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والدقة ية الشف الطالقة تنمية الرقمية القصة ةأثر   النحو
ة الثانو املرحلة طالب   لدى

املنصو اللطيف عبد   رملياء
السعودية ية العر اململكة اض، الر العامة، ة دا د مع التعليم،   رتقنيات

ي و لك يد     almansourlamyaa@gmail.com :ال
ص   :امل

التع إ اسة الد عردفت والدقةرف ية الشف الطالقة تنمية الرقمية القصة أثر

ة الثانو املرحلة طالب لدى ة التجرالنحو شبھ املن قصص. باستخدام ثالث بناء تم

ية ل ن اللغة قواعد ع تنطو يقمية سيطاملا( ر املستمراملا(و ،)Past Simple –ال

– Past Progressive(،و)املستقبل – Future "using: going to"(،و)نة ). Comparison –راملقا

تموتم حيث والبعدي القب ن ختبا ذو ية التجر املجموعة تصميم ع تصميمرعتماد

عدي و قب وشف ر تحر العينة. ياختبار أفراد عدد لغ قة) 24(و بطر ن اختيا تم رطالبة

ن مجموعت مثلتا نعشوائية افئت ال،مت منضابطةاملجموعة ونت سن) 12 (ت د رطالبة

ية تجر وأخر التقليدية قة منىبالطر ونة اتيجية) 12 (مت اس باستخدام سن د رطالبة

ة معز الرقميةب زعليمية لتطبيق. القصة ي إيجا أثر وجود إ اسة الد نتائج ت روأشا ر

ع الرقمية القصة اتيجية التحدثاس وطالقة النطق ية،باللغةسالمة ل اللغةو ن قواعد

ية ل عدان ما ا إجراء).Past Progressive –املستمراملا(جميع البحث نتائج ح وتق

للطالب سبة بال مماثلة اسة د وإجراء مختلفة، اسية د ملراحل الية ا اسة للد مماثلة اسة رد ر ر ر

سبة بال النتائج نة ومقا ناث و و رالذ سر الطالبوإجرا،ل إشراك أثر لقياس اسة د رء

ة اللغو م ا ا م ر تطو ع وأثره الرقمية القصص متعل.رإنتاج ألداء نة مقا اسة د رإجراء ر

التعليم املتعددة الوسائط استخدام ن ح للغة ن صلي ن الناطق أداء مع الثانية   .اللغة

املفتاحية لمات ية:ال نجل ن، اللغة نامل، البالغ   .أثر، الرق، تعلم
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The Effect of Digital Storytelling on Developing Oral Fluency 
and Grammatical Accuracy among the Secondary School 

Students 

Lamia Abdul Latif Al-Mansour 
Education Technology, Institute of Public Administration, 
Riyadh, Saudi Arabia 
Email: almansourlamyaa@gmail.com 
E-mail: almansourlamyaa@gmail.com   
ABSTRACT 
This study aimed to investigate the effect of digital story telling on 
developing the oral fluency and grammatical accuracy of the 
secondary school students. For fulfilling the study purpose, the study 
made use of the quasi experimental design. Three digital stories were 
developed including English grammar (past simple, past continuous, 
past progressive, future "going to" and comparison). The pre and post 
tests was adopted as well as a written and oral pre and post tests were 
designed. The number of the sample members was 24 female students 
who were randomly selected representing two equal groups. The 
control group consisted of 12 students who studied via the usual 
method and another experimental group consisting of 12 students who 
studied using an educational strategy reinforced by the digital story. 
The results of the study indicated that there is a positive effect of 
applying the digital story strategy on the accuracy of pronunciation, 
fluency in speaking in the English language and all English grammar 
except for (past continuous - past progressive). The results of the 
research suggested conducting a similar study to the current study for 
different academic stages, besides conducting a similar study for male 
and female students, comparing results with regard to gender, and 
conducting a study to measure the effect of students' involvement in 
producing digital stories and its impact on developing their language 
skills. The study also suggested conducting a comparative study of the 
performance of second language learners with that of native speakers 
of the language while using multimedia in education. 
Keywords: English, adults, learners, digital, effect. 
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  :املقدمة
دو التقنية كبًرأدت مجالًا األخص و والتعليمية العامة املجاالت من العديد ا
اللغات س وتد الطر. رعلم و لظ وذلك ية ل ن اللغة س وتد علم ا دو يخفى قوال ر رر

اتيجيات س بالتعليمو التقنية دمج واملتنوعة التقنية،العديدة استخدام أصبح فقد
أمر ية ل ن اللغة علم مًلغرض م نظرًا معًا ا دمج عند الفعال للتعلم ز عز من تقدمھ ملا ا

يحة ال قة بالطر التعليم اتيجيات املناسبة،اس التعلم ات نظر فق    .وو
مقتصر ان سابقا السعودية العام التعليم س مدا ية ل ن اللغة عليم ًإن عر ا

املتوسطة ةاملرحلة قرا،والثانو السعودية التعليم ة ا و ت أصد ذلك ًرعد ر اللغةزر س بتد را
ابتداء بتدائية س املدا ية ل ًن اللغةر س تد وتطبيق والسادس امس ا الصف رمن

ع الرا للصف س املدا عض ية ل ميع،رن ية ل ن اللغة س تد قرار عميم ثم رومن
بتدائية س تليھراملدا ال الصفوف ثم ع الرا الصف من دة(ابتداء اضجر ). 2011 ،الر

جتماعية ات بالتيا القرار وصا التعليم ات ا و تأثر إ ات القرا تلك إصدار عود روقد ر زر
سن ية ل ن اللغة س بتد وتطالب د تؤ ال ٍاملختلفة
ّ تلك). 2011 ،الدامغ(مبكرةر ومن

وفرضيات ات اللغةالتوج ساب الك رجة ا ة الف فرضية اللغة ساب ذه. اك وتنص
سن الفرضية ، الدما التنحيف اكتمال قبل يحدث أن يجب و اللغة ساب اك أن ع

ا ونا عا سر و سي الثانية اللغة ساب اك أن و الفرضية ذه ل بؤات الت أحد ومن ًالبلوغ، ً ن

لل ما حد إ ا ومشا يا ًس البلوغً سن قبل حدث إذا فقط و وغة ا، خالل يتعلم لم إذا
تضاءل س ة اللغو الكفاءة تحقيق ع تھ قد فإن   ).Sinha et al, 2014(راللغة

اسة ٍد ار افدأجرا و شاب وألفي سر  DeKeyser Alfi-Shabtay and) 2010(رديك
Ravidن سي الر ن اجر امل من ن مجموعت ع ا أجر وال اللغةو ساب اك عن ما أحد ،

ثانية لغة ية الع اللغة ساب اك عن احد و الشمالية، ا أمر ثانية لغة ية ل ون
نتائج. إسرائيل استان الد ر تظ ا، علم يتم ال اللغات طبيعة اختالف من الرغم رع

ّ

س قبل اللغة قواعد علم حادا انخفاضا البيانات ر تظ حيث ة شا كال18نم
من اوح ت رة ال وقت ن املجموعت كال أفراد أعمار انت وقد ن، إ5املجموعت 71سنوات

من اوح ت ختبار إجراء وقت م وأعما إ19رسنة، صغر. سنة76سنة العينة أفراد وأن
سن أعما18من د تز الذين من أفضل اللغة قواعد ات اختبا نتائج حققوا رسنة عنر م

  .سنة18
من العديد ناك التعليمو اتيجيات إكس ا استخدام يمكن ال فرادسابية

الثانية بارو .للغة اسب"أنھ Barr (2004) ذكر ا تقنيات استخدام بدأ السبعينات بداية منذ
التعليمية العملية يل س ةل النظر مبادئ واباستخدام االسلوكية ة وقد،لبنائيةلنظر

سواء اسب ا بمساعدة التعلم برمجيات التعلمًاستخدمت ات قد ز لتعز العامة أو اصة را
وخصوص اسة الد مجاالت من العديد الطلبة ًلدى اللغةر علم مجال ن". ا م ر ىو

)Alameen, 2011 (ن للمتعلم املناسبة ي و لك التعلم نماذج من عد الرقمية القصة أن
ُ

-
سنوات وخاصة م من-علم الرقمية القصة ونھ ت ما مجموع عتبار وضع ما ُفإذا

واحدة مرة للمتعلم واملعلومات ار ف تقديم ع عتمد امل مت مدعمة-نموذج و ت نبحيث
ة صو أو اة محا أو متحركة أفالم أو صو يئة ع و ت قد ال املتعددة؛ ربالوسائط ر ن

وا باألمثلة ة و إكساب-رلصوم الفعالة التعليمية الوسائل من و ت أن يمكن ا نفإ
لقية ا والقيم ة اللغو ات ا امل من للعديد ن املتعلم

ُ
لروذكر. ر ناكأن (Ohler, 2013) أو

بالقصة عرف ال الثانية اللغة علم دعم ا ن ت يتم أن املمكن من أخر اتيجية ىاس
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ا ا ملم نظرا الرقمية
ً

الرق واملحتو ركة وا ة والصو الصوت ن ب مع ا تكمن ىال ر
عليم ا ر أن للمعلم يمكن اعت. اللغةحيث نوقد القصةأن )Robin, 2008 (ور

التعلي املحتو مع ن متفاعل ونوا ي أن ن للمتعلم يح ت ا و ة قو عليمية أداة ىالرقمية
ار ف م لف م فرص من د العميقةوتز ي واملعا معھ. املجردة حيث(Miller, 2013)ميلروتتفق

أن ت عقيد"رأشا القضايا أك تقديم ا ا بإم الرقمية القصة لًتقنيات ش ة وصعو ا
سط ن،م للمستخدم كب ل ش تفاعلية املواد نتا. "وتجعل رت أظ أخر ناحية ئجىومن

ا و أكتاس ا أجرا ال اسة طالب )Aktas and Yurt, 2017) رترالد من مجموعة ع تركيا
م وإشراك الطالب باه ان ع بقاء ع ا قد الرقمية القصة من ة كب فائدة امعة را

عليم مجال ا كث نحتاجھ ما و و ادي م تحصيل مستو فع و التعليمية ىالعملية ر
   .اللغة

لة اسةمش   :رالد
ا بأن فيھ شك ال يةومما نجل اللغة عت و والعصر، العلم لغة ت أ ية نجل للغة

فاللغة عاملية، لغة و يام، ذه وساع نطاق ع ستخدم حيث ا شا ان اللغات أك
ً
ر

للمنظمات الرسمية اللغة و الدولية، السياسية التجمعات سية الرئ اللغة ية نجل
امل من الكث والتجارالعاملية، التكنولو املجال و التداو ولغة الدولية، يؤتمرات ل

واملال قتصاد و ات واملصط واملراجع العلمية بحاث غالبية ولغة ، والسيا واملصر
ات والشر ان، الط ات وشر فالم و و التلفز رامج و ة و املش ف ال وغالبية عمال، نو ر

