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 :المدتخمص

أثخ تؾعيف بخناهج إلكتخوني تفاعمي في تظؾيخ السيارات القخائية والكتابية في هادة ىجفت ىحه الجراسة إلى هعخفة 
الزعف الذجيج في القخاءة ، حيث عانى التالهيح هؽ المغة العخبية لتالهيح الرف الخابع االبتجائي في إهارة أبؾ عبي

لتي نتج عشيا عجم قجرتيؼ عمى القخاءة والكتابة الرحيحة لمكمسات والجسل، وتؾعيفيا في والكتابة وعجم القجرة عمى التيجئة الرحيحة ا

تمسيحًا  711اتبعت الجراسة السشيج الؾصف التحميمي والسشيج التجخيبي، وتكؾنت عيشة الجراسة هؽ  سياقات ججيجة.
 بؽ زايجت تؼ تقديسيا إلى وتمسيحًة هؽ تالهيح الرف الخابع األساسي في هجرسة اإلهارات الؾطشية هجسع دمحم

( تمسيحًا وتمسيحًة لكٍل. تؼ جسع البيانات باستخجام االختبار القبمي واالختبار 01هجسؾعتيؽت ضابظة وتجخيبية )
واالستبانة. أعيخت نتائج الجراسة وجؾد فخوق ذات داللة إحرائية في هيارات القخاءة  ، والدجالت القخائيةالبعجؼ

يؽ التجخيبية والزابظة في لرالح السجسؾعة التجخيبية نتيجة لتؾعيف البخناهج اإللكتخوني والكتابة بيؽ السجسؾعت
التفاعمي. أوصت الجراسة بتؾعيف البخاهج التفاعمية في هادة المغة العخبية والتي تحتؾؼ عمى تجريبات هتشؾعة 

الفخدية بيؽ التالهيح هسا اجل تدييل وهتجرجة هؽ الديؾلة إلى الرعؾبة في السيارات والتي تخاعي الفخوقات  وهتعجدة
 إتقان هيارات المغة العخبية ورفع السدتؾػ التحريمي لمتالهيح.

 بخناهج إلكتخوني تفاعمي، السيارات القخائية، السيارات الكتابية. كممات مفتاحية: 

Abstract 

This study aimed to find out the effect of employing an interactive electronic 

program on developing the reading and the writing skills in the Arabic language 

subject for fourth-grade primary students in the Emirate of Abu Dhabi. Where the 

students suffered from severe weakness in reading and writing and the inability to 

spell correctly, which resulted in their inability to read and write correctly words 

and sentences, and employ them in new contexts. The study followed the analytical 

descriptive approach and the experimental approach. The study sample consisted of 

100 male and female students from the fourth-grade students at Emirates National 

School, Mohammed bin Zayed Campus. It was divided into two groups; A control 
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and experimental group (50) male and female students each. Data were collected 

with pretest, posttest, reading records and questionnaire. The results of the study 

showed that there were statistically significant differences in the reading and 

writing skills between the experimental and control group in favor of the 

experimental group as a result of employing the interactive electronic program. The 

study recommended the use of interactive programs in the Arabic language, which 

contain a variety of exercises, ranging from ease to difficulty in skills, which take 

into account individual differences among students, in order to facilitate mastery of 

Arabic language skills and raise the achievement level of students. 

Keywords: Electronic program, Reading skills, Writing skills. 

 هقجهة:

إن الحجيث عؽ المغة العخبية حجيث عؽ كيان األهة، وىؾيتيا وأناقتيا التاريخية السؾغمة في األعساق، حجيث عؽ 

أهانة، ورسالة كخهيا هللا تعالى بأن أندل القخآن بيا، قال هللا تعالى في هحكؼ كتابو العديد: " بمداٍن َعخبي هُّبيؽ" 

(.  وهؽ ىشا تأتي 3ّتاٌب ُفّرَمْت آياُتُو ُقْخآنًا َعَخِبيًا ِلْقؾٍم َيْعَمسؾن" )فرمت: آية(، وقؾلو تعالى:" كِ 770)الذعخاء: آية

أىسية المغة العخبية هؽ أنيا لغة هرادر التذخيع اإلسالهي القخآن الكخيؼ والدشة الشبؾية. وىي لغة غشية بالسفخدات 

 قادرة عمى التكيف والتفاعل وهؾاكبة جسيع التغييخات. 

لقخاءة والكتابة هؽ العؾاهل األساسية في الحرؾل عمى التعميؼ والتسكؽ هؽ االستفادة هؽ السعمؾهات الستاحة تعتبخ ا 

في العالؼ الحجيث. إن عجم قجرة التالهيح عمى إتقان قخاءة وكتابة المغة العخبية يسكؽ أن يؤثخ تأثيخات سمبية كثيخة 

والكيؼ والتقاليج التي تختبط بالمغة. ويربحؾا غيخ قادريؽ عمى عمييؼ حيث أنيؼ يسكؽ يفقجىؼ فيؼ الثقافة العخبية 

التعبيخ عؽ أفكارىؼ وهذاعخىؼ بظخيقة فعالة. وبذكل عام، يؤثخ عجم اهتالك التالهيح لسيارات قخاءة وكتابة المغة 

العخبية والثقافة  العخبية عمى تذكيل ىؾيتيؼ الثقافية والمغؾية، لحلػ، يجب عمى السجارس العسل عمى تعديد تعمؼ المغة
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 العخبية لمتالهيح، وتذجيعيؼ عمى استخجاهيا في الحياة اليؾهية والتفاعل بيا.

كثخة يعاني تالهيح هجرسة اإلهارات الؾطشية هجسع دمحم بؽ زايج هؽ تجني هيارات القخاءة والكتابة في المغة العخبية ألن 

ية أدؼ إلى تعؾدىؼ عمى السعمؾهة السرؾرة الدخيعة وعدوفيؼ التكشؾلؾجيا بيؽ أيجؼ التالهيح وحبيؼ لأللعاب اإللكتخون

عؽ االىتسام بالقخاءة وبالتالي إلى الزعف الذجيج في القخاءة والكتابة. هؽ ىشا جاءت فكخة استغالل حب التالهيح 

ة بظخيقة جاذبة لمتكشؾلؾجيا واأللعاب اإللكتخونية بتؾعيف بخناهج إلكتخوني تفاعمي لتظؾيخ السيارات القخائية والكتابي

 وهستعة وإثارة دافعيتيؼ لالنخخاط في التعمؼ بستعة وشؾق وبالتالي رفع السدتؾػ القخائي والكتابي لجييؼ.

 مذكمة الدراسة:

تعتسج هجرسة اإلهارات الؾطشية هجسع دمحم بؽ زايج المغة اإلنجميدية لغة لمجراسة والتؾاصل وتجرس المغة العخبية فييا 

ل الخياضيات والعمؾم الذيء الحؼ أدػ إلى وجؾد ضعف شجيج في السيارات األساسية لمقخاءة كسادة واحجة فقط هث

والكتابة العخبية لجػ التالهيح تسثمت في عجم قجرتيؼ عمى التيجئة الرحيحة والقخاءة والكتابة الرحيحة لمكمسات 

ن لمقرص ثؼ يشذغمؾن باأللعاب السخفقة والجسل. يدتخجم التالهيح هشرة اقخأ لتعمؼ المغة العخبيةت حيث أنيؼ يدتسعؾ 

دون التخكيد عمى إتقان هيارتي القخاءة والكتابة. هؽ ىشا جاءت فكخة تؾعيف التكشؾلؾجيا لتعميسيؼ ىحه السيارات 

 بظخيقة جحابة وهستعة. 

