
13/06/1440 



 

13/06/1440 



 

3 



WELCOME 



 الربنامج التدريبي
 

 

 ادلعكىس/ الخعلٍم ادلملىة
 

 إعـــــــــــــذاد 
 

 دكتور
ًاجلـزوريعلاسً

ً



آلٍاث العول فً البشًاهج الخذسٌبً وثىابخه 



 ٚثٛاثزٗآ١ٌبد اٌؼًّ فٟ اٌجشٔبِح اٌزذس٠جٟ  
 
  ٟاٌزفى١ش اٌفشدٞ ٚاٌؼًّ اٌدّبػ. 

 

   ٌٝخجشح ِزىبٍِخ اٌسٛاس اٌٙبدف ٚإٌمبػ اٌٙبدا ٚرجبدي اٌخجشاد ٚا٢ساء ٚفٛاًل إ                                            . 
 

  اٌٙذف ٘زا ػٓ اٌخشٚج ٚػذَ ِجبؽشح اٌّسذد اٌٙذف ثبردبٖ إٌمبػ رق٠ٛت. 
 

  اٌّؾبسوخ اٌفبػٍخ ِٓ لجً اٌّزذسة فٟ إٌؾبه اٌّيٍٛة. 
 

    اٌّٛمٛعإثذاء اٌشأٞ ثقشازخ ِٚٛمٛػ١خ ٚاإلفقبذ ػٓ األفىبس اٌؾخق١خ زٛي.     
 

  ُ٘ػذَ ِقبدسح آساء ا٢خش٠ٓ أٚ اٌزم١ًٍ ِٓ أ١ّ٘خ أفىبس. 
 

  اززنبْ األفىبس اٌّيشٚزخ ِٚسبٌٚخ ري٠ٛش٘ب ٚاٌجٕبء ػ١ٍٙب. 





 .انًؼكٕط / انًقهٕة رؼشف يبْٛخ انزؼهٛى -

 .انًؼكٕط/ انًقهٕة اعزخذاو انزؼهٛى رذذد فٕائذ -

 .انًؼكٕط/ انًقهٕة اٚجبثٛبد انزؼهٛى / رزكش خظبئض -

 .انًؼكٕط/ انزؼهٛى انًقهٕة رذذد فهغفخ -

 .انًؼكٕط/ انزؼهٛى انًقهٕة رزكش خطٕاد رُفٛز -

 .انًؼكٕط /  انًقهٕة رؼذد يشادم انزؼهٛى-

 .انًؼكٕط/ انًقهٕةانالصيخ العزخذاو انزؼهٛى االدزٛبطبد / رؼشف انًجبدئ -

 .انًؼكٕط / انًقهٕة  نهزؼهٛىانًكَٕبد االعبعٛخ رذذد -

 .انزؼهٛى انزقهٛذ٘/ انًقهٕةرقبسٌ ثٍٛ انزؼهٛى -

 .انًؼكٕط/ انًقهٕة رذذد دٔس انًؼهى فٙ انزؼهٛى -

 .انًؼكٕط/  انزؼهٛى انًقهٕة ٔثشايج ادٔاد رؼشف -

 .انًؼكٕط ٔانزقُٛبد انزٙ رفزخ نّ افبًقب جذٚذح/ نًقهٕة اٚذذد رذذٚبد انزؼهٛى -

 .فٙ يذبضشارّانقبػخ انزذسٚغٛخ انًزذسة انزؼهٛى انًقهٕة داخم ٚطجق -

 .انًؼكٕط/  انًقهٕة انزؼهٛىيؼٕقبد رطجٛق اعزشارٛجٛخ رؼذد -
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 :أى على ة  / قادًسا اى حنىى لهزا البشًاهج ٌٌبغً ًهاٌت دساسخل ة فً / عزٌزي الوخذسب
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 هقذهت
 ادلعلومات تقنية وأجهزة احملمولة اذلواتف يستخدمون فهم التقنية، من ما نوعاً  مستخدمُت اإلنًتنت شبكة على أوقاهتم معظم الطالب يقضي مضى، وقت أي من وأكثر اآلن 

 .اخل.. iPad ابد واآلي والتابلت Laptop احملمول الكمبيوتر وأجهزة ادلتحركة واالتصاالت
   
 

 4 حوايل بلغ يومًيا يوتيوب مشاىدات فعدد ،اإلنًتنت على زايرة األكثر ادلواقع بُت من الثاين ادلركز "يوتيوب" موقع ػلتل يف جوجل موقع نشرىا اليت اإلحصائيات ووفق 
 .مستخدم مليار عن يزيد ما شهرايً  "يوتيوب" موقع يستقبل .دقيقة كل  الفيديو من ساعة 100 حتميل ويتم   اليوم، يف مشاىدة مليارات

   
 

 ،2000 عام يف تعليمية، كأداة  الفيديو ابستخدام التفكَت على الشباب فئة بُت الفيديو هبا ػلظى اليت الشعبية ىذه عملت .جتاىلها ؽلكن ال وشعبية قوة لو الفيديو أن يؤكد شلا 
 الدراسية الفصول بيئة لقلب التقنية استخدام فكرة (Michael Treglia) "ترغلليا مايكل" و (Glenn Platt) "بالت غلُت" و (Maureen Lage) "الج مورين" قدم

   .التقليدية
  

 
 الدراسية الفصول" أو "ادلعكوسة الدراسية الفصول" ابسم بعد فيما عرفت واليت "شاملة تعليمية بيئة خللق مدخل :الدراسي الفصل نظام قلب " بعنوان حبثية ورقة خالل من 

  ."العكسي التعليم" أو "ادلقلوبة
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 التعليم عن مؤخرا نسمع بدأان حيث العربية، الدول معظم ابستثناء عامة، التدريس ميدان على ابجلديد ليس مفهوم flipped classroom  ادلعكوس أو ادلقلوب الفصل 
 الطريق اعتربوه حيث التدريس، اسًتاتيجيات و طرق بتطوير ادلهتمُت من العديد طرف من التعليم، مبستقبل وصف فقد .التعليم تقنيات يف الرائدة العربية وادلدوانت ادلواقع بعض يف ادلعكوس
 لبناء أساسية ركيزة أخرى جهة من بينهم فيما ادلتعلمُت بُت و جهة من وادلعلم ادلتعلم بُت ادلباشر التفاعل يعترب والذي التقليدي، التعليم مببادئ ادلساس دون التعليم تكنولوجبا إىل األسهل

 .التعلم
  

 
 األدوار تغيَت إىل يقود شلا البيت، أو الدراسي الفصل يف تتم اليت التعلم أنشطة طبيعة بقلب تقوم مقاربة عن عبارة  ادلعكوسة البيداغوجية أو ادلعكوس أو ادلقلوب الفصل 

   .للتعلم التقليدية
 
 

 الذي والعشرين، احلادي القرن خالل حياتو، يف شخص كل  جتربة من جزءا فأكثر أكثر أصبح الذي النظامي غَت التعلم ىو اجلديدة، البيداغوجية ىذه ضلو التوجو يربر وما 
   .وادلستمر الدائم الذايت، التعلم الفرد من تتطلب سريعة تغَتات يشهد

 
 

 يعاين، أصبح والذي ادلدارس يف يلقن الذي الرمسي التعلم على االقتصار عدم يفرض شلا تفكَتان، وطبيعة حياتنا أسلوب من تغَت فتئت ما احلديثة التكنولوجيا أن عن فضال ىذا 
 .القرن ىذا يعرفها اليت اجلديدة والثقافية االجتماعية احلياة دلتطلبات ادلالءمة وعدم القصور األحوال، من العديد يف
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 دول من العديد يف ادلدرسُت بُت واسعا انتشارا ”ادلقلوب / ادلعكوس التعليم ” مفهوم اكتسب ىنا، ومن  
 وأكثر فعال، عملي تعليمي ظلوذج إىل واالنتقال ،“ الدراسية فصوذلم تنظيم ” يف تغيَتا ػلدثون جعلهم شلا العامل،

   .ابدلتعلم واىتماما إنسانية
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  هٌطلقههى الفصل الوقلىب أو الوعنىس أو البٍذاغىجٍت الوقلىبت؟ وها هى فوا  
 ؟ وها هً الوزاٌا الخً ٌحققها للوعلن والوخعلن ؟األساسً 
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ًؾؾمػاعلًادمىداؿهًاألػضلًؿنًاؾدرادي،ًؾؾػصلًاملىصصًاؾنؿنيًاؾوؼتًأنًوفيًبيقطة،ًػؽرةًؿنًاملعؽوسًاؾمعؾقمًقـطؾقً
ًمثة،ًوؿنً”قمعؾمًاؾذيًفوًاؾمؾؿقذً”ًأنًؿػادفاًبقداغوجقةًؿؼاربةًإـفاً.خالؾهًقمودثًواحدًذىصًتركًعنًعوضاًاجلؿاعي،ًواؾعؿل
ً.امليمدامًاؾمعؾمًعؾىًؾهًاملشهعةًاؾلقكةًخؾقًقـلغي

 

ًـًاؾمعؾقؿقةًاألـشطةًتؽونًحمىًبقوتفمًيفًدرودفمًقراجعونًاؾمالؿقذًجيعلًاملؼؾوب،ًاؾدراديًاؾػصلًػإنًأخرى،ًوبعلارةً
ًتطلقؼقةًمتارقنًبإٌازًدوىًقؼوؿواًؾنً”ؾؾمعؾمً”ًاؾػصلًيفًوجودفمًوخاللً.إؾقفمًباؾـيلةًوؿؾؿودةًواضوةًاملدردةًػصولًيفًاؾمعؾؿقة

ًًً.اؾػفمًتعؿققًعؾىًاؾعؿلًأيًباملوضوع،ًاملمعؾؼةًواالؽمشاػات

 

ًؾؾؿدرسًودقماحً.األدادقةًاملػافقمًادمقعابًعؾىًاؾمؾؿقذًمبياعدةًقؼومًوؾؽـهًاملعؾوؿات،ًحيضرًاؾذيًفوًاملدرسًقعدًوملً
ً.اؾمالؿقذًتعؾؿاتًخاللًواملرذدًاملراػقًبدورًقؼومًإذنًػاملدرسً.تؾؿقذًؽلًحاؾةًملمابعةًأؽرب،ًوؼت
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 هارا حشاهذ بالصىسة 



 ؟  (الوعنىس ) الوقلىب ها هفهىم الخعلٍن  -
 



  ؟  (الوعنىس ) الوقلىب الخعلٍن 
 ًً

ً

ً

ً

ً

ًؿنًغريفاًأوًصوتقةًؿؾػاتًأوًػقدقوًؿؼارعًررققًعنًاؾدرسًبإعدادًؾؾؿعؾمًتيؿحًبطرقؼةًاإلـرتـتًوذلؽةًاحلدقنةًاؾمؼـقاتًادمىدامًإىلًقرؿيًتربويًمنوذجً
ًًً.اؾدرسًحضورًؼللًاؾؾوحقةًأجفزتفمًأوًاؾذؽقةًفواتػفمًأوًحوادقلفمًبادمعؿالًآخرًؿؽانًأيًيفًأوًؿـازهلمًيفًاؾطالبًعؾقفاًؾقطؾعًاؾودائط،

