
  
  
 

 المملكة العربیة السعودیة 

  وزارة التعلیم العالي    

    جامعة أم القرى      

    كلیة التربیة      

  قسم المناهج وطرق التدریس

  
أثر األنشطة اللغوية املرتبطة مبلفات اإلجناز اإللكرتونية يف 

مهارة الكتابة باللغة اإلجنليزية لدى طالبات السنة تنمية 
  التحضريية يف جامعة امللك عبد العزيز مبدينة جدة

                                                                                                                                                                                               

   /الطالبة إعداد

  إبراهيم العتيبيبن مي بنت خليل 

  /الدكتور األستاذ إشراف

  عقيل جفريبن ابتسام بنت حسني  

  ق تدریس اللغة اإلنجلیزیة أستاذ المناهج وطر

  اللغة اإلجنليزية متطلب تكميلي لنيل درجة املاجستري يف املناهج وطرق تدريس

  م ٢٠١٣/ـهـ١٤٣٤الفصل الدراسي الثاني 
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 :لص الدراسةــمستخ
يف زية لدى طالبات السنة التحضريية أثر األنشطة اللغوية املرتبطة مبلفات اإلجناز اإللكرتونية يف تنمية مهارة الكتابة باللغة اإلجنلي":عنوان الدراسة

  ".امللك عبد العزيز مبدينة جدة جامعة
تقدمي أنشطة لغوية مرتبطة مبلفات اإلجناز االلكرتونية لتنمية مهارة الكتابة يف مادة اللغة اإلجنليزية لطالبات السنة :الحالیة إلىهدفت الدراسة 

على مهارات زية لدى طالبات السنة التحضريية الكتابة باللغة اإلجنلي رةيف تنمية مها هاأثر استقصاء إىل ، وكذلك .التحضريية املستوى الثاين
 ).التطبيق، الفهم ، التذكر(

 رةاألنشطة اللغوية املرتبطة مبلفات اإلجناز اإللكرتونية يف تنمية مهااستخدام  ما أثر"  :وقد حددت مشكلة الدراسة في السؤال الرئیس التالي
  ."؟  معة امللك عبد العزيز مبدينة جدةجا يفالكتابة باللغة اإلجنليزية لدى طالبات السنة التحضريية 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية :لدراسة تمكنت الباحثة من صیاغة فروض صفریة تتلخص في األتي ولإلجابة على السؤال الرئیس ل
موعة الضابطة يف )٠,٠٥ ≤ ( عند مستوى  موعة التجريبية و ا الفهم ، التذكر  (مهارات  البعدي يف اختبار الكتابة  بني متوسطات أداء ا

موعة التجريبية ) التطبيق ،   .لصاحل ا
الدراسة من مجيع طالبات السنة  تكون أفرادو ، شكلة الدراسة ملالئمته ملشبه التجرييب  وللتأكد من صحة فرضيات الدراسة مت استخدام املنهج    

كما مت أخذ العينة بالطريقة القصدية ، طالبة )٤٤٠(وعددهن طالبات املستوى الثاين مبادة اللغة اإلجنليزية التحضريية جبامعة امللك عبد العزيز 
موعة الضابطة ) ٣٠(إىل جمموعتني التجريبية عشوائيًا  مت تقسيمهنَ ،  طالبة )٦٠( وتكونت العينة من وأعدت الباحثة ، طالبة أيضاً ) ٣٠(طالبة وا

كما استخدمت إعادة االختبار ،  قبليًا وبعدياً  لقياس مهارة الكتابةطة مبلفات إجناز إلكرتونية وكذلك اختبار حتصيلي لذلك أنشطة لغوية مرتب
موعتني بعد االنتهاء من تطبيق ،على جمموعيت الدراسة هلما للتأكد من صدق هذا االختبار وثباته قبل التطبيق القبلي  فيما أعيد تطبيقهما على ا

موعتالفروق كأسلوب إحصائي ملعاجلة النتائج ومعرفة داللة )  (T-Testما مت استخدامفي، التجربة ومت االعتماد على معيار كوهني ، ني بني ا
  .لتحديد الفاعلية وتأثري حجم األثر

مبلفات اإلجناز اإللكرتونية بني توجد فروق دالة إحصائيَا عند استخدام األنشطة اللغوية املرتبطة . ١:وقد أسفرت الدراسة عن النتائج التالیة
موعة التجريبية عند إمتام مجيع فقرات ملف اإلجناز اإللكرتوين   .متوسط درجات ا

موعة الضابطة يف اختبار الكتابة البعدي  توجد فروق دالة إحصائياَ  .٢ موعة التجريبية و ا الفهم ، التذكر(يف مهارات بني متوسطات أداء ا
موعة التجريبية )التطبيق،   . لصاحل ا
ضرورة ربط أهداف وحمتوى مقررات اللغة اإلجنليزية يف املرحلة .١: ي ضوء نتائج الدراسة أوصت الباحثة بعدد من التوصیات منها ما یلي ف

من خالل تضمني مقررات ، ضرييةاجلامعية مبا حيقق مهارات استخدام ملفات اإلجناز اإللكرتونية يف تنمية مهارة الكتابة لدى طالبات السنة التح
والعملية الستخدام ملفات اإلجناز ، الرتكيز على املواءمة بني اجلوانب النظرية. ٢.اللغة اإلجنليزية أنشطة لغوية مرتبطة مبلفات اإلجناز اإللكرتونية 

 تنمية مهارة الكتابة لدى طالبات السنة وإبراز األنشطة اليت تساعد على تدريب معلمات اللغة اإلجنليزية على استخدامه يف، اإللكرتونية
  .يف برامج إعداد املعلمات، التحضريية

  .كما قدمت الباحثة مجموعة من المقترحات بإجراء دراسات أخرى استكماًال لموضوع الدراسة الحالیة 
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              Abstract  
The Title of the study: " The impact of the linguistic activities related to the electronic portfolios in 
developing English language writing skill for the preparatory year students at king Abdul Aziz University 
in Jeddah" . 
This study aimed at: presenting the linguistic activities related to the electronic portfolios for developing 
English language writing skill for the preparatory year students in the second level and knowing the impact 
of the linguistic activities related to the electronic portfolios in developing English language writing skill 
for preparatory year students in (Remembering, Understanding, and  Implementing) skills.  
The problem of the study was determined in the following question: what is the impact of using the 
linguistic activities related to the electronic portfolios in developing English language writing skill for the 
preparatory year students at king Abdul Aziz University in Jeddah?  
To answer the main question for the study the researcher formulated zero x null hypotheses as the 
following: There are no statistical differences at the level of ( > 0.05) between performance of both the 
experimental and controlled group when doing the English post-test for (remembering, understanding, and 
implementing) skills for the experimental group. 
To make sure of the validity of the study hypothesis a Quasi-experimental method was used because it fits 
the nature of the study very well; the study sample consisted of all the preparatory year female students’ on 
the second level at king Abdul Aziz University in English language their number is 440 students, the 
sample was taken intentionally the sample also consisted of 60 students were distributed into 2 groups an 
experimental group of 30 students and controlled group of 30 students too. The researcher prepared 
linguistic activities related to electronic portfolios and an exam to measure writing skill pre and post , 
furthers more the researcher retested the girls to make sure of the results before the pre-implementing on 
both groups, then it was implemented again on both groups after finishing the experiment, a T-Test should 
be used as a statistical method to asset the results and differences between the groups, Coheen standard was 
adopted to determine the effectiveness and the impact of the effect. 
The study resulted to: 1.There are statistical differences when using the linguistic activities related to the 
electronic portfolios between the averages of experimental group when implementing all the items of the 
electronic portfolios. 
2.There are statistical differences between  the experimental and controlled group in the post-test for the 
writing skill on the levels of (remembering, understanding, and implementing) for the benefit of the 
experimental group. 
 The researcher recommended the following: 
Using the linguistic activities related to the electronic portfolios in developing English language writing 
skill for the preparatory year students at king Abdul Aziz University in Jeddah for all the cognitive levels 
(remembering, understanding, and implementing). In addition, focus on the alignment between the 
theoretical aspects, and practical use of electronic portfolios, and to highlight the activities that help train  
English teachers to be used in the development of writing skill for the preparatory year students, in teacher  
preparation programs.  
The researcher also presented suggestions in doing other studies for the complement of the study.  
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  شكر وتقدير
والذي آمل أن يكون ، احلمد له سبحانه والثناء عليه أن كان العون يل يف إجناز هذا العمل املتواضع           

والصالة والسالم على معلم البشرية وهاديهم إىل الصراط املستقيم والعلم . خالصَا هللا تامَا على الوجه الذي يرضيه
  ..وبعد. القومي
، ومن رد الفضل ألهله ومن كانوا املعينني بعد اهللا يف إجنازه ) الناس ال يشكر اهللا من ال يشكر ( من مبدأ      

كما أتقدم ، فال يسعين وقد مت إجناز هذا العمل أن أشكر اهللا عز وجل أن يسر يل مراحل إعداده حىت اكتماله 
ال يل مواص لة الدراسة بالشكر اجلزيل هلذا الصرح الشامخ جامعة أم القرى صاحبة الفضل العظيم يف إتاحة ا

وسعادة عميد كلية الرتبية ورئيس قسم املناهج ، والشكر موصول ملعايل مدير اجلامعة، بربنامج الدراسات العليا 
ا يف سبيل تيسري مراحل دراسيت ، وطرق التدريس وأعضاء هيئة التدريس بالقسم على جهودهم الكبرية اليت قاموا 

  .املنهجية والبحثية
ابتسام بنت حسين /الدكتورة أتقدم بأمسى معاين الشكر وعظيم االمتنان ألستاذيت الفاضلةكما يسعدين أن     

واليت غمرتين بفيض علمها ونصحها؛ ، يف قسم املناهج وطرق التدريس واملشرفة على هذا البحث األستاذ جفري
  .مما كان له األثر الكبري يف إثراء هذه الدراسة وإخراجها بالصورة احلالية

فهد بن  /الدكتور سعادةوَ ،  الحبيب بن محمد موسى /الدكتور ويسرين أيضَا أن أتقدم بالشكر لسعادة     
والشكر جلميع األساتذة ، اه يل من مالحظات قيمهقدما بتحكيم خطة البحث على ما اللذان قام ماجد الشريف

ختام بنت  /الدكتورة سعادة بالشكروأخص ، راسة األفاضل الذين سامهوا برأيهم وعلمهم يف حتكيم أدوات الد
  .الكبري أثناء حتكيم األدوات اعلى جهدمه العظمهسحر بنت رشدي  /األستاذة سعادةوَ  محمد الغزو

 سعادة وَ ، ختام بنت محمد الغزو /ةالدكتور ديري إىل سعادة قكما يطيب يل أن أتقدم ببالغ شكري وت    
ما القيمة لكل ما تهذه الرسالة وأبدبقبول مناقشة اللتان تفضلتا سندي أحمد بنت نادية / الدكتورة ا مالحظا

   .العمل وتقوميهمن قيمة هذا  هو مفيد للرفع
وذلك ملساعدته يل باإلجابة  حفيظ بن محمد المزروعي/ الدكتور لسعادةكما يشرفين أن أتقدم بالشكر     

  حتديد املعاجلات اإلحصائية املطلوبة بعد استشارة وحدة االستشارات وقد مت كذلك، على استشارايت اإلحصائية 



  
  
 

 ز

  .يةاإلحصائية والبحوث بالكل 
كما أسجل وافر الشكر والتقدير إىل جامعة امللك عبد العزيز واملتمثلة يف عميد اجلامعة و وكلية معهد اللغة     

وإىل ، تطبيق جتربة الدراسة جلهودها يف تسهيل مهميت أثناء  فايزة بنت ماطر الجهني/ الدكتورة سعادة ،اإلجنليزية
بنت  إيمان/ األستاذةسعادة وَ  مثني المحمديبنت مالك  /األستاذةسعادة  باملعهد عضوات هيئة التدريس

ن يل أثناء تطبيق جتربة الدراسة  راوه عبد الملك   .ملساعد
فما ، يف دعمها املتواصل يل حىت إكمال دراسيت جهداً وأعظم عبارات االمتنان لعائليت الكرمية اليت مل تويل     

  .قدموه يل يستحق الشكر واالمتنان
  .لكل باحث و طالب علم يف امليدان الرتبوي نافعاً  أن جيعل هذا العمل مباركاً  قديرأسأل اهللا العلي ال ختاماً     

  الباحثة
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  قائمــــــة املوضوعات

  الصفحة  املوضــــوع 

  أ  اآلیة

  ب  ص الدراسة باللغة العربیةلخم
  ج )Abstract ( نجلیزیةص الدراسة باللغة اإلخلم

  د  اإلهداء
  ز-و  شكر وتقدیر

  ط  قائمة الموضوعات 
  ك  الجداولقائمة 
  ل  األشكال قائمة
  م  المالحق قائمة

  الدراسة وأبعادهامشكلة / ل األولـفصــال
  ٥-٢  المقدمة

  ٦  مشكلة الدراسة
  ٨-٧  أهداف الدراسة
  ٨  أهمیة الدراسة
  ٩-٨  حدود الدراسة

  ١١-٩  مصطلحات الدراسة
  أدبيات الدراسة /الثانيل ـــصالف

  ٣٥-١٤  :اإلطار النظري:أوال
  ٢٥-١٤  :األنشطة اللغویة وأدوار المعلمین والمتعلمین/ المبحث األول
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  الصفحة  املوضــــوع 

  ٢٣-٢٠  أسس ممارسة األنشطة اللغویة 
  ٢٥-٢٣  معوقات تطبیق األنشطة اللغویة

  ٣٠-٢٦  : ملفات اإلنجاز اإللكترونیة واستخداماتها/ المبحث الثاني
  ٢٩-٢٨  Definition of Electronic Portfolio تعریف ملف اإلنجاز اإللكتروني
  ٣٠-٢٩  Kinds of Electronic Portfoliosأنواع ملفات اإلنجاز اإللكترونیة 
 Evaluation of Student's Electronic الخاص بالطالب تقویم ملف اإلنجاز اإللكتروني

Portfolio   
٣٠  

  ٣٥-٣١  : تنمیة مهارة الكتابة باللغة اإلنجلیزیة في التعلیم الجامعي/ المبحث الثالث
  ٣٢-٣١   للطلبة وتعلیمهااالنجلیزیة  اللغة تعلم دوافع
  ٣٥-٣٢  اإلنجلیزیة اللغة في الكتابة تعلم

  ٤٤-٣٦  الدراسات السابقة:ثانياَ 
  ٣٨-٣٦  :األنشطة اللغویة المرتبطة بملفات اإلنجاز اإللكترونیة/ المحور األول
  ٤١-٣٨  دراسات تناولت ملف اإلنجاز اإللكتروني / المحور الثاني

  ٤٢-٤١  باستخدام ملف اإلنجاز اإللكتروني دراسات تناولت مهارة الكتابة باللغة اإلنجلیزیة/ الثالثالمحور 
  ٤٤-٤٢  التعلیق على الدراسات السابقة وعالقتها بالدراسة الحالیة

  الطريقة واإلجراءات/ ل الثالثـــالفص
  ٤٦  منهج الدراسة

  ٤٧  مجتمع الدراسة
  ٤٧  عینة الدراسة

جراءات أدوات    ٤٨-٥٢  الدراسة وإ
  ٥٢-٥٣  صدق أداة الدراسة

  ٥٣-٥٤  اسةثبات أداة الدر 
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  الصفحة  املوضــــوع 

  ٥٤  األسالیب اإلحصائیة
  عرض ومناقشة النتائج/ ل الرابعـــالفص
  ٦٩-٥٦  عرض ومناقشة نتائج الدراسة وتفسیرها

  ملخص النتائج والتوصيات واملقرتحات/ ل اخلامســـالفص
  ٧١-٧٢  ملخص النتائج

  ٧٣-٧٤  التوصیات
  ٧٤  المقترحات

  ٧٦-٨٥  المصادر والمراجع
  ٨٧-١١١  المالحق
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  قائمة اجلداول

  الصفحة  عنـــوان اجلدول  رقم اجلدول

  ٤٦  التصمیم شبه التجریبي للدراسة  ١

  ٥٣  صدق االختبار بطریقة االتساق الداخلي   ٢

    ٥٣  بطریقة إعادة االختبار اإلنجلیزیة باللغة الكتابة مهارة ثبات اختبار  ٣

في مهارة ة الكتابة باللغة اإلنجلیزیة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجات مهار   ٤
  في االختبارین القبلي والبعدي التجریبیة مجموعتي الدراسة الضابطة ولالتذكر 

٥٦  

المجموعة التجریبیة   لداللة الفروق بین متوسطات درجاتنتائج تحلیل التباین المصاحب   ٥
  التذكر في مهارة ابة باللغة اإلنجلیزیة والمجموعة الضابطة في االختبار البعدي لمهارة الكت

٥٧  

في مهارة ة الكتابة باللغة اإلنجلیزیة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجات مهار   ٦
  في االختبارین القبلي والبعديالتجریبیة  الدراسة الضابطة و لمجموعتيالفهم 

٦٠  

المجموعة التجریبیة   نتائج تحلیل التباین المصاحب لداللة الفروق بین متوسطات درجات  ٧
  الفهمفي مهارة ابة باللغة اإلنجلیزیة والمجموعة الضابطة في االختبار البعدي لمهارة الكت

٦١  

 في مهارةالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجات مهارة الكتابة باللغة اإلنجلیزیة   ٨
  التجریبیة مجموعتي الدراسة الضابطة ولالتطبیق 

٦٣  

نتائج تحلیل التباین المصاحب لداللة الفروق بین متوسطات درجات المجموعة التجریبیة    ٩
  التطبیقفي مهارة لمهارة الكتابة باللغة اإلنجلیزیة  والمجموعة الضابطة في االختبار البعدي

٦٤  

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجات مهارة الكتابة باللغة اإلنجلیزیة عند   ١٠
في التجریبیة  مجموعتي الدراسة الضابطة ول) تطبیق –فهم  -تذكر (مستوى الدرجة الكلیة 

  االختبارین القبلي والبعدي

٦٦  
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  الفصل األول                                  

  مشكلة الدراسة وأبعادها

  : Introduction المقدمة
ا على اإلنسان ليستطيع التعايش مع بين جنسه على سطح األرض        ، اللغة هي إحدى نعم اهللا اليت امنت 

وختتلف لغات العامل من شعب إىل آخر ، حيث تعترب وسيلة التواصل والتعارف وتبادل العلوم واملعارف فيما بينهم
  :قال تعاىل

  )٢٢(الروم  ) نتكم وألوانكم إن يف ذلك آليات للعاملنيومن آياته خلق السموات واألرض واختالف ألس( 
أن اللغة ، ) م٢٠٠٥(وتذكر اجلرف ، ولغة االتصال األوىل بني الشعوب، لغة العصر اللغة االجنليزية دوتع       

املنظمات من  )% ٨٥( اللغة الرمسية ملا نسبته وهي ، اللغة الرئيسة يف التجمعات السياسية الدولية"االجنليزية هي 
ال التكنولوجي، العاملية، وهي لغة الكثري من املؤمترات الدولية واملعريف ، والتجاري، ولغة التداول األوىل يف ا

  .)١٢٧ص ( "ولغة غالبية األحباث العلمية، والسياحي
ومن هنا جاءت أمهية تعلم اللغة االجنليزية وتعليمها كمقرر أساسي يف أغلب دول العامل، وقد اهتمت        

ومنذ ذلك ، هـ؛ أي ما يقارب من مثانني عاما١٣٤٨اململكة العربية السعودية بتدريس اللغة االجنليزية منذ عام 
ا، لتطوير تعليم اللغة االجنليزية تنيهدجايان تسعوزارة التعليم العايل و احلني ووزارة الرتبية والتعليم  قدما  والسري 

   .ملواكبة التطورات العاملية
فقد أحلقت برنامج السنة على تعليم أبنائها اللغة اإلجنليزية وتبعًا جلهود اململكة العربية السعودية وحرصها     

ا  أساسيًا من الربامج األكادميية للجامعة نظراً جزءاً ، حيث تعد السنة التحضريية ،التحضريية بكافة جامعا
يئة الطالب للدراسة واحلياة اجلامعية وتزويده باملهارات اليت تؤهله للنجاح والتفوق من خالل برنامج  ألمهيتها يف 

دف إىل .مكثف يهدف إىل تأسيس قاعدة قوية يف اللغة اإلجنليزية وتطوير القدرة على استخدامها  ، كذلك 
  .هارات الطالب الدراسية اليت ترتقي بقدراته على التعلم والتفكري والتحصيل الدراسي اجلادتعزيز م
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.( http://www1.kfupm.edu.sa/studentaffairs/ar/newstu/prepyear.htm )جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن،  

ا يعُد اهلدف األهم واملرتكز         حيث ، األساسي لربنامج السنة التحضريية إن إجادة اللغة اإلجنليزية وإتقا
لذا فقد .  متكن الطالب من التحصيل العلمي خالل دراسته وتؤهله للتنافس والتميز يف سوق العمل بعد التخرج

ا اللغة اإلجنليزية حيث يعد جمموع الوحدات املعتمدة ملقررات اللغة  أولت اجلامعة اهتمامًا بالغًا بتعليم طال
وهو أكرب عدد من الوحدات التدريسية مت ختصصيه ألي مادة من مواد السنة ، وحدات دراسية اإلجنليزية ست 

أو ثالثة وحدات تدريسية معتمدة وحدتني دراسيتني معتمدتني التحضريية حيث تقتصر كل املواد األخرى على 
معة عليه ملا له من أمهية قصوى على األكثر مما يؤكد أمهية برنامج اللغة اإلجنليزية يف السنة التحضريية وحرص اجلا

  . يف خدمة مسرية الطالب التعليمية يف املرحلة اجلامعية وما بعدها
.( http://eli.kau.edu.sa/Pages-Curriculum-ar.aspx ، جامعة امللك عبد العزيز  )  

والرتكيز على نشاط الطالب إىل جتديد طرق وأساليب تدريس اللغة اإلجنليزية التعليم العايل لقد دعت وزارة و       
مه كيف يتعلم (كما يؤكد املبدأ الرتبوي ، وجعله حموراً لعملييت التعليم والتعلم  أال يكون الطالب مستقبالً  ىعل)عّل

وقد أدت هذه التطورات إىل إحداث تغيريات تربوية .بل يسعى إىل مجعها من املصادر األصلية، للمعلومات فقط 
اهلائل أثر واضح يف شىت  علمية والتقدم التقينملا كان للثورة ال. املنظومة التعليمية شاملة يف خمتلف مكونات 

، من املسلمات اليت ال جدال فيها؛ لتقدمي املعلومة بتفاعل يف جمال التعليم جماالت احلياة فقد بات دخول التقنية
الذي ، أو ما يسمى بتفريد التعليم، فرديوإتاحة التعليم ال، وزيادة مستوى اإلتقان واجلودة، وقرب من الواقع أكثر

  .)م٢٠٠٤، عالم( فرده وفقا لقدراته واستعداداتهيعطي الفرصة للمتعلم ليسري يف تعلمه مب
لقد شهدت السنوات األخرية تطورات كبرية يف جمال تدريس القراءة والكتابة وأسهم هذا التطور يف ظهور و 

من هذه "أن) م٢٠٠٤(األغا حياة كر تذ و ، يف جمال تدريس التعبري الكتايب  العديد من االجتاهات العاملية احلديثة

 Cooperative Learning Approaches ,Problem:بة من خالل مداخل تدريس الكتا: االجتاهات 

Solving ,Mastering Learning  ,Portfolios Approaches , Writing Reading Integrated  
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Approach  . تخدام ملفات اإلجناز االجتاهات احلديثة اسومن بني) Portfolios Approaches ( يف تنمية

ا تعطي الفرصة للمتعلم التعبري حبرية والوقوف على نقاط ضعفه وقوته ،املهارات اللغوية وتقوميها  حيث ، وذلك أل

ا تعتمد على جتميع املعلومات واختيارها وإعطاء االنطباعات مث حتديد وتنفيذ ا كما أن ملف اإلجناز ،ألنشطة إ

وهو مفيد كمدخل . حيتوي على أعمال املتعلم ما يدل على أوجه القوة و أوجه الضعف لديه يف فرتة من الزمن 

حبيث ميكن إصالح التقومي ، من املداخل التعليمية اجلديدة اليت تؤكد دور املتعلم واملعلم يف تنمية املهارات اللغوية 

   .لالمتحان لحياة وليس إعداداً ل ن يكون التعليم إعداداً يف خدمة التعليم أو أ

كمستحدث تكنولوجي  E-Portfolioتوظيف ملف اإلجناز اإللكرتوين" بأن )Barrett ، 2000(ويؤكد باريت 

ية فعالة بناء فهو يعترب أداة تقومي، لنشاطات الطالبAlternative Assessment أساليب التقومي البديلأهم أحد 

آخرون بوركوويضيف  ).٥١ص("معايري حمددةعلى  ملفات اإلجناز "أن ) (Borko, & al, & et,1997وَ

ا  ا تنمي املهارات التقنية لدى الطالب ، اإللكرتونية تتمتع خبصائص إجيابية مثل سهولة نقلها واالحتفاظ  وبأ

كما أنه يوثق ، التنظيم والعرض والتفكري وينمي لديه مهارات عدة منها مهارات ، أنه يعزز أداء املعلم ، واملعلمني 

  . )١٢ص "(مما جيعله حيسن من أدائه، أدائه ويتيح له الفرصة للرجوع إىل ما مر به من خربات يف مرحلة معينة 

 , Crème & Len(كما أورد ذلك كرمي ولنيوتعد الكتابة يف املستوى اجلامعي وسيلة للتواصل والتقومي  

فالكتابة من خمرجات التعليم الدالة على الكفاءة يف أداء املهام املتعلمة حيث تكون مدى جناح املتعلم يف ، )1997

  ).٣٥ص "(التحصيل كما متثل مؤشرا على جناح العمليات العقلية اليت تتطلبها تلك املهام 

الكتابة للطالب يف املستوى اجلامعي تركز على عرض ما لديه من معرفة "إىل أن  (Hay,1996)  هايويشري 

ا من مهارات  و ، واألمثلة ، واالستنتاجات ،وتقدم ذلك يف إطار منطقي مدعما بالرباهني والدالئل ، وما يرتبط 



  
  
 

٥ 

وذلك إلقناع املعلم ، من اخللفيات املعرفية  واسعاً  والتوثيق من مراجع أكادميية وبطريقة تظهر مدًى ، االقتباسات 

  ).٤٦ ص"(ن مبدى متكنه من أساسيات املعرفة أو املمتح

الكتابة يف اللغة اإلجنليزية يف املؤسسات األكادميية املدركة ألحدث التطورات  مهارة تعلم إىلينظر  وهلذا 

ا تعريف الطلبة التدريس كعملية يتم من خالهلااللكرتونية مثل ملفات االجناز لدى املدرسني والطلبة يف جمال 

بشكل عام باملبادئ واملهارات اليت تتحكم بإخراج النص من حيث الشكل واملضمون بصورة يكون فيها ذلك 

غموض أو نقص يف املعلومات املراد  أوعلى توصيل املعلومات للقارئ بسالسة من دون وجود لبس  النص قادراً 

يف ما هو مقبول كنص لدى القارئ ومتجذره يف جمموعة لذا فإن عملية كتابة النص تكون مرتبطة  .التعبري عنها

ال حبيث ميكن التعبري عن أهداف خمتلفة حسب رغبة الكاتب  من الضوابط معروفة لدى املتخصصني يف هذا ا

