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 األول فصلال

 أساسيات البحث

 خلفية البحث .أ 

 إحدى من وتعتبُ  العامل، يف انتشاراً  األكثر العادلّية الّلغات من العربّية الّلغة
عتمدة الّلغات

ُ
ّتحدة، األمم يف ادل

ُ
 الّشاـ، بالد مناطق يف األوىل الّلغة تشّكلُ  إهنا كما ادل

 تصنيفها يف العربّية لّلغة الواسعُ  االنتشار ىذا وساىم أفريقيا، ومشاؿ العربّية، اجلزيرة وشبو
 غًن وخصوصاً  دراستها، إىل الُطاّلب من العديدُ  يسعى اليت الّلغاتِ  من كواحدةٍ 
 . كلماهتا مجاؿ على التعّرؼِ  أجل من هبا؛ الناطقٌّن 

 الوقت؛ ىذا حّت  اللغويّة قواعدىا على زُلافظةً  ظّلت اليت الّلغات من أهّنا كما
 من بالعديد جّداً  غنّيةٌ  العربّية الّثقافة أفّ  كما الكرمي، والقرآفِ  وادلسلمٌّن  اإلسالـ لغة ألهّنا

ؤّلفات،
ُ
 ويصلُ  فصيحة، عربّية بُِلَغةٍ  ُكِتبتْ  واليت غًنىا، أو العلمّية، أو األدبّية، سواءً  ادل

 .ٔحرفاً  وعشرين مثانّية إىل العربّية الّلغة حلُروؼِ  اإلمجالي  العدد

 وُتسمع تُنطق عندما حروفها مجاؿ من واإلبداع اجلماؿ العربية اللغة اكتسبت
 زخارؼ، من أحرفها تزين فنية دلسة من بدّ  فال العريب باخلط تكتب فعندما وُتكتب،
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 كما أو ادلساجد، هبا تزين أو الكرمي، القرآف يف تظهر كما التشكيل وحركات ونقوش،
  .ٕواحلُليّ  اجملوىرات أنواع بعض وعلى والصحف، الكتب يف ترسم

 والكثًن البديعية، والصور والفصاحة البالغة فيها تتجلى األلسن هبا تتحرؾ عندما
 وخصوصاً  العرب، ربدى نزؿ عندما الذي الكرمي القرآف بو يتميز ما وىذا ادلعاين، من

 تالوة مسعوا عندما قريش فصحاء منو تعجب ما وىذا والفصاحة، البالغة يف قريش
 .ٖالكرمي القرآف

 ويف والرواية، والقصة، واخلطابة، والنثر، الشعر، يف العربية اللغة مجاؿ يظهر
 يف برعوا الذي الشعراء من الكثًن عليو أقبل أدبياً  فناً  الشعر يعتب حيث والصرؼ، النحو،

 شعراء ىم العربية شعراء أبرز ومن ورثاء، وذـ، ومدح، غزؿ، من الشعر ألواف كافة
 بالبالغة برعوا ىؤالء فكل الشايب، القاسم وأبو شوقي، وأمحد وادلتنيب، السبع، ادلعلقات

 تضفي اليت البديعية واحملسنات الشعر، حبور أو القافية باستخداـ وادلعىن اللفظ وجزالة
 .اآلذاف تطرب مجيلة دلسة

 ومن األجناس، وسلتلف األزماف كل مع تعايشت مرنة لغة ىي العربية فاللغة 
 .ٗبالتلميح أو ومباشر صريح بشكل بداخلو عما يعب أف يستطيع ادلرء أفّ  أيضاً  مجاذلا

                                                             
2
 www.al-jazirah.com ( مجاليات اخلط العريب وتطورهٕٗٔٓ-ٕٔ-ٛٔد. شريفة سالمة أبو مريفة" ،) التحميل  "

ٓٔ:ٙٓالساعة  ٜٕٔٓ-٘ٓ-ٕٗيف التاريخ   
3
 www.alayam.com ( العرب أىل البالغة والفصاحةٕٚٔٓ-ٓٔ-ٛامحد زمػػػػػاف" ،) -ٕٗالتحميل يف التاريخ  "

  ٛٔ:ٙٓالساعة  ٜٕٔٓ-٘ٓ
4
 www.zaufishan.co.uk “The Beauty of Arabic”  الساعة  ٜٕٔٓ-٘ٓ-ٕٗالتحميل يف التاريخ

