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 . أثر استخدام إسرتاتيجية الفصل املقلوب يف تنمية مهارات فهم املقروء لدى الناطقات بغري العربية   عنوان الرسالة:

 د. أمساء بنت مسهل العتييب   املشرفة:        بسمة بنت عياد العصيمي    الباحثة:
 معهد تعليم اللغة العربية  - : جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةاجلامعة والكلية  ماجستري    الدرجة العلمية: 

 ه 1441-1440:العام اجلامعي        : علم اللغة التطبيقي القسم والتخصص
(  Blackboard)  البالك بورد   عب استخدام إسرتاتيجية الفصل املقلوب    على أثر هدفت الدراسة إىل التعرف  

ولتحقيق هذا اهلدف، أعدت الباحثة قائمة  . يف املستوى املتقدم  عند الناطقات بغري العربية   مهارات فهم املقروء يف تنمية  
املستوايت )احلريف، االستنتاجي، النقدي( وبعد عرضها على جلنة احملكمني  مبهارات فهم املقروء مناسبة للمستوى املتقدم يف  

على مهارات فهم املقروء ابستخدام إسرتاتيجية الفصل املقلوب. وقد    اقائمً   اً تدريبي  اً واعتمادها، صممت الباحثة برانجم
طالبة من طالبات    20من  استخدمت الباحثة املنهج شبه التجرييب، حيث طبقت الدراسة على عينة عشوائية مكونة  

ن جملموعتني إحدامها  قسم  للناطقات بغريها جبامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن،  العربية   املستوى املتقدم مبعهد تعليم اللغة
هارات فهم املقروء املناسبة ملستوى املتعلمات، واختبار  ملومتثلت أدوات الدراسة وموادها يف قائمة    ضابطة واألخرى جتريبية.

 ياسها، طّبق قبلياً وبعدايً بعد التأكد من صدقه وثباته. لق
 

وقد استخدمت الباحثة عدداً من األساليب واملعاجلات اإلحصائية للتوصل إىل نتائج الدراسة، ومنها: )حساب  
فراد  أاستخدام التكرارات والنسب املئوية لوصف عينة الدراسة من حيث توزيع  الوزن النسيب لقائمة مهارات فهم املقروء،  

اجملموعتني  على  اجملموعتني  ،  العينة  يف  الدراسة  عينة  لدرجات  املعيارية،  واالحنرافات  احلسابية،  املتوسطات  استخدام 
لعيناختبار "استخدام  ،  )القبلي، والبعدي(  ينوالتجريبية( يف االختبار ،  )الضابطة  dependent)   تني مرتبطتني ت" 

Samples T Test  على االختبار القبلي واالختبار    ، والتجريبية( )الضابطة فراد اجملموعتني  أ( ملقارنة متوسطات درجات
استخدام  ،  فراد كل جمموعة على االختبارين القبلي والبعديأللتعرف على التباين يف متوسطات استجاابت  و   ، البعدي 

فراد كل من  أ( ملقارنة متوسطات درجات  Independent Samples T Test)  قلتنياختبار "ت" لعينتني مست
االختبارين )القبلي، والبعدي( هبدف التحقق من تكافؤ اجملموعتني: الضابطة  اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية يف  

د  عفراد اجملموعتني ب أ، وهبدف حتديد التباين يف متوسطات درجات  الفصل املقلوب سرتاتيجية  إوالتجريبية قبل البدء بتطبيق  
 . الفصل املقلوبسرتاتيجية إتطبيق  

 ، أظهرت النتيجة: SPSSمج الرزمة اإلحصائية وبعد معاجلة البياانت إحصائياً ابستخدام بران 

لقيمة )أ عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حيث  ) الداللة االحصائية  ( أكب من مستوى  zن مستوى 
( على مجيع احملاور والكلي، وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية على األداء البعدي يف  0.05الداللة )

 ( بني أفراد اجملموعتني الضابطة والتجريبية.  على املستوايت الثالثة )احلريف، االستنتاجي، النقدي(   املقروءاختبار مهارة فهم  

 : ابآليتووفقاً لتلك النتيجة، توصي الباحثة 



  بناء   عند   منها  فهم املقروء؛ لتتناسب مع متعلمي اللغة العربية الناطقني بغريها، واالنطالق   مهارات   قوائم  حتديث -1
 واالختبارات.   واختيار النصوص،  قراءة،ال مناهج

فهم املقروء،  مبستوايت ومهارات  غريها  املعلمني واملعلمات يف ميدان تعليم اللغة العربية للناطقني ب  زايدة وعي  -2
 وكيفية حتديد مقروئية النصوص. 

