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اليت ارتآها الباحث الزمة لفهم اللغة  املهارات النحويةالتعلم املقلوب يف تنمية  اسرتاتيجيةأجريت الدراسة احلالية بغية تعرف أثر استخدام  :المستخلص
وزعت على زمة لللالب عينة الدراسة الالالنحوية  باملهاراتعلى جمموعة من األدوات متثلت يف: قائمة  اوإنتاجها. اعتمدت الدراسة يف إجراءاهت

تناول  النحوية املهاراتالتعلم املقلوب، اختبار  سرتاتيجيةحنوية الزمة إلنتاج اللغة، دليل املعلم ال مهاراتحنوية الزمة لفهم اللغة، و  مهاراتحمورين: 
طالباً، مت تقسيمهم إىل جمموعتني: جتريبية  (77) الثاين باملرحلة الثانوية قوامهاالصف ل جمتمع الدراسة مجلة من طالب حموري: الفهم، واإلنتاج. مث  

باألسلوب ذاهتا طالباً درست املوضوعات  (97) طالباً درست موضوعات النحو املختارة بأسلوب التعلم املقلوب، وأخرى ضابلة عددها (92) عددها
للباحث وجود حتسن ملحوظ يف أداء أفراد اجملموعة التجريبية مقارنة بأداء أقراهنم من أفراد اجملموعة ف التقليدي. ومبعاجلة البيانات إحصائيًا تكش  

 الضابلة، دل عليه وجود فروق ذات داللة إحصائية بني أداء أفراد اجملموعتني يف االختبارين القبلي والبعدي.
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 :مقدمة

ينتاهبا الكثري  بلداننا العربيةإن األنظمة التعليمية داخل     
عاجزة عن  تلك األنظمة توبات من اخللل وأوجه القصور.

وليس أدل على ذلك من  حتقيق أبسط أهدافها وأيسرها.
ثاره  يظهر آ، وما أصاهبا من وهن وضعف حال لغتنا العربية،

حىت يعجز كثري منهم عن  ،كلما نلق هبا متعلموها أو كتبوا
فضاًل عن تعثرهم  أركاهنا، ةإنتاج مجلة واحدة صحيحة مكتمل

املقروءة أو  فك شفرات النصوصوعدم قدرهتم على  ،القرائي
 فقدهم القدرة على ومن مث وسرب أغوارها، ،املسموعة

 ودالالت. وما حتويه من معان   ،استخراج مضامينها
البحث عن عالج هذا القصور وإن من نافلة القول أن     

مللبًا ضروريًا حنن أحوج إليه من أي وقت  باتوسد ثغراته 
فال شك أن ضعف املتعلمني يف لغتهم العربية   مضى.

التحصيل الدراسي ضعف لديهم مهارات ي   ، وفقدهم ملهاراهتا
هذه وذلك الرتباط تعليم  املواد الدراسية؛ مجيعويف  عامة؛

م فضاًل عن عدم قدرهت واعتمادها عليها. ،املواد باللغة العربية
 ومتللباهتم. ،وحاجاهتمعلى التعبري السليم عن مشاعرهم، 

هذا عالج  اليت ال جدال فيها أن الثابتة من احلقائقوإن     
الذي أصاب لغتنا العربية داخل األوساط  الرتدي اللغوي

قدرة الفرد على ب هو رهن والتصدي له التعليمية وخارجها
م فه  فما ت   وإتقانه إياها. ومتلكه هلا، ،قواعدها النحويةامتالك 

 ال إنتاج للغة هنكما إ  ويستخرج مكنوهنا إال بالنحو. اللغة،
 إال بالنحو.

يكاد و  ،اللغوي وأساسهمفتاح اإلصالح هو  فالنحو      
على أن  -على حد سواء -واللغويني يتفق كثري من الرتبويني

خصائصها  علمة الشفرة اليت من متلكها و النحو مبنزل
فسهل عليه  ،فقد متلك اللغة برمتها ،واكتسب مهاراهتا

 .وزالهتاها ئوجتنب أخلا ،سدهاامف إصالح
مشكالته ى للباحث أن أمهية النحو وكثرة ويرتاء        

فعدد البحوث  جعلته جمااًل خصبًا للبحث والتجريب،
على  كثروالدراسات اليت استهدفت النحو تعد هي األ

اإلطالق من بني مجلة الدراسات يف جمال تعليم اللغة العربية 
وطرائق تدريسها إذا ما قورنت بغريها يف جمال أفرع اللغة 

فال  " أ(: : م9119) السيد ذلك يقولل تأكيداً و  األخرى،
غرابة أن حيظى النحو من الندوات واملؤمترات على مدى 

خر من أفرع قرن األخري ما مل حيظ به أي فرع آنصف ال
وحىت  ،نه كان حمط أنظار الباحثني ودعاة التيسريإذ إ اللغة؛

 يومنا احلاضر".
 تليس للنحووتلك النظرة  املكانةهذه  ويرى الباحث أن    
  مة اللغة،دوره يف استقال تثميناً و  ،تهألمهي تقديرًا وتعظيماً  إال

 هو العصب -كما ي نظر إليه  -وفالنح"غاياهتا. وحتقيق 

 يف عنه غىن ال املنيع الذي واحلصن ،رحاها وقلب للغة النابض
اإلطار  وهو العثرات، من وإقالته اهلنات، من اللسان صون

 وله موحد، لغوي اللغة وفق نظام قوانني حيكم الذي التنظيمي

 تعليم نإ إذ األخرى، اللغة العربية فنون بني السبق قصب

للغة  األساسية املهارات إتقان يستهدف النحوية القواعد
 يف صحيحاً  استخداماً  استخدامها من ميكِّن مما العربية؛
 (.8474-8479: م9188)اجلوجو،  املختلفة" املواقف

 (84 -89: ه8388) عبد الكرمي يؤكد اإلطارويف هذا     
اإلملام بعلم النحو  نتقن اللغة العربية فعلينا" أننا إذا أردنا أن

ألن إمهال مراعاة  فهو ضرورة لكل متعلم؛ وإتباع قوانينه،
تب عليه القواعد النحوية يف الرتاكيب املنلوقة أو املكتوبة يرت 

فالقواعد النحوية تضبط حديث  ،خلل كبري يف حتديد املعىن
 ". اخللأفتحرر حديثه وقراءته من  التلميذ وكتابته،

يعد النحو من أهم علوم اللسان العريب كما يرى العالمة و     
ألن له األمهية الكربى يف تقومي القلم واللسان  ؛ابن خلدون

 ،فهو وسيلة الدارس لصحة أسلوبه من االعوجاج والزلل،
 (.842: م8213)السيد،  وسالمة تراكيبه من اللحن واخللأ

تعد القواعد النحوية وسيلة من الوسائل اليت تعني كما     
املتعلم على إجادة اللغة، وعلى ممارسة القراءة والكتابة بلغة 
صحيحة خالية من األخلاء، وتساعده على دقة التعبري 

ذلك ألن عدم مراعاة القواعد النحوية، قد  .وسالمة األداء
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وهي  يرتتب عليه فساد املعىن، وقلب الفكرة، وسوء الفهم.
فوق ذلك حفظ لكتاب اهلل وسنة رسوله من اللحن     

 (.8: م8228)علا، واخللأ
وعليه فإن القواعد النحوية هي أداة املتعلم كاتبًا كان أم     
وإمنا  ،للب لذاهتاتحدثًا إىل إنتاج لغة صحيحة، فهي ال ت  م

 وسيلة إلصالح اعوجاج اللسان والقلم.
وفق تلك  النحوية القواعد ومن هذا املنللق ينبغي تعلم    

وال يتحقق هلا ذلك إال بإتباع النهج الوظيفي يف  .الغاية
بقوهلا: " ومن  (34: م9112بيبية ) تدريسها. وهذا ما أكدته

هذا اهلدف ينبغي أن ينللق تدريس النحو يف املدارس اعتباراً 
 ".من وظيفته وغايته ال باعتبار شكله

 – اقدميً  االنحو يعد اجتاهً  واالجتاه الوظيفي يف تعليم     
فهو قدمي عندنا يف العربية عندما اتصل علماء  -رغم حداثته

اللغة والنحو بالبيئة يف عملية مجع اللغة ووضع ضوابلها 
 (.883: م9119)السليلي، 

ويهدف النحو الوظيفي "إىل حتقيق القدرات اللغوية     
اللبيعية للمتعلمني، حىت يتمكنوا من ممارستها يف وظائفها 
)بيية،  العملية، ممارسة صحيحة يف خمتلف شؤون احلياة

 (.32: م9112
وتعلمه النحو  الغاية من تعليمفإن  ًا على ذلكسوتأسي    

 احلفظ أو ،هبقوانين املعرفةجمرد على قاصرة ليست فقط 
ال  أضحى !!،علم النحو هكذاكان فإذا   ،قواعده وأحكامهل

م وإمنا النحو غايته أن ي قوِّ  وال جدوى من ورائه. ،قيمة له
وأن ينجو به من  ،واخللأ لسانه وقلمه من اللحن به املتعلم

ذلك إال باملمارسة وكثرة  له ولن يتأتى أخلاء اللغة وزالهتا.
جبعله  وهو ما يعين حتقيق وظيفية النحو، .والتلبيق التدريب

 وعلى أسنة أقالمهم. ميارس على ألسنة اللالب، اً واقع
 . منلوقة مقواعده يف لغتهم مكتوبة كانت أفتسري 

"إن القواعد  (:م8222) رحاب يقول ويف هذا املعىن   
النحوية ليست معلومات حتفظ وتضاف إىل الذخرية الذهنية 

وسيلة إىل استقامة  ،ولكنها وسيلة إىل غاية ن املعرفة،من ألوا

فإذا مل  وأمناط من النلق خاصة، ،اللسان على أساليب معينة
ذ هذه الوسيلة مأخذ التدريب املتصل واملمارسة املتكررة ؤخ  ت  

وعدم الوقوف عند اجلانب  واإلفادة من اجلانب الوظيفي هلا،
ولن جتد هذه  فلن يستقيم اللسان، ،التحصيلي هلذه القواعد

ومن مث ال يكون للنحو  القوالب التعبريية سبيلها إىل النلق،
 ". ية والوظيفية لللالبمظهر من املظاهر احليات أيوقواعده 

قق تلك الغاية السامية لعلم      ويرى الباحث أنه لكي حت 
م النحو يف حيز عل  ينبغي أن ي   النحو داخل األنظمة التعليمية؛

وبإظهار دوره ووظيفته يف فهمها وإنتاجها  اللغة ويف كنفها،
وذلك ملا ساد األوساط التعليمية يف املاضي واحلاضر  ؛جمتمعة
اقتصار تعليم النحو يف إطاره الوظيفي على جانب من 

ونسي هؤالء أو تناسوا دور النحو يف فهم  اإلنتاج فقط،
فدور النحو يف استقبال  .ودالالهتاواستنباط معانيها  اللغة،

دوره اللغة وضبط مدخالهتا ال يقل حبال من األحوال عن 
اب وصيانتها من األعل ،ضبط خمرجاهتايف تأليفها وإنتاجها و 

: م8217) موعبد العظي يونس ويشري كل من واألغالط.
للنحو العريب أمهية كبرية يف فهم  " إىل ذلك بقوهلما:( 817

نه يتميز بظاهرة إذ إ وتقومي ألسنة التالميذ وأقالمهم؛ املقروء،
فبالنحو تتضح  اليت هبا يتضح املعىن ويستبني؛ اإلعراب؛

واملبتدأ من  املفعول،ويعرف الفاعل من  مقاصد الكالم.
 والعامل من املعمول". اخلرب،

شيخ النحاة يؤكد تلك  (11: 8279) وها هو اجلرجاين    
"والنحو أساس ضروري لكل دراسة للحياة  احلقيقة بقوله:

العربية يف الفقه والتفسري واألدب والفلسفة والتاريخ وغريها 
إذا  ذلك ألن املغزى من أي نص لغوي قد خيفى من العلوم؛

 .مل ي عرف النظام النحوي الذي تسري عليه اللغة"
 يؤكد الباحث على:عرضه  وبيانه سبق وانلالقاً مما  

أن الغاية الفعلية من تعليم اللغة العربية هي االرتقاء  -8
ألنه ال قيمة لدرس  وظهور ذلك بوضوح يف النواتج؛ باألداء،

وال  ومعارف، معلومات، لغة حيصل التالميذ خالله على
وال تظهر يف  يستليعون بعد االنتهاء من الدرس استخدامها،
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عن نقاًل  (م9117)فضل اهلل،  تعبرياهتم واتصاالهتم
 (.477: م9117)األمحدي، 

ويكاد  أن مفتاح اإلصالح اللغوي وأساسه هو النحو. -9
يتفق علماء اللغة وحناهتا على أن النحو هو عصب اللغة 

وهو   علوم اللغة وفروعها، مجيعوحمورها الذي تدور يف فلكه 
ة الشفرة اليت جيهلها كثريون ممن بل هو مبنزل كلمة السر فيها.

