
 
 

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 ميلعتلا ةرازو

 ةيمالسإلا دوعس نب دمحم مامإلا ةعماج
 ةيبرعلا ةغللا ميلعت دهعم

 يقيبطتلا ةغللا ملع مسق

 

  

 

 ىدل ةباتكلا ةراهم ةيمنت يف طشنلا ملعتلا ةيجيتارتسا لامعتسا رثأ
 ةيبرعلا ريغب تاقطانلا

 

 يقيبطتلا ةغللا ملع صصخت يف ريتسجاملا ةجرد لينل ةمدقم ةلاسر
 
 

 دادعإ
 يرهشلا هللادبع دمحم تنب ةمطاف 

 
 

 فارشإ
 ليقعلا دمح تنب ءايمل .د

 ةيبرعلا ةغللا ميلعت دهعمب دعاسملا ذاتسألا
 
 

  يعماجلا ماعلا
 م٢٠١٩ /ه ١٤٤١
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 ةلاسرلا صلختسم

 .ةيبرعلا ريغب تاقطانلا ىدل ةباتكلا ةراهم ةيمنت يف طشنلا ملعتلا ةيجيتارتسا لامعتسا رثأ :ةلاسرلا ناونع

 .ليقعلا دمح ءايمل .د :ةفرشملا                                .يرهشلا هللادبع دمحم ةمطاف :ةثحابلا

 .ةيبرعلا ةغللا ميلعت دهعم-ةيمالسإلا دوعس نب دمحم مامإلا ةعماج :ةيلكلاو ةعماجلا             .ريتسجام :ةيملعلا ةجردلا

 ـه١٤٤٠/١٤٤١ :يعماجلا ماعلا                              .يقيبطتلا ةغللا ملع :صصختلاو مسقلا

 

 ةيبرعلا تاملعتم ىدل ةباتكلا ةراهم ةيمنت يف طشنلا ملعتلا ةيجيتارتسا لامعتسا رثأ ىلع فرعتلا ىلإ ةساردلا تفده
 ةغللا تاملعتمل ةمزاللا ةباتكلا تاراهمب ةمئاق ةثحابلا تدعأ فدهلا اذه قيقحتلو ؛طسوتملا ىوتسملا يف اهريغب تاقطانلا
 ةيجيتارتسا قفو تاملعتملل ةددحملا تاراهملا ميدقتل ايميلعت اجم|ربو ،)ثلاثلا(طسوتملا ىوتسملا يف اهريغب تاقطانلا ةيبرعلا
 ىلع ةساردلا تقبط ثيح ،رثألا نم ققحتلل اًيليصحت اًرابتخا ةثحابلا تممص امك ،)كراش -جواز -رِّكف( طشنلا ملعتلا
 مت ،نمحرلادبع تنب ةرون ةريمألا ةعماجب ةيبرعلا ميلعت دهعم يف ثلاثلا ىوتسملا يف نسردي ةملعتم ٢٥ نم ةنوكم ةنيع
 جهنملا ةساردلا هذه تقبط ثيح ،نيتعوم�ا ؤفاكت نم دكأتلا متو ،ةيبيرجت ىرخألاو ةطباض امهادحإ نيتعوم� نهميسقت

 .يبيرجتلا هبش

 :ةيلاتلا ةيئاصحإلا تاجلاعملا مادختسا مت ثيح ،ةيئاصحإلا ةجلاعملل يدعبلاو يلبقلا نيرابتخالا ت|ايب تعضخأ دقلو
 ةطباضلا :نيتعوم�ا ؤفاكت نم ققحتلل ةلقتسملا تانيعلل "ت" رابتخاو ،رابتخالل يلكلا تابثلا سايقل نوسريب طابترا لماعم
 )نوسكوكلو( رابتخاو ،ةطباضلا ةعومجملل ،يدعبلاو يلبقلا :نيءادألا نيب ةنراقملل ةطبترملا تانيعلل "ت" رابتخاو ،ةيبيرجتلاو
 ةطباضلا :نيتعوم�ا ءادأ نيب ةنراقملل )ينتو -نام( رابتخاو ،ةيبيرجتلا ةعومجملل ،يدعبلاو يلبقلا :نيءادألا نيب ةنراقملل
 .يدعبلا رابتخالا ىلع ةيبيرجتلاو

 :يلي اميف ةساردلل ةيئاصحإلا جئاتنلا مهأ تلثمتو

 يدعبلا رابتخالا يف ةيبيرجتلاو ةطباضلا نيتعوم�ا ءادأ نيب ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف دجوت ال •
 .)لمجلا نيب طبرلا ةراهم( يناثلاو )ميقرتلا تامالع مادختسا ةراهم( لوألا نيروحملل