الراهنة اليت  تدريب املعلمني واملعلمات على إسرتاتيجيات تدريس حديثة مناسبة ملستوى املتعلمني، ولألوضاع   -3
 تتطلب التعليم عن بعد والتحقق من فعاليتها وجناحها. 

مواكبة التطور التقين السريع وتشجيع املعلمني على توظيف التقنية يف الفصل الدراسي؛ لتوفري الوقت واستثماره   -4
 يف التدريبات اليت تسهم يف تطوير اللغة عن طريق املمارسة الطبيعية املستمرة.

 زايدة الدخل اللغوي. و غة على القراءة املوسعة لتطوير مستوايت فهم املقروء تشجيع متعلمي الل  -5
تدريب املتعلمني على كيفية استخدام بعض أدوات التقنية خارج الفصل؛ لزايدة استيعاب النصوص القرائية قبل   -6

 احلضور للدرس. 
دعمها يف  تضمينها يف املناهج الدراسية، و   تنمية مهارات التعلم الذايت ملتعلمي اللغة العربية لغة اثنية، من خالل  -7

 األنشطة الالصفية. 

 مقرتحات الدراسة: 

 دراسات مماثلة للدراسة احلالية مع دمج أسئلة الفهم واأللعاب بطريقة إلكرتونية يف الدروس.  -1
 دراسات مستقبلية مماثلة للدراسة احلالية على مهارات وعناصر اللغة.  -2
للتوصل إىل حتليل أكثر عمقاً ألثر البانمج كإجراء املقابلة  دراسات تستخدم أدوات مجع بياانت خمتلفة؛   -3

 واالستبانة لقياس االجتاهات واآلراء. 
الدراسي واختاذ الرتتيبات الالزمة  حبوث حتد -4 د مستوى دافعية املتعلمني وجاهزيتهم للتعلم خارج الفصل 

 ق إسرتاتيجية الفصل املقلوب. لتدريبهم على التقنية قبل تطبي
 إجراء دراسات لتطوير مواصفات تصميم منهج الفصل املقلوب ملتعلمي اللغة العربية لغة اثنية.  -5
 مهارات التعلم الذايت لدى متعلمي اللغة العربية لغة اثنية يف املستوى املتقدم. دراسات مستقبلية لتحديد  -6
تعلم اللغة العربية اثنية؛ لرفع مستوى التعقيد موجهة ملرواايت  إصدارات من األدابء تتضمن أتليف قصص و  -7

 يف النص، وحتفيز الطالب إىل تعلم وتطبيق مهارات التفكري العليا. 
 دراسات حتدد مستوى مقروئية النصوص يف مناهج تعليم العربية لغة اثنية.  -8
العتماد على مدوانت  دراسات وصفية للمناهج من حيث مطابقتها ملواصفات مناهج تعليم اللغة الثانية اب -9

 لغوية. 
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The aim of this study is to identify the effect of using the Flipped Classroom 

strategy via (Blackboard) in developing reading comprehension levels for non-Arabic 

speaking learners at the advanced level. To achieve objective of this study, the 

researcher prepared a list of reading comprehension skills appropriate for the advanced 

level in the reading levels (literal, inferential, and critical) and after getting them 

approved by the committee, the researcher designed a training program based on 

reading comprehension levels using the flipped classroom strategy. The researcher used 

the Quasi-experimental approach, as the study was applied to a random sample of 20 

female students from the advanced level at The Arabic Teaching Institute for Non-

Arabic Speakers at Princess Nourah Bint Abdul Rahman University. The participants 

were divided into two groups; control and experimental. The tools and materials of the 

study were: (1) A list of reading comprehension skills appropriate for the advanced 

level, (2) Pre-and-post tests to measure their achievement.  

The researcher used a number of statistical methods to reach the results of the 

study including: (Calculating the relative weight of the list of reading comprehension 

skills, using frequencies and percentages to describe the study sample in terms of the 

distribution of the sample members to the two groups, Arithmetic Mean, Standards 

Deviation, the "T" test for two dependent samples (comparison samples) on the pre and 

post test for identifying the variance in the two groups. Average responses of individual 

members of each group on the pre and post tests, using the Independent Samples “T” 

Test to compare the mean levels of the two groups in the two tests (pre and post) in 

order to verify the equivalence before applying the flipped classroom strategy and to 

determine the variance in the average scores of the two groups. 

