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 ماهية الصف املقلوب

 

 
 



 مقدمة
يتعلق فيما وخاصة والتعلم التعليم عمليات يف أوسع جماالت احلديثة التكنولوجيا قدمت 

  .اإلنرتنت على القائم التعلم ومناذج مبهارات
(Bishop & Verleger, 2013; Findlay-Thompson & Mombourquette, 2014; 

McLaughlin et al., 2013; Strayer, 2012; Tune, Sturek & Basile, 2013; 

Wagner, Laforge & Cripps, 2013)  
 
من الكثري حياول العايل، التعليم يف وخاصة التكنولوجيا استخدام يف التوسع هذا مع 

 جديدة أساليب وتطوير استحداث العايل التعليم مبجال واملهتمني التدريس هيئة أعضاء
  .فاعلية أكثر وجعلها الطالب لدى التعلم عمليات لدعم

(Findlay-Thompson & Mombourquette, 2014; Strayer, 2012) 



 مقدمة
العايل، التعليم يف دجمها يف والرغبة و التكنولوجيا توظيف حنو العام االجتاه من الرغم وعلى 

 قد .فاعل بشكل دجمها يف النسيب البطء إىل األكادميية واألحباث الكتابات أحدث تشري
 قائمة تعليمية اسرتاتيجيات أو أنظمة لتبين العالية التكلفة هو املهمة األسباب أحد يكون
  .التكنولوجيا على

(Bishop & Verleger, 2013)  
 

التكنولوجيا دمج يف البطء هذا أن إىل العامل مستوى على الباحثني من العديد يشري كما 
 أساليب يفضلون الذين التدريس هيئة أعضاء نسبة ارتفاع إىل يعزى قد العايل التعليم يف

   .احملاضرة كأسلوب  تقليدية وتعلم تعليم واسرتاتيجيات
(Butt, 2014; McLaughlin et al., 2013) 



 مقدمة
التعليم أنظمة يف احلديثة التكنولوجيا مستحدثات دمج جمال يف بالذكر اجلدير ومن 

 حيث اجملال هذا يف احلديثة للتطورات كمرآه  تعترب السعودية العربية اململكة أن العايل،
 التكنولوجيا هذه من االستفادة السعودية العربية اململكة يف العايل التعليم أنظمة حتاول

  .فاعل بشكل وتوظيفها احلديثة
على فاعل بشكل يؤثر قد الحمالة والذي اجملال هذا يف العاملية املنافسة إىل هذا يعزى قد 

  السعودية العربية اململكة يف التكنولوجيا على القائمة والتعلم التعليم أنظمة تطوير
(Onsman, 2011) .  

الدينية هويتها السعودية العربية اململكة يف التعليم أنظمة تفقد ال قد املنافسة هذه 
  احلديثة التكنولوجيا معطيات من باالستفادة تسمح بينما والثقافية،

(Onsman, 2011) 



 مقدمة
التكنولوجيا دمج اىل والوصول العايل التعليم تقليدية على للتغلب احلديثة الطرق أحد 

   .املعكوس أو املقلوب الصف اسرتاتيجية هي فاعل بشكل
 
التعلم واسرتاتيجيات أساليب لتغيري هائلة إمكانات بالتأكيد لديها" االسرتاتيجية هذه 

   "االنرتنت على القائم والتعليم
(Bergmann & Sams, 2012: 25) 



 تعريف الصف المقلوب
 :بأنه المقلوب الفصل Stone (2012) يعرف

 متاحة وجعلها للمحاضرات والصورة الصوت لتسجيل الفيديو أدوات استخدام•
  .الرمسية للمحاضرات احلضور قبل كاف  بوقت للطالب

 الصعبة املفاهيم وتوضيح املشكالت وحل للمناقشة الرمسي احملاضرة وقت يتيح هذا•
  .الطالب تساؤالت على واإلجابة

 وربط احملاضرة، وقت أثناء الفاعلة للمشاركة الفرص من املزيد للطالب يتيح كما•
 .(1 ص،) احملاضرة خارج الواقعية باحلياة الدروس



 تعريف الصف المقلوب
   :بأنه المقلوب الفصل Bishop and Verleger (2013) يعرف كما

 
 مسجلة فيديو مقاطع مشاهدة طريق عن متزامن الغري التعلم توظف تعليمية اسرتاتيجية

 يف احلضور قبل منزلية كواجبات  مشاهدهتا على الطالب وحتفز والدروس، للمحاضرات
  مجاعي بشكل املشكالت حل أساليب يف بفعالية للمشاركة زمنه خيصص الذي الفصل

   .(2 ،ص)



