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 : مستخلص البحث ابللغة العربية 
الصدددمل اوبلدددوت ملدددل ينيةددد  التحصدددةري العدددعرا  الت  ددد  ال لةدددع  اسدددياية ة أثدددر   هدددال البحدددث ا دددعر    الت دددرل

( لعلبدد  61ي ونددع مةندد  البحددث لدد   ااالنغيددعيف ت ي لددر الرت ددةع  لددا  لعلبددع  الصددمل امباط العددعنو   ن بدد  م دد   
امتيدددا البحدددث ت  هرالايددده ملدددل اودددنعل ادددبه الت دددريم البدددعجر ملدددل يصددديةر ا يدددومت  الت ريبةددد  ا ابلصدددمل امباط العدددعنو   

( 0,05 اهدو  ردرد  اط  اصدعجةعع مندا ل دتو    اقدا   التولدري    مدات نتدعجل لنعدع:االضعب   لع اختبعرا  قبلةد  ب ايد   
, بددعر التحصددةلج لصددعا لعلبددع  ا يومدد  الت ريبةدد بدد  لتوسدد ج  رهددع  لعلبددع  ا يددومت  الت ريبةدد  االضددعب   ت االخت

بدد  لتوسددد ج  رهددع  لعلبددع  ا يددومت  الت ريبةدد  االضددعب   ت اختبدددعر  (0,05  اهددو  رددرد  اط  اصددعجةعع منددا ل ددتو 
 لعدعرت الت  د (  ددري ملدل ادات لصددعا –لعدعرت الي ةدد   –ال وانيده ال رمةد   لعددعرت التحلةدري   لعدعرا  الت  د  ال لةدع   ددري
بددد  لتوسددد ج  رهدددع  لعلبدددع  ا يدددومت   (0,05  اهدددو  ردددرد  اط  اصدددعجةعع مندددا ل دددتو , لعلبدددع  ا يومددد  الت ريبةددد 

اوشدددعر   ت  -ال وانيددده ال رمةددد   االسدددتيتع  ابلدددت لر   ت ي لدددر الرت دددةع    دددري االنغيدددعيفالت ريبةددد  االضدددعب   ت لبةدددعيف 
ات  ددول النتدعجل ال ددعبب    يبدا  ب دد   لبدع  ا يومدد  الت ريبةد  اد  االسددت ال (  دري ملددل ادات لصددعا لع -امبنشد   

 التولةع  ااوبياع  
 

االنغيددددعيف ت ي لدددددر   لعدددددعرا  الت  دددد  ال لةدددددع  حتصدددددةري الرت ددددةع   الصدددددمل اوبلددددوت اسددددياية ة الكلمااااافت ايةتف ياااااة: 
 لعلبع  الصمل امباط الععنو    الرت ةع 
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The Effectiveness of Flipped Classroom Strategy on Developing Achievement, High 

Order Thinking Skills and Engagement of First Year Secondary 

Female Students' Mathematic learning in Asir Region 
 

Abstract:  

      The current research aimed to identify the effect of flipped classroom strategy on 

developing achievement, high order thinking skills and mathematics learning engagement 

of first year secondary female students in Asir region. The research utilized quasi-

experimental design of two experimental and control groups with pre-and- post-test. The 

study sample consisted of 61 female students at the first-year secondary school. The 

research results revealed that there was a statistically significant difference at (0.05) level 

between mean scores of the experimental and control groups in the achievement test 

favoring the experimental group female students. There was a statistically significant 

difference at (0.05) level between the overall experimental and control groups mean 

scores of the high order thinking skills test and its sub-components (analysis skill - 

synthesis skill - interpretation skill) favoring the experimental group. There was a 

statistically significant difference at (0.05) level between the overall experimental and 

control groups mean scores in mathematics learning engagement scale and its sub-

components (learning enjoyment - activity participating - curiosity) favoring the 

experimental group. In the light of the previous results, some suggestions and 

recommendations were given. 

     

Keywords: flipped classroom strategy, mathematics achievement, high order thinking 

skills, engagement in learning mathematic, first year secondary female 

students. 
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 النظرية:مقااااادمة البحث وخلةيته 
ان  د  ملدل لدع يبالده اوارسد   الدي عال  اخعل  جمعط الت لةر  امبلر ا يشعا ال عمل او علر ي وراع هعجالع ت اىت 

ل  اسياية ةع  ياري  خمتل   التنوم  و عمات ال الت ت يلبة  اعهعهتر اآلنةد  اليوادعهتر او دتببلة   اي دا هديا الت دور 
ملدل ادا سدوال  األدبك ا  در ملدل لدا  يبدام امبلدر ارقةعدع يدتر  ااالهتيعمةد ت ال لوم ال بة ةد  ان  عسعع لالن  عر او رت 

 0يامر لععرا  الت    لايعر ت اورااري الاراسة  اوختل   مببنعجعع اربعع وع يباله ل  ي لةر لتيةز 
هلدع لد   ار  بد  ت ي دوي  اخصدة  ينية  لععرا  الت  د  ال لةدع لد  امبهداال امبسعسدة  ودع ت الرت دةع  ودع  اي ا

   حتبةدد   ال ربةدد  ال دد و ي    ايعددال لددنعل الرت ددةع  او ددور ابويل دد لتوازندد  قددع رت ملددل اددري اوشدد ال  الدد  ي ي ددعع
اليبةد   ازارت ال لةع هوان  ل ةن  ت ي لةر الرت ةع  اي ليعع  اماهع أهاارعع للينعل  ال  أبرزهع االهتيعم  ععرا  الت    

(  املددل الددرنر لدد  الددن أاددعر  نتددعجل ب دد  الاراسددع  ال ددعبب     أ  ل ليددج الرت ددةع  ال 5, 2018/2019, االت لددةر
يعتيو   ع عا   دتوت  ال دالت  اير دزا  ت امبسدال  الد  ي راوىدع ملدل أسدال  التدي ر  ايت دعهلو  لعدعرا  الت  د  ال لةدع  

 ( 2012؛ احعيه,2011؛ ال وين 2004نير,ال ( علتحلةري  االي ة   االتبو 
   ينيةد  الت  دد  لدا  اوت ليدد  ل لد  رجة ددج لد  لت لبددع  ال يلةد  الت لةيةدد  الت ليةد   اخددري رصدوط الرت ددةع    

ا ميددعط لعددعرا  الت  دد  لددا  ال ددالت للت علددري لددع  لنشددو عا اخعلدد  ت اورالدد  الععنويدد   اةددث ةعددري ينيةدد  الت  دد  هددارعع 
الدد  ي ددرا ت اوواقدمل الت لةيةدد  ب  ددعلت ارعملةد   ابدديلن ألددبك البحدث مدد  الن ددرت  ااالسدياية ةع  الدد  لدد  اوشد ال  

  ( 2011االتحوط ل  ثبعر  اليا رت    ثبعر  اإلباا  ألرعا اتيةعع بار, او  رت اأىع أ  ي عر ت منو هيه ال بلة  
"اةث يدر  ال ايدا لد  اليبدوي  أ  اهلدال لد  ي لةيعدع الاراس  الرت ةع  أمهة   ب ت لل الت ت اورال  الععنوي   

جت لدده قددع راع ملددل اددري اوشدد ال  اوت لبدد   ل دد  هددو ل ددعمات اوددت لر للحصددوط ملددل ل ددعهةر العددعرا  رت ددة  ميةبدد  اا  
ته ت لؤس دع  الت لدةر امبملدل ااالسدتيرار ت الدت لر اليان" النديير اخشدع  امت نده لد  لتعب د   راسد  الةولةد  حبعهع  ا ةدعت 

ارصوط الرت ةع  ال  يش ع اي تامج ي  د  ال دالت هدج الد  ي دتخام رةعدع النبدعي ا يدعمج (  15 ,2012اال لور,
بد  ال دؤاط الدرجة  بدري لدرا   امدام التوهده اوبعادر إدو  هعختل د ل  خدالط لدرا أسدال  ي دتامج ةعرسد  لعدعرا  الت  د  او

لزيااع ل  امبسال  ال  يبو  لإلهعب  منه   ع يش ع ال الت ملل اوشعر   االت    االبحث م  اإلهعب   الرا امبسال  ال  
  (.Waston,2002 او توا  ي تامج لععرا  الت    ال لةع ااا  النععت  

ربددا ر ددز  االجتعهددع  اليبويدد  ا ايعدد  ملددل  مددع ت الن ددر ت الدد الل  امبرددرا  مبمهةدد  لعددعرا  الت  دد  ت اةددعت  ان ددراع 
ا مدداا هع حبةددث هتةددل لل علدد  ررلعددع مايددات ويعرسدد  لعددعرا  الت  دد   الت لددةر الت لةيةدد  ااونددعهل الاراسددة  ت  عردد  لرااددري 

 يددع أ  هنددعو  ددرارت إلمدداا  . (Dinkelman,2000) ا ايعدد ال ليةدد   االدد  ي ددعما ملددل لالابدد  الت ددورا  اوختل دد  
انبدا او ررد  االدتالو لعدعرا  التوالدري لدع اآلخدري   ريد  خدالط الي ةدز  االت  د  ال عل  حبةث يصبك قع راع ملل التحلةدري 

(  الدد  ت ي دددا Murray,2011 يبنةددعع ملددل لعددعرا  الت  دد  ال لةددع ة ددد  لل ددالت لواهعدد  التحددات  ت جمتيدددع لت ددور 
 لععرا  الت    اسعجط لعي  ال ت عت او رر  الرت ة   ايُلم اعه  ال عل  ت ي وير او رر  ايوظة عع 

 ااالسديهع  ايشديري او دتوت  الدانةع امبسعسدة  اامبالةد   ا نةدع اينب ر لععرا  الت  د  معلد     ل دتوت  ملةدع  
التحلةددري  لعددري عددعرا  مبلةدد ل ملددل مدداتلعددعرا  الت  دد   شددتيرياي ااإلبدداامج بةنيددع يشدديري او ددتوت  ال لةددع الت  دد  النعقددا 
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ب   أ  اوعدددعرا  ال لةدددع الددد ت اددد  يدددر   ( Benson,2009 ؛1998؛ مبددداا  ة ,1996 أبدددومي ت االت  ددد  االي ةددد  
امتعري ال الق  ااوران  اامبلعل   االتبو    ااالستاالط اامبلعل   ااوران   ال الق  للت    ت الرت ةع  يتيعري ت لععرا : 

ا ألع االستنتعج االت    االتبو  رتيعري ي   اع   باامةعع ي   ا   ( 2011؛ بار,2003 لع ج,انقاع
   ينية  لععرا  الت    ال لةدع لدا   ال ربة  ال  و ي  يعال ةع  ابورال  الععنوي  ت اويل  الرت  لبرر اياري  
ل دأل   ي يدر ايندارج حتدع مدات ل ديةع  لعدري:  ال لةدع اةدث يشدتيري ملدل ال ايدا لد  ل دعجري لعدعرا  الت  د   ال علبدع  
 ازارت اليبةددددددددد       خلاخدددددددددي لريبددددددددد  بةدددددددددعان  ين دددددددددةر  اخل دددددددددأ ا تشدددددددددعل  ال دددددددددا   ا ددددددددد   أ تددددددددد   حتدددددددددا    ل تواددددددددد  
   م(2018/2019االت لةر 
اقددا أ ددا  نتددعجل ب دد  الاراسددع  ال ددعبب     رعملةدد  ب دد  االسددياية ةع  ااوددااخري االدد الل ت ينيةدد  لعددعرا   

الددددددت لر (؛ 2011لبيادددددد  للددددددت لر النشددددددط بار, اسددددددياية ة النعددددددع:  اوختل دددددد  الت  دددددد  ال لةددددددع لددددددا  ال ددددددالت ت اورااددددددري 
أسدددددددددلوت ادددددددددري ؛ امندددددددددواج الدددددددددت لر البندددددددددعجج (NCTM) قعجيددددددددد  ملدددددددددل ل دددددددددعي (؛ اادددددددددات لبياددددددددد  2012 هو ت,اودددددددددالل

 (  2019 الغعلا  ابرين,البنعجج (؛ منواج ابيم 2015 برزجنج,اوش ال 
 

ا ج لو و  االنغيعيف ت الت لر ابهتيعم ابلغ ل  قبري اليبوي   اةث أ ااا ملل أ  نعلبة  ال الت ةةلو    البا 
ملددل  عريشدد    ةددع لددوط الددت لر ال ددلم    ي لددر نشددط ر ددعط ؛   الت ددعا  ااوشددعر   ت ةعرسدد  امبنشدد   الت لةيةدد  اوختل دد 

ة ددنعر لدد   أميدد  اأيخددي ال ددالت    ل ددتوت   اورهددوت ل الت لةيةدد  اي ددعماهر ت حتبةدد  امبهدداا الددت لر االنغيددعيف ت 
االنغيدعيف ت  يدع يدر  مايدا لد  اليبدوي  أ  (   2016مبعيف اا  دة  اميدا اال در , الةولة  ي بة  لع ي ليوه ت اةعهتر 

لب ضدعر الدب  , اال يدري  شدر عل اةث ة نعر ل  البةعم ابلتداري    الت لر يلبج ملل ال الت ل ؤالة  الت لر ااختعا البرار
اة د  حتبةد  انغيدعيف ال دالت لع او لي , ايزيا ل  ر عهر م  الت لر, ايش  عر ملل مرض اهعع  ن درهر لخخدري , 

ايش ة عر ملدل ةعرسد    ت الت لر ل  خالط: لشعر تعر ت أنش   يت ل  استخاام لععرا  الت    ال لةع باالع ل  ا   
اي بةددد  الن دددرت  االبوامدددا   ملدددل الدددت لر لددد  خدددالط اال تشدددعل عرايشددد ة   اوعدددعم الددد  يت لددد   لدددل ل دددعررعر العدددعراهتر

 ;Skinner, Furrer, Marchand & Kindermann,2008) ااو ددعهةر اوختل دد  ت اددري اوشدد ال  الرت ددة 

Clark,2015; Bray & Tangney,2016)   
مب  انغيددددعيف اا ددددرا  ال علدددد  ت لعددددعم الددددت لر معلددددري رجددددة  ت جنعادددده  اةددددوتع النغيددددعيف ت الددددت لر ل لبعددددع اي ددددا ا 
املددل امبلددا الب ةددا ة دد  لدد  خاللدده التنبددؤ  ال ددالت ر لددل امبلددا البصدد  ة دد  لدد  خاللدده التنبددؤ بددت لر احتصددةري  الاراسددج 