  . ويف أوضاع اجتماعية متباينة

اللغوية اخلاصة  باألنشطةتعريف الطلبة إىل أمهية ) م٢٠٠٤(يشري عالم ، أجل أن يكون النص مستساغاً ن مو  

احلصيلة ، ويتم االعتماد يف ذلك على الكتابية لتزيد من قدرة الطلبة على إخراج النص وحتليله وفهمه ةذه املهار 

ا الكرتونيًا ليتمكن املعرفية لدى الطلبة   حلة اجلامعيةاملر  طلبةواليت تتمثل مبلفات االجناز اليت يتم االحتفاظ 

العملية اليت يواجهون و ع معرفتهم العلمية يوهذا ما حيتم عليهم أن يقوموا بتوس ة،رة الكتاباالستفادة منها لتنمية مها

من هنا يأيت دور األنشطة اللغوية مبلفات اإلجناز اإللكرتونية يف تزويد الطلبة باملعرفة  ،خالهلا الكثري من الصعاب

ا النص اجليدة اليت يتيالكتاب ةلية املتعلقة باملعايري واملهار العمو العلمية    . ميز 
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  :   The Problem of the study الدراسةمشكلة 
الطالب املختلفة خاصة املهارات  اليت متهد وتساعد على منو مهاراتاألنشطة اللغوية من األنشطة  تعد     
ا من خاللالباحثة الحظت أن األمهية إال  هذهوبالرغم من  . ية كاالستماع والتحدث والكتابةاللغو  كمعلمة   خرب

أن هناك قصوراَ من قبل املدرسني يف اجلامعة  ،امعة امللك عبد العزيزيف معهد اللغة اإلجنليزية جبملادة اللغة اإلجنليزية 
وتركيزهم على استخدام  ألنشطة اللغوية املرتبطة مبلفات اإلجناز اإللكرتونيةبا االهتماملطالب السنة التحضريية يف 

 ،واجتاههم حنو التعلم زيادة دافعية الطالب،  واليت تقلل منكاستخدام أنشطة املقرر الورقية ألساليب التقليدية  ا
إىل وجود  جامعة امللك عبد العزيز مبدينة جدةيف طالبات السنة التحضريية لوتشري نتائج االختبارات التحصيلية 

 اإلجنليزية عدم إعطاء مناهج اللغةالعائد إىل  الكتابة باللغة اإلجنليزية رةمهايف  تتعلق بضعف الطالبات تمشكال
ذه املهارة يف مواقف الدرس اإلجنليزية ، وكذلك عدم اهتمام معلمي اللغة مهارة الكتابةمساحة مناسبة لتعليم 

  .واحلياة
، وما أشار إليه الباحثون وذوو بعض الدراسات واستناداً إىل املربرات واملؤشرات السابقة اليت متثلت يف نتائج      

 من وغريهم)  (Crème & Lenكرمي ولنيأمثال   وأساليب تدريسها اللغة اإلجنليزيةاالختصاص يف ميدان مناهج 
الباحثة وبناء عليه فقد حددت .سيما السنة التحضرييةوال املختلفةاجلامعية  يف مراحل التعليم ملهارة الكتابة إمهال

  :يت دراسة من خالل التساؤل الرئيس اآلالمشكلة هذه 
ية الكتابة باللغة اإلجنليز  رةاألنشطة اللغوية املرتبطة مبلفات اإلجناز اإللكرتونية يف تنمية مهااستخدام  أثرما "     

  ."امعة امللك عبد العزيز مبدينة جدةيف جلدى طالبات السنة التحضريية 
  :Study Hypotheses  دراسةفروض ال

  :بناء على تساؤل الدراسة الرئيس مت حتديد الفروض اآلتية
و  تجريبيةموعة الا ات أداءطبني متوس )٠,٠٥ ≤  (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى . ١

موعة الضابطة  موعة التجريبيةة التذكر مهار يف البعدي  يف اختبار الكتابةا  .لصاحل ا
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موعة التجريبية ) ٠,٠٥ ≤  (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .٢ بني متوسطات أداء ا
موعة التجريبية مهارةيف البعدي  لضابطة يف اختبار الكتابةوا  .الفهم لصاحل ا

موعة التجريبية ) ٠,٠٥ ≤  ( ت داللة إحصائية عند مستوىال توجد فروق ذا .٣ بني متوسطات أداء ا
موعة التجريبية مهارة التطبيق البعدي يف لضابطة يف اختبار الكتابةوا  .لصاحل ا

  Study Objectives: أهداف الدراسة
  :الدراسة إىل دف 

لطالبات  تنمية مهارة الكتابة يف مادة اللغة اإلجنليزيةل يةاإلجناز االلكرتون اتأنشطة لغوية مرتبطة مبلفقدمي ت  - ١
 .الثاين املستوىالسنة التحضريية 

زية لدى الكتابة باللغة اإلجنلي رةنشطة اللغوية املرتبطة مبلفات اإلجناز اإللكرتونية يف تنمية مهااألأثر استقصاء   - ٢
 .)التطبيق، الفهم ، التذكر(على مهارات طالبات السنة التحضريية 

التقليدية يف تنمية مهارة الكتابة حبث الفروق بني تدريس الطالبات مبلف اإلجناز اإللكرتوين وتدريسهم بالطريقة  - ٣
 .باللغة اإلجنليزية
  Significance of the Study: أهمية الدراسة

لضرورة تطوير وجتويد العملية التعليمة يف مادة اللغة اإلجنليزية مبا يتمشى مع استجابةً  تنبع أمهية الدراسة       
الذي يعد ة على مستوى تنمية مهارة الكتابة املرجوة وخاص وحتقيق الغايات الرتبوية، االجتاهات العاملية املعاصرة 

حسب  -اململكة العربية السعوديةرائدة يف حقلها يف تعد هذه الدراسة قد كما .ن النشاط اللغويامن أهم ألو 
  :ما يلي  حتقيقالدراسة وما تسفر عنه من نتائج يف تسهم هذه حيث قد  - ةالباحث معرفة

ا يف مواقف التعليم  مهارة الكتابةتطوير         وجيه املدرسني والطالب إىل أمهية األنشطة اللغويةوت، املعمول 
الفائدة ألعضاء هيئة التدريس توضيح ، وكذلك  .يف تعلم مهارة الكتابة املرتبطة مبلفات اإلجناز اإللكرتونية

  باللغةالكتابة  اإللكرتونية يف تنمية مهارةجناز لفات اإلأنشطة لغوية مرتبطة مباستخدام من باجلامعات السعودية 
ال فتح ،باإلضافة إىل .لدى الطالباتاإلجنليزية  ال إلجراء دراسات أخرى لباحثني والباحثأمام اا   ذاتات يف ا
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  .هلذا املوضوع من عدة جوانبصلة مبهارة الكتابة استكماالً  

   Limitations of the Study : حدود الدراسة

معهد اللغة اإلجنليزية يف جامعة امللك عبد العزيز مبدينة جدة الواقعة يف اململكة العربية :الحدود المكانية

  .السعودية

 .م٢٠١٣-٢٠١٢-هــــــ١٤٣٣/١٤٣٤دراسة يف الفصل الدراسي األول من العامالأداة مت تطبيق :الحدود الزمانية

درسن الاليت ،)األديب/ العلمي(بقسميها  احلالية على طالبات السنة التحضريية الدراسةمت تطبيق  :الحدود البشرية

  .) ٩١٤٨٢:الرقم املرجعي للمقرر(اللغة اإلجنليزية املستوى الثاين  مادة

 New Headway Plus, Special(املستوى الثاين ،حمتويات كتاب اللغة اإلجنليزية  - أ:الحدود الموضوعية

Edition ,Elementary Student's Book). ، من الكتاب   وحدات مخسمت اختيار )Meeting People 

,The world of work, Take it easy, Then and now ,How long ago?).   من املتضمنة العديد

  :ومت اختيارها لألسباب التالية، تاملوضوعا

 ا متثل معظم املوضوعات الرئيسية يف املقرر  .أل

  مفاهيم رئيسية تندرج حتتها مفاهيم فرعيةتتضمن الوحدات. 

  ألهم أهداف املقررتتضمن الوحدات أنشطة كتابية ورقية. 

  حتتوي على املوضوعات األساسية وأهم األهداف لكل وحدة وما يقابلها من أنشطة ومهارات يتم يف

 .ضوئها بناء أنشطة ملفات اإلجناز اإللكرتونية
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  .مبلفات اإلجناز اإللكرتونية املعدة من قبل الباحثةاألنشطة اللغوية املرتبطة  -ب

  Terms of the Study: لحات الدراسةطمص
  :حتقيقَا ألهداف الدراسة مت تعريف املصطلحات التالية

  : )(Linguistic Activities األنشطة اللغوية: أوالَ 
ا باألنشطة اللغوي يقصد          ضوء حاجات املتعلم ذاته  لغوية سلوكية ختتار يفذات أهداف يئة مواقف تربوية "ة بأ

  .)م١٩٩٨،عبد املنعم حممد (لتنفيذ ومبشاركته يف التخطيط وا
ا للطلبةمخس مهارات أساسية م تشمل املهارات اللغوية و          مهارة ، مهارة االستماع : هي  ن الضروري السعي إلكسا

لتهيئة للقراءة واإلعداد االستعداد وا، اكتساب املدلوالت اللفظية اليت عن املفاهيم ، مهارة التواصل اللغوي ، التعبري أو التحدث
  .)م٢٠٠٣، كرم الدين (للكتابة 
ا للغويةاألنشطة االباحثة تعرف و        وهي ،بعناية يف ضوء أهداف حمددة مها أنشطة يتم اختيارها وتصمي:بأ

فيها اللغة اإلجنليزية  داخل حجرات الدراسة وخارجها ويستخدمونمتارس من قبل طالبات السنة التحضريية 
  . لدى هؤالء الطالبات) الكتابة(دف إىل تنمية األداء اللغوي يه، استخدامًا ناجحاً 

 :)Electronic Portfolio( نجاز االلكترونيملف اإل: ثانياَ 

جتميع هادف ومنظم ألعمال الطالب وإجنازاته عرب فرتة زمنية معينة، يتم  وهو ملف أعمال الطالب يتم فيه       

ويشتمل ملف اإلجناز . لمعايري املنشودةمراجعتها يف ضوء حمكات حمددة للحكم على درجة حتقيق أدائه ل

در املعرفة اليت اطلع عليها، وبعض التقارير اليت كرتوين على عينات من كتابات الطالب ومقاالته، ومصااإلل

ا،  تتضمن ملخصات لبحوث األداء، والتجارب واألنشطة املخربية أو املشروعات الفردية واجلماعية اليت قام 

 ، ا الطالب أيضًا وعينات من أعمال الطلبة الزمالء وميكن أن يشتمل امللف على مواد مسعية وبصرية ألعمال قام 

اعلى مؤهالت الطالب والدورا احتوائهن ع فضالً    ).م٢٠٠٨السيد، وَ ، حسن(ت التدريبية اليت شارك 
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عملية جتميع مستمرة لعينات من األعمال اليت ينجزها الطالب " بأنه ) م٢٠٠٩(الزاملي وآخرونكما عرفه       

و جمموعة أخرى متثل ، حبيث يضم جمموعة من األعمال اليت تعكس تقدمه األكادميي خالل فرتة زمنية حمددة 

ها الطالب يف فرتات زمنية على أن يصاحب ذلك تقارير تقومي وتدبر ذايت يقوم بكتابت، أفضل إنتاجاته

  ).٤١٦ص"(دةحمد

و  إلكرتونياً عملية تنظيمية و جتميعية ألعمال املتعلم الدراسية : بأنهاإللكرتوين  وتعرف الباحثة ملف اإلجناز       

  .ألهدافها خالل فرتة زمنية معينةاليت توضح مدى حتقيق العملية الرتبوية 

    :)Writing Skill( الكتابة رةمها: ثالثاَ 

يد واجلمع : واملاهر . احلذق يف الشيء : املهارة لغوياً  ن اب) (مهرة(احلاذق بكل عمل وأكثر ما يوصف به ا

  ) .٦ ص، ٤٢٨٦ج: منظور

 "Skill"وهي مرادفة للفظة اإلجنليزية، املهارة ومجعها مهارات :" )م١٩٩٧ (القادرعبد يعرفها  واصطالحياً     

ه تعزيز قدراته وتعين املستوى األدائي الذي يكتسبه الفرد من خالل ممارسة نشاط مقصود و موجه أو ذايت من شأن

  ).٤٠٧ص" (الفطرية وصقلها

ا التلميذ  ربط تعليم مهارة"بأن ) م٢٠٠٠(ومن هنا يشري مدكور       ، الكتابة باألعمال التحريرية اليت يقوم 

م من مشكالت  وحصر، وبكل ما يدرس ويقرأ  م وكتابا والتدريب عليها ، ما يستخدمه التالميذ يف قراءا

  .)٢٥٥ص  ("يف غاية األمهية ية يعترب أمراً بطريقة منهج

ا) م١٩٩٩(  عصرأما الكتابة فيعرفها      اتفاق إنساين على تثبيت األصوات يف صورة منقوشة تضمن هلا "بأ
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  . )٣١٩ص( "ألغراض حمددة يف كل جمتمع إنساين البقاء و الدوام أطول فرتة ممكنة

ا وتعرف الباحثة مهارة الكتابة       نشاط ذهين يعتمد على اكتساب القدرة على إتقان الكتابة والتعبري عن : بأ

من ضمنها طريقة تركيب اجلملة، األفكار والعواطف، بطريقة صحيحة وخمتصرة، دون الوقوع يف أخطاء حنوية 

املهمة يف إخراج الشكل العام ملا يكتب، وقد حيدث إسقاطها  وأشكاهلاالرتقيم، ورسم احلروف  وكتابة عالمات

، أو غموضًا يف املعىن   .فهي حماولة لتمثيل الكالم لبسًا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  
 

  

  

  

  : ـانـيل الــثلفصا

  
  أدبيات الدراسة                        

  اإلطار النظري:أوال 

 واملتعلمني األنشطة اللغوية وأدوار املعلمني/ املبحث األول 

  إلجناز اإللكرتونية واستخداماتهاملفات ا/ املبحث الثاني 

  يف  اإلجنليزية تنمية مهارة الكتابة باللغة/ املبحث الثالث 

  التعليم اجلامعي

  الدراسات السابقة:ثانياَ 
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  الفصل الثاني
  أدبيات الدراسة

     :تمهيد
من  ،ين حيث مت ختصيص اجلزء األوللباحثة بتقسيم هذا الفصل إىل جزأقامت ا الدراسةيف ضوء أبعاد      

وألن الدراسة احلالية تعىن بالبحث عن أثر استخدام األنشطة اللغوية املرتبطة ) اإلطار النظري(أدبيات هذه الدراسة 
ا سيتناول اإلطار النظري عدة مباحث لذ،مبلفات اإلجناز اإللكرتونية يف تنمية مهارة الكتابة باللغة اإلجنليزية 

) مهارة الكتابة باللغة اإلجنليزية(و ) ملفات اإلجناز اإللكرتونية(و) األنشطة اللغوية(مرتبطة مبوضوع الدراسة وهي 
أما اجلزء ، لتكوين خلفية معرفية عن الدراسة احلالية ولتوضيح مجيع أبعادها املرتبطة مبشكلة الدراسةيتها و ألمه

  .ة مبوضوع الدراسة والتعليق عليها وعالقتها بالدراسة احلاليةفيتعلق بالدراسات السابقة املرتبط ،الثاين

 :أدبيات الدراسة
  :اإلطــــــــار الــــنــــظـــــري:أوال 

 :األنشطة اللغوية وأدوار املعلمني واملتعلمني/ املبحث األول  .١
اإلجناز اإللكرتونية ملفات ا/  املبحث الثاين .٢  : واستخداما
 : يف التعليم اجلامعيهارة الكتابة باللغة اإلجنليزية تنمية م/ املبحث الثالث  .٣

  :الدراسات السابقة: ثانياَ 
  :األنشطة اللغوية املرتبطة مبلفات اإلجناز اإللكرتونية :احملور األول
  :دراسات تناولت ملف اإلجناز اإللكرتوين : احملور الثاين

  :باستخدام ملفات اإلجناز اإللكرتونية دراسات تناولت مهارة الكتابة باللغة اإلجنليزية: احملور الثالث
  .التعليق على الدراسات السابقة وعالقتها بالدراسة احلالية
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  اإلطار النظري: أوالً 
  و أدوار المعلمين والمتعلمين األنشطة اللغوية: المبحث األول

 وقراءةً  واستماعاً  حديثاً  األربعة املهارات يف للغة العملية املمارسة من املتنوعة األلوان اللغوية باألنشطة يقصد
 موجهاً  استخداماً  اللغة ويستخدمون هم، برغبتهم وخارجها الصفية الغرفة داخل الطالب ا يقوم حيث ،وكتابةً 

 مصغرة صورة الصفية الغرفة داخل الطلبة ميارسها اليت اللغوية النشاطات تعد، هلذا والطبيعية احليوية املواقف يف
تمع، يف النشاطات لتلك  يتم بصرية، على معدة لغوية نشاطات يف اللغوية الطلبة مهارات صقل جيب ولذلك ا
 اللغة حصص يف مستمرة عملية العملية هذه تكون أن وجيب املهارات، تلك على للتدرب الفرصة الطلبة منح فيها

 املشاركة خالل من اللغوية املمارسة لتعزيز داعماً  األخرى املدرسة جماالت تكون وأن اإلجنليزية، واللغة العربية
 فعالً  املمارسة لتكون املفتوح، اليوم نشاطات يف أو التعليمي املدرسة مسرح أو املدرسية اإلذاعة يف واملوجهة املكثفة

  .)م١٩٩٨عبد املنعم، (وحسب املنهجي التعلم ألهداف مصنوعاً  موقفاً  وليس ،حياً 
 الطالب حماورة خالل من احلياتية، باملواقف شبيهة تعليمية مبواقف الطلبة إدخال خالل من كذلك ويتم

 الطلبة وإعطاء احلصة، وغري احلصة يف اخلاصة املسائل من مسألة يف رأيه عن التعبري أو معلمه، مناقشة أو لزميله،
 نفسه، الطالب يرى كما املوضوع وعرض والوطنية الدينية واملناسبات البارزة اليومية األحداث عن للحديث جماالً 
 عنها يدافع أن ودفعه بآرائه، واإلشادة وتشجيعه إثابته الواجب بل تعنيفه، أو ختطئته عدم على احلرص مع

، أكثر األفكار لتكون زمالئه مع حوهلا النقاش باب وفتح إنشائية، موضوعات من يكتب فيما ويطرحها  نضجًا
  ).م٢٠٠٨، السيد ، وَ  ألباز(والنقاش احلوار بأدب لتزامواإل وإرشاد، منه وبتوجيه املعلم إشراف حتت وذلك

راعى أن وجيب ُ  األنشطة جتري أن مبعىن التكلف، عن والبعد باحليوية تتسم أن األنشطة هذه تطبيق عند ي
تمع يف العملية احلياة به تزخر مما طبيعية حيوية جماالت يف اللغوية  احلياة يف جيري ملا مصغرة صورة لتكون ا
 النشاط يكون بأن وذلك باحلياة، الوثيق االرتباط ومؤثرة فاعلة تكون حىت األنشطة هذه تظهر أن وضرورة العامة،
  . باحلياة التعلم صلة يربز وظيفياً 
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 شخصيات صقل أجل من ضروري أمر األفكار عن والتعبري للغة العملية املمارسة أن فيه شك ال ومما
م الطلبة،  بل به، التسليم وعدم عليهم، يعرض ما كل يف الرأي ويبدوا شيء كل يناقشوا أن على ومساعد

 زمالئه، وآراء ألرائه الطالب احرتام يعين مما والنقصان، والزيادة والرد لألخذ قابلة فكرة كل أن قاعدة من ينطلقون
 قد بل معني، بعمر خاصة غري احلديث على القدرة بأن الزاخر العريب الرتاث من عملية مواقف حنو الطلبة وتوجيه
 شخصيات يف اللغوية املمارسة هذه ترتكه اليت اإلجيايب لألثر وباإلضافة. اهلرم الشيخ من أفصح السن َحَدث يكون

ا الطلبة،  أن عدا معه، تفاعالً  وأكثر الطالب فكر إىل أقرب املنهجي التعليمي احملتوى جعل على كذلك تعمل فإ
 عندما سالسة أكثر األمر جيعل مما املتعلمني، نفوس يف السليمة اللغوية العادات تأصل للغة العملية املمارسة هذه

  .حوله من الناس مع والتعامل وبيئته حميطه يف الطالب حيياها اليت احلياة يف املهارات هذه توظف
ن م أهداف، حتقيق يف يساهم اللغوية األنشطة هذه واملتعلم املعلم تطبيق فإن وعليه،     
  :)م٢٠٠٨البسيوين،(أمهها

 أو املكتوبة تعبرياته يف الئق بشكل فيوظفها ،يومياً  يستخدمها اليت بلغته نتفاعاإل من الطالب كنيمت 
 .اخلالق اإلبداعي التعبري من معني مستوى إىل وصوالً  الشفوية

 اجليد التوظيف وتوظيفها اللغة مع التفاعل يف اخلاصة وامليول املواهب عن الكشف. 
 املختلفة احلياة مواقف مواجهة أجل من الطالب شخصية تقوية. 
 صحيح برابط بعضها مع األمور وربط املنطقي التفكري على القادرين الطالب من جيل إعداد 

 .وعقالين
 معهم والتواصل اآلخرين مع التعايش من الطالب متكني. 
 وتدقيقه للطالب اللغوي الزاد غناءإ. 
  واالستخبار باإلخبار املتصلة حاجاته تلبية على الطالبمساعدة. 
 الطالب خيال غناءإ يف اإلسهام. 
 والكتابة القراءة عامل يف الطالب ترغيب.  
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  :)١٠٥ص-١٠٠ص، م٢٠١٢حممد، (يأيت ما اللغة تعليم يف املعلم يستخدمها اليت األنشطة اللغوية ومن
 الدرس، حملتويات املركزة الصورة ألنه غاية فهو اللغة، تعليم يف كبرية أمهية للحوار: اللغة تعليم يف احلوار - ١

 عند وخباصة املتعلم، إليها حيتاج اليت واألصوات، واأللفاظ والتعبريات اجلمل من بألوان املتعلم ميد الذي واألساس
 تعتمد خمتلفة، وسياقات مواقف يف واملفردات النحوية الرتاكيب يضم ألنه وسيلة وهو. الكالم مهارة على التدريب

 ينظر أن املعلم وعلى. واالتصال التعبري يف وممارستها اللغة استعمال حنو املتعلم بيد لتأخذ اللغوية التدريبات عليها
 احلوار استيعاب مبجرد ينتهي ال املتعلم دور أن كما يتجزأ، ال كالً  باعتبارها تليه، اليت والتدريبات احلوار، إىل

  .املماثلة احلياة مواقف يف باستخدامه وإمنا وحفظه،
 إىل الصويت التمييز تدريبات دف: الصويت التمييز تدريب خالل مناالجنليزية  األصوات نطق على التدريب - ٢

 عن النوع هذا يف التدريب ويتم. نطقه أو مساعه، عند اآلخر عن منهما واحد كل ومتييز صوتني بني الفرق إدراك
. بينهما الفرق املتعلم ليدرك املتقابلني، الصوتني على الرتكيز مع ،)Minimal Pairs(الصغرى الثنائيات قوائم طريق

 مساعه عند بينها مييز وأن العربية، األصوات نطق اإلمكان، بقدر املتعلم، جييد أن األصوات تدريبات من واهلدف
 عن النظري باحلديث الدرس املعلم يشغل أال يستحسن فإنه لذلك خمارجها، وبيان وصفها اهلدف وليس هلا،

  . عليه والتدريب الصحيح النطق مبحاكاة بل األصوات،
 قسم أو بدرس منـها جمموعة كل ختتص اليت املتدرجـة التمارين من جمموعة عن عبارة وهي: التحريرية التمارين - ٣

دف أقسامها، أو األساسية املـادة دروس من معّني   على التدريب من مزيداً  املتعلم إعطاء إىل التمارين هذه و
 عادة املتعلم ويقوم. اللغوية وتراكيبـها السابقة الدروس مفردات وتعزيز اللغوية، وتراكيبه الدرس مفردات استعمال
م صحة من والتأكد البيت، يف التمارين هذه عن باإلجابة م مبقارنة أو املعلم مع الصـف يف إجابا  مع إجابا

  .ذاته التحريرية التمارين كتاب يف املوجودة الصحيحة اإلجابات
 عادى بشكل األجنبية اللغة حتدث من املتعلم متكن أن االتصالية، التدريبات من اهلدف: االتصالية التدريبات - ٤

ذا خطأ، دون يسمع ما فهم على قادراً  جتعله وأن  إجابات ختضع وال. اللغة أهل وبني بينه االتصال يتحقق و
 شاء، كيفما يشاء، ما يقول أن يف حر املتعلم إن إذ التحكم، أنواع من نوع ألي االتصالية، التدريبات يف املتعلم



  
  
 

١٧ 

 يف يتمثل أخرى، ناحية من اآللية والتدريبات املعىن وتدريبات ناحية، من االتصالية التدريبات بني كبري فرق وهناك
 وماذا فعل، ماذا: اخلاص وعامله نفسه، عن يتحدث فهو جديدة، مبعلومات االتصالية التدريبات يف يأيت املتعلم أن

، به يتنبأ أن املتعلم يستطيع ال جديد، أمر فهي املتعلم، إجابة تكن ومهما. يفكر وفيما سيفعل،  وهذا مسبقًا
  .عنده من جديدة مبعلومات املتعلم يأيت ال حيث اآللية، والتدريبات املعىن، تدريبات يف حيدث عما خيتلف

 حيث اآللية، والتدريبات املعىن، تدريبات إىل باملقارنة أطول، وقتاً  عادة االتصالية التدريبات أداء ويستغرق  
 من نوعاً  املتعلم يواجه هنا ومن لآلخرين، يقوله شيء يف يفكر االتصال، تدريبات يف الوقت بعض املتعلم يقضي
 تدريبات أما. اللغة تعليم من األوىل املراحل يف وخباصة التدريبات هذه يؤدى وهو املتعة، من ختلو ال اليت املشقة،

  ).م٢٠٠٧ الفوزان،(كبري جهد أو طويل، وقت إىل حتتاج فال اآللية والتدريبات املعىن
 املراحـل يف خاصـة االجنليزية اللغة تعليم يف البصرية الوسـائل من نوع استعمال يفضل: البصرية الوسائل  - ٥

 باالجتاه يسمى فيما األساس هو وهذا. مسجلة بأصوات مصحوبة البصرية الوسائل هذه تكـون وأن األوىل،
 أن ميكن وإمنا األجنبية، اللغات تعليم طرائق من معينة بطريقة األمر واقع يف يرتبط ال الذي البصري – السمعي

  . التعليمية الطريقة ملبادئ وفقاً  البصرية السمعية املواد توضـع
 تدريب من بد فال الشفهي لالتصـال وأداة حية لغة بوصفها ةاالجنليزي اللغة تعليم أردنا إذا: الصوتية التمارين - ٦

 اليت الصوتية التمارين ذلك، حتقيق على تعني اليت الوسائل أفضل ومن. بـها والتحدث مساعها على املتعلمني
 الصوتية التمارين هذه وتتخذ. اعتيادي مسجل باستعمال البيت أو الصف يف حىت أو اللغة خمترب يف تستخدم

