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 ملخص البحث: 
هدف هذا البحث إلى تنمية مهارات الفهم القرائي لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي بمدينة الرياض، وكذلك معرفة بقاء أثر 

( طالبًا للمجموعة 25البًا بواقع )(ط50التعلم لديهم من خالل استخدام استراتيجية التعلم المقلوب، حيث بلغ عدد الطالب )
طار النظري للبحث، وكذلك إل(طالبًا للمجموعة التجريبية. واستخدم الباحث المنهج الوصفي فيما يتعلق بإعداد ا25الضابطة، و)

دالة  المنهج شبه التجريبي في التدريس التطبيقي للمجموعتين التجريبية والضابطة. وقد أظهر البحث أن هناك فروقًا إحصائية
لصالح  الصالح المجموعة التجريبية فيما يتعلق باختبار مهارات الفهم القرائي، كما بيَّن كذلك وجود فروق جوهرية ودالة إحصائيً 

 المجموعة التجريبية؛ مما يؤكد على دور استراتيجية التعلم المقلوب في بقاء أثر التعلم.     
The effectiveness of using Flipped Learning strategy in the teaching of the Arabic 
language on the development of reading comprehension skills and the survival of the 
impact of learning on sixth grade pupils in Riyadh 

By: Ahmed Alnashwan - Associate Professor  - Curriculum and Instructions 
Teaching Department- Imam Muhammed bin Saud University 
Abstract:  
This study aimed to find out Reading Comprehension skills of sixth grade in Riyadh 
pupils, as well as knowledge of the survival of the impact of their learning through using 
flipped learning strategy, the research sample consisted  of (50) students,  they were 
divided into two groups: experimental group (25) students, and control group (25). The 
researcher used the descriptive method for the preparation of the theoretical framework 
of the study, as well as quasi-experimental method of teaching applied experimental and 
control groups. The study showed that there were statistically significant differences in 
favor of the experimental group with respect to test reading comprehension skills, as 
well as demonstrated the existence of substantial differences and statistical function for 
the experimental group; which confirms the role of the flipped learning strategy in the 
survival of the impact of learning. 
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 مقدمة 
تُعد اللغة العربية وسيلة اإلنسان العربي في االتصال والتواصل، وأداته في التفكير والتعبير عن حاجاته ومتطلباته وأفكاره داخل      

ــة  ــارات رئيس ــع مه ــوي مــن خــالل أرب ــل اللغ ــال والتواص ــتم االتص ــه المحلــي والعــالمي، وي ــيمجتمع ــل ف التحــدث، واالســتماع،  :تتمث
 والقراءة، والكتابة، ويطلق عليها جمعياً اسم المهارات اللغوية.

عام في صـورتين: صـورة اسـتقبالية تتكـون مـن االسـتماع والقـراءة، وصـورة إنتاجيـة  وبناًء على ذلك فاللغة العربية تتم بشكلٍ 
خــالل العالقــات القائمــة بــين هــذه المهــارات، وجــاءت القــراءة مــع  تتكــون مــن الكــالم أو التحــدث والكتابــة، وتبنــي اللغــة ككــل مــن

االستماع لتشكال معاً اللغة االستقبالية، ومن ثم فالشخص الذي ال يحسن االستماع ال يكون متحدثاً بارعاً، وأن الشخص الذي ال 
 .  (257-219 م،2012يحسن القراءة ال يكون كاتباً بارعاً )محمود ،

فرعاً مهماً من فروع اللغة العربيـة؛ ألنهـا وسـيلة أساسـية للـتعلم، وأداة تحصـيل المـتعلم فـي تعلـم اللغـة، لذلك تمثل القراءة 
وتجعله يتصـل ويتواصـل مـع العـالم المحـيط بـه، ومتفـاعالً مـع مجتمعـه وثقافتـه المختلفـة، والمعـروف لـدى المتخصصـين فـي تعلـيم 

  (.3م، 2009)أبو عكر،  تجعله يصبح ممتلكاً ألداة اكتساب المعرفةاللغة وتعلمها أن إتقان المتعلم القراءة وإجادتها 
من هنا كـان االهتمـام الواسـع بضـرورة تعلـيم القـراءة والوصـول بهـا إلـى حـد الـتمكن، وخصوصـاً فـي المرحلـة االبتدائيـة، ثـم 

مـن  ويتم كل ذلك بعد إجراء عديدٍ االنطالق بعد ذلك إلى ممارستها على نطاق واسع ومكثف في بقية المراحل التعليمية السابقة، 
ــوف علــى  ــارات القــراءة لــدى التالميــذ، والوق ــى قيــاس مه ــي تســاعد المعلــم عل ــة أو قيــاس المفــردات اللغويــة الت ــارات القرائي االختب
المشكالت القرائية التي يعاني منها بعض المتعلمين، وتشخيص حاالت الضعف القرائي، ومن ثم التوصل إلى أسباب هذا الضعف 

 (.220 م،2012محاولة عالجه )محمود ،و 
لذلك يحتاج المتعلم لعدد من المهارات عند قراءته للنص، وهذه المهارات يطلق عليها مهارات الفهم القرائي؛ ألن الفهم 
ــدى تعريــف ــار  يتع ــا، فالق ــة العلي ــي مســتويات اللغ ــم القرائ ــس الفه ــث يعك ــا، حي ــات العقليــة العلي ــن العملي ــدداً م ــب ع ــي يتطل  القرائ

ترجمتها إلى أصوات مسموعة، ثم إلـى اسـتخدام المناقشـة والنقـد والتحليـل والتنبـؤ، والحكـم إلي الكلمات، وفك الرموز المكتوبة 
على اتجاهات الكاتب، مع استيعاب مغزى النص وإدراك األفكار الضـمنية، فـالفهم القرائـي عمليـة عقليـة يقـوم بهـا القـار  للتفاعـل 

 .(261-154م، 2007)موسى، السابقة وإشارات السياق؛ الستنتاج المعاني المتضمنة في النص مع النص مستخدماً خبراته 
فالنص المقروء بما يشتمل عليه من خصائص يُعد ضمن أهم مجموعة العوامل التي تؤثر في الفهم القرائي، ففهـم المقـروء 

ساسية التي ينطلق منها المتعلم من خاللها إلى تعلـم موضـوعات يعد بعدًا من أبعاد المقروئية، وعليه فإن الفهم القرائي هو البنية األ
 .(177-93م، 2008واستيعابها )عبد الوهاب،  المواد الدراسية المختلفة

أن قراءة النصوص العلمية وفهمها تتطلب القدرة على التحليل وإيجاد العالقات  (Koch, 2001)ويؤكد كوش 
مما يجعلها تساعد على قراءة النصوص العلمية وعلى  ؛ية وفهم المعادالت والرموز العلميةالكمية، وقراءة الرسوم البيانية والتوضيح

 والتقويم.  ،واالستنباط ،والتفسير ،واإلدراك ،والربط ،التذكر :تنمية عدٍد من العمليات المرتبطة بالتفكير مثل
يجـابي مـع إليقـوم فيهـا المـتعلم بالتفاعـل اعلى أن الفهم القرائي عملية عقلية  (228-153م، 2008بينما يؤكد حافظ )

النص المكتوب، ويستخدم في ذلك خبراته السـابقة فـي الـربط الصـحيح بـين الرمـز ومعنـاه، وإيجـاد المعنـى المناسـب فـي السـياق، 
مــن ذلـــك  وتنظــيم المعــاني المتضــمنة فــي الــنص، وتحديــد الحقــائق واألراء، وتحديــد األفكــار وتنظيمهــا والتمييــز بينهــا، واالنتهــاء

 بخبرات جديدة يمكن له استخدامها فيما بعد في المواقف الحياتية الحاضرة والمستقبلية.
ـــة األساســـية التـــي ينطلـــق مـــن خاللهـــا إلـــى تعلـــم موضـــوعات اللغـــة العربيـــة واســـتيعابها، وكـــذلك  فـــالفهم القرائـــي يُعـــد البني

ـــة مهـــارات الفهـــم ـــة، وتظـــل تنمي ـــدرجات متفاوت ـــي هـــدفاً مـــن األهـــداف األساســـية التـــي يســـعى  موضـــوعات المـــواد األخـــرى ب القرائ
 المرحلة االبتدائية. خاصةٍ بالمتخصصون إلى تحقيقها لدى المتعلمين في كل المراحل التعليمية و 

( علــى أن امــتالك المــتعلم لمهــارات الفهــم القرائــي يعــد مــن عوامــل النجــاح فــي تعلــم 5م، 2008وتؤكــد إينــاس عرقــاوي )
فــي المرحلــة األساســية الــدنيا والمرحلــة الثانويــة؛  خاصــةٍ وبعف فــي الفهــم القرائــي يهــدد التحصــيل الدراســي، المــواد الدراســية، فالضــ

العتمادها على الفهم القرائي أكثر من الفهم السمعي في تعلمه للمواد الدراسية، حيث يتوقع من المتعلم بنهاية المرحلـة األساسـية 

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



( يف تدريس اللغة العربية على تنمية مهارات الفهم القرائي وبقاء أثر التعلم لدى Flipped Learningفاعلية استخدام التعلم املقلوب )

وان / أمحد بن حممــد النشــد                                                                                                 تالميذ الصف السادس االبتدائي مبدينة الرياض

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                       

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

173 

ويترتــب عليــه ســهولة ويســر فــي تحصــيل المــواد  ؛علــى اســتخدام اللغــة بســهولة ويســرامتالكــه لمهــارات الفهــم القرائــي بمــا يســاعد 
 الدراسية المختلفة.

-K-W)واسـتراتيجيةالـتعلم التعـاوني الجمعـي  اسـتراتيجيةم( التـي اسـتهدفت فاعليـة 2008وقد أكدت دراسة حافظ )
L)  ملكــة العربيــة الســعودية علــى وجــود ضــعف فــي فــي تنميــة مهــارات الفهــم القرائــي لــدى طــالب الصــف الســادس االبتــدائي بالم

مهارات الفهم القرائي.
م( التـي اسـتهدفت تعـرف أثـر اسـتخدام اسـتراتيجية التـدريس التبـادلي فـي تنميـة مهـارات 2008وتشير دراسة المنتشـري )

 الفهم القرائي لدى طالب الصف األول المتوسط إلى ضعف مهارات الفهم القرائي لديهم.
التـي اسـتهدفت تعـرف فاعليـة اسـتراتيجية التسـاؤل الـذاتي فـي تنميـة بعـض مهـارات  م(2009ة الُعـذيقي )بينما تؤكـد دراسـ

 الفهم القرائي لدى طالب الصف األول الثانوي على ضعف مهارات الفهم القرائي لدى المتعلمين.
تسـاؤل الـذاتي فـي تنميــة م( التـي اسـتهدفت تعـرف فاعليـة اســتراتيجية ال2011بينمـا توصـلت دراسـة الحسـن؛ والغامــدي )

مهارات الفهم القرائي لـدى طالبـات المرحلـة الثانويـة بالمملكـة العربيـة السـعودية، إلـى ضـعف مهـارات الفهـم القرائـي لـدى طالبـات 
 المرحلة الثانوية؛ نتيجة ضعف الطالبات في هذه المهارات بالمرحلة االبتدائية والمرحلة المتوسطة. 

ضعف المتعلمين في فهم ما يقرؤون في:التنبؤ باألحداث بناًء علي فرضـيات معينـة، وفهـم  ومما سبق يمكن تحديد مظاهر
التعبير الرمزي، وإدراك المعاني المتضمنة فيه، وتنظيم األفكـار وتسلسـلها، وإدراك المعـاني الضـمنية التـي تظهـر فـي الـنص المقـروء 

ة صياغة المادة المقروءة وترتيب أحداثها. من احترام أو سخرية، واستنتاج عالقات السبب بالنتيجة، وإعاد
فقد أرجع الباحثون هذا الضعف في مهارات الفهم القرائي إلى الطـرق المعتـادة والتقليديـة فـي تعلـيم اللغـة العربيـة وتعلمهـا 

أوصـت بـه ة، وهـذا مـا التي تحد من تفاعل المتعلمين ونشاطهم، وعدم استخدام البرامج التعليمية االلكترونية فـي تعلـم اللغـة العربيـ
بمـا فيهـا  -بضرورة تبني المقررات االلكترونية المدمجة في تقديم المقـررات الدراسـية المختلفـةم( 2012دراسة نسرين المصري )

 في مؤسسات التعليم العام.-اللغة العربية 
اســتراتيجية الــتعلم المقلــوب ومــن االســتراتيجيات التــي تعتمــد علــى اســتخدام التقنيــات الحديثــة لتفعيــل الــتعلم االلكترونــي 

(Flipped Learning)  أحــد أنــواع الــتعلم المــدمج التــي تســتخدم التقنيــة لنقــل الــتعلم خــارج الفصــل الدراســي علــى عكــس
ـــل ـــالمقرر فـــي الفص ـــزل والقيـــام باألنشـــطة المتعلقـــة ب ـــتم مشـــاهدة درس نمـــوذجي كواجـــب فـــي المن ـــة، حيـــث ي ـــة التعليمي العملي

(Brnusell, & Horejsi,. 2001 P. 8-13)  .
علـى أن مقـاطع الفيـديو فـي الـتعلم المقلـوب لهـا تـأثير قـوي علـى   (Johnson, 2012)وقـد أكـدت دراسـة جونسـون 

تسـاؤالتهم فـي  عـنعمليتي التعليم والتعلم، وزيادة فهم المتعلمين واستيعابهم من خالل مشاهدتهم للفيديو فـي المنـزل ثـم اإلجابـة 
داخل الفصل مع بعضهم بعضا، ومع المعلم. 

