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ÖZ

Bu araştırma, Arapça bilmeyen öğrencilere verilen Arapça gramer öğretimini değerlendirmek için 
ve uzaktan eğitim ortamlarında ters-yüz yani ters çevrilmiş sınıf stratejisinin başarısını bilmek 
için, anket yoluyla yapılmıştır. Sonuçlar, öğrencilerin bu eğitim yöntemiyle önemli ölçüde
etkileşime girdiğini göstermiş ve dersleri anlamak, hazırlamak, gözden geçirmek ve ezberlemek 
için yararlı bulduklarını açıklamıştır. Uzaktan eğitimin gerekliliği halinde veya daha sonra örgün 
eğitimde öğrenciler bu yönteme göre derslerin devamını desteklediler. Sonuçlar ayrıca 
öğrencilerin gerekirse Arapça dilbilgisi öğretiminde ana dillerini kullanma isteklerini de 
göstermiştir.

Anahtar Sözcükler: Anadili olmayanlara Arapça dilbilgisi öğretimi, ters-yüz stratejisi, uzaktan 
eğitim, anket aracılığıyla çalışma.

Arabic Gramer for Non-native speakers in Distance Education

With Flipped Classroom

ABSTRACT

This study was conducted using a questionnaire to explore the views of (Turkish) students in the 
College of Islamic Sciences on the flipped classroom strategy in the Arabic grammar lessons that 
were applied to them in distance education in the second semester of the academic year 2019-
2020. The results showed that most students interacted with this method of education greatly, and 
found it useful in understanding lessons, their pre-preparation, review and memorization later. 
And, they support the continuation of education according to this method, whether it is in the 
conditions of distance education or in formal education if it is an appropriate opportunity later. 
The students also showed a clear tendency to support the study of Arabic grammar for non-Arabic 
people, by explaining the material in their native language if necessary.

Keywords: Teaching Arabic grammar to non-native speakers, flipped classroom strategy, 
distance education, Study by means of a questionnaire.
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للناطقین بغیرھاالعربیةاللغة قواعد تعلیم 

والتعلیم عن بُْعدالمقلوبالصَّف باستراتیجیة

1محمد مصطفى بونجھد.

الملخص:
أجریت ھذه دراسةٌ بطریقة االستبانة الستطالع آراء الطالب (األتراك) في كلیة 

یة التي ُطبِّقت العلوم اإلسالمیة في إستراتیجیة الصف المقلوب في دروس القواعد العرب
. وأبدت ۲۰۲۰-۲۰۱۹علیھم في التعلیم عن بُْعد في الفصل الثاني من العام الدراسي 

النتائج أن معظم الطالب تفاعلوا مع ھذه الطریقة في التعلیم تفاعالً كبیًرا، ووجدوھا مفیدة 
أنھم یؤیدون أن وفي فھم الدروس وتحضیرھا القبلّيِ، ومراجعتھا وحفظھا فیما بعد، 

ستمر التعلیم وفق ھذه الطریقة، سواٌء كان ذلك في ظروف التعلیم عن بُْعد أم في التعلیم ی
النظامي إن سنحت الفرصة الحقًا. وأبدى الطالب أیًضا میالً واضًحا إلى أن یُْدَعم درس 
القواعد العربیة لغیر الناطقین بھا، بشرح المادة بلغتھم األم إن اقتضت الضرورة إلى 

ذلك.

تعلیم قواعد اللغة العربیة لغیر الناطقین بھا، إستراتیجیة الصف ت المفتاحیة:الكلما
، دراسة عبر االستبانة.لتعلیم عن بُْعدالمقلوب، ا

مقدمة:. ۱
ى (۲۰۲۰تواجھ الدول منذ مطلع العام  وانتشر ،)Quvid 19وباء عالمیًا تحت مسمَّ

یًرا على حیاة األفراد والمجتمعات؛ مما في كل القارات انتشاًرا سریعًا، وشكَّل تھدیدًا خط
دفع الحكومات إلى اتخاذ تدابیر وقائیة عاجلة تمثَّلت في عزل األفراد والجماعات في 
منازلھم مدَّة زمنیة طویلة، مع اتخاذ االحتیاطات المشدَّدة في األماكن الضروریة التي ال 

ھات، وغیرھا.غنى عنھا، كاألسواق، وأماكن العمل، ودور العبادة، والمتن زَّ

                                                            
ران ِكْرِشِھروْ أستاذ اللغة العربیة المساعد في كلیة العلوم اإلسالمیة بجامعة آخي إِ 1
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ًھا نحو الطلبة، كونھم الشریحة األكبر  وكان االھتمام األكبر في ھذه السیاسات موجَّ
، وقد اتُِّخذت التدابیر السریعة التي تجتمع في المدارس والجامعات اجتماًعا یومیًا منتظًما

التلفزیونیة، التعلیم عن بُعد عبر القنوات يفي معظم الدول بإبقاء الطلبة في بیوتھم وتلقِّ 
والبرامج التابعة لوزارات التعلیم. وھذا النمط من التعلیم لم یألفھ الطالب صغاًرا وكباًرا؛ 
العتیادعم على الدراسة الصفیة، وإن كانت فئة قلیلة من طلبة الجامعات حصریًا یفضلون 

ل الدراسة في ا لجامعات التعلیم عن بُعد بسبب ظروف العمل، أو ألن التعلیم عن بُعد یسّھِ
.ھي فیھاالعالمیة المرموقة دون الحاجة إلى السفر إلى الدول التي 

وفي ھذه الظروف الطارئة ظھرت أھمیة شبكة اإلنترنت وتقنیات التعلیم 
واألجھزة الذكیة المختلفة (الالبتوب، واألجھزة اللوحیة، والھواتف المحمولة)؛ إذ صار 

األدوات التقنیة لیبقى على تماس مع المواد لزاًما على الطالب أن یتابع دروسھ عبر ھذه
العلمیة التي یتعلمھا، وصار لزاًما على إدارات التعلیم ابتكار طرق تدریس جدیدة فعَّالة 
تسدُّ مسدَّ التعلیم الصفِّي المباشر، تجذب انتباه الطالب، وتعینھ على التفاُعل مع المادة 

مل، وتطرد عنھ السأم والملل.العلمیة لیفھمھا ویستفید منھا على الوجھ األك

ستراتیجیات التعلیم التي تعتمد على اإلنترنت، وتستخدم إولعل أھم إستراتیجیة من 
؛ إستراتیجیة تقنیات التعلیم، وحظیت باھتمام كبیر في األوساط التعلیمیة في العقد األخیر

قرن، وقد الصف المقلوب. وھي إستراتیجیة بدأت إرھاصاتھا في العقد األول من ھذا ال
في أطروحة دكتوراه في جامعة أوھایو، ثم أثمرت ھذه )Jeremy, 2007ناقشھا (

لتصبح طریقة معتمدة في )۲۰۱٥بیرجمان، سامز: (اإلستراتیجیة على ید الباحثَین 
.إدارات التعلیم

 Brewerو؛Jeremy, 2007: 2(وردت تعریفات كثیرة إلستراتیجیة الصف المقلوب 

R. & Movahedazarhoulgh S. (2018): 2و؛Stone, 2012: : ۲۰۱٥وبیرجمان، وسامز، ؛2
ري، وآل سعد، ؛ ۹۷-۹٦: ۲۰۱۸؛ والجعفري، ۳٦: ۲۰۱٦؛ والرویس، ۲۹ والشمَّ

ري، وآل (أورده لعل أوجزھا تعریف،)۳۲: ۲۰۱۹ونزال، ؛ ٦۷-٦٦: ۲۰۱۸ الشمَّ
ب المدمج، یتكامل بأنھا: "شكل من أشكال التدری،عليألكرم فتحي )٦٦: ۲۰۱۸سعد، 

في التقلیدي مع التعلُّم اإللكتروني، بطریقة تسمح بإعداد المحاضرة عبر  فیھ التعلُّم الصَّ
الویب؛ لیطَّلع علیھا الطالب في منازلھم قبل حضور المحاضرة، ویُخصص وقت 

المحاضرة لحل األسئلة، ومناقشة التكلیفات والمشاریع المرتبطة بالمقرر".
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) مفھوم إستراتیجیة الصف المقلوب۱(الشكل رقم 

نقل المادة العلمیة للمحاضرة إلى خارج -
الفصل، وإیصالھا للطلبة عبر اإلنترنت.

نقل "الواجب المنزلي" إلى الفصل -
، بحیث یؤدي مدرس المادة دور الدراسي
المرشد.

توسیع إطار المحادثة خارج الفصل وفق -
مناقشات مشتركة.

الوقت المتاح للتطبیقات        استغالل -
والتدریبات.