. اللغوية وتراكيبه الدرس مفردات على تشتمل متنوعة متارين إليها تضيف مث لـها منطلقاً  األساسية املادة متارين
 أنـواع بعض أنّ  إذ الصوتية، التمارين طبيعة يف يكمن التحريرية التمارين وكتاب الصوتية التمارين كتاب بني والفرق

 وقد. املطابقـة أو الفـراغ ملء أو الرتمجـة متارين مثل املسجل بواسطـة أو اللغـة خمترب يف لالستعمال تصلح ال التمارين
 وَ  الناقة،(الكتاب يتبعها اليت للطريقة طبقاً  واملتعلمون املعلم أو وحده املعلم الصوتية التمارين كتاب يستعمل
  ).   م١٩٨٣، طعيمة
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 ذايت تعلم يف يستخدم وقد ،)فصول يف( نظامي تعليمي شكل يف يستخدم قد املتعلم كتاب: املعلم دليل - ٧
 ينبغي والذي التعليم عملية يف يساعده الذي للمعلم دليل الكتاب يرافق أن ينبغي األحـوال كل ويف خل،إ...  وحـر

  .التعليمية للمادة النظرية األساسيات على حيتوي أن
 االستماع مث ومن اللغوية الرتاكيب يعاجل ما ومنـها األصوات، يعاجل ما فمنـها أغراضها تتنوع: السمعية املواد - ٨
 مادة تؤخذ أن على.خلإ...  احلوار على يقوم ما ومنـها اللغـة، بسمـاع ستماعاإل يعاجل ما ومنـها الفهم، مع

 معامـل يف فنيون التسجـيالت هلذه يتوافر أن على التطبيقات كتب يف يأيت ما أو كتاب مادة من التسجـيالت
م تتميز ممن ناطقون وأيضاً  اللغات  إضافية مبواد تسجـيالت إعداد األمر يقتضي وقد هذا. والدقـة باجلودة أصوا
 مواقف التسجـيالت هذه حتمل أن إىل األمر يصل رمبا بل وتربويني لغويني من املختصـون يرى حسبما وجديدة
  .   االجنليزية الثقافـة من لغوية وغري لغـوية صوتية

 تكون لكي املناسبة األساسية املفردات من جمموعة ويتضمن الكتاب يرافق معجم وهو: املعجـم استخدام - ٩
  . اللغوية ثروته وتنمية وأوسـع، أعمق بشكل لغة االجنليزيةال دراسـة على ليعينه املتعلم به يلمّ  لغوياً  رصيداً 

 لتعليم متكامل نظام ألي األساسية املكونات من احلاضر وقتنا يف اللغة خمتربات أصبحت: اللغوية املختربات -١٠
 والرتديد االستماع وخمترب االستماع، خمترب: اللغوية للمختربات أساسية أنواع ثالثة وهناك وتعلمها، اللغات

ا ومن والتسجيل والرتديد االستماع وخمترب ،)اإلذاعي(   :)م١٩٨١العريب، (يأيت ما استخداما
 القواعد يف الدخول غري من االبتدائية املرحلة يف االستعمال الشائعة املفردات على التدرب. 
 صعوبات اكتشاف دف احلروف، مبخارج تعىن اليت السليمة القراءة إىل األوىل املراحل يف املتعلمني استماع 

 .احملاكاة على وتعويدهم املتعلمني لدى النطق
  م يف الشائعة األخطاء لتاليف عالجية تدريبات إجراء  تلك وخباصة كافة، املراحل يف والكتابية الشفوية تعبريا

 .العامة أساليبهم إىل انتقلت اليت األخطاء
 القراءة على املتعلمني تعويد دف متعددة؛ مواقف يف جنليزييف الشعر اإل التسجيالت من مناذج إىل االستماع 

 .املقررات مع للتفاعل حتقيقاً  املواقف حبسب
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 العامة والفكرة األساسية، الفكرة واستخالص اخلاص، واملعىن العام، املعىن إدراك حيث من الفهم على تدريبات 
ال تفسح املخترب يف إليها يستمعون قطعة خالل من م لتسجيل للمناقشة ا   .إجابا

  :اآلتيةاألنشطة اللغوية  سبق ما إىل الباحثة وتضيف
 لتحدث املتعلم تدفع ملواقف التعرِّض هي الكالم، لتعليم طريقة أفضل إن: باالجنليزية الكالم ممارسة - ١

  .يستمع واملتعلم الوقت، طوال يتكلم الذي هو املعلم ظل إذا الكالم، يتعلم فلن الكالم، وتعلم اللغة،
 اليت اللغوية، املواد خالل من الكتابة تعليم يبدأ أن املفيد من: اللغوية املواد خالل من الكتابة تعليم - ٢

 يف ما مع حمتواها وتناسب املادة، تنظيم يتم أن الصدد هذا يف املفيد ومن. قرأها أو إليها، استمع أن للمتعلم سبق
 أكرب دافعاً  يعطيه ذلك فإن كتابته، يستطيع قاله، أو قرأه، أو مسعه، ما أن املتعلم يشعر فعندما. املتعلم ذهن

 بعض بنسخ املتعلم يبدأ أن األفضل فمن للمتعلم؛ الكتابية رةاملها تعليم يف مهم أمر والتدرج. والتقدم للتعلم
  .قصرية مجل كتابة مث الكلمات، بعض ينسخ مث احلروف،
الت، اجلرائد، يف املطروحة اآلراء ومتييز قراءة: مثل املتنوعة القراءة مصادر إىل املتعلم توجيه - ٣  الربيد ا

 اآلراء لفهم وذلك والتكنولوجيا والعلوم واالجتماعية التارخيية بالشؤون املتعلقة البصرية الوسائل اإللكرتوين،
  .جنليزيةباإل اخلاصة النظر ووجهات
 جنليزيةاال باللغة معلومات توفر اليت اإلعالم وسائلمشاهدة  و األدب، قصص على قراءة املتعلم حث - ٤
  .مهم اليت احملاور وتناقش

وبالتايل، ويف هذه الظروف،  .أغلبية األنشطة اللغوية منظمة ضمن جمموعات كبريةومن هنا نستنتج بأن 
حيتكرون الكلمة يف حني أن لطلبة إىل آخر ذلك أن بعض ا طالبيف أخذ الكلمة متفاوتة من  طالبفنصيب كل 

سري األنشطة يف جمموعة كبرية ذلك أن ى بعض الباحثني صعوبة ، حيث ير البعض اآلخر ال يأخذ الكلمة متاما
م دائما بالكيفية املرتقبة   .انتباه املتعلمني يصعب استقطابه وال يكون إنصا

األنشطة اللغوية جيب أن تنظم ضمن جمموعات : أن ) Simon Poli, 1995(ساميون  أمثالالعلماء  يرىو 
  . طوال السنة الدراسية طلبة ٦أو  ٤،٥جمموعات ذات مثل . صغرية وحمدودة العدد



  
  
 

٢٠ 

موعي للتعلم اللغوي ويقرتح إعطاء  )Martin,2002(مارتن  كما يؤكد على الطابع تارة الفردي وتارة ا
الفصل مع  طلبةاملراوحة بني جتميع كامل الفصل وجتميع نصف عدد  :لتفاعل والتبادل إشكاال متنوعةأوقات ا

ا جّد مغاير  ّ العمل ضمن جمموعات صغرية بالتداول والتحاور يف عالقة ثنائية كل ذلك يفرز مشاركة ونشاطا لغوي
    .على مستوى التقبل وعلى مستوى اإلنتاج

ى  )Florin, 1995(فلورين تقرتح  " جمموعات حتاور" تقسيم عدد تالميذ الفصل إىل ثالث جمموعات تسمّ
)groups conversational(   والحظت أنه ال يكفي القيام بالعمل اللغوي ضمن جمموعات صغرية حىت يشارك

وتقرتح كمرحلة أوىل . احتكار الكلمة باستطاعتهم دائماً  بصفة آلية ألن هناك بعض املتكلمني الكبارطالب كل 
موعة الكربى  متكلمون / متكلمون كبار ( العمل ضمن جمموعات متجانسة على قاعدة أخذ الكلمة ضمن ا

  :وهذا يسمح ب) صغار 
  .احلد من الضغط على أخذ الكلمة حيث يتمكن املتكلمني من فرص اإلنتاج والتعبري -
  .وإرساء التداول املنظم على أخذ الكلمة طالبتسهيل عملية تشريك كل  -
ّل تغذية راجحة خبصوص إنتاجه البجعل الط -   .مدعوا أكثر من ذي قبل إىل اإلنتاج وبالتايل تقب

م  طلبةتنويع حماور احملادثة وترك ال ) Florin (فلورين وتقرتح  م اخلاصة مما حيفز قدرا يعربون عن جتار
  :كاآليت  )Florin(فلورين وميكن تلخيص املبادئ ملقاربة . التعبريية

  .يعدل أخذ الكلمة: يف تنظيم جمموعات العمل  توجيهياً  املعلم أن يكون -
  .يف اختبار احملاور ومبادرات األطفال حتررياً املعلم  أن يكون -
ناً  املعلم أن يكون - ّ   .يف اعتبار الفروقات الفردية لي
  .يف تنويع األهداف خالقاً املعلم  أن يكون -

  : اللغوية األنشطة ممارسة أسس
 امليول تنمية من املتعلمني متكني خاصة اللغوية األنشطة ممارسة من املقصودة األهداف حتقيق أن الشك

 هذه إليه تستند ما مدى على يتوقف احلياة مدى على والفنون باملعارف الذايت وتزويدهم املختلفة واملهارات
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ا تراعيه ما ومدى تربوية، أسس من األنشطة مسلم، (يلي ما األسس هذه أهم ومن، األسس هلذه ممارسا
  :)م٢٠٠٨

 اهلدف هذا املتعلمون يتعرف وأن منه، يقصد خاص هدف نشاط لكل يكون أن مبعىن: الغرضية - ١
م حدود يف بأنفسهم إليه الوصول على ويعملون  قصور أو إسراف، أو مغاالة غري من مدرستهم وإمكانيات قدرا
  .املتعلمني هؤالء واقعية زيادة إىل يؤدى مما النشاط هذا ملمارسة واضحة نتيجة هناك تكون ،حىت واحنراف
 ببني الرأي وتبادل والتفاهم احلرية تسوده يدميقراط جو يف النشاط جيرى أن مبعىن: املوجهة التلقائية - ٢
موع بقيمة فرد كل واعتزاز األغلبية، تراه ما واحرتام اجلماعة، موع واعتزاز ا   . أفراده بقيمة ا
 العملية احلية به تزخر مما طبيعية حيوية جماالت يف النشاط هذا جيرى أن مبعىن: التكلف وعدم احليوية - ٣

تمع يف   .العامة احلياة يف جيرى ملا مصغرة صورة بذلك فيكون اخلارجي ا
 تعليم وأهداف إطار يف تكامل اللغة وفروع النشاط بني بكون أن ينبغي حيث: واالنسجام التكامل - ٤

 يف جيمل ،فما وتكامل وانسجام توافق بينهما يكون أن تستوجب والنشاط اللغة فروع بني األهداف ،ووحدة اللغة
 له جيد مقررة حصص شكل يف اللغة لدروس املخصص الوقت له يتسع ال ،وما النشاط يفصله الدراسية املقررات

  .والطرافة باجلدة تتميز اليت النشاط جماالت يف الرحب جماله
 الرتبوية األنشطة كسائر –اللغوية األنشطة ممارسةإىل إن ) م٢٠٠٩( برغوت وَ  أمنيكل من   كما أضاف

  :أمهها األسس من جمموعة تستند إىل –
 التخطيط عملية يف املختلفة مراحل يف فعليا إسهاما يسهمون حبيث نشاط كل يف الطالب مشاركة - ١
  .والتقومي والتنفيذ

 الذي للعمل طالب كل واختيار الطالب، بني تقسيمه حيث من وطريقته العمل بأسلوب االهتمام - ٢
  .واجتاهاته واهتماماته ميوله حسب يناسبه

 على املشرف واملعلم الطالب بني التعامل يف املتبادل واالحرتام السليم، الدميقراطي األسلوب ممارسة - ٣
  .واإلرشاد التوجيه بطابع النشاط على املشرف املعلم مسئولية تتسم أن على أنفسهم، الطلبة وبني النشاط
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 ونفسيا ذهنيا الطالب من اإلفادة تتم حبيث ممكن، حد أقصى إىل املتاحة اإلمكانيات من االستفادة - ٤
  .والبيئة الفرد تنمية إىل يؤدى مبا اإلمكانيات هذه بني والتفاعل احلوار وخلق والبشرية املادية البيئة ومن

 والتعاون العمل توزيع على يتدرب ،حبيث الفريق روح أساس على يقوم نشطةاأل يف الطالب بني العمل - ٥
  .متكامل بشكل إجنازه يف

 على ويعني العمل إىل ويدفع التفكري على يدرب تربوي هدف ذو املختلفة بأنواعه النشاط ألن: اإلميان - ٦
  .الوقت استثمار على ويساعد اإلبداع

 هذه ممارسة يف الطالب بفاعلية املرتبطة الرتبوية األسس مراعاة اللغوية األنشطة ممارسة عند أيضا والبد
  :)م٢٠١٠ ، الشرباويوَ  حبيب،(مثل نشطةاأل

ردة املعرفة مستوى إىل بالطالب الوصول على نشطةاأل ممارسة يف االقتصار عدم - ١  إىل حتفيزهم بل ا
االت م فتزداد بأنفسهم جهودهم نتائج ويلمسون يفكرون جتعلهم اليت التطبيقية ا  يف ورغبتهم األداء على قدر

  .االنطالق
 يف يكون وحبيث الدراسة حجرات يف الطالب حيصلها اليت الرتبوية للربامج امتدادا نشطةاأل اعتبار - ٢

  .واإلنتاج والرتويح باملتعة املقرونة اهلواية ،وبروح احلميدة السلوكية بالقيم مشبعا النشاط ممارسة
 يأخذوا ،حىتنشطةاأل أنواع توضيح ذلك يسبق ،حبيث نشطةاأل ممارسة يف الناشئني بالطلبة االهتمام - ٣

  .واستعداد قدرة يناسبهم ما منها
 الطالب منو مراحل مع تتفق اليت النشاط برامج حبسب وتؤدة وادة نشطةاأل على التدريب يف السري - ٤
  .وقدراته

الوهييب، (مثل اللغوية األنشطة ممارسة عند املدرسية نشطةاأل عليها تقوم اليت العامة األسس مراعاة جيب كما
  :)م٢٠٠٣

 الدراسي اجلدول يف حيدد وقت هلا خيصص أن على ،الدراسي اليوم أثناء يف متارس اليت نشطةاأل - ١
  .األسبوعي



  
  
 

٢٣ 

  .الطالب املالية أعبائها من يعفى نشطةألا - ٢
 من أكثر يف أو نشطةاأل هذه أحد يف الفعالة املشاركة الطالب وعلى املنهج، يف عضوي جزء نشطةاأل - ٣

  .نشاط
  . فيها املشاركة شروط وحتديد لتعديلها عليها املشرفني الطالب من تقوميها جيبنشطة األ - ٤
م أكفاء متحمسون معلمون نشطةاأل توجيه يف يشارك - ٥  النفسية واجلوانب بالنشاط ودراية خربة لد
  .للطالب
 والنمط واملالئمة والتقومي والشمول الصدق هي معايري، عدة على التعليم نشاط اختيار يستند أن - ٦
  .الكائنة بالظروف الوثيق واالرتباط

ا هادفة،كما وال خمططة غري عفوية بصورة تتم أن ميكن ال اللغوية األنشطة ممارسة أن سبق مما ويتضح  أ
ا واألهواء، امليول حتكمه عشوائيا عمال ليست  حتكم اليت واحملددة الواضحة األسس من جمموعة وفق تتم وأ

ا وتربز مسالكها ا من املقصودة األهداف حتقيق يف وتساعدها أولويا   .ممارسا

  :األنشطة اللغويةتطبيق  معوقات
تواجه ممارسة األنشطة الصفية وغري الصفية وحتد أو  اليتيقصد مبعوقات األنشطة اللغوية جمموعة الصعوبات 

وترتكز هذه املعوقات على تفاوت وجهات  .حتول ببينها وبني حتقيق أهداف اللغة العربية املقصودة من ممارستها
وعدم  أمهية النشاط وعدم تشجيعهم الطالب على ممارسة األنشطة اللغوية أو املشاركة فيها، يفالنظر املعلمني 

ملمارسة النشاط بصورة مقصودة  الدراسيوجود أماكن ملمارسة النشاط أو عدم ختصيص وقت داخل اليوم 
جبانب  االهتمامدم وأخريا ع باإلضافة إىل عدم قدرة بعض املعلمني تنظيم النشاط أو ريادته، وخمططة وهادفة،

  .)م٢٠٠٩محاد، (النشاط عند تقومي الطالب أو عند تقومي املشرفني الرتبويني للمعلمني
وأمهيتها واعتبارها تسلية وهلوا يضيع الوقت ويبدد جهود  نشطةبقيمة األ احلقيقيكذلك فإن عدم اإلميان 

فر املدرس الكفء لتحقيق متطلبات األنشطة ،وعدم تو ، وعدم توفري اإلمكانات املادية املناسبة الدراسيالفصل 



  
  
 

٢٤ 

طريق ممارسة  يفمتثل معوقات وصعوبات بالغة  – املعريفاملدرسة، واهتمامهم فقط باجلانب  يوعدم تعاون مدرس
  .)م١٩٩٨عبد املنعم،(حتقيق الغاية منها يفاألنشطة اللغوية وتؤدى أيضا إىل ففشل هذه األنشطة 

عند ممارسة األنشطة اللغوية باملدرسة ما  االجنليزيةتواجه معلم اللغة  اليت كما أن من أهم الصعوبات
  :)م٢٠٠٨جملي، (يلي

  .من دليل لألنشطة اللغوية يسرتشد به املعهد أو املدرسة أو املركزخلو  -
  .ميزانية األنشطة ضئيلة وال تتيح الفرصة ملمارستها -
  .اللغوية نشطةرية مسئولة عن تقلص األوالشه وأساليب التقومي الفصلية االمتحاننظام  -
  .اللغوية وأمهيتها غري واضحة لدى املعلمني نشطةفلسفة األ -
  .الكلية مل يقدم للمعلم كل ما يتعلق مبمارسة هذه األنشطة يفبرنامج اإلعداد  -
اللغوية، ومن مث ال يوجد  نشطةبند يتعلق باإلشراف على األ أيبنود التقومي اخلاصة بالتالميذ خالية من  -

  .لديه الدافع ملمارستها
  .املدرسة يفمن وقت خمصص ملمارسة هذه األنشطة  الدراسيخيلو اليوم  -
  .افتقاد املعلم للمهارات الالزمة ملمارسة هذه األنشطة -
شاط إىل كيفية ربط هذا املنهج بالن - تلميحا أو تصرحيا –إشارة  أيمن االجنليزية خلو منهج اللغة  -

  .اللغوي
  .نظرا لفروعه املتنوعةاالجنليزية كثرة متطلبات منهج اللغة   -
  .اللغويحيث مل يعط املنهج اهتماما بالنشاط  اللغويوالنشاط  الدراسيوجود فجوة كبرية بني املنهج  -
  .كاألعمال التحريرية الشهرية وغريهااالجنليزية   إسناد كثري من األعمال إىل معلم اللغة -
  .الفصول الدراسية يفكثرة أعداد التالميذ   -

لقراءة والكتابة هي اترتب على وجود مثل هذه الصعوبات هو سيطرة ثالثة أنشطة تعليمية  ولعل أخطر ما
والتعرف، وقد يسمى هذا األسلوب أسلوب  واالستذكاردف حتقيق أبعاد احملتوى من جهة احلفظ  واالستماع



  
  
 

٢٥ 

وهذا كله يتم على حساب أهداف أخرى حيتاج إليها املتعلمني ومل خيطط هلا ) التسميع –احلفظ  –اإللقاء (
متجد احلفظ والتلقني  اليتومما ال يدع جماال للشك أن سيطرة تلك األنشطة التعليمية  .التخطيط السليم واملوجه

لمني على تنمية التذكر فقط أو تنمية القدرات العقلية للمتع يفستقصر وظائفها  وحتشو الذهن باملعلومات الكثرية،
   .بعيد أومن قريب ي تنمية قدرات التفكري التقارىب على أحسن األحوال، دون أن متس قدرات التفكري التباعد

ويضاف إىل ذلك ما أكدته املشاهدة العملية من خالل إشرافه على طالب الرتبية العملية من خالل قيامه 
  :)م٢٠١٢حممد، (بتدريس الوحدة املختارة من

  .تكدس الفصول بأعداد غفرية من الطالب -
  .بشكل ملحوظ الدراسيمن العام  الثاين الدراسيضيق وقت احلصص الدراسية وضيق الفصل  -
الفرتة احملددة هلا الن ذلك ميثل أهم  يفمن موضوعات املنهج املقررة  االنتهاءحرص املعلم الشديد على  -

  .ملشرفني عليهاملعايري تقوميه من قبل املوجهني وا
 إجيايباألنشطة اللغوية الصفية وغري الصفية لعدم تكوين اجتاه  يفعزوف كثري من الطالب عن املشاركة  -

  .من قبل املعلمني لدى هؤالء الطالب حنوها
عدم اقتناع كثري من املعلمني بأمهية األنشطة اللغوية وعدم درايتهم بأهدافها وكيفية ختطيطها واعتقاد  -
نهم بأن ممارسة األنشطة اللغوية تؤدى إىل إثارة اجلبلة وتفقد املعلم سيطرته على الطالب مما يؤدى على الكثري م

  .تزويدهم باملعارف واملعلومات يفضياع جهوده 
 يفوجه األنشطة اللغوية الصفية وغري الصفية  يف صارخاً  كل هذه األمور وغريها متثل حتدياً وترى الباحثة إن  

،وكذا هناك حاجة ماسة إىل جهود مضنية من قبل كافة القائمني على العملية االجنليزيةحتقيق أهداف اللغة 
ملمارسة األنشطة اللغوية ممارسة هادفة مدبرة  التعليمية للقضاء على مثل هذه الصعوبات، وتذليل كل السبل

 الدراسيتحقيق األهداف األخرى للمحتوى مواقف حيوية وطبيعية لتحقيق تنمية شاملة للمتعلمني ول يفخمططة 
  .خاصة القدرة علة حل املشكالت وتنمية القدرة على اإلبداع

  



  
  
 

٢٦ 

  واستخداماتها اإللكترونية اإلنجاز ملفات:  المبحث الثاني
 Technological التكنولوجية املستحدثات ظهور يف كبرية طفرة املاضية القليلة السنوات شهدت

Advancements دور فتغري ، املستحدثات ذه التعليمي املوقف عناصر كل تأثرت ولقد بالتعليم، املرتبطة 
 ما هلم ويصف طالبه مستويات ويشخص التعلم بيئة يصمم فهو التعلم، لعملية مسهل إىل للمعرفة ناقل من املعلم

 دور تغري كما املطلوبة، األهداف تتحقق حىت ويوجههم ويرشدهم تقدمهم ويتابع التعليمية املواد من يناسبهم
، متلقياً  يعد فلم التكنولوجية، املستحدثات ظهور نتيجة املتعلم ، نشطاً  أصبح بل سلبيًا  التعلم وأصبح إجيابيًا
  .املعلم حول ال املتعلم حول متمركزاً 

 املناهج هذه أهداف التأثري هذا ومشل التكنولوجية، املستحدثات بظهور أيضاً  الدراسية املناهج تأثرت ولقد
 الذايت التعلم مهارات الطالب إكساب أصبح ولقد تقوميها، وأساليب وتقدميها عرضها وطرق وأنشطتها وحمتواها
 املنعم، عبد( الدراسي للمنهج الرئيسة األهداف من املعريف االنفجار عصر يف وحتصيلها املعرفة حب وغرس

  ).م١٩٩٧
 شواهد من يربره ما له ملحاً  مطلباً  أصبح قد املعلم إعداد برامج يف التكنولوجية املستحدثات توظيف إن
 أخرى، جهة من العصر تربية متطلبات اعتبار وعند ناحية، من فيه نعيش الذي العصر طبيعة اعتبار عند وأسانيد

 املعلم إعداد برنامج وعلى بعامة، التعليم منظومة على واضحة بصمات التكنولوجية املستحدثات وضعت فقد
 عبد( التعليمية العملية جوانب من جانب كل يف اإلجياب أو بالسلب تؤثر إيقافها، يصعب قوة باعتبارها خباصة
  ).م٢٠٠٢ ، آخروناملناعي وَ وَ  املنعم

، مستحدثاً  باعتباره التعليمية العملية يف E-Portfolio اإللكرتوين اإلجناز ملف توظيف يأيت  تكنولوجيًا
 مهاراته عرض له ليتسىن مبتكرة بطريقة وإجنازاته سجالته حفظ للمعلم يتيح فهو الرتبوية املعرفة لتوثيق ووسيلة
 لتنمية والفاعلية بالكفاءة تتسم أساليب توفري طريق عن أهدافه حتقق مدى على راجعة بتغذية وتزويده وقدراته
 هي ذلك لتحقيق الفاعلة والوسيلة عالية، وجودة بكفاءة اجلديدة واملسؤوليات باألدوار القيام من ومتكينه املعلم

  .)م٢٠١١الرتكي،نوف (التدريبية الربامج خالل من التكنولوجية املستحدثات أحدث على املعلم تدريب



  
  
 

٢٧ 

 يوثق كونه الرتبوي، امليدان يف مطرداً  ازدياداً  التعليم يف اإللكرتوين اإلجناز ملف استخدام أمهية ازدادت ولقد
 ما إىل للرجوع له الفرصة يتيح فهو لديه، املهين النمو ويعزز التأملي، التفكري على ويشجعه للمعلم التعليمي األداء

  .الراجعة بالتغذية ميده وبالتايل خربات، من به مر
 أن املعلم من يتطلب فهو والتأمل، االنتقائية مها متالزمتان صفتان اإللكرتوين اإلجناز ملف مييز ما أهم إن

 الذي التأملي التفكري أسلوب تبين منه يتطلب كما ، الكم على ال النوع على مركزاً  وثائقه اختيار يف انتقائياً  يكون
  ). ١ ص،م ٢٠٠٤ ولورينزو، قسطنطينو( أدائه من يطور كي وخربات جتارب من به مر فيما اخلاصة أرائه يعكس

 املتحدة الواليات يف واملدارس الرتبية وكليات اجلامعات من كثرياً " أن)  (Stone ,B,1998نستو  ويرى
 اليت اخلطوات ضمن رئيسياً  عنصراً  أصبح أنه حىت التدريس، لتقومي كأداة اإللكرتوين امللف تستخدم األمريكية

   National Board for Professional Teaching Standards)التدريس مهنة ملعايري الدولية اهليئة تستخدمها

 NBPTS)"  .  