التـي اسـتهدفت اسـتخدام اسـتراتيجيه   (Randall, S. et al., 2013)وقد أكدت على ذلك دراسة راندل وزمالئـه 
وأثرهــا فــي تحصــيل  (Spreedsheet)الــتعلم المقلــوب فــي تــدريس طــالب المســتوى التمهيــدي  فــي جامعــة يونفبرجهــام لمقــرر 

الدراســة إلــى أن توظيــف التقنيــة مــن خــالل اســتراتيجية الــتعلم المقلــوب زاد مــن دافعيــة  خلصــتالب ومــدى رضــاهم، حيــث الطــ
 المتعلمين نحو العملية التعليمية.

التـــي اســـتهدفت تعـــرف فاعليـــة الـــتعلم المقلـــوب فـــي تحصـــيل  (Bormann, 2014)وقـــد أكـــدت دراســـة بورمـــان 
لمقلوب يوفر بيئة تفاعلية تؤدي إلى تحصيل أفضل، وإعداد المتعلم للعيش في القرن الحادي المتعلمين وتفاعلهم على أن التعلم ا

 والعشرين.
م( التـي اسـتهدفت تعـرف أثـر اسـتخدام اسـتراتيجية الـتعلم المقلـوب فـي التحصـيل 2015وقد أكدت دراسة حنان الزين )

حمن، على أهمية التعلم المقلوب في زيادة التحصيل األكاديمي. األكاديمي لطالبات كلية التربية بجامعة األميرة نورة بنت عبد الر 

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



 د. رضا عبد البديع السيد عطية           التعليم وتأثرها بالصراع الفكري يف البلدان العربية )دراسة مقارنة(لغة 
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م( التـي اسـتهدفت تعـرف فاعليـة نمـوذج الـتعلم المقلـوب فـي التحصـيل واألداء 2015وأكدت دراسة هارون؛ و سرحان )
اعليته في زيادة التحصيل المعرفي وتنمية األداء المهـاري لمهارات التعلم اإللكتروني لدى طالب البكالوريوس بكلية التربية، على ف

لدى طالب البكالوريوس بكلية التربية.
 مشكلة البحث:

نظـراً ألهميــة الفهــم القرائــي فقــد نــال اهتمــام وزارة التعلــيم فـي المملكــة العربيــة الســعودية فــي المراحــل الدراســية جميعهــا،  
ت أهداف تعلـيم اللغـة العربيـة علـى "ضـرورة أن تنمـي قـدرة المـتعلم علـى التفكيـر السـليم، والفهـم، والتحليـل، والتفسـير، حيث نصَّ 

والتذوق من خالل اسـتخدام األنشـطة اللغويـة المختلفـة، وأن يتعـرف المعـاني العامـة، والتفاصـيل المهمـة فـي المـادة المقـروءة، وأن 
يصرح بها الكاتب في الـنص، وأن يحـدد بدقـة المعـاني غيـر المألوفـة مـن خـالل السـياق اللغـوي" يستنتج المعاني الضمنية التي لم 

(. 12م، ص 2005)وزارة التربية والتعليم، 

لـذلك يوصـي كثيـر مـن المختصـين بجملـة مـن االسـتراتيجيات التـي  ؛بناًء على ما سبق يتضح أهمية الفهم القرائي ومهاراتـه
ولعل استراتيجيات التعلم المدمج تحقق ذلك، والسيما استراتيجية التعلم المقلوب.من شأنها أن تجوده وتحسنه، 

مــن أن الفهــم القرائــي ذو أهميــة فــي التحصــيل الدراســي، وأن الضــعف فــي   م(2012وهــذا مــا أكدتــه دراســة الخوالــدة ) 
اللغـة العربيـة بطريقـة وظيفيـة، وعـدم  الفهم القرائي لدى المتعلمين يؤدي إلى ضعف التحصـيل الدراسـي لـديهم؛ نتيجـة عـدم تـدريس

استخدام المقررات االلكترونية في تعليمها وتعلمها.

من خالل عمـل الباحـث فـي مجـال تعلـيم اللغـة العربيـة وتعلمهـا الحـظ أن هنـاك تـدنياً فـي مسـتوى تحصـيل التالميـذ فـي و  
ئـي بأنماطـه ومسـتوياته المختلفـة، وأن هـذا الضـعف هذه المرحلة، ولعل السبب الرئيس في ذلك يعود إلى ضعف مهـارة الفهـم القرا

يـزداد وضــوحاً واتسـاعاً فــي األنمــاط والمسـتويات العليــا مـن الفهــم، وقــد قـام الباحــث بدراسـة اســتطالعية مــن خـالل تطبيــق اختبــار؛ 
خمســة وعشــرين  ( لـبعض مهــارات الفهــم القرائــي علـى عينــة مــن1لمعرفـة مســتوى التالميــذ فــي مهـارات الفهــم القرائــي )ملحــق رقــم 

تلميذاً من تالميذ الصف السادس االبتدائي، وبتصحيح االختبار تبين للباحث أنّ 
56.من التالميذ يفتقرون إلى مهارة التلخيص، وتنظيم األفكار %
59.لم يدركوا المعاني المتضمنة في النص %
42.لم يستطيعوا وضع أفكار رئيسة للموضوع %
38 باألحداث بناًء على فرضيات سابقة.% يجدون صعوبة في التنبؤ
61 .لم يستطيعوا توضيح المعاني الضمنية التي توحي بها الكلمات %

بــرزت  ضــعف مهــارات الفهــم القرائــي لــدى تالميــذ المرحلــة االبتدائيــة، كمــا :وبــذلك تتحــدد مشــكلة البحــث الحــالي فــي
في مجال  خاصةٍ بالتي استخدمت استراتيجية التعلم المقلوب، و الحاجة إلى القيام بهذه الدراسة نظراً لندرة الدراسات المتخصصة 

مـن خـالل بحثـه فـي  -فـي حـدود علـم الباحـث -تعليم اللغة العربية وتعلمهـا فـي المملكـة العربيـة السـعودية بـالتعليم قبـل الجـامعي 
ستراتيجية.اال كورة األبحاث التي تستخدم هذهمما يجعلها من أوائل الدراسات وبا  ؛قواعد المعلومات المتاحة

بحث: ال أسئلة
 يحاول البحث الحالي اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي:

التعلم المقلوب في تدريس اللغة العربية على تنمية مهارات الفهم وبقاء أُثر التعلم لدى تالميذ  ةية استخدام استراتيجي)ما فاعل 
 ؟(الصف السادس االبتدائي

:سئلة الفرعية التاليةألويتفرع عن هذا السؤال الرئيس ا
فاعلية استخدام استراتيجية التعلم المقلوب في تدريس اللغة العربية على تنميـة مهـارات الفهـم القرائـي لـدى تالميـذ الصـف ما -1

؟.السادس االبتدائي

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



( يف تدريس اللغة العربية على تنمية مهارات الفهم القرائي وبقاء أثر التعلم لدى Flipped Learningفاعلية استخدام التعلم املقلوب )

وان / أمحد بن حممــد النشــد      تالميذ الصف السادس االبتدائي مبدينة الرياض
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فاعلية استخدام اسـتراتيجية الـتعلم المقلـوب فـي تـدريس اللغـة العربيـة علـى بقـاء أثـر الـتعلم  لـدى تالميـذ الصـف السـادس ما  -2
. ؟االبتدائي

 فروض البحث: 
يحاول البحث اختبار صحة الفرضين التاليين:

االبتـدائي التـي درسـت بعـض ( بين متوسـطي درجـات تالميـذ الصـف السـادس0.05ال يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى ) -1
موضــوعات القــراءة باســتخدام اســتراتيجية الــتعلم المقلــوب والمجموعــة التــي درســت الموضــوعات نفســها باســتخدام الطريقــة 

 المعتادة في التطبيق البعدي الختبار مهارات الفهم القرائي.
الصـف السـادس االبتـدائي التـي درسـت بعـض( بين متوسطي درجات تالميذ 0.05ال يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى )  -2

موضــوعات القــراءة باســتخدام اســتراتيجية الــتعلم المقلــوب والمجموعــة التــي درســت الموضــوعات نفســها باســتخدام الطريقــة 
المعتادة في التطبيق البعدي الختبار بقاء أثر التعلم.

 :البحثأهمية 
يمكن تحديد أهمية البحث الحالي في األتي:

تخصصين في تعليم اللغة العربية وتعلمها في تطوير أهداف مناهج القراءة؛ لتتضمن إكساب المتعلمـين مهـاراتيفيد الم -1
الفهم القرائي بمختلف مستوياته، وتطوير أساليب تدريسها ووضع أسئلة تقويمية تنمي تلك المهارات. 

ت الفهــم القرائــي؛ واختبــار لقيــاس مهــارات الفهــمفــي وضــع قائمــة بمهــارايفيــد المشــرفين والمعلمــين بالمرحلــة االبتدائيــة  -2
القرائي في اللغة العربية لدى المتعلمين في هذه المرحلة.

يقدم نموذجاً إجرائياً لكيفية تصميم مقرر دراسي في اللغة العربية باسـتخدام الـتعلم المـدمج؛ لمواجهـة أوجـه القصـور فـي -3
ايرة االتجاهات الحديثة التي تنادي باستخدام المستحدثات التكنولوجية استراتيجيات تعليم اللغة العربية وتعلمها، ومس

في عمليتي التعليم والتعلم. 
 أهداف البحث:

:إلى معرفة يهدف البحث الحالي
لدى التالميذ بالمرحلة االبتدائية.مهارات الفهم القرائي  -1
بقاء أثر التعلم لدى تالميذ المرحلة االبتدائية. -2

 حدود البحث:
-:الباحث عند إجراء هذا البحث بالحدود التالية التزم 

مجموعة البحث من التالميذ بالمرحلة االبتدائية بشمال الرياض. -1
.   (ه1436/1437)موضوعات الفصل الدراسي األول الخاصة بالقراءة للعام الدراسيتم اختيار  -2
قياس مهارات الفهم القرائي لدى التالميذ بالمرحلة االبتدائية. -3
قياس بقاء أثر التعلم لدى التالميذ بالمرحلة االبتدائية. -4

مصطلحات البحث:

تعـــّرف مصطلحات البحث إجرائيــاً كمـا يلي: 
 " Flipped  learning Strategy  "التعلم المقلوب استراتيجية

بأنها:" شكل من أشكال التعلم المدمج الذي يشمل أي استخدام للتقنية لالسـتفادة منهـا فـي الفصـول يُعرفها الباحث  
يجـابي مــن خـالل األنشــطة التـي تنفــذ داخـل غرفــة إلا لوجــه، بحيـث تســاعد المعلـم والتالميــذ علـى  التفاعــل االدراسـية العاديــة وجًهـ

وم  المعلـم بإعـدادها خـارج األوقـات الدراسـية بالفصـول كإعـادة مقطـع الفصل الدراسـي بعـد مشـاهدة التالميـذ للفيـديوهات التـي يقـ

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



( يف تدريس اللغة العربية على تنمية مهارات الفهم القرائي وبقاء أثر التعلم لدى Flipped Learningفاعلية استخدام التعلم املقلوب )

وان / أمحد بن حممــد النشــد      تالميذ الصف السادس االبتدائي مبدينة الرياض
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مما يساعد في إكساب  ؛الفيديو عدة مرات أو تسريع المقطع لتجاوز الجزئيات التي لهم خبرة بها، مع إمكانية تدوين المالحظات
التالميذ المفاهيم والمعلومات التعليمية، ومراعاة ما بينهم من فروق فردية". 

 "    Reading Comprehension "       ات الفهم القرائيمهار 
يُعرفها الباحث بـ: "تفاعل القار  مع النص المقروء بمـا يمكنـه مـن اكتسـاب المعـارف واالتجاهـات والمهـارات التـي تتمثـل 

وتقـاس باختبــار وضــع  فـي اســتنتاج المعـاني مــن السـياق، وتحديــد المفـاهيم، وتحليــل الـنص، وفهــم األفكـار وإبــداء الـرأي وتفســيره،
لقياس هذه المهارات من إعداد الباحث".

