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 شكشٔذقذٚش



هللاذعانٗتإَجاصْزِانشسانح،أذقذوتجضٚمانشكشٔانعشفاٌإنٗاسرار٘انفاضمَّتعذأٌيٍ

انز٘يُحُٙيٍفكشِانششٛذٔسأّٚانسذٚذ،ٔتزليٍجٓذِاألسرارانذكرٕسيحًذخٛشانفٕال،

انكصٛش،يًاكاٌنّأكثشاألششفٙإخشاضْزِانشسانحإنٗانُٕس.

.ءفهّيُٙكمانرقذٚشٔجضاِهللاعُٙٔعٍطهثحانعهىخٛشجضا

جٓذِفٙٔشكش٘انجضٚمأٚضاًنألسرارانذكرٕسيحًذٔحٛذصٛاوانًششفانًشاسك،يقذساًنّ

.قشاءجْزاانثحسٔذقًّٕٚ،ٔكاٌنًالحظاذّاألششانٓاوفٙاسركًالعًهْٙزا

كًاأذقذوتعظٛىانشكشإنٗعًادجكهٛحانرشتٛحانرٙساعذذُٙيشكٕسجترطثٛقتحصٙفٙيخثش

انحاسٕبفٙكهٛحانرشتٛحتجايعحديشق.

شاضكًٍٛانزٍٚساعذٔاتآسائٓىانسذٚذجفٙإخٚفٕذُٙأٌأذقذوتانشكشٔانرقذٚشإنٗنجُحانًحٔال

.أدٔاخانذساسحفٙأحسٍصٕسج

ٔأسجمكهًحشكشإنٗكميٍأعاَُٙعهٗإَجاصْزاانثحستإسذاءيعشٔفأٔترقذٚىخذيحيًٓا

كاَدأٔتذعاءنٙفٙظٓشانغٛة،فجضٖهللاانجًٛعكمخٛش.
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انكشًٍٚٛانسٔحإنٗ ّ٘ زٍٚستٛاَٙٔأيذاَٙتانعطفٔانحُاٌ،ٔأٔصالَٙإنٗياأَافّٛ،ٔانذ

إنٗسٔحًٓاانطاْشجشًشججٓذْ٘زا.

.ٔعطاءٔيحثحخٛشسُذ،نٙانهٕاذٙكٍانغانٛاخإنٗأخٕاذٙ

قذيٕانٙانذعىانًعُٕ٘نهًراتعحٔانرغهةعهٗانًصاعة.األعضاءانهزٍٚإنٗجًٛعاألصذقاء

إنٗكميٍٚحةانعهىٔٚسعٗإنّٛأقذوْزاانعًم.
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 انفصم األول

 مشكهت انبحث

 

مقدمت انبحث : -1             

     

يٓمى يمٙ ؽٛمبح ان مزا ٔ انًغزًمغ وَٓمب ٔطمٛهخ الَظمبٌ نهزٕاامم ٔانز مبْى نًب كبَذ انهغخ رقٕو ثدٔر 

ؽزاممذ ْٔمٙ داارممّ نهزؼجٛممز ػممٍ ديشممبرِ ٔياممبػزِ ٔدؽبطٛظمّ داطممزًبػب ٔرؾممدصب ٔ ممزا ح ٔكزبثممخ  

يؤطظممبد انزؼهممٛى انؼممبنٙ  ػهممٗ رؾقٛمما انًظممزٕٖ اويعممم يممٍ انزؼهممٛى ٔونمم  ثًٕاكجزٓممب نهز ممٕر 

خالل ْذِ انًؤطظبد ٚز ٕر انًزؼهى ٔٚزشٔا ثبنًؼزيمخ ٔٚزٕاامم  س انؼهًٛخ , يًٍٕجؾانانًؼزيٙ ٔ

 إنممٗخممزٍٚ ٔانؾعممبراد اوخممزٖ ٔونمم  يممٍ خممالل اْزًبيٓممب ثبنهغممبد اوعُجٛممخ ٔااخبنٓممب يممغ اٜ

. ٔ د اْزًذ عبيؼخ اياا ثبنهغخ ان زَظٛخ ٔرؼبَٔذ يغ يزكش رؼهٛى انهغبدكهٓب انًزاؽم انغبيؼٛخ  

انممذ٘ دػ ممٗ يؼٓممد انهغممبد اممالؽٛخ ثمم ٌ  – 2007-2006 " ٔونمم  ؽظممت انقممزار انممٕسار٘ نؼممبو

 ٚقززػ اَزقب  انظالطم انًُبطجخ نهزؼهٛى ظًٍ انًؼبٚٛز انزٙ ؽداْب يغهض انزؼهٛى انؼبنٙ , ٔون  

                ثبنزُظٛا يغ انشهٛخ انًخزصخ ".                                                                         

ٕاػد ٔدطض عدٚدح نزدرٚض انهغخ اوعُجٛخ يٙ انغبيؼبد انظٕرٚخ     ) 

(www.syria-news.com\edu\readnews.php?sy-seq=19879 

 ه بنتننزشٌٕ  انًُبطجخ نه الة ٔنهؼصز انؾبنٙ داخهذ يُبْظ عدٚدحاخزٛبر انًُبْظ  أجمٔيٍ 

ان بنت  ٌ  ٔالطًٛب د،   َززَٛذالانابثشخ د صّ ػهٗ ٕػَٕب يٙ اطزخداو انهغخ ان زَظٛخ يٙ ثؾ

نّٛ يٙ دصُب  اراطزّ إس انزٙ رظُد ٕجؾانيٙ كضٛز يٍ    َززَٛذالانابثشخ د انغبيؼٙ ٚظزخدو 

ثبنهغخ ان زَظٛخ  يٓى ثؼط انزؼبثٛز يٙ انغبيؼخ ٔخبرعٓب , ٔثذن  ٚشٌٕ االْزًبو ػهٗيزظبػدِ 

اطزًزارا نًب ؽصهّ يٍ يؼزيخ نغٕٚخ يٙ انًدرطخ.ٔ د اْزًذ انغٓبد انززثٕٚخ ثٕسارح انززثٛخ  

عبَت نغزّ  إنٗثزدرٚض يباح انهغخ ان زَظٛخ إًٚبَبً  يُٓب ث ًْٛخ رشٔٚد انًزؼهى ثهغخ صبَٛخ ٚظزخديٓب 

ٔيٓى صقبيخ انؼبنى ٔاالرصبل خزٍٚاوو نٛشٌٕ  باراً ػهٗ رؾصٛم انًؼزيخ ٔاكزظبة خجزاد اٜ  

ٔنٓذا دػٛد انُظز يٙ يُبْظ انهغخ ان زَظٛخ نزٕاكت انز ٕرانؼهًٙ نهؼصزانؾدٚش ٔنززًبشٗ  ،ثّ  

اَزابر انزقُٛبد يٙ يغبالد انؾٛبح ٔنزٕظٛ ٓب يٙ ؽٛبح انًزؼهى طٕا  دكبٌ يٙ انًدرطخ دو  ٔ

رقبرٚز  يعالً ػٍبيؼبد انظٕرٚخ برعٓب " وٌ اندراطبد  انزٙ دعزٚذ يٙ ٔسارح انززثٛخ ٔانغخ

انزٕعّٛ انززثٕ٘ ٔانزٕعّٛ االخزصباٙ يٙ انًؾبيظبد انظٕرٚخ انزٙ رُبٔنذ يؾزٕٖ انًُبْظ 

http://www.syria-news.com/edu/readnews.php?sy-seq=19879
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ٔغزائا ردرٚظٓب ٔرقبَبد انزؼهٛى انًظزخديخ ٔدَظًخ االيزؾبَبد دٔراد دٌ انًؼبرف ٔانًٓبراد 

يشٚد يٍ  إنٗانزؾدٚش ٔ إنٗؾزبط ٔانقٛى انًشزظجخ غٛز يٕظ خ يٙ ؽٛبح انًزؼهى ثاشم يؼبل، ْٔٙ ر

ٔنذن  يٓٙ  هٛال  ؛ انززاثػ ٔانزشبيم يًٛب ثُٛٓب ،كًب دٌ يصبار انزؼهى غٛز يٕظ خ ثبناشم اويضم

 هخ اْزًبو انًؼهًٍٛ  إنٗطبنٛت انزؼهى انذارٙ ٔانز شٛز انؼهًٙ ٔرؤا٘ دشخصٛخ انًزؼهى ٔ يب رًُٙ

نًؼبٚٛز انٕغُٛخ نًُبْظ انزؼهٛى انؼبو يب  جم دا".ٕظٛ ٓب يٙ يٕا ف انؾٛبح انًخزه خزٔان هجخ ث

اخهٕا إنٛٓب ان زٚقخ د بو انززثٌٕٕٚ ثز ٕٚز يُبْظ انهغخ ان زَظٛخ ٔ   ،نذن    2006،22،انغبيؼٙ 

انزٕااهٛخ  انزٙ رظبػد انًزؼهى ػهٗ انزٕاام انهغٕ٘ انا ٓٙ ٔانشزبثٙ يغ انُبغقٍٛ ثٓب ٔرظبػدِ 

 إنٗخ ٔاالَ زبػ ػهٗ انؼبنى انخبرعٙ , نذن  ػًدد انجبؽضخ ػهٗ االغالع ػهٗ انضقبيبد اوعُجٛ

ان هجخ يٓبراد  ٕاػد انهغخ ان زَظٛخ  إكظبةاالْزًبو ثبن زٚقخ انزٕااهٛخ ٔر ٕٚزْب يٍ دعم 

ٔظٛ ٛبً يٍ خالل رصًٛى ثزَبيظ ؽبطٕثٙ ر بػهٙ ٔيؼزيخ يدٖ ر جٛقٓب يٙ انًٕا ف انؾٛبرٛخ ، 

 رؼُٙ يغزا انًهشخ انهغٕٚخ ، ثم ْٙ يهشخ نغٕٚخ اعزًبػٛخ. "يًهشخ انزٕاام ثبنهغخ اوعُجٛخ ال

خ اطززارٛغٛخ  بئًخ ػهٗ االطززارٛغٛبد انزٙ ٚظزخديٓب انًزؼهى يٙ ػًهٛخ انزؼهى.ٔٚصجؼ ٚٔك ب

 انظؤال انً زٔػ نٛض : يب انقٕاػد انهغٕٚخ انزٙ ُٚجغٙ دٌ َؼهًٓب نهدارص ؟

نّ ؽزٗ ٚزًشٍ يٍ اطزخداو انهغخ يٙ انؾٛبح " . ثم : يب  انٕظبئف انهغٕٚخ انزٙ ُٚجغٙ رؼهًٛٓب   

   .                                                                    188, 1988د خزيب ٔ ؽغبط , 

ان هجخ يٓبراد  ٕاػد  إكظبةٔاػزقباا يٍ انجبؽضخ دٌ انجزَبيظ انؾبطٕثٙ انز بػهٙ  د ٚظٓى يٙ 

ظبػد يٙ ر جٛا انهغخ يٙ يٕا ف ؽٛبرٛخ ٔاطزخدايٓب طٕا  يٙ انزؼهى انهغخ ان زَظٛخ ٔظٛ ٛب ٔ د ٚ

انص ٙ انذ٘ " ٚزجُٗ ارغبْبد يؼزيٛخ ٔدطٛشٕنٕعٛخ  ، ثٓدف رٕيٛز ديعم انظزٔف ٔدشًهٓب، 

دو   ،  7، 2000ٔعؼم انزؼهى  بثال نهزٕظٛف انؾٛبرٙ ٔانًؼب نغخ انذُْٛخ انُبيؼخ ".د  بيٙ ،

زًد اػزًباا كهٛب ػهٗ انًؼهى ٔػهٗ يب ٚقديّ يٍ يؼهٕيبد ،أٌ خبرط انزؼهى انص ٙ ثؾٛش الٚؼ

يؾبٔنخ انز شٛز ثٓب ٔيُب ازٓب ٔانٕ ٕف ػُدْب نز جٛقٓب ٔاطزخدايٓب خبرط َ بق انًدرطخ ،يًٍ 

،  ُْٔب طٛجدد ثبنًؾبكًخ انؼقهٛخ  ؟ ٔيب  انخ   ؟اويعم دٌ " ٚؾشى ْٕ ثُ ظّ ػهٗ يب انصؾٛؼ

' ٔالطًٛب إوا اطزخدو    Ray,  1999,138 , را٘ٔطٛؼزبا ػهٗ انز شٛز ْٕ ثُ ظّ" د    

يبنزؼهٛى ال ٚقزصز ػهٗ  ، انؾبطٕة انذ٘ ٚظبػد ػهٗ  انز بػم ثٍٛ انًزؼهى ٔ انًؼهٕيبد انًؼ بح نّ

غزٚقخ ٔاؽدح ثم ٚغت انجؾش ػٍ ديعم انٕطبئم نزظبػد انًزؼهى ػهٗ انزؼهى انذارٙ ٔر جٛا كم يب 

قدد يُظًخ اويى انًزؾدح نهززثٛخ                                      رؼهًّ أٌ يظبػدح انًؼهى،ٔ د ػ

يؤرًز ثبرٚض نهزؼهٛى انؼبنٙ انذ٘ ادر ػُّ إػالٌ ثبرٚض    انَٕٛظشٕ د ٔانؼهٕو ٔانضقبيخ      

يٍ  دَّ الثد  انزؼهٛى انؼبنٙ ٔعب  يٙ دٔنٕٚبد انؼًم ػهٗ يظزٕٖ انًؤطظبد انزؼهًٛٛخ"    ػٍ

ٌؼبل وأاد انزشُٕنٕعٛب انؾدٚضخ نٛض يقػ يٙ ػًهٛبد رؾظٍٛ َٕػٛخ انزؼهٛى ٔرقُٛبرّ االطزضًبر ان 
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يٍ رٕيٛز يؼداد انجُٗ  ٔنشٍ دٚعب نزٕطٛغ انًؼزيخ ٔرؾقٛا انزؼهى يدٖ انؾٛبح ٔالثد   ، ٔغزائقّ

 .         1998، ػٍ ثٕث بَخ،  425، 2006دانظٛد ،   انزؾزٛخ انالسيخ نزؾقٛا ْذِ اوْداف " .

يجبنؾبطٕة ٚشزظت انًزؼهى "  دراً يٍ انًؼبرف ٔانًٓبراد ٔاالرغبْبد ٔانقٛى انزٙ ٚؾداْب 

د يٕاا ي جٕػخ دٔ يجزيغخ ػهٗ ٔرقُٛبرّ انجزَبيظ انذ٘ ثٍٛ ٚدّٚ يٍ خالل ٔطبئػ انزؼهٛى 

انؾبطٕة دٔ ػهٗ دشزغخ إرٛخ دٔ يزئٛخ يٙ يٕظٕع يؼٍٛ دٔ يباح دٔ عش  يٍ يباح   ، ٔرزٛؼ 

ايظ ان زص ديبو كم يزؼهى وٌ ٚظٛز يٙ اراطزّ ٔيقب نظزػزّ انذارٛخ يغ رٕايز رغذٚخ ْذِ انجز

  .  142، 2009راعؼخ يظزًزح ٔرقدٚى انزؼشٚش انًُبطت نشٚباح اندايؼٛخ " .ددثٕ طً  ، ٔدخزٌٔ،

ٌ انٓممدف اوطبطممٙ نزؼهممٛى انهغممخ دعممزا  ْممذا انجؾممش اَ ال ممب يممٍ يجممدد إنممذن  رغجممذ انجبؽضممخ يممٙ 

ْٕ اطزخداو ْذِ انهغخ يٙ يٕا ف ؽٛبرٛخ ٔرؼٕٚد انًزؼهى ػهٗ رٕظٛف يب رؼهًمّ يمٙ انؾٛمبح  اوعُجٛخ

خزٍٚ، وٌ انؾبعخ رشااا يمٙ ٔ زُمب انؾبظمز نهزٕاامم انٕٛيٛخ نشٙ ال ٚزؼذر ػهّٛ دٌ ٚز بْى يغ اٜ

ٔ   الَززَٛمذامجشخ انًؼهٕيمبد دخزٖ،يغ ظٕٓر دًَبغ ؽدٚضخ يٍ ٔطبئم االرصبل كيغ انهغبد او

ونم  يمٍ يٓمبراد يخزه مخ نهزٕاامم يمغ انؼمبنى .يبنهغمخ ْمٙ " ٔظٛ مخ , د٘ دااح رؼمٕا  إنٛمّ ب ٚؾزبطي

َظممبَٙ ٔاالعزًممبػٙ ثممبنُ غ . يٓممٙ ال رزٚممد دٌ رممدرص انهغممخ ثصممزف انُظممز ػممٍ ػهممٗ انظممهٕ  ال

    .200, 1954انقٛبو ثٓب يٙ انؾٛبح،ٔغجقب نؾقبئا اوشٛب  ".د كالثبرٚد , إنٗانٕظٛ خ انزٙ ردػٗ 

ثاشم ػبو ٔانهغخ اوعُجٛخ ثاشم خبص ، ٔرؼهًٓب يبن زٚقخ رؤا٘ أرا يًٓب يٙ رؼهٛى انهغبد  

يبخزٛبر ان زٚقخ انًُبطجخ نزدرٚض انًؾزٕٖ نٓب دصز كجٛز يٙ رؾقٛا دْداف انًباح ، ٔكٛ ٛخ 

ٙ رؼهٛى رٕظٛ ٓب  يٙ اطزخداو انززاكٛت انقٕاػدٚخ انهغٕٚخ ٔان زٚقخ انغٛدح رظبػد ػهٗ " االَزقبل ي

ثٛبٌ ٔظٛ خ انشهًخ يٙ  إنٗالارا  ٔيٍ اطزؼًب ل انززاكٛت  إنٗانهغخ ٔ رؼهًٓب يٍ انالإارا  

ٌ اوغ بل ٚزشهًٌٕ انهغخ ٔٚظزؼًهٌٕ انززاكٛت ٔانجُٗ انهغٕٚخ يٍ غٛز دٌ ٚدركٕا إانززكٛت ،إو 

ًٕا، ٔدٌ ُٚ هقٕا  ٔظٛ خ انشهًخ يٙ انغًهخ ،يئوا يب ارثٕا ػهٗ دٌ ٚزشهًٕا دكضز يب ًٚشٍ دٌ ٚزشه

رجٛبٌ انًص هؾبد انُؾٕٚخ  إنٗيٙ انشالو ػهٗ طغٛزٓى ، ٔػ ٕٚزٓى ٚغز٘ االَزقبل ثؼدْب 

  .    325، 2008ٔٔظبئف انشهًبد يٙ انغًم ٔانززاكٛت يغ انًُٕ ان شز٘ نهُبشئخ ". د انظٛد ، 

رقبَٓب يقػ ثم نًٛٛهٕا ل ْٔذا ٚؼُٙ رٕعّٛ انؼُبٚخ نقًٛخ انًؼهٕيبد انزٙ ٚقديٓب انًؼهى نهًزؼهى ٔنٛض

رقبٌ انًباح انزؼهًٛٛخ غبٚخ يٙ ؽد وارٓب ثؼٛدا " ػٍ إ، أٌ عؼم  ػ ٕٚبً ؽت انجؾش ٔاالكزابف  إنٗ

االْزًبو ث بئدرٓب ػهٗ انزاليٛذ نؾٛبرٓى . ْٔذا يب ٚغؼم انًباح انزؼهًٛٛخ يٙ َظز انزهًٛذ ٔانًؼهى ، 

نهزقدو يٙ انظهى انزؼهًٛٙ ، َؾٕ انآباح َظبَٛخ نهُغبػ يٙ االيزؾبَبد، ْٔٙ انٕطٛهخ ال   

        انزٙ  ٚؾصم ػهٛٓب انزهًٛذ يٙ َٓبٚخ انًزاؽم انزؼهًٛٛخ "  .                     

  

.(www.Fateh.net/public/newsletter/310199/3htm) انًُٓظ انزؼهًٛٙ    ) 
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بنؾٛمبح يمٍ ؽٕنُمب يٛمداٌ ٔاطمغ يمٍ ، نى رؼمد يقزصمزح ػهمٗ انًمباح انزؼهًٛٛمخ ، ي إٌ انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ

انؼهممى, ٔان زٚقممخ انزممٙ ٚغممت دٌ رقممدو نهًممزؼهى ْممٙ رهمم  ان زٚقممخ انزممٙ رٕطممغ  يممبق انز شٛممز ٔانجؾممش 

ٔانزٕاام نزٕظٛف انًؾزٕٖ انؼهًٙ يٙ انؾٛبح انٕٛيٛخ ، " يبخزٛبر انًؾزٕٖ انمٕظٛ ٙ انمذ٘ ٚمؤا٘ 

ذ يز هجبرمّ ٔٚامجغ رغجبرمّ ٔاْزًبيبرمّ يغ يغزًؼمّ ، يٛمؤا٘ ؽبعبرمّ ُٔٚ مٔظٛ خ نهًزؼهى يٙ ر بػهّ 

  .                                 317،  2008يٍ خالل اطزؼًبنّ نٓذِ انهغخ انٕظٛ ٛخ " . دانظٛد ، 

االْزًبو ثبن زٚقخ انٕظٛ ٛخ نًب نٓب يٍ يبػهٛخ يٙ ر جٛا  إنْٗذِ اوطجبة ٔغٛزْب ايؼذ انجبؽضخ 

ٔإنٗ رصًٛى ثزَبيظ  خزٖنهزٕاام يغ انضقبيبد او انهغخ يٙ يٕا ف ؽٛبرٛخ رشٌٕ نٓى ػَٕبً 

.                  ؽبطٕثٙ ر بػهٙ يٙ إكظبة ان هجخ يٓبراد  ٕاػد انهغخ ان زَظٛخ ٔظٛ ٛبً   

مشكهت انبحث : -2   

                                                                                  

ٔطبئم االرصبل ثٍٛ اويزاا ٔ انغًبػبد وَٓب رظبػد ػهٗ َقم اويشبر  انهغخ ٔطٛهخ يٍ رؼد

ٔاكزظبة انًؼزيخ ٔاطزخدايٓب ث زٚقخ يؼبنخ يٙ انؾٛبح انٕٛيٛخ، ْٔذِ اويٕر رزؾقا يٍ خالل 

شضٛز يٍ انًٓبراد ، يان زٚقخ انٕظٛ ٛخ وَٓب دؽد انؼُباز انًًٓخ يٙ رؼهى انهغخ ٔرؼهًٛٓب، 

دو ًؾباصخ ًٚشٍ رؾقٛقٓب يٍ خالنٓب طٕا  ااخم انصف ٔيبٚقٕو ثّ انًزؼهًٌٕ ،كًٓبررٙ انشزبثخ ٔان

خبرعّ " يٕظبئف انهغخ ْٙ الئؾخ يٍ انًؼبرف انٕظٛ ٛخ د نهغخ   , انزٙ رظًؼ نهًزؼهى ث ٌ ٚدٚز 

وا كبٌ يٙ انخبرط : ك ٌ ٚؼزف ػٍ َ ظّ , ٚظ ل ػٍ غزٚا إٔخباخ كهٓب  انًؾباصخ يٙ انًغبالد

 خ   بر ,ٔيٍ صى ٚصجؼ ثًظزٕٖ ديعم ٔدكضز رغزٚدا يٛظزؼًم ْذِ انٕظبئف ، دٔ ٚازز٘ ث ب

عزًبػٛخ " . انهغٕٚخ يٙ انزؼجٛز ػٍ ي بْٛى دخزٖ كبنشيٍ ٔ ان عب  ٔانًابػز ٔانؼال بد اال  

 (Approche communicative ) 

(2005)http:|| flenet.rediris.es|tourdetoile|N Bailly-M Cohen Bailly  د  

انجبؽضخ يٙ دصُب  ػًهٓب يٙ يغبل رؼهٛى انهغخ ان زَظٛخ اؼٕثخ  ر جٛا ان هجخ يب ٚزؼهًَّٕ الؽظذ  

يب ُْبن  يٍ  إنٗطى ٔانظشٍ ٔانغُظٛخ ٔيٙ انؾٛبح انؼًهٛخ ٔنٕ كبٌ يٕ  ب ثظٛ ب كبنظؤال ػٍ اال

ٛخ اويٕر انجدٚٓٛخ انًزؼهقخ ثبناخصٛخ ،يبنزًزٌ انغٛد ػهٗ يب ٚزؼهًَّٕ ٚظبػد ػهٗ رضجٛذ ػًه

يٍ ؽٛش  بل إٌ " اوغ بل  نٍ ٚظز ٛؼٕا رؼهى انشزبثخ    أعبرااٌ دانزؼهى ، ْٔذا يب دشبر إنّٛ

يٍ انزًبرٍٚ، رًبيبً يضهًب ٚ ؼهٌٕ ػُديب ٚزٚدٌٔ دٌ ٚزؼهًٕا  اً أٌ دخ ب  إال إوا يبرطٕا كضٛز

  . 33، 1998د أعبرااٌ ، انظجبؽخ دٔ انزكط ثاشم عٛد " .

جخ ٔانًؼهًٍٛ يٍ رؼهى انهغخ ان زَظٛخ ٔاؼٕثبرٓب ٔر عٛم انهغخ كًب الؽظذ ششٕٖ ٔ ان ه

ػًم انجبؽضخ يٙ ردرٚض يباح انهغخ ٔون  يٍ خالل  اوٚظز ٔ اوطٓم ثٕا ٓب،  الَغهٛشٚخ



 - 6 - 

 شزايٓب ػهٗ يباح انززثٛخ انؼًهٛخ ٔيٍ خالل رغزثخ اطز الػٛخإان زَظٛخ ن هجخ كهٛخ انززثٛخ  ، ٔ 

كًب رجٍٛ نٓب يٍ خالل ثؼط اندراطبد انظبثقخ.َظز ان هجخ  نهٕ ٕف ػهٗ ٔعٓبد  بيذ ثٓب  

التي      أن مدخل التفاعل بين أوضحت ( Yager &Tamir   1993كدراسة"   )ياجروتامير  

ؼهى ، زانؼهى ٔانزشُٕنٕعٛب ٔانًغزًغ ٔانجٛئخ  د دصجذ يبػهٛخ يٙ رؾظٍٛ ارغبْبد ان الة َؾٕ ان

، ى انؼهًٛخ يٙ يٕا ف عدٚدح ،ًَٕٔ  انز شٛز االثزشبر٘ ندٚٓى ؼهى ٔر جٛا انً بْٛزٔرًُٛخ ػًهٛبد ان

  اراطخ كذن  يٙ 

دٌ انً بْٛى انغدٚدح انزٙ دٔظؾذ    93، 2006  ، يٙ :د  ٚظز٘ ، Gabel ,1998 د     

انذٍٚ ٚزؼهًٌٕ ٔيا ْذا انًدخم ٚزًشٌُٕ يٍ رٕظٛ ٓب يٙ يٕا ف عدٚدح  انزٙ ٚشظجٓب انًزؼهًٌٕ 

   2001ٔرُاػ انذاكزح غٕٚهخ انًدٖ ، كًب دٔظؾذ اراطخد دؽًد  ُدٚم ،ٔيزا ون  دَٓب رٌخزشٌ 

  دٌ انزشبيم ثٍٛ انؼهى ٔانزشُٕنٕعٛب ٔانًغزًغ يٙ ردرٚض انؼهٕو كبٌ  93،  2006ٚظز٘ ،0يٙ : 

ديعم ثشضٛز يٙ إًَب  انضقبيخ انؼهًٛخ ٔرؾظٍ انزؾصٛم اندراطٙ يٍ اوطهٕة انًؼزبا يٙ ردرٚض 

  انؼهٕو ".

إدخال التقنيات الحديثة بالعديد من الدراسات و المؤتمرات التربوية ضرورة االىتمام  كما أكدت
 في عممية التعميم و التعمم ، حيث صدرت توصيات وقرارات منيا :

* مؤتمر المعموماتية وتطوير التعميم المنعقد في القاىرة بالمشاركة مع البرنامج القومي لتكنولوجيا 
يب المدرسين عمى استخدام الحاسوب ، كما أوصى أيضًا بضرورة بضرورة تدر أوصى  التعميم

استخدام التكنولوجيا الحديثة في التدريس مثل الحاسوب وصفحات االنترنت،و أوصى أيضا 
،  2004  ،بضرورة توفير المكتبات االلكترونية لمطمبة )البرنامج القومي لتكنولوجيا التعميم

251.)  

إلى ضرورة استغالل التقانات ولقد أشار ، (2002عربية  لمعام )* تقرير التنمية اإلنسانية ال
التربوية الحديثة ووسائل االتصال المتطورة ) االنترنت ، الحاسوب ..( في التعٌمم ،لما ليا من 
دور واسع في نشر التعٌمم عن ُبعد  و في تزويد المتعمم بأدوات قوية قادرة تساعده عمى أن يكون 

 (.54، 2004مية اإلنسانية العربية  ،معمم نفسو)تقرير التن
ٍ نٓب يغًٕػخ يٍ انًاشالد انزٙ ٔيٍ خالل انزغزثخ االطز الػٛخ انزٙ  بيذ ثٓب انجبؽضخ رجّٛ

انًاشالد انًٕعٕاح ٓب انجبؽضخ اثزداً  يٍ زػزظ د رٕاعّ ان هجخ يٙ دصُب  رؼهًٓى نهغخ ان زَظٛخ ، ٔ

اطزخداو ان هجخ يٙ  ٔوَٓب رُؼشض ػهٗ يظزٕٖيٙ انًدارص وَٓب واد اهخ ثبنًزؽهخ انغبيؼٛخ 

 انهغخ  ٔرؼهًٓب يٙ انًزؽهخ انغبيؼٛخ : 

طبػزٍٛ يقػ يٙ اوطجٕع . إنٗرقهٛص ػدا انظبػبد اندرطٛخ يٙ انًدارص  -1  
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د زد يٍ ٔسارح انززثٛخ . انزٙر جا ان زٚقخ انزٕااهٛخ  ال  -2    

ظٛخ نغخ دعُجٛخ صبَٛخ .رغجخ ثؼط انًؼهًٍٛ ثئاخبل يباح انهغخ ان زَظؼف  -3  

. الَغهٛشٚخعبَت انهغخ  إنٗثؼط ان هجخ ثزؼهى يباح انهغخ ان زَظٛخ ػُد  جخغر ال -4  

. يٙ كضٛز يٍ انًدارص  ؽبطٕةدعٓشح    هخ -5  

 ديب يًٛب ٚزؼها ثبنًزؽهخ انغبيؼٛخ د انظُخ اؤنٗ   يٓٙ :

. نغخ رٕاام بٛض الطزخدايٓ، ٔن ٚدرص انًزؼهًٌٕ انهغخ ان زَظٛخ يقػ يٍ دعم انُغبػ -1  

ػدو انززكٛش ػهٗ عٕاَت كضٛزح يٍ انهغخ ثظجت ظٛا انٕ ذ . -2  

ٔعٕا ثؼط انًاشالد انزٙ رزؼها ث زائا ردرٚض يباح انهغخ ان زَظٛخ . -3  

ثبن زٚقخ انٕظٛ ٛخ . ثؼط انقبئًٍٛ ػهٗ ردرٚض انهغخ ان زَظٛخػدو اْزًبو -4  

يٍ دعم  يٍ ان هجخػهٗ يبْٕ ي هٕة  ن زَظٛخ انقبئًٍٛ ػهٗ ردرٚض انهغخ ارزكٛش  -5

  .االيزؾبَبد

اوطئهخ االيزؾبَٛخ  ،ْٔذا ٚزٕايا يغدكضز يٍ انززكٛش ػهٗ انهغخ انزٕااهٛخ  انؾ ظانززكٛش ػهٗ  -6

انًؤرًزخ  .   

رزكٛش ان هجخ ػهٗ انزًبرٍٚ يقػ يٍ دعم االيزؾبٌ . -7  

هٛبد يٍ دعم ردرٚض انهغبد اوعُجٛخ ، ػهٗ كبيٛخ يٙ انؼدٚد يٍ انشؽبطٕة ػدو ٔعٕا دعٓشح  -8

يٙ انٕغٍ انؼزثٙ يٙ ظٕ  يزغٛزاد  انزغى يٍ دَّ عب  يٙ رٕاٛبد يؤرًز " انزؼهٛى انؼبنٙ 

انؼصز ظزٔرح رٕيٛز اندػى انًبا٘ انالسو نزشٔٚد او ظبو انؼهًٛخ يٙ يؤطظبد انزؼهٛى انؼبنٙ ثًب 

نشى ٔانشٛف انالسيٍٛ ، َٔاز انصٛغ رؾزبط إنّٛ يٍ يخزجزاد ٔدعٓشح ٔيؼداد ػهًٛخ ثب

انًظزؾدصخ يٙ انزؼهٛى ثبطزخداو انزشُٕنٕعٛب انزؼهًٛٛخ " درٕاٛبد يؤرًز انزؼهٛى انؼبنٙ يٙ انٕغٍ 

   . 6،  1998انؼزثٙ ، 

انظؤال اٜرٙ :  يٙ العبثخ ػٍ ياشهخ انجؾش  رزهخص ٔيٙ ظٕ  يب طجا  

جخ يٓبراد  ٕاػد انهغخ ان زَظٛخ ٔظٛ ٛب ؟.ان ه إكظبةيب  يبػهٛخ ثزَبيظ ؽبطٕثٙ ر بػهٙ يٙ   

أهميت انبحث : -3  

:  د رشًٍ دًْٛخ انجؾش يٙ دَّ             

إكظبة ان هجمخ يٓمبراد  ٕاػمد انهغمخ يبػهٛخ ثزَبيظ ؽبطٕثٙ ر بػهٙ يٙ ٚظٓى يٙ إثزاس  -1

 . ان زَظٛخ ٔظٛ ٛب

 .هًٙػهٗ ر ٕٚز ردرٚض يباح انهغخ ان زَظٛخ ثًب ٚظبٚز انز ٕر انؼ ٚظبػد -2

 ٚظبػد  ػهٗ ر ٕٚز غزائا انزدرٚض ٔرٕظٛف انقٕاػد ان زَظٛخ يٙ يٕا ف ؽٛبرٛخ . -3

 ٚزٛؼ نه هجخ إيشبَٛخ انزؼهى انذارٙ . -4
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ٚقمدو  دااح رؼهًٛٛممخ رزمٛؼ انزٕااممم ثممٍٛ انًزهقمٍٛ ، ٔرظممبػد ػهممٗ رؾ ٛمشْى ، كًممب رعممٛف  -5

 انًزؼخ إنٗ ػًهٛزٙ انزؼهٛى ٔانزؼهى .

ػهٗ  رؼزًدرؼهًٛٛخ عدٚدح ال هٛى انهغخ ان زَظٛخ غزائا ٚقدو نهغٓبد انًظؤٔنخ ػٍ رؼ -6

 غزٚقخ انزهقٍٛ ٔانزهخٛص ٔانؾ ظ  ٔانززعًخ يٙ انزدرٚض .

أهداف انبحث :   -4  

: إنْٗدف انجؾش انؾبنٙ    

ان هجخ يٓبراد  ٕاػد انهغخ ان زَظٛخ  إكظبةرصًٛى ثزَبيظ ؽبطٕثٙ يقززػ يٙ  - 1

. ٔظٛ ٛب  

ان هجخ يٓبراد  ٕاػد انهغخ  إكظبةانؾبطٕثٙ انًقززػ يٙ  يبػهٛخ انجزَبيظ صب  ٛ  -2

عبيؼخ اياا .انززثٛخ ن الة انظُخ اؤنٗ يٙ كهٛخ  ان زَظٛخ ٔظٛ ٛب  

ٚؾبٔل انشاف ػٍ َقبغ انعؼف انزٙ رؼبَٛٓب غزائا ردرٚض انقٕاػد انًزجؼخ    -3     

 يٓبراد انهغخ ان زَظٛخ .. نًًبرطخ داا  ان هجخيٙ ٔدصزْب 

زف  را  ان هجخ َؾٕ  انجزَبيظ انؾبطٕثٙ انًقززػ .رؼّ   -4  

ثؼد ردرٚظٓى ثبنجزَبيظ َؾٕ يباح انهغخ ان زَظٛخ  انًغًٕػخ انزغزٚجٛخ زف  را  غهجخرؼّ  -5

.انؾبطٕثٙ   

زف  را  ان هجخ َؾٕ  ٕاػد انهغخ ان زَظٛخ .رؼّ  -6  

زف  درح ان هجخ ػهٗ إَاب  يؾباصخ يٍ خالل ث ب خ انًالؽظخ .رؼّ  -7  

ن هجخ انغبيؼخ .ٔرؼهًٛٓب رقدٚى ػدا يٍ انًقززؽبد يٍ ش َٓب ر ٕٚز رؼهى انهغخ ان زَظٛخ  -7  

 : أسئهت انبحث -5

ان هجمخ يٓمبراد  ٕاػمد انهغمخ  إكظبةيٙ  انًصًىانؾبطٕثٙ انز بػهٙ  يب غجٛؼخ انجزَبيظ -1

 ان زَظٛخ ٔظٛ ٛب ؟ .  

 يب اوطبنٛت انًزجؼخ يٙ رؼهٛى يباح انهغخ ان زَظٛخ ؟ . -2

 يٙ رؼهٛى انهغخ ان زَظٛخ د يٙ يباح  انقٕاػد   ؟. انًصًىيبػهٛخ انجزَبيظ انؾبطٕثٙ  يب -3

 يب  را  ديزاا انًغًٕػخ انزغزٚجٛخ َؾٕ انجزَبيظ انؾبطٕثٙ انًقززػ ؟ . -4

 يب  را  ان هجخ َؾٕ يباح انهغخ ان زَظٛخ ػًٕيب ٔيباح انقٕاػد خصٕاب؟.  -5

 انشزبثخ ٔانًؾباصخ .يبَزبئظ ث ب خ انًالؽظخ انًزؼهقخ ثًٓبررٙ  -6
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ان هجمخ يٓمبراد يمباح  كظمبةيب انصؼٕثبد انزٙ  رؼززض ر جٛاد انجزَبيظ انؾبطٕثٙ ل -7

 ٕاػممد انهغممخ ان زَظممٛخ ٔظٛ ٛممب ػهٗ ان هجممخ ؟ د ٔونمم  يممٍ خممالل طممؤال ي زممٕػ ثبطممزجبَخ 

 اٜرا   .

 يب انًقززؽبد انًُبطجخ نز ٕٚز رؼهٛى انهغخ ان زَظٛخ ٔظٛ ٛبً ؟ . -8

 

انبحث :زاث مخغي   -6  

 

                   .ٙانؾبطٕث انجزَبيظغزٚقخ انزدرٚض دان زٚقخ انًزجؼخ / -1:   زاث انمسخقهتي  انمخغ

                

     .د وكٕر ٔإَبس  انغُض - 2                                  

                                   

انزؾصٛم . -1:  زاث انخببعتانمخغي    

   را  ان الة َؾٕ انجزَبيظ انؾبطٕثٙ. -د   -2                         

َؾٕ يباح انهغخ ان زَظٛخ . انًغًٕػخ انزغزٚجٛخ  را  غالة -ة                                

 ث ب خ انًالؽظخ . -3                       

 غٌجقذ رغزثخ انجؾش ػهٗ يزؽهزٍٛ :

 ػٛخ انغبٚخ يُٓب : رد ٛا يدٖ يُبطجخ دأاد انجؾشانًزؽهخ اؤنٗ : رغزثخ اطز ال -

  ٔسيمممٍ رُ ٛمممذ  ، ث ب مممخ انًالؽظمممخ ، اخزجمممبر انزؾصمممٛم ، االطمممزجبَخ ٙانؾبطمممٕثانجزَمممبيظ د   

 انزغزثخ ٔرصٕٚجٓب .

 انًزؽهخ انضبَٛخ : رُ ٛذ انزغزثخ انزئٛظخ ثز جٛا دأاد انجؾش ٔاطزخالص انُزبئظ . -

 فزضيبث انبحث : -7

 0,05ظٛبد انجؾش ػُد يظزٕٖ اندالنخ رى اخزجبر يز

 (الد كور واإلندداث)لدددرجات  المتوسددطات الحسدابيةال توجدد فددروا  ات داللدة إحصددائية بدين   - 1  
مدددن المجموعدددة  (الددد كور واإلنددداث)لددددرجات  المتوسدددطات الحسدددابيةوبدددين  مدددن المجموعدددة التجريبيدددة

 . القبميالضابطة في االختبار 
  انمذكٕر ٔالَمبسدنمدرعبد  انًزٕطم بد انؾظمبثٛخثمٍٛ  إؽصمبئٛخال رٕعد يمزٔق واد االنمخ  -2

يمٍ انًغًٕػمخ   انمذكٕر ٔالَمبسدندرعبد  انًزٕط بد انؾظبثٛخيٍ انًغًٕػخ انزغزٚجٛخ ٔثٍٛ 

 انعبث خ يٙ االخزجبر انجؼد٘ انًجبشز. 
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نمدرعبد وكمٕر انًغًٕػممخ  انًزٕطم بد انؾظمبثٛخال رٕعمد يمزٔق  واد االنمخ إؽصمبئٛخ ثممٍٛ  -3

نممدرعبد وكممٕر انًغًٕػممخ انعممبث خ يممٙ االخزجممبر انجؼممد٘  انًزٕطمم بد انؾظممبثٛخغزٚجٛممخ ٔ انز

 انًجبشز. 

  نممدرعبد إَممبس  انًغًٕػممخ انًزٕطمم بد انؾظممبثٛخال رٕعممد يممزٔق واد االنممخ إؽصممبئٛخ ثممٍٛ  -4  

نمممدرعبد إَمممبس انًغًٕػمممخ انعمممبث خ يمممٙ االخزجمممبر انجؼمممد٘  انًزٕطممم بد انؾظمممبثٛخانزغزٚجٛمممخ ٔ 

 انًجبشز. 

لدرجات إناث  المجموعة  المتوسطات الحسابيةال توجد فروا  ات داللة إحصائية بين  -   5
لدرجات  كور المجموعة التجريبية في االختبار البعدي  المتوسطات الحسابيةالتجريبية و 

  المباشر.
إناث المجموعة  لدرجات المتوسطات الحسابيةال توجد فروا  ات داللة إحصائية بين   -6
المجموعة التجريبية في االختبار البعدي المؤجل   كورجريبية والمتوسطات الحسابية لدرجات الت
. 
المجموعة التجريبية  لدرجات المتوسطات الحسابيةال توجد فروا  ات داللة إحصائية بين  -8

 في االختبارين البعدي المباشر والبعدي المؤجل .
 را  كم يٍ دانذكٕر ٔالَبس  يٙ  سطاتمتو  ال توجد فروا  ات داللة إحصائية بين -8

 .  انًصًىانًغًٕػخ انزغزٚجٛخ َؾٕ انجزَبيظ انؾبطٕثٙ 

َزبئظ ديزاا انًغًٕػخ انزغزٚجٛخ ٔثٍٛ  يزٕط بد ال توجد فروا  ات داللة إحصائية بين -9

 .يا ث ب خ انًالؽظخ   ٔيزٕط بد َزبئظ ديزاا انًغًٕػخ انعبث خ يٙ ػُباز يٓبرح انزؾدس د 

كم يٍ انذكٕر ٔ الَبس يٙ  َزبئظ يزٕط بد ال توجد فروا  ات داللة إحصائية بين -10

 انًغًٕػخ انزغزٚجٛخ يٙ ػُباز يٓبرح انزؾدس د ٔيا ث ب خ انًالؽظخ   . 

 منهج انبحث :  -8

وتطبيقددو عمددى  حاسددوبي برنددامج صددميمالباحثددة بت قامددت إ التجريبددي ،  عتمددد البحددث المددنيجا
فددددي المغددددة  القواعددددميددددارات مددددادة  ة فاعميددددة ىدددد ا البرندددامج فددددي تددددريس عيندددة تجريبيددددة لدراسددد

وقددد اختددارت الباحثددة األولددى فددي كميددة التربيددة بجامعددة دمشددا ، سددنةلطمبددة الوظيفيددا  الفرنسددية
اسددتحالة حفددظ كددل  جممددة فددي المغددة وتخزينيددا فددي ميددارتي المحادثددة والكتابددة بسددبب "  

مددن خدددالل تعمددديم  يجدددريمددديم الحقيقدددي  لمغددة فددإن  التع مددن ثدددم  الدد اكرة كالكممدددات   و 
القواعددد الكمي ددة لمغددة التددي تسددتطيع إنتدداج قدددر ليددر محدددود مددن الجمددل والمعدداني 

 ( 58، 2001،المنطوقة أو المكتوبة ". ) مفمح 
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كما أن الميارات المغوية " ىي مجموعة اإلجراءات التطبيقية الناجحة المستخدمة في الكالم أو  
أفضل أسموب في التعبير عن األفكار والمشاعر والحاجات األخرى، وىي  ىإلالكتابة لموصول 

 (.429،  2010عيسى ، ) " . نوعان: ميارات شفوية وأخرى كتابية
انزغزٚجٙ وَّ " ٚزٛؼ نهجبؽش دٌ ٚغٛز ػٍ  صد ٔرؼًد يزغٛزاً يؼُٛبً   انجبؽضخ انًُٓظ  د اػزًددٔ 

ٔون  يغ  ؛ ٛز  خز يٙ انظبْزح د انًزغٛز انزبثغ  دانًزغٛز انًظزقم   نٛزٖ يدٖ ر صٛزِ يٙ يزغ

. 361, 2000 " . د يهؾى ، كهٓب خزٖظجػ دصز يزغٛز انًزغٛزاد او  

كًب ٚظزخدو انجؾش انًُٓظ انٕا ٙ انزؾهٛهٙ يٍ دعم ٔاف انظبْزح ٔرؾهٛم انجٛبَبد انزٙ ٚزى  

 انزٕام إنٛٓب .

يٙ رقٕٚى انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ دؽد انًؼبٚٛز  ان هجخيابركخ  وٌ"   انطهبتانببحثت بأخذ آراء  قبمج وقد

انزئٛظخ انزٙ ٚقبص ػهٗ دطبطٓب يظزٕٖ عٕاح انزؼهٛى يٙ انغبيؼبد ٔانًؤطظبد انزؼهًٛٛخ 

ان هجخ يٓبراد  إكظبةيٙ َؾٕ انجزَبيظ انؾبطٕثٙ انًقززػ     253،  2005د يٕال ،  " انؼزثٛخ

.  ٕاػد انهغخ ان زَظٛخ ٔظٛ ٛب  

يبي :انخصميم انخجز  

 

يغًٕػزٍٛ اؤنٗ  إنٗ  ٌِظًذ يٍ غهجخ كهٛخ انززثٛخ ثغبيؼخ اياا غجا االخزجبر انقجهٙ ػهٗ ػُٛخ

ا انجزَبيظ ػهٗ انًغًٕػخ انزغزٚجٛخ ٔغجا االخزجبر انجؼد٘ جِ ٔصى غ   ،رغزٚجٛخ ٔانضبَٛخ ظبث خ 

، يعالً ػٍ ػُٛخ  نهٕ ٕف ػهٗ يدٖ يبػهٛخ انجزَبيظ انًقززػ اً يجبشز بً ثؼدٚ اانذ٘ ٚصجؼ اخزجبرً 

 ٛبص اٜرا  ٔث ب خ انًالؽظخ انزٙ غجقذ ػهٗ ان هجخ يٍ دعم يٓبرح انًؾباصخ ، ايب يٓبرح 

َى نٓب اخزجبر رؾصٛهٙ يزؽهٙ يٙ انجزَبيظ  ًِ .انشزبثخ يَص   

حدود انبحث : -9  

  ٔون ‘ ػهٗ غهجخ انظُخ اؤنٗاياا كهٛخ انززثٛخ ثغبيؼخ  جا انجؾش يٙغ   انحدود انمكبنيت :

: نألطجبة اٜرٛخ  

 

  ٔٚؼد ر طٛظب نهظُٕاد انالؽقخ يٍ انًزؽهخ انغبيؼٛخ.، انغبيؼٛخوَّ انصف اؤل يٍ انًزؽهخ  -1

كجقٛخ د إرشبا َ ظٙ دٔ يؼهى اف دٔ رزثٛخ خباخ ...  وٌ انًُٓبط الٚؾزٕ٘ ػهٗ رخصص -2

 انظُٕاد انزٙ رصجؼ رخصصٛخ .

  انٕؽداد انًزؼهقخ ثبنؾٛبح انٕٛيٛخ .وٌ انصف اؤل انغبيؼٙ ٚؾزٕ٘ ػهٗ ثؼط -3
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 زصز انجؾش ػهٗ يٓبررٙ انشزبثخ ٔانًؾباصخ  وًَٓب يٍ يٓبراد انزٕاام ، يئوا اطز بع أ

ان هجخ دٌ ٚزٕااهٕا ثبناشم اويضم يٓذا ٚؼُٙ دَٓى اطز بػٕا دٌ ٕٚظ ٕا يباح انقٕاػد ان زَظٛخ يٙ 

 انؾٛبح انٕٛيٛخ . 

   . 2012- 2011 –خالل انؼبو اندراطٙ د غجا انجؾش انحدود انزمبنيت : 

. انظُخ اؤنٗ يٙ كهٛخ انززثٛخ ثغبيؼخ اياا: غهجخ انحدود انبشزيت   

خ يٙ عبيؼخ اياا ، ٔانًقزر ٛ:كزبة انهغخ ان زَظٛخ ن هجخ انظُخ اؤنٗ نشهٛخ انززثانحدود انعهميت 

.يٍ  جم انًؼٓد انؼبنٙ نهغبد   

أدواث انبحث : -11  

يٍ  جم انجبؽضخ . درٚجٙ انًقززػ لكظبة ان هجخ  ٕاػد انهغخ ان زَظٛخ ٔظٛ ٛبً انزانجزَبيظ   - 1  

انجؼدٚخ انًؤعهخ   . ٔ،انجؼدٚخ   ٔاالخزجبراد انزؾصٛهٛخ د انقجهٛخ   -2 

ان هجخ يٓبراد يباح  كظبةل انًقززػ انؾبطٕثٙ َؾٕ انجزَبيظ ان هجخاطزجبَخ الطز الع  را    -3

. ٕاػد انهغخ ان زَظٛخ  

َؾٕ يباح انهغخ ان زَظٛخ . ان هجخاطزجبَخ الطز الع  را   -4    

ٚخ ػ نًغًٕػخ يٍ انًٕا ف انؾٛبرٛخ ، يضالً : د نقب  يٙ انًقٓٗ ، نقب  يٙ  إوث ب خ يالؽظخ ،  -5

 انابرع ، نقب  يٙ انً ؼى ..............  .

ؾظت انًٕ ف ثٛٓى انؾدٚش ثصٕرح صُبئٛخ ٌٚ هت إنثؾٕار يٍ انًغًٕػخ انزغزٚجٛخ  ٔٚقٕو ان هجخ

ْذِ انًٕا ف يٍ خالل ث ب خ  ر َؾه م  / عًم ثبنهغخ ان زَظٛخ يٍ كم غبنت  ، صى  10يضالً د 

/ انشيٍ انًظزغزق / ػدا انًؾبٔالد  ثٓب انًغهٕغ انًالؽظخ : ػدا انغًم انصؾٛؾخ / ػدا انغًم 

نغًهخ انصؾٛؾخ / ......... انخ .إنٗ انهٕإل  انًغهٕغ ثٓب  

نًٓبراد انشزبثخ اخزجبراد  ٌاًىغبٚخ يٍ ون  رغ ٛخ يٓبرارٙ دانشزبثخ /  انًؾباصخ    ، كًب ان -

رقٕٚى يٓبرح انزؾدس . يٓديٓبيٙ انجزَبيظ ، ديب ث ب خ انًالؽظخ  خيزؽهٛ رؾصٛم  

: وعينخه انبحثمجخمع  -11  

إنٗ  ٛخ ثبنُظجخ، ٔػإائشهٛخ انززثٛخ ثغبيؼخ اياا ن انًقصٕاحػُٛخ انجؾش ثبن زٚقخ  اخزٛزد 

 غبنت  119ٔثهغ ػدا ان هجخ د ندّٚ يزاخ اخزجبر دٔنٛخ  ذكم غبنت كبَ إو دٌ نؼُٛخ انزغزٚجٛخ ا

  غبنجبً ٔغبنجخ، ْٔى يٍ انًظزغدٍٚ ، ثؼد دٌ اطزجؼدد انؼُٛخ  80، ٔغجا انجؾش ػهٗ د ٔغبنجخ 

. غبنجخ ٔغبنجبً  19غبنجبً ٔغبنجخ   ٔان هجخ انزاطجٍٛ د20االطز الػٛخ د  

: وانمصطهحبث جزائيتانخعزيفبث اإل -12   

ثًؼُٗ دَٓب  ، : " ٚقصد ثبن بػهٛخ يدٖ رؾقا اوْداف انًؼزيٛخ ٔانٕعداَٛخ ٔانًٓبرٚخ انفبعهيت

  .  1991,  268ؽدح " د انقال , ٕهن زّؼ انشٚباح يٙ انزؼهى انذ٘ ؽققّ انزهًٛذ يٍ خالل اراطرٕظّ 
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، ٔ د ؽدا يدٖ إعباح ان هجخ نألْداف يٙ ْذا انجؾش ٛخ زٚف انظبثا نه بػهؼٔرزجُٗ انجبؽضخ انز

% يٍ ػاليبد االخزجبر 50انُغبػ ثُظت رظبٔ٘ دٔ رشٚد ػهٗ  إنٗ% يٍ ان هجخ 70ثٕإل 

 انزؾصٛهٙ انًؼد يٍ  جم انجبؽضخ .

" ْٙ يغًٕػخ انٕطبئػ انزٙ ٚظزخديٓب كم يٍ انًؼهى ٔانًزؼهى يٍ دعم رؾظٍٛ  حقنيبث انخعهيم :

   . 89،  1997ديعم يظزٕٖ يًشٍ ". د اٛبو ، إنًٗهٛخ انزؼهًٛٛخ ٔانٕإل ثٓب يؼبنٛخ انؼ

ث َٓب غزٚقخ يٙ انز شٛز ، يُٓغٛخ يٙ انؼًم ، رؼزًد ػهٗ َابغبد رؼهًٛٛخ رقٕو انجبؽضخ :  بٔرؼزيٓ

 ػهٗ َظزٚبد رزثٕٚخ ؽدٚضخ ، ًٚز يٛٓب انًزؼهى ثخجزاد يخ  خ ٔيدرٔطخ .

يغًٕػخ يٍ ٔٚز نف يٍ  ، يٍ  جم انجبؽضخ انًصًىجزَبيظ ْٕٔ ان :  نحبسىبيانبزنبمج ا

انظٕق  إنٗكبنذْبة  د كبنزؼزٚف ػٍ اناخصٛخ ٔانزؼبثٛز انًظزخديخ يٙ انؾٛبح انٕٛيٛخ انُابغبد

دٔ ،  ًبُدٔ انظٛ، انًظزػ  إنٗدٔ ٚازز٘ ث ب خ اخٕل  ، دٔ دٌ ٚظ ل ػٍ غزٚا ،انً بر إنٗدٔ 

رؼهًٛٛخ رقدو ػٍ غزٚا  َابغبدًب ٚؾزٕ٘ ػهٗ خجزاد ٔث ب خ غبئزح دٔ   بر.........   ،ك

ؾظت ثانزطٕو ٔانصٕر ٔاونؼبة ٔاوؽغٛبد ٔؽشى ٔديضبل ، ٔيّٛ ٚظز ٛغ انًزؼهى دٌ ٚظٛز 

طزػزّ انذارٛخ ٔٚز بػم يؼٓب يٍ خالل انؾبطٕة انذ٘ ٚظبػد دٚعب ػهٗ انزؼهى انذارٙ . ْٔذا 

دٚد يٕظٕع اندراطخ  ٔاوْداف انظهٕكٛخ ٔكزبثخ جا ػهٗ انًغًٕػخ انزغزٚجٛخ ،ثؼد رؾانجزَبيظ غ  

انًُبطت نهٕؽدح اندرطٛخ ٔاخزٛبر ػزض انابشخ انؼهًٛخ ث طهٕة    انزؼهًٛٙ د انؾٕارانظُٛبرٕٚ

 ر بػهٙ .........  . 

ْٕ " انذ٘ ٚقٕو ثؼًهٛخ انزدرٚت ٔانزٕعّٛ ، ْٕٔ دطهٕة يٍ دطبنٛت ظجػ طهٕ   انبزنبمج :  

. إعزائٛبً ٔرزجُٗ انجبؽضخ ْذا انزؼزٚف   . 33،  1990ال ،انًزؼهى وارٛب . " د انق  

الطزغبثخ نهؾدس انصبار ػٍ انًزؼهى يٛقزر انخ ٕاد انزبنٛخ ثُبً  بٚقٕو انؾبطٕة ث إو" :  انخفبعهيت

إو ػهٗ اخزٛبر انًزؼهى ٔارعخ رغبٔثّ . ٔيٍ خالل ون  ًٚشٍ يزاػبح ان زٔق ان زاٚخ نهًزؼهًٍٛ، 

ٔثذن  ٚزًشٍ  انزهًٛذ يٍ يزاعؼخ يب ؛  صُبئٛخ االرغبِ ثٍٛ انجزَبيظ ٔانًزؼهى ؽهقخ اراطٛخ  ر َاشم  

يظبػدح نؾم َق خ اؼجخ ػهّٛ يئٌ انجزَبيظ ٚقٕو ثزشٔٚدِ  إنٗوا اؽزبط إرؼهًّ ٔاراطخ يب ٚزٚد ، ٔ

ٔرزجُٗ انجبؽضخ ْذا انزؼزٚف    . 261،  2009انظؼٕا ، )  ."ن ٓى يب اؼت ػهّٛ  إنّٛ ثًب ٚؾزبط

. ئٛبً إعزا  

 درح انًزؼهى ػهٗ اطزخداو انًجباا ٔانقٕاػد ٔالعزا اد ٔانُظزٚبد اثزدا  يٍ  : " انمهبرة

 2008اطزخدايٓب يٙ انز جٛا انًجبشز ،ٔ ؽزٗ اطزخدايٓب يٙ ػًهٛبد انزقٕٚى " . د يؾًد ٔػبيز،

. إعزائٛبً ٔرزجُٗ انجبؽضخ ْذا انزؼزٚف   .  185،  

رثغ يٓبراد انقزا ح ٔانشزبثخ ٔاالطزًبع ٔانًؾباصخ ، ٔ د : ْٔٙ دمهبراث انهغت انفزنسيت   

اخزبرد انجبؽضخ يٓبررٙ انشزبثخ ،ٔانًؾباصخ ، وٌ ْبرٍٛ انًٓبررٍٛ رظبػداٌ ػهٗ رٕظٛف يباح 



 - 14 - 

ٔرزجُٗ انجبؽضخ ْذا انزؼزٚف  ،  ٕاػد انهغخ ان زَظٛخ يٙ انؾٛبح انٕٛيٛخ نهزٕاام يغ اٜخزٍٚ

  . إعزائٛبً 

 انزٙيٍ  جم انًؼهى  يظجقبً إَٓب يغًٕػخ يٍ اعزا اد انزدرٚض انًخزبرح :" طزيقت انخدريس 

ػُد رُ ٛذ اندرص , ثًب ٚؾقا اوْداف انزدرٚظٛخ انًزعٕح ث  صٗ يؼبنٛخ يًشُخ  بٚخ ػ الطزخدايٓ

   .  168,  2003بد انًزبؽخ .. " د انخهٛ خ , ٛيٙ ظٕ  االيشبَ

إَّ  ،ظٛ ٛخ ث َّ " نٛض َاز نهًؼهٕيبد ي هقبدٌ رؼزٚف انزدرٚض يٍ انُبؽٛخ انٕ  يبَدٚزدٚزٖ

إػداا انٕطػ ثؾٛش ٚظز ٛغ انزهًٛذ رشٔٚد َ ظّ ثبنؼهى وارٛب ؽٛش ٕٚظغ انزهًٛذ يٙ ؽبنخ يب ٚزى يّٛ 

   .   156,  2003اْزًبيبرّ ٔرؾ ٛشارّ " د يبَدٚز ,  ثبنؾظجبٌانزؼهى يغ االخذ 

د ان زٚقخ انغبيؼبدد غٛز انًزجؼخ يٙ ٔالعزا ا انُابغبدث َٓب يغًٕػخ  ٔرؼزيٓب انجبؽضخ

يٙ يخزهف انًٕا ف انص ٛخ ٔانالا ٛخ  ثٓدف  ان هجخٚقٕو ثٓب انًؼهى ثبنزؼبٌٔ يغ  انزٙ انزقهٛدٚخ  

خجزاد نغٕٚخ ٔرزثٕٚخ ٔاعزًبػٛخ نٛ جقٓب يٙ انؾٛبح انٕٛيٛخ . ان هجخ إكظبة  

زاا يزٕعٓٓى َؾٕ ػال خ انًزشهى : ْٙ انزٙ رزرشش ػهٗ انؾبعبد انٕا ؼٛخ نأليانطزيقت انىظيفيت 

 ثبنًزهقٙ يٙ ثؼط انًغبالد دٔ اؤظبع انزٕااهٛخ  ٔثؾظت اوأار االعزًبػٛخ, يزؾدا 

انؾبعبد انهغٕٚخ نهًزؼهًٍٛ ثزٕظٛ ٓب يٙ اويؼبل انشاليٛخ انزٙ ٚظزخديَٕٓب يٙ ثؼط انًٕا ف 

 االعزًبػٛخ " . 

http: \\www.lb.refer.org\fle\cours\cours3-ac\hit-didactique\cours3-

hd10.htm.  

 

:  انمقزر في مبدة انهغت انفزنسيتانكخبة   

انًقزر ن الة انصف اؤل انغبيؼٙ ،        ( studio 100 – 1 ) ٛخْٕ كزبة يباح انهغخ ان زَظ   

ٔؽدح ارطٛخ  حٔؽدح دٔ درثغ ػاز حرص يُٓب صالس ػازد،ٚ ٔؽدح ارطٛخ حطذ ػاز يٍ ٔٚز نف 

ؾظت يب ٚزاِ انًدرص . ثدعشا  يٍ انٕؽدرٍٛ اوخٛزرٍٛ  ر َدرص  ؾظت انٕ ذ انًزبػ ، ٔدؽٛبَب ث  

 خانجبؽض دػدرّانجؼد٘ انًؤعم   : ْٕ اخزجبر ٔانجؼد٘ انًجبشز  ٔ: د انقجهٙ  انخحصيهياالخخببر

ٔر نف يٍ اخزٛبر يٍ يزؼدا ، ٔثؼط انصٕر انزٙ رصف انؾٛبح انٕٛيٛخ  نٛزًشٍ انًزؼهى يٍ 

. دخزٖ   َابغبديال  يزاغبد ٔإانزؼجٛزػُٓب ثغًم  ٕاػدٚخ ش ٓٛخ ٔكزبثٛخ ،ٔ  

 

 

http://www.lb.refer.org/fle/cours/cours3-ac/hit-didactique/cours3-hd10.htm
http://www.lb.refer.org/fle/cours/cours3-ac/hit-didactique/cours3-hd10.htm
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 15 الفصل الثاني : الدراسات السابقة                                     
 16                                                            مقدمة . -1
ي لحعليوية فاالدراسات الحي جناولث اسحخدام الحاسىب والىسائط المحور األوؿ :  -2

                                                                                                                                      الحعلين

 

16 

 الدراسات الحي جناولث الحعلين الىظيفي وقىاعد اللغة الوحىر الثاني: -3

                                      .                              وههاراجها
33 
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 الفصل الثاني

 الدراسات السابقة
 

 
مقدمة : -1  

 .ربية منيا واألجنبية ععرض البحث الحالي بعض الدراسات السابقة ال

اختارت الباحثة موضوع  تصميـ برنامج حاسوبي تفاعمي في إكساب الطمبة ميارات قواعد المغة 
مف الموضوعات الجديدة في الميداف التربوي ،  ة وظيفيا مف قبيؿ أف ىذا الموضوع يعد  الفرنسي

الدراسات عمى أساس وجود عالقة بيف  اختيرتولو أىمية في تدريس مادة المغة الفرنسية ، وقد 
 موضوعاتيا وموضوع الدراسة .

محوريف :  إلىية ذات الصمة بالدراسة الحال الدراسات السابقة ُقِسَمِت وتبعًا لذلؾ ،   

المحور األوؿ : الدراسات التي تناولت استخداـ الحاسوب والوسائط التعميمية في التعميـ .   

المحور الثاني : الدراسات التي تناولت التعميـ الوظيفي وقواعد المغة ومياراتيا .   

ألقدـ .ا إلىحسب تاريخيا مف األحدث بتعمقة بكؿ محور موقد استعرضت الباحثة الدراسات ال  
في التعميم : والوسائط التعميمية أوال : الدراسات التي تناولت استخدام الحاسوب   

 1-دراسة لمياء عز الدين السعيد )2112( :

 

  عنوان الدراسة: تعّمـ المغة الفرنسية عف طريؽ )شبكة المعمومات ( اإلنترنت

 

L'apprentissage Du Français Par Internet 

 مكان الدراسة: الخرطوـ

الضوء عمى تعمـ المغة ي لقأو التعريؼ بالتعميـ عف بعد وأنواعو المختمفة.   أهداف الدراسة:

إحدى سبؿ التعميـ عف بعد. وحاوؿ أف بوصفيا الفرنسية عف طريؽ شبكة المعمومات )االنترنت( 
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ظيفية ؽ مختمفة وخاصة الطريقة الو ائغة الفرنسية بطر تعميـ الم فييثبت مدى فعالية ىذه الشبكة 

 .ميارة الكتابةو  ميارة االستماعالمغات ك منيا ما يركز عمى إحدى الميارات المغوية األربع لتعميـو 

تستعمؿ ىذه الشبكة كمادة تعميمية إضافية  ينتائج الدراسة أف المناىج الت نتبيّ  نتائج الدراسة:

كما ساعدتو   ، النشاطاتساعدت المتمقي عمى فيـ المعمومات المكممة لمدروس، كالتماريف و 

لمامو بالمغة. ألف بعضيا  يركز عمى إحدى الميارات المغوية األربع لتعميـ إعمى تعميؽ مدى 

المغات، كميارة فيـ النص المسموع )ميارة االستماع(. وىنالؾ أيضًا موقع يشرح كيفية فيـ النص 

لكتابة( مع إمكانية أثناء قراءتو لمنص )ميارة ا في المكتوب عف طريؽ خطوات يقوـ بيا المتمقى

 المواقع لفيـ المفردات الصعبة. فياستعماؿ القاموس المتاح 

بوصفيا نترنيت في تعّمـ المغة الفرنسية ومياراتيا اإل )شبكة المعمومات ( كما أثبتت الدراسة فعالية

 إحدى سبؿ التعميـ.

 Dorothée Fillet (2202 : )دراسة دورتي فيي  -2 

 المتعّمـ عمى تعممو مف خالؿ الوسائط lvûmمستوى  عنوان الدراسة:

Niveau de contrôle par l'apprenant de son épisode d'apprentissage 

hypermédia 

 فرنسا مكان الدراسة:

 تحديد تأثير عوامؿ أو عامؿ استخداـ بيئات التعّمـ وتوظيفيا عند المتعّمـ. هدف الدراسة:



 

 

- 18 - 

ذا لـ تكف استراتيجية التعّمـ محددة، إـ صعوبة في التجاوب في البداية وجد المتعمّ : نتائج الدراسة

 فيـ أوضح، وفي الخطوة الثالثة وجد إلىفي الخطوة التالية عندما توضحت الخطوات أدى ىذا 

صعوبة أقؿ لتقييـ مستواىـ في المعرفة عندما شاركوا مع بعضيـ في التعّمـ، في  المتعمموف 

أثناء عممية في التسجيؿ العيني لتعميميـ ومشاىدة سموكيـ الخطوة التالية وعند استخداـ منيج 

 . وظيفي أفضؿ التعّمـ استطاعوا أف يقّيموا أنفسيـ ويّطوروا ذاتيـ ألجؿ تعّمـ

 Bertrand Richard  (2111 : )دراسة برتراند ريشارد  -3

 السمعية البصرية الوسائؿالة مف خالؿ القراءة الفع  : عنوان الدراسة

La Lecture active de documents audiovisuels  

 المعيد العالمي لمعموـ التطبيقية -فرنسا: مكان الدراسة

فاعمية الطريقة السمعية البصرية في القراءة، واعتمد  ىدفت الدراسة إلى قياس :هدف الدراسة

 الباحث ثالثة فروع رئيسة، المعرفة المجردة والمعرفة المحسوسة والمعرفة التوضيحية.

في جذب انتباه القارئ  كاف لممعرفة التوضيحية لمطريقة السمعية البصرية دورٌ : الدراسة نتائج

 وتحفيذه لممشاركة وليقدـ أفضؿ ما عنده.
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 Yanru Zhang (2111:)دراسة يانرو زنج - -4

 يجامعالوسط ال في  كمغة أجنبية  دمج التكنولوجيا بتعميـ وتعّمـ المغة الفرنسية : عنوان الدراسة

 يلصينا

L'intégration des TICE à l'enseignement- apprentissage du FLE en milieu 

universitaire Chinois. 

 فرنسا الصيف -جامعة نانت: مكان الدراسة

استخداـ تكنولوجيا التعميـ في تدريس ميارة التعبير الشفيي في مادة المغة : هدف الدراسة

 الفرنسية في الجامعات الصينية.

دمج تكنولوجيا التعميـ بتعّمـ ميارة التعبير الشفيي الطالب الصينييف عمى  ساعد: ج الدراسةنتائ

التعّمـ أكثر مف الطريقة المتبعة، كما ساعدت الطالب عمى الفيـ أكثر لديناميكية المغة الفرنسية، 

 طريقة إرشادية وتعميمية مناسبة. بمنزلةوكانت 

 (:2118دراسة أحمد محمد سالم ) -5

كتاب إلكتروني مقترح عبر اإلنترنت في تعميـ المغة الفرنسية كمغة  إنتاج: وان الدراسةعن

 في ظؿ تطبيؽ تكنولوجيا التعمـ اإللكتروني لطالب كميات التربية (FLE)أجنبية

Production d? Un Livre Electronique Proposé via 

Internet en Didactique du FLE à la Lumière de l? Application 

de la Technologie de l'Apprentissage Electronique pour les 

Etudiants des Facultés de Pédagogie 
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 : مصرمكان الدراسة

 فياإلنترنت  )شبكة المعمومات ( إنتاج كتاب إلكتروني عبرىدفت الدراسة : هدف الدراسة

ب الفرقة الرابعة وتقويـ لطال La Didactique du FLE تعميـ المغة الفرنسية كمغة أجنبية

 .جودتو

 :عف ما يأتي : أسفرت الدراسة نتائج الدراسة

 اً شمؿ كؿ فصؿ محور  ( فصالً 12تعميـ المغة الفرنسية تضمف ) فيإنتاج كتاب إلكترونى  -1

تجاوزت نسبة الموافقة عمييا  التياالستبانة وأىـ مفردات المحور  فيمف المحاور الرئيسة 

 الكتاب جانبيف ميميف ىما:%. و تضمف محتوى 75

تنقؿ  التي  Les Hyperliens مف خالؿ تقديـ روابط L`Interactivté أ. التفاعمية

عبر الشبكة العالمية لممعمومات تيتـ بتعميـ المغة  Site Web ويب  مواقع إلىالطالب 

 لمنقطة التى وضع ليا الرابط.  الفرنسية وتقدـ تفصيال

إعداد  فيتعد مف االتجاىات الحديثة  إذ: Le Multimédia ب. الوسائط المتعددة

 الكتب اإللكترونية.

 إلىاإلنترنت بعد تحويمو  )شبكة المعمومات ( نشر الكتاب االلكتروني عبر  -2

 .كميا  أياـ األسبوع خالؿأي وقت  في  حيث يسيؿ الدخوؿ إليو  PDF صيغة

ف طريؽ تطبيؽ بطاقة تقويـ جودة التأكد مف جودة الكتاب المقترح )التربوية والفنية( ع .3

عمى عينة مف الطالب والمتخصصيف حيث تضمف  –أعدىا الباحث  – الكتاب اإللكتروني

أربعة معايير تربوية رئيسة في عممية التصميـ واإلنتاج، وأربعة معايير فنية رئيسة في عمميتي 
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مف جودة وتم التأكد  . اً فرعي اً ( معيار 111التصميـ واإلنتاج. وشممت بطاقة التقويـ عمى )

نترنت مف قبؿ طالب شعبة المغة اإل )شبكة المعمومات (الكتاب وصالحيتو لالستخداـ عبر

 الفرنسية وأعضاء ىيئة التدريس.

 :م( 2118الخصيفان )  أميرة دراسة -6

أثر استخداـ التعميـ عف بعد باستخداـ الحاسب اآللي في تدريس مقرر المغة : الدراسة عنوان

 .تحصيؿ الطالبات بجامعة أـ القرى بمكة المكرمة فيية االنكميز 

  مكة المكرمة، جامعة أـ القرى. -السعودية مكان الدراسة:

معرفة أثر التعميـ عف بعد باستخداـ الحاسب اآللي في تدريس مقرر المغة  :هدف الدراسة

 .موودؿ تحصيؿ الطالبات بجامعة أـ القرى باستخداـ البرنامج التعميمي فينجميزية اإل

في درجات الطالبات  اتبيف متوسط إحصائيةتوجد فروؽ ذات داللة  الدراسة: نتائج

  ،في )الفيـ القرائي ، الكتابة المجموعتيف )التجريبية / الضابطة( في اختبار التحصيؿ البعدي

  القواعد المغوية ، المفردات المغوية( لصالح المجموعة التجريبية.

 (:2117)دراسة أحمد محمد سالم  -7

قائمة عمى  اإلنترنت )شبكة المعمومات ( عبرىا ؤ وبناتصميـ وحدة إلكترونية عنوان الدراسة: 

الكائنات التعميمية وقياس فاعميتيا في تنمية ميارة االتصاؿ بيف الثقافات لدى طالب شعبة 

 .المغة الفرنسية

Planification et construction d`une unité électronique via 

Internet basée sur les objets d`apprentissage et son efficacité 
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sur le développement de la compétence de communication 

interculturelle chez les étudiants du département de français. 