 The American Association of Higher Education) العايل للتعليم األمريكية املنظمة ترى كما

AAHE) من شرطاً  وأصبح واجلامعات، الرتبية كليات يف التدريس لتحسني كأداة يستخدم اإللكرتوين امللف أن 
  .)Stone,1998:106( التدريس مهنة ملمارسة رخصة على احلصول شروط

 املعلم، تقومي يف املستخدمة احلديثة األساليب أحد تكنولوجي، كمستحدث اإللكرتوين اإلجناز ملف ويعد
ً  فعالة موضوعية تقوميية أداة يعترب فهو عبد املنعم  يرى حيث التعليم، يف أمهيته ازدادت وقد حمددة، معايري على بناء

 كما والتفكري، والعرض التنظيم مهارات منها عدة مهارات لديه وينمي املعلم، أداء يعزز أنه) م٢٠٠٢(وآخرون 
  .أدائه من حيسن جيعله مما معينة، مرحلة يف خربات من به مر ما إىل للرجوع الفرصة له ويتيح أداءه يوثق أنه

 يعزز أنه منها كثرية فوائد اإللكرتوين اإلجناز مللف"  أن) م٢٠٠٤( ولورينزو قسطنطينو  من كل ويرى
 عن الرضا نتيجة االبتهاج بل الشخصي الرضا حيقق أنه كما املعلمني، لدي التأملي والتفكري الذايت التقومي

 اإلجناز ملف ،ويوفر األداء حتسني على تساعد للملف املستمرة املراجعة فعملية التجديد يعكس مستواه،كما
 من قدر أكرب حتمل على املعلمني يشجع فهو املهين، والتمكن القوة المتالك أدوات أيضاً  اإللكرتوين

 للمعلم الفرصة يعطي أنه حيث التعاون، على يشجع كما املهين، ومنوهم تعلمهم من متمكنني املسئولية،وجيعلهم



  
  
 

٢٨ 

 "(وتطوره األداء كيفية على والربهان الدليل ويوفر املرتدة، بالتغذية وميدهم املتعلمني مع النقاش يف للمشاركة
  .)٧ص -٢ص

 لتحسني له الفرصة يتيح مما األكادميي، املعلم أداء يوثق أنه من أيضاً  اإللكرتوين اإلجناز ملف ةأمهي وتنبع
 املمكن من اإللكرتوين اإلجناز ملف أن) Winsoor,P.&etal,1999(وينسور وَ إتال  يرى كما فيه، ويعدل أدائه

  .لديه الشخصية اخلربات تنمية على املعلم يساعد أن
 ذلك يف تساعده اليت املهارات من جمموعة املعلم لدي يكون أن من البد اإللكرتوين، اإلجناز ملف وإلعداد

 من العديد بوضع وذلك ، اخلدمة قبل املعلم بإعداد تم اليت العاملية اهليئات من العديد إليه تدعوا ما وهذا ،
 الكمبيوتر استخدام مهارات اكتساب ومنها التدريس مبهنة التحاقه قبل املعلم يكتسبها أن من البد اليت املعايري

ا بل ، واإلنرتنت لس اهليئات هذه ومن ، التدريس مهنة ملمارسة شرطاً  أصبحت أ  برامج العتماد القومي ا
 واملنظمة ، (National Council of Accreditation for Teacher Education, NCATE) املعلمني إعداد
 (International Society for Technology in Education, ISTE) التعليم يف للتقنيات الدولية

  . )م٢٠٠٤الغزو،(

  ): Electronic Portfolio(اإللكتروني اإلنجاز ملف تعريف
 الوثائق من منظمة جمموعة" بأنه )Bird,1990(بريد  فيعرفه اإللكرتوين، بامللف اخلاصة التعريفات تعددت

 فن إطار يف الداخلة واملهارات واالجتاهات املعرفية اجلوانب يف املتعلم كفاية على والربهان الدليل تقدم اليت
  ".التعليم

 وتقومي ، الذات لتقومي أداة"  أنه يرى حيث للملف تعريفاً  )Tarnowski,s.,1998,p17(تارنوسكي  وأورد
 التنظيم وقدرات القوة ونقاط النمو تعكس أداة أنه كما ، العليا والدراسات البكالوريوس لطلبة الرتبية برامج

  ".املتعلم لدى املعرفة تطبيق يف واإلبداع
 عينات لتجميع ملف"  بأنه )(Fenwick,t.;Parsons,j.,1999,p 90-p 92 فنويك وَ بارسونز من كل يعرفه

 وحلول درسه، ما بعض حمتوى العينات هذه وتعكس متتابعة، زمنية فرتات عرب مجعها املتعلم أعمال من
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 اختبارات واملشروعات، اجلارية، األحداث عن وتقارير فيديو وشرائط منزلية وتعيينات ومقاالت، ملشكالت،
 مدى تثبت اليت األعمال ومجيع النظراء، قبل من تقييمها مت اليت املتعلم منجزات عن وتقارير املتعلم فضلها ومتارين

  ".املتعلم تعلم
 تشري اليت ومنجزاته أعماله إبراز دف املتعلم أداء حتفظ حقيبة" أنه على) م٢٠٠١( البسام وَ  بكار وتعرفه

 املادية احلوافز إبراز وأيضاً  والثقايف، واإلبداعي واملهاري واألكادميي والنفسي واالجتماعي الطبيعي منوه مدى إىل
 واألحباث واملقاالت االختبارات نتائج وكذلك أخرى، جهة أي أو املدرسة قبل من له منحت اليت واملعنوية

 املتعلم قبل من املنجزات هذه جتميع ويتم. واآلباء واملعلمني الزمالء تعليقات إىل باإلضافة ا، قام اليت واملشاريع
 متتابعة، زمنية فرتات يف التقدم مدى يربز حبيث املنجزات هذه تصنيف يتم كما واآلباء، واملعلمني الزمالء مبعاونة

 به، اخلاص البورتفوليو يف أجنزه ما على تقديراته من معينة نسبة على وحيصل ، املتعلم أداء لقياس كأداة وتستخدم
  .)١٤٧ص( "اآلخر بعد عاماً  جيدد حبيث التعليمي، السلم يف ارتقى كلما املتعلم مع وينتقل

 من موعة متأن انتقاء" عن عبارة اإللكرتوين امللف أن) م٢٠٠٤(ولورينزو قسطنطينو  من كل ويرى
 طريقة على يعتمد كونه يف الورقي امللف عن وخيتلف وإجنازاته، املتعلم أعمال أفضل على تركز النموذجية الوثائق

 أشكال يف التأملي التفكري ووثائق والتعلم، التعليم عملييت وثائق بعرض للمتعلم تسمح اليت املتعددة الوسائط
 على وينشر الورقية، الفواصل من بدالً  Links إلكرتونية فواصل ويستخدم ،)ونصي بياين فيديو، صوتية،( خمتلفة
 ألفضل جتميع" بأنه )June,A.,2004(جون  يرى بينما.)٦٠ص("CD مدجمة أسطوانة على أو اإلنرتنت شبكة
  .)٤٦ص("دراسته مراحل خالل املتعلم أعمال

  ::Kinds of Electronic Portfolios اإللكترونية اإلنجاز ملفات أنواع

: هي أنواع ثالثة يف اإللكرتوين امللف أنواع) Mary,D.Wolf,K., 1998(ماري وَ وولف  من كل حيدد
 يعطي وهو للتوظيف وملف لديه، التأملي التفكري وتعزيز التعلم على املتعلم تشجيع يف ويستخدم للتعليم ملف

 ما مقرر يف املتعلم لتقومي ويستخدم للتقومي ملف وأخرياً  ما، وظيفة لشغل يتقدم عندما الفرد عن ومعلومات بيانات
  :بنوعني رئيسني مها) م٢٠١١(نوف الرتكي  هايف حني حتدد.املقررات من جمموعة أو
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  .املقابلة ملف/التخرج ملف/العمل ملف/القبول ملف:اخلدمة قبل املعلم إجناز ملفات - ١
  .العرض ملف/العمل ملف:اخلدمة أثناء املعلم إجناز ملفات - ٢
 بيانات من يتكون عام بشكل ولكنه منه، اهلدف باختالف اإللكرتوين اإلجناز ملف مكونات ختتلفو 
 نتائج، و الطالب أعمال من مناذج، و امللف صاحب أعمال من مناذج، و الرتبوية الفلسفة، و امللف صاحب
تمع خدمة، و التفكر صحيفة، و الطالب   .املهنية واملسئوليات األدوار، و العلمي اجلهد، و املهنية التنمية خطة، و ا

   : Student's Electronic Portfolioبالطالب الخاص اإللكتروني اإلنجاز ملف تقويم

 املعلم يعتمد أن جيوز ال فمثالً  تقوميه، يف يعتمدها اليت التقومي وأدوات اسرتاتيجيات تنويع إىل املعلم حيتاج
 ألداء إمجايل تقومي إعداد إىل حيتاج بل املادة، يف الطالب أداء مستوى متوسط حتديد يف فقط العالمات على

 األخرية األيام يف يتم الذي التقومي إن، حيث  التقومي عمليات خمتلف خالل من الدراسي العام اية يف الطالب
 من األوىل األيام يف يتم الذي التقومي من أكرب نسبياً  وزناً  يعطي أن ميكن الطالب أداء تقرير يغطيها اليت الفرتة من

 أن إال األخرية الفرتات يف املادة يف متميزا مستوى حيقق قد الطالب أن وخاصة التقرير، يغطيها اليت الفرتة
 يف مستواه باخنفاض تتأثر قد الدراسي العام اية يف املادة يف األداء مستوى لتحديد الالزمة احلسابية العمليات

 على وليس النشاط أثناء الطالب أداء وعلى نفسه النشاط على يركز أن املعلم وعلى.)م٢٠١١الرتكي،(األوىل الفرتة
 وقوائم الطالب، أداء وصف على تشتمل أن ميكن باألداء اخلاصة فالسجالت. فقط ينتجه الذي امللموس املنتج

 ومن الطلبة من زمالئه وتعليقات ومالحظات فوتوغرافية، وصور صوتية، وتسجيالت واملالحظات، الفحص
  .)م٢٠٠٤الغزو، (نفسه الطالب من أو األمر وويل املعلمني

 األعمال أفضل لتجميع حافظة أو سجلترى الباحثة إن ملف االجناز االلكرتوين ما هو إال إنه  عليه، وبناء
 الدراسية، املقررات من جمموعة أو ما دراسي مقرر يف ومتارين، ومشاريع وحماضرات دروس من للطالب املميزة

 تعزيزيف  اإلجناز ملف استخدام فوائدتربز  و .الرتبوية فلسفته حسب آلخر طالب من امللف مكونات وختتلف
 والتمكن القوة امتالك أدوات توفري، و التجديد وتعكس الشخصي الرضا حتقيق، و التأملي والتفكري الذايت التقومي
  .التقومي يف التكاملي املنحىن متطلبات توفري، و املهين
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  في التعليم الجامعي الكتابة باللغة االنجليزيةتنمية مهارة :  المبحث الثالث
 املباشر التأثري بسبب وذلك اللغات، تعلم ميدان يف جذرية حتوالت العشرين القرن من األخري العقد شهد

 يف البشري العنصر وتوجه التدريس، أساليب على املستندة اللغات تعلم طرق على النفس علم يف البحث لنتائج
 واملتعلم املعلم بني للعالقة جديدة أشكال استحداث إىل أدت اليت اللغة، اكتساب أو تعلم إىل التعليمية العملية

 مبا التعلم أساليب استحداث وتعليمها اللغة بتعلم املهتمني على ذلك فرض لذا مصطنعة ال طبيعية مواقف يف
اجلرف،  (أكثر علمية وفائدة وجهد اقصر وقت يف اللغات هذه تعلم ييسر ومبا املستحدثات هذه مع قدراً  يتكافأ

  ).م٢٠٠٥

  :طلبةلل وتعليمهااالنجليزية  اللغة تعلم دوافع
  ):م٢٠٠٩ محاد،(يأيت فيما تنحصر االجنليزية اللغة تعلم وراء تكمن دوافع عدة هناك

 احلياة  جماالت يف والكتايب الشفوي للتواصل أداة لتشكل جنليزيةاإل اللغة تُعلم حيث: اتصالية مهنية دوافع) أ
  . غريها أو السياحة أو الدبلوماسية أو التجارة أو اإلدارة كمجال املختلف،

  .العلمي اللساين للبحث موضوعاً  يعداللغة االجنليزية  فتعلم: علمية دوافع) ب 
 وتاريخ وعادات وقيم ثقافات على لالطالع أداة لتشكل االجنليزية اللغة تُعلم حيث: ثقافية دوافع) ج
ا أفكار عن لتعّرب  االجنليزية الدول وفنون وآداب م أصحا   . وجتار
  .اللغة مفردات من مالئم بقدر لإلملام ووظيفياً  نظرياً  استعماهلا خالل من: ُلغوية دوافع) د
 واإلمالء والنحو والتعبري واألدب القراءة مثل فروع على اللغة تقسيم على يقوم يعد ملاالجنليزية  اللغة تعلمف
 حيناً  فهو وتكاملها اللغة وحدة يراعي وال  الثبات، مبدأ الفتقاره العلمية بعدم يتسم التقسيم ذلك ألن واخلط؛
حيتل النشاط اللغوي حيث .واألنشطة اللغوية املتبعة التدريس طرق على يعتمد وحينا اللغوية املادة على يعتمد

مكانة متميزة ضمن نسيج األنشطة املدرجة بربنامج السنة التحضريية وذلك ألمهية الدور الّذي تؤديه اللغة يف 
ا نشاط أفقي) االجتماعي/ العاطفي/ الذهين(نمو الخمتلف جماالت  إذ ميارسه  )Transversal(إضافة إىل أ

به من ألعاب ضمن خمتلف الوضعيات الرتبوية املقرتحة وذلك من  عرب جل ما ينجزه من أنشطة وما يقوم الطالب
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اللغة يف البداية   حيث تستعمل.منطلق أن التواصل اللغوي يعترب من الثوابت الّيت ال ختلو منها جل األنشطة
داة قبل أن يستعملها كأ) اللغة األنوية(رغبات الهتمامات و الشاعر وااملكوسيلة للتعبري عن الذات واإلفصاح عن 

  .)م٢٠٠٧الوهييب، (للتواصل مع اآلخرين
وباتساع الدائرة االجتماعية الّيت يتواجد فيها وبتنامي العالقات الّيت يربطها مع  الطالبومسايرة لنمو 

مكتسباته اللغوية وتنويعها حّىت تكون مستجيبة حلاجيته مبا ميكنه من االكتساب التدرجيي  أغناءاآلخرين حيتاج إىل 
إىل حد كبري مبدى تنوع وضعيات التواصل الّيت يتيحها  إال أن حتقيق هذه الغاية يبقى مرتبطاً  .لالستقاللية اللغوية

إىل التعبري والتبادل اللغوي  التحفز ىرة عل، ومبدى ما حتمله هذه الوضعيات من إثارة لغوية وقداالجتماعياحمليط 
  .)م٢٠٠٨جملي، (مع اآلخرين أثناء ما ينجز من أعمال وألعاب ومشاريع خمتلفة

أما يف خصوص طبيعة ... متثل السنة التحضريية فرصة متميزة لتحقيق مثل هذه الغايةومن وجهه نظر الباحثة 
أن ميارسها داخل الوسط العائلي الطالب باعتبارها اللغة الّيت أعتاد " اللغة الدارجة " اللغة الّيت يتّم استعماهلا فهي 

 بني اللهجي والفصيح إلدخال بغض ما -يف كثري من األحيان -وميكن استغالل التقارب املوجود  .واحمليط القريب
ل أو حيد من مالئما من املفردات الفصيحة دون فرضها أو التكلف عند إدراجها مبا قد يعرقل عملية التواص بدا

 األنشطةميكن فصله عن بقية  خاصة وأن النشاط اللغوي بالسنة التحضريية ال البتلقائية التعبري عند الط
  .األخرى

  :في التعليم الجامعي اإلنجليزية باللغة الكتابة تعلم
 التدريس علم يف التطورات ألحدث املدركة األكادميية املؤسسات يف اإلجنليزية اللغة يف الكتابة تعلم إىل ينظر

 الشكل حيث من النص بإخراج تتحكم اليت واملهارات باملبادئ عام بشكل الطلبة تعريف خالهلا من يتم كعملية
 او لبس وجود دون من بسالسة للقارئ املعلومات توصيل على قادرا النص ذلك فيها يكون بصورة واملضمون
  . )م٢٠٠٣الوهييب، (عنها التعبري املراد املعلومات يف نقص أو غموض

 من جمموعة يف ومتجذره القارئ لدى كنص مقبول هو ما يف مرتبطة تكون النص كتابة عملية فإن، ولذا
ال هذا يف املتخصصني لدى معروفة الضوابط  ويف الكاتب رغبة حسب خمتلفة أهداف عن التعبري ميكن حبيث ا
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 ذه الطلبة تعريف يتم أن يفرتض، للقارئ مستساغا النص يكون أن أجل فمن هنا من. متباينة إجتماعية أوضاع
 إنحيث . وفهمه حتليله و النص إخراج عملية يف والقاري الكاتب بني املشرتكة اللغة متثل واليت الكتابية املهارات
 ما وهذا. مرض بشكل اجليدة الكتابة معايري مراعاة من متكنهم ال مبتدئني ككتاب الطلبة لدى املعرفية احلصيلة

 من الكثري خالهلا يواجهون اليت العملية - اخلصوص ذا العلمية معرفتهم بتوسع يقوموا أن عليهم حيتم
  .)Scardamalia and Bereiter,1991 ,cited in Grabe and Kaplan, 1996(الصعاب
 باملعايري املتعلقة باملعرفة الطلبة تزويد يف والكليات املعاهد يف اإلجنليزية اللغة مدرسي دور يأيت هنا من
 املعايري ههذ مبثل الطلبة بتعريف املدرسون يقوم أن الضروري ملن إنه. اجليد النص ا يتميز اليت الكتابية واملهارات

  .الصفية احلجرة وخارج داخل الكتابيةاللغوية  األنشطة خالل من وذلك واضح بشكل
م بتطوير يقومون الطلبة" بأن) Bock, 1988(بوك  يؤكد فكما   للمعلومة التعرض خالل من اللغوية قدر

ا  حصيلة تطوير هي العملية هذه نتيجة وتكون. حوهلا راجعة تغذية على واحلصول وتطبيقها وتعديلها واستيعا
 يف الطالب جناح ملدى كمقياس تستخدم سوف واليت الكتابة من متباينة بالغية أمناط خبصوص الكتابية الطالب
  . )٣٣٤ص"(الكتابة أثناء نفسه عن التعبري

 وطبيعتها الكتابة مبادة يتعلق فيما والعقلية اللغوية معرفتهم تطوير يف الطلبة مبساعدة املدرسون يقم مل فإذا
 تطوير أو ا يقوموا سوف اليت الكتابية الواجبات طبيعة فهم مبقدورهم يكون لن الطلبة فإن، كبري حد إىل املعقدة

 تعلم يف املشكالت إحدى ميثل غموضها أو الطلبة يتعلمها اليت املعلومات كفاية عدم، فم خاص كتايب منط
  . )م٢٠٠٧الوهييب، ( اإلجنليزية اللغة يف الكتابة

 للكتابة البالغية األمناط فإن، )Kaplan, 1989( علمية دالئل على بناء ،أخرى مرة هعلي التأكيد مت وكما
 حلرف املفرط االستخدام هي العربية اللغة يف الكتابة يف والبارزة املهمة السمات فأحد. أخرى إىل ثقافة من ختتلف
 يعرب واليت البالغية االستخدامات من العديد عن للتعبري ذلك و اإلجنليزية اللغة يف )and( تعادل واليت" و" العطف

يتم  والتكرار واملبالغة التوكيد فإن، هذا على عالوة ).and( كلمة غري متباينة بوسائل اإلجنليزية اللغة يف عنها
 تعترب بينما اخلصوص ذا قوة نقاط تعترب و مرغوبة بالغية جوانب عن للتعبري العربية للغةبا الكتابة يف استخدامهم
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 أن ،واإلجنليزية العربية اللغتني بني أيضا االختالف أوجه من. اإلجنليزية اللغة يف الكتابة يف ا مرغوب غري جوانب
 أصول حسب فقرات إىل النص وتقسيم حمددة حاالت يف) capitalization( الكبرية األحرف تستخدم األخرية
 جتزئه عملية إال هو ما فقرات إىل النص تقسيم أن و البتة الكبرية األحرف العربية تستخدم ال بينما وواضحة حمددة

  .      رئسي موضوع من جبزء أو فقط واحدة رئيسية بفكرة تتعلق أن جيب فقرة كل بأن اعتبار أي دون من
 فإنه، األم لغة – العربية باللغة للكتابة املهارات و املعايري تعكس كتابية بيئة يف السعوديني الطلبة ينشأ عندما

 غري أو جمتهد الطالب كون عن النظر بغض اإلجنليزية اللغة يف الكتابة تعلم يف حدين ذات مشكلة لديهم يتكون
 واليت اإلجنليزية باللغة الكتابة يف اخلاصة الثقافية واملبادئ باملعايري الطلبة إحاطة عدم يف يتمثل ،األول فالبعد. ذلك
 يف االنغماس عدم أو الكايف اإلطالع لعدم نتيجة ذلك و مقبول غري أو جيد النص هذا أن يقال عليها بناء

 تطبيق تكفل متكررة بطريقة الكتابة ممارسة عدم أو الالزمة املعرفة الطلية هؤالء مثل اكتساب تكفل تعليمية أوضاع
 باللغة الطلبة كتابات أن هو ،التعليمية األوضاع هذه ملثل احلتمية النتيجة إن. حفظها فقط وليس املعايري هذه مثل

  .حيققوها أن منهم ةاملرجو  باملستويات تكون لن سوف اإلجنليزية
 بلغتهم بالكتابة اخلاصة اللغوية واملهارات املعايري بتطبيق نيبدأو  الطلبة بأن فيتمثل ،للمشكلة الثاين البعد أما 
 ملعايري فتهمأل عدم بسبب وذلك بعد النهائيشكله  يأخذ مل والذي بكتابته يقومون الذي النص على العربية
 قاملأز  من اخلروج هعلي يصعب و عالقاً  نفسه الطالب جيد ،هنا من. كليا ا جهلهم أو اإلجنليزية باللغة الكتابة
 الكاتب بني العالقة مثل اإلجنليزية باللغة النص وحترير إنتاج لطريقة بالنسبة مقبول يعتربونه فما. به تورط الذي

 يرفض أن ميكن) اخل....إقناعي و جديل و روائي و وصفي( أنواعها مبختلف للنصوص البالغية واملعايري والقارئ
  . النص هذا مثل يقرأ سوف الذي اللغة ابن قبل من مقبول غري ويعترب

 أظهروا قد ثانية كلغة اإلجنليزية اللغة يدرسون الذين الطلبة بأن )Grabe and Kaplan, 1996( تبني فقد
م أثناء تطويرها مت واليت النص كتابة يف معقدة قدرات  لديهمبأن  الطلبة أظهر كما. م اخلاصة لغتهم يف كتابا
 اليت األفكار عن للتعبري كتوبةامل اللغة يف منها أكثر الشفوية التخاطب لغة يف دارجة مجل استخدام يف كبرية ميوالً 
م ختتلج  بشرح اإلجنليزية اللغة مدرسوا يقوم أن أمهية لنا يظهر هنا من).Ballard and Clanchy, 1988( أذها



  
  
 

٣٥ 

 على البعض بعضهما عن خيتلفان واحملادثة الكتابة بأن هلم والتوضيح للطلبة النص كتابة عملية حتكم اليت ريياملعا
ما من الرغم لكرتونية ة لغوية بواسطة ملفات االجناز اإلومن هنا برزت أمهية اعتماد أنشط واحدة لغة ميثالن أ

  .لتعليم ذلك
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  :الدراسات السابقة: ثانياً 

  : التمهيد
ل الدراسات يف جمال األنشطة اللغوية املرتبطة مبلفات اإلجناز اإللكرتونية بشكل مباشر يف الوطن العريب تق       

ذات العالقة ويف هذا الفصل تناولت الباحثة أهم الدراسات ، وذلك حلداثة هذا املوضوع وحمدودية الدراسات فيه
الزمين هلا من األحدث إىل األقدم كما ستقوم الباحثة مبوضوع الدراسة احلالية كل على حدة وذلك تبعا للرتتيب 

احملور : وهي، اور الدراسة احلاليةمبح بعرض أهداف وعينة وأدوات ونتائج الدراسات السابقة وفق ما يرتبط منها
الثالث أما احملور ، لفات اإلجناز اإللكرتونيةوتناول احملور الثاين الدراسات اليت اهتمت مب، األنشطة اللغوية: األول

الدراسات السابقة عرض تعليق على ، يلي ذلك . هارة الكتابة باللغة اإلجنليزيةفقد عرض الدراسات اليت اهتمت مب
  .االستفادة منها مدى وعالقتها بالدراسة احلالية و 

  :األنشطة اللغوية المرتبطة بملفات اإلنجاز اإللكترونية:المحور األول
  : )م٢٠٠٧،قحوف( دراسة .١

يف تنمية بعض مهارات القراءة والكتابة لدى ) البورتفليو(أثر األنشطة اللغوية املرتبطة مبلفات االجناز"  عنوانب      
إىل  هدفتو  .مبحافظة اجليزةالعربية  مصر مجهورية الدراسة يف د أجريتوق،"تالميذ الصف السادس االبتدائي

عرب األنشطة اللغوية املرتبطة مبلفات لدى تالميذ الصف السادس لكتابة واقع تنمية مهارات القراءة وا التعرف إىل
وأن يربز ما لديه من مفهومات  كن للتلميذ أن يعرب عن أفكاره، وأن يقف على أفكار غريهاالجناز واليت مي

ختبارين أحدمها للفهم القرائي عن طريق إعداد ا قد استخدم الباحث أسلوب املنهج شبه التجرييبومشاعر، و 
خر للكتابة لقياس أثر األنشطة اللغوية املرتبطة مبلفات اإلجناز يف تنمية مهارات الفهم القرائي ومهارات واآل

موعة التجريبية وقد تكونت عينة الدراسة من جمموعتني إحدامها جتريبية .الكتابة احملددة بالبحث لدى تالميذ ا
يت السيدة خدجية االبتدائية النموذجية وَ أم مدرستالميذ الصف السادس االبتدائي يف واألخرى ضابطة من 

موعة التجريبية يف  .املؤمنني االبتدائية بإدارة العجوزة وقد توصلت الدراسة إىل  وجود عالقة بني درجات تالميذ ا
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لذا يوصي الباحث  بضرورة تدريب املعلمني على كيفية التطبيق الناجح .  اختبار الفهم القرائي واختبار الكتابة
ا لتصبح اإلسلوب ملفات أل جناز داخل الفصول وخارجها، وتطوير أساليب اسرتاتيجيات التدريس اليت يستخدمو

  .أكثر مالئمة هلذا األسلوب
  ):م٢٠٠٦،عبد القادر(دراسة .٢

 فعالية برنامج مقرتح يف األنشطة القرائية إىل التعرف إىلأجريت الدراسة يف مجهورية مصر العربية و هدفت        
ولتحقيق هذا اهلدف أعد الباحث األدوات .لتنمية األساليب األدبية الكتابية لدى تالميذ الصف الثاين اإلعدادي 

لتحديد األنشطة القرائية  استبانة و،استبانة باألساليب األدبية املناسبة لتالميذ الصف الثاين اإلعدادي :التالية
الكتابية باستخدام األنشطة القرائية  األدبيةوبناء برنامج لتنمية األساليب ، املناسبة لتالميذ الصف الثاين اإلعدادي 

وقد .لدى هؤالء التالميذ واختبار فهم واستخدام األساليب األدبية الكتابية والذي مت تطبيقه على جمموعيت الدراسة
لدراسة أمهية استخدام األنشطة القرائية املختلفة يف تنمية األساليب األدبية لدى التالميذ عينة أظهرت نتائج ا

