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 لطلبة  اإلنجليزيةتنمية مهارات اللغة  في إلكترونيةفاعلية برمجية 
 المرحلة األساسية في األردن 

 اعداد
 م سيفعفراء محمد سلا 

 فادي عبد الرحيم عودة إشراف الدكتور
 ملخصال

 طلبةل  تنمية مهارات اللغة اإلنجليزية في إلكترونيةفاعلية برمجية  استقصاءهدفت الدراسة  

تم اختيار عينة و  تم استخدام المنهج شبه التجريبي ف الدراسةتحقيق هدلو  ،المرحلة األساسية في األردن

 منب وطالبة من طلبة الصف السادس األساسي ( طال58تكونت من )والتي  بالطريقة القصدية الدراسة

وزعت عينة و   .6835/6830 لعامالثاني من ا فصل الدراسيللعمان العاصمة في مدرسة السامية الدولية 

مادة وطالبة تم تدريسها  ( طالب65من ) تكونوتتجريبية ال مجموعتين:الدراسة بالطريقة العشوائية إلى 

تم  طالبةطالب و ( 65من ) تكونوتضابطة ال ةمجموعال، و إلكترونيةباستخدام برمجية اللغة اإلنجليزية 

ي قبلتحصيلي ) اختبار يالدراسة وه ةأداتم إعداد ة.  االعتياديبالطريقة  مادة اللغة اإلنجليزية تدريسها

 .تم التحقق من صدقهما وثباتهما( و وبعدي

بين متوسطات درجات  (a=0.05)عند مستوى  وجود فروق ذات داللة إحصائيةائج ظهرت النتأو 

التي درست و  البعدي االختبارفي  التجريبية المجموعةلصالح  الضابطة والمجموعة التجريبية، ةالمجموع

 ةنمية مهارات اللغت في اإللكترونية البرمجية فاعلية عن الدراسة كشفت وقد  .اإللكترونية برمجيةالباستخدام 

من لها  لما المدارس في اإللكترونيةلبرمجيات ا باستخدام الباحثةت صوفي ضوء النتائج، أو . اإلنجليزية

 ية.زإلنجليا اللغةمهارات  تنمية في فاعلية

 في المرحلة األساسية ،اإلنجليزية مهارات اللغة ،تنمية برمجية إلكترونية،فاعلية، الكلمات المفتاحية: 

.األردن
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Abstract 

 The study aimed to investigate the effectiveness of an electronic software in 

developing English language skills for the primary stage students in Jordan. To achieve 

the objectives of the study, a quasi-experimental approach was used, and the sample was 

chosen purposefully.  The sample consisted of (50) students from the sixth grade of Al 

Samiah International School in the Capital Amman for the second semester of the 

academic year 2018/2019.  The study sample were distributed randomly into two groups: 

the experimental group which consisted of (25) students who were studied the English 

language subject using an electronic software, and the control group which consisted of 

(25) students who were studied the same English language subject in the ordinary way.  

One instrument was prepared, which was the achievement test (pre & post test) after 

verified their validity and stability.  

 The results showed that there were statistically significant differences at the level 

(a=0.05) between the two groups for the benefit of the experimental group in the post-

test, which was studied by using the electronic software. The study revealed the 

effectiveness of electronic software in the development of English language skills.  

According to the results, the researcher recommended to use the electronic softwares in 

schools because of its effectiveness in developing English language skills. 

Keywords: Effectiveness, Electronic Software, Development, English Language 

Skills, the Primary Stage in Jordan. 
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 الفصل األول
 خلفية الدراسة وأهميتها

 دمةقم  

مجاالت في ال المذهلةتطورات الو  عالمنا اليوم هايشهدالهائلة التي  معرفيةالو  علميةالثورة إن ال

واالجتماعية والثقافية  األبعاد السياسية واالقتصادية ذات الرقمية والتقنيات والمعلوماتالتكنولوجية 

 ،ياة الناسيتجزأ من نسيج حوالتي فرضت نفسها على طبيعة الحياة، فأصبحت جزًءا ال ، والتربوية

 ات التعليمية. المؤسسالسّيما و  بصفة عامة في تغيير طبيعة الحياة وشكل المؤسسات اأسهمت تلقائيً 

، شكل متسارعب تقنية المعلومات واالتصاالت تُنتجهاوفي خضم تلك التحديات المذهلة والواسعة التي 

تتوافق مع الحياة لوالمتالحقة التطورات العلمية المتسارعة مواكبة على النظام التربوي والتعليمي  بتوجّ 

 .الرقميعصر الم في م والمعلّ لّ العصرية والتغير في تفكير المتع

تربوي والتي من أبرزها المجال ال على كافة مجاالت الحياةجلًيا أثره بدو التكنولوجي يقع لوااف

في و  التعليمو  التعلمستفادة منه في منظومة الن باالتربويو الذي شهد نقلة نوعية ملموسة، حيث اهتم 

 علىمعنيون وذوي االختصاص فكان من الطبيعي أن يركز ال  .التعليمية اتالمؤسسمعظم قطاعات 

صدد صيغ ب صبحناأ، لذلك العملية التعليميةفي  االتصاالتو ستفادة من تكنولوجيا المعلومات الا

نما تتجاوز ذلك إلى ،فحسب ةالمكتوب وصال تقوم على أساس الصور والنص تعليمية جديدة تقنيات  وا 

 الحوار المباشر والنقل الحي.

ة يستند إلى منهجي ذيالأن التكنولوجيا سمحت بوجود التعلم الذكي ( 6831الشبول ) دكّ لقد أ

 يجادا  ، و عتياديمتكاملة لتوظيف التكنولوجيا المتطورة في إحداث تغيير إيجابي في منهجيات التعلم اال

ال بين عناصر وتنمية الثقافة الفكرية والتواصل الفعّ  ،واالبتكاراإلبداع  محّفزة لبناء مهاراتتعليمية بيئة 
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األمم  قدمتب يتميز ذيندماج بفعالية ضمن العالم الرقمي الالالعملية التعليمية، بما يمّكنهم من ا

لبرمجيات االتعلم الرقمي و لوجود وفي المجال التعليمي بشكل خاص وُيعزى ذلك  ،وتطورها الملحوظ

 المستحدثاتوتعتبر البرمجيات التعليمية إحدى   العلوم.في كافة مجاالت  انرائدال وهما، التعليمية

وع باستراتيجيات لما تتمتع به من تن المتعلمينالتكنولوجية التي تساهم في تنمية المهارات اللغوية لدى 

عية هذه البرمجيات من إيجاد جو محفز للتعلم والداف ، وبما تتمتع بهالستخدامالتدريس وسهولة في ا

 لدى المتعلم. المتعددة ي الذكاءاتنمّ وتُ 

علم اللغة تالتكنولوجي الحديث الذي نعيش به، توّجب  عصرال ومن أجل تحقيق االستفادة من

به تمتع تالتي تعتبر المترّجم الرئيسي للغة التكنولوجية لما  بشكل خاص اإلنجليزيةبشكل عام واللغة 

اللغة من أظهر الفوارق بين  أن (6885(محمد  ارشفقد أ  .االنتشارخصائص واسعة في من 

 ؛قل  من مظاهر قدرة اهلل سبحانه وتعالى في الخ   ااإلنسان وغيره من األحياء، كما تعد مظهًرا مهمً 

لى إيشير  أنها معيارونظام التعبير والتواصل بين األفراد والجماعات، كما  تعكس منهج التفكير نهاأل

 ؛ن بهاميتكلّ لذلك حرصت الشعوب المختلفة على نشر لغاتها خارج نطاق المُ   تقدُّم األمم والشعوب.

حدى أبرز اللغات التي انتشرت بين الشعوب بشة عليهم.  ألن ذلك يمنحها هيمنة فكرية وثقافي كل وا 

في نقل المركز األول  تحتلّ  اإلنجليزيةغة أن الل (6837(الجنايدة  نبيّ ويُ  .اإلنجليزيةكبير هي اللغة 

 التكنولوجيا واإلعالم واإلنترنت في مؤسسات التعليم العام والتعليم العالي، وهذا لم يقتصرالعلوم و 

ر في في مختلف المجاالت وبشكل كبي اإلنجليزيةالدول األجنبية فقط بل تعدى استخدام اللغة على 

  .تعلملتعلم في كافة مجاالت االتصال و لالكوسيلة  ةلوبمطاللغة الأضحت حتى الدول العربية، 

 ,Bani Khaled) بني خالدفي مؤسسات التعليم العام أشار  اإلنجليزية اللغةوألهمية تعلم 

أبرز الدول التي  األردن منها، وتعتبر إلى تعزيز تدريس تهتوجَّ  التربية والتعليم ةوزار  إلى أنَّ  (2013
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 إلنجليزيةاكمتطلب أساسي في مراحل التعليم األساسية، حيث يحتل تدريس اللغة  هااهتمت بتدريس

 ومؤسسات المدارس في واسع نطاق على مكانة مرموقة كونها اللغة األجنبية الرئيسة التي تدرس

 .العالي التعليم

 الشفويالتعبير  علىالطلبة في قدرة  يظهر جليًّا ذيوال اإلنجليزيةاللغة  نظًرا لصعوبة تدريسو 

 (Abu khadra, 2016) أبوخضره أشار كلٌّ من مفردات وغيرهاالوالفهم واللفظ واستخدام 

أوصت بضرورة الجهات المسؤولة في مؤسسات التعليم العام  أن  (Haimour, 2012)وحيمور

للغة لفروع، بعيًدا عن تقسيم ا اإلنجليزيةفي تدريس اللغة  االتصاالتاستخدام تكنولوجيا المعلومات و 

تكون من أربع ت كغيرها من اللغات اإلنجليزيةفتم االتجاه نحو تعليم اللغة بواسطة المهارات، فاللغة 

التعبير عن األفكار ومهارات الستقبال المعارف،  تنقسم إلى قسمين: مهارات تساعد على مهارات

 .(6835، الحارثي) بينما تعتبر الكتابة والقراءة مهارتي تعبير. ،استقبال اوالمحادثة مهارت االستماعف

التي تتمثل  أحد أهم المهارات اللغوية االستماعمهارة أن ( (Brito, 2015 ر بريتويشيو 

هارة مف، والقراءة محادثةنمو المهارات اللغوية األخرى، مثل ال تتوقف علىو  كتساب وتعلم المهاراتاب

ارب اآلخرين وسيلة للتعلم من تج اعلى أنه ونمو خبراته، فضاًل  تساهم في بناء ثقافة الفرد االستماع

 الشنطي ؤكدتما ن.  بيلذلك يجب أن تلقى اهتمام واضح في التعليم وتبتعد عن التلقين وخبراتهم

مع اآلخرين، إذ تعمل على تبادل  االتصالمهارة التواصل و  تعتبرمهارة المحادثة  أن (6838)

مهارة  كما وتعتبر . المعلومات واإلفصاح عما يجول في نفس الطالب وما يشعر به أو يفكر فيه

في  .ألن غايتها اإلفهام أما المهارات األخرى فهي تعتبر وسيلة لتحقيق غاية ؛المحادثة مهمة جًدا

اهات وتكشف عن ميول وطموحات واّتج متعّمق بشكل ،مهارة الكتابة تمثل وسيلة مهّمة للفهمحين أن 

أبو ويبين  . كاءبذالطالب؛ وُتظهر قدراته في استخدام المعلومات والمعارف السابقة وربطها وتنسيقها 
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عملية معرفية معقدة تتطلب ممارسة وجهود مستمرة تقوم على فك القراءة أن مهارة  (6835)عمشة 

ن فهم ننا موهي جزء حيوي من حياتنا يمكّ  ،الفهم علىتشفير الرموز المكتوبة من أجل الحصول 

 ،وعيباإلضافة إلى أهميتها في تنمية الفكر وال ،ندماج في المجتمعاالو العالم من حولنا والتواصل معه 

اعد في تطوير مهارات التخيل لدى الفرد ناهيك عن دورها في اكتشاف األشياء الجديدة من ستو 

 .حولنا

على استراتيجيات تكنولوجية حديثة تعمل على تنمية  االعتمادما سبق كان ال بد من  ضوءفي 

ثراء المعلومات وتوسيع دائرة األفكار، فكان من أبرز ااإلنجليزيةمهارات اللغة  يجيات ستراتإل، وا 

متعلمين رة للعبر شبكة االنترنت لتكون متوف اإللكترونيةبرمجية العلى  االعتمادهي  التدريسية الحديثة

في  رونيةاإللكتوقد أثبتت العديد من الدراسات فاعلية البرمجيات  . من غير قيود زمانية أو مكانية

 لتحري منها،واعن المعلومة  الدراسةالعملية التعليمية وتحفيز الدافعية لدى المتعلم نحو التواصل و 

ينبغي تصميم البرمجية التعليمية وفق معايير تربوية  إذ(، 6833) ومن هذه الدراسات دراسة الغامدي

وفنية وتقنية لتالئم الفئة المستهدفة ولتحقق األهداف التعليمية المنسجمة مع المحتوى العلمي لها، 

 (.6837)عبد الوهاب، للمتعلم عزز الموقف التعليمي وينمي الجوانب المعرفية والمهارات وبما ي

 لطلبة كانلاللغوية مهارات الوتنمية والتعليم  التعلم في لتكنولوجياتوظيف ا أهمية من انطالًقاو 

على فهم  نقادري طلبة إلعداد، اإلنجليزيةتنمية مهارات تدريس اللغة  في تطبيقها تعزيز من بد ال

في هذا السياق  ةاإللكترونيتعزيز البرمجية  علىاالعتماد  من بد ال والتعبير بها، لذلك اإلنجليزيةاللغة 

لبرمجية ا استقصاء أثروالرغبة في  االهتماملذلك تولد لدى الباحثة  ؛تطبيقها معوقات من والحد

 ساسية في األردن.األلة لدى طلبة المرح اإلنجليزيةالتعليمية لتنمية مهارات اللغة 
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 شكلة الدراسةم  

ارات بتدني مستوى مه الدالةالمؤشرات شكلة الدراسة من خالل استطالع الباحثة على تنبع مُ 

أنه تم   (2018)في وزارة التربية والتعليم االمتحاناتمدير إدارة  كتصريحالطلبة في اللغة اإلنجليزية 

ؤسسة موالقراءة باإلضافة إلى المفردات والقواعد من  االستماعومهارتي  اإلنجليزيةتقييم اللغة 

"GlobalETS"  لكةللصفين السادس والسابع في أقاليم الممبالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني 
كما أكدت العديد من الدراسات السابقة على تدني .  دون المستوى المطلوبالنتائج جاءت الثالث و 

نعكس ذلك على مما ي اإلنجليزيةاللغة في تدريس  الحديثة تدريسالتنوع في استخدام استراتيجيات ال

مقدادي، ال) ودراسة( 6834عند الطلبة ومنها دراسة )التميمي،  اإلنجليزية اللغةتدني مستوى مهارات 

تدني في مستوى التعليم والتحصيل في المرحلة األساسية لدى الطلبة في ل اأشارت لتانال( 6837

 بضرورة تنمية المهارات األساسيةتلك الدراسات  ت، كما أوصاإلنجليزيةللغة  المهارات األساسية

ق في المناهج والكتب المدرسية للمرحلة األساسية عن طري خرىاألاللغات و  نجليزيةاإل ةالمتعلقة باللغ

  علم جميعها.الت مهاراتوطرق التدريس والتقويم الشامل للطلبة في  ،ميةيالمادة التعلتطوير محتوى 

 فوفللصفي المرحلة األساسية  مهارات الكتابة تدني مستوى إلى (6837، أبوصالح)توصلت دراسة و 

ا لذلك من لم ؛عد مشكلة تدعو إلى القلقيوهذا  ،مرتفعة لبةطالأن الصعوبات التي يواجها و  ،(4-1)

 اإلنجليزية أمرة كتابة باللغلمهارة الن إتقان الطلبة ألو  ،ومستقباًل  اتأثير بالغ في تعلم الطلبة حاضرً 

ج اهإعادة النظر في منبضرورة  (6837، أبوصالح) دراسة تأوص ،اللغةأساسي ومهم لتعلم هذه 

 ليواكب استخدام استراتيجيات التدريس الحديثة (1-4)صفوف لساسية لاألللمرحلة  اإلنجليزيةاللغة 

خدام على است اإلنجليزيةاللغة  حث معلميت، و االتصاالوالمستندة على تكنولوجيا المعلومات و 

 .متغيرات أخرىجراء دراسات على باإلضافة إلى إ استراتيجيات التدريس الحديثة
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مة في بعض المدراس بالعاص اإلنجليزيةمع معلمي ومعلمات اللغة  تمقابالالباحثة  كما أجرت

تقانهم لمهارات اللغة  امتالكبهدف الكشف عن أسباب تدنِّي درجة  ،عمان   .يزيةاإلنجلطلبتهم وا 

لتفاعلية لدى ا تقلل منوالتي  االعتياديةفوجدت أن أساليب وطرق التدريس مازالت مرتبطة باألساليب 

ية في اللغة في المرحلة االساس رضية للعملية التعليميةوبالتالي الحصول على نتائج غير مُ  ،الطلبة

ي ظل فوهو مستوى دون المطلوب في الكثير من المدارس الحكومية والمدارس الخاصة،  اإلنجليزية،

  محاولة التكيف مع مستجدات العصر ومتطلباته وتحدياته

 ثرهاألو  على فاعلية البرمجية في التعلم الدولية والمحلية المؤتمرات التربوية العديد منأكدت كما 

لعلمي ا أوصت على حوسبة المناهج وتضمينها بما يخدم التسارع، حيث الفّعال في العملية التعليمية

من هذه و  العملية التعليمية خاصة، في اإللكترونيةالبرمجيات التعليمية توظيف والتكنولوجي و 

المتحدة  ت العربيةماراإلقد في اعلكتروني الذي إلوجيا وتقنيات التعليم والتعلم المؤتمر تكنو المؤتمرات 

ام ع مؤتمر التعليم في الوطن العربي )نحو نظام تعليمي متميز( الذي عقد في األردنو ، 6830 لعام

تحت عنوان التربية: تحديات  6837الدولي األول الذي عقدته جامعة اليرموك عام المؤتمر و  6835

 International Conference onالتعليمالمؤتمر الدولي الرابع لتقنيات و وآفاق مستقبلية، 

Educational Technology  وفي 6837بمدينة مسقط عام  والذي أقيم في كلية الشرق األوسط ،

ة في )التنمية المستدام جرش بجامعة التربوية العلوم الثامن لكلية العلمي المؤتمرعقد  6835 عام

 في ع مَّان. مؤتمر التطوير التربويباإلضافة إلى التربية والتعليم( 

رمجية ب اإلنجليزية باستخدامحثة للعمل على تنمية مهارات اللغة تسعى البامن هذا المنطلق 

 االنطالقور ح؛ لتصبح ملمهارات اللغة اإلنجليزية في أداء الطلبةجوانـب الضعف  لتحسينإلكترونية 

 .في تعلمهم
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 هدف الداراسة وأسئلتها

 إلنجليزيةاتنمية مهارات اللغة  في اإللكترونية فاعلية البرمجية استقصاءالى الدراسة  تهدف

على النحو  األسئلة وكانت، لطلبة المرحلة األساسية في األردن الكتابة(و  المحادثةواالستماع و  )القراءة

 اآلتي:

طلبة المرحلة ل اإلنجليزيةاللغة  رة القراءة من مادةفي تنمية مها اإللكترونيةبرمجية الفاعلية  ما .3

 األساسية في األردن؟

طلبة ل اإلنجليزيةاللغة  رة االستماع من مادةفي تنمية مها اإللكترونيةبرمجية الفاعلية  ما .6

 األردن؟المرحلة األساسية في 

طلبة ل اإلنجليزيةاللغة  رة المحادثة من مادةفي تنمية مها اإللكترونيةبرمجية الفاعلية  ما .1

 المرحلة األساسية في األردن؟

طلبة المرحلة ل اإلنجليزيةاللغة  رة الكتابة من مادةفي تنمية مها اإللكترونيةبرمجية الفاعلية  ما .4

 األساسية في األردن؟

 رضيات الدراسةف  

يات مجموعة من الفرض اختبار إلىبتحديده  تالدراسة في ضوء الهدف التي قام هذهسعى ت

وتطبيقها  ةاإللكتروني الدراسات السابقة التي تهتم بالبرمجية على مجموعة من االعتمادوذلك من خالل 

 :تيصياغة الفرضيات على النحو اآل فكانتوأثرها على مهارات اللغة، 

- oH3 : االد مستوى عند إحصائية داللةو يوجد فرق ذال( 0.05لة≤α ) بين درجات طلبة المجموعة

ة اللغة القراءة في ماد مهارةالتحصيلي ل االختبارالتجريبية ودرجات طلبة المجموعة الضابطة في 

 .اإللكترونية برمجيةال استخدام عنداإلنجليزية 
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- oH6 : االد مستوى عند إحصائية داللةو يوجد فرق ذال( 0.05لة≤α ) بين درجات طلبة المجموعة

ادة اللغة االستماع في م مهارةالتحصيلي ل االختبارالتجريبية ودرجات طلبة المجموعة الضابطة في 

 .اإللكترونية برمجيةال استخدام عنداإلنجليزية 

- oH1 : االد مستوى عند إحصائية داللةو يوجد فرق ذال( 0.05لة≤α ) بين درجات طلبة المجموعة

ادة اللغة المحادثة في م مهارةالتحصيلي ل االختبارالتجريبية ودرجات طلبة المجموعة الضابطة في 

 .اإللكترونية برمجيةال استخدام عنداإلنجليزية 

- oH4 : االد مستوى عند إحصائية داللةو يوجد فرق ذال( 0.05لة≤α ) بين درجات طلبة المجموعة

ادة اللغة الكتابة في م مهارةالتحصيلي ل االختبارالتجريبية ودرجات طلبة المجموعة الضابطة في 

 .اإللكترونية برمجيةال استخدام عنداإلنجليزية 

الدراسة أهمية  

 في قسمين نظرية وتطبيقية، على النحو التالي: الدراسةتمثلت أهمية 

 للبحث فيما يلي:تكمن األهمية النظرية 

للغة في تنمية مهارات ا اإللكترونيةالبرمجية  فاعلية في التعرف علىقد تساهم هذه الدراسة  -

 هتمام الكافي.كتقنية تربوية تعليمية لم تحصل على اال اإلنجليزية

 ومستجدات تتطورا لمواكبة اإللكترونية البرمجية على عتمادالاقد تساهم هذه الدراسة ببيان أهمية  -

 بشكل خاص. ليزيةاإلنجوالتعلمية وأثرها على التعلم بشكل عام وتعلم اللغة  التعليمية النظم في العصر

مجال  اإللكترونية فيقد تسهم الدراسة في زيادة وعي المعلمين بمدى أهمية توظيف البرمجيات  -

 حلها.ى ومحاولة العمل عل اإلنجليزيةالمشكالت المتعلقة بتنمية مهارات اللغة  والتعرف على التعلم



0 
 

 
 

يثة في من خالل توظيف تكنولوجيا حد الطلبةاسهام هذه الدراسة المتوقع في رفع مستوى تحصيل  -

تعزيز قدرات الطلبة على التعلم والتفاعل مع المنهج الدراسي ، و اإلنجليزية اللغةتنمية مهارات 

 .الكترونيً إ

 وتكمن األهمية التطبيقية للبحث فيما يلي:

عليم عتناء بها وتقديم برامج لتطويرها في مدارس التالوضرورة ا، اإللكترونية أهمية البرمجية إبراز -

  .في األردن

 إلى مهارات اللغة لدى الطلبة في مدارس األردن. االنتباهتزويد صانعي القرارات بأهمية  -

العقبات التي و  ومعرفتهم بالمشكالت مور على النتائج التي توصلت إليها الدراسةاطالع أولياء األ -

 اللغوية.تواجه أبنائهم وتحد من تنمية مهاراتهم 

عمل على تطوير المن خالل ربية والتعليم من نتيجة الدراسة اع القرار في وزاره التنّ صُ قد يستفيد  -

 .الكترونيً إالمناهج وحوسبتها 

 .هانتائج من ةلالستفادبالدراسة  األردن فيم التعليالتربية و  وزارة تزويد -

 التعليم. في المعاصرة االتجاهات نهج على السير محاولة -

  دود الدراسةح  

 اقتصرت حدود الدراسة الحالية على اآلتي:

 (.6835/6830) الثاني للعام الدراسي الفصل الدراسيّ  :ةالحدود الزماني -

 ان.مَّ ة في العاصمة ع  امية الدوليّ السّ مدرسة  الحدود المكانية: -

 .ةامية الدوليّ مدرسة السّ  في ادس األساسيّ ف السّ الصّ  بةطل البشرية:الحدود  -
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 (Limitation of Study) دات الدراسةحدا م  

 لصف السادس األساسي،اابة طلبة ودرجة استج ،هذه الّدراسة بمجتمعهانتائج  تحددت

ء صدق لمجتمعها في ضو ا، إذ يمكن تعميم نتائج الّدراسة على المجتمعات المشابهة اتهوبطبيعة أد

ة على الدراس اقتصرتو  استجابة الطلبة على االختبار التحصيليوموضوعية  ومعامل ثباتها اةاألد

  (.جليزيةاإلن اللغة( على المتغير التابع )مهارات إلكترونيةمعرفة أهمية العامل المستقل )برمجية 

 اإلنجليزية اللغةمن كتاب  التدريسيةاختيار الوحدة وهي  الحدود الموضوعيةباإلضافة إلى 

(Support Coach Target 6) الخامسة الوحدة (Literacy non-fiction)  والتي تم اعتمادها

 للتدريس باستخدام البرمجية اإللكترونية.

  (Glossary of Study) الدراسةصطلحات م  

 اآلتي: إلى توضيح فيتتمثل أهم المصطلحات التي تناولتها الدراسة الحالية والتي تحتاج 

  (Effectiveness) الفاعلياة

تستخدم لوصف فعل معين وتحديد أكثر الوسائل قدرة على تحقيق " بأنها (6835:65العطوي ) يعرفها

 ."المعايير محددة مسبقً  االهدف، كما تعرف بأنها القدرة على تحقيق النتيجة المقصودة طبقً 

 إلنجليزيةافي تنمية مهارات اللغة  اإللكترونيةالبرمجية  تحدثهسوف  ذياألثر ال :وتعرفها الباحثة بأنها

 ادس األساسي بمدينة عمان.ف السّ الصّ  بةوكتابة لدى طلومحادثة من قراءة واستماع 

  (Electronic Software) إلكترونيةبرمجية 

والمصممة ملموسة المجموعة من المواد التعليمية غير " :بأنها (6837:38) عبدالوهابيعرفها 

ب االستجابة حس ،تغذية راجعة فورية وتوفير ،لتسهيل عملية التدريس والتعلم ؛باستخدام الحاسوب

 .وتهدف بدورها لتعلم مهارة أو حقيقة معينة وفق أسس تربوية"
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ها تطوير و  هاقام فريق من المتخصصين بتصميممتعددة الوسائط التي ال ةالبرمجي وتعرفها الباحثة بأنها:

في اللغة ابة كتالو والمحادثة ستماع االقراءة و المهارات  ورفعها على موقع إلكتروني لتنمية وتنفيذها

 .اإلنجليزية

 (Development) التنمية 

حضارية شاملة لكل أنشطة المجتمع االقتصادية  عملية” :بأنها (6835:61يعرفها وعلي )

فلسفة وأيدولوجية واضحة، هدفها بناء  تحكمها والثقافية والسياسية والتربوية والفنية، االجتماعيةو 

 . "وفق خطط ممنهجة ومحددة في الزمان واألهداف نسان وتحرير طاقاته وتطوير كفاءاته وقدراتهإلا

األساسي  ادسصف السّ ال ةبطلزيادة اكتساب وتحسين ورفع مهارات وأداء وتعرفها الباحثة بأنها: 

ة اإلنجليزية باستخدام برمجي ةفي اللغ كتابةالو والمحادثة ستماع االقراءة و البشكل عام ومهارات 

 إلكترونية بشكل خاص.

 (Skill) المهارة

قتصاد في الوقت والمجهود "األداء المتقن القائم على الفهم واال :بأنها (3:6835ويعرفها إبراهيم )

وهي عملية مكتسبة وليست فطرية تعتمد على التدريب والتعلم من األخطاء حتى يصل الشخص إلى 

 في كل عمل". االبتكاراإلتقان في األداء وبالتالي لمرحلة 

 اإلنجليزية األربعة من قراءة واستماع اللغةاألداء المتميز واتقان مهارات  :الباحثة بأنها وتعرفها

بعد دراسة المقرر عن طريق البرمجية  ادس األساسيف السّ الصّ  لبةومحادثة وكتابة من قبل ط

  .اإللكترونية

  (Language) ةاللغ

بين البشر يعبر من خاللها الفرد عن  االتصالوسيلة من وسائل ” :بأنها (226835:)وعلي  ويعرفها

عبر عن حاجاته كما ت التفاعل معه وفهم ما يريد، ونخر بحيث يستطيع اآل أفكاره ومشاعره وانفعاالته،
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وسيلة لتطوير فكر  ةكما تعتبر اللغ على فهم من حوله وما حوله. ومشكالته واتجاهاته وتساعده

 ".االجتماعيةوتكوين العالقات  االجتماعيوهي أهم وسيلة للتفاعل  الفرد، ومعرفة وشخصية

 اإلنجليزيةللغة اب المتمثلةو  لمفهوم اللغة ساسيةألمرحلة اامتالك طلبة ال درجة: وتعرفها الباحثة بأنها

 .تم إعداده للدراسة ذيال االختباروالتي يتم قياسها بواسطة  في هذه الدراسة

 ((Primary Stage األساسي التعليممرحلة 

قبل مجانية في المدارس الحكومية حيث ياللزامية و اإلمرحلة بأنها "ال التربية والتعليم وزارةوتعرفها 

م األساسي إذا أتم السنة السادسة من عمره في نهاية كانون ولى من مرحلة التعليالطالب في السنة األ

 ".ول من العام الدراسي الذي يقبل فيه ومدتها عشر سنواتألا

ة الدولية في المدارس السامي من المرحلة األساسية سادسالصف الة : مرحلة طلبالباحثة بأنها وتعرفها

 لتطبيق الدراسة الحالية. اتم اختياره ذيوال
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 الفصل الثاني
 األدب النظري والدراسات السابقة

يتناول هذا الفصل عرًضا لألدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة، إذ 

 فوائدهاو  اإللكترونيةمفهوم البرمجية المحور األول تستعرض به الباحثة  ؛محورينيشتمل على 

يجب ي والعوامل الت ،أنواعها والتصميم التعليمي لها من حيث المبادئ والمعايير العامةومبرراتها و 

 واشتمل المحور الثاني واألساليب األساسية لتصميمها.  الخطوات العامةتحديدها قبل القيام بها و 

محادثة والستماع االقراءة و التها األربعة )اودورها والتعرف على مهار  اإلنجليزيةعلى أهمية اللغة 

 على السابقة الدراسات واشتملت.  اإلنجليزيةوقابلية قياس كل مهارة ونظريات تدريس اللغة  (كتابةالو 

 عرض الدراسات واألبحاث العلمية السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة.

 أولا: األدب النظري

 المحور األول: البرمجية اإللكترونية

مع التقدم الهائل في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتطور التقنيات والزيادة المطردة في 

ر إثراء البيئة التعليمية من خالل نش إلىالعديد من مؤسسات التعليم اتجهت  ،تطبيقات الحاسوب

وسائل ووسائط  خداماستو  ،والمعلمين عبر بيئات تقدم البرامج التعليميةة المعرفة اإللكترونية بين الطلب

تكنولوجية تسمح بالتفاعل بين المعلم والمتعلم من خاللها ليتم تقديم المحتوى التعليمي من خالل 

وخميس وأبو شقير،  )عقل نترنت أو أقراص الليزر أو غيرهاإلئط اإللكترونية المختلفة مثل االوسا

هي توظيف منظومة من العمليات وفًقا   (20 :2015)فالتكنولوجيا كما عرفها مهدي  .(6836

لمعايير محددة، مستفيدة من جميع اإلمكانات المتاحة مادية كانت أم غير مادية، وبأسلوب فّعال 

 ماأوبدرجة عالية من اإلتقان والكفاءة وصواًل لتغيير يلبي حاجة اإلنسان ويوحي بالرقّي والتقدم.  
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، (Makewa, Ngussa, & Kuboja, 2019) كوبوجاماكيوا ونجوسا و  منهم فون المعاصرونالمؤلّ 

ونحن نعيش  ،لتحقيق أقصى قدر من نتائج التعلم اهامًّ  اإلى التكنولوجيا باعتبارها عنصرً فقد نظروا 

لحديثة في البيئة ا اللتكنولوجي اعاليً  اعي دمجً السريعة والتعلم الفعال وهو أمر يدّ  االبتكاراتفي عصر 

 .التعليمية

 اإللكترونيةمفهوم البرمجية 

عمل على تالبرمجيات التعليمية التي هي  إن أبرز التقنيات الحديثة في التعلم اإللكتروني

ملموسة والمصممة باستخدام الحاسوب لتقوم بدورها بتعليم الغير  تمثيل مجموعة من المواد التعليمية

 بأنها (6833)سفر، وأشارت   .(6837)عبد الوهاب، مهارة أو حقيقة معينة وفق أسس تربوية 

ق المعلومات بأسلوب تفاعلي وبطر التي تدعم وتثري العملية التعليمية من خالل عرض وسيلة ال

 ،.  فهي تلك البرامج التي تجمع بين الصوت والصورة والرسم والنصومرئية ةمقروءة ومسموع :متنوعة

مجموعة من  :بأنها (6834) الحيلةكما عرفها  . مع وجود تفاعل بين المشاهد وبين تلك البرامج

 الحاسوب ألغراض علمية حيث تعتمد عملية المواد التعليمية التي يتم إعدادها وبرمجتها عن طريق

  حاسوب.والتعزيز بين المتعلم والمعلم أو ال االستجابةإعدادها على نظرية "سكنر" التي تعتمد على مبدأ 

إلى أنها برامج مصممة بتقنيات الحاسوب واإلنترنت وتتكون من عدة مراحل  (6831)وأشار الجبالي 

ينتقل فيها المتعلم من مرحلة إلى أخرى بتدرج منطقي لألفكار وفي حين استدعت تدخل المتعلم أثناء 

 التنقل بين مراحلها فعندها تسمى بالتعلم التفاعلي.
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 اإللكترونيةلبرمجية فوائد ا

( أن البرمجيات 6837)وعبدالوهاب  (6833) الغامديمنهم  الباحثينلقد أكد العديد من 

 ،افعيتهم نحو التعلمد زيادةكالتحفيز والتواصل والتفاعل بين الطلبة و  لها العديد من الفوائد اإللكترونية

 تخصصات.في مختلف ال ةتعزيز الموقف التعليمي وتنمية الجوانب المعرفية والمهاري تعمل علىكما 

عزيز ت في التعليم تتمثل في اإللكترونية( أن أهمية البرمجيات 6831) الشمريوأضاف 

بين الطلبة فيما بينهم وبين الطلبة والمعلمين، وتؤدي إلى سهولة الوصول إلى المعلومات  االتصال

وى ولة إنشاء المحتوسه ،والموارد التعليمية، وتالئم أساليب التعلم الحديثة التي تحث على التعلم الذاتي

دمها بصورة تق اإللكترونيةونجد أن المناهج القائمة على البرمجيات  ،التعليمي واألنشطة التعليمية

ل كبير على ة الراجعة.  كما تساعد بشكذيتفاعلية وتكاملية تسهم في سهولة وتعدد طرق التقييم والتغ

 .ةلبمراعيًة بذلك الفروق الفردية بين الط الحصول على المعلومات بسهولة وسرعة

أن االنسان يستطيع أن يتذكر  (6835شلبي والمصري وأسعد والدسوقي )كٌل من لقد بين 

ع ترتفمما يسمعه ويراه، أما إن سمع ورأى وعمل فإن هذه النسبة  %48مما يسمعه، ويتذكر  68%

 لطرق.انسان مع ما يتعلمه من خالل هذه بينما تزداد هذه النسبة في حالة تفاعل اإل %78الى حوالي 

 (6835) والمحمدي (6834) ( والريماوي6833) الغامدي: العديد من الباحثين مثل أكد كما

خالل قيامها  من ،بشكل أساسي في دعم المواقف التعليمية قد أسهمت اإللكترونيةالبرمجيات على أن 

في ظل ذلك برز و ، بتمثيل األهداف التعليمية والقيام بمهام وأنشطة متعددة لتسهيل العملية التعليمية

في تدريس مختلف المواد كإحدى أبرز التوجهات الحديثة في التعلم،  اإللكترونيةتوظيف البرمجية 

 لما لها من دور في تنمية الجوانب المعرفية والمهارية للطلبة.
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 البرمجيات التعليمية: استخداممبررات 

جعل  في إلى دورها تمية حيث أشار يعدد من المبررات للبرمجيات التعل (6833)نت سفر بيّ 

ي باإلضافة إلى أنها تسمح للمعلم باستخدام هذه البرامج التفاعلية ف ،العملية التعليمية ممتعة وشّيقة

تدريس إحدى المواد الدراسية باستخدام شاشة العرض المربوطة بالحاسوب وعرضها على عدد كبير 

ضافة ه باإلئ للمستخدم اختيار اللغة التي تناسبيته ،تتصف بعض البرامج بلغات مختلفةو  ،من الطلبة

يساعد المتعلم على عمل التجارب العلمية التي يصعب  ذيتستخدم أسلوب المحاكاة ال إلى أنها

عمل ال في فعّ على أن للبرمجية دور  (6838النعواشي )اجرائها لخطورتها أو كلفتها.  بينما أشار 

بالمادة التعليمية المعروضة حيث توفر تلك البرامج فرص التعلم الذاتي وتساعد  ةبلالط ويق لدىالتش

العلمي لدى  في التحصيل ففتساعد في تقوية بعض جوانب الضع ،على عملية التفريد في التعلم

 مية.يز على المتعلم وتجعله محور العملية التعلالطالب وبالتالي فإنها تركّ 

  البرمجيات التعليميةأنواع 

لها أن حيث يمكن من خال ،وتأخذ أشكال عديدة في مجال التعليم التعليميةالبرمجيات  تتنوع

وقد أشار  بمنها في الوقت المطلو  االستفادةليتمكنوا من  ؛لهما تقدم المعلومات للطلبة وتخزينها أيضً 

 أبرز تصنيفاتها:و إلى أنواع البرمجيات التعليمية  (6835) وعلي (6833) دعمس

  (Drill and Practice) والممارسة: التمرينبرمجيات  -

من المواد الدراسية، إذ يمكن أن تستخدم مع المواد المختلفة لتدريب  اتغطي هذه البرامج مدى واسعً 

على التمكن من المحتوى الدراسي، حيث يظهر البرنامج في هذا النمط مشكالت أو أسئلة  ةالطلب

سلوب ستخدم هذا النوع كأمعينة للطالب على الشاشة، وعلى الطالب أن يختار اإلجابة الصحيحة، ويُ 

 مستوى بعد أن يقوم بالتدريس أن يشخص لتعزيز التعليم بصورة فردية، وهو ما يعني أن على المعلم
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تعلم طالبه في الموضوع الذي قام بتدريسه، ومن ثم يعين لكل طالب البرمجيات المناسبة للتدريب 

 .والمران من أجل تحسين تعلمه أو تعزيزه

 (Tutorial Programmes) :البرمجيات التعليمية -

م أو فكرة لمفهو  التوضيحات وأاألسئلة أو الرسوم  وتفسيرات عن طريق اهي برمجيات تقدم شروحً 

ات قبلية لتحديد مستوى الطالب ومن ثم البدء به من نقطة اختبار معينة كدرس خصوصي، تحددها 

مناسبة لمستواه، وال تخلو هذه البرمجيات من بعض التدريبات والتمرينات ألهمية ذلك في تعزيز 

 عملية التعلم.

 (Gaming Tutorial Programmes) :التعليمية برمجيات األلعاب -

طريق  مية ولكن بوسائل ترفيهية أو تقديم للمعلومات عنبرامج تعليمية تهدف إلى عملية تعلُّ  تكونقد 

 القيام ببعض األلعاب الهادفة.

  (Simulation Programmes) برمجيات المحاكاة: -

لواقع، األمر في ا تحدثيقصد بها توفير مواقف اصطناعية بواسطة الحاسوب تحاكي مواقف حقيقية 

يسمح للطالب اكتساب خبرة لتلك المواقف، والتي من النادر توفرها في الحياة الطبيعية الرتفاع  الذي

 .تكلفة تمثيلها في الواقع أو لخطورتها

 : (Teaching Management Programmes)برمجيات إدارة التعليم -

تقييمها  تنفيذها أوات أو االختبار طريقة إلدارة العملية التعليمية بواسطة الحاسوب، مثل إعداد  وهي

خراج نتائجها في صورة واضحة للطلبة وأولياء األمور ومن هذه البرمجيات ما يتعلق برصد ، وا 

عداد الجد عداد التقارير الشهرية والسنةأو األسبوعي ةول اليوميااألهداف، ومتابعة تحقيقها، وا  وية ، وا 

 .ةعن مستويات الطلب
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 : (Problem Solving Programmes)حل المشكلتبرمجيات  -

يكتبها الطالب وبعدها يكتب حل المشكلة على الحاسوب، فيقدم له الحاسوب  نوعين مشكلة وهي

التغذية الراجعة إما بالخطأ أو الصواب.  إما النوع اآلخر فيكون بطرح الحاسوب للمشكلة وتكون 

 وظيفة الطالب هي المعالجة وطرح الحلول.

 : (Dialogue Programmes)الحواربرمجيات  -

حيث يعرض الجهاز بعض األسئلة ويجيب  برمجيات يتم فيها حوار ما بين المتعلم والجهاز وهي

 عنها المتعلم وقد تكون إجابات المتعلم عبارة عن أسئلة يجيب عليها الحاسوب وهكذا.

 : (Multimedia Programmes)الوسائط المتعددةبرمجيات  -

 على الوسائط المتعددة التي تجمع بين )الصوت والصورة المتحركة الستخدام برامج تحتويطريقة  وهي

والثابتة والنص المكتوب ولقطات الفيديو( ويتم في هذه البرامج التفاعل مع المتعلم وشغل جميع 

 حواسه والتحكم في البرنامج خطوة بخطوة بشكل ذاتي حسب قدرته.

 : (Virtual Reality Programmes)الواقع الفتراضيبرمجيات  -

الستخدام برامج تعليمية مفيدة جًدا لذوي االحتياجات الخاصة لما فيها من تقريب للواقع طريقة  وهي

 وجذب انتباه جميع الحواس للمتعلم.