 روحملا يف  يدعبلا رابتخالا يف ةيبيرجتلاو ةطباضلا نيتعوم�ا ءادأ نيب ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف دجوي •
 .)ريكنتلاو فيرعتلاو سنجلا ثيح نم ىنعملاو ىنبملا ةحيحص ةرقف ةباتك ةراهم( ثلاثلا

 تاراهم( يف يدعبلا رابتخالا يف ةيبيرجتلاو ةطباضلا نيتعوم�ا ءادأ نيب ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف دجوي •
.ماع لكشب ةباتكلا
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• Abstract 
•  

• Title of Thesis: The effect of using active learning strategy on 
developing writing skills for non-Arabic female speakers 

• Name of student: Fatimah Mohammed Abdullah Al Shehri 
• Supervisor: DR. Lamia Hamad Al Aqeel. 

• College and University: College: Arabic Language teaching 
institute for Non-Speakers, AL-Imam Mohammed Ibn Saud 
Islamic University 

• Department: Applied Linguistics.        
• Degree:  Master         Academic Year: 1440/1441H 

•  
• The study aimed at identifying the effect of using the active learning 

Strategy in developing the writing skill of non-Arabic Female 
learners at the intermediate level. 

•  To achieve this goal, the researcher prepared a list of necessary 
written skills for non-Arabic female learners at the third intermediate 
level and an educational program to provide specific Skills to 
Female learners according to the strategy of active learning (Think-
Pair-Share). 

•  The researcher also designed an achievement test to verify the 
impact, where the study was applied to a sample of 25 female 
learners studying at the third level at the institute of Arabic education 
at Princess Nora bent Abdul Rahman University. They were divided 
into two groups: one control and other experimental, and the 
equivalence of two groups was confirmed.  

• This study applied Quasi-experimental Approach.  
• The pre-and post-test date were subjected to statistical Processing 

where the following statistical processors were used:  
• Pearson correlation coefficient to measure the total stability of the 

test, and test "T" for independent samples to verify the equivalence 
of the two groups: control and experimental, and "T" test for the 
associated Samples to compare between the Pre-and Post-
performance of control group, and test (Wilcoxon) to compare the 
pre-and post-performance, for the experimental group and test 
(Mann-Whitney)  

• to compare the performance of the two control and experimental 
groups on the post-test.  

• The main statistical results of the study were as follows:  
• -There were no statistically significant differences between the two 

groups performance control and experimental in the post-test of the 



 د  

first two axes (The skill of using punctuation Marks) and the second 
(The skill of linking sentences)  

• -There were statistically significant differences between the 
performance of control and experimental groups in the post-test in 
the third axis (The skill of writing a correct Paragraph in terms 
structure and meaning and in terms gender and identification and 
indefinite).  

• -There were statistically significant differences between the 
performance of the control and experimental groups in the post-test 
in (Writing Skills in general). 
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 تwوتحملا سرهف