ً

ًػقدقوًؿؼطعًبإعدادًاملعؾمًقؼومًحقثًاؾمعؾقمًؿنًاؾـؿطًفذاًيفًأدادقاًعـصراًاؾػقدقوًوقعمربًواؾمدرقلات،ًواملشارقعًؾؾؿـاؼشاتًاحملاضرةًوؼتًُقىصصًحنيًيفً
ً.االجمؿاعيًاؾمواصلًذلؽاتًأوًاؾـوقبًؿواؼعًأحدًيفًاؾطالبًؿعًوقشارؽهًدؼائق10ًًإىل5ًًبنيًؿاًؿدته

.ً
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ًًًًًًًًاملعؾمًقوجهًحقثًةؽقدقـاؿقًتػاعؾقةًتعؾؿقةًبقكةًإىلًاجملؿوعةًػضاءًـمقهةًٍوقلًوقممًاؾػردي،ًاؾمعؾمًػضاءًإىلًاجملؿوعةًتعؾمًػضاءًؿنًامللاذرةًاؾمعؾقؿاتًؾـؼلًتربوقةًررقؼةً
ًً .املوضوعًأوًاملادةًيفًخالقًبشؽلًواالخنراطًاملػافقمًتطلققًأثـاءًاؾطؾلةً

ً 

ًبداًلًاؾطالبًؿعًاؾمػاعلًيفًاؾوؼتًؿنًؿزقدًؼضاءًؾؾؿدرسًميؽنًحبقثًاؾدرادقة،ًاؾػصولًيفًاؾمعؾمًؿنًؾالدمػادةًؾؾمؼـقةًادمىدامًأيًقشؿلًاؾذيًاملدؿجًاؾمعؾقمًأذؽالًؿنًذؽلً»ً
ً.ً"اؾػصولًيفًاؾدرادقةًاألوؼاتًخارجًاؾطالبًقشافدفاًواؾيتًاملدرسًبإعدادفاًقؼومًاؾيتًاؾػقدقوفاتًبادمىدامًذقوعًاًأؽنرًبشؽلًقممًوفذاً.احملاضراتًإؾؼاءًؿنً

ً

ً.“ املدردةًيفًاملـزلًوعؿلًاملـزلًيفًاملدردةًعؿلًأداء " بأـهًؿليطًبشؽلًاملػفومًقعرفًوؼدً
ً

ً.املمعؾمًحولًاملمؿرؽزًاؾمعؾمًبقكةًإىلًاملعؾمًحولًاملمؿرؽزًاؾمعؾمًبقكةًؿنًاالـمؼالً

ً

ً.اؾمعاوـيًاؾمعؾمًادرتاتقهقةًإىلًاؾػرديًاؾمعؾمًادرتاتقهقةًؿنًٍولًأـهًاؾمعؾمًفذاًتعرقفًوميؽنًً

ً

ًًاؾصفًداخلًاألـشطةًُقصّؿمًثمًاحلصةًبداقةًيفًاؾطالبًؿيموىًاملعؾمًقؼّقمًحقثًاحلصة،ًأثـاءًاملعؾمًؾوؼتًاألؿنلًاالدـمغاللًؽلريًحدًإىلًقضؿنًاملؼؾوبًاؾمعؾقمًؿػفومًػإّنًوفؽذاً
ًًً.واملفاراتًاملعارفًوتنلقتًاملػافقمًتوضقحًعؾىًاؾرتؽقزًخاللًؿنً

ً

ً.املمعؾؿنيًبنيًاؾػردقةًاؾػروؼاتًراعىًاملعؾمًألنًجدًا،ًعاؾقًةًاؾعـؾؿيًواؾموصقلًاؾػفمًؿيموقاتًتؽونًوباؾماؾيًؿـفمًؾؾؿمعنرقنًاملـادبًاؾدعمًوقؼدُمًأـشطمفمًعؾىًقشرفًثّمًوؿنً
 . اؾدرادقةًاحلصةًأثـاءًاألـشطةًفذهًإٌازًفوًذيءًواألفمً

ً

ً

ً
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 ا Bill  Gates "غقمسًبقل"ًؿنًابمداءًاجلؿقع،ًبفاًقـاديًواؾيتًاألقامًفذهًاؾرائهةًاؾػؽرةًفيًاملؼؾوبةًاؾدرادقةًاؾػصول 
ًقرىًحقثً.اؾعاملقةًاؾشفرةًذيًواؾرتبويًاؾػقزقاءًعاملEric Mazur "ؿازورًإقرقك"ًوً،ؿاقؽرودوػتًؾـًاؾمـػقذيًواؾرئقسًملؤدسا
 .اؾواعدًاملنريًاؾمعؾقؿيًؾالبمؽارًؿنااًلًاؾمعؾقمًؿنًاؾـوعًفذاًيفًؿـفؿاًؽل

  

  “ املؼؾوبةًاؾدرادقةًاؾػصولًاؾمعؾقم،ًؾمؼـقةًاؾػعالًاالدمىدامًتعزقزًيفًاؾرائدة EDUCAUSE ؿؤديةًتعرف 

  ".قعؽسًحماضرةًمنوذجقةًقممًؿشافدتفاًؽواجبًؿـزؾيمنوذجً

 

ًعربًصغريةًحماضرة3600ًًؿنًأؽنرًاإلـرتـتًعؾىًؿوؼعفاًقوػرًواؾيتً،املعروػةًخانًأؽادميقةًيفًقطلقًاؾـؿوذجًفذا 
ًاؾػؾكًوعؾمًاألحقاءًوعؾمًواؾؽقؿقاءًواؾػقزقاءًواؾمؿوقل،ًواؾمارقخ،ًاؾرقاضقات،ًؾمدرقسًقوتقوبًؿوؼعًعؾىًخمزـةًػقدقوفات
ًيفًاحملموىًملـاؼشةًاألؽربًاؾوؼتًوقعطونًاملـزل،ًيفًؾؾؿواضراتًؼصريةًػقدقوًعروضًقشافدونًاؾطالبًـرىًحقثً.واالؼمصاد
ً.املدرسًإذرافًٍتًاؾػصل

ً
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 للفصلفىائذ الخعلن الوقلىب 

 :الفصل يف مشاركة أكثر الطلبة غلعل ادلقلوب التعلم•
 فادلناقشات ذلم، مهماً  ادلوضوع كان  ولو طويلة لفًتة احملاضرة إىل االستماع الطلبة تركيز الصعب من أنو كيف  يعلم والكل أفضل الطلبة يتعلم كيف  ادلقلوب التعلم ظلوذج يتناول 

 تنمية على تساعدىم اليت الفورية الراجعة التغذية تقدمي عليو ابلفصل تعلموىا ادلفاىيم اكتشاف يف مباشرة طلبتو مع ادلعلم يعمل فبينما لذا الطلبة، اىتمامات مراعاة ؽليل العملي والتدريب
 .تعلمهم

 
 :اخلاص االىتمام ادلعلم يقدم•

 على ليحافظ أكثر أو طالباً  (30) احتياجات ادلعلم يليب كيف  ىي وادلسألة التدريس يف معقد عامل ىذا أن حيث الطريقة، نفس ويف واحدة وتَتة على يتعلمون ال لطلبة 
 يساعده، كي  مصطلح فهم يف صعوبة يواجو الطلبة من يرون أهنم وابلتايل ،مباشرة الطلبة مع للعمل فرصة ادلعلمُت ؽلنح ادلقلوب الفصل , ليالً  يؤرقو الذي ادلعلم ىم يصبح وىذا مستوايهتم

 .طالب كل  الحتياجات التعليم عملية تكييف من يتمكنوا كي  طلبتهم مع ادلختلفة التعلم أظلاط عن واضحة فكرة اكتساب على ادلعلمُت يساعد ابلفصل الطلبة مع التفاعل وزايدة
 
 :بطريقتهم الطلبة يعمل•

 فإذا احملاضرة، أفكار بكل ؽلسك ال قد الذي للطالب حتسناً  ذلك يكون وقد الكتابة أثناء أشياء تفوتو قد أنو إال ادلالحظات بكتابة غلد فأنو زلاضرة إىل يستمع الذي الطالب 
 استخدام يستطيع أنو شعر وإذا مرة، أول يفهمو مل الذي ادلعُت ادلشهد ادلشاىدة وتكرار ترجيع فيستطيع يريد، ما ليكتب احملاضرة وقف يستطيع فانو ذلك من بدالً  ادلنزل يف فيديو مقطع شاىد

 .يدرسوهنا اليت العملية على القدرة من مزيد لديو فهو اخليار، لو فأنو ادلفهوم ليفهم الثاين ادلشهد
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 ؟ اٌّؼىٛط/  ِب إ٠دبث١بد اٌفقً اٌّمٍٛة



 الوعنىس/ الوقلىب الفصل إٌجابٍاث 

 .يضمن االستغالل اجليد لوقت احلصة –
 

 .على فروقاهتم الفرديةبناًءا يتيح للطالب إعادة الدرس أكثر من مرة  –
 

 .والتحفيز وادلساعدةيستغل ادلعلم الفصل أكثر للتوجيو  –
 

 .وادلعلميبٍت عالقات أقوى بُت الطالب  –
 

 .يشجع على االستخدام األفضل للتقنية احلديثة يف رلال التعليم –
 

 .معلوماتويتحول الطالب إىل ابحث عن مصادر  –
 

 .بُت الطالبوالتعاون اخلربات ومهارات التواصل وبناء الذايت والتعلم يعزز التفكَت الناقد  –
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 الوعنىس/ هزاٌا الفصل الوقلىب 

 .اٌس١بحرىغت اٌّزؼ١ٍّٓ وفب٠بد ِف١ذح ٌّزبثؼخ رؼ١ٍُّٙ ٚرى٠ُٕٛٙ ِذٜ •

 

 .فش٠ك٠غذْٚ ثفنً اٌزّشط ػ١ٍٙب، لبدس٠ٓ ػٍٝ اٌؼًّ فٟ •

 

 .ٌغ١ش٠ُ٘زّىْٕٛ ِٓ اٌمذسح ػٍٝ ؽشذ ٚرفغ١ش ِب فّٖٙٛ ٚرؼٍّٖٛ •

 

 .آخش٠قجسْٛ لبدس٠ٓ ػٍٝ اٌزؼٍُ اٌزارٟ ثبعزخذاَ ِٛاسد ِؼشف١خ ِخزٍفخ وبٌىزت أٚ االٔزشٔذ أٚ أٞ ؽٟء •

 

 .اٌفشدٞرؼٛد اٌز١ٍّز ٚاٌّذسط ػٍٝ اٌغٛاء ػٍٝ اٌؼًّ •

 