فاعمي : "ها ىؾ أثخ تؾعيف بخناهج إلكتخوني تيمكن تمخيص مذكمة الدراسة في الدؤال الرئيس عمى النحه التالي

في تجريذ هقخر المغة العخبية عمى تظؾيخ هيارات القخاءة والكتابة لتالهيح الرف الخابع االبتجائي في إهارة أبؾ 

 عبي؟"

 :ُتذتقُّ األسئمة الفرعيَّة اآلتيةوهشو   

إلى أؼ هجػ يسكؽ أن يداىؼ البخناهج االلكتخوني التفاعمي في تظؾيخ هيارة القخاءة لجػ تالهيح الرف  -7
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 ع االبتجائي بسجرسة اإلهارات الؾطشية هجسع دمحم بؽ زايج؟الخاب

إلى أؼ هجػ يسكؽ أن يداىؼ البخناهج التفاعمي في تظؾيخ هيارة الكتابة لجػ تالهيح الرف الخابع االبتجائي  -7

 بسجرسة اإلهارات الؾطشية هجسع دمحم بؽ زايج؟

 فرضيات الدراسة 

 :الفخضية الخئيدة

تفاعمي في تجريذ هقخر المغة العخبية إلى تظؾيخ هيارات القخاءة والكتابة  يؤدؼ تؾعيف بخناهج إلكتخوني -7

 لتالهيح الرف الخابع االبتجائي في هجرسة دمحم بؽ زايج بإهارة أبؾ عبي 

 وتفخعت هشيا الفخضيات التالية:

إلهارات يداىؼ البخناهج التفاعمي في تظؾيخ هيارة القخاءة لجػ تالهيح الرف الخابع االبتجائي بسجرسة ا .7

 .الؾطشية هجسع دمحم بؽ زايج

يداعج البخناهج التفاعمي في تظؾيخ هيارة الكتابة لجػ تالهيح الرف الخابع االبتجائي بسجرسة اإلهارات  .7

 .الؾطشية هجسع دمحم بؽ زايج

راسة:   أهداف الد ِّ

 تدعى الجراسة إلى تحقيق األىجاف التالية: 

 اليجف الخئيذ:

الرف الخابع االبتجائي  ج اإللكتخوني التفاعمي في تظؾيخ هيارات القخاءة والكتابة لتالهيحتحجيج أثخ استخجام البخناه

  وتفخع هشو األىجاف التالية:بسجرسة اإلهارات الؾطشية هجسع دمحم بؽ زايج في إهارة أبؾ عبي 

 ع دمحم بؽ زايج.قياس هجػ تأثيخ البخناهج في تظؾيخ هيارة القخاءة لجػ تالهيح هجرسة اإلهارات الؾطشية هجس .7
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استكذاف هجػ تعديد البخناهج التفاعمي لسيارة الكتابة لجػ تالهيح هجرسة اإلهارات الؾطشية هجسع دمحم بؽ  .7

 زايج.

راسة:  أهميَّة الد ِّ

راسة هؽ تشاوليا أثخ تؾعيف بخناهج الكتخوني تفاعمي في تظؾيخ هيارات القخاءة والكتابة بالمغة  تأتي أىسيَّة ىحه الجِّ

تتشاول هؾضؾعًا حيؾيِّا وهيسًا يتعمق بيؾية األهة العخبية وثقافتيا يسكؽ  االبتجائي، فيية لتالهيح الرف الخابع العخبي

دهج القخار القائسيؽ عمى العسل التَّخبؾؼِّ السيجانيِّ هؽ هعمِّسيؽ وهجيخؼ هجارس وهذخفيؽ تخبؾيِّيؽ، في  يفيج صانعيأن 

 خبية، ورفع السدتؾػ األكاديسي.هيارات المغة الع التكشؾلؾجيا لتظؾيخ

كسا نأهل أن تفيج الجراسة الباحثيؽ والسيتسيؽ في إجخاء دراسات تتعمق بتؾعيف التكشؾلؾجيا في تعديد المغة العخبية 

 وتظؾيخىا نغخًا لقمة البخاهج والتظبيقات الستعمقة بالمغة العخبية وتظؾيخ هياراتيا. 

راسة:  منهج الد ِّ

 وهعخفة أثخج الؾصفي التحميمي والسشيج التجخيبي لمتحقق هؽ صحة فخضيات الجراسة ستخجهت الجراسة السشيا

فِّ الخابع االبتجائيِّ في  استخجام البخناهج اإللكتخوني التفاعمي عمى تشسية هيارات القخاءة والكتابة لجػ تالهيح الرَّ

 هجرسة اإلهارات الؾطشية في هشظقة أبؾ عبي التعميسية في دولة اإلهارات. 

تؼ اتباع السشيج الؾصفي التحميمي لؾصف هدتؾػ التالهيح وتحميل خرائريؼ وأسباب تجني هيارات القخاءة والكتابة 

لجييؼ، تؼ ترسيؼ البخناهج اإللكتخوني التفاعمي ثؼ تجخيبو عمى عيشة تجخيبية لسعخفة تأثيخه في اكداب التالهيح 

 هيارات القخاءة والكتابة. 

 أدوات الدراسة:

 االستبانة. -بطاقة السجل القرائي -بيانات الجراسة باستخجام االختبار القبمي والبعجؼ تؼ جسع 
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لكياس هدتؾػ هيارات القخاءة والكتابة لجػ التالهيح قبل وبعج استخجام البخناهج  االختبار القبمي والبعدي: .7

ة العخبية )اختبار اإلهدا( وىي التعميسي اإللكتخوني التفاعمي، تؼ استخجام اختبار التقييؼ الخارجي لسادة المغ

اختبارات قياسية تدتشج إلى هعاييخ دولية هرسسة لكياس أداء التالهيح بسجارس أبؾ عبي تؼ اعجادىا هؽ قبل 

 هختريؽ في هجمذ أبؾ عبي لمتعميؼ.

وىي عبارة عؽ نرؾص قخائية هؽ خارج  القخائية التالهيح تقجمهدتؾيات لتتبع  :بطاقة السجل القرائي .2

كل شيخ في قخاءة الشرؾص واحتداب عجد الكمسات السقخوءة خالل  التالهيحاج السعتسج ويتؼ اختبار السشي

التالهيح ثؼ تتبع هدتؾػ تقجم هع التخكيد عمى المفع الدميؼ لمكمسات بحخكاتيا القريخة والظؾيمة، دقيقة واحجة 

 .كل شيخ القخائي هؽ خالل تحميل الشتائج

في هجػ فاعمية البخناهج اإللكتخوني في اكدابيؼ لتالهيح رأؼ اتبانة لسعخفة تؼ استخجام االس :االستبانة .3

ال  –هحايج  –هؾافق  –القخاءة والكتابة. واتبعت االستبانة التجرج الخساسي لخيكيارد )هؾافق بذجة هيارات 

 ال أوافق بذجة(. احتؾت االستبانة عمى األقدام التالية: –أوافق 

خسدة عذخ عبارة تذسل قخاءة الشرؾص بظالقة، والسخادفات واألضجاد  السيارات القخائية: وتزسشت .1
لمسفخدات، والفكخة الخئيدة والسغدػ هؽ الشرؾص السقخوءة، وتدمدل أحجاث القرة وعشاصخ القرة، وتختيب 
 األحجاث واألفكار، والدبب والشتيجة، واستشتاج الكيؼ، وتكؾيؽ الستعمؼ رأيو حؾل القزايا واألفكار السظخوحة
والحكؼ عمى السؾاقف والذخريات، والتسييد بيؽ الحكيقة والخيال، والجالالت االيحائية لمكمسات والعبارات 

 واقتخاح حمؾل ججيجة لسذكمة وردت في الشص واقتخاح نيايات أخخػ لمشرؾص السقخوءة.

