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 .)حاليًا(

  sanosi770@gmail.com البراد االلكتروني:
  :مستخل  البحث

م كلة ضعف طالب الصف الثامن بالمرحلة االبتدائيوة بتعلوي  محاف وة  ورت  تناول البحث
موا أثور  :وتمثلو  الم وكلة فوي التسوالل التوالي ،جمهوراوة السوودا  ،موال ة الخرطو   ،النيل

استخدام استراتيجية الفصل المقلوب في تنمية مهوارات التعبيور الكتوابي لودى طوالب الصوف 
 تعوورا موودى فا ليووة اسووتراتيجية الفصوول المقلوووب فوويهوودا البحووث  لوو   ،الثووامن االبتوودائي 
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تو  اتتيووار   ،الحكوميوة )بنوين( التابعووة  دارت التعلوي  بمحاف وة  وورت النيول بوال وة الخرطوووم
فووي مدرسوة السوولمة االبتدائيووة  ( طالبواً 66وتكونو  موون )  ، ينوة البحووث بالقراقوة القصوود ة

قسووم   لوو  مجمووو تين )تجرابيووة   ،بوال ووة الخرطوووم ،محاف ووة  وورت النيوول ،بسوووبا  وورت 
فا لية استراتيجية الفصل المقلوب في تنمية مهارات  :توصل  نتائ  البحث  ل  .وضابقة(

ي يوجوود أثوور كبيوور فوو. المووومو  فووي التعبيوور الكتووابي لوودى القووالب )المجمو ووة التجرابيووة(
  .تدرال التعبير الكتابي بواسقة استراتيجية الفصل المقلوب
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Abstract : 

 The research was about the weakness of the students of Form 

eight of basic school in East Nile Province ، state of Khartoum – 

Sudan. The problem was represented by the following guestion. 

What is the effect of using the strategy of flipped class in the 

development of writing skills for from eight ? The research aimed 

at the identification of the effect of the strategy of the flipped class 

in developing writing. The researcher used the quasi- 

experimental approach. The community consisted of (895) 

students from the male government schools of East Nile. The 

sample was chosen intentionally. Consisted of (66) students from 

Alsalama Basic school. Divided into two groups (experimental and 

control). The findings:  -The effectiveness of the strategy of 

flopped class in developing writing (experimental group). - There 

was a great effect in teaching writing through the strategy.     

Keywords: strategy, flipped classroom, skills development, 

written expression, eighth grade. 
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  :أساسيات البحث :المبحث األول
  :المقدمة

وهوي األدات  ،وإبداء رأ ب وإظهار م وا ر  ،اللاة وسيلة ا نسا  للتعبير  ن نفسب
سووتخدمًا مهووارات اللاووة المتمثلووة فووي االسووتما  والتحوود  م ،التووي يتواصوول بهووا مووع ا تووران

 ،فهي الوسيلة التي تمكنب من استخدام موا  نود  مون قودرت  لو  التفكيور  ،والقراءت والكتابة
حد اللاة أصوات  عبر بهوا كول أقووام  ون ‘‘ :(361 ،6006 ،)أبو الفتح ،واقول ابن جني

  ،فواه  بوين كثيور مون المسولمين فوي العوال فاللاة العربية تعد لاة التواصول والت، ، أغراضه 
وُْل اأْلَِمويُن ) : قول هللا تعال   ،وأنها لاة القرن  الكرا  ُب َلَتْنِزاُل َربِّ اْلَعواَلِميَن َنوَزَل ِبوِب الور  َوِإنَّ

 .(98-96) ا  وة، سورت ال وعراء( * َ َل  َقْلِبَك ِلَتُكوَ  ِمَن اْلُمْنِذِراَن * ِبِلَساٍ  َ َرِبيٍّ ُمِبينٍ 
  ،وإ  تعلي  التعبير الكتابي يهدا  لو  تودوان األلفوال التوي  عبور بهوا الموتعل   ون مكنوناتوب

فإ  المتعل  يلزمب تن ي   ناصور تبراتوب   ،وما  قرأ بخاطر  من  حساس وم ا ر  ،وأفكار 
وتوظيفهوا فوي  ،بما  حقق ترابقها وتوحدها بصورت تمكنب من  دراك العالقوات بينهوا ،اللاواة

واوورتبا التعبيوور الكتووابي دائمووًا   ،مراعيووًا القوا وود اللاواووة ومهووارات اللاووة ،التعبيوور الكتووابي
بالتعبير ال فهي؛تاصة في المرحلة االبتدائّية ؛أل  القالب يبدأ الحديث والتواصل مع غير  

هداا وذلك ما ترمي  ليب أ  ، فهيًا ث  يتعل  الكتابة بعدها ليدّو  أفكار  ومعّبرًا  ن حاجاتب
التووي تسوع   لو  تمكووين القوالب مون التعبيوور   ،تودرال التعبيور الكتووابي بالمرحلوة االبتدائّيوة

 ،وتعواوده  التفكيور السولي  ،أو  ّما   واهدونب بعبوارات سوليمة وواضوحة ، ما في نفوسه 
 . (610 ،6009)مدكور  .باستخدام األسلوب المناسب ،وترتيب األفكار وحسن  رضها
  ،ل ووفهي والكتووابي ركيووزت أساسووية وفوون موون فنووو  اللاووة العربيووةفووالتعبير ب ووايب ا

ولوذلك  ،وتراكيبهوا ،مفرداتهوا  ،و قوا ودها ،وأساس لجميع ما تعلمب الفرد من مهارات اللاوة
 عود  كثيوور مون المختصووين هوودفًا رئيسوًا لووتعل  اللاوة ومجووااًل واسووعًا لتقبيوق جميووع المهووارات 

التعبيور مكانووة بوارزت فووي  مليووة التواصول ب ووكل  ووام؛ واحتوول  ،اللاواوة التووي  حتاجهوا الفوورد
التووي توضووح مودى قوودرت الفوورد  لوو  ، واللاواوة وت هور فووي التعبيوور الكتوابي الجوانووب الفكراووة

 ال أنووب وفووي   ،و لوو  الوورغ  موون هووذ  األهميووة للتعبيوور  .توصوويل مووا يراوود بكوول ثقووة وجووراءت
فًا لوودى طووالب الصووف الثووامن مجووال تعلووي  التعبيوور الكتووابي يالحوون الباحووث أ  هنوواك ضووع

ُ  هور تودنيًا واضوحًا  ،بالمرحلة االبتدائيوة بمحاف وة  ورت النيول بوال وة الخرطووم )السوودا (
منهووا طراقووة التوودرال   ،واعووود ذلووك ألسووباب متعووددت  ،فووي مسووتوى أدائهوو  للتعبيوور الكتووابي

ومموا أجورا    ،وقد الحن الباحث من تالل  ملب بوالتعلي   ،والوسائل واألساليب المستخدمة
وقوود ت كوود للباحووث موون تووالل التوودرال فووي اللاووة   ،موون اسووتقال  وتحقووق فووي هووذا ال وو  

فوي تعلو  مهوارات  أ  هناك تدنيًا في مستوى طوالب الصوف الثوامن بوال وة الخرطووم، العربية
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 ،االست وهاد ،التفكيور  ،)األسولوب :التي تتمثل في مهوارات  ،المومو  في التعبير الكتابي
التووي تتقلووب  ، لمووًا أنهوو  قووادمو   لوو  مرحلووة التعلووي  الثووانو    ،غة الخاتمووة(حسوون صوويا

موون حيووث القوا وود  ،بقراقووة  لميووة  وواملة لكوول الجوانووب التعبيوور  وون أفكوواره  ومووراميه 
بيوود أنهوو  فووي مسووتوى يوودل  لوو    ،النحواووة والصوورا واألسوولوب بمووا يتناسووب مووع تبووراته 

وقود أ وارت بعول الدراسوات والبحوو   لو    ،ربيوةاكتسابه  قدر كبير فوي مهوارات اللاوة الع
 ،(6032  ،)العتيبوووي ،هوووذا التووودني ب وووكل  وووام فوووي مجوووال اللاوووة العربيوووة منهوووا دراسوووة

 ال أنها ل  تتقرت  ل  مهوارات )الموومو ( . (6030  ،)أبوصبحة  ،(6031  ،)الهرباو  
أ  التقوودم  وا ووير الباحووث  لوو  .فووي التعبيوور الكتووابي ب ووكل تووال كمووا فووي البحووث الحووالي

التدراسوية الحديثوة  سوتراتيجيات  هور الحاجوة  لو  اسوتخدام اال  ،الكبيور فوي منواحي الحيوات
فلو   عود القالوب متقوباًل   ،والتي ترا ي حاجات المتعّل  واهتماماتب  ،في مجال اللاة العربية

فوون أو القوورت التدراسووية التقليد ووة التووي تعتموود  لوو  الح  ،للتوودرال المعتموود  لوو  التلقووين
والهودا مون  مليوة اكتسواب مهوارات التعبيور الكتوابي هوو   وداد موتعل  قوادر   ،واالست هار

 ل  الوتعّل  مودى الحيوات لمقابلوة مسوتحدثات العلووم الجديودت التوي تواجهوب فوي ظول التقوور 
بمراحوول التعلووي    ،واتقلووب ذلووك تنميووة مهووارات التعبيوور ب ووايب ال ووفهي والكتووابي  ،العلمووي
 ، ،الخبوراء فوي مجوال التعلوي  بمواكبوة تكنولوجيوا العصور وتوظيفهووا بفعاليوة وقد اهوت  ،كافة

  ،وظهوور اسووتخدام تقنيووات التعلووي  بوسووائقها المتعووددت فووي الموودارس  لوو  اتووتالا مراحلهووا
  ،بإجادتووب السووتخدام التكنولوجيووا  ،وا ووير الباحووث  لوو  أ  الجيوول الحووالي يتميووز  وون سووابقب

 لو  اسوتخدام أ  جهواز  لكترونوي  و أ  الموتعل  أصوبح قوادراً   ،واالستفادت منها و  نتاجهوا
 .  والدتول  ل  مواقع ال بكة ا لكترونية للتصفح والبحث  ،أو رقمي

اسوووتراتيجية الفصووول ، التدراسوووية التوووي تعتمووود  لووو  التقنيوووة سوووتراتيجياتومووون اال
ليووت    ،ةحيووث  سووع  نمووا الفصوول المقلوووب  لوو    ووادت ت ووكيل العمليووة التعليميوو، المقلوووب

. بحيث  حل كل منهما مكوا  ا تور  ،تايير الدور التقليد  الذ  تقوم بب المدرسة والمنزل
وتعود اسوتراتيجية الفصول المقلووب حوديثًا ك حود أ وكال الوتعل    ،(85 ،6038 ،)مصقف  .

مون   ،وتعزز استراتيجية الفصل المقلوب استخدام التكنولوجيا توار  وقو  الدراسوةالمدم ُ  
وُاعود  ،قيق أقص  قدر مون م واركة القوالب والوتعل  أثنواء وقو  الدراسوة فوي الصوفأجل تح

وُاعورا ب نوب نمووذ  تربوو    ،الفصل المقلوب أحد أ كال التعل  المدم  التوي ظهورت حوديًثا
و بكة ا نترن  بقراقة تسمح للمعل    وداد الودرس   ،يرمي  ل  استخدام التقنيات الحديثة

ليقلوع  ليهوا القوالب فوي منوازله  أو   ،مختلفوة ووسوائا تقنيوة ن طراق استخدام وسوائل 
باسووتعمال حواسوويبه  أو هووواتفه  الذكيووة أو أجهووزته  اللوحيووة قبوول   ،فووي أ  مكووا  نتوور

وقد أ ارت دراسوات  ،في حين ُ خص  وق  الحصة للمناق ات والتدرابات ،حوور الدرس
ومنهوا موا  خوّ    ،لووم المختلفوةمتعددت  ل  فا لية الفصل المقلوب فوي تنميوة مهوارات الع
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  ،)أبوووو  ووور  ،(6036 ،) وووبات  ،(6036 ، ،)حمادنوووة :كدراسوووة ،العربيوووةمجوووال اللاوووة 
وا وووير الباحوووث  لووو  أ  هوووذ  الدراسوووات تناولووو  الفصووول  .(6036 ، األحووو  )  ،(6036

ولكنهووووا لوووو  تتنوووواول الفصوووول المقلوووووب   ،المقلوووووب فووووي مجوووواالت اللاووووة العربيووووة المختلفووووة
  .كما في البحث الحالي ،لمهارات)المومو ( في التعبير الكتابي ب كل محدد

  :ثم كلة البح
  ، مثل التعبير الكتابي أهمية قصوى بالنسوبة للموتعل  فوي جميوع مراحلوب التعليميوة

وذلووك ألنهوا مرحلووة تقووود ، وبالنسوبة لقووالب الصوف الثووامن االبتودائي  لوو  وجووب الخصوول
واعّبور  نهوا بموا  فووي  ،الموتعل   لو  المرحلوة الثانواوة التوي ُيتقلوب فيهووا أ  يبورز  خصويتب

واالحوون أّ  هنوواك ضووعفًا واضووحًا لوودى طووالب الصووف  ،د ووة والمعنوّاووةبمتقلبووات الحيووات الما
وقود تو    ،في امتالك مهارات الموومو  فوي التعبيور الكتوابي ،الثامن بالمرحلة االبتدائّية