 مصر مكان الدراسة:

عبر  تُنَشرُ  ئيا ،بناو تصميـ وحدة إلكترونية مقترحة  إلىىدؼ ىذا البحث : هدف الدراسة

الشبكة العالمية لممعمومات "اإلنترنت" بيدؼ تنمية ميارة االتصاؿ بيف الثقافات وعمى وجو 

التحديد الثقافتيف المصرية والفرنسية لدى طالب شعبة المغة الفرنسية بكميات التربية، عمى أف 

 فيي لمتعمـ اإللكتروني ضوء الفمسفة الجديدة لبناء المحتوى اإللكترون فيىذه الوحدة  تُبنى

 Les objets d`apprentissage التعميـ الجامعي وىو مدخؿ الكائنات التعميمية

/Learning objects . 

ميارة  فيأظيرت تفوؽ المجموعة التجريبية عمى المجموعة الضابطة نتائج الدراسة: 

 .االتصاؿ بيف الثقافتيف المصرية والفرنسية في اختبار الفيـ الثقافي

    8-  دراسة :أحمد ابراهيم رياض ز يمعي ) 2007 ( -
 

لطالب  اإلنجميزية المغة قواعد تعمـ في اآللي الحاسب برامج أحد استخداـ : أثر عنوان الدراسة
 " جدة بمدينة ثانوي األوؿ الصؼ

 جدة . –: السعودية  مكان الدراسة
 كوسيمة اآللي الحاسب امجبر  أحد استخداـ أثر معرفة إلى الدراسة ىذه ىدفت: هدف الدراسة

 في ( المستقبؿ / المضارع / الماضي : الفعؿ زمف ): اإلنجميزية المغة قواعد تدريس في تعميمية

 تصنيؼ حسببالفيـ  ومستوى التذكر مستوى عند جدة بمدينة ثانوي األوؿ الصؼ طالب تحصيؿ

 السبورة واستخداـ المفظي رضالع عمى القائمة التقميدية بالطريقة مقارنةً  المعرفية لألىداؼ بموـ

 الممونة. واألقالـ
 استخداـ و الدراسة فرضيات صحة الختبار ( ANOVA ) ، نتائج أظيرت وقد: نتائج الدراسة

 تحصيؿ اتمتوسط بيف إحصائية داللو ذات فروؽ وجود .المصاحب ،  التبايف تحميؿ أسموب



 

 

- 23 - 

 لصالح المجموعة الضابطة في بالطال تحصيؿ اتمتوسط وبيف التجريبية المجموعة في الطالب

 . التذكروالفيـ في االختبار الكمي البعدي مستوى عند التجريبية المجموعة

 Françoise Marini (2117:)دراسة فرانسواز ماريني -9

 التدريب عمى فيـ النصوص عنوان الدراسة:

Entraîner la compréhension du texte 

 لعموـ اإلنسانيةكمية اآلداب وا –فرنسا : مكان الدراسة

وذلؾ مف  ؛ اقتراح طريقة لمتخفيؼ مف صعوبة الفيـ الكتابيىدفت الدراسة إلى : هدف الدراسة

خالؿ شرح النصوص بواسطة الصور المتحركة مف خالؿ الفرضية العامة التي تقوؿ بأف الصور 

 تساعد عمى فيـ النصوص والكتابة بشكؿ أعمؽ وأدؽ في المجاؿ العرفي مف دونيا.

وزاد  ، إف الشرح بواسطة جياز العرض سمح بتحّسف فيـ النصوص بشكؿ أفضؿ ئج الدراسة:نتا

 مف تحّسف ميارة الفيـ الشفيي والكتابي.

 Fabienne Gérard (2116:)دراسة فابين جيرارد -11

 واألىداؼ التربوية البيئة الرقمية : عنوان الدراسة

Environnements numériques et finalités de l'éducation 

 3جامعة السوربوف الجديدة، باريس  -فرنسا مكان الدراسة:
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استخداـ الويب في الحصص الدرسية ومدى تأثيره  ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر  هدف الدراسة:

 ؽ التقميدية.ائالطر بعمى األىداؼ العامة لتدريس المغات األجنبية في المدارس ومقارنتو وظيفيًا 

الدراسة أىمية الويب في تطوير المغة ألنو يعتمد عمى األمور الحسية  أظيرت: نتائج الدراسة

 عمى نقيضوألنو يعطي محاكمة عقمية لمطمبة ليوظفوا المغة بشكؿ صحيح  ، السمعية البصرية

 الطريقة التقميدية .

 (:2116دراسة أحمد محمد سالم ) -11

في تعميـ/ تعمـ  M- Learning تنقؿاستراتيجية مقترحة لتفعيؿ نموذج التعمـ الم: عنوان الدراسة
في ضوء دمج تكنولوجيا المعمومات  ، الفرنسية كمغة أجنبية في المدارس الذكية المغة

 .واالتصاالت واقتصاد المعرفة
 : مصرمكان الدراسة

 هدف الدراسة:
رات تنمية ميارة االتصاؿ الشفوي والتحريري بالمغة الفرنسية اعتمادا عمى القدىدفت الدراسة إلى  

مجاؿ  فيالذاتي، كاف مف الضروري األخذ بنتائج التطور اليائؿ التعمـ الشخصية لممتعمـ وخطوة 
تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت والجمع بيف التقنيات السمكية والالسمكية لتحقيؽ أىداؼ تعميـ/ 

اتية واالقتصاد مجتمع المعرفة والمعموم إلىتعمـ المغة الفرنسية كمغة أجنبية، وكمحاولة لمدخوؿ 
 Knowledge- Based Economyالمبني عمى المعرفة
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 :يأتيما  إلىوتوصمت الدراسة الحالية  نتائج الدراسة:

أنػػو: اسػػتخداـ األجيػػزة الالسػػمكية المتنقمػػة الصػػغيرة  فػػيتحديػػد مفيػػوـ الػػتعمـ المتنقػػؿ    -1

ميػػػة ، والمسػػػاعدات الرقMobile Phones  والمحمولػػػة يػػػدويا مثػػػؿ اليواتػػػؼ النقالػػػة

لتحقيػػؽ المرونػػة Tablet PCs  ، والحاسػػبات الشخصػػية الصػػغيرة PDAsالشخصػػية

 أي مكاف. فيأي وقت و  فيعمميتي التدريس والتعمـ  فيوالتفاعؿ 

 فػػػيتحديػػػد أوجػػػو الشػػػبو واالخػػػتالؼ بػػػيف الػػػتعمـ المتنقػػػؿ والػػػتعمـ اإللكترونػػػي لتطبيقيمػػػا  -2

 فػػػيخداـ نمػػػوذج الػػػتعمـ المتنقػػػؿ المػػػدارس الذكيػػػة، واسػػػتعراض بعػػػض التجػػػارب العالميػػػة السػػػت

العمميػػػػة  فػػػػيالعمميػػػػة التعميمية،وكػػػػذا تحديػػػػد الصػػػػعوبات أو التحػػػػديات التػػػػي قػػػػد تواجػػػػو تطبيقػػػػو 

 التعميمية.

)أ( تحديد التقنيات الالسمكية المتنقمة التي يمكػف اسػتخداميا عنػد تطبيػؽ الػتعمـ المتنقػؿ  -1

فوائػد التربويػة التػي يمكػف أف تسػيـ وتحديد الخدمات وال  )ب(  مصر؛ فيالمدارس الذكية   في

مصػػػػػر؛  فػػػػػيالمػػػػػدارس الذكيػػػػػة  فػػػػػيمنظومػػػػػة التعمػػػػػيـ  فػػػػػيبيػػػػػا التقنيػػػػػات الالسػػػػػمكية المتنقمػػػػػة 

وتحديػػد الخػػدمات والفوائػػد التربويػػة التػػي يمكػػف أف تسػػيـ بيػػا التقنيػػات الالسػػمكية المتنقمػػة   )ج(

المصػػرية مػػف خػػالؿ اسػػتبانة  المػػدارس الذكيػػة فػػيتعمػػيـ/ تعمػػـ المغػػة الفرنسػػية كمغػػة أجنبيػػة  فػػي

مجػػػاؿ تكنولوجيػػػا المعمومػػػات واالتصػػػاالت،  فػػػيعمػػػى الخبػػػراء والمتخصصػػػيف  ُأعػػػدت وُوزعػػػت

 ؽ التدريس، وموجيي المغة الفرنسية.ائوتكنولوجيا التعميـ، والمناىج وطر 

منظػػومي مػع تطبيػػؽ الالمنحػى  فػي ضػػوء خطػواتوبناؤىػا تصػميـ االسػتراتيجية المقترحػػة  -2

مكونػات االسػتراتيجية المقترحػة لتفعيػؿ نمػوذج الػتعمـ المتنقػؿ  عػفجمػع رراء الخبػراء ل فيطريقة دل
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تعمػيـ وتعمػـ المغػة الفرنسػية كمغػة  فػيالذكيػة( ) مع نموذج التعمـ اإللكتروني القائـ في المػدارس 

 ....المدارس الذكية المصرية فيأجنبية 

.  ( 2115دراسة أبو لوم واخرون )  -12  
عنوان الدراسة :أثر استخداـ الوسائط المتعددة في تدريس المغة االنجميزية لمصؼ الثالث 

التحصيؿ الدراسي لمتالميذ . فياألساسي   
 مكان الدراسة : مصر .

هدف الدراسة :ىدفت ىذه الدراسة إلى استقصاء أثر استخداـ الوسائط المتعددة في تدريس المغة 
ة االنجميزية ، مع تصور مبدئي عف أىمية االنجميزية لمصؼ الثالث األساسي في سيادة المغ

 الوسائط المتعددة في تحديد المستويات التحصيمية لمتالميذ . 
نتائج الدراسة : بينت نتائج الدراسة أف التالميذ الذيف يتعمموف بطريقة جديدة) الوسائط المتعددة ( 

يتعمموف  مف التالميذ الذيفلتعمـ ويكونوف أقدر عمى التواصؿ مع المعمـ ا ـ نحومف دوافعي فُ سِ حَ تُ 
 بطريقة تقميدية ، كما تشعرىـ باإلثارة العممية وتنمي ميارات التفكير لدييـ .

 : (2002دراسة مشعل بن محيا المطيري )-31

 المغة طالب لدى الكتابة ارةھـ تطوير في الفيديو عرض استخداـ أثر عنوان الدراسة:

 بالرياض. والمعمومات االتصاالت كمية في اإلنجميزية

 نجميزيةجامعة الممؾ سعود / قسـ المغة اإل -المممكة العربية السعودية مكان الدراسة:

 بالمغة اإلنجميزية الكتابة ميارة تطوير في الفيديو عرض استخداـ أثر اختبار هدف الدراسة:

 رستد جريبيةت: مجموعتيف إلى سـوالمعمومات قُ  االتصاالت بكمية اإلنجميزية المغة طالب لدى

 الكتاب خالؿ مف تدرس ةضابط ومجموعة ،الفيديو بعرض مصاحبا خالؿ الكتاب مف الكتابة

 .يا نفس الكمية مف طالباً  عشر أربعة مف مجموعة كؿ وقد تكونت .فقط المقرر

 . الدراسة ىذه في واختبارىا لتدريسيا لمكتابة فرعية ميارات ست الباحث اختار
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 فيو الفيدي مجموعةة ،التجريبي المجموعة طالب أداء مستوى تحسف وقد أظيرت ىذه الدراسة

 ميمًا في تحسناً  تظير لـ لكنيا .الفراغ ءمؿ ، يدقالم االختيار : وىي لمكتابة فرعيتيف ميارتيف

 ة، والحؿ المبعثر الجمؿ ، الصحيحة اإلجابة عمى اإلشارة ، األخرى األربع الفرعية الميارات

 .ممخصال وكتابة مفتاحية كممات بمساعدة

أظيرت مواقؼ إيجابية تجاه استخداـ الفيديو لتطوير ميارة الكتابة  نتائج الدراسة:

 نكميزية.باإل

 (: 2114دراسة أحمد محمد سالم وفوزية محمد أباالخيل ) -41

ايات تكنولوجيا ففاعمية برنامج تدريبي قائـ عمى االحتياجات المينية لتنمية ك  عنوان الدراسة:

 السعودية ومصرفي مي المغتيف العربية والفرنسية التعميـ لدى معم

 مصر المنوفيةمكان الدراسة: 

ريبي وبناءه بحيث يقوـ عمى فمسفة ثالثة دتصميـ برنامج ت إلىالبحث ىدؼ : هدف الدراسة

التدريب القائـ عمى و التدريب مجتمعة ىى: التدريب القائـ عمى الكفايات،  فيحديثة  اتجاىات

التدريب القائـ عمى تفريد التدريب لتنمية كفايات تكنولوجيا  والنظـ،مدخؿ النظـ وتحميؿ 

ُُ عمى احتياجاتيـ  فيالمغتيف العربية والفرنسية  يالتعميـ الالزمة لمعمم السعودية ومصر بناًء

 .المينية
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 :يأتييمكف إيجاز أىـ نتائج البحث فيما  :نتائج الدراسة

درجات معممى  متوسطاتبيف  0.01عند مستوى  إحصائيةيوجد فرؽ ذو داللة    -1

اختبار التحصيؿ المعموماتى القبمي والبعدي لكفايات  فيالمغة العربية بالسعودية 

 متوسطاتلصالح االختبار التحصيمى البعدى. ) وكذلؾ بيف   تكنولوجيا التعميـ

 مصر(.في درجات معممى المغة الفرنسية 

درجات  متوسطاتبيف  .0.0  ≤عند مستوى إحصائيةال يوجد فرؽ ذو داللة   -2

اختبار التحصيؿ  فيالسعودية ومعممى المغة الفرنسية بمصر في معممى المغة العربية 

 المعموماتى البعدى لكفايات تكنولوجيا التعميـ.

درجات معممى المغة  متوسطاتبيف  0.01عند مستوى  إحصائيةيوجد فرؽ ذو داللة  -3

لصالح بطاقة المالحظة   والبعدية بطاقة المالحظة القبمية فيالسعودية في العربية 

فرؽ   ال يوجد -المغة الفرنسية بمصر(  يدرجات معمم متوسطاتالبعدية. ) وكذلؾ بيف 

في المغة العربية  يدرجات معمم متوسطاتبيف  .0.0  ≤عند مستوى إحصائيةذو داللة 

 بطاقة المالحظة البعدية. فيمعممى المغة الفرنسية بمصر متوسطات درجات السعودية و 

درجات معممي المغة  متوسطاتبيف  0.01عند مستوى  إحصائيةيوجد فرؽ ذو داللة  -4

السعودية في التطبيقيف القبمي والبعدي لمقياس االتجاىات نحو تكنولوجيا في العربية 

في درجات معممي المغة الفرنسية  متوسطاتالتعميـ لصالح التعميـ البعدي. ) وكذلؾ بيف 

 صر(.م
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تنمية كفايات  فيالبرنامج التدريبي المقترح القائـ عمى االحتياجات المينية فعاؿ  -  -5

الجانب الوحداني ( لدى و الجانب المياري ، و المعرفي ،  تكنولوجيا التعميـ ) الجانب

 السعودية ومصر.في معممي المغتيف العربية والفرنسية 

:(  2113دراسة إسماعيل )  -15  
 

عنوان الدراسة : فعالية برنامج مقترح في تنمية ميارات القراءة الوظيفية بمساعدة الحاسوب 
 واتجاىات طالب المستوى األوؿ مف المرحمة الثانوية بمممكة البحريف نحوىا .

 مكان الدراسة : البحريف .
هدف الدراسة : ىدفت ىذه الدراسةإلى تعرؼ فاعمية برنامج مقترح في تنمية ميارات القراءة 

يفية بمساعدة الحاسوب ، وتعرؼ اتجاىات طمبة المستوى األوؿ مف المرحمة الثانوية بمممكة الوظ
(طالبًا مف طمبة المستوى األوؿ مف المرحمة 69البحريف نحوىا ، تكونت عينة الدراسة مف )

.الثانوية  
نتائج الدراسة : ومف أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة: تفوؽ أداء طمبة المجموعة 

التجريبية التي درست برنامج تنمية ميارات القراءة الوظيفية بمساعدة الحاسوب عمى طمبة 
كميا  ، ونمو ميارات القراءة الوظيفية جميعيا  المجموعة الضابطة في ميارات القراءة الوظيفية

تيـ لدى طمبة المجموعة التجريبية ،وتحسف اتجاه طمبة المجموعة التجريبية نحو القراءة بعد دراس
 لمبرنامج المقترح بمساعدة الحاسوب مقارنة بمستوى اتجاىاتيـ قبؿ دراستيـ لو .
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 Enrica Piccardo (2113:)دراسة انريكا بيكاردو -61

 .وتعّمميا  اإلبداع وتكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ في تعّميـ المغات األجنبية: عنوان الدراسة

Créativité et technologie de l'information et de la communication dans 

l'enseignement- apprentissage des langues étrangères. 

 فرنسا، ايطاليا جامعة التكنولوجيا بكومبيف: مكان الدراسة

دراسة العالقة بيف تعّمـ الكتابة عف طريؽ العمؿ الجماعي مف ىدفت الدراسة إلى : هدف الدراسة

 التعميمية. تة التقميدية التي ال تستطيع حؿ بعض المشاكالخالؿ الحاسوب والتعّمـ بالطريق

كانت النتائج لصالح المجموعة التي تعّممت المغات األجنبية  بواسطة الحاسوب : نتائج الدراسة

مف المفاىيـ وساعدت مف التخفيؼ مف صعوبة رلية اكتساب ًا ع أف يفيـ كثير يستطيألف الطالب 

سيولة تعميـ المغات األجنبية  في لتعّمـ وأسيمتنحو ا دافعيتووزادت وتعّمميا المغة األجنبية 

عمـ الجماعي مف توأظيرت ىذه الدراسة أف ال ، اكتساب ميارات التعّمـ عمى كما ساعدوتعّمميا 

  خالؿ الحاسوب ىو إبداع واتصاؿ بيف الطالب.

 ( :2112دراسة أحمد محمد سالم ) -71

لمغة  يتنمية ميارة االتصاؿ الشفو  فيعدة الحاسوب فاعمية التعميـ بمسا  عنوان الدراسة:

  الفرنسية لدى الطالب المقبوليف بكميات التربية.
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L`efficacité de l`enseignement assisté par ordinateur sur le 

développement de la compétence de communication orale du 

français chez les étudiants admis aux facultés de pédagogie. 

 مصر مكان الدراسة:

نتاجو تصميـ برنامج وسائط متعددة ىدفت الدراسة إلى  :هدف الدراسة بمساعدة وا 

لتنمية ميارة   Un programme multimédia assisté par ordinateur الحاسوب

مغة تنمية ميارة االتصاؿ الشفوى ل فياالتصاؿ الشفوى لمغة الفرنسية، وكذلؾ قياس فاعميتو 

 كمية التربية.في الفرنسية لدى الطالب المقبوليف بالفرقة األولى بشعبة المغة الفرنسية 

( 0.01عند مستوى ) إحصائيةد فروؽ ذات داللة و وجتوصمت الدراسة إلى  :نتائج الدراسة

التطبيقيف القبمي والبعدي الختبار القدرة  فيدرجات طالب المجموعة التجريبية  متوسطاتبيف 

وذلؾ لصالح التطبيؽ البعدي، كما  ؛ فيـ السماعي واختبار القدرة عمى التعبير الشفويعمى ال

تنمية  فياؿ بمساعدة الحاسوب فعّ   أكدت النتائج عمى أف برنامج الوسائط المتعددة المقترح

 ميارة الفيـ السماعي وميارة التعبير الشفوي لدى طالب الفرقة األولى بشعبة المغة الفرنسية.

 Sukanya Kasornsamut (2111:)اسة سكانيا كاسورنسامو در -81

 في بيئة بعيدة عف البيئة الفرنسيةوتعّمميا تعميـ ميارة التواصؿ  :عنوان الدراسة

L'ENSEIGNEMENT/APPRENTISSAGE DE LA COMPETENCE DE 

COMMUCICATION EN MILIEU EXOLINGUE 

 تايمند –فرنسا : مكان الدراسة

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=11/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=L'ENSEIGNEMENT%2FAPPRENTISSAGE+DE+LA+COMPETENCE+DE+COMMUCICATION+EN+MILIEU+EXOLINGUE
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=11/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=L'ENSEIGNEMENT%2FAPPRENTISSAGE+DE+LA+COMPETENCE+DE+COMMUCICATION+EN+MILIEU+EXOLINGUE
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 معرفة مدى امتالؾ ميارة التواصؿ بالمغة الفرنسية كمغة أجنبية في تايمند.: هدف الدراسة

وجود بعض الصعوبة بتعمـ المغة الفرنسية والتحدث بيا الدراسة إلى توصمت  :نتائج الدراسة

بسبب اختالؼ بيئة التعّمـ والثقافة واستراتيجيات التدريس والمحادثة، ولتحسيف التحدث بالمغة 

سماع المغة بشكؿ مباشر عف طريؽ برامج تعميمية  حَ رِ قتُ اِ  وتطويره وامتالؾ القدرة عميو الفرنسية 

 بصرية( واستخداـ طريقة لعب األدوار، والعمؿ ضمف مجموعات.-)سمعيةلمغة الفرنسية 

 ( :1999) أحمد محمد سالمدراسة  -19

ضوء مدخؿ الوسائط  فيالمرحمة الثانوية  فيتطوير تدريس المغة الفرنسية  :عنوان الدراسة

 .المتعددة

Développement de l`enseignement du français au cycle 

secondaire à la lumière de l`approche des multimedia. 

 مصر: مكان الدراسة

ستخداـ ال un modèle remedial تقديـ نموذج عالجيىدفت الدراسة  :الدراسة هدف

المرحمة الثانوية لتيسير دور المعمـ،  فيالوسائط المتعددة كمدخؿ لتدريس المغة الفرنسية 

 فيبالمغة الفرنسية، وتقديـ مواقؼ حقيقية  إكساب طالبو ميارة االتصاؿ فيوالطالب المعمـ 

باستخداـ   La langue des natifs لغة أصحاب المغة الحقيقييف إلىالفصؿ باالستماع 

 (و)شبكة المعموماتالحاسوب،و الفيديو، والتمفزيوف، ومعمؿ المغات،و جياز الكاسيت، 

 اإلنترنت.

 :توصمت الدراسة إلى  :نتائج الدراسة
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فرنسية والطالب المعمميف ال ييتموف بإنتاج الوسائؿ التعميمية أف معممي المغة ال -1

 .يا استخدامبأو  EFA  !المناسبة لدروس مقرر

في % مف المعمميف يستخدموف الوسائط المتعددة لتدريس المغة الفرنسية .1.6أف  -2

المستقبؿ ال يستخدموف  ي% مف معمم..98% ال يستخدموف ىذا المدخؿ، وأف ..91 حيف

 .%منيـ يستخدمونيا أحياناً .1.6 في حيفؽ الوسائط المتعددة عمى اإلطال

استخداـ الوسائؿ التعميمية  فيال توجد فروؽ بيف المعمميف والطالب المعمميف أنو  -3

النسب المئوية لممجموعتيف  إذ إفالمرحمة الثانوية  فيتدريس المغة الفرنسية  فيوالتكنولوجية 

 يما ال يستخدمانيا بطريقة فعالة.أن إلى%( وىذا يشير 50منخفضة )أقؿ مف 

 

 

 

:وقواعد المغة ومهاراتهاثانيا : الدراسات التي تناولت التعميم الوظيفي   

 Ali Pakdel (2111:)دراسة عمي باكديل -1

 النشاط االجتماعي في تعّمـ المغات. إلى: مف النشاط التواصمي عنواف الدراسة

De l'activité communicative à l'activité sociale d'apprentissage des 

langues en ligne. 

 بروفانس -: فرنسامكان الدراسة
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معرفة الفرؽ بيف البيئة التربوية التقميدية لمتعّمـ وبيف خمؽ بيئة  ىدفت الدراسة إلى :هدف الدراسة

 افتراضية لمحياة االجتماعية لتعّمـ المغات.

فتراضية لمحياة االجتماعية يساعد عمى تعّمـ إف خمؽ بيئة اتوصمت الدراسة إلى : نتائج الدراسة

المغات بشكؿ أفضؿ مف البيئة التعميمية التقميدية ألنو يساعد عمى استخداـ الطريقة التواصمية 

 وتوظيفيا مباشرة في مواقؼ اجتماعية ليتخطى الجو التعميمي المستخدـ في المؤسسات التربوية.

 Sonia Trajcev (2111:)دراسة سونيا تراجيف -2

 : إعادة التفكير بالقواعد المغوية لمجممة.عنوان الدراسة

Repenser la grammaire de phrase 

 : فرنسا، جامعة بميز بسكاؿمكاف الدراسة

 : تعميـ قواعد المغة في القراءة والكتابة وتحميؿ مدى الفيـ القواعدي لتركيب الجممةالدراسةهدف 

 أثناء عممية التعّمـ في المدارس. في

فرضية لغوية تتضمف لعب األدوار والتواصؿ الفعمي توصمت الدراسة إلى إقتراح  :ئج الدراسةنتا

ضافة برامج سمعية بصرية ليتـ التوافؽ بيف فيـ الشكؿ والمضموف  جراء حوارات وا  بيف الطمبة وا 

 .ًا صحيح توظيفاً ألف الربط بيف الشكؿ والمضموف ىو اليدؼ مف تعّمـ مادة القواعد وتوظيفيا 

 ( :2118دراسة آدم اسماعيل محمد أحمد )-3



 

 

- 35 - 

: فعالية الطريقة الوظيفية في تدريس المغة الثانية )االنجميزية( وعممية اكتساب عنوان الدراسة

 الصيغة النحوية.

The acquisition of grammatical accuracy through a functional approach to 

second language instruction: An empirical study on teaching the English 

tenses. 

  : السوداف / جامعة الخرطوـمكان الدراسة

 هدف الدراسة: 

معظـ مدرسي المغة  إذ أفتعّرؼ عمى واقع تدريس المغة االنجميزية في الجامعات،  -1

نجميزية، مما االنجميزية يستخدموف الطريقة التقميدية والبنائية في تدريس قواعد المغة اإل

 نجميزية عمومًا.تدىور مستوى الطالب في المغة اإل إلىأدى 

مع مفاىيـ  التعامؿالعولمة: فعمى طالب المغة األجنبية ، المغة الثانية )االنجميزية(  -2

الثقافات العالمية عبر الوسائط المتعددة  ُتكتسبُ حيث ومعطياتيا الحضارة الحديثة 

ة إال عف طريؽ استخداـ الطريقة وقنوات االتصاؿ األخرى. وال يمكف تحقيؽ ىذه الخطو 

 نجميزية(.الوظيفية في تدريس المغة األجنبية، المغة الثانية )اإل

 نتائج الدراسة:

الطريقة الوظيفية أفضؿ فعالية في عممية اكتساب الصيغة النحوية مف تدريس  دتع -1

 الطريقة البنائية.
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فعالية مف الطريقة استخداـ الطريقة الوظيفية في تدريس األفعاؿ االنجميزية أفضؿ  -2

 البنائية.

تميزت العناصر المغوية األخرى مثؿ المفردات المغوية، ميارات الكتابة، تحميؿ النص  -3

وتحميؿ الخطاب بمشاركة الطالب وكفاءتيـ في االتصاؿ المغوي أكثر في الطريقة 

 الوظيفية مقارنة بالبنائية.

ضعيؼ في وتعّمميا يزية استجابة الطالب ورغبتيـ في اكتساب أفعاؿ المغة االنجم -4

 الطريقة البنائية.

 ثري ميارات الطالب التحميمية.يتعّمـ المغة عمومًا  -5

 

 

 ( : 2117دراسة مترجمة كسيكس و سوكاح ) -4

 منيجية االنغمار في المغة :عنوان الدراسة

 كيبؾ -كندا :مكان الدراسة

تحقيؽ مستوى  إلىة يتمثؿ في ضرورة وصوؿ األطفاؿ الناطقيف باالنجميزي :هدف الدراسة

تحصيمي جيد في المغة الثانية )الفرنسية( لكي يتمكنوا مف التواصؿ داخؿ مجتمع تحتؿ فيو 

 يمة.مىذه األخيرة مكانة 
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و أف ىذا المنيج التعميمي، تثبت أىمية براىيف   توصمت الدراسة إلى تقديـ :نتائج الدراسة
لتدريس التقميدية )رغـ أف مستواىـ ال طريقة ابمستوى لغوي جيد مقارنة  إلىاألطفاؿ يصموف 

مستوى التمكف في المغة األـ، ورغـ الشكوؾ القائمة حوؿ الفائدة الحقيقية لمثؿ ىذه  إلىيصؿ 
المعرفة المغوية خارج المدرسة في المواقؼ الحياتية(. أيضًا أظيرت التجربة أف المغة األـ ال 

ا توفر داخؿ الجماعة المغوية وسط داعـ تتضرر مف جراء ىذه المنيجية، بؿ قد تتحسف، إذا م
 عمىبعدـ االستقرار، فيترتب  اتسـالمغوي ضعيفًا أو  –لمغة األـ، أما إذا كاف الوسط األسري 

ذلؾ أال تساعد ىذه الطريقة التعميمية األقميات في الحفاظ عمى لغتيـ األـ، بقدر ماقد تسيـ في 
 اإلسراع مف وتيرة المواءمة مع لغة األغمبية.

 

 (:2115دراسة سعيد عبد اهلل الفي ) -5

تنمية ميارات بعض مجاالت التعبير الكتابي الوظيفي لدى تالميذ المرحمة  عنواف الدراسة:

 االبتدائية.

 اإلحساء -مصر :مكان الدراسة

 هدف الدراسة: 

تحديد بعض مجاالت التعبير الكتابي الوظيفي المناسبة لتالميذ الصؼ الخامس  -1

 االبتدائي .

 مية ميارات المجاالت السابقة لدى التالميذ .تن -2

قياس مدى كفاءة البرنامج المقترح في تنمية ميارات التعبير الكتابي الوظيفي التي  -3

 سيدرسيا التالميذ .

بيف االختبار القبمي و البعدي لصالح  إحصائيةذات داللة  فروؽ وجود: نتائج الدراسة

 .يةالتطبيؽ البعدي لتالميذ المجموعة التجريب
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 (:1122دراسة حسين أبو الجاسم الشريف حسين )-6

 في السوداف.وتعميميا األىداؼ الخاصة لتعّمـ المغة الفرنسية  :عنوان الدراسة

L'Enseignement – Apprentissage du Français sur Objectifs 
Spécifiques au Soudan 

 : السودافمكان الدراسة

الحؿ  إذ تعدغة الفرنسية ألغراض خاصة في السوداف توضيح أىمية تعميـ الم :هدف الدراسة

 حتياجات الدارسيف.الاألمثؿ لكؿ 

التأىيؿ األساسي في المغة الفرنسية غير كاؼ لتمبية توصمت الدراسة إلى أف  :نتائج الدراسة

)العاـ/ الخاص(  كميا دورًا كبيرًا في قطاعات العمؿ تؤديف المغة الفرنسية إل احتياجات الدارسيف

دراسة -7 .فييا حاجة الراغبيف  فضاًل عف كميا ، دفع عجمة التطور في المجاالت عمىساعد تو 

 Anna Kalyva (2111:)آنا كاليفا 

 التعّمـ عف طريؽ المعب في الصفوؼ اليونانية. عنواف الدراسة:

L'enseignement ludique en classe de langue en Grece: de la motivation à 

l'évaluation 

 اليوناف –فرنسا  :مكان الدراسة

 .زيادة دافعية التعّمـ عف طريؽ المعب :هدف الدراسة
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: إف التعّمـ عف طريؽ المعب لـ يسمح فقط باكتساب ميارة التواصؿ المغوي ولكف نتائج الدراسة

 التعّمـ.في لوحظ أيضًا تحسف بمستوى المتعمميف وزيادة رغبتيـ 

 ( :1999و سوادة )دراسة فضمية بنت عبد المحسن أب -8

المرحمة الثانوية بمحافظة الطائؼ عند في تقييـ أداء معممات المغة العربية  :عنوان الدراسة

 تدريسيف مادة النحو في ضوء مفيوـ النحو الوظيفي.

 كمية التربية / قسـ المناىج وطرؽ التدريس -السعودية جامعة أـ القرى :مكان الدراسة

إلماـ معممات المغة العربية بمفيوـ النحو الوظيفي ومدى  تعرؼ عمى مدى :أهداف الدراسة

مراعاتيف لو عند تدريسيف النحو العربي في المرحمة الثانوية بمحافظة الطائؼ ، كما ىدفت 

 وضع معايير لتقييـ أدائيف في ضوء ىذا المفيوـ.  إلى

 نتائج الدراسة:

وعدـ إلماميف بمفيوـ ، النحو عدـ إلماـ معممات المغة العربية لممرحمة الثانوية بوظيفة -1

 النحو الوظيفي.

 ة في تدريس النحو العربي.يعدـ تحقيؽ الوظيف -2

 قصور الدرس النحوي وبعده عف وظيفة النحو.  -3

 Christine Fougerouse -Marie (1999:)دراسة ماري كريستيان فوجيروس -9

 .وتعّمميا  رنسيةمادة القواعد في تعميـ المغة الفل التقديمات تحميؿ  :عنوان الدراسة
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Analyse des représentations de la grammaire dans l'enseignement (et l') 

apprentissage du Français langue étrangère. 

 فرنسا :  مكان الدراسة

دمج الطريقة التواصمية مع الطريقة  فاعمية معرفة مدىىدفت الدراسة إلى  :هدف الدراسة

في النصوص الموجودة في الكتب مف حيث التماريف وتعّمميا ة القواعد الوظيفية في تعميـ ماد

 وذلؾ ألىميتيا في الحياة اليومية. ؛ والتراكيب ومنيج المغة

: القميؿ منيا يحتوي الطريقة الوظيفية ولكف ال تستخدـ مف قبؿ المعمميف وال تمارس نتائج الدراسة

لقواعد الوظيفية التي تفيد الطمبة في الحياة في الصؼ وال يستخدموف األدوات الالزمة لتدريس ا

 اليومية.

 ( : 1996دياب عيد دياب )دراسة  -11

برنامج مقترح لتنمية ميارات الكتابة الوظيفية لتالميذ المرحمة اإلعدادية في  :الدراسة عنوان

 ضوء الحاجات الفردية والمتطمبات االجتماعية .

 طنطا  –: مصر  مكان الدراسة

إعداد برنامج مقترح لتنمية ميارات الكتابة الوظيفية لتالميذ إلى  ىدفت الدراسة :ةهدف الدراس

 المرحمة اإلعدادية في ضوء الحاجات الفردية والمتطمبات االجتماعية .

 توصمت الدراسة إلى : :نتائج الدراسة
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لث فاعمية البرنامج المقترح في تنمية ميارات  الكتابة الوظيفية لتالميذ الصؼ الثا -1

 االعدادي .

 في االختبار البعدي لصالح المجموعة التجريبية . إحصائيةوجود فروؽ ذات داللة  -2

 Jean Berbaum (1998: )دراسة جان بيربوم -11

 تعمـ.مكيؼ نتعمـ؟ وظائؼ ال :عنوان الدراسة

Comment apprend- on? Les fonctions de l'apprenant 

 نانسي. –: فرنسا مكان الدراسة

تعميمية تتناسب مع الطمبة مف الناحية  نشاطاتيجاد ىدفت الدراسة إلى إ الدراسة: هدف

 الحسية والجسدية والحركية والعقمية وأثرىا فييـ ومدى تفاعميا معيا.

دورًا ميمًا في تفاعؿ الطمبة، كما أنيا أتاحت الفرصة  أدت النشاطات التعميمية نتائج الدراسة:

حركة  الذي يؤدي إلى جتماعية، كالنشاط المتعمؽ بالحركة المواقؼ االفي ممشاركة لليـ 

وىذا  ، ردة فعؿ عفوية تتناسب معو الذي يؤديالجسـ كمو، والنشاط الحسي كالرسـ مثاًل 

 بدوره أدى دورًا في االبتكار وأعطى أفكارًا جديدة.



 

 

- 42 - 

 Berns Margie (1985: )دراسة بيرنس مارجي -21

 ة ومدى كفاءة التواصؿ.الطريقة الوظيفي :عنوان الدراسة

Functional Approaches and communicative competence 

 كايامر  :مكان الدراسة

تعرؼ عمى العالقة بيف المداخؿ الوظيقية وتنمية كفاءة إلى ىدفت الدراسة  :أهداف الدراسة

 االتصاؿ في تدريس مادة المغة االنجميزية.

األداء لنموذج التدريس التواصمي الذي يستجيب في  اً ممحوظ اً تحسنأظيرت  نتائج الدراسة:

أدائيـ  عمىالحتياجات المعمميف لمتدريس بصورة وظيفية نتيجة لتدريبيـ الذي انعكس بوضوح 

 حجرة الدراسة.في 
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مدى توافق نتائج البحث الحالي مع نتائج الدراسات السابقة :  -  
 كسابحاسوبي إلف خالؿ استخداـ برنامج اليدؼ مف ىذا البحث قياس مستوى التحصيؿ م

وظيفيًا لطمبة السنة األولى في كمية التربية جامعة دمشؽ،  الطمبة ميارات قواعد المغة الفرنسية 
وتعرؼ رراء الطمبة نحو استخداـ الحاسوب في تدريس مادة المغة الفرنسية ، وفيما يأتي  مقارنة 

سات السابقة :النتائج التي تـ التوصؿ إلييا بنتائج الدرا  
 بينت نتائج البحث تفوؽ المجموعة التجريبية في االختبار البعدي المباشر والمؤجؿ ، -
جناولث اسحخدام الحاسىب والىسائط الحعليوية التي أواًل : بالنسبة إلى الدراسات  -

 .  في الحعلين

( ، ودراسة اسماعيؿ )  2002تتوافؽ ىذه النتائج مع  نتائج دراسة سالـ )   -
(  2002( وجيرارد )  2002( ودراسة بيكاردو)  2002(، والسعيد )  2002

 ( 2000وزنج )
( . 2002وزيمعي )   

 :الدراسات الحي جناولث الحعلين الىظيفي وقىاعد اللغة وههاراجها: ثانيا  -
( و 2000( ودراسة تراجيؼ )  2000النتائج مع نتائج دراسة باكديؿ ) توافقت  -

 ( . 2002الفي ) ( ودراسة 2002دراستي أحمد )
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 لفصل الثالث ا
 الوظيفية 

وفي التي تعىى بالمتعلم واحتياجاته واهتماماته تعد الكظيفية مف االتجاىات التربكية الحديثة 

التهمل المادة الدراسية بل تعمل على التكامل بيىهما ، فتىظف الحقائق التي  هوفسالىقت 
يما وظيفيا يؤكد على تىتج تعلو تحتىيها المادة في حياة المتعلم  لتىصهر في بىتقة واحدة

 ن التربية هي تربية الحياة .أ
 تعريف الوظيفية : -1

التعميـ يعتمد عمى تحديد األىداؼ السمككية ماندير إلى أف التعميـ الكظيفي  " نمط مف أنماط يشير 
لمكحدة التدريسية التي يجرم تعميميا متمثمة في مشكمة مف شأنيا إيقاظ االىتماـ كاستقطابو تبعان 

ـ المتعمـ مف خالؿ مدل تحقيؽلميد  ؼ ككضع احتماالت لمحؿ تعتمد عمى البحث كاالكتشاؼ ، كيقكَّ
 .األىداؼ السمككية لمكحدة التدريسية "  

 (.15،  2003) ماندير ،  
كعرؼ المقاني الكظيفية بأنيا  " تشير إلى كؿ ما يتعممو المتعمـ داخؿ المدرسة كعبر المناىج 

أف يستخدـ في المكاقؼ الحياتية التي تكاجيو بيدؼ التكاصؿ كالمعايشة مع  الدراسية المختمفة ، يجب
 .( 29،  2012) رخامية ، اآلخريف عمى أساس أف التربية ىي الحياة " 

  : مبررات وعوامل ظهور الوظيفية -2  
بدكا الحقائؽ التاريخية أف كالدة الكظيفية كانت عمى أيدم مجمكعة مف العمماء العرب الذيف أ أثبتت

" ففي عمـ الطبيعيات يبرز العالماف اىتمامان كبيران بالمنيج الكظيفي في كثير مف أبحاثيـ ككتاباتيـ ، 
فعالـ الكيمياء (  7، 2008جابر بف حياف في اىتماميما بالتجربة ") العيسى ، ابف الييثـ ، كتمميذه 

أف يحمؿ تيدؼ إليو الكظيفية  كىذا ماالمككنة ليا  أك الفيزياء يحمؿ المكاد لكي يكتشؼ العناصر
،  " التدريس مف كجية النظر الكظيفية كىذا ما ذكره ماندير ذاتيا أم مشكمة تعميمية تعترضوالمتعمـ 

إنو أعداد إمكانات الكسط ليستطيع  –حتى كلك كاف بشكؿ حاذؽ  –عارؼ مىك ليس مطمقان نشر ال
 . ( 156،  2003التمميذ تزكيد نفسو بالعمـ ذاتيان . " ) ماندير ، 

سائدة في التدريس نتيجة التقميدية التي كانت  الشكمية ألساليبعمى اظير المدخؿ الكظيفي كرد فعؿ 
التي ركزت عمى الجانب العقمي كأىممت الجكانب األخرل مما أدل إلى أف أصبح لممناىج التقميدية 
 ثمة ىذه المناىج :كاالستظيار . كمف أم تزيد نتائجو عف مجرد الحفظال التعميـ نظريا فقط

  منيج المكاد الدراسية المنفصمة -
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 منيج المكاد المترابطة  -

   منياج المجاالت الكاسعة -
كنتيجة لما سبؽ مف محاكالت تحسيف المناىج ، ككثرة االنتقادات التي كجيت إلييا ، ظير منيج 

ىتماـ مف ألنو يحكؿ اال –يعد خطكة نحك بناء منيج كظيفي –آخر يعكس اتجاىات تربكية أخرل 
الدراسية إلى المتعمـ ، كيدعك إلى ضركرة قياـ المتعمـ بدكر إيجابي في العممية التعميمية ، المناىج 

 كمراعاة ميكلو ، كربط ما يدرسو بحياتو .
حيث " نعت مذىبو بالكظيفي ألف المعرفة مف كأكؿ مف نادل بيذا االتجاه ىك المربي األمريكي ديكم 

ظيفيػػػػا فػػػػي خدمػػػػة متطمبػػػات الحيػػػػاة ، كأف أىػػػػـ مػػػا يميػػػػز الخبػػػػرة اتصػػػػاليا كجيػػػة نظػػػػره آلػػػػة ينب ػػػي تك 
،  2112) رخاميػػة ، كاسػػتمراريتيا ، فتيارىػػا متصػػؿ ، يفضػػي كػػؿ جػػزء منيػػا إلػػى الجػػزء الػػذم يميػػو . 

 جكف ديكم : حياتو كأفكاره الفمسفية العامة (  ) ( 33
http://hayya.alfadal.net/t95  topic#228       2011) ) 

مف خالؿ منياج النشاط ، حيث يرل أف " المتعمـ ىك محكر  (ديكم)د تجمت فكرة الكظيفية عند كق
العممية التعميمية كليست المادة بحد ذاتيا ، كأف عمينا أف نختار منيا ما يحقؽ ىدفنا األسمى أال كىك 

 ( . 671، 6991) الياس ، إدراؾ النمك الكامؿ لممتعمـ " .) 

ريد ( " يدؿ عمى معنى كظيفي ، فرد الفعؿ الذم يكصؼ بالنشاط ىك الذم بحسب ) كالبا فالنشاط
ا ،أم يشبع الحاجات ، كىك الذم تثيره الرغبات التي يككف الشخص الذم يقكـ بالعمؿ نقطة بدء لي

ممعنى األكؿ يككف النشاط  لبأحد البكاعث الداخمية لدل الكائف الذم يعمؿ .فتبعان  أف رد الفعؿ يثار
 قير كالطاعة كلمتقزز كعدـ االكتراث .مضادان لم

  ،لخارجإلى اكعمى الكجو الثاني ، تدؿ كممة عمى انجاز عمؿ ، أك تعبير، أك إنتاج ، أكعممية تتجو 
. كىنا يككف النشاط مضادان لمقبكؿ كالتأمؿ كاإلحساس كاالنطباع  أك تحريؾ لمطاقة ، أك عمؿ 

 كالسككف .
 ات الخاصة بكؿ نكع كما يقابميما ى ىيئة جدكؿ مع ذكر الصففمنمخص ىذيف النكعيف مف النشاط عم
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 المعنى الوظيفي -1
 

 انفعال فعل
 اىتماـ–حاجة 
 رغبة

 تيذيب داخمي
 دكافع داخمية 

 رضاء شخصي
 حرية  –تمقائية 

 انتباه تمقائي
 

 تقزز
 عدـ اكتراث

 تيذيب خارجي
 دكافع خارجية مقاكمة

طاعة –قير   
إرادم مع مجيكد  انتباه –عدـ انتباه   

 
 

 معنى اإلنجاز -2
 

 تعبير
 إنتاج

 التعبير بعمؿ خارجي
 رد فعؿ

 عممية تتجو إلى المحيط
 اختراع
 حركة

 عمؿ )مدرسة العمؿ (
 

 
 خاطر
 قبكؿ
 تأمؿ

 إحساس
 عممية تتجو إلى المركز 

 إدراؾ
 سككف

 قراءة ) مدرسة الكتب (
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 ( 197-196،  1954)كالباريد ، 
 ية :معايير الوظيف  -3

اختيار المناشط الم كية السائدة في المجتمع كالتي يكثر استعماليا في مكاقؼ الحياة ،  - أ
كترتيبيا ترتيبان تنازليان في ضكء الشيكع كالتكاتر في االستعماؿ الكاقعي ، بحثان عف مكاقؼ 

كظيفيان  التعبير الكظيفية في الحياة ، فما استعمؿ بكثرة عّد كظيفيان ، كما قؿ استعمالو اليعتبر
. 

كتختار أكثر البنى الم كية شيكعا كتكاتران في الم ة المنطكؽ بيا ، كفي أساليب الكتّاب المعاصريف 
تختار ففي مختمؼ جكانب الحياة ، كفي جميع مياديف المعرفة بحثان عف القكالب المستعممة بكثرة 

 كية الشائعة في الم تيف مف الم تيف المنطكؽ بيا كالمكتكبة ، كينطبؽ األمر عمى المفردات الم
 المنطكؽ بيا كالمكتكبة كترتيبيا في ضكء مبدأ الشيكع أيضان ، كالبحث عف النحك الكظيفي فييا .

االنتقاؿ مف االنعزاؿ المعرفي إلى التداخؿ المعرفي ، كالتكامؿ بيف مجاالت المعرفة المختمفة  - ب
 عمى النحك المستعمؿ في كاقع الحياة .

م كالعممي كربط المادة التعميمية بمجاالت الطبيعة كتاريخ التطكر العممي الجمع بيف النظر  –ج 
 ( 321،  2118) السيد ، ".
 أهمية التعميم الوظيفي : -4
ىك ما يحدث خارج  لما ينب ي أف يككف عميو التعميـ المدرسييرل )ديكم ( أف المثاؿ الحؽ "

الطرؽ التي تعتمد عمى المكاقؼ التي  المدرسة ، فطرؽ التعميـ التي ثبت نجاحيا في المدارس ىي
ألف  ،تثير األفراد إلى التفكير في حياتيـ العادية ، كفي ىذه الطرؽ يعيد إلى التمميذ بشيء يعممو

 ."المدرسة مكاف يقكمكف فيو بتجارب الحياة 
http://hayya.alfadal.net/t95  topic#228           2011) ) 

ألف   ،غير قادريف عمى تطبيؽ ما تعممكه في الحياة العمميةكنرل الكثير مف خريجي الجامعات 
الطرؽ المتبعة غالبان ما يككف المعمـ ىك محكر العممية التعميمية ، كىذا ما يدعك إلى اتباع 

الكظيفية ألنيا تضع المتعمـ في مكاجية األشياء ، كتحثو عمى الجيد الذاتي ليحقؽ مزيدان مف 
العفكية " ألنيا أكثر مناسبة ألف تثير بحثان كظيفيان كاقؼ الكاقعية التعمـ مف خالؿ الممارسة كالم

في حالة تعمـ طبيعي ، كما نصادؼ في كؿ لحظة في  حقيقيان .في الكاقع إننا نجد أنفسنا حينذاؾ
الحياة ، خارج كؿ تعمد تعميمي ، ككؿ إعداد مدرسي . كستعمؿ عممية التعمـ نظريان ، في شركط 

   ( 147، 2113) ماندير ،   تحفيزية مثمى " .
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 اآلتي :في وتكمه أهمية التعليم الىظيفي  

،  في أف نعمـ التمميذ بعض األشياء التي يمكف استخداميا في الحياة اليكمية يسيـ  -6 "
، كفي بناء شخصية المتعمـ بناءن فائدة في بناء مجتمع إنساني متآزر الثقافة  مذليككف 

( 79، 2162سميمان " .) حسف ،  

 ( 72-2112  ) مفمح " .حفظيا في الذاكرة تعمـ ماتعممو في الحياة الم"يكظؼ ال -2
يساعد الفرد في أف يصبح مدركان العالقات بيف إمكانياتو كطمكحاتو في كيرل فالكقي انو "  -3

 الحياة .
ءان كؿ أدكار حياتو بفعالية أكثر كبذلؾ  ي دك جز  يساعد الفرد في أف يصبح قادران عمى تمثيؿ -4

 فعاالن في مجتمعو .
يساعد الفرد في الحصكؿ عمى الميارات الالزمة الكتساب االستقاللية االقتصادية " .  -5

 (35، 2112)رخامية ،
 : ا  وظيفي التدريس -5

، حيث إنو ييتـ بالنكاحي في التربية اتجاىان تربكيان سيككلكجيان اجتماعيان  يمثؿ المدخؿ الكظيفي 
ية كاالجتماعية لممتعمـ . فيك يراعي اىتماماتو كاحتياجاتو ، كيشبع ميكلو التربكية كالسيككلكج

ك الدراسة كالتحميؿ فيقبؿ عمييا حالمتعمـ ن الذم يحفزثير مكرغباتو ، ففي عممية التعمـ يبدأ بال
يجابية إلدراكو بأىميتيا كدكرىا في حياتو،  " اليحدث التعمـ أبدان ) ماندير ( أكرد كقد برغبة كا 

الشيء( يجب أف يككف حقيقيان ، أم يجب أف يضع مكاقؼ مف الحياة ، منتقاة كفؽ درجة  ) مف
، فاألمر يتعمؽ إذف بطرح مشكمة تطكر التالميذ ككفؽ األىداؼ المقررة لمتربية ، مكضع التنفيذ 

 " حقيقية سيككف حميا ، مرسالن مف قبؿ التالميذ بعد القياـ بالبحث 
 . (145-139،  2003) ماندير ، 

المالحظ اف مفيـك الكظيفية قد تعدد بتعدد نظرة الباحثيف الى مشكمة تعمـ الم ات األجنبية كتعميميا " 
ة بالحاجة الممحة ,كمنيـ مف يربطيا بالنجكع كيجعميا مقابمة لم ة الثقافة التي ي.فمنيـ مف يربط الكظيف

 يتكلى نشرىا التعميـ العاـ .

تعمـ الم ة لتأدية حاجة ممحة , كبيف تعميميا ل رض االستخداـ  لذا ينب ي اف نفرؽ مف البداية بيف
 المناسب الفعاؿ في حاالت اجتماعية يعايشيا المتعمـ كثيرا أك قميال .
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 ( .  1-5،  2112شحداف ،بك ) 

  ساس , بمعنى الجكىرم ,أم ماىك ضركرم عممياألكىكذا فقد يعني "الكظيفي" أف تيتـ با

كعميو أف يجد حال" ليا  -فيما" أك تعبيرا"كتابيا"أك تعبيرا" شفييا" -معينةلفرد يكاجو مشكمة ل كية  "
 بأقؿ جيد كفي أقؿ كقت ممكف .

كمف ىذا المنظكر يتعارض "التعميـ الكظيفي "مع "التعميـ العاـ" فالتعميـ العاـ يرمي الى تعميـ تربكم 
 Galisson)عرفي كالتككيف الفكرم ثقافي يمكف مف تعرؼ الم ة االجنبية كثقافتيا مف أجؿ االثراء الم

,1976,18 ) 

كيككف في اطار نظرة تربكية شاممة كليس في نية أصحابو تحقيؽ حاجة تبمي ية عاجمة .في حيف 
التعميـ الكظيفي يعمؿ أصحابو عمى االستجابة لحاجات آنية تحدد مف جيات خارجة عف المؤسسة 

 التعميمية .

يككف كظيفيا" أك اليككف .كفي ىذه الحاؿ فاف " الكظيفية"تعني  كمنيـ مف يعتقد أف التعميـ ينب ي أف
في سياؽ الحديث عف الفرنسية الكظيفية : كؿ   Louis Porcherالنجكع .يقكؿ لكريس بكرشي 

بمعنى االستجابة لرغبات الجميكر كحاجاتو ,كليس لما يتمناه  –تعميـ لمفرنسية اذا اريد لو النجكع 
يككف كظيفيا",أم أف ينظـ بشكؿ يتناسب مع األىداؼ المحددة .كالتعميـ يجب أف  –معممك الفرنسية 

اليتناسب مع السياؽ الذم يمارس فيو ,كليس  حيث,كظيفي ىك بكؿ بساطة سيء لمفرنسيةغير ال
 . ( Galisson ,1976,18)بمقدكره أف يستجيب لرغبات مف يكجو ليـ

الثقافي الذم يعيش فيو المتعمـ ,كالحاالت  كىكذا انطالقا مف رغبات المتعمميف كالمحيط االجتماعي
التي يتفاعؿ فييا ب يره ادكاره االجتماعية التي أسندت الو ميمة القياـ بيا , كالكظائؼ الم كية التي 

 (Besse,1980,41). بدقة ينب ي أف يككف قادرا" عمى ادائيا , كالمفاىيـ التي ينب ي معرفتيا

ي أصبح يتداخؿ مع مصطمح تعميمية الم ات عامة .كنجد يتضح مف ىذا أف مفيـك التعمـ الكظيف
مظاىر ىذا التداخؿ في التحديد الصاـر لمفعؿ التربكم , كفي الكعي لعامؿ تنكع المتعمميف , كفي 
المدة المخصصة لمتعميـ ,كالحاجات الم كية كأىداؼ التعمـ .كىذا التحديد يجرنا الى الحديث عف 

ـ ,أم بيف تعميـ تقميدم,االىتماـ فيو منصب عمى المادة الم كية منيجية التعميـ بيف األمس كاليك 
 بربطيا بالمتعمميف كحاالت التعمـ بمعزؿ عمف تكجو الييـ,كبيف منيج كظيفي الييتـ بالمادة الم كية اال 
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فادة ألنيا قيمة أساسية النجاح العممية إلكمما الشؾ فيو أف التعميـ الكظيفي لم ات يركز أساسا عمى ا
عممية التعميمية ,كالسيما اذا كاف التعميـ لم ة مرتبطا" بالحياة المينية.كفي ىذا السياؽ الينب ي أف الت

فنجعميـ يعممكف عمى  ،لى التحكـ في استخدامياإنما إيكجو اىتماـ المتعمميف الى معرفة نظاـ الم ة ,
 فة عممية أكثر منيا عممية .اكتساب الممكة التبمي ية ,الأف نحقؽ لدييـ الممكة الم كية التي ىي معر 

نما يعممكف عمى تحقيؽ ا  ف التعمـ الكظيفي تبعا"ليذا المبدأ الييتـ أصحابو بالقكاعد النحكية الصريحة ك إ
حداثيا ,كاليتفقكف عند ىذا ا  القدرة لدل المتعمميف عمى فيـ عدد النيائي مف الجمؿ الصحيحة نحكيا" ك 

االجتماعية  -السيككلكجية -مى فيـ القكاعد النفسيةكسابيـ القدرة عإلى إال رض , بؿ يتعدكنو 
)بك شحداف  .نو مف دكف ىذه القكاعد يعجز لمتعمـ عف استعماؿ الم ة في الكقت المناسبأل.الثقافية ,

 كتتألؼ الكظيفية مف :  (1،  2112،
 إجرائية حل المشكالت : -أ

فكثير مف المكاقؼ التي  عرض مشكمة حقيقة عمى المتعمـ تحثو عمى التقصي كاالستفسار،إف 
تكاجو اإلنساف في الحياة اليكمية تتطمب حؿ المشكالت ،لذلؾ عمى المتعمـ تعمـ حؿ المشكالت 

فكجكد مشكمة بالنسبة لفرد ما يتطمب  ليصبحكا قادريف عمى اتخاذ القرارات السميمة في حياتيـ
 اآلتي : 

 يرغب في ذلؾ فإنو لف يفكر فيو . أف يرغب الفرد في إنجاز عمؿ معيف ألف الفرد إذا لـ -1" 
البحث الدائـ عـ معمكمات كخبرات جديدة تزيد مف كفاءة الفرد حتى يستطيع إنجاز العمؿ  -2

 الذم يريده .
فحؿ المشكمة عممية يستخدـ فييا الفرد معمكماتو السابقة كمياراتو المكتسبة لتمبية مكقؼ غير 

سابقان كيطبقو عمى المكقؼ الجديد الذم يكاجيو ، عادم يكاجيو كعميو أف يعيد تنظيـ ما تعممو 
 سمؾأبك )  .كىذا يتطمب قدرة عمى التحميؿ كالتركيب لعناصر المكقؼ الذم يكاجيو الفرد 

 ( . 212 -211، 2119، يفكآخر 
 أهمية تنمية القدرة عمى حل المشكالت : -ب
أف المتعمـ سيصبح قادران ، إذ  ف تنمية القدرة عمى حؿ المشكالت عممية مفيدة مف عدة نكاح"إ

 عمى أف :
 . يتنبأ بمشكالت محددة ، كيتخذ إجراءن كقائيان 

 . يحؿ المشاكؿ بسرعة كبجيد أقؿ 



 52 

 . تقمؿ مف التكتر 

 . ينمي أداؤه في العمؿ كعالقتو مع الزمالء 

 . يصنع فرصان كيست ميا 

 . يحؿ المشكالت األكثر إلحاحان 

 أك الحيكية في حياة المتعمـ . يمارس السيطرة أكثر عمى النكاحي الرئيسة 

 ( . 221، 2119ف ،يسمؾ كآخر  أبك )يحقؽ مزيدان مف الرضا الشخصي .
حؿ المشكالت ىي اإلجرائية التامة لمتربية الكظيفية ، ألنيا ىي التي إف إجرائية كبحسب ماندير 

كنستطيع  ،جزىا الفرد في مكاقؼ التعميـ العفكم نتكافؽ بشكؿ أفضؿ الخطكات الطبيعية التي ي
 قيد التنفيذ عمى الشكؿ التالي : االستراتيجية التربويةتحديد 

 الخطوات المنجزة سابقا  : -1
 تعريؼ اليدؼ كعممية تحكيمو إجرائيان محققاف . - أ
عندما ُتطرح مشكمة ما فإنيا تجسد حالة عدـ تكيؼ ، كتكلد اىتمامان بالبحث عف الحؿ ،  - ب

 . كباكتشاؼ إعادة شركط التكيؼ

 واجب إنجازها :الخطوات ال -2
 استكشاؼ المكقؼ اإلشكالي . - أ
 البحث عف الحؿ . - ب

 اكتشاؼ الحؿ . - ت

 إرساؿ االستجابة . - ث

 تعزيز االستجابة . - ج

  " إف مجمكعة الخطكات ىذه تكافؽ إعداد استراتيجية تعميمية كاممة  - ح

 . ( 175-174،  2113) ماندير،
 
 
 
 
 

 

 



 53 

 ( 14،  2003مخطط التدخل التربوي في التعميم الوظيفي ) ماندير ،
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 إذا تأممنا الشكؿ السابؽ نمحظ ما يمي :  
 ،تقابؿ الخطكة الزمنية األكلى الكاجب تنفيذىا ، كىي تعريؼ اليدؼ ، فاليدؼ Iالمجمكعة  - أ

 أم السمكؾ النيائي المعرؼ مسبقان مف قبؿ المدرس ىك األكؿ الستراتيجية التدريس كظيفيان .
خص الخطكات التي ينب ي عمى المدرس القياـ بيا مف أجؿ تحريض تم IIالمجمكعة   - ب

 عمىاىتماـ المتعمميف تحريضان مباشران أك غير مباشر نحك اليدؼ السمككي المحدد . فيجب 
المدرس أف يكلد اىتمامان ما ) ىذا يعني إحداث سكء تكيؼ لدل الطمبة ، عمى مستكل حاجة 

ا االىتماـ كيضـ النشاط الذم يرغب أف يرل 1مف حاجاتيـ ( ، كيعمؿ عمى أف يستدعي ق
 المتعمميف يظيركنو بالتحديد .

تقابؿ االستراتيجية التربكية بحد ذاتيا . فتبعان لممعطيات التي سيضعيا   IIIالمجمكعة  - ت
 المدرس تحت تصرؼ الطمبة ، فإنو سيكجييـ بكساطة إجرائية المحاكالت كاألخطاء 

ر ، أك اإلشراط اإلجرائي , كىك سكؼ ييييء باإلضافة     خطأ ( ، أك االستبصا –) تجربة   
 إلى ذلؾ احتماالت االكتشاؼ ، كاإلرساؿ ، كالتعزيز ، كتقكيـ اإلجابات .

 (. 2113)ماندير،    
 التربوية :األهداف  -6

تحديد األىداؼ عممية ميمة تساعد عمى تطكير العممية التعميمية ، فمكؿ عمؿ ىدؼ نيائي نريد أف 
، لذا البد مف معرفة ال اية كال رض مف العمؿ الذم نقـك بو ، بؿ كمعرفة األىداؼ الشخصية  نحققو

ف إىماؿ ىذه األىداؼ لمفرد فيي " مصدر النشاط  بصفة عامة في كؿ مجاؿ مف مجاالت الحياة كا 
 كأدكاتو كتدريبكالسيما في مجاؿ العمؿ التربكم يعني بالضركرة إىماؿ أىـ مقكمات تنمية العقؿ 

يمثمو ىذا النمك مف  اة لميمياراتو كعاداتو المختمفة التي ىي أىـ ىدؼ مف أىداؼ العممية التربك 
 ( . 195،  2111) جابر ، كسيمة لتحقيؽ النجاح كالت ير في مستقبؿ اإلنساف "

 " ت ير في سمكؾ المتعمـ يراد حدكثو نتيجة لمتعمـ كيعني ذلؾ :كيعرؼ محمد اليدؼ بأنو :
ناقص كيصبح بعد أك أداءه خاطئ أك م أف المتعمـ قبؿ التعمـ ال يستطيع األداء أ : ريت ي -1

 التعمـ قادر عمى األداء الصحيح التاـ .
 سمكؾ : السمكؾ ىك فعؿ ظاىر يمكف مالحظتو .-2

 مخطط لحدكثو كتحقيقو . -3

 (  176،  2118يؤديو المتعمـ بعد التعمـ . ) محمد كآخر ،  -4

نشاطان  النيائي مف النشاط التعميمي ىك سمكؾ ، كىذا يعني كيشير ماندير إلى أف اليدؼ -5
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ظاىران أك رد فعؿ قابؿ لممالحظة كالتقكيـ ، يرغب المعمـ برؤيتو كىك يظير لدل الطالب حيف 
 ( . 21،  2113يتكقؼ تأثيره فيو " ) ماندير ، 

 أنواع األهداف ومستوياتها : -6-1

ؽ كأف يشارؾ في تحديدىا أكبر عدد ممكف مف إف األىداؼ عامة يجب أف تككف قابمة لمتحقي
كالمعنييف باألمة لتككف منسجمة مع فمسفة المجتمع كأىدافو كحاجاتو ، كيتبف لنا ذلؾ  المسؤكليف

 مف خالؿ التعريؼ اآلتية : 
المطمكبة كتكّكف في النياية اإلطار العاـ  جتماعية التي تحدد نكع التربية: كىي القيـ اال الغايات
 بكم ما كىي التي تكجو كؿ عمؿ تربكم كُتشتؽ مف فمسفة المجتمع .لنظاـ تر 

 –قكانيف -دستكر–في النصكص الرسمية  ىي تمؾ التي يعمف عنيا صراحة كال ايات الصريحة
، أما ال ايات الضمنية فيي تمؾ التي يسعى المجتمع إلى تحقيقيا مف خالؿ النظاـ  -أنظمة 

 .التربكم كالمنياج المدرسي 
تشػػتؽ مباشػػرة مػػف ال ايػػات ، كتكػػكف عػػادة أكثػػر تحديػػدان منيػػا ، كلكنيػػا مػػا زالػػت مصػػكغة :   األهددداف

 ذيف عمييـ مراجعة ال ايات التربكية باستمرار .ميف كاليصكغان عامان ، تكضع مف قبؿ المسؤكليف التربك 
اـ تشػػػتؽ مباشػػػرة مػػػف األىػػػداؼ : كىػػػي أكثػػػر تحديػػػدان كالمفػػػركض أف تكػػػكف محػػػددة بأرقػػػاألغدددرا  :  

بتدائيػػة  ، يسػػتطيع المػػتعمـ أف يكتػػب مكضػػكعان انشػػائيان مػػف إلكتػػكاريخ كػػأف نقػػكؿ " فػػي نيايػػة المرحمػػة ا
خطػاء .فيػي تعبػرعف النتػائج أ(  5 – 4مالئية كالنحكية ) إلعشريف سطران ، بحيث ال تتجاكز أخطاؤه ا

 المنتظرة  مف جممة فعاليات تربكية مف أجؿ الكصكؿ الى ال ايات . 
 ( . 33 – 32،   1996،  ) الياس
 :) المشكمة (استكشاف الموقف اإلشكالي  -6-2

فالبد مف تحديدىا ،  عامالن أساسيان لمنجاح في الحؿ يعد إف عممية االستكشاؼ كفيـ المشكمة
" فإذا كانت ، كمف األىمية بمكاف تككيف خطة أك استراتيجية لسير الحؿ قبؿ البدء  كاإلحاطة بيا

أك إذا كانت تتمثؿ ببساطة ب  –كىذه غالبان حالة التعمـ العفكم  –كؿ كاضح المشكمة التظير بش
، أك الشعكر بصعكبة ما ، فالخطكة األكلى تتضمف إذف ترجمة المكقؼ إلى بنكد  -االنزعاج  –

محددة لممشكمة الكاجب حميا ،ألنيا ُتحؿ بصعكبة في سياؽ عاطفي كثيؼ ، يمنع العقؿ مف 
 ، كيعيؽ رد الفعؿ الذكي ، أم المناسب " . استكشاؼ ما يحدث بكضكح 

 (  175،  2113) ماندير ، 
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 البحث عن الحل واكتشافه :  -6-3
 كتتـ عمى خمس عمميات رئيسة  ، كىي :ج إلى حؿ اكيحتيكاجو المتعمـ المشكمة مكقؼ 

 تمييز المشكمة وتحميمها : –أ" 
ب مناسبة الكتشافيا ، كعندما يتـ ما لـ نستخدـ أسالييمكف أف تمر المشكالت دكف أف نمحظيا 

اكتشافيا فإننا نحتاج إلى إعطائيا أسمان أك تعريفان مؤقتان لمساعدتنا في تركيز بحثنا عف مزيد مف 
  .المعمكمات المتصمة بيا ، كمف خالؿ ىذه الممكمات يمكننا أف نعد كصفان أك تعريفان صحيحان ليا

 تحميل المشكمة : -ب
شكمة قبؿ اف نبحث عف حمكؿ ليا ، كما لـ يتـ ذلؾ فإف الجيكد الالحقة التي نحتاج إلى فيـ الم     

سنبذليا لحميايمكف أف تقكدنا في االتجاه الخطأ ، كتتضمف عممية تحميؿ المشكمة جمع كؿ المعمكمات 
 لعالقات بيف المعمكمات المختمفة ذات الصمة بيا ، كتمثيميا بطريقة ذات معنى لكي يتسنى لنا رؤية ا

 وضع حمول ممكنة : -ج
يتضمف كضع الحمكؿ الممكنة تحميؿ المشكمة لمتأكد مف فيميا نمامان ، كمف ثـ كضع خطط عمؿ 

معكقات تعترض تحقيؽ اليدؼ ، كيتـ تطكير الحمكؿ العممية مف خالؿ عممية دمج  لمعالجة أية
كتعديؿ األفكار ، كىناؾ العديد مف األساليب المتكفرة لممساعدة في إنجاز ىذه العممية ، كيجب أف 

 نتذكر أنو كمما كاف لديؾ عدد أكبر مف األفكار لتعمؿ عمييا كانت فرصتؾ اليجاد حؿ فاعؿ أفضؿ 
 ييم الحمول وتقويمها :تق -د

إذا كانت ىناؾ مجمكعة مف الحمكؿ المحتممة لممشكمة ، فعميؾ أف تقيـ كالن منيا كتقكميا عمى 
 حدة مقارنان بيف نتائجيا المحتممة ، كليذا فإنؾ تحتاج إلى أف :

 النتيجة المطمكبة بما في ذلؾ القيكد التي يجب أف تراعييا .تحدد صفات  -6
 راعي القيكد المفركضة .تطرح الحمكؿ التي الت -7

 تقيـ الحمكؿ المتبقية بالنسبة لمنتيجة المطمكبة كتقكميا . -8

 تقيـ المخاطر المرتبطة بالحؿ األفضؿ كتقكميا . -9

 تقرر الحؿ الذم ستنفذه . -11
 

 الذي اخترته :الحل تنفيذ  -ه
 يتطمب تنفيذ الحؿ خطة تحتكم أمكران ميمة منيا :

  اإلجراءات المطمكبة لتحقيؽ اليدؼ. 

 . المقاييس الزمنية 
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 . المصادر الالزمة 

 تتضمف الخطة أيضان طرقان لمتقميؿ مف المخاطر إلى أدنى حد ممكف كلمنع األخطاء.  

 سير أية مرحمة عمى النحك المخطط ليا . ـتتضمف أيضان إجراءات عالجية في حاؿ عد (
 ( . 222،  2119سمؾ كآخريف ، أبك 

عمى المشكمة عناصر ميمة ،ألنو يشجع المالحظة كالحكار  متعميـ المستندمما سبؽ نالحظ بأف ل
مع اآلخريف ،كما يمكف المتعمـ  مف تفسير كتكضيح الظكاىر الحقيقية ، كذلؾ تجعمو يصبح منظمان 

عكنيـ عمى تكجيو األسئمة كالبحث عف حمكؿ ج، فالمتعممكف الذيف يكجييـ معممكىـ كيشذاتيان 
" فإثارة المشكمة ىذه الميمات عمى نحك مستقؿ الحقان في الحياة  لممشاكؿ الكاقعية ، يتعممكف تأدية

أك السؤاؿ بدال مف تنظيـ الدركس اعتمادان عمى مبادئ أك ميارات أكاديمية محددة ، فإف التعميـ 
مشاكؿ ذات أىمية اجتماعية كشخصية ك المستند عمى المشكمة ينظـ التعميـ اعتمادان عمى أسئمة 

 ( Arends  ،2115  ،155ارندز  . ) "ككاقعية لمتالميذ
 كيقكؿ ماندير " يؤلؼ البحث عف الحؿ كاكتشافو العقدة لكؿ استراتيجية تعميمية كظيفية " 

 ( . 177،  2113) ماندير ، 
 : والتعزيز إرسال الحل أو االستجابة -ك

ية تعترض التعميـ المستند عمى المشكمة بعض العقبات كافتقار بعض المدارس إلى مكارد مكتب
كتكنكلكجية كالتقيد بزمف الحصة الدرسية التي التتيح الكقت الكافي لمتالميذ كي يصبحكا مشاركيف 

فقط إثناف  ،بفاعمية  " ف البان ما ينقص الصؼ المعدات التقنية عمى مستكل إجرائيات إرساؿ الحؿ
العكس ،عمى ، بينما يتنافس آخركف ، عمى أك ثالثة تالميذ ستتاح ليـ فرصة إرساؿ االستجابة 

عدـ إرساليا .كبيف ىذيف الصنفيف مف التالميذ ستحاكؿ اغمبية األطفاؿ عمى تحمؿ الحرماف مف 
 الحقكؽ الذم فرض عمييـ دكف سبب .

 ( . 183،  2113) ماندير ، 
جراءات كأنشطة لمتالميذ الذيف ينيكف أعماليـ الدراسية قبؿ انتياء الدرس  ليذا نحتاج إلى قكانيف كا 

يـ متسع مف الكقت " كتتضمف ذلؾ تكفير فعالية ذات اىتماـ عالي مثؿ مكاد القراءة كيككف لدي
أك األلعاب التعميمية التي يتمكف التالميذ مف إكماليا بأنفسيـ ، أك إجراءات االنتقاؿ إلى  الخاصة

يتكقع مف أكلئؾ الذيف ينيكف عمميـ مختبرات خاصة لمعمؿ في مشاريع أخرل ، كذلؾ يمكف أف 
  ت مبكر أف يساعدكا اآلخريف .في كق
 ( Arends  ،2115  ،171) ارندز 
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أما إذا كاف " العمؿ جماعي ،فال ُتحؿ المشكمة إال بالتعميـ المبرمج : كىي مشكمة الفترة الزمنية 
ف كاف المعمـ دقيقان"  الطكيمة جدان ، التي تفصؿ بيف إرساؿ الحؿ كالتعزيز ، حتى كا 

 ( . 183،  2113) ماندير، 
 المعمم والوظيفية : -7

عمى المعمـ أف اليصب المعمكمات صبان في عقؿ المتعمـ بؿ يجب عميو أف يحتـر عقمية المتعمـ 
كيراعي احتياجاتو كاىتماماتو ألف المعرفة ليست غاية في حد ذاتيا بؿ كسيمة لتحقيؽ أىداؼ 

كؿ المتعمميف دكف كغايات تربكية معينة ، فإذا أراد أف ينقؿ المعارؼ أك المعمكمات إلى عق
سيجد أنو قد تصيبيـ حالة مف الشؾ في قيمة أك جدكل ىذه المعمكمات ، تكظيفيا في حياتيـ 

 :يكضح فعميو أف 
 إف األىداؼ األساسية لمدرس ليست تعميـ مقادير كبيرة مف المعمكمات ، كلكف يتـ   -1" 

 ميف مستقميف .التركيز عمى كيفية فحص كتدقيؽ المشاكؿ البارزة كأف يككنكا متعم
أف ال تككف لممشكمة قيد البحث جكاب صحيح مطمؽ ، فممعظـ المشاكؿ حمكالن متعددة كأحيانان  -2

 متناقضة .
التحقيؽ كالتقصي لمدرس ، يتـ تشجيع التالميذ عمى تكجيو أسئمة كالبحث عف  خالؿ مرحمة -3

جيكدىـ لمعمؿ التعاكني  معمكمات . كسيقدـ المعمـ المساعدة كلكف البد أيحاكؿ التالميذ بذؿ
 المتبادؿ مع أقرانيـ .