ٓٙ:ٕ٘ 
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 من جزءاً  تُعَتب ألهّنا العريّب؛ واألدب والّّتاث الّثقافة يف كبًنةً  أمهّيةً  العربّية لّلغة إفّ 
 :العربّية الّلغة أمهّية تُلّخص اليت الّنقاط رلموعة واآلتّ  العربّية، احلضارة

 على زُلافظةً  زالت ما واليت السامّية، اإلنسانّية الّلغات من العربّية الّلغة تعدي  .ٔ
 .٘الّزماف قدمي منذ والنحويّ  اللغويّ  تارخيها

 وعاد، مثود، مثل والقبائل، الّشعوب من العديد لغة العربّية الّلغة تُعتب .ٕ
 .الّشاـ وبالد العربّية اجلزيرة يف انتشارىا يف ذلك وساىم وغًنىم،

 النبويّة واألحاديث الكرمي، والقرآف اإلسالـ، لغة ىي العربّية الّلغة إفّ  .ٖ
 .وادلسلمٌن العرب عند ومكانتها قيمتها تعزيز يف ذلك وساىم الّشريفة،

 األوروبّية، وخصوصاً  احلضارات، من العديد هنوض يف العربّية الّلغة سامهت .ٗ
 حروفها على للتعّرؼ وفهمها لتعليمها األوروبّيٌن تشجيع إىل أّدى شلّا

 .وكلماهتا
 اأُلخرى، العادلّية الّلغات عن تتمّيز ذبعلها لغويّةٍ  خبصوصّيةٍ  العربّية الّلغة تتمّتعُ  .٘

 .ٙوكلماهتا مفرداهتا ووضوح بياهنا يف تظهر واليت
 ذات كلماتٍ  السامّية الّلغات يف اللغويّة الكلمات من العديد َتستخَدـ .ٙ

 العادلّية والّلغات العربّية الّلغة بٌن الّتقارب تعزيز يف ساىم شلّا عريّب، أصل
 .ٚاأُلخرى

 

                                                             

 .ٓٔ-ٜ، ص. ٔ(، ط. ٕٔٗٔ)الرياض: دار الوطن للنشر،  أهمية اللغة العربية،أمحد الباتلي،  ٘        
، ص. ٔ(، ط. ٜٜٛٔ، )َعّماف: دار احلسن للنشر والتوزيع، اللغة العربية أصل اللغات كلهاعبد الرمحن البوريين،   ٙ

ٖٖ-ٖٙ. 
  .ٜٗ-ٛٗنفس ادلرجع، ص.  ٚ
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 اخلصائص من دبجموعةٍ  اأُلخرى العادلّية الّلغات كاّفة عن العربّية الّلغة تتمّيز
 :ٛوىي

مّيزات من: األصوات .ٔ
ُ
 من فيها الّنطق نظاـ يُعَتب إذ العربّية؛ لّلغة األساسّية ادل

 أجل من واحلنجرة واحللق، الّلساف، فُيستخَدـ اللغوّي، الكالـ أنظمة أىمّ 
 العربّية الّلغة يف األصوات وتُقَسم أصواهتا، على بناءً  والكلمات احلروؼ نطق
 .وغًنىا احلنجرة، وأصوات اإلطباؽ، أصوات مثل األقساـ، من رلموعة إىل

فردات .ٕ
ُ
 ادلعجم وُيصنَّف العربّية، الّلغة منها تتكّوف اليت الكلمات ىي: ادل

 بادلفردات الغنّية اللغويّة ادلعاجم أكثر من بأنّو فيها اخلاص اللغويّ 
 يف األصلّية ادلفردات وتُعتب. كلمة مليوف من أكثر على فيحتوي والّّتاكيب؛

 اللغويّ  اجلذر فينتج اأُلخرى، للكلمات ثالثّية جذور عن عبارةً  العربّية الّلغة
فردات الكلمات من العديد الواحد

ُ
 .وادل

 الكلمات وتُلَفظ العربّية، الّلغة كلمات فيها تُنَطق اليت الطّريقة ىي: الّلفظ .ٖ
. الّتشكيل ُمسّمى عليها ويُطلق لغويّة، حركات استخداـ على باالعتماد