عوضوملا ةحفصلا   

ءادهإ  أ 

ريدقتو ركش  ب 

ةيبرعلا ةغلل© ةساردلا صلختسم  ج 

ةيزيلجنإلا ةغلل© ةساردلا صلختسم  د 

ت¬وتحملا سرهف ـه   

لوادجلا سرهف  ط 

لاكشألاو موسرلا سرهف  ي 

قحالملا سرهف  ك 

ديهمتلا  ١٩-١  

ةمدقملا  ٢ 

ةساردلا ةيمهأ  ٥ 

عوضوملا رايتخا بابسأ  ٥ 

ا¯الؤاستو ةساردلا ةلكشم  ٦ 

ةساردلا فادهأ  ٧ 

ةساردلا دودح  ٧ 

ةساردلا تاحلطصم  ٧ 

ةقباسلا تاساردلا  ٩ 



 و  

)يرظنلا راطإلا( ةساردلا تايبدأ :لوألا لصفلا  ٦٢-٢٠  

طشنلا ملعتلا ةيجيتارتسا :لوألا ثحبملا  ٣٥-٢١  

ةمدقم  ٢٢ 

هتيمهأو ،طشنلا ملعتلا موهفم  ٢٢ 

طشنلا ملعتلا ةيمهأ  ٢٤ 

طشنلا ملعتلا تايجيتارتسا هيلع موقت يذلا يفسلفلا ساسألا  ٢٥ 

)كراش -جواز -ركف( ةيجيتارتسا موهفم  ٢٧ 

)كراش -جواز -ركف( ةيجيتارتسا تازيمم  ٢٩ 

)كراش -جواز -ركف( ةيجيتارتسا تاوطخ  ٣٠ 

)كراش -جواز -ركف( ةيجيتارتسا يف يجيتارتسالا عونتلا  ٣١ 

)كراش -جواز -ركف( ةيجيتارتسا يف ةملعتملاو ةملعملا رود  ٣٣ 

ةباتكلا ةراهم :يناثلا ثحبملا  ٦٢-٣٦  

اهتيمهأو ةباتكلا ةراهم  ٣٧ 

ةباتكلا ةراهم موهفم  ٣٨ 

ىرخألا تاراهمل© ةباتكلا ةراهم ةقالع  ٤٠ 

ةباتكلا ةراهم فادهأ  ٤٤ 

ةيناثلا ةغللا يف ةباتكلا سيردت اهيلع موقي يتلا ةيساسألا ئدابملا  ٤٥ 

ةباتكلا ةيلمع اهيف رمت يتلا لحارملا  ٤٧ 

ةينº ةغل ةيبرعلا ةغللا ملعتم هجاوت يتلا ةيباتكلا ت©وعصلا  ٥١ 

هتافينصتو يباتكلا ريبعتلا  ٥٢ 



 ز  

ةباتكلا تاراهم  ٥٩ 

ةباتكلا ةراهم ميوقت  ٦٢ 

٨٥-٦٣  ا�اءارجإو ةساردلا ةيجهنم :يناثلا لصفلا  

ةساردلا جهنم  ٦٤ 

اهتنيعو ةساردلا عمتجم  ٦٥ 

ةساردلا تاريغتم  ٦٧ 

ةساردلا تاودأ  ٦٨ 

ةساردلا قيبطت تاءارجإ  ٨٠ 

ةيئاصحإلا تاجلاعملا  ٨٤ 

.اهتشقانمو اهريسفتو ةساردلا جئاتن ضرع :ثلاثلا لصفلا  ١٠١-٨٥  

يدعبلاو يلبقلا نيرابتخالا ىلع ةطباضلا ةعوم�ا دارفأ ءاد½ ةقلعتملا جئاتنلا  ٨٧ 

يدعبلاو يلبقلا نيرابتخالا ىلع ةيبيرجتلا ةعوم�ا دارفأ ءاد½ ةقلعتملا جئاتنلا  ٩١ 

يدعبلا رابتخالا ىلع ةيبيرجتلاو ةطباضلا ةعوم�ا دارفأ ءاد½ ةقلعتملا جئاتنلا  ٩٥ 

ةساردلا ةمتاخ  ١٠٧-١٠٢  

اهجئاتنو ةساردلا صخلم  ١٠٣ 

تاحرتقملاو تايصوتلا  ١٠٥ 

عجارملا  ٦١١-١٠٨  

ةيبرعلا عجارملا :الوأ  ١٠٩ 

ºةيبنجألا عجارملا :اين  ٦١١  

قحالملا  ٧١١  
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 لوادجلا سرهف

لودجلا مقر عوضوملا  ةحفصلا   

)١( لودج  ةيمنت يف طشنلا ملعتلا تايجيتارتسا مادختس© قلعتت يتلا تاساردلل زجوم ضرع 
يباتكلا ريبعتلاو ةباتكلا تاراهم  

١٠ 

)٢( لودج ا¿ نيقطانلا ريغل ةباتكلا ةراهم ةيمنتب قلعتت يتلا تاساردلل زجوم ضرع   ١١ 

)٣( لودج ةيلاحلا ةساردلاو ةقباسلا تاساردلا نيب ةنزاوملا   ١٤ 

)١-١( لودج هجوملاو ديقملا يباتكلا ريبعتلا نيب قرفلا   ٥٧ 

)١-٢( لودج ةساردلا ةنيع عيزوت   ٦٦ 

)٢-٢( لودج ةادألا تابث   ٧٦ 

)٣-٢( لودج  ةعوم�او ةطباضلا ةعوم�ا ةنيع دارفأل ةيرايعملا تافارحنالاو ةيباسحلا تاطسوتملا 
يلبقلا رابتخالا يف ةيبيرجتلا  

٨٢ 

 ٤-٢( لودج
( 

 Independent Samples T  ةلقتسملا تانيعلل "ت" رابتخا جئاتن
Test .رابتخالا يف نيتعوم�ا دارفأ تاجرد تاطسوتم نيب قورفلا ةلالد رابتخال   

٨٢ 

)٥-٢( لودج جم|ربلا سورد ذيفنتل ةينمزلا ةطخلا   ٨٣ 

)١-٣( لودج يدعبلا ءادألاو يلبقلا ءادألل ةطباضلا ةعومجملل يعيبطلا عيزوتلا رابتخا   ٨٧ 