   ”Retention of Learning   " بقاء أثر التعلم
يعرفه الباحث: "مدى ما يحتفظ به التلميذ من حقائق ومفاهيم ومعلومات وتعميمات سبق له دراستها، ويقاس هـذا المـدى 
بالدرجــة التــي يحصــل عليهــا التلميــذ فــي اختبــار مهــارات الفهــم القرائــي الــذى يطبــق عليــه بعــد مــرور فتــرة زمنيــة محــددة مــن دراســته 

للوحدة موضوع البحث". 
 للبحث:اإلطار النظري 

مسمياتها، وماهيتها، ومميزاتها، واألسس التي تقوم عليها، واستخدامها  التعلم المقلوب من حيث: استراتيجيةدراسة نظرية عن  -أ
وذلك من خالل الرجوع  في عمليتي التعليم والتعلم، ودور المعلم والمتعلم فيها، وعالقتها بتعليم اللغة العربية وتعلمها،

إلى:
التربوي.األدب  -1
االطالع على البحوث، والدراسات السابقة ذات العالقة. -2

ماهيته، والعناصر المتفاعلة في فهم القراءة، والعوامل المساعدة على الفهم  الفهم القرائي من حيث:دراسة نظرية عن   -ب
 مهارات الفهم القرائي، ومهاراته.و مستويات الفهم القرائي، و واالستيعاب القرائي، والعوامل المؤثرة على الفهم القرائي، 

 بقاء أثر التعلم.  -ج
 (Flipped Learning)المقلوب  التعلم  أواًل:

تعيش المجتمعات اإلنسانية مـع بدايـة األلفيـة الثالثـة فـي مجتمـع يعـرف بمجتمـع  عصـر المعرفـة، ذلـك المجتمـع الـذي 
ســـيطرت فيـــه االســـتخدامات االلكترونيـــة علـــى مختلـــف جوانـــب الحيـــاة اليوميـــة السياســـية، والثقافيـــة، واالقتصـــادية، واالجتماعيـــة، 

وثيقـة الصـلة بهـذه الجوانـب، وقـد اصـطلح علـى أن دخـول هـذه الكلمـة  (Electronic)والتربوية، وأصبحت كلمـة "الكترونـي" 
ــة  ــه، فظهــرت الحكوم ــى معنــي تكــون التكنولوجيــا االلكترونيــة أحــد مفردات ــوم التقليــدي إل ــي تحولــه مــن المفه علــى أي مصــطلح يعن

ـــــت  Electronic)علم االلكترونـــــيااللكترونيـــــة، والسياســـــة االلكترونيـــــة، والثقافـــــة االلكترونيـــــة، والتجـــــارة االلكترونيـــــة، وال
Learning).   

الصور  :وقد لجأ التربويون للتعلم االلكتروني بوصفه أحد الوسائل التي تمكن  المتعلم من امتالك المصادر الرقمية مثل
مـن هنـا ظهـر مفهـوم و ، يجابيـاً وتوظيـف أنشـطة أكثـر تفاعليـة داخـل غرفـة الصـف الدراسـيإالرقميـة، ومقـاطع فيـديو وغيرهـا، وجعلـه 

  (Flipped Classroom or Flipped Learning)استراتيجية التعلم المقلوب أو اسـتراتيجية الفصـل المعكـوس  
تعيــين قــراءات مــن الكتــاب  :ويمثــل المفهــوم فكــرة قديمــة حديثــة؛ ألن المعلــم كــان يطلــب مــن المــتعلم تحضــير الــدرس مــن خــالل

ل وقت الحصـة لمناقشـة المحتـوى وتنفيـذ األنشـطة المختلفـة تحـت توجيـه وإرشـاد مـن أو مصادر أخرى، ومن ثم استغال ،الدراسي
  .(Brnusell & Horejsi,. 2001, PP 8-13)المعلم 

 وتقوم فكرة التعلم المقلـوب علـى قلـب مهـام الـتعلم بـين الصـف والمنـزل، وهـذا القلـب أو العكـس للعمليـة التعليميـة ال
مــن المتعلمــين الــذين يمتلكــون مهــارات  وخصائصــه  نيــة؛ نظــراً لتغيــر ظــروف الجيــل الحــالييمكــن تحقيقــه دون توظيــف أدوات التق

مما يساعدهم على التعلم بسرعة ومهارة عالية. ؛االتصال االلكتروني والتطبيقات التقنية المتنوعة
ماهية التعلم المقلوب: -1

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



( يف تدريس اللغة العربية على تنمية مهارات الفهم القرائي وبقاء أثر التعلم لدى Flipped Learningفاعلية استخدام التعلم املقلوب )
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مـــن المســـميات الفصـــول الدراســـية  يطلـــق عليــه عديـــدٌ  (Flipped Learning)الــتعلم المقلـــوب أو المعكـــوس 
أو الفصـل  (Flipped Teaching)المعكوسة، أو الفصول الدراسية المقلوبـة، أو التـدريس المقلـوب أو التـدريس المعكـوس

       الدراسي الخلفي، أو التعليم والتدريس العكسي.
ثــل فــي اإللقــاء وتعلــيم بأنــه: "قلــب مفهــوم غرفــة الصــف التقليــدي المتم ( Ash,2012, PP. 6-7يُعرفــه أوش )

المفــاهيم والمعلومــات والمبــاد  وشــرحها للمتعلمــين داخــل غرفــة الصــف، ومــن ثــم تكليــف المتعلمــين بــبعض الواجبــات واألعمــال 
 والمشاريع للعمل عليها خارج غرفة الصف". 

اسـتخدام "شكل من أشكال التعلم المـدمج الـذي يشـمل  بأنه: (Tucker,,2012,  PP. 82-83ويُعرفه تيكر )
التقنية في عمليتي التعليم والتعلم في الفصول الدراسية، بحيث يمكن للمـدرس قضـاء مزيـد مـن الوقـت فـي التفاعـل مـع المتعلمـين 

ــتم ــاء المحاضــرات، وي ــي يقــوم بإعــدادها المعلــم  هــذا بــدالً مــن إلق ــتخدام الفيــديوهات الت ــي و يشــاهدها المتعلمــو مــن خــالل اس ن ف
المنزل".

( بأنـه: "قلـب مهـام الـتعلم بـين الفصـل Herreid & Schiller,,2013, PP. 62-66شـيلر )ويُعرفـه هيريـد و 
والمنــزل، بحيــث يقــوم المعلــم باســتغالل التقنيــات الحديثــة واالنترنــت إلعــداد الــدرس وشــرحه عــن طريــق شــريط مرئــي )فيــديو(؛ ثــم 

ة التـي كانـت تفـرض عليـه فـي المنـزل ؛ليقـوم بأدائهـا فـي ليطلع المتعلم عليه في المنزل، ومن ثم يقوم بـأداء األنشـط يأخذه المتعلم؛
 مما يعزز فهمه المادة العلمية". ؛الفصل

بأنـه:" نمـوذج تربـوي يسـتخدم التقنيـات الحديثـة وشـبكة  (Hawks, 2014, PP 264-269)ويُعرفـه هـاوكس 
ية، أو غيرهـا مـن الوسـائط؛ ليطلـع عليهـا االنترنت بطريقة تسمح للمعلم بإعداد الدرس عن طريق مقاطع الفيديو أو الملفـات الصـوت

آخـر باسـتعمال حواسـيبهم، أو هـواتفهم الذكيـة، أو أجهـزتهم اللوحيـة قبـل حضـور الـدرس،  كانٍ مفي منازلهم، أو في أي  ونالمتعلم
م المعلم في حين يخصص وقت الحصة للمناقشات والتدريبات، ويُعد الفيديو عنصراً أساسياً في هذا النمط من التعليم، حيث يقو 

 دقائق ويشاركه مع المتعلمين في أحد مواقع الويب، أو شبكات التواصل االجتماعي". (10)إلى ( 5 )بإعداد فيديو مدته ما بين
بأنـه: "مـدخل تربـوي تـدمج فيـه التقنيـة مـع التـدريس وجهـاً  (Danker, 2015, PP.171-186)ويُعرفـه دنكـر 

مشاهدة أو استماع المتعلمين لدرس من الدروس علـى شـبكة االنترنـت، ثـم المشـاركة لوجه في الفصول الدراسية العادية من خالل 
ممـا يسـاعد علـى اسـتيعابه للمفـاهيم والمعلومـات  ؛في تنفيذ األنشطة الفردية والجماعية داخل الفصل الدراسي مـع المعلـم وزمالئـه

 ومهارات التفكير الموجودة بالدرس".  
ال الـتعلم المـدمج الـذي يشـمل أي اسـتخدام للتقنيـة لالسـتفادة منهـا فـي الفصـول ويعرفه الباحث بأنه:" شكل من أشـك

يجـابي مــن خـالل األنشــطة التـى تنفــذ داخـل غرفــة إلا لوجــه، بحيـث تســاعد المعلـم والتالميــذ علـى  التفاعــل االدراسـية العاديــة وجًهـ
ا خـارج األوقـات الدراسـية بالفصـول كإعـادة مقطـع الفصل الدراسـي بعـد مشـاهدة التالميـذ للفيـديوهات التـي يقـوم  المعلـم بإعـداده

مما يساعد في إكساب  ؛الفيديو عدة مرات أو تسريع المقطع لتجاوز الجزئيات التي لهم خبرة بها، مع إمكانية تدوين المالحظات
التالميذ المفاهيم والمعلومات التعليمية، ومراعاة ما بينهم من فروق فردية".

تاريخ التعلم المقلوب: -2
   (Johnson & Walvoord)عنـدما تنـاول جونسـون، والفـورد  (م1998)يعود تطبيق التعلم المقلـوب إلـى عـام

فــي كتابهمــا "التــدرج الفعــال" اســتراتيجية الــتعلم المقلــوب، وأهميــة تطبيقهــا؛ لمــنح المتعلمــين الفرصــة لالطــالع علــى المحتــوى فــي 
،وهذا مــا اســتهدفته دراســة مليــات التحليــل والتركيــب وحــل المشــكالتالمنــزل ومــن ثــم اســتخدام وقــت الفصــل فــى التركيــز علــى ع

 في تدريس طالب قسم التاريخ بالجامعة. (Gaughan, 2014, PP. 221-244)جوفان 
طبق الـتعلم المقلـوب فـي علـم االقتصـاد؛ لتحقيـق مبـدأ مراعـاة الفـروق الفرديـة بـين المتعلمـين مـن  (م2000 )وفى عام

مي االقتصاد بتوفير أدوات مختلفة يـتعلم بواسـطتها المتعلمـون فـي المنـزل المفـاهيم والمعلومـات وذلـك خالل قيام معلمين من معل
بعــد قــراءة النصــوص ومشــاهدة مقــاطع الفيــديو والعــروض التقديميــة، وليتأكــدوا مــن إطــالع المتعلمــين علــى المحتــوى االلكترونــي 

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



( يف تدريس اللغة العربية على تنمية مهارات الفهم القرائي وبقاء أثر التعلم لدى Flipped Learningفاعلية استخدام التعلم املقلوب )
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المعلمان على أن المتعلمـين كـانوا أكثـر دافعيـة وإيجابيـة فـي الـتعلم بحلها في الفصل، وأكد  نللمقرر تم تصميم أوراق عمل يقومو 
 . (Fulton,. 2013, PP. 20- 28)المقلوب عنه في التعليم التقليدي 

في تدريس مادة الكيمياء مـن خـالل  (Bergmann & Sams)م فكر كل من برجمان وسامس 2004وفي عام 
صـورة والشـرح، ثـم القيـام بتحويـل الملـف إلـى مقطـع فيـديو يـتم تحميلـه علـى تقنية تسمح بتسجيل العروض التقديميـة بالصـوت وال

علـى جـائزة الـرئيس  (Sams)بدأ في تسجيل الموضوعات وتحميلها على االنترنت، وقـد حصـل ( م 2007 )االنترنت، وفى عام
-Wilson, 2013, PP. 193)للتمييـز فـي الرياضـيات والعلـوم؛ نتيجـة توظيـف اسـتراتيجية الـتعلم المقلـوب فـي التـدريس 

199).
التعلم المقلوب:ة استراتيجي األساسيات أو المعايير التي تقوم عليها -3

إن دمج التقنية مع التعلم التقليدي ال يحقق استراتيجية التعلم المقلوب، ولكن هناك عدداً من األساسيات أو المعـايير 
:(Davies & Ball, 2013, PP. 563-580)ال منها  التي يقوم عليها التعلم المقلوب الفعَّ 