 .أخشٜإٔٙب ىش٠مخ رغّر ثزؾغ١ً اٌزال١ِز أوثش ِٓ أٞ ىش٠مخ رؼ١ّ١ٍخ •

 

 .ٔفغٗفٟٙ رٕمً ِشوض إٌؾبه ٚفبػ١ٍخ اٌزؼٍُ إٌٝ اٌز١ٍّز . إٔٙب رخفف ػتء اٌؼًّ ػٍٝ اٌّؼٍُ ٚال ردؼً ِٕٗ اٌؼبصف إٌّفشد فٟ اٌفقً اٌذساعٟ•

 

 .رال١ِزٖزٟ ٠ٛخٗ إ١ٌٙب اٌ رسشس اٌّؼٍُ ِٓ اٌؼًّ اٌشٚر١ٕٟ ا١ٌِٟٛ فٟ إػذاد اٌذسٚط، ٚرمًٍ ِٓ أٚساق اٌزقس١ر ٌزدؼٍٗ ٠جزىش أوثش ٠ٚجذع ٠ٚغزمقٟ اٌّٛاسد اٌّؼشف١خ•
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الفصل الوقلىب أو الوعنىس، ٌعخبش فلسفت أمثش هٌه هجشد طشٌقت 
 :التالية اإلجراءات يف ادلقلوب أو ادلعكوس للفصل البيداغوجية الطبيعة تتلخص 

 
 أو ادلكتبة، أو ادلنزل، يف موجودين، كانوا  ما أين عليها يطلعون أخرى واثئق أو يشاىدوهنا الفيديو أشرطة الغالب يف تكون االنًتنت، على موارد شكل على ابلدروس التالميذ يتوصل•

 عن ويًتتب .(”مقلوب أو معكوس قسم ” تسمية جاءت ىنا ومن) .الدراسي الفصل يف النموذج ىذا يف يتم أصبح ادلنزل، يف بو يقومون كانوا  وما .الواجبات زلل حتل وىي .إخل احلديقة،
 .وللتعاون الدراسي للمحتوى حقيقيا معٌت سيعطي شلا التالميذ، بُت تعاونية ومبادالت مجاعية ومشاريع أنشطة تنظيم يف الدراسي، للفصل ادلتبقي الوقت ابستغالل ادلدرس قيام األمر، ىذا

 
 لكل الفردية احلاجات إىل االستجابة هبدف ،ادلتعلم على يركز ظلوذج إىل ادلعلم، على يركز تعليمي ظلوذج من االنتقال وىي واحدة، الغاية أن غَت استخدامها، ؽلكن البدائل من العديد ىناك•

 .منهم واحد
 

 ؽلكن اليت األساليب من العديد ىناك فإن ذلذا .حتقيقها إىل يسعى اليت واألىداف التالميذ نوع حسب يكيفها أن بوسعو ادلعلم، خدمة يف أداة يعترب ادلعكوس أو ادلقلوب الفصل ظلوذج إن•
 .عكسو أو الفصل لقلب تصورىا

 
 العمل ورش) عملية بتطبيقات القيام أو األدوار لعب أو مناقشات اقًتاح يتم فقد .تعليمو يتم الذي ادلوضوع على اعتمادا .عملية أكثر أنشطة إىل التدرغلي االنتقال ادلدرس بوسع إن•

 مقاطع استبدال ؽلكن .اخل اكتساهبا، ينبغي جديدة مفاىيم تشكل سوف اليت أو حديثا، ادلكتسبة ادلفاىيم على تنطوي ومشاكل أوضاع طرح أو أحاجي قص أو ،(والتجارب والعروض
 .إخل مشروع، إلصلاز تعليمات إعطاء أو احملاداثت، وتوليد األسئلة، لطرح واثئق الفيديو شرائط يرافق أو أبخرى، ادلدرس أعدىا اليت الفيديو
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 :التالية اإلجراءات يف ادلقلوب أو ادلعكوس للفصل البيداغوجية الطبيعة اتبع
 
 التالميذ لبعض ؽلكن كما  .الفيديو شرائط يف يضعو بو خاص دراسي زلتوى إنشاء يف يرغب كان  إذا ،نفسو ادلعلم ذلك يف مبا سلتلفة، مصادر من أتيت أن ؽلكن للتالميذ ادلتاحة الدروس•

 .استخدامو ؽلكن للمتعلمُت ومفيدا جيدا يبدو ما كل  فإن أخرى، وبعبارة .واإلبداع واالبتكار للتجديد أمامهم اجملال يفسح شلا ،بدورىم ينتجوهنا أشرطة اقًتاح
 
 ابدلوارد التالميذ تزويد إىل سوى األمر ػلتاج ال فقد .ببطء البداية يف يتم أن ؽلكن ،”ادلعكوس الفصل ” بيداغوجية توظيف إىل واالنتقال للمدرس البيداغوجية الطريقة تطوير على العمل إن•

  .الفصل إىل رليئهم قبل عليها يطلعون جتعلهم اليت التعليمات تقدمي مث إخل، واثئق، أو الفيديو أشرطة شكل على
 أن ادلدرس وعلى .التجربة يف االستمرار يف الطريق يعبد ىذا فإن االستقالل، ؽلنحهم ادلدرس أن إدراكهم ومبجرد .البيداغوجية التجربة ىذه فائدة التالميذ يعرف أن مبكان، األعلية من•

 ويقومون .ادلشاىدة خالل األساسية وأسئلتهم مالحظاهتم كتابة  وعليهم .الفصل إىل اجمليء قبل الفيديو، أشرطة مشاىدة خالل ،تعلماهتم مراقبة دور وؽلنحهم منهم ينتظره ما ذلم يشرح
 التالميذ كان  وإذا .اىتمام وعدم قصورا أظهروا والذين واشتغلوا تعاونوا الذين التالميذ معرفة للمدرس سيتيح شلا وحدىا، ابدلشاىدة يكتفوا ال وأن الفصل، يف ادلدرس على بطرحها

 .ابستمرار وتطبيقو التعليمي النموذج هبذا االحتفاظ آنئذ وسيتم اجلميع، إىل ابلنسبة وشلتعا، حيا سيغدو الفصل فإن متعاونُت،
 
 سبيل على للمدرس، ادلمكن من .التعليمية مؤسستو سياسة وحسب ادلدرس، اختيار حسب وذلك االستخدام، يف والطرائق اإلمكاانت من العديد تتيح ادلعكوس الفصل بيداغوجية إن•

 ادلدرس وبوسع .البيت يف الواجبات واصلاز الفصل يف الدرس تقدمي على يقوم كان  الذي الكالسيكي، النموذج قلب إىل فقط، ابللجوء ادلعكوس، الفصل طريقة أبسط يستخدم أن ادلثال،
 فضاء تشكل إذن فادلقاربة .التعلم يف إيقاعو حسب يعمل تلميذ كل  جعل أو الربانمج يف التقدم لتحقيق ابجملموعات العمل ؽلكن كما  .ادلشروع ببيداغوجية تتعلق أخرى مفاىيم إدراج

 .العمل حرية تتيحو الذي ابالبتكار متسما تعليميا
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الفصل الذساسً الوقلىب أو الوعنىس أمثش إًساًٍت فً الخعاهل هع الوخعلوٍي 
 

 :يوفرىا اليت احلرية ىو فيو األساسي الشيء أن غَت كثَتة،  التعليم يف النموذج ىذا مزااي إن•
زمالئهم ومع ادلدرس مع يتفاعلون غلعلهم بشكل الدراسية الفصول يف ”العيش ” من ؽلكنهم فهو .طويلة ساعات بصمت اجللوس على غلربىم وال التالميذ ػلرر.   

 
 وجها التالميذ مع للمناقشة الكايف الوقت يوفر أنو كما  .للنوم استسالمهم أو التالميذ بعض من السلوكية ادلشكالت وصدور الفوضى يسبب شلا مرارا، الدروس نفس تكرار على رلربا يعد مل فهو أيضا، ادلدرس ػلررو 

 مرافقا التالميذ نظر يف الكيفية، هبذه ادلدرس ويغدو .فاعلية أكثر عملو غلعل حىت تلميذ لكل مساعدتو يكيف أن ادلدرس وبوسع .جيد بشكل وفهمهم التالميذ اكتشاف على يساعد شلا .مجاعات أو فرادى لوجو،
 .أفضل دراسية نتائج تقدمي إىل الوصول وابلتايل معو العالقات حتسُت إىل يؤدي شلا .مستبدا شخصا إليو ينظر أن عوض لتوجيههم، االستعداد أمت وعلى ذلم،

 
يف ينجز فصاعدا اآلن من العمل ىذا فمثل .البيت يف مبفرده اليدين مكتوف والوقوف عليها التفرج على رلربا يعد مل ما مشكلة أمام يتوقف الذي التلميذ أن ذلك منطقية، جد الطريقة ىذه فإن العملية، الناحية من 

 .األطراف بُت ادلساعدة فيها تتم تعاونية، ورش شكل على الدراسي الفصل
 
عكس على .الفصل يف ادلدرس على يطرحها أن ؽلكن اليت األسئلة تدوين بوسعو أن كما  .يستوعبها حىت ادلشاىد بعض من للتأكد إيقافو أو مشاىدتو إعادة بوسعو شريطا يشاىد الذي التلميذ فإن اثنية، جهة من 

 ادلدرس يصل وعندما .الدرس عناصر من عنصر فهم فقدت ألهنا اتئهة الوقت بقية تقضي غلعلها شلا شيئا، تفهم مل أبهنا واالعًتاف الدرس توقيف على جترؤ التالميذ من قليلة فئة فهناك الكالسيكي، النموذج يف ذلك
 .االىتمام يستحق ادلعكوس أو ادلقلوب الفصل مفهوم فإن كلها،  االعتبارات ذلذه .للدرس ادلخصص الوقت انتهاء بسبب التالميذ، أسئلة على غليب ال ما غالبا الدرس، هناية إىل

 
التقليدي النموذج مع للتعايش مربر ىناك يعد مل وذلذا .وسلتلفة عديدة ووسائل وبطرائق بذلك لنا تسمح حاليا، التكنولوجيا أن غَت .ادلتعلم إىل ادلعرفة لنقل أخرى وسيلة وجود لعدم مربرا التقليدي النموذج كان  لقد 

 وحتقق للمتعلمُت الذىنية والطبيعة تتفق جديدة وطرائق أساليب وظهور .ابلتعلم ادلتعلقة األحباث نتائج سلتلف تراكم بعد ادلتداولة، التعليم أساليب يف النظر وإعادة للوقوف الوقت حان لقد .والتعلم التعليم يف
 استخدام ينبغي فإنو البيت، أو الدراسي الفصل يف حظرىا من وبدال عمليُت، نكون أن علينا لذلك .السواء على والبيت ادلدرسة دخلت فقد .مكان كل  يف موجودة أصبحت فالتقنيات .أفضل تعليمية مردودية