After statistical data processing using the SPSS statistical package program, the 

results showed that there were no statistically significant differences as the level of 

statistical significance of the value of (z) is higher than the level of significance (0.05) 

on at the three levels (literal, inferential, and critical) between the control and 

experimental groups. 

According to these results, the researcher came with a number of recommendations for 

future research: 



1. Updating lists of reading comprehension skills to suit learners of Arabic language; 

which will help build reading curricula, selecting texts, and making tests. 

2. Increasing the awareness of male and female teachers in the field of teaching Arabic 

to non-native speakers with the different levels and skills of reading comprehension, 

and how to determine the readability of texts . 

3. Training male and female teachers on modern teaching strategies appropriate to the 

level of learners, and for the current situations that require distance education, and 

to verify their effectiveness and success . 

4. Keeping pace with the rapid technical development and encouraging teachers to 

employ technology in the classroom. To save time and invest it in exercises that 

contribute to language development through continuous natural practice . 

5. Encouraging language learners to read extensively to develop reading 

comprehension levels and increase linguistic income. 

6. Training the learners on how to use some technology tools outside the classroom. 

To increase the comprehension of reading texts before attending the lesson. 

7. Developing self-learning skills for second language learners of Arabic, by including 

it in the curriculum, and supporting it in extra-curricular activities. 

Study recommendations: 

1- Studies similar to the current one with the integration of comprehension questions 

and games electronically in the lessons. 

2- Future studies similar to the current study on language skills and elements. 

3- Studies using various data collection tools; To reach a more in-depth analysis of the 

program’s impact, such as conducting interviews and questionnaires to measure 

attitudes and opinions. 

4- Research that determines the level of motivation of learners and their readiness to 

learn outside the classroom and to make the necessary arrangements to train them 

in technology before implementing the flipped classroom strategy. 

5- Conducting studies to develop the design specifications of the flipped classroom 

curriculum for Arabic learners as a second language. 

6- Future studies to determine the self-learning skills of Arabic language learners as a 

second language at the advanced level. 

7- Works that include writing stories and novels aimed at learning the Arabic language 

as a second language; To raise the level of complexity in the text, and to motivate 

students to learn and apply higher-order thinking skills. 

8- Studies that determine the level of readability of texts in the Arabic as a second 

language curricula. 

9- 9- Descriptive studies of the curricula in terms of their compliance to the 

specifications of the second language teaching curricula, based on linguistic blogs. 
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 .. القاهرة: دار النشر للجامعات 4. ط ناهج البحث يف العلوم النفسية والرتبوية م(. 2004أبو عالم، رجاء حممود. )

أسلوب املعاجلة املعرفية املتتابع واملتزامن وعالقتهما ببعض مهارات القراءة لدى  (. (1991أمحد، حممد بن رايض. 
ماجستري، غري منشورة، كلية الرتبية،  ، رسالة تالميذ الصف الرابع من احللقة األوىل من التعليم األساسي

 جامعة أسيوط. 

 ، غزة: اجلامعة اإلسالمية. البحث الرتبوي، عناصره، مناهجه، أدواته (.  1997األغا، إحسان. )

أثر استخدام موقع اليوتيوب يف رفع مستوى مهاريت االستماع والكالم لدى طالبات  (.  2019آل كدم، مشاعل. )
لناطقات بغريها يف جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن ابململكة العربية  معهد تعليم اللغة العربية ل

 ، مج كلية الرتبية األساسية للعلوم الرتبوية واإلنسانية، جامعة اببل. السعودية 

يف تنمية   Learning Flippedأثر اسرتاتيجية التعلم املقلوب  (. 2015البالصي، رابب بنت عبداملقصود. )
، جملة دراسات تربوية  ات اإللكرتونية لطالبات دبلوم إدارة مراكز التعلم جبامعة حائل مهارات مقرر العملي

 ،مصر. 2،ع21واجتماعية،مج

 مؤمتر حبوث ،الثاين الثانوي  الصف طالب  لدى القرائي الفهم مهارات  تنمية (. 1997سعد. ) علي هللا،  جاب
 الرتبية.  األول، كلية  اجلزء  جامعة اإلمارات، الرتبية، كلية جملة من  خاص عدد  العريب، العامل يف  الغد  تربية 

، ترمجة حممد إمساعيل صيين وآخرون، دار  مذاهب وطرائق يف تعليم اللغات (. 1990جاك رتشاردز و ثيودور روجر. )
 عامل الكتب، اململكة العربية السعودية. 