هخاحل الكتابة هؽ السيارات الكتابية: وتزسشت ثالثة عذخ عبارة تذسل استخجام الستعمؼ لغة واضحة وهخاعاة  .2
هقجهة وصمب السؾضؾع وخاتسة، وتخابط األفكار، وتحجيج بؤرة الكتابة، وهخاعاة التتابع السشظقي لألحجاث 

األساليب االنذائية والسعمؾهات، وااللتدام بقؾاعج المغة العخبية الرحيحة واستخجام عالهات التخقيؼ وتؾعيف 
لسذاعخ واألهاكؽ بؾضؾح، وتجعيؼ الشرؾص بالبيانات والمغة السجازية، ووصف الحؾار أو األحجاث وا

  واألدلة السشاسبة، ويخبط السعخفة الدابقة والخبخات في الكتابة.
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 تحكيم االستبانة:

( هؽ السحكسيؽ هؽ أعزاء ىيئة التجريذ بقدؼ السشاىج وطخق التجريذ بجاهعة العيؽ لمعمؾم 6تؼ عخضيا عمى )

اء الخأؼ في العبارات وصياغتيا وهشاسبتيا لسا يخاد قياسوت وتؼ تعجيل االستبانة والتكشؾلؾجيا وجاهعة أبؾ عبيت إلبج

 بشاًء عمى هالحغاتيؼ.

( هعمسًا وهعمسة هسؽ ليؼ خبخة فـي تـجريذ المغة العخبية لظـالب الـرف الخابع 14ثؼ تؼ تؾزيع االستبانة عمى )

القخائية والسعاييخ الكتابية لسادة المغة العخبية لمرف األساسي ووافقت آرائيؼ آراء السختريؽ عمى هشاسبة السعاييخ 

 الخابع االبتجائي.

 هجتسع وعيشة الجراسة:

تمسيحًا  711يتسثل هجتسع الجراسة في تالهيح الرف الخابع االبتجائي بإهارة أبؾ عبي. تكؾنت عيشة الجراسة هؽ 

يؼ إلى هجسؾعة ضابظة وتجخيبية تحتؾؼ كٍل هشيا وتمسيحًة هؽ هجرسة اإلهارات الؾطشية هجسع دمحم بؽ زايجت تؼ تقديس

( تمسيحًا وتمسيحًة. اختيخت ىحه العيِّشة بظخيقٍة قرجية، ألن الباحثة تعسل في السجرسة هعمسة لغة عخبية 01عمى )

لمرف الخابع االبتجائي حيث وافقت إدارة السجرسة عمى تشفيح التجخبة وقجهت تدييالت بتشغيؼ حرص المغة العخبية 

 فيخ أجيدة لؾحية لمتالهيح لمعسل عمييا داخل الفرؾل في حرص المغة العخبية.وتؾ 

  حجود الجراسة:

 الحجود السكانية: هجرسة اإلهارات الؾطشيَّة في هشظقة أبؾ عبي التَّعميسيَّة في دولة اإلهارات العخبيَّة الستَّحجة.  -7

 الكتابة. -العخبية تتسثل في القخاءة الحجود السؾضؾعيَّة: تؾعيف بخناهج هحؾسب لتظؾيخ هيارات المغة -7

راسيِّ  -3 ل والثاني لمعام الجِّ راسيُّ األوَّ  م.7177- 7171الحجود الدَّهانيَّة: الفرل الجِّ
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 األساليب اإلحرائية:

لتحميل البيانات باستخجام األساليب  SPSS استخجهت الجراسة بخناهج الحدهة اإلحرائية لمعمؾم االجتساعية

 :اإلحرائية التالية

 الستؾسظات الحدابية واالنحخاف السعيارؼ لسعخفة درجة االختالف بيؽ السجسؾعتيؽ التجخيبية والزابظة.  -7

 اختبار "ت" إلعيار الفخوق ذات الجاللة اإلحرائية بيؽ السجسؾعتيؽ: التجخيبية والزابظة. -7

 إجراءات الدراسة:

 اتبعت الجراسة الخظؾات التالية: 

سات الدابقة الستعمقة بترسيؼ البخاهج التفاعمية والسيارات القخائية والكتابية لالستفادة االطالع عمى األدبيات والجرا -7

 هشيا ولسعخفة الفجؾة في ىحا السجال.

  ترسيؼ البخناهج اإللكتخوني التفاعمي. -7

 عخض البخناهج عمى السذخفيؽ ثؼ السحكسيؽ وتعجيمو تبعًا لتؾجيياتيؼ.   -3

ؾعة صغيخة بيجف التحقق هؽ فاعمية البخناهج وإجخاء التعجيالت الالزهة تجخيب البخناهج اإللكتخوني عمى هجس -9

 عميو بشاًء عمى هالحغات أفخاد ىحه السجسؾعة.

االطالع عمى اختبارات )اهدا( وىي هؽ االختبارات الكياسية السرسسة وفقا لمسعاييخ الجولية لكياس أداء التالهيح  -0

 بعجؼ.بسجارس أبؾ عبي، لتحجيج االختبار القبمي وال

 تظبيق االختبار القبمي عمى تالهيح الرف الخابع في هجرسة اإلهارات الؾطشية لمتأكج هؽ تكافؤ السجسؾعتيؽ. -6

  .( تمسيحًا وتمسيحةً 01تؼ تؾزيع التالهيح إلى هجسؾعتيؽ ضابظة وتجخيبية تحتؾؼ كل هشيا عمى )  -9

     السجسؾعة الزابظة: التالهيح الحيؽ يجرسؾن بالظخيقة التقميجية.    ●
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 السجسؾعة التجخيبية: التالهيح الحيؽ يجرسؾن باستخجام البخناهج اإللكتخوني التفاعمي. ●

تجريذ السجسؾعة التجخيبية باستخجام البخناهج اإللكتخوني، وتجريذ السجسؾعة الزابظة بالظخيقة التقميجية حيث  -9

 قاهت نفذ السعمسة بتجريذ السجسؾعتيؽ في نفذ البيئة التعميسية.

 ختبار البعجؼ.تظبيق اال -7

 هلء االستبانة بؾاسظة العيشة التجخيبية. -71

 .SPSSتحميل البيانات ببخناهج  -77

 التؾصل إلى الشتائج وهشاقذتيا وتفديخىا. -77

 عخض همخص الجراسة وأىؼ نتائجيا وتؾصياتيا. -73

 اإلطار النظري:

 البرامج التعميمية المحهسبة:

بظخيقة هتخابظة وهتزسشة هجسؾعة هؽ الخبخات ( بأنيا " وحجة تعميسية هرسسة 77، ص7171) يعخفيا قشؽ

 واألنذظة والؾسائل وأساليب التقؾيؼ الستشؾعة، يتؼ عخضيا باستخجام الحاسؾب بيجف تجريذ هؾضؾع ها.

( بأنيا:" تمػ السادة التعميسية التي يتؼ إعجادىا وبخهجتيا بؾاسظة الحاسؾب هؽ أجل 970، ص7117) ويعخفيا الحيمة

ية إعجاده عمى نغخية )سكشخ( السبشية عمى هبجأ االستجابة والتعديد، حيث تخكد ىحه الشغخية تعمسيا، وتعتسج عسم

 عمى أىسية االستجابة السدتحبة هؽ الستعمؼ لتعديد إيجابي هؽ قبل السعمؼ".