 ،االست ووهاد  ،التفكيوور  ،)األسوولوب :الباحووث مهووارات المووومو  التووي تتمثوول فووي مهووارات
واعّبور كتابوًة  ون  ،حاجوة  لو  تودوان أفكوار  ال  المتعل   كو  فوي (،حسن صياغة الخاتمة
وقد تجاوز مرحلة التعبير ال فهي الذ  يوتكل  ييوب واعّبور ب لفاظوب  موا  ،مكنوناتب وم ا ر 

 ،وطالب الصف الثامن  عانو  من قلة الثروت اللاواة وكفا وة التفكيور واالست وهاد  ،بداتلب
  وصووياغته  لموضووو اته  التووي الووذ  يوضووح ترتيووب أفكوواره ،وفوون التعبيوور الكتووابي الجيوود

  ،تكفول لهو  تو هاًل للمرحلوة الجديودت ،وحسن تتمهوا بقراقوة  ن وائية  لميوة  ، عّبرو   نها
بحكوو   ،وقوود الحوون الباحووث هووذا الوووعف فووي مجووال مهووارات المووومو  فووي التعبيوور الكتووابي

  ،العووامحيووث  موول معلمووًا لموودت ثمانيووة سوونوات بووالتعلي    ،ارتباطووب بتوودرال اللاووة العربيووة
فهنوواك ضووعف لوودى  ، ضووافة  لوو  متابعتووب نتووائ  طووالب الصووف الثووامن االبتوودائي باسووتمرار

وقد يرجع ذلك  ل  ضعف   ،طالب الصف الثامن في مهارات المومو  في التعبير الكتابي
الوسووائل التدراسووية واال تموواد  لوو  األسوواليب التقليد ووة فووي  مليووة توودرال التعبيوور ب ووايب 

وقوود أ ووارت العديوود موون   ،والوو  ضووعف االهتمووام بووالتعبير بصووفة  امووة  ،ال ووفهي والكتووابي
فوووي اللاوووة العربيوووة وفوووي مهوووارات التعبيووور ب وووايب ال وووفهي  الدراسوووات لهوووذا الووووعف العوووام

  ،(6036  ،) بود النبوي، (6030  ،دراسة كل من )القيوب  :ب كل تال منها  ،والكتابي
وقود أرجعو  هوذا   ،(6036  ، ور ( ودراسوة )أبوو 6036 ،) وبات  ،(6038 ،هللا )حمود

أّ  المعلمين يتناولو  موضو اته   لو  األنموا    :الوعف  ل  مجمو ة من العوامل منها
كمووا أّ  طوورت توودرال اللاووة  ،التقليد ووة و وودم االهتمووام بووالتعبير ب ووايب ال ووفهّي والكتووابيّ 

أوصو  هوذ  ومون أجول ذلوك   ، كساب القالب مهارات التعبير بصفة  امة ضعيفة العربية
تدراسية حديثة تنموي مهوارات التعبيور ب وايب وتاصوة فوي  استراتيجياتالدراسات باستخدام 
  .المرحلة االبتدائّية

https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%8C+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF
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ومن تالل اطال  الباحث  ل  األدبيوات والدراسوات السوابقة وجود أ  هنواك بعول 
ومووون بينهوووا   ،مختلفوووة فوووي تنميوووة مهوووارات اللاوووة العربيوووة اسوووتراتيجياتالدراسوووات تناولووو  

وقوود توصوول  هووذ  الدراسووات  لوو  نتووائ  ديمووة أثبتوو  جوودوى   ،اسووتراتيجية الفصوول المقلوووب
 ،) ووووامية  ،م(6033 ،)سووووماهر  ،م(6030  ،دراسووووة )أبوصووووبحة :منهووووا  ،اسووووتخدامها

  ،م( و)أبووو  وور 6038 ،( )مجوود 6032  ،)العتيبووي  ،(6031  ،)الهربوواو   ،م(6036
االبتودائي بالسوودا  فوي ضوعف مهوارات وقد تمثل  م كلة طوالب الصوف الثوامن  .(6036

وأصبح من الورورت بمكا  استحدا  طراقة تدرال ترفوع  ،)المومو ( في التعبير الكتابي
فقووام الباحووث بتنواول اسووتراتيجية الفصوول المقلوووب لتنميووة تلووك   ،مون مسووتوى تلووك المهووارات

  تتقووورت  لووو   ال أنهوووا لووو ،كموووا أ  الدراسوووات السوووابقة تناولووو  اللاوووة العربيوووة ،المهوووارات
و ل  ضووء  .استراتيجية الفصل المقلوب في تنمية مهارات )المومو ( في التعبير الكتابي

ذلوك قوام الباحوث بدراسوة اسوتقالعية مون تووالل  جوراء مقوابالت  خصوية لعودد مون معلمووي 
  ،ونراء بعوول ا بوواء  ،و بعوول طووالب الصووف الثووامن فووي المرحلووة االبتدائّيووة اللاووة العربيووة
وت  ت كيد الم كلة بدرجة كبيرت كما  ،مستوى القالب في مهارات التعبير الكتابيحول تدني 

  ،وتوو  التعوورا  لوو   مكانيووة اسووتخدام الوسووائل والوسووائا الحديثووة  ،يبّينهووا الجوودول أدنووا 
واالسوووتفادت مووون التقنيوووة المتاحووووة التوووي  مكووون اسوووتخدامها موووون توووالل وسوووائل التواصوووول 

وأبدى القوالب موافقوة كبيورت  لو  اسوتعداده  السوتخدام   ،ّيةأو المواقع التعليم ،االجتما ي
و   ،مووع درجووة قبووول  اليووة موون المعلمووين وأوليوواء األمووور ،مثوول هووذ  الوسووائا فووي الووتعّل 

رغبووته  فووي التعوواو  مووع الباحووث و لأ ووراا  لوو  أداء طالبهوو  تووالل تقبيووق اسووتراتيجية 
  :التالي وت هر نتائ  االستقال  في الجدول  ،الفصل المقلوب
( يبّين استقال  المعلمين وأولياء األمور والقالب حول ضعف مهارات التعبير 3جدول رق )

 :الكتابي
مووووووووووووووووووووووووودارس 

 االستقال 
الفئوووووووووووووووووووووووة 
 المستقلعة

غيووووووووووووور  محايد موافق موضو  االستقال  العدد
 موافق

  ./ القنيعاب3
   ./نور ا  ما 6
 . /ال ايلة1
  ./ السلمة2
 /السمرت8

ني مسووووووووووتوى توووووووووود - 60 المعلمين
 . القالب

استخدام الوسائل و  -
الوسووووووووووائا لتقوووووووووووار 

 . مستوى القالب

55% 9% 1% 

أوليوووووووووووووووووووواء 
 األمور

30 90% 30% 0% 

اسوووووووووووتخدام وسوووووووووووائل  60 القالب
التواصوووووووووول لتقوووووووووووار 

 التعبير الكتابي

96% 1% 3% 
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 ،وفووي ضوووء نوودرت األبحووا  التووي تناولوو  مهووارات المووومو  فووي التعبيوور الكتووابي
 ،ونتووائ  الدراسووة االسووتقالعية التووي قووام بهووا الباحووث  ،الدراسووات السووابقة بجانووب نتووائ 

تحوووددت م وووكلة البحوووث فوووي تووودني مسوووتوى طوووالب الصوووف الثوووامن االبتووودائي فوووي مهوووارات 
  .)المومو ( في التعبير الكتابي

  :أسئلة البحث
 :  سع  البحث لأجابة  ن السؤال الرئيل التالي

صول المقلووب فوي تنميوة مهوارات )الموومو (في ما أثور اسوتخدام اسوتراتيجية الف 
 التعبير الكتابي لدى طالب الصف الثامن االبتدائي 
مووا أثوور اسووتخدام اسووتراتيجية الفصوول   :واتفوور  موون هووذا السووؤال األسووئلة التاليووة

  :المقلوب في تنمية
 الكتابي لدى طالب الصف الثامن االبتدائي في التعبير مهارت االسلوب  .3
 الكتابي لدى طالب الصف الثامن االبتدائي  في التعبير مهارت التفكير .6
 االبتدائي  الثامنمهارت االست هاد في التعبير الكتابي لدى طالب الصف  .1
 مهارت صياغة الخاتمة في التعبير الكتابي لدى طالب الصف الثامن االبتدائي  .2
 ي االبتدائ الثامنمهارات المومو  في التعبير الكتابي ككل لدى طالب الصف  .8

  :فروض البحث
( بووين متوسووقي درجووات 0، 08 نوود مسووتوى الداللووة )  حصووائّياً يوجوود فوورت دال  .3

المجمو تين الوابقة والتجرابية في مهارت االسلوب في التقبيق البعد  لمهوارات 
   .لصالح التجرابية ،المومو  في التعبير الكتابي

وسووقي درجووات ( بووين مت0، 08 نوود مسووتوى الداللووة ) يوجوود فوورت دال  حصووائّياً  .6
المجمو تين الوابقة والتجرابية في مهارت التفكيور فوي التقبيوق البعود  لمهوارات 

 .  لصالح التجرابية  ،التعبير الكتابيالمومو  في 
( بووين متوسووقي درجووات 0، 08 نوود مسووتوى الداللووة ) يوجوود فوورت دال  حصووائّياً  .1

البعووود   المجموووو تين الووووابقة والتجرابيوووة فوووي مهوووارت االست وووهاد فوووي التقبيوووق
 .  لصالح التجرابية، التعبير الكتابيالمومو  في لمهارات 
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(بووين متوسووقي درجووات 0، 08 نوود مسووتوى الداللووة ) يوجوود فوورت دال  حصووائّياً  .2
المجمو تين الوابقة والتجرابية في مهارت صوياغة الخاتموة فوي التقبيوق البعود  

 .  لصالح التجرابية، التعبيرالكتابي المومو  في لمهارات
( بووين متوسووقي درجووات 0، 08 نوود مسووتوى الداللووة )  حصووائّياً فوورت دال يوجوود  .8

المجمووو تين الوووابقة والتجرابيووة فووي مهووارات التعبيوور الكتووابي ككوول فووي التقبيووق 
 .  لصالح التجرابية ،البعد  لمهارات المومو  في التعبير الكتابي

 : أهداا البحث
اسووتراتيجية الفصوول  تعوورا  لوو  موودى فا ليووةفووي ال ،الحووالي البحووثتكموون أهووداا 

  :تنمية المقلوب في
  .االبتدائي الثامنمهارت األسلوب الكتابي لدى طالب الصف  .3
 . االبتدائي الثامنمهارت التفكير الكتابي لدى طالب الصف  .6
 . االبتدائي الثامنمهارت االست هاد الكتابي لدى طالب الصف  .1
 . االبتدائي الثامن مهارت صياغة الخاتمة في التعبير الكتابي لدى طالب الصف .2
 . االبتدائي الثامنمهارات المومو  في التعبير الكتابي ككل لدى طالب الصف  .8

 : أهمية البحث
  :تتمثل أهمية البحث في التالي

بموا  سوه    ،االبتودائي الثوامنتنمية مهارات التعبيور الكتوابي؛ لودى طوالب الصوف  .3
  .في تحقيق أهداا تدرال اللاة العربّية

تنميووة قوودرات  اللاووة العربّيووة بقراقووة توودرال فا لووة بمووا  سووه  فووي تزواوود معلمووي .6
  .طالبه  في كتابة التعبير الكتابي

مما  جعل المتعل  أكثر تكيفوًا فوي البيئوة  ،توجيب االهتمام بدم  التقنية في التعلي  .1
  .الصفية

 تدراسية حديثة في التدرال بما استراتيجياتتفيد القائمين  ل  التعلي   نايته  ب .2
   . سه  في تنمية اتجاهات وميول القالب نحو التعبير الكتابي
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  :حدود البحث
  :اقتصر البحث الحالي  ل  الحدود )المكانية والزمنية والموضوعية( التالية

االبتدائيووة بنووين )سوووبا  وورت(  ال وومالية بمدرسووة السوولمة الثووامنطووالب الصووف  .3
  .بمحاف ة  رت النيل بوال ة الخرطوم

مووو بوال ووة 6060 – 6039فووي الفصوول الدراسووي األول موون العووام  تقبيووق البحووث .6
 .  الخرطوم

استخدام الفصل المقلوب في تنمية مهوارات )الموومو ( فوي  :اقتصر البحث  ل  .1
 . التعبير الكتابي
 : مصقلحات البحث

فووووي ضوووووء اطووووال  الباحووووث  لوووو  مووووا ورد بووووبعل األدبيووووات التربواووووة والبحووووو  
 :  البحث  جرائيًا  ل  النحو التاليت  تعراف مصقلحات  ،والدراسات
االسووتراتيجية التووي   : عرفهووا الباحووث  جرائيووًا أنهووا   :اسووتراتيجية الفصوول المقلوووب .3

يوًظووف فيهووا )الباحووث( بعوول التقبيقووات و التقنيووات الحديثووة فووي  مووداد القووالب 
بمواد تعليمية وأ كال ورسومات )وسائا متعددت( تسا ده   لو  التعبيور الكتوابي 

 قبوووول الحوووووور  لوووو  المدرسووووة،  ،هووووارات المووووومو  المقلوووووب تقبيقهوووواوفووووق م
   .اخص  وق  الحصة للمناق ة واألن قة والتقوا و 

