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مقدمة:
يف القرف الواحد كالعشرين حيث النمو ادلعريف كالتقدـ التكنولوجي كنشوء شبكات التواصل االجتماعي،
غَتت ثورة الكمبيوتر معطيات التعليم كلها ،بل قلَبت نظمو كأساليبو رأسا على عقب .ككذلك أنشأت
نُظُما تربوية معاصرة مثل التعليم عن بعد كالصف ادلقلوب)(Flipped Classroomكبات لتلك النظم
كطرؽ تدريسها .كيشكل الكومبيوتر كاإلنًتنت أرضية تكنولوجية مشًتكة يف ىذه النظم ،كيعترب
تقنياهتا ُ
التعلم ادلقلوب من أساليب التعلم احلديثة التيتساعلفي تيسَت العملية التعليمية.

كمن خالؿ ىذه الورقة ستتناكاللباحثات عددا من احملاكر حوؿ موضوع الصف ادلقلوب كىي كالتايل :
احملور األكؿ:مفهوـ الصف ادلقلوب.
احملور الثاين:أعلية توظيف الصف ادلقلوب يف التعليم كمربراتو.
احملور الثالث:معايَت تصميم الصف ادلقلوب.
احملور الرابع :أدكات كتصميمات الصف ادلقلوب.
احملور اخلامس:إدارة التعلم يف الصف ادلقلوب.
احملور السادس:آلية التقومي يف الصف ادلقلوب.
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مفهوـ الصف ادلقلوب:
ذكر (الشرماف2015،ـ )164 ،أف الصفوؼ ادلقلوبة تعتربمن األظلاط احلديثة للتعلم كاليت تعترب بأهنا تطور
طبيعي للتعلم ادلدمج خاصة بعد ظهور الويب  ،2.0ككما ىو معلوـ فإف الظاىرة تسبق ادلفهوـ فلقد ظهر
من طبق مفهوـ الصف ادلقلوب قبل ظهور من يتبناىا ٔتصطلح علمي مناسب كستتبع الباحثات بإغلاز
مراحل ظهور الصف ادلقلوب:
-1يف عاـ 1982ـ كاف شخص يدعى بيكر ؽلتلك رؤية لعرض ادلواد خارج ادلدرسةككجدت بعض
ادلعوقات مثل كسيلة توصيل احملتول  ،كيف خريف 1995ـ ٘تكن بيكر من عرض احملتول عرب االنًتنت
كاسًتدادىا إلظهارىا خالؿ االجتماعاتبادلدرسة،كيف عاـ 1998ـ عندما بدأمفهوـ ادلؤ٘ترات أشار بيكر إىل
طريقة للتعلم باسم قلب الفصوؿ الدراسية.
(.)Johnson&Renne &2012&3

-2بدأ يف عاـ  2007ـ أكؿ مثاؿ موثق جيدا من الصفوؼ الدراسية ادلقلوبة .كذلك عندما أراد جوـ
بَتمجاف كآركف سامز استخداـ الصف ادلقلوب يف فصوؿ الكيمياء اليت يدرسوف هبا.
 -3يف نفس العاـ تقريبا من ىذا التنفيذ ،تأسست أكادؽلية سلماف خاف ككاف اذلدؼ منها توفَت تعليم
رلاين من الطراز العادلي إىل أم شخص ،يف أم مكاف.
-4تبع ذلك ظهور ظلوذج الصفوؼ الدراسية ادلقلوبة كأصبح ذلا شعبية متزايدة لدل مؤسسات التعليم
العايل اليت تعيد ترتيب التعليم التقليدم كخلق استخداـ أكثر كفاءة كإثراء للوقت يف الصف ادلدرسي.
(.)Johnson&2014&36

مفهوم التعلم المعكوس:
ذكر سنيثا براـ)(Brame&2013 &1أف مفهوـ التعلم ادلعكوس يعٍت أف ":ما يتم عملو يف البيت ضمن
التعلم التقليدم يتم عملو خالؿ احلصة /احملاضرة الصفية كأف ما يتم عملو خالؿ احلصة /احملاضرة الصفية
يف التعلم التقليدم يتم عملو يف البيت .فيكوف تعرض الطالب للمادة الدراسية خارج احلصة الصفية سواء
من خالؿ فيديو تعليمي يقوـ ادلعلم بتسجيلو لشرح درس معُت أك قراءات تتعلق ٔتوضوع الدرس".
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كأشار جونسوف) )Johnson،2014،36إىل تقرير ىورايزكف 2014ـ الذم يشَت إىل أف "التعلم
ادلعكوس ىو أحد األظلاط التعليمية اليت تعتمد على التكنولوجيا كادلرشحة إلحداث تغيَتات جوىرية يف
السياؽ التعليمي كادلؤسسات التعليمية".
إذف يعترب التعلم ادلعكوس " جزءا من حركة كاسعة يتقاطع فيها التعلم ادلدمج كالتعلم باالستقصاء كغَتىا من
اسًتاتيجيات التدريس كأساليبو كأدكاتو ادلختلفة اليت تسعى إىل ادلركنة كتفعيل دكر الطالب كجعل التعلم
أكثر متعة كتشويقا"( .الشرماف2015،ـ)166،
كيلحظ أنالشرماف (الشرماف2015،ـ )166،يعد التعلم ادلدمج من اسًتاتيجيات التدريس بينما التعلم
ادلدمج أسلوب اك ظلط تعلم.

التعلم
باالستقصاء
التعلم
التعلم الذاتً

التعلم النشط

المعكوس
التعلم

شكل :1التعلم ادلعكوس

المتماٌز

مفهوم الصف المقلوب:
المعنى اللغوي:
الًتمجة احلرفية دلصطلح ( :)flipped class roomsتعٍت الفصوؿ ادلقلوبة أك ادلعكوسة(flipped) ،
تأيت ترمجتها ٔتعٌت القلب أك العكس.
ِ
الشيء عن كجهو.
ويل
ككرد يف لساف العرب أف القلب يف اللغة يعٍت َْٖت ُ

ككرد يف العباب الزاخر العكس يف اللغة يعٍت :رُّد َؾ ِ
آخَر الشيء إىل ّأكلِو.
َ
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المعنى االصطالحي:
عرفها جوناثاف بَتمجاف كىاركف سامز( )Bergmann،Sams،2008،23بأهنا :استخداـ تكنولوجيااإلنًتنت لالستفادة من التعلم يف الفصوؿ الدراسية اخلاصة بادلعلم ،حىت يتمكن من قضاء مزيدا من الوقت
يف التفاعل مع الطالب بدال من إلقاء احملاضرات .باستخداـ ادلعلم أشرطة الفيديو.
تكنولوجيا االنًتنت :القصص الرقمية كملخصات الفيديو كالفيديو كالفصل االفًتاضي (مسعي كبصرم).
يذكرركنتشيت ماركو( )Marco،2010،45أف مفهوـ الصف ادلقلوب ىو :اسًتاتيجية تدريس ٕتعلادلتعلم يقوـ بنمط التدريس التقليدم بنفسو ،حيث يطلب منو أكال قراءة جزء من الكتاب ادلدرسي بعد
ادلدرسة ،كدراستو من خالؿ مصادر التعلم ادلتاحة كدركس الفيديو ادلعدة مسبقا من ادلعلم ،مث بعد ذلك
يتناقش فيو يف احلصة الدراسية يف اليوـ التايل ،كؽلارس عددا من األنشطة مع زمالئو ،كيقيم على مدل
٘تكنو من ادلوضوع.
كيلحظ على التعريف كصف التعلم ادلقلوب باسًتاتيجية ككلمة اسًتاتيجية قاصرة عن ادلفهوـ الفعلي
للصف ادلقلوب ،فالصف ادلقلوب أسلوب أك ظلط تعليمي يعتمد على عدد كبَت من االسًتاتيجيات منها
التعلم ادلتمايز كالتعلم النشط كالتعلم بادلشركعات كالتعلم الذايت كالتعلم اإللكًتكين كالتعلم بالوسائط
ادلتعددة.
تذكر سارة مكدانيل( ) McDanieland others،2013أف مؤسسةEDUCAUSEالرائدة يفتعزيز االستخداـ الفعاؿ لتقنية التعليم ،تعرؼ الصفوؼ الدراسية ادلقلوبة بأهنا :ظلوذج تربوم يتم فيو عكس
احملاضرات كالواجبات ادلنزلية كيعتمد على اسًتاتيجيات مثل التعلم النشط كادلشاركة الطالبية ،كيعتمد يف
تصميمو على التعلم ادلدمج .كتتضح قيمة الفصوؿ ادلقلوبة يف ٖتويلها زمن احلصة الدراسية إىل كرشة عمل
حيث يتمكن الطالب من االستفسار عن زلتول احملاضرة ،كاختبار مهاراهتم يف تطبيق ادلعرفة ،كالتفاعل يف
أنشطة التدريب العملي.
التعريف صحيح كما ؽليزه الربط بُت الصف ادلقلوب كالتعلم ادلدمج ،لكن عرب عنو بنموذج تربوم كمل يتم
ٖتديد أدكات الفصل ادلقلوب.
تعرفو (ابتساـ الكحيلي2015،ـ )35،بأنو :اسًتاتيجية تعلم كتعليم مقصودة توظف تكنولوجيا التعليم(الفيديو كغَتىا) يف توصيل احملتول الدراسي للطالب قبل احلصة الدراسية كخارجها لتوظيف كقت احلصة
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حلل الواجب ادلنزيل كللممارسة الفعلية للمعرفة عرب األنشطة النشطة ادلختلفة .مع إمكانية تفعيل الوسائط
االجتماعية يف التعلم .كىو أحد أنواع التعلم ادلزيج.
كسنتعرؼ على ادلعاين الواردة يف تعريف ابتساـ الكحيلي:
تعلم مقصودة :للتأكيد أف قصدية إعطاء ادلفهوـ يف ادلنزؿ مقصود لذاتو ،كحىت تنفي عن الفصل ادلقلوب
الشبو ٔتا ػلدث ارٕتاال عند بعض احملاضرين من تكليف ادلتعلم االطالع على الدرس يف ادلنزؿ ،كأيضا
لتبعده عن ادلشاهبة بالتعليم عن بعد أك الفصوؿ االفًتاضية ادلتزامنة ْتضور ادلعلم.
تعليم مقصودة :مدل احلياة ككذلك التخطيط لفعل شيء آخر يف احلصة مثال مهارات أدائية أك أنشطة
إثرائية ،يف البيت توصيل احملتول الدراسي للطالبة قبل احلصة الدراسية كخارجها لتوظيف كقت احلصة
للممارسة الفعلية للمعرفة عرب النشطة اإلثرائية كادلهمات األدائية.
توظيف التقنية غَت ادلتزامنة.
كيف طلتار احملتول:
احملتول ينقسم إىل ثالثة أقساـ من حيث نوع ادلعلومات ادلوجودة فيو )1:معلومات أساسية ال ؽلكن
االستغناء عنها )2.معلومات إضافية مساعدة لألساسية )3.ال داعي ذلا.
يف البيت :شرح كامل كأنو باحلصة لكن بطريقة مشوقة.
يف احلصة :تطبيق للحياة مثال درس عن التوكيد –اعملي لقاء مع ادلديرة مستخدمة أدكات التوكيد،
استخرجي كل لفظ توكيد يف اللوحات الفنية ادلوجودة بادلدرسة؟
كتعرؼ الباحثات الصف ادلقلوب إجرائيا بأنو :أسلوب أك ظلط للتعليم ادلدمج لو مسات معينة كأبرز
ّ

خصائصو اعتماده على أدكات تفاعلية مسعية بصرية قبل كخارج احلصة يتم خالذلا عرض ادلعلومات
األساسية اليت ال ؽلكن االستغناء عنها كيعتمد على عدد سلتلف من اسًتاتيجيات التدريس ،مثل :التعلم
النشط ،كالتعلم بادلشركعات ،كالتعلمادلتمايز ،كيعتمد أيضا على التعلم الذايت (ادلربمج)يف الفصل.
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مبررات استخدام الصف المقلوب:
كإلدراكأعليةالصفادلقلوب:
●يذكر(الصاحل2013،ـ)دراسة أجرهتا جامعة منيسوتا(  (2008استمرت ستة شهور كمشلت
املتعلمُتبُت عمر  18 -16سنة يف  13ثانوية:
ككاظلننتائجالدراسة:
مىسق:الخط( :افتراضي) lanoitidarT
ّ
 14 ،Arabicوقطة ،لون الخط :لون
مخصص( ،))79;129;189 (RGBخط
اللغة العربية وغيرهاlanoitidarT :
 14 ،Arabicوقطة ،الىقش :بال تظليل
()4 tneccA