 البرامج التعميمية المحهسبة:

اسؾب وتعتسج عمى هبجأ تقديؼ العسل ( بأنيا: "تمػ السؾاد التعميسية السعجة بؾاسظة الح9، ص7117عخفيا العسخاني )ت

إلى أجداء صغيخة هتتابعة هشظكيًا تزسؽ تذؾيق وإثارة وفاعمية الستعمؼ، وهؽ خالل العجيج هؽ البجائل ذات الؾسائط 
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 الستعجدة هؽ صؾرة وصؾت ونص وحخكة وتدعى لتحقيق أىجاف تعميسية هعجة هدبقًا".

ية هرسسة باستخجام البخهجة الحاسؾبية وتتزسؽ هجسؾعة هؽ ( بأنيا: "وحجة دراس77، ص7119ويعخفيا البابا )

األىجاف والخبخات التخبؾية التي تؾعف السجخل السشغؾرؼ واألنذظة والؾسائل التعميسية والفيجيؾ وأساليب التقؾيؼ، 

يا ( بأنيا: " تمػ السؾاد التعميسية التي يتؼ ترسيس9، ص7116التي تحقق األىجاف التخبؾية". ويعخفيا هيجؼ )

وبخهجتيا بؾاسظة الحاسؾب حيث يدتظيع الستعمؼ التعاهل هعيا حدب سخعتو وقجرتو عمى التعمؼ، وتؾفخ ىحه 

 البخهجيات العجيج هؽ البجائل ذات الؾسائط الستعجدة هؽ صؾرة وصؾت وحخكة هجعسة لمسحتؾػ الجراسي".

 أنماط البرامج التعميمية:

( 739، 736، 730، ص، 7119حتؾاىا وطخيقة إنتاجيا، ذكخىا سخايا )تتشؾع البخاهج التعميسية حدب اليجف هشيا وه

 كسا يمي: 

  Educational games programsبخاهج األلعاب التعميسية  ▪

تتظمب هسارسة الستعمؼ لمعبة حتى يرل إلى اليجف الحؼ صسست هؽ أجمو، وتعتسج ىحه البخاهج عمى هبجأ السشافدة 

 بح( واآلخخ)يخدخ(، وأحيانًا قج يتشافذ الظالب هع جياز الحاسؾب.بيؽ طخفيؽ أحجىسا يفؾز بالمعبة )يخ 

  Simulation programs بخاهج السحاكاة ▪

تتيح الفخصة لمظالب لمتعمؼ هؽ خالل هؾاقف هذابية لمسؾاقف الحكيكية التي تؾاجيو ويسارسيا في الحياة الؾاقعية قجر 

يادة الظائخات والسالحة الجؾية وقيادة الديارات وسفؽ اإلهكان دون التعخض لمسخاطخ، هثل بخاهج التجريب عمى ق

 الشؾوية. واالنذظاراتالفزاء وإجخاء التجارب السخبخية عمى السؾاد الكيسيائية 

  Tutorial programsبخاهج التعميؼ الخرؾصي  ▪

تفخيج التعميؼ وتؾفيخ بخاهج تعميسية يدتظيع الظالب دراستيا ذاتيًا دون الحاجة إلى وجؾد السعمؼ وىحا يداعج في عسمية 
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فخص التعمؼ الفخدؼ، تشاسب ىحه البخاهج هختمف السخاحل والسدتؾيات التعميسية وتعالج ضعف التحريل لجػ 

الظالب. يقجم الحاسؾب تغحية راجعة فؾرية لمظالب هؽ خالل هقارنة إجابتو هع اإلجابة السخدنة في الحاسؾب وتقجيؼ 

 التعديد السشاسب باأللفاظ والعالهات.

  Drill and practice programs بخاهج التجريب والسسارسة ▪

تحتؾؼ ىحه البخاهج هجسؾعة هؽ التجريبات واألسئمة هتجرجة هؽ حيث الديؾلة والرعؾبة، وتقجم تغحية راجعة 

إلجابات السدتخجهيؽ، حيث يؾفخ جيج السعمؼ ويحخره هؽ الخوتيؽ، وتجشب الظالب الحخج أو سخخية زهالئو، هسا 

  (Alessi & Tropllip, 2001) .التعميؼإلى إعظاء نتائج أفزل في عسمية يجفعو 

( ألنو يتسيد بالجاذبية، واإلثارة والتذؾيق عؽ طخيق 7استخجهت الجراسة الحالية بخناهج التجريب والسسارسة )الذكل 

نو ُيسكؽ هؽ تقجيؼ استخجام األلؾان واألصؾات الستشؾعة، ويعظي لمظالب فخص كافية لإلجابة عؽ األسئمة. كسا أ

الكثيخ هؽ التجريبات الستشؾعة لكل هيارة ويتيح لمستعمؼ حخية اختيار ها يذاء هشيا، يتبعيا تقجيؼ تغحية راجعة فؾرية 

 التي تعتبخ وسيمة عالجية لحل العجيج هؽ السذكالت التي يعاني هشيا الظالب.

 

 

 

 

 

 

 

جاهو في ىحه الجراسة عمى تقجيؼ تجريبات هتجرجة هؽ الديل إلى اعتسج البخناهج االلكتخوني التفاعمي الحؼ تؼ استخ

 (Alessi & Tropllip, 2001) المصدر.. طريقة بناء برنامج التدريب والممارسة: 1شكل 
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الرعب حيث تؼ استخجام نرؾص لمقخاءة ترحبيا أسئمة الفيؼ واالستيعاب وأسئمة األساليب والتخاكيب لتعميؼ هيارة 

 –المروحٌة  عض األلعاب التربوٌة كلعبة البطالاتبالقخاءة كسا تؼ تقجيؼ تجريبات لتشسية هيارات الكتابة باستخجام 

 .اضرب الخلد وغٌرها-سباق السٌارات  -الصورة المخفٌة -صٌد السمن -البزل 

هجرسة دمحم تم االستفادة من خصائص برنامج التدرٌب والممارسة لتطوٌر مهارات المراءة والكتابة لتالمٌذ مدرسة 

 حٌث أن هذا النوع من البرامج ٌتمٌز ب: بؽ زايج بإهارة أبؾ عبي

تدرٌب على مهارة أو لمراجعة موضوعات تعلٌمٌة معٌنة بغرض تالفً أوجه المصور فً ٌمدم فرصة لل .1

 المتعلم.

ٌعتبر فرصة جٌدة للتغلب على المشكالت التً تواجه الطالب فً أسالٌب التدرٌب العادٌة فً الفصل  .2

 كالخوف أو الخجل أو الفروق الفردٌة.

توظٌف المؤثرات الصوتٌة واأللوان والصور الثابتة تغٌٌر األنماط التملٌدٌة لتمدٌم المشكالت عن طرٌك  .3

 والمتحركة والرسوم الثابتة والمتحركة.

 ٌمدم الفرصة للتحكم الدلٌك والموجه لتنمٌة مهارات معٌنة وتمدٌم التغذٌة الراجعة الفورٌة. .4

ٌة وهذا ٌوجه المتعلم عن طرٌك أسلوب عالجً لتنمٌة مهارات معٌنة تُعد جوهرٌة إلجادة المهارة األساس .5

 التملٌدٌة.ما تعجز عنه األسالٌب 

 لتدرٌبه على مهارة معٌنة وتمدٌم الحل الصحٌح له فً الحال. حديٌعتبر معلم ٌتعامل مع كل طالب على  .6

حٌث تم استخدام الوسائط المتعددة لجعل المحتوى مشولاً وجذاباً كما تم توظٌفها لتمدٌم المحتوى بأكثر من صٌغة  
لمراعاة الفروق الفردٌة بٌن التالمٌذ حٌث أن التالمٌذ ٌختلفون فً طرق تفضٌلهم …( لخ)نصوص، رسوم، صور ا

حٌث وجد أن زٌادة عدد الحواس المستخدمة فً كسا أن تعجد الؾسائط يؤدؼ إلى استخجام أكثخ هؽ حاسة للتعلٌم. 

