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 ملخص

القراءة تعترب اللغة العربية لغة التعلم والتعليم يف كافة جماالت احلياة، وهي من أهم وسائل اكتساب اخلربات واملعارف واملهارات املتنوعة. و 
ين املعرفة، كما حتظى حتظى مبكانة رفيعة بني فروع اللغة العربية، إذ إن هلا األولوية يف بناء الفرد واجملتمع ثقافياً وعلمياً ولغوياً بل يف مجيع مياد

ار. بالنصيب األوفر من االهتمام يف السنوات األوىل من املدرسة، ألهنا البوابة الساحرة اليت متكن الفرد من أن يدخل عامل املعرفة واألفك
التجديد والتغيري ولعل من أهم املهارات التدريسية املعاصرة مهارة استخدام وتوظيف احلاسوب ملصلحة املواد الدارسية، والتدريس حيث 

واخلروج من الروتني املتكرر الذي يطغى غالباً  على األداء داخل حجرات الدراسة. فسعت هذه الدراسة لتحقيق هدفها الرئيسي يف التأكد 
( يف رفع مستوى قراءة طلبة بكالوريوس. واتبعت الدراسة املهنج الوصفي madinaharabic.com -على مدى فاعليّة موقع )املدينة العربية 

تسعة ومخسني طالبا وطالبة يف فرتيت اخلامسة والسادسة، بكالوريوس اللغة العربية بوصفها لغة املسحي باعتماد على آراء العينة املكوّنة من  -
تعليم قراءة لت النتيجة إىل أن هذا املوقع يساهم أعلى درجات يف جانب وتوص ثانية يف الكلية اجلامعية اإلسالمية العاملية بسالجنور.

. وأوصت الدراسة بضرورة االستفادة من مواقع متوفرة يف الشبكات توضيح معاين املفردات اجلديدة من خالل السياقالتشديد والتنوين و 
لرتكيز على ممارسة مجيع الطلبة للقراءة اجلهرية يف كافة العنكبوتية يف تدريس وعالج الضعف يف بعض املهارات القرائية، كما أوصت با

 املقررات الدراسية أمام املعلمني وإرشادهم إىل مواطن األخطاء اليت يقعون فيها، وذلك للرقي مبستوى أدائهم.

 : املوقع، القراءة، طلبة بكالوريوس.الكلمات المفتاحية

 

 : اختيار مشكلة البحث وإعداد خطته 1

   التمهيد 1.1

أن  التعلم اليت ستستمر مع الطالب إىل آخر حياته، فعليه ي أهم وسائله يا العامة يف القراءة، ألن القراءةجمموعة من القضاهناك 
. بل أصبح االهتمام اآلن موجها حنو هذه الشبكة، وابتكار طرائق ووسائل يقرأ ليكون للقرأة أكرب مردود عليهتعرف كيف ي

مة، والعاملية منها خاصة، فيتوقع اكرتونية، وبالنسبة للمؤسسات التعليمية عجعلت من العامل أسرة إل لتحسينها، وتطويرها، حيث
ة هي املرشد أن تعتمد بشكل كبري على شبكة اإلنرتنيت، من حيث املراسالت اإللكرتونية والتسجيل، وقد تكون الشبك

 ي للطالب.األكادمي
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 مشكلة البحث  1.1

من الطالب يف الكلية اجلامعية اإلسالمية العاملية بسالجنور من ختصص البكالوريوس يف اللغة العربية  العينة اختيار الباحثني
ر استخدام الشبكة العنكبوتية على مهارات القراءة لدى اهتدف إىل معرفة آث وهي  دسةاخلامسة والسافرتيت  ثانية يفبوصفها لغة ال

صلح وقوعها . هذه املشكلة ال يصحيحةقراءة جهرية وجد الباحثون أن كثري منهم مل يستطيعوا قراءة النص أو الفقرة يطلبة. ال
العربية  ر استخدام الشبكة العنكبوتية  على تعليم اللغةاهذا البحث معرفة  آثقام الباحث يف  ،بناء املالحظةيف على الطالب مث 

 ية اإلسالمية العاملية بسالجنور.القراءة من الكلية اجلامع لغري الناطقني يف مهارة

 أسئلة البحث 1.1

 ما أوجه القوة والضعف يف مواقع تعليم لغري الناطقني هبا من جهة تعليمها يف املهارات القراءة ؟

 أهداف البحث ..1

 :البحث إىل هدفني آتينييهدف هذا 

  الطلبة. مهارة قراءة رفع مستوىيف  يف مسامهتهالتزام هذه املواقع امعرفة مدى  .1
 .الشبكة العنكبوتية بيان أوجه القوة والضعف يف مواقع .2

 أهمية البحث 1.1

 وقع أن تفيد الدراسة احلالية يف اجلوانب اآلتية :تي

للكفاية يف  إرشاد اجملتمع يف تعلم املهارات القراءة الذين يستعينون هبذه املواقع يف تعليمهم إىل أفضل هذه املواقع حتقيقا. ١
 املهارات القراءة، مما يؤدي لتيسري عملهم وجتويدة

 .لفهم يف تعلم املهارات القراءة باللغة العربيةلمساعد الطالب من غري الناطقني هبا ألحسن املواقع أن يكون موجها . ٢

 مساعدة معلم اللغة العربية لغري الناطقني . ٣

خدمة تعليم اللغة اللغة العربية لغري الناطقني هبا و فتح اجملال أمام الباحثني يف جمال استخدام مواقع الشبكة العاملية يف تعليم . ٤
 العربية يف ختصص مهارات القراءة من خالل هذه الوسيلة التعليمية املهمة )الشبكة العاملية( وتطوير عملية االستفادة منها.

لناطقني لفهم اللغة العربية أن ليس هناك أي أساس يف جمال اللغة العربية والتعلم أكثر سهولة. يوفر جوا مساعدة على غري ا. ٥
 من املتعة ، كما إن تبين املواقع يف التعليم يدعم تعلم لغري الناطقني ويزيذ من دافعيتهم للتعلم.

 حدود البحث 1.1

 القراءة على تعليم اللغة العربية لغري الناطقني يف مهاراتمعرفة  آثر استخدام الشبكة العنكبوتية  الموضوعية : 

 2112/2112 نفذت الدراسة ومجع معلوماهتا يف الفرتة الثانية )نوفمرب( للعام اجلامعي الزمانية :
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قسم ، بكالوريوس اللغة العربية كلغة ثانية برنامج 2112/2112يف العام اجلامعي  اخلامسة والسادسة : طلبة الفرتة المكانية
 بسالجنور، ماليزيا.بالكلية اجلامعية اإلسالمية العاملية  دراسات العربية واللغويات كلية الدراسات اإلسالمية واحلضارة

 تعريف مصطلحات البحث 1.2

 الشبكة العنكبوتية. ١

 معرفة آثر استخدام الشبكة العنكبوتية على مهارات القراءة لدى طلبة .

 البكالوريوسدارس : الطلبة ختصص يف . ٢

 الدارسون يف التخصص البكالوريوس يف اللغة العربية بوصفها لغة ثانية السنة اخلامسة والسادسة.

