخطأ
(3( )4( )5( )6 )
(7( )8). 
 
 

 

أوراق  دعم نت )فيس بوك(،مجموعة  (،الفصول المقلوبةموودل دعم نت ) ،ةالملون األقالم السبورة،: لوسائل التعليميةا
 عري الفيديو، الكتاب.جهاز ، عمل

 

 

 

 (.2أخطاء شائعة في تعلم الرياضيات )الموضوع: .       تدريس مبادئ الرياضياتالمبحث: 
 .واحدة: المحاضراتعدد         .طلبة التعليم األساسي بجامعة األزهر الصف:
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م األخطاء الشائعة في تعل  من خالل متابعتك لما تم عرضه لفيديو 
 في الفصول المقلوبة، ومن خالل العمل الثنائي حدد   (2الرياضيات )

ها طالب الصف الثاني االبتدائي في الضرب فياألخطاء الشائعة التي يقع 
 والقسمة واذكر طريقة حلها.

 
 تقويم ختامي: 

 لعالج وجد طريقة واحدة تنه ال أاألسس  جتمما سبق أستن
 الضرب والقسمة.في األخطاء الرياضية الشائعة 

   مه أمام من خالل لعب األدوار يخرج أحد الطلبة لسرد ما تعل
 زمالئه.

 
 :التعيينات
 :مشاهدة درس المحاضرة القادمة 

le.d3mnt.com/mod/resource/view.php?id=31http://mood 
 يلكترونبعة الطلبة لالختبار التحصيلي اإلمتا.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .متابعة النشاط

http://moodle.d3mnt.com/mod/resource/view.php?id=31
http://moodle.d3mnt.com/mod/resource/view.php?id=31


178 

 :العاشرةورقة عمل المحاضرة 

(.    2الموضوع: أخطاء شائعة في تعلم الرياضيات )
 ................................االسم:

ح نوع الخطأ ثم وض   د  ، حد  المرحلة األساسيةها طالبك في امك مجموعة من األخطاء التي وقع فيمأ
 طريقة الحل المناسبة لعالج هذا الخطأ:

  3وكتب الناتج  0× 3طالب أخطا في ضرب  -1
...............................................................................................
...............................................................................................

...............................................................................................
............................................................................................... 
 21= 3 ×طالب يجد صعوبة في إكمال المربع الناقص في عملية الضرب ـــــــــــ  -2

...............................................................................................
...............................................................................................

...............................................................................................
............................................................................................... 
  يقوم بجمع الحمل مع العدد األصلي ثم يضرب 7 × 56طالب يخطئ في ضرب  -3

...............................................................................................
...............................................................................................

...............................................................................................
............................................................................................... 

 915ويكتب الناتج  3×35طالب يخطئ في ضرب  -4
...............................................................................................

...............................................................................................
...............................................................................................

.............................................................................................. 
 



179 

  40×28ضرب طالب يخطئ في  -5
...............................................................................................

...............................................................................................
...............................................................................................

............................................................................................... 
  0=0×3أو  3=  0÷3 قسمةطالب يخطئ في  -6

...............................................................................................
...............................................................................................

...............................................................................................
............................................................................................... 

𝟑𝟓قسمة طالب يخطئ في  -7

√

𝟐𝟏𝟓
𝟐𝟎  

ـــــــ

𝟏𝟓   

𝟒

  

...............................................................................................
...............................................................................................

...............................................................................................
............................................................................................... 

 وبدأ بكتابة الناتج من أقصى اليمين  6÷  516 قسمةطالب يخطئ في  -8
...............................................................................................

...............................................................................................
...............................................................................................

............................................................................................... 
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 األهداف السلــوكية:    
عن طريق الفصول المقلوبة  (3م الرياضيات )خطاء الشائعة في تعل  بعد مرور الطالب بخبرة دراسة األ