.(.Baker& Mentch, n.p)نقلھ المؤلف من )، وقدJeremy, 2007: p. 2من كتاب (مقتبس ومترجم -

أھمیَّة الدراسة:

القت ھذه اإلستراتیجیة صدى كبیًرا في تطبیقھا على المستویات كافة: المدرسیة 
التطبیقیة منھا أم النظریة، أو على صعید تعلیم والجامعیة، شاملة كل العلوم، سواء 

س  دة. فمن الناحیة العملیة تتیح للمدّرِ اللغات؛ وذلك لما لھا من مزایا كثیرة وإیجابیات متعدِّ
تحضیر مادة علمیة رصینة مضبوطة، یرسلھا إلى الطالب قبل المحاضرة أو الحصة 

ر لھ الوقت والجھد في الحصة الدرسیة لالطالع علیھا واالستفادة من مضمونھا، فتوفِّ 
الدرسیة، وتتیح لھ التركیز على التطبیقات واإلجابة عن استفسارات الطالب، وتعینھ 
على مساعدة الطالب الضعیف لیرقى إلى مستوى أقرانھ في الصف. ومن ناحیة أخرى 

لك یتیح ھذا األسلوب التعلیمي للطالب أن یستفیدوا من المادة العلمیة استفادة مثلى، وذ
بإعادة الدرس مرات تتناسب مع فروقھم الفردیة، باإلضافة إلى أنھا تعینھم على التحضیر 
الجیِّد للدرس، ثم المراجعة واالستذكار بعد الحصة الدرسیة. ویساعد على كل ھذا تعلُّق 

األجیال الشابَّة باألجھزة اإللكترونیة، وولعھم بتِْقنیاتھا واستخدامھا.

ز لدى الطالب مھارات التعلیم أما من الناحیة الترب ویة فإن ھذه اإلستراتیجیة تعّزِ
ي المعلومات خارج إطار الدرس،  ي عندھم الرغبة في اكتشاف وتقّصِ الذاتي، وتنّمِ
باإلضافة إلى مسألة غایة في األھمیة ھي االعتیاد على التفكیر الناقد الفعَّال، إلى جانب 

طالب، فیغدو التحصیل العلمي ملھًما وممتعًا بناء العالقات االجتماعیة بین المعلم وال
: ۲۰۱۸؛ والجعفري، ٦۹: ۲۰۱۸؛ والشمري، وآل مسعد، ۲۰۱٥(بیرجمان، وسامز، 

).۳۳: ۲۰۱۸؛ ونزال، ۹۷
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التي اضُطرَّ فیھا الطالب إلى البقاء في منازلھم، في ھذه الظروف الطارئةو
لت الدروس من المحاضرات الصفیة إلى التعلیم عن بُ  وجد الباحث أن من المفید عد؛وتحوَّ

یة لیرى مقدار فعالیتھا وجدواھا في الكل{األتراك}أن یطبق ھذه اإلستراتیجیة على طلبتھ
الدراسة.ھذه من ھنا تنبع أھمیة وفي تدریس قواعد اللغة العربیة لغیر الناطقین بھا، 

أھداف الدراسة:

؛ }األتراك{بغیر العربیة تھدف ھذه الدراسة إلى استشفاف آراء الطالب الناطقین 
استحسانھم اللغة العربیة وفق إستراتیجیة الصف المقلوب، ومدى قواعددروسفي تلقي 

اتباع ھذه اإلستراتیجیة في التعلیم عن بُعد.من واستفادتھم

حدود الدراسة:

طالب على،لتقییم تجربة التعلیم بإستراتیجیة الصف المقلوبأجریت ھذه الدراسة 
اللغةقواعدلمادة في تركیا،م اإلسالمیة في جامعة (آِخي إِْفران ِكْرِشِھر)كلیة العلو

في الفصل الثاني من العامنُفِّذت ھذه التجربة العربیة المقررة في السنة الثانیة. وقد 
نة الثانیة ذكوًرا وإناثًا، واستُطلعت آراؤھم في على مجموع الس۲۰۲۰-۲۰۱۹الدراسي 

راسي نھایة العام الدِّ

منھجیة الدراسة وإجراءاتھا:

آراء الطالب والطالبات ومدى الدراسة المنھج اإلحصائي لمعرفة ھذهاستُخدم في
تأییدھم إلستراتیجیة الصف المقلوب في التعلیم عن بُعد، واتبِّع المنھج التحلیلي آلراء 

الطالب للوصول إلى نتائج الدراسة واالستفادة منھا.

بَر وسائل التواصل االجتماعي إلى الطالب وقد جرى إرسال استبانة ع
المستھدفین، وھم طالب السنة الثانیة من كلیة العلوم اإلسالمیة في جامعة (آِخي إِْفران 

نت االستبانة (.۱٦/۷/۲۰۲۰وذلك بتاریخ ِكْرِشِھر) في تركیا، ) جملة، وُطلَب ۱۸وتضمَّ
) درجات، بحیث ٥-۰ما بین (من الطالب تقیید آرائھم فیھا عن طریق تقییمھا بالدرجات 

) إذا لم یكن مؤیداً لمضمون العبارة، ویختار أرقاماً أخرى صعوداً ۰یختار الطالب الرقم (
.)یمكن االطالع على االستبانة في الملحق() حسب درجِة تأییده لھا. ٥إلى الرقم (

دة بحیث یمكن عبرھا تقییم  وقد حرص الباحث على صیاغة الُجمل بصیغ ُمتعدِّ
المقلوب) المتبعة، ومدى إعجابھ الصفى تفاُعل الطالب مع ھذه التجربة (إستراتیجیة مد

دةبھا أو استیائھ منھا، وذلك بإیراد ُجمٍل ُكتِبت بصیغٍ  في بمجملھا آراءھم ، تكشف متعدِّ
المقلوب.الصفتعلُّم مادة القواعد العربیة عبر إستراتیجیة 

) من الذكور ۹) مشاركاً ومشاركةً، (٤۰بلغ عدد المشاركین في ھذه االستبانة (
) طالباً وطالبة أُرسلت إلیھم االستبانة، بنسبة تقارب ۷۱) من اإلناث، من أصل (۳۱و(
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االستبانة، وھي نسبة عالیة في المشاَركة یمكن ب%) من عدد الطالب المستھدفین ٦۰(
مدة ثالثة أشھر.االعتماد علیھا في تقییم إستراتیجیة الصف المقلوب التي أجریت علیھم 

ولدراسة إجابات الطالب في تقییم تجربتھم في ھذه اإلستراتیجیة، جرى فَْرز 
الُجَمل إلى خمسة أقسام، تشترك ُجَمل كّلِ قسم بجوانب متقاربة في التصنیف:

ن القسم األول العبارات ذات األرقام: (• )، وھي عبارات تعطي ۷-٥-۲-۱تضمَّ
.معنى إیجابیاً في تقییم التجربة

ن القسم الثاني العبارات ذات األرقام: (• )، وھي عبارات ۱٦-۱٥-۱٤-۳وتضمَّ
تعطي معنى سلبیاً في تقییم التجربة.

)، وھي عبارات ۱۸-۱۳-۱۲-۹ن القسم الثالث العبارات ذات األرقام: (وتضمَّ •
تشیر إلى جوانب االستفادة العملیة من ھذه التجربة.

ن القسم الرابع العبارات ذات • )، وھي عبارات تحاول ۱۷-۱۰-۸األرقام: (وتضمَّ
في سؤال استشفاف مدى تفضیل الطالب إستراتیجیة الصف المقلوب من عدمھ

.صریح
ن القسم الخامس العبارات ذات األرقام: (• )، وھي تكشف مدى ۱۱-٦-٤وتضمَّ

تفاُعل الطالب مع لغة الشرح في الفیدیوھات المرسلة مسبقاً، وھي اللغة العربیة.

الطالب:تقییمیل نتائج تحل. ۲
:الصف المقلوبإستراتیجیةوصف في الُموَجبةالعبارات تقییم تحلیل نتائج -۱

ظاھرھا على الموافقة على یدلُّ ُموَجبَةعلى معاٍن في ھذا القسمتحتوي العبارات
من مینیِّ المقواقترب عدد الطالبسویة الموافقة على مضمونھاتزادفإذامضمونھا، 

الصف المقلوب، إستراتیجیةتوافُِقھم وانسجامھم مع ، كان ذلك مؤشراً على )٥الرقم (
وإذا انخفضت ھذه السویة واقتربت من الصفر دلَّ ذلك على عدم التوافق، والجدول رقم 

:من كل عبارةالطالبمواقفیظھر باألرقام )۱(



181Aydın Arapça Araştırmaları Dergisi  (AYAD) Cilt 2 Sayı 2 - Aralık 2020 (175 - 197)

Mohammad Mustafa BONJAAraştırma Makalesi

7 
 

)۱(رقمالجدول

الصف المقلوبإستراتیجیةوصففيالُموَجبَةللعباراتنتائج تقییم الطالب

رقم
العبارةالعبارة

عدد التقییمات ونسبتھا
۰۱۲۳٤٥

ات عن وملفھاتكان إرسال الفیدیو۱
قبل المحاضرة الحیة على الدرس

اإلنترنت مفیداً.