، حبث،  د العربية للناطقني بغريهاالصف املقلوب و دوره يف حتسني مستوى حتصيل قواع (. 2014حبيب، حممد. ) 
 املؤمتر الدويل اجتاهات حديثة يف تعليم العربية لغة اثنية، جامعة امللك سعود، الرايض. 

 ، القاهرة، دار السحاب للنشر والتوزيع. التعليم املعكوس (.  2017حسن، هيثم عاطف. )

ان/االستقصاء( على تنمية مهارات  أثر منطي التعلم املعكوس )تدريس األقر (. 2016خالف، حممد حسن رجب. )
استخدام الربجميات االجتماعية يف التعليم وزايدة الدافعية لإلجناز لدى طالب الدبلوم العامة بكلية  

 . 72، حبث، دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس،ع الرتبية جامعة اإلسكندرية

. الرايض، مكتبة  جيات التدريس الفعال إسرتاتي (. 2015اخلليفة، حسن جعفر و مطاوع، ضياء الدين حممد. )
 املتنيب. 

اجتاهات و تصورات الطالبات اجلامعيات حول تطبيق الفصل املقلوب يف  (. 2016الدرييب، عهود صاحل إبراهيم. )
 . 3، حبث، جملة حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية، رابطة الرتبويني العرب، مصر، عالتعليم العايل

،  اللغة العربية مناهجها و طرائق تدريسها (. 2005سني، و الوائلي، سعاد عبدالكرمي عباس. ) الدليمي، طه علي ح
 األردن: دار الشروق. -عمان

أثر برانمج قائم على إسرتاتيجيات التدريس التباديل يف الفهم القرائي  (.  2011الرويلي، نورة بنت شبك. )
، رسالة دكتوراه غري منشورة،  القرائية يف مادة اللغة اإلجنليزيةلطالبات الصف الثاين اثنوي وتصور فعاليتهن 

 كلية الرتبية، جامعة امللك سعود. 

 ، دار الرضوان للنشر والتوزيع. كيف نصل للفهم القرائي.  (2016)زاير، سعد و هاشم، عهود.  

بتدئني الناطقني بغري  برانمج للتغلب على صعوابت الكتابة اليت تواجه امل(.  (2015زانيت، رحاب بنت عبدهللا.
، مج الرتبية، ع  العربية ابستخدام الفصل املقلوب االفرتاضي املعتمد على األلعاب اإللكرتونية

 ،جامعة األزهر، مصر. 3،ج162

املفاهيم اللغوية عند األطفال: أسسها، ومهاراهتا، تدريسها  (.  2007زهران،  حامد عبدالسالم، و رشدي طعيمة. )
 املسرية للنشر والتوزيع.   . عمان: دار وتقوميها 

فاعلية إسرتاتيجية الصف املقلوب يف تنمية مستوى التحصيل املعريف ملقرر التعليم  (.  2015الزهراين، عبدالرمحن. )
 . 2، ج162، مج كلية الرتبية، جامعة األزهر،عاإللكرتوين لدى طالب كلية الرتبية جبامعة امللك عبدالعزيز 

، مدونة إلكرتونية، تعليم  Flipped Learningماهو التعلم املقلوب )املعكوس(  (. 2014زوحي، جنيب. )
 inversee-classe-educ.com/la-https://www.newجديد، متاحة على 

 النشر دار :، القاهرة والعالجية  والتشخيصية النظرية سس األ التعلم  صعوابت  (. 1998) مصطفى.  فتحي الزايت، 
 للجامعات. 

https://www.new-educ.com/la-classe-inversee


(. أثر استخدام إسرتاتيجية التعلم املقلوب يف التحصيل األكادميي لطالبات كلية الرتبية جبامعة  2015الزين، حنان. )
 . 1،ع4، مجاجمللة الدولية الرتبوية املتخصصةاألمرية نورة بنت عبدالرمحن، 

 ، اإلسكندرية: دار الوفاء. الضعف يف القراءة وأساليب التعلم.   (2006)سى. سعد، مراد علي عي

 من بكل العريب وعالقاهتا القارئ لدى املقروء  استيعاب إسرتاتيجيات (. 2004) العظيم.  عبد  علي  سالم،
  الرتبية. كلية  األزهر، جامعة القاهرة، ،123ع الرتبية،  مج ،النص ونوع  واجلنس  التعليمي املستوى