  (.Skinner, et al, 2008 ال ليج االبارت ملل العع ابمبسلوت  لش الهتع ابلن عا ت ا ةعت ال يلة  االت ةمل لع 

 معلري لعر ت ينية  ال  علت اليايةد  امب ع ةةد   ت الت لر االنغيعيفيش ةع  نتعجل الاراسع  ال عبب  أ  أ ا اقا  
ينيةد  االنغيدعيف ت اسدتخاام بةاد  الدت لر مد  الويد  هلدع  ار ر دعط ت ؛ اأ  (Lei, Cui & Zhou,2018) تلدا  ال دال

 يدع أ  يشد ةع أنشدد   التبدو  الت دوي  ي يددري ملدل زت ت االنغيدعيف ت ي لددر ؛  (Tao, Zhang & Lai,2018) الدت لر
؛ اابإل دعر     الدن يوهدا مالقد  اريبعلةد  Liu, Zhen, Ding, Liu, Wang, Jiang & Xu, (2018))الرت دةع  

  .(Hlalele,2018) الرت ةع ت  ر امب ع ةجلوهب  ب  انغيعيف ال الت ت الت لر احتصةلع
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ا ايعد  الد  يدورر و لدر الرت دةع  ال عد   االسدياية ةع   ي ا اسياية ة  الصمل اوبلوت ل  اآلخر ا عن   املل
االد  ة د  أ  يشددعهاهع ال دالت ت لنددعزهلر لد  خددالط  للددارايف لد  الوقدع للت عمددري لدع لالبدده بداالع لد  الشددرا التبلةدا  

لل ددع  رةددايو لنتبددعت   يددع ي ددا أاددا ا لددوط التبنةدد  ا ايعدد  ل ددالج  دد مل الت لددةر التبلةددا  اينيةدد  لعددعرا  الت  دد  لددا  
امد  لريد    ر   لري  لشعهاهتر للارايف ت اونزط لببو  او توت  الانةع ل  ا عط او رت اربعع لتصنةمل بلدوم ال الت 

 ( 2018  اوزلولجالت عمري اا وار ااونعقش   اخري ال صري الاراسج لببو  او توت  ال لةع ل  هيا ا عط
ي  استعيعرعا لععلةعع للوقع ت يلبج ي لةر يشخةصج, يت ر اب ضور بتور   لعر ميلج يض  االسياية ة ايتيةز يلن   

الشخصج اوبعار ان  اوبعار ل ري ل  او لر اال عل ,  يع أىع يرامج  بش ري نومج( ااتةعهدع  ي ليعدر اال دراد ال ر يد  
ثرت ت لو دو  ي ليعدر, ايدورر ايزاياهر بتغيي  راه   روري  لؤ   بةنعر, ايتةك للي لي  اخصن  الت لةر ل ري لعل  ب عملة 

 يع يالجر استخاام أ اا  خمتل      لنعخعع ل ةعع ثر  اخل ا , ايش ع ملل يوظةمل يبنةع  اايع  لتنوم  ت لواقمل الت لر
 (.Adedoja,2016 ؛2014 رضالع م  أىع يورر ررلعع لتنوم  لت لر ار الر  لليت لي  ب مجع  اسعلرز  للتبةةر البنعجج

هددرالا  التدداري   اةددث يبددوم ملددل قلدد    الصددمل اوبلددوت ملددل ي بةبددع  الت لددةر اوددالل اسددياية ة  يددع ي تيددا   
مدد  لريدد  يصدديةر متددو  يلددن اوبددررا  ت ادد ري اصدد  أا   التبلةددا  لليبددررا  الاراسددة  ت اورااددري الت لةيةدد  اوختل دد 

ا اتاد  ال رلد    عهاهتع ت اوندزط قبدري ا صد  بوقدع  دعلاتاتعع لل الت وشد  يتر   لل ع  رةايو ل  ل  ب الل لتخصص 
ت استعيعر اقع ا ص  رةيع ب دا ت ين ةدي ب د  امبنشد   الت عملةد  االتداريبع  اوتنومد    هلر إب عر  قرالاهتر اخلعرهة  اوهلع

لددد  اوبدددررا    اخدددري ا دددرت الاراسددد  ردددر تع أا ت جميومدددع  لدددغ ت, بغدددرض حتبةددد  امبهددداال اوو دددوم  ل دددببع ل دددري لبدددرر
 الاراسة  
رعلصددمل اوبلددوت هدو ي لددر لددالل لددع ن ريدد   االهتيعمةدد     الن ددريت  البنعجةد  االبنعجةدد   االسددياية ة يلددن  اي دتنا  
 ا ي ونوا لنخرل  ت متو    ي ليعر  ا ي  ج ال الت ررل  لةصبحوا أ عر نشعلعع ت الت لر التح ي  ت    البنعجة  الت لر  

اإبل عىر لرا     ا  ىر ي يلو  ررا   أا لع أقراىر ت جميومع     يع ي ت ةع ال الت بنعل ل ررتعر أبن  عر   أ عر ميبعع
(   يدددع أ  الصدددمل اوبلدددوت Lobdell,2013 ال علددد  اهعدددع  ن دددر خمتل ددد  لدددع ب ضدددعر الدددب   ت بةاددد  ي عملةددد  لر زهدددع 

الدد   االهتيددعمج الدد  يؤ ددا  ار اوددت لر النشددط ت بنددعل او دد  لدد  خددالط الت عمددري  االهتيعمةدد البنعجةدد  لتألددري لدد  الن ريدد  
ملددل أ  ل ددل اوددت لر ابلتوهةدده ااإلراددع  لدد    اوي دد  أ  يبددام الوسددعجط الت لةيةدد  خددالط الصددمل اوبلددوت ل ددعرل هايددات

الصدمل  ا  قلد للت لر الت عاين اي لةر امبقرا  أمهة  خالط ا  لليحتو  ل لي  أ  عل اىت ي و  قع رعا ملل رعر ل   أمي  
 (.Tétreault,2013) ال عبب  ىع يضةمل ل عرل هايات ارعر و ررتعر 

 خاللده لد  او لدر الصمل اوبلدوت ملدل اسدتخاام لوقدع الةويةدوت  بولد ه اسدةل  للنشدر ي دت ةع اسياية ة  اي تيا
لد  خدالط ال يدا اإلل دياين  أا ادب ع  التوالدري االهتيدعمج؛  ا ي دت ة و   لل دالت انشدرهع لصدورت لشدرامع  ين ةدي

  ا اإلنيندع؛ يدورر خدالط لد  رتلبعاد  الةويةدوت لوقدع لد  ال ةدايو لبعلع (   يع ة   يضي Wantz,2011 لشعهاهتع 
 (.Trier,2007) اوختل   اوو ومع  ينعس  لل ع  ال ةايو ال  ل   ب  ما  لشعهات ي ت ةع ال الت

؛ 2015الشددددددرلع , اهددددددج ي دددددديل ابلتددددددعلا  ال ددددددع  لرااددددددري الددددددت لر اوبلددددددوت  بوهدددددده مددددددعم( مددددددات  االسددددددتخاام  
 (:2018ال  ةا ,؛ 2016؛ ال  ة ,Clark,2015 ؛2015ال حةلج,
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 ايشي  لنعسبتعع للبل   ابلصمل اهتال    حتايا لو و  الاريف ال  ينو  او لر قلبعع  مر لة التحديد: -
يدتر يريةبعدع يب عدع مبمهةتعدع الن دبة  لد  اهعد   العدعرا  اهتال لتحلةري احملتو     ل دعهةر اي يةيدع   مر لة التحليل: -

 ن ر او لر ت مر عع ببل  التاري  لل الت 
ا دات ال  االصدورت لتضينعع اوع ت ال لية  ابلصو   لليو و  هتال لتصيةر ا نتعج ال ةايو الت لةيج  مر لة التصميم: -

 ين لنعس  انشره ملل  اا  أ اا  الوي  أا أ  اسةط  ل يا  ال عم  يت عاز ربع 
قبدري ا صد   اإلنيندع هتال لتوهةده ال دالت    اسدتخاام الوسدةط الت نولدوهج وشدعهات ال ةدايو لد   مر لة التوجيه: -

 بو ع قواما ليلن اي ريمل ال الت هبع انشرهع  اقع الاراسة  ت اونزط ات أ  
اي بة  أنش   ااسدياية ةع   الاراسة    أ  ي بة  او عهةر ال  ي ليعع ال الت ل  ال ةايو ت ا ص مر لة التطبيق: -

 الت لر النشط ا يلن اوشرامع  ااري اوش ال  
 اجير  رةعع يبو  ي لر ال الت  اخري ا رت الاراس  أب اا  التبو  اونعسب   مر لة التقومي: -

ا لددد  الوقدددع و دددعمات ال ددد  االسدددياية ة السدددتخاام يلدددن هنددعو مدددات لةدددزا  ا  الت ايلبدددج لنعدددع: لدددنك او ليددد  لزيددداع
است  عراهتر, ي بة  الت لر النشط ب دري سدعول , يدوارر خةدعرا  أ عدر ت ةعرسد  الت لدةر ابسدتخاام ل دتحال  الت نولوهةدع, 
لضعم   اقع الت لر جبي ه ب  ريي  ال عن  للت لر قبري ا صد  اأثنعجعدع, ا يدع بد  اد ل  لد  الت لدةر مهدع الت لدةر اودزيل 

ال , ا يددع بدد  أسددلو  الددت لر الدديان االددت لر البنددعجج, ي زيددز الت  دد  النعقددا االددت لر الدديان ابنددعل اخلدد ا  ااوتددزال  اندد  اوتددز 
الععرا  التوالري االت عا  ب  ال الت, يور  اقع الت لر ت ةعرس  امبنش    اخدري ا صد  الاراسدة ,  ا يدتر ادرا او دعهةر 

 & Schallert؛ 2018؛ سددددد ع ت,2016 اوارسددددد  الاريمخدددددالط لشدددددعهات ال ةدددددايو قبدددددري اضدددددور ا صددددد   اخدددددري 

Krainer,2018  ) 
احملتدو  الرت دج اأهداال الداريف االنتدعجل اوتوق د ,  الصدمل اوبلدوت, لنعدع: حتايدا اسياية ة مات أ اار ت  اللي لر

 م  نتعج أا ااضعر اوع ت الت لةية  ل  أاا اوصع ر االايارة   لع ملل ا ري رةايو ي لةيج أا مرض يباةج, ررع احملتو  
 تعبدد  اوالا ددع  اإلنينددع أا أاددا أ اا    ارت الددت لر الشددعر   ال ددالت اوددع ت ال ليةدد   ل يانةددع, ايدداري  ال ددالت ملددل  

سددال  أثندعل لشددعهات احملتددو  اوبدام, ابنددعل أنشدد   ي لةيةد  لتنومدد  النعسدب  لل ددالت حتبدد  أهداال الدداريف, يبددا  ايدااي  امب
يغييدد  راه دد  روريدد  لل ددالت ب ددا لشددعهات اوددع ت ال ليةدد   لددع مدد  لريدد  اونعقشدد  مدد  اددب   التوالددري اونعسددب  ااالهعبدد  مدد  

اإلهعب  م  ي عؤال  ال الت اوط ال ةايو الت لةيج  اخري   بعر  ل ياين قص  لتبةةر أهاال الاريفأا يبا  اخت  تعرأسال
؛ 2015ال صدددري ااإلادددرال ملدددل سددد  امبنشددد   الت لةيةددد  ايبدددا  الدددامر الدددالزم لل دددالت الددديي  حبعهددد  للي دددعمات الزهراين,

Brown,2016.) 

لتعج ال الت    ل عمات ل ليةعر, ان را مبنه يوها لزيا ل  ألع  ار ال عل  رةتيعري ت الولوط    او لي :  ا  
الوقع لدا  او ليد  و دعمات ال دالت ردصىر لصدلو  ملدل لزيدا لد  او دعمات, ااوشدعر   ت امبنشد   الصد ة : ن درعا لوهدو  

 لر اخلعلد  ابل دالت, لزيا ل  الوقع ت ال صري, رص  ةعرس  امبنش   أثنعل اص  الرت ةع  ي عما ملل اريبع  ميلة  الدت
ا دديلن الوقددع الت ددعاين اةددث ي يددري ال ددالت مددع ت ت الصددمل اوبلددوت ت جميومددع    رضددالع مدد  أهدداال لل ددع  ال ةددايو
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لغ ت, اجياا  ل   ل  خالط الت عمري االت عا  لع أقراىر,  يع جيا ال الت الوقع الي  ي يلو  رةه هنبعع    هن  لدع 
  Kurt,2017) ؛ 2015ب مجع  اسعلرز,زلالجعر 
 ؛ت لرالدد أ ددا  نتددعجل الاراسددع  ال ددعبب  رعملةدد  الددت لر اوبلددوت بصددوره اوختل دد  ت ينيةدد  ال ايددا لدد  نددوايل  البددا 
الت  د  الرت دج (؛ Clark,2015; Lai & Hwang,2016) دالت اينيةد  أ اجعدر ت الرت دةع الزت ت لشدعر   النعدع: 

(؛ لعدعرا  الت  د  2017 لععرت التيعةري الرت ج ااالجتعه إو الت لر اليان ا ع   (2017اخواراةات االاار ة  إو الت لر 
(؛ 2018(؛ التحصددةري العددعرا  اددري او ددعجري اخ دد  البلدد  الرت ددج أ ا,2017اإلاصددعجج اا دد  اإلاصددعجج الغعلا ,

؛ (2018ري اإلباامج لليش ال  الرت ة  الراةلة ,لععرا  لع ارال او رر  اا (؛ 2018لععرا  التوالري الرت ج الراةلج,
؛ )Carter, Carter & Foss,2018; Sun, Xie & Anderman,2018(ا عل د  ت لرالد حتصدةري الرت دةع  

حتصدةري الرت دةع  لدا  ؛  )Webel, Sheffel & Conner,2018( حتصدةري الرت دةع  لدا  ياللةدي اورالد  االبتااجةد 
 ,Sari, Handika)البددارت ملددل رعددر او ددعهةر الرت ددة   ؛(Fredriksen & Hadjerrouit,2019)لددالت ا عل دد  