والعم سيات ا يةاملتعدد جن التعليم،(الة ة ا رو   ).1434ز
ع تحديدا السعودية ية العر واململكة عام بوجھ ية العر الدو جميع حرصت ولقد

ً
ل

اللغة عليم مية أ مبكرا السعودية ية العر اململكة وعت فقد ية، نجل اللغة علم و عليم
ً

امل التعليم مراحل ا س بتد وقامت ا، ألجيال ية الرنجل داف تحقيق أجل من ختلفة
ش والغوص العل التواصل ع جيال ة قد ا م أ من ولعل التعليم، وثيقة ا رسم ر

والعلوم ف ،(راملعا ر ية)2013يالش أجن لغة ا باعتبا ية نجل اللغة علم إن أن حيث ر،
و ا، املنوطة ساسية ات ا للم امل ال تقان التحدثرستد ات ا م تتمثل رال

ا، بي فيما ابط وت تتداخل ات ا امل ذه أن حيث ستماع، و والتحدث والكتابة روالقراءة
جيد ل ش والقراءة التحدث م سا جيد ل ش ستماع أن ي،(حيث أن). 2011القر إال

الرمضان اسة د ت أشا مثل اسات الد رعض ر سرحان) 2008(ر أبو اسة إ) 2014(رود ت رأشا
من القليل إال ية نجل اللغة قواعد س وتد ستماع و التحدث ات ا م تو ال س املدا رأن ر ر
ات التصو عض إ إضافة ات، ا امل ذه ألسس ن املعلم إملام عدم ذلك تمثل و رمية، ر

ا وم ستماع ة ا م حو اطئة را فط: ل الطفل لدى تنمو ستماع ة ا م أورأن علم دو ا نر
ً

توافر لعدم خر ة اللغو ات ا امل كبا ا م تقو يتم ال ستماع ة ا م وأن مقصود، ب ىتد ر ر ر
تقليدية ة بصو ستماع ة ا م ع ب التد يتم ال ما أنھ إ إضافة موضوعية، رأدوات ر ر كما. ز

التحدث ة ا م س بتد ن املعلم تمام ا ضعف اسات الد من العديد ت رأشا ر ر مثلر ستماع و
ن وحس حسن اسة بامانداليا)2011(رد اسة ود فيلد)Bumandalai،2013(ر، اسة ود ر،

)Field،2009(اللغة فصو ستماع و التحدث ة ا م س تد أن ع ا ف أكد وال ل، ر ر
كما ، خر ة اللغو ات ا امل كبقية ا ال الوقت يمنح وال ع سر ل ش عادة يتم ية ىنجل ر
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يونكسيوت اسة د مة) Yinxiu،2015(رؤكد الال تمام تلق لم ستماع و التحدث ات ا م زأن ر
ا مي أ غم التعليمية للمراحل ا س تد مل كما الفعال، روالتخطيط فقد. ر ذلك إ إضافة

س ج اسة د ت رأشا ستماع) Ghassemi،2012(ر و التحدثو ات ا م ضعف عز ا أ رإ و
املتعلم الدى لتنمي مة الال التعليمية واملواد ديثة ا اتيجيات س و امج ال نقص إ كما. زن

الصالح اسة د مثل اسات الد عض رت رأظ مج)1428(ر اسة ود ي) 2008(ر، ا م ي رتد
الذي مر ة، الثانو املرحلة وخاصة الطالب لدى ية نجل باللغة والتحدث ستماع

ل التدخل اتستد ا امل ذه ن ثانية.رتحس لغة ية نجل اللغة عليم مية أ من الرغم و
اسة د ت أشا حيث اململكة، ا ل ن املتعلم تواجھ ال ات الصعو عض ناك يزال ال رفإنھ ر

وسف العمر) Albousaif, 2011(البو اسة يود الطالب) 2013(ر علم ة صعو وجود ع
ية نجل اللغة املطلقواعد اسة د ت وأشا ي، ر سية) 2008(ر التد املشكالت من واحدة ا رإل

بتدائية باملرحلة ية نجل اللغة   .ملعلم
فكرة جاءت نا إومن وء عليميةال اتيجية اس الرقمية القصة ا ،تطبيق مل

الرق واملحتو ة والصو للصوت ا ىبجمع كقدما ،ر ال استغاللھ اللغةيمكن ات ا م رع
ية منو. نجل املقدمة او الش ة وك اضر، ا الوقت ية نجل اللغة علم ة لضر ىنظرا ور

ً

عليم صوصية ا س الدر رة ظا شار وان العام، التعليم طالب من غلبية وتذمر ، وا
لأل ونظرا ا، عل نفاق ا ق ير مما ية نجل اللغة

ً
والطالبات الطالب س تأس مية
وحداثة وطالقة ة ا م ل ب املراحل با ا س مما يل س ل ية نجل اللغة ات ا م رع ر ر

سفإن. وتقنية الرئ السؤال ع لإلجابة اسة الد أداءما: رذه ع الرقمية القصة توظيف أثر
ية؟ ل ن باللغة ن الناطق غ ن البالغ ن   املتعلم

اسةةأسئل   :رالد

نسعت  التالي ن الفرعي ن بالسؤال س الرئ السؤال ع لإلجابة اسة   :رالد

ثانوتوظيفأثرما .1 الثالث الصف طالبات ع الرقمية قواعديالقصة م اللغةإلكسا
ية؟ ل   ن

عتوظيفأثرما .2 الرقمية ثانوالقصة الثالث الصف ايطالبات م م الطالقةةرإلكسا
ية؟النطق ل ن باللغة   والتحدث

داف اسةأ    :رالد

التاليةسعت داف لتحقيق اسة   :رالد

أثرالتعرف .1 عع الرقمية القصة لدىتوظيف ية نجل اللغة قواعد طالباتتنمية
ثانو الثالث   .يالصف

أثرالتعرف .2 عع الرقمية القصة والتحدثتوظيف النطق الطالقة ة ا م رتنمية
لدىبال ية ل ن ثانولغة الثالث الصف   .يطالبات

مية اسةأ    :رالد

ةحاولت تجر من كجزء التقنية ا ف ستخدم عليمية اتيجية اس تطبيق اسة الد رذه
ن املتعلم ع عليمية اتيجية اس الرقمية القصة تطبيق أثر ملعرفة وذلك املة؛ مت عليمية

الك رجة ا ة الف وا تجاو الثانيةزالذين اللغة اللغة-العاشرةسن–ساب ات ا م م رإكسا
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املتمثلة ية ل والصرف: ن والتحدث،النحو اسة. والنطق الد م سا تبًأيضاروقد
قواعد مواضيع مثل مجردة مواضيع األخص و بالتعليم التقنية لدمج جديدة اتيجية اس

ية ل ن باللغة والصرف   .النحو

اسةحدو الد   : رد

ماي اسة الد حدود شمل   :رو

دود - ا:الزمانيةا الد العام من ي الثا ا الد رالفصل   ـ1438/1439ر

انية - امل دود اض:ا الر بمدينة عشر الثامنة ة الثانو سة   .رمد

دود -  قواعد:املوضوعيةا يةمواضيع ل ن للصفاللغة والتحدث النطق ومواضيع
املت ثانو نظاميالثالث ثانو الثالث الصف كتاب من امسة وا عة والرا الثالثة الوحدة يمثلة

ات   . Traveler 5راملقر

ات اسةمصط    :رالد

الرقمية   :القصة
ي سز با ا عرف ا) Banaszewski, 2014(وو حو"بأ تدو ال القصص من لمجموعة ر

شم بحيث املتعددة الوسائط من ج مز ا إل أضيف محدد ة،موضوع والصو الصوت، رل
بأسلوب قمية قصص إلنتاج املتحركة، الكرتونية والرسوم الصوتية، واملؤثرات روالنصوص،

التعليمية العملية ا توظيف غرض إجرائيا. "شائق عرف اًو املتعددة: "بأ الوسائط استخدام
صوات،روالصو،الرسومات وس،و صيات من قصة شاء إل الفيديو؛ وومقاطع رنا

ادف اسب،وحوار ا ع ا شغيل انية وال،وإم ا اتف ال املواقع،أو ع ا فع رأو
ونية أقراص،لك ع ا   ".DVD أو

الثانية   :اللغة
عمراو ا ا) 2019(يعرف علم: بأ عد الفرد ا يتعلم ال فاللغة ظر صلية واللغة

و س املدا داخل سمية و رمصطنعة حيانر أغلب د واملعا ا. "املؤسسات بأ إجرائيا عرف ًو ّ

العام التعليم س مدا اسية الد الفصو ا علم يتم ال ية ل ن راللغة ر   .ل
اللغة   :قواعد

ل): "Chang, 2011(شانق اعرف ش ت ال وللطرقة ة، اللغو اكيب ال وصف مجرد
والعب لمات ال ة اللغو أنھالوحدات إذ عاد، متعدد وم املف ذا أن قيقة ا و مل، ا ات را

بتعلم وثيق ل ش ترتبط ا ولك فحسب م بلغ اصة ا مل وا لمات ال اك إد من منظومة ريمثل
ميلة ا ا وكتاب اللغة ذه تحدث إتقان الوحدة ."كيفية ية ل ن اللغة قواعد ا بأ إجرائيا عرف ّو

اتالثالثة املقر نظام ثانو الثالث الصف كتاب من امسة وا عة روالرا املا: و،Traveler 5ي
سيط، نةواملستقبل، املستمر،واملاال   .رواملقا

 Past Simple, Past Progressive, Future (using going to), and Comparison. 
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  :التحدث
سعيد ا ا) 2014(عرف املعتقدات: "بأ نقل ة ا يرم واملعا ات تجا و س حاس و

داء وسالمة التعب ة ومع سياب وا طالقة ن لآلخر املتحدث من ار ف ". و
إجرائيو ًعرف والنطقّ يحة، ال اللغة قواعد باستخدام بطالقة التحدث ات ا م ا أ ع را

لألحرف لمات P، Vالسليم مثلوال ايات ع تحتو   .tion–يال
الثانية اللغة ساب الك رجة ا ة الف   :فرضية

محدود و ي اللغة علم ع الفرد ة ًقد ن وحر ن ت الس عمر من محددة ة تطو ة بف را
البلوغ تضاءل،سن س ة اللغو الكفاءة تحقيق ع تھ قد فإن اللغة ا خالل يتعلم لم   رإذا

(Lenneberg, 1967)  
إجرائي عرف يًو ال ة الف ا بأ سنا من و سليم ل ش الثانية اللغة ساب اك ا ف تم

العاشرة سن إ ن اللغة،العام ات ا م من أي إ التعرض دو ة الف ذه تجاو تم روإذا ن ز
أصعب و سي ا سا اك فإن   .نالثانية

السابقة اسات والد النظر رطار   :ي
النظر   :يطار

لتعليم بالتقنية ة املعز اتيجيات س زأبر يةز ل ن    :اللغة

التعليمية   : لعاب

و للعبة العملية فات التعر اللعبةأحد منأن تحقيقھ يتم دفا يتضمن ممتع شاط
ً

وعادة معينة، قواعد اتباع خالل
ً

أك أو ص مع منافسة ذلك و ي  ,Palánová)نما
عو. (2010 ع ممتعة شطة أ ونية لك التعليمية والتعلملعاب والتفك التفاعل