خالؿ مرحمة التحميؿ كالشرح لمدرس ، البد مف تشجيع التالميذ لمتعبير عف أفكارىـ بصراحة  -4
يجكز التيكـ عمى أم فكرة سكاء مف المعمـ أك مف الزمالء كيجب أف يمنح كؿ  كحرية ، كال

 . "ر عف أفكارىـالتالميذ فرصان لممساىمة في التحقيقات كالتعبي
 ( Arends  ،2115  ،168) ارندز   

طريقة التعمـ الكظيفي عمى أنيا تتبع منحى عكسي لخطط الدركس التقميدية التي “ جايف كيميس”تشرح
في طريقة التعّمـ الكظيفي يبدأ الطالب بالعمؿ عمى الكظيفة ك  التمريف«العرض »تتبع خطكات اإلنتاج

َـّ يعمد إلى  تصحيح ك   لتنبيو إلى التركيبات الم كية بعد اإلنتياء يبدأ المعمـ با المستعممة ك مف َث
 ضبط أداء الطالب الم كم. 

كال   ،فاألستاذ ال يعرض أك يكضح الم ة ،تتطمَّب طريقة التعمـ الكظيفي ت يير دكر المعّمـ التقميدم
يراقب الطالب عف قرب   ألستاذ ىك مراقبايتدخؿ أك يساعد الطالب بينما ىـ يعممكف عمى الكظيفة. 

يأخذ المعّمـ دكر الُمخبر مرحمة التركيز عمى المغة .  ك لكف في مرحمة تنفيذ العملأك ُبعد في 
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 الم كم. 

 ثالث مراحل لتنفيذ الطريقة الوظيفي تعر  جاين ويميس في إطار لمتعمُّم

  مرحمة  ما قبؿ القياـ بالكظيفة ك التحضير لممكضكع ك الكظيفة. -

  ة القياـ بالكظيفة : التخطيط لمكظيفة ك تقديـ تقرير عنيا.مرحم - 

 ( .  136،  2010) مكسا ،  مرحمة التركيز عمى التركيبات الم كية ك تحميميا. - 
مية ,فأصحاب ىذا االتجاه ال يحددكف المادة يف المتعمـ في المنيجية الكظيفية محكر العممية التعمإ  

لمتعممكف في نظرىـ مختمفكف ميما تشابيكا في بعض الصفات كاميف.ال بعد معرفة المتعمإالتعميمية 
كالسف كالم ة األصمية مثال.فيناؾ أمكر اخرل يختمفكف فييا ىي طرائؽ التعمـ كالمستكل االجتماعي 

كالثقافي كالحكافز كاالحتياجات ...كعميو كجب اف نطكع البرنامج بالشكؿ الذم يفي بجميع 
يع المستكيات ,كبيذا تككف الدركس في البرنامج الكظيفي خاضعة االحتياجات ,كيتماشى مع جم
 .لمت يير كالتعديؿ المستمريف 

 بأوٍا :ن انمىٍجٍت انُظٍفٍت بحكم ٌذي انممٍشاث ٌصفٍا أصحابٍا إ  

 

دٌمقزاطٍت : ألوٍا وابعت مه انتشاَر بٍه انمعهمٍه َانمتعهمٍه ,بغٍت تُضٍح األٌداف انتزبٌُت  -

 سمت نتحقٍقٍا .ََضع األسانٍب انال

وساوٍت :تضع انمتعهم فً مزكش اٌتماماتٍا َتحاَل ان تهبً احتٍاجاتٍا َأن تطُر مه َضعً إ -

 انتعهمً.

غٍز شمُنٍت : بمعىى أوٍا تحاَل أن تستجٍب نكم فزد عهى حدة بأن تبحث نً عه أسانٍب تعهٍمٍت  -

 مالئمت نقدراتً انذاتٍت .

ٌا كم مكُواث انفعم انتزبُي " انمتعهمُن ,انمعهمُن , متفتحت : ألوٍا تحاَل أن تضع فً اعتبار -

 َأداة انتبهٍغ ,َانُضع ,َانمؤسست َانسٍاق االجتماعً َانثقافً ..انخ"

 ( R.Galisson ،1980  ،31 - 44- 45اليسكف ، غ)

 يرل الكظيفيكف أف القدرات الم كية كميا قابمة ألف تتحكؿ إلى ميػارات ، كال يككف شأنيا كذلؾ إال إذا
تمكف منيا المعمـ بصكرة جيدة ، مف خالؿ مسؤكلياتو أك مكاقعو المختمفة التي ينب ي أف تتضح 

ال فإف تمؾ القدرات الم كية تككف ناقصة ، فما قيمتيا  أدكاره في كؿ منيا ليذا المنحى الكظيفي ، كا 
ة أساسي في في الحيػاة العممية إذا كانت ال تؤدل بصكرة صحيحة خالية مف العيكب " فيناؾ عالق

sujet - apprenant     عممية التعمـ بيف  المتعمـ   كبيف المعمـ :فالفاعؿ مسؤكؿ عف  -الفاعؿ 
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تعممو كالمعمـ يقكده كيكجيو بأدكات التعمـ المناسبة الحتياجاتو كلتكظيؼ أىداؼ التعمـ في العممية 
 التعميمية ، كتمؾ تككف الخطكة األكلى مف الخطكات التربكية". 

 CSLF ( CORBEIL ، ARCHAMBAULT) 

 عناصر المدخل الوظيفي : -8 
 كيرل أبك عمشة أف المدخؿ الكظيفي يتضمف العناصر اآلتية :

  .ألكاف النشاط الم كم التي يتعيف أف ينخرط فييا المتعمـ" -1

  .الكظائؼ الم كية التي سيؤدييا المتعمـ 2 -

  .مف المكضكعاتفي كؿ مكضكع  ألكاف النشاط التفصيمي لممتعمـ 3- 

  .المتعمـ المفيكمات العامة الكبرل التي سيتعامؿ معيا4 -

يستخدميا المتعمـ في التعبيرعف  األشكاؿ الم كية)التراكيب( المنطكقة كالمكتكبة التي يتعيف أف- 5
  .الكظائؼ كاألفكار كالمكضكعات

 (3،  2111".) أبك عمشة، االتي ينب ي أف يكتسبيا المتعمـ، كيقكـ أداؤه كفقان لي الميارات 6- 
 
 

كسميت  امتداد لمدرسة براغ ىيبنيكية أكركبية ظيرت في فرنسا ك الكظيفية مدرسة لسانية  تعد  ك 
الكحدات الم كية التي يحتكم عمييا  ىؿ تؤدمما أف يكتشؼ ك بالكظيفية الف الباحث فييا يحاكؿ د

في التمييز  يمان مدكرا  تؤدمكحدات التي و يبحث عف النّ إأم  ؟ ال كظيفة في التبميغ أـكميا  النص
الداللة محككمة إلى نية الصكتية كصكال ن ببال ف جميع البنيات الم كية بدءان إمف ىنا ف،  بيف المعاني

كظائؼ ال تنفؾ عف الطابع االجتماعي  كىي ،بمجمكعة الكظائؼ التي تؤدييا داخؿ المجمكعة الم كية
اندريو مارتينيو (  حقؽ العبارة أك الجممةالتي ت المتمثؿ في الظركؼ غير لسانية André Martinet 

      كىذا ما تحدث عنو) 
مف خالؿ اتصالو  تأثر باألفكار السكسيريةالذم  مف أىـ أقطاب المدرسة الكظيفية الفرنسيةكىك 

براغ المساني كما كانت لو اتصاالت مع عمماء نادم  ، سكسير أمثاؿ أنطكاف مييوك ببعض تالميذ د
تعبيرية تؤدم كظيفتيا  لم ة كجياز كظيفي كنظاـ يتككف مف كسائؿ عّدىاأىـ مبادئ ىذه النظرية  مف

تحقيؽ ما ينكم الفرد إيصالو أم التكاصؿ  ف اية الم ة عند المدرسة ىي ، في تشجيع الفيـ المتبادؿ
كنمطيا   ،ع مادمبمعنى أنيا ذات كاق ، أنيا ظاىرة فيزيائية م ة حقيقة كاقعية أمإلى الكفي نظرتيا 
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،  كىي البيئة االجتماعية كبعض تمؾ العكامؿ يتصؿ بالسامع ، محكـك بعكامؿ خارجية غير ل كية
مف ىذا أف المدرسة الكظيفية تتخذ المعنى  كبعضيا يتصؿ بالمكضكع الذم يدكر حكلو الكالـ . نفيـ

كىذا يستدعي شيئيف في ، المفظ  أف المعنى يت ير بت ير دُ عِ كتُ ،  في تحميميا لمنصكص الم كية مقياسان 
ذك  ، ت ير المعنى فال بد أف يت ير المفظ اإذالحقيقة   ، المعنى ا ثبت عمى حاؿ كاحدة فال بد أف يثبتا 

العالمة كعالقة طرفييا  لمعنى مف خالؿ االىتماـ بمككناتإلى اكتكمف نظرة المدرسة الكظيفية 
كىي خصائص ، في العالمة الم كية  مميزةكالتركيز عمى الخصائص التصكيتية ال،بعضيا ببعض 

في تحكيمو  عمى بعض مشكالت الداللة المتمثؿ تحديدان  ك تركيز النظريةأذات ارتباط بجانب المعنى 
مف -أندرم مارتيني زعيـ المدرسة الكظيفية   عد" كقد خر آ إلىانتقمنا مف لساف  اإذلممعنى السيما 

 Eléments de linguistique في المسانيات العامةخالؿ األسس الذم شرحيا في كتابو مبادئ 

générale - يت ير بت يره كيثبت  إذفالمعنى مرتبط بالمفظ ،المعنى مقياسا كمنطمقا في تحميمو المساني
بثباتو. كيستدعي ذلؾ البحث عف المقاطع التي تككف مكضكع اختيار المتكمـ عمى مستكل األصكات 

ذالقيمة الخطابية المعطاة. ك  بحسبراكيب لتككف داال محددا كعمى مستكل الت ا كانت العالقة الرابطة ا 
بيف الكحدات الصكتية الدنيا في مدرج الكالـ عالقة كاحدة ك بسيطة فإنا العالقات التي تربط بيف 

كلكي نفيـ ىذه العالقات البد أف نعرض ألىـ المفاىيـ األساسية لممدرسة  ،الكحدات الدالة متنكعة
 .الكظيفية

 لمفاهيم األساسية لممدرسة الوظيفية :ا -9

  مبدأ التقطيع المزدكج أس نظرية أندرم مارتيني ، فالمساف يمتاز يعدالتقطيع المزدكج: 

 :عنده عف بقية كسائؿ التبميغ بخاصية التقطيع المزدكج عمى مستكييف

 الدالة أم مستكل الكممات أك الكحدات ، المستكل األكؿ: كيتمثؿ في مكضكع اختيار المتكمـ

monème عند أندرم مارتيني المكنيـ monème كعند األمريكييف مكرفاـ morphème ذهكى 
 .القائمة الم مقة إلىينتمي  نكع ثاف   كالقائمة المفتكحة  إلىنكع ينتمي  -الكحدات عمى نكعيف: 

كمثاؿ  يتزايد عمى مر الزمف. القائمة المفتكحة: كتضـ الكحدات المعجمية ألف عددىا غير متناه  
 :الجدكؿ اآلتي يكضح ذلؾ

 ساعتػػػػػػػي مف ألػما س كذىػػب 

 ......... -   . - قالدتػػػ - ىاتفػػػػ - مفتاحػػػػ

 .فالكممات التي يمكف تعكيضيا بمفظة / ساعة/ كثيرة يصعب حصرىا كما يبينيا الجدكؿ في األعمى

ا. كيمكف أف نبيف ىذه المحدكدية مف القائمة الم مقة: كحدات ىذه القائمة كحدات نحكية محدكد عددى
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  :المثاؿ الذم يتضمنو الجدكؿ اآلتي

 سيارتػػػي مف صنػػػع فرنسػػػػػػي

  كف - كـ – كما – ؾِ – ؾَ  -نا

القائمة  إلىفالكحدة /م/ يمكف استبداليا أم تعكيضيا بالكحدات النحكية ) الضمائر( التي تنتمي 
 .الم مقة

كىك أص ر كحدة مجردة مف المعنى. كىذه الكحدات  phonème ؼالمستكل الثاني: كىك مستكل الحر 
حصيمة التقطيع لمكحدات الدالة عمى المستكل األكؿ كىي محدكدة العدد في كؿ لساف كخاضعة 

 :ست كحدات ) حركؼ ( مميزة كىي إلىلقكانينو الخاصة. فمفظة درس تقطع 

 /د / ػػَ / ر / ػَػ / س / ػَػ /

 :ةأنكاع الكحدات التركيبي •

المستكل األكؿ مف  إلىمفيـك المفظة: كىي الكحدة الص رل التي تحمؿ معنى في ذاتيا تنتمي 
التقطيع مزكدة بصكرة صكتية ) داؿ ( كمضمكف معنكم ) مدلكؿ ( كتخضع لعممية االستبداؿ عمى 

كف أف المحكرييف: التركيبي ) النحكم ( مرتبطة بالكحدات المجاكرة األخرل داخؿ التركيب نفسو. ك يم
كذلؾ عمى المحكر االستبدالي. فمفظة / ناجح  و ؛تستبدؿ بكحدات أخرل يمكف أف ترد في المكقع نفس

 :/ يمكف أف ترد مع كحدات مختمفة عمى مستكل المحكر التركيبي

 يسرني أنؾ طالب نػا جػح

 ناجح المجتيد في دراستو

 ناجح إف تجتيد فأنت طالب

أخرل ) كحدات دالة( عمى مستكل المحكر االستبدالي كنكضح  كيمكننا أف نستبدؿ لفظة ناجح بألفاظ
 :اآلتيذلؾ مف خالؿ الجدكؿ 

  الطالػػب ناجح ىذا

  كسكؿ - مجتيد – فائز

المفظة الممتزجة: ىي أف يتضمف الداؿ الكاحد مدلكليف أك أكثر الينفصالف مف الناحية الشكمية  1-
ي ة جمع التكسير في العربية فمفظة / رجاؿ / فينتفي التمييز الخطي بيف المدلكليف، مثاؿ ذلؾ ص

 إلىالمدلكؿ الثاني يرمز  –معنى المفرد / رجؿ /  إلىالمدلكؿ األكؿ يرمز  -تتضمف مدلكليف اثنيف: 
 :السالـ يسيؿ التمييز الخطي بيف المدلكليف المذكر في صي ة المثنى أك جمع في حيفمعنى الجمع. 

 / مؤمف / / مؤمنػػاف/ / مؤمنػػكف /
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ة عمى لمداللقطعتيف أك أكثر  إلىيتجزأ الداؿ الكاحد  إذالمفظة المفركقة : كىي عكس المفظة -2
 :مدلكؿ كاحد غير قابؿ لمتجزئة، كمثاؿ ذلؾ

الطّيبػػكف يصادقػػكف الّطّيبػيف. فالجمع السالـ المذكر تدؿ عميو عالمات ثالث متفرقة ىي: / ك/ في ) 
 (ك / ك/ في ) الطيبيفالطيبكف( ك / ك/ في ) يصادقكف ( 

المفظة المشتركة: داؿ كاحد يشترؾ فيو مدلكالف أك أكثر مع إمكانية استقالؿ المفظة الكاحدة بمدلكؿ -3
 :السياؽ الكاردة فيو مثاؿ صي ة الفعؿ المضارع الذم تشترؾ بيف بحسبكاحد 

 )أنتما ) مخاطب مثنى مذكر

 أنتما ) مخاطب مثنى مؤنث ( تنجحاف

  )نى مؤنثىما ) غائب مث

 المفظة العدمية ) أك المفظة صفر(: يقصد بالمفظة العدمية غياب عالمة شكمية متكقعة كيرمز إلييا-4
فالتقابؿ المكجكد بيف المذكر كالمؤنث في  " O "أثناء التحميؿ بعالمة تفاضمية عمى شكؿ صفر في

لفتحة كالتاء المربكطة تكجد عالمتاف شكميتاف لممؤنث ىما ا إذالم ة المكتكبة في بعض األسماء 
 مسممة = مسمـ +َ ػة O كغيابيما مع المذكر كمثاؿ ذلؾ: مسمـ

عالقات الكحدات التركيبية: الكظيفيكف تحميميـ بالكظيفة األساسية لم ة التي تتمثؿ في التبميغ كلذلؾ *
ربة فمفيـك التركيب عند الكظيفيف مجمكع العالقات بيف الكحدات الدالة تتناسب مع أحداث التج

اإلنسانية . كيحدد أندرم مارتيني ثالثة أنكاع مف المفظات لمساف يعتمد عمييا في تحديد العالقات 
 :التركيبية

ألداء  لفظات أخرل إلىالمفظة المستقمة : بعض المفظات ال يحدد مكقعيا كظيفتيا كال تحتاج  1-
ليال، حينا، غدا، أبدا ، حقا ألف ىذه الكظيفة كامنة فييا. كمثاؿ ذلؾ : ، كظيفتيا داخؿ التركيب 

في التراكيب الثالثة  يايسمى مثؿ ىذه األلفاظ بالكحدات المستقمة. فمفظة / غدا / ليا الكظيفة نفس
 :اآلتية

  .تصؿ بؾ غداأفي مكتبؾ  -تصؿ بؾ غدا في مكتبؾ. أ -تصؿ بؾ في مكتبؾ.أغدا  -

كحدات الدالة داخؿ التركيب فينحصر يختص بتحديد كظائؼ الك  المفظة الكظيفية: يقكـ ىذا النكع 2-
لالستقاللية. كتنتمي حركؼ  مكتسبان  دكرىا في تحديد كظيفة كحدة معنكية مجاكرة كتشكؿ معيا تركيبان 

/ ىي التي تحدد  إلىزميمي.فإف الكحدة /  إلىالكتاب  تُ مْ دَّ ىذا النكع مف الكحدات. فقكلؾ: قَ  إلىالجر 
 .كظيفة زميمي

ترتب  بحيثمكقع: تحدد كظائؼ بعض الكحدات بكاسطة مكقعيا داخؿ التركيب ، المفظة المقيدة بال 3-
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 مان ك الكحدات الكالمية ترتيبا محكما كمنطقيا ككضعية المضاؼ إليو في العربية. فالمضاؼ إليو يأتي د
بعد المضاؼ نحك: ىؿ قرأت كتاب سيبكيو. فالكحدة الدالة / سيبكيو/ تحددت كظيفتيا مف خالؿ 

  / لكحدة / كتابإلى ا سبةمكقعيا بالن

 .المفظة اإلسنادية: ينعدـ القكؿ بانعداـ المفظة اإلسنادية ألنيا تشكؿ نكاة القكؿ

 .القرينة : كظيفتيا داخؿ التركيب إعطاء لفظة ما مدلكال إضافيا كالكصؼ كالتعريؼ كالتنكير

اعتمادا عمى درجة مراتب الكحدات التركيبية: ميز مارتيني بيف مراتب الكحدات داخؿ التركيب 
  .استقالليا في مستكل الم ة

فقكلؾ فاز المنتخب الكطني عمى نظيره المصرم  ، النػػكاة : كىي المسند الذم بو ترتبط عناصر القكؿ
المسند إليو فال يقـك بكظيفتو  إلى. فالنكاة ىي / فاز / الذم يتشكؿ حكليا القكؿ .كيحتاج المسند 

كالمسند إليو يقكماف  دظيفييف ىك المحقؽ اإلجبارم لممسند. ككؿ مف المسنكالمسند إليو عند الك  منفردان 
 ..بأداء الكظيفة األساسية لمقكؿ مف خالؿ العالقة اإلسنادية التي تربط بينيما

كىي نكعاف : متفرعة كالمفعكؿ بو كالحاؿ  ، الفضمة: ىي كؿ عنصر يمتحؽ بالنكاة اإلسنادية -1
لمعنصر السابؽ. كالفضالت عند مارتيني  ياالكظيفة التركيبية نفسكالنعت كمعطكفة كىي التي ليا 

ال يؤثر  بحيثتعرؼ بالمكمالت ك المحددات كىي بقية عناصر القكؿ مف غير المسند كالمسند إليو 
 :إلىالعالقة اإلسنادية. كتقـك بأداء كظائؼ غير أساسية. كتنقسـ الكظائؼ غير األساسية  في

  .بالمسند كالمفعكؿ بو مباشران  العناصر المرتبطة ارتباطان  كظائؼ أكلية : تقـك بيا -

كاسطة  إلىنما تحتاج ا  كظائؼ غير أكلية : تقكـ بيا العناصر التي ال ترتبط مباشرة بالمسند ك  -
 . كالمضاؼ إليو أك النعت التابعيف لممفعكؿ بو

 .صؼ كالتعريؼ كالتنكيرإضافيا كالك  القرينة : كظيفتيا داخؿ التركيب إعطاء لفظة ما مدلكالن  -2

بمسند كاحد أك عدة  يامفيـك الجممة عند مارتيني : ىي القكؿ الذم ترتبط عناصره جميع أم أف
 (2012 ،محمد  . )  ." مسندات معطكفة

:سيمات تنطبؽ عمى قكاعد الم ة الفرنسية أيضا كقكلنا قكىذه الت  

«ce village est petit» ou «son père est avocat», petit et avocat «sont les noyaux  

d'expansions éventuelles, y compris, en dépit de la forme, celle de temps et de 

mode»?  

فكممة ص يرة ككممة محاـ  نستطيع استبداليا بكممات  –أبكه يككف محاميأ  –ىذه القرية تككف ص يرة 
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الم ة الفرنسية كلكنيا تترجـ ىكذا بالم ة أخرل ) مع اآلخذ بالحسباف أف كممة ص يرة ىي ص ير ب
العربية ألف قرية كممة مؤنثة بالم ة العربية كىي مذكرة بالم ة الفرنسية (فتدريس القكاعد الكظيفي 

بحسب مارتينو غني باألمثمة المختارة بعناية التي تعطيو حقو  عند استخدامو شفكيا بالم ة اليكمية ، 
داـ الداللي األكثر استخداما كصي ة السؤاؿ مثال :  كما تعطيو الكصؼ الصحيح لالستخ  

 que dis-tu?, qu'est-ce que tu dis? et tu dis quoi? 

نستطيع أف نقكليا بثالث طرائؽ دكف أف يت ير المعنى كبيذا تساعد المتعمـ عمى اختيار  –ماذا تقكؿ 
 الصي ة التي يريد ، كيككف قد كظفيا تكظيفان صحيحان " .

     (Holmoy ,1981, 1-2 ) 

 
 

كباسػػتخداـ الكظيفيػػة نسػػتطيع أف نػػرل العالقػػة بػػيف الفعػػؿ كالفاعػػؿ كالمفعػػكؿ بػػو مػػف خػػالؿ 
 رسـ تكضيحي لمتفريؽ بيف المؤنث كالمذكر ) لمفاعؿ كالمفعكؿ بو ( كأف نقكؿ : " 

Jean   connaît Marie 

 Temps            présent 

Sujet              GEN  MAS 

                      NB    SG                      

                       PER   3 

Objet             GEN   FEM 

                      NB     SG 
                      PER  3 

 كنسمي ىذا البناء، البناء الكظيفي المرتبط بتركيب الجممة   
gilles.boye@u-bordeaux3.fr 

رأينا ، فإف الكظيفية تركز عمى المتعمـ كاىتماماتو كخبراتو فيككف مكضع االىتماـ في العممية ككما 
 التعميمية .
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 الرابعالفصل 
 دور الحاسوب في اكتساب المغة

 
 

 استخدام الحاسوب في تعميم المغات وتعّممها: أوالً 

بتعميـ المغة الثاىية وتعمهٍا في القرف الحادي والعشريف أف يكوف همها" عمى أي فرد هعىي 

بطبيعة الهٍاـ التعميهية الهعتهدة عمى التقىية التي يهكف لمهتعمهيف أف يىخرطوا فيٍا الكتساب 

 لمغة .المغة ، وكيفية توظيؼ الحاسوب في تعميـ ا

ات. وتطػورت براهج تعّمـ المغة يفػي الستيى في تعّمـ المغات الحاسوب فعمياً  بدأ استخداـ "

ات هف القرف العشريف، وهػرَّ استخداـ الحاسوب هساعدًا في يبهساعدة الحاسوب هع بداية الثهاىيى

ات، وُطبِّقت في ييىبدأت الهرحمة األولى فكرًة في الخهس إذتعميـ المغات وتعّمهٍا بهراحؿ ثالث 

ات، وقاهت عمى أساس الىظرية السموكية التي عّدت الحاسوب أداة هثالية لمتعميـ؛ ألىًَّ يالستيى

 .         غير هرة يسهح بتكرار تعّمـ الهادة 

ات، وقاهت عمى هبادئ يات، واستهرت خالؿ الثهاىيىيأّها الهرحمة الثاىية فقد بدأت فػي السبعيى

كاف سبب اىتشار ٌذي الىظرية ٌو االىتقادات التي تعرَّضت لٍا الىظرية ىظرية التواصؿ، و 

ي بذلؾ تف قد عاهؿ تالسموكية؛ ذلؾ أّف البراهج التي تقوـ عميٍا الىظرية السموكية تعتهد التكرار، ٌو

الطالب  ُيقيَّـُ تقوـ ىظرية التواصؿ عمى استخداـ الطالب لمغة في أغراض واقعية، و  إذالتواصؿ؛ 

العديد هف البراهج  ورَ مى إعطائً اإلجابة، وليس هف خالؿ األخطاء التي يرتكبٍا. وقد طُ بىاًء ع

ي ُتعطػي شيئا هف التحّكـ، والحرية  أثىاء التعّمـ.ولّها في التػي تعتهد ٌذي الىظرية في التعميـ، ٌو

اعؿ تعّرضت البراهج التي تقوـ عمى ىظرية التواصؿ لالىتقاد بسبب عدـ وجود ىظاـ واضح، وف

الستخداـ الحاسوب في تطوير براهج تعميهية حديثة هعتهدة يهكف أْف تحؿ هحؿَّ البراهج التقميدية 
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ظٍرت براهج تقوـ عمى عىصر التفاعؿ بيف الطالب، والهادة العمهية الُهبرهجة عمى الحاسوب، 

 حاسوب، والتعميهية الهعتهدة عمى خاصية الوسائط التفاعمية في ال هجياتوىشأت العديد هف البر 

؛ لتشكِّؿ الهرحمة الثالثة هف هراحؿ استخداـ الحاسوب في تعميـ ( اإلىترىتشبكة الهعموهات ) 

 (41-31،ص2007")القحطاىي ،المغات، وتعّمهٍا.

ُيستخدـ الحاسوب في تعّمـ المغات بصورة خاصة؛ لتعّمـ هٍارات المغة، سواء أكاىت المغة    

ُتستخدـ تكىولوجيا الحاسب اآللي أداة ”هى بالمغة الثاىية. واألـ، أـ المغة األجىبية، أو ها يس

فضاًل ؿ بذلؾ عىصرًا هكهاًل تطوير هٍاراتٍـ المغوية، وتهثّ عمى  ؛تعميهية تساعد هتعمهي المغة

 ,Ybrra. ) ”ؽ تعميهية ُأخر؛ هها يساعد عمى خمؽ بيئة تعميهية ىشطة، وغىية لغوياً ائطر  عف

2006) 

استخداـ الحاسوب في تعّمـ المغات، بأّىً  (Wikipedia,t2006)يا ُتعّرؼ هوسوعة ويكيبيد

؛  ٍا، وتقييهٌاوتعزيز  استخداـ تكىولوجيا الحاسب اآللي لتقديـ، الهادة الهراد أْف يتعمهٍا الطالب

فادة هف هيزات الحاسوب التفاعمية، وأىهاطً التعميهية التعّمهية الهختمفة، وذلؾ هف خالؿ اإل

 .       (اإلىترىت)شبكة الهعموهات و 

الهيزات التي وفرتٍا خدهة الوسائط الهتعددة إاّل أّف بعض الهشكالت ها تزاؿ تواجً استخداـ  هع 

عدـ إلهاـ الهعمِّـ بهختمؼ الهٍارات، والتطبيقات  تتمؾ البراهج في التعميـ، وهف تمؾ الهشكال

يجعؿ الُهعّمـ يعتهد براهج تجارية  ؛ األهر الذي قد ٌاوتطوير  الالزهة؛ إلىتاج، البراهج الحاسوبية

ىتاج برهجياتٍا  تفتقر لهعايير التصهيـ التعميهية القائهة عمى ىظريات حديثة في تعميـ المغة، وا 

 الهعتهدة.  

وتتعمؽ الهشكمة األخرى بعدـ وجود براهج ذكية يهكف االعتهاد عميٍا كميًا في تعميـ المغة، هثؿ: 

براهج الهوجودة تستخدـ فقط في تعميـ هٍارات القراءة، أو براهج الحوار التعميهي؛ فإّف ال
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ـّ المجوء  التعميـ اإلليكتروىي،  إلىاالستهاع، ولكّىٍا ال تصمح لتعمـ الكتابة، أو التحّدث؛ لذلؾ ت

والتعّمـ عف بعد باستخداـ شبكة اإلىترىت العالهية؛ هها ساعد عمى إيجاد بيئات غىية لتعّمـ المغة 

  (Warschauer, 2006)ٌا هف المغات. اإلىجميزية، وغير 

 إلىوقد دعا كثير هف الباحثيف، والتربوييف ههف يعهموف في هجاؿ تدريس المغات     

اتً العديدة في تعّميـ يفادة هف إهكاىهىٍـ عمى اإل استخداـ تكىولوجيا الحاسب اآللي، وعهؿ كثيرٌ 

 إلى   (Xie, 2005)يـ؛ فقػد دعػا شالمغات وتعّمهٍػػا، وتطبيقً وسيمًة هػساعدًة فػي التعػمي

؛ لمحد هف ( اإلىترىتشبكة الهعموهات )ات تكىولوجيا الحاسب اآللي، و ياستكشاؼ إهكاى

  .الهشكالت التي تواجً هتعمهي المغة الصيىية

( بضرورة استخػداـ الحاسوب التعميهي، ووسائطً الهتعددة في تدريس 2003وأوصى )العهري ، 

تطوير القػدرة المغػوية لدى هتعػمهي المغة اإلىجميزية لغير الىاطقيف  إلىٌدفت المغات فػي دراسة لً 

 بٍا. 

ستخدهت العديد هف الجاهعات العالهية الحاسوب هساعدا في تعميـ المغات، وتعّمهٍا هثؿ وا 

جاهعة ستاىفورد التي اعتهدت عميً في تعميـ المغويات، وتدريس المغة اإلىجميزية لغًة ثاىيًة، 

 (Stanford, 2006)يـ المغات األجىبية. وتعم

رّكزت براهج تعّمـ المغات، وتعّمهٍا في بدايات استخداهٍا في الهجاؿ التربوي عمى البراهج  

وهع تطور  ردات، والقواعد المغوية البسيطة.الحاسوبية الهعتهدة طريقة التدريب والهراف؛ لتعّمـ الهف

وتعّمهٍا، فأصبحت أكثر فاعمية، وعزز تطور  تقىيات الحاسوب تطورت براهج تعميـ المغات

تكىولوجيا الوسائط الهتعددة هف قدرات الهتعمهيف عمى اكتساب هٍارات المغة الهتىوعة بشكؿ 

تكاهمي يسهح لمهتعّمـ بتطوير هٍاراتً المغوية عمى اختالفٍا هف خالؿ برهجيات هحوسبة تستخدـ 

يستطيع الهتعمِّـ تىهية عدة هٍارات، أو فىوف أىهاطًا تعمهية هتىوعة، فهف خالؿ برىاهج واحد 
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ا في صورة تكاهمية دوف  لغوية هثؿ هٍارة االستهاع، والقراءة، والقواعد الىحوية، والصرفية، وغيٌر

 ات الٍائمة عبر التعّمـ عف بعد باستخداـ شبكةياإلهكاى فضاًل عفأْف تطغى هٍارة عمى أخرى، 

في تىهية هٍارة الكتابة، وهٍارة التحّدث باستخداـ البريد التي ُتستثهر  (اإلىترىت  الهعموهات )

تُىشئ ٌذي التكىولوجيا الهتطورة قاعات لتدريس الطالب هٍها  إذ؛ كتروىي، والتعّمـ عف بعدلاإل

باعدت بيىٍـ الهسافات؛ بصفتٍا أكبر هكتبة في العالـ بها تشهمً هف كتب، وبحوث، وقواعد 

 ( 2006ي كثير. )الشهاس، بياىات، وهوسوعات، وقواهيس، وغير 

هجتهع الهعموهات، وعالقة الحاسوب بالمغة، واألبعاد المغوية  يوال تخفى أٌهية المغة ف

شبكة تكىولوجيا الحاسوب، و  إلىلتحديات تكىولوجيا الهعموهات التي ال يهكف حمٍِّا دوف المجوء 

هف خالؿ  يالتىوع المغو  إثراء ييهكف أْف ُتستثهر أداة فاعمة ف يالت( اإلىترىت الهعموهات )

الترجهة اآللية، وبراهج تعميـ المغات وتعّمهٍا، وُىُظـ البحث الهتعددة المغات فى بىوؾ الهعموهات، 

 (2003ودعـ الدراسات التقابمية بيف المغات، واستكهاؿ البىى األساسية لمغات. )عمي، 

تحسيف ميـ المغات في تع ( اإلىترىتشبكة الهعموهات )هيزات استخداـ الحاسوب، و  وهف

عبر التواصؿ هع  التحصيؿ األكاديهي لمطمبة؛ فٍو يساعد الطمبة عمى تعزيز الهٍارات المغوية

ـ هف الطمبة، والهعمهيف؛ لتعّمـ المغات األجىبية عبر التعّمـ عف بعد. ويعطي الطالب حافزا  غيٌر

ثقتٍـ بأىفسٍـ، وتطوير  لمتعّمـ الذاتي بطريقة أكثر استقاللية؛ األهر الذي يساعد عمى تعزيز

خبراتٍـ، وقدراتٍـ الهعرفية هف خالؿ هعالجة كهيات ٌائمة هف الهعموهات هع هختمؼ الخبرات 

ـ ههف يتكمهوف المغات األجىبية  سٍولة وصوؿ فضاًل عف البشرية؛ عبر التواصؿ هع غيٌر

ات، وقواهيس، الهعموهة هف خالؿ الهكتبة اإللكتروىية بها تشهمً هف قواعد بياى إلىالطالب 

ا. وكذلؾ تىّوع هصادر التعّمـ بالىسبة لطالب فال يكوف الكتاب وحدي ٌو إلى ا وهراجع، وغيٌر

 Xie, 2005))تتىوع خبرات الطالب، وتتىوع هصادر تعّمهً.  هف ثـهصدر التعّمـ، و 



 - 72 - 

يهكف إذ ويهكف استعهاؿ الحاسوب، وتطبيقاتً الهتىوعة في هستويات تعميهية هختمفة؛   

هبّسط في خطوات هتتابعة،  تدريجياً الً  فػي تدريب الطالب عػمى تعمّػـ أساسيات المغة استعه

وتعّمـ الهفردات المغػوية، وتركيب الجهؿ بهساعدة عىاصر تفاعمية كالصوت، والصورة، واألفػالـ، 

تعمّػـ المغات الحديثة في  إلىوالفيديو التفاعمي، واستخداـ براهج الذكاء االصطىاعي وصوال 

 الجاهعات الهشٍورة في العالـ التي تّدرس المغات الهختمفة.

 تطبيقات الحاسوب في تعميم المغات : -1

استخدـ الحاسوب لتعميـ عىاصر المغة الهختمفة هف أصوات وهفردات وقواعد وتراكيب        

ثقافة ىحوية ,كها استعهؿ لتعميـ الهٍارات المغوية,هف استهاع وكالـ وقراءة وكتابة ,فضال عف 

 المغة .

 :الحاسوب فيٍا  بؽَ وسىعرض الجواىب التي طُ 

 :تدريس القواعد بالحاسوب  -9

هازاؿ دور القواعد في تعميـ المغة ، هوضوعًا هثيرا لمجدؿ ، بيف أىصار فكػرة الصحة المغوية  

شبً ـ فٍىاؾ اليو  رغـ هف ٌذا االختالؼ بيف الفريقيف ،عمى الو  ودعاة هػفٍـو الكفػاية االتصػالية

 تىهية الكفاية االتصالية لمهتعمـ . إلىإجهاع عمى أف تعمـ القواعد ،ال يؤدي تمقائيًا 

( بشكؿ هفصؿ عف تدريس القواعد بالحاسوب ؛ وذلؾ بأف 2013و قد تحدث )القحطاىي ، 

يجب أف ىتحاشى تدريس القواعد هستقمة بذاتٍا ، وعميىا أف ىدرسٍا بوصفٍا جزءًا هكهال لعهمية 

ذا التكاهؿ ال يهىع أف يوجً  بحيثة ، الكتاب يتكاهؿ درس القواعد هع درس التعبير الكتابي . ٌو

يواجً الطالب و هٍارة هعيىة ، وتدريسٍا هستقمة . إلىالهدرس اٌتهاهً ، في بعض الحاالت 

حؿ ٌذي الهشكالت عف طريؽ ثالثة أساليب تُ هشكالت عديدة في فٍـ قواعد المغة واستعهالٍا ، و 

 ، ٌي :
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 الدروس الخصوصية       -1

 التدريبات                       -2

 األلعاب التعميهية                     -3

 تعريؼ هوجز بٍذي األساليب الثالثة : يأتيوفيها       

 : الدروس الخصوصية :أ 

 تعرض دروس القواعد والترقيـ واالستعهاؿ عمى شاشة الحاسوب ، وفؽ برهجية تحاكي ها يقوـ 

يسهح البرىاهج لمطالب  إذبً الهدرس في الصؼ. وبعض ٌذي البراهج هبرهجة لمتعمـ الذاتي ، 

ـ حسىًا ، أها إذاألهاـ ، إلىبالهضي  ـ ضعيفًا ، فيوجٍوف إذا كاف أداٌؤ فرع هف  إلىا كاف أداٌؤ

 ٌذا البرهجية أىٍا تسهح لكؿ تزايالبرىاهج ، يضـ شروحًا وأهثمة وتدريبات إضافية . وهف ه

ألٌداؼ اقدراتً،كها تسهح لمطالب جهيعًا في الوقت ذاتً بتحقيؽ  بحسبطالب ، بأف يسير 

برهجيات الدروس الخصوصية عمى هواد هتىوعة وهتدرجة،وهالئهة  حتويتو الهطموبة هف التعميـ .

 ضهف الطالب إذ يتجوؿ بالهروىة البرهجيات يٌذ تتهّيزستويات الطالب في الصؼ . و له

. وتتهثؿ الهشكمة األساسية في وفؽ سرعتٍـ الذتية بالتعمـيحتاجوف إليٍا  التيء الدروس واألجزا

 : اآلتيةفر فيٍا العىاصر اإعداد هثؿ ٌذي الدروس الهرىة ، في ضرورة أف تتو 

 تفريد التعميـ )هراعاة الفروؽ الفردية بيف الهتعمهيف ( . -

 تعزيز . ىشاطاتوجود  -

 برهجية .ضهف الهرحمية وجود اختبارات تقويهية  -

 وجود اختبارات قبمية وبعدية ، بعد كؿ خطوة أو درس . -

 استثهار وقت الطالب بطريقة فعالة  -
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عالهات الترقيـ واالستخداـ  . و التٍجي ، و ،البرهجية الجيدة : أىهاط الجهؿ واألفعاؿ تتضهف  

ي تعرض بوضوح  يضاحات لمقواعد الىحويػة ٌو ىاؾ تدريبا، وترد في البرهجية شروح وا  ت ٌو

كها تقدـ  ، تقويهية لمطالب ضهف البرهجية خالؿ كؿ درس ، يعتهد عمى هدى أداء الطالب

السؤاؿ التالي أو  إلىعىدها يجيب الطالب عف األسئمة إجابات صحيحة يىتقموف  تغذية راجعة

ذالدرس التالي . و  جاباتٍـ  إهعرفة ىتائج  إلى، يوجٍوف  غير صحيحةا كاىت إجابات الطالب ا 

ذا هايسهى في بعض ، ىقاط الضعؼ لهراجعة  دبيات التربوية بالتفريغ. وسواء أكاىت األٌو

، فٍـ يتمقوف تغذية راجعة فورية ، هصحوبة  أـ غير صحيحةاستجابات الطالب صحيحة 

بالشروح واإليضاحات الهالئهة . وبعد أف يكهؿ الطالب الدرس ، يقدـ لٍـ اختبار قصير 

التي يحصؿ عميٍا كؿ طالب . ويالحظ أف الطالب ال يواجً  لمهراجعة ، ويهكف تسجيؿ الىتائج

أي لوف هف ألواف الضغط . ويهكف استعهاؿ ٌذا الىوع هف البراهج في هواقؼ تعميهية هختمفة ، 

بإكهاؿ جهيع الوحدات ،  ٍـهثال قد يستخدـ هع هىٍج القواعد الذي يتطمب أف يقـو الطالب جهيع

إضافية ، كها  ىشاطات إلىً الطالب ، الذيف ٌـ في حاجة وقد يستعهمً الهدرس لتعزيز ها درس

تصمح ٌذي البراهج لمطالب الذيف يواجٍوف صعوبات كثيرة في القواعد. وقد يفضؿ بعض 

األداء الىهوذجي  إلىالهدرسيف تصهيـ الدروس الخصوصية ، لهساعدة الطالب الذيف ال يصموف 

ذا أفضؿ هف أف يقـو ٌؤالء الطالب ، بإعادة   . غير هرةقراءة الشروح واإليضاحات الىحوية ، ٌو

 

 : التدريبات ب  

تزود الطالب بدعـ تعميهي ههتاز  –التي وصفىاٌا سابقًا  –ال شؾ أف الدروس الخصوصية 

لها كاف ٌدؼ تمؾ الدروس األساسي شرح القواعد وتوضيحٍا ، فٍي ال تحتوي عمى تدريبات و  ،

ظ أف هعظـ الطالب يتقىوف القواعد والترقيـ واالستخداـ ححاجات الطالب . وقد لو كافية ، تفي  ب
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، بعد أف يىالوا تدريبات كافية ، يطبقوف فيٍا تمؾ الهبادئ والقواعد ، بشكؿ هستهر عمى ها 

 يكتبوىً . وبٍذا يتحقؽ إتقاف تمؾ القواعد عف طريؽ التدريب والتهريف . 

 عدة ىقاط هىٍا :تختمؼ براهج الحاسوب عف تدريبات الكتاب الدراسي ، في 

غير إجابتً صحيحة أو  ٌؿبهجرد أف يجيب الطالب عف السؤاؿ ،يعرؼ هباشرة ،  -

 صحيحة ؟.

غير بعض البرهجيات تعطي شرحًا وتوضيحًا لإلجابات الصحيحة ، واإلجابات  -

 . )يذكر سبب صحة اإلجابة ، وسبب خطئٍا ( .  الصحيحة

الىقاط تزودي بتعميهات فرعية توجً  هعظـ البرهجيات تعطي الطالب تمقائيًا هجهوعة هف -

 االستهرار في البرهجية ،أو طمب الهساعدة قبؿ أف يواصؿ العهؿ .  إلىالطالب 

ي أ ، سبابأ لعدة تأتي التدريبات عادة بعد الدروس الخصوصية اسوب تتفوؽ ف تدريبات الحٌو

ي ٌذ وصؼب هع هىٍج القواعد ويهكف أف تتكاهؿ تدريبات الحاسوب ، عمى تدريبات الكتاب

التدريبات دعهًا لمتدريبات الهطبوعة . وهف ذلؾ هثػاًل أف الطالب بعد أف يكهؿ درسًا خاصًا 

ىا يختار  إلىا كاف في حاجة إذتدريبات الحاسوب  إلىبظاٌرة ىحوية هعيىة يوجً  ذلؾ . ٌو

 الطالب البرىاهج الذي يعالج تمؾ الظاٌرة .

 : األلعاب التعميمية : ج

 ،دروس الخصوصية والتدريبات ، يستعاف باأللعاب التعميهية بوصفٍا أداة فعالةال فضاًل عف

تستخدـ في تكاهؿ هع الهواد التعميهية األخرى ، لتعزيز ها درسً الطالب في القواعد والترقيـ  إذ

 واالستعهاؿ . تتهيز األلعاب بأىٍا جذابة وهثيرة لمدافعية . 
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 الكتابي: القواعد ومعينات التعبير -9

ذا أ ـ وتجاربٍـ عمى الورؽ , ٌو حد أٌداؼ تدريس المغة هساعدة الطالب عمى توصيؿ أفكاٌر

يواجً هدرسو المغة هشكمة عاهة إذ هدرس المغة .إلى الٍدؼ يشكؿ أصعب التحديات بالىسبة 

ي : كيؼ يجعموف الطالب يطبقوف ها تعمهوي هف القواعد وعالهات الترقيـ واالستعهاؿ فيها  ٌو

ولكىٍـ  يسر،اتضح أف الطالب يتعمهوف القواعد الىظرية في  إذالتعمـ الوظيفي  يكتبوف ؟ أي

وجود براهج الهعاجـ وبراهج رغـ ها يكتبوف . إلىغالبا ها يعجزوف عف ىقؿ تمؾ القواعد الىظرية 

تزود الطالب بهساعدة جيدة ، ولكىٍا ال تحؿ الهشكمة  التيعالهات الترقيـ وهحمالت األسموب 

عميـ المغة بواسطة التي تضهٍا براهج ت كمٍاقواعد المغة واآلليات  تشهؿىٍا ال وحدٌا ، أل

 .الحاسوب

وبىاء عمى تمؾ الهالحظة ، يجب أف تتكاهؿ براهج تعميـ المغة بالحاسوب ، هع هىٍج تعميـ 

ا واجً الطالب هشكمة فيطمب هىٍـ أف يعهموا هف خالؿ درس هعيف هف إذذلؾ يجري التعبير و 

ذج تعميـ المغة بالحاسوب .و دروس برىاه ا واجً طالب صعوبة في تطبيؽ قاعدة ىحوية هعيىة ا 

ذحرر هوضوعً . و ي يبدأالدرس الذي يعالج ٌذي القاعدة ، قبؿ أف  إلىفيوجً  ا واجً طالب آخر ا 

هحمؿ الترقيـ . وبٍذا يتضح أف استخداـ  إلىهشكمة هتعمقة باستعهاؿ عالهات الترقيـ ، فيوجً 

 الهدرسيف هف تمبية حاجات الطالب العاهة والخاصة.  الحاسوب يهكف

( دراسة عمى تعمـ الكتابة عف طريؽ العهؿ الجهاعي هف Piccardo,2003وأجرت الباحثة )

خالؿ الحاسوب كطريقة لتعمـ المغة ألجىبية إذ استطاع الطمبة أف يفٍهوا كثير هف الهفاٌيـ ,وقد 

 وتعمهٍا . لمغة األجىبيةساعدت عمى التخفيؼ هف صعوبة آلية اكتساب ا

 إلىٌىاؾ هف الدارسيف والباحثيف ، والسيها السيهيائييف هىٍـ، هف يزيد الوظيفة السابعة "

ي الوظيفة األيقوىية ، القائهة عمى أٌهية الكتابة هقارىة  الداؿ الصوتي، بالخطاب المساىي، ٌو
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ابعة بالوظيفة البصرية أو وتسهى ٌذي الوظيفة السوالبصرية واىبثاؽ السيهيوطيقا التواصمية 

 إلىاأليقوىية ، كها ىجد ذلؾ جميا في تصورات ترىس ٌاوكس الىظرية. وتٍدؼ ٌذي الوظيفة 

تفسير داللة األشكاؿ البصرية و األلواف والخطوط األيقوىية، وذلؾ بغية البحث عف الههاثمة أو 

لهىتجات البصرية الهشابٍة بيف العالهات البصرية وهرجعٍا اإلحالي. بهعىى أف جهيع ا

واأليقوىية والصور التشكيمية تحهؿ في طياتٍا وظيفة بصرية أو كاليغرافية أو أيقوىية بشكؿ هف 

 (2012)حهداوي،  ."األشكاؿ

 بوساطة الحاسوب : تعميم القراءة  -4

تهكيف طالبً هف ههارسة القراءة  هعتهديف  ى هسؤوليات هدرس المغة األساسية إف إحد     

حدى الطرائؽ الحديثة االستعاىة بالحاسوب الذي يستطيع تشخيص هشكالت ا  . و  عمى أىفسٍـ

 القراءة  وعرض هواد وتدريبات هتىوعة  تالئـ هستوى كؿ طالب . 

عف طريؽ أي ي ،تساعد البراهج القرائية الطالب عف طريؽ الهثيرات التي يعقبٍا التصحيح الفور 

هستويات عالية  إلىتحسيف سرعتٍـ والوصوؿ بٍـ وتىهية رصيدٌـ هف األلفاظ و  التغذية الراجعة

 هف الفٍـ . 

ـ يتعمهوف القراءة . و ٌي أٌـ هٍارة يكتسبٍا التالهيذ إف هٍارة الفٍـ  ذٌو ا لـ يستوعب التالهيذ ها ا 

يقرؤوف ، فإف عهمية القراءة كمٍا تصبح هضيعة لموقت . وبىاء عمى ذلؾ  يىبغي أف ىهكف 

ر الضرورية لبىاء الهعىى ، حتى يدركوا هف البداية أف الٍدؼ األطفاؿ الهبتدئيف هف العىاص

عمى الهدرس أف يجعؿ هف هٍارة الفٍـ و تحصيؿ الهعىى . وهف جاىب آخر األوؿ لمقراءة ٌ

و أف يعىى بهستويات االستيعاب الهختمفة  ٍا ،غايتً هف تعميـ القراءة في الهستويات والهراحؿ كم

ذ. و  ستيعاب الهطموبة عمى الهدرس تحديد أسباب الهشكمة  وهف ثـ ا لـ يحقؽ التمهيذ درجة االا 

العهؿ عمى حمٍا . ويستحسف أف يقـو الهدرس بتعميـ تالهيذي استراتيجيات االستيعاب هباشرة ، 
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  بحسبصر االستيعاب عمى الىصوص القصصية فتوأف يخصص وقتًا طوياًل لتعميهٍا ،وأال يق

ىها يضـ إليً استيعاب ىصوص الدراسا ت االجتهاعية ، والىصوص العمهية الهالئهة لمتالهيذ وا 

 تحسيف هٍارات التفكير . إلى.فإف تحسيف هٍارات استيعاب الهقروء ، تؤدي بالهقابؿ 

هٍارات االستيعاب الدىيا ، ويخصص  إلىتعطى أٌهية كبيرة في كثير هف فصوؿ تعميـ القراءة 

راء الهبتدئيف هشغولوف بإتقاف الهستوى لهٍارات االستيعاب العميا ، ألف الق وقت غير كاؼٍ 

الهىخفض هف هٍارات االستيعاب . وعىدها يتقدـ التالهيذ في الدراسة  يوجً اٌتهاـ أكبر لهٍارات 

 االستيعاب العميا .

براهج الحاسوب الخاصة باالستيعاب ظٍرت في األسواؽ براهج كثيرة خاصة بتعميـ فٍـ وهف ال

 اب ، هىٍا :الهقروء،وترقية هٍارات االستيع

 WRITING TO READ 

 COMPREHENSION POWER 

 TUTORIAL COMPREHENSION: CRITICAL READING 

 MICRO-READ 

تركز هعظـ البراهج السابقة عمى التدريب ، وهف األفضؿ استعهالٍا بعد تعميـ هٍارة هعيىة هف 

ٍـ الهقروء ، عميً أف هٍارات تعميـ القراءة . وعىدها يريد الهدرس اختيار برهجية لتعميـ هٍارة ف

التفكير الىاقد وحؿ  ىشاطاتيختار البرهجية التي تحتوي عمى : الهفردات و الهٍارات المغوية ، و 

 الهشكمة .

بىاء عدة هٍارات . وبكمهات أخرى ال تٍدؼ دروس تعميـ فٍـ  إلىإف فٍـ الهقروء عهمية ترهي 

ىها تسعى و ، تهكيف القارئ هف فٍـ ىص بعيىً وتذكري  إلىالهقروء   تىهية استراتيجيات  إلىا 

ا عىدها يفارؽ الهدرس ة . وهف ٌىا فعىدها هعيىة  تزود بٍا التمهيذ الستيعاب الىصوص التي يقرٌؤ
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أو الحاسوب بتعميـ هٍارات فٍـ الهقروء ، ال يركز عمى الهعموهات والحقائؽ  يقـو الهدرس 

و إىها الهطموب التركيز  ، حسبلتعزيز فالواردة في الىص ، وتصحيح إجابات التمهيذ ، والقياـ با

 .جيات الخاصة بهٍارات فٍـ الهقروءعمى االستراتي

لتالهيذ الصفيف األوؿ  ٍةهوج براهج، هىٍا ميـ هٍارات فٍـ الهقروء خاصة بتع براهجٌىاؾ 

: األفكار األساسية ،  اآلتيةاهج بالهٍارات البر ٌذي عىى تالثاىي هف الهرحمة االبتدائية، و و 

صدار أحكاـ ، و هفردات  وعالقة السبب والىتيجة  واالستىتاج  ووضع خالصة فاصيؿ والوالت ا 

 عمى ىظاـ لهىح التمهيذ ىقاطًا  في كؿ هجاؿ هف الهجاالت السابقة .شتهؿ تلتىبؤ بالهخرج . و وا

ىاؾ بر  لتالهيذ الهرحمة الهتوسطة ، يحتوي عمى: وصؼ شخصػيات ،  ٍةهوج ىخر أاهج ٌو

تحديد غرض الكاتب ، والعثور عمى األفكار الرئيسة والتفاصيؿ ، والتهييز بيف ووضع تىبؤات ، و 

صدار األحكاـ ، وفٍـ  الحقائؽ   و األفكار ، وتتبع التسمسؿ ، والقياـ بعهميات االستىتاج ، وا 

 لمكاتب .عاطفية لسياؽ ، وهعرفة الىاحية الالهفردات عف طريؽ ا

الكمهات  القدرة عمى هعرفة،هف خالؿ مهة هٍارة تعرؼ الكوأيضا"ٌىاؾ براهج تعىى ب

عطائٍا هعاىيٍا  ذهٍارة هٍهة لتىهية هٍارات القراءة . و ،فٍي وا    ٍافي الهراحؿ كم –ا كاف لمتالهيذ ا 

أف يقرؤوا بطريقة فاعمة ، فعميٍـ أف يسيطروا عمى قدر كبير هف الهفردات البصرية . ويصبح 

القارئ هعظـ الكمهات الواردة في الىص . وفي ٌذي الحالة تعميـ القراءة أهرًا هفيدًا ، عىدها يعرؼ 

تعىي هعرفة إذ يبذؿ جٍدًا هحدودًا لفٍـ الكمهات القميمة التي وردت في الىص ، وال يعرؼ هعاىيٍا 

 أهريف ، ٌها :  ٍاالكمهة في الهستويات جهيع

 القدرة عمى قراءة الكمهة بسرعة . -

 الفٍـ الصحيح لهعىى الكمهة في سياقٍا . -
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ألف ا لـ يتهكف القارئ هف ٌاتيف الهٍارتيف ، فسيواجً صعوبات في القراءة . وذلؾ إذو  

التي يستخدهٍا الكاتب ، ٌي الهكوف األوؿ لمهادة الهقروءة . وبالطبع فٍـ هعاىي الكمهات الهفردة 

يستطيع القارئ تخهيف هعاىي بعض الكمهات هف السياؽ الهحيط ، ولكف عىدها يزداد عدد 

 أهر غير ههكف .الفٍـ الكاهؿ لمىص الهقروء ت التي ال يعرؼ هعاىيٍا ، فإف الكمها

ـ  أف ىزود التالهيذ باستراتيجيات  يجب  ا ٌو تعيىٍـ عمى فٍـ هعاىي الكمهات ، ليطبقٌو

في الهعجـ  -أحياىا  –يهارسوف القراءة وحدٌـ .إحدى ٌذي االستراتيجيات،أف يىظر التمهيذ 

هف الخطأ استعهاؿ الهعجـ  بشكؿ هىتظـ. ويقـو الحاسوب بدور فعاؿ لهعرفة هعاىي الكمهة . و 

و  في ٌذا الجاىب . فٍو يعرض عمى القارئ التعريفات التي يطمبٍا عف طريؽ لوحة الهفاتيح ٌو

يقدـ الكمهات في سياقات ، فيفيد التمهيذ هف هعرفة الهعىى ، وأسموب استعهاؿ الكمهات . 

 :  يأتيها الكمهة في الحاسوب ، ك عرُض تُ و 

 وضع الكمهة في جهمة . -

 تعريؼ الكمهة . -

 صورة توضيحية . -

ٌىاؾ براهج عديدة بالحاسوب لتىهية هٍارات هعرفة الكمهة . وكثير هف ٌذي البراهج ،  

تساعد التالهيذ عمى زيادة حصيمتٍـ هف الهفردات البصرية . وهف البراهج األخرى في ٌذا 

 الهجاؿ :

- WORD WIZARD  

- WORD ATTACK 

- WORD QUEST 
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يؤخذ عمى البراهج السابقة وأهثالٍا ، أىٍا ركزت عمى ٌذا األسموب الهحدد في تعميـ الهفردات  

ٍارات هعرفة الكمهة وأفضؿ هف ذلؾ أسموب براهج التتهة  فٍي تساعد التالهيذ عمى تىهية ه

ً عمي. وليقوـ التمهيذ بٍذا الىشاط  أو كمهات هف ىصواالستيعاب عف طريؽ حذؼ حروؼ 

 ر عىٍا الىص . لتحديد ىوعية األفكار التي يعبّ ؽ  والتفكير بإهعاف فحص السيا

ي  .هٍارة تعرؼ الحرؼ / الصوت عىد تعمـ هٍارة القراءة عمى الهدرس تعميـ هف الهٍارات ٌو

التي عمى القارئ اإللهاـ بٍا ، هٍارة الربط بيف الحروؼ واألصوات . ويستطيع القارئ عىد ىطقً 

فٍـ هعاىيٍا . وتقدـ براهج الحاسوب تدريبات هتىوعة بغرض تعرؼ  –ي الغالب ف –لمكمهات 

لتعميـ  بفاعمية في ٌذا الهجاؿ ( براهج الكالـ )الحروؼ واألصوات  والربط بيىٍا . ويهكف تطبيؽ 

ىاؾ براهج كثير الح ة ، لتعميـ الحروؼ الٍجائية ، لتىهية هٍارات القراءة روؼ واألصوات . ٌو

 األساسية .

وهػف البراهج الهٍهة في ٌذا الشأف ، برىاهج يسهى جٍاز الىطؽ ، ويسػتخدـ ليقدـ دروسًا في 

عوف هف اآلخريف .  إلىالحروؼ لألطفاؿ . وألف هعظـ التعميهات هىطوقة ، فالطفؿ ال يحتاج 

بيف صورة وحرؼ ، أو كمهة وثالث صور  ويوضح  -في البرىاهج–وعمى الطفؿ أف يزاوج 

ا في كؿ هرة . ويستطيع الهدرس في يسر هعرفة هستوى كؿ  الحاسوب لمطفؿ الىقاط التي أحرٌز

تمهيذ ، عىدها يكهؿ الدرس . وفي ىٍاية كؿ درس يطمب الحاسوب هف الطفؿ  القياـ بىشاط في 

 الكتاب الهصاحب لمبرىاهج  لهزيد هف العهؿ بعيدًا عف الحاسوب .

 مى التدريب الصوتي الـ ، وتركز عالكٌىاؾ براهج أخرى عديدة ، ال تعتهد عمى أسموب  

في ٌذي البراهج عمى التمهيذ أف يختار صورة  ويزاوج بيف حرؼ هحدد  أو هجهوعة هف الحروؼ 

وتستخدـ األلعاب يركز عمى الصواهت والصوائت .  اهج لؾ بر والصوت األوؿ واألخير . وهف ذ

 .التعميهية بالتهريف 
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براهج ف فىستخدـ برهجيات أخرى إذ إ الهتوسطة والعميا تعميـ القراءة لطالب الهراحؿأهَّا ل

هٍارة فاالستيعاب  ،تركز بصورة كبيرة عمى االستيعاب  والقراءة بغرض االستيعاب تعميـ القراءة 

عقمية هعقدة ، تتطمب تطبيؽ سمػسمة هف هػٍارات التفكػير الهركبة . ولهسػاعدة الطالب عمى زيادة 

ي تحقؽ ىتائج طيبة  ،سوبدرس طالبً بهواد تعميـ القراءة بالحاكفايتٍـ القػرائية يزود اله ا إذٌو

وهٍارات القراءة  احتوت عمى الهواد التي تمبي حاجات الطالب ، وتثير اٌتهاهٍـ ودافعيتٍـ .

الهتقدهة هٍهة جدًا لطالب الهرحمة الثاىوية وها بعدٌا ، ألف توجً ٌؤالء الطالب ىحو الدراسة 

قـو الهدرسوف في ٌذي الهراحؿ بالتركيز عمى تعميـ هٍارات االستيعاب العميا ، الهستقمة يزداد . وي

ـ يتبىوف فمسفة ترى أف  ىح تعميهًا هباشرًا ، وه ىمقتا الطالب سيتهكف هف ٌذي الهٍارات إذٌو

 هف خالؿ هواد قرائية هتىوعة ، وتمقى دعهًا فرديًا .فرصًا كافية لتىهية هٍاراتً 

( بدراستً عف القراءة الفعالة هف خالؿ الطريقة السهعية Bertrand,2010وأكد ذلؾ الباحث )

ي لمهشاركة ز البصرية,إذ توصؿ إلى أف لمهعرفة التوضيحية دورا" في جذب اىتباي القارئ وتحفي

 وليقدـ أفضؿ هاعىدي .

يجب االستعاىة بهٍارات حؿ الهشكمة و تحديد أي الهٍارات التي تعمـ ، واختيار الهواد  

يراعى التوازف بيف حاجات الفرد و  بحيثثير الدافعية و التحدي ، وتخطيط الدرس ، التي ت

حاجات الفريؽ . ويساعد الحاسوب عمى عرض الهٍارات السابقة بطريقة جيدة . فبراهجً يهكف 

أف تشخص الهشكالت التي يواجٍٍا الطالب في القراءة بسرعة عف طريؽ تحديد هجاالت كؿ 

تدريبات الفردية ، التي تهكف الطالب هف أف يهارس القراءة هستقاًل.وهف هٍارة ، ثـ تقديـ  ال

ٌذي البراهج أىٍا توجً الطالب عف طريؽ الهثيرات،وتهدي بالتغذية الراجعة ، وتساعدي عمى  تزايه

تىهية رصيدي هف الهفردات، وتحسف سرعتً ، وتختبر استيعابً ، وتثير حهاسً لمقراءة ، حتى 

 يات الفٍـ . أعمى هستو  إلىيصؿ 
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لدعـ هٍارات فٍـ الهقروء في الهراحؿ الثاىوية وها بعدٌا ، وتىهية الكفاية في القراءة ، و 

ىاؾ الحاسوب الخاصة بتعميـ القراءة  هجياتبعض بر يهكف االستعاىة بوهوضوع الهفردات ،  ،ٌو

ي :   ثالثة أىواع لٍذي البرهجيات ٌو

 : : تحسين مهارات االستيعاب أ

ت الطالب في الهٍارات القرائية اختالفًا عظيهًا في ٌذي الهرحمة ، والحاسوب تختمؼ هستويا

 ٌىاؾ برهجياتيتمقى كؿ طالب الهواد والتدريبات الهالئهة لً . و  إذكفيؿ بعالج ٌذي الهشكمة ، 

 هٍارة قرائية ، جعمت في خهسة أقساـ ٌي  :  25تػعالج إذ إىٍا تعىى بهوضوع االستيعاب 

 الفٍـ الحرؼ                    

  الفٍـ التأويمي 

                         التحميؿ  

                     التقويـ  

                  التقدير 

ىاؾ  ىظاـال هجياتوهف جواىب القوة في ٌذا بر  اإلداري ، وهالءهتً لسرعة كؿ قارئ . ٌو

هف هجاالت هختمفة .  اصوص فيٍوتأتي الى ،ركز عمى هٍارات القراءة التأويمية ت ىخر رهجيات أب

وحيىها يخطئ الطالب في اإلجابة  يزود بإشارات تقودي في هحاولتً الثاىية.وتظٍر اإلجابة 

 الصحيحة عمى الشاشة بعد الهحاولتيف هصحوبة بشرح وتوضيح .

" وأكدت بعض الدراسات أٌهية براهج الوسائط الهتعددة في تىهية االتصاؿ الشفوي بيف الطمبة 

( "حيث صهـ برىاهج الوسائط الهتعددة 2002ميـ المغة األجىبية ، وهىٍا دراسة )سالـ،في تع

بهساعدة الحاسوب لتىهية هٍارة االتصاؿ الشفوي لمغة الفرىسية , وقد أكدت الىتائج فعالية 

 البرىاهج في تىهية هٍارة الفٍـ السهاعي وهٍارة التعبير الشفوي لدى طمبة الهرحمة الجاهعية "
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 سين كفاية الطالب في القراءة : تح ب

. وهف  ٍاالهروىة  في ًتصهـ هعظـ براهج القراءة  لتهكيف الطالب هف الكفاية في القراءة و إكساب

ذلؾ قراءة التصفح والقراءة الخاطفة هع توضيح كيؼ تختمؼ ٌاتاف  إلىاألساليب التي تؤدي 

أيضًا عمى هٍارة القراءة السريعة  الهٍارتاف عف هٍارة االستيعاب الكاهؿ لمىص . ويهرف الطالب

 دوف أف يفرطوا في الفٍـ .

يعتهد عمى هجهوعة هف الىصوص القرائية التقميدية.ويضـ  هاٌو الكفاية في القراءة هجياتهف بر 

البرىاهج تدريبات هتىوعة هثؿ : تهريف حركة العيف ، والتدريب عمى القراءة السريعة ، وأسئمة 

إكساب الطالب القدرة عمى تىويع السرعة  بىاء عمى صعوبة  إلىج االستيعاب . ويٍدؼ البرىاه

 هف القراءة . والٍدؼ الهواد 

 : تنمية المفردات  ج

توسعة الهفردات عىصر رئيس في بىاء هٍارات االستيعاب . ويٍتـ الهدرسوف  بٍذا الجاىب كثيرًا  

، التي تأتي في الىصوص الجهع بيف عدة أساليب لتعميـ الهفردات  –في الفصؿ  –ويحاولوف 

هفردات هختارة ، والهفردات األخرى التي يتمقاٌا الطالب هف هصادر أخرى  فضاًل عفالقرائية ، 

. وقد يدرس الطالب الهفردات دراسة هباشرة ، عف طريؽ قوائـ الهفردات . وبغض الىظر عف 

ضٍا ، فإف الطالب الهصدر الذي تأتي هىً الهفردات ، واألساليب التي يستخدهٍا الهدرس لعر 

  :قمياًل هف تمؾ الهفردات ، هالـ ىقـ بأهريف –قصيرة  هدةبعد  –سيذكر 

هىح الطالب فرصًا عديدة لمتدريب عمى الهفردات بأساليب ذات هعىى ، وهىٍا : أف يكتب 

ا ، ويتعمـ هعاىيٍا الهعجهية ،  الطالب الكمهات ، ويدرسٍا هف خالؿ سياقاتٍا ، ويحمؿ جذوٌر

كذا ، ا في جهؿ ويستخدهٍ  …ٌو
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ويالحظ أف التدريبات الهطبوعة ، كاىت العهود الفقري لتدريبات الهفردات في االتجاي التقميدي .   

أىٍـ يقوهوف بٍا أسبوعًا بعد السيها غير أف ضعؼ تمؾ التدريبات ، يسبب إحباطًا لمطالب ، و 

ى أسموب حفظ الهفردات أسبوع ، وسىة بعد سىة . ويخطئ كثير هف الطالب عىدها يعتهدوف عم

ذوهعاىيٍا . و   ا كاف ٌذا األسموب هفيدًا في االختبارات ، فٍو قميؿ الىفع عمى الهدى البعيد .ا 

يستطيع الحاسوب حؿ كثير هف الهشكالت الخاصة بتعميـ الهفردات ، عف طريؽ إثارة دافعية  

ذا ها يصعب الوصوؿ إليً ع  ىشاطاتف طريؽ الطالب ، وتحقيؽ التفاعؿ بيىً وبيىٍـ . ٌو

 الورقة والقمـ .

ساعد الطالب عمى توسعة هفرد اتٍـ القرائية عف ت هجيةفي تعميـ الهفردات بالحاسوب بر فٍىاؾ 

طريؽ استخداـ أساليب : التعريؼ ، والترادؼ ، والهقارىة والتأويؿ . ويبدأ الدرس في ٌذا البرىاهج 

دراستٍا . وتعرض الكمهات  إلىالطالب  ، باختبار قبمي ، لتحديد ىوعية الهفردات التي يحتاج

الهقصودة في تسمسؿ،ويهرف الطالب عمى استعهاؿ هفاتيح السياؽ ، لهعرفة هعىى الكمهة في 

 تدريبات عمى التهييز والتحميؿ  الجهمة ، أو الفقرة ، قبؿ اختيار هعىاٌا الهعجهي . وتركز ٌذي ال

ىاؾ   ـ يوسعوف رصيدٌـ ههخطط األلعاب إلثارة ا إلىتمجأ برهجيات ٌو ف ٌتهاـ الطالب ، ٌو

 لمطالب الذيف يفضموف التحدي ، و التعاهؿ هع الكمهات الصعبة .  ٍةهوج يٌو، الهفردات 

لمطالب الهتقدهيف ، تركز عمى هٍارات الفٍـ العالية ، لتساعد أولئؾ الهوجٍة قرائية البرهجيات ال

تخصصٍـ التي تتسـ عادة بالتعقيد  الطالب عمى تطبيؽ استراتيجيات القراءة ، في هجاالت

جعؿ الطالب قارئًا هرىًا ،  إلىالقراءة لٍؤالء الطالب الهتقدهيف  هجياتتٍدؼ بر و والصعوبة .

ي :  وذلؾ عف طريؽ تهكيىً هف هٍارات القراءة العالية ، ٌو

               قراءة التصفح 

              القراءة الخاطفة 
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     القراءة السريعة 

فإف الحاسوب هثؿ أي هستحدث تكىولوجي حديث جذب بظٍوري اٌتهاـ العالـ بأسري ، وعهوهًا 

تحقيقٍا ، وهىٍا  فسارع الهختصوف إلى تصهيـ أحدث البراهج لتحقيؽ األٌداؼ التي يرهوف إلى

 البراهج التعميهية التي تساعد الطمبة عمى التعمـ كؿ بحسب إهكاىياتً وقدراتً ووقتً .