  .الدراسة
  ):م١٩٩٧،المنيع(دراسة .٣

األمهية الرتبوية لألنشطة املدرسية  هدفت إىل التعرف إىلأجريت الدراسة يف اململكة العربية السعودية و        
، ومعرفة واقع تلك األنشطة ، اليت ميكن حتقيقها بواسطتهاتنمية املهارات اللغوية واألهداف ذات الصلة ب،

ملعرفة الواقع الذي ،قام الباحث بإعداد استبانة ،ولتحقيق أهداف الدراسة .واملشكالت والصعوبات اليت تواجهها
هذه االستبانة إىل املشرفني على هذه  وقد وجهت، ذات الصلة بتنمية املهارات اللغوية ،تعيشه األنشطة املدرسية 

وخاصة ماله صلة بتنمية املهارات ، وتوصلت الدراسة إىل أمهية األنشطة املدرسية يف العملية التعليمية .األنشطة 
وتبني الدراسة  ،وهذا ما توفره األنشطة املدرسية ، ألن إتقان هذه املهارات يتطلب ممارسة وتطبيقَا للغة ،اللغوية 

وضعف التفاعل ، عدم كفاية األوقات املخصصة هلا : األنشطة اللغوية تواجه بعض الصعوبات منهاكذلك أن 
لعدم وجود دوافع وحوافز جتعلهم أكثر ، بني تلك األنشطة وبني املعلمني من جهة وبني الطالب من جهة أخرى 

  .جدية يف التعامل مع األنشطة
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  ):م١٩٩٤،هدى صالح(دراسة .٤
وقياس أثره يف تنمية ، إىل بناء برنامج يف النشاط اللغوي  سة يف مجهورية مصر العربية وهدفتأجريت الدرا       

لتحديد  أعدت الباحثة استبانة،لتحقيق هذا اهلدف  وسعياً .ى طالب الصف األول الثانوياملهارات الكتابية لد
وطبقته على عينة من طالب الصف األول ، مث قامت ببناء برنامج يف النشاط اللغوي ،املهارات الكتابية املستهدفة 

موعة التجريبية  توصلت الدراسة إىل أن هناك فروقاً و .الثانوي موعتني التجريبية والضابطة لصاحل ا واضحة بني ا
  .نامج املقرتح يف تنمية مهارات الكتابةيف التطبيق البعدي مما يدل على أثر الرب 

  :دراسات تناولت ملف اإلنجاز اإللكتروني : نيالمحور الثا
  :  )م٢٠٠٩ ،العبسي(دراسة  .١

يف حتصيل طلبة الصف السابع يف مادة الرياضيات ) البورتفوليو(بعنوان أثر استخدام ملف أعمال الطالب      
يف حتصيل طلبة الصف السابع ) البورتفوليو(ملف أعمال الطالب هدفت هذه الدراسة إىل دراسة أثر استخدام 

لتحقيق هذا اهلدف مت تطوير ملف تقوميي وتطبيقه على عينة الدراسة . األساسي يف األردن يف مادة الرياضيات 
جتريبية تعرضت للتقومي : وزعوا على جمموعتني ) طالبة  ٧١طالبًا و ٦٦(طالبًا وطالبة ) ١٣٧( املكونة من

 .ستخدام البورتفوليو وضابطة تعرضت للتقومي بالطريقة التقليديةبا
موعة      وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لتطبيق طريقة التقومي لصاحل طلبة ا

تعزى  فيما مل جتد فروق ذات داللة) البورتفوليو(الطالب  عمالأالتجريبية الذين تعرضوا للتقييم باستخدام ملف 
  .للجنس أو التفاعل بني الطريقة واجلنس

  ) : م٢٠٠٨،إيمان زيدان(دراسة  .٢
على  )Portfolio(تناولت حتديد تأثري استخدام حمفظة التعلم  يف مجهورية مصر العربية وأجريت الدراسة     

وقد قامت الباحثة بإعداد اختبار حتصيلي . حتقيق وحتسني أداء الطالب يف جمال التمريض لرعاية احلاالت احلرجة 
. ألداء املتعلمني أثناء الرتبية العملية والتدريب اليومي وكذلك إعداد أداة مالحظة ، لتقييم ملفات اإلجناز 

تخدام احملافظ وملفات اإلجناز وفعاليتها يف منوهم الشخصي باإلضافة إىل استبانة الستطالع رأي الطالب يف اس
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وأظهرت الدراسة أن حمفظة التعلم فعاله يف اإلسهام لتدريب الطالب على حتمل املسئولية ووضع خطة . واملهين 
العملية  وقد أوصت الدراسة بإعداد امللفات التعليمية يف املواد النظرية كما يف املواد.لعملهم لتحقيق أهداف التعلم 

  .لتحسني تطور منو الطالب يف التعليم اجلامعي
   :)Tillema , 2007 & Smith(دراسة تايليما و سميث  .٣

أداء الطالب عند لكرتونية يف تقيم مستوى تعرف على أمهية استخدام ملفات اإلجناز اإلهدفت الدراسة ال     
جنليزية كلغة ثانية حيث مت استخدام االستبيان و املقابلة الشخصية جلمع املعلومات حيث تكونت تعلمهم اللغة اإل

تقييم كرتوين لقياس و ملف إجناز إل ٣٥ استخدام مت و،عينة الدراسة من جمموعة من املعلمني من دولتني خمتلفتني 
ائج الدراسة أن استخدام اللغة و أظهرت نتلكرتوين املتعلقة بتقييم ستوى استخدام املعلمون مللفات اإلجناز اإلم

لكرتوين أكثر الوسائل شفافية يف تقييم أداء الطالب  و أظهرت نتائج الدراسة أن هنالك ثالثة ملفات اإلجناز اإل
  .لكرتونية وهي املعلم و شخصيته و أهدافهجناز اإلتؤثر على أداء استخدام ملفات اإل لمعوا
  :)م٢٠٠٧، علياء السيد (دراسة .٤
تحصيل والتفكري الفعالية التقومي مبلفات التعلم يف تنمية  إىل التعرف إىلعلياء السيد دراسة يف مصر هدفت      

وقد تكونت ، وخفض قلق االمتحانات لدى تالميذ املرحلة االبتدائية ملادة العلوم يف وحدة املغناطيسية  اإلبتكاري
موعة الضابطة ) ٤٠(، تلميذا وتلميذة بالصف اخلامس االبتدائي ) ٨٠(عينة الدراسة من  ، تلميذ لتمثيل ا

موعة التجريبية ) ٤٠( واختبار ، حتصيلي واختبار للتفكري االبتكاري  وقد أعدت الباحثة اختبار، تلميذ لتمثيل ا
وقد أشارت نتائج الدراسة إىل تفوق جمموعة الدراسة التجريبية على ، قلق االمتحان املعدل كأدوات للدراسة 

كما أسهم استخدام ملفات األعمال يف خفض قلق االبتكاري  الضابطة يف كل من التحصيل والتفكري 
م   .وعة التجريبية عنه لدى الضابطةاالمتحانات لدى تالميذ ا

  ):م٢٠٠٦، صقر (دراسة .٥
معرفة فعالية استخدام ملفات التقييم اإللكرتونية على  دراسة صقر إىلاململكة العربية السعودية هدفت يف      

م حنوها وقد أعد الباحث بطاقة  تنمية املهارات التدريسية للطالب املتدربني بكلية املعلمني باجلوف واجتاها
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مالحظة تقييم املشرف للطالب املتدرب وبطاقة مالحظة تقييم املعلم املتعاون للطالب املتدرب واستمارة تقييم 
دير املدرسة واألنشطة واإلشراف اإلداري واإلجنازات للطالب املتدرب واستمارة التقييم الذايت للطالب املتدرب م

انية وقد تكونت عينة الدراسة واستمارة تقيم التلميذ للطالب املتدرب ومقياس االجتاهات حنو برنامج الرتبية امليد
الباحث ملفات تقييم إلكرتونية وقد توصلت الدراسة إىل من مجيع التخصصات واستخدم  متدرباً  طالباً ) ٥٨(من

وجود فرق ذا داللة إحصائية بني األداء التدريسي للمهارات التدريسية لألداء القبلي والبعدي : النتائج التالية 
 استخدام، استخدام ملفات التقييم اإللكرتونية حيقق التقييم الذايت للطالب املتدرب ، لصاحل التطبيق البعدي

  .ملفات التقييم اإللكرتونية حيقق تأمل الطالب املتدرب يف أعماله وإجنازاته
  ):Chen,2006(شين دراسة .٦

يف تايوان هدفت دراسة شني إىل التحقق من فعالية استخدام ملف اإلجناز يف مادة اللغة اإلجنليزية باملرحلة       
واستخدم املنهج شبه التجرييب على عينة مكونة من فصلني من مرحلة الصف السابع حيتويان على ، املتوسطة 

 ومهارات ما، التواصل االجتماعي ،تعلم املعريف ال: واعتمد تطبيق ملف اإلجناز عدة عناصر ، طالبًا وطالبة) ٦٦(
، وتقومي األقران ، والتقومي الذايت من التلميذ ) الكتابة، القراءة، احملادثة ، االستماع (مهارات اللغة .وراء املعرفة 

  .صياغة تقييمات من قبل املعلم
من التالميذ أكدوا على أن املعلمني باستخدامهم ملف التقومي أصبحوا أكثر % ٩٢وقد أظهرت النتائج أن  

ا ، وأكثر توضيحًا ألهداف املادة، تفاعالً مع التلميذ  وأن التالميذ يفضلون تقوميهم باستخدام ملف ،ومهارا
التلميذات نسبة أعلى يف معدالت التقومي كما أظهرت ، اإلجناز بوصفه أداة جيدة تصلح لقياس خربات التعلم 

م استفادوا يف تعزيز الثقة لدى التالميذ يف تعلم ، عن الذكور باستخدام امللف  أما ما يتعلق بنتائج آراء املعلمني أ
، اللغة اإلجنليزية عند دمج ملف اإلجناز للمادة بعناصر قائمة على تدريس اللغة ؛حسب نظرية الذكاءات املتعددة 

  .ومهارات التعلم التعاوين، ارات التفكري الناقدومه
   : )م٢٠٠٤،السميري لطيفة (دراسة .٧

  وأجريت هذه الدراسة. مبرحلة رياض األطفال  الطفل اإللكرتوين يف تقومي أدائه) بورتفوليو(بعنوان استخدام ملف 



  
  
 

٤١ 

إىل وضع إطار عام لبناء ملف الطفل اإللكرتوين، واستخدامه كأداة لتقومي  تهدفيف اململكة العربية السعودية و  
أداء طفل رياض األطفال يف الوحدة الدراسية مبدينة الرياض، ويف ضوء أهداف الدراسة مت حتديد أسئلتها ، 

ا، ولإلجابة عن أسئلة الدراسة استخدمت الباحثة منهج  حتليل احملتوى لتحليل  امللفات وحدودها، ومصطلحا
 ةوقد مت حتليل امللفات باستخدام قائمة املراجعة املعد. طفالً )٦٠(وعددهم ) عينة الدراسة (اإللكرتونية لألطفال 

  .من قبل الباحثة
ومن خالل عرض النتائج املتعلقة بأسئلة الدراسة توصلت الباحثة إىل أن ملف الطفل اإللكرتوين أداة فعالة      

 :الثالثة للملف الوثائقي وهي لتحقيقها األغراض 
تبين التقومي باستخدام امللفات اإللكرتونية من قبل اإلدارة : ويف ضوء نتائج الدراسة مت تقدمي توصيات أمهها     

للتقومي بوزارة الرتبية والتعليم يف اململكة العربية السعودية، وتطبيق ملف الطفل اإللكرتوين يف رياض األطفال، 
بناء امللفات اإللكرتونية  تدريب املعلمني واملعلمات علىلكرتوين يف مدارس التعليم العام، و وملف الطالب اإل

  .الطالبات واستخدامها/ للطالب 
  :)م٢٠٠٣، نضال األحمد(دراسة .٨

التمهيد إلدخال أسلوب احلقيبة الوثائقية  أجريت الدراسة يف اململكة العربية السعودية و هدفت إىل     
)Portfolio  ( مت خالهلا تدريب عينة من ، يف برامج إعداد املعلمني يف اململكة وهي دراسة جتريبية)طالبة ) ٢٢

وتشري النتائج إىل أن الطالبات املعلمات . وقياس النتائج املرتتبة على التدريب، من طالبات جامعة امللك سعود 
ويف اختيار أفضل األعمال وأوصت الدراسة ، ئقية السعوديات جنحن يف جتميع اخلربات الالزمة لبناء حقائبهن الوثا

 .باستخدام احلقيبة الوثائقية يف برامج املعلم

باستخدام ملف اإلنجاز  تناولت مهارة الكتابة باللغة اإلنجليزيةدراسات :المحور الثالث
  :اإللكتروني

   ) :Aydin, 2010(دراسة ايدن .١
  تعلم مهارات الكتابة باللغة اإلجنليزية يف استخدام ملفات اإلجناز اإللكرتوينالتعرف على أمهية إىل هدفت الدراسة 



  
  
 

٤٢ 

و أظهرت نتائج ، معلم مت استخدام املقابلة و االستبيان جلمع املعلومات ) ٣٩(حيث تكونت عينة الدراسة من 
و بعد ذلك جيب استخدام الدراسة أمهية تدريب املعلمني على املهارات اللغوية الستخدام اللغة اإلجنليزية مبهارة 

ملفات اإلجناز اإللكرتوين لتكون أكثر كفاءة عند تطبيقها حيث تعتمد مهارة الكتابة لدى الطالب على مهارة 
املعلم يف إتقان اللغة حيث يعتقد الباحثون أن إتقان اللغة أمر يف غاية األمهية بعد ذلك تطبيق ملفات اإلجناز 

ة أن استخدام ملفات اإلجناز اإللكرتوين يساعد املعلمون على حل العديد من االلكرتوين و أظهرت نتائج الدراس
  .املشاكل اليت تواجههم

   :)Caner, 2010(نر دراسة كا.٢
نظر الطالب يف استخدام ملفات اإلجناز اإللكرتوين عند تعلم اللغة  هدفت الدراسة التعرف على وجهة     

طالب يدرسون جبامعة  )١٤٠(كتابة حيث تكونت عينة الدراسة منجنليزية كلغة ثانية يف تعلم مهارات الاإل
لطالب حبذو األناضول يف تركيا حيث مت استخدام االستبانة جلمع املعلومات و أظهرت نتائج الدراسة أن بعض ا

ا أثرت على أداؤهم و طورت من مستوى أداؤهم بينما أظهر فكرة استخدم ملفات اإلجناز اإل لكرتونية وأظهروا أ
  .لكرتوينعدم رغبتهم يف استخدام ملفات اإلجناز اإل جمموعة أخرى

  :التعليق على الدراسات السابقة

تم مبتغريات الدراسة ولكن من خلفيات خمتلفة ) ١٤(اشتمل حمور الدراسات السابقة على      دراسة ومجيعها 
أما الدراسة احلالية فهي دراسة شبه جتريبية تكشف عن أثر استخدام األنشطة اللغوية املرتبطة مبلفات اإلجناز 

على عينة  و تتلمس هذا األثر من خالل التطبيق املباشراإللكرتونية يف تنمية مهارة الكتابة باللغة اإلجنليزية 
  .الدراسة وهي طالبات السنة التحضريية يف جامعة امللك عبد العزيز مبدينة جدة

  :تستخلص الباحثة من العرض السابق للدراسات السابقة يف حماورها الثالثة النقاط التالية
  الباحثة على حد علم _عدم وجود دراسة تناولت موضوع الدراسة احلالية بصفة مباشرة عدا دراسة وحيدة _

نية تم بدراسة أثر األنشطة اللغوية املرتبطة مبلفات اإلجناز اإللكرتو  حيث تعد هذه الدراسة أول الدراسات اليت
  يف مقرر اللغة اإلجنليزية على املستوى احمللي على وجه اخلصوص حيث مل جتد الباحثةيف تنمية مهارة الكتابة 



  
  
 

٤٣ 

 .سوى دراسة وحيدة تناولت متغريات الدراسة ولكن يف ظروف خمتلفة كلياً  
 تنمية مهارة ام ملفات اإلجناز اإللكرتونية يف نوعت الدراسات السابقة اليت هدفت إىل التعرف على أثر استخدت

 .إخل...اجلامعي  مبراحل دراسية خمتلفة كاالبتدائي وَ لطالب الكتابة لدى ا
  السابقة يف نوعية الطرق وأساليب التدريس املستخدمة يف التأثري على كل متغري من متغريات تنوعت الدراسات

 .الدراسة احلالية
 واألخرى على املستوى العاملي، وعربياً ، متت دراسته حملياً  متت الدراسات السابقة يف بيئات خمتلفة منها ما.  

  :لك يف النقاط التاليةومن حيث اتفاقها واختالفها مع الدراسة احلالية فيظهر ذ
اتفقت الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة العربية منها واألجنبية يف اهلدف األساسي وهو استخدام ملفات  .١

بينما تنوعت األهداف األخرى للدراسات السابقة حيث ركزت بعضها ، اإلجناز أو احلقيبة التعليمية اإللكرتونية 
جناز يف التعليم يف حني ركز البعض منها على أثر استخدام ملفات اإلجناز على تقييم واقع استخدام ملفات اإل

 .املهارات التدريسية والتحصيل والتفكري االبتكارييف تنمية 
اتفقت الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف أمهية ملفات اإلجناز اإللكرتونية يف تنمية مهارة الكتابة كدراسة  .٢

 .)Caner, 2010(وَ  )Aydin, 2010(ايدن 
حيث تناولت املشرفني و ، اختلفت عدد من الدراسات السابقة عن الدراسة احلالية يف نوع العينة املستهدفة  .٣

بينما اتفقت دراسة  ، الثانوية املتوسطة و املعلمني واملتدربني والطالب مبرحلة رياض األطفال واملرحلة االبتدائية و 
 .مع الدراسة احلالية يف استهداف عينة طلبة اجلامعة  )Caner, 2010(كارنر 

ن عينة الدراسة فقد ألدوات املستخدمة جلمع البيانات عاختلفت بعض الدراسات السابقة يف نوعية ا .٤
 .  ...)م٢٠٠٦، صقر ( كدراسة، استخدمت بطاقة املالحظة 

 مهارة الكتابة مع الدراسة احلالية يف استخدام ملفات اإلجناز اإللكرتونية يف تنمية بينما اتفقت بعض الدراسات  .٥
  )... .Chen,2006(شني دراسة كما يف يف مادة اللغة اإلجنليزية  

  :ومن خالل العرض السابق ميكن حتديد النقاط املستفادة من الدراسات السابقة يف اآليت



  
  
 

٤٤ 

 على النتائج السابقة للدراسات صياغة فروض الدراسة احلالية بناء. 
 االستفادة من األطر النظرية والدراسات اليت تضمنتها الدراسات السابقة. 
 االستفادة من أدوات الدراسات السابقة يف إعداد أدوات الدراسة احلالية. 
  ثة إىل ويف توجيه نظر الباح، يف بناء األنشطة اللغوية ) م١٩٩٤(أفاد البحث احلايل من دراسة هدى صاحل

 .وكتابة موضوع يتناول فكرة من األفكار، كتابة فقرة: استخدام بعض األنشطة اللغوية الكتابية مثل 
  إىل أمهية األنشطة املدرسية ذات الصلة ، ةيف توجيه نظر الباحث )م١٩٩٧،املنيع(دراسة أفاد البحث احلايل من

 .كتابة التلخيص:غوية الكتابية مثل وخاصة األنشطة الل،بتنمية املهارات اللغوية 
  يف التعرف على بعض األنشطة القرائية اليت ميكن أن ) م٢٠٠٦،القادر  عبد (أفاد البحث احلايل من دراسة

 .كتابة تلخيص أو موضوع يتناول فكرة من األفكار:تسهم يف تنمية مهارات الكتابة لدى الطالب مثل 
 أفاد البحث احلايل كذلك من دراسة كانر )Caner, 2010 ( الدراسة أن بعض الطالب حبذو حيث أثبتت

ا أثرت على أداؤهم و طورت من مستوى أداؤهم بينما  فكرة استخدم ملفات اإلجناز اإللكرتونية وأظهروا أ
  .أظهر جمموعة أخرى عدم رغبتهم يف استخدام ملفات اإلجناز اإللكرتوين

  أفاد البحث أيضًا من دراسة ايدن)Aydin, 2010(  نظر الطالب  هدفت التعرف على وجهةاليت هدفت إىل
كتابة جنليزية كلغة ثانية يف تعلم مهارات اليف تركيا يف استخدام ملفات اإلجناز اإللكرتوين عند تعلم اللغة اإل

 الستخدام اللغة اإلجنليزية مبهارة و بعدهارات اللغوية أمهية تدريب املعلمني على املإىل الدراسة حيث أثبتت ،
ذلك جيب استخدام ملفات اإلجناز اإللكرتوين لتكون أكثر كفاءة عند تطبيقها حيث تعتمد مهارة الكتابة لدى 

  .الطالب على مهارة املعلم يف إتقان اللغة
  
  
  
  



  
  
 

  
  
  
  

  الفصل الثالث

  
  راءاتالطريقة واإلج                  

 منهج الدراسة 
 جمتمع الدراسة 
 عينة الدراسة 
  الدراسةأدوات 
 صدق أداة الدراسة 
 ثبات أداة الدراسة 
 األساليب اإلحصائية  

  

  

  



  
  
 

٤٦ 

  الفصل الثالث

 جراءاتالطريقة واإل

  :التمهيد
، والتصميم شبه التجرييب، يتناول هذا الفصل عرضا ألهم إجراءات الدراسة امليدانية من حيث املنهج املستخدم    

، وخطوات إجراء تطبيق الدراسة، وأدوات الدراسة، وكيفية اختيارها، وجمتمع الدراسة وعينتها، ومتغريات الدراسة
  : كوفيما يلي تفصيل ذل، واألساليب اإلحصائية املستخدمة

  Study Method: دراسةمنهج ال 
 –ضابطة (استخدمت الباحثة أحد تصميمات املنهج شبه التجرييب وهو التصميم القائم على جمموعتني        
 .Two Groups (Control – Experimental) Design, with Pre and Post Test)بعدي –قبلي (ذات اختبارين) جتريبية

على املتغري ) اإللكرتونية  التدريس باستخدام األنشطة اللغوية املرتبطة مبلفات اإلجناز(املستقل ملعرفة أثر املتغري ،   
  .لدى طالبات السنة التحضريية يف جامعة امللك عبد العزيز مبدينة جدة) الكتابة باللغة اإلجنليزية مهارة(التابع 

تغري " بأنه) م٢٠٠٥(ويعرفه عبيدات وآخرون ، ألهداف الدراسة متهملالئ مت إستخدام املنهج شبه التجرييبو       
متعمد ومضبوط بالشروط احملددة للواقع أو الظاهرة اليت تكون موضوعا للدراسة ومالحظة ما ينتج عن هذا التغري 

  ).٢٤٠ص ("من آثار يف هذا الواقع أو الظاهرة

  للدراسةالتصميم شبه التجريبي ): ١(جدول رقم 
  المقياس  طريقة التدريس  المقياس  المجموعة

  الكتابة  مهارة  الضابطة
  باللغة اإلجنليزية

  )قبلي ( 

  أنشطة املقرر( تقليديةالطريقة ال

  الكتابة  مهارة  ) الورقية 
  باللغة اإلجنليزية

  التجريبية  )بعدي( 
األنشطة اللغوية ( التدريس باستخدام 

  )  اإللكرتونية املرتبطة مبلفات اإلجناز



  
  
 

٤٧ 

  The Population of the Study: الدراسةمجتمع 
الذين ، أو األشياء، أو األشخاص، مجيع األفراد) " ٢٠٠٧(ويقصد مبجتمع الدراسة كما ذكره عبيدات  

مقرر  املستوى الثاين يف طالباتمجيع من  احلالية الدراسة ون أفراديتكو ).٩٤ص"(يكونون موضوع مشكلة البحث

، معة امللك عبد العزيز مبدينة جدةايف ج )األديب/ العلمي (بقسميها  السنة التحضرييةطالبات اإلجنليزية  اللغة

-٢٠١٢املوافق  هـ١٤٣٣/١٤٣٤ للعام الدراسي، طالبة) ٤٤٠(البالغ عددهنَ و الفصل الدراسي األول 

   . م٢٠١٣

  The Study Sample: عينة الدراسة

ا) ٢٠٠٧( عرفها عبيدات       تمع األصلي" بأ وتضم عدداً من ، خيتارها الباحث بأساليب خمتلفة، جزء من ا

تمع األصلي السنة التحضريية  هن طالباتو  ،بطريقة قصدية عينة الدراسة وقد مت اختيار).٩٤ص"(األفراد من ا

مث ، طالبة ) ٦٠(اللغة اإلجنليزية املستوى الثاين بعدد  عزيز مبدينة جدة الاليت درسن مقررامعة امللك عبد اليف ج

موعة التجريبية ،بطريقة القرعة عشوائياً إىل جمموعتني قسمت  مت طالبة ) ٣٠(بعدد  class B19)( إحدامها ا

موعة الضابطة ،  )األنشطة اللغوية املرتبطة مبلفات اإلجناز اإللكرتونية(ن باستخدام هسيدر ت واألخرى هي ا

)(class A09اوعدد أفراده)كان االختيار فيما  ، )أنشطة املقرر الورقية(لتقليدية مت تدريسهن بالطريقة ا، طالبة) ٣٠

  :لألسباب التالية القصدي للعينة وفقاً 

 مما يسهل إجراء جتربة  جبامعة امللك عبد العزيز يف معهد اللغة اإلجنليزيةملادة اللغة اإلجنليزية معلمة  كون الباحثة

 .الدراسة

  الدراسة امعة امللك عبد العزيز حيث طبقتجبو املعلمات تعاون وكيلة معهد اللغة اإلجنليزية. 



  
  
 

٤٨ 

  Study Tools and procedures: الدراسة وإجراءات أدوات
  :طبقًا ملا حتتاجه الدراسة من بيانات استخدمت الباحثة األدوات التالية

 :ختباراإل -أ
حيث يعد االختبار من أكثر ، لقياس مهارة الكتابة باللغة اإلجنليزيةاعتمدت الباحثة على االختبار كأداة         

 )م٢٠٠٧(وذلك كما أوردها عبيدات ، ه التجريبيةأدوات البحث العلمي استخدمًا وشيوعًا يف البحوث شب

دف احلصول على استجابات كمية يتوقف عليه ا احلكم على فرد أو جمموعة من املثريات تقدم للمفحوص 

) ١٥(خارج عينة الدراسة وتكونت من وقد مت قياس صدق االختبار على عينة استطالعية من .أفراد جمموعة

ذلك للوقوف  و، م٢٠١٣- ٢٠١٢املوافق  هـ١٤٣٣/١٤٣٤الدراسي  يف الفصل الدراسي األول من العام، طالبة

جابة ذلك ملعرفة الوقت املستغرق إلكعلى السلبيات اليت ميكن أن تواجه الباحثة أثناء تطبيق التجربة الرئيسية و 

ستطالعية على طالبات املستوى الثاين يف االتجربة ال مت تطبيق وقد.ار واحلصول على ثبات االختبارفقرات االختب

تبار بعرضه على السادة احملكمني وبعد التأكد من صدق وثبات االخ.دراسيني  أسبوعنيمادة اللغة اإلجنليزية ملدة 

  . تطبيق االختبار قبليًا وبعديًا على عينة الدراسة األصليةمث

  :إعداد االختبار

  )التطبيق، الفهم، التذكر( تتضمن الدراسة احلالية اختباراً لقياس حتصيل الطالبات يف املستويات املعرفية الدنيا

  :ضمن احلدود املوضوعية للدراسة واملتمثلة يف املوضوعات التالية

١. Unit 1 :"Meeting People" ،االجتماع بالناس: الوحدة األوىل. 

٢. Unit 2: "The world of work" ،عامل العمل: الوحدة الثانية. 
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٣. Unit 3: "Take it easy"  ،تقبلها ببساطة: الوحدة الثالثة. 