املشكالتو أنحل كما البدائل،، والنظر اتيجيات، س وضع كيفية علم لعاب سة رمما
نة بمر أنووالتفك كما شط، ال التعلم عملية الطالب إلشراك لعاب استخدام فكرة

عليمية ألعاب دمج املعلمو حاو ة خ السنوات ففي جديدة ست نل اسيةل الد راملنا
التعليمية ئة الب املرح من جو لق   . (Al-Omoush, 2016)كمحاولة

لعاب استخدام لأللعابع: التعليميةمحددات ة الكث الفوائد من الرغم
التصرفـاتالتعليمية؛ عـض ا اسـتخدام عـن ينـتج قـد أنھ ولتجنـبإال مثلالسـلبية، الوقوع
مو اللعبةرذه اختيار حسن مراعاة والتعليميةيجب إ، مر يتحو ال ح ذر ا لجب

ة وخسا فو رمجرد وز قيمتجنب، ع ال لعاب اًاستخدام و تر ا ف مرغوب غ ا
ً

مثل
ا وغ التعاو وعدم داع وا ونالغش عمال، س ول تر شاط ا أ ع اللعبة إ النظر

ً
و

  ).2011،الكب (اًجاد
اللغة      عليم و التعليمية يةلعاب ل دوت ىتر: ن ذا رسيغو أن) Sigurðardóttir, 2010( ر

تجعل ال سباب من العديد ونيةلعابناك اسيةلك الد الفصو انا م رستحق ل ً

الذ. للغات الطالب تحف ساعد أن يمكن ا أل جدا مة م و ممتعة، ونوًف ي ال قد نين
تمام قلة ب س قبل، من ن ألن. شط مية بالغ أمرا الطالب شاط ع فاظ ا ًعد ُ

و شار م جعل من يتمكنوا لم ما ء أي الطالب عليم ع ن قاد ونوا ي لن ن س ناملد ر ر
م اصة ا التعلم التعليم. عملية لعاب تأث اسات الد من مجموعة عرتناولت رية تطو

اللغة ات ا يةرم ل محمودن اسة د ا استخدام) 2015(روم أثر قياس إ دفت وال
وخاصة التعليمية لعاب
ً

ونية رلك اللغةتطو ات ا يةرم ل املرحلةن طالبات لدى
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وتوصلت عمان لإساسية اللغة ات ا م إحصائية داللة ذات ق فر روجود صاو
التعليمية لعاب استخدام ال إليھاملجموعة توصلت ما وكذلك ونية، اسةلك رد

السادس) 2010(حمدي الصف تالميذ إكساب التعليمية لعاب استخدام أثر لحو
اللغة ملادة واملفردات ائية ال ف ر ا ي يةوبتدا ل جدةن اسة.بمدينة د رت أظ ركما

انو مجال) Marzano, 2010(زمار الطالب تحصيل ادة مت سا التعليمية لعاب زأن
ية ل ن اللغة   . قواعد

املتعددة   :الوسائط

متعددة لعناصر امل ت ا أ ع ا ف عر والنص(يمكن والرسومات والفيديو الصوت
ذلك إ وما املتحركة، لل) والرسوم أك فوائد إ تؤدي أن يمكن أنوال يمكن مما مستخدم

فردي ل ش الوسائط عناصر وتوفره امل، املتعددةمن الوسائط استخدام ساعد أن مكن
املتعلم ع تركز عليمية ئة ب يئة ي إيجا تأث ولھ أعمق مع ذي علم ز عز ع التعلم

)Li, 2016.( 
املتعددة يةالوسائط ل ن اللغة تطب: عليم تجعلاستخدام املتعددة الوسائط يقات

شرح تقوم التطبيقات ذه و الطالب، أو س للمد سواء ممتعة عملية التعليمية رالعملية
ل ش ع س الد عرض وال والصوت والصو الرسومات عرض خالل من للطلبة س رالد رر

الفائدة و وت ملل دو الطلبة ع يتا بحيث أك م وتفاعل الطلبة باه ان يجعل نفيلم ،ن تتمأك
ا ع باحث إ للمعلومة متلقيا ونھ مجرد من املتعلم تنقل ا و التعليمية الوسائط

ً
وتناولت،

و التحصيل ع املتعــددة الوســائط فـاعلية متعددة اسات ررد اللـغــةتطو ات ـا يةرم ل ن
السل اسة د ا م ا) 1436(رالتعليم، وا أثرا وجود أكدت وال

ً ً
الوسائط الستخدام

و التصفحية ية امل والقراءة ي القرا م الف ات ا مل الطالب تحصيل ادة راملتعددة ز
ر سةتطو بمد املتوسط الثالث الصف طالب من عينة ع م ا املتوسطةراتجا العاصمة

املكرمة   .بمكة

  : املتنقل تعلمال

اللوحية الكمبيوتر زة وأج النقالة واتف ال منعملت للتعلم ال التعلم ز عز ع
ان امل حدود تجاو التعلمو ،والزمانزخالل وتوجيھ تنظيم ستمرار املحمولة زة لألج مكن

ن وتخز الطبيعية، ئة الب الستكشاف دوات من مجموعة وتقديم اسية، الد الفصو رخارج ل
محادثات ودعم ا، عل والتعليق ا جاع الس   .(Sharples & Pea, 2014) لمالتعاملعلومات

املتنقل التعلم ات التعلم: مم اليوميةاملتنقليتداخل شطة ،مع أوىخر دشة الد رمثل
دة مشا أو سو ال أو ،قالقراءة و دنالتلفز موا شطة ذه التعلمللتعلم،روتصبح كذلك

ال الفصل حيث التعلم؛ ة وإدا التحكم ع تو يتم راملتنقل التحكمز موضع يظل ا رد
ع يتو فقد املتنقل، للتعلم سبة بال ولكن املعلم، مع تقليديا زالتعلم نً املتعلم نع واملوج

ن، س انتقلرواملد التعلم ألن يوانات وا والنباتات ي واملبا الكتب مثل التعلم مصادر نوع وت
ا الد الفصل خارج ا. رإ املحمولة التطبيقات خالل لًجيدا،ملصممةومن تحو يمكن

خالل من عليمية فرص إ م املحيطة واملناطق اص ن ب اليومية الطبيعية التفاعالت
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شياء لتفس أدوات مواقعالبيانات،وجمعالعالم،توف اص أ مع ،والتحدث ىأخر
ة التجر ع عتماد   .(Sharples & Pea,2014) و

يةواملتنقلالتعلم ل ن اللغة عليم :علم النقال التعلم استخدام أن إ اسات الد رش
ي الشمرا سھ د ما و و فاعلية، ولھ وا أثر لھ ية ل ن استخدام) 2013(راللغة مية أ عن

املرحلة طالب لدى ية ل ن اللغة علم دعم اللوحية الكمبيوتر زة وأج الذكية واتف ال
ة   الثانو

انياث
ً

الرقمية:   :القصة
ي نو يذكره ما ضوء الرقمية القصة عد

ُ
ن ديثة) 2013 (ووآخر ا التقنيات إحدى

رة داخل ا استخدام للمعلم مكن و اسوب، ا خالل من عرض و تج وت تصمم ال
ُ ُ ُ

الش التقليدية قة الطر تنقل حيث التعليم مجال نموذجيا ا غي عد ف اسة؛ الد
ً ً ُ

-رحر
م علم مراحل بداية ن املتعلم مع مثل-خاصة العليا التعلم عمليات ع ك ال م: إ الف

لوان بأ بالرسوم املة مت برامج خالل من املعلومة للتالميذ تقدم حيث بداع زو
الصوتية واملؤثرات ات، ر   . وا

ن، للمتعلم العق النمو حاجات تلبية م م دو الفرد،رللقصة خيال ت ا أ ىحيث
التفك ع عوده كما ا، معامل ع التعرف ساعده و تھ بي عن ة كث بمعلومات ده ووتز

سطة م ة بصو املختلفة يم واملفا قائق وا املعلومات لھ فتقدم سليم، عل   .ربأسلوب
تقوم ف ي، و لك التعليم لتكنولوجيا امتدادا الرقمية القصة عد و

ً ُ
أساس ع

املتعددة الوسائط عناصر ن ب للدمج   .)2016دحالن،(منظومي
حمزة ر الطفل) 2014(ىو صية ن و ت فاعلية الوسائل م أ إحدى القصة أن

ع التعرف ساعده و دوافعھ وتر واحتياجاتھ غباتھ شبع و خصائصھ مع تتما ا أل
ُ

ر
العقل اتھ قد وتن شيق بأسلوب ياة را

ةُ واللغو   .ية
من مجموعة املعلم لدى و ي أن يتطلب التعليمية العملية القصة استخدام أن نكما
بموضوعات ا تباط ا إ باإلضافة ساسية، املرحلة طالب مستو مع ناسب ت ال رالقصص ى

ا الد راملقر ،(ر   ).2016يالت
دافع ادة الرقمية القصة مية أ اسات د عدة ت أو زوقد اسةر د ا وم التعلم، رية

السالم إ) 2016(عبد يؤدي طفال عليم الرقمية القصة استخدام أن ا نتائج ت بي ال
نغ ب اسة د نتائج ت أو كما ، كب ل ش م لد التعلم دافعية رادة أن) Bing, 2016(ز

للتجا ن يفتقر طفال أن تتمثل ية اسو ا للقصص سية الرئ اتوالفائدة وا رب
أتقنوه وما معلومات من م مال ط خالل من يحاولو م أ لذا ا، ف وما الدنيا عن رالوافية ن
ية، اسو ا القصص م ل توفره ما ذا و الذ التعادل إليجاد ديدة ا باملواضيع سابقا

نالد ر اسة وود ا) Ronald, 2015(ر سرد أو الرقمية القصة نقل أن ا نتائج ت أو قةال طر
املوضوع ع ك ال كيفية عليم القصة فبوسع وتفعيلھ، الطفل أمو لنظم ة مم رعليم

عتھ متا معان ي. و الدو اسة د نتائج ت أو ركما ناك) 2014(ر و ت أن يجب نأنھ
تلك وأن ، ادي والتحصيل التعلم دافعية ادة أجل من الرقمية القصة لتعليم زضوابط

ت يالضوابط بما املعلم قيام بدقة: تمثل القصة للقراءة-مراجعة دف توجيھ-تحديد
القصة الرئ دف ال إ باه الناقد-ن التفك املضمو-ع سيخ ل القصة نمناقشة

الراشدي. الرئ اسة د نتائج ت أو والتعاو) 2013(ركما ب ا قيم سب يك الطفل نأن
الرقمية القصص امن إملامھ عند التعليمية دافعيتھ د تز كما خية،   .رالتا
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الرقمية القصة اية ر  .  وأنواع
ي فيما الباحثة ا تحدد الرقمية القصة اية لر أنواع عدة  & Somdee(وتوجد