 وتعممها تعميم المغة الفرنسية لوظيفية في الطريقة ا: لثاً ثا

المغات األجنبية : -أواًل   

هف أٌـ األهور التي عمى الفرد الواعي أف يتعمهٍا سواء كاف ٌذا التعمـ  اً تعمـ المغات واحد يعد  
و كثير هف الىاس يعاىي هها يسهى "صعوبة المغة ،  ؟ لههارسة عهؿ ها أـلهجرد الثقافة 

 أدَات أٌن المغة أو َالشك ، غة غريبة عىً ال يهارسٍا في حياتً اليوهيةاألجىبية" ألىٍا ل
 قرية فيً العالن أصبح الذي الحالي العصر يهاَالس ؛َالحضارات األهن بيو َالحَار ؿاالتصا
 َغير الهباشر َالتأثير َالتأثر ،األهن بيو ؿصاػاالت يػف الهسبَقة غير الثَرة ىتيجة صغيرة
 األدَات هو لَاحدة ههتمكًا يهسي ،لغاتٍن رأسٍا ىػَعم ،اآلخريو أدَات يجيد فهو. الهباشر

 يخدن بها ،حياتً َأساليب ثقافتً َفٍن اآلخر هع ؿا التعاهػخاللٍ وػه وػيهك التي ساسيةألا
 .تطَري هسيرة

 ،تهكيف الطالب هف االىفتاح عمى الثقافات األخرى  إلىتٍدؼ عهمية تعميـ المغات األجىبية   
لغة البحث و  بوصفٍا ها يىعكس عمى تىهية هعارؼ الفرد و زيادة سعة إدراكً،التواصؿ هعٍا بو 

و السػبيؿ األهثػؿ لتوسػيع هػدارؾ الفػرد و تجاربػً بهتابعػػة  ،الدراسػة و السياسػة و السػفر و السػياحة
البحػػوث و االكتشػػافات الجديػػدة ، و لٍػػذا تعىػػى األهػػـ الهتقدهػػة و الىاهيػػة بتعمػػيـ المغػػات األجىبيػػة 

و الخبػػػرات  ،سػػػٍـ  فػػػي إهكاىيػػػة التعبيػػػر عػػػف األحاسػػػيس و الهشػػػاعر، وتبػػػادؿ الهعػػػارؼت ،ألىٍػػػا
 بحيػػثـ المغػػات األجىبيػػة الثقافيػػة و األفكػػار بطريقػػة سػػميهة وفعالػػة، لػػذا يجػػب أف تعػػزز عهميػػة تعمّػػ

، كها يىبغي تأكيد أٌهية إكساب الطالب القدرة الالزهة التي تساعدي كمٍا تشهؿ الهراحؿ التعميهية 
ـ وباتػػت عهميػػة تعمّػػ" يجابيػػة،إفػػادة هىٍػػا بطريقػػة مػػى اسػػتخداـ التقىيػػات االلكتروىيػػة الحديثػػة و اإلع

المغات األجىبية حاجة همحة في عصر العولهة ، و الثورة الهعموهاتية والتقىية ، فٍي وسيمة هٍهة 
هختمػػػؼ  وأداة تسػػػٍـ فػػػي التالحػػػؽ الثقػػػافي بػػػيف" أخػػػرى ،  إلػػػىلىقػػػؿ الهعػػػارؼ والعمػػػـو هػػػف ثقافػػػة 

حمقػػػػػػػػػػػة وصػػػػػػػػػػػؿ تزيػػػػػػػػػػػد هػػػػػػػػػػػف أواصػػػػػػػػػػػر التواصػػػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػػػيف شػػػػػػػػػػػعوب  بهىزلػػػػػػػػػػػةاألجيػػػػػػػػػػػاؿ ، فٍػػػػػػػػػػػي 
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 إلػػػػػػىـ المغػػػػػػات األجىبيػػػػػػة تٍػػػػػػدؼ عهميػػػػػػة تعمّػػػػػػ فّ إويهكػػػػػػف القػػػػػػوؿ  .(  Bromley,1998) العػػػػػػالـ
 :(Weatherford, 1986)اآلتي

 . تعرؼ الثقافة واألدب ، وتىهية التفاٌـ الحضاري-1 

ـ هف التعبير ف الهتعمّ ف بالمغة األجىبية، عف طريؽ تهكّ تيسير التواصؿ والحوار هع الىاطقي-2
 . الكتابي و الشفوي

توطيد العالقات بيف األجياؿ، و القدرة عمى فٍـ االختالفات الثقافية واالجتهاعية بيف المغات -3
 .واحتراهٍا

 . تىهية قيـ التساهح واحتراـ الرأي اآلخر بيف الشعوب-4

- سوؽ العهؿ الهعاصر، وتىهية الهٍارات الهٍىية في هجاالت تٍيئة الهتعمـ لالىدهاج في  -5
.-الصىاعة، والتكىولوجيا، واالقتصاد، و إدارة األعهاؿ   

وتعميـ المغة األجىبية ال يتـ بهجرد التمقيف وحفظ هجهوعة هف الهفردات المغوية ، بؿ يجب أف 
هحادثة و هف قراءة و كتابة يكوف عهمية شاهمة هتكاهمة تقوـ عمى تىهية الهٍارات الهختمفة لمغة 

ؽ حديثة في التدريس ائتعرؼ ثقافة تمؾ المغة، وذلؾ هف خالؿ استخداـ طر  عف فضالً واستهاع ، 
فعهمية تعمـ المغات األجىبية ( ,1994Parker and Riley، واالستعاىة بوسائؿ وتقىيات هىاسبة) 

خر،لذا كاف ال بد هف تحتوي عمى هكوىات أساسية هترابطة ال يهكف إٌهاؿ أحدٌا دوف اآل
ا، حتى يتسىى لىا االرتقاء بهستوى  االٌتهاـ بتمؾ الهكوىات كوحدة هتكاهمة، والسعي ىحو تطويٌر

ي كا2713، عف البخيت 2776هٍارات الطالب المغوية )طعيهة،والىاقة ،    :  آلتي( ٌو

 الهىٍج الدراسي، والكتاب الهدرسي-1

 يةالتعميهية، والهختبرات المغو  التقىيات-2

 الحاسوب، و البرهجيات-3

 التعميهية ) الصفية وغير الصفية( الىشاطات-4

  ( 2713،  البخيت ) "  ؽ التدريس، والكفاءة الهٍىية لمهعمـائطر -5

ذو  هف ا كاىت المغة أداة لمتعبير عف الفكر فٍي أيضا عىصر لمتواصؿ االجتهاعي، فال هجتهع ا 
 ،هف استخداهٍا في الحياة اليوهية واصؿ والبدَّ دوف تهف ليس ٌىاؾ هجتهع  دوف لغة، كها أفْ 

سوف أداة تبميغ بالمغة في الىظرية التواصمية لجاكو  ُىِعدُ " أطروحة روهاف جاكوبسوف :  ففي :
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فر العىاصر المهعرفة واألفكار والهشاعر والهعموهات في إطار هف الوضوح والشفافية بشرط تو 
الهرسؿ إليً ، فٍذي الوظيفة التواصمية لمغة  – 4ة الرسال – 3الهرسؿ  – 2السياؽ  -: ا آلتيةا

ٌي  ىقؿ خبر أو هعموهات وأف ٌذي الهعموهات ٌي بالتعريؼ تظٍر عمى ىحو صريح هكشوؼ 
 أهاـ الهتمقى "

http://www.achamel.info/Lyceens/cours.php?id=260 

 
 المغة الفرنسية : -ثانياً 

 أهدافها : –همية تدريسها أ –طبيعتها  – مادة المغة الفرنسيةتعريف " 
 والغاية من تدريسها : مادة المغة الفرنسية تعريف -1

ٌػػػي هػػػادة دراسػػػية هتكاهمػػػة تتضػػػهف الهعػػػارؼ والهفػػػاٌيـ والهبػػػادئ المغويػػػة ماااادة المغاااة الفرنساااية 
 والهٍارات الشفوية والكتابية ، إىٍا عاهؿ إغىاء لفكر الهتعمـ وىافذة يطؿ هىٍا عمى العالـ لإلسػٍاـ

يف شخصػػيتً فكريػػا واجتهاعيػػا وىفسػػيا وتىهيتٍػػا ىهػػوا شػػهوليا كػػاهال وهتوازىػػا وتهكػػيف لغتػػً فػػي تكػػو 
القوهية وتعزيز ثقافتً وحضارتً ليتفاعؿ هع الحضارات األخرى أخذا وعطاء وتوطيد العالقػة بػيف 

 الشعوب .
 : معارف ، مهارات ، قيم (؟طبيعة المادة ) من أين تستقي المادة مضامينها  -2

ألىػػً يقػػدـ قاعػػدة هشػػتركة  ؛ األوروبػػي كهرجػػع أساسػػي لمغػػات اإلطػػارادة الهعػػارؼ هػػف تسػػتقي الهػػ
األدوات المغويػػة الالزهػػة السػػتخداـ لغػػة بٍػػدؼ  و،قاعػػدة تحػػدد الهسػػتويات الهختمفػػة ، كمٍػػا لمغػػات

 –ربػع ) الفٍػـ الشػفوي األ التي تركز عمى تىهية الهٍػارات اصميةو التواصؿ . إىً يعتهد الطريقة الت
تتػػيح لمهػػتعمـ التواصػػؿ بالمغػػة الفرىسػػية  التػػيالتعبيػػر الكتػػابي (  –التعبيػػر الشػػفوي  –ـ الكتػػابي الفٍػػ

والهحميػػػة  يف الحياتيػػػة االجتهاعيػػػةهػػػفػػػي هواقػػػؼ هختمفػػػة هػػػف الحيػػػاة اليوهيػػػة فتمبػػػي حاجػػػات الهتعم
والبيئيػػػة (  وتتهثػػػؿ فيٍػػػا القػػػيـ اإلىسػػػاىية والوطىيػػػة واالجتهاعيػػػة والثقافيػػػة والحضػػػارية )، والعالهيػػػة 
القػرار والتفكيػر الىاقػد (  إذطبؽ فيٍػا هٍػارات التفكيػر األساسػية ) حػؿ الهشػكالت واتخػتُ والصحية و 

، فػػي الهجػػاؿ الشخصػػي  ؟ وكيػػؼ يكػػوف؟كيػػؼ يعهػػؿ و  ؟ كيػػؼ يعػػيشو ، ؟تواصػػؿ يفتعمهػػً كيػػؼ 
 في الهجتهع . يجابياً إ والعاـ والتربوي والهٍىي  ،ليصبح عضواً 

 : مغة الفرنسيةمادة ال أهمية تدريس -3

 تكهف أٌهية المغة الفرىسية في :
 استخداـ المغة الفرىسية لمتواصؿ هع الىاطقيف بٍا شفويا وكتابيا والكتروىيا . -
 لتفاعؿ هعٍا ى وجعمً قادرا عمى اإطالع الهتعمـ عمى الثقافات العالهية والحضارات األخر  -

 واالىفتاح عمى العالـ الخارجي . طالع عمى الثقافات األجىبيةإغىاء الثقافة العربية باال -
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غىاؤي بالهستجدات ،  - إطالع الهتعمـ عمى الهعطيات العمهية والتقىيات الحديثة في العالـ وا 
 ٍهة التي تؤثر في حياة الهجتهعات .هوبالقضايا ال

هكاىياتً وتىهية روح الهبادرة واالبتكار والتفكير اإلبداعي . -  تعزيز إدراؾ الهتعمـ بقدراتً وا 

ز الفكر العمهي لدى الهتعمـ وحثً عمى التفكير واالستىباط والفكر التحميمي الىاقد تعزي -
 القرار وحؿ الهشكالت والعهؿ التعاوىي وتىهية التذوؽ األدبي . إذالبىاء واتخ

 تعزيز التعمـ الذاتي . -

  (2006،261 ،وزارة التربية )  "تربية الهتعمـ عمى الهواطىة . -      
 في العالـ ألىٍا :الٍاهة ىسية في الوقت الحاضر هف المغات المغة الفر  تعد  

 .عمى هستوى العالـ في االىتشار 11الهركز رقـ تحتؿ " 

 . دولة في العالـ 33ؿالمغة الفرىسية ٌي المغة الرسهية 

 .الفرىسية ىتتحدث دولتاف هف ضهف السبع دوؿ العظه

 .هميوف شخص 75المغة الفرىسية ٌي المغة األـ ؿ

 .ميوف شخص حوؿ العالـ يفٍـ و يتكمـ و يقرأ أو يكتب المغة الفرىسيةه 200

 . المغة الفرىسية ٌي المغة الرسهية لخدهات البريد عبر العالـ

 .تهثؿ هجهوع البالد األفريقية الىاطقة بالفرىسية هىطقًة أكبر هف الواليات الهتحدة األهريكية

 . لغة التدريس حيثىجميزية هف د اإلتحتؿ المغة الفرىسية الهركز الثاىي عالهيًا بع

 .المغة الفرىسية إلىكمهة إىجميزية ترجع أصمٍا  270777أكثر هف 

ا فرىسا  ٌىاؾ العديد هف الهؤلفات الٍاهة في العمـو اإلىساىية والعمـو االجتهاعية هصدٌر

ت قبؿ أف الطمبة والباحثوف الذيف يتقىوف المغة الفرىسية يستطيعوف أف يحصموا عمى تمؾ الهؤلفا
ٍهة ال تترجـ وال يستطيع أحد هالمغة اإلىجميزية بعدة سىوات. كثير هف األعهاؿ ال إلىتترجـ 

 " .الحصوؿ عميٍا إال هف يعرؼ المغة الفرىسية
http://www.f-law.net/law/threads/1752- 

ب بسب لذا فإف تعمهٍا أصبح هف الحاجات الهمحة التي تتطمبٍا ظروؼ العصر الذي ىعيش فيً
، تعمهٍا ليتعاهؿ هع أكبر قدر ههكف هف الىاس إلى إحساس األشخاص بأٌهية المغة وحاجتً 

ث والدراسات والبراهج و بحلاألخيرة االٌتهاـ بالمغة الفرىسية هف خالؿ ا الهدةوقد ازداد في 
 ولتحقيؽ األٌداؼ الهرسوهة هف قبؿ الجٍات الهعىية بتدريس المغة التعميهية والدورات لمهعمهيف

وتبادؿ الخبرات العمهية وإلعداد جيؿ جديد واع وقادر عمى التواصؿ هع اآلخريف ، الفرىسية 
العمهي اٌتهت الجهٍورية العربية السورية بتدريس ٌذي الهادة  وهواكبة التقدـ الحضاريوالتقىية 

 وكاف هف أٌدافٍا :  
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 :ربية السوريةفي الجمهورية العألهداف الخاصة لمناهج المغة الفرنسية اثالثًا : 
في هواقؼ هختمفة هف الحياة إعداد هواطف يتهتع بهٍارات التواصؿ الشفوية والكتابية "  -

 اليوهية .
 شفويا وكتابيا والكتروىيا . استخداـ المغة الفرىسية لمتواصؿ هع الىاطقيف بٍا -

  .اكتساب هعارؼ ذات طابع اجتهاعي ثقافي عمهي تقىي وتخصصي في المغة الفرىسية -

 الهتعمـ لمتعميـ الهستقبمي سواء في بمدي أـ في الخارج . إعداد -

 حضارتً .بتعريؼ الهتعمـ بحضارة البمداف األخرى وهقارىتٍا  -

 إغىاء ثقافة الهتعمـ وتىهية قدراتً . -

 تهكيف الهتعمـ هف التعبير عف ذاتً وعف اٌتهاهاتً بالمغة الفرىسية . -

 في بىاء تعمهً ، تعمها ذاتيا . جعؿ الهتعمـ أكثر إيجابية وفاعمية ليسٍـ بىفسً -

االجتهاعي في شخصية الهتعمـ وتهكيىً هف االىفتاح عمى العالـ وتىهية  بتعزيز الجاى -
 روح التعاوف والهروىة في التعاهؿ هع اآلخريف .

 تىهية الفكر العمهي الهىٍجي القائـ عمى التحميؿ والتركيب واالستىباط . -

تجدات العالهية باستخداهً المغة الفرىسية كوسيمة عمى هتابعة الهس جعؿ الهتعمـ قادراً  -
      ( 262،  2006،وزارة التربية). "هصادر عمهية وتقىية هتىوعة إلىتواصؿ لمرجوع 

تعػد المغػات األجىبيػػة وسػيمة لالتصػػاؿ بػيف األهػـ و الحضػػارات ، و السػبيؿ األهثػػؿ لتوسػيع هػػدارؾ 
جديػػدة ، و لٍػػذا تعىػػى األهػػـ الهتقدهػػة و الىاهيػػة الفػػرد و تجاربػػً بهتابعػػة البحػػوث و االكتشػػافات ال

بتعمػػيـ المغػػات األجىبيػػة عمػػى أسػػاس أف الحيػػاة العصػػرية و التقػػدـ السػػريع الحاصػػؿ فػػي الهجػػاليف 
العمهػػي والتكىولػػوجي يجعػػؿ اإللهػػاـ بالمغػػات شػػرطا هفروضػػا لهواكبػػة الركػػب ، فيهػػا يػػؤدي تجاٌمٍػػا 

يوهيػػػا هئػػػات الىشػػػرات العمهيػػػة و الػػػدوريات تصػػػدر  إذتخمػػػؼ ضػػػار عمػػػى أكثػػػر هػػػف صػػعيد ،  إلػػى
لغػة البحػث و الدراسػة  بوصػفٍاالثقافية بٍذي المغة الهستخدهة أيضا في الهرافؽ الخاصة و العاهػة 

بػػؿ هػػف أجػػؿ  ،والٍػػدؼ هػػف التعمػػيـ لػػيس فقػػط هػػف أجػػؿ الهػػتعمـ  و السياسػػة و السػػفر و السػػياحة
ػػي اسػػتقطاب تفكيػػر الهعمػػـ باتجػػاي أٌهيػػة أخػػر  لػػً الهعمػػـ أيضػػا " فػػالتعريؼ الواضػػح لمٍػػدؼ ى: ٌو

 لػػؾ إدراكػػً ووعيػػً وحسػػً  الىقػػدي هقابػػؿ ترسػػاىة االسػػتراتيجيات، هػػف وسػػائط1تفضػػيمي ، هىبٍػػا ب
 ( . 23-22، 2773) هاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير ،  وطرائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ هتاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػً . "

تأٌيػػؿ الهػػتعمـ لمػػتهكف هػػف وسػػائؿ والفرىسػػية خاصػػة ٌػػو "   عمػػيـ المغػػات األجىبيػػةفالٍػػدؼ هػػف ت
وأف يتكمـ المغة الفرىسية ويتقف هٍاراتٍا لتسهح بالتواصؿ فػي الهجػاالت الكتابي و الشفوي التعبير 
تثبيت الهعموهات التي يتعمهٍا ، وتعمـ  إلىفالتعبير الكتابي والشفٍي يجب أف يقود الهتعمـ ، كمٍا 

 ، هع اآلخػريفالتعبير والتواصؿ أثىاء في احتراـ تطيبؽ القاعدة  إلىالقواعد يجب أف يقود الهتعمـ 
ففػػي القواعػػد عمػػى الطالػػب أف يعػػرؼ :التىقػػيط وكيفيػػة تركيػػب الجهمػػة وطبيعػػة الكمهػػات ووظيفتٍػػا 
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ػػ دوف  ا فػػي الكتابػػة فيجػػب أف يىسػػ  ىصػػاً وأدوات الػػربط والظػػروؼ وتصػػريؼ األفعػػاؿ وأزهىتٍػػا . أهَّ
 ، وفػػػػي هجػػػػاؿ الهحادثػػػػة أف يتواصػػػػؿ أخطػػػػاء وأف يكتػػػػب ىصػػػػا بعفويػػػػة ويجيػػػػب بجهمػػػػة صػػػػحيحة

اجتهاعيا هع اآلخريف ،ويؤلؼ حوارا هػف تأليفػً ليتحػدث هػع اآلخػريف ويوظػؼ هٍاراتػً فػي الحػوار 
 (MENJVA –2010 ©)  " .بيف الهرسؿ والهستقبؿ 

 طرائق تدريس المغة الفرنسية :رابعًا : 
 طبيعػػة عهميػػة التعمػػيـ فبعػػد أف كاىػػت تعتهػػد إلػػىلتغيػػر الىظػػرة  ؽ التػػدريس الحديثػػة تبعػػاً ائػػتتىػػوع طر 

عمى الطرائؽ التقميدية ، اتسعت لتشهؿ الهستويات الهعرفية هها يتطمب ايجابية الهتعمـ في التعميـ 
ـ الحيػػاة الهعاصػػرة ، ئػػٍػػدؼ إظٍػػار قػػدرات الطمبػػة واالرتقػػاء بٍػػا ، فػػالطرائؽ التقميديػػة لػػـ تعػػد تالب

يػػة والعقميػػة عمػػى اكتسػػاب العديػػد هػػف الهٍػػارات التعميهتسػػاعد لػػذلؾ ظٍػػرت ىظريػػات تربويػػة عديػػدة 
ىاسػػبة لمهػػادة الدراسػػية ههػػا يسػػٍـ فػػي تطػػوير العهميػػة ههػػف اختيػػار الطريقػػة ال واالجتهاعيػػة ، فالبػػدَّ 

التعميهيػػة التعمهيػػة  " ألف الطريقػػة التػػي يػػتعمـ بٍػػا الهػػتعمـ تفػػوؽ فػػي األٌهيػػة كهيػػة هػػا يتعمهػػً " ) 
 ( . 156، 1996الياس ، 

، لتحقيق األهدذا  المطوىبدة  دن    ذرس الم التي يستعين بها اإلجراءات الطريقة تعُذ 

تتضددمن الطريقددة  ددا يتمعدد  المددذرس  ددن اءدداليم، و جددراءات، و ددا     و ، تعوددا الو ددة

، وهي "  جمىعة  ن الخطدىات المحدذدة    يستخذ    ن  ادة تعويمية، ووءائل  عينة

تعويا ل ة   لىبهذ  الىصىل   ن بذاية الحصة الذرءية بأدوات يستخذ ها المعوا  

 (http://www.lb.refer.org/fle/index.htm - 2002 )المتعوا "   لىية اجنم
التدريس هف هكوىات الهىٍج األساسية ، ذلؾ أف األٌداؼ التعميهية ، والهحتوى الذي  طرائؽ ُتعد  

يختاري الهختصوف في الهىاٌج ، ال يهكف تقويهٍها إال بواسطة الهعمـ واألساليب التي يتبعٍا في 
ٌهزة الوصؿ بيف التمهيػذ وهكوىػات الهػىٍج . واألسػموب  بهىزلةالتدريس  عد  ؾ يهكف تدريسً . لذل

يىظهٍػا الهعمػـ ، والطريقػة  التػيداخػؿ الفصػؿ  تجػريبٍذا الشكؿ يتضهف الهواقؼ التعميهية التي 
فػػي الوقػػت ىفسػػً . كهػػا عمػػى الهعمػػـ أف  ةالػػة وهثهػػر يجعػػؿ ٌػػذي الهواقػػؼ فعَّ  بحيػػثالتػػي يتبعٍػػا ، 
هرغوبػػا فيػػً لػػدى الطػػالب خػػالؿ طريقػػة التػػدريس التػػي يتبعٍػػا ، وهػػف خػػالؿ اسػػتثارة  يجعػػؿ درسػػً

 .، فممطريقة دور كبير في فٍـ الطمبة فاعمية التالهيذ وىشاطٍـ 

: يأتيها الفرىسية خصوصا  ةالمغ المغات عهوها و تعميـل الرئيسة رائؽالطوهف   

طريقة القواعد والترجهة -أ  . 

الطريقة الهباشرة-ب . 
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البصرية  الطريقة السهعية الشفٍية-ج . 

                                      والوظيفية  الطريقة التواصمية -د

الطريقة االىتقائية -ٌػ  

  :طريقة القواعد والترجمة-4-1
هف أقدـ الطرائؽ التي استخدهت في تعميـ المغات األجىبيػة، وهػا زالػت تسػتخدـ فػي عػدد هػف بػالد 

حفظٍػػا  إلػػىٌػػذي الطريقػػة ٌػػدفٍا األوؿ تػػدريس قواعػػد المغػػة األجىبيػػة، ودفػػع الطالػػب  العػػالـ .تجعػػؿ
ا، و  تعميـ المغة عف طريؽ الترجهة بيف المغتيف: األـ واألجىبية، وههػا يؤخػذ عمػى  يجريواستظٍاٌر

ػػػي أسػػػاس المغػػػة، كهػػػا أف كثػػػرة المجػػػوء   إلػػػىطريقػػػة القواعػػػد والترجهػػػة: إٌهالٍػػػا لهٍػػػارة الكػػػالـ ٌو
ذلػؾ أف الهبالغػة فػي تػدريس  إلػى، يقمؿ هف فرص عرض المغػة األجىبيػة لمطػالب، أضػؼ الترجهة

تسػػتخدـ ٌػػذي الطريقػػة المغػػة  وقواعػػد المغػػة األجىبيػػة وتحميمٍػػا يحػػـر الطػػالب هػػف تمقػػي المغػػة ذاتٍػػا؛
األـ لمهػػتعمـ كوسػػيمة رئيسػػة لتعمػػيـ المغػػة الهىشػػودة . وبعبػػارة أخػػرى تسػػتخدـ ٌػػذي الطريقػػة الترجهػػة 

 موب رئيسي في التدريس .كأس
(   (2005 http://www.lb.refer.org/fle/index.htm 

 
  الطريقت المباشرة : -4-2

: االٌتهػاـ بهٍػارة الكػالـ، بػداًل هػف هٍػارتي القػراءة والكتابػة، يػأتي تهتاز ٌذي الطريقة بها 
واعػد المغػة الىظريػة، ، وعػدـ تزويػد الطالػب بق الترجهػة عىػد تعمػيـ المغػة األجىبيػة إلػىوعدـ المجػوء 

واالكتفاء بتدريبً عمى قوالب المغة وتراكيبٍا، والربط الهباشر بيف الكمهة والشيء الػذي تػدؿ عميػً، 
تكتػب عمػى السػبورة أو فػي  واستخداـ أسموب الهحاكاة والحفظ، حتى يستظٍر الطالب جهاًل كثيػرة

هاهٍػا بهٍػارة الكػالـ، جعمٍػا تٍهػؿ .وهها يؤخػذ عمػى ٌػذي الطريقػة: أف اٌت  بالمغة األجىبية الكتاب
هٍػػارات المغػػة األخػػرى،  كهػػا أفَّ االعتهػػاد عمػػى التػػدريبات الىهطيػػة، دوف تزويػػد الطالػػب بقػػدر هػػف 
  األحكاـ والقواعد الىحوية، يحـر الطالب هف إدراؾ حقيقة التركيػب الىحػوي، والقاعػدة التػي تحكهػً.

( GERMIN, SÉGUIN 1998 – p 19- 20 -21  ) 
 

 الطريقت السمعيت الشفهيت البصريت : -4-3

هف أٌـ أسس ٌذي الطريقة :عرض المغة األجىبية عمى الطالب هشافٍة في البداية، أها 
الحقة، ويعرضاف هف خالؿ هادة شفٍية، ُدرِّب الطالب  هرحمةالقراءة والكتابة، فيقدهاف في 

ب عمى إتقاف الىظاـ عميٍا .يىحصر اٌتهاـ الهدرس في الهرحمة األولى في هساعدة الطال
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اٌتهاـ كبير في البداية لتعميـ  ؼُ صرَ الصوتي والىحوي لمغة األجىبية، بشكؿ تمقائي. وال يُ 
يكتفى هىٍا بالقدر الذي يساعد الطالب عمى تعمـ الىظاـ الصوتي والىحوي لمغة  إذالهفردات، 
رس في هواجٍة . وترى ٌذي الطريقة وضع الدا وذلؾ بقراءة ها كتبً بصوت عاؿٍ ؛األجىبية 

ا استدعى األهر ذلؾ. إذالترجهة،  إلىالمغة، حتى يهارسٍا ويستخدهٍا. وال هاىع هف المجوء 
ويىبغي استعهاؿ الوسائؿ السهعية والبصرية بصورة هكثفة، واستخداـ أساليب هتىوعة لتعميـ 

يؿ هف الشرح، المغة، هثؿ الهحاكاة والترديد واالستظٍار، والتركيز عمى أسموب القياس، هع التقم
الطالب تدريبًا هركزًا عمى أىهاط المغة وتراكيبٍا الىحوية .  دربُ يُ هف ذلؾ  والتحميؿ الىحوي.وبدالً 

وهها يؤخذ عمى ٌذي الطريقة، االٌتهاـ بالكالـ عمى حساب الهٍارات األخرى، واالعتهاد عمى 
  الترجهة. إلىالقياس، دوف األحكاـ الىحوية، واإلقالؿ هف المجوء 

(5-6-7-8، 1999، Raymond و cornaire) 

 : والوظيفيةالطريقة التواصمية -4-4

تجعؿ ٌذي الطريقة ٌدفٍا الىٍائي اكتساب الدارس القدرة عمى استخداـ المغة األجىبية وسيمة  
المغة، بوصفٍا هجهوعة هف  إلىاتصاؿ، لتحقيؽ أغراضً الهختمفة. وال تىظر ٌذي الطريقة 

ىها بوصفٍا وسيمة لمتعبير عف الوظائؼ المغوية الهختمفة، التراكيب والقوالب، هقص ودة لذاتٍا، وا 
...إل . وتعرض الهادة في ٌذي  واالستفٍاـ والترجي والوصؼ والتقرير (األهر والىٍي)كالطمب 

العهؿ يجري الطريقة، ال عمى أساس التدرج المغوي، بؿ عمى أساس التدرج الوظيفي التواصمي.و 
لهتعددة، داخؿ الوحدة التعميهية. وتعتهد طريقة التدريس عمى خمؽ هواقؼ ا الىشاطاتفيٍا عبر 

واقعية حقيقية، الستعهاؿ المغة هثؿ: توجيً األسئمة، وتبادؿ الهعموهات واألفكار، وتسجيؿ 
 الهعموهات واستعادتٍا، وتستخدـ الهٍارات لحؿ الهشكالت والهىاقشة والهشاركة ...إل 

" ولتربط بيف الثقافة األجىبية وثقافة الهتعمـ في الصؼ ولتسهح لً بالتواصؿ والهعرفة والحكـ 
 ، هتواصؿ ؿوذلؾ هف خالؿ استخدـ المغة بشك ؛ الكتشاؼ ثقافة اآلخريف

 (J-P.Cuq ,1996 , 108)  
ٍػػا صػػفية ويقػػرأ الوثػػائؽ ليعهػػؿ عمي ىشػػاطاتلػػدى الهػػتعمـ ليهػػارس  اً ٍػػي تشػػكؿ دافعػػف هػػف ثػػـ و   

 "    . ويربطٍا بالواقع فٍي تساعدي عمى الفٍـ والشرح 
 (   , Puren1994، Mehmet-Ali.Akinci@univ-rouen.fr  ) 

 ٌذا الىٍج التواصمي في فرىسا في ورَ وقد طُ كرد فعؿ ضد الطريقة السهعية والمغوية ظٍرت وقد " 
ددة فػي المغػة الفرىسػية ، هحػ تلحػؿ هشػكال وهىٍجيػةىتيجة لعدة أبحاث لغوية  يٌو 1977   العاـ
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 بحسػػػػبو  هػػػػف أجػػػػؿ الهتعمهػػػػيف الػػػػذيف يتعمهػػػػوف المغػػػػة الفرىسػػػػية كمغػػػػة أجىبيػػػػة ثاىيػػػػة فػػػػي بالدٌػػػػـو 
ا في حياتٍـ اليوهيةصموا هع اآلاولكي يتو  احتياجاتٍـ   .خريف بٍذي المغة ويوظفٌو

ىاؾ هىٍج :  الطريقة التواصمية فسبقايف اٌو  
ٍة لمتواصؿ الشفٍي فقط في الصؼ الدراسي  ،ليكتسب استخداـ المغة الفرىسية كأداة هوج -

بطريقة تطبيقٍا .االٌتهاـ  أكثر هفهٍارة فٍـ الىصوص هباشرة   
الفرىسية الوظيفية التي ركزت عمى الحاجات المغوية الواقعية لمفرد وعمى طريقة الربط بيف  -

ات الهتعمهيف كها حددت حاج ،الهرسؿ والهستقبؿ في هختمؼ هجاالت التواصؿ االجتهاعي 
فالمغة وظيفية وليست ،الغوية لتوظيفٍا في هٍارة الهحادثة ليستخدهوا المغة في هختمؼ الظروؼ

.لغوية   
و توظيؼ تعميـ اً إذ المغة  الفرىسية الوظيفية والفرىسية كأداة لمتواصؿ لٍها ٌدؼ تربوي واحد ٌو

جىبية ثاىية أي لغير الهتخصصيف أالفرىسية في الحياة اليوهية لمشعوب الذيف يتعمهوف المغة كمغة 
ىا البد هف أف يتعمهوا بالطريقة الوظيفية "   - 2002)  ٌو

(http://www.lb.refer.org/fle/index.htm 

عمى  تطوير الهٍارات األربع ألىٍا تعتهد  والوظيفية التواصمية هكف هف خالؿ ٌاتيف الطريقتيفي
هف الجواىب المغوية  اً أي فا التٍهالهكها أىٍ اعيلمتواصؿ أو التفاعؿ االجته احتياجات الهتعمهيف 

ألف  فٍها تٍتهاف بالهٍارات المغوية ، التي تعزز استخداـ الهتعمـ لمغة وتوظفٍا بالشكؿ الصحيح
الهرسؿ اليستطيع أف يتمقى رسالة ها دوف أف يستطيع أف يمـ " بهٍارة الكتابة والقراءة والفٍـ 

هف الهجٍوؿ و الخاص ،  إلىهف العاـ و الصعب ،  إلىلسٍؿ ليبدأ هف االشفٍي والفٍـ الكتابي 
  الهعمـو " إلى

(http:|| flenet.rediris.es|tourdetoile، Baillyو Cohen) 

 بسبب تػػػػػػاشأن ،يسردالت يف عتػػػػػػافسَا بالطريقػػػػػػة التواصػػػػػػمية الوظيفيػػػػػػة طريقتػػػػػػاف المغة يسرتد إو
 انظالى من نالتهك عمى زيركالت نم البد  يسردلمت يهياظىت أدبم فًبىص صاؿتاال عمى زيركالت
، وعمى توظيؼ تمؾ المغة والربط بػيف هػا يدرسػً الهػتعمـ وبػيف هواقػؼ حياتيػة  فػي لمغة  يداعىالق

هجػػاؿ الهىػػاٌج وطرائػػؽ  يوقػػد أكػػدت كثيػػر هػػف الدراسػػات السػػابقة فػػ ، الهجتهػػع الػػذي يعػػيش فيػػً
عػاـ  هىاسػبة لتػدريس المغػة بشػكؿهػف االتجاٌػات ال يالهختمفػة أف االتجػاي التواصػم تػدريس المغػات

عمػى أسػاس هػف التػدرج  يعتهد عمى االسػتخداـ الػوظيفي لمغػة إذوالطالقة التعبيرية بشكؿ خاص ؛ 
اجتهاعيػػة ، ويٍػػتـ بفىػػوف المغػػة بشػػكؿ  ، كهػػا يركػػز عمػػى تعمػػيـ المغػػة هػػف خػػالؿ هواقػػؼ حياتيػػة
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ىفس ، والقواعػػد التوليديػػة الىظريػػات الهعرفيػػة فػػي عمػػـ الػػ ، ويعتهػػد أيضػػا عمػػى هتكاهػػؿ وهتػػوازف
 فيٍا بػػػػدأ يتال الهرحمػػػػةٌػػػػي  ييالدملا رينالعش ورالق سببببباتنت   نتاك دَق .التحويميػػػػة وغيػػػػر ذلػػػػؾ

 يسرالتػػػد قةطري يف راتبببتغت االتصػػػالي المغة يسرتد نكي ملَ االتصػػػالي بٌذملا ىحن يتجػػػً التعمػػػيـ
 يف ررقملَا  افدٌَاأل اتيالغا طبتابببب َ المغة طبتابببب  ؿحى الهىطمقػػػػات يف ًراتببببتغت اوك ام ردقب
 .اتريالتغ كمت ءضى يف بةسىام يسرتد منهجت  نع ثَالبح ،المغة يسرتد
 
  : المبادئ المغوية النظرية لمطريقة االتصالية في تعميم المغة  -

جهمػػة هػػف الهبػػادئ المغوّيػػة الىظرّيػػة التػػي تػػرى أّف وظيفػػة المغػػة  إلػػىفػػي تعمػػيـ المغػػة تسػػتىد " 
 تتجّمى في ثالثة جواىب  , ٌي :

 جاىب وظيفّي , يرى في المغة وسيمة لىجاح الفرد في تمبية حاجاتً الهختمفة  . -
 جاىب اجتهاعّي وثقافّي يرى في المغة وسيمة لالّتصاؿ هع اآلخريف . -

جاىب اىفعالي يرى في المغة وسيمة لمتفاعؿ إلقاهة عالقات عاطفّية هع اآلخريف وتجتهع  -
عهمّية اّتصاؿ بيف جاىبيف , هرسؿ وهستقبؿ , في  المغة ٌذي الجواىب الثالثة في اّتجاي واحد يرى 

ـّ بىجاح دوف  ها هٍارتيتتهّثؿ في  التيهٍارات االّتصاؿ   اكتسابال يهكف أف تت  االستقباؿ  , ٌو

ها ) الحديث , والكتابة ( والقراءة) االستهاع ,   -  .( , وهٍارتي اإلرساؿ , ٌو
ة التػػي تعػػّد الٍػػدؼ هػػف تعمّػػـ المغػػة ٌػػو اهػػتالؾ وقػػد أفػػادت ٌػػذي الطريقػػة هػػف الىظرّيػػة الوظيفّيػػ

ػي عهمّيػة االّتصػاؿ بػيف أفػراد الهجتهػع , وبػذلؾ يؤّكػد  القدرة عمى القيػاـ بالوظيفػة األسػاس لٍػا , ٌو
") هفمػػػح  أصػػػحاب ٌػػػذي الىظرّيػػػة أٌهّيػػػة البعػػػد الػػػداللّي واالّتصػػػالّي بػػػداًل هػػػف أٌهّيػػػة البعػػػد الىحػػػويّ 

ذا ها أشار إلي ( 67،  2771، ا إذأف يعمػـ التمهيػذ يء ً كالباريد " بأىً ليس هف األٌهية في شٌو
الىحػػوييف ليسػػت  إلػػىكاىػػت الجهمػػة رئيسػػة أـ ال ) وذلػػؾ ألف كثيػػرا هػػف الجهػػؿ " الرئيسػػة " بالىسػػبة 

العقػػؿ ( فمػػيس الواجػػب األوؿ أف ىعمػػـ طبيعػػة الكمهػػات واألشػػكاؿ المفظيػػة ، بػػؿ  إلػػىكػػذلؾ بالىسػػبة 
، وقػد ي يهكف أف تستخدـ ٌذي األشياء في التعبيػر عىٍػا تهات واألشكاؿ الٌو أف تعمـ طبيعة الكم

أي أداة تعػػػود عمػػػى السػػػموؾ  ، المغػػػة عمػػػى أىٍػػػا وظيفػػػة إلػػػىسػػػهاٌا كالباريػػػد وظيفيػػػة ألىٍػػػا تىظػػػر 
اإلىساىي واالجتهاعي بالىفع . فٍي التريد أف تدرس المغة بصرؼ الىظر عف الوظيفة التي تدعي 

وجاءت الطريقة االّتصالّية (  271،  1954) كالباريد ، " .لألشياء  ة ، وطبقاً القياـ بٍا في الحيا
ذي الىظرّية .  في تعّمـ المغة وتعميهٍا اىسجاهًا ٌو

المغة عمى أّىٍا وسيمة  إلىكها أفادت هف أفكار أصحاب الىظرّية التفاعمّية الذيف يىظروف 
اهالت فيها بيىٍـ , ويرّكزوف عمى أىهاط لتحقيؽ العالقات الشخصّية بيف األفراد , وأداء الهع

 الحركات في أثىاء الحوار والتفاعؿ.
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 إجراءات الطريقة التواصمية : -

 وتتدّرج إجراءات الطريقة التواصمّية في هجاؿ تعميـ المغة ضهف الخطوات والهراحؿ اآلتية :

 ارسيف تقديـ حوار هختصر أو عدد هف الحوارات القصيرة , ويسبؽ ذلؾ تحفيز لمد -" 

) بربط هواقؼ الحوارات بخبراتٍـ االّتصالّية الهحتهمة ( , وهىاقشة الوظيفة , والهوقػؼ , والىػاس , 
واألدوار , ودرجػػة رسػػهّية المغػػة التػػي تتطّمبٍػػا الوظيفػػة والهوقػػؼ  ) فػػي الهراحػػؿ الهبتدئػػة , وحػػيف 

 ٍـ األصمّية ( .يعرؼ الدارسوف جهيعٍـ المغة األولى ىفسٍا , يهكىىا تقديـ الحافز بمغت

 التدّرب الشفوّي عمى كّؿ عبارة في جزء الحوار الذي سيقّدـ في ذلؾ اليوـ ,  -

) التكػػػرار الجهػػػاعّي هػػػف الصػػػؼ كمّػػػً , أو ىصػػػفً , وفػػػي هجهوعػػػات صػػػغيرة , وعمػػػى هسػػػتوى  -
 األفراد( , ويتبع ذلؾ الىهوذُج الذي يقّدهً الهدّرس , ويىطبؽ الكالـ ىفسً عمى الحوارات الهصّغرة.

جابػػات هبىّيػػة عمػػى هوضػػوعات الحػػوارات والهواقػػؼ ىفسػػٍا) أسػػئمة هعموهػػات أو أسػػئمة  - أسػػئمة وا 
 "ٌؿ" (. 

جابات تتعّمؽ بخبرات الدارسيف الخاّصة, غير أّىٍا تدور حوؿ هوضوع الحوار. -  أسئمة وا 

فػػة لوظيادراسػػة أحػػد  التعػػابير  االتصػػالّية األساسػػّية فػػي الحػػوار , أو أحػػد التراكيػػب التػػي تهثّػػؿ  -
الهدروسة , وقد يقّدـ الهدّرس عددًا هف األهثمة اإلضافّية لالستعهاؿ االتصالّي لمتعبير أو التركيب 
, هع استخداـ كمهات هألوفة في عبارات أو حوارات صغيرة واضحة) هع استعهاؿ الصور وأشػياء 

ذا هاىراي في الهثاؿ الذي ورد عىد هاىدير  حقيقّية بسيطة أو التهثيؿ ف التهييػز بػيف ع Minderٌو
 بريػػد السػػىة الجديػػدة ، ىضػػع البطاقػػات ىفػػرز) –كػػاف الهثػػاؿ  إذؿ البسػػيطة والجهػػؿ الهركبػػة ، هػػالج

الهحررة بخهػس كمهػات عمػى األكثػر " جهػؿ بسػيطة غالبػا " فػي جٍػة ، وىضػع البطاقػات الهحػررة 
مانااادير  )  لبيػػػاف هعىػػػى التعبيػػػر أو التركيػػػب ،كرسػػػائؿ فػػػي الجٍػػػة األخػػػرى ، ثػػػـ ىقػػػـو بهقارىتٍػػػا 

،2003 -134 ). 

اكتشاؼ الدارس التعهيهات أو القواعد الكاهىة وراء التعبير أو التركيب الوظيفّي , ويجب  -
أف يشػػػهؿ ذلػػػؾ أربػػػع ىقػػػاط فػػػي األقػػػّؿ :صػػػيغٍا الشػػػفوّية أو الهكتوبػػػة , والعىاصػػػر التػػػي تتكػػػوف 

 ظيفتً الىحوّية وهعىاي .لتركيب, و اهوقع العبارة في الجهمة, ودرجة رسهّيتٍا, وبالىسبة  و,هىٍا
ـّ  إلػىتفسيرّية )ىشاطاف  ىشاطاتالتعّرؼ الشفوّي و  - خهسػة , تبعػًا لهسػتوى الطػالب والهٍػا

 ,  وها شابً ذلؾ(. 

 تمؾ األكثر حرّية . إلىالهوجٍة  الىشاطاتوتتدرج هف -اإلىتاج الشفويّ  ىشاطات -

 ف في الكتاب الهقّرر.ا لـ تكإذج إذكتابة الحوارات , أو الحوارات الصغيرة , أو الىه -

 قراءة عّيىات هف الواجب الهىزلّي الهكتوب , إف وجد . -
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تقويـ التعميـ ) الشفوّي فقط ( ,هثاًل: كيؼ تطمب هف صػديؽ أف..؟وكيػؼ تطمػب هّىػي أف..؟  -
 ( ".Finnochiaro & Brumfit , 1983 , 107 ) 

 ( . 68، 2771عف )هفمح ، 

، بػػؿ كيػػؼ يوظػػؼ ٌػػذي  شػػو عقػػؿ الطالػػب بالهعموهػػاتيكػػوف هجػػرد ح أالَّ إف التعمػػيـ يجػػب  اً إذ
، ذلػؾ   تًٌهيأو ويستعيف بٍا في تحقيؽ أٌدافً حتى يشعر الهتعمـ بقيهة ها يدرسً  الهعموهات

ألف تعمػػـ القواعػػد وهٍػػارتي الهحادثػػة والكتابػػة فػػي ضػػوء الطريقػػة الوظيفيػػة هػػا ٌػػي إال وسػػائؿ 
ووسػيمة اتصػاؿ بػيف األفػراد ألف التواصػؿ ،  اىػاٌج إليٍػهؼ التربوية التػي تسػعى الدالبموغ األٌ

 . المغوي ٌو الهظٍر االستعهالي األوؿ لمغة .
يقصػػد بػػتعمـ المغػػة وظيفيػػا : توجيػػً تعمػػيـ المغػػة توجيٍػػا وظيفيػػا أي أف يٍػػدؼ ) حسػػف (  بحسػػبو " 

تحقيػػؽ القػػدرات المغويػػة عىػػد التمهيػػذ ، حتػػى يػػتهكف هػػف ههارسػػتٍا فػػي هواضػػعٍا  إلػػىتعميهٍػػا 
ا كاىػت إذية العهمية ههارسة صحيحة ، وال يهكف أف يتجً تعمػيـ المغػة ٌػذا االتجػاي إال عيالطب

ٌذي الوظػائؼ الطبيعيػة لمغػة واضػحة فػي ذٌػف الهعمػـ ، وههػا يالحػظ عمػى ٌػذا التعريػؼ أىػً 
" . يىطمؽ هف كوف القدرات المغوية قابمة لمههارسة في الحياة العهمية ههارسة صحيحة   

http://aladdin.7olm.org\login?rederct=\t174.topic  

 ,(Halliday 2004, Banks 2005) 2775وباىكس  2774" ووصؼ ٌاليدي 
ف ، فٍي وظيفية بالهعىى الداخمي وبالهعىى الخارجي ، فالوظيفية يالطريقة الوظيفية بأف لٍا هعىي

ا الوظيفية أهَّ  ، لتراكيب المغة وتوظيفٍا في تشكيؿ الهعىى اخمية تتعمؽ باألوجً الهختمفةالد
الخارجية فتتعمؽ بوظيفة المغة في الهحيط االجتهاعي لىعهـ الهعىى ، فٍذي الطريقة ٌي طريقة 

 " ىى وتطبيقاتً ووظائفًعتٍتـ باله
(Banks ، Université de Bretagne Occidentale/ERLA) 

عمى الدور الوظيفي في  أىٍا لـ تركز ؽ الهستخدهة سابقاً ائقد رأيىا هف خالؿ الطر ول
تعتهد عمى أساليب الحفظ والتسهيع  كاىت هعىى ذلؾ أف عهمية التعميـ ،تدريس القواعد 

 .توظيفٍا إلىالهعموهات دوف االلتفات  واستظٍار

ة التعمـ يبدأ بالهثير الذي يحفز عهمي االتجاي الوظيفي "اتجاي تربوي سيكولوجي اجتهاعي، ففيف
أثىاء عهمية  ، في في حياتً اوشوؽ إلدراكً أٌهيتٍا ودوٌر التمهيذ ىحو الدراسة فيقبؿ عميٍا برغبة

ذا يتطمب هىً عهمية تخطيط وتىظيـ لبىاء التعمـ ال بد  أف يعرؼ هاٌية ها يقـو بً ودوري ٌو

دراؾ العالقات بيف الهعاىي الهختمفة"، ف ٌي التي "يٍدؼ  لمقواعدالدراسة الوظيفية الهعاىي وا 
 ،2772 ،السميطي)  . " ٍاكم المغة استعهاؿ التالهيذ لٍا في فىوف بحسبوصؼ المغة وتحميمٍا 

169 . ) 

http://aladdin.7olm.org/login?rederct=/t174.topic
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ػػػذا يعىػػػي التركيػػػز والههارسػػػة والهػػػراف فػػػي فٍػػػـ المغػػػة كاسػػػتعهاؿ ولػػػيس   جهػػػع الهعموهػػػات  ٌو
 .ةوتجهيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٌا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذٌف دوف إدراؾ لسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياقاتٍا الهختمفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

و الذي يقـو عمى أساس الوصؼ لمغػة الهسػتعهمة االسػتعهاؿ  بحسػببوبٍػذا الهعىػى يتغيػر  Kٌو
و بٍذي الصفة يٍدؼ هف خالؿ التعميـ  المغوية لمهتعمهيف حتى يتهكىوا هف  تحقيؽ القدرات إلىٌو
 ههارسػة صػحيحة فػػي هختمػؼ شػؤوف الحيػاة، فػػالىحو ههارسػتٍا فػي وظائفٍػا الطبيعيػػة العهميػة

وبوصػػفً  ال يىظػػر إليػػً عمػػى أىػػً عمػػـ ىظػػري، بػػؿ ٌػػو هػػىٍج تػػدريس عهمػػي أيضػػا اً إذ الػػوظيفي
بػػؿ  ، قمػػت أو كثػػرت يفٍػػـ عمػػى أىػػً تكػػديس ألشػػكاؿ وقواعػػد هىعزلػػةأال هىٍجػػا لمتػػدريس يىبغػػي 

ػػارد ٌمػػبش،إرشػاد لالسػػتعهاؿ الصػػحيح وفٍػـ لغتىػػا الهعػػارؼ  إلػػىال يىظػػر " :وفي ٌػػذا يقػوؿ جٌر
الهػػرء فػػي الحػػوار وهػػف أجػػؿ  بػػؿ ٌػػي هػػادة يواجػػً بٍػػا ، ادة لمحفػػظالىحويػػة عمػػى أىٍػػا هجػػرد هػػ

التعيػيف فػي هعرفػة  إلػىيطهح الىحو الػوظيفي  الحوار التمقائي فقط هع المغة واستعهالٍا الخالؽ،
ا بحسباألشكاؿ واستعهالٍا   .(  327،  2779، عف بيبية ، ٌمبش . (إىجاٌز

يػػػة اهػػػتالؾ اسػػػتخداـ المغػػػة وهٍاراتٍػػػا كيف األساسػػػية أىػػػً يػػػدلىا عمػػػى القواعػػػدوهػػػف وظػػػائؼ 
و  هعرفة داخمية الهتالؾ الهٍارات التي تعطيىا القدرة عمى التهيز في الكتابػة كقاعػدة "القواعدية ٌو

 )  لمشػػػخص الثػػػاىي الهفػػػرد ( وىضػػػع الػػػربط بػػػيف الفعػػػؿ وفاعمػػػً فػػػي قاعػػػدة )   -s–)وضػػػع 

participe passé . " ......... كذا  ( .SÉGUIN ،GERMIN  ، 1998، 32 –36) ٌو
 " :هىٍا أها هقوهاتً فتقوـ عمى ركائز

 .إليٍا يتعمـ التالهيذ أساليب البحث عف الهعموهات والحقائؽ والوصوؿ -

يستطيع أف  بحيث إيجابيا دوراً لمتمهيذ  جاىب األداء المغويإلى يؤدي ٌذا التىظيـ  -
 .يىطؽ ويكتب ويقرأ بطريقة سميهة

، فٍـ يكتسبوف الهعموهات عف  ٍـوأٌدافالهتعمهيف حاجات  بحسبتكييؼ التعمـ  -
  طريؽ تطبيقٍا وليس عف طريؽ حفظٍا  . 

 إلى ـ هف تطبيؽ القواعد في الحياة األجتهاعية فٍو بذلؾ يىقؿ ثقافة بالديا تهكف الهتعمّ إذ-
ذو  ،اآلخريف .  "ا اتبع القواعد بشكؿ جيد استطاع أف يتكمـ ويكتب بشكؿ جيدا   

CSLF ( CORBEIL ، ARCHAMBAULT) 

 ةلذي بهساعدتً وهساعداكالكتاب  ابأىٍ ةالوظيفيالقواعد  " وقد عرؼ هارتيىيً
ي الطريقة  ، هركبات المغةؼ هىٍا تألالقاهوس يقدـ لىا العىاصر األساسية التي ت ٌو

 ( ,1996CLAIRIS)."التي تسهح بالتواصؿ 
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ا أراد الهعمـ  أف يىقؿ الهعػارؼ إذف ، مـالهتعالهعمـ و  وظيفتي كؿ هفعمى العهمية التعميهية تقـو 
ٍا قد تصيبٍـ حالة هف الشؾ ىأسيجد فعقؿ الهتعمـ دوف توظيفٍا في حياتٍـ  إلىأو الهعموهات 

ولػػػـ يػػػدركوا قيهتٍػػػا  ، فػػػي قيهػػػة أو جػػػدوى ٌػػػذي الهعموهػػػات ألىٍػػػا ليسػػػت ذات صػػػمة هباشػػػرة بٍػػػـ
 دريس الهادة ولف يفيد هىٍا الهتعمـ .لف تتحقؽ األٌداؼ الهرجوة هف ت هف ثـٍـ ، و يلإبالىسبة 

ػذا يعىػي هراقبػة الهػتعمـ لتطبيػؽ  عمى بىػاءالهتعمـ  " فعمى الهعمـ أف يساعد القواعػد السػميهة ، ٌو
 (.   Pierre ،1996 104)،ج المغوية"إذها تقضيً الىه بحسبوليشكمٍا فرضياتً في التعمـ 

 
مـ هعىى الجهمة وكيؼ يصيغٍا ليهػارس المغػة " ألف تعمـ القواعد يعتهد عمى التحميؿ ليفٍـ الهتع

ال لف يستطيع الهتعمـ أف يفٍـ أي ىص ويعبػر عىػً " . ت، فال )  وجد قواعد هف أجؿ القواعد ، وا 
137 ،2776  ،Fawal  ). 

قواعػػد المغػػة هٍهػػة فػػي تػػدريس  ُعػػدتولقػػد  ، واليهكػػف إجػػادة أي لغػػة إىسػػاىية دوف إجػػادة قواعػػدٌا
الفرىسػػػية بشػػػكؿ خػػػاص ، واليػػػزاؿ التعمػػػيـ يػػػولي أٌهيػػػة كبيػػػرة لطريقػػػة  المغػػػات بشػػػكؿ عػػػاـ والمغػػػة

أسػػموب عرضػػٍا أو طرائقٍػػا أو هىاٌجٍػػا ، ألف تعمػػيـ القواعػػد  إذعػػرض هػػادة القواعػػد سػػواء هػػف 
 –القػػػراءة  -التحػػػدث–األربػػػع ) االسػػػتهاع  وفػػػاعال فػػػي إجػػػادة المغػػػة وهٍاراتٍػػػا هٍهػػػاً  دوراً  يػػػؤدي

والصػػػرؼ ( تعػػػّد هعيػػػارًا لصػػػّحة اسػػػتخداـ  الىحػػػوة المغوّيػػػة ) قواعػػػد هٍػػػارة السػػػالهف "   الكتابػػػة (
وقددأسفرددنظرسّاظ اددعرسم ددمعرايسم ععظجماددمس ددفساعرددمس ددفسم ج ددع س،هٍػػارات الحػػديث والقػػراءة , والكتابػػة

 األفكار :جيس جعلسم مطبمقعرسم معرمعمامس,سو نهعستطبمقعرسم معرايسم رغوياس,سوكعنس فسفبظزستركس

فػي أّي زهػاف أو هكػاف , ولػيس تعمّػـ المغػة  –أّي لغػة  –مى أف يتعّمـ المغػة قدرة كّؿ إىساف ع .1
 . ةّ ٌي الحاؿ في الهدرسة السموكي الالرتباط الشرطّي بيف الهثيرات واالستجابات كه اً خاضع

هعرفة الهعايير المغوّية ) قواعػد المغػة ( التػي يسػير الكػالـ وفقٍػا أهػر ضػرورّي لػتعّمـ المغػة ,  .2
و ٌىػا األداء  –ـ المغة باالعتهاد عمى الكالـ وحدي وال يهكف تعمّ  فثّهػة فػرؽ بػيف المغػة )  –ٌو

الهكّوف الهعرفّي ( , والكالـ ) الهكّوف الهٍارّي ( الػذي يىبغػي أف يكػوف هتهاشػيًا هػع الهكػّوف 
 الهعرفّي , وخاضعًا لقواعدي .

فػػػإّف التعمػػػيـ  هػػػف ثػػػـاسػػػتحالة حفػػػظ كػػػّؿ جهمػػػة فػػػي المغػػػة وتخزيىٍػػػا فػػػي الػػػذاكرة كالكمهػػػات , و  .3
هف خالؿ تعميـ القواعد الكمّية لمغة التي تستطيع إىتاج قدر غير هحػدود  يجريالحقيقّي لمغة 

 هف الجهؿ والهعاىي الهىطوقة أو الهكتوبة .

عمى الرغـ هف أّف الفرد ىادرًا ها يفّكر في القواعػد التػي تحكػـ لغتػً الهىطوقػة , إاّل أّف هعرفػة  .4
حػػػّد كبيػػػر فػػػي الػػػتخّمص هػػػف األغػػػالط المغوّيػػػة ىطقػػػًا وكتابػػػة , وفػػػي  ىإلػػػتمػػػؾ القواعػػػد يسػػػٍـ 

 ( 2771،58، هفمح" . ) االرتقاء بهستوى التعبير والتواصؿ 
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 المهارات المغوية :خامسًا : 
" قدرة الهتعمـ عمى استخداـ الهبادئ والقواعد واإلجراءات والىظريات ابتداء  وتعرؼ الهٍارة بأىٍا 

طبيؽ الهباشر ،و حتى استخداهٍا في عهميات التقويـ " . ) هحهد هف استخداهٍا في الت

( .  185، 2778وعاهر،  

ُيقصػد بالهٍػارات المغويػة هجهوعػة اإلجػراءات التطبيقيػة الىاجحػة  "فقػاؿ   عيسػى أها 
أفضػػػؿ أسػػػموب فػػػي التعبيػػػر عػػػف  إلػػػىأو الكتابػػػة لموصػػػوؿ  ، الهسػػػتخدهة فػػػي الكػػػالـ

ػػي ىوعػػاف: هٍػػارات شػػفوية وأخػػرى كتابيػػة، األفكػػار والهشػػاعر والحاجػػات األخػػ رى، ٌو
 :الهٍارات المغوية الكتابية وهف أهثمة

 وضوح الخط .  -

 بىاء جهمة هفيدة لتفسير هعىى كمهًة هعيىة.  -

 كتابة جهمة هف كمهات هبعثرة.  -

 كتابة فقرة هف جهؿ هتفرقة.  -

 وصؼ أشياء، والتعميؽ عمى أحداث كتابة بجهؿ هفيدة.  -

 ؿ الجهالي لمىص الهكتوب. الهحافظة عمى الشك -

 العىاية بترابط الجهؿ والهعاىي.  -

 الهعىى الهقصود بٍدؼ اإلباىة دوف غهوض ". بحسباختيار األلفاظ الهىاسبة الهعبّرة،  -

 ( . 431-429،  2717) عيسى ، 
 وهف أهثمة التعبير الشفوي :

 الىطؽ المغوي الصحيح لمكمهة. "  -

 ميهة. استخداـ التركيب المغوي بالصورة الس -

 . كالتحية والدعوة والتعريؼ بالىفس قواعديا السميهة البسيطة بىاء الجهمة الهفيدة  -

 اختيار الكمهات الهىاسبة لمتعبير عف الفكرة داخؿ الجهمة.  -

 الطالقة في التحدث.  -
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الهوقػػؼ الكالهػػي، فػػاألداء التعبيػػري لمكمهػػات وسػػيمة هٍهػػة إليصػػاؿ  بحسػػبتمػػويف الىطػػؽ  -
 .الهعىى الهىشود

الهوقػؼ،  بحسبتخداـ أدبيات الحوار في الكالـ هف هثؿ: اختيار طبقة الصوت الهىاسبة اس -
واإلقباؿ بالوجً عمى الهخاطب، وتجىب هقاطعة الهتحدث حتى يتَـّ حديثػً، أي هراعػاة أدب 

 ال سّيها احتراـ الرأي اآلخر.  و االستهاع

 . أثىاء الهحادثة أو رواية قصة توظيؼ أساليب كالهية  -

 لجهؿ والكمهات بشكؿ صحيح .ربط ا -

 اختيار األلفاظ الهالئهة لثقافة الهستهع وهكاىتً.  -

 استخداـ البدائؿ هف الهفردات )الهترادفات( بحضور بديٍة ولباقة.  -

 ." استخداـ هٍارات الهالحظة والهقارىة والتصىيؼ والتهييز واالستىتاج في أثىاء التحدث -

( 2010)( http://eduscol.education.fr/pid23410-cid47413/competence-2.html) 

:المغوي  سادسًا : اكتساب مهارات االتصال  

 إلىسموؾ ، وال تتحوؿ  إلىفٍي " تحويؿ الهعرفة  التدريب الهتواصؿ والهتكرر إلىتحتاج الهٍارة 
بة والىضج لتترس  في  غير هرةا لـ يتدرب اإلىساف إذسموؾ قابؿ لمتطبيؽ  هع توافر الرغبة والهٌو

.لديً  إلىساف وتصبح سموكاً ا  

:أركان مهارات االتصال المغوي  -6-1  

و الطرؼ األوؿ في عهمية االتصاؿ،ألىً هبتدع الرسالة وهالكٍا والقائـ ببثٍا أواًل : المرسل   إلى:ٌو
 الهستقبؿ .

 أ : المهارات العامة لممرسل :

العمـ بهوضوع الرسالة  -    

و هرتبط بأداء ا لحاجات العهمية في الحياة .الذكاء الوظيفي : ٌو  - 

وتحديد الٍدؼ ، ألف ٌذا الوضوح يعيف الهرسؿ عمى اختصار الوقت واختيار  ةوضوح الرؤي -
 الطريؽ والوسائؿ الهعيىة هباشرة .
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ودقة واختصار حتى  اإلفصاح عف هقاصدي بوضوح إلىالقدرة عمى التعبير : فالهرسؿ يحتاج  -
قبؿ .الهست إلىيتهكف هف إيصاؿ الفكرة   

ذا يفيد في اختزاؿ الوقت واإلحاطة بالهعارؼ الهتعمقة بهوضوع  القدرة عمى تحصيؿ الهعرفة : - ٌو
 الرسالة .

رسؿ الىص الهالئـ لرسالتً .هالقدرة عمى إدراؾ فحوى الكالـ  ليىتقي ال -  

القدرة عمى اختيار قىاة االتصاؿ وتوظيفٍا ألداء الٍدؼ هف الرسالة . -  

جعة إرسالً ، حتى يتجىب اإلخفاؽ تقويـ ،فالهرسؿ الىاجح ٌو الذي يتهتع بهٍارة هراالقدرة عمى ال -
  

مهارات المرسل الخاصة : -ب  

:التحدث هٍارة هركبة ، يسٍـ فيٍا إتقاف المغة ، والقدرة عمى التالعب باألساليب  مهارة التحدث -
 وتوظيفٍا .

في األساليب الهالئهة ألغراض الهرسؿ الهختمفة .تدقيؽ  إلىج هٍارة الكتابة : تحتا مهارة الكتابة -  

هٍارة القراءة السميهة  -  

صغاء اإليجابي هٍارة اإل -  

ا ويعي دالالتٍا ، ويتفاعؿ هعٍا ، : ثانيًا : المستقبل ٌو الذي يتمقى رسالة الهرسؿ ، ويفؾ رهوٌز
 ويبدي رأيً فيٍا .

.ىوعيف هف الهٍارات ، عاهة وخاصة  إلىيحتاج الهستقبؿ   

ي أربع : المهارات العامة -أ : ٌو  

الهرسؿ . الهستقبؿ المغة التي يستعهمٍا ةالهٍارة المغوية :الهراد بٍا هعرف -    

ي القدرة عمى التحميؿ والتركيب ورؤية العالقات بيف األشياء . - الهٍارة العقمية : ٌو  

ي هٍارة الحكـ عميٍا وهىاقشة صاحبٍا لمتعديؿ و  - التبديؿ .الهٍارة الىقدية :ٌو  
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ي احتراـ حرية التعبير والرأي اآلخر .  الهٍارة األخالقية :ٌو

يهمؾ الهستقبؿ أربع هٍارات خاصة تساعدي عمى االتصاؿ السميـ باآلخريف :رات الخاصة االمه -ب
ذي الهٍارات ٌي : الىهو . وتجعمً عضوًا ىافعاً  إلى، وتحفز شخصيتً  في هجتهعً ، ٌو  

يعاب هضهوىٍا ودالالتٍا والتفاعؿ هعٍا هٍارة فٍـ الرسالة واست -  

هٍارة االرتباط الداللي الهتبادؿ  -  

  رأي في قضايا الهجتهع والوطف واألهةلهٍارة إبداء ا -

اكتساب خبرات  إلىهٍارة اكتساب الخبرات وتعديؿ أىهاط السموؾ :فاالتصاؿ باآلخريف يقودي  -
الالت ، ." ىهية شخصيتً جديدة ، وتجارب هفيدة تساعدي عمى تعديؿ سموكً وت    2778) جهؿ ٌو

  ،27-38 ) .  

ا لـ يىجح إذأو حياتية أو هٍىية ..... ف لغوية اكتساب خبرات تعميهية تعمهية إلىتٍدؼ الهٍارة 
والقراءة  واإلفادة هىٍا في الحياة عجز عف التعمـ المغوي الهتعمـ في اكتساب هٍارة االتصاؿ

لها كاف لكؿ عمـ و  ،عديؿ سموكً واكتساب الخبرات التعميهية وت والحوار والكتابة واالستهاع 
أٌدافً، فإف الهٍارات األربع في تعميـ المغات تهثؿ األٌداؼ األساسية ، التي يسعى كؿ هعمـ 
لتحقيقٍا عىد الهتعمهيف، فتعمـ أي لغة هف المغات، سواء كاىت المغة األـ أـ لغة أجىبية، إىها 

ا الصوتي الخاص بٍا، و ٌدفً ٌو أف يكتسب الهتعمـ  القدرة عمى سهاع المغة و تعرؼ إطاٌر
الحديث بٍا بطريقة سميهة تحقؽ لً القدرة عمى التعبير عف هقاصدي، و  إلىيٍدؼ كذلؾ 

أف يكوف قادرا عمى قراءتٍا و  إلىالتواصؿ هع اآلخريف أبىاء تمؾ المغة خاصة، و كذلؾ يسعى 
رات ٌي هركز البحث و األٌداؼ الحقيقية العمهية كتابتٍا. و بٍذي الصورة تصبح ٌذي الهٍا

: ٌي طرائق الكتساب المهارةثالث ، لذلؾ  التربوية  (Edgor – Dail) " اقترح 
 1- الهالحظة الهحسوسة  

( البصيرة الهجردة )التحميؿ العقمي -2 

 3-  العهؿ الهحسوس

عمـ بالهواد السهعية يكتسب الهٍارات )بطرائؽ هباشرة( كالتف الفرد أويقصد بٍذي الطرائؽ 
.والعيىات ج والهقاطعذاوالهشاٌدة الواقعية ، )والطرائؽ غير الهباشرة( عف طريؽ الىه   والبصرية 

يجب أف :    عىد تعمـ الهٍاراتويرى آخروف أىً   

تقاىٍا بحيثٌهية وظيفية في حياة الهتعمهيف أتكوف ذات  يشعروف بفائدتٍا فيقبموف عمى تعمهٍا وا    
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. بة لهستوى الىضج العقمي والعضمي االجتهاعي لكي يسٍؿ تعمهٍاتكوف هىاس  . 

. التعتهد كثيرًا عمى التعمـ المفظي كمياً  بحيثتعمهٍا في الهجاؿ الطبيعي لٍا  يجري  . 

. خرىتهارس بوصفٍا وحدة كمية وتجىب العىاية بجاىب هىٍا دوف الجواىب األ  . 

تقاىٍا بشكؿ ف ذلؾ يخرى ، ألتعمهٍا واحدة بعد األ يجري.  فضؿ هف تعمـ أساعد عمى فٍهٍا وا 
. عدد هف الهٍارات في وقت واحد   

: يضًا عمى اكتساب الهٍاراتأوهها يساعد    

الههارسة والتكرار ، لذا يىبغي العىاية بالههارسة العهمية في تعمـ الهٍارات وعدـ االعتهاد كثيرًا  -
. عمى التمقيف الشفوي   

دراؾ العالقات  - والفيمـ  ،وهف ثـ تؤدي الصور ،الىتائج وهشاٌدة أداء هف يتقىوىٍاو الفٍـ وا 
. والهدرس دورًا هٍهًا في تعمـ الهٍارات السيىهائي   

 إلىف الىجاح يؤدي أل ، ف تكوف الهٍارة هىاسبة لهستوى الطمبة العقمي والعضمي واالجتهاعيأ -
. التقدـ في اكتسابٍا   

، 2778) رعد ، ." داءساليب العهؿ أو األأ وتعريفً بأفضؿي رشادا  توجيً الطالب و  -    
.(www.moudir.com  

أنواع المهارات : ًا : بعسا  

مهارة االستماع : -7-1  

فٍـ الهسهوع الهدخؿ األوؿ  تساعد هٍارة االستهاع عمى اكتساب الهٍارات المغوية األخرى ، كها يعد  
ا سهعٍا وفٍهٍا سواء في إذعمـ المغة إال الكتساب المغة األجىبية الثاىية ، ألف الفرد اليستطيع ت

، ليتفاعؿ هع ها سهعً هف الهتكمـ " فاالستهاع أكثر فىوف الفصؿ الدراسي أو في أي هكاف آخر 
خاصة ، فهعظـ أوقات  في الحياة بصفة عاهة ، وفي الفصؿ الدراسي بصفة واستخداهاً  المغة شيوعاً 

" .  هٍهاً  ءاً حياتىا العاهة والتعميهية / يشكؿ االستهاع جز   

    ( Ravenhall , Mark , 2001 , 16-17 عف )  ( 1751، 2775)الزغاط ،     

 فاالستهاع وسيمة هف وسائؿ االتصاؿ بيف األفراد وبيف الهعمـ والهتعمـ أي بيف طرفيف الهرسؿ 
الحديث  إلىليركز اتىباًٌ  الهتحدث إلىالهستقبؿ ، فٍي هٍارة تتطمب االٌتهاـ هف الهستهع و 
الستهاع يربط األصوات باإلهاءات الحسية والحركية لمهتحدث ، األصوات واإلهاءات والحركات " فوا

، كها يجب عمى الهستهع أف يكوف لديً اإلىصات عمى األصوات الهىطوقة ليس غيريعتهد  في حيف
دراؾ الفكرة العاهة التي يدور  استعداد لمفٍـ وحصر الذٌف والتركيز عميٍا الحديث " .وا   
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          (http://www.drmosad.com/index85.htm  ، زياد ( 

 : مهارة الحديث أو التعبير الشفوي -7-2

اإلحساس الذي يعتهػؿ فػي الػذٌف أو ىقؿ أو ،  ها ىقؿ فكرةل وسيمة الشفوي أو الحديث التعبير يعد  
هتمػؾ هػف ثػروة يمجأ فيٍا العقؿ السػتعراض هػا ي صعبةتأليؼ األفكار عهمية ف ، الساهع إلى الىفس

ػي صػعبة ألف ثػروة الهتعمهػيف المغويػة قػد تكػوف  ويعبػر عىٍػا شػفوياً  في األلفاظ ليصؼ الفكرة ، ٌو
ٌىالػػؾ هػػف  إلػػىالتراكيػػب والهفػػردات واألفعػػاؿ والتصػػريؼ واألسػػهاء والصػػفات وهػػا  إذهحػػدودة هػػف 

عمػػى االسػػتخداـ  " فالحػػديث ٌػػو القػػدرة تتعمػػؽ بالمغػػةوتفسػػير وأهػػور قواعػد وأفكػػار وتىسػػيؽ وترتيػػب 
الهٍػارات االتصػالية ف .والقدرة عمى االستعهاؿ الهىاسب لٍا في سياقٍا والتحدث بٍػاالصحيح لمغة 

ىها ٌػي  ليست هجػرد أداء لغػوي يصػدر بػأي طريقػة كاىػت، أو حتػى هجػرد إجػادة لعىاصػر المغػة،وا 
   "أداء هعيف لتحقيؽ وظائؼ اتصالية هعيىة في هواقؼ اجتهاعية هحددة 

  https://uqu.edu.sa/page/ar/5431 هة ،) طعي 

و التعبير وسيمة اتصاؿ بيف الفرد و الجهاعة ، فبواسطتً يستطيع الهتحدث أهٍارة الحديث  وتعد  
ذا االتصاؿ لف يكوف ذا فا ا إذئدة إال إفٍاهٍـ ها يريد ، وأف يفٍـ في الوقت ىفسً ها يراد هىً .ٌو

وقؼ عمى جودة التعبير وصحتً ووضوح األفكار واألحاسيس والحاجات يت إذكاف صحيحا ودقيقا 
" فٍو اإلفصاح عها في الىفس هف أفكار  في الشكؿ والهضهوف صياغة صحيحةليصوغً 

 الشفوي أو الهحادثة بيرعؽ المغوية وخاصة بالهحادثة والكتابة ، وعف طريؽ التائوهشاعر بالطر 
 ،  شؼ عف شخصية الهتحدث أو الكاتب وعف هواٌبً وقدراتً وهيولًككف اليه

و أسبؽ هف الكتابي ، وأكثر استعهاال في حياة الفرد هف الكتابي ألىً أداة االتصاؿ السريع بيف  ٌو
 األفراد ، والتفاعؿ بيف األفراد والبيئة الهحيطة بٍـ " 

  ( www.ud.edu.sa _–)عبد الباري 

أو الهتعمـ اختيار هفرداتً وطريقة عرض األفكار فيً ، حتى لو كاف هحددا  يستطيع الهتحدث
وليوظؼ ها تعمهً في حوار بيىً وبيف هف قبمً أو هف قبؿ الهعمـ ليتقيد الهتعمـ بالهوضوع 
، ولكف لً حرية اختيار الجهؿ والكمهات التي زهالئً أو بيىً وبيف الهعمـ أو في الحياة اليوهية 

؛ التعبير الشفوي الوظيفيٌها:  "متعبير الشفوي ىوعاف لىا ىرى أف لمهحادثة أو وهف ٌ ، يريدٌا
الهواقؼ الحيوية فيها يتصؿ بأهور تٍتـ بقضاء حاجات األفراد  عف شفوياً  ويقصد بً: التعبير
 ،و والكمهات ، إلقاء الخطب و، الحوار و، الهحادثة و، هجاالتً: الهىاقشة العاهة، وهف أٌـ

https://uqu.edu.sa/page/ar/5431
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الهىاظرات، و الوصؼ، و إدارة االجتهاعات، و الهقابالت الشخصية،  ,در،القصص والىوا
و تعبير الهتعمـ عف والتعبير الشفوي اإلبداعيواالتصاؿ الٍاتفي.  والترحيب، ، التعارؼو  : ٌو

يعكس ٌذا التعبير ذاتيتً  بحيثالىابعة هف وجداىً بأسموب واضح وهؤثر،  هشاعري وأحاسيسً
ذا الىوع هف التعبير لً خصائص ا هف ويبرز كثيراً  ألسموب األدبي الهؤثر في اآلخريف. ٌو
يعكس  يهكف التالهيذ هف التعبير عها يروىً هف أحداث وشخصيات وأشياء تعبيراً  أٌهيتً؛ ألىً
ـ)راىيا  شخصياتٍـ، وبً تتضح ذواتٍـ، كها يهكىٍـ هف التأثير في الحياة العاهة بأفكاٌر

 (،  2711أبو لبف ، )  عف (2778عمي هدكور،  ؛2774شاكر

http://Kenanaonline.com/wageehelmorssi 

وتبادؿ وجٍات  إظٍار الحقائؽ عمىتساعد  يالهحادثة والهىاقشة هف أدوات التفكير الت ؽتعدّ 
ها هف الهجاالت الخصبة لتىهية القدرة  عمى التعبير  يالىظر ف هوضوع ها لً أٌداؼ هحددة ، ٌو
 ، وعمى الهعمـ أف يدرب تالهيذي عمى الهحادثةوتٍـ المغويةعىد الهتعمـ إلغىاء ثر  يالشفو 

اب عطية )و  " والهىاقشة وفؽ أسس تحقؽ األٌداؼ الهىشودة هىٍا : 2777يؤكد هحهد عبد الٌو
بصورة شكمية دوف أغراض واضحة؛ فحصة  يجري (أف تدريس التعبير الشفوي في هدارسىا126

  كها أف الهوضوع الذي يطمب،  يالكتاب التعبير الشفوي ٌي اآلف جزء هف 
ذا أهر خطأ ،يطمب هىٍـ الكتابة فيً هف التالهيذ الكالـ فيً ٌو ذاتً الهوضوع الذي    ٌو  

الكتابة وهجاالتٍا ،  ىشاطاتجذريا عف  الكالـ وهجاالتً تختمؼ اختالفا ىشاطاتألف 
ذي ىصبو إليً أف الهوضوعات التي تقدـ بٍا غير قادرة عمى تخريج الهتحدث الجيد الويضيؼ ً 

  .( أبولبف عف ".
 