Rosita, Sari, Anggoro & Putra,2019)2019لععرا  ا   ال ا   ااستة عت او عهةر الرت ة  آط اار , ؛ ) 
  ي رقع     راس  (ت ااا  قرالا  البعاع   سعبب  اامبحبعث ال عبب  يتضك مام اهو   راس  الاراسع ا راه   

الصدمل اوبلدوت ملدل ينيةد  التحصدةري العدعرا  الت  د  ال لةدع ااالنغيدعيف ت ي لدر الرت دةع  لدا   اسياية ة أثر استخاام 
 لعلبع  الصمل امباط الععنو  ابويل   ال ربة  ال  و ي   

 بحث وأسئلته:مشكلة ال
لبا نب ع لش ل  البحث ل  خالط قةعم البعاع  ب ات زترا  لةاانة  لب   اوااريف الععنوي  للبنع  ت لاين  أهبع 
امخة  لشةط  اةث الا ع خالهلع ا و  ل ليع  الرت ةع  ل  ا  عض او تو  التحصةلج لل علبع  بص   معل   

ا لدد  الت  دد  اخعلدد  يلددن الدد  يشددتيري ملةعددع ملددل اددري اوشدد ال  الرت ددة  الدد  يت لدد  قددارع  هت ابإل ددعر     مددام قددار 
 ورال  الععنوي  لعري  ل عجري لععرا  الت    ال لةع(  ةع ي ا لؤارعا ال  عض ل تو  لععرا  الت    ال لةع لايع  البررا   

ل ا  دعض ل دتو  لعدعرا  الت  د  ال لةدع لدا  ال دالت ابإل عر     لع أ ايه مايدا لد  الاراسدع  اامبحبدعث ال دعبب  ملد 
؛ الغعلا  2015؛ برزجنج,2012؛ احعيه,2011اال علبع  معل  امبلر الي  قا يؤثر سلبعع ملل حتصةلعر للرت ةع  بار, 

 ( 2016ابرين,
ت ميلةد   الصدمل اوبلدوت ودع هلدع لد  لةدزا  مايدات اسدياية ة اوش ل  سد ع البعاعد     اسدتخاام  يلنال الج  

   ابوراري الاراسة  معل  ااورال  الععنوي  خعل  ي لةر اي لر الرت ةع 
 وميكن صيفغة مشكلة البحث يف السؤال الرئيس اآليت:

الصف ايقلوب علا  تنمياة التحصايل وماافاات التةكال العلياف وا يفغمافم يف تعلام الرى ايفت لاد   اسرتاتيجيةمف أثر 
 طفلبفت الصف األول الثفيفوي مبنطقة عسل؟

 ايت ر  ل  ال ؤاط ال عب  امبسال  ال رمة  اآلية :
 الصمل اوبلوت ملل ينية  التحصةري لا  لعلبع  الصمل امباط الععنو ؟ اسياية ة لع أثر  -1
 الصمل اوبلوت ملل ينية  لععرا  الت    ال لةع لا  لعلبع  الصمل امباط الععنو ؟ اسياية ة أثر  لع -2
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 الصمل اوبلوت ملل ينية  االنغيعيف ت ي لر الرت ةع  لا  لعلبع  الصمل امباط الععنو ؟ اسياية ة لع أثر  -3
 فروض البحث:

 لح  ال راض اإلاصعجة  التعلة : البحثخيت  
بددد  لتوسددد ج  رهدددع  لعلبدددع  ا يدددومت  الت ريبةددد  االضدددعب   ت  (0,05  يوهدددا ردددرد  اط  اصدددعجةعع مندددا ل دددتو  -1

 لصعا لعلبع  ا يوم  الت ريبة  التحصةلج ختبعر ت بة  الب ا  لالال
بددد  لتوسددد ج  رهدددع  لعلبدددع  ا يدددومت  الت ريبةددد  االضدددعب   ت  (0,05  يوهدددا ردددرد  اط  اصدددعجةعع مندددا ل دددتو  -2

لعددعرت  -لعددعرت الي ةدد  –التحلةددريلعددعرت  ال رمةدد  ال وانيدده    ددري ختبددعر لعددعرا  الت  دد  ال لةددع  ت بةدد  الب ددا  الال
 الت   (  ري ملل اات لصعا لعلبع  ا يوم  الت ريبة 

بددد  لتوسددد ج  رهدددع  لعلبدددع  ا يدددومت  الت ريبةددد  االضدددعب   ت  (0,05  يوهدددا ردددرد  اط  اصدددعجةعع مندددا ل دددتو  -3
اوشدددعر   ت  -ال وانيددده ال رمةددد   االسدددتيتع  ابلدددت لر    دددري ت ي لدددر الرت دددةع    االنغيدددعيفبةدددعيف ت بةددد  الب دددا  وال

 ا  االست ال (  ري ملل اات لصعا لعلبع  ا يوم  الت ريبة  -امبنش   
 هدف البحث:

الصددمل اوبلددوت ملددل ينيةدد  التحصددةري العددعرا  الت  دد   اسددتخاام اسددياية ة هددال البحددث    الت ددرل ملددل أثددر 
  ال لةع ااالنغيعيف ت ي لر الرت ةع  لا  لعلبع  الصمل امباط الععنو   ن ب  م  

 

 أمهياة البحث:
 :ت  ونهيتيعري أمهة  البحث ا عر 

ت يغدد   ار ال علبدد  لدد  لتلبةدد  سددلبة  للي لولددع     اباعدد  الددعن   للي رردد  الرت ددة  انشدد   ا جيعبةدد  ت  قددا ي ددعر -
امبلددر الددي  يددن     جيعبةعددع ملددل حتصددةلع  الاراسددج لدد  هعدد  اينيةدد  لعددعرا  الت  دد  ازت ت  االددت لر لواقددمل الت لددةر 

 ت ي لر الرت ةع  ل  اناة  أخر   انغيعسع 
ية در ميلعدع   ي لي  يتضي  ب    رايف الرت ةع  لصعن  للتاري  اربعدع السدياية ة  الصدمل اوبلدوتلل يبام  لةالع  -

   اوارس التاري ج ايغ   ارهع ل  للبن  ام       لة رت الوهع  ل يلة  الت لر  اخري اخعرج 
ةددع     الت بةبددع  التبنةدد  ا ايعدد االدد  ي ددتنا    ا ايعدد  ت ي لددةر الرت ددةع  االسددياية ةع الضددول ملددل  اددا   يلبدج -

 ورال  الععنوي   ابي عر ت حتبة  أهاال ياري  الرت ةع  
ي تك ا عط ألعم البعاع  إلهرال  راسع  اأحبعث أخر  ةعثل  قا ي عر ت ي وير اويعرسع  التاري دة  اوت بلد  بت لدةر  -

 اي لر الرت ةع  ابورال  الععنوي   
 مواد وأدوات البحث:

 :اآلنمتعلع لوا  اأ اا  البحث  ال  أماهتع البعاع ( ت 
 الصمل اوبلوت  اسياية ة  لةري او لي  الستخاام  -
 أاراد ال يري اامبنش   الت عملة  لل علبع   -
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 االختبعر التحصةلج  -
 اختبعر لععرا  الت    ال لةع  -
  لبةعيف االنغيعيف ت ي لر الرت ةع  -

 مصطلحفت البحث: 
أبىددددع  Flipped Classroom Strategyالصدددمل اوبلددددوت  اسدددياية ة يُ ددددرل  الصاااف ايقلاااوب: اسااارتاتيجية -

ابسدتخاام  رايف رةدايو  مدع ت  ا يبوم باراس  اوو و  ل  يلبعل ن  ده   ي تيا ملل الت لر اليان لل عل  اسياية ة "
العاط ال عل  ب ا الن ت ال صري ي بة  او ررد    ل  ل  يتر  ماا هع ل  قبري او لر أا لشعر تعع ل  قبري ل لر آخر

   يع ي رل أبىع "نو  ل  الت لر الي  جير  (Marlowe,2012,4االبةعم أبميعط ي بةبة "     او عجريل  خالط اري 
جيدر  ا د عع ملدل االنيندع  ا  ااونعسدب  رةه حتويري ا ص  التبلةاي      رايف ل د ل  لد  خدالط الت نولوهةدع اوتدوررت 

م بنشددددددددعلع  أخددددددددر   اخددددددددري إلر ددددددددعا ا ددددددددعط للبةددددددددع الصدددددددد ة  ي ددددددددت ةع ال علدددددددد  الولددددددددوط  لةعددددددددع خددددددددعرج ا صدددددددد  
 ( 160, 2015ا ص " الشرلع ,

امبا عط   يربوي  ي تيا ملل ي لر لعلبع  الصمل امباط الععنو  حملتو  رصلج : اسياية ة  اي ررعع البعاع   هراجةعع أبىع    
  الاريف  يتر لشعهاهتع ت اونزط قبري اقع    ل  خالط لل ع  رةايو قص ت  ( 2  الرابمة  االتشعبه ل  لبرر الرت ةع 

لالست ع ت بش ري أ   ل    الاراسة   اهتةا  ال علبع  الستببعط او عهةر اوتضين  ت  ري رةايو ي لةيج قبري لوما ا ص  
ايوهةه ال علبع  لت بة  لع ي لينه ل  خالط اري     اقع ا ص  ت امبنش   الت عملة  االت بةبة  ال  ي اهع او لي 

 لت بةبع  ااو عجري اوت لب   و و  الاريف الي  هر  لشعهايه  ا
ايبصدا هبدع قدارت ال علبد  ملدل ادرا اي ريدمل ارعدر اةعرسد  لعدعرا  ال يلةدع  ال بلةد  او لوبد   مافاات التةكل العليف: -

 ايتضي  اوععرا  التعلة : اوختل   لنعع ب رم  ا ق  ا يبع  أثنعل اري اوش ال  الرت ة  
بدد  امبهددزال االت ددرل ملددل ا  راو ال القددع    اي دد  قددارت ال علبدد  ملددل جتزجدد  اوددع ت الت لةيةدد  او  ددعت مااافاا التحلياال: -

 اوبع ئ ال  حت ر ال القع  الرت ة  
اي   قارت ال علب  ملل البةعم بت يةع امبهزال اوختل د  لد  احملتدو  أا اوو دو  الدرجة  ت  جيدع  ادجل  مافاا الرتكيب: -

 هايا خيتلمل م  امباةعل ال عبب  
احتويلعدع لد  اد ري آلخدر   ة  او لولع  الرت ة  او  دعتاي   قارت ال علب  ملل ارا اي ريمل ايلخ مافاا التةسل: -

 ا يلن البارت ملل  مع ت يرية  او لولع  الرت ة  لتبا  ي    هايا   بلغتعع اخلعل 
 ايبعيف لععرا  الت    ال لةع  هراجةع ابلاره  ال  حتصري ملةعع ال علب  ت االختبعر او ا ليلن 

أبنه "ل اط انغيعيف ال عل  ت  Learning Engagementالت لر ت  االنغيعيف ي رل  الرى يفت: ا يفغمفم يف تعلم  ▪
اي رل   .(Kuh, et al,2008, 546امبنش   الت لةية  ال  يؤ   ت النععي     حتبة  امبهاال اورهوت ل  الت لر" 

ارص لعلب  الصمل امباط الععنو  ملل اوشعر   ت امبنش   اوت لب   برر   ت ي لر الرت ةع  أبنه االنغيعيف البعاع  
االت ود ت   اونشو ت لتحبة  امبهاال   اي ضةلعع هلع لبعرن  ابمبنش   الت لةية  ت اوبررا  امبخر   ( 2 الرت ةع  

  راس  لبرر الرت ةع    
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 لبةعيف االنغيعيف ت ي لر الرت ةع  او ا ليلن ع ابلاره  ال  حتصري ملةعع ال علب  ت ايبعيف  هراجةع 
  دود البحث:

 متعلع ااا  البحث ت:
  اقددا   اختةددعر الصددمل امباط ابمتبددعره باايدد  اورالدد  ن بدد  م دد     أهبددعايندد ت لب دد  لعلبددع  الصددمل امباط العددعنو   -

 اوتوس  الععنوي   اياريف رةه ال علب  ررا  لت ا ت للرت ةع  لبعرن  ابورال  
  ا  اختةدعر متدو  هديي  ال صدل ؛ صدمل امباط العدعنو ل( ل2  رصلج امبا عط الرابمة  االتشعبه ل  لبدرر الرت دةع  -

 ن رعا وع قا يواهعه ال علبع  ل  ب   الص واب  أثنعل ميلة  الت لةر االت لر 
ا  اختةددعر يلددن اوعددعرا  مبىددع الشددعج   ت  الت  دد  لعددعرت  –لعددعرت الي ةدد   -لعددعرا  الت  دد  ال لةددع: لعددعرت التحلةددري -

 ل عجري لععرا  الت    ال لةع ت لبرر الرت ةع  ل علبع  الصمل امباط الععنو  
 ا  االست ال    -اوشعر   ت امبنش   -ل وان  االنغيعيف ت الت لر: االستيتع  ابلت لر -

 اإلجراءات التجريبية للبحث:
  التجرييب:منااج البحث وتصميمه 

امتيا البحث ت  هرالايه ملل اونعل ابه الت ريم البعجر ملل يصيةر ا يومت  الت ريبة  االضدعب   لدع اختبدعرا  
 الت ربدد  بددال العالثدد  قبددري اوتغدد ا  ت ا يددومت  لعلبددع  ل ددتو  حتايددا االختبددعرا  الببلةدد     عقبلةدد  ب ايدد   اةددث هددار

الصدمل اوبلدوت(  اسدياية ة االختبدعرا  الب ايد     بةدع  أثدر اسدتخاام اوتغد  او دتبري   عهدار  ت اد  امبسعسة  للبحث
( لدا  لعلبدع  الصدمل امباط االنغيدعيف ت ي لدر الرت دةع   لعدعرا  الت  د  ال لةدع التحصدةري  ملل ينية  اوتغ ا  التعب   

  الععنو 
 جمتمع البحث وعينته:

جمتيددع البحددث لدد  مجةددع لعلبددع  الصددمل امباط العددعنو   ن بدد  م دد , ت ادد  اقتصددر  مةندد  البحددث ملددل  ي ددو 
, مشلدتعر الت ربد  االععنوي  ال عب   حبج اووظ    ايند  أهبدع ( لعلب  ل  لعلبع  الصمل امباط ابلععنوي  امبا  حبج اونعري61 