شكل رقم ( :)2نتائج دراسة جامعة منيسوتا

كأيضا من النتائج:
• أنادلتعلمُت مارسوا مهارات القرف  21اليت نريدىم أف يتقنوىا لكي يكونوا ناجحُت يف عصر
ادلعرفة.
• طوركا إتاىات إغلابية ضلو استخداـ التقنية كٖترير احملتول كإسباغالطابع الشخصي عليو كالتفكَت
حوؿ تصميم احملتول على اإلنًتنت.
• شاركوا يف عمل إبداعي أصيل مثل الشعر كاإلعالـ مارسوا استخدامان مسئوالن للمعلومات كالتقنية.
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●مشركع الغد ()2010
رؤية الطالب للتعلم يف القرف :21يريد طالب العصر الرقمي:

• اؿتعلماالجتماعي
.learningSocial

• تعلم غَت
مقيد learning

.Un–tethered

• تعلم غنَتقميان
–learning
Digitally
.rich

شكل رقم ( :)3رؤية الطالب للتعلم في القرن 21
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يفضل طالب العصر الرقمي
الطباعة بدالن من الكتابة
اليدكية

كحدات صغَتة كبرامج قصَتة

برامج كمقررات مرنة

مىسق:الخط( :افتراضي) lanoitidarT
ّ
 16 ،Arabicوقطة ،غامق ،لون الخط:
 ،2 Textخط اللغة العربية وغيرها:
 16 ،Arabic lanoitidarTوقطة ،غامق،
مرفوع بمقدار  5.0وقطة ،تقىيه األحرف
عىد  12وقطة ،الىقش :بال تظليل
()4 tneccA

البحث عن ادلعلومات
كالنماذج ادلرئية

التعلم من ادلنزؿ

التعلم عن طريق العمل
كاحملاكلة كاخلطأ

)(Howell, Williams, Lindsay, 2003

شكل رقم ( )4ما يفضلو طالب العصر الرقمي
وستعرض الباحثات عددا من المعاٌٌر وٌتم تطبٌق علٌها خصائص الصف المقلوب:
مىسق:الخط 14 :وقطة ،تسطير ،خط
ّ
اللغة العربية وغيرها 14 :وقطة،
الىقش :بال تظليل ()1 dnuorgkcaB

شكل رقم ( :)5معايَت دكلية للتعليم
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أوال :معايير الجمعية الدولية للتكنولوجيا في التعليم
)International Society for Technology in Education)iste:

تقع مسؤكلية تزكيد ادلتعلمُت بفهم كتعايش كالعمل يف رلتمع رقمي على عاتق أكلياء األمور كادلعلمُت
كأعضاء اجملتمع احمللي .كلعل أسلوب الصف ادلقلوب يعمل على احتواء ادلعايَت يف إطار تعليمي.
(ريبيل2013،ـ)34،

شكل رقم ( :)6معايَت تكنولوجيا التعليم iste
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٘تت ترمجة ىذه ادلعايَت بوساطة مكتب الًتبية العريب لدكؿ اخلليج من أجل خدمة اجملتمع التعليمي للناطقُت
باللغة العربية.لإلطالع على معايَت اجلمعية الدكلية للنقنية يف التعليم يرجى زيارة ىذا الرابط
http://www.moe.gov.bh/khsfp/contest/docs/ISTE%20Standards.pdf
بالنسبة للمتعلم:
--1اإلبداع كاالبتكار :يوظف ادلتعلموف التقنية يف التفكَت اإلبداعي ،كبناء ادلعرفة كتطوير ادلنتجات
كالعمليات االبتكارية.
فإذا كاف اإلعداد جيدا للتعلم عن طريق الصف ادلقلوب كقاـ كل من ادلعلم كادلتعلم بالدكر ادلناط هبما
بشكل فعاؿ أدل ذلك إىل ٖتقيق اإلبداع.
-2االتصاؿ كالتشارؾ :يتم التواصل كالعمل باستخداـ الوسائط الرقمية كالبيئات االفًتاضية عن بعد
كيساعد ذلك على التواصل كالتشارؾ كذلك يدعم التعلم الذايت كالتعلم من اآلخرين
-3البحوث كالطاقة ادلعلوماتية :يستخدـ ادلتعلموف األدكات التقنية الرقمية جلمع كتقييم كاستخداـ
ادلعلومات.
-4التفكَت الناقد كحل ادلشكالت كاٗتاذ القرارات :يستخدـ ادلتعلموف مهارات التفكَت الناقد
للتخطيط كإجراء البحوث كإدارة ادلشاريع كحل ادلشكالت كاٗتاذ القرارات الواعية باستخداـ األدكات
كادلوارد الرقمية ادلالئمة.
-5ادلواطنة الرقمية :ىو الذم يعزز النواحي اإلغلابية للتكنولوجياْ ،تيث يستطيع كل شخص العمل
كاللعب يف العامل الرقمي.
ؽلكن كصف ادلواطنة الرقمية بأهنا أعراؼ السلوؾ ادلالئم كادلسئوؿ فيما يتعلق باستخداـ التكنولوجيا.
كتتضمن تسعة عناصر كطريقة لفهم تعقيد ادلواطنة الرقمية كقضايا استخداـ التكنولوجيا كاالستغالؿ،
كسوء استخداـ ىذه العناصر التسعة اليت تؤلف ادلواطنة الرقمية.
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كالصف ادلقلوب ػلقق شلازجة التقنية إذا فهو ػلقق ادلواطنة الرقمية:
توفرىا يف الفصل ادلقلوب(الباحثات)

عناصر ادلواطنة الرقمية

يتيح استخدامو التعامل مع تقنيات التعليم
ليس للمتعلم فقط بل ألكلياء األمور.

العنصر الوصوؿ الرقمي :ادلشاركة
األكؿ اإللكًتكنية الكاملة يف اجملتمع.

العنصر

التجارة الرقمية :بيع كشراء ادلنتجات

كىذا ناتج طبيعي من التعامل مع تقنية

الثاين

كالبضائع إلكًتكنيا.

التعليم.

العنصر

االتصاؿ الرقمي :تبادؿ ادلعلومات

من خالؿ ادلشاىدة ادلشًتكة للفيديو مث

الثالث

اإللكًتكين

ادلشاركة أيضا يف الدردشة.

العنصر

الثقافة الرقمية :عملية تدريس كتعليم ما

حيث يتم ذلك من خالؿ التعامل مع

الرابع

يتعلق بالتكنولوجيا كاستخدامها

التقنية

العنصر

قواعد السلوؾ الرقمي :معايَت إلكًتكنية

كيتحقق ذلك بوضع اللوائح كالقوانُت

اخلامس

للسلوؾ أك اإلجراء.

كتنمية ادلسؤكلية الذاتية.

العنصر
السادس

القانوف الرقمي :ادلسؤكلية اإللكًتكنية عن
األفعاؿ كاألعماؿ.

عند االستخداـ ادلتكرر للتقنية كاالطالع
على اجملتمع الرقمي يتم تعلم ىذه األشياء.

العنصر
السابع

احلقوؽ كادلسؤكليات الرقمية :ادلتطلبات
كاحلريات ادلمتدة جلميع الفراد يف عامل

االستفادة شلا ىو موجود على الشبكة
ادلعلوماتية بشرط الدقة يف نقل ادلصدر.

رقمي.
العنصر

الصحة كالرفاىية الرقمية :اذليئة اجلسدية

ؽلكن للتقنيات أف تتخذ صفات إنسانية،

الثامن

كالنفسية يف عامل تكنولوجيا رقمية.

فاألسلم نفسيا للمتعلمُت معاملة التقنيات

العنصر

األمن الرقمي :االحتياطات الرقمية لضماف تنبيو ادلتعلمُت لوضع برنامج ٖتمي

كشخص( .نيكوالس ،ركالندز)2011،
التاسع

أجهزهتم من الفَتكسات.

السالمة.
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(ريبيل2012،ـ)36-33 ،
اجلدكؿ رقم ( :)1عناصر ادلواطنة الرقمية كمدل توافرىا يف الصف ادلقلوب
-6العمليات كادلفاىيم التكنولوجية :يظهر ادلتعلمُت فهما صحيحا دلفاىيم التكنولوجيا ،كنظمها كعملياهتا.

-2مهارات القرن :21
يعمل الصف ادلقلوب على إحداث التغَت ادلأموؿ يف التعليم كالتعلم ،خاصة مع التغَت الذم يشهده العامل
يف العقود القليلة ادلاضية ،كتبعا لذلك تغَتت أدكار التعليم كالتعلم اليت نعيشها يوما بيوـ.
كعلى الرغم من اف العديد من ادلهارات مثل التفكَت الناقد كانت ضركرية يف قركف مضت ،إال أف التحوؿ
يف كيفية تعلم كشلارسة ىذه ادلهارات يف كل يوـ من احلياة يف القرف احلادم كالعشرين أصبح أكثر أعلية.
كىناؾ أيضا بعض ادلهارات اجلديدة اليت غلب إتقاهنا ،مثل ثقافة الوسائل الرقمية.
كيوضح (ترلينج ،فادؿ2013،ـ  )177-176،مهارات القرف احلادم كالعشرين:
()3RsX7Cs
مهارات القراءة كالكتابة كالرياضيات  Xادلهارات السبع
=التعلم يف القرف احلادم كالعشرين
مهارات القرف احلادم كالعشرين :التعلم للحياة يف زمننا

الشكل رقم ( :)7سلرجات التعلم يف القرف احلادم كالعشرين
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اجلدكؿ رقم ( :)2شراكة القرف احلادم كالعشرين كادلهارات السبع
إذا أخذنا ادلهارات األساسية الثالث (القراءة كالكتابة كالرياضيات) كضربناىا يف ادلهارات السبع ادلذكورة
أعاله ،سيكوف لدينا معادلة للتعلم الناجح يف القرف احلادم كالعشرين.
ادلهارات األساسية الثالث  Xادلهارات السبع=التعلم يف القرف احلادم كالعشرين
بالطبع :مثل أم معادلة جيدة ،تكمن قيمتها يف تطبيقها ادلناسب حلل ٖتديات العامل الواقعي.
يركز التعليم يف الصف ادلقلوب حوؿ
 - 1تعليم ادلتعلمُت طريقة يف التفكَت ٔتا يتعلمونو.
 - 2دمج التكنولوجيا بقدر احلاجة لذلك.
 - 3يتيح رلاال للنشاطات التشاركية.
فإطار التعلم للقرف احلادم كالعشرين يقوـ على ٖتقيق تكامل دقيق بُت التعلم التقليدم كالتعلم
اجلديد( .بَتز2014،ـ)28-27،

كىذا ما ػلققو التعليم ادلدمج شلثال بالصف ادلقلوب.
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-3القوة الناعمة:
يتضمن التعليم ادلقلوب الوصوؿ بادلتعلم إىل التحصُت ادلعريف كذلك من خالؿ تنمية مهارات التفكَت الناقد
هبدؼ إعداد مواطن يقظ ككاع ال يتقبل كل ما يسمع كيقرا بل يتأمل كيناقش كيفهم يف ظل السياسات
اخلارجية اليت عكست فلسفتها من القوة الصلبة ادلتمثلة الصراعات كاحلركب إىل القوة الناعمة ادلتمثلة يف
التذكيب كالتنميط.
كأكدت األدبيات الًتبوية كاالجتماعية على أف الًتبية كالتعليم علا أساس االرتقاء باجملتمعات كتدعيم
عناصر القوة الناعمة ،فالتعليم لو التأثَت البالغ على كعي كسلوؾ الفراد من حيث أنو يشكل الثقافة اخلاصة
لألفراد كاليت ٖتثهم إلعادة إنتاج ذاهتم من خالؿ االىتماـ باألنشطة اجملتمعية ادلختلفة.
فالتعليم ادلقلوب ىو أسلوب لتعزيز القوة الناعمة ،إف الًتابط بُت التعليم ادلقلوب كالقوة الناعمة يعد من
أىم ادلبادئ اليت تقوـ عليها النظرية البنائية الًتكيبية كاالجتماعية ،إذ تؤكد على أف ىناؾ تأثَتا على أف
للسمات االجتماعية كاحلضارية كاخلصوصية اإليدلوجية كالفكرية للمجتمع كمقومات كعوامل مؤثرة يف
توسيع إمكانية اجملتمع كقدراتو اإلبداعية كالثقافية.
بعد أحداث  11سبتمرب صدر عددا من السياسات الدكلية كاألمريكية يف إطار مكافحة اإلرىاب الدكيل،
ككاف النظاـ العريب ٔتا يتضمنو من نظم الثقافة العربية كاإلسالمية ؽلثل رلاال مستهدفا للتدخل من القول
اخلارجية.