 مهارة القراءة . ٣

 ليبحث قدرة مهارة القراءة لدى الطلبة.

 . غري الناطقني٤

 عينة من الطلبة البكالوريوس يف اللغة العربية بوصفها لغة ثانية السنة اخلامسة والسادسة.

 . مواقع٥

 .http://www.madinaharabic.comالشبكة العنكبوتية 

 . استبانة٦

 .من األسئلة موضع البحث أحد أدوات البحث وهي تتكون من عينة

 حتليل البيانات .٧

 ليحصل من استبانة الذي توزيع إىل عينة.

 

 

 الدراسات المتصلة بالمشكلة  -1 

 مفهوم القراءة  1.1

توصف القراءة بأهنا استخالص للمعىن من املادة املطبوعة أو املكتوبة، أو القدرة على فك رموز املعاين من األشكال املكتوبة.  
عض احلروف مع بعضها وتتضمن القراءة سلسلة متكاملة من املهارات الثانوية مثل اإلحاطة بنظام احلروف اهلجائي وعالقة ب

http://www.madinaharabic.com/
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لغويا آخر. كما تتضمن أيضا املهارة الذهنية واحلركة اآللية اخلفيفة للعني. وقد يواجه طالب اللغة األجنبية بعض  لتشكل صوتا
املهارات السابقة. ومن الصعوبات اليت قد يواجهها الطالب هي العالقة بني الصوت والشكل الكتايب حيث ال يوجد عالقة ثابتة 

 يف اللغة اإلجنليزية. بينهما

مشكلة اجتاه القراءة والكتابة قد تشكل عائق آخر يف اللغة العربية، حيث القراءة من اليمني إىل اليسار على العكس إضافة إىل أن 
ادة من اللغة اإلجنليزية. أضف إىل ذلك مشكلة االختالف يف اجلوانب الثقافية واليت تتطلب إشرافا مباشرة من املعلم لطالبه للم

 املختارة.

فالطالب الكبتدئ ال يتوقع منه قراءة كلمات مل وينبغي على الطالب أال يبدؤا أي شكل من القراءة قبل التعود على املادة املقروءة 
 يسمعها أو يقلها عدة مرات. وجيب أال تأخذه النشوة بالقدرة على القراءة يف البداية لالستمرار يف خمتارات أصعب.

(http://mowdoo3.com/٢١١٧ماريس ٤ .تعريف_القراءة ). 

أنواع القراءة  1.1  
 تقسم القراءة عامة إىل عدة أنواع:

 أوال: أنواع القراءة من حيث طبيعة األداء
 ثانيا: أنواع القراءة من حيث الغرض 

األداءأنواع القراءة من حيث طبيعة  1.1.1  
 تنقسم القراءة من حيث طبيعة األداء إىل القراءة الصامتة والقراءة اجلهرية:

القراءة الصامتة   -١  
مرتفع أو منخفض، وال هي القراءة اليت تعتمد بشكل أساسي على العينني، فهي قراءة تفتقد إخراج أي صوت سواء 

استعمال هذا النوع من افراءة يف املراحل التعليمية املختلفة لكن الصامتة، ويتّم بتحريك شفتيه عند القراءة  يقوم القارئ
 م عليها بنسب متباينة ومتفاوتة، وهلذه القراءة العديد من األغراض اليت تقو 

 وهي:

.زيادة الرغبة يف التمّعن والتذوق للقراءة -  
.متين لدى القارئ األحاسيس اجلميلة والذوق الرفيع -  
.يتم قراءته بطريقة أعمق وأفضلمتكن القارئ من فهم ما  -  
.وختزين األلوان املختلفة لألدب واليت تستحق احلفظ والقراءةقدرة القارئ على حفظ  -  
.حصول القارئ على كم هائل من املفردات واملعاين، وتطوير اإلمكانيات اللغوية والفكرية لديه -  

 للقراءة الصامتة العديد من املزايا وهي:
ة اليت يريدها القارئ صامتة من الطرق اليت يتم من خالهلا اكتساب املعارف واحلصول على املتعتعترب القراءة ال -

.من خالل قراءته  
.صيل املعلوماتدية يف حتتعترب هذه الطريقة أفضل وأسرع من الطريقة اجلهرية، وتعّد من الطرق االقتصا -  

http://mowdoo3.com/تعريف_القراءة
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 يقرأها قراءة صامتة وحصر العقل يف املعلومات اليتتعترب الطربقة اليت تؤدي إىل تركيز القراء عند القراءة،  -
.ويستطيع فهمها بشكل أدّق وأسرع  

.صمت والراحةحيصل القارئ من خالهلا على اهلدوء وال -  
.يعتاد الطالب من خالل القراءة الصامتة على نفسه يف عملية الفهم والدراسة -  

. قارئ من النطق الثقيل وعالمات اإلعراب وتشكيلهاتعترب أسهل وأيسر من القراءة اجلهرية؛ ألهنا ختّلص ال -
(www://dafatiri.com/ .٢١١٧ماريس ٤).  

القراءة الجهرية -٢  
هي عكس القراءة الصامتة وهي تقوم على النطق باحلروف وإخراجها من خمارجها، وجيب االلتزام بواقع الوقف الصحيح 

قراءهتا، والقراءة الصحيحة واليت ختلو من أي أخطاء، وهي تعتمد على القراءة بصوت مرتفع والتعبري عن املعاين اليت يتم 
 يف القراءة اجلهرية وهي: يوجد جمموعة من الشروط اليت جيب أن تتوافر

املخارج أن تكون القراءة ذات جودة عالية يف نطق الكلمات، واألداء بطريقة حسنة وسليمة، وجيب االلتزام ب -
 الصحيحة لألصوات

.التقّيد بالوقف املالئم واملناسب عند عالمات الرتقيم -  
.االلتزام بالضبط الصحيح حلركات اإلعراب -  

  (١١-١٦: ٢١١٥. )حممد روفيان بن إمساعيلىرعة املناسبة لعملية الفهم واإلفهامجيب أن يتمّتع بالس -

 راءة من حيث الغرضأنواع الق 1.1.1

 القراءة السريعة العاجلة -١

وهي القراءة اليت يقصد منها القارئ البحث عن شيء بشكل عاجل. وهي قراءة هامة للباحثني واملتعجلني كقراءة فهارس الكتب، 
 (١١-١٦: ٢١١٥)إمساعيل، حممد روفيان  حيوية خمتلفة.وقوائم األمساء واعناوين، وكل متعلم حيتاج إىل هذه القراءة يف مواقف 

 القراءة المتأنية -٢

راءة كتاب أو أكثر جلمع معلومات حمددة ملوضوع معني وإجابة عن أسئلة واستخالص الفكر الرئيسية أو صياغة أسئلة وتكون بق
 .(٢١١٧ماريس  ٧.  /www://thanwya.com. )امتحانية

 القراءة التحليلية -٣

الرتتيب واألناة للفهم مجلة وتفصيال وتقسيم املوضوع إىل عناصره األساسية للنقد والدراسة لفحص موضوع بعمق وتأمل، وتتطلب 
 .(٢١١٧ماريس  ٧.  /www://alfaseeh.com. )وإبداء الرأي