 .)مرونة التعلم: أي أن التعلم يتم في أي وقت وفى أي مكان ) مشاهدة الفيديو الخاص بالدرس 
  المحتوى محدد: حيث يحدد المعلم المحتوى المطلوب من المتعلم االطـالع عليـه خـارج الفصـل ؛ليـتم اسـتغالل الوقـت فـي

الفصل لتطبيق األنشطة والتدريبات. 
 .تمركز التعلم المقلوب حول المتعلم كمحور العملية التعليمية 
 .المعلم محترف يمتلك المهارات التقنية، و يقدم التغذية الراجعة والفورية للمتعلمين داخل الفصل وتقويم أعمالهم
مميزات استراتيجية  التعلم المقلوب: -4

لوب تتمثل في:م( أن مميزات استراتيجية التعلم المق2015ترى رنا محفوظ )
.تمنح المعلمين مزيداً من الوقت لمساعدة المتعلمين وتلقي استفساراتهم
.تضمن االستغالل الجيد لوقت الحصة
.تبني عالقات أقوى بين المعلم والمتعلم
 مراعـــاة الفـــروق الفرديـــة بـــين المتعلمـــين مـــن خـــالل تحكمهـــم فـــي ســـرعة الـــتعلم التـــي تناســـبهم والمكـــان والزمـــان الـــذي

 مهم.يالئ
.خلق بيئة التعلم التعاوني في الفصل الدراسي
.استغالل المعلم للفصل الدراسي في التوجيه والتحفيز والمساعدة
.تشجع على االستخدام األفضل للتقنية في مجال التعليم
.تحول دور المتعلم إلى باحث عن المعلومات
لدرس.مساعدة المتعلمين الذين يواجهون صعوبات مع اللغة المنطوقة ل
.إعطاء المتعلمين وسيلة الستعراض المقاطع المهمة من الفيديوهات والتحقق من مالحظاتهم
( لمقطع الفيديو الواحد، وسهولة استيعابه، وتكراره أكثر من مرة. 10-5قصر حجم المحتوى )دقائق
.وجود مسار واضح ومستمر لتعلم الموضوعات المعقدة
 الذاتي وبناء الخبرات ومهارات التواصل والتعاون بين المتعلمين.تعزز التفكير الناقد والتعلم

:سلبيات استراتيجية  التعلم المقلوب -5
 :(Alvarez, 2012, PP 18-21)يمكن تحديد سلبيات التعلم المقلوب فيما يلي 

يـة الالزمـة لتنفيـذها فـي ال يمكن تطبيق استراتيجية التعلم المقلوب في حالة عدم توافر شـبكة االنترنـت أو األجهـزة التقن -
 منازل المتعلمين.

تتطلب معلماً متمكناً من مهارات التقنية، وتطبيقات الجيل الثاني والثالث للويب في عمليتي التعليم والتعلم.-

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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تتطلب معلماً لديه رغبة في التغييـر ومتابعـة المتعلمـين عبـر التواصـل االلكترونـي فـي المنـزل؛ ألنهـا تحتـاج لجهـد ووقـت -
 ين خارج الفصل.إضافي

 ضعف المهارات التقنية لدى المتعلمين قد يعيق تنفيذ التعلم المقلوب.-
تسجيل الدروس على هيئة مقاطع الفيديو وإنتاجها يتطلب جهداً كبيرًا، والحصول على هذه الفيديوهات التعليمية ذات -

 ريس المعلم ألكثر من صف دراسي.الجودة العالية من االنترنت يُعد من األمور الصعبة، ويظهر ذلك في حالة تد
التعلم المقلوب: ةدور المعلم في استراتيجي -6

 م(2015للمعلم دور في التعلم المقلوب يتمثل في: )سليمان ،

 المحاضـر: حيــث يأخـذ دور المحاضــر لـدقائق فيكــون واضـحاً فــي عمليـة نقــل المعلومـة إلــى المـتعلم، كمــا يمكـن إعــادة
والموقـف التعليمـي، فبـدالً مـن توجيـه المحاضـرة لجميـع المتعلمـين مـن الممكـن أن تكـون صياغة المحاضرة بما يـتالءم 

 لمجموعات صغيرة وحسب حاجة كل مجموعة.
 ِّر: حيث يهتم بمتابعة تعلم المتعلمين بمتابعة تعلم المتعلمين ومن التعامل مع المتعلمين في مجموعة محددة إلى الميس

 .ةالتعامل مع مجموعات ديناميكية مرن
 الشارح: حيث يقوم بتوضيح المعلومات والمفاهيم الغامضة، وإثراء المواقف التعليمية من خالل المناقشات والتدريبات

 واألنشطة التي تتم داخل الفصل الدراسي مما يكون له تأثير إيجابي على مخرجات العملية التعليمية. 
ـــدروس ـــوى العلمـــي لل ـــداد المحت ـــث يقـــوم بإع ـــمم التعليمـــي: حي ـــة، ويقـــوم المـــتعلم  المص ـــالل فيـــديوهات تعليمي مـــن خ

 بمشاهدتها في المنزل.
ا ويكـون خفيـاً فـي أحيـان أحيانًـ اويتنقل المعلم بين األدوار المختلفة والمتعددة في الـتعلم المقلـوب بحيـث يكـون ظـاهرً 

التعليميـة عنـدما يكـون ذلـك مطلوبـاً أو أخرى من خالل دوره فـي توجيـه المـتعلم وإرشـاده ومراقبـة تعلمـه وتدخلـه لتصـحيح العمليـة 
 توجيه المتعلم إلى مصادر تعلمه، ومن التركيز على تدريس المحتوى فقط إلى تدريس المهارات وأنماط التفكير وتنميتها.

يقوم المعلم في التعلم أو الفصل المقلوب أو المعكوس بتوفير محتوى المادة التعليمية بما فيها الشرح للمتعلمين 
طالع عليها وفهم ما جاء فيها قبل الحضور للصف، ويبدأ المعلم و أو قراءات، ويلتزم المتعلم باالى شكل مقاطع فيديإما عل

في داخل الفصل بخلق فرص للمناقشة ومراجعة تلك المعلومات وتحليلها وتطبيق المفاهيم المختلفة تحت إشرافه وتوجيهه، 
والمعلومات، ويبدأ بعدها المتعلمون بالعمل في مجموعات أو بشكل فردي  ويجري مناقشات مع المتعلمين عن تلك المفاهيم

مما يؤدي إلى ترسيخ تلك المفاهيم واالنطالق بها من مرحلة الحفظ والفهم إلى مرحلة  ؛على األنشطة داخل قاعة الفصل
التطبيق والتحليل واإلنتاج تحت إشراف المعلم وتوجيهه وتقديم المالحظات في نفس اللحظة.

:دور المتعلم في  استراتيجية التعلم المقلوب -7
 & Findlay-Thompson)يتمثــل دور المــتعلم فــي اســتراتيجية الــتعلم المقلــوب فــي ثــالث مراحــل كالتــالي 

Mombourquette (2014, PP 63-71); Flumerfelt & Green (2013, PP.356–366)  
 ة الفيديوهات التي تشرح الدرس واالطالع عليها من خالل في المنزل )قبل الدرس في الفصل(:يقوم المتعلم بمشاهد

ليها المعلم، ثم تحضير االستفسارات التي يشارك بها  إموقع الكتروني خاص بالمادة أو خالل اليوتيوب ويرشدهم 
 كأنشطة داخل غرفة الفصل. 

 اهيم والمباد  والمعلومات في أثناء الدرس )داخل الفصل الدراسي(: بإشراف المعلم وتوجيهه يطبق المتعلمون المف
لعوا عليها، ويتم توضيح باقي المفاهيم والمعلومات الغامضة وتنمية مهارات التفكير عند المستويات طِّ االرئيسة التي 

 العليا )تحليل، وتركيب، وتقويم(.
 .ًبعد الدرس: يفحص المتعلمون ما تعلموه ويتحققوا من فهمهم ويطوروا معارفهم ذاتيا

استراتيجية التعلم المقلوب و تعليم اللغة العربية وتعلمها: -8

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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التعلم المقلوب على الجمع بين التعليم العادي التقليدي وجهاً لوجه في القاعات أو الفصول الدراسية  ةتعتمد استراتيجي 
نيــة( فــإن ذلــك يتطلــب تنــاول لكترو إقصــة  وملفــات صــوتية  والتقليديــة، والــتعلم بمختلــف الوســائط التكنولوجيــة )لقطــات الفيــديو 

أحـد جوانـب الـتعلم المقلـوب، ثـم تـدريس اللغـة العربيـة داخـل الفصـول بوصـفه نترنت في تدريس اللغة العربية إلأهمية الكمبيوتر وا
 التقليدية وجهاً لوجه.

والنمـــاذج غيـــر المتصـــلة  (Online)وبنـــاًء علـــى ذلـــك فـــالتعلم المـــدمج يجمـــع بـــين النمـــاذج المتصـــلة عبـــر االنترنـــت  
(Offline) ممـا يسـهم فــي دمـج المصـادر المختلفــة التـي تسـاعد فــي  ؛ا لوجــه فـي الفصـول الدراســية التقليديـةالتـي تحـدث وجًهـ

تعلــيم اللغــة العربيــة وتعلمهــا مــن خــالل الصــور والصــوت، ومــن خــالل النصــوص المكتوبــة والنصــوص المســموعة التــي تــتم بواســطة 
لدراسي، وهذه الطريقة يمكـن أن تناسـب تالميـذ المرحلـة االبتدائيـة وتزيـد مـن نشـاطهم وتمكـنهم مـن مواكبـة المعلم داخل الفصل ا

 التكنولوجيا الحديثة.
 :(Reading Comprehension)ثانياً: الفهم القرائي

والوجدانيـة، ووسـيلة مـن وسـائل تُعد القراءة من أهـم أدوات المعرفـة للفـرد، ونافذتـه إلـى محيطـه، ووسـيلته للتنميـة الفكريـة 
، ص 2005)مفلـح و كنعـان لمسـتوى تقـدمها وازدهارهـا  ادمحـدِّ  اوحدة الجماعة، وركن أساسي من أركان تماسكها وقوتها، ومعيار 

271).
)التعــرف، والفهــم،  :عقلــي، وتتمثــل هــذه المهــارات فــي أحــدهما فيســيولوجي، والثــاني: وتتضــمن مهــارات القــراءة جــانبين:

من هذه المهارات تشتمل على عدد من المهارات الفرعية، وتعد مهارة الفهم القرائي الغاية الرئيسة  ة، والحكم(، وكل مهارةٍ والسرع
من درس القراءة.

 ماهية الفهم القرائي:
تفســيراً بأنــه: "القــراءة الواعيــة التــي يســتطيع الفــرد مــن خاللهــا التنبــؤ بالمعــاني وتفســيرها  (48م، ص2006يُعرفــه الفــي ) 

صحيحاً، وتحديد األفكار الرئيسة والفرعية، وتنظيمها، وتلخيصها، وتقويمها، وإصدار أحكام موضوعية تجاه المادة المقروءة، ومـا 
 يتبع ذلك من قدرة الفرد على حل المشكالت المعرفية التي تواجهه".

لتلميذ لذاته والستراتيجياته التي يستخدمها ( بأنه: "عملية عقلية معرفية تقوم على مراقبة ا57ص م، 2006ويعرفه سعد )
في أثناء القراءة وتقيمه لها".

( بأنه:" عملية التفاعل بين أفكار الكاتب والخلفية المعرفية للقار  والتـي ينـتج عنهـا 772ص م، 2009ويُعرفه إبراهيم )
 خلق المعنى".

 تفاعلية يمارسها القار  من خالل محتـوى قرائـي؛ بأنه: "عملية عقلية بنائية (114-73ص ، 2009ويُعرفه عبد الباري )
بغيـة اسـتخالص المعنـى العـام للموضـوع، ويسـتدل علـى هـذه العمليــة مـن خـالل امـتالك القـار  لمجموعـة مـن المؤشـرات الســلوكية 

 المعبرة عن هذا الفهم". 
المقــروء بمــا يُمكنــه مــن ( بأنــه: "تفاعــل القــار  مــع الــنص 231-219ص ، 2014وتُعرفــه ســوزان عمــر، وريــم العتيبــي )

اكتساب بعض المهارات التي تتمثـل فـي اسـتنتاج المعـاني مـن السـياق، وتحديـد المفـاهيم الرئيسـة والفرعيـة، وتحليـل الـنص، وفهـم 
 األفكار وتفسير وإبداء الرأي".

