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استيدفت الدراسة الكشؼ عف فاعمية مدكنة تعميمية إلكتركنية في تنمية 
المفاىيـ النحكية لدل طالبات المغات كالترجمة بجامعة األميرة نكرة بنت عبد الرحمف 

( طالبة تـ اختيارىف 55بالرياض، ك أثرىا في األداء الكتابي. تمثمت عينة الدراسة في )
( طالبة درست المفاىيـ 25يبية تككنت مف )عشكائيا، قسمت إلى مجمكعتيف، تجر 

( طالبة درست 25النحكية ذاتيا عف طريؽ المدكنة اإللكتركنية، كضابطة تككنت مف )
بالطريقة المعتادة في التدريس، أعدت الباحثة قائمة بالمفاىيـ النحكية، كمدكنة 

كل الطالبات تعميمية إلكتركنية تحكم دركسا نحكية حكؿ المفاىيـ، كاختبارا لقياس مست
 فييا، كاختبارا لألداء الكتابي. كقد تكصمت الدراسة لمنتائج التالية:

بيف متكسطي درجات  5051كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  -1
طالبات المجمكعة التجريبية كالضابطة في اختبار المفاىيـ النحكية البعدم 

 اإللكتركنية.لصالح المجمكعة التجريبية، يرجع إلى دراسة المدكنة 
تفكؽ طالبات المجمكعة التجريبية في اختبار األداء المغكم الكتابي يعكد  -2

 لمتأثير اإليجابي لممدكنة التعميمية.

المدكنات التعميمية في تنمية الميارات المغكية  كأكصت الدراسة بتفعيؿ استخداـ
برمجة  ، مف خالؿ تدريب أعضاء ىيئة التدريس، كلمطالبات في المرحمة الجامعية

تاحتيا  2.0بعض المقررات المغكية التي تدرسيا الطالبات باستخداـ تقنيات الكيب  كا 
  ليف مف خالؿ نظاـ )بالؾ بكرد( لتنمية قدراتيف المغكية بأسمكب التعمـ الذاتي.

 الكممات المفتاحية: المفاىيـ النحكية، المدكنة التعميمية.
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 مقدمة :

التي المغة مف أىـ كسائؿ االتصاؿ بيف المجتمعات اإلنسانية، كىي أداة التعميـ  تعد   
بالميارات األساسية في القراءة كالكتابة كالتحدث ده المتعمـ مف أدكات المعرفة كتزك  تمكف

 .كاالستماع
كسيمة ميمة لتحقيؽ الصحة المغكية، كااللتزاـ بسالمة العبارة  المغكيةكتعد المفاىيـ 

كعمى رأسيا المفاىيـ النحكية التي  ألداء كالتعبير الدقيؽ كالفيـ السميـ لممعنى،كصحة ا
إلى تمكيف المتعمميف مف فيـ ما يقرؤكف، أك يسمعكف، كصياغة ما يكتبكف صياغة تيدؼ 

تكسب المتعمـ دقة في التعبير  كما أنيا56، 2515تسيؿ التكاصؿ المغكم السميـ )مصطفى، 
ميؿ ك المكازنة ك المقارنة كالتصنيؼ كالتمييز ك إدراؾ العالقات ك تنمي القدرة عمى التح

مف المحف  تقدر المتعمـ عمى ميارات الصحة المغكية التي تعد ضابطاك   (2515)إبراىيـ،
 كالخطأ في فنكف المغة المختمفة مف استماع كتحدث كقراءة ككتابة.

كتشير المفاىيـ النحكية إلى " األفكار أك التصكرات العقمية التي يككنيا الفرد،    
المتعمـ بيذا المفيـك مف  فينتقؿلمداللة عمى بعض المعاني المتعمقة بالمصطمحات النحكية، 

 (1992،48، كجاب اهلل نطاؽ الفكرة إلى حيز التعبير، كالتعامؿ المغكم الصحيح " عمي،
، 2512المفيكـ النحكم بعدد مف الصفات حددىا كؿ مف )عطية كخمؼ اهلل،  كيتسـ   

( في اآلتي: الرمزية: فالمفيـك النحكم يرمز لمجمكعة مف السمات المجردة، كيعد رمزا 153
جميع  يشتمؿحيث ليذه الخاصية، فالفاعؿ يرمز إلى مف قاـ بالفعؿ أك اتصؼ بو. التمييز: 

تو، كتميز بينو كبيف مفاىيـ أخرل، فالفعؿ الماضي لو السمات التي تجمع المفيكـ تح
ال ينطبؽ عمى حالة بعينيا، فيك مجمكعة مف السمات تميزه عف غيره مف األفعاؿ. التعميـ: 

بؿ البد أف تجمع في ضكئو مجمكعة مف الخصائص كالمكاقؼ، فمفيـك الفعؿ المضارع 
تاج تككيف المفيكـ، كيظير المفيـك كىي ن المالحظة:ينطبؽ عمى كؿ فعؿ تتكافر فيو داللتو. 

مف خالؿ األمثمة التي تقدـ لمتدليؿ عمى انطباؽ المفيـك النحكم عمييا، مثؿ مالحظة 
 التغييرات التي تحدث نتيجة دخكؿ كاف كأخكاتيا عمى الجممة اإلسمية.

في  ةالجامعي ةكتبرز الحاجة لمتمكف مف المفاىيـ النحكية كتطبيقاتيا لمطالب   
سيما في عممية التكاصؿ  كسيطا بيف لغتيف التي تعد أف تككفمغات كالترجمة تخصص ال

الترجمة عممية تكاصؿ ثنائي في أف " (82،   2558كفي ذلؾ ترل  ) األميف،   الكتابي،
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مف خاللو  كاألداء الكتابي أحد أكجو النشاط المغكم لممترجـ كىك عمؿ لغكم فكرمالمغة، 
مف ميارات أىميا  ترتيب الكممات ترتيبا يظير المعنى  تظير قدرتو المغكية بما تتضمف

المقصكد كيتطمب ذلؾ معرفة الكظائؼ النحكية لمكممات كاألدكات في الجممة، كصحة الكممات 
الصافي،  6،  2558كتكليفيا في نسؽ نحكم مترابط. كيؤيد ذلؾ ما ذىب إليو ) رسكؿ، 

مترجـ األمثؿ عمى رأسيا الكفاءة ( عند تحديد الشركط الكاجب تكافرىا في ال53، 1992
المغكية في المغة األـ، كالدراية بأسرارىا الجمالية كالبالغية كبيانيا لممعاني. كما حدد ) طجك،  

(  التمكف مف المفاىيـ النحكية كتطبيقاتيا شرطا أساسا لتحقيؽ الحد األدنى 173،  2515
 عممية التعمـ. مف الكفاءة التي يجب أف يبمغيا دارس الترجمة في نياية

)    كتتحدد خطكات عممية الترجمة بناء عمى " النظرية التفسيرية"    
Baker,1998,112 )  المرحمة  ميارات رئيسة، لكؿ منيا ميارات ثانكية في ثالث :

األكلى: الفيـ كاالستيعاب، أم تفسير الرمكز الكتابية أك فؾ الشفرة المغكية لمنص المراد 
أم تحكيمو إلى صكر ذىنية داللية غير مرتبطة  ترجمتو. المرحمة الثانية: النقؿ الداللي لمنص

ثانية في المغة  . المرحمة الثالثة: مرحمة التعبير، أك إعادة بناء النص كتأليفوبالرمكز المغكية
 المستيدفة.

كتستمـز مرحمة إعادة بناء النص قدرة كميارة خاصة في الكتابة كىي قدرة يعتبرىا"    
حيث التمكف مف (  52، 1992السمة المميزة لممترجـ. ) الصافي،   Newmarkنيكمارؾ"

ة في صغره، المغة األـ التي درج المترجـ عمى استخداميا بصكرة دائمة، كتعمميا بصكرة تمقائي
يستخدـ ىذه المغة إلعادة التعبير عف المعنى، فإف معرفتو ليا ال يكفي أف تككف كامنة، إذ 

نتاج النصكص. أما المدل الذم يجب أف تبمغو  إنما يجب أف تككف فاعمة تسمح لو بالتعبير كا 
أف عبركا  أفكار اآلخريف بعد ىذه المعرفة فيك اإلتقاف التاـ الذم يؤىؿ المترجـ إلجادة صياغة

يسعفو ليجد المفظ  ىائؿ مخزكف لغكمعنيا بمغة أخرل. يقتضي ذلؾ أف يككف لممترجـ 
   (88،  2558المناسب كيصكغ األسمكب المغكم الصحيح ) األميف،  

كميارة الكتابة ليست ميارة أك قدرة فطرية بؿ تكتسب كتتطكر بعممية التعميـ، بما    
 Brownالتعميـ المباشر لميارات الكتابة كما يعتقد تتضمنو مف تدريب كممارسة مكجية، ف

and Atkins  ىرما مف تشكؿ كسيمة فعالة لمساعدة الطالب لتحسيف كتاباتيـ، كالتي
الميارات الثانكية تشمؿ بناء الجممة بناء نحكيا رصينا، كبسبب التالـز العضكم بيف الترجمة 
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كفي  ( 52، 1992كالتمكف مف ىذه الميارات ال يمكف فصؿ كاحدة عف األخرل. ) الصافي،  
( أف الضعؼ في المستكل النحكم مف أكبر المشكالت 2515ذلؾ يرل )أبك الفضؿ كاألشقر،

التي تسبب ضعؼ الترجمة كأكثر ما يخطئ فيو المترجمكف كتحتاج إلى مزيد مف العناية 
تحديد الحد األدنى لميارات  مما يستدعي ي مفاىيـ نحكية أساسيةكاالىتماـ، كيتحدد ذلؾ ف

المترجـ المغكية كتعييف مضمكنيا، كيقتضي ذلؾ تعريؼ ىذه المفاىيـ كتحديدىا، كتكضيحيا 
،  ابف عبد 2515، طجك، 2558، األميف،  1992) الصافي،  كفؽ دالالتيا المختمفة.