لكترونيالتصميم التعليمي لبرمجيات التعلم اإل   

أن بداية ظهور علم التصميم التعليمي اإللكتروني بداية حديثة وتعتبر  (6835البارودي ) تؤكد

من العلوم التربوية التي تتناول تطوير العملية التعليمية ووضع خطط واختيار الطريقة األنسب لتحقيق 

األهداف التعليمية.  كما أن مهارات تصميم البرمجيات التعليمية تهتم بتحديد المواصفات التعليمية 

عال لتطوير فء وفحداث التعلم من خاللها وتحديد مصادره بهدف تحقيق تعلم كُ ا  ملة للبرمجيات و الكا

حداث تغييرات مطلوبة في سلوك المتعلمين، باإلضافة إلى  منتوجات تعليمية تحقق التعلم المنشود وا 
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بة وفق و أنها طريقة منهجية لتخطيط أفضل الطرق التعليمية وتطويرها لتحقيق أهداف التعلم المرغ

علي، )شروط محددة تشتمل على تطوير الوسائل التعليمية وتحديدها وتقويمها لجميع نشاطات التعلم 

6835). 

 مراحل إنتاج البرمجيات التعليمية:

عملية انتاج البرمجيات التعليمية تمر بخمس  أنَّ  (6838) وقد ذكر كل من مبارز واسماعيل 

 مراحل ُتعرف بدورة انتاج البرمجية وهي:

مرحلة التصميم: يضع المصمم تصوًرا كاماًل للبرمجية ومحتواها من أهداف وأنشطة ومادة  .3

 علمية وتدريبات.

ن م مرحلة التجهيز واإلعداد: يتم في هذه المرحلة تجهيز متطلبات التصميم والعرض والتعزيز .6

 أصوات وصور ولقطات فيديو.

مرحلة كتابة السيناريو: يتم في هذه المرحلة ترجمة مرحلة التصميم إلى أحداث ومواقف تعليمية  .1

 حقيقية على الورق.

 مرحلة تنفيذ البرمجية. .4

مرحلة التجريب والتطوير: وهي المرحلة الي يتم فيها عرض البرمجية على عدد من المحكمين  .5

 تحسين البرمجية.المختلفين لتطوير و 

 . (Schulze & Heift, 2007)مبادئ تصميم برمجية إلكترونية بمساعدة الحاسوب

المساعدة  توفيرتصميم البرمجية وتقوم بيجب أن تكون الكفاءة التواصلية حجر الزاوية في  

، ةتقدم مدخالت لغوية أصيلة وغنيالطلبة.  كما أنها اللغوية المناسبة المصممة لتلبية احتياجات 

بين  ت عدةتفاعال البرمجية اإللكترونية تتضمن.  و مجموعة متنوعة من أساليب التعلموتحتوي على 

لمعلم، وبين الطلبة بعضهم البعض، والطلبة والبرمجية.  ومن أبرز سمات البرمجية وا ةالطلب
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البرمجية  مليجب أن تشكما  ،ةب الذي يناسب احتياجات الطلبتوفر تصحيح الخطأ المناس اإللكترونية

جميع المهارات اللغوية ذات الصلة ويجب أن تستخدم كل مهارة لدعم جميع المهارات  اإللكترونية

ل التدريب ن خالوتصبح لديهم ثقة بأنفسهم مذاتًيا  وا أكثر قدرة على أن يتعلمواليصبح األخرى

 تلك البرمجيات.لالواضح 

 متطلبات إنتاج البرمجيات التعليمية

إن عملية إنتاج البرمجيات التعليمية تحتاج إلى فريق عمل من المتخصصين الذين يجب أن 

تتوافر لديهم خبرات ذات مواصفات محددة، بحيث يضم فريق العمل المبرمجين المتمرسين في برامج 

اإلضافة لمقرر المراد تحويله إلى برمجية، بمعالجة الصور الثابتة والمتحركة والمعلمين الذين يدرسون ا

 .(6836)حسن،  لخبراء في التربية وعلم النفس وبرامج وأجهزة حديثة

 لكترونيإل لبرمجيات التعلم ا الجيد معايير التصميم التعليمي

إلى المعايير العامة لتصميم برمجيات التعلم اإللكتروني بحيث  (6835)أشارت البارودي 

يكون الهدف من البرمجية التعليمية واضًحا ومصاًغا صياغًة جيدًة وباإلمكان قياسه مع مراعاة 

المرحلة التعليمية(.  كما يجب أن يتسم التعلم باإليجابي وتسود الصفة -خصائص المتعلم )العمر

من التعلم والتقويم المستمر والمناسب لنشاطات المتعلم. ويشاركها بنفس التفاعلية في هذا النوع 

وضوح و  وضوح العنوانويضيفون عليها:  (6835شلبي والمصري وأسعد والدسوقي )المعايير 

إلضافة إلى با، البرمجية التعليمية الستخدامالتعليمات واإلرشادات التي يجب أن يتبعها المتعلم 

 ية.ات والتدريبات التي تناسب أهداف البرمجاالختبار تنوع متعلم و ور التفعيل دو تشويق عنصر ال

 العوامل التي يجب تحديدها قبل تصميم البرمجية
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العوامل التي يجب تحديدها قبل  (6835شلبي والمصري وأسعد والدسوقي )حدد كل من 

تحديد مسار العمل في البرنامج ومعرفة خصائص ومتطلبات عملية التعلم تصميم البرمجية ب

أن وضوح  (6837)أكد الحيلة وخصائص المتعلم والبيئة التعليمية وتكاليف تنفيذ هذا البرنامج.  كما 

تعليمات استخدام البرمجية وتوافق المحتوى وتسلسله منطقًيا ونفسًيا في البرمجية، باإلضافة إلى 

مرونة البرمجية وخلقها تفاعاًل بينها وبين المتعلم من األمور التي يجب مراعاتها عند عمل أي 

 برمجية تعليمية محوسبة.

 خطوات إعداد البرمجيات التعليمية تتلخص بما يلي:

أن هناك خطوات رئيسة لبرمجة المواد التعليمية ترتكز على دعائم من  (6831)ذكر الحيلة 

 أهمها:

 .جزائهأنتقال بين التحليل المحتوى التعليمي وتقسيمه إلى عدة مفاهيم وا -3

 .يتطلب استجابة ابالنسبة للمتعلم مثيرً المثيرات واالستجابة اإليجابية حيث يعد الموقف التعليمي -6

 .قد استجاب للمثير لذا يجب معرفة النتيجة لهذه االستجابةلمتعلم حيث يكون االتعزيز  -1

 .مكانيته وقدرته واستعدادهإمن خطوة ألخرى حسب  االنتقالالتي تتيح له قدرة المتعلم و  -4

 .وره بالخجلنفسه بنفسه ومعرفة مستواه دون شعالتقويم الذاتي للمتعلم حيث يقوم المتعلم بتقويم  -5

 األساليب األساسية في تصميم البرامج التعليمية 

إلى  (6835وشلبي والمصري وأسعد والدسوقي ) (6835اشتيوه وعليان )أشار كٌل من 

 األساليب األساسية في تصميم البرامج التعليمية وايجابيات وسلبيات كل أسلوب كما يلي:

طاي  .3 ميع ج يلزم ويعد من أبسط أساليب تصميم البرامج لكنه :(Linear Design)التصميم الخ 

الدارسين الخوض في مسار تعليمي واحد بصرف النظر عما بينهم من فروق فردية.  ومن مميزاته 
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 القدرة على التحكم التام في جميع اجراءات عملية التعلم وسهولة التخطيط.  كما اتصف بأنه من أقل

 البرامج تعقيًدا ومفيد وف ّعال عندما تكون مستويات الطلبة متجانسة.

أما عيوب التصميم الخطي فتلخصت بأنه ال يتسم بالمرونة الكافية وال يناسب الدارسين ذوي 

المستويات المختلفة.  كما أنه ال يستخدم إجراءات اتخاذ القرار التي يمكن أن تمثل إمكانات متقدمة 

 للبرامج.

تعد اختيارات التفرع في البرنامج من أهم العوامل و  :(Branching Design)التصميم المتفرع  .6

امج قدرته على ويقصد بالتفرع داخل البرن  .يفردالتعليم الالتي تعتمد عليها قدرة البرنامج على تقديم 

  دم.ب المستخالتقدم لألمام أو الرجوع للخلف أو الذهاب إلى أي نقطة في البرنامج بناًء على طل

 الختبارابعض التدريبات للوصول إلى  يوتستخدم إجراءات التفرع داخل البرنامج عندما يراد تخط

 من أنواعه:و  البعدي أو دراسة موضوع دون المرور بالموضوعات األخرى

 Forward Branchingالتفرع األمامي  -

 Backward Branchingالتفرع الخلفي  -

 Random Branchingالتفرع العشوائي  -

سمح لكل طالب يكما  يسمح ببناء برامج تتمتع بالعديد من االختياراتحيث  مميزات التصميم المتفرع:

مصمم البرنامج ال يتيح الفرصة لتتلخص بأنه  عيوب التصميم المتفرعأّما   .هبالتعلم حسب احتياجات

يان غير كون في بعض األحيللطلبة؛ و  التحكم الكامل في سير الدرس وتقديم جميع ما يريد تعليمه

 فعال وال يمكن ضمان تأثيره على مستوى تحصيل الطالب.
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 تقييم البرمجية

نتاجها باالعتماد على مجموعة من المعايير  لتحقيق الفوائد من البرمجيات التعليمية يجب تصميمها وا 

ّن أل وأن تتبنى البرمجية نظريات تربوية صحيحة في عرضها للمحتوى والمقاييس التربوية والفنية؛

التصميم الجيد ُيشجع الطلبة على التعلم ويخلق الحوافز والدافعية ويزيد نسبة التفاعل بين الطلبة 

ويتم تقييم البرمجية من خالل تسلسل وترابط عرض المحتوى   .والنصوص الدراسية التي يدرسونها

هناك مجموعة من العناصر لتقييم إعداد البرمجية .  ومن ناحية أخرى لمستهدفةومناسبته للفئة ا

توظف وهل  ،قة ومثيرة وتجذب االنتباهشيّ ومنها مطابقة البرمجية لما ورد في السيناريو، وهل البرمجية 

ل وى بتسلستعرض البرمجية المحت، وهل ال يخدم األهدافالبرمجية الرسوم المتحركة والفيديو بشكل فعّ 

 هيباإلضافة الى معايير تقييم جودة فنية و  ،(6836)حسن،  وتتابع منطقي يسهل تحقيق األهداف

الجوانب التي تخص البرمجية التعليمية من ناحية مظهرها الخارجي وقدرتها على العمل بصورة 

هولة سو  ة،من األخطاء البرمجي هاخلو و  ،مع متطلبات التشغيلالبرمجية توافق  من خالل صحيحة

 .التصميم الجيد للشاشاتها و ومرونة استخدام

 نماذج التصميم

ورة نماذج ص فيإن عملية تصميم منظومات التعلم لها تصورات متعددة، حيث يتم تمثيلها 

يطلق على كل منها نموذج التصميم التعليمي أو نموذج منظومة التعلم أو نموذج تطوير التعلم.  

ويعرف نموذج التصميم التعليمي بأنه عبارة عن مجموعة من العالقات المنطقية التي تجمع مًعا 

م حيث قام نظمة التعلالمالمح الرئيسة للواقع الذي نهتم به. وُيعدُّ جيمس فان مؤسس حركة تصميم أ

يوجد .  كما (6838)مبارز واسماعيل،  بتصميم أنظمة تعليمية الستخدامها في المجال العسكري

 للتصميم التعليمي عدة نماذج وفيما يلي بعض منها:
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 ADDIE Model) ) العام لتصميم التعليم النموذج .0

 ويساعد على، التعلمتصميم أي نوع من لأساس معظم نماذج التعلم األخرى يعد هو نموذج 

.  (6835)شلبي والمصري وأسعد والدسوقي،  تطوير رؤية مشتركة لعملية تطوير التعلم اإللكتروني

 لكلمات التحليل والتصميم والتطوير والتطبيق والتقويم ااختصارً  EDDDAويأتي مصطلح 

Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation   ،بني أحمد(

لحروف األولى للمصطلحات التي تشكل المراحل الخمس ل" ADDIE" االختصارويشير  . (6835

مراحل نموذج ومن  .(6834)الرواضية وبني دومي والعمري،  جذالتي يتكون منها هذا النمو 

"ADDIE"  التحليل ويشمل احتياجات ومكونات (6837الدريويش وعبد العليم ) كما ذكرها كلٌّ من :

عداد اإلستراتيجيات والوسائل التعليمية؛  النظام؛ التصميم حيث يتم في هذه المرحلة اختيار المادة وا 

بيق ويتم فيها التط؛ حقيقيةالتعليمية المواد للترجمة مخرجات عملية التصميم ويتم من خالل التطوير 

لختامي ة التعليمية؛ وأخيرًا التقويم الذي يشمل التقويم التكويني واالقيام الفعلي بالتعلم باستخدام الماد

 للمادة التعليمية.

 

 

 
 

 

 (ADDIE)مراحل نموذج ( 0شكل رقم )
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 (Dick & Carey)نموذج ديك وكاري  .9

يستخدم لتنمية مهارات تصميم أن هذا النموذج  (6835العبيد والشايع ) لقد أكدت كلٌّ من

ألهداف تحديد او  ،وتحليلها ،وخطواته تتضمن تحديد المشكلة، تقييم الحاجات المواد التعليمية

تطوير و  ،تقويمتطوير أدوات الو  ،كتابة أهداف األداءو  ،وتحليل المتعلمين ،التحليل التعليميو  ،التعليمية

مراجعة البرنامج ا يرً وأخ ،تصميم التقويم التكوينيو  ،ةيواختيار المواد التعليم ،ةيّ التعليم ستراتيجيةاال

 .التعليمي

 
 (Dick & Carey)نموذج ديك وكاري ( 9شكل رقم )

 (Kemp)نموذج كمب  .3

وهو نموذج دائري يعتمد على التقويم المستمر مع التنقيح المتواصل لألنشطة المتعلقة بمراحله 

ومهمات  ،تحديد وتحليل المحتوىو  خصائص المتعلمين،و  والتي هي تحديد المشكالت التعليمية،

والرسالة ، مالتعل استراتيجيةتصميم و  ،ترتيب المحتوىو  ،صياغة األهداف التعليميةو  ،علمينتالم

 .(6835)الجهني،  تطوير أدوات التقويم واختيار المصادرو  ،التعليمية
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 (kempب )كمنموذج ( 3شكل رقم )

 :نموذج حمدي .4

على  (6834(داود  حمدي بنموذج لتصميم التعليم وفق المنحى النظامي حيث أكد جاءت

 ،أن تصميم التعليم وفق هذا المنحى هو سلسلة من الخطوات المترابطة التي توجه التكنولوجيا السلوكية

 والتنفيذ ،مرحلة التطويرو  ،هداف التربويةاألو  ،التعليميوالمحتوى  ،المادةب مرحلة التعريفمنها و 

ريق الحصول على معلومات عن طوتشمل  مرحلة التقويمباإلضافة إلى ، تنظيم المحتوى التعليميو 

 .وضع معايير لتحديد قيمة المعلوماتو  القياس

 

 (نموذج حمدي)( 4شكل رقم )
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 (Merrill) نموذج ميريل .5

التي  ةجرائيهو أحد النماذج اإل (Merril)ميريل  نموذج أن (6834) العتيبيحت أوض

جراءات  ةعدومحتواها لتشمل  الدراسية وادتنظيم الم على أساسصميم قامت بالت ها تعلمتم يمفاهيم وا 

أن النموذج  (6835)علي و  (6836) حسن ويشير كل من. بشكل منفصل خالل فترة زمنية محددة

 ،لدراسيةاحتياجات والمتطلبات إلتحديد او  ،تعلم المصطلحات الرئيسة: يتكون من عدة خطوات تشمل

 م.تقويتطوير أشكال العرض والو تحديد المفاهيم ، باإلضافة إلى تحليل المحتوى العلمي للبرنامجو 

 

 

 
 

 

 

 (Merrill)ميريل ( 5شكل رقم )

 (9101) سالم الفقينموذج تصميم ممدوح  .6

 ومتقدم عبر الشبكاتبأسلوب تفاعلي  رقميتصميم محتوى إلى بناء وهدف يهو نموذج 

 مناسبة تحتوي على عدة إجراءات وهي:وبطريقة عرض 

 .البرمجية إنتاج تقديم تصور لنموذج مقترح لمراحل -أ

 بين خطواته. Loopingتقديم نموذج دائري يعتمد على خاصية التكرار  -ب

 .التصميم التعليمي( -التعلم )نظرياتتقديم نموذج يعتمد على الفكرة التكاملية  -ج

 تفاعلي.توفير نموذج على شبكة اإلنترنت وبأسلوب  -د

http://2.bp.blogspot.com/_l25UhUpZEMs/SVDC56LgPhI/AAAAAAAAAJE/sDma1uf4RcE/s1600-h/99.JPG
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 (:0202أسباب اعتماد الباحثة لنموذج ممدوح الفقي )

 مناسبة النموذج لطبيعة الدراسة التكنولوجية الحديثة. -أ

 شمول النموذج لجميع عمليات التصميم والتطوير التعليمي. -ب

من درس  االمرونة التي يتميز بها النموذج من حيث صالحية تطبيقه على كافة المستويات بدءً  -ج

 دراسية أو مقرر دراسي. واحد أو وحدة

 وضوح الخطوات اإلجرائية المتضمنة كل مرحلة من مراحل النموذج وسهولة التطبيق.  -د

 تسلسل الخطوات في النموذج منطقي وغير معقد. -ه

 بأنماط التعلم المختلفة. النموذجهتمام امدى  -و

بني و ، (2102 (الدوسريو  ،(2102 (استخدامه في العديد من الدراسات مثل دراسة القحطاني -ز

 اتباعبوبرامج التعلم، وأوصت هذه الدراسات جميعها  اإللكترونيةفي إنتاج المقررات ( 2102(أحمد 

 هذا النموذج.

 (0202) ""ممدوح الفقينموذج تصميم ل األساسيةمراحل ال

 أساسية هي:مراحل من أربع  يتكون

تقييم بيئة التعلم  التخطيط وتتكون من ثالث مراحل هي:وهي عبارة عن مرحلة  المدخلت: -أ

 االعتبارية وتحليل االحتياجات والتخطيط.

 التطوير والبرمجة.و التصميم والتي تحتوي على التصميم وتشمل عملية : لعلمياتا -ب

 تشمل النشر على الويب والتطبيق. والتي النشرهي عبارة عن عملية و: المخرجات -جـ

 المصاحبة لكل مرحلة.والتي تشمل عملية التقويم ة الراجعة: ذيالتغ -د

 ويمثل الشكل التالي النموذج المقترح.
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 (9101ممدوح الفقي )( نموذج تصميم 6شكل رقم )

 

 تعقيب على النماذجال

مبارز )التصميم التعليمي في أنها تتكون من مجموعة من الخطوات الفرعية نماذج تتشابه 

من اختالف أصحابها في مدارسهم التربوية،  ناشئختالف بين النماذج االأما  ،(6838واسماعيل، 

ة من وكلهم يشتركون في عناصر كل مرحل ،ن إلى المعرفيةو خر آللمدرسة السلوكية و  نتمٍ فبعضهم مُ 

من  زًءاجقد ينقل فنجد البعض ، خرآعلى  امراحل التصميم ولكنهم يختلفون بأن أحدهم يقدم جزءً 

طبيعة  وحسب ،مصمّ هذه العناصر حسب ما يراه المُ  ، فهناك مرونة في تناولمرحلة إلى أخرى وهكذا

 .(6835)علي،  ها ومن ثم إجراء التعديل المناسبة الراجعة التي يتلقاذيالتغ

 ومهاراتها اإلنجليزيةالمحور الثاني: مفهوم اللغة 

متالحقة  رات نتيجة لتطوراتوتطرأ عليه تغيّ  ،العالم اليوم أصبح أكثر عولمة نَّ إ القول يمكن

ية بعد العولمة الثقاف ،وتعد بمثابة عولمة ثالثة ،اإلنجليزيةومتسارعة فهو عصر عولمة اللغة 

حاورين من مختلف المناطق عبر من المهم أن نكون قادرين على التواصل مع المُ و  ،االقتصاديةو 

 Park, 2012& .(Wee) اإلنجليزيةاللغة الدولية وهي اللغة 



18 
 

 
 

 اإلنجليزيةأهمية اللغة 

للغة اباإلضافة إلى أنها  في العالم، انتشاًراهي واحدة من أكثر اللغات  اإلنجليزية اللغة إنّ 

 الناس فيلذلك يعتمد عليها  ،في الوقت الحاضر خصوًصا العالمية المعتمدة في معظم دول العالم،

ا دوليً  ة متجذرةفبدت لغ والتجارية والترفيهية، االقتصاديةو  االجتماعيةجميع أنحاء العالم في حياتهم 

بين لغات العالم هذه اللغة مكانةً مرموقةً احتلت  ولهذا، (6835ولعيبي،  )جوادجميعها  في المجاالت

 Foreign)بيةأجن كلغة كلغة ثانية أو اواستخدامً  اأجمع، وأضحت لغة العلم والتقنية واللغة األكثر تعلمً 

Language) .   مكنزي ذكروكما (2102McKenzie,)  لغة مركزية ألنها  تعتبر اإلنجليزية اللغةبأن

ادالت هي تستخدم ببساطة لتسهيل التبو  ،محاطة بعدة لغات أخرى بين مختلف اللغات األم للمحاورين

 الدولية.

 (Native Speaker)  أصلي دثتحممليون  (488اللغة األم ألكثر من )هي  اإلنجليزيةاللغة 

ن و   شخص صفون مليار إلى مليار كلغة ثانية مع أرقام تتراوح بين هذه اللغةن يتكلمون ذيأكثر الا 

 اإلنجليزيةة ال تعني تحسين اللغ اإلنجليزيةدراسة اللغة  وبالتالي فإن  .حول العالم ألشخاصبالنسبة ل

ا وفهمه اكتابتهو  االمجردة، كما هو الحال مع النظرة األكاديمية، بل تعزيز قدرة المرء على تطبيقه

 .(McEnery, Wodak, Kerswill, Culpeper & Katamba, 2018)  ليتسنى له استخدامها كلغة تعبر عنه

 الكتابة(: –القراءة  –المحادثة – الستماعمهارات اللغة األربع األساسية )

هذه و  ،تستند اللغة بشكل عام إلى أربع مهارات أساسية متداخلة ومترابطة مع بعضها البعض

وفي سياق اكتساب اللغة األولى، يتم اكتساب  ،والقراءة والكتابة المحادثةو  االستماعالمهارات هي 

لهذا السبب،   الكتابة.أخيًرا و  ثم القراءة المحادثةثم  االستماعالمهارات األربع في الغالب في ترتيب 

 .Listening, Speaking, Reading and Writing (LSRW) ما تسمى هذه القدرات بمهارات: اغالبً 
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لطالما استخدم معلمو اللغة مفاهيم المهارات اللغوية األساسية نه أ (6837) سمارة يشيرو 

األربعة )المعروفة أيًضا بمهارات تعلم اللغة األربع( وهي مجموعة من أربع قدرات تسمح للفرد بفهم 

نتاج لغة مفهومة من أجل التواصل الشخصي الفعّ  ( اللغة على أساس 6835) همام مقسّ ، ويُ الوا 

رتي والكتابة مها المحادثةومن  استقبال، تيمهار  االستماعيجعل كالً من القراءة و  أقسام، ربعةألالفنون 

أن تلك  (Jacobs, 2015)جاكوبس  عتبرت.  كما أي أن التعبير بشقيه يمثل نصف اللغة ارسال،

 .المهارات األربعة هي األساس في تحصيل الطلبة

 :  (:Listening) الستماعمهارة أولا

نشاط عقلي ايجابي مقصود يقتضي التركيز بأنها  االستماعمهارة  (6831(محمد يعرف 

المستمع في  يبذله وهو عملية عقلية تتطلب جهداً  لفهم الرسالة المسموعة والمقصود منها، االنتباهو 

لية ربط جراء عما  و  إذا لزم األمر، واسترجاعها متابعة المتكلم وفهم معنى ما يقوله، واختزان أفكاره،

 تعكس قدرة الفرد على االستماعمهارة  نَّ أ (Brito, 2015) بريتو لذلك يؤكد . بين األفكار المتعددة

لى تلقي القدرة ع يفه.  والتفاعل مع اآلخرين االستيعابفهم ما يقال أمامه وتذكره، باإلضافة إلى 

كما تعتبر   اإلنسانية. االتصال، لدعم جميع عالقات االتصالوتفسير المعلومات بدقة في عملية 

نشاط لغوي يتمثل في اإلنصات إلى شخص يتكلم أو يقرأ أو نحو ذلك، فعملية  االستماعمهارة 

 .(6838)الشنطي،  هي إنصات أكثر مما هي سماع االستماع

هو السبيل األول لتعلم األصوات والتمييز بين  االستماعأن  (6835ن رمضان )بيّ يُ و 

على  اقادرً  لمتعلما وتعلم األصوات والتمييز بينها سبيل تعلم القراءة وبتعلم القراءة يصبح.  متشابهها

 اذ لى تنمية المهارات اللغوية األخرى،إ موصاًل  سبياًل  االستماعوتعد مهارة   .اممارسة الكتابة تباعً 
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ما يوضح م لى الطالقة الكالمية،إتؤدي بشكل تلقائي  االستماعلكها الفرد على القدرة التي يمتإّن 

 .(6835 ،جبر والدجاني) والمهارات اللغوية األخرى االستماعبين  االلتقاء

يبنى عليه تعلم الكالم والقراءة  ذيهو األساس ال االستماعأن ( 6838وأشار صومان )

 أبو عمشة وقد ذكروالكتابة، حيث يشكل الطلبة خبراتهم من خالل اللغة الشفوية التي يسمعونها.  

همة عن كونها مهارة استقباليه م فضاًل  من أفضل طرائق اكتساب اللغة، االستماعمهارة  نَّ إ (6835)

 في التواصل اإلنساني.

 :(Speaking) مهارة المحادثةثانياا: 

مدى امتالك األفراد القدرة على تحديد هدف مهارة المحادثة بأنها  (2017) تعرف رشيدة

بداء الرأي وغيرها، باإلضافة إلى القدرة على  الحديث، واستخدام عبارات سليمة كالتحية والمقاطعة وا 

تتمثل بأنها مهارة المحادثة أن ( 6837)العقيل وأشار   الحوار والمناقشة وتغيير مجرى الحديث.

مع اآلخرين، إذ تعمل على تبادل المعلومات واإلفصاح عما يجول في  االتصالمهارة التواصل و 

 ,Alsubaieيوأكد السبيع  .نفس الفرد وما يشعر به أو يفكر فيه عن طريق التفاعل الكالمي

 لما لها من دور في توكيدعلى ضرورة تعزيز مهارة المحادثة خاصة في تعلم لغة ثانية  ((2017

 اللغة عن طريق التواصل مع اآلخرين.

سيلة و ، و وسيلة للتربية والتعليمأهمية فهي  المحادثةأن لمهارة  (6831العساف )وقد ذكر 

كما تعد  ،إلى المتلقي تحدثوتعتبر وسيلة لنقل األفكار من الم ،لنقل التأثير من شخص إلى آخر

 .لمتحدثر اوسيلة إلقناع اآلخرين بوجهة نظ
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 (:Reading)القراءة مهارة ثالثاا: 

 خرينفي اآل ويؤثر نسان لكي يفهم ويعبرإليستخدمه ا ،صامت القراءة فعل بصري صوتي أو

تعتبر مهارة القراءة إحدى العمليات المعرفية التي تعكس عملية تفكيك الرموز و  ،(6831)العساف، 

إلى مرحلة الفهم واإلدراك، وهي وسيلة من وسائل استقبال المعلومات، لكنها تتطلب فهم للوصول 

تكرة بواسطة القراءة اإلبداعية أو المب االنفعاالتباإلضافة إلى القدرة على تفسير  ،الرموز والمعاني

 يزعلى تميالقراءة ترتبط بالقدرة ة مهار  نَّ أ (Nurhana, 2014) نورهانا (.  كما أشار6835)خوجه، 

 كلماتال جوهر على الذاكرة، وكذلك التعرف في للغة بقطع واالحتفاظاإلمالئي،  والنمط الحروف

القراءة مهارة أساسية في تعلم اللغة حيث تعكس بدورها ف  .وفئاتها الكلمات ترتيب أنماط وتفسير

ة واألشكال البصرية المكتوبمجموعة من األنشطة اإلدراكية اللسانية والمعرفية لمجموعة من الرموز 

 (.6837 ،وفهم المكتوب من خالل التعرف على الكلمات وفهمها )زهير لفك الترميز وترجمة الرموز

جهرية أو صامتة، فالصامتة تستخدم لفهم  :أن القراءة نوعان (6831العساف )وقد ذكر 

جهرية فتستخدم للتواصل مع ال الرموز الكتابية ومدلوالتها ومعانيها في ذهن القارئ دون صوت، وأما

 اآلخرين والتأثير بهم.

 جبي أجنبية كلغة اإلنجليزية اللغة هاراتم مالقراءة أه ( ,2102Madani) مادانير عتبيكما 

 من لذلك ناقشة،وم وتقييم وفهم والكتب التي تحتاج إلى تحليل أساس المواد فهي يتعلمها الطلبة أن

 .يةالخلف المعرفة وبناءالمفردات  الطالقة وتوسيع لتعزيز النص فهم أن يتم تطوير المهم
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 :(Writing)ة مهارة الكتابرابعاا: 

مدى امتالك الفرد القدرة على أن مهارة الكتابة هي  (6837)تريكي وعبادة  يؤكد كل من

خرين تسجيل أفكاره وأصواته إلى رموز مكتوبة تترجم ما يدور في ذهنه وما يتبادله بالحديث مع اآل

 بها. االحتفاظللرجوع إليها عند الحاجة والضرورة والقدرة على 

تعكس وسيلة مهّمة للفهم بشكل متعّمق، وتكشف عن ميول وطموحات  الكتابة مهارة إنّ 

  واّتجاهات الفرد؛ وُتظهر قدراته في استخدام المعلومات والمعارف السابقة وربطها وتنسيقها بذكاء

ره عن أفكاره ومشاع الدى اإلنسان يعبر به ادائمً  ابداعً إكما تعتبر   (.6834)أبو جاموس ويوسف، 

أبو مشرف وقد ذكرت   (.6837 )تريكي وعبادة، بطريقته الخاصة النابعة من كفاءته ونظرته لألشياء

 التصالاالكتابة أهم ما يحفظ للمجتمع تراثه وثقافته عبر التاريخ، وأنها وسيلة من وسائل  أنَّ  (6831)

اإلنساني إذ يتم بها الوقوف على أفكار االخرين والتعبير عما لدى اإلنسان من معان ومفاهيم 

 في العملية التربوية. اأساسيً  اتعلم الكتابة عنصرً  وأنَّ  ،ومشاعر

 قابلية قياس مهارات اللغة األربعة

 محادثةو  استماعو  المهارات اللغوية األساسية األربع: قراءةأن  (6888)الخولي أشار قد ل

وكل مهارة منها تتكون من عدة مهارات فرعية تتدرج  . االختبارقابلة للقياس و مهارات وكتابة كلها 

يمكن أن نقيس المهارة الكلية، ويمكن أن نقيس .  من السهل إلى الصعب ومن البسيط إلى المركب

ولكن الترقيم مهارة فرعية  الكتابة مهارة كلية، ال:مث من المهارة، أي إحدى المهارات الفرعية.  جزًءا

مهارة فرعية. مثال ثالث: النطق ضمن مهارة الكتابة. مثال آخر: الكالم مهارة كلية، ولكن وضوح 

 .القراءة الصامتة مهارة كلية، لكن فرز المفاهيم الرئيسة في الفقرة مهارة فرعية، وهكذا
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 كيفية قياس مهارات اللغة األربعة

  لي:يكما  ساسية قابلة للقياساأللغوية المهارات ال هذه بأن (6888)أشار الخولي  كما

؟ هل يميز بين األصوات؟ هل يميز النبرات ا: هل يسمع الطالب جيدً االستماعمهارة  .3

؟ ألحرفا المختلفة؟ هل يميز التنغيمات المختلفة؟ هل يميز نغمة السؤال عن نغمة اإلخبار؟ هل يميز

  هل يفهم ما يسمع؟

طًقا نالطالب بطالقة؟ بوضوح؟ هل يتلعثم؟ هل ينطق األصوات  تحدث: هل يمحادثةمهارة ال .6

  ؟ هل يستخدم المفردات المناسبة في كالمه؟نطًقا صحيًحا األحرف ؟ هل ينطقصحيًحا

سة عن الرئيمهارة القراءة: هل يفهم ما يقرأ ؟ هل سرعة القراءة مقبولة؟ هل يفرز األفكار  .1

غيرها؟ هل يفهم المفردات المقروءة؟ هل يميز الحروف بعضها من بعض؟ هل يحسن القراءة الجهرية؟ 

  هل يحسن القراءة الصامتة؟

مهارة الكتابة: هل يكتب الحروف كتابة صحيحة؟ هل خطه مقروء واضح؟ هل يكتب كلمات  .4

حيدة فقرة سليمة؟ هل فقرته و ؟ هل كتابته مفهومة؟ هل يكتب صحيحةً  صحيحة؟ هل يكتب جماًل 

ل الترقيم للفقرة؟ ها بعض؟ هل يعرف كيف يكتب مخططً ال بعضهاالفكرة؟ هل يربط جمل الفقرة ب

  سليم؟ هل النحو سليم؟ هل اإلمالء سليم؟

 اإلنجليزيةمنظورات ومبادئ تدريس اللغة 

العالم،  الماليين حول تحدثهالغة عالمية، وتعلمها و  بكونها تتمتع اإلنجليزيةاللغة بما أن 

عبر الحدود اللغوية والثقافية، هناك حتًما حاجة ماسة إلى منظورات ومبادئ جديدة في تدريس اللغة 

 .(Alsagoff, Mckay,Hu & Renandya, 2012) للمجتمعات متعددة اللغات والثقافات اإلنجليزية
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 نظريات اكتساب اللغة:

 كلٌ  فقد أشار  .كيفية اكتساب الفرد للمهارات اللغويةهناك نظريات عديدة استخدمت لتفسير 

أن المنطلق األساسي للتعلم هو اكتساب مهارات اللغة  ((Kheir & Sahid, 2013 خير وساهد من

 وليس تدريسها كعلم.

هي: ةاكتساب اللغ أهم نظريات  

 Nativistic Theory) ) النظرية الفطرية .0

رد النظرية وتفسر هذه النظرية تطور اللغة واكتسابها عند الفاد لهذه أهم الروّ  "سكنر"بر عت  يُ  

وأن  (2102)الربيعي والطائي وعبد الزهرة، بطريقة تلقائية  الستجابتهيقدم من تعزيز  من خالل ما

بو لبن وقورة، أ)السلوك اإلجرائي ينبعث من حضور المثيرات التمييزية ويعتمد السلوك على توابعه 

يبتسم س) ةاالستجابن إفيشير حدث )على سبيل المثال، أم تنظر إلى طفلها بشكل متوقع(  . (6834

 الطفل(.  عبتال وتقول اسم الطفل،لى األم( سيتبعها حدث تقويمي )األم تبتسم إلى الطفل، إالطفل 

 ,Reichow, Boyd)يزيد حدث التعزيز من احتمال حدوث السلوك مرة أخرى في سياقات مشابهة

 )2016 &Odom, Barton  تشومسكيالصدد ينطلق في هذا و "Chomsky " من أن الطفل يولد

ن م يكون دور األسرة هو تسهيل عملية اكتساب اللغةو  كتساب وتطوير اللغة،الولديه استعداد فطرى 

)أبو شنب و (6834)أبو لبن وقورة،  خالل عرض نماذج لها دون تلقين منهم أو تقليد من الطفل

 .(6835والعتيبي، 

 Behaviorism Theory))النظرية السلوكية  .0

حيث  (بافلوف وسكنرو  ثورندايكو  واطسون)تتضح النظرية السلوكية عند مؤسسيها مثل 

 مثل الصندوق األسود وأن التعلم يحدث نتيجة مثير خارجي للمتعلم، ولم يحاول نسانإلأقروا أن عقل ا
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اإلنسان، وبشكل عام تجاهلوا تأثير عمليات التفكير منهم التعرف على ما يحدث بداخل عقل  أحدٌ 

بما في ذلك  –يرى أصحاب هذه النظرية أن السلوك   . (Moedritscher, 2006)في سلوك اإلنسان

ارتباط بين مثير واستجابة، وتفترض النظريات السلوكية عامة أنه ينبغي أن نولى  –السلوك اللغوي 

رى، فإنها ألن األنشطة العقلية ال يمكن أن تُ  نظًراو  بالسلوكيات القابلة للمالحظة والقياس.  االهتمام

لذلك  . خالل عملية تعلم اللغة افيرى السلوكيون أن الطفل يكون سلبيً  ال يمكن أن تعرف وتقاس. 

بو لبن أ) سابكتاللية افي أن البيئة هي العامل الحرج واألكثر أهمية في عم ايتفق السلوكيين جميعً 

 .(6835)أبو شنب والعتيبي، و (6834وقورة، 

  (Cognitive Theory) :النظرية المعرفية في اكتساب اللغة .3

 النظرية تعطيو  أثناء التعلم، تحدثتركز النظرية المعرفية على العمليات العقلية التي 

ستقبال المعرفة كيفية ا إلىوالتي تهدف  التعلم واستراتيجيات المعرفة لمصادر كبيرة أهمية المعرفية

ستدعاء والتفكير وغيرها من الوا التذكرو  التخيلو  االنتباهو  دراكإلحساس واإلا من المدخالت الحسية:

الهمشري، ) داءلى المستويات العقلية لهذا األإالعقلي أو تشير  داءالمراحل األخرى التي يمر بها األ

 نم المعرفية بالبنية تهتم المعرفية يةلنظر أن ا (6835)العبيد والشايع .  كما أكدت كٌل من (6831

 ىوير   نسبي.ال والثبات والكيف والكم والتكامل والترابط والتنظيم التمايز :اآلتية الخصائص خالل

لمات لكي أي أن الطفل يتعلم الك ،أن نمو اللغة مماثل للنمو المعرفي في طريقة بنائه "بياجيه" مالعالِ 

 داءتقوم هذه النظرية على أساس التفريق بين األ  ر عما تعلمه من التنقيب الفعال في البيئة.يعبّ 

موروثة تساعد على تعلم اللغة،  في وجود نماذج" Chomsky"ة فكر  "بياجيه"والكفاءة، ويعرض فيها 

كما أنها في نفس الوقت ال تتفق مع نظرية التعلم، في أن اللغة تكتسب عن طريق التقليد والتدعيم 



15 
 

 
 

لية فاكتساب اللغة في رأى بياجيه ليس عم ،لكلمات وجمل معينة ينطق بها الطفل في مواقف معينة

 .(6835)أبو شنب والعتيبي، و (6834 بو لبن وقورة،أ) اشتراطية بقدر ما هو وظيفة إبداعية

 : (Constructivism Theory)النظرية البنائية .4

 ع احتياجاتهمفونها مويكيّ  تعلمين يبنون معرفتهم الشخصيةتقوم النظرية على اعتقاد أن المُ 

ويمكن تطبيق هذه النظرية في .  (6835)مهدي،  االجتماعيةوقدراتهم العقلية و  من خالل خبراتهم

العملية التعليمية من خالل تمهل المعلم وعدم صب المعلومات في عقل الطالب، فالمعلومات المتوفرة 

وهكذا يتحول  في المصادر المختلفة هي مواد خام ال يستفاد منها إال بعد القيام بعمل المعالجة لها. 

من أن سلوك الفرد  االتجاهنطلق أصحاب هذا وي الطالب من مستهلك للمعلومات إلى منتج لها. 

مكن أن بدرجة كبيرة على ما يمؤثًرا ببنائه المعرفي، ويصبح ما لدى الفرد من معرفة ا يكون محكومً 

متالكه للمعرفة مدى ان ما يتعلمه الفرد يعتمد على إيضيفه المتعلم إلى بنيته المعرفية، وبالتالي 

على معلومات جديدة تضاف إلى البناء المعرفي هي أن يقوم ، والطريقة الرئيسة للحصول السابقة

الفرد بتمثيل واستيعاب هذه المعلومات على أنها جزء من بنائه المعرفي في عملية احتواء أو دمج 

لجديدة يهتم بعملية ربط الفكرة الجديدة أو المعلومة ا ذيينشأ عنها ما يمكن تسميته بالبناء الثانوي ال

)أبو شنب والعتيبي، و (6834بو لبن وقورة، أ) الفرد من معلومات وأفكاربما هو موجود لدى 

6835). 

  :(Social Learning Theory) االجتماعينظرية التعلم  .5

 لتعلما نظرية أو والتقليد، بالمالحظة التعلم نظرية مثل أخرى بأسماء النظرية هذه تعرف

 النظرية نبي وصل حلقة ألنها التوفيقية النظريات من وهي ،االجتماعي التعلم نظرية أو بالنمذجة،

 والتفسير رجيالخا التعزيز من كل استخدام يتم جتماعياال التعلم ففي المعرفية، النظريةو  السلوكية

https://www.new-educ.com/behaviorisme-et-de-sa-relation-a-leducation-de-la-technologie
https://www.new-educ.com/behaviorisme-et-de-sa-relation-a-leducation-de-la-technologie
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 لىع قومتو  بالمالحظة، التعلم على النظرية هذه وتركز  .(6880 وأبوشعيرة، )غباري للتعلم الداخلي

 موتصرفاته ومشاعرهم اآلخرين باتجاهات يتأثر اجتماعي ككائن اإلنسان أن مفاده افتراض

مكانيةو  وتقليدها استجاباتهم مالحظة طريق عن منهم التعلم باستطاعته أن أي اتهم،يوسلوك  التأثر ا 

 يتم ال التعلم ألن اتربويً  اطابعً  التعلم يعطي ما هذاو  مباشر( )غير بديلي نحو على والعقاب بالثواب

 .(6838 )الجبالي،و (6885 )نشواتي، اجتماعي محيط في بل فراغ في

 Theory) (Connectivism التصالية النظرية .1

 تبّنيها تم لتيا الطريقة وهي الحديثة التعليمية النظم معظم في رواًجا يةاالتصال النظرية القت

ات استخدام التكنولوجيا، وخاصة تلك التي تدعم التواصل كالبرمجي مع لتوافقها نظًرا الدراسة؛ ههذ في

دورها نظًرا ألن نظريات التعلم الحالية ليس بمقوقد تبنت الباحثة النظرية االتصالية   .اإللكترونية

التعامل مع معطيات الطبيعة المتغايرة للتعلم والمتعلمين نتيجة تأثير التطورات التقنية الهائلة في 

 التعليم في العصر الحالي صار في حاجة ماسة لنظرية تصف نّ ، حيث أالعصر الرقمي الراهن

بطة بالتكنولوجيا الجديدة للمتعلمين، والبيئة المرت االجتماعيةوتطبيقاته باعتباره انعكاًسا للبيئة  هدئمبا

 .الحديثة والقائمة على وسائلها المتنوعة

 ),Siemens 2005(و (2102)عبدالعاطي، التصالية أسباب ظهور النظرية 

  يمكن تلخيصها فيما يأتي: بقةانتقادات لنظريات التعلم الساجهت عدة وُ 

 يحدث في عصرنا الرقمي الراهن. ذيال تعكس هذه النظريات طبيعة التعلم ال• 

تقتصر هذه النظريات على تفسير التعلم في البيئات التعليمية الرسمية والمنظمة، وتفشل في تفسير • 

ثاني ففي ظل انتشار خدمات الجيل ال  يحدث في البيئات غير الرسمية واألقل تنظيًما. ذيالتعلم ال
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عديد من شبكات ومجتمعات التعلم معقدة البنية التي تعجز نظريات التعلم ال تمن الويب ظهر 

 يحدث في إطارها. ذية عن تفسير طبيعة التعلم الاالعتيادي

 والبنائية في افتراض أن المعرفة هي بمثابة شيء تشترك نظريات التعلم السلوكية والمعرفية• 

يمكن الوصول إليها بشكل فطري أو مكتسب من خالل الخبرة أو  ،موضوعي )أو حالة إنسانية(

 ستدالل العقلي.الا

تفترض هذه النظريات أن التعلم يحدث داخل الفرد فقط، وبالتالي فإن تلك النظريات ال تشير إلى • 

يا يحدث ويتم تخزينه ومعالجته بواسطة تكنولوج ذيم )أي: التعلم التعلّ المُ  يحدث خارج ذيالتعلم ال

مات يحدث داخل المنظ ذيكما ال تهتم هذه النظريات بالتعلم التنظيمي ال االتصاالتالمعلومات و 

 المختلفة(.