مقوودرت القالووب  لوو  التعبيوور  وون   :أنووب  عرفووب الباحووث  جرائيوواً    :التعبيوور الكتووابي .6
وباسووتخدام تبرتووب  ،موون تووالل الوسووائل والوسووائا ،أفكووار  وم ووا ر  وم وواهداتب

 . وفق مهارات المومو  في التعبير دو   تالل ،تعبير سلي ب ،التعليمية
مجمو ة مون  :أنها  عرفها الباحث  جرائياً   :مهارات المومو  في التعبير الكتابي .1

موادوووف  االبتووودائّي فوووي الثوووامن مارسوووب طوووالب الصوووف  ،مهوووارات التعبيووور الكتوووابي
وصووووياغة )األسوووولوب والتفكيرواالست ووووهاد  :تتووووومن مهووووارات  ،تعبيراووووة كتابيووووة

 . الخاتمة( وتقاس هذ  المهارات من تالل بقاقة التقيي  المعدت لهذا الارض
  :اتبع الباحث الخقوات التالية  جراءات البحث:

ا تماد قائموة مهوارات الموومو  فوي التعبيور الكتوابي المقلووب تنميتهوا لودى طوالب   :أوالً 
االست وهاد وصوياغة ، التفكيور  ،األسولوب) :والمتمثلة في مهوارات، االبتدائي الثامنالصف 
وجود  ،مهوارات التعبيور الكتوابيومون توالل االّطوال   لو  األدبّيوات التوي تناولو    ،الخاتمة(

  ،(6038، مجووود   ووووقي) ،(6033، الباحوووث أ  موووا أ وووار  ليوووب كووول مووون )سوووماهر فوووايز
  ،وامكون قبولهوا  ،( لمهارات المومو  فوي التعبيور الكتوابي كاييوة6036 ،)أسماء أبو ر 
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وموون ثوو  قووام الباحووث بعوورض وتوثيووق   ،ل ووموليتها وإمكانيووة ضووبقها حسووب رأ  الباحووث
 . القائمة  ل  مجمو ة من الخبراء والمتخصصين

 : وت  ذلك من تالل ،  داد بقاقة تقيي  لمهارات المومو  في التعبير الكتابي :ثانياً 
القائموة التوي    داد بقاقوة تقيوي  لمهوارات الموومو  فوي التعبيور الكتوابي فوي ضووء .3

 .  أ دها الباحث
 .  رض بقاقة التقيي   ل  مجمو ة من المحّكمين .6
 .  حساب الصدت والثبات لبقاقة التقيي  .1
 : جمع وإ داد الوسائا التعليمية المتعددت وت  ذلك من تالل  :ثالثاً 
  داد مجمو ة من الوسائا التعليمية المتعددت متصلة باللاة العربية وب وكل توال  .2

  .لمومو  في التعبير الكتابيمهارات ا
فوي مجوال  المتعددت  لو   ودد مون الخبوراء والمتخصصوين الوسائا رض الوسائل و  .8

 .  المناه  وطرت التدرال وتقنيات التعلي 
 ن وووووووووواء مجمو ووووووووووة فووووووووووي برنووووووووووام  التواصوووووووووول االجتمووووووووووا ي الووووووووووواتل نب  .6

(WhatsAppMessengerلقالب المجمو ة التجرابية ) . 
تيجية الفصوول المقلوووب فووي تنميووة مهووارات المووومو  فووي التعبيوور تحديوود أثوور اسووترا :رابعوواً 

 : وت  ذلك من تالل ،االبتدائيّ  الثامنالكتابي لدى طالب الصف 
وتقسويمها لمجموو تين  ،االبتودائي الثوامناتتيار مجمو ة البحث من طوالب الصوف  .3

 .  ضابقة وتجرابية
ر الكتوابي التوي أ ودها التقبيق القبلي لبقاقوة التقيوي  لمهوارات الموومو  فوي التعبيو .6

 .  للت كد من تكافؤهما ،الباحث  ل  المجمو تين الوابقة والتجرابية
والووووابقة ، الفصووول المقلووووب باسوووتراتيجيةتووو  تووودرال التجرابيوووة   ،تنفيوووذ التجربوووة .1

   .بالقراقة التقليد ة
التقبيق البعد  لبقاقة التقيوي  لمهوارات الموومو  فوي التعبيور الكتوابي  لو  طوالب  .2

  . تينالمجمو 
لودرجات  ا جابة  ن أسئلة البحث واتتبار الفروض مون توالل المعالجوة ا حصوائّية .8

القالب في التقبيقين القبلي والبعد  لبقاقة التقيي  لمهارات الموومو  فوي التعبيور 
  .الكتابي
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 .  مناق ة النتائ  وتفسيرها .6
توائ  تقد   مجمو ة مون التوصويات والبحوو  المقترحوة فوي ضووء موا أسوفرت  نوب ن .5

  .البحث
  :ا طار الن ر  والدراسات السابقة  :المبحث الثاني

  :ا طار الن ر  للبحث :أوالً 
        :أهمية اللاة

وهي األدات التي تربا األفوراد بعووه    ،للاة أهمية كبرى في حيات الفرد والمجتمع
الوذ  تعبور  فهي الجسور  ،كما أنها الوسيلة لنقل الترا  من الماضي  ل  الحاضر  ،ببعل

واللاووة تحقووق فكوورت المجتمووع  (.61 :6030 ،)القيووب ، ليووب الثقافووة موون جيوول  لوو  نتوور
بوول هووي   ،أل  اللاووة ليسوو  ظوواهرت اجتماعيووة فحسووب ،المتماسووك  لوو  المسووتوى المحلووي

سوواء مون ناحيوة  ،واللاة هي التي تلبي مقالب حيات المجتمع  ،أساس في تكوان المجتمع
جواب ) ،والحواراة  ،والوجدانية  ،أم من النواحي العقلية  ،الماد ة االتصال وتبادل المنافع

 ( 55 :6033 ،هللا
  :أهداا الكتابة في اللاة العربية

   الكتابووة فووي اللاووة العربيووة تموونح التنووو  وابتكووار صوووًرا جديوودًت فووي فوون الكتابووة 
فاللاوة العربيوة  ،ةوإ  الكتابة تترج  ما تجسود   خصوية الكاتوب المعرييوة والثقاييو ،والتعبير

وهوو موا  ،تمنح الفرصوة للتعبيور  ون الورأ  سوواء كوا   لو  الصوعيد الفورد  أو االجتموا ي
مون أفوول  وتعد الكتابة األدبيوة .(52 :م6030 ، حاتة. )ُ عقي مساحة لأبدا  واالبتكار
 ،بحيوث يبودأ الموتعل  بكتابوة م وا ر  وأحاسيسوب وانفعاالتوو ،أنووا  الكتابوة فوي اللاوة العربيوة

فالكتابوة ال تقتصور   ،مستخدًما األسلوب األدبي والبالغوة والنقود ومراعًيوا للكلموات وتودديقها
واورى  .(56 :6009، مودكور. ) ل  ال عر فقا وإنما هنواك أنووا  أتورى كوالتعبير الكتوابي

الباحووث ضوورورت أ  يووتعل  طووالب المرحلووة االبتدائيووة هووذا النووو  موون الكتابووة للتعبيوور  وون 
  .لكل  عّبر  ما بداتلب بما يتوافق مع مستوا  التعليميوا  ،أنفسه 

  :تعل  القراءت والتعبير في اللاة العربية
 عتقد البعل أ  المتعل   ستقيع الكتابة والتعبيور تبعوًا لقدرتوب  لو  الكوالم باللاوة 

ألنوب ينباوي   ،وهذا التصور تاطئ ،وأنب  متلك الكفا ة للتعبير  ن حاجاتب ،التي  كتب بها
فمهموا كانو  وظيفوة الفورد فوي   ،عل  التعبير أو الكتابة الجيدت لوظيفتها الفعالة فوي الحيواتت

وجميووع   ،فهووو فووي حاجووة  لوو  كتابووة مقاصوود  والتعبيوور  وون انقبا اتووب ور باتووب ،المجتمووع
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ومووون الصوووعب تحديووود طراقوووة واحووودت  .(51 :6005، ) قيوووة ،الم ووا ر التوووي  حووول بهوووا
تحقووق  ،ي التركيووز  لوو  د ووائ  تعليميووة منهجيووة وتقبيايووةولكوون ينباوو  ،لمنهجيووة التعبيوور

تحديوود مووا  عّبوور  نووب المووتعل  وموون ثوو  بلووورت أفكووار   :منهووا ،األهووداا الوظيفيووة موون المووادت
  (.82 :6009 ،)طب وسعاد .الجوهراة

وأ   عّبوور  ،وا وير الباحووث  لوو  أ  تعلوي  التعبيوور  مّكوون المووتعل  مون امووتالك اللاووة
وذلووك حسووب طبيعووة الموضووو  والبيئووة   ،لكتووابي وب ووكل واضووح ومفيوودبمهووارت  لوو  الوون  ا

  .التعليمية
   :الخصائ  اللاواة في المرحلة االبتدائية 

وتلعوووب دورًا هاموووًا فوووي تعلوووي   ،المرحلوووة االبتدائيوووة تتميوووز بخصوووائ  نموووو معوووين
 ،الموتعل وتمارس دورًا كبيرًا في ضبا المعتقودات لودى   ،والمعتقدات  ،االتجاهات والمفاهي 

 ،كما توجد لدى المتعل  بعل الحاجات التي تدفعب  لو  ن وا  معوين   وبا  هوذ  الحاجوات
وتعوود المدرسووة المكووا  المناسووب الووذ  يوووفر مناتووًا تصووبًا لنمووو القوودرات االبتكاراووة وقوودرات 
التفكيوور ا بوودا ي لوودى المتعلمووين موون تووالل ممارسووة األن ووقة التعليميووة واللاواووة بصووفة 

مموا  كوو  لهوا األثور   ،ي تسه  فوي تنميوة المعرفوة والخبورات والمهوارات اللاواوةتاصة والت
  .ا  جابي  ل  نمو قدرات التعبير الكتابي لدى القالب أثناء تعلمه  اللاة العربية

وا ير الباحث  لو  أ  هوذ  المرحلوة تسوه  فوي نموو المفوردات اللاواوة وتصوصوًا 
  مهوارات اللاوة العربيوة فوي كول موا  مارسوونب الوذين  سوتخدمو  ،لدى طالب الصف الثوامن
  ،وأ  القالب ينمو في كل الجوانب الفكراوة واللاواوة و العقليوة  ،من ن ا   فهي أم كتابي

فخصووائ  طووالب الصووف الثووامن ت هوور   .بحيووث  سووتقيع أ   عبوور  وون حاجاتووب بلاتووب األم
فتتووووح لوووديه    ،والمصوووقلحات اللاواوووة الصوووحيحة  ،المفووواهي  بوضووووْل  نووود اسوووتخدامه 

وقود الحون الباحوث بحكو   ملوب معلموًا للصوفوا   ،ون امهوا النحوو    ،مهارات وقوا د اللاة
و يرجوع  ،العليا فوي المرحلوة االبتدائيوة زاوادت الحصويلة اللاواوة لودى المتعلموين ب وكل كبيور

األداء  ذلووك  لوو  امووتالكه  قوودرًا موون المفووردات اللاواووة والمفوواهي  التووي تمكوونه  موون مهووارات
   .ال فهي والكتابي

  :أهداا تعلي  التعبير الكتابي في المرحلة االبتدائية في السودا 
 عوود  فووّن الكتابووة موون الفنووو  األدبّيووة التووي موون تاللهووا  سووتخدم كوول  نسووا  لاتووب 

فوي تناولهوا ألهميوة   ،وال تختلوف الوبالد العربيوة  ،الخاصة من أجول توضويح فكرتوب المعينوة
فقد وردت مجمو وة ألهوداا التعبيور الكتوابي فوي  ،ي في اللاة العربيةوأهداا التعبير الكتاب

  :مرحلة التعلي  االبتدائي في السودا  يلخصها الباحث في التالي
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  .تنمية قدرت المتعل   ل  التعبير الكتابي بالقراقة السليمة .3
األسوولوب البالغووي الفصوويح فووي تحراوور الم ووا ر بقراقووة  تنميووة قوودرت الووتعل   لوو  .6

  .ة بداعي
  . كساب القالب مهارات الكتابة في اللاة العربية .1
  . كساب القالب مهارات التنو  واالبتكار في فن التعبير الكتابي .2

  : ناصر موضو  التعبير
يتكّوُ  موضو  التعبير في اللاة العربية من مجمو ٍة من العناصر التي ال بدَّ من 

 :وهووذ  العناصوور هووي ،نووب ب وومولّيةوجودهووا موون أجوول اكتمووال  ناصوور الموضووو  والتعبيوور  
   :(56 :6038 ،الخليفة)

وهي عبارت  ن التمهيد الذ   سبُق تناول الموضو  الورئيل الوذ  يوت    :المقدمة
وُتسوا د كتابوة  ،وغالًبوا موا تكوو  اللاوة التوي ُتكتوب بهوا المقدموة  اموةً  ،كتابة التعبيور  نوب