 .ادلتوخاة األىداف وحتقيق التعلم على التالميذ لتحفيز ،تتيحها اليت اإلغلابية اإلمكاانت
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 ؟ادلعكىس/ الخعلٍم ادلملىة خطىاث حىفٍذ  مب



  الوعنىس/ الخعلٍن  الوقلىب حٌفٍز خطىاث 
 

   ؟اٌّيٍٛثخ إٌزبئح ٌزسم١ك ثٗ اٌم١بَ اٌيٍجخ ػٍٝ ٠دت ِب :عؤاي ثيشذ اٌّؼٍُ ٠جذأ أْ ٠دت ِمٍٛثخ ٌسقخ رخي١و ػٕذ

 

  ٠ؼزّذ اٌزٞ اٌذسط زبي ففٟ  .اٌقف١خ اٌسقخ إٌٝ اٌسنٛس لجً اٌذساع١خ اٌّبدح ػٍٝ االىالع ِٓ ٌٍيبٌت الثذ أٔٗ إال اٌّمٍٛة، اٌزؼٍُ ٌزٕف١ز ٚازذح ىش٠مخ ٕ٘بن ١ٌظ 
  .اٌذسط ٠غجك اٌزٞ ا١ٌَٛ اٌقف١خ ثبٌسقخ اٌّزؼٍك اٌف١ذ٠ٛ ٠زبثغ أْ اٌيبٌت ػٍٝ ٠زؼ١ٓ ٌٍيٍجخ، اٌّبدح ٚؽشذ ٌزمذ٠ُ اٌف١ذ٠ٛ ف١ٗ

 

 

   .اٌٍٛز١خ األخٙضح أٚ اٌٙبرف ِثً اٌذسط ِزبثؼخ أثٕبء رشو١ضُ٘ ِٓ ُرمًٍ أْ اٌّّىٓ ِٓ اٌزٟ ثبٌّؾٛؽبد ٠زؼٍك ف١ّب ٚثخبفخ اٌف١ذ٠ٛ، ِزبثؼخ أثٕبء اٌزشو١ض ػٍٝ اٌيالة زث ٠ٚزُ

 

 

  لجً ٚاألعئٍخ اٌّالزظبد ٌزذ٠ٚٓ اٌف١ذ٠ٛ إ٠مبف إِىب١ٔخ ِٓ ٠غزف١ذ أْ ٌٍيبٌت اٌّّىٓ ِٚٓ ٚاألعئٍخ، اٌّالزظبد ثزذ٠ٚٓ اٌيبٌت ٠مَٛ اٌذسط ؽشذ ِزبثؼخ ٚأثٕبء 
 .اٌؾشذ أثٕبء اٌّؼٍُ ٚرشخ١غ ٚرمذ٠ُ إ٠مبف إِىب١ٔخ اٌيبٌت ثئػيبء ٠ىْٛ ِب أؽجٗ ٚ٘زا اٌؾشذ، فٟ ِؼ١ٕخ خضئ١خ إػبدح اٌيبٌت ٠غزي١غ ٚوزٌه .اٌؾشذ ِزبثؼخ

 

 

  اٌيالة، أعئٍخ ػٓ ٌإلخبثخ مشٚسٞ (ٚاألخٛثخ األعئٍخ) اٌٛلذ ٚ٘زا .ػ١ٍٙب اىٍؼٛا اٌزٟ اٌّبدح زٛي اٌيالة ألعئٍخ ٚلذ إػيبء ٠ٕجغٟ اٌّسبمشح/اٌسقخ ثذا٠خ ٚفٟ 
 .٠ٕٚبلؼ ٠غأي أْ ٠غزي١غ اٌّبدح ػٍٝ اىٍغ اٌزٞ فبٌيبٌت .اٌّبدح ػٍٝ اىٍؼٛا اٌيالة أْ ِٓ ثبٌزأوذ ٠غّر أٔٗ وّب

 

 

  أٚ ِخجش٠خ ردبسة ػٍٝ ٠ؾزًّ أْ اٌّّىٓ ِٓ ٚاٌزٞ ثب١ٌَٛ، اٌخبؿ إٌؾبه خٙض لذ اٌّؼٍُ ٠ىْٛ اٌسقخ ثذا٠خ فٟ ِٚالزظبرُٙ اٌيالة أعئٍخ ِٕبلؾخ رزُ أْ ٚثؼذ 
   .اٌّجبؽشح اٌقف١خ اٌسقخ ٚأثٕبء رى٠ٕٟٛ، اخزجبس ززٝ أٚ ثبٌذسط ٠زؼٍك ف١ّب ِؾىٍخ زً ػٍٝ ريج١مٟ ٔؾبه أٚ ٌٍيٍجخ رؼيٟ اعزمقبئ١خ ثسث١خ ِٙبَ
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 ؽقفًقـػذًاؾمعؾقمًاملؼؾوب؟
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 ثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثة
 
 

 ♥ األػقبة.. إٌفظ .. اٌٍغبْ ♥                                         ٠دت مجيٙب
 

 ♥  اٌٛىٓ.. اٌؾشف .. اٌذ٠ٓ ♥ ػٕٙب                                   ٠دت اٌذفبع 
 

 ♥ اٌزجز٠ش.. اٌٛؽب٠خ .. اٌزٍّك ♥ ِٕٙب                        ٠دت اٌزخٍـ 
 

 ♥  وثشح اٌّضاذ.. اٌؾش .. اٌسغذ ♥ اخزٕبثٙب                       ٠دت 
 

 ♥  اٌؼفٛ... اٌقّذ ... اٌست ♥ ِّزبصح                               
 

 ♥ اٌّبء.. اٌٙٛاء .. اٌّٛد ♥ ِٕٙب                           الثذ 
 

 ♥  اٌىجش.. اٌسّك.. اٌىزة ♥ ِىشٚ٘خ                        
 

 ♥  اٌؾدبػخ.. اٌقشازخ .. اٌزمٛٞ ♥               ِسجٛثخ 
 

 .  ♥االخزٙبد ... اٌقذق .. االِبٔخ ♥           ِؾشلخ

 

 ٞ ِٓ ٘زٖ اٌثالث١بد سالذ ٌه اوثش ؟ا



 ؟اٌّؼىٛط/ ِشازً اٌزؼ١ٍُ اٌّمٍٛة ِب  ؟اٌّؼىٛط/ ِشازً اٌزؼ١ٍُ اٌّمٍٛة ِب 

 4 ٔؾبه 



 ادلعكىس/ مزاحل الخعلٍم ادلملىة 

 يبحث فالذي .البيت يف الواجبات إبصلاز التالميذ تكليف يليو معينا، موضوعا خالذلا ادلدرس يشرح عروض إلقاء أو زلاضرات تقدمي على ينبٍت للتعليم التقليدي النموذج إن 
 إليها ػلتاج الذي التلميذ عنها يبحث أن ادلنطقي من فإن .التعليم تقنيات بفضل اجلميع، متناول يف اليوم غدت وادلعارف ادلعلومات وأن أما .ادلعلم ىو وإظلا ادلتعلم، ىو ليس ادلعلومات عن

  .ادلعلم وليس
 

 والتجميع الًتكيب بطابع يتصف الذي الفعال، والتعلم البيداغوجية ؽلارس وأسلوب طريقة فهي التالميذ، على يركز ادلعكوس أو ادلقلوب الفصل ظلوذج فإن ىنا، ومن 
 عليها يتوافر اليت ادلعرفية وادلوارد الذىنية األدوات ومع زمالؤه مع يساىم فعال عنصر ىو وإظلا سلبيا، ذىنيا نظاما أو للمعلومات، ورلمعا مستقبال جهازا ادلتعلم يعترب وال .الذايت والتنظيم

 . الضرورية والكفاايت للمهارات الفعال البناء يف
 

 :يف الفصل ادلقلوب، ىناك مرحلتان متتاليتان•
 

 :سلتلفة وأشكال طرائق وفق البيت، يف درسو التلميذ يتعلم وخالذلا ،األوىل ادلرحلة
 .سلتلفة واثئق على ابالعتماد أو ادلدرسي الكتاب عرب ذلك يتم فقد•
 .غَتىا أو الفيديو أشرطة عرض•
 .الرقمية األدوات سلتلف استخدام•
 .ادلدرسُت من رلموعة أو ادلدرس قبل من مقًتحة بقراءات القيام•
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 التعليمي، الوضع ىذا ويف .ادلدرس يقًتحها دتارين إبصلاز يقوم حيث جبهده، البيت يف ادلكتسبة ادلعارف يطبق أن الفصل يف التلميذ ػلاول خالذلا الثانية، ادلرحلة•
 اىتمامو يركز ادلدرس غلعل أن ذلك، شأن ومن .بعضا بعضهم ويساعد بينهم، فيما يتفاعلون الذين التالميذ على وإظلا ادلدرس، على مركزا يعد مل االنتباه فإن
 .الصعوابت بعض يعانون الذين التالميذ على

 
 أخرى أنشطة يف يستخدم أن ؽلكن للفصل ادلخصص والوقت .معقدة أبعمال القيام خالل ادلتعلم مرافقة ىو سيكون ادلدرس دور فإن ىنا، ومن 

 .جدواىا عن أابنت اليت البيداغوجية الطرائق من غَتىا أو ادلشروع بطريقة التعلم أو الفارقية البيداغوجية طريق عن التعلم على تنبٍت
 

 التعبَت فرص عرب الذات يف الثقة لديهم ينمي كما  .بينهم فيما التواصل على التالميذ تساعد مجاعية مشاريع أنشطة ينظم أن للمدرس يتأتى كما  
 .معينة تعليمية مشكلة حول النظر ووجهات اآلراء عرض تتيحو الذي الذىٍت العصف طريق عن االبتكاري التفكَت وتشجيع .آرائهم عن

 
 : P  -I-L-Fاالطلراط ابلتعلم ادلقلوب غلب على ادلعلمُت مزج ىذه ادلكوانت األربعة التالية يف عملهمولكن 
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https://www.new-educ.com/la-pedagogie-differenciee
https://www.new-educ.com/la-pedagogie-differenciee
https://www.new-educ.com/la-pedagogie-differenciee
https://www.new-educ.com/%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%AC%D9%8A
https://www.new-educ.com/%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%AC%D9%8A
https://www.new-educ.com/%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%AC%D9%8A
https://www.new-educ.com/%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%AC%D9%8A
https://www.new-educ.com/%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%AC%D9%8A
https://www.new-educ.com/%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%AC%D9%8A
https://www.new-educ.com/%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%AC%D9%8A
https://www.new-educ.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://www.new-educ.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://www.new-educ.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1


   Flexible Environment  ": F " مرنة بيئة•
 أي لدعم الدرس أو التعليمية الوحدة مع للتكيف التعلم أماكن ترتيب إعادة من ادلعلمون وؽلكن التعلم، ظلاذج مبجموعة ادلقلوب التعلم يسمح 