 القراءة الناقدة -٤

http://mowdoo3.com/تعريف_القراءة
http://mowdoo3.com/تعريف_القراءة
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"التغذية الراجعة" وحتديد اإلجيابيات والسلبيات أو القوة والضعف يف احلكم وهي قراءة تتبع املوضوع وإخضاعه للخربة الشخصية 
 (١١-١٦: ٢١١٥. )إمساعيل، حممد روفيان  عليها

 اهداف القراءة 1.1

 القراءة أهداف وظيفية )العامة( 1.1.1

ئ، املعارف، واملفاهيم، . تسهيم يف بناء شخصية الفرد عن طربق تثقيف العقل، واكتساب املعرفة، فعن طريقها يكتب القار ١
 واحلقائق، واآلراء، واألفكار، والنظريات اليت حتتويها الكتب والنشرات والدوريات

 . إمتاع القارئ وتسليته يف وقت فراغه مما يستهويه من لون قرائي معني، كالقصة أو الشعر أو الفلسفة أو اإلجتماع أو التاريخ۲

ية، فاملتعلم ال يستطيع التقدم يف نعلمه، إال أذا استطاع السيطرة على مهارات القراءة. . القراءة أداة التعليم يف حياة املدرس٣
  بغريهم، من تفصله عنهم املسافات الزمانية أو املكانية.وسيلة التصال الفرد 

ملصاحل قد امتنعوا . للقراءة دور هام يف تنظيم اجملتمعن وميكن صور هذا الدور إذا تصورنا أن موظفي إحدى الوزارات أو إحدى ا٤
 (١٧-١١م :٢١١٥. )مصطفى، غافل  يوما عن كل عمل فيه قراءة

 األهداف الخاصة 1.1.1

 . جودة النطق وحسن األداء ومتثيل املعىن١

 . كسب املهارات القرائية املختلفة كالسرعة واالستقالل بالقراءة والقدرة على حتصيل وإحسان الوقف عند اكتمل۲

 القراءة. تنمية امليل إىل ٣

 . الكسب اللغوي وتنمية حصيلة الطلبة من املفردات والرتاكيب اجلديدة٤

 (١٦-١٥: ٢۰۰۰)احلسن،هشام  .ا قرأه. تدريب الدارسني على التعبري الصحيح عن معىن م٥

ا بكل ما حيدث رات، فإن أراد الفرد ان حييط علمإن احلياة تزداد تعقدا يوما يوم، وال أدل على ذلك مما نسمعه عن تبدالت وتطو 
من تطورات دون االستفادة من القراءة استحال عليه ذلك، لذا وجب عليه ان يتعلم القراءة ليدرك ما جيري حوله، وليكيف نفسه 

 حمليطه، وليفيد ويستفيد.

 وأهم أهداف القراءة هي:

 حتريك قواه العقلية.. توسيع خربات الفرد و ١

 . املواطنة الصاحلة.٢

 ولع ورغبة دائمني يف املطالعة.. القراءة لتكوين ٣
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 . القراءة لرتبية الذوق األديب واجلمايل عند القارئ.٤

 . القراءة لتقوية اللغة وغرس ملكات القراءة.٥

 . القراءة وسيلة من وسائل التفاهم العاملي.٦

 استخدام الشبكة العنكبوتية على مهارات القراءة ..1

 على مهارات القراءةمفهوم استخدام الشبكة العنكبوتية  1...1

ق تقييم املواقع التعليمية العربية على شبكة اإلنرتنت هتدف الدراسة لتحديد عدد من املعايري لتقييم املواقع التعليمية العربية، وتطبي
استخلص املعايري على املواقع املوجودة، وقد اطلع الباحث على الدراسات السابقة يف املوضوع العربية منها واألجنبية، مث هذه 

واملسؤولية، والتوازن، ومشولية التغطية، والفاعلية، والتنظيم،  عددا من العناصر األساسية، وهي : املصداقية، والدقة، واحلداثة،
 والعناصر التقنية.

ملستوى واقرتحت الدراسة استمارة منوذجية ميكن أن يستخدمها املستفيدون منه الختيار املواقع اجليدة، وحتتوي على بيان هنائي 
درجة املوقع املقيم، ومت تطبيق هذه االستمارة على عدد من املواقع التعليمية العربية، حيث وضع الباحث درجة كل موقع وتقييما 

 خمتصرا له.

وتقدم هذه الدراسة للبحث احلايل بعض اإلجراءات اليت ميكن اتباعها يف حتديد املعايري ويف طريقة تقييم املواقع. )صالح أمحد 
 م( (٢۰۰١مح )مسا

تقييم موقع إنرتنت تعليمي وهتدف الدراسة لوضع منوذج تقييم للمواقع التعليمية ييسر للمستخدمني العاديني التعرف على املواقع 
 اجليدة، لذا اتبعت الدراسة إحدى وسائل التقييم املناسبة لذلك، وهي طريقة جدول التقييم املوجه، الذي يقلل من ذاتية التقييم.

ج عن الدراسة منوذج تقييم معد بطريقة اجلدول املوجه موضحة فيه مستويات كل بند، واحتوى النموذج على أربعة حماور، وقد نت
 وهي :االستعمال، املضمون، القيمة الرتبوية، وحيوية املوقع، واحتوى كل حمور على عدد من البنود واملعايري.

احلايل االستفادة من ذلك يف وضع معايري تقييم مواقع تعليم اللغة وطريقة  ومن خالل طريقة التقييم ووضع املعايري ميكن للبحث
 تقييمها.

البحث يف إجراءاته من خالل التعرف على طرائق استخراج وحتديد املعايري، وكيفيات وضع والدراسات يف هذا احملور تفيد هذا 
 القوائم التقييمية وطرائق استخدامها وتطبيقها. 

 م(٢۰۰۰هنادي ميعاري شحادة ) ) منر بياعة و 

 الدراسات السابقة 1.1

القراءة. خيتار  حيتاج الباحثون البحث إىل معرفة آثر استخدام الشبكة العنكبوتية  على تعليم اللغة العربية لغري الناطقني يف مهارات
لبكالوريوس يف اللغة العريبة بوصفها اللغة الباحثون العينة من الطلبة يف الكلية اجلامعية اإلسالمية العاملية بسالجنور من ختصص ا
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ثانية يف السنة اخلامسة والسادسة. الدراسات اليت تتعلق بتقييم املواقع التعليمية. من هنا، وجد الباحثون أن كثري منهم مل يستطيعوا 
ية. بناء على هذه املالحظة جهرية الصحيحة هذه املشكلة ال تصلح وقوعها على مواقع التعليمعلى قراءة النص أو الفقرة بقراءة 

 قام الباحث يف هذا البحث.