معرفة مختلف األبعواد التوي  حتواهوا و  ،المقدمة  ل  ا حاطة ال مولية بمومو  الموضو 
   .قبل الدتول في التفاصيل
وهوووي الفقووورت أو الفقووورات التوووي تتنووواول المحوووور األساسوووي فوووي   :موووتن الموضوووو 

وبالودتول  لو  التفاصويل فوي موتن الموضوو   ،موضو  التعبير في اللاة العربية بوضوْل تام
  .الذ    مل الفكرت واالست هاد

في نها ة موضو  التعبير  ل   كل تلخي  لكل موا ورد ت تي الخاتمة   :الخاتمة
وا وير الباحوث  لو  أ  هوذ  العناصور أساسوية  .مع بيا  األفكار المسوتقبلية ،في الموضو 

  .في التعبير الكتابي
  :دور التعبير ومكانتب في المن ومة التربواة

مون التعلوي   انقالقواً  ،يبدأ التعبير ب ايب ال فهي والكتوابي فوي المن وموة التربواوة
ليتقوور بعود  ،وذلك من تالل المحواوالت األولو  للمحادثوة وتركيوب الجمول ،االبتدائي األولي

ومن ث  فإ  التعبيور يتودوف  لو   ،ذلك واتخذ  كاًل من مًا تحكمب قوانين وقوا د موبوطة
وأ  معرفووة األسوواليب  ،واألسوواليب الموافقووة لووب ،معرفووة الكلمووات الالزمووة لكتابووة الموضووو 

وا ووير الباحووث  (،53 :6030، طوواهر) ، .ودوف  لوو  معرفووة المعوواني الالزمووة للموضووو تت
 وووور بالقالوووب وافقووود  كثيووورًا مموووا ترموووي  ليهوووا العمليوووة   ، لووو  أ   هموووال حصوووة التعبيووور

أ  التعبيوووور غيوووور المصووووحوب بالمرادبووووة  (،61  :6005  ،كراووووا)ز  :وا ووووير  ،التعليميووووة
فالهدا هو توجيوب القوالب  ،كار و دم صحة الكلماتقد يؤد   ل  الخلا في األف ،والتوجيب
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وهذا  فورض بالوورورت مرا وات  ،ولكن بلاة مقبولة وسليمة ،للتعبير  ن أفكاره  وم ا ره 
 :وأ  التعبير هو المفتاْل لوتعل  كول الموواد وأ  .مستوى ا دراك والنو  الفكر   ند المتعل 

فمكانوة التعبيور   ،ور  لتعل  مختلف المواد""تنمية مهارات الفه  والتعبير باللاة العربية ضر 
وذلوك يوؤد   لو   ،في المن ومة التربواة تتجل  في كونب  ماًل  حو  جميع معارا القالب

 واتفووق الباحووث مووع مووا أورد  .(15 :6030 ، بوود البووار  ). تقوووار مهووارته  فووي التعبيوور
ارا والمهووارات  لمووًا أ  طووالب الصووف الثووامن فووي حاجووة  لوو  اكتسوواب المعوو  ، بوودالبار  

  .با تباره  قد أكملوا قدرًا كبيرًا من المنه  المدرسي ،الالزمة لتنمية التعبير الكتابي لديه 
يوورى المهتمووو  بمجووال اللاووة العربيووة أ  الموودارس تعوواني موون ضووعف فووي كتابووات 

وتتجلو  م واهر األزموة بوضووْل فوي  ،وتدني في المستوى اللاو    ،القالب وفي االتتبارات
 ،و وودم قوودرته   لوو  وضووع أفكووار واضووحة ،رت القووالب  لوو  فهوو  المواضوويع المقووررت ودم قوود

وبالتالي أصبح التعبير وا ن اء مادت مرهقة للمدرسوين والقوالب  ،وتعبيره  بلاة غير دديقة
ففوي التعلوي  ال نجود أ وة معوايير مووبوطة فوي  .(66 :6030، مصوقف . ) لو  حود سوواء

الممارسوة التربواوة التوي أصوبح  فوي مجملهوا تخووع  مما أدى  ل  التوارب فوي  ،برامجب
االقتصوار فوي الممارسوة الصوفية : الجتهادات المدرسين مما نت   نهوا سولبيات كثيورت منهوا
مموووا أدى  لووو  ت وووابب كتابووواته   ،وتووورد  مجمو وووة مووون التعوووابير وتسوووجيلها  لووو  السوووبورت

تقاء ا مالئية والنحواوة موع واهتمامه  بتقوا  األ  ،ا ن ائية وتلوها من األساليب األدبية
 . (56  :6033 ، يد. ) ياب لتقنيات التعبير ووسائلب

 : استراتيجية الفصل المقلوب مفهوم
 واقصود ،ظهرت اسوتراتيجية الفصول المقلووب حوديثًا ك حود أ وكال الوتعل  المودم  ُ 

 مون األن وقة مون تاللهوا نقول تودرال يوت  ب نهوا طراقوة :المقلوبوة الفصوول باسوتراتيجية
التوي  األن وقة التعليميوة نقول المقابول وفوي  ،المنوزل  لو  ك ورْل الودرس أو الموادت :الفصل
 بالتسوجيل المعلو   قووم فموثالً  .المنزليوة  لو  الفصول كالواجبوات المنوزل فوي توت  موا  وادت

  ،المتووافرت التواصول االجتموا ي أوعية تالل من للقالب والمرئي للدرس وتوصيلها الصوتي
  لو  مموا  سوا د الدراسوية الحصوة مو ود قبول الودروس مون متابعوة بالقوال يوتمكن حيوث

  جابوات أو المفواهي  بعول كتابوة مون ُتمكونه  التوي األن وقة وقو  الحصوة لعمول اتتصار
 ،p22 ،2007وبهوووذ  القراقوووة  صوووبح تعلووو  القوووالب تعلووو  ن وووا )  ،التسوووالالت المختلفوووة

Anderson) . 
تعل   قووم بونما التودرال التقليود  تجعول المو تودرال وتعورا ب نهوا اسوتراتيجية 

كدروس  :حيث  قلب منب جزء من المنه  دراستب من تالل مصادر التعل  المتاحة ،بنفسب
واموارس  ودد   ،الفيديو المعدت مسبقًا مون المعلو  ثو  بعود ذلوك يناق وها فوي الحصوة التاليوة



 ......لدى طالب الصف الثامن استخدام استراتيجية الفصل المقلوب وأثرها في تنمية مهارات التعبير الكتابي
 محمد يوسف أحمد السنوسي/ د

 

 -5212- 

 وقو  المون األن وقة موع زمالئوب وكموا تعورا ب نهوا طراقوة تودرال توت  مون توالل اسوتبد
 كوا  لوو كموا األن وقة بهوذ  الايوام  لو  ومسا دته  ،التعليمية باألن قة الفصل الدراسي

وا ير الباحث  لو  أ  Bergmann & Sams)   ،17 ,2012). الحايقي الدراسة وق 
التووي  كتسووب موون تاللهووا   ،مووتعل  المرحلووة االبتدائيووة  حتووا   لوو  تنووو   مليووة التوودرال

   .تعد أكثر بقاًء للتعل  المفاهي  العلمية بقراقة
  :األساس الفلسفي الستراتيجية الفصل المقلوب

 سع  نما الفصل المقلوب  ل    ادت ت كيل العملية التعليميوة ليوت  تاييور الودور 
وفوي التعلوي   ،منهموا مكوا  ا تور كولالتقليد  الذ  تقوم بب المدرسة والمنوزل بحيوث  حول 

 ورْل الموادت التعليميوة لتنموو لد وب المفواهي  واألفكوار المقلوب  قوم القالب بمتابعوة وسوائا 
األساسووية فووي الوودرس ثوو   وو تي  لوو  المدرسووة؛ ليقوووم بووالتقبيق والمناق ووة وحوول الم ووكالت 

ولهوووذا يتفا ووول القوووالب بقراقوووة مختلفوووة موووع الموووادت  .بمسوووا دت المعلووو  والقوووالب ا توووران
القالب مع المادت التعليميوة ب وكل  فيتفا ل .التعليمية  ّما تعودوا  ليب في النما التقليد 

أكثر  مقًا وهو ما  عمق فهمهو  وحوبه  لهوا وموا يونعكل بالوورورت  لو  موا  حققونوب مون 
وتعزز استراتيجية الفصل المقلوب اسوتخدام التكنولوجيوا  ،نتائ  ا جابية لتفا له  مع المادت

بدال للتودرال واسوت  ،تار  وق  الدراسة من أجل تحقيوق أقصو  قودر مون م واركة القوالب
واورى  .((Brown & Jacobsen، 2015) .المبا ر في الصفوا الدراسية  ل  تارجها

ألنهو  فوي   ،الباحث أ  طالب الصف الثامن  مكنه  تقبيق االستراتيجية ون مها الفلسوفية
  .سن تمكنه  من استخدام التقنية بدرجة  الية من ا تقا 

 : أهمية استخدام استراتيجية الفصل المقلوب
ت هر أهمية استخدام استراتيجية الفصل المقلوب ك حد الحلول التوي تتوافوق موع  

صقل وتنميوة مسوتوى  وكيفية  ،وم كالتب  ،التقنيات الحديثة لعال  ضعف التعل  التقليد 
فووووالتعل  المقلوووووب  .وتاصووووة فووووي المرحلووووة االبتدائيووووة  ،مهووووارات التفكيوووور  نوووود المتعلمووووين
بحيووث  ،خدام التقنيووة لالسووتفادت منهووا فووي العمليووة التعليميووةاسووتراتيجية توودرال ت وومل اسووت

والتحوواور والمناق ووة مووع القووالب فووي   ، مكوون للمعلوو  قووواء مزاوود موون الوقوو  فووي التفا وول
حيووث  قوووم القووالب بم وواهدت   ،الفصوول بووداًل موون طراقووة التلقووين أو الكتابووة موون السووبورت

كبوور لمناق ووة المحتوووى فووي  ووروض فيووديو قصوويرت للوودروس فووي المنووزل وابقوو  الوقوو  األ 
فوإ  المتعلموين  حققوو  فوي الوتعل  المقلووب المسوتوى األدنو   ،الفصل تحو    وراا المعلو 

والتركيوووز  لووو   ،مووون المجوووال المعرفوووي )الحصوووول  لووو  المعرفوووة واسوووتيعابها( فوووي المنوووزل
التقوووا ( فووي وقوو   ،التركيووب ،التحليوول ،المسووتوى األ لوو  موون المجووال المعرفووي )التقبيووق

أ   Barkley 2013, p 11) )واوورى بوواركلي .p44 ،2013 . ،(Brame) صوولالف
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ورضا القوالب  ون المقوررات  زاادت التحصيل استراتيجية الفصل المقلوب لها ت ثير كبير في
 والواجبوات الجموا ي العمول وأ  ،والمناه  التعليمية؛ وبوحب تال فوي المرحلوة االبتدائيوة

 زاوادت  لو  توؤثر الدافعيوة وهوذ  ،للم واركة حفوزه القوالب وت دافعيوة مون تزاود الجماعيوة
 أ   :(62  :6038  ،الكحيلووويواتفوووق الباحوووث موووع مووا أوضوووحب ) .التحصوويل الدراسوووي

التفا ول  تعزاوز التعليميوة تسواه  فوي العمليوة فوي اسوتخدام اسوتراتيجية الفصول المقلووب
 وإ جواد ،لتعواونيوا والوذاتي الن وا الوتعل  وتسا د القالب  لو  والمهار   والحسي المعرفي
  .المحتوى التعليمي تفا له  مع ن اطاته  و لتنفيذ وق  كااٍ 

  :الدراسات السابقة :ثانياً 
  ،الفصوول المقلوووب وأثرهووا فووي التوودرال اسووتراتيجياتهنوواك دراسووات  ديوودت تناولوو  

  :وقد أورد الباحث الدراسات التي تناول  جوانب اللاة العربية منها
 ( ب6036دراسوة األحووول ) أثوور اسووتخدام اسوتراتيجية الووتعل  المقلوووب فووي تنميووة  :عنوووا

هودف  الدراسوة   ،المهارات النحواة واالتجا  نحوو المقورر لودى طوالب المرحلوة الثانواوة
 العينوة مكونوة مون  ، ل  تعرا أثر استخدام االستراتيجية في تنميوة المهوارات النحواوة

نتائجهوووا  لووو  وجوووود تحسووون وتوصووول    ،تووو  تقسووويمه   لووو  مجموووو تين ،( طالبووواً 85)
  .المجمو ة الوابقة المجمو ة التجرابية مقارنة ب داء أقرانه  من ملحول في أداء

  وووير الباحوووث أ  دراسوووة األحوووول قووود اتفقووو  موووع الدراسوووة الحاليوووة فوووي تناولهوووا 
  .الستراتيجية التعل  المقلوب  ضافة  ل  ا جراءات التقبياية وما توصل   ليب من النتائ 

  تنميوة  لو  الموجوب التخيول اسوتراتيجية توظيوف أثر  :( بعنوا 6036 بات )دراسة 
 هدف  الدراسة  لو  معرفوة  ،األساسّي بازت الصف الرابع تلميذات لدى التعبير   األداء
 ،(تلميوذت60 ينوة الدراسوة مون ) ،التعبيور   األداء تنمية  ل  االستراتيجية توظيف أثر