 تعريف الصف المقلوب

 :بأن Bergmann and Sams (2012) يشير كما
 يقوم حيث .املعلم ال الطالب، حول املتمركز التعليم مفهوم تدعم املقلوب الفصل اسرتاتيجية

 املعلم دور ويكون .املوضوع حول التساؤالت وبناء املسجلة الفيديو مقاطع مبشاهدة الطالب
 حل يف الطالب دور يكون كما  .املوضوع حول احرتافية راجعة بتغذية الطالب تزويد يف ببساطة

 فاعل أكادميي إشراف وجود ظل ويف .زمالئهم مع أعماهلم ومشاركة باملوضوع املتعلقة األنشطة
 وإهناء بدورهم للقيام والتفاعل احلماس من الكثري يبدون ما عادة الطالب فإن املعلمني، قبل من

 حماولة الطالب مسؤوليات من أن كما  .تقليدي وغري حديث بشكل باملوضوع املتعلقة األنشطة
 على دورهم يقتصر الذين معلميهم خبربات واالستعانة املوضوع يف اجلديدة املفاهيم استيعاب
 بشكل املعلومات تلقني جمرد ال الفعلي، والتطبيق واالستيعاب الفهم على الطالب مساعدة
 .(17-16 ص،) تقليدي



 مقارنة بين الصف المقلوب والصف التقليدي



 مقارنة بين الصف المقلوب والصف التقليدي
 

 

 

 

 

 
 



 نموذج الصف المقلوب
 

 

 

 

 

 
 



 األنشطة المميزة للصف المقلوب
 نوعني على حيتوي املقلوب الفصل أن على  Bishop & Verleger, (2013)أشار

  :التعلمية التعليمية األنشطة من رئيسني
 
مشاهدة طريق عن احملاضرة وقت خارج املوجه الفردي التعلم هو األنشطة هذه أول 

   ،املسجلة الفيديو مقاطع
احملاضرة وقت أثناء الطالب بني اجلماعي التفاعلي التعلم هو وثانيها. 



 األنشطة المميزة للصف المقلوب
 

 

 

 

 

 
 

 Bishop and Verleger (2013)املصدر 
 



 األنشطة المميزة للصف المقلوب
 

 

 

 

 

 
 



 مميزات الصف المقلوب
  املقلوب الفصل تطبيق شروط مراعاة جيب فإنه االسرتاتيجية، هذه إلجناح

 :يف Abeysekera and Dawson (2014) حيددها كما
 التغيري يف كيفية استخدام الوقت داخل الفصل•
 التغيري يف كيفية استخدام الوقت خارج الفصل•
 القيام بأنشطة كانت تعترب من الواجبات املنزلية داخل الفصل•
 الفصلالقيام باألنشطة اليت كانت تعد أنشطة فصلية خارج وقت •



 مميزات الصف المقلوب
الفصلية جيب أن تراعي تعلم الطالب الفاعل، و التعلم من األنشطة •

 األقران، وكذلك أساليب حل املشكالت
 جيب القيام بأنشطة تعلمية تسبق وقت احملاضرات أو الدروس الرمسي•
 جيب القيام بأنشطة تعلمية تلحق وقت احملاضرات أو الدروس الرمسي•
ص، )جيب تفعيل دور التكنولوجيا وخباصة استخدام الفيديو التعليمي •

3.) 



 مميزات الصف المقلوب
 

 

 

 

 

 
 



 تطبيق تعرتض قد اليت والصعوبات التحديات مراعاة جيب املميزات، هذه لتحقيق
 هلذه التحديات أهم أن Stone (2012) يذكر .املقلوب الفصل اسرتاتيجية

 :مها نقطتني يف تكمن االسرتاتيجية
 

 .الدراسي الفصل خارج التعلم أوقات الستثمار فاعلة تعلم أنشطة وتصميم بناء•
 .ص) احلديثة االسرتاتيجية هذه لتبين وممانعتهم الطالب بعض إحجام مع التعامل•

5). 
 

 شروط نجاح الصف المقلوب



 االستراتيجية هذه تطبيق تعترض قد التي التحديات بعض Mason et al. (2013) يلخص وبالمثل،
   :التالية النقاط في فاعليتها من الحد أو

 الوقت من الكثير يستهلك قد المقلوب الفصل باستخدام للتدريس فاعل تعليمي نموذج تصميم1.
 األولى للمرة وخاصة والجهد

 لهم الفردية الفروق وتراعي فاعلة تعلم أنشطة وتصميم مسبقا الطالب إلعداد ملحة حاجة يوجد2.
 خارجه أو الصف داخل سواء

 االلكتروني التعلم أدوات خالل من للتعلم الطالب بعض تقبل وعدم اإلحباط حاالت مع التعامل3.
 اإلنترنت على القائمة

