
 
     

 
 

 

 كلیة التربیة
  قسم المناھج وطرق التدریس

 

,0


 

The Effect of Using Web 3.0Based on Connectivism Theory to 
Develope Rhetorical Appreciation, Reflective Thinking and 
the Attitude Towards Information Technology for Al Azhar 

Secondary Grade Students  

  

 

  العربیة" " تخصص مناھج وطرق تدریس اللغة

  إعداد

  رمضان بخیت خلیفة أحمد

  اللغة العربیة بمعھد آبار الوقف اإلعدادي الثانوي بنینأول معلم 

 إشراف 

 األستاذة الدكتــورة األستاذة الدكتــورة

  
 المناھج وطرق تدریس اللغة العربیة أستاذ

 وھاججامعة س -كلیة التربیة 
 لغة العربیةأستاذ المناھج وطرق تدریس ال

 جامعة سوھاج -كلیة التربیة 
  

م ٢٠٢٢  -ھـ   ١٤٤٣



 أ 
     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 )٤ – ١( سورة الرحمن



 ب 
     

 



 ج 
     

  

  )١مرفق (

  

  رمضان بخیت خلیفھ أحمد.: االسم
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  )٢مرفق (

  

  رمضان بخیت خلیفھ أحمد. اسم الباحث/

  عنوان الرسالة:

,0
 

  دكتوراه الفلسفة في التربیة. الدرجة:

  :لجنة اإلشراف

والدراسات  أستاذ المناھج وطرق تدریس اللغة العربیة -أ.د/ أماني حلمي عبدالحمید أمین -١
 جامعة سوھاج. - كلیة التربیة -اإلسالمیة

والدراسات  أستاذ المناھج وطرق تدریس اللغة العربیة -ء دمحم حسن أحمدأ.د/ سنا -٢
 جامعة سوھاج. - كلیة التربیة -اإلسالمیة

  لجنة فحص وتقییم الرسالة:

وأستاذ المناھج وطرق تدریس  -العمید األسبق لكلیة األلسن  - أ.د/ علي حسن أحمد عبدهللا -١
 رئیسًا ومناقشًا. -جامعة المنیا -كلیة التربیة - اللغة العربیة والدراسات اإلسالمیة المتفرغ

أستاذ المناھج وطرق تدریس اللغة العربیة والدراسات  -أ.د/ حسن عمران حسن عمران  -٢
ا ومناقشًا. -جامعة أسیوط  - كلیة التربیة -اإلسالمیة المتفرغ ً  عضو

یة والدراسات أستاذ المناھج وطرق تدریس اللغة العرب -أ.د/ أماني حلمي عبدالحمید أمین -٣
ًا. -جامعة سوھاج - كلیة التربیة -اإلسالمیة ا مشرف ً  عضو

أستاذ المناھج وطرق تدریس اللغة العربیة والدراسات  -أ.د/ سناء دمحم حسن أحمد -٤
ًا. -جامعة سوھاج - كلیة التربیة -اإلسالمیة ا مشرف ً  عضو

  م.٢٠٢٢/  ١/ ٢٠ تاریخ المناقشة:

  الدراسات العلیا:

  م. ٢٠٢٢/  ١/  ٢٠أجیزت الرسالة بتاریخ                                 ختم اإلجازة:     

  موافقة مجلس الكلیة:                                 موافقة مجلس الجامعة:        

  م. ٢٠٢١/ ١٢/  ١٥م.                                 ٢٠٢١/ ١٢/  ١٤  
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  شكر وتقدیر

ُوتي م علم اإلالحمد  الذي علم بالقل نسان ما لم یعلم، والصالة والسالم على من أ
ا وإن من الشعر لحكمة"جوامع الكلم، الذي قال:  ً " رواه إن من البیان لسحر
  .البخاري، وأحمد في مسنده

ً أشكر هللا سبحانھ وتعالى الذي وفقني وأعانني على إتمام ھذ ومن ، البحث اابتداء
 الفضلین من خلقھ، كما قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص " من تمام شكر المنعم عز وجل شكر المت

  یشكر الناس ال یشكر هللا" رواه الترمذي.

  ومن منطلق ما یرشد إلیھ الحدیث الشریف:

أتقدم بأسمى آیات الشكر والتقدیر واالمتنان ألستاذتي الكریمة سعادة  
ناھج وطرق تدریس ستاذ المأ –ستاذة الدكتورة/ أماني حلمي عبد الحمید أمین األ

جامعة سوھاج لما خصتني بھ من وقت وجھد،  - كلیة التربیة –اللغة العربیة 
وشملتني بھ من رعایة وتوجیھ فكانت ولم تزل نعم األستاذة الكریمة، بعلمھا 
وتواضعھا وكرم أخالقھا، ولقد أفاضت علي من علمھا ونصحھا وإرشادھا منذ بدأ 

هللا عني خیر الجزاء وهللا أسأل أن  اعالى، فجزاھھذا البحث حتى انتھي بفضل هللا ت
  یبارك لھا في علمھا وأھلھا.