 تهتم هذه النظريات بعملية التعلم الفعلية، وليس بقيمة ما يتم تعلمه.• 

النظريات السابقة لها أهداف محددة فقط ال تعطي فرصة لإلبداع وال تتيح للمتعلم فرصة للبحث  إنّ • 

 والتحليل والتمييز بين المهم وغير المهم وال بالتعبير عن الرأي والمشاعر.

عديد من العمليات المعرفية التي كان المعلمون يؤدونها في التؤدي الوسائل التكنولوجية المتقدمة • 

ي )مثل عمليتي: تخزين واسترجاع المعلومات من الذاكرة اإلنسانية( وهو ما ال تراعيه نظريات الماض

 ة.االعتياديالتعلم 

هذه النظريات  وهو ما ال تهتم به ،بين المجاالت المعرفية المختلفة باالرتباطاتحالًيا  االهتماميتزايد • 

 .يبالقدر الكاف

 التصاليةنشأة النظرية 

 &منز داونز وسي من قبل مؤيديها االتصالية"النظرية " التعلم للعصر الرقمينظرية ظهرت 

)Siemens (Downes علم والت ،بأن التعلم هو عملية التواصل مع عقد من المعلومات أفادا اللذان
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دور  كوني في األجهزة غير البشرية، وعالوة على ذلك أيًضاولكن  تعلم االنسانال يكمن فقط في 

كما   (.(Harasim, 2017الذكية شبكات الالمناهج بشكل أفضل من خالل  وتنظيم المعلم في إعداد

يعتبر التعلم في العصر الرقمي تعلم ترابطي يحدث من خالل التفاعل مع مصادر المعرفة المختلفة 

المشترك، ويمر هذا التفاعل بأربع مراحل متصلة  االهتماموالتفاعل والمشاركة في المجتمعات ذات 

تساعد عمليات التعلم التشاركية في النظرية والتشارك والتعاون والجماعية.  كما  االتصالتتمثل في 

 الطلبة في تطوير مهارات التفكير العليا لديهم، باإلضافة لتوليد المعرفة بشكل أكثر ثراءً  االتصالية

سماعيل،  اف مشتركةمن خالل السعي لتحقيق أهد  (.6837)فارس وا 

 التصاليةمفهوم النظرية 

أنها نظرية تسعى إلى توضيح كيفية حدوث التعلم في (Siemens, 2004)  سيمنز فهاعرّ  

دعيمه بواسطة الجديدة، وت االجتماعيةالمركبة، وكيفية تأثره عبر الديناميكيات  اإللكترونيةالبيئات 

لتطور من النظريات الحديثة التي ارتبطت با االتصاليةالتكنولوجيا الجديدة، وبالتالي تعد النظرية 

 التصاليةافتسعى  ،التكنولوجي المعاصر، وتسعى لوضع التعلم عبر الشبكات في إطار اجتماعي

جميع إلدراكية والبنائية عن طريق تجاهدة للتغلب على القيود المفروضة على النظرية السلوكية وا

اث نظريات بهدف استحد ،التكنولوجية( - االجتماعية - )التعليمية ةالعناصر البارزة من األطر الثالث

 Network هي تستخدم مفهوم الشبكةفة لبناء نظرية التعلم في العصر الرقمي، كيجديدة وديناميّ 

 ثل عقد المعلومات والبيانات على شبكة الويب،د تربط بينها وصالت، تمق  التي تتكون من عدة عُ 

أما الوصالت فهي عملية التعلم ذاتها وهي الجهد   إما أن تكون نصية أو مسموعة أو مرئية. وهي

ل لربط هذه العقد مع بعضها لتشكيل شبكة من المعارف الشخصية، وهذا المفهوم متوافق مع و ذالمب

لديك  يجب أن يكونًما متعل ًصاتكون شخحتى و  الويب. المستخدمة في  االجتماعيةفكرة البرمجيات 
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القدرة على أن ترى تلك الصالت بين مصادر المعلومات المختلفة مما يمكنك من فهم العالم من 

 .Siemens) ,2005(و (6831)عبدالعاطي، و (6831)الهمشري،  حولك والتصرف بإبداع

 :التصاليةمبادئ النظرية 

يكمن التعلم والمعرفة في تنوع اآلراء ووجهات النظر المختلفة التي تعمل على تكوين كل 

التغير ب اً دوم معرفة كيفية الحصول على المعلومات أهم من المعلومات ذاتها التي تتسمو  ،متكامل

القدرة و  يةمن خالل العمل عبر الشبكة المحل والتطور المتسارع، ويستطيع المتعلم تحسين عملية التعلم

 صاالتاالتإن توفير   .ةعلى رؤية الروابط بين المجاالت واألفكار والمفاهيم والمهارات األساسي

علم، فاختيار في حد ذاته عملية تالقرار واتخاذ  ضروريان لتيسير التعلم المستمرأمران والحفاظ عليها 

علم، ومعرفة معنى المعلومات الواردة يكون بالنظر في الواقع المتغير؛ ألن اإلجابة الصحيحة تماذا ن

بسبب التغيرات التي قد تطرأ على المعلومات التي تؤثر في اتخاذ ا اآلن يمكن أن تكون خطأ غدً 

، الجتماعيةالمقررات، والبريد اإللكتروني، والشبكات يحدث التعلم بطرق مختلفة، منها: احيث   القرار.

، لمدوناتا على شبكة اإلنترنت، وقوائم البريد اإللكتروني، وقراءة الدراسةوالنقاشات الحوارية، و 

ط استهالكها. وليس فق التعلم هو عملية إنشاء المعرفةإن   فالمقررات ليست المصدر الرئيس للتعلم.

حداث او  طرق التصميم ينبغي أن تستفيد من هذه السمة للتعلمعلًما بأن أدوات التعلم و  لتكامل بين ا 

 (.6831)الهمشري،  اإلدراك والمشاعر في صنع المعنى من األمور المهمة

 في عمليتي التعليم والتعلم التصاليةتوظيف النظرية 

إلى إتقان محتوى ينظر ي االتصالالمصمم التعليمي  ( أن6835كما أشارتا العبيد والشايع )و 

التعلم على أنه يمثل جزًءا بسيًطا مما يجب تقييمه لدى المتعلم؛ فمهارات إدارة المعرفة الشخصية، 

لمصمم التقييم األساسية التي يهتم بها ا من أبعاد عدُّ تُ  ، والتعامل مع المعلوماتاالجتماعيوالتشبيك 

 ي ما يلي:االتصالالفكر التي تعكس  التعليمي، ومن بين أساليب التقويم التعليمي
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حيث تعطى مثل هذه األساليب فرصة للتقييم الشخصي  :ملفات األعمال والمدونات الشخصية -

 لكل متعلم على حدة؛ بحيث توضح طبيعة نشاط الطالب وخبراته وتأمالته ووجهات نظره الشخصية.

ها من خالل ي على إنجاز بشكل تعاوني تشارك ةمشاريع الويكي التعاونية: وهي مشاريع يعمل الطلب -

 في بناء محتوى يتناول موضوعات التعلم. االشتراك

بداًل من بعض  ةحيث يمكن استخدام هذه الوسائط لتقييم تعلم الطلب ة:الوسائط التي ينتجها الطلب -

 .PowerPointكتابة المقاالت والعروض الشفهية المعززة ببرنامج  ة مثل:االعتيادياألساليب 



44 
 

 
 

الدراسات السابقة: اثانيا   

في  سعى إلى إيجاد فاعلية برمجية إلكترونيةت يتال لدراسةالمالمح الشكلية لقبل استعراض 

سابقة سنعرض بعض الدراسات ال، اللغة اإلنجليزية لطلبة المرحلة األساسية في األردننمية مهارات ت

ة دراسات تناولت فاعليعدد من الالتي أجراها عدد من الباحثين في المجال التربوي، حيث يوجد 

 كيفو سسها وأبعادها والعوامل التي تؤثر فيها أُ  أوضحتو تطبيق البرمجيات في التعليم بشكل عام 

دة حتجاربها، باإلضافة الى دراسات تناولت كل مهارة على و  من تلك الدراسات يمكن االستفادة

ال تسمح بتناول جميع الدراسات فيمكن تناول نماذج  الدراسة.  ولما كانت مساحة وتناولت أهميتها

 :تيقليلة منها وذلك على النحو اآل

 إلكترونيةباستخدام برمجية  : دراسات سابقة ترتبطولالمحور األ 

تصميم برمجية تعليمية ومعرفة مقدار التحصيل دراسة هدفت إلى ( 6835المحمدي )أجرت 

لمملكة افي  بمدينة جدة وبالثانوي في مقرر الحاسالمعرفي على تحصيل طالبات الصف األول 

تم رمجية ب تصممو  ولتحقيق هدف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج التجريبي العربية السعودية

( طالبة من الصف األول الثانوي، قسمت العينة إلى 58هن )عددتطبيقها على عينة من الطالبات و 

( كمجموعة تجريبية وتم 65و) االعتياديةبالطريقة ( كمجموعة ضابطة تم تدريسها 65مجموعتين )

وتوصلت الباحثة إلى عدد من النتائج أهمها أن للبرمجية  تدريسها من خالل البرمجية التعليمية. 

أثر فعال في ارتفاع معدل التحصيل المعرفي، ويرجع ذلك إلى المرونة والتفاعلية مع  اإللكترونية

 قة وتكاملية.البرمجية واعتمادها على عناصر مشو 

 رتطوي في (كمتاسيا)إلى قياس أثر استخدام برمجية دراسة هدفت ( 6835) أحمد أجرت

( 44ن )عينة الدراسة موتكونت  األساسي الثانياللغة العربية لدى طلبة الصف القراءة في  اتمهار 
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تم و  في األردن، األساسية المؤمنين مأ براعم مدرسة في األساسي الثاني من الصفوطالبة  طالًبا

وطالبة تم تدريسها  طالًبا( 66مجموعة تجريبية مكونة من ) :إلى مجموعتين عشوائًياتقسيمهم 

وطالبة تم تدريسها بالطريقة  طالًبا( 66ومجموعة ضابطة مكونة من ) )كمتاسيا(استخدام برمجية ب

 كأدوات دراسة استبانةصممت الباحثة برمجية )كمتاسيا( وأعدت بطاقة مالحظة و   .االعتيادية

لصالح  ربيةاللغة العة القراءة في مهار  تطوير في داللة إحصائية يفرق ذوجود أظهرت النتائج و 

باإلضافة لوجود اتجاهات مرتفعة نحو البرمجية في تدريس مهارة القراءة وكانت  ،التجريبيةالمجموعة 

 اتجاهات المعلمين نحوها ايجابية كما أشارت الباحثة.

 (Dream Weaver) إلى قياس أثر استخدام برمجية دراسة هدفت (6831) رزق أبوأجرت 

شبه هج استخدمت الباحثة المن  .في تعلم مهارة الكتابة باللغة العربية لطلبة الصف األول األساسي

تم تقسيمهم  في األردن، مدرسة ماركامن  وطالبة طالًبا( 51تكونت عينة الدراسة من )و ، التجريبي

ة استخدام برمجيوطالبة تم تدريسها ب طالًبا( 41مجموعة تجريبية مكونة من ) :إلى مجموعتين عشوائًيا

(Dream Weaver) ( 48ومجموعة ضابطة مكونة من )وطالبة تم تدريسها بالطريقة  طالًبا

ة في بين المجموعتين الضابطة والتجريبي إحصائيةداللة  فرق ذيأظهرت النتائج وجود  . االعتيادية

لدى طلبة  تابةكبرمجية في تعلم مهارة الال الستخدامالقياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية يعزى 

 .الصف األول األساسي

برمجية للتعلم لمعرفة أثر استخدام دراسة هدفت  (6837)الحسن والصويلح كل من  أجرى

على التحصيل الدراسي لدى طالبات الصف األول  وبالموجه في تدريس مقرر الحاس الكتشافبا

ينة الدراسة كانت عو  شبه التجريبيالمنهج  دراسةاستخدمت ال  .في السعودية ثانوي بمدينة الرياض

( 13ن)ممكونة  تجريبيةمجموعة : إلى مجموعتين عشوائًيا العينة ( طالبة تم تقسيم16مكونة من )
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 منكونة م ومجموعة ضابطة الموجه الكتشافللتعلم با والتي تم تدريسها باستخدام برمجية طالبة

 ةإحصائي ةلالد يذ وجود فرق ائجالنت وأظهرت  .االعتياديةالطريقة ب( طالبة والتي تم تدريسها 13)

ذلك  ث يعزىحي الموجه الكتشافبرمجية للتعلم بالصالح المجموعة التجريبية التي درست بواسطة 

 برمجية تعليمية. الستخدام

دراسة هدفت للتعرف على أثر توظيف برمجية محوسبة  (6837)وأجرى الحوالت وبني يونس 

اسي الموجه في اكتساب المفاهيم العلمية لدى طلبة الصف الثالث األس االستقراء استراتيجيةمبنية على 

دراسة وتكونت عينة ال.  األردنفي  ربدفي محافظة إفي مدرسة جميلة أبو باشا األساسية المختلطة 

 للمجموعة وطالبة طالًبا( 61م توزيع العينة بالطريقة القصدية إلى )وت وطالبة طالًبا( 56من) 

، بيالتجريشبه لتجريبية، واستخدمت الدراسة المنهج ا للمجموعة وطالبة طالًبا( 61لضابطة و)ا

داللة إحصائية في اكتساب طلبة الصف الثالث األساسي للمفاهيم  يوأظهرت النتائج أّن هناك فرق ذ

 العلمية لصالح المجموعة التجريبية تعزى ألهمية توظيف برمجية محوسبة.

دراسة هدفت للتعرف على أثر توظيف برمجية متعددة الوسائط  (6837)وأجرى بني مرعي 

وأثرها  في ضوء كفاياتهم الذاتية ن الكريم لدى طلبة الصف الثامن األساسيآفي تدريس تالوة القر 

به شاستخدم الباحث المنهج  . األردنعلى دافعيتهم للتعلم في مدرسة أكاديمية الرواد الدولية في 

( 68إلى مجموعتين ) عشوائًياتم توزيع العينة .  طالًبا( 41) وتكونت عينة الدراسة من التجريبي

 فرق ذيللمجموعة التجريبية، وأظهرت النتائج أّن هناك  طالًبا( 61للمجموعة الضابطة و) طالًبا

البرمجية في زيادة الدافعية نحو تعلم مهارات التالوة  الستخدام (a≤0.05)داللة إحصائية عند 

 ريم والتجويد.ن الكآوالتجويد، وأوصت الدراسة بتوظيف برمجية متعددة الوسائط في تدريس تالوة القر 
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ي ف (الجبريتور)استقصاء أثر استخدام برمجية  إلى دراسة هدفت (6837) صالح أجرت

ضيات ودافعيتهم نحو تعّلم الريا تحصيل طالبات الصف الحادي عشر العلمي في وحدة المصفوفات

( 14المنهج التجريبي على عينة مكونة من ) ت الباحثةاستخدم . في فلسطين في محافظة نابلس

موعتين جوتّم تقسيم العينة إلى م  .طالبة من الصف الحادي عشر في مدرسة العائشية الثانوية للبنات

عدي؛ وقد تحصيلي ب اختبارقبلي كما تم استخدام  اختبارطبق و  إحداهما تجريبية، واألخرى ضابطة

لصالح المجموعة التجريبية ُيعزى  (α≤0.05)داللة إحصائية عند  فرق ذيد و جإلى و  توصلت النتائج

وزيادة  العلميات طالبالفي تحسين تحصيل  (الجبريتور)برمجية  من خالل إلى طريقة التدريس

 دافعيتهم نحو تعّلم الرياضيات.

ية تعليمية محوسبة مبنأثر استخدام برمجية  معرفة إلىهدفت  دراسة( 6837) الرفاعي أجرى

لصف اعلى أسلوب حل المشكالت في تنمية مهارات التفكير الناقد في مادة الحاسوب لدى طلبة 

منهج شبه تم استخدام ال  .األردنفي لنموذجية التابعة للجامعة األردنية مدرسة االفي  التاسع األساسي

( 58) اسة من.  تكونت عينة الدر استبانةبتصميم برمجية تعليمية محوسبة و  ةالباحث تقامالتجريبي و 

 ةالعينة إلى مجموعتين إحداهما تجريبي توزيع وتم التاسع األساسي طلبة الصف طالبة منو  طالًبا

 أظهرت النتائجوطالبة.   طالًبا( 65مكونة من ) واألخرى ضابطة وطالبة طالًبا( 65مكونة من )

لدى طلبة الصف  في مستوى مهارات التفكير الناقد )α≤0.05 (داللة إحصائية عند يد فرق ذو وج

 .يميةالبرمجيات التعلاستخدام الدراسة بأوصت ما ك التاسع األساسي لصالح المجموعة التجريبية

 لىعإلى قياس أثر استخدام األلعاب التعليمية القائمة دراسة هدفت ( 6837) الدغيثرأجرت 

المدرسة ب الصف الثالث االبتدائي طالباتاألجهزة اللوحية في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي ل

 التجريبيبه شاستخدمت الباحثة المنهج  . في مقرر التربية الفنية في السعوديةاالبتدائية الرابعة 
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 مجموعة تجريبية :إلى مجموعتين عشوائًيا( طالبة تم تقسيمهم 15كانت عينة الدراسة مكونة من )و 

ابطة تم ومجموعة ض األلعاب التعليمية عبر األجهزة اللوحية والتي تم تدريسها باستخدام برمجية

( α≤0.05)داللة إحصائية عند مستوى  يفرق ذأظهرت النتائج وجود   .االعتياديةتدريسها بالطريقة 

والمجموعة التجريبية في القياس البعدي لمقياس التفكير  بين متوسطي درجات المجموعة الضابطة

زة األلعاب التعليمية القائمة على األجه الستخدامويعزى ذلك  اإلبداعي لصالح المجموعة التجريبية،

 .اللوحية

تعرف على أثر التعلم الخصوصي باستخدام الإلى ( دراسة هدفت 6837أجرى خصاونة )

في ربد إبرنامج تعليمي محوسب في تنمية مهارات اإلعراب لدى طلبة الصف التاسع في محافظة 

نة تم توزيع العيو  من مدرستين اتم اختيارهم قصديً  طالًبا( 77) وتكونت عينة الدراسة من  .األردن

للمجموعة التجريبية، واستخدم  طالًبا( 15الضابطة و)للمجموعة  طالًبا( 10إلى مجموعتين ) عشوائًيا

 الباحث المنهج شبه التجريبي، وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين،

ة والبرامج الحاسوبية خاصة باللغ لم يعتادوا الدروس المحوسبة ةويعزي الباحث ذلك إلى أن الطلب

 العربية.

فاعلية برامج التعلم التفاعلي ودورها في معرفة  ( دراسة هدفت إلى6835) أبو زيتون أجرىو 

دراسة من وتكون أفراد ال، استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي . تطوير مهارات التعلم الذاتي

حيث تم أخذ العينة  فلسطينفي  من المدارس الحكومية في محافظة طولكرم ( معلم ومعلمة63)

رامج التعلم فاعلية بكأداة للدراسة، وجاءت نتائج الدراسة لتؤكد  االستبانةاستخدم الباحث و  عشوائًيا

لى البرامج التفاعلية عملت ع أنحيث أظهرت  التفاعلي ودورها في تطوير مهارات التعلم الذاتي

 الطلبة بجميع المستويات التعليمية التعلمية. أداءتحسين 
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 )Nearpod(النيربود أثر استخدام برمجية  معرفة إلى دراسة هدفت (6835) العسيريأجرى 

في ثانوية  العاشرالصف لدى طلبة  االجتماعيفي التحصيل بمادة الكيمياء وتنمية مهارات التواصل 

باحث بإعداد قام الو  اعتمدت الدراسة على المنهج شبه التجريبي،  .في دولة الكويت الصباح للبنين

العاشر  طلبة الصف من طالًبا( 48) تكونت عينة الدراسة منو تحصيل في مادة الكيمياء  اختبار

استخدام برمجية درست ب العينة إلى مجموعتين إحداهما تجريبية توزيع وتم  .ان تم اختيارهم قصديً ذيال

إحصائية  داللة ق ذيد فر و وج أظهرت النتائجو  االعتياديةدرست بالطريقة  ، واألخرى ضابطةنيربود

التحصيل لصالح المجموعة  اختبارالحسابية في  متوسطاتالبين   (α≤0.05)عند مستوى الداللة

 .)Nearpod(ربود النيثر استخدام برمجية التجريبية التي تم تدريسها باستخدام برمجية ويعزى ذلك أل

 اإلنجليزية مهارات اللغة في تنمية إلكترونيةباستخدام برمجية  : دراسات سابقة ترتبطثانيالمحور ال

تأثير تدرج واستخدام الوسائل معرفة  دراسة هدفت إلى (Kawazbeh, 2015) وازبةاأجرى ك

كلغة  يزيةاإلنجلاللغة  في الصف الخامس ةالسمعية والبصرية على تنمية مهارات الكتابة بين طلب

مدرسة  بةمن طل طالًبا( 58وتكون أفراد الدراسة من )، استخدم الباحث المنهج شبه التجريبي  .أجنبية

توافرتين حيث تم توزيع الشعبتين الم فلسطين. في  مدينة الخليل في االبتدائيةعبد القادر جرادات 

وطبق  طالًبا( 48ة تكونت من )وتجريبي طالًبا( 48) تكونت من إلى مجموعتين ضابطة عشوائًيا

احصائية  لةدال يأظهرت نتائج الدراسة وجود فرق ذالبعدي و  االختبارثم  الق ب لي االختبارعليهم 

نتائج الدراسة  أكدت اإللكترونية. خضعت للتعلم من خالل البرمجية التي أُ لصالح المجموعة التجريبية 

 بأكملها على أهمية استخدام التدرج والوسائل السمعية والبصرية في تدريس مهارة الكتابة.

 (Saifaldeen, Ahmed and Ibrahim, 2015)سيف الدين وأحمد وابراهيم وأجرى 

الكتابة  داءأدراسة هدفت للتعرف على فاعلية برنامج انجليزي قائم على القصص الرقمية لتطوير 
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ت عينة الدراسة وتكون  .بجمهورية مصر العربية للبنات اإلعدادية رسة الساداتمدفي والتفكير التأملي 

 30))من لتجريبية ا المجموعةو  طالبة (16) :منلضابطة كونت المجموعة احيث ت طالبة( 16) من

لة إحصائية دال ي، وأظهرت النتائج أّن هناك فرق ذشبه التجريبي، واستخدمت الدراسة المنهج طالبة

الف دم وجود اختعأظهرت النتائج بينما  ،لكتابةلالبعدي  داءاأل اختبارلصالح المجموعة التجريبية في 

لتفكير ل يبعدال االختباركبير بين متوسط درجات المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في 

لكن ليس على الكتابة، و  أداءعلى  اكبيرً  اوأظهرت النتائج أن القصص الرقمية كان لها تأثيرً   التأملي.

 التفكير التأملي.

استقصاء أثر استخدام األساليب  دراسة هدفت إلى ( (Ba’alousha, 2015بعلوشة وأجرت

على  Visual Auditory and Kinesthetic Tactile(VAKT)  الذكية وغير الذكية لطريقة

في في غزة  ةاالبتدائيمدرسة الشجاعية  في الصف الرابع األساسي ةلطلب اإلنجليزيةالتهجئة باللغة 

حيث تم توزيع ، طالبة (01الدراسة من )وتكون أفراد ، استخدمت الباحثة المنهج التجريبي  .فلسطين

 (16)ومجموعتان تجريبيتان بواقع  طالبة (16)بواقع مجموعة ضابطة  :العينة على ثالث مجموعات

احصائية عند مستوى الدالة  لةدال يأظهرت نتائج الدراسة وجود فرق ذ  طالبة في كل مجموعة.

(a≤0.05) مجموعة التجريبية الثانية التي تستخدم المجموعات الثالثة في التهجئة لصالح ال بين

ة األولى وبين المجموعة التجريبي األساليب من صوت وحركة وصور وكتابة، ةمتعدد إلكترونيةبرمجية 

والضابطة لصالح المجموعة التجريبية األولى التي تستخدم برمجية قائمة على السمع والبصر 

استخدام األساليب الذكية وغير الذكية لطريقة  وجود أثر فعال فيوتوصلت الباحثة إلى   والحركة.

VAKT  اإلنجليزيةعلى التهجئة باللغة. 
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ي ف اإللكترونيةأثر استخدام األلعاب الكشف عن  دراسة هدفت إلى )6835) محمودأجرت و 

صاد مدرسة الحفي  البديهية لدى طالبات الصف األول األساسي اإلنجليزيةتنمية مهارات اللغة 

 طالبة.  (48وتكون أفراد الدراسة من )، استخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي  .األردنالتربوي في 

تدرس  ة( طالب68)تكونت من إلى مجموعتين: مجموعة ضابطة  عشوائًياحيث تم توزيع العينة فيها 

 أظهرت  .اإللكترونيةتستخدم األلعاب طالبة ( 68)تكونت من ومجموعة تجريبية  االعتيادية، بالطريقة

في تنمية مهارات اللغة  (a≤0.05) الدالةداللة احصائية عند مستوى  ينتائج الدراسة وجود فرق ذ

لعاب لصالح المجموعة التجريبية ويعزى ذلك لطريقة التدريس ولصالح األ البديهية اإلنجليزية

 .اإللكترونية

استقصاء فاعلية برنامج تفاعلي مرئي  دراسة هدفت إلى (Alharbi, 2016) الحربي أجرىو 

المرحلة  ةلدارسيها كلغة أجنبية من طلب اإلنجليزيةبمقرر اللغة  المحادثةفي اكتساب مهارتي القراءة و 

 . وديةالمملكة العربية السع في مدرسة البراء بن عزب األساسية في المدينة المنورة في االبتدائية

حيث تم توزيع العينة  ،طالًبا (18وتكون أفراد الدراسة من )، شبه التجريبياستخدم الباحث المنهج 

ند المستوى داللة إحصائية ع يوبينت النتائج وجود فرق ذ  إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية. عشوائًيا

(a≤0.05)  يالبعدي لمهارة القراءة لصالح المجموعة التجريبية، وفرق ذ االختبارفي متوسط درجات 

 المحادثةالبعدي لمهارة  االختبارفي متوسط عالمات  (a≤0.05) داللة إحصائية عند المستوى

ن نسبة أبرنامج حاسوبي تفاعلي وأشارت النتائج  الستخداملصالح المجموعة التجريبية ويعزى ذلك 

اليته ( أكثر من نسبة فع٪46.3كان ) المحادثةفاعلية البرنامج الحاسوبي التفاعلي الكتساب مهارة 

 ( في اكتساب مهارة القراءة.17.1٪)
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أثر استخدام الطريقة التواصلية  اكتشافإلى دراسة هدفت  )6837(العظامات  وأجرى

ية في كلغة أجنب اإلنجليزيةالمحادثة والدافعية لدى متعلمي اللغة  اتالمدعمة بالفيديو على مهار 

 تدم، ولتحقيق هدف الدراسة استخالصف العاشر في مدرسة األميرة راية الثانوية للبنات في األردن

في اللغة  ةالطلب تقييملتحصيلي  اختبارو  استبانةالتجريبي، حيث تم تصميم شبه المنهج  ةالباحث

طالبة  (15)الدراسة من  عينةنت وتكو  المحادثة ودافعيتهم نحو استخدام الفيديو، اتومهار  اإلنجليزية

 طالبة( 68)إلى مجموعتين: المجموعة التجريبية وتكونت من  ةفي الصف العاشر، وتم تقسيم الطلب

تم تدريسها بالطريقة  طالبة (35)تم تدريسها باستخدام الفيديو، والمجموعة الضابطة تكونت من 

 اتر ن تعلموا باستخدام الفيديو تحسنت مهاذيال بةالطل جميع وأظهرت نتائج الدراسة أن  .االعتيادية

، وبشكل عام أظهرت الدراسة أن استخدام التواصل المدعم بالفيديو في تعليم والدافعية لديهمالمحادثة 

 .الطلبةالمحادثة ودافعية  ةيجابية على مهار إله آثار  اإلنجليزيةاللغة 

فاعلية البرمجيات التعليمية في تنمية  اكتشافدراسة هدفت إلى ( 6837العروي ) وأجرت

تجريبي، لالتحقيق هدف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج شبه اإلنجليزية؛ مهارة القراءة في اللغة 

ي ف ( طالبة من طلبة الصف الثالث الثانوي في مدينة الرياض56كانت عينة الدراسة مكونة من )

( طالبة والتي تم 61) منمكونة  جموعة تجريبيةمن: إلى مجموعتي عشوائًياتم تقسيمهم  السعودية

( 61) منمكونة  ومجموعة ضابطة (7Speed)  Reading Softwareتدريسها باستخدام برمجية

اقة مالحظة تحصيلي وبط اختباراستخدمت الباحثة   .االعتياديةالطريقة بطالبة والتي تم تدريسها 

 ةلالد يذ وجود فرق ائجالنت وأظهرت  لقياس الجانب األدائي والمعرفي لمهارة القراءة كأداتي دراسة.

ي النتائج كما الفرق ف حيث يعزىبرمجية اللصالح المجموعة التجريبية التي درست بواسطة  ةإحصائي
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دورها مية البرمجيات التعليمية التفاعلية و بأه اإلنجليزيةوضحت الباحثة إلى قلة وعي معلمات اللغة 

 وفي مقدمتها مهارة القراءة . اإلنجليزيةالفعال في تنمية المهارات األساسية للغة 

برنامج تعليمي  أثرمعرفة إلى  دراسة هدفت (6837)أبو جريبان والخوالدة  كل من وأجرى

 ألساسيفي تحصيل طالبات الصف العاشر ا اإلنجليزيةقائم على المهمات التعليمية في تدريس اللغة 

ة على . وتم تطبيق الدراساألردنفي في مدرسة الشونة الثانوية للبنات  اإلنجليزيةفي مادة اللغة 

، ومجموعة االعتياديةتم تدريسها بالطريقة ( طالبة 67تكونت من )مجموعة ضابطة  :مجموعتين

تم تدريسها باستخدام برنامج تعليمي، وأبرز نتائج الدراسة أن ( طالبة 67تكونت من )تجريبية 

 .اإلنجليزيةالمجموعة التجريبية  أظهرت تحسن في نتائج  تحصيلهم في اللغة 

ائط الوس على قائمبرنامج فاعلية على التعرف  إلى دراسة هدفت (6837المشهراوي ) أجرى

ي فاألساسي في محافظة غزة السادس  الصف طلبةلدى االستماع  مهاراتتنمية في  المتعددة

احث أدوات الب ، وقد صممشبه التجريبي المنهجالباحث استخدم الدارسة هدف  فلسطين، ولتحقيق

بطريقة  الدارسةعينة الباحث  وبطاقة مالحظة.  واختار اختبارعلى الوسائط و برنامج قائم  :الدراسة

بين  (a = 0.01)داللة إحصائية عند مستوى الدالة  يعشوائية ونتجت الدراسة عن وجود فرق ذ

 باراالختمتوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية ودرجات أقرانهم في المجموعة الضابطة في 

 االستماع تعزى لطريقة التدريس.البعدي لمهارات 

 إلىدراسة هدفت  (Alaodwan and Almousa, 2018)العدوان والموسى أجرى كل من 

 الستماعاعلى التحليل والتصميم والتنفيذ والتقييم في مهارات  قائمأثر برنامج حاسوبي التعرف على 

 عتمد علىبرنامج محوسب ي واستخدم الباحثان .في األردن اإلنجليزيةلصف التاسع في اللغة لوالفهم 

 طالًبا (70)شملت عينة الدراسة  . شبه التجريبيواستخدم الباحثان المنهج  ADDIE نموذج تصميم
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 (15) وتجريبيةطالب ( 15)ضابطة  ن إلى مجموعتينيالمختار  ةتم توزيع الطلبع.  الصف التاس من

بين متوسطات درجات  (a≤0.05)داللة إحصائية عند  فرق ذيأوضحت النتائج وجود و   .طالب

نصات التحصيل لإل اختبارين )االختبار المجموعة الضابطة مقارنة بالمجموعة التجريبية في كال 

الح المجموعة ينفذ برنامج محوسب لص ذيالتحصيل للفهم القرائي( بسبب المتغير المستقل ال اختبارو 

 التجريبية.

هدفت إلى الكشف عن أثر برنامج تدريبي دراسة  (6835) يوالعتيل عبكلكل من أجرى 

عينة مكونة  على شبه التجريبيقام الباحثان بتطبيق المنهج و  محوسب مستند إلى نموذج أوزبورن

عينة تم تقسيم ال في معان في األردن.  شر األساسياالصف العطلبة وطالبة من  طالًبا( 688من )

 (388تكونت من ) ضابطةمجموعة و طالب وطالبة ( 388تكونت من )إلى مجموعتين تجريبية 

 تجريبيةالوتم تدريس المجموعة  االعتياديةتم تدريس المجموعة الضابطة بالطريقة ، طالب وطالبة

رحلتين على م باستخدام البرنامج المحوسب المبني على نموذج أوزبورن وتم تطبيق أدوات الدراسة

خرجت الدراسة إلى وجود فروق ظاهرية بين درجات المجموعتين في مهارات التعلم   قبلي وبعدي.

الذاتي والطالقة والتعبير الجيد فأوصت الدراسة بضرورة تدريب طلبة المدارس على حل المشكالت 

 .في برامج منفصلة ومتخصصة اإبداعيً 

 اإلنجليزيةالمحور الثالث: دراسات سابقة ترتبط بمهارات اللغة 

فاعلية المختبر اإللكتروني في تنمية  اكتشاف إلىدراسة هدفت ( 6835خوجة )أجرت 

باحثة استخدمت الحيث  ،السعوديةفي  لطالبات الثانوية بمدينة الطائف اإلنجليزيةمهارات اللغة 

الصف األول ثانوي واختيرت  بة من طالباتطال( 15)وتكون أفراد الدراسة من  شبه التجريبيالمنهج 

 طالبة (11بلغ عددها ) ضابطة :حيث تم توزيع العينة إلى مجموعتين العينة بالطريقة القصدية،
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احصائية عند مستوى  ةدالل يأظهرت نتائج الدراسة وجود فرق ذ  .طالبة (16بلغ عددها ) وتجريبية

بين متوسطي التحليل المباشر لصالح المجموعة التجريبية في مهارة القراءة، ووجود  (a≤0.05)الدالة 

والتحصيل المؤجل لصالح  الق ب ليفي التحصيل ، (a≤0.05)داللة احصائية عند مستوى  يفرق ذ

 .إلنجليزيةافاعلية المختبر اإللكتروني في تنمية مهارات اللغة وهذا يعود إلى  ،المجموعة التجريبية

في  يةإلكترونمعرفة أثر استخدام حقيبة تعليمية  إلىدراسة هدفت ( 6835) المبيضينأجرت 

 في كركفي ال اإلنجليزيةالتحصيل والدافعية لدى طالبات الصف الرابع األساسي في مادة اللغة 

 ختبارا التجريبي، حيث تم تصميمشبه المنهج  ةالباحث تولتحقيق هدف الدراسة استخدم  .األردن

العينة إلى  توزيع وتم ( طالبة45)الدراسة من  عينةوتكونت  للدافعية كأداتي دراسة استبانةتحصيلي و 

  ( طالبة.64مكونة من ) واألخرى ضابطة ( طالبة64مكونة من ) إحداهما تجريبية :مجموعتين

بين متوسط عالمات الطالبات لصالح المجموعة  ذي داللة إحصائية د فرقو وج أظهرت النتائج

 .اإللكترونيةالحقيبة التعليمية  الستخدامعزى ت ؛التجريبية

دراسة هدفت للتعرف على أثر استخدام الخريطة  (6835) وجراداتلعبادي كل من اوأجرى 

الصف التاسع  ةلدى طلب اإلنجليزيةالقرائي في مادة اللغة  االستيعابفي تنمية  اإللكترونيةالذهنية 

واستخدم الباحثان الطريقة  طالًبا( 18عينة الدراسة من ) وتكونت  .في اربد في األردن األساسي

( 18وتجريبية مكونة من ) طالًبا( 18ضابطة مكونة من ) إلى مجموعتين ةتم توزيع الطلبو  المتيسرة،

بين متوسطات درجات  (a≤0.05)داللة إحصائية عند  فرق ذيأوضحت النتائج وجود   .طالًبا

الح ستيعاب القرائي لصالمجموعة الضابطة مقارنة بالمجموعة التجريبية في القياس البعدي لال

 .المجموعة التجريبية
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تصميم بيئة تعلم إلكتروني متنقل لمفردات اللغة  إلىهدفت  دراسة (6831الزكري ) أجرى

بوصفها لغة أجنبية وتجريبها على طلبة الصف الثالث الثانوي في المملكة العربية  اإلنجليزية

الثالث مجموعات: مجموعة استخدمت التصميم  ذي شبه التجريبيوطبق المنهج   .السعودية

اإللكتروني في بيئة التعلم المتنقل، ومجموعة طبقت نفس التصميم ولكن باألسلوب الورقي، ومجموعة 

 توتوصل طالًبا (57)اشترك في التجربة  المعتمد على الشرح والتلقين.  االعتياديست باألسلوب در 

ميم ن استخدموا التصذيفي تعلم مفردات اللغة لدى الطلبة ال احصائًياإلى وجود أثر دال  الدراسة

  فهم والتطبيق.وال االستدعاءعلى مستويات  االعتيادياإللكتروني والورقي مقارنة بمن درسوا باألسلوب 

  .لصالح من تعلم المفردات في بيئة التعلم المتنقل احصائًياإلى وجود أثر دال  الدراسة تكما توصل

وقد أوصى الباحث بتوظيف بيئة التعلم المتنقل في تعلم مفردات اللغة والدمج بين معطيات التعلم 

 .الورقي والتعلم المنتقل

 ةنجليزياإل اللغة تدريس فاعلية على التعرف إلىدراسة هدفت ( 6837المشاقبة ) أجرى

ومهارات  يالقرائ ستيعابمهارات اال تنمية في الحاسوب بمساعدة ستقصاءالموجه واال ستقصاءباال

 دراسة المنهجال واستخدمت . األردن في الزرقاءفي  األساسي العاشر الصف لدى طلبة العليا التفكير

 ُدرِّستعشوائًيا  شعب ثالث ختيرتوا .طالًبا( 385) من الدراسة عينةوتكونت  شبه التجريبي،

نت الموجه، ستقصاءاال استراتيجية باستخدام التجريبية األولى المجموعة  ،طالًبا( 14) من وتكوَّ

 من وتكوَّنت بالحاسو  بمساعدة ستقصاءاال استراتيجية باستخدام ُدرست التجريبية الثانية والمجموعة

نت عتيادية،اال بالطريقة رستدُ  الثالثة والمجموعةطالًبا ( 15) نتائج  وأظهرت طالًبا( 11) من وتكوَّ

 إلى تعزى ةاإلنجليزيالقرائي في اللغة  ستيعابمهارات اال بين إحصائيةداللة ي الدراسة وجود فرق ذ

 ستقصاء بمساعدة الحاسوب.الموجه واال ستقصاءاال لصالح التدريس استراتيجية
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ة يلصألإلى استقصاء أثر استخدام الحوارات الرقمية اراسة هدفت د( 6835الخطايبة ) أجرت

 ردن. لدى طلبة الصف العاشر في األ اإلنجليزيةاللغوية في اللغة  والدافعيةعلى تطوير الطالقة 

طالبة وتم اختيارها  (63)شعبة )أ( من  في شعبتينهن طالبة تم توزيع (43)تكونت عينة الدراسة من 

تم اختيارها كمجموعة ضابطة وقد وبينت و  ( طالبة68تكونت من )شعبة )ب( و كمجموعة تجريبية، 

داللة  يذر له أث اإلنجليزيةنتائج الدراسة أن استخدام الحوارات الرقمية التفاعلية في تعليم اللغة 

أن الفروق  اأيضً كما وأظهرت نتائج الدراسة   احصائية على تطور الطالقة وتحسين دافعية الطالبات.

 لمجموعتين كانت لصالح المجموعة التجريبية. بين ا

في  ( دراسة هدفت إلى استقصاء أثر استخدام التعلم اإللكتروني2018أجرت الحيحي )

الصف الخامس األساسي  ةبلفي تنمية الذكاءات المتعددة لدى ط اإلنجليزيةمادة اللغة  تدريس

بالطريقة القصدية، حيث وزعت عينة  متم اختياره طالًبا( 41) وبلغ حجم العينة بالعاصمة عمان. 

طة والثانية ضابتم تعليمهم إلكترونًيا ( طالًبا 65الدراسة إلى مجموعتين: األولى تجريبية تكونت من )

ائج وجود وأظهرت النت االعتياديةبالطريقة  اإلنجليزيةمادة اللغة  همتم تدريس طالًبا( 63تكونت من )

مجموعتي الدراسة على مقياس  أداءبين متوسطات  (a≤0.05)داللة إحصائية عند مستوى  يفرق ذ

 تقدير الذكاءات النمائية المتعددة لصالح المجموعة التجريبية التي درست باستخدام التعلم اإللكتروني.