 احلركات أيّ  تشكيلها؛ طبيعة على بناءً  كلمة كلّ  يف اخلاصّ  الّلفظ يتغًّن 
 احلروؼ، يف اخلاّصة الّتهجئة يشمل الّلفظ أفّ  كما حروفها، على ادلكتوبة

 فهمها، عليو يسُهل حت العربّية؛ تعّلم يُريد شخص كلّ  يتعّلمها واليت
 .صحيحة بطريقةٍ  ومُجلها كلماهتا مع والّتعامل

                                                             
)ادلملكة العربية السعودية: مؤسسة أعماؿ ادلوسوعة للنشر  الموسوعة العربية العالمية،رلموعة من العلماء والباحثٌن،   ٛ

 .ٕٖٔ.  ص. ٕٔ، ج. ٕ(، ط. ٜٜٜٔوالتوزيع، 
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رتِبط األسلوب ىو: الّصرؼ .ٗ
ُ
فردات؛ ادل

ُ
 جذور نظاـ على يعتمد إذ بادل

 األحياف، بعض يف رباعّيةً  ُتصبح وقد الغالب، يف ثالثّيةً  تكوف اليت الكلمات
 صيغٍ  بوجود اأُلخرى الّلغات من الكثًن عن العربّية الّلغة تتمّيز كما

مكن فمن هبا، اخلاّصة للكلمات
ُ
فردة الكلمة ربويل ادل

ُ
 مجع، أو ُمثىّن، إىل ادل

 .الكلمات تصنيف يف العربّية الّلغة تستخدمها اليت الطيرؽ من وغًنىا
 نوعٌن، إىل العربّية اجُلملُ  وتُقسم العربّية، الّلغة يف اجُلملة أساس ىو: الّنحو .٘

 ُأسس اجُلمل ىذه من نوع ولكل الفعلّية، واجُلملة االمسّية، اجُلملة: ومها
 نقل يف ُتساىم حّت  وصياغتها كتابتها يف استخدامها جيب ضلويّة وقواعدُ 
 استخداـ على العربّية الّلغة يف الّنحو يعتمد وأيضاً  هبا، اخلاّصة األفكار
 اأُلخرى الوسائل من والعديد اجلُمل، بٌن تَربط اليت األدوات من رلموعة

 من كواحدةٍ  العربّية الّلغة ُتصّنف لذلك َمبناىا؛ سالمة على رُبافظ اليت
ـٍ  رَبتفظ اليت الّلغات  وبياف مُجلها إعراب يف وُيساعد هبا، خاصّ  ضلوي   بنظا

 .كتابتها طُرؽ

 للميالد، العشرين القرف ُمنتصف منذ يظهر العربّية الّلغة يف العادليّ  االىتماـ بدأ
 لغةٍ  كثالث العربّية الّلغة اعتماد اليونسكو ُمنّظمة قّررت عندما ـٜٛٗٔ عاـ يف وربديداً 

 دور يف رمسّياً  االعّتاؼ تّ  ـٜٓٙٔ عاـ ويف والفرنسّية، اإلصلليزيّة الّلغتٌن بعد ذلا رمسّية
ؤمتر ُعِقدَ  ـٜٗٚٔ عاـ ويف تأثًناً، أكثر العادلّية ادلنشورات جعل يف العربّية الّلغة

ُ
 األّوؿ ادل

 الّدوؿ من العديد تبنّتها اليت االقّتاحات من رلموعةٍ  على بناءً  العربّية الّلغة يف لليونسكو
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 يف ُتستخدـ اليت العادلّية الّلغات من كواحدة العربّية الّلغة اعتماد إىل ذلك وأّدى العربّية،
ؤمترات

ُ
 .ٜالدولّية ادل

اللغة فكر ناطق، والتفكًن لغة صامتة. واللغة ىي معجزة الفكر الكبى. إف للغة 
، وتنقل ادلفاىيم فتقيم قيمة جوىرية كبى يف حياة كل أمة فإهنا األداة اليت ربمل األفكار

لتشابو واالنسجاـ ء األمة الواحدة، وهبا يتم التقارب وابذلك روابط االتصاؿ بٌن أبنا
بينهم. إف القوالب اللغوية اليت توضع فيها األفكار، والصور الكالمية اليت تصاغ فيها 

 ادلشاعر والعواطف ال تنفصل مطلقاً عن مضموهنا الفكري والعاطفي.