Suppasetserees, 2013(:  
صية .1 ال ص،: القصة ال حياة امة ألحداث سرد ع تحتو ال القصص يو

يم ا نوعرض آخر اص أ حياة ع التأث م س ان   .كن
الوصفية .2 من: القصص غرافية ا والقضايا رات للظا وصف عرض ال القصص و

ا تمر ال جرائية واملرحل ونات وامل والزمان ان امل  . حيث
ة .3 املوج م: القصص تد أو معينة يم مفا ن خر إكساب أو لتعليم صممت قصص رو

معينةع سلوكيات سة   رمما
الرقمية القصة اية ر  :ومكونات

وذلك الرقمية، القصة اية ر ا توافر من البد وفعالھ اساسية ونات م سبع وناك
السبعة العناصر ذه ل توضيح ي وفيما تمام، لال ة مث قصص إنتاج  ،Joe Lambert(لضمان

2014، 9-19:(  
النظر .1 ة القص:وج اية ر تحمل وأن تقدموالبد وال مختلفة، نظر ات وج الرقمية ص

ال بحيث ، و م ا نظر ات وج مراعاة من البد كما ع، الوقا سرد مثل مجرد قة ربطر
النظر ات وج تصادم   .يحدث

امي .2 د حتفاظ:رسؤال تم و البداية، وذلك و م ا تمام ا يث سؤال طرح ريتم
يت أن إ القصة، عرض طوال و م ا تمام القصةربا اية السؤال عن جابة   .م

اية:الصوت .3 بر يقوم والذي ، الراو صوت يمثل الرقمية القصص اية ر والصوت يو
عليق قراءة مجرد س ل نا الصوت أن را و للقصة، س الرئ العصب مثل و القصة،

ح للصوت يد ا ختيار من البد لذلك ا، ل سا املحرك ولكنة القصة، وع ني
ي ايجا ل ش   .مؤثر

ة .4 ر التصو عن:املوسيقى صادق عب ف الرقمية، القصص م م عنصر املوسيقى
تماما أخر حالة إ حالة من و م ا نقل ا ل مكن و القصة، ا طرح املراد املشاعر
ً

ى  .ر
التعليمية العملية الرقمية القصة اية ر   :وفوائد

إ الباحثو من العديد الثابتةنأشار الرسوم مثل ا ونا بم الرقمية القصة اية ر وأن
ا م أ عديدة، جوانب املتعلم تفيد املختلفة والوسائط والصو   ):2012صادق،(رواملتحركة

ف .1 معا يكسبھ الذي مر التعليمية، بالعملية سارع و منتقاة ثقافية بمعلومات املتعلم د رتز و
للمتع وتقدم مبكرة، مرحلة ،متقدمة سر محيطھ ا يجد ال غالبا فصيحة لغة يلم

ً

من الرقمية القصص اية ر أن القو فيمكن املعر للنمو و داة اللغة أن ما وو ل
املعر املتعلم نمو مباشر غ ا مقد اما إس م س انب ا   . رذا

حب .2 مثل عديدة غرائز لھ شبع و النفسية املتعلم احتياجات عض فتجعلھتل ستطالع
للنجاح يطمح فتجعلھ واملسابقة املنافسة زة وغر جديدا ئا ش قصة ل ستكشف

للفو س   .زو
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ببال، .3 لھ لتخطر تكن لم جديده عوالم إ بھ تقل ت إذ اتھ قد غذي و املتعلم، خيال رتن
عر كما الوحوش، سامر و الغابات قتحم و الفضاء، صعد و بال ا سلق ي فةوتجعلھ

والسلوك التفك متعددة مبتكرة  .بأساليب

الرقمية القصة اية ر لتصميم الداعمة ات  :والنظر

املوقفي - التعلم ة خالل: نظر من ات ا امل علم و املعلومات، ساب اك ع روال
ط ر و اليومية، ياة ا مواقف ا وتطبيق املعرفة ع صو ا كيفية عكس الذي لالسياق

امل انالتعلم م أو بزمان التقيد دو م، تماما وا ن املتعلم باحتياجات التعلي املحتو نوقفي ى
سياق خارج املتعلم ا يواج ال املواقف وتنوع بتجدد تتجدد ال ن املتعلم احتياجات فق وو

التعليم ئة تصميم). Nguyen& Pham)، 2012 ب ة النظر ذه ع الباحثة اعتمدت وقد
الر ات وحوا ياةر ا مواقف ا تطبيق خالل من الطالب ومعلومات ات ا م يدمج ل ش راية

اللغو التواصل اتھ ا وم اتھ قد عز مما ياليومية، ر ر  .ز

املتعددة - اءات الذ ة أن:نظر ا مفاد مسلمة من املتعددة اءات الذ ة نظر انطلقت
ضعي و ما ا م متعددة نية ذ كفاءات م ولد يولدو طفال ومننل ، قو و ما ا وم يف

ع نفسھ الوقت عمل و ضعيفة كفاءات من املتعلم لدى ما تن أن الفعالة بية ال شأن
بالعوامل نية الذ الكفاءات ط تتجنب ة النظر ذه أن أي لديھ، قو و ما تنمية رادة يز

بية لل ادة إ ل سلب ال اثية رالو ال. ر ات ختبا ة النظر ذه الروترفض ا أل اء للذ تقليدية
اء الذ من فقط معينة جوانب ع تركز ف ص ال اء ذ أن. تنصف سبق مما ت و

وتنمية ن املتعلم دافعية ادة م سا قد ة كب ة و تر فوائد الرقمية القصة اية زلر و
اللغو م   .يمحصول

اثالث
ً

الثانية: اللغة ساب الك رجة ا ة الف   :فرضية
املسلم وأنمن مختلف، ل ش اللغة يتعلمو ن والبالغ طفال أن واسع نطاق ع نبھ

البالغ من أفضل ثانية لغة علم ع الطفل ة ل. رقد ش اللغة يتعلمو طفال أن ن ح نو
ات ا امل ع اعتمادا ذلك و ين ن البالغ فإن الذاكرة ع اعتمادا رأفضل ن

 .(DeKeyser, 2000; DeKeyser and Larson-Hall, 2005) التحليلية
غ ي لي ذكر كما اللغة ساب الك رجة ا ة الف فرضية أن (Lenneberg, 1967)  تنص

سن وح ن ت الس عمر من محددة ة تطو ة بف محدودا و ي اللغة علم ع الفرد ة رقد ن ر
س ة اللغو الكفاءة تحقيق ع تھ قد فإن اللغة ا خالل يتعلم لم إذا وجد. تضاءلرالبلوغ، وقد

ت و ونيو سو رجو اللغة ) Johnson and Newport, 1989(ن ساب الك رجة ا ة الف تأث أن
ومن طفال فئة من ا أم إ ن اجر امل بعت ت اسة د ع بناء وذلك الثانية؛ اللغة إ ريمتد

من املستو نفس إ عرضوا و ة متقا منية مدة قضوا وقد ن، البالغ ىفئة ر ية،ز ل ن اللغة
ن البالغ ع تفوقت طفال فئة أن   .إال

جراءات و اسة الد ية   :رمن
اسة الد   :رمن

ذكر كما دف ال ألن التجر املن ع اسة الد ذه و) 2006(العسافراعتمدت
املستقل املتغ فاعلية مدى من الرقمية(التحقق القصة اتيجية ا) اس املتغ ه عوتأث لتا

ية( ل ن باللغة والنطق والصرف النحو ات ا م ساب كما)راك تصميم، ع عتماد تم
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والبعدي القب ن ختبا ذو ية التجر اتيجيةراملجموعة باس ست د ية تجر ما إحدا ر،
املعتادة قة بالطر ست د ضابطة خر و الرقمية، رالقصة   .ى

اسة الد وعينة   :رمجتمع
ال مجتمع و وذلكنت اض الر مدينة ة والثانو املتوسطة املرحلة طالبات من اسة رد

رجة ا ة الف ن الثانيةلتنميةزلتجاو نوالبالغ-العاشرةسن–اللغة طالبة) 588242(عدد
اض بالر للتعليم العامة ة دا موقع إحصائية اختيار)1437(رحسب وتم و، قصدية عينة

عش الثامنة ة الثانو سة والصرفرمد النحو لقواعد قب اختبار إجراء وتم اض؛ الر بمدينة ر
ن عدد يبلغ ي أد ثانو الثالث الصف طالبات من عينة ع والتحدث النطق ات ا يوم ) 24(ر

وضابطة ية تجر ن مجموعت إ عشوائيا ن تقسيم تم مجموعة،) 12(طالبة ل ل طالبة
انت املة ال ختبار جة ال) 50(رود جة املقرركد   .رنجاح

اسة الد ومواد   :رأدوات
اسة الد   :رأداة

و البيانات، ميع كأدوات التالية دوات استخدام تم اسة الد داف أ رلتحقيق
ا لبعض مكملة دواتأدوات ذه ستعرض ي وفيما ،:  

ر التحر    :يختبار
ختبار من دف إ: ال ختبار القصصدف توظيف فاعلية رالرقميةقياس تطو

ات ا الرم سةقواعد باملد ات املقر بنظام الثانو الثالث الصف طالبات لدى ية ل ن رلغة ر ي
عشر الثامنة ة اضبالثانو   .الر

ر التحر ختبار فقرات من: يصياغة سؤال ل و يت بحيث ختبار فقرات صياغة تم نوقد
ا نحو خاطئة خر و يحة ما إحدا ن ن ،ىجملت ملت ا ن ب باالختيار الطالبة   .وتقوم

ر التحر ختبار ملستو:يعليمات ومالئمة ة وا قة بطر ختبار عليمات وضع ىتم
جابةال قة طر ن يب توضي ومثال ختبار ع جابة قة طر تحديد تم حيث طالبات،

جاب البدء قبل جيدا السؤال قراءة مية أ ع يھ والتن
ً

  .ة
ر التحر ختبار يح ر :يت التحر ختبار فقرات من فقرة ل ل واحدة جة د صد رتم ير

أسئلة سؤ) 50(بمجموع
ً

ت املةحيث السؤال جة د ع الطالبة جابة) 1(رحصل انت إذا
وت جةيحة د ع أخر) 0(رحصل مرة يح الت إعادة وتم خاطئة، جابة انت ىإذا

ق ا م يةللتأكد التجر ن املجموعت الطالبات نتائج اعتماد يتم ح التحليل البدء بل
  .والضابطة
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القب ر التحر ختبار التاجاءت :والبعدييتصميم ختبار   :أسئلة

قم رجدو وفقا:)2(ل سئلة أعداد ع تو
ً

رللمجاالتز التحر  يباالختبار

سئلة  القاعدة  القاعدة  م   عدد

1  Past Simple سيط ال   13  املا

2  Past Progressive املستمر   12  املا

3  Future Form (going to) املستقبل   13  قاعدة

4  Comparison نة املقا   12  رقاعدة

  50   املجموع

من بـتم :ختبارزتحديد ر التحر ختبار من يتحديد بـ) دقيقة45(ز الشف ختبار و
وآخرب) دقائق7( طالبة أو استغرقتھ الذي الوقت ومتوسط ختبار أسئلة عدد ع لناء