كعلى الرغم من أف التغَتات ادلعلنة يف إطار ىذه التدخالت تبدك متفقة مع توجهات اإلصالح
الًتبوم من الناحية الشكلية ،كلكن يف احلقيقة تعرب عن شلارسة فعلية لوجو القوة الناعمة اليت ىي
أكثر شراسة يف تأثَتىا على اجملتمعات من القوة ادلادية ،حيث السعي ادلباشر إىل طمس مقومات
اذلوية احلضارية كالوطنية( .الشريف2013،ـ)232-161 ،
إف ادلعلومات قوة ،كىناؾ قسم أكرب من ذم قبل من بُت سكاف العامل لديو كصوؿ إىل تلك
القوة .فحاالت التقدـ التكنولوجي أدت إىل ٗتفيض كبَت كمفاجئ يف كلفة معاجلة ادلعلومات
كبثها ،كالنتيج ة ىي انفج ار يف ادلعلومات ،فالذين يستطيعوف ٘تييز ادلعلومات القيمة من فوضى
اخللفيات ادلًتاكمة يكتسبوف قوة ،كيف ظل ىذه الظركؼ اجلديدة لعصر ادلعلومات كمصادر
األخبار البديلة فقد يثبت بصورة متزايدة أف االقناع بصورة عامة أكثر فاعلية من اإلقناع بصورة
صلبة( .نام2012،ـ.)160-159،
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رابعا /الفصل المقلوب وأبحاث الدماغ:
يف دراسة لكارين د .أكلسن كسوزاف ج .كوفاليك (2004ـ) كعنواهنإ :تاكز التوقعات ،دليل ادلعلم
لتطبيق أْتاث الدماغ يف غرفة الصف .كضحا ما يلي:
العناصر ادلنسجمة مع الدماغ كاجلسم:
يقدـ أسلوب الصف ادلقلوب تسع طرؽ لًتمجة أْتاث الدماغ إىل تطبيقات عملية يف غرفة الصف كقد
جرت مناقشتها بالًتتيب حسب قوهتا يف ترمجة الشراكة بُت الدماغ كاجلسم إىل اسًتاتيجيات عملية يف
ادلمارسات الًتبوية.
نتائج أْتاث الدماغ

تفسَتاهتا يف الصف ادلقلوب(اؿباحثات)

-1غياب التهديد /تعزيز التفكَت التأملي

مقومات الصف ادلقلوب تعزز من ثقة ادلتعلم
بنفسو كتشعره باألماف.
-1عند قياـ ادلتعلم للتخطيط دلشاىدة الفيديو
التفاعلي مث اثناء مشاىدتو مث تقييمو الذايت كالذم
يتم خالؿ مرحلتُت ،األكلىبناء ادلفهوـ يف ادلنزؿ.
كالثانية بعد تنفيذه لألنشطة يف الصف.

-2احلركة

يستطيع ادلعلم دفع ادلتعلمُت إىل األنشطة خارج
الصف مثل الرحالت ادليدانية اك ادلسرح.

-3التعاكف

الصف ادلقلوب يدعم التعلم التشاركي كركح
التعاكف مع األقراف ،فادلتعلم يتبادؿ احلوار مع أقرانو
قبل احلصة ،كيف احلصة يكوف التعلم تعاكنيا.

-4البيئة الغنية احلسنة

يتوفر يف الصف ادلقلوب :الكتب كشبكات
التواصل االجتماعية كالفيديو التفاعلي كمواقع
النت كادلعمل.

-5احملتول ذم ادلعٌت

ٔتا يوفره الصف ادلقلوب من بيئة غنية بادلثَتات
ككذلك اختالؼ أنواع التعلم داخل الفصل
كخارجو فيتحقق لدل ادلتعلم التعليم ذك ادلعٌت
كالتعلم النوعي.

-6اخليارات

يوفر الفصل ادلقلوب اخليارات للمتعلمُت كل
حسب ظلط تعلمو ،كتفعيل األظلاط مطلب للتعليم
18

ادلتمايز ،فالفصوؿ ادلقلوبة تبدأ بإدراؾ ادلفاىيم
كاكتشافها مث بنائها كمعاجلتها يف مواقف جديدة.
كادلعلم للصف ادلقلوب يعاما مع ادلتعلمُت بالنظرة
الكلية للمتعلمُت.

(األحرؼ األكىل للكلمات :جسدم كمسعي
كبصرم كفكرم باللغة االنكليزية)
( Somatic, Auditory, Visual, and
)Intellectual
ال يوجد كقت هنائي للتقومي يف الصف

-7الوقت الكايف

ادلقلوب ،إف الوقت الالزـ لإلتقاف ؼلتلف من
متعلم إىل آخر
-8التغذية الراجعة الفورية

يف الصف ادلقلوب توجد تغذية راجعة فورية من
ادلعلم للمتعلم كالعكس صحيح ،كأيضا توجد
تغذية راجعة الحقة.

-9االتقاف

التعلم باإلتقاف يركز على نسبة التقومي يف ادلخرج
النهائي كالفصل ادلقلوب ػلقق ذلك إذا أراد ادلعلم
أف يطبق معايَت التعلم لإلتقاف.
(ابتساـ الكحيلي)59،2015،

اجلدكؿ رقم( :)3نتائج أْتاث الدماغ كتفسَتاهتا يف الصف ادلقلوب
ويمكن للباحثاتالتحقق من توفر عددا من المعايير عند استخدام الصف المقلوب ،ومن أمثلة تلك
المعايير:
-ادلعايَت الدكلية للتعليم (UDL) Universal design for learning,
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منظمة األمم ادلتحدة للطفولة United Nations Children's Emergency Fund).(UNICEF

أهمية الصف المقلوب:
األعلية اليت ال ؽلكن إغفاذلا :الفصل ادلقلوب ػلقق بفاعلية تعليم أقل كتعلم أكثر.
دلاذا يتوجو الطالب إىل التعلم ادلقلوب؟
األعلية
ادلتعلم

-1يركز على مستويات التعلم العليا :خارج الصف يتم اكتساب مستويات األىداؼ
الدنيا مثل الفهم كالتذكر ،كيف داخل الصف يتم اكتساب ـىارات التفكَت العليا مثل
التقومي كالتطبيق كذلك ٔتساعدة األقراف كاسًتاتيجيات التعلم.
-2يركز على األنشطة يف الصف كعدـ نقل الواجبات إىل البيت ككذلك التقليل من
الواجبات ادلنزلية حيث أف ادلتعلمُت لديهم الوقت للهوايات كاألصدقاء.
-3يتبٌت لغة طالب اليوـ.
-4تتيح للمتعلم التعلم مىت ما يشاء ككيفما يشاء .لذا فهي تراعي الفركؽ الفردية بُت
الطلبة.
معلما كمشارنكا كباحثنا عن مصادر
-5يشارؾ الطالب يف العملية التعليمية ليصبح ن
معلوماتو.
-6يعزز التفكَت الناقد كالتعلم الذايت كبناء اخلربات كمهارات التواصل كالتعاكف بُت
الطالب مع بعضهم كبُت الطالب كادلعلمُت.
-7ؼلتفي عنصر ادللل ،كيرتفعالتشويق كاالستمتاع بالتعلم.
-8يرتفع مستول التحصيل الدراسي للمتعلمُت.

ادلعلم

-1ادلعلم ليس ىو ذلك احلكيم الواقف على ادلسرح كالذم يعرؼ كل شيء كلكنو
ادلرشد كادلوجو كاحملفز كادلساعد للطالب.
-2يزيد من درجة التواصل كالتفاعل بُت ادلعلم كالطالب.
-3احلل األفضل لنقص عدد ادلعلمُت.
-5يعُت ادلعلم على حسن اإلدارة الصفية ،كاالستغالؿ األمثل للوقت أثناء احلصة
الدراسية.

العملية

-1يتم فيها أرشفة احملتول بشكل دائم للمراجعة كالتنقيح.
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التعليمية -2التوظيف اجليد للتقنية احلديثة كأدكاهتا يف العملية التعليمية.
-3بيئة تعليمية ٖتفز مشاركة الطالب يف ٖتمل مسؤكلية تعلمهم.
-4الفصل ادلقلوب يفعل اسًتاتيجيات العصف الذىٍت ،التعليم ادلتمايز ،ادلناقشات ،
احملاكاة ،دراسات احلالة ،رلموعات العمل ،التجارب ادلعملية ،ادلهمات احلقيقية.
-5ػلدث يف الصف ادلقلوب التعلم أكثر من مرة بطرؽ سلتلفة ،التعلم السابق
بواسطةالتقنية السمع بصرية كالتعلم احلاضر بواسطة تنفيذ األنشطة داخل الصف
فيتحقق التعلم ذك ادلعٌت.
-6يسهم يف بناء االقتصاد ادلعريف عن طريق كسر مجود العملية التعليمية.
أكلياء

-1يتيح ألكلياء األمور معرفة ما ػلدث فعال بدرجة كضوح عالية.

األمور

-2يتيح الصف ادلقلوب لعائلة ادلتعلم كللمجتمع اخلارجي يف البيت احلصوؿ على
معلومات من أشرطة الفيديو اليت يشاىدىا ادلتعلم يف البيت.

اجلدكؿ رقم ( :)4أعلية الصف ادلقلوب
كمن الصعوبة ٔتكاف حصر أعلية الصف ادلقلوب ،كلكنها إشارات بسيطة كاجملاؿ مفتوح دلن أرادت
االستزادة.
كتتضح أعلية الصف ادلقلوب يف دراسة أجريت دلعرفة مدل فاعلية استخدامو يف تنمية مهارات التفكَت
العليا:
عنواف
التجربة

فاعلية استخدام التعلم المدمج بالفصول المقلوبة في تنمية مهارات التفكير الرياضي لطالب الصف
الخامس االبتدائي إعداد :عبد العزيز بن سعيد بن ػلِت آؿ معدم
(1436 / 1435ى ػ ػ ػ ػ)

ىدؼ
الدراسة

ىدفت الدراسة إىل تنمية مهارات التفكَت الرياضي لدل طالب الصف اخلامس االبتدائي باستخداـ التعلم
ادلدمج
بالفصوؿ ادلقلوبة.

الفئة
ادلستهدفة

تكوف رلتمع الدراسة من طالب التعليم العاـ يف الصفلخامس االبتدائي ادلنتظمُت يف الفصل الدراسي األكؿ
من العاـ الدراسي.

آلية التنفيذ اتبعت الدراسة ادلنهج التجرييب بتصميمو شبو التجرييب على رلتمع طالب الصف اخلامس،
كاستخدمت الدراسة اختبار مهارات التفكَت الرياضي.
مت اختيار عينة الدراسة قصديان من طالب مدرسة أيب ىريرة االبتدائية كذلك لعمل الباحث بنفس ادلدرسة ك
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ٖتققو
من توافر متطلبات التعلم ادلدمج يف بيئة ادلدرسة إىل جانب قيامة بتدريب ادلتعلمُت على ظلوذج الفصوؿ
ادلقلوبة ،كالقياـ بالتجريب االستطالعي علل كحدات الفصل الثاينمن ادلقرر "اجلمع" ،كمت التنسيق مع
أكلياءاألمور لتوفَت متطلبات استخداـ التعلم ادلدمج ،كذلك قد جعل استخداـ التعلم ادلدمج شلكنا من قبل
عينة
اؿدراسة.
كقد مت تعيُت رلموعات الدراسة عشوائيان حيث تألفت عينة الدراسة من ثالث رلموعات:
اجملموعة الظابطة (أ) :حيث يتعلم طالب ىذ اجملموعة باستخداـ الطريقة التقليدية.
اجملموعة التجريبية (ب) :حيث يتعلم طالب ىذىاجملموعة باستخداـ التعلم ادلدمج يف ظلوذج" الفصوؿ ادلقلو
بة".
اجملموعةالتجريبية(ج) :حيث يتعلم طالب ىذة اجملموعة باستخداـ التعلم ادلدمج يف ظلوذج افًتاضي
للفصوؿ الدراسية ادلقلوبة ،حيث يأخذ الطالب الدركس يف حصة إضافية على اخلطة األساسية
قبل احلصة الفعلية يف زلاكاة دلا قد ػلدث يف ادلنزؿ كما يف الفصوؿ ادلقلوبة ،كاذلدؼ من ىذه اجملموعة

الصعوبات

ىو مالحظة الطالب عن قرب أثناءتطبيق الربنامج مراعاة لطبيعة الطالب يف ىذ ة ادلرحلة ،كقد بلغت العينة
 28طالبان.