٤. Unit 4:"Then and now" ،املاضي واحلاضر: الوحدة الرابعة. 

٥.  Unit 5:"How long ago?" ،منذ مىت؟: الوحدة اخلامسة. 

  دبيات اليت تناولت كيفية إعدادهاستعانت الباحثة يف تصميم هذا االختبار بعد االطالع على عدد من األ وقد

 ... .)Chen,2006(شني  ؛)م٢٠٠٧( علياء السيد ؛ )م٢٠٠٩ (العبسي؛ )م٢٠٠٧(كما ورد لدى قحوف ،

  :وكانت خطوات بناء االختبار التحصيلي على النحو التايل

  :من االختبار تحديد الهدف.١

  واعتبار تصنيف بلوم، عينة الدراسة طالبات السنة التحضريية لدى تحصيل اليهدف االختبار إىل قياس      

  وتركيز االختبار على قياس هذه، أساسًا للقياس) التطبيق، الفهم، التذكر(ملستويات التحصيل املعريف الدنيا  

  كتاب" مقرر اللغة اإلجنليزية من اخلمس األوىل  يف الوحدات.توزع األسئلة لتغطي تلك اجلوانب اجلوانب حبيث 

  .New Headway Plus, Special Edition, Elementary  Student's Book)(املستوى الثاين ، "الطالبة 

  :ومعالجته وفق اآلتي، ديد محتوى الوحدة الدراسيةتح.٢

  )Berlsson(مفهوم حتليل احملتوى عند بريلسون ) م٢٠٠٥(وقد أورد عبيدات وآخرون :تحليل المحتوى-أ

دف إىل الوصف املوضو "هو    كمادة من   للمضمون الظاهرعي واملنظم والكمي أحد أساليب البحث العلمي اليت 

  .١٤ص"مواد االتصال

  ) ٣٠( حيث بلغت أهداف اخلمس وحدات األوىل:لوكية تحديد أهداف المحتوى وصياغتها بطريقة س -ب
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  هدفًا  )٨(و، هدفًا يف مستوى الفهم) ١٢(و، هدفًا يف مهارة التذكر) ١٠(وقد صنفت األهداف إىل ، هدفاً 

  .)االختبار بصورته النهائية (وقد مت صياغة مخسة أسئلة مقالية بعد عرضها واالتفاق مع احملكمني .يف مهارة التطبيق

  ).٢(ملحق رقم 

  وقد .وخصائص املتعلمني، دافهيتحدد نوع االختبار يف ضوء طبيعة املوضوع وأه :تحديد نوع االختبار - ج

  كذلك تالئم قياس، توفر احلرية للطالبة: باب التاليةباحثة هنا نوع األسئلة املقالية القصرية وذلك لألسرت الاختا

  أمهيتها يف قياس مهارة، باإلضافة إىل. وتوفر الرتابط والتكامل فيما بينها، قدرات الطالبات على تنظيم املعرفة 

ا على تلخيص فكرة؛ كتابة فقرة؛كتابة موضوع    .الكتابة لدى الطالبة من حيث قدر

  :على أسئلة االختباروضع تعليمات اإلجابة  -د

  وكيفية التعامل معه وقد، تعد تعليمات االختبار مبثابة املفتاح الذي يسهل على الطالبات معرفة طبيعة االختبار

  :روعي يف تعليمات االختبار األمور التالية 

  يني املتوسطحتديد زمن االختبار؛ولقد مت حتديده أثناء تطبيق االختبار على العينة االستطالعية عن طريق تع.١

  فأول طالبة خرجت بعد ، وأخر طالبة خرجت من قاعة االختبار، احلسايب ألول طالبة خرجت من قاعة االختبار  

  وبالتايل فإن متوسط الزمن املقدر ، دقيقة ) ٥٠(وآخر طالبة خرجت بعد مضي حوايل ، دقيقة)٤٠(مضي حوايل 

  :لإلجابة يكون وفق املعادلة التالية

  دقيقة ) ٤٥= ( ٩٠   =     ٥٠ + ٤٠

    ٢              ٢  

  .الية لتضمن الطالبة اإلجابة على املفرداتإعطاء املفردات أرقامًا متت.٢
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٥١ 

  .ترك مساحة خالية أمام كل فقرة من فقرات االختبار املقايل؛ لتتمكن الطالبة من كتابة اإلجابة فيها حبرية.٣

  قامت بوضع التعليمات املناسبة لإلجابة على ، بعد أن استكملت الباحثة كتابة مفردات االختبار وتنظيمها وترتيبها

  حىت ال  وروعي فيها الوضوح والدقة والبساطة؛، وحتديد مكان اإلجابة وطريقتها ، كل سؤال من أسئلة االختبار

  .تؤثر على استجابتها فتغري من نتائج االختبار

 :األنشطة اللغوية المرتبطة بملفات اإلنجاز اإللكترونية-ب
سة أنشطة مت بناءها يف ضوء الوحدات اخلمس األوىل من مقرر مكونة من مخلغوية صممت الباحثة أنشطة       

 New Headway Plus, Special) ،املستوى الثاين،لطالبات السنة التحضريية، "كتاب الطالبة"اللغة اإلجنليزية 

Edition, Elementary  Student's Book) .داف السلوكية اليت متت صياغتها عندمت استخدام األه، كذلك 
ا الباحثة عن طريق ربط كل وقد مت ربط هذه األنشطة مبلفات إجناز إلكرتو ، إعداد اختبار مهارة الكتابة  نية أعد

جابة بشكل تفاعلي بدون مدقق لغوي أو أي نشاط لغوي مبوقع إلكرتوين وصفحة إلكرتونية متكن الطالب من اإل
ويتألف ملف اإلجناز اإللكرتوين من سبعة صفحات تتضمن الصفحة الرئيسة أو الواجهة .تشويش أو مساعدة

ويليه تعليمات حول األنشطة املعروضة ودور املتعلم جتاهها ومن مثَ مخسة صفحات ، الرسومية للملف اإللكرتوين 
  .ام كل نشاط تسرد بشكل تسلسلي عند إمت

على جمموعة من احملكمني املتخصصني هذه األنشطة اللغوية املرتبطة مبلفات اإلجناز اإللكرتونية وعرضت       
م؛ألخذ آرائهم  قامت الباحثة بالتعديالت الالزمة حىت خترج األنشطة اللغوية املرتبطة مبلفات ومن مث ، ومالحظا

ا  اللغوية املرتبطة مبلفات اإلجناز هذه األنشطة  وطبقت).٣(انظر ملحق رقم ، النهائيةاإلجناز اإللكرتونية بصور
يوميًا حبسب نظام التدريس يف معهد اللغة   أربعة أسابيع مبعدل حماضرةملدة ثالثة إىلاإللكرتونية على عينة الدراسة 

موعة التجريبية داخل مع ولقد طبقت التجربة على، اإلجنليزية باجلامعة امل احلاسب اآليل يف جامعة امللك عبد ا
  .العزيز وذلك لعدم توافر معامل تدرس فيها اللغة اإلجنليزية

 الطالبة حتليل حمتوى كتاب .١:إتباع اخلطوات اآلتية مت لتحقيق هدف الدراسة، :اإلجراءات
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(New Headway Plus, Special Edition, Elementary  Student's Book) ،األنشطة ( املستوى الثاين
  .)الكتابية لوحدات املقرر

يف كليـة الرتبيـة للبنـات جبامعـة أم القـرى واملنعقـدة " اليدويـة واإللكرتونيـة  اإلجنـاز قيبـةح"تدريبية عـن حضور دورة .٢
ــــاريخ  ــــة كثــــريا يف إعــــداد رســــالتها مــــن الناحيــــة النظريــــة ، )٧(هـــــــ ملحــــق رقــــم ١٥/٥/١٤٣٣بت والــــذي أفــــاد الباحث

  .واإلجرائية
  .)دراسية داتوحمخسة ، كتاب الطالبة(ملهارة الكتابة  مرتبطة مبلفات اإلجناز اإللكرتونيةأنشطة لغوية تصميم  .٣
  .قبلي ومن مث اختبار بعديمن قبل الباحثة  بناء فقرات اختبار حتصيلي.٤
  .بالطريقة القصدية اختيار أفراد عينة الدراسة.٥
  .تطبيق االختبار القبلي.٦
  . تنفيذ الدراسة.٧
  .املباشر البعدي تطبيق االختبار.٨
  .إجراء املعاجلات اإلحصائية الالزمة.٩

  Validity:حساب الصدق 
ا األولية على  هابعرض ةالباحث قامتالدراسة،  ةللتأكد من صدق أدا  )١(ملحق رقم  كمنيعدد من احملبصور

  ومن ذوي اخلربة ،والقياس والتقومي لغة اإلجنليزيةال تدريسجمال املناهج وطرق من أعضاء هيئة التدريس املختصني يف 
متها ومدى مالئ، صالحيتها لقياس ما صممت لقياسهمدى وضوح الفقرات و  وذلك للتأكد من ،ءةوالكفا

طبيق مت حساب صدق اختبار مهارة الكتابة باللغة اإلجنليزية من خالل الت، وبناء على ذلك .الدراسة  ألهداف
طالبة، ومت استخدام طريقة االتساق الداخلي عن طريق حساب معامل ) ١٥(على عينة استطالعية تكونت من 

  .بني درجة كل سؤال مع الدرجة الكلية الختبار مهارة الكتابة باللغة اإلجنليزية) بريسون(االرتباط 
  :  وكانت النتائج كالتايل 
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  بطريقة االتساق الداخليصدق االختبار ) : ٢(جدول رقم 

  معامل االرتباط  رقم السؤال
الداللة 
  اإلحصائية

  ٠.٠٥  ٠.٨٦  األول

  ٠.٠٥  ٠.٨٤  ثانيال

  ٠.٠٥  ٠.٧٩  ثالثال

  ٠.٠٥  ٠.٧٨  رابعال

  ٠.٠٥  ٠.٧٩  خامسال

إىل ) ٠.٧٨(مجيع قيم معامالت االرتباط موجبة ومرتفعة وتراوحت من أن ) ٢(يتضح من خالل جدول رقم 
الكتابة  وهذا يعين متتع اختبار مهارة) ٠.٠٥(ومجيع هذه القيم ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ، )٠.٨٦(

 .باللغة اإلجنليزية بالصدق واالتساق الداخلي

   Reliability:حساب الثبات

 ،)Test-Retest(الكتابة باللغة اإلجنليزية باستخدام طريقة إعادة االختبار اختبار مهارةمت حساب ثبات 
موعة االستطالعية بعد فرتة زمنية حيث مت إعادة اال ، ومت حساب معامل ارتباط يوماً ) ١٥(ختبار على نفس ا

  :وكانت النتائج كالتايل.  بريسون بني درجات الطالبات يف االختارين

  بطريقة إعادة االختبار اإلنجليزية باللغة الكتابة مهارة ثبات اختبار: ) ٣(جدول رقم 

  الداللة اإلحصائية  معامل اإلرتباط  المستويات

  ٠.٠٥  ٠.٩١  التذكر

  ٠.٠٥  ٠.٨٨  الفهم

  ٠.٠٥  ٠.٨٥  التطبيق

  ٠.٠٥  ٠.٨٨  الدرجة الكلية
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إىل ) ٠.٨٥(قيم معامالت االرتباط موجبة ومرتفعة وتراوحت من أن ) ٣(يتضح أيضًا من خالل جدول رقم 
 باللغة الكتابة مهارة اختبار، وتعين متتع )٠.٠٥(ومجيعها ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ٠.٩١(

  .بالثبات اإلجنليزية

   Statistical Analysis: ةياألساليب اإلحصائ

  :األساليب اإلحصائية اآلتيةللتحقق من فروض الدراسة مت استخدام 
القبلي والبعدي للمجموعتني  التطبيقنياملتوسطات احلسابيية واالحنرافات املعيارية لدرجات عينة الدراسة يف  .١

  .الكتابة باللغة اإلجنليزية ملهارةالضابطة والتجريبية، 
البعدي للمجموعتني  التطبيقة بني متوسطات درجات عينة الدراسة يف للمقارن) حتليل التباين املصاحب(اختبار  .٢

 .الكتابة باللغة اإلجنليزية ملهارةالتجريبية والضابطة، 

 يف تنمية، اإللكرتونية للتدريس باستخدام األنشطة اللغوية املرتبطة مبلفات اإلجنازمربع إيتا لقياس حجم األثر  .٣
 .الكتابة باللغة اإلجنليزية مهارة

 .معامل االتساق الداخلي للصدق .٤

 .الفا كرونباخ للثباتمعامل  .٥

إذا كان قيمة مربع إيتا : مت االعتماد على معيار كوهني لتحديد الفاعلية وتأثري حجم األثر على النحو التايل .٦
متوسط، ومن ) ٠.١٣ – ٠.٠٦(ضعيف، ومن ) ٠.٠٥ – ٠.٠١(يكون حجم األثر منعدم ومن ) صفر(
 . كبري) فأكثر ٠.١٤(

  
  

  
  



  
  
 

  
  

  
  

  الفصل الرابع                               
  

  :عرض ومناقشة النتائج                      
 

  عرض نتائج الدراسة                              
  ومناقشتها وتفسريها                              
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  الفصل الرابع 
  عرض ومناقشة النتائج

من خالل التحقق من صحة ، اليت أسفر عنها التحليل اإلحصائي النتائج ومناقشةتناول الفصل احلايل عرض 
  :الفروض كالتايل

  :الفرض األول
طالبات  بين متوسطي درجات)٠,٠٥ ≤ ( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةال  -

باستخدام األنشطة اللغوية التي درست (التجريبيةو )التي درست بالطريقة التقليدية ( الضابطة :المجموعتين
  .التذكرمهارة في الكتابة باللغة اإلنجليزية  ةفي تنمية مهار  )اإللكترونية المرتبطة بملفات اإلنجاز

ة الكتابة باللغة اإلجنليزية لدرجات مهار حبساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية  أوالً  ةالباحث تامق 
وعرضت النتائج ) البعدي  والقبلي (يف كال االختبارين ) الضابطة – التجريبية(موعيت الدراسة  ستوى التذكرمل

   :كالتايل) ٤(يف اجلدول رقم 
رة الكتابة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات مها:  )٤(جدول رقم 

االختبارين في  التجريبية مجموعتي الدراسة الضابطة ولمستوى التذكر ل باللغة اإلنجليزية
  القبلي والبعدي

  العدد  المجموعة
  االختبار البعدي  االختبار القبلي

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

  ١.٨٥  ٧.٠٨  ١.٥٨  ٦.٩٠  ٣٠  الضابطة

  ١.٣٤  ١٠.٤٨  ١.٦٦  ٥.٦١  ٣٠  التجریبیة
 

الكتابة باللغة  ةملهار البعدي  االختبارأن املتوسط احلسايب لدرجات  ،)٤(جدول رقم تشري النتائج السابقة  
وهو أعلى من املتوسط احلسايب لدرجات ) ١٠.٤٨(التجريبية يساوي للمجموعة  اإلجنليزية عند مستوى التذكر

وملعرفة ما  ).٧.٠٨(للمجموعة الضابطة وهو  الكتابة باللغة اإلجنليزية عند مستوى التذكر ةملهار البعدي  االختبار
موعتني  الكتابة  ةملهار التطبيق البعدي لدرجات ) التجريبية –الضابطة (إذا كانت الفروق بني متوسطي درجات ا
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باستخدام حتليل التباين املصاحب،  ةالباحث تهي فروق ذات داللة إحصائية، قام التذكريف مهارة باللغة اإلجنليزية 
  :كالتايل ) ٥(متّ عرض النتائج يف اجلدول رقم  و.  هذا التصميم يعمل على ضبط أثر االختبار القبلي حيث أنّ 

المجموعة  نتائج تحليل التباين المصاحب لداللة الفروق بين متوسطات درجات :) ٥(جدول رقم 
في مهارة لمهارة الكتابة باللغة اإلنجليزية  التجريبية  والمجموعة الضابطة في االختبار البعدي
 التذكر 

 مصادر االختالف
  مجموع

 مربعات  

  درجات

 الحریة 

  متوسط 

 المربعات

  قیمة

 ف 
 الداللة 

  حجم

  األثر 

  ٠.٤٥ ٠.٥٧ ١.٥٠ 1 ١.٥٠ المتغیر المصاحب

 ٠.٤٨ ٠.٠٥ ٥٢.٥٠ ١٣٨.٤١ 1 ١٣٨.٤١ األثر التجریبي بین المجموعتین

    ٢.٦٣ 57 ١٥٠.٢٨ الباقي

         59 ٢٩٠.١٩ الكلي

  :ما يلي )٥(رقم يتضح من النتائج يف اجلدول السابق 
مستوى وهي غري دالة إحصائيا عند ) ٠.٥٧(تساوي ) االختبار القبلي(للمتغري املصاحب ) ف(قيمة  -

موعتني التجريبية والضابطة يف بداية التجربة، ،  )٠,٠٥ ≤ (  الداللة وبالرغم وهذا يعين وجود جتانس بني ا
  . من ذلك فإن أي أثر للقياس القبلي على القياس البعدي يتم ضبطه من خالل استخدام حتليل التباين املصاحب

استخدام األنشطة اللغوية املرتبطة (لألثر التجرييب ) ف ( بعد ضبط أثر القياس القبلي، لوحظ أن قيمة  -
موعتني ) مبلفات اإلجناز اإللكرتونية وهذه القيمة دالة إحصائيا ) ٥٢.٥٠(تساوي ) التجريبية –الضابطة (بني ا

وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات . )٠,٠٥ ≤ ( عند مستوى داللة 
موعة التجريبية بعد الكتابة باللغة اإلجنليزية عند مستوى التذكر  ملهارةالتطبيق البعدي  للمجموعة الضابطة وا

موعة التجريبية  ضبط أثر االختبار القبلي، وهذه الفروق كانت لصاحل املتوسط احلسايب األعلى وهو متوسط ا
للمتغري املستقل ثرا إجيابيُا مما يعين وجود أ، )٧.٠٨(، مقارنة باملتوسط البعدي للمجموعة الضابطة )١٠.٤٨(



  
  
 

٥٨ 

تنمية مهارة الكتابة باللغة اإلجنليزية عند مستوى يف ) استخدام األنشطة اللغوية املرتبطة مبلفات اإلجناز اإللكرتونية(
  ).١(م التذكر، كما يتضح أيضا من الشكل رق

  
  مستوى التذكرمهارة الكتابة باللغة اإلنجليزية عند لالمتوسطات الحسابية ): ١(شكل رقم 

درجات على ) استخدام األنشطة اللغوية املرتبطة مبلفات اإلجناز اإللكرتونية(حجم األثر للمعاجلة التجريبية  -
إىل  -وفقا ملعيار كوهني–، وهذه القيمة تشري )٠.٤٨(يساوي الكتابة باللغة اإلجنليزية عند مستوى التذكر  مهارة

على درجات ) استخدام األنشطة اللغوية املرتبطة مبلفات اإلجناز اإللكرتونية(وجود أثر كبري للمعاجلة التجريبية 
  .ملهارة الكتابة باللغة اإلجنليزية عند مستوى التذكرالتطبيق البعدي 

بني متوسطي  )٠,٠٥ ≤ ( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة :ميكن القوللذلك 
موعتنيطالبات  درجات باستخدام اليت درست ( و التجريبية )اليت درست بالطريقة التقليدية( الضابطة :ا

عند مستوى التذكر،  الكتابة باللغة اإلجنليزية ةيف تنمية مهار  )اإللكرتونية األنشطة اللغوية املرتبطة مبلفات اإلجناز
موعة التجريبية نتيجة تأثري الدراس. االختبار القبليأثر بعد ضبط  باستخدام األنشطة اللغوية ة والفروق لصاحل ا

  .اإللكرتونية املرتبطة مبلفات اإلجناز
من حيث أمهية استخدام ملفات اإلجناز تتفق هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة  ،يف ضوء ما سبق 

 )Caner, 2010( كانر  وَ  )Aydin, 2010(ايدن كدراسة  اإللكرتونية يف تنمية مهارة الكتابة باللغة اإلجنليزية

لطالب أن بعض احيث أكدت نتائج هذه الدراسات .)م٢٠٠٧(دراسة قحوفوَ  )Chen,2006(شني وَ 
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٥٩ 

ا أثرت على أداؤهم و طورت من مستوى أداؤهماإل اإلجناز حبذو فكرة استخدم ملفات  لكرتونية وأظهروا أ
باستخدامهم ملف التقومي أصبحوا أكثر من التالميذ أكدوا على أن املعلمني % ٩٢أظهرت النتائج أن ، وكذلك

ا ، وأكثر توضيحًا ألهداف املادة، تفاعالً مع التلميذ  وأن التالميذ يفضلون تقوميهم باستخدام ملف ،ومهارا
كما أظهرت نتائج التلميذات نسبة أعلى يف معدالت ، اإلجناز بوصفه أداة جيدة تصلح لقياس خربات التعلم 

وجود فروق دالة إحصائيًا عند استخدام األنشطة ،باإلضافة إىل.دام امللف اإللكرتوينالتقومي عن الذكور باستخ
موعة التجريبية تعزى الستخدام أنشطة لغوية مرتبطة مبلفات  اللغوية املرتبطة مبلفات اإلجناز اإللكرتونية لصاحل ا

  .إجناز إلكرتونية
موعة التجريبية ا لاليت درسن بطريقة استخدام األنشطة اللغوية املرتبطة وتفسر الباحثة نتيجة تفوق طالبات ا

موعة الضابطة الاليت درسن بالطريقة التقليدية إىل تأثري األنشطة اللغوية  مبلفات اإلجناز اإللكرتونية على طالبات ا
اإلجنليزية  واليت تعطي للطالبات إمكانية إكتساب مهارة الكتابة باللغة، املرتبطة مبلفات اإلجناز اإللكرتونية 
  :املستهدفة يف هذه الدراسة عن طريق

ية قدرة األنشطة اللغوية على توجيه أنظار الطالبات إىل التفاعل املباشر بكل حرية والكتابة باللغة اإلجنليز  -
بتفاعل لإلجابة على األنشطة مبا يسهم يف تفريد التعليم ومساعدة الطالب يف السري وفقًا لقدراته 

 .وإمكاناته

ً يف صياغة األنشطة أو   وضوح - األنشطة أمام الطالب وعدم وجود أي نوع من الغموض أو التشويش سواء
 .يف بيئة التعلم 

 .تعلم الطالب باحملاولة واخلطأ يف جو تفاعلي مما يسهم يف تنمية قدراته الكتابية باللغة اإلجنليزية -

  
  
  



  
  
 

٦٠ 

  :الفرض الثاني

 بين متوسطي درجات )٠,٠٥ ≤ ( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال  -
باستخدام التي درست ( و التجريبية )التي درست بالطريقة التقليدية( الضابطة :المجموعتينطالبات 

في الكتابة باللغة اإلنجليزية  ةفي تنمية مهار  )اإللكترونية األنشطة اللغوية المرتبطة بملفات اإلنجاز
  .مهارة الفهم

 لدرجات مهارة الكتابة باللغة اإلجنليزية عند مستوى الفهمحساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية مت 
وعرضت النتائج يف اجلدول رقم ) البعدي  والقبلي (يف كال االختبارين ) التجريبية –الضابطة (موعيت الدراسة 

   :كالتايل) ٦(
لدرجات مهارة الكتابة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية : )٦(جدول رقم 

  التجريبية مجموعتي الدراسة الضابطة ول الفهمفي مهارة باللغة اإلنجليزية 
  في االختبارين القبلي والبعدي 

  العدد  المجموعة

  االختبار البعدي  االختبار القبلي

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

  ١.٠٤  ١.٢٥  ١.٠٧  ٠.٥  ٣٠  الضابطة

  ٠.٦٧  ٢.٩٠  ١.٠٦  ٠.٨  ٣٠  التجریبیة
 

الكتابة باللغة  ةملهار البعدي  االختبارأن املتوسط احلسايب لدرجات  )٦(جدول رقم النتائج السابقة تشري   
 االختباروهو أعلى من املتوسط احلسايب لدرجات ) ٢.٩٠(التجريبية يساوي للمجموعة  الفهميف مهارة اإلجنليزية 
وملعرفة ما إذا كانت  ).١.٢٥(للمجموعة الضابطة وهو  الكتابة باللغة اإلجنليزية عند مستوى الفهم ةملهار البعدي 

موعتني  الكتابة باللغة  ةملهار عدي التطبيق البلدرجات ) التجريبية –الضابطة (الفروق بني متوسطي درجات ا
باستخدام حتليل التباين املصاحب، حيث  ةالباحث تهي فروق ذات داللة إحصائية، قام الفهميف مهارة اإلجنليزية 

  :كالتايل ) ٩(متّ عرض النتائج يف اجلدول رقم . على ضبط أثر االختبار القبلي أّن هذا التصميم يعمل
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 المصاحب لداللة الفروق بين متوسطات درجاتنتائج تحليل التباين :) ٧(جدول رقم 
المجموعة التجريبية  والمجموعة الضابطة في االختبار البعدي لمهارة الكتابة باللغة اإلنجليزية 

 الفهم في مهارة 

 مصادر االختالف
  مجموع

 مربعات  

  درجات

 الحریة 

  متوسط 

 المربعات

  قیمة

 ف 
 الداللة 

  حجم

  األثر 

  ٠.٢٥ ١.٣١ ١.٠٢ 1 ١.٠٢ المتغیر المصاحب

 ٠.٤٧ ٠.٠٥ ٥٠.٠٤ ٣٨.٢٥ 1 ٣٨.٢٥ األثر التجریبي بین المجموعتین

    ٠.٧٦ 57 ٤٣.٥٧ الباقي

         59 ٨٢.٨٤ الكلي

  

  :ما يلي) ٧(رقم يتضح من النتائج يف اجلدول السابق 
مستوى وهي غري دالة إحصائيا عند ) ١.٣١(تساوي ) االختبار القبلي(للمتغري املصاحب ) ف(قيمة  -

موعتني التجريبية والضابطة يف بداية التجربة، ،  )٠,٠٥ ≤ ( الداللة وبالرغم وهذا يعين وجود جتانس بني ا
  . من ذلك فإن أي أثر للقياس القبلي على القياس البعدي يتم ضبطه من خالل استخدام حتليل التباين املصاحب

استخدام األنشطة اللغوية املرتبطة (لألثر التجرييب ) ف ( القياس القبلي، لوحظ أن قيمة بعد ضبط أثر  -
موعتني ) مبلفات اإلجناز اإللكرتونية يا وهذه القيمة دالة إحصائ) ٥٠.٠٤(تساوي ) التجريبية –الضابطة (بني ا

وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات . )٠,٠٥ ≤ ( عند مستوى داللة 
موعة التجريبية بعد الكتابة باللغة اإلجنليزية عند مستوى الفهم  ملهارةالتطبيق البعدي  للمجموعة الضابطة وا