 ند مستوى  ة  ل  وجود فروت دالة  حصائّياوتوصل  الدراس  ،قسم   ل  مجمو تين
( بووين متوسووقي درجووات المجمو ووة التجرابيووة ومتوسووقات درجووات المجمو ووة 08. 0)

   .لصالح المجمو ة التجرابية ،الوابقة
 ( بعنوا 6036دراسة حمادنة ): مهوارات  تحسين في التبادلي التدرال استراتيجية أثر

وهودف  الدراسوة   ،فوي األرد  األساسوي عالسواب الصوف طلبوة لودى ا بودا ي التعبيور
اسوتخدم المونه   وبب   ،مهوارات التعبيور تحسوين فوي التبوادلي التودرال لك وف أثور
  :نتوائ  الدراسوة  ،قسم   ل  مجموو تين  ،( طالبًا وطالبة326العينة من ) ،التجرابي

ة بين متوسا درجات طالب المجمو ة التجرابية والمجمو و وجود فروت دالة  حصائّية
  .الوابقة ولصالح المجمو ة التجرابية
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 االسوتقرائي التفكيور تنميوة فوي المعكووس الوتعل  أثر :( بعنو  6038) هللا دراسة حمد 
 وهودف   ،السولا مدينوة فوي العربيوة اللاوة قوا ود موادت في الصف الثامن طالبات لدى

( 20)مون  العينوة. االسوتقرائي التفكيور فوي تنميوة القراقوة اسوتخدام  لو  تعورا أثور
(  عوزى 08. 0)  نود  حصوائّية داللوة ذ  أثور وجوود  لو  وتوصول  النتوائ  ،طالبوة

 . االستقرائي التفكير في تنمية المعكوس التعل  الستخدام
  وووير الباحوووث أ  دراسوووة حمووودهللا قووود اتفقووو  موووع الدراسوووة الحاليوووة فوووي تناولهوووا 
الستراتيجية التعل  المعكوس أو المقلووب  ضوافة وفوي أسولوب ا جوراءات التقبيايوة ونتوائ  

 . البحث
 اسوتراتيجية مقترحوة قائمووة  لو  قوراءت الصووورت  :( بعنوووا 6036)  ،النبوي دراسوة  بود

ا بداعيوووة لووودى تالميوووذ الصوووف الخوووامل مووون التعلوووي   لتنميوووة بعووول مهوووارات الكتابوووة
تكونو  العينوة مون   ،هدف  الدارسة  ل  بيا  فا لية االستراتيجية المقترحة ،األساسي

فا ليوة االسوتراتيجية فوي تنميوة مهوارات الكتابوة  : لو  وتوصل  النتوائ  ،( تلميذًا 65)
  .ا بداعية

ع دراسوووة  وووبات فوووي تناولهوووا   وووير الباحوووث أ  الدراسوووة الحاليوووة قووود اتتلفووو  مووو
  ،ودراسوة حمادنوة التوي تناولو  اسوتراتيجية التودرال التبوادلي  ،الستراتيجية التخيل الموجوب

ودراسة  بدالنبي التي تناول  استراتيجية مقترحة قائموة  لو  قوراءت الصوورت ولكنهوا اتفقو  
  .معها في األدوات وا جراءات التقبياية
  :ةالتعقيب  ل  الدراسات السابق

واتمثوول الت ووابب فووي   ،هنوواك أوجووب  ووبب بووين الدراسووات السووابقة والبحووث الحووالي
كونهووا تناولوو  الفصوول المقلوووب كاسووتراتيجية تدراسووية فا لووة فووي تحقيووق أغووراض المووادت 

وأ  الباحوووث قووود اسوووتفاد منهوووا فوووي الجوانوووب التقبيايوووة للمجموووو تين التجرابيوووة   ،العلميوووة
بجانوب كيفيوة التوصول  لو  نتوائ    ،التوي تو  اسوتخدامها واألساليب ا حصائية  ،والوابقة
 ال أنهووا تختلووف  وون الدراسووة الحاليووة فووي كونهووا تناولوو  موضووو ات تختلووف فووي   ،البحووث

الوذ  تنواول مهوارات التعبيور الكتوابي المتمثلوة فوي   ،مومونها  ن موضو  البحوث الحوالي
 (. مةمهارات )األسلوب و التفكير واالست هاد وحسن صياغة الخات
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  : جراءات البحث  :المبحث الثالث
و  رضوووًا ألدوات البحوووث  ،تنووواول هوووذا المبحوووث مووونه  البحوووث ومجتمعوووب و ينتوووب

ين األدوات وتقبيقهوا حتو  التوي تمو  فوي تقنو لأجراءاتووصفًا  ،وطراقة   دادها وبنائها
ث وموون ثوو  المعالجووات ا حصووائّية فووي تحليوول نتووائ  البحوو ،صووورتها النهائيووة  وصوول   لوو

  .(spssبواسقة برنام  )
 : منه  البحث

اسووتخدم الباحووث الموونه   ووبب التجرابووي لايوواس أثوور اسووتخدام الفصوول المقلوووب  
الكتابي )المتايور التوابع( حيوث  التعبير)المتاير التجرابي( ل  تنمية مهارات المومو  في 
ها التعبيور مجمو ة تجرابيوة تو  تدراسو :ت  اتتيار  ينة مقصودت وتقسيمها  ل  مجمو تين
ومجمو ووة ضووابقة توو  تدراسووه  بالقراقووة  ،الكتووابي باسووتخدام اسووتراتيجية الفصوول المقلوووب

   :كما يبّين الجدول التالي  ،التقليد ة
 :التصمي  التجرابي للبحث :( يبّين6جدول )

 الاياس البعد  المعالجة الاياس القبلي المجمو ة

 بقاقة تقيي  التجرابية
مهارات المومو  

 عبير الكتابيفي الت

 تدرال التعبير الكتابي
باستخدام استراتيجية 
 الفصل المقلوب

 بقاقة تقيي  مهارات
المومو  في التعبير 

 بالقراقة التقليد ة الوابقة الكتابي
 : مجتمع البحث

( طالبووًا 598تكووّو  المجتمووع موون طووالب الصووف الثووامن االبتوودائي البووالغ  وودده  )
 ،ين( التابعووة  دارت التعلووي  بمحاف ووة  وورت النيوول بوال ووة الخرطووومبالموودارس الحكوميووة )بنوو

 : كما هو موضح بالجدول التالي، ( مدرسة62والبالغ  ددها )
 دد المدارس االبتدائية والفصول والقالب التابعة لمكتب التعلي    :( يبّين1جدول )

 :بمحاف ة  رت النيل بوال ة الخرطوم
 دارت 
 التعلي 

مكتب 
 التعلي 

دد المدارس  
 االبتدائية

 دد فصول الصف 
 الثامن االبتدائي

 دد طالب الصف 
 الثامن االبتدائي

وال ة 
 الخرطوم

 رت 
 306 62 النيل

598 
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 :  ينة البحث
وذلوووك بتحديووود مدرسوووة السووولمة   ،تووو  اتتيوووار  ينوووة البحوووث بالقراقوووة القصووود ة 

مكتوب التعلوي  بمحاف وة  ورت النيول بوال وة ال ومالية االبتدائيوة بنوين بسووبا  ورت التابعوة ل
وتكونوو    ،وقوام الباحووث باتتيوار العينوة موون طوالب الصوف الثووامن فوي المدرسوة  ،الخرطووم
( 11المجمو وة التجرابيوة وتتوومن ) ،( طالبًا ت  تقسيمه   لو  مجموو تين66من ) العينة

 هوارات الموومو  فويقام الباحث بإجراء اتتبار  وفهي لمو  ،طالبًا وكذا المجمو ة الوابقة
للتعرا  ل  مستواه  قبول التقبيوق القبلوي  ،التعبير الكتابي لقالب الصف الثامن االبتدائي

  :فكان  النتائ   ل  النحو التالي ،لبقاقة التقيي 
االبتدائي في االتتبار ال فهي في التقبيق  الثامنالصف  مستوى طالب  :( يبّين2جدول )

 :االستقال ي

  دد 
 القالب

رت مها
 األسلوب

مهارت 
 التفكير

مهارت 
 االست هاد

مهارت 
صياغة 
 الخاتمة

 المستوى 

 جيد جداً  66% 39% 68% 20% 36
 جيد 38% 36% 66% 68% 35
 متوسا 32% 35% 60% 39% 66
 ضعيف 6% 5% 30% 9% 30

 ل  ضوء ما سوبق قوام الباحوث بتقسوي  المسوتواات بالتسواو   لو  المجموو تين 
   .متكافئتين لتكونا  ،ة()التجرابية والوابق

  :أدوات ومواد البحث
  :قام الباحث با تي :أوالً 
 الثوامن  داد الوسائا التعليمية المتعددت التي تسوا د  لو  التعبيور الكتوابي للصوف  -3

 . االبتدائي
  ووداد موضووو ات فووي اللاووة العربيووة تصوولح للتعبيوور الكتووابي لقووالب الصووف الثووامن  -6

  .االبتدائي
 الثوووامن   لايووواس )مهوووارات الموووومو  الكتوووابي( لقوووالب الصوووفبنووواء بقاقوووة تقيوووي -1

  .االبتدائيّ 
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   :ا تماد قائمة مهارات المومو  في التعبير الكتابي بناًء  ل   -2
أهداا تدرال التعبير الواردت في دليل المعل  الصادر من وزارت التربية والتعلوي   -أ

  .السودانية
لاة العربية والدراسوات السوابقة األدب التربو  المتمثل في كتب طرائق تدرال ال -ب

، )أسوماء محمود  ،(6038، مجد   وقي) ،(6033، )سماهر فايز  :لكل من
ومناسووبة لقووالب الصووف  ،ألنهووا مناسووبة لمهووارات التعبيوور الكتووابي  ،(6036

، التفكيور  ،والمهوارات التوي توومنتها القائموة هوي) األسولوب  ،الثامن االبتدائي
وموون ثوو  أ وود بقاقووة التقيووي  لايوواس المهووارات  ،صووياغة الخاتمووة(  ،االست ووهاد

  .وتحقيق هدا البحث
 . أراء بعل المختصين في مجال اللاة العربية - 

( طالبوووًا تووو  60قوووام الباحوووث بتقبيوووق البقاقوووة  لوووي  ينوووة اسوووتقالعية قوامهوووا )
حيووث  وورض موضووو  للتعبيوور الكتووابي وقووام كوول طالووب   ،المجتمووع اتتيوواره  موون بووين أفووراد

وهوودا االسووتقال   ل )الت كوود موون الصوودت  ،كتووابي حسووب مووا لد ووب موون مهوواراتبووالتعبير ال
واطلوع ، التعبيور الكتوابي ت  تحديد معيار لاياس مهارات المومو  فوي ،ومن ث   .والثبات(

ييمووا  خوو  ديوواس التعبيوور  ،الباحووث  لووي مووا توووافر موون أدبيووات ونراء بعوول المحكمووين
وقود ا تمود الباحوث   ،رات  جرائيوة قابلوة للتقيوي وتحوالهوا  لوي عبوا ،والمهارات المرتبقوة بوب
 ،(3( ودرجوة ضوعيف)6ودرجة متوسوا ) ،(1بحيث ت تذ درجة جيد) ،معيار التدر  الثالثي

( أداء جيود )أكثور مون 80أقل ، 28)أكثر من  :وبذلك  كو  معيار األداء  لي النحو األتي
 أداء ضعيف(  ،ف قل 68( أداء متوسا )18اقل ، 68
    :قام الباحث بالتالي  :  داد الوسائا التعليمية - :ثانياً 
  ووداد مجمو ووة موون الوسووائل والوسووائا التعليميووة المتعووددت المرتبقووة بمهووارات التعبيوور  -3

  .الكتابي
فوي المنواه  وطورت التودرال  والوسائل حسب رأ  الخبراء والمختصوين الوسائاتعديل  -1

 .  وتقنيات التعلي 
  :ث باستخدام الفصل المقلوبتقبيق تجربة البح :ثالثاً 

( طالبوووًا بمدرسوووة السووولمة 66تووو  اتتيوووار طوووالب الصوووف الثوووامن البوووالغ  ووودده  )
للبدء فوي تقبيوق  ،لمكتب تعلي   رت النيل بوال ة الخرطوم التابعةال مالية االبتدائية بنين 

وذلووك فووي الفصوول الدراسووي األول للعووام)   ،توو  تقسوويمه   لوو  مجمووو تين  ،تجربووة البحووث
لمهووارات المووومو   لوو   التقبيووق القبلووي لووبدات )بقاقووة التقيووي (ووو توو  . م(6039/6060
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تو  التحقوق مون تكوافؤ كموا  ،ورصدت الدرجات للمعالجوات ا حصوائية  ،الوابقة والتجرابية
فوووي التقبيوووق القبلوووي لبقاقوووة المالح وووة  ،وللمهوووارات ككووول  ،كووول مهوووارتفوووي المجموووو تين 

قووام المعلوو  المكلووف بتنفيووذ التجربووة بإن وواء ثوو   ،لمسووتقلةللعينووات ا (باسووتخدام اتتبووار )ت
( بوووو  طوووالب WhatsAppMessengerمجمو وووة فوووي برنوووام  التواصووول االجتموووا ي)

 ،بهدا  رسال الوسائا التعليمية للقوالب وا جابوة  لو  استفسواراته  ،المجمو ة التجرابية
و لو   ،( حصو 9) واستارق   ملية التقبيق ،وت  تقبيق التجربة  ل  مجمو تي البحث