( مف أف ىناؾ افتقار في 264،2552،كيؤيد ذلؾ ما ذىب إليو )طعيمة (2514الرازؽ، 
مما يبعد ، المغكية لممفاىيـبرامج تعميـ المغة العربية لغير المتخصصيف إلى رؤية كاضحة 

تدريس المغة ليؤالء الطالب عف المطالب المغكية الحقيقية الالزمة ليـ في الحياة العممية. 
المغكية الالـز إكسابيا  ممفاىيـلكعميو طالب بمساعدة الجامعات العربية في الصياغة الدقيقة 

المغكية لممترجـ عند مستكل المفاىيـ  لمطالب. كما نادل المتخصصكف بالعمؿ عمى تطكير
اإلتقاف التاـ كمستمـز أساس في تخصص الترجمة كتييئة الفرص لمممارسة كالمراف في أنماط 

يب عمييا. )الصافي، كالتدر  تمؾ المفاىيـلغكية متعددة كتطبيؽ استراتيجيات حديثة لتكظيؼ 
 ( 25515، طجك، 2558األميف،   ، 1992

كصانعي القرار بأىمية تمبية الحاجات التربكية المتنكعة  بكييفكقد ازداد اىتماـ التر 
ما  ،في ميداف التربية كالتعميـ مف خالؿ تطكير األنظمة التعميمية كاإلفادة مف التقنيات الحديثة

يعتمد عمى تقديـ محتكيات الذم  E-Learningتركني أدل إلى ظيكر نمكذج التعمـ اإللك
مف خالؿ الكسائط اإللكتركنية كالحاسب اآللي كاإلنترنت مما يتيح التعمـ في أم زماف تفاعمية 

 كمكاف كطريقة كفؽ حاجات المتعمميف كقدراتيـ كسرعاتيـ في التعمـ. 
التعمـ كمع تطكر شبكات اإلنترنت ك تكفرىا بسرعات عالية تغير مفيكـ   

كظيكر ما يسمى  ،اإللكتركني ك طرؽ عرضو كالتفاعؿ معو ليشمؿ جكانب أكثر تفاعمية
 Watsonيرل كاطسكف كىاربر )  E-Learning 2.0بالجيؿ الثاني مف التعمـ اإللكتركني 

and Harper,2008)  أفWeb2.0   تقـك عمى فمسفة تبادؿ المعمكمات بشكؿ تعاكني
فتحكلكا مف زائريف لممكاقع إلى مشاركيف في لمشبكات العالمية  متكاصؿ مما غير نظرة العالـ

 نشرىا. 
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 ،كتعد المدكنات اإللكتركنية كاحدة مف أسرع تطبيقات الجيؿ الثاني لإلنترنت انتشارا   
كقد أصبح مفيكـ المدكنات اإللكتركنية مف المصطمحات الدارجة لما ليا مف تأثير تعميمي 

صفحة تفاعمية مككنة مف كتابات كتسجيالت تنشر مف  " كىي، كتفاعميكتعممي تشاركي 
مؤلفييا ليتمكف الزائر مف التعميؽ عمييا في أم كقت، باإلضافة إلى إدخاؿ الكسائط المتعددة 

كعرفيا  ( 33، 2515)مراد،  مف صكر كركابط كمقاطع فيديك، كمف ثـ مشاركتيا.
(Dayan,2014)  مف خالؿ أداة تفاعمية لدييا القدرة عمى تعزيز التعمـ التعاكني  عمى أنيا

مف االتصاؿ كالمناقشة ك أخذ الكقت الكافي لتنظيـ  لتمكيف مستخدميياالتعميقات المتبادلة 
 أفكارىـ قبؿ نشرىا عمى اإلنترنت كترسيخ الفكرة في أذىانيـ ك تعزيز ثقتيـ بأفكارىـ.

( أبك زيد،  2515( ) مراد،Deng&،YUEN k ،2011كؿ مف )  كقد حدد   
فييا ( خصائص المدكنات اإللكتركنية في أنيا: يتـ ترتيب المكاضيع ك المعمكمات 2518

بشكؿ زمني مف األقدـ إلى األحدث، إضافة التعميقات ك التفاعؿ مع الكاتب، دعـ المكاقع في 
ىي طريقة عرض نشر محتكيات تفيد فئة معينة لحدث ما، الفصؿ بيف اإلنتاج كالعرض، ك 

تعدد قكالب المحتكل ، المحتكل لمشخص نفسو دكف السماح لشخص آخر إضافة أم منشكر
كذلؾ باختيار األلكاف كالقكالب ك البرمجيات، تحميؿ المكاد بأشكاؿ متعددة مف خالؿ الكسائط 

 المتعددة المتكفرة داخؿ المدكنة مع إضافة التعديؿ كالتحكـ بالنص كقت الحاجة.
لمدكنات اإللكتركنية أحد أكثر تطبيقات التعمـ اإللكتركني تناسبا مع حاجات كتعد ا   

عبر الكسائط المتعددة المعتمدة عمى  المتعمميف كخصائصيـ بتقديـ المحتكل إلكتركنيا
الحاسكب كشبكاتو بحيث تكفر مصادر ثرية لممعمكمات يمكف الكصكؿ إلييا في كقت قصير، 

لذاتي كاالعتماد عمى النفس في اكتساب الخبرات كالمعارؼ مما كما أنيا تدعـ ميارات التعمـ ا
  (3، 2518يثير الدافعية لممعمـ كالمتعمـ في التقدـ المستمر) أبك زيد، 

ؽ عدد مف الفكائد التربكية منيا: كقد ساىـ استخداـ المدكنات في التعميـ في تحقي   
باشتراكيـ في مناقشة األفكار ك التفاعؿ، حيث تسيـ في رفع مستكل تفاعؿ المتعمميف 

كطرحيا كالتكسع في طرح المعمكمات، كدعـ التعمـ التعاكني حيث تنمي مجتمعات التعمـ 
، كتطكرىا ك يتـ فييا تقديـ التكجيو مف خالؿ األقراف، كما تسيـ في تشجيع التفكير الجماعي

، بف 2515)المدىكني،  كزيادة الدافعية نحك التعمـ كرفع مستكل الثقة بالنفس كتقدير الذات
كتسيؿ المدكنات  ((Namwar&RastgooK 2008,181، 2518، أبك زيد،2517خنيف،
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إمكانية اإلضافة المستمرة لممدكنات مما يجعؿ الطالب في حاجة التعمـ النشط مف خالؿ 
حيث يحفز استخداـ المدكنات  ،لمقراءة كالبحث المستمر، كالتعميـ مف خالؿ التكجيو الذاتي

تقدير مستكل استيعابيـ لممقررات الدراسية كتحديد الميارات كالمفاىيـ التي تحتاج  الطالب
ك تحقيؽ أىدافيا مف خالؿ عمميات  يسيـ في التكجيو الذاتي لبناء المعرفةإلى تركيز مما 

 ( Du and Wagner.2005العرض المناقشة كالتحميؿ)
عدة لممدكنة في العممية أسفرت عف استخدامات التي كباستقراء نتائج الدراسات   

في التعميمية بما يناسب حاجات المتعمميف كشرح المقررات، ككسيمة مساعدة لمنقاش كالحكار 
 كتدعيـ المعمكماتأك تدريب المتعمميف عمى ميارات كمفاىيـ محددة  بمشاركة المعمـ

ثاني ( دراسة لتقصي فعالية برنامج قائـ عمى الجيؿ ال 2513أجرل )إبراىيـ، كترسيخيا.
لمكيب في تنمية مفاىيـ المغة العربية )النحك، الصرؼ، البالغة(  لدل طالب كمية التربية 
كاتجاىاتيـ نحكىا تكصؿ فييا إلى تفكؽ أفراد المجمكعة التجريبية في تحصيؿ المفاىيـ 

( 2516ككشفت )العمكدم،  كاتجاىاتيـ اإليجابية بعد دراستيـ بأدكات الجيؿ الثاني لمكيب.
استراتيجية مقترحة قائمة عمى المدكنات التعميمية في تنمية ميارات التفكير المتشعب فاعمية 

دراسة أثبت  ( 2518)أبك زيد،  ك أجرل كالميارات االجتماعية لدل طالبات جامعة أـ القرل.
فاعمية استخداـ المدكنة اإللكتركنية في تنمية ميارات التفكير الناقد لدل طمبة الجامعة فييا 

( إلى تنمية اتجاىات طالبات جامعة طيبة نحك تعمـ مقرر 2518األردنية. كتكصمت )الرحيمي،
ميارات الحياة الجامعية بعد استخداـ المدكنات التعميمية اإللكتركنية. ك يكافؽ ذلؾ نتيجة ) 

لدل طالبات جامعة الممؾ  ( التي كشفت عف ارتفاع مستكل التحصيؿ 2517نيف، بف خ
سعكد في إنتاج الكسائؿ كتصميميا بعد دراستيف المقرر باستخداـ المدكنة التعميمية 

( دراسة كشفت فاعمية استخداـ المدكنات التعميمية في 2517،السيد ك أجرل ) اإللكتركنية.
 ،محمددل طالب الصؼ الثاني الثانكم بمصر. كتكصؿ ) تنمية مفاىيـ األمف الصناعي ل

استخداـ الجيؿ الثاني ب( إلى أف التفاعؿ كاف إيجابيا بيف إتقاف ميارات التكاصؿ  2514
 الخاطرة األدبية لدل طالب جامعة األزىر.كتابة ميارات  كتنميةلمكيب 
طكير األدكات كالكسائط كتسعى كزارة التعميـ العالي في المممكة العربية السعكدية إلى ت  

التعميمية في الجامعات حيث شجعت عمى إنشاء عمادات لمتعمـ اإللكتركني كالتعميـ عف بعد 
في العديد مف الجامعات كجامعة األميرة نكرة إدراكا ألىمية ىذا النكع مف التعميـ في النيكض 
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تكظيؼ التقنيات  بالعممية التعميمية حيث تيدؼ العمادة إلى حث أعضاء ىيئة التدريس عمى
كمف باب الحرص عمى التطكير كمكاكبة التقنيات  الحديثة كتقديـ مقرراتيـ بصكرة إلكتركنية.