 ة:اآلتيتوقع منه تحقيق األهداف السلوكية ي  
 م الكسر العادي والعدد الكسري.تعل  في  شائعة في الرياضياتد أخطاء ( ي عد  1
 تعليم الكسر العادي والعدد الكسري.في  في الرياضيات األخطاء الشائعة معالجةح طريقة ( ي وض  2
 م جمع الكسور وطرحها.تعل  في  الرياضياتشائعة في د أخطاء عد  ( ي  3
 تعليم جمع الكسور وطرحها.في  في الرياضيات الشائعة األخطاء معالجةح طريقة ( ي وض  4
 م ضرب الكسور وقسمتها.تعل  في الرياضيات في د أخطاء شائعة ( ي عد  5
 سمتها.تعليم ضرب الكسور وقفي الرياضيات في األخطاء الشائعة  معالجةح طريقة وض  ( ي  6
 م الكسور العشرية.تعل  في  في الرياضيات د أخطاء شائعةي عد  ( 7
 تعليم الكسور العشرية.في  في الرياضيات األخطاء الشائعة معالجةح طريقة وض  ( ي  8

 
 
 

 
 

 الخبرات السابقة
 .(2م الرياضيات )خطاء الشائعة في تعل  األ
 

 مالحظات التقويم خطوات التنفيذ األهداف

 1هـــ
 2هـــ
 
 
 
 
 
 

م الرياضيات األخطاء الشائعة في تعل  بعد التأكد من مشاهدة الطلبة لفيديو 
طلبة الذين لم يشاهدوا الفيديو في الفصول المقلوبة، والتواصل مع ال (3)
وبطاقة التقييم قناعهم بمتابعته، وذلك من خالل إحصائيات الموقع ا  و 
ها فيئي اذكر أخطاء رياضية شائعة يقع .  من خالل العمل الثنايةلكتروناإل

ح الكسر العادي والعدد الكسري مع توضيفي طالب المرحلة األساسية 
 الطريقة األمثل لعالج هذا الخطأ.

 

 (1)حل سؤال رقم 
في ورقة ( 2)و

 العمل.
 
 
 
 
 

 

أوراق  دعم نت )فيس بوك(،مجموعة  (،الفصول المقلوبةموودل دعم نت ) ،ةالملون األقالم السبورة،: لوسائل التعليميةا
 عري الفيديو، الكتاب.جهاز ، عمل

 

 

 

 (.3أخطاء شائعة في تعلم الرياضيات )الموضوع: .       مبادئ الرياضياتتدريس المبحث: 
 .واحدة: المحاضراتعدد         .طلبة التعليم األساسي بجامعة األزهر الصف:
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 مالحظات التقويم خطوات التنفيذ األهداف

 3هـــ
 4هـــ
 
 
 
 
 5هـــ
 6هـــ
 
 
 
 7هـــ
 8هـــ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

م األخطاء الشائعة في تعل  من خالل مناقشة ما ورد في محتوى فيديو 
قع في الفصول المقلوبة، اذكر أخطاء رياضية شائعة ي (3الرياضيات )

جمع وطرح الكسور مع توضيح الطريقة في ها طالب المرحلة األساسية في
 األمثل لعالج هذا الخطأ.

 
 

م األخطاء الشائعة في تعل  من خالل متابعتك لما تم عرضه لفيديو 
 دد  ي حفي الفصول المقلوبة، ومن خالل العمل الثنائ (2الرياضيات )

الضرب في ها طالب المرحلة األساسية فياألخطاء الشائعة التي يقع 
 ة، ثم وضح الطريقة المثلى لعالج هذا الخطأ.والقسم

 
م األخطاء الشائعة في تعل  من خالل مناقشة ما ورد في محتوى فيديو 

قع في الفصول المقلوبة، اذكر أخطاء رياضية شائعة ي (3الرياضيات )
الكسور العشرية مع توضيح الطريقة في ها طالب المرحلة األساسية في

 األمثل لعالج هذا الخطأ.
 

 تقويم ختامي: 
 نه ال يوجد طريقة واحدة لعالج األخطاء أج تمما سبق أستن

 .العادية والعشرية الكسورفي  الرياضية الشائعة
   مه أمام من خالل لعب األدوار يخرج أحد الطلبة لسرد ما تعل

 زمالئه.
 

 :التعيينات
 درس المحاضرة القادمة:  مشاهدة 

http://moodle.d3mnt.com/mod/resource/view.php?id=32 
 يلكترونإلر التحصيلي امتابعة الطلبة لالختبا.  

 

 (3)حل سؤال رقم 
في ورقة  (4)و

 العمل.
 
 
 

 (5)حل سؤال رقم 
في ورقة  (6)و

 العمل.
 
