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 ةـة السعوديـة العربيـاململك
 يـم العالـوزارة التعلي    

 رىـة أم القـجامع      
 كليـة التربيـة مبكـة املكرمـة

 س ـج وطرق التدريـقسم املناه 
  

 
 
 

د ـقواع تعلمعلى  ـيب اآللـحلاسأحد برامج اأثر استخدام ( 
 ) ة دـوي مبدينة جـطالب الصف األول ثانلة ـجنليزيإلة اـاللغ

 
 

  بـإعداد الطال
 يـم زيلعـد إبراهيـامحبن  اضـري

 
 إشراف

 موسى بن حممد صاحل احلبيب. د
 )أستاذ مشارك بقسم املناهج وطرق التدريس  (

 
 ) س ـرق التدريـج وطـري يف املناهـة املاجستـث مكمل ملطالب احلصول على درجـحب  (

 هـ ١٤٢٩ – ١٤٢٨

 



 

 ٢

 
 

 یــِمـِم اِهللا الرَّْحمــِن الرَِّحــِبْس
 

 
 
 

 

  )ماتـوآي ـناتومالس لْقخ ضِ  هاألَرو
 إِن كُمانأَلْوو كُمتنأَلْس الفتاخو

ـفنيماللْعل اتآلي كي ذَل   ( 
                               

 ٢٢: روم سورة ال  
                                   

                             
 صـدق اهللا العظیـم                                      

 
 



 

 ٣

 )أ ( 
 ـةـص الدراسـملخ

 

 لطالب اإلجنليزيـة اللغـة قواعد تعلم على اآللـي احلاسب برامج أحد استخدام أثـر" 

 " جـدة مبدينـة ثانوي األول الصف
   : ة ـة اإلجنليزيـد اللغـي كوسيلة تعليمية يف تدريس قواعـاآللحلاسب ا استخدام أحد برامجاسـة إىل معرفة أثر هدفت هذه الدر     

مستوى التذكر ومستوى الفهم د ـعن مبدينة جدة  على حتصيل طالب الصف األول ثانوي) املستقبل / املضارع / املاضي : زمن الفعل ( 
وقـد  .ستخدام السبورة واألقالم امللونةعلى العرض اللفظي واة والقائمة ـبالطريقة التقليدي مقارنةً يةتصنيف بلوم لألهداف املعرفحسب 

طالب الصف  نـطالباً م)  ٤٢( غ حجمها ـبل قصديهتجرييب، حيث طبقت الدراسة على عينة الة ـشباعتمدت الدراسـة على املنهج 
هـ  ١٤٢٩/  ١٤٢٨عام الدراسـي ن الة مبدينة جدة يف الفصل الدراسي الثاين مـالقدس الثانوي األول ثانـوي مت اختيارهم من مدرسة

باستخدام احلاسب اآليل  املستهدفةطالباً درست القواعد )  ٢٢(  وتكونت منجتريبية، وقد مت تقسيم عينة الدراسة الكلية إىل جمموعتني . 
العرض لى ـع ية القائمةًالتقليدالوسائل القواعـد نفسها باستخدام درست  طالباً)  ٢٠( ، وجمموعة ضابطة وتكونت من ةكوسيلة تعليمي
مت حتكيمه والتأكد مـن  وقد كانت أداة الدراسة عبارة عن اختبار حتصيلي. درسي والسبورة واألقالم امللونةستعانة بالكتاب املاللفظي واال

 . ةـي الدراسـعلى جمموعتفعلياً قبل تطبيقه صدقـه وثباتـه 
 

 : النتـائــج    §
وقد أظهرت النتائج ، )  ( ANCOVAتخدام أسلوب حتليل التباين املصاحب الختبار صحة فرضيات الدراسة مت اس

 : ي ـما يل
وجـود فروق ذات دالله إحصائيـة بني متوسط حتصيل الطالب يف اموعة التجريبية وبني متوسـط حتصيل الطالب يف اموعة  .١

 .ر ـنـد مستـوى التذكعة ـة التجريبيـلصـالـح اموع الضابطة 
ل الطالب يف اموعـة يل الطالب يف اموعـة التجريبية وبني متوسط حتصية بني متوسط حتصوق ذات دالله إحصائيوجـود فر .٢

 .وى الفهم ـعند مست ةـة التجريبيـالضابطة لصـالـح اموع
موعـة ب يف اط حتصيل الطالب يف اموعة التجريبية وبني متوسط حتصيل الطالـوجـود فروق ذات دالله إحصائية بني متوس .٣

 . ةـة التجريبيـ االختبار الكلي البعدي لصـالـح اموعيفلضابطة ا
 

 : التوصيــات  §
 : ـة ، قدم الباحث مجلة من التوصيات وكان من أمهها بناء على نتائج الدراس

صةً ، حيث يسهم استخدامه ي يف تدريس اللغة اإلجنليزية عامةَ ويف تدريس قواعدها خاـضرورة املسارعة باستخدام احلاسب اآلل .١
ة ـة اإلجنليزيـالتقليدية يف تدريس اللغوى حتصيل الطالب الدراسي مقارنة بالوسائل التعليمية كوسيلة تعليمية حديثة يف رفع مست

 .دهاوقواع
واعـدها من خالل وق ملادة اللغـة اإلجنليزيةيف تدريسهم كوسيلة تعليمية احلاسب اآليل  استخدام حث معلمي اللغة اإلجنليزية على .٢

 .اإلجنليزيـة  ةأداء الطالب يف تعلم قواعد اللغـ يف الرفع من مستوى يف حجرة الصف حيث يسهم الفاعل هدورب تبصريهم
يف كوسيلة تعليمية ي ـب اآللـدوى استخدام احلاسـج ـة اليت توضـحتشجيع الباحثني على إجراء املزيد من الدراسات العلمي .٣

 .ة ـة خمتلفـل تعليميـة وقواعدها يف مقررات ومراحـزية اإلجنليـس اللغـتدري
 ـةحول أثر استخدام احلاسب اآليل كوسيلة تعليميـة يف تعليم وتعلم قواعد اللغة اإلجنليزي مماثلة للدراسة احلاليةعلمية إجراء دراسة  .٤

 ةـة احلاليـغري اليت تناولتها الدراسى يف اال املعرفـي لتصنيف بلوم ثانوي حبيث تقيس مستويات أخر طالب الصف األولعلى 
 .والتقويـمل ـلتحليواب ـالتركيمثل 
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Abstract 

 
Title : " The Effect of Using a Computer Programme in Teaching 
Grammar on the First Secondary Grade Students in Jeddah City " 
 
          The purpose of this study is to investigate the effectiveness of using computer in 
teaching grammar to first year students in secondary schools, Jeddah , Saudi Arabia at 
the first two categories of Bloom Taxonomy ( Knowledge and Comprehension ) . In this 
study , the use of  computer, as an instructional tool in teaching grammar, is compared 
to the conventional method that depends on verbal explanation and the use of pupil's 
book, the board and board markers. To achieve this purpose, the researcher applies a 
quasi-experimental study during the second semester of the academic year ١٤٢٩ – ١٤٢٨ 
AH. The sample of the study, which was consisted of ( ٤٢ ) students , were chosen 
intentionally from Al-Quds Secondary School in Jeddah . The sample of the study was 
divided into two groups :  
 

١. Experimental Group, which was consisted of  ( ٢٢ ) students ,  studied  the target   
lessons using a computer as an instructional tool .  

٢. Controlled Group , which was consisted of  ( ٢٠ ) students,  studied the target lessons 
using the conventional method .      

 The topic chosen for the study was the verb tense , namely simple tenses :            
( Present, Past and Future ). The tool of the study was an achievement test designed by 
the researcher and given to specialized arbitrators to judge its suitability and validity 
before applying it .  
 

 

§ Results : 
١. There were statistical significant differences in the students' achievement between 

the experimental group and the controlled group at the knowledge level  in favor of 
the experimental group . 

٢. There were statistical significant differences in the students' achievement between 
the experimental group and the controlled group at the comprehension level  in 
favor of the experimental group . 

٣. There were statistical significant differences in the students' achievement between 
the experimental group and the controlled group at the whole post-test in favor of 
the experimental group . 
 

 

§ Recommendations and suggestions : 
 

        According to the study findings, the researcher recommends and suggests the 
following :  
 
  

١. Implementing the use of computer in teaching English language . 
٢. Encourage English teachers to use computer as an instructional tool in teaching 

English grammar and other language skills ( Listening, Speaking, Reading and 
Writing ), as it contributes the students effective learning . 

٣. Encourage researchers to undertake more study to investigate the effectiveness of 
using computers in teaching grammar in other educational levels . 

٤. Encourage researchers to undertake more study to investigate the effectiveness of 
using computers in teaching grammar at the level of analysis , synthesis and 
evaluation of Blooms' Taxonomy of cognition. 
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  داءــاإله 
 

 : ومحـال مهـي كبيـرا إلـى مـن ربيانـي صغيـرا  §
وب ـوألبسهما ثا ي عمرمهـي احلبيبني أطال اهللا فـدي ووالدتـوال

 .ة يف الدنيا واآلخرة والعافي ةـالصح
 

 ةـ، وهيأت يل سبل الراحـة اليت آزرتـيني الكرميـى زوجتـإل §
 . يف سبيل إجنـاز هذا البحث

 

ـاد، اء ، وميعـراء ، ومليـد ، وبـيزي.. ي وقرة عيين ـإلـى أبنائ §
 . ـييت وحبثـوال فترة دراسـمنحوين من صربهم الكثري طيـن لذا

 

م ـلذين حببوا إيل طلب العلاي األفاضل ـي وأساتذتـى معلمـإل §
 .ن أجله ـة مـوالتضحي

 

الذيـن عايشت معانام فـي تعلم اللغـة  ي الطالبـى أبنائإلـ §
   .اإلجنليزيـة 

 

 .دةـواملساعون د العـ ياأليـادي البيضاء اليت مدت يلى كل إلـ §
 

 )ـع  تواضأهـدي جهـدي امل(                                              
 ثـالباح                                                                                      
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 شكـر وتقديـر

 
  

الم ـوالصالة والس } وقُل رب زِدنِي علْماً{ احلمد هللا رب العاملني القائل يف حمكم ترتيله    
 ..د وعلى آله وصحبه أمجعني ، وبعــد ـحمم دناـسيعلى املبعوث رمحة للعاملني 

  

لعمل ذا اـى مت هـحت لـيى من قبل ومن بعد على توفيقه ـر هللا سبحانـه وتعالـالشك     
ال يشكر اهللا من  (ه وسلم ـى اهللا عليـى صلـول احلبيب املصطفوانطالقاً من ق. ورأى النور

 الكبيـر ذا الصرح العلميلقائمني على هاجلزيل والعرفان ل أتوجـه بالشكر، )ال يشكر الناس 
 .  ولقسم املناهـج وطـرق التدريـس ، امعـة أم القرى، ولكليـة التربيـة ج

املشرف على هذه الدراسة والذي ى بن حممد صاحل احلبيب ـموس/ كما أتقدم بالشكر للدكتور
هـذا البحث  ازى مت إجنـحتمنـذ الوهلة األوىل و عزز فـي نفسي قيمة االعتماد على النفس

ابراهيم بن / الدكتوري لكل من ـري وعرفانـشككما وأتقدم جبزيـل .بتوفيـق اهللا تعالـى
والتوجيهات فريد بن حسن حكيم على ما قدماه يل من العون واملساعدة / الدكتور، وامحد عامل
كل من  كما وأشكر.ت النافعة أثناء كتابة هذا البحث فجزامها اهللا عين خري اجلزاءواملقترحا

 ويضل. معاجلات الدراسة اإلحصائيـة ي حتكيم أداة البحث وإجراءـه وجهده فتفضل على بوقت
الذين تفضلوا مبناقشة هذا البحث وعلى ما أبدوه من مالحظات  ألساتذةموصوالً لالشكر 

 . فـي سبيل إخراج هـذا العمل بالصورة املقبولة  وتصويبات
 

 

بن سعد القرين عبداهللا / دس األستاذ ملدير ثانوية القوعرفاين  أقدم شكريكما ال يفوتين أن      
التجربـة ق ـتطبيعلى اهتمامه مبوضوع الدراسة والتعاون الكبري الذي أبداه مع الباحث خالل 

امليدانيـة باملدرسة، وأشكره كذلك على تفهمه وسعـة حلمه لوضع الباحث الذي كان يفرض 
كما وأخص بالشكر اجلزيل والتقديـر .ام الدراسي بشكل متكررعليه التواجد باجلامعة أثناء الع

ساعدتـه مب الرياضيات باملدرسـة الذي تفضلإبراهيم الربكايت معلم بن عباس / الكبري لألستاذ 
 .   الدراسـة وتقدمي كافة التسهيالت الضروريـة إلجراء  للباحث يف توفري املكان املالئم

   

ن وأن يتجاوز ع، م أن يتقبل عملي وجهدي املتواضعني ـي العظيـلأسأل اهللا العوختاماً،      
  .وإن أصبت فمن اهللا ، وإن أخطأت فمن نفسي خطأي وتقصريي فيهما، 

 ثـالباح
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 محـتویـات الرســــالة •
 

 الصفحة الموضوع
 أ                                                 ملخص الدراسـة باللغـة العربيـة

 ب ملخص الدراسـة باللغـة اإلجنليزيـة
 ج                                                                               اإلهـداء

 د شكـر وتقديـر
 هـ                                                                   فهـرس املوضوعات

 ح ولفهـرس اجلدا
 ي فهـرس األشكال التوضيحية

 ك فهـرس املالحـق
 )مشكلــة الدراســة وأبعـادها  (    :  ل األولـالفص

 ٢ ملقدمــةا
 ٣اإلحساس باملشكلة الدراسـة                                                                      

 ٥                                              أسئـلة الدراسـة                          
 ٦فروض الدراسـة                                                                         
 ٦أهداف الدراسـة                                                                         

 ٧                                                               أمهيـة الدراسـة          
 ٨حدود الدراسـة                                                                          
 ٨مصطلحات الدراسـة                                                                    

 )اإلطـار النظـري والدراسـات السابقـة (   :ـانـي ثل الـالفص
 ١٣ . احلاسـب اآللـي:  أوالً

 ١٣ متهيــد
  



 

 ٨

 )و ( 
                                                             

 ١٣ اآللـيمسميات احلاسب 
 ١٤            احلاسب اآللـي يف جمال التربية والتعليم                                 

 ١٥ احلاسب اآللـي يف اململكة العربية السعودية
 ١٧ األسباب الداعية الستخدام احلاسب اآللـي يف التعليم

 ١٨ مميزات استخدام احلاسب اآللـي يف التعليم
 ١٩أمناط استخدام تكنولوجيا احلاسب اآللـي يف العملية التعليمية                       

 ٢١م يف التعليم مبساعدة احلاسب اآللـي                                        دور املعل
 ٢٢أساليب التعليم بواسطة احلاسب اآللـي                                               

 ٢٢يف جمال التربية والتعليم                         اآللـياحلاسب استخدام املشكالت اليت تواجه 
 . اللغـة اإلجنليزيـة:  ثانياً

 ٢٤أمهية اللغـة االجنليزيـة                                                                 
 ٢٥ األهداف العامة لتدريس اللغـة االجنليزيـة يف اململكة العربية السعوديـة

 ٢٥                                 أهداف تدريس اللغـة االجنليزيـة يف املرحلة الثانويـة
 ٢٦ تعلم اللغـة االجنليزيـة

 ٢٨اللغـة االجنليزيـة                                                          طرق تدريس 
 ٣٥اللغـة االجنليزيـة                                                            أمهية قواعد 

 ٣٧ . اسـات السابقـةالدر

 )إجراءات الدراســة  امليدانيـة (   :ثـالـث ل الـالفص
 ٦١منهج الدراسـة                                                                           
 ٦٢جمتمع الدراسـة                                                                          
 ٦٢عينـة الدراسـة                                                                         
 ٦٣متغـريات الدراسـة                                                                     

 ٦٤                    أداة الدراسـة  ومراحل بنائها                                        
             



 

 ٩

 )ز ( 
 

 ٦٧صدق وثبات أداة الدراسـة                                                               
 ٦٩إجراءات تطبيق الدراسـة                                                                 

 ٧٠ة يف الدراسـة                                          األساليب اإلحصائيـة املستخدم
 :ـرابـع ل الـالفص

 )عرض نتائـج الدراســة وتفسريها ومناقشتها (  
 ٧٤ اإلجابـة علـى السـؤال األول

 ٧٨ اإلجابـة علـى السـؤال الثانـي
 ٨١               اإلجابـة علـى السـؤال الثالـث                                     

 :ـرابـع ل الـالفص
 )ملخـص نتائــج الدراســة وتوصياـا ومقترحاتـها ( 

 ٨٦ ـةملخـص نتائــج الدراسـ
 ٨٧ ومقترحاتـها ـةتوصيـات الدراسـ

 ـقـالمالح المراجــع و
 ٩٢   ـعقائمــة املراج

 ١٠٠ املالحـق  
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 قائـمــة الجــداول •
 

رقـم 
 الجـدول

رقـم  عنـوان الجــدول
 الصفحـة

جـدول يوضح طبيعة التصميم التجريبي الذي تم  ١
 .تطبيقه في الدراسة 

٦٢ 

 ٦٣ جـدول يوضح عدد أفراد عينة الدراسة ٢
٣ 
 

جـدول يوضح نتائج قيم ثبات مختلف مستويات 
 .االختبار التحصيلي لعينة الدراسة االستطالعية 

٦٩ 
 

٤ 
 

للفروق  للعينات المستقلة ) ت ( يوضح نتائج اختبار 
في التحصيل القبلي للمجموعة التجريبية والضابطة 

 .عند مستوى التذكر

٧٤ 

لفروق ل للعينات المستقلة ) ت ( يوضح نتائج اختبار  ٥
في التحصيل القبلي للمجموعة التجريبية والضابطة 

 .عند مستوى الفهم 

٧٥ 

للفروق  للعينات المستقلة ) ت ( يوضح نتائج اختبار  ٦
في التحصيل القبلي للمجموعة التجريبية والضابطة  

 في مجمل االختبار

٧٥ 

 
٧ 

يبين نتائج اختبار تحليل التباين المصاحب للفرق بين 
البعدية لدرجات المجموعة التجريبية المتوسطات 

 . والضابطة في التحصيل عند مستـوى التذكـر

 
٧٦ 

 
٨ 

للمجموعة التجريبية  يوضح اإلحصاءات الوصفية 
لالختبار في كل من القياس القبلي والبعدي والضابطة 

 التحصيلي عند مستـوى التذكر

 
٧٧ 

 
٩ 

بين يبين نتائج اختبار تحليل التباين المصاحب للفرق 
المتوسطات البعدية لدرجات المجموعة التجريبية 

 .والضابطة في التحصيل عند مستوى الفهم 

 
٧٩ 
 

 
 
 

 



 

 ١١

 )ط (  
 

 
٩ 

يبين نتائج اختبار تحليل التباين المصاحب للفرق بين 
المتوسطات البعدية لدرجات المجموعة التجريبية 

 .مستوى الفهم والضابطة في التحصيل عند 

 
٧٩ 

 
١٠ 

للمجموعة التجريبية  حصاءات الوصفية يوضح اإل
لالختبار في كل من القياس القبلي والبعدي والضابطة 

 .الفهم التحصيلي عند مستـوى 

 
٨٠ 

 
١١ 

يبين نتائج اختبار تحليل التباين المصاحب للفرق بين 
المتوسطات البعدية لدرجات المجموعة التجريبية 

 في مجمل االختباروالضابطة في التحصيل عند 
 .التحصيلي

 
٨٢ 

 
١٢ 

يوضح اإلحصاءات الوصفية في كل من القياس القبلي 
والبعدي التحصيلي عند الدرجة الكلية لالختبار 

 للمجموعتين التجريبية والضابطة

 
٨٣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ١٢
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 قائـمــة األشكال التوضیحیة §
 

رقـم 
 الشكل

رقـم  عنـوان الشكـل
 الصفحـة

ستوى أداء  مجموعتي رسـم بيانـي يوضح م ١
 .الدراسة في االختبار البعدي عند مستوى التذكر 

٧٨ 

رسـم بيانـي يوضح مستوى أداء  مجموعتي  ٢
 .الدراسة في االختبار البعدي عند مستوى الفهم 

٨١ 

رسـم بيانـي يوضح مستوى أداء  مجموعتي  ٤
 .الدراسة في مجمل االختبار البعدي  

٨٤ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ١٣
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 قائـمــة المالحـق •
 

رقـم 
 الملحـق

رقـم  عنـوان الملحـق
 الصفحـة

 
١ 

خطاب الموافقة على موضوع الدراسـة 
معهـد البحـوث العلمية وإحياء من صادر 

 .التراث اإلسالمـي 

 
١٠٢ 

 ١٠٤ . ةـخطاب طلب تحكيم أداة الدراس ٢
ة بأسماء المحكمين وصفاتهم ـقائم ٣

 . االعتبارية
١٠٦ 

داف السلوكية ومستوياتها للوحدة النحوية األه ٤
 . ةـالمستهدفة بالدراسة في صورتها النهائي

١٠٨ 

 ١١٠ . ليـات االختبار التحصيـتعليم ٥
 ١١٢ . لي في صورته النهائيةـاالختبار التحصي ٦
 ١١٦ . ليـمفتاح إجابات االختبار التحصي ٧
ة إلدارة ـة التربيـكلي صادر من خطاب ٨

 . ةدـتعليم ج
١١٨ 

إلى  ةم جدـإدارة تعليصادر من خطاب  ٩
 . دسـة القـثانوي

١٢٠ 

 
 
 
 
 



 

 ١٤

 الفصل األول  §
 

 
 ةـاملقدم  §

 

  ةـمشكلة الدراسد ـحتدي  §
 

 أسئلـة الدراسـة   §
 

 ةـالدراسروض ـف  §
 

 ةـداف الدراسـأه  §
 

 ةـة الدراسـأمهي  §
 

 ةـدود الدراسـح  §
 

 ةـمصطلحات الدراس  §
 
 



 

 ١٥

 مـن الرحيـه الرمحـم اللـبس
 

 : ة ـاملقدم
 

والصـالة  ، ) علَّمه الْبيانَاِإلنسانَ  خلَق (يله رتالقائل يف حمكم ت احلمد هللا رب العاملني     
تسليماً  وسلم د وعلى آله وصحبهـدنا حممـسي اء واملرسلنيـخامت األنبي الم علىـوالس
 ،ــد وبع كثرياً

 

وهـي  . الدولية األولـى يف العـامل لغة الوقتنا احلاضر  تعترب اللغـة اإلجنليزيـة يف
مـن  كثـرة  على سبيل املثال ال احلصر ومنها . دة ة الرفيعة العتبارات عى ذه املكانحتظ

واحلاجة املتنامية هلا ، وع استخدامها يف جماالت احليـاة املختلفة ، وشي يتحدث ا يف العامل
ل يف تعزيز دم التكنولوجي اهلائوقد أسهمت وسائل االتصال احلديثة والتق .يف سوق العمل
ة صـغرية  ـة كونيـو أشبه ما يكون بقريـاليوم ه لعاملفا. ـةة اإلجنليزيـدور وأمهية اللغ

ة واخلربات بكل سـهوله  ـتتواصل فيها الشعوب واألمم وتتبادل فيما بينها املصاحل املشترك
 ولـذلك . جنليزيـةـي اللغـة اإله ةـوعاملي ةـدولي بلغةي كل ذلك ـف ويسر متحدثةً
مطلب هام وحيوي فرضـه الواقـع    حتدثاً وكتابةً وإجاداة ـة اإلجنليزيـيعترب تعلم اللغ

 .ه ـر بكل متغرياتـاملعاص
 

 

بكـل   اًواضح اًاهتمام ذ وقت مبكرـة ومنـة السعوديـة العربيـولقد كان للملك     
جعلـها مـادة   ذا االهتمام ـمظاهر همن و. ةـة االجنليزيـة بتعليم وتعلم اللغـماله عالق

ـ ـن املتوسطـة على مجيع الطالب والطالبات يف املرحلتيـة إجباريـدراسي  ،ةـة والثانوي
إجبارية على مجيع طـالب  دراسية مادة ة ـة االبتدائيـراً يف املرحلـي إدخاهلا مؤخـويأت

ورمبا  .ةـليزيجنة االـف السادس االبتدائي تتوجياً هلذا االهتمام املتنامي باللغـوطالبات الص
ولكن وعلى الرغم . ةـاملرحلة االبتدائي صفوفباقي ي ـفة اعتمادها ـتشهد األيام القادم

ـ ـو حتقيق تعليـتبذل حنما زالت من مجيع التسهيالت اليت بذلت و ة ـم وتعلم فاعل للغ
لشـكل  ، إال أنه مل حيقق اآلمال املعقودة عليه باع مراحل التعليم العامي مجيـة فـاالجنليزي

ويشري  .ةـة العربية السعوديـتعليم باململكة للـة العامـاملرضي وحبسب ما رمسته السياس
إجـادة  ة االجنليزيـة و ـاللغيف مادة الدراسي  ـلتحصيالالضعف والقصور الواضحني يف 



 

 ١٦

 ى وجود خلل وقصور يف جوانب العمليـة التعليميـة  ـلدى طالبنا إلمهارا األساسيـة 
د كان لتنـاول هـذه الظـاهرة    ـوق. دةـع وتتداخل عوامل هتشترك في هااملتعلقة بتعليم

وإثارة املسائل املتعلقة ا من حني آلخر من قبل مجيع املنابر اإلعالمية ، ة املالحظة ـالتربوي
وكذلك املنابر األكادميية مدعاة لتقدمي بعـض  ، بكافة وسائطها املقروءة واملسموعة واملرئية 

ة ـة احلديثـف التقنيـوكانت املطالبة بتوظي .ة يف سبيل عالجهاملية والعـاحللول العلمي
ي من ضمن أهم احللول املطروحة للتغلب على مشكالت التعليم ـوخصوصاً احلاسب اآلل
احلاسـب  وتأيت املطالبة باسـتخدام  . ة بشكل خاصـة اإلجنليزيـبشكل عام وتعليم اللغ

ـ التعليم الصفـي شكالت حلل الكثري من مي ـاآلل وخمرجاتـه   يـوحتسني الواقع التعليم
ي يف البيئـة  ـن مميزات استخدام احلاسب اآللـوم  .اليت يتمتع اديدة عال بسبب املميزات

تقدمي يف بوضوح اليت تسهم أنه يوفر العديد من املؤثرات املساعدة على سبيل املثال  التعليمية
ألصوات والصور الثابتـة  احملتـوى الدراسـي بشكل مشوق من خالل توظيف األلوان وا

وممـا مييـز   . املتبعة يف التعلـيم  ة ـة التقليديـخالفاً للطرق والوسائل التعليمي واملتحركة
تقدمي املادة العلميـة بشكل منظم وبتدرج يتناسب مـع  قدرته على أيضاً  احلاسب اآللـي

خـرى حـىت   قدرات الطالب، حبيث يتمكن الطالب أو املعلم من إعادة احملتوى مرة تلو األ
ذا ـوه. ) ٤٢ص  م ،٢٠٠٣السرطاوي،   و سعادة( ن الفهم واإلجادةـيتمكن الطالب م

 .مما الشك فيه يراعي مبدأ هام تزايد االهتمام به مؤخراً وهو مبدأ الفروق الفردية يف التعليم 
علـى  الكبرية قدرته أيضاً ، التعليم ي يف ـومن األمور اليت تستدعي استخدام احلاسب اآلل

األمر . حول هذا املوضوعفري الوقـت واجلهـد حسب ما أثبتته دراسات عدة أُجريت تو
ومما الشك فيه أن فائض الوقت الذي  .إضافياً مثيناً للمعلم وللطالب وقتاًبدوره  الذي يوفر

داخل حجرة الصـف إذا   الطالبة ـيف خدمبشكل كبري يسهم يوفره احلاسب اآللـي قد 
 .ة ـة التعليميـاء العمليإلثره ـما أُحسن استخدام

 

 :الدراســة  شكلـةم •
 

 امـيف مجيع مراحل التعليم الع ةـة االجنليزيـالطالب يف مادة اللغعترب ظاهرة ضعف ت     
باململكـة   ة التعليميـة ـالقائمني على السياسني ـأهم الظواهر املؤرقة للتربويمن  ةواحد
ـ  ث وقد ساعدت طبيعة عمل الباح .ةـة السعوديـالعربي ة يف يف تدريس اللغـة اإلجنليزي



 

 ١٧

 ذه املشكلة عن كثب،ى معايشة هعل اًعامعشره  بعة طيلة سـة والثانويـاملرحلتني املتوسط
على  ي مستويام التحصيلية فيهاـوتدناملادة هذه حيث ملس معاناة معظم الطالب يف تقبل 

دى حاجـة  احلاضر وم تة يف الوقـة اللغـة اإلجنليزية الكثري منهم بأمهيـلرغم من معرفا
 إىل إجادة استخدام إضافةً ، ة ومهاراا ـة اإلجنليزيـأن إجادة اللغ ، حيثق العمل هلاـس

وذلك  وق العمل يف الوقت احلاضرة لسـمن املتطلبات األساسيأصبح ي قد ـاحلاسب اآلل
لومات ورة االتصاالت واملعـدة لطبيعة األعمال أوجدا ثـيف ظل منو مفاهيم وأمناط جدي

 .على سبيل املثال ال احلصر  ةـكمفهوم التجارة اإللكتروني
 

ع أربع حصص يف األسبوع ب هلذه املادة املهمة بواقعلى الرغم من دراسة الطاللكن وو     
، إال أن الواقع يشري ، باستثناء الصف السادس االبتدائي  ة متصلةوملدة ست سنوات دراسي

بشـكل  استعمال هذه اللغـة  من املرحلة الثانوية عن معجز معظم الطالب بعد خترجهإىل 
، ص ١٩٩١اجلهـين ( ا استخدامه ف تقتضيي مواقـدوا أنفسهم فـإذا ما وجصحيح 

ة لطالب أى كافة مراحل ـى من الكفاية اللغويـد األدنـعدم توفر احل وهذا يعين .) ٣٤
فإن احملصلة النهائية جلميـع   ،يـتالوبال. مهيئاً لاللتحاق بالتعليم العايلالتعليم العام وأصبح 

 . ة يف هذا اجلانب ات التعليمياجلهود املبذولة من كافة األطراف ال تتناسب مع طبيعة املخرج
 

ـ ذه املشكلة تعد واحـن هإة القول ـوخالص      ن أهـم املشـكالت املتعلقـة    ـدة م
ـ ي املـواليت تشكل هدراً ف وييف امليدان التربة التعليمية ـبالعملي ونظـراً  . د ـال واجله

ة والتحليل للوقوف ـكثري من الباحثني بالدراسمن قبل التناوهلا  مت، فقد ألمهية هذه املشكلة
ومن هذه .  د من أثارهاـى األقل احلـعلى األسباب الكامنة خلفها وحماولة عالجها أو عل

ـ ـجديتعليمية رق ووسائل ـتبين ط احللول املطروحة ـ ة اإلجنـدة يف تدريس اللغ ة ـليزي
ي وبراجمـه  ـحلاسب اآللا ولعل من أمههاات احلديثة ـتوظيف التقني اخالهلمن  يتمحبيث 

عام ومعاجله ظاهرة ضعف االرتقاء بالعملية التعليمية بشكل ددة يف ـه املتعالتفاعلية ووسائط
ـ  ومن. صة بشكل خاـة اإلجنليزيـاللغ الطالب يف ة ـبني هذه الدراسات دراسات حملي

ة ، ودراس)م١٩٩٩( اجلمهورة ـ، ودراس)م ١٩٩١(  اجلهينكدراسة ،ة ـأجنبية وـوعربي
،  ) م ١٩٩٥( ، ودراسة عطيـات  )هـ  ١٤٢٧( ع ودراسة الصني ،)هـ١٤٢٤( قدح 
 وغريها من ،) ١٩٨٨,Deutsch(  ودراسـة دوتش  ، )م  ٢٠٠١( ة السوقي ـودراس



 

 ١٨

 مـن هـذه   صيل يف الفصل الثـاين سيتم اإلشارة إليها الحقاً بشيء من التفالدراسات اليت 
 .ة ـالدراس

 

 : ـة الدراسأسئلـة  •
 

 يـب اآللـاحلاسأحد برامج حيدثه استخدام قد ر الذي ـاألث تبحث هذه الدراسة يف     
ـ قواعـد ا ل ةمبدينـة جـد  الصف األول ثانوي طالب  تعلمعلى  كوسيلة تعليمية ة ـللغ

 :    يـالتال سـالرئي تساؤلال عن ةـاإلجاب إىلتسعـى  فهي ،ولذا. ةـاالجنليزي
 

ـ ـط مـتعل على ـياآلل ـباحلاس ر استخدامـما أث (  ف األول ـالب الص
 )  ة ؟ـة االجنليزيـد اللغـقواعل ةدـة جـوي مبدينـثان

 

o   ةـالتاليالفرعيـة ة ـاألسئلالسابق الرئيس ويتفرع عن السؤال : 
 

ـ حتصيل الطالب اى ـي علـب اآللـاحلاس ر استخدامـما أث  .١ د ـلذين يتعلمون قواع
ن حتصيل نظرائهم الذية وبني ـالتقليديالتعليمية الوسائل ة باستخدام ـة اإلجنليزيـاللغ

ـ ي ـب اآللـباستخدام احلاسد نفسها يتعلمون القواع حديثــة  ة ـكوسيلة تعليمي
 ؟ر ـوى التذكـد مستـعن

 
 

ـ  ما أثـر استخدام   .٢ ون قواعـد  احلاسـب اآللـي على حتصيل الطالب الذين يتعلم
ة التقليديـة وبني حتصـيل نظـرائهم   ـاللغـة اإلجنليزيـة باستخدام الوسائل التعليمي

د ـد نفسها باستخدام احلاسـب اآللـي كوسيلة تعليمية عنـالذين يتعلمون القواع
 م  ؟ـالفهمستوى 

 
 

ى حتصيل الطالب الذين يتعلمـون قواعـد   ـاحلاسـب اآللـي عل ما أثـر استخدام  .٣
ة التقليديـة وبني حتصـيل نظـرائهم   ـجنليزيـة باستخدام الوسائل التعليمياللغـة اإل
يف جممل ة ـي كوسيلة تعليميـب اآللـون القواعد نفسها باستخدام احلاسالذين يتعلم

 ؟ ي البعديـاالختبار الكل
 
 
 
 



 

 ١٩

 : روض الدراسـة ـف •
 

ن ـل الطالب الذيـدرجات حتصيمتوسط ة بني ـد فروق ذات دالله إحصائيـتوج §
ة وبني ـالتقليديالتعليميـة  ستخدام الوسائـلة باـة االجنليزيـد اللغـيتعلمون قواع

احلاسـب  اسـتخدام  ن يتعلموا من خـالل  درجات حتصيل الطالب الذيط ـمتوس
 .ر ـوى التذكـعند مست كوسيلة تعليمية يـاآلل

 

ن ـل الطالب الذيـدرجات حتصيمتوسط ة بني ـفروق ذات دالله إحصائيد ـتوج §
ة وبني ـالتقليديالتعليميـة  لـستخدام الوسائبا ةـة االجنليزيـد اللغـيتعلمون قواع

عنـد   يـب اآللـاحلاساستخدام بالذين يتعلموا  الطالبدرجات حتصيل ط ـمتوس
 .مـوى الفهـمست