( لعلبدد  لةيعددري ا يومدد  الت ريبةدد , 30اوارسدد  امبا  امددا  لعلبعيدده  ( لدد  1/1رصددري   امبسعسددة  للبحددث, اةددث   اختةددعر
اقددا   اختةددعر مةندد  البحددث ب ريبدد    ( لعلبدد  لةيعددري ا يومدد  الضددعب  31لدد  اوارسدد  الععنةدد  امددا  لعلبعيدده   (1/2ارصددري  

ن را لت عرؤ ل لي    ةعر ال صوطمشواجة  لبصو ت, مشواجة  ت اختةعر اوااريف ال    رةعع ي بة  البحث, لبصو ت ت اخت
 الرت ةع  ت اوارست  ت لات اخل ت ت التاري , ايبعرت او تو  التحصةلج لل علبع  رةعيع 

 إعداد و بط مواد وأدوات ايعفجلة التجريبية للبحث:
 إعداد و بط دليل ايعلمة وأوااق عمل الطفلبفت:

متدو  ال صدل  امباط  الصمل اوبلوت ت ياري  اسياية ة  لةري للي لي  لالسياع  به منا استخاام   ماا هر  
( للصددمل امباط العددعنو ,  ا يشددتيري ال صددري امباط ملددل سددت  2   امبادد عط الرابمةدد ( االعددعين  التشددعبه( لدد  لبددرر الرت ددةع 

ابه اونحرل ااد ري ال دعجرت   او   ااوربع  او ت ةري   ال متةةز لتواز  امب  لتواز  امب ال    رايف هج:  زاات اوضلع
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ت اددد  اادددتيري ال صدددري العدددعين ملدددل أرب ددد   رايف  اوضدددل ع  اوتشدددعهب , اوعلعدددع  اوتشدددعهب , او دددتبةيع  اوتوازيددد    الورقةددد (
 للخ وا  التعلة :, اقا هر   ماا  هيا الالةري اربعع اامبهزال اوتنعسب , منعلر اوعلعع  اوتشعهب (

ا ددديلن اوصدددع ر اوت لبددد  ابسدددتخاام اسدددياية ة  الصدددمل اوبلدددوت ت يددداري   مراجعاااة األدبيااافت والدااسااافت السااافبقة: ▪
  & Ogden؛2018أ ا,؛ 2016الرايف اميعرت,  ؛ أبو Zaharani,2015-Al اوععط  النعع ملل سبةري    الرت ةع  

Shambaugh,2018; Zhang,2018 2019 ؛ آط اار ) 
الصددمل اوبلددوت ت يدداري   اسددياية ة خ ددوا  اسددتخاام   اقددا   حتايدداالصااف ايقلااوب:  اساارتاتيجيةحتديااد خطااوات  ▪

 الرت ةع   ملل  ول الاراسع  اامبحبعث ال عبب  ال    حتاياهع سل عع( ت التعر:
: التخطاايط لقلااب الصااف: احتايددا او ددعي  أا خمرهددع   للبلدد  و ددومع  اونعسددب  اواختةددعر  اهددر  الددن لدد  خددالط: أو ا

حتايا الصةغ  اوبام هبع احملتدو   اوبال  احتايا او عهةر امبسعسة   اريفحتلةري متو  ال أهاارعع الةعن   هبع الت لر اوريب   
امبسدلوت الدي  سدةتر بده يبدو   اختةعر ايباةه حتايا امبسلوت الي  سةتر به  مع ت لةعن  احملتو    ست ززهاالتبنةع  ال  

 ت لر الأهاال 
االتأ ددا لددد    ةدد  اوتعادد  ت اوارسدد بنلراه دد  اإلل ددعان  الت اهددر  الددن لددد  خددالط:اثيفياااف: لولبااة ا تااو  لباال الصااف: 

حتايددا الوسددةط الددي  سةنشددر الصددةغ    اختةددعر الصددةغ  االل يانةدد  ا عابدد  ااونعسددب  لليحتددو   لالللتعددع لبددارا  ال علبددع 
يو ددك يصدديةر متددو   ريف الرت ددةع     لددزم   لددةعن  سددةنعريو لب ددط  اإلل يانةدد  لليحتددو  ملةدده ااختبددعر قعبلةتدده للنشددر

حتايددا الت لةيدددع  اونعسدددب  الددد  يشددد ع  اي دددويره انتدددعج الصدددةغ  اإلل يانةددد  لليحتدددو  ب ددا  مدددع ت لدددةعنته الراه تددده   امبلددر
 منا لشعهاهت  وو و  الاريف قبري ا ص  انشرهع هل   ال علبع 

 

حتايددا نددو  اوعددعم اامبنشدد   ال ر يدد  الدد  سددتؤ يعع  ددري لعلبدد  قبددري  االددن لدد  خددالطاثلثاااف: حتديااد أيفشااطة الااتعلم والتقااومي: 
  أ تدد   حتدا     ل دأل  ل توادد  ي يدر يبدا  أنشد   يت لدد   عدعرا  الت  د  ال لةددع   الددت لر إدو  عاضدور ا صد  ايعدد   ار ةتعد 

 حتايا أ اا  التوالري الاللتزال  لتن ةي امبنش     (اخي لريب   ا تشعل اخل أ  ا   ال ا  
 ايتنو  لور يلن امبنش   النعع:اابعاف: حتديد أيفشطة التعلم أثنفء احلصة الدااسية: 

 اوبددام ل ددرض للخدد  مدد  اوو ددو   ا صدد  االددن بتخصددة  اددوار مشددر  قددعج  ت باايدد   التقااومي القبلاا : أيفشااطة -
 ايبا  التغيي  ال وري  هل   له ايبةةر استة عت ال علبع  

رةدددتر يب دددةر ال علبدددع      اخلددد ا  االغدددرض لنعدددع الدددتي   لددد  الت بةددد  اي يةددد  ال عدددر ايبدددع ط  األيفشاااطة اجلمفعياااة: -
 أا  ري لش ل  رت ة  ل ةن    جميومع  ميري لغ ت ونعقش  قضة  لع

أا الد  مل جيدر اسدتة عهبع أثندعل لشدعهات ال ةدايو  ال علبع  : لتحايا أهر امبسال  االنبع  ال  يشغري أيفشطة ا ستةسفا -
 ايتر يااينعع ل  قبري ال علبع    الت لةيج ت اونزط

 االغرض لنعع التبةةر او تير لل علبع   ا ص  اي و  ت ىعي   :البعدي قوميأيفشطة الت -
ايتيعري ت امبسال    االولوط و تو  االيبع  الت لر ايتر الستيرار ميلة    خفمساف: ممفاسة أيفشطة مف بعد احلصة الدااسية:

 اأنش   اوشرامع  البحعة  سوال أ عنع رر ي  أم مجعمة  
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 سفدساف: التقومي التكويين والنافئ :
أا االهعبد   اولده اميدري مندعاج ي بةبةد   اوبدام يبةةر ال علبع  لرالةعع اىعجةعع: حبري لزيا لد  التداريبع  ادوط اوو دو   -

 اااية  لل علب  ن  عع أا لغ هع ل  ال علبع   ة  امجعمايتنو  لع ب  رر ي   لع م  سؤاط 
رضدالع مد  آلةعيده اخلعلد  ابلتغييد    لل علبدع  اونعسدب  ايور  ررص الدت لر  يبةةر او لي  لن  عع: ل  اةث  ماا  اوع ت -

  اينية  انغيعسع  ت الت لر  ملل لوالل  الت لر ابلصمل اوبلوت ه احت ةز   الراه  
الصددمل اوبلددوت اأمهةتعددع الددزات اسددتخاالعع ت  اسددياية ة يضددي   لةددري او ليدد  لددع يلددج: لبالدد  مدد  مكااو ت الاادليل:  ▪

 يددع      اا ددااط الددزل  لتدداري  اوو ددومع  اوختددعرت ا دديلن اإلهددرالا  اوتب دد  الددالةري اأهدداال  الرت ددةع  يدداري  
 يو ةك  ار  ري ل  او لي  اال علب  أثنعل التاري  

 الت لةر لضبط الالةري   مر ه ملل جميوم  ل  احمل ي  اوتخصص  ت جمعر ي لةر الرت ةع  ايبنةع     بط الدليل: ▪
ألددبك  الت ددايال  اب ددا  هددرال ب دد   العددعنو  يةدد  الالللتدده ل علبددع  الصددمل امباط بغددرض ل رردد  لددا  لددالاةته ال ل

 ( 1الالةري لع عع لالستخاام ت الت رب  امبسعسة  للبحث للح :
 إعداد مواد ايعفجلة التجريبية:

  متعلع لوا  او ع   الت ريبة  ت اآلن: 
لشددرا اوو ددومع  اوتضددين  ت ال صددل  اوختددعري  ل دد ل  لدد  قبددري ل ليدد  الصددمل أا  عاادد ماان مقاافطع الةيااديو: •

حبةددث يبددوم ال علبددع   شددعهاهتع ا راسددتعع ت اونددزط قبددري اقددع ا صدد    و ليدد  آخددري  يشددراو  اوو ددومع  ن  ددعع
 لبعلع ل ري  ريف ( 5-3  اقا يرااا ما  لبعلع ال ةايو ل  اونعسب  اوارسة  ت الزلع  ااو ع  

 ا جيددر  يب ددةر لعلبددع  ال صددري     جمموعااة ماان أوااق العماال واأليفشااطة التةفعليااة تااتم يف ولاا  احلصااة الر اا : •
لعلبدددع , يبددداأ ا صددد   راه ددد  النعقشددد  سدددري   وب دددع ال ةدددايو  (5-4) جميومدددع  لدددغ ت, يت دددو   دددري جميومددد  لددد 

ال  الرت دة  اامبنشد   اوتنومد  الد  يبدة  لعدعرا  الت  د  ال عب , يتر ب اهع االنتبعط    ادري جميومد  لد  اوشد 
( 4  ( ارقدد  ميددري انشددعلعع خمتل عددع بواقددع40  ال لةددع لددا  ال علبددع , اقددا بلددغ مددا  أاراد ال يددري اامبنشدد   الت عملةدد 

امبنشددد   الت عملةددد  اأاراد ميدددري   (1  (, ايو دددك ا دددااط2 للحددد : أنشددد   خمتل ددد  ل دددري  ريف لددد  الدددارايف ال شدددر
 علبع  اربع ل ري  ريف ل   رايف ال صل  اوختعري :ال 
 يو ح األيفشطة التةفعلية وأوااق عمل الطفلبفت وفقف لكل دام من داوم الةصلني ايختفاين   .( 1)جدول  

   
 األيفشطة ايتعلقة بكل مو وع   عنوان الدام   م الةصل 
 
 
 امباط 

 1, 2, 3, 4 زاات اوضلع 1
 5, 6, 7, 8 لتواز  امب ال  2
 9, 10, 11, 12 متةةز لتواز  امب ال  3
 16, 15, 14, 13 او ت ةري 4
 20, 19, 18, 17 او   ااوربع 5
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 األيفشطة ايتعلقة بكل مو وع   عنوان الدام   م الةصل 
 24, 23, 22, 21 ابه اونحرل اا ري ال عجرت الورقة   6

 
 الععين 

 28, 27, 26, 25 اوضل ع  اوتشعهب  7
 32, 31, 30, 29 اوعلعع  اوتشعهب  8
 36, 35, 34, 33 او تبةيع  اوتوازي  اامبهزال اوتنعسب  9
 40, 39, 38, 37 منعلر اوعلعع  اوتشعهب  10

 40 اجملموع الكل  
 

 :التحصيل إعداد و بط ا ختبفا 
    ماا  ا بط االختبعر التحصةلج اربعع للخ وا  اآلية :

متدددو   ل دددتو  لعلبدددع  الصدددمل امباط العدددعنو  ت حتصدددةري   الت دددرل ملدددل هدددال االختبدددعر حتدياااد هااادف ا ختبااافا:  ▪
 م( 2018/2019  ازارت اليبة  االت لةر ال صل  امباط االععين ل  لبرر الرت ةع  للصمل امباط الععنو 

اةث   حتلةري متو  ال صل  امباط االععين    ل عهةر اي يةيع  الععرا  االتأ دا  حتليل حمتو  الةصلني ايختفاين: ▪
 ا  لةعن  ل ر ا  االختبعر ملل  ول الن  التحلةري د اثبع  ميلة  ل  لا

اةث ي ل  ل  ال علب   لت ا  ي و  االختبعر ل  هزأي : امباط اااتيري أسال  ل  نو  االختةعر ل  وصف ا ختبفا:   ▪
لدد  نددو  الت يةددري , ألددع ا ددزل العددعين: رعاددتيري أسددال  (A-B-C–D)اختةددعر اإلهعبدد  الصددحةح  لدد  بدد  أرب دد  بددااجري 

اقدددا   بندددعل هدددااط اووالددد ع  ت  دددول امبمهةددد  الن دددبة  االدددوز  الن دددم وو دددومع  ال صدددل  , ا ددديلن ادددري اوشددد ال 
 التعر لوال ع  االختبعر التحصةلج:( 2  ايو ك هااط  اوختعري 

 مواصةفت ا ختبفا التحصيل    .( 2)  جدول
 

 

 الةصل 
 
 

 اجملموع  ايستو  ايعريف   ايو وعفت
  ل مشكالت تطبيق  فام  

 
 
 األول

 2 - 11 1 زاات اوضلع 

 3 21 10 5 لتواز  امب ال  

 2 - 15 2 متةةز لتواز  امب ال   

 2 19 - 3 او ت ةري 

 3 22 12 7 ااوربع او   

 3 24 16 4 ابه اونحرل اا ري ال عجرت الورقة 

 2 - 13 9 اوضل ع  اوتشعهب  

 2 - 14 6 اوعلعع  اوتشعهب 
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 الةصل 
 
 

 اجملموع  ايستو  ايعريف   ايو وعفت
  ل مشكالت تطبيق  فام  

   الثفن 
 

 3 23 17 8 او تبةيع  اوتوازي  اامبهزال اوتنعسب 

 3 20 18 - منعلر اوعلعع  اوتشعهب 

 24 6 9 9 اجملموع الكل   

 
 

اوتخصصد  ت ي لدةر  ب د اةدث   مر ده ملدل   التحب  ل  الصاد ال عهر  لالختبدعر تقدير صدق ا ختبفا:  ▪
 ال  ت رعالختبعر لع د ظعهرتع   اةث أمج وا ملل أ  االختبعر لع د وع ا ع لبةعسه  الرت ةع 