 لدى  املقروء استيعاب  يف  للتعرف  املصاحبة الذهنية العمليات بعض أثر (. (2006سلطان، صفاء عبدالعزيز.
 حلوان،  جامعة  الرتبية،  منشورة، كلية  دكتوراه غري ، رسالة الكتاب تعبري  ويف اإلعدادي  الثاين  الصف تالميذ
 .حلوان

 ، مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز خلدمة اللغة العربية. تعليم اللغة ابهلاتف اجلوال (. 2016السيد علي، أسامة. ) 

 .عّمان: دار املسرية .التعلم املدمج والتعلم املعكوس .(2015) .الشرمان، عاطف أبومحيد 

طالب معهد تعليم اللغة العربية لغري   فعالية موقع إلكرتوين يف تنمية مهارات النحو لدى(.  2017الشمري، زيد. )
 ، جملة العلوم الرتبوية والنفسية. الناطقني هبا ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة

 الفهم تنمية مهارات يف  القراءة  نشاطات استخدام على  قائم برانمج فاعلية (.  2012الشهري، حممد بن هادي. )
، رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية الرتبية،  االبتدائي  السادس الصفتالميذ  لدى  حنوها واالجتاه القرائي

 جامعة أم القرى، مكة. 

 لتالميذ  الفهم القرائي مهارات تنمية يف  الذهين التصور  إسرتاتيجية فاعلية (. 2009) شعبان.  ماهر  الباري،  عبد
 وطرق  للمناهج املصرية  ،اجلمعية  التدريس وطرق  املناهج  يف  دراسات جملة  ، حبث،اإلعدادية املرحلة 

 . 114-74. 145145مشس،ع  عني ،جامعة  الرتبية ،كلية   التدريس 

، عمان، األردن،  إسرتاتيجيات فهم املقروء: أسسها النظرية وتطبيقاهتا العملية(. 2010عبدالباري، ماهر شعبان. )
 . 1دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، ط 

(. فعالية إسرتاتيجيات معرفية معينة يف تنمية بعض املهارات العليا للفهم يف  2000احلميد. ) عبد احلميد، عبدهللا عبد
، العدد الثاين، اجلمعية املصرية للقراءة واملعرفة،  جملة القراءة املعرفةالقراءة لدى طالب الصف األول الثانوي،  

 . 231-192القاهرة: جامعة عني مشس، كلية الرتبية، ص ص 

ابريل(. املدخل املنظومي وبعض مناذج التدريس القائمة على الفكر البنائي. ورقة عمل  -2004ىن. )عبدالصبور، م 
، مركز تطوير تدريس العلوم،  املؤمتر العريب الرابع حول "املدخل املنظومي يف التدريس والتعلم مقدمة إىل 

http://www.satlcentral.com/arabic-جامعة عني مشس، مسرتجع من 
mona.doc-abstract/lectures/dr 

http://www.satlcentral.com/arabic-abstract/lectures/dr-mona.doc
http://www.satlcentral.com/arabic-abstract/lectures/dr-mona.doc


فاعلية إسرتاتيجية التعلم املقلوب يف تدريس التاريخ لتنمية مهارات التواصل و  (. 2015عبدالغين، كرمية طه نور. )
ة احلديثة من وجهة نظر عينة من طالب املرحلة  التعلم الذايت و حتسني البيئة الصفية و توظيف التقني

 . 3،ع21، حبث، جملة دراسات تربوية و اجتماعية، مصر، مجالثانوية و معلميها

فهم   مستوايت تنمية يف  الذهين  التصور إسرتاتيجية على قائم تدريب برانمج فاعلية(. 2010العبدالقادر، بدر. )
 سعود.  جامعة امللك  الرتبية، كلية  ، منشورة غري ماجستري  رسالة  ، االبتدائي السادس  الصف لطالب  املقروء 

برانمج للتغلب على صعوابت الكتابة اليت تواجه املبتدئني الناطقني بغري العربية  (.  2015عبدهللا، رحاب زانيت. )
الرتبية، جامعة  ، حبث، جملة كلية ابستخدام الفصل املقلوب االفرتاضي املعتمد على األلعاب اإللكرتونية

 . 3، ج 162األزهر، ع

ندوة تعليم اللغة العربية ومعطيات العصر،  (. تعليم اللغة العربية بوساطة احلاسب اآليل، 2015عبداجمليد، عواطف. )
 املؤمتر الدويل خلدمة اللغة العربية. 