 -1عدـ توافر متطلبات التعلم ادلدمج لدل بعض أفراد عينة الدراسة ،كمل يتم استبعادىم

من التجربة كذلك لقياس الواقع دكف تدخل.
-2عدـ مقدرة بعض الطالب عل مواجهة ادلشكالت التقنية مثل تعطل األجهزة أك انقطاع االنًتنت.
-3تقدـ ىذ ة الدراسة مؤشرات لنجاح ظلوذج الفصوؿ ادلقلوبة يف تنمية مهارات التفكَت الرياضي،
كللتحقق من صلاح النموذج ال بد من إجراء ادلزيد من الدراسات.
-4استخداـ الدراسة ألنشطة ادلنهج الرمسي دكف استخداـ أنشطة من مصادر خارجية كذلك غلعل تنمية
مهارات التفكَت الرياض يرتبط بفاعلية أنشطة ادلنهج يف تنميتها ،فالتعلم ادلدمج أتاح الفرصة لتناكؿ
ىذه األنشطة بفاعلية أكرب.

معايير تصميم الصف المقلوب:
كضعت شبكة الفصوؿ ادلقلوبة يف  12مارس 2014ـ مفهوماللصف ادلقلوب:
(كىو النهج الذم يسمح للمعلمُت تنفيذ منهجية سلتلفة يف صفوفهم) .كلكي يتم تطبيق ظلط التعلم
ادلقلوب بفاعلية ككفاءة البد من الًتكيز على توافر أربعة أركاف رئيسة
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٘ _ The Four Pillars of F-L-I-Pتيزه عن غَته كىي:
البٌئة المرنة

Flexible environment

ثقافة التعلم

Learning culture

المحتوى المقصود

مهنٌة المعلم

Intentional content

Professional educator

شكل رقم ( :)8أركاف الصف ادلقلوب
( )1البيئة المرنة

:Flexible environment

يسمح ٔتجموعو متنوعة من طرؽ التعلم،كيعمد ادلربوف يف كثَت من األحياف إىل إعادة ترتيب مساحات
تعلمهم اجلسدية الستيعاب درس أك كحدة ،لدعم أم عمل مجاعي أك دراسة مستقلة ،الف ادلساحات
ٗتلق مركفة ليختار الطالب مىت كأين يتعلموف.
كعالكة علىذلك يضع ادلربوف مركفة يف توقعاهتم من اجلداكؿ الزمٍتة لتعلم الطالب كاخلاصة يف
ثالثىي:
تقيمهم.كأركاهنا ة
1ػ تؤسس ادلساحات كاألطر الزمنية اليت تسمح للطالب بالتفاعل كالتفكَت يف تعلمها حسب احلاجة.
 2ػ هتتم باستمرار مراقبة كرصد الطالب إلجراء تعديالت حسب ما يتطلبو الوضع.
3ػ تزكيد الطالب بالطرؽ ادلختلفة لتعلم احملتول كإظهار اإلتقاف.
كيضيف (الشرماف2015 ،ـ )168 ،أنو البد من كجود ادلركنة الكافية يف بيئة التعلم كلدل القائمُت عليها
الستيعاب مثل ىذقالديناميكية كتسهيل ادلهمة أماـ ادلعلم للقياـ بذلك .حىت ادلعلم نفسق غلب أف يتقبل
حقيقة أنو قد يكوف يف احلصة الصفية الكثَت من احلركة كالضوضاء أحيانا كىو أمر غَت مألوؼ يف احلصة
الصفية التقليدية.
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مىسق:الخط( :افتراضي) lanoitidarT
ّ
 16 ،Arabicوقطة ،خط اللغة العربية
وغيرها 16 ،Arabic lanoitidarT :وقطة

( )2ثقافة التعلم

Learning culture

تشَت (ابتساـ الكحيلي2015 ،ـ )33 ،يف النموذج التقليدم أف ادلعلم ىو زلور العملية التعليمية ،ىو
األساسي يف مصدر ادلعلومات .كالفصوؿ ادلقلوبة على النقيض من ذلك ،ينقل عمدا زلورىا للمتعلم،
حيث يكرس الوقت يف استكشاؼ ادلواضيع ٔتزيد من التعمق يف خلق فرص تعليمية غنية .كنتيجة لذلك
الطالب ىم يقوموف بنشاط ادلشاركة يف بناء ادلعرفة كما يشاركوف يف تقييم تعلمهم بطريقة ذات
معٌت.كأركاهنا:
-1الفصل العكسي يعطي الطالب فرص لالطلراط يف أنشطة ذات مغزل.
-2تكوف ىذه األنشطة يف متناكؿ مجيع الطلبة من خالؿ خلق التمايز كردكد الفعل.
كذكر(الشرماف2015،ـ )168،ضمن ىذا اإلطار أ ف ادلعلم يتدخل ليساعد الطالب لالنتقاؿ من مستول
إىل أخر يف ادلعرفة .كيسعى لتحقيق مبدأ ادلسؤكلية الفردية كادلسؤكلية اجلماعية يف الصف.
( )3المحتوىالمقصود Intentional content

تذكر شبكة الفصوؿ ادلقلوبة يف  12مارس 2014ـ أف معلمي التعلم ادلقلوب يوظفوف باستمرار التفكَت
حوؿ الكيفية اليت ؽلكن استخدامها يف التعلم العكسي دلساعدة الطالب على تطوير فهم ادلفاىيم ،فضال
عن الطالقة اإلجرائية .كيستخدـ ادلربوف احملتول ادلعتمد لتعظيم كقت التدريس من اجل اعتماد أساليب
زلورىا الطالب ،كاسًتاتيجيات التعلم النشط ،كىذا يتوقف على مستول الصف كادلوضوع .كأركاهنا ثالثة
ىي:
-1إف ادلتعلمُت يصلوف أبنفسهم للمفاىيم.
-2ادلعلم يصنع أشرطة الفيديو كاحملتويات ذات الصلة أك يتوىل األشراؼ عليها لطالبو.
-3جعل احملتول قابل للوصوؿ لكل الطالب ،كيتسمبالتفريد .كمالحظة الطالب كتزكيدىم بردكد الفعل
ادلناسبة مباشرة كتقييم عملهم.
كترل اؿباحثاتأ ف ٖتديد ماسيتم تقدميق من احملتول عن طريق التدريس ادلباشر كمامن ادلمكن أف يتم تقدميق
للطلبة يعتمد على التفكَت الدقيق يف تقسيم احملتول كٖتليلق كاٗتاذ القرارات بناء على طبيعة ادلادة كالطلبة.
( )4مهنيةالمعلم

Professional educator
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ادلربوف يف التعلم العكسي ػلرصوف على التواصل مع بعضهم البعض لتحسُت تعليمهم ،كيتقبلوف النقد
البناء ،كال يسمحوف للفوضى تسيطر على صفوفهم.
كيف اجلانب ادلهٍت معلمو الفصوؿ ادلعكوسة ػلصلوف على ادكار اقل برزكا يف الفصوؿ التقليدية كىذه من
ادلقومات األساسية اليت ٘تكن التعلم العكسي من احلدكث ،كأركاهنا(:ابتساـ الكحيلي )34 ،2015 ،
-1ادلعلم غلعل نفسو متاحا جلميع الطالب ،للفرد ،كللمجموعات الصغَتة.
-2تقدمي ردكد الفعل يف الوقت احلقيقي حسب احلاجة.
-3إ جراء التقييمات التكوينية اجلارية خالؿ فًتة القلب من خالؿ ادلالحظة كتسجيل البمانات إلبالغ
تعليمات ادلستقبل.
-4كيعكس التعاكف مع غَتىم من ادلربُت كٖتمل ادلسؤكلية لتحويل ادلمارسة للجودة كاإلتقاف.
ككضح (الشرماف2015 ،ـ )168،أنو على عكس ماقد يتوقعو البعض فإف احلاجة للمعلم الكفؤ كادلدرب
تصبح ملحة يف التعلم ادلعكوس ،فهذا النمط من التعلم اليهدؼ أك يؤدم إىل االستغناء عن ادلعلم كإظلا
تزداد احلاجة دلعلمُت قادرين على التعامل مع ىذا النمط.

معايير أنشطة الصف المقلوب:
كؿألنشطة داخل الصف ادلقلوب معايَت كاشًتاطات ليتحقق اذلدؼ منها كىذه ادلعايَت ىي كما
ذكرىا (الطعاين2011،ـ:)131،
مىسق:الخط( :افتراضي) lanoitidarT
ّ
 18 ،Arabicوقطة ،خط اللغة العربية
وغيرها 18 ،Arabic lanoitidarT :وقطة،
الىقش :بال تظليل ()1 dnuorgkcaB

االنتقاء
والتخطٌط
حرٌة
االختٌار

إثارة
االهتمام
الوضوح
واالٌجاز

25

مىسق:الخط( :افتراضي) lanoitidarT
ّ
 18 ،Arabicوقطة ،خط اللغة العربية
وغيرها 18 ،Arabic lanoitidarT :وقطة،
الىقش :بال تظليل ()1 dnuorgkcaB

االنتقاء
والتخطٌط
حرٌة
االختٌار

إثارة
االهتمام
الوضوح
واالٌجاز

شكل رقم ( :)9معايَت أنشطة الصف ادلقلوب

االنتقاء والتخطيط:ٖتديد نوع التعلم الذم يفعلو يف الفصل كالذم يتالءـ مع (ادلقرر،ادلرحلةالدراسية ،البيئة
الصفية ،احملتول ،األىداؼ) فالتعلم النشط كالتعلم القائم على ادلشاريع مصبات خالقة
للفصل ادلقلوب شريطة أف ينتقي ادلعلم ما ػلقق الكفايات كيتناسب مع ادلادة العلمية،
أما التخطيط يكوف بدراسة زلتول ادلادة كٖتليلها إىل عناصر أساسية كمن مث صياغة
األنشطة كادلهمات الثرية اليت ٘تكن ادلتعلم من شلارسةاخلربة السابقة يف ادلنزؿ كيعُت
التخطيط يف التصويب ضلو النتائج ادلرجوة كٖتديد كحدات قياسها أيضا.
إثارة االهتمام:إف خلق ركح الفضوؿ كالرغبة يف التفاعل يتوقف على أسلوب صياغة السؤاؿ أك النشاط
كدقة صياغتو كإثارهتللتفكَت_فالوضوح عدك التعلم_فتجاكز ادلستويات الدنيا يف التفكَت
كاالرتقاء إىل مهارات التفكَت الناقد كاإلبداعي كمستويات بلوـ العليا من ٖتليل كتطبيق
كتركيب ،كاستخداـ األسئلة ادلفتوحة اليت تثَت التفكَت التشعيب ضركرة يف الفصل ادلقلوب
الف الطالب ٕتاكزمرحلة مجع ادلعلومات كبناء ادلعرفة إىل مرحلة صياغتو يف منظومتو
التفاعليةمع احلياة.
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الوضوح واإليجاز:الدؽ يف صياغة ادلطلوب من األنشطة اإلثرائةم أك ادلهمةاألدائية ،ككضوح الرؤية حوؿ مقدرة
ة
ادلتعلم على أدائها ،بصياغة ادلطلوب صياغة دقيقو سلتصرة كعدـ استخداـ
األنشطةأكاألسئلة ادلركبة ،حىت الػلتاج ادلتعلم طلب ادلساعد ة بالتفسَت كتوضيح ادلطلوب.
حرية االختيار:الصف ادلقلوب يعتمد على تنويع التدريس كفوؽ مقياس سافا أككولب
احلرم يف اختيار النشاط
أكالفورمات،الذكاءات ادلتعدد ،فيًتؾ لفرؽ العمل الطاليب ة
كادلهمةأ كابتكاره ٔتا يوافق ميوذلم كاستعداداهتم شريطو أف ػلقق اذلدؼ ادلخطط لو يف
الدرس أكالوحدة ،إالإذا رأل ادلعلم مايعيق ذلك ،كصغر سن ادلتعلم ،أكمتطلبات الوحدة،
كغَتذلك ،فلهأف يطرح البدائل.
كشلا سبق يتضح أف من أىم مسوغات قلب الفصل ىو استثمار كقت احلصة .فقد أثبتت
الدراسات الدكلية للتحصيل العلمي لثماف كعشرين دكلة نامية كمتقدمة يف مواد الرياضيات
كالعلوـ كاللغة أف التحصيل العلمي يف الدكؿ النامية يف  12سنة يعادؿ  6سنواتٓ ،تالؼ
ٖتصيل تالميذ الدكؿ ادلتقدمة فهو يعادؿ  8سنوات شلا يعٍت أف ثقافة إدارة كقت التعلم عامل
مهم يف صلاح كثبات التعلم.
الفصول المقلوبة وعالقتها بالتقنٌة:
يذؾر ماركو) ) Marco, 2010,46أف الفصوؿ ادلقلوبة ارتبطت بشكل أساسي بتقنية الفيديو ،حيث
اف الدركس التعليمية ادلسجلة بالصوت كالصورة أعطت بديال مثاليا للمحاضرة التقليدية ،فهي تقوـ بإيصاؿ
احملتول الدراسي للطلبة ٘تاما كما يف الفصل التقليدم-كجها لوجو -بشكل يفوؽ الوسائل األخرل
كالعركض التقدؽلية ،شلا جعل معظم من طبقوا الفصوؿ ادلقلوبة يتجهوف الختيار الفيديو التعليمي كوسيلة
إليصاؿ احملتوم ،لكي يضمنوا فخم الطالب الكايف حملتوم الدرس.
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كيف استعراض الدارسات لألدبيات اليت عرضت اسًتاتيجية الفصوؿ ادلقلوبة ،صلد اف ىناؾ كجهات نظر
سلتلفة حوؿ نوعية الفيديو ادلستخدـ يف التدريس يف الفصوؿ ادلقلوبة فيعتقد كال من بَتمجاف كسامز
) (Bergmann and Sams 2012,23اف استخداـ التعلم ادلقلوب يعمل بالشكل الصحيح
عندما يقوـ ادلعلموف بإنشاء مقاطع فيديو دلوادىم الدراسية بأنفسهم  ،حيث يستطيعوف من خالؿ ذلك
تغطية عناصر الدرس  ،كيوضحوهنا بالشكل الكايف للطالب.
اما محداف كآخركف)(Hamdan and Others, 2013, 12يذكركفانو باإلمكاف للمعلمُت اف
غلدكا دركس فيديو مسجلة على االنًتنت ،كمقاطع الفيديو التعليمية ادلوجودة يف موقع اكادؽلية خاف اك
تيد-إد على سبيل ادلثاؿ.
كتعلق اؿباحثات على أف أنواع الفيديو التعليمي الذم يتاح للطالب يف طريقة الفصوؿ ادلقلوبة ،انو من
ادلمكن االستفادة من احلصص الدراسية بالطرؽ التقليدية ،كذلك عن طريق تسجيلها بالفيديو كتكوين
مكتبة خاصة للمعلمُت يف ادلدرسة اك ادلنشأة التعليمية على االنًتنت ،تتيح للمعلمُت الذين يقوموف بتطبيق
الفصوؿ ادلقلوبة إعطاءىا للطلبة.