۰۰۰٥۱۰۲٥

مع األمثلة ھاتتصمیم الفیدیو٥
واألشكال والجداول التوضیحیة 

كان جیداً.

۱۰۲٤۱۲۲۱

تحتوي على PDFكان إرفاق ملفات ۷
معلومات والجداول واألشكال ال

قبل مفیداً ھات؛الفیدیوالواردة في
الحیة وبعدھا.المحاضرة

۱۰۰٤۹۲٦

استمعُت إلى الفیدیو عدة مرات قبل ۲
.دھاالمحاضرة الحیَّة وبع

٥٥۹۷۸٦

یدون للعبارات الثالث األَُولب مؤأن الطال) ۱الجدول رقم (فيیالحظ بوضوح 
فما فوق، في بالدرجة الثالثةمضمون الجمل وتقییمھا على تأییداً حاسماً، وذلك بموافقتھم

.الدرجات الست) كان موزعاً على ۲الرابعة ذات الرقم (للعبارةتقییمھم حین أن 

 عن الدرس ) (كان إرسال الفیدیوھاِت وملفاتٍ ۱وقد قیَّم العبارةَ األولى ذات الرقم (
، )۲٥وبالدرجِة الرابعِة (الخامسةِ قبل المحاضرة الحیة على اإلنترنت مفیداً)؛ بالدرجةِ 

قیَّمن مَ إلیھمأضیفَ %) من الطالب، فإذا ۸۷٫٥معاً نسبة (، وھم یمثلون) طالب۱۰(
%)، وھو تأیید مطلق.۱۰۰بالدرجة الثالثة كانت نسبة من یؤید ھذه العبارة (

) (تصمیم الفیدیوھات مع األمثلة واألشكال ٥الرقم (ذاتَ ةَ الثانیةَ وقیَّم العبار
طالباً ) ۱۲(،)۲۱(الدرجِة الرابعةب و؛ بالدرجة الخامسةِ والجداول التوضیحیة كان جیداً)

إلیھم َمن قیَّم أضیفَ %) من الطالب، فإذا ۸۲٫٥ن (وھم یمثلو،على التواليوطالبة
%)، على حین قیَّم العبارة ۹۲٫٥صارت النسبة () طالب، ٥بالدرجة الثالثة وھم (

عالیة جداً في تأیید العبارة.طالب فقط. وھذا نتیجة ثالثةالثانیةالدرجة بوصفربالدرجة 

تحتوي على المعلومات PDF) (كان إرفاق ملفات ۷وقیَّم العبارةَ الثالثة َذاَت الرقم (
قبل المحاضرة الحیة وبعدھا)؛ والجداول واألشكال الواردة في الفیدیوھات؛ مفیداً 

) طالب على التوالي، وھم یمثلون ۹)، (۲٦(بالدرجِة الخامسِة والدرجِة الرابعةِ 
) طالب، صارت النسبة ٤َمن قیَّم بالدرجة الثالثة وھم (%)، فإذا أضیَف إلیھم۸۷٫٥(
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ي طالب واحد. وھذه نتیجة تكاد تكون مطلقة فصفر%)، على حین قیَّم بالدرجة ۹۷٫٥(
تأیید العبارة.

ن واضحان: ھذه العبارات الثالث بنسبة عالیة لھ مدلواللوتأیید الفئة المستھدفة 
باھتمام یفضي إلى معرفة األول أنھم اطلعوا على الفیدیوھات والملفات المرسلة

، أنھم تفاعلوا مع الفیدیوھات والملفات وھو المھم في ھذا البحث،فائدتھا، والثاني
فَْوھا جیِّدةً ومفیدةً، وھذا دلیل على استفادتھم المرسلة قبل ا لمحاضرة الَحیَّة وأل
الصَّف المقلوب.إستراتیجیةوتفاُعلھم مع 

) (استمعُت إلى الفیدیو عدة مرات قبل ۲بقیت العبارة الرابعة ذات الرقم (
)؛ ٥-۰(الدرجةابتداء منجات كلھا )، وقد قیَّمھا الطالُب بالدروبعدھاةالمحاضرة الحی

وھذا تقییم ال یدلُّ على تفاوت .) طالب على التوالي٦)، (۸)، (۷)، (۹)، (٥)، (٥(بعدد 
بین الطالب في قبوِل مضمون العبارة األخیرة وتأییدھا، بقدر ما یدلُّ على تفاوتھم في 

وھذا التفاُعل مع الفیدیوھات، وعدد مّرات المشاھدة قبَل المحاضرة الحیة وبعدھا، نسبة 
ق وغیرھا من األسبابن طالبیختلف بی فتَ ال. ولكن الوآخر، من حیث االھتمام والتفوُّ

، ولعل ھذا یدل %)۱۲٫٥ویمثلون (فقط) طالب٥) ھم (۰لالنتباه أن المقیِّمین بالدرجة (
ویدل أیضاً من وجھ آخر أن كلَّ لفیدیوھات أو لم یجدوا لھا وقتاً،على أنھم لم یھتموا با

ة على األقل.كان قد شامینباقي المقیِّ واحٍد من  ھدَ الفیدیوھاِت مرَّ

ولكن یمكن االطمئنان إلى أن أكثر من نصف المقیِّمین، وھم الذین قیَّموا بالدرجة 
%)؛ قد تفاعلوا مع الفیدیوھات تفاعالً ٥۲٫٥) ونسبتھم (۲۱الثالثة فما فوق وعددھم (

ً أو  ونسبتھم )۱٤عددھم () و۲-۱كبیراً، وأن الذین قیَّموا بالدرجتین (متوسطا
أن معظم إلىقلیالً أو دون المتوسط. وھذا یفضيقد تفاعلوا تفاعُالً ما %)؛۳٥(

حسب ھمتھ وطاقتھ أو فراغھ.بالصف المقلوب، كُلٌّ إستراتیجیةالمقیِّمین تفاعلوا مع 
:الصف المقلوبإستراتیجیةوصففي ةالعبارات الساِلبتقییم تحلیل نتائج -۲

على عدم الموافقة ظاھرهیدلُّ الذي اِلبالسبالمعنىفي ھذا القسم اتُ العبارصیغت
من المقیِّمینمضمونھا واقترب عدد الطالبالرفض لعلى مضمونھا، فإذا زادت سویة 

الصف المقلوب، إستراتیجیة)، كان ذلك مؤشراً على توافُِقھم وانسجامھم مع ۰الرقم (
دلَّ ذلك على عدم التوافق، )٥من (الدرجاتسویةواقتربتالموافقةسویةزادتذا وإ

) یظھر باألرقام ۲والجدول رقم (). ۱فھي عكس معنى العبارات الواردة في الجدول رقم (
مواقف الطالب من كل عبارة:
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)۲رقم (الجدول 

الصف المقلوبإستراتیجیةنتائج تقییم الطالب للعبارات السَّلبیة في وصف 

رقم
العبارةالعبارة

د التقییمات ونسبتھاعد
۰۱۲۳٤٥

االستماع إلى الفیدیو قبل موعد ۳
المحاضرة یسبُِّب لي تشویشاً.

۲۱٥٦۳۳۲

في الدراسة الصفیة لیس لدي الوقت ۱٤
الكافي لمتابعة الفیدیوھات قبل 

المحاضرات المقررة.

۱۱٥۲۱۰٥۷

ً في فھم ۱٥ لم أستفد من الفیدیو إطالقا
الدرس.

۳۲٤۱۳۰۰

الفیدیو مع الرسوم عرضُ لم یكن ۱٦
ً لتوضیح الدرس قبل  واألمثلة كافیا

المحاضرة الحیة.

۲۱٦٦٤۱۲

) بوضوح أن معظم الطالب یرفضون مضمون ۲یالحظ من الجدول رقم (
على رفضاً ظاھراً، وذلك بعدم موافقتھم) ۱٦–۱٥-۳العبارات الثالث ذات األرقام (

) فما دون، في حین أن تقییمھم العبارة الثانیة ذات الرقم ۲ل وتقییمھا برقم (مضمون الجم
) كان موزعاً على األرقام الستة.۱٤(

) (االستماع إلى الفیدیو قبل موعد المحاضرة ۳وقد قیَّم العبارة األولى ذات الرقم (
التوالي، علىطالب ) ٥)، (۲۱یسبُِّب لي تشویشاً)؛ بالدرجِة صفر وبالدرجِة األولى (

) ٦(وھم بالدرجة الثانیةقیَّموانإلیھم مَ أضیفَ %) من الطالب، فإذا ٦٥وھم یمثلون (
) ۸%)، في حین أن الذین قیَّموا بالدرجة الثالثة فما فوق (۸۰طالب، صارت النسبة (

%) من مجموع الطالب. وھذه نسبة عالیة في رفض مضمون ۲۰طالب، وھم یمثِّلون (
العبارة.