 ويرون فيه أقالمهم. على أسنةاحنلت اللغة على ألسنتهم و 
 واكتسب مهاراهتا، من متلكها وعلم خصائصها، امللكة اليت

 فسهل عليه إصالح مفاسدها، فقد متلك اللغة برمتها،
 وزالهتا.وجتنب أخلائها 

أن الغاية من تعليم النحو ليس وقفًا على حدوده  -4
ارس هبا داخل غرف الصف من جانب  الشكلية كما مي 

كاالقتصار على عرض القاعدة من خالل  معظم معلميه:
وما  أمثلة قصرية مبتورة ال حتمل يف ثناياها مبىن وال معىن،

يرتتب على ذلك من حفظ لقواعده من جانب اللالب 
بل إن النحو غايته فهم اللغة  ها دون فهم أو دراية.وترديد

وإنتاجها حني تنلق  أو تسمع. ،فهمها حني تقرأ وإنتاجها.
ال إنتاج نه من املؤكد إكما  فال فهم بدون النحو، أو تكتب،

م النحو وفقًا لتلك عل  ومن مث جيب أن ي   لغوي دون النحو.
ع لم النحو هكذا فإذا  وأن يقيم اللالب وفقًا هلا. الوظيفة.

 ع لم يف ضوء أهدافه احلقيقة اليت من أجلها يدرس ويعلم.
به تنسج اجلمل  ميثل النحو قانون اللغة وضابلها، -3

وعن طريقه يفهم  وتسلر املوضوعات والنصوص، والرتاكيب،
 ويستخرج مكنوهنا من املعاين والدالالت. مقاصدها،

دوره يف فهم  أن تدريس النحو يف إطار وظيفته و تفعيل -7
من شأنه أن حيقق العديد من الغايات الرتبوية  اللغة وإنتاجها،

 منها:  واللغوية،
إذ  حتقيق غايات النحو وأهدافه واليت من أجلها يدرس؛ -

ة النحو ال تكتمل إال مبمارسة دوره يف فهم اللغة وظيفإن 
 دون االقتصار على جانب واحد منهما فقط.، معاً  وإنتاجها

إن مقام  إذ اللحمة والرتابط بني أفرع اللغة وفنوهنا؛حتقيق  -
على  فهم اللغة وإنتاجها يتللب إعمال علوم اللغة جمتمعة،

 أن يكون أساسها وحمورها النحو.
يسهم يف حتقيق الوظيفية يف تعليم القواعد وتنمية   -

عالوة على  املمارسة واالجتاه حنو الدقة يف استخدام اللغة.
أي االهتمام بأن  باملعىن يف التدريب على القواعد،االهتمام 

وتدريب اللالب على أن يفهموا  يكون اإلعراب فرع املعىن،
والعالقات املختلفة بني  العالقات املختلفة بني أركان اجلملة،

واالهتمام  اجلملة أو اجلمل. وبني مكمالتهذه األركان 
لى اللالب باملعىن والرتكيز عليه يف تدريس القواعد يسهل ع

فاإلعراب  أي التعبري عن عالقة كل كلمة مبعانيها. اإلعراب،
إمنا هو توضيح للعالقات  ليس جمرد ضبط أواخر الكلمات،

وبني اجلمل املكونة  املتبادلة بني الكلمات املكونة للجمل،
 وبني الفقرات املكونة للمقال أو املوضوع...وهكذا. ،للفقرة
أو اجلمل أو  داخل اجلملة،ن اإلعراب ينظم املعاين أي إ

)الشيخ،  نقاًل عن( 771: م8222)يونس،  املوضوع
 (.888: م8222

والتمرس  مينح اللالب فرصًا كافية للتدريب على القاعدة، -
على استخدامها وتوظيفها من خالل أمثلة حية وواقعية من 

يف فهم والتدريب وال خيفى أمهية التلبيق  حياة اللالب.
 .متعلميهاوتثبيتها يف أذهان  ،القاعدة

يسهم يف إدراك املعاين والعالقات بينها يف إطار طبيعي  -
وهو أحد مداخل التعامل مع املعلومات  للغة اليت مت تعلمها،

 .(Connolly,1998:167) واالستفادة منها من نظم تدفقها
واليت تعكس قدرات الفرد  يضمن حتقيق اللالقة اللغوية، -

وتؤدي إىل تفاعله  وتسهم يف إثبات ذاته، اللغوية،
خيتار يف حديثه وكتابته ما حيقق له اهلدف  إذ االجتماعي؛

ألهنا  ويندر أن ختونه ذاكرته عند احلديث أو الكتابة؛ منه،
وما جيد نفسه دائمًا يستخدمه يف الدراسات  ختتزن ما يفيده،

-Wray,Perkins,2000:20) اليت اهتمت بالنحو الوظيفي

21). 
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 اسرتاتيجيةًا على ما سبق يرى الباحث أن سوتأسي       
احلديثة  إحدى إسرتاتيجيات التعلم تعد التعلم املقلوب

الرامي إىل تفعيل دور القواعد النحوية  الداعمة هلذا التوجهو 
يف إنتاج اجلمل كذا يف استنباط املعاين والدالالت، و 

تلك تبين جاء حرص الباحث على  إذ؛ والعبارات وتأليفها
 من منللقات تربوية النحويف تعليم وجتريبها  سرتاتيجيةاال

 عدة، منها: ولغوية
رغم كثرة الدراسات والبحوث اليت  -ما ارتآه الباحث -8

خلو تلك الدراسات من دراسة  -استهدفت النحو وتعددها
تداركت الفصل احلادث  -يف حدود علم الباحث -واحدة

بني تعليم النحو وما ميوج به العامل من تقنيات حديثة، رغم 
 ما س لر نظرياً يف هذا الشأن. 

التعلم املقلوب أحد حلول التقنية  اسرتاتيجيةتعد  -9
 احلديثة لعالج ضعف التعلم التقليدي وتنمية مستوى

 اسرتاتيجيةمهارات التفكري عند اللالب. فالتعلم املقلوب 
تدريس تشمل استخدام التقنية لالستفادة من التعلم يف 
العملية التعليمية،  حبيث ميكن للمعلم قضاء مزيد من الوقت 
يف التفاعل والتحاور واملناقشة مع اللالب يف الفصل بداًل 

دة عروض فيديو يقوم اللالب مبشاه إذمن إلقاء احملاضرات؛ 
ويبقى الوقت األكرب ملناقشة  ،قصرية للمحاضرات يف املنزل

احملتوى يف الفصل حتت إشراف املعلم. فوفقًا لتصنيف بلوم 
املعدل فإن اللالب حيققون يف التعلم املقلوب املستوى 
األدىن من اجملال املعريف )احلصول على املعرفة واستيعاهبا( يف 

ستوى األعلى من اجملال املعريف املنزل، والرتكيز على امل
)التلبيق، التحليل، الرتكيب، التقييم( يف وقت 

 .(Brame,2013)الفصل"
أن الفصل املقلوب يعمل على كسر مجود ورتابة احلصة  -4

ليصبح  ويستثمر إمكانات املنزل ودوره الرتبوي، الدراسية،
من خالل استعراض  أكثر تفاعاًل مع عملية التعليم والتعلم،

والبحث عن حلول مبساعدة األهل ، لدرس املرسل من املعلما
تسهم يف  ةوبصري ةإضافة إىل استخدام وسائل مسعي أحياناً،

   إثارة األسئلة الفضولية أو التخيلية اليت تدور يف ذهن 
 .(م9187)اجلويف،  اللالب

الفصل املقلوب حيّول اللالب إىل باحث أو عامل  أن -3
ويزيد  جديدة منها التفكري الناقد،ى فيه صفات نم  صغري ت  

 ويكسر رتابة العملية التعليمية التقليدية،، من دافعية التعلم
ويزيد من املساحة الزمنية املخصصة يف احلصة لتصحيح 

ومساعدة املتعثرين بأساليب مبتكرة جتمع  األفكار والنقاش،
  .النص والصورة خارج جدران الفصل الدراسي

مينح املعلمني مزيداً من الوقت  أن التعلم املقلوب -7
 .ملساعدة اللالب وتلقي استفساراهتم

  .يبين عالقات أقوى بني اللالب واملعلم -2
 إعادة الدرس"أكثر من مرة بناءً  على" مينح املعلم القدرة-7

 الفروق الفردية لللالب.على 
 .بيئة للتعلم التعاوين يف الفصل الدراسي خيلق -1
 سهولة .التعلم النشط بكل تلبيقل يوفر فرصاً  -2

 .الفصل لوقت اجليد االستغالل يضمن -81
 .استيعاهبم وتلوير اللالب حتصيل حتسنييعمل على   -88
  يف احلديثة للتقنية األمثل االستخدام على يشجع -89

 .التعليم
 قبل احملتوى على األويل طالعلال الفرصة اللالبمينح  -84

 .الفصل وقت
 وقت قبل واالستعداد للتحضري اً حافز  اللالب مينح -83

 كتابة أو، قصرية إجراء اختبارات طريق عن وذلك، الفصل

  مقابل عمل أوراق حل أو، النت على قصرية واجبات

 .درجات
 فاالختبارات .اللالب استيعاب لتقييم آلية يوفر -87

 نقاط على مؤشر هي اللالب جيريها اليت القصرية والواجبات

 على املعلم يساعد مما ؛للمحتوى استيعاهبم يف والقوة الضعف

 .عليها الرتكيز
مهارات  على تركز الفصل يف تفاعلية أنشلة يوفر -82

 .املعريف اجملال من األعلى املستوى
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 والزمان الوقت اختيار يف لللالب الكاملة احلرية يوفر -87
 .هبا يتعلمون اليت والسرعة

 وقت يف املعلمني من لللالب فورية جعةار  تغذيةيوفر  -81
 الفصل.

 اللالب بني والتعليمي االجتماعي التواصل حيفز على -82

 .صغرية تشاركية جمموعات يف العمل عند
 غياب يسببها اليت املعرفية الفجوة سد علىيساعد  -91

 راسية.الد الفصول عن االختياري أو القسري اللالب
على مينح اللالب الفرص الكافية للتدريب والتلبيق  -98

القاعدة. وال خيفى أمهية التدريب والتلبيق يف فهم القواعد 
 النحوية، وتثبيتها يف أذهان املتعلمني.

داخل الفصل  للتفاعل النشطوافرة وكثرية يوفر فرصًا  -99
بني اللالب  لبعض، أووخارجه سواء بني اللالب بعضهم 

زمخاً  يكسبومن حييلوهنم من معلمني وأولياء أمور؛ مما 
شحذ  واليت من شأهنا لمواقف واملقامات اللغوية املثارة،لوثراًء 
للتعلم، ومن مث حتقق االستعمال  ، ودفعهماللالب مهم 

 اللغوي الناضج الذي يعي مدخالت القول وخمرجاته.
إضافة ملا  ( من مميزات التعلم املقلوبم9187متويل ) يذكرو   

 :سبق عرضه ما يأيت
املقلوب يتماشى مع متللبات ومعليات التعلم أن التعلم  -

 الرقمي.
 املرونة والفاعلية. -
 مساعدة اللالب املتعثرين أكادميياً. -
 املساعدة يف قضية اإلدارة الصفية. -
الشفافية، والتغلب على نقص أعداد املعلمني األكفاء،  -

 وكذلك غياب املعلم.
النوع من  داعمًا هلذا فيؤكد (Chevalier, 2013)أما     

التعلم" أنه ينمي الكفاءة الوظيفية الستخدام اللغة؛ وذلك 
حني ينقل تركيز املتعلم من الرتكيز على شكل النصوص 
)صياغتها( إىل الرتكيز على املعىن، ومن الرتكيز على القواعد 

ح فرصًا كافية لللالب ينه يت. كما إإىل الرتكيز على السياق

يتيح وقتًا للتعلم القائم على و إلنتاج اللغة والتواصل هبا؛ 
 املهام داخل غرف الصف. وهو ما يفتقده التعلم التقليدي.

( أن  مع التعلم املقلوب 977: م9187ويؤكد )عبداهلل،    
أصبح الوقت متاحًا وكافيًا ملمارسة اللغة داخل الفصل 
وخارجه؛ وذلك من خالل توفري التدريبات اللغوية اليت تيسر 

 ذلك. لللالب
"النهج الذي يسمح  هي: صول املعكوسةالفللتعريف بو      

    .للمعلمني بتنفيذ منهجية خمتلفة يف صفوفهم
تعلم وتعليم مقصودة توظف تكنولوجيا  اسرتاتيجية "أو هي
يف توصيل احملتوى الدراسي لللالب  )الفيديو وغريها( التعليم

قبل احلصة الدراسية وخارجها؛ لتوظيف وقت التعلم يف 
املدرسة حلل الواجب املنزيل، وللممارسة الفعلية للمعرفة عرب 
األنشلة النشلة؛ فهي أحد أنواع التعلم املزيج الذي جيمع 

 واملتزامنة مع املعلم يف بني بيئة التعلم غري املتزامنة يف املنزل
  .الدراسي أو املدرسة الفصل

وبالرغم من أن مفهوم التعليم املقلوب هو مفهوم حديث     
ومازال يتشكل إال أن فكرته وببساطة تتعلق بأن ما يتم عمله 
يف البيت ضمن التعلم التقليدي يتم عمله خالل احلصة/ 
احملاضرة الصفية، وأن ما يتم عمله خالل احلصة/ احملاضرة 

، فيكون الصفية يف التعلم التقليدي يتم عمله يف  البيت
تعرض اللالب للمادة الدراسية خارج احلصة الصفية من 
خالل فيديو تعليمي يقوم املعلم بتسجيله لشرح درس معني، 

 (.28: 9187أو قراءات تتعلق مبوضوع الدرس )متويل، 
م عندما 8221ويعود تلبيق فكرة التعلم املقلوب إىل عام     

ما يف كتاب هل (Johnson and Walvoord)شجع كل من 
التعلم  اسرتاتيجيةبعنوان )التدرج الفعال( على استخدام 

طالع على وب عن طريق منح اللالب الفرصة لالاملقل
احملتوى يف املنزل، ومن مث استخدام وقت الفصل يف الرتكيز 

 على عمليات  التحليل والرتكيب وحل املشكالت.
(Johnson,1998) 
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عبد أوضح مستشار مكتب الرتبية العريب الدكتور و         
اجلويف  أن الفصل املقلوب أو املعكوس بدأ يف الغرب  السالم

وانتقل حديثًا إىل املنلقة العربية بعد انتشار وسائل التواصل 
الذي يسمح بنقل النص أو الصورة  ،«الواتس أب»خصوصاً 

شمل ولفت إىل أن الفصل املقلوب ي لللالب وهو يف بيته.
حتويل العمليات والتمارين اليت كانت حتدث داخل الفصل 
إىل املنزل، ويف الوقت ذاته حتويل العمليات اليت حتدث خارج 

ن الفصل يصبح أكثر إأي  الفصل إىل الفصل الدراسي،
 نشاطاً من خالل احلوار واستعراض ما أجنزه اللالب يف املنزل

http://alhayat.com/Articles/6607209 
وتستند فكرة التعلم املقلوب يف أساس تكوينها إىل      

مفاهيم مثل: التعلم النشط وفاعلية اللالب ومشاركتهم 
 وتصميم خمتلط للدرس وإذاعة أو بث للمحتوى التعليمي.