   :موضحة كالتالي  ، ل  المجمو تينالتقبيق البعد  و ت   ،( أسابيع1مدى )
 دد 
 األسابيع

 نها ة فترت التقبيق بدا ة فترت التقبيق  دد الحص 

 م63/30/6039االثنين  م35/9/6039الثالثاء  9 1
  :األساليب ا حصائّية

 : كما يلي ةاألساليب ا حصائيّ  بعلقام الباحث باستخدام  
تووو  اسوووتخدام  ووودد مووون  ،لتحقيوووق أهوووداا الدراسوووة وتحليووول البيانوووات التوووي تووو  جمعهوووا -3

للعلوووووووم االجتماعيووووووة  المناسووووووبة باسووووووتخدام الحووووووزم ا حصووووووائّية األسوووووواليب ا حصووووووائّية
(statistical packa for social sciences والتووي يرمووز لهووا اتتصوواًرا بووالرمز )

spss)).  
حسوواب حجوو  األثوور باسووتخدام مربووع  يتووا للتعوورا حجوو  أثوور اسووتخدام توو   :حجوو  األثوور -6

اسوتراتيجية الفصول المقلووب فووي تنميوة مهوارات الموومو  فووي التعبيور الكتوابي لودى طووالب 
 . االبتدائي الثامنالصف 

  :تحليل ومناق ة النتائ  :المبحث الرابع
بعود  لوبدات  لو  وييما يلي  رضًا وتحلياًل للنتائ  مون توالل التقبيوق القبلوي وال

وحسوب تسلسول   ،(spss)وفي ضوء المعالجة ا حصائية باستخدام برنوام    ،أفراد العينة
  :أسئلة البحث

  موووا أثووور اسوووتخدام اسوووتراتيجية الفصووول ) :السوووؤال األول الوووذ  يووون   لووو
 الثووامنالمقلوووب فووي تنميووة مهووارت األسوولوب الكتووابي لوودى طووالب الصووف 

  :(االبتدائي 
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توووو  حسوووواب المتوسووووقات الحسووووابية واالنحرافووووات  ،ذا السووووؤالولأجابووووة  لوووو  هوووو
مون توالل بقاقوة التقيوي  فوي   ، لو  اتتبوار مهوارت األسولوب المعياراة لدرجات أفراد العينوة

وحسووواب ديموووة )ت( لعينوووة البحوووث لمعرفوووة داللوووة الفووورت بوووين   ،التقبيوووق القبلوووي والبعووود 
لمهووارت ن تكووافؤ المجمووو تين وللتحقووق موو (،متوسووقي المجمووو تين )التجرابيووة والوووابقة

وقووود   ،للعينووات المسووتقلة (كمووا توو  اسووتخدام اتتبوووار )ت  ،فووي التقبيووق القبلوووي األسوولوب
 : اتتلف  النتائ  بين المجمو تين في االتتبار البعد  و يبّين في التالي

في التعبير الكتابي في التقبيق  في مهارت األسلوب تكافؤ المجمو تين  :( يبّين8جدول )
 بلي لبقاقة التقيي الق

 الداللة ديمة ت االنحراا المتوسا العدد المجمو ة المهارت
. 0- 28. 6 52. 6 11 التجرابية األسلوب

12 
0 .51 

 65. 6 53. 6 11 الوابقة
بداللووة  ،(12. 0) (أ  ديمووة )ت :)مهووارت األسوولوب(: (8واتوووح موون الجوودول )

 نوود  وجووود فووروت ذات داللووة  حصووائّيةوهووو مووا  عنووي  وودم   ،(51. 0قوودرها )  حصووائّية
وجود تكافؤ بين المجمو ة التجرابية والوابقة فوي   ل وت ير النتيجة  ،(08. 0مستوى )

  :وتختلف  ند التقبيق البعد  كما يلي ،مهارت األسلوب
الفروت بين متوسقي درجات المجمو تين الوابقة والتجرابية في مهارت  :( يبّين6جدول )

 قبيق البعد  لبقاقة التقيي  األسلوب في الت

المتوسا  العدد المجمو ة المهارت
 الحسابي

االنحراا 
الداللة  ديمة "ت" المعيار  

 ا حصائّية

 األسلوب
 62. 3 58. 5 11 التجرابية

 15. 3 26. 8 11 ةالوابق 00. 0 53. 8
( بداللوووة 53. 8) (أ  ديموووة )ت :)مهوووارت األسووولوب(: (6واتووووح مووون الجووودول )

 نود مسوتوى  وهوو موا  عنوي وجوود فوروت ذات داللوة  حصوائّية  ،(00. 0قودرها ) ئّية حصا
وأ    ،(58. 5وأ  أ ل  المتوسقات للمجمو ة )التجرابية( بمتوسا حسوابي ) ،(08. 0)

وافسر الباحث ذلك ب    ،(26. 8أقل المتوسقات للمجمو ة )الوابقة( بمتوسا حسابي )
مقارنووة   ،ب الووذين درسوووا بواسووقة الفصوول المقلوووبمهووارت األسوولوب قوود تقووورت لوودى القووال
 :الوذ  يون   لو  ،و ليوب  مكون قبوول الفورض  ،بزمالئه  الذين درسوا بالقراقوة التقليد وة
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( بين متوسقي درجات المجموو تين 0، 08 ند مستوى الداللة )  حصائّياً يوجد فرت دال )
لصووالح  ،للتعبيوور الكتووابيالوووابقة والتجرابيووة  لوو  مهووارت األسوولوب فووي التقبيووق البعوود  

 مبوّينوقد ت  حساب حج  األثر باستخدام مربوع  يتوا وقود كانو  النتوائ  كموا هوو ( التجرابية
  :بالجدول التالي

حج  األثر الستراتيجية الفصل المقلوب في تنمية مهارت األسلوب لدى  :( يبّين5جدول )
 االبتدائي الثامنطالب الصف 

 ديمة  المهارت
 )ت(

 درجة 
 اةالحر 

 ديمة مربع
 مستوى حج  األثر (dحج  األثر ) (η2 يتا ) 

 كبير 51. 0 59. 0 15 53. 8 األسلوب

( وجوود أثور كبيوور السوتراتيجية الفصول المقلوووب فوي تنميووة 5يالحون مون الجوودول )
وهو ( 51. 0( وبلغ حج  األثر )59. 0حيث بلغ مربع  يتا ) ،مهارت األسلوب لدى القالب

دراسوووة  وهوووذ  النتيجوووة تتفوووق موووع .فا ليوووة اسوووتراتيجية الفصووول المقلووووب موووا   وووير  لووو 
 واسوتثمار التقنيوة الفصول المقلووب فا لّيوة ( التوي توصول  نتائجهوا  لو 6038البلو وية)
)كتابوة  :وا ير الباحث  ل  أ  استراتيجية الفصل المقلوب مّكن  القالب مون .فكرًاا معريًيا

 (. ياغة أفكار  بقراقة واضحةمدتل مناسب للموضو  و القدرت  ل  ص
  مووا أثوور اسووتخدام اسووتراتيجية الفصوول : السووؤال الثوواني الووذ  يوون   لوو(

المقلوب في تنميوة مهوارت التفكيور فوي التعبيور الكتوابي لودى طوالب الصوف 
 (االبتدائي  الثامن

تووو  حسووواب المتوسوووقات الحسوووابية واالنحرافوووات   ،ولأجابوووة  لووو  هوووذا السوووؤال
البحووث  لوو  اتتبووار مهووارت التفكيوور فووي التعبيوور الكتووابي موون  راد  ينووةالمعياراووة لوودرجات أفوو

ت( لعينوة البحوث لمعرفوة (وحسواب ديموة   ،تالل بقاقة التقيي  في التقبيق القبلي والبعد 
وللتحقوووق مووون تكوووافؤ  (،داللوووة الفووورت بوووين متوسوووقي المجموووو تين )التجرابيوووة والووووابقة

كمووا توو  اسووتخدام اتتبووار )ت( للعينووات   ،بلوويفووي التقبيووق الق لمهووارت التفكيوورالمجمووو تين 
 : وقد اتتلف  النتائ  بين المجمو تين في التقبيق البعد  وابّين في التالي  ،المستقلة
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في التعبير الكتابي في التقبيق  في مهارت التفكير تكافؤ المجمو تين  :( يبّين5جدول )
 القبلي لبقاقة التقيي 

 الداللة ديمة ت االنحراا االمتوس العدد المجمو ة المهارت

 التفكير
 59. 0 51. 2 11 التجرابية

-3 .86 
0 .38 

 35. 3 65. 2 11 الوابقة 
( بداللوووة 86. 3) (أ  ديموووة )ت :)مهوووارت التفكيووور(: (5واتووووح مووون الجووودول )

 نوود  وهووو مووا  عنووي  وودم وجووود فووروت ذات داللووة  حصووائّية  ،(38. 0قوودرها )  حصووائّية
مهوارت التفكيور ل ،المجموو تين طالبت ير النتيجة  ل  وجود تكافؤ بين و  .(08. 0مستوى)

  :وتختلف  ند التقبيق البعد  كما يلي ،في التقبيق القبلي
الفروت بين متوسقي درجات المجمو تين الوابقة والتجرابية في مهارت  :( يبّين9جدول )

 التفكير في التقبيق البعد  لبقاقة التقيي 

المتوسا  العدد المجمو ة المهارت
 الحسابي

االنحراا 
 المعيار  

الداللة  ديمة "ت"
 ا حصائّية

 التفكير
 65. 3 68. 5 11 التجرابية

8 .39 0 .00 
 36. 3 58. 8 11 ةالوابق

بداللوووة   ،(39. 8أ  ديموووة )ت( ) :)مهوووارت التفكيووور(: (9واتووووح مووون الجووودول )
 نود مسوتوى   حصوائّيةذات داللوة وهوو موا  عنوي وجوود فوروت   ،(00. 0قودرها )  حصائّية

وأ    ،(68. 5وأ  أ ل  المتوسقات للمجمو ة )التجرابية( بمتوسا حسوابي ) ،(08. 0)
وافسوووور الباحووووث  ،(58. 8أقوووول المتوسووووقات للمجمو ووووة )الوووووابقة( بمتوسووووا حسووووابي )

ب   استراتيجية الفصول المقلووب تسوه  فوي تنميوة اتتيوار األلفوال وتوليود األفكوار   ،النتيجة
و ليوب  مكون  ،و ن ترجمة األحودا  والموادوف بتعبيور كتوابي مناسوب  ، ند التعبير الكتابي

( 0، 08 نود مسوتوى الداللوة )  حصوائّياً يوجد فورت دال )  :الذ  ين   ل  ،قبول الفرض
بووين متوسووقي درجووات المجمووو تين الوووابقة والتجرابيووة فووي مهووارت التفكيوور فووي التقبيووق 

وقد ت  حساب حجو  األثور باسوتخدام مربوع  .(.لصالح التجرابية ،يالبعد  في التعبير الكتاب
  : يتا وقد كان  النتائ  كما يلي
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حج  األثر الستراتيجية الفصل المقلوب في تنمية مهارت التفكير لدى   :( يبّين30جدول )
 االبتدائي الثامنطالب الصف 

درجات  ديمة ت المهارت
ر حج  األث (η2ديمة مربع  يتا ) الحراة

(d) 
مستوى 
 حج  األثر

 كبير 53. 0 56. 0 15 39. 8 التفكير

( وجوود أثور كبيور السوتراتيجية الفصول المقلووب فوي تنميوة 30يالحن من الجودول)
( وبلوغ حجو  56. 0االبتدائي حيث بلغ مربوع  يتوا ) الثامنمهارت التفكير لدى طالب الصف 

تيجية الفصوول المقلوووب فووي تنميووة مهووارت اسووترا( وهووو مووا   ووير  لوو  فا ليووة 53. 0األثوور )
 وتتفووق هووذ  النتيجووة مووع .وإثووراء حصوويلته  اللاواووة وإدراك المعوواني  ،التفكيوور لوودى القووالب
( التوووي توصووول   لووو  وجوووود تحسووون ملحوووول فوووي أداء المجمو وووة 6036دراسوووة األحوووول )

مناق وة أ  وارى الباحث مون توالل التحليول وال .التجرابية مقارنة ب داء المجمو ة الوابقة
هناك تقور ملحول للقالب باسوتراتيجية الفصول المقلووب التوي مكنوته  مون ) جوادت التفكيور 

 (. لصياغة الجملة بقراقة مميزت واستخدام ألفال ذات داللة أثناء كتابة التعبير
  مووا أثوور اسووتخدام اسووتراتيجية الفصوول   :السووؤال الثالووث الووذ  يوون   لوو(

اد فووي التعبيوور الكتووابي لوودى طووالب المقلوووب فووي تنميووة مهووارت االست ووه
 (االبتدائي  الثامنالصف 

ولأجابة  ل  هذا السؤال ت  حساب المتوسقات الحسابية واالنحرافوات المعياراوة 
االست ووهاد موون تووالل بقاقووة التقيووي  فووي  مهووارتالبحووث  لوو  اتتبووار  لوودرجات أفووراد  ينووة