اةددث  ( 327, 1989 رددرج,   ا ددعت ثبددع  االختبددعر ابسددتخاام ل ع لدد  أل ددع  رانبددع    ساافب ثباافت ا ختباافا: ▪
اي ا ل علري  (0,89  اقا بلغ ل علري ثبع  االختبعر  أنوامعع  تخام ت ا عت ثبع  االختبعرا  ااوبعية  ب عر   ي

 ( 3ال  ت ألبك االختبعر لع عع للت بة  للح :  ثبع  لنعس 
  ا عت الزل  الي  استغرقته  ري لعلب  ملل اات ت اإلهعبد  مد  أسدال  االختبدعر اةث   ا ختبفا: سفب زمن  ▪

 (  قةب   90  ختبعرت ا عت لتوسط يلن امبزلن  اقا بلغ زل  اال
  ختصدة   رهد  ااادات ل دري سدؤاط لد  أسدال  االختةدعر  التحصدةلج لتصدحةك االختبدعر  طريقة تصاحيح ا ختبافا: ▪

اابلتدعر يبلدغ النععيد  ال  يدل لالختبدعر   الث  رهع  ل ري سؤاط ل  أسال  الت يةري ااري اوشد ال اث لت ا  ل  
 (  ره  50 

 :اات التةكل العليففماإعداد و بط اختبفا 
 :اربع للخ وا  اآلية  را  الت    ال لةععلع ماا  ا بط اختبعر اقا   

ت لععرا  الت    ال لةع  امباط الععنو    الت رل ملل ل تو  لعلبع  الصمل  هال االختبعر  حتديد هدف ا ختبفا:   ▪
 تاري  الالصمل اوبلوت ت  اسياية ة  نعيل ي لر الستخاام   ابلرت ةع  اوت لب  

 أبدددددو ال دددددعبب    لراه ددددد  ب ددددد  امب بةدددددع  االاراسدددددع    عدددددعرا يلدددددن اولتحايدددددا  حتدياااااد ماااااافاات التةكااااال العلياااااف: ▪
لععرا  الت  د  ال لةدع  اةث   حتايا ( 2012؛ احعيه,2000؛ بل ة  التور,1998؛ لةخعجةري االتيعر,1996مي ت,
 الت   (  –الي ة   – التحلةريهج  رجة   ( لععرا 3 ت 

ايشدتيري ملدل لعدعرا  الت  د   أسدال  ( 4  ي و  االختبعر ل  ثالث  أهزال خمتل   يت و   ري لنعع ل وصف ا ختبفا:  ▪
 ( لوال ع  االختبعر:3  ايو ك هااط الي ر( ال لةع  سعل   

 مواصةفت اختبفا مافاات التةكل العليف لد  طفلبفت الصف األول الثفيفوي   .( 3)  جدول
 

 زمن ا جفبة  الداجة  عدد األسئلة  مكو ت ا ختبفا  م
  قةب   25 20 4 لععرت التحلةري 1
  قةب   25 20 4 الي ة لععرت  2
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 زمن ا جفبة  الداجة  عدد األسئلة  مكو ت ا ختبفا  م
  قةب   25 20 4 لععرت الت    3

 دليقة  75 60 12 اجملموع الكل  
 

اوتخصصدد  ت ي لددةر  ب دد اةددث   مر دده ملددل   التحبدد  لدد  الصدداد ال ددعهر  لالختبددعر تقاادير صاادق ا ختباافا:  ▪
 اأنه ملل  ره  لنعسب  ل  الصاد   اةث أمج وا ملل أ  االختبعر لع د وع ا ع لبةعسه  الرت ةع 

اقدا بلدغ ل علدري ثبدع   ال دعب    يبداير ثبدع  االختبدعر ابسدتخاام او ع لد  ن  دعع ت االختبدعر    سفب ثبفت ا ختبفا: ▪
 ( 4 للح :  بة ال  ت ألبك االختبعر لع عع للت لنعس  اي ا ل علري ثبع   (0,88  االختبعر

 (  قةب   75  بلغ الزل  اونعس  لالختبعر  سفب زمن ا ختبفا: ▪
(  رهددع  ل ددري سددؤاط لدد  أسدددال  5    ختصددة   اختبددعر لعددعرا  الت  دد  ال لةددعلتصددحةك  طريقااة تصااحيح ا ختباافا: ▪

 (  ره  60  اابلتعر يبلغ النععي  ال  يل لالختبعر العالث  االختبعر ت امبهزال 
  إعداد و بط مقيفم ا يفغمفم يف تعلم الرى يفت:

هال    الت رل ملل  ره  ال تو  االنغيعيف ت ي لر الرت ةع  لا  لعلبع  الصمل حتديد اهلدف من ايقيفم:  ▪
 الصمل اوبلوت ت ياري  الرت ةع   اسياية ة  نعيل ي لر الستخاام    امباط الععنو 

 ب ا لراه   ب   اوصع ر االاراسع  ال عبب  الت لر   حتايا ثالث  معار وبةعيف االنغيعيف ت حتديد حمفوا ايقيفم:   ▪
 ,Hlalele؛ Abah, Anyor & Iji,2018؛Boaler & Sengupta-Irving,2016؛ 2016,مبدعيف اآخدرا  

 : امتعلع ت( 2018
o :ايبصدددا بددده اددد ور ال علبددد  ابل ددد ع ت اال دددرار الدددي  يدددريبط باراسدددتعع وو دددومع  لبددددرر  ا ساااتمتفع ابلاااتعلم

ت اهددو  أهدداال ي دد ل لتحبةبعدددع االددن لتبلةددري اولددري أا الصددد واب  الدد  قددا يواهععددع لتحبةددد    الرت ددةع 
 امبهاال اونشو ت 

o :االدددن هبدددال ينيةددد   اوبالددد  امبنشددد   الت لةيةددد   اي ددد  رنبددد  ال علبددد  ت اوشدددعر   ت ايشااافاكة يف األيفشاااطة
 لععراهتع احت   ل تواهع امب ع ةج ت الرت ةع  ابلوغ ل عن  لرلوق  ابيط ا عا لتحبة  الن  

o :ايبصددددا بدددده يددددورر الرنبدددد  لددددا  ال علبدددد  ت ا تشددددعل او ددددعهةر الرت ددددة  االن ددددرت  ااددددري   ااااب ا سااااتطالع
   حتةط هبع  اوش ال  اابعج  امبلور الغعلض  ال

ددع  ثالثددج likert  لددةعن  مبددعرا  اوبةددعيف اربددع لنيددواج لة ددر  صاايفغة عباافاات ايقياافم:  ▪  -أاةددعانع  –التددارج   اجيع
 أثنعل  راس  ال علب  للرت ةع   هعان رعا(  حبةث ي   م  ب   ال لو ةع  ال  قا ي    لرا  ي رار 

مر دده ملددل ب دد  احمل يدد  اوتخصصدد  ت جمددعر ي لددةر الرت ددةع  املددر الددن    لدد  خددالط: تقاادير صاادق ايقياافم ▪
 اةث أمج وا ملل أ  اوبةعيف يبة  لع ا ع ل  أهله اأنه ملل  ره  لنعسب  ل  الصاد   الت لةيج
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ولعع ( ي21    ا عت العبع  م  لري   مع ت ي بة  اوبةعيف لري  لتتعلةت  ب علري زل  قاره   سفب ثبفت ايقيفم: ▪
ةددع  (0,95  ( بلددغ ل علددري ثبددع  اوبةددعيف   ددري385-382, 2006  ال ددةا بددراا -اابسددتخاام ل ع لدد  سددب لع   يبريبعددع

  ياط ملل أ  اوبةعيف يتيتع   علري ثبع  لنعس 
يندارج حتدع ثالثد   ,( 5 للحد : ( مبدعرت33  بلدغ مدا  مبدعرا  اوبةدعيف ت لدوريه النععجةد الصواا النافئياة للمقيافم:  ▪

 ( معار اوبةعيف اما  مبعرايه:4  معار يبة  ت جميومعع ل تو  االنغيعيف ت ي لر الرت ةع , ايو ك ا ااط
 مواصةفت مقيفم ا يفغمفم يف التعلم وعدد عبفااته ايوجبة والسفلبة   .( 4)  جدول

 

 اجملموع العبفاات السفلبة العبفاات ايوجبة حمفوا ايقيفم م
 11 30, 26, 18, 13, 6 33, 24, 19, 12, 8, 3 االستيتع  ابلت لر 1

 11 28, 25, 17, 11, 9 31, 22, 20, 14, 5, 1 اوشعر   ت امبنش   2

 11 32, 23, 21, 18, 7, 2 29, 27, 16, 10, 4 ا  االست ال  3

 33 16 17 اجملموع
 

ابددديلن يبلدددغ ال دددا   مبدددعرت ( 16اال دددعلب    ( 17اوبةدددعيف اووهبددد   ( ال دددعب  أ  مدددا  مبدددعرا  4ايتضدددك لددد  ا دددااط      
 ( مبعرت 33)اإلمجعر ل بعرا  اوبةعيف 

ابدديلن  , (3-2-1)بةنيددع ال بدعرا  ال ددعلب    (1-2-3  التصدحةك إبم ددعل ال بددعرا  اووهبد    طريقاة تصااحيح ايقياافم: ▪
 (  ره  33االصغر     (  ره 99ي و  الاره  ال  يل لليبةعيف 

 التأكد من تكففؤ طفلبفت اجملموعتني لبل تنةيذ التجربة:
 -  ي بةدد   االختبددعر التحصددةلج البحددث قبددري ين ةددي جتربدد    للتأ ددا لدد  ي ددعرؤ لعلبددع  ا يددومت  الت ريبةدد  االضددعب        

لبةعيف االنغيعيف ت ي لدر الرت دةع ( قبلةعدع ملدل لعلبدع  ا يدومت   للت درل ملدل او دتو  امبار  –لععرا  الت    ال لةع
  لل علبع  ت يلن اوتغ ا  قبري بدال الت ربد   اقدا رامدج ت الت بةد  يو دةك الت لةيدع  اااللتدزام ابلدزل  احملدا  لإلهعبد   ا 

ا عت اوتوسط ا  ع  ااالإرال او ةعر  اقةي    ( للت رل ملل  الل  ال رد ب  لتوس ج  رهع  لعلبع  ا يومت   
 التعلة :( 7) ،(6) (،5) يع هو لب  ت ا اااط 

يفتفئج اختبفا)ت( للتعرف عل  د لة الةرق بني متوسط  داجافت طفلبافت اجملماوعتني التجريبياة والةافبطة  .(5جدول )
 يف التطبيق القبل  لالختبفا التحصيل 

 اجملموعة
عدد  

فلبفت الط  
ايتوسط  
 احلسفب 

ا حنراف  
 ايعيفاي

داجة  
 احلرية 

ليمة )ت(  
 ا سوبة 

 الد لة 
 اإل صفئية 

  1,36 8,74 30 التجريبية  

59 

 

0,49 
 ال رد ن  
 1,45 8,92 31 الةفبطة      اط  اصعجةع

 (1,67( =  0,05  ( ال تو   الل 59  قةي    ( ا االة  منا  ره  اري  •
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د لة الةرق بني متوسط  داجفت طفلبفت اجملموعتني التجريبية والةفبطة  يفتفئج اختبفا)ت( للتعرف عل    .( 6)  جدول
 يف التطبيق القبل   ختبفا مافاات التةكل العليف  

مكو ت  
عدد   اجملموعة ا ختبفا

 الطفلبفت 
ايتوسط  
 احلسفب 

ا حنراف  
 ايعيفاي

داجة  
 احلرية 

)ت(    ليمة
 ا سوبة  

  الد لة 
 اإل صفئية  

لععرت  
 التحلةري 

  1,27 4,65 30 الت ريبة  

59 0,41 
 

 ال رد  
 ن   
  اط 

  اصعجةعع   
 

 1,18 4,52 31 الضعب   

لععرت  
 الي ة  

  1,25 3,98 30 الت ريبة  

 1,31 4,07 31 الضعب    0,27 59

لععرت  
 الت    

  1,20 4,51 30 الت ريبة  

 1,26 4,14 31 الضعب    0,53 59

ا ختبفا  
 ككل

  2,47 13,14 30 التجريبية  

 2,69 13,27 31 الةفبطة   0,19 59

 

د لة الةرق بني متوسط  داجفت طفلبفت اجملموعتني التجريبية والةفبطة  يفتفئج اختبفا)ت( للتعرف عل    .( 7جدول )
 يف تعلم الرى يفت  ا يفغمفميف التطبيق القبل  يقيفم 

مكو ت  
 ايقيفم 

عدد   اجملموعة
 الطفلبفت 

ايتوسط  
 احلسفب 

ا حنراف  
 ايعيفاي

داجة  
 احلرية 

ليمة )ت(  
 ا سوبة  

  الد لة 
 اإل صفئية  

االستيتع   
 ابلت لر 

  2,35 21,19 30 الت ريبة  

59 0,75 
 

 ال رد  
 ن   
  اط 

  اصعجةعع   
 

 2,17 20,75 31 الضعب   

اوشعر   ت  
 امبنش   

  2,41 22,16 30 الت ريبة  

59 

 
 2,64 22,93 31 الضعب    1,17

ا  
   االست ال 

  2,19 19,87 30 الت ريبة  

 2,40 20,35 31 الضعب    0,81 59

 ايقيفم 
 ككل  

  3,76 63,12 30 التجريبية  

 3,98 64,03 31 الةفبطة   0,91 59

 رهددددع  لعلبدددع  ا يددددومت  الت ريبةدددد   ع د بددد  لتوسدددد ا ال ددددعبب  أ  ال ددددر  (7(، )6) (،5) ايتضدددك لدددد  ا ددداااط
 اةث مل يت عاز قةر   ( احمل وب  قةيتعدع ا االةد   ن   اط  اصعجةعع اوختل  االضعب   ت الت بة  الببلج مب اا  البحث 

االضددعب   ت   ةددع يدداط ملددل ي ددعرؤ لعلبددع  ا يددومت  الت ريبةدد  (0,05  ال ددتو   اللدد  (59) منددا  رهدد  اريدد  (1,67)
 يلن اوتغ ا  
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 تنةيذ التجربة األسفسية للبحث:  
   ين ةي الت رب  امبسعسة  للبحث اربعع للخ وا  اآلية :