  . .طالبة
الشف   :ختبار

ختبار من دف النطق: ال الطالقة ة ا م ر تطو الرقمية القصص توظيف أثر رقياس
سة باملد ات املقر بنظام الثانو الثالث الصف طالبات لدى ية ل ن باللغة روالتحدث ر ي

عشر الثامنة ة اضبالثانو    .الر
والبعديختبارتصميم القب حيث :الشف ختبار؛ ومقدمة الطالبة ن ب تجر ىمحادثة

دوث تجنبا ية الشف ات ختبا بإجراء لتقوم سة املد ية ل ن اللغة معلمة ن عي تم رس ر
املحادثة. تح إلجراء مواضيع ثالثة تحديد تم أسئلةا،شأحيث ع املواضيع تلك شتمل و

يحة قة بطر اسة الد املشمولة ية ل ن اللغة قواعد باستخدام الرد واشتمل. رتتطلب
حرفًأيضاختبار مثل ية العر اللغة ا نطق يتم ال ف حر ع تحتو لمات عدة وع Pي

مثVوحرف إضافات ع ا اي تحتو ال لمات ال عض املواضيعوتم.tion-ليو كتابة
ع ة،بطاقاتثالثالثالثة املحادثةمقلو إجراء وتم عشوائيا املوضوع باختيار الطالبة وقامت

التحدث طالقة لقياس املعلمة تحتو. مع ال البطاقات من تختار أن ا م طلب ذلك عد يو
النطق سالمة لقياس لمات   .ال

وصدق :والثباتالصدق سھختبار يق أنھ يزعم ما قياس ع ختبار ة   رقد
 (Johnson and Christensen,2017).  

نصدق-أ لتحكيمھ،: املحكم ية ل ن للغة معلمات ع ر التحر ختبار عرض يتم
لذلك وفقا ختبار ع التعديالت إجراء قيم. وتم ال عالمات إضافة التعديالت؛ ضمن ومن

ع بدال واس شيوعاملناسبة، وأك سط أ أخر لمات ب لمات ال ًض فق. اى ذلك خالف أجمعو د
الصدق من عالية جة د ع وأنھ أجلھ من وضع ملا ختبار صالحية ع راملحكمو   .ن

الداخصدق-ب جة: ساق د ن ب تباط قوة بھ قصد رو فقراتر من فقرة ل
حدا ع الكختبار ختبار جة ن،رود ب الذيوكذلك املجال مع ختبار من فقرة ل جة رد

فقرة ل جة د ن ب تباط معامالت حساب تم حيث ، سو ب معامل باستخدام إليھ ت رت ر ن
انت و سو ب معامل باستخدام إليھ ت ت الذي باملجال لية ال جة الد مع ختبار فقرات نمن ر

التا دو ا كما   :لالنتائج
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قم رجدو إليھمعامال:)4(ل ت ت الذي ا بمجال ختبار فقرات من فقرة ل تباط ا  رت

السؤال  املجال   رقم
معامل

  رتباط
السؤال  املجال   رقم

معامل
  رتباط

1 0.645*  2 0.660* 

8 0.620*  7 0.668*  

12 0.620*  9 0.659*  

13 0.759**  24 0.623*  

14 0.636*  27 0.838**  

25 0.611*  30 0.772**  

26 0.847**  36 0.884**  

28 0.677*  37 0.839**  

29  0.805**  40 0.838**  

31  0.620*  43 0.820**  

41  0.596*  48 0.749**  

42  0.696**  

Past Simple 

44  0.562*  

Past Progressive  

49 0.732**  

3  0.845** 5 0.943** 

4  0.892**  6 0.972**  

11  0.890**  10 0.909**  

15  0.889**  17 0.919**  

16  0.845**  19 0.874**  

18  0.868**  21 0.945**  

20  0.880**  22 0.942**  

32  0.903**  23 0.969**  

33  0.845**  34 0.931**  

38  0.901**  35 0.964**  

45  0.822**  39 0.934**  

47  0.856**  

Future Form 
(going to)  

50  0.864**  

Comparison  

46 0.957**  
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د تباطا ا ا بمجال مرتبطة ختبار فقرات جميع أن السابق دو ا من يت
ً ً

ر ل
داللة مستو عند ىإحصائيا

ً
من)0.05(و) 0.01( عالية جة د ع ختبار أن ع يدل ذا و ر،

الداخ   .ساق
ختبار و :ثبات ختبار بات ب ن"يقصد الفرد بةلحصو قر جة د أو جة الد نفس ع رفسھ ر

أخر مرة تطبيقھ عند متماثلة أو افئة مت أسئلة من مجموعات أو ختبار نفس ا أبو ("ىم
الثبات)2010عالم، معامل حساب تم ختبار ثبات من وللتحقق النصفية، التجزئة قة بطر

اختب النصفيةوتم للتجزئة الثبات معامل عار خارج عينة بلغتع البحث طالبة،) 30(ينة
تطبيق جتمانوتم نGittmanمعادلة زئي ل الثبات معامل ألن   .نمختلفاانوالتبايننظرا

قم رجدو جتمان:)5(ل معادلة لالختبارGittmanقيمة العام الثبات ملجال  للثبات

سئلة  املجال النصفية عدد للتجزئة جثمان الثبات   معامل

العام   0.753 50 الثابت

بلغ العام الثبات معامل أن نجد السابق دو ا أن) 0.753(لمن ع يدلل ذا و
بھ الوثو يمكن الذي الثبات من جيدة جة بد يتمتع قختبار   .ر

لالختبار ائية ال ة ختبار،: رالصو ن تقن إجراءات من اء ن ائيةجاءتعد ال ة رالصو
  :لالختبار

قم رجدو أ :)6(ل ع يةزتو ل ن اللغة قواعد ات ا م ع ختبار  رسئلة

الطبي ع التو  :Test of  Normalityزاختبار
ات ختبا الستخدام مة امل ط الشر من للبيانات الطبي ع التو شرط رعت و املعلميةز

)Parametric tests(اختبار استخدام تم اسة الد ات ملتغ الشرط ذا من وللتحقق ر،
)Kolmogorov-Smirnov(ع التو بع ت اسة الد ات متغ جميع بيانات الن ش النتائج انت و ز، ر

من أع ان ات املتغ ميع ختبار داللة مستو حيث يمكن%5ىالطبي التا و ،
قمعت دو وا ض، الفر اختبار املعلمية ات ختبا ع رماد لر ذلك) 7(و يو    .أدناه

  
  
  
  

سئلة  القاعدة  م جة  الفقرات  عدد   رالد

1  Past Simple 13  1 29و28و26و25و14و13و12و8و
  44و42و41و31و

13  

2  Past Progressive 12  2 43و40و37و36و 30و27و 24و9و7و
  49و 48و

12  

3  Future Form (going to) 13  3 33و32و20و 18و16و15و11و 4و 
  50و 47و45و38و

13  

4  Comparison 12  5 و23و22و21و19و 17و 10و6و
  46و 39و35و 34

12  

  50  50  50  املجموع
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قم رجدو اسة:)7(ل الد ات ملتغ الطبي ع التو راختبار   ز

ختبار  املتغ الداللة  قيمة   ىمستو

Past Simple  1.11  0.172 

Past Progressive  0.45  0.988  

Future Form (going to)  0.94  0.342  

Comparison  0.73  0.662  

  0.668  0.73  املجموع

ية ل ن اللغة قواعد مستو من التأكد والتعرف: ىتم الطالبات جات د صد تم رحيث ر
باختبار ا معا وتم التطبيق البدء قبل والضابط ية التجر ن املجموعت ن ب ق الفر وع

(t-test) ن ت نلعي ب ق الفر ع للتعرف ن التاومستقلت دو ا كما ن   :لاملجموعت

قم رجدو اختبار:)7(ل الطالبات ) T-test(نتائج جات د متوسط ن ب ق الفر ع رللتعرف و
التطبيق قبل ختبار والضابطة ية التجر ن  املجموعت

  املتوسط  العدد  املجموعة  املتغ
نحراف

  ياملعيار
  Tقيمة

قيمة
  الداللة

ىمستو
  الداللة

ية ج  10.727  33.1667  12  التجر ةرالد
ختبار
ر   6.855  32.9167  12  الضابطة  يالتحر

0.068  0.946  
دالة غ
إحصائيا
ً

  

ية جة  1.1645  6.9167  12  التجر رالد
ختبار

  15954  7  12  الضابطة  الشف
-0.164  0.885  

دالة غ
إحصائيا
ً

  

ف توجد ال أنھ السابق دو ا من ةليت معنو مستو عند إحصائية داللة ذات ق ىر و
ر) 0.05( التحر باالختبار ية والتجر الضابطة ن للمجموعت الطالبات جات د متوسطي ن يب ر

التجر لتطبيق ن املجموعت افؤ ت ع يدل ذا و القب الشف ختبار من. ةو التأكد تم كما
الت املجموعة ن ب إحصائية داللة ذات ق فر وجود اتوعدم ا م مستو ع والضابطة ية رجر ى

كما ا قياس املطلوب ا ر تحر ية ل ن اللغة
ً

  :ي
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قم رجدو اختبار:)8(ل الطالبات ) T-test(نتائج جات د متوسط ن ب ق الفر ع رللتعرف و
قبل املجاالت مستو ع ية ل ن اللغة ات ا م اختبار والضابطة ية التجر ن ىاملجموعت ر

 قالتطبي

  املتوسط  العدد  املجموعة  املتغ
نحراف

  ياملعيار
 Tقيمة

قيمة
  الداللة

ىمستو
  الداللة

ية  Past Simple 1.75  8.83  12  التجر

  3.42  8.92  12  الضابطة  
-0.75  0.941  

دالة غ
إحصائيا
ً

  

ية   2.23  6.67  12  التجر
Past Progressive 

  3.09  6.5  12  الضابطة
0.152  0.881  

دالة غ
إحصائيا
ً

  

ية  Future Form  2.29  9.16  12  التجر
(going to) 3.06  8.5  12  الضابطة  

0.604  0.552  
دالة غ
إحصائيا
ً

  

ية   2.26  8.25  12  التجر
Comparison 

  2.73 9.25  12  الضابطة
-0.976  0.34  

دالة غ
إحصائيا
ً

  

اسةمواد   :رالد

املوجھ املعلم دليل نةعت بمر س الدر وتنفيذ ةو وا خطوات فق تموو حيث ؛
شادات شمل ل الرقمية بالقصص املتعلقة داف و شطة ملجمل العام طار رإعداد
التحدث الطالقة ر وتطو والصرف النحو س تد ساعد ال جرائية ات روالتوج

القصص بمساعدة ية ل ن اللغة النطق الرقميةوسالمة القصة بناء تم حيث الرقمية؛
العامباستخدام إعداد ADDIE التعليللتصميمالنموذج ومواقع برامج من االستفادة و