أدوات الصف المقلوب:
ذكر (الشرماف2015 ،ـ )202 ،أف ىناؾ العديد من الربامج ادلختصة بتسجيل ما غلرم على شاشة
احلاسوب لعرضو فيما بعد على شكل فيديو ضمن التعلم ادلقلوب ،كبعض ىذه الربامج رلاين كبعضها غَت
ذلك .كبالطبع فإف الربامج ادلختصة االحًتافية تكوف فيها ميزات إضافية كٕتعل من عملية انتاج الفيديو
النهائي أفضل .كاالمر من السهولة ٔتكاف ْتيث أف ادلعلم يستطيع أف يستخدـ كثَتا من ىذه االدكات
رلانا.

أفضل أدكات الصف ادلقلوب:
الفيديو يف التعلم ادلقلوب:
ذكر (الشرماف2015 ،ـ) أف من األظلاط العديدة اليت تعتمد عليها الصفوؼ ادلعكوسة ما يسمى بالتدكين
الفلمي ( )videocasting/ vodcastingكذلك من خالؿ تسجيل فيديو لشرح حصة دراسية
معينة يتم شرحها من قبل ادلعلم باستخداـ إحدل األدكات اليت ٘تكن ادلعلم من تسجيل ما غلرم على
شاشة احلاسوب كتزينو مث رفعو على االنًتنت.
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صناعة الفيديو التعليمي كشركطو:
أشارت (ابتساـ الكحيلي2015،ـ )114 ،اىل عدد من مبادئ صناعة الفيديو يف الفصل ادلقلوب كىي
من ادلبادئ العامة يف استخداـ التكنولوجيا يف التعلم منها:
 أف يكوف من اعداد ادلعلم أك من خرباء ادلناىج.
 أال يتجاكز  8-6دقائق.
 عدـ استخداـ الفقرات الطويلة كاستخداـ اخلطوط ادلعتدلة.
 اجلمع بُت الرسوـ أك الصور كالنصوص الشارحة ذلا يف نفس الشاشة.
 ترؾ مساحات فارغة بُت اخلطوط مع إدخاؿ تأثَتات حركية على النص.
 تتميز بالتشويق كأثارة الدافعية للتعلم.
٘ تثل أظلاط التعلم (مسعي كبصرم ،حسي)
 جودة اإلخراج كالوضوح.
 إمكانية إضافة مسة التفاعلية (أسئلة كفرصة اإلجابة عليها)
 اخللو من األخطاء العلمية كاللغوية كالنحوية.
 أف تكوف زلققة ألىداؼ احملتول.
 عدـ النسخ الكلي للمحتول الورقي.

خطوات إنتاج فيديو للتعلم ادلقلوب:
بُت كال من الشرماف (الشرماف )218-215 ،2015،ك (بَتمجاف كآركف 2014،ـ )85-81 ،أف
عملية انتاج الفيديو ينبغي اف ؼلطط ذلا بدقة كعناية فائقة ْتيث يتم االستفادة من كل ثانية يف الفلم ٔتا
ؼلدـ موضوع الدرس ،كمن اجل الوصوؿ إىل ذلك ال بد للمعلم من أف يأخذ بعُت االعتبار عددا من
النقاط ٔتا يف ذلك ما يلي:
ٗ-1تطيط الدرس :بداية على ادلعلم ٖتديد اذلدؼ التعليمي من درسو كتقرير ما إذا كاف الفيديو ىو األداة
التعليمية ادلناسبة لتحقيق كإصلاز ىذا اذلدؼ أـ ال.
-2تسجيل شريط الفيديو :تًتاكح عملية تسجيل الفيديو بُت البسيط كادلتقدـ ،فقد يكتفي ادلعلم يف
البداية بتصوير شرحو للمحاضرات كاحلصص بكامَتا فيديو ،كيف مراحل الحقة من استخداـ التعلم
ادلقلوب من ادلمكن استخداـ برامج كتقنيات أكثر كبالتدرج.
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ٖ-3ترير الفيديو :يف كثَت من األحياف ،ػلتاج الفلم الذم مت تسجيلو ٖتريرا لوجود بعض ادلشكالت أك
للحاجة إىل إضافة مواد كعناصر غَت موجودة فيو ،كعادة ما تأخذ عملية ٖترير الفلم كقتا طويال نسبيا إال
أف ما تضيفو إىل الفيلم قد يكوف جوىريا كضركريا.
-4نشر الفيديو :على ادلعلم أف يراعي الوسيلة اليت سيتم نشر الفيديو فيها ْتيث تكوف مادة الفيديو
جلميع ادلتعلمُت ،فإذا ما اٗتذ ادلعلم قرارا بأف يضع الفيديوىات على االنًتنت فعليو اف يتأكد من أف مجيع
ادلتعلمُت يستطيعوف الوصوؿ اليها.
كما أضاؼ (الشرماف )219 ،2015 ،خيارات لنشر الفيديو التعليمي كىي:
-1كضع الفيديو ادلنتج على ادلدكنات الشخصية.
-2استخداـ موقع مثل اليوتيوب:
.YouTube.com
-3ادلواقع االلكًتكنية.
-4توزيع الفيديو عن طريق أقراص مضغوطة.

مصادر كتطبيقات الفيديو التعليمي:

تعد أدكات تصميم الفيديو التعليمي مهمة جدا خصوصا دلعلمي ىذا اجليل التقٍت الذم ػلتاج إىل علية
التشويق كاجلذب ،كمن أىم الوسائل التقنية احلديثة الفيديو التعليمي كالذم أصبح من السهولة إعداده
خصوصا مع كجود عدد كبَت من الربامج ككذلك سهولة النشر( .الصيب2015 ،ـ)
:Windows Movie Maker-1
برنامج يوفر إمكانية أضافة الصور من جهاز الكمبيوتر كٖترير الفيديوىات بكل
سهولة كيسر فضال عن التوافق التاـ مع نظاـ التشغيل( .الصيب2015 ،ـ)
:ed.ted.com-2
ىي أداة رائعة إلنتاج أك استَتاد أم مقطع فيديو على اليوتيوب كجعلو خاص
كمشاركتو مع من ٖتب كلكن ادلدىش يف ىذه األداة ىو إمكانية ربط الفيديو
بالركابط اليت ترغبها كتعزيز الفيديو باالختبارات كذلك.
:Screencast-O-Matic-3
ىذه من األدكات القليلة ادلوجودة لتسجيل الفيديو عن طريق تصوير الشاشة
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كتسجيل فيديو دلدة  15دقيقة يف النسخة اجملانية منو.
كذلك ىناؾ العديد من تطبيقات تصميم الفيديو التعليمي مثل:

شكل رقم ( )10تطبيقات تصميم الفيديو التعليمي
أيضا على ادلعلم تبصَت ادلتعلمُت بأدكات التقنية كالتواصل ادلستخدمة كالوظيفة اليت تفعلها يف الفصل
ادلقلوب كما ىو مدرج يف اجلدكؿ التايل(:ابتساـ الكحيلي2015 ،ـ)126 ،
الوظيفة

األداة
باكربوينت ،كي نوت ،بريزم

العرض

يوتيوب مام سبيس ،فيسبوؾ

تكوين عالقات

تويًت ،فيس بوؾ ،الرسائل النصية ،مؤ٘ترات الفيديو

التواصل

جوجل ،ياىو

البحث

ملفات البودكاست ،آيتونز

االستماع

يوتيوب ،ادلدكنات ،فليكر ،مواقع الويكي

ادلشاركة

جدكؿ رقم ( )5أدكات التقنية كالتواصل ككظيفتها يف الصف ادلقلوب

بعض مصادر التعلم ادلعكوس:
(الشرماف)207 ،2015 ،
1-http://www.youtube.com/education.
2-http://www.learner.org
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3-https://www.Khanacademy.org
4-http://tahriracademy.

إدارة التعلم بالصف المقلوب:
تقوـ فكرة الصف ادلقلوب على قلب مهاـ التعلم بُت الصف كادلنزؿ ،كىذا «القلب» أك العكس للعملية
التعليمية ال ؽلكن ٖتقيقو دكف توظيف أدكات التقنية ،حيث أصبح دمج التقنية احلديثة يف العملية التعليمية
نظرا لتغَت خصائص كمهارات كظركؼ اجليل
يف كقتنا الراىن مطلبنا كحاجة ىامة كليس ترفنا أك
ن
اختيارا ن

احلايل من الطالب الذين نقوـ بتعليمهم ،كامتالكهم بل احًتافهم ألدكات االتصاؿ كالتطبيقات التقنية

ادلتنوعة كقدرهتم على تعلمها بسرعة كمهارة.
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الشكل رقم ( :)11كاقع الفصوؿ التعليمية يف ادلدارس يف التعليم التقليدم كالتعلم يف الصف ادلقلوب

التعليم التقليدم:
يف كل صباح يتوجو الطلبة دلدارسهم للجلوس على مقاعد خشبية ،لتلقي التعليم من ادلعلم كالذم يعد
مصدر ادلعلومات دلدة  30دقيقة أك أكثر ،يسجل الطلبة مالحظاهتم اخلطية كيتلقوف نفس ادلفاىيم يف
نفس الوقت كبنفس الوسيلة ،قد يسرح طالب ،كيتشتت فهم طالب آخر ،كقد يشعر آخر ْترج من طلب
إعادة جزئية مل يستطع فهمها خالؿ سَت شرح الدرس ،كىذا النموذج للبيئة الصفية ينتشر إذا مل يراع ادلعلم
نظرا الختالؼ الطلبة يف شخصياهتم كقدراهتم
جذب الطالب كالتخطيط كاإلدارة اجليدة للصف ٔتهارة ن

كذكائهم ،يف هناية اليوـ يعود الطالب للمنزؿ حلل الواجبات ادلنزلية كاليت قد غلد طالب صعوبة يف حلها،
كػلتاج إىل احلصوؿ على مساعدة ،بينما طالب آخر ؽلكنو احلل بسهولة.