) (لم أستفد من الفیدیو إطالقاً في فھم الدرس)؛ ۱٥لعبارةَ الثالثةَ ذات الرقم (وقیَّم ا
%) ۹۰على التوالي، وھم یمثلون () طالب ٤)، (۳۲بالدَّرجة صفر وبالدرجة األولى (

%)، في ۹۲٫٥إلیھم َمن قیَّموا بالدرجة الثانیة صارت النسبة (أضیفَ من الطالب، فإذا 
) طالب فقط. وھذه نتیجة عالیة جداً في رفض مضمون ۳(حین قیَّم بالدرجة الثالثة

العبارة.

) (لم یكن عرض الفیدیو مع الرسوم واألمثلة ۱٦وقیَّم العبارةَ الرابعةَ ذات الرقم (
ً لتوضیح الدرس قبل المحاضرة الحیة)؛ بالدَّرجة صفر وبالدرجة األولى ( )، ۲۱كافیا

إلیھم َمن أضیفَ من الطالب، فإذا %) ٦۷٫٥) طالب على التوالي، وھم یمثلون (٦(
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والرابعة %)، في حین قیَّم بالدرجة الثالثة۸۲٫٥قیَّموا بالدرجة الثانیة صارت النسبة (
 ً ن وافقوا على مضمون العبارةفقط) طالب۷(والخامسة معا . وھذه نتیجة عالیة في ممَّ

رفض مضمون العبارة.

ث یدل داللة حاسمة على إن رفض معظم الطالب لمضمون ھذه العبارات الثال
قبول الطالب إلستراتیجیة الصف المقلوب، وتفاعلھم معھا بحیویة، واستفادتھم من 

مضمونھا.
ة لیس لدي الوقت الكافي ) (في الدراسة الصفیَّ ۱٤بقیت العبارة الثانیة ذات الرقم (

بالدرجات لمتابعة الفیدیوھات قبل المحاضرات المقررة)، وقد قیَّمھا الطالُب والطالبات
) طالب على ۷)، (٥)، (۱۰)، (۲)، (٥)، (۱۱(بعدد )؛ ٥-۰كلھا ابتداء من الدرجة (

) طالباً ۲۲ارة، إذ یمیل (ھذا تقییم متفاوت بین القبول والرفض لمضمون العبالتوالي.
%)، في حین ٥٥) إلى تأیید مضمونھا ونسبتھم (٥-۳ممن قیَّموا بالدرجات من (وطالبةً 
%) من الطالب. ولعل ھذا ٤٥اً وطالبة إلى رفض مضمونھا، ونسبتھم () طالب۱۸یمیل (

التردُّد بین القبول والرفض یُعزى إلى التخمین الذي یعتمد على الظَّّنِ الغالب لدى كثیر 
فیة النظامیة تحتاج إلى دوام وساعات طویلة  من الطالب والطالبات، بأن الدراسة الصَّ

راحة أكثر مما لو كانت الدراسة منزلیة؛ وھذا یوحي تُقضى في الكلیة، وذلك یحتاج إلى
إلى البدیھة انعدام الوقت، وھو تخمین في محلِّھ.

الصف إستراتیجیةضدَّ ولكن ھذه النتیجة ال تعني أن الطالب والطالبات 
الدروس إلى عودة(في حال )۱۰ذات الرقم (المقلوب؛ ذلك أنھم قیَّموا عبارة أخرى 

ل أن یرسل المدرس فیدیو یشرح فیھ الدرس مسبقاً) تقییماً عالیاً وضعھا الطبیعي أُف ّضِ
الجدول الرابع.تحلیل نتائجھا في%)، وسیرد الكالم علی۹٥في القبول بنسبة تقارب (

ومن ثم فإن نتیجة تقییم الطالب لھذه العبارة ال تتناقض مع تقییمات الطالب للعبارات 
وخصوًصا أنَّ نسبة غالبة من الذُّكور مالوا إلى الثالث السابقة، وإنما تنسجم معھا.

)، وبینوا أن لدیھم ۸) و(۷عدم قبول مضمون العبارة كما سیرد في نتائج الجدولین (
وقت كاف.

الصف إستراتیجیةالعبارات ذات المدلول العملي في جدوى م یتقیتحلیل نتائج -۳
المقلوب:

الصف إستراتیجیةي االستفادة من فتشیر عبارات ھذا القسم إلى الجانب العَملي
المقلوب، وذلك من حیث أثرھا اإلیجابي في زیادة الفھم، والوضوح، وتحضیر الدروس، 

وبعدھا، وإن التقییم اإلیجابي في تأیید مضمون ھذه المحاضرةقبل ومراجعة المعلومات 
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األرقام ) یظھر ب۳والجدول رقم (.ستراتیجیةالعبارات یدل على الموافقة على ھذه اإل
مواقف الطالب من كل عبارة:

)۳(رقمالجدول

الصف إستراتیجیةلي في جدوى مَ نتائج تقییم الطالب للعبارات ذات المدلول العَ 
المقلوب

رقم
العبارةالعبارة

عدد التقییمات ونسبتھا
۰۱۲۳٤٥

أعانني االستماع إلى الفیدیو قبل ۹
المحاضرة الحیة على أن أفھم 

أكثر.الدرس 

۲۰۱۹۱٤۱٤

ل ھذه الطریقة في الدراسة ۱۳ أُفّضِ
ألنھا تعینني على تحضیر الدروس 

قبل المحاضرة.ام مضمونھھْ وفَ 

۱۰۰٥۱٤۲۰

عینني كثیراً، قبل وجود الفیدیو یُ ۱۸
وبعدھا، على الحیَّةالمحاضرة

.مراجعة المعلومات

۲۰٤۸۱۱۱٥

بعد توضیح األستاذ مضمونَ ۱۲
لفیدیوھات المرسلة زادتْ ا

معلوماتي أكثر.

۲۰۱۲۱۲۲۳

یداً ) أن الطالب مؤیدون للعبارات جمیعھا تأی۳ظ بوضوح من الجدول رقم (یالحَ 
فما فوق،بالدرجة الثالثةعلى مضمون الجمل وتقییمھا حاسماً، وذلك بموافقة معظمھم

المحاضرة، واالستفادة من وھذا یدل على التفاعل العملي مع النشاطات المنزلیة قبل
دة. فوائدھا المتعدِّ

أعانني االستماع إلى الفیدیو قبل المحاضرة ) (۹وقد قیَّم العبارة األولى ذات الرقم (
) طالباً ۱٤)، (۱٤الحیة على أن أفھم الدرس أكثر)؛ بالدرجة الخامسة وبالدرجة الرابعة (

بالدرجة اإلیھم َمن قیَّموأضیفَ إذا %) من عدد الطالب، ف۷۰على التوالي، وھم یمثِّلون (
%)، في حین قیَّم بالدرجة صفر والدرجة ۹۲٫٥) طالب، صارت النسبة (۹الثالثة، وھم (

الثانیة ثالثة طالب فقط. وھذه نسبة عالیة جداً في قبول أن الفیدیوھات المرَسلة قبل 
المحاضرة كانت تعین على فھم الدرس أكثر.

ل ھذه الطریقة في الدراسة ألنھا تعینني ۱۳ات الرقم (الثانیة ذالعبارة وقیَّم  ) (أُفّضِ
على تحضیر الدروس وفھم مضمونھا قبل المحاضرة)، بالدرجة الخامسة وبالدرجة 

ً على التوالي، وھم یمثلون (۱٤)، (۲۰الرابعة ( %) من عدد الطالب، فإذا ۸٥) طالبا
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%)، ۹۷٫٥الب، صارت النسبة (ھم خمسة طم َمن قیَّموا بالدرجة الثالثة، وإلیھأضیفَ 
في حین قیَّم بالدرجة صفر طالب واحد فقط، وھذه نسبة تكاد تكون مطلقة في قبول أن 

م مضمونھا بدرجة ھْ ین الطالب على تحضیر الدروس وفَ عِ الصف المقلوب تُ إستراتیجیة
عالیة.

لمحاضرة ) (وجود الفیدیو یعینني كثیراً، قبل ا۱۸وقیم العبارة الثالثة ذات الرقم (
)، ۱٥الحیَّة وبعدھا، على مراجعة المعلومات)؛ بالدرجة الخامسة وبالدرجة الرابعة (

إلیھم َمن قیَّم أضیفَ فإذا %) من الطالب، ٦٥وھم یمثلون () طالباً على التوالي، ۱۱(
%)، في حین قیَّم بالدرجة صفر ۸٥) طالب، صارت النسبة (۸بالدرجة الثالثة، وھم (

الصف إستراتیجیةأن في قبول ) طالب فقط. وھذه نسبة عالیة٦ة (وبالدرجة الثانی
المقلوب تعین على مراجعة المعلومات قبل المحاضرة الحیَّة وبعدھا.