لد  اوارسد   (1/1)ااختةدعر رصدري   الععنوي  امبا  حبج اونعري االععنوي  ال عب   حبج اووظ    ايند  أهبدعاختةعر لارس   -
  ل  اوارس  الععنة  لةيعري ا يوم  الضعب   (1/2)ارصري   امبا  لةيعري ا يوم  الت ريبة 

 االتأ ا ل  ي عرؤ لعلبع  ا يومت     هرال الت بة  الببلج مب اا  البحث قبري بال الت رب  -
الصدمل  اسدياية ة يداريبعع ملدل اسدتخاام قعلدع ل ليد  الرت دةع  ابوارسد  امبا  ب دا   رةيع يت لد  ابلبدعجر ابلتداري  -

ت ادد  قعلددع ل ليدد  ال صددري ت اوارسدد  امبخددر  ابلتدداري  ل علبددع    ابلتدداري  ل علبددع  ا يومدد  الت ريبةدد  اوبلددوت
 ت الوقع ن  ه ات ال يت الزلنة  ن  عع  او تع ت ا يوم  الضعب   ابستخاام ال ريب  

ر ددري لنعيددع اعلددل  ملددل لؤهددري مددعط يربددو    ارلددع البعاعدد  ملددل التأ ددا لدد  ي ددعرؤ او ليتدد  البددعجيت  ابلتدداري  -
الدديا لدد  ي ددو  هلدديي  اوتغدد ي  أ    سددنوا ( 8-7ا دديلن لددات اخلدد ت ت التدداري  ن  ددعع يبريبعددع   ( ةدد  ب ددعلوريويف يرب

أتث  سلم أا  جيع  ملل نتعجل الت رب    يع ارلدع البعاعد  ملدل ادرا ر درت الاراسد  اأهداارعع للي ليتد  اوت دعانت  
   ل عع ت الت بة  ل  خالط مات لبعلا  ل عيع قبري بال الت رب

ل ليدد   التددزام ا هددر  التأ دا لدد    اتب دع البعاعدد  ل ليدد  الرت دةع  ت اوارسددت  اوختددعري  للتأ ددا لد  سدد  الت ربدد  -
 يدع   لتعب د     الصدمل اوبلدوت اسدياية ة ا يوم  الت ريبة  ابستخاام  لةدري او لدر ااودوا  الت لةيةد  اخلعلد  ابسدتخاام 

 اري  ابستخاام ال ريب  او تع ت  ل لي  ا يوم  الضعب   أثنعل الت
ت الوقددع ن  دده احتددع ال ددرال ن  ددعع     ي بةدد  أ اا  البحددث ب دداتع ملددل لعلبددع  ا يددومت  الت ريبةدد  االضددعب   -

 ب ا االنتععل ل  الت رب  لبعارت    يبريبعع
 يفتفئج البحث:

 اإلجفبة عن السؤال األول:
الصددمل اوبلدوت ملددل ينيةد  التحصددةري لدا  لعلبددع  الصددمل  اسدياية ة ند  ال ددؤاط امباط لد  أسددال  البحدث ملددل "لدع أثددر 

 يوهدا رددرد  اط  اصدعجةعع منددا ل ددتو   لددةعن  ال ددرض اإلاصدعجج التددعر "  امباط العدعنو ؟" الإلهعبدد  مد  ال ددؤاط ال دعب 
ختبدددعر التحصدددةلج لصدددعا ت بةددد  الب دددا  لالبةددد  االضدددعب   ت البددد  لتوسددد ج  رهدددع  لعلبدددع  ا يدددومت  الت ري (0,05 

اسدددتخاام اختبدددعر   ( وتوسددد   نددد  لدددريب   اةدددث     لعلبدددع  ا يومددد  الت ريبةددد "  اللتحبددد  لددد  لدددح  هددديا ال دددرض
ا  التولددددري    النتددددعجل   t-testب ددددا التأ ددددا لدددد  يددددوارر اددددرا  اسددددتخاام اختبددددعر   (453, 2006 ال ددددةا  (2 ≠1  

  ( التعر:8  اوو ح  ت ا ااط
التجريبية   د لة الةرق بني متوسط  داجفت طفلبفت اجملموعتني)ت( للتعرف عل   يفتفئج اختبفا   .( 8جدول )

 والةفبطة يف التطبيق البعدي لالختبفا التحصيل  

عدد   اجملموعة
 الطفلبفت 

ايتوسط  
 احلسفب 

ا حنراف  
 ايعيفاي

داجة  
 احلرية 

ليمة )ت(  
 ا سوبة  

 الد لة 
 اإل صفئية   

 اط  ال رد   11,34  3,06 44,37 30 التجريبية 
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 2,87 35,65 31 الةفبطة 
  ل تو منا  59

(0,05) 
 

 قدا جتدعاز  قةيتعدع ا االةد  (11,34)   ( احمل دوب  يتضدك أ  قةيد  ال دعب   (8) اابستبرال النتعجل اوتضين  ت هااط   
رددرد  اط  اصددعجةعع بدد  لتوسدد ج  رهددع   , ةددع يدداط ملددل اهددو (0,05  ال ددتو   اللدد  (59) منددا  رهدد  اريدد  (1,67)

ال  ت يتر ختبعر التحصةلج لصعا لعلبع  ا يوم  الت ريبة   ت بة  الب ا  لاللعلبع  ا يومت  الت ريبة  االضعب   ت ال
 قبوط ال رض اإلاصعجج امباط  ابيلن ي و  البعاع  قا أهعبع م  ال ؤاط البحعج امباط 

 الثفن:اإلجفبة عن السؤال  
الصمل اوبلوت ملل ينية  لععرا  الت    ال لةع لا  لعلبع  الصمل امباط  اسياية ة ن  ال ؤاط الععين ملل "لع أثر     

بد  لتوسد ج  (0,05  يوها ررد  اط  اصعجةعع منا ل دتو   لةعن  ال رض التعر " ال ؤاط الععنو ؟" الإلهعب  م  هيا 
  ال وانيده ال رمةد    دري ختبدعر لعدعرا  الت  د  ال لةدع  لت بةد  الب دا  ال رهع  لعلبع  ا يومت  الت ريبة  االضدعب   ت ا

ا   امباط اللتحب  ل  ال رض الععين   اختعا اإلهرال ن  ده ت ال درض لصعا لعلبع  ا يوم  الت ريبة "   اات  ري ملل 
 ( التعر:9  اوو ح  ت هااطالتولري    النتعجل 

التجريبية والةفبطة   د لة الةرق بني متوسط  داجفت طفلبفت اجملموعتنييفتفئج اختبفا)ت( للتعرف عل    .( 9)  جدول
 يف التطبيق البعدي  ختبفا مافاات التةكل العليف  

مكو ت  
 ا ختبفا

عدد   اجملموعة
 الطفلبفت 

ايتوسط  
 احلسفب 

ا حنراف  
 ايعيفاي

داجة  
 احلرية 

ليمة )ت(  
 ا سوبة  

  الد لة 
 اإل صفئية  

لععرت  
 التحلةري 

  2,71 15,62 30 الت ريبة  

59 6,05 
 
 ال رد 
  اط 

  اصعجةعع   
منا  
  ل تو  

(0,05) 
 

 2,59 11,46 31 الضعب   

لععرت  
 الي ة  

  2,90 14,89 30 الت ريبة  

 2,63 11,17 31 الضعب    5,18 59

لععرت  
 الت    

  2,87 17,25 30 الت ريبة  

 2,69 10,84 31 الضعب    8,89 59

 ا ختبفا
 ككل  

  3,85 47,76 30 التجريبية  

 3,62 33,47 31 الةفبطة   14,75 59

    

قدا  (14,75)(, 8,89(, )5,18(, )6,05)   ( احمل وب  يتضك أ  قةر ال عب  ( 9  اابستبرال النتعجل اوتضين  ت هااط
ررد  اط  اصعجةعع ب    ةع ياط ملل اهو   (0,05)  ال تو   الل  (59)  منا  ره  اري  (1,67)  جتعاز  قةيتعع ا االة 

ختبعر لععرا  الت    ال لةع   ري, ال وانيه ال الت بة  الب ا  لتوس ج  رهع  لعلبع  ا يومت  الت ريبة  االضعب   ت
الدد  ت يددتر لعددعرت الت  دد (  ددري ملددل اددات, لصددعا لعلبددع  ا يومدد  الت ريبةدد    –لعددعرت الي ةدد  –ال رمةدد   لعددعرت التحلةددري

 ال ؤاط البحعج الععين   ابيلن ي و  البعاع  قا أهعبع م  قبوط ال رض اإلاصعجج الععين
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 السؤال الثفلث:اإلجفبة عن 
الصددمل اوبلددوت ملددل ينيةدد  االنغيددعيف ت ي لددر الرت ددةع  لددا  لعلبددع   اسددياية ة ندد  ال ددؤاط الععلددث ملددل "لددع أثددر    

يوهدا ردرد  اط  اصدعجةعع مندا الصمل امباط الععنو   ن ب  م  ؟"  الإلهعب  م  ال ؤاط ال دعب    لدةعن  ال درض التدعر "
ت ي لدر  االنغيعيفبةعيف و الت بة  الب ا   لعلبع  ا يومت  الت ريبة  االضعب   ت ب  لتوس ج  رهع (0,05  ل تو 

    ملل اات لصعا لعلبدع  ا يومد  الت ريبةد "  اللتحبد  لد  لدح  هديا ال درض ال رمة   ريال وانيه    ري الرت ةع   
 :ناآل (10) ا  التولري    النتعجل اوو ح  ت ا ااط  اختعا اإلهرالا  ن  عع ت ال ر   ال عبب 

د لة الةرق بني متوسط  داجفت طفلبفت اجملموعتني التجريبية  يفتفئج اختبفا)ت( للتعرف عل    .(10) جدول
 يف التعلم   ا يفغمفموالةفبطة يف التطبيق القبل  يقيفم 

مكو ت  
 ايقيفم 

عدد   اجملموعة
 الطفلبفت 

ايتوسط  
 احلسفب 

ا حنراف  
 ايعيفاي

داجة  
 احلرية 

ليمة )ت(  
 ا سوبة  

  الد لة 
 اإل صفئية  

االستيتع   
 ابلت لر 

 3,01 29,78 30 الت ريبة  
59 10,03 

 
  اط ال رد  

  اصعجةعع  
منا  
 ل تو  

 0,05 )   
 

 2,85 22,16 31 الضعب   

اوشعر   ت  
 امبنش   

  2,77 28,39 30 الت ريبة  

 2,49 24,17 31 الضعب    6,18 59

 ا 
   االست ال 

  2,83 26,95 30 الت ريبة  

 2,76 22,83 31 الضعب    5,69 59

 ايقيفم 
 ككل  

  4,59 85,12 30 التجريبية  

 4,23 69,16 31 الةفبطة   13,96 59

 
 

 (13,96(, )5,69(, )6,18(, )10,03)   ( احمل دوب  يتضك أ  قةر ال عب   (10) اابستبرال النتعجل اوتضين  ت هااط
ررد  اط  اصعجةعع  , ةع ياط ملل اهو (0,05  ال تو   الل  (59) منا  ره  اري  (1,67) قا جتعاز  قةيتعع ا االة 

بةعيف االنغيعيف ت ي لر الرت ةع    ري, و الت بة  الب ا  ب  لتوس ج  رهع  لعلبع  ا يومت  الت ريبة  االضعب   ت
ادد  االسددت ال (  ددري ملددل اددات, لصددعا لعلبددع  ا يومدد   -اوشددعر   ت امبنشدد   -ال وانيدده ال رمةدد   االسددتيتع  ابلددت لر

 ابيلن ي و  البعاع  قا أهعبع ملل ال ؤاط البحعج الععين  الععين ال  ت يتر قبوط ال رض اإلاصعجج الت ريبة   
 ايتغلات التفبعة:  أتثل ايتغل ايستقل عل   جم ليفم

للنتدعجل  Practical Significance  ا دعت الااللد  ال يلةد   التعب د   اوتغ  او تبري ملل اوتغ ا   ثأتا ر   لبةعيف  
 (11) ا  التولدري    النتدعجل اوو دح  ت ا دااط ( 82, 2006أبدومالم  امبثدر ولري  لةعع بت بة  اختبعر ا ر تال    ال
 التعر:
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 ( للتعرف عل  أتثل ايتغل ايستقل عل  ايتغلات التفبعةdيفتفئج اختبفا  جم األثر) . (11)  جدول
 

 ليمة )ت(  أدوات البحث 
 ا سوبة 

داجة  
 احلرية 

ليمة  جم  
 d))األثر  

مستو   
 األثر 

  ب   2,93 59 11,34 ا ختبفا التحصيل    
اختبفا  
مافاات  
التةكل  
 العليف 

  ب   1,56 59 6,05 لععرت التحلةري
  ب   1,34 59 5,18 لععرت الي ة 
  ب   2,30 59 8,89 لععرت الت   

  ب   3,82 59 14,75 ا ختبفا ككل
مقيفم  
ا يفغمفم  
يف تعلم  
 الرى يفت 

  ب   2,59 59 10,03 االستيع  ابلت لر 
  ب   1,60 59 6,18 اوشعر   ت امبنش   
  ب   1,47 59 5,69 ا  االست ال  

  ب   3,61 59 13,96 ايقيفم ككل
 

( ال دددعب   أ  قدددةر ا دددر التدددأث  النعجتددد  مددد  اسدددتخاام اوتغددد  او دددتبري 11  ايتضدددك لددد  البةدددعان  اوتضدددين  ت ا دددااط       
االنغيددددعيف ت ي لدددددر  –لعددددعرا  الت  ددددد  ال لةددددع –الصددددمل اوبلددددوت( ملدددددل ينيةدددد  اوتغدددد ا  التعب ددددد   التحصددددةري اسددددياية ة  

الاالدد  ملددج أ  ل ددتو  ( 0,70) اقددا جتددعاز  مجة عددع البةيد  (,3,61(, )3,82(, )2,93) الرت دةع (  عنددع ملددل الييةد 
الصمل اوبلدوت ملدل ينيةد  التحصدةري العدعرا  الت  د   اسياية ة  ا ر التأث   ب اع  ةع ي   أ  هنعو أثراع  ب اع الستخداام

 ال لةع ااالنغيعيف ت ي لر الرت ةع  لا  لعلبع  الصمل امباط الععنو  
 تةسل ومنفلشة يفتفئج البحث:

 أوأل: تةسل ومنفلشة النتفئج ايتعلقة بتحصيل الرى يفت:
سدياية ة  الصدمل اوبلدوت ملدل ينيةد  حتصدةري الرت دةع  لدا  لعلبدع  إل لع نتعجل البحث ملدل اهدو  أتثد   بد      

ملل لعلبع    الصمل اوبلوت  اسياية ة ابستخاام     ا ي وقع لعلبع  ا يوم  الت ريبة  الالن  رس   الصمل امباط الععنو 
اقددا يرهددع ي ددود لعلبددع  ا يومدد   ا يومدد  الضددعب   الددالن  رسدد  احملتددو  ن  دده ابسددتخاام ال ريبدد  او تددع ت ت التدداري  
 الت ريبة  ملل ن  اهت  اب يوم  الضعب   ت االختبعر التحصةلج ل ات أسبعت لنعع:

اةث ألبحع ال علب  موراع لل يلة    ن ب  لل علبع لريب  يبا  لو ومع  الرت ةع  أبسلوت اة  ان  لألول ابل -
 ايبوم ابلاار امب   ت ميلة  الت لةر االت لر  الت لةي  

 ا صدد  االددن بتخصددة  ردديت زلنةدد  مددا ت ت باايدد   الرت ددةع  يبددا  ب دد  امبنشدد   الت لةيةدد  اوت لبدد   و ددومع   -
 ايبا  التغيي  ال وري  هل   له ايبةةر استة عت ال علبع    ل رض للخ  م  اوو و  اوبام
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ل  خالط امبنشد   ا يعمةد  ايب دةر   مت   ال علبع  ل  الت بة  اال عر ايبع ط اخل ا  اوط هوان  الت لر اوختل   -
 أا  ري لش ل  رت ة   لع ال علبع     جميومع  ميري لغ ت ونعقش  قضة  

لدد  خددالط  الصددمل االددن لدد  خددالط ةعرسدد  أنشدد   لددع ب ددا  الاراسددة  ب ددا انتعددعل ا صدد   اسددتيرار ميلةدد  الددت لر اددىت -
االغدرض لنعدع الدوط ال علبدع      رهد  اإليبدع  لليحتدو   مجعمةد  أنش   اوشرامع  البحعة  سوال أ عنع رر يد  أا 

 الرت ج اوبام 
ةدددع  عل ةدددايو اادددب ع  التوالدددري االهتيدددعمج يدددوارر خةدددعرا  أ عدددر ت ةعرسددد  الدددت لر ابسدددتخاام ل دددتحال  الت نولوه -

 ا يلن لضعم   اقع الت لر جبي ه ب  ريي  ال عن  للت لر قبري ا ص  اأثنعلهع  اوختل   
 البندعجج اا يع ب  أسدلو  الدت لر الديان االدت لر  اوتزال  ا يع ب  ا ل  ل  الت لةر مهع الت لةر اوزيل ااوتزال  ان   -

نعل ال علب  او رر  لن  عع ابن  عع ابيط ا عا ت ا صوط ملل او لولع  الرت ة  حتدع  ادرال ايوهةده ةع أ      ب
 او لي  

الصددمل اوبلددوت ت  اسددياية ة ا ددعر لددع نتددعجل ب دد  الاراسددع  ال ددعبب  الدد  يولددلع    رعملةدد   بحددثايت دد  نتددعجل ال   
حتصةري الرت ةع  لا  لالت اورال  الاراسة , النعع ملل سبةري اوععط: ينية  حتصةري الرت ةع  لا  ال الت ت اورااري 

 حتصدددددةري الرت دددددةع  لدددددا  لدددددالت الصدددددمل امباط العدددددعنو (؛ Bhagat, Chang & Chang,2016الععنويددددد  
 & Carter, Carter & Foss,2018; Sun, Xie)حتصةري الرت ةع  لا  لالت اورال  ا عل ة (؛  2018 اوزلولج 

)Anderman,2018 حتصدةري الرت دةع  لدا  ياللةدي اورالد  االبتااجةد ؛ )Webel, Sheffel & Conner,2018(  ؛
اسددتة عت او ددعهةر الرت ددة  لددا  ؛ )(Fredriksen & Hadjerrouit,2019حتصددةري الرت ددةع  لددا  لددالت ا عل دد  

 ( 2019آط اار , االبتااجة لعلبع  اورال  
 اثيفياف: تةسل ومنفلشة النتفئج ايتعلقة مبافاات التةكل العليف:

سياية ة  الصمل اوبلوت ملل ينية  لععرا  الت    ال لةدع لدا  لعلبدع  إل  لع نتعجل البحث ملل اهو  أتث   ب    
ملل لعلبع    الصمل اوبلوت  اسياية ة ابستخاام   ا ي وقع لعلبع  ا يوم  الت ريبة  الالن  رس      الصمل امباط الععنو 

اقددا يرهددع ي ددود لعلبددع  ا يومدد   ا يومدد  الضددعب   الددالن  رسدد  احملتددو  ن  دده ابسددتخاام ال ريبدد  او تددع ت ت التدداري  
 را  الت    ال لةع ل ات أسبعت لنعع:الت ريبة  ملل ن  اهت  اب يوم  الضعب   ت اختبعر لعع

 ال علبع   عنع إلسياية ة  الصمل اوبلوت  ارعا  جيعبةعع ت ينية  اي وير قارا  الت    االبحث االتبو  اليان لا   -
 الرت ةع   الت   ( أثنعل ي لةر اي لر –الي ة   –ال  ت يش ة ع  ملل ينية  لععرا   التحلةري 

ال علبدع  ملدل متعةدري او دعهةر االت يةيدع   أ   الدن    يشد ةع  ابلشد ري امبلعدري الصمل اوبلوت اسياية ة يوظةمل  -
 تحلةري االي ة  االت    أسعر ت ينية  لععرا  ال ةع ب عول  الرت ة  ا ايات ال ع تعع 

امبسدال  الدد  ا  النععيدد  امبسددال  ل تواد  لعدري  الرت دةع  صدد  ا  أ ال ال علبدع  لليعدعم اامبنشدد   ال ر يد  قبددري اضدوره -
 ين ةر بةعان (  اخل أ ا تشعل  ل توا  ل أل   ي ير   لعري يش ع ملل ةعرس  لععرا  الت    ال لةع

الصمل اوبلوت ت ينيةد  اوعدعرا   اسياية ة لاراسع  ال عبب  ال  أ ا  ملل رعملة  ايت   يلن النتعجل لع نتعجل ب   ا
 لعددددددددعرا  الت  دددددددد  اإلاصددددددددعجج ( 2017لعددددددددعرا  الت  دددددددد  الرت ددددددددج  اخواراددددددددةات  النعددددددددع: ال ددددددددالت اوختل دددددددد  لددددددددا  
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لعدعرا  (؛ 2018 الراةلدج, الرت دج(؛ لعدعرا  التوالدري 2018 أ ا, (؛ لععرا  اري ل عجري اوة عنة ع2017, الغعلا 
 يع يت   نتعجل البحث ا عر لع نتدعجل ب د    ( 2019 آط اار , لععرا  ا   ال ا  (؛ 2018, الراةلة  لع ارال او رر 
التدداري  اخعلدد  يلددن الدد   ااسددياية ةع االدد  يولددلع    اهددو  ا ددر أتثدد   بدد  لددب   أسددعلة   ال ددعبب  الاراسددع  

 أسدلوت ادري اوشد ال (؛ 2012 هدو ت, الدت لر اودالل(؛ 2011 بدار, النعع: الت لر النشدطيش ع ال الت ملل الت    
اال  أ ا  ملل أ  الاار النشط لل عل  معلري لعدر ت  ( 2019 الغعلا  ابرين, (؛ منواج ابيم البنعجج2015 برزجنج,

  الت    ال لةع لايهينية  لععرا  
 اثلثاف: تةسل ومنفلشة النتفئج ايتعلقة اب يفغمفم يف تعلم الرى يفت:

   ا ياية ة  الصددمل اوبلددوت ملددل ينيةدد  االنغيددعيف ت ي لددر الرت دددةع إلسدد  لددع نتددعجل البحددث ملددل اهددو  أتثدد   بدد  
ملل لعلبع  ا يوم  الضدعب   الدالن  الصمل اوبلوت اسياية ة ابستخاام ي وقع لعلبع  ا يوم  الت ريبة  الالن  رس  

اقدددا يرهدددع ي دددود لعلبدددع  ا يومددد  الت ريبةددد  ملدددل ن ددد اهت    رسدد  احملتدددو  ن  ددده ابسدددتخاام ال ريبددد  او تدددع ت ت التددداري  
    مات أسبعت لنعع: الرت ةع  ت ي لر  نغيعيفااللبةعيف  اب يوم  الضعب   ت

ا جمع  ت  ا ةعية  الصمل اوبلوت بةا  ي لر ابةبة  ه لع ال علبع  ةعرس  الرت ةع  او ةشة  أا   اسياية ة ارر    -
أسدعر الدن ت   ايبا  التغيي  الراه   اونعسب  هلد  للرت ةع  أنش   ي لية  لتنوم  ل  أهري ي وي  ال عر الصحةك 

ازت ت لشددددعر تعر ت امبنشدددد   الت عملةدددد   اخددددري اصدددد  الرت ددددةع  ا دددديلن زت ت ادددد   ابلددددت لر اسددددتيتع  ال علبددددع  
 االست ال  لايع  

ايددور   للحصدد  اوعددعرا  الرت ددة  اوختل دد  خددالط لشددعهات ال ةددايو قبددري اضددور ال علبددع  اددرا او ددعهةر االت يةيددع  ا  -
 اقع الت لر ت ةعرس  امبنش    اخري ا ص  أسعر الن ت زت ت انغيعيف ال علبع  ت ميلة  الت لر 

 لدددنع   دددنات     دددري لددد  خدددالط لنعقشدددعهت  ت أمهةددد  امب اار او الدددت لر ت ميلةددد   اانغيعسدددع  لرت  ار ةددد  ال علبدددع   -
 ا رارت اجنعز  ري لعلب  لليعي  اوو ل   لةعع أثنعل الت لر اوبلوت اةعرس  امبنش   الت عملة  

 الدت لر باالع ل  االمتيع  ملل ا    ا ثرال بةاد    غيعيف ال علبع  ت أنش   يت ل  استخاام لععرا  الت    ال لةعان -
  ابلرت ةع  ايش ة ع  ملل ةعرس  اوععم ال  يت ل   لل ل عررع  الععراهت  اوت لب  

ايزايدداه  ابلتغييدد  الراه دد   الت لةيةدد  امبخددي ت االمتبددعر اهتيعلددع  الةددوط ال علبددع  اال يددري ملددل  جمعددع ت اوواقددمل  -
 اونعسب  

 أ دا  ملدل أمهةد  لشدعر   ال دالت ت امبنشد   الت لةيةد  ايت   يلدن النتة د  لدع نتدعجل ب د  الاراسدع  ال دعبب  االد     
االد  يولدلع   Lei, et al (2018   راسد  زت ت انغيعسدعر ت ميلةد  الدت لر, النعدع ملدل سدبةري اوعدعط:ي دعر ت اوختل د  

االد    Tao, et al (2018)   اهو  مالق  اريبعلة  لوهبد  بد  انغيدعيف ال دالت ت الدت لر احتصدةلعر امب دع ةج؛ ا راسد 
 Liu, et al   راسد   ديلن؛ ا يولدلع    أ  اسدتخاام بةاد  الدت لر مد  الويد  هلدع  ار ر دعط ت ينيةد  االنغيدعيف ت الدت لر

انغيعيف  , اأ  اال  يوللع    أ  يش ةع أنش   التبو  الت وي  ي يري ملل زت ت االنغيعيف ت ي لر الرت ةع (2018)
 ت ت لععم الت لر معلري رجة  ت جنعاعر اي وقعر الاراسج اا را  ال ال

 



 السعــيدي حنــان أحمـــد د.            نوي بمنطقة عسير فاعلية استراتيجية الصف املقلوب في تنمية التحصيل ومهارات التفكير العليا واالنغماس في تعلم الرياضيات لدى طالبات الصف األول الثا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (1) احلادي والثالثون العدد األول اجمللدالرتبوية  للعلومخالد  جملة جامعة امللك 

 

114 

 توصيفت البحث:
 ت  ول النتعجل ال  يولري  لةعع البحث يولج البعاع   ع يلج:

 صادددا    اوبلدددوت مبدددا  ارا  ياريبةددد  و ليدددع  الرت دددةع  ابورالددد  الععنويددد  لتنيةددد  قددداراهت  ملدددل اسدددتخاام الصدددمل  -
  االسياية ة ا ماا   ماا  أ ل  للتاري  اربعع لتلن  ا ايع  الت لةر االت لر  اسياية ةع 

 جيعبة  الشعر   ال علبع  ت اوواقدمل الت لةيةد  ي يري ملل زت ت  الرت ةع  يور  بةا  ي لر نش   ت ي لةر اي لر لبرر  -
اوختل دد   اي ددعر ت حتبةدد  أهدداال يدداري  الرت ددةع  ابورالدد  الععنويدد  لدد  هعدد  اينيةدد  حتصددةلع  الاراسددج لدد  هعدد  

 أخر  
إلثدرال ي لدةر الصدمل اوبلدوت  ابسدياية ة  علبع  لبنعل امبنشد   الت لةيةد  أبنوامعدع اوختل د  أثندعل الدت لر ل اتا  ال رل  ل -

ا م  من ة  الارايف التبلةاي  اوتب    اليان ايش ة ع  ملل الت لر  الرت ةع  اي لر   ب ةاع
 يش ةع لعلبع  اورال  الععنوي  ملل ال يري الت عاين ايبع ط اآلرال اامبر عر اوت لب  جبوان  الت لر اوختل   للرت ةع    -

 مقرت فت البحث:
 يبيا البعاع   هرال امبحبعث االاراسع  التعلة  ت او تببري:  اوبياطاست يعالع لل عا 

 راسد  أثددر اسددتخاام اسدياية ة  الصددمل اوبلددوت ملدل ينيةدد  لعددعرا  الت  د  ال لةددع ااالنغيددعيف ت الدت لر لددا  لعلبددع   -
 الص   الععين االععلث الععنو  

لرت دةع  ملدل ينيةد  ندوايل ي لدر أخدر   او دتوت  ال لةدع الصدمل اوبلدوت ت يداري  ا اسدياية ة  راس  أثر اسدتخاام  -
 استباللة  الت لر( لا  لعلبع  اورال  الععنوي   –لععرا  البر  ا ع   اال شري   -للتحصةري 