 

ن ـدرجات حتصيل الطالب الذيط ـمتوسة بني ـفروق ذات دالله إحصائي دـتوج §
ـ التعليميـة  ستخدام الوسائلباة ـالجنليزية اـيتعلمون قواعد اللغ ة وبـني  ـالتقليدي

 يـاحلاسب اآللاستخدام  استخدامبل الطالب الذين يتعلموا ـدرجات حتصيمتوسط 
 . دي ـي البعـي االختبار الكلـف

 

 :الدراســة أهداف  •
 

ق ـا حتقيـارة تساؤالـة وإثـة الدراسـحاول الباحث من خالل استعراض مشكل
 : ة ـف التاليداـاأله

 

د ـوي الذين درسوا قواعـل طالب الصف األول ثانـالتعرف على الفرق بني حتصي .١
وبـني أقـرام الـذين    ة ـة التقليديـة باستخدام الوسائل التعليميـة اإلجنليزيـاللغ
عنـد   حديثـة  ةي كوسيلة تعليميـب اآللـباستخدام احلاسوا القواعد نفسها ـدرس

 .رـمستوى التذك
 

 قواعـدوي الذين درسوا ـل طالب الصف األول ثانـلى الفرق بني حتصيالتعرف ع .٢
وا ـدرسالذين ة وبني أقرام ـباستخدام الوسائل التعليمية التقليدياإلجنليزيـة ة ـاللغ

 .م ـالفهد مستـوى ـعن حديثةسـب اآللـي احلااستخدام القواعد نفسها ب
 



 

 ٢٠

د ـوي الذين درسوا قواعـانل طالب الصف األول ثـالتعرف على الفرق بني حتصي .٣
ـ ة وبني أقرام ـة التقليديـباستخدام الوسائل التعليمي اإلجنليزيـةاللغة  ن درسـوا  مم

االختبـار  يف حديثـة  ة تعليميـة ـب اآللـي كوسيلاحلاسباستخدام  القواعد نفسها
 .دي ـالكلي البع

 

 :أمهيـة  الدراســة  •
 

واد ـي يف تدريس املـب اآللـاحلاستعترب الدراسات اليت تبحث يف جدوى استخدام 
. ةمن االجتاهات البحثية احلديث ة وقواعدها خاصةًـويف تدريس اللغة اإلجنليزي الدراسية عامةً

ة ـة العربيـيف اململكة ـة اإلجنليزيـونظراً للمشكالت اليت يواجهها جمال تعليم وتعلم اللغ
ولذلك قام الباحث . وع من الدراساتهذا الن، فإنه يف حاجة كبريه إىل إجراء مثل ةالسعودي

 :  يـفيما يلة ـالدراسذه ـهة ـأمهي تضحتو .بإجراء دراسته يف هذا اال 
 

 ي ـب اآللـدوى استخدام احلاسـي مؤيد بالرباهني واألدلة جـتدرس وبشكل علم  )١
 .  ةـة اإلجنليزيـد اللغـس قواعـة يف تدريـلة تعليمية حديثـوسيك

ن ـواملتعلميي يف أوساط املعلمني ـب اآللـة احلاسـنشر ثقاف يفتسعى إىل اإلسهام    )٢
من كافة النظم التربوية يف العامل واليت تكافح  اًكبريداً يلقى اهتماماً جدي مفهوماً بوصفه

 ) .ي ـب اآللـة احلاسـأمي( لألمية  مفهوماً جديداًت الراهن يف الوقبرباجمها املختلفة 
 

ة ـد اللغـيف تدريس قواعاملستخدمة ن وسائل التدريس ـاإلسهام يف حتسي تسعى إىل  )٣
ـ   ن ـالستفادة مبتشجيع املعلمني على اة ـاإلجنليزي ب ـاإلمكانيـات الكـبرية للحاس

 .ة ـة اإلجنليزيـاللغ تعليمي حل مشكالت ـفه ووسائطه املتعددة ـي وبراجمـاآلل
 

علمني حنـو اسـتخدام   واملة لدى الطالب ـاجتاهات إجيابي يف تنميةتسعى إىل اإلسهام   )٤
ة بشـكل  ـة االجنليزيـاللغوتعليم تعلم سائطه املتعددة يف وي وبراجمه وـاحلاسب اآلل

 . اصوقواعدها بشكل خ امـع
 ن القيامـبشكل ميكنهم م يـب اآللـتنمية مهارام يف احلاسن على ـتشجع املعلمي   )٥

وق رـلطبيعة الف راعاةًومة يم الصفتصميم دروسهم بأنفسهم مبا يتناسب مع واقع بيئاب
 . ة املوجودة بني طالم ـالفردي

 



 

 ٢١

ادر التعلم باملدرسة بالدروس ـدة بيانات مركز مصـراء قاعـإثعلى تشجع املعلمني    )٦
خـارج   توافرها للطالبى ـتسنوى املقرر الدراسي حبيث ياملساندة حملت ةـاإللكتروني

ـ ب ـيف احلاس طالبتنمية مهارات ال يـمما يسهم فة الصف واملدرسة ـبيئ ي ـاآلل
 .أيضاً ي ـويف التعلم الذات

 

ب ـاحلاسي تبني فاعلية ـالعلمية الت ن على إجراء املزيد من الدراساتـالباحثيع تشج  )٧
ع يف مجية ـة اإلجنليزيـاللغ يف تدريسكثري من املشكالت التعليمية واليف حل ي ـاآلل

 . مـام العـمراحل التعلي
 

ة ـي الدراسات احملليـد بعض النقص فـيف س متواضعاً هاماًة إسـتسهم هذه الدراس   )٨
 تدريس ي كوسيلة تعليمية حديثة يفـستخدام احلاسب اآللاليت تبني جدوى ا والعربية

 .ة ـة الثانويـة لطالب املرحلـة االجنليزيـد اللغـقواع
 

 :ـة حـدود  الدراس •
 

o ة ـدود املكانيـاحل : 
مت اختيارها بالطريقة الصف األول ثانوي  طالبمن عينة اقتصر تطبيق الدراسة احلالية على 

 . ةدـة جـالثانوية مبدين القدس مدرسة ة منـالقصدي
 

o  ةـدود الزمانيـاحل   : 
 هـ ١٤٢٩/  ١٤٢٨ي من العام الدرا يـالثانالدراسة يف الفصل الدراسي هذه مت إجراء   

 

o  ة ـاحلدود املوضوعي : 
واقتصرت  ةـة اإلجنليزيـزمن الفعل يف اللغن ـكونت مة تـحدة دراسية حنويمت اختيار و 

 . )املستقبل /   املضارع / املاضي   (على األزمنة البسيطة فقط 
 

 : ــة الدراس مصطلحـات  •
 

o  ر ـاألث: 
 ." يء ـم الشـن رسـي مـما بق: "هاألثر بأن)  ٣، ص  م ١٩٩٠( ي ـعرف البستان 

 

 :  بأنه إجرائياً هوميكن تعريف



 

 ٢٢

د اللغـة  ـقواعلدراسة  منتيجة تعرضه الصف األول ثانوي طالب تعلمه يالذ عريفالكم امل
واملقـاس  كوسيلة تعليمية ي ـب اآللـباستخدام احلاساالجنليزية املختارة ألغراض الدراسة 

 .باالختبار التحصيلي 
 

o  نتـبوربوي ( ةـروض التقدمييـج العـبرنام( PowerPoint :  : 
 

يف دة للمعلـم  ـمساع كوسيلة تعليميةهذه الدراسة ي ـي فـلاحلاسب اآل داماستخمت  
من خالل اسـتخدام أحـد بـرامج    ة يف الدراسة ـد املستهدفـالقواع رح وتوضيـحش

مدجماً بنظام عادةً الذي يأيت ، هذا الربنامج و .)  Power Point:ت ـبوربوين( العروض 
ة ـالتقدميي روضـعلل ن برنامج يستخدمعبارة ع،  Windows Microsoftالتشغيل 

يتـيح  و، جالربنام يوفرهاة افتراضية ـح الكترونيـاملادة العلمية على هيئة شرائيقدم حبيث 
حبيـث   حبسب ما يليب حاجته إلكترونيـةإمكانية تصميم شرائح أيضاً للمستخدم  الربنامج

بشكل يسـهل حتقيـق    وتـوالصور الثابتة واملتحركة، والصاأللوان، من توظيف  متكنه
 .هداف التعليمية بفاعلية أكرب األ

 

o التعلـم  ( Learning )  : 
ـ )  ٢٣٦هـ ، ص  ١٤٢٢(  عرف منصور    ـ  " ه ـالتعلم بأن ة ـتغـري يف األداء نتيج

تسبها املتعلم لتمكنه من واخلربات اليت يك ارفة وحصيلة املهارات واملعـرة واملمارسـاخلب
: ن ـعبارة عالتعلم بأنه )  ٨٦ ، صهـ ١٩٨٦( ويعرف عدس . "مواجهة مواقف احلياة 

 " . تغري مستمر نسبياً يف السلوك حيدث نتيجة التمرين " 
 

 :ه بأن إجرائياً التعلم وميكن تعريف
ـ ـطالب يف عينا الاليت تعلمهة اللغويمقدار املعلومات واملهارات    خـالل  ة ـة الدراس
ـ  ـمز واليت تركزت يفيف الوحدة النحوية املستهدفة  رة التجربةـفت ة ـن الفعـل يف اللغ

 املسـتقبل زمـن  و، البسـيط  املضارعزمن ، والبسيطاملاضي  زمن داًـوحتدية ـاإلجنليزي
 .القبلي والبعدي ي مت قياسها باالختبار التحصيلي ـوالتالبسيط 

 

o  ة ـة االجنليزيـد اللغـقواع : 
 كوناتذه املـه ة أحـدـاللغقواعد ، وارة عن نظام يتألف من عدة مكوناتاللغـة عب 



 

 ٢٣

ث حبيـمع بعضها البعض ضمن اجلمل وعالقتها ة الكلمات ـشكل وبني تتناولاليت املهمة 
متكن السامع أو اليت تنتظم ا أجزاء الكالم أو تتغري لتكوين معاين مقبولة ة ـوضح الكيفيت

 . من الفهم واالستيعاب  القارئ
، ارة عن تركيب اجلملعب"  ة بأاـد اللغـقواع ) ٤٩٨ص  ،هـ ١٤٢٠(  ةالبج ويعرف

ذه ـ، ووظائف هالعالقة، واختالف هذه ة الكلماتجزء من دراسة اللغة خيتص بعالق وهي
" ا ـد اللغة بأقواععرف ي، ف( ٨٧.P,١٩٩٢ ) Richard أما .ي اجلملـالكلمات ف

كالكلمات والعبـارات  وصف للتراكيب اللغوية وللطريقة اليت تتشكل ا الوحدات اللغوية 
 ." مل  يف اجل

 

 :  ابأ إجرائياً ةـة اإلجنليزيـد اللغـقواع وميكن تعريف
ـ  املدرسـي  كتاب الة من ـالدراسة املختارة لغرض ـقواعد اللغة االجنليزي    ى املقـرر عل

ـ  خضعت لدراسـتها  واليت)  الثاين الفصل الدراسي(  طالب الصف األول ثانوي ة ـعين
ة ـة اإلجنليزيـزمن الفعل يف اللغنة من ة مكوـدة حنويـارة عن وحـعبوهي ة ـالدراس

 . )املستقبل/ املاضي/ املضارع : األزمنة البسيطة ( 
 
 

o  ة ـة التقليديـالطريق : 
س ـطريقة التدري": ة بأا ـة التقليديـالطريق)  ١٢هـ ،ص  ١٤٢٢(يعرف الغامدي  

بورة والطباشري رض اللفظي واالستعانة بالسـى العـاملستخدمة يف مدارسنا واليت تعتمد عل
 . ... "ي ـوالكتاب املدرس

 

 : بأا  إجرائياً تعريفها وميكن
 بالشرح بني املعلمني واليت يقع فيها العىبء األكرب على املعلم طريقة التدريس األكثر شيوعاً  

ة ـفيها كتاب الطالب وكتاب املعلم ومعينات الشرح التقليدي والتوضيح النظري مستخدماً
  .الوقت  معظم يكون دور الطالب فيها متلقياًقالم يف حني كالسبورة واأل

 

o  مـالفه –ر ـالتذك(  ةـداف املعرفيـاألهستويـات م  ( : 
فـإن  ، ولـذا  .ري يف سلوك املتعلمدوث تغيـإن الغرض األساسي لعملية التعلم هو ح  

اس ـعملية القي وتستلزم. ال يتجزأ من العملية التعليمية د جزءاًـة القياس والتقومي تعـعملي



 

 ٢٤

ومن أشهر تصـنيفات   .ي صورة أمناط سلوكيةـفوالتقومي وجود أهداف حمدده وواضحة 
والـذي   لألهداف املعرفيةBloom وم ـف بليداف املطبقة يف امليدان التربوي تصنـاأله

وإنتهاءاً مبسـتويات   ا بدءاً مبستويات التفكري الدنيامت ترتيبهت مستويات ـى سـينقسم إل
ـ م ، ـ، الفهر ـالتذك( : يـههذه املستويات ا وـالعليالتفكري   ، التحليـل ، ق ـالتطبي

ل الطالب ـقياس مستوى حتصية احلالية على ـوقد اقتصرت الدراس. ) التقومي ،التركيب 
 .فقط  مـالفهوى ـمستالتذكر ومستوى  عند

 

  :ر ـالتذك -١
أن " :  ىتعلم علدرة املالتذكر بأنه ق)  ٣٥٨، صهـ ١٤٢٢( وآخرون منصور  يعرف
ـ ـيتعرف عل ي موضـوع  ـى املعلومات واألسس والقواعد والنظريات واملبادئ العامة ف

ي تتطلب ذلك عندما ـ، ويفهمها ويدرك مكوناا وحيفظها ويسترجعها يف املواقف التمعني
  " .ة ـيتم اختباره فيها أو يف مواقف احلياة العملي

القدرة على تذكر املعلومات " : التذكر بأنه فيعرف  ،) ٧٤ص ، م١٩٨٤( ي ـنشوات أما 
 " . ... قـرة نتيجة التعلم السابـواملعارف املخزونة يف الذاك

 

 : بأنه  ر إجرائياًـوميكن تعريف التذك
 نم) ة ـالتجريبية والضابط( ة دراسعبارة عن الدرجات اليت متكن الطالب يف جمموعيت ال  

 .التذكرمستوى اليت تقيس ة املعد ألغراض الدراساالختبار التحصيلي فقرات يف  إحرازها
 

 : الفهم   -٢
علـى  درة املتعلم ـق" الفهم بأنه مستوى )  ٣٥٨هـ ، ص ١٤٢٢(  التوجيري  يعرف

، ويستطيع حتويلها إىل صـور أخـرى أي    جمال معنيفهم املعلومات أو جوانب املعرفة يف
ك يف قدرته علـى شـرح جوانـب    ويظهر ذل. تفسريها ، أو بناء استنتاجات معينه عليها

 ." ة املختلفة بأسلوبه هو وإعطاء أمثله عليها ـاملعرف
 

 : بأنه  وميكن تعريف الفهم إجرائياً
ن ـم) التجريبية والضابطة ( عبارة عن الدرجات اليت متكن الطالب يف جمموعيت الدراسة    

 .  الفهممستوى س ـ تقياليتاملعد ألغراض الدراسة وإحرازها يف فقرات االختبار التحصيلي 
 



 

 ٢٥

 
 
 

 ثانـيالفصل ال  §
 
 

 

 )اإلطار النظـري  (   
 
 
 احلاسـب اآللـــي:  أوالً   §
 

 
 اللغــة اإلجنليزيــة : ثانيـاً   §

 
 
 
 

o    )الدراســات السابقــة  ( 
 
 
 



 

 ٢٦

  :ي ـب اآللـاحلاس: أوالً  •
 

 : متهيـد 
 

 ، إال أنوقتنـا احلاضـر   يفخدم يسـت ما زال دي منذ القدم وـالتعليم التقلي يستخدم      
  :  امنهو د من املشكالتـالعدياآلن يواجه  م التقليديـالتعلي
 . البداد الطـيف أع ادةـن زيـداد السكان وما ترتب عليها مـالزيادة اهلائلة يف أع  .١
 . مـن تشعب يف التعليـه مـي اهلائل وما ترتب عليـاالنفجار املعرف  .٢
اء ـبإ اًملزمنفسه املعلم حيث جيـد  ة بني الطالبـلفرديالقصور يف مراعاة الفروق ا  .٣

 السرعةب كّن بعض املتعلّمني من متابعته، مما قد ال مييف وقت حمدد من املعلوماتكبري كم 
 ) . ٤٩ – ٤٨. ، ص١٩٨٧(الطوجبي .  نفسها

 

م ـالتعلووسائل حتسني أساليب  ، فإن احلاجة تدعو إىلروز مثل هذه املشكالتمع بو     
يتم ووسائل تعليم جديدة  تبين أساليبمن خالل د ممكن إىل أقصى حوتطويرها دي ـالتقلي
وإدارة العملية  يف اال التعليميواالستفادة منها ة احلديث ةف املنجزات التكنولوجييتوظفيها 

 ياتنااملميزة حل من أهم املنجزات التكنولوجيةاحلاسب اآليل ويعد . يف حجرة الصفة التعليمي
نظراً  ن احلياةـيادياألخرية يف خمتلف م اآلونةي ـف هاستخدام احلاضر حيث انتشريف الوقت 

يف كافة  فاجلهد والوقت والتكاليي األداء اليت وفرت ـفعالية ته الكفاء، وإلمكاناته الكبرية
ىت ـوح يـب اآللباحلاسيدار اآلن أصبح كل شيء حولنا ف. فيها همااستخدااالت اليت مت 

ا يـاآللاالت اليت مل يدخلها احلاسب اة يف ات جذريدث تغيرية ألن يدخلها وحيقابل، فإ
  .ط إدارا منطريقة عملها ويف 

 

 : ي ـب اآللـمسميات احلاس •
 احلرفيـة سيطرت على معظمها الترمجـة  اآللـي  باسعلى احل مسمياتمت إطالق عدة 
ـ   اشتقاقد مت وق .منه تللفعل الذي اشتق ـ  مـن الفعـل  ب ـكلمـة حاس  زياإلجنليـ

Compute  to ،رغم أنه مبىن أساساً على  احلاسب اآللـيواحلقيقة إن  .حيسب : مبعىن
إال إنه أصـبح  ، مليات احلسابية البسيطة واملعقدةويؤدي العديد من الع معنيمنطق رياضي 

دي لتقليباملعىن احاسباً جمرد ومن هنا فهو ليس  .عديدةيؤدي معاجلات رياضية وغري رياضية 
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ه قادر علـى  ـولكن .فقطسابية احلعمليات حبيث تنحصر املهام اليت يقوم ا على الللكلمة 
 وفقاًمن برجمته تتحدد مبا يقوم مصممي الربامج واملهام اليت املعاجلات ن ـد مـالقيام بالعدي

الدقة واإلتقـان وسـرعة   مدى  ب اآللـيحلاسادم ستخميالحظ و  .ملا تقتضيه احلاجـة
التسميات  ومن. أثناء تنفيذه للعمليات املطلوبة منه  اليت يتميز اوتعدد اإلمكانيات از اإلجن

  :يـر التالـذكميكن ي ـاليت أطلقت على احلاسب اآلل
  .)  العقل اإللكتروين ،وب، واحلاسيـ، واحلاسب اإللكترونيـاحلاسب اآلل، رالكمبيوت ( 

 

 :م ـلية والتعـجمال التربيي ـفي ـب اآللـاحلاس •
 

من األنظمة يف اتمع وكان من ضـمن هـذه    كثري ي يف تطورـأسهم احلاسب اآلل     
م مكانياته الكبرية يف إدارة وتنظيوالتعليمي وذلك إل النظام التربوي هاألنظمة اليت استفادت من

مل  ة حيثـة التعليميـيف العملي إحلاحاً ةاآللي وتزداد احلاجة إىل احلاسبات. خمتلف األعمال
يف  التقليدية اليت كانت فاعلة يف يوم ما جمدياًالتعليمية د االقتصار على الطرق والوسائل ـيع

معتمـداً  يف املستقبل أن يصبح التعليم  بل إن املرجح  .ر املعلومات والتقنية واالتصاالتعص
ـ ة مثل احلاسـب احلديث اتف التقنيي القائم على توظيـى التعليم اإللكترونـعل  ،ةات اآللي
املعلومات من املعلم  على نقلفقط  م املعتمدفإن التعلي ولذا، .تاإلنترنو داخليةالشبكات الو

ـ  و .يف الوقت احلاضر  د جمدياًمل يعإىل الطالب  كسـاب  ى إـينصب االهتمـام اآلن عل
ـ  ال تقف عند حد تلقينه املعلومات واملعارف بل ة ب مهارات جديدـالطال ن ـمتكنـه م

. رة الصفة التعليمية داخل حجالعملييف أكرب وتؤهله للقيام بدور  اتى املعلومـالوصول إل
ستخــدم فيهـا   تدة ـيتعلم الطالب بطرق وأساليب جديال بد وأن ولتحقيق هذه الغاية 

ينصب عليهـا   االهتمامات ومـن أساليب التعلم احلديثـة اليت به تقنيات العصر ومنجزات
 والتعلم التعاوين وغري ذلك مـن أسـاليب   يبالتعلم عن طريق االستكشاف والتجر مؤخراً

 .لم والطالـب من املعلكلٍ التقليدية  ويف هذه النوع من التعليم تتغري األدوار. ة يثالتعلم احلد
لعمليـة  لاملعلم موجهـاً  يصبح و، سلبياً اًمتلقيجمرد بدالً من حقيقياً يصبح الطالب متعلماً ف

 .ر ـبدالً من خبيالتعليمية 
 

كما ذكـرت  ي يف اال التعليمي ـب اآللـيات الفعلية الستخدام احلاسع البداـترجو
ام العامل سيدين بريسي من أوائل العشرينات امليالدية عندما قإىل ) هـ  ١٤٢١( ماوي اجلد
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د ذلك عدد ـ، تبعها بعلة بسيطة تقوم بتصحيح االختباراتعة والية أوهايو باختراع آماج
هذه اآلالت التعليمية البسيطة أا مجيع ة بني ـمة املشتركمن اآلالت التعليمية وكانت الس

ي ـون كيمنـ، قام جة اخلمسيناتـايي ـوف. ي أدائهاـف تتسم بالبطيء مجيعاً كانت
( John Kemeny ) ة بيسك ـبتطوير لغة الربجم( Basic ) حينـها  لقيت ي ـالتو

ا بعد لكتابة وتطوير الربامج ات ومت استخدامها فيمـدارس واجلامعـي املـقبوالً واسعاً ف
 .  ) ١٣٨ص  ،م ٢٠٠٢سالمة وأبو ريا ( ة ـالتعليمي

 دـون وبرنيـراس وأندرسن ـكل ماقترح  د، فقـ ذا القرنـالستينات من هأما فـي 
Rass Anderson & Brnid ) (  ى تنفيـذ  ـي علـب اآللـاحلاسقدرة جتريب

واد التعليمية لتحقيـق هـذا   رجمة عدد من املمت ب االقتراحوء هذا ـوعلى ض .املهام التعليمية
)  Supes & Atkinson(نسـون  كتسـوبس وا كل مـن   بعد ذلكوقام  .الغرض

ويف بداية السبعينات ، قامـت  . ي يف تدريس الرياضيات واللغاتـباستخدام احلاسب اآلل
عية ن املؤسسات الطبية والصـنا ـعدد مو األمريكية املتحدةالعديد من اجلامعات بالواليات 

بعد و. ي يف التعليم والتدريبـب اآللـوالعسكرية يف استكشاف إمكانية استخدام احلاس
ي ـب اآللـي تستخدم احلاسـدد املؤسسات التربوية التـع تزايد، ذلك مبدة زمنية بسيطة

ـ ، عليم والتعلم حول العامليف عملية الت تم وتزايد معها تبعاً لذلك إنتاج املناهج املربجمة اليت ي
 .)  ٣٠م، ص  ٢٠٠٢، الفار(  .يـميها عن طريق احلاسب اآللتقد

 

 : ة ـة السعوديـة العربيـي يف اململكـب اآللـاحلاس •
 

د ـبنشر الثقافة املعلوماتية منذ منتصف العق التربية والتعليموزارة  يفاهتم املسئولون  لقد    
 م١٩٧٩عام ة لسعوديــة ااململكة العربييف  يـاستخدام احلاسب اآللبدأ د ـوق .املاضي
يف  بتقدمي دروساًيقوم   جامعة البترول واملعادنيفمركز للتعليم مبساندة احلاسب اآليل  بإنشاء

 لالسوي. ة لطالب املرحلة التحضريية ـليزي، ودروساً يف اللغة اإلجنطرق احلاسبات اهلندسية
 يف اململكةيل ومن مظاهر االهتمام الذي يلقاه احلاسب اآل. ) ٣، صهـ ١٤٠٤( وآخرون 

 : العربيـة السعوديـة ميكن ذكر التالـي 
 

o  يف التعليم الثانوي املطور آنذاك ب اآليلحاسللثالث مقررات دراسية  الوزارةأدرجت . 
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o   وتطبيقاته ضمن مقرر املطالعة يف املرحلـة   ب اآليلاحلاسعن  املوضوعاتأضيفت بعض
 . املتوسطة

o   يف النظام الثانوي املعدل بوصـفها   ب اآليلاحلاسادة النظام املطور استمرت م إلغاءوبعد
ات الثالثـة يف  ـييف األسبوع لكل مستوى من املستوواحدة بواقع حصة  أساسيةمادة 

 . إىل حصتني يف األسبوعفيما بعد زيدت  مث ،املرحلة الثانوية
o  طة خ هـ١٤١٧ يف عامتربية والتعليم البوزارة  ب اآليلة للحاساألسرة الوطني دتاعتم

يبدأ تطبيق هذا املنهج يف الصف  حبيثيف املرحلة الثانوية  يـب اآللاحلاسجديدة ملنهج 
ي األعوام التالية ـالصفوف ف يطبق يف باقيمث  هـ١٤١٩بداية عام  معاألول الثانوي 

فإن فكرة ، ةـأما يف املرحلتني املتوسطة واالبتدائي ،الثانوية املرحلةفيما خيص  هذا. تباعاً
 ةـهاتني املرحلتني مطروحة على جدول أعمال األسرة الوطنييف  ب اآليلحلاستدريس ا

 .هـ  ١٤١٨ام ـلع ب اآليلحاسلل
o  للمدارس  يـب اآللـاحلاسبرناجماً متزامناً لتأمني أجهزة  ة والتعليمـتربيبدأت وزارة ال

الوزارة بتأمني أجهزة صخر  بدأت) هـ١٤١١ – ١٤٠٦(ففي النظام املطور . الثانوية
MSX .ع ـشخصي متوافقة م بهـ بدأت خطة تأمني أجهزة حاس١٤١٢عام  يفو

 . ( IBM ) نظام 
 

بنشر م أيضاً ـالتربية والتعلياهتمت وزارة ، يف هذا اال  بالطالب االهتمام جانب إىل     
ـ ة احلين أندـعدد م مت إنشاء حيث عام بشكل يـب اآللـة احلاسـثقاف  يـاسب اآلل

مبدينة الرياض  يـب اآللـافتتاح أول نادي للحاسهـ  ١٤١٦ عامد ـشه وقد. باململكة
ويئـة الظـروف املناسـبة     ، اتمعيف  يـنشر ثقافة احلاسب اآللى ـإل يهدف كانو

أندية احلاسـب اآليل   قدموت .الفنيةد املدارس بالربامج واالستشارات ـوتزوي ،للموهوبني 
وجتـدر  . ير قدرام ومهارام يف احلاسب اآليل للراغبني يف تطومن الدورات  موعةجم أيضاً

ختـوهلم  للملتحقني بـه والـيت   عضوية النادي ي مينح ـاإلشارة إىل أن  نادي احلاسب اآلل
   :ي ـالتالاجليدة ومنها ميكن ذكر التسهيالت العديـد من احلصول على 

 . املكتيب النشرمن خدمات  االستفادة -
 .ةـجمانية ـدوري جملة -
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 .اليت يقيمها النادي  الدوراتى عل ختفيضات -
 . دوريجماين بشكل  برنامج -
 . جـوالربامعلى األجهزة  ختفيضات -
 .اإلنترانتمن شبكة  االستفادة -

 

 :م  ـي يف التعليـب اآللـاحلاس ستخدامالاألسباب الداعية  •
 

ي ـع فراً العتبارات كثرية منها التوسـتزداد مشكالت التعليم يوم عن يوم تعقيداً نظ     
ة والزيادة املتنامية لعدد السكان والتدفق اهلائل يف املعلومات واإلجنازات التكنولوجي، التعليم

 والتعلم ة أمناط معينة يف العيش والتفكريواليت باتت تفرض على اتمعات اإلنساني ،املتالحقة
ـ ـل ومعينات جديبرزت احلاجة لبدائن هنا ـوم. وما إىل ذلك ها ـدة ال منلك إال مسايرت

لألجيال  نقدمـهة الذي النهوض من خالل منط التربي ناإذا ما أردنا تمعات واإلستفاده منها
 وبراجمه ووسـائطه  ب اآليلة وخاصة احلاسـالتعليمي التقنيات استخدام ، فإنولذا. القادمة

 حاجة ملحة يف الوقت احلاضر حيث يسهم يف حليعد  ةاملتعددة يف جوانب العملية التعليمي
، )٤٢-٤١،صم٢٠٠٣(سـعادة والسـرطاوي   كلٍ كر ويذ. عديد من مشكالت التعليمال

 عدة مـربرات ، وغريهم) ٣٠، ص هـ١٤٢٤( قدح و، ) ١٠٩م ، ص ١٩٨٥(وبكيش  
 :  يلـي ما هاومن أمه،  يف التعليمب اآليلاحلاس الستخدام

  تدفق املعريف ي التخزينية اهلائلة ملواجهة الـلتعليمية وقدرة احلاسب اآللتضخم املواد ا )١
  .واملعلومايت 

 .يـيف تقدمي تعليم تفاعلة ـلى الوسائل التعليمية التقليديي عـلب اآلـتفوق احلاس )٢
 .يـب اآللاحلاس بسبب اخنفاض أسعاريد على احلاسب اآليل الطلب االجتماعي املتزا )٣
 . يـب اآللـالتفاعل اإلجيايب بني الطالب واحلاس )٤
  . مـة التعليـادة فاعليـزي )٥
 .ج ـلسرعة يف احلصول على املعلومات ومعاجلة النتائا )٦
 .احلاجة إىل اكتساب املهارة واإلتقان )٧
 .ي ـإزالة حاجز الرهبة لدى الطالب من احلاسب اآلل )٨
 .ي لشىت مناحي احلياة ـدخول احلاسب اآلل )٩
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 : ي يف التعليم ـب اآللـاحلاس زات استخدامممي •
   

جمال  يـفي وبراجمه ووسائطه املتعددة ـباحلاسب اآلل يف اآلونة األخرية االهتمامتزايد      
تطبيق مثل هذه  أضحىحبيث  تالحقةامل ةوالتكنولوجي يةلتطورات العلمل نظراً التربية والتعليم

. ع أحناء العاملمجي يفالتعليم والتعلم  بتحسني نوعية  املهتمنيمن أولويات  التعليم يف اتالتقني
التعليم  يـفة اآلليـاستعمال احلاسبات  يفاضية زيادة كبرية الثالثة امل لقد شهدت العقودو

   : يما يلي يف التعليم ـستخدام احلاسب اآللومن مزايا ا. واجلامعات املدارس يفوخباصة 
 

يف وقت  واستعادااملعلومات  على إجراء العديد من العمليات ، وختزين ةكبريال تهقدر )١
ـ ـقمما يوفر الو ،هلا احلاجةقياسي وقت  ،  غـزاوي  اسـكندر و ( .د ـت واجله

 .)   ٤٤٧هـ ، ص ١٤١٤
ده بل ـليس جمرد وسيلة تعليمية واح فهو، الفصل  يفدوراً مهماً  اسب اآليلاحل يؤدي )٢

تعليمية تعمل يف آن واحد وذلك ألن احلاسب قادر علـى تقديـم هو أكثر من وسيلة 
مما جيعل عملية  وتـتحركة والصاأللوان والصور الثابتة واملب احملتوى الدراسي وتعزيزه

 . )م  ٢٠٠٣السرطاوي  سعادة و( . ممتعاً ومشوقاً عرض املادة العلمية 
ات يروا صعبة ومعقدة مثل الرياضي ات الطالب اإلجيابية حنو املواد اليتـة اجتاهـتنمي )٣

 .ة ـوغريها من املواد الدراسيواللغات والفيزياء والكيمياء 
فرص الـتعلم  هلم  بني املتعلمني وبالتايل فهو يوفر روق الفرديةالفيراعي احلاسب اآليل  )٤

 . )٢٥٣، ص م ١٩٩٢املناعي . ( مالتعل يـتعداداهم وسرعتهم فحسب اسالفردي 
 تقوميهاكذلك األساليب يف تقدمي املعلومات و تنوعي بقدرته على ـميتاز احلاسب اآلل  )٥

   . قـياإلثارة والتشوب متتازواآللة وتفاعلية بني اإلنسان  ة نشطةـبيئة تعليمييوفر مما 
 . ) ٧٥هـ ، ص  ١٤١٠العبد القادر، (
مـن املدرسـة   التعليم والتعلم ة ـبنقل عمليوسيط فعال يسمح  يـيعد احلاسب اآلل  )٦

  .كمدرس خصوصي أيضاً ي ويعمل ـم الذاتفهو يشجع على التعل، ولذا. إلـى املرتل
 . ) ١٢١هـ ، ص  ١٤٢٢الشرهان ، (      
ممـا   ةـباستخدام الطرق التقليدينفسه محتوى للزمن التعلم ب مقارنةتعلم الليل زمن تق )٧

من زمـن احلصـة حسـب بعـض     %  ٣٠يصل إىل قد الوقت من يوفر قدر كبري 
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للمعلـم  ميكـن  بناءاً على ذلك ، و. الدراسـات اليت أُجريت حول هـذا املوضوع
بـدورها  تعـزز  ة املختلفة اليت األنشط يف تقدمي ض يف الوقتـمن هذا الفائ االستفادة

 . )٥٦ - ٥٤، ص م  ٢٠٠٣السرطاوي  سعادة و(  عملية التعلم
يتمكن املتعلم حبيث ي مشكلة اخلجل اليت تالزم بعض املتعلمني ـب اآللـمعاجلة احلاس )٨

 . ) ٥١٩م ، ص  ١٩٩٩اجلمهور  (من التفاعل مع املادة العلمية بكل ثقة 
 

يف التعليم يسهم بشـكل كـبري يف   ي ـب اآللـحلاسااستخدام ويضيف الباحث أن      
الـدروس  صميم تيف جمال بشكل يربز شخصيته ه اإلبداعية ـوقدرات املعلم ة مهاراتـتنمي

 على املعلـم هل سوهذا بدوره ي  التعلم حتفز الطالب حنو منظمة ومشوقة وعرضها بطريقة
يعـد مـن األدوار   لدور للمعلم اهذا جتدر اإلشارة إىل أن و. تعليميةمادته الحتقيق أهداف 