 

 (7)حل سؤال رقم 
في ورقة  (8)و

 العمل.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 متابعة النشاط

 

http://moodle.d3mnt.com/mod/resource/view.php?id=32
http://moodle.d3mnt.com/mod/resource/view.php?id=32
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 :الحادية عشرةورقة عمل المحاضرة 

(. 3الموضوع: أخطاء شائعة في تعلم الرياضيات )
 ...............................:...االسم

نوع  د  ، حد  المرحلة األساسيةها طالبك في في الرياضيات التي وقع في مامك مجموعة من األخطاءأ
 ح طريقة الحل المناسبة لعالج هذا الخطأ:الخطأ ثم وض  

 
3ويكتبه 

4
في كتابة الكسر      طالب أخطأ -1 

 
...............................................................................................
...............................................................................................

...............................................................................................
............................................................................................. 

5طالب يقارن   -2

6
  < 4

9
  <  3

4
 
...............................................................................................

...............................................................................................
...............................................................................................

.............................................................................................. 
5طالب يجمع  -3

6
   +6

9
   =11

15
 

...............................................................................................

...............................................................................................
...............................................................................................

............................................................................................... 
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1طالب يطرح  -4

4
  7 - 2

4
  3  =2

4
  3 

...............................................................................................
...............................................................................................

...............................................................................................
........................................................................................... 

5طالب يخطئ في ضرب  -5

6
 × 2

8
   =40

12
  

...............................................................................................
...............................................................................................

...............................................................................................
.............................................................................................. 

7طالب يخطئ في قسمة  -6

8
    ÷1

4
     =8

7
  × 1

4
     

...............................................................................................
...............................................................................................

...............................................................................................
............................................................................................... 

 0.13=  0.6+  0.7طالب يخطئ في جمع  -7
...............................................................................................

...............................................................................................
...............................................................................................

............................................................................................... 
  620= 100÷  6.2طالب يخطئ في قسمة  -8

...............................................................................................

...............................................................................................
...............................................................................................

.............................................................................................. 
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 األهداف السلــوكية:    
عن طريق الفصول المقلوبة  (4م الرياضيات )خطاء الشائعة في تعل  بعد مرور الطالب بخبرة دراسة األ

 ة:اآلتيتوقع منه تحقيق األهداف السلوكية ي  
 .القياسم تعل  في  الرياضيات شائعة فيد أخطاء ( ي عد  1
 .لقياستعليم افي  في الرياضيات األخطاء الشائعة معالجةح طريقة ( ي وض  2
 .الهندسةم تعل  شائعة في الرياضيات في د أخطاء عد  ( ي  3
 .الهندسةتعليم في  في الرياضيات الشائعة األخطاء معالجةح طريقة ( ي وض  4

 
 
 

 الخبرات السابقة
 .(3م الرياضيات )تعل  خطاء الشائعة في األ
 

 مالحظات التقويم خطوات التنفيذ األهداف

 1هـــ
 
 
 
 
 
 
 2هـــ
 
 
 
 
 

م الرياضيات األخطاء الشائعة في تعل  بعد التأكد من مشاهدة الطلبة لفيديو 
طلبة الذين لم يشاهدوا الفيديو في الفصول المقلوبة، والتواصل مع ال (4)
وبطاقة التقييم قناعهم بمتابعته، وذلك من خالل إحصائيات الموقع ا  و 
من خالل العمل الثنائي اذكر أخطاء رياضية شائعة يقع بها  ية.لكتروناإل

 .في القياس المرحلة األساسيةطالب 
 
 

م األخطاء الشائعة في تعل  من خالل مناقشة ما ورد في محتوى فيديو 
ضع  طريقة عالج مثلى لألخطاء في الفصول المقلوبة،  (4الرياضيات )

 .السابقة
 
 
 

 (1)حل سؤال رقم 
ورقة  في( 2)و

 العمل.
 
 
 
 

 (2)حل سؤال رقم 
ورقة  في( 4)و

 العمل.
 