يكتسـبها تالميـذ  ف الباحث الفهم القرائـي بأنـه: "عمليـة عقليـة معرفيـة تتضـمن مجموعـة مـن المهـارات التـي يجـب أنويعرِّ 
الصــف الســادس االبتــدائي مــن خــالل الــربط الصــحيح بــين الرمــز والمعنــى، والتــي تتمثــل فــي إيجــاد المعنــى المناســب للكلمــة مــن 
الســياق، وتعيــين مضــادها، واختيــار عنــوان مناســب للــنص القرائــي، وتحديــد األفكــار الرئيســة والفرعيــة للــنص القرائــي، وبيــان غــرض 

ي الضمنية، والتمييز بين الرأي والحقيقة، والتنبؤ باألحداث بناء على مقدمات معينة". الكاتب، وفهم المعان
أهمية الفهم القرائي:

 يمكن تحديد أهمية الفهم القرائي في التالي:
  .تنمية مهارات التحدث والكتابة لدى المتعلم

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



( يف تدريس اللغة العربية على تنمية مهارات الفهم القرائي وبقاء أثر التعلم لدى Flipped Learningفاعلية استخدام التعلم املقلوب )

وان / أمحد بن حممــد النشــد      تالميذ الصف السادس االبتدائي مبدينة الرياض

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

178 

 ذي يتالشي من ذاكرته في فترة وجيزة.يبقي التعلم الناتج عن الفهم في ذاكرة المتعلم فترة طويلة عكس الحفظ ال
 .تزويد المتعلم بأفكار ثرية
 كساب المتعلم مهارات النقد البناء.إ
 .يساعد في عالج مشكالت التأخر الدراسي 
  تحسين الواقع التعليمي للمتعلم في جميع المواد الدراسية؛ ألن الفهم القرائي ال يقتصر علـى اللغـة العربيـة بـل يشـمل كـل

اسية.المواد الدر 
  ٍطالعه.المتعلم الخبرات بمقدار قراءاته و من الخبرات، فالقراءة تضيف ل اكتساب مزيد 
  يساعد المتعلم على مسايرة أهل الفكر، والسياسـة فـي المجتمـع؛ لوجـود قـار  فـاهم لألحـداث التـي تـدور حولـه فـي كافـة

المجاالت.
 أسس الفهم القرائي:

أن الفهـم القرائـي يعتمـد علـى مجموعـة مـن  (McLaughlin, M., 2012, PP. 432-440)ذكـر مـوكالفلن 
األسس، وتتمثل في:

 .تحديد هدف القار ؛ ألن الهدف من القراءة يحدد المهارات القرائية 
 .دافعية القار ، وخبراته وخلفيته السابقة عن مستويات الفهم القرائي 
  الفهم القرائي.تحديد االستراتيجية الالزمة لتفسير النص، لمساعدة المتعلم على 
 .تحديد أركان الفهم القرائي، وتوظيف السياق في فهم معنى المقروء، والوصول إلى النهاية المتوقعة
  .إدارة وقت القار  عند فهمه لنص معين 
 .التركيز على الفكرة الرئيسة للنص 
 .اتخاذ اإلجراء المناسب عندما يتم مالحظة قصور في عملية الفهم 

ي:عمليات الفهم القرائ
الفهم القرائي عملية أساسية يندرج تحتها عمليات ثانوية تتداخل فيما بينها، وتتمثل في:

 .عمليات فهم قرائي مرتبطة بالقار  مثل المدركات الحسية، والتذكر، والتعرف
 التجريد، والتقدير. :عمليات مرتبطة بالموضوع مثل
  اإلدراك الترابطي.عمليات مشتركة بين عمليات القار  وعمليات الموضوع مثل 

فــي تحديــد عمليــات الفهــم القرائــي، والتــي تتمثــل  (25، ص2006مــع صــفاء ســلطان ) (34ص م، 2009ويتفــق الُعــذيقي )
 في:

  ،العمليــات الجزئيــة: حيــث تمثــل اختيــار وحــدات صــغيرة مــن الجملــة للتــذكير بهــا، وتهــتم بفهــم الفكــرة، واختيارهــا، وتــذكرها.
 األولى: تركيب الكلمات مع بعضها؛ لتكوين جملة صحيحة، والثانية: االختيار الجزئي. وتتضمن عمليتين فرعيتين هما:

  العمليــات التكامليــة: حيــث تهــتم باســتنتاج العالقــات بــين أجــزاء الجملــة، وتتضــمن ثــالث عمليــات فرعيــة األولــى: العائــد مثــل
القـات التـي تـربط بـين أجـزاء الجملـة مثـل السـببية، الضمائر، وأسماء اإلشارة، واألسـماء الموصـولة، والثانيـة:الروابط مثـل الع

والتمييز، والتأكيد، والثالثة:االستنتاج مثل استنتاج معلومات من عالقات الجمل؛ لتكوين روابط غير مصرح بها.
 .العمليات الكلية: حيث تحديد طريقة تنظيم النص القرائي، وتلخيصه 
 سـتنتاجات غيــر مقيـدة بهـدف الكاتـب، وتتضــمن خمـس عمليـات فرعيــة العمليـات التفصـيلية المكملـة: حيــث تخـتص بتقـديم ا

افتراض ما سيحدث، واإلكمال بمعلومات سابقة معتمدة علـى خلفيـة القـار  المعرفيـة، والتصـور الـذهني الـذي يخـتص  مثل:
التطبيـــق،  ر مثـــل:بــالتعبيرات المجازيـــة، والتعبيـــرات الحقيقيــة، واالســـتجابة االنفعاليـــة للمقــروء، ومســـتوى اســـتجابات التفكيــ

والتحليل، والتركيب، والتقويم.

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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  العمليات الذهنية المصاحبة للتعرف: حيث اختيار القار  لالستراتيجية المناسبة، وتقويمها، وتعـديلها؛ ليمـارس القـراءة بطريقـة
 يستطيع من خاللها السيطرة على درجة فهمه.

ويرى الباحث أن عمليات الفهم القرائي تتمثل في:
 معرفية: تعتمد على تحصيل القار  للمعلومات، والحقائق التي يحتويها النص المقروء.عملية -
 عملية عقلية: تعتمد على تفكير القار  في المعلومات، والحقائق التي اكتسبها من النص المقروء. -
والبيانـات الـواردة  إصدار حكـم القـار  علـى المعلومـات :عملية تقويمية: تعتمد على قبول القار  للرسالة أو رفضها أي-

 في المقروء وفق معايير معينة.
 مستويات الفهم القرائي:

للفهم القرائي مستويات عليا، ومستويات دنيا حيث يندرج تحت كل مستوى مجموعة من المهارات، ويقسم العيسوي، و 
( مستويات الفهم القرائي إلى:147-107ص م، 2006الظنحاني )
فقي، وتشمل:مستويات الفهم القرائي األ -1
.ًفهم معنى الكلمة: ويتمثل في مراعاة مقتضى الحال، الذي جاءت فيه الكلمة لكل من الكاتب والقار  معا
.فهم معنى الجملة: ويتمثل في فهم الكلمات التي تتكون منها الجملة، وترتيب هذه الكلمات، وتتابعها
مـل، وفهـم تنظـيم الكاتـب ألفكـاره، ومعرفـة مـا تحـاول فهم معنى الفقرة: ويتمثل فـي فهـم الترتيـب الـذي جـاءت بـه الج

 الفقرة الحديث عنه، ومن ّثم تحديد الفكرة الرئيسة التي تعبر عنه.
 فهم الوحدات األكبر)الموضوع أو النص(: ويتطلب فهم جميع مكونـات الموضـوع، فـيفهم المـتعلم الكلمـات بوصـفها

ت بوصفها أجزاء للموضوع، ثم يربط بينها في تكامل، وتداخل.أجزاء للجمل، والجمل بوصفها أجزاء للفقرات، الفقرا
مستويات الفهم القرائي الرأسي، وتشمل: -2
.مستوى الفهم الحرفي: وهو يعني فهم الكلمات، والجمل، والمعلومات، واألحداث كما وردت صراحة في النص
 ،واستنتاجات العالقات بين األفكار لفهم النص.مستوى الفهم االستنتاجي: وهو قدرة المتعلم على الربط بين المعاني
 ،مستوى الفهم النقدي: وهو إصدار حكم علـى المـادة المقـروءة لغويـاً، ووظيفيـاً، وتقويمهـا مـن حيـث جودتهـا، ودقتهـا

 ومدى تأثيرها في القار  وفقاً لمعايير مضبوطة ومناسبة.
 ة تأمليـة جماليـة تبـدو فـي إحسـاس القـار  بمـا أحـس بـه مستوى الفهم التذوقي: وهو يُعرف بأنه الفهم القـائم علـى خبـر

الشاعر أو الكاتب، ويُعد سلوكاً لغوياً يعبر به المتعلم عن إحساسه بالفكرة التي يرمي إليها النص، وللخطة التي رسمها 
 للتعبير عن هذه الفكرة.

حلـول جديـدة لمشـكالت وردت  مستوى الفهم اإلبداعي: وهو استخدام الحقائق والمعلومات والمفاهيم للوصول إلـى
في النص، أو التنبؤ بأفكار جديدة يمكن الحكم عليها بالصحة أو الخطأ.

( مستويات الفهم القرائي إلى:33، ص 2014ويقسم )الغلبان، 
المستوى الحرفي: ويُعد أدنى مستويات االستيعاب القرائي، يتمثل في قدرة القار  على فهـم المعلومـات الصـريحة -1

ما هي دون الوصول إلى مستوى أعمق من التفسير أي يعتمد على البنية السطحية للموضوع. في النص ك
المســتوى االســتنتاجي )مســتوى القــراءة لمــا بــين الســطور(: حيــث يحتــل المرتبــة الثانيــة مــن مســتويات االســتيعاب -2

السـتخالص  الـنص؛وتتطلب مهاراته قدرات عقلية أعلى منهـا فـي المسـتوى الحرفـي مـن خـالل الغـوص فـي أعمـاق 
 المعاني التي لم يصرح بها الكاتب بشكل مباشر/وتحديد المعاني العميقة.

المستوى الناقدي: وهو قراءة ما وراء السطور قراءة تطبيقية تحليلية تركيبية تقويمية من أجل اتخـاذ القـرار وإصـدار -3
أو رفض الموضوع. األحكام  على األفكار والمعلومات التي أوردها الكاتب في موضوعه، وقبول

المستوى اإلبداعي : وهو قدرة المتعلم على فهم المادة المقروءة بطريقة تمكنه من تحويلها إلى أشكال أخرى مـن -4
الكتابة، ويُعد أعلى مستويات الفهم القرائي. 
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مهارات الفهم القرائي:
 مهارات الفهم القرائي إلى: (32م، ص2006قسمت صفاء سلطان )

 تحديــد مرادفــات الكلمــة، ومعــاني الكلمــات، ودالالت الكلمــات،  ، ويشــمل المهــارات التاليــة:مســتوى فهــم الكلمــة
 تحديد أكثر الكلمات دقة.و ومضادات الكلمات، والعالقات بين الكلمات، 

 :تحديـــد معــاني الجمــل، والمكونــات األساســية للجمــل، والمعنـــى  مســتوى فهــم الجملــة، ويشــمل المهــارات التاليــة
 العالقات بين الجمل.الداللي للجمل، 

 :تحديـــد الفكـــرة األساســـية للـــنص، واســـتخالص األفكـــار الجزئيـــة،  مســـتوى فهـــم الـــنص، ويشـــمل المهـــارات التاليـــة
واســتنتاج األفكــار الضــمنية الكامنــة فــي الــنص )مــا بــين الســطور(، والتنبــؤ باألحــداث )مــا وراء الســطور(، واســتنباط 

كبير في النص )نقد النص(، وتطبيق األفكار الواردة بالنص.غرض مؤلف النص، و تحديد الرؤية الشخصية ال
( مهارات الفهم القرائي إلى:476-447م، ص 2014وقد قسم السليتي )

مهارات المستوى الحرفي أو المباشر: وتتمثل في معرفة معاني المفردات العامة، معرفة تفاصيل النص، واستخراج الحقائق مـن-1
مكنة.النص، ومعرفة الشخصيات واأل

مهــارات المســتوى االســتنتاجي: وتتمثــل فــي اســتخالص الفكــرة العامــة، وتخمــين عــرض الكاتــب، واســتنتاج العالقــات الســببية،-2
وتفسير عبارات النص.

مهارات المستوى التقويمي: وتتمثل في التمييز بين الحقيقة والرأي، والتمييـز بـين الحقيقـة والخيـال، والتنبـؤ بالنتـائج، وإصـدار-3
حكام على النص المقروء.األ

مهــارات المســتوى اإلبــداعي: وتتمثــل فــي اقتــراح حلــول جديــدة، واختيــار أفضــل عنــوان بــديل، واســتنتاج المــواطن واالتجاهــات-4
 الخاصة بالكاتب، إضافة أجزاء أخرى للنص.