عمى نظاـ إدارة التعمـ )البالؾ بكرد(  SP8الحديثة قامت الجامعة بتطبيؽ التحديث األخير 
د مف ، كتحكيؿ عدكالذم يشتمؿ عمى مميزات كثيرة مف أىميا أدكات الجيؿ الثاني لمكيب

لكافة  المقررات إلى مقررات إلكتركنية كمنيا المقررات المغكية التي تعد متطمبا جامعيا
تماشيا مع ما ينادل بو المتخصصكف مف ضركرة كضع تصكر جديد لممناىج  التخصصات

جامعي في ضكء مناشط لغكية حديثة  كالمقررات المغكية لغير المتخصصيف في التعميـ اؿ
( إلى 2555)الديممي كالكائمي، . حيث يشيرذاتي كأساليب التقنية الحديثةترتكز عمى التعمـ ال

أف الكقت قد آف لننظر إلى لغتنا العربية كقكاعدىا نظرة جديدة قائمة عمى ربط المغة بالحياة 
فكريا كاجتماعيا بتكظيؼ التكنكلكجيا الحديثة كتطبيؽ النماذج التعميمية التي تقكـ عمى فكرة 

 تشاؼ في تنمية المفاىيـ النحكية.االستقراء كاالك
كقد الحظت الباحثة مف خالؿ تدريسيا لمقررات تربكية في كمية المغات كالترجمة    

الطالبات في المغة العربية ككثرة األخطاء النحكية في  تدني مستكلبجامعة األميرة نكرة 
اتفقف عمى كجكد ضعؼ كاضح  الكمية كبمقابمة بعض عضكات ىيئة التدريس في، كتاباتيف

في  النحكية كتطبيقاتيا بالتمييز بيف المفاىيـكباألخص ما يتعمؽ في ميارات المغة العربية 
، عمى اختالؼ مستكياتيف الدراسية عند ترجمة النصكص إلى المغة العربية كتابات الطالبات

 يمتد إلى سالمة التعبير كأداء المعنى.
حكؿ أخطائيف النحكية ات مناقشطالبات ك إجراء عقد لقاءات مع الكمف خالؿ    

تمكنيف مف  ككعييف بخطكرة ذلؾ عمى م، اتفقف عمى حاجتيف لمتغمب عمى الضعؼ المغك 
 الجيؿ الثاني لمكيب. كرغبتيف في استخداـ تطبيقات ميارات المغة العربية كمغة أـ 

الكشؼ مية تيدؼ إلى كتأسيسا عمى ما سبؽ شعرت الباحثة أنو مف المناسب إجراء دراسة عم
البات المغات لدل طبعض المفاىيـ النحكية األساسية  تنميةعف فاعمية مدكنة إلكتركنية في 

أثرىا عمى بياف  ك بجامعة األميرة نكرة بنت عبد الرحمف كالترجمة )مسار المغة اإلنجميزية( 
 أدائيف الكتابي.
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 مصكلة الدراسة:

مدكنة إلكتركنية  فاعميةفي ضكء ما سبؽ يمكف تحديد مشكمة الدراسة في الكقكؼ عمى 
 بجامعة األميرة نكرة بنت عبد الرحمف كالترجمةطالبات المغات  في تنمية المفاىيـ النحكية لدل

كيمكف تحقيؽ ذلؾ مف كالكشؼ عف أثرىا عمى أدائيف الكتابي ) مسار المغة اإلنجميزية( 
 عف األسئمة التالية :خالؿ اإلجابة 

 ؟لطالبات المغات كالترجمةاألساسية الالزمة  ما المفاىيـ النحكية -1
 ؟األساسية مف المفاىيـ النحكية طالبات المغات كالترجمةما مستكل تمكف  -2
الالزمة المفاىيـ النحكية األساسية  لتنميةصكرة المدكنة اإللكتركنية المقترحة  ما -3

 المغات ك الترجمة ؟ لطالبات
ة المدكنة اإللكتركنية المقترحة في تنمية المفاىيـ النحكية األساسية لدل ا فاعميم -4

 طالبات المغات كالترجمة ؟
لدل  في كتابة الفقرة عمى صحة األداء الكتابيالمدكنة اإللكتركنية المقترحة  ما أثر -5

 ؟ المغات كالترجمة طالبات
 فروض الدراسة:

( بيف متكسطي درجات 0.01تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ) ال  – 1
المجمكعة التجريبية ك المجمكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار المفاىيـ 

 النحكية كأبعاده المختمفة لصالح طالبات المجمكعة التجريبية.
درجات بيف متكسطي ( 0.01ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ) -2

المجمكعة التجريبية في التطبيؽ القبمي كالبعدم في اختبار المفاىيـ النحكية كأبعاده 
 المختمفة.

بيف متكسطي درجات ( 0.01ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ) -3
المجمكعة التجريبية في التطبيؽ القبمي كالبعدم في اختبار األداء الكتابي لممفاىيـ 

 كأبعاده المختمفة.النحكية 
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 أٍنية الدراسة:

 تكمف أىمية ىذه الدراسة في ككنيا:
تتناكؿ جانبا ميما مف جكانب إعداد الطالبة الجامعية كتأىيميا، فيي تكشؼ عف مدل  -

 تمكنيا مف المفاىيـ النحكية، مما يساعد في رصد الكاقع كاقتراح أكجو العالج. 
 في المفاىيـ النحكية األساسية الالزمة لسالمة الجامعية الطالبة مستكلتقدـ اختبارا يقيس  -

 األداء الكتابي.
في التعميـ بما يتزامف مع اىتماـ المسؤكليف تكظيؼ تقنيات التعميـ الحديثة كاإلفادة منيا  -

 كتحد جديد في التعميـ الجامعي.العربية السعكدية في كزارة التعميـ العالي بالمممكة 
تقديـ دركس إلكتركنية في بعض المفاىيـ النحكية كاإلفادة منيا في تمكيف الطالبات مف  -

 كالتدرب الذاتي عمى إجادتيا. النحكيةالمفاىيـ 
تبرز أىمية البحث في أنو مف البحكث القميمة في تكظيؼ تقنيات التعميـ )الجيؿ الثاني  -

 ي.في التعميـ الجامعلمكيب( في مجاؿ المفاىيـ النحكية 
 مصطلحات الدراسة:

صيغة التفكير المجرد التي تعكس السمات بأنو "  المفيـك المفاىيـ النحكية: يعرؼ
الجكىرية لكممة أك مجمكعة مف الكممات ذات عالقات قائمة فيما بينيا لتؤدم إلى فيـ 

، 1982الظاىرة المغكية، كيتـ تككيف المفيـك النحكم مف خالؿ تضافر ىذه السمات )الخياط، 
73) 

الطالبة  كيمكف تعريفو إجرائيا لغرض البحث بأنو " التصكر العقمي الذم تككنو
عف مصطمح ذم داللة لفظية تتعمؽ بنظاـ الكالـ  (المغات كالترجمة الجامعية ) تخصص

كتركيبو، كالتي تحدد معناه كبعض خصائصو كسماتو، كقاعدتو التي تضبط ىذه السمات، 
 الكتابي. االستخداـ المغكم صحيح في كذلؾ لتتمكف مف استخدامو بشكؿ

المدكنة اإللكتركنية: صفحة إنترنت ديناميكية يتـ تحديثيا باستمرار كتشمؿ مدخالت  
تساعد األفراد في إنشاء صفحات تفاعمية تشبو كتدكينات مرتبة زمنيا مف األقدـ لألحدث، 

المشتركيف في تبادؿ صفحات الكيب مف حيث المستخدميف لكنيا تتيح تعميقات تساعد 
 (2513الخبرات كاآلراء مما يخمؽ بيئة افتراضية تفاعمية )العيسائي، 



 .............. فاعلية مدونة إلكترونية في تنمية المفاهيم النحوية لدى طالبات اللغات والترجمة

- 235 - 

 اإجرائيا: صفحة كيب عمى شبكة اإلنترنت تظير عمييا دركس تعميمية تتضمف نصكص
تتيح لمطالبة فرصة التفاعؿ كالمشاركة كالرد  ،في المفاىيـ التحكية كمقاطع فيدك كاختبارات

 بيدؼ تنمية المفاىيـ النحكية لدل الطالبات عينة الدراسة. ،ةتحت إشراؼ الباحث
 حدود الدراسة:

تقتصر الدراسة في حدكدىا المكضكعية عمى بعض المفاىيـ النحكية الالزمة لسالمة األداء  -
 المغكم كالتي تمثؿ احتياجات أساسية عند مستكل الصحة المغكية.

مسار المغة )ت قسـ كمية المغات كالترجمة، يقتصر تطبيؽ أداة البحث عمى عينة مف طالبا -
 .الفصؿ الدراسي الثاني ىػ 1438/  1437 ، لمعاـ الجامعي(اإلنجميزية
 ميَج الدراسة: 

المنيج التجريبي عند تطبيؽ الدِّراسة الحالية، إذ تنتمي الدِّراسة إلى  استخدمت الباحثة
كسكؼ تستخدـ  ،(Quazi – Experimental Design)فئة التصميمات شبِو التجريبية 

ـُ المعركؼ بتصميـ القياسيف القبمّي كالبعدّم لممجمكعة الضابطة غيِر   المتكافئة.التصمي
(Pre-Posttest Nonequivalent Control Group)  

 جمتنع الدراسة وعييتَا:

يمثؿ مجتمع الدراسة جميع طالبات كمية المغات كالترجمة )مسار المغة اإلنجميزية( 
الفصؿ  ىػ 1438/ 1437بجامعة األميرة نكرة بنت عبد الرحمف بالرياض، لمعاـ الجامعي 

( شعب دراسية، أما عينة   8( طالبة مكزعات في ) 355الدراسي الثاني  بمغ عددىف )  
 ( طالبة.  55كعينة عشكائية، بمغ عددىف )  الرابع لبات المستكل الدراسة فقد تـ اختيار طا

 أدوات الدراسة:

 قائنة املفاٍيه اليحوية  :    -

يدؼ القائمة إلى حصر أىـ المفاىيـ النحكية الالزمة لطالبات المغات كالترجمة عند ت   
التي اىتمت الدراسات السابقة عمى  بنائياـ االعتماد في كقد ت مستكل الصحة المغكية.

تكجيو سؤاؿ ك في كتابات الطالبات في المرحمة الجامعية،  ،األكثر انتشارا باألخطاء النحكية
مفتكح لمطالبات عف حاجاتيف في القكاعد النحكية أثناء الكتابة، كخطكة أكلية لمعمؿ عمى 

مية بعض المتخصصات في المغة العربية بككما قابمت الباحثة  تقكيـ كتطكير أدائيف فييا.
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اآلداب )جامعة األميرة نكرة بنت عبد الرحمف( الالت يقمف بتدريس المقررات المغكية بكمية 
تمى  النحكية التي تمثؿ احتياجات لغكية أساسية.المفاىيـ المغات لإلفادة مف آرائيف في أىـ 

، ك تصنيفيا في مجاالت ثالثة لمتأكد مف صالحيتيا ،كضع القائمة في صكرتيا المبدئية ذلؾ
جمع المذكر السالـ، ): مجاؿ استخداـ الكممات التي تعرب بعالمات فرعية: كيندرج تحتو ىي

 كيندرج تحتو، مجاؿ تطبيؽ األثر النحكم لبعض األدكات( جمع المؤنث السالـ، المثنى 
مجاؿ  (األفعاؿ الناسخة، الحركؼ الناسخة، الفعؿ المضارع المعتؿ المنصكب أك المجزكـ)

كتـ  (األفعاؿ الخمسة، فعؿ األمر، الفعؿ الماضي)كيندرج تحتو  ،األفعاؿتطبيؽ حاالت ضبط 
أىمية  لمتأكد مف( 1ممحؽ  في النحك كتعميـ المغة العربية ) أساتذة متخصصيف  عرضيا عمى

المفيـك كاعتباره احتياجا لغكيا لمطالبات كمراجعة المحتكل العممي لممفيكـ، كقد تمت إعادة 
ذؼ بعضيا لالقتصار عمى األكثر أىمية، كبذلؾ خرجت القائمة في صياغة بعض المفاىيـ كح