( من الضركرم ىنا أف نعلم أف الطالب ذلم أساليب كقدرات تعليمية سلتلفة) (األساليب التقليدية ادلتبعة
داخل الصف أصبحت ال تتناسب مطل نقا مع حاجات الطلبة ،فهي غَت رلدية كال تثَت التشويق ضلو التعلم)

التعليم بالصف ادلقلوب:

-تقوـ فكرتو على قلب (عكس) العملية التعليمية ،فبدالن من تطبيق ظلوذج التعليم التقليدم من خالؿ

«تلقي» الطلبة ادلفاىيم اجلديدة من ادلعلم يف الصف مث العودة للمنزؿ ألداء الواجبات ادلنزلية ،سنجد يف
الصف ادلقلوب أف الطلبة «يتعلموف» ادلفاىيم اجلديدة للدرس يف ادلنزؿ ذاتينا من خالؿ إعداد ادلعلم مقطع

فيديو مدتو ما بُت  10 – 5دقائق ،كمشاركتو ذلم يف أحد مواقع الػ  2webأك شبكات التواصل

االجتماعي ،أك مشاركتهم يف أحد مقاطع الفيديو أك الوسائط ادلتعددة أك ألعاب تعليمية أك مصدر زلاكاة
كاليت تتوفر يف العديد من ادلصادر التعليمية اإللكًتكنية ادلفتوحة مثل ،YouTubeليبدأ دكر ادلعلم يف
الصفٔتناقشة الدرس كحل األسئلة ادلتعلقة بو مع الطالب ،كما ؽلكن أف يقوـ الطالب ٔتشاريع عمل
صغَتة يف رلموعات تعاكنية تطبيقان دلفاىيم الدرس ،ألعاب تعليميةٕ ،تارب علمية ،فنوف ،كتدريبات
سلتلفة… حسب ٗتطيط ادلعلم كاالتفاؽ ادلسبق مع الطالب(.نورة الذكيخ2014،ـ)1،
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لمعرفة أثر تطبيق مفهوم الصف المقلوب فيالتعليم :
أجريت دراسة لنوره بنت صاحل الذكيخ :قامت من خالذلابدراسة تأثَت استخداـ مفهوـ الصف ادلقلوبيف تدريس احلاسب يف ادلرحلة الثانوية باجلبيل.
كقد أظهرت النتائج :ظلو كزيادة مهارات التعلم الذايت لدل الطالبات يف اجملموعة التجريبية ،كأظهر
االستبياف أف مفهوـ الصف ادلقلوب ساىم ٔتراعاة الفركؽ الفردية كتعلم الطالبات كف نقا إلمكانياهتن

كقدراهتن ،كساىم ّتذهبن كاستمتاعهن بالتعلم ،كأظهر أف معظم الطالبات قد أبدين ٖتملهن دلسؤكلية

تعلمهن الذايت للدرس دكف االعتماد على ادلعلمة يف ذلك ،مع تأييد معظم الطالبات الستخداـ كتطبيق
مفهوـ الصف ادلقلوب يف التعليم.
إغلابيات الصف ادلقلوب

سلبيات الصف ادلقلوب

كما أشارت إليو ابتساـ الكحيلي (2015ـ،

معلما لديو الرغبة الذاتية يف التغيَت كمتابعة
-تتطلب ن

-تنمية ادلتعلمُت مدل احلياة .فالطالب

خارج أكقات الدكاـ الرمسي.

)94
يتعلموف احملتويات قبل الدرس ٔتساعدة ادلعلم
كالتكنولوجيا اليت تكسب ادلعرفة.
زيادة ادلشاركة يف ادلواد ،كادلمارسة الكاملةلتمارين التعلم النشط اليت توضح التطبيقات
ادلرتبطة بادلادة.

طالبو يف ادلنزؿ فهي ٖتتاج لتقدمي كقت كجهد إضايف

معلما متمكننا من مهارات التقنية كتطبيقات
-تتطلب ن

الويب  2كطرؽ توظيفها يف التعليم.

يعتمد الصف ادلقلوب على توفر شبكة اإلنًتنتكاألجهزة التقنية يف منازؿ الطالب ،لذا ال ؽلكن تطبيقها

دلن ال تتوفر لديو(.نورة الذكيخ2014،ـ)

زيادة التفاعل بُت الطالب كأعضاء ىيئةالتدريس كىم يؤدكف األنشطة كبُت ادلعلم.
كتضيف الباحثات:
التوظيف اجليد للتقنية احلديثة يف العملية التعليمية.كزلفزا
موجها ن
 تطور دكر ادلعلم ادللقن ليصيح نكمساعدا.
كمرشدا
ن
ن

كتضيف الباحثات:
نظرة ادلعلمُت أحيانا إىل ىذا النوع من التعليم انوعبئ أضايف عليهم.
عدـ تطبيقو عندما ال تتوفر التقنيات احلديثةلدل الطالب أك ادلعلم.

جدكؿ رقم ( )6إغلابيات كسلبيات الصف ادلقلوب
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دور المعلم والطالب في الفصول المقلوبة:
دور المعلم:
يذكر
بالرغممنربكزالعديدمنادلخاكفتج اىمكقعادلعلمفيالفصوالدلقلوبة،حيث
محداف كآخركف (Hamdan and Others, 2013,

)12أفالعديدمنالنقاد ذلذااالسًتاتيجيةيركنأهناتقللمنقيمةالتعليموجهانلوجهمنقبالدلعلمللطالبكمافيالفصواللتقليدم
ة،حيثإنوقتاحلصةالدراسيةـركز على األنشطة اجلماعيةالتييقوـهبا الطلبة.

إال أهنيعارض مارشاؿ (Marshall,

)2013,20ذلك؛حيثيذكرأندكرادلعلمفيالفصوألصبحأكثرأعليةمنقبل،فبدالنمناحملاضرةالتقليديةالتييعطيهاللطلبةأ
صبحيقوـاآل فبأدكار ثالثة ادلالحظة،كإعطاءالتغذيةالراجعة ،كالتقوميباإلضافةإلىتوجيهتفكَتادلتعلـ كمساعدهتم.
كيذكر محداف كآخركف (Hamdan and Others,

التيتنطلؽمنمد خاللتدريسادلتمركزحواللطا
)2013,5أنادلعلمداخاللفصاللدراسيغلبأنيتبنىالعديدمنالطرؽكاألسايلب
ؿبكاسًتاتيجياتالتعلم النشط،
كالتعلمباألقراف،كالتعلمالقائمعلىادلشكلة،أكالطريقةالسقراطية،أكالتعلمالذايت ،أكاالستقصاءكالبحث،أكاألداءكالعر
كضالتقدميية، ...باالعتمادعلىادلرحلةالعمريةأكادلوضوعالدراسي.
كيذكربَتمجاف كسامز (Bergmann and Sams

)2012,23أنادلعلمالذميطب
قاسًتاتيجية الفصوالدلقلوبةالبدأينكوًلرنان
يقوـادلعلموفبإعادةتريتبكضعيةالفصاللدراسيليتناسب
ٔتافيهالكفاية،حيثإهنفيالغاؿب
معاألنشطةالتيتتضمنهاالوحدةالدراسية،كذلكيقومادلعلمبشكلمتسلسلبالتخطيطمعطالهبكيليتعلموف؟كمتوأين؟
التطبيقاتادلوضوعات التيَتغبوفهبا كعلى
ك
كقديتشارؾمعهمفيا ختياراألنشطةك
اسيفيبالألكقاتيسود قبعضالفوضىأكاإلزعاج،مقارنةبالصاؼلوادئادلنضبطخ
ادلعلمكذلكأنيتحمألنيكونالفصاللدر ؾ
الالحملاضرةالتقليدية .كالبدللمعلمأيضانأينأخذفياعتبارق الفًتةالزمنيةللتعلمالتييستغرقهاطاؿب

إثناءتقوؽلو للطلبة،إضافةإلىأنادلعلم

أنيكوننظامتقوؽلمناسبكموضوعييقيسفهمالطالبللموضوعبشكلكاضح،كمعنىمحددلكلمنادلعلموالطالب(مي
غلب
الفهيد2014،ـ)25 ،

دور الطالب:
فيالفصوالدلقلوبة،فقديظنبعضاألشخ اصأنادلعلم
قديردإلىالذىنمخاكفتجاقدكرالطاؿب
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يؤدمأدكارانكثَتةعوضانعندكرقفيالفصاللتقليدم،فهليقلل ذلكمنادلساحةادلخصصةللطاؿب؟
يردمارشاؿ (Marshall,

فيالفصالدلقلوبؽلكنو القيامبنفسأدكارادلعلم،فهويالحظزمالء ق،كيقدمالتغذيةالرا
)2013,23علىذ لكفيذكرأنالطاؿب
كذلكيقومتعلمهالشخصي.
جعةحم،كيقومهم،ك
ّ

أيضانيشَت بَتمجاف )(Bergmann, 2013,20إلىأناألْتاثالتيأجريتعلىاسًتاتيجية الفصوؿ
ادلقلوبةأكضحتأهناتعتبر

أحدالطرؽلتكوينبيئةصفيةمتمركزةحواالطاؿب،كىوأمريسعىإليهالكثَتمنادلربينيفاآلكنة األخيرةكينادمإليهالبا حثوف،كؿ
كنالطرؽالتقليديةفيالتدريسواألنظمةاإلداريةدا خالدلدارسكانتعائقانفيطرمؽإعطاءالطاؿب
مساحةأؾبرللتعلم،كلكنالفصواللتقليديةسهلتبناءبيئةتعليميةمتمركزةحواالطاؿب.
كما يذكر محداف كآخركف (Hamdan and Others,

)2013,5إنالطالبفيالفصوالدلقلوبة يتحولوظلنكوهنممحصلةللتدريسإلىكوهنممركزاللتعلم،حيثيستعرضالطاؿب
احملتوىالدراسيبشكلذايت خارج الفصل– عبر اخلياراتالتييتيحهاذلادلعلم-
،كمنثميشارؾبشكلنشطفيتكوينبنيتهادلعرفيةمن خال اللفرص
التيتتيحهاذلالبيئةالصفيةاجلديدةللتطبيقكالتقوؽلبشكلذكمعنىلو( .مي الفهيد2014،ـ)26 ،

مراحل وإجراءات الصف المقلوب:كما أشارت إليو ابتساـ الكحيلي (2015ـ )113 ،ىي:
ادلرحلة األكىل (ادلنزلية) :اكتشاؼ ادلفهوـ كإغلاد ادلعٌت.أدكات ىذه ادلرحلة :مشاىدة الفيديو يف ادلنزؿليساعد الطالب على اكتساب الطالب ادلعلومات كتوظيفها يف حل ادلشكالت.
ادلرحلة الثانية :التطبيق كبناء اخلربة كإنتاج ادلعرفة.تتمثل يف أنشطة الفصل ادلعكوس.قلب مهاـ الفصل (اسًتاتيجيتو تفعل على مرحلتُت):
األكؿ :خارج الصف الدراسي.
الثاين :داخل الصف الدراسي.
(لكل مرحلو طبيعتها كخصائصها كأنشطتها اليت تناسب اذلدؼ كالنتيجة ادلخطط ذلا).
فأنشطة العرض غلب أف تتسم بالوضوح كالبساطة كالًتكيز حىت ال تعيق مرحلة اكتشاؼ ادلفهوـ كبناءه.
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1

الوظيفة :مشاىدة الفيديو

2

الوظيفة :تكرار ادلشاىدة للمراجعة كبناء ادلفهوـ
كادلناقشة الفعالية.