إلى الكشف عن أثر برنامج تدريسّي قائم على الحوسبة دراسة هدفت ( 6835الجبول )وأجرى 

.  ساسيلدى طلبة الصف العاشر األ اإلنجليزيةمهارات القراءة والكتابة في اللغة  ي تنميةفالسحابية 

 عشوائًيامن مدرسة الجامعة األردنية، ووزعت الشعب  وطالبة طالًبا (48)من ة الدراس تكون أفراد

ة وجود أظهرت نتائج الّدراسو  امج التدريسّي،رنت الباحثة البعدوأ طةبمجموعتين تجريبية وضا لىع

المجموعة الّتجريبّية، كما أظهرت نتائج  لصالح (a≤0.05) ىو تفروق ذات داللة إحصائّية عند مس
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 اختبارعلى جميع مستويات  (a≤0.05)ة توى الداللسالتحليل وجود فروق ذات داللة احصائية عند م

 يود فرق ذجوأظهرت و  . لح المجموعة الّتجريبّيةاولص مهارات الكتابة تعزى إلى البرنامج التدريسيّ 

 .اثولصالح اإلن االجتماعي عزى الختالف المجموعة والنوعت مهارات المضمون حصائية علىإداللة 

 السابقة الدراسات على التعقيب

 تنوع أهداف تلك الدراسات،الحظت السابقة، و عرضت الباحثة مجموعة من الدراسات 

 اإلنجليزيةغة مهارات اللمهارة من في تنمية  إلكترونيةفبعضها هدف إلى تقصي أثر استخدام برمجية 

( 6835) بعلوشةودراسة  (2015)سيف الدين وأحمد وابراهيم دراسة و  (2015) وازبةاكمثل: دراسة 

 عبكلدراسة و ( 6837سة المشهراوي )رادو ( 6837العروي ) دراسةو  (6837)العظامات دراسة و 

 إلى تهدفف )6831( الحربيـا دراسة أمّ  . (6835العدوان والموسى ) دراسة، و (6835) يوالعتيل

دف إحدى بينما كان ه . اإلنجليزيةمهارات اللغة مهارتين من  في تنمية إلكترونيةاستخدام برمجية 

بان والخوالدة أبو جريدراسة مثل:  اإلنجليزيةالدراسات اكتشاف أثر البرمجية على التحصيل في اللغة 

(6837).  

ة من حيث منهجي ثانيجميع الدراسات السابقة في المحور الاتفقت الدراسة الحالية مع 

التي ( 6835) بعلوشةباستثناء دراسة  شبه التجريبيالدراسة، حيث استخدمت الباحثة المنهج 

وتشابهت جميع الدراسات بأدوات الدراسة باستخدام البرمجية واإلمتحان   .المنهج التجريبي استخدمت

 االستبانة أيًضا( بأنها تضيف 6837العظامات )سة لكن اختلفت دراسة والبعدي كأداتي للدرا الق ب لي

 ( التي تضيف بطاقة مالحظة.6837لألدوات السابقة ودراسة العروي )

ية معظم أدوات الدراسة.  وتشابهت الدراسة الحالعلى مل تبينما تميزت الدراسة الحالية أنها تش

ت بالصف وتطابق ثانيالدراسات السابقة في المحور البعينتها المتمثلة بطلبة المدارس مع جميع 
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النسبة بوأما  (،6835) محمودوقطاع التعليم الخاص مع دراسة ، )6831( الحربيتحديًدا مع دراسة 

(، 6837) أبو جريبان والخوالدة(، ودراسة 6835) محمودلبلد الدراسة األردن فتشابهت مع دراسة 

 .(6835) يوالعتيل عبكل، ودراسة (6835لعدوان والموسى )ودراسة ا(، 6837العظامات )دراسة و 

جود وبالرغم من و  ثاني،الدراسة الحالية بالهدف مع بعض الدراسات السابقة في المحور ال تشابهت

والتي  ،التشابه إال أنه يوجد بعض االختالفات التي ُتميِّز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقةهذا 

وتنمية  إلكترونيةيجمع بين برمجية  ذيهو الموضوع الشامل الو  الدراسات السابقةلم تتطرق لها 

 لدى الطلبة. اإلنجليزيةمهارات اللغة 

 ،مع اختالف هدف كل دراسة ولفي المحور األ واستفادت الباحثة من الدراسات السابقة

حيث وجدت توافق في النتائج التي توصلت إليها الدراسات السابقة بشكل ملحوظ، فقد أثبتت جدوى 

 المواد الدراسية: مثل مادة الحاسوب كدراسةفي العديد من  اوأثره اإللكترونيةالبرمجية توظيف 

 الرفاعي الباحثة دراسة( و 6837ودراسة الباحث الحسن والباحثة الصويلح ) (6835المحمدي )

ومادة  ،(6831) رزق أبو دراسةو  (6835) أحمدللغة العربية كدراسة ا.  بينما مادة (6837)

ومادة التالوة  ،(6835) العسيري دراسةك ومادة الكيمياء ،(6837) صالح الباحثةالرياضيات كدراسة 

باإلضافة إلى أثر  ،(6837) الدغيثروفي مادة التربية الفنية كدراسة  ،(6837بني مرعي )كدراسة 

خصاونة  دراسة باستثناء ،(6835) أبو زيتونالبرمجية في تطوير مهارات التعلم الذاتي كدراسة 

رمجية بمما دفع الباحثة لدراسة أثر استخدام ، التي لم تظهر فرق من استخدام البرمجية (6837)

ج الدراسات قابلة للمقارنة مع نتائ، حيث خرجت بنتائج اإلنجليزيةعلى تنمية مهارات اللغة  إلكترونية

 .السابقة
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من نتائج هذه الدراسات وتوصياتها في بشكل عام  من الدراسات السابقة االستفادةوتكمن 

فعالة  نيةإلكترو الباحثة من تصميم برمجية  تتمكن يثح واجراءات الدراسة الحالية صياغة فرضية

الدراسات التي استعرضتها الباحثة في إعداد وتطوير أدوات الدراسة  تسهمأفي عملية التعليم، كما 

ة إلى باإلضاف ،استخدامهاتم الباحثة المعالجة اإلحصائية التي  حتوضّ كما .  بما تحقق أهدافها

لزكري ودراسة ا ،في األدب النظري (6835دراسة الجبول )و  (6835خوجة )من دراسة  االستفادة

( في تصميم 6835) أحمد الباحثة دراسةلكتروني متنقل، ومن إ( في تصميم بيئة تعلم 6831)

 .استبانةبرمجية واعداد 

جاءت دراسات تهدف لتطوير مهارات تعلم اللغة اإلنجليزية بمختلف طرق التكنولوجيا و 

ومن الدراسات ما هدفت لبيان أبرز الصعوبات التي تواجه   .(6835خوجه )دراسة  الحديثة مثل

 .(Bani Khaled, 2013) بني خالددراسة مثل الطلبة في تعلم اللغة اإلنجليزية 

 اللغةة مهارات في تنمي إلكترونيةفاعلية برمجية معرفة في المقابل تهدف الدراسة الحالية إلى 

األردن، حيث الحظت الباحثة ومن خالل الرجوع للدراسات في لطلبة المرحلة األساسية  اإلنجليزية

على  -في حدود علم الباحثة  –إلى عدم وجود دراسة عملت  اإلنجليزيةالسابقة باللغتين العربية و 

والمحادثة  تماعالقراءة واالس) اإلنجليزيةفي تدريس مهارات تعلم اللغة  اإللكترونيةمعرفة أثر البرمجية 

  ة مماثلة.بصفة عامة إلى دراسوافتقارها حاجة المكتبة العربية  مما يؤكد على شربشكل مباوالكتابة( 

فمعظم الدراسات تناولت إحدى المهارات ولم تتناولها مجتمعًة والمهارات األربعة في حقيقة األمر 

 تكمل بعضها البعض وتؤثر بشكل مباشر على تنمية مهارات اللغة اإلنجليزية بشكل عام.

 

 



13 
 

 
 

 لثالفصل الثا
 الطريقة واإلجراءات

باحثة في ال تستعرض، الدراسةوالدراسات السابقة في مجال من عرض األدبيات  االنتهاءبعد 

واإلجابة  ،هاتحقيق أهدافسعًيا نحو  الدراسةفي تنفيذ  المتبعةواإلجراءات  ةقيلطر اهذا الفصل وصف 

افة باإلض الدراسة وعينة مجتمعتحديد و  ،المستخدممنهج ال عرض وذلك من خاللتساؤالتها،  نع

 هاق من صدقلتحقاوكيفية تطويرها و  ،الباحثة ها من قبلماستخدا تم التيواألساليب األدوات لوصف 

 ائجها.للوصول إلى نت الدراسةفي تحليل بيانات  تستخدماوالمعالجة اإلحصائية التي  ،وثباتها

 الدراسةمنهج 

المتمثلة بقياس فاعلية المتغير المستقل )طريقة التدريس( على  الدراسةاستناًدا إلى طبيعة 

يقوم  ذيال ،الباحثة المنهج شبه التجريبي (، اعتمدتاإلنجليزيةالمتغير التابع )تنمية مهارات اللغة 

.  يتطلب ذلك (6834الفرض من خالل التجريب )هويمل،  رفضعلى التجربة إلثبات الفرض أو 

للغة ا تم تدريسها الوحدة المقترحة من مقررالمجموعة التجريبية والتي  حدهماأ :مجموعتين اختيار

س الوحدة تم تدريسها نفواألخرى المجموعة الضابطة والتي  إلكترونية،باستخدام برمجية  اإلنجليزية

موعتين ثم تحصيلي بعدي ألفراد المج اختبار.  والحتساب األثر تم تطبيق االعتياديةولكن بالطريقة 

 ضرورة التأكد من تكافؤ المجموعتين من حيث االعتبارمعالجة النتائج إحصائًيا، مع األخذ بعين 

يانات زود الباحثة بالب وهذا المنهج(.  واالجتماعي االقتصاديوالعمر والتحصيل والمستوى  )الجنس

 .لتها بالشكل المثاليواإلجابة عن أسئ الدراسةالكافية لتغطية مشكلة 
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 دراسة:المجتمع 

ي ف المدارس الخاصة فياألساسي الصف السادس جميع طلبة من  دراسةالمجتمع  تكون

 (1896)والذي بلغ عددهم  العاصمة عمانب 6835/6830المملكة األردنية الهاشمية للعام الدراسي 

  .6835  /6837والتعليم لسنة حسب إحصائية وزارة التربية  طالًبا وطالبة

 دراسة:العينة 

لمرحلة األساسية لدس اطالب وطالبة من طلبة الصف السّ ( 21من ) لدراسةتمثلت عينة ا

العينة يار اختتم وقد  محافظة العاصمة.  امية الدولية التابعة لمديرية التعليم الخاصفي مدرسة السّ 

 المدرسة من مكان سكنشعب للصف الّسادس األساسّي، ولقرب ثالث لوجود القصدية  بالطريقة

، لدراسةامع الباحثة في تسهيل إجراءات  اإلنجليزيةة اللغة إدارة المدرسة ومعلمتعاون لو ، الباحثة

ى شعبتين الدراسة حيث تم توزيعهم عشوائًيا إل اةباإلضافة لتوفر البيئة المدرسية المناسبة لتطبيق أد

( طالب وطالبة.  65( طالب وطالبة واألخرى تجريبية وتكونت من )65ضابطة وتكونت من ) اإحداهم

 وحسب متغير الجنس. حسب المجموعة والمدرسة الدراسةيبين توزيع عينة  (1)والجدول 

 وحسب متغير الجنس والمدرسةع عينة الداراسة حسب المجموعة زيتو  (0الجدول )
 المجموع العدد الجنس المجموعة

 التجريبية
 35 ذكر

65 
 38 نثىأ

 الضابطة
 34 ذكر

 33 نثىأ 65
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ثة باستخدام قامت الباح ،الدراسةللتحقق من تكافؤ المجموعتين )التجريبية والضابطة( قبل تطبيق و 

ويبين الجدول  Independent Sample T-Test)ت( لعينتين مستقلتين والمعروف باسم  اختبار

 -نتائج التحليل: (6)

 تكافؤ المجموعتين الضابطة والتجريبية قبل تطبيق األداة (9)الجدول 

وهذه القيمة غير  (8.657بمستوى الداللة ) (3.347يالحظ من خالل الجدول أن قيمة ت )

قبل تطبيق  المجموعتين ؤوهذا يشير إلى تكاف (a≤0.05)ة توى الداللسعند مدالة إحصائًيا 

 الدراسة.

 :إلكترونية لتنمية مهارات اللغة اإلنجليزية برمجية اعداد وتطوير

الباحثة نماذج التصميم التعليمي في الفصل السابق وتوصلت إلى أن نموذج التصميم  تناولت

طرق لتخطيط أفضل ال تتكون من مجموعة من اإلجراءات المرتبةطريقة منهجية التعليمي يتضمن 

التعليمية وتطويرها لتحقيق أهداف التعلم المرغوبة وفق شروط محددة تشتمل على تطوير الوسائل 

 وتحديدها وتقويمها لجميع نشاطات التعلم.التعليمية 

نمية مهارات ت في اإللكترونية فاعلية البرمجيةلتحقيق هدف الدراسة الحالي في التعرف على 

 لكترونيةإعداد برمجية إتناولت الباحثة خطوات  ،لطلبة المرحلة األساسية في األردن اإلنجليزيةاللغة 

وهو  اسةالدر وفًقا للخطوات والمراحل المتبعة في النموذج المعتمد في ، اإلنجليزيةلمادة اللغة 

نتاج برمجية 2101 ممدوح الفقي،)نموذج  فوعة إلكترونية مر ( للتصميم التعليمي لتصميم وا 

 النموذجهذا يم لخطوات تصم الدراسة الوصفية والتحليليةاذ تستعرض الباحثة   ،على موقع إلكتروني

 النحراف المتوسط الحسابي العدد المجموعة
مستوى  قيمة )ت( المعياري

 الدللة
 5.15 35.55 65 التجريبية

3.347 8.657 
 5.11 68.76 65 الضابطة
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، وقد ةالدراسالخاصة ب، إلى جانب اتساقه مع األهداف الرئيسة والفرعية الدراسةبمجال  رتباطهال

 قامت الباحثة في الفصل السابق باستعراض أهداف النموذج وأسباب اعتماده.

 .رونيموقع الكتمرفوعة على  إلكترونيةانتاج وتصميم برمجية ية لوصف نموذج التحليل الدراسة

 (0222)الفقي،  أساسية هي:مراحل يتكون النموذج من أربع 

وتتكون من ثالث مراحل هي: تقييم بيئة التعلم  التخطيطوهي عبارة عن مرحلة  :المدخلت -أ

 االعتبارية وتحليل االحتياجات والتخطيط.

 التطوير والبرمجة.و والتي تحتوي على التصميم  التصميموتشمل عملية  :لعلمياتا -ب

 والتي تشمل النشر على الويب والتطبيق. النشروهي عبارة عن عملية : المخرجات -جـ

 والتي تشمل عملية التقويم المصاحبة لكل مرحلة.: ة الراجعةذيالتغ -د

 الشكل التالي النموذج المقترح. ويمثل

 اإللكترونية( النموذج المعتمد إلنتاج وتصميم البرمجية التعليمية 7شكل رقم )
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 .(2102 الفقي،( )التخطيط والتحليل )مدخلت النظام التعليميالمرحلة األولى: 

تشمل هذه المرحلة التصميم والبناء والبرمجة والتقويم للنموذج الكلي المقترح، وتتكون من ثالث 

 يتضمن: ذيبارية والعتالالتقييم المبدئي لبيئة التعلم امراحل: تحليل االحتياجات وتقديرها، والتخطيط و 

 لعناصر البشرية:تحديد خصائص ا .1

تتضمن هذه المرحلة تحديد المهارات والمعارف التي تمتلكها المعلمة والطلبة للدخول إلى الموقع 

 التعليمي واستخدام البرمجية التعليمية من أجل الّتعلم.

 :الوسائل واألجهزةتحديد المتطلبات من  .2

زة وأجه الحاسوب أجهزةفي المدرسة و  مرتبط بشبكة اإلنترنت (LCD)العرض  جهازتمثلت بوجود 

 في المدرسة والمنزل وأماكن التعلم. (Tablet & Mobile Learning)التعلم المتنقل 

 :)الفجوة التعليمية( المشكلةتحديد   .3

تنمية مهارات اللغة اإلنجليزية وقد تمكنت حاجة المتعلمين إلى  تم تحديد المشكلة من خالل

ما كعدد من المعلمين والمشرفين الباحثة من انجاز الخطوة من خالل التعرف على آراء وتطلعات 

 (.1ملحق رقم )في ال

من  هدفةالفئة المستتحديد خصائص المتعلمين وهم  سعت الباحثة في هذه المرحلة إلىكما 

باإلضافة ، سنة 36-33مستواهم العمري المستوى المعرفي الصف السادس األساسي و  ذوي الطلبة

وكذلك  ،ستخراج األهداف التعليمية العامة والخاصة بهذه الوحدةالمحتوى الوحــدة الدراسية لتحليل 

عداد قائمة و  ا،اشتقاق المهارات اللغوية التي تضمنتهو التعرف على المفاهيم والدالالت اللفظية  ها، با 

ارات إلى توزيع وتقسيم المه، ثم دريسها بشكل تسلسلي حسب األولويةترتيب المهارات بهدف تو 

إلى جانب التعرف بواقع األجهزة، وغرف مصادر  تحديد محتوى كل درس، باإلضافة إلى دروس
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ى توفر لالتعلم المتاحة، والمنتشرة في مدارس ومناطق التعليم بالمملكة األردنية الهاشمية، باإلضافة إ

أجهزة الحاسوب الشخصية في المنازل مما يسهل استخدامها في عمليات التعليم ونشر التقنية خالل 

 مرحلة التطبيق. 

 الثانية: تحليل الحتياجات وتقديرها: مرحلةال

تعد هذه المرحلة مرحلة مفصلية ألنها تؤثر في باقي  تحديد الحتياجات وتحليلها وتقديرها: -1

التصميم والبناء والتقويم المستندة إليها في الدراسة الحالية ويتضمن التحليل العمليات مراحل عملية 

  اآلتية:

 Analysis of Problem تحليل المشكلة :1-1

هم في اللغة ى حاجة الطلبة لتنمية مهاراتوتحديد مد ،في تحديد الفجوة التعليمية تحليل المشكلة تمثلي

 اإلنجليزية.  

  Determination of Training Needsالحاجات التعليمية:تحديد  :1-2

خالل هذه الخطوة تم تحديد االحتياجات التعليمية وتحليلها وتقديرها بهدف بناء برمجية إلكترونية في 

ضوء االحتياجات الفعلية للمتعلمين، فالهدف من إنتاج أي برمجية إلكترونية هو معرفة مدى فعالية 

تحقيق أهدافها، وهذا ال يتم إال إذا تم وفًقا الحتياجات وتطلعات المتعلمين أو تأثير البرمجية في 

تم تحديد يالمستهدفين من البرمجية التعليمية، وفي ضوء خصائصهم المالئمة لنوعية برمجيات التعلم 

 الحاجات التعليمية من أجل:
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ن خالل تدريسهم م اإلنجليزيةات اللغة تنمية مهار  فيستقصائي الكساب المتعلمين مهارة التفكير اا -

استخدام ب اإللكترونيةللصف الّسادس األساسي بالبرمجية  اإلنجليزيةللوحدة الخامسة من مادة اللغة 

 ية.وطريقة التدريس التواصل يهنذالعصف الطريقتي 

 تنمية المستوى المعرفي "التحصيل الدراسي" في تعلم الطلبة لمهارات اللغة اإلنجليزية. -

 المتعلمين وزيادة الدافعية لديهم نحو التعلم اإللكتروني.تشجيع  -

 Determination of Learners Characteristics تحديد الخصائص الذاتية للمتعلم: -2

موعة من وتتضمن مجتم تحديد خصائص المتعلمين عن طريق تحليل الخصائص العامة للمتعلمين 

للمتعلم وهي أن المتعلمين هم طلبة الصف السادس األساسي في المدارس القدرات والكفايات الذاتية 

المستوى العمري واالجتماعي واالقتصادي بين المتعلمين فيما بينهم، في األردن وتحديد الخاصة 

 ومدى توافر المكونات المادية وغير المادية المطلوبة من أجل استخدام البرمجية التعليمية.

  Determination of Training: ليميةالمهام التع تحديد -3

وتتضمن هذه الخطوة وفق نموذج التصميم التعليمي المحدد على تحديد الهدف العام من بناء 

تحديد المهارات الضرورية والالزمة للتعامل مع و  في ضوء خصائص المتعلمين إلكترونيةبرمجية 

 يحقق الهدف العام. ذيتحديد المحتوى التعليمي الو  ،البرمجية التعليمية

 تحديد البرمجيات التي ستستخدم في بناء البرمجية -4

 (Adobe Photoshop): تم استخدام هذا البرنامج لتحرير ومعالجة الصور. 

 (Adobe Premiere): تم استخدام هذا البرنامج إلنشاء األفالم والرسوم المتحركة المدرجة. 

 (HTML / HTML5):  لوضع المحتويات على موقع الويبتم استخدام هذه اللغة. 

 (CSS / CSS3): تم استخدام هذه التقنية لتنسيق محتويات موقع الويب. 
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 (JS and JQuery):  تم استخدام هذه اللغة مع مكتبتها الشهيرة إلضافة بعض التفاعل إلى

 .موقع الويب

 (MySQL): تخزن جميع البيانات المطلوبة التي قاعدة البيانات. 

 (PHP):  تطبيق المهام الرئيسة للنظامل التي استخدمتهي لغة برمجة النهاية الخلفية. 

 (MVC Design Pattern):  مله لتنظيم النظام بأكو تم اعتماده كطريقة للبرمجة  الذي نمطالهو

 .عن البيانات مخدعزل ما هو مرئي للمستب يقومحيث 

 (Web API):  ع لهذا النظام بالتفاعل م للسماحتم استخدامها هي التكنولوجيا المتقدمة التي

 .التعليمالتربية و النظام المدرسي اآلخر أو حتى مع نظام وزارة 

 (Web Plug-ins): لدعم لوحة المعلم مثل التقارير والرسوم  تي تم استخدامهاالمكتبات ال هي

 .البيانية

 (Cloud Hosting):  كثر أ ىموقع ُمستضافه علللملفات البيانات و سمحت بجعل ال التيهي

 .كثر من مكان حول العالمأمن جهاز وفي 

 تحديد أساليب تقويم البرمجية -5

 ،تهدف عملية التقويم إلى الوقوف على مدى تحقيق أهداف الوحدة الدراسية ومحتوى البرمجية

 إلنجليزيةاتنمية مهارات مادة اللغة  :وتعتمد أساليب التقويم على طبيعة األهداف المراد تقويمها وهي

 .لطلبة المرحلة األساسية

 الثالثة: التخطيط المرحلة 

قع اإللكترونية المرفوعة على المو يتم تحديد الهدف العام واألساس لتصميم وبناء البرمجية 

ن في من المتعلمي الدراسةلكتروني المعتمد على الويب من خالل االحتياجات التعليمية لعينة اإل

ير لما لها من دور مهم وتأث اكافيً  االمرحلة يجب أن تأخذ وقتً  .  وهذهفي األردنالمرحلة األساسية 
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ملية عالكبير في باقي مراحل التطوير من حيث سرعة اإلنجاز ووضوح المهمات، وتتضمن هذه 

 " كما تشمل عدة إجراءات منها:اإلنجليزية"تحديد مكونات المحتوى لمادة اللغة 

 :نيةاإللكترو  البرمجية محتوى بناءتحديد اجراءات  .1

لمقترحة من للوحدة ا اإللكترونيةبرمجية محتوى الاإلجراءات التي استخدمت لبناء  ةستعرض الباحثت

ة مهارات في تنمي إلكترونيةما فاعلية برمجية : رئيسعلى السؤال اللإلجابة  اإلنجليزيةاللغة مادة 

 األردن؟ المرحلة األساسية في لطلبةوالكتابة(  محادثةوال االستماعاألربعة )القراءة و  اإلنجليزيةاللغة 

 :المحتوى اختيار .2

 المقرر اإلنجليزية اللغةمن كتاب " Literacy non-fictionتم اختيار الوحدة الخامسة "

"Support Coach Target 6 على طلبة الّصف الّسادس األساسي والتي تم إنتاجها باستخدام "

 ويرجع اختيارها لعدة أسباب: إلكترونيةبرمجية 

احتواء الوحدة على العديد من الموضوعات واألنشطة االستقصائية التي تثير لدى المتعلمين تساؤالت  -أ

 .والعصف الذهني لديهم عديدة، والتي يمكن من خاللها تنمية مهارات التفكير االستقصائي

مهارات اللغة اإلنجليزية المستهدف تنميتها في هذه الدراسة والتي ُتعد أساًسا لما  ها علىاحتواؤ  -ب

 في المستقبل. الطلبة تعلمهي سوف

 من خالل البرمجية اإللكترونية.نشطة اًل خصًبا يمكن إثراؤه باألتعد موضوعات الوحدة مجا -ج

 .ماعمهارة االست للبرمجية التعليمية التي ستساعد في تحسنفيديو مقاطع وفر يمكن أن ت -د

غة اللحصة دراسية(، مما يتيح الفرصة لتنمية مهارات  02) أربعة أسابيعتدريس الوحدة يحتاج إلى  -ه

 لدى المتعلمين.اإلنجليزية 
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 وشملت كل من: التخطيط مخرجات .3

  موقع اإللكتروني: المرفوعة على ال اإللكترونيةالعامة للبرمجية  األهدافتحديد 

للبرمجية  التي تحدد الهدف الرئيسو األهداف العامة :هما األهداف إلى نوعينصّنفت الباحثة 

السلوكية ية متمد على اإلنترنت، واألهداف التعليالمع موقع التعلم اإللكترونياإللكترونية المرفوعة على 

 :إلى أهدافبدورها وتصنف  التي تتضمن فعل سلوكي يحدد المطلوب من المتعلم،و 

ة لبطالقـدرات والمهارات الذهنية لل شمل تطويرتو  ،يجب أن يعلمه المتعلم ذيال: تصف ما معرفية -

 .التقويمو التركيب و التحليل و التطبيق و الفهم و  التذكر :مســـتويات هي 1تكون من تو 

 : تصف ما الذي يجب فعله أو أدائه. مهارية -

 : ترتبط بالشعور ووجود مثير وحافز.وجدانية -

 التي سيتم اتباعها، وتتضمن ما يلي: التعلم استراتيجية تحديد 

يعتمد البرنامج في تدريسه بشكل عام على التدريس باستخدام أنماط متعددة مثل التدريس الجمعي  -أ

وظيف جهازي وت االستعانةتباع أسلوب المحاضرة الفّعالة من خالل اباإلضافة إلى ، والتدريس الفردي

 وعرض المعلومات واألمثلة بواسطتهما. ,L.C.D Projector Laptopالعروض التوضيحية 

أن يكونوا  هم علىإلى مجموعات عمل لحثّ  الطلبةأسلوب الحوار والنقاش وتقسيم البرنامج يستخدم  -ب

 .البطفاعلين ومشاركين في أنشطة وفعالّيات البرنامج مما يترك أثر إيجابي في نفسية ال

 ،مات واألمثلة واألنشطة بشكل عمليأسلوب العروض العملية لتطبيق المعلو  البرنامج ُيستخدم -ج
تاحة الفرصة لجميع ال  اهدة النتائجومشوب لتطبيق األنشطة واألمثلة العملية على جهاز الحاس طلبةوا 

 (.2كما في الملحق)

 

  المتخصصة( -تحديد الكوادر البشرية )الفنية 
تحديد فريق عمل من المتخصصين من المبرمجين المتمرسين في برامج معالجة الصور الثابتة 
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بية ر المراد تحويله إلى برمجية، باإلضافة لخبراء في التر قرّ المُ سون ن يدرّ ذيوالمعلمين ال ،والمتحركة
 وعلم النفس.

  والموقع اإللكتروني: اإللكترونيةتحديد ميزانية تصميم وبناء البرمجية 

وقامت م وأدواته وموقع التعل اإللكترونيةقامت الباحثة بتحديد الميزانية الالزمة لتطوير وبناء البرمجية 

تحديد وحجز مساحة مناسبة على شبكة اإلنترنت، وتحديد اسم ذوي االختصاص للقيام ب باستشارة

على المساحة  ، لتركيبه(http://lswithlms.paproject.online) (Domain Name) نطاق

 6830-2-20لمدة عام من والنطاق  جيجا بايت (011) وقد تم حجز المساحة التخزينية، التخزينية

في   GoDaddyشركة وذلك بعد التواصل مع إحدى شركات مقدمة الخدمة ،6868-2- 20ولغاية

 الواليات المتحدة األمريكية.

يحدد صياغة األهداف اإلجرائية لتصميم  ذيوال التصميموتشمل : الثانية: عمليات النظامالمرحلة 

ما هو ك الخطة التعليمية لدروس الوحدة المقترحة وتحليلها وتصنيفهاللبرمجية اإللكترونية و المحتوى 

 .التطوير والبرمجة( كما تشمل أيًضا 3في الملحق رقم )موضح 

ومراحل تصميم البرمجية اإللكترونية المرفوعة على الموقع  بعد انتهاء الباحثة من خطوات

اإللكتروني ومحتواها، تصبح البرمجية جاهزة للرفع على الموقع اإللكتروني للتطبيق على عينة الدراسة 

 الحالية المستهدفة من طلبة المرحلة األساسية للصف السادس في األردن.

 المرحلة الثالثة: النشر والتطبيق

تاحة البرمجيةوهي  إللكتروني موقع التعلم ا المرفوعة على المرحلة المتمثلة في عملية النشر وا 

 عمل الصفحات واألدوات اختبارعلى اإلنترنت والتي تأخذ عدة خطوات: النشر على خادم الويب، و 

يبية.  أما ر موقع اإللكتروني على العينة التجبرمجية اإللكترونية المرفوعة على الوالتطبيق الميداني لل

http://lswithlms.paproject.online/
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المادة بهدف التعريف  القسم المختص في المدرسة ومعلمة التطبيق فقد شمل إجراء مقابلة مع

اإللكترونية المرفوعة على الموقع اإللكتروني، باإلضافة لتقديم المعلومات لطلبة المجموعة بالبرمجية 

عطاء )اسم المستخدم، كل الب من مة المرور( لكل طالتجريبية وشرح تام لكيفية استخدام البرمجية وا 

لبدء التجربة ولغاية انتهاء التجربة  36/1/6830وقد تم تحديد يوم الثالثاء المجموعة التجريبية.  

 .م33/4/6830يوم الخميس 

التكويني والتغذية الراجعة : التقويممرحلة الرابعةال  

أثناء التدريس بهدف مساعدة المعلم  تحدثتقييمية منهجية منظمة  يعد التقويم التكويني عملية

 معلممن خالل التغذية الراجعة التي تقدمها لل والطالب لتحسين عملية التعلم ومعرفة مدى تقدم الطالب

وقد استخدم التقويم التكويني في كل مرحلة من مراحل بناء البرمجية اإللكترونية   .(6831)الجبالي، 

صالحها.  حيث تم تقييم المتعلمين أثناء التفاعل بغرفة الدردشة  وذلك لتقليل األخطاء قدر اإلمكان وا 

 والحصول على التغذية الراجعة أثناء وبعد تطبيق التجربة ويمكن تلخيصها بما يلي:

  لبة طالموقع بشكل يومي لمتابعة أنشطة ال من المعلمة والباحثة على الدخول علىحرصت كل

 .والرد على أسئلتهم واستفساراتهم

 كل كبير أثناء وتفاعلهم بش اإللكترونيةظهار المتعلمين شغفهم بطريقة التعلم باستخدام البرمجية إ

 التعلم.

 والخوف  ،الطلبة على التعلم إلكترونًيا أبدت المعلمة بعض التخوف في بداية التطبيق من عدم قدرة

 الجدول الزمني. بمن عدم إنجاز الخطة الدراسية الموضوعة حس
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الموقع التعليمي اإللكترونيو  التعليمية البرمجية  

 :صدق المحكمين -أ

 ليةاألو  اصيغته فيتم التأكد من صدق األداة الظاهري حيث قامت الباحثة بعرض االستبانة 

 يةهيئة التدريسال أعضاءمن ( 5)مكونة من  المحكمين( على مجموعة من 4ملحق رقم )كما في ال

و مبين كما ه معلوماتمجاالت تكنولوجيا التعليم والالحكومية والخاصة وفي  األردنيةفي الجامعات 

 ذيال للجزءومدى انتماء العبارات  االستبانةفقرات سالمة  ىللحكم على مد (5) رقم في الملحق

يث تم ح تم إجراء التعديالتفقد وفي ضوء مالحظاتهم  وبناًء على آراء المحكمين  وضعت فيه.

 مثل )انتماء الفقرة للمجال، التوافق مع األهداف،عن المؤشرات التي تحمل أكثر من هدف  بتعاداال

عوًضا عنها )درجة توافر الخاصية بدرجة كبيرة أو متوسطة  موسالمة الصياغة اللغوية( ليتم استخدا

رة واحدة وتم قصيرة تحمل فك وتم تعديل الفقرات الطويلة والمركبة واختصارها إلى فقراتأو ضعيفة(

رقم  لملحقا صبحت بصورتها النهائية كما يبينأ أن إلىنقل بعض الفقرات من جزء إلى جزء آخر، 

(1). 

 :المحتوىصدق  -ب

توى محللحكم على م ييتق استبانةاعداد  البرمجية من خاللمحتوى التحقق من صدق تم 

 ن المختصينم حكمينمبعض العلى  اإللكتروني، وتم عرضها التعليمي الموقعالبرمجية اإللكترونية و 

(، 5رقم ) والمبينة أسماؤهم في الملحق ،(35وتكنولوجيا المعلومات وعددهم ) في تكنولوجيا التعليم

 لموقعاالبرمجية اإللكترونية المرفوعة على  كل منارتباط  ىبهدف استطالع رأيهم في مدوذلك 

، لهدفا هذا لتحقيق اوكفايته امناسبتهبالهدف العام الذي ُصّممت من أجله و  اإللكتروني التعليمي

ح لغته و المحتوى للفئة الموجه لها وخلوه من األخطاء اإلمالئية والنحوية ووضباإلضافة لمناسبة 
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الرسوم والصور و  والتأكد من الشاشات وترتيبها وأنماط اإلبحار والتنقل وباإلضافة للفيديوهات

مكانية الوصول وسهولة او  المصاحبة للمحتوى وصفحاته .  بالبرنامج التفاعلأدوات  وطبيعة الستخداما 

التأكد من صدق أداة الدراسة وثباتها حيث جاءت آراء  ( بنًدا.  وتم58من ) االستبانةحيث تكونت 

لتعليمي، الموقع اإللكتروني ااإللكترونية المرفوعة على المحكمين لتشير إلى درجة اتساق البرمجية 

 وارتباط المحتوى اإللكتروني باألهداف التعليمية.

البرمجية والموقع اإللكتروني: ثبات استبانة  

قسيم فقرات طريقة الّتجزئة الّنصفّية، بعد توفق  اإللكترونيةمعامل ثبات أداة تحكيم البرمجّية تّم حساب 

ما: مجموعة الفقرات الفردّية، ومجموعة الفقرات الّزوجّية، وقد بلغ معامل االرتباط ه األداة إلى قسمين

وهو  (8.006)براون بلغ  -(، وبعد تصحيحه بمعادلة سبيرمان8.055بين درجات المجموعتين )

 معامل ثبات مرتفع.

 :الدراسة اةأد

هارات الّلغة م فيتحصيلي  اختبار: يهو  سةاالّدر  هدفلتحقيق  ةخدمت في هذه الّدراسة أداستُ ا

 الّدراسة.ة ، وفيما يلي خطوات تصميم وبناء أدااألساسيالسادس  للصفية زإلنجليا

  األساسيالسادس  للصفية زإلنجليمهارات اللاغة ا في تحصيلي اختبار

حصيليًّا ا تاختبارً الباحثة أعّدت فها، ومنهجها، ومجتّمعها، هدنظرًا لطبيعة الدراسة من حيث 

للّصف الّسادس  اإلنجليزيةمن ماّدة الّلغة  "Literacy non-fictionالوحدة الخامسة "في مهارات 

 على القبلّي والبعديّ ت أداة الدراسة بعدة خطوات حتى أصبحت قابلة للتطبيق . وقد مرّ األساسيّ 

 :اآلتيوذلك على النحو  المجموعتين الّضابطة والّتجريبّية،
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لية فاعفي تقييم من أداة الدراسة  تّمثل الهدف :تحديد الهدف من أداة الدراسة األولى:الخطوة  -

 . ردنلطلبة المرحلة األساسية في األ اإلنجليزيةفي تنمية مهارات اللغة مقترحة  إلكترونيةبرمجية 

من ماّدة الّلغة  "Literacy non-fictionالوحدة الخامسة "تحليل محتوى  الثانية:الخطوة  -

 (.1، وتحديد األهداف المرتبطة بالمحتوى. ملحق رقم )للّصف الّسادس األساسيّ  اإلنجليزية

 باستخدام قاليهمأسئلة ومفرداته، حيث تنوعت األسئلة ما بين  االختبارتحديد نوع  الثّالثة:الخطوة  -

أسئلة التكميل مع مراعاة أن يكون الفراغ يمثل جانًبا هاًما وليس ، و جدول المواصفات أثناء إعدادها

لخاطئة ايطرح السؤال موقًفا جديًدا ويظهر البدائل من متعدد بحيث  االختيارأسئلة ، و جانًبا تافًها

 قبلت ال خاطئة أو صحيحة إما عبارات استعمال مراعاة مع والخطأ، الصواب سئلةوأ وكأنها صحيحة

 .ةتجنب استعمال الجمل الطويلة والمعقدو  صحتها، في الشك

 جليزيةاإلنالّتحصيلّي في ضوء مهارات اللغة  ختبارالخطوة الرابعة: بناء جدول مواصفات لال -

(.  وبناء جدول مواصفات لتوزيع الدرجات 1الخاص بمستويات بلوم المعرفية، كما يبّين الجدول رقم )

 .(4، كما يبّين الجدول رقم )اإلنجليزيةالّتحصيلّي في ضوء مهارات اللغة  ختبارلال

 مهارات اللغة اإلنجليزية الخاص بمستويات بلوم المعرفية (3جدول )ال

األسئلة  الموضوع
 والدرجات

 إجمالي مستويات المجال المعرفي
عدد 
 األسئلة

المعرفة  النسبة
 التذكرو 

 الفهم
 التقييم التركيب التحليل بوالستيعا

 %26.5 9    4 5 األسئلة ستماعالا
 %1441 5  5    األسئلة المحادثة
 %2944 11   3 2 5 األسئلة القراءة
 %2944 10 10     األسئلة الكتابة

 %111 34 10 5 3 6 11 المجموع
 %29 %15 %9 %18 %29 النسبة

 



71 
 

 
 

التاحصيلي في ضوء مهارات اللاغة اإلنجليزية ختبارمواصفات لتوزيع الدرجات لل (4جدول )ال  
 الوزن الناسبيا  العلمة ةيا الختبار عدد البنود  اإلنجليزيةمهارات اللاغة 
 %65 38 38 القراءة
 %65 38 0 الستمااع
 %65 38 5 المحادثة
 %65 38 38 الكتابة
 %388 48 14 المجموع

 

أداة الدراسةصدق   

ما صمم لقياسه فهو يعني درجة تحقيق أسلوب أو أداة  االختبارأن يقيس  يقصد بالصدق

 فكلما قاست الهدف المصممة ألجله كلما زاد صدق األداة. صممت من أجله، ذيالتقويم الهدف ال

 .(6837والمصري، )عبد الرؤوف 

 Validity of Test :الختبارصدق 

 :بطريقتين هما االختباروقد تم تحديد صدق 

 Face Validity الصدق الظاهري: .0

(، 2الالزمة كما في الملحق رقم )في صورته األولية، ووضع التعليمات  االختباربعد إعداد 

في  االختصاصي و ذمن  (36وعددهم )على مجموعة من السادة المحكمين  االختبارتم عرض 

ارة ، باإلضافة إلى مشرفين تربويين من وز اإلنجليزيةمجال المناهج وطرائق التدريس وتقويم اللغة 

  وذلك إلبداء رأيهم في: (5والمبينة أسماؤهم في الملحق رقم )التربية والتعليم 

 .االختبار فقراتاسبة ووضوح الّصياغة الّلغوّية لمدى من -أ

 للهدف المصمم من أجله.مناسبة االختبار  -ب
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 مدى مالءمة الفقرات للهدف المقرر. -ج

 .االختبارفقرة من فقرات  تقيسه كلّ  ذيالحكم على مستوى الّتحصيل الّ  -د

 مراعاة المادة للفروق الفردية. -ه

 .مناسبة المفردات للمستويات التي تقيسها -و

قم بصورته النهائية كما في الملحق ر  االختباروضع  ،اقتراحاتهمو في ضوء آراء السادة المحكمين و 

لمحكمين التي أشار إليها اقامت الباحثة بإجراء بعض التعديالت البسيطة، ومن التعديالت حيث  (5)

 ما يلي: 

 للسؤال الخامس من مهارة االستماع. اللغويةصياغة الإعادة  -أ

 تحديد زمن االختبار. -ب

 : (Construct Validity)لبنائيدق الصا .0

الّتحصيلي على شعبة استطالعية من طلبة الّصف الّسادس األساسّي  االختبارتّم تطبيق 

طالًبا وطالبة، وذلك بعد تعديل  (22)من مجتمع الّدراسة األصلّي من خارج عّينة الّدراسة، بلغ عددها 

 "Literacy non-fiction"، وتقديم تدريس الوحدة الخامسة اإلنجليزيةالجدول الزمني لماّدة الّلغة 

. وذلك عتياديةللّشعبة االستطالعّية بالّطريقة اال للّصف الّسادس األساسيّ  اإلنجليزيةمن ماّدة الّلغة 

، إذ كان الّزمن المالئم ساعة واحدة. اإلنجليزيةمهارات الّلغة  اختبارللّتحقق مما يلي: تحديد زمن 

بة وحساب معامالت الّصعو  االختباروحساب معامالت الّصعوبة والتّمييز، فقد تّم تصحيح أوراق 

 سؤااًل موّزعة على مهارات )القراءة( 42)البالغ عددها  اإلنجليزيةمهارات الّلغة  اختباروالتّمييز ألسئلة 

 (.2)الكتابة(، كما يبّين الجدول رقم و  ةالمحادثو  االستماعو 
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مهارات اللاغة اإلنجليزية اختبارمعاملت الصاعوبة والتماييز ألسئلة  (5ول )الجد  

 الكتابة المحادثة الستماع القراءة
رقم 
 الساؤال

معامل 
 الصعوبة

معامل 
 التامييز

رقم 
 الساؤال

معامل 
 الصعوبة

معامل 
 التامييز

رقم 
 الساؤال

معامل 
 الصعوبة

معامل 
 التامييز

رقم 
 الساؤال

معامل 
 الصعوبة

معامل 
 التامييز

0 1.22 1.21 00 1.22 1.24 20 1.21 1.21 40 1.22 1.42 

2 1.22 1.24 02 1.22 1.24 22 1.22 1.24 42 1.22 1.24 

4 1.22 1.21 04 1.22 1.24 24 1.21 1.22 44 1.22 1.24 

2 1.22 1.21 02 1.21 1.21 22 1.21 1.22 42 1.22 1.22 

2 1.21 1.42 02 1.22 1.21 22 1.22 1.21    

2 1.22 1.22 02 1.22 1.42 22 1.22 1.42    

2 1.22 1.22 02 1.21 1.24 22 1.21 1.22    

2 1.22 1.21 02 1.21 1.24 22 1.22 1.42    

9 1.21 1.42 09 1.22 1.42 29 1.22 1.21    

01 1.21 1.24 21 1.22 1.22 41 1.22 1.22    

لمطّبق ا اإلنجليزيةمهارات الّلغة  اختبار( أّن قيم معامالت الّصعوبة لفقرات 2يظهر الجدول )