ـ  ـي سياق تبين حركـف القيام به اليت بات لزاماً على املعلماجلديدة  وي ة اإلصـالح الترب
يف معاجلة املشـكالت  احلديثة  املنجزات التقنيةمن  واالستفادةالقائمة ة تطوير النظم التعليمي

 .اجه املعلمني والطالب التعليمية اليت تو
 

 : ـي يف جمال التربية والتعليمب اآللـاحلاس أمناط استخدام §
  

ة ـي وتطبيقاته يف التربيـم ااالت اليت ميكن أن يستخدم فيها احلاسب اآلليقستميكن   
 : إىل التالـي )  ١٣٨ -١٣٧،  هـ ١٤١٣(كما أشار أبو جابر والبداينة والتعليم 

 

 Computer as a Subject )كمـادة تعليميـة   استخدام احلاسـب اآللــي   -
Matter )  

 - Computer - Assisted )كوسـيلة تعليميـة    اآللــي  استخدام احلاسب -
Instruction)  

ـ  اآللـي احلاسباستخدام  - ـ  ـف  - Computer )ةـي إدارة املنظمـات التربوي
Managed Educational Institutions )  

 
 

ـ   استخدام  )١  Computer as a Subject ):  ةاحلاسـب اآليل كمـادة تعليمي
Matter ) 

 



 

 ٣٣

إعطاء املـتعلمني  و التعريف بهي هنا كموضوع للدراسة دف ـيستخدم احلاسب اآلل
املتعلم تاريخ تطور احلاسب فيدرس . اليت ميكنه القيام ا األساسية الوظائففكرة عن طبيعة 

ـ واألجهزة امللحقة به كوسـائط ا ، ومكوناته الداخلية ، ، وطريقة عمله اآليل ، ن ـلتخزي
وبتعـرف   .Hardware  يطلق عليه عادةً العتـاد  إلخراج وهو ماوأدوات اإلدخال وا

الطالب أيضاً على الربامج األساسية اليت تتوىل إدارة املهام ومعاجلة البيانات املختلفة والـيت  
 ) . ٣٢٨م ، ص ١٩٩٩( الفرا  .يطلق عليها الربجميات 

 

دمة يف التعلـيم العـام   يف بعض املراحل التعليمية املتقالطالب  فإن، ضافةً إىل ما سبقإو
أيضـاً خلفيـة   من خالل دراسته للحاسب اآليل كمادة تعليمية كاملرحلة الثانوية قد يعطى 

كيفية عمل ة ولغاا الشائعة بشكل ميكنه من التعرف على ـعن الربجمنظرية وعملية مبسطة 
ي يف ـاآللب ـنشر ثقافة احلاس يف وغري ذلك من املواضيع اليت تسهماعها ، وأنو الربجميات

 .  Computer Literacyي ـة احلاسب اآللـوحمو أمي أوساط املتعلمني
 

 : مساعـدة يف التعليـم ي كوسيلة ـب اآللـاستخدام احلاس )٢
 

Computer - Assisted – Instruction (CAI ) , 
Computer - Assisted - Learning ( CAL ) 
 
 

ي عـدة مصـطلحات   ـاحلاسب اآلل ويطلق البعض على هذا النوع من التعليم باستخدام
 :املصطلحات التاليـة ن أكثرها شيوعاً ـوم

  .يـتعليم مبساعدة احلاسب اآللال -
 .ي ـالتعليم املعان باحلاسب اآلل -
 .ي ـالتعليم املعزز باحلاسب اآلل -

 
 

 Computer - Assistedح  أن مصطلإىل )  ٢٠٤، ص هـ ١٤٢٥( ار يذكر الفو 

– Instruction ( CAI )، دة األمريكية ، بينما يسـتخدم  ـاملتحئع فـي الواليات شا
هـذا  ي ـوف .ريطانياي بـف Computer – Assisted Learning (CAL)مصطلح 

يف ة مساعدة للمعلـم  ـكوسيلة تعليميي ـ، يستخدم احلاسب اآللم والتعليمالنوع من التعل
 اآليلاحلاسـب   ي يوفرهـا ـالت رات العديدةن املؤثـاالستفادة مبشرح وتوضيح الدروس 

وفر عمله وي ى املعلمـبشكل يسهل علواللون الصوت كذلك و واملتحركة الثابتة كالصور



 

 ٣٤

ويسـهم  .  ة التقليديةـرق والوسائل التعليميـالذي يبذله عند استخدامه للطاجلهد عليه 
وهـذا  . تـالوق ي توفريـمساعدة للمعلم ف تعليميةكوسيلة ي ـاآللب ـاحلاساستخدام 
اإلثرائية الـيت  م مزيد من األنشطة ـة ميكن استغالله يف تقديمن زمن احلصمني الفائض الث

. ممكـن ث يضمن له حتقيق األهداف التعليمية بأقل جهد ووقـت  ـحبي تعزز عملية التعلم
 .)    ١٦٣ – ١٦٢م ، ص  ١٤١٨( املغرية 

 

 : ة ـيف إدارة املنظمات التربوي ـيب اآللـاستخدام احلاس )٣
( Computer - Managed Educational Institutions ) 
 
 

وذلـك   ن املهام اإلدارية يف اال التربوي والتعليميـي الكثري مـيؤدي احلاسب اآلل
، يسهم احلاسب فعلى مستوى اإلدارة الصفية. حتسني األداء اإلداري شكالً ومضموناًدف 

ة اليت تتطلبها طبيعة عملـه  ـدة املعلم على القيام بالعديد من املهام الروتينيـاآليل يف مساع
وإعداد  أمساء الطالب ورصد درجام،استخدامه يف إعداد قوائم ب مثلبشكل منظم ودقيق 

الب ـم الطـاليت تتعلق بتقويالنهائية وكتابة التقارير وحتليل نتائجها ، ة االختبارات ـأسئل
ـ  ١٤٢٥ (املوسى  ،زء كبري من وقت املعلمـي تستهلك جـن املهام التـوغريها م  ،هـ

 ) .  ٤٩ – ٤٣ص 
 

ي أصبح يستخدم من قبل املعلمـني  ـأن احلاسب اآلل ما تقدم، ويضيف الباحث إىل      
ة ـة واإلثرائيـي إعداد األنشطة التقومييـواملعلمات يف اإلعداد الكتايب للدروس وكذلك ف

  .راسية وتسهم يف تبسيط حمتوى املقررات الد د الطالب على التحصيل اجليدـاليت تساع
، فيقوم احلاسب اآليل بالكثري من املهام اإلدارية املهمة أما على مستوى اإلدارة التعليمية     
الوقت واجلهد، وتضـمن  املسئولني واملوظفني يف اإلدارة التعليمية الكثري من توفر على اليت 

ومـات  وكذلك االحتفـاظ باملعل ممكنه ورة ـالدقة يف إجناز األعمال وإخراجها بأفضل ص
ملهام اإلداريـة  اومن . هلااحلاجة  عندوالبيانات حبيث يسهل استعادا أو تبادهلا مع اآلخرين 

املهـام   ة ميكن ذكرـاليت ميكن للحاسب اآليل القيام ا يف إدارة العمل باملؤسسات التعليمي
 :  التاليـة
 .إصدار الوثائق الرمسية الصادرة عن املدرسة أو اإلدارة التعليمية  -
 .ملية قبول الطالب ، وتسجيلهم ع -



 

 ٣٥

 .عمل اجلداول الدراسية للمعلمني والطالب  -
 .تسجيل نتائج االختبارات وإصدار الشهادات  -
 .حصر الكتب واملراجع وتصنيفها وتنظيم عمليات اإلعارة باملكتبات املدرسية  -

 )  ٣٧ -٣٦هـ ، ص  ١٤٢٥( الصنيع 
 

مؤخراً ي ـاستخدام شبكات احلاسب اآللأن ، قدمإضافة إىل ما تومما جتدر اإلشارة إليه      
م واإلدارات التعليمية ـاإلداري بني وزارة التربية والتعليوالتعاون مد جسور التواصل دف 

فيتم من خالل شبكات . مية العليا واملدارس التابعة هلاوكذلك بني اإلدارة التعلي، التابعة هلا 
وكل ماله عالقة للمعلمني واإلداريني  التعميماتإرسال ي تبادل املعلومات وـاحلاسب اآلل

 .ة يف اتمع ـة العملية التربوية والتعليميـخبدم
 

 :  اآللـي باعدة احلاسدور املعلم يف التعلم مبس   §
إن استخدام احلاسب يف العملية التعليمية ال يلغي دور املعلم بل يتطلب منه أدوار جديدة 

وهذا بدوره يتطلب . د واملوجه واملصمم التعليميار دور القائومن هذه األدو. عليه القيام ا
ة إن ـة احلاسوبيوى معني من املهارة والكفايومست يف جوانب عديدة تأهيالً عالياًمن املعلم 

فال بد ، ة التعليميةالعملي د األركان األساسية يفـيعترب أحاملعلم  ونظراً ألن. التسميةجازت 
ع منجـزات  ـكبرية يف التعامل مة ـرونمبيتمتع أيضاً د وجدييكون منفتحاً على كل  وأن

ن اسـتخدام  ـي أكرب مد تعليمـولتحقيق عائ .كنه من اإلبداع واالبتكارالعصر بشكل مي
 :   ـةالتالياألمور املعلم مراعاة التقنيات التعليمية، ينبغي على 

مات بشكل ثابت من مكان يتم فيه انتقال املعلو مل على حتويل غرفة الصفأن يع  -١
ـول ة وتتمحور حى بيئة تعلم متتاز بالديناميكيـإلي اجتاه واحد من املعلم إىل الطالب ـوف

 .الطالب
حول صفات واحتياجات  عملياً فهماًالنظرية ،  تهخلفي، إىل جانب  املعلم أن يطور -٢

 .يف املرحلة اليت يتعلمون فيها الطالب املتعلمني
ة ـات املتنوعار االحتياجات والتوقعـعني االعتبة تأخذ بـأن يتبع مهارات تدريسي -٣
 .ة للمتلقني حبيث تراعى فيها الفروق الفردية واملتباين



 

 ٣٦

ى الدور ـع استمرار تركيزه علـتكنولوجيا التعليم مملفهوم  عملياً أن يطور فهماً  -٤
 . التعليمي الشخصي له

 .ه للمحتوى التعليمي ـد وموجـأن يعمل بكفاءة كمرش -٥
 

 :ي ـب اآللـة احلاسـب التعليم بواسطـأسالي •
 

يف العمليـة   أن يستخدم فيها احلاسب اآليل القيامهناك العديد من األساليب اليت ميكن 
أبـو جـابر والبداينـة    ( ، ) ٢٠٠م ، ص  ١٩٩٥احلازمي ( ل من كوقد ذكر التعليمية ، 
 : ة ـب التالياألسالي)  ١٦٤ – ١٦٣هـ ، ص١٤١٨املغرية ( ،) ١٣٨هـ، ص  ١٤١٣
 ) Tutorials(  اء ـرح واإللقـالش .١
   ) Drill and Practice(  ات ـن والتدريبـالتماري .٢
 ) Simulation(   اةـاحملاك .٣
 ) Instructional Games(   ةـاأللعاب التعليمي .٤
 ) Problems Solving(  حل املشكالت .٥

 

 :ي يف التعليم ـب اآللـه استخدام احلاسـكالت اليت تواجـاملش §
 

د ـة العديـة حديثـي يف جمال التربية والتعليم بوصفة تقنيـيواجه استخدام احلاسب اآلل     
 :  منها على سبيل املثال ال احلصر املشكالت التاليةوالعقبات من املشكالت 

ي وتكنولوجيا املعلومات ـاسب اآللي قناعة بعض أصحاب القرار جبدوى احلـتدن .١
على استخدام  جيداً عدم توفر املعلمني املدربني تدريباًإىل  إضافةً، يف العملية التعليمية

 . ) ٦٥هـ ، ص  ١٤٢٣الفار ( ي ـاحلاسب اآلل
ة احلماس الزائد لدى الكثري من القائمني على التربية والتعليم وانبهارهم ذه الوسيل .٢

ة دون ـتصورهم بأا قادرة على عالج مجيع املشكالت التعليميمن خالل ة احلديث
 . ) ٥٥٧م ، ص  ١٩٩٧املصرايت ، ( اء البحوث الالزمة لذلك إجر

د الكبري ـ، وكذلك اجلهارتفاع تكاليف توفري اخلدمات اليت يقدمها احلاسب اآليل .٣
، ص  ١٤٢١،  اجلرمـاوي (  تطويرهاإعداد الربامج ووالتكلفة العالية اليت يتطلبها 

٤٨ ( . 



 

 ٣٧

يف الوطن العريب وخاصة اآليل احلاسب ال ات يف جمـقلة أو ندرة البحوث والدراس .٤
 . ) ٢٥٧م ، ص  ١٩٩٢املناعي (  ةتعليمي ةه كوسيلـاستخدام

ات اآللية والربجميات ، فإن ـنظراً للتطور السريع واملتالحق يف جمال صناعة احلاسب  .٥
 ة ـمشكلة حتديث الربجميات بصفة دورية وعلى وجه السرعة يعد أمر يف غاية األمهي

نظمة التعليمية اليت تتسم بالبريوقراطية خاصةً يف مسألة االعتماد وهو ماال يتوفر يف األ
م ، ص  ١٩٩٦سالمة  (  اليت تتطلب ذلك املايل الالزم لتحديث األجهزة والربامج

١٢٩ ( . 
ـ   ب الربامج ـن مشكلة تعريـي هذا اال مـيعان  .٦ ني ـوعـدم تـوفر األخصائي

ـ  املؤهلني لذلك حيث أن معظم الربامج التعليمية ا ة ـجليدة قد مت تصـميمها باللغ
 . ) ١٣٩م ، ص  ١٩٩٨العبداهللا ومالك ( ـة اإلجنليزي

عليمية حيث أن ظاهــرة  عدم وجود احلماية الفكرية للشركات املنتجة للربامج الت .٧
ذا أمر جيعـل  ـوه. وحـرة منتشرة بوضـبأسعار زهيدة ظاهج وبيعها نسخ الربام

     ، ةـمير وإنتاج الربجميات التعليـطوين تـات حتجم عـالشركات املنتجة للربجمي
 . ) ٤٤هـ ، ص ١٤٢٤قدح  (

 
 اللغــة اإلجنليزيـة :  ثانيـاً  •

 

 : أمهيـة اللغـة اإلجنليزيـة  •
 

ولـذا، فـإن    .ةي الوقت احلاضر من أهم اللغات املعاصرـة فـة اإلجنليزيـتعترب اللغ
. روف العصر الذي نعيش فيـه ظ تطلبهان احلاجات امللحة اليت تـأصبح متعلمها وإجادا 

تعلم لغة وحاجته إىل  العصر بأمهية اللغة اإلجنليزيـة وبسبب تنامي إحساس اإلنسان يف هذا
ة ـة اإلجنليزيـ، يزداد الطلب على تعلم اللغا ويتعامل ا أكرب قدر من الناسيفهمهة ـدولي
يم اللغة اإلجنليزية املنتشرة مدارس ومعاهد تعلازدياد أعداد  ومما يؤكد ذلك. اً تلو اآلخريوم
 الجتـذاب وينصب التنافس الكبري بني هذه املؤسسات التعليمية يف دعوا . ـول العاملح

علية الربامج اللغويـة التــي   على مدى فاوإجادة مهاراا اإلجنليزية الراغبني يف تعلم اللغة 



 

 ٣٨

للـراغبني   م تعليمهـا  اللغـة املناطمستوى تأهيل مدريب أيضاً أن تقدمها لطالا و ميكن
ة وكل ما من شـأنه اإلسـهام يف   ـة اإلجنليزيـاملساعدة يف تعليم اللغل املبتكرة ـوالوسائ

ميكننا إرجاع أمهية اللغة اإلجنليزية إىل أربع عوامل رئيسة و. أمراَ ميسوراً جعل مسألة تعلمها 
 :  ذه العوامل هيـوه) ١٧ص ، م ١٩٩١(حسن   كما يشري كويرك نقالً عن

 

 .شخص  ليزية حيث يفوق ثالمثائة مليونة اإلجنـلمتحدثني األصليني باللغالكبري لعدد ال .١
، حيث ـة شاسعة من العاملعرب مساحات جغرافيينتشر ة ـة اإلجنليزيـاستخدام اللغ أن .٢

ة اإلجنليزية ـيعيشون يف مناطق تعترب اللغ مخسمائة مليون متحدث ا تقريباًيوجد ألف و
 .ة األصلية أو اللغة الثانية فيها هي اللغ

كثرة ما يكتب وينشـر باللغـة   بالنظر إىل ة تعد لغة العلم والتقنية ـليزية اإلجنـأن اللغ .٣
 .باللغات األخرى مبا يكتب وينشر مقارنة  يف العامل اإلجنليزية

اليت ال خيفـى مـدى تأثريهـا    لغة الواليات املتحدة األمريكية ة هي ـة اإلجنليزيـاللغ  .٤
 . ادي والسياسي على مجيع دول العامل االقتص

 
 

الكبري الذي تلعبـه يف عـامل   من األمهية اليت حتظى ا اللغة اإلجنليزية والدور  وانطالقاً     
ـ  ،اليوم ـ ـأدركت احلكومات ممثلة يف وزارات التربي م يف مجيـع دول العـامل   ـة والتعلي
، وذلك بغيـة  حيقق األهداف املرسومة رورة االهتمام بتعليم اللغة االجنليزية تعليماً جيداًـض

التواصل مع اآلخرين وتبادل اخلربات العلميـة والتقنيـة    ىعل وقادرٍ إعداد جيل جديد واعٍ
ي جمـاالت  ـالتقدم العلمي واحلضاري فبعد كل ذلك مواكبة ركب  ممعهم كي يتسىن هل

مامـاً بتعلـيم اللغـة    ولئن كانت دول العامل املتقدمة من أوائل الدول اهت. احلياة املختلفة
هذه اللغة يف عامل اليوم بوصـفها   اكاً منها للدور اهلام الذي تضطلع بهاالجنليزية ألبنائها إدر

النامية ويف العـامل العـريب   ي الدول ـفإننا ف ـة،ة واالقتصاد والسياسـلم والتقنية العـلغ
جليل اجلديـد الـذي   نواه ابوصفهم  ن بضرورة تعليمها ألبنائنالإلميا ألشد حاجةً ةًـخاص
ي األخذ بيد أمته واخلروج ا من كبوة التخلف والعزلة ـال العريضة فـد عليه اآلمـتعق

 . واجلمود
 

بتعلـيم وتعلـم اللغـة     ة ومنذ وقت مبكرـة السعوديـالعربي ةـاهتمت اململكقد و     
ملـرحلتني  يف اى مجيع الطالب والطالبـات  ـمادة دراسية إجبارية عل جبعلها. ةـاالجنليزي



 

 ٣٩

ع ـة على مجيـمادة إجبارية ـا مؤخراً يف املرحلة االبتدائيويأيت إدخاهل. املتوسطة والثانوية
  .ة ـة االجنليزيـطالب وطالبات الصف السادس االبتدائي تتوجياً هلذا االهتمام املتنامي باللغ

 

 : ة يف اململكة العربية السعوديةـة االجنليزيـس اللغـاألهداف العامة لتدري •
 

 :األهداف العامة التالية ) هـ  ١٤٢٥ – ١٤٢٤ ( ةـة االجنليزيـحتدد وثيقة منهج اللغ 
 . ومهنياً وذاتياً اإلسهام يف منو الطالب فكرياً .١
التحـدث ،  االستماع، : (  ةـاإلجنليزي ةـدة الطالب على اكتساب املهارات األربع للغـمساع .٢

 .) والكتابة  ،  القراءة
 . ة ـل االتصال العامليـة كوسيلة من وسائـة االجنليزيـية دراسة اللغة الطالب بأمهـتوعي .٣
 .ة ـة االجنليزيـعلم اللغـي عند الطالب جتاه تتطوير االجتاه االجياب .٤
 .دة الطالب على اكتساب الكفاءة اللغوية الضرورية املطلوبة يف مواقف احلياة املختلفة ـمساع .٥
 .لغوية املطلوبة يف املهن املختلفة دة الطالب على اكتساب الكفاءة الـمساع  .٦
ألفكـار  امتكنه من تقدمي وشـرح املوضـوعات و  حبيث ة لدى الطالب ـة الكفاءة اللغويـتنمي .٧

 .اإلسالمية للمسامهة يف نشر اإلسالم يف املستقبل 
 .ة وحضارة أمته ـللعمل على تقدمي ثقاف تأهيل الطالب لغوياً .٨
، وذلك لتعزيز فكرة عوب اليت تتحدث اللغة االجنليزيةشن الـلالستفادة م مساعدة الطالب لغوياً .٩

 .م الثقافات بني الشعوب املختلفة لتنمية روح التفاهم ، واحترا التعاون بني دول العامل املختلفة
ن املشاركة يف نقل التقدم العلمي والتكنولوجي ـإمداد الطالب باألساس اللغوي الذي ميكنه م .١٠

 .لى تعزيز التقدم يف أمته من األمم األخرى ، مما يعمل ع
 

 :ة ـة للمرحلة الثانويـة االجنليزيـس اللغـأهداف تدري •
 :ة ـاألهداف التالي) هـ  ١٤٢٥ – ١٤٢٤ ( تتضمن وثيقة منهج اللغة االجنليزية 

 .استخدام التركيبات املختلفة للغة وحتليلها دف فهم العالقات بينها  .١
 .عبريات وفهم معانيها داخل السياقطالحات والتتعلم استخدام املفردات والعبارات واالص .٢
 .تمييز بني األصوات املختلفة للغةة والـة االجنليزيـاكتساب القدرة على السمع وفهم  اللغ .٣
 . ة صحيحةـة اجنليزيـاملسامهة يف احملادثات واملناقشات املختلفة مستخدمني لغ .٤
القـراءة بصـوت   ( وص اإلجنليزية اكتساب القدرة على قراءة وفهم األنواع املختلفة من النص .٥

القراءة لفهـم  –القراءة لفهم التفاصيل ( مستخدمني اإلستراتيجيات املختلفة للقراءة ) مسموع 
 . )القراءة للفهم الكلي  –القراءة لالستمتاع  –املعىن اإلمجايل 



 

 ٤٠

 .ة صحيحة ـة اجنليزيـكتابة مقال مكون من ثالث مقاطع مستخدمني لغ .٦
 .ة وبالعكس ـة العربيـة إىل اللغـة االجنليزيـباللغترمجة نص مكتوب  .٧
 .ة يف السوق الوظيفي احمللي ـة االجنليزيـمعرفة أمهية اللغ .٨
ة كلغة عاملية لالتصال لتقدمي الدين اإلسالمي وثقافتنا ـة االجنليزيـالوعي بأمهية استخدام اللغ .٩

 .واجنازاتنا احلضارية للشعوب األخرى 
ة لالتصال لالستفادة من اجنازات الثقافـات أو  ـة كلغة عامليـالجنليزية اـالوعي بأمهية اللغ  .١٠

ة من خالل النصوص اليت تعرب عن مواقف احليـاة  ـاحلضارات األخرى طبقا للتعاليم اإلسالمي
 .املختلفة 

ـ ـة من أجل العمل علـاكتساب املهارات اللغوي .١١ د املعـادي  ـى الدفاع عن اإلسالم ضد النق
 .ثقافة اإلسالمية واملشاركة يف نشر ال

 

 :ة ـة اإلجنليزيـاللغ تعلم •
 

 :ة من ثالثة زوايا خمتلفة ، فهي إما أن تعلم ـة اإلجنليزيـلتعلم وتعليم اللغميكن النظر 
  As a First Language :  كلغة أوىل .١
  As a Second Language :كلغة ثانية  .٢
 As a Foreign Language: كلغة أجنبية  .٣

 

 : As a First Languageة كلغة أوىل  ـليزية اإلجنـاللغ: أوالً 
 Native  ة تعليماً نظامياً للمتحدثني األصليني ـا ـيقصد بذلك تعليم اللغة اإلجنليزي

ويف هذه احلالـة تعتـرب اللغـة األصـلية      . كما هو احلال يف دراستها لألغراض األكادميية
 . والشعيب يف اتمع هي اللغة املستخدمة على املستويني الرمسي ) اإلجنليزية (

 

 : As a Second Languageة كلغة ثانية   ـة اإلجنليزيـاللغ: ثانياً 
متعدد ي جمتمع ـة جنب إىل جنب مع اللغة األصلية فـيقصد بذلك تعلم اللغة اإلجنليزي

ث حتظى اللغة الثانية فيه ، حبيBilingual ة ـي اللغـثنائ، أو Multilanguageاللغات 
ولـذا ، فهـي   .  على املستوى الرمسي أمهية ومكانه كبريهباللغة األصلية ، ب إذا ما قورنت
،  ، ويف وسائل اإلعالم املقروءة واملسموعة واملرئية الرمسية احلكوميةاملخاطبات  تستخدم يف 



 

 ٤١

مكانه أكرب على املسـتوى   بينما حتتل اللغة األصلية.  الدراسات األكادميية وما إىل ذلكويف 
 ( ٢:P , ١٩٨٩,Mutawa & Kailani ) . الشعيب

 

 : As a Foreign Language  ة كلغة أجنبية ـة اإلجنليزيـاللغ : ثالثاً 
ة كلغة أجنبية تعليمها إىل جانب اللغة األصـلية  ـة اإلجنليزيـاللغأو تعلم يقصد بتعليم 

، ولذا. قط علـى املستويني الرمسي والشعيبيف جمتمع ليس ثنائي اللغة يعتمد اللغة األصلية ف
مقارنـةً بتعلمهـا    االجتماعيةيف احلياة  رئيساً دوراً تؤديال  كلغة أجنبيةة اإلجنليزية ـفاللغ

ي حيام املهنيـة  ـفحىت حيث ال حيتاجها معظم الناس يف حيام اليومية بل وكلغة ثانية 
 كادمييـة اتصاليه وأألهداف واجلامعات املدارس واملعاهد  ، ينحصر تعليمها يفولذا. أحياناً

ة كلغة أجنبية تم ـة اإلجنليزيـي الدول اليت تعلم اللغـكثرياً من الربامج اللغوية ف وتركز.
حسب حاجة ،  English for Special Purposes ( ESP )بتعليمها ألغراض خاصة 

ـ كتعليمها لألغراض العلمية، والطبية، واهلندسـية، والفنيـة، و   املتعلمني الفعلية ، ةالتجاري
أيضـاً  كويرك يشري و،  ) ٢٠م ، ص  ١٩٩١حسن ، (  .ن ااالتـحية وغريها مالسياو

علـيم اللغـة   اليت من أجلها يتم تإىل بعض األغراض  ) ١٩ص ، م١٩٩١(نقالً عن حسن 
 : ومنهاأو لغة أجنبية ثانية  بوصفها لغةاإلجنليزية 

 ةـيف أنظمة التعليم الرمسية ـة وأكادمييـة كلغة ثانية ألغراض تربويـة اإلجنليزيـتستخدم اللغ .١

 .حيث تستخدم يف التدريس والتعليم ) النظامية (  

 .ة كلغة ثانية ألغراض تنظيمية كما هو احلال يف إدارة شئون الدولة ومرافقهاـة اإلجنليزيـتستخدم اللغ .٢

أفـراد   تستخدم اللغة اإلجنليزية كلغة ثانية ألغراض اتصالية كما هو احلال يف استخدامها لالتصال بـني  .٣
 .يتحدثون لغات خمتلفة 

تستخدم اللغة اإلجنليزية كلغة ثانية ألغراض مهنية يف جماالت تتطلب إجادا كما هو اـال يف اـال    .٤
 .التجاري والعلمي والتقين 

 .  ة كلغة ثانية ألغراض إبداعية كما هو احلال يف استخدامها لإلنتاج األديبـة اإلجنليزيـتستخدم اللغ .٥

 
 

 



 

 ٤٢

 :ة ـة اإلجنليزيـريس اللغطرق تد •
 

ا جتسـيد  حيث يتم من خالهل، س أحد أهم املكونات الرئيسة للمنهج تعد طرق التدري
 قابـل  سلوكإىل ويترجم يت يبىن على ضوئها احملتوى اللغوي ـالاألهداف العامة واخلاصة 

إضافة إىل طـرق  و. Measurable Behavioural Objectivesاس ة والقيللمالحظ
طرق تدريس خاصـة باللغـة   هناك لعامة اليت تشترك فيها مجيع املواد الدراسية ، التدريس ا
واحلقيقة أن اللغة اإلجنليزية حتظى بتراث نظري وفلسفي خصب أسهم يف إجيـاد  . اإلجنليزية

ن الطـرق والتطبيقـات   ـالعديد موالباحثني مما أوجـد د من علماء اللغـة ركيزته العدي
القراءة  ، التحدث،االستماع ( املتعددة  اللغة واكتساب مهارااوالتقنيات اخلاصة بتدريس 

 ن الرؤىـالكثري موم ـيقدمون كل يجمال اللغويات ي ـوما زال الباحثني ف. )الكتابة  ،
على وجـه واللغة اإلجنليزية بشكل عام تعليم وتعلم اللغات ل بالنسبة والتصورات اجلديدة 

 :  يف التالـــيشيوعاً  ةة اإلجنليزيـتدريس اللغ وميكننا أن نوجز أكثر طرق. اخلصوص
 

 

 Grammar Translation Method :ة ـو والترمجـالنح ةـطريق .١
  : Direct Methodرة ـة املباشـالطريق .٢
 Audio-Lingual Method :ة ـية الشفهـعية السمـالطريق .٣
  : Cognitive Method )ة ـالعقلي( ة ـة املعرفيـاإلدراكية ـالطريق .٤
  Communicative Method :ة ـة التواصليـيقالطر .٥
  Eclectic Method :ة ـة االنتقائيـالطريق .٦

 
  ( Grammar Translation Method ) :ةـو والترمجـالنح ةـطريق -١

 

ـ  رقـدم طـأقهي ) القواعد والترمجة ( طريقة النحو والترمجة  إن  س اللغـة  ـتدري
 Indirect أو الطريقة الغري املباشرة ةـالتقليديتعرف باسم الطريقة  وهي أيضاً، ةـليزياإلجن

وما زالـت   لسنوات عديدة ةـة اإلجنليزيـي تعليم اللغـفهذه الطريقة  استخدمتوقد . 
وتعـود  . ة القائمةاألنظمة التعليمييف كثري من من قبل املعلمني تستخدم حىت وقتنا احلاضر 
ية والالتينية يف القرن التاسع عشر ويف ة إىل طرائق تدريس اللغتني اليونانـجذور هذه الطريق

 ليف تدريس القـراءة لصـق  حسب هذه الطريقة ستخدم النحو وي .أواخر القرن العشرين 



 

 ٤٣

حيـث تتـرجم   ، ةعلى الترمجكبري  بشكلوتعتمد هذه الطريقة  .مهارة الفهم واالستيعاب
بـني   وهي تركز بشكل كبري على التشـابه  .الكلمات واجلمل بل واملوضوعات بأكملها

ولذا فهي تم بالقدرة على الترمجة من لغة إىل أخرى ، فتعلم اللغـة األجنبية واللغـة األم، 
وميكـن   . جيداً عقلياً ة يقدم للمرء متريناًـاللغة بالنسبة ملنظري هذا االجتاه يف تدريس اللغ

 : ي ـة النحو والترمجة يف التالـأهم خصائص طريقإجياز 
 

 

 .لغة األجنبية هو القدرة على قراءة أدب تلك اللغة اهلدف  من دراسة ال -
  . واحلديث تماع ة وضعف االهتمام مبهاريت االسالتركيز على مهاريت القراءة والكتاب -
 اًاستخدام القواميس والقوائم الثنائية اللغة يف تعليم املفردات اجلديدة واليت ختتار بنـاء  -

 .مكتوبة ) قراءة ( على نصوص 
 .ي الوحدة األساسية للتعليم والتدريب اللغوي اجلملة ه -
  .   Fluencyال على الطالقة اللغوية  Accuracyالتركيز على الدقة  -
 ةريس القواعد بالطريقة االستنتاجيتد -
 . للمتعلم وسيلة التدريس هي اللغة األصلية -

 

 :ة ـآلية سري الدرس وعرضه بتبين هذه الطريق •
 تقدمي أقسام الكالم -
 قدمي القواعد اللغوية ت -
 تطبيق القواعد اللغوية بطريقة االستنتاج من خالل القاعدة املقدمة مسبقاً -
 . م املفرداتـم قوائـتقدي -
     .ـة إىل اللغة األم الستخراج املعىن من النصوص األجنبية الترمج -

                                                       

 : يت وجهت هلذه الطريقة االنتقادات ال •
رمبا مل جتد طريقة من طرق تدريس اللغة اإلجنليزية من النقد قدر ما واجهتـه طريقـة   

 : ةالتاليالنقاط النحو والترمجة يف تعليم اللغة اإلجنليزية وميكن إمجال ما وجه هلا من نقد يف 
 

ية يف اكتساب التحدث من أمهطريقة النحو والترمجة ما ملهاريت االستماع و مل تراع §
 .ةـ، ومن نتائج ذلك عدم اهتمامها بالنطق الصحيح للمفردات اللغوياللغة



 

 ٤٤

يف تعليم  Mother Tongueاألصليـة للمتعلمني ة ـتعتمد هذه الطريقة على اللغ §
األمر الذي يقلل من تعرض املتعلم للغة اجلديدة . دة شرحاً وإيضاحاً ـة اجلديـاللغ

 .من فرصة ممارسة اللغة يف البيئة الصفية استماعاً وحتدثاً مما حيرمه 
ن هنا فاملتعلم باستخدام ـتركيزها على قواعد اللغة ومفرداا بالدرجة األوىل ، وم §

ة اجلديدة أكثر مما يتعلم اللغة نفسها حبيث تصـبح أداة  ـهذه الطريقة يتعلم عن اللغ
 ,١٩٩٨,Mutawa & Kailani ) ه مـع اآلخـرين   ـه وتواصلـاتصال

P:١٥-١٤ )    
 

  :( Direct Method )  رةـة املباشـالطريق -٢
الفلسفة اليت ولذا ، فإن . ةكرد فعل على مدرسة القواعد والترمجالطريقة  ذهه جاءت 

تعلم اللغة الثانية البد وان حياكي ا التدريسية تتلخص يف أن تقنياوت عليها هذه الطريقة يبن
، ولذا .بشكل مباشراجلديدة  مبعىن أن يتم تدريس اللغة .الطريقة اليت يتم ا تعلم اللغة األوىل

  Target Language دفـاهلرورة استخدام اللغة ـد ركزت كثرياً على ضـفق
 ويف. للمتعلمني والترمجة قدر املستطاع تعليمها وتعلمها وجتنب استخدام اللغة األصلية ثناءأ

ي ـبأسلوب معاصر ويقدم احملتوى فحوار جيري  يبدأ الدرس عادة مبحادثة أو، هذه الطريقة
والطريقة املفضلة . ـةباحلركات اإلحيائي ور أوـة بالصـاالستعانومـن خالل  البدء شفهياً

ـى رواية ن األسئلة باللغة اهلدف تعتمد على احلوار وعلـن سلسلة مـللتمرينات عبارة ع
د ـأما القواع. ف أيضاًة اهلدويتم اإلجابة على األسئلة باستخدام اللغاحلكايات أو القصص 

 ن املمارسة والتجربة للغةـالقاعدة م جتستنتحبيث ـة بالطريقة االستقرائيتدريسها فيجري 
د ذلك تصرف ـمث بع تدرس األفعال أوالًو.م أي شرح أثناء ذلك ـوال يتم تقدي، اجلديدة