 مناهج أو مقررات تدريس عند االستراتيجية هذه استخدام عن تطرأ قد التي المعوقات على التغلب4.
 متخصصة

 

 شروط نجاح الصف المقلوب



 بعض Wagner et al. (2013) يقترح االستراتيجية، هذه كفاءة  ورفع التحديات هذه مثل على التغلب ولمحاولة
 :كالتالي  النقاط

 فردية تكون بحيث الدراسي، الفصل داخل ومتنوعة فاعلة تعلم بأنشطة الطالب يزود أن المعلم على يجب•
 وجماعية

 هو يستطيع الذي الوقت وحسب بنفسه، الطالب طريق عن إجراءها يتم أن يجب الفردية التعلم أنشطة•
 فيه إنجازها

 والتفاعل المقاطع هذه لعرض وحماسا تفاعال أكثر الطالب لجعل جدا مهمه التعليمي الفيديو وجودة طول•
 معها

 تعلمهم عمليات الستكمال الالزمة والمصادر بالمراجع الطالب التعليمية الفيديو مقاطع تزود أن يجب•

 شروط نجاح الصف المقلوب



 بعض Wagner et al. (2013) يقترح االستراتيجية، هذه كفاءة  ورفع التحديات هذه مثل على التغلب ولمحاولة
 :كالتالي  النقاط

 على أخرى أعباء المقلوب الفصل استراتيجية تضيف أال التدريس هيئة عضو أو المعلم يراعي أن يجب•
 بفاعلية المشاركة من تمنعهم بحيث الطالب

 الفيديو مقاطع لتصميم التدريس هيئة أعضاء أو المعلمين قبل من والمالئم الكافي الوقت يخصص أن يجب•
 ممكن شكل بأفضل لتظهر التعليمية

 المحاضرة وقت من األقصى الحد إلى االستفادة في عام بشكل المقلوب الفصل تصميم يساهم أن يجب•
 الطالب لدى التعلم عملية إثراء في الرسمي

 

 شروط نجاح الصف المقلوب



 (بلوم)تكوين المهارات المعرفية في الصف المقلوب 
 

 

 

 

 

 
 

 مدلول المهارة المهارة

 تسمية / المعلومات استعادة / المعلومات وصف / المعلومات على التعرف / المعلومات تذكر التذكر. 1
 المعلومات إيجاد / المعلومات

 األفكار صياغة إعادة / والمعلومات األفكار تلخيص / والمعلومات المعارف تفسير / األفكار شرح الفهم. 2
   المعلومات ترتيب / والمعلومات

 إنجاز / والمعلومات المعارف وتطبيق توظيف / مشابهة مواقف في والمعلومات المعارف استخدام التطبيق. 3
 والمعلومات المعارف باستخدام المهام

 التحليل. 4
 المكونة الجزئية البنى بين العالقات استكشاف / أصغر جزئية بنى إلى والمعلومات المعارف تفتيت

 وترتيب تصنيف / والمعلومات للمعارف المكونة الجزئية البنى بين المقارنة / والمعلومات للمعارف
 والمعلومات للمعارف المكونة الجزئية البنى

 التقويم. 5
 / والمعلومات بالمعارف مرتبطة معينة فرضيات بناء / معينة أفعال أو القرارات اتخاذ كيفية  تفسير
 الحكم / والمعلومات بالمعارف مرتبطة تجارب تصميم / مسبقه معارف على المبنية القرارات انتقاد
   والمعلومات المعارف على

 / جديدة معارف إلنتاج التصميم / جديدة مواد بناء أو إنتاج / جديدة وأفكار معارف بناء أو إنتاج التركيب. 6
 جديدة أدوات أو أفكار اختراع



 (بلوم)تكوين المهارات المعرفية في الصف المقلوب 
 

 

 

 

 

 
 



 

 

 !!أسئلة 
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 اجلزء الثاين
 أدوات الصف املقلوب

 

 
 



 :نوعين الى التعليمي الفيديو تسجيل أدوات تنقسم
 واحلاسب كالتابلت،  احملمولة واألجهزة املتنقل، اهلاتف كاستخدام :البسيط النوع1.