مما يعني عدم وجود أسئلة معامل الّصعوبة  )1.21)و( 1.21على العّينة االستطالعّية تراوحت بين )

تراوحت  االختبار. كما أّن قيم معامالت التّمييز ألسئلة )1.21)( أو أقّل من 1.22فيها أكثر من )

(. وتعّد معامالت 1.21(. مما يعني عدم وجود فقرات معامل تّمييزها أقّل من )1.22)و( 1.22بين )

 في الّدراسة الحالّية. االختبارالّصعوبة والتّمييز هذه مقبولة إحصائيًّا الستخدام هذا 

 :التحصيلي الختبارثبات 

فسها أو نتائج النتائج ن يعطي االختبارالدقة في المقياس واتساقه أي أن  االختباريقصد بثبات 

 محددة.  بعد مرور فترة زمنيةو في نفس الظروف و على نفس العينة إذا ما أعيد تطبيقه  منها قريبة

 كما يلي: ولذلك فقد تم حساب ثبات االختبار
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عادة التطبيقطريقة  ستخدامبا - مهارات اللغة  اختبارتم تطبيق  (Test- Retest): التطبيق وا 

( 65على عينة استطالعية من مجتمع الدراسة من خارج عينة الدراسة، مكونة من ) اإلنجليزية

بتطبيق و  . أسبوعين من التطبيق األولبعد مرور  االختبارحيث أعيد تطبيق طالًبا وطالبة، 

 القبلي التطبيق بين (8.06وجد أنه يساوي ) (Pearsonمعادلة حساب االرتباط للدرجات لـ )

ارتباط دال موجب بين درجات التطبيقين األول إلى وجود  ويالحظ من نتائج التحليل .والبعدي

لدراسة وهذا يؤكد دقة أداة ا، مرتفعثبات ب يتمتع االختبارالتحصيلي، وأن  ختباروالثاني لال

حصيلي لمهارات التّ  االختباروبهذا يكون  ومناسبتها للتطبيق على أفراد العينة الفعلّية للّدراسة

كما  ،( سؤااًل 42مكّوًنا من )خرج بصورته النهائية بعد التّأّكد من صدقه وثباته  اإلنجليزيةالّلغة 

 (.2) رقم ملحقالهو في 

 االتساق الداخلي )كرونباخ ألفا(: طريقة -

ريقة االتساق بط اإلنجليزيةالّتحصيلي في الّلغة  االختبارمعامالت ثبات أداة تحكيم تّم حساب 

حيث وجدت قيم ثبات فقرات أداة تحكيم  ،(Cronbach Alpha)لفا أالداخلي وفق معادلة كرونباخ 

(، في حين بلغت قيمة 8.08-8.57تتراوح بين ) اإلنجليزيةالّتحصيلّي في مهارات الّلغة  االختبار

وتعد معامالت (، 8.08) نجليزيةاإلالّتحصيلي في مهارات الّلغة  االختبارالثّبات الكّلّية ألداة تحكيم 

 .الثبات هذه مناسبة ألغراض الدراسة الحالية

 من قبل مصحح آخر غير الباحثة. االختبارتم تصحيح : التصحيح ثبات -
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  Variables of the Research :دراسةالمتغيرات 

 The Independent Variable المتغير المستقل: .1

 مستويان وهما:ويتضمن متغير طريقة التدريس وله 

  .يةلتعليما اإللكترونيةرمجية لبا -

 .(إلكترونية)بدون استخدام برمجية  االعتيادية طريقة التعلم -

 :تضمنوي، The Dependent Variable: التابع المتغير .9

 ثةدلمحاع واستماإلراءة والقا) أربعة مستويات فرعية هي وله اإلنجليزيةتنمية مهارات اللغة 

 .(لكتابةاو 

 الدراسةتصميم 

 يمكن توضيحه بالجدول اآلتي: ذياتبعت الدراسة التصميم العاملّي ال
 مجموعات الدراسة القياس القبلي طريقة التدريس القياس البعدي

2O X 1O E 

2O - 1O C 

 
  حيث أن:

 E  .المجموعة التجريبية 
  C .المجموعة الضابطة 
 1O  للمجموعتين التجريبية والضابطةتطبيق القياس الق ب لي في تنمية مهارات اللغة. 
 2O .تطبيق القياس البعدي في تنمية مهارات اللغة للمجموعتين التجريبية والضابطة 
 x باستخدام برمجية إلكترونية. سالتدري 

  -.التدريس بالطريقة االعتيادية 
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 دراسةإجراءات ال

لمرحلة األساسية ل اإلنجليزيةفي تنمية مهارات اللغة  إلكترونية"فاعلية برمجية  الدراسةلتحقيق هدف 

 :اآلتيةاإلجراءات  باتباعالباحثة  في األردن" قامت

 .الدراسةاالطالع على األدب النظري والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع  -

 (.0)رقم الملحق كما في  كتاب تسهيل مهمة من جامعة الشرق األوسط على الحصول -

الملحق ا في كم مديرية التعليم الخاصعلى موافقة رسمية من وزارة التربية والتعليم إلى الحصول  -

 (.38)رقم 

مديري المدارس الخاصة لتسهيل  إلى الحصول على موافقة رسمية من مديرية التعليم الخاص -

 (.33)رقم الملحق  مهمة الباحثة كما في

 هاتطبيق خالل من لهايه رمتولسيكا الخصائص واستخالص الدراسةأدوات  ببناء الباحثة قامت -

 .استطالعية عينة على

 اللغة معلمة ومقابلة، الدراسة هدف علىالعها طا  ، و مديرتها ومقابلةالسامية الدولية،  رسةزيارة مد -

 .وأدواتها الدراسة تطبيق كيفية لتوضيح معها لقاءات عدةراء جوا  ،   يةزإلنجليا

يبية رعة تجوكمجمالسامية الدولية سة درمن ( مب) ألساسي شعبةف السادس الصر اختياإ تم -

 .عشوائًياة طعة ضابو( كمجمألشعبة )وا

ن عتيولمجمطلبة التحصيلي على ر اختباإلق ابيطية بتزإلنجلياللغة امعلمة ولباحثة ت اقام -

 قبلي.ق بيطة كتطلضابوايبية رلتجا

ف السادس ية للصزإلنجلياللغة ب اكتان م ”Literary Nonfiction“لخامسة دة احولا سيدرت تم -

 الوحدة نفس تدريس تمبينما ، اإللكترونيةرمجية لبدام ايبية باستخرلتجاعة ولمجمطلبة األساسي لا

وقد تم تحديد  ( أسابيع4)لمدة ق بيطلتر استمإد ق، وةطلضابا المجموعة لطلبة االعتيادية بالطريقة
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ت قام ،م33/4/6830لبدء التجربة ولغاية انتهاء التجربة يوم الخميس  36/1/6830يوم الثالثاء 

 معق تفاإلا تمد ق، وبةرلتجاكة في رلمشااية زإلنجلياللغة الباحثة خاللها بمتابعة عمل معلمة ا

 باستخدامها. هدافهذه األذ كيفية تنفيو ،اإللكترونيةللبرمجية لتفصيلية والعامة داف األهالمعلمة على ا

 (.لكتابةواثة دلمحاع واستماالاو راءة لقا) اإلنجليزيةبعدي لتنمية مهارات اللغة  اختبارإعداد  -

 وثباتها. الدراسةد من صدق أدوات التأكُّ  -

ية على زإلنجلياللغة التحصيلي في ر اختباالالباحثة ت اقبّ ط  ، دةحولس ايدرتن مء نتهاإلد ابع -

 دي.بعق بيطة كتطلضابوايبية رلتجاعة ولمجمطلبة ا

حثة بينما قامت البا، وتسجيل عالمة الطلبة في استمارة التصحيح رختباالابتصحيح  معلمةلت اقام -

دت لبياناا بتنظيم ضع وولنتائج ر اتفسيو حصائًياإتحليلها و (SPSS)إلحصائي انامج رلبالى إخالها وا 

 ت.صياولتا

 في جداول دقيقة حسب األصول. الدراسةعرض نتائج  -

 تها واقتراح التوصيات بشأنها.استخالص النتائج ومناقش -

 المعالجة اإلحصائية

 استخدمت الباحثة بعض األساليب اإلحصائية المناسبة:

يشمل  ذيال Independent sample t-test)ت( لعينتين مستقلتين والمعروف باسم  اختبار -

والفرق بين   (Standard Deviation)المعياري  واالنحراف (Mean)ة الحسابي اتالمتوسطحساب 

ومستوى الداللة وحجم األثر للتحقق من تكافؤ المجموعتين )التجريبية  Tالمتوسطين، وقيمة 

 نحو البرمجية. اإلنجليزيةوالضابطة( وللتعرف على مدى تنمية مهارات اللغة 
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لبنائي دق الصب الحسا (Pearson Correlation Coefficient)معامل ارتباط بيرسون  -

 .بين الدرجة الكلية للمهارة والدرجة الكلية لالختبار التحصيلي لتحصيلير الالختبا

 .أداتي الدراسةلقياس ثبات وطريقة التجزئة النصفية وسبيرمان  معادلة كرونباخ ألفا -

 معامل الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار التحصيلي. -

ــــــــــيــــــــــه Analysis of Covarianceتحليل التباين المشترك  - ــــــــــق عــــــــــل ــــــــــذي يــــــــــطــــــــــل   وال

ن بســـــبب أ الهدف من اجراء هذا التحليل هو محاولة تقليل خطأ التباينو   (ANCOVA)اختصــــاًرا

 .المتغير التابع )مهارات اللغة اإلنجليزية( له أربع مستويات
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 الفصل الرابع
 نتائج الدراسة

الستقصاء لالدراسة في ضوء أسئلتها، والتي هدفت لنتائج  عرًضا مفّصاًل يتضمن هذا الفصل 

فاعلية برمجية إلكترونية في تنمية مهارات اللغة اإلنجليزية لطلبة المرحلة األساسية في األردن، عن 

اسة وتّم تصنيف النتائج حسب أسئلة الدر  واالستماع والمحادثة والكتابة.القراءة  بما في ذلك مهارات

 كما يأتي:

: النتائج  القراءة )في تنمية مهارات اللغة اإلنجليزية  اإللكترونيةفاعلية البرمجية ب المتعلقةأوالا

 األساسية في األردن؟لطلبة المرحلة والستماع والمحادثة والكتابة( 

ى الداللة إحصائية عند مستو داللة  وفرق ذتنّص الفرضّية المرتبطة بهذا الّسؤال على أّنه "ال يوجد 

(8.85≥α بين متوسطي درجات المجموعتين الضابطة والتجريبية في مهارات مادة اللغة )إلنجليزيةا 

 س".في الّتدري اإللكترونيةلدى طلبة المرحلة األساسية في األردن تعزى الستخدام البرمجّية 

وبهدف فحص الفرضّية تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات عينة الّدراسة 

مجموعة في الّتدريس( وال اإللكترونيةفي المجموعة الّتجريبّية )التي خضعت الستخدام البرمجّية 

ائج كما . وكانت الّنتاإلنجليزية( في مهارات مادة اللغة االعتياديةالّضابطة )التي خضعت للطريقة 

 (.1في الجدول )
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ابطة( المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية 6جدول )ال  لدرجات أفراد المجموعتين الضا
 اإلنجليزيةمهارات مادة اللغة  اختباروالتاجريبياة في 

 الختبار اإلحصاءات الوصفياة العدد المجموعة
 القبلي

 الختبار
 البعدي

ابطة  65 الضا
 65.84 68.76 المتوّسط الحسابي
 4.87 5.11 االنحراف المعياري

 65 التاجريبياة
 11.55 35.55 المتوّسط الحسابي
 4.15 5.15 االنحراف المعياري

 58 المجموع
 18.01 30.58 المتوّسط الحسابي
 5.64 5.10 االنحراف المعياري

فروق ظاهرّية بين متوّسطات درجات عينة الّدراسة للمجموعتين  ( وجود1جدول )المن يتبين 

سابي ين القبلي والبعدي، حيث تشير النتائج إلى أّن المتوّسط الحاالختبار الّضابطة والّتجريبّية، وفي 

( 5.11( درجة، بانحراف معياري )48( من )68.76القبلي للمجموعة الّضابطة كان ) االختبارفي 

( درجة، 48( من )35.55القبلي للمجموعة الّتجريبّية كان ) االختبارأّما المتوّسط الحسابي في 

أي أّن هناك فرًقا ظاهريًّا في المتوّسط الحسابي بين المجموعتين مقداره  (،5.15بانحراف معياري )

 ( لصالح المجموعة الّضابطة.3.54)

كان  البعدي للمجموعة الّضابطة االختبارتشير النتائج إلى أّن المتوّسط الحسابي في كما 

البعدي  االختبار( أّما المتوّسط الحسابي في 4.87( درجة، بانحراف معياري )48( من )65.84)

(، أي أّن هناك فرًقا 4.15( درجة، بانحراف معياري )48( من )11.55للمجموعة الّتجريبّية كان )

 ( لصالح المجموعة الّتجريبّية.5.54ظاهريًّا في المتوّسط الحسابي بين المجموعتين مقداره )

 ين الّضابطةولمعرفة ما إذا كان الفرق في المتوّسط الحسابي لدرجات أفراد المجموعت

ية عند مستوى داللة إحصائذا  ختبارفي التطبيق البعدي لال اإلنجليزيةوالّتجريبّية في مهارات الّلغة 
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تم استخدام  ،ختبارفي الّتطبيق القبلي لالوبهدف عزل الفرق بين المجموعتين (، α≤8.85الداللة )

 .(2)( وكانت النتائج كما في الجدول ANCOVAتحليل التباين المشترك )

ابطة  (ANCOVAالتباين المشترك ) ( تحليل7جدول )ال لدرجات أفراد المجموعتين الضا
 اإلنجليزيةمهارات مادة اللغة  اختباروالتاجريبياة في 

مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
ياة  الحرا

متوساط 
 المربعات

قيمة )ف( 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 مربع ايتا
η2 

حجم 
 األثر

 الختبار
   8.888 305.456 746.045 3 746.045 القبلي

طريقة 
 كبير 8.775 8.888 316.800 131.311 3 131.311 التدريس

     1.583 47 375.155 الخطأ
      58 40674.888 المجموع

 (α≤8.85)داللة إحصائّية عند مستوى الداللة  ذي( وجود فرق 7تظهر النتائج في الجدول )

حيث بلغت قيمة )ف( ، بين متوّسطات درجات أفراد المجموعة الّتجريبّية والمجموعة الّضابطة

مما يعني رفض الفرضّية الّصفرّية التي تنّص ( وهذه القيمة داّلة إحصائيًّا، 316.800المحسوبة )

ت متوسطي درجا( بين α≤8.85الداللة )داللة إحصائية عند مستوى  وذعلى أّنه "ال يوجد فرق 

لدى طلبة المرحلة األساسية في  اإلنجليزيةالمجموعتين الضابطة والتجريبية في مهارات مادة اللغة 

في الّتدريس". ولمعرفة اّتجاه الفروق، تّم حساب  اإللكترونيةاألردن تعزى الستخدام البرمجّية 

مهارات مادة  اراختبفي  لدرجات أفراد المجموعتين الّضابطة والّتجريبّية المتوّسطات البعدّية المعّدلة

 (: 5، كما في الجدول )اإلنجليزيةاللغة 
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ابطة والتاجريبياة في  البعدياة المعدالة ( المتوساطات8جدول )ال لدرجات أفراد المجموعتين الضا
 اإلنجليزيةمهارات مادة اللغة  اختبار

( أّن المتوّسط البعدّي المعّدل ألفراد المجموعة الّضابطة هو 5تشير الّنتائج في الجدول )

(، أي أّن الفروق 14.56(، وأّن المتوّسط البعدّي المعّدل ألفراد المجموعة الّتجريبّية هو )67.48)

لّتدريس على في ا اإللكترونيةأي أّن هناك أثر الستخدام البرمجّية  هي لصالح المجموعة الّتجريبّية،

س على مهارات في الّتدري اإللكترونية، ولمعرفة حجم األثر الستخدام البرمجّية اإلنجليزيةمهارات الّلغة 

تقع كوهين  (، ووفًقا لمعيار775.8بلغت قيمته ) ذي( ال2η، تم حساب مرّبع ايتا )اإلنجليزيةالّلغة 

 ( أي أّن حجم األثر كان كبيًرا.f ≥8.48 ≤3القيمة بين )

ه: ل ونصا  ثانياا: النتائج المتعلقة باإلجابة عن سؤال الداراسة األوا

ة المرحلة لطلب اإلنجليزيةفي تنمية مهارة القراءة من ماداة اللغة  اإللكترونيةفاعلية البرمجية  ما -

 األساسية في األردن؟

د مستوى داللة إحصائية عن وذتنّص الفرضّية المرتبطة بهذا الّسؤال على أّنه "ال يوجد فرق 

( بين متوسطي درجات المجموعتين الضابطة والتجريبية في مهارة القراءة من مادة α≤8.85الداللة )

في  اإللكترونيةلدى طلبة المرحلة األساسية في األردن تعزى الستخدام البرمجّية  اإلنجليزيةاللغة 

 الّتدريس".

 الخطأ المعياري المتوّسط البعدي المعّدل العدد المجموعة

 67.48a 8.101 65 الّضابطة

 14.56a  8.101 65 التجريبّية
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وبهدف فحص الفرضّية تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات عينة 

. ليزيةاإلنجالّدراسة في المجموعة الّتجريبّية والمجموعة الّضابطة في مهارة القراءة من مادة اللغة 

 (.0وكانت الّنتائج كما في الجدول )

ابطة  ( المتوسطات2جدول )ال الحسابية والنحرافات المعيارية لدرجات أفراد المجموعتين الضا
 اإلنجليزيةمادة اللغة  اختباروالتاجريبياة في مهارة القراءة في 

 الختبار القبلي الختبار اإلحصاءات الوصفياة العدد المجموعة
 البعدي

ابطة  95 الضا
 1.01 4.84 المتوّسط الحسابي
 3.17 6.14 االنحراف المعياري

 95 التاجريبياة
 5.51 1.01 المتوّسط الحسابي
 3.10 3.74 االنحراف المعياري

 51 المجموع
 7.71 4.88 المتوّسط الحسابي
 3.50 6.84 االنحراف المعياري

( وجود فروق ظاهرّية بين متوّسطات درجات عينة الّدراسة للمجموعتين 0يتبين من جدول )

ج إلى أّن ين القبلي والبعدي، حيث تشير النتائاالختبار الّضابطة والّتجريبّية في مهارة القراءة، وفي 

 ،(6.14(، بانحراف معياري )4.84القبلي للمجموعة الّضابطة كان ) االختبارالمتوّسط الحسابي في 

( ، بانحراف معياري 1.01القبلي للمجموعة الّتجريبّية كان ) االختبارمتوّسط الحسابي في أّما ال

( لصالح 8.85(، أي أّن هناك فرًقا ظاهريًّا في المتوّسط الحسابي بين المجموعتين مقداره )3.74)

 المجموعة الّضابطة.

دي للمجموعة البع االختبارتشير النتائج إلى أّن المتوّسط الحسابي في مهارة القراءة في كما 

البعدي  االختبار( أّما المتوّسط الحسابي في 3.17( ، بانحراف معياري )1.01الّضابطة كان )



50 
 

 
 

(، أي أّن هناك فرًقا ظاهريًّا في المتوّسط 3.10( ، بانحراف معياري )5.51للمجموعة الّتجريبّية كان )

 ( لصالح المجموعة الّتجريبّية.3.18بين المجموعتين مقداره ) في مهارة القراءةالحسابي 

ولمعرفة ما إذا كان الفرق في المتوّسط الحسابي لدرجات طلبة المجموعتين الّضابطة 

لداللة داللة إحصائية عند مستوى اذا  ختبارفي التطبيق البعدي لال مهارة القراءةوالّتجريبّية في 

(8.85≥α وبهدف ،) خدام تحليل ، تم استختبارالقبلي لالفي الّتطبيق عزل الفرق بين المجموعتين

 (.38( وكانت النتائج كما في الجدول )ANCOVA)التباين المشترك 

ابطة  (ANCOVAالتباين المشترك ) ( تحليل01جدول )ال لدرجات أفراد المجموعتين الضا
 والتاجريبياة في مهارة القراءة

مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
ياة  الحرا

متوساط 
 المربعات

قيمة )ف( 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 مربع ايتا
2η 

حجم 
 األثر

 الختبار
   8.888 05.544 13.871 3 13.871 القبلي

طريقة 
 كبير 8.560 8.888 56.531 11.716 3 11.716 التدريس

     .110 47 18.844 الخطأ
      58 1314.888 المجموع

( α≤8.85داللة إحصائّية عند مستوى الداللة ) ذي( وجود فرق 38تظهر النتائج في الجدول )

حيث بلغت  ،بين متوّسطات درجات الّطلبة في مهارة القراءة للمجموعة الّتجريبّية والمجموعة الّضابطة

 مما يعني رفض الفرضّية الّصفرّية التي( وهذه القيمة داّلة إحصائيًّا، 56.531قيمة )ف( المحسوبة )

( بين متوسطي α≤8.85داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) ذي"ال يوجد فرق  تنّص على أّنه

لدى طلبة المرحلة  اإلنجليزيةدرجات المجموعتين الضابطة والتجريبية في مهارة القراءة من مادة اللغة 

تّم روق، في الّتدريس". ولمعرفة اّتجاه الف اإللكترونيةاألساسية في األردن تعزى الستخدام البرمجّية 
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لدرجات أفراد المجموعتين الّضابطة والّتجريبّية في مهارة القراءة  المتوّسطات البعدّية المعّدلةحساب 

 (:33، كما في الجدول )اإلنجليزيةمادة اللغة  اختبارفي 

ابطة والتاجريبياة في ( المتوساطات البعدياة المعدالة00جدول )ال  لدرجات أفراد المجموعتين الضا
 مهارة القراءة

 الخطأ المعياري المتوساط البعدي المعدال العدد المجموعة
ابطة  1.04a 8.318 65 الضا
 5.55a  8.318 65 التجريبياة

( أّن المتوّسط البعدّي المعّدل ألفراد المجموعة الّضابطة هو 33تشير الّنتائج في الجدول )

(، أي أّن الفروق هي 5.55المجموعة الّتجريبّية هو )(، وأّن المتوّسط البعدّي المعّدل ألفراد 1.04)

يس على مهارة في الّتدر  اإللكترونيةأي أّن هناك أثر الستخدام البرمجّية  لصالح المجموعة الّتجريبّية،

م حساب في الّتدريس على مهارة القراءة، ت اإللكترونيةالقراءة، ولمعرفة حجم األثر الستخدام البرمجّية 

( f ≥8.48≤3بين ) تقع (، ووفًقا لمعيار كوهين فهذه القيمة8.560بلغت قيمته ) ذي( ال2ηمرّبع ايتا )

 أي أّن حجم األثر كان كبيًرا.

ه:  ثالثاا: النتائج المتعلقة باإلجابة عن سؤال الداراسة الثااني ونصا

لبة لط اإلنجليزيةفي تنمية مهارة الستماع من ماداة اللغة  اإللكترونيةما فاعلية البرمجية  -

 المرحلة األساسية في األردن؟

د مستوى داللة إحصائية عن وذتنّص الفرضّية المرتبطة بهذا الّسؤال على أّنه "ال يوجد فرق 

( بين متوسطي درجات المجموعتين الضابطة والتجريبية في مهارة االستماع من α≤8.85الداللة )

 ونيةاإللكتر لدى طلبة المرحلة األساسية في األردن تعزى الستخدام البرمجّية  اإلنجليزيةمادة اللغة 

 في الّتدريس".
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وبهدف فحص الفرضّية تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات عينة 

. يزيةنجلاإلالّدراسة في المجموعة الّتجريبّية والمجموعة الّضابطة في مهارة االستماع من مادة اللغة 

 (.36وكانت الّنتائج كما في الجدول )

ابطة  ( المتوسطات09جدول )ال الحسابية والنحرافات المعيارية لدرجات أفراد المجموعتين الضا
 اإلنجليزيةمادة اللغة  اختباروالتاجريبياة في مهارة الستماع في 

 الختبار اإلحصاءات الوصفياة العدد المجموعة
 القبلي

 الختبار
 البعدي

ابطة  65 الضا
 7.16 5.11 المتوّسط الحسابي
 3.33 6.31 االنحراف المعياري

 65 التاجريبياة
 5.18 4.51 المتوّسط الحسابي
 3.36 3.06 االنحراف المعياري

 58 المجموع
 7.01 4.01 المتوّسط الحسابي
 3.65 6.81 االنحراف المعياري

( وجود فروق ظاهرّية بين متوّسطات درجات عينة الّدراسة للمجموعتين 36يتبين من جدول )

تائج إلى أّن ين القبلي والبعدي، حيث تشير الناالختبار الّضابطة والّتجريبّية في مهارة االستماع، وفي 

 ،(6.31، بانحراف معياري )(5.11القبلي للمجموعة الّضابطة كان ) االختبارالمتوّسط الحسابي في 

( ، بانحراف معياري 4.51القبلي للمجموعة الّتجريبّية كان ) االختبارأّما المتوّسط الحسابي في 

( لصالح 8.58(، أي أّن هناك فرًقا ظاهريًّا في المتوّسط الحسابي بين المجموعتين مقداره )3.06)

 المجموعة الّضابطة.

بعدي للمجموعة ال االختباراع في تشير النتائج إلى أّن المتوّسط الحسابي في مهارة االستمكما 

البعدي  االختبار( أّما المتوّسط الحسابي في 3.33(، بانحراف معياري )7.16الّضابطة كان )



06 
 

 
 

(، أي أّن هناك فرًقا ظاهريًّا في المتوّسط 3.36( ، بانحراف معياري )5.18للمجموعة الّتجريبّية كان )

 المجموعة الّتجريبّية.( لصالح 3.65ره )بين المجموعتين مقدا في مهارة االستماعالحسابي 

ولمعرفة ما إذا كان الفرق في المتوّسط الحسابي لدرجات طلبة المجموعتين الّضابطة والّتجريبّية في 

(، α≤8.85داللة إحصائية عند مستوى الداللة )ذا  ختبارفي التطبيق البعدي لال مهارة االستماع

تباين المشترك ، تم استخدام تحليل الختبارالّتطبيق القبلي لالفي وبهدف عزل الفرق بين المجموعتين 

(ANCOVA( وكانت النتائج كما في الجدول )31.) 

لدرجات أفراد المجموعتين الّضابطة  (ANCOVAالتباين المشترك ) تحليل (03جدول )ال

 والتّجريبيّة في مهارة االستماع

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
ياة  الحرا

متوساط 
 المربعات

قيمة )ف( 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 مربع ايتا
2η 

حجم 
 األثر

   8.888 73.157 15.086 3 15.086 القبلي الختبار
 كبير 8.576 8.888 16.087 13.584 3 13.584 طريقة التدريس

     8.583 47 61.515 الخطأ
      58 1645.888 المجموع

( α≤8.85الداللة )داللة إحصائّية عند مستوى  ذي( وجود فرق 31تظهر النتائج في الجدول )

بين متوّسطات درجات الّطلبة في مهارة االستماع للمجموعة الّتجريبّية والمجموعة الّضابطة، حيث 

ة مما يعني رفض الفرضّية الّصفريّ ( وهذه القيمة داّلة إحصائيًّا، 16.087بلغت قيمة )ف( المحسوبة )

( بين متوسطي α≤8.85داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) ذيه "ال يوجد فرق التي تنّص على أنّ 

لدى طلبة  اإلنجليزيةدرجات المجموعتين الضابطة والتجريبية في مهارة االستماع من مادة اللغة 

ّتجاه في الّتدريس". ولمعرفة ا اإللكترونيةالمرحلة األساسية في األردن تعزى الستخدام البرمجّية 

ي لدرجات أفراد المجموعتين الّضابطة والّتجريبّية ف المتوّسطات البعدّية المعّدلةالفروق، تّم حساب 

 (:34، كما في الجدول )اإلنجليزيةمادة اللغة  اختبارمهارة االستماع في 
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ابطة والتاجريبياة في  البعدياة المعدالة المتوساطات (04جدول )ال لدرجات أفراد المجموعتين الضا
 مهارة الستماع

 الخطأ المعياري المتوساط البعدي المعدال العدد المجموعة
ابطة  7.35a 8.341 65 الضا
 5.77a  8.341 65 التجريبياة

 هو( أّن المتوّسط البعدّي المعّدل ألفراد المجموعة الّضابطة 34تشير الّنتائج في الجدول )

(، أي أّن الفروق هي 5.77(، وأّن المتوّسط البعدّي المعّدل ألفراد المجموعة الّتجريبّية هو )7.35)

يس على مهارة في الّتدر  اإللكترونيةأي أّن هناك أثر الستخدام البرمجّية  لصالح المجموعة الّتجريبّية،

اع، تم في الّتدريس على مهارة االستم اإللكترونيةاالستماع، ولمعرفة حجم األثر الستخدام البرمجّية 

(، ووفًقا لمعيار كوهين فهي تقع هذه القيمة بين 8.576بلغت قيمته ) ذي( ال2ηحساب مرّبع ايتا )

(3≥ f ≥8.48أي أّن ح ).جم األثر كان كبيًرا 

ه:  رابعاا: النتائج المتعلقة باإلجابة عن سؤال الداراسة الثاالث ونصا

 يزيةاإلنجلالمقترحة في تنمية مهارة المحادثة من ماداة اللغة  اإللكترونيةما فاعلية البرمجية  -

 لطلبة المرحلة األساسية في األردن؟

د مستوى داللة إحصائية عن وذتنّص الفرضّية المرتبطة بهذا الّسؤال على أّنه "ال يوجد فرق 

ن مهارة المحادثة م ( بين متوسطي درجات المجموعتين الضابطة والتجريبية فيα≤8.85الداللة )

 ونيةاإللكتر لدى طلبة المرحلة األساسية في األردن تعزى الستخدام البرمجّية  اإلنجليزيةمادة اللغة 

 في الّتدريس".

بهدف فحص الفرضّية تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات عينة 

. جليزيةاإلنالّدراسة في المجموعة الّتجريبّية والمجموعة الّضابطة في مهارة المحادثة من مادة اللغة 

 (.35وكانت الّنتائج كما في الجدول )
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ابطة المتوسطات الحسابية والنحرافات الم (05جدول )ال عيارية لدرجات أفراد المجموعتين الضا
 اإلنجليزيةمادة اللغة  اختباروالتاجريبياة في مهارة المحادثة في 

 الختبار اإلحصاءات الوصفياة العدد المجموعة
 القبلي

 الختبار
 البعدي

ابطة  65 الضا
 7.68 5.01 المتوّسط الحسابي
 3.44 3.57 االنحراف المعياري

 65 التاجريبياة
 5.58 5.14 المتوّسط الحسابي
 3.13 3.15 االنحراف المعياري

 58 المجموع
 5.88 5.58 المتوّسط الحسابي
 3.73 3.41 االنحراف المعياري

( وجود فروق ظاهرّية بين متوّسطات درجات عينة الّدراسة للمجموعتين 35يتبين من جدول )

ائج إلى أّن ين القبلي والبعدي، حيث تشير النتاالختبار الّضابطة والّتجريبّية في مهارة المحادثة، وفي 

( 3.57( ، بانحراف معياري )5.01القبلي للمجموعة الّضابطة كان ) االختبارالمتوّسط الحسابي في 

( ، بانحراف معياري 5.14القبلي للمجموعة الّتجريبّية كان ) االختبارأّما المتوّسط الحسابي في 

( لصالح 8.16ظاهريًّا في المتوّسط الحسابي بين المجموعتين مقداره ) (، أي أّن هناك فرًقا3.15)

 المجموعة الّضابطة. 

عدي للمجموعة الب االختبارتشير النتائج إلى أّن المتوّسط الحسابي في مهارة المحادثة في كما 

البعدي  االختبار( أّما المتوّسط الحسابي في 3.44(، بانحراف معياري )7.68الّضابطة كان )

(، أي أّن هناك فرًقا ظاهريًّا في المتوّسط 3.13( ، بانحراف معياري )5.58للمجموعة الّتجريبّية كان )

 ( لصالح المجموعة الّتجريبّية.3.18بين المجموعتين مقداره ) في مهارة المحادثةالحسابي 

ريبّية في لّضابطة والّتجولمعرفة ما إذا كان الفرق في المتوّسط الحسابي لدرجات طلبة المجموعتين ا

(، α≤8.85داللة إحصائية عند مستوى الداللة )ذا  ختبارفي التطبيق البعدي لال مهارة المحادثة
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تباين المشترك ، تم استخدام تحليل الختبارفي الّتطبيق القبلي لالوبهدف عزل الفرق بين المجموعتين 

(ANCOVA( وكانت النتائج كما في الجدول )31.) 

ابطة  (ANCOVA)التباين المشترك  ( تحليل06جدول )ال لدرجات أفراد المجموعتين الضا
 والتاجريبياة في مهارة المحادثة

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
ياة  الحرا

متوساط 
 المربعات

قيمة )ف( 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 مربع ايتا
2η 

حجم 
 األثر

   8.888 347.467 54.061 3 54.061 القبلي الختبار

 كبير 8.168 8.888 71.117 44.347 3 44.347 طريقة التدريس

     8.571 47 67.874 الخطأ
      58 1144.888 المجموع

( α≤8.85داللة إحصائّية عند مستوى الداللة ) ذي( وجود فرق 31تظهر النتائج في الجدول )

 الّتجريبّية والمجموعة الّضابطة، حيثبين متوّسطات درجات الّطلبة في مهارة المحادثة للمجموعة 

ة مما يعني رفض الفرضّية الّصفريّ ( وهذه القيمة داّلة إحصائيًّا، 71.117بلغت قيمة )ف( المحسوبة )

( بين متوسطي α≤8.85داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) وذالتي تنّص على أّنه "ال يوجد فرق 

لدى طلبة  اإلنجليزيةهارة المحادثة من مادة اللغة درجات المجموعتين الضابطة والتجريبية في م

ّتجاه في الّتدريس". ولمعرفة ا اإللكترونيةالمرحلة األساسية في األردن تعزى الستخدام البرمجّية 

جريبّية في والتّ لدرجات أفراد المجموعتين الّضابطة  المتوّسطات البعدّية المعّدلةالفروق، تّم حساب 

 (:37، كما في الجدول )اإلنجليزيةمادة اللغة  باراختمهارة المحادثة في 
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ابطة والتاجريبياة في  المتوساطات البعدياة المعدالة (07جدول )ال لدرجات أفراد المجموعتين الضا
 مهارة المحادثة

 الخطأ المعياري المتوساط البعدي المعدال العدد المجموعة
ابطة  7.81a 8.356 65 الضا
 5.05a  8.356 65 التجريبياة

( أّن المتوّسط البعدّي المعّدل ألفراد المجموعة الّضابطة هو 37تشير الّنتائج في الجدول )

(، أي أّن الفروق هي 5.05(، وأّن المتوّسط البعدّي المعّدل ألفراد المجموعة الّتجريبّية هو )7.81)

يس على مهارة في الّتدر  اإللكترونيةأي أّن هناك أثر الستخدام البرمجّية  لصالح المجموعة الّتجريبّية،

تم  في الّتدريس على مهارة المحادثة، اإللكترونيةالمحادثة، ولمعرفة حجم األثر الستخدام البرمجّية 

قيمة بين ال(، ووفًقا لمعيار كوهين تقع 8.168بلغت قيمته ) ذي( ال2ηحساب مرّبع ايتا )

(3≥f≥8.48 ).أي أّن حجم األثر كان كبيًرا 

ه: خامساا: النتائج المتعلقة باإلجابة عن سؤال الداراسة الراابع ونصا  

بة المرحلة لطل اإلنجليزيةفي تنمية مهارة الكتابة من ماداة اللغة  اإللكترونيةما فاعلية البرمجية  -

 األساسية في األردن؟

د مستوى داللة إحصائية عن وذتنّص الفرضّية المرتبطة بهذا الّسؤال على أّنه "ال يوجد فرق 

( بين متوسطي درجات المجموعتين الضابطة والتجريبية في مهارة الكتابة من مادة α≤8.85الداللة )

في  اإللكترونيةلدى طلبة المرحلة األساسية في األردن تعزى الستخدام البرمجّية  اإلنجليزيةاللغة 

 الّتدريس".

ة سابية واالنحرافات المعيارية لدرجات عينبهدف فحص الفرضّية تم حساب المتوسطات الح

. جليزيةاإلنالّدراسة في المجموعة الّتجريبّية والمجموعة الّضابطة في مهارة الكتابة من مادة اللغة 

 (.35وكانت الّنتائج كما في الجدول )
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ابطة  ( المتوسطات08جدول )ال الحسابية والنحرافات المعيارية لدرجات أفراد المجموعتين الضا
 اإلنجليزيةمادة اللغة  اختباروالتاجريبياة في مهارة الكتابة في 

 الختبار اإلحصاءات الوصفياة العدد المجموعة
 القبلي

 الختبار
 البعدي

ابطة  65 الضا
 1.51 5.11 المتوّسط الحسابي
 3.61 3.75 االنحراف المعياري

 65 التاجريبياة
 7.06 4.76 المتوّسط الحسابي
 3.44 3.54 االنحراف المعياري

 58 المجموع
 7.64 5.84 المتوّسط الحسابي
 3.40 3.17 االنحراف المعياري

( وجود فروق ظاهرّية بين متوّسطات درجات عينة الّدراسة للمجموعتين 35يتبين من جدول )

ائج إلى أّن ين القبلي والبعدي، حيث تشير النتاالختبار الّضابطة والّتجريبّية في مهارة الكتابة، وفي 

( 3.75(، بانحراف معياري )5.11القبلي للمجموعة الّضابطة كان ) االختبارالمتوّسط الحسابي في 

، بانحراف معياري (4.76القبلي للمجموعة الّتجريبّية كان ) االختبارأّما المتوّسط الحسابي في 

( لصالح 8.14(، أي أّن هناك فرًقا ظاهريًّا في المتوّسط الحسابي بين المجموعتين مقداره )3.54)

 المجموعة الّضابطة. 

عدي للمجموعة الب االختبارتشير النتائج إلى أّن المتوّسط الحسابي في مهارة الكتابة في كما 

البعدي  االختبار( أّما المتوّسط الحسابي في 3.61، بانحراف معياري )( 1.51الّضابطة كان )

 لمتوّسط(، أي أّن هناك فرًقا ظاهريًّا في ا3.44، بانحراف معياري ) (7.06للمجموعة الّتجريبّية كان )

 ( لصالح المجموعة الّتجريبّية.3.11بين المجموعتين مقداره ) في مهارة الكتابةالحسابي 

ولمعرفة ما إذا كان الفرق في المتوّسط الحسابي لدرجات طلبة المجموعتين الّضابطة والّتجريبّية في 

(، وبهدف α≤8.85لة )داللة إحصائية عند مستوى الدالذا  ختبارفي التطبيق البعدي لال مهارة الكتابة
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مشترك ، تم استخدام تحليل التباين الختبارفي الّتطبيق القبلي لالعزل الفرق بين المجموعتين 

(ANCOVA( وكانت النتائج كما في الجدول )30.) 