فقيمة هذا النوع من التعلم تكمن يف حتويل وقت الفصل 
بشكل عمدي إىل ورشة تدريبية ميكن من خالهلا أن يناقش 

ب ما يريدون حبثه واستقصاء حول احملتوى العلمي، كما اللال
ميكنهم من اختبار مهاراهتم يف تلبيق املعرفة والتواصل 

أثناء أدائهم لألنشلة الصفية وخالل يف بعض مع بعضهم 
وقت الفصل يقوم املعلمون بوظائف مماثلة لوظائف املدربني 

م أو املستشارين أو املوجهني، وتشجيع اللالب على القيا
بالبحث واالستقصاء الفردي واجلماعي التعاوين الفعال، 
ومبعىن آخر يتم يف هذا النوع من التعلم التبادل، فما يتم 

جنازه يف املنزل وما يتم ة إجنازه يف الفصل يقوم اللالب بإعاد
وأنشلة ينجز يف  اترينيف املنزل من تدريبات ومتجنازه ة إعاد

 (. 874: م9187)الزين،  وقت الفصل
يأيت الللبة إىل الفصل ولديهم  التعلم املقلوبويف     

االستعداد التام لتلبيق تلك املفاهيم، واملشاركة يف األنشلة 
الصفية، وحل املسائل التلبيقية بداًل من إضاعة الوقت يف 
االستماع إىل شرح املعلم، وحسن استغالل بيئة التعّلم 

شريلة أن  اإللكرتونية وتنظيمها يدعم هذا النموذج التفاعلي،
ناك إبداعات لدى املعلم إلجياد الدافع واحملفز لدى تكون ه

اللالب للتعلم من خالل املادة التفاعلية الشائقة املعدة قبل 
 /http://rs.ksu.edu.sa الدرس

ولكي حيقق التعلم املقلوب اهلدف املنشود، جيب أن    
 تتوافر فيه جمموعة من املعايري منها :

يتعلم يف أي وقت ويف  ، حبيث يستليع املتعلم أناملرونة -1
 أي مكان.

، حيث يتمركز حول املتعلم ويصبح هو حمور ثقافة التعلم -9
 العملية التعليمية.

حيدد املعلم احملتوى الذي جيب أن  إذ، احملتوى احملدد -4
يللع عليه اللالب خارج الفصل ليتم استغالل الوقت يف 

 التعلم النشط. اسرتاتيجيةالفصل لتلبيق 
يعد دور املعلم يف التعلم املقلوب  إذ املعلم، احرتافية -3

أكرب من دوره يف التعلم التقليدي، فيقوم املعلم داخل الفصل 
 بتقدمي التغذية الراجعة والفورية لللالب وتقييم عمله

(Nage,2013). 
ونظرًا لقيمة النحو وأمهيته، وكذا جلودة التعلم  املقلوب       

، فكانا والدارسني الباحثني وفاعليته؛ شغل كل منهما اهتمام
للعديد منهم. وميكن استعراض بعض  حمل حبث ودراسة ئًمااد

 :البحوث والدراسات على النحو اآليتتلك 

 : في مجال تعليم النحوالمحور األول: دراسات 

اقتصر الباحث يف عرضه لتلك الدراسات على ما تناول   
 :على النحو اآليتمنها املهارات النحوية؛ وهي 

تعرف أثر إىل ( دراسة هدف منها م9117أجرى أمحد )     
لعب الدوار يف تنمية املهارات النحوية  اسرتاتيجيةاستخدام 

واالجتاه حنو القواعد النحوية وذلك لدى عينة من تالميذ 
الصف الثاين اإلعدادي. واعتمد الباحث يف إجرائه لتلك 

باملهارات  الدراسة على جمموعة من األدوات متثلت يف: قائمة
النحوية الالزمة للتالميذ عينة الدراسة، اختبار املهارات 
النحوية، مقياس االجتاه حنو القواعد النحوية. وتوصلت 
الدراسة إىل وجود فرق ذات داللة احصائية بني متوسلي 
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درجات اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابلة يف املهارات 
ثبتت تلك الفروق لصاحل القياس  إذالنحوية واالجتاه حنوها؛ 

عزاه الباحث اه اجملموعة التجريبية؛ وهو ما البعدي ويف اجت
 لإلسرتاجتية املقرتحة.

( دراسة هدفت إىل إعداد م9189كما أعد الزهراين )     
كساهبا طالب كلية اللغة قائمة مبهارات النحو اليت ينبغي إ

الكشف ة الدراسالعربية يف جامعة اللائف، كما استهدفت 
عن مستوى متكن طالب اللغة العربية يف جامعة اللائف من 
مهارات النحو. ولتحقيق أهداف الدراسة صمم الباحث 
أداتني: قائمة مهارات النحو، واالختبار التحصيلي لقياس 

( 79تلك املهارات. وطبقت الدراسة على عينة تكونت من )
عربية يف طالبًا من طالب املستوى األول يف كلية اللغة ال

جامعة اللائف. وتوصلت الدراسة إىل أن مستوى متكن 
طالب اللغة العربية يف جامعة اللائف )عينة الدراسة( من 

%( فقط، وهذه النسبة ال تصل إىل 41.18مهارات النحو )
%(؛ مما يعين أن طالب اللغة 11نسبة التمكن املللوبة )

توى أداء كان مس  إذالعربية غري متمكنني من مهارات النحو؛ 
العينة منخفضًا  بشكل عام يف مجيع املهارات الرئيسة 

 والفرعية.
( دراسة سعى خالهلا إىل إعداد م9187وصمم حممد )    

برنامج تدرييب يف مهارات التدريس اإلبداعي ملعلمي اللغة 
العربية، وتتبع أثره يف تنمية املهارات النحوية لدى تالميذ 

يق هذا اهلدف اعتمد الصف الثاين اإلعدادي. ولتحق
الباحث على أدوات منها: قائمة مبهارات التدريس 
اإلبداعي، قائمة باملهارات النحوية، الربنامج املعد لتنمية هذه 
املهارات. واستهدف الباحث بتلك األدوات معلمي اللغة 
العربية، وتالميذ الصف الثاين اإلعدادي )عينة الدراسة(. 

لية الربنامج التدرييب املقرتح؛ وخلصت الدراسة إىل إثبات فاع
أدى إىل حتسني مهارات التدريس اإلبداعي لدى معلمي  إذ

اللغة العربية، وكذلك حتسني مستوى أداء تالميذ الصف 
ثبتت فروق  إذالثاين اإلعدادي يف أدائهم للمهارات النحوية. 

دالة إحصائيًا بني األداء القبلي والبعدي للتالميذ عينة 
ار املهارات النحوية يف مهاراهتا الرئيسة فيما البحث يف اختب

عدا مهارات التحليل النحوي، ومهارة توظيف القواعد 
النحوية يف القراءة والكتابة لصاحل التلبيق البعدي عند 

 (.1.17مستوى )

 المحور الثاني: دراسات في التعلم المقلوب :

هدفت إىل ( دراسة م9187وسرحان )أجرى هارون     
تحصيل فاعلية منوذج التعلم املقلوب يف الالكشف عن 

لكرتوين لدى طالب كلية الرتبية. واألداء ملهارات التعلم اإل
وتكونت عينة الدراسة من طالب املستوى الثالث بكلية 

( طالباً، مت تقسيمها إىل 887الرتبية جامعة الباحة وعددها )
 ( طالباً، مت تدريسها مقرر تلبيقات77جمموعتني: جتريبية )

باستخدام منوذج التعلم املقلوب، وضابلة اإللكرتوين التعلم 
باللريقة التقليدية. متثلت ذاته ( طالباً، مت تدريسها املقرر 21)

أدوات الدراسة يف: اختبار حتصيلي، وبلاقة مالحظة األداء 
. ومتثلت نتائج الدراسة يف وجود اإللكرتوينملهارات التعلم 

بني  (a=0.05)فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى داللة 
متوسط درجات اجملموعتني التجريبية والضابلة يف التلبيق 
البعدي لكل من االختبار التحصيلي وبلاقة مالحظة أداء 

 املهارات لصاحل اجملموعة التجريبية.
ت على عينة أجري ( دراسةم9187أعد الزين )كما     

( طالبة من طالبات كلية الرتبية يف ختصص 77تكونت من )
الرتبية اخلاصة واللفولة املبكرة؛ هبدف التعرف على أثر 

التعلم املقلوب يف التحصيل األكادميي  اسرتاتيجيةاستخدام 
للالبات كلية الرتبية جبامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن، 
ولتحقيق اهلدف من الدراسة أعدت الباحثة اختبارًا مشل 
معظم مفردات الوحدة. وأظهرت النتائج فاعلية التعلم 
املقلوب يف التحصيل األكادميي لللالبات أفراد اجملموعة 

 وذلك باملقارنة بأداء اجملموعة الضابلة. التجريبية
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( بدراسة غايتها تقدمي برنامج 9187وقام عبداهلل )    
للتغلب على صعوبات الكتابة اليت تواجه املبتدئني الناطقني 
بغري العربية  باستخدام الفصل املقلوب االفرتاضي املعتمد 
على األلعاب اإللكرتونية. تضمنت أدوات الدراسة: قائمة 

هارات الكتابة لدى الناطقني بغري العربية املبتدئني يف مب
لكرتوين  والذي تأكد من قرتح، اختبار إتعلمها، الربنامج امل

ظهر تفاوت كبري  إذخالله فاعلية الربنامج السابق إعداده؛ 
تبار قبل وبعد التلبيق، كما بني متوسلات درجات االخ

الدراسة ت نتائج االختبار كرب حجم األثر. وطبقت أظهر 
على مثانية طالب من جنسيات أجنبية خمتلفة ) اثنان من  
كندا، اثنان من إجنلرتا، اثنان من أمريكا، وثالثة من 

 .(الربتغال
     : دراسةومن الدراسات األجنبية يف هذا احملور    

Bergmann&Sama(2012)  واليت هدفا من إجرائها التصدي
لظاهرة غياب اللالب من املدرسة ونفورهم من حصص 

التعلم  اسرتاتيجيةالعلوم والرياضيات، وذلك باستخدام 
املقلوب، ولتنفيذ إجراءات الدراسة بدأ الباحثان يف تسجيل 
احملاضرات وبثها لللالب عن طريق اإلنرتنت، وأظهرت نتائج 

 إذيف أداء كل من املعلمني واللالب؛  الدراسة حتسناً واضحاً 
أكد اللالب أن دافعيتهم للتعلم أصبحت يف صورة جيدة،  
كما أكد املعلمون أن طرائق التدريس املستخدمة يف إطار 

 التعلم املقلوب أضحت أكثر جدوى وفاعلية.
( دراسة أخرى بغية معرفة 2013) Pedroza وصمم    

توجهات اللالب حنو أسلوب التعلم املقلوب يف التدريس، 
ستبانة دارت أسئلتها ولتحقيق تلك الغاية أعد الباحث ا

حول عدة حماور منها: التعلم اإلتقاين، الشبكات 
االجتماعية، مقاطع الفيديو، التعلم الذايت، وأسئلة عامة 

بانة على ثالثة فصول ستووزعت االحول التعلم املقلوب، 
درس اللالب فيها بأسلوب التعلم املقلوب ملدة سنتني. 
وتأكد للدراسة من خالل نتائجها: أن مجيع اللالب الذين 

م واستمتاعهم هم عينة الدراسة أعربوا عن سعادهتمشلت

مل %( 7بأسلوب التعلم املقلوب، وأن عددًا قلياًل منهم )
%( أن 1حني أظهر )هم به، يف يرغبوا أن ينصحوا زمالء

التفاعل يف التعلم املقلوب كان أقل باملقارنة بالتعلم العادي 
أو التقليدي. كما أفادت نتائج الدراسة أن فكرة التعلم 
املقلوب دعمت لدى اللالب اللرائق التدريسية اليت تعلموا 
هبا، وأتاح هلم فرصًا أكثر للتفاعل بينهم وبني املعلم من 