إعداد الطالب يستخدم الباحثون لرجوع إىل املشكلة وأسئلة البحث وبعض املعلومات والبيانات من الرسالة السابقة. هذه الرسالة 
مشرف هداية الشيخ م من ٢٣/٢/٢١١٣ه املوافق  ١٣/٤/١٤٣٤عبد الرمحن بن سعد الصرامي ومقبول الرسالة يف يوم السبت 

  علي. تتعلم إعدادة يف اجلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية معهد تعليم اللغة العربية.

من هذه الرسالة توجد مشكلة البحث وهي أن معايري تقييم مواقع تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا يف ضوء تعليمها املهارات 
)يف وجهة نظر الباحث( هي أساليب  املواد التعليمية واملدرسني وأساليب التدريس ولعل أبرزهااللغوية. وأهدافها، باإلضافة 

التدريس فالدارسون يشكون عدم مراعتها اميوهلم، ورغباهتم، وحاجاهتم النفسية، أو ختصصية، من خالل الشكاوي املتكررة إىل 
شورة حىت ميكن اإلطالع عليها، بل تذكر ضمن اجتماعات الباحثة وهذه الشكاوي غري مناملسؤلني بالشعبة، ومن مالحظات 

املدرسني ويف ورشات العمل بينهم داخل الشعبة. ومما ينبغي نكرة أن العناية بن بنفسية الدارس وحاجاته تولد الدافع واحلافر 
ريس آثار إجيابية أو سلبية يف للتعلم، وإذا فقدت هذه العناية فقد ذلك الدافع واحلافر واستصعب الدارس التعلم، واألساليب التد

 هذا الصدد.

ة يف هذا الرسالة يأخذ الباحثون بعض األسئلة من االستبانة يف عنوان تقييم مواقع اللغة العربية لغري الناطقني هبا على الشبكة العاملي
غري الناطقني هبا من جهة تعليمها يف ضوء املهارات اللغوية. وهي أداة ستستعني هبا الباحث ملعرفة القوة والضعف يف مواقع تعليم ل

يف املهارات القراءة. ومدى تأثرهم باستخدام مواقع. يوجد واحد وستون أسئلة من استبانة وخيتار الباحثون أسئلة املناسب 
معايري الشخص واإلجتماعي وغريها بكيفية تصنيف. نتائج من تصنيف مرتفق  ليحصل موضوع البحث أسئلة ارتباط عن القراءة.

الباحثون يأخذ لتنمية العلم والتفكري يف مراحل  ٤٦/٦١من األسئلة وهي تتعلق من مهارة القراءة. و  ١٥/٦١هم أن يأخذ علي
 العاليا.

 تصميم البحث وتحديد إجرائياته -1

 منهج البحث  1.1

اللغة العربية  يستخدمون يف هذا البحث ليحصلوا على املعلومات عن آثر استخدام الشبكة العنكبوتية لتعلم مهارات القراءة 
املنهج التجرييب. وهذا املنهج التجرييب التحليلي مناسب إلجراء هذا البحث خآصة. وبعد ذلك، يف مرحلة حقلي الباحثون توزع 
إستبانة يف الفصل والبيت الطلبة. مث أداء مرحلة مسحية ملعرفة القوة والضعف مواقع الشبكة العنكبوتية لدى الطلبة يف مهارة 

قراءة. وهذا أيضا يتعلق بالنوع املعلومات يف حتليل البيانات ليستخدم الباحثون حبث الكمي ألن أفكار العينة أقل من احلدود ال
 البحث الكيفي.

 مجتمع البحث 1.1
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انية من إن الباحثني جيتمعون املعلومات باستخدام الدراسة املسحية بني الطلبة يف ختصص بكالوريوس اللغة العربية بوصفها لغة ث
وصفها لغة الكلية اجلامعة اإلسالمية العلمية سالجنور.يذهب الباحثون إىل اإلدارة ليحصلوا عن مجلة الدارسون يف اللغة العربية ب

والفرتة أشخاص  د الطلبة يف الفرتة اخلامسة مثانية وعشرونأشخاص. عد وكلهم تسعة ومخسوناخلامسة و السادسة ثانية يف فرتيت 
 وثالثون أشخاص. السادسة ثواحد

 اجلدول اآليت: الحظ

 النسبة المئوية )%( التكرار الجنس
 ٣١ ٢٣ ذكر 
 ٦١ ٣٦ أنثى

 ١۰۰ ٥١ اجلملة
 )اجلنس( 1اجلدول 

 عينة البحث 1.1

 يف الكلية اجلامعية اإلسالمية العالية بسالجنور. من الطلبةالبحث  عينة يتكون

استخدم الباحثون االستبانة حلصول املعلومات عن آثار استخدم الشبطة العنكبوتية الدراسني. وزع الباحثون االستبانة إىل 
البيانات الشخصية الدارسني املختار. أخذ الباحثون االستبانة من الرسالة السابقة. هذه االستبانة تنقسم إىل قسمني : أوال هو 

هو آراء العينة. قسم األول يتكون من اجلنس ومها الذكر واألنثى، مث الفرتة الدراسية من فرتة اخلامسة  الفرتة الدراسيةوالثاين هو 
 -وبعد ذلك، هو فرتة الدراسية يف البكالوريوس لغة الثانية جيد يف اجلدول اآلتية : .والسادسة

 النسبة املؤية )%( التكرار الفرتة     
 ٤۰۰٥ ٢٢ اخلامسة
 ٥۲۰٥ ۳١ السادسة

 ١۰۰ ٥١ اجلملة
 )الفرتة الدراسية( 2اجلدول 

 أداة البحث  ..1

يستخدم الباجثون اإلستبانة ألداة البحث وهذه االستبانة تنقسم إىل قسمني. أوال هو البيانات الشخصية وفرتة الدراسية وآراء 
اخلامسة والسادسة يف البكالوريوس اللغة العربية العينة. قسم األول يتكون من اجلنس ومها الذكر واألنثى، مث الفرتة الدراسية من 

 بوصفها لغة الثانية. مث قسم الثاين هو آراء العينة.

 أسئلة خمتلفة كما األتية : ١٥يتكون فيه 

 . تعليم قراءة احلركات القصرية والطويلة١
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 . تعليم قراءة التشديد والتنوين۲

 املكتوب واملنطوق. تعليم نطق الكلمات اواجلمل املكتوبة والربط بني ٣

 . تعليم دالالت عالمات الرتقيم واالعتناء بوضعها يف النماذج٤

 . تعليم القراءة اجلهرية السليمة للنصوصمن خالل النماذج املسموعة٥

 . تعليم مدلوالت أدوات الربط٦

 . التأكد من فهم املتعلم للفكرة الرئيسة يف النص املقروء وأبرز األفكار الفرعية۰

 معاين املفردات اجلديدة من خالل السياق أو الصور وحنو ذلك. توضيح ٢

 . حث املتعلم على القراءة الصامتة١

 . توفري املوقع للمعاجم اإللكرتونية وإرشاد املتعلم هلا١۰

 . إعطاء املتعلم فرصة تقييم قراءته اجلهرية مباشرة أو من خالل توفري خيار تسجيل صوته على املوقع١١

 ضوعات القرائية ملستويات املتعلمني. مناسبة املو ١٢

 . توفري مواد إثرائية لتنمية املهارة من خالل املوقع أو بروابط خارجية١٣

 . كفاية التدريبات يف تعليم املهارة١٤

 . كفاية اختبارات أداء املتعلم يف املهاراة١٥

 أسلوب جمع المعلومات 1.1

يف مجعه للمعلومات كأن يقوم باجلمع طالبا وطالبة. فيقصد باألول أن يف تصميم البحث على الباحث أن حيدداألسلوب يتبعه 
يقوم الباحث ذاته بتسليم نسخة من االستبانة عن آثار استخدام مواقع الشبكة العنكبوتية على تعليم اللغة العربية يف مهارة القراءة 

إىل املواقع الشبكة العنكبوتية  للمستوجب طالبا وطالبة وعودة إىل الباحث لتوثيق. ويقصد بالثاين أن تراجع
http://www.madinaharabic.com. 

