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  ٍدف البخح إىل:

تحديد العربية، ك معممات المغة الطالبات لدل تحديد مككنات الكعي المغكل، كقياسو 
سئكلة عف تدنيو، كبناء برنامج أنشطة لغكية باستخداـ بعض أدكات الجيؿ الثانى الم العكامؿ

لئلنترنت لتنميتو، كقياس فاعمية البرنامج، تـ إعداد استبياف لمعكامؿ المسئكلة عف تدنى 
تككنت الكعي، كاختبار لقياسو، كبرنامج مقترح باستخداـ المدكنة كالكاتس أب كالتكيتر، ك 

كمية التربية بالمجمعة تـ تقسيميف إلى مجمكعتيف: تجريبية بطالبة  ِٕ فمجمكعة البحث م
كاعتمد البحث عمى المنيج شبو التجريبي، كتـ التكصؿ إلى طالبة، ُِطالبة، ك ضابطة  ُٓ

أف: لمكعي المغكل أربعة مككنات، كىى: النحكل، كالصرفي، كالصكتي، كالداللي، اشتممت فى 
عامبلن  ُْؼ مستكل الكعي المغكل لمطالبات، كتحديد بنندا، كتبيف ضع ُِْمجمكعيا 

، ضعؼ إعداد الطالبات فى المرحمة الثانكيةمسؤكال عف ذلؾ، منيا ما يتعمؽ بالطالبة كىى:
فيما كراء  كالتفكير درات التذكر، كقصكر االنتباه، كقكجكد اتجاىات سالبة نحك دراسة المغةك 

عدـ ا ما يتعمؽ بعضكات ىيئة التدريس، كىى: كمني ،ذكاءال ة كدافعيالانخفاض المعرفة، ك 
كمنيا ما يتعمؽ  ،عدـ تفعيؿ األنشطة المغكيةك  تو،طرؽ تنمي، ك المغكل الكعيمعرفة مفيكـ 

عدـ تكفر برامج لمتدريب ك التقميدية،  أساليب التقكيـببرنامج اإلعداد، كىى: األنشطة المغكية ك 
أسفرت النتائج عف فاعمية البرنامج في  كما. قصكر برنامج اإلعداد ، كالمغكل الكعيعمى 
المغكل ضمف  ، كأكصى البحث بإدراج الكعيالكعي المغكل لطالبات المجمكعة التجريبية تنمية

ضافة أنشطة تنمية الكعي المغكل خاصة -كمياميا كفايات برامج إعداد معمـ المغة العربية، كا 
كساب متخصصي  اإلعداد ، إلى مقررات المغة كميا ببرامج-مياـ كشؼ الخطأ كتصحيحو  كا 

 المغة مفيـك الكعى كعكاممو، كطرؽ تنميتو.

الطالب -األنشطة المغكية-أدكات الجيؿ الثانى لئلنترنت -الكعى المغكلكممات مفتاحية: 
 المعمـ
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Effectiveness of a proposed linguistic activities program for developing 

language awareness of female students of al -Majmaah College of 

Education using some (web.2) Tools 
 

Dr .Suad Gaber Mahmoud 

Aswan university 

 

The aims of the research were: identifying language Awareness 

components, measuring Arabic students teachers level in language 

Awareness, determining factors responsible for their level from 

teaching staff point view, developing a program of linguistic 

activities using some web. 2 Tools , and measuring its effectiveness . 

The research group consisted of 27 female teachers at the College of 

Education in Majma. They were divided into two groups: an 

experimental group of 15 students and control group of 12 students. 

The research used the semi-experimental approach, the result were: 

language Awareness had four components: phonological, 

grammatical, morphological and semantic, which included a total of 

124 items. It also showed the low level of language Awareness among 

students. There were 14 factors responsible for its low level. The 

program was applied and the results were processed using Mann 

Whitney test and Wilcoxon test ,The results showed that there were 

statistically significant differences between the mean grades of the 

experimental and control groups in language Awareness. The 

suggested program was effective in raising language Awareness level 

among the experimental group, it The research recommended 

inclusion of  language awareness within the competencies of Arabic 

language teacher preparation programs, activities for developing  

language awareness and its tasks, especially error detection and 

correction task. 

Linguistic activities- language Awareness- Student teacher- web. 

2 Tools 
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 مكدم٘:
 كلالمغ الكعييحتاج معمـ المغة في تدريسو مجمكعة مف الميارات كالقدرات لعؿ مف أىميا        

 ه جبلسجكيعد الذل
)*(

 (2008,P.1)Glasgow معمـ المغة كلمطالب ل المينيةالقدرة أبعاد أىـ  مف
ألف  ؛المغة طبلبو ا في عممية تعمـا حاسمن يؤدل الكعى المغكل لممعمـ دكرن حيث  ؛المعمـ عمى حد سكاء

مما يمكنو مف  ؛الصرفية كالصكتية كالنحكية كالداللية كأنظمتيا ةلمغيـ المعمـ ف يتطمب تدريس المغة
تعرؼ أخطاء كما يمكنو مف ، لدل تبلميذه افسينالقدرة تدعيـ كبالتالي  ؛سميمةبمغة كالكتابة التحدث 

 .مف ثـ معالجتياك  ؛تبلميذه كتفسيرىا
 ،كتتأكد ىذه األىمية مف حقيقة أف معرفة الطبلب بالمغة تعتمد عمى لغة معممييـ بصفة عامة     

(؛ مما يدعـ ضركرة تدريس المعرفة المغكية في (Andrews, 2008,P.75 المغة ككليس فقط معمم
لمقرارات التعميمية  اأساسن يمثؿ المغكل  كعىلفا، (Lantolf, 2009,P. 355دريب المعمـ)برامج ت

  .((Harper & Rennie, 2009,P.22 الشفييالمتعمقة بتعميـ القراءة كالكتابة كاالتصاؿ 
كفاءتيـ فإف  ؛ياعرفتيـ الغنية بكمفي تعمـ المغة  لطبلبيـا ا ميمن معممي المغة يعدكف مصدرن  ٔألٌ   
 ب عمى تجاكز صعكباتيـ في ميارات االتصاؿيا يمكف أف تساعد ىؤالء الطبلفي

(Babai,2010,P.3 ) عف إعداد معمـ المغة ىك الكعي المغكل  فالمسؤكليمف التحديات التي تكاجو ك
بناء جسر بيف المعرفة التصريحية كاإلجرائية  يمكف ككيؼ ،عند الطالب المعمـ مكف تنميتوككيؼ ي
 ،كمحمؿ ،مستخدـ لغة :كثر مف دكرأف يؤدل أيمكف الطالب المعمـ مف ىك الذل الكعى ، كىذا هألبعاد
 .(Mok ,2013, P.161) كمعمـ

في المدارس كالجامعات ككسائؿ كتحديات مسيرتيا الحياتية مشكبلت في  المغة العربية تكاجوك   
ربية مستقبؿ المغة العف، يائتنمية الكعي المغكم لدل أبنال ألكلكيةإعطاء ا الضركرمتجعؿ مف اإلعبلـ 

كألنيا األداة األكلى  ؛مدرؾ ألىمية المغة بكصفيا أىـ سمات االنتماء مرتبط بتككيف كعي لغكم جديد
تقاف المغة القكمية سمة مف سمات اكتما ،كالتكاصؿ كالتفكير لمتعبير ؿ الشخصية في كؿ الدكؿ كا 

 .(ََِٖ، عبدك)المتقدمة 
كمنيا  ،كتشمؿ عكامؿ تتعمؽ بالطالب ،المغكل الكعيفى ضعؼ كتتعدد العكامؿ المسيمة      
كأخرل تتعمؽ  ،قدرات التفكير فيما كراء المعرفةك ، االنتباه، كالتذكرقصكر  :تشمؿ التيالعقمية العكامؿ 

نقسـ إلى: عكامؿ تتعمؽ باألسرة كخصائصيا، تالتي  االجتماعية كمنيا العكامؿ ،بالبيئة المحيطة بو
برامج ك  ،المنيجك  ،المعمـ :مف حيثالتعميمية ة ؤسسكعكامؿ تتعمؽ بالمالمختمفة  ككسائؿ اإلعبلـ

                                                 
ويشير العدد األول بين  ،لمؤلفا، ويتم التوثيق باسم عائمة  APAأسموب الجمعية األمريكية السيكولوجية البحثيتبع  )*(

 إلى رقم الصفحة. -إن وجد  -القوسين إلى سنة النشر والعدد الثانى
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 *(*). اإلعداد بالنسبة لمطالب المعمـ
التي تؤدل إلى ضعفو العكامؿ مف المغكل  الكعيتدريب عمى المف برامج إعداد المعمـ خمك يعد ك     
 كمنيا: ،ذلؾ حيث أشارت دراسات متعددة أجنبية إلىالطالب المعمـ  لدل

Evans,2010)&(Cleghorn  ((Dippenaar &Peyper , 2011  ((Fariño,2017 كقد 
 عرضت تمؾ الدراسات بعض األنشطة التي تساعد في تنمية الكعي المغكل لدل الطالب المعمـ. 

تييئة مكاقؼ ، ك تأكيد الجانب المعرفي بشكؿ تطبيقيمنيا:  ،كظائؼ تربكية عدةاألنشطة  ؤدلتك      
استفادة الطالب مما تعممو في المجتمع الخارجي،  لتحقيؽ ؛ية لمطبلب شبيية بمكاقؼ الحياةتعميم

تدعيـ المناىج الدراسية كالتعمؽ فييا: حيث تتيح األنشطة ك  كانتقاؿ ما تعممو إلى حياتو الكاقعية.
عف طريؽ  المتصمة بيا الفرص أماـ الطبلب الستيعابيا كاالستزادة مف المعارؼ كالخبرات كالميارات

 ( َُِْ ،عثماف) ممارسة األنشطة المختمفة
 ال ةغملا فأ وب امن ممس أصبح حيث ؛ـمالمع يستخدميالكسائؿ الفعالة التي امف  مغكيةال األنشطةف     
 يمةمالس الممارسةك  المحاكاةك  دقميبالت يميامتع ـيت ما درقب حدىا،ك  منظمة يةقمنط قكاعد كقكالبب ـمتع
 ؿأفض ثؿلتم ةكعالمتن بمجاالتيا مغكيةال األنشطة تأتي كىنا الحياة،مكاقؼ و تشب حيةقؼ اك م في
 .(ُُ،صََِٓ،طعيمة )ذه الغاياتىائؿ لبمكغ سك ال
عمى ميارات المغة ا تسمح لمطبلب بالتدريب ا جيدن األنشطة المغكية المختارة اختيارن إضافة إلى أف   

لتنمية ميارات الطبلب الشفيية كالكتابية في ، كتكظيفيا في سياقات كاقعية حقيقية العربية األربع
)الركساف، المستكيات كتتناسب مع جميع  كالتحدمنيا مثيرة لمدافعية أ، كما ياكتعممالمغة تعميـ 
 .(ٖٖٗص ،َُِٖ

استخداـ االستفادة مف األنشطة المغكية ك تنميتو بالمغكل فإف ىناؾ حاجة إلى  الكعيكألىمية       
نترنت كتطبيقاتو كأحد أبرز كفى ىذا المضمار يظير التعمـ باستخداـ اإل  ،فيذىامداخؿ حديثة لتن

ـ نترنت في تعمياستخداـ اإل قدـ االتجاىات الحديثة التي انتشرت في تعميـ المغات المختمفة، حيث 
كذلؾ عند  ؛بيف أصحاب الثقافات المختمفةمنيا: رفع مستكل التفاعؿ كاالتصاؿ  المغات عدة مميزات

 كما ساعدرفع الكعى المغكل، ك ، كتبادؿ المعرفة المغكية اجنبية لمجمكعة متنكعة الثقافاتتدريس لغة 
 ,Solimeno, et.alالميارات التعاكنية ، كتطكيرالمعانيتنمية ميارات التفاكض حكؿ في  نترنتاإل 

2008)،)Pifarre &Cobos,2010))(  Richardson, 2010). 
تعتمد عمى  نترنتاإل  خدمات مف دناجدي جيبلن  (Web.2) لمكيب ىالثان الجيؿ تعد تطبيقاتك    

 محتكل إدارة في كالتعاكف كالتشارؾ التفاعؿ مف أكبر قدرنا ـلممستخد تتيح كاجيات سيمة االستخداـ

                                                 
 .النظريلمزيد من التفصيل عن تمك العوامل انظر اإلطار  (*)*
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 ،َُُِ ،المستخدميف )الحمفاكم بيف إنسانية عبلقات كجكد عمى يحافظ إطار اجتماعي في تفاعمي
 . (ّْ ص

تعتمد عمى  نياأل  نظرناتحقيؽ كثير مف تمؾ الميزات في تسيـ ف أليذه التطبيقات يمكف ك  
يعمؿ المتعممكف فى مجمكعات ف؛ استراتيجيات التعمـ التشاركي التي تيتـ بتكظيؼ مياـ بناء المعرفة

، الباتع)تحقيؽ ىدؼ مشترؾ كىك تطكير مياراتيـ ك  ،كيتبادلكف اآلراء كيتشارككف لبناء معرفة جديدة
َُِٓ). 

خمك برنامج إعداد المعمـ مف مقرر أك أنشطة تساعد ك  ،المغكل لمطالب المعمـ الكعيىمية ألكنظران 
 الثانيالجيؿ أدكات ف مزايا رغبة في االستفادة مك  ،فكائدفي تنميتو، كلما لؤلنشطة المغكية مف 

 مةممعال ةالمغكل لدل الطالب الكعينمية فى ت األنشطة المغكية بعضفإف دراسة استخداـ  ،لئلنترنت
 .أىمية اذيعد أمران 

 مشهل٘ البخح:
المغكية لدل طالبات شعبة  ءانتشار األخطانبعت مشكمة البحث مف خبلؿ مبلحظة الباحثة        

في  المعممات اإلشراؼ عمى الطالباتمف خبلؿ كذلؾ ك  ،المغة العربية في أثناء تدريس مقررات متعددة
 ديد الخطأ فيما يكتبف أك يشاىدف مف أخطاءعمى تح تيفعدـ قدر حيث اتضح  العمميةالتربية 

مكحات التعميمية كالبطاقات ال، أك أخطاء زميبلتيف في الميدانيتمميذات في أثناء حصص التدريب ال
، كعدـ قدرتيف عمى اإلجابة عف طمب منيف ذلؾ عندما اكال تصحيحي الفصكؿيستخدمنيا في  التي

 ة التي تتطمب تحديد الخطأ المغكل، كتصحيحو.تدريبات كتب المغة العربية بالمرحمة المتكسط
عضكات ىيئة التدريس بقسـ المغة العربية مف  مقابمة ست لتدعيـ اإلحساس بمشكمة البحث تـك 

أقررف بضعؼ قدرة الطالبات عمى تحديد األخطاء كتصحيحيا عمى الرغـ مما يبذؿ مف جيكد لتدعيـ 
طالبة، كبمغ  َٓعمى سؤاال  ٕٓمككف مف  ئيمبدتطبيؽ اختبار كما تـ  القدرة المغكية لدييف.

 كىك متكسط ضعيؼ جدنا. ّ.ُٕمتكسط الدرجات 
ميارات المغة بصفة عامة لدل  ضعؼعف كثيرة  دراساتنتائج عمى  الطبلعكشؼ ا عبلكة عمى ذلؾ   

 ،بالمممكة العربية السعكديةلـ تجد الباحثة أم دراسة عف الكعى المغكل  ، كطبلب المرحمة الجامعية
دراسة  :كمنيا ،كجدت دراسات تناكلت ضعؼ األداء المغكل لطالبات قسـ المغة العربيةبيد أنيا 
تناكلت ضعؼ الكعى المغكل  قميمة جدنا كجدت دراسات العربي لعمى المستك  كلكف (َُِّعافشى)

الكعى التي تكصمت إلى تدنى  (ََُِحمداف)دراسة كمعمميف كمنيا  طبلب :تنكعةلدل فئات م
لدل  القرائيتدنى الكعى  التي أكضحت (ََُِدراسة نصر كمناصرة )، ك لمعممات الركضة المغكم
ىناؾ  العالمي عمى المستكمالمغة العربية في الصفكؼ األربعة األكلى مف المرحمة االبتدائية، ك  معممي
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التي تكصمت ( Chostelidou,2011&Griva)  دراسة جريفا كشكستميدك :منيا ،دراسات متعددة
المغة اإلنجميزية كحاجتيـ إلى تطكير استراتيجيات  معمميعؼ مستكل الكعى المغكل لدل إلى ض

 دراسة الطبلب المعمميف كعف Dormer, 2013))دكرمير كدراسة  ،تعمـ تبلميذىـ لمغةتسيـ في 
ضعؼ  إلىالتي أشارت جميعيا  Justina,2015))جكستينا كدراسة،  (Holmen, 2014) ىكلمف

بضركرة ىذه الدراسات كأكصت  ،أثناء الخدمة فيالطبلب المعمميف كالمعمميف  الكعى المغكل لدل
 دراسة :امنيك  ،ذا القصكرا ليخرل أسبابن كما رصدت دراسات أ، النحكمتنمية الكعى المغكل كبخاصة 

برامج إعداد المعمـ  تركيز عدـإلى  أرجعتوحيث  White,2014)& (Shalmani شممانى ككايت
  .لمطالب المعمـ غكمالمرفع الكعى عمى 
كاستخداـ  ،نكعةباستخداـ استراتيجيات مت المغكل الكعيبتنمية  أخرل أكصت دراساتكما      

كادماجو في برامج لتنمية قدرة الطالب المعمـ عمى أداء ميارات تدريس المغة كالتعمؽ فييا،  توأنشط
مزيد الحاجة إلى عف ات أخرل دراسعبرت ك (، 4102)ػجذ انكشٚى ٔدجٛزش ، كيدؼ رئيسإعداد المعمـ 

 (Yagoub,2014 &( ، Liang,2014)المغكل بحكث لتحديد طرؽ قياس الكعى مف ال

(Morteza (،(Justina,2015 Cain,2014)  &Tong) 

أكصت بتنميتو،  كالتيالمغكل بكافة أبعاده،  الكعيأشارت إلى تدنى  التيى ضكء الدراسات كعم     
الباحثة في أثناء التدريس لشعبة المغة العربية، إضافة إلى  عايشتو ذمال كمؤشرات الكاقع التدريسي

ندرة ، ك ثناء الخدمة ىذا الجانبأإغفاؿ برامج إعداد معمـ المغة العربية قبؿ الخدمة كبرامج تدريبو في 
 المغكل ممحة بيدؼ تنميتو الكعيإلى دراسة الحاجة بدت -الباحثةطبلع في حدكد ا–البحكث العربية 

أدكات الجيؿ بعض  مف خبلؿ األنشطة المغكية التي يمكف تقديميا باستخداـلطالبات المعممات لدل ا
 .لئلنترنت الثاني
  :البخح أسٝل٘

 :تيةحاكؿ البحث اإلجابة عف األسئمة اآل
 ؟المغة العربية ةمعمم ةالبلـز لمطالب المغكل الكعيككنات ما م -ُ
  بالمجمعة؟مغة العربية بكمية التربية المعممات الطالبات لدل  المغكل الكعيما مستكل  -ِ
كجية نظر أعضاء ىيئة  المغكل مف الكعيمستكل سئكلة عف تدنى العكامؿ المما  -ّ

 التدريس؟
 الكعيتنمية لأدكات الجيؿ الثانى لئلنترنت بعض باستخداـ مقترح أنشطة لغكية برنامج ما صكرة -ْ

 معممات المغة العربية؟الطالبات  المغكل لدل
 معممات المغة العربية؟الطالبات المغكل لدل  الكعي تنميةفي  البرنامج المقترحية ما فاعم-ٓ
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  :البخح أٍداف

 إلى: الحاليىدؼ البحث 
 .المغكل الكعي مككناتتحديد  -
 .معمماتالالطالبات لدل  المغكل الكعيقياس مستكل  -
يئة ى عضكاتالمغكل مف كجية نظر  الكعيمستكل سئكلة عف تدنى تحديد العكامؿ الم -

 .التدريس
باستخداـ بعض أدكات الجيؿ الثانى أنشطة لغكية لتنمية الكعي المغكل برنامج بناء  -

 .لئلنترنت
 المعممات.الطالبات لدل  المغكل الكعي تنميةفي المقترح ة البرنامج قياس فاعمي -

  المصطمحات:
طار النظرم االصطبلحية لمتغيرات البحث في اإل اريؼتمت مناقشة التعريؼ المغكل كبعض التع

 اآلتية: ةاإلجرائيالتعاريؼ كمف ثـ التكصؿ إلى 
  اللغْٚ: الْعٕ -

القدرة عمى تحديد األخطاء المغكية في النصكص المكتكبة كالمسمكعة كتصحيحيا كالكتابة السميمة "
 .أنظمة المغة العربية الصرفية كالصكتية كالنحكية كالدالليةكفؽ  كالنطؽ المغكم الصحيح

 (web.2)لإلىرتىت لجاىٙ أدّات اجلٔل ا

نشر المعمكمات كتبادليا سكاء أكانت في في  تخدـالتي تسالبرامج المجانية  مفمجمكعة    
خدمات التأليؼ كمنيا  يابعضكتقدـ ممفات صكتية، أـ عركض فيديك، أـ نصكص  ـشكؿ صكر أ
مثؿ فيس بكؾ، ، كبعضيا شبكات اجتماعية ب كالتكيترأ( كالكاتس wikiالتأليؼ الحر)ك المدكنات 

 .سكايب :مثؿ ،كفميكر، كأدكات عقد مؤتمرات،يكتيكب  :كأدكات تبادؿ كسائط متعددة منيا
 األىشط٘ اللغْٓ٘:

 :يدؼ ممارسة ميارات المغة العربيةيشترؾ في إعدادىا المعمـ كالمتعمـ بمجمكعة مياـ     
ا الحكـ عمى صحة أك خطأ ما يسمع يستطيع مف خبللي ة كاعيةن ممارسن  ة ككتابةن كقراءن  اكتحدثن  ااستماعن 

 كاكتشاؼ األخطاء كتصحيحيا.كاأللعاب ، حكارأك يقرأ أك يكتب، كتتضمف المناقشة كال
 :املكرتحربىامج ال

حكؿ أنظمة المغة العربية: الصرفي، كالصكتي،  المغكية كالتدريبات األنشطةمجمكعة مف 
تبنى عمى أسس مشتقة مف ، الطالب المعمـالمغكل لدل  الكعيتنمية إلى  يدؼتكالنحكم، كالداللي؛ 
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بعض أدكات الجيؿ الثانى دـ باستخداـ كتق ،تعممياكأسس المغة المتعمِّقة بالبنائية  مبادئ النظرية
 .كالتكيتر ،بأكالكاتس  ،المدكنة اإللكتركنيةلئلنترنت 

 أٍنٔ٘ البخح:

 :تيةأىمية البحث الحالي فيما يمكف أف يقدمو لمفئات اآلكمف ت      
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 : ٘املعلن ٘الطالب

 اتعرؼ صكاب أك خطأ إجابتيتجيب عف أسئمتو ك تمف االختبار حيث  ةالمعمم ةستفيد الطالبت-
مف  استدرؾ ما فاتيتف فتستطيع أ ؛اإللكتركني ااالختبار عمى بريدىنتيجة مف خبلؿ إرساؿ 

 . ابنفسي اأدائيعديؿ عمؿ عمى تالمغكل فت الكعيجكانب 
 .المغكم اييدة مف البرنامج لتنمية كعاالستفا ايمكني -    

 باحجٌْ: ال-ب

في بحكث  يمكف لمباحثيف االستفادة منو كتطبيقو المغكم الكعيلقياس  يناالكتركن ااختبارن يقدـ البحث -
 .مختمفةمستقبمية 

المغة ميارات تعميـ في  فاعميتيا لتقصى الباحثيف في البرنامج تضمنةالماألنشطة يمكف أف تحفز  -
 احؿ تعميمية أخرل.في مر 

مج لتنمية كؿ يمكف أف يستفيد الباحثكف مف قائمة مككنات الكعى المغكل لبناء اختبارات أك برا-
 ك مجتمعة.مككف منيا عمى حدة أ

 :املسْٝلٌْ عً برامج إعداد املعله-ج

بلؿ ككيفية االرتقاء بو مف خ ،أىمية الكعي المغكميعطي رؤية لمسئكلي برامج إعداد المعمـ عف  - 
 .عدادىـقررات إم
 المغة معمميالمغكل إلدراجيا في الكفايات المطمكبة مف  الكعياستخداـ قائمة مككنات يمكف -

 .العربية
قدرات المعمميف قبؿ  مما يمكف مف تطبيقيا في اختبار ؛المغكم الكعييقدـ البحث أداة لقياس -

 التعييف.
 :ّمْادِ أدّات البخح

 تية:اآلكالمكاد تـ إعداد األدكات 
 المغكل. الكعيالعكامؿ المؤثرة فى  يافاستب-
 .ةالمعمم ةلدل الطالب المغكل الكعياختبار  -
 .المقترح األنشطة المغكيةبرنامج  -

 جمنْع٘ البخح:
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تـ  ،كمية التربية بالمجمعةمغة العربية بطالبة معممة ل ِٕ مف الحاليتككنت مجمكعة البحث 
طالبة،  ُٓا عددى مجمكعة تجريبية :مجمكعتيف قسيميف إلىتك  اختيارىف بطريقة عشكائية بسيطة،

 .طالبةُِقكاميا مجمكعة ضابطةك 

 حدّد البخح:

 اقتصر البحث عمى:
 ألنيا محؿ إقامة الباحثة كعمميا. ؛بالمممكة العربية السعكديةحافظة المجمعة م-ُ
مستقبؿ تعميـ المغة  االمنكط بي األني ؛خصص المغة العربية بكمية التربيةت ةالمعمم ةالطالب -ِ

 العربية كتحديد أخطاء التبلميذ كتفسيرىا كتصحيحيا ك معالجتيا.
طبيعة لمراعاة كذلؾ  ؛ةكالدالليكالصرفية،  ،كالنحكية ،كتيةالص :ةاألربع ومككناتالكعي المغكل ب -ّ

 .المغة كتكامؿ أنظمتيا
أبرز  كذلؾ ألنيا: ؛ئلنترنتللثانى االجيؿ مف أدكات كىى  كالتكيترالكاتس اب ك المدكنة اإللكتركنية -ْ