  والتصوير، االستخدام بسهولة تتميز وهنا .الصغرية الرقمية الكامريات و اآليل،
 .مبسط تعليمي فيديو النتاج معقده إجراءات إىل حتتاج ال كما

 تستخدم كاليت  االحرتايف، للتصوير املعدة الكامريات كاستخدام :المتقدم النوع2.
 استوديوهات اىل األفالم هذه مثل تصوير ماحيتاج وغالبا .التلفزيونية االقنوات يف

 حتتاج كما  .وغريها واخللفيات والصوت املناسبة اإلضاءة شروط لتوفري متخصصة
 .متخصص عمل فريق اىل

 تسجيل فيديو رقمي تعليمي



 :نوعين الى التعليمي الفيديو تحرير برامج تنقسم
 
   :بسيطة برامج•

 يأيت والذي Windows Movie Maker اجملاين ميكر مويف ويندوز كربنامج
 .االنرتنت من جمانا حتميله ميكن كما  .الويندوز التشغيل برنامج مع غالبا

 تحرير الفيديو التعليمي



 تحرير الفيديو التعليمي

الواجهة الرئيسية لبرنامج 
 الويندوز موفي ميكر



 
   :(إحترافية) متقدمة برامج•

 الثمن باهظة ماتكون وغالبا .املدفوعة االحرتافية الفيديو حترير برامج عن عبارة وهي
   .عالية باحرتافية معها للتعامل مكثف تدريب إىل وحتتاج

 تحرير الفيديو التعليمي



• Sony Vegas Pro 

 

 تحرير الفيديو التعليمي



• Corel Video Studio Pro 

 تحرير الفيديو التعليمي



• Grass Valley EDIUS 

 تحرير الفيديو التعليمي



• Photodex Pro Show Producer 

 تحرير الفيديو التعليمي



 
  :المكتب سطح تسجيل برامج•

 سطح على تتم اليت والشروحات العروض يف غالبا تستخدم برامج عن عبارة وهي
 االفالم انتاج يف جدا مفيدة ولكنها الثمن مدفوعة الربامج هذه غالب .املكتب

  .التعليمية

 تحرير الفيديو التعليمي



• Movavi Screen Capture 

 

 تحرير الفيديو التعليمي



 (:قبل المحاضرة الرسمي)خارج الصف •
 الفيديو التعليمي-
 :أنشطة التعلم المصاحبة وتشمل-

 البحث في االنترنت–
 استخدام وسائل التواصل االجتماعي–
 استخدام المدونات–
 منتديات النقاش–

 تصميم أدوات التدريس



 (:أثناء وقت المحاضرة الرسمي)داخل الصف •
 (مجموعات)التعلم التعاوني -
 (جماعي/ فردي )أسلوب التعلم القائم على حل المشكالت -
 اسلوب المناقشات-

 تصميم أدوات التدريس



 :أدوات تقويم مستمرة•
وتشمل أدوات التشخيص والعالج المطلوبة للتعرف على أوجه القصور أثناء تنفيذ 

 :وتشمل. النظام
 تقويم االستراتيجية-
 تقويم أدوات التدريس-
 تقويم المتعلمين-
 تقويم المحتوى-

 تصميم أدوات القياس والتقويم



 ختامية•
. وتشمل أدوات القياس والتقويم المطلوبة للتعرف على فعالية النظام الكلية

 :وتشمل هذه األدوات
 تقويم االستراتيجية-
 تقويم أدوات التدريس-
 تقويم المتعلمين-
 المحتوىتقويم -

 تصميم أدوات القياس والتقويم



 

 

 !!أسئلة 
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 !!اسرتاحة 
 (دقائق 10)

 

 
 



 اجلزء الثالث
 التصميم التعليمي للصف املقلوب

 

 
 



 والتعلم التعليم ومفاهيم اسرتاتيجيات تغيري جيب فإنه املقلوب، الفصل جناح شروط من•
  فقط احملاضرة وقت قبل الطالب على وعرضها احملاضرات تسجيل يكفي وال املصاحبة،

(Abeysekera & Dawson, 2014).   
 اجليد التعليمي التصميم طريق عن إليه الوصول ميكن والتعلم التعليم مفاهيم يف التغيري هذا•

 الطالب لدى واجلماعية الفردية التعلم عمليات ودعم الثرية، النقاش وأنشطة التعلم، ملواد
(McLaughlin et al., 2013).   

 .Davies et al وكذلك Butt (2014) و Bergmann and Sams (2012) يشرتط كما•

 يتعلم أن لضمان منظم عمل أسلوب يتوافر أن املقلوب الفصل اسرتاتيجية لنجاح (2013)
 املشاركة يستطيعون حبيث الفردية حاجاهتم يراعي حبيث وشخصي فردي بشكل الطالب
 عيوب على تتغلب قد اليت واملشاركات املناقشات حيث من احملاضرة وقت أثناء بفعالية

 فرصا للطالب تتيح ال قد أو األحيان من كثري  يف مملة تكون قد اليت التقليدية احملاضرات
   .ثرية تعليمية

 التصميم التعليمي للصف المقلوب: مقدمة



 :ماهو التصميم التعليمي
  القرن من األخرية السنوات يف ظهرت اليت احلديثة العلوم من التعليم تصميم علم يعد