) (بعد توضیح األستاذ مضمون الفیدیوھات ۱۲وقیَّم العبارة الرابعة ذات الرقم (
) طالباً ۱۲)، (۲۳ة (المرسلة زادت معلوماتي أكثر)؛ بالدرجة الخامسة وبالدرجة الرابع

َمن قیَّموا إلیھمأضیفَ %) من عدد الطالب، فإذا ۸۷٫٥على التوالي، وھم یمثلون (
%)، في حین قیَّم بالدرجة ۹۲٫٥بالدرجة الثالثة، وھم طالبان اثنان، صارت النسبة (

صفر وبالدرجة الثانیة ثالثة طالب فقط. وھذه نسبة عالیة جداً في قبول أن توضیح 
س مضموَن الفیدیوھات زادت من معلوماتھ أكثر؛ مما یدل على أن الطالب اكتسب المدّرِ

س منفرداً، وفي رْ الدَ قدراً من المعلومات عبر متابعتھ للفیدیوھات العلمیة المرَسلة قبلَ 
المحاضرة الحیة زادت معلوماتھ.

فاعلوا الجدول السابق، االستدالل باطمئنان بأن الطالب تویمكن استناداً إلى نتائج
جابیاً، وأبرزوا ارتیاحھم حیالھا، وأنھا الصف المقلوب تفاعالً عملیاً إیإستراتیجیةمع 

أفادتھم في مرحلة تحضیر الدروس وفھمھ قبل المحاضرةا، وفي مراجعة المعلومات 
بعد المحاضرة.

التي تبرز مدى تفضیل الطالب إستراتیجیة الصف م العبارات یتحلیل نتائج تقی-٤
:ب، سواء في التعلیم عن بُعد أم في الدراسة الصفیَّةالمقلو

تختبر العبارات الثالث في ھذا القسم مدى تفضیل الطالب الدراسة الصفِّیة أو 
الصف المقلوب وأثرھا في تحسین مستوى إستراتیجیةالتعلیم عن بُعد، ومدى أھمیة 

 ً ) تظھر ٤. وفي الجدول رقم (الدرس في كلتا الحالتین، سواء كان التأثیر إیجابیاً أم سلبیا
مواقف الطالب من كل عبارة:
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)٤رقم (الجدول 

الصف إستراتیجیةالتي تبرز مدى تفضیل الطالبنتائج تقییم الطالب للعبارات 
، سواء في التعلیم عن بُعد أم في الدراسة الصفیَّةالمقلوب

رقم
العبارةالعبارة

عدد التقییمات ونسبتھا
۰۱۲۳٤٥

ل الدراسة الصفیة على ۸ أفّضِ
ھاتالدراسة عن بُعد، والفیدیو

صعوبات على تخفیف تساعد
.التعلیم عن بُعد

٥۱۲٦۱۲۱٤

الدروس إلى وضعھا عودةفي حال ۱۰
ل أن یرسل المدرس ّضِ الطبیعي أُف

الدرس مسبقاً.ایشرح فیھھاتفیدیو

۱۱۰٥۷۲٦

أنا مرتاح في التعلیم عن بُعد، ۱۷
ھاتیقة إرسال الفیدیووطر
ني كثیراً.تساعد

۱۱٤۱۱۲٤۸

واضحاً، ن تأییداً ولیَیْ ) أن الطالب یؤیدون العبارتین األُ ٤یُالحظ من الجدول رقم (
التأیید بنسبة لثة بین التأیید والرفض، مع رجحانحیال العبارة الثافي حین أنھم انقسموا

۲٤/۱٦.

ل الدراسة الصفیة على الدراسة عن ۸م (وقد قیَّم العبارة األولى ذات الرق ) (أفّضِ
)؛ بالدرجة الخامسة صعوبات التعلیم عن بُعدبُعد، والفیدیوھات ساعدت على تخفیف 

ً على التوالي، وھم یمثِّلون (۱۲)، (۱٤وبالدرجة الرابعة ( %) من عدد ٦٥) طالبا
النسبة الب، صارت) ط٦درجة الثالثة، وھم (إلیھم َمن قیَّموا بالأضیفَ الطالب، فإذا 

وھم ) طالب فقط،۸ن األولى والثانیة (%)، في حین قیَّم بالدرجة صفر وبالدرجتی۸۰(
%).۲۰یمثلون (

قَّین: تفضیل الدراسة الصفیَّة، وكون  ّشِ وھذه نسبة عالیة في قبول العبارة ذات ال
الصف المقلوب خفَّفت من من صعوبات التعلیم عن بُعد.إستراتیجیة

الدروس إلى وضعھا الطبیعي عودة) (في حال ۱۰بارة الثانیة ذات الرقم (وقیَّم الع
ل أن یرسل المدرسُ  الدرس مسبقاً)؛ بالدرجة الخامسة ایشرح فیھھاتفیدیوأُفّضِ

أضیفَ %)، فإذا ۸۲٫٥) طالب على التوالي، وھم یمثلون (۷)، (۲٦وبالدرجة الرابعة (
%)، في حین قیَّم ۹٥النسبة () طالب، صارت٥(إلیھم َمن قیَّموا بالدرجة الثالثة، وھم 

بالدرجة صفر وبالدرجة األولى معاً طالبان فقط.
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المقلوب إذا الصفإستراتیجیةوھذه نسبة عالیة جداً وصریحة في تفضیل 
التعلیم الصفي.فيعھا الطبیعي عادت الدراسة إلى وض

عن بُعد، وطریقة إرسال ) (أنا مرتاح في التعلیم۱۷أما العبارة الثالثة ذات الرقم (
وقد قیَّم العبارة ییم.ني كثیراً)؛ فقد اختلف الطالب حیالھا في التقتساعدھاتالفیدیو

%)، ۳۰) طالب على التوالي، وھم یمثلون (٤)، (۸(بالدرجة الخامسة وبالدرجة الرابعة
وھم یمثلون ) من الطالب على التوالي، ۱)، (۱۲وقیَّم العبارة بالدرجة الثالثة والثانیة (

) طالب على ٤)، (۱۱%)، في حین قیَّم بالدرجة صفر وبالدرجة األولى (۳۲٫٥(
%). وھذه نتیجة ُمْشِكلةٌ، وذلك النقسام الطالب ذكوراً وإناثاً ٥.۳۷التوالي، وھم یمثلون (

حھا، وثُلث قبول الفي  تعلیم عن بُعد، فھم ثالثة أقسام متقاربون في تقییم العبارة: ثُلث یرّجِ
طاً، وی ً ال یقبلھا، مع رجحان ِكفَّة القبولقلیالً ثثُلأكثر من القبلھا قَبوالً متوّسِ .عموما

فإذا قورنت نتیجة تقییم ھذه العبارة مع نتیجة تقییم العبارة األولى من ھذا الجدول، 
رتیاحھم للتعلیم عن لى تفضیلھم واال یشیر في الغالب إظھر بأن االنقسام بین الطالب 

كما في صعوباتالالفیدیوھات كانت عوناً للطالب في تخطي یشیر إلى أنقدر ماببُعد، 
من الطالبالعبارة األولى. ومع ذلك فإن ھذه النتیجة تدل على أن نسبة ال یُستھان بھا

ل التعلیم عن بُعد، وھم في العبارة األولى ( %)، ولعلھم في العبارة الثالثة قرابة ۲۰تفّضِ
)۳۰.(%

ل التعلیم عن بُعاوسواء كان فیَّة،لطالب یفّضِ ل الدراسة الصَّ فإنھ د، أم یفّضِ
في ھذا الجدول الصف المقلوب كما بیَّنتھا التقییمات إستراتیجیةمرتاح جداً في اتباع 

والجداول السابقة.

القواعد باللغة تحلیل نتائج تقیم العبارات التي تبرز مدى تفضیل الطالب شرحَ -٥
الصف المقلوب:إستراتیجیةغة األم (التركیة) بعد تجربة العربیة أو بالل

من الناحیة المنھجیة ال بد من تدریس اللغات، ومنھا اللغة العربیة، دون االستعانة 
، إال في حاالت خاصة وقلیلة، وخصوصاً في الدراسة الصفیَّة النظامیةباللغة األم للمتعلم
غ فیھا الطالب لدراسة اللغة العربیة في السنة التمھیدیة اً أكثریویكون ذلك مجد التي یتفرَّ

ساعة أسبوعیاً. أما في حالتنا ھذه فإن مادة اللغة العربیة واحدة من المواد ۲٥بمتوسط 
عن بُعد، والثاني أن عدد كان في الكلیة، ونحن أمام استثناءین: األول أن التعلیم المتعددة

س إلى ) ساعات فقط. ولذلك عمد ٦الساعات أسبوعیاً ( الصف المقلوب إستراتیجیةالمدّرِ
لیرِسَل إلى الطالب فیدیوھات تشرح درس القواعد باللغة العربیة الِصرفة، وكأنھم في 
َم جوانب النقِص لدى الطالب  س أن یرّمِ دراسة صفِّیَّة، وفي المحاضرة الحیة حاول المدّرِ

بلغتھم األم (التركیة).
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لونھا في تختبر العبارات الثالث في ھذا القس م آراء الطالب في اللغة التي یفّضِ
شرح قواعد اللغة العربیة، وتكشف مدى ترجیحھم أن تكون لغة الدرس باللغة العربیة أم 

) تظھر مواقف الطالب من كل عبارة:٥باللغة األم (التركیة)، وفي الجدول رقم (

)٥(رقمالجدول

الطالب شرح القواعد باللغة نتائج تقییم الطالب للعبارات التي تبرز مدى تفضیل
الصف المقلوبإستراتیجیةبعد تجربة {التركیة}العربیة أو باللغة األم

رقم
العبارةالعبارة

عدد التقییمات ونسبتھا
۰۱۲۳٤٥

ل شرح القواعد العربیة بلغتي ٤ أُفّضِ
األم (التركیة) على شرحھا باللغة 

العربیة.