وقسم الباحث مهارات الفهم القرائي التي تناسب تالميذ الصف السادس االبتدائي إلى: 
: مهارات المستوى األفقي: تتمثل فيأوالً 

مستوى فهم الكلمة: حيث تتضمن المهـارات التاليـة: تحديـد معنـى الكلمـة، تحديـد مضـاد الكلمـة، إدراك العالقـة بـين كلمتـين-1
المعنى.  متشابهةونوع هذه العالقة، والقدرة على تصنيف الكلمات في مجموعات 

التالية: تحديد هدف الجملة وفهم داللتهـا، نقـد مـا تتضـمنه الجملـة مـن معنـى، ربـطمستوى الجملة: حيث تتضمن المهارات  -2
الجملة بما يناسبها من معاٍن ونصـوص متشـابهة، وإدراك العالقـة الصـحيحة بـين جملتـين ونـوع هـذه العالقـة، والقـدرة علـى 

 تصنيف الجملة وفق ما تنتمي إليه من آراء ومفاهيم.
المهــارات التاليــة: وضــع عنـوان مناســب للفقــرة، وإدراك مــا تهـدف إليــه الفقــرة، وإدراك األفكــارمسـتوى الفقــرة، حيــث يتضـمن  -3

الرئيسة للفقرة، وتقويم الفقرة في ضوء ما تتضمنه من أفكار وآراء، وإدراك ما بين السطور من أفكار ضمنية )غير معلنه(.
الفكرة الرئيسة للموضوع، اسـتنتاج األفكـار الضـمنية الكامنـةمستوى الموضوع أو النص: حيث يتضمن مهارات مثل : تحديد  -4

في النص، واستنباط هدف مؤلف النص وقصده، وتحديـد الرؤيـة الشخصـية األساسـية فـي الـنص، وتطبيـق األفكـار الـواردة 
في النص، وفهم جميع مكونات الموضوع.

ثانياً: مهارات المستوى الرأسي: و تتمثل في
لحرفـي أو المباشـر أو األساسـي أو السـطحي: حيـث تتمثـل مهاراتـه فـي: تحديـد معنـى الكلمـةمهارات مستوى  الفهـم ا -1

ــين المفــرد والمثنــي  ــنص، والتمييــز ب ــي ال ــيات واألمــاكن ف ــة، وتحديــد أهــم الشخص ــاد الكلم ــياق، وتحديــد مض مــن الس
 والجمع.

مـة للموضـوع، والتمييـز بـين األفكـارمهاراتـه فـي: اسـتنتاج الفكـرة العاتتمثـل مهـارات مسـتوى الفهـم االسـتنتاجي: حيـث  -2
الرئيسة والفرعية للموضوع، واستنباط الدروس والعبر المتضمنة في الموضوع، واستنتاج الصـفات المميـزة للشخصـيات 

 الواردة في المقروء، والتنبؤ بالنتائج بناًء على المقدمات المعروضة في النص.

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



( يف تدريس اللغة العربية على تنمية مهارات الفهم القرائي وبقاء أثر التعلم لدى Flipped Learningفاعلية استخدام التعلم املقلوب )
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فـــي: التمييــز بـــين الحقيقــة والخيـــال، والتمييــز بـــين مــا لـــه صـــلةمهاراتــه تتمثـــل مهــارات مســـتوى الفهــم الناقـــد: حيــث   -3
ــض  ــيم الصــواب والخطــأ فــي تصــرف بع ــي الــنص، تقي ــى شخصــية ف ــه، إصــدار حكــم عل ــه صــلة ب بالموضــوع ومــا لــيس ل

 الشخصيات التي وردت بالموضوع.
تحديـد االنفعـاالتمهاراته في: تحديد بعض جوانـب اإلعجـاب بـالنص، و  تتمثلمهارات مستوى الفهم التذوقي: حيث  -4

والمشاعر التي اشتمل عليها النص.
: اختيار أفضل عنوان بديل للموضوع، وتقديم صياغة جديدةفي مهاراته تتمثلمهارات مستوى الفهم اإلبداعي: حيث   -5

للنص، وإضافة أجزاء أخرى للموضوع، والتنبؤ بنهاية الموضوع، وذكر أكبر عـدد ممكـن مـن الكلمـات المرادفـة لكلمـة 
ينة، وسوف يعتمد الباحث على مهارات المستوى الرأسي في هذا البحث.مع

 :(Retention of  Learning)ثالثاً: بقاء أثر التعلم 
يُعد بقاء أثر التعلم مؤشرًا على جودة عمليتي التعليم والتعلم في إكساب المتعلم معلومات ومفـاهيم ومهـارات تظـل معـه   

لفترة طويلة.
( بأنه "ناتج ما يتبقي في الذاكرة من التعليم، ويقاس بالدرجة التـي يحصـل عليهـا 9ص م، 2003جمل )ويُعرفه اللقاني وال

 المتعلم في المادة عند تطبيق االختبار عليه مرة ثانية، الذى سبق تطبيقه بعد االنتهاء من المنهج مباشرة".
ومـــات والمفـــاهيم والمهـــارات التـــي ســـيتم ( بأنـــه: "مـــدى احتفـــاظ المـــتعلم بالمعل21ص م، 2010وتُعرفـــه ســـوزان ريـــان )

 دراستها بعد فترة زمنية في حدود أربعة أسابيع، ويقاس باالختبار التحصيلي المرجأ".
مـن تحصـيل دراسـي )مفـاهيم وتعميمـات ومهـارات( متضـمنة فـي  يتبقـى( بأنـه" نـاتج مـا 23ه، ص 1431ويُعرفه الحربـي)

عليها المتعلم عند تطبيق االختبـار التحصـيلي الـذي تـم تطبيقـه للمـرة الثانيـة بعـد دروس المادة، ويمكن قياسه بالدرجة التي يحصل 
 فترة زمنية مقدارها أسبوعين من التطبيق األول لالختبار".

ويُعرفه الباحث: "مدى ما يحتفظ به التلميذ من حقائق ومفاهيم ومعلومات وتعميميات سبق له دراستها ويقاس هذا المدى 
عليهــا التلميــذ فــي اختبــار مهــارات الفهــم القرائــي الــذى يطبــق عليــه بعــد مــرور فتــرة زمنيــة محــددة مــن دراســته بالدرجــة التــي يحصــل 

للوحدة موضوع البحث".
 منهج البحث واجراءاته:

اتبع الباحث في البحث الحالي:
الدراسية.المنهج الوصفي فيما يتعلق بإعداد اإلطار النظري للبحث الحالي، وإعداد الموضوعات  -1
المنهج شبه التجريبي في التدريس التطبيقي للمجموعتين "التجريبية والضابطة" المتكافئتين من التالميذ. -2

أما المتغيرات فهي على النحو التالي:  ،واستخدم الباحث مجموعتين متكافئتين إحداهما تجريبية وأخرى ضابطة
استراتيجية التعلم المقلوب. المتغير المستقل: -1
مهارات الفهم القرائي وبقاء أثر التعلم .المتغيرات التابعة: تمثلت في  -2

 :اجراءات البحث 
التعلم المقلوب في  استراتيجية، وذلك بهدف تعرف فاعلية هوأدوات يتم تناول اإلجراءات التي ِاتُبعت في إعداد مواد البحث     

تدريس اللغة العربية على تنمية مهارات الفهم القرائي وبقاء أثر التعلم لدى تالميذ الصف السادس بمدينة الرياض، وقد تطلب 
 :البحث الحالي إعداد المواد واألدوات التالية

إعداد قائمة بمهارات الفهم القرائي المناسبة لتالميذ المرحلة االبتدائية.  -1
.داد اختبار مهارات الفهم القرائيإع -2

.ألرائهمعرض هذه المواد واألدوات على مجموعة من المحكمين بهدف ضبطها  طبقاً  -3
.بهدف حساب الصدق والثبات وزمن التطبيق الختبار مهارات الفهم القرائي وذلكإجراء التجربة االستطالعية  -4
اختبار مجموعتي البحث من تالميذ الصف السادس االبتدائي. -5

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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وان / أمحد بن حممــد النشــد      تالميذ الصف السادس االبتدائي مبدينة الرياض
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 التطبيق القبلي ألدوات البحث. - 6
حين تدرس المجموعة الضابطة  التعلم المدمج في الموضوعات الدراسية لتالميذ المجموعة التجريبية باستخدامتدريس  - 7

بالطريقة المعتادة.نفسها الموضوعات المختارة 
ر البعدي ألدوات الدراسة على طالب المجموعتين التجريبية والضابطة عينة البحث.تطبيق االختبا -8
رصد نتائج التطبيق ومعالجتها إحصائيا والتوصل إلى النتائج  وتحليلها وتفسيرها. -9

.تقديم مجموعة من التوصيات والمقترحات في ضوء ما يسفر عنه البحث من نتائج -10
القرائي:قائمة مهارات الفهم  -1

أعد الباحث قائمة مهارات للفهم القرائي وفق الخطوات التالية:
 الهدف من القائمة: تعرف أهم مهارات الفهم القرائي لتالميذ الصف السادس االبتدائي.-
مصادر بناء القائمة: اعتمد الباحث على المراجع والمصادر ذات الصلة بموضوع الدراسة، والدراسات والبحوث -

مهارات الفهم القرائي، مقابلة بعض معلمي الصف السادس االبتدائي ومشرفي اللغة العربية بالمرحلة السابقة في 
 (.2االبتدائية، وأهداف تدريس اللغة العربية بالمرحلة االبتدائية كما حددتها وزارة التعليم )ملحق رقم 

الباحث بتحديد مهارات الفهم القرائي محتوى القائمة: بعد االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة قام -
(:1وتصنيفها إلى مهارات رئيسة ويندرج تحت كل مهارة رئيسة مهارات فرعية تنتمي إليها ،كما يلي بالجدول رقم )

 (1جدول )         
لقرائيقائمة مستويات مهارات الفهم ا 

المهارات الفرعيةالمهارة الرئيسة م  
4مستوى الفهم الحرفي1
4مستوى الفهم االستنتاجي2
4مستوى الفهم النقدي3

3مستوى الفهم االبداعي   4 
15المجموع 

غيـر  - مناسبة المهـارات لتالميـذ الصـف السـادس االبتـدائي )مناسـبةوتم استخدام مقياس التقدير الثنائي األبعاد للسؤال عن مدى 
ــبة(، ومــدى انتمــاء المهــارة لمســتوى الفهــم القرائــي )تنتمــي غيــر  –ال تنتمــي(، ومــدى الوضــوح للصــياغة اللغويــة )واضــحة  -مناس

 واضحة(. 
للتأكد من صدق القائمة قام الباحث بعرضها على مجموعة من المتخصصين في مناهج وطرق  صدق قائمة المهارات:-

تدريس اللغة العربية، وتم التعديل في ضوء آراء المحكمين وتوجيهاتهم وبعد التعديل تم التوصل إلى القائمة النهائية 
الخاصة بمهارات الفهم القرائي المناسبة لتالميذ الصف السادس االبتدائي. 

إعداد اختبار الفهم القرائي: 2

إلعداد اختبار الفهم القرائي قام الباحث بما يلي:
 تحديد الهدف من االختبار:

يهدف االختبار في البحث الحالي إلى قياس مستوى تحصيل تالميذ الصف السادس االبتدائي لموضوعات القراءة.
تحديد نوع األسئلة باالختبار:

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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 المراجـــع والدراســـات التــي تناولـــت أســـاليب التقــويم، والشـــروط الواجـــب مراعاتهــا عنـــد بنـــاءطـــالع علـــى بعــض بعــد اال 
طالع على بعض االختبارات التحصيلية؛ تم إعـداد أسـئلة االختبـار التحصـيلي مـن نـوع االختيـار االختبارات التحصيلية، وكذلك اال

 من متعدد ألنه:
يغطى أجزاء كثيرة من محتوى الوحدة.-
بالتخمين.ال يتأثر -
 سهولة تصحيحه.-

 صياغة أسئلة االختبار:
....الـخ(، وللبـدائل 9، 8، 7، 6، 5-4-3-2-1صاغ الباحث أسئلة االختبار حيث رََمَز لألسئلة باألرقـام المسلسـلة )

د( وقد روعي عند صياغة أسئلة االختبار المعايير األتية: –ج  –ب  –بالحروف األبجدية )أ 
لمفردات االختبار لمستوى تالميذ الصف السادس االبتدائي. مالءمة الصياغة اللغوية-
 تساوي البدائل في الصعوبة، وعدم وجود تداخل بينهم.-
 التوزيع العشوائي لإلجابات الصحيحة.-
 خلو األسئلة من أية تلميحات لإلجابة الصحيحة.-
 أن تشمل األسئلة المستويات األربعة للفهم القرائي.-
 تباين صعوبة األسئلة.-
اصفات االختبار التحصيلي:مو  

تم تحديد مواصفات االختبار في ضوء تحليل أهداف دروس الموضوعات، وقد روعي فيها: 
أن يتناول االختبار كافة موضوعات الوحدة مع مراعاة األوزان النسبية ألهداف كل موضوع.-
أن يكون هناك تناسب بين المستويات المعرفية التي يقيسها االختبار.-

 جدول مواصفات االختبار التحصيلى اتبع الباحث الخطوات األتية:وإلعداد 
تحديــد األوزان النســبية لــدروس الوحــدة، واألهــداف المعرفيــة فــي كــل درس وعــدد أهــداف كــل مســتوى، وأوزانهــا النســبية، وقــد  –

حددت األوزان النسبية للموضوعات باستخدام المعادلة األتية:

 (2جدول )
الوزن النسبي لمفردات اختبار مهارات الفهم القرائي

المهارات م

الدروس

الفهم 
الحرفي

الفهم 
االستنتاجي

الفهم 
النقدي

الفهم 
االبداعي

النسبة المئوية مجـ

أول ســـــــــــفير فـــــــــــي 1
اإلسالم

2111520%

%1312- 1 1 تصفح كتاب 2

 الوزن النسبي الموضوع =
×  الحصص الالزمة لتدريس الموضوععدد 

100  عدد الحصص الالزمة لتدريس الوحدة

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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وان / أمحد بن حممــد النشــد      تالميذ الصف السادس االبتدائي مبدينة الرياض
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3
ـــــــــــــاس  أكمـــــــــــــل الن

%2211624خلقاً وُخلقاً.