تكون جمتمع الدراسة تسعة ومخسون طالبا وطالبة يف السنة اخلامسة والسادسة من البكالوريوس يف اللغة العربية بوصفها لغة ثانية 
 عاملية بسالجنور.يف الكلية اجلامعية اإلسالمية ال

 أسلوب معالجة المعلومات 1.1

http://www.madinaharabic.com/
http://www.madinaharabic.com/
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(. ومث تتخلص املعلومات بوسائل الكمي SPSSيتخلص الباحثون البيانات واملعلومات من هذا البحث باستخدام برنامج )
العربية  خصوصا من الدراسة املسيحية لتسهيل الباحثني حلصول املعلومات على نظرة واضحة تتعلق يف ختصص البكالوريوس اللغة 

 (.SPSSكاللغة الثانية لدى الطلبة اخلامسة والسادسة. يستخدم الباحثون القاعدة اإلحصاء يف هذه الربنامج )

 المعلومات وتفسيرهاتحليل  -.

بني الطلبة يف الكلية اجلامعية اإلسالمية العلمية سالجنور. يف تصميم البحث  ٢۰١۰فيربواري  ١٥ستبانة يف االالباحثون  وزّع
الباحث أن حيدد األسلوب يتبعه يف مجعه للمعلومت كأن يقوم باجلمع طالبا وطالبة. فيقصد باألول أن يقوم الباحث ذاته على 

بتسليم نسخة من االستبانة عن آثر استخدام مواقع الشبكة العنكبوتية لتعليم مهارة القرأة اللغة العربية للمستوجب طالبا وطالبة 
وم الباحثون هذه اإلستبانة ليحصلوا على املعلومات والنتائج عن آثر استخدام مواقع الشبكة وعودة إىل الباحث لتوثيق. يق

. وعدد الطلبة تسعة ومخسون الذين يستخدمون مواقع الشبكة العنكبوتية ف الفرتة اللغة العربية لدى الطلبة العنكبوتية على التعلم
 سالجنور. بعد اإلجراء االستبانة، وقد وجد الباحثون النتائج كما يأيت. اخلامسة والسادسة بالكلية اجلامعية اإلسالمية العلمية

 اتليل المتغير تح 1..

 التكرار  املتغري الرقم
 النسبة املئوية

 املتوسط
 احلسايب

  منخفض جدا منخفض متوسط مرتفع مرتفع جدا  
تعليم قراءة احلركات القصرية  ١

 والطويلة
١٢ 
٣٫٢١  

١٢ 
٣١٫٥ 

٢٥ 
٤٫٤٢  

٣ 
٥٫١ 

١ 
٧٫١  

٢٦٫٤  

 ١٢ تعليم قراءة التشديد والتنوين ٢
٣٫٢١  

١١ 
٢٫٣٢  

٢١ 
٦٫٣٥  

٧ 
١٫١١  

 ٦١٫٤  

تعليم نطقا لكلمات اواجلمل  ٣
املكتوبة والربط بني املكتوب 

 واملنطوق

١ 
٣٫١٥  

٢١ 
٦٫٣٥  

 

٢٢ 
٣٫٣٧  

٧ 
١٫١١  

 ٥٤٫٤  

تعليم دالالت عالمات الرتقيم  ٤
 واالعتناء بوضعها يف النماذج

٢ 
٦٫١٣  

٢٤ 
٧٫٤١  

١١ 
٢٫٣٢  

٦ 
٢٫١١  

٢ 
٤٫٣  

٥١٫٤  

تعليم القراءة اجلهرية السليمة  ٥
للنصوصمن خالل النماذج 

 املسموعة

٦ 
٢٫١١  

٢٤ 
٧٫٤١  

٢١ 
٦٫٣٥  

 

٧ 
١٫١١  

١ 
٧٫١  

٤٥٫٤  

 ١٢ تعليم مدلوالت أدوات الربط ٦
٣٫٢١  

١٧ 
٢٫٢٢  

٢١ 
١٫٣٣  

١ 
٣٫١٥  

١ 
٧٫١  

٤٫٥١ 
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 جدول االمتداد 1.. 

اليت يف مستوى األعلى. إذا جيب يتصنيف الباحثون املتوسط مثل اجلدول كما يأيت. يستخدم الباحثون االمتداد ليغرف املتوسط 
الباحثون عن األسئلة البحث. يتكون اجلدوال أربعة مستوى وهم األعلى و املتوسط واملنخفض و اليوجد. السؤال اليت يوجد 
املتوسط األعلى هي اإلجابة ألسئلة البحث. "ما أوجه القوة والضعف ىف مواقع تعليم لغري الناطقني هبا من جهة؟" اإلجابة هي 

 جلأ إىل املعجم الثنائي لفهم معاين الكلمات والرتاكب. املتوسط هلذا السؤال أعلى من املتوسط ألسئلة أخرى.أ

 القدر االمتداد
 ٣‚٣٣ - ٥‚۰۰ األعلى

للفكرة التأكد من فهم املتعلم  ۰
الرئيسة يف النص املقروء وأبرز 

 األفكار الفرعية

٧ 
١٫١١  

٢١ 
٦٫٣٥  

 

١٧ 
٢٫٢٢  

١١ 
١٫١٦  

 

٤ 
٢٫٦  

٤٫٢٢ 

توضيح معاين املفردات اجلديدة  ٢
من خالل السياق أو الصور وحنو 

 ذلك

١٣ 
١٫٢٢  

١٥ 
٤٫٢٥  

٢٥ 
٤٫٤٢  

٥ 
٥٫٢  

١ 
٧٫١  

٤٫٥٧ 

 ١ حث املتعلم على القراءة الصامتة ١
٣٫١٥  

٢١ 
٦٫٣٥  

 

٢١ 
١٫٣٣  

٢ 
٦٫١٣  

١ 
٧٫١  

٤٫٤١ 

توفري املوقع للمعاجم اإللكرتونية  ١۰
 وإرشاد املتعلم هلا

١١ 
١٫١٦  

 