 .التعلٌم ٌزٌد من تذكر المعلومة وفهمها لدى التالمٌذ

 مهارات القراءة:

تؾليج  هؽالقارغ خاءة الستعمؼ في إثخاء هخدونو المغؾؼ وهداعجتو عمى الفيؼ واالستيعاب حيث أنيا تسكؽ تداعج الق
تداعج القخاءة عمى تكؾيؽ أيزًا  السعاني، وإنتاج األفكار، وتشذيط الحىؽ ليسارس عسميات عقمية عجيجة وهتشؾعة.

السيارة القخائية دورًا كبيخًا في الحرؾل عمى وتمعب  (126، ص2009اإلحداس المغؾؼ، والتحوق لمسعاني )هجكؾر،
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 السعمؾهات واألفكار، وهعخفة األحاسيذ التي لجػ اآلخخيؽ. هؽ أبخز السيارات القخائية: 

 التفخيق بيؽ األصؾات الستذابية. -7

 ضبط الحخكات اإلعخابية. -7

 ضبط الحخكات داخل الكمسة )الجانب الرخفي( ضبظَا سميسًا. -3

 .نظق الكمسة نظقًا جيجاً  -9

 (.7وقج تؼ تشاوليا في البخناهج اإللكتخوني ليحه الجراسة كسا ىؾ هؾضح في الذكل )

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
  الطرق العامة لتدريس القراءة:

 تؼ ترشيف طخق تجريذ القخاءة إلى:

 الطريقة الجزئية أو التركيبية:أواًل: 

 تبجأ بتعميؼ جدء هؽ الكمسة سؾاء كان
   لى:حخفًا أو صؾتًا، وتشقدؼ إ 

 التي تم تناولها في البرنامج اإللكتروني التفاعلي. المصدر: هذه الدراسة المهارات القرائية: بعض 2شكل 
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تبجأ بتعميؼ وتمقيؽ التمسيح أسساء الحخوف اليجائية الثسانية والعذخيؽ وكتابتيا، ثؼ الظخيقة الحخفية اليجائية:    -7
تعميسو ىحه الحخوف هذكؾلة بالزسة، ثؼ الكدخة، ثؼ الفتحة، ثؼ الدكؾن، وبعج ذلػ يتؼ االنتقال إلى قخاءة وكتابة 

ىكحا إلى أن يتعمؼ الظفل وصل الحخوف بأنؾاعيا، والسج بأنؾاعو، الذجة كمسات هؽ حخفيؽ ثؼ هؽ ثالثة حخوف، و 
، 2010اىخ، الغوالتشؾيؽ، والالم الذسدية والقسخية، حتى يرل الظفل إلى قخاءة الجسل والسؾضؾعات القريخة )

 (.35،34ص،

ُب، ِب، ْب، دون الشغخ  في ىحه الظخيقة يتعمؼ التمسيح الحخوف حدب أصؾاتيا هثل: َأ، ِب،الرؾتية:  الطريقة -7 
وقج ركدت ىحه الظخيقة عمى األصؾات حتى  (.70، ص2007إلى تختيب الحخوف اليجائية )عاشؾر والحؾاهجة،

وىكحا عمى نفذ السشؾال في كمسة  ُة" -رَ  -فؾ -ُعْص عخفت بالظخيقة السقظعية التي تقدؼ الكمسة إلى هقاطع هثل "
 (.3تؼ تؾعيفيا في البخناهج اإللكتخوني كسا في الذكل ) (.242،243، ص2011أخخػ )جاب هللا وآخخون،

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الطريقة التحميمية )الكمية(: :ثانياً 

  ( وتشقدؼ إلى:79، ص2011تبجأ بتعميؼ الكلت إذ يتعمؼ الظالب الكمسة هخكبة ثؼ يحمميا إلى أجدائيا )عيج،

 طخيقة الكمسة: -1

 في البرنامج اإللكتروني التفاعلي. المصدر: هذه الدراسة الطريقة الصوتية: 3شكل 
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يتعمؼ التمسيح الكمسات قبل الحخوف، حيث يعخض عمى التمسيح كمسات هختارة يسكؽ أن يخكب هشيا جساًل قريخة 
(. 92، ص2007وسيمًة، ثؼ تحمل ىحه الكمسات إلى حخوف، وبعج أن يتقشيا نعخضيا عميو بدخعة )أبؾ الييجاء،

ىحه الظخيقة يشغخ التمسيح إلى الكمسة التي يشظق السعمؼ ثؼ يحاكييا عجة هخات، وبعج ذلػ يخشجه السعمؼ إلى وفي 
، 2010،اىخالغتحميميا وتيجئتيا حتى تثبت في ذىشو ثؼ يعخض عميو كمسات أخخػ هذابية ليا ليؾازن بيشيا )

 (4تؼ تؾعيفيا في البخناهج اإللكتخوني كسا في الذكل ) (.39ص

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 طخيقة الجسمة: -2   

الظخيقة عمى اعتبار أن الجسمة تعتسج عمى وحجة تعتبخ ىحه الظخيقة تظؾرًا لظخيقة الكمسة وأساسًا ليا، وتقؾم ىحه 
السعشى بسعشى أن الؾحجة التي ليا هعشى ىي الجسمة وليدت الكمسة فالكمسة بسفخدىا قج يفيؼ هشيا أكثخ هؽ هعشى وال 

تؼ تؾعيفيا في البخناهج اإللكتخوني  (.111، ص1999يتحجد هعشاىا بجقة إال هؽ خالل إدخاليا في جسمة )زقؾت،
 (.5الذكل )كسا في 

 
 

 
 
 
 
 

 

 في البرنامج اإللكتروني التفاعلي. المصدر: هذه الدراسة تحليل الكلمةطريقة : 4شكل 

 ر: هذه الدراسةفي البرنامج اإللكتروني التفاعلي. المصد الجملةطريقة : 5شكل 
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 ثالثا: طريقة القرة:

تعج ىحه الظخيقة اهتجادًا لظخيقة الجسمة، ذلػ أنيا تعتسج عمى اتخاذ القرة لمفيؼ ثؼ اختيار جساًل هشيا. 
حيث أن القرة أكثخ شسؾاًل لمسعشى هؽ الجسمة، ونجج أن األطفال يظخبؾن لدساع القرص وتخديج الجسل 

تؼ تؾعيفيا في البخناهج اإللكتخوني كسا في الذكل  (.96، ص2016ل )البجة،وتسثيميا قبل عسمية التحمي
(6.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

الطريقة  رابعًا: 

 التهفيقية:

الظخيقة التؾفيكية والظخيقة السددوجة والظخيقة التحميمية التخكيبية أو  يظمق عمى ىحه الظخيقة عجة أسساء هشيا:
شي الظخيقة التي تؾفق بيؽ الظخيقة التخكيبية والظخيقة التحميمية أؼ تأخح هؽ ( وتع82، ص2001التؾليفية )عبيج،