تدريس المحادثة أو التعبير الشفهي :الخطوات العامة ل 7-2-1  
فى  وفعاالً  يكوف هعبراً  يهٍارات ؛ ك التعبير الشفوي هف األهور التي تتطمبهٍارة تدريس  يعد  

ربية المغة الع بيف" فٍىاؾ فرؽ بمفظ األحرؼ  وخاصة لهف يتعمـ لغة أجىبيةاالتصاؿ ، هواقؼ
وقت حتى يهتمؾ الهٍارة التي يهتمكٍا في لغتً األـ ، فٍي هٍارة إلى  ويحتاج الهتعمـ، والفرىسية 

، فٍي عالقة تفاعمية بيف كمٍا يجب أف يكتسبٍا الهتعمـ بالتدريج ليستخدهٍا في الهجاالت 
ي القدرة عمى فٍـ اآلخر ، لذلؾ ٌي بحاجة لمعهؿ بدقة لتفادي ه  تشكالالهرسؿ والهستقبؿ ٌو

صعوبة المفظ عىد الطمبة السورييف لبعض ويجب أف الىىسى  ،المفظ والمكىة واإليقاع وبىاء الجهمة
 األحرؼ الصوتية والساكىة التي التوجد بالمغة العربية كحرؼ 

  P – Y  .لهتعمهيف العربإلى ا واألحرؼ األىفية غير هعروفة بالىسبة  
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، فالتعبير الشفوي يبدأ :وا هف المفظ الصحيح لذلؾ يجب البدء هعٍـ شيئا فشيئا ليتهكى   

يستوفى العىاصر األساسية و  عبر عف الفكرة بوضوحو ي،  يستٍؿ بهقدهً هشوقةهف األفكار :  -
يسوؽ و االجتهاعية ، ًتوهكاى يودور  الهرسؿ عهر بحسبأو  هىطقياً  يرتب األفكار ترتيباً  لمهوضوع

. أدلة هتىوعة لتدعيـ األفكار  

لجهؿ : أي طريقة عرض األفكار وربطٍا هىطقيا هع ها اخترىاي ، وىستطيع أف ىحدد هف بىاء ا -
وىستشٍد بأفكار وأهثمة هحسوسة ، وىىٍي بشكؿ واضح وهختصر .ا ،ذاسىتكمـ وله عهف أوالً    

الثقافي االجتهاعي ،يٍتـ بالذي يريد أف  يستخدـ كمهات هىاسبة لمسياؽهف الجاىب المغوي : 
ف احتاج  حددة الداللةبكمهات ه عىًيعبر  كمهة يستطيع أف إلى أكثر هف اٌتهاهً بكيفية قولٍا ، وا 

 يطمبٍا هف الهحاور ليساعدي .

 ويتألؼ التعبير الشفوي هف :

ٌي هريحة وعادية أـ ألىفٍـ هاٌيتٍا  هاءات الهختمفةيأهور غير لفظية : كالحركة والضحكة واإل
ؿ ها ىقولً يتىاسب هع ٌذي الحركات ؟ ال . ؟،ٌو  

هف خالؿ الصوت : هف خالؿ حجهً وسرعتً وىبرتً وطريقة المفظ ،فبالفرىسية يجب عمى  -
الهتعمهيف أف يٍتهوا أكثر بطريقة المفظ وتعديمً ،والىبرة يجب أف تكوف واضحة وهعبرة وذات 

 داللة .

فٍـ عميىا أـ ٌؿ ة ىستطيع أف ىعرؼ ر هف خالؿ التوقؼ والصهت والىظرات : فهف خالؿ الىظ -
  . "بشكؿ كبير أيضاً  تعبر، والوقفات والصهت ؟ ال 

2005 - AUF | Université d'Alep 

http://www.lb.refer.org/fle/index.htm 
 

اإلعياء عمى  إهارات فستظٍرضعؼ في التعبير الشفوي   هف ييعاى هف فأىالحظ هها سبؽ 
المٍجة العاهية  إلىو لعمً يمجأ لغتً ، وقد يتوقؼ فجأة قبؿ أف يفرغ ها يريد أف يقولً هف كالـ،أ

" فأساليب التدريس العقيهة والتقميدية غير  بٍا حديثً ، أو يتـ ها عجز عف إتهاهً ليكهؿ
ـ ، أها أثر كبير في تعثّ  لٍا الهخطط لٍا هوضوعيا وفىيا ا كاف لدى الهعمـ إذر الطالب في تعبيٌر

جودة عرضً، وتهٍيد األرضية استراتيجية واضجة هىذ : التٍيئة وحسف اختيار الهوضوع و 
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ثارة الدافعية في ىفوس طالبً لمتحدث فيً هف خالؿ طرح القضايا الهتعمقة  الىفسية والهادية ، وا 
 بواقعً وظروفً أسٍـ في تحسيف ىتاجات طمبتً ورفع هستوى الدافعية اإليجابية لديٍـ ". 

(117، 2776)الراهيىي ،   

يجب أف يكوىوا قادريف عمى الحديث في ، مة الثاىويةويفترض جداًل أف الطالب في ىٍاية الهرح
ذا يعىي ببساطة أف يكوىوا هٍيئيف  أي هوضوع يتهاشى هع حياتٍـ أو حاجاتٍـ ـ . ٌو أو هشاعٌر

اإلبداعية والوظيفية التي يحتاجوف إليٍا . ولكف ٌؿ األهر كذلؾ في  الهوضوعات في جؿّ  لمحوار
ذا ها أشارت إل ؟أو جاهعتىا هدارسىا  يً دراسة الخهايسة ٌو  

وعمى الرغـ هف أٌهية التعبير الشفٍي في هراحؿ الدراسة جهيعٍا ، وفي الحياة العهمية  " 
ً غاية في حد ذاتً ، إال أف دروسً هازالت تىفذ بطريقة عشوائية وهحددة ، بوصفواالجتهاعية 

اهتد ٌذا  إذر الشفٍي ، التخطيط الفعاؿ لتعميـ التعبي إلىيكتىفٍا الىقص ، وقمها يمتفت الهعمهوف 
. الهراحؿ الجاهعية إلىالضعؼ في التعبير الشفٍي هع الطالب   

 التدريس ٌيئة عضو عمى يجب عاـ بشكؿ الجاهعة طالب عىد الخجؿ هشكالت عمى ولمتغمب

 أو اآلخريف أهاـ إجاباتٍـ أو تصرفاتٍـ اىتقاد وعدـ تشجيعٍـ، خالؿ هف بالىفس الثقة هىحٍـ

 إعطائٍـ خالؿ هف والحوار الهشاركة عمى تشجيعٍـ هع أقراىٍـ، أهاـ مبيةس صفة بأي وصفٍـ

 في االقتصار وعدـ الشفٍي، حديثٍـ تظٍر بأعهاؿ وتكميفٍـ ، الدراسية القاعات في هحددة أدوارا
 هشكمة فٍي القاعات في الطالب أعداد بكثرة يتعمؽ فيها اأهَّ  . فقط االختبارات عمى الطالب تقويـ
 في الطالب عدد قؿ كمها  إذ العالهية، الجودة هعايير تطبيؽ عمى والقدرة الجاهعة اتياىبإهك ترتبط

 ." والتفاعؿ لمهشاركة لمطالب أكثر وهجاؿ فرصة ٌىاؾ كاىت الفصوؿ
 ( . 242 – 219، 2012  ، الخهايسة)
 
تدريس التعبير الشفوي  :أساليب  -7-2-2  

غاية ووسيمة في الوقت ىفسً: غاية ألىً الصورة لمحوار أٌهية كبيرة في تعميـ المغة، فٍو " 
الهركزة لهحتويات الدرس، واألساس الذي يهد الطالب بألواف هف الجهؿ والتعبيرات واأللفاظ 

واألصوات، التي يحتاج إليٍا الطالب، خاصة عىد التدريب عمى هٍارة الكالـ. والحوار وسيمة، 
ؼ وسياقات هختمفة، تعتهد عميٍا التدريبات المغوية ألىً يضـ التراكيب الىحوية والهفردات في هواق

لتأخذ بيد الطالب ىحو استعهاؿ المغة وههارستٍا في التعبير واالتصاؿ. وعمى الهدرس أف يىظر 
ا كاًل ال يتجزأ، كها أف دور الطالب ال يىتٍي بهجرد وصفٍالحوار، والتدريبات التي تميً، ب إلى

ىها باستخ   ." داهً في هواقؼ الحياة الههاثمةاستيعاب الحوار وحفظً، وا 
المغوية  تتدريس الهٍارا  

faculty.ksu.edu.sa/Hassan/Courses 
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بتدريس التعبير الشفوي هف خالؿ : لذلؾ يجب أف يكوف البدء  
 اءدأ‘التعبير القديهة والحديثة ، ألف الٍدؼ ٌو هساعدة الطمبة عمى  اتعو الربط بيف هوض -

لسابقة .صياغة الجهؿ والهفردات ا  
بداع عىد الهتعمهيف .الخياؿ واإل قدرةتطوير  -  
تأليؼ حوار بيف الهعمـ والهتعمـ عمى شكؿ أسئمة وأجوبة هحددة . -  

، عمى أف هوي في الحياة اليوهيةمتأليؼ حوار بيف الطمبة أىفسٍـ ليستطيعوا أف يوظفوا ها تع -
ـ ليساعدٌـ عمى حؿ يجمسوا بشكؿ دائري في الصؼ في جو حر وهوجً هف قبؿ الهعم

.  التواصمية والمغوية تالهشكال  
وها يحبوىً وها  لعب األدوار والتركيز عمى كيفية استخداـ ) أىا( ليعرفوا عف شخصيتٍـ -

وىً  .يكٌر  
. "خرى األدوار األ إلىاالىتقاؿ شيئا فشيئا  -  

2005 - AUF | Université d'Alep 

http://www.lb.refer.org/fle/index.htm 
 

جعؿ الطالب يتكمهوف عف هوجودات الفصؿ والهدرسة أي البيئة الهحيطة بٍـ ، ويهكف  -
 التوسع ليشهؿ ذلؾ خارج الهدرسة .

هجهوعات ، وتقـو كؿ هجهوعة بدراسة هوضوع ها ، وتحكي لمهجهوعة  إلىتقسيـ الطالب  -
 األخرى ها توصمت إليً .

يٍـ عمـ بً أو ليس لديٍـ الكفاية المغوية ليس لد ءأال يكمؼ الهعمـ الطالب بالكالـ عف شي -
التي تطرح علتهم . التي يعبروف بٍا عف األفكار  

يىبغي عمى الهدرس تشجيع الطالب عمى الكالـ، عف طريؽ هىحٍـ اٌتهاهًا كبيرًا عىدها  -
ـ باالطهئىاف، والثقة في أىفسٍـ، وأال يسخر هف الطالب  ا أخطأ، وأال إذيتحدثوف، وأف يشعٌر

زهالئً بالسخرية هىً. وعميً أف يثىي عمى الطالب، كمها كاف أداؤي طيبًا، وأف يكثر هف يسهح ل
االبتساـ، ويصغي بعىاية لها يقولً. إف الهطموب جعؿ الجو دافئًا في درس الكالـ، وتوجيً 

استخداـ أسموب هٍذب، عىدها يخاطب بعضٍـ بعضًا. إلىالطالب   
اء الكالـ، ألف ذلؾ يعوقً عف االسترساؿ في أثى في عمى الهدرس أال يقاطع الطالب -

ز بيف أهريف:األوؿ؛ الحديث، ويشتت أفكاري، خاصة في الهستوى األوؿ. وهف األفضؿ أف ىهيّ 
الخطأ،  إلىاألخطاء التي تفسد االتصاؿ، وفي ٌذي الحالة، لمهدرس أف يتدخؿ، ويىبً الطالب 
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ء التي ال تؤثر في فٍـ الرسالة، ويشجعً عمى تصحيحً بىفسً، ها أهكف. والثاىي؛ األخطا
ىها يعالجٍا  ذي ال يمح الهدرس عميٍا في الهرحمة األولى، وا  ولكىٍا تتعمؽ بشكؿ الرسالة، ٌو

 ." كثير هف التشجيع إلىبرفؽ. إف الطالب يحتاج في بداية األهر، 
اللغىي   تتدريس الهٍارا  

faculty.ksu.edu.sa/Hassan/Courses 

 

ـ وأفكار هوضهف الهتوقع أف ي اً إذ  أف يبوبٍاالهحادثة و  اتعو ىظـ الهعمـ هع طمبتً أفكاٌر
ـ بعضٍا ببعض " فتىهية قدرات  ، ليأتي تسمسمٍا بشكؿ طبيعي وهىطقي ،ليستطيعوا ربط أفكاٌر

 إذ الطالب الفكرية ضرورة لبقائً ، واستهراري بصورة ىشطة لتحقيؽ أٌدافً الدراسية و الحياتية ،
تتطمب هف الطمبة استخداـ قدراتٍـ وىشاطاتٍـ الفكرية ، سواء في يخمؽ الهعمهوف هواقؼ 
 . " تعد ضرورة لىجاحٍـ التيالهدرسة أو خارجٍا ، 

 ( . 254،  2779)سكاؼ و الراهيىي ، 

( أف األداء المغوي                        Chomsky,1959ورأى تشوهسكي )
(Language Performance)  عميٍا، وأف ٌدؼ الدراسة المغوية ٌو ٌو ههارسة المغة والتدرب

 إلى( بالواقع العهمي. وال يهكىىا الوصوؿ Language Competenceهعرفة الكفاية المغوية )
ٌذي القواعد أو األسس إال عف طريؽ الكالـ الخارجي الهحسوس. كها أف لكؿ بىية لغوية أو 

البىية التحتية إال  إلىوصوؿ قالب لغوي بىيتيف إحداٌها تحتية، واألخرى فوقية، وال يهكف ال
 ( 76ص -)حتاهمة  الفوقية. بوساطة

 القراءة مهارة -7-3
، وكها ال يولد اإلىساف قارئا بؿ يتعمـ القراءة هع الزهف ، ويهر بهراحؿ هتعددة ليستطيع القراءة 

وباختالؼ طبيعة الهادة أف لمقراءة هراحؿ ، فمٍا أىواع أيضا ، وتختمؼ باختالؼ غرض القارئ 
ا ، فىحف ىقرأ في حياتىا أىواعا هختمفة هف الكتب وبطر  ،ؽ هختمفةائالتي يقرٌؤ  

في الذات  ي" فالقراءة تضفي عمى العهر حياة وخبرة وتصقؿ هسيرتً تجربة وهدىية وتحي 
هف هادة الحس والفكر والخياؿ ، فيصبح االستثهار في  العقالىية وتضفي عمى الروح هقداراً 

(117، 2006 ،الراميني )دار السىيف " . هقدار الحياة ال في هق  

 
الالت عهميات ذٌىية وحركية  إلى( بأف القراءة " تحتاج  217 -2778 وقد ذكر ) الجهؿ ٌو

ذي الشروط ٌي :  وشروط هعيىة البدَّ  ا عىد اإلىساف ليتهكف هف القراءة ، ٌو  هف توافٌر
 الىضج العضوي ألعضاء الىطؽ والرؤية . -
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 ي تساعد عمى ترسي  هٍارة القراءة .البيئة االجتهاعية الت -

عادة تركيبٍا . -  الىهو العقمي الذي يساعد القارئ عمى تحميؿ الرهوز وا 

 رئ عمى الفٍـ .االثروة المغوية التي تعيف الق -

عادة تركيبٍا لفٍـ الهعىى الذي رغب الكاتب في  فالقراءة ٌي تحميؿ الرهوز المغوية الهكتوبة وا 
 القارئ ".  إلىإيصالً 

 
والقػػراءة ذات أٌهيػػة كبيػػرة فػػي حيػػاة اإلىسػػاف ،  أساسػػيا لػػتعمـ المغػػات  ، القػػراءة هصػػدراً  د  تعػػ

 فٍي العاهؿ األساسي في اكتساب الخبرات والهعارؼ .
ي هٍارة تحتػاج   -تػدريبات خاصػة وهتىوعػة . ويىبغػي أف تقػّدـ القػراءة لمطالػب الهبتػدئ  إلػىٌو

بالتػػدرج,اىطالقًا هػػف هسػػتوى الكمهػػة، فالجهمػػة  -قبػػؿالػػذي لػػـ يسػػبؽ لػػً تعمػػـ المغػػة الفرىسػػية هػػف 
 البسيطة ثـ الجهمة الهركبة ثـ قراءة الفقرة , ثـ قراءة الىصوص الطويمة .

اىىا بعض الصعوبات بحسبأف ىضع في  في الهرحمة األولى هف تعميـ هٍارة القراءة، ال بدَّ 
عوبات القراءة بتعمـ األصوات الهتوقعة، التي قد يواجٍٍا الطالب. وفي ٌذي الهرحمة ترتبط ص

خاصة في القراءة الجٍرية . وهف بيف الصعوبات الهتوقعة في ٌذا الهجاؿ : التهييز بيف لفظ 
، بالقراءة جيداً يىبغي العىاية ،فاألحرؼ الصوتية والساكىة واألىفية وارتباطٍا بها يميٍا هف كمهات 

ذو  أشار " وقد  فيها يمي هف هراحؿ . ٍاضعؼ في تعمه إلىا أٌهمت هعالجتٍا في حيىٍا، تؤدي ا 
 (  39 -2778عف البخاري  63 – 1981-العربي 

 صىفيف : إلى" بأف المغوييف قسهوا هٍارات المغة 
ي السهاع والقراءة . -  الهٍارات االستيعابية : ٌو
ي الحديث والكتابة . الهٍارات االبتكارية -  : ٌو
 فيها االبتكارية والهٍارات ، بيىٍا فيها تيعابيةاالس الهٍارات بيف هشتركة عواهؿ ٌىاؾ أف وجد وقد

 " . أيًضا بيىٍا
 أنواع القراءة : -7-4

ي بطيئة أو سريعة . فأها الصاهتة فُتستخدـ لمفٍـ ، وأها  - القراءة جٍرية ، وصاهتة ، ٌو
ي لذلؾ تحتاج  حركات األيدي  إلىالجٍرية فُتستخدـ لالتصاؿ باآلخريف والتأثير فيٍـ ، ٌو

 ابير الوجً والتىويع في الصوت ، والشّد عمػى هخارج الحروؼ . وتع

 القراءة الصامتة : -
  ،هدلوالتٍا وهعاىيٍا في ذٌف القارئ تُْدَرؾُ بٍا الرهوز الكتابية و  تَُفسَّرُ " تتجسد في العهمية التي 

 ٌي تقـو عمى عىصريف :دوف صوت أو ٌهٍهة أو تحريؾ شفاي.



 - 112 - 

 هز الهقروء .الر  إلىهجرد الىظر بالعيف  -
 الىشاط الذٌىي الذي ستثيري الهىظور إليً هف تمؾ الرهوز . -

  

ي هف أكثر أىواع القراءة شيوعا وسرعة في األداء .  ٌو
 القراءة الجهرية :  -

ا  تترجـتعىي العهمية التي  ألفاظ هىطوقة وأصوات هسهوعة هتبايىة  إلىفيٍا الرهوز الكتابية وغيٌر
ي تعتهد عمى  الداللة .  ثالثة عىاصر :ٌو
 رؤية العيف لمرهز الهقروء . -
 ىشاط الذٌف في إدراؾ هعىى الرهز . -

 التمفظ بالصوت الهعّبر عها بدؿ عميً ذلؾ الرهز " . -

 ( . 218 – 217- 2778 –ٌالالت  والجهؿ )
 قراءة االستماع : -

ي التي يستقبؿ فيٍا اإلىساف الهعاىي واألفكار الكاهىة وراء ها يسهعً هف األلف اظ والعبارات ٌو
التي يىطؽ بٍا القارىء قراءة جٍرية ، أو الهتحدث في هوضوع هعيف ، أو الهترجـ لبعض 

ذي القراءة تحتاج   :  يأتيها  إلىالرهوز واإلشارات ترجهة هسهوعة . ٌو

 حسف اإلىصات .  -
 هراعاة آداب االستهاع وعدـ الهقاطعة أو التشويش .  -
 هالحظة ىبرات صوت القارىء .  -
 طريقة األداء المفظي لقارىء الىص .  -

 datdfiles/adel/facpages/http://www.hbcc.edu.sa 
 

http://www.hbcc.edu.sa/facpages/adel/datdfiles
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 مهارة الكتابة أو التعبير الكتابي :  -7-4
تقؿ أٌهيتً عف أٌهية الهٍارات ،والالمغات تدريس الكتابي الهٍارة الرابعة هف هٍارات  التعبير يعد  

السابقة بؿ قد يكوف أكثر أٌهية خاصة في الحياة الهدرسية أو الجاهعية ، ألىً يعكس شخصية 
الهتعمـ ، ويىبئ عف هستوى تعمهً األكاديهي أو الثقافي ، وها لديً هف هعرفة وأفكار  والقدرة 

ففي الحياة الهدرسية يعتهد التحصيؿ عمى العرض والشرح والتفسير والترتيب والتىسيؽ لألفكار " 
 سمبياً  في كثير هف صوري عمى ٌذا الموف هف الىشاط المغوي ، ولذلؾ فإف الضعؼ فيً يؤثر تأثيراً 

تحصيؿ الهتعمهيف في الهواد التعميهية األخرى ، فكثير هىٍـ يرسبوف في العمـو والرياضيات  في
ي الهواد في حد ذاتٍا ، بؿ ألىٍـ ال والتاري  ، وغير ذلؾ هف الهواد ال بسبب صعوبة ٌذ

 ٌذي الهواد هف ىاحية أخرى " . إليً يستطيعوف أف يتصدوا لها تحتاج
 ( . 2005،351 ،)الفي 

: إكساب الطالب األدوات والعواهؿ ) الموجستية  يقصد بالتعبير الكتابي تربوياً "   التعبير الكتابي :
ـ وعوا طفٍـ واحتياجاتٍـ ورغباتٍـ بعبارات صحيحة خالية ( الهساىدة لمكتابة الهعبرة عف أفكاٌر

هف األخطاء بدرجة تىاسب هستواٌـ المغوي ، وتهريىٍـ عمى التحرير بأساليب جهالية فىية ، 
 اً وتعويدٌـ الدقة في اختيار األلفاظ الهالئهة وتىسيؽ األفكار وترتيبٍا وجهعٍا وربط بعضٍا بعض

 ( . 124 -123 – 2006 –الراميني " . )
 هف صور التعبير الكتابي :و 
ا. والرياضية،و كتابة األخبار السياسة،   -"   االجتهاعية، وغيٌر
 التعبير الكتابي عف صور جهعٍا الهعمـ أو الطالب.  -
 إجابة األسئمة التحريرية.  -
 تمخيص هوضوع، أو قصة بعد قراءتٍا أو بعد االستهاع إليٍا.  -
 تأليؼ قصة في هجاؿ هخصوص.  -
 ىثر. إلىؿ قصيدة شعرية تحوي  -
 كتابة التقارير عف زيارة هصىع، أو هؤسسة حكوهية.  -
 كتابة الرسائؿ والبرقيات في هوضوعات هختمفة.  -
 كتابة الهوضوعات األخالقية واالجتهاعية.  -
 ( عبد الباري ) " . اعة الهدرسية في الهىاسبات الهختمفةذإعداد كمهات إللقائٍا في اإل  -

غرضا وظيفيا في حياة الهتعمـ سواء أكاف ذلؾ لكتابي الوظيفي : " ٌو الذي يؤدي والتعبير ا
داخؿ الهدرسة أـ خارجٍا كتمخيص بعض الهذكرات ، وكتابة الخطابات الرسهية ، والبرقيات  

هف أف الوظيفة الرئيسة لمغة في حياة الهجتهع ٌي التفاٌـ ،  عو والتقارير ، وتأتي أٌهية ٌذا الى
دوىً سير الحياة ، بؿ هف يتعذر  إذالتعبير الوظيفي ،  إلىحتاج الفرد في حياتً اليوهية ي هف ثَـّ و 
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كشبكة إف الحاجة تزداد في وقتىا الحاضر هع ظٍور أىهاط حديثة هف وسائؿ االتصاؿ 
  جً ذلؾ هف هٍارات هختمفة لمتواصؿ هع اآلخريف ".اهع ها  يحت ( ىترىيتاإلالهعموهات )
 ( . 353-352،  2775) الفي ، 

 ألىً أصعب الهٍارات هف الكتابة هٍارة أف عف البخاري ( – 291 – 1987 –وتضيؼ )رايفرز 

والههارسة  التدريب هف سىوات بعد إال والدقة الجودة هف بدرجة يكتب أف شخص أي بإهكاف ليس
 ستطيعوفي ال ، الراقية العمهية الهستويات ذوي هف اً أشخاص ىجد قد بؿ ، ٍاوخارج الهدرسة داخؿ

 هىٍـ طمب اإذ األهر سيكوف فكيؼ ، األـ لغتٍـ في جيدة بطريقة أىفسٍـ ويعبروا عف يكتبوا أف

 " ... الثاىية بالمغة والكتابة التعبير

 يعاىي التي كمغة أجىبية ثاىية الفرىسية المغة في الكتابة هٍارة تعمـ صعوبة هدى سبؽ هها يتضح

عديد هف األحرؼ تمفظ كحرؼ واحد وتكتب بحرفيف أو أكثر أف ال والسيهاالطمبة ،  هف كثير هىٍا
فكيؼ   ،ا أراد أف يكتب ىصا بمغتً األـ وجد صعوبة بالربط بيف األحرؼ واألفكارإذ" فالشخص 

 تية :لٍذا يجب أف يتبع الخطوات اآل ؛ بمغة أجىبية ثاىية
 مغة األجىبية الثاىية .لهعرفة كيفية كتابة الىص با -
 شكؿ كتابة الىص . -

أف يىهي كتابتً بالمغة األجىبية الثاىية هف خالؿ هعرفة هستوى الجهمة  -
 ،cornaire) اقتباس. " الهعقد إلىليبدأ هف البسيط 

Raymond،1999  ،63-64 .) 
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: أهمية الكتابة الوظيفية -7-4-1  
  

تكهف أٌهيتٍا في هواجٍة ركب الحضارة في عصر يسودي التفجر الهعرفي و سرعة االتصاالت  
يؽ الوقت الهتاح ،و تكهف أٌهيتٍا في قدرتٍا عمى تحقيؽ التكاهؿ بيف جواىب التعمـ و ض

ثارتٍا تفكير القارئ و تعريفً بهٍارات و هعارؼ سابقة ألىٍا تعبر عف قدرة إالهختمفة هف خالؿ 
استيعابية تتضهف القواعد و الهفرادات و الهفاٌيـ و األفكار و ال تقتصر فقط عمى عهمية 

   .عهمية التعبير عف األفكار و الهشاعر إلىاالتصاؿ بؿ تتجاوز  التواصؿ و

ٌو هدى القدرة  ) الوظيفي (إف هعيار الصواب في تقويـ الكتابة في ضوء الهدخؿ االتصالي" 
والهشكمة التي تواجً تعميـ الكتابة في الفصوؿ التقميدية لتعميـ المغة ٌي  . عمى توصيؿ الرسالة

ال يشعر الدارس فيٍا بٍدؼ حقيقي لمكتابة، وهف ثـ يضطر لمكتابة اصطىاع هواقؼ لمكتابة، 
 بغرض الكتابة ذاتٍا إرضاء لمهدرس وهجاراة لمهوقؼ التعميهي، أها في الهدخؿ االتصالي

فيحرص الهدرس عمى توفير الظروؼ التي تجعؿ هوقؼ تعميـ الكتابة في الفصؿ قريبًا  الوظيفي
يشبع أف  الفرد يريد ) أي أف  الهكتوبة وفجوة الهعموهات هف الهوقؼ الطبيعي لالتصاؿ بالكمهة

لكتابة ذات وظيفة إلى ابالىسبة  (حاجة ويسد فراغًا يسهى في عموـ االتصاؿ بفجوة الهعموهات
الهعموهات بشكؿ طبيعي تساعد عمى تدفؽ إذكبيرة في تعميـ هٍاراتٍا لمدارسيف،   إذبيف الدارسيف  

تابتً. كها يساعد عمى تقويـ ها كتب في ضوء قدرتً عمى يجٍؿ كؿ دارس ها يريد اآلخر ك
توصيؿ الرسالة، ويضرب جوىسوف هثااًل لذلؾ حيف يقدـ ألحد الدارسيف هعموهات هعيىة يطمب 

لدارس اآلخر، ويكمؼ ٌذا الدارس اآلخر بعد ذلؾ بتوصيمٍا إلى اهىً كتابتٍا، ثـ يكمفً بتوصيمٍا 
كذا يؤدي كؿ دارس دوريف، دور الهستقبؿ لمرسالة، ودور الهرسؿ لٍا بشكؿ  لمدارس الرابع.. ٌو

. هكتوب  

وتعميـ الكتابة في الهدخؿ االتصالي يستمـز تدريب الدارس عمى اكتساب خبرات في الهراحؿ 
الهختمفة لمكتابة، بدءًا هف هرحمة ها قبؿ الكتابة التي يجهع فيٍا الدارس بياىات عها يريد أف 

  يعيد فيٍا الدارس الىظر فيها كتبً التيوالتجديد،  ،التعديؿ يكتب حولً، واىتٍاء بهرحمػة

 https://uqu.edu.sa/page/ar/5431     " . ) طعيهة،تطويرًا وتحسيىًا لً 

والجهؿ ليست عهمية آلية بحتة، يكتفى فيٍا برص هجهوعة هف الكمهات لتكوف جهاًل  اً إذالكتابة 
مهعمـ تعريؼ ليىبغي  وظيفية لتكوف فقرات والفقرات لتكوف هوضوعًا.. إف الكتابة عهمية إبداعية

ا أريد أف أكتب ؟ ها الذي إذهًا قبؿ أف يكتب : لهو الدارس بأبعادٌا. فيجدر بً أف يسأؿ ىفسً د
 أود التعبير عىً ؟ ثـ لهف أوجً ٌذي الكتابة ؟

https://uqu.edu.sa/page/ar/5431
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تابة الوظيفيةلصعوبة التي تواجً تعميـ الك    "  

 ،هف الصعوبات اً عمى الرغـ هف أٌهية تعميـ الكتابة هف الىاحية الوظيفية لكىٍا هازالت تواجً كثير 
يأتي :و تتهثؿ ٌذي الصعوبات فيها    

   -قمة التدريبات العهمية -
ج الكتابية الجيدة التي تتيح لمطالب فرصة الهحاكاةذاغياب الىه -  - 

بالكتابة بصورة هىتظهةعدـ استهرار الطمبة - -   

غياب توجيٍٍـ ىحو قراءات تشجعٍـ عمى االطالع لمحصوؿ عمى الهعرفة الالزهة لمبدء -
  بالكتابة

ىجد أف  إذأثىاء تعميهٍا عمى أىٍا ىاتج أكثر هىٍا عهمية  في الكتابة إلىىظرة الهعمهيف  -
  اٌتهاهٍـ يىصب عمى الشكؿ أكثر هف الهضهوف

هات الطمبة فيها يودف الكتابة فيًعدـ هراعاة اٌتها - -   

وهٍاراتٍا . ساسيةاىعداـ الهعرفة الحقيقية لدى الطمبة بقواعد الكتابة األ -   

برز العوائؽ التي تواجً تعميـ الكتابة أطرائؽ التدريس التقميدية التي يتبعٍا الهعمهوف هف تعد  
( 2779" .) سكر ،الوظيفية  
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  : فيةمراحل تعميم الكتابة الوظي -7-4-2

 هرحمة ها قبؿ الكتابة و تتضهف : " - 
  وهىطقيا . ترابط األفكار لغويا والتىظيـ ،و التخطيط ،  -

يضع   إذهتعددة  و ٌي هرحمة هعقدة ألىٍا تتطمب هٍارات، ىتاج هرحمة كتابة الهحتوى أو اإل -
ترابطٍا و تسمسمٍا و  أفكاري و هراعياً  الكاتب فيٍا أفكاري عمى الورؽ هحددا ىقطة البداية و هطوراً 

وذلؾ بهساعدة  ؛والتعبير بالكتابة ٌىا أٌـ هف التعبير الشفوي يكوف الهرسؿ إليً غائباً  إذ تىقيحٍا
رسالة عائمية   و رسالة صداقة ودعوة  وبطاقةهعايدة  بطاقةهثؿ  اتعو الهعمـ الذي يقدـ لٍـ هوض

 ......... رسالة قصيرة هحددة األفكار  وبريد  وهالحظات  ودعاية  و

فيٍا التقويـ و اإلضافة و الحذؼ بشكؿ يظٍر أٌداؼ  يجريهرحمة ها بعد الكتابة و التي  - 
  الكاتب

 -تصحيح األخطاء في الصؼ وليس في الهىزؿ . -
 يجاد األخطاء عف طريؽ طرح األسئمة .إ -
 وضع فرضيات لمبحث عف األخطاء . -

 -العهؿ ضهف هجهوعات .
ولهف  عهف لفٍـ قادريف عمى التطور تدريجيا  فا السورييف في جو يكوىو وبالىٍاية وضع طالبى -

يتدرج هف  فشيئاً  يضاح الترابط بيف الجهؿ وأشكاؿ الجهؿ وأشكاؿ األفعاؿ ، وشيئاً إ، أي ؟ىتكمـ 
 " .الصعب  إلىالسٍؿ 

2005 - AUF | Université d'Alep 

http://www.lb.refer.org/fle/index.htm 

 
 التركيػزولػذلؾ بػدأ ،  غة غاية التواصؿ بيف األفراد لىقؿ األفكػار والتعبيػر عػف الػىفسيعد تطور الم

ػا هػف  االجتهاعّيػة , واسػتخداهٍا  العػاداتفي تعميهٍا عمى اكتسابٍا عمى أّىٍا عػادة , هثمٍػا هثػؿ غيٌر
حاكيػػة اله والجاهعيػػة , وخمػػؽ الظػػروؼ الهدرسػػّيةوظيفّيػػًا هػػف قبػػؿ الىاشػػئة فػػي جػػّو اجتهػػاعّي حقيقػػي ّ 

 . والجاهعة لمظروؼ الواقعّية خارج الهدرسة

س
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 الخامسالفصل 
 بناء أدوات البحث وتطبيقيا 

أواًل : تصميم البرمجية التعميمية لمبرنامج الحاسوبي في إكساب الطمبة ميارات قواعد المغة  
 الفرنسية وظيفيا :

 مرحمة التحميل واالعداد :  –أ
عداد المادة فييا متطمبات التصميم من صياغة األُيجمُع وُيجيُز وىي المرحمة التي  ىداف ،وا 

ومفردات االختبار ، وما يمزم العرض والتعزيز من أصوات وصور ثابتة  النشاطاتالعممية و 
 حسب الخطوات اآلتية : بإلعداد اومتحركة ومقاطع فالش .........الخ ، وتم 

 اختيار الموضوع وتحديده . -
 إلى نقاط تعميمية . تحميل محتوى المادة العممية -

 التربوية وصوغيا سموكيًا .تحديد األىداف  -

 تحديد خصائص المتعممين . -

 اختيار الوسائط التعميمية المناسبة . -

 تحديد االختبارت وبنود استبانة اآلراء وبطاقة المالحظة . -

 
 اختيار الموضوع وتحديده : -0

المقرر من   Studio  100))    - بجامعة دمشق –يضم كتاب المغة الفرنسية لمسنة األولى 
 في دمشق ، ست عشرة وحدة درسية  جميعيا الكميات فيلتدريسو لمعيد العالي المغات قبل ا
، وكل وحدة  (وثماني وحدات تدرس في الفصل الثاني ، ني وحدات ٌتدرس في الفصل األولامث) 

 .تضم عدة دروس ....  
 تحميل محتوى الوحدات ،وبناء النقاط التعميمية :  -2
المفاىيم ،  تِ ددصياغتو في تتابع منطقي ، وحُ ُنظَم وُأعيدْت و  محتوى موضوع البرمجية ملَ حُ 
العمل جرى عن العناصر الضرورية لتحقيق األىداف ، و  فَ شِ الميارات المتضمنة ، وكُ  تـمموحُ 
تسمسل محتوى  بالحسبانما يأتي : تقسيم الوحدة الى دروس ، والدرس الى فقرات . وأخذ  وفق

 وتحديد التفرعات لمسار الدرس . المقرر ، وتحديد نوع كل فقرة ،
مجموعة من النقاط  إلىوبناء عمى ذلك قامت الباحثة بتحميل محتوى كل درس من الدروس 

 حسب ورودىا في الكتاب  .بالتعميمية متسمسمة 
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 النقاط التعميمية :
  الوحدة األولى :

Séquence -1- 

- verbe être ,verbes en (er) et quelques verbes irréguliers . 

-masculin\féminin. 

Préposition :au \en\à\+noms de pays. 

  
 الوحدة الثانية :

Séquence -2- 

-C'est un/ c'est une +nom+ adjectif . 

-masculin\féminin. 

-les nombres 

-le singulier/le pluriel 

-du / de la /des  

-les possessifs 

 الوحدة الثالثة

: Séquence -3- 

 
-les possessifs 

-approche du passé composé 

-verbes prendre , faire ,dire, ouvrir ,aller au présent 

-la négation 

 الوحدة الرابعة :

Séquence -4- 

-les articles définis /indéfinis  

-les prépositions de lieu 

Le pluriel 

La négation 

 
 الوحدة الخامسة :

Séquence -5- 

-les possessifs 

-les démonstratifs 

-les articles :le/la /les – du/de la /des  

-la négation 

 

 الوحدة السادسة :
Séquence -6- 
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-verbe + nom 

-verbe + infinitif 

- oui /si /non / moi aussi/ moi non plus  

 
 السابعة : الوحدة

Séquence -7- 

-le passé composé  

-l'infinitif 

-les prépositions de lieu 

-les pronoms compléments 

 

 
 الوحدة الثامنة :

Séquence -8- 

- les pronoms compléments  

 
حسب توزيع ب، وذلك  وزعت الحصص الدراسية عمى ىذه الوحدات بمعدل أربع ساعات أسبوعياً 

 ة الداخمية .الالئح –التربية كمية  –البرنامج األسبوعي لطمبة السنة األولى 
 مبررات اختيار الوحدات التدريسية : -

حسب ب من كل عام دراسي خالل الفصل األولاألولى  يالوحدات التدريسية الثمان درُس تُ  - 
 . لتعميم المغات  يتقسيمات المعيد العال

لم تستطع  ولكن،  المشرف األستاذ وقد اختارت الباحثة أربع عشرة وحدة بناء عمى طمب -
العطل ربع عشرة وحدة بسبب التقيد بالوقت المخصص ) أربع ساعات أسبوعيا ، و تطبيق األ
نما طبقت  الرسمية (  . المطموبة لمفصل األول وحدات ثمان، وا 

 تحديد األغراض الدراسية وصياغتيا سموكيا : -3

ىي " وصف لمسموك النيائي لممتعمم بعد سمسمة محددة من التعمم ، أي ما يتوقع أن يصبح 
وىذا السموك قابل  ، مم قادرا عمى القيام بو في نياية درس أو مجموعة من الدروسالمتع

 ( . 63،  1996لممالحظة والقياس " ) الياس ، 
 ،وصياغتيا سموكيا المختارة ةلموحدات األربع عشرالدراسية  ىدافلذا قامت الباحثة بتحديد األ

 ىداف السموكية في شكميا النيائيوفق تصنيف ) بموم ( لممجال المعرفي ، وقد بمغ عدد األ
 كما ىو مبين في الجدول اآلتي :   ، ( ىدفا سموكيا في المستوى المعرفي موزعة 92 ) 
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 ( 0جدول )

 األىداف السموكية لدروس مادة المغة الفرنسية ونسبيا المئوية
 
  تقويم تركيب تحميل تطبيق فيم معرفة عدد األىداف المعرفية الوحدات 

  0   0     1   5  1    01         األولى
  0      0      1   1 2    02         الثانية
 0       0    0      1    5 2    01         الثالثة
   0   2      2    1  2     00         الرابعة

  0    0           1 5          1    01         الخامسة
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كية المعرفية في البرنامج المقترح و ( من خالل مقارنة نسب األىداف السم 1وكما يبين الجدول )

ىي في البرنامج  في حين% (  45، أن نسبة أىداف المعرفة عند بموم كانت )  نسب )بموم (ب
 حت ىذه النسبة إيجابيا لنسبة الفيم التي ىي عند بمومانزا بينما% ( ، و 21تقريبا )



 - 124 - 

% ( تقريبا ، وىذا أمر إيجابي ، كون مستوى الفيم في  3884في البرنامج )  كانت%(  11) 
وى المعرفة ، وكذلك كانت نسبة األىداف في البرنامج قريبة تأرقى من مس المجال المعرفي يعد  

 ( وىي عند بموم % 1986غت في البرنامج )بم إذمنيا عند بموم في مستوى التطبيق 
في (  لكل منيما% 11كانت عند بموم ) ف وتقاربت في مستوى التحميل والتركيب، % ( 21) 

وىو فرق ليس لمستوى التطبيق (  8769و)  ( ، لمستوى التحميل  9778)   في البرنامج حين
حيث كانت  والتركيب من التقويميجابية أكثر في مستويي التحميل إأن النسب كانت  أي كبيرا ، 

  . ( 277%( وفي البرنامج ) 5نسبتيا عند بموم ) 
 مرحمة التصميم  : –ب

والبعدي المؤجل  /والبعدي المباشر /تصميم االختبار التحصيمي : القبمي  - 0
 الوحدات المختارة : اتعو لموض

تحسين تعمم الطالب ،  لىإالتقويم أحد الجوانب األساسية في العممية التربوية ، وييدف  يعد  
وتوفير مطابقة تامة بين أىداف المنيج ونتاجات التقويم ، فيو " عممية جمع معمومات بغرض 

عداد تقارير " ) رجب ،   ( . 5،  2112تكوين أحكام ، تستخدم في اتخاذ قرارات مالئمة ، وا 
والميارية ( أو الحكم  قياس مجاالت األىداف التربوية ) المعرفية والوجدانية إلىييدف التقويم 

يجابي منو ، وىناك ثالثة أنواع رئيسة عمييا لتالفي النقص في اآلداء وتعديمو وتعزيز الجانب اإل
 لمتقويم من حيث أىدافو وأغراضو ، وىي :

 التقويم القبمي : - أ
الحصة الدرسية  وقبل تجريب أي برنامج تعميمي لموقوف  ىذا النوع من التقويم في بداية يجري
معمومات الطمبة السابقة ،وحفزىم لمتعمم الالحق ، ومعرفة مدى حاجتيم ليذا النوع من التعمم عمى 

. 
تضمن  وقدارة ، توبناء عمى ذلك قامت الباحثة ببناء اختبار تحصيمي لمجموعة الوحدات المخ

االختبار مجموعة من األسئمة الموضوعية والمقالية لتغطية معمومات الوحدات كاممة وُطبقت 
 ( . 3ى الطمبة قبل البدء بتعميم الوحدات . ) ممحق رقم عم
 التقويم المرحمي :-ب

ىذا النوع من التقويم في أثناء تطبيق البرنامج التعميمي من أجل تقويم مسار التعمم والتأكد  يجري
 س .ٌيعرض عمييم أو ما ُيدر امن استيعاب الطمبة لم

ممعمومات ، واستيعابيا وتوظيفيا وتعديل وبذلك يتمكن المدرس من بيان مدى فيم الطمبة ل
ثارة دافعيتيم  األخطاء عند وقوعيا ، وتعرف نتائج تعمميم وتحديد جوانب القوة والضعف ، وا 

 لمتعمم .
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)عمى نمط واأللعاب التعميمية  النشاطاتوبناء عمى ذلك قامت الباحثة بوضع مجموعة من 
وىي تعتمد عمى التغذية الراجعة  ، الجمل الصح والخطأ واختيار من متعدد وترتيب الكممات أو

ية من أجل يوأسئمة شفمن أجل ميارة الكتابة بشكل كتابي  نووسؤال تكون اإلجابة ع،  الفورية
 وشرح ما كان غامضا . الطمبة بفي نياية كل درس لموقوف عمى استيعا  ، (ميارة المحادثة

بنائية القصيرة تصاحب عممية التعمم أي أن االختبار المرحمي ىو " مجموعة من االختبارات ال
باستمرار ، لتزويد المتعمم بتغذية راجعة وفورية تعزز تعممو وتدفعو لمتقدم بعد كل اجتياز صحيح 

 ( . 77،  2119لكل خطوة " ) جعفر ، 
 التقويم البعدي المباشر :  -ت
تحقق من  ، والغرض منو معرفة مدى ما يبعد إكمال الطالب دراسة الوحدات الثمان يجري

 األىداف التعميمية بعد التدريس .
بناء عمى ذلك قامت الباحثة ببناء اختبار تحصيمي بعدي مباشر ،لموحدات الدرسية الثماني 
رات التحديد مقدار إنجاز المتعمم لألىداف وتقويم مستوى تحصيل الطمبة ومدى تمكنيم من المي

مدى تحقق األىداف التعميمية ،  من ثمو عممية التدريس ، والمعارف والقواعد التي تناولتيا 
تصريف  –تركيب جمل  –تمام جمل إ –وصل  –وتضمنت االختبارات ) اختيار من متعدد 

( ، ووضعت الباحثة ُسمم  2أسئمة كتابية ...... الخ ( ) ممحق رقم  –تمام قاعدة إ –أفعال 
 سبي لكل سؤال .، ووزعت الدرجات بشكل مالئم مع الوزن الن تصحيح لبنود االختبارات

  التقويم البعدي المؤجل :  -ث
اعتمدت الباحثة االختبار القبمي نفسو لتطبيقو كاختبار بعدي مؤجل بعد االنتياء من  

، واليدف من ذلك قياس نسبة احتفاظ الطمبة بالمعمومات  ( يوماً  21الوحدات المقررة ب ) 
 زمنية من انتياء التدريس . مدةبعد 

 لمالحظة :تصميم بطاقة ا  -2
 : اآلتيالمالحظات عمى الشكل  وُسجمتِ ، ( بندا  11من ) تألفت بطاقة المالحظة 

إلى عدد المحاوالت لموصول  –الزمن المستغرق  –بال أخطاء  –ن آخط –) ثالثة أخطاء 
 ( . 6لجممة الصحيحة ( .) ممحق رقم ا
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   البرنامج الحاسوبي : تصميم استبانة آراء طمبة المجموعة التجريبية نحو استخدام  -1
تألفت استبانة اآلراء من مقدمة تعرف الطالب بالغاية من االستبانة وطريقة التعامل معيا ، وقد 

كل  عن وُيجابُ أسئمة مفتوحة ،  ةثالثة محاور وثالث إلىبندًا مقسمة  41تكونت االستبانة من 
 ال رأي لي (  –ق غير مواف –: ) موافق  يأتيبند من خالل مقياس ثالثي مكون مما 

تمثل  في حينوتدل الدرجات المرتفعة عمى الرأي الموجب نحو استخدام البرنامج الحاسوبي  ، 
 الدرجة المنخفضة الرأي السمبي نحو استخدام الحاسوب في عممية تعمم وتعميم المغة الفرنسية .

  ( . 4) ممحق رقم 
   مرحمة كتابة السيناريو : ........ -ج 

مراعاة الجوانب  إلىد تصميم البرنامج مجموعة من المعايير بعضيا تربوي يتجو عن ُروِعيتْ 
 ،التربوية ونظريات عمم النفس والتعمم في عرض المادة العممية وترتيب الشاشات و اإلخراج

ضمن  أخرى إلىوبعض تمك المعايير أخذ الشكل الفني مع مراعاة التحكم باالنتقال من حركة 
 س أن يتدخل ويشرح ويطرح أسئمة التقويم المرحمية .كل شاشة ليتيح لممدر 

وكل شاشة ،عمى الورق بشكل شاشات لعرض المادة العممية  )الحوار التعميمي (السيناريو ٌكتب
 وتضمنت الشاشات عروَض  ، حسب التسمسل العممي الموجود في الكتاببتعرض فقرة تعميمية 

تعزز إجابة الطالب ل راجعةً  وتغذيةً  تعميميةً  اً وألعاب نشاطاتوقواعد المغة الفرنسية و  فالشاتٍ 
من التفاعل بين الطالب  متميزاً  " وتوفر البرامج التعميمية باستخدام الحاسوب نمطاً  بطريقة مشوقة
عمى شكل تأكيد  زيزاً عالحاسوب بشكل سريع ، ثم يعطيو ت إلىيستجيب الطالب إذ والحاسوب ، 

عطى إما أن يُ  تجابتو فعندئذٍ سذا ما أخطأ الطالب عند اا  لصحة إجابة الطالب ، كتغذية راجعة ، و 
المادة  إلىيغ من أجل الرجوع ر ، أو يحدث نوع من التف توصة أو أكثر ليصحح إجابر لطالب فا

، أخذ قسم منيا من ( 78،  2119عن جعفر ،  31-29،  2112. ) الفار ، "لمتمكن منيا 
من قبل  جَ مِ رْ ، وقسم بُ وقسم من الكتاب،فسو كتب المغة الفرنسية تتضمن المحتوى التدريسي ن

الشاشات وكيفية االنتقال بينيا ، وكيفية الدخول والخروج  وُحددتِ ،  مختص بالبرمجة الحاسوبية
 من البرنامج.

  تطوير أدوات البحث وتجريبياثانيًا : 
اتجاىات  بعد االنتياء من إعداد البرنامج الحاسوبي واالختبارات التحصيمية وتصميم استبانة

 و البرنامج الحاسوبي ، بدأت الباحثة بإجراءات التقويم األولي وفق الخطوات اآلتية :حالطمبة ن
التقويم الذاتي ألدوات البحث من قبل الباحثة ، وعرض ىذه المكونات عمى األستاذين  -

 موافقتيما . المشرفين وأخذ
 (.    7ق رقم  ممح   عرض أدوات البحث عمى لجنة من المحكمين المختصين )  -
 التجريب االستطالعي ألدوات البحث . -
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 . وثباتيا، االختبارات التحصيمية  قالتحقق من صد -
 التحقق من صدق استبانة آراء الطمبة نحو البرنامج الحاسوبي وثباتيا . -

 جراءات التقويم األولي .إتحديد أدوات البحث في صورتيا النيائية في ضوء 
 حث :تطوير أدوات الب –أ 
 التقويم الذاتي : – 0

الخبرة الذاتية بحيث تتناسب أدوات  إلىدوات البحث ، مستندة بذلك ألأجرت الباحثة تقويمًا ذاتيًا 
وأن تحقق األىداف المطموبة ، فالبد لمباحث من أن ينظر  مية ،يعمتالبحث مع محتوى المادة ال

 بحثو بعين الناقد بعيدا عن آرائو . إلى
الذاتي أن " يوضع المشروع موضع الفحص ، والنظرة الناقدة الشاممة ، ليتأكد  ويقصد بالتقويم

 ( . 217، ص  1987الفاحص من أنو مناسب في قياس ما وضع لقياسو . " ) الرفاعي ، 
 التطوير وفق مالحظات المحكمين : -2

 اليدف من ىذه المرحمة تقويم أدوات البحث وتعديميا ليعاد تطبيقيا وتعميميا .
ضت الباحثة البرنامج الحاسوبي واالختبارات التحصيمية ، واستبانة آراء الطمبة ، وبطاقة عر 

قسم  –عمى مجموعة من أعضاء الييئة التدريسية في كمية التربية ، وكمية اآلداب  المالحظة
 ، وطمبت منيم إبداء آرائيم في األمور اآلتية : -المغة الفرنسية 

 ( .   5محق رقم  األمور الخاصة بالبرنامج )م -
 وبنود استبانة اآلراء . /البعدي المباشر  و/مناسبة االختبارات التحصيمية : القبمي  -
 استبانة اآلراء . -

 بطاقة المالحظة .
ىم تمحورت ءأن آرا توبعد االنتياء من تحكيم أدوات البحث من قبل السادة المحكمين ، وجد 

  النقاط اآلتية : في
 لمبرنامج .وضع أىداف تعميمية  -1
 وضع فيرس لمبرنامج . -2

 وضع مقدمة لمبرنامج . -3

 إضافة نشاط أو لعبة تعميمية بعد كل قاعدة . -4

 تغذية راجعة فورية لبعض التمارين . -5

 االنتباه لعممية التصحيح لبعض التمارين . -6

 تصحيح بعض عالمات التنصيص . -7
 مناسبة االختبارات التحصيمية ، واستبانة االتجاىات : - 
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ىذه االختبارات .... محتوى صدق  ِقيَس ه االختبارات عمى السادة المحكمين بعرض ىذ
وتمحورت آراؤىم حول وجوب تعديل بعض األسئمة ، وحذف بعضيا ، لتتناسب مع توظيف 

مادة قواعد المغة الفرنسية وظيفيا . أما استبانة اآلراء فقد كان ىناك مالحظات عمى 
التعديالت الالزمة بناء عمى مالحظات  وُأجِريتِ نود ، الصياغة المغوية وعمى تعديل بعض الب

 المحكمين .
 تجريب أدوات البحث : - ب
 التجربة االستطالعية : - 0

مالحظات المحكمين ، أصبحت  إلى بعد إجراء التعديالت الالزمة عمى أدوات البحث استناداً 
برمجية  ىل حققتة أدوات البحث جاىزة لمتجربة االستطالعية التي كان اليدف منيا معرف

، وتعّرف الصعوبات التي تعترض سير التجربة ؟البرنامج الحاسوبي األىداف المنشودة 
ات التحصيمية لالبتعاد عنيا قبل تنفيذ التجربة الرئيسة ، والتأكد من صدق بنود االختبار 
وثباتيا ،  آلراءووضوحيا وثباتيا ، وصدق بطاقة المالحظة وثباتيا ، وصدق استبانة ا

في البرمجية أو في تقدير الزمن الالزم لتنفيذ الدروس المختارة ، وتعّرف النقاط الغامضة و 
التجربة االستطالعية عمى عينة  ُطبقتثم  الختبارات واالستبانة وبطاقة المالحظة لتعديميا ،ا

 21طمبة كمية التربية السنة األولى ، وبمغ عدد أفراد العينة في التجربة االستطالعية من 
 ( . أإناث 12 –ذكور  8البا وطالبة ) ط

  2112 - تشرين الثاني 3وانتيت يوم أيمول  26 بدأت التجربة االستطالعية يوم
 حسب اآلتي :بوقد سارت التجربة االستطالعية 

 قبل البدء بتطبيق البرنامج .االختبار القبمي  قَ بِ طُ  -
سوبي ، مع التدخل بعد كل درست الباحثة دروس المغة الفرنسية بوساطة البرنامج الحا - -

في حال عدم وشرحيا نقطة تعميمية لتحقيق التقويم المرحمي ، وإليضاح بعض األفكار 
 استيعابيا من قبل الطمبة بصورة كافية .

 طبقت الباحثة االختبار البعدي المباشر في نياية التجربة االستطالعية . -

  تقويم التجربة االستطالعية :     
المادة العممية )قواعد  عنبار التحصيمي القبمي أن معمومات الطمبة بينت نتائج االخت - أ

 دراستيا . إلىالمغة الفرنسية خاصة غير كافية ، وىم بحاجة 
 البرنامج العروض التي بحاجة لتعديل تعرف بعض النقاط الغامضة وغير الواضحة في   - ب

 تقدير الزمن الالزم في تعمم كل درس . - ج

 لعبارات الغامضة في االختبارات التحصيمية .تعرف األسئمة الصعبة أو ا - د
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تعرف العبارات غير الواضحة وسالمة الصياغة المغوية في استبانة اآلراء ،وبطاقة  - ه
 المالحظة لمطمبة .

بطاقة  –استبانة اآلراء  -ارات باالخت –) البرنامج   وقد قامت الباحثة بتعديل أدوات البحث
 .( في ضوء التقويم السابق  -المالحظة 

 التحقق من صدق االختبار التحصيمي وثباتو : -د
 الصدق : -0 

نتأكد من خالل عرضو عمى  لمتأكد من أن االختبار يقيس ما أعد من أجل قياسو فعالً 
عمى عدد من السادة أعضاء  ُعِرضتْ لتحصيمية ، االمحكمين ،فبعد أن أعدت االختيارات 

بيدف التحقق من  –قسم المغة الفرنسية  –ب وكمية اآلداة في كمية التربية يالييئة التدريس
 ( . 1998،419" ) جابر ، ؟ يحقق االختبار غرضو ىل صدقيا " أي

وكذلك كي نتأكد من صدق االختبار بصدق المحتوى الذي عرفو ) عبيدات وآخرون ( بأنو  
،  ميل أسئمتو لمعرفة مدى تمثيميا لمسموك الذي يقيسو االختبارح" فحص محتوى االختبار وت

 (  198،  1998آخرون ، و جميع جوانب السموك " ) عبيدات  تشملألسئمة اولمتأكد من أن 
 الثبات : – 2
ذا ما إنفسيا ى )عبيدات وآخرون ( : بأن " ثبات األداة ىو أن تعطي األداة النتائج ير

  .( 198،  1998" ) عبيدات وآخرون ، نفسيا وفي الظروف أنفسيم األفراد أعيدت عمى 
 عمى عينة التجربة االستطالعية المكونة من  ُطبقحقق من ثيات اختبار التحصيل لمت
والتجزئة النصفية .ويقصد كرونباخ  -وطالبة ( ، استخدمت فييا طريقة ألفا باطال 21) 

خذ األسئمة الفردية في مجموعة أنصفين ب إلىبطريقة التجزئة النصفية تجزئة االختبار 
ة أخرى ثم دراسة االرتباط فيما بينيا باستخدام قانون سبيرمان ئمة الزوجية في مجموعسواأل

   : اآلتيبراون عمى النحو 
 ( يٍ يغزًغ انجؾش .ب  إَبص 12-ركٕس 8ٔطبنجخ ) ب  طبنج 21ثبعزخذاو ػُٛخ اعزطالػٛخ يكَٕخ يٍ 

وىذا   1.812-1.794راوحت بين  αمن خالل استخدام معامل الفا  لدراسة الثبات نجد أن قيمة 
 ؤكد الثبات بحسب المقاييس اإلحصائية .ي

 837-1.815نجد أن قيمة سبيرمان براون تساوي  التجزئة النصفيةالثبات بطريقة  ِاسُتخدمَ كما 
 يؤكد الثبات بطريقة التجزئة النصفية بحسب المقاييس اإلحصائية .وىذا 
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 ( 2جدول ) 

 براونكرونباخ وسبيرمان -باستخدام قانون ألفا االختباراتثبات 
 بطريقة التجزئة النصفية

كشَٔجبؿ -أنفب   عجٛشيبٌ ثشأٌ 

 0.883 0.812 اخزجبس انًؾبدصخ

 0.805 0.901 اخزجبس رؾظٛهٙ

 0.837 0.794 اخزجبس كزبثخ

وكانت مستوى  1.924-1.911باستخدام معامل بيرسون نجد أن قيم االرتباط قد راوحت بين 
 ت بطريقة اإلعادة.وىو يؤكد وجود ثبا 1.15داللة أصغر من 

 (1جدول )
 الثبات باستخدام قانون بيرسون

 بطريقة اإلعادة
 Pearson Correlation Sig. (2-tailed) 

 000. **901. اخزجبس انًؾبدصخ
 000. **924. اخزجبس رؾظٛهٙ
 000. **909. اخزجبس كزبثخ

 
 (1جذول ) 

 صذق االتسبق انذاخهٍ
Correlations 

ثخانكزب رؾظٛهٙ يؾبدصخ    

انذسعخ  

 انكهٛخ

Pearson Correlation .772
**
 .731

**
 .684

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 3012 3012 3012 

 
باستخدام معامل بيرسون لدراسة العالقة بين أجزاء االختبارات من محادثة وكتابة واختبار مع 

من و  1.15وى داللة أصغر من قد أعطت مست ياجميعالدرجة الكمية لممقياس  نجد أن األجزاء 
 صدق االتساق الداخمي.ثم يؤكد ىذا 
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 انطهجخ نحى انجشنبيج انحبسىثٍ وحجبتهب :  آساءانتحمك ين صذق استجبنخ  -ه

  تم التأكد من صدق المحتوى والصدق الظاىري بعرض االستبانة عمى السادة المحكمين
النظر في تدرج المقياس و ألىداف الدراسة ، مناسبة العباراتو وذلك لمتأكد من الصيغة المغوية ،  

 متو في حالة مقياس اآلراء .ءومدى مال
وىذا يؤكد الثبات  1.855تساوي  αمن خالل استخدام معامل الفا  لدراسة الثبات نجد أن قيمة و 

 بحسب المقاييس اإلحصائية .
وىذا يؤكد 1.879 الثبات بطريقة التنصيف نجد أن قيمة سبيرمان براون تساوي ِاسُتخدمَ كما 

 الثبات بطريقة التجزئة النصفية بحسب المقاييس اإلحصائية .
 

 (5جذول )

 حجبد استجبنخ اِساء

 

كشَٔجبؿ -أنفب   عجٛشيبٌ ثشأٌ 

يمٛبط اٜساء َؾٕ 

 انجشَبيظ انؾبعٕثٙ
0.855 0.879 

 

 

 (1جذول )

 حجبد اإلعبدح 

Correlations 

 ثؼذ٘ لجهٙ  

 لجهٙ

Pearson Correlation 1 .902
**
 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 20 20 

 ثؼذ٘

Pearson Correlation .902
**
 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 20 20 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

وىو   1.111ومستوى داللتيا  1.912=  رن قيمة أنجد  معامل بيرسونمن خالل استخدام 
 انضجبد ثطشٚمخ اإلػبدح. يؤكدوىذا  ، 1.15 من مستوى الداللة االفترضي  صغرأ
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 ( ,جذول ) 

 نإلستجبنخصذق االتسبق انذاخهٍ 

 Pearson Correlation Sig. (2-tailed) سلى انغؤال

1.  .264* .018 

2.  .238* .033 

3.  .302** .007 

4.  .241* .031 

5.  0.401** .000 

6.  .309** .005 

7.  .354** .002 

8.  .439** .000 

9.  0.387** .000 

11.  .367** .001 

11.  .305** .007 

12.  .230* .04 

13.  .277* .015 

14.  .251* .025 

15.  .319** .004 

16.  .388** .000 

17.  .286* .01 

18.  .273* .014 

19.  .393** .000 

21.  .640** .000 

21.  .352** .001 

22.  .257* .021 

23.  .251* .025 

24.  .432** .000 

25.  .642** .000 

26.  .701** .000 

27.  .987** .000 

28.  .814** .000 

29.  .716** .000 

31.  .987** .000 

31.  .600** 0.001 

32.  .716** .000 

33.  .509** 0.008 

34.  .755** .000 

35.  .824** .000 

36.  .801** .000 

37.  .625** .000 

38.  .692** .000 

39.  .722** .000 

41.  .721** .000 

41.  .701** .000 
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 ياجميعباستخدام معامل بيرسون لدراسة العالقة بين العبارات واألبعاد المدروسة نجد أن العبارات 
 ىذا صدق االتساق الداخمي.يؤكد  من ثم و ،  1.15قد أعطت مستوى داللة أصغر من 

حسب آراء المحكمين وفق مالحظاتيم ، وبعد حساب قيمة الثبات بجراء التعديالت إبعد 
 أسئمة مفتوحة. ة( بندا وثالث 41وكان عدد بنودىا )  ، شكميا النيائيأخذت االستبانة 
 (   4) الممحق رقم 

 
 :ياوثباتالتحقق من صدق بطاقة المالحظة  –و

  عمى السادة المحكمين بطاقة المالحظةتم التأكد من صدق المحتوى والصدق الظاىري بعرض 
مناسبة البنود لميارة و ألىداف الدراسة ، مناسبة العباراتو وذلك لمتأكد من الصيغة المغوية ،  

 المحادثة .
 

 ( 1جدول )
 حجبد اإلعبدح نجطبلخ انًالحظخ  

Correlations 

 ثؼذ٘ لجهٙ  

Pearson Correlation 1 .982 لجهٙ
**
 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 20 20 

Pearson Correlation .982 ثؼذ٘
**
 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 20 20 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

ْٕٔ أطغش يٍ 8   1.111ٔيغزٕٖ دالنزٓب  1.982ٌ لًٛخ س = أثبعزخذاو يؼبيم ثٛشعٌٕ َغذ ٔ

 .ٚؤكذ انضجبد ثطشٚمخ اإلػبدح يًب ؛   1.15

 النيائيةالتجربة ثالثًا : 
تم التأكد من صدقيا وثباتيا،  إذبحث ، بعد أن تمت إجراءات التقويم األولي ألدوات ال

موافقة األستاذين المشرفين لمبدء بتنفيذ التجربة الرئيسة  تخذوُأجريت التعديالت المناسبة ، أُ 
 ة الفرنسية وظيفيا.غ، بيدف اختبار فاعمية البرنامج الحاسوبي في تدريس قواعد الم

 : يأتيوقد تضمنت إجراءات التجريب ما 



 - 134 - 

 بة.اختيار عينة الطم -1
 التييئة لتطبيق التجربة الرئيسة . -2

 خطوات تطبيق التجربة الرئيسة : -3

 تطبيق االختبار التحصيمي القبمي . - أ
 التدريس بوساطة البرنامج الحاسوبي . - ب

 تطبيق االختبار التحصيمي البعدي المباشر . - ت

 تطبيق بطاقة المالحظة . - ث

د المغة الفرنسية تطبيق استبانة اآلراء نحو البرنامج الحاسوبي في تدريس قواع  - ج
. 

 تطبيق االختبار التحصيمي البعدي المؤجل . - ح

 

 اختيار عينة الطمبة : -0
ناث ( السنة األولى طمبةُطبقت التجربة الرئيسة عمى عينة من  في كمية التربية بجامعة  ) ذكور وا 

الفرنسية  وقد اختارت الباحثة كمية التربية عينة مقصودة ، وذلك ألنيا ُمدرسة لمادة المغة ، دمشق
بمغ عدد  إذ،  اً عشوائي تختير فا، أما عينة الطمبة ، ولوجود مختبر لمحاسوب في الكميةقي الكمية

وطالبة من  طالبٍ  -119 –الفصل األول  \ 2113-2112 \الطمبة الحضور لمعام الدراسي 
 –عمم نفس  –تربية خاصة  –ارشاد نفسي  –رياض أطفال  -)معمم صفكميا االختصاصات

صغر إلى ، ونظرا ومن مستويات تحصيمية متفاوتة ، ليتحقق صدق التجربة وفاعميتيا  (تربية 
-قسمين مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة ، حيث بمغ عدد كل منيما  إلىعدد العينة قسمت 

( والطمبة 21) طبقت عمييم التجربة االستطالعيةوطالبة بعد أن استُبعد الطمبة الذين  طالباً  -41
  .( 19الراسبين )

 : النيائيةالتييئة لتطبيق التجربة  -2   
جراء التعديالت عمى أدوات البحث قامت الباحثة بما يأتي   بعد نياية التجربة االستطالعية وا 

 .حجز في األيام المقررة لمتجربة ِليُ لين في مخبر الحاسوب ؤو التنسيق مع المس جرى -
رؤية الطمبة لشاشة  فيقة التؤثر تييئة مخبر الحاسوب من حيث ) توزيع الحواسب بطري -

العرض ) الداتاشو ( ، وتمكنيم من متابعة البرنامج التعميمي بشكل واضح ، والتأكد من 
تعمل بشكل جيد جميعيا المآخذ الكيربائية ، وأن الحواسب  إلىوصول التيار الكيربائي 

 ...... الخ ( .

، وكان عدد ؟أم ال  امجلمتأكد :ىل تصمح جميعيا لتطبيق البرناختبار الحواسيب  -
 ن .يب لكل طالبو با ، أي حاسو ن حاسيالحواسب الصالحة لممشاىدة عشر 
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اما المجموعة الضابطة التي تدرس بالطريقة المتبعة ،فقد قامت الباحثة بتدريسيم في  -
 مواعيدىم المحددة .

 : النيائيةخطوات تطبيق التجربة  -1
 تطبيق االختبار التحصيمي القبمي : -1-0 
 طمبة إذ ُعِرفَ ،  - 2113-2112دأ تنفيذ التجربة الرئيسة في الفصل األول من العام الدراسي ب 

ىل المجموعتين قبل البدء بتدريس الوحدات المختارة ، أن اليدف من ىذا االختبار ىو تعرف 
أن ىذا  فضاًل عنتعمميا ، إلى،وتحديد حاجتيم ؟معمومات مسبقة عن ىذه الموضوعات  يمتمكون

بق االختبار الراحة النفسية لدييم ، وطُ  إلىتبار العالقة لو بتحصيميم في الكمية ، مما يؤدي االخ
لحساب تكافؤ المستوى   ،تشرين األول /11/يوم الضابطة  و لطمبة المجموعة التجريبيةالقبمي 

ورقة أن الباحثة طمبت من الطمبة الكتابة عمى  ،)عمماً  البدء بالتجربةقبل  حصائياً إالتحصيمي 
 تبق، وطُ  اإلجابة الجنس ذكر أو أنثى ليتسنى ليا حساب الفرق بين الذكور واإلناث (

 االختبارات واالستبانة وبطاقة المالحظة وفق التواريخ المبينة في
 ( : 9) الجدول 

 
 (9جدول )

البعدي المؤجل ( وبطاقة المالحظة  –البعدي المباشر -تواريخ تطبيق االختبارات ) القبمي
 بانة اآلراءواست

تاريخ تطبيق  المجموعة
االختبار 

التحصيمي 
 القبمي

تاريخ تطبيق 
االختبار 

التحصيمي 
البعدي 
 المباشر

تاريخ تطبيق بطاقة 
 المالحظة

تاريخ تطبيق 
 استبانة اآلراء

تاريخ تطبيق 
االختبار 

التحصيمي 
 البعدي المؤجل

 26/12/2112 5/12/2112 19/12/2112و12 5/12/2112 11/11/2112 التجريبية
 26/12/2112 5/12/2112 19/12/2112و12 5/12/2112  11/11/2112 الضابطة

 
 عرض نتائج االختبار التحصيمي القبمي . - 

لدى المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية قامت الباحثة لمتحقق من تكافؤ المستوى 
افؤ المجموعات عند مستوى ومن ثم تطبيق اختبارات تك، بتطبيق االختبار التحصيمي القبمي 

 ( . 1715داللة افتراضي ) 
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 حساب التكافؤ المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في االختبار القبمي : –أواًل 
نذسعبد )انزكٕس ٔاإلَبس(  انًزٕعطبد انؾغبثٛخال رٕعذ فشٔق راد دالنخ إؽظبئٛخ ثٍٛ  -1

بد )انزكٕس ٔاإلَبس( يٍ نذسع انًزٕعطبد انؾغبثٛخيٍ انًغًٕػخ انزغشٚجٛخ ٔثٍٛ 

 انًغًٕػخ انضبثطخ فٙ االخزجبس انمجهٙ.

 (  01جذول ) 

 ( انًتعهك ثذساسخ انتكبفؤ لٍ انًستىي انتحصُهٍ ثُن   Tنتبئج اختجبس ) 

 طهجخ انًجًىعخ انتجشَجُخ وطهجخ انًجًىعخ انضبثطخ فٍ االختجبس انمجهٍ

 
 األثؼبد

 انؼذد انغُظ
انًزٕعطبد 

 انؾغبثٛخ

االَؾشاف 

 انًؼٛبس٘
 انمشاس انذالنخ د.ػ د انًؾغٕثخ

خرغشٚجٛ اخزجبس كزبثٙ  40 7.9000 3.81495 
 غٛش دانخ 534. 78 -624.-

 3.33436 8.4000 40 ضبثطخ

اخزجبس 

 يؾبدصخ
خرغشٚجٛ  40 7.4750 4.24257 

 غٛش دانخ 934. 78 082.
 3.88158 7.4000 40 ضبثطخ

اخزجبس 

 رؾظٛهٙ
خرغشٚجٛ  40 15.6500 6.47104 

 غٛش دانخ 774. 78 -289.-
 5.90936 16.0500 40 ضبثطخ

انذسعخ 

 انكهٛخ
خرغشٚجٛ  40 31.0250 10.50150 

 غٛش دانخ 703. 78 -383.-
 8.67519 31.8500 40 ضبثطخ

 

 ( أَّ فٙ :  11رجٍٛ يٍ خالل االطالع ػهٗ انغذٔل )   إر

ٔيغزٕٖ دالنزٓب  1.624عزٕٛدَذ َغذ أٌ لًٛخ د= ثبعزخذاو اخزجبس د : االختجبس انكتبثٍ

ْزا طؾخ انفشضٛخ ٚؤكذ يٍ صى ٔ 1.15ْٔٙ أكجش يٍ يغزٕٖ انذالنخ االفزشاضٙ  1.534

نذسعبد )انزكٕس  انًزٕعطبد انؾغبثٛخال رٕعذ فشٔق راد دالنخ إؽظبئٛخ ثٍٛ أ٘ :  8انظفشٚخ

نذسعبد )انزكٕس ٔاإلَبس( يٍ  انًزٕعطبد انؾغبثٛخٔاإلَبس( يٍ انًغًٕػخ انزغشٚجٛخ ٔثٍٛ 

 ْٔزا ٚؤكذ ركبفؤ انًغًٕػبد 8انًغًٕػخ انضبثطخ فٙ االخزجبس انمجهٙ )ثؼذ االخزجبس انكزبثٙ(

 1.182ثبعزخذاو اخزجبس د عزٕٛدَذ َغذ أٌ لًٛخ د=  :) ثطبلخ انًالؽظخ (   اختجبس انًحبدحخ

طؾخ  ٔيٍ صى ٚؤكذ ْزا 1.15ْٔٙ أكجش يٍ يغزٕٖ انذالنخ االفزشاضٙ  1.934ٔيغزٕٖ دالنزٓب 

نذسعبد  انًزٕعطبد انؾغبثٛخال رٕعذ فشٔق راد دالنخ إؽظبئٛخ ثٍٛ أ٘ :  8 انفشضٛخ انظفشٚخ

نذسعبد )انزكٕس ٔاإلَبس(  انًزٕعطبد انؾغبثٛخ)انزكٕس ٔاإلَبس( يٍ انًغًٕػخ انزغشٚجٛخ ٔثٍٛ 

ْٔزا  (."ثطبلخ انًالؽظخ " يٍ انًغًٕػخ انضبثطخ فٙ االخزجبس انمجهٙ )ثؼذ االخزجبس يؾبدصخ

 ٚؤكذ ركبفؤ انًغًٕػبد

ٔيغزٕٖ دالنزٓب  1.289ثبعزخذاو اخزجبس د عزٕٛدَذ َغذ أٌ لًٛخ د=  :اختجبس تحصُهٍ

طؾخ انفشضٛخ  ٔيٍ صى ٚؤكذ ْزا 1.15ْٔٙ أكجش يٍ يغزٕٖ انذالنخ االفزشاضٙ  1.774

نذسعبد )انزكٕس  د انؾغبثٛخانًزٕعطبال رٕعذ فشٔق راد دالنخ إؽظبئٛخ ثٍٛ أ٘ :  8 انظفشٚخ

نذسعبد )انزكٕس ٔاإلَبس( يٍ  انًزٕعطبد انؾغبثٛخٔاإلَبس( يٍ انًغًٕػخ انزغشٚجٛخ ٔثٍٛ 

 ْٔزا ٚؤكذ ركبفؤ انًغًٕػبد انًغًٕػخ انضبثطخ فٙ االخزجبس انمجهٙ )ثؼذ االخزجبس رؾظٛهٙ(.