١٥ 
٤٫٢٥  

٢٤ 
٧٫٤١  

١ 
٣٫١٥  

١ 
٧٫١  

٤٫٤١ 

إعطاء املتعلم فرصة تقييم قراءته  ١١
اجلهرية مباشرة أو من خالل توفري 

 خيار تسجيل صوته على املوقع

١ 
٣٫١٥  

١١ 
٢٫٣٢  

٢٤ 
٧٫٤١  

٣ 
١٫٥  

٤ 
٦١٢ 

٤٫٤٤ 

مناسبة املوضوعات القرائية  ١۲
 ملستويات املتعلمني

١ 
٣٫١٥  

١٦ 
١٫٢٧  

٢٧ 
٢٫٤٥  

٧ 
١٫١١  

 ٤٫٤٥ 

توفري مواد إثرائية لتنمية املهارة من  ١٣
 خالل املوقع أو بروابط خارجية

١ 
٣٫١٥  

١٥ 
٤٫٢٥  

٢٦ 
١٫٤٤  

٧ 
١٫١١  

٢ 
٤٫٣  

٤٫٣٧ 

 ٧ تعليم املهارةكفاية التدريبات يف  ١٤
١٫١١  

١٦ 
١٫٢٧  

٢٧ 
٢٫٤٥  

٦ 
٢٫١١  

٣ 
١٫٥  

٤٫٣١ 

كفاية اختبارات أداء املتعلم يف  ١٥
 املهاراة

١١ 
٦٫١٢  

١٢ 
٥٫٣١  

٢١ 
٦٫٣٥  

٦ 
٢٫١١  

٣ 
١٫٥  

٤٫٤٧ 
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 ٢‚٥۰ - ٣‚٣٢ املتوسط
 ١،١١ – ٢‚٤١ املنخفض

 تعليم قراءة الحركات القصيرة والطويلة

 
    Frequen

cy Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1.7 1.7 1.7 1 منخفض جدا 

 6.8 5.1 5.1 3 منخفض

 49.2 42.4 42.4 25 متوسط

 79.7 30.5 30.5 18 مرتفع

 100.0 20.3 20.3 12 مرتفع جدا

  100.0 100.0 59 اجلملة

                 4.3.1  الجدول  

من العينة  ١.٧٪ يعلم الباحثون عن اإلجابة من هذا السؤال. تعليم قراءة احلركات القصرية والطويلة. يف هذا اجلدول،  ١
. جتد من العينة متوسط هبذا السؤال  ٢١.٣٪ بالنسبة املئويةمرتفع جدا منخفض. مث، وبعض من العينة  ٥.١منخفض جدا و ٪

. االمتداد هو ٤.٦٢مرتفع عن هذا السؤال. املتوسط هلذا السؤال  ٣١.٥أخرى. . هذا القسم أكثر من قسم  ٤٢.٤وهو ٪
 أعلى.

منخفض جدا

منخفض

متوسط

مرتفع

مرتفع جدا
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 تعليم قراءة التشديد والتنوين

 

 

 4.3.2الجدوال 

كانوا من مرتفع جدا   ٢١.٣. وأوضح أن ٪ ١١.١. تعليم قراءة التشديد والتنوين . يف اجلدوال اآليت هنا العينة منخفض من ٪٢
كلهم.   ٤.٦١املتوسط جيد الباحثون مجلة يعين . ويف اجلدوال  ٣٥.٦وهم من مرتفع وأخريا من متوسط كانوا من ٪ ٣٢.٢٪مث، 

 واالمتداد هو أعلى. 

 تعليم نطق الكلمات والجمل المكتوبة والربط بين المكتوب والمنطوق 

منخفض

متوسط

مرتفع

مرتفع جدا

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 11.9 11.9 11.9 7 منخفض 

 47.5 35.6 35.6 21 متوسط

 79.7 32.2 32.2 19 مرتفع

 100.0 20.3 20.3 12 مرتفع جدا

  100.0 100.0 59 اجلملة
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 4.3.3الجدول 

. تعليم نطق الكلمات واجلمل املكتوبة والربط بني املكتوب واملنطوق. يف هذا اجلدوال، يعلم الباحثون عن اإلجابة من السؤال ٣
مرتفع جدا. مث، وبعض من العينة متوسط هبذا السؤال  ٢١.٣و ٪ ١١.١منخفض هبذا السؤال وهو ٪الثالث. جتد من العينة 

 ٤.٥٤من العينة مرتفع عن هذا السؤال. املتوسط هلذا السؤال  ٣٢.٢٪. هذا القسم أكثر من قسم أخرى ٣٥.٦وهو ٪
 واالمتداد هو أعلى.

 النماذجتعليم دالالت عالمات الترقيم واالعتناء بوضعها في 

منخفض

متوسط

مرتفع

مرتفع جدا

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 11.9 11.9 11.9 7 منخفض 

 47.5 35.6 35.6 21 متوسط

 79.7 32.2 32.2 19 مرتفع

 100.0 20.3 20.3 12 مرتفع جدا

  100.0 100.0 59 اجلملة
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Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 3.4 3.4 3.4 2 منخفض جدا 

 13.6 10.2 10.2 6 منخفض

 45.8 32.2 32.2 19 متوسط

 86.4 40.7 40.7 24 مرتفع

 100.0 13.6 13.6 8 مرتفع جدا

  100.0 100.0 59 اجلملة

 4.3.4الجدول 

. وأوضح  ٣.٤عالمات الرتقيم واالعتناء بوضعها يف النماذج. يف اجلدول اآليت هنا العينة مبنخفض جدا من ٪. تعليم دالالت ٤
. هذا القسم  ٤١.٧مرتفع جدا . جتد من العينة مرتفع هبذا السؤال وهو ٪ وهم من ١٣.٦كانوا من منخفض مث، ٪  ١١.٢أن ٪

 . االمتداد هو أعلى.  ٤.٥١ل. املتوسط هلذا السؤال من العينة متوسط عن هذا السؤا ٣٢.٢أكثر من قسم أخرى ٪

 القراءة الجهرية السليمة للنصوص من خالل النماذج المسموعةتعليم 

منخفض جدا

منخفض

متوسط

مرتفع

مرتفع جدا
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Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1.7 1.7 1.7 1 منخفض جدا 

 13.6 11.9 11.9 7 منخفض

 49.2 35.6 35.6 21 متوسط

 89.8 40.7 40.7 24 مرتفع

 100.0 10.2 10.2 6 مرتفع جدا

  100.0 100.0 59 اجلملة

 4.3.5الجدوال 

 ١.٧يعلم الباحثون عن اإلجابة من السؤال اخلامس. ٪ تعليم القراءة اجلهرية السليمة للنصوص من خالل النماذج املسموعة .. ٥
وبعض  ٣٥.٦منخفض. جتد من العينة متوسط هبذا السؤال وهو ٪ ١١.١مرتفع جدا. مث، ٪ ١١.٢من العينة منخفض جدا و ٪
 . االمتداد هو أعلى.  ٤.٤٥. املتوسط هلذا السؤال  ٤١.٧من العينة اختار مرتفع وهو ٪

 طتعليم مدلوالت أدوات الرب

منخفض جدا

منخفض

متوسط

مرتفع

مرتفع جدا
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Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1.7 1.7 1.7 1 منخفض جدا 