كمتييسا أفزل ها فييسا وتبجأ ىحه الظخيقة بتقجيؼ جسل هؽ واقع خبخة التمسيح وهؽ ثؼ تحميل ىحه الجسل إلى كمسات ثؼ 
سات ججيجة كسا يقؾم السعمؼ تحمل الكمسات إلى هقاطع والسقاطع إلى حخوف ثؼ يعاد تذكيل ىحه الحخوف لتكؾيؽ كم

 (.94، ص 2007بتخكيب جسل ججيجة هؽ ىحه الكمسات وىكحا )أبؾ الييجاء،

 في البرنامج اإللكتروني التفاعلي. المصدر: هذه الدراسة القصةطريقة : 6شكل 
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. ويتؾقف تحجيج طخيقة هسيداتياأنو ال تؾجج طخيقة أفزل هؽ طخيقة إذ أن لكل  سابقًا، ندتشتجبشاًء عمى ها ذكخ 
 ة. الستعمسيؽ هع هخاعاة الفخوق الفخدي السشاسبة وفقًا لخرائصالظخيقة 

عميو تؼ استخجام عجة طخق )الظخيقة التؾفيكية( في البخناهج اإللكتخوني التفاعمي لتالهيح هجرسة اإلهارات الؾطشية 
هجسع دمحم بؽ زايج لتعميؼ هيارات المغة العخبية القخائية لالستفادة هؽ هسيدات كل طخيقة وهخاعاة الفخوق الفخدية 

 لمتالهيح.

 مهارة الكتابة:

مية تختيب الخهؾز الخظية، وفق نغام هعيؽ، ووضعيا في جسل وفقخات، هع اإللسام بسا اصظمح عميو الكتابة ىي عس
 هؽ تقاليج الكتابة، كسا أنيا تتظمب جيجًا عقميًا لتشغيؼ ىحه الجسل، وربظيا بظخق هعيشة، وتختيب األفكار،

 ،2006)نريخات، يارات الكتابة التي ذكخىاه أبخزؽ هالكتابة برسم الحروف، وكتابتها. والسعمؾهات، والتخقيؼ. وتبجأ 
 (:55ص

 الكمهات العربية بحرًفيا الهنفصمة ًالهتصمة.كتابة  .1

 ًا.الكمهات التي نشاىدىا نقالً صحيحل نق .2

 .لمكتابةتًليد أفكار  .3

 ترتيب األفكار ًتسمسميا الهنطقي. .4

 استخدان أدًات الربط الهناسبة. .5

 (.9الجراسة كسا ىؾ هؾضح في الذكل ) وقج تؼ تشاوليا في البخناهج اإللكتخوني ليحه
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 في البرنامج اإللكتروني التفاعلي. المصدر: هذه الدراسة مهارات الكتابة التي تناولها: 7شكل 
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 والكتابة أساليب تنمية مهارات القراءة

  تتشؾع وتتعجد أساليب تشسية هيارات الكتابة وهشيا:
إعظاء التالهيح الحخية في اختيار السؾضؾعات عشج الكتابة، وخمق الجافع لمتعبيخ وخمق السشاسبات  .1

 ة أو التحجث عشيا.الظبيعية التي تجفع التالهيح لمكتاب

والرؾر التي  وهذاىجتيؼالسختمفة، هثل الحجيث عؽ خبخات األطفال  التجرب عمى هؾاقف التعبيخ .2
السعمؼ، وقص القرص واالستساع إلييا وغيخ ذلػ هؽ السؾاقف  يييئياتؾجج في كتبيؼ والرؾر التي 

 .(8تخوني كسا في الذكل )، تؼ تؾعيفيا في البخناهج اإللكالتي تبجو فييا هجاالت التعبيخ الذفؾؼ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 في البرنامج اإللكتروني التفاعلي. المصدر: هذه الدراسة : التعبير8شكل 

التالهيح عمى القخاءةت حتى تتدع دائخة الثقافة لجييؼ، وبالتالي يكؾن لجييؼ قجر هؽ األفكار  تعىيد .3
 واأللفاظ التي تعيشيؼ بالكتابة والتحجث.

السشاقذات التي تعقب هؾاقف القخاءة والكتابة والتعبيخ الذفيي حؾل ها تتزسشو هؽ هعاٍن، وأفكار  .4
 وكمسات هشاسبة.

 كثخة التجرب عمى التحجث والكتابة، وإزالة الخؾف والتخدد هؽ نفؾس التالهيح.  .5

اشؾر )ع ترحيح األخظاء، وتقؾيؼ األسمؾب واالرتقاء بو، وتكؾيؽ الثخوة المغؾية وإثخائيا .6
 (147،148، ص2009والحؾاهجة،
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 تحميل البيانات ومناقذة النتائج

 :يداىؼ البخناهج التفاعمي في تظؾيخ هيارة القخاءة لجػ تالهيح الرف الخابع االبتجائي بسجرسة  الفرضية األولى
 .اإلهارات الؾطشية هجسع دمحم بؽ زايج

 ؽ صحة ىحه الفخضية، كسا يمي:تؼ استخجام االختبار القبمي والبعجؼ، واالستبانة لمتحقق ه

  االختبار القبمي والبعدي: .1

تؼ حداب الستؾسط الحدابي واالنحخاف و االختبار القبمي والبعجؼ لمسجسؾعتيؽ الزابظة والتجخيبية  إجخاءتؼ 
  (:1السعيارؼ واختبار قيسة )ت(، كسا ىؾ هؾضح في الججول )

  السجسؾعة الزابظة والتجخيبية في االختبار القبمي والبعجؼ أفخاد( حداب الستؾسط واالنحخاف السعيارؼ إلجابات 1ججول )

 اإلحرائيةهدتؾػ الجاللة  قيسة )ت( االنحخاف السعيارؼ  الؾسط الحدابي االختبارات السجسؾعات

 الزابظة
 5.936 15.54 القبمي

0.3050 0.761 
 6.195 15.16 البعجؼ

 التجخيبية
 3.055 11.12 القبمي

-22.153 0.000 
 3.297 25.22 البعجؼ

 ( أن:1يؾضح الججول )

I. في  (15.16( في االختبار القبمي، و )15.54) سجسؾعة الزابظة ىؾقيسة الستؾسظات الحدابية لم
في االختبار  (6.195)( في االختبار القبمي، و5.936االنحخاف السعيارؼ يبمغ ). وقيسةاالختبار البعجؼ 

(، هسا يجل عمى أنو ال تؾجج فخوق ذات 0.761شج هدتؾػ داللة )( ع0.305البعجؼ، وبمغت قيسة )ت( )
داللة إحرائية بيؽ هتؾسظي درجات التالهيح في هيارة القخاءة لجػ السجسؾعة الزابظة في االختبار القبمي 

  (.0.05والبعجؼ عشج هدتؾػ داللة )

II. ( في االختبار الق11.12قيسة الستؾسظات الحدابية لمسجسؾعة التجخيبية ىي )( في 25.22بمي، و )
( في االختبار البعجؼ. 3.297( في االختبار القبمي، و)3.055االختبار البعجؼ، هع انحخاف هعيارؼ بمغ )

هسا يجل عمى وجؾد فخوق ذات داللة (. 0.000( عشج هدتؾػ داللة )-22.153وبمغت قيسة )ت( )
عة التجخيبية في االختبار القبمي إحرائية بيؽ هتؾسظي درجات التالهيح في هيارة القخاءة لجػ السجسؾ 

 (.0.05والبعجؼ عشج هدتؾػ داللة )

ندتشتج هسا سبق أنو لؼ يحجث تغييخ في هيارة القخاءة لجػ تالهيح السجسؾعة الزابظة في االختبار القبمي والبعجؼ، 
ناهج التعميسي بيشسا حجث تحدؽ وتظؾر في هيارة القخاءة لجػ تالهيح السجسؾعة التجخيبية بعج استخجاهيؼ لمبخ 

 اإللكتخوني التفاعمي.
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   القرائية:الدجالت . 2

حيث تؼ حداب  ،القخائية التالهيحلسعخفة هدتؾيات لمتأكج هؽ نتيجة االختبار القبمي والبعجؼ تؼ استخجام الدجالت 
الججول  فيهبيؽ الستؾسط الحدابي واالنحخاف السعيارؼ واختبار )ت( لسعخفة درجة الفخوق بيؽ السجسؾعتيؽ كسا ىؾ 

(2). 