%1211520ذكريات المها 4

كتـــــــــاب يتحـــــــــدث 5
عن نفسه

2211624%

%884525100المجمـــــــوع.

100%20%16%32%32الوزن النسبي للمهارات.
%

-

تحديد العدد االفتراضي ألسئلة االختبار:
يحدد العدد االفتراضي لألسئلة في ضـوء الـزمن المقـدر لإلجابـة عـن االختبـار، ونوعيـة األسـئلة وقـدرات التالميـذ، -

وقد افترض الباحث أن االختبار التحصيلي في هذه الدراسة يتكون من خمسة وعشرين سؤااًل.
 جابة:صياغة تعليمات االختبار ونموذج اإل

وضــعت تعليمــات االختبــار فــي الصــفحة األولــى مــن كراســة األســئلة، وقــد روعــي أن تكــون واضــحة ودقيقــة، وتوضــح للتلميــذ 
لإلجابة، وقد أعد الباحث ورقة إجابة منفصلة يجيب فيها التلميـذ عـن أسـئلة  اطريقة تسجيل اإلجابة من خالل تقديم مثال نموذجً 

االختبار. 
 االختبار:تحديد طريقة تصحيح 

تــم تصــحيح االختبــار بإعطــاء درجــة واحــدة لإلجابــة الصــحيحة وصــفر لإلجابــة غيــر الصــحيحة، ثــم تجمــع الــدرجات لتعطــى   
الدرجة الكلية إلجابة التلميذ عن االختبار.

الصورة األولية لالختبار:
تم إعداد االختبار في صورته األولية في ضوء ما سبق. 

 ورته األولية على مجموعة من المحكمين:عرض االختبار في ص 
تم عرض االختبار علـى مجموعـة مـن المحكمـين المتخصصـين فـي مجـال المنـاهج وطـرق التـدريس وعلـم الـنفس التربـوي 

: إليبكليات التربية وأقسامها، والمتخصصين في اللغة العربية، وبعض المعلمين والمشرفين التربويين بوزارة التعليم، للتعرف 
ناسبة كل سؤال لمستوى التالميذ.مدى م 
.مدى انتماء كل سؤال للمستوى المعرفي الذي وضع لقياسه 
.مدى صحة كل سؤال من الناحية اللغوية 

 نتائج التحكيم:
 أوصى المحكمون بإجراء التعديالت األتية في االختبار: 

 تبسيط صياغة بعض األسئلة لتناسب مستوى تالميذ الصف السادس االبتدائي.-
وبعد إجراء التعديالت السابقة أصبح عدد أسئلة  يع اإلجابات الصحيحة بشكل عشوائي على البدائل األربعة،توز -

االختبار خمسة وعشـرين سـؤااًل مـن نـوع االختيـار مـن متعـدد، وبـذلك يكـون االختبـار جـاهزاً للتطبيـق فـي التجربـة 
(.1االستطالعية )ملحق رقم 

التجربة االستطالعية لالختبار: 

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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إجــراء التجربــة االســتطالعية لالختبــار علــى عينــة مــن تالميــذ الصــف الســادس االبتــدائي بمدرســة بشــمال الريــاض، بلــغ  تــم
 )، فـــــي الفصـــــل الدراســـــي األول مـــــن العـــــام الدراســـــي(ه24/12/1436)( تلميـــــذًا، وذلـــــك يـــــوم االربعـــــاء الموافـــــق25عـــــددها)
، وذلك بهدف: ، وقد تم تصحيح إجابات التالميذ ورصد درجاتهم(ه1436/1437

 حساب زمن تطبيق االختبار. -
 حساب معامالت ثبات االختبار. -
 حساب معامالت صدق االختبار. -
حساب معامالت السهولة والصعوبة لمفردات االختبار. -
 حساب معامالت التميز لمفردات االختبار. -

 "SPSS, "17)و (Microsoft Excel XP )وقـد أجريـت العمليـات الحسـابية واإلحصـائية باسـتخدام برنـامجي 
For Windows) :للمعالجات اإلحصائية، كما يلى

 حساب الزمن المناسب لتطبيق االختبار: -أ 
تـم حسـاب الـزمن الـالزم لتطبيـق االختبـار وذلـك عـن طريـق اسـتخدام معادلـة حسـاب متوسـط زمـن االختبـار، حيـث تـم قيــاس 

( 55+  45وآخر تلميذ انتهى من اإلجابة وحساب المتوسط بينهما، وقد بلغ ) الزمن المستغرق عند انتهاء أول تلميذ من اإلجابة
دقيقة. 50=   2÷ 

 حساب معامالت السهولة والصعوبة لمفردات االختبار التحصيلي:  -ب
تــم حســاب معــامالت الســهولة والصــعوبة ألســئلة االختبــار باســتخدام معادلــة حســاب معــامالت الســهولة والصــعوبة، وقــد 

ــار مــا بــين )تراوحــت معــ ــهولة ألســئلة االختب ــين(، 0.27-0.73امالت الس ــين ) فــي ح -0.29تراوحــت معــامالت الصــعوبة مــا ب
(، وعلــى هــذا تُعــد هــذه األســئلة متفاوتــة فــي نســب الســهولة والصــعوبة حيــث ُروعــي فــي إعــدادها أن يكــون بعضــها للطالــب 0.71

طالب المتفوق، وذلك لمراعاة الفروق الفردية بين الطالب. الضعيف، وغالبيتها للطالب المتوسط وفوق المتوسط، وبعضها لل
 حساب معامل ثبات االختبار: -ج 

يقــاس الثبــات إحصــائياً بحســاب معامــل االرتبــاط بــين الــدرجات التــي حصــل عليهــا التالميــذ فــي التطبيــق القبلــي وبــين نتــائج  
ل أن درجــة ثبــات االختبــار كبيــرة، أمــا إذا كانــت غيــر ثابتــة قــل االختبــار فــي التطبيــق البعــدى، فــإذا ثبتــت الــدرجات فــي االختبــارين قيــ

واسـتخدم الباحـث أكثــر مـن طريقـة لحسـاب معامـل ثبـات االختبـار، لحسـاب معامــل معامـل الثبـات وقيـل أن االختبـار غيـر ثابـت، 
بلـغ معامـل الثبـات  فـي حـين( 0.91بلـغ)   (Split-Half)ارتباط بنود االختبار ببعضها تم اسـتخدام طريقـة التجزئـة النصـفية

(0.93.) 

 حساب صدق االختبار: 
يُقصد بصدق االختبار أن يقيس االختبار ما وضع لقياسه، وهناك طرق متنوعة لحساب معامل صدق االختبار، ويُقصد بـه 

وتعليمـات الصورة الخارجيـة أو الشـكل العـام لالختبـار مـن حيـث نـوع المفـردات، وكيفيـة صـياغتها، ومـدى وضـوح هـذه المفـردات، 
االختبار ومدى دقتها، وما تتمتع به من موضوعية، وقد تم عرض االختبار على مجموعة من المحكمين، الذين أجمعوا على أن كل 

مفردة من مفردات االختبار تقيس ما وضعت لقياسه.
 الصورة النهائية لالختبار:

الت التـي أوصـوا بهـا، وضـبطه إحصـائياً، أصـبح االختبـار فـي بعد صياغة أسئلة االختبار وعرضه على المحكمين، وإجراء التعـدي    
( سؤالً من نوع االختيار من متعدد، موزعة كالتالي:25صورته النهائية مكوناً من )

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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 ( 3جدول ) 
توزيع أسئلة االختبار على مستويات الفهم القرائي التي يقيسها

عدد األسئلةأرقام األسئلةالمستوى
258-23 -21-19-8-5-3-1 مستوي الفهم القرائي 

مستوي الفهم  
االستنتاجي

4- 6 -13 -16– 18-22-248

مستوي الفهم  
النقدي

7-9-11 - 14-17-205

مستوي الفهم  
154-12-10-2اإلبداعي

25العدد اإلجمالي

 ثانياً: تنفيذ تجربة البحث: وذلك وفق الخطوات التالية:
لإلجابة عن أسئلة البحث، قام الباحث باإلجراءات التالية:  -
( لكـل مجموعـة علـى حـده،25التطبيق القبلي الختبار الفهم القرائي على عينـة البحـث )التجريبيـة والضـابطة( البـالغ عـددها ) -1

تها باســتخدام اختبــار "ت" ســطاتها وتباينهــا وداللـة الفــرق بــين متوســطاتو لــك التصــحيح ورصـد الــدرجات وحســاب مد ذعــحيـث تــم ب
داللــة الفــرق بــين متوســطات درجــات مجموعــة البحــث فــي التطبيــق القبلــي الختبــار  (5لمتوســطين غيــر مــرتبطين ويوضــح جــدول )

 مهارات الفهم القرائي 
 (4جدول )

 داللة الفرق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية
الختبار  مهارات الفهم القرائي ىالتطبيق القبل ىوالمجموعة الضابطة ف

البيانات  

المستويات

التطبيــــــــــــــق القبلــــــــــــــي 
للمجموعة التجريبية

ـــــــــــــــي  ـــــــــــــــق القبل التطبي
للمجموعة الضابطة

ـــــــــــة  درج
الحرية

قيمـــــــــــــــــة "ت 
الجدولية عند 

مستوى
قيمة "ت"

المحسوبة
ـــــــــــــــــــــــــــتوى  مس

الداللة المتوســــ
ط 

الحســــــا
بي

االنحـراف 
المعياري

المتوســـــ
ط 

الحســــــا
بي

االنحــــراف 
0.05 المعياري

1.50.922.11.07مستوي الفهم الحرفي

48
2.88

غير دالة0.49

ــــــــــــــــــم  ــــــــــــــــــتوي الفه مس
االستنتاجي

غير دالة2.61.662.91.200.46

غير دالة3.11.752.31.080.37 مستوي الفهم النقدي

ــــــــــــــــــتوي ــــــــــــــــــم  مس الفه
 االبداعي

غير دالة4.71.121.22.020.54

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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غير دالة11.95.458.55.371.86االختبار ككل

درجـات طـالب المجمـوعتين الضـابطة والتجريبيـة  ىبـين متوسـط اً إحصـائي دالويتضح من الجدول السابق عدم وجود فرق 
( لـيس لهـا داللـة إحصـائية عنـد أي مسـتوى، وهـذا يـدل 1.86في اختبار مهارات الفهم القرائي، حيـث إن قيمـة )ت( المحسـوبة )

ي دراسة دروس القراءة.على تساوي طالب المجموعتين قبل البدء ف
التعلم المقلوب وذلك وفق الجدول الزمني للبرنامج، وقـد اسـتمر تنفيـذه )  ةوضوعات التدريس وفقاً الستراتيجيتنفيذ م -1

 (ه1/1/1437)يومــاً( بمعــدل يــوم مــن كــل أســبوع ، وبمعــدل ســاعة يوميــا، وذلــك فــي الفتــرة مــن االربعــاء الموافــق 50
 .(هـ20/2/1437)وحتى األربعاء

دة تم التطبيـق البعـدي الختبـار الفهـم القرائـي علـىبعد االنتهاء من تنفيذ دروس الوح التطبيق البعدي ألدوات البحث:  -2
وذلــك فــي ظــروف مشــابهه للتطبيــق  ( لكــل مجموعــة علــى حــده،25التجريبيــة والضــابطة البــالغ عــددها )عينــة البحــث 

 القبلي.
عرض نتائج البحث ومناقشتها وتفسيرها:  ثالثاً:  