مثل الرقمية وفقا Storyboard that و Go Animateموقعالقصص
ً

  :للتا 
باستخدام الرقمية والقصة و نا الس لنموذجالربناء التعليملالعام    :ADDIE يتصميم

سو مو نذكر نموذج (Morrison, 2010) ر التعليمية ADDIE أن نظمة تصميم إطار و
شمل و و التعليمية، امج ال ر وتطو لتصميم ن التعليمي ن املصمم من العديد ستخدمھ

التا أساسية خطوات التصميمAnalysis التحليل: خمس ، Designر التطو ، 
Developmentالتنفيذ ، Implementationالتقييم ، .Evaluation   

اجات: التحليلمرحلة ا تحليل ا ف يتم التالية، للمراحل ساس ر املرحلة ذه عد
دفة املس والفئة    .التعليمية

 التعليمية اجات ا التالية: تحليل طوات ا باتباع التعليمية اجات ا تحليل   :تم
خالل - من للطالبات ا ا املستو القبليةىتحديد ن ا اختبا   .رنتائج
تحقيقھ - املرغوب داء مستو   .ىتحديد
تحقيقھ - املرغوب داء ومستو ا ا املستو ن ب الفر ىتحديد ى    .ق

إ ية ل ن اللغة للطالبات التعليمية اجات ا تمثلت روقد اللغةتطو قواعد ات ا رم
يأ ما خالل من والنطق التحدث ات ا وم ية ل    :يرن

التحدث - أثناء يح ل ش اسة الد املشمولة اللغة قواعد   .راستخدام
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ا - نحو اطئة وا يحة ال مل ا   .تمي
ية - العر اللغة ع بة الغر ائية ال ف ر ا ذات لمات لل يح ال   (p-v) والنطق
مثل - ايات ع تحتو ال لمات لل يح ال   .(tion-) يالنطق

 دفة املس الفئة خالل: تحليل من الطالبات من دفة املس الفئة تحليل   :تم
من - ة العمر الفئة خصائص ع   .سنة17-10التعرف
خالل - من والتحدث النطق ات ا وم ية ل ن اللغة بقواعد السابقة املعرفة ع رالتعرف

القبلية ات  .رختبا

التصميم ق: مرحلة وطر التعليمية، داف صياغة املرحلة ذه التطبيقيتم   .ة

 التعليمية ة: داف مو و حتياج، لتحليل وفقا التعليمية داف صياغة تم
دو   :لا

قم رجدو السلوكية)9(ل ا داف وأ الرقمية القصص ن  عناو

القصة  م السلوكية  عنوان   داف

1  First Day at The New 
School  

أن الطالبة من   :يتوقع

املا) 1 قاعدة سيطستخدم ن Past Simpleال ب ق للتفر
ا نحو اطئة وا يحة ال مل   .ا

املستمر) 2 املا قاعدة قPast Progressiveستخدم للتفر
ا نحو اطئة وا يحة ال مل ا ن   .ب

سيط) 3 ال املا استخدام حاالت ن ب Past Simpleقتفر
املستمر   . Past Progressiveواملا

لمات) 4 ال حرتنطق املتضمنة القصة دة ّالوا   .P-Vر

2  Going to The Beach أن الطالبة من   :يتوقع

املستقبل) 1 قاعدة  Future Form using (going to)ستخدم
ا نحو اطئة وا يحة ال مل ا ن ب   .قلتفر

حر) 2 املتضمنة القصة دة الوا لمات ال ّتنطق   .P-Vر

3  At The Zoo  1 (ا ن ب باستخدامقتفر ا نحو اطئة وا يحة ال مل
نة املقا   .Comparisonرقواعد

الشاذة) 2 لمات ال املستخدمةIrregular wordsستخدم
نة يحComparisonراملقا ال ل   .بالش

حر) 3 املتضمنة القصة دة الوا لمات ال ّتنطق   .P-Vر
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 القصة تطبيق قة تطبيق: طر تم السابقة داف ضمنلتحقيق الثالث الرقمية القصص
التا متعددة شطة   :أ

 قصة First Day at The New School: إ انتقلت عمن الطالبات سؤال البدء تم
حالة مناقشة وتم نتقال؟ جراء ملوقف عرضت أو لة مش ت واج ل و حديثا، سة راملد

س الدر التأخر مسألة من وعانت سة للمد حديثا انتقلت وطالبة كمار ات املقر رلبعض
الرقمية نا قص ال العرض. ا شاشة ع الرقمية القصة عرض تم ذلك عد

املصادر Projector باستخدام ا. غرفة شرح تم ال القاعدة عن الطالبات سئلت
الطالبات من طلب ثم القاعدة، شرح ناو ي الذي القصة من زء ا عرض تم ثم القصة،

ُ
ل

أمث يذكر القصةنأن ا تناول ال القاعدة ع تحتو جمل ع ع. يلة تو تم ذلك زعد
مجموعات ضمن ا بحل يقمن ا نحو وخاطئة يحة جمل ع تحتو عمل اق يأو  .ر

 قصة Going to The Beach: يقمن ال ماكن أفضل عن الطالبات سؤال البدء تم
يقمن ال ات التج وعن ات، جا ا ا زبز للرحلةر ا تحض عرض. ا تم ذلك عد

باستخدام العرض شاشة ع املصادر Projector  القصة عن. غرفة الطالبات سئلت
القاعدة شرح تناو الذي زء ا استعراض ثم ومن ا، شرح تم ال من. لالقاعدة طلب

ُ

القصة ا تناول ال القاعدة ع تحتو أمثلة يذكر أن يالطالبات تم. ن ذلك لعبةعد لعب
ن( وتخم ة الذي) رصو ما ن بتخم الطالبات قمن و موقف تحتو ة صو عرض يتم يحيث ر

ضمن ا حل تم و القصة، حة املشر القاعدة باستخدام ة الصو ع بناء وسيحدث ر
ق   .فر
 قصة At The Zoo: ة ا بز قمن وإذا املفضلة، ن حيوانا عن الطالبات سؤال البدء رتم

م يوانات ا والطوحديقة م ا حيث من يوانات ا عض نة ومقا قبل لن عرض. ر تم
باستخدام العرض شاشة ع املصادر Projector القصة عن. غرفة الطالبات سئلت

القصة صية ا أخطأت ال الشاذة لمات ال وما القصة، ا تناول ال تم. القاعدة
ا بأكمل القصة عرض صو. إعادة عرض تم ذلك الطالباترعد لتقوم الشاشة ع

املساعدة لمات ال باستخدام ا بي نة    .رباملقا

طالبةو ل ل ي و لك يد ال ع للطالبات ا سال إ يتم قصة ل تطبيق رعد
القصص مراجعة ع منباستمرار،والتأكيد ات ستفسا استقبال مجال روفتح

مباشر قة بطر أو ي و لك يد ال ع عن. ةالطالبات الطالبات عض استفسرت حيث
ا عل وتمر لمات ال لبعض يحة ال النطق قة  . ّنطر

 رمرحلة ع: التطو ر التطو مرحلة يلزميتنطو ما الرقميةعمل القصة   .إلنتاج

لدى كما الرقمية القصص إنتاج مراحل تية) Chung; Sadik, 2008(تتمثل طوات   : ا
القصة: أوال مجال العامتحديد ا اتجا مجاال،أو ان أ سواء القصة مجال تحديد من بد فال

عكس القصة ملوضوع طار ذا تحديد ولعل علميا، أم خياليا أم ثقافيا أم يا دي
النص كتابة الذ التفك بداية عند املرحلة ذه ت وت الرقمية. مية، والقصص

ة مز قصص ا إنتاج تم   ).ةعليمي(رال
القصة: ثانيا نص اتب،كتابة لل سمح و للقصة، سة الرئ الفكرة تحديد يتم طوة ا ذه و

ائية ال الصيغة إ يصل ح مرة من أك الكتابة   . إعادة
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و: ثالثا نا الس القصة،،رإعداد اية لر سا ل الش تحديد و نا الس م سا وحيث ر
املستخدم املتعددة الوسائط للمتلقيوعناصر ة إثا أك تصبح ح العرض؛ تم. رة وقد

برنامج وwordاستخدام نا الس   .رلكتابة
عا املصو: را و نا الس رإعداد املراد،ر املتعددة والوسائط النص تحديد يتم طوة ا ذه

طوة ا تنفيذ يل س م سا دقيقة تفاصيل و بالقصة، محددة أماكن ا استخدام
موقع. التالية استخدام تم القصصية  StoryboardThat.comوقد اللوحة   . إلنتاج

ع: خامسا صو حيثلا املتعددةاملصادر، الوسائط ع صو ا يتم طوة ا لذه
، ال الكمبيوتر خالل من أو نت ن خالل من سواء القصة، اية ر إلنتاج ة واملطلو

مثل املساندة زة ج خالل من اا: أو وغ الرقمية ر التصو ا ام ي، الضو وتم. ملا
برنامج بواسطة Voice Memo استخدام الصو عض عديل و القصة، أصوات يل رل

   .Illustratorبرنامج
ونتاج: سادسا املناسبة، امج ال باستخدام وذلك القصة اية ر إنتاج يتم طوة ا وذه

مثل امجStory PhotoرنامجوMaker Movieبرنامج: لذلك، ال من ا اك. وغ ش وتم
املوقعإلنتاج GoAnimate.com    بموقع يوفر حيث ي ا ال ا ل ش الرقمية القصص

د واملشا صيات وال الصو ات خيا من رالعديد   .ر
عا ك: سا شا ورال مة، املسا الطلبة عاو عند جرائية املرحلة ذه ك شا ال نتم ر
نبن دف املس من ضة العر القاعدة مشاركة والثانية ، و ا مراحل منذ القصة اء

مدمجة أسطوانات ع ا يل أو نت ن ع شر ال خالل من وذلك و م . روا
يد ال ع العينة أفراد مع الرقمية القصص مشاركة تم اسة الد ذه داف أ رولتحقيق

ي و   .لك
تصميم ر مايرووقد مبادئ الرقمية بالوسائط Mayer (2004) القصة للتعلم

التا و   :املتعددة،

املتعددة .1 الوسائط من: مبدأ يتعلمو مما أفضل والصو لمات ال من الطالب نيتعلم ر
فقط لمات   .ال

ي .2 ا امل التجاو ة: رمبدأ بالصو اص ا التعليق نص ر يظ حينما أفضل الطالب ريتعلم
ول ا م ابالقرب ع عيدا   .س

الزم .3 ب التقا والصو: رمبدأ لمات ال و ظ تزامن عند أفضل ل ش الطالب ريتعلم ر
  .املتوافقة

ام .4 ح صوات: مبدأ و والصو لمات ال تحذف عندما أفضل ل ش الطالب ريتعلم
   .الدخيلة

سية .5 ا زة ج يتعلمو: مبدأ مما أفضل والسرد املتحركة الصو من الطالب نيتعلم ر
الشاشة ع ي املر والنص املتحركة الصو   .رمن