من ناحية أخرى، ومن حيث  اضً هم بعبعض ناحية وبني
صرح  إذاالنتهاء من الواجبات املنزلية يف وقت الفصل؛ 

%( 2%( بأن دافعيهم اخنفضت يف التعلم املقلوب، و)4)
أكدوا أن هذا األسلوب مل حيسن لديهم طريقة تعلمهم 

 للمنهج املقرر.
ومن الدراسات األجنبية أيضًا اليت أثبتت فاعلية التعلم      

ودراسة ، (Fulton, 2013)املقلوب دراسة كل من 
(Engin,M.,& Donanci,S.:2014)كشفت الدراسة   إذ ؛
التعلم املقلوب  اسرتاتيجيةاألوىل أن املعلمة اليت استخدمت 

ية تأكد هلا وجود حتسن كبري يف أداء طالهبا يف املهارات اللغو 
املستهدفة. يف حني أثبتت الدراسة الثانية فاعلية التعلم 

 كادميية.املقلوب يف تنمية مهارات الكتابة األ

 تعقيب عام على الدراسات السابقة :

يف  –ال توجد دراسة واحدة من بني الدراسات السابقة  -8
 اسرتاتيجيةتستهدف توظيف  -حدود ما اطلع عليه الباحث

التعلم املقلوب يف تعليم  وتنمية مهارات النحو يف جمايل فهم 
اللغة وإنتاجها؛ مما يؤكد شرعية الدراسة احلالية ومدى احلاجة 

 إليها.
يف حدود  –خلت الدراسات السابقة من دراسة واحدة  -9

تستهدف طالب املرحلة الثانوية على وجه  -علم الباحث
لعربية السعودية؛ اخلصوص السيما داخل حدود اململكة ا

أحد أهم املراحل التعليمية اليت متثل نقلة حتول  وصفهاب
 أساسية يف حياة اللالب. وهو ما تداركته الدراسة احلالية.
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قلة الدراسات السابقة اليت استهدفت التعلم املقلوب  -4
 وندرهتا السيما يف جمال تعليم اللغة العربية.

ن الدراسات السابقة تفردت الدراسة احلالية عن غريها م -3
 يف:
تدريس النحو وتعليمه، ومن مث تنميه مهاراته بأسلوب  -

 حيقق وظيفتيه، ويفعل دوره يف فهم اللغة وإنتاجها.
التعلم املقلوب يف تنمية مهارات  اسرتاتيجيةاستخدام  -

لى توظيف قواعد النحو بنهج جديد يتيح لللالب التمرس ع
دة ء، وربط القاعمقرو النحو اليت يدرسوهنا يف فهمهم لل

، فضاًل عن توظيف القواعد املتعلمة يف إنتاج مجل باملعىن
 وتراكيب من إنتاجهم.

السابقة  من الدراسات والبحوثأفادت الدراسة احلالية  -7
 :ما يأيت

 توضيح مشكلة الدراسة وتأكيدها. -
 بناء أدوات الدراسة وموادها التعليمية. -
 عرض النتائج وتفسريها. -

 :مشكلة الدراسة

تنللق الصيحات من هنا وهناك تشكو ضعف الناشئة     
وتتوجه أنظار الباحثني للكشف عن  ،يف القواعد النحوية
 وتتعدد آراؤهم فتتباين نظراهتم وختتلف ،أسباب هذا الضعف

يظل البحث عن أسباب ضعف رغم ذلك و  ،طرائقهم
 " مستمراً  -وسبل عالجها -الناشئة يف القواعد النحوية

  (.842: م8213)السيد، 
 ،لتلك اجلهودودعمًا  هلذه املسرية البحثية واستكماالً     

وإدراكًا لدوره يف ضبط اللغة فهماً  ألمهية النحو، وتقديراً 
أن تكون حاًل  آمالً هذه الدراسة  الباحث يقدم ؛وإنتاجاً 

ولبنة يف إعادة  ناجعاً يف عالج بعض مشكالت لغتنا العربية،
 بناء صرحها الشامخ.

وملا كانت مقتضيات الدراسة تستوجب التدليل على     
 ةهتم يف ممارساوضعف مهار  ضعف املتعلمني يف النحو،

فإن الباحث يسوق بعضًا من تلك الدالئل  وظيفياً، قواعده
أهل إثباتات واليت تتمثل يف  ،على سبيل املثال ال احلصر

ورد بعضها يف  وأقواهلم، -من خرباء وباحثني -اللغة 
بحوث النتائج  هعن  سفرتأ والبعض األدبيات الرتبوية،

 :ومنها يف جمال تعليم النحو، دراساتالو 
الشكوى من جفاف قواعد النحو ظاهرة عامة  إن -8

ومستمرة يف شىت مراحل التعليم من الصف الرابع االبتدائي 
تفضيل األمر الذي يؤدي إىل عدم  وحىت املرحلة الثانوية،

)علوان،   املتعلم حلصة النحو بسبب ثقلها وصعوبتها"
 (.18-17: م8213

إن الدرس النحوي يف مدارسنا العربية قد أصبح معقداً  -9
جافًا كل  صعبًا يف نظر التالميذ كل الصعوبة، غاية التعقيد،

فالدرس النحوي جيب أن  وهذا أمر غريب للغاية، اجلفاف،
ضبط لقواعد كالمنا ونلقنا  فهو يكون بعكس ذلك متاماً،

وهو فوق ذلك كله  وهو تقعيد ألصول لغتنا وتراثنا، وأدبنا،
: م8217)خفاجي،  حفظ لكتاب اهلل املنزل من السماء"

21.) 
صعوبة تعليم النحو العريب وكثرة تعقيداته أمر يكاد إن  -4

أن هذه  غري يتفق عليه كثري من املشتغلني بتعليم اللغة،
جزء أساسي ومهم أنه  -أي النحو -الصعوبة ال تنفي عنه 

ال مناص من تعليم القواعد وأنه  يف منهج تعليم اللغة العربية،
 وضبط استخداماهتا ها ركنًا ضروريًا لتعليم العربية،بوصف

 (.77: م8217)يونس، 
بتيسري سبل تعليم النحو،  واملعلمنيرغم اهتمام الرتبويني  -3

الشكوى  فإن   ،ومساعدة التالميذ على اكتساب مهاراته
مازالت مستمرة من ضعف املستوى اللغوي للتالميذ، وهذا 
الضعف ال يقف عند حدود اإلعراب والسيلرة على قواعد 
اللغة، وما يتعلق ببنية الكلمة الصحيحة، بل ميتد إىل 

 (.987:8222)القوزي،  الرتاكيب وبناء اجلمل
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ضعف املتعلمني يف القواعد النحوية ميثل نسبة مرتفعة  إن -7
م: 9119" )عبداهلل، مقارنة بغريها من فروع اللغة العربية

813.)  
 النفور من الدرس النحوي مازال متفشيًا بني طالبنا، إن -2

إذ القى الدرس النحوي  وإمنا هو قدمي، وهو مل يكن جديداً،
نفورًا وتعنتًا حىت من لدن علماء هذه اللغة وأدبائها 

  (.422: م9114)محادي،  وشعرائها"
ن التالميذ يف املراحل الدراسية املختلفة يعانون من إ -7

لعربية، ووصل األمر إىل حد  ضعف ظاهر يف قواعد اللغة ا
للمادة النحوية، وهذا يستدعي اختاذ التدابري  همبعضكره 

ها بوصف ؛الالزمة حلمل التالميذ على االهتمام مبادة القواعد
: م9117للفروع األخرى )الدليمي والدليمي،  العمود الفقري

871.) 
وبرغم األمهية اليت متثلها القواعد النحوية يف دروس اللغة  -1 

فإن نتائج  تعليمها،العربية ومكانتها املتميزة يف مناهج 
البحوث والدراسات تؤكد ضعف التالميذ يف القواعد 

عن كثرة األخلاء النحوية يف القراءة والكتابة  فضاًل  النحوية،
لدى املتعلمني الصغار والكبار على السواء يف مدارس التعليم 

ويؤكد ذلك وجود صعوبات حنوية لدى اللالب أدت  العام.
 من احلصص يف هذه املادة" إىل هذا الضعف وإىل نفورهم

 (.31: م9112)البكر، 
على الرغم من اجلهود اليت بذلت من أجل النهوض إنه  -2

مبستوى طالبنا يف القواعد النحوية يف خمتلف املراحل 
فمازال تعليم النحو حباجة إىل العديد من  ،التعليمية

الدراسات العلمية اليت تنظر إىل اجلانب الوظيفي لتعليم 
جنعل فكرنا حمددًا يف جفاء أن بداًل من  ،يف مدارسناالنحو 

 (.842: م9181)أمحد، املادة النحوية وطبيعتها"
هم يشكو املتعلمون من جفاف علم النحو املقدم إلي -81

ويالحظ عليهم كثرة األخلاء  يف مراحل التعليم العام كلها،
وعدم قدرهتم على الضبط السليم  ،النحوية اليت يرتكبوهنا

: م9184)أمني وعبدالكرمي،  ألواخر الكلمات نلقًا وكتابة
284.) 
باملالحظة ومبعرفة درجات اللالب يف امتحانات  إنه -88

ذلك إىل ويعزو  ،ظهر جلياً تدهور اللالب فيها قواعد النحو
 (.877: 9181)أمحد،  إغفال اجلانب الوظيفي يف تدريسها

ضعف من  هبرغم ما سبق إقرار يرى الباحث _ و      
من علماء  اً كثري  أن _ وتلبيق قواعده املتعلمني يف النحو

مكمن صعوبة النحو ليس يف  أن يؤكدون وخربائهااللغة 
وإن كان هذا ، صعوبة قواعده وجفافها كما يدعي البعض

  ميكن إغفاهلا أو غض اللرف عنها؛أحد األسباب اليت ال
ق ائتعزو إىل طر  تلك الصعوبةالسبب األساس وراء  إمناو 

اعتاد املعلمون الركون إىل طرائق تدريس  إذ ؛تعليمه وتدريسه
اللرائق  فريكن الكثري منهم إىل ال ترقى ملستوى النحو وأمهيته،

دون أن  "،هذا ما وجدنا عليه آباءنا "التقليدية من منللق
أو أن يتذوقوا لذة  سهم عناء البحث والتقصي،فنأيكلفوا 

 .يف هذا اجملال اإلبداع واالبتكار
وبالرغم  "أنه :(8: م8222) حسن ررويف هذا املقام يق    

من كل اجلهود اليت بذلت من أجل تيسري تعليم قواعد اللغة 
مازال املعلمون جيتهدون ويتكلفون يف سبيل ابتكار  العربية،

ضعف التالميذ إال إهنا مل تعاجل  ،ق وأساليب وإجراءاتائطر 
التعبري بسهولة  أو ،للرتاكيب اللغويةيف االستخدام الصحيح 

 .ويسر عن أفكارهم بلغة صحيحة"
أن إىل ( 841)د.ت:  عبد العال واتفاقًا معه أشار    

وإمنا  ،صعوبة القواعد النحوية وسهولتها ليست يف مادهتا
فربغم  يرجع سبب هذا إىل طريقة تدريسها وإىل مهارة املعلم.

وأن التالميذ ال  ،القواعدن صعوبة أما هو سائد ومعروف بش
جيدون لذة يف دراستها لثقلها على أمساعهم وعدم ميلهم 

نرى هذه القواعد مقبولة عند بعض  إليها ونفورهم منها،
ويقبلون عليها إلحساسهم بلذة ومتعة فكرية يف  التالميذ،
ولو تقصينا سبب ذلك لوجدناه ممثاًل يف اللريقة  دراستها،
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وما أضافه عليه  املعلم درس القواعد، احلديثة اليت تناول هبا
  فيها.  وحببتهمق جذبت التالميذ حنو املادة ائمن طر 

( أن نفور 39:م9113ويف هذا اجملال يذكر الدليمي )    
اللالب من النحو وضعفهم فيه هو نتاج للرائق التدريس 

ق ائاتفقت دراسات عديدة حول ضعف طر  إذاملستخدمة؛ 
قبل املعلمني وعدم مرونتها؛ فرتى  تدريس النحو املتبعة من

أن طريقة تدريس القواعد غالبًا ما تكون جامدة غري مرنة، 
ومع ذلك ورغم صعوبة النحو املزعومة فإن أي لغة يف العامل 
مهما بلغت درجة صعوبتها وتعقيدها ممكنة التعلم واإلتقان 

 حني توجد اللريقة الناجحة لتعلمها واكتساهبا.
 يعول عليها طريقة التدريس لباحث أنيرى امن هنا     

 لذلك .احناج عملية التعليم من عدمهمدى يف بدرجة كبرية 
 اسرتاتيجيات ىحدإكان حرص الباحث على جتريب 

 اسرتاتيجيةوهي  تعليم،الالتدريس احلديثة واملبتكرة يف جمال 
أحد احللول  سرتاتيجيةآماًل أن متثل هذه اال .التعلم املقلوب

 الباحث الناجعة لضعف متعلمينا يف القواعد النحوية؛ معوالً 
مقومات جناحها فيما سبق ذكره من مزايا وخصائص فريدة 