 1.713يغزٕٖ دالنزٓب ٔ 1.383ثبعزخذاو اخزجبس د عزٕٛدَذ َغذ أٌ لًٛخ د=  :انذسجخ انكهُخ

أ٘ : 8طؾخ انفشضٛخ انظفشٚخ  ٔيٍ صى ٚؤكذ ْزا 1.15ْٔٙ أكجش يٍ يغزٕٖ انذالنخ االفزشاضٙ 

نذسعبد )انزكٕس ٔاإلَبس( يٍ  انًزٕعطبد انؾغبثٛخال رٕعذ فشٔق راد دالنخ إؽظبئٛخ ثٍٛ 

ًغًٕػخ نذسعبد )انزكٕس ٔاإلَبس( يٍ ان انًزٕعطبد انؾغبثٛخانًغًٕػخ انزغشٚجٛخ ٔثٍٛ 

 ْٔزا ٚؤكذ ركبفؤ انًغًٕػبد انضبثطخ فٙ االخزجبس انمجهٙ .
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 ( 0يخطظ سلى ) 

 طهجخ انًجًىعخ انتجشَجُخ وطهجخ  ٍ انًستىي انتحصُهٍ ثُنفانتكبفؤ 

 فٍ االختجبس انمجهٍ انًجًىعخ انضبثطخ

 

 

 
 

 سبثُخانًتىسطبد انححسبة انتكبفؤ ثُن )انزكىس( ين انًجًىعخ انتجشَجُخ وثُن  –حبنُب 

 . نذسجبد )انزكىس( ين انًجًىعخ انضبثطخ فٍ االختجبس انمجهٍ

 

نذسعبد )انزكٕس( يٍ  انًزٕعطبد انؾغبثٛخال رٕعذ فشٔق راد دالنخ إؽظبئٛخ ثٍٛ  -2

نذسعبد )انزكٕس( يٍ انًغًٕػخ  انًزٕعطبد انؾغبثٛخانًغًٕػخ انزغشٚجٛخ ٔثٍٛ 

 انضبثطخ فٙ االخزجبس انمجهٙ.

 (  00جذول ) 

 ٍ انًستىي انتحصُهٍ ثُنف( انًتعهك ثذساسخ انتكبفؤ    Tختجبس ) نتبئج ا

 ركىس انًجًىعخ انتجشَجُخ وركىس انًجًىعخ انضبثطخ االختجبس انمجهٍ 

 

 
 األثؼبد

 انؼذد انغُظ
انًزٕعطبد 

 انؾغبثٛخ

االَؾشاف 

 انًؼٛبس٘
 انمشاس انذالنخ د.ػ د انًؾغٕثخ

خرغشٚجٛ اخزجبس كزبثٙ  15 7.7000 4.01445 -1.016- 38 .316 
 غٛش دانخ

 2.70672 8.8000 12 ضبثطخ

اخزجبس 

 يؾبدصخ
خرغشٚجٛ  15 6.8500 4.13299 -1.476- 38 .148 

 غٛش دانخ
 3.55816 8.6500 12 ضبثطخ

اخزجبس 

 رؾظٛهٙ
خرغشٚجٛ  15 16.8500 6.72994 .241 38 .811 

 غٛش دانخ
 6.37656 16.3500 12 ضبثطخ

انذسعخ 

 ٛخانكه
 462. 38 -742.- 11.85616 31.4000 15 رغشٚجٙ

 غٛش دانخ
 8.27552 33.8000 12 ضبثطخ

 

 ( أَّ فٙ : 11رجٍٛ يٍ خالل االطالع ػهٗ انغذٔل )  إر

 



 - 138 - 

ٔيغزٕٖ دالنزٓب  1.116ثبعزخذاو اخزجبس د عزٕٛدَذ َغذ أٌ لًٛخ د= : االختجبس انكتبثٍ

طؾخ انفشضٛخ  ٔيٍ صى ٚؤكذ ْزا 1.15شاضٙ ْٔٙ أكجش يٍ يغزٕٖ انذالنخ االفز 1.316

نذسعبد )انزكٕس(  انًزٕعطبد انؾغبثٛخال رٕعذ فشٔق راد دالنخ إؽظبئٛخ ثٍٛ أ٘ : 8انظفشٚخ 

نذسعبد )انزكٕس( يٍ انًغًٕػخ انضبثطخ  انًزٕعطبد انؾغبثٛخيٍ انًغًٕػخ انزغشٚجٛخ ٔثٍٛ 

 ركبفؤ انًغًٕػبد ْٔزا ٚؤكذ 8فٙ االخزجبس انمجهٙ )ثؼذ االخزجبس انكزبثٙ(

 1.476ثبعزخذاو اخزجبس د عزٕٛدَذ َغذ أٌ لًٛخ د=  :) ثطبلخ انًالؽظخ ( اختجبس انًحبدحخ

طؾخ  ٔيٍ صى ٚؤكذ ْزا 1.15ْٔٙ أكجش يٍ يغزٕٖ انذالنخ االفزشاضٙ  1.148ٔيغزٕٖ دالنزٓب 

نذسعبد  ٛخانًزٕعطبد انؾغبثال رٕعذ فشٔق راد دالنخ إؽظبئٛخ ثٍٛ أ٘ :  8 انفشضٛخ انظفشٚخ

نذسعبد )انزكٕس( يٍ انًغًٕػخ  انًزٕعطبد انؾغبثٛخ)انزكٕس( يٍ انًغًٕػخ انزغشٚجٛخ ٔثٍٛ 

 ْٔزا ٚؤكذ ركبفؤ انًغًٕػبد 8انضبثطخ فٙ االخزجبس انمجهٙ )ثؼذ االخزجبس يؾبدصخ(

ٔيغزٕٖ دالنزٓب  1.241ثبعزخذاو اخزجبس د عزٕٛدَذ َغذ أٌ لًٛخ د=  :اختجبس تحصُهٍ

طؾخ انفشضٛخ  ٔيٍ صى ٚؤكذ ْزا 1.15أكجش يٍ يغزٕٖ انذالنخ االفزشاضٙ ْٔٙ  1.811

نذسعبد )انزكٕس(  انًزٕعطبد انؾغبثٛخال رٕعذ فشٔق راد دالنخ إؽظبئٛخ ثٍٛ أ٘ :  8انظفشٚخ

نذسعبد )انزكٕس( يٍ انًغًٕػخ انضبثطخ  انًزٕعطبد انؾغبثٛخيٍ انًغًٕػخ انزغشٚجٛخ ٔثٍٛ 

 ْٔزا ٚؤكذ ركبفؤ انًغًٕػبد8الخزجبس رؾظٛهٙ(فٙ االخزجبس انمجهٙ )ثؼذ ا

 1.462ٔيغزٕٖ دالنزٓب  1.742ثبعزخذاو اخزجبس د عزٕٛدَذ َغذ أٌ لًٛخ د=  :انذسجخ انكهُخ

: أ8٘طؾخ انفشضٛخ انظفشٚخ  ٔيٍ صى ٚؤكذ ْزا 1.15ْٔٙ أكجش يٍ يغزٕٖ انذالنخ االفزشاضٙ 

نذسعبد )انزكٕس( يٍ انًغًٕػخ  بثٛخانًزٕعطبد انؾغال رٕعذ فشٔق راد دالنخ إؽظبئٛخ ثٍٛ 

نذسعبد )انزكٕس( يٍ انًغًٕػخ انضبثطخ فٙ االخزجبس  انًزٕعطبد انؾغبثٛخانزغشٚجٛخ ٔثٍٛ 

 ْٔزا ٚؤكذ ركبفؤ انًغًٕػبد  انمجهٙ.

 ( 2يخطظ سلى )

 ٍ انًستىي انتحصُهٍ ثُنفانتكبفؤ 

 هٍ ركىس انًجًىعخ انتجشَجُخ وركىس انًجًىعخ انضبثطخ االختجبس انمج

 
 

 

 انًتىسطبد انحسبثُخحسبة انتكبفؤ ثُن )اإلنبث( ين انًجًىعخ انتجشَجُخ وثُن  –حبنخب 

 نذسجبد )اإلنبث( ين انًجًىعخ انضبثطخ فٍ االختجبس انمجهٍ.
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نذسعبد )اإلَبس( يٍ  انًزٕعطبد انؾغبثٛخال رٕعذ فشٔق راد دالنخ إؽظبئٛخ ثٍٛ  -3

نذسعبد )اإلَبس( يٍ انًغًٕػخ  بثٛخانًزٕعطبد انؾغانًغًٕػخ انزغشٚجٛخ ٔثٍٛ 

 انضبثطخ فٙ االخزجبس انمجهٙ.

 ( 02جذول )  

 ٍ انًستىي انتحصُهٍ ثُنف( انًتعهك ثذساسخ انتكبفؤ    Tنتبئج اختجبس ) 

 إنبث انًجًىعخ انتجشَجُخ وإنبث انًجًىعخ انضبثطخ

 
 األثؼبد

 انؼذد انغُظ
انًزٕعطبد 

 انؾغبثٛخ

االَؾشاف 

 انًؼٛبس٘
 انمشاس انذالنخ د.ػ خد انًؾغٕث

خرغشٚجٛ اخزجبس كزبثٙ  25 8.1000 3.69779 .083 38 .934 
 غٛش دانخ

 3.89331 8.0000 28 ضبثطخ

اخزجبس 

 يؾبدصخ
خرغشٚجٛ  25 8.1000 4.36373 1.495 38 .143 

 غٛش دانخ
 3.86992 6.1500 28 ضبثطخ

اخزجبس 

 رؾظٛهٙ
خرغشٚجٛ  25 14.4500 6.13424 -.703- 38 .487 

 غٛش دانخ
 5.55238 15.7500 28 ضبثطخ

انذسعخ 

 انكهٛخ
خرغشٚجٛ  25 30.6500 9.24676 .262 38 .794 

 غٛش دانخ
 8.83116 29.9000 28 ضبثطخ

 

 ( أَّ فٙ :  12رجٍٛ يٍ خالل االطالع ػهٗ انغذٔل )  إر

ٔيغزٕٖ دالنزٓب  1.183ثبعزخذاو اخزجبس د عزٕٛدَذ َغذ أٌ لًٛخ د= : االختجبس انكتبثٍ

طؾخ انفشضٛخ  ٔيٍ صى ٚؤكذ ْزا 1.15ْٔٙ أكجش يٍ يغزٕٖ انذالنخ االفزشاضٙ  1.934

نذسعبد )اإلَبس(  انًزٕعطبد انؾغبثٛخال رٕعذ فشٔق راد دالنخ إؽظبئٛخ ثٍٛ أ٘ :  8انظفشٚخ

ضبثطخ نذسعبد )اإلَبس( يٍ انًغًٕػخ ان انًزٕعطبد انؾغبثٛخيٍ انًغًٕػخ انزغشٚجٛخ ٔثٍٛ 

 ْٔزا ٚؤكذ ركبفؤ انًغًٕػبد8فٙ االخزجبس انمجهٙ )ثؼذ االخزجبس انكزبثٙ(

 1.476ثبعزخذاو اخزجبس د عزٕٛدَذ َغذ أٌ لًٛخ د=  :) ثطبلخ انًالؽظخ (    اختجبس انًحبدحخ

طؾخ  ٔيٍ صى ٚؤكذ ْزا 1.15ْٔٙ أكجش يٍ يغزٕٖ انذالنخ االفزشاضٙ  1.148ٔيغزٕٖ دالنزٓب 

نذسعبد  انًزٕعطبد انؾغبثٛخال رٕعذ فشٔق راد دالنخ إؽظبئٛخ ثٍٛ أ٘ :  8خانفشضٛخ انظفشٚ

نذسعبد )اإلَبس( يٍ انًغًٕػخ  انًزٕعطبد انؾغبثٛخ)اإلَبس( يٍ انًغًٕػخ انزغشٚجٛخ ٔثٍٛ 

 ْٔزا ٚؤكذ ركبفؤ انًغًٕػبد 8انضبثطخ فٙ االخزجبس انمجهٙ )ثؼذ االخزجبس يؾبدصخ(

ٔيغزٕٖ دالنزٓب  1.713بس د عزٕٛدَذ َغذ أٌ لًٛخ د= ثبعزخذاو اخزج :اختجبس تحصُهٍ

طؾخ انفشضٛخ  ٔيٍ صى ٚؤكذ ْزا 1.15ْٔٙ أكجش يٍ يغزٕٖ انذالنخ االفزشاضٙ  1.487

نذسعبد )اإلَبس(  انًزٕعطبد انؾغبثٛخال رٕعذ فشٔق راد دالنخ إؽظبئٛخ ثٍٛ أ٘ :  8 انظفشٚخ

ذسعبد )اإلَبس( يٍ انًغًٕػخ انضبثطخ ن انًزٕعطبد انؾغبثٛخيٍ انًغًٕػخ انزغشٚجٛخ ٔثٍٛ 

 ْٔزا ٚؤكذ ركبفؤ انًغًٕػبد 8فٙ االخزجبس انمجهٙ )ثؼذ االخزجبس رؾظٛهٙ(

 1.794ٔيغزٕٖ دالنزٓب  1.262ثبعزخذاو اخزجبس د عزٕٛدَذ َغذ أٌ لًٛخ د=  :انذسجخ انكهُخ

: نظفشٚخ أ٘طؾخ انفشضٛخ ا ٔيٍ صى ٚؤكذ ْزا 1.15ْٔٙ أكجش يٍ يغزٕٖ انذالنخ االفزشاضٙ 

نذسعبد )اإلَبس( يٍ انًغًٕػخ  انًزٕعطبد انؾغبثٛخال رٕعذ فشٔق راد دالنخ إؽظبئٛخ ثٍٛ 

نذسعبد )اإلَبس( يٍ انًغًٕػخ انضبثطخ فٙ االخزجبس  انًزٕعطبد انؾغبثٛخانزغشٚجٛخ ٔثٍٛ 

 ْٔزا ٚؤكذ ركبفؤ انًغًٕػبد . انمجهٙ.
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 ( 1يخطظ سلى )

 نٍ انًستىي انتحصُهٍ ثُفانتكبفؤ 

 انًجًىعخ انضبثطخ االختجبس انمجهٍ  إنبثانًجًىعخ انتجشَجُخ و إنبث
 

 
 

 بوساطة البرنامج الحاسوبي : التدريس -1-2
( ، وقد بدأت الباحثة  تشرين األول 11بدأ تطبيق التدريس بوساطة البرنامج الحاسوبي في )

 بالخطوات اآلتية :
 اإلثارة والتشويق في مرحمة المقدمة : -

الطمبة لمشاىدة البرنامج الذي سيعرض عمييم  ُىيئَ ، ئة مكان العرض في قاعة الحاسوب بعد تيي
وذلك من خالل طرح بعض األسئمة عن معمومات سابقة ترتبط بموضوع الدرس وعرض بعض  ؛

 المقطات من البرنامج من أجل إثارة دافعيتيم وتشويقيم لمتعمم .
 مرحمة العرض : -

  ،بموضوعات الدروس بشكل سريع ، وعرض األىداف السموكية قامت الباحثة بتعريف الطمبة 
كل  ترس، ودُ البرنامج عمى الطمبة بشكل يراعي الوقت المخصص لمحصة الدرسية  َض رِ كما عُ 
 تروعي إذ  ،التقويم المرحمي لمتعزيز إلىاالنتقال جرى حسب ورودىا في البرنامج ، و بفقرة 

أي استفسار يطرحو الطمبة ،  ناألسئمة ، واإلجابة ع نعمشاركة الطمبة جميعا تقريبا في اإلجابة 
أثناء في ، وتقترب من الطمبة وكانت الباحثة تشاركيم في العرض من خالل جياز الداتاشو 

 . اإلجابة لتشرح ليم ماكان غامضاً 
 التعمم بالطريقة المتبعة : -
 المجموعة الضابطة بالطريقة المتبعة من قبل الباحثة في أوقاتيم المحددة .طمبة  َس ر  دُ 
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 ار التحصيمي البعدي المباشر : بتطبيق االخت -1-1
لطمبة المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية ، بعد  ار التحصيمي البعدي المباشرببق االختطُ 

 االنتياء مباشرة من تدريس الوحدات المقررة .
 يق بطاقة المالحظة :تطب -1-1
بطاقة المالحظة لميارة المحادثة بعد انتياء تدريس الوحدات المقررة بوساطة  الباحثة قتبط

( ،وذلك لمعرفة مدى تمكن الطمبة من ميارة المحادثة بالمغة  6رقم  ممحقالبرنامج الحاسوبي ) 
ر بين طالبين أو ثالثة ، وذلك من خالل حوا صحيحةً  أن يؤلفوا جمالً  االفرنسية ، وىل استطاعو 

 . وسرد قصة قصيرة  ، وطرح بعض األسئمة من قبل الباحثة، 
قواعد المغة  كتساب مياراتارنامج الحاسوبي في بتطبيق استبانة آراء الطمبة نحو ال -1-5

  :الفرنسية وظيفيا
 بيةُطبقت استبانة تعرف آراء الطمبة نحو استخدام البرنامج الحاسوبي عمى المجموعة التجري

.وأكدت  ( 4)ممحق رقم إناث ( بعد انتياء التدريس بوساطة البرنامج الحاسوبي .  -) ذكور 
ر عن رأييم وأمانة ، وبما يعبّ  قواإلجابة بصد قراءة متأنيةمطمبة ضرورة قراءة البنود لالباحثة 

يقة في التعمم الذاتي وقناعاتيم الشخصية لكل بند من بنود االستبانة ، وأن يكتبوا رأييم بيذه الطر 
 والصعوبات التي واجيوىا .

 تطبيق االختبار التحصيمي البعدي المؤجل :-1-1
وىو االختبار القبمي نفسو عمى طمبة ، قامت الباحثة بتطبيق االختبار التحصيمي المؤجل 

-17-16 -15) الجداول   يوما – 21 –لمجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة بعد ا
 اس مدى احتفاظ الطمبة بمعموماتيم .لقي ( -18-19-21-21
 
 تقويم عممية التدريس بوساطة البرنامج الحاسوبي :   -1
تبين لمباحثة من خالل متابعتيا لتنفيذ التجربة الرئيسة ،وكذلك لقاءاتيا مع طمبة المجموعة  

 : يأتيالتجريبية ما 
ا يضم وم ، المادة باستخدام الحاسوب تدريسالحاسوب و  مخبر إلىنتقال االب -1

 واعد( ،عرض الدروس والق) لوألعاب تعميمية  نشاطاتمن مؤثرات صوتية و 
منح كمو ، ىذا  ومن خالل طريقة طرح األسئمة في التقويم المرحمي والداتاشو 

، ولم يشعروا الممل  دون المغة الفرنسية عمى تعمم ليمإقبازاد و لمطمبة ًً  حيوية
 تشرح بعض الكممات المجردة .أن الصور كانت والسيما بأنيا مادة جافة ، 

وكانوا يسألون بطريق الفضول  ، الطمبة بصورة فعالة في عممية التعمم ةشاركم -2
 لممعرفة .
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 التفاعل بالحصة الدرسية مع الباحثة . -3

وأخرى بسبب عدم  شاشةبعض الطمبة وجد صعوبة في البداية في االنتقال بين  -4
الطريقة وكيفية  تحرِ ن شُ فيم بعض الكممات بالمغة الفرنسية ، ولكن بعد أ

 . التعمم سيالً االنتقال ، أصبح 

بتطبيق االختبار المرحمي بشكل مباشر ،جعل الطمبة ينتبيون و يتفاعمون مع  -5
 لمدى فيميم لممعمومات . ذاتياً  ألنو كان اختباراً  البرنامج

عن طريق البرنامج الحاسوبي ألنو يتيح ليم المغة الفرنسية تعمم بأبدوا رغبة  -6
بشكل جيد في  تُفيمْ اء التي لم ية اإلعادة في المنزل والتعمم الذاتي لألشفرص

 .ق المتبعة ائبالطر  ةالصف مقارن

 أثناء التدريس من خالل :  في  ممحوظاً  وتحسناً  أبدوا رغبة و تفاعالً   -7

كأن ،ه بتأليف جمل قصيرة بالمغة الفرنسية و توظيف ماتعممببعض الطمبة  قيام -
ويصفون األشياء التي يحبونيا ،ويطرحون األسئمة عمى بعضيم  عن أنفسيم نيعرفو 
 بعضا.

 كتابة نص قصير بالمغة الفرنسية .استطاع معظميم  -

 بين تصاريف األفعال والنيايات . التمييز -
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 السادسلفصل ا
 وممخصو ومقترحاتو وتفسيرىا عرض نتائج البحث

 
 المقدمة :

مدى َبيََّن ، وفسرىا وناقشيا و يتناول ىذا الفصل عرضا لمنتائج التي توصل إلييا البحث 
وذلك من خالل التحقق من صحة فرضيات البحث ، ولمدقة  ؛توافقيا مع الدراسات السابقة 

 ( .  SPSSباستخدام برنامج )  حصائياً إالعممية عممت الباحثة عمى تحميل البيانات 
 عرض نتائج البحث ومناقشتيا :   -0
نذسعبد )انزكٕس ٔاإلَبس(  انًزٕعطبد انؾغبثٛخ ال رٕعذ فشٔق راد دالنخ إؽظبئٛخ ثٍٛ -1

نذسعبد )انزكٕس ٔاإلَبس( يٍ  انًزٕعطبد انؾغبثٛخيٍ انًغًٕػخ انزغشٚجٛخ ٔثٍٛ 

 انًغًٕػخ انضبثطخ فٙ االخزجبس انجؼذ٘ انًجبشش.

 

 ( 01جذول ) 

 جُخدسجبد طهجخ انًجًىعخ انتجشَ يتىسطبدثُن  انفشوق( انًتعهك ثذساسخ    Tنتبئج اختجبس ) 

 انًجًىعخ انضبثطخ فٍ االختجبس انجعذٌ انًجبششطهجخ يتىسطبد دسجبد و

 
 

 انؼذد انًغًٕػخ
انًزٕعطبد 

 انؾغبثٛخ

االَؾشاف 

 انًؼٛبس٘
 انمشاس انذالنخ د.ػ د انًؾغٕثخ

خرغشٚجٛ اخزجبس كزبثٙ  40 13.2000 4.24385 2.816 78 .006 
 دانخ

 3.32203 10.8000 40 ضبثطخ

اخزجبس 

خيؾبدص  
خرغشٚجٛ  40 18.6750 4.98401 6.442 78 .000 

 دانخ
 3.66331 12.3750 40 ضبثطخ

اخزجبس 

 رؾظٛهٙ
خرغشٚجٛ  40 175.0000 23.91330 6.102 78 .000 

 دانخ
 38.31776 131.4250 40 ضبثطخ

انذسعخ 

 انكهٛخ
خرغشٚجٛ  40 206.8750 29.70124 6.638 78 .000 

 دانخ
 39.97807 154.6000 40 ضبثطخ

 

 

 ( أَّ فٙ : 13رجٍٛ يٍ خالل االطالع ػهٗ انغذٔل )   إر
 

 

ٔيغزٕٖ دالنزٓب  2.816ثبعزخذاو اخزجبس د عزٕٛدَذ َغذ أٌ لًٛخ د= : االختجبس انكتبثٍ

 طؾخ انفشضٛخ انظفشٚخ ُٚفٙٔ ْزا  8 1.15يٍ يغزٕٖ انذالنخ االفزشاضٙ  أطغشْٔٙ  1.116

نذسعبد )انزكٕس ٔاإلَبس( يٍ  انًزٕعطبد انؾغبثٛخنخ إؽظبئٛخ ثٍٛ رٕعذ فشٔق راد دالأ٘ :  8

نذسعبد )انزكٕس ٔاإلَبس( يٍ انًغًٕػخ  انًزٕعطبد انؾغبثٛخانًغًٕػخ انزغشٚجٛخ ٔثٍٛ 

كزبثٙ(. ْٕٔ نظبنؼ انًغًٕػخ انزغشٚجٛخ انانضبثطخ فٙ االخزجبس انجؼذ٘ انًجبشش)ثؼذ االخزجبس

 كغبة انطهجخ يٓبساد لٕاػذ انهغخ انفشَغٛخ ٔظٛفٛب  .إفٙ  ْٔزا ٚؤكذ فبػهٛخ انجشَبيظ

 6.112ثبعزخذاو اخزجبس د عزٕٛدَذ َغذ أٌ لًٛخ د=  :) ثطبلخ انًالؽظخ (   اختجبس انًحبدحخ

طؾخ  ُٚفٙٔ ْزا  1.15يٍ يغزٕٖ انذالنخ االفزشاضٙ  أطغشْٔٙ  1.111ٔيغزٕٖ دالنزٓب 

نذسعبد  انًزٕعطبد انؾغبثٛخؽظبئٛخ ثٍٛ رٕعذ فشٔق راد دالنخ إأ٘ : 8 انفشضٛخ انظفشٚخ 

نذسعبد )انزكٕس ٔاإلَبس(  انًزٕعطبد انؾغبثٛخ)انزكٕس ٔاإلَبس( يٍ انًغًٕػخ انزغشٚجٛخ ٔثٍٛ 
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ْٕٔ نظبنؼ  8 ًؾبدصخ(ان)ثؼذ اخزجبس  انجؼذ٘ انًجبششيٍ انًغًٕػخ انضبثطخ فٙ االخزجبس 

كغبة انطهجخ يٓبساد لٕاػذ انهغخ انفشَغٛخ إفٙ  ْٔزا ٚؤكذ فبػهٛخ انجشَبيظ ؛ انًغًٕػخ انزغشٚجٛخ

 ٔظٛفٛب .

ٔيغزٕٖ دالنزٓب  6.112ثبعزخذاو اخزجبس د عزٕٛدَذ َغذ أٌ لًٛخ د=  :اختجبس تحصُهٍ

 طؾخ انفشضٛخ انظفشٚخ ُٚفٙٔ ْزا  8 1.15يٍ يغزٕٖ انذالنخ االفزشاضٙ  أطغشْٔٙ  1.111

نذسعبد )انزكٕس ٔاإلَبس( يٍ  نؾغبثٛخانًزٕعطبد ارٕعذ فشٔق راد دالنخ إؽظبئٛخ ثٍٛ أ٘ :  8

نذسعبد )انزكٕس ٔاإلَبس( يٍ انًغًٕػخ  انًزٕعطبد انؾغبثٛخانًغًٕػخ انزغشٚجٛخ ٔثٍٛ 

ْٕٔ نظبنؼ انًغًٕػخ  8زؾظٛهٙ(ان)ثؼذ االخزجبس  انجؼذ٘ انًجبششانضبثطخ فٙ االخزجبس 

 ذ انهغخ انفشَغٛخ ٔظٛفٛب .كغبة انطهجخ يٓبساد لٕاػإفٙ  انزغشٚجٛخ ْٔزا ٚؤكذ فبػهٛخ انجشَبيظ

 1.111ٔيغزٕٖ دالنزٓب  6.638ثبعزخذاو اخزجبس د عزٕٛدَذ َغذ أٌ لًٛخ د=  :انذسجخ انكهُخ

طؾخ انفشضٛخ انظفشٚخ أ٘ :  ُٚفٙٔ ْزا  8 1.15يٍ يغزٕٖ انذالنخ االفزشاضٙ  أطغشْٔٙ 

إلَبس( يٍ نذسعبد )انزكٕس ٔا انًزٕعطبد انؾغبثٛخرٕعذ فشٔق راد دالنخ إؽظبئٛخ ثٍٛ 

نذسعبد )انزكٕس ٔاإلَبس( يٍ انًغًٕػخ  انًزٕعطبد انؾغبثٛخانًغًٕػخ انزغشٚجٛخ ٔثٍٛ 

ْٔزا ٚؤكذ فبػهٛخ  ؛ ْٕٔ نظبنؼ انًغًٕػخ انزغشٚجٛخ 8 انجؼذ٘ انًجبششانضبثطخ فٙ االخزجبس 

 .) انكزبثخ ٔانًؾبدصخ (كغبة انطهجخ يٓبساد لٕاػذ انهغخ انفشَغٛخ ٔظٛفٛب إفٙ  انجشَبيظ

 

 ( 1يخطظ  ) 

 دسجبد طهجخ انًجًىعخ انتجشَجُخ بديتىسط

 طهجخ انًجًىعخ انضبثطخ فٍ االختجبس انجعذٌ انًجبششدسجبد  بديتىسطو

 

 
 

 

نذسعبد )انزكٕس( يٍ  انًزٕعطبد انؾغبثٛخال رٕعذ فشٔق راد دالنخ إؽظبئٛخ ثٍٛ  -2

انًغًٕػخ نذسعبد )انزكٕس( يٍ  انًزٕعطبد انؾغبثٛخانًغًٕػخ انزغشٚجٛخ ٔثٍٛ 

 انضبثطخ فٙ االخزجبس انجؼذ٘ انًجبشش.
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 (  01جذول  )   

 دسجبد طهجخ انًجًىعخ  يتىسطبدثُن  انفشوق( انًتعهك ثذساسخ    Tنتبئج اختجبس ) 

طهجخ انًجًىعخ انضبثطخ ) ركىس ( فٍ االختجبس انجعذٌ يتىسطبد دسجبد  انتجشَجُخ ) ركىس (و

 انًجبشش

 
 األثؼبد

 انؼذد انغُظ
زٕعطبد انً

 انؾغبثٛخ

االَؾشاف 

 انًؼٛبس٘
 انمشاس انذالنخ د.ػ د انًؾغٕثخ

خرغشٚجٛ اخزجبس كزبثٙ  15 14.7000 3.85391 3.246 38 .002 
 دانخ

 2.13985 11.5000 12 ضبثطخ

اخزجبس 

 يؾبدصخ
 002. 38 3.363 5.06172 18.4000 15 رغشٚجٙ

 دانخ
 3.55224 13.7500 12 ضبثطخ

اخزجبس 

ظٛهٙرؾ  
 002. 38 3.379 26.34408 173.3000 15 رغشٚجٙ

 دانخ
 42.52244 135.5000 12 ضبثطخ

انذسعخ 

 انكهٛخ
 000. 38 4.076 28.74644 206.4000 15 رغشٚجٙ

 دانخ
 41.01717 160.7500 12 ضبثطخ

 

 

 ( أَّ فٙ :  14رجٍٛ يٍ خالل االطالع ػهٗ انغذٔل  )    إر

 

ٔيغزٕٖ دالنزٓب  3.246ثبعزخذاو اخزجبس د عزٕٛدَذ َغذ أٌ لًٛخ د=  :االختجبس انكتبثٍ

طؾخ انفشضٛخ  ُٚفٙٔ ْزا 8   1.15يٍ يغزٕٖ انذالنخ االفزشاضٙ  أطغشْٔٙ  1.112

نذسعبد )انزكٕس( يٍ  انًزٕعطبد انؾغبثٛخرٕعذ فشٔق راد دالنخ إؽظبئٛخ ثٍٛ أ٘ : 8 انظفشٚخ 

نذسعبد )انزكٕس( يٍ انًغًٕػخ انضبثطخ فٙ  نؾغبثٛخانًزٕعطبد اانًغًٕػخ انزغشٚجٛخ ٔثٍٛ 

ْٔزا ٚؤكذ ؛ْٕٔ نظبنؼ انًغًٕػخ انزغشٚجٛخ 8 كزبثٙ(اناالخزجبس انجؼذ٘ انًجبشش)ثؼذ االخزجبس 

 كغبة انطهجخ يٓبساد لٕاػذ انهغخ انفشَغٛخ ٔظٛفٛب .إفٙ  فبػهٛخ انجشَبيظ

 3.363د عزٕٛدَذ َغذ أٌ لًٛخ د= ثبعزخذاو اخزجبس  :) ثطبلخ انًالؽظخ (  اختجبس انًحبدحخ

طؾخ  ُٚفٙٔ ْزا 8 1.15يٍ يغزٕٖ انذالنخ االفزشاضٙ  أطغشْٔٙ  1.112ٔيغزٕٖ دالنزٓب 

نذسعبد  انًزٕعطبد انؾغبثٛخرٕعذ فشٔق راد دالنخ إؽظبئٛخ ثٍٛ أ٘ :  8انفشضٛخ انظفشٚخ

ٕس( يٍ انًغًٕػخ نذسعبد )انزك انًزٕعطبد انؾغبثٛخ)انزكٕس( يٍ انًغًٕػخ انزغشٚجٛخ ٔثٍٛ 

ْٕٔ نظبنؼ انًغًٕػخ انزغشٚجٛخ  8ًؾبدصخ(ان)ثؼذ اخزجبس  انجؼذ٘ انًجبششانضبثطخ فٙ االخزجبس 

 كغبة انطهجخ يٓبساد لٕاػذ انهغخ انفشَغٛخ ٔظٛفٛب .إفٙ  ْٔزا ٚؤكذ فبػهٛخ انجشَبيظ

ٓب ٔيغزٕٖ دالنز 3.379ثبعزخذاو اخزجبس د عزٕٛدَذ َغذ أٌ لًٛخ د=  :اختجبس تحصُهٍ

طؾخ انفشضٛخ انظفشٚخ  ُٚفٙٔ ْزا 8  1.15يٍ يغزٕٖ انذالنخ االفزشاضٙ  أطغشْٔٙ  1.112

نذسعبد )انزكٕس( يٍ انًغًٕػخ  انًزٕعطبد انؾغبثٛخرٕعذ فشٔق راد دالنخ إؽظبئٛخ ثٍٛ أ٘ : 

نذسعبد )انزكٕس( يٍ انًغًٕػخ انضبثطخ فٙ االخزجبس  انًزٕعطبد انؾغبثٛخانزغشٚجٛخ ٔثٍٛ 

ْٕٔ نظبنؼ انًغًٕػخ انزغشٚجٛخ ْٔزا ٚؤكذ فبػهٛخ  8زؾظٛهٙ(ان)ثؼذ االخزجبس  بششجانًانجؼذ٘ 

 كغبة انطهجخ يٓبساد لٕاػذ انهغخ انفشَغٛخ ٔظٛفٛب .إفٙ  انجشَبيظ

 1.111ٔيغزٕٖ دالنزٓب  4.176ثبعزخذاو اخزجبس د عزٕٛدَذ َغذ أٌ لًٛخ د=  :انذسجخ انكهُخ

أ٘ : 8 طؾخ انفشضٛخ انظفشٚخ  ُٚفٙٔ ْزا  8 1.15اضٙ يٍ يغزٕٖ انذالنخ االفزش أطغشْٔٙ 

نذسعبد )انزكٕس( يٍ انًغًٕػخ  انًزٕعطبد انؾغبثٛخرٕعذ فشٔق راد دالنخ إؽظبئٛخ ثٍٛ 

نذسعبد )انزكٕس( يٍ انًغًٕػخ انضبثطخ فٙ االخزجبس  انًزٕعطبد انؾغبثٛخانزغشٚجٛخ ٔثٍٛ 

انطهجخ  إكغبةفٙ  ْٔزا ٚؤكذ فبػهٛخ انجشَبيظ 8 ْٕٔ نظبنؼ انًغًٕػخ انزغشٚجٛخ8  انجؼذ٘ انًجبشش

 .) انكزبثخ ٔانًؾبدصخ (  يٓبساد لٕاػذ انهغخ انفشَغٛخ ٔظٛفٛب 
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 ( 5يخطظ ) 

 دسجبد طهجخ انًجًىعخ  بديتىسط

طهجخ انًجًىعخ انضبثطخ ) ركىس ( فٍ االختجبس انجعذٌ يتىسطبد دسجبد  انتجشَجُخ ) ركىس (و

 انًجبشش

 
 

 

نذسعبد )اإلَبس( يٍ  انًزٕعطبد انؾغبثٛخدالنخ إؽظبئٛخ ثٍٛ  ال رٕعذ فشٔق راد -3

نذسعبد )اإلَبس( يٍ انًغًٕػخ  انًزٕعطبد انؾغبثٛخانًغًٕػخ انزغشٚجٛخ ٔثٍٛ 

 انضبثطخ فٙ االخزجبس انجؼذ٘ انًجبشش.

 

 (   05جذول )   

 دسجبد طهجخ انًجًىعخ  يتىسطبدثُن  انفشوق( انًتعهك ثذساسخ    Tنتبئج اختجبس ) 

طهجخ انًجًىعخ انضبثطخ ) إنبث ( فٍ االختجبس انجعذٌ يتىسطبد دسجبد  انتجشَجُخ ) إنبث (و

 انًجبشش

 

 
 األثؼبد

 انؼذد انغُظ
انًزٕعطبد 

 انؾغبثٛخ

االَؾشاف 

 انًؼٛبس٘
 انمشاس انذالنخ د.ػ د انًؾغٕثخ

خرغشٚجٛ اخزجبس كزبثٙ  25 13.2000 4.17511 2.265 38 .029 
 دانخ

 4.20025 10.2000 28 ضبثطخ

اخزجبس 

 يؾبدصخ
خرغشٚجٛ  25 18.9500 5.02075 5.913 38 .000 

 دانخ
 3.30868 11.0000 28 ضبثطخ

اخزجبس 

 رؾظٛهٙ
خرغشٚجٛ  25 176.7000 21.76453 5.443 38 .000 

 دانخ
 34.21492 127.3500 28 ضبثطخ

انذسعخ 

 انكهٛخ
خرغشٚجٛ  25 207.2500 22.60153 6.259 38 .000 

 دانخ
 35.33371 148.5500 28 ضبثطخ

 

 

 ( أَّ فٙ :   15رجٍٛ يٍ خالل االطالع ػهٗ انغذٔل )      إر
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ٔيغزٕٖ دالنزٓب  2.265ثبعزخذاو اخزجبس د عزٕٛدَذ َغذ أٌ لًٛخ د= : االختجبس انكتبثٍ

 ٛخ انظفشٚخطؾخ انفشض ُٚفٙٔ ْزا 8  1.15يٍ يغزٕٖ انذالنخ االفزشاضٙ  أطغشْٔٙ  1.129

نذسعبد )اإلَبس( يٍ  انًزٕعطبد انؾغبثٛخرٕعذ فشٔق راد دالنخ إؽظبئٛخ ثٍٛ أ٘ :  8

نذسعبد )اإلَبس( يٍ انًغًٕػخ انضبثطخ فٙ  انًزٕعطبد انؾغبثٛخانًغًٕػخ انزغشٚجٛخ ٔثٍٛ 

ذ ْٔزا ٚؤك 8 كزبثٙ(. ْٕٔ نظبنؼ انًغًٕػخ انزغشٚجٛخاناالخزجبس انجؼذ٘ انًجبشش)ثؼذ االخزجبس 

 . انطهجخ يٓبساد لٕاػذ انهغخ انفشَغٛخ ٔظٛفٛب   إكغبةفٙ  فبػهٛخ انجشَبيظ

 5.913ثبعزخذاو اخزجبس د عزٕٛدَذ َغذ أٌ لًٛخ د=  :) ثطبلخ انًالؽظخ (   اختجبس انًحبدحخ

طؾخ  ُٚفٙٔ ْزا 8  1.15يٍ يغزٕٖ انذالنخ االفزشاضٙ  أطغشْٔٙ  1.111ٔيغزٕٖ دالنزٓب 

نذسعبد  انًزٕعطبد انؾغبثٛخرٕعذ فشٔق راد دالنخ إؽظبئٛخ ثٍٛ :  أ8٘ انفشضٛخ انظفشٚخ 

نذسعبد )اإلَبس( يٍ انًغًٕػخ  انًزٕعطبد انؾغبثٛخ)اإلَبس( يٍ انًغًٕػخ انزغشٚجٛخ ٔثٍٛ 

ْٕٔ نظبنؼ انًغًٕػخ انزغشٚجٛخ  8ًؾبدصخ(ان)ثؼذ اخزجبس  انجؼذ٘ انًجبششانضبثطخ فٙ االخزجبس 

 . ٔظٛفٛب  انطهجخ يٓبساد لٕاػذ انهغخ انفشَغٛخ  إكغبةفٙ  ْٔزا ٚؤكذ فبػهٛخ انجشَبيظ

ٔيغزٕٖ دالنزٓب  5.443ثبعزخذاو اخزجبس د عزٕٛدَذ َغذ أٌ لًٛخ د=  :اختجبس تحصُهٍ

طؾخ انفشضٛخ انظفشٚخ  ُٚفٙٔ ْزا 8  1.15يٍ يغزٕٖ انذالنخ االفزشاضٙ  أطغشْٔٙ  1.111

نذسعبد )اإلَبس( يٍ  عطبد انؾغبثٛخانًزٕرٕعذ فشٔق راد دالنخ إؽظبئٛخ ثٍٛ أ٘ : 8 

نذسعبد )اإلَبس( يٍ انًغًٕػخ انضبثطخ فٙ  انًزٕعطبد انؾغبثٛخانًغًٕػخ انزغشٚجٛخ ٔثٍٛ 

ْٕٔ نظبنؼ انًغًٕػخ انزغشٚجٛخ ْٔزا ٚؤكذ  8زؾظٛهٙ(ان)ثؼذ االخزجبس  انجؼذ٘ انًبششاالخزجبس 

 . ٔظٛفٛب  شَغٛخ انطهجخ يٓبساد لٕاػذ انهغخ انف إكغبةفٙ  فبػهٛخ انجشَبيظ

 1.111ٔيغزٕٖ دالنزٓب  6.259ثبعزخذاو اخزجبس د عزٕٛدَذ َغذ أٌ لًٛخ د=  :انذسجخ انكهُخ

أ٘ : 8طؾخ انفشضٛخ انظفشٚخ  ُٚفٙٔ ْزا  8 1.15يٍ يغزٕٖ انذالنخ االفزشاضٙ  أطغشْٔٙ 

 نذسعبد )انزكٕس ٔاإلَبس( يٍ انًزٕعطبد انؾغبثٛخرٕعذ فشٔق راد دالنخ إؽظبئٛخ ثٍٛ 

نذسعبد )انزكٕس ٔاإلَبس( يٍ انًغًٕػخ  انًزٕعطبد انؾغبثٛخانًغًٕػخ انزغشٚجٛخ ٔثٍٛ 

ْٕٔ نظبنؼ انًغًٕػخ انزغشٚجٛخ ْٔزا ٚؤكذ فبػهٛخ 8 بششجانجؼذ٘ انًانضبثطخ فٙ االخزجبس 

 .) انكزبثخ ٔانًؾبدصخ (    ٔظٛفٛب  انطهجخ يٓبساد لٕاػذ انهغخ انفشَغٛخ  إكغبةفٙ  انجشَبيظ
 

 ( 6لى ) يخطظ س

طهجخ انًجًىعخ يتىسطبد دسجبد  انتجشَجُخ ) إنبث (و دسجبد طهجخ انًجًىعخ بديتىسط

 انضبثطخ ) إنبث ( فٍ االختجبس انجعذٌ انًجبشش
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نذسعبد )انزكٕس( يٍ  انًزٕعطبد انؾغبثٛخالرٕعذ فشٔق راد دالنخ اؽظبئٛخ ثٍٛ  -4

)اإلَبس( يٍ انًغًٕػخ نذسعبد  انًزٕعطبد انؾغبثٛخانًغًٕػخ انزغشٚجٛخ ٔثٍٛ 

 انزغشٚجٛخ فٙ االخزجبس انجؼذ٘ انًجبشش.

 ( 01 جذول )

 

 دسجبد طهجخ انًجًىعخ  يتىسطبدثُن  انفشوق( انًتعهك ثذساسخ    Tنتبئج اختجبس ) 

) إنبث ( فٍ االختجبس انجعذٌ  انتجشَجُخطهجخ انًجًىعخ يتىسطبد دسجبد  (و سركىانتجشَجُخ ) 

 انًجبشش

 
 األثؼبد

 انؼذد انغُظ
انًزٕعطبد 

 انؾغبثٛخ

االَؾشاف 

 انًؼٛبس٘
 انمشاس انذالنخ د.ػ د انًؾغٕثخ

 062. 38 1.887 3.85391 14.7000 15 ركٕس اخزجبس كزبثٙ
 غٛش دانخ

 4.17511 13.2000 25 إَبس

اخزجبس 

 يؾبدصخ
 578. 38 941. 5.06172 18.4000 15 ركٕس

 غٛش دانخ
 5.02075 18.9500 25 إَبس

اخزجبس 

 رؾظٛهٙ
 209. 38 1.078 26.34408 173.3000 15 ركٕس

 غٛش دانخ
 21.76453 176.7000 25 إَبس

انذسعخ 

 انكهٛخ
 619. 38 828. 28.74644 206.4000 15 ركٕس

 غٛش دانخ
 22.60153 207.2500 25 إَبس

 ( أَّ فٙ :   16رجٍٛ يٍ خالل االطالع ػهٗ انغذٔل )      إر

 

ٔيغزٕٖ دالنزٓب  1.887: ثبعزخذاو اخزجبس د عزٕٛدَذ َغذ أٌ لًٛخ د= بس انكتبثٍاالختج

 8طؾخ انفشضٛخ انظفشٚخ ٚؤكذٔ ْزا 8  1.15يٍ يغزٕٖ انذالنخ االفزشاضٙ  أكجشْٔٙ  1.162

نذسعبد )انزكٕس( يٍ  انًزٕعطبد انؾغبثٛخأ٘ : ال رٕعذ فشٔق راد دالنخ إؽظبئٛخ ثٍٛ 

نذسعبد )اإلَبس( يٍ انًغًٕػخ انزغشٚجٛخ فٙ  انًزٕعطبد انؾغبثٛخ انًغًٕػخ انزغشٚجٛخ ٔثٍٛ

 االخزجبس انجؼذ٘ انًجبشش)ثؼذ االخزجبس انكزبثٙ(.

 1.941: ثبعزخذاو اخزجبس د عزٕٛدَذ َغذ أٌ لًٛخ د= ) ثطبلخ انًالؽظخ (  اختجبس انًحبدحخ

طؾخ  ٚؤكذٔ ْزا  8 1.15يٍ يغزٕٖ انذالنخ االفزشاضٙ  أكجشْٔٙ  1.578ٔيغزٕٖ دالنزٓب 

نذسعبد  انًزٕعطبد انؾغبثٛخأ٘ : ال رٕعذ فشٔق راد دالنخ إؽظبئٛخ ثٍٛ 8 انفشضٛخ انظفشٚخ 

نذسعبد )اإلَبس( يٍ انًغًٕػخ  انًزٕعطبد انؾغبثٛخ)انزكٕس( يٍ انًغًٕػخ انزغشٚجٛخ ٔثٍٛ 

 ًؾبدصخ(. انانزغشٚجٛخ فٙ االخزجبس انجؼذ٘ انًجبشش )ثؼذ اخزجبس 

ٔيغزٕٖ دالنزٓب  1.178: ثبعزخذاو اخزجبس د عزٕٛدَذ َغذ أٌ لًٛخ د= ختجبس تحصُهٍا

 8طؾخ انفشضٛخ انظفشٚخ ٚؤكذْزا  ٔ 1.158يٍ يغزٕٖ انذالنخ االفزشاضٙ أكجشْٔٙ  1.219

نذسعبد )انزكٕس( يٍ  انًزٕعطبد انؾغبثٛخأ٘ : ال رٕعذ فشٔق راد دالنخ إؽظبئٛخ ثٍٛ 

نذسعبد )اإلَبس( يٍ انًغًٕػخ انزغشٚجٛخ فٙ  نؾغبثٛخانًزٕعطبد اانًغًٕػخ انزغشٚجٛخ ٔثٍٛ 

 زؾظٛهٙ(. اناالخزجبس انجؼذ٘ انًجبشش )ثؼذ االخزجبس 

 1.619ٔيغزٕٖ دالنزٓب  1.828: ثبعزخذاو اخزجبس د عزٕٛدَذ َغذ أٌ لًٛخ د= انذسجخ انكهُخ

أ٘ : ال 8 طؾخ انفشضٛخ انظفشٚخ  ٚؤكذْزا  ٔ 1.15يٍ يغزٕٖ انذالنخ االفزشاضٙ  أكجشْٔٙ 

نذسعبد )انزكٕس( يٍ انًغًٕػخ  انًزٕعطبد انؾغبثٛخرٕعذ فشٔق راد دالنخ إؽظبئٛخ ثٍٛ 

نذسعبد )اإلَبس( يٍ انًغًٕػخ انزغشٚجٛخ فٙ االخزجبس  انًزٕعطبد انؾغبثٛخانزغشٚجٛخ ٔثٍٛ 

 انجؼذ٘ انًجبشش.
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 ( ,يخطظ ) 

 

 دسجبد طهجخ انًجًىعخبد يتىسط

) إنبث ( فٍ االختجبس انجعذٌ  انتجشَجُخطهجخ انًجًىعخ دسجبد يتىسطبد  (و ركىسانتجشَجُخ ) 

 انًجبشش
 

 

 
 

 

 

نذسعبد انًغًٕػخ  انًزٕعطبد انؾغبثٛخال رٕعذ فشٔق راد دالنخ إؽظبئٛخ ثٍٛ  -5

 انزغشٚجٛخ فٙ االخزجبسٍٚ انجؼذ٘ انًجبشش ٔانجؼذ٘ انًؤعم

 

 (   ,0جذول )   

 دسجبد طهجخ انًجًىعخ  يتىسطبدثُن  انفشوق( انًتعهك ثذساسخ    Tنتبئج اختجبس ) 

 انجعذٌ انًؤجم انجعذٌ انًجبشش وَن انتجشَجُخ فٍ االختجبس

 
 األثؼبد

 انؼذد انغُظ
انًزٕعطبد 

 انؾغبثٛخ

االَؾشاف 

 انًؼٛبس٘
 انمشاس انذالنخ د.ػ د انًؾغٕثخ

 315. 78 1.012 4.24596 13.2000 40 انجؼذ٘ انًجبشش اخزجبس كزبثٙ
 غٛش دانخ

 1.77157 12.8000 40 انًؤعم انجؼذ٘

 192. 78 1.315 4.86688 18.6750 40 انجؼذ٘ انًجبشش اخزجبس يؾبدصخ
 غٛش دانخ

 3.31894 17.6000 40 انجؼذ٘ انًؤعم

انُغجخ انًئٕٚخ نالخزجبس 

زؾظٛهٙان  
 092. 78 1.704 9.00699 63.3840 40 انجؼذ٘ انًجبشش

 غٛش دانخ
 8.35901 60.0740 40 انجؼذ٘ انًؤعم

 066. 78 1.866 14.49924 95.3590 40 انجؼذ٘ انًجبشش انذسعخ انكهٛخ
 غٛش دانخ

 11.13479 90.2740 40 انجؼذ٘ انًؤعم

 

 ( أَّ فٙ :  17رجٍٛ يٍ خالل االطالع ػهٗ انغذٔل )  إر
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دالنزٓب ٔيغزٕٖ  1.112ثبعزخذاو اخزجبس د عزٕٛدَذ َغذ أٌ لًٛخ د= : االختجبس انكتبثٍ

 8 طؾخ انفشضٛخ انظفشٚخٚؤكذ  ْٔزا 1.158يٍ يغزٕٖ انذالنخ االفزشاضٙ  أكجشْٔٙ  1.315

نذسعبد انًغًٕػخ انزغشٚجٛخ  انًزٕعطبد انؾغبثٛخال رٕعذ فشٔق راد دالنخ إؽظبئٛخ ثٍٛ أ٘ : 

 فٙ االخزجبسٍٚ انجؼذ٘ انًجبشش ٔانجؼذ٘ انًؤعم )االخزجبس انكزبثٙ( .

 1.315ثبعزخذاو اخزجبس د عزٕٛدَذ َغذ أٌ لًٛخ د=  :ثطبلخ انًالؽظخ (   )  اختجبس انًحبدحخ

طؾخ ٚؤكذ  ْٔزا 8 1.15يٍ يغزٕٖ انذالنخ االفزشاضٙ  أكجشْٔٙ  8 1.192 ٔيغزٕٖ دالنزٓب 

نذسعبد  انًزٕعطبد انؾغبثٛخال رٕعذ فشٔق راد دالنخ إؽظبئٛخ ثٍٛ أ٘ : 8انفشضٛخ انظفشٚخ 

  ًؾبدصخ(.انخزجبسٍٚ انجؼذ٘ انًجبشش ٔانجؼذ٘ انًؤعم )ثؼذ اخزجبس انًغًٕػخ انزغشٚجٛخ فٙ اال

ٔيغزٕٖ دالنزٓب  1.714ثبعزخذاو اخزجبس د عزٕٛدَذ َغذ أٌ لًٛخ د=  :اختجبس تحصُهٍ

 8طؾخ انفشضٛخ انظفشٚخ ٚؤكذ ا ْٔزا 1.15يٍ يغزٕٖ انذالنخ االفزشاضٙ  أكجشْٔٙ  1.192

نذسعبد انًغًٕػخ انزغشٚجٛخ  انًزٕعطبد انؾغبثٛخثٍٛ ال رٕعذ فشٔق راد دالنخ إؽظبئٛخ أ٘ : 

  زؾظٛهٙ(.انفٙ االخزجبسٍٚ انجؼذ٘ انًجبشش ٔانجؼذ٘ انًؤعم )ثؼذ االخزجبس 

 1.166ٔيغزٕٖ دالنزٓب  1.866ثبعزخذاو اخزجبس د عزٕٛدَذ َغذ أٌ لًٛخ د=  :انذسجخ انكهُخ

ال أ٘ : 8 خ انفشضٛخ انظفشٚخ طؾٚؤكذ  ْٔزا  1.15يٍ يغزٕٖ انذالنخ االفزشاضٙ  أكجشْٔٙ 

نذسعبد انًغًٕػخ انزغشٚجٛخ فٙ  انًزٕعطبد انؾغبثٛخرٕعذ فشٔق راد دالنخ إؽظبئٛخ ثٍٛ 

 االخزجبسٍٚ انجؼذ٘ انًجبشش ٔانجؼذ٘ انًؤعم

 

 

 

 ( 1يخطظ سلى ) 

 دسجبد طهجخ انًجًىعخ بديتىسط

 انتجشَجُخ فٍ االختجبسَن انجعذٌ انًجبشش و انجعذٌ انًؤجم

 

 
نذسعبد انًغًٕػخ  انًزٕعطبد انؾغبثٛخرٕعذ فشٔق راد دالنخ إؽظبئٛخ ثٍٛ ال  -6

 انزغشٚجٛخ انزكٕس فٙ االخزجبسٍٚ انجؼذ٘ انًجبشش ٔانجؼذ٘ انًؤعم
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 (   01جذول )   

 دسجبد طهجخ انًجًىعخ  يتىسطبدثُن  انفشوق( انًتعهك ثذساسخ    Tنتبئج اختجبس ) 

 انجعذٌ انًجبشش وانجعذٌ انًؤجمانتجشَجُخ ) ركىس ( فٍ االختجبسَن 

 

 

 

 
 األثؼبد

 انؼذد انغُظ
انًزٕعطبد 

 انؾغبثٛخ

االَؾشاف 

 انًؼٛبس٘
 انمشاس انذالنخ د.ػ د انًؾغٕثخ

 508. 38 669. 4.42362 13.1000 15 انجؼذ٘ انًجبشش اخزجبس كزبثٙ
 غٛش دانخ

 1.53554 12.4000 15 انجؼذ٘ انًؤعم

بششانجؼذ٘ انًج اخزجبس يؾبدصخ  15 18.4000 5.06172 .514 38 .610 
 غٛش دانخ

 1.28145 17.8000 15 انجؼذ٘ انًؤعم

انُغجخ انًئٕٚخ نالخزجبس 

 رؾظٛهٙ
 558. 38 591. 8.48851 61.5815 15 انجؼذ٘ انًجبشش

 غٛش دانخ
 10.84207 59.7625 15 انجؼذ٘ انًؤعم

 409. 38 835. 12.74976 93.0815 15 انجؼذ٘ انًجبشش انذسعخ انكهٛخ
 غٛش دانخ

 10.78508 89.9625 15 انجؼذ٘ انًؤعم

 ( أَّ فٙ : 18رجٍٛ يٍ خالل االطالع ػهٗ انغذٔل سلى )   إر

 

 

ٔيغزٕٖ دالنزٓب  1.669ثبعزخذاو اخزجبس د عزٕٛدَذ َغذ أٌ لًٛخ د= : االختجبس انكتبثٍ

8 طؾخ انفشضٛخ انظفشٚخ ٚؤكذ  ْٔزا8  1.15يٍ يغزٕٖ انذالنخ االفزشاضٙ  أكجشْٔٙ  1.518

نذسعبد انًغًٕػخ انزغشٚجٛخ  انًزٕعطبد انؾغبثٛخال رٕعذ فشٔق راد دالنخ إؽظبئٛخ ثٍٛ أ٘ : 

 انزكٕس فٙ االخزجبسٍٚ انجؼذ٘ انًجبشش ٔانجؼذ٘ انًؤعم )االخزجبس انكزبثٙ( .

 1.514ذ أٌ لًٛخ د= ثبعزخذاو اخزجبس د عزٕٛدَذ َغ :) ثطبلخ انًالؽظخ (    اختجبس انًحبدحخ

طؾخ ٚؤكذ  ْٔزا 1.15يٍ يغزٕٖ انذالنخ االفزشاضٙ  أكجشْٔٙ  8  1.611ٔيغزٕٖ دالنزٓب 

نذسعبد  انًزٕعطبد انؾغبثٛخال رٕعذ فشٔق راد دالنخ إؽظبئٛخ ثٍٛ أ٘ :  8 انفشضٛخ انظفشٚخ

اخزجبس  انزكٕس فٙ االخزجبسٍٚ انجؼذ٘ انًجبشش ٔانجؼذ٘ انًؤعم )ثؼذ انًغًٕػخ انزغشٚجٛخ

  ًؾبدصخ(.ان

ٔيغزٕٖ دالنزٓب   1.591ثبعزخذاو اخزجبس د عزٕٛدَذ َغذ أٌ لًٛخ د=  :اختجبس تحصُهٍ

8 طؾخ انفشضٛخ انظفشٚخ ٚؤكذ  ْٔزا 1.15يٍ يغزٕٖ انذالنخ االفزشاضٙ  أكجشْٔٙ 8 1.558

 غشٚجٛخنذسعبد انًغًٕػخ انز انًزٕعطبد انؾغبثٛخال رٕعذ فشٔق راد دالنخ إؽظبئٛخ ثٍٛ أ٘ : 

  زؾظٛهٙ(.انانزكٕس فٙ االخزجبسٍٚ انجؼذ٘ انًجبشش ٔانجؼذ٘ انًؤعم )ثؼذ االخزجبس 

 1.419ٔيغزٕٖ دالنزٓب  1.835ثبعزخذاو اخزجبس د عزٕٛدَذ َغذ أٌ لًٛخ د=  :انذسجخ انكهُخ

ال أ٘ :  8 طؾخ انفشضٛخ انظفشٚخ ٚؤكذ  8 ْٔزا 1.15يٍ يغزٕٖ انذالنخ االفزشاضٙ  أكجشْٔٙ 

نذسعبد انًغًٕػخ انزغشٚجٛخ انزكٕس  انًزٕعطبد انؾغبثٛخفشٔق راد دالنخ إؽظبئٛخ ثٍٛ رٕعذ 

 فٙ االخزجبسٍٚ انجؼذ٘ انًجبشش ٔانجؼذ٘ انًؤعم
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 ( 9يخطظ سلى ) 

 

 دسجبد طهجخ انًجًىعخ بديتىسط

 انتجشَجُخ ) ركىس ( فٍ االختجبسَن انجعذٌ انًجبشش وانجعذٌ انًؤجم

 

 

 

 
 

 

 

 

نذسعبد انًغًٕػخ  انًزٕعطبد انؾغبثٛخق راد دالنخ إؽظبئٛخ ثٍٛ ال رٕعذ فشٔ -7

 انزغشٚجٛخ اإلَبس فٙ االخزجبسٍٚ انجؼذ٘ انًجبشش ٔانجؼذ٘ انًؤعم

 

 

 (  09جذول )  

 دسجبد طهجخ انًجًىعخ  يتىسطبدثُن  انفشوق( انًتعهك ثذساسخ    Tنتبئج اختجبس ) 

 بششوانجعذٌ انًؤجمانتجشَجُخ ) إنبث ( فٍ االختجبسَن انجعذٌ انًج

 
 األثؼبد

 انؼذد انغُظ
انًزٕعطبد 

 انؾغبثٛخ

االَؾشاف 

 انًؼٛبس٘
 انمشاس انذالنخ د.ػ د انًؾغٕثخ

 366. 38 915. 4.17511 13.2000 25 انجؼذ٘ انًجبشش اخزجبس كزبثٙ
 غٛش دانخ

 1.38031 12.3000 25 انجؼذ٘ انًؤعم

 191. 38 1.330 5.02075 18.9500 25 انجؼذ٘ انًجبشش اخزجبس يؾبدصخ
 غٛش دانخ

 1.39170 17.4000 25 انجؼذ٘ انًؤعم

انُغجخ انًئٕٚخ نالخزجبس 

زؾظٛهٙان  
 060. 38 1.941 8.61586 65.6895 25 انجؼذ٘ انًجبشش

 غٛش دانخ
 8.58827 60.3865 25 انجؼذ٘ انًؤعم

 103. 38 1.669 15.76909 97.8395 25 انجؼذ٘ انًجبشش انذسعخ انكهٛخ
 غٛش دانخ

 9.41374 90.9865 25 انجؼذ٘ انًؤعم
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 ( أَّ فٙ : 19رجٍٛ يٍ خالل االطالع ػهٗ انغذٔل )   إر

 

ٔيغزٕٖ دالنزٓب  1.915ثبعزخذاو اخزجبس د عزٕٛدَذ َغذ أٌ لًٛخ د= : االختجبس انكتبثٍ

شضٛخ انظفشٚخ طؾخ انفٚؤكذ  ْٔزا 1.158يٍ يغزٕٖ انذالنخ االفزشاضٙ  أكجشْٔٙ  1.366

نذسعبد انًغًٕػخ انزغشٚجٛخ  انًزٕعطبد انؾغبثٛخال رٕعذ فشٔق راد دالنخ إؽظبئٛخ ثٍٛ أ٘ : 8

 اإلَبس فٙ االخزجبسٍٚ انجؼذ٘ انًجبشش ٔانجؼذ٘ انًؤعم )االخزجبس انكزبثٙ( .

 1.331ثبعزخذاو اخزجبس د عزٕٛدَذ َغذ أٌ لًٛخ د=  :) ثطبلخ انًالؽظخ (    اختجبس انًحبدحخ

طؾخ ٚؤكذ  ْٔزا 1.15يٍ يغزٕٖ انذالنخ االفزشاضٙ  أكجشْٔٙ 8 1.191ٔيغزٕٖ دالنزٓب 

نذسعبد  انًزٕعطبد انؾغبثٛخال رٕعذ فشٔق راد دالنخ إؽظبئٛخ ثٍٛ أ٘ : 8 انفشضٛخ انظفشٚخ 

اإلَبس فٙ االخزجبسٍٚ انجؼذ٘ انًجبشش ٔانجؼذ٘ انًؤعم )ثؼذ اخزجبس  انًغًٕػخ انزغشٚجٛخ

  ًؾبدصخ(.ان

ٔيغزٕٖ دالنزٓب  1.941ثبعزخذاو اخزجبس د عزٕٛدَذ َغذ أٌ لًٛخ د=  :اختجبس تحصُهٍ

 8 طؾخ انفشضٛخ انظفشٚخٚؤكذ  ْٔزا 1.15يٍ يغزٕٖ انذالنخ االفزشاضٙ  أكجشْٔٙ  8 1.161

 نذسعبد انًغًٕػخ انزغشٚجٛخ انًزٕعطبد انؾغبثٛخال رٕعذ فشٔق راد دالنخ إؽظبئٛخ ثٍٛ أ٘ : 

  زؾظٛهٙ(.انخزجبسٍٚ انجؼذ٘ انًجبشش ٔانجؼذ٘ انًؤعم )ثؼذ االخزجبس اإلَبس فٙ اال

 1.113ٔيغزٕٖ دالنزٓب  1.669ثبعزخذاو اخزجبس د عزٕٛدَذ َغذ أٌ لًٛخ د=  :انذسجخ انكهُخ

ال أ٘ : 8 طؾخ انفشضٛخ انظفشٚخ ٚؤكذ  8 ْٔزا 1.15يٍ يغزٕٖ انذالنخ االفزشاضٙ  أكجشْٔٙ 

نذسعبد انًغًٕػخ انزغشٚجٛخ اإلَبس  انًزٕعطبد انؾغبثٛخخ ثٍٛ رٕعذ فشٔق راد دالنخ إؽظبئٛ

 فٙ االخزجبسٍٚ انجؼذ٘ انًجبشش ٔانجؼذ٘ انًؤعم

 

 ( 01يخطظ سلى ) 

 دسجبد طهجخ انًجًىعخ بديتىسط

 وانجعذٌ انًؤجم انتجشَجُخ ) إنبث ( فٍ االختجبسَن انجعذٌ انًجبشش

 
 

 

 

نذسعبد )انزكٕس( يٍ  بد انؾغبثٛخانًزٕعطالرٕعذ فشٔق راد دالنخ اؽظبئٛخ ثٍٛ  -8

نذسعبد )اإلَبس( يٍ انًغًٕػخ  انًزٕعطبد انؾغبثٛخانًغًٕػخ انزغشٚجٛخ ٔثٍٛ 

 انزغشٚجٛخ فٙ االخزجبس انجؼذ٘ انًؤعم.
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 ( 21جذول ) 

 دسجبد طهجخ انًجًىعخ  يتىسطبدثُن  انفشوق( انًتعهك ثذساسخ    Tنتبئج اختجبس ) 

انجعذٌ نًجًىعخ انتجشَجُخ ) إنبث ( فٍ االختجبس دسجبد ا بديتىسطو(  ركىسانتجشَجُخ ) 

 انًؤجم

 

 

    
 األثؼبد

 انؼذد انغُظ
انًزٕعطبد 

 انؾغبثٛخ

االَؾشاف 

 انًؼٛبس٘
 انمشاس انذالنخ د.ػ د انًؾغٕثخ

 122. 38 1.089- 1.53554 12.4000 15 ركٕس اخزجبس كزبثٙ
 غٛش دانخ

 1.93581 13.2000 25 إَبس

اخزجبس 

بدصخيؾ  
 715. 38 427. 1.28145 17.8000 15 ركٕس

 غٛش دانخ
 1.39170 17.4000 25 إَبس

اخزجبس 

 رؾظٛهٙ
 602. 38 918. 10.84207 59.7625 15 ركٕس

 غٛش دانخ
 8.58827 60.3865 25 إَبس

انذسعخ 

 انكهٛخ
 561. 38 936. 10.78508 89.9625 15 ركٕس

 غٛش دانخ
 9.41374 90.9865 25 إَبس

 

 ( أَّ فٙ :   21رجٍٛ يٍ خالل االطالع ػهٗ انغذٔل )     إر

 

 

 1.122ٔيغزٕٖ دالنزٓب  1.189س د عزٕٛدَذ َغذ أٌ لًٛخ د=ثبعزخذاو اخزجب: االختجبس انكتبثٍ

ال أ٘ :  8طؾخ انفشضٛخ انظفشٚخ ٚؤكذْزا  ٔ 1.15يٍ يغزٕٖ انذالنخ االفزشاضٙ  أكجشْٔٙ 

نذسعبد )انزكٕس( يٍ انًغًٕػخ  انًزٕعطبد انؾغبثٛخرٕعذ فشٔق راد دالنخ إؽظبئٛخ ثٍٛ 

فٙ االخزجبس نذسعبد )اإلَبس( يٍ انًغًٕػخ انزغشٚجٛخ  انًزٕعطبد انؾغبثٛخانزغشٚجٛخ ٔثٍٛ 

 انجؼذ٘ انًؤعم)ثؼذ االخزجبس انكزبثٙ(.

 1.427ثبعزخذاو اخزجبس د عزٕٛدَذ َغذ أٌ لًٛخ د=  :) ثطبلخ انًالؽظخ (    اختجبس انًحبدحخ

طؾخ  ٚؤكذْزا  8ٔ 1.15يٍ يغزٕٖ انذالنخ االفزشاضٙ  أكجشْٔٙ 8 1.715ٔيغزٕٖ دالنزٓب 

نذسعبد  انًزٕعطبد انؾغبثٛخنخ إؽظبئٛخ ثٍٛ ال رٕعذ فشٔق راد دالأ٘ : 8انفشضٛخ انظفشٚخ 

نذسعبد )اإلَبس( يٍ انًغًٕػخ  انًزٕعطبد انؾغبثٛخ)انزكٕس( يٍ انًغًٕػخ انزغشٚجٛخ ٔثٍٛ 

  ًؾبدصخ(.انانزغشٚجٛخ فٙ االخزجبس انجؼذ٘ انًؤعم )ثؼذ اخزجبس 

نزٓب ٔيغزٕٖ دال 1.918ثبعزخذاو اخزجبس د عزٕٛدَذ َغذ أٌ لًٛخ د=  :اختجبس تحصُهٍ

طؾخ انفشضٛخ  ٚؤكذْزا  8ٔ   1.15يٍ يغزٕٖ انذالنخ االفزشاضٙ  أكجشْٔٙ 8  1.612

نذسعبد )انزكٕس(  انًزٕعطبد انؾغبثٛخال رٕعذ فشٔق راد دالنخ إؽظبئٛخ ثٍٛ أ٘ :  8 انظفشٚخ

نذسعبد )اإلَبس( يٍ انًغًٕػخ انزغشٚجٛخ  انًزٕعطبد انؾغبثٛخيٍ انًغًٕػخ انزغشٚجٛخ ٔثٍٛ 

  زؾظٛهٙ(.انزجبس انجؼذ٘ انًؤعم )ثؼذ االخزجبس فٙ االخ

 1.561ٔيغزٕٖ دالنزٓب  1.936ثبعزخذاو اخزجبس د عزٕٛدَذ َغذ أٌ لًٛخ د=  :انذسجخ انكهُخ

ال أ٘ : 8طؾخ انفشضٛخ انظفشٚخ  ٚؤكذْزا  8ٔ   1.15يٍ يغزٕٖ انذالنخ االفزشاضٙ  أكجشْٔٙ 

نذسعبد )انزكٕس( يٍ انًغًٕػخ  ؾغبثٛخانًزٕعطبد انرٕعذ فشٔق راد دالنخ إؽظبئٛخ ثٍٛ 

نذسعبد )اإلَبس( يٍ انًغًٕػخ انزغشٚجٛخ فٙ االخزجبس  انًزٕعطبد انؾغبثٛخانزغشٚجٛخ ٔثٍٛ 

 انجؼذ٘ انًؤعم.
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 ( 00يخطظ سلى )  

 

 دسجبد طهجخ انًجًىعخبد يتىسط

 جمانًؤ) إنبث ( فٍ االختجبس انجعذٌ  انتجشَجُخ(وطهجخ انًجًىعخ  ركىسانتجشَجُخ ) 
 

 

 

 
 

 

 : ثبستجبنخ اِساءنتبئج انفشضُبد انًتعهمخ 

 

ال رٕعذ فشٔق راد دالنخ إؽظبئٛخ ثٍٛ يزٕعطبد آساء كم يٍ )انزكٕس ٔاإلَبس( فٙ  -1

 انًغًٕػخ انزغشٚجٛخ َؾٕ انجشَبيظ انؾبعٕثٙ انًمزشػ.

 

 ( 20جذول ) 

نبيج انحبسىثٍ يتىسطبد آساء كم ين )انزكىس واإلنبث( فٍ انًجًىعخ انتجشَجُخ نحى انجش

 انًمتشح.

 

 
 

 انؼذد انغُظ
انًزٕعطبد 

 انؾغبثٛخ

االَؾشاف 

 انًؼٛبس٘
 انمشاس انذالنخ د.ػ د انًؾغٕثخ

 123. 38 -1.578- 6.07757 109.1000 15 ركٕس 
 دانخ

 5.94625 112.1000 28 إَبس

 

 ( أَّ :  21رجٍٛ يٍ خالل االطالع ػهٗ انغذٔل )   إر

 

يٍ  أكجشْٔٙ 8  1.123ٔيغزٕٖ دالنزٓب  1.578زٕٛدَذ َغذ أٌ لًٛخ د= ثبعزخذاو اخزجبس د ع

ال رٕعذ فشٔق راد طؾخ انفشضٛخ انظفشٚخ أ٘ : ٚؤكذ  8ْٔزا  1.15يغزٕٖ انذالنخ االفزشاضٙ 
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دالنخ إؽظبئٛخ ثٍٛ يزٕعطبد آساء كم يٍ )انزكٕس ٔاإلَبس( فٙ انًغًٕػخ انزغشٚجٛخ َؾٕ 

 . ٔظٛفٛب  هجخ يٓبساد لٕاػذ انهغخ انفشَغٛخ انط إكغبةفٙ  انجشَبيظ انؾبعٕثٙ

 

 

 

ال رٕعذ فشٔق راد دالنخ إؽظبئٛخ ثٍٛ يزٕعطبد آساء كم يٍ )انزكٕس( فٙ انًغًٕػخ  -5

آساء كم يٍ )اإلَبس( فٙ انًغًٕػخ انزغشٚجٛخ َؾٕ يبدح انهغخ  يزٕعطبد ٔ 8 انزغشٚجٛخ

 انفشَغٛخ.