سراف .6 من: مبدأ يتعلمو مما أفضل والسرد املتحركة الصو من الطالب نيتعلم ر
الشاشة ع ي املر والنص والسرد املتحركة   .رالصو

الفردية .7 قات الفر من: ومبدأ معرفة قل ن للمتعلم سبة بال أقو التصميم تأث ىإن
ك ن    .معرفةاملتعلم
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التعليم تقنيات ن مختص ع ا تنفيذ قة وطر الرقمية القصص عرض تم ذلك عد
ي ا ال ل بالش ا عرض قبل ا لتقييم س، التد وطر رواملنا   .ق

 العينة:التنفيذمرحلة أفراد ع الرقمية القصص تطبيق املرحلة ذه فقرة- تم كما
مرحلة) ب( امل-التصميممن ازغرفة وج وسماعات عرض شاشة لتوافر صادر،

   .Projector العرض

 ممرحلة م: التقو التقو ان و عمل، أي لتنفيذ ساسية املراحل من املرحلة ذه عد
القصص إنتاج مراحل من مرحلة ل ل مستمر ل يو الرقمية،ش ا تقييم إجراء تم

ي ا ال املنتج سالمة   .لضمان

اسة الد إجراء   :رخطوات

وت اسة الد نتائج ع صو ل التالية جراءات اتباع رم   :ل

ية - ل ن اللغة ات ا وم الرقمية بالقصص عالقة ذات ة و تر حوث و أدبيات ع رطالع
الثانية اللغة ساب الك رجة ا ة الف    .وفرضية

للتطبي - ا وصالحي ا سالم من للتأكد ن املحكم ع ا وعرض الرقمية القصص   .قبناء
ية - ل ن اللغة ات ا م ات اختبا ربناء الشفالقواعدر النطق وسالمة التحدث وطالقة

ع ا وعرض ر ن،يوالتحر البحثاملحكم عينة خارج عينة ع تجر اختبار وتطبيق
ختبار) 30(تبلغ ثبات لقياس   .طالبة

التجر - املجموعة ي، عشوا ل ش ن مجموعت إ الطالبات نتقسيم عدد بلغ ) 12(ية
ن عدد بلغ الضابطة والعينة   .طالبة) 12(طالبة،

نتطبيق - عدد البالغ اسة الد عينة ع بانة طالبة) 24(رس أي بعاد اس يتم ولم طالبة،
العاشرة سن عد ية ل ن للغة عرضن ن جميع    .ألن

القب - والشف ر التحر ختبار امل. يإجراء معلمة قامت الشفحيث ختبار بتقديم ادة
الباحثة مع النتائج تلك مناقشة ثم ومن ن، جا د صد و رللطالبات  .ر

ذلك - التقليديةعد قة بالطر الضابطة املجموعة ست باالعتمادرد املعلمة تقوم انت حيث ؛
الكتابع وأمثلة البيضاء، ة واستخدامرالسبو ية، ل ن اللغة قواعد قةشرح طر

التسئ ة جو و التحدثدلة ع  . رب
املصادر - غرفة ية التجر املجموعة أفراد ع الرقمية القصص تطبيق قةوتم طر باتباع

مسبقا حة املشر قصة،والتنفيذ ل ل أسبوع تخصيص تم حيث أسابيع؛ ثالثة مدى ع
ال نفس سن يد ية والتجر الضابطة العينة أفراد أن من التأكد يتم بنفسروح س ودر

التقدم   .ىمستو
البعدي - ر والتحر الشف ختبار الشف .يإجراء ختبار بتقديم املادة معلمة قامت حيث

والضابطة ية التجر املجموعة من طالبة ل ل جات الد ضع و ن، جا د صد و رللطالبات ور ر
الباحثة مع النتائج تلك مناقشة ثم   .ومن

بيانات - وتجميع ختبار يح برنامجت بواسطة إحصائيا ا وتحليل البعدي  SPSS ختبار
نة والضابطةرومقا ية التجر ن ت للعي البعدي ختبار ا. نتائج ومناقش النتائج وتفس

املستخلصة النتائج ضوء حات واملق التوصيات ضع   .وو
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حصائية   :ساليب

ة املعا استخدام تم اسة الد ساؤالت ع برنامجرلإلجابة قة طر عن  SPSS حصائية
التالية حصائية ات املعا بتطبيق   :وذلك

الفقرات - ن ب الداخ ساق ساب تباط لال سو ب رمعامل   .ن
الثبات - معامل ساب جتمان   .معادلة
ختبار - لفقرات ة الصعو   .معامل
ختبار - لفقرات التم   .معامل
املعيار - نحراف و ي سا ا   .ياملتوسط
ن t-test اختبار - املجموعت جات د متوسطي ن ب ق الفر داللة لبحث ن مستقلت ن ت رلعي و

والضابطة ية   .التجر
ات - متغ إ عود حقيقة ق فر الناتجة ق الفر م أن من للتأكد ايتا ع مر ومعامل و

اسة   .رالد

اسة الد نتائج   :رتحليل

و طالبا: لالسؤال ع الرقمية القصة توظيف أثر ثانوما الثالث الصف يت
ية ل ن اللغة قواعد م اجراء؟إلكسا تم السؤال ذا عن البعديلالجابة ر التحر يختبار

الضابطة ن ت ية،للعي عوالتجر ينص الذي الفرض ة من التحقق ق" وتم فر توجد وال
ةذات معنو مستو عند إحصائية ا) 0.05(ىداللة طالبات جات د متوسطي ن ملجموعةرب

لية ال جة للد وفقا ر التحر لالختبار البعدي التطبيق الضابطة واملجموعة ية رالتجر
ً

ي
اختبار استخدام خالل من وذلك ع، ختبار فقرات مجاالت أو نT-testرلالختبار ت لعي

ي كما النتائج انت و ن   :مستقلت

قم رجدو اختبار:)10(ل ع)  T-test(نتائج جاتللتعرف د متوسط ن ب ق رالفر و
مستو ع ية ل ن اللغة ات ا م اختبار والضابطة ية التجر ن املجموعت ىالطالبات ر

التطبيق عد  املجاالت

  املتوسط  العدد  املجموعة  املتغ
نحراف

  ياملعيار
 Tقيمة

قيمة
  الداللة

ىمستو
  الداللة

 Past Simple 1.83  8.3  12  الضابطة

ية     1.595  10  12  التجر
-2.381  0.026  

دالة
إحصائيا
ً

  

  0.51  7.58  12  الضابطة
Past Progressive 

ية   1.128  7.75  12  التجر
-0.416  0.681  

دالة غ
إحصائيا
ً

  

 Future Form  1.36  9.25  12  الضابطة
(going to) ية   1.67  11.66  12  التجر

-3.891  0.001  
دالة

إحصائيا
ً
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  1.16  8.08  12  لضابطةا
Comparison 

ية   1.44 10.416  12  التجر
-4.358  0.000  

دالة
إحصائيا
ً

  

  3.41  33.25  12  الضابطة
لية ال جة  رالد

ية   5.20 39.833  12  التجر
-3.665  0.001  

دالة
إحصائيا
ً

  

قم دو ا من ت رو عند) 10(ل سابية ا املتوسطات ن ب إحصائية داللة ذات ق فر ووجود
داللةمستو املتمثلة) 0.05(ى ختبار وFuture Form (going to)وPast Simpleمجاالت

Comparisonعدا ليةPast Progressiveما ال جة للد إحصائية داللة ذات ق فر وجود وكذلك ر، و
الرقمية القصص اتيجية اس ن عل تطبيق تم ي الال ية التجر املجموعة طالبات لصا ؛لالختبار
الضابطة املجموعة ا م أع ية التجر باملجموعة الطالبات جات د متوسطات أن ر يظ  .رحيث

تأثوملعرفة التأثم م ساب إيتا ع مر حساب تم الرقمية د. القصص أو روقد
دو) 2000(يبخار ا ة املعيا جة ود إيتا ع مر ع بناء التأث م ات مستو لتحديد ر ر

مالتا تحديد منھ ستفادة تم   .حيث

قم رجدو اختبار:)11(ل حسب ثر م ن و يف إيتاdتص ع  ومر

ثر إيتا  م ع   مر

من  منعدم   0.01أقل

من-0.01  صغ   0.06أقل

من– 0.06  متوسط   0.14أقل

  فأع-0.14  كب

ي دو ا كما ثر م جاء   :لحيث

قم رجدو من:)12(ل ل مTقيمة إليجاد التأث م و ة ر ا جة د و إيتا ع مر رو
البعدي ر التحر ختبار  يالتأث

ة  املجال ر ا جة التأث T 2قيمة  رد   م

Past Simple  22  -2.381  0.204918 كب  

Past Progressive 22  -0.416  0.007812  منعدم  

Future Form (going to)  22  -3.891  0.407659  كب  

Comparison 22  -4.358  0.463357  كب  

لية ال جة   كب  0.379093  3.665-  22 رالد

قم دو ا رمن إيتا) 12(ل ع مر قيمة أن ساو2نجد أن) 0.14>0.379(يلالختبارالك أي
الك %) 37.9( ختبار ية التجر واملجموعة الضابطة املجموعة ن ب التباين رمن .  يالتحر

ت قمًأيضاو جدو رمن إيتا) 12(ل ع مر قيم سبة2أن بال ة كب جاءت ختبار ملجاالت

إيتا ،Comparisonو Future Form (going to)و Past Simpleملجاالت ع مر جاء نما ملجال2ب
Past Progressive0.01<0.0078 بقيمة.  
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ي الثا الرق: السؤال القصة توظيف أثر ثانوما الثالث الصف طالبات ع يمية
ية؟ ل ن باللغة والتحدث النطق الطالقة ة ا م م اتيجيةوملعرفة رإلكسا اس تطبيق أثر
م إلكسا ثانو الثالث الصف طالبات ع الرقمية والتحدثيالقصة النطق الطالقة

ال ة من التحقق تم ، الشف ختبار ع ية ل ن عباللغة ينص الذي توجد" فرض ال
ة معنو مستو عند إحصائية داللة ذات ق ىفر طالبات) 0.05(و جات د متوسطي ن رب

جة للد وفقا الشف لالختبار البعدي التطبيق الضابطة واملجموعة ية التجر راملجموعة
ً

اختبار استخدام خالل من وذلك لالختبار، لية انتT-Testال و ن مستقلت ن ت   :النتائجلعي

قم رجدو اختبار:)13(ل جات ) T-TEST(نتائج د متوسط ن ب ق الفر ع رللتعرف و
عد ية ل ن اللغة ات ا مل الشف ختبار والضابطة ية التجر ن املجموعت رالطالبات

 التطبيق

  املتوسط  العدد  املجموعة  املتغ
نحراف

  ياملعيار
 Tقيمة

قيمة
  الداللة

ىمستو
  لةالدال

ية الشف 1.073  6.33  12  التجر   ختبار

  1  7.5  12  الضابطة  
-2.755  0.012  

دالة
إحصائيا
ً

  