 نتاجات لتحقيق املناسبة والطرق اإلجراءات كافة  يف يبحث الذي العلم وهو العشرين،
 التعليم تصميم وحياول .معينة شروط حتت لتطويرها والسعي فيها، مرغوب تعليمية

 التعلم بنظريات يتعلق النظري فاجلانب للتدريس، والتطبيقية النظرية اجلوانب بني الربط
 بتحديد فيختص والتطبيقي العملي اجلانب أما .عام بشكل النفس وعلم خاصة

 .املختلفة التقنية الوسائل

 التصميم التعليمي للصف المقلوب



 :تعريف التصميم التعليمي
 وبرامج مواد لتطوير منظم إجراء" بأنه التعليمي التصميم (6 :هـ1422 ) الصاحل عرف•

  "والتقومي ، والتنفيذ  ، والتطوير  ، والتصميم  ، التحليل خطوات يتضمن تعليمية
 عن وتنظيمه التعليم ختطيط بطرق يهتم املعرفة من حقل" بأنه (77 :هـ1992 ) دروزه عرفه•

 بشكل خرائط أشكال يف وتصويرها التنظيمية والنماذج ، املخططات أفضل وصف طريق
 » وتكلفة جهد وبأقل ممكن، وقت أقصر يف املنشودة التعليمية النتائج حيقق

 عليه تكون أن جيب ملا ( الكروكي ) املخطط يشبه بأنه (2005) واملبارك املوسى يرى كما•
 مكوناهتا جبميع التدريس عملية

 التصميم التعليمي للصف المقلوب



 ADDIEمنوذج إيدي •

 
 

 نماذج التصميم التعليمي



 :Dick & Careyمنوذج ديك وكاري •
 

 نماذج التصميم التعليمي



 :Kempمنوذج كيمب •
 

 نماذج التصميم التعليمي



 التحليل: المرحلة األولى•
 
 

 مراحل التصميم التعليمي للصف المقلوب



 التصميم: المرحلة الثانية•
 

 
 

 مراحل التصميم التعليمي للصف المقلوب



 التطوير: المرحلة الثالثة•
 

 
 

 مراحل التصميم التعليمي للصف المقلوب



 التطبيق: المرحلة الرابعة•
 

 
 

 مراحل التصميم التعليمي للصف المقلوب



 التقويم: المرحلة الخامسة•
 
 

 مراحل التصميم التعليمي للصف المقلوب
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 اجلزء الرابع
 إنتاج الفيديو التعليمي

 

 
 



  أمهيته إىل  DeGrazia et al. (2012)يشري التعليمي، الفيديو لدور بالنسبة
 :التالية النقاط يف وفعاليته

 ومركزا   قصريا التعليمي الفيديو يكون أن جيب•
 يف الرمسي احملاضرات وقت باستخدام للمدرسني التعليمي الفيديو يسمح أن جيب•

 تعلم بأنشطة والقيام أقراهنم من للتعلم وحتفيزهم الطالب لدى التعلم عمليات دعم
 واملرئية املكتوبة املواد على تركز مجاعية

 زمام الطالب إعطاء طريق عن التعلم عمليات التعليمي الفيديو يدعم أن جيب•
 التعلم عمليات يف األمور

 خصائص الفيديو التعليمي



 مجيع يف التدريس هيئة أعضاء قبل من التعليمي الفيديو استخدام ميكن•
 كاليوتيوب  ببساطة له الالزمة األدوات لتوفر وذلك استثناء، بدون التخصصات

 بدون احملمولة األجهزة على وكذلك اآليل احلاسب على الفيديو تسجيل وبرامج
 عليها احلصول يصعب متخصصة وأدوات برامج توفري اىل احلاجة

 والعمل وتعديله إليه الرجوع السهولة فمن ونشره، التعليمي الفيديو إعداد مبجرد•
 املرات من العديد يف واستخدامه وعرضه عليه

 تعلمهم أساليب ومراعاة للطالب الفردية الفروق مراعاة على التعليمي الفيديو يعمل•
 .(3 ص،) املختلفة

 خصائص الفيديو التعليمي



 التعليمي الفيديو انتاج عناصر•
 

 اإلخراج الفني للفيديو التعليمي

 عناصر إنتاج الفيلم التعليمي

 اإلجراء العنصر

فعالية توظيف 
 الكاميرا

تم استخدام حامل . اللقطات في نطاق التركيز، مؤطرة ومعروضة بشكل جيد
 .ثالثي أو أحادي القوائم للوحات الثابتة