 السجسؾعة الزابظة والتجخيبية في اختبارات الدجالت القخائية أفخادحداب الستؾسط واالنحخاف السعيارؼ إلجابات  :(2ججول )

 اإلحرائيةهدتؾػ الجاللة  قيسة )ت( االنحخاف السعيارؼ  الؾسط الحدابي الدجل القخائي السجسؾعات

 الزابظة
 13.029 18.18 القبمي

1.736 093 
 11.458 21.88 البعجؼ

 التجخيبية
 .000 -7.217 23.400 30 .470 القبمي

 19.906 54.46 البعجؼ

I. ( لمسجسؾعة الزابظة في االختبار القبمي، 18.18قيسة الستؾسظات الحدابية لمدجالت القخائية ىي )
( في 11.458قبمي، )( في االختبار ال13.029) بمغ( في االختبار البعجؼ، هع انحخاف هعيارؼ 21.88و)

االختبار البعجؼ. وبالسقارنة وحدب تقجيخات اختبارات )ت( بالشدبة لقبل وبعج اختبار الدجالت القخائية التي 
( وىحه الشتيجة تجل عمى عجم وجؾد فخوق ذات داللة 0.093( عشج هدتؾػ داللة بمغ )1.736بمغت )

قبل وبعج االختبار لمسجسؾعة الزابظة عشج  لدجالت القخائيةاإحرائية بيؽ هتؾسظي درجات الظالب في 
  .0.05داللة. هدتؾػ 

II. ( لمسجسؾعة الزابظة في االختبار القبمي، 30.470قيسة الستؾسظات الحدابية في لمدجالت القخائية كانت )
( في االختبار 23.400( لمسجسؾعة التجخيبية في االختبار البعجؼ هع انحخاف هعيارؼ يبمغ )54.46و)

( في االختبار البعجؼ. وبالسقارنة بيؽ السجسؾعتيؽ وحدب تقجيخات اختبارات )ت( 19.906القبمي، و)
.( وىحه 000( عشج هدتؾػ داللة بمغ )-7.217بالشدبة لمسجسؾعتيؽ في لمدجالت القخائية التي بمغت )

لدجالت القخائية االشتيجة تجل عمى وجؾد فخوق ذات داللة إحرائية بيؽ هتؾسظي درجات الظالب في 
. ىحه الشتيجة تجل عمى "وجؾد فخوق 0.05داللة. ػ لمسجسؾعة الزابظة قبل وبعج تظبيق البخناهج عشج هدتؾ 

ذات داللة إحرائيَّة قبل وبعج التجخبة لمسجسؾعة التَّجخيبيَّة في تظؾر القخاءة حدب الدجالت القخائية. يذيخ 
 ؽ في السيارات القخائية لمتالهيح.ذلػ إلى أن استخجام البخناهج التفاعمي اإللكتخوني أدػ إلى تحد

 استبانة المهارات القرائية
 التكخار والشدبة السئؾية إلجابات التالهيح عمى عبارات االستبانة الخاصة بالسيارات القخائية :(3) ججول

 ال أوافق بذجة ال أوافق هحايج أوافق أوافق بذجة العبارات الجالة السيارات القخائية
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العج الشدبة العجد قخاءتو وأستظيعالخط واضح 
 د

الشد
 بة

العج
 د

الشدبة
  

العج
 د

الشدبة
  

العج
 د

الشدبة
  

أستظيع حل األنذظة بديؾلة 
 ويدخ

32 64% 18 36

% 

0 0.0 - 0.0 - 0.0 

السحتؾيات السختمفة تحقق أىجاف 
 البخناهج

27 54% 23 46

% 

- 0.0 - 0.0 - 0.0 

أقخأ الشرؾص برؾرة صحيحة 
 وبجون أخظاء

28 56% 21 42

% 

0 0.0 1 2 - 0.0 

الجسل في البخناهج سيمة القخاءة 
 والفيؼ

31 62% 19 38

% 

0 0.0 - 0.0 - 0.0 

42 21 %58 29 التجريبات القخائية هشؾعة

% 

0 0.0 - 0.0 - 0.0 

السحتؾيات السقخوءة زادت هؽ 
 هعخفتي بكمسات أكثخ

31 62% 19 36

% 

0 0.0 - 0.0 - 0.0 

التالهيح تسخكدت بيؽ هؾافق بذجة وهؾافق عمى العبارات الدابقة هسا يجلل  اتأن استجاب( 3يبيؽ الججول ) 
 تظؾيخ أداء الظالب في السيارات القخائية  اإليجابي لتؾعيف البخناهج التفاعمي اإللكتخوني فيعمى األثخ 

 

 :االبتجائي بسجرسة  يداعج البخناهج التفاعمي في تظؾيخ هيارة الكتابة لجػ تالهيح الرف الخابع الفرضية الثانية
 اإلهارات الؾطشية هجسع دمحم بؽ زايج.

 هؽ االختبار القبمي والبعجؼ واالستبانة لمتحقق هؽ صحة الفخضية عمى الشحؾ التالي: تؾعيف كلتؼ 

  االختبار القبمي والبعدي: .1

ط الحدابي واالنحخاف تؼ إجخاء االختبار القبمي والبعجؼ لمسجسؾعتيؽ الزابظة والتجخيبية ثؼ تؼ استخخاج الستؾس
  (:4السعيارؼ واختبار قيسة )ت(، كسا ىؾ هؾضح في الججول )

واالنحخاف السعيارؼ إلجابات أفخاد السجسؾعتيؽ الزابظة والتجخيبية في االختبار القبمي والبعجؼ  يؾضح الستؾسط( 4ججول )
 الخاص بالسيارات الكتابية
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االختبارا السجسؾعات
 ت

 اإلحرائيةهدتؾػ الجاللة  قيسة )ت( السعيارؼ االنحخاف  الؾسط الحدابي

 الزابظة
 .010 2.689- 5380. 1.58 القبمي

 093. 1.88 البعجؼ

 التجخيبية
 .000 15.825- 616. 1.78 القبمي

 505. 3.52 البعجؼ

( لمسجسؾعة الزابظة في االختبار 1.58قيسة الستؾسظات الحدابية ىي ) أن (4) الججوليتزح هؽ  -
( في االختبار القبمي، 538). بمغ( في االختبار البعجؼ، هع انحخاف هعيارؼ 1.88، و)القبمي

( عشج هدتؾػ 2.689-)ت( بالشدبة لمسجسؾعة الزابظة ىي ) وقيسة( في االختبار البعجؼ 093و).
.( ها يجل عمى عجم وجؾد فخوق ذات داللة إحرائية بيؽ هتؾسظي درجات التالهيح في 010داللة )

 .0.05داللة  هدتؾػ الكتابية االهتحان القبمي والبعجؼ عشج السيارات 

( في 3.52( لمسجسؾعة التجخيبية في االختبار القبمي، و)1.78قيسة الستؾسظات الحدابية ىي ) -
( في االختبار البعجؼ. 505( في االختبار القبمي، و).616االختبار البعجؼ، هع انحخاف هعيارؼ بمغ ).