 تستند إليها.
ميكن حتديد مشكلة الدراسة احلالية يف تدين مما سبق    

 ألن  و  ،مستوى املتعلمني يف النحو وضعف مهاراته لديهم
حىت شافية هذه املشكلة مازالت قائمة وال توجد هلا حلول 

التعلم  اسرتاتيجيةفإن الباحث يرى أن استخدام  ،اآلن
وذلك ملا استدل  ؛املقلوب قد متثل أحد احللول لتلك املشكلة

 عليه سابقاً.
 الرئيس ولتحديد املشكلة إجرائياً ميكن صياغتها يف السؤال   

يف  التعلم املقلوب اسرتاتيجيةكيف ميكن توظيف  :اآليت
 ؟الثانوية املرحلةتدريس القواعد النحوية املقررة على طالب 

 اآلتية:الفرعية األسئلة  الرئيس ويتفرع عن هذا السؤال
الالزمة لتدريس القواعد  اخللوات التدريسيةما  :8س 

 ؟ املرحلة الثانوية طالب رة علىالنحوية املقر 

التعلم املقلوب يف  اسرتاتيجيةكيف ميكن قياس أثر  :9س 
 لدى طالب تنمية مهارات املمارسة الوظيفية للقواعد النحوية

 ؟ املرحلة الثانوية

 : هدف الدراسة

األداء  ف الدراسة احلالية يف حتسني مستوىيتمثل هد    
وتنمية  ،يف القواعد النحوية املرحلة الثانويةالتحصيلي للالب 

إىل االجتاه  اوتغيري توجهم إليه مهارات تلبيقها وظيفياً،
 جيايب.اإل

 :أهمية الدراسة 

 من املتوقع أن تفيد الدراسة احلالية يف جوانب عدة منها:    
بعد إثبات  جديدة يف تعليم النحو اسرتاتيجيةإضافة  -8

 .فاعليتها
 ،يف القواعد النحوية حتسني األداء التحصيلي لللالب -9

 .للنحو التلبيقية املهاراتومن مث 
وتغيري  ،زيادة توجه اللالب حنو تعلم القواعد النحوية -4

 .حنوهانظرهتم السالبة 
 وأفكار أن خترج من رحم هذه الدراسة مقرتحات -3

جديدة تصلح أن تكون موضوعات حبثية جديرة بالبحث 
 .يف جمال ختصص اللغة العربية وطرائق تدريسهاوالدراسة 

 :فرضيات الدراسة

 (1.17) ذات داللة إحصائية عند مستوى توجد فروق -8
 بني متوسلي درجات طالب اجملموعتني التجريبية والضابلة

القياسني القبلي والبعدي  يف النحوية املهاراتيف اختبار 
 لصاحل القياس البعدي ويف اجتاه اجملموعة التجريبية.

 (1.17) توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -9
طالب اجملموعتني التجريبية والضابلة  بني متوسلي درجات

بني القياسني القبلي  يف مقياس االجتاه حنو القواعد النحوية
 . لصاحل القياس البعدي ويف اجتاه اجملموعة التجريبية والبعدي
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 (1.17) توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -4
بني متوسلي درجات طالب اجملموعة التجريبية يف القياسني 

 النحوية لصاحل القياس البعدي. املهاراتبلي والبعدي يف الق
 (1.17) توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -3

بني متوسلي درجات طالب اجملموعة التجريبية يف القياسني 
القبلي والبعدي يف مقياس االجتاه حنو القواعد النحوية لصاحل 

 القياس البعدي.

 :حدود الدراسة

 : يةعلى احلدود اآلت االدراسة يف إجراءاهتتقتصر     
من الدراسة يف الفصل الثاين  طبقت إذ : حدود زمانية -1

 .ه8342/8347 العام الدراسي
تلبيق الدراسة على املدارس  اقتصر: حدود مكانية  -2

 .الثانوية التابعة إلدارة اجلوف التعليمية
الدراسة على عينة من طالب  أجريتحدود بشرية:  -3

الصف الثاين الثانوي مبدرسة األمري عبداإلله بن عبدالعزيز 
 الثانوية مبدينة سكاكا باململكة العربية السعودية.

 فيها الدراسة على: اقتصرتحدود موضوعية:  -4
التعلم  اسرتاتيجيةوفق ومنهجياته االلتزام خبلوات التدريس  -

 .املقلوب دون غريها

من الثاين  الصفعلى طالب  ةالنحو املقرر  موضوعات  -
 :مبني يف اجلدول اآليتهو وفق ما  املرحلة الثانوية

 1 جدول
 يوضح الموضوعات النحوية المستهدفة من الدراسة

 موضوعات الدراسة م
 اجلملة العربية 1
 اجملرورات 2
 املنصوبات 3
 املمنوع من الصرف 4
 املفاعيل 5

 : الدراسة وعينة مجتمع

يف  املرحلة الثانويةطالب من جمتمع الدراسة  تكون   
املدارس التابعة لإلدارة العامة للرتبية والتعليم مبنلقة اجلوف 
باململكة العربية السعودية، وذلك للعام الدراسي 

( طالبًا من 817) الدراسة ومشل جمتمع. ه8342/8347
 .بتلك املدارس مجلة اللالب املقيدين

طالب الصف  علىعينة الدراسة عشوائيًا  وقع اختياروقد 
الثاين الثانوي )املستوى الثاين( مبدرسة األمري عبداإلله بن 

إىل جمموعتني:  قسمت إذ؛ الثانوية مبدينة سكاكا عبدالعزيز
.( طالباً 97) ، وضابلة عددها( طالباً 91) جتريبية عددها

 
 2جدول 

 مجتمع الدراسة
 النسبة المئوية عدد الطالب المدرسة م
 %92 79 ثانوية األمري عبداإلله بن عبدالعزيز 8
 %97 71 ثانوية األمري فهد بن بدر 9
 %94 34 ثانوية أيب عبيدة 4
 %81 91 ثانوية عبدالرمحن بن أمحد السديري 3
 %81 91 ثانوية األندلس 7

 %811 817 اجملموع 
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 3جدول 
 عينة الدراسة

 

 العدد المجموعات الصف/المستوى المدرسة
 91 جتريبية الثاين ثانوية األمير عبداإلله بن عبدالعزيز

 97 ضابلة

 :أدوات الدراسة 

الدراسة وفق اهلدف من تصميمها إىل قسمت أدوات 
 قسمني:

، النحوية املهاراتقائمة  :يف تمتثل ،أدوات تعليمية :األول
التعلم  اسرتاتيجيةاملعاجلة التدريسية للقواعد النحوية وفق و 

 املقلوب.
الوظيفية املهارات اختبار  متثلت يف: ،أدوات قياسية اآلخر:

 القواعد النحوية.ومقياس االجتاه حنو  ،للقواعد النحوية
 : ياد تلك األدوات اتبع الباحث ما يأتوإلعد

 : النحوية المهاراتقائمة  -1
هارات املالقائمة حتديد  إعداد تلككان اهلدف من     

 ؛هتدف الدراسة احلالية تنميتهاللقواعد النحوية واليت الوظيفية 
 : املهارات نوعني من القائمةتضمنت  إذ
واليت ارتآها  الوظيفية للقواعد النحوية، املهارات :ألوىلا

( 7) وتضمنت وحتديد مضامينها. الباحث الزمة لفهم اللغة،
 مهارات.

واليت ارتآها  النحوية، الوظيفية للقواعد املهارات الثانية:
فق أساليب وإخراجها صحيحة و  الباحث الزمة إلنتاج اللغة،

 مهارات. (3) ومشلت العرب ومنهجيتهم.
 :إعداد القائمةمصادر 

 ضرورة:الباحث  رأىقائمة المن أجل إعداد 
 مراجعة األدبيات الرتبوية ذات الصلة مبتغريات الدراسة. -8
 االطالع على العديد من البحوث والدراسات السابقة -9

 .ذات العالقة

 اخلربة يف جمال التخصصالعلم و االسرتشاد بآراء ذوي  -4
 .تدريسها()مناهج اللغة العربية وطرائق 

األخذ بآراء احملكمني و  التحكيم على القائمة، -3
 ومالحظاهتم.

 ضبط األداة إحصائياً. -7
 :صدق القائمة

بعد االنتهاء من إعداد القائمة يف صورهتا املبدئية مت     
كم على احلو إلدالء بآرائهم ل حمكمني (2) عرضها على

 ،ممالحظاهت األخذ جبميعوقد مت  ،بنودهامدى صالحية 
وبعد تفريغ إجابات  مرة أخرى، القائمة مث عرضت عليهم

احملكمني مت حساب التكرارات واستخراج النسبة املئوية 
املهارات املتضمنة  للتكرار الذي حصلت عليه كل مهارة من

حصلت على مث أخذ الباحث املهارات اليت  هلا القائمة،
متهيداً فأكثر فقام بوضعها يف قائمة مستقلة  %( 11) نسبة

ومن مث حتقق صدق  ،اتمهار  (3وبلغ عددها ) ،لتنميتها
 القائمة وأصبحت يف صورهتا النهائية.

 : المقترحة ستراتيجيةإجراءات تنفيذ اال -2
املزمع اتباعها وفقاً  إجراءات التدريس وخلواته لتحديد    
التعلم املقلوب، كان لزاماً على الباحث مراجعة  سرتاتيجيةال

خص وقد ذات الصلة،  العديد من الدراسات والبحوث
، سرتاتيجيةاليت استهدفت بالتجريب هذه اال منها الدراسات

يف  العربية واألجنبيةوالكتابات فضاًل عن األدبيات الرتبوية 
الباحث يف تصميم تلك اإلجراءات  راعى، وقد هذا اجملال

 ،يعة الدراسة، وغاياهتا اليت تسعى إىل حتقيقهاطب تدريسية ال
نت تلك وكا ،)عينة الدراسة( فضاًل عن خصائص اللالب

 :اإلجراءات على النحو اآليت
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، وصياغة املستهدفة سو حتديد األهداف العامة للدر  -8
 .منضبلة تلك األهداف يف مجل وعبارات سلوكية

سلفاً، واإلجراءات تبصري اللالب باألهداف احملددة  -9
 .هاالالزمة لتحقيق

ام املكلف هبا كل من املعلم املهاألعمال و توزيع  -4
 .واللالب

 : وفق اجتاهنيتلقي اللالب الدروس  -3
مت إعداد كل  إذمن خالل وسائل التقنية احلديثة؛  :األول

مدونات درس من جانب املعلم ونقله لللالب من خالل 
على الروابط اليت  اللالبإىل تصل مقاطع فيديو حتوي 

كما مت نقل بعضها من خالل وسائل  .هلذا الغرضت عد  أ  
 :منها مت االتفاق عليها بني املعلم واللالب،متنوعة أخرى 

 اليوتيب. الواتس أب ، الفيس بوك ،
من ركزت عمليات التدريس  إذالتدريس الفصلي؛  الثاني:

وإتاحة الفرص  على التدريب والتلبيق،خالل هذا االجتاه 
لللالب للتعرف على دور النحو يف فهم معاين اجلمل 

القواعد  أنشلة وتدريبات تتضمن ودالالهتا، وذلك يف صورة
النحوية اليت حددهتا الدراسة؛ على أن يتم ذلك بشكل 
متواز  مع تدريب اللالب على توظيف القاعدة النحوية يف 

 جانب اإلنتاج اللغوي.
)التعلم  بني االجتاهني يف التعلممت الدمج والتكامل  -7

 املقلوب(؛ فتلقى اللالب تعلمهم داخل الفصل وخارجه
)يف املنزل(. مع توجيه أولياء األمور مبساعدة أبنائهم، ما 

 م ذلك.هلتيسر 
املكثفة؛ بعيدًا عن  العملية الرتكيز على التدريبات -2

وأن يتاح  التنظري الذي ال يأيت بفائدة على اللالب،
للقواعد النحوية فهماً  املناسبة ب فرص التوظيفلللال

 وإنتاجاً.

أن يقوم اللالب من خالل تدريبات تقيس لديهم  -7
وممارستها من أجل  على توظيف القاعدة النحوية القدرة

فهم اجلمل والعبارات، إضافة إىل توظيف القاعدة النحوية 
 يف إنتاج مجل وتعبريات من إنتاج اللالب أنفسهم.

 : التطبيق الوظيفي للقواعد النحويةاختبار  -3
ذات البحوث والدراسات السابقة االطالع على بعد      

قام  ،)التلبيق الوظيفي للقواعد النحوية( العالقة هبذا املتغري
يف صورته األولية متضمناً الباحث بكتابة مفردات االختبار 

من خر واآل متعدد، من األول االختيار :نوعني من األسئلة
بار االخت استقر إذ ؛لتعبري احلر ليناسب هدف الدراسةنوع ا

حرص كما  سؤااًل، (34) يف صورته املبدئية مكونًا من
تعليمات االختبار بلغة سهلة تناسب  اغةصيالباحث على 

 .اللالبمستوى 
 : معامل الصدق والثبات

 :ات صدق االختبار على اعتمد الباحث يف إثب الصدق
االختبار يف صورته  عرضف احملكمني؛ ما يعرف بصدق

وطلب منهم  ( 7)ن جمموعة من احملكمني ىاملبدئية عل
 صالحية كل سؤال للقياس، إبداء الرأي فيه من حيث:

وضوح  ىمد ،اللالبسالمة الصياغة ومناسبتها ملستوى 
أو  )باحلذف، املناسب تعديلالوإجراء  تعليمات االختبار،

 إذا اقتضى األمر ذلك.  أو باإلضافة( بالتغيري،
جاءت آراء احملكمني تؤكد صالحية االختبار لقياس و

كما أقر  وأن تعليمات االختبار واضحة، ما وضع لقياسه،
سالمة الصياغة اللفظية ألسئلة االختبار السادة احملكمون 

وكانت النسبة  .اللالب عينة الدراسةومناسبتها ملستوى 
صر حتكيم مفردات االختبار املئوية التفاق احملكمني على عنا

  ، كما أجريت مجيع تعديالت%(811%، 11) ترتاوح بني
 احملكمني.السادة 
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 4 جدول
 توصيف عام ألسئلة االختبار

 المهارة الفرعية المهارات العامة

 األسئلة التي تقيسها
عدد الدرجات 

 لكل سؤال
المجموع النهائي 

األسئلة  األسئلة العامة للدرجات
 العدد السؤالرقم  الفرعية

الوظيفية المهارات 
 للنحو في فهم اللغة

حتديد الضبط الصحيح للكلمات  -8
 وفق السياق الواردة فيه.