ابطة  (ANCOVAتحليل التباين المشترك ) (02جدول )ال لدرجات أفراد المجموعتين الضا
 والتاجريبياة في مهارة الكتابة

مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
ياة  الحرا

متوساط 
 المربعات

قيمة )ف( 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 مربع ايتا
2η 

حجم 
 األثر

 الختبار
   8.888 71.341 51.377 3 51.377 القبلي

طريقة 
 كبير 8.514 8.888 51.541 17.184 3 17.184 التدريس

     8.105 47 16.561 الخطأ
      58 6718.888 المجموع

( α≤8.85داللة إحصائّية عند مستوى الداللة ) ذي( وجود فرق 30تظهر النتائج في الجدول )

بين متوّسطات درجات الّطلبة في مهارة الكتابة للمجموعة الّتجريبّية والمجموعة الّضابطة، حيث بلغت 

 مما يعني رفض الفرضّية الّصفرّية التي( وهذه القيمة داّلة إحصائيًّا، 51.541قيمة )ف( المحسوبة )

( بين متوسطي α≤8.85داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) وذتنّص على أّنه "ال يوجد فرق 

لدى طلبة المرحلة  اإلنجليزيةدرجات المجموعتين الضابطة والتجريبية في مهارة الكتابة من مادة اللغة 

روق، تّم في الّتدريس". ولمعرفة اّتجاه الف اإللكترونية األساسية في األردن تعزى الستخدام البرمجّية

 لدرجات أفراد المجموعتين الّضابطة والّتجريبّية في مهارة الكتابة المتوّسطات البعدّية المعّدلةحساب 

 (:68، كما في الجدول )اإلنجليزيةمادة اللغة  اختبارمن 
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ابطة والتاجريبياة في  البعدياة المعدالة ( المتوساطات91جدول )ال لدرجات أفراد المجموعتين الضا
 مهارة الكتابة

 الخطأ المعياري المتوساط البعدي المعدال العدد المجموعة
ابطة  1.11a 8.310 65 الضا
 5.36a  8.310 65 التجريبياة

 هو( أّن المتوّسط البعدّي المعّدل ألفراد المجموعة الّضابطة 68تشير الّنتائج في الجدول )

(، أي أّن الفروق هي 5.36(، وأّن المتوّسط البعدّي المعّدل ألفراد المجموعة الّتجريبّية هو )1.11)

ي الّتدريس المقترحة ف اإللكترونيةأي أّن هناك أثر الستخدام البرمجّية  لصالح المجموعة الّتجريبّية،

يس على المقترحة في الّتدر  ونيةاإللكتر على مهارة الكتابة، ولمعرفة حجم األثر الستخدام البرمجّية 

(، ووفًقا لمعيار كوهين فهذه 8.514بلغت قيمته ) ذي( ال2ηمهارة الكتابة، تم حساب مرّبع ايتا )

 ( أي أّن حجم األثر كان كبيًرا.  f ≥8.48 ≤3بين )تقع القيمة 
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 الفصل الخامس
 مناقشة النتائج والتوصيات

 وتحليلها ياناتالب جمع بعد الدراسة هذه إليها توصلت التي النتائج مناقشة الفصل هذا يتناول

 وفي تفسيرها،و  النتائج تلك إلى قادت التي األسباب يعرض كما الرابع، الفصل في بالنتائج والخروج

 .لحاليةا الدراسة بنتائج المرتبطةوالمقترحات  التوصيات من مجموعة تقديم تم الفصل هذا نهاية

في تنمية مهارات اللغة اإلنجليزية  اإللكترونيةبرمجية الفاعلية ما نتائج أولا: مناقشـــــــــة 

 وقد انبثق عن هذا السؤال الفرضية الصفرية التي تنص على لطلبة المرحلة األسـاسـية في األردن؟

 درجات متوســــــــطي بين( α≤8.85)الداللة  مســــــــتوى عند إحصــــــــائية داللة ذو فرق يوجد ال" أنه

 في ســاســيةاأل المرحلة طلبة لدى اإلنجليزية اللغة مادة مهارات في والتجريبية الضــابطة المجموعتين

 ".الّتدريس في اإللكترونية البرمجّية الستخدام تعزى األردن

 أن حيث رفض الفرضّية الّصفرّية، ( 1) الجدول في كما الفرضية تلك اختبار نتائج أظهرت

ة المرحلة األساسية لطلب استخدام البرمجية اإللكترونية كان له فاعلية في تنمية مهارات اللغة االنجليزية

 السادس في األردن. الصف

 اإليجابي األثرو  اإللكترونيةوقد تعزى هذه النتيجة إلى فاعلية التدريس باستخدام البرمجية 

حديثة  صادر تعلمتقنيات وم من حيث توظيفها اإلنجليزية اللغة مهارات تنمية في اإللكترونية للبرمجّية

 نحو عيتهمداف من وزادت فيما بينهم والتفاعل التواصل متعددة ومتنوعة وممتعة، حفزت الطلبة على

التعلم، وشجعتهم على التفاعل والمشاركة أثناء توظيفها مما ساهم في تنمية مهارات اللغة اإلنجليزية، 

 لخطواتالطلبة، ووضوح ا وخصائص التعليمية للمادة البرمجية مالئمة تصميموربما يعود أيضًا إلى 

األمر الذي ساهم في تعلم المهارات بطريقة أفضل من الطرائق االعتيادية،  فيها، المتضمنة اإلجرائية
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وقد يعود تفسير هذه النتيجة إلى أسباب منها: احتواء الوحدة التعليمية التي صممت باستخدام البرمجية 

س تعتمد تنميتها، ولتوظيفها استراتيجيات تدري المستهدف اإلنجليزية اللغة مهارات على اإللكترونية

 بشكل طةواألنش واألمثلة المعلومات لتطبيق العملية العروض على التعلم الجمعي والذاتي، وأسلوب

 جهاز ىعل ةالعملي واألمثلة األنشطة لتطبيق الطلبة لجميع الفرصة إتاحة عملي، باإلضافة إلى

 النتائج. ومشاهدة الحاسوب

دى أسهمت في تنمية جوانب متعددة لإلى أن البرمجية  ًضاوقد تعزو الباحثة هذه النتيجة أي

ألن هناك من الوسائل ما يساعد على  االطلبة، سواء أكانت معرفية أم مهارية أم وجدانية ؛ نظرً 

تكوين وبناء مفاهيم أساسية، ومنها ما يستخدم لزيادة الدافعية نحو التعلم، ومنها ما يساعد على 

 ساهمت في أنها لحاجة الطلبة لها حيثباإلضافة . تجاهاتالااكتساب بعض المهارات وتكوين 

ثارة توجيههم تاحة فرص وحماسهم دافعيتهم وا   -جعلهم مما لطلبة؛ا وبين بينها الدائم التفاعل للتعلم، وا 

النفس،  ىعل واالعتماد االستقاللية روح تنمية على وعملت يتعلمونه، لما متيقظين نشطاء -ادائمً 

ن توفر ، كما أ(واالستماع والمحادثة والكتابة القراءة) األربعة االنجليزية اللغة مهارات تعلم ودعمت

 المعلومات إلى الوصول سهل على الطلبة اإلنترنت على اإللكتروني لمالتع موقع من خالل البرمجية

 مكني لى تداخل وارتباط تعلم المهارات مع بعضها البعض، وبالتاليإوربما يعود  التعليمية، والموارد

 ة واالستماعالقراء) ساهمت في تنمية مهارات اللغة اإلنجليزية األربع اإللكترونيةالبرمجية  إن القول

بالتدريس بالطريقة االعتيادية دون استخدام برمجية  مقارنة وذلك عام، بشكل (والمحادثة والكتابة

 .لكترونيةإ

في  إللكترونيةاالبرمجية استخدام وقد اتفقت هذه النتيجة اإليجابية في احداث تغيير لصالح 

، (6833العديد من الدراسات مثل الغامدي ) تنمية مهارة أو مهارات من مادة اللغة اإلنجليزية مع
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والتي أشارت إلى فاعلية استخدام البرمجيات ( 6835) المبيضين ودراسة، (6834ودراسة الريماوي )

 دافعية وتنميةوال التحصيل تقدم واضح في تعلم المهارات، وارتفاع إحراز في مع الطلبة اإللكترونية

 استخدام أثر أشارت إلى ( التي6835) تيجة دراسة محمودلديهم، ون والمهارية المعرفية الجوانب

التي أظهرت ( 6835) اإلنجليزية، ونتيجة دراسة المحمدي اللغة مهارات تنمية في اإللكترونية األلعاب

 والتفاعلية رونةالم إلى ذلك ويعزى المعرفي، التحصيل معدل في ارتفاع اإللكترونية فاعلية البرمجية

 العتيليو  مع نتيجة دراسة عبكل اواتفقت أيضً  وتكاملية، مشوقة عناصر على واعتمادها البرمجية مع

نجليزية في اللغة اإل الطالقة التي أشارت إلى أثر برنامج تعليمي محوسب في تعليم مهارة( 6835)

 باإلضافة إلى جميع الدراسات في المحور الثاني.

ي تنمية لكترونية فإفاعلية برمجية ة بحثت في ي دراسأعلى -في حدود علمها –ولم تعثر الباحثة 

سواء  جالموتعد هذه الدراسة بداية لمثل هذه الدراسات في هذا ال مهارات اللغة اإلنجليزية جميعها،

 في مادة اللغة اإلنجليزية أو في مواد لغوية أخرى.

ل الداراسة بسؤال المتعلقة النتائج مناقشة :ثانياا ه األوا  اإللكترونية البرمجية فاعلية ما :ونصا

د انبثق وق  األردن؟ في األساسية المرحلة لطلبة اإلنجليزية اللغة ماداة من القراءة مهارة تنمية في

 مستوى ندع إحصائية داللة ذو فرق يوجد ال" أنه عن هذا السؤال الفرضية الصفرية التي تنص على

 مادة نم القراءة مهارة في والتجريبية الضابطة المجموعتين درجات متوسطي بين (α≤8.85) الداللة

 في رونيةاإللكت البرمجّية الستخدام تعزى األردن في األساسية المرحلة طلبة لدى اإلنجليزية اللغة

 ".الّتدريس
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 أن حيث رفض الفرضّية الّصفرّية، ( 0) الجدول في كما الفرضية تلك اختبار نتائج أظهرت

لطلبة  زيةفي مادة اللغة االنجلي مهارة القراءةاستخدام البرمجية اإللكترونية كان له فاعلية في تنمية 

 السادس في األردن. المرحلة األساسية الصف

د ساهم في تنمية ق اإللكترونيةالبرمجية  التعلم باستخدام أن حقيقة إلى وقد تعزى هذه النتيجة 

 قراءةلل الشخصية الممارسة على الطلبة تدريب خالل من االنجليزية اللغة مادة مهارة القراءة في

صدر تعلم قد غيرها، وأن البرمجية كم أو لفظية بصورة أكان سواء المختلفة، بأساليبه التعزيز وتوفير

 ألساليبا وفق التدريس في يحدث ما خالف على ممكن وقت أي في يستخدمونها أداة للطلبة وفرت

الطلبة.  مع لوالتواص االتصال في المعلم قبل من الجانب وأحادية التلقين على تعتمد التي االعتيادية

محفز، ممتع و ، و تفاعلي بأسلوب المعلومات عرض خالل من التعلمعلى وربما ألن البرمجية أثرت 

صورة بوأن تدريس مهارة القراءة بالبرمجية أدى إلى تحسين اهتمامات الطلبة ورغبتهم نحو القراءة 

 اللغة مادة في راءةالق مهارة تنمية في اإللكترونية للبرمجية يجابيةاإل النتيجة هذه اتفقت أفضل، وقد

 في( كمتاسيا) برمجية استخدام التي أشارت إلى أثر (6835) أحمد مع نتيجة دراسة اإلنجليزية،

المختبر اإللكتروني في شارت إلى أهمية أ( التي 6835القراءة، ونتيجة دراسة خوجة ) مهارة تطوير

 يةاإللكترون األساليبالتي أشارت إلى فاعلية استخدام  (6835)بعلوشة  تطوير مهارة القراءة، ودراسة

 استخدام أثر التي بينت( 6835) وجرادات اإلنجليزية، ونتيجة دراسة العبادي باللغة التهجئة على

ية، ونتيجة اإلنجليز  اللغة مادة في القرائي االستيعاب تنمية مهارة في اإللكترونية الذهنية الخريطة

نتيجة المفردات، و  تعلم في المتنقل التعلم بيئة توظيف التي أظهرت أهمية( 6831) دراسة الزكري

 اللغة في ةالقراء مهارة تنمية في التعليمية البرمجيات التي أشارت إلى فاعلية (6837) العروي دراسة
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 يف األصيلة الرقمية الحوارات استخدام التي بينت أثر( 6835) الخطايبةاإلنجليزية؛ ونتيجة دراسة 

 .االنجليزية اللغة في اللغوية والدافعية تطوير مهارة الطالقة

برمجية ما فاعلية ال ثالثاا: مناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني والذي ينص على:

في تنمية مهارة الستماع من ماداة اللغة اإلنجليزية لطلبة المرحلة األساسية في  اإللكترونية

 داللة ذو فرق يوجد ال" أنه وقد انبثق عن هذا السؤال الفرضية الصفرية التي تنص على األردن؟

 يف والتجريبية الضابطة المجموعتين درجات متوسطي بين (α≤8.85) الداللة مستوى عند إحصائية

 خدامالست تعزى األردن في األساسية المرحلة طلبة لدى اإلنجليزية اللغة مادة من االستماع مهارة

 ".الّتدريس في المقترحة اإللكترونية البرمجّية

 حيث رفض الفرضّية الّصفرّية،( 36) الجدول في كما الفرضية تلك اختبار نتائج أظهرت

 نجليزيةفي مادة اللغة اال الستماعمهارة اأن استخدام البرمجية اإللكترونية كان له فاعلية في تنمية 

 السادس في األردن. لطلبة المرحلة األساسية الصف

ركزت  مختلفة ةأنشط من تضمنته بما اإللكترونيةبأن استخدام البرمجية  هذه النتيجة تفسير ويمكن

 صورو  وحركة صوت من خالل توظيفها مصادر متعددة من لدى الطلبة تنمية مهارة االستماع على

وكتابة مراعية بذلك نمط التعلم السمعي لدى الطلبة، الذي حفزهم على مواصلة التعلم وبالتالي فقد 

 لباحثةواالصغاء النشط، وقد تعزو ااالستماع مهارة  وتحسينفي تنمية  اإللكترونيةساهمت البرمجية 

مقاطع و الصوت المخزن من خالل  ساعد اإللكترونية البرمجية استخدام أن إلى االنتيجة أيضً  هذه

 ابعيدً  حيويةال من أجواء يعيشون الطلبة جعلو  لدى الطلبة ترسيخ حفظ وفهم الكلماتالفيديو على 

تعزيز  ىعل الطلبة البرمجية هذه ساعدت إذ الصفية، الغرفة في  عليه الذي اعتادوا الروتين عن

 ودراسة العدوان (6837) واتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة المشهراوي بينهم، فيما االستماعمهارة 
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 فاعلية البرامج الحاسوبية والوسائطإلى  التي أشارت (Alaodwan & Almousa, 2018) والموسى

 .الطلبة لدى االستماع مهارة تنمية في المتعددة

ية ما فاعلية البرمج :ونصهرابعاا: مناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال  الثالث والذي 

المقترحة في تنمية مهارة المحادثة من ماداة اللغة اإلنجليزية لطلبة المرحلة األساسية  اإللكترونية

 داللة ذو رقف يوجد ال" :أنه وقد انبثق عن هذا السؤال الفرضية الصفرية التي تنص على في األردن؟

 يف والتجريبية الضابطة المجموعتين درجات متوسطي بين (α≤8.85) الداللة مستوى عند إحصائية

 خدامالست تعزى األردن في األساسية المرحلة طلبة لدى اإلنجليزية اللغة مادة من المحادثة مهارة

 ".الّتدريس في اإللكترونية البرمجّية

 حيث رفض الفرضّية الّصفرّية، (35) الجدول في كما الفرضية تلك اختبار نتائج أظهرت

 جليزيةفي مادة اللغة االن محادثةمهارة الأن استخدام البرمجية اإللكترونية كان له فاعلية في تنمية 

 السادس في األردن. لطلبة المرحلة األساسية الصف

 وأنشطة بأسالي من اإللكترونيةالبرمجية  عليه اشتملت النتيجة إلى ما هذه تفسير ويمكن

ه الحوار التفاعلي مع مادة التعلم المحوسبة، كما أن هذ على وحّفزتهم الطلبة شّجعت تفاعلية ومواقف

 للطلبة ةالفرص اعطاء خالل من االنجليزية اللغة مادة في المحادثة مهارة تنمية في البرمجية أسهمت

قد و أحد، األمر الذي مكنهم من اكتساب هذه المهارة،  مراقبة على هذه المهارة برغبة ودون للتدريب

ادة اللغة في م مهارة المحادثةأسهمت في تنمية تعزو الباحثة هذه النتيجة أيضًا إلى أن البرمجية 

ة على النطق السليم واكتساب المهارات اللغوياالنجليزية من خالل اعطاء الفرصة للطلبة للتدريب 

ثارة الحماس والرغبة لدساعدة المعلمة والمحاولة مرات عديدة للتحدث دون م ذه . وقد اتفقت هيهموا 

من مادة  حادثةالمفي تنمية مهارة  اإللكترونيةالنتيجة اإليجابية في احداث تغيير لصالح البرمجية 
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 لتعليما في ونيةاإللكتر  البرمجيات أهمية بينت التي( 6831) الشمري دراسة نتيجة مع اللغة اإلنجليزية

 إلى صولالو  وسهولة والمعلمين، الطلبة وبين بينهم، فيما الطلبة بين االتصال تعزيز خالل من

( التي أشارت إلى 6837) مع دراسة العظامات اتفقت هذه النتيجةالتعليمية، و  والموارد المعلومات

الطلبة  عيةوزيادة داف االنجليزية اللغة تعليم مهارة المحادثة في في بالفيديو المدعم أهمية التواصل

 ئيالمر  التفاعلي البرنامج فاعلية إلى أشارت التي( Alharbi, 2016) الحربي نحوها، ونتيجة دراسة

التي أظهرت  (6835ودراسة عبكل والعتيلي ) .اإلنجليزية اللغة بمقرر المحادثة ةمهار  اكتساب في

 الجيد. والتعبير الطالقة فاعلية توظيف البرامج المحوسبة في تنمية مهارات

 إللكترونيةاما فاعلية البرمجية  :ونصهخامساا: مناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الرابع 

د انبثق وق في تنمية مهارة الكتابة من ماداة اللغة اإلنجليزية لطلبة المرحلة األساسية في األردن؟

 مستوى ندع إحصائية داللة ذو فرق يوجد ال" :أنه عن هذا السؤال الفرضية الصفرية التي تنص على

 مادة من ةالكتاب مهارة في والتجريبية الضابطة المجموعتين درجات متوسطي بين (α≤8.85) الداللة

 في رونيةاإللكت البرمجّية الستخدام تعزى األردن في األساسية المرحلة طلبة لدى اإلنجليزية اللغة

 ".الّتدريس

 حيث رفض الفرضّية الّصفرّية، (35) الجدول في كما الفرضية تلك اختبار نتائج أظهرت

 نجليزيةفي مادة اللغة اال كتابةمهارة الأن استخدام البرمجية اإللكترونية كان له فاعلية في تنمية 

 السادس في األردن. لطلبة المرحلة األساسية الصف

إلى أن البرمجية أسهمت في تنمية مهارة الكتابة في مادة اللغة  النتيجة هذه تفسير ويمكن

االنجليزية من خالل أسلوب التدرج في تدريس الكتابة، حيث أن البرمجية عملت على تدريس الطلبة 

مفردات كخطوة أولى حيث وفرت للطلبة فرصة لجمع أكبر عدد ممكن من عناصر المفردات لل
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 ،الالزمة ومعرفة عالمات الترقيمفة إلى تدريب الطلبة على اإلمالء، الضرورية لكتابة الفقرة، باإلضا

 فرت البرمجيةو وأما بالنسبة لتدريس الجمل، فقد ساهم التدرج في البرمجية في تسهيل المهمة حيث 

شطيرة ورة استخدام ص وذلك عن طريق فقرات،الطرًقا مختلفة في تدريب الطلبة على كيفية تكوين 

 تحمله من رموز لكيفية تقسيم فقرات الكتابة بطريقة يسهل على الطلبة استيعابها بشكل وما رالهامبرغ

ر تقدًما لدى مما أظه ،طريقة الكتابة الصحيحة وخطواتهالتوفير التعليمات واالرشادات سريع. كما تم 

 البعدي. االختبارالطلبة في الكتابة في 

لطلبة في ا جعل اإللكترونية البرمجية داماستخإلى أن  اوقد تعزو الباحثة هذه النتيجة أيضً 

 حيوية ونشاط حفزتهم على الكتابة.

في تنمية  ةاإللكترونيوقد اتفقت هذه النتيجة اإليجابية في احداث تغيير لصالح البرمجية 

التي أكدت على  (Kawazbeh, 2015) وازبةاكدراسة  من مادة اللغة اإلنجليزية مع الكتابةمهارة 

 وابراهيم وأحمد الدين الكتابة، ونتيجة دراسة سيف مهارات تنمية في والبصرية السمعيةأهمية الوسائل 

(Saifaldeen, Ahmed and Ibrahim, 2015 )في  الرقمية القصص فاعلية التي أشارت إلى

 برمجية استخدام أثر التي أشارت إلى (2016) أبو رزقدراسة وتتفق مع نتيجة  الكتابة، تطوير

(Dream Weaver )برنامج أثر التي بينت (6835الجبول )الكتابة، ونتيجة دراسة  مهارة تعلم في 

 اإلنجليزية. اللغة في مهارة الكتابة تنمية في السحابية الحوسبة على قائم تدريسيّ 
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والمقترحاتتوصيات ال  

 آلتي:، وفي ضوء ما تم التوصل إليه، توجز الباحثة اعلى نتائج الدراسة ااعتمادً 

 الدراسة:توصيات 

طلبة ل القراءة واالستماع والمحادثة والكتابة(األربعة )مهارات اللغة اإلنجليزية بتدريس  االهتمام .3

هم ؛ لما لها من أثر في نفوس الطلبة ودافعيتباستخدام البرمجية اإللكترونية المرحلة األساسية

 للتعلم.

يب التعليمية ضمن برامج التدر توجيه معلمي ومعلمات اللغة اإلنجليزية الستخدام البرمجيات  .6

 والتأهيل المقدمة لهم.

 مثل استخدام البرمجيات التعليمية. تعليمالفي استخدام الطرق واالستراتيجيات الحديثة  .1

االبتعاد عن الحفظ والتلقين في التدريس بشكل عام وفي تنمية مهارات اللغة اإلنجليزية األربعة  .4

 ة( بشكل خاص.)القراءة واالستماع والمحادثة والكتاب

التركيز على دور البرمجيات في تعلم اللغة االنجليزية لطلبة المرحلة األساسية نظًرا لفاعليتها  .5

 في العلمية التعليمية.
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 مقترحات الدراسة:

اجراء المزيد من الدراسات المماثلة لجميع المراحل الدراسية في المدارس لمعرفة فاعلية البرمجية  .3

 مهارات اللغة.التعليمية في تعلم 

عقد دورات تأهيلية وتدريبية للهيئة التدريسية بمختلف المراحل التدريسية لمواكبة التعلم في العصر  .6

 الحالي.

ق ذلك ليشمل وتطبيتشجيع الهيئات التدريسية في المدارس على استخدام البرمجيات التعليمية  .1

 جميع المواد الدراسية.

عام ومعرفة أسباب معوقات تطبيق مثل هذه البرمجيات دراسة الوضع الحالي في المدارس بشكل  .4

 اإللكترونية.

 يةالتعلم باستخدام البرمجيات اإللكترون الحالية تحث على للدِّراسة مشابهة أخرى دراسات إجراء .5

مثل مهارات الفهم القرائي، والقراءة الناقدة، ومهارات العرض والتقديم، مهارات أخرى لتنمية 

 داعية.ومهارة الكتابة اإلب

االستفادة من التجارب العربية والعالمية التي قامت بتطبيق البرمجيات التعليمية على المناهج  .1

 الدراسية.

استراتيجية تربوية للنهوض بالعملية التربوية والتعليمية نحو األفضل وفق خطط  طخطوضع  .7

 .تنفيذية وبرامج مدروسة
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 المراجعالمصادر و 
 المصادر والمراجع العربية 

عمان: مركز الكتاب  .المهارات األساسية في اللغة العربية(. 6835، إياد عبد المجيد )إبراهيم
 األكاديمي.

 أثر برنامج تعليمّي في الكتابة لتحسين مهارات"(. 6834عفاف ) يوسف،و  عبدالكريم، ،أبوجاموس
 مجلة جامعة النجاح لألبحاث، "التأليف لدى طالبات الصف الثامن األساسي في منطقة إربد األولى

 .3381-3873(،5)، 65، "العلوم اإلنسانية"

برنامج تعليمي قائم على المهمات  أثر"(. 6837الخوالدة، أحمد حمد )أبو جريبان، تهاني فواز، و 
في تحصيل طالبات الصف العاشر األساسي في مادة اللغه  اإلنجليزيةالتعليمية في تدريس اللغه 

 .15-55(، 4)، 44، (مجلة دراسات العلوم التربوية )الجامعة األردنية ."اإلنجليزية

 (Dream weaver)أثر التدريس باستخدام برمجية دريم ويفر(. 6831، مي محمود )أبو رزق

ير غ )رسالة ماجستير .في تعلم مهارة الكتابة باللغة العربية لدى طلبة الصف األول األساسي
 األردن. عمان،(، الجامعة األردنية، منشورة

. لذاتياالتعلم فاعلية برامج التعلم التفاعلي ودورها في تطوير مهارات (. 6835مؤمن ) ،أبو زيتون
 ، فلسطين.جامعة النجاح الوطنية، نابلس (،غير منشورة )رسالة ماجستير

الكتاب  : مركزعمان .مشكلت التواصل اللغوي (.6835، فرات )، ميساء، والعتيبيشنبأبو 
 األكاديمي.

ف التي تواجه طلبة الصفو  اإلنجليزيةصعوبات تعلم الكتابة باللغة . (6837) يوسفآناء  ،أبوصالح
(، غير منشورة ماجستير )رسالة .عمان العاصمة( من وجهة نظر معلميهم في 6-4األساسية )

 ، عمان، األردن.األوسطجامعة الشرق 

ات أصو  . اسطنبول:في تعليم العربية للناطقين بغيرها المغني (.6835أبو عمشة، خالد حسين )
 للدراسات والنشر.

م تعللستراتيجيات الحديثة فى تعليم و ا (.6834علي عبد السميع )بو لبن، وجيه المرسى، وقورة، أ
 مطبعة الشيماء. :القاهرة .ةاللغ

برنامج تدريبي قائم على التعلم الذاتي في تنمية مهارات تدريس الكتابة  (.6831، الهام )أبو مشرف
 من المحيط إلى الخليج. : دار.عمانلمعلمي اللغه العربية في مرحلة التعليم األساسي
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أثر استخدام برمجة كمتاسيا في تطوير مهارات القراءة في اللغة العربية (. 6835مروح ) مرام، أحمد
، الجامعة (غير منشورة )رسالة ماجستير .الثاني األساسي واتجاهاتهم نحو القراءةلدى طلبة الصف 
 األردن. األردنية، عمان،

 .تكنولوجيا التعليم: النظرية والممارسة (.6835عليان، ربحي مصطفى )فايز، و  فوزيشتيوه، ا
 .والتوزيع للنشر : دار صفاءعمان

ة للتدريب العربي : المجموعةالقاهرة .الفتراضيالتعليم اإللكتروني والتعليم  (.6835، منال )البارودي
 النشر.و 

دارة محتوى الكتروني لمادة العإنتاج و  (.6835، فادي عبد الرحيم )بني أحمد لوم بالمرحلة الثانوية ا 
(، ير منشورةغدكتوراه )رسالة  دافعيتهم للتعلم اإللكتروني.باألردن وأثره على بعض نواتج تعلمهم و 

 .مصرالقاهرة، ، القاهرةجامعة 

توظيف برمجية متعددة الوسائط في تدريس تالوة القران الكريم (. "6837أحمد صالح ) بني مرعي،
جلة م أثرها على دافعيتهم للتعلم"،ساسي في ضوء كفاياتهم الذاتية و لدى طلبة الصف الثامن األ

 .10-45(، 4)، 61، النفسيةة اإلسلمية للدراسات التربوية و الجامع

نية دراسة ميدا - اكتساب مهارة الكتابة في التعليم البتدائي(. 6837نجوى ) عبادة،و ، فريدة تريكي،
 ئر.(، جامعة العربي التبسي، تبسة، الجزاغير منشورة . )رسالة ماجستيرسنة ثالثة ابتدائي انموذجا

 في اإلنجليزيةالصعوبات التي تواجه معلمي اللغة (. 6834) بن عبد الرحمن عبداللطيفالتميمي، 
المرحلة المتوسطة تجاه استخدام مراكز مصادر التعليم من وجهة نظر المعلمين والمشرفين 

(، جامعة االمام محمد بن سعود غير منشورة )رسالة ماجستير .التربويين في مدينة الرياض
 .السعوديةاإلسالمية، الرياض، 

 :ة.القاهر المعاصر يفى المجتمع العالم يالتعليم الجتماع ملمح وقضايا (.6838)، حسن الجبالي
 مكتبة األنجلو المصرية.

 األردن: دار عالم الثقافة. .التعليمالتعليم اللكتروني مدخل الى حوسبة  (.6831، حمزة )الجبالي

 ةفي منهاج الجامع-والقراءةاالستماع -المهارات االستقبالية"(. 6835الدجاني، بسمة )جبر، رقية، و 
 .048-060(، 1، )46 ،مجلة العلوم اإلنسانية والجتماعية ."ردنيةألا
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أثر برنامج تدريسيا قائم على الحوسبة السحابية في تنمية مهارات (. 6835أماني عوض ) ،الجبول
ير غ )رسالة ماجستير .لدى طلبة الصف العاشر األساسي اإلنجليزيةالقراءة والكتابة في اللغة 

 األردن. (، الجامعة األردنية، عمان،منشورة

، 54، األردن-رسالة المعلم. اإلنجليزية(. صعوبات التعلم في اللغة 6837علي ) الجنايدة، خلدون
1-2. 

ة شرك :رياضال .تتصميم المواد البصرية: تقنيات وتطبيقا (.6835) ، ليلى سعيد سويلمالجهني
 العبيكان.

مجلة الدارة  "،اإلنجليزية"أهمية اللغة  (.6835بلسم عبد الحسن ) ولعيبي، المطلب،عبد  نجاة جواد،
 .110-118، (334) والقتصاد،

استخدام مذكرات الكتابة التأملية في تنمية مهارات الكتابة باللغة (. 6835خميس ) سامية ،الحارثي
مكة  جامعة أم القرى، (،غير منشورة )رسالة ماجستير .لدى طالبات الصف الثاني ثانوي اإلنجليزية
 .السعوديةالمكرمة، 

أثر استخدام برمجية للتعلم باإلكتشاف "(. 6837، لينا محمد )الحسن، رياض عبدالرحمن، والصويلح
 ."الموجه في تدريس مقرر الحاسب اآللي على التحصيل الدراسي لدى طالبات الصف األول ثانوي

 .13-35(، 345)، رسالة الخليج العربي

 العربية للتدريب : المجموعة. القاهرةمعاصرةتطوير المناهج: رؤية  (.6836، شوقي حسانى )حسن
 النشر.و 

أثر توظيف برمجية محوسبة مبنية على "(. 6837، عبداهلل علي )الحوالت، عدنان سالم، وبني يونس
 IUG ."اإلستقراء الموجه في اكتساب المفاهيم العلمية لدى طلبة الصف الثالث األساسي استراتيجية

Journal of Educational and Psycology Sciences ،22 ،(2 ،)220-224. 

 
مادة ل تنمية الذكاءات المتعددةفي  أثر استخدام التعلم اإللكتروني. (6835)الشيماء أحمد  ،الحيحي
غير  ماجستير )رسالة .عمان ب الصف الخامس األساسي بالعاصمةلدى طل اإلنجليزيةاللغة 
 ، عمان، األردن.األوسط(، جامعة الشرق منشورة

نتاج الوسائل التعليمية تصميم و  (.6831، محمد محمود )الحيلة  : دار المسيرةعمان .التعلميةا 
 للنشر والتوزيع.
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، عمان: دار المسيرة 0ط .بين النظرية والتطبيقتكنولوجيا التعليم (. 6834الحيلة، محمد محمود )
 للنشر والتوزيع.

 دار المسيرة :، عمان38. طوالتطبيقتكنولوجيا التعليم بين النظرية  (.6837، محمد محمود )الحيلة
 للنشر والتوزيع.

أثر التعلم الخصوصي باستخدام برنامج تعليمي محوسب في تنمية (. 6837، منقذ )خصاونة
امعة (، جغير منشورة )رسالة ماجستير .اإلعراب لدى طلبة الصف التاسع في محافظة اربدمهارات 
 األردن. ، عمان،األوسطالشرق 

أثر استخدام الحوارات الرقمية األصيلة على الطلقة اللغوية (. 6835) ، صبا يونس رزقخطايبة
(، ورةغير منش )رسالة ماجستير. كلغة أجنبية في األردن اإلنجليزيةوالدافعية لدى متعلمي اللغة 

 األردن. جامعة آل البيت، المفرق،

فاعلية المختبر اإللكتروني في تنمية مهارات اللغة (. 6835عبدالرؤوف ) عبداهلل منى خوجه،
 القرى، مكة أم (، جامعةغير منشورة ماجستير )رسالة .لطالبات الثانوية بمدينة الطائف اإلنجليزية
 السعودية. المكرمة،

 التوزيع.األردن: دار الفالح للنشر و  .ات اللغويةالختبار  (.6888، محمد علي )الخولي

يافا العلمية للنشر  : دارعمان .أصول التدريس: النظري والعملي (.6834داود، أحمد عيسى )
 والتوزيع.

التجديد التكنولوجية و  حدثاتالمست (.6837) علي عبد العليم، رجاءو ، الدريويش، أحمد بن عبداهلل
 .: دار الفكر العربيالقاهرة. التربوي

، عمان: دار غيداء للنشر 3، طحوسبة التعليمتكنولوجيا التعليم و (. 6833نمر ) مصطفىدعمس، 
 التوزيع.و 

أثر استخدام األلعاب التعليمية القائمة على األجهزة اللوحية (. 6837، أريج بنت ابراهيم )دغيثر
اإلبداعي لتلميذات الصف الثالث البتدائي بالمدرسة البتدائية الرابعة في تنمية مهارات التفكير 

ليات الشرق (، كغير منشورة )رسالة ماجستير .بمكتب تعليم وسط الرياض في مقرر التربية الفنية
 السعودية. ،الرياضالعربي، 
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برنامج تدريبي مقترح قائم على النترنت لتنمية مهارات توظيف  .(6836) متعب عبداهلل ،الدوسري
ية بالمملكة العربوالتفكير البتكاري لدى معلمي المدارس المتوسطة  المستحدثات التكنولوجية

 .مصر القاهرة، ،جامعة القاهرة (،غير منشورة رسالة دكتوراه. )السعودية

المرتكزات األساس للتعلم  (.6835الزهرة، شيماء )عبد الربيعي، محمود، والطائي، مازن هادي، و 
 .DKI العلميةالكتب  : داربيروت. التعاوني

مجلة . "فيها الصينين الطالب المحادثة وأسباب ضعف مهارة"(. Lao Lingling (2017ة رشيد
 .(5)، كلية دلتا العلوم والتكنولوجيا

برمجية تعليمية محوسبة مبنية على أسلوب حل المشكلت في  أثر(. 6837، عزام جميل )الرفاعي
تنمية مهارات التفكير الناقد في مادة الحاسوب لدى طلبة الصف التاسع األساسي في األردن 

 األردن. (، الجامعة األردنية، عمان،غير منشورة )رسالة ماجستير .واتجاهاتهم نحوها

 .اللغة العربية للناطقين بغيرها: أبحاث محكمة معايير مهارات (.6835، هاني إسماعيل )رمضان
 العربي التركي. : المنتدىاسطنبول

على  اإلنجليزيةأثر استخدام التعلم المدمج في تدريس اللغة (. 6834، فراس ثروت )الريماوي
(، ةغير منشور  ماجستير )رسالة .التحصيل المباشر والمؤجل لدى طلب الصف السادس األساسي

 ، عمان، األردن.األوسطجامعة الشرق 

وصفها ب اإلنجليزيةتصميم بيئة تعلم إلكتروني متنقل لمفردات اللغة (. 6831) ، محمد إبراهيمالزكري
(، ير منشورةغ )رسالة ماجستير .السعوديةلغة أجنبية وتجريبها على طلبة الصف الثالث الثانوي في 

 .السعوديةجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، 

 الطور تالميذ لدى القراءة مهارة باستيعاب الصوتي الوعي (. "عالقة6837) محمد عزاز زهير،
 .36، الجتماعيةمجلة الحكمة للدراسات  االبتدائي"،

 الرياض: جامعة الملك سعود.. الحاسوب والبرمجيات التعليمية (.6833سفر، عهود عبد القيوم )

 .: دار الخليجعمان .التربوية الحديثة أساسيات في اإلدارة (.6835)أحمد  ، فوزيسمارة

خ الموقع العربي لقناة رؤيا. تم استرجاعه بتاري تكنولوجيا التعليم في األردن. (6831) الشبول، مهند
  https://www.youtube.com/watch?v=CLedYGBnW_Aمتاح على: 37/5/6831

تقنيات  (.6835، منال )والدسوقي، حشمت، وأسعدشلبي، ممدوح جابر، والمصري، ابراهيم جابر، 
 العلم واإليمان للنشر والتوزيع. : دارالقاهرة. التعليم وتطبيقاتها في المناهج
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 .DKI ةالكتب العلمي : داربيروت .والعمليات العقليةنظريات التعلم  (.6831) ، مازنالشمري

بعض مهارات الستماع أثر استخدام النشاط التمثيلي لتنمية (. 6838عبدالرحمن ) أميرة الشنطي،
(، جامعـــة غير منشورة )رسالة ماجستير .في اللغة العربية لدى تلميذات الصف الرابع األساسي بغزة

 األزهـــر، غـــزة، فلسطين.

أثر استخدام برمجية )الجبريتور( في التحصيل الدراسي والدافعية (. 6837معالي زايد ) ،صالح
 تير)رسالة ماجس .ف الحادي عشر العلمي في محافظة نابلسنحو تعلام الرياضيات لدى طلبة الص

 ، فلسطين.النجاح الوطنية، نابلس(، جامعة غير منشورة

 .والكتابة لطلبة المرحلة األساسية تحدثالدراسات في تنمية مهارات  (.6838، أحمد )صومان
 جليس الزمان. : دارعمان

 اإللكترونيةأثر استخدام الخريطة الذهنية "(. 6835، يونس أحمد )العبادي، حامد مبارك، وجرادات
المجلة  ."لدى طالب الصف التاسع األساسي اإلنجليزيةفي تنمية اإلستيعاب القرائي في مادة اللغة 

 .458-410(، 4)، 33، األردنية في العلوم التربوية

 المجموعة: القاهرة .والختباراتالمقاييس (. 6837) ايهاب عيسى، طارق، والمصري، الرؤوف عبد
 .العربية للتدريب والنشر

ترجاعه . تم استقنيات االتصالية نظرية التعلم في العصر الرقمي .(6831) الباتععبدالعاطي، حسن 
 متاح على: 65/6/6831بتاريخ 

http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=444&Model=M&SubMode

l=135&ID=2675&ShowAll=On 

لتنمية مهارات تصميم وبناء  إلكترونيةتصميم برمجية "(. 6837محمود ) محمد عبدالوهاب،
، 11 ،تربيةمجلة كلية ال. "لمرحلة القبول بالدراسات العليا بالجامعة اإلسالمية اإللكترونيةات االختبار 

38. 

أثر برنامج تعليمي محوسب مبني "(. 6835، منال عبد الرحمن )عبكل، مصعب مرزوق، والعتيلي
لم الذاتي قة اللفظية والتعالنموذج اوزبورن للحل اإلبداعي للمشكالت في التحصيل وتنمية الط على

 مجلة العلوم التربوية ."لدى طلبة الصف العاشر األساسي في األردن اإلنجليزيةفي مادة اللغة 
 .07-11(، 30)، 6، والنفسية

األسس  تكنولوجيا التعليم(. 6835، حصة بنت محمد )العبيد، أفنان عبد الرحمن، والشايع
 .: مكتبة الرشدرياض. الوالتطبيقات
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تاريخ ب بال حدود من تقنيات التعليمتم استرجاعه  .التصميم التعليمي .(6834) العتيبي، خلود
  متاح على: 0/4/6834

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://trb613.blogspot.co

m/2014/04/3.html 

فاعلية البرمجيات التعليمية في تنمية مهارة القراءة في اللغة (. 6837، غدير دخيل اهلل )العروي
 األردن. ، عمان،األوسط(، جامعة الشرق غير منشورة  )رسالة ماجستير .اإلنجليزية

 .: العبيكانرياضال .ثقافة التواصل الفعال (.6831) ، عبداهلل خلفالعساف

في التحصيل بمادة  (Nearpod)أثر استخدام برمجية النيربود (. 6835، زكريا علي )العسيري
الة )رس .لدى طلب الصف العاشر في دولة الكويت الجتماعيتنمية مهارات التواصل الكيمياء و 
 األردن. (، الجامعة األردنية، عمان،غير منشورة ماجستير

 عمان: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع. .اإلرشاد الكاديمي (.6835عودة ) محمد، العطوي

أثر استخدام الطريقة التواصلية المدعمة بالفيديو على (. 6837) العظامات، إسراء فهد فياض
 .كلغة أجنبية في الصف العاشر في األردن اإلنجليزيةمهارات المحادثة والدافعية لدى متعلمي اللغة 

 األردن. (، جامعة آل البيت، المفرق،غير منشورة )رسالة ماجستير

أنواع التفاعالت "(. 6836) سليمانعقل، مجدي سعيد، وخميس، محمد عطية، وأبو شقير، محمد 
 مجلة، "وأثرها في تنمية مهارات تصميم عناصر التعلم ومستوى جودة إنتاجها اإللكترونيةالتعليمية 

 (.يناير، )الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم

 تحدثال مهارة تحسين في التعاونية القراءة استراتيجية استخدام "أثر (.6837نواف منصور ) العقيل،
 .44، دراسات العلوم التربوية الجامعة األردنية "،يالعاشر األساس الصف طلبة لدى

 داء: دار غيعمان. التعليمليمية وفق تقنيات عتصميم البرامج الت (.6835القادر محمد ) عبد، علي
 التوزيع.للنشر و 

إثرائية على تحصيل الطلب  إلكترونيةفاعلية برمجية (. 6833علي ) محمد إبراهيم الغامدي،
، جامعة (غير منشورة )رسالة ماجستير .الموهوبين بالمرحلة المتوسطة واتجاهاتهم نحو الرياضيات

 .السعوديةمكة المكرمة، أم القرى، 

سيكولوجيا النمو اإلنساني: بين الطفولة (. 6880، خالد محمد )أحمد، وأبو شعيرة ثائرغباري، 
 المجتمع العربي. : مكتبةعمان. والمراهقة
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سماعيل، عبد الرؤوف محمد )، محمدفارس، نجالء  ت في تحدثاالتعليم اإللكتروني: مس (.6837وا 
 عالم الكتب. :القاهرة. النظرية والستراتيجية

مقترحة لتدريب أخصائي تكنولوجيا التعليم على  إلكترونيةمنظومة  (.6880) ممدوح سالمالفقي، 
، جامعة ة(دكتوراه غير منشور  رسالة) مهارات تصميم بيئات التعلم التفاعلية المعتمدة على اإلنترنت.

 القاهرة، القاهرة، مصر.

(. "توظيف أدوات التعلم االلكتروني لدى معاوني 6838)ومحمد، نبيل السيد  ،ممدوح سالمالفقي، 
جمعية المؤتمر العلمي السادس للواتجاهاته نحوها"،  النوعيةأعضاء هيئة التدريس بكليات التربية 

، معهد 9101نوفمبر  4-3ترة من فالتعلم"، للالعربية لتكنولوجيا التربية "الحلول الرقمية لمجتمع 
 القاهرة، مصر.الدراسات التربوية جامعة 

لتعلم المتزامنة في بيئة ا غير للمناقشاتالمصاحب (. "أثر أسلوب التوجيه 6837) ممدوح سالمالفقي، 
اإللكتروني على التحصيل والدافع المعرفي لدى طالبات جامعة الطائف في ضوء مستويات السعة 

 .305-361(، 4، )3 مجلة العلوم التربوية،العقلية"، 

فاعلية برنامج مقترح لتدريب القيادات التربوية على توظيف  .(6836راشد ) بنتحنان ، القحطاني
 لية، جدة،كلية الفيصل األه(، غير منشورة )رسالة ماجستير .التعلم المتنقل في مدارس التعليم العام

 .السعودية

 .تطبيقات تكنولوجيا الوسائط المتعددة (.6838، سامح سعيد )، واسماعيلعبدالعالمبارز، منال 
 .للنشر والتوزيع الفكر : دارعمان

في التحصيل  إلكترونيةأثر استخدام حقيبة تعليمية (. 6835اسالم عبد الرحمن ) ،المبيضين
 .يفي لواء المزار الجنوب اإلنجليزيةوالدافعية لدى طالبات الصف الرابع األساسي في مادة اللغة 

 األردن. (، جامعة مؤتة، الكرك،غير منشورة )رسالة ماجستير

، االعربية للناطقين بغيرهمجلة ، "مهارة االستماع تدريسها وتقويمها"(. 6831) حسينجمال  ،محمد
(68)،633-646. 