اذلدؼ :اكتشافادلعرفة(يف ادلنزؿ)

الوظيفة :إنتاج اخلربة يف سلرجات

3

4

الوظيفة :ادلمارسة األنشطة الصفية
اذلدؼ :تطبيقادلفهوـ(يف ادلدرسة)

اذلدؼٖ :تويل ادلفهوـ إىل معٌت ذايت

(شكل رقم ( :)12مراحل كإجراءات الصف ادلقلوب

إدارة وقت المهمة أو النشاط بالصف المقلوب:
عند احلديث عن إدارة كقت ادلهمة أك النشاط نتحدث عن مخسة زلاكر أساسية مًتابطة متداخلة فيمابينها ،كىذه احملاكر كما أشارت إليها ابتساـ الكحيلي (2015ـ:)142،

إدارة البٌئة
الفٌزٌقٌة
1

4

 Y2إدارة المناخ
النفسً
واالجتماعً

إدارة سلوك
المتعلم

إدارة الخبرات
تعلٌمٌة

إدارة وقت
التعلٌم
5

3

شكل رقم ( )13زلاكر إدارة كقت ادلهمة بالصف ادلقلوب
لذلك الوقت يف الفصل ادلقلوب يعد أحد ادلوارد ادلهمة ادلخطط الستغالذلا كأحدا العوامل ادلستهدفة من
تطبيق اسًتاتيجيةالقلب.
كقد عرؼ(العطوم2001،ـ) اإلدارة الصفية بأهنا :ىي رلموعة من العمليات كادلواقف التعليمية اليتالتعليمية اليت يتم فيها التفاعل بُت الطالب كادلعلم كالطالب كادلناىج كالطالب كزميلو الطالب األخر
كتوجيهها لتحقيق األىداؼ ادلوضوعة للمنهاج.
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كعرفها (قطامي2002،ـ) بأهنا :العملية اليت هتدؼ إىل تطوير تنظيم فعلي داخل غرفة الصف من خالؿاإلجراءات اليت يؤديها ادلعلم هبدؼ توفر الظركؼ الالزمة حلدكث التعلم يف ضوء األىداؼ التعليمية احملددة
إلحداث تغَتات مرغوبة فيها يف سلوؾ ادلتعلمُت
كعرفها (زلمد ،حوالو2005،ـ) بأهنا :تقسيم الوقت للحصة الدراسية على شكل مراحل ػلددىا ادلعلميف قيادة الصف الدراسي كإتاحة الفرصة للطالب ٔتمارسة القيادة كمجموعات داخل الصف كادلشاركة يف
إدارة اجملموعات كذلك من أجل زيادة إنتاجيتهم التحصيلية كرفع درجة ادلشاركة كٖتمل ادلسؤكلية اجلماعية
من قبل التالميذ أنفسهم.
من تعريف(زلمد ،حوالو )2005،صلد أنو أقرهبا إىل متطلبات الصف ادلقلوب غَت أف مرحلة الشرح للدرس
ٖتذؼ يف الصف ادلقلوب كيستغل كقتها يف األنشطة

مهارات اإلدارة الصفية لمعلم الفصول المقلوب:
كىي كما أشارت إليها ابتساـ الكحيلي (2015ـ:)145 ،
التعامل اإلنساين كاالجتماعي.ادلهارة يف ٘تكُت من ادلتعلم.ادلقدرة على تنمية ادلهارات التنفيذية للمتعلمُت.تفويض ادلسؤكليات.إعالف األىداؼ.زلدكدية األداء اللفظي للمعلم.بناء األدلة كالنشرات.توظيف األلواف كاألرقاـ.آلية التقويم في الصف المقلوب
التقومي ىو فرصة لتعزيز ادلعارؼ كادلهارات لدل ادلتعلم كيساعد ادلعلم يف تعديل شلارساتو لتحسُت التعلم،
فإذا كاف الصف ادلقلوب غلعل الطالب عنصرا فاعال يف استقالليتو كتفرده يف إحداث التعلم فاف التقومي
الواقعي ىو األكثر كفاءة يف متابعة تعلم الطالب يف الصف ادلقلوب (ابتساـ الكحيلي2015،ـ)
التقومي الواقعي يف الصف ادلقلوب:
يذكر (الفريق الوطٍت للتقومي 2004،ـ )9 ،مفهوـ التقومي الواقعي بأنو :التقومي الذم يعكس أداء ادلتدرب
كيقيسو يف مواقف حقيقية.
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فهو تقييم غلعل ادلتدربُت ينغمسوف يف مهمات ذات قيمة كمعٌت بالنسبة ذلم ،فيبدك كنشاطات تعلم
كليس كاختبارات سرية .ؽلارس فيها الطالب مهارات التفكَت العليا كيوائموف بُت مدل متسع من ادلعارؼ
لبلورة األحكاـ أك الٗتاذ القرارات أك حلل ادلشكالت احلياتية احلقيقة اليت يعيشوهنا .كبذلك تتطور لديهم
القدرة على التفكَت التأملي الذم يساعدىم على معاجلة ادلعلومات كنقدىا كٖتليلها ،فهو يوثق الصلة بُت
التعلم كالتعليم ،كٗتتفي االمتحانات التقليدية كهتتم بتوجيو التعليم ٔتا يساعد الطالب على التعلم مدل
احلياة.
مبادئ التقومي الواقعي:
يقوـ التقومي الواقعي على عدد من األسس كادلبادئ اليت غلب مراعاهتا عند تطبيق كمن أبرز ىذه ادلبادئ:
(الفريق الوطٍت للتقومي 2004،ـ )11،
 التقومي الواقعي ىو تقومي يهتم ّتوىر عملية التعلم كمدل امتالؾ الطلبة للمهارات ادلنشودة هبدؼ
مساعدهتم مجيعان على التعلم يف ضوء زلكات أداء مطلوبة.

 العمليات العقلية كمهارات التقصي كاالكتشاؼ غلب مراعاهتا عند الطلبة كذلك إبشغاذلم
بنشاطات تستدعي حل ادلشكالت كبلورة األحكاـ كاٗتاذ قرارات تتناسب كمستول نضجهم.
 التقومي الواقعي يقتضي أف تكوف ادلشكالت كادلهاـ أك األعماؿ ادلطركحة للدراسة كالتقصي كاقعية
كذات صلة بشئوف احلياة العملية اليت يعيشها الطالب يف حياتو اليومية.
 إصلازات الطالب ىي مادة التقومي الواقعي كليس حفظهم للمعلومات كاسًتجاعها كيقتضي ذلك
أف يكوف التقومي الواقعي متعدد الوجوه كادليادين متنوعان يف أساليبو كأدكاتو.
 مراعاة الفركؽ الفردية بُت التالميذ يف قدراهتم كأظلاط تعلمهم كخلفياهتم كذلك من خالؿ توفَت
العديد من نشاطات التقومي اليت يتم من خالذلا ٖتديد االصلاز الذم حققو كل طالب.

 يتطلب التقومي الواقعي التعاكف بُت الطالب كلذلك فإنو يتبٌت أسلوب التعلم يف رلموعات متعاكنة
يعُت فيها الطالب القوم زمالءه الضعاؼ ْتيث يهيئ للجميع فرصة أفضل للتعلم كيهيئ للمعلم
فرصة تقييم أعماؿ الطالب أك مساعدة احلاالت اخلاصة بينهم كفق االحتياجات الالزمة لكل
حالة.
 التقومي الواقعي زلكي ادلرجع يقتضي ٕتنب ادلقارنات بُت الطالب كاليت تعتمد أصال على معايَت
أداء اجلماعة كاليت ال مكاف فيها للتقومي الواقعي.
خصائص التقومي الواقعي
كذكر (البطش2005،ـ) نقال عن (ابتساـ الكحيلي2015،ـ )186،أىم خصائص التقومي الواقعي
كالتايل:
 شامل :أم شامل اجلوانب ادلعرفية كادلهارية كالوجدانية.
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 مستمر :أف يكوف التقومي مستمر مع عملية التدريس.
 تعاكين :أم بُت الطالب بعضهم مع بعض.
كيشَت كذلك (الزيادات ،قطاكم2010،ـ) بأف خصائص التقومي الواقعي ىي:
 الواقعية  :من خالؿ طرح مواقف تعليمية مشاهبة لواقع الطلبة.
 احلكم كالتجديد  :من خالؿ تطبيق الطالب معارؼ كمهارات بشكل حكيم حلل ادلشكالت اليت
تواجهو.
 ادلمارسة العملية :كيشَت إىل سعي الطلبة الكتشاؼ العمل يف إطار الفريق.
 التكامل بُت ادلهارات  :بتقدمي رلموعة من ادلهارات ضمن أنشطة تعليمية سلتلفة كالبحث كالكتابة
كادلناقشة كالتحليل.
 التدريب :حيث يتيح الفرصة للتدريب كاحلصوؿ على تغذية راجعة .
أنواع التقومي الواقعي:
تذكر (نواؿ مصطفى2010،ـ )53،أنواع التقومي الواقعي حسب الفًتة الزمنية:
 .1التقومي ادلبدئي أك القبلي:
كىو يتم قبل الدرس (كيتم فيو مناقشة ادلفاىيم يف الفيديو)
 .2التقومي التكويٍت (البنائي):
كيعٌت استخداـ التقومي أثناء عملية التدريس كيستهدؼ ٖتديد مدل تقدـ الطالب ضلو األىداؼ
التعليمية ادلنشودة كتقدمي تغذية راجعة للمعلم عن سَت تعلم الطالب هبدؼ إعطاء مزيد من
االىتماـ إىل تعديل يف أداء ادلتعلم.
 .3التقومي التجميعي:
كيكوف بعد الدرس أك الفصل الدراسي أك العاـ الدراسي من االختبارات.
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انواع التقوٌم

التقوٌم القبلً

التقوٌم التكوٌنً
(البنائً)

التقوٌم البعدي

قبل
الدرس

اثناء
الدرس

بعد
الدرس

مناقشة المفاهيم في الفديو
هل استوعب الطالب المفهوم
او ال

تغذٌة راجعة
فورٌة

نهائً

شكل رقم( :)14أنواع التقومي بالصف ادلقلوب
أعلية التقومي التكويٍت يف الصف ادلقلوب:
ىو كسيلة فاعلة يف الصف ادلقلوب يتم تنفيذه عدة مرات أثناء عملية مشاىدة ادلتعلم للفيديو
التعليمي كبعدىا كأثناء شلارسة األنشطة يف الفصلٔ ،تعٌت أثناء تلقي ادلفاىيم كأثناء بنائها كأثناء
تطبيقها كأثناء شخصنة التعلم عند ادلتعلم ٔتالحظة بناء اخلربة كتفعيلها يف مواقف سلتلفة ،هبدؼ
ٖتسينها كتطويرىا( .ابتساـ الكحيلي)201،2015،
كؽلكن دمج التقومي التكويٍت يف التدريس كاألنشطة حيث يستطيع ادلعلم اف يقوـ بالتقومي بشكل مجاعي
عن طريق ادلناقشة أك القياـ ٔتشركع اك بشكل فردم كيقوـ الطالب بتقدمي تلخيص للدرس أك كتابة تقرير،
كيقيم ادلعلم ادلتعلم-بشكل فردم-إذا كاف يف رلموعة عن طريق مشاركة ادلتعلم يف العركض التقدؽلية
)( Marlowe,2012,7
أف الصف ادلقلوب يعتمد على التقومي البنائي فعند إرساؿ الدرس للطالب يقوـ ادلعلم ببناء اختبار
الكًتكين قصَت لتقومي أىداؼ الدرس كيكوف فيو تصحيح الكًتكين كيقوـ ادلعلم ٔتناقشو الطالب
يف بداية احلصة كطرح أسئلة لتقدمي ذلم التغذية الراجعة.
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مىسق:الخط( :افتراضي) lanoitidarT
ّ
 16 ،Arabicوقطة ،خط اللغة العربية
وغيرها 16 ،Arabic lanoitidarT :وقطة،
الىقش :بال تظليل ()1 dnuorgkcaB

تحديد
النتاجات
المرغوبة
اعادة تصميم
مدخالت
التعلم لعملتي
التعلم
والتقويم

قياس
نتاجات
التعلم
مقارنة
النتاجات
المحققة مع
النتاجات
المرغوبة

العالؽ بُت نتاجات التعلم كالتقومي الواقعي التكويٍت (ابتساـ الكحيلي2015،ـ،
ة
شكلرقم (:)15
)194
التغذية الراجعة يف الصف ادلقلوب:
يذكر (الشرماف2015،ـ )178،أنو يف الصف ادلقلوب يركز على نقل ادلعلومة للطالب مث
مساعدتو على الربط بُت ادلعلومات كخرباتو السابقة كترتيبها كتنظيمها لسهولة اسًتجا عها فيما
بعد ،فتطبيق الطالب دلا تعلموه من معرفة كحقائق من خالؿ الفيديوىات التعليمية داخل الغرفة
الصفية مع كجود ادلعلم كالطالب اآلخرين أثناء التطبيق يوفر ذلم تغذية راجعة مباشرة كيساعدىم
أيضا على عمليات ما كراء ادلعرفة.
شركط التغذية الراجعة الفعالة( :ابتساـ الكحيلي2015،ـ)194،
 أف ٖتدد للمتعلم اذلدؼ ادلتعلق بادلهمة اليت أخفق فيها.
ٖ تديد مسؤكلية ادلتعلم.
 أعطى ادلتعلم عناصر زلددة دلساعدتو.
 تعزيز جوانب القوة كتأكيدىا.
 تتيح للطالب القياـ بدكر اغلايب يف تقييم مهاراتو ادلعرفية كالوجدانية كاألدائية ،كمشاركة
ادلعلم بوضع معايَت تقومي األداء.
اسًتاتيجيات التقومي الواقعي:
اتفؽ كال من (نواؿ مصطفى2010،ـ)130،ك(دعمس2010،ـ)63،ك(ابتساـ
الكحيلي2015،ـ )190،على بعض من اسًتاتيجيات التقومي الواقعي:
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تقوٌم االداء