اإلنترنت بعد البريد  أصبحت تكصؼ بأنيا ثاني ثكرة في عالـفانتشارا خدمات اإلنترنت 
، تعميميتعطى الطبلب الفرصة لمتعاكف كالمشاركة حكؿ قضية ما أك نشاط ، ك اإللكتركني

كما ، فالطبلب اآلخري يقاتيـ عمى مدكناتآرائيـ كأفكارىـ كتعممف تبادؿ إلفادة عمى ا يـتشجعك 
 (َُِْ،المالكيك العمرم ) (ََُِ)العامرم،  لمتدريب عمى ميارات القراءة كالكتابة.تتيح الفرصة 

 ميَج البخح:

 لمتدخؿ السببي األثر لتقدير تستخدـ تجريبية دراسة" ىكك  التجريبيشبو المنيج اعتمد البحث عمى  
االعتماد عمى تصميـ تـ  ( حيثDinardo،2008). "عشكائي تعييف العينة المستيدفة دكف عمى

في  توفاعمي تعرؼتجريب البرنامج ك ل كالبعدم القبميالقياسيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة ك 
 المغكل لدل الطالبات. الكعي تنمية

 :اليظرٖاإلطار 

 ،ىميتوأك  ،كمككناتو ،مفيكمو :المغكل الكعييتناكؿ  :األكؿ :محاكر ةالنظرم ثبلث اإلطار ضمفيت    
تعمـ المغة القائـ عمى الشبكة يتناكؿ الثالث األنشطة المغكية ك  الثانى عرضيك ، كالعكامؿ المؤثرة فيو

كدكرىا في  ،تعريفيا :لئلنترنتأدكات الجيؿ الثانى ك   ،تطبيقاتو زأبر ك  ،كأىميتو، مفيكمو  :العنكبكتية
 .المكاد كالميارات المتنكعة تعميـ

 :اللغْٚ الْعٕ- ًلاأّ

كالعكامؿ  مككناتو، كأىميتو لممعمـ،المغكل، ك  الكعيمف البحث مفيـك  محكرناكؿ ىذا اليت 
  .طرؽ تنميتوك  المؤثرة فيو
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 اللغْٚ: الْعٕمفَْو -أ

مو كقىًبمىو فيك كاعو يظو كففعاه حك كعى الشيء كالحديث يىًعيو كىٍعيان كأى ، حٍفظ القمب الشيء ىعك ال
مىعىو فيو؛ ك ، ٍفيىـكأى  كفبلف أىٍكعىى مف فبلف أىم أىحفظ الكعي لغة مف كعى الشيء في الكعاء كأىٍكعاه: جى

قاؿ ابف األىثير أىم عقىمىو ًإيمانان بو كعىمىبلن فأىما مف  ،ذِّب اهلل قىٍمبا كعى القيرآفعى مامة ال يأبي أ كفي حديث
يى  ًفظ أىلفاظىو كضى رى اهلل عبدنا " كفي الحديث:  ،حدكده فًإنو غير كاعو لو عحى سمع مقالتي فكعاىا، نضَّ

كفى اآلية  أفقو منو، كريبَّ حامؿ ًفٍقو ال ًفٍقوى لو،فبىمَّغيا مىف لىـ يىٍسمعيا، فريبَّ حامؿ ًفٍقو إلى مىف ىك 
 َابف منظكر: د )كالكاعي الحافظ الكيس  (ُِة، اآليةالحاق) أذف كاعية"،تعيييا ك  لنجعميا لكـ تذكرة"
 (ّٔٗ،صت

تضح مف مشكبلت لغكية، كي حؿ" أنوب المغكم الكعي (Bourke ) 2008,p.13 بكرؾ عرؼ     
 اختبارك  المبلحظة، :مثؿ ،معرفية استراتيجيات كيتضمف استخداـ ،ةكيلغ فقرات تصحيح مياـخبلؿ 

عادة الفرضيات، يشار إلى الكعي المغكل  مف المنظكر المعرفيك " .الصياغة  كحؿ المشكبلت، كا 
مدخؿ المتمركز حكؿ المتعمـ الى مستكل ما كراء المعرفة في إطار عم يةتعمـ لغة كاعباعتباره عممية 

(Soons,2008,p.13 .) 
حسف إدراؾ كفيـ شامؿ ألىمية المغة ككاقعيا  بأنو " (َِْ،، صََُِعرفو حمداف) كما   

الحالي، كتقديرىا كقبكليا كالتفاعؿ الممتع معيا، مع حمؿ االنشغاؿ بيا، كاستمرارية استخداميا في 
( بأنو  ALA websit:about,2018الكعى المغكل ) مؤسسةكعرفتو ، تى تتحقؽ أىدافيا"دقة ح

 .ا"تعمـ المغة كتعميميا كاستخدامي حكؿالمعرفة الصريحة عف المغة كاإلدراؾ الكاعي "
( عمى Barjesteh & Vaseghi,2012,p.1 )بارجيستيو كفاسجيوف كنظر إليو كؿ م 

مكف متعمـ المغة ذل يلى المغة كاستخداميا المحفز إانتباه طاء عإسمة عقمية تتطكر مف خبلؿ " :أنو
  "كيؼ تستخدـ.حكؿ  مف كسب استبصارات 

بيف  (Richards & Schmidt, 2010: p.308, 274) ريتشاردز كشمدت كقد ميز ،ىذا
نكع مف المعرفة عف المغة يستخدميا  أم ىيالمعرفة بالمغة ف ؛المغكل كالكعيالمعرفة بالمغة 

 المعرفة الضمنية، ك كتعمـ المغة الثانية ،معرفة القكاعد، كاستخداـ المغة :مكف فى تدريسيـ، مثؿالمعم
، لغكل حس يـالمتبلكغيرىا ك  الصحة النحكيةخبلؿ أحكاميـ حكؿ يظيرىا األفراد مف  التي ىي
 . عنيا قادريف عمى التعبيريـ غير كلكن
ما كراء المعرفة  رادؼبما ي مصطمح الكعىاستعممت  أخرلدراسات ناؾ كما أف ى   

metacognition،  دراسة إيبرسمنيا: ك(,p.12012,Ebbers) طاقة عقمية " نو:أعرفتو ب التي
كرفيمات كالكممات، معانى المك باألصكات كالمقاطع كالقافية كالتنغيـ،  امتزايدن  تضمف كعينات ،عميا
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شارات كالمفاىيـ، كالغمكض ضادات، كاإلتالمترادفات كالمك ليو الكممات مف معاف، إتشير كالعبارات كما 
، كالمككنات كاالصطبلحية، كالمغة األكاديمية ميجات العاميةكال، المفظيلممترادفات كالمشترؾ  المعجمي

 كالخياؿ.، كالتمثيؿ، االستعارة :التصكيرية مثؿ
 :يما يمالمغكل  الكعيكما كراء  المغكل لمكعيف تعاريؼ متعددة سبؽ ممف خبلؿ ما يتبيف ك 

المغكل الكعى متضمف في ( metalinguistic awareness)المغكل ما كراء الكعى  -ُ
linguistic awareness  التفكير :ا متعددة منياحيث يتضمف الكعى المغكل أبعادن، 

اختيار األساليب المغكية المناسبة، كالقدرة عمى الحكـ عمى صحتيا كتأمؿ طبيعة المغة ك 
تتصؿ بقدرة المتعمـ عمى تقكيـ أدائو  التياء المعرفي كر  كىذه مف ميارات التفكير ما

كمراقبة تفكيره، فالمتعمـ القادر عمى اكتشاؼ األخطاء فيما يقكؿ أك يقرأ أك يسمع ىك مراقب 
 .كمقكـ لو لتفكيره المغكل

المككف النحكم كيختص بتركيب الجممة، كالصرفي  :تتمثؿ في مككناتلمكعى المغكل  -ِ
كيتضمف  الدالليك  يختص بالنظاـ الصكتى لمغة،الذل  ، كالصكتيكيخص الكممة كالمشتقات

 .ـ المغةكالعممي كيختص باستخدا ،المعاني
المغكل إال أف  الكعيتدرجو بعض الدراسات كأحد أنكاع  العممي الكعيف أعمى الرغـ مف   -ّ

سكاء لكؿ مككف  اإلنتاجيا في المككنات األخرل حيث يمثؿ الجانب الباحثة تراه متضمنن 
، فالقدرة عمى تحديد األخطاء كتصحيحيا جانب دالليالأك  صكتيالك أ النحكمصرفي أك لا

يك فالقدرة عمى اإلنتاج السميـ كاالستخداـ الصحيح ألنظمة المغة أما لمكعى  استقبالي
مف أنكاع  اأك نكعن  مستقبلن  اليس مككننو الباحثة ترل أ؛ كلذا فالعمميك أالجانب اإلنتاجي 
 الكعى المغكل.

كمعرفة، كحساسية، كحسف  منيا: فيـ، الكعيمتعددة لتعريؼ التعاريؼ مصطمحات استخدمت 
لذا  ؛أف يككف ينبغيكما  الكعيف ىذه المفردات قد تقصر عف كصؼ مضمكف أإدراؾ، كتفكير، إال 

القدرة عمى تحديد األخطاء المغكية في النصكص المكتكبة  :يمكف تعريؼ الكعى المغكل بأنو
كتصحيحيا كالكتابة السميمة كالنطؽ المغكم الصحيح كفؽ أنظمة المغة العربية الصرفية كالمسمكعة 

 كالصكتية كالنحكية كالداللية.

 :مهْىاتُّ اللغْٚ الْعٕطبٔع٘ -ب

، نحكلالكعى ال كىى: ،مككنات متعددةا تتفؽ عمى المغكل أني لمكعي نكعةالمت اريؼيتضح مف التع   
 انٕػٙ( سًبد (Bourke, 2008أٔسد  ، كماالدالليكعي كالالصكتي، ك  الصرفى، كالكعي

 :رٛخانهـٕٖ كٗ انُوبغ اٜ
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الصيغ المتاحة في  أمالمغكل مف خبلؿ التركيز عمى المعنى، كيككف اليدؼ بحث  الكعييظير -ُ
 .معينة كتصكرات ككظائؼ لغكية معافمتعبير عف لتصمح المغة 

 القكاعدكليس فقط تعمـ قائمة طكيمة مف تراكيب مالمغكل ىك تنمية حساسية المتعمـ ل الكعيىدؼ -ِ
داء عمميات ألمبلمح لغكية معينة  كيعيت المغكية ف يستكشؼ المدخبلأكالمتعمـ يجب  ،النحكية
 .معينة

حيث يؤدل  ك التعمـ القائـ عمى الميمةأ الرسميبكسائؿ معينة مف التعميـ المغكل  الكعييحدث -ّ
تتنكع في درجة  في صيغ مختمفةذلؾ ف يككف أكيمكف  ف مياـ النحك في مجمكعاتالمتعممك

عبلقات كاكتشاؼ  كأنماط معينة أمبلحظة  ىي ، بؿليست كالممارسة كىي ،تكسعالكضكح كال
 .األصمييف لغة الفرد كنظاـ المغة قكاعد كمبلحظة فركؽ ب

 :لغكيةمككنات عدة يتضمف بؿ  ،نحكمكىك أكثر مف مجرد كعى  ،الجكانبالمغكل متعدد  الكعي-ْ
ت النحك يرتبط بمشكبلمثمة أظـ ما نشر مف ف معأخطاب مع ، ك صرؼ، كصكتمفردات، ك 
كالنظر  ،النحكية المستخدمة في التعبير عف مفيـك المستقبؿلقكاعد اكتشاؼ ا: مثؿ ،كالمعجـ

سياب كالمبلمح ك اإلأفعاؿ، األكؿ، كفيـ معنى يلممجفي الفركؽ بيف المبنى لممعمكـ كالمبنى 
 نجميزيةلمغة اإل االخرل 

، كلكف يتـ لممتعمميفتذكر القاعدة مباشرة ال ك  ،المعركضة مف البياناتيتـ اشتقاقو المغكل  الكعي-ٓ
 .   طريقتيـ الخاصةبتعميـ  عمى حكـ أك يانكعمييـ االستدالؿ م إعطاء مجمكعة مف البيانات

 اللغْٚ: الْعٕمهْىات 

 الْعٕ اليخْٖ:-1

مـ بأصكؿ تيعرؼ بيا أحكاؿ الكممات العربية؛ مف حيث اإلعراب، ؼ عمـ النحك بأنو عر ييع    
 أم: مف حيث ما يعًرض ليا في حاًؿ تركيًبيا، فبو نعًرؼ ما يجب أف يككف عميو آخر الكممة ؛كالبناء

، أك لزـك حالة كاحدة بعد انتظاميا في الجممة؛ فيك يراًقب  ، أك جـز مف رفع، أك نصب، أك جرٍّ
فالعنصر النٍَّحكٌم  ،ا الكممة في التركيب: أىيى فاعؿ، أـ مفعكؿ، أـ مبتدأ، أـ خبريمالكظيفة التي تشغى 

ُـّ بدراسة العىبلقات الميطًَّردة بيف الكممات في  يـ كظيفة كؿً ف ساًعد عمىيي  كممة في التركيب؛ ألنو ييت
 (ِّّف، صالسعرا (الجممة كالكصكؿ إلى معناىا كداللتيا

مف  رفوالعرب في تصـ سمت كبل انتحاءي  بأنو: النحك  34) ، ص (1952ًجًنيو  فابكلقد عرؼ     
إعراب ك غيره: كالتثنية، كالجمع، ك التحقير كالتكسيًر كاإلضافة كالنَّسب، كالتركيب، ك غيًر ذلؾ 

منيـ، ك إٍف شذَّ  فينطؽ بيا ك إٍف لـ يكفٍ  ةالعربية بأىميا في الفصاح غةأىؿ الم فمليس  فليمحؽ م

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D9%86%D9%8A
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َـّ  بعضيـ عٍنيا ريدَّ بًو إلييا. كىك في األصًؿ مصدره شائع أٍم نحكت نحكان، كقكلؾ قصدت قصدان، ث
 خيصَّ بًو انتحاء ىذا القبيًؿ ًمفى العمـً "

، كىك ميارة ما كراء لغكية التراكيب النحكية لمغةمعرفة :" بأنوأما الكعى النحكم فيعرؼ 
تعكس القدرة عمى معالجة أك الحكـ عمى ترتيب الكممات في سياؽ جممة عمى أساس تطبيؽ قكاعد 

كذلؾ بأنو: القدرة عمى فيـ أنماط كبنية القكاعد في  كيعرؼ (،Tong &Cain,2014,P.23النحك ) 
 (Ceballos,p.13 (2017,لغة معينة 

ما سبؽ أف الكعي النحكم يتطمب معرفة النظاـ التركيبي لمغة، ككظيفتو كالقكاعد التي كيتضح م
تحكمو كاحكالو كعبلقتو بالمعنى كتحديد الخطأ في المسمكع كالمقركء المخالؼ لمقكاعد النحكية 

 كتصحيحو. 

( ,Brimoَُُِبريمك) كيؤثر الكعى النحكل في تعمـ القراءة كالفيـ القرائي، كقد أكد ذلؾ 
النمذجة البنيكية لتحميؿ اآلثار المباشرة كغير المباشرة لمكعي النحكم عمى القراءة الذل استخدـ 

، كما لدل المراىقيف القرائيكتكصؿ إلى أف الكعي النحكم ساىـ في تبايف كبير في الفيـ ، كالفيـ
ي أجراىا كؿ مف يؤثر الكعى النحكم في ميارات القراءة كالكتابة حيث أثبتت الدراسة الطكلية الت

الثالث  يفمف تبلميذ الصفتمميذ  ََُلدرجات    Kiefferand  Deacon (2018) ديككف ككيفر 
 القرائي كالكعى النحكم.الفيـ أف ىناؾ ارتباطنا بيف  كالرابع

 :الصريف الْعٕ-2

( كىا      رىؼى كمف  عني التغيير كالتحٌكؿ كاالنتقاؿ مف شكؿو إلى آخري كلصرؼ لغة: مف الفعؿ )صى
، ك (ّّٔص ،ََِٖز،) المعجـ الكجيلفاظ اشتؽ بعضيا مف بعض صرؼ األ  حاؿ إلى غيره.

الصرؼ اصطبلحان: ىك عمـ مف عمـك المغة العربٌية، كىك العمـ اٌلذم ييعنى بتحكيؿ الكممة مف أصؿ 
 كاحد إلى كممات أخرل مف نفس الجذر لمعافو مقصكدة ذات مغزل، كىذا التغيير ىك اٌلذم يفيد في

 المعنى. 
يبحث في مفردات المغة مف حيث صكرتيا، كىيئتيا، كما فييا مف صٌحة، أك إبداؿ، أك إعبلؿ، أك ك    

 .البنية الداخمية لمكممات كالقكاعد التي تحكـ تشكيؿ كممات المغةك  المشتٌقات في المغة كيدرسإدغاـ، 
مكاجية المطالب ك كالتطكر،  حيث كفؿ ليا النمك ةالنظاـ الصرفي مف أىـ دعائـ المغة العربي   

الرئيسي لمبنى المغكية  نتجفيك الم التطكر الزماني كالمكاني لممتحدثيف بيا؛فرزىا أالمتجددة التي 
  .التي انبنى منيا المعجـ العربي
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، عالجتياصغر كحدات المعنى في المغة ك مأالقدرة عمى معرفة  "إلى الصرفيالكعى  كيشير     
ف األشكاؿ المنطكقة كالمكتكبة أا أنو يتضمف معرفة فرد يدرؾ كاعين الكية ألف ميارة ما كراء لغ كىك

كالكعى الصرفي ، (Kenn et.al,2013,p.43)" مف المكرفيمات كالمكاحؽ ترجع إلى كممة أساسية
يمكف معمـ المغة مف مساعدة المتعمميف في فيـ كيؼ تنتج الكممات في المغة كمـ تتككف، ككيؼ 

 . Öz ,2014,P.83))كابؽ كالمكاحؽ كالجذكر تشكؿ مف خبلؿ الس
 ككننجياـ ككاركؿ تكصمتفي تعمـ ميارات المغة حيث  اميمن  عامبلن  الصرفي الكعيكما يعد      

(2015)   Cunningham& Carroll  ارتباط بينيما ك  القرائيمنبئ بالفيـ  الصرفي الكعيأف إلى
 كالصرفيالصكتى  الكعية سيعانكف مف ضعؼ المعالجة الصكتية الضعيف ذكم، كأف األطفاؿ مباشر

  ييما.كم
كأثرىا في  كأكزانيا المشتقات بأنكاعيا المختمفة فيـ طمبيت الصرفي الكعيكيتضح مما سبؽ أف   

 في أثناء الحديث كالقراءة.ا الفيـ المعنى، كتحديد األخطاء في صياغتيا كتصحيحيا، كتطبيؽ ىذ
 الْعٕ الصْتٙ:-3

ا  ِٔمنيا  ،صامتنا ِٖالصكتي لمغة العربية عمى  اعتمد النظاـ        :ليف ىما كصكتاصكتنا صحيحن
الكاك كالياء مسبكقيف بفتحة، كقد استطاع تكظيؼ ىذا العدد المحدكد إلنتاج جميع جذكر المغة 
العربية، كجميع ما يتكلد منيا مف صكر اشتقاقية مع االستعانة بالصكائت فػأكؿ ما يمفت النظر في 

ف حرفنا، كمع ذلؾ كانت كافية كأف عدد الكحدات الصكتية أك الحركؼ اليجائية ثمانية كعشر العربية 
 (.ُٕ،صََِْ) تماـ،ألداء كافة أنكاع النشاط المغكم شعرنا كنثرنا، كتخاطبنا عاديِّا، إلخ"

راجع لضركرة ثبات  ؛ى مستكل النظاـ الصكتيفلعؿ حرص المغة العربية عمى تحقيؽ االقتصاد  ك     
ىذه الصكامت كعدـ تعرضيا لمحذؼ أك الزيادة ألنيا تحمؿ أبرز السمات التي تميز المغة عف غيرىا 
مف المغات، أما الصكائت فيي ثبلثة قصار: الفتحة كالضمة كالكسرة، كثبلثة طكاؿ: األلؼ مطمقا، 

عربية بدكر ميـ كالكاك المسبكقة بضمة كالياء المسبكقة بكسرة، فإنيا تقـك في النظاـ الصكتي لمغة ال
عمى مستكل المعجـ ال عمى مستكل الجذكر، فيي مناط لتقميب صيغ االشتقاؽ المختمفة داخؿ المادة 
، كعيًمؿ( إنما ىك راجع إلى الصكائت كليس إلى الصكامت، كعمى  ًمؿى ، كعى الكاحدة فالفرؽ بيف )عىمىؿه

ائؼ في تركيب الصيغ االشتقاقية لمغة الزيادة كالتشديد كالمد تتحمؿ أخطر الكظذلؾ فإف الصكائت كحركؼ 
 (ِٕ،ص ََِْ،  تماـ)العربية 
كىذه الصكائت تتعاكف مع الصكامت كتضاعؼ مف اإلمكانية االشتقاقية لمغة العربية. كىذه     

الحركات القميمة العدد تؤدم دكرىا في الكبلـ دكف لبس أك إخبلؿ، كذلؾ بأف الحركات ليا دكر كبير 
ألسماء كاألفعاؿ عمى حد سكاء، كما أنيا تفرؽ بيف المباني المتشابية، في تنكع الصيغ في ا
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كالتفريؽ بيف الـ الجر التي ترد مكسكرة كالـ التككيد التي ترد مفتكحة. كالحركات مع قمتيا تؤدم إلى 
، كسكاء أكانت مجردة أـ مزيدة. أسماءن  ـأ الصيغ كتنكعيا بشكؿ بارز سكاء أكانت الصيغ أفعاالن  تكثير

ا في بناء النظاـ النحكم فيي تأتي لمداللة عمى الكظائؼ النحكية. ك )خير اهلل ما تسيـ الصكائت أيضن
 (ُْٕ،صََِٕ، 

كيحتكل النظاـ الصكتى عمى ظاىرتيف صكتيتيف، ىما: النبر، كالتنغيـ المتاف تؤثراف في 
 انطقن  بارزنا يككف لكي معيف، مقطع عمى الضغط درجة ىك النبر أف عمى الباحثكف اتفؽالمعنى، فقد 

 بأف يقر بعضيـ ككف في اختبلفيـ مف الرغـ عمى لو، المجاكرة المقاطع مف سكاه امع اكسمعن 
) .ذاتو دح في بالضغط مرتبطا يجعمو اآلخر كالبعض النطقي، الضغط بدرجة مرتبط المنبكر المقطع

 (ِِٓ، صَُِٖبكلخطكط،
مف مختمؼ أنكاع الدرجات الصكتية عمى  أك التنكعات التغنيمية ىي تتابعات مطردة كالتنغيـ

جممة كاممة أك أجزاء متتابعة كىك كصؼ لمجمؿ كأجزاء الجمؿ كليس لمكممات المختمفة 
 (ِِٗ، صُٕٗٗالمنعزلة)عمر، 

عمى متعمـ المغة  كليذا يجبنظاميا الخاص؛ كمكاقعو كالنبر كلكؿ لغة مف حيث التنغيـ 
 .بو يبيا المغكم طبيعتو الخاصةالكقكؼ عمى ىذه الجكانب حتى ال يفقد ترك

الحساسية لبنية الصكت في  " :بأنوتدخؿ ىذه العناصر في الكعى الصكتى الذل يعرؼ ك      
 &Yoppالمغة، كيعتمد عمى انتباه الفرد لؤلصكات في المغة المنطكقة كتعرؼ معناىا" 

Yopp,2009,P.12) أصكات المغة(  كما يعنى فيـ الطبيعة المقطعية لمحديث كمعالجة بنية (Suortti 

& Lipponen, 2013,P.2). 
مما سبؽ يتبيف أف الكعي الصكتي يتطمب معرفة الصكامت كالصكائت كصفاتيا كمخارجيا كالحكـ     

عمى األخطاء في نطقيا كتصحيحيا، كتعرؼ مكاطف النبر كالتنغيـ كأثرىا في الكبلـ كأداء المعنى، 
 القراءة.كتطبيؽ ىذه المعرفة في أثناء الحديث ك 

 :الداللٕ الْعٕ-4

العمـ المختص بدراسة معاني األلفاظ  ىك الداللة عمـك ما يقتضيو المفظي عند ًإطبلقو،  :لةي الدال     
 اإلنجميزمكيقابؿ المصطمح  (ََِٖ)عمر،  كالعبارات كالتَّراكيب المُّغكيَّة في سياقاتيا المختمفة

Semantics معانيكمعناه، كتطكر  المغكمعبلقة بيف الرمز ككبل المصطمحيف يدالف عمى "دراسة ال 
 الكممات تاريخينا، كتنكع المعاني، كالمجاز المغكل، كالعبلقات بيف كممات المغة"

كممة مفردة، أـ كاف رمزنا مركبنا مثؿ  كأمسكاء أكاف رمزنا مفردنا  المغكمالرمز  معنىكتيتـ الداللة ب  
باألسباب المؤدية إلى ىذا التغير، كما يعنى بدراسة التعبيرات االصطبلحية، كيصاحب ذلؾ عناية 

 العبلقات الداللية بيف ىذه الرمكز.
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العبارات كالجمؿ كاألساليب في  فيـ طمبيت الداللي الكعي كيتضح مف تعريؼ الداللة السابؽ أف 
د، كالترادؼ، كالتضا المفظيالمشترؾ  :سياقاتيا المختمفة كفؽ العبلقات الداللية المتنكعة، مثؿ

 كمجاز. ،كتشبيو ،ككناية ،استعارة :كالتعبيرات المجازية مف يحاءات المعنى.كالتضميف، كا  
كيتضمف القدرة عمى ، (Zens et.al, 2009) الكممةا فى قدرات تعمـ إيجابين  الدالليكيسيـ الكعى 
صدار فيـ معنى الجممة،، ك تصحيح الجمؿ الرفض)عمكل،  أك القبكؿ أك بالترادؼ الحكـ كا 

ك أترادؼ مف العبلقات بيف الكممات بتعريؼ الكممات، كاستنتاج يو كما يستدؿ عم (َِ،صََِٗ
 )المفردات االستقبالية كالتعبيرية.دالالت معينة عمى مستكل  فتعبير كممات معينة ع أك ،تضاد

Wren, 2009) 
 