ومستوايته يف املرحلة اإلعدادية  تقومي أسئلة تعليم القراءة يف ضوء مهارات الفهم (.  1996عبيد، حممد عبيد. )
 . رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة عني مشس. بدولة اإلمارات العربية املتحدة 

 ، جدة: إشراقات للنشر والتوزيع.البحث العلمي مفهومه، وأدواته، وأساليبه(. 2003عبيدات، ذوقان. )

 مهارات  األردن على يف  الثانوية  للمرحلة  ومعلميها عربية ال اللغة  كتب تركيز مدى (. 2004) علي. كامل  عتوم،
 .اجلامعة األردنية  الرتبية،  كلية منشورة،  دكتوراه غري رسالة  ، واالبداعي الناقد التفكري

أثر برانمج تدريب مقرتح يف تنمية سرعة القراءة والفهم القرائي لدى طالبات  (2010). العرفج، عبري بنت حممد. 
 ، رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة امللك سعود. التحضريية يف جامعة امللك سعودالسنة 

 ، الرايض: مكتبة العبيكان. املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية(. 2004العساف، صاحل بن محد. )

جامعة اإلمام حممد بن سعود،  ، طرائق تدريس اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى (. 2002العصيلي، عبدالعزيز. )
 الرايض. 

 .. عّمان: دار املسريةالقياس والتقومي الرتبوي يف العملية التدريسية(. 2007عالم، صالح الدين حممود. )

فاعلية برانمج قائم على الفصول االفرتاضية يف تنمية مهارة الكتابة لدى متعلمي اللغة  (. 2019العمري، عبدهللا. )
 ، رسالة دكتوراه غري منشورة، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية. العربية لغة اثنية

يوليو(. فعالية بعض إسرتاتيجيات ما وراء املعرفة يف تنمية الفهم  -2003عوض، فايزة السيد، وسعيد، حممد السيد. )
املؤمتر العلمي نوية، القرائي وإنتاج األسئلة والوعي مبا وراء املعرفة يف النصوص األدبية لدى طالب املرحلة الثا 



، دار الضيافة، جامعة عني مشس، ص  الثالث للجمعية املصرية للقراءة واملعرفة )القراءة وبناء اإلنسان(
 . 101-55ص 

 الفهم تنمية مهارات يف  املعرفة  وراء  ما  إسرتاتيجية استخدام فعالية (. 1431سعيد. ) عبدهللا بسينة  الغامدي، 
 اآلداب كلية  منشورة، دكتوراه غري  رسالة  ،املكرمة  مكة  مبدينة  الثانوي األول الصف طالبات  لدى  القرائي
 .القرى أم  جامعة اإلدارية، والعلوم 

أثر برانمج تعليمي قائم على الفصول االفرتاضية يف تنمية مهارة الكتابة لدى متعلمي  (. 2017الغامدي، سعد. )
 ، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية. ، رسالة دكتوراه غري منشورةاللغة العربية لغة اثنية 

 يف االبتدائية للبنني للمرحلة  القراءة كتب يف  والتدريبات  األسئلة  حتليل (.2001الفاتح. ) حممد  هللا، فضل
 جامعة  كلية الرتبية،  منشوره،  غري ماجستري  رسالة  ، القراءة مهارات ضوء  يف  السعودية  العربية اململكة 

 .الرايض  سعود، امللك

. تقومي موضوعات القراءة والنصوص املقررة على طلبة الصف  (2009)الفليت، مجال كامل، و الزاين، ماجد حممد.  
املؤمتر العلمي التاسع:  كتب تعليم  السابع بفلسطني يف ضوء مهارات الفهم القرائي و امليول القرائية.  

 . 281- 258، ص ص 1، مج ، مصر القراءة يف الوطن العريب بني االنقرائية واإلخراج 

 ، مكتبة امللك فهد الوطنية، الرايض. 4، ،طمنهج البحث يف العلوم السلوكية(. 2013القحطاين، سامل وآخرون. ) 

 . 1، كتب مؤلفني، طفاعلية الصفوف املقلوبة يف التعلم(. 2014الكحيلي، ابتسام بنت سعود. )

، متاح على:  14، جملة التعليم اإللكرتوين، علتعلم املعكوسأبدأ التعلم ابملنزل مع منظومة ا(. 2014حمفوظ، ران. )
http://emag.mans.edu.eg/index.php   

، املنظمة اإلسالمية للرتبية  طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا(. 2003الناقة، حممود و طعيمة، رشدي. ) 
 والعلوم والثقافة. 

 ، دار الشروق، عمان. طرق تدريس العربية(. 2006نصريات، صاحل. )
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