وب فــي تــدريس اللغــة العربيــة علــى تنميــة مهــارات الفهــمالــتعلم المقلــ اســتراتيجيةمــا فاعليــة  :لإلجابــة عــن الســؤال األول -1
القرائـــي لـــدى تالميـــذ الصـــف الســـادس االبتـــدائي؟، وقـــد قـــام الباحـــث الختبـــار صـــحة هـــذا الفـــرض بحســـاب المتوســـط 
الحســابي واالنحــراف المعيــاري لــدرجات المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة فــي التطبيــق البعــدي الختبــار الفهــم القرائــي  

لمعرفــة اتجــاه الفـرق وداللتــه اإلحصــائية، ويوضــح  2= ن1ســتخدام اختبـار "ت" لمتوســطين غيــر مـرتبطين نككـل، ثــم ا
 (  هذه النتائج.5جدول )

 (5جدول )
 داللة الفرق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية

الختبار مهارات الفهم القرائي بعدىوالمجموعة الضابطة في التطبيق ال

البيان

المستويات

التطبيق البعدى 
للمجموعة التجريبية

التطبيق البعدى 
درجة  للمجموعة الضابطة

الحرية

قيمة "ت" 
الجدولية عند 

مستوى 
0.05

قيمة " "ت" 
المحسوبة

مستوى 
الداللة 

اإلحصائية المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

مســـــــــتوي الفهـــــــــم 
الحرفي

4.80.781.91.30

482.88

دالة3.77

مســـــــــتوي الفهـــــــــم 
االستنتاجي

دالة5.60.792.22.614.44

مســـــــــتوي الفهـــــــــم 
دالة5.92.12.43.305.28النقدي

مســـــــــتوي الفهـــــــــم 
االبداعي

دالة6.42.873.63.607.22

دالة27.76.5410.110.818.21 االختبار ككل

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



( يف تدريس اللغة العربية على تنمية مهارات الفهم القرائي وبقاء أثر التعلم لدى Flipped Learningفاعلية استخدام التعلم املقلوب )

وان / أمحد بن حممــد النشــد      تالميذ الصف السادس االبتدائي مبدينة الرياض
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( يتضح ما يأتي:  5من خالل استعراض جدول)  
وطــالب المجموعــة  " بــين متوســطي درجــات طــالب المجموعــة التجريبيــة 0.05أن هنــاك فرقــاً داالً إحصــائياً عنــد مســتوى "   -

 فـي حـين(، 8.21المحسـوبة ) الضابطة في اختبار مهارة الفهم القرائي لصالح  المجموعة التجريبية حيـث بلغـت قيمـة "ت"
 (.0.05( لمستوى داللة  )2.88) ( تساوي48وجدت قيمة "ت" الجدولية لداللة الطرفين ودرجة حرية )

المجموعـة  ىقـد تفوقـت علـ دروس القـراءة باسـتراتيجية الـتعلم المقلـوب  درسـت ىكما يتضح أن المجموعة التجريبية التـ  
 ار البعدي الختبار الفهم القرائي.الضابطة التي درست نفس دروس الوحدة بالطريقة المعتادة في االختب

 ,Randall)و دراسة راندل وزمالئه ، (Johnson, 2012)دراسة جونسون  وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة كل
S. et al., 2013) م(2015دراسة الطيب هارون ومحمد سرحان ) ، و.

الـتعلم المقلـوب فـي تـدريس اللغـة العربيـة علـى بقـاء أثـر الـتعلم لـدى ة:مـا فاعليـة اسـتراتيجيلإلجابة عن السؤال الثـاني   -2
قام الباحث بتطبيق نفس اختبار مهارات الفهم القرائي علـى نفـس العينـة مـن التالميـذ  تالميذ الصف السادس االبتدائي،

مجمـوعتي البحـث، وذلـك  ( يوماً  من التطبيق البعدي الختبار الفهـم القرائـي بتطبيقـه مـرة ثانيـة علـى21بعدها بحوالي )
بهدف تحديد مدى بقاء أثر التعلم لدى المجموعتين )التجريبية والضابطة( في مادة اللغة العربية )موضوعات القـراءة(، 
حيــث درســت المجموعــة التجريبيــة هــذه المجموعــات وفقــاً الســتراتيجية الــتعلم المقلــوب فــي حــين درســت المجموعــة 

 المعتادة في التدريس.الضابطة نفس الموضوعات بالطريقة 
 وللتحقق من صحة الفرض الثاني من فروض البحث، قام الباحث بإجراء واتباع الخطوات التالية: 

تم تطبيق اختبار مهارات الفهم القرائي على التالميذ مجموعتي البحـث نفسـيهما )نفـس المجمـوعتين اللتـين -
بعـــدياً ثانيـــاً، وتـــم تســـجيل الـــدرجات فـــي كشـــف طبـــق عليهمـــا اختبـــار الفهـــم القرائـــي البعـــدي األول( تطبيقـــاً 

 مخصص لهذا الغرض.
 تم حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية لدرجات كل مجموعة منهما.-

ــتخدم  - ــة الضــابطة، وقــد اس ــة التجريبيــة والمجموع ــة الفــروق بــين متوســطي درجــات تالميــذ المجموع ــة )ت( لدالل حســاب قيم
( قيمـــة " ت" لداللـــة الفـــروق بـــين متوســـطي درجـــات مجمـــوعتي البحـــث 6ل )، ويوضـــح الجـــدو  (SPSS)الباحـــث برنـــامج 

.التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الثاني الختبار مهارات الفهم القرائي لمادة اللغة العربية "موضوعات القراءة "
 (6جدول )

قيمة "ت" لداللة الفروق بين متوسطي درجات مجموعتي البحث 
 في التطبيق البعدي الثاني الختبار  التجريبية والضابطة

 مهارات الفهم القرائي )بقاء أثر التعلم(
البيان

االختبار

التطبيق البعدي الثاني "بقاء أثر التعلم 
" للمجموعة التجريبية

التطبيق البعدي الثاني "بقاء أثر التعلم 
" للمجموعة الضابطة

درجة 
الحرية

قيمة 
"ت"الجدولية 

عند مستوي 
(0.05)

قيمة"ت"ا
لمحسو 

بة المتوسط  العينة
الحسابي

االنحراف 
المعياري

المتوسط  العينة
الحسابي

االنحراف 
المعياري

بقاء أثر 
التعلم

2526.56.872512.828.12482.887.84

( تشــير نتــائج اختبــارات "ت" بــين المجمــوعتين الضــابطة والتجريبيــة فــي االختبــار البعــدي 6مــن خــالل جــدول ) 
الثاني إلى وجود فروق جوهرية ودالة إحصائياً بين نتائج المجموعتين، وهذه الفروق لصالح المجموعة التجريبية، حيث بلغت 

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



( يف تدريس اللغة العربية على تنمية مهارات الفهم القرائي وبقاء أثر التعلم لدى Flipped Learningفاعلية استخدام التعلم املقلوب )

وان / أمحد بن حممــد النشــد      تالميذ الصف السادس االبتدائي مبدينة الرياض
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يؤكد على دور استراتيجية الـتعلم المقلـوب فـي بقـاء أثـر الـتعلم  (؛ مما0.05( لمستوى داللة )7.84قيمة "ت" المحسوبة )
من خالل قيام التالميذ باألنشطة التعليمية وتنفيذها مع المعلم داخل الفصل مما أدى إلى زيادة تثبيت االحتفاظ بالمعلومات 

 مي الموضوع لهذا الغرض.والمعارف والمهارات، باإلضافة إلى عمليات التغذية الراجعة التي يقدمها الفيديو التعلي
ــح الجــدول رقــم ) ــى أن الفــرق بــين 7ويوض ــث الحــالي، والــذي يشــير إل ( صــحة الفــرض الثــاني مــن فــروض البح

متوسطي درجات المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي األول والتطبيق البعدي الثاني غير دال بمـا يعنـي االحتفـاظ أو بقـاء 
أثر التعلم.

 (7جدول )
بين متوسطي درجات المجموعة  التجريبية  داللة الفرق

 في التطبيق البعدي األول والتطبيق البعدي الثاني 
 الختبار مهارات الفهم القرائي )بقاء أثر التعلم( 

البيان

االختبار

التطبيق البعدي األول "بقاء أثر التعلم 
" للمجموعة التجريبية

التطبيق البعدي الثاني "بقاء أثر التعلم 
للمجموعة التجريبية" 

درجة 
الحرية

قيمة 
"ت"الجدولية 

عند مستوي 
(0.05)

قيمة"ت"ا
لمحسو 

بة المتوسط  العينة
الحسابي

االنحراف 
المعياري

المتوسط  العينة
الحسابي

االنحراف 
المعياري

اختبار 
مهارات 

الفهم 
القرائي

2527.76.542526.56.87482.887.22

الـذي يشـير إلـى أنـه )حمـادة،  (Black)استخدم الباحث معادلة الكسب المعدل لبليـك لقياس فاعلية استراتيجية التعلم المقلوب  -  3
179:2000:)

 ( فإنه يمكن القول بعدم فاعلية البرنامج أو األسلوب المستخدم في التدريس.1 -إذا كانت نسبة الكسب المعدل تقع بين )صفر 
  فهـذا يعنـي أن البرنـامج أو األسـلوب المسـتخدم فـي التـدريس  1.2نسبة الكسب المعدل عن الواحد الصحيح ولـم تتعـد أما إذا زادت

 حقق الحد األدنى من الفاعلية.
 ( فهذا يعنـي أن البرنـامج أو األسـلوب المسـتخدم فـي التـدريس حقـق الحـد األقصـى مـن 1.2أما إذا زادت نسبة الكسب المعدل عن )

 الفاعلية.
( التالي أثر استراتيجية التعلم المقلوب على مهارات الفهم القرائي طبقاً لمعادلة بليك 8ن الجدول )ويبي

البيان 

األبعاد

النهاية 
العظمى )د(

المتوسط 
 القبلي )س(

المتوسط 
البعدى )ص(

نسبة الكسب 
المعدل

الداللة

دالة81.54.81.44مهارات الفهم الحرفي

دالة82.65.61.52االستنتاجيمهارات الفهم 

دالة53.15.91.68مهارات الفهم النقدي

دالة44.76.41.27مهارات الفهم اإلبداعي

دالة2511.927.76.48االختبار ككل

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



( يف تدريس اللغة العربية على تنمية مهارات الفهم القرائي وبقاء أثر التعلم لدى Flipped Learningفاعلية استخدام التعلم املقلوب )

وان / أمحد بن حممــد النشــد                                                                                                 تالميذ الصف السادس االبتدائي مبدينة الرياض

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ونستنتج مما سبق أن استراتيجية التعلم المقلوب حققت الحد األقصى من الفاعلية. 
 التوصيات:  رابعاً:  

: ىضوء ما توصل إليه البحث الحالي من نتائج وه ىف يمكن تقديم التوصيات التالية

في مجال طرق التدريس : -أ
 التعلم المقلوب في تدريس فروع اللغة العربية، وفي مراحل التعليم األخرى المختلفة استراتيجيةاالهتمام باستخدام. 
توياته بداية من المرحلة االبتدائية إلى المرحلة الثانوية.االهتمام بتنمية مهارات الفهم القرائي بمختلف مس
:في مجال الكتب المدرسية 
.توجيه القائمين على إعداد الكتب بضرورة تزويد الكتب المدرسية بمهارات الفهم القرائي بمختلف مستوياته 
 .إعداد قائمة بمهارات الفهم القرائي بما يتناسب وكل مرحلة دراسية
المقترحة:  وثبحالخامساً:

يقترح الباحث القيام بالدراسات التالية في ضوء ما كشفت عنه نتائج البحث الحالي:
 في مجال إعداد المعلمين وتدريبهم: -أ
  دراســات تتعلــق بتــدريب طــالب كليــات التربيــة أقســام اللغــة العربيــة ومعلمــي اللغــة العربيــة فــي أثنــاء الخدمــة علــى كيفيــة تنفيــذ

ستراتيجية التعلم المقلوب.الدروس باستخدام ا
 .دراسات تتعلق بإعداد برامج تدريبية للمعلمين في أثناء الخدمة لتدريبهم على كيفية تنمية مهارات الفهم القرائي

 في مجال التقويم : -ب
  تقـــويم مهـــارات الفهـــم القرائـــي لـــدى المتعلمـــين فـــي مختلـــف المراحـــل الدراســـية علـــى مســـتويات الفهـــم القرائـــي بدايـــة مـــن

 الحرفي وحتى المستوى اإلبداعي. المستوى
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م ، 2015ـأبريل  15-12 -هــ 1436جمـادي األخـرة 26-23بجامعة الباحة "التربية ... آفاق مستقبلية" في الفترة مـن 
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