 :ّالطالب املعله للنعله اللغْٚ الْعٍٕنٔ٘ أ-ج

، كيحتاج ة المغكيةميارات التكاصؿ كالخطاب، كمستكل الكفاءيعتمد نجاح المعمـ في الفصؿ عمى   
كيصبح المعمـ أكبر  يدرسيا، التيف يككف عمى كعى بأىمية المغة بغض النظر عف المادة المعمـ أ

، كحيف يستجيب لتبلميذه كعندما يجرب طريقة كأكثر ثقة حيف يخططكعينا بتدريس المغة 
 (Phipps,2010ما)
أكثر حساسية لمصعكبات  المرتفع المغكل الكعي ذكمف المعمميف أددة كقد كجدت دراسات متع 

كاستخداـ الممارسات التعميمية الفعالة عف أقرانيـ مف  ،كمساعدة طبلبيـ فى تعمـ المغة بصكرة أفضؿ
مسمكؾ لىؿ  :عف السؤاؿ الذل نصو Degi,(2010)جييددراسة كما أجابت  المغكل األقؿ. الكعي ذكم

 بلحظة الصفية كمقاببلت المتعمميفالم ؟ كباستخداـمطبلبكل لكعي المغالتأثير عمى المغكم لممعمميف 
عمى استخداـ  اكبيرن  امسمكؾ المغكم لممعمميف تأثيرن لأظيرت النتائج أف  باإليجاب حيثجاءت اإلجابة 

 .لمغة يـطبلب
المعرفة  أف المعمميف ذكل الحساسية المعجمية كانكا أفضؿ فى McNeill (2011) مكنيؿ ككجد 

 (Gerard,2012&Carroll)جيرارد ككاركؿتكصؿ كما  ،لتبلميذىـ الداللية كتكضيح معانى الكممات
األطفاؿ العمؿ مع تفيدىـ عند  المدربيفك  البدنيةمعممي التربية ل المغكية كالمعرفة الكعيإلى أف 

  .تعمـ المغةصعكبات البالغيف الذيف يعانكف مف ك 
أثر الكعى ما كراء المغكل لممعمميف في أدائيـ  Zahedi,2014)& (Abdiدرس ابدل كزىدل ك      

عمى بما كراء المغة مكعى ان لتأثير أف ىناؾ تكصؿ إلى ك الكتابي في بعدل  الدقة كالتعقيد الداللي، 
مكانية تطكير ، ك الكتابياألداء  دمجو في برامج أكصى بأف يككف مف خبلؿ استراتيجيات متنكعة، ك ه ا 

يركز المسئكلكف عف إعداد معمـ المغة الثانية االنتباه عمى عمميات  ، كأفرئيسينا افن ىدإعداد المعمـ 
 تفكيرىـ كرؤاىـ كتصكراتيـ كأساس لنجاح برامجو.
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حددىا خبراء تدريس  التياالستماع  مف خبلؿتقاف ميارات الفيـ إساىـ رفع الكعى المغكل في كقد    
 ) ) دكرمير كما كجد، (Hashim, 2013 & Rezaei) اطالبن  ِِٓالمغة كالمعممكف لدل 

Dormer, 2013 نمية الكعى المغكل خبلؿ ست مراحؿ.تحقيؽ الدقة في التحدث بتأنو مف الممكف 
 :أف مما سبؽستفاد كي

المغكل ضركرة ممحة لمعممي المغة كغيرىـ فيك يؤثر في مستكل كتاباتيـ كقراءاتيـ  الكعي  -
ؾ قدرتيـ عمى نقؿ المعرفة عف المغة كتفسير كتحدثيـ كميارات االستماع لدييـ، ككذل

 يكاجييا تبلميذىـ كمف ثـ معالجتيا. التيالصعكبات 
منذ مرحمة رياض األطفاؿ عمى التحميؿ كالتجييز المغكل  المتعمميفاالىتماـ بتدريب  -

 كتكضيح العبلقة بيف الكبلـ المنطكؽ كالمكتكب.
ك يقرءكف مف أطأ فيما يسمعكف تحديد أكجو الخعمى  المتعمميفتدريب لضركرة ىناؾ  -

 تعبيرات.
 في برامج إعداد المعمـ.رئيس  دؼيالمغكل ك الكعيتنمية  دراجىناؾ أىمية إل -

 
 :الْعٕ اللغْٚ للطالب املعلهاملؤثرٗ يف  العْامل- د

تمؾ التي تتعمؽ بالمتعمـ مف حيث القدرات المعرفية  بعدد مف العكامؿ منياالكعي المغكل يرتبط     
مف حيث: معرفتو، ك كمستكاه المغكل كخبراتو التي تتعمؽ بالمعمـ ك الذكاء كاإلدراؾ كاالنتباه، كتشمؿ 
سكاء أكانت كالكعي المغكل  كقد رصدت دراسات متعددة العبلقة بيف تمؾ العكامؿ كتعمـ المغةالمينية، 
جٛن انٕػٗ إنٗ  أٌ رط ,Hesami) 4102رٕصهذ ْسبيٗ) ، كقد  ثالثة أيضا ـثانية أ ـلغة أكلى أ

كفيما  انلصٕل ٚزأثش ثؼذح ػٕايم يُٓب انسٛبم ٔهٕٛد انٕهذ ٔيشبػش انًزؼهًٍٛ ٔانخجشاد انسبثوخ  فيانهـٕٖ 
 يمي بياف بأىميا:

 :بالطالب العْامل املتعلك٘-1

االستراتيجيات  مجمكع( إنٗ غجٛؼخ انٕػٙ ثأَّ (Bourke,2008,P.15عندما أشار بكرؾ 
استراتيجيات معرفية مثؿ تكظيؼ د لمتعامؿ مع أنظمة المغة، ك يستخدميا الفر  التيالممكنة 

القدرات العقمية  بعض عادة التشكيؿ. أكضح بذلؾا  المبلحظة كاختبار الفركض كحؿ المشكبلت ك 
 المبلحظة، كاختبار الفركض. :كمنيا ،المغكل الكعيالمطمكبة لمقياـ بمياـ 

، ، كاالنتباهالذكاءك الذاكرة،  ة، كمنيا:المعرفي المتعمميفت مياراك القدرات الفكرية  تكثر  
، كمف الجكانب المعرفية العقمية الكتساب المغة التي المغة يـتعمم كفاءةتعمـ عمى الكاستراتيجيات 

، األنماط المغكية األكليةكمبلحظة  ،إلى الشكؿ : االنتباهتؤثر عمى المعرفة بما كراء المغة
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لدل ذكل  أفضؿ الدقة النحكية كانت؛ حيث كجد أف مقائيكالتجييز التكالمعالجة العميقة لممعرفة، 
، كىناؾ تفاعؿ داؿ بيف األنماط األكلية كاالنتباه إلى تركيب المغكل المقدـكبر إلى الاالنتباه األ 

 (Ellis,2012 )بتأثير المعالجة التمقائية. الشكؿ
النمط ، ك ستعداد لمتعمـ الصريحالكامميكؿ كالقدرات لال تزاؿ األدلة تتراكـ لتدعـ التأثير القكم ك     

 &Dornyei )عمى تعمـ المغة  المعرفي، كعمؽ المعالجة، كالتنظيـ الذاتي، كاالنتباه التنفيذم
Ushioda,2011) 

عمؿ الذاكرة العاممة يتمركز في ثبلثة أجزاء مف الذاكرة كىي المعالج بالنسبة لمتذكر كجد أف     
كزم، كأف الكعي الصكتي يتـ معالجتو في المعالج الصكتي، السمعي )الصكتى( كالبصرم كالمنفذ المر 

 & Lipkaىناؾ خمؿ في المعالج الصكتي فإف ذلؾ ينتج عنو اضطراب في المغةك إذا كاف 
Siegel,2011)تؤثر الذاكرة العاممة الصكتية في الميارات المغكية كمنيا: تعرؼ معانى  (، كما

ذا الكممات، كالنحك، كالخصائص  كاف فييا قصكر فيك يؤدل إلى صعكبات القراءة) الصكتية، كا 
Barbosa, et al,2009,P.201 ،ك القدرة عمى تحميؿ المغة منبئ ىاـ في تحصيؿ المغة الثانية ،)

(  كما أف عمميات ما كراء المعرفة تعد Brackin,2013,P.1) &Tellier كفى الكعى المغكل.
كل القدرة عمى مراقبة الفرد لتفكيره فى المسمكع أساسية لمكعي المغكل؛ حيث تتطمب مياـ الكعي المغ

كالمقركء كمراقبة فيمو، كتقييـ تعممو، كالحكـ عمى مدل صحة أك خطأ استخداـ أساليب لغكية معينة 
 فى مكاقؼ بعينيا، كيستمـز الكعي المغكل أف يتأمؿ الفرد تفكيره كاستخدامو لمغة. 

 :أعضاٛ ٍٔٝ٘ التدرٓس-2

في كميات التربية يقع عمى عاتقيـ إعداد الطالب ليدرس المغة؛ كبالتالي  أعضاء ىيئة التدريس   
تؤثر ممارساتيـ التدريسية مف حيث: طرؽ التدريس التي يستخدمكنيا، كاألنشطة، كتفاعبلتيـ 

 اليكمية معيـ في الكعي المغكل لدل الطبلب.
تو حكؿ التدريس كالطبلب كالمغة معرفة المعمـ بالمادة الدراسية، ككفاءتو المغكية، كمعتقداتعد      
كأظيرت الدراسة النكعية كمبلحظات الفصؿ تبلميذه، ل العكامؿ المؤثرة في الكعى المغكلأىـ أحد 

( أف سمكؾ المعمـ المغكل لو أثر كبير ََُِ) DÉGIكالمقاببلت مع المتعمميف التى أجراىا ديجى  
 عمى استعماؿ الطبلب المغة، كمف ثـ الكعى المغكل.

أف كفاءة المعمـ المغكية محكرية في Dippenaar & Peyper (2011 أكد ديبنار كبايبر) كما
 تبلميذهيككف احتماؿ نجاح  -كىك المغة-التعمـ  نجاح المتعمـ حيث إف المعمـ غير الكؼء في كسيط 

النجاح في الفصؿ يعتمد عمى ميارات المعمـ التفاعمية كالخطابية، كميارات االتصاؿ ك ا، ضعيفن 
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 ستكل كفاءة المغة.كم
كماؿ تعمـ  يؤدل المعمـ دكران ىامان في مساعدة المتعمميف عمى تحقيؽ المتطمبات المغكية في البيئات التعميمية كا 

، Lwin & Silver 2014)القراءة كالكتابة، كتؤثر المغة التي يستخدميا عمى نجاح عممية التعميـ الصفى 

يكمية، كشخصيتو كخبراتو كاتجاىاتو نحك المغة تدعـ الكعى إف اختيارات المعمـ التدريسية ال   (. 11
ا ميمنا Gök,2017)& Rajalaالمغكل لمطالب  ( إضافة إلى أف المعمـ يمكف أف يككف نمكذجن

 .الستخداـ المغة، كيرشد طبلبو لكيفية التفكير في المغة كاستخداميا كأداة لمعمؿ في األنشطة المختمفة
 برامج إعداد املعله:-3

ج إعداد المعمـ بما تحتكيو مف: مقررات، كأنشطة، كأساليب تقكيـ متبعة، كالكتب التي يدرسيا برام
الطالب المعمـ تؤثر في قدرتو المغكية كالتدريسية حيث تعد ىي أساس قدرتو المغكية، فقد ذكر ايفانز 

المغة  أف الطالب المعمـ يحتاج إلى معرفة كيؼ تعمؿ  Evans & Cleghorn, 2010:147)كسمكرف 
مف الميـ أف يصبح المعممكف  أنوككيؼ تستخدـ في الحياة اليكمية مف خبلؿ برنامج إعداده. كما 

المغة عمى التعمـ كما  في الفصكؿ الدراسية، ككيؼ تؤثر عمى عمـ بكيفية استخداميـ لمغة لمتكاصؿ
 يمكف تمثيؿ العكامؿك  (.Lwin & Silver 2014 ،11)شركط تعمـ المغة كاستخداميا مف يحتاجو التبلميذ 

 ( اآلتي:ُالكعي المغكل لمطالب المعمـ في شكؿ)المؤثرة في 

 لمطالب المعمـ الكعي المغكلالمؤثرة في  العكامؿ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لمطالب المعمـ الكعي المغكلالمؤثرة في  العكامؿ (1كل)ش

 :اآلتيكمما سبؽ يمكف استخبلص 
 الكعي بالميمةك  مـالتعبف يتـ تنمية الكعي أك  ،لمعرفيةنب المعرفية كما كراء اضركرة االىتماـ بالجكا. 

 التفكير

 انذاكؼٛخ

انززكش-االَزجبِ  

 االرجبْبد

نؼٕايم انًزؼهوخ ثبنطبنتا  

 غشم انزذسٚس

 المعرفة

 انًًبسسبد انهـٕٚخ

 انٕسبئم انزؼهًٛٛخ

انزذسٚس ْٛئخ أػعبء  

 

 األَشطخ

 المقررات

 أسبنٛت انزوٕٚى

 ثشايج رًُٛخ انٕػٗ

 ثشَبيج إػذاد انًؼهى
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  العربية.برامج إعداد معمـ المغة المغكل مسئكلية  الكعيتنمية 
  دكر المعمـ حاسـ حيث يمكنو تبلفى أثر المنيج غير المبلئـ عف طريؽ األنشطة كالكسائؿ

لمغكل، كقد يتخذ مف ا الكعيالمختمفة، كما يستطيع التعاكف مع األسرة لتنفيذ أنشطة تنمى 
ليساعد تبلميذه عمى اكتشافيا كتصحيحيا كىذا ىك  ؛عبلـ نشاطناإلاألخطاء التي ترد في كسائؿ ا

ف يتـ إعداده بشكؿ يمكنو مف فبلبد أ ؛ف المعمـ يمتمؾ ىذه الفرصالمغكل، كلما كا الكعيجكىر 
باستخداـ  ةالمعمم ةالطالب المغكل لدل الكعيعمى تنمية  مقترحكلذا يركز البرنامج ال ؛استغبلليا

 .األنشطة المغكية
ًٔا   األىشط٘ اللغْٓ٘:-ثاى

 مفَْو األىشط٘ اللغْٓ٘:-أ

كىك مأخكذ مف ماٌدة )ف ش ط( « نشط ينشط»مصدر قكليـ لغة النشاط أنشطة جمع نشاط، ك      
كيسرع إليو  اٌلتي ينشط فييا اإلنساف كيخٌؼ لمعمؿ حركة كسٌميت الحالةالىتزاز ك االاٌلتي تدٌؿ عمى 

النشاط ضد الكسؿ)ابف  ( ّْٖٓص ،ابف األثير) .ا لما يصاحبيا مف الحركة كاالىتزاز كالٌتفٌتحنشاطن 
النَّشىاط ىك: أف يىًخؼَّ اإلنساف إلى األمر، أف  (ّْٖٔ )، صابف األثيرذكر ك (  4428 ص منظكر،

   "كييٍؤًثر فعمو
المكاقؼ تنظيـ  نيا"أب( َُٓ، ص ََِٓاكم ،فقد عرفيا )الياشمي ، العز األنشطة المغكية أما   

عديد مف القرارات بطرؽ التدريس التي مف األستاذ اتخاذ  بطريقة ىادفة كمدركسة تتطمبتيا كتييئ
  "سكؼ تستخدـ كاألساليب كالكسائؿ التي يجب االستعانة بيا

، َُِْ)ة النشاط المغكل القائـ عمى القصائد الشعري العكضى كالشنقيطى :كؿ مف كعرفت     
" مجمكعة الخبرات كالمكاقؼ كاألمثمة المفظية اليادفة إلى مناقشة القصائد الشعرية  :أنوب( ْٖص

نحك االعتزاز بالمغة  االتجاهلى إلفظا كمعنى؛ لمكشؼ عما يتضمنو النص الشعرل مف قيـ تؤدل 
دراؾ ما خصيا اهلل بو مف فضؿ كمكانة  ".العربية، كا 

ية بأنيا: مجمكع العمميات التي يقـك بيا المتعمـ في إطار مجاالت معينة تعرؼ األنشطة المغك كما    
ف تكسبو القدرة عمى الكبلـ المكتكب أنيا أ مباشرا، كىذه العمميات مف شتتصؿ بحياتو اتصاالن 

ف تكسبو القدرة عمى ممارسة التكاصؿ أنيا كذلؾ أكالمنطكؽ عف طريؽ امتبلؾ تقنيات القراءة، كمف ش
 .(َّ، صَُِٓ، يأيٌٕ) الكتابيبير كالتع الشفكم

 :التعميميالنشاط  أف السابقة ريؼاكيتضح مف التع
يتـ مف خبلؿ ىذا الجيد الحصكؿ عمى ك  ؛جيد يبذلو المعمـ كالمتعمـ لمكصكؿ إلى أىداؼ معينة -

 معمكمات كاكتساب عادات كاتجاىات كقيـ كميارات.
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 تمارس فيو عمميات عقمية متنكعة. -
 كىك شرط لفاعمية أل عممية تعمـ. ةن كحماس ضمف إقباالن تي -
 يمكف تعريؼ النشاط المغكل في ىذا البحث: ك
 امجمكعة مياـ يشترؾ في إعدادىا المعمـ كالمتعمـ بيدؼ ممارسة ميارات المغة العربية: استماعن    

أك يقرأ ممارسة كاعية يستطيع مف خبلليا الحكـ عمى صحة أك خطأ ما يسمع  ككتابةن  كقراءةن  اكتحدثن 
 أك يكتب، كتتضمف المناقشة كالحكار، كاأللعاب كاكتشاؼ األخطاء كتصحيحيا.

، مف متعددة تطبيؽ المعمـ كالمتعمـ ىذه األنشطة المغكية في تحقيؽ أىداؼيساىـ 
 :(َُْ، صَُُِ)عمار، ك (ََِٖأىميا)البسيكني،

  بشكؿ الئؽ في تعبيراتو المكتكبة بمغتو التي يستخدميا يكميان، فيكظفيا  االنتفاعتمكيف الطالب مف
 .أك الشفكية كصكالن إلى مستكل معيف مف التعبير اإلبداعي الخبلؽ

 الكشؼ عف المكاىب كالميكؿ الخاصة في التفاعؿ مع المغة كتكظيفيا التكظيؼ الجيد. 
 .تقكية شخصية الطالب مف أجؿ مكاجية مكاقؼ الحياة المختمفة -
 اآلخريف كالتكاصؿ معيـ تمكيف الطالب مف التعايش مع. 
 مساعدة الطالب عمى تمبية حاجاتو المتصمة باإلخبار كاالستخبار. 
 إغناء الزاد المغكم لمطالب كتدقيقو. 
إذ تسيـ في تثبيت تحصيؿ الطبلب المعرفي، كتكسيعو كتطكيره  ؛تنمية ميارات التعبير الكتابي-

 .ا في مكاقؼ الحياة العمميةا صحيحن تمكف الطبلب مف استخداـ المغة استخدامن -كتجديده، 
كقد اىتمت عديد مف الدراسات بتناكؿ العبلقة بيف األنشطة المغكية كبيف اكتساب ميارات المغة   
( إلى فاعمية برنامج قائـ عمى األنشطة المغكية في تنمية ََِٕ)كسنجيدراسة جاب اهلل  تكصمتف

 تياعميفا( ََِٖ)ةأبك فايددراسة أكدت ك  ،لخاصةاالحتياجات ا لذكمميارات التعبير الشفكم الكظيفي 
بضركرة االىتماـ باألنشطة ، كأكصت اإلمبلئية لدل تبلميذ الصؼ الثالث المتكسط في عبلج األخطاء

 .ـ في تنمية ميارات التعبير الجيدألنيا تسي ؛المغكية
ت التحدث ف األنشطة المغكية أدت إلى تنمية مياراإلى أ( ُٕٖص، ََِٖ)مسمـكتكصؿ        

عب رجع ذلؾ إلى إيجابية التبلميذ كمشاركتيـ كلأك  ؛ل تبلميذ الصؼ األكؿ االبتدائيكاالستماع لد
مغكية ( إلى فاعمية األلعاب في تنمية األنماط الَُُِالبرل )أشار ك ، األدكار التي تتضمنيا األنشطة

في تنمية ميارات  غكيةالم فاعمية األنشطة (َُُِعمار)كما أثبت  .ة المرحمة األساسيةبلدل طم
أف  (َُِٖلركساف)ا، كأكد ركاف الجممةأماؿ استخداـ أدكات الربط، كعبلمات الترقيـ، كميارة اكت

لو ستخداـ األنشطة المغكية المتمثمة في المسابقات الثقافية كاأللعاب المغكية كالحكارات كالمناظرات ا
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لدل طبلب  تمثمة في األلفاظ كالتراكيب كاألفكارالم الشفكمفي تنمية ميارات األداء المغكل أثر إيجابي 
 األساسي.الصؼ الرابع 

 الْعٕ اللغْٚ:تينٔ٘ األىشط٘ اللغْٓ٘ ّ-ب
 بياف بعضيا: يأتيفيما كميارات المغة المغكل،  الكعيتنمية ل عدة أنشطةاستخدمت  كقد

 :حل املشهالت اللغْٓ٘ -1

األفعاؿ ك التناقضات،  :مثؿ ،جكانب معينةاؼ الستكش كيةلغ فقرة تحددنشاط حؿ المشكبلت فيو      
ىذه الطريقة  ،الجرصيغة المصدر، كأنماط الفعؿ، كالصفات كالظركؼ، كحركؼ ك الشرطية، ك الناقصة، 

 إجراءكمف أمثمة حؿ المشكبلت  ،ميز القاعدةير األحكاـ ك صديالنحكم ك أف يبلحظ النمط تتيح لممتعمـ 
مى ع) (Zipke, 2008زبؾ ثنىأقد ك  ،تغبلؿ القرائف المغكيةباس كبلتتمريف عمى حؿ المشفيك  الغمؽ

  ىكندا كآخركف اعتمد ك بما كراء المغة كتنمية الفيـ القرائي. الكعياستخداـ األلغاز في تدريس 
Honda et.al (2014)   لدل طبلب المرحمة المتكسطة المغكمحؿ المشكبلت  في تنمية الكعى  نشاطعمى. 

 

 :َاّتصخٔخ األخطاٛ نشف -2

تصحيحيا جزء طبيعي مف عممية التعمـ. "ال يكجد تعمـ دكف ارتكاب أخطاء." ك خطاء األالكقكع في    
ركز عمى مشكمة كاحدة بعينيا، أك عمى عدد ذل يال العبلجيلمعمؿ خطاء الطبلب ىي مصدر جيد كأ

حيث ة، فقرة مكتكبفي تيا ككظيفمف المشاكؿ ذات الصمة، مثؿ النظر في شكؿ األزمنة السردية 
التصحيح كشرح األخطاء الداللية لتنمية كعى المعمميف McNeill and Lai  (2008)استخدـ 
 كما طبؽ ،األداءفي تحسف كجكد كتكصؿ إلى  ،بنية الكممة كالعبلقات المعجميةمف حيث بالمفردات 
بلب تـ تزكيد الطالمغكل حيث  الكعيلتنمية  اكتشاؼ الخطأطريقة  (Lostaunau, 2012 )لكستانك

  عمييـ تحديدىا كتصحيحيا. بسياؽ بو أخطاء
 

 :اجلنل٘ دمج-3

ىك كسيمة فعالة لرفع مستكل ك  ،بؿ الكتابةما قفي مرحمة ميمة كمج الجممة د نشاطستخدـ ي     
، كتابة جمؿ ذات ترابط ضعيؼ إلىبعض المتعمميف ؛ حيث يميؿ التماسؾ عفالكعي لدل الطبلب 

أك أكثر مف جممتيف عندما يتـ الجمع بيف  تـالتي ت التركيبيةرات التغيي في تعرؼ كيساعدىـ الدمج
التعبئة" ك "تفريغ" الجمؿ، الذم يجمع يعرؼ أيضا بك نشطة الكعى المغكل أأحد كىك  ،بسيطةالجمؿ ال

 يتطمب مف الذل الجمؿ ترتيب، ك ف جممة معقدةمبيف جممتيف أك أكثر في كاحدة، أك استخراج جزء 
(،  (Lostaunau,2012,P.28الترتيب الصحيح لتككيف جمؿ دقيقةات في كضع الكمم متعمميفال
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يمكف ك  ،النحكية كالمعجميةتكظيؼ المعرفة أداة تربكية قكية ل كىى صياغةالإعادة  :مف أنشطتوك 
 .المغكية الكفاءة مستكياتاستخداميا عمى مختمؼ 

 : Grammaring الكاعدٗ انتشاف -4

التعبير بيا مف أجؿ إظيار الطرؽ المختمفة التي يتـ  النحكية يةبناأل استخداـإلى عممية  يشير    
 اإلشارة إلى الطرؽ ـمجمكعة مف الضمائر كيطمب مني كاعطييمكف أف  فكمعف مفيـك كاحد، كالمتعم

بناء المعرفة في ىذه الحالة عمى التركيز التعبير عف المعنى، ك التي يمكف مف خبلليا  المتعددة
ألشكاؿ المتاحة كتمكينيـ مف اختيار الشكؿ األنسب لسياؽ باية المتعمميف اإلجرائية مف خبلؿ تكع

 .معيف
سمسمة مف األنشطة لتحديد القاعدة   Lostaunau (p.27,2012 ) نكلكستا استخدـ   

ممح لغكل سياؽ ذم معنى لمتركيز عمى ممف خبلؿ تقديـ  كمقارنتيا، أك اقتراحيا أك تأكيدىا أك نفييا
عندما يدمج تدريس أنو  (Hung& Xiangyang, 2014,P.106) كنجينجىنج ك  كذكر .معيف

ا في االتجاه نحك دراسة ثرىا في المعنى فإف ذلؾ يؤثر إيجابين أبتطبيقاتيا ك  الكعيالقكاعد النحكية مع 
تعمميـ قكاعد المغة مع في يجابي االندماج اإلك  ،استراتيجيات التعمـ المعرفيةالقكاعد، كتطبيؽ 

 ستماع كالتحدث كالقراءة كالكتابة. االيا: ميارات
  :اللغ٘ ألعاب-5
الكعى  لغاز لتنميةأل ت اكقد استخدم ،ال يتجزأ مف تعميـ المغة كتعممياألعاب المغة جزءا تعد      

 ،ا بالكعي المغكلا كثيقن إلى أف لعب الطبلب بالمغة ارتبط ارتباطن  (Ahnn,2014) كصؿ ت كالمغكل 
 )ىمبكرف اعتمدكما  ،األجنبيةة فى فصكؿ تعمـ المغة ية ما كراء معرفلعاب كظيفتيا كأدادت األ أك 