موعة  التجريبية ضبط أثر االختبار القبلي، وهذه الفروق كانت لصاحل املتوسط احلسايب األعلى وهو متوسط ا
للمتغري املستقل مما يعين وجود أثرا إجيابيُا ، )١.٢٥(، مقارنة باملتوسط البعدي للمجموعة الضابطة )٢.٩٠(
يف مهارة تنمية مهارة الكتابة باللغة اإلجنليزية يف ) استخدام األنشطة اللغوية املرتبطة مبلفات اإلجناز اإللكرتونية(

  ).٢(الفهم، كما يتضح أيضا من الشكل رقم 
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  الفهمفي مهارة مهارة الكتابة باللغة اإلنجليزية المتوسطات الحسابية ل): ٢(شكل رقم 

درجات على ) استخدام األنشطة اللغوية املرتبطة مبلفات اإلجناز اإللكرتونية(حجم األثر للمعاجلة التجريبية  -
إىل  - وفقا ملعيار كوهني–، وهذه القيمة تشري )٠.٤٧(يساوي الفهم يف مهارة الكتابة باللغة اإلجنليزية  مهارة

على درجات ) استخدام األنشطة اللغوية املرتبطة مبلفات اإلجناز اإللكرتونية(وجود أثر كبري للمعاجلة التجريبية 
  .الفهميف مهارة ملهارة الكتابة باللغة اإلجنليزية التطبيق البعدي 

بني متوسطي  )٠,٠٥ ≤ ( ئية عند مستوى الداللة توجد فروق ذات داللة إحصا :ميكن القوللذلك   
موعتنيطالبات  درجات باستخدام اليت درست ( و التجريبية )اليت درست بالطريقة التقليدية( الضابطة :ا

. يف مهارة الفهم الكتابة باللغة اإلجنليزية ةيف تنمية مهار  )اإللكرتونية األنشطة اللغوية املرتبطة مبلفات اإلجناز
موعة التجريبية نتيجة تأثري الدراسة   باستخدام األنشطة اللغوية املرتبطة مبلفات اإلجنازوالفروق لصاحل ا

  .اإللكرتونية
إىل بقية الدراسات السابقة واليت تناولت كالً من األنشطة اللغوية وملفات اإلجناز  هذه النتيجة تضاف  

دراسة هدى  ؛Tillema , 2007 & (Smith(و مسيث  تايليما كدراسة  اإللكرتونية بالدراسة
يعد وذلك ، حيث توضح وجود عالقة دالة إحصائيًا بني هذين املتغريين،)م١٩٩٧(؛دراسة املنيع)م١٩٩٤(صاحل

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

متوسط االختبار البعدي متوسط االختبار القبلي

0.8
0.5

2.9

1.25

الضابطة

التجریبیة



  
  
 

٦٣ 

مرتبطة مبلفات إجناز إلكرتونية سوف يسهم ال حمالة يف بتصميم أنشطة لغوية مؤشراً للمعلمة يرشدها لالهتمام 
  .الدراسي وكذلك إىل رفع مستوى الكفاءة الكتابية باللغة اإلجنليزية لديهنزيادة حتصيلهن 

    :الفرض الثالث

طالبات  بين متوسطي درجات )٠,٠٥ ≤ ( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال  -
األنشطة باستخدام التي درست ( و التجريبية )التي درست بالطريقة التقليدية ( الضابطة :المجموعتين

في مهارة الكتابة باللغة اإلنجليزية  ةفي تنمية مهار  )اإللكترونية اللغوية المرتبطة بملفات اإلنجاز

  .التطبيق
يف لدرجات مهارة الكتابة باللغة اإلجنليزية حبساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية  أوالً  ةالباحث تامق

وعرضت النتائج يف ) البعدي  والقبلي (يف كال االختبارين ) التجريبية –الضابطة (موعيت الدراسة  التطبيقمهارة 
   :كالتايل  )٨(دول رقم اجل

لدرجات مهارة الكتابة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية :  )٨(جدول رقم 
  التجريبية ومجموعتي الدراسة الضابطة ل التطبيقفي مهارة باللغة اإلنجليزية 

  في االختبارين القبلي والبعدي

  العدد  المجموعة
  االختبار البعدي  االختبار القبلي

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

  ١.٣٧  ٣.٦١  ٢.٣٥  ٣.١٦  ٣٠  الضابطة

  ١.١٤  ٨.٧٨  ١.٥٥  ٣.٠١  ٣٠  التجریبیة
 

الكتابة باللغة  ةملهار البعدي  االختبارأن املتوسط احلسايب لدرجات بتشري ) ٨(جدول رقمالنتائج السابقة 
وهو أعلى من املتوسط احلسايب لدرجات ) ٨.٧٨(التجريبية يساوي للمجموعة  اإلجنليزية عند مستوى التطبيق

وملعرفة ما إذا   ).٣.٦١(للمجموعة الضابطة وهو  التطبيقيف مهارة الكتابة باللغة اإلجنليزية  ةملهار البعدي  االختبار
موعتني  الكتابة  ةملهار التطبيق البعدي لدرجات ) التجريبية –الضابطة (كانت الفروق بني متوسطي درجات ا



  
  
 

٦٤ 

باستخدام حتليل التباين  ةالباحث تهي فروق ذات داللة إحصائية، قام التطبيقيف مهارة باللغة اإلجنليزية 
عرض النتائج يف اجلدول رقم  ومتّ . ل على ضبط أثر االختبار القبليّن هذا التصميم يعماملصاحب، حيث أ

  :كالتايل )٩(
المجموعة نتائج تحليل التباين المصاحب لداللة الفروق بين متوسطات درجات :)٩(جدول رقم 

في مهارة التجريبية  والمجموعة الضابطة في االختبار البعدي لمهارة الكتابة باللغة اإلنجليزية 
 التطبيق 

 مصادر االختالف
  مجموع

 مربعات  

  درجات

  الحریة 

  متوسط 

 المربعات

  قیمة

 ف 
 الداللة 

  حجم

  األثر 

  ٠.٦٤ ٠.٢١ ٠.٣٥ 1 ٠.٣٥ المتغیر المصاحب

 ٠.٨١ ٠.٠٥ ٢٤٦.٢٦ ٣٩٨.٩٢ 1 ٣٩٨.٩٢ األثر التجریبي بین المجموعتین

    ١.٦٢ 57 ٩٢.٣٣ الباقي

         59 ٤٩١.٦٠ الكلي

  

  :ما يلي) ٩(رقم يتضح من النتائج يف اجلدول السابق 
مستوى وهي غري دالة إحصائيا عند ) ٠.٢١(تساوي ) االختبار القبلي(للمتغري املصاحب ) ف(قيمة  -

موعتني التجريبية والضابطة يف بداية التجربة، ، )٠,٠٥ ≤ (  الداللة وبالرغم وهذا يعين وجود جتانس بني ا
  . من ذلك فإن أي أثر للقياس القبلي على القياس البعدي يتم ضبطه من خالل استخدام حتليل التباين املصاحب

استخدام األنشطة اللغوية املرتبطة (لألثر التجرييب ) ف ( بعد ضبط أثر القياس القبلي، لوحظ أن قيمة  -
موعت) مبلفات اإلجناز اإللكرتونية وهذه القيمة دالة إحصائيا ) ٢٤٦.٢٦(تساوي ) التجريبية –الضابطة (ني بني ا

وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات . )٠,٠٥ ≤ ( عند مستوى داللة 
موعة التجريبية بعد ضبط التطبيق يف مهارة الكتابة باللغة اإلجنليزية  ملهارةالتطبيق البعدي  للمجموعة الضابطة وا

موعة التجريبية  أثر االختبار القبلي، وهذه الفروق كانت لصاحل املتوسط احلسايب األعلى وهو متوسط ا



  
  
 

٦٥ 

للمتغري املستقل مما يعين وجود أثرا إجيابيُا ، )٣.٦١(، مقارنة باملتوسط البعدي للمجموعة الضابطة )٨.٧٨(
يف مهارة تنمية مهارة الكتابة باللغة اإلجنليزية يف ) ة اللغوية املرتبطة مبلفات اإلجناز اإللكرتونيةاستخدام األنشط(

  ).٣(التطبيق، كما يتضح أيضا من الشكل رقم 

  
  التطبيقفي مهارة مهارة الكتابة باللغة اإلنجليزية المتوسطات الحسابية ل): ٣(شكل رقم 

درجات على ) استخدام األنشطة اللغوية املرتبطة مبلفات اإلجناز اإللكرتونية(حجم األثر للمعاجلة التجريبية  -
إىل  -وفقا ملعيار كوهني–، وهذه القيمة تشري )٠.٨١(يساوي الكتابة باللغة اإلجنليزية عند مستوى التطبيق  مهارة

على درجات ) اإلجناز اإللكرتونيةاستخدام األنشطة اللغوية املرتبطة مبلفات (وجود أثر كبري للمعاجلة التجريبية 
  .التطبيقيف مهارة ملهارة الكتابة باللغة اإلجنليزية التطبيق البعدي 

بني متوسطي  )٠,٠٥ ≤ ( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  :ميكن القوللذلك 
موعتنيطالبات  درجات باستخدام اليت درست ( و التجريبية )اليت درست بالطريقة التقليدية( الضابطة :ا

. يف مهارة التطبيق الكتابة باللغة اإلجنليزية ةيف تنمية مهار  )اإللكرتونية األنشطة اللغوية املرتبطة مبلفات اإلجناز
موعة التجريبية نتيجة تأثري الدراسة   باستخدام األنشطة اللغوية املرتبطة مبلفات اإلجنازوالفروق لصاحل ا

  .اإللكرتونية
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٦٦ 

نضال  تؤكد هذه النتيجة ما أشارت إليه الدراسات السابقة من أمهية استخدام ملفات اإلجناز اإللكرتونية كدراسة
  واليت أكدت على أمهية) م٢٠٠٧ (دراسة علياء السيد  ؛)م٢٠٠٤(السمريي لطيفة دراسة ؛ )م٢٠٠٣ (األمحد

إدخال ملف اإلجناز اإللكرتوين يف برامج إعداد املعلمني وأيضًا إىل دور ملف اإلجناز اإللكرتوين يف خفض قلق  
  و إىل أمهية بناء وتصميم ملفات إجناز إلكرتونية معتمدة للتخصصات املختلفة،االمتحانات لدى الطالب 

  :الفرض الرابع
طالبات  بين متوسطي درجات )٠,٠٥ ≤ ( لة توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالال  -

باستخدام األنشطة التي درست ( و التجريبية )التي درست بالطريقة التقليدية( الضابطة :المجموعتين
عند مستوى الكتابة باللغة اإلنجليزية  ةفي تنمية مهار  )اإللكترونية اللغوية المرتبطة بملفات اإلنجاز

  .االختبار القبليأثر بعد ضبط ، )تطبيق -فهم  -تذكر (الدرجة الكلية 
لدرجات مهارة الكتابة باللغة اإلجنليزية حبساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية  أوالً  ةالباحث تامق

يف كال االختبارين ) التجريبية –الضابطة (موعيت الدراسة  )تطبيق - فهم  -تذكر (عند مستوى الدرجة الكلية 
   :كالتايل) ١٠(وعرضت النتائج يف اجلدول رقم ) البعدي  والقبلي (

لدرجات مهارة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  ) :١٠(جدول رقم 
مجموعتي ل )تطبيق -فهم  -تذكر (الدرجة الكلية الكتابة باللغة اإلنجليزية عند مستوى 

  في االختبارين القبلي والبعديالتجريبية  الضابطة والدراسة 

  العدد  المجموعة
  االختبار البعدي  االختبار القبلي

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

  ٢.٩٦  ١١.٩٥  ٢.٩٤  ١٠.٥٦  ٣٠  الضابطة

  ٢.٤٣  ٢٢.١٦  ٢.٦٠  ٩.٤٣  ٣٠  التجریبیة
 

الكتابة باللغة  ةملهار البعدي  االختبارأن املتوسط احلسايب لدرجات  )١(.النتائج السابقة جدول رقم تشري 
وهو أعلى ) ٢٢.١٦(التجريبية يساوي للمجموعة  )تطبيق -فهم  -تذكر (اإلجنليزية عند مستوى الدرجة الكلية 



  
  
 

٦٧ 

 -تذكر (اإلجنليزية عند مستوى الدرجة الكلية الكتابة باللغة  ةملهار البعدي  االختبارمن املتوسط احلسايب لدرجات 
موعتني  ).١١.٩٥(للمجموعة الضابطة وهو  )تطبيق -فهم  وملعرفة ما إذا كانت الفروق بني متوسطي درجات ا

تذكر (الكتابة باللغة اإلجنليزية عند مستوى الدرجة الكلية  ةملهار التطبيق البعدي لدرجات ) التجريبية –الضابطة (
باستخدام حتليل التباين املصاحب، حيث أّن  ةالباحث تهي فروق ذات داللة إحصائية، قام )تطبيق -فهم  -

  :كالتايل   )١١( عرض النتائج يف اجلدول رقم ومتّ .  هذا التصميم يعمل على ضبط أثر االختبار القبلي
المجموعة نتائج تحليل التباين المصاحب لداللة الفروق بين متوسطات درجات :) ١١(جدول رقم 

التجريبية  والمجموعة الضابطة في االختبار البعدي لمهارة الكتابة باللغة اإلنجليزية عند مستوى 
 بعد ضبط أثر االختبار القبلي) تطبيق - فهم  -تذكر (الدرجة الكلية 

  مجموع مصادر االختالف
 مربعات  

  درجات
 الحریة 

  متوسط 
 المربعات

  قیمة
  حجم الداللة  ف 

  األثر 

  ٠.٤٤ ٠.٦٠ ٤.٤٧ 1 ٤.٤٧ المتغیر المصاحب

 ٠.٧٨ ٠.٠٥ ١٩٧.٩٠ ١٤٦٨.١٦ 1 ١٤٦٨.١٦ األثر التجریبي بین المجموعتین

    ٧.٤١ 57 ٤٢٢.٨٦ الباقي

    59 ١٨٩٥.٤٩ الكلي
 

  :ما يلي) ١١(رقم يتضح من النتائج يف اجلدول السابق 
مستوى وهي غري دالة إحصائيا عند ) ٠.٦٠(تساوي ) االختبار القبلي(للمتغري املصاحب ) ف(قيمة  -

موعتني التجريبية والضابطة يف بداية التجربة، ،  )٠,٠٥ ≤ ( الداللة  وبالرغم وهذا يعين وجود جتانس بني ا
  . من ذلك فإن أي أثر للقياس القبلي على القياس البعدي يتم ضبطه من خالل استخدام حتليل التباين املصاحب

استخدام األنشطة اللغوية املرتبطة (لألثر التجرييب ) ف ( ضبط أثر القياس القبلي، لوحظ أن قيمة  بعد -
موعتني ) مبلفات اإلجناز اإللكرتونية  وهذه القيمة دالة إحصائياً ) ١٩٧.٩٠(تساوي ) التجريبية –الضابطة (بني ا

وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات . )٠,٠٥ ≤ ( عند مستوى داللة
للمجموعة ) تطبيق -فهم  -تذكر (الكتابة باللغة اإلجنليزية عند مستوى الدرجة الكلية  ملهارةالتطبيق البعدي 



  
  
 

٦٨ 

موعة التجريبية بعد ضبط أثر االختبار القبلي، وهذه الفروق كانت لصاحل املتوسط احلسا يب األعلى الضابطة وا
موعة التجريبية  مما يعين ، )١١.٩٥(، مقارنة باملتوسط البعدي للمجموعة الضابطة )٢٢.١٦(وهو متوسط ا

تنمية مهارة يف ) استخدام األنشطة اللغوية املرتبطة مبلفات اإلجناز اإللكرتونية(للمتغري املستقل وجود أثرا إجيابيُا 
، كما يتضح أيضا من الشكل رقم )تطبيق -فهم  - تذكر (درجة الكلية الكتابة باللغة اإلجنليزية عند مستوى ال

)٤.(  

  
  مهارة الكتابة باللغة اإلنجليزية عند مستوىالمتوسطات الحسابية ل): ٤(شكل رقم 

  )تطبيق -فهم  -تذكر (الدرجة الكلية  

درجات على ) اإلجناز اإللكرتونيةاستخدام األنشطة اللغوية املرتبطة مبلفات (حجم األثر للمعاجلة التجريبية  -
، وهذه القيمة )٠.٧٨(يساوي ) تطبيق -فهم  - تذكر (الكتابة باللغة اإلجنليزية عند مستوى الدرجة الكلية  مهارة
استخدام األنشطة اللغوية املرتبطة مبلفات (إىل وجود أثر كبري للمعاجلة التجريبية  - وفقا ملعيار كوهني–تشري 

تذكر (ملهارة الكتابة باللغة اإلجنليزية عند مستوى الدرجة الكلية التطبيق البعدي على درجات ) اإلجناز اإللكرتونية
  .)تطبيق -فهم  -

بني متوسطي  )٠,٠٥ ≤ ( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  :ميكن القوللذلك      
موعتنيطالبات  درجات باستخدام اليت درست ( و التجريبية )اليت درست بالطريقة التقليدية( الضابطة :ا
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٦٩ 

عند مستوى الدرجة  الكتابة باللغة اإلجنليزية ةيف تنمية مهار  )اإللكرتونية األنشطة اللغوية املرتبطة مبلفات اإلجناز
موعة التجريبية نتيجة تأثري . االختبار القبليأثر بعد ضبط ، )تطبيق -فهم  - تذكر (الكلية  والفروق لصاحل ا

  .اإللكرتونية باستخدام األنشطة اللغوية املرتبطة مبلفات اإلجنازالدراسة 
بوضوح من خالل عرض مجيع الفروض داللة جلية ألثر األنشطة اللغوية املرتبطة مبلفات  يظهر: خالصة القول    

لدى طالبات السنة التحضريية يف جامعة امللك عبد ابة باللغة اإلجنليزية اإلجناز اإللكرتونية يف تنمية مهارة الكت
 ≤ ( حيث دلت نتائج هذه الدراسة وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة ،العزيز مبدينة جدة 

موعتنيطالبات  بني متوسطي درجات )٠,٠٥ اليت ( و التجريبية )اليت درست بالطريقة التقليدية( الضابطة :ا
عند  الكتابة باللغة اإلجنليزية ةيف تنمية مهار  )اإللكرتونية باستخدام األنشطة اللغوية املرتبطة مبلفات اإلجنازدرست 

وبالتايل اتفقت هذه الدراسة مع مجيع ما ورد سابقًا من نتائج ،  )تطبيق -فهم  - تذكر (مستوى الدرجة الكلية 
 ؛)م٢٠٠٤(السمريي لطيفة دراسة ؛ )م٢٠٠٣ (نضال األمحد كدراسة، واألجنبيةاسات السابقة العربية منها الدر 

  ؛ )Chen,2006(شني ؛ )Caner, 2010(؛ كانر)Aydin, 2010(ايدن  ؛)م٢٠٠٧( دراسة علياء السيد 
؛ )م١٩٩٧(املنيع ؛)م١٩٩٤(هدى صاحل ؛Smith ) & Tillema , 2007(تايليما و مسيث  ؛)م٢٠٠٧( قحوف
  ).م٢٠٠٦(؛ صقر)م٢٠٠٨(؛إميان زيدان)م٢٠٠٩( العبسي
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٧١ 

  الفصل الخامس
فيما يلي نعرض مختصر للنتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية والخاصة بأثر األنشطة اللغوية        

اإلنجاز اإللكترونية في تنمية مهارة الكتابة باللغة اإلنجليزية لدى طالبات السنة المرتبطة بملفات 
  :لتاليكانت أهم النتائج كاو ، التحضيرية في جامعة الملك عبد العزيز بجدة

الكتابة باللغة اإلجنليزية عند  ملهارةالتطبيق البعدي وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات -١
موعة التجريبية بعد ضبط أثر االختبار القبلي، وهذه الفروق كانت لصاحل مستوى التذكر  للمجموعة الضابطة وا

موعة التجريبية  ، مقارنة باملتوسط البعدي للمجموعة الضابطة )١٠.٤٨(املتوسط احلسايب األعلى وهو متوسط ا
) استخدام األنشطة اللغوية املرتبطة مبلفات اإلجناز اإللكرتونية(للمتغري املستقل ثرا إجيابيُا مما يعين وجود أ، )٧.٠٨(

استخدام األنشطة (حجم األثر للمعاجلة التجريبية تنمية مهارة الكتابة باللغة اإلجنليزية عند مستوى التذكر، يف 
يساوي الكتابة باللغة اإلجنليزية عند مستوى التذكر  درجات مهارةعلى ) اللغوية املرتبطة مبلفات اإلجناز اإللكرتونية

استخدام األنشطة (إىل وجود أثر كبري للمعاجلة التجريبية  -وفقا ملعيار كوهني–، وهذه القيمة تشري )٠.٤٨(
ملهارة الكتابة باللغة اإلجنليزية عند التطبيق البعدي على درجات ) اللغوية املرتبطة مبلفات اإلجناز اإللكرتونية

 .مستوى التذكر

الكتابة باللغة اإلجنليزية عند  ملهارةالتطبيق البعدي وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات -٢
موعة التجريبية بعد ضبط أثر االختبار القبلي، وهذه الفروق كانت لصاحل  مستوى الفهم للمجموعة الضابطة وا

موعة التجريبية  ، مقارنة باملتوسط البعدي للمجموعة الضابطة )٢.٩٠(املتوسط احلسايب األعلى وهو متوسط ا
) استخدام األنشطة اللغوية املرتبطة مبلفات اإلجناز اإللكرتونية(للمتغري املستقل ا إجيابيُا مما يعين وجود أثر ، )١.٢٥(

استخدام األنشطة (يف تنمية مهارة الكتابة باللغة اإلجنليزية عند مستوى الفهم، حجم األثر للمعاجلة التجريبية 
كتابة باللغة اإلجنليزية عند مستوى الفهم يساوي ال على درجات مهارة) اللغوية املرتبطة مبلفات اإلجناز اإللكرتونية

استخدام األنشطة (إىل وجود أثر كبري للمعاجلة التجريبية  -وفقا ملعيار كوهني–، وهذه القيمة تشري )٠.٤٧(



  
  
 

٧٢ 

ملهارة الكتابة باللغة اإلجنليزية عند التطبيق البعدي على درجات ) اللغوية املرتبطة مبلفات اإلجناز اإللكرتونية
  .ى الفهممستو 

الكتابة باللغة اإلجنليزية عند  ملهارةالتطبيق البعدي وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات -٣
موعة التجريبية بعد ضبط أثر االختبار القبلي، وهذه الفروق كانت لصاحل مستوى التطبيق  للمجموعة الضابطة وا

موعة  ، مقارنة باملتوسط البعدي للمجموعة الضابطة )٨.٧٨(التجريبية املتوسط احلسايب األعلى وهو متوسط ا
) استخدام األنشطة اللغوية املرتبطة مبلفات اإلجناز اإللكرتونية(للمتغري املستقل مما يعين وجود أثرا إجيابيُا ، )٣.٦١(

استخدام األنشطة (يبية حجم األثر للمعاجلة التجر تنمية مهارة الكتابة باللغة اإلجنليزية عند مستوى التطبيق، يف 
الكتابة باللغة اإلجنليزية عند مستوى التطبيق  درجات مهارةعلى ) اللغوية املرتبطة مبلفات اإلجناز اإللكرتونية

استخدام (إىل وجود أثر كبري للمعاجلة التجريبية  -وفقا ملعيار كوهني–، وهذه القيمة تشري )٠.٨١(يساوي 
ملهارة الكتابة باللغة اإلجنليزية التطبيق البعدي على درجات ) اإلجناز اإللكرتونيةاألنشطة اللغوية املرتبطة مبلفات 

  .عند مستوى التطبيق
الكتابة باللغة اإلجنليزية عند  ملهارةالتطبيق البعدي وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات -٤

موعة التجريبية بعد ضبط أثر االختبار للمجموعة ) تطبيق -فهم  - تذكر (مستوى الدرجة الكلية  الضابطة وا
موعة التجريبية  ، مقارنة )٢٢.١٦(القبلي، وهذه الفروق كانت لصاحل املتوسط احلسايب األعلى وهو متوسط ا

استخدام األنشطة (للمتغري املستقل مما يعين وجود أثرا إجيابيُا ، )١١.٩٥(باملتوسط البعدي للمجموعة الضابطة 
تنمية مهارة الكتابة باللغة اإلجنليزية عند مستوى الدرجة الكلية يف ) ية املرتبطة مبلفات اإلجناز اإللكرتونيةاللغو 

استخدام األنشطة اللغوية املرتبطة مبلفات اإلجناز (حجم األثر للمعاجلة التجريبية ، )تطبيق -فهم  - تذكر (
) تطبيق -فهم  -تذكر (زية عند مستوى الدرجة الكلية الكتابة باللغة اإلجنلي درجات مهارةعلى ) اإللكرتونية

استخدام (إىل وجود أثر كبري للمعاجلة التجريبية  -وفقا ملعيار كوهني–، وهذه القيمة تشري )٠.٧٨(يساوي 
 ملهارة الكتابة باللغة اإلجنليزيةالتطبيق البعدي على درجات ) األنشطة اللغوية املرتبطة مبلفات اإلجناز اإللكرتونية

  .)تطبيق -فهم  -تذكر (عند مستوى الدرجة الكلية 
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  :التوصيات
  :ما يليوتتمثل في، ويف ضوئها تورد الباحثة عدد من التوصيات، توصلت الدراسة احلالية إىل عدد من النتائج    

ضرورة ربط أهداف وحمتوى مقررات اللغة اإلجنليزية يف املرحلة اجلامعية مبا حيقق مهارات استخدام ملفات  .١

من خالل تضمني مقررات اللغة ، اإلجناز اإللكرتونية يف تنمية مهارة الكتابة لدى طالبات السنة التحضريية

 . اإلجنليزية أنشطة لغوية مرتبطة مبلفات اإلجناز اإللكرتونية 

ستخدام األنشطة اللغوية املرتبطة مبلفات اإلجناز اإللكرتونية يف تنمية مهارة الكتابة باللغة اإلجنليزية لدى ا .٢

 ).التطبيق،الفهم،التذكر(طالبات السنة التحضريية يف جامعة امللك عبد العزيز مبدينة جدة للمهارات املعرفية 

رات برامج إعداد املعلمات يف الكليات الرتبوية اعتماد أساليب وطرق حديثة يف التقومي البديل ضمن مقر  .٣

 .اجلامعية

وإبراز األنشطة اليت ، والعملية الستخدام ملفات اإلجناز اإللكرتونية، الرتكيز على املواءمة بني اجلوانب النظرية .٤

تساعد على تدريب معلمات اللغة اإلجنليزية على استخدامه يف تنمية مهارة الكتابة لدى طالبات السنة 

 .يف برامج إعداد املعلمات، لتحضرييةا

تكثيف الدورات التدريبية أثناء اخلدمة املتعلقة مبهارات استخدام وتصميم أنشطة لغوية مرتبطة مبلفات إجناز  .٥

وباألخص ، إلكرتونية يف تنمية املهارة اللغوية للطالبات؛لتستفيد منها مجيع املعلمات وعضوات هيئة التدريس 

مع األخذ بعني االعتبار إعطاء األولوية ملعلمات السنة التحضريية؛ نظراً ألمهية هذه ، اإلجنليزيةمعلمات اللغة 

وذلك من خالل التعاون مع أعضاء هيئة ،وأن تأخذ هذه الدورات صفة االستمرارية واملتابعة اجلادة، املرحلة