 فصوذلم قلبوا الذين ادلعلمُت فأن ذلك على وعالوة يتعلمون، وأين مىت الطلبة ؼلتار لكي مرنة مساحات توجد النماذج ىذه مستقلة، دراسة أو مجاعي عمل
 .تقييمهم ويف الطالب تعلم جلداول توقعاهتم يف مرنُت

 يقوموا لكي طالبو ادلعلم ويراقب احلاجة، عند تعلمهم أثناء ويفكرون معو الطلبة يتفاعل كي  زمنية وأطر مساحات إبغلاد ادلعلم يسمح 
 .ادلهارة وتنمية احملتوى لتعلم سلتلفة طرقاً  ذلم ادلعلم ويقدم احلاجة، حسب ابلتعديالت

 
  learning Culture ": L " التعلم ثقافة •

 يسند ادلقلوب التعلم ظلوذج فأن ذلك من النقيض وعلى للمعلومات، الرئيس ادلصدر ادلعلم يصبح ابدلعلم، ادلتحور القدمي التعليم ظلوذج يف 
 يف بنشاط الطلبة يشارك لذلك ونتيجة وتعلم، تعليم فرص وخلق مركز بشكل ادلوضوعات الكتشاف ابلفصل احلصة وقت خصص وقد ادلتعلم، إىل التعليم

 .الفعل وردود التمايز خالل من للطلبة األنشطة ادلعلم ويقدم شخصي، معٌت ذات بطريقة تعلمهم ويقيمون ويشاركون ادلعرفة بناء
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    Intentional Content  ": I " ادلقصود احملتوى•

 ما ادلعلمون وػلدد مبدع، بشكل الوظائف وأداء ادلفاىيم فهم تنمية الطلبة دلساعدة النموذج ىذا يطبقون كيف  ابستمرار ادلعكوس التعلم معلمو يعتقد 
 لتبٍت احلصة وقت من لالستفادة تدريسو ادلراد أو ادلقصود احملتوى ادلعلمون ويستخدم اخلاصة، بطريقتهم الطلبة يكتشفها اليت ادلواد وما التدريس لعملية ػلتاجونو
 الفيديو أبشرطة ادلعلم ويستعُت الدراسية، وادلادة الصف مستوى على يعتمد وىذا النشط التعلم واسًتاتيجيات ادلتعلم حول ادلتمركز التعلم واسًتاتيجيات أساليب
 .الفردية الفروق مراعاة مع الطلبة على احملتوى لعرض

 
 

   Professional Educator  ": P " ادلتخصص ادلعلم •
 ذلم ويقدم ابستمرار طلبتو ادلعلم يالحظ احلصة وقت وأثناء التقليدي، التعلم من أكثر ادلقلوب التعلم يف أيضا وضروري جداً  مهم ادلتخصص ادلعلم دور 

 والتغاضي والتسامح البناء النقد وتقبل التدريس عملية لتحسُت بعض بعضهم مع والتواصل الطلبة شلارسة على ويركز أداءىم وتقييم احلال، يف ادلناسبة الراجعة التغذية
 .التعلم ىذا استمرار يف ادلؤثر العنصر يبقى ادلعكوس، التعلم يف بروزاً  األدوار أبقل ادلتخصص ادلعلم يقوم وبينما الفصل، يف الفوضى عن
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 ؟اٌّؼىٛط/ اٌّجبدا االعبع١خ ٌٍزؼ١ٍُ اٌّمٍٛة ِب  ؟اٌّؼىٛط/ ِشازً اٌزؼ١ٍُ اٌّمٍٛة ِب 

   5 نشاط



 .ادلوجهة ابألنشطة والقيام الذايت، ابالعتماد ادلشكالت وحل ،االكتشاف خالل من التعلم ،بيشيل حسب فهي ادلقاربة، ىذه حتكم اليت ادلعكوس للتعليم االساسية ادلبادئ 
 :التالية للمبادئ ختضع التعليم يف الطريقة ىذه فإن أوضح، وبعبارة .ادلتعلمُت لدى أكثر االستقالل تشجع ادلمارسات ىذه فإن عام، وبشكل

 .للعمل ادلخصص الوقت تنظيم•
 .اليومي العمل أىداف حتدد•
 .تطبيقية اعمال شلارسة•
 .تعلمية ـ تعليمية مبشاريع القيام•
 

 :التالية اخلصائص يف يتجلى االنتشار، واسع غدا ادلعكوس الدراسي للفصل أساسي تعريف صياغة يف بيشيل وفـق وقد ىذا
 .(…الزمن ادلكان،) العامة الشروط تنظيم :التنظيمي ادلستوى على منفتح فصل إنو•
 .متقدما التلميذ غلعل للتعلم استعداد :منفتحة منهجية يوظف•
 .منفتح تعليمي مستوى على الربامج إعداد :ادلضمون على ابالنفتاح يتصف•
 .إخل قواعد، وضع العمل، شروط االجتماعية، العالقات الطويل، ادلدى على تعليمي وسلطط الدروس، ورلمل الفصول، تدبَت مثل األىداف حتديد :اجتماعي انفتاح•
 .وزميلو التلميذ بُت أو والتلميذ األستاذ بُت العالقة :شخصي انفتاح•
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 الوعنىس/  للخعلٍن الوقلىب األساسٍت الوبادئ: 

https://www.new-educ.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81
https://www.new-educ.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81
https://www.new-educ.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81
https://www.new-educ.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81
https://www.new-educ.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81
https://www.new-educ.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81
https://www.new-educ.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81


 الوقلىبالفصل احخٍاطاث فً اسخخذام 

 :الشروع يف استخدام ىذا النموذج البيداغوجي الذي يعترب مستجدة تربوية، فإنو سيقابل، بدون شك، مبقاومة من قبل عدة أطراف، وىيعند  
 
 .التعلمأن ىذه ادلنهجية تتطلب منهم بذل جهد أكرب يف سيكتشفون التالميذ الذين •
 
 .هباآابء وأولياء التالميذ الذين يرغبون، يف الغالب، أن يتعلم أبناؤىم بنفس الطريقة اليت تعلموا •
 
 .اإلدارة ادلدرسية اليت تفضل عادة، عدم حدوث أي مشكل يعوق تدبَت الشأن الًتبوي الذي تعودوا عليو يف ادلؤسسة•
 
أن يشرح لكل األطراف الًتبوية ادلعنية يف مطالب يف البداية وذلذا، وجتنبا ألي سوء فهم ؽلكن حدوثو، فإن ادلقبل على استخدام ىذا النموذج البيداغوجي، •

حبيث يقوم يف البداية وبعد ذلك، ػلتاط يف الشروع يف استخدامها، . مؤسستو فضائل ىذه الطريقة ومزاايىا والدواعي ادلوضوعية اليت دعت إىل اللجوء إليها
 .بيقابختيار فصل دراسي يراتح إليو وغلري فيو تطبيقو، مبتدائ بدرس سهل التعلم، مث يتدرج شيئا فشيئا، بقدر ما ػلقق صلاحا ملموسا يف التط
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 رقمي صويت وتسجيل فيديو مقطع وعرض مدرسي كتاب  قراءة خالل من وذلك الفصل إىل الدخول قبل وحقائق معارف اكتساب إىل للطلبة الفرصة إاتحة •
 .وزلاضرة

 
 
 .ذلم حافز تقدمي مع قصَتة مقالة وكتابة عمل وورق قصَت اختبار خالل من منهم يطلب ما إصلاز الطلبة ػلاول للدرس، للتهيئة حتفيز فرصة إاتحة• 
 
 

 من ذلم ادلعلم يقدمو ما خالل من الطلبة واستيعاب فهم درجة ادلعلم ليعرف التقييم دور أييت الطلبة بو قام ما إصلاز بعد وذلك الطلبة، فهم لتقييم أسلوب توفَت •
  .الطلبة تقييم أساليب كلها  عمل وأوراق القصَتة االختبارات وأيضا ػلتاجوهنا اليت األنشطة

 
 

 األنشطة خالل من الفصل يف أعمق تعلم تعزيز إىل ػلتاجون الفصل خارج معارف اكتساهبم بعد فالطلبة ،لياالع   التفكَت مهارات حتفز اليت األنشطة على الًتكيز •
 .الفصلي االنضباط وثقافة التعليمية األىداف حتقق اليت

 الوعنىس/  الونىًاث األساسٍت للخعلٍن الوقلىب: 
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 ؟ادلعكىس /ادلملىة  لفزق بني الخعلٍم الخملٍذي والخعلٍما مب ؟اٌّؼىٛط/ ِشازً اٌزؼ١ٍُ اٌّمٍٛة ِب 

 6 نشاط 
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 الوقلىب/ الفشق بٍي الخعلٍن الخقلٍذي: 
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 الخقلٍذي/ الفشق بٍي الفصل الوعنىس: 
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 ادلخعلم يف الخعلٍم ادلعكىس؟/ مب دور كل مه ادلعلم 
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 الوخعلن فً الخعلٍن الوعنىس / مل هي الوعلن دوس: 
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 مب الذور ادلخىبمً للمعلم يف ضىء الخعلٍم ادلملىة؟؟ ؟اٌّؼىٛط/ ِشازً اٌزؼ١ٍُ اٌّمٍٛة ِب 

   7 نشاط
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 فمدفة جديدة في التعميػتحقيق مؼ أجل 

 رؼٍُ إٌٝ

 ِؼزّذ ػٍٝ اٌيبٌت

 أٞ ٚلذ

ِْ  أٞ ِىب

 غ١ش ِزضآِ/ِزضآِ

 رغ١ش عش٠غ

 رؼ١ٍُ ِٓ  

 ِؼزّذ ػٍٝ اٌّذسط

 ِدذٚي

 ِشوضٞ

 ِزضآِ

 رغ١ش ثيٟء



 

 ٚالَ ػ١ٍٗ غ١شٖ فٙٛ أزّك.. إرا اٌّشء أفؾٝ عشٖ ثٍغبٔٗ 

 

 

 ..!!فقذس اٌزٞ ٠غزٛدع اٌغش أم١ك.. إرا مبق فذس اٌّشء ػٓ زفظ عشٖ 

 
 

 اٌؾبفؼٟ   االِبَ



 ؟ادلعكىس /ادلملىة  الخعلٍم أدواث وبزامج  مب



 الوعنىس/  الوقلىبالخعلن أدواث: 
 ىذا يف تستخدم اليت األدوات بعض نذكر قد ولكن كتاب  إىل حتتاج ادلعلمُت قبل من استخدامها ؽلكن اليت ادلقلوب للتعلم أدوات من شاملة قائمة ىناك  

 األدوات بعض ولكن كذلك دوراً  "  YouTube, Evernote, Google Drive, and blogging platforms" مثل ادلألوفة األدوات بعض تلعب أن وؽلكن التعلم،
 :منها ب،ادلقلو  للتعلم وادلناسبة احملصورة