Hilburn,2017 المغة اإلنجميزية متعمميلدل  لعاب المغة كالطرائؼ في تنمية الكعى المغكلأ( عمى. 
 الشفكم التكاصؿ المغكل ميارات الصفية التي تركز عمي غير المغكية األنشطة أنكاع كمف

تكسيع مدارؾ المتعمميف كزيادة رصيدىـ الثقافي  حيث تؤدل إلى ،لعاب المغكيةالمسابقات الثقافية كاأل 
 (ٖٖٗ،صَُِٖفي تعديؿ اتجاىاتيـ.)الركساف،  ك المغكل، كما تساعد

 :التعاّىٕالتعله -6

ىك بيئة تعمـ منظمة في مجمكعات صغيرة مف الطبلب المتباينيف في قدراتيـ ينفذكف مياـ  
، كالعانيعبد المجيد )باإلجماع مف بعضيـ البعض كيتخذكف قراراتيـ  تعميمية كينشدكف المساعدة

قبؿ ا معممن  ِْكل لدل غفي تنمية الكعى الم فاعميتو التعاكنيأثبت التعمـ كلقد (. ْٔص، َُِٓ
 Gunningكآخركف جكنج كما تكصؿ (Guizhen, 2014)في أثناء الخدمةك  الخدمة
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et.al,2014))  كل، كاف فعاالن في رفع الكعى المغ الثانيةك مغة األكلى ال معمميالتعاكف بيف أف إلى
 .كالكعى باستراتيجيات القراءة

 :احلْار --7

ممحكار أىمية كبيرة في ف الحكار؛ مف األنشطة المغكية التي يستخدميا المعمـ في تعميـ المغة  
المتعمـ بألكاف مف  ألنو الصكرة المركزة لمحتكيات الدرس، كاألساس الذم يمد ؛تعميـ المغة، فيك غاية

الجمؿ كالتعبيرات كاأللفاظ كاألصكات التي يحتاج إلييا المتعمـ، كبخاصة عند التدريب عمى ميارة 
الكبلـ. كىك كسيمة ألنو يضـ التراكيب النحكية كالمفردات في مكاقؼ كسياقات مختمفة، تعتمد عمييا 

مارستيا في التعبير كاالتصاؿ. كعمى المعمـ التدريبات المغكية لتأخذ بيد المتعمـ نحك استعماؿ المغة كم
أف ينظر إلى الحكار، كالتدريبات التي تميو، باعتبارىا كبلن ال يتجزأ، كما أف دكر المتعمـ ال ينتيي 

نما باستخدامو في مكاقؼ الحياة المماثمة ، َُِِ)محمد،  .بمجرد استيعاب الحكار كحفظو، كا 
 ) َُٓص

مكاقؼ تعميمية شبيية بالمكاقؼ الحياتية، مف خبلؿ في  كيتـ كذلؾ مف خبلؿ إدخاؿ الطمبة
محاكرة الطالب لزميمو، أك مناقشة معممو، أك التعبير عف رأيو في مسألة مف المسائؿ الخاصة في 
عطاء الطمبة مجاالن لمحديث عف األحداث اليكمية البارزة كالمناسبات الدينية  الحصة كغير الحصة، كا 

يرل الطالب نفسو، مع الحرص عمى عدـ تخطئتو أك تعنيفو، بؿ  كالكطنية كعرض المكضكع كما
أف يدافع عنيا كيطرحيا فيما يكتب مف إلى  الكاجب إثابتو كتشجيعو كاإلشادة بآرائو، كدفعو

نضجان، كذلؾ تحت  مكضكعات إنشائية، كفتح باب النقاش حكليا مع زمبلئو لتككف األفكار أكثر
رشاد،  .(ََِٖلباز ، السيد، ابأدب الحكار كالنقاش) كااللتزاـ إشراؼ المعمـ كبتكجيو منو كا 

 :تعله اللغ٘ الكاٜه علٙ الشبه٘ العيهبْتٔ٘ -الًجثا

، سميات متعددةتقد انتشرت المغة، ك تـ استخداـ برامج الكمبيكتر كتطبيقات االنترنت في تدريس    
لتعمـ اإللكتركني كمصطمح يضـ كبعدىا ا ،التعمـ بمساعدة الحاسكب، كالتعمـ باستخداـ االنترنتمنيا:
، كتنكعت التطبيقات المستخدمة التشاركيمف التطبيقات كالبرامج، كلعؿ أحدثيا مصطمح التعمـ  اكثيرن 

مف البريد اإللكتركني كالقكائـ البريدية كمنتديات المناقشة كغيرىا كصكال إلى أدكات الجيؿ  فيو بدءن 
 يرىا.الثانى لئلنترنت المدكنة كقنكات الفيديك كغ

يتكاصؿ فيو المتعمـ باستخداـ حيث ، عمـ المغة باستخداـ أدكات الشبكةحدل طرؽ تإكىى     
 في (Conroy, 2010ككنركل)كقد استخدميا  ،مع المعمـ كالطبلب كمكاد التعمـالجكاؿ  أكالكمبيكتر 

كتابة، كما ثرت عمى سمككيـ ككفاءتيـ في تصحيح أخطاء الأنيا أكجد تدريب طبلب جامعة استرالية ك 
 Razaviرازفى ككيتابى قارف ، كماتحمس الطبلب الستخداـ ىذه األدكات لتعمـ الكتابة باستقبللية



 .................. فاعلية برنامج أنشطة لغوية مقترح في تنمية الوعي اللغوي لدى طالبات كلية التربية

- ّّّ - 

&Ketabi 2011) ) مدرسينترنت كأخرل في كتاب إبيف نكعيف مف المكاد التعميمية مكاد عمى مكقع 
دافعية الطبلب كحسف أف مكقع االنترنت زاد تكصؿ إلى ك  كأثرىا عمى معرفة المتعمميف بقكاعد النحك

-Al-Shorman,2012) Al &كما قارف المنصكر كالشكرماف، مف أدائيـ في تعمـ القكاعد
Mansour بيف مجمكعتيف مف الطبلب استخدمت األكلى الكمبيكتر في تعمـ المغة اإلنجميزية )

مجمكعة عمى  مف الأ ف المجمكعة األكلى حققت تحصيبلن أكالثانية الطريقة التقميدية كتكصؿ إلى 
 .الثانية

نترنت تطبيقنا قائمان عمى استخداـ اإل Burstein, et al. 2013) )بكرستيف كآخركف  استخدـ 
عمى  ةقدر الك في الكعى المغكل  ا( ك أظيرت النتائج تحسنن MUSEلممعمميف) لتحسيف الكعى المغكل

كنية قائمة عمى بيئة تعمـ تعا (Yang, 2013يانج ). كجرب طبيعة المغةراعى تدريس ت تطكير طرؽ
كتكصؿ إلى أف الكعي المغكل لمطبلب تحفز عندما راقب الطبلب دقة استخداـ لغتيـ كتقييـ  ،الكمبيكتر

 أقرانيـ مف مختمؼ الثقافات.  معثناء التكاصؿ أفي  كليـ المغئأدا
ماعية تؤكد النظريات االجتكيكفر استخداـ الشبكة في تعميـ المغة سياقنا اجتماعينا لمتعمـ حيث     

بناء المعرفة المغكية كأىمية السياقات االجتماعية كشرط مسبؽ أىمية  كالثقافية الكتساب المغة الثانية
المعرفة لذلؾ ينبغي أف يسمح لممتعمميف في بيئات تعمـ المغة الثانية عمى االنترنت ببناء ك لتعمـ المغة. 

عبر  اآلخريف كالمتعمميف المعمميفع لمتفاعؿ م افرصن  ىـؤ . كينبغي إعطا مف إعطائيـ المعرفةبدالن 
 (Thomas, 2009,P.53)اإلنترنت 

عمى زيادة التركيز عمى األبعاد االجتماعية في تدريس نترنت في تعميـ المغة استخداـ اإل  ينطكم  
، كالتعمـ القائـ عمى ـمتفاعبلت بيف متعممي المغة كغيرىكسيطة للكمبيكتر أداة عد اكيالمغة التكاصمية، 

 & Wang االمغة الثانية المكجية اجتماعين مداخؿ تعمـ في  أساسيؿ ىك مككف التفاع
Vásquez,2012,p. 420) ) 

 :Web.2طبٔكات اجلٔل الجاىٙ ت

التطبيقات التي تساعد في نشر  مفبأنيا: "مجمكعة ( ْٗص،َُِّ)مىبىنداكل ككا ياعرف    
 غيرىاك عركض تعميمية، ك  ،صكتيةمقاطع ك  ،فيديكك  ،نصكصك  ،صكر: المعمكمات بأشكاليا المختمفة

 وكتككين نشاء المحتكل التعميميا  دكات تساعد في التأليؼ التعاكني ك أبطريقة تفاعمية، كتصنؼ إلى: 
فيس  :مثؿ ،أدكات تساعد في التشبيؾ  االجتماعي )الشبكات االجتماعية(، ك مثؿ المدكنات كالكيكى

 :مثؿ ،ميكر، كأدكات عقد المؤتمرات عبر اإلنترنتبكؾ، كأدكات تبادؿ الكسائط المتعددة مثؿ يكتيكب كف
، مثؿ المفضمة  االجتماعية، كتتميز ِسكايبى، كأخيرا أدكات مساعدة لزيادة فاعمية أدكات الكيب

 ."معظػـ ىذه األدكات بتقديـ  الخدمات لممستفيديف مجانا
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ؿ األكؿ مف منتديات، دكر المتعمـ في تعاممو مع أدكات الجي الذل غير ِظير مفيـك الكيب        
أك لكحات نقاش أك بريد الكتركني كغيرىا مف األدكات إلى صانع لممحتكل اإللكتركني عف طريؽ 

كقنكات اليكتيكب كغيرىا  ،الكيكي كالمدكنات، كخدمة بث الكسائؿ :منيا ،استخداـ عدد مف األدكات
حاجة إلى فريؽ عمؿ مف مف األدكات التي سيمت لممتعامميف معيا نشر المحتكل بسيكلة دكف ال

مصممي برامج الكسائط المتعددة، فضبلن عف المشاركة الفعمية لمطبلب في التعقيب، كالحكار، 
 (َُِٔكالمناقشة، كالتفاعؿ)عكض، 

األفكار بيف المستخدميف ك يدعـ الجيؿ الثاني لمكيب المشاركة الفعالة كالتكاصؿ كتبادؿ المعارؼ     
ر ك جكد عبلقات إنسانية بينيـ كيعمؿ ىذا الجيؿ عمى تغيير دفي إطار اجتماعي يحافظ عمى ك 

المعمميف كالطمبة عند استخداـ أدكاتو كخدماتو في التعميـ اإللكتركني، فبل تقؼ العممية عند تصفح 
 ،الطالب :الطمبة، كأصبح كؿ مفك لممفات كالتعيينات بيف المعمميف درس أك محاضرة أك إرساؿ كتمقي ا

في صياغة المحتكل، كالتشاكر كالتعميؽ عميو، كذلؾ نشره دكف الحاجة  ااسين أس اكالمعمـ مشاركن 
 )ِص ، َُِّفراكنة، )لمتخصصيف أك مبرمجيف 

كالشبكات ، blogs ،wiki ،RSS ،YouTube  :كتتضمف أدكات الجيؿ الثاني مف الكيب  
كاالقتراف فيما  بالتكامؿ كالمزج تيتـ ك ،  Facebook   ،twitter ،Instagram االجتماعية، مثؿ:

 ك النجار (، كاليكاتؼ الذكية LMS بينيا، كيمكف ربط تمؾ األدكات بأنظمة إدارة التعمـ ػ
 (ِٓٗ، صَُِٓ،العكضي

 التدريس، عممية في ِتطبيقات الكيب  استخداـ أىمية (2013)البازدراسة  بينتك 
ثر ، ك المكاد الدراسية كتحقيؽ أىداؼ التعميمي، المحتكل بناء في كتكظيفيا اء التفاعؿ بيف الطبلب ا 
 فاعمية إلى (2013) تكصؿ سركركما  .مما يسيـ في رفع الكفاءة العممية التعميمية ؛كالمعمميف

  .لممعمميف التدريسي األداء تحسيف فى 2 الكيب استخداـ نظاـ

قع جكجؿ امك :منيا ،   WEB.2دكات أفاعمية عف ( َُِٓدراسة الجمؿ ) ككشفت
Google sites  ليكتيكبكقناة ا YouTube، كصفحة فيس بكؾ Facebook  فى تنمية ميارات

بتشجيع كأكصت  ،لدل طالبات الصؼ الثامف األساسي بغزة يانتاجكا   تصميـ الكسائط المتعددة
 .تدريسالفى فيا تكظي
 :الجيؿ الثانى لئلنترنت بعض أدكاتلكفيما يمى كصؼ  
 (blogsاملدّىات اإللهرتّىٔ٘ ) -أ

صفحة الكتركنية شخصية يقـك بكتابتيا شخص أك مجمكعة مف "منيا:  ،ريؼاتعلممدكنة عدة      
في صكرة مذكرات، تككف استضافتيا بشكؿ مستمر سكاء عف  معككس زمنيألشخاص بتسمسؿ ا

 (.(Duda&Garrett,2008,P.1057 يا.ة انترنت ثابتة أك مكقع يستضيفحطريؽ صف
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 باستمرار تجديده يتـ إلكتركني مكقع أك ركنيةإلكت مذكرات أك يكمياتككسفكرد "كفى قامكس أ   
 إضافة المدكنة لصاحب يمكف ك. المدكنة صاحب الشخص يضيفيا التي الجديدة اإلدخاالت بكاسطة
 The ) .  فيديك  لقطات ك التكضيحية كالرسكـ كالصكر، المدكنة، عمى أخرل لمكاقع الركابط بعض

Oxford English Dictionany online, 2009 ) 
مساحة عمى شبكة اإلنترنت يمكف مف بأنيا"  (Sim& Hew, 2010,p. 152 )يكسـ كى كعرفيا    

خبلليا عرض المقرر أك ما يرتبط بو مف أنشطة، بحيث يستطيع الطبلب كالمعمـ تبادؿ المناقشات 
  لكفاءة كما يحدث في الصؼ الدراسي.خبلليا بنفس ا

كما  المدكنات كأداة لمتنمية المينية لممعمميف،( ََِٗ) Hou.et alاستخدـ ىك كآخركف كقد     
إلى أف  (2013) استخدمت في تنمية الميارات المختمفة كمنيا ميارات الكتابة حيث تكصؿ إبراىيـ

إلى  أدل كقد الببلغةك الصرؼ، ك النحك، المتعمقة بمفاىيـ المغة العربية استخداـ المدكنة في تنمية 
لكتركنية في تنمية فاعمية المدكنات اإل ( َُُِ)بدكم كأكد عمى استخداميا، ة الطبلب قدر  تحسف

تحسيف نحكىا، ك ميػػارات استخداـ المصادر الرقمية لدم أمناء مراكز مصادر التعمـ كاتجاىاتيـ 
 .(2013 ،فركانة) نتاج الكسائط المتعددةإميارات (، ك  2012 ،دياب)الميارات العممية في الكيمياء

 في المعرفيالتحصيؿ  أدل إلى تحسفاستخداـ المدكنات التعميمية أف  إلىدراسات عدة تكصمت ك     
مقرر ميارات الحياة ك  كتقنيات التدريس كالفقو، ، كالفيزياء،الرياضياتك  ،الحاسب اآللي :مثؿ اتمقرر 

ف، أطكؿ لدل الطبلب المعممي لفترة التعمـ أثر كبقاء، إلنجاز اإللكتركنياالتعريؼ بممؼ ك  ،الجامعية
ثراءك  (، َُِْ ،الدكسرم،)(َُِِ ،سالـ،الغامدم) الخياؿ العممي في مادة الفيزياء ا 

(، َُِٕ،خنيف) (،َُِٔ،حسيف(،)َُِٔ)النجار،،(َُِٓ،الرحيمي،ك)(َُِْى،الرحيم
 (ََُِ،اليتيـ)

كيتضح مما سبؽ أف المدكنات اإللكتركنية أداة فعالة في تنمية عديد مف أكجو التعمـ: مفاىيـ،      
قائؽ عبر مراحؿ دراسية مختمفة، مما يستدعى االستعانة بيا في تقديـ تدريبات الكعى كميارات، كح

المغكل التي تتطمب الكتابة كالمشاركة كالمناقشة بيف الطبلب لتعرؼ األخطاء كتصحيحيا، كتقديـ 
ؿ في كمناقشتيا كتطبيقيا في أثناء التفاعالنحكية كالصرفية كالداللية كالصكتية كالميارات  المفاىيـ 
 . المدكنة

 WhatsApp الْاتس اب:-ب

ا، كتـ ليكاتؼ الذكية يعمؿ عمى كؿ أنكاع األجيزة تقريبن ىك تطبيؽ يستخدـ في ا الكاتس أب      
( بخدمة مجانية SMSقصيرة)  معمف لممطكريف استبداؿ الرسائؿ الككاف اليدؼ ال ََُِتسكيقو في 

 :مثؿ ،أك المجمكعات، كيتضمف مجمكعة مف الكظائؼمف األفراد كاستقباليا ككسيمة إلرساؿ الرسائؿ 
 (P.217,2014.Bouhnik&Deshenكالركابط عمى الشبكة ) ،كممفات الفيديك ،كتابة الرسائؿ النصية
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برامج التحاكر التي تسمح بتداكؿ المناقشات بيف مجمكعة مف األفراد في كقت كاحد  كىك مف    
عمى بعض المشكبلت ( أف برامج التحاكر تتغمب  ََِٗ) آخركفكذكر ىنداكل ك  كبطريقة مباشرة،

النفسية لدل الطبلب كالخجؿ كاالنطكاء كتشجعيـ عمى محادثة معممييـ كأقرانيـ بجرأة باإلضافة إلى 
 .سرعة التحاكر فييا كاالتصاؿ تيسر استخداميا في اإلدارة التعميمية

التكمفة،  ةقم في: بأتس امميزات الك بعض ( Bouhnik&Deshen,2014شف كبكىنؾ)يد لخص     
الكصكؿ إلى المكاد التعميمية ك استمرار التعمـ خارج حدكد الفصؿ، ك كالتكافر، كسيكلة االستخداـ، 

بدكف  فيما بينيامكانية إنشاء مجمكعات كالتكاصؿ ا  ك  ،تكافر المعمـ في أم مكاف كزمافك بسيكلة، 
كؿ أفراد ك ك حذؼ آخريف، أعضاء مما يمكنو مف إضافة أ ؛عكائؽ، كمنشئ المجمكعة يصبح مديرىا

 .كاردةتنبيو بالرسائؿ الى ممشتركيف الحصكؿ عملالتطبيؽ  يكفرالمجمكعة ليـ حقكؽ متساكية، كما 
 Church &de Oliveira)داـ الكاتس ككسيمة لمتكاصؿ ذكرىاىناؾ أسباب دعت األفراد الستخ 

الرغبة  ، كمحدكد مف الرسائؿ الفكريةرساؿ عدد ال إقمة تكمفة التطبيؽ مع القدرة عمى كىى:   (2013
 .اإلحساس بالخصكصية عف الشبكات األخرلك  أصدقاء، مجمكعة في االندماج كأعضاء في أسرة أك

صبح محطة مشاركة كما أنو أ ،كاألماكفالتعاكف الذل يسد الفجكات في المعرفة ىذا التطبيؽ  يبرز ك
 ,Bere )العممية المياـعية التخاذ دكر نشط في تحسف إمكانية المعالجة كتشجع التعاكف، كتثير الداف

2013). 
المغة ة في دراساب استخداـ الكاتس أف إلى (  Plana, et al. 2013)دراسةكقد تكصمت     

لدل الطبلب  أكبر في قراءة المغة األجنبية احماسن كلد ك  الطبلب ارتفاع دافعيةأدل إلى اإلنجميزية 
 األسباف.

حيث يمكف لمطالبات المشاركة في  ف دكافع استخدامو في البحث الحالي؛كتعد ىذه الميزات م     
ة ل مكاف كزماف بدكف أيمييا مف الجكاؿ أك الكمبيكتر في أمجمكعة كاتس لتمقى التدريبات كالرد ع

 تكمفة مادية.
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 :Twitter املصغر التدًّٓ–ج 

 احرفن  َُْالتعميقات لغاية خدمة تدكيف مجانية تمكف مستخدمييا مف إرساؿ  تطبيؽ يؤدلىك       
يستخدـ بعض المعمميف ك  يرسميا اآلخركف. التيكتمكنيـ كذلؾ مف قراءة التغريدات  ،تدعى تغريدات

دراسة عف التدكيف ُِلعدد  بعدلكشؼ بحث تحميؿ كقد تكيتر كمدكنة مصغرة لمتعاكف مع طبلبيـ، 
كالتعمـ في أم كقت كمكاف، كاالتصاؿ  امكانيات التعاكف كتبادؿ المصادر كفرفي التعميـ أنو  المصغر

 ,Gao, Luo & Zhang)الطبلب غير الرسمي بيف التبلميذ كبعضيـ كبيف معممييـ، كحسف اندماج 

2012) 
مف حيث  Twitterك Facebookاستخداـ ( بيف Warren,2011& Leitchكقارف )

في  مزيد مف التفاعؿبسمح ت Facebook ب ةتعمقالم التقنياتككجد أف  أنماط مختمفة مف التفاعؿ
تـ تقييـ التحميؿ االجتماعي ك بتمقي المزيد مف المعمكمات المباشرة كالمركزة.  Twitterيسمح  حيف
 ،نيف مف تقنيات الشبكات االجتماعية المتميزة مف قبؿ مجمكعات الطبلب المختمفةنتاستخداـ اث التقني
كرضا  تقييمو كفقنا لممتطمبات كالسياؽ كاف أداؤه أكثر فعالية عندما تـ تكيترأظير بكضكح أف  ىذا

 .القابمة لمتقييـ بلثكاف أداء فيس بكؾ أكثر ضعفان في كؿ مف ىذه الفئات الثالمستخدميف في حيف 
(؛ يكتيكب، ) ُٓٓ.ْتكيتر )كما اتضح أف استفادة طبلب جامعة الممؾ سعكد مرتفعة مف تطبيقات 

 ( َُِٕ،ل ك امؿ كالعطيز ال) ( ْٖ.ْ)(؛ كالكاتس أب ّ.ْ
رتفاع نسبة مستخدميو مف الطبلب في الجامعات نظرنا ال مف مزايا ك  ذا التطبيؽكنظرا لما لي

خطا  المغوية وكشفاا وتحميماا ومن ثم األلالستفادة من التغريدات في تحديد  اختياره فقد تـ ؛السعكدية
 تصويباا.

 :YouTube الْٔتْٔب-د
الفيديك التي يضعيا المستخدمكف  مقاطعنو تطبيؽ يسمح بتحميؿ أعرؼ اليكتيكب ب

 (ٓٓص ،َُِّ،مبارز كفخرم) .تياكمشارك بأنفسيـ بعد التسجيؿ في المكقع
الخاصة بالمحتكل  المقاطعتحميؿ  كقع يكفر مقاطع فيديك عمى اإلنترنت مع إمكانيةكىك م     

قنية عالية الدراسي لمقرر معيف باستخداـ تقنية فبلش؛ مما يسيؿ عرض ممفات الفيديك لمطبلب بت
كسرعة كبيرة كبتكمفة أقؿ، كييمكف االستفادة منو في عرض تمؾ المقاطع في الدركس المصكرة بحيث 

كمف ثـ تقتصر عممية حضكره داخؿ الفصؿ  ؛يستطيع الطالب االطبلع عمى محتكل الدرس مسبقان 
جيد عمى النظاـ الكقت كالكثيرنا مف عمى طرح األسئمة لما شاىده مف خبلؿ مقطع الفيديك مما يكفر 

كقد  ،(ََُِكفي نفس الكقت يتمكف الطمبة مف الرجكع إلى الدرس كقتما شاءكا.)بدكم. ،التعميمي
  Facebookصفحة  مع  YouTube  ( إلى فاعمية قناة اليكتيكبَُِٓدراسة الجمؿ )تكصمت 

سي بغزة بمعدؿ األسالدل طالبات الصؼ الثامف  يانتاجإ كفى تنمية ميارات تصميـ الكسائط المتعددة 
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فى تدريس مقرر التكنكلكجيا  Web ِ.َالجيؿ الثانى  تكظيؼ أدكاتبكأكصت (،  ُ )كسب يزيد عف
 لمطبلب .