يف كتابو اجمليد. لقد محل العرب اإلسالـ إىل  للغة عند العرب معجزة اهلل الكبىا
 العامل، ومحلوا معو لغة القرآف العربية واستعربت شعوب غرب آسيا ومشاؿ إفريقية باإلسالـ

فّتكت لغاهتا األوىل وآثرت لغة القرآف، أي أف حبهم لإلسالـ ىو الذي عرهبم، فهجروا 
 ديناً إىل دين، وتركوا لغة إىل أخري.

األعاجم الذين دخلوا اإلسالـ يف عبء شرح قواعد العربية وآداهبا لقد شارؾ 
لآلخرين فكانوا علماء النحو والصرؼ والبالغة بفنوهنا الثالثة : ادلعاين، البياف، والبديع. 

ويقوؿ زلمد  وقد غب دىر طويل كانت اللغة العربية ىي اللغة احلضارية األوىل يف العامل.
نوعت حت تصبح على ألسنة البشر يف حياتنا ادلعاصرة داود " قد تعددت اللغات وت

 .ٓٔقرابة ثالثة آالؼ لغة"

                                                             

          
اليونسكو، اطّلع  -"نبذة تارخيية عن استخداـ اللغة العربية يف اليونسكو"، منظمة األمم ادلتحدة للّتبية والعلم والثقافة   ٜ

 .ٕٙٔٓ-ٔٔ-ٖٓعليو بتاريخ 
.ٚٔ(، ص. ٕٔٓٓ، )القاىرة: دار غريب، العربية وعلم اللغة الحديثزلمد داود،   ٔٓ         
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واللغة العربية أقدـ اللغات اليت ما زالت تتمتع خبصائصها من ألفاظ وتراكيب 
عن مدارؾ العلم ادلختلفة. ونظرًا وصرؼ وضلو وأدب وخياؿ، مع االستطاعة يف التعبًن 

والنحو فإهنا تعد أـ رلموعة من اللغات تعرؼ لتماـ القاموس العريب وكماؿ الصرؼ 
باللغات األعرابية أي اليت نشأت يف شبو جزيرة العرب، أو العربيات من محًنية وبابلية 
وآرامية وعبية وحبشية، أو الساميات يف االصطالح الغريب وىو مصطلح عنصري يعود 

 إىل أبناء نوح الثالثة : ساـ وحاـ ويافث. 

أداة التعارؼ بٌن ماليٌن البشر ادلنتشرين يف آفاؽ األرض، وىي إف اللغة العربية 
قاؿ عبد ادلنعم سيد عبد  ثابتة يف أصوذلا وجذوره، متجددة بفضل ميزاهتا وخصائصها.

"اللغة وسيلة ديكن بواسطتها ربليل أي صورة، أو فكرة ذىنية إىل أجزائها أو العاؿ: 
رة أخرى يف أذىاننا، أو أذىاف غًننا خصائصها، واليت ديكن هبا تركيب ىذه الصورة م
 .ٔٔبواسطة تأليف كلمات، ووضعها يف ترتيب خاص"

إف اللغة العربية ىي األداة اليت نقلت الثقافة العربية عب القروف، وعن طريقها 
وبوساطتها اتصلت األجياؿ العربية جياًل بعد جيل يف عصور طويلة، وىي اليت محلت 
اإلسالـ وما انبثق عنو من حضارات وثقافات، وهبا توحد العرب قدديًا وهبا يتوحدوف 

رقعة من األرض تتحدث بلساف واحد وتصوغ أفكارىا اليـو ويؤلفوف يف ىذا العامل 
 الديار واختالؼ األقطار وتعدد الدوؿ.وقوانينها وعواطفها يف لغة واحدة على تنائي 

 

                                                             

. ٛ(، ص. ، )مكتبة غريب، بدوف تاريخطرق التدريس اللغة العربيةعبد ادلنعم سيد عبد العاؿ،  ٔٔ
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واللغة العربية ىي أداة االتصاؿ ونقطة االلتقاء بٌن العرب وشعوب كثًنة يف ىذه 
قبل أف تكوف واشّتكت معهم  األرض أخذت عن العرب جزًءا كبًنًا من ثقافتهم

)األنيسكو( وادلؤسسات الدولية يف الكثًن من مفاىيمهم وأفكارىم ومثلهم، وجعلت 
  الكتاب العريب ادلبٌن ركًنا أساسًيا من ثقافتها، وعنصرًا جوىريًا يف تربيتها الفكرية واخللقية.