 
  ": Camtasia :"أداة -1

 ادلعلم غلد فقد ابلسوق الوحيدة ليست األداة وىذه للشاشة، الرقمي التسجيل برانمج ادلعلم ػلتاج ادلنزل، يف الطلبة ليشاىدىا الفيديو أشرطة تصميم عند 
   ادلقلوب، التعلم يف تستخدم أن أتملت الشركة ألن األداة ىذه على الضوء وتسليط اجملانية األداة ذلك يف مبا استخدامها ؽلكن اليت األداة ىذه أنواع من قائمة

  
 إضافة تسمح أهنا شليزاهتا وأىم ادلستخدم، بواسطة التسجيل يتم أو تلقائياً  الربانمج لتسجيل وتسمح ادلستخدمُت من اجلدد يستخدمها بديهياً  األداة وىذه 

 .الطلبة يقرأىا ان يريد اليت اإلضافية للمواد الوصالت ومنها الطلبة فهم دلعرفة القصَتة االختبارات منها ابدلعلم اخلاص الفيديو على تفاعلية عناصر
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 :" Wikispaces " أداة -2
 ادلعلم دتنح اجملانية النسخة ىذه ادلنتج، من أمناً  أكثر نسخة شراء ادلدرسة أرادت إذا إال رلانية األداة تكون وقد التعاون، ىذا على تشجع الطلبة، بُت التعاوين للتعلم للدرس اإلضايف الوقت توفر 

 غَت للفصول األداة ىذه وتفيد بينهم، الفردية الفروق وتتبع عليو، والتعليق لالطالع للطلبة احملتوى حتميل وؽلكن الطلبة، من جملموعة أو واحد لطالب ادلشاريع مثل الواجبات ادلعلم يعطي فقد لو عديدة شليزات
 .ادلقلوبة الفصول حتدايت دلواجهة اجملال تفسح وابلتايل الفصل وخارج داخل والتفاعل التعاون على الطلبة مساعدة ؽلكن ولكن أيضا، ادلقلوبة

 

 :" EdModo " أداة -3
 .وادلناقشات والدرجات ادلنزلية الواجبات إىل إضافة الرقمية وتطبيقاتو التعليمي احملتوى وتبادل والتعاون، لالتصال آمنة بيئة والطالب للمعلمُت توفر رلانية اجتماعية منصة ىو edmodo  إدمودو 

 ادلدارس ومديري والطالب ادلعلمُت من عضو مليون 47 من أكثر حاليا ادلنصة يستخدم .0.2 الويب تقنية فيها وتستخدم ،LMS التعلم إلدارة بورد بالك نظام و بوك الفيس شبكة مزااي بُت edmodo  جتمع
   .ابلعامل اجتماعي تعلم شبكة وأكرب أول لقب تستحق بذلك وىي .األمور وأولياء

 

 كربى  شعارات ترفع فهي .مهاراهتم وبناء إمكانياهتم لتعزيز ػلتاجوهنا اليت التعليم ومصادر اجملتمع مع ادلتعلمُت مجيع ربط تستهدف تعليمية اجتماعية شبكة وأضخم أول  ىي Edmodo  ادمودو 
 :الشعارات ىذه بُت ومن التعليم، جبودة االرتقاء حول مجيعها تلتقي

 ”ماذا يتعلم الطالب؟“هو بنفس أمهية السؤال ” كيف يتعلم الطالب؟“السؤال •
• Edmodo  املكان الذي يلتقي فيه التعليم ابالبتكارهو. 
 .تساعد على حتويل املعرفة إىل فرص edmodo املعرفة هي أكثر من احلقائق والنماذج، •

 

 .وأدواتو التدريس وشروط الدراسية الطالب حاجيات لكل تستجيب متكاملة بيئة يوفر حيث التعليم، يفClassroom Flipped  ادلقلوب الصف مفهوم توظيف من ادمودو ؽلكن كما 
 جاىزيتهم ورفع  دراستهم رلال يف ادلستجدات على واطالعهم أدائهم وتطوير ادلشكالت، حلل ابألفكار ادلشاركة و التفاعل و التعاون مهارة ينمي و إدراكهم، مستوى و الطلبة قدرات رفع على يساعد بذلك فهو

 .أفضل بشكل للتعلم
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 :" Moodle " أداة -4
 المعممؽن  ويتمكؼ المقمؽب، لمفرل تعميػ منرة لتربح وظيفة ليا األداة ىذه فأن " EdModo " و " WikiSpaces " أداتي مثل 

 دراسي، فرل لكل والمناىج الميام لترميػ األداة ىذه يدتخدمؽن  الذيؼ المعمميؼ بقية قبل مؼ الرمة ذات المرادر تحميل مؼ
 يمكؼ لذا األداة ىذه باستخدام فرل تقميب في درسا   الغربي الذمال إقميػ في الؽاقعة المدارس إحدى مؼ المعمميؼ احد صمػ بالمناسبة

 دروس إلى المؽضؽعات تقديػ أو بدروسيػ المتعمقة المحتؽيات جميع تحميل وبالتالي التجربة ىذه مؼ االستفادة المعمميؼ لبقية
 .دراسية مادة كل محتؽى  حدب مرغرة

 
 :" Poll Everywhere " أداة -5

 تجربة تعمػ ىؽ المقمؽب الفرل ىدف كان وإذا لمطمبة، الراجعة والتغذية والؽاجبات المحتؽى  وتنعيػ بتقديػ تقؽم األداة 
 كيف لمعرفة القريرة لالختبارات سؽاء حد عمى األداة ىذه وتدتخدم ذلغ، مؼ المعمػ يتحقق أن المنطقي مؼ فانو الطالب حؽل تتمحؽر

 المعمػ لدى كان إذا المفاىيػ، عمى التركيز بذأن الطمبة مؼ المدخالت عمى والحرؽل الحرة أثناء واألنذطة بالميام الطمبة يقؽم
 الطمبة مؼ المعمػ يذكل أن ويمكؼ عمييا لمترؽيب الخيار ليػ يترك معينة فكرة الكتذاف بيا يقؽمؽن  الطمبة ألنذطة أفكار ثالث

 .بنذاط تقؽم مجمؽعة كل مجمؽعات
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حطبٍقاث iPad  الوقلىبللفصل 
 •Pro Doodlecast 

 .ٚاٌقٛسح ثبٌقٛد اٌزمذ١ّ٠خ اٌؼشٚك إلٔدبص ريج١ك 
 

•Me Show  

 .اٌزفبػ١ٍخ ٌٍغجٛسح أ٠نب ِٕبعت اٌزيج١ك ٘زا اٌيالة، ِغ ِؾبسوزٙب ٚ فٛسح ٚ فٛرب اٌذسٚط ثزغد١ً ٠غّر ريج١ك 
 

•Educreations  

  خ١ذح رؼ١ّ١ٍخ ف١ذ٠ٛ ِمبىغ إٔؾبء ِٓ ٠ّىٓ ز١ث ٌٍزغد١ً، لبثٍخ رفبػ١ٍخ ث١نبء عجٛسح إٌٝ ثه اٌخبؿ ا٠٢جبد خٙبص ثزس٠ًٛ اٌزيج١ك ٘زا ٠مَٛ 
 .اٌيالة ِغ ِٚؾبسوزٙب

 

•Pro Cam Board  

 .اٌزفبػ١ٍخ اٌؼشٚك ٌزمذ٠ُ خ١ذح ٚع١ٍخ ٟٚ٘ عدٍزٙب، اٌزٟ اٌف١ذ٠ٛ ِٚمبىغ اٌقٛس ثبعزؼّبي رفبػ١ٍخ عجٛسح إٌٝ اٌخبؿ خٙبصن ٠سٛي 
 

•Chomp Screen 

  ٌزٍم١ٓ اعزؼّبٌٗ ٠ّىٓ ز١ث اٌّقٛس اٌزفغ١ش ٚ ٌٍؾشذ ِٕبعت .ف١ذ٠ٛ ِميغ ؽىً ػٍٝ خٙبصن ػٍٝ سعُ ٚ وزبثخ ِٓ ثٗ رمَٛ ِب وً ثزغد١ً ٠غّر 
 .اٌّٙبساد ٚ اٌّفب١ُ٘ ثؼل األىفبي
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أىػ البرامج والمؽاقع التي تخدم التعميػ المقمؽب 
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ديسون 
 
 :يقول توماس أ

 

شعر ببرود ألهمة" 
 
   لست أ

ثخلى عنها
 
ن كل محاولة خاطئة أ

 
   ل

خرى 
 
 هي خطوة أ

مام 
 
 "ثقودني نحو أل



 ؟اٌّؼىٛطاٌزؼٍُ  اٌزٟ رٛاخٗ زسذ٠بدِب اٌ
 



ذةا جذٌآفاقً الوعنىس وحقٌٍاث حفخح له  / الوقلىب  ححذٌاث الخعلن 
 داخل الوقت ابستغالل تسمح سلتلفة بطريقة عناصرىا ترتيب وإعادة التقليدية الطريقة صياغة إعادة على يقوم ،" ادلقلوب الصف " ادلعكوس التعلم  

 .الصف غرفة يف العملية واألنشطة ابلواجبات والقيام ادلنزل يف للمقرر التعليمي احملتوى دراسة ؽلكن ادلقلوب الصف خالل فمن بفاعلية، وخارجها الصفية الغرف
 

 ىذا يف يومي بشكل وحتدايت تطورا يعرف ما ولكن التقليدي، النمط عن كثَتا  ختتلف ال ألهنا كبَتا  حتداي تعترب ال النظام ىذا يف احملتوى مسألة أن إال  
 أن إال فقط، التعليمية الفيديوىات على يعتمد التعلم ىذا أن الكثَت ويعتقد ادلنزل، يف لدراستو للطالب التعليمي احملتوى توصيل كيفية  ىو التعليم، أساليب من النمط
 .» األنفوميداي " التفاعلية ادلتعددة الوسائط ثورة و العلمي، التقدم و التكنولوجي التطور

 
 يقتصر أن التكنولوجي التقدم ىذا ظل يف الطبيعي من فليس .ادلقلوب الصف ظلط إطار يف وتوظيفها استخدامها ؽلكن اليت األدوات من العديد أاتحت  

 ،واألنفوميداي التعليمية التكنولوجيا ثورة وىو ادلقلوب الصف يواجو جدا ىام حتد أمام ادلقال ىذا يف أنفسنا صلد لذا فقط، التعليمية الفيديوىات على األسلوب ىذا
 .ادلتوافرة واألدوات التقنيات وكيف كم  يف جلياً  وابلتفكَت .التعليمية واالسًتاتيجيات واألساليب األظلاط سلتلف يف دورىا تفعيل من البد واليت

 
 :ادلعكوس/ التعليم ادلقلوب اسًتاتيجية حاليا ؽلكن توظيف اآليت يف إطار  
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 :الرقمية التعليمية األلعاب•
 

 يف فاعليتها على والبحوث الدراسات من العديد أجريت وقد مستمر، بشكل املحوظً  اتطورً  تشهد النظامية فاأللعاب 
 شلارسة خالل من للطالب التعليمي احملتوى توصيل على قادرة غلعلها احلايل الوقت يف وإمكانيات شليزات من إليها يضاف وما التعليم،