 RSS امللدص الْايف للنْقع-ِ            
خبار خر األآ مكف المستفيد مف الحصكؿ عمىي تطبيؽالممخص الكافي لممكقع عبارة عف     

تخطر المستفيد بما  فيي،  مف تصفح المكقع كامبلن بدالن  تمقائيشكؿ دىا لممكقع بك كالمعمكمات فكر كر 
مف أجؿ RSS Reader  خبار فى المكقع كذلؾ مف خبلؿ استخداـ برامج يطمؽ عميياأيستجد مف 

المستفيد أك أم جياز آخر يدعـ ىذه جياز عمى  ياكتصفحجمع المعمكمات، كتظير ىذه المعمكمات 
حمكلة، كال تقتصر ىذه العممية عمى المعمكمات المكتكبة فقط، بؿ التميفكنات الم كأجيزةالخدمة 

 (2002،متولي ).IPod كأجيزةmp3  أجيزة تقرأىا التيتتعداىا أيضا إلى الممفات السمعية كالمرئية 
 :  Facebookالفيس بكؾ  -ك
يـ تبكفاءة مع أصدقائيـ كعائبل  ساعد األشخاص عمى التكاصؿ بشكؿ أكبري اجتماعي تطبيؽىك   

التفاعؿ مع األشخاص الذيف يعرفكنو في بيئة  االشتراؾ فيو يمكن أم شخصك  كزمبلئيـ في العمؿ. 
كصؿ إلى أف عدد مستخدميو أعمف  ََُِكفي فبراير  ََِْفي عاـ  هؤ تـ إنشاك ، مكثكؽ بيا

 500إلى الرقـ ارتفع  َُُِبحمكؿ عاـ ك ،  (Schonfeld,2010) مميكف مستخدـ مسجؿ ََْ
 .((facebook,2011  مستخدـمميكف  ََٗ،  َُُِعاـ مميكف كفي 

شبكة اجتماعية عمى اإلنترنت تتيح لمستخدمييا إدخاؿ بياناتيـ الشخصية  رهكىك في جكى
عمى اكتساب ميارات  وثر استخدامأ كثيرةكتناكلت دراسات  المكقع، مستخدميكمشاركتيـ مع بقية 

فعالية أف لى إ تتكصمالتي  (َُِٔجماؿ الديف )ك  كالعادلي الدسكقيكمعمكمات متنكعة منيا دراسة 
مرتفعة  السياحيفي تنمية ميارات التسكيؽ لمكيب أدكات الجيؿ الثانى الفيسبكؾ مع بعض تكظيؼ 

( َُِٓ، كدراسة الجمؿ)مما يدؿ عمى حجـ تأثير مرتفع جدا(؛  َ.ِ)حيث بمغت نسبة الكسبجدا 
ميارات تصميـ الكسائط المتعددة  األساسيالتي أكدت فعاليتو في اكساب طبلب الصؼ الثامف 

نتاجيا  .كا 
 Wiki التألٔف احلر -ز

كىي تعني بسرعة،  ،كممة مأخكذة مف لغة شعب جزر ىاكام األصمييف Wiki مصطمح كيكي
مجاؿ اإلنترنت لمتعبير عف سرعة الكتابة في المكسكعات الحرة. ككاف أكؿ ظيكر  كقد استخدمت في

كبك  Ward Cunnighamحيث قاـ كؿ مف كارد ككنيجاـ ُٓٗٗعاـ لتطبيقات التأليؼ الحر في 
كالذم شكؿ مجتمعان متعاكنان مفتكحان  WikiWikiWeb بإنشاء أكؿ مكقع كيكي كىك Bo Leuf ليكؼ

   .تياكزياد محتكيات المكقع لمجميع حيث يمكف ألم شخص أف يشارؾ في تطكير
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التأليؼ  (ََِٗ)خميفة،  عرؼالحر  كبالنظر إلى الكظيفة التي تقـك بيا عممية التأليؼ 
مكقع أك مصدر إلكتركني يشارؾ المجتمع في صياغة كتعديؿ محتكياتو، حيث يسمح  بأنو Wiki الحر

ألم مستخدـ بإضافة معمكمات جديدة أك تعديؿ المعمكمات المكجكدة فيو، كىك يقـك عمى مبدأ 
 مشاركة المجتمع في إثراء المعرفة.

 :أف يتضح مما سبؽ 
 كالكاتس استفادة مف المدكنات امف المتكقع أف يحققالمغة كتنمية الكعي المغكل  تعمـ -

فقد  ،طبيعيإنما ىك تفاعؿ  ،ف التفاعؿ عبر اإلنترنت ليس تفاعبلن مجازيناإحيث كالتكيتر 
البيئات االفتراضية في مع أقرانيـ كيتكاصمكف عبر المنتديات أك المدكنات؛  تعاكف الطبلبي

تربط بيف أنشطة الفصؿ  معينةماعية كالتغريد، كيمكف االعتماد عمى أنشطة كالشبكات االجت
 يا.كيحممكن باختيارىـ انصكصن  يجمعكف الطبلببجعؿ 

 الجماعيا كبيرة لمعمؿ ا عديدة لمتفاعؿ بيف المعمـ كطبلبو، كفرصن تقدـ فرصن  الحكاربرمجيات  -
تحقيؽ كيمكف مف خبللو ، فاعؿكالتالتكاصؿ االجتماعي أدكات  حدكالكاتس اب أبيف الطبلب، 

  عديد مف األىداؼ التربكية.
تعد منفذا يعبر فيو الطبلب عف كجية نظرىـ لآلخريف، فضبل  تطبيقات التدكيف كالمحاكرة  -

 افتراضيأسيس مجتمع الخجؿ كالخكؼ مف التعبير عف الرأم، كما تتيح تعف التغمب عمى 
ا في مجمكعات سماح ليـ بالعمؿ سكين كمف ثـ ال ؛لمطبلب يعطييـ شعكرا بيكية الجماعة

صغيرة كاالىتماـ بمكضكع المقرر كأىدافو، كتكفير فرص لتعمـ الطبلب تحمؿ المسئكلية عف 
 .طريؽ المشاركة

 بالتركيز عمى المدخبلت معنى كطبيعي كذمتعمـ لغة كاقعي يمكف أف تتيح بيئة المدكنات   -
كانفعاالتيـ، فيتكاصمكف في مناخ مس حاجاتيـ كيككف معظميا مف اختيار الطبلب الى ي

 يسيـ في رفع مستكل كعييـ المغكل.قد مما  ؛آمف ذم معنى
تحقيقو  كيمكف ،ميارات المغةتعميـ الناجح في مجاؿ التعاكف كالمناقشة مف أسس التدريب   -

لكتركنية إيمكف استخداـ المدكنات كبكابة ك  ،كالمدكناتب مف خبلؿ مجمكعات الكاتس أ
 الستخداميامجتمع تعٌممي لمطبلب، كيمكف استغبلؿ سيكلة التعامؿ معيا  تساعد في تككيف

 .مبلحظاتكالتعميمات الفي تكصيؿ متطمبات الدركس ك 
الطبلب في انجاز مشركع ما  مشاركة كذلؾ مف خبلؿ  ؛التعاونيةيتـ التركيز عمى المياـ  -

ات اإللكتركنية ما طمب منيـ كما تكفر المدكن إلنجازيتفاعؿ الطبلب مع بعضيـ بعضا ل
 االنتباهالمساحة البلزمة لكؿو مف الطبلب كالمعمميف لمتدريب عمى ميارات تطكير الكتابة، مع 

إلى نتاجاتيـ، لتكفير النقد البناء ليا، كيمكف  لبلستماع زمبلءإلى أنيا تكفر فرصة كجكد 
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ب الخبرات مف يكتسب الطبلفي حيف لممعمـ ىنا أف يكتفي بتقديـ النصح كاإلرشاد كالتكجيو، 
نترنت، كما يمكنيـ إمكانية تكفير اإلرشاد عبر اإل  ؤىـ، معالتغذية الراجعة التي سيقدميا نظرا

أف يستخدمكا المدكنات االلكتركنية لممشاركة في أنشطة تعٌممية عبر االنترنت تشمؿ نشر 
 .كاقتراحاتيـأفكارىـ 

كؼ س الحاليألىداؼ البحث تحقيقنا ك انى أدكات الجيؿ الثسبؽ ذكره مف مميزات الستخداـ  امكنظرا ل
تقديـ برنامج ى لمكيب في مف تطبيقات الجيؿ الثانتر يكالكاتس اب كالتك  مدكنةاليتـ االعتماد عمى 

 .المغكل الكعيتنمية 
 فرضا البخح:

 :يفاآلتي يفاشتقت الباحثة الفرض النظرمعرضو في اإلطار تـ  في ضكء ما

فى اختبار  التجريبية درجات مجمكعة البحث ف متكسطيبيذات داللة إحصائية تكجد فركؽ  -ُ
 المغكل قبؿ دراسة البرنامج كبعده لصالح المتكسط البعدل. الكعي

متكسط بيف متكسط درجات مجمكعة البحث التجريبية ك  ذات داللة إحصائيةتكجد فركؽ  -ِ
 بية.المغكل البعدل لصالح المجمكعة التجري الكعيالمجمكعة الضابطة في اختبار درجات 

 البخح:جراٛات إ

 :تيآلاتـ ؟ البلـز لمطالب المعمـ المغكل الكعي ككناتما منصو"  الذملئلجابة عف السؤاؿ األكؿ -أكالن 
ناكلت الكعى المغكل بكافة ت التيمراجعة ما أمكف مف البحكث كالدراسات العربية كاألجنبية  -ُ

كقد  ،المغكل في قائمة لمكعى ككناتمسفرت عنو مف أككضع ما  اىا،محتك جكانبو، كتحميؿ 
  .كالداللي ،الصكتى ك ،الصرفي ك ،النحكم: الكعى كىي، ككناتربعة مأ    شممت القائمة

 (ُمناىج كطرؽ تدريس المغة العربية) ممحؽالنخبة مف أساتذة عرض القائمة عمى  -ِ
كأشاركا إلى بعض التعديبلت  كمككناتو انتماء ما كرد فييا لمكعى المغكل فىالستفتائيـ 

بنكد، كزيادة عدد  ةكعددىا ثبلث لمغكية مف القائمةمعرفة اتتعمؽ بال التيمنيا حذؼ البنكد ك 
 .مكضكعات النحك كالصرؼ المختمفةتتناكؿ  التيالبنكد 

 الكعى المغكل:ككنات ممة النيائية لالتكصؿ إلى القائ -ّ
يندرج  ككناتم عةأربمف بإجراء ما أكصى بو المحكمكف تـ التكصؿ إلى القائمة النيائية كتككنت 

  :اآلتي ( ُيكضحيا جدكؿ)  كؿ منيا عدد مف البنكد تحت
 انهـٕٖ انٕػٙ كَٕبدي( 0جذٔل)

 انًجًٕع انذالنٙ انصٕرٗ انصشكٙ انُذٕ٘ انًذٕس
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رذذٚذ  َٕع انجُذ

 األخطبء

 ُذٕٚخان

انكزبثخ 

ٔانُطن 

 انسهٛى

رذذٚذ 

 األخطبء

 انصشكٛخ

انكزبثخ 

ٔانُطن 

 انسهٛى

رذذٚذ 

 األخطبء

 رٛخانصٕ

انُطن 

 انسهٛى

رذذٚذ 

 األخطبء

 انذالنٛخ

انكزبثخ 

ٔانُطن 

 انسهٛى

 

ػذد 

 انجُٕد

42 42 41 41 2 2 01 01 

 042 41 2    21 65 انًجًٕع

عبارة عف أنظمة المغة األربعة  كىى ،مككنات ةيتككف مف أربع المغكمأف الكعى يكضح ( ُجدكؿ) 
 :ف مف البنكداكيندرج تحت كؿ منيا نكع

قدرة الطالب  :يتضمف، كالنكع الثانى قدرة الطالب عمى تحديد األخطاء  :يتضمفكؿ النكع األ 
 ضـكي النحكمجكانب الكعى المتعمقة بالنظاـ بالمككف األكؿ كيتعمؽ  عمى اإلنتاج المغكل الصحيح ،

 ، األساسية الصرؼعمـ مكضكعات  :كيشمؿ ،الصرفيالمككف الثانى الكعى ك أبكاب النحك األساسية، 
 ،الحركؼسمات  ضـيك  لنظاـ الصكتى لمغة العربيةبامككف الثالث يشمؿ الكعى الصكتى كيتعمؽ كال

الجكانب المتعمقة بالنظاـ كالمككف الرابع يتناكؿ كظاىرتى النبر كالتنغيـ،  كأنكاع المقاطع ،كأصكاتيا
قة الجمؿ لمغة العربية مف حيث معانى الكممات كمضادىا كعبلقتيا ببعضيا البعض، كعبل الداللي

 بمغ مجمكع البنكدك ، كمجاز ةكأنكاع البياف المختمفة مف استعارة ككناي ببعضيا، كعبلقة الفقرات
 :اآلتي( ِيكضحيا جدكؿ)  بندان. ُِْ لممككنات األربعة

 انهـٕٖ انٕػٙ( هبئًخ يكَٕبد 4جذٔل)

 انجٕاَت انُذٕٚخ-أٔاًل 

 انكزبثخ ٔانُطن انصذٛخ  رذذٚذ األخطبء انُذٕٚخ

 ٚعجػ انكهًبد ٔكن يٕهؼٓب االػشاثٗ  .42 د انخطأ كٙ اػشاة انكهًبدٚذذ  .0

لؼٕل ألجّه  .01 جهًّلؼٕل ألانٚذذد انخطأ كٙ ظجػ   .4  ٚسزخذو اًن

 ٚكزت االنق انهُٛخ ثصٕسح صذٛذخ  .00 ٚذذد انخطأ كٙ كزبثخ االنق انهُٛخ  .0

 ٚعجػ اسى إٌ ٔخجشْب  .04 ٚذذد انخطأ كٙ ظجػ اسى إٌ ٔخجشْب  .2

ْب  .00 خجش كبٌ(ٚذذد انخطأ كٙ ظجػ )  .6 ٌ ٔخجش  ٚخزبس انعجػ انصذٛخ السى كب

 ٚكزت يشاػٛب ظجػ انًعبسع  .02 ٚذذد انخطأ كٙ ظجػ انًعبسع  .5

ًُٕع يٍ انصشف ظجطب   .06 ٚذذد انخطأ كٙ ظجػ انًًُٕع يٍ انصشف  .7 ٚعجػ االسى اًن
 صذٛذب

 ٚعجػ اسى ال انُبكٛخ نهجُس  .05 ٚذذد انخطأ كٙ ظجػ اسى ال انُبكٛخ نهجُس  .2

 .ٚكزت االسًبء انخًسخ يشاػٛب انوبػذح  .07 كٙ ظجػ االسًبء انخًسخٚذذد انخطأ   .2

ًبد إن  .02 .ٚذذد انخطأ كٙ ظجػ انذبل  .01  .هؼخ دباًل اٚعجػ انكه

خزهلخ  .02 .اسُبد انعًٛشٚذذد انخطأ كٗ   .00 ًبئش اًن ٗ انع  .ٚسُذ األكؼبل ان

ة انزؼجت  .21 .ٚذذد انخطأ كٗ صٛؾ انزؼجت  .04  .اسزخذاًيب صذًٛذب ٚسزخذو اسٕه

ذثخ اسزخذايً   .20 انُذثخنخطأ كٗ ظجػ ٚذذد ا  .00 ة اُن  .بب صذٛذً ٚسزخذو أسٕه

 ٚكزت انًٓضح كزبثخ صذٛذخ  .24 ٚذذد انخطأ كٗ كزبثخ انًٓضح  .02

 .بٚعجػ انًسزثُٗ ظجطب صذٛذً   .20 ٚذذد انخطأ كٗ ظجػ انًسزثُٗ  .06

 .ٚعجػ انكهًبد انٕاهؼخ ثذال  .22 ٚذذد انخطأ كٗ ظجػ انكهًبد انٕاهؼخ ثذالً   .05

اسزخذاًيب  ٔانزو سهٕة انًذحأٚسزخذو   .26 سزخذاو اسهٕة انًذح ٔانزوٚذذد انخطأ كٗ ا  .07
 .صذًٛذب

 سهًٛخ.ٚصٕؽ انًلؼٕل انًطهن صٛبؿخ   .25 .انًلؼٕل انًطهنٚذذد انخطأ كٗ ظجػ   .02
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ة انزٕكٛذ اسزخذايً   .27 .انزٕكٛذٚذذد انخطأ كٗ ظجػ   .02  ب صذٛذبٚسزخذو أسٕه

ذاء ا  .22 .انُذاءٚذذد انخطأ كٗ ظجػ   .41 ة اُن  سزخذايب صذٛذبٚسزخذو أسٕه

ٚطجن هبػذح انُؼذ انسججٗ ثصٕسح   .22 ٚذذد انخطأ كٗ رطجٛن هبػذح انُؼذ انسججٙ  .40
 صذٛذخ

 ٚجُٗ انجًهخ نهًجٕٓل  .61 ٚذذد انخطأ كٙ صٛبؿخ انلؼم نهًجٕٓل  .44

 .ٚخزبس انخجش انًُبست ألكؼبل انششٔع  .60 .ٚذذد انخطأ كٙ خجش أكؼبل انششٔع  .40

 .ٚسزخذو أسهٕة االخزصبص  .64 .ٚذذد انخطأ كٙ ظجػ أسهٕة االخزصبص  .42

ٚذذد انخطأ كٙ ظجػ انذشٔف انًشجٓخ   .46
 .ثهٛس

ٚعجػ انكهًبد ثؼذ انذشٔف انًشجٓخ   .60
 ثهٛس

 ٚعجػ األكؼبل انخًسخ  .62 ٚذذد انخطأ كٙ ظجػ االكؼبل انخًسخ  .45

 ٚعجػ انًلؼٕل يؼّ  .66 .ٚذذد انخطأ كٙ ظجػ انًلؼٕل يؼّ  .47

ٚذذد انخطأ كٙ اسزخذاو أسهٕة انزذزٚش   .42
 .ٔاالؿشاء

اسزخذاًيب  ٚسزخذو أسهٕة انزذزٚش ٔاإلؿشاء  .65
 .صذًٛذب

   انجٕاَت انصشكٛخ-ثبَٛب 

 انكزبثخ ٔانُطن انصذٛخ  رذذٚذ األخطبء انصشكٛخ 

 ُٚست انٗ كهًبد َسجب صذٛذب  .40 ٚذذد انخطأ ػُذ انُست  .0

ًبد  .44 ٚذذد انخطأ كٙ رأَٛث انكهًبد  .4 َٛث انكه  ٚخزبس انصٛـخ انصذٛذخ ػُذ رأ

ؼجش ػٍ انصلخ انًشجٓخ  .40 كٙ صٛبؿخ انصلخ انًشجٓخٚذذد انخطأ   .0  ٚخزبس انهلع اًن

 ٚكزت االػذاد ٔرًٛٛضْب كزبثخ صذٛذخ  .42 ٚذذد انخطأ كٙ كزبثخ االػذاد  .2

 ٚصٕؽ اسى انزلعٛم  .46 ٚذذد انخطأ كٙ صٛبؿخ اسى انزلعٛم  .6

 ٚصٕؽ اسى انضيبٌ صٛبؿخ سهًٛخ  .45 ٚذذد انخطأ كٙ صٛبؿخ اسى انضيبٌ  .5

ٚصٕؽ انجًغ يٍ انكهًبد ثطشٚوخ   .47 ٛبؿخ انجًغ.ٚذذد انخطأ كٙ ص  .7
 صذٛذخ

 ٚصٕؽ اسى انًشح صٛبؿخ سهًٛخ  .42 ٚذذد انخطأ كٙ صٛبؿخ اسى انًشح  .2

 ٚصٕؽ اسى اٜنخ صٛبؿخ سهًٛخ  .42 ٚذذد انخطأ كٙ صٛبؿخ اسى االنخ  .2

 ٚصٕؽ اسى انٓٛئخ صٛبؿخ سهًٛخ  .01 ٚذذد انخطأ كٙ صٛبؿخ اسى انٓٛئخ  .01

ُٛخ انكه  .00 ٛخ صذٛذخ  .00 ًبدٚذذد انخطأ كٗ رث ًبد رُث ٗ انكه  ُٚث

ًبد  .04 ـٛش انكه  ٚعغ انكهًبد كٙ صٛـخ انزصـٛش انًُبسجخ  .04 ٚذذد انخطأ كٙ رص

ٚصٕؽ انًصذس يٍ االكؼبل صٛبؿخ   .00 انًصبدسٚذذد انخطأ كٗ صٛبؿخ   .00
 صذٛذخ.

 ٚصٕؽ صٛـخ انًجبنـخ صٛبؿخ سهًٛخ  .02 ٚذذد انخطأ كٙ كزبثخ  صٛـخ انًجبنـخ  .02

 ٚصٕؽ اسى انًلؼٕل صٛبؿخ سهًٛخ  .06 اسى انًلؼٕلٚذذد انخطأ كٙ صٛبؿخ   .06

 ٚصٕؽ اسى انلبػم صٛبؿخ سهًٛخ  .05 ٚذذد انخطأ كٙ صٛبؿخ اسى انلبػم  .05

 ٚجشد انكهًخ نهجذث ػُٓب كٙ انًؼجى  .07 ٚذذد انخطأ كٙ انجذث كٙ انًؼجى  .07

ٛبؿخ اسى انًكٌب  .02  ٚصٕؽ اسى انًكبٌ صٛبؿخ سهًٛخ  .02 ٚذذد انخطأ كٙ ص

ٕٚم ان  .02  ٚصٕؽ كؼم االيش  .02 لؼم نأليشٚذذد انخطأ كٙ رذ

ٛب  .41 ًبد صشك ٌ انكه ص  ٚضٌ انكهًبد صشكٛب  .21 ٚذذد انخطأ كٙٔ 

  انجٕاَت انذالنٛخ-ثبنثب

 انلٓى انذالنٗ انصذٛخ  رذذٚذ األخطبء انذالنٛخ

  -كٓى انؼالهبد ثٍٛ انكهًبد )رشادف  .00 ٚذذد انخطأ كٙ ػالهخ انكهًبد ثجؼعٓب  .0
 رعبد(

 ٚذذد يؼبَٗ انكهًبد  .04 ٚذذد انخطأ كٙ يؼُٗ انكهًبد  .4

 ٚذذد يؼُٗ انجًهخ  .00 ٚذذد انخطأ كٙ كٓى يؼُٗ انجًهخ  .0

ًبد  .2  ٚذذد يعبد انكهًبد  .02 ٚذذد انخطأ كٙ يعبد انكه

 )االسزؼبساد(ٚذذد انصٕس انجٛبَٛخ   .06 )االسزؼبساد(انصٕس انجٛبَٛخ  انخطأ كٙٚذذد   .6

 خ كٙ انزشاكٛت انًخزهلخٚسزُزج انكُبٚ  .05 انكُبٚخ كٙ انزشاكٛت انًخزهلخ انخطأ كٙٚذذد   .5



 .................. فاعلية برنامج أنشطة لغوية مقترح في تنمية الوعي اللغوي لدى طالبات كلية التربية

- ّّْ - 

 ٚسزُزج انؼالهخ ثٍٛ انجًم  .07 ٚذذد انخطأ كٙ كٓى انؼالهخ ثٍٛ انجًم  .7

 ٚسزُزج انـشض يٍ االسزلٓبو  .02 ٚذذد انخطأ كٙ كٓى انـشض يٍ االسزلٓبو  .2

 ٚذذد انؼالهخ ثٍٛ انلوشاد  .02 ٚذذد انخطأ كٙ كٓى انؼالهخ ثٍٛ انلوشاد  .2

جب  .01 ع ػالهخ اًن ٙ رؼشف َٕ ٚذ انخطأ ك شسمرذذ  ٚزؼشف َٕع ػالهخ انًجبص انًشسم  .41 ص اًن

 انجٕاَت انصٕرٛخ-بساثؼً 

 انُطن انسهٛى  رذذٚذ األخطبء انصٕرٛخ

 ُٚطن انكهًبد يشاػٛب يٕاغٍ انُجش  .6 ٚذذد انخطأ كٗ َجش كهًبد ٚسًؼٓب  .0

ٕاد  .4 ًبد األصٕاد  .5 ٚذذد األخطبء كٗ سًبد األص ٛب س ًبد يشاػ  ُٚطن انكه

 ُٚطن  انجًم يٕظذب انُـًخ انًُبسجخ  .7 ٚذذد انخطأ كٗ انزُـٛى  .0

 ٚذهم انكهًبد إنٗ يوبغغ صذٛذخ  .2 ٚذذد انخطأ كٗ يوبغغ انكهًبد  .2

 كبالتكصؿ إلى قائمة مككنات الكعى المغكم تمت اإلجابة عف السؤاؿ األكؿ مف أسئمة البحث.
معممات المغة الطالبات ما مستكل الكعى المغكل لدل " :الذل نصو الثانيلئلجابة عف السؤاؿ -ثانينا

 تـ اآلتي: بكمية التربية بالمجمعة؟ العربية
 :تيةالمغكل كذلؾ مف خبلؿ الخطكات اآل الكعيقياس بناء اختبار  -ُ

في الخطكات السابقة المغكل التى تـ التكصؿ إلييا  الكعي ككناتممف قائمة  االستفادة-أ
مف متعدد كذلؾ ختيار االمة اختيرت أسئكقد  مجمكعة مف األسئمة لقياس كؿ منيا،ككضع 

 لؤلسباب اآلتية:
فضؿ صيغ االختبارات المكضكعية فيما يتعمؽ بالثبات، كأقؿ قابمية لمتخميف مقارنة أ تعد-       

ذا كبذلؾ في .بدائؿ الحؿكمما زاد عدد التخميف  يقؿ أثرك  ،أسئمة الخطأ كالصكابكخرل بالصيغ األ
كثر أ فيو ضافة إلى ذلؾ فإف تقدير الدرجةإ ،رجات ثبات عاليةقادر عمى إنتاج دالنكع مف االختبارات 

كىذه الميزة تجعؿ مفردات االختيار مف متعدد ال تتأثر  ،جابات القصيرةسئمة اإلأ ا مف صيغتحديدن 
 (ََِٗ) السعدكل، باختبلؼ تقدير المصححيف.