 (2)ممحؽ    صكرتيا النيائية. 
 املدوىة اإللكرتوىية:

إلعداد كتصميـ المدكنة التعميمية قامت الباحثة باالطالع عمى العديد مف النماذج 
التعميمية، كقد تـ استنتاج مجمكعة مف المراحؿ  يةكالتصميمات الخاصة بالمدكنات اإللكتركن

 التي تـ مف خالليا إعداد كتصميـ المدكنة في ضكء طبيعة البحث الحالي كىي:
مرحمة التخطيط: كتضمنت ىذه المرحمة: تحديد اليدؼ مف إنشاء المدكنة: حيث ىدفت  -1

دؼ تنميتيا لدل إلى تقديـ المادة التعميمية لبعض المفاىيـ النحكية بصكرة إلكتركنية بي
عينة البحث. تحديد األىداؼ التعميمية لممدكنة: تـ تحديد األىداؼ العامة كاإلجرائية لكؿ 

 درس مف دركس المدكنة مف خالؿ تحميؿ المفاىيـ النحكية. 
مرحمة التصميـ: كتشمؿ، تنظيـ تقديـ المحتكل العممي لممدكنة: تـ تنظيـ المحتكل  -2

كقد ركعي التسمسؿ في تقديـ  ،( دركس 7العممي في شكؿ دركس بإجمالي ) 
األىداؼ ، التمييد لمدرس، المعمكمات كالتتابع المنطقي، كاشتمؿ كؿ درس عمى العنكاف

األنشطة التعميمية، االختبار الذاتي، المالحؽ، تعميقات المحتكل العممي،  ،اإلجرائية
نتاج الكسائط المتعددة: كتضمنت النصك الطالبات كالباحثة ص المكتكبة حيث . تجييز كا 

في كتابة النصكص عمى المدكنة. كمقاطع  Microsoft Wordتـ استخداـ برنامج 
الرسكـ ، تتضمف ركابط لدركس تكضيحية مف مكاقع شبكة اإلنترنت التي الفيديك
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ض المفاىيـ النحكية تصميـ رسـك مصاحبة لمنصكص لتكضيح بع حيث تـالتخطيطية، 
يحتكم كؿ درس عمى نشاط تطبيقي أك أكثر شطة: تصميـ األن  كتبسيط استخداماتيا.

يأتي عمى ىيئة سؤاؿ يطمب مف الطالبة اإلجابة عنو بعد دراسة المحتكل، كقد يطمب 
إعداد كسائؿ تقديـ المدكنة: كتمثمت في:  منيا زيارة بعض المكاقع لمبحث عف اإلجابة.

تركني لمباحثة كضع البريد اإللك مكقع خاص بالمدكنة عمى شبكة اإلنترنت ك إنشاء
لتسييؿ االتصاؿ عند الحاجة، تحديد أساليب التقكيـ: استخدمت الباحثة التقكيـ البنائي، 
كاليدؼ منو تكفير التغذية الراجعة حيث تـ كضع اختبارات قصيرة في كسط كؿ درس 

لمباحثة عمى البريد اإللكتركني لتصحيحيا. التقكيـ ا إرسالي كتقـك الطالبة باإلجابة عنيا 
بعد دراسة  نيائي: كيتمثؿ في اختبار المفاىيـ النحكية لمتعرؼ عمى مدل التمكف منياال

 محتكل المدكنة.
كذلؾ بإنشاء مدكنة المفاىيـ النحكية مرحمة إنشاء المدكنة: في ىذه المرحمة تـ إنشاء  -3

  www.blogger.com( كالدخكؿ إلى مكقع  blogger Googleحساب في جكجؿ )
كتابة  New blogثـ  create your blogالخاص بإنشاء المدكنات، ثـ الضغط عمى 
كىك الذم يستخدمو الزكار لمكصكؿ إلى  Urlرابط أك عنكاف المدكنة اإللكتركنية كيسمى 

 كركابط المدكنة ىي:المدكنة، 
 http://arabicfornorah.blogspot.com/2018/04/blog-

post_80.html 
 http://arabicfornorah.blogspot.com/2018/04/blog-

post_57.html 
 http://arabicfornorah.blogspot.com/2018/04/blog-

post_96.html 
المناسب لممحتكل العممي  Templateاختيار قالب المدكنة مف قائمة تمى ذلؾ  

التدكيف في المدكنة بكتابة عنكاف التدكينة  حيث بدأ Create blogثـ الضغط عمى 
كبناء عمى المراحؿ السابقة تكصمت الباحثة ، نشر" كمحتكاىا العممي ثـ الضغط عمى "

لمعناصر األساسية التي اشتممت عمييا المدكنة اإللكتركنية المستخدمة في البحث الحالي 
 كىي: 

http://arabicfornorah.blogspot.com/2018/04/blog-post_80.html
http://arabicfornorah.blogspot.com/2018/04/blog-post_80.html
http://arabicfornorah.blogspot.com/2018/04/blog-post_57.html
http://arabicfornorah.blogspot.com/2018/04/blog-post_57.html
http://arabicfornorah.blogspot.com/2018/04/blog-post_96.html
http://arabicfornorah.blogspot.com/2018/04/blog-post_96.html
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مدكنة تعميمية لممفاىيـ  العنكاف: كيكجد في أعمى الصفحة الرئيسة لممدكنة كىك:
 ثالثة لصفحة كتحتكم كؿ تدكينة عمىثـ التدكينات أك الدركس: كتكجد في يسار االنحكية، 

يمييا  ،األنشطة التعميمية محتكل الدرس ثـالتعميمية ثـ  ثـ األىداؼ كتتضمف العنكاف ،مفاىيـ
ثـ التعميقات التي يمكف لمطالبة بالنقر عمييا أف تكتب تعميقيا عمى الدرس.  االختبار الذاتي

المتكاجدكف اآلف في المدكنة: يتـ فيو عرض عدد المتكاجديف في أم كقت، نمكذج االتصاؿ: 
كيمكف الطالبة مف التكاصؿ مع الباحثة عبر الريد اإللكتركني. نبذة عف مؤلفة المدكنة، كفييا 

تحتكم عمى ركابط لمكاقع تعميمية قد تستفيد منيا  حيث احثة. الركابطيتـ التعريؼ بالب
  الطالبات عينة البحث مرتبطة بدركس المدكنة.

مرحمة التقكيـ كالتطكير: بعد إنشاء المدكنة في صكرتيا األكلية قامت الباحثة 
 )ممحؽ كالنحك كالصرؼبعرضيا عمى مجمكعة مف المحكميف في تخصص تكنكلكجيا التعميـ، 

كقد أجمع المحكمكف عمى مراعاة المدكنة لممعايير التربكية كالفنية كصالحيتيا لتنمية  (1رقـ 
( 25حيث طبقت الباحثة المدكنة عمى ) االستطالعية:المفاىيـ النحكية. تمى ذلؾ التجربة 

أجمعف عمى سيكلة  ،بخالؼ عينة البحث مف كمية المغات المغة اإلنجميزية في تخصص طالبة
يا ككضكح المحتكل العممي. كبذلؾ أصبحت المدكنة في صكرتيا النيائية جاىزة استخدام

  لمتطبيؽ عمى عينة الدراسة.
 ة:ياليحو املفاٍيهاختبار  

 المفاىيـ النحكيةبعض  عينة الدراسة في ييدؼ إعداد االختبار إلى قياس مستكل
كتب كبعض  ،البحث الحالياالطالع عمى الدراسات السابقة ذات الصمة بمكضكع ب بناؤهكقد تـ 

تحديد المستكل اإلدراكي ألسئمة االختبار بما يتناسب مع ا تـ مك. كتعميـ أساسيات النح
األسئمة بحسب مستكل )التطبيؽ( مف مستكيات بمكـ ككضع المفاىيـ النحكية كمجاالتيا، 

 ، كاإلجابةكالتكممة متعدد،شممت اسئمة االختيار مف  االسؤ  (18)كعددىا  لألىداؼ المعرفية.
القصيرة. كرصدت عالمة كاحدة لإلجابة الصحيحة كصفر لإلجابة الخاطئة.  كالجدكؿ التالي 

 .فاىيـ النحكيةيكضح تكزيع أسئمة االختبار عمى الم
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 (1جذٔل سلى )

 أسلبو األعئهخ انزٙ رمٛغٓب انًفٕٓو انُذٕ٘ انًجبل انُذٕ٘

اعزخذاو انكهًبد انزٙ رؼشة 

 ثؼاليبد فشػٛخ.

جًغ  انغبنى، انًزكشجًغ 

 انًإَث انغبنى، انًثُٗ.
1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6. 

األثش انُذٕ٘ نجؼط  رطجٛك

 األدٔاد أثُبء انكزبثخ.

األفؼبل انُبعخخ، انذشٔف 

انُبعخخ، انفؼم انًعبسع 

 انًؼزم.

7 ،8 ،9 ،11 ،11 ،12. 

رطجٛك دبالد ظجػ األفؼبل 

 )يبض، يعبسع، أيش(

انخًغخ، فؼم األيش،  األفؼبل

 انفؼم انًبظٙ.

13 ،14 ،15 ،16 ،17 ،18. 

