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 ةالمستخلص الرس

نمية تهدفت الدراسة إىل التعرُّف على أثر برانمج تعليمي قائم على الفصول االفرتاضية يف 
نهج لغة اثنية. واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي واملاللغة العربية متعلمي  مهارة االستماع لدى

شبه التجرييب، وكانت أدوات الدراسة استبانة لتحديد مهارات االستماع املناسبة لتعليم اللغة العربية 
بعدي، القبلي و التبار خال، واةيمت الوحدات التعليملغة اثنية يف املستوى الثاين، وعلى ضوئها ُصم   

. وأظهرت نتائج بلة، واملقاحول الربانمج بعد انتهاء الربانمج املتعل  منيواستبانة التعرف على آراء 
( بني اجملموعتني التجريبية اليت 0.05ذو داللة إحصائية عند مستوى ) فروقالدراسة عدم وجود 

أظهرت وجود  ينمابدرست بواسطة الفصول االفرتاضية، والضابطة اليت درست ابلطريقة التقليدية، 
عتني مو لكل من اجمل ( بني االختبار القبلي والبعدي0.05ذو داللة إحصائية عند مستوى ) فروق

عرُّف للربانمج التعليمي لصاحل القياس البعدي، وجاءت مهارات الت  ابلنسبة التجريبية والضابطة 
يف اجملموعة  عل  منياملتلدى متعل  مي الفصول االفرتاضية، واتضح من آراء  انً والت مييز األكثر إتقا

نسبة التجريبية رغبتهم تعلُّم مهارة االستماع يف اللغة العربية لغة اثنية بواسطة الفصول االفرتاضية ب
(. وأن  االختبارات، واألنشطة والوسائل، والتفاعل، والتواصل مع املعل  م يف الفصل 93%)

مية لالستماع ادة التعلياالفرتاضي أفضل من الفصل التقليدي. ولكن هم غري مهتمني أبخذ امل
، وال يرغبون يف دراسة بقية املهارات بواسطة الفصل االفرتاضي. وكانت أهم املشكالت يًاإلكرتون

فقها ، وتوقف عمل بعض الربامج لعدم توااملتعل  منيوالصعوابت عدم وجود حاسبات آلية لدى 
ات الرأس، دى يف مس اع، وظهور صانً مع الفصل االفرتاضي، وعدم وضوح الصوت وتقطُّعه أحيا

وحفظ الدروس املسج لة كأجزاء وقطع زمنية صغرية غري مرتبطة بعضها ببعض؛ مما أفقد الفصل 
 االفرتاضي ميزة التعلُّم غري التزامين. 

ليم الكلمات املفتاحية: التعليم االفرتاضي، الفصول االفرتاضية، تعليم اللغة لغة اثنية، تع
 اللغة العربية لغة اثنية، املهارات اللغوية، مهارة االستماع.اللغة األجنبية، تعليم 

 



3 

Abstract 

This study aimed to investigate the effect of an educational program based on virtual 

classes, on developing listening skills of the learners of Arabic as a Second Language. The 

research depended on the descriptive approach and the quasi-experimental approach. 

Surveys were conducted to identify appropriate listening skills for teaching Arabic as a 

Second Language in the second level. The educational modules, the pre-test and post-

test, and the end-of-course student surveys were designed to reflect these factors.          

The study revealed that a statistical difference is non-existent in level (0.05) 

between the experimental group which studied in the virtual classrooms and the control 

group which studied in the traditional classroom. In addition, it revealed that a statistical 

difference is existent in the results of the pre-test and the post-test undertaken by the 2 

groups for the purpose of dimension measurements. From all the skills studied, the 

participating students in the virtual classrooms were most proficient in recognition and 

identification. Furthermore, 93% of students expressed that they prefer learning listening 

skills in Arabic as Second Language in a virtual classroom. In addition, they expressed that 

they favor the tests, activities, teaching materials, and interaction and communication 

with the teacher in a virtual classroom over a traditional classroom. However, they are 

not interested in studying the listening skills module in a virtual classroom, as well as the 

other skills. The main difficulties experienced by the students are as follows: lack of 

computers, incompatibility of programs with the virtual classroom, inaudible and 

intermittent sound, echo in headphones and incomplete recordings of virtual classrooms. 

All of those decreased the synchronous value of the virtual classroom. 

Keywords: E-Learning, virtual classrooms, teaching a language as a second 

language, teaching a foreign language, teaching Arabic as a Second Language, 

language skills, listening skills. 
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