 أصبح الدراسية، وادلراحل األعمار سلتلف من ادلختلفة، ادلتعلمُت فئات بُت اللوحية األجهزة استخدام حجم تزايد فبعد األلعاب، تلك
 .ادلتعلمُت بُت األلعاب تلك انتشار السهل من

 
 .اومدققً  امقننً  تعليميا زلتوى تقدم نظامية تعليمية ألعاب إعداد على العمل الضروري فمن لذا 

 
 وقدمت ،اذلادفة واأللعاب والتعلم، للتعليم اجلادة واأللعاب االفًتاضي الواقع ألعاب اجملال ىذا يف التطورات أبلغ ولعل  

   .األركان كاملة  تعليمية مهمة تؤدي كي  األلعاب تلك وإنتاج تصميم معايَت حول تصورات األحباث من العديد
 

 .ادلعكوس التعلم أسلوب سياق يف التقنية تلك توظيف يف امليً  نفكر أن علينا وابلتايل 
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 :االجتماعية التعليمية ادلواقع•
 ظل ففي العامة، واالستخدامات االجتماعي التواصل منها األمسى اذلدف يعد اليت احلالية االجتماعية الشبكات عن ختتلف 

 .االجتماعية التعليمية الشبكات أدواتو ضمن من ظهرت ،للويب الثالث اجليل عصر
 

 بتوفَتىا التشاركي، و التعاوين التعلم خالل من اإلنًتنت عرب وزلددة واضحة بطريقة التعليمية العملية إدارة نظمت اليت  
  إلكًتونيا، التعليم سَت ضبط على تعمل اليت األدوات من للعديد

 
 توظف ال فلما التعليمية، إدمودو منصة البعض عليها يطلق كما  أو ،Edmodo  اإلدمودو شبكة ذلك على األمثلة أبلغ ولعل 

 ادلعكوس؟ التعلم اسًتاتيجية يف األدوات تلك
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 :االنستجرامي التعلم•
 وىي للموقع، جديدة ميزة االنستجرام االجتماعية والشبكة التطبيق على القائمون أضاف 2013 عام من يونيو يف 

 الصور رفع إمكانية إىل ابإلضافة ،األخرى الشبكات أو نفسها الشبكة عرب ومشاركتها ونشرىا الفيديو مقاطع التقاط إمكانية
  .للشبكة األساسية ادلهمة تعترب واليت ومشاركتها

 
 اللوحية، األجهزة على وتوافرىا االجتماعية، الشبكات إحدى خالل من تفاعلي وفيديو مصور تعليمي زلتوى فتوافر 

 للمتعلمُت، احلواسيب أجهزة توافر عدم أو الدروس، تصوير أثناء ادلعلم منها يعاين اليت التصوير تقنيات مشكلة حل يف سيساىم
 .فقط يوتيوب مبوقع ادلصور التعليمي احملتوى الكثَتين أذىان يف ربطت اليت التقليدية الفكرة وسيغَت
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 :النقال التعلم تكنولوجيا•
 اإلحصائيات فآخر والربامج، التطبيقات أو واألدوات األجهزة يف سواء جدا متقدمة تقنيات احاليً  تشهد واليت 

 .ادلتعلمُت من عريض قطاع بُت اللوحية األجهزة انتشار مع تزامناً  جدا كبَتة  بسرعة ينتشر التعلم من النوع ىذا أن تشَت
 

 احملتوى وتعلم إدراك ىو العام إطاره يف بل ادلنزل يف احملتوى تلقي على الدقيق مبفهومو يقتصر ال ادلعكوس فالتعلم  
 صلد أن الضروري فمن لذا .ادلتعلمُت فهم لتعميق والواجبات األنشطة شلارسة يف وقتها الستغالل الدراسية، احلصة وقت خارج
 .ادلعكوس التعلم ظلط ابستخدام وأتثَته النقال التعلم فاعلية تقيس أحبااث
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 :اإللكًتونية التعليمية ادلنصات•
 رائجاً  انتشاراً  شاىدان األخَتة الفًتة يف وابلطبع للويب، الثالث اجليل أدوات ضمن الكثَتون وصنفها اعتربىا واليت 

 ادلادة دلعلم مسجلة زلاضرات شكل يف التعليمي احملتوى تقدمي على تقوم واليت ،" كورسَتا إدراك، رواق، " :مثل ادلنصات لتلك
 .ابدللل ادلتلقي يشعر ال حىت قصَتة مقاطع على ومقسمة

 
 التعلم يف الركائز أىم إحدى الفيديو وبُت الدراسي، الصف خارج احملتوى تقدمي بُت ادلنصات تلك فجمعت  

 احملتوايت تلك حول التساؤالت طرح و والتفاعل التعليق :مثل األمور ىذه جبانب األخرى األدوات من العديد وبُت ادلعكوس،
 . عليها لإلجابة للمعلم الفرصة وإاتحة ادلصورة
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قصص وحجاسب اسخخذام الصفىف الوقلىبت: 

 :الثانوية Clintondale مدرسة جتربة•
 يشاىدون الطالب حيث "flipped school "مقلوبة مدرسة إىل ديًتويت، مشال يف الثانوية، Clintondale مدرسة حتولت سنوات، ثالث قبل 

 الغداء وجبة أثناء أو ادلنزلية الكمبيوتر وأجهزة الذكية ىواتفهم عرب يتابعوهنا والطالب للدروس فيديو بتسجيل يقومون ادلعلمون .ادلنزل يف ادلعلمُت زلاضرات
 .بينهم ادلعلم يدور بينما صغَتة رلموعات يف ادلعملية التجارب أو والتمارين ادلشاريع ينجزون فالطالب الصف، يف أما .ادلدرسة يف التقنية سلترب يف
 
 : العكسي الفصل استخدام أحب دلاذا : Shelley Wright ادلعلمة•

 ادلقلوب الفصل أحب أان .2010 عام يف طالهبا مع الدراسية الفصول طريقة ابستخدام بدأت اليت العلوم مدرسة Shelley Wright تقول 
 السياق ويف حبكمة التعليم من الطريقة ىذه استخدام مت لو أنو أعتقد أنٍت كما  .جديد لتعليم جدلياً  بياانً  أ صيغ أين أشعر طاليب، إىل التدريس يف واستخدمو
 يتضمن والذي ابدلفاىيم الغٍت العليا، التفكَت دلهارات قدما ادلضي مث ومن للطالب األساسية ادلعرفة وتوفر التقليدي التعليم حترير ادلمكن فمن الصحيح،

  .ادلختلف احلياة مواقف مع التعامل أو والدراسة البحث خالل والتساؤل االستكشاف إىل ويسعى التفكَت لعملية ذاتيا تنظيما
 

 احملتوايت شلارسة مث ومن الفصل خارج احملتوى تعلم على الطالب تشجيع على أعمل" :التايل يف تًتمجها واليت هبا اخلاصة فلسفتها لديها أن إىل "أشلي" تشَت
 البحوث وأنشطة ادلناقشة، على الفصل يف وأركز ادلنزيل، الواجب من كجزء  وذلك البيت يف دلشاىدهتا للطالب احملاضرات بتسجيل أقوم فأان "الفصل داخل

 .ذلك إىل وما وادلختربات،
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 : ابحلياة مفعمة صفوف :Robert Townsend اتونسند روبرت ادلعلم•
 من رلموعة دلشاىدة أسبوعاً  الطلبة يعطي التاسع، الصف يف الفيزايئية العلوم يدرس الذي ،Robert Townsend "اتونسند روبرت" ادلعلم 

 الصف؛ يف وعرضها ادلالحظات تدوين أو الفيديو أشرطة حول موجزة كتابة  أو اإلنًتنت على ابالختبارات القيام الطالب من يطلب مث ومن الفيديو، أشرطة
 الفيديو استخدام إىل الطالب يوجو األحيان من كثَت  ويف اإلنًتنت على غلدىا اليت اآلخرين زلاضرات يستخدم وكذلك اخلاصة زلاضراتو إبعداد يقوم فهو

 التقدم إحراز من الطالب ودتكُت ادلفاىيم بعض لتعزيز الفرصة الطالب إعطاء ىو ادلدرس ىذا إليو يطمح الذي الرئيسي الشيء .خان أكادؽلية توفره الذي
 .هبم خاصة مساحات ضمن احملاضرات مشاىدة خالل من

 
 مشاىدة أاتحتة الذي الوقت التعليمية، العملية يف فارقاً  حتدث قد اليت البسيطة األعمال يف ادلقلوبة الصفوف يف ادلتعة تكمن يل ابلنسبة "روبرت يقول•

 بُت ادلثَتة والتفاعالت احلية ابدلناقشات مفعما نشطاً  فصالً  ابت والذي الدراسي، الفصل داخل العمل سَت على أثر للبيت، للمحاضرات الطالب
 "...ابحلياة مفعمة صفويف أن أشعر .الطالب
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ٔنكٍ انفظٕل انذساعٛخ انًقهٕثخ ْٙ االعزشارٛجٛخ انزٙ ٚزفق . كم شٙء جذٚذ، انزؼهٛى ػهٗ اإلَزشَذ يٕضٕع يثٛش نهجذل نهغبٚخيثم 
 .  انجًٛغ رقشٚجب ػهٛٓب

  

انًغزٕٖ انؼشثٙ ثذأ انزؼهٛى انًقهٕة ُٚزشش فٙ انًذاسط ٔانجبيؼبد، ٔخبطخ فٙ ظم ٔجٕد ثؼض انًؤعغبد انزٙ ػهٗ  
إداسح   رٕفش أَظًخ يزكبيهخ نزغجٛم ٔثث انًذبضشاد، يًب ٚزٛخ نهكبدس انزؼهًٛٙ رغجٛم انًذبضشاد ٔإربدزٓب نهطالة ػجش َظبو

، انز٘ ٚؼًم ػهٗ رٕثٛق انًذبضشاد يٍ أجم اعزخذايٓب الدقب، كًب ًٚكٍ نهطالة يشبْذح انزغجٛم فٙ أ٘ ٔقذ، اٌزؼٍُ االٌىزشٟٚٔ
 .  فال داػٙ ثأٌ ٚكٌٕ انًذبضش ٔانطبنت يزٕاجذٍٚ فٙ ٔقذ يزضايٍ

 

فٙ يخزهف انًٕضٕػبد األكبدًٚٛخ،  خزؼهًٛٛانفٛذٕٚ يئبد يٍ يقبطغ ان  knowledge-Ac رٕفش ششكخ َغٛج ػجش ثٕاثزٓبكًب  
انشٚبضٛبد، ٔانشػبٚخ انظذٛخ، ٔانطت، ٔانًبنٛخ، ٔانفٛضٚبء، ٔانكًٛٛبء، ٔاألدٛبء، ٔػهى انفهك، ٔاالقزظبد، ٔػهى : ٔانزٙ يٍ ثُٛٓب

