
  
  

 
 

 

 
 

 تدريس يف اعلية استخدام أدوات اجليل الثاني القائم على املدخل التفاعليف
  تابة لدى طالب الصف األول الثانويالقراءة على تنمية مهارات احلوار والك

The Effectiveness of Using the tools of the Second Generation 

Which is Based on Interactive Approach in Teaching Reading 

in Developing  Dialogue  and Writing Skills off the First-year 

Secondary School Students. 
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ـ    يف التفاعلي القائم على املدخل     اعلية استخدام أدوات اجليل الثاين    ف إىلالتعرف  إىل  هدف البحث    ى  تدريس القراءة عل
  .تابة لدى طالب الصف األول الثانويوالك، تنمية مهارات احلوار

 
وكذلك ضـعف مهـارات   ، األول الثانويوار لدى طالب الصف    ضعف بعض مهارات احل    يفحتددت مشكلة البحث    

 وتقدمها حياول الباحث معاجلة هذا الضعف من خـالل       ،ومع تطور تكنولوجيا املعلومات   ، الكتابة الوظيفية لدى هؤالء الطالب    
  . ىف تدريس القراءة القائم على املدخل التفاعلي)الفيسبوك (أدوات اجليل الثاينأحد التدريس باستخدام 

 
  :  البحث احلايل اإلجابة عن السؤالني اآلتينيحاول

القائم على املدخل التفاعلي يف تدريس القراءة على تنمية ) الفيسبوك(ما فاعلية استخدام أحد أدوات اجليل الثاين  .١
 مهارات احلوار لدى طالب الصف األول الثانوي؟

املدخل التفاعلي يف تدريس القراءة على تنمية القائم على ) الفيسبوك(ما فاعلية استخدام أحد أدوات اجليل الثاين  .٢
 مهارات الكتابة لدى طالب الصف األول الثانوي؟

 
  :تية واألدوات اآل،أعد الباحث املواد:  وأدواتهالبحثمواد 

 ت اجليل الثـاين   دواأل وفقاً وقد مت إعداده  ، لطالب الصف األول الثانوي    مبقرر اللغة العربية     القراءةلتدريس   الطالبكتيب   •
 . القائم على املدخل التفاعلي)الفيسبوك(
 ألدوات اجليـل الثـاين   وفقـاً وقد مت إعداده ، لطالب الصف األول الثانويية  مبقرر اللغة العرب  القراءةلتدريس   دليل املعلم  •
 . القائم على املدخل التفاعلي)الفيسبوك(
 . لدى طالب الصف األول الثانويوارلقياس بعض مهارات احلمهارات احلوار بطاقة مالحظة  •
 .هؤالء الطالبدى  ل الوظيفيةمهارات الكتابةبعض  لقياس الكتابة الوظيفيةاختبار  •

 
 مبدينة املراغـة حمافظـة    مبدرسة املراغة الثانوية اجلديدةالصف األول الثانوي  وطالباتطالبتكونت جمموعة البحث من    

 .طالب وطالبة ) ٣١(ريبية وضابطة تضم كل منهم مقسمني إىل جمموعتني جت سوهاج
:  

 موضوعات القراءة باسـتخدام أدوات  الذين درسوا درجات طالب اموعة التجريبية متوسطيوجد فرق دال إحصائيا بني   •
ضوعات القراءة نفسها  مووادرسدرجات طالب اموعة الضابطة الذين     و التفاعلي القائم على املدخل     )الفيسبوك (الثايناجليل  

  . اموعة التجريبية لصاحل"بالطريقة املعتادة يف تنمية مهارات احلوار يف التطبيق البعدي لبطاقة مالحظة مهارات احلوار 
درسوا موضوعات القراءة باسـتخدام أدوات  ذين  درجات طالب اموعة التجريبية المتوسطيوجد فرق دال إحصائيا بني   •

 موضـوعات القـراءة     ذين درسوا ودرجات طالب اموعة الضابطة ال    ، التفاعليالقائم على املدخل    ) لفيسبوكا (الثايناجليل  
 .  اموعة التجريبيةاحلصالوظيفية لنفسها بالطريقة املعتادة يف تنمية مهارات الكتابة يف التطبيق البعدي الختبار مهارات الكتابة 

 
القائم علـى املـدخل التفـاعلي يف     ) الفيسبوك( أدوات اجليل الثاين     باستخدام يوصى   تائجيف ضوء ما توصل إليه البحث من ن       

  .تدريس القراءة على تنمية مهارات احلوار والكتابة لدى طالب الصف األول الثانوي



  

Abstract  
Aim:  
The current research aimed at investigating the effectiveness of using web 2.0 tools based 
on the interactive approach in teaching reading on developing the first-year secondary 
school students’ dialogue and writing skills.  
Problem:  
It was demonstrated in the first-year secondary school students’ lack of dialogue and 
functional writing skills. As a result of the development of information technology, the 
researcher tried to deal with this problem through teaching using web 2.0 tools (Facebook) 
based on the interactive approach in teaching reading.  

Questions:  
1. What is the effectiveness of using web 2.0 tools based on the interactive approach 

in teaching reading on developing the dialogue skills of first-year secondary school 
students?   

2. What is the effectiveness of using web 2.0 tools based on the interactive approach 
in teaching reading on developing the writing skills of first-year secondary school 
students? 

Materials & Tools of the Research: 
1. Re-designing the content of reading lessons required for the first-year secondary 

school students in accordance with the use of web 2.0 tools based on the interactive 
approach.  

2. Creating an educational group on the web (i.e., Facebook) and adding the 
participants to it.   

3. A student’s book prepared according to the use of web 2.0 tools based on the 
interactive approach.  

4. A teacher’s guide including some instructions and guidelines which help teachers in 
teaching reading according to the use of web 2.0 tools based on the interactive 
approach.  

Research Sample: 
The sample of the research was chosen from amongst the first-year secondary school 
students at El-Maragha Elgadida secondary school in El-Maragha city - Sohag Governorate 
including an experimental and control groups (31 students for each). 

Results of the Research:  
1. There is a statistically significant difference at the level of 0.5 between the mean 

scores of the experimental and control groups in the post-implementation of the 
observation form for dialogue skills in favor of the experimental group students. 

2. There is a statistically significant difference at the level of 0.5 between the mean 
scores of the experimental and control groups in the post-implementation of the 
functional writing test in favor of the experimental group students. 

Recommendations: 
In light of the research results, it was recommended to use web 2.0 tools (e.g., Facebook) 
based on the interactive approach in teaching reading to develop first-year secondary 
school students’ dialogue and writing skills.  