 ( 22جذول ) 

آساء كم ين  يتىسطبد و،نًجًىعخ انتجشَجُخ يتىسطبد آساء كم ين )انزكىس( فٍ ا

 )اإلنبث( فٍ انًجًىعخ انتجشَجُخ نحى يبدح انهغخ انفشنسُخ.

 
 األثؼبد

 انؼذد انغُظ
انًزٕعطبد 

 انؾغبثٛخ

االَؾشاف 

 انًؼٛبس٘
 انمشاس انذالنخ د.ػ د انًؾغٕثخ

1يؾٕس  934. 38 083. 1.68897 30.7000 15 انزكٕس 
 دانخ

 2.08440 30.6500 25 اإلَبس

2يؾٕس   270. 38 -1.119- 2.90009 55.1000 15 انزكٕس 
 دانخ

 2.12751 56.0000 25 اإلَبس

3يؾٕس   528. 38 -637.- 3.57292 26.8500 15 انزكٕس 
 دانخ

 2.83772 27.5000 25 اإلَبس

انذسعخ 

 انكهٛخ
 417. 38 -821.- 5.83343 112.6500 15 انزكٕس

 دانخ
 5.72414 114.1500 25 اإلَبس

 

 : ( 22رجٍٛ يٍ خالل االطالع ػهٗ انغذٔل )   إر

 

 1.417ٔيغزٕٖ دالنزٓب  1.821ثبعزخذاو اخزجبس د عزٕٛدَذ َغذ أٌ لًٛخ د=  انذسعخ انكهٛخ:

ال أ٘ : 8طؾخ انفشضٛخ انظفشٚخ ٚؤكذ  8ْٔزا 1.15يٍ يغزٕٖ انذالنخ االفزشاضٙ  أكجشْٔٙ 

 ؽظبئٛخ .رٕعذ فشٔق راد دالنخ إ
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 ( 02يخطظ سلى ) 

آساء كم ين  يتىسطبد و، يتىسطبد آساء كم ين )انزكىس( فٍ انًجًىعخ انتجشَجُخ 

 )اإلنبث( فٍ انًجًىعخ انتجشَجُخ نحى يبدح انهغخ انفشنسُخ.

 

 
 

 

شٛش َزبئظ انفشضٛبد انغبثمخ إنٗ رفٕق أفشاد انًغًٕػخ انزغشٚجٛخ ػهٗ أفشاد انًغًٕػخ ر

ثٙ ٕرنك يٍ ٔعٓخ َظش انجبؽضخ إنٗ رهمٛٓى انذسٔط ٔفك انجشَبيظ انؾبع انضبثطخ 8ٔٚشعغ

األْذاف  كؼًم ػهٗ رؾمٛٚ انز٘ انًظًى إلكغبة انطهجخ يٓبساد لٕاػذ انهغخ انفشَغٛخ ٔظٛفٛب

8 كًب أَٓب رؾشص ػهٗ  8 يًب ٚغؼهٓى أكضش إلجبال ٔسغجخ فٙ انٕطٕل إنٗ رؾمٛمٓبٔرجٛبَٓب نهطهجخ  

 . هخ رضٛش اْزًبيبرٓى 8 ٔرهجٙ ؽبعبرٓى 8 ٔرُبعت ٔالؼٓى انًؼبػٔضؼٓى فٙ عٛبق يشك

كًب أشبسد انُزبئظ إنٗ أَّ الٕٚعذ فشٔق راد دالنخ إؽظبئٛخ ثٍٛ انزكٕس ٔاإلَبس يٍ ؽٛش 

انزؾظٛم ٔاخزجبس انكزبثخ ٔانًؾبدصخ 8 ٔسثًب ٚشعغ رنك إنٗ سٔػ انًُبفغخ فٙ انزفٕق انزٙ نًغزٓب 

 أفشاد انًغًٕػخ انزغشٚجٛخ . انجبؽضخ فٙ أصُبء رذسٚغٓب

 

 يمُبس اِساء

 ( 21جذول ) 

 

كشَٔجبؿ -أنفب   عجٛشيبٌ ثشأٌ 

 0.907 0.914 اخزجبس انًؾبدصخ

 0.887 0.900 اخزجبس رؾظٛهٙ

 0.861 0.854 اخزجبس كزبثخ

 

 

ْٔزا   1.914-1.854سأؽذ ثٍٛ  αيٍ خالل اعزخذاو يؼبيم انفب  نذساعخ انضجبد َغذ أٌ لًٛخ 

 ٚؤكذ انضجبد ثؾغت انًمبٚٛظ اإلؽظبئٛخ .

ٚؤكذ  917-1.861انضجبد ثطشٚمخ انزُظٛف َغذ أٌ لًٛخ عجٛشيبٌ ثشأٌ رغبٔ٘  خذو  عز  اكًب 

 انضجبد ثطشٚمخ انزغضئخ انُظفٛخ ثؾغت انًمبٚٛظ اإلؽظبئٛخ .

 انضجبد ثبإلػبدح:
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 ( 21جذول ) 

 طشَمخ اإلعبدح

 Pearson Correlation Sig. (2-tailed) 

 000. **889. انًؾٕس األٔل
 000. **919. انًؾٕس انضبَٙ
 000. **874. انًؾٕس انضبنش

 

ٔكبٌ يغزٕٖ دالنخ  1.919-1.874ثبعزخذاو يؼبيم ثٛشعٌٕ َغذ أٌ لٛى االسرجبط لذ سأؽذ ثٍٛ 

 ْٕٔ ٚؤكذ ٔعٕد صجبد ثطشٚمخ اإلػبدح. 1.15أطغش يٍ 

 

 

 ( 25جذول )

 صذق االتسبق انذاخهٍ:

 األول: آساء انطهجخ نحى سغجتهى ثتعهى يبدح انهغخ انفشنسُخ ين خالل انجشنبيج:انًحىس 

 
 Pearson Correlation Sig. (2-tailed) سلى انؼجبسح

1.  .392** .000 

2.  .388** .000 

3.  .264** .000 

4.  .340** .000 

5.  .351** .000 

6.  .511** .000 

7.  .266** .000 

8.  .372** .000 

9.  .339** .000 

11.  .412** .000 

 

 ( 21جذول ) 

 

انًحىس انخبنٍ: آساء انطهجخ نحى فبعهُخ انجشنبيج فٍ اكتسبة لىاعذ انهغخ ويهبساتهب انًحبدحخ 

 وانكتبثخ:

 

 
 Pearson Correlation Sig. (2-tailed) سلى انؼجبسح

1.  .436** .000 

2.  .516** .000 

3.  .631** .000 

4.  .404** .000 

5.  .255** .005 

6.  .222* .016 

7.  .308** .001 
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8.  .658** .000 

9.  .309** .000 

11.  .389** .000 

11.  .289** .001 

12.  .495** .000 

13.  .554** .000 

14.  .419** .000 

15.  .403** .000 

16.  .409** .000 

17.  .476** .000 

18.  .278** .004 

19.  .526** .000 

21.  .190 .055 

 ( ,2جذول ) 

 

 انًحىس انخبنج: آساء انطهجخ نحى انجشنبيج ثشكم عبو:
 Pearson Correlation Sig. (2-tailed) لى انؼجبسحس

1.  .371** .000 

2.  .228* .021 

3.  .352** .000 

4.  .548** .000 

5.  .210* .042 

6.  .398** .000 

7.  .281** .006 

8.  .240* .019 

9.  .210* .041 

11.  .527** .000 

 

ط َغذ أٌ انؼجبساد ثبعزخذاو يؼبيم ثٛشعٌٕ نذساعخ انؼاللخ ثٍٛ انؼجبساد ٔانذسعخ انكهٛخ نهًمٛب

 طذق االرغبق انذاخهٙ. ٚؤكذ  ْزا 8ٔ   1.15لذ أػطذ يغزٕٖ دالنخ أطغش يٍ عًٛؼٓب 

بنود  ناإلجابات عنالحظ من الجداول المتعمقة بآراء طمبة المجموعة التجريبية ، وبتحميل  -
مغة فيم مادة ال عمىوا أن البرنامج الحاسوبي قد ساعدىم عداالستبانة نالحظ أن الطمبة 

ألنو ممتع ومشوق ، وىو طريقة تعميمية الفرنسية وقواعدىا وتوظيفيا في الحياة اليومية 
وأنو ساعدىم عمى تفسير المعاني المجردة من خالل عرضيا عن طريق ،جديدة و فعالة 

بوساطة  ، كما أنيم أحبوا تعمم المغة الفرنسية أكثرالصور واأللوان واأللعاب والرسوم 
ما الصعوبات التي واجيتيم في أثناء التعمم بوساطة  : سؤال عنم باإلجابة ولكني،  الحاسوب
أجاب بعضيم بأنو يتطمب انتباىا أكثر ومتابعة لممدرس والتفكير بالمعمومات  ؟الحاسوب 

المدرس  ألن األسئمة ، وىم غير معتادين عمى ذلك عنوكذلك االحتفاظ بيا ليجيبوا مباشرة ،
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كون تدون أن   الدرس في البيتالطمبة لسبورة ،ومن ثم يدرس عمى ا يشرح و يكتب ممخصاً 
، رغم أنيم نالوا درجات  فشكل ذلك لدييم ضغطاً ىناك مشاركة فعالة بين الطمبة والمدرس ، 

لتكون  عالية في االختبارات ، لكنيم لم يعرفوا نتيجتيم في االختبارات ، وكان ىذا مقصوداً 
 التجربة أكثر موضوعية .

تي يوضح التكرارات والنسب المئوية لدرجات الطمبة الذين حصموا عمى عالمة والجدول اآل
 % ( من الدرجة النيائية لالختبار 7275كانت بمعدل )  إذ( ،  51أكثر من ) 

  ( . 111وىي ) 

 

 

 ( 21جذول ) 

% فٍ االختجبس انجعذٌ انًجبشش 51ش ين خاننست انًئىَخ ألعذاد انزَن حصهىا عهً نسجخ أك

 انتجشَجُخ : نهعُنخ

 

 

 انُغجخ انًئٕٚخ انزكشاساد 
 72.5% 29 اخزجبس كزبثٙ
 70% 28 اخزجبس يؾبدصخ
 77.5% 31 اخزجبس رؾظٛهٙ
 72.5% 29 انذسعخ انكهٛخ

 
 

" ما مقترحاتك لجعل  :السؤالين المفتوحين عنوقد أبدى الطمبة عدة مقترحات عند إجابتيم 
د اإلفصاح عنيا ؟" ، وأكثر المقترحات التي تكررت البرنامج أكثر فاعمية ؟ وآراء أخرى تري

 عند اإلجابة ىي : 
 .حسب سرعتوبنسخة من البرنامج لكل طالب ليراجعيا في البيت  عأن توز  -
 بعض األسئمة أطول . نوقت الزمني لإلجابة عالأن يكون  -

 أن تكون أجيزة الحاسوب والداتاشو أحدث ليكون العرض أفضل . -

 ام جياز الحاسوب .أن يجمس طالب واحد أم -
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 الصعوبات الني واجيتيا الباحثة : -0-1
 النشاطاتاختيار النصوص والقواعد و  إذصعوبة في كتابة سيناريو البرمجية ، من  -

 .، وتتطمب ىذا وقتا أطول مستوى الطمبة والمنياج المخصص ليم  ووالتمارين لتتالئم 
األجيزة األعطال في بعض بعض  فضاًل عن، زة الحاسوبجيألعدم توفر العدد الكافي   -

 . ، مما اضطر الباحثة لمتأجيل أحياناً 
في بعض األحيان تأجيل الدرس بسبب غياب عدد البأس بو من الطمبة  اضطرت الباحثة -
 .ماسبب ل،  
 لمادية لتنفيذ البرنامج .اارتفاع التكمفة  -

 : انجحج يمتشحبد -1

 اآلتية: المقترحاتالدراسة الحالية، يمكن تقديم في ضوء النتائج التي أسفرت عنيا 

رطجٛك انزذسٚظ ثبنؾبعٕة فٙ رذسٚظ يبدح انهغخ انفشَغٛخ فٙ انًشؽهخ انغبيؼٛخ نًب نّ يٍ  -1

 أصش فٙ صٚبدح انزؾظٛم ٔاكزغبة انًٓبساد . 

انزٙ نهغخ انفشَغٛخ انًٓبساد انٕظٛفٛخ فٙ انًمشساد انذساعٛخ  ٔ خانمٕاػذ انٕظٛفٛ رضًٍٛ -2

 .  خالل عُٕاد رؼهًٛٓى انغبيؼٙعبيؼخ ديشك ثكهٛبد  انطهجخ ٓب ٚذسع

 اعزخذاو انطشٚمخ انٕظٛفٛخ فٙ رذسٚظ يبدح انهغخ انفشَغٛخ ثٕعبطخ انؾبعٕة ألٌ :  -3

فبػهٛخ فٙ ػًهٛخ اكزغبة فٕاػذ انهغخ  يٍ انطشٚمخ انًزجؼخ  أكضش ذانطشٚمخ انٕظٛفٛخ رؼ    -ا

 فٙ رذسٚظ انهغخ انفشَغٛخ .

 فٓى أفؼبل انهغخ انفشَغٛخ . ػهٗطشٚمخ انٕظٛفٛخ عبػذد ان - د

ًٚكٍ اعزخذاو انطشٚمخ انٕظٛفٛخ فٙ رذسٚظ انًفشداد انهغٕٚخ كًٓبسح انكزبثخ  - س

 ٔانًؾبدصخ 

يشبسكخ انطالة ٔكفبءرٓى فٙ االرظبل انهغٕ٘ أكضش فٙ انطشٚمخ انٕظٛفٛخ يمبسَخ  - ط

 .ثبنطشٚمخ انًزجؼخ

ثبنًزؼخ ٔانزشٕٚك  ٓبٔرؼهًة أفؼبل انهغخ رًٛضد اعزغبثخ انطالة ٔسغجزٓى فٙ اكزغب - ػ

 .ألٌ انطشٚمخ كبَذ ثًغبػذح انؾبعٕة

رذسٚت انطالة ػهٗ انزفكٛش انزارٙ نفٓى انزشكٛت انجُبئٙ  ػهٗانطشٚمخ انٕظٛفٛخ رغبػذ  - ؿ

 نهغخ 8 كًب أَٓب رضش٘ يٓبساد انطالة انزؾهٛهٛخ.
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انطشائك انزؼهًٛٛخ انغذٚذح ٓزِ ثرفؼٛم اعزخذاو طشائك يخزهفخ فٙ انزذسٚظ نٛزًشط انطبنت  -4

 ٚكٌٕ اػزًبدِ أكضش ػهٗ طشٚمخ انزهمٍٛ ٔانزهخٛض فٙ انزذسٚظ . 8 ٔال

 رظًٛى ثشايظ ؽبعٕثٛخ نجبلٙ انًٕاد انذساعٛخ انزٙ يٍ انًًكٍ أٌ رفٛذ يٍ ْزِ انزمُٛخ . -5

فادة من خبرات الدول التي طبقت ىذه التقنية بشكل ناجح ، وذلك باستقطاب بعض اإل -6
 ترجمتيا ، ومن ثم تطبيقيا في جامعاتنا ومدارسنا .البرامج و 

تماشى مع التطور المعرفي تاالىتمام بتوفير أجيزة الحاسوب في الجامعات والمدارس ، ل -7
 التقني الحال .

 إجراء دراسات مماثمة لبيان فاعمية البرنامج الحاسوبي في تدريس مادة المغة الفرنسية -8
 .وظيفياً وقواعدىا 

مشروع دمج التكنولوجيا بالتعميم في وزارة التربية ووزارة التعميم العالي  عنفادة المسؤولين إ -9
دوره الميم في وبيان من ىذا البحث والدراسات المماثمة في معرفة أىمية الحاسوب 
 التغمب عمى المشكالت التي تواجو المدرسين في التدريس .
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 ممخص البحث : -
 ممخص البحث بالمغة العربية : -1
 

تعميم المغة األجنبية ىو استخدام ىذه المغة في مواقف حياتية وتعويد من يعد اليدف األساسي 
خرين، ألن آلالمتعمم عمى توظيف ما تعممو في الحياة اليومية لكي ال يتعذر عميو أن يتفاىم مع ا

خرى،مع ظيور أنماط حديثة من وسائل ألصل مع المغات االحاجة تزداد في وقتنا الحاضر لمتوا
ذلك من ميارات مختمفة لمتواصل مع  إليو و ما يحتاج(اإلنترنيت كشبكة المعمومات )االتصال 

فالطريقة تؤدي دورا ميما في تعميم وتعمم المغات  بشكل عام والمغة األجنبية بشكل ، العالم 
المحتوى ليا أثر كبير في تحقيق أىداف المادة ،  خاص ، فاختيار الطريقة المناسبة لتدريس

 .وكيفية توظيفيا  في استخدام التراكيب القواعدية المغوية 
برمجية تعميمية تحقق األىداف التربوية  ديعفتدريس الطريقة الوظيفية بواسطة برنامج حاسوبي 

 المرجوة من تعمم مادة المغة الفرنسية . والتعميمية والنفسية
 ؤال الرئيس اآلتي في صياغة مشكمة البحث :سحث من الوانطمق الب

 
كساب الطلبة مهارات قىاعد اللغة الفرنسية وظيفيا ؟.إما  فاعلية برنامج حاسىبي تفاعلي في   

في وذلك بعد أن تبين لمباحثة أن ثمة صعوبات في تدريس مادة المغة الفرنسية في السنة األولى 
في بعض من مادة  ا صعوبة في فيم المفاىيم المجردةكمية التربية في جامعة دمشق ، ومني

القواعد ، وضعف التحصيل في مادة المغة الفرنسية ، وضعف ميارات الطمبة في قواعد المغة 
 الفرنسية .

وتأتي أىمية البحث من أىمية استخدام الحاسوب كوسيط تعميمي يساعد عمى حل مشكالت تعمم 
 وظيفيا . يميا وتعمومياراتيا المغة الفرنسية  قواعد

 أهداف البحث : 
 

 ْذف انثذس انذانٙ إنٗ :

 

. ٔظٛفٛا  انطهثح يٓاساخ لٕاػذ انهغح انفشَغٛح  إكغابذظًٛى تشَايج داعٕتٙ يمرشح فٙ  - 1  

 ٔظٛفٛا  انطهثح يٓاساخ لٕاػذ انهغح انفشَغٛح  إكغابفاػهٛح انثشَايج انذاعٕتٙ انًمرشح فٙ  طا لٛ  -2

كهٛح جايؼح ديشك .نطالب انغُح األٔنٗ فٙ   

دأل انكشف ػٍ َماط انضؼف انرٙ ذؼاَٛٓا طشائك ذذسٚظ انمٕاػذ انًرثؼح ٔأششْا فٙ أداء  -3

 انطهثح نًٓاساخ انهغح انفشَغٛح ..
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ذؼشف آساء انطهثح َذٕ  انثشَايج انذاعٕتٙ انًمرشح .  -4  

ذؼشف آساء انطهثح َذٕ يادج انهغح انفشَغٛح . -5  

يادج لٕاػذ انهغح انفشَغٛح .ذؼشف آساء انطهثح َذٕ  -6  

نطهثح انجايؼح .ٔذؼهًٛٓا ذمذٚى ػذد يٍ انًمرشداخ يٍ شأَٓا ذطٕٚش ذؼهى انهغح انفشَغٛح  -7  

 

 متغيرات البحث :

 

طشٚمح انرذسٚظ )انطشٚمح انًرثؼح / انطشٚمح انٕظٛفٛح تاعرخذاو  -1:   رات المستقلةيالمتغ

                                  انذاعٕب(.

     .) ركٕس ٔإَاز (انجُظ - 2                                  

                                

انرذظٛم . -1:  المتغيرات التابعة  

  آساء انطالب َذٕ انثشَايج انذاعٕتٙ. -أ   -2                         

هغح انفشَغٛح .آساء انطالب َذٕ يادج ان -ب                                

 طٌثمد ذجشتح انثذس ػهٗ يشدهرٍٛ :

انًشدهةةح األٔنةةٗ : ذجشتةةح اعةةرطالػٛح انغاٚةةح يُٓةةا : ذةةذلٛك يةةذٖ يُاعةةثح أدٔاخ انثذةةس )  -

 اخرثاس انرذظٛم ، االعرثاَح ( ٔصيٍ ذُفٛز انرجشتح ٔذظٕٚثٓا . ٔانذاعٕب ،

 عرخالص انُرائج .انصاَٛح : ذُفٛز انرجشتح انشئٛغح ترطثٛك أدٔاخ انثذس ٔا انًشدهح -

 

 فرضيات البحث : 

 

 0005فشضٛاخ انثذس ػُذ يغرٕٖ انذالنح  اخرثشخ

 (الاذكور واإلنااث)لادرجات  المتوساطات الحساابيةال توجد فروق ذات داللة إحصاائية باين   - 1  
الطمباة مياارات قواعاد المغاة  إكساابفاي باستخدام الحاساوب  ُدرستالتي  )من المجموعة التجريبية

مان المجموعاة الضاابطة  (الاذكور واإلنااث)لدرجات  المتوسطات الحسابيةوبين (  وظيفياً ة الفرنسي
 . القبميفي االختبار 

 (انةزكٕس ٔانَةاز)نةذسجاخ  انًرٕعةطاخ انذغةاتٛحتةٍٛ  ال ذٕجذ فشٔق راخ دالنةح إدظةائٛح -2

 يةةةٍ (انةةةزكٕس ٔانَةةةاز)نةةةذسجاخ  انًرٕعةةةطاخ انذغةةةاتٛحٔتةةةٍٛ  ، يةةةٍ انًجًٕػةةةح انرجشٚثٛةةةح

 انًجًٕػح انضاتطح فٙ االخرثاس انثؼذ٘ انًثاشش. 
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نةذسجاخ ركةٕس انًجًٕػةح  انًرٕعةطاخ انذغةاتٛحال ذٕجذ فةشٔق  راخ دالنةح إدظةائٛح تةٍٛ  -3

نةةذسجاخ ركةةٕس انًجًٕػةةح انضةةاتطح فةةٙ االخرثةةاس انثؼةةذ٘  انًرٕعةةطاخ انذغةةاتٛحانرجشٚثٛةةح ٔ 

 انًثاشش. 

  نةةذسجاخ إَةةاز  انًجًٕػةةح نًرٕعةةطاخ انذغةةاتٛحاال ذٕجةةذ فةةشٔق راخ دالنةةح إدظةةائٛح تةةٍٛ  -4  

نةةذسجاخ إَةةاز انًجًٕػةةح انضةةاتطح فةةٙ االخرثةةاس انثؼةةذ٘  انًرٕعةةطاخ انذغةةاتٛحٔ ،انرجشٚثٛةةح 

 انًثاشش. 

لدرجات إناث  المجموعة  المتوسطات الحسابيةال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  -   5
المجموعة التجريبية في االختبار البعدي لدرجات ذكور  المتوسطات الحسابيةالتجريبية و 

  المباشر.
نذسجاخ انزكٕس ٔانَاز يٍ  انًرٕعطاخ انذغاتٛحذٕجذ فشٔق راخ دالنح إدظائٛح تٍٛ  ال-6

نذسجاخ انزكٕس ٔانَاز يٍ انًجًٕػح  انًرٕعطاخ انذغاتٛحانًجًٕػح انرجشٚثٛح ٔتٍٛ 

 انضاتطح فٙ االخرثاس انثؼذ٘ انًؤجم . 

نذسجاخ ركٕس انًجًٕػح  انًرٕعطاخ انذغاتٛحٔق  راخ دالنح إدظائٛح تٍٛ ال ذٕجذ فش -7

نذسجاخ ركٕس انًجًٕػح انضاتطح فٙ االخرثاس انثؼذ٘  انًرٕعطاخ انذغاتٛحانرجشٚثٛح ٔ 

 انًؤجم . 

نذسجاخ إَاز  انًجًٕػح  انًرٕعطاخ انذغاتٛحال ذٕجذ فشٔق راخ دالنح إدظائٛح تٍٛ  -8

نذسجاخ إَاز انًجًٕػح انضاتطح فٙ االخرثاس انثؼذ٘  انذغاتٛحانًرٕعطاخ انرجشٚثٛح ٔ 

 انًؤجم . 

لدرجات إناث  المجموعة  المتوسطات الحسابيةال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين   -9
لدرجات ذكور المجموعة التجريبية في االختبار البعدي  المتوسطات الحسابيةالتجريبية و 

  .المؤجل
 : آلراءاة استبانالفرضيات المتعلقة ب

آساء كم يٍ )انزكٕس ٔانَاز( فٙ  متوسطات ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين -10

 انًجًٕػح انرجشٚثٛح َذٕ انثشَايج انذاعٕتٙ انًمرشح . 

يرٕعطاخ آساء كم يٍ )انزكٕس ٔانَاز ( فٙ  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين -11

اء كم يٍ ) انزكٕس ٔانَاز (فٙ انًجًٕػح انضاتطح َذٕ سآانًجًٕػح انرجشٚثٛح ٔيرٕعطاخ 

 يادج انهغح انفشَغٛح .

يرٕعطاخ  آساء انزكٕس فٙ انًجًٕػح انرجشٚثٛح  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين --11

 ٔيرٕعطاخ آساء انزكٕس فٙ انًجًٕػح انضاتطح َذٕ يادج انهغح انفشَغٛح .

 يرٕعطاخ  آساء انَاز فٙ انًجًٕػح انرجشٚثٛح  ة بينال توجد فروق ذات داللة إحصائي -11

 ٔ يرٕعطاخ آساء انَاز فٙ انًجًٕػح انضاتطح َذٕ يادج انهغح انفشَغٛح .
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 الفرضيات المتعلقة ببطاقة المالحظة :

َرائج أفشاد انًجًٕػح انرجشٚثٛح ٔتٍٛ  يرٕعطاخ ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين -11

 .فك تطالح انًالدظح ( ٔانًجًٕػح انضاتطح فٙ ػُاطش يٓاسج انرذذز )  يرٕعطاخ َرائج أفشاد

كم يٍ انزكٕس ٔ انَاز فٙ  َرائج يرٕعطاخ ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين -15

 انًجًٕػح انرجشٚثٛح فٙ ػُاطش يٓاسج انرذذز ) ٔفك تطالح انًالدظح ( . 

 منهج البحث : 

ٔذطثٛمّ ػهٗ ػُٛح  داعٕتٙ انثادصح ترطٕٚش تشَايج لايدر إ، انرجشٚثٙ  شثّ ٚؼرًذ انثذس انًُٓج

 ٔظٛفٛا   فٙ انهغح انفشَغٛح انمٕاػذيٓاساخ يادج  ذجشٚثٛح نذساعح فاػهٛح ْزا انثشَايج فٙ ذذسٚظ 

األٔنٗ فٙ كهٛح انرشتٛح تجايؼح ديشك ، ٔتزنك ذضًٍ انرجشٚة اػرًاد يجًٕػح  غُحنطهثح ان

 ذجشٚثٛح ٔيجًٕػح ضاتطح :

 . يادج انهغح انفشَغٛح تٕعاطح انذاعٕب د: دسع جمىعة التجريبيةالم -

 مادة المغة الفرنسية بالطريقة المتبعة . ت: درس المجموعة الضابطة -

 أدوات البحث :

انثشَايج انًمرشح يٍ لثم انثادصح .  - 1  

انثؼذٚح انًؤجهح ( . ٔ،انثؼذٚح   ٔاالخرثاساخ انرذظٛهٛح ) انمثهٛح   -2 

انطهثح يٓاساخ   إكغابفٙ  انًمرشح انذاعٕتٙ َذٕ انثشَايج انطهثحالعرطالع آساء اعرثاَح   -3

. ٔظٛفٛا   لٕاػذ انهغح انفشَغٛح  

َذٕ يادج انهغح انفشَغٛح . انطهثحاعرثاَح العرطالع آساء  -4    

نًجًٕػح يٍ انًٕالف انذٛاذٛح ، يصال  : ) نماء فٙ انًمٓٗ ، نماء فٙ  َخططد  تطالح يالدظح ،  -5

 انشاسع ، نماء فٙ انًطؼى .............. (.

ذغة انًٕلف تطهة إنٛٓى انذذٚس طالب انًجًٕػح انرجشٚثٛح تظٕسج شُائٛح ٚ   انذٕاستٍٛ ٚجش٘ٔ

ذهم ْزِ انًٕالف يٍ خالل تطالح / جًم تانهغح انفشَغٛح يٍ كم طانة (، شى ذ   10يصال  ) 

/ انضيٍ انًغرغشق / ػذد  ذٛذحغٛش انظانًالدظح : ػذد انجًم انظذٛذح / ػذد انجًم 

نهٕطٕل نهجًهح انظذٛذح / ......... انخ . غٛش انظذٛذحانًذأالخ   

نًٓاساخ انكراتح اخرثاس  ًىَ ط  انغاٚح يٍ رنك ذغطٛح يٓاساذٙ )انكراتح /  انًذادشح / ( ، كًا  -

. فٙ انثشَايج ، أيا تطالح انًالدظح فركٌٕ يٍ أجم ذمٕٚى يٓاسج انرذذز يشدهٙ ذذظٛم  
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 عينة البحث :

طهثح انغُح األٔنٗ يٍ كهٛح انرشتٛح تجايؼح ديشك .ػُٛح انثذس تانطشٚمح انؼشٕائٛح يٍ  اخرٛشخ   

 

حدود البحث :     

 

: ػهٗ طهثح انغُح األٔنٗديشك كهٛح انرشتٛح تجايؼح  ثك انثذس فٙط   الحدود المكانية :  

( . 2012- 2011 –طثك انثذس خالل انؼاو انذساعٙ )الحدود الزمانية :  

. انغُح األٔنٗ فٙ كهٛح انرشتٛح تجايؼح ديشكطهثح  الحدود البشرية :  

 الفصل الثاني : الدراسات السابقة .
 اشتمل عمى عدد من الدراسات السابقة ذات العالقة بطبيعة البحث .

 اإلطار النظري لمبحث .:  الفصل الثالث
 الفصل الثالث : الوظيفية

 تعريف الوظيفية  -1
 يثشساخ ٔػٕايم ظٕٓس انٕظٛفٛح  -2

 معايير الوظيفية   -3
 أىمية التعميم الوظيفي  -4
 التدريس وظيفيًا  -5
 إجرائية حل المشكالت -أ

 أىمية تنمية القدرة عمى حل المشكالت  -ب
 األىداف التربوية  -6

 أنواع األىداف ومستوياتيا  -6-1

 استكشاف الموقف اإلشكالي ) المشكمة ( -6-2
 البحث عن الحل واكتشافو  -6-3

 المعمم والوظيفية  -7
 عناصر المدخل الوظيفي  - 8
 المفاىيم األساسية لممدرسة الوظيفية  -9

 الفصل الرابع : دور الحاسوب في اكتساب المغة 
 مقدمة  -1
 ومميزاتوفوائد الحاسوب التعميمي  -2
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 أشكال استخدام الحاسوب في التعميم -3
  التعميم في مساعدة كوسيمة وبالحاس استخدام -3-4
 سوبالحا بمساعدة التعمم في المعمم دور -3-5
 البرمجيات التعميمية -3-6
 نماط البرمجيات التعميميةأ  -3-7

 نمط التعمم الخصوصي الفردي 3-7-1     
 نمط المحاكاة 3-7-2     
 ةنمط التدريب والممارس 3-7-3     
 نمط األلعاب التعميمية 3-7-4     
 حل المشكالت 3-7-5     

 البرمجيات التعميميةعداد إخطوات  3-8
وتعّممها استخدام الحاسوب في تعميم المغات: ثانيًا :  

 تطبيقات الحاسوب في تعميم المغات  -1
 تدريس القواعد بالحاسوب  -2
 الكتابي القواعد ومعينات التعبير -3
 بوساطة الحاسوب تعميم القراءة  -4
 تعميم المغة الفرنسية وتعممها  ظيفية في الطريقة الو : اً لثثا

 المغات األجنبية  -:  أولً 
 المغة الفرنسية  -اً نيثا
 تعريف مادة المغة الفرنسية والغاية من تدريسيا -2-1
 طبيعة المادة ) من أين تستقي المادة مضامينيا ؟: معارف ، ميارات ، قيم ( - 2-2
 أىمية تدريس مادة المغة الفرنسية - 3 -2

 : األىداف الخاصة لمناىج المغة الفرنسية في الجميورية العربية السورية ثالثاً 
 ًا : طرائق تدريس المغة الفرنسية رابع
 طريقة القواعد والترجمة -4-1
 الطريقة المباشرة  -4-2
 الطريقة السمعية الشفيية البصرية  -4-3

 الطريقة التواصمية والوظيفية والقواعد الوظيفية -4-4
 سًا : الميارات المغوية مخا

 اكتساب ميارات االتصال المغويسادسًا : 
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 أركان ميارات االتصال المغوي  -6-1

 أواًل : المرسل
 أ : الميارات العامة لممرسل 

 ب: الميارات الخاصة لممرسل

 ثانيًا : المستقبل 
 أ : الميارات العامة لممرسل 

 ب: الميارات الخاصة لممرسل
 ميارات ًا : أنواع البعسا
 ميارة االستماع  -1 -7

 ميارة الحديث أو التعبير الشفوي : -2- 7
 ي و الخطوات العامة لتدريس المحادثة أو التعبير الشف - 7-2-1

 أساليب تدريس التعبير الشفوي-7-2-2

 القراءة ميارة -7-3
 أنواع القراءة  -7-3-1
 ميارة الكتابة أو التعبير الكتابي  -7-4
   تابة الوظيفيةأىمية الك-7-4-1

 مراحل تعميم الكتابة الوظيفية -7-4-2

 الفصل الخامس : بناء أدوات البحث وتطبيقها 
أوًل : تصميم البرمجية التعميمية لمبرنامج الحاسوبي في إكساب الطمبة مهارات قواعد المغة 

 الفرنسية وظيفيا :
 مرحمة التحميل واإلعداد. –ا

 اختيار الموضوع وتحديده .-1
 ميل محتوى الوحدات وبناء النقاط التعميمية .تح-2

 تحديد األغراض الدراسية وصياغتيا سموكيا .-3

 :  مرحمة التصميم –ب
تصميم االختبارات التحصيمية : القبمي ، والبعدي المباشر ، والبعدي المؤجل لموحدات  - 1

 التدريسية .

 تصميم بطاقة المالحظة . -2
موعة التجريبية نحو استخدام الحاسوب في تعميم المغة تصميم استبانة آراء طمبة المج -3

 الفرنسية .



 - 171 - 

 مرحمة كتابة السيناريو ) الحوار التعميمي (. –ج
  تطوير أدوات البحث وتجريبهاثانيًا :

 تطوير أدوات البحث . –أ
 التقويم الذاتي . -1
 التطوير وفق مالحظات المحكمين .-2
 تجريب أدوات البحث . –ب 
 الستطالعية .التجربة ا - 1
 تقويم التجربة االستطالعية . -2
 التحقق من صدق الختبار التحصيمي وثباته : -ج
 الصدق . -1
 الثبات . -2
 التحقق من صدق استبانة آراء الطمبة نحو البرنامج الحاسوبي وثباتها : -د
 الصدق . -1
 الثبات . -2
 التحقق من صدق وثبات بطاقة المالحظة -ه
 الصدق -1
 باتالث -2

  لنهائية .لتجربة اثالثًا :ا
 اختيار عينة الطمبة. -1

 التييئة لتطبيق التجربة الرئيسة . -2

 خطوات تطبيق التجربة الرئيسة . -3

 تطبيق االختبار التحصيمي القبمي . – 3-1             
 التدريس بوساطة الحاسوب . – 3-2             
 بعدي المباشر .تطبيق االختبار التحصيمي ال – 3-3             
 تطبيق بطاقة المالحظة . – 4 -3             

    تطبيق استبانة اآلراء نحو استخدام الحاسوب في تدريس المغة الفرنسية  .          -3-5
 تطبيق االختبار التحصيمي البعدي المؤجل . -3-6
 تقويم تطبيق عممية التدريس بوساطة الحاسوب . -4
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الطمبة مهارات قواعد  إكسابالتفاعمي في التعميمية لمبرنامج الحاسوبي تصميم البرمجية  أوًل :
 . وظيفياً المغة الفرنسية 

 
 :Préparationعداد مرحمة التحميل واإل –أ

 اختيار الموضوع وتحديده . -1

   - بجامعة دمشق –كتاب المغة الفرنسية لمسنة األولى  مناختارت الباحثة عشر وحدات تدريسية 
 ((Studio  100   جامعة في جميعيا مكميات لالمقرر من قبل المعيد العالي لتدريس المغات

 ىذه الوحدات لألسباب اآلتية : اختيرتدمشق ، وقد 
حسب ب من كل عام دراسي خالل الفصل األولاألولى  يٌتدرس الوحدات التدريسية الثمان -

 . لتعميم المغات  يتقسيمات المعيد العال
 النقاط التعميمية . حديدتتحميل محتوى الوحدات و  -2

 نقاط تعميمية متسمسمة . إلىمن خالل تحميل المادة العممية 
 د األىداف التربوية وصوغيا سموكيا .يتحد -3

حسب ماورد في كتاب المغة الفرنسية من قبل المعيد بكانت صياغة األىداف العامة والخاصة 
 ميم في الجميورية العربية السورية .حسب المعايير الوطنية لمناىج التعبالعالي لتعميم المغات و 

 تحديد األغراض الدراسية وصياغتيا سموكيا . -4

 ( ىدفا سموكيا . 92األىداف السموكية في شكميا النيائي )بمغ عدد 
 مرحمة التصميم : ...... –ب

 الخطوة األولى : 
 اتوعتصميم الختبارات التحصيمية : القبمي ، والبعدي المباشر والبعدي المؤجل لموض

 الوحدات المختارة :
بق عمى الطمبة قبل دراستيم المقرر بيدف تحديد ارات لموحدات المختارة ) القبمي وطُ باالخت ُبنيت

مستوياتيم ، واالختبار المرحمي بعد نياية كل درس مباشرة لتحديد جوانب القوة والضعف لدى 
ثارة دافعيتيم لم تعمم ،لذا قامت الباحثة بوضع الطمبة ، وتعريفيم بنتائج تعمميم وأدائيم ، وا 

مجموعة من األسئمة ، عمى نمط االختيار من متعدد ، والصح والخطأ وألعاب تعميمية وأسئمة 
بعد التدريس بالبرنامج  فُطبقبار الكتابي .أما االختبار البعدي المباشر تمفتوحة من أجل االخ

 مدةلمعمومات بعد بااظ الطمبة ، واالختبار البعدي المؤجل ، وذلك لقياس نسبة احتفالحاسوبي 
 زمنية من انتياء التدريس ( .
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 الخطوة الثانية :
 إلى/ بندًا مقسمة  41من / وتكونت  ، تصميم استبانة آراء نحو استخدام البرنامج الحاسوبي

 أسئمة مفتوحة . ةثالثة محاور وثالث
 الخطوة الثالثة :

 تصميم بطاقة المالحظة :
 : اآلتيالمالحظات عمى الشكل  وُسجمتِ ( بندا ،  11من ) تألفت بطاقة المالحظة 

إلى عدد المحاوالت لموصول  –الزمن المستغرق  –بال أخطاء  –ن آخط –) ثالثة أخطاء 
 لجممة الصحيحة ( .ا

 الخطوة الرابعة :
 .المحتوى التعميمي لمبرنامج الحاسوبي من نصوص وقواعد وتمارين وأسئمة وألعاب اختيار 

 خامسة :الخطوة ال
 تصميم دليل .

 : ........   ) الحوار التعميمي (مرحمة كتابة السيناريو -ج
مراعاة  إلىعند تصميم البرنامج مجموعة من المعايير بعضيا تربوي يتجو  ُأخذت بالحسبان

الجوانب التربوية ونظريات عمم النفس والتعمم في عرض المادة العممية وترتيب الشاشات و 
 إلىتمك المعايير أخذ الشكل الفني مع مراعاة التحكم باالنتقال من حركة وبعض  ،اإلخراج 

 أخرى ضمن كل شاشة ليتيح لممدرس أن يتدخل ويشرح ويطرح أسئمة التقويم المرحمية .
وكل شاشة تعرض فقرة تعميمية ، السيناريو عمى الورق بشكل شاشات لعرض المادة العممية  ُكتب

في الكتاب وتضمنت الشاشات عروض فالشات وقواعد المغة  حسب التسمسل العممي الموجودب
لتعزز إجابة الطالب بطريقة مشوقة ، وأخذ قسم  راجعةً  وتغذيةً  تعميميةً  اً وألعاب نشاطاتالفرنسية و 

تضمن المحتوى التدريسي نفسو وقسم من الكتاب وقسم ٌبرمج و منيا من كتب من المغة الفرنسية 
الشاشات وكيفية االنتقال بينيا ، وكيفية الدخول  وحددتية، من قبل مختص بالبرمجة الحاسوب

 والخروج من البرنامج.
 : تطوير أدوات البحث وتجريبها :ثانياً 

 اليدف من ىذه المرحمة تقويم أدوات البحث وتعديميا ليعاد تطبيقيا وتعميميا .
الطمبة ، وبطاقة عرضت الباحثة البرنامج الحاسوبي واالختبارات التحصيمية ، واستبانة آراء 

قسم  –المالحظة عمى مجموعة من أعضاء الييئة التدريسية في كمية التربية ، وكمية اآلداب 
 ، وطمبت منيم إبداء آرائيم في األمور اآلتية : -المغة الفرنسية 

 . األمور الخاصة بالبرنامج -
 جودة تصميم البرنامج .
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 خراج البرنامج .إأسموب 

 ممية .أسموب توزيع المادة الع

 سيولة االنتقال بين فكرة وأخرى أو بين الشاشات.

 لمتعممين .إلى ايصال المعمومة إقدرة البرنامج عمى 

 وضوح األفكار في البرنامج .

 مدى جذب البرنامج لممتعممين من خالل الصور

 واأللوان و األشكال وصوت وصورة .......   .
 التعميمية . نشاطاتمناسبة ال

 يمية .دقة المادة التعم

 أسموب عرض المادة العممية .

 مناسبة البرنامج لممادة التعميمية .

 وضوح أساليب التقويم في البرنامج .

 مناسبة أساليب التغذية الراجعة لممتعممين .

 يراعي الفروق الفردية بين المتعممين .

 يحقق التفاعل بين المتعمم و المادة التعميمية )البرنامج ( .

 مى ممارسة المغة الفرنسية بيسر أكثر .يدرب المتعممين ع

 يساعد المتعممين عمى استخدام المغة الفرنسية في الحياة اليومية.  

 أسموب تعميم القواعد مناسب .

 يستطيع أن يساعد المتعممين عمى توظيف قواعد المغة

 الفرنسية في الحياة اليومية . 

 ين.قدرة البرنامج عمى تنمية ميارة الكتابة عند المتعمم
 قدرة البرنامج عمى تنمية ميارة المحادثة عند المتعممين. 

 مناسبة طريقة العرض لمستوى المتعممين .

 مناسبة بطاقة المالحظة لمبرنامج ولممتعممين .

 ذكر التعديالت التي تقترحونيا لتعديل البرنامج .

 إضافتيا لتطوير البرنامج .في آراء أخرى ترغبون 
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 البعدي المباشر ، وبنود استبانة اآلراء . ولتحصيمية : القبمي ،مناسبة االختبارات ا -
 استبانة اآلراء . -
 بطاقة المالحظة . -
ىم تمحورت ءوبعد االنتياء من تحكيم أدوات البحث من قبل السادة المحكمين ، وجد أن آرا 

 النقاط اآلتية :  لحو 
 يجذبان بطريقة جذابة وشائقة ،و ك ،إذكانت اآلراء إيجابية حول أسموب عرض المادة العممية 

المتعمم لمتعمم ، ويراعي الفروق الفردية لممتعممين ، ويتماشى مع محتوى المادة العممية ، وقد 
 تمحورت اآلراء بشكل عام عمى :

 وضع أىداف تعميمية لمبرنامج . -1
 وضع فيرس لمبرنامج . -2

 وضع مقدمة لمبرنامج . -3

 ة .إضافة نشاط أو لعبة تعميمية بعد كل قاعد -4

 تغذية راجعة فورية لبعض التمارين . -5

 االنتباه لعممية التصحيح لبعض التمارين . -6

 تصحيح بعض عالمات التنصيص . -7
 آلراءمناسبة االختبارات التحصيمية ، واستبانة ا 

صدق ىذه االختبارات .... وتمحورت  ِقيسبعرض ىذه االختبارات عمى السادة المحكمين 
ألسئمة ، وحذف بعضيا ، لتتناسب مع توظيف مادة قواعد آراؤىم حول وجوب تعديل بعض ا

ىناك مالحظات عمى الصياغة المغوية  ت. أما استبانة اآلراء فقد كان وظيفياً المغة الفرنسية 
 التعديالت الالزمة بناء عمى مالحظات المحكمين . وأثجريتوعمى تعديل بعض البنود ، 

 النهائيةالتجربة : ثالثاً 
 طمبة :اختيار عينة ال -1

)ذكور السنة األولى في كمية التربية بجامعة دمشق  طمبةُطبقت التجربة الرئيسة عمى عينة من 
ناث (  وقد اختارت الباحثة كمية التربية عينة مقصودة ، وذلك ألنيا ُمدرسة لمادة المغة الفرنسية وا 

بمغ عدد  وقد،  اً وائيعش فاختيرواي الكمية، ولوجود مختبر لمحاسوب في الكمية، أما عينة الطمبة ف
من  وطالبةٍ  طالبٍ  -100 -الفصل األول  \ 2012 \الطمبة الحضور لمعام الدراسي 

ومن مستويات تحصيمية متفاوتة ، ليتحقق صدق التجربة وفاعميتيا ، جميعيا االختصاصات 
بمغ  وقدقسمين مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة ،  إلىصغر عدد العينة قسمت إلى ونظرا 
بعد أن استُبعد الطمبة الذين طبقت عمييم التجربة  وطالبةً  طالباً  -40-كل منيما عدد 

 االستطالعية .    
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 : النهائيةالتهيئة لتطبيق التجربة  -1
 

جراء التعديالت عمى أدوات البحث قامت الباحثة بما يأتي   :بعد نياية التجربة االستطالعية وا 
 في األيام المقررة لمتجربة . ِلُيحجزَ ب ين في مخبر الحاسو ؤولتم التنسيق مع المس -
رؤية الطمبة لشاشة  فيتييئة مخبر الحاسوب من حيث ) توزيع الحواسب بطريقة التؤثر  -

العرض ) الداتاشو ( ، وتمكنيم من متابعة البرنامج التعميمي بشكل واضح ، والتأكد من 
مل بشكل جيد ...... المآخذ الكيربائية ، وأن الحواسب تع إلىوصول التيار الكيربائي 

 الخ ( .

، وكان عدد الحواسب الصالحة ؟لممشاىدة أم ال  ىل تصمحاختبار الحواسيب لمعرفة  -
 ن .ي، أي حاسب لكل طالب ن حاسباً يلممشاىدة عشر 

ما المجموعة الضابطة التي تدرس بالطريقة المتبعة ،فقد قامت الباحثة بتدريسيم في أ -
 مواعيدىم المحددة .

 : النهائيةق التجربة خطوات تطبي -1
 تطبيق الختبار التحصيمي القبمي : -1-1 
 إذ جرى،  - 2013-2012بدأ تنفيذ التجربة الرئيسة في الفصل األول من العام الدراسي  

التوضيح لطمبة المجموعتين قبل البدء بتدريس الوحدات المختارة ، أن اليدف من ىذا االختبار 
تعمميا  إلى،وتحديد حاجتيم ؟بقة عن ىذه الموضوعات معمومات مس :ىل يمتمكونىو تعرف 

الراحة النفسية  إلىأن ىذا االختبار العالقة لو بتحصيميم في الكمية ، مما يؤدي  فضاًل عن،
تشرين األول ،  3االختبار القبمي لطمبة المجموعة التجريبية و الضابطة يوم  وُطبقلدييم ، 

حسب الجداول بوأعطت النتائج ،البدء بالتجربة قبل حصائيا إلحساب تكافؤ المستوى التحصيمي 
 …… (  .رقم 

 التعمم بوساطة البرنامج الحاسوبي : -1-1
تشرين األول ( ، وقد بدأت الباحثة  10بدأ تطبيق التدريس بوساطة البرنامج الحاسوبي في )

 بالخطوات اآلتية :
 اإلثارة والتشويق في مرحمة المقدمة : -

رض عمييم ، الطمبة لمشاىدة البرنامج الذي عُ  ُىيئَ ض في قاعة الحاسوب ، بعد تييئة مكان العر 
وذلك من خالل طرح بعض األسئمة عن معمومات سابقة ترتبط بموضوع الدرس وعرض بعض 

 المقطات من البرنامج من أجل إثارة دافعيتيم وتشويقيم لمتعمم .
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 مرحمة العرض : -
لدروس بشكل سريع ، وعرض األىداف السموكية ، قامت الباحثة بتعريف الطمبة بموضوعات ا 

كل  ترض البرنامج عمى الطمبة بشكل يراعي الوقت المخصص لمحصة الدرسية ، ودرسكما عُ 
 تروعي إذالتقويم المرحمي لمتعزيز ،  إلىاالنتقال جرى حسب ورودىا في البرنامج ، و بفقرة 

أي استفسار يطرحو الطمبة ،  ناإلجابة عاألسئمة ، و  نمشاركة الطمبة جميعا تقريبا في اإلجابة ع
أثناء في وكانت الباحثة تشاركيم في العرض من خالل جياز الداتاشو ، وتقترب من الطمبة 

 . اإلجابة لتشرح ليم ماكان غامضاً 
 التعمم بالطريقة المتبعة : -
 ة .طمبة المجموعة الضابطة بالطريقة المتبعة من قبل الباحثة في أوقاتيم المحدد رَس دُ 
 تطبيق الختيار التحصيمي البعدي المباشر :  -
لطمبة المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية ، بعد  بق االختيار التحصيمي البعدي المباشرطُ 

 االنتياء مباشرة من تدريس الوحدات المقررة .
 تطبيق بطاقة المالحظة : -

الوحدات المقررة بوساطة البرنامج  ُطبقت بطاقة المالحظة لميارة المحادثة بعد انتياء تدريس
الحاسوبي ) جدول رقم ...... ( ،وذلك لمعرفة مدى تمكن الطمبة من ميارة المحادثة بالمغة 

 .  ؟ أن يؤلفوا جمال صحيحة االفرنسية ، وىل استطاعو 
  :وظيفياً تطبيق استبانة آراء الطمبة نحو الرنامج الحاسوبي في تعمم قواعد المغة الفرنسية  -
 
 بقت استبانة تعرف آراء الطمبة نحو استخدام البرنامج الحاسوبي عمى المجموعة التجريبيةطُ 
إناث ( بعد انتياء التدريس بوساطة البرنامج الحاسوبي . جدول ........ .وأكدت  -) ذكور 

واإلجابة بصدق وأمانة ، وبما يعبر عن رأييم  قراءة متأنيةمطمبة ضرورة قراءة البنود لالباحثة 
لذاتي وقناعاتيم الشخصية لكل بند من بنود االستبانة ، وأن يكتبوا رأييم بيذه الطريقة في التعمم ا

 والصعوبات التي واجيوىا .
 تطبيق الختبار التحصيمي البعدي المؤجل : -

قامت الباحثة بتطبيق االختبار التحصيمي المؤجل وىو االختبار القبمي نفسو عمى طمبة 
حسب الجدول رقم ...... ( ب ، يوما – 30 –لمجموعة الضابطة بعد لمجموعة التجريبية وا

 لقياس مدى احتفاظ الطمبة بمعموماتيم .
 تقويم عممية التدريس بوساطة البرنامج الحاسوبي :   -
تبين لمباحثة من خالل متابعتيا لتنفيذ التجربة الرئيسة ،وكذلك لقاءاتيا مع طمبة المجموعة  

 : يأتيالتجريبية ما 
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غرفة الحاسوب ودراسة المادة بطريقة مختمفة عن الطريقة المتبعة  إلىنتقال البا -1
وألعاب  نشاطات،وذلك باستخدام الحاسوب وما يضم من مؤثرات صوتية و 

تعميمية وطريق عرض الدروس والقاعدة من خالل طريقة طرح األسئمة في 
قبال عمىكمو التقويم المرحمي والداتاشو  ، ىذا  تعمم المغة  منحيم حيوية وا 

الفرنسية وأبعد عنيم الممل ، ولم يشعروا بأنيا مادة جافة ، خاصة أن الصور 
 كانت تشرح بعض الكممات المجردة .

شارك الطمبة بصورة فعالة في عممية التعمم وكانوا يسألون بطريق الفضول  -2
 لممعرفة .

 التفاعل بالحصة الدرسية مع الباحثة . -3

اية في االنتقال بين لوحة وأخرى بسبب عدم بعض الطمبة وجد صعوبة في البد -4
الطريقة وكيفية  ُشرحتفيم بعض الكممات بالمغة الفرنسية ، ولكن بعد أن 

 . التعمم سيالً االنتقال ، أصبح 

تطبيق االختبار المرحمي بشكل مباشر ،جعل الطمبة ينتبيون و يتفاعمون مع إن  -5
 ومات .الباحثة ألنو كان اختبارا ذاتيا لمدى فيميم لممعم

تعمم المغة الفرنسية عن طريق البرنامج الحاسوبي ألنو يتيح ليم في أبدوا رغبة  -6
بشكل جيد في  تُفيمفرصة اإلعادة في المنزل والتعمم الذاتي لألشياء التي لم 

 المتبعة . ةالصف مقارنة بالطريق

 أثناء التدريس من خالل : في  ممحوظاً  وتحسناً  أبدوا رغبة و تفاعالً   -7

بعض الطمبة بتوظيف ماتعممو بتأليف جمل قصيرة بالمغة الفرنسية كأن  قيام -
عن أنفسيم ويصفون األشياء التي يحبونيا ،ويطرحون األسئمة عمى بعضيم ن يعرفو 
 بعضا.

 مقدرة بعضيم عمى كتابة نص قصير بالمغة الفرنسية . -

 التمييز بين تصاريف األفعال والنيايات . -

 ج البحث ومناقشتها : عرض نتائ السادسالفصل 
 نتائج فرضيات البحث :

( راخ دالنح  0005ػُذ يغرٕٖ انذالنح  )  فشٔق وجدتأظيرت النتائج أنو  -1

نذسجاخ )انزكٕس ٔانَاز( يٍ انًجًٕػح  انًرٕعطاخ انذغاتٛحإدظائٛح تٍٛ 

نذسجاخ )انزكٕس ٔانَاز( يٍ انًجًٕػح  انًرٕعطاخ انذغاتٛحٔتٍٛ  ، انرجشٚثٛح

كراتٙ ٔاالخرثاس انرذظٛهٙ اناالخرثاس انثؼذ٘ انًثاشش)تؼذ االخرثاس انضاتطح فٙ 

ْٕٔ نظانخ انًجًٕػح انرجشٚثٛح ْٔزا ٚؤكذ فاػهٛح انثشَايج  ،ٔاخرثاس انًذادشح (
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ٔدالنح رنك اسذفاع ، ٔظٛفٛا  انطهثح يٓاساخ لٕاػذ انهغح انفشَغٛح  إكغابفٙ 

 ٛح .انًغرٕٚاخ انصالشح انغاتمح ػُذ انًجًٕػح انرجشٚث

( راخ دالنح  0005ػُذ يغرٕٖ انذالنح  )  فشٔق أظيرت النتائج أنو يوجد -2

نذسجاخ )انزكٕس ٔانَاز( يٍ انًجًٕػح  انًرٕعطاخ انذغاتٛحإدظائٛح تٍٛ 

نذسجاخ )انزكٕس ٔانَاز( يٍ انًجًٕػح  انًرٕعطاخ انذغاتٛحٔتٍٛ  ، انرجشٚثٛح

كراتٙ ٔاالخرثاس انرذظٛهٙ انثاس انضاتطح فٙ االخرثاس انثؼذ٘ انًؤجم)تؼذ االخر

ْٔزا ٚؤكذ فاػهٛح انثشَايج  ،ْٕٔ نظانخ انًجًٕػح انرجشٚثٛح ،ٔاخرثاس انًذادشح (

ٔدالنح رنك اسذفاع ،  ٔظٛفٛا  انطهثح يٓاساخ لٕاػذ انهغح انفشَغٛح  إكغابفٙ 

 . انًغرٕٚاخ انصالشح انغاتمح ػُذ انًجًٕػح انرجشٚثٛح

( تٍٛ  0005ذ فشق جْٕش٘ ػُذ يغرٕٖ انذالنح  ) الٕٚجأظٓشخ انُرائج أَّ  -3

دسجاخ انَاز فٙ انًجًٕػح انرجشٚثٛح فٙ  اخدسجاخ انزكٕس ٔيرٕعط اخيرٕعط

كاَد إٚجاتٛح َذٕ انثشَايج  ْى ءآسايمٛاط اٜساء َذٕ انثشَايج انذاعٕتٙ ، أ٘ أٌ 

 . ٔيادج انهغح انفشَغٛحانذاعٕتٙ 

 

 مقترحات البحث :

 ٕػح يٍ انًمرشداخ ْٔٙ :يجً إنٗذٕطم انثذس 

 

a.  ذطثٛك ذمُٛح انرذسٚظ يٍ خالل انذاعٕب فٙ ذذسٚظ يادج انهغح انفشَغٛح

فٙ صٚادج انرذظٛم ،ٔاكرغاب يٓاساخ  نًا نٓا أشش ٔظٛفٛا   ٔلٕاػذْا

 نغٕٚح .

b. و المهارات الوظيفية في المقررات الدراسية لمغة  ةتضمين القواعد الوظيفي

كميات جامعة دمشق خالل سنوات تعميمهم في  الفرنسية التي يدرسها الطمبة 

 الجامعي .

c.  اعرخذاو انطشٚمح انٕظٛفٛح فٙ ذذسٚظ يادج انهغح انفشَغٛح تٕعاطح

   :انذاعٕب ألٌ

                          فاػهٛح فٙ ػًهٛح اكرغاب فٕاػذ انهغح  يٍ انطشٚمح  كصشأ ذانطشٚمح انٕظٛفٛح ذؼ    -ا          

 ظ انهغح انفشَغٛح .انًرثؼح فٙ ذذسٚ

 فٓى أفؼال انهغح انفشَغٛح . ػهٗعاػذخ انطشٚمح انٕظٛفٛح  -2

ًٚكٍ اعرخذاو انطشٚمح انٕظٛفٛح فٙ ذذسٚظ انًفشداخ انهغٕٚح كًٓاسج انكراتح  -3

 ٔانًذادشح 

يشاسكح انطالب ٔكفاءذٓى فٙ االذظال انهغٕ٘ أكصش فٙ انطشٚمح انٕظٛفٛح  -4

 .يماسَح تانطشٚمح انًرثؼح

تانًرؼح  ٓأذؼهًاتح انطالب ٔسغثرٓى فٙ اكرغاب أفؼال انهغح ذًٛضخ اعرج -5

 .ألٌ انطشٚمح كاَد تًغاػذج انذاعٕب ؛ٔانرشٕٚك
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ذذسٚة انطالب ػهٗ انرفكٛش انزاذٙ نفٓى  ػهٗانطشٚمح انٕظٛفٛح ذغاػذ  -6

 انرشكٛة انثُائٙ نهغح ، كًا أَٓا ذصش٘ يٓاساخ انطالب انرذهٛهٛح.

 

فح فٙ انرذسٚظ نٛرًشط انطانة يغ ْزِ انطشائك ذفؼٛم اعرخذاو طشائك يخره  -4

ػهٗ طشٚمح انرهمٍٛ ٔانرهخٛض ٔانذفع  دِ اانرؼهًٛٛح انجذٚذج ،ٔال ٚكٌٕ اػرً

 ٔانرشجًح فٙ انرذسٚظ .

ذظًٛى تشايج داعٕتٛح نثالٙ انًٕاد انذساعٛح انرٙ يٍ انًًكٍ أٌ ذفٛذ يٍ ْزِ  -5

 انرمُٛح .

ْزِ انرمُٛح تشكم َاجخ ، ٔرنك تاعرمطاب  فادج يٍ خثشاخ انذٔل انرٙ طثمدان -6

 تؼض انثشايج ٔذشجًرٓا ، ٔيٍ شى ذطثٛمٓا فٙ جايؼاذُا ٔيذاسعُا .

 سرًاشٗ يغ انرطٕرانذاعٕب فٙ انجايؼاخ ٔانًذاسط ، ن االْرًاو ترٕفٛش أجٓضج -7

 انًؼشفٙ انرمُٙ انذال .

ٚظ يادج انهغح إجشاء دساعاخ يًاشهح نثٛاٌ فاػهٛح انثشَايج انذاعٕتٙ فٙ ذذس-8

 .ٔظٛفٛا  ٔلٕاػذْا انفشَغٛح 

ٔٔصاسج يششٔع ديج انركُٕنٕجٛا تانرؼهٛى فٙ ٔصاسج انرشتٛح  ػٍفادج انًغؤٔنٍٛ إ -9

ٔتٛاٌ انرؼهٛى انؼانٙ يٍ ْزا انثذس ٔانذساعاخ انًًاشهح فٙ يؼشفح أًْٛح انذاعٕب 

 ٚظ .دٔسِ انًٓى فٙ انرغهة ػهٗ انًشكالخ انرٙ ذٕاجّ انًذسعٍٛ فٙ انرذس
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 انضبَٕٚخ ثًحبفظخ انطبئف ػُذ رذسٚغٍٓ يبدح انُحٕ فٙ ظٕء يفٕٓو انُحٕ انٕظٛفٙ.

    www.bhoth.net/ author / admin 

،يعانض انفصؽٗ نعهٕو  انًذخم انٕظٛفٙ فٙ رؼهٛى انهغخ( . 2011خانذ ؼظٍٛ )أتٕ عًشح ، .4

 انهغح انعزتٛح ٔآداتٓا ، األردٌ .

 . ظايعح األسْز ، يصز . انزؼجٛش انشفٕ٘ انٕظٛفٙ. (  2011أتٕ انهثٍ ، ٔظّٛ انًزطٙ ) .5

http://Kenanaonline.com/wageehelmorssi 

فؼبنٛخ انطشٚمخ انٕظٛفٛخ فٙ رذسٚظ انهغخ انضبَٛخ (. 2008، اطًاعٛم، آدو )أؼًذ، يؽًذ .6

 )االَغهٛضٚخ( ٔػًهٛخ اكزغبة انصٛغخ انُحٕٚخ.

September,2012 Uofk TED Uofk ETD by University of Kartoum 

. ذزظًح فاٚذ رشٛذ  انٕظبئف انزفبػهٛخ ٔانزُظًٛٛخ نهزؼهٛى( .  2005أرَذس ، رٚرشارد )  .7

 ؼًشج يؽًذ دٔدٍٚ . دار انكراب انعايعٙ . فهظطٍٛ .  –غ رتا

االكزغبة انمٕاػذ٘) انُحٕ٘( نهغخ انضبَٛخ االَغهٛضٚخ (. 2008أداو ) ،اطًاعٛم يؽًذ أؼًذ  .8

 ، رطانح دكرٕراِ، يصز،انخزطٕو . ػٍ طشٚك انطشٚمخ انٕظٛفٛخ 

دساعخ  (Tempo)يٕلغ انزؼجٛش انكزبثٙ فٙ انًمشس (. 2008أيٍٛ انذٍٚ، ذًاضز ) .9

 .رحهٛهٛخ

 October,2012 Uofk TED Uofk ETD by University of Kartoum. 

ارغبْبد حذٚضخ فٙ رصًٛى ٔرطٕٚش انًُبْظ (.1996أل عًزٔ األكهثٙ،فٓذ ) -انٛاص ، أطًا .11

 .حدتض ، ديشك، طٕرٚ -،يإعغخ انزُعٛذ انزصٕٚش٘

 االَغهٛضٚخ انهغخ رؼهٛى لغيٕا اعزخذاو أًْٛخْـ( . 1429انثخار٘،اًٚاٌ يؽًذ ذزطٍ ْاشى ) .11

 يؼهًبد َظش ٔعٓخ يٍ ٔانزحذس االعزًبع يٓبسرٙ فٙ رحغٍٛ االَزشَذ شجكخ ػهٗ

http://www.bhoth.net/
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، رطانح ياظظرٛز غٛز يُشٕرج ، كهٛح انرزتٛح ، عذح  ثًذُٚخ انضبَٕٚخ ٔيششفبد انًشحهخ

 ظايعح أو انمزٖ، انظعٕدٚح.

ألعُجٛـخ فٙ يشاحــم انزؼهٛـــى انؼبو دساعـخ ٔالــغ رؼهـــى انهغـــبد ا(. 2013انثخٛد ، رٚى ) .12

 (، انظُح انظاتعح ، ُٚاٚز.19،يـعـهـح انـثـاؼـصـح،انعذد )ثذٔنخ انكٕٚـذ 

فبػهٛخ انًخزجش انكًٛٛبئٙ االفزشاظٙ فٙ رذسٚظ يبدح انكًٛٛبء نطهجخ  .(2011( تزكح،خهٕد .13
 ،ظايعح ديشكغٛز يُشٕرج ،كهٛح انرزتٛح ، ِ،رطانح دكرٕراانصف انضبَٙ انضبَٕ٘ انؼهًٙ

 .حطٕرٚ

يعهح انعهٕو األَظاَٛح .انعذد نغخ ٔظٛفٛخ أو رؼهى ٔظٛفٙ ، (  2002تٕ شؽذاٌ ،شزٚف )  .14

 انصانس . ظايعح يؽًذ خضٛز . طكزج .

،انًزكش انعايعٙ ذثظح ،  االرغبِ انٕظٛفٙ فٙ رذسٚظ انُحٕ انؼشثٙ( 2009تٛثٛح، عهٛح ) .15

 .انعشائز.(9يظرغاَى ،انعذد) ظايعح-يعهح ؼٕنٛاخ انرزاز 

، دار لثاء  أثؼبد انزؼهى(  200شزٚف َادٚح ) –األعظز ، صفاء  –ظاتز، عثذ انؽًٛذ ظاتز  .16

 نهطثاعح ٔانُشز ٔانرٕسٚع ، انماْزج ، يصز .

،ظايعح كانٛفٕرَٛا  انًٕاد األصهٛخ ٔانزكُٕنٕعٛب فٙ انزؼهٛى انٕظٛفٙ(  2010ظاد ، يٕطا )  .17

 . طاٌ دٚاغٕ .

https://www.fbcinc.com/e/LEARN/e/Arabic2010/presentations01

0_Serena_2.ppt/Ioane_LEARN_ARABIC_2x 

ؼهٕيبرٛخ يإرًش انً( : انثزَايط انمٕيٙ نهركُٕنٕظٛا انرعهٛى "  2004ظايعح انماْزج ) .18

 يعٓذ انذراطاخ انرزتٕٚح ، انماْزج .،  ٔرطٕٚش انزؼهٛى "

فبػهٛخ انحمٛجخ انزؼهًٛٛخ اإلنكزشَٔٛخ فٙ انزؼهى انزارٙ ( : 2009ظعفز ، اطًٓاٌ )  .19

، ، رطانح دكرٕراِ غٛز يُشٕرج  ٔانغًؼٙ فٙ رؼهى ٔرؼهٛى يبدح انزبسٚخ فٙ انًشحهخ انضبَٕٚخ

 ظايعح ديشك .كهٛح انرزتٛح ،

يٓبساد االرصبل اإلَغبَٙ انهفظٛخ ٔغٛش ( . 2008ْالالخ ،دالل ) -ًم ،يؽًذ ظٓاد انع .21

 ، دار انكراب انعايعٙ ، انعٍٛ ، اإلياراخ انعزتٛح انًرؽذج .انهفظٛخ فٙ انهغخ انؼشثٛخ 

 .مصر –أسيوط  ––المغة الوظيفية  ( 1111حسن ،عمران حسن ) - .21

https://www.fbcinc.com/e/LEARN/e/Arabic2010/presentations/Ioane_LEARN_ARABIC_2010_Serena_2.pptx
https://www.fbcinc.com/e/LEARN/e/Arabic2010/presentations/Ioane_LEARN_ARABIC_2010_Serena_2.pptx
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َظشٚبد ٔظبئف انهغخ  ،)2012( ظًٛم ٘،ؼًذأ .22

,http://www.doroob.com/?p=15293 

،دار انًظٛزج 7،طركُٕنٕعٛب انزؼهٛى ثٍٛ انُظشٚخ ٔانزطجٛك (.2010انؽٛهح،يؽًذ يؽًٕد) .23
 ،عًاٌ،األردٌ.

، دار 5،ط  ركُٕنٕعٛب انزؼهٛى ثٍٛ انُظشٚخ ٔانزطجٛك( . 2007انؽٛهح، يؽًذ يؽًٕد ) .24

 شز ٔانرٕسٚع ، عًاٌ .انًظٛزج نهُ

 .انًعهض  انهغبد األعُجٛخ رؼهًٛٓب ٔرؼهًٓب( . 1998خزيا ،َاٚف / ؼعاض ، عهٙ ) .25

 انٕطُٙ نهصمافح ٔانفٌُٕ ٔاٜداب .انكٕٚد .

-انًكَٕبد -األعظ  -انًفٕٓو-انًُٓظ انًذسعٙ انًؼبصش(. 2003انخهٛفح, ؼظٍ ظعفز )  .26

 ،يكرثح انزشذ، انزٚاض. انزُظًٛبد

يذٖ ايزالن  طهجخ كهٛخ انزشثٛخ فٙ عبيؼخ حبئم ( .2012د يؽًذ خٛز )ٚاإانخًاٚظح، .27

  نًٓبساد انزؼجٛش انشفٕ٘ يٍ ٔعٓخ َظشْى ،ٔانصؼٕثبد انزٙ رٕاعٓٓى داخم انًحبظشح ،

 األٔل ، ُٚاٚز. انعذد ، انعشزٍٚ انًعهذ ٔانُفظٛح، انرزتٕٚح نهذراطاخ اإلطاليٛح انعايعح يعهح

http://www.iugaza.edu.ps/ar/periodical/ 

ثشَبيظ يمزشػ نزًُٛخ يٓبساد انكزبثخ انٕظٛفٛخ نزاليٛز (.  1996دٚاب ، عٛذ دٚاب ) .28

. رطانح دكرٕراِ غٛز  ػذادٚخ فٙ ظٕء انحبعبد انفشدٚخ ٔانًزطهجبد االعزًبػٛخانًشحهخ اإل

 يعح طُطا .يُشٕرج . كهٛح انرزتٛح . ظا

     http://hayya.alfadal.net/t95  topic#228( . 2011دٕٚ٘ ، ظٌٕ ) .29

انًشعغ انهغٕ٘ انٕافٙ فٙ انزؼجٛش اإلثذاػٙ ٔانٕظٛفٙ (. 2006انزايُٛٙ،فٕاس فرػ اهلل ) .31

 اإلياراخ انعزتٛح انًرؽذج. –انعٍٛ  -، دار انكراب انعايعٙنهزؼهٛى انؼبو ٔانغبيؼٙ 

، تؽس يمذو فٙ دٔرج انرمٕٚى ٔانمٛاص ،  انزمٕٚى ٔانمٛبط ( : 2002رظة ، يصطفٗ ) .31

 ٔسارج انرزتٛح فٙ انعًٕٓرٚح انعزتٛح انظٕرٚح ، يذٚزٚح انرذرٚة .

أصش انزؼهٛى انٕظٛفٙ فٙ رحصٛم طهجخ انصف انضبَٙ ( .  2012رخايٛح ، خذٚعح يصظفٗ )  .32

  . ظايعح ديشك . نرزتٛحكهٛح ا. رطانح ياظظرٛز غٛز يُشٕرج. انضبَٕ٘ انؼبو فٙ يبدح انُحٕ 

، يذٚزٚح انكرة انعايعٛح ،  انزمٕٚى ٔانمٛبط فٙ انزشثٛخ( : 1987انزفاعٙ ، َعٛى ) .33

 يُشٕراخ ظايعح ديشك .

http://www.doroob.com/?p=15293
http://www.iugaza.edu.ps/ar/periodical/
http://www.iugaza.edu.ps/ar/periodical/
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رمٕٚى أداء راليٛز انًشحهخ اإلػذادٚخ فٙ ظٕء انًغزٕٚبد  (.2005) انشغاط، ظًال طهًٛاٌ .34

اتع عشز نهعًعٛح انًصزٚح ، دراطح يمذيح إنٗ انًؤذًز انعهًٙ انظانًؼٛبسٚخ نالعزًبع

"يُاْط انرعهٛى ٔانًظرٕٚاخ انًعٛارٚح"، انًعهذ انصانس،  نهًُاْط ٔطزق انرذرٚض تعُٕاٌ

 ،انماْزج،يصز.ٕٚنٕٛ 27-26 ظايعح عٍٛ شًض، دار انضٛافح، انفرزج يٍ

رطٕٚش دساعخ انهغخ انفشَغٛخ فٙ انًشحهخ انضبَٕٚخ فٙ  .   (1999)يؽًذ أؼًذ  ،طانى  .35

 ، يعهح كهٛح انرزتٛح تثُٓا، انًعّهذ انراطع، دٚظًثز .  نٕعبئط انًزؼذدحظٕء يذخم ا

فؼبنٛخ ثشَبيظ رذسٚجٙ لبئى ػهٗ ًَٕرط يمزشػ فٙ انزصًٛى (. 2001)يؽًذ ، أؼًذ طانى  .36

انزؼهًٛٙ نزًُٛخ يٓبساد يب لجم انزذسٚظ نذٖ انطبنت انًؼهى ثشؼجخ انهغخ انفشَغٛخ ثكهٛخ 

 ، ُٚاٚز،يصز.37تانشلاسٚك، انعذد  يعهح كهٛح انرزتٛح انزشثٛخ.