)٢-٣( لودج  يف ةطباضلا ةعوم�ا ةنيع دارفأل ةيرايعملا تافارحنالاو ةيباسحلا تاطسوتملا 
يدعبلاو يلبقلا نيرابتخالا  

٨٩ 

)٣-٣(لودج  يلبقلا نيءادألا نيب ةطباضلا ةعوم�ا يف ةطبترملا تانيعلل جئاتن "ت" رابتخا جئاتن 
يدعبلاو  

٩٠ 

-٣( لودجلا
٤(  

يدعبلا ءادألاو يلبقلا ءادألل ةيبيرجتلا ةعومجملل يعيبطلا عيزوتلا رابتخا  ٩٢ 

)٥-٣( لودج ةيبيرجتلا ةعوم�ا دارفأل )يلبقلا ــ يدعبلا( نيءادألا نيب بترلا طسوتم   ٩٣ 

)٦-٣( لودج نوسكوكلو رابتخا جئاتن   (Wc) يدعبلاو يلبقلا( نيتطبترم نيتنيعل يملعماللا(  ٩٤ 

)٧-٣( لودج  رابتخالا يف ةطباضلاو ةيبيرجتلا نيتعوم�ا ت©اجتسال يعيبطلا عيزوتلا رابتخا 
يدعبلا  

٩٦ 

 مقر لودج
)٨-٣(  

ينتيو نام رابتخا ةميقو بترلا طسوتم  (U- Test) ةيئاصحإلا ةلالدلا رابتخال 
.)ةيبيرجتلا ،ةطباضلا( ةعوم�ا ريغتمل ًاعبت ةساردلا ةادأ رواحمل  

٩٧ 
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 لاكشألاو موسرلا سرهف

لكشلا مقر عوضوملا  ةحفصلا   

)١-١( لكش ضعبب اهضعب ةغللا تاراهم ةقالع   ٤١ 

)٢-١( لكش ةباتكلا ةيلمع لحارم   ٥٠ 

)٣-١( لكش يباتكلا ريبعتلا تافينصت   ٥٤ 

)١-٢(لكش يبيرجتلا هبش ميمصتلا   ٦٥ 

)٢-٢(لكش رابتخالا دادعإ تاوطخ   ٧٢ 

)٣-٢( لكش  ةنيع دارفأ ت©اجتسال ةيرايعملا تافارحنالاو ةيباسحلا تاطسوتملا 
ةيبيرجتلاو ةطباضلا نيتعوم�ا يف ةساردلا  

٨٣ 

)١-٣( لكش  نيءادألل ةيبيرجتلا ةعوم�ا دارفأ ت©اجتسال ةيباسحلا تاطسوتملا 

يدعبلاو يلبقلا  
٨٩ 

)٢-٣( لكش  يلبقلا نيءادألا يف ةيبيرجتلا ةعوم�ا ةنيع دارفأل بترلا طسوتم 

يدعبلاو  
٩٥ 

)٣-٣( مقر لكش  ، ةطباضلا( ةعوم�ا ريغتمل ًاعبت ةساردلا ةادأ رواحمل بترلا طسوتم 
.)ةيبيرجتلاو  

٩٩ 
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 قحالملا سرهف

 

قحلملا مقر عوضوملا  ةحفصلا   

ةباتكلا تاراهم ةمئاق يمكحم ةمئاق ١  ١١٨ 

ةباتكلا تاراهم ةمئاق يمكحم باطخ ٢  ١١٩ 

ةباتكلا تاراهم ةمئاقل ةيلوألا ةروصلا ٣  ١٢٠ 

ةيئاهنلا ا̄روصب ةباتكلا تاراهم ةمئاق ٤  ١٢١ 

ةباتكلا تاراهم رابتخا يمكحم ةمئاق ٥  ١٢٢ 

ةباتكلا تاراهم رابتخا ميكحت باطخ ٦  ١٢٣ 

ةيلوألا هتروص يف رابتخالا ٧  ١٢٤ 

ةيئاهنلا هتروص يف رابتخالا ٨  ١٢٩ 

 ةراهم رابتخا حيحصت يف تدمتعا يتلا تاراهملا غيرفت ةقاطب ٩
يلاقملا ةباتكلا  

١٣٤ 

ةيبيرجتلا ةعوم�ا تابلاط عم عبتملا جم|ربلا ١٠  ١٣٥ 

ةساردلا ءارجإل ةلسرملا ت©اطخلا ١١  ١٥٨ 