وال يتم حتليل  .األدب للفهم واملتعة املتقدمون دراسياً األفعال بطريقة منتظمة ويقرأ الطالب
 احملتوى الثقافـي أثناء تقدمي احملتوى يتم تقدميو .قدمة للطالبالقواعد يف النصوص األدبية امل

ـ ـذا االجتاه ذات أمهية كبرية فـحيث تعترب الثقافة حسب هوي ـاللغ  .ةـي تعلم اللغ
Brown,١٩٨٠, P.٢٤٠ ) ( 

 

  ( Audio-Lingual Method ) :ة ـيالطريقـة السمعيـة الشفه -٣
 



 

 ٤٥

فكان ة ـماسة لتعلم اللغات ألهداف اتصالي ةـة حاجـة الثانيـاحلرب العامليأوجدت      
د شكل ذلك والدة ـوق .ـةدراسة أدب اللغة األجنبياالهتمام منصباً على احملادثة ال على 

يف العشـرينات مـن   الطريقة البنائية ة السمعية الشفهية أو كما يطلق عليها أحياناً ـالطريق
د استفادت هذا الطريقة من البحوث اليت كتبت نتيجة لظهور علم اللغة ـوق.  لقرن احلايلا

الوصفي وعلم النفس السلوكي يف بناء فلسفة لغوية خاصة ا تنتقد بشدة  الفلسـفة الـيت   
ة ينبغـي أن  ـة الثانيـترى أن تعلم اللغفهذه الطريقة . النحو والترمجة بنيت عليها طريقه

ـ  ، وعليه  .عند تعلم اللغة األوىل تقليد ما حيدث فعالً يكون مبحاولة ذه ـفقد ركـزت ه
. إىل مرحلـة الحقـة   ة للغة وتأخري تعلم املفـردات ـى تعليم النماذج البنيويـالطريقة عل
مهـاريت  ي ـوهة ـاملهارتني املهملتني يف طريقة النحو والترمجى ـعلفهي تركز  ،وبذلك
ومن هنا جند أن هـذه  . اللغوية األخرىلمهارات اً لاع والتحدث وتعتربمها أساسـاالستم

تسلسـل  ال حبيـث تتبـع   األصليةللطفل عند اكتسابه للغته  ثالطريقة حتاول حماكاة ما حيد
 ) .االستماع ، التحدث ، القراءة ، الكتابة ( اللغوية لمهارات الطبيعي ل

 

 :  ةلييف النقاط التاخصائص الطريقة السمعية الشفهية  أهم إجياز وميكن
 . وبـوق ال الكالم املكتـة هي الكالم املنطـاللغ - 
 . ة عبارة عن جمموعة من العاداتـاللغ -
 . ةـى املعلم تعليم اللغة ذاا ال معلومات عن اللغـعل -
ة اليت يفرضها ـة ال األمناط اللغوية املعياريـن قبل أهل اللغـاللغة هي اللغة املستخدمة م -

  . اآلخرون
ـ  ختتلف -  هـاللغات فيما بينها وهذا يفسر األخطاء اليت يرتكبها املتعلم بسبب تدخل لغت

 .األصلية أثناء تعلمه للغة اجلديدة 
األمثلــة أوال   ، حيث تقدمإىل القواعد اللغويةول تستخدم هذه الطريقة االستقراء للوص -

 . اللغوية لقاعدةيتم استنتاج ا ومنها
 

 :ة ـذه الطريقآلية سري الدرس وعرضه بتبين ه •
 . تقدمي النموذج من قبل املعلم -
 .تقليد املتعلمني هلذا النموذج وحماكاته  -

 



 

 ٤٦

تـرى  وة ـاللغويعلى ارتكاب األخطاء  اًدـشدياً حتفظة تبدي ـيشار إىل أن هذه الطريق
ـ  وي يف حينهـألنه إمهال التصحيح اللغحال حدوثها ضرورة تصحيحها  ؤدي إىل ـقد ي

 . الحقاًة يصعب التخلص منها ـسيئة ـلغويعادات  تكون
 P.٨٢ - ٧٩ ) ( Harmer,٢٠٠١, 
 

 : Cognitive Method ) (  ةـاملعرفي اإلدراكيـةة ـالطريق -٤
يف علم النفس املعريف واالنتقادات اليت واجهتها الطريقـة السـمعية   الكبري أدى التطور   

زية وذلك يف الستينات من هذا القرن الشفهية إىل ظهور الطريقة العقلية يف تعلم اللغة اإلجنلي
 :  ـةيف النقاط التاليعليها هذه الطريقة  أهم املبادئ اليت قامتوميكن إجياز  .تقريباً

 
 

 بيولوجيـاً  معدفهو ، ولذا . إلنسان عن سائر املخلوقات األخرىمتيز به ا ئأن اللغة ش -
 .وإجادة مهاراا لتعلم اللغة 

عترب قواعد اللغة إحدى احلقائق النفسية وتطبيق مستخدم اللغة اللغة حتكمها القواعد وت -
 .هلذه القواعد يعد مبثابة دليل على تلك احلقيقة 

 .مبهـاريت القـراءة والكتابـة أوالً     بـدءاً يتم تعليم املهـارات اللغويـة األربـع     -
(Hassan,١٩٩٨, P.١٠٥ ) 

 

 : ( Communicative Method ) ـةاالتصالي ةـالطريق -٥
ـ   ١٩٧٠عام  االتصاليةت الطريقة ظهر ة ـم كرد فعل على الطريقة السـمعية الشفهي

اإلجنليزية جاءت الطريقة االتصالية يف تعليم اللغة  ـوق. لم اللغةوالطريقة اليت تنظر ا إىل تع
، ، واال التقيناألكادمييده ومنها اال ـي جماالت عـتلبيةً حلاجات املتعلمني البالغني ف

. ن ااالت اليت تتطلب اتصاالً لغوياً هادفاً ـم اواال السياحي وغريه ،ادياالقتص االو
ال ـوسيلة لالتصحيث تعتربها .ربر الغاية من تعلمها تنظرة وظيفية للغة ة تنظر هذه الطريقو

اليت تتطلب ة ـاملواقف االجتماعيومن . يف املواقف االجتماعية املتنوعةوالتواصل بني األفراد 
واالعتذار  ،والرفض ، واملوافقة ،والترجي ،طلبالك:ة استخدام اللغة ألهداف اتصالية تفاعلي

 ومن أهم. ي واالجتماعياللغة دورها الوظيف ان املواقف اليت تؤدي فيهـى ذلك مـوما إل
 :ـي ميكن ذكر التالاالتصالية يف تعليمها للغة الطريقة  األهداف اليت تركز عليها

 



 

 ٤٧

ليتسىن هلم  اللغوي اهلادف دف متكني املتعلمني من إجادة مهارة االتصالتعليم اللغة   )١
وبالتركيز . مع اآلخرين التعبري عن أفكارهم ومشاعرهم وكافة احتياجام يف تواصلهم

الطالب ن ـذه الطريقة يف تدريس اللغات األجنبية مـفقد جعلت ه، على هذا اجلانب
يف  ي فاعلـ يعد جمرد متلقي سليب بل عنصر إجيابحيث أنه مل، مركزاً للعملية التعليمية

ألنشطة نظماً لمفقد تغري دوره هنا ليصبح موجهاً وأما بالنسبة للمعلم، . العملية التعليمية
جديدة استراتيجيات  استخدامى ـعلهذا الطريقة ذلك فقد شجعت بو .املتنوعةة اللغوي

ومما حيقق هذا اهلدف . هم البعضمع بعضتضمن تفاعل الطالب اإلجيايب حبيث التعلم يف 
يف جمموعات صغريه إلجناز املهـام  العمل ممارسة الطالب لألنشطة اللغويـة من خالل 

 Co-Operative  لتعلم التعاويناأو استخدام إستراتيجية ، Group Workاللغوية 

workالفعالة من استراتيجيات التعلم  غري ذلك، و. 
مهـارة  ى ـداية تعلم اللغة وخصوصاً الفهم املعتمد علمن بالفهم على الكبري التركيز    )٢

  . Listening Comprehensionاالستماع 
 الشكل ة يف تعليم اللغات على تقدمي القواعد اللغوية بالتركيز علىـتؤكد هذه الطريق  )٣

Form   وعلى املعىنMeaning .ةـاالستداللي ةـالطريق ولذا، فهي حتبذ استخدام  
Deductive باألمثلة  أوالً ومن مث توضيحها دة اللغويةـشرح القاعتم فيها ي يـوالت. 

ه إعاقـة  ـالبعد عن املبالغة يف تصحيح األخطاء اللغوية فور حدوثها ألن هذا من شأن )٤
 .االتصال وإحباط املتعلم ولكن ينبغي أن تصحح األخطاء اللغوية يف مرحله الحقة 

 

، إال إا  ميدان تعليم اللغاتيفلذي حققته ى الرغم من أمهية هذه الطريقة والنجاح اـوعل
ن أهم ما وجه ـوم. االنتقاداتكغريها من طرق تدريس اللغة اإلجنليزية وجهت إليها بعض 

ـ  للتواصل باللغة ن املتعلم ـاجلهد الكبري الذي تتطلبه م نقدهلا من  ـذه حيث تفـرض ه
حني ي ـف نذ بدء تعلمه للغة باآلخرين م االتصالدف  ةعلى املتعلم استخدام اللغ الطريقة

ـ  املبكرة مـن تعلمه للغـة   ي هذه املرحلةـفعادةً أن املتعلم املبتدئ يفتقر  ن ـللكـثري م
  ،ذا اهلدفـى حتقيق هـاملعينة له علرى ـواملتطلبات األخد املهمة ـاملفردات والقواع

( Mutawa & Kailani,١٩٨٩, P:٢٧-٢١ )   . 
 

                          
 



 

 ٤٨

      :  ( The Eclectic Method )ة االنتقائيـةـالطريق -٦

ة جاءت كرد ـأن الطريقة االنتقائي) ٦.P:١٩٨٩,Al-Khuli (  ي ـيذكر اخلول
ذه ـن أهم السمات البارزة هلـم ولعل. تعليم اللغة اإلجنليزية السابقة فعل على مجيع طرق

ى ـيف نظرا إلاليت تتمتع ا ة ـن املرونهي القدر الكبري ماإلجنليزية الطريقة يف تعليم اللغة 
، فإن هذه الطريقة تتسم بالتعقيد والتشابكونظراً ألن عملية التعلم اللغوي  .طبيعة تعلم اللغة

ذه ـهف ،ومن هنا. عملية تعلم اللغةيف على ة املتغريات املؤثرة مراعاة كافتؤكد على ضرورة 
ة ما يناسبه ويناسب ة اإلجنليزيطرق تدريس اللغ خيتار منيف أن رية احلوفرت للمعلم الطريقة 

  .وي ـتعلم فاعل حيقق أهداف الربنامج اللغطاملا أا تؤدي يف اية املطاف إىل  طالبه
 

 :ة ـة االنتقائيـاملبادئ اليت تستند عليها الطريق   •
 .فلكل طريقة حماسنها وعيوا. ة ال توجد طريقة صحيحة بالكلية وال خاطئة بالكلي -
 .ما يفيد يف تعلم اللغة االجنليزية  الديهمن طرائق تعليم اللغة كل طريقة  -
 .من أن يناقض بعضها البعض  كل الطرق قد يدعم بعضها البعض بدالً -
أو مجيع املعلمني أو مجيـع  ، أو مجيع الطالب،  توجد طريقة تناسب مجيع األهدافال -

 (١٩٨١:٥٤,Rivers ) .ة ـة اإلجنليزيـتعليم اللغ برامج
 

 : ة ـة اإلجنليزيـد اللغـقواع ةـأمهي •
 

. دون إجادة قواعـدها  ، أي لغة إنسانية كانت ،ال ميكن حبال من األحوال إجادة اللغة
إلجادة اللغة والطرق املثلى لتدريسها يف تعليم موضوع قواعد اللغة ومدى أمهيتها ولقد اعترب 

بني علماء اللغة  كانت مثار جدل كبري ة ملئات السنني وقدـاللغات قضية أساسية ومركزي
يزال تعليم اللغات بشكل عام وتعليم اللغة االجنليزية على وجه  وال. ومنظريها واملهتمني ا

ة ـ، فال يكاد خيلو منهج تعليمي للغة أمهية كبريةـد اللغويـريس القواعاخلصوص يويل تد
بأسلوب ما وحسب ما تقتضيه  ة وعرضهاـد اللغويـة من ترتيب وتنظيم للقواعـاالجنليزي

د ولذلك يلعب تدريس قواع .عليها املنهج وطرائق التدريس املوصى ا يبىني ـالفلسفة الت
ذه اللغة وإجادة مهاراا وذلك وصوالً هلدف ـي سبيل تعلم هـوفاعالً ف رئيساً دوراًاللغة 

 ،عـمبهارات أربد حددت ـة قـولئن كانت املهارات اللغوي .استخدامها ألغراض اتصالية



 

 ٤٩

، فإن القواعد تعترب مبثابة مهارة كامنة تتطلبـها  ) االستماع ، التحدث ، القراءة ، الكتابة ( 
دة ـة اجلديـي تعلم اللغـألا تسهم بشكل واضح ف األساسية وتبىن عليها باقي املهارات

 .) ١٩٨٩:٦٩,Al-Mutawa & Kailani(  املهارات تلك ى إجادة ـوتصل بالدارس إل
مهارا ، واليت تعد شرطاً أساسياً لتعلم اللغة و ويشار إىل القدرة من التمكن من قواعد اللغة

وتعترب هذه . Grammatical Competenceما اصطلح على تسميته بالكفاية النحوية 
وهـي الكفايـة   على درجة كبرية من األمهية الكفاية سابقه وضرورية إلجادة كفاية أخرى 

ة ـالكفايات اللغوي تعترب من أهم حيث Communicative  competence االتصالية 
اليت نادي ا أحد أهم االجتاهات احلديثة واملؤثرة يف تعليم اللغة اإلجنليزية وهو ما تعـارف  

ـ  . Communicative Approachج االتصـايل أو التواصـلي   ـعلى تسميته باملنه
دف ـة اهلـي اللغـمجل صحيحة فة النحوية املقدرة على فهم وإنتاج ـد بالكفايـويقص

يف حني يقصد بالكفاية . من خالل فهم آليات تراكيب وبناء اجلمل باستخدام قواعد النحو
 . االتصالية القدرة على استعمال اللغة ألغراض اجتماعية واتصالية 

ة فإن احلاجة إىل تعلم قواعد اللغة اإلجنليزية وإجادا تعد حاجة ملحة لتعلم اللغ، وختاماً
أو كلغـة   Second Language ةغة ثاني حالة تعلمها كلاحاً يفولكنها تبدو أكثر إحل

خيتلف  إىل نظامٍ لغويٍحيث يتعرض املتعلم للغة اجلديدة  Foreign Language ِأجنبية
، ويظهر ذلك بوضـوح لـدى   ة على مستوى التراكيب واألصواتليه األصـعن نظام لغت

ال يواجـه  والـذي    Native speakersة ـإلجنليزيمقارنته باملتحدث األصلي للغة ا
متعلم اللغة اإلجنليزية كلغـة  بينما يواجه . لغته األصلية عند تعلمه لقواعد  هاالصعوبات نفس

وذلـك  . والعقبات يف رحلة تعلمه للغة اجلديدةلصعوبات لعديد من اانية أو كلغة أجنبية ثا
، ومنذ وقت مبكر، لغته قد اكتسب وأجاد ةـة اإلجنليزيـللغ إىل أن املتحدث األصلي يعود
 وأصبحت اللغة بكل مكوناا أداة اتصاله األساسية  وتراكيبها  Mother Tongueاألم 

Mean of Communication   وذلك قبيل اخنراطه يف التعليم النظـاميFormal 
Education . 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ٥٠

 : ة ـالدراسات السابق §
 

مدى حول ة وعلى مستويات عدة ـوالبحوث العلميات دراسالعديد من الأجريت  لقد       
لنسبة جدوى وفاعلية التدريس باستخدام احلاسب اآليل يف حل مشكالت التعليم والتعلم با

ة ـإىل أن اموعات التجريبينتائج هذه الدراسات  توصلتوقد . للمواد الدراسية املختلفة 
ي مل ـالت اموعات الضابطة على تفوقتد ـق يـب اآللـدام احلاساليت درست باستخ

روق ـالدراسات وجود فوقد اتضح من نتائج هذه . يف التعلم يـب اآللـاحلاس تستخدم
ي مل تظهر ـذات دالله إحصائية لصاحل اموعات التجريبية مع عدد قليل من الدراسات الت

نتائجها فروق  بل حىت تلك اليت مل  تظهر. ة بني اموعتنينتائجها فروق ذات دالله إحصائي
ـة التجريبي اتذات دالله إحصائية بينت أن املتوسط احلسايب لالختبار التحصيلي للمجموع

ة ـاحمللي الدراساتأهم  وسوف يتم تناول. ضابطةال يتفوق على متوسط درجات اموعات
ة ـاللغتعليم  جماليف بطرق خمتلفة ي ـب اآللاحلاس ي استخدمتـواألجنبية الت ،والعربية، 

 .رى ـة أخـواد دراسيـمجمال تدريس ة وأيضاً يف ـاإلجنليزي
 

 )تعليم اللغة اإلجنليزية  يف جمال احلاسب اآليل استخدمتدراسات  :أوالً(   •
 

 :الدراسـات احملليـة  –أ 
 

 )١٩٩١,Al-Juhani (ي  ـة اجلهنـدراس .١
 : ة ـوان الدراسـعن §

" The effectiveness of Computer-Assisted Instruction in 
Teaching English as a Foreign Language in Saudi Secondary 
schools " 

 : ة ـداف الدراسـأه §
 : الدراسة إىل التعرف على هذه هدفت 

ي املدارس ـاحلاسب اآليل يف تدريس اللغة اإلجنليزية كلغة أجنبية فب فاعلية التعليم املعان -
الل دراستها باستخدام أحد برامج احلاسب اآليل اليت انوية باململكة العربية السعودية من خالث



 

 ٥١

يف التحصيل الدراسي حيققه الطالب وى اإلجناز الذي ومن مث تقييم مستأعدت هلذا الغرض 
 . بعد دراستهم بالطريقة اجلديدة

ام التعليم املعان جتاه فوائد التدريس والتعلم باستخدن املعلمني ـم د اجتاهات عينةـحتدي -
ى احلاسب ـالذين هلم تدريب سابق علوقد اشتملت العينة على املعلمني . لـيباحلاسب اآل

  .ي ـعلى احلاسب اآلل ليس هلم تدريب سابقكذلك ممن ي وـاآلل
 

 : ة ـة الدراسـعين §
وقد مت تطبيقها على عينة . ليكون جمتمعاً هلذه الدراسةالصف الثاين ثانوي طالب  اختيارمت 
 إىل هاتقسيم بعد ةـباململكة العربية السعودية ينبع ـهليثم مبدينمدرسة احلسن بن امن  ممثلة

 تـطالباً درس)  ٣٠ ( منالتجريبيـة موعة د تكونت اـوق. ضابطةو جتريبيةجمموعتني 
بالطريقة  طالباً درست)  ٣٠(من الضابطة موعة ابينما تكونت  يـمبساعدة احلاسب اآلل

من معلمي  معلماًَ)  ٦٠ ( نـمعينته فقد تكونت جتاه اال ة ملقياسـأما بالنسب .التقليديـة
 .ةـة الثانويـاملرحل

 

 : ج ـأهم النتائ §
ـ بني عوامل اال هناك ارتباط مرتفعتوصلت هذه الدراسة إىل أن   ،امليـل  ( ة ستبانة اخلمس

ة ستباناالعوامل  إىل أظهرت اموعة التجريبية استناداًو. )اخلوف اإلجناز،، الفاعلية ،املنفعة
وقد . ـية حنو التعلم بواسطة احلاسب اآللـإجيابية ذات دالله إحصائي اخلمسة استجابات

 أكثر متعة(  يـاآلل ة التجريبية بعد املعاملة التجريبية أن تعلم احلاسبـاموع بينت نتائج
 . ) أكثر مساعدة يف رفع مستوى اإلجناز،  أكثر فائدة،  أكثر فاعلية، 
ط ـط درجات االمتحان القبلي ومتوسـة بني متوسـه إحصائيوجدت فروق ذات دالل -

 .ك لصاحل االمتحان البعديريبية وذلات االمتحان البعدي للمجموعة التجدرج
ة ـة بني متوسط درجات االمتحان البعدي للمجموعـوجدت فروق ذات داللة إحصائي -

احل اموعة ـلص، وذلك المتحان البعدي للمجموعة الضابطةالتجريبية ومتوسط درجات ا
 . ة ـالتجريبي



 

 ٥٢

ة أظهرت أن املعلم الذي لديه خربة يف التعليم املعان ـوجدت فروق ذات دالله إحصائي -
ي ـة واستخدام احلاسب اآللـة اإلجنليزيـتعليم اللغإجيابية عالية يف ب يتمتع آليلباحلاسب ا

 . يـاآللمقارنة باملعلم الذي ليس لديه خربة يف التعليم املعان باحلاسب 
 

 . )م  ١٩٩٩( ة اجلمهور  ـدراس .٢
 

 : ة ـوان الدراسـعن  §
 ) وية لطالب الصف األول الثانـة اإلجنليزيـس اللغـة احلاسوب يف تدريـفاعلي( 

 

 : ة ـداف الدراسـأه  §
ي تعليم ـي وبراجمه املتعددة فـفاعلية استخدام احلاسب اآلل الدراسة إىل معرفةهذه  هدفت

 . التدريس العادي على فوق تي تـميزاته الت دحتديكذلك كلغة أجنبية وة اإلجنليزية ـاللغ
 

 : ة ـة الدراسـعين §
ع األمري من طالب الصف األول ثانوي مبجم اًطالب) ٦٤(من يف هذه الدراسة العينة  تتكون

جتريبيــة   جمموعة الدراسة إلـى جمموعتني،عينة وقد مت تقسيم . سلطان التعليمي بالرياض
طالباً، وجمموعة ضابطة درسـت  )  ٣٢( دام احلاسب اآليل وبلغ عدد طالا درست باستخ

 .طالباً )  ٣٢( بالطريقة التقليدية بلغ عدد الطالب فيها 
 
 

 : ج ـأهم النتائ §
ط ـط درجات اموعة التجريبية ومتوسـوجدت فروق ذات دالله إحصائية بني متوس -

ة وذلك ـبلوم لألهداف املعرفي تصنيف لضابطة عند مستوى التذكر مناموعة ا درجات
 .لصاحل اموعة التجريبية 

ط ـة ومتوسـوجدت فروق ذات دالله إحصائية بني متوسط درجات اموعة التجريبي -
بلوم لألهداف املعرفية وذلك  حسب تصنيف درجات اموعة الضابطة عند مستوى الفهم

 .لصاحل اموعة التجريبية 
ط ـة ومتوسـت دالله إحصائية بني متوسط درجات اموعة التجريبيمل توجد فروق ذا -

 .درجات اموعة الضابطة عند مستوى التطبيق 



 

 ٥٣

ط ـة ومتوسـوجدت فروق ذات دالله إحصائية بني متوسط درجات اموعة التجريبي -
  .ة ـدرجات اموعة الضابطة يف االختبار كامالً لصاحل اموعة التجريبي

 

 ) هـ  ١٤٢١(  اجلدماوية دراسـ .٣
 

 : ة ـوان الدراسـعن §
واحتفاظ طالبات الصف األول متوسط صيل ي على حتـب اآللـاحلاس استخدامأثر (  

 . )يف مقرر اللغة اإلجنليزية باملدينة املنورة 
 

 : ة ـأهداف الدراس §
 س علىـيف التدريي ـب اآللـاحلاسأثر استخدام  هدفت الدراسة إىل حماولة التعرف على

وقد . اإلجنليزيـة ة ـالتحصيل وبقاء أثر التعلم لطالبات الصف األول متوسط يف مقرر اللغ
 ركة الدواجلـة من إنتاج شـة اإلجنليزيـة جاهزة يف اللغـاستخدمت الباحثة برجمية تعليمي

املستويات الـثالث   قيس التعلم عندياختبار حتصيلي  ة فقد كانتـأما أداة الدراس. للتقنية
  .) ، التطبيق التذكر، الفهم( من تصنيف بلوم لألهداف املعرفية  ىلاألو

 

 : ة ـة الدراسـعين §
 : من جمموعتني يف هذه الدراسـة تكونت العينة 

 . يـمبساعدة احلاسب اآلل طالبة درست ) ٢٧ ( وتكونت من  جمموعة جتريبية  - 
 .ة ـقليدية التـبالطريق طالبة درست ) ٢٦ ( وتكونت من جمموعة ضابطة   - 

 

 : ج ـأهم النتائ §
فروق ذات دالله إحصائية بني متوسط درجات توصلت دراسة اجلدماوي إىل عدم وجود  

ي ـيف التحصيل الدراسي وكذلك فاموعة التجريبية ومتوسط درجات اموعة الضابطة 
ق دالة فرو تظهر الدراسة وأيضاً مل .دروس املستهدفة بالدراسـةاالحتفاظ باملعلومات يف ال

 .عند مستوى الفهم  إحصائياً بني جمموعيت الدراسـة
 

 )هـ  ١٤٢٤( دح  ـة قـدراس .٤
 

 :ة ـوان الدراسـعن §



 

 ٥٤

ـ  ةـي يف تعليم قواعد اللغـفاعلية التعليم املعان باحلاسب اآلل(  لطـالب   ةـاإلجنليزي
 )  ةـة املكرمـة مبدارس مكـي باملرحلة الثانويـالصف الثان

 

 : ة ـأهداف الدراس §
ي يف تعليم ـب اآللـة التعليم املعان باحلاسـفاعلي فت الدراسة إىل حماولة التعرف علىهد

 .ة املكرمةـة مبدينة مكـة لطالب الصف الثاين باملرحلة الثانويـة اإلجنليزيـد اللغـقواع
  .)التطبيق الفهم،ذكر،الت( ةاملعرفيعند املستويات الثالث األوىل من تصنيف بلوم لألهداف 

 

 : ة ـة الدراسـعين  §
 : من جمموعتني يف هذه الدراسـة تكونت العينة 

 . يـمبساعدة احلاسب اآلل درست طالب ) ٢٩ (من تتكونريبية  جمموعة جت - 
 .ة ـة التقليديـبالطريق درستطالب )  ٢٩( تكونت من ضابطة جمموعة   - 

 

 : ج ـأهم النتائ §
ة ومتوسـط  ـموعة التجريبيوجدت فروق ذات دالله إحصائية بني متوسط درجات ا -

 .درجات اموعة الضابطة عند مستوى التذكر والتطبيق واالختبار الكلي البعدي 
 .وى الفهم ـ توجد فروق دالة إحصائياً بني اموعتني عند مستمل -

 

 )هـ  ١٤٢٤( ع ـة الصنيـدراس .٥
 

 : ة ـوان الدراسـعن §
 

ة ـن مقرر تراكيب اللغة اإلجنليزيي يف تدريس وحدة مـب اآللـأثر استخدام احلاس (
ة أم ـة يف جامعـة اإلجنليزيـعلى حتصيل طالبات املستوى األول يف قسم اللغ) ١١٠(
 )ة ـة املكرمـرى مبكـالق

 

 : ة ـداف الدراسـأه §
ي يف ـهدفت هذه الدراسة إىل حماولة الكشف عن األثر الذي حيدثه استخدام احلاسب اآلل

ى ـعل  ١Structure) ١١٠(ر تراكيب اللغة اإلجنليزية من مقردراسية دة ـتدريس وح
ة يف جامعة أم القرى مبكة املكرمة ـة اإلجنليزيـحتصيل طالبات املستوى األول يف قسم اللغ

. يب ، التركالتطبيق، التحليل ،التذكر، الفهم: بلوم املعرفية التاليـة  د مستوياتـوذلك عن



 

 ٥٥

اليت تستخدم العرض اللفظي ة ـبالطريقة التقليدي دراستهم باستخدام احلاسب اآليل مقارنةو
 .خدام السبورة واألقالم امللونة واست
 

 : ة ـة الدراسـعين §
 : على جمموعتني  مت توزيعها) طالبة  ٥٤ ( وقد تكونت العينة يف هذه الدراسة من

 . يـب اآللـمبساعدة احلاس درسن طالبة)  ٢٩( تكونت منجمموعة جتريبية  - 
 .ة ـة التقليديـبالطريق طالبة ودرسن)  ٢٩( تكونت منبطة جمموعة ضا -

 

 : ج ـأهم النتائ §
كلٍ فروق ذات دالله إحصائية لصاحل اموعة التجريبية عند  بينت هذه الدراسة وجود  -

 .والتطبيق  ،والتحليل ،والفهممن مستوى التذكر، 
ـ التركيب،  إحصائياً بالنسبة ملستوىفروق دالة  تظهر نتائج الدراسة مل  - ط ـإال أن متوس

مستوى على مل يصل  لكنهاموعة الضابطة متوسط ة التجريبية البعدي تفوق على ـاموع
 . الداللة املطلوب

 

 :الدراسـات العربيـة  –ب 
 

 ) ١٩٩٥,Atiyyat( ات ـة عطيـدراس -١
 

  :ة ـوان الدراسـعن §
" The Effect of Computer Assisted Instruction Upon tenth 
Grade Students’ Mastering of English Vocabulary" . 

 
 

 : ة ـداف الدراسـأه  §
ي ـي فـاحلاسب اآللباملعان ى التعرف على أثر استخدام التعليم ـهدفت هذه الدراسة إل

ف ـا لدى طلبة الصى تعلم املفردات واالحتفاظ ـة علـة اإلجنليزيـتعليم مفردات اللغ
 .ي ـالعاشر األساس

 

 : ة ـة الدراسـعين §
ـة عمان طالبة يف املدرسة الشاملة للبنات يف مدين) ١٢٦(من هذه الدراسـة عينة تكونت 
) طالبـة  ٦٣(تكونـت مـن   جتريبية ، إحداها  جمموعتنيوقد مت تقسيم العينة إىل. باألردن



 

 ٥٦

 ندرسو) طالبة ٦٣(  غ عددهاـبل ضابطةاألخرى و، دة احلاسب اآللـيـمبساع ندرسـ
   .ة ـبالطريقة التقليدي ىنفس احملتو

 : ة ـج الدراسـنتائ §
لتعليم مفردات اللغة اإلجنليزية مبساعدة  وجود فرق دال إحصائياًأظهرت نتائج الدراسة  - 

 ي حني مل توجد فروق دالة إحصائياًـي على حتصيل طلبة الصف العاشر فـب اآللـاحلاس
 .ي ـية مبساعدة احلاسب اآللفردات اللغة اإلجنليزعلى احتفاظ طلبة الصف العاشر مب

 

  )  ٢٠٠١(  دراســة السـوقي  -٢
 

 : ة ـوان الدراسـعن §
 

" ٢The Effect of Using Computers in Teaching of L  
Composition in the Writing Performance  of Tenth Grade 
Students in Amman Private School " 

 
 

 : ة ـداف الدراسـأه §
على األداء الكتايب لطلبة الصف ي ـأثر احلاسب اآللىل التعرف على إفت هذه الدراسة هد

الدراسة يف املدارس اخلاصـة  وقد أجريت . ةـاالجنليزي ةـمادة التعبري باللغيف تعليم العاشر 
 .عمان باألردن  مبدينة

 

 : ة ـة الدراسـعين §
يـات  يف أحدى املدارس وسط غرب الوال طالب الصف العاشرأجريت هذه الدراسة على 

، إىل جممـوعتني  طالـب   )  ٣٧( اليت تكونت من وقد مت تقسيم عينة الدراسة .  املتحدة
طالباً  ) ١٧ ( ة بلغ عدد طالاـ، والثانية ضابططالباً) ٢٠(جتريبية بلغ عدد طالا األوىل 
 .اختبار حتصيلي عبارة عن د كانت أداة الدراسة ـوق .أيضاً

 

 : ة ـج الدراسـنتائ §
على أداء الطالب اللغوي  دوراً إجيابياًلحاسـب اآللـي أن لئج هذه الدراسة أوضحت نتا 

ة ـحصائيالداللة اإلفروق ذات ال وذلك استناداً إىل التعبري باللغـة اإلجنليزيـة عند دراسة
  .ة ـة التجريبيـلصاحل اموعواليت كانت 

 



 

 ٥٧

 :ة ـالدراسـات األجنبي  –ج 
 

 ( ١٩٨٦,Elkins  )ة الكنس ـدراس  -١
 

 : ة ـوان الدراسـعن §
 

"The Effect of Computer-Assisted Practice on English 
Grammar and Mechanics Achievement of Third Grade Students 
" 

 

 : ة ـداف الدراسـأه §
ة ـد النحويـي يف تعليم القواعـب اآللـأثر احلاسفت هذه الدراسة  إىل التعرف على هد
  . ةـة االجنليزيـللغ

 

 : ة ـة الدراسـعين §
طالب الصف الثالث يف أحدى املدارس وسط غرب الواليـات  أجريت هذه الدراسة على 

األوىل جتريبية بلغ عدد اموعة ، ـة إلـى جمموعتنيوقد مت تقسيم عينة الدراس.  دةـاملتح
 .طالباً أيضاً ) ٣٣(الثانية ضابطة بلغ عدد طالا اموعة ، وطالباً) ٤١(طالا 

 

 : ة ـج الدراسـنتائ §
أوضحت نتائج هذه الدراسة وجود فروق ذات دالله إحصائية لصاحل اموعة التجريبية يف  

ة ـد اللغـس قواعـيف تدري ي الفاعلـب اآللـمما يوضح دور احلاستعلم التعبري اللغوي 
 . ةـاإلجنليزي

 

 )  ١٩٨٧,Eichel( ل ـة ايشيـدراس  -٢
 

 : ة ـوان الدراسـعن §
 

" The effects of Computer -Assisted Cloze Procedures on 
the Acquisition of English as a second Language " 

 

 : ة ـداف الدراسـأه §
 

باستخدام احلاسب Cloze  ـن التمارين اللغوية تعرف باسمتأثري نوع معني م معرفة  -١
. ةـن طالب الكليـة مة موعة حمدودة كلغة ثانيـة اإلجنليزيـي يف اكتساب اللغـاآلل



 

 ٥٨

ـ  يتم ،Cloze  واليت تعرف باسم، من التمارين اللغوية ويف هذا النوع  ذف ـإدخال أو ح
  .لى القراءة والفهم قدرة التالميذ عة ملعرفوذلك كلمات من اجلمل 

يني والطالب ى كل من الطالب األسبانـة مدى تأثري هذا النوع من التمارين علـمعرف -٢
 .الصينيني 

 

 : ة ـة الدراسـعين §
ومت تقسيم عينة الدراسـة . ومن سالالت خمتلفةكلية يف ال اًطالب)  ٣٨ (من تكونت العينة  

، واموعة األخرى مبساعدة احلاسب اآليل ودرست جتريبية األوىل موعة ، اإىل جمموعتني
 .ة ـبالطريقة التقليديودرست ضابطة 

 

 : ج الدراسـة ـنتائ  §
ل البعدي بني ـيف التحصي داللة إحصائيةفروق ذات سة عدم وجود أظهرت نتائج الدرا -

 .ة ـة اإلجنليزيـالطالب األسبان والطالب الصينيني يف اكتساب اللغ
 

 ( ١٩٨٨,Deutsch )دراســة دوتــش  -٣
 

 : ة ـوان الدراسـعن §
 

" Word Processing : A Motivational Force in Developmental 
English, A Comparison of Two Developmental English Class  " 

 

 : ة ـداف الدراسـأه §
اللغة تعلم يف  استخدام برنامج معاجل النصوصى أثر ـة  إىل التعرف علـهدفت هذه الدراس

 .االجنليزية 
 

 : ة ـة الدراسـعين §
. راند بوالية أوهايو األمريكيةو جكلية ريي ـاملبتدئني ف أجريت هذه الدراسة على الطالب

، إحداها إىل جمموعتني  مهممت تقسي، طالباً )  ٢٧( الب يف عينة الدراسة بلغ عدد الط وقد
 ،ج معاجل النصوصـت تدرس باستخدام برنامـكانوطالباً ) ١٢( دد طالاـجتريبية بلغ ع

 . طالباً  وكانت تدرس بالطريقة التقليديـة)  ١٥(ضابطة تكونت من  األخرىو
 

 : ة ـج الدراسـنتائ §



 

 ٥٩

بفارق بسيط تفوق اموعة التجريبية استغرقت فصالً دراسياً  اليتتائج هذه الدراسة بينت ن
ة ـة حنو تعلم اللغـوجود اجتاهات اجيابيأيضاً ة كما بينت الدراسـ. عن اموعة الضابطة

 .ي ـحلاسب اآللستخدام اة باـاإلجنليزي
 

 )٢٠٠٢ , Huei : ( ة  هيوا ـدراس -٤
 

 : ة ـوان الدراسـعن §
 

" The Effect of Computer-Assisted Language Learning 
( CALL ) on Fifth Grade Taiwanese Students English    
Vocabulary Learning through Reading " . 
 