قم دو ا من ت رو املتوسطات) 13(ل ن ب إحصائية داللة ذات ق فر ووجود
داللة مستو عند سابية ية؛) 0.05(ىا التجر املجموعة طالبات لصا الشف ختبار

ر يظ املجموعةحيث ا م أع ية التجر باملجموعة الطالبات جات د متوسطات رأن
تأثوملعرفة .الضابطة التأثم م ساب إيتا ع مر حساب تم الرقمية   .القصص

قم رجدو من:)14(ل ل مTقيمة إليجاد التأث م و ة ر ا جة د و إيتا ع مر رو
البعد الشف ختبار  يالتأث

ة  ختبار ر ا جة إيتا Tقيمة  رد ع التأث مر   م

الشف   كب  0.25654  2.755-  22  ختبار

إيتا) 14(لجدومن ع مر قيمة أن ساو2نجد الك أن) 0.14>0.2565(يلالختبار أي
التباين) 25.6( يرجعلمن الشف الك ختبار ية التجر واملجموعة الضابطة لمجموعة

الرقمية القصص   .الستخدام

اسة الد نتائج ص   رم

ي عن البحث نتائج    :أسفرت

ية - التجر املجموعة ن ب القب والشف ر التحر ختبار متوسطات ق فر وجود يعدم و
الضابطة اسة، واملجموعة الد إلجراء ن ت وصا ن افئت مت ن املجموعت أن ع ، روذلك

ي فإنھ أخر ناحية البعديىومن ر التحر ختبار إحصائية داللة ذات ق فر يوجد و
داللة مستو عند ية التجر العينة ات) 0,05(ىلصا ا مل يةروذلك ل ن اللغة قواعد

نة واملقا واملستقبل سيط ال املا Future Form (going to)وPast Simpleرمجاالت
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املاComparisonو مؤثرة تكن لم نما ب   .Past Progressiveاملستمر،
عند - ية التجر العينة لصا الشف البعدي ختبار إحصائية داللة ذات ق فر ووجود

داللة ختبار، .)0.05(ىمستو نتائج إحصائية داللة ذات ق فر ناك تكن لم نما وب
الضابطة املجموعة لصا البعدي ال.الشف ق الفر تلك تمثلت يحووقد ال نطق

ية ل ن حرف، P&Vلألحرف تلك نطق استمرت الضابطة املجموعة أن حيث
ية العر باللغة للنطق ة املشا قة بالطر ا نطق و حرف. السابق تنطق كحرف V حيث

بPوحرف، ف مناقشتھ. كحرف تم كما ذلك تحسنا رت أظ ية التجر املجموعة نما ب
ختبار مقدمة طالقة. مع مستو ع أيضا ية التجر املجموعة أداء التحسن ىتمثل ً

الضابطة املجموعة أداء من أك يح ل ش ية ل ن اللغة قواعد باستخدام   .النطق
ختبار %) 37.90(أن - ية التجر واملجموعة الضابطة املجموعة ن ب التباين من

القصص الستخدام يرجع البعدي ر    .الرقميةيالتحر
الشف%) 25.6(أن - ختبار ية التجر واملجموعة الضابطة املجموعة ن ب التباين من

الرقمية القصص الستخدام يرجع  .البعدي

اسة الد نتائج   :رمناقشة

ع ينص الذي و السؤال نتائج ع:لمناقشة الرقمية القصة توظيف أثر ما
إلكسا ثانو الثالث الصف ية؟يطالبات ل ن اللغة قواعد   م

داللة ذات ق فر وجود البعدي ر التحر ختبار لنتائج ي حصا التحليل رت وأظ ي
داللة مستو عند ية التجر العينة لصا داللة،)0.05(ىإحصائية أي ناك تكن لم نما ب

الضابطة للمجموعة البعدي ر التحر ختبار لنتائج أن. يإحصائية إ شر توظيفمما
اللغة قواعد ات ا م ر تطو عتيادية الطرقة استخدام من أفضل و ي قد الرقمية رالقصص ن

نة واملقا واملستقبل سيط ال املا ملجاالت ية ل Future Form (going to)وPast Simpleرن
املستمرComparisonو املا مؤثرة تكن لم نما ب ،Past Progressiveعز وقد لدمجى، ذلك

واحدة قمية قصة ن و. رقاعدت الرقمية القصة تناولت (First Day at The New School)حيث
ي ماير. Past Simple & Past Progressiveقاعد مبادئ الوسائط) Mayer, 2001(ومن تصميم

شو ا مبدأ و املحتم. Redundancy Principleاملتعددة ل املشا من أنھ النصوذكر لإلسراف لة
للنص ينجذبو قد ن املتعلم أن املنطو الكالم أو بالنصوص نة املق الصو استخدام أو ناملكتوب ق ر
عرض وجود عند الزائد املعر مل ا من عانو وقد املصاحبة، للرسومات م با ان قل و ناملكتوب

ا وكث ا متكر نصا تحتو ال املتعددة ًللوسائط ًر ً ق. ي ما ذا وو الرقمية القصة عرض نالحظھ د
معاكسا ا دو لعبت النصوص تلك و ت قد القاعدة، لشرح ة كث نصوص ع تحتو انت ًحيث ًر ن ي
أن املمكن من النص أن النتائج من ات ولكن يضاح، و للشرح وسيلة ا استخدام تم حيث

املتعلمات ت ش قد و   .ني
أيض النتائج واملجموعة)  %37.90(أناًوأسفرت الضابطة املجموعة ن ب التباين من

و الرقمية، القصص الستخدام يرجع البعدي ر التحر ختبار ية التأثيالتجر احتمالية
ي ل ن اللغة قواعد لتعلم اتيجية اس الرقمية القصة الستخدام ي معيجا يتوافق وذلك ة

ا و أكسات اسة ادي) Aksat & Yurt, 2017(رترد التحصيل معدل تفاع ا رت أظ رال
تتوافق اسية، الد ئة الب علم قة كطر الرقمية القصة استخدام عد ية التجر رللعينة

تمر وإ وس و نامو س اسة د مع ركذلك رت) Cennamo, Ross & Ertmer, 2010(رر أظ ال
ا ات ا م جميع ة معا ع ساعد الرقمية القصة أن ا   . للغةرنتائج
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رجة ا ة الف تجاو عد الثانية للغة يتعرضو الذين ن املتعلم أن أيضا ر ظ زو ن ً

مستو و ع سر ل ش الثانية اللغة قواعد ساب اك من يتمكنو قد الثانية اللغة ساب ىالك ن
ت. عالتمكن و ونيو سو جو اسة د مع ض يتعا ذلك رولكن ن ر ) Johnson & Newport, 1989(ر

نتائج أفضت نال ب ما سن الثانية للغة التعرض أن إ التمكن) 7-3(ا إ يقود سنوات
ن ب ما م أعما اوح ت الذين عكس للغة ن صلي ن الناطق مع ب متقا بمستو اللغة رمن ر ى

  .  سنة) 17-39(
ع ينص الذي ي الثا السؤال نتائج ع :مناقشة الرقمية القصة توظيف أثر ما

الثال الصف ية؟طالبات ل ن باللغة والتحدث النطق الطالقة ة ا م م إلكسا ثانو رث   ي
الشف البعدي ختبار إحصائية داللة ذات ق فر وجود التحليل نتائح رت وأظ

داللة مستو عند ية التجر العينة داللة،)0.05(ىلصا ذات ق فر ناك تكن لم نما وب
الشف ختبار نتائج الضابطةالإحصائية املجموعة لصا ق. بعدي الفر تلك تمثلت ووقد

ية ل ن لألحرف يح ال تلك،P&Vالنطق نطق استمرت الضابطة املجموعة أن حيث
ية العر باللغة للنطق ة املشا قة بالطر ا نطق و السابق حرف. حرف تنطق  V حيث

ف ية،كحرف بPوحرفبالعر يةكحرف نم. بالعر تحسناب رت أظ ية التجر املجموعة ا
ختبار مقدمة مع مناقشتھ تم كما ع. ذلك أيضا ية التجر املجموعة أداء التحسن ًتمثل

املجموعة أداء من أك يح ل ش ية ل ن اللغة قواعد باستخدام النطق طالقة ىمستو
  .الضابطة

عن النتائج وأسفرت التباي%) 25.6(أنكما واملجموعةمن الضابطة املجموعة ن ب ن
القصص الستخدام يرجع البعدي الشف ختبار ية التأثالرقمية،التجر احتمالية وأن

باللغة التحدث وطالقة النطق سالمة ر لتطو اتيجية اس الرقمية القصة الستخدام ي يجا
ن وآخر ر تحر اسة د مع يتوافق وذلك ية ل ون ي ) Tahriri, Tous and MovahedFar, 2015(ر

التحدث ية التعب الطالب ات ا م ر تطو ع الرقمية القصة أثر ا نتائج رت أظ رال
ستماع   .و

والتحدث النطق م ا بإم رجة ا ة الف ا تجاو الذين الثانية اللغة متعل أن رت زوأظ
عا تمكن يع، ىبمستو وأبو ات ك اسة د مع توافق ما و رو ) Kehat & Abu-Rabia, 2004 (ر

استطاعوا الثانية اللغة ساب الك رجة ا ة الف وا تجاو الذين الطالب أن ا نتائج رت أظ زال
م م ب قر بمستو أو ن صلي ن املتحدث الثانية للغة ي الصو النظام ساب   .ىاك

ثانيا
ً

اسة:  الد    :رتوصيات

إ التوصل تم تھ مواج وتم لوحظ ما ضوء التاليةع   :التوصيات

وفق .1 الرقمية القصص وتطبيق تصميم كيفية ع املعلمات ب التصميمرتد نموذج
معاي مراعاة مع املتعددةالتعلي الوسائط   .تصميم

القصص .2 واستخدام إعداد الطالبات واقع الرقمية،إشراك من عة نا القصص و نلت
ن   .حيا

اتيجيات .3 س استخدامات ع ك الثانيةال اللغة ساب الك بالتقنية ة املعز   .زالتعليمية
بمبادئ .4 ام واستخدامل التعلي االتصميم تطبيق ن ح املناسبة التعلم ات   .نظر
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ع .5 سة املد تحرص لدىرأن الرق الو مستو لرفع املناسبة التعليمية املواقع ىتوف
  .الطالبات

الق .6 تصميم عند الداخ افز ا للتعلماستخدام ومحفزة جاذبة و ت ح الرقمية   .نصص

ثالثا
ً

اسة:  الد حات   :رمق

نإجراء .1 ب النتائج نة ومقا ناث و و الذ للطالب سبة بال الية ا اسة للد مماثلة اسة رد ر رر
وفقا للنتائج اختالف يوجد ل و ن ت العي
ً

س   .ل
تطوإشراك .2 ع ذلك فاعلية حث و الرقمية القصص إنتاج ةالطالب اللغو م ا ا م     .رر
ن .3 ح للغة ن صلي ن الناطق أداء مع الثانية اللغة متعل ألداء نة مقا اسة د رإجراء ر

التعليم املتعددة الوسائط   .استخدام
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