دداام  - ددة  التحصددةري امب ددع ةج ااالجتددعه إددو  اسددياية ة  راسدد  أثددر استخد الصددمل اوبلددوت ت يدداري  الرت ددةع  ملددل ينيد
  لر اوبلوت لددا  لددعلبع  اورال  الععنوي  استخاام الت

بدددرانلل يددداريم و ليدددع  اورالددد  الععنويددد  لتنيةددد  لعدددعراهت  التاري دددة  اوت لبددد  ابسدددتخاام الدددت لر اوبلدددوت ت ي لدددةر اي لدددر  -
 الرت ةع  اأثر الن ملل حتصةري لعلبعهت  

 لفئمة ايراجع:
 أو : ايراجع العربية:  

  رعملةد  الصدمل اوبلدوت ت ينيةد  التحصدةري الاراسدج لدا  لعلبدع   لةد  (2016) ندورا  اميدعرت مدع ط لند ؛  الرايف أبو 
 .294 -176 ,( 9)5امبر  ,  اوتخصص  ا ل  الاالة  اليبوي   إوه اليبة  جبعل   ق ر ااجتعهعهت  

 البعهرت: ل تب  الاار ال ربة   ي بةبة ( اوت وقو  االرت ةع    راسع   (.1996) مبع  مي ت أبو 
جملددد  النشدددر   اليبويددد ا لددد   اإلاصدددعجة  (  ا دددر أثدددر او ع دددع  الت ريبةددد  ا اللددد  الااللددد  2006  رهدددعل ميدددو  أبدددومالم 

 ( 20ا لا  ( 78 ال ا  للح   ال ويع ال ليج جبعل   
(  رعملةدد  اسدتخاام اسددياية ة  الصد ول اوبلوبد  لتنيةدد  التحصدةري العددعرا  ادري او ددعجري 2018   ةدع  ريدد   دا  أ دا 

ا ي ةدد    الرت ددةع جملدد  يربددوت   الععنويدد  اخ دد  البلدد  الرت ددج إددو  راسدد  اوة عنة ددع لددا  لددالت اورالدد  
 .316 -260 ,( 3)21,ينعير لصر  الرت ةع  اوصري  ليبوت  
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الصمل اوبلوت ت ينية  الت    الرت ج ات الاار ة    اسياية ة   أثر استخاام  (2017)  اخواراةات  مب  أ ا  ةمل هللا
هعل د  آط  اليبويد   لةد  ال لدوم   لعه دت  رسدعل   ال ليدج إو ي لر الرت ةع  لدا  للبد  الصدمل امباط العدعنو  

 امبر    البةع 
ا ددد  ال دددا   الصدددمل اوبلدددوت ملدددل ينيةددد  لعدددعرا   اسدددياية ة أثدددر اسدددتخاام  (.2019) اندددع  ا ددد  مبددداهللا اار  آط 

 هعل   اولن خعلا  لعه ت  رسعل   االبتااجج ااستة عت او عهةر الرت ة  لا  لعلبع  الصمل ال ع يف 
  ر علة  التاري  ابسياية ة  لبيا  للت لر النشط ملل ينية  لعدعرا  الت  د  ال لةدع ت اهلناسد  لدا  (2011) بعةن  بار 

(, 5)2لصددر,   الددن  جملدد   راسددع  مربةدد  ت اليبةدد  املددر  اوتوسدد   التليةدديا  لنخ ضددج التحصددةري ابورالدد  

115- 143. 

أثددر أسددلوت اددري اوشدد ال  ت ينيةدد  الت  دد  اإلبدداامج االبددارا  ال بلةدد  ال لةددع ت لبددرر  (.2015) سددلو  سددعمل برزجنددج 
ا ي ة  اوصري  ليبوت     الرت ةع جمل  يربوت     اونورت الرت ةع  لا  لعلبع  الصمل الععين اوتوسط ابواين   

 .36 -3(, 3)18لصر,  الرت ةع  

ي وير التاريبع  اامبنش   اوصعاب  وبرر الرت ةع   رال  الت لةر امبسعسج  (.2000) مالل الاي   التور ا      بل ةه 
 الرت دددةع    ا ي ةددد  اوصدددري  ليبدددوت  جملددد  يربدددوت  الرت دددةع  ( HOTS  ت  دددول لعدددعرا  الت  ددد  ال لةدددع

 .64 -1, 3يولةو,  لصر 

يرمجد : ز درت   لدملالصمل اوبلدوت: الولدوط  دري يدوم     دري لعلد  ت  دري (. 2014) آرا  اسعلرز هوانل ؛  ب مجع  
 الرتض   اخللةل ل ت  اليبة  ال ر  لااط  البع ج 

ل تد   ال دةالين يرمج : مباهللا زيا   ال التالصمل اوبلوت: بواب  وشعر     (2015) آرا  اسعلرز هوانل ؛  ب مجع  
 الرتض  اخللةل اليبة  ال ر  لااط 

ال صدري اوبلدوت ت ينيةد  لعدعرت التيعةدري الرت دج  اسدياية ة   رعملةد  اسدتخاام (2017) ا ع   لنعط بنع م د  خلةدو 
 الرت ددةع  جملدد  يربددوت   جبددات ااالجتددعه إددو الددت لر الدديان لددا  ال علبددع  اووهددواب  ت الصددمل العددعين اوتوسددط 

 .46-6 ,( 7)20 لصر, الرت ةع  ا ي ة  اوصري  ليبوت  

  رعملةدددد  الددددت لر اوددددالل ت ينيةدددد  ب دددد  لعددددعرا  الت  دددد  ال لةددددع العددددعرا  رسددددر الدددداااط (2012) سددددعلة  ا دددد  هددددو ت 
  الددن  جملدد   راسددع  مربةدد  ت اليبةدد  املددر  الرت ددةع  ابسددتخاام ا عسددوت لددا  ال علبددع  او ليددع  بب ددر 

 .134 –92 , 3نوري ,
 ال ددعر اجتعهددع  ايصددورا  ال علبددع  ا عل ةددع  اددوط ي بةدد  ال صددري اوبلددوت ت الت لددةر  (.2017) معددو  لددعا الدداريم 

 .276 -253 ,3يولةو,  ال رت راب   اليبوي    النومة جمل  حبوث مربة  ت جمعال  اليبة  

(  أثدر الت عمدري بد  ال صدري اوبلدوت مد  ي بةبدع  ا دواط اامبسدلوت او درت ت ينيةد  2018  الراةلج  نره  سعمل سالل 
اور دددز البدددولج   االن  دددة جملددد  ال لدددوم اليبويددد    اوتوسددد  لعدددعرا  التوالدددري ت الرت دددةع  لدددا  لعلبدددع  اورالددد  

 .94-67 ,( 18)2 رل   , بغزت للبحوث 
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رعملة  استخاام اسياية ة  الت لر او  ويف لتنية  لععرا  لع ارال او رر  اا دري  (.2018) رضةل  مباهللا سلةيع  الراةلة  
رسدددعل   ميدددع  اإلبددداامج لليشددد ال  الرت دددةعية  لدددا  لعلبدددع  ا لبددد  الععنةددد  لددد  الت لدددةر امبسعسدددج ت سدددل ن  

 هعل   البعهرت  لليبة   لة  الاراسع  ال لةع     توراه 
رعملة  اسياية ة  الصمل اوبلوت ت ينية  ل تو  التحصةري او رت وبرر الت لدةر االل دياين  (.2015) مباالر   الزهراين 

 .30-1 ,( 162)1لصر,  امبزهر هعل     اليبة جمل   لة    زمبا ال زيلا  لالت  لة  اليبة  جبعل   اولن 
 امبر    او  ت   ميع :  ار التاري  او علرت اسياية ةع  (.2018) هو   أ ا س ع ت 

رؤيددد  ل دددتببلة  للت لدددةر االدددت لر ت لدددااريف اهعل دددع  اويل ددد  ال ربةددد   :الدددت لر اوبلدددوت (.2018) ال ددد ةا   اندددع  أ دددا
ارقددد  ميدددري لبالددد     اوددؤمتر ال ليدددج ال دددنو  ال دددع يف مشددر لل ي ةددد  اوصدددري  ليبدددوت  الرت دددةع   ال دد و ي  

 .203-187يولةو,  (15-14) ،مش هعل   م    ا و ت( ي وير ي لةر اي لر الرت ةع  لتحبة  ثبعر  
 البعهرت:  ار ال  ر ال ر   او ورت ال ب     البشر ملر الن   اإلاصعجج اقةعيف ال بري (  2006  رؤا  البعج ال ةا 
اابسددتخاام منددواج  NCTMرعملةدد  ااددات لبيادد  ت الرت ددةع  قعجيدد  ملددل ل ددعي   (.2012) ميددا مبددااون ر اددحعيه 

 لن ددع هعل دد    اليبةدد جملدد   لةدد   اإلماا يدد  الددت لر البنددعجج ت ينيةدد  اوعددعرا  ال لةددع للت  دد  لددا  ياللةددي اورالدد  
 .582 -529, 46لصر, 

 امبر  :  ار او  ت للنشر االتوزيع اال بعم     او  ويفالت لر اوالل االت لر  (.2015) معلمل أبو  ةا الشرلع  
الت عمدري بد  بةاد  الدت لر  (.2016) زيند  ميدا اال در  الةا يوسمل؛  اميا ان ي  ال ةا؛  اا  ة  االل أ ا؛  مبعيف 

اإلل دددياين التشدددعر ة  اال ر يددد  اأثدددره ملدددل الت  ددد  النعقدددا االاار ةددد  لإلجندددعز ااالنغيدددعيف ت الدددت لر لدددا  ال دددالت 
  .702-617(, 2)22, جمل   راسع  يربوي  ااهتيعمة  ااوتأللو  اوت وق   راسةع النعا و  

اسياية ة  لبيا  لتنية  لععرا  اري او ع ال  اب   اوععرا  ال لةع للت    لا  ياللةي  (.1998)  لالا  مباا  ة  
 -149, 1 ي ددي ,  الرت ددةع  ا ي ةدد  اوصددري  ليبددوت    الرت ددةع جملدد  يربددوت   اإلمدداا   الصددمل العددعين 

189 . 
أثددر اسددتخاام اسدددياية ة  الصددمل اوبلددوت ت ينيةدد  لعدددعرا  الت  دد  النعقددا لدددا   (.2016) نددورت  ددا مبددداال ر  ال  ةدد  

هعل دد  اإللددعم ميددا بدد  سدد و   االهتيعمةدد   لةدد  ال لددوم   لعه ددت  رسددعل   ا ي دد  لعلبددع   لةدد  اليبةدد  جبعل دد  
 الرتض   االساللة  

رسددعل   اوتوسدد   يبددو  لعددعرا  امبسددال  الصدد ة  الشدد عة  الدد  يؤ يعددع ل ليددو الرت ددةع  ابورالدد   (.2011) ال ددوين  لددعا
 لعه ت   هعل   اولن س و   الرتض 

رعملةددد  اسدددياية ة  الدددت لر اوبلدددوت ت ينيةددد  لعدددعرا  الت  ددد  اإلاصدددعجج اا ددد   (.2017) الغعلدددا    بدددراهةر ميدددا ملدددج
لصدر,  الرت دةع  ا ي ة  اوصري  ليبوت    الرت ةع جمل  يربوت   ال لةع   اإلاصعجج لا  لالت الاراسع

20(11 ,)97- 148. 
رعملة  منواج ابيم البنعجج ت ينية  لعدعرا  الت  د  ال لةدع لدا   (.2019) ابرين  رعلي  ميا ؛مبا هللاالغعلا   اراد 

 .477-449(, 4)35لصر,  أسةو  هعل     اليبة جمل   لة    الععنوي لعلبع  اورال  
 البعهرت: امبجنلو اوصري   الععنة  ال ب     الن  جالبةعيف  (.1989) ل و  ررج 



 السعــيدي حنــان أحمـــد د.            نوي بمنطقة عسير فاعلية استراتيجية الصف املقلوب في تنمية التحصيل ومهارات التفكير العليا واالنغماس في تعلم الرياضيات لدى طالبات الصف األول الثا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (1) احلادي والثالثون العدد األول اجمللدالرتبوية  للعلومخالد  جملة جامعة امللك 

 

117 

 اواين  اونورت: ل تب   ار الزلع    الت لررعملة  ال صوط اوبلوب  ت (  2015  ابت عم س و  ال حةلج 
اوددؤمتر  نددزت أسددعلة  ينيةدد  لعددعرا  الت  دد  ال لةددع ت اهلناسدد  لددا  ياللةددي الصددمل العددعل  بب ددع   (.2003) لددى لع ددج 

   ار الضةعر  الرت ةع  اينية  اإلباا ال ليج ال نو  الععلث لل ي ة  اوصري  ليبوت  الرت ةع : ي لةر اي لر  
 ( أ توبر, لصر 9-8جبعل   م  مش    

 امباط الصمل لالت لا  الرت ةع  وع ت الاراسج التحصةري ملل اوبلوت الصمل أثر (.2018)مويش  مباهللا اوزلولج 
  285 -262(, 11)34, لصر أسةو   هعل    اليبة   لة   جمل  الععنو  

  ال ربةد ل تببري اليبة    ال لةع ار لنعهل الرت ةع  ت ينية  لععرا  الت      (1998) هعسر االتيعر انهج  لةخعجةري 
 . 194-169(, 3)10 لصر,

اسددياية ةع  رعملدد  ت اددري اوشدد ال    (2012) ل دد ر سدد و  اال ددلور خعلددا اليددج؛  اخشددع  ميددا مبدداهللا؛  النديير 
 الرتض  س و  هعل   اولن  االرت ةع  لر ز التيةز البحعج ت ي وير ي لةر ال لوم   الرت ة 

ت يدداري  ا ددعت اوعلعددع  ملددل التحصددةري الاراسددج  أثددر اسددتخاام اودداخري اون ددولج (.2004) رمبددا البددع  ميددا النيددر 
 هعل   اونورة   لصر  اليبة   لة    لعه ت  رسعل   الععنو  ااوععرا  ال لةع للت    لا  ياللةي الصمل امباط 

الددددرتض: اددددر   او ددددعبع امبهلةدددد   (.2) للصددددمل امباط العددددعنو  تددددعت الرت ددددةع   م(.2018/2019) ازارت اليبةدددد  االت لددددةر
 لألار ع احملاا ت 
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