 

 

 : ة ـداف الدراسـأه §
 ي تسهيل ـي فـإىل التعرف على أثر التعليم مبساعدة احلاسب اآللهدفت هذه الدراسـة 

املبتدئني  التايوانينيالطالب اللغة االجنليزية واالحتفاظ ا لدى جمموعة من اكتساب مفردات 
 .ي الصف اخلامس ـف

 

 : ة ـة الدراسـعين §
 املبتدئني يف الصف اخلامس وقد مت تقسيم أجريت هذه الدراسة على  الطالب التايوانيني

 األخـرى و، طالبـاً   ) ٤٠( جتريبية بلغ عدد طالا، إحداها عينة الدراسة إىل جمموعتني 
  . طالباً أيضاً )٤٠(ضابطة تكونت من 

 

 : ة ـج الدراسـنتائ §
على ختبار البعدي واختبار االحتفاظ بينت نتائج هذه الدراسة تفوق اموعة التجريبية يف اال

ة ـالكتساب مفردات اللغ يـب اآللـة الضابطة مما يثبت جدوى استخدام احلاساموع
 .ة ـاإلجنليزي

 

تدريس مقررات  يـي فـات استخدمت احلاسب اآللـدراس :ياًثان ( •
 ).ىرـة أخـدراسي

 

 :الدراسـات احملليـة  –أ 
 



 

 ٦٠

 . )هـ  ١٤١٨(  آل جمحوددراســة  -١
 : ة ـوان الدراسـعن §

ي ـل الدراسـي يف تدريس مادة العلوم على التحصيـاستخدام احلاسب اآللـر أث  "
 "ة ـة املكرمـة مكـس مدينط يف إحدى مدارـي متوسـلطالب الصف الثان

 

 : ة ـأهداف الدراس §
 . تدريس مادة العلوم يفي على التحصيل الدراسي ـتأثري احلاسب اآلل التعرف على  -١

 .وعند الثالث مستويات جمتمعة  ،والتطبيق ،، الفهموذلك عند كل من مستوى التذكر
 

 : ة ـة الدراسـعين §
بلـغ  جتريبية األوىل موعة ، اإىل جمموعتنيمهم ، مت تقسيطالباً)  ٦٠ (تكونت العينة  من  

بلـغ  ضابطة ، واموعة األخرى مبساعدة احلاسب اآليلطالباً درست )  ٣٠( عدد طالا 
وقد استخدم الباحث اختبار حتصـيلي   .ةبالطريقة التقليدي طالباً درست)  ٣٠( عدد طالا 

 .ه ـدف اختبار فرضيات دراست
 

 : ج الدراسـة ـنتائ  §
عند يف التحصيل البعدي  ةـفروق ذات دالله إحصائيأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود  -

ولكن وجدت فروق ذات دالله إحصائية لصاحل اموعة التجريبية عند كل . مستوى التذكر
 .االختبار الكلي البعدي جممل من مستوى الفهم والتطبيق ويف 

 

 ) .هـ  ١٤٢٠( دراسـة التويـم   -٢
 : ة ـاسوان الدرـعن §

ي يف مقرر ـل طالب الصف السادس االبتدائـوب على حتصيـر استخدام احلاسـأث" 
 "ة ـة العربيـد اللغـقواع

 

 : ة ـأهداف الدراس §
كوسيلة تعليمية يف تعليم احلاسب اآليل أثر استخدام  هدفت الدراسة إىل حماولة التعرف على

املستويات الثالث األوىل من تصنيف  السادس االبتدائي يف لطالب الصف قواعد اللغة العربية
 ) .التذكر ، الفهم ، التطبيق ( بلوم لألهداف السلوكية 

 



 

 ٦١

 : ة ـة الدراسـعين §
 : تكونت العينة من جمموعتني 

 . يـب اآللـمبساعدة احلاس طالب درست)  ٣٠(  من  تتكونة ـجمموعة جتريبي  - 
 .ة ـة التقليديـبالطريق وتدرس طالب درست)  ٣٠(  من  تتكونجمموعة ضابطة   - 

شركة الـدواجل   إنتاجمن  اللغة العربيةمقرر قواعد وقد استخدم الباحث برناجماً تعليمياً يف 
 .للتقنية واختبار حتصيلي من إعداد الباحث 

 

 : ج ـأهم النتائ §
فروق ذات دالله إحصائية بني متوسط درجات اموعـة التجريبيـة ومتوسـط     وجود -

 .لصاحل اموعة التجريبية لضابطة عند مستوى التذكر درجات اموعة ا
متوسـط  بني متوسط درجات اموعة التجريبية و مفروق ذات دالله إحصائية  توجد ال -

الفهم والتطبيق ، إال متوسـط درجـات اموعـة     مستوى درجات اموعة الضابطة يف
متوسط اموعة الضابطة ولكنه التجريبية يف مستوى الفهم ويف جممل االختبار قد زاد على 

  .مل يرقى إىل درجة إظهار فورق ذات داللة إحصائية 
 

 ) هـ  ١٤٢٠( دراسـة العمـر  -٣
 

 : ة ـوان الدراسـعن §
أثر جهاز عرض برجميات احلاسب اآليل على التحصيل الدراسي يف مقرر الرياضـيات   " 

 " للصف السادس االبتدائي بالرياض 
 

 : ة ـأهداف الدراس §
على التحصيل ي ـاحلاسب اآللأثر عرض إحدى برجميات  التعرف على ت الدراسة إىلهدف

وى ـمن مست كلٍ عند الدراسي يف مقرر الرياضيات لدى طالب الصف السادس االبتدائي
يذكر أن هذه الدراسة استخدمت احلاسب اآليل كوسيلة تعليمية  .، والتطبيقوالفهم ،التذكر

 . التدريس يف مساندة للطريقة التقليدية
 

 : ة ـة الدراسـعين §



 

 ٦٢

مت تقسيمها إىل جمموعتني  طالباً )  ٤٤ ( جمموعتني بلغ عددها نـة الدراسة مـتكونت عين
مبساعدة  طالباً)  ٢٢( اليت بلغ عدد طالا تجريبية وقد درست اموعة ال.جتريبية وضابطة 
 طالبـاً )  ٢٢( طالا ي بلغ عدد ـالتضابطة ة الـ، بينما درست اموعاحلاسب اآللـي
برناجماً تعليمياً يف مقرر الرياضيات من إنتـاج  د استخدم الباحث ـوق .ةـبالطريقة التقليدي

ـ اختبار حتصـيلي  ن ـأما أداة الدراسة فقد كانت عبارة ع. ـة الدواجل للتقنيةشرك ن ـم
 .داد الباحث نفسهإع

 

 : ج ـأهم النتائ §
ط درجات ـوق ذات دالله إحصائية بني متوسرـف دـتوج بينت نتائج الدراسة أنه ال -

 ،والفهم ،التذكر مستوىكل من  متوسط درجات اموعة الضابطة يفاموعة التجريبية و
ط ـإال إن الدراسة قد أظهرت ارتفاع بسي. يف جممل االختبار الكلي البعدي والتطبيق وأيضاً

د إظهار فروق ذات داللة يصل إىل ح ـة ولكنه ملة التجريبيـيف متوسط درجات اموع
 . ةـإحصائي

 

 )هـ  ١٤٢٢(  البلويدراسـة  -٤
 

 : ة ـوان الدراسـعن §
علـى التحصـيل    ـي يف تدريس وحدة اإلحصـاء ب اآللـاستخدام احلاس ـرأث  "

 " وكـة تبـمدينيف  يف مادة الرياضيات لطالب الصف األول ثانويي ـالدراس
 

 : ة ـداف الدراسـأه §
 عند على بقاء أثر التعلم يف تدريس وحدة اإلحصاءي ـاسب اآللاحل التعرف على أثر  -١

 . التطبيقمستوى و ،الفهمومستوى ، مستوى التذكر
 : ة ـة الدراسـعين §
بلغ اليت تجريبية ال موعةا وقد درست.طالباً )  ٦٦ ( جمموعتني بلغ عددهاتكونت العينة   

بلغ ي ـالتضابطة ال ما درست اموعةبين ،مبساعدة احلاسب اآليل طالباً)  ٣٣( عدد طالا 
دف ـوقد استخدم الباحث اختبار حتصيلي  .ةبالطريقة التقليدي طالباً)  ٣٣( عدد طالا 

 .ه ـاختبار فرضيات دراست



 

 ٦٣

 : ج الدراسـة ـنتائ  §
د كل من ـعنيف التحصيل البعدي  فروق ذات دالله إحصائية توصلت الدراسة إىل وجود

 .ة ـلصاحل اموعة التجريبي ي االختبار الكلي البعديـق وفمستوى الفهم والتطبي
 

 )هـ  ١٤٢٣(  السواطدراسـة   -٥
ـي يف احتفاظ التعلم لدى طالب الصف الرابــع ب اآللـاستخدام احلاسـر أث  "

 " مبدينـة مكـة املكرمـة االبتدائي يف مادة اجلغرافيا
 

 : ة ـداف الدراسـأه §
التعلم يف الصف الرابع االبتدائي بطالب  يف احتفاظي ـلاحلاسب اآل على أثر التعرف  -١

 .التطبيق، ووالفهم، مستوى التذكركل من عند مادة اجلغرافيا 
 

 : ة ـة الدراسـعين §
اليت تجريبية وقد درست اموعة ال .طالباً)  ٦٠ ( جمموعتني بلغ عددهاتكونت العينة من  

ضابطة ، بينما درست اموعة الاآليل مبساعدة احلاسبودرست  طالباً)  ٣٠(  تكونت من
ي ـد استخدم الباحث اختبار حتصيلـوق .ةبالطريقة التقليدي طالباً)  ٣٠(  تكونت مناليت 

 .دف اختبار فرضيات دراسته 
 

 : ج الدراسـة ـنتائ  §
عند كل يف التحصيل البعدي  ةـوجود فروق ذات دالله إحصائيعدم توصلت الدراسة إىل 

موعة التجريبيـة فرق دال إحصائياً لصاحل ا ت، بينما وجد، والتطبيقكرمن مستوى التذ
ج الدراسة ارتفاع متوسطات االختبار اآلجل لصاحل ـبينما أظهرت نتائ. عند مستوى الفهم

 .اموعة التجريبية عند مجيع مستويات التعلم 
 

 :الدراسـات العربيـة  –ب 
 

 )م  ١٩٩١(  ودـالقاعدراسـة  -١
 

 : ة ـلدراسوان اـعن §



 

 ٦٤

األول ثانوي يف تعلـم   فـر طريقة التعليم بواسطة احلاسوب يف حتصيل طلبة الصأث  "
 "اجلغرافيا يف األردن 

  

 : ة ـداف الدراسـأه §
ف ي لدى اجلنسني يف حتصيل طالب الصـالتعرف على األثر الذي حيدثه احلاسب اآلل  -١

 . األول ثانوي يف مادة اجلغرافيا
 

  :ة ـة الدراسـعين §
ـوي ف األول ثانصطالباً وطالبة بال)  ١٣١ ( كونت العينة من جمموعتني بلغ عدد طالات 

وقد درست . ، جتريبية وضابطةقد مت تقسيم العينة إىل جمموعتنيو .يف حمافظة إربد يف األردن
 .ةضابطة بالطريقة التقليدي، بينما درست اموعة التجريبية مبساعدة احلاسب اآليلاموعة ال

 .من إعداد الباحث نفسه اختبار حتصيليكانت أداة الدراسـة عبارة عن وقد 
 

 : ج الدراسـة ـنتائ  §
ن ـبني متوسط درجات الطلبة الذي توصلت الدراسة إىل وجود فروق ذات دالله إحصائية

لصاحل وذلك وبني الطلبة الذين درسوا بالطريقة التقليدية اآللـي  درسوا باستخدام احلاسب
ة ـ، وجود فروق ذات داللة إحصائيوبينت نتائج هذه الدراسـة أيضاً .عة التجريبيةامو

 . لصاحل اإلناث وذلك بني متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث 
 

 ) .م  ١٩٩٣( ى ـة العيسـدراس -١
. 

 : ة ـوان الدراسـعن §
س على التحصيل احلاسوب املساعد يف التدري خاللمن  املنفذةاحملاكاة  إستراتيجيةأثر " 

 " ةـالفوري واملؤجل لدى طلبة الصف العاشر األساسي يف مبحث العلوم الطبيعي
 

 : ة ـأهداف الدراس §
املسـاعد   ب اآللـية احملاكاة املنفذة من خالل احلاسـأثر إستراتيجيحبثت هذه الدراسة يف 

ي مبحث ـيف التدريس على التحصيل الفوري واملؤجل لدى طلبة الصف العاشر األساسي ف
 .  ةـالعلوم الطبيعي

 

 : ة ـة الدراسـعين §



 

 ٦٥

طالباً وطالبة ، مت )  ٣٠٠ (مت إجراء الدراسة على عينة من الطالب والطالبات بلغ عددها  
طالباً وطالبة )  ١٥٠(بلغ عدد طالا ة ـجتريبياألوىل موعة ، اإلـى جمموعتنيتقسيمهم 
طالباً )  ١٥٠(بلغ عدد طالا ضابطة رى ، واموعة األخمبساعدة احلاسب اآليل درست 
لقياس فرضيات وقد استخدم الباحث اختبار حتصيلي  .ةـبالطريقة التقليدي ، درستوطالبة

 .وبرنامج تعليمي دراسته 
 

 : ج الدراسـة ـنتائ 
باستخدام  لفورييف التحصيل ا بينت نتائج الدراسة بأنه توجد فروق ذات دالله إحصائية -

 .الذكور الطلبة لصاحل  ي وذلكـاحلاسب اآللاكاة املنفذة من خالل إستراتيجية احمل
 

 ) م  ١٩٩٤( دراســة العجلونـي  -٢
 

 : ة ـوان الدراسـعن §
أثر التعلم بواسطة احلاسوب يف تنمية التفكري الناقد لدى عينة من طلبة الصف األول "  

 "جلغرافيا ثانوي يف مبحث ا
 

 : ة ـداف الدراسـأه §
تأثري احلاسب اآليل يف تنمية التفكري الناقد لطالب الصف األول ثانوي يف  التعرف على  -١

 .مقرر اجلغرافيا مبدينة إربد 
 

 : ة ـة الدراسـعين §
وقد درست اموعة  .وطالبة طالباً ) ١٢٠( جمموعتني بلغ عددها تكونت عينة الدراسة من

أما . ةـبطة بالطريقة التقليديضا، بينما درست اموعة التجريبية مبساعدة احلاسب اآللـيال
 :عبارة عن د كانت ـاألدوات اليت مت استخدامها يف هذه الدراسة فق

 . اختبار يقيس التفكري الناقد من إعداد الباحث نفسه  - 
االسـتراتيجيات  ى ـموزعة عل)  فقره ١٠٠(ن ـجالسر واملكون م/ ختبار واطسون ا -

 .، وتقومي احلجج ت، االستنباط، والتفسرياالستنتاج، املسلما: التعليمية التاليـة
 " .وحدة استراليا " ي تناول ـبرنامج حاسب آل -

 

 : ج ـأهم النتائ §



 

 ٦٦

يف اختبار التفكري الناقد الكلي  فروق ذات دالله إحصائية الدراسة وجودهذه بينت نتائج  -
درست مستعينة  ، واالستنباط لصاحل اموعة التجريبية اليتاملسلمات إستراتيجيةويف كل من 
 . ي ـباحلاسب اآلل

 بني الذكور واإلناث يف ةـفروق ذات دالله إحصائي وجودذه الدراسة أيضاً ـأظهرت ه -
 وتقومي، ، والتفسريي القدرة على االستنتاج، واملسلماتـوف، اختبار التفكـري الناقد الكلي

 .لصاحل اإلناث احلجج وذلك 
 

 

 )م  ١٩٩٤(  يـالبسيوندراسـة  -٣
 

 : ة ـان الدراسوـعن §
 "فعالية استخدام الكمبيوتر يف تدريس قواعد اللغة العربية لطالب املرحلة الثانوية "   
 

 : ة ـداف الدراسـأه §
قواعد مادة يف  ةعلى حتصيل طالب املرحلة الثانويي ـتأثري احلاسب اآلل التعرف على  -١

 .اللغة العربية وأيضاً حتصيلهم يف التعبري التحريري 
 

 : ة ـالدراس ةـعين §
 عينة وقد مت تقسيم. تكونت العينة من طالب املرحلة الثانوية بإحدى مدارس مدينة القاهرة

د استخدم الباحث اختبار ـوق. جمموعتني، إحداها جتريبية واألخرى ضابطة ىـالدراسة إل
 .فرضيات دراسته  ملعرفة مدى صدقحتصيلي 

 

 : ج الدراسـة ـنتائ §
لصاحل اموعة يف التحصيل البعدي  فروق ذات دالله إحصائيةوجود توصلت الدراسة إىل 

 . ي ـالتجريبية يف التحصيل النحوي وكذلك يف التعبري الكتاب
 

 ) م  ١٩٩٥( دراسـة مالك  -١
 

 : ة ـوان الدراسـعن §
وي العلمي يف ـأثر استخدام طريقة التعلم باحلاسوب يف حتصيل طلبة الصف األول ثان" 

  "ردن مبحث الكيمياء يف األ
 



 

 ٦٧

 : ة ـداف الدراسـأه §
ي حتصيل ـفي ـاحلاسب اآللهدفت هذه الدراسة إىل استقصاء أثر استخدام طريقة التعلم ب

  .طالب الصف األول ثانوي يف الكيمياء ومقارنتها بالطريقة التقليدية يف التعلم 
 

 : ة ـة الدراسـعين §
ـي فصف األول ثانوي بة بالطالباً وطال)  ٤٩ ( ن جمموعتني بلغ عددهاـتكونت العينة م 

طالباً وطالبة درست )  ٢٤( وتضم ة ـ، جتريبيجمموعتني ىـوقد مت تقسيم العينة إل .األردن
درست و طالباً وطالبة ) ٢٥( وتضم  ضابطةاموعة األخرى و. مبساعدة احلاسب اآللـي

دف اختبار فرضيات  بعدياًقبلياً و اًحتصيلي اًوقد استخدم الباحث اختبار .ةبالطريقة التقليدي
 .ه ـدراست

 

 : ج الدراسـة ـنتائ  §
الطالب يف بني متوسط درجات  وجود فروق ذات دالله إحصائيةعدم توصلت الدراسة إىل 

ط درجات الطالب ـمتوس وبني اآللـي الذين درسوا باستخدام احلاسباموعة التجريبية 
اموعة التجريبية كان أعلى من  الطالب يف إال أن متوسط درجات ، الضابطةيف اموعة 

  .اموعة الضابطة  الطالب يف متوسط درجات
 

 )م  ١٩٩٦( العلـي دراسـة  -١
 

 : ة ـوان الدراسـعن §
دراسة جتريبية لتعليم مادة الرياضيات لتالميـذ   –فاعلية التعليم مبساعدة احلاسوب   "

 "ة دمشق ـئعية مبديني يف املدارس التطبيقية للمناشط الطالـالصف اخلامس االبتدائ
 

 : ة ـأهداف الدراس §
طالب الصف اخلامس حتصيل ي على ـالتعليم املعان باحلاسب اآللالتعرف على فاعلية  -١

 .األشكال اهلندسيـة  وعـمادة الرياضيات يف موضيف االبتدائي الدراسي 
 م التقليديمعرفة اجتاهات عينة الدراسة  حنو التعلم مبساعدة احلاسب اآليل مقارنةً بالتعلي -٢

 

 : ة ـة الدراسـعين §



 

 ٦٨

جتريبية األوىل موعة ، اإىل جمموعتني، مت تقسيمهم وطالبةطالباً )  ٤٤ (من تكونت العينة  
، واموعة األخرى مبساعدة احلاسب اآللـي درست وطالبة طالباً )  ٢٢( بلغ عدد طالا 

دم ـد استخـوق .ـةالتقليديبالطريقة  درست وطالبةطالباً )  ٢٢( بلغ عدد طالا ضابطة 
و التعلم ـاس االجتاه حنـلقي استبانهوأيضاً  ،لقياس فرضيات دراستهالباحث اختبار حتصيلي 

 .      يـب اآللـباحلاس
 

 : ج الدراسـة ـنتائ 
لصـاحل   يف التحصيل البعدي ةـتوجد فروق ذات دالله إحصائي بينت نتائج الدراسة بأنه -

بني اجتاهات الذكور واإلناث يف  ال توجد فروق ذات دالله إحصائية اموعة التجريبية بينما
 .ي ـاموعة التجريبية حنو احلاسب اآلل

 

 :ة ـالدراسـات األجنبي –ج 
 

 )  ١٩٨٤,Shaw( و ـة شـدراس -١
 

 : ة ـوان الدراسـعن §
 

" Effect of the Use of Micro Computers Simulation on Concept 
Identification Achievement and Attitude Towards Computer and 
Science Instruction of Middle school Student of Various Level of 
Logical Reasoning Ability " 
 

 : ة ـداف الدراسـأه §
ي ـمقارنه آثار البدائل املختلفة الستخدام احملاكاة باحلاسب اآللى ـإلهدفت هذه الدراسة 
ى اجتاهام حنو احلاسب ـ، وعلد املفاهيمـي حتديـرحلة املتوسطة فاملعلى حتصيل تالميذ 

طريقـة  و يف كلٍ من األنشطة املعملية،البدائل ذه ـقد تركزت هو .العلومي يف تعليم ـاآلل
 .ي واألنشطة ـاحملاكاة باحلاسب اآللو ،التدريس العادية

 

 : ة ـة الدراسـعين §
دى مـدارس  ـإح ب الصف السادس والسابع يفمن طال اًطالب)  ١٣٧ ( تكونت العينة من
بلغ عدد طالـا  جمموعة ضابطة  إىلوقد مت تقسيم العينة ، ةاألمريكي ارجيجنوب والية جو



 

 ٦٩

ـ ) ٨٦(بلغ عـدد طالا جمموعة جتريبية وت بالطريقة التقليديـة، درسطالباً ) ٨٧( اً طالب
 .ت مبساعدة احلاسب اآللـي درسو

 

 : ة ـج الدراسـنتائ §
ي اختبار حتديد املفاهيم ـة فـفروق ذات دالله إحصائي هذه الدراسـة إىل وجودتوصلت 

فروق ذات  تظهر الدراسـةومل  .اموعة الضابطة نـلصاحل اموعات التجريبية الثالث ع
جريبيـة  دالله إحصائية فيما يتعلق باالجتاه حنو احلاسب اآليل وتعليم العلوم بيم اموعات الت

ة بني اموعات فروق ذات داللة إحصائي تظهر النتائج ملكذلك .وعة الضابطةالثالث وام
ذات دالله إحصائية وجدت عالقة بينما ، فيما يتعلق بالتحصيل أو االجتاه التجريبية الثالث 

صـيل  بني القدرة على التعليل املنطقي وبني التحصيل يف اختبار حتديد املفاهيم حيث فاق حت
ي التحصيل ـفروق ف أيضاً أظهرت نتائج الدراسة و .حتصيل باقي الفئات لقدرة العاليةفئة ا

لصاحل الطالب ذوي املستوى العايل واملتوسط من القدرة على التعليل املنطقي دون الطالب 
 .ضعاف املستوى 

 

 )  ٢٠٠١,Rendall( دال ـة رنـدراس  -٢
 : عنوان الدراسة  §

" The effectiveness of a computer-based instruction 
program : A comparative Study"  

 

 : ة ـداف الدراسـأه §
هدفت هذه الدراسة على معرفة فاعلية التدريس مبساعدة احلاسب اآليل ملادة الرياضيات يف 

ة العليا ـلطالب املدارس الريفي) جمموعة برامج إنسفت التعليمية ( مواضيع اجلرب واهلندسة 
 .العامة 
 : ة ـة الدراسـعين §

)  ١٢٠(   جمموعتني جتريبيـة وضابطة بلغ إمجايل الطالب فيهـا  عينة الدراسة من كونتت
ى ثالثة ـعل اًطالب) ٨٠( من اليت تكونت ضابطة ال وقد مت توزيع الطالب يف اموعة. طالباً

طالباً )  ٤٠٠( بلغ عدد طالا جتريبية األخرى موعة ابالطريقة التقليدية و درست فصول
 . يـب اآللـاحلاسستخدام با ودرست

 



 

 ٧٠

 : ة ـج الدراسـنتائ §
أوضحت هذه الدراسة أن التدريس باحلاسب اآليل أكثر فاعلية يف رفع املهارات احلسـابية  

 .واملهارات املنطقية يف الرياضيات مقارنة بالطريقة التقليدية 
 

 :  )  ات السابقــةـى الدراسـالتعليـق عل (   §
 

 دراستـه اليت تتصل مبوضوعالسابقة دراسات الللباحث من  فربعد اإلطالع على ما تو     
من حيث استخدامها للحاسب اآليل يف العملية التعليمية يف مراحل ومواد دراسية خمتلفة أو 

على وجه التحديد ، ة ـة اإلجنليزيـي يف جمال تعليم اللغـمن حيث استخدام احلاسب اآلل
 : ة ـإجياز النقاط التالي نـميك

 

 تجـرييب  الشبه تصميم ال استخدمت املنهج حيثمجيع الدراسات املشار إليها يف  اشتراك .١
ى مدى ـوذلك للوقوف عل .جمموعات جتريبية وجمموعات ضابطةفيه الذي تستخدم 

ي يف تدريس عده مواد دراسية ويف مراحل وصـفوف  ـجدوى استخدام احلاسب اآلل
 . دراسية خمتلفة وقياس أثر ذلك على التحصيل الدراسي

تناولت الدراسات السابقة مراحل وصفوف ومواد تعليمية خمتلفة ، األمر الذي يشري إىل  .٢
ة توظيفه يف العملية التعليمية بغض النظر ـي وبالتايل إمكانيـمدى مرونة احلاسب اآلل

 .عن املرحلة أو الصف أو املادة الدراسية أو التخصص
ي كأداة جلمع بيانات ـبار التحصيلى االختـات املشار إليها علـاعتماد معظم الدراس .٣

ي يف العملية ـبينما اعتمد بعضها على مقياس اجتاه حنو استخدام احلاسب اآلل. ةالدراس
 .لتحصيلي إىل جانب مقياس االجتاهوبعض هذه الدراسات اعتمدت االختبار ا. التعليمة 

فوق على يل يت نتيجة مفادها أن احلاسب اآلتوصلت مجيع الدراسات السابقة إمجاالً إىل .٤
 . ة ـطرق ووسائل التعليم التقليدي

ـد بعض ة عنـأوضحت نتائج بعض الدراسات عدم وجود فروق ذات داللة إحصائي .٥
حنرافات ة واالـولكنها مع ذلك قد أظهرت ميل املتوسطات احلسابي. املستويات املعرفية

ل عند ـالتحصي وىـ، مما يشري إىل ارتفاع مستاملعيارية لصاحل اموعات التجريبيـة



 

 ٧١

ي مقارنة بتحصيل اموعات ـباحلاسب اآلل اموعات التجريبية اليت درست مستعينةً
 .ة ـالضابطة اليت درست بالطرق والوسائل التقليدي

أوضحت الدراسات اليت استخدمت مقاييس لالجتاه اجتاهات إجيابية لدى الطالب حنو  .٦
 .ي ـالتعلم باستخدام احلاسب اآلل

معظم الدراسات لتحليل اإلحصائي لبيانات الدراسات السابقة، يتضح أن فيما خيصص ا .٧
 ما متبين، ى حتليل التباين املصاحب ـالسابقة قد اعتمدت يف معاجلة بياناا إحصائياً عل

 .يف بعضها اآلخر   T-testم ااستخد
 

 :  )ات السابقــة ـالدراس ه اتفاق الدراســة احلاليـة معـأوج (   §
 

 : ة ـات يف األمور التاليـدراسال سة احلالية مع تتفق الدرا
 .استخدامها للمنهج الشبه جترييب مبجموعتني جتريبية وضابطة  .١
 . أداة للدراسـةصيلي القبلي والبعدي استخدامها االختبار التح .٢
 : ة كل من ـمع دراس) ة ـاملرحلة الثانوي( ة ـاشتراكها يف املرحلة الدراسي .٣
ي ـاجلهن ، ) م ١٩٩١( ود ـالقاع ، ) م ١٩٩٤(  يـلبسيونا ، )م ١٤٢٢(وي ـالبل  
 ، )م  ٢٠٠١( يـالسوق ،)م  ١٩٩٥( ات ـعطي ،)م  ١٩٩٩(  اجلمهور ،)م  ١٩٩١(

Rendall, ٢٠٠١)  (. 
احلاسب اآليل كوسيلة تعليمية  لصنيع يف الطريقة اليت استخدم فيهااشتراكها مع دراسة ا .٤

 .روس مساعدة للمعلم أثناء إلقاء وشرح الد
ي ـي قياس أثر استخدام احلاسب اآللـف) هـ  ١٤٢٦( دراسة الصنيع مع اشتراكها  .٥

وكذلك يف احملتوى ة ـكوسيلة تعليمية على التحصيل الدراسي يف قواعد اللغة اإلجنليزي
ـ  واشتركت معها أيضاً. )ن الفعل ـزم( ة ـدراساللغوي املستهدف بال ج ـيف الربنام

د ـوق. ) PowerPoint : رنامج العروض التقدمييةب( املستخدم لعـرض الدروس 
يف حني . فقطالفهم و التذكر، مستوى اختلفت عنها يف اقتصارها على قياس التعلم عند

 ،كلٍ من مستوى التذكر التعلم عند تقيسكانت ) هـ  ١٤٢٦( ة الصنيع ـدراسأن 
 . والتركيب ،والتحليل ،والتطبيق ،والفهم

 



 

 ٧٢

 : ) ـةات السابقـالدراس مع احلاليةه اختالف الدراسـة ـأوج(  §
 

 : ة ـات يف األمور التاليـة احلالية مع ما سبقها من دراسـختتلف الدراس
لسعودية كوا أول دراسة جتريبية جترى على طالب الصف األول ثانوي باململكة العربية ا .١

 تعلمة على ــي كوسيلة تعليميب اآللـلبحث أثر استخدام احلاس حتديداً مبدينة جدةو
كز امللك فيصـل  ما أفاد به مرة على حد علم الباحث وحسب ـة اإلجنليزيـقواعد اللغ

ة ـللبحوث بعد البحث يف قاعدة البيانات اخلاصة به عن الدراسات اليت أجريت باململك
 .ة ـة السعوديـالعربي

مساعدة للمعلم ة ـي كوسيلة تعليميـحلاسب اآللاأحد برامج ة استخدمت هذه الدراس .٢
أو التعلم  ةشرح وتوضيح القواعد اللغويـة ومل تستخدم األساليب األخرى كاحملاكايف 

 .ي ـاحلاسب اآللدة ـلتعلم مبساعاألخرى لنواع الذايت أو غري ذلك من األ
مل تستخدم هذه الدراسة مقياس لالجتاه ملعرفة توجهات الطالب حنو استخدام احلاسب   .٣

للغة اإلجنليزية ويف ذلك ختتلف مع كل من دراسـة    اآليل كوسيلة تعليمية يف تعلم قواعد ا
 Deutsch ، وأيضاً دراسـة دوتـش) م  ١٩٩١( ، واجلهين ) م ١٩٩٦العلي  ( 

 (١٩٨٤) Shaw .( ودراسـة شـو  (١٩٨٨)
. ةـيف املرحلة اليت أجريت عليها الدراس) هـ  ١٤٢٦( ة الصنيع ـاختالفها مع دراس  .٤

دراسة على طالب بينما طبقت هذه ال، رحلة اجلامعيةاملحيث طبقت دراسة الصنيع على 
ي تقيسها حيث اقتصرت ـاملستويات املعرفية التأيضاً يف اختلفت عنها و. املرحلة الثانوية

ومها مستويني فقط من اال املعريف لتصنيف بلوم لألهداف املعرفية على قياس التعلم عند 
صيل ى التحـاسب اآللـي علس أثر احلـتقي كانت دراسة الصنيعبينما . التذكر والفهم

 .والتركيب  ،والتحليل ،والتطبيق، والفهم، التذكر الدراسي عند كلٍ من مستوى
 أايف )  هـ ١٤٢٤ ( قدح – ) م  ١٩٩٩(اجلمهور : ة كل من ـاختالفها مع دراس .٥

 ة لتقدميـي كوسيلة تعليميـاحلاسب اآللولكنها استخدمت  تستخدم برناجماً حموسباً مل
 . الدروس اليت قام الباحث بتصميمها باستخدام برنامج العروض 
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 ثالثالفصل ال §
 
 

o  ةإجراءات الدراســ 
 

 منهج الدراسـة §
 

 ةـالدراس تمعجم §
 

 ةـالدراس عينة §
 

 متغريات الدراسـة §
 

 ومراحل بنائـها ةـالدراس أداة  §
 

 خطوات تطبيق الدراسـة §
 

 األساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدراسـة §
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 : هيـد مت •
ة ائيـة اليت مت إتباعها يف حل مشكلاخلطوات اإلجر عـوي هذا الفصل على مجيـحيت     

منـهج  ة من حيث ـي للدراسـالتفاصيل املتعلقة بالتطبيق امليدانالدراسة، ولذا فقد تضمن 
ـ ، ة اختيارهاـوطريقاألصلـي، وعينتها جمتمعها وث املتبع يف تطبيقها، البح ـها، ومتغريات
  .مر ا التطبيق الفعلي للدراسةوات املستخدمة فيها ومراحل بنائها وكافة املراحل اليت واألد

 