بعرضو عمى عدد مف المتخصصيف في  لالختبارتـ التحقؽ مف الصدؽ الظاىرم  كقد 
كطمب إلييـ إبداء مالحظاتيـ حكؿ االختبار مف حيث مناسبة كؿ ، ك، كالنحتعميـ المغة العربية

، كانتماءاكتساب سؤاؿ لقياس  كمدل سالمة صياغة  اإلدراكي،السؤاؿ لممستكل  المفيـك
 (1)ممحؽ. الفقرات مع إضافة كتعديؿ ما يركنو مناسبا

كبناء عمى مالحظات المحكميف تـ تعديؿ بعض األسئمة ليصبح االختبار كما كرد في 
معادلة )ككدر  النحكية طبقتفاىيـ ثبات اختبار الم كلمتحقؽ مف (5الممحؽ رقـ )
 (KR20 25ريتشاردسكف
( 5.89كأشارت النتيجة إلى أف االختبار يتمتع بدرجة مف االتساؽ الداخمي تبمغ ) 

 كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ: كىي قيمة ثبات عالية.
 (2)جذٔل سلى 

 يؼبيالد ثجبد اخزجبس انًفبْٛى انُذٕٚخ

 انًزغٛش
ػذد 

 انجُٕد

-ثجبد كٕدس

 سٚزشبسعٌٕ

ثجبد انزجضئخ 

 انُصفٛخ

انًفبْٛى انثجبد انكهٙ الخزجبس 

 انُذٕٚخ
18 1.89 1.83 

 إيجاد معامالت السيكلة كالتمييز كصدؽ االتساؽ الداخمي.  ر كاتحميؿ فقرات االختبتمى ذلؾ  
 كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:
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 (3)جذٔل سلى 

 يؼبيالد انغٕٓنخ ٔيؼبيالد االسرجبغ ٔيؼبيالد رًٛٛض ثُٕد اخزجبس انًفبْٛى انُذٕٚخ

سلى 

 انجُذ

 يؼبيم

 انغٕٓنخ

 يؼبيم االسرجبغ

 )صذق االرغبق انذاخهٙ(

يؼبيم 

 انزًٛٛض

1 1.21 1.4815** 1.38 

2 1.31 1.6578** 1.69 

3 1.31 1.7722** 1.75 

4 1.21 1.6662** 1.56 

5 1.38 1.6948** 1.88 

6 1.44 1.5519** 1.69 

7 1.28 1.6927** 1.69 

8 1.38 1.8298** 1.88 

9 1.36 1.6862** 1.75 

11 1.22 1.5252** 1.44 

11 1.26 1.7411** 1.69 

12 1.22 1.5991** 1.56 

13 1.41 1.6242** 1.81 

14 1.32 1.6911** 1.75 

15 1.11 1.3349* 1445 

16 1.14 1.4231** 1487 

17 1.76 1.3212* 1.35 

18 1.25 1.17411 1.44 

 1.15* دانخ ػُذ 

 1.1** دانخ ػُذ 

 األداء الكتابي: اختبار

ييدؼ االختبار إلى قياس مستكل الطالبات في تكظيؼ المفاىيـ النحكية المدركسة 
كقد اشتمؿ عددا مف المكضكعات  في األداء الكتابي بصكرة صحيحة. ةفي المدكنة اإللكتركني

تكظؼ في كؿ منيا ال تزيد عف ثالثة أسطر، تختار مف بينيا الطالبة لكتابة فقرات قصيرة 
مف  التركيب(، )التطبيؽبحسب مستكل  ،المفاىيـ النحكية التي درستيا مف خالؿ المدكنة

عمؿ لغكم فكرم يظير قدرات عديدة لدل كذلؾ باعتبار أف الفقرة  المستكيات المعرفية. 
مف حسف اختيار الكممة في الجممة، كالقدرة عمى كتابتيا صحيحة  " التمكفكاتبيا منيا 

كم صحيح، كمف ثـ يجب ترتيبيا بما يحقؽ كحدة الفكرة كسالمة كتقديميا عمى نسؽ نح
المكضكعات التي يكضح  كالجدكؿ التالي (55 ،1992، كآخركف، )حسنيفاألداء الكتابي " 

 دار حكليا االختبار:
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 (4جذٔل )

 انًٕظٕع يإششاد رطجٛك انًفبْٛى

 نجٛزك.انذبعٕة ُٚمم انؼبنى  صٛبغخ جًغ انًزكش انغبنى صٛبغخ صذٛذخ

 َمًخ؟رطٕس انزؼهٛى َؼًخ أو  االعزخذاو انصذٛخ نجًغ انًإَث انغبنى.

ثش انٕانذٍٚ يفٕٓيّ ٔغشق  رطجٛك لبػذح انًثُٗ أثُبء اعزخذايّ.

 رذمٛك فٕائذِ.

كٛف َُظش ئنٗ انؼبنى ٔلذ اصدادد  صٛبغخ جًهخ األفؼبل انُبعخخ صٛبغخ صذٛذخ.

 ٔاأليشاض؟انذشٔة 

( يبرا Neom cityيذُٚخ َٕٛو ) ح انذشٔف انُبعخخ.انزطجٛك انصذٛخ نمبػذ

 ػُٓب؟رؼشفٍٛ 

رطجٛك لبػذح انفؼم انًعبسع انًؼزم انًُصٕة أٔ 

 انًجضٔو.

ٔفك )دٔس انًشأح انغؼٕدٚخ 

 (2131سؤٚخ 

ْم انفغبد شجخ ٚٓذد االلزصبد  رطجٛك لبػذح األفؼبل انخًغخ ٔػاليبرٓب.

 انٕغُٙ؟

كبٌ نكى فٙ سعٕل هللا  )نمذ صذٛذخ.صٛبغخ فؼم األيش انًؼزم صٛبغخ 

 لٕط دغُخ(أعٕح 

 

 االعزخذاو انصذٛخ نمبػذح انفؼم انًبظٙ.

اَجبصارك انًؼشفٛخ فٙ اإلجبصح 

 انصٛفٛخ.

مف الصدؽ الظاىرم لالختبار بعرضو عمى عدد مف المتخصصيف في كقد تـ التحقؽ 
مف حيث  المكضكعات،تعميـ المغة العربية، كالنحك، كطمب إلييـ إبداء مالحظاتيـ حكؿ 

مكانية تكظيؼ المفاىيـ النحكية مف خالليا. ممحؽ )مناسب  (.1تيا لمطالبة الجامعية، كا 
لنحكية كأساس لتصحيح الفقرات التي كتبتيا كقد استخدمت الباحثة بنكد قائمة المفاىيـ ا 

( درجات لكؿ فقرة إذا طبقت الطالبة المفيكـ بصكرة صحيحة، 5الطالبات، كتـ تخصيص )
كلمتأكد مف صدؽ االختبار تـ عرض المكضكعات  اكاف التطبيؽ غير صحيح. ك)صفر( إذ

ناسبتيا لمطالبة لمتأكد مف مناسبتيا، كتـ تعديؿ بعض العناكيف لمالمحكميف عدد مف  عمى
 .(1 )ممحؽخالليا. الجامعية كتطبيؽ المفاىيـ مف 

 إجراءات تنفيذ تجربة البحث كفقا لمخطكات التالية:  سارت الدراسة:إجراءات 
تكافؤ المجمكعتيف: )التجريبية كالضابطة(، باستخداـ مف قامت الباحثة بالتحقؽ  

اختبار )ت( لداللة الفركؽ بيف مجمكعتيف مستقمتيف، كذلؾ لمتعرؼ عمى الفركؽ بيف 
متكسطي درجات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التطبيؽ القبمي لألبعاد الفرعية كالدرجة 

 يبيف النتائج التي تـ التكصؿ إلييا:  الكمية الختبار المفاىيـ النحكية، كالجدكؿ التالي
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 (5)جذٔل سلى 

 اخزجبس )د( نذالنخ انفشٔق ثٍٛ يزٕعطٙ دسجبد انًجًٕػخ انزجشٚجٛخ

 ٔدسجبد انًجًٕػخ انعبثطخ فٙ انزطجٛك انمجهٙ الخزجبس انًفبْٛى انُذٕٚخ

 انؼذد انًجًٕػبد األثؼبد
انًزٕعػ 

 انذغبثٙ*

االَذشاف 

 انًؼٛبس٘

لًٛخ 

 د

يغزٕٖ 

 انذالنخ
 انزؼهٛك

اعزخذاو انكهًبد 

 رؼشة ثؼاليبد فشػٛخ

 21.59 14.67 25 انزجشٚجٛخ
 غٛش دانخ 1.681 1.41

 24.78 12.11 25 انعبثطخ

 رطجٛك األثش انُذٕ٘
 24.19 12.67 25 انزجشٚجٛخ

 غٛش دانخ 1.716 1.38
 25.46 11.11 25 انعبثطخ

رطجٛك دبالد ظجػ 

 األفؼبل

 15.61 28.67 25 انزجشٚجٛخ
 غٛش دانخ 1.637 1.47

 14.17 31.67 25 انعبثطخ

انذسجخ انكهٛخ 

 نهًفبْٛى انُذٕٚخ

 18.28 18.67 25 انزجشٚجٛخ
 غٛش دانخ 1.816 1.23

 15.19 17.56 25 انعبثطخ

 دسجخ 111* رى رذٕٚم انذسجخ نزصجخ يٍ 

في  االختبار ككذلؾأبعاد أف قيـ )ت( غير دالة في  (4 )يتضح مف الجدكؿ رقـ 
مما يشير إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي  ،الدرجة الكمية

كبذلؾ تككف ، المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في درجات التطبيؽ القبمي
  قبؿ البدء بتطبيؽ التجربة. تحققت مف تكافؤ مجمكعتي الدراسة الباحثة قد

ء الكتابي قبميا عمى المجمكعتيف لمعرفة مدل تطبيؽ اختبار األداكما تـ تطبيؽ 
 كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ: العينة لممفاىيـ النحكية بصكرة صحيحة أثناء كتابة الفقرة.

 ( انزطجٛك انمجهٙ الخزجبس األداء انكزبث6ٙجذٔل )

انًزٕعػ  يإششاد رطجٛك انًفبْٛى

 انذغبثٙ

انُغجخ     

 انًئٕٚخ

 %52 2458 .انغبنى صٛبغخ صذٛذخصٛبغخ جًغ انًزكش 

 %56 2479 االعزخذاو انصذٛخ نجًغ انًإَث انغبنى.

 %49 2444 رطجٛك لبػذح انًثُٗ أثُبء اعزخذايّ.

 %49 2447 صٛبغخ جًهخ األفؼبل انُبعخخ صٛبغخ صذٛذخ.

 %46 2429 انزطجٛك انصذٛخ نمبػذح انذشٔف انُبعخخ.

 %52 246 لبػذح انفؼم انًعبسع انًؼزم انًُصٕة أٔ انًجضٔو. رطجٛك

 %52 2458 رطجٛك لبػذح األفؼبل انخًغخ ٔػاليبرٓب.

 %41 1499 صٛبغخ فؼم األيش انًؼزم صٛبغخ صذٛذخ.