جاز، وىو  إف القرآف بالنسبة إىل العرب مجيعا كتاب لبست فيو لغتهم ثوب اإلع
شد إىل لغتهم مئات ادلاليٌن من أجناس وأقواـ يقدسوف لغة العرب، ويفخروف كتاب ي

قاؿ مصطفى الغاليٌن: "اللغة العربية ىي الكلمات اليت يعب  بأف يكوف ذلم منها نصيب.
هبا العرب عن أغراضهم، وصلت إلينا من طريق النقل وحفظها لنا القرآف الكرمي 

 .ٕٔن منثور العرب ومنظومهم"واألحاديث الشريفة وما رواه الثقات م

 العديد وضع إىل تُؤّدي اليت العربّية الّلغة ُتواجو اليت الّتحديات من رلموعة توجد 
 :ٖٔالّتحديات ىذه أىمّ  ومن تشهده، الذي التقّدـ أماـ العوائق من

 كلغةٍ  العربّية الّلغة استخداـ يف العلميّ  البحث رلاالت ُمعظم اىتماـ عدـ .ٔ
 بشكل تطّورىا عرقلة إىل أّدى شلّا والعلمّية، األكادديّية األحباث يف خاّصة

 .جّيد
 بٌن الّلهجات انتشار مع وخصوصاً  العريّب، الّلساف على الغربّية الّلغات تأثًن .ٕ

 ذات بُأخرى العربّية الكلمات من العديد استبداؿ إىل أّدت واليت العرب،
 .عربّية غًن أصوؿ

                                                             

.ٓٗ(، ص. ٖٜٚٔ، )بًنوت: مكتبة لبناف، جامع الدروس اللغة العربيةمصطفى الغاليٌن،  ٕٔ   
13

  https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/ٕٓٔ٘/ٕٔ/ٔٙ" /ٔٛ  ديسمب.. يـو عادلي للغة
 ٓٔ:ٜٔ. الساعة ٜٕٔٓ-٘ٓ-ٜٔبتاريخ  التحميل، ٕ٘ٔٓ-ٕٔ-ٚٔالعربية"، اجلزيرة، 
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 بناء على اعتمدت واليت العربّية، الّلغة يف احلديثة الّتكنولوجيا اىتماـ قّلة .ٖ
 إىل أدى شلّا اأُلخرى، العادلّية والّلغات اإلصلليزيّة الّلغة على وبرارلها تطبيقاهتا

 .العربّية الّلغة إىل الّتكنولوجيا ىذه ترمجة يف الّتفكًن قّلة
 والّلغة األرقاـ على اإلنّتنت يف اإللكّتوينّ  الرقميّ  الفضاء بناء يف االعتماد .ٗ

صّمم أصبحت اليت الالتينّية
ُ
 اإللكّتونّية، الّصفحات من للعديد الرئيسيّ  ادل

مكن من أنّو مع العربّية، الّلغة يف ُتستخَدـ مل واليت
ُ
 احلروؼ استخداـ ادل

 .الرقمّية الكتابة يف العربّية

التقدـ درجة كبًنة من ىذا العامل ادلتغًن وادلتقلب بلغت فيو التقنيات احلديثة 
واالنتشار فقربت ادلسافات، ووفرت الكثًن من اجلهود وأصبح الكل يستخدمها ألغراض 

 متعددة مشروعة أو شلنوعة، وكل يتفنن يف عرض ما لديو سعًيا للتأثًن يف اآلخرين.