 : ـةمنهـج الدراسـ •
 

ة ـباختالف املشكالت اليت يتم دراستها وحبثها وطبيعالعلمي ج البحث ـمناه ختتلف     
ج ناهمن م وقد وجد الباحث من خالل ما متكن من اإلطالع عليه .امليدان الذي تنتمي إليه 

ج يعترب من أكثر منـاه  Quasi Experimental تجرييب الشبه ث العلمي أن املنهج البح
كما هـو احلـال يف   اليت جترى على الطالب يف املدارس ،لدراسات البحث العلمي مالئمةً ل

خدام وسيلة تعليميـة  أو استن تدريسيني ـأو مقارنة أسلوبية طريقة تدريسية معينة، ـدراس
ن أثر ذلك على حتصيل الطالب الدراسـي وإسـهامه يف تقـدمهم    ـف عكشما دف ال

وي ـالصف األول ثانطالب ن ـعينة مى ـة احلالية جترى علـونظراً ألن الدراس. العلمي
فإن هذا املنهج ، ةقواعد اللغة اإلجنليزيل همي على تعلمـب اآللـوتدرس أثر استخدام احلاس

 املنهج شبه التجرييب بأن)   ١٠٢ص . هـ ١٤٢٠ ( عدسويرى  . يعترب مالئماً لطبيعتها
د الذي ميكن أن يستخدم حبق الختبار الفرضيات اخلاصة بالعالقـات  ـاملنهج الوحي" : هو 

ـ  ب صـدقاً ـه ميثل أكثر األساليكما أن ،نتيجةمن نوع سبب و ي حـل املشـكالت   ـف
احث الـذي  أيضاً، بأن الب)  ٢٣٩ص. م ٢٠٠٥(  وآخرون عبيداتويشري ". ة ـالتربوي

ـ ال يلتزم حبدود الواقع" يستخدم املنهج التجرييب  ن طريـق  ـ، إمنا حياول إعادة تشكيله ع
وتبحث هذه  ... " .ن نتائج ـاس أثر هذه التغيريات وما حتدثه مـإدخال تغيريات عليه وقي

ـ  ،من نوع سبب ونتيجة ي الكشف عن عالقةـالدراسة حقيقة ف ي تسـتلزم  ـوبالتايل فه
 .ات التجريبية عليه ادة تشكيل للواقع القائم بإدخال التغريبالضرورة إع

 

الـيت  العديد من التصميمات واألساليب  املنهج شبه التجرييب يف البحث العلميويوفر       
ومن هذه  .ة وضبط متغريااـالدراساملستهدفة بموعات اميكن استخدامها يف التعامل مع 

ر ـ، وأسلوب تدويةـة، وتصميم اموعات املتكافئدة الواحـتصميم اموع التصميمات
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ما يتناسب  ي يأخذ منها الباحثون عادةًـالتاموعات وغري ذلك من التصميمات األخرى و
اذج التصميم التجرييب ـومن ضمن من. وى الضبط والدقة املنشودين فيهادراسام ومست مع

، وهو التصميم الذي يعتمد ة ـه الدراسالعديدة مت اختيار تصميم اموعات املتكافئة يف هذ
)  ١( ويوضح اجلـدول رقـم . ة وباختبارين قبلي وبعديـعلى جمموعتني ضابطة وجتريبي
 : يف الدراسـة  أدناه التصميم الذي مت إتباعه

 

 )  ١(  اجلدول 
 نوع

 اموعة
 االختبار
 القبلي

 االختبار ةـة املعاجلـطبيع
 البعدي

 ٢خ  درست باستخدام احلاسب اآليل كوسيلة تعليمية ١ خ التجريبية اموعة
 ٢خ  )سبورة وقلم ( ة ـدرست بالطريقة التقليدي ١خ  ةـاموعة الضابط

 
 

 : يـع الدراسـة األصلـجمتم •
يف  ةمبدينة جد ثانوي مجيع طالب الصف األولاألصلي هلذه الدراسة من تمع يتكون ا

 .هـ  ١٤٢٩ – ١٤٢٨ ي لعامـالفصل الدراسي الثان
 

 : ة الدراسـة  ـعين •
ة حيث يتطلب ة بأكملها من األمور الصعبـيعد إجراء البحوث على اتمعات األصلي     

ه ـولذا ، فقد أصبح من املتعارف علي. ة مرتفعةويالً وجهداً شاقاً وتكاليف ماليذلك وقتاً ط
ي ـبعناية من اتمع األصلي جلوء الباحثني الختيار عينات خمتارة ـيف أدبيات البحث العلم

اليت  دة من العيناتـأنواع عديكما هو معروف وهناك . املراد دراسته حبيث تكون ممثله له
 ،املنتظمةالعينات و ،ـةوالعينات القصدي ،ةـكالعينات العشوائي تستخدم يف البحث العلمي

 .  وغري ذلك من أنواع العيناتوالعينات العنقودية  ،الطبقيةالعينات و
ومن املدرسة اليت يعمل القصدية بالطريقة  وفيما خيص هذه الدراسة، فقد مت اختيار عينتها

ى رأس العمل بسبب انتهاء ـد قام بإجراء دراسته وهو علـق ا الباحث وذلك نظراً لكونه
ـ  .مدة إيفاده من وزارة التربية والتعليم ـة الضـابطة  أما بالنسبة الختيار جمموعيت الدراس

من جمموع أربعة فصول لطالب الصف األول ثانوي مبدرسـة ، فقد مت اختيارمها ةوالتجريبي
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وقد بلغ عدد الطـالب يف  . ةـالقرعباستخدام وة ـبالطريقة العشوائيالقدس الثانوية جبدة 
ة ـة الضابطأما اموع ، ) ٢/  ١( وكان ميثلها الصف  .طالباً)  ٢٢( اموعة التجريبية 

مجايل عـدد  وبذلك يصبح إ.  طالباً) ٢٠(  طالا عددفقد بلغ ،  ) ٣/  ١( الصف  وميثلها
العينـة  تقسيم أدناه )  ٢( رقم  ويوضح اجلدول. طالباً ) ٤٢( ة الطالب فـي عينة الدراس

 :  ةـكل جمموععدد الطالب يف و
 )   ٢(  اجلدول 

 

 : ـة ـرات الدراسمتغي •
 

 Independent Variable:  املتغري املستقل - أ
و تتميز البحوث التجريبية والشبة جتريبية عن غريها من مناهج البحث األخرى ، وكما ه

ذه ، ويف ها يسمى أحياناً باملتغري التجرييبة التحكم يف املتغري املستقل أو كم، بإمكانيمعروف
 : ، فإن املتغري املستقل هو عبارة عن الدراسة

 

دة يف تـدريس  ـمساع) ة ـي كوسيلة تعليميـب اآللـاحلاسأحد برامج استخدام (  
 . وي ـول ثانطالب الصف األاللغـة اإلجنليزيـة لقواعد 

 

 Dependent Variable: لتابع املتغري ا -ب
فيما وي ـول ثانالصف األطالب ة عبارة عن التحصيل الدراسي لـوهو يف هذه الدراس   

مسـتوى  كلٍ مـن  عند وذلك املستهدفة بالدراسة ة ـة اإلجنليزيـقواعد اللغ مت تعلمه من
كلـي  االختبار الجممل ي ـة وأيضاً فحسب تصنيف بلوم لألهداف التعليميالتذكر والفهم 

  .البعدي 
 

 

 الطالبعدد  طبيعة املعاجلة نوع اموعة
 ٢٢ خدام احلاسب اآللـي تدرست باس اموعة التجريبية
 ٢٠ )سبورة وقلم ( درست بالطريقة التقليدية اموعة الضابطة
 ٤٢ اموع الكلي
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 : ضبط املتغريات  •
ـ مليعد مستوى ضبط املتغريات يف أي دراسة علمية شرط أساسي  ة فيمـا  صداقيتها والثق

و ـولكن وكما ه .ت من حقل معريف آلخروختتلف طبيعة املتغريا. نتائج تتمخض عنه من
ـ  درجات عاليةإىل عادةً يصل العلوم الطبيعية جمال يف أن ضبط املتغريات  معروف  ،ةمن الدق

ى مستوى ة والتربوية أكثر تعقيداً وتداخالً مما ينعكس علـاملتغريات يف العلوم اإلنساني بينما
ى ـإل)  ٢٤٢ص .م  ٢٠٠٥( ويف ذلك يشري عبيدات وآخرون . ة املنشودة يف ضبطهاالدق
د من ضبط ولذلك الب ،العامل أو املتغري التابع يتأثر بعوامل متعددة غري العامل التجرييب"  أن 

د بذل ـوق ... " املتغري التابع ىهذه العوامل وإتاحة اال للمتغري التجرييب وحده بالتأثري عل
الباحث يف هذه الدراسة كل ما أمكنه من أجل ضبط متغرياا بغية الوصول إىل نتائج دقيقة 

ملمكن ي بعد تثبيت املتغريات اـن ذلك جلوءه للضبط اإلحصائـوموصادقة قدر االستطاعة 
 :ولتحقيق هذه الغاية مت تطبيق اإلجراءات التالية . ضبطها بعيداً عن الضبط اإلحصائي

 

o رة ـواخلبر ـري العمـمتغ : 
ن ، ونظراً ألمـن العمر)  ١٦ – ١٥( ة عادةً مابني ـيلتحق معظم الطالب باملرحلة الثانوي

ع اد مجيمت استبع ، فقدولذا. ةيؤثر على نتائج الدراسقد  إذا مل يتم ضبطه متغري العمر واخلربة
 . نظرا لعدم اجتيازهمتكرر بقائهم يف نفس الصف الذين الطالب املعيدين 

 

o  استبعاد املتغيبني عن أحد االختبارين القبلي أو البعدي : 
) البعـدي   /القبلي ( ين االختبارأحد ن حضور ـاستبعاد الطالب الذين ختلفوا عأيضاً مت 

  .ة ـضمن عينة الدراسـة اإلحصائية بإدراجهم ات الدراسلكيال تتأثر معاجل وذلك
 

 :أداة الدراســة ومراحـل بنائـها : أوالً 
 
 : دف من االختبار ـد اهلـحتدي §

س من هذه الدراسة هو معرفة العالقة بني مستوى حتصيل طـالب  ـإن اهلدف الرئي       
القواعد املختارة ألغراض الدراسة ة وحتديداً يف ـالصف األول ثانوي يف مادة اللغة اإلجنليزي

حتصيل الطـالب  ة خالل مقارنمن )  املستقبل/ املاضي / املضارع : ة البسيطةـاألزمن( 
بتحصـيل  )  السبورة واألقـالم ( الذين درسوا هذه القواعد باستخدام الوسائل التقليدية 
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الغـرض مت  ولتحقيق هذا . ي ـنظرائهم ممن درسوا نفس القواعد باستخدام احلاسب اآلل
 . ة ـإعداد وتصميم اختبار حتصيلي يهدف لقياس هذه العالق

 

 : حتليـل احملتـوى  §
لكـل  ) كتابني ( جزأين  نـمة للصف األول ثانوي، ـة اإلجنليزيـمقرر اللغيتكون  

يبلغ عدد الـدروس  ن ست وحدات دراسية كتاب على حده ميتألف كل و .فصل دراسي
ة بشـكل منـتظم   م الدروس يف كل وحده دراسي تنظيد متوق. مثانية دروسمنها ي كل ـف

 : ي ـحسب التسلسل التال وتتواىل هذه الدروس غالباً .تقريباً يف مجيع الوحدات الدراسية
 

  Listening              استماع : الدرس األول   ⇒
 Conversationحمادثة   :الدرس الثاين   ⇒
 Grammarقواعد   :الدرس الثالث ⇒
   Readingقراءة   :الدرس الرابع   ⇒
  Word Study مفردات :الدرس اخلامس   ⇒
   Writingكتابه  :الدرس السادس   ⇒
 Activitiesأنشطة    :الدرس السابع   ⇒
 Revisionمراجعة  : الدرس الثامن   ⇒

 

املقرر  الواردة يفدروس القواعد مجيع  بعد حتديد اهلدف من االختبار، قام الباحث حبصر 
د اليت تتعلـق  ـالقواعوهي  أكثر هذه القواعد أمهيةً ياراختمت  وقد .هاوحتليل حمتوا الدراسي

وقد اقتصر الباحث يف اختياره لزمن الفعل . Verb Tenseزمن الفعل يف اللغة اإلجنليزية ب
كل فيما بينها وحده موضـوعية  تشحبيث  Simple Tensesعلى األزمنة البسيطة فقط 

 : وهذه األزمنة هـي ة ـجنليزيحول زمن الفعل يف اللغة اإل اكله تدور
 

 Present Simple Tense :  زمن املضارع البسيط .١
 Past Simple Tense: البسيط   زمن املاضي .٢
 Future Simple Tense:   البسيط زمن املستقبل .٣

 

 : على سبيل املثال قد مت اختيار زمن الفعل العتبارات عدة منهاجتدر اإلشارة إىل أنه و 
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o  املهمة ، ولعلي ال أبالغ  القواعدجنليزية تعد من يف اللغة اإل الفعل تعلقة بزمنالقواعد امل أن
حيث إن . ، إذا جاز التشبيهة ـمبثابة العمود الفقري للغة اإلجنليزيا كثريا إذا ما قلت أ

، للغــة افهم تعلمها وإجادا يسهم إىل حد كبري يف مساعدة املتعلم على التمكن من 
مرحلة ى ـعل ال يقتصرإن االهتمام بزمن الفعل ف ،ولذا. اتصالية واستخدامها ألغراض

يتم  ملحىت وإن  زمن الفعل ن استخدامـوال يكاد مقرر دراسي خيلو م، دراسية معينة 
أن االهتمام بزمن الفعل يعد ومن هنا يتضح  .بالشرح والتوضيح أو تناوله اإلشارة إليه

 .ومهارااة ـىل إكساب املتعلمني اللغبرنامج لغوي يهدف إ على  قائمة أوليات أي
 

o الدراسي األول تدور حول  لفصلة لـأن معظم دروس القواعد يف مقرر اللغة اإلجنليزي
ـ دة ـيف مجيع الوحدات الدراسية باستثناء الوح امت تناوهلزمن الفعل حيث  ة ـالدراسي

ـ  ، فإنإىل ما تقدموإضافةً . تناولت الصفات واملقارنة قط حيثفاخلامسة  ة ـمقرر اللغ
زمن الفعل وخيصص هلذا الغـرض  ة كبرية لي يويل أمهيـة للفصل الدراسي الثاناإلجنليزي

ة األوىل وأيضـاً يف الوحـدة   ـيف كل من الوحدة الدراسيعدة دروساً ملراجعة األزمنة 
 .ر إليه سابقاً ـشيالدراسية السادسة وما ذلك إال تأكيداً ملا أُ

 

 :  ـة ية إجرائـصياغة أهداف سلوكي §
إىل جزئيـات  منها تقسيم كل موضوع و ،وحتليل حمتواها ،د القواعد اللغوية بعد حتدي  

 قابلة للقياس لكل زمن من األزمنة ة ـة إجرائيـصياغة أهداف سلوكيأصغر، قام الباحث ب
حسب تصنيف بلوم  يـد مستوى كل هدف سلوكي إجرائـيحتدمت بعد ذلك . دهعلى ح

ة ـهذه الدراسة على قياس تعلم قواعد اللغركزت  دوق .اال املعريفيف  لألهداف التعليمية
وى ـمستكلٍ من مية عند ي كوسيلة تعليـاحلاسب اآللأحد برامج ة باستخدام ـاإلجنليزي

تسعى إىل متكني الطالب من إجادة األهداف التعليمية املصاغة وكانت . التذكر والفهم فقط
تدور و. الثالثة املستهدفة يف الدراسةة من األزمنل زمن ة يف كـة األساسيـاملهارات اللغوي

 : احملاور التاليـة  حولواليت يتوقع من الطالب إجادا ة ـهذه املهارات اللغوي
 

 . بشكل صحيح  Affirmative sentencesـة ة مثبتـخربي تكوين مجل .١
 . Negationصحيحاً  نفياًة ـنفي اجلمل اخلربي .٢
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ة  ـي كل زمن من األزمنـفبشكل صحيح أو ال  ه نعمـؤال إجابتـن سـتكوي .٣
ة ـة اإلجنليزيـة يف اللغـوع من األسئلـويعرف هذا الن.املستهدفـة بالدراسـة

 . No  Question ) ( Yes /بـ 
 No Questions ) (Yes /سليم على األسئلة القصرية   اإلجابة بشكل .٤

النوع مـن   ذاـرف هـويع. بأحد كلمات االستفهام بشكل صحيح ؤالتكوين س .٥
 . ( Wh - Questions )األسئلة يف اللغـة اإلجنليزيـة بـ 

 . ( Wh - Questions ) ن نوعـعلى األسئلة م صحيح ة بشكلـاإلجاب .٦
 

 ) : االختبار التحصيلي ( ة ـبنـاء أداة الدراس §
 

ـوي حيث يف امليدان الترب استخداماًاس ـن أكثر أدوات القيـإن االختبارات تعترب م
تؤدي  ولذلك. قدرات طالم ومـدى تقدمهم العلمين ـاملعلمون للكشف ع يستخدمها

ونظراً ألن طبيعة .  التحصيل الدراسي لدى املتعلمنيدوراً كبرياً يف قياس وتقومياالختبارات 
خالل فترة ) ة والضابطة ـالتجريبي (هذه الدراسة تستلزم قياس ما تعلمه طالب اموعتني 

بإعداد اختبار حتصيلي من نوع االختيار ، فقد قام الباحث ةة اإلجنليزيالتجربة من قواعد اللغ
  .بواقع أربع بدائل لكل سؤال  Multiple Choice من متعدد 

 

 : دق وثبات أداة ألدراســـةـص:  ثانياً
 

 ( Validity ): التحقق من صدق االختبار  §
ويقـال  . االختبار ومصداقيتهمن املعايري اهلامة الدالة على جودة هذا  صدق االختبار يعد 

د عرف منصور ـوق. ل ما وضع لقياسهس بالفعـه صادق إذا كان يقيـعن اختبار ما بأن
األسلوب الذي يقيس فعالً السمة أو " : الصدق بأنه )   ٣٤٩ص . م  ٢٠٠١( وآخرون 

ودف الوصول إىل درجة معقولة ومقبولة من الصـدق يف   ... "الصفة اليت يراد قياسها 
 : اة الدراسة ، مت اختاذ اإلجراءات التالية أد

 

بناء جدول مواصفات قبل الشروع يف تصميم االختبار التحصيلي وذلك دف ضمان   .١
فقرات االختبار باألهداف ارتباط األهداف السلوكية باحملتوى من جهة ولضمان ارتباط 
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أن )  ١٥٦ص .م ١٩٩٠( ويف هذا الصدد يذكر سالمة . مـن جهة أخرى ةالسلوكي
ى مدى توافق ومتثيل احملتـوى االختبـاري   ـيتضمن عملية احلكم عل" صدق احملتوى 

و مبوجب جدول املواصفات مت حتديد نسبة التركيز لكل .  "للمحتوى املنهجي املقرر 
ر ومسـتوى  ـوى التذكـمست يع مفردات االختبار على كلٍ منزمن من األزمنة وتوز

  .الفهم 
 

ذة ـعلى عدد من احملكمني املختصني من أساتة ـاألولي اوريف صعرض أداة الدراسة  .٢
اجلامعات يف كل من جامعة أم القرى ، وجامعة امللك عبد العزيز ، وكلية املعلمني جبدة 

ن ذوي ـن واملعلمني املتميزين مـ، وكلية املعلمني بالباحة ، وعدد من املشرفني التربويي
تعليم جدة وذلك ألخذ أرائهم وتوجيهام فيما  بإدارةيف جمال ختصصهم اخلربة والكفاءة 

قبل  فقرات اختباريهمستوياا وأيضاً فيما مت بناءه من ة وـمت صياغته من أهداف سلوكي
حـول أداة   ـن املالحظات املهمةوقد مت األخذ بعدد م. النهائية ايف صوراألداة  اعتماد
وبعد إجراء كافة التعديالت . ةـيالتعديالت الضرور الـيت مت مبوجبها إجراءة وـالدراس

فقرة )  ٢٦(  تد أن كانـفقرة بع)  ٢٣( التحصيلي  فقرات االختبار الالزمة بلغ عدد
  .قبل عرضها على احملكمني 

 

 : ( Pilot Study )ة  ـتطبيق االختبار على عينة استطالعي .٣
طـالب   (سة ن جمتمع الدراـمت التجريب الفعلي ألداة الدراسة على عينة استطالعية م 

وقـد روعـي أخـذ العينـة      .لعينة الدراسةمماثلة يف اخلصائص ) ف األول ثانوي ـالص
ي أجريت ا ـ، من غري املدرسة التطالباَ)  ٢٥( االستطالعية، واليت بلغ عدد الطالب فيها 

ة طليطلة ـوي مبدرسـحيث طبق االختبار على عينة من طالب الصف األول ثانالدراسة 
ويهدف . هـ  ١٤٢٨/  ١٤٢٧يف الفصل الدراسي الثاين من العام الدراسي  ةالثانوية جبد

 :   ةـاألمور التالي التحقق منإجراء االختبار على عينة استطالعية إىل 
 

 .اس ثبات االختبار ـقي  ⇒
 .حتديد الوقـت املثالـي لالختبـار   ⇒
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ة ـريقي فهم فقرات االختبار وطـاستكشاف املشكالت اليت قد تواجه الطالب ف  ⇒
تنظيمه ودرجة وضوحه إضافة إىل أي مشكالت فنية أخرى تتعلق بالشكل واملظهر 

 .العام لالختبار
 

 ( Reliability): ثبـات االختبـار التحقق من  §
أنفسهم األفراد  نفسها أو قريبا منها إذا طبق علىالنتائج  إذا  أعطى"   يعد االختبار ثابتاً  

ف معامله ـف الثبات بتعريـتعريأيضاً  نـوميك ."ن مرةـروف أكثر مـحتت نفس الظ
( Reliability factor)  ن جمموعتني من القياسات ـمعامل االرتباط بي" عبارة عن وهو

" هـروف لنفس االختبار أو لصيغ متكافئة منـجرى لنفس األفراد حتت نفس الظي تـوالت
 ) . ١٣٧ص . م  ١٩٩٠( سالمـة 

ن األسلوب ـاستشارة خمتصني يف اإلحصاء عب لباحثقام اة ـهذه الدراسوفيما خيص  
وجد أن عليه قياسه بطريقة و.ساب معامل ثبات االختبار التحصيليجب إتباعه حلاألمثل الوا

 الكلي ات االختبار التحصيلي ـد بلغت قيمة معامل ثبـقو). Alphaِ –الفا كرونباخ ( 
ويوضـح   .ح بتطبيق االختبار تسموهي نتيجة تشري إىل درجة ثبات عالية ، % )   ٠.٨٩(

أدناه  قيم ثبات االختبار لكلٍ من مستوى التذكر والفهـم ويف جممـل   )  ١( اجلدول رقم 
 :االختبار 

 

 )  ٣( جدول رقم 
) Alpha  -آلفا كرونباخ ( بطریقة  الموضح لنتائج قیم ثبات مختلف مستویات االختبار التحصیلي والمحسوبة

 ) :ن =  ٢٥( لعینة الدراسة االستطالعیة 
 

 

 قیمة الثبات عدد بنوده المستوى
 ٠.٧١١٠ ٣ التذكر
 ٠.٨٩٢٤ ٢٠ الفھم

 ٠.٨٩١٣ ٢٣ الثبات الكلي 
 
 
 

 :  ق الدراسـةـراءات تطبيـإج •
، ويعتقد الباحث أا فتره كافية حوايل ثالثة أسابيعة ـة امليدانيـاستغرق تطبيق التجرب     

ومن جانب  ى الذي مت تدريسه للطالب من جانب،توى كم احملـإلجراء التجربة قياساً عل
 د تنشـأ عـادةً  ـآخر لضمان السيطرة على العوامل األخرى غري العامل التجرييب واليت ق
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 ٢٠٠٥( عبيدات وآخرون يذكر حول هذا األمر ، و. امليدانية  ةـرة التجربطول فتبسبب 
ميكن أن تكون أكثر دقة ي جترى يف فترة زمنية قصرية ـأن التجارب الت"  )٢٤٦ص . م

 .  ... "وذلك لسهولة السيطرة على العوامل املؤثرة األخرى 
 

 : أثناء التطبيق الفعلي للتجربة امليدانيةة ـاإلجراءات التاليإتباع د مت ـقو 
 

 ) .التجريبية والضابطة ( إجراء االختبار القبلي على اموعتني  -١
ـ  ١٤٢٩/  ٢/ ١٦ التجريبية والضابطة بتاريخ للمجموعتني قبليالختبار المت إجراء ا ،  هـ
طالباً من أصل ) ٢٥( دد الطالب الذين حضروا االختبار من اموعة التجريبية ـوقد بلغ ع

)  ٢٤(ة بلغ عدد من حضر االختبار القبلي من طالب اموعة الضابط ، بينماطالباً ) ٢٥( 
 .طالباً ) ٢٥( طالباً من أصل 

للمجموعتني التجريبية والضابطة وذلك طبقاً  ر القبلي ورصد درجاتهتصحيح االختبا  -٢
 . ذا الغرضـملفتاح اإلجابات املعد مسبقاً هل

 : ) التجريبية والضابطة (  القيام بتدريس القواعد املختارة للمجموعتني -٣
حيث هـ  ١٤٢٩/ ٢/ ١٧الختبار القبلي مباشرة وبتاريخ يف اليوم التايل لمت البدء بالتجربة 

ى عل اعتماداً ة بالطريقة التقليديةالضابطلمجموعة لة ـد املستهدفة بالدراس تدريس القواعمت
بالنسبة  أما .فقطي ـقالم امللونة والكتاب املدرسواأل ورةـبالسب العرض اللفظي واالستعانة

 احلاسبأحد برامج ولكن باستخدام نفسها د القواعمت تدريسها ، فقد للمجموعة التجريبية
ة ـباستخدام برنامج العروض التقدمييشرح القواعد وتوضيحها بعد تصميمها ل  وذلكآليلا
 .   PowerPoint ) لبوربوينتا(

 

 . ختبار البعدي راء االـإج -٤
ة ـة ، اجري الباحث اختبار بعدياً للمجموعتني التجريبيـبعد انتهاء املدة املخصصة للتجرب

 .هـ  ١٤٢٩/  ٣/   ٢بتاريخ  والضابطة وكان ذلك
ي إجراء املعاجلات ـبعد استشارة املختصني ف ة املالئمةـإجراء املعاجلات اإلحصائي  -٥

روق بني أداء اموعة التجريبية الف حبيث يبنياإلحصائية يف األسلوب األمثل الواجب إتباعه 
 .ة بالدراسة ـاملستهدفواموعة الضابطة 



 

 ٨٤

لكتابـة تقريـر    داًـرا النهائية متهييف صو ةـج املعاجلات اإلحصائيـإخراج نتائ -٦
 . مفصل حوهلا  يـحتليل

 
 

 :  ةـاملستخدمة يف الدراس ةـات اإلحصائياملعاجل •
 

ألي باحث يف مرحلة من مراحل حبثه العديد من البيانات اخلام اليت قد تسىن  يتوفر عادةً     
إال إن كم  .لبياناتا اليت صممت جلمع هذه ان خالل أداـه ومـله مجعها من عينة دراست

البيانات اخلام الذي يتحصل عليه أي باحث من أدوات دراسته ال يعترب حقيقة ذا قيمة ما مل 
ر هذه البيانات وحتليلها باستخدام املعاجلات اإلحصائية حبيث ميكن احلصول منها ـيتم تفسي

ة ـالدراسي اإلجابة على تساؤالت ـعلى تقديرات كمية دقيقة ميكن الوثوق ا وتسهم ف
 .وتفسريها ومن مث تعميم نتائجها ما أمكن ذلك 

 

وصلت  ة مهماـة والتربويـالدراسات التجريبية يف العلوم االجتماعي ومن املعروف أن     
ال ميكن أن تقارن مبستوى الدقة والضبط بالنسبة للدراسات التجريبية إليه من الدقة والضبط 

قيد دراسة الظواهر االجتماعيـة والتربوية وصعوبة بسبب شدة تعوذلك يف العلوم الطبيعية 
األمر الذي يفسر جلوء الباحثني يف العلوم االجتماعية  وهذا .ديد من متغرياا التحكم يف الع

 ختصني يف اإلحصاءالباحث مل ويف هذا الدراسة جلأ. ي حترياً للدقةوالتربوية للضبط اإلحصائ
ط أداا ه وذلك دف ضبـدراستلطبيعة  الئمةملااإلحصائية على أفضل األساليب للوقوف 

د الرجوع إىل املختصني يف اإلحصاء ، تبني ضرورة استخدام ـوبع. واإلجابة على تساؤالا
 : األساليب اإلحصائية التاليـة 

 

 :  ةـة املركزيـس الرتعـمقايي §
 .ات ـاملتوسط .١
 .ة ـات املعياريـاالحنراف .٢

 

 : )  Alphaِ –الفا كرونباخ (  §
صـالحيته ،  ي يستخدم لقياس ثبات االختبار وذلك للتأكد من ـوهو أسلوب إحصائ     

هـذا  ام استخدمت وقد . ختبار مؤشرين هامني على صالحيتهعترب صدق و ثبات االحيث ي
 ) .االختبار التحصيلي (  الدراسةلقياس ثبات أداة  اإلحصائي األسلوب
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) :    Independent - Samples Test  (للعينـات املسـتقلة   ) ت ( اختبـار   §
لقياس الفروق يف التحصـيل القبلـي للمجمـوعتني     وهو أسلوب إحصائي يستخدم

 .ة والضابطةـالتجريبي
 

 : (ANCOVA ) أو املصاحب  حتليل التباين املشترك §
وهو عبارة عن أسلوب إحصائي يستخدم يف الدراسات والبحوث ليبني داللة الفـروق       

مدى صـحة   حبيث يسهم فـي بيان )التجريبية والضابطة (  دراسةبني درجات جمموعيت ال
ل ـفإن حتلي ، )م  ٢٠٠٤( أشار الزعيب وكما . فرضيات الدراسة واإلجابة على تساؤالا

كثرياً من إليه  يلجأحبيـث مالئماً للدراسات التجريبية  إحصائياً التباين املشترك يعترب أسلوباً
و أكثر من األفراد موعتني أ) املتغري التابع ( ت متغري ما  دف مقارنة متوسطانيـالباحث

ى املتغري املشترك ـر يسمـى متغري آخـذه اموعات علـن هـبي تقابعد ضبط الفرو
( Covariance ) . وقد مت استخدام هذا األسلوب اإلحصائي يف معاجلة بيانات الدراسة

 . من عدمه فرضياامدى صدق إلثبات  وذلك
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  ةـالتحليل اإلحصائي لبيانات الدراس  §
 
 

 
 هاومناقشتـ ـةراسالد ـجعرض نتائ  §
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  : د ـمتهي •
 

ـي كوسيلة ة أثر استخدام احلاسب اآللهو معرف ةـإن اهلدف الرئيس من هذه الدراس     
. الب الصف األول ثانوي مبدينة جـدةطة لة اإلجنليزيـتعليمية حديثة على تعلم قواعد اللغ

 ، امياناا اخل، ومجع بى العينة املختارةـة علـءات الدراسق إجراـام الباحث بتطبيوبعد قي
ا ، مت البدء بتحليل بياناا إحصائياً وتفسريها مسترشداً مبقترحات خمتصني وتبويبه ،وتنظيمها

يعترب أكثر   ( ANCOVA )ن املصاحبلتبايوقد تبني أن حتليل ا.ة حصائييف املعاجلات اإل
  .اسةاألساليب اإلحصائية مالئمةً لتحليل بيانات هذه الدر

 

وجتدر اإلشـارة إلـى أن حتليل التباين املصاحب يسـتخدم عـادةً الختبـار داللـة      
) والضـابطة  التجريبية ( ات الدراسة املتوسطات البعدية لدرجات جمموع الفـروق بيـن
تحصـيل  ذه اموعات من خالل الضبط اإلحصائي للكد من مدى جتانس هوذلك بعد التأ

رط، قام الباحث باالستعانة بإحصائيني قق هذا الشى مدى حتومن أجل الوقوف عل. القبلي
الذي ) Independent – Samples Test ( للعينات املستقلة ) ت ( إلجراء اختبار 

نتـائج   وفيما يلي .التجريبية والضابطةيقيس الفروق فـي التحصيـل القبلي للمجموعتني 
 يفـي كلٍ من مستوى التذكر والفهم وكذلك يف جممل االختبار التحصـيل ) ت ( اختبار 
 :القبلي 

 

  )  ٤( جدول رقم 
للفروق في التحصيل  Independent - Samples T Test ) (للعينات المستقلة ) ت ( يوضح نتائج اختبار 

 :عند مستوى التذكر ) المجموعة التجريبية والضابطة  (القبلي لمجموعتي الدراسة 
 

 االنحراف المتوسط المجموعة
درجة  قیمة ت Levene’s المعیاري

 الحریة
 مستوى
 الداللة

متوسط 
 االختالف

 )ن =  ٢٢( تجریبیة 
٠.٩٢٦ ١.٠٠ 

٠.١٩٠ ٠.١٣٦ 
٠.٨٥٠ ٤٠ 

 ٠.٠٥ د. غ 

 د. غ  ٠.٧١٤ ٠.٧٥٩ ٠.٩٥ )ن =  ٢٠( ضابطة 

 
  ) ٥( ل رقم جدو

للفروق في التحصيل  Independent - Samples T Test )(للعينات المستقلة ) ت ( يوضح نتائج اختبار  
 :عند مستوى الفهم ) المجموعة التجريبية والضابطة ( القبلي لمجموعتي الدراسة 



 

 ٨٨

 االنحراف المتوسط المجموعة
 مستوى درجة الحریة قیمة ت Levene’s المعیاري

 الداللة
متوسط 
 االختالف

 )ن =  ٢٢( تجریبیة 
١.٢٥٩ ٥.٨٢ 

٠.٠٤٦ ٠.٠٠٦ 
٠.٩٦٣ ٤٠ 

 ٠.٠٢ د. غ 

 ١.٢٨١ ٥.٨٠ )ن =  ٢٠( ضابطة 
 د. غ  ٠.٩٣٩

 

 
   ) ٦( جدول رقم 

للفروق في  Independent - Samples T Test ) (للعينات المستقلة ) ت ( يوضح نتائج اختبار  
 :للدرجة الكلية لالختبار) التجريبية والضابطة ( اسة التحصيل القبلي لمجموعتي الدر

 

 االنحراف المتوسط المجموعة
درجة  قیمة ت Levene’s المعیاري

 الحریة
 مستوى
 الداللة

متوسط 
 االختالف

 )ن =  ٢٢( تجریبیة 
١.٥٦ ٦.٨٢ 

٠.١٧٥ ٥.٦١٨ 
٠.٨٦٢ ٤٠ 

 ٠.٠٧ د. غ 

 ٠.٠٥ ٠.٩١ ٦.٧٥ )ن =  ٢٠( ضابطة 

 
 

مـن   لكـلٍ ) ت ( قيم اختبار  ةـأعاله ، ميكن معرفاملبينة ى اجلداول ـع إلوبالرجو   
 . لالختبار التحصيلي القبلي الكليةالدرجة و ،م الفه، ومستوى مستوى التذكر
التجريبيـة  ( موعيت الدراسـة  ) ت (  ة اختبارأن قيمر، يتضح ـوى التذكفبالنسبة ملست
يظهر ، بينما )  ٤( دول رقم ـوضحه اجلحسب ما ي) ١.٦٨٠-( قد بلغت ) والضابطة 