تقوٌم بالورقة
والقلم

مراجعة
الذات

المالحظة

التواصل

شكل رقم ( :)16اسًتاتيجيات التقومي الواقعي
 .1اسًتاتيجية التقومي ادلعتمد على األداء:
يتطلب التقومي ادلعتمد على األداء من الطالب أف يوضح تعلمو من خالؿ توظيفمهاراتو يف مواقف
حياتية حقيقية ،أك مواقف ٖتاكي ادلواقف احلقيقية كيقوـ الطالب بوضعها ٔتلف اصلاز.
اسًتاتيجيات التقومي ادلعتمد على األداء:
 العرض التوضيحي.
 احلديث.
 احملاكاة/لعب األدكار.
 ادلناقشة  /ادلناظرة.
 األداء.
 العرض.
 التقدمي.
اتيجي التقومي بالقلم كالورقة:
 .2اسًت ة
تعد اسًتاتيجية الورقة كالقلم من االسًتاتيجيات اذلامة؛ ألف ىنالك أبرز الوسائل ادلستخدمة يف
قياس التحصيل الدراسي كىي االختبارات .ككذلك من ادلمكن أف تظهر اختبارات الورقة كالقلم
احلاجة إىل إعادة التعليم متبوعان باختبار آخر ،ؽلكن للطالب من خاللو أف يوضح تعلم مهارات
مل يكن يتقنها من قبل ،ككمبدأ أساسي ،ينبغي أال يكوف مفاجآت يف االختبارات.
 .3اسًتاتيجية ادلالحظة:
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مىسق:الخط( :افتراضي) lanoitidarT
ّ
 16 ،Arabicوقطة ،خط اللغة العربية
وغيرها 16 ،Arabic lanoitidarT :وقطة،
الىقش :بال تظليل ()1 dnuorgkcaB

تعٍت ادلالحظة عملية مشاىدة كمراقبة الطالب عن طريق حواس ادلعلم ،كتسجيل معلومات الٗتاذ
قرار يف مرحلة الحقة من عملية التعليم كالتعلم.
كتوفر ادلالحظة معلومات منظمة كمستمرة حوؿ كيفية التعلم كإتاىات ادلتعلمُت كسلوكياهتم
كاحتياجاهتم كمتعلمُت ككذلك أدائهم .كلذلك غلب أف يكوف للمالحظة معايَت زلددة كرلاؿ
كاضح.
كتقسم ادلالحظة إىل عدة أنواع منها:
 ادلالحظة التلقائية:
مشاىدة سلوؾ الطالب كأفعالو يف ادلواقف احلياتية احلقيقية.
 ادلالحظة ادلنظمة:
كىي ادلالحظة ادلخطط ذلا مسبقان كادلضبوطة ضبطان دقيقان ،كػلدد فيها ظركؼ ادلالحظة كالزماف

كادلكاف كادلعايَت اخلاصة للمالحظة.
كيكوف تسجيل ادلالحظات باستخداـ قائمة رصد كسالمل تقدير ،أك أم كسيلة تسجيل أخرل.
 .4اسًتاتيجية التقومي بالتواصل:
يػُ ّعد التواصل ٔتفهومو العاـ نشاطان تفاعليان يقوـ على إرساؿ كاستقباؿ األفكار كادلعلومات
باستخداـ اللغة ،كؽلكن إجراؤه إلكًتكنيان.
كمن األمثلة على اسًتاتيجية التواصل:
 ادلؤ٘تر.
 ادلقابلة.
 األسئلة كاألجوبة.
.5إسًتاتيجية مراجعة الذات:
تعترب اسًتاتيجية مراجعة الذات مفتاحان ىامان إلظهار مدل النمو ادلعريف للمتعلم ،كىي مكوف

أساسي للتعلم الذايت الفعاؿ ،كالتعلم ادلستمر ،كتساعد ادلتعلمُت يف تشخيص نقاط قوهتم كٖتديد
حاجتهم كتقييم إتاىاهتم .كتشمل مراجعة الذات :ملف الطالب ،يوميات الطالب ،كتقومي
الذات.
مفاهيم خاطئة حول التعلم المقلوب والصعوبات التي تواجه تطبيقها:
) (Bergmann and Sams, 2012, 20ذؾر كال منبَتمجاف كىاركف سامز
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أف التعليم ادلقلوب كاجو خالؿ السنوات القليلة ادلاضية انتقادات من العديد من الًتبويُت كمستخدمو
االنًتنت ،كيعتقد الكاتباف اف ىذه االنتقادات اك ادلخاكؼ تكوف صحيحة إذا كانت نظرتنا زلدكدة يف
كونو صف مقلوب فقط بينما صلد االف ادلعلمُت إتهوا دلا كراء الصف ادلقلوب اىل التعليم ادلقلوب ،كأصبح
االف انتقاؿ من الًتكيز على بيئة التعلم اىل الًتكيز على ادلتعلم ذاتو.
كصلد أنو العديد من ىذه االنتقادات كادلخاكؼ مثَته للجدؿ ،لذلك أردنا تسليط الضوء على عدد من
ىذه االنتقادات ككيف أف التعليم ادلقلوب بدد كثَت منها ٕتاه الفصل ادلقلوب.
يذكر محداف كآخركف )(Hamdan and Others, 2013, 12أف الفصوؿ ادلقلوبة قد ال تنجح مع
مجيع ادلعلمُت اك مع مجيع الطلبة ،لذلك بعض التجارب خلصت اىل تفضيل الطريقة التقليدية.
كما يرل بَتمجاف كسامز )(Bergmann and Sams, 2012, 60أف الطالب يف ادلرحلة االبتدائية قد
ال تنجح معهم الفصوؿ ادلقلوبة ،كيرل أف تقتصر على دركس معينو عند الرغبة بتطبيقها.
-2ليس مجيع الطلبة لديهم إمكانية يف احلصوؿ على االنًتنت عايل اجلودة ،أك تتوفر لديهم أجهزة
حاسب ،بالرغم من اإلحصاءات احلديثة تشَت ايل سرعة تزايد امتالؾ االسر ألجهزة احلاسوب كالدخوؿ
على االنًتنت كلكن االمر يبقى عائقا عن بعضهم(Hamdan and Others, 2013, 12).

-3من ادلفاىيم اخلاطئة أف الفصل ادلقلوب عبارة عن فيديو منشور فقط:
أكثر ما يكوف الًتكيز علية حوؿ الصف ادلقلوب ىو الفيديو كما ؽلكن اف يقدـ للمتعلم ،أحد ادلواقع مثل
الفيدم.
ك
أكادؽلية خاف ٕتذب العديد من ادلتعلمُت كذلك دلا يقدمونو من العركض ادلتنوعة من خالؿ
لذلك يشكل الفيديو أعلية كبَتة يف التعلم ادلقلوب كلكنو ليس بالعنصر الوحيد الذم لو التأثَت األكرب يف
التعليم ادلقلوب ،اف أكثر عنصر جوىرم يف بيئة التعلم ادلقلوب ىو االستثمار األمثل للوقت داخل الفصل
الدراسي ،لذلك ينبغي اف يستخدـ الفيديو كنقطة انطالؽ للتعلم ادلقلوب حىت ؽلكننا من الوصوؿ ألبعد
كأعمق مستول شلكن من التعلم(Bergmann and Sams, 2012, 20).

يذكر بيرتزمان)(Bertzmann, 2013p.70-7اف ىناؾ بعض الصعوبات اليت كاجهت بعض ادلعلمُت
الذين طبقو ىذه االسًتاتيجية منها:
 عدـ التزاـ بعض الطالب ٔتشاىدة الفيديو قبل احلصة الدراسية ،شلا ضعف مشاركتهم الفاعلة يف األنشطةداخل الفصل.
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 مقارنة بالفصل التقليدم ،قد يشتكي بعض النقاد من أف الفصل ادلقلوب أكثر فوضوية كازعاجا.قد غلد ادلعلم صعوبة يف تشجيع أك ٖتفيز بعض الطلبة ،الذين ال يبدكف رغبة يف ادلشاركة يف احلصةالدراسية.

الخاتمة:
التقٍتة سبيلنا لالقتصاد ادلعريف ،أم سبيلنا للنهضة للتقدـ للرقي.
كمع اندفاع العامل الالمتناىي ضلو التقنية ،يظل ىناؾ زلطة توقف للتأمل ال للتأخر ،ألنك إذا مل تتقدـ
فأنت متأخر.
لنطرح التساؤؿ التايل:
كماذا بعد؟
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:الملحقات
)1( ملحق
بطاقة مالحظة لتقومي أداء ادلتعلمُت يف الصف ادلقلوب
--------: التاريخ--------------- أمساء الطالب يف اجملموعة
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ـ
1

مستويات األداء

أداء أفراد اجملموعة (……).

عايل

شلارسة األنشطة أظهرت فهم ادلتعلمُت لعرض
الفيديو

2

يظهر الطالب استفادهتم ادلعرفية االثرائية من
االنًتنت

3

تسموف بالثقة يف معلوماهتم عن الدرس أثناء
شلارسة النشاط

4

يظهركا اىتماما بتجويد نتاجاهتم كابتكارىا

5

يتميزكف بالدافعية العالية كادلثابرة

6

يشًتؾ كل أفراد اجملموعة بتبادؿ ادلعلومات

7

اظهركا ادلقدرة على التواصل الفعاؿ بُت األقراف

8

يطبقوف ما فهموه من مشاىدهتم للفيديو يف
ادلنزؿ يف احلصة

9

يهتموف بنتاجات اجملموعة األخرل كيقيموهنا
ٔتوضوعية

10

يستطيع أفراد اجملموعة اصلاز ادلهاـ ادلوكلة ذلم يف
ادلوعد احملدد

11

ؽليلوف إىل التأمل يف شلارستهم لألنشطة

12

ػلرص أفراد اجملموعة على تبادؿ األدكار فيما
بينهم

13

يطلبوا ادلساعدة من ادلعلم عند احلاجة

14

ؽليلوف إىل اختيار األنشطة ادلوافقة ألظلاطهم
التعليمية

15

لدل كل فرد من أفراد اجملموعة القدرة على
تطبيق ما توصل إليو من استنتاجات يف مواقف
كاقعية
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متوسط

ضعيف

ملحق ()2
بطاقة مالحظة اداء متعلم فً الصف المقلوب
اليوم والتاريخ  --------- ----------------------------------- :اسم الطالب -------------------
المادة  ----------------------------------------------------الصف -------------------------
الدرس  -------------------------------------------------المجموعة ----------------------

مستوى انتقال المفاهيم التي تعلمها من الفيديو المنزلي الى مرحلة التطبيق اثناء
االنخراط في ممارسة االنشطة والمهمات الحقيقية في الحصة
الموقف --------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------مالحظة المعلم --------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------التوصيات والمقترحات -----------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

اسم المعلم  -التوقيع

ملحق ()3

بطاقة شطب لتقومي ذايت دلهارات التعلم يف الصف ادلقلوب
التقدير

تسلسل

السلوؾ

1

استطعت مشاىدة الفيديو التعليمي يف ادلنزؿ

2

مشاىدة الفيديو عرب االنًتنت أك الفصل الذكي متاحة
يل

نعم
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ال

3

٘تكنت من الدردشة حوؿ الفيديو بواسطة إحدل
الوسائط االجتماعية مع بعض أقراين كادلعلم

4

فهمي للدرس من خالؿ الفيديو يعد جيدا

5

كررت مشاىدايت للفيديو لتمكُت الفهم كالبناء
للمفاىيم

6

استعنت ٔتواقع علمية عن الدرس إلثراء الفهم

7

أستطيع االستغناء عن ادلعلم يف الشرح

8

٘تكنت من تلخيص األفكار الرئيسة من زلتول
الفيديو بدقة

9

شلارسيت لتطبيق ادلفاىيم يف حصة الصف ادلقلوب
عالية

10

أنشطة الفصل متوافقة مع ما تعلمت من الفيديو أك
الفصل الذكي

11

كنت على درجة جيدة يف التوافق مع اجملموعة عند
شلارسة األنشطة

12

أستطيع كصف ما تعلمت ككيف تعلمتو

13

زلتول الدرس مناسب ليعطيباسًتاتيجية الصف
ادلقلوب

14

أستطيع توظيف ما تعلمت يف مواقف حيايت

53