 16.9 15.3 15.3 9 منخفض

 50.8 33.9 33.9 20 متوسط

 79.7 28.8 28.8 17 مرتفع

 100.0 20.3 20.3 12 مرتفع جدا

  100.0 100.0 59 اجلملة

 4.3.6 الجدول

وأوضح أن العينة منخفض.  ١٥.٣و ٪ ١.٧أدوات الربط . يف اجلدول اآليت هنا العينة مبنخفض جدا من ٪. تعليم مدلوالت ٦ 
. ويف اجلدوال املتوسط جيد  ٣٢.١وهم من مرتفع وأخريا من متوسط كانوا من ٪ ٢٢.٢كانوا من مرتفع جدا مث، ٪  ٢١.٣٪

 كلهم. واالمتداد هو أعلى.  ٤.٥١الباحثون مجلة يعين 

 

 

 

 من فهم المتعلم للفكرة الرئيسة في النص المقروء وأبرز األفكار الفرعيةالتأكد 

منخفض جدا

منخفض

متوسط

مرتفع

مرتفع جدا
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  4.3.7 الجدول

يف النص املقروء وأبرز األفكار الفرعية. كما يف جدول البيانات، وأظهرت نسبة من هذه  التأكد من فهم املتعلم للفكرة الرئيسة. ٧
. مث، وبعض من العينة متوسط بالنسبة ملئوية كانت الطلبة مرتفع جدا  ١١.١من الطلبة منخفض جدا، ٪ ٦.٢الدراسة أن ٪

 واالمتدد هو أعلى.  ٤.٢٢أخرى وصلت إىل مستوى ممتاز وهي مرتفع. املتوسط هلذا السؤال  ٣٥.٦. يف حني ٪٢٢.٢٪

 

 

 

 

منخفض جدا

منخفض

متوسط

مرتفع

مرتفع جدا

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 6.8 6.8 6.8 4 منخفض جدا 

 23.7 16.9 16.9 10 منخفض

 52.5 28.8 28.8 17 متوسط

 88.1 35.6 35.6 21 مرتفع

 100.0 11.9 11.9 7 مرتفع جدا

  100.0 100.0 59 اجلملة
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 الصور ونحو ذلك توضيح معاني المفردات الجديدة من خالل السياق أو

 

 4.3.8  الجدول

عن اإلجابة من توضيح معاين املفردات اجلديدة من خالل السياق أو الصور وحنو ذلك. يف هذا اجلدول، يعلم الباحثون . ٢
جتد من العينة مرتفع جدا هبذا السؤال وهم منخفض.  ٢.٥منخفض جدا و٪ ١.٧السؤال الثامن. كما يف جدول البيانات ، ٪

واالمتداد هو  ٤.٥٧ ذا السؤالهل. املتوسط من ٤٢.٤متوسط كانوا من ٪. وأخريا ،من ٢٥.٤ومث من مرتفع وهو  ٢٢.١وهو ٪
 أعلى.

 

 

منخفض جدا

منخفض

متوسط

مرتفع

مرتفع جدا

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1.7 1.7 1.7 1 منخفض جدا 

 10.2 8.5 8.5 5 منخفض

 52.5 42.4 42.4 25 متوسط

 78.0 25.4 25.4 15 مرتفع

 100.0 22.0 22.0 13 مرتفع جدا

  100.0 100.0 59 اجلملة
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 حث المتعلم على القراءة الصامتة

 

 4.3.9الجدول 

من الطلبة منخفض  ١.٧حث املتعلم على القراءة الصامتة . كما يف جدول البيانات، وأظهرت نسبة من هذه الدراسة أن ٪. ١
. جتد من العينة مرتفع هبذا السؤال  ١٥.٣كانت الطلبة منخفض. وبعض من العينة مرتفع جدا بالنسبة املئوية ٪  ١٣.٦جدا، ٪
. ٤.٤١من العينة متوسط عن هذا السؤال. املتوسط هلذا السؤال  ٣٣.١. هذا القسم اكثر من قسم أخرى. ٪٣٥.٦وهو ٪

 االمتداد هو أعلى.

 

 

منخفض جدا

منخفض

متوسط

مرتفع

مرتفع جدا

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1.7 1.7 1.7 1 منخفض جدا 

 15.3 13.6 13.6 8 منخفض

 49.2 33.9 33.9 20 متوسط

 84.7 35.6 35.6 21 مرتفع

 100.0 15.3 15.3 9 مرتفع جدا

  100.0 100.0 59 اجلملة
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 الموقع للمعاجم اإللكترونية وإرشاد المتعلم لهاتوفير 

 

 

 

 

 

 4.3.10الجدول 

 ١.٧٪توفري املوقع للمعاجم اإللكرتونية وإرشاد املتعلم هلا. يف هذا اجلدول، يعلم الباحثون عن اإلجابة من السؤال العاشر. . ١١
العينة اختار  ٢٥.٤. و ٪١٦.١منخفض. مث، وبعض من العينة مرتفع جدا بالنسبة املئوية ٪ ١٥.٣من العينة منخفض جدا ٪

 واالمتداد هو أعلى. ٤.٤١ . املتوسط هلذا السؤال٤١.٧مرتفع وأخريا من متوسط كانوا من ٪

 

 

 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1.7 1.7 1.7 1 منخفض جدا 

 16.9 15.3 15.3 9 منخفض

 57.6 40.7 40.7 24 متوسط

 83.1 25.4 25.4 15 مرتفع

 100.0 16.9 16.9 10 مرتفع جدا

  100.0 100.0 59 اجلملة

منخفض جدا

منخفض

متوسط

مرتفع

مرتفع جدا
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 إعطاء المتعلم فرصة تقييم قراءته الجهرية مباشرة أو من خالل توفير خيار تسجيل صوته على الموقع

 
  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 6.8 6.8 6.8 4 منخفض جدا 

 11.9 5.1 5.1 3 منخفض

 52.5 40.7 40.7 24 متوسط

 84.7 32.2 32.2 19 مرتفع

 100.0 15.3 15.3 9 مرتفع جدا

  100.0 100.0 59 اجلملة

 4.3.11الجدول 

كما يف جدول البيانات ،   .إعطاء املتعلم فرصة تقييم قراءته اجلهرية مباشرة أو من خالل توفري خيار تسجيل صوته على املوقع
من العينة  ٥.١كانت الطالبة مرتفع جدا. مث، ٪  ١٥.٣من الطالبة منخفض جدا، ٪ ٦.٢٪وأظهرت نسبة من هذه الدراسة أن 

 . االمتداد هو أعلى.٤.٤٤. املتوسط هلذا السؤال ٤١.٧مرتفع. اخريا العينة متوسط أعلى هو ٪ ٣٢.٢منخفض و ٪

 

 

 

منخفض جدا

منخفض

متوسط

مرتفع

مرتفع جدا
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 ة لمستويات المتعلمينمناسبة الموضوعات القرائي

 

 4.3.12الجدول 

 