أن أتقدم بأسمى آیات  الشكر والتقدیر واالمتنان والعرفان لي كما یطیب 
أستاذ  – أحمد بالجمیل ألستاذتي الكریمة سعادة األستاذة الدكتورة / سناء دمحم حسن

جامعة سوھاج، لما قدمتھ من  –یة التربیة كل –المناھج وطرق تدریس اللغة العربیة 
وقت وجھد، وتوجیھ دائم ومتابعة مستمرة، منذ أن كان موضوع البحث فكرة 
مجردة في ذھن الباحث، إلى أن تم االنتھاء منھ، ولقد كان لتوجیھاتھا عظیم األثر 
في تصحیح مسار ھذا البحث، فكانت ولم تزل نعم األستاذة الكریمة، بعلمھا 

  ا وكرم أخالقھا، وهللا أسأل أن یبارك لھا في علمھا وأھلھا.وتواضعھ

ألستاذ الدكتور/ علي حسن لسعادة اكما یتقدم الباحث بخالص الشكر والتقدیر 
أستاذ المناھج وطرق تدریس اللغة و –العمید األسبق لكلیة األلسن -أحمد عبدهللا

ألستاذ الدكتور/ حسن اسعادة ، والمنیاجامعة  –كلیة التربیة  –العربیة المتفرغ 
كلیة  –أستاذ المناھج وطرق تدریس اللغة العربیة المتفرغ  –عمران حسن عمران 

ا لما أسیوطجامعة  –التربیة  ً ، اللذین تكرما مشكورین بقبول مناقشة الباحث، فشكر
  من جھد كبیر في تنقیح وتقییم ھذا البحث حتى تم على أكمل وجھ. بذاله
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الشكر والتقدیر لسعادة األستاذ الدكتور/ خالد كما یتقدم الباحث بخالص 
  /األستاذ الدكتورسعادة عبداللطیف عمران، عمید كلیة التربیة، جامعة سوھاج، و

األستاذ سعادة و ،عبدالباسط دمحم دیاب/ األستاذ الدكتورسعادة و عماد صومائیل،
اذة وسعادة األست - جامعة سوھاج -وكالء كلیة التربیة  -/ حسین طھ الدكتور

 - ھدى مصطفى دمحم عبدالرحمن، رئیس قسم المناھج وطرق التدریس /الدكتورة 
نجاز ھذا البحث، إكلیة التربیة جامعة سوھاج، لما قدموه للباحث من عون إلتمام و

  فجزاھم هللا عني خیر الجزاء.

حسام  كما یتقدم الباحث بخالص الشكر والتقدیر لسعادة األستاذ الدكتور/
لما  -جامعة سوھاج -كلیة التربیة -أستاذ تكنولوجیا التعلیم المتفرغ –ن الدین دمحم ماز

قدمھ للباحث من نصائح ثمینة، ساعدتھ في تصمیم موقع اقرأ، وهللا أسأل أن یمتعھ 
  بالصحة والعمر المدید في العافیة، وأن یبارك في علمھ أھلھ.

التدریس بقسم كما یتقدم الباحث بخالص الشكر والتقدیر، لجمیع أعضاء ھیئة 
جامعة سوھاج،  فقد كانوا خیر معین  -المناھج وطرق التدریس بكلیة التربیة 

فجزاھم هللا من خالل سیمنار متمیز للباحث، فقد ھیئوا لھ  البیئة العلمیة الداعمة 
  خیر الجزاء.

ُ موصولٌ إلى السادة المحكمین ألدوات البحث من أساتذة الجامعات،  والشكر
في إثراء  كبیرٌ  جال التربیة، فقد كان آلرائھم ومقترحاتھم دورٌ والمتخصصین في م

  أدوات البحث، وتصویبھا.

ُ موصولٌ  ً لألستاذ/ مؤمن محمود، أمین مكتبة الدراسات العلیا،  والشكر أیضا
ٍ في البحث في دار  -جامعة سوھاج -كلیة التربیة لما قدمھ للباحث من تیسیر

  فجزاه هللا عني خیر الجزاء. المنظومة واتحاد المكتبات الرقمیة، 

الذین تحملوا معي مشقة إتمام  كما أقدم شكري وتقدیري لزوجتي وأوالدي
ًا ، ھذا البحث،  وأشكر أھلي وإخوتي الذین أعتز بوجودھم بقربي لما أشكرھم جمیع

نجاز ھذا البحث، فجزاھم هللا في إ ساھمت قدموه لي من دعم ومساندة، وتعب وجھد
  عني خیر الجزاء.