 8 األول

8 8 

3 
9 8 
4 8 
3 8 

تغيري ضبط أواخر الكلمات بتغري  -9
 وضعها اإلعرايب.

 8 الثاين

8 8 
4 9 8 

4 8 

حتديد العالقات داخل اجلمل  -4
 والنصوص.

 8 الثالث

8 8 

4 
9 8 
4 8 

  
حتديد نوعية األساليب والرتاكيب  -3

 اللغوية الواردة عليها اللغة.
 8 الرابع

8 8 
9 

9 8 

 8 اخلامس وتصويبه. اكتشاف اخللأ النحوي، -7

8 9 
2 9 9 

4 9 

الوظيفية  المهارات
 للنحو في إنتاج اللغة

ضبط أواخر الكلمات ضبلاً  -8
 صحيحاً.

 8 السادس

8 9 

89 

9 9 
4 9 
3 9 
7 9 
2 9 

تغيري ضبط أواخر الكلمات بتغري  -9
 وضعها اإلعرايب.

 8 السابع

8 9 

1 
9 9 
4 9 
3 9 

توظيف القاعدة النحوية يف مجل  -4
 وعبارات جديدة.

 8 الثامن

8 4 

93 

9 4 
4 4 
3 4 
7 4 
2 4 
7 4 
1 4 

 8 التاسع وتصويبه. اإلتيان باخللأ النحوي، -3
8 9 

82 9 9 
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 المهارة الفرعية المهارات العامة

 األسئلة التي تقيسها
عدد الدرجات 

 لكل سؤال
المجموع النهائي 

األسئلة  األسئلة العامة للدرجات
 العدد السؤالرقم  الفرعية

4 9 
3 9 
7 9 
2 9 
7 9 
1 9 

 :مقياس االتجاه نحو القواعد النحوية -4
 :مت حســاب معامــل الثبــات لالختبــار باســتخدام  الثبااات

ـــة ألفـــا كرونبـــا ؛ توصـــل إىل قيمـــة ثبـــات ارتآهـــا  إذ معادل
 قيمـــــــة ثبـــــــات  ومـــــــن مث مت اعتمادهـــــــا  الباحـــــــث مقبولـــــــة،
 صحيحة لالختبار.

 :يةللخطوات اآلتعداد المقياس وفقاً تم إ
 :تحديد الهدف من المقياس -أ

مت إعداد هذا املقياس هبدف حتديد اجتاهات طالب    
 الصف الثاين الثانوي عينة الدراسة حنو القواعد النحوية. 

 :صياغة مفردات المقياس -ب
صيغت عبارات املقياس باستخدام طريقة )ليكرت    

 موجبة وأخرى سالبة،يف شكل عبارات  للتقديرات املتجمعة(
 أمهية النحو، ووزعت البنود على ثالثة حماور على التوايل هي:

ومت  طبيعة النحو وخصائصه. االستمتاع بدراسة النحو،
 إن املقياس ثالثي الدرجات إذ حتديد ثالثة بدائل لالستجابة؛

حبيث تعلي استجابات  أرفض ( -بني بني  -)أوافق 
ويقاس اجتاه  (،8) أرفض (،9) بني بني (،4) اللالب أوافق

اللالب من خالل حساب جمموع درجاته على عبارات 
 وعلى ذلك فإن الدرجة املرتفعة تشري إىل املوافقة، املقياس،

 .والدرجة املنخفضة تدل على الرفض
بنود رئيسة يندرج حتت البند  (4) املقياس من تكونو     

بنود  (3) الثاينوالبند الرئيس  بنود فرعية، (1) الرئيس األول
 بنود فرعية. (7) أما البند الرئيس الثالث فتضمن فرعية،

 بندًا فرعياً، (87) لينتهي املقياس بعدد بنوده اإلمجايل
 (.87) والدرجة الكلية للمقياس

 :ثبات المقياس -ج
 : يةأكد من ثبات المقياس بالطرق اآلتتم الت

 :الثبات بحساب معامل ألفا -1
ملقياس االجتاه  توصلت الدراسة إىل أن قيمة الثبات إذ    

وهو  .(406) حنو القواعد النحوية باستخدام معامل ألفا هو
 معامل ثبات مقبول إحصائياً.

: قيمة ثبات المقياس في حالة حذف المفردة -2  
 مت حساب قيمة ثبات املقياس يف حالة حذف مفردة؛   

 :النتائج املدونة يف اجلدول اآليت وأسفر ذلك عن
5 جدول  

 قيمة ثبات المقياس في حالة حذف المفردة
 قيمة ثبات المقياس إذا حذفت المفردة رقم المفردة

a1 721،  
a2 211،  
a3 727،  
a4 212،  
a5 291،  



 (م9182ديسمرب  /هـ8341 ألولالرياض )ربيع ا   – 77العدد  –جملة رسالة الرتبية وعلم النفس 

 

58 

 قيمة ثبات المقياس إذا حذفت المفردة رقم المفردة
a6 722،  
A7 717،  
A8 728،  
A9 294،  

A10 284،  
A11 728،  
A12 212،  
A13 772،  
A14 241،  
A15 718،  
A16 284،  
A17 728،  
A18 289،  

،483 المجموع  

 الثبات بطريقة التجزئة النصفية : -3
 (39ن =) بالتجزئة النصفية على عينة وحبساب معامل الثبات

تصحيح وبعد  (1.374) بلغ معامل الثبات لنصف االختبار
 سبريمان براون بلغ معامل الثبات أثر اللول مبعادلة

 وهو معامل ثبات جيد. (.1.293)

 :مصطلحات الدراسة

 :التعلم المقلوب استراتيجية -1
"بأهنا جمموعة اخللوات اليت يتبعها  سرتاتيجيةتعرف اال  

 (.17: م8212)سالمة،  "ىل حل املشكلةالباحث للوصول إ
 Searl,s يفيلنيلسريلس إخر يف آويف تعر     

Evelyn,1980:68)  )  هي عبارة عن تنظيم مناسب لتخلي
 حقاً". وما حيتاجون إىل معرفته الفجوة بني ما يعرفه الدارسون

"فن  فهي (972: م8222) زيتون عند سرتاتيجيةأما اال    
استخدام الوسائل واإلمكانات املتاحة بلريقة مثلى لتحقيق 

 ." عالية من اإلتقان بدرجةاألهداف املتوخاة 
 عند كل من هارون وسرحان ويعرف التعلم املقلوب    

منوذج تربوي يدمج بني التعلم " عنعبارة  بأنه (م9187)
ويتضمن  املتمركز حول املتعلم والتعلم املتمركز حول املعلم،

أنشلة تعلم تفاعلية جملموعات صغرية داخل الفصل وتعلم 
 ." تكنولوجيا احلاسوبفردي مباشر معتمد على 

فإن التعلم املقلوب أحد أساليب التعلم وعند الباحث     
اليت تفيد من وسائل التقنية احلديثة يف تنشيط عمليات التعلم 

يف  ، ويدعم دورهبالشكل الذي يعزز قدرات املتعلم اوتفعيله
؛ على خري وجهاكتساب اخلربات التعليمية واإلفادة منها 

مزاولة حياته اليومية وممارستها بشكل  وذلك حىت يتمكن من
 أفضل.

 :القواعد النحوية -3
 :عناصرها ميعهي جمموعة من القوانني املنظمة للغة جب    

: م9111)الشريويف،  والداللية ،والصوتية ،والصرفية ،النحوية
78.) 
القواعد النحوية بأهنا القوانني الضابلة  ويرى الباحث   

ة ميزان العدل مبنزلواملنظمة للغة يف أشكاهلا املختلفة، وهي 
اليت إن غابت أو اختلت فقدت اللغة على  ملسريات اللغة

 معناها.مبناها و إثرها 
 :المهارات النحوية  -4

تعرف املهارة بأهنا:" األداء السهل الدقيق القائم على الفهم 
، مع توفري الوقت واجلهد يتعلمه اإلنسان حركيًا وعقلياً ملا 

 (.9114: 481والتكاليف )اللقاين واجلمل، 
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وعليه فاملهارة النحوية هي قدرة مستعمل اللغة وكفاءته يف 
املسموع، و توظيف قواعد النحو يف إنتاجه اللغوي )املقروء، 

 املكتوب، واملنلوق(.و 
 :وظيفية القواعد النحوية -5
"أمناط القواعد اليت تساعد التلميذ مساعدة فعالة  هبا يقصد 

 .Good,1973:264) )يف حتسني قدرته على احلديث والكتابة"

قدرة اللالب على استخدام وتوظيف  ويراها الباحث   
القواعد النحوية يف سلوكه اللغوي فهمًا وإنتاجاً؛ مبا حيقق 

 .غايات تعلمها، ويشعر املتعلم بفائدهتا وجدواها

 :االتجاه -5
"حالة من  بأنه (7: م8222) اجلملو حسني  يعرفه    

 االستعداد العقلي تولد تأثريًا ديناميكيًا على استجابة الفرد،
وتساعده على اختاذ القرارات املناسبة سواء كان بالرفض أو 

 ". باإلجياب فيما يتعرض له من مواقف ومشكالت

الدراسة بأنه موقف هذه ألغراض ويعرفه الباحث إجرائيًا     
ويدلل على  اللالب الذي يتخذه جتاه دراسته ملادة النحو،

مادة عن هذا املوقف مدى حبه وكراهيته أو إقباله و إدباره 
باإلضافة إىل مدى إدراكه وتقديره ألمهية النحو ودوره  النحو،

ويقاس االجتاه حنو  يف ضبط اللغة وصيانتها من األخلاء.
لدراسة احلالية بالدرجة اليت حيصل عليها القواعد النحوية يف ا

 املعد هلذا الغرض.اللالب يف أدائه على املقياس 

 :نتائج الدراسة

 :نتائج التطبيق القبلي أواًل:
هدفت الدراسة من التلبيق القبلي ألدواهتا التأكد من     

لضابلة حتقيق التجانس بني أفراد اجملموعتني التجريبية وا
وذلك كإجراء تقليدي متهيدًا للبدء  ؛األداء بينهاوالتكافؤ يف 

التعلم املقلوب ومن مث  اسرتاتيجيةالتدريس وفق  اتيف إجراء
 إجراء التلبيق البعدي

 6 جدول
الممارسة الوظيفية للقواعد والضابطة في القياس القبلي الختبار  المجموعتين التجريبية طالب قيمة ت لداللة الفروق بين متوسطي درجات

 النحوية

 
 
 
 
 
 
 

 االنحراف المعياري المتوسط العدد المجموعة األبعاد
درجات 
 الحرية

 قيمة
 )ت(

 مستوى الداللة

الممارسات الوظيفية للنحو 
 في فهم اللغة

 9.817 7.24 91 التجريبية
 9.881 7.99 97 الضابطة غير دالة 8.931 74

الممارسات الوظيفية للنحو 
 في إنتاج اللغة

 7.227 81.23 91 التجريبية
74 9.779 1.1 

 7.118 83.24 97 الضابطة
الممارسات الوظيفية للنحو 

 في فهم اللغة وإنتاجها
 7.712 93.77 91 التجريبية

74 4.882 1.3 
 7.382 82.17 97 الضابطة
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 7 جدول
على مقياس االتجاه نحو القواعد النحوية في التطبيق   التجريبية والضابطة المجموعتين طالبدرجات ن متوسطات ييوضح داللة الفروق ب

 القبلي

 
( 7، 6) بقراءة البيانات المدونة بالجدولين السابقين

 : يتضح اآلتي
 )التجريبية، التقارب الواضح يف أداء اجملموعتني -أ

الوظيفية للقواعد النحوية  املهاراتعلى اختبار  والضابلة(
الوظيفية للنحو يف فهم اللغة(، يف  املهارات) يف البعد األول

حني تباين أداء اجملموعتني على ذات املقياس يف البعدين 
الوظيفية للنحو يف إنتاج اللغة،  املهارات) الثاين، والثالث

الوظيفية للنحو فهمًا وإنتاجاً(؛ وذلك رغم  املهاراتو 
 االختيار العشوائي لعينة الدراسة.