٦٤٤۸٦۱۲

ن الفیدیو باللغة فھمُت مضمو٦
العربیة، ولكن توضیح األستاذ 
بلغتي األم (التركیة) كان مفیداً.

۰۰۱٤٥۳۰

وجدُت صعوبة في فھم الفیدیو ۱۱
باللغة العربیة.

۷۸۳۹٥۸

يدون العبارة الثانیة تأییداً حاسماً، فی) أن الطالب یؤ٥یالحظ من الجدول رقم (
والرفض في العبارة األولى والثالثة، مع رجحان ِكفّة حین یتراوح الطالب بین التأیید

القَبول بنَِسب متفاوتة.

ل ٤وقد قیَّم العبارة األولى ذات الرقم ( شرح القواعد العربیة بلغتي األم ) (أُفّضِ
) ٦)، (۱۲على شرحھا باللغة العربیة)؛ بالدرجة الخامسة وبالدرجة الرابعة ({التركیة}

)٤)، (۸%)، وقیَّم بالدرجة الثالثة وبالدرجة الثانیة (٤٥(تھمطالب على التوالي، ونسب
) ٤)، (٦%)، وقیَّم بالدرجة صفر وبالدرجة األولى (۳۰طالب على التوالي، ونسبتھم (
عدد الطالب الذین قیَّموا بالدرجة أضیفَ %). وإذا ۲٥طالب على التوالي، ونسبتھم (

%).٦٥ارت نسبة المؤیدین للعبارة (الثالثة إلى َمن قیَّم بالخامسة والرابعة، ص

في شرح }التركیة{نسبة ال یُستھان بھا في تفضیل الطالب اللغة األم وھذه
%) لم یقبلوا ھذا الِخیار. وھذه نتیجة تَشي ۳٥درس القواعد العربیة، في حین أن (

مع ضیق الوقت، وكون التعلیم ، وذلكبمیل الطالب إلى استسھال الشرح بلغتھم األم
، إضافة إلى رغبتھم في أن یفھموا م یعتادوا علیھا من قبللبُعد كان مفاجئاً، وبصفةعن 

. ومع ذلك فإن ھذه النسبة ال تعني أنھم القواعد بصورة ال تدع مجاالً للخطأ في الفھم
لم یفھموا الدرس باللغة العربیة إطالقاً، ویدل على ذلك نتائج العبارتین الثانیة والثالثة

.ولفي ھذا الجد
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) (فھمُت مضمون الفیدیو باللغة العربیة، ولكن ٦فقد قیَّم العبارة الثانیة ذات الرقم (
توضیح األستاذ بلغتي األم {التركیة} كان مفیداً)؛ بالدرجة الخامسة وبالدرجة الرابعة 

%)، فإذا أضیف إلیھم َمن ٥.۸۷) من الطالب على التوالي، وھم یمثِّلون (٥)، (۳۰(
%)، في حین قیَّم بالدرجة ٥.۹۷) طالب، صارت النسبة (٤ة الثالثة وھم (قیَّموا بالدرج

الثانیة طالب واحد. وھذه نسبة مطلقة في تأیید العبارة.

باللغة العربیة كان جیداً، والتوضیح باللغة مع الفیدیوتفاُعلھمعني أنوھذا ی
األم في المحاضرة الحیة كان مناسباً جداً.

) (وجدُت صعوبة في فھم الفیدیو باللغة ۱۱ة ذات الرقم (وقیَّم العبارة الثالث
) طالب على التوالي، ونسبتھم ٥)، (۸العربیة)؛ بالدرجة الخامسة وبالدرجة الرابعة (

) طالب على التوالي، ۳)، (۹%)، وقیَّم العبارة بالدرجة الثالثة والدرجة الثانیة (۳۲٫٥(
) طالب على التوالي، ۸)، (۷ة األولى (%)، وقیَّمھا بالدرجة صفر وبالدرج۳۰ونسبتھم (
من الطالب لم یجدوا صعوبة )%٥.۳۷(). وھذه النتیجة تظھر أن %٥.۳۷ونسبتھم (

%) من ۳۰كانت درجة الصعوبة متوسطة لدى (في فھم الشرح باللغة العربیة، في حین
حین %)، في ٥.٦۷الطالب، فإذا ُجِمعا معاً صارت نسبة من فھم فھماً متوسطاً وجیداً (

%) من الطالب واجھوا صعوبة كبیرة في فھم مضمون دروس القواعد ۳۲٫٥أن نسبة (
باللغة العربیة.

فھم من نتائج ھذا الجدول أن الطالَب عموماً یتفاعلون تفاعالً مقبوالً ویمكن أن یُ
لون في التعلیم عن بُعد أن یُدَعم ذلك  مع درس القواعد باللغة العربیة، ولكنھم یفّضِ

التوضیح، بالشرح باللغة األم {التركیة}.لزیادة 
ً أن الطالب، في محاولة الفھم، تفاعلوا فَھم أیضا مع الفیدیوھات الُمرَسلة ویُ

س باللغة العربیة أو التركیة، ولدرلتفاعُالً واضحاً أفضى بھم إلى تقییم مستوى فھمھم 
وھي نتیجة منسجمة تماماً مع النتائج في الجداول السابقة.

وق بین الجنسین في تقییم العبارات:الفر. ۳
كبیًرا، فقد توافقت آراء الطالباختالفًالم تختلف تقییمات الطالب وفقًا لجنس الطالب

) ۱۷، ۱٤، ٤(األرقامجملة، وكان ھناك اختالف طفیف في ثالث الجمل ذات ۱٥حول
كما یظھر في الجدولین السادس والسابع:
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الذكور وفقاً لرقم التقییم ورقم الجملةعدد تقییمات )٦(رقمجدولال
رقم

التقییم
لكل جملةعدد التقییمات

۱۲۳٤٥٦۷۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱٤۱٥۱٦۱۷۱۸
۰۱٥۱۱۲۱۱۳۱۱٤٦٥۲۱
۱۲۱۲۳
۲۳۱۳۱۱
۳۳۱۲۱۱۱۱۱۳۱۱۲۳۱
٤۲۲۱۱٤۱۱۳۱۱۲۳۱۱۳
٥٤۲۲٤۸۷٤٤٦۱٥٤۲۱۳٤

عدد تقییمات اإلناث وفقاً لرقم التقییم ورقم الجملة)۸(رقمجدولال
رقم

التقي
یم

عدد التقییمات لكل جملة
۱۲۳٤٥٦۷۸۹۱

۰
۱
۱

۱
۲

۱
۳

۱
٤

۱
٥

۱
٦

۱
۷

۱
۸

۰٤۱
٦

٥۱۳۱٤۱۷۲٦۱٦۹۱

۱٥٥۲۱۱۷۳۱٦٤
۲٦٥۱۲۱۱۱۳۱۲۱٥۱٤
۳۲٦۱۸٤۳۳٦۸٤٦۱٤۱

۰
۳۲۹۷

٤۸٦۲٥۸٥۸۱
۱

۱
۱

٦٤۱۰۱۱٤۱۳۸

٥۲
۱

٤۲۱
۰

۱
۷

۲
۲

۱
۹

۱
۰

۱
۰

۲۰۷۱۸۱٦٥۱٥۱۱

العبارة اختالفًا واضًحا بین الذكور واإلناث في تقییم )۸) و(۷(یبیِّن الجدوالن 
ل ٤ذات الرقم ( على شرحھا باللغة شرح القواعد العربیة بلغتي األم {التركیة}): (أُفّضِ

) من الذكور إلى عدم تفضیل أن یكون الدرس باللغة التركیة مقابل ٦یَمیُل (إذ)؛العربیة
) من اإلناث إلى أن یكون الدرس باللغة ۲۳) یمیلون إلى تفضیلھا. في حین یمیل (۳(

) یمْلَن إلى أن یكون الدرس باللغة العربیة.۸مقابل (التركیة

ْحنا )عدم الفھم باللغة العربیة(ال تدل على الُمعاِكسةومع أن ھذه النتیجة كما وضَّ
ي الصعوبات فلعلَّھ)، ٥في نتائج الجدول رقم ( یدل على أن الذكور أكثر رغبة في تحّدِ