قـد  عند مستوى الفهـم  ي الدراسة ـموعت) ت ( أن قيمة اختبار  ) ٥( دول ـلنا اجل
أن )   ٦( اجلـدول   بني، يار التحصيلي القبليي جممل االختبـأما ف ) .١.٢٠٠( بلغت 

ذه القيم ـوى داللة هـمست ىـوبالرجوع إل.  ) ٠.١٧٥( قد بلغت ) ت ( قيمة اختبار 
نه توفر عنصـر  األمر الذي يستنتج م. اًيعاً تعترب قيم غري دالة إحصائيأا مج إحصائياً، يتضح

إمكانية  مما يعين. ةالتجريبية والضابط ةـي الدراسـ التحصيل القبلي بني جمموعتالتجانس يف
ين املصاحب ل التبايـد جلأ الباحث لتحل، فقعلى ذلكاً وبناء .تطبيق حتليل التباين املصاحب

 . دف اختبار فرضياا واإلجابة على تساؤالا  هلتحليل بيانات دراست
 
 
 
 
 



 

 ٨٩

o ـة  فرضيـات الدراس اختبار : 
 

 

o ـة األول فرض الدراس ـة عناإلجاب : 
ـ ة ـذات دالله إحصائيتوجد فروق على أنه  ة األولـينص فرض الدراس ط ـبني متوس

الوسـائل  دام ة باسـتخ ـة اإلجنليزيـد اللغـدرجات حتصيل الطالب الذين يتعلمون قواع
يتعلموـا باسـتخدام    ط درجات حتصيل نظرائهم الذينوبني متوسـ ةـالتقليديالتعليمية 

 .التذكر وى ي كوسيلة تعليمية حديثة عند مستاحلاسـب اآللـ
البعدي  ولإلجابة عن هذه الفرضية، مت إجراء حتليل التباين املصاحب لدرجات االختبار     

يوضحها  كماالتالية ، ى النتائجمستوى التذكر، وقد مت احلصول عل الدراسة عنـد موعيت
 : أدناه ) أ /  ٧( اجلدول 

 

 ) ٧( جدول رقم 
بني املتوسطات البعدية لـدرجات   للفرق)  ANCOVA( نتائج اختبار حتليل التباين املصاحب يبني 

 :رـالتذك وىـمستاموعة التجريبية والضابطة يف التحصيل عند 
    

 مصدر التباین
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

مربع  مستوى الداللة )ف ( قیمة 
 إیتا

 ٠.٣١٢ ٠.٠٠١ ٨.٨٣٠ ٥.٣٦٢ ٢ ١٠.٧٢٤ المودیل المصحح

 ٠.٦٥٩ ٠.٠٠١ ٧٥.٢٧٦ ٤٥.٧٠٨ ١ ٤٥.٧٠٨ intercept  التقاطع

)االختبار القبلي ( التغایر   ٠.٠٧٤ د. غ  ٠.٠٨٥ ٣.١١٥ ١.٨٩٢ ١ ١.٨٩٢ 

 ٠.٢٦٦ ٠.٠٠١ ١٤.١٣٠ ٨.٥٨٠ ١ ٨.٥٨٠ )المجموعة (األثر التجریبي  

    ٠.٦٠٧ ٣٩ ٢٣.٦٨١ الخطأ

     ٤٢ ١٨٣.٠٠٠ المجموع
     ٤١ ٣٤.٤٠٥ المجموع المصحح

 ٠.٢٧٦ ) R Squared Adjusted( مربع االرتباط المعدل  ٠.٣١٢ ) R Squared( مربع االرتباط بین المتغیرین 
   

)  ١٤.١٣٠(النسبية لألثر التجرييب تسـاوي  )  ف( أن قيمة  ،)  ٧(  دولمن اجل يتضح     
 د مستـوى الداللةـعنذه القيمة قيمة دالة إحصائياً ـوتعد ه. )  ٠.٠١(  ومبستوى داللة 

ـ   ، ) ٠.٠٥(   ة مما يعين وجود فروق ذات داللة إحصائية وذلك لصاحل اموعـة التجريبي



 

 ٩٠

كوسيلة مت استخدامه ي إذا ـاألمر الذي يستنتج منه أن احلاسب اآلل. ذكرد مستوى التـعن
د ـقواع فإن له أثراً إجيابياً على تعلمد اللغوية ، ـتعليمية مساعدة يف شرح وتوضيح القواع

ولذا ميكن القول حسـب هــذه   . ويدى طالب الصف األول ثانة لـة اإلجنليزيـاللغ
ـ لـي يتفوق على اآلحلاسب أن ا النتيجة ة املتبعـة يف شـرح   ـالوسائل التعليمية التقليدي

األوىل وء هذه املعطيات، فإنه ميكن قبول الفرضـية  ـوعلى ض. ةـوتوضيح القواعد اللغوي
 : اليت تنص على 

 

درجات حتصيل الطالب الذين يتعلمون متوسط فروق ذات دالله إحصائية بني  وجود "
درجات حتصيل الطالب الذين متوسط يقة التقليدية وبني د اللغة االجنليزية بالطرـقواع

  . "عند مستوى التذكر  كوسيلة تعليمية احلاسب اآليلاستخدام يتعلموا من خالل 
  

ة واالحنرافات املعيارية لدرجات حتصـيل أفـراد   ـوتشري أيضاً قيم املتوسطات احلسابي  
ى ـكر يف االختبارين القبلي والبعدي إلاموعتني التجريبية والضابطة بالنسبة ملستوى التذ

 :  أدناه) أ /  ٧(  الضابطة كما يوضحها اجلدول اموعة تفوق اموعة التجريبية على
 

 ) ٨( جدول رقم 
وى التذكر ونتائج ـمستياس القبلي والبعدي التحصيلي عند يوضح اإلحصاءات الوصفية يف كل من الق

اموعـة التجريبيـة   ( موعيت الدراسة  )املتغري املصاحب والعامل اختبار جتانس امليل للتفاعل بني ( 
 ) :والضابطة 

 

 )ن =  ٢٠( الضابطة  )ن =  ٢٢( التجریبیة  المجموعة

 بعدي قبلي بعدي قبلي القیاس

س 
قیا
 لل
فیة
ص
الو

ت 
اءا
ص
إلح

ا
ر 
ذك
الت

ى 
تو
مس

ند 
 ع
لي
صی

تح
ال

 

 ١.٤٠ ٠.٩٥ ٢.٣٢ ١.٠٠ المتوسط
 ٠.٨٨٣ ٠.٧٥٩ ٠.٧١٦ ٠.٩٢٦ االنحراف المعیاري

 ٠.٧٧٩ ٠.٥٧٦ ٠.٥١٣ ٠.٨٥٧ التباین

 ٣ ٢ ٢ ٣ المدى

 ٠.٠٠ ٠.٠٠ ١.٠٠ ٠.٠٠ أقل درجة

 ٣.٠٠ ٢.٠٠ ٣.٠٠ ٣.٠٠ أعلى درجة

 د. غ  ٠.٧٧٢ مستوى الداللة ٠.٠٨٥ )ف ( قیمة  )التفاعل بین المصاحب والعامل -اختبار تجانس المیل (

 د. غ  ٠.١٧٥ مستوى الداللة ١.٩٠٥ )ف ( قیمة  لالختبار البعدي)   Levene’s( تجانس التباین 
 



 

 ٩١

أن قيمة املتوسط احلسايب يف االختبـار البعـدي للمجموعـة    )   ٨( دول ـيوضح اجل   
االختبار البعدي ي ـي فـط احلسابـبينما بلغت قيمة املتوس .) ٢.٣٢ (التجريبية قد بلغ 
. قد جاء لصاحل اموعة التجريبيةأن الفرق هنا أيضاً ، مما يعين )١.٤٠(ة للمجموعة الضابط

ـ   ،األثر التجرييب القول بإجيابية ، ميكنوعليه ـي ومبعىن آخر تفوق استخدام احلاسـب اآلل
ة لطالب الصف األول ثـانوي عنـد   ة اإلجنليزيـي تدريس قواعد اللغـكوسيلة تعليمية ف

 . سها بالطريقة التقليدية يف تدري مستوى التذكر مقارنةً
 

مستوى أداء اموعتني التجريبية والضابطة يف  ) ١شكل رقم ( ويوضح الرسم البياين      
ارتفاع مستوى األداء لدى اموعـة  حيث يتبني . مستوى التذكـراالختبار البعدي عند 

وى أداء اموعة الضابطة اليت ب اآللـي مقارنة مبستـالتجريبية اليت درست مستعينة باحلاس
ست مستعينة بالوسائل التعليمية التقليدية حبسب ما يعكسه أداء اموعتني يف االختبـار  در

 .عند هذا املستوى 
 

 )  ١(  شكل رقم 
 
 

 
 
 
 
 
  

      
 
  

ومبقارنة ما توصلت إليه هذه الدراسة من نتائج إجيابية عند مستوى التـذكر بدراسـات    
 يف التعليم ، يتبني أا قد جاءت متفقة معي ـب اآللـأخرى سابقة مت فيها استخدام احلاس

ة التومي ـودراس ،)هـ  ١٤٢٤( ودراسة قدح  ،)هـ  ١٤٢٥( دراسـة كل من الصنيع 
ة ـودراس) م ١٩٩٦( ة العلي ـودراس ، )م  ١٩٩٩( ودراسة اجلمهور  ،)هـ  ١٤٢٠( 

Estimated Marginal Means of مجموع درجة التذكر معدل بعدي

تجریبیة

ضابطة

Estimated Marginal Means

٢.٤٠٢.٢٠٢.٠٠١.٨٠١.٦٠١.٤٠١.٢٠

١.٤١

٢.٣١

Estimated Marginal Means of مجموع درجة التذكر معدل بعدي

تجریبیة

ضابطة

Estimated Marginal Means

٢.٤٠٢.٢٠٢.٠٠١.٨٠١.٦٠١.٤٠١.٢٠

١.٤١

٢.٣١



 

 ٩٢

 نتيجتها إال أا قد جاءت خمتلفة يف) .  م ٢٠٠١( ة السوقي ودراس ،)م  ١٩٩٥( عطيات 
ودراسـة السواط  ،)هـ  ١٤٢٠( دراسـة العمـر وصلت إليه ذكر ملا تعند مستوى الت

 ) .هـ  ١٤٢٠(دراسـة آل جمحود و، )هـ  ١٤٢٤( 
 

o الدراســة الثـاين  فرض ـة عناإلجابـ:  
بني ة ـذات دالله إحصائيد فروق ـجتوعلى أنه ة ـذه الدراستنص الفرضية الثانية      

التعليمية الوسائل لغـة اإلجنليزية باستخدام د اليل الطالب الذين يتعلمون قواعحتصدرجات 
يل كوسيلة ب اآلـم الذين يتعلموا باستخدام احلاستقليدية وبني درجات حتصيل نظرائهال

 .وى الفهم تعليمية عند مست
 

ار البعدي بحتليل التباين املصاحب لدرجات االختمت إجراء ، هذه الفرضية عنولإلجابة      
ة يف ة كما هي مبينعلى النتائج التاليموعيت الدراسة عند مستوى الفهم ، وقد مت احلصول 

 : اجلدول أدناه 
  ) ٩( جدول رقم 

للفرق بني املتوسطات البعدية لدرجات )  ANCOVA( نتائج اختبار حتليل التباين املصاحب يبني 
 :مستوى الفهم يل عند كل من اموعة التجريبية والضابطة يف التحص

 مصدر التباین
مجموع 
 المربعات

درجة 
مربع  مستوى الداللة )ف ( قیمة  متوسط المربعات الحریة

 إیتا

 ٠.٧٨٥ ٠.٠٠١ ٧١.١١٦ ٥٥٢.٦٦٣ ٢ ١١٠٥.٣٢٦ المودیل المصحح

 ٠.١٣١ ٠.٠٥ ٥.٩٠٤ ٤٥.٨٧٨ ١ ٤٥.٨٧٨ intercept التقاطع

 التغایر

)االختبار القبلي (    
٠.١٣٠ ٠.٠٥ ٥.٨٢٨ ٤٥.٢٨٩ ١ ٤٥.٢٨٩ 

 ٠.٧٧٧ ٠.٠٠١ ١٣٥.٩٨٥ ١٠٥٦.٧٧١ ١ ١٠٥٦.٧٧١ )المجموعة (األثر التجریبي 

    ٧.٧٧١ ٣٩ ٣٠٣.٠٧٩ الخطأ
     ٤٢ ٥٧٠٩.٠٠٠ المجموع

     ٤١ ١٤٠٨.٤٠٥ المجموع المصحح
 مربع االرتباط بین المتغیرین 

 R Squared ( مربع االرتباط المعدل  ٠.٧٨٥ )R Squared Adjusted ( ٠.٧٧٤ 
 

ي تسـاوي ـر التجريبالنسبية لألث) ف ( ، أن قيمة )  ٩( دول السابق ن اجلـيتبني م
عند مستوى هذه القيمة قيمة دالة إحصائياً  وتعد) . ٠.٠٠١(  ومبستوى داللة  )١٣٥.٩٨٥( 



 

 ٩٣

 وذلك يعين وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الفهم لصاحل ) ٠.٠٥(  الداللة 
سـتخدم كوسـيلة تعليميـة    ي إذا ما أُـوعليه يستنتج أن احلاسب اآلل ،اموعة التجريبية

ـ ـقواع فإن له أثراً إجيابياً على تعلم، ة يف شرح وتوضيح القواعد اللغويةمساعد ة ـد اللغ
الوسائل اآللـي على  بـاحلاسيتفوق ، ولذا. لدى طالب الصف األول ثانويـة اإلجنليزي
وعلـى ضـوء هـذه    . ةـد اللغويـتقليدية املتبعة يف شرح وتوضيح القواعة الـالتعليمي

 : فإنه ميكن قبول الفرضية الثانية اليت تنص على   املعطيات، 
درجات حتصيل الطالب الذين يتعلمون متوسط فروق ذات دالله إحصائية بني  وجود "

صيل الطالب الذين درجات حتمتوسط ة بالطريقة التقليدية وبني ـة االجنليزيـاللغ قواعد
  . " الفهم عند مستوى كوسيلة تعليمية احلاسب اآليلاستخدام يتعلموا من خالل 

 

ل أفـراد  ة لدرجات حتصيـالحنرافات املعيارية واـقيم املتوسطات احلسابيأيضاً وتشري      
، تفوق  اموعتني التجريبية والضابطة بالنسبة ملستوى الفهم يف االختبارين القبلي والبعدي

 : ي ـة التجريبية على الضابطة كما يوضحها اجلدول التالـاموع
 

  ) ١٠( جدول رقم 
وى الفهم ونتائج ـيوضح اإلحصاءات الوصفية يف كل من القياس القبلي والبعدي التحصيلي عند مست

موعـة التجريبيـة   ا( موعيت الدراسة  )اختبار جتانس امليل للتفاعل بني املتغري املصاحب والعامل ( 
 ) :والضابطة 

 )ن =  ٢٠( الضابطة  )ن =  ٢٢( التجریبیة  المجموعة

 بعدي قبلي بعدي قبلي القیاس

س 
قیا
 لل
فیة
ص
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ت 
اءا
ص
إلح
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 ٤.٨٥ ٥.٨٠ ١٤.٩١ ٥.٨٢ المتوسط
 ١.٥٦٥ ١.٢٨١ ٣.٧٩١ ١.٢٥٩ االنحراف المعیاري

 ٢.٤٥٠ ١.٦٤٢ ١٤.٣٧٢ ١.٥٨٤ التباین

 ٥ ٦ ١٢ ٥ المدى

 ٣.٠٠ ٣.٠٠ ٨.٠٠ ٣.٠٠ أقل درجة

 ٨.٠٠ ٩.٠٠ ٢٠.٠٠ ٨.٠٠ أعلى درجة

 د. غ  ٠.١٩١ مستوى الداللة ١.٧٧٣ )ف ( قیمة  )التفاعل بین المصاحب والعامل -اختبار تجانس المیل (

 ٠.٠١ داللةمستوى ال ١٠.٦٢٤ )ف ( قیمة  لالختبار البعدي)   Levene’s( تجانس التباین 
 

ة التجريبية ـدي للمجموع االختبار البع يفأن قيمة املتوسط احلسايب)  ١٠( اجلدول  يبني    
ـ املتوسـط احلسـايب  ، بينما بلغت قيمة) ١٤.٩١ (قد بلغت   ي االختبـار البعـدي  ـ ف



 

 ٩٤

. كان لصاحل اموعة التجريبية ا أيضاًذا يعين أن الفرق هنوه. )٤.٨٥( الضابطة للمجموعة 
ة استخدام ـي تفوق طريقـر التجرييب كان إجيابياً مما يعنذلك، يتضح أن األثى ـوبناءاً عل

ة لطالب الصف األول ـد اللغة اإلجنليزيـي كوسيلة تعليمية يف تدريس قواعـاحلاسب اآلل
 .ثانوي عند مستوى الفهم وذلك إذا ما قورنت بالطريقة التقليدية يف تدريسها 

 

مستوى أداء اموعتني التجريبية والضابطة يف ، )  ٢شكل رقم (  الرسم البياينويوضح  
. ) الفهـم  (  د املستوى الثاين لتصنيف بلوم لألهداف املعرفيةـاالختبار البعدي وذلك عن

وى الفهم كان أيضاً ـي االختبار البعدي عند مستـيتبني أن أداء اموعة التجريبية فومنه 
ة الضابطة حبسب ما يعكسه أداء اموعتني يف االختبار ء اموعمبستوى أدا  مرتفعاً مقارنةً

 .وىـد هذا املستـعن
 

 )  ٢(  شكل رقم 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
       

ومبقارنة ما توصلت إليه هذه الدراسة مع ما سبقها من دراسات حبثـت يف جـدوى    
ن ـم ي عند مستوى الفهم، يتضح أا قد جاءت متفقـة مع دراسـة كلٍـاحلاسب اآلل

د جاءت خمتلفة يف ـإال أا ق .) م ١٩٩٩( ة اجلمهور ـ، ودراس)هـ  ١٤٢٥( الصنيع 
ة ـ، ودراس)هـ  ١٤٢٤( ـة قدح ه دراسـوى الفهم ملا توصلت إليـنتيجتها عند مست

 ) .هـ  ١٤٢٠( ودراسة العمر  )هـ  ١٤٢٠( التومي 
 

Estimated Marginal Means of مجموع درجة الفھم بعدي معدل

تجریبیة

ضابطة

Estimated Marginal Means

١٦.٠٠١٤.٠٠١٢.٠٠١٠.٠٠٨.٠٠٦.٠٠٤.٠٠٢.٠٠

٤.٨٦

١٤.٩٠

Estimated Marginal Means of مجموع درجة الفھم بعدي معدل

تجریبیة

ضابطة

Estimated Marginal Means

١٦.٠٠١٤.٠٠١٢.٠٠١٠.٠٠٨.٠٠٦.٠٠٤.٠٠٢.٠٠

٤.٨٦

١٤.٩٠



 

 ٩٥

o ة الثالـثالدراسـ فرض نـة عاإلجابـ  : 
ل ـبني درجات حتصية ـذات دالله إحصائيتوجد فروق ية على أنه تنص هذه الفرض     

الوسائل التقليدية وبني للغـة اإلجنليزيـة باستخدام الطرق الطالب الذين يتعلمون قواعد ا
يمية ة تعلا باستخدام احلاسـب اآللـي كوسيلدرجـات حتصيـل نظرائهم الذين يتعلمو

 .يف االختبار الكلي البعـدي 
 

ات ـرى الباحث حتليل التباين املصاحب لدرجـة ، أجهذه الفرضي عن ةـولإلجاب
االختبار البعدي موعيت الدراسة عند مستوى التطبيق ، وقد مت احلصول على النتائج التالية 

 : كما يوضحها اجلدول التايل 
 

  ) ١١( جدول رقم 
ملتوسطات البعدية لدرجات للفرق بني ا)  ANCOVA( نتائج اختبار حتليل التباين املصاحب يبني 

 :الدرجة الكلية لالختباركل من اموعة التجريبية والضابطة يف التحصيل عند 
 

 مصدر التباین
مجموع 
 المربعات

درجة 
 متوسط المربعات الحریة

 قیمة
مربع  مستوى الداللة )ف ( 

 إیتا

 ٠.٨٧٦ ٠.٠٠١ ١٣٧.٣١٧ ٧٢٥.٠٣٩ ٢ ١٤٥٠.٠٧٩ المودیل المصحح

 ٠.٨٤٣ ٠.٠٤٠ ٠.٢٠٩ ١ ٠.٢٠٩ intercept التقاطع
 ٠.٠٠١ د. غ 

)االختبار القبلي ( التغایر   ٠.٤٧٧ ٠.٠٠١ ٣٥.٥٤٨ ١٨٧.٦٩٢ ١ ١٨٧.٦٩٢ 

 ٠.٨٥٧ ٠.٠٠١ ٢٣٣.٩٧٣ ١٢٣٥.٣٨٢ ١ ١٢٣٥.٣٨٢ )المجموعة (األثر التجریبي  

    ٥.٢٨٠ ٣٩ ٢٠٥.٩٢١ الخطأ
     ٤٢ ٧٧٠٤.٠٠٠ المجموع

     ٤١ ١٦٥٦.٠٠٠ المجموع المصحح
 مربع االرتباط بین المتغیرین

 )R Squared ( ٠.٨٧٦ 
 مربع االرتباط المعدل

 )R Squared Adjusted ( ٠.٨٦٩ 
 
 

     

)  ٢٣٣.٩٧٣( اويالنسبية لألثر التجرييب تس) ف(دول السابق، أن قيمة ن اجلـيتبني م     
. )  ٠.٠٥(  وى الداللة عند مستاً دالة إحصائيذه القيمة وتعد ه. )٠.٠٠١(ومبستوى داللة 

ار الكلي مما يعين وجود فروق ذات داللة إحصائية لصاحل اموعة التجريبية يف جممل االختب
كوسيلة  استخدامه  إذا متب اآليلاحلاسة ـالقول جبدوى وفاعلي ميكنوبالتالـي،  .ديالبع

ـ ـة اإلجنليزيـقواعد اللغرح وتوضيح دة يف شـتعليمية مساع ف األول ة لدى طالب الص
ة ـالوسائل التعليمياآللـي يتفوق على ب ـاحلاسستنتج أن ومن هنا، ميكن أن ي. ثانوي 



 

 ٩٦

ه ميكن قبول ـفإن، وعلى ضوء ذلك. ةـرح وتوضيح القواعد اللغويـالتقليدية املتبعة يف ش
 : اليت تنص على    الثالثةالفرضية 

 

الطالب الذين يتعلمون درجات حتصيل متوسط فروق ذات دالله إحصائية بني  وجود "
درجات حتصيل الطالب الذين ط ـمتوسقواعد اللغة االجنليزية بالطريقة التقليدية وبني 

  . "يف االختبار الكلي البعدي كوسيلة تعليمية احلاسب اآليلاستخدام يتعلموا من خالل 
 

موعة وتشري قيم املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات حتصيل أفراد ا 
احل اموعة التجريبيـة على لالختبار الكلي البعدي قد جاء لصالتجريبية والضابطة بالنسبة 

 : الضابطة كما هو مبني يف اجلدول التايل 
 

  )١٢( جدول رقم 
يوضح اإلحصاءات الوصفية يف كل من القياس القبلي والبعدي التحصيلي عند الدرجة الكلية لالختبار 

 :للمجموعتني التجريبية والضابطة  )جتانس امليل للتفاعل بني املتغري املصاحب والعامل  اختبار( ونتائج 
 

 )ن =  ٢٠( الضابطة  )ن =  ٢٢( التجریبیة  المجموعة

 بعدي قبلي بعدي قبلي القیاس
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 ٦.٢٥ ٦.٧٥ ١٧.٢٣ ٦.٨٢ المتوسط
 ١.٤١ ٠.٩١ ٤.١٢ ١.٥٦ النحراف المعیاريا

 ١.٩٨٧ ٠.٨٢٩ ١٦.٩٤٦ ٢.٤٤٢ التباین

 ٥.٠٠ ٤.٠٠ ١٣.٠٠ ٥.٠٠ المدى

 ٤.٠٠ ٥.٠٠ ١٠.٠٠ ٤.٠٠ أقل درجة

 ٩.٠٠ ٩.٠٠ ٢٣.٠ ٩.٠٠ أعلى درجة

 د. غ  ٠.٠٥٧ مستوى الداللة ٣.٨٤٩ )ف ( قیمة  )التفاعل بین المصاحب والعامل -اختبار تجانس المیل (

 ٠.٠١ مستوى الداللة ٧.٢٦٧ )ف ( قیمة  لالختبار البعدي)   Levene’s( تجانس التباین 
 

أن قيمة املتوسط احلسايب يف جممل االختبار الكلي  ، يتبني)  ١٢( اجلدول حسب ما يبني     
فـي ي ـبينما بلغت قيمة املتوسط احلساب ، )١٧.٢٣(البعدي للمجموعة التجريبية قد بلغ 

 وبناءاً على ذلك، ميكن القول. لضابطةللمجموعة ا)  ٦.٢٥ (االختبار الكلي البعدي  جممل
ظريـا يف  أن األثر التجرييب كان إجيابياً لصاحل اموعة التجريبيـة مما يعين تفوقها علـى ن 

استخدام احلاسب اآليل كوسـيلة  ، أن من ذلك جستنتيأن  ميكن و. االختبار الكلي البعدي
الوسائل  على فوقتة لطالب الصف األول ثانوي يـتدريس قواعد اللغة اإلجنليزيتعليمية يف 



 

 ٩٧

جممل االختبار التحصيلي  ة يف تدريسها حبسب ما يعكسه أداء اموعتني يفالتعليمية التقليدي
 .البعدي

 

وى أداء اموعتني التجريبيـة ـمست ) ٤شكل رقم ( الرسم البيانـي أدناه ويوضح      
ة يف االختبـار  ـيتبني أن أداء اموعة التجريبيحيث . يف االختبار الكلي البعديلضابطة وا
ة الضابطة واليت درسـت  مقارنة مبستوى أداء اموعوى الفهم كان مرتفعاً مستدي يف البع

 . رق والوسائل التقليديةباستخدام الط
 

 )  ٤(  شكل رقم 
 
  
 
 
   

     
 
   

  
 
 

  فإا قد جاءت متفقة مع دراسةختبار الكلي البعدي هلذه الدراسة ، ة نتائج االـومبقارن     
ـ  ،)هـ١٤٢٤( ة قدح ، ودراس)هـ١٤٢٥( الصنيع  ،  )م ١٩٩٩( ة اجلمهـور ودراس
البلوي  ة ـ، ودراس) هـ ١٤٢٣( دراسة السواط ، و)هـ ١٤١٨( ـة آل جمحود ودراس

، ودراسة ) م  ١٩٩٤(  ودراسة العجلوين، )  م ١٩٩١( ودراسة اجلهين  ،) هـ ١٤٢٢( 
)  Deutsch ا قد جاءت خمتلفة ف. )م ١٩٩٣( ودراسة العيسى  ،) ١٩٨٨ي ـإال أ

،  )هـ١٤٢٠(م ـة التويـ، ودراس)هـ  ١٤٢١( من دراسة اجلدماوي  مع كلٍنتائجها 
 ) .هـ  ١٤٢٠( ودراسة العمر

 

Estimated Marginal Means of الدرجة الكلیة لالختبار بعدي

تجریبیة

ضابطة

Estimated Marginal Means

٢٠.٠٠١٨.٠٠١٦.٠٠١٤.٠٠١٢.٠٠١٠.٠٠٨.٠٠٦.٠٠٤.٠٠٢.٠٠

٦.٣١

١٧.١٧

Estimated Marginal Means of الدرجة الكلیة لالختبار بعدي

تجریبیة

ضابطة

Estimated Marginal Means

٢٠.٠٠١٨.٠٠١٦.٠٠١٤.٠٠١٢.٠٠١٠.٠٠٨.٠٠٦.٠٠٤.٠٠٢.٠٠

٦.٣١

١٧.١٧



 

 ٩٨

كوسيلة ي ـب اآللـت إىل أن استخدام احلاسة قد توصلـوأخرياً ، فإن هذه الدراس      
الب الصف طل ة اإلجنليزيةـلغقواعد ال ميتعليف تعليمية من خالل برنامج العروض التقدميية 

 يـعلى حتصيل الطالب الدراسواضح ي ـله مردود إجياب، كان األول ثانـوي مبدينة جدة
الذي التحصيلي  االختبارى نتائج ـعل ين هذا االستنتاجوقد ب.فيما مت دراسته من قواعـد 

حيث كانت درجات الطالب يف اموعة التجريبية اليت درست . عينة الدراسة خضعت له
ي درست ـن درجات الطالب يف اموعة الضابطة التـم أعلىي ـمستعينةً باحلاسب اآلل

إىل مسـتوى  يف االختبار مل يرقى مستوى أداءها حيث  باستخدام الوسائل التعليمية التقليدية
ي كوسيلة تعليمية ـوبذلك، ميكن القول بأن استخدام احلاسب اآلل. ةالتجريبيأداء اموعة 

ة ـيتفوق على الوسائل التعليمية التقليدييف تعليم قواعد اللغـة اإلجنليزيـة مساعدة للمعلم 
قواعد اللغة الاألمر الذي يشجع على استخدامه حلل مشكالت تعلم  يف تدريسها املستخدمة
 . ة مهمة من مراحل التعليم العاميف مرحل ةـاإلجنليزي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ٩٩

 امـسالفصل اخل  §
 
 
 

 ـةج الدراسـملخـص نتـائ §
 

 
 استنتاجات الدراسـة  §

 
 
 توصيـات الدراسـة ومقترحاا  §

 
 
 



 

 ١٠٠

 : ملخص نتائـج الدراسـة  •
 

ة من نتائــج  ـي هذه الدراسـملا مت التوصل إليـه ف اًموجز اًرضيتضمن هذا الفصل ع  
وعلى ضوء اختبار صحة فرضيات  .ت، وكذلك عدد من التوصيات واملقترحاتواستنتاجا

 :ة ـفقد توصل الباحث إىل النتائج التالي، ة ـالدراس
 

 اموعة التجريبيةالطالب يف  حتصيل ذات دالله إحصائية بني متوسطق وروجود ف  .١
 لـحتصي طـوبني متوس ي كوسيلة تعليميةـب اآللـدرست باستخدام احلاساليت 

ة ــح اموعـاللص التقليدية الضابطة اليت درست بالطريقة اموعةالطالب يف 
 . وى التذكرـعند مستالتجريبيـة 

 

ة ـاموعالطالب يف  لـحتصي طـة بني متوسـذات دالله إحصائيق وروجود ف .٢
 طـوبني متوس ي كوسيلة تعليميةـب اآللـدرست باستخدام احلاس اليت التجريبية
ـح ـاللص ةـالتقليدي ي درست بالطريقةـالضابطة الت اموعةب يف الطال حتصيل

 .فهم عند مستوى ال اموعة التجريبيـة
 

 اموعة التجريبيةالطالب يف  حتصيل بني متوسطق ذات دالله إحصائية وروجود ف  .٣
 لـحتصي طـوبني متوس ي كوسيلة تعليميةـب اآللـدرست باستخدام احلاساليت 

االختبار الكلي  جممل يف التقليدية الضابطة اليت درست بالطريقة موعةاالطالب يف 
 .البعدي

 

ت على بالنسبة لـدرجا تشري نتائج هذه الدراسة أيضاً إىل أن املتوسطات احلسابية األ .٤
ـ ة والضابطة الطالب يف اموعتني التجريبي ح ـيف االختبار البعدي قد كانت لصال

 .جمتمعني املستويني  وأيضاً يف والفهمالتذكر توى من مس اموعة التجريبية يف كلٍ
 
 

 : اسـتنتاجـات الدراسـة  •
 

أن نستخلص االستنتاجات  ـن نتائج، ميكنوء ما توصلت إليه هذه الدراسة مـعلى ض
 : ة ـالتالي
ي ـإىل قدرة احلاسب اآلليف هذه الدراسـة يعزو الباحث تفوق اموعة التجريبية  §

طالب ال لـحتصييف اإلسهام وبشكل واضح يف رفع مستوى كوسيلة تعليمية حديثة 



 

 ١٠١

ـي اموعة الطالب ف حتصيلوى ـمبست ة وذلك مقارنةًيف قواعد اللغـة اإلجنليزيـ
 . الضابطة

 

وسيلة تعليمية حديثة باملرونة والثراء نظراً  للخصائص  هي بوصفـيتميز احلاسب اآلل §
يستخدمها  رىـة أختعليمية تقليدي لةيتميز ا لدى مقارنته بأي وسي يتـالفريدة ال

ـوى التعليمي بشكل ى تقدمي احملتن مظاهر ذلك قدرته علوم. املعلمون يف فصوهلم
ة التعليمية كالصورة من املؤثرات املفيدة للعملي ملا يتوفر له، وجذاب وواضح ، جيد

ء إضفا ث يسهمـوخصوصاً يف تعليم اللغة اإلجنليزية حبي ون واحلركةوالصوت والل
املتعلمني ويشحذ ن ـيف إبعاد امللل ع اللغـة اإلجنليزيـة دروسهذه املؤثرات على 

ي ـالدراستحصيل الوكل ذلك بدوره ينعكس إجياباً على مستوى . دافعيتهم للتعلم
 .  لطالبل

 

o  ها ـومقترحاتــات الدراسـة توصي: 
 

 : ي ـي مبا يل، فإن الباحث يوصةبناءا على ما توصلت إليه نتائج الدراسة احلالي
 

آللـي يف تدريس اللغـة اإلجنليزية عامةَ ويف ضرورة املسارعة باستخدام احلاسب ا  .١
ي ـة فـة حديثـه كوسيلة تعليميدها خاصةً، حيث يسهم استخدامـتدريس قواع

رفع مستوى حتصيل الطالب الدراسي مقارنة بالوسائل التعليمية التقليدية يف تدريس 
 .عدهااللغة اإلجنليزيـة وقوا

 

ة يف ـحث معلمي اللغة اإلجنليزية على استخدام احلاسـب اآللـي كوسيلة تعليمي .٢
تدريسهم ملادة اللغة اإلجنليزية وقواعدها من خالل تبصريهم بدوره الفاعل يف حجرة 

ـي تعلم قواعـد اللغـة وى أداء الطالب فـالصف حيث يسهم يف الرفع من مست
 .ة اإلجنليزيـ

 

ممت دف تعليم  صاليت باألسواقاملتوافرة ـي يات احلاسب اآللاإلستفاده من برجم .٣
 وجتربتها يف البيئة التعليمية السعودية دفة وقواعدها وكافة مهاراا اللغة اإلجنليزي

 .وقواعدها ةـة اإلجنليزيـتذليل العقبات اليت تواجه الطالب يف تعلم اللغ
 



 

 ١٠٢

توضـح جدوى اليت ت العلميـة تشجيع الباحثني على إجراء املزيد من الدراسـا .٤
واعدها ة وقـس اللغـة اإلجنليزياستخدام احلاسب اآللـي كوسيلة تعليمية يف تدري

 . ةـغري اليت تناولتها هذه الدراس يف مراحل وصفوف تعليمية أخرى
 
 