من  ١١.١القرائية ملستويات املتعلمني. يف هذا اجلدول، يعلم الباحثون عن اإلجابة من هذا السؤال. ٪مناسبة املوضوعات  .  ١٢
. جتد من العينة متوسط هبذا السؤال  ٢٧.١مرتفع جدا . مث، وبعض من العينة مرتفع بالنسبة املئوية ٪ ١٥.٣العينة منخفض و ٪

 و أعلى.. االمتداد ه ٤.٤٥. املتوسط هلذا السؤال  ٤٥.٢وهو ٪

 

 

 

منخفض

متوسط

مرتفع

مرتفع جدا

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 11.9 11.9 11.9 7 منخفض 

 57.6 45.8 45.8 27 متوسط

 84.7 27.1 27.1 16 مرتفع

 100.0 15.3 15.3 9 مرتفع جدا

  100.0 100.0 59 اجلملة
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 توفير مواد إثرائية لتنمية المهارة من خالل الموقع أو بروابط خارجية

 

 4.3.13الجدول 

 

. توفري مواد إثرائية لتنمية املهارة من خالل املوقع أو بروابط خارجية . كما يف جدول البيانات، وأظهرت نسبة من هذه ١٣
بالنسبة املئوية  كانت الطلبة منخفض. وبعض من العينة مرتفع جدا  ١١.١من الطلبة منخفض جدا، ٪ ٣.٤الدراسة أن ٪

من العينة مرتفع عن هذا  ٢٥.٤. هذا القسم اكثر من قسم أخرى. ٪٤٤.١. جتد من العينة متوسط هبذا السؤال  وهو٪١٥.٣٪
 . االمتداد هو أعلى.٤.٣٧السؤال. املتوسط هلذا السؤال

منخفض جدا

منخفض

متوسط

مرتفع

مرتفع جدا

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 3.4 3.4 3.4 2 منخفض جدا 

 15.3 11.9 11.9 7 منخفض

 59.3 44.1 44.1 26 متوسط

 84.7 25.4 25.4 15 مرتفع

 100.0 15.3 15.3 9 مرتفع جدا

  100.0 100.0 59 اجلملة
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 كفاية التدريبات في تعليم المهارة

 
  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 5.1 5.1 5.1 3 منخفض جدا 

 15.3 10.2 10.2 6 منخفض

 61.0 45.8 45.8 27 متوسط

 88.1 27.1 27.1 16 مرتفع

 100.0 11.9 11.9 7 مرتفع جدا

  100.0 100.0 59 اجلملة

 4.3.14الجدول 

 

العينة منخفض. وأوضح  ١١.٢و ٪ ٥.١مبنخفض جدا من ٪. كفاية التدريبات يف تعليم املهارة. يف اجلدول اآليت هنا العينة ١٤
. ويف اجلدوال املتوسط جيد  ٤٥.٢وهم من مرتفع وأخريا من متوسط كانوا من ٪ ٢٧.١كانوا من مرتفع جدا مث، ٪  ١١.١أن ٪

 كلهم. واالمتداد هو أعلى.٤.٣١الباحثون مجلة يعين 

 

منخفض جدا

منخفض

متوسط

مرتفع

مرتفع جدا
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 داء المتعلم في المهاراةكفاية اختبارات أ

 

 4.3.15الجدول 

من الطلبة  ٥.١. كفاية اختبارات أداء املتعلم يف املهاراة. كما يف جدول البيانات، وأظهرت نسبة من هذه الدراسة أن ٪١٥
العينة مرتفع.  ٣١.٥و٪١٢.٦كانت الطلبة منخفض. مث، وبعض من العينة مرتفع جدا بالنسبة ملئوية٪  ١١.٢منخفض جدا، ٪

 واالمتدد هو أعلى.  ٤.٤٧وهي متوسط. املتوسط هلذا السؤال أخرى وصلت إىل مستوى ممتاز  ٣٥.٦يف حني ٪

 مقترحاتهنتائج البحث و -1

منخفض جدا

منخفض

متوسط

مرتفع

مرتفع جدا

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 5.1 5.1 5.1 3 منخفض جدا 

 15.3 10.2 10.2 6 منخفض

 50.8 35.6 35.6 21 متوسط

 81.4 30.5 30.5 18 مرتفع

 100.0 18.6 18.6 11 مرتفع جدا

  100.0 100.0 59 اجلملة
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ينتهي الباحثون مجع املعلومات وحتليل البيانات مث حيصل على نتائج البحث. من هنا، جيد الباحثون أن أجلأ إىل املعجم الثنائي 
وتية لدى غري الناطقني يف مهارة القراءة. هذه استخدام توجد لفهم معاين الكلمات والرتاكيب هي استخدام مواقع الشبكة العنكب

 املتواسط بعدد األعلى من استخدام أخرى.

 

 التوصيات 1.1

 توصي احملللون التوصيتني وهي :

 .حث الطلبة بكثرة وختتلف استخدام الشبكة العنكبوتية لستعمال يف الدراسات اللغة العربية١

 العربية كاللغة ثانية يف كل يوم.جيب الطلبة أن يستخدم لغة ٢

 .جيب على الطلبة فتح كثري مواقع الشبكة العنكبوتية ملمارسة مهارة القراءة مع قواعد الصحيحة٣

 المقترحات ..1

 وهي: اقرتاح الباحثون املقرتحات إلستخدام الشبكة العنكبوتية عن تعليمها،

 لصحيح لكل كلمة اليت يقراء..يثبت التالميذ على سيطرة علم النحو يف معرفة الشكل ا١

 .يعرف التالميذ معىن الكلمات من قرائتهم لفهم الرسالة من الكاتب.٢

 ليحصل املعىن الصحيح. ’google translate‘.يبحث التالميذ معىن الكلمات إذا ال يعرف معناها بالقاموس أو املعجم وليس ٣

 مراجعال

الكلية اجلامعية اإلسالمية . ي يف مهارة القراءةكتاب متواضع بني اإلطار النظري واإلطار التطبيق  .م٢١١٥ .حممد روفيان إمساعيل،
 العاليمية بسالجنور.

 .٢١١٧ماريس  ٧. / www://alfaseeh.comاإلنرتنت: 

 .٢١١٧ماريس٤. www//dafatiri.comاإلنرتنت:/

 .٢١١٧ماريس٤تعريف_القراءة. http://mowdoo3.comاإلنرتنت:/

 .٢١١٧ماريس  ٧. / www://thanwya.comاإلنرتنت: 

 .٤دار املسرية، ط :عمان .والتطبيقأ تكنولوجيا التعليم بني النظرية  .ه ١٤٢٥احللية، حممد حممود. 

 دال الثقافة النشر والتوزيع. :ناألرد .يم األطفال القراءة والكتابةم. طرق تعل٢١١٧احلسن،هشام. 
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وقائع املؤمتر اكادي عشر لالحتاد  . القاهرة:ليمية العربية على شبكة اإلنرتنتتقييم املواقع التعم. ٢١١١أمحد مسامح  صالح،
 العريب للمكتبات واملعلومات.

 .التعليم عمان: دار أسامة للنشر طرق القراءة والكتابة للمبتدئني ومهارات م.٢١١٥ مصطفى،غافل.

 

 