في ير مف األسئمة يمكف طرح عدد كبحيث  أسرع في تطبيقياىذه الصيغة مف االختبارات  -       
يمكف ك  ،كمكضكعي ،كتصحيحيا سريعألنيا ال تتطمب مف المتعمـ كتابة مكاد كبيرة،  ؛كقت قصير
كالحصكؿ عمى المعمكمات اإلحصائية التي يمكف استخداميا  ،ا باستخداـ الحاسبلكتركنين إتصحيحيا 

 (Welsh Assembly Government ,Sept. 2010)في عممية تقييـ االختبار
 (Lourdes,2009 : )ثبلث صكر ألسئمة االختيار مف متعدد كىىاختيار كتـ 
فئة السؤاؿ المباشر تأتى صياغة الجذر عمى شكؿ سؤاؿ مباشر يتطمب إجابة محددة مف بيف  -ُ

 البدائؿ.
 .فئة الجممة الناقصة بحيث يتـ صياغة جذر السؤاؿ عمى شكؿ جممة ناقصة تكممتيا أحد البدائؿ-ِ
ديمية يصاغ جذر السؤاؿ في شكؿ جممة تامة بعض كمماتيا أك عباراتيا غير فئة األسئمة التع-ّ

 .الكممة التي تمثؿ خطأصحيحة كيطمب مف المفحكص قراءة الجممة كاختيار 
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مف  افف تتطمبافقرتحيث احتكل أربع فقرات منيا ، كالفقراتاالختبار بيف الجمؿ  محتكل كتنكع
ختيار مف بيف الذلؾ باك  .اين أك دالل اين أك نحك  اين مثؿ خطأ صرفالتي تات ا كتحديد الكمممقراءتي المتعمـ

ككاحدة ىي الخطأ المطمكب  ،منيا كممات صحيحة، يث تكضع الخطكط تحت أكثر مف كممةالبدائؿ ح
كممات  ٔ اكممة مني ٖٔخطأ، كالثانية كممة  ُّمنيا  ،كممة ِْْكلى احتكت الفقرة األ تحديده، 

ب مف الطالب تحديد العبلقة بينيا باختيار نكع العبلقة مف بيف كممة يطم ٖٔف مف اكفقرت .خطأ
 .سؤاالن  ُُّعدد أسئمة االختبار بمغ ، كقد في صيغة جمؿجاءت بقية األسئمة ، ك البدائؿ

 
 (0ذٔل)ج

 َٔسجزٓب انًئٕٚخانهـٕٖ  انٕػٙ يٍ يكَٕبد كٌٕي ػذد أسئهخ االخزجبس كٙ كم

 حساب صدم االختبار ّثباتُ:  -ب

كأشاركا إلى صبلحيتو في قياس  ،المتخصصيف تـ عرض االختبار عمى مجمكعة مف المحكميف    
كبذلؾ تحقؽ  ؛ئمةخفض عدد األس :كمنيا ،إلى مجمكعة مف التعديبلت ا، كما أشارك المغكل الكعي

باستخداـ طريقة  االختبار حساب معامؿ ثباتتـ كلقد  .كأحد أنكاع الصدؽ لبلختبار صدؽ المحكميف
 .رتفع( كىك معامؿ ثبات مّٗ.َة، كقد بمغ معامؿ الثبات بيذه الطريقة ).التجزئة النصفي
غت قيمة معامؿ كبم لفا كركنباخأمعادلة االختبار باستخداـ  ككناتحساب معامؿ ثبات مكما تـ 
 كىى قيمة مقبكلة إحصائيا تدؿ عمى أف االختبار يتميز بدرجة عالية مف الثبات .(96َ الثبات 

 يغ انذسجخ انكهٛخ نالخزجبس كٌٕيؼبيم اسرجبغ كم ي ( 4جدول)  

يؼبيم االسرجبغ يغ انذسجخ  كٌٕانً و

 نالخزجبس انكهٛخ

 يسزٕٖ انذالنخ االدصبئٛخ

 1.10 1.22 انُذٕ٘ 0

 1.10 1.24 نصشكٙا 4

 1.10 1.52 انصٕرٗ 0

 1.10 1.20 انذالنٙ 2

  َُ.َاالختبار ذات معامؿ ارتباط داؿ عند مستكل  ( السابؽ أف مككنات ْيتضح مف جدكؿ) 
 درجة التجانس ليا داللة عمى صدؽ التككيف . ، ك مع الدرجة الكمية لبلختبار 

   :لتعرف مستْٓات الْعٙ اللغْٚ علٙ االختبار  الطالبحتدٓد معٔار تصئف أداٛ  -ج
طالبا كطالبة كحساب المتكسط كاالنحراؼ  َّتطبيؽ االختبار عمى عينة استطبلعية بمغت  تـ
 كتطبيؽ المعادلة المعيارم

 ٖ.َُْ= فكؽ المتكسط = متفكؽِ.ّّ + ٔ.ُٕالمتكسط + انحرافيف معيارييف

 جًٕعانً انذالنٙ انصٕرٗ انصشكٙ انُذٕ٘ انًكٌٕ

 000 44 00 21 65 األسئهخ

 %011 %07.0 %01 %01.7 %20.17 انُسجخ انًئٕٚخ
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 ْ.ّٖمنخفض= تحت المتكسط =  ِ.ّّ-ٔ.ُٕ انحرافيف معيارييف-المتكسط 
 ( رصُٛق يسزٕٚبد انٕػٗ انهـ6ٖٕجذٔل)

أهم  ٌ
 دسجخ

 انعؼٛق انًزٕسػ انًزلٕم اَذشاف يؼٛبس٘ انًزٕسػ أػهٗ دسجخ

01 06 011 70.5 05.5 012.2 70.5 02.2 

 ( أف:ٓيتضح مف جدكؿ )
 درجة فأكثر في االختبار يعد ذا مستكل كعى لغكل مرتفع. ٖ.َُْيحصؿ عمى  الذمالطالب   -
 درجة في االختبار يعد ذا مستكل كعى لغكل متكسط. ٔ.ُٕيحصؿ عمى  الذملطالب ا  -
 .درجة فأقؿ في االختبار يعد ذا مستكل كعى لغكل منخفض ْ.ّٖ  الطالب الذل يحصؿ عمى  -

 :التْصل إىل الصْرٗ اليَأٜ٘ لالختبار -د

 إلكتركنيفي شكؿ  هعدادإ، كتـ خمسة أجزاء إلىكٙ صٕسرّ انُٓبئٛخ االخزجبس  هسًذ أسئهخ
الذى يتيح  Flubaroo برنامج و  ، Forms Google جكجؿ صيغليسيؿ تطبيقو  باستخداـ 

عمى  تـ نشر االختبارك  ،اإللكترونيرسال النتيجة للطالب وللممتحن على البريد حساب الدرجة وإ
مف خبلؿ ما سبؽ أصبح  .تاحة الرابط كدعكة الطالبات لئلجابةا  ك  )suad-cutt.us/Drالمكقع )

ا لمتطبيؽ.  (ِممحؽ) االختبار في صكرتو النيائية صالحن

 تطبٔل االختبار: -ِ

مبينة  ىيالمغة العربية كجاءت النتائج كما معممة تخصص طالبة  َٓتـ تطبيؽ االختبار عمى 
 :اآلتي( ٔبجدكؿ)

 يؼهًبد انهـخ انؼشثٛخ كٙ اخزجبس انٕػٗ انهـٕٖيزٕسػ دسجبد انطبنجبد  (5جذٔل)

 

انذسجخ  ٌ

 انكهٛخ

أهم  أػهٗ دسجخ

 دسجخ

اَذشاف  انًزٕسػ

 يؼٛبس٘

61 000 02 05 47.61 2.7 

مف  أمحيث لـ تحصؿ  جدان؛ منخفضمستكل الكعى المغكل ( السابؽ أف ٔيتضح مف جدكؿ )    
تفؽ ىذه النتيجة مع ما تكصمت إليو دراسات مف درجة االختبار، كت (ٔ.ُٕ)الطالبات عمى  المتكسط 
 دراسة كمنيا: ،مف تدنى مستكل الكعى المغكل لدل الطبلب المعمميفمتعددة عربية كأجنبية 

(Winifred.2000)،كجريفا ( ََُِ)حمدافك ( 8002)قرنى كدراسة
لى رفع إ ماسة أف ىناؾ حاجةكىذا يشير إلى . (Chostelidou,2011 & Griva)كشكستميدك

 لمطالبات؛ فيف المنكط بيف تحديد أخطاء التمميذات كتصحيحيا. المغكل الكعيكل مست
 ذا تمت اإلجابة عف السؤاؿ الثانى مف أسئمة البحث.كبي

http://cutt.us/Dr-suad


 .................. فاعلية برنامج أنشطة لغوية مقترح في تنمية الوعي اللغوي لدى طالبات كلية التربية

- ّْٔ - 

مستكل الكعى المغكل سئكلة عف تدنى ما العكامؿ الم" :لئلجابة عف السؤاؿ الثالث الذل نصو-ثالثنا 
 تـ اآلتي: ىيئة التدريس؟ عضكاتمف كجية نظر 

بالعكامؿ المؤثرة في الكعى المغكل مف خبلؿ ما تـ االطبلع عميو مف دراسات  يافإعداد استب - أ
ال أكافؽ ال كثبلث حاالت لئلجابة أكافؽ  ابندن  ّّككتابات عربية كأجنبية، كقد اشتمؿ عمى 

كالبعد  ،عكامؿ ترجع إلى خصائص المغة: ؿالبعد األككاحتكل خمسة أبعاد ىي:  أعرؼ
عكامؿ ترجع إلى المعمـ كالمنيج، كالبعد  :ؿ ترجع إلى الطالبة، كالبعد الثالثعكام :الثانى

 .عكامؿ ترجع إلى كسائؿ اإلعبلـ :الخامس
تحديد صدؽ االستبياف كذلؾ بعرضو عمى مجمكعة مف المحكميف كقد أشاركا إلى مبلءمتو -ب

التي تتناكؿ األسرة ككسائؿ االعبلـ، كالعبارات  ،حذؼ بعدل خصائص المغة، كضركرة لميدؼ منو
كالمستكل االجتماعي كاالقتصادم ألنيا تتعمؽ بتعمـ المغة، كبعد تنفيذ تكجييات السادة المحكميف 

الطالبة، كعضكات ىيئة التدريس، كبرنامج  ثبلثة أبعاد، كىى:أصبح االستبياف يتككف مف 
 .(ّبندنا) ممحؽ ِِاإلعداد، تضمنت 

كىى قيمة  ٕٖ,َتجزئة النصفية كقد بمغ معامؿ الثبات تحديد ثبات االستبياف عف طريؽ ال -ج
 .مف الثبات مناسبةيتميز بدرجة ستبياف مقبكلة إحصائيا تدؿ عمى أف اال

 .ضكاتتدريس بقسـ المغة العربية كعددىف ست عإلى عضكات ىيئة الاالستبياف  تقديـ-د
ثـ   ،المكافقة الثبلث كحساب النسبة المئكية لكؿ درجة مف درجات رصد تكرارات استجاباتيف -ج

(  ٕكجاءت النتيجة كما ىك مبيف بجدكؿ) ،مف النسبة المئكية األعمى إلى األقؿ ترتيب العكامؿ
 :اآلتي

 (7جذٔل )

 ْٛئخ انزذسٚس ػعٕادانؼٕايم انًسئٕنخ ػٍ رذَٗ انٕػٗ انهـٕٖ ٔكن ٔجٓخ َظش 

 انُسجخ انًئٕٚخ نهًٕاكوخ ثُٕد االسزجٛبٌ و

 %011 كٗ انًشدهخ انثبَٕٚخ.ظؼق إػذاد انطبنجبد   .0

 .ٔجٕد ارجبْبد سبنجخ َذٕ دساسخ انهـخ  .4

 ثبنًسزٕٖ انكبكٙ. ػذو اَزجبِ انطبنجبد  .0

 .انهـٕٖ انٕػٙػذو رٕكش ثشايج نهزذسٚت ػهٗ   .2

 هصٕس هذساد انززكش نذٖ انطبنجبد  .6

 اَخلبض َسجخ ركبء انطبنجبد.  .5

 %20 خ.اَخلبض داكؼٛخ انطبنجبد نزؼهى انهـخ انؼشثٛ  .7

 
 هصٕس هذساد انزلكٛش كًٛب ٔساء انًؼشكخ.  .2
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 انهـٕٖ. انٕػْٙٛئخ انزذسٚس ثًلٕٓو  ػعٕادػذو يؼشكخ   .2

 .انهـٕٖ انٕػٙهصٕس يؼشكخ ػعٕاد ْٛئخ انزذسٚس ثطشم رًُٛخ   .01

 %55 ػذو رلؼٛم األَشطخ انهـٕٚخ.  .00

 
 األَشطخ انهـٕٚخ انزوهٛذٚخ كٙ انجشَبيج.  .04

 وهٛذٚخ .أسبنٛت انزوٕٚى انز  .00

 هصٕس ثشَبيج اإلػذاد انذبنٙ ػٍ رهجٛخ يزطهجبد انٕػٙ انهـٕٖ.  .02

 يأتي:( ما ٕيبلحظ مف جدكؿ) ك 
العكامؿ المسئكلة عف تدنى مف ف أعمى  % ََُبنسبة ىيئة التدريس عضكاتاتفؽ  -

 ،ةضعؼ إعداد الطالبات فى المرحمة الثانكي ىي:ك  ،تعكد إلى الطالبةالتي مستكل الكعى المغكل 
 عدـ انتباه الطالباتك  ،انخفاض نسبة ذكاء الطالبات، ك كجكد اتجاىات سالبة نحك دراسة المغةك 

ؽ ىذه النتيجة مع نتائج الدراسات التي تتف ،لدل الطالبات التذكرقصكر قدرات ، ك الكافيبالمستكل 
معرفية  ( "أف الكعى المغكل يستمـز جكانبELLIS، 2012 حيث ذكر اليس) ؛كدت أىمية االنتباهأ

 Barbosa etتتفؽ ىذه النتيجة مع ما أكدتو دراستا كما  ، االنتباه كمنيا:عقمية في اكتساب المغة 

al,2009 )Brackin2013) &Tellier )الذاكرة العاممة الصكتية في الميارات المغكية كمنيا:  مف أثر
 الكعى المغكل كالصكتي.  تعرؼ معانى الكممات كالنحك ك

ترجع  عف تدنى الكعى المغكل التي ةأف مف العكامؿ المسؤكلالنسبة عمى بنفس  فكما اتفق 
دراسات كؿ نتائج كيتفؽ ىذا مع  ،دـ تكافر برامج لمتدريب عمى الكعي المغكل: عإلى برنامج اإلعداد

برامج إعداد  تركيز ( مف أف عدـTong & (Cain,2014 ك Morteza) (Yagoub,2014 &مف: 
 مف العكامؿ التي تؤدل إلى تدنى مستكاه. مغكمالالمعمـ عمى رفع الكعى 

 عمى أف مف عكامؿ تدنى الكعى المغكل لدل الطالبة المعممة: %ّٖبنسبة اتفؽ العضكات-
كتتفؽ ىذه قصكر قدرات التفكير فيما كراء المعرفة،  ، كانخفاض دافعية الطالبات لتعمـ المغة العربية

 لكعى المغكل يتطمب قدرات كراء معرفية.)النتيجة مع نتائج الدراسات التي أثبتت أف ا

2012,Ebbers) (Soons,2008) ، ىيئة  عضكاتعدـ معرفة كما أقررف بنفس النسبة بأف
 المغكل الكعيقصكر معرفة عضكات ىيئة التدريس بطرؽ تنمية  ، كالمغكل الكعيالتدريس بمفيـك 

ديجى  كيتفؽ ىذا مع دراسات  مف العكامؿ المسئكلة عف تدنى مستكل الكعى المغكل لدل الطالبات
DÉGI,2010) ديبنار كبايبر(، كDippenaar& Peyper ,2011)  Gök,2017)& Rajala )
ءتو المغكية كاختياراتو التفاعمية كالخطابية، كمستكل كفا ومياراتسمكؾ المعمـ المغكل ك  التي أكدت أف

 التدريسية تؤثر في الكعى المغكل لدل تبلميذه.
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المغكية التقميدية في  األنشطة، ك عدـ تفعيؿ األنشطة المغكيةف أ% ٔٔبنسبة لعضكاتارأت -
قصكر برنامج اإلعداد الحالي عف تمبية متطمبات الكعي  أساليب التقكيـ التقميدية، ك ك ،البرنامج
ما أكدتو ، كتتفؽ ىذه النتيجة مع المغكل الكعيمف العكامؿ المسئكلة عف تدنى مستكل  المغكل
برامج إعداد المعمـ خمك مف أف White,2014)( &Liang,2014 )، (Justina,2015  ) اتدراس

 ، مف العكامؿ التي تؤدل إلى تدنى مستكاه.  لمطالب المعمـ المغكمعمى رفع الكعى مف األنشطة 
لجزء  تقديميكتتفؽ ىذه النتيجة مع كاقع األنشطة في الكمية حيث تدكر حكؿ إعداد عرض 

بكة اإلنترنت كفى الحالتيف تقـك الطالبات بشراء العركض التقديمية مف محاضرة أك إعداد بحث مف ش
 نشطة تسيـ في تعزيز الميارات المغكية المراد تنميتيا.ككذلؾ البحكث كتقديميا؛ مما ال يجعؿ األ 

 (2جذٔل )

 ْٛئخ انزذسٚس ػعٕادانهـٕٖ ٔكن ٔجٓخ َظش  انٕػٙانًسئٕنخ ػٍ رذَٗ ؿٛش انؼٕايم 

جخ انًئٕٚخ انُس ثُٕد االسزجٛبٌ 

 نؼذو انًٕاكوخ

 %011 ظؼق اسزخذاو ػعٕاد ْٛئخ انزذسٚس نهٕسبئم انزؼهًٛٛخ.  .06

 .اسزخذاو غشم رذسٚس ؿٛش جبرثخ الَزجبِ انطبنجبد  .05

 هصٕس هذسح ثؼط ػعٕاد ْٛئخ انزذسٚس انهـٕٚخ.  .07

 اسزخذاو ػعٕاد ْٛئخ انزذسٚس انهـخ انؼبيٛخ كٗ أثُبء انًذبظشاد.  .02

 سبنٛت روٕٚى روٛس انززكش ٔرًٓم انزطجٛن.االػزًبد ػهٗ أ  .02

 %20 .نهًبدح انٕاهؼٛخ َذسح األيثهخ انزطجٛوٛخ  .41

 
 نهطبنجبد.ػذو اْزًبو ثؼط ػعٕاد ْٛئخ انزذسٚس ثبألخطبء انُذٕٚخ   .40

 .خؿٛش يُبسجانكزت ٔانًشاجغ   .44

 ( السابؽ:ٖيتضح مف جدكؿ)
ىيئة التدريس لمكسائؿ  اتعضك ضعؼ استخداـ % ككف ََُرفضت جميع العضكات بنسبة  -

ىيئة  عضكاتقصكر قدرة بعض ، ك استخداـ طرؽ تدريس غير جاذبة النتباه الطالبات، ك التعميمية
، كاالعتماد عمى أساليب تقكيـ تقيس استخداـ المغة العامية فى أثناء المحاضرات، ك التدريس المغكية

 أنيف صرحفحيث  المغكل الكعيمف العكامؿ المسئكلة عف تدنى مستكل  التذكر كتيمؿ التطبيؽ 
 يمية متنكعة، كطرؽ تدريس متنكعة.يبذلف جيكدا كبيرة كيستخدمف كسائؿ تعم

 عدـ اىتماـ بعض، ك لممادة الكاقعية ندرة األمثمة التطبيقيةعمى أف % ّٖبنسبة لـ تكافؽ العضكات  -
مف أسباب تدنى  ةمناسبغير لمطالبات، كأف الكتب كالمراجع عضكات ىيئة التدريس باألخطاء النحكية 

  العربية،ف ىذا العامؿ غير صحيح بالنسبة ليف كمتخصصات في المغة أل كذلؾ  ؛الكعي المغكل
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إال أف كاقع ممارسات العضكات يشير إلى استخداـ العركض التقديمية باعتبارىا كسائؿ حديثة      
ؤكد ذلؾ دراسات متعددة قشة كتلتدريس عمى المحاضرة كالمناكالسبكرة اإللكتركنية، كما تقتصر طرؽ ا

 بأقساـ المغة العربية التدريس ىيئة أعضاء أف ( الذل تكصؿ إلىَُِّمنيا دراسة العقيمي )
 كاستراتيجية التعاكني، التعمـ استراتيجية يستخدمكفما  نادرنادائما، ك  المحاضرة استراتيجية يستخدمكف

غالبا،  كضكعيةالم االختبارات كأسمكب المقالية، االختبارات أسمكب يستخدمكف ، كغالبناالمفاىيـ خرائط
 .طبلبيـ تقكيـ في البحكث أك التقارير إعداد أسمكب يستخدمكف كأحيانا

 كمما سبؽ يتضح ما يأتي:
 .الكعي المغكل بيذه العكامؿكدت ارتباط أتختمؼ ىذه اآلراء في جممتيا مع عدة دراسات -ُ
طرؽ ك    ، المغكل بالكعيلمعرفة العممية الدقيقة نقص ا رفض العضكات ليذه العكامؿيتضح مف -ِ

 كأثرىا في تعميـ المغة كتعمميا. التدريس الحديثة
 .المغكل الكعيكالمسئكلة عف  نقص المعرفة بالعكامؿ المؤثرة في تعميـ المغة كتعمميا-ّ
 .رفض ىذه العكامؿ يرجع إلى أسباب شخصية أكثر مف ككنيا عممية منطقية-ْ

 بة عف السؤاؿ الثالث مف أسئمة البحث.اإلجا كبيذا تمت
أدكات باستخداـ  مقترحأنشطة لغكية  برنامج صكرةما  " الذل نصو الرابع لئلجابة عف السؤاؿ- رابعنا

كفقان بناء البرنامج تـ  معممات المغة العربية؟الطالبات الكعى المغكل لدل لتنمية الجيؿ الثانى 
 : تيةلمخطكات اآل

 ىامج:الربحتدٓد أسس بياٛ -1

 ،ٔرؼهٛى انهـبد ،يشاجؼخ يجبدئ انُظشٚخ انجُبئٛخأسس ثُبء انجشَبيج يٍ خالل  اشزوبمرى 

ٔأسبنٛت  ،ٔأَشطخ ،ٔيذزٕٖ ،أْذاف :يكَٕبد انجشَبيج يٍثُبء كٙ ظٕئٓب  رى يؼبٚٛش ٔرذذٚذ 

أسس تصميـ  فيمبادئ التعمـ البنائية  كادمجف يالمصممألف كذلؾ  ؛روٕٚى
 كمنيا: ،(Peggy,3013&Timothyالتعمـ)

التركيز عمى تحديد السياؽ الذم سيتـ فيو تعمـ الميارات كتطبيقيا الحقا ]ترسيخ التعمـ في -أ
 سياقات ذات مغزل[.

 التركيز عمى سيطرة المتعمـ كقدرتو عمى معالجة المعمكمات ]استخداـ ما تـ تعممو بنشاط[.-ب
مختمؼ الطرؽ ]إعادة النظر في المحتكل الحاجة إلى تقديـ المعمكمات في مجمكعة متنكعة مف -ج

في أكقات مختمفة، في سياقات معاد ترتيبيا، كألغراض مختمفة، كمف منظكرات مفاىيمية 
 مختمفة[.
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"أبعد مف المعمكمات  كاذىبيدعـ استخداـ ميارات حؿ المشكبلت التي تسمح لممتعمميف ل -د
 ة لتمثيؿ المشاكؿ[المقدمة" ]تطكير ميارات  تعرؼ النمط ، كتقديـ طرؽ بديم

التقييـ عمى نقؿ المعارؼ كالميارات ]تقديـ مشكبلت كحاالت جديدة تختمؼ عف التركيز في  -ق
 ظركؼ التعميـ األكلية[

 بقدـ باستخداـ الشبكة العنكبكتيةالذل النظرية البنائية تعميـ المفردات القائـ عمى  يتسـكما 
 (Daloğlu ,et.al, 2009,P.192) تيةالميزات اآلب
كحصمكا عمى حرية اختيار كقت  الذاتيتمركز حكؿ المتعمميف: عمؿ المتعمميف كفؽ خطكىـ ال -1

 الدراسة ، كعدد مف زيارات إلى مكقع كيب، الخطك، كتكرار العمؿ فى التماريف.
ثرائيا باستخداـ -ِ بناء المعنى كالمعرفة السياقية: تـ تمثيؿ المفردات مف خبلؿ سياقات مختمفة كا 

 ائط المتعددة )الصكر كالصكت(.أدكات الكس
معنى، كالتفكير النقدم، ا النشطة تتطمب التفاعؿ ذأتدربكف في فرص إنتاج: يشترؾ الم تكفير-ّ

نتاج المغة.  كا 
 التغذية الراجعة الفكرية: تمقى المتدربكف  تغذية راجعة فكرية عف إنتاجيـ المغكل. -ْ
 .فيشاركالم تدكير المياـ بيف :إعادة التدكير المستمرة-ٓ

 :ركعي فى األىداؼ أف حتدٓد األٍداف:-2 
 .كالصكتي كالداللي كالنحكم الصرفياألربعة  المغكل الكعي تشمؿ جكانب- 
 صحيحة. نتاج نصكص لغكيةإعمى  الطالبة المعممةتنص عمى تدريب -
 الكممات كالتراكيب. معانيعمى فيـ الطالبة المعممة تنمية قدرة  ؤكدت-
 عمى التكاصؿ باستخداـ التراكيب الصحيحة.الطالبة المعممة ة تنص عمى تنمية قدر -

 :فى لمبرنامجـ ايدؼ العتحدد ال 
 .المغة العربية الطالبة معممةلدل  المغكل الكعيرفع مستكل -

 :عمىة المعممة تنمية قدرة الطالب كتفرع عنو األىداؼ الفرعية اآلتية:
 .ت بناء عمى مكقعيا اإلعرابيكضبط الكممافي الجمؿ  النحكية تحديد األخطاء - 

 .كضبط الكممات بناء عمى مكقعيا اإلعرابيفي الجمؿ  األخطاء النحكيةتصحيح  -
 كتابة جمؿ مضبكطة نحكينا. -
 .الصرفيفعاؿ كالكزف المشتقات كصياغتيا كاألفي  تحديد األخطاء الصرفية -    

 كاألفعاؿ.في األسماء  تصحيح األخطاء الصرفية  -
 لمختمفة صياغة صحيحة كتابة كنطقنا.صياغة المشتقات ا -
 .في سمات أصكات الحركؼ كمكاضع النبر كأنكاع التنغيـ تحديد األخطاء الصكتية  -    
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 .فى سمات أصكات الحركؼ كمكاضع النبر كأنكاع التنغيـ الصكتيةتصحيح األخطاء  -
 نطؽ الكممات كالجمؿ مراعيا خصائص األصكات كمكاطف النبر كأنكاع التنغيـ. -

 .الكممات كالجمؿ كعبلقة الكممات ببعضيا معانيفي  تحديد األخطاء الداللية  -    
 كالفقرات.الكممات كالجمؿ كعبلقة الكممات ببعضيا كالجمؿ  معانيفي  تصحيح األخطاء الداللية -    

 أنكاع البياف المختمفة. تحتكمكتابة جمؿ كفقرات  -      
 : ِدٓدّحت احملتْٚاختٔار  -3

 :أفكتحديده  ى اختيار المحتكلفركعي  
 . األربعة كيكضح العبلقة بينيا المغكل الكعي مككناتكيتضمف  العامة البرنامجيغطى أىداؼ -
 أف يبنى حكؿ مكاقؼ التكاصؿ.-
البات ا في اختبلؼ المعنى إلقناع الطا كاضحن عراب دكرن فييا اإلؤدل عرض مجمكعة مف الجمؿ يي-
 ىميتوبأ
 .عرابية كدكرىا في الداللةأحاديث تعتمد عمى الحركات اإلآيات قرآنية ك  يتضمف-
 ا كاضحا في اختبلؼ المعنى.عراب دكرن فييا اإليؤدل عصرية  اأخبار  يتضمف -
مقاالت مف ، كدركس قكاعد مسجمة، ك مسجمةقصائد ، ك قراءات تراثيةعمى ذلؾ تضمف المحتكل: ك 

 (.ةتقديمية لجمؿ بيا أخطاء لغكي اعركضن ك –الصحؼ كالجرائد 
 :اختٔار األىشط٘-4

 :في األنشطة أف ركعي 
 .عبارة عف مكاقؼ طبيعية اتصالية فردية كجماعية تككف -
 .احاجاتيك  اىالحر عف مشاعر الطالبة المعممة  تتطمب األنشطة تحدث -
  .امشاعرىك  ايعف حاجاتالطالبة المعممة  كتابةتتطمب األنشطة  -
 .حكار كالمناقشةتتضمف أنشطة البرنامج ال -
المغكل تـ اختيار مجمكعة مف  الكعيؿ ما تـ مراجعتو مف أدبيات كأبحاث في تنمية مف خبل  -

 :اآلتي( ٗجدكؿ)األنشطة مكضحة في 
 انًوزشح ( أَشطخ انجشَبيج 2جذٔل) 

 ػذد انزذسٚجبد ٔصق انُشبغ َٕع انُشبغ و

0-  

 يُبهشخ

 ،هصخ :كٙ يُبهشخ رؼشض خ انًؼهًخرزطهت اشزشاى انطبنج
ٔٚذٔس دٕنٓب َوبش ػٍ  .آٚخ ، يثاًل  ،خدكً ،هٕالً  ،هصٛذح 

ٔظٛلخ انُذٕ ٔأًْٛخ انوٕاػذ، دٔس انُجش كٙ رأدٚخ انًؼُٗ، 
 دٔس انزُـٛى.