ة على مقياس االجتاه حنو تكافؤ أداء جمموعيت الدراس -ب
مل تكشف النتائج وجود أي فروق  إذالقواعد النحوية؛ 

 إحصائية لصاحل أي من اجملموعتني.
وقد أعزى الباحث هذا التجانس احلادث بني جمموعيت     

 املهاراتاختبار  الدراسة يف تعامالهتم على املقياسني:
واعد الوظيفية للقواعد النحوية، ومقياس االجتاه حنو الق

 : النحوية إىل األسباب اآلتية
 التقارب العمري بني أفراد العينة. -8
تلقي تدريس القواعد النحوية من قبل معلميهم  -9

 بأساليب وإسرتاتيجيات تدريس واحدة.

التدريس  سرتاتيجيةعدم تعرض أي من اجملموعتني ال -4
 تباعها.سعى الدراسة احلالية إىل ااملقرتحة اليت ت

أعزى الباحث التباين احلادث يف اختبار  يف حني    
)الثاين،  املمارسة الوظيفية للقواعد النحوية يف بعديه

 : والثالث( إىل
)التجريبية،  تعرض اللالب عينة الدراسة مبجموعتيها -8

 إذلدراسة املوضوعات النحوية املختارة مسبقاً؛  والضابلة(
سبق هلم دراستها يف الصف األول الثانوي؛ مما عده الباحث 

 .داعياً لتباين األداء بني اللالب
تعود اللالب على بعض تدريبات اإلنتاج اللغوي يف  -9

تدريب اللالب على حتديد  حمتوى الكتاب املدرسي، مثل:
يف حني يفتقد ذات الكتاب  األخلاء النحوية وتصويبها.

 الفهم؛ ومن مث عالقة النحو باملعىن.تدريبات تتعلق بإىل 
وجدير بالذكر أن يؤكد الباحث على أن نسب التفاوت    

واالختالف بني أداء اجملموعتني واملثبتة مسبقًا متثل نسباً 
ضعيفة للغاية، وال ميكن أن تؤثر على النتائج النهائية 
للدراسة؛ فضاًل عن وجود فروق دالة إحصائيًا يف أداء 

اسة يف التلبيق البعدي بفروق إحصائية كبرية جمموعيت الدر 
يف حني توقف أداء اجملموعة  ثبتت لصاحل اجملموعة التجريبية،

 المتوسط المجموعة والدرجة الكليةالمحاور 
 االنحراف
 المعياري

 قيمة
 )ت(

 مستوى الداللة

 احملور األول -8
 

 8.72 83.81 التجريبية
 غري دالة 1.479

 8.28 83.97 الضابطة

 احملور الثاين -9
 8.91 81.71 التجريبية

 غري دالة 1.411
 8.97 81.47 الضابطة

 احملور الثالث -4
 8.87 81.17 التجريبية

 غري دالة 1.724
 8.97 2.12 الضابطة

 الدرجة الكلية
 9.82 43.27 التجريبية

 غري دالة 1.914
 9.19 43.78 الضابطة
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الضابلة يف القياسني القبلي والبعدي عند نفس املستوى. 
وهو ما سيأيت بيانه يف عرض نتائج التلبيق البعدي يف 

 اخللوة التالية تفصياًل.
 

 : نتائج التطبيق البعدي ثانياً:
أسفرت نتائج التطبيق البعدي عن مجموعة من النتائج، 

 : تبينها الجداول اآلتية

 8 جدول
 الممارسة الوظيفية للقواعد النحويةالختبار  في القياس البعدي  ت المجموعتين التجريبية والضابطةقيمة ت لداللة الفروق بين متوسطي درجا

 9 جدول
يوضح داللة الفروق بين متوسطات درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس االتجاه نحو القواعد النحوية في التطبيق  

 البعدي

 
 11 جدول
في القياسين القبلي على اختبار الممارسة الوظيفية للقواعد النحوية  المجموعة التجريبية  طالب ت لداللة الفروق بين متوسطي درجاتقيمة 

  البعدي

 االنحراف المعياري المتوسط العدد المجموعة األبعاد
درجات 
 الحرية

 قيمة
 )ت(

 مستوى الداللة

المهارات الوظيفية للنحو في 
 فهم اللغة

 8.371 87.22 91 التجريبية
 دالة 82.282 47

 9.219 7.79 97 الضابطة
المهارات الوظيفية للنحو في 

 إنتاج اللغة
 3.279 33.12 91 التجريبية

 دالة 91.497 47
 7.231 87.17 97 الضابطة

المهارات الوظيفية للنحو في 
 فهم اللغة وإنتاجها

 7.122 21.19 91 التجريبية
 دالة 92.433 47

 7.272 98.47 97 الضابطة

 مستوى الداللة قيمة )ت( االنحراف المعياري المتوسط المجموعة المحاور والدرجة الكلية
 المحور األول -1
 

 8.91 81.12 التجريبية
89.28 1.18 

 8.31 83.99 الضابلة

 8.98 89.91 التجريبية المحور الثاني -2
7.47 1.18 

 8.11 81.17 الضابلة

 8.12 81.19 التجريبية المحور الثالث -3
4.18 1.18 

 8.92 2.17 الضابلة

 9.94 39.11 التجريبية الدرجة الكلية
84.17 1.18 

 8.27 43.87 الضابلة

 االنحراف المعياري المتوسط العدد المجموعة األبعاد
درجات 
 الحرية

 قيمة
 )ت(

 مستوى الداللة

الوظيفية للنحو في  المهارات
 فهم اللغة

 9.817 7.24 91 قبلي
 8.371 87.22 91 بعدي دالة 94.241 92

 دالة 82.114 92 7.227 81.23 91 قبليالوظيفية للنحو في  المهارات



 (م9182ديسمرب  /هـ8341 ألولالرياض )ربيع ا   – 77العدد  –جملة رسالة الرتبية وعلم النفس 

 

62 

 11 جدول
  مقياس االتجاه نحو القواعد النحوية في التطبيقين القبلي والبعديالتجريبية على  المجموعة طالبدرجات يوضح داللة الفروق بين متوسطات 

 12 جدول
القبلي  التطبيقينفي المجموعة الضابطة على  اختبار الممارسة الوظيفية للقواعد النحوية  طالب ت لداللة الفروق بين متوسطي درجات قيمة

 والبعدي

 13 جدول
 مقياس االتجاه نحو القواعد النحوية في التطبيقين القبلي والبعديعلى  الضابطة المجموعة درجات طالبيوضح داللة الفروق بين متوسطات 

 3.279 33.12 91 بعدي إنتاج اللغة
الوظيفية للنحو في المهارات 

 فهم اللغة وإنتاجها
 7.712 93.77 91 قبلي

 7.122 21.19 91 بعدي دالة 91.242 92

 المتوسط القياس المحاور والدرجة الكلية
 االنحراف
 المعياري

 قيمة
 )ت(

 مستوى الداللة

 المحور األول -1
 

 8.21 83.81 القبلي
89.78 1.18 

 8.92 81.12 البعدي

 المحور الثاني -2
 8.91 81.71 القبلي

7.17 1.18 
 8.98 89.92 البعدي

 المحور الثالث -3
 8.87 81.17 القبلي

4.12 1.18 
 8.81 81.19 البعدي

 الدرجة الكلية
 9.82 43.27 القبلي

89.82 1.18 
 9.94 39.11 البعدي

 االنحراف المعياري المتوسط العدد المجموعة األبعاد
درجات 
 الحرية

 قيمة
 )ت(

 مستوى الداللة

الوظيفية للنحو في المهارات 
 فهم اللغة

 9.881 7.99 97 التجريبية
 9.218 7.79 97 الضابطة غير دالة 7.41 97

الوظيفية للنحو  المهارات 
 في إنتاج اللغة

 7.118 83.24 97 التجريبية
 7.231 87.17 97 الضابطة غير دالة 9.298 97

الوظيفية للنحو في  المهارات
 فهم اللغة وإنتاجها

 7.382 82.17 97 التجريبية
 7.272 98.47 97 الضابطة غير دالة 9.977 97

 المتوسط القياس المحاور والدرجة الكلية
 االنحراف
 المعياري

 قيمة
 )ت(

 مستوى الداللة

 المحور األول -1
 

 8.21 83.97 القبلي
 8.42 83.99 البعدي غير دالة 1.82

 المحور الثاني -2
 8.97 81.47 القبلي

9.41 1.17 
 8.11 81.17 البعدي

 المحور الثالث -3
 8.97 2.12 القبلي

 8.92 2.17 البعدي غير دالة 1.94
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 : قراءة النتائج
 : بقراءة الجداول السابقة يتضح اآلتي

 : يتضح من خالله(  8) جدول

وجود فروق دالة إحصائيًا بني متوسلي درجات طالب  -
الوظيفية  املهاراتاجملموعتني التجريبية والضابلة يف اختبار 

)على مستويي  ني القبلي والبعديبني القياس للقواعد النحوية
ثبتت تلك الفروق لصاحل القياس البعدي  إذ ؛الفهم واإلنتاج(

وهو ما يعين حتقق الفرض  ويف اجتاه اجملموعة التجريبية.
 .األول

 : يتضح من خالله(  9 ) جدول

وجود فروق دالة إحصائيًا بني متوسلي درجات طالب  -
مقياس االجتاه حنو القواعد اجملموعتني التجريبية والضابلة يف 

ثبتت تلك الفروق  إذ ني القبلي والبعدي؛بني القياس النحوية
وهو ما  لصاحل القياس البعدي ويف اجتاه اجملموعة التجريبية.

 يعين حتقق الفرض الثاين.
 : يتضح من خالله (11) جدول

وجود فروق دالة إحصائيًا بني متوسلي درجات طالب  -
الوظيفية للقواعد  املهارات اجملموعة التجريبية يف اختبار

)على مستويي الفهم  ني القبلي والبعديبني القياس النحوية
ثبتت تلك الفروق لصاحل القياس البعدي ويف  إذ ؛واإلنتاج(

ما يشري إىل حتقق الفرض  وهو اجتاه اجملموعة التجريبية.
 الثالث.
 : يتضح من خالله( 11) جدول

وجود فروق دالة إحصائيًا بني متوسلي درجات طالب  -
بني  مقياس االجتاه حنو القواعد النحوية اجملموعة التجريبية يف

ثبتت تلك الفروق لصاحل  إذ  القبلي والبعدي؛القياسني
القياس البعدي ويف اجتاه اجملموعة التجريبية. وهو ما يشري إىل 

 حتقق الفرض الرابع.
 

 
 : يتضح من خالله (12) جدول

عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بني متوسلي درجات  -
الوظيفية للقواعد  املهارات طالب اجملموعة الضابلة يف اختبار

)على مستويي الفهم  القبلي والبعديني بني القياس النحوية
داء أفراد العينة ألي من مل يثبت تغيري يف أ إذ ؛واإلنتاج(
 وهو ما يشري إىل عدم حتقق الفرض اخلامس. .القياسني
 : يتضح من خالله(  13) جدول

عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بني متوسلي درجات  -
مقياس االجتاه حنو القواعد  طالب اجملموعة الضابلة يف

مل يثبت تغيري يف  إذ  القبلي والبعدي؛ياسنيبني الق النحوية
وهو ما يشري إىل عدم  ني.أداء أفراد العينة ألي من القياس

 حتقق الفرض السادس.
ويعزو الباحث هذا التحسن يف اجتاه اجملموعة التجريبية      

 : النحو اآليت اسرتاتيجية التعلم املقلوب علىإىل استخدام 
ساعد استخدام اسرتاتيجية التعلم املقلوب يف االنتفاع  -8

بوسائل التقنية احلديثة وتوظيفها التوظيف األمثل فيما يعود 
بالنفع والفائدة على اللالب. كما أعلت متسعًا من الوقت 

ومجيعها عمليات الزمة إلبداع. لللالب للتجريب والتقصي وا
 حققتهعما  فضاًل لفهم دور النحو يف فهم اللغة وإنتاجها. 

وهو نوع من  ،يعرف بالتعلم البنائي تلك االسرتاتيجية فيما
التعلم من شأنه أن ينتقل باللالب من أدىن املستويات إىل 

 (.722: م9182)بربمجان ، التحصيل التعلم و عالها يفأ
كان الستخدام التقنيات احلديثة املتمثلة يف استخدام   -8

 ،واليوتيوب ،قنوات التواصل االجتماعي كالفيسبوك
أثرها الواضح يف جذب اللالب للتعلم والتخفيف  والواتسب

 وطأة اللرق التقليدية اليت تعتمد غالباً على اإللقاء.من 
 منساعد تلقي اللالب فكرة الدرس مسبقًا يف املنزل  -9

مما مكن هلم من  ،الدراسةحجرة داخل  صعوبتهختفيف 

 الدرجة الكلية
 9.14 43.79 القبلي

 8.22 43.87 البعدي غير دالة 8.42
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كافية للتلبيق   االيت أتاحت هلم فرصً  املشاركة اجلادة والفاعلة
 .داخل غرف الصف العملي

أتاحت فكرة تلقي الدروس يف املنزل راحة واطمئناناً  -4
جعلتهم يتخلصون من وطأة العملية التعليمية  لدى اللالب،

ما كانت سبباً يف عدم انتباههم وتشتيت وفرضيتها اليت كثرياً 
 أذهاهنم. 

كان إلفساح اجملال للجانب التلبيقي أثره البني يف شعور   -3
وإدراكهم لقيمتها يف ضبط  اللالب جبدوى القواعد النحوية،

 .وحسن صياغتهااللغة 
فهماً وإنتاجاً  أسهم تعلم القواعد النحوية يف كنف اللغة -7
اكتساب اللالب مهارات التوظيف العملي لتلك القواعد  يف

فهم النصوص اليت تعرض عليهم، والتوصل إىل معانيها يف 
مما  مجل وتعبريات من إنتاجهم.كذلك تسلري  ودالالهتا.