 .التدريس بكليات الرتبية باجلامعات وخباصة قسم املناهج وطرق التدريس
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ال .٦ يستند إليها يف تصميم األنشطة اللغوية املرتبطة ، وضع معايري حمددة ومقننة من قبل خرباء يف هذا ا

 .مبلفات اإلجناز اإللكرتونية

االهتمام يف مؤسسات التعليم العايل بإعداد خرجييها حبيث ميتلكون املعرفة والكفاءة يف استخدام طرق التقومي  .٧

  .كأحد تلك األساليب  E-Portfolioز اإللكرتوين البديل واالهتمام مبلف اإلجنا

      :المقترحات
عودية من من أوائل الدراسات على مستوى اململكة العربية الس - على حد علم الباحثة  -الدراسة احلالية  تعد   

باللغة اإلجنليزية  األنشطة اللغوية املرتبطة مبلفات اإلجناز اإللكرتونية يف تنمية مهارة الكتابةحيث تناوهلا ملوضوع أثر 
  : لذا فإن الباحثة تقرتح إجراء التايل مستقبالً ،
ومقارنــة  يف جامعـة امللــك عبـد العزيـز مبدينــة جـدة إجـراء دراسـة مماثلــة تطبـق علــى طـالب السـنة التحضــريية .١

 .النتائج مع الدراسة احلالية

 ).التقومي –الرتكيب  –التحليل ( الكتابة عند املستويات املعرفية العليا إجراء دراسة مماثلة وتقيس مهارة .٢

ومقررات تعليمية أخرى للكشف  ، للدراسة احلالية حبيث تشمل مراحل دراسية خمتلفة إجراء دراسة مماثلة .٣
 .عن أثر استخدام األنشطة اللغوية املرتبطة مبلفات اإلجناز اإللكرتونية يف تنمية مهارات الطالبات

لغوية مرتبطة مبلفات اإلجناز اإللكرتونية يف تنمية التفكري إجراء دراسة حول فعالية استخدام أنشطة  .٤
 .اإلبداعي

إجراء دراسة ملعرفة أثر استخدام أنشطة لغوية مرتبطة مبلفات اإلجناز اإللكرتونية يف تنمية مهارات اللغة  .٥
 .ختصص اللغة اإلجنليزية ،اإلجنليزية لدى طالبات كلية اآلداب واللغات األوروبية 

  

  



  
  
 

  

  

  

  املراجع واملصادر                            

  

 املراجع العربية  

 املراجع األجنبية  

 املراجع اإللكرتونية  

  

  

  



  
  
 

٧٦ 

  صادر المراجع والمقائمة 

Resources and References:   
  :المصادر

  .القرآن الكرمي

  .دار املعارف: القاهرة، ٦ج .لسان العرب). ت.د(.أبو الفضل ، ابن منظور

  :المراجع

  :المراجع العربية: أوالَ 

فاعلية إسرتاتيجية ما وراء املعرفة يف تنمية عمليات الكتابة لدى ).م٢٠٠٤.(نادية علي مسعود،أبو سكينة  -

 ).٣٥(العدد .مجلة القراءة والمعرفة.الطالب املعلم اللغة العربية

 الذاكرة تنمية يف املقرتحة لألنشطة برنامج فعالية). م٢٠٠٩(.حممد صاحل رحاب برغوت،؛ أمحد سهى أمني، -

 مجلة ،اللغوية املهارات لبعض أدائهم مستوى حتسني يف وأثره) للتعلم القابلني(  داون متالزمة ألطفال العاملة

 . ٣١٠ -  ٢٥٩ ).٦٢(العدد . مصر : الزقازيق. التربية كلية

استخدام ملفات اإلنجاز والتعلم التعاوني في تنمية مهارات التعبير الكتابي .)م٢٠٠٤(.حياة زكريا،آلغا ا -

عني جامعة ،كلية الرتبية.ري منشورةرسالة دكتوراه غ.اإلبداعي لدى طالبات الصف العاشر بفلسطين

 .مصر:مشس

 . تطوير التعليممدخل :االعتماد المهني للمعلم). م٢٠٠٨.(حممود الفرحايت،الباز، أحالم حسن؛وَ السيد -



  
  
 

٧٧ 

 .دار اجلامعة اجلديدة: القاهرة

 إعداد مهارات تنمية على اآليل احلاسب باستخدام اللغوية األنشطة بعض تأثري. )٢٠٠٨(.سامية البسيوين، -

 . ١٠٤ - ٧٦ ،) ٧٥( العدد . والمعرفة القراءة مجلة. الدرس

 العلوم معلمات إلكساب مقترح إلكتروني تدريبي برنامج).م٢٠١١(.حممد بن علي بنت نوف الرتكي، -

   التعليم وزارة.منشورة غري ماجستري رسالة.E-Portfolio اإللكتروني اإلنجاز ملف وإنتاج تصميم مهارات

  .جدة : العزيز عبد امللك جامعة ،العايل

والعادية يف معاجلة الصعوبات  أثر األلعاب الرتبوية اللغوية احملوسبة .)م٢٠٠٢. (غنيم، عائشةاحليلة ، حممد؛  -

لد  .)العلوم اإلنسانية(جاح لألبحاث جامعة الن مجلة القرائية لدى طلبة الصف الرابع األساسي ، ا

٢(١٦ (. 

كلية ، مركز البحوث التربوية .املاضي واحلاضر واملستقبل:قوة اللغة االجنليزية .)م٢٠٠٥(. رميا سعد، اجلرف -

 .الرياض :جامعة امللك سعود، الرتبية

مكتبة :الكويت.مفاهيم وتطبيقات في التقويم والقياس التربوي) .م٢٠٠٩(.آخرونعلي عبد؛ وَ ،الزاملي -

 .الفالح

تصميم وتطبيق برمجية إلكترونية تفاعلية لمقرر تقنيات التعليم لقياس أثرها في ).م٢٠٠٨(.الزهراين، عماد -

 قسم املناهج وطرق رسالة ماجستري غري منشورة، . التحصيل الدراسي لطالب كلية المعلمين في الباحة

 .مكة املكرمة: القرى جامعة أم كلية الرتبية،التدريس،



  
  
 

٧٨ 

 إعداد قسم.بـها الناطقين لغير العربية اللغة تعليم مواد إعداد). م٢٠٠٧(.إبراهيم بن الرمحن عبد الفوزان، -

 .العربية اللغة معهد املعلمني،

 فاعلية برنامج مقترح في اللغة االنجليزية لتنمية بعض المهارات اللغوية لدى).م٢٠٠٦(.القللي، هشام -

 .مصر:جامعة املنوفية.هرسالة دكتورا.طالبات قسم رياض األطفال بكلية التربية 

 يف حتصيل طلبة الصف السابع) البوتفوليو (أثر استخدام ملف أعمال الطالب ).٢٠٠٩.(، حممد العبسي -

  . )٩٠(العدد.األردن:وكالة البحوث الدولية  .المجلة التربوية.رسالة ماجستري غري منشورة. يف مادة الرياضيات 

 مكتبة :لبنان . والتطبيق النظرية بين وتعليمها الحية اللغات تعّلم .)م١٩٨١(. احلميد عبد صالح العريب، -

 .لبنان

 اإلمارات .الثالثة لأللفية تقنياً  المعلم إعداد التعليم، في التقنيات دمج). م٢٠٠٤(.حممد إميان الغزو، -

 .القلم دار: املتحدة العربية

الطفل اإللكرتوين يف تقومي أدائه مبرحلة رياض ) بورتفوليو(استخدام ملف ).م٢٠٠٤(.السمريي،لطيفة -

 . )١٢(، العدد امعة اإلمارات العربية املتحدة ج.مجلة كلية التربية .رسالة ماجستري غري منشورة. األطفال

فعالية التقومي مبلفات التعلم يف تنمية التحصيل والتفكري االبتكاري وخفض قلق  .)م٢٠٠٧(.علياء،السيد -

. مصر:جامعة عني مشس. مجلة التربية العلمية ،دى تالميذ املرحلة االبتدائيةاالمتحان يف مادة العلوم ل

  . ١١٤-٨٧ ).٤(١٠جملد

 دراسة : دراسة ممارسة تقييم الكتابة لطالب المرحلة الثانوية في فلسطين). م٢٠١٢(.الشراونة، عقاب -
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 .فلسطني :جامعة اخلليل.الة ماجستري غري منشورةرس .نقدية

األنشطة المدرسية ذات الصلة بتنمية المهارات اللغوية في المرحلة ).م١٩٩٧.(منيع عبد العزيز،املنيع -

 .الرياض: كلية اللغة العربية.املرحلة اجلامعيةحبوث ندوة ظاهرة الضعف اللغوي يف .المتوسطة

 .٢لدجم .)مداخله وفنياته(تعليم اللغة العربية في التعليم العام ).م٢٠٠٢(.حممود ، الناقة -

 للناطقين العربية اللغة لتعليم األساسي الكتاب).م١٩٨٣( رشدي،  طعمية وَ ؛  كامل حممود الناقة، -

 العربية لتعليم األوىل العاملية للندوة العلمي السجل .العـربـيـة الـلغـة معهــد تقويمه، تحليله إعداده أخرى بلغات 

 .٢ج ، املكرمة مكة: القرى أم جامعة.ا الناطقني لغري

 اللغة تدريس يف املستخدمة الالصفية لألنشطة استقصاء ).م٢٠٠٣(. سعد بن حممد بن خالد الوهييب، -

لد .اللساني التواصل مجلة .اخلاصة املدارس يف االبتدائية املرحلة للطالب اإلجنليزية  .)١١( ا

 يف األدوار متثيل أنشطة فعالية: األدوار متثيل أنشطة إحياء). م٢٠٠٧(. سعد بن حممد بن خالد الوهييب، -

 جامعة. والترجمة اللغات كلية مجلة .ةاجلامعي املرحلة يف السعوديني للطالب أجنبية كلغة اإلجنليزية تعليم

لد .سعود امللك  ). ٧(  العدد) ١٦(  ا

 احلادي القرن يف التعليم تطوير معامل كأحد البورتفوليو). م٢٠٠١( .حممد منرية،البسام  وَ ؛ أمحد نادية بكار، -

 .١٦٤ -١٤٣ .،)٢(العدد القاهرة، جامعة الرتبوية، الدراسات معهد .التربوية العلوم مجلة والعشرين،

 أنشطة منهج تدريس فاعلية). م٢٠١٠(.سالمة الناصر عبد الشرباوي،؛ سليم العزيز عبد هاشم أبو حبيب، -

 مواقف وإدارة والتنفيذ التخطيط مهارات اكتساب يف املتكاملة والرياضية اللغوية اخلربات على القائم الروضة
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ا التعلم  وطرق المناهج في دراسات،األطفال برياض املعلمة الطالبة لدى وتطبيقا

 .١٩٥ - ١٦٢).١٥٨(العدد.التدريس

 الصف تالميذ لدى االنجليزية باللغة والكتابة القراءة مهارتي تطوير).م٢٠٠٩(.حممود إبراهيم خالد محاد، -

 .مصر: مشس عني جامعة .منشورة غري دكتوراه رسالة .المنظومي المدخل باستخدام فلسطين في السادس

لدى تالميذ الصف برنامج مقرتح لتنمية مهارات التعبري الكتايب واالجتاه حنوه ).م٢٠٠٥(.حممد لطفي، جاد  -

 .أبريل،)٢(العدد . مجلة العلوم التربوية.األول اإلعدادي 

 .البشري دار: القاهرة .التعليمية والوسائل التعليم تكنولوجيا). م١٩٩٧( .حممد علي املنعم، عبد -

 في التكنولوجية المستحدثات واقع). إبريل،م٢٠٠٢( .وآخرون؛ اهللا عبد ،املناعي؛  حممد علي املنعم، عبد -

 إعداد يف التعاون جملس دول جتارب( األوىل الرتبوية الندوة.قطر جامعة التربية بكلية المعلم إعداد برامج

 .أبريل ٢٩- ٢٧ ،الدوحة :قطر .)املعلم

تنمية مهارات االتصال الالصفية في دام األنشطة اللغوية أثر استخ).م١٩٩٨(عبد املنعم، حممد حممد -

 :السويس جامعة قناةكلية باإلمساعيلية،.رسالة دكتوراه غري منشورة. الشفهي لدى تالميذ التعليم األساسي

 . مصر

 ةــللغا يــف لــصالتوا راتاــمه دعيمـــت يـــف ةـــللغويا باـــأللعا امتخدـــسا رـــثأ.)م١٩٩٣.(لىه، ردـــعب -

تير غير ــماجس الةــسر .ردنألا يــف دئينــلمبتا ةــلطلبا نــم ةــعين ىدــل ةــجنبيأ ةــكلغ ةــنجليزياإل

 .ردنألا :نعما ،نيةردألا لجامعةا.رةمنشو
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 .دار أسامة:الرياض  .وأساليبه،أدواته ،البحث العلمي مفهومه.) م٢٠٠٥(.آخرون وَ ؛ذوقان ،عبيدات -

 العريب املكتب:اإلسكندرية. قضايا في تعليم اللغة العربية و تدريسها.)م١٩٩٩(.حسين عبد الباري،عصر -

    .احلديث 

التقويم التربوي البديل أسسه النظرية و المنهجية وتطبيقاته ).م٢٠٠٤.(صالح الدين حممود ،عالم  -

  .دار الفكر العريب :القاهرة . الميدانية

أولياء أمور طالب الصف األول اإلعدادي حول ملف دليل إرشادي مقرتح لتثقيف ) .م٢٠٠٨(.عيسى، هناء -

 .، جامعة اإلسكندريةمجلة كلية التربية .رسالة ماجستري غري منشورة .اإلجناز يف مادة العلوم

حصيل طالب تمريض الرعاية تأثير استخدام ملف اإلنجاز على ت).م٢٠٠٨.(إميان زيدان حممد،غالب -

 .مصر:جامعة اإلسكندرية،كلية التمريض .غري منشورة  ماجستريرسالة .الحرجة 

 .مكتبة الرشد: الرياض ،  التقويم في المنظومة التربوية.)م٢٠٠٥( .أمحد حممد،سامل  علي أمحد؛،سيد  -

األنشطة اللغوية وأثرها على تنمية بعض المهارات الكتابية لدى طالب ).م١٩٩٤.(هدى إمام ،صاحل -

 .مصر:جامعة عني مشس،كلية الرتبية .اجستري غري منشورةرسالة م.الصف األول الثانوي

فعالية استخدام ملفات التقييم اإللكرتونية على تنمية املهارات التدريسية للطالب ).م٢٠٠٦.(حممد، صقر -

م حنوهااملتدربني بكلية امل لد  .مجلة التربية العلمية. علمني باجلوف واجتاها اجلمعية املصرية ).٣(العدد  ٩ا

  .١٥٦-١٢١ ،جامعة عني مشس،ية الرتبيةكل،مية بية العلللرت 

 )البورتفليو(األنشطة اللغوية المرتبطة بملفات االنجاز أثر). م٢٠٠٧(.قحوف، أكرم إبراهيم السيد إبراهيم -
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جامعة عني . أطروحة دكتوراه .في تنمية بعض مهارات القراءة والكتابة لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي 

  .مصر:سمش

 ).سليمان طالب حممد: ترمجة(للتميز المعلم دليل المهني، اإلنجاز ملف).م٢٠٠٤(.لورينزو؛وَ  قسطنطينو -

 .اجلامعي الكتاب دار: غزة

برنامج للتنمية العقلية واللغوية لألطفال المتخلفين عقليا القابلين للتعلم من ).م٢٠٠٣.(ليلى،كرم الدين  -

 .مكتبة أوالد عثمان: القاهرة .  أطفال مدارس التربية الفكرية

 بعض تنمية في التعليمي الترفيه على قائمة أنشطة استخدام أثر).م٢٠٠٨(.علي بن حممد بن علي جملي، -

 بمنطقة المتوسط األول الصف طالب من عينة لدى اإلنجليزية باللغة والتحدث االستماع مهارات

 .السعودية: خالد امللك جامعة .منشورة غري ماجستري رسالة. جازان

 لتنمية الدرامي املدخل على قائم اللغوية األنشطة يف برنامج كفاءة) م٢٠١٢(.موسى طاهر كمال حممد، -

 العدد.والمعرفة القراءة مجلة.األطفال رياض مبرحلة العربية للغة البصري و السمعي التمييز مهارات بعض

)٢٣٠ - ١٩٩،  )١٢٤ . 

 .دار الفكر العريب: القاهرة . فنون اللغة العربيةتدريس ). م٢٠٠٠(.علي أمحد ، مدكور -

 من األول الصف تالميذ لدى اللغوي األداء لتنمية مقرتحة لغوية أنشطة). م٢٠٠٨(.أمحد حسن مسلم، -

 .١٨٧– ١٤٩ ،)١(العدد، ٢٤ لدجم.مصر: أسيوطب التربية كلية مجلة. االبتدائية املرحلة

 .كلية الرتبية: القاهرة  .)الصغار والكبار(اللغة العربية للمبتدئين تعليم  ).م١٩٩٩( .فتحي علي، يونس -
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  املالحق                            

  

  

  

  

  

  

  



  
  
 

  

  

  

  )١(ملحق رقم                             

  

  أمساء السادة األعضاء                               

  احملكمني ألداة الرسالة                              
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  )بيان بأمساء السادة األعضاء احملكمني ألداة الرسالة( 
  جهة العمل  التخصص  الدرجة العلمية  االسم   م
 عبد الواحدبن عيد /د.أ  ١

  درويش
مناهج وطرق تدريس   أستاذ 

  اللغة اإلجنليزية
–قسم املناهج وطرق التدريس

الطائف جامعة  -كلية الرتبية
  مبدينة الطائف

مناهج وطرق تدريس   أستاذ مشارك  سليم احلريببن إبراهيم /د  ٢
  الرياضيات

–قسم املناهج وطرق التدريس
جامعة أم القرى  -كلية الرتبية

  مبكة املكرمة
مناهج وطرق تدريس    أستاذ مشارك  ختام بنت حممد الغزو/د  ٣

  اللغة اإلجنليزية
–املناهج وطرق التدريسقسم 

جامعة أم القرى  -كلية الرتبية
  مبكة املكرمة

غازي بن صالح /د  ٤
  املطريف

مناهج وطرق تدريس   أستاذ مشارك
  العلوم

–قسم املناهج وطرق التدريس
جامعة أم القرى  -كلية الرتبية

  مبكة املكرمة
فهد بن ماجد الفعر /د  ٥

  الشريف
مناهج وطرق تدريس   أستاذ مشارك

  اإلجنليزية اللغة
–قسم املناهج وطرق التدريس

جامعة أم القرى  -كلية الرتبية
  مبكة املكرمة

مناهج وطرق تدريس   أستاذ مشارك  حممد حمسببن حممود /د  ٦
  اللغة اإلجنليزية

–قسم املناهج وطرق التدريس
الطائف جامعة  -كلية الرتبية

  مبدينة الطائف
مناهج وطرق تدريس   أستاذ مشارك  موسى بن حممد احلبيب/د  ٧

  اللغة اإلجنليزية
–قسم املناهج وطرق التدريس

جامعة أم القرى  -كلية الرتبية
  مبكة املكرمة
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  جهة العمل  التخصص  الدرجة العلمية  االسم   م
عاطف بن أمحد /د  ٨

  الشهري
مناهج وطرق تدريس   أستاذ مساعد

  اللغة اإلجنليزية
دينة مب-تعليم سراة عبيدهإدارة 

  عبيده سراة
حممد بن عبد العزيز /د  ٩

  قوقندي
مناهج وطرق تدريس   أستاذ مساعد

  اللغة اإلجنليزية
–قسم املناهج وطرق التدريس

جامعة أم القرى  -كلية الرتبية
  مبكة املكرمة

مناهج وطرق تدريس   أستاذ مساعد  حسن حكيم بن فريد /د  ١٠
  اللغة اإلجنليزية

–قسم املناهج وطرق التدريس
جامعة أم القرى  -الرتبيةكلية 

  مبكة املكرمة
مناهج وطرق تدريس   أستاذ مساعد  محد السواطبن حممود /د  ١١

  اللغة اإلجنليزية
–قسم املناهج وطرق التدريس

الطائف جامعة  -كلية الرتبية
  مبدينة الطائف

مثين  بنت مالك/أ  ١٢
  احملمدي

جامعة  -معهد اللغة اإلجنليزية  اللغة إجنليزية  حماضر 
  امللك عبد العزيز جبدة

بنت رشدي سحر /أ  ١٣
  العظمه 

رئيسة مشرفات قسم اللغة   اللغة اإلجنليزية  مشرفة
عليم وزارة الرتبية والت-اإلجنليزية 

  دينة جدةمب
إميان بنت مجيل / أ  ١٤

  فكهاين
وزارة - قسم اللغة اإلجنليزية  اللغة اإلجنليزية  مشرفة

  الرتبية والتعليم مبدينة جدة
إميان بنت عبد امللك / أ  ١٥

  راوه
جامعة -معهد اللغة اإلجنليزية  اللغة اإلجنليزية  مدرس لغة

  امللك عبد العزيز جبدة
  

  



  
  
 

  

  

  

  

  )٢(ملحق رقم                               

  

  

  االختبار بصورته                                 

  النهائية

  

  

  

    

  

                             



  
  
 

Dear Professor: 

        The purpose of the  exam is to measure student's capabilities in 
the process of  learning writing and it consists of five essay 
questions .As you are an expert and specialized in this field, I am 
pleased that you will be one of the arbitrators and judges in each 
statement of the following questions  in terms of clarity and 
accuracy of the context, and how suitable is the form of the field 
which is being measured, along with suggesting the appropriate and 
suitable formulation, and any recommendations about the 
questionnaire. 

 
With all Honor and Respect  

 
Researcher 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 



  
  
 

i 

ii 

 
Exam Instructions:  

 
 

Dear Student   
  
    This Exam is to measure  your writing  abilities in the English Language . 
It  consists of  five  questions .You are  asked to :  

1- Read carefully . 
2- Answer all the questions. 
3- Don't forget to write all information required . 

     Note that this exam has no effect on your course -grades , it's just for the 
scientific- research  procedures .   
  
Student's information card  

 
 

Student's Name:……………………………………. 
 

Section:…………………………………………… 
 

Level:……………………………………………… 
 
 

Thank you for your Cooperation  
 
Researcher  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 



  
  
 

Question Number One 
   
Write the words in the correct order.  

 
 very am I well. 1 

     
 are England. ouy from 2 

     
 She is a student. 3 

     
 you are from? Where 4 

     
 What is your name? 5 

     
 tI Paris. in is 6 

    
 
Question Number Two 

 
Answer the following questions about your last vacation :  

 
  

1. who did you go with?__________________________________________  
2. How long did you go for?______________________________________  
3. Where did you stay?___________________________________________  
4. What did you like?____________________________________________  

 
 

 

 

 

Question   Mark 

1  

2  
3  

4  
5  

Total  
(out of 30) 

 

1 



  
  
 

Question Number Three  

 

Read the topic sentence and write the rest of the paragraph .Write not less 
than six sentences and use linking words (and , because, so , but ).  

 
Jeddah is a very modern city in Saudi Arabia…………………………….. 
…………………………………….……………………………………..........  
…………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………  

 
Question Number Four    

 
Write  a paragraph  about your personal information. (Surname, first 
name, age, country,…).  

 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________  

 
 

2 



  
  
 

Question Number Five   
 

Write  a short simple essay about your relative .Use the Present Simple , 
incorporating correct spelling , punctuation and capitalization. Write about 
50 words .  

                            Title:..............................................................  

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________  

 

The End of the test 

Thank you 
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  )٣(ملحق رقم                                 

  

  

  األنشطة اللغوية املرتبطة مبلفات

  اإلجناز اإللكرتونية

  

  

  

  

  

  



  
  
 

  

  

  

My Electronic Portfolio  
  

  

  

 

General Information     

                                                                                              

 Student's Name:……………………………………..     
           Section:………………………………………………… 

           Level:……………………………………………………  

 

  

  

  

  

  



  
  
 

i 

 

Dear Student,  

    This Electronic Portfolio contains language activities that help you develop your 
writing skill .Also, it will show you the progress of your writing.   
    This will help your teacher to evaluate your work and assign the final scores 
accordingly. In addition, your teacher will be able to track your performance and write 
his/her comments. In turn, you , as a student, will be able to recognize your strength   
 and weakness points  in writing and work on them.  
Here you are the content of this Electronic Portfolio: 
1-First Activity. 

2- Second Activity.  

3- Third Activity. 

4-Fourth Activity. 

5-Fifth Activity. 
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1- Write a paragraph about your personal information ,incorporating 
correct spelling , punctuation and capitalization .Use the words from the 
box.  

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________  

  

  

First Activity 

Surname , First name ,  

Country, Job , Address , 

Phone number , Age , 
Married. 



  
  
 

2 

 

2-Read the topic sentence and write the rest of the paragraph.  

         English language  is very important to many people now……………. 
………………………………............................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................  

  

  

  

Second Activity 
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3-Write a paragraph about your friend Noora linked by ( and, 
but , so, and because ) in the Simple Present .Add extra information 
and write about 50 words. 

  
________________________Title: 

________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________  

  

  

  

Third activity 

Name : Noora 

Live: Saudi Arabia 

Age: Twenty – one 

Married: Tow sons 
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4-Write about your last vacation  .Use the Simple Past and linking 
words (and , but , because , so) .Write about 50 words. 

 

Title:………………………………………….  

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 

  

  

Fourth Activity  
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5-A-Write questions for these answers. 

1--------------------------------------------------------?  I went to bed at  ten o'clock . 

2--------------------------------------------------------? In the evening .  

3--------------------------------------------------------? She likes reading books.  

4--------------------------------------------------------?They watch television in the 
living room.   

5--------------------------------------------------------? She eats toast and cheese  for 
breakfast.  

6-------------------------------------------do in the afternoon? He likes going to the 
bookshop.  

 

B-Put the words in the correct order.  

1 bed, does, to ,when, he,  go,  ?  

----------------------------------------- 

  2 has, he, and, tea, for, toast, breakfast .  

--------------------------------------------------   

3 My, French,  German, University ,at, studies ,daughter .  

------------------------------------------------------------------------  

4 to, at, bed, eleven, and , o'clock , reads , he , goes , a book . 

-------------------------------------------------------------------------- 

  

  

Fifth Activity 
Activity  



  
  
 

                                 

  

  

  

    

  )٤(ملحق رقم                                

  

  أداة إجازة تطبيق 

  الدراسة
  

  

  

  

  



  
  
 

١٠٥ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  
 

  

  

  

  

  )٥(ملحق رقم                               

  

  

  أم القرى جامعة خطاب سعادة وكيل -

  والبحث العلمي إىل لدراسات العليال

  سعادة وكيل جامعة امللك عبد العزيز

  . للدراسات العليا والبحث العلمي

  

  

  

  



  
  
 

١٠٧ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  
 

  

  

  

  

  )٦(ملحق رقم                               

  

                           

  خطاب عميد الدراسات العليا                             
   إىل  امللك عبد العزيز جبامعة                              

  معهد اللغة اإلجنليزية شطر                               

  مهمة الباحثة بتسهيل الطالبات                             
  

  

  

  



  
  
 

١٠٩ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  
 

  

  

  

  

  )٧(ملحق رقم                             

  

  

  شهادة حضور دورة تدريبية                  

   حقيبة اإلجناز اليدوية"                     

  "واإللكرتونية                               

  

  

  



  
  
 

١١١ 

 