.( وىحه الشتيجة تجل عمى وجؾد فخوق ذات 000عشج هدتؾػ داللة بمغ )( 15.825-)ت( ىي )  وقيسة
داللة إحرائية بيؽ هتؾسظي درجات الظالب في هقخر السيارات الكتابية لمسجسؾعة التجخيبية في 

 .0.05داللة  هدتؾػ االهتحان البعجؼ عشج 

 
 استبانة السيارات الكتابية: -1

حيث تؼ استخخاج  دقة،ر القبمي والبعجؼ لمتؾصل إلى نتائج أكثخ تؼ استخجام االستبانة باإلضافة إلى االختبا
 :(5التالهيح عمى االستبانة كسا ىؾ هؾضح في الججول ) السئؾية الستجاباتالتكخارات والشدب 

 السئؾية إلجابات التالهيح عمى عبارات االستبانة الخاصة بسيارات الكتابية والشدب(: التكخار 5ججول )

 السيارات الكتابية

 العبارات الجالة

 ال أوافق بذجة ال أوافق هحايج أوافق أوافق بذجة

الشد العجد
 بة

% 

الشدبة  العجد
% 

الشدبة  العجد
% 

الشدبة  العجد
% 

الشدبة  العجد
% 

 0.0 - 0.0 - 0.0 0 44 22 56 28 التقييسات الكتابية هتعجدة
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يعظي البخناهج التغحية الخاجعة 
 بعج كل هخحمة كتابية

28 56 22 44 - 0.0 - 0.0 - 0.0 

األسئمة والتجريبات الكتابية 
 واضحة

31 62 19 38 0 0.0 - 0.0 - 0.0 

التجريبات الكتابية هتجرجة هؽ 
 الديؾلة لمرعؾبة

32 64 18 36 0 0.0 - 0.0 - 0.0 

تؾعيف ها تعمسو هؽ هيارات  
 كتابية في حرص المغة العخبية

32 64 18 36 0 0.0 - 0.0 - 0.0 

 0.0 - 0.0 - 0.0 0 36 18 64 32 لجسل بجون أخظاءكتابة ا

عمى  اإليجابياستجابات التالهيح بيؽ هؾافق بذجة وهؾافق هسا يجلل عمى األثخ  ( يؾضح تسخكد5الججول )
 تظؾر أداء الظالب في السيارات الكتابية نتيجة لتؾعيف البخناهج التفاعمي.

هجرسة اإلهارات العخبية القخائية والكتابية لجػ تالهيح  تعدو الباحثات التظؾر الحؼ حجث في هيارات المغة
 إلى أن البخناهج اإللكتخوني التفاعمي تسيد ب: الؾطشية هجسع دمحم بؽ زايج

 تشؾع األنذظة والتجريبات التي يحتؾييا. .1

الفيجيؾىات( التي عدزت هؽ دافعية  –الرؾت -الرؾر-تؾعيف الؾسائط الستعجدة )الشرؾص .2
 التالهيح.

   زادت هؽ حساس التالهيح. الفؾرية التيتعديد والتغحية الخاجعة تؾفخ ال .3

تحجيج هؾاطؽ القؾة وتعديدىا، وتحجيج  ساىؼ فيإلى الرعب الحؼ  هؽ الديلتدمدل البخناهج  .4
 هؾاطؽ الزعف وعالجيا.

إتاحة الفخصة لمتمسيح بإعادة الشذاط أكثخ هؽ هخة وترحيح األخظاء ساىؼ في الؾصؾل إلتقان  .5
 .السيارات

 اإلبحار في البخناهج حدب حاجاتيؼ وقجراتيؼ واستعجاداتيؼ. الدساح لمتالهيح .6
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 نتائج الدراسة:

أثبتت الجراسة الحالية أن ىشاك أثخًا واضحًا لتؾعيف البخناهج اإللكتخوني التفاعمي السظبق في التجخبة التي نفحت في 
 االبتجائي،لعخبية الستحجة عمى تالهيح الرف الخابع ا اإلهاراتهجرسة اإلهارات الؾطشية في إهارة أبؾ عبي في دولة 

 حيث أعيخت نتائج الجراسة أن:

  تؾعيف البخناهج اإللكتخوني التفاعمي في تجريذ هقخر المغة العخبية أدػ إلى تظؾيخ هيارات القخاءة والكتابة
 لتالهيح الرف الخابع االبتجائي في هجرسة دمحم بؽ زايج بإهارة أبؾ عبي 

 ا الشتائج التالية:وتفخعت هشي

ساىؼ البخناهج التفاعمي في تظؾيخ هيارة القخاءة لجػ تالهيح الرف الخابع االبتجائي بسجرسة اإلهارات  .7
 .الؾطشية هجسع دمحم بؽ زايج

ساعج البخناهج التفاعمي في تظؾيخ هيارة الكتابة لجػ تالهيح الرف الخابع االبتجائي بسجرسة اإلهارات  .7
 .زايج الؾطشية هجسع دمحم بؽ

   تهصيات الدراسة

 :بسا يمي اتالباحث تؾصياستشادًا إلى نتائج الجراسة الحالية 

  التخكيد هؽ قبل السعمسيؽ عمى تجريذ السيارات القخائية في السخاحل الجراسية السختمفة. .1

 االسـتفادة هــؽ البخنــاهج السحؾســب فــي تــجريذ السيــارات القخائيــة. .2

أهام السعمسيؽ،  الجراسيـةـة جسيع التالهيح لمقخاءة الجيخية في كافة السقخرات التخكيـد عمى هسارس .3
 وإرشادىؼ إلى هؾاطؽ األخظاء التي يقعؾن فييا، وذلػ لمخقي بسدتؾػ أدائيؼ.

الستعمقـة بالمغـة العخبيـة بذكل  والسقخراتبذـكل عام،  الجراسيـة السقخرات حؾسبةضخورة تبشي فكـخة  .4
 خاص.

 ة لتجريب وتأىيل السعمسيؽ عمى استخجام الحاسؾب وبخاهجو وبخهجة السشياج.إتاحة الفخص .5

 أولياء األهؾر في هداعجة أبشائيؼ عمى اجتياز تعثخىؼ في السيارات القخائية. بجيؾداالستعانة  .6

 :لدراسات مدتقبميةمقترحات 

هيارات  تشسيةفي يف التكشؾلؾجيا يؽ ضخورة اجخاء السديج هؽ الجراسات في هجال تؾعحه الجراسة تبى نتائجهؽ خالل 
 :المغة العخبية هثل
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 دراسة تقؾيسية لمبخاهج التعميسية السحؾسبة السدتخجهة في تجريذ المغة العخبية وأثخىا عمى التحريل. .1

  السخحمة األساسية الجنيا وهعمسييؼ نحؾ تؾعيف الحاسؾب في عالج السيارات القخائية.تالهيح اتجاىات  .2

ة تبيؽ أثخ تؾعيف بعض الظخائق التعميسية هثل: الدخد القرري، األلعاب التخبؾية، في إعجاد دراسة تجخيبي .3
  عالج الزعف القخائي في هخاحل عسخية هختمفة.

 بخناهج هحؾسب لعالجيا. ترسيؼإجخاء دراسة تحجد أىؼ األخظاء الذائعة في القخاءة الجيخية، و  .4
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