 كوسيلة ام احلاسب اآليلإجراء دراسة علمية مماثلة للدراسة احلالية حول أثر استخد .٥
لصف األول ثانـوي م وتعلم قواعد اللغـة اإلجنليزيـة على طالب اة يف تعليتعليمي

مثل ة الدراسهذه اليت تناولتها تلك  غري عريفال امليف اأعلى  حبيث تقيس مستويات
 .التركيـب والتحليـل والتقويـمق التطبي

 

تشجيع الباحثني على إجراء املزيد من الدراسـات العلميـة اليت توضـح جدوى  .٦
احلاسب اآللـي كوسيلة تعليمية ليس يف تدريس قواعد اللغـة اإلجنليزية استخدام 

االستماع ، التحدث ، القراءة، ( وحسب ولكن يف باقي املهارات اللغوية األساسية 
 . ي مراحل وصفوف تعليمية خمتلفة ـلطالب الصف األول ثانوي وف) الكتابة 

 

ب مع طبيعــة  ـم ومبا يتناستشجيع املعلمني على القيام بتصميم دروسهم بأنفسه .٧
 ن طالـم ـروق الفردية بيـاملشكالت اليت يواجهوا يف فصوهلم حبيث تراعي الف

  .واألعداد املتزايدة من الطالب
 

مصادر التعلم بالدروس ة أو قاعات ـة املدرسـراء مكتبـتشجيع املعلمني على إث .٨
 الالزمـة عليها ليتسىن ت التعديال ا دف تقييمها وإجراءواالحتفاظ  ةاإللكتروني

 .  واملقررات الدراسية القائمةاستخدامها يف إثراء العملية التعليمية 
 

ة ـبني املعلمني والطالب على مستوى املدرس ةتسهيل أمر تبادل الدروس اإللكتروني .٩
وتشجيع الطالب  اليت تعزز مقررام الدراسيةستفادة من هذه الدروس من خالل اال

 .ة ـخارج بيئة الصف واملدرسباستخدام هذه الدروس ي ـم الذاتكذلك على التعل
لالستفادة من يف كافة مناطق اململكة العربية السعوديـة تشجيع اإلدارات التعليمية  .١٠

أن يتم بعد  وإضافتها،اليت يقوم املعلمون واملعلمات بتصميمها  ةاإللكترونيالدروس 
حبيث ) اإلنترنـت ( بكة املعلومات ، إىل مواقع اإلدارات التعليمية على شحتكيمها

 .ور ـتصبح متاحة للمعلمني واملعلمات والطالب والطالبات وكذلك أولياء األم
 
 



 

 ١٠٣

مـن  للطالب ة بشكل يسمح بتقدمي وعرض احملتوى الدراسي حتديث املناهج احلالي .١١
ة احلاسب اآللــي يف  ـنشر ثقافسهم يف وهذا بدوره سي. ـيخالل احلاسب اآلل

ي أصبحت ـالت، وربط املدرسة بالبيئة اخلارجيةيوبالتايل  ،ني واملتعلمنيوساط املعلمأ
ي التطور ـوجيعلها مواكبةً هلا فة، ة جماالت احلياي يف كافـتعتمد على احلاسب اآلل

 .  املتالحقاهلائل والتقين 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ١٠٤

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عاملراجـو  ة املصادرـقائم §
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ١٠٥

 : املصـادر •
 

 لقرآن الكـرميا -١
 احلديـث الشريـف -٢

 

 :ـع جـاملرا •
 

o ًة ـع العربيـاملراج( : أوال( 
 

اجتاهات الطلبة حنو اسـتخدام  " ) . هـ  ١٤١٣. ( أبو جابر، ماجد والبداينة ، ذياب  -
 . ٤٦العدد . رسالة اخلليج العريب .  " احلاسوب

 

 التكنولوجيا مقدمة يف) . هـ  ١٤١٤. ( وغزاوي حممد ذيبان . اسكندر،كمال يوسف -
 .مكتبة الفالح : الكويت . الطبعة األوىل .  التعليمية

 

أصول تدريس العربيـة بـني النظريـة    ) هـ  ١٤٢٠.( ه، عبد الفتاح حسن ـالبج -
دار الفكر للطباعة والنشر : عمان .الطبعة األوىل ).املرحلة األساسية الدنيا ( واملمارسة 
 .والتوزيع 

 

الطبعـة . ةـة العربيـط للغـالوايف معجم وسي . )م ١٩٩٠( .د اهللاـاين، عبـالبست -
 .مكتبة لبنان :  بريوت. الثانية 

 

فعالية استخدام الكمبيوتر يف تدريس قواعد " ) . م  ١٩٩٤. ( البسيوين ، سامية علي -
 .جامعة عني مشس : رسالة ماجستري ، القاهرة . " اللغة العربية لطالب املرحلة الثانوية 

 

خطة دراسة مقترحة إلعداد وتصميم برنامج " ) . م  ١٩٨٥. ( ليمان بكيش ، عمر س -
 . الكويت. السنة الثامنة .  ١٥العدد . تكنولوجيا التعليم  "مادة ألنظمة احلاسب اآليل 

 

أثر استخدام احلاسب اآليل يف " ) هـ  ١٤٢٢. ( البلوي ، عبداهللا بن سليمان بن عايد  -
لدراسي يف مادة الرياضيات لطالب الصـف  تدريس وحدة اإلحصاء على التحصيل ا



 

 ١٠٦

كليـة  : مكة املكرمة . رسالة ماجستري غري منشورة . " األول الثانوي يف مدينة تبوك 
 .التربية ، جامعة أم القرى 

 

أثر استخدام احلاسوب على حتصيل طالب " ) . هـ  ١٤٢٠. ( التومي ، عبداهللا سعد  -
رسالة ماجسـتري غـري   .  " ةـة العربيالصف السادس االبتدائي يف مقرر قواعد اللغ

 .جامعة امللك سعود . كلية التربية.منشورة
 

أثر استخدام احلاسـب اآليل  " ) . هـ  ١٤٢١. ( ماوي ، حنان بنت نصار جباد داجل -
على حتصيل واحتفاظ طالبات الصف أألول متوسط يف مقرر اللغة اإلجنليزية باملدينـة  

 .كلية التربية : املدينة املنورة  .ة ماجستري غري منشورة رسال. ) دراسة جتريبية( " املنورة 
 .جامعة امللك عبد العزيز 

 

فاعلية احلاسوب يف تدريس اللغـة   . " )م  ١٩٩٩(  .عبداهللا  اجلمهور ، عبد الرمحن -
 ) . ٢٢( مج  .عامل الكتب . "  ة لطالب الصف األول ثانويـاإلجنليزي

 

ـ    ") م  ١٩٩٥. ( احلازمي ، مطلق طلق  - ـي يف تـدريس  اسـتخدام احلاسـب اآلل
ـ ـالعالق: الرياضيات ي الرياضـيات للطلبـة   ـة بني الربجمة والتحصيل الدراسي ف

. جملس النشر العلمي : الكويت . الد التاسع . ٣٦العدد . الة التربوية. "  وبنيهاملو
 .جامعة الكويت 

 

ارات التعليم املصغر علـى  أثر ممارسة الطالب مله " ) .م ١٩٩٠.( سعدحممد احلريقي، -
مكتب التربية العريب لـدول  :  الرياض. جملة رسالة اخلليج العريب. " التحصيل الدراسي 

 .اخلليج العريب 
 

الطبعة األوىل .  التكنولوجيا التعليمية واملعلوماتية) . م  ٢٠٠١. ( احليلة ، حممد حممود  -
 .دار الكتاب اجلامعي . العني . 

 

. الطبعة الثانيـة  .  SPSSالنظام اإلحصائي ) . م  ٢٠٠٤. ( ل الزعيب ، حممد بال -
 .دار وائل للنشر : عمان 

 



 

 ١٠٧

الوسـائل التعليميـة ومسـتجدات    ) .هـ  ١٤٢٢. ( العزيز الشرهان، مجال بن عبد -
 .مطابع احلميضي : الرياض . الطبعة الثانية  .تكنولوجيا التعليم 

 

آثار تدريس واستخدام احلاسـبات  "  .)هـ  ١٤١٠( .عبداهللا بن حسن ، العبد القادر -
العدد . رسالة اخلليج ) .دراسة ميدانية (  ، "على اجتاهات الرأي لدى الطلبة اجلامعيني 

)٣٤ ( . 
 

أثر اسـتخدام طريقـة   ." ) م  ١٩٩٥. ( العبداهللا ، عبداهللا حممد ومالك ، حسن علي  -
مبحث الكيميـاء يف  التعلم باحلاسوب يف حتصيل طلبة الصف األول ثانوي العلمي يف 

 .  ٢، ع  ٢جرش للبحوث والدراسات .  "األردن 
 

. الطبعة األوىل .  االختبارات واملقاييس التربوية . )م  ١٩٩٠. ( سالمة ، حسن علي  -
 .مكتبة املنهل  :الطائف 

 

وسائل االتصـال والتكنولوجيـا يف   ") . هـ١٤١٧(   . سالمة ، عبد احلافظ حممد  -
 .دار الفكر: وىل؛ عمان الطبعة األ ".التعليم

 

.  "احلاسـوب يف التعلـيم   " ) . م  ٢٠٠٢. ( سالمة ، عبد احلافظ وأبو ريا ، حممد  -
 .األهلية للنشر والتوزيع : عمان . الطبعة األوىل 

 

 ظحتفـا االيف  اآليلأثر استخدام احلاسب " ) . هـ  ١٤٢٣. ( السواط ، فهد هليل  -
رسالة ماجستري غري .  "  ائي يف مادة اجلغرافياالتعلم لدى طالب الصف الرابع االبتدب

 .جامعة أم القرى ، كلية التربية : مكة املكرمة . منشورة 
 

 ي غرم اهللاـز ابراهيم ، معاضه ، علـالعزي د ابراهيم ، املانع ، عبدـل ، حممـالسوي -
استخدام احلاسب اآليل ملساندة التعليم العام باململكـة العربيـة   " ) . هـ  ١٤٠٤( 

مجادي  ٤-٢: الرياض . حبث مقدم إىل ندوة التعليم االبتدائي واملتوسط .  "السعودية 
 .إدارة البحوث والدراسات بالتطوير التربوي . وزارة املعارف . اآلخرة

 

استخدام احلاسوب واإلنترنت يف ) . م  ٢٠٠٣. ( سعادة ، جودت امحد والسرطاوي  -
 .دار الشروق للنشر والتوزيع : عمان .  الطبعة األوىل. ميادين التربية والتعليم 

 



 

 ١٠٨

اآليل  أثر استخدام احلاسب " )هـ  ١٤٢٥. ( الصنيع ، دالل بنت عبد الكرمي بن محد  -
على حتصيل طالبـات  )  ١١٠( يف تدريس وحده من مقرر تراكيب اللغة اإلجنليزية 

رسـالة  " .  املستوى األول يف قسم اللغة اإلجنليزية يف جامعة أم القرى مبكة املكرمـة 
 .كلية التربية ، جامعة أم القرى  : مكة املكرمة  .ماجستري غري منشورة 

 

 .التكنولوجيا احلديثة والتربيـة والتعلـيم  . ) هـ  ١٤٢٢.(  الصويف، عبداهللا امساعيل -
 .مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع : عمان  .الطبعة األوىل 

 

. ل والتكنولوجيـا يف التعلـيم  وسائل االتصا. ) م  ١٩٨٧.(  لطوجبي، حسي محديا -
 . دار القلم: الكويت . الطبعة الثامنة 

 

الطبعـة   . مدخل إىل تكنولوجيا  التعلـيم . )م  ١٩٩٨(  . احلـافـظ سـالمة عبد -
 . دار الفكر : ألردنا .الثانية 

 

. البحث العلمي ومفهومة وأدواته وأساليبه) . م  ٢٠٠٥.( عبيدات ، ذوقان وآخران  -
 .دار الفكر للنشر والتوزيع : عمان . عةالطبعة التاس

 

أثر التعليم بواسـطة احلاسـوب يف تنميـة    "  .  )م  ١٩٩٤. ( العجلوين، حممد خري  -
ة ـرسال ."عينة من طلبة الصف األول ثانوي يف مبحث اجلغرافيا  دىالتفكري الناقد ل

 .  الريموكجامعة  ،كلية التربية : األردن  .ماجستري غري منشورة 
 

ـ ـاجت. )هـ  ١٤٠٩( . يين، عبد الرمحن سليمانالعر - ي تقنيــة  ـاهات حديثـة ف
 . ) ٢٨( رسالة اخلليج العريب ، العدد . التعليم

 
 

ـ " ) . م  ١٩٩٦( . ، اقبال العلي - ـ  -   وبـفاعلية التعليم مبساعدة احلاس ة ـدراس
س التطبيقية لتعليم األشكال اهلندسية لتالميذ الصف اخلامس االبتدائي يف املدار ةجتريبي

كلية التربية ، جامعـة  . رسالة ماجستري غري منشورة. "ة مبدينة دمشق بيللمناشط الطال
 .دمشق 

 



 

 ١٠٩

ب ـأثر استخدام جهاز عرض برجميات احلاس" ) .  ١٤٢٠. ( العزيز العمر، عادل عبد -
ي ـادس االبتدائـي يف مقرر الرياضيات للصف السـعلى التحصيل الدراس اآللـي
 .ود ـجامعة امللك سع، ة ـكلية التربي.  ة ماجستري غري منشورةـسالر ."  بالرياض

 

مـن   املنفـذةاة ـاحملاك إستراتيجيـةأثر "  .) م  ١٩٩٣(  . العيسى ، عادل موسى -
احلاسوب املساعد يف التدريس على التحصيل الفوري واملؤجل لـدى طلبـة    خالل

 .الة ماجستري غري منشـورة  رس ." الصف العاشر األساسي يف مبحث العلوم الطبيعية 
 .اجلامعة األردنية  ، كلية التربية: عمان 

 

فاعلية اللوحـة اهلندسـية يف   "  . )هـ  ١٤٢٢( .بن حممد بن علي إبراهيم ، الغامدي -
رسـالة  ." وي طبيعيـعلى حتصيل طالب الصف الثاين ثان تدريس هندسة املتجهات 

 .ة، جامعة أم القرى كلية التربي: مكة املكرمة .ماجستري غري منشورة
 

الطبعـة   .استخدام احلاسوب يف التعليم . ) هـ  ١٤٢٣( لوكيل اعبد  إبراهيم، الفار -
 .دار الفكر : عمان . األوىل 

 

: عمان . الطبعة الرابعة .تكنولوجيا التعليم واالتصال ) . م  ١٩٩٩. ( الفرا، عبداهللا عمر -
 .دار الشروق للنشر والتوزيع 

 

أثر طريقـة التعلـيم بواسـطة احلاسـوب يف     " ) . م  ١٩٩١(   . مإبراهيالقاعود ،  -
دراسـات  . األردن ."  ي تعلـم اجلغرافيـا  ـوي فـل طلبة الصف األول ثانـحتصي
 . ) ٥٢(  ٨. ة ـتربوي

 

أثر استخدام احلاسب اآليل يف مـادة   " ) .هـ  ١٤١٨. ( جمحود، مسلط بن زائد لآ -
الثاين متوسط يف إحدى مدارس مدينة  العلوم على التحصيل الدراسي لطالب الصف

جامعـة أم   ، كلية التربيـة : مكة املكرمة  . رسالة ماجستري غري منشورة." مكة املكرمة
 .القرى 

 

أثر استخدام طريقة التعلم باحلاسوب يف حتصيل " .  )م  ١٩٩٥. ( مالك، حسن علي -
.  "و احلاسـوب  طلية الصف األول الثانوي العلمي يف مبحث الكيمياء واجتاهام حن

 .جامعة الريموك . كلية التربية . رسالة ماجستري غرب منشورة



 

 ١١٠

 

اجتاهات عينة من طلبة وطالبات كلية التربية " ) . م  ١٩٩٢. ( املناعي ، عبداهللا سامل  -
العدد . جملة مركز البحوث التربوية  . "جبامعة قطر حنو استخدام الكمبيوتر يف التعليم 

 .قطر جامعة : قطر .  األول
 

النشـر  : الريـاض  .  مـب والتعليـاحلاس) .هـ  ١٤١٨. ( املغرية ، عبداهللا عثمان  -
 .العلمي واملطابع ، جبامعة امللك سعود 

 

فاعليـة التعلـيم املعـان    " ) . هـ  ١٤٢٤. ( قدح ، عبد الرمحن بن حممد بن سعد  -
باملرحلة الثانويـة  باحلاسب اآليل يف تعليم قواعد اللغة اإلجنليزية لطالب الصف الثاين 

كلية التربيـة ،   :مكة املكرمة   .رسالة ماجستري غري منشورة " . مبدارس مكة املكرمة
 .جامعة أم القرى 

 

الطبعـة  . ويـعلم النفس الترب . )هـ  ١٤٢٢(  .منصور ، عبد ايد سيد وآخرون  -
 .مكتبة العبيكان : الرياض . ةـالرابع

 

ـ ـعلم النف . ) م ١٩٨٤(  .نشواتــي ، عبد ايد - دار : عمـان  .  ويـس الترب
 . الفرقان

 

ـ . ) هـ ١٤٢٥  - ١٤٢٤(  .مـة والتعليـوزارة التربي - ـ  ـوثيق ة ـة منـهج اللغ
  .ج ـللمناه ةـاإلدارة العام. ةـاإلجنليزي
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 )   ١( ملحـق رقم  §
 

 
وع الدراســة ـى موضـعلة ـخطاب الموافق  •

من معھـد البحوث العلمیة وإحیاء التراث صادر 
  .اإلسالمي 
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 .خطاب طلب تحكیم أداة الدراســة  •
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 ١١٧

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 

 حفظھ اهللا                                                         /   ل ـور الفاضــادة الدكتـسع
                                                                                                                                     

 ،د ـــــالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ وبعـالس            
 

حیث في تحكیم أداة الدراسة المرفقة لي مساعدتكم الكریمة آمًال أتقدم لسعادتكم      
رق ـالمناھج وط فيأنني أقوم بإجراء دراسة میدانیة للحصول على درجة الماجستیر 

أثر " بجامعة أم القرى وھي بعنوان / ة ـة التربیـبكلی) لغة إنجلیزیة ( س ـالتدری
اإلنجلیزیـة لدى طالب الصف األول ي على تعلم قواعـد اللغـة ـاستخدام الحاسب اآلل

 " .  ثانـوي بمدینـة جـدة
 

إلى معرفة أثر استخدام الحاسب اآللي ) الشبھ تجریبیة ( وتھدف ھذه الدراسة      
في تدریس قواعد اللغة اإلنجلیزیة على تحصیل طالب الصف  حدیثة كوسیلة تعلیمیة

باستخدام الوسائل اعد نفسھا یدرسون القوانوي مقارنة بتحصیل أقرانھم ممن األول ث
) . الفھم  ، التطبیق التذكر ، : ( التعلیمیة التقلیدیة وذلك عند المستویات المعرفیة التالیة 

) المستقبل / المضارع / الماضي ( زمن الفعل في اللغة اإلنجلیزیة  وقد تم اختیار
 :التالیـة مكونة من األزمنة البسیطة نحویة لیشكل وحدة دراسیة 

 

 Simple Present Tenseن الماضي البسیط  زم .١
 Simple Future Tenseزمن المستقبل البسیط  .٢
 Simple Present Tenseزمن المضارع البسیط  .٣

 
 

من  فھي عبارة عن اختبار تحصیلي من نوع اختیار، دراسةأما بالنسبة ألداة ال     
 دفة بالدراسة،ى الوحدة الدراسیة المستھبعد تحلیل محتو ھتم صیاغة فقرات متعدد

 ،األھدافھذه أرجو التكرم بتحكیم . األھدافھذه وتصنیف مستویات  ،وصیاغة أھدافھا
 : ن ـوالفقرة االختباریھ التي تقیس كل ھدف وذلك للتأكد م، ومستویاتھا 

 

 .دى صحة صیاغة الھدف السلوكي اإلجرائي ـم .١
 .لتصنیف بلوم لألھداف المعرفیة دى صحة مستوى الھدف وفقًاـم .٢
 .السلوكي دى مالئمة السؤال لقیاس الھدف ـم .٣

 

مالحظات سعادتكم من ما یرد من  یتم إجراء التعدیل الالزم على ضوءسوف بأنھ  علمًا
 .حول أداة الدراسة قبل التطبیق الفعلي للدراسة المیدانیةوتوجیھات 

 

 .ر الجزاء ـوجزاكم اهللا خی، شكري وعرفاني  ھذا ولكم جزیل
 

 /الباحث                                                                                  
 يریاض احمد إبراھیم زیلع                                                                   

 ٠٥٥٥٤١٣٣٤٥: ت                                                                           
Riyadh. Zelae@gmail.com 

mailto:Zelae@gmail.com
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 )   ٣( ملحـق رقم  §
 

أس   ماء المش   اركین ف   ي تحك   یم أداة الدراســـ   ـة  •
 .ة ـوصفاتھم االعتباری

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ١١٩

 
 أسماء المحكمین وصفاتھم االعتباریة •

 
 

الهيئـــة  الصفــة االعتبارية االسم 
 التعليمية

عضو هيئة تدريس بكلية التربية  إبراهيم احمد عالم. د ١
 قسم المناهج وطرق التدريس

أم   جامعة
 القرى

عضو هيئة تدريس بكلية التربية  فريد  حكيم. د ٢
 قسم المناهج وطرق التدريس

جامعة أم 
 القرى

عضو هيئة تدريس بكلية التربية  أحمد العزبي. د ٣
 قسم اللغة اإلنجليزية

جامعة الملك   
 عبد العزيز

حارس عبد . د ٤
 الوهاب

  عضو هيئة تدريس بكلية التربية
 قسم اللغة اإلنجليزية

جامعة الملك    
 عبد العزيز

 آدم حسين. أ ٥
 هوساوي

ة ـعضو هيئة تدريس بمركز اللغ
 .ماجستير / ة ـاإلنجليزي

جامعة الملك    
 عبد العزيز

  عضو هيئة تدريس بكلية المعلمين حسين صالح .د ٦
 قسم اللغة اإلنجليزية

 جامعة الباحة

عضو هيئة تدريس بكلية المعلمين   أيمن رمضان. أ ٧
 ماجستير/ قسم اللغة اإلنجليزية 

 جامعة الباحة

عضو هيئة تدريس بكلية المعلمين   عبد الكريم على. أ ٨
 .ماجستير/ قسم اللغة اإلنجليزية 

 جامعة الباحة

 بكلية المعلمين عضو هيئة تدريس  لطفي محمد. أ ٩
 بكالوريوس/ قسم اللغة اإلنجليزية 

 جامعة الباحة

 تعليم جدة ةـمشرف لغة إنجليزي صالحمحمد نبيل . أ ١٠
 تعليم جدة ةـمشرف لغة إنجليزي عبداهللا الحارثي. أ ١١
 تعليم جدة ةـمشرف لغة إنجليزي الحارثي ثابت خالد. أ ١٢
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 )   ٤( ملحـق رقم  §
 

ي ـة التـات المعرفیـة والمستویـف السلوكیاألھدا •
 .ة ــة بالدراسـدروس المستھدفـتقیسھا لل
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• The Behavioural Objectives of Each Lesson 
 
 
No Behavioural Objectives Category 

 Simple Present Tense Objectives 
o Students will be able to . . . 

١ Use the simple present tense correctly. Comprehension 
٢ Add " S " to the verb preceded by  

a ٣rd. person singular subject. 
Knowledge 

٣ Change the affirmative sentences into  
negative ones correctly. 

Comprehension 

٤ Ask Yes / No questions correctly. Comprehension 
٥ Answer Yes / No questions correctly. Comprehension 
٦ Ask information questions ( Wh- ) correctly. Comprehension 
٧ Answer information questions correctly. Comprehension 

 
 Simple Past Tense Objectives 

o Students will be able to . . . 
١ Use the simple past tense correctly. Comprehension 
٢ Use regular and irregular verbs correctly. Knowledge 
٣ Change the affirmative sentences into  

negative ones correctly. 
Comprehension 

٤ Ask Yes / No questions correctly. Comprehension 
٥ Answer Yes / No questions correctly. Comprehension 
٦ Ask information questions correctly. Comprehension 
٧ Answer information questions correctly. Comprehension 

 
 Simple Future Tense Objectives 

o Students will be able to . . . 
١ Use the simple future tense correctly. Comprehension 
٢ Change the affirmative sentences  

into negative ones correctly. 
Comprehension 

٣ Choose the short form of " will not "correctly Knowledge 
٤ Ask Yes / No questions correctly. Comprehension 
٥ Answer Yes / No questions correctly. Comprehension 
٦ Ask information questions correctly. Comprehension 
٧ Answer information questions correctly. Comprehension 
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 .تعلیمات االختبار التحصیلـي   •
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ١٢٣

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 

 ) ارـات االختبـتعلیم ( •
 

 

 :عزیزي الطالب  •
حی ث ستس  اعدك عل ى فھ م طریق  ة     ةرجـــــ ـو ق راءة التعلیم ات اآلتی  ة الخاص ة بھ ذا االختب  ار بعنای       أ

 .ر ومن ثم طریقة اإلجابة الصحیحة على كل سؤال من أسئلتھ بإذن اهللا تعالى تنظیم االختبا
 

ف ي  إلى قیاس مدى إجادتك  لما تعلمتھ أثناء دراس تك ل زمن الفع ل    االختبار الذي بین یدیك یھدف  •
 وھذا االختبار من نوع اختیار م ن متع دد  ) . المستقبل / المضارع  / الماضي ( اللغة اإلنجلیزیة 

فق ط ھ ي اإلجاب ة الص حیحة وم ا ع داھا        معط اة لك ل س ؤال ، أح دھا    حیث یوجد أرب ع اختی ارات   
نھا التي ترى أ ةاإلجاب سوى اختیاربعنایة سؤال ما علیك بعد قراءة تعلیمات كل . إجابات خاطئة 

 .وذلك بوضع دائرة على الحرف الذي یسبقھا صحیحة وفقا لما درست 
 

 :  أربع مجموعاتموزعة على  ثالثة وعشرین سؤالیتألف ھذا االختبار من  •
 

 ) ٦إلى  ١من السؤال رقم ( ) :  A(  األولىالمجموعة 
 )إكمال الجملة باختیار زمن الفعل الصحیح (  •

ت م وض عھا ب ین     (منھ ا بجمل ة غی ر مكتمل ة      یبدأ كل س ؤال و .تتكون ھذه المجموعة من خمس أسئلة
م ن  زإكمالھ ا باختی ار     والمطلوب ، بع د قراءتھ ا جی دَا،   .  ) قوسین وتحتھا خط لمزید من اإلیضاح
 .المعطاة  الفعل الصحیح من األربع االختیارات

 ) ٩إلى  ٧من السؤال رقم ( ) :  ( Bالمجموعة الثانیة 
 )تة مثب /نفي جمل خبریة (  •

ت م وض عھا ب ین     (خبری ة مثبت ھ    منھ ا بجمل ة   یب دأ ك ل س ؤال   و. أسئلة أربع تتكون ھذه المجموعة من
لص حیح  اختیار النفي ا والمطلوب ، بعد قراءتھا جیدَا، . ) ) قوسین وتحتھا خط لمزید من اإلیضاح

 .المعطاة  من األربع االختیاراتلجملة لھذه ا
 ) ١٧إلى  ١٠ؤال رقم من الس(  : ) C( المجموعة الثالثة 

 )  - Yes / No – Wh: اإلجابة على نوعین من األسئلة (   •
قوس  ین وتحت  ھ خ  ط لمزی  د م  ن  ب  ین  وض  ع ك  ل منھ  ا  (یوج  د ف  ي ھ  ذه المجموع  ة ثم  ان أس  ئلة   

على كل سؤال من األربع اختیار اإلجابة الصحیحة  ، بعد قراءتھا جیدَا،والمطلوب ) اإلیضاح  
 .المعطاة  االختیارات

 ) ٢٣إلى  ١٨من السؤال رقم ( ) :  D( مجموعة الرابعة ال
 

 ) - Yes / No – Wh: تكوین نوعین من األسئلة (  •
ت م وض عھا ب ین     (خبری ة مثبت ھ    منھا بجملة یبدأ كل سؤالو. أسئلة من ست ھذه المجموعة  وتتكون

الص حیح   الس ؤال  اختی ار  والمطلوب ، بعد قراءتھا جیدَا، .) قوسین وتحتھا خط لمزید من اإلیضاح
 .المعطاة  من األربع االختیارات المالئم لھذه الجملة

 
 

 : مالحظة ھامة  •
o    الس  ؤال ال  ذي ت  م ار أكث  ر م  ن إجاب  ة للس  ؤال الواح  د حی  ث ل  ن تحتس  ب درج  ة  ال تق م باختی

 . )اختیار أكثر من إجابة لھ 
o  ال تترك أي سؤال دون إجابة قدر اإلمكان. 
o  خمس وأربعون دقیقة فقط الزمن المخصص لھذا االختبار ھو. 
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 .فـي صورتھا النھائیـةأداة الدراســة   •
 

 )االختبار التحصیلـي ( 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ١٢٥

/ ١ :الصــف *                    :                                                  اســــــــــــــم الطالــــــــــب   
 

ý  ال           /    نعم                     : معید بالصف األول ثانوي 
 
 
 

 (A.)  Read the underlined sentences and Choose the correct answers : 

d. will come 
 

 ٢. ( Next week,  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   .) 
a. he  play football  
b. he will  plays football  
c. he will play football  
d. he plays football  

 

٣. (  I . . . . . to Makkah next month. ) 
a.  go 
b.  goes 
c.  went  
d. will go 

 

٤. ( The policeman usually . . . . . people .) 
a. helped 
b. helps 
c. help 
d. will help 

 

٥.   (  Last week , she ………. in that hospital. ) 
     a.   will work 
      b.   works 
      c.   worked 
      d.   work 
 

٦. ( Yesterday, I . . . . . ٣ apples.  ) 
a. ate 
b. eat 
c. eats 
d. eaten 

 

(B.)  Choose the correct Negative for the  underlined affirmative 
sentences : 

 

 
١. ( We ……. to school every Saturday  .) 

a. come 
b. comes 
c. came 

 
٧.  (  I visit my grandfather every Friday. )  

a. I do not visit my grandfather every Friday . 
b. I did not visit my grandfather every Friday . 
c. I am not visiting my grandfather every Friday . 
d. I will not visit my grandfather every Friday . 

 



 

 ١٢٦

٨.  ( She will make cakes next Monday. ) 
a. She did not made cakes next Monday. 
b. She does not make cakes next Monday. 
c. She will not make cakes next Monday. 
d. She does not makes cakes next Monday . 

 

٩. (  I turned on TV. ٣ hours ago . ) 
a. I did not turn on TV. ٣ hours ago . 
b. I do not turn on TV. ٣ hours ago . 
c. I will not turn on TV. ٣ hours ago . 
d. I am not turning on TV. ٣ hours ago . 

 
 (C.) Read the underlined Questions and Choose the Correct answers : 
 
١٠. (  Will the teacher correct these questions ? ) 

a. Yes, he does . 
b. Yes, he is .                               
c. Yes, he did . 
d. Yes, he will  

 

١١.  (  Does he buy a new car every year ? ) 
    a.  No, he does not . 
     b.  No, he did not . 
     c.  No, he is not . 
     d. No, he will not . 
 

١٢. ( Did they build this house last month ? ) 
a. No, they will not . 
b. No, they do not . 
c. No, they did not . 
d. No, they are not . 

 

١٣. ( Where will you travel next holiday ? ) 
a. I will travel to Taif . 
b. I am travel to Taif. 
c. I traveled to Taif . 
d. I travel to Taif . 

 

١٤. ( When do you sleep every night ? ) 
a. We slept at ١١ O'clock . 
b. We sleep at ١١ O'clock . 
c. We are sleeping at ١١ O'clock . 
d. We will sleep at ١١ O'clock . 

 

١٥. ( What did he change ? ) 
a. He changes money . 
b. He will change money .  
c. He is changing money . 
d. He changed money . 

 

 



 

 ١٢٧

١٦. ( Where does she come from ? )  
     a.  She came from Egypt . 
     b.  She is coming from Egypt . 
     c.  She comes from Egypt. 
     d.  She will come from Egypt . 
 
 

( D. )  Read the underlined sentences and Choose the Correct Questions: 
  

١٧. ( We always go to school early .  ) 
a. Are you going to school early ? 
b. Do you go to school early ? 
c. Did you go to school early ? 
d. Will you go to school early ? 

 

١٨. ( Saudi students usually go to ٣ schools.  ) 
a. How many schools do Saudi students go to ? 
b. How many schools will Saudi students go to ? 
c. How many schools are Saudi students going to? 
d. How many schools did Saudi student go to ? 
 

١٩. ( I lived in Jeddah.  ) 
a. Where will you live ? 
b. Where do you live ? 
c. Where are you living ? 
d. Where did you live? 

 

٢٠. ( She will clean her room . ) 
    a. When is she clean her room ? 
     b. When did she clean her room ? 
     c. When will she clean her room ? 
     d. When does she clean her room ? 
     

٢١. ( Cavemen decorated their caves.  ) 
a. Did cavemen decorate their caves ? 
b. Do cavemen decorate their caves ? 
c. Were cavemen decorated their caves ? 
d. Will cavemen decorate their caves ? 

 

٢٢. (   You will specialize next year .  ) 
a. Did you specialize next year  ? 
b. Do you specialize next year ? 
c. Will you specialize next year ? 
d. Are you specialize next year ? 

 
٢٣. ( A Muslim prays ٥ times everyday.  ) 

a. Did a Muslim pray ٥ times everyday ? 
b. Will a Muslim pray ٥ times everyday ? 
c. Is a Muslim praying ٥ times everyday ?  
d. Does a Muslim pray ٥ times everyday ? 

 

§ End of the Test. 
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 )   ٧( ملحـق رقم  §
 

  .دراســة مفتاح اإلجابات النموذجیـة ألداة ال  •
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 ياالختبار التحصیلاإلجابات النموذجیة لفقرات  §
 
 

 المجموعــــــــــة رقم الســــــــؤال اإلجابـــــــة الصحیحة
A ١.  

 
Group ( A. ) 

 
( Affirmative ) 

 

B ٢. 
D ٣. 
B ٤. 
C ٥. 
A ٦. 

 
A ٧.  

Group ( B. ) 
( Negative ) 

 

C ٨. 
A ٩. 

 
D ١٠.  

 
 

Group ( C. ) 
 

( Answering Questions ) 
 

A ١١. 
C ١٢. 
A ١٣. 
B ١٤. 
D ١٥. 
C ١٦. 

 
B ١٧.  

 
 

Group ( D. ) 
 

( Forming Questions ) 
 
 

A ١٨. 
D ١٩. 
C ٢٠. 
A ٢١. 
C ٢٢. 
D ٢٣. 
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 )   ٨( ملحـق رقم  §
 

 ى إدارة التربی  ة والتعل  یمص  ادر م  ن جامع  ة أم الق  رى إل   خط  اب •
 .ةـق التجربـجدة للسماح للباحث بتطبیب
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 )   ٩( ملحـق رقم  §
 
خط  اب ص  ادر م  ن إدارة التربی  ة والتعل  یم بمحافظ  ة ج  دة  إل  ى      §

 .مدرسـة القـدس الثانویـة  للسماح بتطبیق التجربـة المیدانیـة 
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