02 

 دٕاس

أثش اسزخذاو  دٕاس دٕل هعبٚب نـٕٚخ َذٕٚخ أٔ ثالؿٛخ.
ظٕاْش َذٕٚخ يؼُٛخ كٙ انًؼُٗ ٔانزؼجٛشاد، ٔ ْم أدد 

اسزخذيٓب  ٙانزيب َٕع انكهًبد  ؟انـشض انزٖ ٚشٚذِ انكبرت
 ؟كٛق ًٚكٍ رذسٍٛ يب كزت انًؤنق ؟،ٔٔرأثٛشْب

 

 02جًاًل ٔرشاكٛت ثٓذف رجهٛؾ  انطبنجخ انًؼهًخُزج ررزطهت أٌ   كزبثخأَشطخ   -4
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( الصفحة الرئيسية ّشكؿ) - ِّٓ -
 لممدكنة

 ،ٓبأٔ ػٍ دبجخ يٍ دبجبر بسسبنخ أٔ رؼجٛش ػٍ َلسٓ
 ٔ، أرؼجٛش ػٍ انُلسأٔ رٕصٛم خجش،  خٔٚطهت كّٛ يٍ انطبنج

يشزشٚبد ْٔزِ رشاكٛت ػًم هبئًخ  ، أٔرؼجٛش ػٍ انذبجبد
 ثسٛطخ.

إَٔاع انجٛبٌ انطبنجخ انًؼهًخ رشكٛت ثُبئٙ سام ٚطهت كّٛ يٍ 
ًٓ زك  .ايجبصً ، ٔ اسزؼبسحً ٔ بكزت رشجٛ

: انزؼجٛش ػٍ انشسبنخ انًزعًُخ كٙ  ٖٔػجش ٖاَظش
انزؼجٛشاد يٍ خالل يجًٕػخ صٕس : رؼشض صٕس ػهٗ 

هٛن. )ػاليبد ٔصلٓب أٔ كزبثخ رؼ انطبنجبد ٔ ٚطهت يٍُٓ
إػطبء أٔ رذزٚشاد(، )ثطبهبد األسؼبس( ٔظبئق ًٚكٍ جًؼٓب 

 ٔرجبدنٓب.

كزت ٛخ انًٓبساد انُذٕٚخ ٔانًؼجًٛخ، رإػبدح انصٛبؿخ نزًُ
نهذصٕل  ٍخططَّ ٔكٛق كٍ ٚػٍ شٙء يب ٚشٚذانطبنجبد 

 ػهّٛ.

0-  
كشق 
 انخطأ:

انطبنجخ انًؼهًخ انخطأ كٙ انؼجبسح أٔ انلوشح كزشق رأٌ 
 نهطبنجبد سٛبم ثّ أخطبء يزؼذدح، ٔػهٍٛٓذذّ. ٚوذو صٔر
 05 ّ. ُانخطأ ٔٚصذذ ٚذذدٌ أٌ

 روذٚى جًم ٚزـٛش كٛٓب انًؼُٗ ثُبء ػهٗ انذشكبد ٔاالػشاة. 

 أنؼبة نـٕٚخ  -2
كزبثخ جًؼٓب أٔ  بدكهًخ ٔٚطهت يٍ انجبهٛ خكزت غبنجر

 يشادكٓب أ ػكسٓب كٙ شكم يسبثوبد رلبػهٛخ.
2 

تدريبنا  ٕٓبرنامج مف أربعة أنكاع مف األنشطة المغكية االتصالية اإلنتاجية كعدد كبذلؾ تككف ال
 مكزعة عمييا.

ليتيح  امكتكبن ك  غير متزامف يككف اتصاال :أف االتصاؿفي  ركعي حتدٓد طرم االتصال ّالتفاعل:-5
زات كؿ منيا تـ مميك  ِالكيب بعد دراسة أدكات نقده، ا لتصحح كتنتاج غيرىإ طالبةلمراجعة كؿ الفرصة 
 المدكنةتمكف خدمة  حيث العمؿ المشترؾ :تيةالمميزات اآل لتحقيؽب كالتكيتر أالكاتس ك  مدكنةالاختيار 

مكانية تسجيؿ األصكات، ك ، الممفات بشكؿ مشترؾ المستخدميف مف تعديؿ فعند رفع ممؼ أك  مزامنة الممفاتك ا 
 .ر أك لكحي أك نقاؿ تستخدموتعديمو يمكف أف تصؿ إلى ىذا الممؼ مف أم جياز كمبيكت

)  اإللكتركنيعمى مكقع التعميـ  ( ىكيتيلغتى تراثى  مدكنة بعنكاف) عمؿ تـ  :مدونة إنشاء -أ
D2L) ( األتى:3كما هي مبينة بشكل ) :مدونةلل الرئيسة   الصفحة تحرير، ك 
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   :نْع٘ ّاتس اب جم إىشاٛ-ب

 وممارسة األنشطة المغوية.بعض الجوانب المغوية  لمناقشةأب  نشا  مجموعة واتسإتم 
 




 

 







 
 
 
 
 
 
 

، (ْ)ممحؽ  ضافة كالتحريرلمنقاش كاإل فتييجاىز مجمكعة الكاتس ك  ت المدكنةكبيذا أصبح
أدكات باستخداـ  أنشطة لغكية مقترح برنامج صكرةما  نصو الذم الرابعإلجابة عف السؤاؿ تمت اك 

 (ٓممحؽ) ؟معممات المغة العربيةالطالبات مغكل لدل ال الكعيالجيؿ الثانى لتنمية 
 الكعي تنميةفي  المقترحما فاعمية البرنامج " :نصو الذمس خامالسؤاؿ العف ئلجابة ل-خامسنا
 :اآلتيتـ  ؟"معممات المغة العربيةالطالبات المغكل لدل 

ذم القياسيف المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية تصميـ تـ اختيار  حتدٓد التصنٔه التجرٓيب: -ُ
، كفيو تككف ىناؾ مجمكعة تجريبية معالجةشبو التجريبية مف التصميمات  كالبعدم القبمي

 Jones & Bartlett Learning center,2015,P.5))جمكعة ضابطة مك 

 الثامفتـ اختيار مجمكعة البحث مف طالبات المستكل  :التجرٓبٔ٘ حتدٓد جمنْع٘ البخح -ِ
في  مدكنةالالتعامؿ مع تدريبيف عمى رابط المدكنة ليف، ك  رساؿإتـ طالبة  ُٓ كبمغ عددىف
 .(D2L)اإللكتركنيمكقع التعمـ 

ًٔا: اللغْٚ الْعٕ رتطبٔل اختبا -3  قبل

( يجًٕػخ انٕارس اة2شكم)  
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كجاءت النتائج كما ىي مبينة  ،التجريبية كالضابطة البحث مجمكعتيتـ تطبيؽ االختبار عمى 
 :اآلتي( َُبجدكؿ)
  (َُجدكؿ)

 انهـٕٖ انٕػٙالخزجبس  انوجهٙشٚجٛخ ٔانعبثطخ كٙ انزطجٛن نًجًٕػزٍٛ انزجاسجبد دانًزٕسػ 

 انًزٕسػ انذسجخ انكهٛخ ٌ انًجًٕػخ

 50.7 000 06 انزجشٚجٛخ

 62.4 04 خانعبثط

 التجريبية كالضابطة البحث مجمكعتيالمغكل لدل  الكعييتضح مما سبؽ أف مستكل 
مف درجة  لمتكسطمتكسط الدرجات في كمتا المجمكعتيف إلى اصؿ منخفض حيث لـ ي

  .(، كتتفؽ ىذه النتيجة مع ما تكصمت إليو دراسات متعددة عربية كأجنبيةٔ.ُٕاالختبار)
 االخزجبس انًخزهلخ يكَٕبدػهٗ انًجًٕػخ انزجشٚجٛخ نطبنجبد  ( يزٕسػ انذسجبد انوجهٛخ00جذٔل )

 انذسجخ انكهٛخ نهًكٌٕ  يزٕسػ انذسجخ   انًكٌٕ و

 65  42.6   انُذٕ٘ 

 21  02,0   كٙانصش 

 00  2,5   انصٕرٗ 

 44  2.2   انذالنٙ 

بالنسبة اتضح أنو  ؛المغكل الكعي ككناتمف م ككفكؿ ملدرجات الطالبات حساب متكسط كب
 ككفبالنسبة لممدرجة، ك  ٔٓمف الدرجة الكمية لمبعد كىي  82.2لممككف النحكم جاء المتكسط 

 الكعييعنى انخفاض مستكل بما درجة  َْ يكىمف درجات البعد  ُ.91كاف المتكسط  الصرفي
 درجة، ُّمف الدرجة الكمية لمبعد كىى ٔ.ْالصكتى جاء المتكسط  ككفلمم الصرفي. بالنسبة

كىذا يشير إلى درجة،  ِِ كىيمف الدرجة الكمية لمبعد 1.4جاء المتكسط  الدالليككف بالنسبة لممك 
تعميـ  ةعمييف سكؼ تقع مسؤكليالبات؛ فلمط النحكم الكعيالى رفع مستكل  ممحة أف ىناؾ حاجة
 تحديد أخطاء التمميذات كتصحيحيا.المغة العربية ك 

 اللغْٚ: الْعٕالربىامج املكرتح لتينٔ٘  تطبٔل-4

استغرؽ تطبيؽ البرنامج تـ تدريب الطالبات عمى االستجابة لممدكنة ككتابة التعميقات، ك 
 الثبلثاء المكافؽـ تجربة البحث في يك  كبدأت ،الثانى الدراسيىي فترة الفصؿ  شيرأ ةثبلث
 .َُِٖ/ْ/ِْ المكافؽ الثبلثاء كانتيت في يـك َُِٖ/ُ/ِ

 بعدينا: المغكل الكعي رتطبيؽ اختبا-ٓ 

لمتحقؽ مف فعالية عمى المجمكعة التجريبية المغكل بعدينا  الكعيتطبيؽ اختبار تـ      
تطبيؽ االختبارات اإلحصائية البات، ثـ المغكل لدل الط الكعيفي رفع مستكل المقترح البرنامج 
 كفيما يمى بياف ذلؾ: يفضالختبار صحة الفر ة بالمناس



 .................. فاعلية برنامج أنشطة لغوية مقترح في تنمية الوعي اللغوي لدى طالبات كلية التربية

- ّٓٔ - 

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف  "عمى:ينص  الذمالختبار صحة الفرض األكؿ 
المغكل قبؿ دراسة البرنامج كبعده  الكعيمتكسطي درجات مجمكعة البحث التجريبية فى اختبار 

 تـ: "لبعدل.لصالح المتكسط ا

 :ممجمكعة التجريبيةالمتكسطيف القبمى كالبعدل للمفرؽ بيف  )ذ(حساب قيمة -أ
كيستخدـ :  Wilcoxonلكككسكف ك  Sign – rankكذلؾ باستخداـ اختبار إشارات الرتب 

فى تحديد ما إذا كاف ىناؾ اختبلؼ أك فركؽ بيف عينتيف مرتبطتيف فيما يتعمؽ بمتغير تابع معيف ، 
يف، كيمكف أف تشتمؿ العينتاف عمى ت ال بارامتريان الختبار النسبة التائية لعينيتيف مرتبطكيعد بديبلن 

كفى مثؿ ىذه  ، Post testكبعدل   Pre testنفس المجمكعة مف األفراد يجرل عمييـ قياس قبمى 
كالثانية   بميالق كؿىما تمثؿ درجتو فى االختبار األ أحدا :الحالة يككف لكؿ فرد مف أفراد العينة درجتاف

بتطبيؽ االختبار ك (ِٕ،ص َُِّ،صافي ،أبك دقة) ، البعدل تمثؿ درجتو فى االختبار الثانى
 :تياآل( ُِ( تـ التكصؿ إلى النتيجة المبينة بجدكؿ)   SPSSباستخداـ برنامج ) 
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 انوجهٍٙ كٗ انزطجٛوٛ انًجًٕػخ انزجشٚجٛخ ذسجبد انطبنجبد انًؼهًبدن انشرت يزٕسػنلشم ثٍٛ ا( 04جذٔل)

 ٔكن اخزجبس ٔنكٕكسٌٕ ٔدالنزٓب اإلدصبئٛخ انٕػٗ انهـٕٖ الخزجبس ٔانجؼذ٘

 إدصبئٗ االخزجبس يزٕسػ انشرت

(Z) 

 يسزٕٖ انذالنخ

 ثذالنخ انطشكٍٛ

   (-االشبساد ) االشبساد )+(

7.5 0 -3.298 0.001 

مكجبة كالسالبة، شارة التكجد فركؽ دالة بيف متكسط رتب اإل( السابؽ أنو: ُِيتضح مف جدكؿ)
السالبة مما يعنى أف متكسط اإلشارة شارة المكجبة أكبر مف متكسط رتب كيبلحظ أف متكسط رتب اإل

المغكل بعد تطبيؽ البرنامج أفضؿ مف متكسط الكزف فى اختبار الكعى قبؿ  الكعيالكزف فى اختبار 
 :جع ذلؾ إلىلمبحث، كقد ير  مف فرضى صحة الفرض األكؿ تتطبيؽ البرنامج كبذلؾ تحقق

المشاركة فى األنشطة ألف تعميؽ الطالبة عمى تدكيف زميمتيا استمرار االنتباه كاالستمتاع بعممية  -
يتطمب االنتباه إلى ما قرأت كالتركيز في الرد مما ساعد في تنمية الكعى المغكل لدل الطالبات 

 المغكل .مف أىمية االنتباه في الكعى  (ELLIS، 2012 كيتفؽ ىذا مع ما ذكره )
مف  اكأشاع جكن  لممشاركة النشطة تيفالنصكص مف كتابات الطالبات حفز دافعيبعض اختيار  - 

 Dornyei and Ushioda (2011) ، كيتفؽ ىذا مع ما ذكرهالمرح لطرافة بعض التعميقات
طة بداية قف تككف نأيجب  كىيالمتعمـ في تعمـ المغة،  أساسية إلشراؾالدافعية نقطة بداية  "أف

 ".ليدؼ صعب تحقيقو مثؿ تصحيح األخطاء
 يفالعمػػؿ الجماعي كالتعاكف فيمػػا بيػػػنتتسـ بعمى الكتابػػة مف خػػبلؿ بيئة آمنة  الطالباتتشجيع  -

كضح مما أ ؛كتعميقات عمى صكر كمقاطع فيديك كلكحات ارشادية كتنفيذىا، لتصميـ إعبلنات
متى تستخدـ كلماذا،  فة التي يعرفنيا لكف يغيب عنيفعمى لبعض أساليب المغالستخداـ االلمطالبات 

 كىذا مف جكانب الكعى المغكل الميمة ألنيا تمكف المتعمـ مف ممارسة المغة بفيـ 
تدريبات بأف تككف مؤرشفة حيث يطمب إلى الطالبات مراجعة ما كرد لميسمح  الذمنظاـ المدكنة -

مت مناقشتيا. كقراءة تعميقات بعضيف، في المدكنة نياية كؿ أسبكع كتحديد القكاعد التي ت
تنمية مفاىيـ المدكنة في فعالية التي تكصمت إلى ( َُِّ)إبراىيـ  يتفؽ ىذا مع نتائج دراسةك

ا نظرا لمشاركة الطبلب كقراءة اتجاىاتيـ نحكىتحسيف المغة العربية لدل طبلب كمية التربية ك 
 تعميقات بعضيـ.

  :Blake والهسب املعدل٘ لبلٔتطبٔل معادل٘  -ب

الكعى المغكل  تنميةالبرنامج في  فاعمية الختبار ؛تـ تطبيؽ معادلة الكسب المعدلة لبميؾ        
فى التجريبية درجات مجمكعة البحث  متكسطيبيف كذلؾ مف خبلؿ حساب الفرؽ لمطالبات المعممات 
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بمدل الفاعمية الذل حدده الكعى المغكل كمقارنة القيمة المحسكبة  الختبار كالبعدمالتطبيقيف القبمى 
 .ِ.ُكبقيمة الحد األدنى لمفاعمية الذل حدده كىك   ِ،ُبميؾ كيقع بيف 
 انهـٕٖ انٕػٙكٙ َسجخ انكست ( 00جذٔل)

 َسجخ انكست  انذسجخ انكهٛخ ًزٕسػ ان َٕع انزطجٛن

 50.7 انوجهٗ 
000 1.1 

 76.5 انجؼذٖ 

تقع ضمف الحد الفاصؿ  كىي( ُ.ُ)مغتنسبة الكسب ب قيمة مف الجدكؿ السابؽ أفبلحظ يي 
المقترح ذك فاعمية في رفع مستكل البرنامج أف كتدؿ ىذه القيمة عمى ، ِ.ُحدده بميؾ كىك الذم
 المغكل لمطالبات المعممات.  الكعي

قياـ الطبلب تكصؿ إلى أف  الذم( َُِٖعبد الرحمف ) كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة
ء عبر محررات الكيكي لممجمكعات األخرل كالمصادر التي اعتمدت عمييا بمشاىدة ما يقـك بو الزمبل

في بناء المحتكل كالتعميؽ عمييا يؤدل إلى حدكث تبادؿ لمخبرات كالمعارؼ كاألفكار ككجيات النظر 
  .مما يسيـ بدكره في تعمـ المعارؼ بدرجة كبيرة ؛بيف المجمكعات

في  ىفساعد كاتس كالتعميقات في المدكنةالئؿ رسا فى بعضيفشاركات الطالبات عمى مع إطبل -
 .ىف في أبعاد الكعى المختمفةءحسف أداالحصكؿ عمى تغذية راجعة، ك 

 الجمؿ كالتعميقات كالتعبيراتفي إنتاج كـ متنكع مف  الدافع فلديي أكجدت لمطالباتالكتابة التشاركية  •
 .عمى التعاكف كليس التنافس ةقائم

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط ينص عمى "  الذمنى الختبار صحة الفرض الثا-ج
درجات مجمكعة البحث التجريبية كمتكسط درجات المجمكعة الضابطة في اختبار الكعي المغكل 

 البعدل لصالح المجمكعة التجريبية.

نة بيف البلمعممية لممقار  اإلحصائيةمف االختبارات  كىك  Mann Whitneyماف كيتنى ـ تطبيؽ اختبار ت
 كالعينات المستقمة، كيستخدـ لممقارنة بيف عينتيف مستقمتيف عندما تككف البيانات عددية بطبيعتيا، 

مجمكعة كاحدة،  ككأنياالدرجات الخاصة بمجمكعتيف متشابيتيف مرتبة معان  ككف أساسيستند الى 
ف معظـ إف األخرلى حدل المجمكعتيف عمإنو سيككف تمازج بيف رتب المجمكعتيف، كلكف إذا تفكقت إف

( تحسب بعد دمج رتب Uف قيمة )إلذا ف ؛الدنيارتب المجمكعة المتفكقة ستككف أعمى مف المجمكعة 
 ةالعميا كالتي تقع تحت رتب المجمكع ةالمجمكعتيف معان، ثـ يحسب عدد الرتب الخاصة بالمجمكع

 (ْٕ،ص َُِّ،صبكٙ ،أثٕ دهخ)   الدنيا.
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كجاءت (SPSSباستخداـ برنامج ) التجريبية كالضابطة يفكتـ حساب متكسط الرتب لممجمكعت
 :اآلتي( ُْالنتيجة كما يكضحيا جدكؿ)

 (02جذٔل )

 اخزجبس يبٌ ـ ٔرُٗ ٔدالنزٓب ثٍٛ انًجًٕػزٍٛ انعبثطخ ٔانزجشٚجٛخ ٔكن  يزٕسػ انشرت انلشٔم ثٍٛ

 

 االخزجبس إدصبئٙ يزٕسػ انشرت    

 (Zهًٛخ )

 يسزٕٖ انذالنخ

 طشكٍٛثذالنخ انطشف ٔان

انًجًٕػخ 

 انزجشٚجٛخ

   انًجٕػخ انعبثطخ

41 5.6 -4.394 1.11110 

يبلحظ مف ىذا الجدكؿ أف متكسط رتب المجمكعة التجريبية أكبر مف متكسط رتب المجمكعة   
مف البرنامج التدريبي كظير أثره عمى نمك  استفادتالضابطة كىذا يعنى أف المجمكعة التجريبية 

د فركؽ دالة بيف متكسط رتب المجمكعة التجريبية كمتكسط رتب المجمكعة المغكل حيث تكج الكعي
مما يدؿ عمى تحقؽ صحة الفرض المغكل لصالح المجمكعة التجريبية؛  الكعيالضابطة فى اختبار 

األنشطة طبيعة البرنامج حيث احتكل عمى  كيمكف تفسير ذلؾ في ضكء ؛البحث ىالثانى مف فرض
 التدريبات اآلتية:ك 

ألنو المغكل؛  الكعي تنميةسيـ بالفعؿ في أ القكاعد الصرفية كالنحكيةاستنتاج اد عمى االعتم -
 الطالبةكتشؼ القاعدة، كيطمب مف تل لمطالبةيحدد الكممة مكضع القاعدة كيقدـ البيانات 

مما يجعؿ المتعمـ كاعينا بالطرؽ التي يستخدـ فييا الفعؿ أك الكممة كاقعيا. ؛ شرح القاعدة 
 van كيتفؽ ىذا مع ما ذكره مةأمثمة مختمفة الستخداـ القاعدة المتعمكما تعطى 

Oel(َُِٔ) 

الطالبات مف تغريداتيف كزميبلتيف عمى التكيتر كتعميقاتيف  ياجمعتالتي النصكص  استخداـ -
د األخطاء الكاردة فييا كتناقشف في تصحيحيا مما أفادىف في فيـ العبلقات يحدتك  يمياحمتك 

 Reinhardtكيتفؽ ىذا مع ما تكصؿ إليو) كالصرفي النحكمكتصنيفيا ت الكممابيف اختيار 

& Thorne, 2009) " ) عندما يتـ تقديـ استخداـ المغة كمكضكع لمتحميؿ، ك يتـ عرض
 .رفع الكعى المغكل يتـقكاعد المغة النحكية كما ظيرت مف االستخداـ سياقيا، كبيذا الشكؿ 

التي أسيمت في نشطة األ مف مرادؼ كالمضاد كالجمع كماؿ الجمؿ كقكائـ الكممات بالإنشاط  -
تفاعمية، كيتفؽ ىذا مع  اتيا قدمت في شكؿ ألعاب لغكية كمسابقألن تنمية الكعى المغكل؛
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يٍ كبػهٛخ األنؼبة  (Ahnn,2014) كأىف ( Hilburn,2017ىمبكرف) ما تكصؿ إليو 

المغكية التي  األنشطةأف  ( 4102ٔاالنـبص كٙ رًُٛخ انٕػٗ انهـٕٖ، ٔيغ يب ركشِ انشٔسبٌ)
تكسيع  المسابقات كاأللعاب المغكية، تؤدل إلى الشفكم التكاصؿ المغكل ميارات تركز عمي

  .مدارؾ المتعمميف كزيادة رصيدىـ الثقافي ك المغكل
عمكمة النحكية د الميحدتأف نشاط تحديد الكممة المناسبة كمؿء الفراغ في محادثة معينة ك  -

مة مة الطالبة بإجابة زميمتيا جعميا قادرة عمى مناقشة لماذا اختارت كابجإالمطمكبة كمقارنة 
كيتفؽ ىذا مع ما تكصؿ إليو  كاستخداميا.دكف غيرىا كىذا يجعميا كاعية بالكممة ككظيفتيا 

(Svalberg,2007  ) 
مف أفضؿ المياـ التي أثرت في الطالبات كأقبمف عمييا بجدية حيث  نشاط تحديد األخطاء -

 ,Hayati) دراسةإليو  تكصمتكيتفؽ ىذا مع ما  ،د األخطاء جكىر الكعى المغكليعد تحدي

2017&( Khoram  كالقدرة عمى  ناؾ عبلقة إيجابية دالة بيف الكعى المغكلمف أف ى
 .تحديد األخطاء

 

األنشطة المغكية المقترحة برنامج  أف تطبيؽ تجربة البحث في ما أسفر عنوذا يمكف إيجاز كىك 
 في تنمية الكعي المغكل لدل الطالبات المعممات.ذك فاعمية دكات الجيؿ الثانى لئلنترنت باستخداـ أ

 التْصٔات:

 :باآلتيفي ضكء نتائج البحث يكصى 
 إدراج الكعي المغكل ضمف الكفايات المتطمبة في برامج إعداد معمـ المغة العربية. -
إلى -طأ كتصحيحو خاصة مياـ كشؼ الخ-كميامياإضافة أنشطة تنمية الكعي المغكل  -

 برامج إعداد معمـ المغة العربية.بمقررات المغة كميا 
تقديـ برامج تدريبية إلكساب متخصصي المغة العربية المعرفة بالعكامؿ المؤثرة في تعمـ المغة  -