 %32 1461 االعزخذاو انصذٛخ نمبػذح انفؼم انًبظٙ.
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مف الجدكؿ السابؽ انخفاض مستكل تطبيؽ المفاىيـ النحكية في األداء  يتضح
لدل طالبات المجمكعة التجريبية كالضابطة، حيث تراكح مستكل الكتابي لكتابة الفقرة 

 % 32 -% 56األداء بيف 
لطالبات المجمكعة الضابطة: تـ تدريس المفاىيـ النحكية لطالبات  تدريسال -

( طالبة بطريقة المحاضرة عف طريؽ 25عددىف )المجمكعة الضابطة البالغ 
 )عرباآلداب التي تتكلى تدريسيف مقرر  بكميةإحدل عضكات ىيئة التدريس 

حيث بدأ التدريس بتاريخ بكاقع ساعتاف في األسبكع أسابيع  أربعة.  لمدة (454
 .ىػ  1439/ 7/ 22

 بتاريخ الطالباتالتدريس لطالبات المجمكعة التجريبية: عقدت الباحثة لقاء مع  -
 ، لمتعريؼ بالمدكنةمعمؿ الحاسب اآللي بكمية المغات ىػ في1439/ 7/ 15

بيدؼ تدريبيف عمى كيفية استخداـ  ،كعرض عناصرىا عمى جياز العرض
كتكضيح طريقة كتابة التعميقات  دراستيا ذاتيا بأىميةكتعريفيف ، المدكنة

بآداب الحكار، ككيفية اإلجابة  البعض، كااللتزاـمشاركات بعضيف  كاالطالع عمى
رساليا لمباحثة.  عف أسئمة التقكيـ في كؿ درس كا 

التي  كمعرفة المشكالت كالرد عمييامراجعة تعميقات الطالبات بصفة دكرية  -
 ىػ.1439/ 7/ 22مف تاريخ  الدراسة أربعة أسابيعتكاجييف. كاستمرت فترة 

حثة بتطبيؽ االختبار بعديا عمى تطبيؽ اختبار المفاىيـ النحكية بعديا: قامت البا -
تمى ذلؾ رصد درجاتيف كمعالجتيا . ق 1439/ 25/7مجمكعتي الدراسة بتاريخ 
 لمتكصؿ لنتائج الدراسة. SPSSإحصائيا باستخداـ برنامج 

اليدؼ مف تطبيؽ االختبار ىك تحديد مستكل الكتابي:  تطبيؽ اختبار األداء -
الممارسة الكتابية لطالبات المجمكعة التجريبية لتطبيؽ المفاىيـ النحكية أثناء 
كتابة الفقرة، كراعت الباحثة أف يككف التطبيؽ بفارؽ أسبكعيف بعد االنتياء مف 

 .ىػ( 1439/  15/8)دراسة المدكنة، حيث تـ التطبيؽ بتاريخ 
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 عرض ىتائج الدراسة وتفسريٍا:

فيما يمي عرض ألىـ النتائج التي تـ التكصؿ إلييا مف خالؿ لتحقؽ مف صحة 
  فركض الدراسة:

( بيف ((0.01الفرض األكؿ: "ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة 
بار متكسطي درجات المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم الخت

 .المفاىيـ النحكية كأبعاده المختمفة
لمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض قامت الباحثة باستخداـ اختبار )ت( كذلؾ 
 لمتعرؼ عمى داللة الفركؽ بيف متكسطي درجات المجمكعة التجريبية كدرجات
المجمكعة الضابطة في القياس البعدم لألبعاد الفرعية كالدرجة الكمية الختبار المفاىيـ 

 النحكية، كالجدكؿ التالي يبيف النتائج التي تـ التكصؿ إلييا: 
 (7)جذٔل سلى 

 اخزجبس )د( نذالنخ انفشٔق ثٍٛ يزٕعطٙ دسجبد انًجًٕػخ انزجشٚجٛخ

 ٘ الخزجبس انًفبْٛى انُذٕٚخٔدسجبد انًجًٕػخ انعبثطخ فٙ انزطجٛك انجؼذ

 انؼذد انًجًٕػبد األثؼبد
انًزٕعػ 

 انذغبثٙ*

االَذشاف 

 انًؼٛبس٘

لًٛخ 

 د

يغزٕٖ 

 انذالنخ
 يشثغ اٚزب انزؼهٛك

اعزخذاو 

انكهًبد 

رؼشة 

ثؼاليبد 

 فشػٛخ

 16.14 58.67 25 انزجشٚجٛخ

2.94 1.116 

دانخ ػُذ 

يغزٕٖ 

1.11 

1.15 
 29.94 38.67 25 انعبثطخ

رطجٛك األثش 

 انُذٕ٘

 19.53 66.11 25 انزجشٚجٛخ

6.36 1.111 

دانخ ػُذ 

يغزٕٖ 

1.11 

1.46 
 25.96 24.67 25 انعبثطخ

رطجٛك 

دبالد 

ظجػ 

 األفؼبل

 19.67 78.11 25 انزجشٚجٛخ

6.18 1.111 

دانخ ػُذ 

يغزٕٖ 

1.11 

1.44 
 18.46 44.67 25 انعبثطخ

انذسجخ 

انكهٛخ 

نهًفبْٛى 

 انُذٕٚخ

 13.11 67.56 25 انزجشٚجٛخ

7.11 1.111 

دانخ ػُذ 

يغزٕٖ 

1.11 

1.51 
 18.11 36.11 25 انعبثطخ

 دسجخ 111* رى رذٕٚم انذسجخ نزصجخ يٍ 
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في األبعاد:  5.51أف قيـ )ت( دالة عند مستكل  (6 )يتضح مف الجدكؿ رقـ 
يشير إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف  االختبار، ممافي جميع أبعاد 

متكسطي المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في درجات التطبيؽ البعدم لتمؾ 
األبعاد الختبار المفاىيـ النحكية، ككذلؾ في الدرجة الكمية لالختبار، ككانت تمؾ 

 الفركؽ لصالح المجمكعة التجريبية.
(، كىذا 5.51ثر )مربع آيتا( قد بمغت )ككذلؾ يتضح مف الجدكؿ أف حجـ األ 

%( مف التبايف الكمي لمفركؽ بيف متكسطات درجات القياسات البعدية 51يعني أنو )
 المدكنة التعميمية.الختبار المفاىيـ النحكية لممجمكعتيف يعكد لتأثير 

 األكؿ مف فركض الدراسة.كبذلؾ نرفض الفرض 
( بيف ((0.01الثاني: "ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  الفرض

متكسطي درجات التطبيؽ القبمي كالتطبيؽ البعدم لممجمكعة التجريبية في اختبار المفاىيـ 
 النحكية كأبعاده المختمفة".

لمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض قامت الباحثة باستخداـ اختبار )ت( لداللة 
كعتيف مترابطتيف، كذلؾ لمتعرؼ عمى داللة الفركؽ بيف متكسطي الفركؽ بيف مجم

درجات التطبيؽ القبمي كدرجات التطبيؽ البعدم لممجمكعة التجريبية في األبعاد 
الفرعية كالدرجة الكمية الختبار المفاىيـ النحكية. كالجدكؿ التالي يبيف النتائج التي تـ 

 التكصؿ إلييا: 
 (8)جذٔل سلى 

 اخزجبس )د( نذالنخ انفشٔق ثٍٛ يزٕعػ انزطجٛك انمجهٙ ٔيزٕعػ
 انزطجٛك انجؼذ٘ نهًجًٕػخ انزجشٚجٛخ فٙ اخزجبس انًفبْٛى انُذٕٚخ

 انمٛبط األثؼبد
انًزٕعػ 
 انذغبثٙ*

االَذشاف 
 انًؼٛبس٘

 لًٛخ د
يغزٕٖ 
 انذالنخ

 انزؼهٛك

اعزخذاو انكهًبد 
 رؼشة ثؼاليبد فشػٛخ

 21.59 14.67 لجهٙ

7.97 1.111 
دانخ ػُذ يغزٕٖ 

1.11 
 16.14 58.67 ثؼذ٘

 رطجٛك األثش انُذٕ٘
 24.19 12.67 لجهٙ

8.55 1.111 
دانخ ػُذ يغزٕٖ 

 19.53 66.11 ثؼذ٘ 1.11

رطجٛك دبالد ظجػ 
 األفؼبل

 15.61 28.67 لجهٙ
9.61 1.111 

دانخ ػُذ يغزٕٖ 
 19.67 78.11 ثؼذ٘ 1.11

انذسجخ انكهٛخ 
 انُذٕٚخ نهًفبْٛى

 18.28 18.67 لجهٙ

11.13 1.111 
دانخ ػُذ يغزٕٖ 

1.11 
 13.11 67.56 ثؼذ٘

 دسجخ 111* رى رذٕٚم انذسجخ نزصجخ يٍ 
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في جميع  5.51أف قيـ )ت( دالة عند مستكل السابؽ يتضح مف الجدكؿ 
مما يشير إلى كجكد فركؽ ذات داللة ، ، ككذلؾ في الدرجة الكميةأبعاد االختبار

إحصائية بيف متكسط التطبيؽ القبمي كمتكسط التطبيؽ البعدم لممجمكعة التجريبية 
في درجات تمؾ األبعاد الختبار المفاىيـ النحكية، ككذلؾ في الدرجة الكمية لالختبار، 

 ككانت تمؾ الفركؽ لصالح التطبيؽ البعدم.
ر لمدرجة الكمية لالختبا Blackالكسب المعدؿ لبالؾ  كما تـ حساب نسبة

( مما يشير 2-1بذلؾ تقع في المستكل الذم حدده )بالؾ( بيف ) ( كىي1015) كبمغت
 إلى التأثير الممحكظ لممدكنة التعميمية في تنمية المفاىيـ النحكية لدل عينة الدراسة.

 الثاني مف فركض الدراسة.الفرض نرفض كبذلؾ 
حيث ظير إقباليف  ،أداة محببة لمطالبات كتعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى أف المدكنة

 التعمـ عمىاإلقباؿ متنكعة أدت إلى زيادة الفيـ ك  طةتنفيذ أنشعمى التعمـ كدافعيتيف ل
تعمميف ليا ذا معنى  النحكية ذاتيا، مما جعؿ كفيـ القكاعد، مف خالؿ الحكار كالمناقشة

المعمكمات في  كالكصكؿ إلى بالجديدة،ساعدىف عمى التفكير كربط المعمكمات السابقة ك 
تاحة الفرصة ليف لالستفسارك  ،أم كقت عبر اإلنترنت عبر أدكات التكاصؿ المتنكعة  ا 

إلى زيادة رسكخ المعرفة النحكية  ذلؾ أدلي كؿ لكتركنكالرسائؿ النصية كالبريد اإل 
 .كتعزيزىا كتكامميا

بالمدكنات التعميمية كيتفؽ ذلؾ مع األساس النظرم الذم يشير إلى أف التعمـ 
المعرفة بأنفسيـ  عقميا لبناءيجعؿ الطالب يبذلكف جيدا يعزز قدرات المتعمـ الذاتية ك 

 ،2517بف خنيف، ،2515،)مرادتطبيقيا، لتصبح جزءا مف بنيتيـ المعرفية  كالقدرة عمى
 (2518أبك زيد،

ك ، أب2516العمكدم،  ،2513،)إبراىيـكتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة كؿ مف 
  (2518الرحيمي، ، 2518زيد،

( بيف 0.01ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل )الفرض الثالث:  
متكسطي درجات المجمكعة التجريبية في التطبيؽ القبمي كالبعدم في اختبار األداء الكتابي 

 لممفاىيـ النحكية كأبعاده المختمفة.
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بإيجاد المتكسطات الحسابية  لمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض قامت الباحثة
التجريبية في  طالبات المجمكعة درجاتكاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية ل

النتائج التي  تبيف ةالتاليكالجداكؿ . لالختباركالدرجة الكمية  مؤشرات تطبيؽ المفاىيـ
 تـ التكصؿ إلييا:

 (9)جذٔل سلى 

 جبد اخزجبس انًفبْٛى انُذٕٚخ نؼُٛخ انذساعخانًزٕعطبد انذغبثٛخ ٔاالَذشافبد انًؼٛبسٚخ نذس

 انؼذد األثؼبد
انًزٕعػ 

 انذغبثٙ*

االَذشاف 

 انًؼٛبس٘
 أػهٗ لًٛخ ألم لًٛخ

اعزخذاو انكهًبد رؼشة 

 ثؼاليبد فشػٛخ
23 93.14 11.46 61 111 

 111 61 14.56 91.31 23 رطجٛك األثش انُذٕ٘

 111 61 11.66 2.17 9 23 رطجٛك دبالد ظجػ األفؼبل

انذسجخ انكهٛخ نهًفبْٛى 

 انُذٕٚخ
23 92.17 11.66 61 111 

 دسجخ 111* رى رذٕٚم انذسجخ نزصجخ يٍ 

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيـ المتكسطات الحسابية مرتفعة في جميع أبعاد 
قدرة طالبات المجمكعة  االختبار ككذلؾ في الدرجة الكمية لالختبار مما يشير إلى

 التجريبية في تطبيؽ المفاىيـ النحكية فعميا في األداء الكتابي أثناء كتابة الفقرات.
كما قامت الباحثة باستخراج النسب المئكية ألداء الطالبات في االختبار لبياف مستكل 

 تمكنيف مف األداء كفقا لدرجاتيف، كالجداكؿ التالية تكضح ذلؾ:
  



 .............. فاعلية مدونة إلكترونية في تنمية المفاهيم النحوية لدى طالبات اللغات والترجمة

- 248 - 

 (11)جذٔل سلى 

 ٙانُغت انًئٕٚخ نذسجبد غبنجبد انًجًٕػخ انزجشٚجٛخ فٙ اخزجبس األداء انكزبث

 انًجبل انُذٕ٘
انذسجخ يٍ 

111 
 انُغجخ انؼذد

 

اعزخذاو انكهًبد انزٙ رؼشة 

 ثؼاليبد فشػٛخ.

61 1 4.3 

81 6 26.1 

111 16 69.6 

 

رطجٛك األثش انُذٕ٘ نجؼط 

 األدٔاد

61 3 13.1 

81 4 17.4 

111 16 69.6 

 

رطجٛك دبالد ظجػ األفؼبل 

 )يبض، يعبسع، أيش(

61 1 4.3 

81 7 31.4 

111 15 65.2 

%( 85%( مف الطالبات حصمف عمى درجة )95.7يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف )
%( 87( ك أف )استخداـ الكممات تعرب بعالمات فرعيةمؤشرات المجاؿ النحكم )فأعمى في 

%( فأعمى في مؤشرات المجاؿ النحكم تطبيؽ األثر 85)مف الطالبات حصمف عمى درجة 
%( مف الطالبات حصمف عمى درجة 95.6النحكم لبعض األدكات أثناء الكتابة، ك أف )

%( فأعمى في  مؤشرات تطبيؽ حاالت ضبط األفعاؿ ) ماض، مضارع، أمر ( كبالنظر 85)
يـ النحكية أثناء كتابة إلى النسب السابقة يتضح ارتفاع أداء الطالبات في تطبيؽ المفاى

الفقرات ك ذلؾ بناء عمى النسبة المئكية المحددة في عدد مف الدراسات لمتمكف المغكم كالتي 
 كبذلؾ نرفض الفرض الثالث مف فركض الدراسة. %( فأكثر.85تبمغ )

عمى الربط بيف ركزت  المدكنةالمادة العممية داخؿ إلى أف  كترجع الباحثة ىذه النتيجة
جمعت بيت المعرفة كالتطبيؽ في مكاقؼ التعمـ  ك  ،القاعدة كتطبيقيا في األداء المغكمفيـ 

 كمالحظة الباحثة ، استنتاج الشكاىدك كالمشاركة في الفيـ  مثؿ القراءة في مصادر التعمـ 
فرصة تعمـ كتمقي التغذية الراجعة أتاح ليف  كتصحيحيا االختبارات، سير عممية التعمـ
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إضافة إلى األنشطة التقكيمية  التي ركزت عمى قياس قدرة الطالبات عمى يقيا، المفاىيـ كتطب
تطبيؽ ما تعممنو في جانب الكتابة الصحيحة نحكيا، كالتمثيؿ بجمؿ مع الضبط النحكم 

عادة كتابة التراكيب  ،كتصكيب األخطاء النحكية كالتككيف في جمؿ  مع تصكيب األخطاءكا 
لذم أسيـ في االرتقاء بمستكل قدرتيف مف التمكف مف األمر ا صحيحة البناء النحكم،

كتابة الفقرات تطبيؽ القكاعد المتعممة مف خالؿ األداء المغكم الكتابي في إلى المفاىيـ 
 القصيرة.

، بف خنيف، 2514، محمد، 2513دراسة كؿ مف )إبراىيـ، كتتفؽ ىذه النتيجة مع 
2517) 

 توصيات الدراسة:

في تنمية الميارات المغكية لمطالبات في  االىتماـ باستخداـ المدكنات التعميمية زيادة -
 المرحمة الجامعية لتدريبيف عمى ما يتـ دراستو في المحاضرات.

 2.0التي تدرسيا الطالبات باستخداـ تقنيات الكيب  المغكية برمجة بعض المقررات -
تاحتيا   اتيف المغكية بأسمكب التعمـ الذاتي.قدر  بكرد( لتنميةليف مف خالؿ نظاـ )بالؾ كا 

مف  ستفادةعقد دكرات تدريبية لتكعية أعضاء ىيئة التدريس كتشجيعيف عمى اال  -
 لتسييؿ تطكير مستكل الطالبات كالتكاصؿ معيف بشكؿ مستمر. ،المدكنات اإللكتركنية

بكرد(  )البالؾتفعيؿ المدكنات التعميمية الخاصة بأعضاء ىيئة التدريس ضمف نظاـ  -
 لممقررات الدراسية. كالمعمكمات اإلضافية ،بالجامعة لكضع المحاضرات

 مقرتحات الدراسة: 

إجراء دراسة مماثمة لمتعرؼ عمى فاعمية المدكنات اإللكتركنية في تنمية المفاىيـ  -
 البالغية كاإلمالئية لممرحمة الجامعية.

نحك استخداـ المدكنات  إجراء دراسة تقيس اتجاىات أعضاء ىيئة التدريس كالطالبات -
 التعميمية، كرغبتيف في تطبيقيا.

إجراء دراسة لمتعرؼ عمى فاعمية استخداـ المدكنات التعميمية في تنمية ميارات التفكير  -
 في المقررات المغكية.
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 (9ملحق رقه )

 والرتمجة ظامعة األمرية ىورةقائنة املفاٍيه اليحوية لطالبات اللغات 

 مؤشرات تطبيقُ املفَوو اليحوي اجملال اليحوي

استخداـ الكممات التي تعرب 
 بعالمات فرعية.

صياغة جمع المذكر السالـ  جمع المذكر السالـ
 صياغة صحيحة

االستخداـ الصحيح لجمع  جمع المؤنث السالـ 
 المؤنث السالـ

المثنى أثناء  تطبيؽ قاعدة المثنى 
 استخدامو.

تطبيؽ األثر النحكم لبعض 
 األدكات أثناء الكتابة

صياغة جممة األفعاؿ  األفعاؿ الناسخة
 الناسخة صياغة صحيحة

التطبيؽ الصحيح لقاعدة  الحركؼ الناسخة 
 الحركؼ الناسخة

تطبيؽ قاعدة الفعؿ المضارع  الفعؿ المضارع المعتؿ 
 المعتؿ المنصكب أك المجزكـ

تطبيؽ حاالت ضبط األفعاؿ ) 
 ماض، مضارع، أمر(

تطبيؽ قاعدة األفعاؿ الخمسة  األفعاؿ الخمسة
 كعالماتيا

صياغة فعؿ األمر المعتؿ  فعؿ األمر 
 صياغة صحيحة

االستخداـ الصحيح لقاعدة  الفعؿ الماضي 
 الفعؿ الماضي
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 ( 3ملحق رقه ) 

 والرتمجة ظامعة األمرية ىورة بيت عبد الرمحًاختبار املفاٍيه اليحوية لطالبات اللغات 
انًذبل 

 انُذٕ٘

يإشش  انًفٕٓو

 رطجٛمّ
 انغإال

انًغزٕٖ 

 اإلدساكٙ

اعزخذاو 

انكهًبد 

انزٙ 

رؼشة 

ثؼاليبد 

 فشػٛخ

 

جًغ 

انًزكش 

 انغبنى.

 

صٛبغخ 

جًغ 

انًزكش 

انغبنى 

صٛبغخ 

 عهًٛخ

دٕنٙ كهًخ )ػبيم( يٍ صٛغخ انًفشد ئنٗ جًغ 

انًزكش انغبنى ثى ظؼٛٓب فٙ جًهخ يفٛذح 

يغزخذيخ يؼٓب يب ثٍٛ انمٕعٍٛ:  )األيخ، 

 ئٌ، ًُٚذٌٕ، اإلصدْبس(

 انزطجٛك

ايهئٙ انفشاؽ فٙ انجًهخ انزبنٛخ كًب ْٕ يطهٕة ثٍٛ  

 انمٕعٍٛ

كبفأ يذٚش انجبيؼخ انـ ........... )جًغ 

 يزفٕق(

 ٛكانزطج

 

جًغ 

انًإَث 

 انغبنى.

اعزخذاو 

جًغ 

انًإَث 

انغبنى 

اعزخذايب 

 صذٛذب.

 اخزبس٘ فًٛب ٚهٙ اإلجبثخ انصذٛذخ:

انجًهخ انزٙ رًثم االعزخذاو انصذٛخ 

 نجًغ انًإَث انغبنى ْٙ:

)أ( ٚذزشو انًشبْذٌٔ انًزٚؼبد 

 انًثمفبد.

)ة( رشػٗ انجبيؼخ انطبنجبد 

 انًْٕٕثبد.

انغفبساد ٔانجؼثبد )ج( رذشط انذٔنخ 

 انذثهٕيبعٛخ.

)د( رضٔد يصفبح انجزشٔل يذطبد 

 انٕلٕد ثبنًشزمبد.