لمعرفوووة داللوووة الفووورت بوووين وحسووواب ديموووة )ت( لعينوووة البحوووث   ،التقبيوووق القبلوووي والبعووود 
مهوووارت وهنووواك تكوووافؤ بوووين المجموووو تين ل (،متوسوووقي المجموووو تين )التجرابيوووة والووووابقة

وقوود   ،كمووا توو  اسووتخدام اتتبووار )ت( للعينووات المسووتقلة  ،فووي التقبيووق القبلووي االست ووهاد
 : اتتلف  النتائ  في التقبيق البعد  كما يلي
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في التعبير الكتابي في  في مهارت االست هاد نتكافؤ المجمو تي  :( يبّين33جدول )
 :التقبيق القبلي

 الداللة ديمة ت االنحراا المتوسا العدد المجمو ة المهارت

 االست هاد
 32. 3 08. 5 11 التجرابية

-0 .53 0 .25 
 09. 3 50. 6 11 الوابقة

لوة ( بدال 53. 0) أ  ديموة )ت(: )مهوارت االست وهاد(: (33واتوح من الجودول )
 ند مسوتوى  فروت ذات داللة  حصائّية وجود( وهو ما  عني  دم 25. 0قدرها )  حصائّية

وت ير النتيجة  ل  وجود تكافؤ بوين المجمو وة التجرابيوة والووابقة فوي مهوارت  ،(08. 0)
  :وتختلف  ند التقبيق البعد  كما يتوح في التالي ،االست هاد في التقبيق القبلي

روت بين متوسقي درجات المجمو تين الوابقة والتجرابية في الف :( يبّين36جدول )
 :مهارت االست هاد في التقبيق البعد 

المتوسا  العدد المجمو ة المهارت
 الحسابي

االنحراا 
الداللة  ديمة "ت" المعيار  

 ا حصائّية

 00. 0 38. 5 05. 3 63. 9 11 التجرابية االست هاد
 35. 3 61. 5 11 ةالوابق

( بداللوة 38. 5) (أ  ديموة )ت: )مهوارت االست وهاد(: (36من الجودول )واتوح 
. 0 نود مسوتوى) ( وهو ما  عني وجود فوروت ذات داللوة  حصوائّية00. 0قدرها )  حصائّية

( وأ  أقوول 63. 9وأ  أ لوو  المتوسووقات للمجمو ووة )التجرابيووة( بمتوسووا حسووابي ) ،(08
وافسوور الباحووث ذلووك بوو    ،(61. 5المتوسووقات للمجمو ووة )الوووابقة( بمتوسووا حسووابي )

اسووتراتيجية الفصوول المقلوووب أسووهم  فووي تنميووة مهووارت االست ووهاد لوودى طووالب التجرابيووة 
وذلوك موون توالل رجوو ه   لو  المصووادر لموا يود   نصوصوه  وأفكوواره    ،مقارنوة بالووابقة

ة وظهور فوي بقاقوة التقيوي  لودى طوالب العينو  ،التي كتبوها فوي موضوو ات التعبيور الكتوابي
 نود   حصوائّياً يوجود فورت دال ) :الوذ  يون   لو  ،وبالتالي  مكن قبوول الفورض .التجرابية
( بوووين متوسوووقي درجوووات المجموووو تين الووووابقة والتجرابيوووة فوووي مهوووارت 0، 08مسوووتوى )

وقد تو  حسواب حجو  لصالح التجرابية(  ،االست هاد في التقبيق البعد  في التعبير الكتابي
  :و كان  النتائ  كما هو موضح بالجدول التالي األثر باستخدام مربع  يتا
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حج  األثر الستراتيجية الفصل المقلوب في تنمية مهارت االست هاد   :( يبّين31جدول )
 االبتدائي الثامنلدى طالب الصف 

درجات  ديمة ت المهارت
 الحراة

ديمة مربع  يتا 
(η2) ( حج  األثرd)  مستوى

 حج  األثر

 كبير 53. 0 52. 0 12 38. 5 االست هاد

( وجووود أثوور كبيوور السووتراتيجية الفصوول المقلوووب فووي تنميووة 31يالحوون موون الجوودول )
. 0( وبلوغ حجو  األثور )52. 0مهارت االست هاد لدى طالب التجرابية حيث بلغ مربع  يتا )

وا هر في رجو   ،استراتيجية الفصل المقلوب في تنميتهاوهو ما   ير  ل  فا لية   ،(53
واورى الباحوث  .ب للمصادر بيية ت كيد موا يورد مون كتابواته  فوي التعبيور تعزاوزًا لفكوره القال

 :أ  اسوووتراتيجية الفصووول المقلووووب مّكنووو  القوووالب مووون  ،مووون توووالل التحليووول والمناق وووة
)االست هاد باألدلة المناسبة بما يد   أفكاره  في التعبير الكتوابي وبوات واضوحًا مون توالل 

 (. باته  بعد استخدام الفصل المقلوبما ت  تقد مب في كتا
  مووا أثوور اسووتخدام اسووتراتيجية الفصوول   :السووؤال الرابووع الووذ  يوون   لوو(

المقلوب في تنمية مهارت صياغة الخاتمة في التعبيور الكتوابي لودى طوالب 
 االبتدائي ( الثامنالصف 

راوة تو  حسواب المتوسوقات الحسوابية واالنحرافوات المعيا ،ولأجابة  ل  هذا السوؤال
موون تووالل  ،فووي التعبيوور الكتووابي صووياغة الخاتمووة لوو  اتتبووار مهووارت  لوودرجات أفووراد العينووة

لعينوة البحوث لمعرفوة داللوة  )ت( ديموةوحساب   ،بقاقة التقيي  في التقبيق القبلي والبعد 
وهنواك تكوافؤ بوين المجمووو تين  (،الفورت بوين متوسوقي المجموو تين )التجرابيووة والووابقة

وقود اتتلفو  النتوائ    ،كما ت  استخدام اتتبار )ت( للعينات المسوتقلة  ،بليفي التقبيق الق
 : بين المجمو تين في التقبيق البعد  كمايلي

صياغة الخاتمة في التعبير الكتابي في في مهارت  تكافؤ المجمو تين  :( يبّين32جدول )
 التقبيق القبلي

 داللةال ديمة ت االنحراا المتوسا العدد المجمو ة المهارت

صياغة 
 الخاتمة

 56. 0 08. 1 11 التجرابية
0 .39 0 .53 

 59. 0 03. 1 11 الوابقة
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بداللوووة  ،(39. 0) (أ  ديموووة )ت: )مهوووارت الخاتموووة(: (32واتووووح مووون الجووودول )
 نود مسوتوى  وهو ما  عني  دم وجود فرت ذو داللة  حصوائّية  ،(53. 0قدرها )  حصائّية

ل  وجود تكافؤ بين طالب المجمو ة التجرابيوة والووابقة فوي وت ير النتيجة    ،(08. 0)
  :وتختلف  ند التقبيق البعد  كما يلي ،مهارت صياغة الخاتمة في التقبيق القبلي

الفروت بين متوسقي درجات المجمو تين الوابقة والتجرابية في  :( يبّين38جدول )
 مهارت صياغة الخاتمة في التقبيق البعد 

المتوسا  العدد ةالمجمو  المهارت
 الحسابي

االنحراا 
الداللة  ديمة "ت" المعيار  

 ا حصائّية

صياغة 
 الخاتمة

 .95 68. 2 11 التجرابية
2 .53 0 .00 

 .92 38. 1 11 ةالوابق
  ،(53. 2) (أ  ديموووة )ت: )مهوووارت صوووياغة الخاتموووة(: (38واتووووح مووون الجووودول )

 نوود  وجووود فوورت ذو داللووة  حصووائّية وهووو مووا  عنووي  ،(00. 0قوودرها ) بداللووة  حصووائّية
. 2وأ  أ لوو  المتوسووقات للمجمو ووة )التجرابيووة( بمتوسووا حسووابي ) ،(08. 0مسووتوى )

وامكوون  ،(38. 1وأ  أقوول المتوسووقات للمجمو ووة )الوووابقة( بمتوسووا حسووابي )  ،(68
تفسير ذلك ب   استراتيجية الفصل المقلوب أسهم  في تنمية مهوارت صوياغة الخاتموة لودى 

وذلووك موون تووالل صووياغة الخاتمووة التووي أجادوهووا فووي   ،ب التجرابيووة مقارنووة بالوووابقةطووال
وبالتوالي  .موضو ات التعبير الكتابي وظهر في بقاقوة التقيوي  لودى طوالب العينوة التجرابيوة

 نوود مسووتوى الداللووة   حصووائّياً يوجوود فوورت دال )  :الووذ  يوون   لوو  ، مكوون قبووول الفوورض
صوووياغة مجموووو تين الووووابقة والتجرابيوووة فوووي مهوووارت ( بوووين متوسوووقي درجوووات ال0، 08)

 .(لصالح التجرابية ،في التقبيق البعد  في التعبير الكتابي الخاتمة
النتووائ  كموا هووو موضووح  كانوو وقود توو  حسواب حجوو  األثوور باسوتخدام مربووع  يتووا وقود 

 : بالجدول التالي
صياغة مهارت  حج  األثر الستراتيجية الفصل المقلوب في تنمية  :( يبّين36جدول )

 الثامنلقالب الصف الخاتمة 
درجات  ديمة ت المهارت

 الحراة
ديمة مربع  يتا 

(η2) ( حج  األثرd)  مستوى
 حج  األثر

صياغة 
 كبير 56. 0 56. 0 15 53. 2 الخاتمة
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( وجووود أثوور كبيوور السووتراتيجية الفصوول المقلوووب فووي تنميووة 36يالحوون موون الجوودول )
. 0وبلغ حج  األثور )  ،(56. 0لدى التجرابية حيث بلغ مربع  يتا ) صياغة الخاتمةمهارت 
استراتيجية الفصل المقلوب في تنميتهوا لودى القوالب وقود وهو ما   ير  ل  فا لية   ،(56

وتتفووق هووذ   .ظهوور فووي اتتيوواره  المناسووب للخاتمووة فووي كتابوواته  فووي موضووو ات التعبيوور
بوين متوسوقي  جود فوروت دالوة  حصوائّيةو   ل  توصل ( التي 6036النتيجة مع حمادنة )

وا ووير  .درجووات المجمو ووة التجرابيووة والمجمو ووة الوووابقة ولصووالح المجمو ووة التجرابيووة
الباحووث موون تووالل التحليوول والمناق ووة للفوورض أ  اسووتراتيجية الفصوول المقلوووب قوود مّكنوو  

لويفه  بهوا صياغة الخاتمة بقراقة جيدت  ند تناوله  للموضو ات التي تو  تك) :القالب من
 . واتتيار أسلوب مناسب لخت  موضو  التعبير الكابي الذ  ت  تقد مب(

  موا أثور اسوتخدام اسوتراتيجية الفصول   :السؤال الخامل الذ  يون   لو(
المقلوب في تنمية مهارات المومو  في التعبير الكتابي ككول لودى طوالب 

 (االبتدائي  الثامنالصف 
المتوسوقات الحسوابية واالنحرافوات المعياراوة  تو  حسواب ،ولأجابة  ل  هذا السوؤال

مون توالل بقاقوة  الكتوابيالموومو  فوي التعبيور  مهوارات لو  اتتبوار  لدرجات أفوراد العينوة
وحساب ديمة )ت( لعينة البحوث لمعرفوة داللوة الفورت   ،التقيي  في التقبيق القبلي والبعد 

فؤ بووين المجمووو تين فووي وهنوواك تكووا (،بووين متوسووقي المجمووو تين )التجرابيووة والوووابقة
وقد اتتلف  النتوائ  بوين   ،للعينات المستقلة )ت(كما ت  استخدام اتتبار   ،التقبيق القبلي

  :المجمو تين في التقبيق البعد  كما يلي
التعبير  تكافؤ المجمو ات في الدرجة الكلية لمهارات المومو  في  :( يبّين35جدول )

 الكتابي ككل في التقبيق القبلي

المتوسا  العدد المجمو ة هاراتالم
 الحسابي

االنحراا 
الداللة  ديمة "ت" المعيار  

 ا حصائّية
المومو  
في التعبير 
 الكتابي ككل

 53. 0 15. 0- 68. 6 68. 66 11 التجرابية
 05. 1 58. 66 11 الوابقة

: ) جمالي مهارات المومو  في التعبير الكتابي( :( ما يلي35واتوح من الجدول )
وهووو مووا  عنووي  وودم وجووود   ،(53. 0قوودرها ) بداللووة  حصووائّية  ،(15. 0) (أ  ديمووة )ت

وهو ما   ير  ل  وجود تكوافؤ بوين طوالب  ،(08. 0 ند مستوى ) فرت ذو داللة  حصائّية
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كل من المجمو تين التجرابية والوابقة في التقبيق القبلي لمهارات المومو  في التعبير 
  :قبيق البعد  كما يليوتختلف  ند الت ،الكتابي

الفروت بين متوسقي درجات المجمو تين الوابقة والتجرابية في   :( يبّين35جدول )
 :مهارات المومو  ككل في التقبيق البعد 

المتوسا  العدد المجمو ة المهارات
 الحسابي

االنحراا 
 المعيار  

ديمة 
 "ت"

الداللة 
 ا حصائّية

المومو  في 
التعبير الكتابي 

 ككل
 
 