 الصوت
يقوم صوت محيط . تم استخدام مايكروفون خارجي. تسجيل الصوت واضح

 .بتكملة التسجيل

 الضوء
األهداف موضوع الفيلم . تم استخدام الضوء بصورة جيدة لتحسين اللقطات

 .تمت إضاءتها بشكل جيد

وسائط أخرى 
 مساعدة

تم استخدام وسائط متعددة مثل الصور والخرائط والرسومات التوضيحية 
 .لتدعيم وجهة نظر الطالب والفكرة الرئيسية



 التعليمي الفيديو إخراج عناصر•
 

 اإلخراج الفني للفيديو التعليمي

 عناصر إخراج الفيلم التعليمي

 اإلجراء العنصر

استخدام برامج 
 اإلخراج

تم استخدام مجموعة برامج اإلخراج ببراعة للحصول على تدفق جيد للمعلومات 
 .وفواصل منطفية

التنويع وسرعة 
 العرض

استخدمت . أو الصوت على نحو منتظم لشد المتلقي/يقوم بتغيير صورة الشاشة و
 .المقاطع لمصلحة الفيلم

 .استخدم االنتقاالت والمؤثرات باعتدال كمتمم للرسالة وتدفق المعلومات االنتقاالت والمؤثرات

 التغطية الصوتية
التغطية الصوتية متوافقةمن حيث السرعة ونبرة الصوت مع نوعية ورسالة وطابع 

 .تم استخدام لغة مالئمة. الصوت واضح ، فعال ومسجل بشكل جيد. الفيلم الوثائقي

 المؤثرات/ الصوت 
مستوى الصوت ال . المكاني يكمالن ويحسنان من الرسالةالصوتية والصوت الجمل 

 .يلهي عن الحوار
 .العناوين معدة بطريقة مبتكرة واستخدمت لتنقل معلومات مهمة وذات صلة العناوين



 التعليمي الفيديو حمتوى عناصر•
 

 اإلخراج الفني للفيديو التعليمي

 عناصر محتوى الفيلم التعليمي

 اإلجراء العنصر

 .وفكرة ورسالة واضحةموضوعاً يقدم الفيلم  الفكرة الرئيسية
 .كان الفيلم التعليمي فعاالً ومفيداً وجذاباً  اإلجماليةالفعالية 

 .المشاهد منذ البداية بافتتاحية قوية وتم اإلبقاء على اهتمامه طوال مراحل الفيلميجذب  فعالية المقدمة

 وضوح الفيلم
األحداث والرسائل المستقاة . جميع عناصر الفيلم كانت ذات صلة بالمضمون العام

 .كانت على تسلسل واضح وملموس
 .أظهر الفيلم فهماً واضحاً للموضوع وإبداعاً وفكراً ناقداً  مؤشرات التفكير

 .المعلومات المستخدمة دقيقة وموثوقة وناتجة عن بحث جيد المعلومات
 .من المصادر الموثوق بها تم ذكرهامجموعة استخدام  تم المصادر
 .جذابة، مفيدة، مسلية وانفعاليةوتقدم بصورة هناك رسالة قوية يمكن تمييزها بسهولة  الجاذبية
 .يميز ويضع في االعتبار المشاهد الهدف المشاهد

 .يزيد المنتج من معلومات المتلقي وفهمه للموضوع بشكل ملحوظ المنتج النهائي



 :كالتايل  الرتبوية الشروط من عدد مراعاة جيب التعليمية األفالم على العمل عند
اململكة يف العام التعليم ألهداف الرسالة مطابقة 
العقدية للثوابت الرسالة خمالفة عدم 
اململكة يف واالنساين الثقايف للمورث الفيلم حمتويات خمالفة عدم 
الطالب تفكري ومستوى الدارجة للثقافة مناسبة تعبريية وصور رموز استخدام 
للمتعلمني العمرية للفئات مناسبة رمزية أو لفظية مفاهيم استخدام 
هبم اخلاصة التعلم وأمناط املتعلمني بني الفردية الفروق مراعاة 

 اإلخراج التربوي للفيديو التعليمي



واضح بشكل منه واهلدف وحمتوياته الفيلم تقدمي جيب 
املرجوة السلوكية لألهداف الفيلم حمتوى مواكبة على العمل 
الصعوبة إىل السهولة من الفيلم حمتوى يف التدرج 
التعلم من مزيد على وحثهم الطالب لدى واالبتكاري الناقد التفكري حفز 
ومركزة قصرية مجل على والرتكيز اللغو عن االبتعاد 
للطالب جاذبة بطريقة العلمية املفاهيم تقدمي 
اإلمكان قدر واالستدالل األمثلة تقدمي 

 اإلخراج التربوي للفيديو التعليمي



التعليمي الفيديو استخدام حول مسبقا الطالب إعداد جيب 
الطالب لدى الدراسي العبء أو احلمل مراعاة جيب 
بدقة املرجوة التعلم مهارات الفيلم حيدد أن جيب 