 انزطجٛك

يثهٙ نًب ثٍٛ انمٕعٍٛ ثجًهخ يفٛذح يٍ ئَشبئك:  

 )كهًخ شجشح فٙ دبنخ انجًغ(

 

 

 

 

  

 انزطجٛك



 .............. فاعلية مدونة إلكترونية في تنمية المفاهيم النحوية لدى طالبات اللغات والترجمة

- 257 - 

 

 انًثُٗ

رطجٛك 

لبػذح 

انًثُٗ 

أثُبء 

 اعزخذايّ

ػهٗ اثٍُٛ أٔ  اثُزٍٛ ثضٚبدح أنف  انًثُٗ ْٕ: يبدل

 ٌَٕٔ، أٔ ٚبء ٌَٕٔ فٙ آخشِ

ػُذ رطجٛك انمبػذح انغبثمخ فاٌ انزشكٛت انصذٛخ 

 نًب ثٍٛ انمٕعٍٛ ْٕ:

)انفشط عشٚغ(  

 انشفغ:...................................

 انُصت: ئٌ.........................

 انزطجٛك

 

 

 

 

 

 

يٍ انمبػذح انغبثمخ، صفٙ فٙ عطشٍٚ َضْخ لًذ  

 ثٓب،  ثبعزخذاو صٛغخ انًثُٗ.

 انزطجٛك

رطجٛك 

األثش 

انُذٕ٘ 

نجؼط 

األدٔاد 

أثُبء 

 انكزبثخ

األفؼبل 

 انُبعخخ

صٛبغخ 

جًهخ 

األفؼبل 

انُبعخخ 

صٛبغخ 

 صذٛذخ

أدخهٙ انفؼم انُبعخ )كبٌ( ػهٗ انجًهخ يبثٍٛ 

 انمٕعٍٛ، ٔلٕيٙ ثزغٛٛش يب ٚهضو.

 )انًؼهًزبٌ يجذػزبٌ فٙ رؼهٛى انمشاءح(

 انزطجٛك

ايهئٙ انفشاؽ فٙ انجًهخ انزبنٛخ ثًب ْٕ يطهٕة ثٍٛ  

 انمٕعٍٛ 

أصجخ انًغهًٌٕ َبلًٍٛ ػهٗ............. )جًغ    

 يذزم(

 انزطجٛك

 

انذشٔف 

 انُبعخخ

رطجٛك 

لبػذح 

انذشٔف 

انُبعخخ 

رطجٛمب 

 صذٛذب.

نٛذ.نؼم( رذخم انذشٔف انُبعخخ: )ئٌ.أٌ.كأٌ.نكٍ.

 ػهٗ انجًهخ اإلعًٛخ فزُصت انًجزذأ ٔرشفغ انخجش.

أدخهٙ انذشف انُبعخ )ئٌ( ػهٗ انجًهخ يبثٍٛ 

 انمٕعٍٛ، ٔغٛش٘ يب ٚهضو.

 )انًٕاغٌُٕ يزفبٌَٕ فٙ خذيخ انٕغٍ(

 

 

 انزطجٛك

يٍ انمبػذح انغبثمخ اخزبس٘ فًٛب ٚأرٙ انؼجبسح  

 انصذٛذخ:

اعزخذايب صذٛذب  انجًهخ انزٙ رًثم

 نمبػذح انذشٔف انُبعخخ ْٙ:

 )أ( ئٌ انغًبء ال رًطش رْت ٔال فعخ.  

)ة( ئٌ انًطش يزغبلػ فٙ أَذبء 

 يزفشلخ يٍ انشٚبض.

 )ج( كأٌ انجٕ غبئًب فٙ انصجبح انجبكش.

 )د( نٛذ انًإيٍُٛ يزذذٍٚ فٙ يٕالفٓى.

 انزطجٛك
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انفؼم 

انًعبس

 ع انًؼزم

 رطجٛك

لبػذح 

انفؼم 

انًعبسع 

انًؼزم 

انًُصٕة 

أٔ 

 انًجضٔو

ٚجضو انفؼم انًعبسع )انًؼزم اٜخش( ثذزف دشف 

نى، ال  –انؼهخ ئرا عجك ثأدذ أدشف انجضو 

 انُبْٛخ، الو األيش.

ػُذ رطجٛك انمبػذح انغبثمخ، فاٌ انجًهخ انصذٛذخ 

:ْٙ 

)أ( ال رذَٕ يٍ انُبس                           

 ركش هللا)ة( الرُظ 

)ج( نزغؼٗ نؼًم انخٛش                        

 )د( نى ٚشٖ انطبنت انُزٛجخ

 

 

 

 

 انزطجٛك

 اخزبس٘ فًٛب ٚهٙ انؼجبسح انصذٛذخ: 

انفؼم انًعبسع انًؼزم فٙ دبنخ انُصت 

:ْٕ 

)أ( ٚجت أٌ أخشٗ انجشد                                          

 )ة( نزُصذ نصٕد انًإرٌ

)ج( أدت أٌ أرْت ئنٗ انؼًشح                                    

 )د( نٍ ُٚزصش انجبغم 

 انزطجٛك

رطجٛك 

دبالد 

ظجػ 

األفؼبل 

)يبض، 

يعبسع

 ، أيش(

 

األفؼبل 

 انخًغخ

رطجٛك 

لبػذح 

األفؼبل 

انخًغخ 

 ٔػاليبرٓب

األفؼبل انخًغخ ْٙ: كم فؼم يعبسع ارصهذ ثّ 

أٔٚبء أنف اإلثٍُٛ أٔ ٔأ انجًبػخ 

انًخبغجخ، ٚشفغ ثثجٕد انٌُٕ ُٔٚصت 

 ٔٚجضو ثذزفٓب.

ايهئٙ انفشاؽ فٙ انجًهخ انزبنٛخ ثفؼم يٍ األفؼبل 

 انخًغخ:

انًٕاغٌُٕ انصبنذٌٕ 

 نٍ....................ػٍ أداء انٕاجت.

 

 

 

 

 انزطجٛك

 دذد٘ انصٛبغخ انصذٛذخ نهكهًخ ثٍٛ انمٕعٍٛ: 

 ًْب )ٚؼًال( فٙ انصذبفخ.   

 

فؼم 

 األيش

صٛبغخ 

فؼم األيش 

انًؼزم 

صٛبغخ 

 صذٛذخ

 عؼٗ انشجم فٙ ػًم انخٛش.

دٕنٙ انفؼم انغبثك يٍ صٛغخ انًبظٙ ئنٗ صٛغخ 

 األيش

 انزطجٛك

 اخزبس٘ اإلجبثخ انصذٛذخ فًٛب ٚأرٙ: 

انزشكٛت انصذٛخ نهفؼم األيشانًؼزم 

 اٜخش ْٕ فٙ جًهخ:

      )أ( اعؼٗ ئنٗ يذجخ اٜخشٍٚ                     

 )ة( ادع ئنٗ انًؼشٔف ثًؼشٔف

)ج( اسيٙ انُفبٚبد فٙ يكبَٓب                           

 )د( ادَٕ يٍ انصبنذٍٛ ركٍ يُٓى

 انزطجٛك



 .............. فاعلية مدونة إلكترونية في تنمية المفاهيم النحوية لدى طالبات اللغات والترجمة

- 259 - 

انفؼم 

 انًبظٙ

اعزخذاو 

لبػذح 

انفؼم 

انًبظٙ 

اعزخذايب 

 صذٛذب.

 اخزبس٘ اإلجبثخ انصذٛذخ فًٛب ٚهٙ:

ثّ  انجًهخ انزٙ رًثم فؼال يبظٛب ارصهذ

 ٔأ انجًبػخ ْٙ:

)أ( انًغهًٌٕ اَزصشٔا فٙ يؼشكخ 

دطٍٛ          )ة( ٚذػٕ انًإيٍ سثّ 

 ثخشٕع

)ج( كَٕٕا ٚذا ٔادذح                               

 )د( انشجبة ٚشجؼٌٕ كشح انمذو

 انزطجٛك

 ظؼٙ فؼال يبظٛب فٙ انًكبٌ انخبنٙ: 

اإلجبثخ:   

...........................فٙ أداء انطبنجبٌ

 االيزذبٌ 

 انزطجٛك
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 (4ملحق رقه )

 اختبار األداء الكتابي لطالبات اللغات والرتمجة

 عزيزتي الطالبة:
بعد االنتياء مف دراسة المدكنة التعميمية في المفاىيـ النحكية كاستيعابؾ لممفاىيـ 

تمؾ المفاىيـ في كتابة فقرات كحاالتيا كقكاعدىا لنقـ بالكشؼ عف قدرتؾ تكظيؼ 
قصيرة لتدريبؾ عمى الكتابة السميمة عند قيامؾ بعممية الترجمة إلى العربية، كالمطمكب 
الكتابة حكؿ عدد مف المكضكعات القصيرة  ) ثالثة أسطر حكؿ كؿ مفيـك ( كاستخداـ 

 المفاىيـ بحسب قاعدتيا التي درستيا فيما سبؽ كذلؾ بحسب الجدكؿ التالي:
 انًٕظٕع اد رطجٛك انًفبْٛى.يإشش

 انذبعٕة ُٚمم انؼبنى نجٛزك. صٛبغخ جًغ انًزكش انغبنى صٛبغخ صذٛذخ

 رطٕس انزؼهٛى َؼًخ أو َمًخ ؟ اعزخذاو جًغ انًإَث انغبنى اعزخذايب صذٛذب.

ثش انٕانذٍٚ يفٕٓيّ ٔغشق  رطجٛك لبػذح انًثُٗ أثُبء اعزخذايّ.

 رذمٛك فٕائذِ.

كٛف َُظش ئنٗ انؼبنى ٔلذ  جًهخ األفؼبل انُبعخخ صٛبغخ صذٛذخ. صٛبغخ

 اصدادد انذشٔة ٔاأليشاض ؟

يذُٚخ َٕٛو ) ( يبرا رؼشفٍٛ  رطجٛك لبػذح انذشٔف انُبعخخ رطجٛمب صذٛذب.

 ػُٓب ؟

رطجٛك لبػذح انفؼم انًعبسع انًؼزم انًُصٕة أٔ 

 انًجضٔو.

دٔس انًشأح انغؼٕدٚخ ٔفك) 

 ( 2131سؤٚخ 

ْم انفغبد شجخ ٚٓذد االلزصبد  ك لبػذح األفؼبل انخًغخ ٔػاليبرٓب.رطجٛ

 انٕغُٙ ؟

) نمذ كبٌ نكى فٙ سعٕل هللا  صٛبغخ فؼم األيش انًؼزم صٛبغخ صذٛذخ.

 أعٕح دغُخ ( لٕط

 اعزخذاو لبػذح انفؼم انًبظٙ اعزخذايب صذٛذب.

 

ئَجبصارك انًؼشفٛخ فٙ اإلجبصح 

 انصٛفٛخ.

 .......................................................................اسـ الطالبة: .
 ........................مؤشر تطبيؽ المفيـك النحكم................................

 الفقرة................................................................................

..................................................................................... 