 .انكَٕٛبد، ٔانكًٛٛبء انؼضٕٚخ، ٔػهى االقزظبد انكهٙ، ٔػهى االقزظبد انجضئٙ، ٔػهٕو انذبعت اٜنٙ
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 ؟ٚىشق ػالخٙب ِؼٛلبد اٌزؼ١ٍُ اٌّمٍٛةِب  ؟اٌّؼىٛط/ ِشازً اٌزؼ١ٍُ اٌّمٍٛة ِب 

 9 نشاط 



 الوقلىبالخعلٍن هعىقاث 

 :ادلعلم عند الدرس وإعداد لتسجيل الالزمة والربرليات األجهزة توافر عدم•
  إن إذ ي تصور شلا أيسر األمر أن إال وإعداده، الدرس لتسجيل الالزمة والربرليات األجهزة توافر عدم حبجة االسًتاتيجية ىذه تطبيق على ادلعلمُت بعض يعًتض قد 

 إصدارات لو توجد منها وكثَت الشاشة تسجيل برامج من برانمج عليو يثبت و الذكية اذلواتف من ىاتف حىت أو لوحي جهاز أو واحد حاسوب جهاز ىو ادلعلم إليو ػلتاج ما كل
 .كامَتات  على حتتوي إليها أشران اليت األجهزة وأغلب .كامَتا  إىل ابإلضافة رلانية

 
 :الطلب مع والتواصل والتحفيز التدريس طرق لتطوير مبهارة التقنية توظيف عن ادلعلمُت بعض عجز •

 لغَت العربية اللغة تعليم يف العكوس الصف اسًتاتيجية تطبيق طرق على ادلعلمُت لتدريب العمل وورش التدريبية الدورات من عدد إبقامة ذلك جتنب وؽلكن 
 .االسًتاتيجية ىذه ظل يف الصف إدارة مهارات وعرض هبا الناطقُت

 
 :عنها التخلي يف رغبتهم وعدم التقليدية ابلطريقة ادلعلمُت بعض دتسك•

 النتائج وعرض التجريبية البحوث وإجراء التقليدية والطريقة االسًتاتيجية ىذه بُت الفرق وبيان أمامهم احلية التجارب عرض خالل من بذلك إقناعهم ؽلكن وىؤالء 
 .التطبيق و التجربة على وحثهم إقناعهم بغية عليهم
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 :الطالب مجيع عند اإلنًتنت توافر عدم•

 (Wireless / Bluetooth)السلكي غَت االتصال شبكات أو ادلعلم حاسوب من مباشرةً  ادلسجلة الدروس على احلصول ؽلكن إذ الطالب، كل  عند اإلنًتنت توافر يلزم ال 
 .آخر جهاز أي من أو ادلدرسة، أو اجلامعة يف ادلتاحة

 
 :الطالب مجيع عند الالزمة األجهزة توافر عدم•

 ىذه أحد لديو طالب كل  يكون فيكاد لوحية، وأجهزة ذكية ىواتف من احلديثة االتصال وسائل ابقتناء ىوس لديهم أصبح العصر ىذا فطالب قبل، من أشران فكما 
  ذلم لتوفَتىا طريقة إغلاد فيمكن امتالكها عن الفقراء الطالب بعض عجز وإن .أسعارىا رخص يف ساىم شلا األجهزة لتلك ادلصنعة الشركات بُت التنافس ذلك على وساعد األجهزة

 .ابلتعليم ادلهتمة اخلَتية ادلؤسسات أو اجلامعة إدارة طرف من كمساعدهتم
 
 :الصف خارج للدرس االستماع عن انشغاذلم أو الطالب تكاسل•

 األنشطة يف ادلشاركة من يتمكن لن الطالب أن إذ الفصل، داخل مشكلة يسبب شلا الصف، خارج ذلم ادلقرر للدرس االستماع عن الطالب بعض يتكاسل أن ػلدث قد 
 تقدمو ومدى الدراسة يف الطالب اجتهاد مدى يعكس النشاط فهذا الصف، داخل الطالب لنشاط الدرجات بعض ختصيص ؽلكننا إذ سهال، يكون قد األمر ىذا وعالج .والتطبيقات
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مثال لتنفيذ درس بالتعليم المعكوس 
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فُّ دسًعب رؼ١ًّ١ٍب فٟ ِدبي رخققه ٠ؼزّذ ػٍٝ  ؟اٌّؼىٛط/ ِشازً اٌزؼ١ٍُ اٌّمٍٛة ِب 

 .....اعزشار١د١خ اٌزؼ١ٍُ اٌّمٍٛة

 بعدي نشاط 



 

 كريمةخمس أشياء حكيمة مؼ أجل حياة     

 

...عىذمب حكىن أوج خٍبرًا ثبوىًٌب يف حٍبحه...   ... ال حسمح ألحذ أن ٌأخذ األولىٌت يف حٍبحك

....له ٌذعك حبكً أبذاً  ٌسخحك دمىعكالذي والشخص  ألن الذي حبكً مه أجله ال ٌسخحك دمىعك ال حبكً على أي عاللت يف احلٍبة 

 فإن مل ٌكه أهله فأوج أهله..... افعل اخلري يف أهلت ويف غري أهلت 
 

 ......وسخشعز ببلسعبدة حىت لى بمٍج وحٍذاً  وفسكداخل بل احبث عىهب ........  وإال سخجذ وفسك وحٍذًا وحزٌه  ال حبحث عه سعبدحك يف اَخزٌه

...عىذمب حنملهب بأٌذٌىب الصغرية...........    السعبدة دائمًب حبذو ضئٍلت



 خاحوت
 توفره دلا ،”ادلعكوس أو ادلقلوب الفصل ” بيداغوجية استخدام إىل انتقلوا العامل، مناطق سلتلف يف ابجلودة متسما تعليما تالميذىم منح إىل يطمحون الذين ادلدرسُت إن  

 الًتبية يف وجدواىا فائدهتا عن أابنت اليت البيداغوجيات من العديد العملية شلارستها يف أدرلت مقاربة فهي .والفائدة ادلتعة جو من ذلم تتيحو وما التالميذ لدى فائقة دافعية من
 :مثل والتكوين،

 
        ،الذايت والتعلم     ،ادلشروع بطريقة والتعلم         ،ابالستكشاف والتعلم             ،ادلتعددة الذكاءات وبيداغوجية             الفارقية، والبيداغوجية       الفعالة، البيداغوجية 

   .التعليمية ادلمارسات يف وحديثة فعالة أساليب كلها وىي ،إخل
  
 بيداغوجية يف فالتلميذ .اجلديد النموذج مع للتعليم التقليدي النموذج يف للتلميذ اليومية احلياة بُت نقارن أن علينا اجلديدة، البيداغوجية ىذه حتققو الذي النجاح ولفهم 

 الفصل فلحظات .وادللل ابلكلل الشعور دون ادلدرسة يغادر فهو لذلك .ويتعاون ويتواصل يتحرك ابحلرية، يشعر فهو ومتعة، ونشاط حيوية يف الفصل ساعات يقضي ادلقلوب الفصل
  .ذاتو حقق أنو أنشطتها خالل ويشعر شلتعة تكون الدراسي

 
 شلا الوقت، طيلة ادلدرس ىو الفصل يف ادلنفرد العازف وأن الوقت، طيلة مقيد أبنو يشعر حيث التقليدي، الدراسي الفصل يف يقضيو الذي الوقت عكس على وىذا 

 .األحيان غالب يف الفصل، يف يشارك وال مهمش وأنو تعلمو، طرائق يراعي ال ما كثَتا  ادلتبع التعليم أسلوب وأن والضيق، ابلسأم الشعور لو يسبب
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 :الوشاجع 
 

 . ٔانزٕصٚغ نهُشش انًغٛشح داس ، ػًبٌ ، ١ ط ، انؼبيخ انزذسٚظ طشائق :(2002)يذًٕد يذًذ , انذٛهخ ,أدًذ رٕفٛق , يشػٙ•

 .ٔانزٕصٚغ نهُشش انًغٛشح داس ، ػًبٌ انزذسٚظ، رظًٛى :(2005) رٚجبٌ يذًذ , انغضأ٘ رقذٚى ,يذًٕد يذًذ , انذٛهخ •

 .االعكُذسٚخ جبيؼخ ,انزشثٛخ ،كهٛخ(يبجغزٛش سعبنخ) ،"انزؼهى ٔأًَبط انزؼهى ٔاعزشارٛجٛبد انًزقذيخ انزذسٚظ اعزشارٛجٛبد :(2010) انذًٛذ ػجذ دغٍ انذًٛذ ػجذ, شبٍْٛ•

 .انجٛضبء انذاس انجذٚذح، انُجبح يطجؼخ انًزؼذدح، انزكبءاد ثًقبسثخ ٔانزؼهى انزؼهٛى :(1999 )أٔص٘ أدًذ •

 .انجٛضبء انذاس انجذٚذح، انُجبح يطجؼخ انذيبؽ، دٕل انذذٚثخ انؼهًٛخ االكزشبفبد ػهٗ يُفزذخ ثٛذاغٕجٛب َذٕ انفؼبل، ٔانزؼهى انزؼهٛى :(2015 ) أٔص٘ أدًذ•

 .انجٛضبء انذاس انجذٚذح، انُجبح يطجؼخ ٔانؼششٍٚ، انذبد٘ نهقشٌ ٔانزؼهى انزؼهٛى كفبٚبد ٔيجذدح، فؼبنخ ثٛذاغٕجٛخ :(2017) أٔص٘ أدًذ•

 نزشثٕٚبد انًظشٚخ نهجًؼٛخ ػشش انخبيظ انغُٕ٘ انؼهًٙ انًؤرًش ٔانزؼهى، انزؼهٛى ػًهٛزٙ فٙ انًقهٕة انفظم إعزشارٛجٛخ رٕظٛف :(2015)انذٍٚ ػالء يزٕنٙ، ••
 .يظش -ٔانؼششٍٚ انذبد٘ انقشٌ يٓبساد ٔرًُٛخ انشٚبضٛبد ٔرؼهى رؼهٛى :ثؼُٕاٌ انشٚبضٛبد

  انثبَٕ٘، انثبَٙ انظف طالة نذٖ انًبدح َذٕ ٔاالرجبِ انذساعٙ انزذظٛم فٙ انزفغٛش رذسٚظ فٙ انًقهٕة انظف اعزشارٛجٛخ أثش .(2016)انؼضٚض ػجذ ثٍ فٓذ ،أثبًَٙ ••
 .يظش ،48-21ص ،(173)انؼذد ٔانًؼشفخ، انقشاءح يجهخ
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 شكراً الستماعكم وحضوركم

 نأمل تقييم الربنامج التدرييب من خالل الرمس

 أو زيارة مىقع مركس تنمية املهارات



 سبحاًل اللهن وبحوذك 

 ًشهذ أال إله إال أًج 

  وًخىب إلٍل ًسخغفشك