 اإلخراج التربوي للفيديو التعليمي



 YouTube كاليوتيوب  الفيديو مشاركة مواقع استخدام•
 Slide Share شري الساليد كموقع  التقدميية العروض مشاركة مواقع استخدام•
 Facebook بوك والفيس twitter كتويرت  االجتماعي التواصل مواقع استخدام•
 Educational Blogs التعليمية املدونات استخدام•
 Learning بعد عن والتعليم االلكرتوين التعليم إدارة أنظمة استخدام•

Management Systems (LMS) 

 نشر وتوزيع الفيديو التعليمي
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 اجلزء اخلامس
اسرتاتيجية التدريس باستخدام 

 الصف املقلوب
 

 
 



Traditional Classroom 

Attend traditional lectures 

Provided with written notes 

Provided with PowerPoint 
presentations 

Provided with the course blog 

Homework 

Flipped Classroom 

Prior to class session: 

Watch video-rcorded lecture 

Provided with written notes 

Provided with PowerPoint 
presentation 

During Class session:  

Classroom discussion 

Quiz 

Homework 

 استراتيجية التدريس باستخدام الصف المقلوب



 (:2015الزهراين، )منوذج تصميم تعليمي مبسط للصف املقلوب 
 

 استراتيجية التدريس باستخدام الصف المقلوب

•  Students' preparation 

•  Course materials and resources including the video-
recorded lectures 

Course preparation 

•  Watching video-recorded lectures, and other learning 
materials 

•  Individualized learning 
Pre-class activities 

•  Discussions, Problem solving, and Knowledge sahring 

•  Feedback and Concepts clarification 
In-class activities 

•  Quezes 

•  Homework 
Assessments 

•  System evaluation including design, materials, tools ... etc Evaluation 

A Proposed Instructional Design for the Flipped Classroom (Al-Zahrani, 2015) 



 (:2015الزهراين، )وذج تصميم تعليمي مبسط للصف املقلوب من
The instructional design of the flipped classroom should focus on:    

• Students must be prepared to utilize the flipped classroom prior 

conducting this approach. Some students may hesitate to accept the 

change. Therefore, it is important to introduce the students to the 

flipped classroom’s aim, objectives, and activities prior the 

implementation of this strategy. 

• Learning tools, materials, and resources, especially the video-lectures, 

should be carefully prepared. This is to meet the students’ needs, 

preferences, and learning styles. This also may help in gaining the 

intended course objectives and increasing the quality of the students’ 
learning. 

 التصميم التعليمي للصف المقلوب



 :(2015 الزهراين،) املقلوب للصف مبسط تعليمي تصميم منوذج
• It is important to consider the study load of the students. Taking 

into consideration that the students usually have several courses in 

the semester, it is critical not to overload students with extra work. 

The focus should be on constructive, necessary and attractive 

learning activities.  

• In-class activities should focus on increasing discussions, problem-

solving, and providing adequate feedback. In-class time should be 

dedicated to clarify issues, to connect learning with the real world 

problems, and to facilitate the students’ participation and 

understanding. Also, in-class activities should focus on enhancing 

communication and interaction between students as well as 

between students and their instructor to share knowledge and 

constructive experiences. 

 التصميم التعليمي للصف المقلوب



 :(2015 الزهراين،) املقلوب للصف مبسط تعليمي تصميم منوذج•
• Assessments should measure various skills and abilities of the 

students such as achievement, creativity, and critical thinking using 

formative and summative methods.  

• Evaluation processes should address the various aspects of the 

flipped classroom including the design of the video lectures, 

learning resources and other course materials. The evaluation 

should also assess all activities both pre-class and in-class whether 
instructor’s or students’ related activities. 

 التصميم التعليمي للصف المقلوب
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 اجلزء السادس
 التقومي

 

 
 



 :لغة•
 اعوجاجهالشيء، وإصالح تقدير 

 :في االصطالح التربوي–
والَكْشف أهدافها، إلى التَّعليميَّة العمليَّة ُوُصول مدى على ُحكم إصدار 

 ذلك، إلى الُوُصول دون َتُحول التي والمعيقات الموانع مختلف عن
 .الموانع هذه تالِفي أْجل من المناِسبة الوسائل واقتراح

 التقويم

http://www.alukah.net/social/0/28792/ 



 التشخيصيالَقْبلي أو التقويم 
التتبُّعيالبنائي أو التكويني أو لتقويم ا 
 النهائيالختامي أو التقويم 

 أنواع التقويم



 التشخيصيأو التقويم الَقْبلي 
ا املتعلِّم مستوى حتديد  بناء وذلك اجملاالت؛ من   جمال يف صالحيِته على للُحكم متهيد 
 االستعدادات، أو والقدرات واخلربات املعاِرف اختبارات فيه توّظف قبلي تقومي على