 لتعبير ال فهيا

 53. 2 68. 69 11 التجرابية
5 .28 0 .00 

 58. 1 26. 63 11 الوابقة

أ  : ) جمووالي مهووارات المووومو  فووي التعبيوور الكتووابي(: (35واتوووح موون الجوودول )
وهوو موا  عنوي وجوود فوروت ذات   ،(00. 0قدرها ) بداللة  حصائّية  ،(28. 5) (ديمة )ت

وأ  أ لووو  المتوسوووقات للمجمو وووة )التجرابيوووة(  ،(08. 0 نووود مسوووتوى ) داللوووة  حصوووائّية
وأ  أقل المتوسقات للمجمو ة )الوابقة( بمتوسوا حسوابي  ،(68. 69بمتوسا حسابي )

وامكن تفسير ذلوك بو   اسوتراتيجية الفصول المقلووب أسوهم  ب وكل كبيور فوي  ،(26. 63)
ن قبووول الفوورض وبالتووالي  مكوو ،تنميووة مهووارات المووومو  فووي التعبيوور الكتووابي لوودى القووالب

( بوووين متوسوووقي 0، 08 نووود مسوووتوى الداللوووة )  حصوووائّياً يوجووود فووورت دال )  :الووذ  يووون 
فووي  المووومو  فووي التعبيوور الكتووابيدرجووات المجمووو تين الوووابقة والتجرابيووة فووي مهووارات 

وقد ت  حساب حج  األثر فوي مهوارات الموومو  فوي  .(لصالح التجرابية  ،التقبيق البعد 
 : كل باستخدام مربع  يتا وقد كان  النتائ  كما يليالتعبير الكتابي ك

حج  األثر الستراتيجية الفصل المقلوب في تنمية مهارات المومو   :( يبّين39جدول )
 الثامنفي التعبير الكتابي لقالب الصف 

درجات  ديمة ت المهارات
 الحراة

ديمة مربع 
 (η2 يتا )

حج  األثر 
(d) 

مستوى حج  
 األثر

  مهارات المومو
 كبير 53. 0 51. 0 12 28. 5 في التعبير الكتابي

وجووود أثور كبيور السوتراتيجية الفصوول المقلووب فوي تنميووة   :(39يالحون مون الجودول)
مهارات المومو  في التعبيور الكتوابي ككول لودى طوالب الصوف الثوامن االبتودائي حيوث بلوغ 
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 وير  لو  فا ليوة اسوتراتيجية وهوو موا    ،(53. 0وبلغ حجو  األثور )  ،(51. 0مربع  يتا )
الفصل المقلوب في تنمية مهارات المومو  في التعبير الكتابي لودى طوالب التجرابيوة مون 

وهوذا مموا   ،وصياغتها باسلوب متميوز ومناسوب حيث قدرته   ل  اتتيار األفكار المناسبة
 .  سه  في تنمية مهارات القالب نحو  جادت التعبير الكتابي

 ذ  وجود فرت   ل  نتائجب حيث توصل  ،(6038) ،ة مع هارو  وتتفق هذ  النتيج
 التجرابيوة المجموو تين درجوات بوين متوسوا (08 ،0) مسوتوى   نود  حصوائّية داللوة

  .التجرابيوة المجمو وة لصوالح التحصويلي االتتبوار مون لكول التقبيوق البعود  فوي والوابقة
  أ  القوالب تمكنووا موون وا وير الباحوث موون توالل التحليول والمناق ووة للفورض الخوامل  لوو

األسووولوب والتفكيووور   : جوووادت مهوووارات الموووومو  فوووي التعبيووور الكتوووابي المتمثلوووة فوووي مهوووارت
  .واالست هاد وصياغة الخاتمة بفول استخدامه  الستراتيجية الفصل المقلوب

  :نتائ  البحث
بووين متوسووقي درجووات   ،(08. 0وجووود فوورت دال  حصووائّيا  نوود مسووتوى الداللووة ) -3

فووي التقبيووق البعوود  لكوول مهووارت بمفردهووا موون   ،تين الوووابقة والتجرابيووةالمجمووو 
  ،االست وووهاد  ،التفكيووور  ،األسووولوب :(مهوووارات الموووومو  التوووي تتمثووول فوووي مهوووارت

أثور كبيور السوتراتيجية الفصوول المقلووب فوي تنميووة  كموا أ  هنوواك ،صوياغة الخاتموة(
   .لدى طالب التجرابيةتلك المهارت 

بووين متوسووقي درجووات  ،(08. 0) نوود مسووتوى الداللووة ئّيا وجووود فوورت دال  حصووا -6
  ،في مهارات المومو  ككل فوي التقبيوق البعود  ،المجمو تين الوابقة والتجرابية

وكووذلك يوجوود أثوور كبيوور السووتراتيجية الفصوول المقلوووب فووي تنميووة تلووك المهووارات ككوول 
   .لدى طالب التجرابية

  :توصيات البحث
 : يوصي الباحث بما يلي ،استنادًا  ل  نتائ  البحث

اسووتخدام اسووتراتيجية الفصوول المقلوووب ك سوولوب موون أسوواليب التوودرال الفا لووة فووي  .3
  .المرحلة االبتدائية

  .وإ داد األجهزت الالزمة الستخدامها في الفصل المقلوب  ،البيئة المدرسّية تهيئة .6
مليوووة تووودراب المعلموووين وتنميوووة قووودراته  فوووي مجوووال اسوووتخدام التكنولوجيوووا لتفعيووول   .1

   .التدرال
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  :مقترحات البحث
   : قترْل الباحث دراسة الموضو ات التالية

فا ليووة اسووتخدام اسووتراتيجية الفصوول المقلوووب فووي توودرال القووراءت لتنميووة التفكيوور  .3
  .ا بدا ي لدى طالب الصف السادس االبتدائي

فا ليووة اسووتخدام اسووتراتيجية الفصوول المقلوووب فووي توودرال الخووا العربووي لتنميووة  .6
  .رات الكتابة لدى طالب الحلقة األول  بالمرحلة االبتدائيةمها
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 :المصادر والمراجع
 المصادر :أوالً 
    .القرا  الكرا  -
 : المراجع :ثانياً 
 ،دار  وووال  الكتوووب للقبا وووة   الخصوووائ ، (،6006)  أبوووو الفوووتح  ثموووا  بووون جنوووي

  والن ر.
 ، فا ليوة اسوتراتيجية مقترحوة قائموة  لو   (،6036) أسماء محمد  بود هللا،  أبو  ر

 قووراءت الصووورت لتنميووة مهووارات التعبيوور الكتووابي لوودى تالميووذ الصووف الثالووث األساسووي،
 الجامعة ا سالمية.   ماجستير،

 ،بعووول مهووارات لتعبيووور  أثووور قووراءت القصوووة فووي تنميووة م(،6030نوووال )  أبوصووبحة
كليووة التربيووة  ن ووورت،الكتووابي لوودى طالبووات الصووف التاسووع أسوواس ماجسووتير غيوور م

  غزت. الجامعة ا سالمية،
 ،  (: أثر استخدام استراتيجية التعل  المقلوب في تنميوة 6036)أحمد سعيد محم د األح

رسالة التربية وعلو   المهارات النحواة واالتجا  نحو المقرر لدى طالب المرحلة الثانواة

 (. 88 ) ،السع دية-النفس 
 ،تعلوووو  القووووراءت والكتابووووة،  م(،6033سوووويد فهمووووي )   لووووي سووووعد مكوووواو ، جوووواب هللا 

  ما .دارالمسيرت  
 ،مهوارات  تحسوين فوي التبوادلي التودرال اسوتراتيجية أثور (:6036ذ واب) أديب حمادنة

 للبحو  المنارت مجلة في األرد ، األساسي السابع الصف طلبة لدى ا بدا ي التعبير
  .1(، 66) والدراسات،

 لودى االسوتقرائي التفكيور تنميوة فوي المعكووس الوتعل  أثور (:6038أمول ) هللا، حمود 
 رسوالة السولا. مدينوة فوي العربيوة اللاوة قوا ود موادت فوي الصوف الثوامن طالبوات

   ما . األوسا جامعة ال رت  ماجستير،
 ،مكتبووة الفعووال. التوودرال اسووتراتيجيات (:6038ضووياء ) ومقوواو ، حسوون الخليفووة 

 المتنبي. 
 ،م. 6005 ،3طرائق تدرال اللاة العربية، دار الفكر للن ر،   زكراا  سما يل 

https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%8C+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF
https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3+-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3+-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3+-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
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 ، لو  المقلوبوة الفصول استراتيجية استخدام أثر (:6036 لهام  بدالكرا ) السعدو  
 (،8المجلود ) المجلة الدولية المتخصصوة، المقرر،  ن رضاهن و ل  تحصيل القالب

 (. 6العدد )
 ، مدى توظيف معلمي المرحلة األساسية الودنيا لمعوايير  م(،6033) سماهر فايز سلي

ماجسووتير غيوور   الم وورفين وموودراء الموودارس، األداء اللاووو  السوولي  موون وجهووة ن وور
 الجامعة ا سالمية. كلية التربية،  من ورت،

 ،( مهووارات التعبيوور ال ووفهي والكتووابي لوود  6032منيوورت مقلووق  بوود العووالي )  العتيبووي
المجلووة العربيووة )دراسووة مسووحية(  ثووانو  بموودارس محاف ووة نفووي طالبووات الصووف األول
 -المؤسسة العربية لالست ارات العلمية وتنمية المووارد الب وراة  -للعلوم االجتماعية 

 1  ،8  مصر
 ،أثر استخدام نمووذ  الابعوات السو  فوي لتنميوة مهوارات   م(،6036)   امية نسران

ماجسوتير غيور من وورت الجامعوة  السادس أسواس، التعبير الكتابي لدى طالبات الصف
  ا سالمية غزت.

 ،لو  الموجوب التخيول استراتيجية توظيف أثر (:6036موس  ) محمد سندس  بات  
 ماجسوتير، رسوالة األساسوّي باوزت، الصوف الرابوع تلميوذات لودى التعبيور   األداء تنميوة

 الجامعة ا سالمية بازت. 
 ،فنوو  الكتابوة العربيوة لت وكيل العقول المبود ،  المرجوع فوي م(،6030حسن )   حاتة

 القاهرتدارالعربي 
 ،توودرال اللاووو العربيووة وفووق القرائووق التربواووة،  م(،6030)  لووو   بوود هللا،  طوواهر  

 دارالمسيرت  ما . 
 ، م. 6009 اتجاهات حديثة في تدرال اللاة العربية، طب  ل  وسعاد  بد الكرا 
 ،فا ليووة اسووتخدام اسووتراتيجية لعووب األدوار فووي  (،6030بوودو  أحموود محموود )  القيووب

مجلوة  تنمية مهارات القراءت الصامتة والتعبير ال فهي لدى تالميذ المرحلوة ا  داد وة،
   م.308العدد  القراءت والمعرفة،

 ، المهوارات -المجاالت  -الكتابة الوظيفية وا بداعية ) (،6030ماهر )   بد البار– 
 األرد .    ما ،  مسيرت للن ر والتوزاع،دار ال التقوا (، -األن قة 

 ، سوويكولوجية القووراءت وتقبيقاتهووا التربواووة،  م(،6030)  موواهر  ووعبا ،   بوود البووار 
  دار المسيرت  ما .

http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9+-+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9+-+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9+-+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9+-+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle


 ......لدى طالب الصف الثامن استخدام استراتيجية الفصل المقلوب وأثرها في تنمية مهارات التعبير الكتابي
 محمد يوسف أحمد السنوسي/ د
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 ،اسوتراتيجية مقترحوة قائموة  لو  قوراءت  (6036صابر  بد المنع  محمود)    بد النبي
ميذ الصف الخامل من التعلي  الصورت لتنمية بعل مهارات الكتابة ا بداعية لدى تال

 األساسي. 
 ،دار صوفاء، مودتل  لو  تودرال مهوارات اللاوة العربيوة، (،6033زهود  محمود )   يد 

  ما . 
 ،دار مكتبوة التعلوي . فوي المقلوبوة الفصوول فا ليوة (:6038سوعود) ابتسوام الكحيلوي 

 المنورت.  الزما ، المدينة
 ،ة جلمعا يفدة دتعملا طسائول  ال  منام  قائرفا لية ب  م(،6038) مجووووووووود   ووووووووووقي

  ماجسوتير، األساسوي، ثالثال فالصى تالميذ دائية لرالقالمهارات  ضبع مبات تعلوصع
  غزت. كلية التربية،

 ،م. 6005  ،3  دار المناه  للن ر، مهارات االتصال اللاو ، محسن  قية 
  ،ق،تووودرال فنوووو  اللاوووة العربيوووة الن راوووة والتقبيووو م(،6009)  ،حمووودأ ي لووومووودكور  

  دارالمسيرت  ما .
 ، دار المسووويرت.  ،1   مهووارات اللاووة العربيووة،  م(،6030 بوود هللا  لووي )  مصووقف 

  ما . 
 ، ( فا ليووة برنووام  مقتوورْل قووائ   لوو  الووتعل  الن ووا لتنميووة 6031 لووي )  الهربوواو.

رسووالة   مهووارات التعبيوور الكتووابي لوودى تالميووذ الرابووع الصووف األساسووي بمحاف ووة غووزت،
 كلية التربية.   ير من ورت،ماجستير غ
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