ًما الجدیدةظروف الى التََّكیُّف مع وأكثر قدرة عل،الناتجة عن التعلیم عن بُْعد ، وأكثر تفھُّ
ستعانة باللغة األم {التركیة}.االالستحسان تلقي اللغة الھدف دون 

لون شرح القواعد باللغة األم أحیانًا  وإذا فرضنا أن الطالب في كثیر من یفّضِ
دة في إفھام مادة القواعد العر في بعضبیةللضرورة، فلیس في الَجْمع بین أسالیب متعّدِ

ضیٌر كبیٌر، ومن ھذه األسالیِب التوضیُح بلغة الطالب األم، وھي طریقة كانت متَّبعة مدة 
: ۱۹۹۷قد أفاضت في شرحھا (الرسن، وقرون طویلة وذات جدوى في فھم القواعد، 

شرًحا وافیًا، على أن یكون ذلك بحس الحاجة والضرورة.)۲۰-٥
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ا واضًحا بین الذكور واإلناث في تقییم العبارة ) اختالفً ۸) و(۷یبیِّن الجدوالن (و
): (في الدراسة الصفیة لیس لدي الوقت الكافي لمتابعة الفیدیوھات قبل ۱٤ذات الرقم (

) مضمون العبارة، مقابل ثلث بعدد ٦؛ إذ یرفض ثلثا الذكور بعدد (المحاضرات المقررة)
) یؤیدن مضمون العبارة، ۲۱() یؤیِّدونھا. في حین أن قریبًا من ثلثي اإلناث بعدد ۳(

) ال یؤیدنھا.۱۲مقابل ما یزید على الثلث زیادة طفیفة بعدد (

ًسا بالشباب ولعلَّ ھذا التَّفاوت یُعزى إلى كثرة مسؤولیات اإلناث في المنزل قیا
. ومع ھذا فإن ھذه العبارة ال تعني أن اإلناث یرفضن مما یوحي لھن عدم التفرغ التام

% من ۹٥لیم عن بُعد في حال العودة إلى الدراسة الصفیة، فقد أیَّدإستراتیجیة التع
). ٤) كما ورد في الجدول رقم (۱۰الطالب ذلك في العبارة رقم (

) اختالفًا بین الذكور واإلناث في تقییم العبارة ذات الرقم ۸) و(۷ویبیِّن الجدوالن (
یدیوھات ساعدني كثیراً"، فقد أید ): "أنا مرتاح في التعلیم عن بُعد، وطریقة إرسال الف۱۷(

) من ۱۸() رفضوھا. في حین أن ۲قابل (م)، ۷معظم الذكور مضمون ھذه العبارة بعدد (
) منھن أیدنھا. ۱٤اإلناث رفضن مضمون العبارة، مقابل (

في وعداإلناث الَمیْلَ ومن ھنا أبدى أكثر م ارتیاحھم إلى التعلیم عن إلى التعلیم الصَّ
ل الدراسة الصفیة على الدراسة عن بُعد، بُْعد، وھذا م " أفّضِ نسجم تماًما مع العبارة الثامنة 

"، فقد أیَّدھا  % من الطالب ۸۰والفیدیوھات ساعدت على تخفیف صعوبات التعلیم عن بُعد
).٤والطالبات كما ورد في الجدول رقم (

. النتائج والتَّوصیات:٤
نتائج الدراسة:. ۱

لة قبل المحاضرات؛ مواد العلمیة (فیدیوھات وملفات) المرسَ تفاعَل الطالب مع ال-
تفاعالً كبیًرا، ووجدوھا مفیدة وجیدة.

أظھروا إعجابھم بشكلھا أبدى الطالب ترحیبًا بإستراتیجیة الصف المقلوب، و-
ومضمونھا.

ح معظم الطالب بأنھم مرتاحون في إستراتیجیة الصف المقلوب، سواء كان - صرَّ
التعلیم عن بُعد، أم كان في األحوال الطبیعیة بعد العودة إلى الدراسة ذلك في ظروف 

الصفیة.

أیَّد الطالب بنسبة ِشْبھ تامة أن الملفات والفیدیوھات المرَسلة قبل المحاضرة، أعانتھم -
على فھم الدرس أكثر، وعلى تحضیره، وكانت لھم عونًا على المراجعة والحفظ 

بعد المحاضرة الحیة.
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د عدد ال یُستھان بھ من الطالب بأنھم قد ال یجدون وقتًا كافیًا لمشاھدة المادة یعتق-
العلمیة الُمرسلة في حال عادة الدروس إلى وضع التعلیم النظامي الصفي. وھذا ال 
یناقض تفضیلھم إلستراتیجیة الصف المقلوب في كل حال، واستحسانھم ألسلوبھا.

%)، ٦۷للغة العربیة تفاُعالً مقبوالً یصل إلى (تفاعَل الطالب مع دروس القواعد با-
ُل أكثُر الطالب في التعلیم عن بُْعد أن یُْدعم لك بالشرح باللغة األم  ولكنھم یفّضِ

{التركیة} لزیادة التوضیح والفائدة.

)، واختلفوا ۱۸) عبارة من أصل (۱٥ال توجد فروق بین اإلناث والذكور في تقییم (-
اإلناث)، وھي تدور حول تفضیل۱۷)، (۱٤)، (٤لعبارات (اختالفًا طفیفًا في ا

أثر من الذكور؛ ومدى تفضیلھم للتعلیم عن في شرح الدرس {التركیة}اللغة األم
بُْعد من عدمھ. وھذه فروق ال تتناقض مع تفضیلھم الحاسم إلستراتیجیة الصف 

المقلوب إطالقًا.

. التوصیات:۲

راسة على اتباع إست- ع الدِّ راتیجیة الصف المقلوب في التعلیم في كل المواد.تشّجِ

ع الدراسة على اتباع إستراتیجیة الصف المقلوب في التعلیم عن بُْعد لما لھا من - تشّجِ
ثمار متعددة تعین الطالب على الفھم والتحضیر القبلیة، والمراجعة والحفظ البَْعدیة.

اللغات في ظروف التعلیم عن توصي الدراسة بإستراتیجیة الصف المقلوب في تعلیم-
بُعد، ألنھا تسدُّ جانبًا من الفجوة الحاصلة بین الطالب والمدرس في المشافھة 

وممارسة اللغة عن قرب.

توصي الدراسة بإرسال المادة العلمیة باللغة العربیة، وال بأس بتوضیح الغامض -
إن اقتضت الحاجة إلى ذلك.منھا في المحاضرة باللغة األم

:المراجع. ٥
العربیة:. المراجع۱

الكتب:      

التعلُّم المقلوب: بوابة لمشاركة الطالب، )۲۰۱٥(،بیرجمان، ج. وسامز، آ.•
، المملكة كتب التربیة العربي لدول الخلیجترجمة د. زید الكیالني بتكلیف من: م

العربیة السعودیة، الریاض.
تدریس اللغة، ترجمة عائشة ) أسالیب ومبادئ في۱۹۹۷الرسن فریمان، دایان، (•

السعید، مطابع جامعة الملك سعود، المملكة العربیة السعودیة، الریاض.
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المقاالت:     

فاعلیة تدریس لغتي الجمیلة (اللغة العربیة) باستخدام )۲۰۱۸(الجعفري، حسین،•
إستراتیجیة الصف المقلوب في تنمیة التحصیل الدراسي لتالمیذ الصف السادس 

ئي في المملكة العربیة السعودیة، مجلو العلوم التربویة والنفسیة، العدد االبتدا
للبحوث، غزة، فلسطین.، المركز القومي لسابع عشر، المجلد الثاني، یونیوا
فاعلیة تطبیق إستراتیجیة )۲۰۱۷(الدوسري، فؤاد فھید، وآل مسعد، أحمد زید،•

في مقرر الحاسب وتقنیة الصف المقلوب على التحصیل الدراسي لتعلم البرمجة 
ربویة، المجلة الدولیة للبحوث التالمعلومات لدى طالب الصف األول الثانوي، 

، جامعة اإلمارات.، یونیو۳، العدد٤۱المجلد 
، مجلة آفاق التربویة الرویس، عزیزة، التعلیم المقلوب في التعلیم الجامعي•

، جامعة الملك سعود، الریاض.۲۰۱٦، ٤۹النفسیة، العدد 
، أثر استخدام إستراتیجیة )۲۰۱۹(الشمري، طالل ھادي، وآل مسعد، أحمد زید•

الفصول المقلوبة في التحصیل الدراسي والدافعیة نحو تعلم مادة المعلوماتیة 
لطالب الصف الحاي عشر الثانوي، مجلة الدراسات التربویة والنفسیة، جامعة 

، العدد األول ینایر.۱۳السلطان قابوس، المجلد 
توظیف إستراتیجیة الصف المقلوب في معالجة ) ۲۰۱۹(زال، نبال نبیل، ن•

مجلة العربیة: حرفیمات الھمزة نموذًجا،المھارات اإلمالئیة للناطقین بغیر 
، الجامعة األردنیة، ۳، العدد ٤٦االجتماعیة، المجلد دراسات، العلوم اإلنسانیة و

عمان.