 
 

 

أوراق  دعم نت )فيس بوك(،مجموعة  (،الفصول المقلوبةموودل دعم نت ) ،ةالملون األقالم السبورة،: لوسائل التعليميةا
 عري الفيديو، الكتاب.جهاز ، عمل

 

 

 

 (.4أخطاء شائعة في تعل م الرياضيات )الموضوع: .       تدريس مبادئ الرياضياتالمبحث: 
 .واحدة: المحاضراتعدد         .طلبة التعليم األساسي بجامعة األزهر الصف:
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 3هـــ
 
 
 
 4هـــ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
م األخطاء الشائعة في تعل  من خالل متابعتك لما تم عرضه لفيديو 

 د  ي حد  في الفصول المقلوبة، ومن خالل العمل الثنائ (4الرياضيات )
 في الهندسة. المرحلة األساسيةها طالب فياألخطاء الشائعة التي يقع 

 
م األخطاء الشائعة في تعل  من خالل مناقشة ما ورد في محتوى فيديو 

ضع طريقة عالج مثلى لألخطاء المقلوبة، في الفصول  (4يات )الرياض
 .السابقة

 
 تقويم ختامي: 

 نه ال يوجد طريقة واحدة لعالج أج األسس تمما سبق أستن
 .بالقياس والهندسةاألخطاء الشائعة 

   مه أمام من خالل لعب األدوار يخرج أحد الطلبة لسرد ما تعل
 زمالئه.

 
 :التعيينات
 ة درس المحاضرة القادمة: مشاهد 

http://moodle.d3mnt.com/mod/resource/view.php?id=33 
 يلكترونبعة الطلبة لالختبار التحصيلي اإلمتا.  

 

 
 (5)حل سؤال رقم 

في ورقة ( 6)و
 العمل.

 
 7حل سؤال رقم 
 في ورقة العمل.

 
 
 
 
 
 
 
 

 متابعة النشاط

http://moodle.d3mnt.com/mod/resource/view.php?id=33
http://moodle.d3mnt.com/mod/resource/view.php?id=33
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 :الثانية عشرةورقة عمل المحاضرة 

(.   4الموضوع: أخطاء شائعة في تعلم الرياضيات )
 ................................االسم:

 ح  نوع الخطأ ثم وض   د  ، حد  المرحلة األساسيةها طالبك في من األخطاء التي وقع في امك مجموعةمأ
 طريقة الحل المناسبة لعالج هذا الخطأ:

 طالب يخلط بين عقرب الساعات وعقرب الدقائق. -1
...............................................................................................
...............................................................................................

...............................................................................................
............................................................................................... 

 .طالب يخطئ في جمع النقود المصورة وطرحها -2
...............................................................................................

...............................................................................................
...............................................................................................

............................................................................................... 
          6طالب يخطئ في إيجاد قطر المستطيل.           -3

                                                              5 

...............................................................................................
...............................................................................................

...............................................................................................
............................................................................................... 
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 طالب يخطئ في طرح الوقت.  -4
...............................................................................................

...............................................................................................
...............................................................................................

............................................................................................... 
  يجد صعوبة في التمييز بين األشكال الهندسية: المربع والدائرة والمثلث.طالب  -5

...............................................................................................
...............................................................................................

...............................................................................................
............................................................................................... 

 يخلط بعض الطلبة بين قاعدة المحيط والمساحة للدائرة.  -6
...............................................................................................

...............................................................................................
...............................................................................................

............................................................................................... 
 الب يخلط بين القطعة المستقيمة والخط المستقيم.ط -7

...............................................................................................
...............................................................................................

...............................................................................................
............................................................................................... 
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 (8ملحق رقم )
 التكرار تتبع بطاقة الرصد من خالل

 المشاركة باألنشطة إعطاء إجابات طرح أسئلة إعطاء معلومات اسم الطالب م

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      
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 (9ملحق رقم )
بعض صور التطبيق



190 



191 
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 (10ملحق رقم )
 بعض صور ملفات اإلنجاز
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194 
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 (11ملحق رقم )

 (30صورة لبعض الدروس بنظام موودل دعم نت مع إحصائية مشاهدة الطلبة )عدد الطلبة 
 صور الموودل مع بطاقة التقييم اإللكترونية. -1
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حصائيات لحل الطلبة األسئلة بعد  -2 إحصائيات مشاهدة الطلبة لفيديوهات الفصول المقلوبة وا 
 المشاهدة.
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إرسال رسائل قصيرة على الهاتف المحمول باسم الموقع حال نزول الفيديو التعليمي إحصائيات  -3
رسال المهام المطلوبة من الطلبة.  المطلوب، وا 
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 (12ملحق رقم )
 نموذج تسهيل مهمة الباحث
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