في اكتساب مهارة القراءة العربية  اإلنجليزيةأثر التعليم باللغة (. 6885) سالمة أحمد محمد، صابر
جامعة  ،)رسالة ماجستير غير منشورة(. الجهرية لدى تلميذ الصف الثالث من المرحلة البتدائية

 القاهرة، القاهرة، مصر.
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(. "فاعلية برمجية تعليمية مقترحة على تحصيل طالبات الصف 6835) عطياننجوى بنت  المحمدي،
 .16 ،دراسات عربية في التربية وعلم النفساألول الثانوي في مقرر الحاسب اآللي بمدينة جدة"، 

 زيةاإلنجلياللغة اب اإللكترونية في تنمية مهارات أثر استخدام األلع(. 6835، عبير فاروق )محمود
، ألوسطا(، جامعة الشرق غير منشورة )رسالة ماجستير .البديهية لدى طالبات الصف األول األساسي

 األردن. عمان،

بالستقصاء الموجه والستقصاء  اإلنجليزيةفاعلية تدريس اللغة (. 6837سليمان ) المشاقبة، حمزة
لعاشر لدى طلب الصف ا العليا والتفكيرالقرائي  الستيعابمهارات  تنميةبمساعدة الحاسوب في 

 األردن. (، جامعة العلوم اإلسالمية العالمية، عمان،غير منشورة )رسالة ماجستير. األساسي

برنامج قائم على الوسائط المتعددة في تنمية مهارات فاعلية (. 6837) حسن سلمان، هراويالمش
، ةيجامعة اإلسالمال(، نشورةغير م )رسالة ماجستير. األساسي سادسلدى طلب الصف ال الستماع

 .فلسطين ،غزة

الموقع العربي لوكالة عمون اإلخبارية. تم  التعليم في األردن تطوير. (6837) ، عمرالمقدادي
  https://www.ammonnews.net/article/339766متاح على: 7/3/6837استرجاعه بتاريخ 

  .للنشر والتوزيع دار المسيرة األردن:. تكنولوجيا التعليم والتعلم(. 6835بحي )ر  حسن مهدي،

 الرسالة. : مؤسسةبيروت .علم النفس التربوي (.6885، عبد المجيد )نشواتي

ئل وا : دارعمان .التعليمت في التصالاستخدام تكنولوجيا المعلومات و (. 6838، قاسم )النعواشي
 للنشر.

 .بيروت: دار الكتب العلمية. تحليل األخطاء وتنمية الكفاءة اللغوية (.6835همام، أحمد علي )

 .هبتصميم التدريس اإللكتروني: مهاراته وتطبيقاته للعاملين  (.6831، يسرية أحمد )الهمشري
 إلدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات. : المنشأة العربيةالجيزة

 الةرس. )شبه التجريبي(-المثالي-)التمهيدي المنهج التجريبي(. 6834) ناصر ابتسام ،هويمل
 .السعوديةمنشورة(، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض،  ماجستير

 .e-kutub ltdلندن: . اللغة العربية والتنمية: الميسرات والمعيقات (.6835) ، بوجمعةوعلي
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 (0) ملحق
 استطلع آراء وتطلعات المعلمين والمشرفين حول مستوى

 .الطلبة في مهارات اللغة اإلنجليزية 
 
 
 

The researcher conducted a study entitled "The Effectiveness of Electronic Software in 

Developing English Language Skills", as part of the requirements of the Master of Information 

and Communications Technology in Education at the Middle East University (Amman / Jordan). 

The first part is related to the skill of reading and includes (10) paragraphs, the second part is 

related to the skill of listening and includes (6) paragraphs, the third part is related to the skill of 

writing and contains (7) paragraphs, the fourth part is related to the skill of the conversation and 

contains (6) paragraphs. Therefore, please be careful to read the paragraphs of the questionnaire 

and determine the degree of response accurately and objectively by indicating the appropriate 

place to indicate your opinion, this answer will remain confidential and will be used only for 

research and study. With great thanks and appreciation. Researcher Afra’a Mohammed Sallam. 

 

Personal data 

Please answer questions that contain general information by marking (X) 

1- Gender: 

Male                Female 

 

2- Age: 

Less than 30 years                                from 30-40 years             

From 40-50                                         more than 50 years 

3 - Scientific qualification:  

High School                                                  Diploma     

Bachelor’s degree                                  Postgraduate                  PhD 

 

4- Study specialization 

English                                        Other, please specify        .............. 

5 - Practical experience: 

Less than 5 years                     between5 and 10 years     

Between10 &02 years                          less than 21 years     

Age 20 and above  

 

6. In the last two years, have you attended a training workshop or workshops on how to teach 

students’ language skills or new methods of development these skills? 

Please specify ............................ 

 

7. How many sixth grade students are in your school? 

Please specify ............................ 

 

8. During a school week, how much time do you spend with students in teaching English language 

and their skills? 

Please specify a percentage ................% 
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Measuring reading skill 

1. Based on your experience, how do you describe the level of reading skills in English for sixth 

graders?  

 

Higher than average                            average performance             

 

Below average 

 

 

2. How many students need remedial reading lessons? 

Please specify ............................ 

 

3. Is there an evaluation exam for reading? 

Yes                                                             No 

 

4. Are there enriching arrangements for reading in your school? 

Yes                                                             No 

If yes, how many students are receiving instruction for enriching reading at your school because 

they are outstanding readers?        Please specify …….......…........................… 

 

5. How often do you do the following when you teach students reading / or activities related to 

it? 

Ask students to read aloud to the entire class.       Please specify ………… 

Ask students to read a silent reading.                    Please specify …………. 

Ask students to read in small groups.                    Please specify …………. 

Teaching Students the vocabulary they will read.  Please specify ……....… 

6. How often do you use the following resources when you learn students reading or any related 

activities? 

Reading books chains           exercise books / worksheets 

Computer software to learn reading 

Online reading materials  

 Short stories (such as adventures, legends, stories) 

 Large books divided into chapters 

 Poems                                                                 Plays 

 

7. Which of the following provides a better description of how to use learning materials 

for students at different levels of reading? 

 I use the same material with all the students because 

they all have the same level of reading. 

 I use the same materials with students at different  

levels of reading but I make them work at different speeds. 

 I use the same materials with students regardless  

of their reading levels. 

 I use different materials with students with different 

 reading levels. 

 

8. When students finish reading something, how often do you ask them to: 

• Answer questions about their understanding of the material 

 they read.                                                                      Please specify…......…. 

• Write or comment on what they read.                         Please specify…….….  

• Answer verbally questions related to what they read. Please specify…….….  

• Discuss what they have read to each other.                 Please specify…….….  

• Provide a written test of what they read.                     Please specify…….….  

9. Do you have sources to deal with students who have difficulty reading? 



364 
 

 
 

  

 There is a reading specialist who is in the remedial 

reading class to work with students. 

 There are strengthening classes in the school to 

address poor reading. 

  

10. How interested are you in each of the following sources to monitor students' progress in  

 reading? 

 Diagnostic tests for reading (including analytical errors).  

 

Interested                                          not interested 

 Quiz tests (ex teacher-designed tests or textbooks).  

 

Interested                                          not interested 

 

Measuring listening skill 

1. To what extent are students able to summarize what they hear? 

 

Large                         Medium                Low 

 

2. To what extent are students able to distinguish between the main and secondary ideas of what 

they hear? 

 

Large                                 Medium                Low....................... 

  

3. What is the degree of distraction of students? 

 

Large                              Medium                Low............................ 

 

4. How well do students understand and summarize what they hear? 

 

Large                               Medium                Low......................... 

 

 5. How can students distinguish between the tones of the question about the tone of the news? 

 

Large                           Medium                Low 

 

6. The ability of students to abide by the ethics of listening? 

 

Large                             Medium                Low 

 

Writing skill measurement 

1. How much is the student’s degree whose suffer in writing from your point of view? 

Large                                 Medium                Low 

 

 

2. To which degree the students suffer from a lot of spelling mistakes while writing? 

Large                                   Medium                Low 

 

3. To what extent do students find difficulty remembering names and forms of letters while 

writing? 

 

Large                    Medium                Low 
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4. To what extent do students have the ability to write a good paragraph? 

Large         Medium                Low 

 

5. What degree students owning a readable and clear line? 

 

Large                   Medium                Low 

 

6. What degree students possess the ability to use proper punctuation while writing? 

 

Large                 Medium                Low 

 

 7. To what extent do students have the ability to express their ideas by using the writing? 

Large                  Medium                Low 

 

Measure conversation skill 

1. How much is the student’s degree who’s finding difficulty in expressing their ideas 

flexibly during the conversation from your point of view? 

 

  Large                     Medium                Low 

 

2. To what extent do students have stutter during the conversation? 

 

Large                           Medium                Low 

 

 

3. What is the proportion of students whose shall pronounce the letters correctly during 

conversation? 

 

Large                   Medium                Low 

 

 

4. To what extent do Students use the appropriate vocabulary in their speaking? 

 

Large                           Medium                Low 

 

 

5. What is the proportion of students whose have the ability to choose the sound tone that 

suits the topic of the conversation? 

 

Large                      Medium                Low 

 

6. What is the proportion of students whose own the ability to answer effectively during 

conversation? 

Large                               Medium                Low 
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 (9) ملحق
 لكترونيةبعض النوافذ والشاشات الخاصة بالبرمجية اإل 
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 (3) ملحق
 للمادة الدراسية والخطة التدريسية المحتوى تحليل

 

Content Analysis 

 

General Organisation of the Unit 

After a first glance on the contents of the unit, it could be noticed that the unit was divided into three lessons; it also seemed to 

be following a pattern in its organization of the lessons. The first page of the unit presented the aims of the unit to the students 

and define the genre of the lessons as "Non-Fiction"; the unites started with a reading section and then moved on to listening, 
speaking and writing section, the final section of unit presented practice materials. 

 

Distribution of Language Skills 

The overall weighting of the sections devoted to skills in the unit it was evident that there was an imbalance between reading and 

writing and the other skills (graph 1).  Reading and Writing seemed to be given more importance throughout the lessons.  
Furthermore, by comparing the number of speaking sections to the number of listening sections and the number of writing sections 

to reading sections, it could be inferred that received skills productive greater attention than receptive skills. 

 

Graph 1 

Distribution of language skills throughout the unit 

Other Sections in the Unit 

Apart from sections dedicated to skills, the lessons also contained sections for vocabulary, critical thinking and comprehension 
questions. It also included appendices at the end of the book which provided extra material for the units. 

 
This first glance evaluation though, might be misleading since vocabulary was perhaps embedded in activities of other sections 

dedicated to skills. Another issue worth commenting on is the fact that strategies and language functions strategies were randomly 

found in the units as small boxes providing tips to learners. 

Analysis of Reading Sections 

Reading tasks were overall at a suitable level for the learners of the 6th grade English was used as the language of instruction of 

tasks and comprehension questions.  The most tasks used in reading sections throughout the lessons as it can be observed required 

students to involve them to produce long answers and some of task required them to provide a selected response. The researcher 
justified their choice of these types of tasks as a way of enabling learners to understand, build up and retrieve vocabulary. Hence, 

once more it was evident that building of vocabulary was embedded in the reading sections. 

 

The existences of longer productive tasks such as answering comprehension questions on the reading texts it give students the 
ability to develop autonomy since their choices were not limited and that’s help students to integrate other more productive skills 

such as writing or speaking. 

Some of the reading sections functioned as complementary reading texts on the topics of the units and others offered extra practice. 

There were many questions in the unit addressing students with difficulties allowing opportunity for differentiated instruction. The 

tasks included were gap filling activities and writing reports to summarise key points of the texts. This activities show how can we 
integrate skills. 

  

Reading 
35%

Speaking
17%

Writing 
40%

Listening 
8%

SKILLS
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Analysis of Listening Sections 

The listening texts could be heard more than once giving students the opportunity to familiarise themselves with the texts. 

Analysis of Writing Sections 

Writing sections were mostly randomly found in the lessons as small boxes also, it is found towards the end of each lessons which 
could suggest that this provide oral and written input tasks on reading and listening. 

Analysis of Speaking sections 

The nature of content of speaking tasks was mostly allowing students to express the content they would study more easily. The 
vocabulary that students would use to perform the tasks derived from the lexical items and the vocabulary they will encountered in 

the unit. Thus, students were asked to use speaking in order to perform the tasks. The language of instructions was in the target 

language at the same level as the tasks. Most of the time students were given some minutes to organise their thoughts as to what 
they would have to talk about. 

There was a variety of task types, consisting of discussions, dialogues, and mostly pair work. Overall, the speaking tasks did not 
seem artificial, learners were engaged in discussion and dialogues with their peers on topics they would find interesting. 

 

Analysis of Self-Assessment Sections 

Self-assessment sections were included at the end of the unit.  These sections included tasks on reading, writing, and discussion. 

There were no activities on listening and the majority of tasks related to vocabulary items which students encountered in the 

lessons of the units 

Conclusion 

The unit followed a thematic approach for the organisation of its lessons and the four skills were promoted through a context 

based approach which could help students in developing their language skills. The topics and themes selected were overall 
appropriate to the students’ interests and age.  In addition, the colourless illustrations contained in the unit will made the unit 

more puzzling over to students and will make them want to discover it. 

 

There was an effort to develop the four language skills in an integrated way in the unit, trying to include every skill in each lesson 
and the activities for receptive skills were usually used as input for the activities of the productive skills. 

Both reading and listening texts were mostly adapted or developed specifically for pedagogic purposes, with careful attention to the 
lexical items in order to correspond to vocabulary goals of each lesson. Furthermore, the majority of the tasks in the productive 

skills seemed to be controlling the students as to what they were going to produce also there was much opportunity given for 

learners’ autonomy or negotiation on the tasks themselves. 

The assessment practices in the unit included the self-assessment sections in every lesson and revision tests. These practices 

revolved mainly around vocabulary and comprehension completely excluded listening assessments. 

After having analysing the content of the unit, it is important to analyse the lessons content. 

Content Analysis of Unit Five for Sixth Grade Students 

Results "for sixth grade students, the module was analysed to concepts, skills, goals and values learned. 

Lesson Overview: 

Leadership is a thread that occurs through all areas of life (social, emotional, cultural, physical). Leadership changes through the 

influences of individuals, groups and time.  This lesson will engage students in a historical real life experience that takes them 

through the day to day events of Sir Ernest Shackleton’s expedition in relationship to the theme of “leadership in action”. This unit 
is broken up into lessons.  This unit is written to describe what happened with the crew and how they survived. This unit will lead 

students to identify leadership qualities exhibited through the use of discussion, research, listening and reading activities. 

 

Sub idea: 

 Habits of mind and character are formed through life experiences and the choices we make. 

 Students will be better prepared to understand that outcomes in their lives can be affected by personal decisions they 

choose to make. 

 Students will better understand that should control their feelings, attitudes, thoughts, actions, and their future. 

 They should understand that their value may become as successful and productive as they choose. 

 They should believe that their experience and how they handle it can contribute to their success or failure. 

 Historical literary and informational texts can provide insight into past, present and future life outcomes. 
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Essential Questions in the unit: 

 What does it mean to be a leader? 

 What does it mean to be a member of a team or community? 

 Is failure always a bad thing? 

 How can leaders of yesterday help us be leaders today for a better tomorrow? 

Genre: 

Literary nonfiction is a type of realistic that employs the literary techniques usually associated with Informative 

and fact based, but it can also be exciting, humorous, and suspenseful.  It tells true stories while using some of 
devices of fiction.  Biographies and historical narratives are examples of this type of writing. 

Biography: 

Is a true story about events in a real person’s life. 

In this lesson: the story about Shackleton journey to discover Antarctica. 

Text Structure: 

It is moderately Complex- The text is a sequential of Shackleton and his crew starting from their expedition to Antarctica and their 

subsequent suffering on the ice and eventual rescue. 

Language Clarity: 

Mostly not Complex-The text structure and vocabulary is mostly reasonable which contains fairly language that is sometimes 
familiar. 

Time focus: 

This unit shows the order of important events in Shackleton expedition. 

The lesson’s timeline: 

 

1874: Shackleton was born. 
 

1901:  Shackleton's first journey to Antarctica. 

1907: Shackleton and his crew sail again to Antarctica.   Shackleton's team was 

only 111 miles from the South Pole. 

1909: Shackleton's turn back to save his men’s live. 

1911: Norwegian explorer Roald Amundsen had reached the South Pole. 
1914: England entered World War I.  Endurance sailed from London to Antarctica. 

1915: Endurance was buckled and destroyed by pack ice. 

1916: Shackleton ordered the men into boats.  Shackleton had to save his men. 

1921: Shackleton died of heart failure off the coast. 

VOCABULARY 

The following tables contain the concepts and the prefix in the content of the fifth unit of the sixth grade English book in Jordan.  

The concept includes the verbal meaning according to the content of the unit. 

A table that includes the vocabulary and its meaning: 

Words Meaning 

Endurance The ability to keep doing something difficult, unpleasant, or painful for a long time 

Formation The act or process of forming or the state of being appeared. 

Vessel A large boat or a ship. 

Engaged Enter into conflict. 

Expedition an organized journey, especially a long one for a particular purpose. 

Rival a person, group, etc. competing with others for the same thing or in the same area. 

Sledge a vehicle usually pulled by horses or dogs, to transport people or goods over snow. 

Shot our bolt British expression meaning “done all that we can.” 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-arabic/organized
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-arabic/journey
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-arabic/especially
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-arabic/long
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-arabic/particular
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-arabic/purpose
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Buckle to bend something or become bent, often as a result of force, heat, or weakness. 

Outfit to provide someone or something with equipment or clothes. 

Luxurious very comfortable, expensive gives great pleasure. 

Uncivilized not very suitable socially or culturally. 

Superfluous more than is needed; extra and not necessary. 

Companion a person you spend a lot of time with often because you are friends or because you are travelling together. 

Unpleasant not attractive or enjoyable or easy to like 

Disrepair the state of being broken or old and needing to be repaired. 

Ruffian a violent, wild, person, usually a man. 

Scarcely used to say that something happened immediately after something else happened. 

Magistrate A person who acts as a judge in a law court that deals with crimes that are less serious. 

 

Prefix 

Prefix Meaning 

Com With, together 

Dif, dis- Away, off, opposing 

Super Above, extra 

Un- Not 

Facts: 

 Shackleton had already made 2 previous attempts.  On his last attempt he made it to within 150 miles of the Pole. 
 

 Adventures often start out as fun and exciting.  The fun of new relationships, a journey begun, the prospect of becoming rich 
and famous. 

 

 Sometimes the adventure of life doesn’t go the way you hoped, example from the lesson, when The Endurance arrived in the 
Antarctic sea, it became trapped in pack ice. 

 

 Good leaders lead others and the Great leaders who care for others. 

Example from the lesson Shackleton had one goal – to preserve his men. 
 

 The great polar explorer Sir Ernest Shackleton never achieved his goal of traversing the continent of Antarctica, but he is 
remembered because of his persistence to achieve his goal. 

Common Core Focus Standards: 

1. Reading: 

 Determine the aim or the main idea of a text through particular details; by provide a summary. 
 Integrate information presented to develop a coherent understanding of a topic. 

 Analyse in detail how individual, event, or idea is introduced, illustrated, and elaborated in a text. 

 Recognize particular details used to supports the central idea of a text. 

 Identify key ideas about individuals, events and ideas as stated in text. 

2. Writing: 
 Determine sources to answer a research question. 

 

 Draw evidence from literary or informational text to support analysis. 

3. Speaking and Listening: 

 Engage effectively in a range of collaborative discussions. 

 Present sequencing ideas logically and using pertinent descriptions, facts, and details to accentuate main ideas 
or themes; use clear pronunciation. 
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Learning Objectives: 

The lessons we have learnt from this story are: 

 Perseverance to achieve our goals. 

 Never give up our dreams even if they are hard. 

 Our team spirit is more important than our own goals. 

 Courage to change. 

 Adapting to circumstances. 

 Failure to achieve goals is always a positive push for working smarter. 

 

Shackleton: 

An Enduring Leader 

Lesson Overview: 

The lesson is mainly a reading one that integrates the four language skills within the classroom environment and at the same time 

allows learners to analyse and synthesize a reading text.  

There are two models for teaching this reading lesson, the top-down model where learners look at the overall idea of the text 

through their prior knowledge and discussions and not focus on word-by-word understanding. The second model is the bottom-up 

where learners start decoding some key lexical items and details to reach to understanding the overall plot of the story. 

The reading class will be delivered via different applications such as Adobe in design for interactive PDF, Adobe Photoshop for 

graphics, Adobe premiere for videos and Adobe captivate for extra activities. Each of these software applications will serve its own 

purpose in class and will make the learning process more fun and engaging. 

These will facilitate the learning process and will allow learners to access the lesson again at home through laptops, iPads or even 

mobile phones. The whole input of the lesson exists with a website where each student has a user name and a password.  The class 

teacher will also have access so she/ he can check students' work at some stages of the lesson i.e. the writing.   

The lesson plan shows the type of interaction for each stage. The acronyms used are, TSS (teacher students) and SS (student to 

student). The homework stage is presented and will be corrected later by the teacher.   

It is essential for each stage to have timing, but at the same time this is not so strict; it can be flexible according to the learners' 

needs. Moreover, the lesson plan serves the whole objective, but it is going to be delivered over almost four weeks according to the 

target school system and the length of the reading text.  

Lesson Plan 

Stage Aim Procedure Interaction time 

Lead-in 

To introduce the topic by 

brainstorming some ideas 

about adventure. 

On the screen, students see the word adventure and together 

try to come up with a suitable definition of the word. A timer 

of 3 minutes will appear on the screen to give learners 

sometime to think of a definition of the word. The definition 

will appear then and an open class discussion will take place. 

TSS 

  SS 

10 

mins 

Discussion 

To activate learners' 

schemata and to 

personalise the topic. 

Why would human beings go for crazy adventures?  

In class, students discuss together, outside the class answers 

should be provided on the screen.  

SS 
10 

mins 

Controlled speaking 

practice 

On screen, students see some photos of adventurous trips and 

order them from the most to the least dangerous. (Correct 

answers will be provided in case of self- study) In class, 

students state why they have chosen certain classification.  

SS 
20 

mins 
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Pre-teach vocabulary 

 

To familiarise learners 

with the correct 

pronunciation of the new 

lexical items and lexical 

chunks.  

 

To understand the 

meanings of the unfamiliar 

words as they appear 

highlighted in the captions. 

Students read the meanings of the words and then choose 

from a set of given letters to uncover the correct word.  This 

interactive activity mimics a game called '' wordalot'' where 

players look at pictures and guess the word.  This way is 

chosen as some pictures were provided in the stage before and 

at the same time it is challenging, fun and most importantly 

feeds in the overall lesson aim which is reading. 

 

Learners practice the correct pronunciations of the words by 

choral drilling or individually.  The words will appear 

highlighted later in the text and learners then can read them in 

their context.  Teacher checks the correct stress and 

intonation. 

TSS  

SS 

 

 

 

 

 

SS 

 

 

15 

mins 

 

 

 

15 

mins 

 

 

Pre-reading task. 

The story plot / 

audio- visual 

resource 

To introduce the reading 

lesson   

Four short videos of Shackleton and his ship '' Endurance will 

be played, MCQ Questions will follow. For self- study 

purposes, correct answers will be provided. 

TSS  

20-

30 

mins 

Reading 

comprehension& 

Reading aloud 

To allow students manage 

their reading pace and their 

intonation. 

 

Teacher selects randomly learners to read the text. It is very 

essential here to read a complete idea and not to stop while the 

caption or the idea is incomplete.  Error correction is managed 
later as a whole class drill. This gives learners more self-

confidence. 

TSS 

SS 

20 

mins 

To highlight specific 
events, dates and ideas in 

the story of Shackleton   

The reading lesson will be divided into paragraphs that will 

appear on the screen, each one will have a different reading 

purpose like reading for gist, reading for details or reading to 
answer either MCQs or comprehension questions.  

SS 
30-
40 

mins 

Literary analysis  
To recognise the different 

parts of the text 

Learners look at the captions and decide in their groups 

whether they stand for an introduction, supporting details or 
concluding details. (classroom discussion only) 

TSS 

10-

15mi
ns 

Manage feedback 

Quick recap of the 

story events.  

To ensure that learners 

have recognised the 

different parts of the story.  

On the screen, students look at some dates with some events 

as multiple choices. Teacher sets the instructions. 

Choose one or more events that match with the given dates.  

TSS 

10-
15 

mins 

 

 

 

 

Writing  

Should be done over 
two classes, an input 

session and 

homework output. 

To integrate the receptive 

and productive skills 

together.  This stage is also 
a consolidation for the 

literary analysis that was 

done earlier in the lesson.    

Teacher provides learners with enough scaffolding in relation 
to   writing an article by providing a writing sample and 

highlighting the elements of an introduction, supporting 

details and a conclusion.  Before showing the sample, teacher 
shows the learners a picture of a hamburger and asks learners 

how they can relate it to writing. Students are asked to 

produce pieces of writing in class and gives immediate 
feedback.   

Learners are requested to use the tools given by the teacher to 
write their own piece at home. 

TSS 

Each 
stage 

can 

take 
up to 

15 

minu
tes 

 

Activities 

1 

Read the meanings (Vocabulary Buzz Game): 

Select letters to uncover the word that matches the meaning.  

Expedition An organized journey, especially a long one for a particular purpose 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-arabic/organized
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-arabic/journey
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-arabic/especially
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-arabic/long
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-arabic/particular
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-arabic/purpose
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Buckle To bend something or become bent, often as a result of force, heat, or weakness 

Outfit To provide someone or something with equipment or clothes 

Vessel A large boat or a ship. 

Rival  A person, group, etc. competing with others for the same thing or in the same area. 

Endurance  The ability to keep doing something difficult, unpleasant, or painful for a long time 

 

Activities 

 

2 

Video questions 

1- What did the narrator say about the transantarctic expedition?  

a. A daring scheme            b. A dangerous scheme 

2- What do you think of the advertisement for the expedition? (read the ad again)  

"Men wanted for hazardous journey,  

 small wages, bitter cold,  

 long months of complete darkness,  

 constant danger, safe return doubtful.  

 Honour and recognition in case of success.  

Was it … 

a. Motivating   b. Demotivating  

3- One of the men wanted to join because he wanted to do something…. 

a. dangerous                               exceptional  

4- How many men applied for the adventure? 

a. 500                             b. 5000  

5- How many men were on the ship?  

a. 270                           b. 27 

6- How long was the preparation?  

a. 7 months                  b. 7 weeks 

 

7- Why was the ship called '' Endurance''? (Watch part of the video again) 

a. It means patience. 

b. It was a family motto, ''by endurance we conquer''.  

8- How far was the pole?  

a. 1500 miles                b. 15000 miles 

9- How many sled dogs did they take?  

a. 60                              b. 69  

10. What is the simile used to describe the pack ice?  

 a. Voracious python 

 b. Enemy 
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11- The gaps of open water are called… 

a. leeks                b. leads  

 

12- Was Shackleton the captain of the ship? 

a. Yes                          b. No 

 

13- The captain was excellent at  

a. ramming                          b. roaming  

Activities 

 

3 

Reading questions 

1- Having read the different parts of the story, what do you think the main focus?  

A. was it on the expedition to the South Pole?  

B. Shackleton leadership qualities?  

C. both answers can be correct? 

 

2- Has the name of the ship helped the team reach the Pole? 

a. Yes                                   b. No 

3- Has the name helped the ship itself survive the pack ice?   

a. Yes                                 b. No  

4- What is the simile used to describe the pack ice?  

Compare the answers in the reading text and in the video which one do you think describe the pack ice better?  

(Enemy = video) 

Voracious python = reading 

5- Who is Mrs. Chippy?  

a. A cat                                   b. One of the sailors                                 

6- Shackleton said in part 5: '' we have shot our bolt''. What do you think this sentence means? 

a. To have felt disappointed and lose hope in doing or achieving ones' goals. 

b. To have already achieved all that you have the power, ability, or strength to do and to be unable to do more. 

7- What purpose do ''quotations'' serve in this reading text? Add a star. 

A. Provide essential information. 

B. Provide extra information. 

C. Provide similes and literary tools. 

D. All can be right. 

(Discuss your answers in class) 

 

8-The Survival plan to South Georgia had. 

A. Slim chances of survival 

B. success was guaranteed afterwards. 

 

9- Choose the event/s that match with the date. 

1921 

a. Shackleton and his crew sailed again for Antarctica. 

b. Shackleton was made a knight, Sir Ernest Shackleton.  

c. Shackleton died of heart failure off the coast 
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1916 

a. Shackleton and his crew survived the shipwreck. 

b. Shackleton joined an expedition led by Robert Falcon Scott. 

c. Norwegian explorer Roald Amundsen had reached the South Pole. 

1911 

a. Norwegian explorer Roald Amundsen had reached the South Pole. 

b. Scott and two others froze to death in a tent in Antarctica. 

c. Endurance sailed from London to Antarctica.  

1901 

a. England entered World War I. 

b. Shackleton's first journey to Antarctica. 

c. Shackleton's team was only 111 miles from the South Pole 

1915 

a. Shackleton led his first expedition to Antarctica. 

b. Endurance was buckled and destroyed by pack ice. 

c. Shackleton ordered the men into boats. 

 

Critical thinking questions: 

(discussion questions for classroom use only) 

 If the story had a different setting, how would it change the theme? 

 How would you compare Scott to Shackleton in terms of leadership qualities? 

 In part 17 of the reading, it says that Shackleton is remembered of his persistence. 
What examples of persistence have you found while reading? 

Activities 

 

4 

Writing  

 What lessons have you learnt from the story? And how can you reflect some parts of the story on your own life?  
(Classroom discussion only) 

The best lessons I have learnt from this story are: 

1. Never give up our dreams even if they are hard. 

 

2. When we work in teams, our team spirit is more important than our own goals.  

 

3. Failure to achieve goals is always a positive push for working smarter. 

 

 What do you think of my lessons?  

(Classroom discussion only) 

 Read part one again and decide what purpose does it serves?  

 (It serves as an introduction)  

 Why do we need an introduction to our writing?  

 (To introduce the topic and give an overview of the details that will be discussed later)  

 Look at the hamburger why is it related to writing?  

  

Task: 
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Choose one of the lessons taught from the story and write creatively 

applying the hamburger model. Write no more than 150 words.  

Shackleton: 

Escape from the Antarctica 

Lesson Overview: 

The lesson is mainly a reading one that integrates the four language skills within the classroom environment and at the same time 
allows learners to analyse and synthesize a reading text.  

There are two models for teaching this reading lesson, the top-down model where learners look at the overall idea of the text through 

their prior knowledge and discussions and not focus on word-by-word understanding. The second model is the bottom-up where 

learners start decoding some key lexical items and details to reach to understanding the overall plot of the story. 

The reading class will be delivered via different applications such as Adobe in design for interactive PDF, Adobe Photoshop for 

graphics, Adobe premiere for videos and Adobe captivate for extra activities. Each of these software applications will serve its own 
purpose in class and will make the learning process more fun and engaging. 

These will facilitate the learning process and will allow learners to access the lesson again at home through laptops, iPads or even 
mobile phones. The whole input of the lesson exists with a website where each student has a username and a password.  The class 

teacher will also have access so she/ he can check students' work at some stages of the lesson i.e. the writing.   

The lesson plan shows the type of interaction for each stage. The acronyms used are, TSS (teacher students) and SS (student to 

student). The homework stage is presented and will be corrected later by the teacher.   

It is essential for each stage to have timing, but at the same time, this is not so strict; it can be flexible according to the learners' needs. 

Moreover, the lesson plan serves the whole objective, but it is going to be delivered over almost four weeks according to the target 

school system and the length of the reading text.  

 

Activities 

1 

Read the meanings (Vocabulary Buzz Game): 

Select letters to uncover the word that matches the meaning.  

 Uncivilized Not very suitable socially or culturally  

Unpleasant not attractive or enjoyable or easy to like 

Ruffian a violent, wild, person, usually a man 

Disrepair the state of being broken or old and needing to be repaired 

Scarcely used to say that something happened immediately after something else happened 

Superfluous  more than is needed; extra and not necessary 

Companions A person you spend a lot of time with often because you are friends or because you are travelling together. 

Luxurious very comfortable, expensive gives great pleasure: 

Magistrate A person who acts as a judge in a law court that deals with crimes that are less serious 

 

Activities 

2 

Video questions 

1. How long have the men been searching for rescue? 
a) 15 months    

b) 7 days 

 

2. How long have they stayed on drifting ice?  

a) 5 months 

b) 15 months 

 

3. When was the last time the team stepped on solid ground? 

a) 7 days 
b) 16 months 

4. How did the men feel when they reached Elephant Island? 

a) Delighted and thrilled  
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b) Sick and exhausted 

 

5. Did they feel safe on the beach? 

a) Yes 

b) No 
 

6. When did they move to the western side of Elephant Island? 

a) After two days of arrival  
b) On the same day of arrival 

 

7. Why was the western side of Elephant Island called Cape Wild? 

a) It had very bad weather  

b) It was named after Frank Wild 
 

Lesson Plan 

Stage Aim Procedure Interaction Time 

Lead-in 

To introduce the topic by 
brainstorming some ideas 

about ''challenge'' and '' risk 

taking'' 

On the screen, students see the word Challenge and the phrase take risk. 
A timer of 3 minutes will appear on the screen to give learners 

sometime to think of a definition of the words The definitions will 

appear then, and an open class discussion will take place.  

TSS 

  SS 

15 

mins 

Discussion 

To activate learners' 

schemata and to personalise 

the topic. 

What is the difference between the idea of challenge or take risks?  SS 
10 

mins 

Controlled 

speaking 
practice 

On screen, students see some photos activities that include taking risks 

and challenges and together they decide which is which, then rate each 
one with a star. 

Extended classroom discussion includes justification for each learner's 
or group of learners' decisions. 

SS 
20 

mins 

Pre-teach 
vocabulary 

 

 

To understand the meanings 

of the unfamiliar words as 

they appear with their 
meanings in a fun game. 

Students read the meanings of the words and then choose from a set of 

given letters to uncover the correct word.  This interactive activity 
mimics a game called ''wordalot'' where players look at pictures and 

guess the word.  This way is chosen as some pictures were provided in 

the stage before and at the same time it is challenging, fun and most 
importantly feeds in the overall lesson aim which is reading. 

TSS  

SS 

15 

mins 

Pre-reading 

task. 

The story plot 

/ audio- visual 
resource 

To introduce the reading 

lesson   

Five short videos of Shackleton's rescue plan will be played, MCQ 

Questions will follow. For self- study purposes, correct answers will be 
provided. 

TSS  
20-30 

mins 

Reading 
comprehensio

n& 

Reading 

aloud 

To allow students manage 

their reading pace and their 
intonation. 

 

 

Teacher selects randomly learners to read the text. It is very essential 
here to read a complete idea and not to stop while the caption or the idea 

is incomplete.  Error correction is managed later as a whole class drill. 

This gives learners more self-confidence. Moreover, an audio input is 
provided managing stress, intonation and other pronunciation features. 

TSS 

SS 

20 
mins 

To highlight specific 
events, dates and ideas in 

the story of Shackleton   

The reading lesson will be divided into paragraphs that will appear on 

the screen, each one will have a different reading purpose like reading 

for gist, reading for details or reading to answer either MCQs or 
comprehension questions.  

SS 
30-40 

mins 

Literary 

analysis  

And feedback 

of the whole 

story  

 

To recognise the difference 

between primary and 

secondary sources. 

  

Learners reflect back to the previous lesson ''Shackleton an Enduring 

leader, compare with the current lesson's sources by reading the first 
few lines. '' Memoir'' stands for a personal account of the events. 

(classroom discussion) + MCQ questions. 

TSS 
10-
15mins 

Critical discussion goes on in class about the authenticity of primary 
source VS secondary one.  

TSS 
10-15 
mins 
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8. How does the narrator describe Elephant Island? 

a) Far from being civilized  

b) Safe and civilized shelter 
 

9. What do you think terra firma "means”? 

a) Solid land  
b) Ice floes 

 

10. Elephant Island was …………. the whaling station 

a) Far 

b) Near 

 

11. How did the narrator describe Mc-nish? 

a) Wasn't able to work in a team   

b) Was very creative and smart 

 

12. Who was responsible for the men on Elephant Island? 

a) Frank Wild 
b) Frank Worsely 

 

13. When did the rescue team leave Elephant Island? 

a) April 22, 1916 
b) April 19, 1916 

 

14. Has anyone climbed the tough mountains before? 

a) No 

b) Yes 

 

15. Shackleton decided that they should cross the mountains to the whaling station on foot. 

a) Yes 

b) No 

 

16. What did Mc-nish create for climbing the mountains? 

a) Slides 
b) Climbing boots 

 

  

Writing  

Should be 

done over two 
classes, an 

input session 

and 
homework 

output. 

To write a summary of the 
two stories focusing on the 

primary and secondary 

sources and to follow the 
correct paragraphing. It is 

very import for students to 

produce a proper 
conclusion that sums up 

both stories.  

Teacher provides learners with enough scaffolding in relation to   
writing a summary.  This is done by displaying a list of words related to 

tips for writing a summary. Students should place the words in the right 

space in order to complete each tip. At later stage students come up with 
the key ideas of '' Shackleton an Enduring leader'' and '' Escape from the 

Antarctic''. Following the tips, students write a summary of both stories 

against checking in the classroom.  

 

The final draft of the summary should be done as a writing assignment 

at home. 

TSS 

Each 

stage 

can 
take up 

to 15 

minute
s 
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Activities 

 

3 

Reading questions 

1. Why was it so difficult for the men to cross the mountains? 

A. They were steep and covered with ice.  

B. They were full of streams of water. 

2. An ''Escape from the Antarctic" provides an account of 

A. The whole journey of reaching Antarctic.  

B. Shackleton's attempts to find a way out of the frozen continent  

C. Details of the reach to the whaling station. 

3. Why was it so difficult for the men to connect the rope to the rocks? 

A. Crean was so heavy. 

B. The rocks show signs of wear because of water. 

C. They rope was worn and so weak! 

4. What could the men do at the end of the fall? 

A. Swim towards the whaling station. 

B. Cook a hot meal near the fall.  

C. Touch a solid land  

5. In the beginning of the expedition, the men had a lot of expectations, and after they went out the Antarctic, they had loads of 

things to remember… 

A. True                   B.  False 

6. How did the men feel when they finally reached the whaling station? 

A. Delighted and excited          B. Disappointed and sad  

7. Why did the boys have a strange reaction when they saw Shackleton and his men?  

A. They didn't like the men.  

B. The men clothes were shabby and stained.  

C. The men looked scary and frightening for the boys. 

8. Mr. Sorlle's attitude towards the men was 

A. Kind and welcoming                             B. mean and frosty  

9. James Caird is the name of  

A. One of the men on Elephant island        B.  The name of the boat  

10. The men on Elephant island ….. Worsley as soon as they saw him 

A. Recognised                                           B. didn't recognize  

11. On their way to get help, Shackleton and Worsley imagined that there was a fourth man with them.  

A. True                                               B. False  

12. Escape from Antarctic is a primary literary source because 

A. It contains first-hand information form a diary. 

B. It contains important historical information about the expedition. 
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Activities 

 

4 

Writing  

Fill in the gaps with the correct words from the list in order to know the important tips for writing a summary.  

Change the persons, Keywords, Shorten the text, Skim, Simple Present, Connect the sentences, Check, main content, details, 

notes, Form, Simple Past 

1. ………………….in such a way that all facts are in the summary. Leave out examples, evaluations and interpretations. 

2. …………. the text. You should know what is the …………. of it. Read the headline carefully. 

3. Read the text again to understand more ……………. You must have understood the whole text. 

4. Make ……………. (use keywords). Underline important words in the text. 

5. …………….. sentences with the help of your ……………... These sentences should reflect the main content of the text. 

6. ………………. using suitable conjunctions. The first sentence should describe the main content of the text. 

7. Use ……………… or ……………. Write sentences in Reported speech. 

8. Sometimes you have to .................................. 

9. …………….. your summary. Watch out for spelling mistakes. 

Correct answers 

1. Shorten the text in such a way that all facts are in the summary. Leave out examples, evaluations and interpretations. 

2. Skim the text. You should know what is the main content of it. Read the headline carefully. 

3. Read the text again to understand more details. You must have understood the whole text. 

4. Make notes (use keywords). Underline important words in the text. 

5. Form sentences with the help of your keywords. These sentences should reflect the main content of the text. 

6. Connect the sentences using suitable conjunctions. The first sentence should describe the main content of the text. 

7. Use Simple Present or Simple Past. Write sentences in Reported speech. 

8. Sometimes you have to change the persons. 

9. Check your summary. Watch out for spelling mistakes. 

 

Writing Homework 

 

Having read "Shackleton An Enduring Leader "and "The Escape from the 

Antarctic", write a summary of both stories focusing on the difference between 

primary and secondary sources and the most important ideas in each story. 
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 (4) ملحق
 بصورتها األولية الستبانة

 

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 استبانة تحكيم

 ة.ـ الدكتور / ة  .......................................................................... المحترم /

 عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،السالم 

القراءة الستماع والمحادثة و  في تنمية مهارات تعليميةفاعلية برمجية تقوم الباحثة بإجراء دراسـة بعنوان "
"، كجزء من متطلبات نيل درجة الماجســــــــــــتير في للغة اإلنجليزية لطلبة المرحلة األســــــــاســــــــية في األردن والكتابة

داف ولغايات تحقيق أه  في التعليم في جامعة الشــرق األوســط )عمان / األردن(. تاالتصــاالتكنولوجيا المعلومات و 
الـدراســــــــــــــة أعـّدت البـاحثـة برمجيـة الكترونيـة لقياس أثرها في تنمية مهارات اللغة اإلنجليزية. ونظرًا لما تعهده الباحثة 

ث اء مالحظاتكم بشـــــــأنها من حيراجية إبد فيكم من خبرة ودراية ومعرفة عميقة في هذا المجال، تضـــــــعها بين أيديكم
( بالحقل الذي ترونه  Xمالئمتها لموضـوع الدراسـة وهدفها ومدى مناسبتها للفئة المستهدفة، لذا يرجى وضع إشارة ) 

مناسبًا إزاء كل فقرة من فقرات تقييم البرمجية التي تتفق مع رأيكم الكريم، فضاًل عن أية مالحظة ترون أنها ضرورية 
 ار مالحظاتكم الكريمة. مع بالغ االحترام والتقدير.، بانتظالتطويره

 ،،،وأشكر لكم مقدمًا كريم تعاونكم

 

 

 معفراء محمد سل  الباحثة / 

 

 

 

 



344 
 

 
 

 بنود التقييم الرقم

الفقرة  انتماء
 للمجال

التوافق مع 
 األهداف

سلمة الصياغة 
 اللغوية

التعديل 
 المقترح

غير  منتمي
غير  مالئم منتمي

 غير مالئم مالئم
  مالئم

        المقدمة أولا 
        .البرمجية سهلة التشغيل  .3
        تتيح البرمجية تشغياًل موثقًا.  .6
        تتوفر شاشة للتعريف بالبرمجية.  .1
        تحتوي البرمجية على تمهيد مناسب للفئة المستهدفة.  .4
        ترتبط المقدمة ارتباطًا وثيقا بموضوع البرمجية.  .5
ربطت المقدمة بين الخبرات السابقة للمعلم وموضوع   .1

 البرمجية.
       

        .االنتباهالمقدمة شيقة ومثيرة وتجذب   .7
        األهداف ثانياا

توضح البرمجية الهدف العام الذي صممت من   .5
 أجله.

       

        تحدد البرمجية األهداف الفرعية بصيغة صحيحة   .0
األهداف بلغة سهلة يفهمها تعرض البرمجية   .38

 المتعلم.
       