وهللا أسأل أن أكون قد وفقت في ھذا البحث، وال أدعي أني بلغت الغایة، 
فالكمال  وحده، وھذا طبیعة العمل اإلنساني، وآخر دعوانا أن الحمد  رب 

  العالمین.

  الباحث
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  المستخلص

  اسم الباحث: رمضان بخیت خلیفھ أحمد.

تواصلیة في تدریس البالغة على قائم على النظریة الال 0٣,أثر استخدام ویب  عنوان البحث:
تنمیة مھارات التذوق البالغي والتفكیر التأملي واالتجاه نحو تكنولوجیا المعلومات لدى طالب 

  الصف الثاني الثانوي األزھري.

القائم على النظریة التواصلیة  3,0ھدف البحث إلى تعرف أثر استخدام ویب  أھداف البحث:
  ي والتفكیر التأملي واالتجاه نحو تكنولوجیا المعلومات.على تنمیة مھارات التذوق البالغ

ً من ط البحث: مجموعة معھد آبار الوقف اإلعدادي  البتكونت مجموعة البحث من ستین طالبا
  م.٢٠٢١/ ٢٠٢٠، العام الدراسي الثانوي بنین، التابع إلدارة أخمیم األزھریة بمحافظة سوھاج

  أدوات البحث:

، مقیاس التذوق البالغيودلیل المعلم اإلرشادي، وتیب الطالب، كُ تكونت أدوات البحث من: 
  مقیاس االتجاه نحو تكنولوجیا المعلومات.واختبار التفكیر التأملي، و

 .٢٠٢١: أنشأ الباحث موقع اقرأ، وتم تطبیق تجربة البحث في الفصل الدراسي الثاني اقرأ موقع

  وقد أسفر البحث عن النتائج التالیة:

قیمة "ت" علي  في تنمیة مھارات التذوق البالغي، حیث بلغت 3,0ستخدام ویب فاعلیة ا  -١
وھي قیم دالة إحصائیا عند للمقیاس  )١٧.٢٤، ٩.٤١، ١٨.٤١، ١٤.٥٤، ١٤.٥٣الترتیب (
  ).٠.٠١مستوي (

في تنمیة مھارات التفكیر التأملي، حیث بلغت قیمة "ت" علي  3,0فاعلیة استخدام ویب  -٢
م دالة وھي قیلالختبار ككل، )  ٢٢.٣٠،١٣.٤٥،٢٢.٧٤، ١٢.٣٤، ١٢.٠٥، ١١.٨٢الترتیب (

   .)٠.٠١إحصائیا عند مستوي (
في تنمیة االتجاه نحو تكنولوجیا المعلومات، حیث بلغت قیمة  3,0 فاعلیة استخدام ویب  -٣

وھي قیم دالة للمقیاس ككل، ) ٢٦.٣٦، ١٦.٩١، ١٤.١٤، ٢٣.٦، ١٩.٩٨"ت" علي الترتیب (
 ). ٠.٠١عند مستوي (إحصائیا 

  توصیات البحث:

عداد معلمي اللغة العربیة بكیفیة استخدام المستحدثات التكنولوجیة في تدریس إتضمین برامج  -
  3,0اللغة العربیة مثل أدوات ویب 

  صیاغة محتوى مناھج اللغة العربیة بما یتناسب وعصر التكنولوجیا. -

صلیة، مھارات التذوق البالغي، مھارات التفكیر ، النظریة التوا3,0: ویب الكلمات المفتاحیة
  التأملي، االتجاه نحو تكنولوجیا المعلومات.
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Abstract 

Candidate Name: Ramadan Bakheit Khalifa Ahmed 

Thesis Title: The Effect of Using Web 3.0Based on Connectivism Theory to 
Develope, Reflective Thinking for Al Azhar Secondary Grade Students 

Research objectives: This research aims to recognize the influence of using web 3.0, 
which based on the theory of communication to develop the skills of cognitive 
thinking  

Research group: The research group consisted of 60 students in the 2nd grade in the 
secondary Al- Azhar Institute in Abar Elwaqf for Boys that followed to Akmim 
management, Sohag Government. 

Materials and Methods: materials and research tools include: 

The student’s book, teacher’s guide cognitive thinking test. 

Website: The name of the website is “Read”, and the research experiment was 
applied at the second semester in 2021. 

The research leads to the following results: 

- The affectivity of using web 3.0 to develop the cognitive thinking skills as the value 
of (T) reached to the following arrangements (11.82, 12.05, 12.34, 22.30, 13.45 and 
22.74) for the whole test and they are statistic values at the standard of (0.01). 

Recommendations:  

- Including technological innovations, such as Web 3,0 tools, in the programs of the 
teachers of Arabic. 

- Creating the content of Arabic courses in a manner that fits information technology 
using modern strategies. 

Key words: Web 3.0, Connectivism Theory, Reflective Thinking. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