أوجد لديهم الرغبة والدافع يف التعامل مع التدريبات املقدمة 
كما أشعرهم بقيمه النحو،  لديهم بشغف وإعجاب.

 وجدوى تعلمه.

 : التوصيات

يوصي الباحث  يف ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج،
 باآليت:

اعتماد قائمة مهارات املمارسة الوظيفية للقواعد النحوية  -8
 اليت أقرهتا الدراسة احلالية.

أحد اسرتاتيجية التعلم املقلوب ليكون اعتماد -9
 االسرتاتيجيات الفاعلة يف تعليم النحو.

عقد دورات تدريبية ملعلمي اللغة العربية العاملني يف  -4
التعلم  سرتاتيجيةإلكساهبم مهارات التدريس وفقًا الامليدان 

 املقلوب.
ضرورة أن يعلم النحو من خالل اللغة ويف إطارها؛ وذلك -3
 .وسيلة فهم اللغة، ووسيلة إنتاجها -أي النحو  – وصفهب

 

 :المقترحات

إجراء دراسات جتريبية على شاكلة الدراسة احلالية  -8
التعلم املقلوب يف املمارسة  اسرتاتيجيةتستهدف تعرف أثر 

الوظيفية للقواعد النحوية يف خمتلف الصفوف واملراحل 
 الدراسية.

التعلم  اسرتاتيجيةإعداد دراسات غايتها تعرف أثر  -9
 املقلوب يف تعلم باقي أفرع اللغة وفنوهنا.

القيام بدراسات أخرى هبدف الكشف عن اسرتاتيجيات  -4
 تدريس جديدة تصلح لتدريس النحو. 

 :المراجع

أثر استخدام دورة التعلم اخلماسية  (.9181) .صالح عبد السميع أمحد،
يل لتدريس القواعد النحوية على التحصيل وتنمية التفكري االستدال

. 881العدد  ،واملعرفة جملة القراءة .لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية
 .823 – 842 ص ص.ديسمرب.

لعب األدوار يف  اسرتاتيجية(. أثر استخدام 9117أمحد، عبداملنعم حممد.)
تنمية املهارات النحوية واالجتاه حنو القواعد النحوية لدى تالميذ 

،  1الصف الثاين اإلعدادي. جملة عامل الرتبية، مصر، يوليو.س 
 .812 – 72. ص ص 99ع

أثر تلوين املفاهيم  (.9184) .ذياب و عبد الكرمي، فردوس علي، أمني،
النحوية يف حتصيل قواعد اللغة الكردية لدى تالميذ الصف السادس 

 – 284 ص ص.819العدد ، جملة العلوم الرتبوية والنفسية االبتدائي.
277. 

الكفايات اللغوية الالزمة لتدريس  (.9112) .فهد عبد الكرمي البكر،
جملة  القواعد النحوية باملرحلة الثانوية ومدى توافرها لدى املعلمني.

ص .مارس  .889العدد ، مصر، دراسات يف املناهج وطرق التدريس
 .11 – 32 ص

ترمجة:  التعلم املقلوب بوابة ملشاركة اللالب. (.9182بريمجان، سامز. )
 الرياض، مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج . ،عبداهلل الكيالين

جملة  االجتاه الوظيفي يف تدريس النحو العريب. (.9112) .علية بيبية،
 .79 – 34ص ص  .2العدد ، اجلزائر، حوليات الرتاث
حممد  : شرح وحتقيق .8. ط أسرار البالغة (.8279.)اجلرجاين، عبد القاهر

 .8ج،عبد املنعم خفاجي، مكتبة القاهرة 
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 نظرية ضوء يف النحو تدريس فعالية (.9188) .ألفت حممد اجلوجو،
 طالبات لدى النحوية بعض املفاهيم تنمية يف املتعددة الذكاءات

 بغزة، األزهر جامعة .جملةالتحصيل  ضعيفات األساسي السابع الصف
ص ص .(B)( 8العدد)، (84اجمللد )، اإلنسانية العلوم سلسلة

8478 – 8399. 
فعالية استخدام األلعاب الرتبوية على  (.8222) .حسن عمران حسن،

جملة  حتصيل تالميذ الصف الرابع االبتدائي يف تعليم القواعد النحوية.
ص . اجلزء األول، العدد اخلامس عشر، جامعة أسيوط، كلية الرتبية

 .11 – 27 ص
العربية املثال يف القواعد النحوية للغة  (.9114) .محزة عبد الواحد محادي،

 ،1اجمللد ، جامعة بابل، جملة العلوم الرتبوية  وأثره يف حتصيل اللالب.
 .471 – 447 ص ص .9العدد 

(. أثر استخدام مدخل القصة املصورة ودراما 9117األمحدي، مرمي حممد. )
القصة يف تدريس قواعد النحو لتلميذات املرحلة االبتدائية على 

جملة كليات البنات )العلوم التحصيل واالجتاهات وبقاء أثر التعلم. 
 ص ص حمرم. .8، ع 8اإلنسانية(، اململكة العربية السعودية، مج 

479 – 337. 
(.معجم املصللحات الرتبوية املعرفة يف 822حسني، أمحد، واجلمل، علي. )

 ، القاهرة، عامل الكتب . 9املناهج وطرق التدريس، ط
جملة  .الدرس النحوي يف مدارسنا (.8217) .حممد عبد املنعم خفاجي،

العدد الثاين ، اللجنة الوطنية القلرية للرتبية والثقافة والعلوم، الرتبية
 .819 – 21 ص ص يوليو.، والسبعون

أساليب حديثة يف (. 9113الدليمي، طه علي، والدليمي، كمال حممود.)
 تعليم اللغة العربية. عمان: دار الشروق.

(. اللغة العربية: 9117الدليمي، طه علي، والدليمي، سعاد عبدالكرمي.)
 مناهجها وطرائق تدريسها. ط، عمان: دار الشروق.

(. دراسة العالقة بني حتصيل 8222أمحد سيد. ) الشايفرحاب، عبد 
القواعد النحوية واستخدامها وظيفيًا يف النشاط اللغوي املنلوق لدى 

. اجمللة الرتبوية، جامعة جنوب الوادي، طالب الصف األول الثانوي
 .992 – 874. ص ص 8، اجمللد 89مصر، العدد 

مستوى متكن طالب اللغة العربية يف (. 9189الزهراين، حممد سعيد جمحود.)
، ةجملة كلية الرتبية باإلمساعيليجامعة اللائف من املهارات النحوية. 

 . 971 – 997. ص ص 94مصر. العدد 
، القاهرة، تصميم التدريس رؤية منظومة (.8222) .حسن حسني زيتون،

 . عامل الكتب
التعلم املقلوب يف  اسرتاتيجيةأثر استخدام  (.9187) .حنان أسعد الزين،

معة األمرية نورة بنت عبد التحصيل األكادميي للالبات كلية الرتبية جبا
 ،(8) العدد، (3) اجمللد، جمللة الدولية الرتبوية املتخصصةا .الرمحن

 .812 – 878 ص ص . كانون الثاين

ت حبوث اسرتاتيجيا اجتاهات حديثة يف .(  8212) حسن على. سالمة، 
اهج وطـرق املن جملة دراسات يف .تدريس الرياضيات حل املشكلة يف

  .27-14، ص ص  التدريس ، العدد األول، فربايـر
تدريس النحو العريب يف ضوء االجتاهات  (.9119) .ظبية سعيد السليلي،

 اللبنانية. الدار املصرية ، القاهرة، 8ط ، احلديثة
القواعد النحوية تلوير مناهج تعليم  (.8213) .حممود أمحد السيد،

 ندوة مناهج تعليم القواعد النحوية وأساليب التعبري. ،وأساليب التعبري
أسس اختيار موضوعات القواعد النحوية  (.9119) .حممود أمحد السيد،

 . القاهرة، يف منهج تعليم اللغة العربية
اعتبارات نظرية وتلبيقية يف تدريس القاعدة  (.9111) .عيسى الشريويف،

لعربية املنظمة ا، اجمللة العربية للرتبية .العربية من غري الناطقني هبا ملتعلمي
 – 8 ص ص . العدد الثاين، اجمللد الثامن عشر، للرتبية والثقافة والعلوم

92. 
(. أثر منلية األمثلة والتدريبات النحوية 8222الشيخ، حممد عبدالرؤوف. )

على سالمة اإلعراب وفهم املعىن لدى تالميذ الصف األول 
 .47، ع  81جملة كلية الرتبية، جامعة بنها، مصر، مج اإلعدادي. 

 .837 – 811 ص ص
، القاهرة، طرق تدريس اللغة العربية )د.ت(. .سيد معبد املنع ،لعبد العا

 مكتبة غريب.
(. برنامج للتغلب على صعوبات الكتابة اليت 9187عبداهلل، رحاب زنايت.)

تواجه املبتدئني الناطقني بغري العربية  باستخدام الفصل املقلوب 
جملة الرتبية. جامعة  االفرتاضي املعتمد على األلعاب اإللكرتونية.

 .483 – 978.يناير. ص ص 4، ج 829األزهر. ع 
أثر التلبيقات النحوية املكثفة املصورة على  (.9119) .علي حسن ،اهلل عبد

حتصيل تالميذ الصف السادس االبتدائي يف القواعد النحوية 
 واحتفاظهم هبا.

اعد النحوية أسباب صعوبات تدريس القو  .(8228) .إبراهيم حممد ،علا
ثانوي احلاضر التعليم ال "السادس املؤمتر العلمي، باملرحلة الثانوية

 .9ج  -مصر -"واملستقبل 
قياس قدرة الدارسني يف املستوى  ه(.8388) .حممد سليمان عبد الكرمي،
من قسم اإلعداد اللغوي على معرفة  -غري الناطقني بالعربية -الرابع

معهد ، جستريحبث متمم للما القواعد النحوية وتلبيقاهتا يف كتاباهتم.
 اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.جامعة ، تعليم اللغة العربية
(. األخلاء النحوية الشائعة يف التعبري الكتايب 8213علوان، طاهر علي. )

كلية   لدى طالب الصف الثالث الثانوي. رسالة ماجستري غري منشورة،
 .الرتبية، جامعة اإلسكندرية

(. متللبات التقومي اللغوي يف ظل حركة 9117فضل اهلل، حممد رجب.)
مناهج التعليم واملستويات  املؤمتر العلمي السابع عشر" الرتبوية. املعايري

اجمللد  املعيارية"، اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس، القاهرة .
 .871 – 887 ص صاألول.
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(. معجم املصللحات الرتبوية املعرفية 9114)اللقاين، أمحد، واجلمل، علي.
 عامل الكتب.يف املناهج وطرق التدريس. القاهرة، 

اللغة العربية: الضعف (. تبسيط استخدام 8222القوزي، عوض بن محد.)
 صالح. القاهرة: دار غريب لللباعة والنشر.اللغوي واإل

الفصل املقلوب يف  اسرتاتيجية(. توظيف 9187متويل، عالء الدين سعد.)
عملييت التعليم والتعلم. املؤمتر العلمي السنوي اخلامس عشر للجمعية 

صرية لرتبويات الرياضيات بعنوان" تعليم وتعلم الرياضيات وتنمية امل
 – 21مهارات القرن احلادي والعشرين"، مصر . أغسلس. ص ص 

817. 
(. برنامج تدرييب يف مهارات التدريس 9187حممد، أمين عيد بكري.)

اإلبداعي ملعلمي اللغة العربية وأثره يف تنمية املهارات النحوية لدى 
. جملة القراءة واملعرفة، مصر، العدد ف الثاين اإلعداديتالميذ الص

 .889 – 98.  ص ص . يولية827
 .أبريل( 87-89م: 9187).حممد عمر ،وسرحان ،الليب أمحد ،هارون

فاعلية منوذج التعلم املقلوب يف التحصيل واألداء ملهارات التعلم 
الدويل األول ؤمتر امليوس بكلية الرتبية، اإللكرتوين لدى طالب البكالور 

مركز امللك  الرتبية ... آفاق مستقبلية" "، جامعة الباحةلكلية الرتبية
 .اململكة العربية السعودية -احلضاري عبد العزيز

، تعليم اللغة العربية أسسه وإجراءاته .(8217) .وآخرانفتحي علي  ،يونس
 . ملابع اللوجبي التجارية، القاهرة، اجلزء الثاين

 مشروع: (. طرق تعليم اللغة العربية8222).فتحي علي وآخرون ،يونس
 .: دار التيسريتدريب املعلمني اجلدد ، القاهرة
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Abstract: This study aims at identifying the effectiveness of using the inverted-learning strategy in developing the 

grammatical skills required to understand and produce language.  It relies on a list of grammatical skills required to both 

understand and produce language, a teacher’s guide to inverted learning, and a test for the grammar skills targeting both 

understanding and producing.  The subjects of the study are 57 high-school students in the second grade.  The subjects were 

divided into an experimental group of 29 students studying the selected grammar lessons through inverted learning and a 

control group of 27 students studying the same lessons through the traditional method.  A statistic analysis of data shows 

clear improvement of the performance of the experimental group in comparison to that of the control group, which the pre 

and post tests show.                                                                                                                                                                          

 
Keywords: Inverted learning, grammar skills. 
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