فبػهٛخ ثشَبيظ رذسٚجٙ لبئى ػهٗ االحزٛبعبد انًُٓٛخ نزًُٛخ ( . 2002)يؽًذ، أؼًذ طانى  .37

. يعهح كفبٚبد ركُٕنٕعٛب انزؼهٛى نذٖ يؼهًٙ انهغزٍٛ انؼشثٛخ ٔانفشَغٛخ ثبنغؼٕدٚخ ٔيصش

ذد األٔل، انظُح انراطعح عشزج، انثؽٕز انُفظٛح ٔانرزتٕٚح تكهٛح انرزتٛح، ظايعح انًُٕفٛح / انع

 ُٚاٚز،يصز.

فبػهٛخ انزؼهٛى ثًغبػذح انحبعٕة فٙ رًُٛخ يٓبسح االرصبل ( . 2002طانى ، أؼًذ يؽًذ ) .38

 يصز .،انشفٕ٘ نهغخ انفشَغٛخ نذٖ انطالة انًمجٕنٍٛ ثكهٛبد انزشثٛخ 

-Mم اعزشارٛغٛخ يمزشحخ نزفؼٛم ًَٕرط انزؼّهى انًزُم ( .2006)يؽًذ ، أؼًذ طانى  .39

learning   فٙ رؼهٛى ٔرؼّهى انهغخ انفشَغٛخ كهغخ أعُجٛخ فٙ انًذاسط انزكٛخ فٙ ظٕء

 ديظ ركُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد ٔاالرصبالد ٔالزصبد انًؼشفخ.

يعهح دراطاخ فٙ انرعهٛى انعايعٙ نًزكش ذطٕٚز انرعهٛى انعايعٙ تعايعح عٍٛ شًض، انعذد 

 انصاَٙ عشز، اغظطض ،انماْزج ،يصز.

رصًٛى ٔحذح ئانكزشَٔٛخ ٔثُبؤْب ػجش )شجكخ انًؼهٕيبد ( ( .  2007) ؼًذ يؽًذطانى ، أ .41

انكبئُبد انزؼهًٛٛخ ٔلٛبط فبػهٛزٓب فٙ رًُٛخ يٓبسح االرصبل ثٍٛ اإلَزشَٛذ لبئًخ ػهٗ 

  يصز .،انضمبفبد نذٖ طالة شؼجخ انهغخ انفشَغٛخ

زشَذ فٙ رؼهٛى انهغخ ئَزبط كزبة انكزشَٔٙ يمزشػ ػجش االَ(. 2008)يؽًذ ، أؼًذ  طانى .41

فٙ ظم رطجٛك ركُٕنٕعٛب انزؼّهى االنكزشَٔٙ نطالة كهٛبد  (DFLE)انفشَغٛخ كهغخ أعُجٛخ 

دراطاخ فٙ انرعهٛى  -. يعهح يزكش ذطٕٚز انرعهٛى انعايعٙ تعايعح عٍٛ شًض انزشثٛخ

 (، اتزٚم ،انماْزج،يصز.17انعذد ) -انعايعٙ
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    5 /Ahmad Salem/page.asp? Id=6 www.staff.zu.edu.eghttp://  

، مكتبة الرشيد ، الرياض ،  3، ط وسائل تكنولوجيا التعميم( ، 2010أحمد محمد )سالم،  .42
 السعودية .

،ظايعح  َزشَذرؼّهى انهغخ انفشَغٛخ ػٍ طشٚك اإل( . 2004انظعٛذ، عش انذٍٚ، نًٛا ) .43

 .انخزطٕو 

    October,2012 Uofk TED Uofk ETD by University of Kartoum. 

،عًاٌ ،انًًهكح األردَٛح انًذخم انٕظٛفٙ فٙ رؼهٛى انهغخ ْـ (.1429طكز،شاد٘ يعهٙ ) .44

 انٓاشًٛح .

، يعهح يعًع انهغح انعزتٛح تذيشك ،(. انًُٓط انًذرطٙ نهغح انعزتٛح  2008انظٛذ ،يؽًٕد ) .45

 ديشك . (،2(،ض ) 84)انًعهذ 

ظذارا انزشثٛخ انؼهًٛخ ٔانجٛئٛخ ٔركُٕنٕعٛب انزؼهٛى ،(.  2006ز٘ يصطفٗ ) انظٛذ، ٚظ .46

 نهكراب انعانًٙ، نهُشز ٔانرٕسٚع، عًاٌ، عانى انكرة انؽذٚس نهُشز ٔانرٕسٚع ، إرتذ.

، انذار انحذٚضخ رذسٚظ انُحٕ انؼشثٙ فٙ ظٕء االرغبْبد ( .2002انظهٛطٙ، ظثٛح طعٛذ ) .47

 ج،يصز. ،انماْز1انًصزٚح انهثُاَٛح، ط

مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية  ,الشباب ومقاهي االنترنت,(1112الشماس، عيسى ) .48
 د رابع، العدد األول.م، جامعة دمشق، كمية التربية مجوعمم النفس

انزشثٛخ انؼًهٛخ فٙ كهٛخ انزشثٛخ فٙ ( .دنٛم يششفٙ  1997)  ٔاخزٌٔ  صٛاو ، يؽًذ ٔؼٛذ .49

 . ديشك، يُشٕراخ ظايعح ديشكانزمُٛبد انزؼهًٛٛخ ٔرٓٛئزٓب ،، كفبٚخ اخزٛبس  عبيؼخ ديشك

 أعبنٛت رذسٚظ انًٓبساد ارصبنٛب . طعًٛح،رشذ٘ .51

       https://uqu.edu.sa/page/ar/5431 

 .   www.ud.edu.saعبد الباري ، ماهر شعبان . الموقع : كمية التربية جامعة الدمام  .51

ٙ نذٖ رًُٛخ يٓبساد ثؼط يغبالد انزؼجٛش انكزبثٙ انٕظٛف( .2005عثذ اهلل الفٙ ، طعٛذ )  .52

يُاْط انرعهٛى ٔانًظرٕٚاخ انًعٛارٚح انًؤذًز انعهًٙ انظاتع عشز،،راليٛز انًشحهخ االثزذائٛخ

 .( ٕٚنٕٛ،انًعهذ األٔل،ظايعح عٍٛ شًض 27 -26،)

http://www.staff.zu.edu.eg/
https://uqu.edu.sa/page/ar/5431
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غ اعزخذاو اإلَزشَذ نذٖ أػعبء ْٛئخ انزذسٚظ ٔالو( .2003انعًز٘ ، يؽًذ خهٛفح ) .53

، األياَح انعايح الذؽاد انعايعاخ انعزتٛح ، يعهح ٔطهجخ عبيؼخ انؼهٕو ٔانزكُٕنٕعٛب األسدَٛخ 

 ( . 40اذؽاد انعايعاخ انعزتٛح ، انعذد )

ٔالغ انًٓبساد انهغٕٚخ فٙ األَبشٛذ ٔانًحفٕظبد فٙ انصفٕف  ( .2010عٛظٗ،راشذ ) .54

 ،ظايعح انثهماء انرطثٛمٛح، االردٌ .نٗ/ انًُبْظ األسدَٛخ انغذٚذح ًَٕرعًب األسثؼخ األٔ
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 (1ممحق رقم )
 مادة المغة الفرنسية بالنقاط التعميمية لوحدات كتا
 
 

 الوحدة األولى : 

Séquence -1- 

- verbe être ,verbes en (er) et quelques verbes irréguliers . 

-masculin\féminin. 

Préposition :au \en\à\+noms de pays. 

  
 الوحدة الثانية :

Séquence -2- 

-C'est un/ c'est une +nom+ adjectif . 

-masculin\féminin. 

-les nombres 

-le singulier/le pluriel 

-du / de la /des  

-les possessifs 

 الوحدة الثالثة

: Séquence -3- 

 
-les possessifs 

-approche du passé composé 

-verbes prendre , faire ,dire, ouvrir ,aller au présent 

-la négation 

 الوحدة الرابعة :

Séquence -4- 

-les articles définis /indéfinis  

-les prépositions de lieu 

Le pluriel 

La négation 

 
 الوحدة الخامسة :

Séquence -5- 

-les possessifs 

-les démonstratifs 

-les articles :le/la /les – du/de la /des  
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-la négation 

 

 الوحدة السادسة :
Séquence -6- 
-verbe + nom 

-verbe + infinitif 

- oui /si /non / moi aussi/ moi non plus  

 السابعة : الوحدة
Séquence -7- 

-le passé composé  

-l'infinitif 

-les prépositions de lieu 

-les pronoms compléments 

 

 
 الوحدة الثامنة :

Séquence -8- 

- les pronoms compléments  
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 ( 2الممحق رقم )

 االختبار التحصيمي البعدي المباشر
 

 

1- Décrivez selon le modèle . 

 

 Inès : 15 ans / cheveux blonds / yeux noirs / visage allongé  

Inès  a quinze ans. Elle a les cheveux blonds .Elle a les yeux noirs. Elle a le 

visage  allongé.  

         Manon : 20 ans / cheveux bruns / yeux verts / visage rond 

 

Elle a vingt ans . Elle a  les cheveux bruns . Elle a les yeux verts .Elle a le visage 

rond . 

 

2- Donnez des informations personnelles selon le modèle . 

 

J’ai trente-deux  ans .Mon mari a trente –cinq ans. Mon père a soixante ans .Ma mère 

a cinquante-huit ans. Mon professeur a environ quarante ans. 

 

 

3- Complétez avec « il est » ou  « il a » Ensuite, décrivez l'amie de Bruno. 

 

très …..il estet …  … …..beau il estquinze ans …il a  : Bruno est très jeune

intelligent …il a ……les yeux noirs et les cheveux blonds. …il a….beaucoup 

d'amis, parce qu’  … il est…….. très  gentil.  …il a …seulement un gros 

défaut ….il est… très paresseux                                          

…..très intelligent … elle est… belle  et … elle estinze ans …quelle a Barbara 

 elle a …les yeux verts et les cheveux noirs. ……elle a ….beaucoup d'amis, 

parce qu’  … elle est…. très gentille.… et …elle est…très active. 

 

4- Faites des phrases ,selon le modèle (plusieurs  possibilités). 

 

 

Douleurs : Besoins  

 à la tête . Un sirop           la tête, j’ai besoin d’une aspirine. àJ’ai mal  

à la gorge Un bain de pieds Tu as mal à la gorge, J'ai mal à la 

gorge,j,ai besoin d'une aspirine…… 

 au dos Une aspirine Il mal au dos ,il a besoin d'un 

massage…………………………. 

Aux pieds Un massage Vous avez mal aux pieds 

 Nous avons mal aux pieds  ,nous 

avons besoin d'un bain de 

pieds………………….. 

5- Complétez en accordant l'adjectif . 

 



 491 

         a- Elle aime les(vieux)…vieilles……..maisons, les (beau)…belles……voitures, les(grand) 

…grandes….piscines , les films (bizarre)…bizarres……   . 

      b- Il aime les (bon)…bonnes……bouteilles, les objets (curieux) …..curieux 

les(petit)…petites…villes,les fêtes  (amusant)…amusantes……,les (nouveau) 

…nouvelles…tendances , les (joli)…jolies…femmes . 

 

 

6- Associez, pour constituer une phrase complète. 

 

1. Vous pouvez me dire. c   a. à combien? 

2. Le stylo fait .a 

3. C'est .b     b. combien? 

4. Les enveloppes sont 

5. Ça fait .b     c. le prix de stylo? 

6. Quel est.c 

7- complétez avec un article défini ou indéfini . 

 

Inès Blanc connaît…le…producteur .Il s'appelle Paul Lestour . C'est…le..directeur 

de…la..société «films Productions» . 

Paul  Lestour  cherche…un…..comédiens pour…le…film Campus . 

Au casting du film ,Inès rencontre Thomas ,…l'….ami de Hugo . 

 

8-  complétez avec« de » ,« du », «, de la » « de l'»  , «des » . 

 

.. Tu connais le restaurant… de la …rue Balzac ? 

- La rue…du..musée ? 

.. Oui , c'est un restaurant espagnol . C'est le restaurant des….amis…de…Maria . 

- Les étudiants espagnols…de l'….université ? 

 

 

9-  Tout va mal… Complétez les phrases par la négative. 

 

 

1. Toi, tu sais beaucoup de choses. Mais moi, je ne sais   rien  

2. Toi, tu voyages souvent. Mais moi, je ne voyage 

jamais_________________________ 

3. Toi, tu sais tout. Mais moi, je ne sais 

plus________________________________ 

4. Toi, tu connais tout le monde. Mais moi, je ne connais 

personne_______________________ 

5. Tout le monde t'aime. Mais moi, personne ne m'aime  

____________________________ 

10- Répondez. 
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1. Tu connais quelqu'un? -Non,je ne connais 

personne_____________________ 

2. Il voit quelque chose?          -Non, il ne voit 

rien_____________________ 

3. Vous avez un problème?         -Non, nous n'avons aucun 

problème _____________________ 

4. Ils vont quelquefois faire du ski?         -Non, ils ne vont 

jamais faire du ski ____________________ 

5. Quelqu'un est là?          -Non, il n'y a personne  

 

 

 

11- Répondez selon l'exemple. 

 

 

Exemple: Il y a des livres? (quatre) __ Oui, il y en a quatre. 

 

1. Vous avez acheté des disques? (deux)  - Oui, nous en avons acheté deux 

.  ___________ 

2- Il y a combien de pièces? (quatre)  - oui, il y en a quatre…………. . 

3- Vous avez des dictionnaires? (plusieurs) - Oui, j'en ai plusieurs_  

4- Vous envoyez des cadeaux? (beaucoup) - Oui, nous en envoyez 

beaucoup__________ 

5- Il a du travail? (trop)    - Oui, il en a 

trop___________ 

12- Complétez par « le », « la », « l , », « les »,puis  par « ce », «  cette », «  

cet », «  ces ». 

1. …le…… …ce ……dictionnaire 

2. …la…… …cette……table 

3. ……l'… …cet……appartement 

4. …les…… …ces……restaurants 

5. …l'…… …cet……ami 

6. …la…… cette……route 

7. …les…… …ces……valises 

8. …l'…… ……cet…hôtel 
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13- Complétez par  « ce », «  cette », «  cet », «  ces »,puis par « son », «  sa », 

ou « ses ». 

1. ……cette …..voiture est la voiture de François … sa…..voiture est dans le 

garage. 

2. …ces…….garçons sont les amis de Béatrice . …ses…..amis sont gentils. 

3. …ce…….monsieur est le père de Patricia. …son……..père  est professeur 

d’ histoire. 

4. ……cette …dame est la  mère  de Paul . …sa…..mère travaille à 

Bordeaux. 

5. ……cette……veste est la veste de Julien. …sa……veste est bleue. 

14- Répondez librement , en utilisant les adjectifs possessifs. 

1. Où sont vos clés?   

2. Vous connaissez vos voisins?  

3. Vos vêtements sont de quelle couleur, aujourd’hui? 

4. Votre numéro de téléphone est facile à retenir?  

5. Votre chambre est confortable?  

15- Complétez en utilisant (qui) ou (que) :  

 

1- J'ai trouvé ce petit chat.       Voici le petit chat …que…j'ai trouvé. 

2- J'ai une amie…qui…..te connaît . 

3- C'est un garçon…qui…… a beaucoup de qualités . 

4-C"est une région …que…. J'aime beaucoup . 

5- C,est un film…que….. tu dois voir absolument . 

 

16- Répondez par le contraire. 

        1. Le rayon parfumerie est avant le rayon vêtements? -Non, __. Le rayon parfumerie est 

derrière  le rayon vêtements ______________ 

1. Les meubles sont en bas du magasin? – Non, _ Les meubles sont en haut du 

magasin. 

2. La parfumerie est à gauche de la place? – Non, _ La parfumerie est à droite 

de la place. 

3. L'électroménager est au premier étage? – Non, _ L'électroménager est au 

dernier  étage. 
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17-Transformez selon l'exemple. 

 

Exemple: Ce chemin mène au château. C'est un chemin qui mène au château. 

1. Cette dame s'appelle Marguerite. C'est une dame qui s'appelle Marguerite  

2. Cette maison a été construite au XVII siècle. C'est une maison qui a été 

construite au XVII siècle 

3. Cette route mène à la mer. C'est une route qui mène à la mer 

4. Ce château reçoit beaucoup de touristes. C'est un château qui reçoit 

beaucoup de touristes 

5. Cet homme fait beaucoup de choses. C'est un homme  qui fait beaucoup de 

choses 

 

18- Associez, pour constituer une phrase complète. 

 

 

1. Vous tournez . d    a. la mairie. 

2. Ce n'est pas .f   b. perdu? 

3. Vous continuez . g .  c. à un petit village. 

4. Vous arrivez . c  d. à gauche. 

5. Vous êtes . b .  f. loin. 

6. Vous passez devant . a  g. tout droit. 

19- Choisissez la bonne réponse. 

 

 

1. J'ai (volé -perdu) mon portefeuille. 

2. Je dois faire une (annonce -déclaration) au commissariat. 

3. Mon passeport était dans mon (porte-monnaie - sac). 

4. On m'a volé mon sac, je dois déclarer le (vol- sac). 

5. Vous avez fait (tomber -perdre) votre passeport. 

20 - Mettez les verbes entre parenthèses Au passé composé .Attention : « avoir » 

Ou « être »+participe passé 

 

       Cher amis , 

Enfin nous sommes en Turquie. Quel beau pays! Nous …sommes arrivés…(arriver) 

à Istanbul le 25 Nous …avons visité…. (visiter) la ville. Puis …nous avons 

loué.…(louer) une voiture Et nous …sommes partis .…(partir) vers le Sud. Nous 

…sommes allés…(aller) Jusqu’à Éphèse .C’est magnifique ! Hier nous… nous 

sommes promenés……(se promener ) dans la ville antique et nous …avons 

vu.…(voir) le célèbre temple. Ce matin Alain …s'est levé.…(se Lever)  à
 
7 heures 

pour voir les monuments au Lever du soleil. 

Moi, je …suis resté.…(rester) à l
,
hôtel .Je …me suis reposé……(se reposer) 

  Et j
,
…ai écrit.....(écrire) des cartes postales.
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21 - Répondez aux questions avec « le », »l  , « la »ou « les » 

 

1- Vous prenez le métro à huit heures? –Oui, je le prends a huit heures. 

2- Vous lisez le journal dans le métro?- Oui, je le lis dans le métro. 

3- Vous regardez la télé le soir ?           -… Oui, je la regarde le soir . 

4- Vous écoutez la radio le matin?        -… Oui, je la écoute le matin.. 

5- Vous faites les exercices tout seul ?  -… Oui, je les fais tout seul. 

 

 

22- Répondez aux questions avec « lui »ou « leur ». 

 

1- Vous parlez à Julie?                  -Oui, nous lui parlons 

2- Vous parlez à Paule et à Julie?  -Oui, nous leur parlons 

3- Vous téléphonez à Teresa ?-… Oui, nous lui téléphonons… 

4- Vous écrivez à Louis?                - Oui, nous lui écrivons. 

5- Vous téléphonez à vos parents? - Oui, je leur téléphone  

 

23- Complétez avec un pronom complément directe . 

 

Jérôme appelle Gilles Daveau. 

Jérôme: Tu connais Sylvie Ferrero? 

Gilles: Je ne  la connais pas personnellement. 

Jérôme: Mais tu lis ses articles. 

Gilles: Oui, je  les lis. 

Jérôme: Eh bien, je t'invite chez moi, avec Sylvie et son mari. 

Gilles: Et pourquoi, tu m' invites avec elle? Nous n'avons pas les mêmes idées 

politiques. 

Jérôme: Elle veut  te  rencontrer. 

 

 

24- Complétez par  une préposition de lieu, puis associez pour constituer une 

phrase complète. 

 

 

1. Elle a mis les fleurs    a. __en__ Irlande.  

2. Il a mis les livres    b. ___à___ la poste cet après-midi. 

3. J'ai lu le journal     c. __sur______ la table ? 

4. Pose ton manteau    d. ____à________ l'aéroport ! 

5. Je dois passer     e. ___dans_____ l'avion. 

6. Est-ce que la nappe et les serviettes sont  f. ___sur___ l'étagère 

7. Brendan et Deirdre arrivent   g. ___chez_____ mes grands-parents. 

8. (Allô, chérie, j'appelle    h. ___à____ la chaise! 

9. Il y a des meubles anciens   i. ____dans____ un vase! 
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25- Choisissez la bonne réponse. 

 

1. Il habite (en – à ) France, mais il voyage beaucoup (dans- en) Europe 

et (en – aux) États-Unis. 

2. J'ai placé le piano (sur – contre) le mur. 

3. Il y a du beurre( dans – sur) le réfrigérateur. 

4. Elle range les livres (contre – sur) l'étagère. 

5. Ce soir, je vais dîner (chez – à) des amis. 

26- Donnez la forme (je) et la forme (vous)  des verbes suivants   ( au 

présent ) . 

1. parle  parlez  (parler) 

2. propose    proposez (proposer) 

3. écoute   écoutez  (écouter) 

4.  habite   habitez  (habiter) 

5. joue  jouez  (jouer) 

 

 

27-Complétez par (un, une, des). 

 

1. une   baguette    5. …des … gâteaux 

2. une  glace    6. …une … tarte 

3. des… bonbons    7. …un … gâteau 

4. une… brioche                                 8. …un … croissant 

 

 

28-Complétez par « au », «à la » , ou « aux » . 

1. Une tarte…aux…..pommes   4. Une glace…à la…..vanille.  

2. Un éclair…au…..chocolat   5.Un sorbet…au…citron 

3. Un chou…à la…..crème    6.Un bonbon…au…..menthe.  

29-  

1. Lisez le tableau ci-dessus. 

2. Quelle heure est-il? 

 

 

22h 05 –  15h 58-  12h 24-  16h 00  

30- Complétez  par  (du), (de la), (de l'), (des). 

 

 

1. ___du___ pain   5. _____de l'___ eau       9.___du___ vin 

2. ___de la_____ sauce       6. ___des_____ fraises  10. __des__ poissons 

3. __de l'______ huile 7. ___de la_____ crème 11. ___des___ œufs 

11:45

4545 

17:15 10:4

0 

8:30 
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4. ___de la_____ confiture 8. ___du___ beurre 12. ___de la___ viande 

 

31- Complétez au présent. 

 

1) Vous vous connaissez ? (se connaître) - Oui, nous nous sommes 

connaissons 

2) Elle s'occupe  de ses parents ? (s'occuper) -Non, elle s'occupe de ses 

enfants. 

3) Les enfants s'entendent  bien? (s'entendre) - Non, ils ne s'entendent 

pas bien. 

4) Il s'appelle  Fabrice? (s'appeler) – Non, il s'appelle  Fabien. 

5) Tu te dispute avec ta sœur? (se disputer) – Oui, quelquefois je me 

dispute avec elle. 

 

 

 

 

Choisissez la bonne réponse. 

32 -Maria est………                        

  a- grec, b-  grecque , c- anglais,d- français. 

 

33- Elles achètent des vêtements   .  

    a- nouvelles , b- nouveaux , c- nouvel, d- nouvelle . 

34 - Ma mère est toujours …………..        

     a- beau , b- bel,c- contente,d- content .  

35 -  Les …….chantent dans le jardin   ِ.    

  a- oiseau,b- oiseaux ,c- arbres, d- .voitures 

36- Quel…….préférez vous .               

  a- jour, b- rue, c- chose ,d- fille. 

37-  Nous ……. `a   la maison .                 

    a- restons , b- ferme , c- êtes,d- avez .  

38-  Hier, il……..à la plage                     

       a- va , b- est allé ,c- es allé,d- suis allé. 

39 - Qu’ est ce que tu as fait hier  ?  

a- hier j'ai travaillé,b- hier tu as  travaillé,c- hier il a travaillé ,d-hier je travaille. 

40- Hier nous ………au jardin  .     

a- suis resté , b- restons ,c-  sommes restés,d- êtes resté 

41- Vous donnez rendez –vous à quelqu'un dans un café .Vous ne le (la) connaissez pas . 

vous lui faites passer un petit mot ou un message électronique où vous décrivez les 

signes physiques . 

42 - Transformez selon l’exemple. 

 

le train .(voiture),Hier, elle a pris la prenait  elle D’habitude,: Exemple 

voiture. 

1. D’habitude, elle mangeait des croissants. (pain) 

 Hier, elle a mangé du pain……………. 
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2. En général, il arrivait en avance. (en retard) À notre dernier rendez-

vous,…il est arrivé en retard………………… 

3. D’habitude, nous partions avec des amis.(seuls).Cet été,nous sommes 

partis seuls………….. 

4. Chaque année , il m’offrait un livre pour noël.(un disque)Cette année, 

il m'a offert un disque pour noël . 

5. D’habitude, il allait au cinéma le soir.(l’après-midi) Dimanche dernier, 

il est allé au cinéma l'après midi………… 

43-À vous ! Répondez librement aux questions. 

 

1. Où est-ce que vous êtes né(e) ?  

2. Où est-ce que vous habitez maintenant? 

3. Où est votre stylo? 

4. Est-ce qu'il y a un jardin, chez vos meilleurs amis? 

5. Où est-ce que vous posez vos livres?       

 

44-À vous ! Répondez librement aux questions. 

 

1. Est-ce que vous jouez au tennis? 

2. Est-ce que vous allez souvent au cinéma? 

3. Est-ce que vous êtes passé(e) à la poste ce matin? 

4. Est-ce que vous avez un téléphone mobile? 

5. Est-ce que vous avez des amis en France? 

 

45-À vous ! Répondez librement. 

 

1. Vous mangez de la viande ? 

2. Vous buvez de l'eau, dans la journée ? 

3. Le matin, vous prenez du lait ? 

4. Dans votre pays, qu'est-ce qu'on boit pendant les repas ? De la bière ? 

Du vin ? Du thé ? De l'eau ? 

5. Est-ce que vous mangez du pain ? 

 

 

 

46-À vous ! Répondez librement, en variant les expressions. 

 

                                     1)   Est-ce que vous aimez la musique? 

        2)   Est-ce que le sport vous intéresse? 

3)    Est-ce que vous aimez la campagne? 

4) Est-ce que vous vous intéressez à l'histoire de votre pays? 
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5) Est-ce que vous aimez lire? 

 

47- Replacez les expressions dans les dialogues. 

 

Présente – ça fait plaisir te voir – connaissez – bien – bonjour (2 fois) 

1) Estelle ! ____ bonjour _________ ! 

- _____ bonjour ________! ______ ça fait plaisir te voir _____! Ça 

va? 

- Oui, _______ bien _________, merci, et toi? 

2) Vous vous _____ connaissez ________ ? 

- Non… 

- Alors, je te _____ Présente __________ Jules, mon frère. Vincent 

mon cousin.  

48-Vous êtes chez le marchand de fruits. Voici votre liste. Faites des phrase 

pour demander les produits suivants. 

Poivrons (2) – pommes(6) –cerises(1kg) – haricots  verts (500g) –

tomates(12) 

 

 

 

 

 

49-Remettez le dialogue dans l’ordre. 

 

 
a- Voilà , monsieur .Et avec ceci? 

b- Je voudrais six pêches et une livre de cerises, s'il vous plaît.  

c- Bonjour, monsieur, vous désirez? 

d- Ce sera tout ,merci  

1……-c-……. 2……-b-……  3………-a-……      4………-d-…… 

 

 

50-Choisissez la bonne réponse. 

 

   1- Bonjour, madame , vous( désirez , donnez )? 

2-je( vais, voudrais) une bouteille d'huile  d'olive, s'il vous plaît. 

    3- Oui, madame, et avec ceci? 

               4- (Dites, Donnez-moi) aussi six œufs et un pot de crème fraîche . 

5- Voilà, Ce (sera, faut) tout?   6-oui, merci. 
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 ( 3الممحق رقم ) 

 االخبار التحصيمي القبمي والبعدي المؤجل
 مع التصحيح

 
1- Décrivez selon le modèle . 

 Inès : 15 ans / cheveux blonds / yeux noirs / visage allongé  

Inès  a quinze ans. Elle a les cheveux blonds .Elle a les yeux noirs. Elle a le 

visage  allongé.  

         Manon : 20 ans / cheveux bruns / yeux verts / visage rond 

Elle a vingt ans . Elle a  les cheveux bruns . Elle a les yeux verts .Elle a le visage 

rond . 
………………………………………………………………………………………….. 

 

       2- Complétez en accordant l'adjectif . 

         a- Elle aime les(vieux)…vieilles……..maisons, les (beau)…belles……voitures, les(grand) 

…grandes….piscines , les films (bizarre)…bizarres……   . 

      b- Il aime les (bon)…bonnes……bouteilles, les objets (curieux) …..curieux 

les(petit)…petites…villes,les fêtes  (amusant)…amusantes……,les (nouveau) 

…nouvelles…tendances , les (joli)…jolies…femmes . 

 

3- complétez avec un article défini ou indéfini . 

 

Inès Blanc connaît…le…producteur .Il s'appelle Paul Lestour . C'est…le..directeur 

de…la..société «films Productions» . 

Paul  Lestour  cherche…un…..comédiens pour…le…film Campus . 

Au casting du film ,Inès rencontre Thomas ,…l'….ami de Hugo . 

 

4-Répondez librement , en utilisant les adjectifs possessifs. 

Il y a plusieurs possibilité  

 

 يوجد أكثر من احتمال لإلجابة ، حسب ما يفكر به الطالب 
1. Où sont vos clés?   

2. Vous connaissez vos voisins?  

3. Vos vêtements sont de quelle couleur, aujourd’hui? 

4. Votre numéro de téléphone est facile à retenir?  

5. Votre chambre est confortable?  

5-Complétez en utilisant (qui) ou (que) :  

 

1- J'ai trouvé ce petit chat.       Voici le petit chat …que…j'ai trouvé. 

2- J'ai une amie…qui…..te connaît . 

3- C'est un garçon…qui…… a beaucoup de qualités . 

4-C"est une région …que…. J'aime beaucoup . 
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5- C,est un film…que….. tu dois voir absolument . 

6- Mettez les verbes entre parenthèses Au passé composé .Attention : « avoir » 

Ou « être »+participe passé. 

       Cher amis , 

Enfin nous sommes en Turquie. Quel beau pays! Nous …sommes arrivés…(arriver) 

à Istanbul le 25 Nous …avons visité…. (visiter) la ville. Puis …nous avons 

loué.…(louer) une voiture Et nous …sommes partis .…(partir) vers le Sud. Nous 

…sommes allés…(aller) Jusqu’à Éphèse .C’est magnifique ! Hier nous… nous 

sommes promenés……(se promener ) dans la ville antique et nous …avons 

vu.…(voir) le célèbre temple. Ce matin Alain …s'est levé.…(se Lever)  à
 
7 heures 

pour voir les monuments au Lever du soleil. 

Moi, je …suis resté.…(rester) à l
,
hôtel .Je …me suis reposé……(se reposer) 

  Et j
,
…ai écrit.....(écrire) des cartes postales.

  

   

7-Complétez au présent. 

 

6) Vous vous connaissez ? (se connaître) - Oui, nous nous sommes 

connaissons 

7) Elle s'occupe  de ses parents ? (s'occuper) -Non, elle s'occupe de ses 

enfants. 

8) Les enfants s'entendent  bien? (s'entendre) - Non, ils ne s'entendent 

pas bien. 

9) Il s'appelle  Fabrice? (s'appeler) – Non, il s'appelle  Fabien. 

10) Tu te dispute avec ta sœur? (se disputer) – Oui, quelquefois je me 

dispute avec elle. 

 

8-Choisissez la bonne réponse. 

 

 

6. Il habite (en – à ) France, mais il voyage beaucoup (dans- en) Europe 

et (en – aux) États-Unis. 

7. J'ai placé le piano (sur – contre) le mur. 

8. Il y a du beurre( dans – sur) le réfrigérateur. 

9. Elle range les livres (contre – sur) l'étagère. 

10. Ce soir, je vais dîner (chez – à) des amis. 

9- Répondez aux questions avec « le », »l  , « la »ou « les » 

 

 

6- Vous prenez le métro à huit heures? –Oui, je le prends a huit heures. 

7- Vous lisez le journal dans le métro?- Oui, je le lis dans le métro. 

8- Vous regardez la télé le soir ?           -… Oui, je la regarde le soir . 

9- Vous écoutez la radio le matin?        -… Oui, je la écoute le matin.. 

10- Vous faites les exercices tout seul ?  -… Oui, je les fais tout seul. 
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10 - Répondez aux questions avec « lui »ou « leur ». 

6- Vous parlez à Julie?                  -Oui, nous lui parlons 

7- Vous parlez à Paule et à Julie?  -Oui, nous leur parlons 

8- Vous téléphonez à Teresa ?-… Oui, nous lui téléphonons… 

9- Vous écrivez à Louis?                - Oui, nous lui écrivons. 

10- Vous téléphonez à vos parents? - Oui, je leur téléphone  
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 ( 4الممحق رقم )
 

استبانة آراء الطمبة نحو استخدام البرنامج الحاسوبي في اكساب الطمبة مهارات قواعد المغة 
 الفرنسية وظيفيا  

 

 

 انًحتزيخ : \انطبنجخ .......................................انًحتزو  \عزٌزي انطبنت 

 تذرٌش يبدح انهغخ انفزَضٍخ . رأٌك َحٕ انجزَبيج انحبصٕثً فً تعزفنتجبَخ صثٍٍ ٌذٌك ا

( أيبو اإلجبثخ انًٕافمخ نزأٌك ، كًب  √ٌزجى يُك لزاءح عجبراد االصتجبَخ ثذلخ ٔٔضع اشبرح ) 

 ٓب ٔفك لُبعتك .ُتتضًٍ االصتجبَخ فً َٓبٌتٓب أصئهخ يفتٕحخ ٌزجى اإلجبثخ ع

 )عهًب أٌ َتبئج ْذِ االصتجبَخ صتضتخذو نهجحج انعهًً حصزا ( . 

                                              

 شكزا نتعبَٔكى                                                 

 ذكر )   (   أنثى )      (
 

 موجهة لمطالب آراء استبانة
 

 

 
تعمووم مووادة المغووة فووي المحووور الول رآراء الطمبووة نحووو ر بووتهم 

 . الفرنسية من خالل البرنامج
 

  ير موافق  أي ليال ر    موافق  

   

 .المغة الفرنسيةأفادني البرنامج في تعمم  -4
   

    زادني البرنامج رغبة في تعمم المغة الفرنسية .-0

    وممتعة . جعل البرنامج مادة المغة الفرنسية مشوقة-2

    . من خالل البرنامج أفادتني طريقة التغذية الراجعة  -1 

    . والمادة العمميةفاعل بين المتعمم يزيد البرنامج من الت -1

    مستواي المغوي . البرنامج مع ناسبتي-1

    في التعميم فالشرح غير كاف في الكتاب . البرنامج يساعد -1

    البرنامج أفضل من طريقة الشرح العادية .وجدت  -1

لؤؤؤى  ف ؤؤؤؤم  الؤؤؤؤدرس ألن المؤؤؤدرس   يسؤؤؤؤتعمل وسؤؤؤؤا ل إيؤؤؤؤدي البرنؤؤؤؤامج  -9
 ية.تعميم

   

    يستخدم البرنامج أنشطة تعميمية  تستخدم في التدريس عادة . -42
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    جعمني البرنامج أتواصل مع المدرس .ي -44

المحوووور اليووواني ر آراء الطمبوووة نحوووو فاعميوووة البرنوووامج فوووي  -
اكتسووواب قواعووود المغوووة الفرنسوووية ومهاراتهوووا المحاديوووة والكتابوووة 

  .     وتوظيفها في الحياة اليومية
 
 
 
 

  ساعدني هذا البرنامج عمى حفظ مفردات جديدة . -4

  ساعدني البرنامج عمى األحتفاظ بالمفردات مدة أطول . -0

  ساعدني البرنامج عمى ف م معنى الكممات . -2

 .عمى ف م المعطيات والمفاهيم المجردةالبرنامج  ساعدني-1

 ية .ادني البرنامج في ف م أس مة األختبارات الكتابز -1
 ساعدني عمى ف م األس مة المطروحة شف يا" .-1

 ساعدني البرنامج عمى تطبيق قواعد المغة الفرنسية في الحياة اليومية-1

 
 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    البرنامج أن أحمل و أركب جممة في المغة الفرنسيةبفضل  أستطيع – 1

    يق األنشطة التعميمية الموجودة في البرنامجأتعمم عن طر  أستطيع أن -9

    جعمني أتكمم المغة الفرنسية بيسر أكثر. -42

    م ارة الكتابة  بالمغة الفرنسية . عزز البرنامج عندي -44

    زاد من تعممي لم ارة المحادثة بالمغة الفرنسية . -40

    لفرنسية .جممة صحيحة ولو بسيطة بالمغة ا تأليف ساعدني عمى -42

    استخدام كممات تفيد في الحياة اليومية . ساعدني عمى-41

    أفادني في استخدام جمل تفيد في الحياة اليومية . -41

    أثناء الدرس . في جابةاإلجعمني البرنممج أشارك ب -41

    .عمى ا حتفاظ أكثر بالمعمومات البرنامج ساعدني - 41 

    دورا مكمال لمكتاب . البرنامج يؤدي – –41

    بفضل البرنامج . أستطيع أن أتعمم ذاتيا 49

    البرنامج بتكرار التعمم كمما شعرت بحاجتي إلعادة التعمم لي يسمح -02
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    المحور اليالث ر آراء الطمبة نحو البرنامج بشكل عام .

    . دراسة مقررات أخرى عن طريق البرنامج الحاسوبيفي أرغب  -4

    واج تني بعض الصعوبات في أثناء التعمم بواسطة البرنامج . -0

    . اً وجدت صعوبة في ربط أجزاء المادة العممية ببعض ا بعض-2

    لم أجد تسمسال" بين أجزاء المادة العممية . -1

    ختبار التحصيمي .وجدت صعوبة في ف م بنود ا  – 1

    داد بين الطالب .عل البرنامج المنافسة تز ج -1

    يساعد عمى اختصار زمن التعمم . -1

    البرنامج . الم أتفاعل مع هذ -1

    أحسست أنه لممتفوقين فقط .-9

    أدى الى تشتيت انتباهي . -42

 أسئمة مفتوحة ر
 
 . ؟ أثناء تطبيقهفي ما  الصعوبات التي تعترضك  -
4- 
0- 
2- 
1- 
 

 ة ؟.مج أكثر فاعميما مقترحاتك لجعل البرنا
4- 
0- 
2- 
1- 

 فصاح عن ا .آراء أخرى تريد اإل
4- 
0- 
2- 
1- 
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( 5الممحق رقم )  
 بطاقة مالحظة لمهارة المحادية

 

 انعجبرح درجخ انتحمك

عذد 

انًحبٔالد 

نهٕصٕل 

نجًهخ إنى ا

 انصحٍحخ

انزيٍ 

 انًضتغزق

ثال 

 أخطبء

 

خطؤ 

 ٔاحذ

 

ٌآخط  

 

حالحخ 

 أخطبء

 

                              الث جًمثخٌعزف عٍ َفضّ    -4

                                       

            ٌضًعّ.ٌضجم اصتجبثخ يُبصجخ نهحذٌج انذي -0      

                عٍ حٍبتّ انشخصٍخ ثؤرثع جًم ب  ئٌٍذكز ش -2      

ٍبتٍخ ٌختبر انتعجٍزاد انًُبصجخ عُذ انحذٌج عٍ يٕالف ح -1      

 يختهفخ )جًهخ تتؤنف يٍ خًش كهًبد (

اصتًع إنٍّ                             بحذٌخ ٌعٍذ ثهغتّ انخبصخ  -1      

)حالث جًم ، كم جًهخ                                                 

( كهًبد  1  

                                           ٌضتطٍع أ ٌ ٌصٍغ صؤاال   -1      

عٍ أيٕر تخص انحٍبح انٍٕيٍخ       

       

ٌضتطٍع أٌ ٌجٍت  عٍ األصئهخ انتً تطزح عهٍّ -1  

       

ٌعجزتعجٍزا شفبٍْب جٍذا عٍ رغجبتّ فً ثعض انًٕالف  -1

ث جًم ، كم جًهخ أرثع كهًبد (حال )االجتًبعٍخ   

 

األلم  ٌضتطٍع أٌ ٌؤنف جًال  )تتؤنف يٍ أرثع كهًبد عهى -9      

 ( تفٍذ فً انحٍبح انٍٕيٍخ )تًخٍم األدٔار (   يخم :

فً انشبرع : ٌجٍت عٍ صؤال نعُٕاٌ يب -4  

فً انًطعى : ٌضتطٍع أٌ ٌطهت يٍ انُبدل يب ٌزٌذ -0  

فً انًطبر : ٌضتطٍع أٌ ٌضؤل عٍ يكتت انتذاكز -2  

عهى انٓبتف: ٌمٕو ثحٕار يع أحذْى ٌضؤل عٍ شخص يب -1  

األصذلبء فً ثبحخ انًذرصخ إنىتحذث فً انًذرصخ: ان -1  

األصذلبء نهضؤال عٍ يكبٌ  إنىفً انجبيعخ : انتحذث  -1

 انكبفتٍزٌب

فً انًُزل : طزٌمخ انضالو عهى األْم ٔ األلبرة -1  

ثعض إنىٌعزف كٍفٍخ تمذٌى انُبس ثعضٓى  -1  

أٌ ٌذكز يب ٌحت ٔيب ٌكزِ -9  

عضٓى .ثأٌ ٌمذو انطالة ثعضٓى نجعض ٔتعزف  ْٕاٌبد  -42  

ٌضتخذو يفزداد يالئًخ فً حذٌخّ يع اَخزٌٍ               -42      

يٍ صفبد انًهكٍخ ( ب  )ٌضتخذو فٍٓب خًضخ أفعبل ، أٔ خًض      
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كهًخ(  01)فً حذٔد            تؤنٍفٌّضزد لصخ لصٍزح يٍ  -44      

 ٌٕظف فٍٓب انمٕاعذ انتً تعهًٓب (
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 ( 6الممحق رقم ) 
 أسماء السادة المحكمين

 الصفة  أسم المحكم المتسمسل
 أستاذ في قسم المناهج وطرائق التدريس  د. أسما الياسأ. -1

 جامعة دمشق –كمية التربية 
 قسم المغة الفرنسية –أستاذ في كمية اآلداب  أ.د.ميساء السيوفي  -2

 
 أ.د.فاضل حنا -3

 
 في قسم التربية المقارنة  أستاذ

 جامعة دمشق –كمية التربية 
 

 أستاذ مساعد في قسم المناهج وطرائق التدريس د. أوصاف ديب -4
 جامعة دمشق –كمية التربية 

 أستاذ مساعد في قسم المناهج وطرائق التدريس د. ظريفة أبو فخر -5
 جامعة دمشق –كمية التربية 

 ي قسم المناهج وطرائق التدريسمدرسة ف د. خمود الجزائري  -6
 جامعة دمشق –كمية التربية 

  قسم المغة الفرنسية –مدرس في كمية اآلداب  د. هييم بيطار -7
 قسم المغة الفرنسية –في كمية اآلداب  مدرس د. يوحنا الالطي -8
 قسم المغة الفرنسية –في كمية اآلداب  مدرس د. فؤاد خوري -9
 رة في فسم المناهج وطرائق التدريسمحاض د.خمود بركة  -11

 جامعة دمشق  –كمية التربية 
 



 

 a 

Résumé de l'étude 

 

 

L'objectif principal de l'enseignement d'une langue étrangère est 

l'utilisation de cette langue dans des positions de la vie et d'habituer  

l'étudiant à utiliser ce qu'il a appris dans la vie quotidienne pour pouvoir 

se communiquer avec les autres. C'est que le besoin augmente à nos 

jours, pour communiquer avec les autres langues, après l'apparition de 

nouveaux types de moyens de communication comme l'Internet, et ses 

besoins en différentes aptitudes de communication avec le monde. 

La méthode joue un rôle important dans l'enseignement et l'apprentissage 

des langues en général, et la langue étrangère en particulier.  

Le choix du langage convenable à l'enseignement du contenu joue un 

grand effet dans la réalisation des objectifs de l'enseignement, et la 

manière de son application dans l'utilisation des compositions 

grammaticales linguistiques. 

 

L'enseignement par la méthode fonctionnelle par un programme 

d'ordinateur est une programmation pédagogique pour réaliser les 

objectifs espérés pédagogique, éducationnel et psychologique de 

l'apprentissage de la langue française.  

 

Notre étude est axée sur la question principale suivante de la formulation 

suivante de la problématique de l'étude : 

Quelle est l'efficacité  d'un programme interactif pour l'acquisition aux étudiants 

des compétences de grammaire fonctionnelle de la langue française . 

Nous avons trouvé qu'il y a des difficultés dans l'enseignement de la 

langue française en première année à la Faculté de l'Education de 

l'Université de Damas, dont les difficultés de comprendre les notions 

abstraites de la grammaire, faiblesse d'acquisition du français et faiblesse 

en aptitudes de la grammaire du français par les étudiants. 

 

L'importance de l'étude vient de l'importance de l'utilisation de 

l'ordinateur comme intermédiaire  pédagogique qui aide à résoudre les 

problèmes de l'enseignement et de l'apprentissage de la grammaire du 

français et ses aptitudes fonctionnellement.  
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Objectifs de l'étude :  

 

L'étude vise à :  

 

1- Conception d'un programme d'ordinateur proposé pour donner aux 

étudiants des aptitudes du français fonctionnellement. 

2- Mesurer l'efficacité du programme d'ordinateur proposé pour 

donner aux étudiants en première année à la Faculté de l'Eduction 

de l'Université de Damas, des aptitudes de la grammaire de français 

fonctionnellement. 

3- Essayer de détecter les points de faibles dont souffrent les 

méthodes pédagogiques suivies de la grammaire et leur effet sur la 

performance des étudiants en aptitudes du français.  

4- Connaître les opinions des étudiants sur le programme proposé 

d'ordinateur. 

5- Connaître l'opinion des étudiants sur la langue française. 

6- Connaître l'opinion des étudiants sur la grammaire du français. 

7- Proposer des suggestions pour développer l'enseignement et 

l'apprentissage du français aux étudiants. 

 

 

Variables de l'étude :  

 

 

Variables indépendantes :  

 

1- Méthode pédagogique (méthode suivie/méthode fonctionnelle à 

l'aide de l'ordinateur)  

2- Sexe : (mâle, femelle) 

 

Variables dépendantes :  

 

1- Acquisition  

2-  Opinion des étudiants : 

a. sur le programme de l'ordinateur  

b. sur la langue française  

 

 

L'expérience de l'étude est appliquée en 2 étapes :  

 

- la première : expérience d'exploration pour : vérifier la convenance 

des outils de l'étude (ordinateur, test d'acquisition, sondage) et le 

temps de l'exécution de l'expérience et sa rectification. 
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- La deuxième : Exécution de l'expérience principale en appliquant 

les outils de l'étude et de mettre les conclusions. 

 

Hypothèses de l'étude :  

 

Les hypothèses seront testées en niveaux d'indication 0.05 :  

 

1- Il n'y a pas de différences d'indication statistique entre la moyenne 

arithmétique des degrés (mâles et femelles) du groupe 

expérimental (enseigné en utilisant l'ordinateur pour faire acquérir 

aux étudiants des aptitudes de grammaire de français 

fonctionnellement) et la moyenne arithmétique de degrés ( mâles et 

femelles) du groupe témoin du test précédent. 

2- Il n'y a pas de différences d'indication statistique entre la moyenne 

arithmétique des degrés (mâles et femelles) du groupe 

expérimental et la moyenne arithmétique de degrés ( mâles et 

femelles) du groupe témoin du test de dimension directe. 

3- Il n'y a pas de différences d'indication statistique entre la moyenne 

arithmétique des degrés (mâles) du groupe expérimental et la 

moyenne arithmétique de degrés mâle du groupe témoin dans le 

teste de dimension directe. 

4- Il n'y a pas de différences d'indication statistique entre la moyenne 

arithmétique des degrés (femelles) du groupe expérimental et la 

moyenne arithmétique de degrés mâle du groupe témoin dans le 

teste de dimension directe. 

5- Il n'y a pas de différences d'indication statistique entre la moyenne 

arithmétique des degrés (femelles) du groupe expérimental et la 

moyenne arithmétique de degrés mâle et femelles du groupe 

expérimental dans le teste de dimension directe. 

6- Il n'y a pas de différences d'indication statistique entre la moyenne 

arithmétique des degrés (mâles et femelles) du groupe 

expérimental et la moyenne arithmétique de degrés ( mâles et 

femelles) du groupe témoin du test de dimension différée. 

7- Il n'y a pas de différences d'indication statistique entre la moyenne 

arithmétique des degrés (mâles) du groupe expérimental et la 

moyenne arithmétique de degrés ( mâles) du groupe témoin du test 

de dimension différée. 

8- Il n'y a pas de différences d'indication statistique entre la moyenne 

arithmétique des degrés (femelles) du groupe expérimental et la 

moyenne arithmétique de degrés (femelles) du groupe témoin du 

test de dimension différée. 

9- Il n'y a pas de différences d'indication statistique entre la moyenne 

arithmétique des degrés (femelles) du groupe expérimental et la 
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moyenne arithmétique de degrés (mâle) du groupe témoin du test 

de dimension différée. 

 

 

Hypothèses concernant le sondage d'opinions :  

 

10- Il n'y a pas de différences d'indication statistique entre les 

moyennes d'opinions des mâles et des femelles dans le groupe 

expérimental envers le programme d'ordinateur proposé. 

11- Il n'y a pas de différences d'indication statistique entre les 

moyennes d'opinions des mâles et des femelles dans le groupe 

expérimental et les moyennes d'opinions des mâles et des femelles 

dans le groupe témoin envers la langue française. 

12- Il n'y a pas de différences d'indication statistique entre les 

moyennes d'opinions les mâles dans le groupe expérimental et les 

moyennes d'opinions des mâles dans le groupe témoin envers le 

programme la langue française. 

13- Il n'y a pas de différences d'indication statistique entre les 

moyennes d'opinions les femelles dans le groupe expérimental et 

les moyennes d'opinions des femelles dans le groupe témoin envers 

le programme la langue française. 

 

 

Hypothèses concernant la carte des remarques :  

 

 

14- Il n'y a pas de différences d'indication statistique entre les 

moyennes des résultats des membres du groupe expérimental et les 

moyennes des résultats des membres du groupe témoin pour les 

éléments d'aptitude de conversation (selon la carte des remarques). 

15- Il n'y a pas de différences d'indication statistique entre les 

moyennes des résultats des mâles et des femelles du groupe 

expérimental pour les éléments d'aptitude de conversation (selon la 

carte des remarques). 

 

 

 

Méthodologie de l'étude :  

 

L'étude adoptera la méthodologie semi expérimentale. Je développerai 

un programme de l'ordinateur et je l'appliquerai sur un échantillon 

expérimental pour étudier l'efficacité du programme dans 

l'enseignement des aptitudes de grammaire de la langue française 
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fonctionnellement aux étudiants en première année de la Faculté de 

l'Education de l'Université de Damas. Ainsi, l'expérimentation assure 

l'adoption  d'un groupe expérimental et un groupe témoin :  

 

- Groupe expérimental : qui étudie la langue française à l'aide de 

l'ordinateur; 

- Groupe témoin : qui étudie la langue française par la méthode 

suivie (traditionnelle). 

 

Outils de l'étude :  

 

1- Le programme proposé par l'étude  

2- Tests  d'acquisitions  (à priori, à posteriori, à posteriori différé) 

3- Sondage d'opinions des étudiants vis-à-vis du programme 

ordinateur proposé pour l'acquisition des étudiants des aptitudes de 

la grammaire de la langue française fonctionnellement. 

4- Sondage d'opinion des étudiants sur la langue française  

5- Carte de remarques, sur un ensemble de positions de la vie comme 

(rencontre au café, rencontre dans la rue, rencontre au restaurant 

….)  

Le dialogue se fait entre étudiants du groupe expérimental par deux, 

on leur demande de parler selon la position comme par exemple (10 

phrases  en français par chaque étudiant), puis on analyse ces positions 

à travers la carte de remarques : nombre de phrases correctes / nombre 

de phrases incorrectes / temps / nombre de faux essais pour arriver à la 

bonne phrase/ nombre de fausses phrases / ……) 

 

Objectif : couvrir mes aptitudes (écriture / conversation). 

On peut mettre une conception des aptitudes de l'écriture, test 

d'acquisition  dans le programme. 

La carte de remarques sera pour redresser l'aptitude de la conversation.  

 

 

Echantillon de l'étude :  

 

L'échantillon choisi est aléatoire parmi les étudiants en première année 

à la Faculté de l'Education de l'Université de Damas. 

 

Limite de l'étude :  

 

Limites de lieu : L'étude porte sur les étudiants en première année de 

la Faculté de l'Education de l'Université de Damas  

Limites de temps : Année scolaire 2011 – 2012  
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Limites humaines : les étudiants en première année de la Faculté de 

l'Education de l'Université de Damas. 

 

 

 

Chapitre II : Les études précédentes :  

 

Les études précédentes en rapport avec notre étude. 

 

 

Chapitres III: Le cadre théorique de l'étude. 

 

Chapitre III :1- Utilisation de l'ordinateur  pour l'enseignement et 

l'apprentissage des langues qui porte sur :  

 

1- Introduction 

2- Bénéfices et caractéristiques de l'ordinateur en enseignement  

3- Formes de l'utilisation de l'ordinateur dans l'enseignement. 

4- Utilisation de l'ordinateur comme moyen auxiliaire dans 

l'enseignement. 

5-  Rôle de l'enseignant dans l'enseignement assisté par l'ordinateur 

6- Logiciels pédagogiques 

7- Les différents logiciels pédagogiques (type de l'enseignement 

individuel, type d'analogie, type d'entraînement et de pratique, type 

des jeux d'enseignement, type de solution des problèmes)  

8- Etapes de la préparation des logiciels pédagogiques. 

9- Utilisation de l'ordinateur et ses applications dans l'enseignement et 

l'apprentissage des langues.  

 

 

 

 

2- : L'enseignement de la langue française : 

 

1- Les langues étrangères  

2- Introduction à la langue française, l'objectif de son enseignement et 

sa nature (sources de ses contenus, connaissances, aptitudes et 

valeurs). Importance de l'enseignement de la langue française 

3- Objectifs spécifiques des programmes de la langue française en 

République Arabe Syrienne 

4- Méthodes d'enseignement de la langue française : Méthode de 

grammaire et de traduction, méthode directe, méthode audio-
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visuelle orale, méthode de communication, fonctionnelle et 

grammaire fonctionnelle) 

5- Aptitudes linguistiques 

6- Types d'aptitudes : 

a. L'écoute 

b. La Conversation ou l'expression orale 

c. La lecture 

d. L'écriture ou l'expression écrite  

e. Importance de l'écriture fonctionnelle  

f. Etapes de l'enseignement de l'écriture fonctionnelle 

 

 

 

Chapitre IV : Conception de la programmation pédagogique  à l'aide de 

l'ordinateur interactif pour l'acquisition aux étudiants des compétences 

de grammaire fonctionnelle de la langue française : 

 

1-Etape de la préparation :  

 

a- Choix et détermination de l'objet : J'ai choisi dix unités d'enseignement 

du manuel de la langue française en première année de l'Université de 

Damas (Studio 100) prescrit par l'Institut Supérieur de l'Enseignement des 

langues pour toutes les Facultés de Damas.  

Le choix de ces unités est fait pour des raisons suivantes : Les huit 

premières unités  sont enseignées au premier semestre de toute année 

universitaire selon les divisions de l'Institut. 

 

b- Analyse du contenu des unités et la constitutions des points 

pédagogiques : par l'analyse de la matière scientifique en points 

pédagogiques en série. 

 

c- Détermination des objectifs pédagogiques et leur formulation en 

comportement : La formulation des objectifs généraux et spécifiques est 

conforme au contenu du manuel de la langue française par l'Institut 

Supérieur de l'Enseignement des Langues et selon les normes nationales 

des programmes de l'enseignement en République Arabe Syrienne. 

 

d- Détermination des objectifs scolaires et leur formulation en 

comportement : Les objectifs de comportement dans sa forme finale est 

de 92 objectifs. 
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2- Etape de la conception :  

 

Premier pas :  

Conception des tests d'acquisition : à priori, à posteriori direct et à 

posteriori différé des objets d'unités choisies, puis la constitution des 

unités choisies (à priori, et sera appliquée aux étudiants avant leur étude 

du manuel en vue de déterminer leur niveau. Le test de l'étape après la fin 

de chaque leçon directement pour déterminer les aspects de force et de 

faiblesse des étudiants, pour connaître les résultats de leur enseignement 

et leur performance, d'inciter leur motivation pour l'apprentissage. C'est 

pourquoi j'ai mis un ensemble de questions de type du choix parmi un 

multiple, le vrais et le faux, les jeux pédagogiques et des questions 

ouvertes pour le test écrit. Le test à posteriori direct sera après 

l'enseignement par le programme de l'ordinateur et le test à posteriori 

différé pour mesurer le taux d'appréhension par les étudiants, des 

informations après un temps de la fin de l'enseignement.  

 

Etape 2 :  

Conception du sondage d'opinions sur l'utilisation du programme assisté 

par l'ordinateur qui est de 41 items divisés en trois axes et trois questions 

ouvertes.  

 

Etape 3 :  

Conception de la carte de remarques :  

Cette carte se compose de 11 items. Les remarques sont inscrites comme 

suit :  

(3 erreurs, 2 erreurs, sans erreurs, temps, nombre d'essais pour aboutir à 

la phrase correcte). 

 

Etape 4 :  

Choix du contenu pédagogique du programme assisté par l'ordinateur 

parmi les textes, grammaire, exercices, questions et jeux. 

 

Etape 5 :  

Conception du guide.  

 

 

3- Etape d'écriture du scénario : …… 

 

On a pris en considération lors de la conception du programme : un 

ensemble de normes dont certaines sont pédagogiques pour respecter les 

aspects pédagogiques et les théories de la Psychologie et de 

l'apprentissage lors de l'exposé de la matière scientifique, l'ordre des 
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écrans et de montage. Certaines normes ont pris la forme esthétique tout 

en prenant en considération le contrôle de passage d'un geste à l'autre 

dans chaque écran pour permettre à l'enseignant d'intervenir, expliquer et 

poser des questions d'évaluation de l'étape.  

 

Le scénario est écrit sur papier en forme d'écrans pour exposer la matière 

scientifique, chaque écran expose un alinéa pédagogique suivant 

l'enchaînement scientifique existant au manuel. Dans les écrans il y a un 

exposé flash et grammaire de la langue française, des activités, des jeux 

pédagogiques et de alimentation récurrente pour renforcer la réponse de 

l'étudiant d'une manière attirante, dont une partie est tirée des ouvrages en 

français comportant le même contenu pédagogique,  une autre partie du 

manuel et une troisième partie programmée par un programmeur 

spécialisé d'ordinateur. Les écrans sont déterminés et la manière de 

passage entre eux, et la manière d'entrée et de sortie du programme. 

 

Chapitre V : Développement des outils de recherche et leur 

expérimentation :  

 

L'objectif de cet étape est d'évaluer les outils de recherche et de leur 

modification pour reprendre leur application et généralisation. 

 

 

J'ai exposé le programme de l'ordinateur et les tests d'acquisition, le 

sondage d'opinion des étudiants, la carte de remarques sur un groupe des 

membres du corps enseignant de la Faculté de l'Education et de la Faculté 

des Lettres – Département de la langue française.  

J'ai demandé de donner leurs opinions sur les questions suivantes :  

 

- Questions spécifiques du programme :  

o Qualité de la conception du programme  

o Style de distribution du montage du programme  

o Style de distribution de la matière scientifique 

o Facilité de passage d'une idée à l'autre ou entre les écrans  

o Capacité du programme à communiquer l'information aux 

gens étudiants. 

o Clarté des idées dans le programme  

o Attraction du programme des étudiants à travers les images, 

couleurs, formes, son et image …  

o La convenance des activités pédagogiques 

o Précision de la matière scientifique  

o Style de l'exposition de la matière scientifique  

o Clarté des styles d'évaluation dans le programme  
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o Convenance des styles de alimentation récurrente des gens 

étudiants  

o Prendre en considération les différences individuelles parmi 

les étudiants 

o Réalisation d'interactivité par le programme entre l'étudiants 

et la matière scientifique ? 

o Le programme pousse t-il à pratiquer le français plus 

facilement ? 

o Le programme aide les étudiants à l'utilisation le français 

dans la vie quotidienne ? 

o Le style de l'enseignement de la grammaire est-il convenable 

?  

o Aide-il les étudiants à exploiter les règles de la langue 

française dans la vie quotidienne ? 

o Capacité du programme à développer une aptitude de 

l'écriture par les étudiants  

o Capacité du programme à développer une aptitude de la 

conversation par les étudiants  

o La méthode de l'exposé est-elle convenable au niveau des 

étudiants ? 

o La carte de remarques est-elle convenable au programme et 

aux étudiants ? 

o Les modifications proposées pour modifier le programme  

o Autres opinions à ajouter pour développer le programme.  

 

- Les tests d'acquisition sont convenables : à priori, à posteriori 

direct, items du sondage d'opinions. 

- Sondage d'opinions. 

 

 

Carte de remarques :  

 

Après la fin de l'arbitrage des outils de recherches par les arbitres, on a 

trouvé que leurs opinions se sont axées sure les points suivants :  

 

Elles sont positives sur le style de l'exposition de la matière scientifique 

qui est attirante et agréable, attire étudiants pour l'enseignement et prend 

en considération les différences individuelle des étudiants et conforme 

avec  le contenu de la matière scientifiques. Les opinions se sont axées en 

général, sur :  

 

1- La mise des objectifs pédagogiques du programme; 

2- La mise d'un indexe  du programme  
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3- La mise d'une introduction du programme 

4- Ajouter une activité ou un jeu pédagogique  après chaque règle. 

5- Alimentation récurrente immédiate de certains exercices  

6- Faire attention de l'opération de la rectification de certains 

exercices. 

7- Rectification de certains points de texte 

 

 

La convenance des tests d'acquisition et le sondage d'opinions :  

 

En exposant ces tests aux arbitres on a mesuré le degré de confiance de 

ces tests … Les opinions se sont axées sur la nécessité de modification de 

certaines questions et la suppression d'autres pour être convenables avec 

la fonction de la matière de grammaire de la langue française.  

Pour ce qui concerne le sondage d'opinions : il y a eu des remarques sur 

la formulation linguistique  de certains items, qui ont conduit à faire des 

modifications nécessaires. 

 

 

 

 

Chapitre VI : L'expérience principale :   

 

2- Choix de l'échantillon des étudiants :  

 

L'expérience principale a été appliquée sur l'échantillon des étudiants 

(mâles et femelles) en première année à la Faculté de l'Education de 

l'Université de Damas. Le choix de la Faculté de l'Education est bien 

voulue du fait qu'on enseigne la langue française, et de l'existence d'un 

laboratoire d'ordinateur à la Faculté, alors que le choix de l'échantillon 

d'étudiants est aléatoire. Le nombre d'étudiants présents en premier 

semestre de l'année 2012 est de 100 étudiants de toutes les spécialités et 

de niveaux d'acquisition  divers, pour avoir un degré de confiance et 

efficacité de l'expérience. 

Attendu que la population de l'échantillon est petite, on l'a divisé en deux   

un groupe expérimental et un groupe témoin, chacun est de 40 étudiants 

après avoir écarté les étudiants de l'expérience d'investigation.  

 

 

1- La préparation de l'application de l'expérience principale :  

 

A la fin de l'expérience d'investigation et les modifications sur les outils 

de recherche, j'ai fait ce qui suit :  
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- La réservation du laboratoire pour les jours prescrits de 

l'expérience en coordination avec les responsables;  

- Préparation du laboratoire par (la distribution des ordinateurs sans 

affecter la vision de l'écran de l'exposition (Data Show) et de 

permettre de suivre le programme pédagogique clairement, de 

s'assurer du courant électrique, et que tous les ordinateur sont bien 

en état d'action …..)  

- Test des ordinateurs  et de la validité de la vision. Le nombre 

d'ordinateurs est vingt, un pour chaque étudiant. 

- Le groupe témoin qui est soumis à la méthode ordinaire 

d'enseignement, a reçu le cours au temps prescrit. 

 

 

4- Etapes de l'application de l'expérience principale :  

4/1 : Application du test d'acquisition à priori :  

 

L'exécution de l'expérience principale a commencé au premier semestre 

de l'année scolaire 2012 – 2013. On a expliqué aux étudiants des deux 

groupes avant de commencer l'enseignement des unités choisies , que 

l'objectif du test est pour connaitre s'ils ont des connaissances précédentes 

de ces questions et de déterminer leur besoin d'apprendre, et que ce test 

n'a aucun rapport avec leur enseignement à la Faculté, cela pour donner la 

tranquillité psychologique. 

On a appliqué le texte à priori aux étudiants du groupe expérimental et au 

groupe témoin le 3 octobre, pour calculer l'équivalence du niveau 

d'acquisition statiquement avant de commencer l'expérience. 

(Les résultats sont donnés au tableau No.…..) 

 

4/2 : L'enseignement selon le programme de l'ordinateur :  

Ce programme a commencé le 10 octobre, par les étapes suivantes :  

 

- Attraction et motivation à l'étape d'introduction : après la 

préparation du lieu à la salle d'ordinateur on a préparé les étudiants 

pour voir le programme, en posant certaines questions sur des 

connaissances précédentes en rapport avec la leçon et l'exposé de 

certains points du programme pour les motiver et les attirer à 

l'enseignement. 

- Etape de l'exposé : J'ai exposé aux étudiants les questions des 

leçons rapidement, et les objectifs de comportement d'une manière 

qui prend en considération le temps prescrit de la leçon, et 

l'enseignement de chaque partie selon le programme et le passage à 

l'évaluation par étape, tout en respectant la participation de tous les 
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étudiants et de répondre à toutes les questions posées par les 

étudiants. J'ai participé à l'exposé à travers le Date Show, et 

l'explication de  toute ambiguïté. 

- L'enseignement par la méthode suivie (classique) : J'ai enseigné les 

étudiants du groupe témoin par la méthode suivie aux temps 

prescrits. 

- Application du test d'acquisition à posteriori direct : Le test est 

appliqué aux étudiants des deux groupes (expérimental et témoin) 

directement après la fin de l'enseignement des unités prescrites.  

- Application de la carte des remarques : Pour l'aptitude de la 

conversation après la fin de l'enseignement des unités prescrites par 

le programme d'ordinateur (tableau No.….. ) pour connaître la 

disposition des étudiants de l'aptitude de la conversation en langue 

française, s'ils peuvent composer des phrases correctes.  

- Application du sondage d'opinions des étudiants sur le programme 

d'ordinateur pour apprendre les règles de grammaire de la langue 

française fonctionnellement.  

 

Le sondage d'opinion est appliqué pour connaître l'opinion des étudiants 

sur l'utilisation du programme d'ordinateur :  

 

Cette application est faite sur le groupe expérimental (mâles, femelles) 

après la fin de l'enseignement par le programme d'ordinateur (Tableau 

No…….) 

J'ai affirmé  aux étudiants la nécessité de lire bien tous les items et de 

répondre avec sincérité de leur conviction personnelle de tous les items 

du sondage, et d'écrire leurs opinions de cette manière de l'enseignement 

et des difficultés. 

 

- Application du test d'acquisition à posteriori différée : c'est le test 

même à priorité appliqué au groupe expérimental et au groupe 

témoin après 30 jours (tableau No……) pour mesurer la 

conservation des connaissances par les étudiants.  

- Evaluation de l'opération de l'enseignement par le programme 

ordinateur : A travers le suivi de l'exécution de l'expérience 

principale. Les rencontres avec les étudiants du groupe 

expérimental, m'ont laissé apercevoir ce qui suit :  

 

1- En passant à la salle de l'ordinateur et l'étude de la matière d'une 

manière différente, en utilisant l'ordinateur avec ses effets 

soniques, des activités et jeux pédagogiques et des méthodes de 

l'exposé des leçons et la règle, et à travers les questions posées 

pendant l'évaluation de l'étape  et Data Shaw, tout cela a donné un 
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dynamisme et acceptation de l'enseignement du français et a 

éloigné les étudiants de l'ennui, sans avoir le sentiment qu'il s'agit 

d'un enseignement sec, en particulier lorsque les photos 

expliquaient certains mots abstraits.  

2- Les étudiants ont participé d'une manière effective  à 

l'enseignement et ils posaient des questions pour une meilleure 

connaissance. 

3- Une interactivité au cours avec la chercheuse.  

4- Certains étudiants ont trouvé des difficultés au début pour passer 

d'un tableau à un autre à cause de l'incompréhension de certains 

mots français. Mais, après l'explication de la méthode et la manière 

de passage, la chose devient plus facile. 

5- En appliquant le test de l'étape directement, les étudiants 

deviennent  plus attentifs et participent avec la chercheuse  du fait 

qu'il s'agit d'un test personnel  de leur compréhension des 

connaissances.  

6- Ils ont manifesté une volonté d'apprendre le français par le 

programme d'ordinateur, du fait qu'il permet de reprendre le cours 

à domicile et d'apprendre personnellement les choses non bien 

comprises en classe, par comparaison avec la méthode suivie.  

7- Ils ont manifesté une volonté et une amélioration remarquée 

pendant le cours : 

a. Certains étudiants ont composé des phrases courtes en 

français en décrivant les choses qu'ils aiment et posent des 

questions entre eux-mêmes. 

b. Possibilité de certains étudiants d'écrire un texte court en 

français. 

c. Distinction entre conjugaison des verbes et la fin des mots.  

 

Chapitre VII : Exposé des résultats de l'étude et discussion :  

 

Résultats des hypothèses de l'étude :  

 

 

Les résultats ont montré qu'il y a des différences au niveau de l'indiction 

0.05. 

 

1- Il n'y a pas de différences au niveau d'indication 0.05 d'indication 

statistique entre la moyenne arithmétique des degrés (mâles et 

femelles) du groupe expérimental dans le test à posteriori direct 

(après le test écrit et le test d'acquisition et le test de conversation) 

qui est au profit du groupe expérimental, et qui affirme l'efficacité 

du programme pour l'acquisition par les étudiants, des aptitudes de 
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la grammaire de la langue française fonctionnellement.  

L'indication à cela est la hausse des trois niveaux  précédents dans 

le groupe expérimental. 

2- Il n'y a pas de différences au niveau d'indication 0.05 d'indication 

statistique entre la moyenne arithmétique des degrés (mâles et 

femelles) du groupe témoin dans le test à posteriori différé (après le 

test écrit, le test d'acquisition et le test de conversation) qui est au 

profit du groupe expérimental, qui affirme l'efficacité du 

programme pour l'acquisition par les étudiants, des aptitudes de la 

grammaire de la langue française fonctionnellement.  L'indication à 

cela est la hausse des trois niveaux  précédents dans le groupe 

expérimental 

3- Il n'y a pas une différence essentielle au niveau de l'indication 0.05 

entre les mâles et la moyenne des degrés des femelles dans le 

groupe expérimental, dans la mesure d'opinions pour le programme 

de l'ordinateur. Ce qui signifie que leurs opinions sont positives 

pour le programme de l'ordinateur et la matière de la langue 

française. 

 

Propositions de l'étude :  

 

1- Application de la technique d'enseignement  par l'ordinateur pour 

l'enseignement de la langue française et sa grammaire 

fonctionnellement par son effet sur l'augmentation de 

l'appréhension et l'acquisition des aptitudes linguistiques.  

2- Ajouter la grammaire fonctionnelle et les aptitudes fonctionnelles 

dans les cours de la langue française enseignée aux Facultés de 

l'Université de Damas pendant les années scolaires.  

3- Utiliser la méthode fonctionnelle dans l'enseignement de la langue 

française par l'ordinateur, c'est que :  

a. La méthode fonctionnelle est plus efficace dans l'acquisition 

de la grammaire de la langue que la méthode suivie dans 

l'enseignement du français. 

b. La méthode fonctionnelle aide à la compréhension des 

verbes de la langue française. 

c. On peut utiliser la méthode fonctionnelle dans 

l'enseignement des vocabulaires linguistiques comme 

l'aptitude  de l'écrit et de la conversation.  

d. La participation des étudiants et leur qualification dans la 

communication linguistique est plus grande dans la méthode 

fonctionnelle par rapport à la méthode suivie.  

e. La réponse des étudiants et leur volonté d'acquisition et 

d'appréhension des verbes de la langue se distingue par 
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l'attirance, du fait que cette méthode est assistée à l'aide de 

l'ordinateur.  

f. La méthode fonctionnelle aide à l'entraînement des étudiants 

à penser personnellement pour comprendre la composition 

structurale de la langue, et enrichit les aptitudes analytique 

des étudiants.  

4- Activer l'utilisation des méthodes diverses dans l'enseignement 

pour adapter l'étudiant avec ces nouvelles méthodes pédagogiques, 

et à ne pas s'habituer uniquement à la méthode d'appréhension par 

cœur, de résumer et de traduction dans l'enseignement. 

5- Concevoir des programmes d'ordinateur pour les autres matières 

scolaires qui peuvent profiter de cette technique.  

6- Profiter des expériences d'autres pays qui ont appliqué cette 

technique avec succès, en traduisant et appliquant ces programmes 

dans nos universités et écoles. 

7- Assurer les appareils d'ordinateurs dans les universités et écoles 

pour suivre le développement  technique actuel. 

8- Faire des études semblables pour montrer l'efficacité du 

programme d'ordinateur dans l'enseignement de la langue française 

et sa grammaires fonctionnellement.  

9- Mettre à profit le projet de l'intégration de la technologie dans 

l'enseignement aux Ministère de l'Education et celui de 

l'Enseignement supérieur de cette étude et des études semblables 

pour montrer l'importance de l'ordinateur et son rôle pour 

surmonter les problèmes qui font face aux enseignants pendant 

l'enseignement.  
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