األجنبیة:. المراجع۲

:المقاالت

• Brewer R. & Movahedazarhoulgh S. (2018), Successful stories and conflicts: A 
literature review on the effectiveness of flipped learning in higher education,
Weley Journal Of Computer Assistid Learning. Link: 
https://www.researchgate.net/profile/Sara_Movahedazarhouligh/publication/323
394692_Successful_stories_and_conflicts_A_literature_review_on_the_effectiv
eness_of_flipped_learning_in_higher_education/links/5b8225dfa6fdcc5f8b687e
fb/Successful-stories-and-conflicts-A-literature-review-on-the-effectiveness-of-
flipped-learning-in-higher-education.pdf

• Stone, Bethany B, Flip Your Classroom to Increase Active Learning and Student 
Engagement, link:
https://de.polyvision.com/24/_moodle_ruhr-uni-
bochum_de/m/pluginfile.php/278895/mod_resource/content/3/ICM_Effects%20
of%20Active%20learning%20strategies%20and%20student%20feedback.pdf
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)الملحق(

استبانة
یة العلوم اإلسالمیة بِجامعة آخي والطالبات في السنة الثانیة من كلأعزائي الطالب 

.كمالسالم علی.. إفران ِكْرِشِھر

كبیًرا في العالم في الفصل الثاني ا) انتشارً ۱۹بعد انتشار وباء فیروس (كوفید 
ل التَّعلیُم ۲۰۲۰-۲۰۱۹من العام الدراسي  الصحیة،ات السَّالمةضرورالجامعي لتحوَّ

دروس قواعد اللغة العربیة كغیرھا من المواد تتعلیم عن بُْعد. في ھذه الظروف باإلى التَّ 
الموقع اإللكتروني للجامعة.َعْبر الدراسیة تستمرُّ 

وقد اتَّبَعُت معكم طریقة إرسال فیدیوھات وملفات (بي دي إف) مسبقًا قبل 
المادة اللغویة ناقش كنا نحاضرة الَحیَّة المحاضرة المقررة عبر اإلنترنت، وفي ساعة الم

ولتقییم تلك التجربة ُمرسلة لنزیدھا إیضاًحا وبیانًا.تلك الفیدیوھات والملفَّات الالواردة في
جملة، والمطلوب منكم إعطاء الدرجة ۱۸تضمن في جدول یأرسلت إلیكم ھذه االستبانة 

.التي ترونھا مناسبة لكل عبارة

االستبانة سوف تُستخدم في البحث العلمي فقط، فأرجو أن إن مشاركتكم في ھذه 
أشكر .. في أقصر مدة ممكنة.ا نتائجھا إليفاعلة وترسلوجادة وتشاركوا مشاركة 

اھتمامكم..
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= ال أوافق أبدًا                                  د. محمد بونجھ 0الدَّرجة         مالحظة:

۱٦/۷/۲۰۲۰= أوافق تماًما                                   5الدرجة                  

رقم
العبارةالعبارة

عدد التقییمات ونسبتھا
۰۱۲۳٤٥

كان إرسال الفیدیوھات وملفات عن الدرس قبل ۱
المحاضرة الحیة على اإلنترنت مفیداً.

الحیَّة استمعُت إلى الفیدیو عدة مرات قبل المحاضرة۲
وبعدھا.

االستماع إلى الفیدیو قبل موعد المحاضرة یسبُِّب لي ۳
تشویشاً.

ل شرح القواعد العربیة بلغتي األم (التركیة) ٤ أُفّضِ
على شرحھا باللغة العربیة.

تصمیم الفیدیوھات مع األمثلة واألشكال والجداول ٥
التوضیحیة كان جیداً.

مُت مضمون الفیدیو باللغة العربیة، ولكن توضیح فھ٦
األستاذ بلغتي األم (التركیة) كان مفیداً.

تحتوي على المعلومات PDFكان إرفاق ملفات ۷
والجداول واألشكال الواردة في الفیدیوھات؛ مفیداً 

قبل المحاضرة الحیة وبعدھا.
ل الدراسة الصفیة على الدراسة عن ۸ بُعد، أفّضِ

والفیدیوھات ساعدت على تخفیف صعوبات التعلیم 
عن بُعد.

أعانني االستماع إلى الفیدیو قبل المحاضرة الحیة ۹
على أن أفھم الدرس أكثر.

ل عودةفي حال ۱۰ الدروس إلى وضعھا الطبیعي أُفّضِ
أن یرسل المدرس فیدیوھات یشرح فیھا الدرس 

مسبقاً.
صعوبة في فھم الفیدیو باللغة العربیة.وجدتُ ۱۱
بعد توضیح األستاذ مضموَن الفیدیوھات المرسلة ۱۲

زادْت معلوماتي أكثر.
ل ھذه الطریقة في الدراسة ألنھا تعینني على ۱۳ أُفّضِ

تحضیر الدروس وفَْھم مضمونھا قبل المحاضرة.
لكافي لمتابعة في الدراسة الصفیة لیس لدي الوقت ا۱٤

الفیدیوھات قبل المحاضرات المقررة.
لم أستفد من الفیدیو إطالقاً في فھم الدرس.۱٥
لم یكن عرُض الفیدیو مع الرسوم واألمثلة كافیاً ۱٦

لتوضیح الدرس قبل المحاضرة الحیة.
أنا مرتاح في التعلیم عن بُعد، وطریقة إرسال ۱۷

ني كثیراً.تدالفیدیوھات ساع
وجود الفیدیو یُعینني كثیراً، قبل المحاضرة الحیَّة ۱۸

وبعدھا، على مراجعة المعلومات.
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الملخصات
ھذه دراسةٌ أجریت بطریقة االستبانة الستطالع آراء الطالب (األتراك) في كلیة 

ربیة التي ُطبِّقت العلوم اإلسالمیة في إستراتیجیة الصف المقلوب في دروس القواعد الع
. وأبدت ۲۰۲۰-۲۰۱۹علیھم في التعلیم عن بُْعد في الفصل الثاني من العام الدراسي 

النتائج أن معظم الطالب تفاعلوا مع ھذه الطریقة في التعلیم تفاعالً كبیًرا، ووجدوھا مفیدة 
أنھم یؤیدون أنوفي فھم الدروس وتحضیرھا القبلّيِ، ومراجعتھا وحفظھا فیما بعد، 

یستمر التعلیم وفق ھذه الطریقة، سواٌء كان ذلك في ظروف التعلیم عن بُْعد أم في التعلیم 
النظامي إن سنحت الفرصة الحقًا. وأبدى الطالب أیًضا میالً واضًحا إلى أن یُْدَعم درس 
القواعد العربیة لغیر الناطقین بھا، بشرح المادة بلغتھم األم إن اقتضت الضرورة إلى 

ذلك.

تعلیم قواعد اللغة العربیة لغیر الناطقین بھا، إستراتیجیة الصف مات المفتاحیة:الكل
المقلوب، التعلیم عن بُْعد.

English Summary

This study was conducted using a questionnaire to survey views of (Turkish) students in Islamic 
Sciences College about flipped classroom strategy. This strategy was applied in Arabic grammar 
lessons via distance education in the second semester of the academic year 2019-2020. The results 
showed that most students interacted with this method of education greatly, and found it useful in 
understanding lessons, their pre-preparation, review and memorization later. They support the 
continuation of education according to this method, whether that is in the conditions of distance 
education or in formal education if it is possible later. The students also showed a clear tendency to 
support the study of Arabic grammar for non-native speakers, by explaining the material in their 
native language if necessary.

Keywords: Teaching Arabic grammar to non-native speakers, Flipped classroom strategy, 
Distance education.

Türkçe Özet

Bu çalışma, İslami İlimler Fakültesi öğrencilerinin 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ikinci 
yarıyılında uzaktan eğitimde kendilerine uygulanan Arapça dilbilgisi derslerinde ters sınıf 
stratejisine ilişkin görüşlerini araştırmak için anket kullanılarak yapılmıştır. Sonuçlar, öğrencilerin 
çoğunun bu öğretim yöntemiyle açıkça etkileşime girdiğini gösterdi. Dersleri ve ön hazırlıklarını 
anlamada ve daha sonra gözden geçirmeleri ve ezberlemelerinde yararlı buldular. Ve ister uzaktan 
eğitim koşullarında ister sonradan fırsat doğarsa örgün eğitimde eğitimin bu yönteme göre devam 
etmesi gerektiğini desteklerler.

Anahtar Sözcükler: Anadili olmayanlara Arapça dilbilgisi öğretimi, ters çevrilmiş sınıf 
stratejisi, uzaktan eğitim.