        تحقق البرمجية األهداف التي طورت من أجلها.  .33
  المحتوى ثالثاا

ا ية في عرضهاالتصالتتبنى البرمجية النظرية   .36
 .للمحتوى

       

        يخلو المحتوى من األخطاء اإلمالئية والنحوية.  .31
        ة.الناحية العمليمحتوى البرمجية صحيح ودقيق من   .34
        نصوص البرمجية واضحة المعنى.  .35

        يتناسب محتوى البرمجية مع الفئة المستهدفة.  .31
وجود تنوع في عرض المحتوى بما يحقق مبدأ   .37

 .الفروق الفردية بين المتعلمين
       

        لغة البرمجية واضحة ومناسبة للفئة الموجهة لها.  .35
البرمجية المحتوى بتسلسل وتتابع منطقي تعرض   .30

 يسهل تحقيق األهداف.
       

تتوفر في البرمجية التعريفات واألمثلة الكافية   .68
 واإليضاحات حول الموضوع.

       

المحتوى المعروض ذو قيمة علمية وتربوية جيدة   .63
 تبرر برمجته.
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        تصميم الشاشات رابعاا
        البرمجية بتصميمات ثابتة.تتميز شاشات   .66
ترتيب العناصر على الشاشة الواحدة واضح ومريح   .61

 للعين.
       

كمية النصوص المعروضة على الشاشة مناسبة   .64
 وسهلة للقراءة.

       

تتميز البرمجية بمراعاة التباين اللوني في النصوص   .65
 والصور والخلفيات.

       

       والتنقل  اإلبحارأنماط  خامساا
        تسمح البرمجية بمستوى تحكم مناسب للمتعلم.  .61
 تتوفر في البرمجية إمكانية التنقل بين الشاشات.  .67

 األمام والخلف( )أزرار
       

تسمح البرمجية للمتعلم بالتحكم في اختيار   .65
 الموضوعات من القائمة الرئيسة.

       

 مالئمة لمستوىتتوفر في البرمجية سرعة عرض   .60
 المستخدم.

       

الروابط بين أجزاء البرمجية صحيحة وخالية من   .18
 األخطاء التقني

       

  بنود التقييم سادساا
        تتوفر في البرمجية امكانية الخروج في أي وقت.  .13
تحتوي البرمجية على شاشة تعليمات تبين طريقة   .16

 العمل ويمكن الوصول لها في أي وقت.
       

توفر البرمجية امكانية طباعة أي جزء من   .11
 المحتوى.

       

       توظيف برمجية تعليمية سابعاا
تتناسب أنماط الخطوط المستخدمة في البرمجية   .14

 .ة(الفرعيوأحجامها )العناوين الرئيسية، العناوين 
       

تحتوي البرمجية على خلفيات تناسب طبيعة   .15
 المحتوى المعروض.

       

توظــف البرمجية الصور والرسوم بطريقة تخدم   .11
 المحتوى دون مبالغة.

       

تتناسب الصور والرسوم المستخدمة مع الفئة   .17
 المستهدفة.

       

تقدم البرمجية تعليقات وعناوين مناسبة مصاحبة   .15
 للرسوم واألشكال.

       

توظف البرمجية الصوت بشكل مالئم يخدم   .10
 المحتوى.
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توظف البرمجية الرسوم المتحركة والفيديو بشكل   .48
 فاعلي يخدم األهداف.

       

يتزامن دخول عناصر البرمجية من صوت وصورة   .43
 ورسوم متحركة في التوقيت والحركة بشكل مناسب.

     
 

  

توظف البرمجية العناصر المختلفة بشكل متكامل   .46
 لشرح المحتوى.

       

        صحيح وخالي من األخطاء.تعمل البرمجية بشكل   .41

   الستخدام ثامناا 
        البرمجية متوافقة مع نظم التشغيل الحالية.  .44
ال يتطلب استخدام البرمجية معرفة متعمقة   .45

 بالحاسوب.
       

تشغيل البرمجية يتم بسهولة دون الحاجة إلى   .41
 تنصيب برامج متعددة.

       

        الحاسوب. البرمجية يتم بسهولة منحذف   .47
        التقويم والتغذية الراجعة تاسعاا 

تعرض البرمجية تمارين وأنشطة متنوعة تتعلق   .45
 بالمحتوى

       

ات مرحلية توضح تقدم اختبار توفر البرمجية   .40
 المتعلم.

       

توفر البرمجية تعليمات حول كيفية اإلجابة   .58
الضغط على منطقة في  )الضغط على زر،

 الشاشة(.

       

        ترتبط أسئلة التقويم بأهداف البرمجية ومحتواها.  .53
تقدم البرمجية تغذية راجعة في حاالت اإلجابة   .56

 الصحيحة والخاطئة.
       

        تتضمن وظائف تحليل أخطاء الطالب.  .51
تتنوع أساليب التعزيز والتغذية الراجعة )صوت،   .54

 صور متحركة(.
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 (5) ملحق
 لدراسةبأسماء السادة المحكمين ألدوات ا قائمة

الرتبة  مكان العمل السم الرقم
 األكاديمية

الموقع  البرمجية التخصص
 اإللكتروني

االختبار 
 يالتحصيل

  √ √ وتدريسمناهج  أستاذ الجامعة األردنية عبد المهدي الجراح  1
  √ √ وتدريسمناهج  ستاذأ الجامعة األردنية ماجد أبوجابر 2
  √ √ وتدريسمناهج  ستاذأ الجامعة األردنية منصور الوريكات 3
  √ √ مناهج وتدريس أستاذ مشارك الجامعة األردنية سهير جرادات 4
  √ √ علم الحاسوب أستاذ مشارك جامعة العلوم التطبيقية حازم قطوس 5
  √ √ الحاسوبعلم  أستاذ مشارك ةالتطبيقيجامعة العلوم  سهيل عويس 6
  √ √ علم الحاسوب أستاذ مشارك ةالتطبيقيجامعة العلوم  محمد شكوكاني 7
 √   الترجمة أستاذ مساعد ةالتطبيقيجامعة العلوم  تحسين صالح 8
  √ √ علم الحاسوب أستاذ مساعد جامعة الزرقاء خالد منصور 9
  √ √ تاإلنترنتكنولوجيا  أستاذ مساعد جامعة الزرقاء محمد العثمان 10
  √ √ هندسة برمجيات أستاذ مساعد جامعة الزرقاء محمد رسمي موسى 11
 √   اللغة اإلنجليزية أستاذ مساعد جامعة الزيتونة ديمه العمري 12
 √   اللغة اإلنجليزية أستاذ مساعد جامعة الزيتونة سحر فاروق التكريتي  13
 √   اإلنجليزيةاللغة  مدرس جامعة الزيتونة مها القاضي 14
 √   أدب انجليزي أستاذ مساعد الجامعة العربية المفتوحة الكرمي سالي نسيب 15
  √ √  معلومات كنولوجيات  ت رئيس قسم ةالمفتوح العربيةالجامعة  سنان عوض 16
  √ √ حاسوب مشرف الجامعة العربية المفتوحة رامي عبداهلل 17
 √   لغة انجليزيةال أستاذ دكتور جامعة األميرة سمية محمود القضاة 18
 √   لغة انجليزيةال أستاذ مساعد جامعة األميرة سمية ياسين أيمن رشاد 19
 √   ترجمة محاضر جامعة األميرة سمية تغريد قعوار 20
  √ √ تعلم إلكتروني أستاذ مساعد جامعة األميرة سمية عدي طويسي 21
  √ √ تكنولوجيا تعليم أستاذ مشارك جامعة الشرق األوسط خليل السعيد 22
  √ √ تكنولوجيا تعليم أستاذ مساعد جامعة الشرق األوسط خالدة شتات 23
  √ √ تكنولوجيا تعليم أستاذ مساعد جامعة الشرق األوسط فراس تيسير العياصرة 24
  √ √ تكنولوجيا تعليم أستاذ مساعد جامعة الشرق األوسط منال طوالبة 25
  √ √ ادارة االمتحانات رئيس قسم وزارة التربية والتعليم رشاد ياسينعرفات  26
 √   اللغة اإلنجليزية تربوي مشرف وزارة التربية والتعليم البطاينة خلود أحمد 67
 √   اإلنجليزية اللغة مشرف تربوي وزارة التربية والتعليم ض مرابحةعو  فلاير 28
 √   اإلنجليزية اللغة مشرف تربوي التربية والتعليموزارة  ليلى فوزي أبوقطوسة    29

 ة األكاديميةتبة حسب الرتب*األسماء مر 
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 (6) ملحق
 بصورتها النهائية الستبانة

 

 

 

 مـــن الرحيـــه الرحمـــــــــــم اللــــبس

 برمجية وموقع إلكتروني استبانة تحكيم

 .......................................................................... المحترم / ـة.الدكتور / ة  

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

فـاعليـة برمجيـة إلكترونية في تنمية مهارات اللغة اإلنجليزية لطلبة المرحلة تقوم البـاحثـة بـإجراء دراســـــــــــــة بعنوان "
ي التعليم، ت فاالتصــاالدرجة الماجســتير في تكنولوجيا المعلومات و  الحصــول علىمتطلبات ل اســتكماالً " األســاســية في األردن
جامعة الشـــــــــرق األوســـــــــط )عمان / األردن(.  ولغايات تحقيق أهداف الدراســـــــــة أعّدت الباحثة برمجية  كلية العلوم التربوية من

في تنميـة مهـارات اللغـة اإلنجليزيـة. ونظرًا لمـا تعهده الباحثة فيكم من خبرة ودراية ومعرفة عميقة في  فـاعليتهـاالكترونيـة لقيـاس 
وع الدراسة لموض ئمةمالالمن حيث البرمجية والموقع االلكتروني  هذا المجال، تضعها بين أيديكم راجية إبداء مالحظاتكم بشأن

لتلك البرمجية في تنمية مهارات اللغة اإلنجليزية.  مرفق أدناه المعلومات  والفاعلية للفئة المســــــــــتهدفة ة المحتوىومدى مناســــــــــب
 بانتظار مالحظاتكم الكريمة. الالزمة لالطالع والتقييم.  و 

 http://lswithlms.paproject.online عنوان الموقع اللكتروني

http://www.youtube.com/watch?v=vBxixPfHk08&fea حيعنوان الفيديو التوضي

ture=youtu.be 

 1001 اسم المستخدم

 250181 كلمة المرور

 

 

 

 

 
 

http://lswithlms.paproject.online/
http://www.youtube.com/watch?v=vBxixPfHk08&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=vBxixPfHk08&feature=youtu.be
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 درجة توافر الخاصية الخاصية

 تتوفر بدرجة كبيرة المقدمة أولا 
3 

 متوسطةة بدرجتتوفر 
9 

 تتوفر بدرجة ضعيفة
0 

    .ة التعامل مع البرمجيةلسهو   .3
    وصول آمن ومباشر للموقع اإللكتروني.تتيح البرمجية   .6
    .للبرمجية يةشاشة تعريفوافرت ت  .1
    تحتوي البرمجية على تمهيد مناسب للفئة المستهدفة.  .4
    بموضوع البرمجية. ترتبط المقدمة ارتباطًا وثيقاً   .5
ربطت المقدمة بين الخبرات السابقة للمعلم وموضوع   .1

 البرمجية.
   

    .االنتباهالمقدمة شيقة ومثيرة وتجذب   .7
    األهداف ثانياا

    توضح البرمجية الهدف العام الذي صممت من أجله.  .5
    .الخاصة السلوكيةتحدد البرمجية األهداف   .0

ها في عرض يةاالتصالأنشطة التعلم تتبنى البرمجية   .38
 .للمحتوى

   

    يخلو المحتوى من األخطاء اإلمالئية والنحوية.  .33
    محتوى البرمجية صحيح ودقيق من الناحية العملية.  .36
    .نصوص البرمجية واضحة المعنى  .31
    يتناسب محتوى البرمجية مع الفئة المستهدفة.  .34
ضاحات واألمثلة الكافية واإليتتوفر في البرمجية التعريفات   .35

 حول الموضوع.
   

وجود تنوع في عرض المحتوى بما يحقق مبدأ الفروق   .31
 .الفردية بين المتعلمين

   

    لغة البرمجية واضحة ومناسبة للفئة الموجهة لها.  .37
تعرض البرمجية المحتوى بتسلسل وتتابع منطقي يسهل   .35

 تحقيق األهداف.
   

    الشاشاتتصميم  ثالثاا
تتميز شاشات البرمجية بتصميمات ثابتة ومتناسقة حتى   .30

 النهاية.
   

    ترتيب العناصر على الشاشة الواحدة واضح ومريح للعين.  .68
كمية النصوص المعروضة على الشاشة مناسبة وسهلة   .63

 للقراءة.
   

تتميز البرمجية بمراعاة التباين اللوني في النصوص   .66
 والصور والخلفيات.

   

    والتنقل اإلبحارأنماط  رابعاا
    تسمح البرمجية بمستوى تحكم مناسب للمتعلم.  .61
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 )أزرار، تتوفر في البرمجية إمكانية التنقل بين الشاشات.  .64
 الخلف( األمام،

   

تسمح البرمجية للمتعلم بالتحكم في اختيار الموضوعات   .65
 من القائمة الرئيسة.

   

    بالتحكم بسرعة العرض.تسمح البرمجية للمتعلم   .61
    وتعمل بصورة جيدة. سليمةالروابط   .67
    .من البرمجيةالخروج  يقونةتتوفر في البرمجية ا  .65
تحتوي البرمجية على شاشة تعليمات تبين طريقة العمل   .60

 ويمكن الوصول لها في أي وقت.
   

    توفر البرمجية امكانية طباعة أي جزء من المحتوى.  .18
    البرمجية امكانية طباعة نتائج المتعلم.توفر   .13
    توظيف برمجية تعليمية خامساا
تتناسب أنماط الخطوط المستخدمة في البرمجية وأحجامها   .16

 .الفرعية()العناوين الرئيسية، العناوين 
   

تحتوي البرمجية على خلفيات تناسب طبيعة المحتوى   .11
 المعروض.

   

خدم بطريقة تببساطة و  والرسومتوظـــف البرمجية الصور   .14
 المحتوى.

   

تقدم البرمجية تعليقات وعناوين مناسبة مصاحبة للرسوم   .15
 واألشكال.

   

بشكل مالئم يخدم  يةصوت مؤثرات توظف البرمجية  .11
 المحتوى.

   

توظف البرمجية الرسوم المتحركة والفيديو بشكل فعال   .17
 يخدم األهداف.

   

    الستخدام سادساا
    يتطلب استخدام البرمجية معرفة عامة وبسيطة بالحاسوب.  .15
البرمجية يتم بسهولة دون الحاجة إلى تنصيب  تثبيت  .10

 برامج متعددة.
   

    التقويم والتغذية الراجعة سابعاا
    تقدم البرمجية تمارين وأنشطة متنوعة تتعلق بالمحتوى  .48
    لم.المتعات مرحلية توضح تقدم اختبار توفر البرمجية   .43
    .توفر البرمجية تعليمات حول كيفية اإلجابة  .46
    ترتبط أسئلة التقويم بأهداف البرمجية ومحتواها.  .41
تقدم البرمجية تغذية راجعة في حاالت اإلجابة الصحيحة   .44

 والخاطئة.
   

    .تتنوع أساليب التعزيز والتغذية الراجعة  .45
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 موقع المحتوى اإللكتروني حكيمتاستبانة 

 الخاصية مالرق

 درجة توافر الخاصية
تتوفر بدرجة 

 كبيرة
تتوفر بدرجة 
 متوسطة

تتوفر بدرجة 
 ضعيفة

1 6 3 
 أولا: معلومات عامة عن الموقع اإللكتروني ومحتواه

    وضوح اسم الموقع. 3
    وضوح أهداف الوحدات التعليمية. 6
    باألهداف التعليمية.ارتباط المحتوى  1
    وجود عناوين رئيسية وفرعية داخل الموقع تساعد في ربط عناصر المحتوى. 4
    مراعاة التنظيم والتسلسل المنطقي في عرض محتوى الموقع. 5
    خلو المحتوى من األخطاء العلمية واللغوية. 1
    توافق محتوى الموقع مع خصائص المتعلمين. 7
    أهداف المحتوى في تحقيق أهداف التعليم.ترابط  5
    تمركز التعليم حول المتعلم. 0

 المتعددة طثانياا: الوسائ
-متحركة صــــور  –ثابتة  صــــور- رســــم- )نصــــوصالمحتوى يحتوي على  38

 لقطات فيديو( أصوات
   

    استخدام ثالثة أنماط وأحجام من الخطوط كحد أقصى. 33
    القراءة ومريحة للعين.استخدام خطوط سهلة  36
    تباين لون الخط مع لون الخلفية. 31
    ُيراعى التناسق والتوازن بين الصور والنصوص والرسوم. 34
    تستخدم الصور والرسوم البسيطة والواضحة قدر اإلمكان. 35
    توظيف الصور والرسوم حسب الحاجة التعليمية إليها. 31
    المبالغة في استخدام الوسائط المتعددة داخل المحتوى.ُيراعى عدم  37
    تحكم المتدرب في لقطات الفيديو بالموقع. 35

 ثالثاا: الروابط وأدوات التصفح
    وجود شريط في الجانب األيمن لالنتقال بين أجزاء الصفحة. 30
    ثبات موضع أدوات التصفح داخل صفحات الموقع. 68
    الروابط الرئيسية في كل صفحات الموقع.ثبات  63
    مراعاة الوضوح في روابط الموقع. 66
    مراعاة أن تغطى الروابط كافة جوانب الموقع. 61

 رابعاا: إمكانية الوصول وسهولة الستخدام
وكلمــة المرور  User Nameالــدخول يتم عن طريق اســـــــــــــم المســـــــــــــتخــدم  64

Password. 
   

    واجهة التفاعل.بساطة تصميم  65
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 الخاصية مالرق

 درجة توافر الخاصية
تتوفر بدرجة 

 كبيرة
تتوفر بدرجة 
 متوسطة

تتوفر بدرجة 
 ضعيفة

1 6 3 
    .Home pageوضوح محتويات الصفحة الرئيسية  61
    مراعاة المرونة في التجول بين صفحات الموقع. 27
    التعليم.سهولة الخروج من أي جزء أثناء  28
    كفاية التعليمات التي تساعد المتعلم على التعامل مع الموقع. 29

 بالبرنامجخامساا: أدوات التفاعل 
    إتاحة األدوات للمتعلمين طوال دراسة محتوى الموقع. 30
    تساعد أدوات التفاعل على تبادل الخبرات بين المتعلمين. 31
    توظيف أدوات التفاعل إلنجاز األنشطة المطلوبة من التعليم. 32
    توفر أدوات التفاعل الحصول على مزيد من المعلومات أثناء التعليم. 33

 مالحظات أخرى: 

 نشكركم على حسن تعاونكم
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 (7) ملحق
 غة النجليزية في صورته األوليةلل يالتحصيل الختبار

English Skills Exam 

Listening, Speaking, Reading and Writing 

 

Student’s Name: ………………………. 

Class: ……………………………………. 

 

 Write your name in the spaces at the top of this page. 

 Write in dark blue or black pen. 

 The number of marks is given at the end of each part 

question.  

 The total number of marks for this test is 40. 

 This test is designed to measure English language 

skills (listening, speaking, reading, and writing) 

through simple and enjoyable questions. 

 Your mark in this test will not affect your mark in 

English. 

 Do not leave a question unanswered. 
 

 

 

 

 

 

This test is designed for the sake of Student’s English 

Skills.  THIS Pre-Test is considered the first step in carrying out the study on the The Effectiveness 

of an Electronics Programming in Developing English Languages Skills for Primary Students 

in Jordan. 

 

 

Read this extract from ‘‘Shackleton: An Enduring Leader’’ then answer the following questions: 

Shackleton's first journey to Antarctica happened in 1901, when he was twenty-seven years old and joined an expedition 

led by Robert Falcon Scott.  An Englishman known for charm and competitiveness, Scott was determined to become the 

first to reach the South Pole. But he was not an effective leader, and the expedition was plagued with problems.  In 

Antarctica, Scott and his crew would wait out the winter on their icebound ship, the Discovery.  It seemed a good plan, 

but Scott was unprepared for life on the coldest continent.  He had brought along equipment that turned out to be useless.  

Arguments erupted, including one in which Shackleton called his leader the worst "fool of the lot." Many of the men 

Scott had selected suffered from illnesses, such as tuberculosis or, as in Shackleton's case, heart disease. To Scott's 

frustration, the expedition was still more than 500 miles from the South Pole when harsh conditions caused the men to 

 
For Examiner's 
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  Marks 

Reading Skills 

Questions 
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2  
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turn back. Shackleton was so weak that Scott sent him back to England. Shackleton felt they had failed, but on his way 

home, he started making plans for his own expedition to the South Pole. 

In 1907, he and his crew sailed again for Antarctica, where he had more success than Scott. Shackleton's team was only 

111 miles from the South Pole on     January 9, 1909, when supplies ran out. Knowing his men's lives were more 

important than reaching the pole, he turned back. "We have shot our bolt "2" Shackleton wrote, yet he would not give 

up. 

 

After the 1907 expedition, Shackleton was made a knight, and as Sir Ernest, he spent the next few years traveling, 

lecturing, and raising money for another Antarctic expedition. But then came the news: Norwegian explorer Roald 

Amundsen had reached the South Pole on December 14, 1911. His expedition had been a secret and a success. 

 

Amundsen's expedition had benefitted from several advantages over Scott's and Shackleton's. His crewmen could ski 

and run dogsleds. As a result, they covered ground quickly and did not run low on supplies. Scott had staged an 

expedition, not knowing that Amundsen's team was weeks ahead of him. Amundsen left the Englishman some cast-off 

supplies and a note that teased: "Dear Captain Scott: As you probably are the first to reach this area after us, I will 

kindly ask you to forward this' letter." When Scott reached the South Pole, he was devastated to see the Norwegian's 

footprints in the snow. 

 

In his diary, he wrote about his smashed dreams, calling the South Pole "an awful place.  Now for the run home and a 

desperate struggle. I wonder if we can do it.  " They could not. Scott and two others froze to death in a tent in 

Antarctica. Despite his failure, Scott was mourned as a national hero. No evidence survives that tells what Shackleton 

felt about the death of his rival, but he sent a gracious note of congratulations to Amundsen and then-ever persistent-

changed his plans. Instead of striving for the South Pole, he would lead a team on an "Imperial Trans-Antarctic 

Expedition." He would cross the continent of Antarctica. It would be a feat far more dangerous and daring than 

reaching the South Pole. 

He called it "the last great Polar journey that can be made." By 1914, he had a ship, the Endurance, and a crew of  

twenty-eight men. They sailed from London on August 1, 1914, just three days before England entered World War I. 

Shackleton's ship's name proved to be an omen, since during their voyage on the Endurance, Shackleton and his crew 

would undergo tremendous hardship, and Shackleton's leadership skills would be sorely tested. 

 

While still hundreds of miles from Antarctica, the ship encountered drifting pack ice. Pack ice is deadly for a ship; it 

traps a vessel and forces it to drift off course. Then, over time, like a voracious python, the ice builds up around the ship's 

body and crushes it. Shackleton and his crew had no choice but to wait out the winter on the icebound ship. 

 

 

gnidaeR 

 

After reading passage from Shackleton: An Enduring Leader, answer these questions: 

10 marks 

1. Who was the first explorer to reach the Antarctic? 

………………………………………………………………………………… 

2. How was the climate in Antarctica? 

…………………………………………………………………………… 

3. What did Shackleton describe his commander? 

…………………………………………………………………………… 

4. Which disease did Shackleton suffer from? 

…………………………………………………………………………… 

5. What are the differences between Scott’s expedition and Amundsen’s expedition? 

…………………………………………………………………………… 

6. Compare Shackleton's goal before and after Amundsen’s success to reach the South Continent? 

…………………………………………………………………………… 

7. What was the name of Shackleton's Ship? 
………………………………………………………………………… 

8. Read these statements about Shackleton. 

Tick (√) two boxes that are true from the passage 
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He was devastated to see the Norwegian's footprints in the snow. 

 

Shackleton was not strong enough, so Scott sent him back to England.  

Shackleton was born in 1874. 

 

Shackleton's team was 111 persons.  

 

Shackleton's expedition was secret and success. 

 

 

 

 

 

 

 

9. Tick (√) the best description of the text Shackleton. 

 

It contains only facts.  

 

It contains mostly facts. 

 

It contains mostly opinions. 

 

It contains about half facts and half opinions. 

 

10. Do you think Scott was happy when he reached the South Pole? 

 

a) Explain your answer using your own words 
 

…………………………………………………………………………… 

b) Give a phrase from the passage to support your explanation. 

……………………………………………………………………… 

 

gainneaeR: 10 marks 

You will hear a recording about Shackleton's biography.  Listen to the whole recording once. Then you will hear the 

recording again with pauses for you to answer the following questions: 

1. When was Ernest Shackleton born? 

................................................................................................................................. 

2. What was Shackleton certified as? 

.................................................................................................................................. 

3. What was the hard decision Shackleton made? 

......................................................... .........................................................................  

4. Why was Shackleton planned the dangerous risky? 

.................................................................................................................................. 

5.  When was Shackleton died? 
.................................................................................................................................. 

 

 

 

Listen again and circle the correct answer T (true) or F (false).  

1.  votnustndc  tl ndcntccto  hno not lkcShSts d  ohl nct . (    ) 
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2.  Acctln votnustndc  tl edcc hc atstl. (    ) 

3. Ernest Shackleton was died in 20th May 1922. (    ) 

4. Acctln votnustndc   tl ekchto hc vdkno rtdcsht. (    ) 

 

Speaking: 10 marks 

 

Hello everyone.  I’m Nellie Bly, a journalist from the United States and I came here to England to interview the famous 

explorer, Sir Ernest Shackleton. 

 

Nellie: What was really pushing you to do this expedition to cross Antarctica? 

Ernest: …………………………………………………………………………… 

Nellie: What does a word "South Pole'' means to you? 

Ernest: …................................................................................................................... 

Nellie: How do you feel at the moment when the Endurance was finally stuck in the ice, and you realized you would 
never attain your goal of crossing Antarctica? 
Ernest: ……………………………………………………………………………... 

 
Nellie:  How do you think you feel when South Georgia appeared on the horizon? 

Ernest: ......................................................................................................................... 

Nellie: What advice can you give to people who like to explore? 

Ernest: ......................................................................................................................... 

Writing: 10 marks 

Shackleton’s Endurance expedition was incredibly ambitious. Design your own 

expedition and write your story to explain what would you hope to discover on your 

trip?  

PLANNING 

Spend up to five minutes making notes in the box below to plan your story. 

 

Write your story here 
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 (8) ملحق
 غة النجليزية في صورته النهائيةلل يالتحصيل الختبار

English Language Skills Exam 

Listening, Speaking, Reading and Writing 

         April, 2019 

         55 minutes 

Student’s Name: …………………………. 

Class:                    …………………………. 

 

 Write your name in the spaces at the top of this page. 

 Write in dark blue or black pen. 

 The number of marks is given at the end of each part 

question.  

 The total number of marks for this test is 40. 

 This test is designed to measure English language skills 

(listening, speaking, reading, and writing) through 

simple and enjoyable questions. 

 Your mark in this test will not affect your mark in 

English. 

 Do not leave any question unanswered. 

 

 

 

 

 

 

 

This test is designed for the sake of Student’s English Skills.  This Post-Test is considered the first step in 

carrying out the study on The Effectiveness of an Electronics Programming in Developing English 

Languages Skills for Primary Students in Jordan. 

 

Read this extract from ‘‘Shackleton: An Enduring Leader’’ then answer the following questions: 

Shackleton's first journey to Antarctica happened in 1901, when he was twenty-seven years old and joined 

an expedition led by Robert Falcon Scott.  An Englishman known for charm and competitiveness, Scott 
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was determined to become the first to reach the South Pole. But he was not an effective leader, and the 

expedition was plagued with problems.  In Antarctica, Scott and his crew would wait out the winter on their 

icebound ship, the Discovery.  It seemed a good plan, but Scott was unprepared for life on the coldest 

continent.  He had brought along equipment that turned out to be useless.  Arguments erupted, including 

one in which Shackleton called his leader the worst "fool of the lot".  Many of the men Scott had selected 

suffered from illnesses, such as tuberculosis or, as in Shackleton's case, heart disease.  To Scott's frustration, 

the expedition was still more than 500 miles from the South Pole when harsh conditions caused the men to 

turn back.  Shackleton was so weak that Scott sent him back to England.  Shackleton felt they had failed, 

but on his way home, he started making plans for his own expedition to the South Pole. 

In 1907, he and his crew sailed again for Antarctica, where he had more success than Scott. Shackleton's 

team was only 111 miles from the South Pole on January 9, 1909, when supplies ran out.  Knowing his 

men's lives were more important than reaching the pole, he turned back. "We have shot our bolt "2" 

Shackleton wrote, yet he would not give up. 

 

After the 1907 expedition, Shackleton was made a knight, and as Sir Ernest, he spent the next few years 

traveling, lecturing, and raising money for another Antarctic expedition.  But then came the news: 

Norwegian Explorer Roald Amundsen had reached the South Pole on December 14, 1911. His expedition 

had been a secret and a success. 

Amundsen's expedition had benefitted from several advantages over Scott's and Shackleton's.  His crewmen 

could ski and run dogsleds.  As a result, they covered ground quickly and did not run low on supplies.  Scott 

had staged an expedition, not knowing that Amundsen's team was weeks ahead of him.  Amundsen left the 

Englishman some cast-off supplies and a note that teased: "Dear Captain Scott: As you probably are the 

first to reach this area after us, I will kindly ask you to forward this"letter." When Scott reached the South 

Pole, he was devastated to see the Norwegian's footprints in the snow. 

In his diary, he wrote about his smashed dreams, calling the South Pole "an awful place.  Now for the run 

home and a desperate struggle.  I wonder if we can do it.  "They could not. Scott and two others froze to 

death in a tent in Antarctica. Despite his failure, Scott was mourned as a national hero.  No evidence survives 

that tells what Shackleton felt about the death of his rival, but he sent a gracious note of congratulations to 

Amundsen and then-ever persistent-changed his plans.  Instead of striving for the South Pole, he would lead 

a team on an "Imperial Trans-Antarctic Expedition".  He would cross the continent of Antarctica.  It would 

be a feat far more dangerous and daring than reaching the South Pole. 

He called it "the last great Polar journey that can be made.  "By 1914, he had a ship, the Endurance, and a 

crew of twenty-eight men.  They sailed from London on August 1, 1914, just three days before England 

entered World War I.  Shackleton's ship's name proved to be an omen, since during their voyage on the 

Endurance, Shackleton and his crew would undergo tremendous hardship, and Shackleton's leadership 

skills would be sorely tested. 

While still hundreds of miles from Antarctica, the ship encountered drifting pack ice.  Pack ice is deadly 

for a ship; it traps a vessel and forces it to drift off course.  Then, over time, like a voracious python, the ice 

builds up around the ship's body and crushes it.  Shackleton and his crew had no choice but to wait out the 

winter on the icebound ship 
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gnidaeR         10 marks 

After reading passage from ‘‘Shackleton: An Enduring Leader’’, answer these questions: 

 

11. Who was the first explorer to reach the Antarctic? 

……………………………………………………………………… 

12. How was the climate in Antarctica? 

………………………...……………………………………………… 

13. wd  did Shackleton describe his commander? 

………………………………………………………………………………..… 

14. Which disease did Shackleton suffer from? 

………………..…………………………………………………………………  

15. What are the differences between Scott’s expedition and Amundsen’s expedition? 

......……………………………………………………………………………… 

16. Compare Shackleton's goal before and after Amundsen’s success to reach the South Continent? 

…………………………………………………………………………..……… 

 

17. What was the name of Shackleton's Ship? 

………………………………………………………………………………… 

18. Read these statements about Shackleton. 

 

Tick (√) two boxes that are true from the passage 

 

He was devastated to see the Norwegian's footprints in the snow. 

Shackleton was not strong enough, so Scott sent him back to England. 

Shackleton was born in 1874. 

Shackleton's team wtct 111 persons. 

Shackleton's expedition was secret and success. 

 

19. Tick (√) the best description of the text Shackleton. 

It contains only facts. 

It contains mostly facts. 

It contains mostly opinions. 

It contains about half facts and half opinions. 

 

20. Do you think Scott was happy when he reached the South Pole? 

 

c) Explain your answer using your own words. 

………………………………………………………….…………..…………  

d) Give a phrase from the passage to support your explanation. 

...…………………………………………………………………………….… 

 

gainneaeR:      10 marks 

You will hear a recording about Shackleton's biography.  Listen to the whole recording once. Then you 
will hear the recording again with pauses for you to answer the following questions: 

6. When was Ernest Shackleton born? 

.................................................................................................................................. 

7. What was Shackleton certified as? 

.................................................................................................................................. 

8. What was the hard decision Shackleton made? 
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......................................................... .........................................................................  

9. Why oho Shackleton plan the dangerous risky? 

..................................................................................................................................  

10. When oho  Shackleton die? 
.................................................................................................................................. 

Listen again and circle the correct answer T (true) or F (false).  

5. votnustndn   tl ndcntccto  hno not lkcShSts d  ohl nct . (    ) 

6. hc atstl Acctln votnustndc  tl edcc. (    ) 

7. Ernest Shackleton died dn 20th May 1922. (    ) 

8. Acctln votnustndc  tl ekchto hc vdkno rtdcsht. (    ) 

 

Speaking:          10 marks 

Hello everyone.  I’m Nellie Bly, a journalist from the United States and I came here to England to interview 

the famous explorer, Sir Ernest Shackleton.  (complete the conversation). 

Nellie: What was really pushing you to do this expedition to cross Antarctica? 

Ernest: …………………………………………………………………………… 

Nellie: What does the word "South Pole'' means to you? 

Ernest: …............................................................................................... .................... 

Nellie: How did you feel at the moment when the Endurance was finally stuck in the ice, and you realized 
you would never attain your goal of crossing Antarctica? 

Ernest: ……………………………………………………………………………... 

Nellie:  what did you think when South Georgia appeared on the horizon? 

Ernest: ......................................................................................................................... 

Nellie: What advice can you give to people who like to explore? 

Ernest: .........................................................................................................................  

Writing:         10 marks 

Shackleton’s Endurance expedition was incredibly ambitious. Design your own expedition and write your 
story to explain what would you hope to discover on your trip?  

Ideas to help you: 

Characters How many characters will you have? What will their role in the story be? 

Setting Has the place where the story is set got any significance? 

Where would you like to explore? Would you like to go into space? Or journey to the centre of the earth? 

Would a trip to a remote jungle be your choice? Or would you rather attempt to climb an inaccessible 

mountain or explore the depths of the ocean? 

What equipment would you need to take? How would you travel? 

Plot Which part of the story will be the most exciting? 

How will you end it? 

Remember to include as much detaill as you can in your story.  It can be of any genre that you like. 

( hnnhdc dc cdc hnnhdc.)  
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planning 

Spend up to five minutes making notes in the box below to plan your story. 

 

Write your story here 

 

Reading Section 

 

Question Answer Marks 

1 

Who was the first explorer to reach the Antarctic? 

Award 1 mark for the following: 

Roald Amundsen 

1 

 

 

Question Answer Marks 

2 

How was the climate in Antarctica? 

Award 1 mark for any correctly identifying: 

 Antactica was very cold. 

 Antarctica was freezing. 

 

Do not accept answers Antarctica was snow. 

1 

 

Question Answer Marks 

3 

What did Shackleton describe his commander? 
Award 1 mark for correctly identifying: 

He called his leader the worst "fool of the lot. 

1 

 

Question Answer Marks 

4 

Which disease did Shackleton suffer from? 

Award 1 mark for correctly identifying: 

Heart disease 

 

Do not accept any other answer. 

1 

 

 

 

 

Question Answer Marks 

5 

What are the differences between Scott’s expedition and Amundsen’s expedition? 

 

Award 1 mark for an answer that recognises that 

 

Amundsen’s expedition had been a secret and a success. 

Scott’s expedition had been failure. 

Amundsen’s expedition had been the first to reached the South Pole. 

1 
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Question Answer Marks 

6 

Compare Shackleton's goal before and after Amundsen’s success to reach the South Continent? 

Shackleton's goal before Amundsen’s success to reach the South Continent was to reach South Pole, 

but his goal after Amundsen’s success is to cross the continent of Antarctica 

Do not accept any other answers. 

4 

 

 

Question Answer Marks 

7 

What was the name of Shackleton's ship? 

Award 1 mark for correctly identifying: 

Endurance 

Do not accept any other answers. 

1 

 

Tick ( ) two boxes to show which statements are True 

Question Answer Marks 

8 

Identify two statements about Shackleton which are True. 

Boxes 2 and 3 should be ticked. 

 Shackleton was not strong enough so Scott sent him back to England. 

 Shackleton was born in 1874. 

Award half (1/2) mark for each correct tick / unambiguous mark. 
Award 0 for more than two ticks or unclear marks. 

1 

 

 

Question Answer Marks 

9 

Identify the best description of the text Shackleton which are True 

Box 2 should be ticked only 

It contains mostly facts. 

Award 1 mark for correctly identifying: 

Do not accept any other answers. 

1 

 

 

 

Do you think Scott was happy when he reached the South Pole? 

Question Answer Marks 

10 

Explain your answer using your own words. 

Award half (1/2) mark for an answer that recognises that Scott was not happy/desperate/ hopeless/ 

despairing 

 

Quotation award half (1/2) mark 

Any of these quotes can be used to support all of the explanations: 

‘’When Scott reached the South Pole, he was devastated to see the Norwegian's footprints in the 

snow.’’ or 

‘’In his diary, he wrote about his smashed dreams, calling the South Pole "an awful place.’’ 

1 

 



311 
 

 
 

Listening Section 

Question Answer Marks 

1 

When was Ernest Shackleton born? 

Award 1 mark for correctly identifying: 

 15 February 1874 

Do not accept any other answers. 

1 

Question Answer Marks 

2 

What was Shackleton certified as? 

 

Award 1 mark for correctly identifying: 

 He was a certified as a master mariner. 

Do not accept any other answers. 

1 

 

Question Answer Marks 

3 

What was the hard decision Shackleton made? 

Award 1 mark for correctly identifying: 

 To turn round of face certain death. 

Do not accept any other answers. 

1 

 

Question Answer Marks 

4 

Why was Shackleton planned the dangerous risky? 

Award 1 mark for correctly identifying: 

 To sail a life boat to south Georgia. 

Do not accept any other answers. 

1 

 

 

Question Answer Marks 

5 

When was Shackleton died? 

Award 1 mark for correctly identifying: 

 5 Th January, 1922. 

Do not accept any other answers. 

1 

 

Question Answer Marks 

Listen again and circle the correct answer T (true) or F (false). 

 Award1 and a quarter (1.25) mark for each correct answer. 

 
5 

1 T or True                             do not accept any other answer.  

2 F  or False                            do not accept any other answer.  

3 F  or False                            do not accept any other answer.  

4 T  or True                            do not accept any other answer.  
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Speaking Skills 

Question Answer Marks 

1 Award the mark for correctly identifying: 

SENTENCE STRUCTURE 
Express ideas correctly. 

5 

Content Purpose Text Structure Sentence Structure Punctuation 

Character 

is well 

described 

with 

actions 

linked to 

key events. 

 

Suspens

e, or 

excitem

ent, 

where 

used, is 

well 

built. 

 

Story is well 

crafted and 

focuses on 

either 

character or 

action. 

 

The story is 

concluded 

successfull

y and 

without 

rushing. 

 

Narrative 

viewpoint 

is 

established 

comfortabl

y within 

the given 

genre (or 

‘chosen’ if 

not given); 

e.g. the 

given story 

is fantasy 

or science 

fiction but 

genre could 

change 

with 

subsequent 

story as per 

instructions

. 

A clear, consistent 

relationship between 

writer and reader is 

established and 

controlled. 

 

The reader’s 

response to different 

parts of the story is 

well controlled. 

 

Paragraphs are used to 

structure the narrative 

e.g. there is an 

appropriate build up 

and resolution of the 

main event. 

 

Dialogue is laid out 

correctly, with a new 

line for each speaker. 

Paragraphs are used to 

help structure the 

narrative. 
 

Some use of complex 

sentences is controlled, 

including the position of 

clauses to focus attention. 

 

Range of connectives may 

be developed, 

e.g. ‘although’, 

‘meanwhile’. 
 

All punctuation is 

used accurately, 

including speech 

punctuation. 

 

Clauses are generally 

marked accurately by 

commas. 

 

There may be some 

mistakes where certain 

more complex devices 

are used, e.g. colons, 

semi-colons, ellipses, 

brackets. 
Some 

attempt to 

engage 

reader. 

 

The writer gives 

sufficient 

information for a 

reader to 

understand the 

contents / events 

described. 
 

Some attempt to 

sequence ideas 

logically; e.g. content 

clear 

 

Openings and 

closings sometimes 

evident. 
 

Some complex 

sentences are used to 

extend meaning but not 

always successfully. 

 

Use of past and present 

tense is generally consistent Sentences nearly 

always demarcated 

accurately with full 

stops, capital letters, 

question and 

exclamation marks. 

 

Speech marks, if 

used, may not be 

accurate. 
 

Some variation in 

sentence openings, 

e.g. not always starting 

with the same noun, 

pronoun or other word. 

 

Connectives are simple, 

e.g. ‘and’, 
‘but’, ‘so’. 
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One 

event is 

describ

ed the 

story 

has a 

simple 

plot. 
 

There may be 

appropriate links 

between 

paragraphs. 

 

Paragraphs used 

to sequence 

ideas but not 

consistently. 

Story ideas are 

evident. 
 

Simple sentences are 

generally grammatically 

correct. 

 

‘and’ may be used to 

connect clauses. 

 

Straightforward 

sentences are 

demarcated 

accurately; e.g. full 

stops, capital letters, 

question and 

exclamation marks. 

 

VOCABULARY SPELLING 

of adventurous and precise vocabulary, including 

the use of figurative language where appropriate. 

 

Vocabulary is used effectively to create a strong 

image. 

e.g. use of simile or metaphor. 

 

Spelling is mostly accurate, including words with complex regular 

patterns. 

Allow plausible attempts at tricky polysyllables e.g. realised, 

interesting, wonderful, position, immediately. 

 

Some evidence of deliberate vocabulary choices 

used accurately. 

Spelling of common words with more that one syllable, including 

compound words, is generally accurate. 

Simple generally appropriate vocabulary used – 

limited in range but relevant 

Spelling of high frequency words is generally correct. 
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 (2) ملحق
 كتاب تسهيل مهمة من جامعة الشرق األوسط
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 (01( ملحق
 كتاب تسهيل مهمة من وزارة التربية والتعليم
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 (00) ملحق
 كتاب تسهيل مهمة من التعليم الخاص إلى مديري مدارس التعليم الخاص
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 (09) ملحق
 تطبيق البرمجية أثناء صور من عينة الدراسة

 

 

 

 

 

 

 

 