 النموذجيَّة؛ التعليمية املؤسَّسات أغلب مثال   تتبعه فيما كبري    بشكل   ذلك ويـ ت ج لَّى
 عليها احملصل املتعلم وبيانات الشخصية، املقاب الت طريق عن حمدودين طلبة الختيار

عطيات هذه ضوء ويف السابقة، الدراسية املواسم إبان
ُ
 العلميَّة اللجنة تتوىلَّ  السابقة، امل

 أو إليها، تقدَّم اليت للدراسة املتعلِّم صالحية مبدى أحكام بإْصدار باالنتقاء املكلفة
 .فيه يدرس أن املتوقع من   الذي الفصل

 أنواع التقويم



 التتبُّعيالبنائي أو التكويني أو التقويم 
 العملية :بأنَّه ويعرَّف ،"التتابُعي أو التكويين التقومي" أحيان ا عليه يطلق الذي وهو

 أثناء ويواِكبه التعلُّم بداية مع يبدأ وهو التعلُّم، عملية أثناء املعلم هبا يقوم اليت التقومييَّة
 / التعليميَّة العمليَّة يف للتحكم املدرس يوظف وسيلة وهي الدراسية، احلصَّة سري

 .التعلُّم أثناء ينشأ الذي والتغريُّ  التحوُّل :أي التعلُّميَّة؛

 أنواع التقويم



 النهائيالختامي أو التقويم 
 .ويقصد به العملية التقوميية اليت جيري القيام هبا يف هناية برنامج تعليمي

 أنواع التقويم



 ملخص أنواع التقويم
 أنواع التقويم



 (:وليس محصورا عليها)يشمل التقويم العمليات التالية 
 االستراتيجيةتقويم -
 تقويم أدوات التدريس-
 تقويم المتعلمين-
 تقويم المحتوى-
 

 عمليات التقويم



 فيها القصور أوجه على التعرف الى التدريس استراتيجية تقويم ويهدف•
  لها كمصمم  المعلم مسؤولية االستراتيجية تقويم•
 مستمرة عملية االستراتيجية تقويم•
 ختامية عملية االستراتيجية تقويم•
االستراتيجية عملية تنعكس على تحسين أساليب التدريس المستخدمة تقويم •

 لزيادة فعاليتها وكفاءتها
 لها وتحسين المستخدمة االستراتيجيات في تعديل عنها ينتج•
 

 تقويم االستراتيجية



 وعالجها فيها القصور أوجه على التعرف الى التدريس أدوات تقويم ويهدف•
 أساسية كوظفية المعلم مسؤولية التدريس أدوات تقويم•
 مستمرة عملية التدريس أدوات تقويم•
 ختامية عملية التدريس أدوات تقويم•
أدوات التدريس تنعكس على تحسين عملية تقويم أدوات التدريس •

 فعاليتها وكفاءتهاوزيادة المستخدمة 
 لها وتحسين المستخدمة األدوات في تعديل عنها ينتج•

 تقويم أدوات التدريس



 المرجوة األهداف تحقق مدى على التعرف الى المتعلمين تقويم ويهدف•
 المعلم مسؤولية المتعلمين تقويم•
 مستمرة عملية المتعلمين تقويم•
 ختامية عملية المتعلمين تقويم•
 مدى ومعالجة المتعلمين مستوى تحسين على تنعكس عملية المتعلمين تقويم•

 السلوكية األهداف تحقق في القصور
 أدوات أو التدريس استراتيجيات أو المستخدمة األدوات في تعديل عنها ينتج•

 نفسها القياس

 تقويم المتعلمين



 فيه القصور أوجه على التعرف الى المحتوى تقويم وهدف•
 الطالب بمساعدة المعلم مسؤولية المحتوى تقويم•
 مستمرة عملية المحتوى تقويم•
 ختامية عملية المحتوى تقويم•
 مطابقته ومدى المقدم المحتوى تحسين على تنعكس عملية المحتوى تقويم•

 المرجوة لألهداف
 تقديمه طرق أو المحتوى في تعديل عنه ينتج•

 تقويم المحتوى



 :عليها المتعارف التقويم أدوات أهم تشمل
 (مقالية / موضوعية / بسيطة) المقننة االختبارات•
 (المالحظة بطاقات) المالحظة•
 (جماعية / فردية) المقابالت•
 

 أدوات التقويم



 

 

 !!أسئلة 
 

 
 



 

 

 6نشاط 
 

 
 



 الختام
 

ل هللا لنا ولكم التوفيق والسداد  نسا 
 

 عبدالرحمن الزهراني. د