 لمراعاتيا في أثناء تدريس المغة.
 طبلبيـ. المغكل لدل الكعيتنمية طرؽ يف عمى يتدريب أعضاء ىيئة التدريس مف األكاديم -
تدريب أعضاء ىيئة التدريس عمى طرؽ استخداـ تطبيقات الجيؿ الثانى لئلنترنت لتنمية  -

 المغكل لدل طبلبيـ. الكعي
 المعمـ.المغكل في برامج إعداد  لكعيتنمية المقرر خصيص ت -

 :البخح مكرتحات
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 :تيةفي ضكء نتائج البحث يقترح إجراء الدراسات اآل
 .لدل فئات أخرل مف المتعمميف نى الكعي المغكلالعكامؿ المسيمة في تددراسة  -
لدل فئات مختمفة مف  المغكل الكعيفي تنمية كسائؿ االتصاؿ االجتماعي دراسة أثر  -

 .المتعمميف
 .فاعمية تدريب أعضاء ىيئة التدريس عمى تنمية الكعى المغكل لدل طبلبيـدراسة  -
 المختمفة.لدراسية المغكل عبر المراحؿ ا الكعيبناء اختبارات متدرجة لقياس  -
 المغكل التدريسي لمطالب المعمـ تخصص المغة العربية الكعيدراسة مككنات -
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 ملراجعا

 رآٌ الهرٓه.الكالك 

( في تنمية مفاىيـ المغة Web.2(. فعالية برنامج قائـ عمى الجيؿ الثانى لمكيب) َُِّإبراىيـ، أحمد جمعة.)  -
  ّّـ نحكه، مجمة دراسات عربية في التربية كعمـ النفس، العدد العربية لدل طبلب كمية التربية كاتجاىاتي

 .ُّٓ -ُُّ، ص ص يناير
 :تحقيؽ ـ(.النياية في غريب الحديث كاألثر،ُٕٗٗ) .السعادات مجد الديف أبك ابف األثير،  -

 ٓ-ُُّالطاىر أحمد كالطناحي، محمكد محمد، المكتبة العممية ، بيركت، الجزء ، الزاكل،
 .المعارؼ دار :القاىرة ،ٔ ج .العرب لساف ت( .د(ؿ.الفض أبك منظكر، ابف  -
(. تطبيقات عممية باستخداـ الرـز اإلحصائية لمعمـك َُِّأبك دقة، سناء إبراىيـ، صافي سمير خالد.)  -

 االجتماعية في البحث التربكم كالنفسي، الجامعة اإلسبلمية بغزة. مكتبة آفاؽ.
(. مقدمة في اإلحصاء مبادئ كتحميؿ باستخدـا َُِٖف محمد. )، عكض، عدناصبحيأبك صالح، محمد   -

SPSS.عماف، دار المسيرة ، 
محمد عمي النجار، دار الكتب المصرية ، القاىرة.  :(. الخصائص، تحقيؽُِٓٗابك الفتح، عثماف بف جنى المكصمي.)    -  
 بالمغة المكتكبة الكعي رتطكي في المطبكعة بالمكاد الغنية الصؼ بيئة (. أثرََِٗأحميدة، فتحي. )  -

 .ٗٔ-ٗٓ، ص ص 1 عدد ،5 مجمد التربكية، العمـك في األردنية الركضة، المجمة أطفاؿ لدل
تطكير نظاـ لمتفاعبلت التعميمية غير التزامنية في بيئة التعمـ  (.َُِِالباتع، حسف محمد.)   -

مكمات كاالتصاالت في التعميـ اإللكتركني مف كجية نظر الطبلب، المؤتمر الدكلي األكؿ لتقنيات المع
متاح  َُِِ/ٓ/َُ-ٕكالتدريب، الحمامات، تكنس

 /https://www.researchgate.net/profileعمى:
 َُِْ/ٔ/ُِ:اإلطبلعتاريخ 

، المميزات، األدكات، العمميات، َُِٓالباتع، حسف محمد. )  - (. طبيعة التعمـ التشاركي عبر الكيب )المفيـك
 ?http://emag.mans.edu.eg/index.php (، مايك،ُّلتعميـ االلكتركني، العدد )االستراتيجيات(، مجمة ا

 َِٔ/ْ/ِتاريخ اإلطبلع:
نمكذج مقترح لمتفاعبلت التعميمية في منتديات المناقشة االلكتركنية،  (.َُِٔ)الباتع، حسف محمد.  -

تاريخ  http://emag.mans.edu.eg/i،متاح عمى ركني، العدد العاشر، ابريؿ مجمة التعميـ اإللكت
 َُِٔ/ٔ/ٓاإلطبلع:

في تنمية ميارات  َ.ِفعالية برنامج تدريبي قائـ عمى تقنيات الكيب  (. َُِّالباز، مركة محمد.)   -
الجمعية المصرية لمتربية العممية،  معممي العمـك أثناء الخدمة،التدريس اإللكتركني كاالتجاه نحكه لدل 

 ّْ-ُ، ص صمارسمجمة التربية العممية، المجمد السادس عشر، العدد الثاني، شير 
 تطكير مدخؿ:.لممعمـ  الميني .االعتماد (ََِٖ الفرحاتى.) السيد، محمكد حسف، ك أحبلـ الباز،  -

 .يدةالجد الجامعة دار :التعميـ، القاىرة

http://emag.mans.edu.eg/index.php?
http://emag.mans.edu.eg/i
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(. أثر استخداـ األلعاب المغكية في منياج المغة العربية في تنمية األنماط َُُِالبرل، قاسـ. )  -
، العدد األكؿ، اربد ٕالمغكية لدل طمبة المرحمة األساسية، المجمة األردنية في العمـك التربكية، المجمد

 ّْ-ِّ، ص صاألردف
المغكية باستخداـ الحاسب اآللي عمى تنمية  (. تأثير بعض األنشطةََِٖالبسيكني، سامية. )   -

 .ٕٔ- ٕٓ، ص ص َُْميارات إعداد الدرس. مجمة القراءة كالمعرفة. العدد 
نتاج الكسائط  WEB.2 (. فاعمية تطبيؽ أدكات (2015الجمؿ، بيساف حسيف محمد.  - فى تنمية ميارات تصمـي كا 

بغزة، رسالة ماجستير،  كمية التربية في الجامعة اإلسبلمية المتعددة فى التكنكلكجيا لدم طمبة الصؼ الثامف األساسي 
  .بغزة ، فمسطيف

(.المدكنات العربية كالحاسكبية دراسة تحميمية، ََِٔىند سميماف، الفيد، سمطانة مساعد. ) الخميفة،  -
الندكة الكطنية األكلى لتقنية المعمكمات، الرياض 

http://www.onlinetrainingnetwork.net/vb/  :َُتاريخ االطبلع/ْ/ََِٗ 
فى  َ.ِ(. فاعمية استخداـ بعض تطبيقات الجيؿ الثاني لمكيب َُِْالدكسرم، الصفاء سعيد.)  -

التحصيؿ المعرفي بمقرر الحاسب اآللي ك االتجاه نحكىا لدل طالبات البرنامج المشترؾ بالتعميـ 
 ،رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة اـ القرل..نكم نظاـ المقررات بمدينة مكة المكـرالثا

(.فاعمية َُِٔالدسكقي، محمد إبراىيـ، العادلي، عبد اهلل حسيف، جماؿ الديف، ىناء محمد مرسى.)  -
نكم تكظيؼ أدكات الجيؿ الثانى لمكيب في تنمية ميارات التسكيؽ السياحي لدل طبلب التعميـ الثا

 ٔٓٔ-ّّٔ، ص ص الفندقي في ضكء معايير الجكدة، مجمة العمـك التربكية، العدد الثانى، ابريؿ 
-   (.  (. فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى بعض أدكات الجيؿ الثاني لمكيبُّْٓالرحيمي، أمينة بنت سمـك

Web2.0)ة، رسالة ماجستير، جامعة ( إلثراء الخياؿ العممي في مادة الفيزياء لدل طالبات المرحمة الثانكي
  طيبة.

(. اتجاىات طالبات جامعة طيبة نحك استخداـ المدكنات التعميمية اإللكتركنية َُِْالرحيمي، تغريد.)  -
( ٖفي تعمـ مقرر ميارات الحياة الجامعية، مجمة جامعة النجاح لؤلبحاث )العمـك االنسانية( المجمد )

 ُْٕٗ-ُٕٓٔ، ص ص ِٖ
 فى الشفيي المغكل األداء ميارات تنميةي  فى المغكيةى  األنشطة استخداـ (. أثرَُِٖالركساف، محمد)  -

 في مديرية إربد األكلى، الحككميةي  في المدارس األساس الرابع الصؼ طبلب العربية لدم المغة
Route Educational  and Social Science Journal ,Vol. 5(2), February ,pp689-
1003 

(.كاقع تطبيؽ طالبات الدراسات َُِٕـ زامؿ ك العطيكم، صالح  محمد عبد  اهلل. )الزامؿ، ىالو سمي  -
 -يكتيكب -كاتس أبWeb2 العميا فى قسـ تقنيات التعميـ جامعة الممؾ سعكد لمجيؿ الثاني لمكيب .

 ُٕٖ-ُُٕ، ص ص ( نيسافْ( العدد)ٔتكيتر، مجمة الدكلية التربكية المتخصصة، المجمد)

http://www.onlinetrainingnetwork.net/vb/
http://www.onlinetrainingnetwork.net/vb/
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 (. المدكنات، مميزات، عيكب، خصائص، استخدامات، متاح عمى:ََُِ) السامكنى، سناء.  -
world-https://sanaaelsamony.wordpress.com/2010/05/03/hello/ 

 َُُِ/ٓ/ٗتاريخ االطبلع: 
 السعراف، محمكد.)د.ت(. عمـ المغة: مقدمة لمقارئ العربي، بيركت، دار النيضة العربية   -
(. طرائؽ بناء مفردات االختيار مف متعدد مع التركيز عمى ََِٗالسعدكل، عبداهلل بف صالح.)  -

تاريخ االطبلع:  y.ksu.edu.sa/30505/..facultعمميات التفكير العميا، متاح عمى:
َُ/ٖ/ََُِ 

 عماف، كالتكزيع، لمنشر العربي المجتمع كفاعميتيا، مكتبة التعمـي ككسائؿ . تكنكلكجيا(2009)محمد. خالد السعكد،  -
 77-78 األردف،

اـ (. تطبيؽ نمكذجي لمتعميـ التعاكني استخدَُُِالعبيد، أفناف عبدالرحمف، الفريح، ميا محمد. )  -
 /http://www.almarefh.netمتاح عمى  . ُٖٗفي التعميـ، مجمة المعرفة، العدد   Wikiالكيكي

 َُِِ/َُ/َِتاريخ االطبلع:
(. كيؼ تنشأ مدكنة في منديات ميارات النجاح لمتنمية البشرية، متاح عمى ََُِالعامرم، محمد.)  -

http://www.sst5.com/forum /entry :تاريخ االطبلع ،ُُ/ٖ/َُُِ 
 في المستخدمة التقكيـ كأساليب التدريس (. استراتيجياتَُُِالعقيمي ،عبد المحسف بف سالـ.)  -

تحميمية،  دراسة :السعكدية العربية المممكة في كميات المعمميف في العربي المغة معمـ إعداد برنامج
  ُْٔ-ٗٗالجزء األكؿ نكفمبر، ص ص  ُُْ، العدد: مجمة كمية التربية، جامعة األزىر

(. فاعمية برنامج قائـ عمى األنشطة في تنمية الميارات المغكية لدل أطفاؿ الركضة َُِِالعمايدة، خالد عكدة.)  -
 كالمرحمة األساسية الدنيا باألردف، رسالة دكتكراه، معيد الدراسات التربكية، جامعة القاىرة

(.المدكنات التعميمية، جامعة الممؾ سعكد كمية التربية مركز ُّْٔالكي أحمد.)العمرم، حمكد ك الم  -
 ىػ متاح: ُّْٔ -ىػ  ُّْٓالقيادات التربكية دكرة مراكز مصادر  

-https://www.slideshare.net/ss 
 َُِٔ/ٕ/ّتاريخ االطبلع:

فاعمية نشاط لغكل قائـ عمى الدراسة الشعرية .(َُِْشنقيطى أمامة محمد.)العكضي، كفاء حافظ، ال  -
في تنمية االعتزاز بالمغة العربية لدل طالبات كمية التربية بجامعة األميرة نكرة، المجمة الدكلية التربكية 

 ُٔ-ْْ،آب.ص ص ٖ،العددّالمتخصصة، المجمد
كني غير المتزامف مف خبلؿ منتديات المناقشة، (. تحسيف التعمـ اإللكتر َُِٔالطيبى، مؤنس ىانى.)   -

  /http://emag.mans.edu.egمتاح عمى: مجمة التعمـ اإللكتركني، العدد التاسع عشر، ابريؿ
 َُِٕ/ٔ/ٓتاريخ االطبلع:

البلزمة لتبلميذ الصفكؼ  (. الميارات الصكتية كميارات الكعي الصكتيََِٖالقرنى، محمد عكيس. )  -
، ص الثبلثة األكلى مف المرحمة االبتدائية، مجمة القراءة كالمعرفة، الجمعية المصرية لمقراءة كالمعرفة

https://sanaaelsamony.wordpress.com/2010/05/03/hello-world/
http://www.almarefh.net/
https://www.slideshare.net/ss-
http://emag.mans.edu.eg/
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 ُُْ-ِٗص 
(. فاعمية مدكنة إلكتركنية عمى التحصيؿ في مقرر تقنيات التدريس كاالتجاه َُِٔ.)  حسف عبد اهلل النجار،   -

-ْٕٔص ص.  ،ّْية في جامعة األقصى بغزة، دراسات، العمـك التربكية، المجمدنحكىا لدل طمبة كمية الترب
ِْٖ 

في تعزيز ( Web 0.2) (. دكر أدكات الجيؿ الثاني لمكيب َُِٓالنجار، حسف ك العكضي، رأفت.)  -
قيػـ التكاصؿ كالحكار بيف طمبة كمحاضرل كميات التربية بالجامعات الفمسطينية، مؤتمر التربية في 

 .ػ، جامعة األقصى، غزةَُِٓ/َُ/ِٖ-ِٕبيف المتطمبات الكطنية كالمتغيرات العالمية  فمسطيف
(.تدريس الببلغة العربية رؤية نظرية تطبيقية محكسبة، ََِٓالياشمى، عبد الرحمف، العزاكل فائزة.)   -

 دار المسيرة لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف  
 أطفاؿ المغة لدل نمك تأخر في المرتبطة لمتغيراتا بعض (. دراسةَُِِنكاؼ.) اليكارنة، معمر  -

 .ُُُ-ُٕ، ص صالثالث ،العدد 28 دمشؽ، المجمد جامعة ، مجمة"حالة دراسة" الركضة
(. تأثير تصميـ المدكنات التعميمية عمى التحصيؿ المعرفي  ََُِاليتيـ، عبداهلل محمد عبداهلل. )   -

 لمدارس المممكة العربية السعكدية،التعميـ الثانكم: دراسة حالة  لدل طبلب مرحمة
www.aasrc.org/.َِاالطبلع: ،تاريخ/ُِ/َُِِ 

(.تنمية ميػػارات استخداـ المصادر الرقمية لدم أمناء مراكز مصادر َُُِبدكم، محمد عبد اليادم.)  -
ر، جامعة األزى –مجمة كمية التربية، التعمـ باستخداـ أدكات الجيؿ الثاني لمكيب كاتجاىاتيـ نحكىا 

 ٖٓ-ُٓص ص  يكنيك -الجزء الرابع( ِّالعدد 
ك المصادر الرقمية، متاح  Web 2.0 أدكات الجيؿ الثاني لمكيب (.ََُِبدكم، محمد عبد اليادم.)  -

 عمى:
educ.com-http://www.new /. ِِاالطبلع: ،تاريخ/َُ/َُِِ 

 اآلداب ، حكليات حدكثو كقكاعد مفيكمو، :العربية المغة في لنبر(. اَُِٖبكلخطكط، محمد. )  -
 ،عدد 05 مجمد كالمغات اآلداب حكليات الجزائر، بكضياؼ محمد كالمغات، جامعة اآلداب كالمغات، كمية

 ِٕٓ-ُِٓ، ص ص  10
 تب.( .المغة العربية: معناىا كمبناىا، الطبعة الرابعة، القاىرة،  عالـ الكََِْتماـ، حساف.)   -
( فعالية برنامج مقترح قائـ عمى األنشطة المغكية ََِٕجاب اهلل، عمى سعد، كسنجى، سيد محمد،)  -

لذكل االحتياجات الخاصة، المؤتمر العممى األكؿ، التربية  الكظيفي الشفكمفي تنمية ميارات التعبير 
 الخاصة بيف الكاقع كالمأمكؿ: كمية التربية ، جامعة بنيا، يكليك

(. فاعمية مدكنة تعميمية في التعريؼ بممؼ اإلنجاز اإللكتركني لدم 2016مامة أحمد فقير.)حسيف، أي   -
دارسي ماجستير تكنكلكجيا التعميـ بجامعة السكداف لمعمـك كالتكنكلكجيا مف كجية نظر الدارسيف، 

 ماجستير، كمية الدراسات العميا، جامعة السكداف.
ترح لتنمية الكعى المغكل لمعممات الركضة كأثره في عبلج (. برنامج مقََُِحمداف، سيد السايح.)  -

http://www.new-educ.com/
http://www.new-educ.com/


 .................. فاعلية برنامج أنشطة لغوية مقترح في تنمية الوعي اللغوي لدى طالبات كلية التربية

- ّٔٔ - 

 .ِْمشكبلت النطؽ لدل أطفاؿ الرياض، مجمة كمية التربية بأسكاف، عدد
(. فعالية استراتيجية التدريس التبادلي في تنمية بعض ميارات الفيـ  َُِِخالد، فكزل عبد الغنى.)   -

رحمة االبتدائية، ماجستير، كمية التربية بدمياط، جامعة القرائي كالكعى بعمميات القراءة لدل تبلميذ الم
 دمياط.

(. أثر استخدـا المدكنات التعميمية عمى التحصيؿ لدل طالبات جامعة الممؾ سعكد َُِٕخنيف، أريج محمد. )  -
 IUG Journal of Educational and Psychology Sciences (Islamic University ofبالرياض
Gaza) 

 َُِٕ/ُِ/ُّع:تاريخ االطبل
، ََِٕخير اهلل، كليد محمد. )  - (. االقتصاد في البنية كالتركيب، رسالة ماجستير، كمية دار العمـك

 جامعة القاىرة.
(. أثر استخداـ المدكنات التعميمية ضمف التعمـ القائـ عمى المشركع َُِِدياب، لمياء أحمد محمد.)  -

ب كمية التربية، رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة في تنمية الميارات العممية في الكيمياء لطبل
 حمكاف 

(. أثر بعض استراتيجيات مجمكعات العمؿ عند تصميـ برامج َُِِريياـ، محمد أحمد محمد الغكؿ. )  -
لمتدريب اإللكتركني عمى تنمية ميارات تصميـ كتطبيؽ بعض خدمات الجيؿ الثاني لمكيب لدل أعضاء ىيئة 

 كتكراه، كمية التربية جامعة المنصكرة.التدريس. رسالة د
 ، متاح عمىانفكجرافيؾ –(. طرؽ مبتكرة الستخداـ انستقراـ في التعميـ َُِْزكحي، نجيب. )  -

 ،http://www.new-educ.com/instagram-en-education 
َُِٓ/ٕ/ُٓتاريخ االطبلع:  

 “ نمكذج ضكء في Web2 نظـا دـااستخ عمى قاـئ مقترح برنامج .فاعمية2013) إسماعيؿ.) سركر، عمى  -
Marzano “  كالتعمـي اإللكتركني لمتعـم الثالث الدكلي لممعمميف، المؤتمر التدريسي األداء تنمية التعمـ فى ألبعاد 

 بعد، الرياض  عف
تقكيـ األداء المغكم لمطالبات معممات الصفكؼ األكلية (. َُِّعافشى، ابتساـ بنت عباس محمد. )  -

، َِمستقبؿ التربية العربية. مج. رة نكرة بنت عبد الرحمف في ضكء احتياجاتيف المغكية، بجامعة األمي
  .ُٔٗ-ُّْ، ص ص ، أبريؿّٖع. 

العربية المتحدة، (.األنشطة المغكية: أنكاعيا، معاييرىا، استخداماتيا، العيف اإلمارات ََِٓطعيمة، رشدل أحمد.)  -
 الكتاب الجامعى.

(.التعمـ اإللكتركني التشاركي، القائـ عمى تطبيقات الكيب  َُِٖعبد الرحمف، سحر عبد العزيز. )  -
َُِٖ/ٔ/َُتاريخ االطبلع:   .متاح ِ https://www.new-educ.com  

تي البلزمة لمدرسي (. ميارات الكعي الصك  َُِْإقباؿ كاظـ. )  عبد الكريـ، أسماء عزيز ك حبيتر،  -
المغة العربية مف كجية نظر تدريسيي قسـ المغة العربية" متاح 

http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=
http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=
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 َُِٕ/ٔ/ُِتاريخ االطبلع: http://qu.edu.iq/repository/wp-content/uploadعمى:
 (. التعميـ اإللكتركني التفاعمي، مركز الكتاب األكاديميَُِٓعبد المجيد، حذيفة مازف، العاني، مزىر شعباف.)  -
(، في كعي المشكمة المغكية العربية، المجمس العالمي لمغة العربية ََِٖعبدك ، فمفؿ محمد .)  -

 َُِِ/ٖ/َُتاريخ االطبلع: http://www.cil-a.orgمتاح:
ة ،حكلية كمية ( األنشطة الطبلبيَّة كدكرىا في العمميَّة التربكيَّ َُِْعثماف، السعيد محمكد السعيد.)  -

 َُِّ/ٓ/َِتاريخ االطبلع: /http://www.tarbyatona.net المعمميف في أبيا، العدد الرابع،
(. معجـ المغة العربية المعاصرة، القاىرة، عالـ الكتب.ََِٖعمر، أحمد مختار.)  -  
ة الطفكلة العربية، (. الكعي المغكم كاستراتيجية إدراؾ الجممة عند الطفؿ مجمََِٗعمكم، مكالم إسماعيؿ. )  -

.ِٓ-ُٕ، ص ص العدد األربعكف  
(.الجيؿ الثاني لمتعمـ االلكتركني كالتطبيقات التربكية ألدكات َُِٔعكض، أماني محمد عبد العزيز. )  -

في العممية التعميمية، مجمة التعميـ اإللكتركني، العدد العاشر، متاح  ِالكيب
 /http://emag.mans.edu.egعمى:

 َُِْ/ْ/َِ:تاريخ االطبلع
. فعالية تكظيؼ شبكات التكاصؿ االجتماعي في اكتساب طالبات (2013)أحمد عبد القادر. فركانة،  -

جامعة األقصى في غزة لميارات انتاج الكسائط المتعددة كاتجاىاتيف نحكىا، ماجستير، كمية التربية 
 جامعة األزىر.

خبلؿ استراتيجية حؿ المشكبلت في كتاب  (. تعميمية أنشطة المغة العربية مفَُِٓمأمكف، سعاد )  -
المغة العربية لمسنة الرابعة مف التعميـ المتكسط، ماجستير، كمية اآلداب كالمغات، جامعة الشييد حمو 

 .َّالكادم، الجزائر، ص -لخضر
 (. التعميـ اإللكتركني، الرياض، دار الزىراء.َُِّمبارز، مناؿ عبد العاؿ كفخرل، أحمد محمكد.)  -
 RSSRich site (. استخداـ تقنية" الممخص الكافي لممكقع"ََِٗ) .سعيد أحمد، ليمتك   -

summary في مكاقع المكتبات كمرافؽ المعمكمات ،Cybrarian Journalديسمبر،متاح ُِ، العدد،
  http://journal.cybrarians.info/index.php.فى

 َُِٓ/َُ/ُٓتاريخ اإلطبلع:
(. برنامج تدريبي لتنمية الميارات الكتابية لدل الطبلب المعمميف بأقساـ المغة  َُِِمحمد، السيد. )  -

 ُٖٓ-ٕٓٓ، ص ص ، ابريؿ، الجزء األكؿِالعربية العمـك التربكية، العدد
عمى المدخؿ الدرامي  (. كفاءة برنامج في األنشطة المغكية قائـَُِِمحمد، كماؿ طاىر مكسى. )  -

لتنمية بعض ميارات التمييز السمعي ك البصرم لمغة العربية بمرحمة رياض األطفاؿ، مجمة القراءة 
  َِّ-ُٗٗ : ص ص ،ُِْكالمعرفة، العدد

 األكؿ مف الصؼ تبلميذ لدل المغكم األداء لتنمية مقترحة لغكية (. أنشطةََِٖمسمـ، حسف أحمد.)  -
ص ص  ، العدد األكؿ، الجزء األكؿِْالعدد  أسيكط، التربية، جامعة كمية مةمج االبتدائية، المرحمة

http://www.cil-a.org/
http://journal.cybrarians.info/index.php
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َُٓ- ُٖٕ. 
(.فعالية برنامج باستخداـ ُّْٕمطر، عبد الفتاح رجب عمي، ك العايد، كاصؼ محمد سبلمة.)   -

الحاسكب في تنمية الكعي الفكنكلكجي كأثره عمى الذاكرة العاممة كالميارات المغكية لدل ذكم صعكبات 
 ُِّ-ُٕٔ، ص ص تعمـ القراءة، مجمة دراسات عربية في التربية كعمـ النفس، العدد التاسع

-  ، السكرية  المعمكماتية مجمة - كيكي : بعنكاف مقدمة عمؿ كرقة(2011) رياض أسعد. مظمـك
 َُِٔ/ٗ/َِتاريخ االطبلع:  dex.phhttp://www.infomag.news.sy/inتمكز ،ُُالعد

(. دراسة مقارنة التجاىات ىيئة التدريس كالطبلب بجامعة َُِّىنداكم، أسامة، ككابمي، طبلؿ. )  -
(، ّٔ)،في التعميـ. دراسات في التربية كعمـ النفس، السعكدية َ.ِطيبة نحك استخداـ أدكات الكيب 

 .ْٗ – ّٗص ص 
(. تكنكلكجيا التعميـ ََِٗادة محمد ، محمكد، إبراىيـ يكسؼ. )، أسامة سعيد ،إبراىيـ حمىنداكم  -

 كالمستحدثات التكنكلكجية، القاىرة، عالـ الكتب.
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