أحببت أف أقدـ ىذا البحث حوؿ أحد ىذه البامج الفعالة يف اجملتمع والذي 
 تس أب ".اوىو برنامج " الو  اجلواؿ يستخدـ عن طريق اذلاتف

 حقق فلقد االجتماعي، التواصل تطبيقات أىم أحد أب الواتس تطبيق أصبح
 أو ذكي، ىاتف أي على أساسياً  تطبيقاً  وصار ـ،ٜٕٓٓ يف ظهوره منذ واسعاً  انتشاراً 
 الذكية، اذلواتف على ادلوجودة النصية الرسائل تطبيقات زلل بذلك ليحل لوحي، جهاز

 وادلرئي، الصوت، االتصاؿ كخاصية ادلميزات من العديد على وحيتوي رلاين، برنامج النّو
 ادلتحركة. والصور واإلديوجي، الفورية، واحملادثات
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 Arabic Quantum) وقد اخّتت إحدى رلموعة الواتس أب ادلكتوب فيها

learning) ،وجدهتا يف النت وأعجبتين ورأيت أهنا تصف حاؿ أىل الواتس أب ،Arabic 

Quantum learning  ىو رلموعة من خالؿ اجتماعهم بالبنامج كتابيا وتقنيا وليس
 جسمانيا.

عدـ توضيح معىن وبعد أف الحظ الباحث يف ذلك البنامج أف فيو مشكلة وىي 
ادلفردات بتمثيل ادلعىن كفتح الباب، ألف تعليم ادلفردات بإرساؿ الصوتية مع الصورة 

 التواصل الفعلي والشخصي بٌن األشخاص.بدوف الفيديو. وعدـ 

الواتس أب برنامج يتواصل من خاللو أصحاب اآليفوف والبالؾ بًني وجواالت 
اإلندرويد ونوكيا احلديثو فهو يتيح التواصل سواء زلادثة أو قروبات )رلموعات( وإمكانية 

 إرساؿ البودكاست.

ا دور فعاؿ يف خدمة شلا ال شك فيو أف برنامج الواتس أب من البامج اليت ذل
اجملتمع من خالؿ تسهيل خدمة التواصل وخصوًصا مع استحداث ميزات جديدة دبا 
يتعلق بتبادؿ الصوت والصورة والفيديوىات وغًنىا من األمور اليت من شأهنا أف تقرب 

 الصورة بٌن ادلتحاورين عن بعد.

بة بكلية العلـو ويف ىذا الصدد تقوؿ الطالبة ىاجر بنت عبد اهلل ادلزروعية طال
 "أف برنامج الواتس أب أصبح قلب كل ىاتف وأخص بالذكر ىاتف الطالب اجلامعي
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حيث يعد من أىم البامج احململة على ىاتفو دلا لو أمهيو يف تسهيل التواصل 
 .ٗٔبشكل عاـ"

وقد اخّتت ىذه اخللفية بناء على ادلالحظة اليت قاـ هبا الباحث يف رلموعة 
" وأعجبتين ورأيت أهنا تصف Arabic Quantum learningفيها " الواتس أب ادلكتوب

ىي  "Arabic Quantum learningحاؿ أىل الواتس أب، فمجموعة الواتس أب "
رلموعة من خالؿ اجتماعهم بالبنامج كتابيًا وتقنًيا وليس جسمانًيا، إهنا رلموعة تقين ال 

 جسمي.

فالتقنية غزت البيوت والعقوؿ والنفوس والرجاؿ والنساء والكبار والصغار والفقًن 
أقصد برامج التواصل والغين، إننا أسرفنا يف تعاملنا مع ىذه البامج أكثر شلا ينبغي، 

االجتماعي بشت أنواعها ومنها الواتس أب، مع أننا مقصروف يف استخداـ التقنية دبا 
ًعا، وإف كاف البعض مّنا مستفيد منها بشكل جيد، كاستخداـ يعود بالنفع علينا مجي

 وسيلة الواتس أب يف تعليم اللغة العربية.

 

 

 

 

 
                                                             

البحث ، الباحث نشرة إعالمية دورية تعين بأخبار تس أبابين الفائدة والسلبيات يقف الو نصراء ناصر الصارخية، ٗٔ
 .ٗ، ص. ٕٛـ، العدد. ٖٕٔٓالعلمي، أكتوبر 
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 مشكالت البحثب. 
 إدراؾ الطالب عن الواتس أب. .ٔ
 إدراؾ الطالب عن تعلم ادلفردات عب الواتس أب. .ٕ
 التحاور الكالمي بٌن مستخدمي الواتس أب. .ٖ
أنشطةِ أساسية يف استخداـ وسيلة الواتس أب يف استيعاب ادلفردات لدى طالب  .ٗ

 ."Arabic Quantum learning "رلموعة الواتس أب 
ادلشكالت يف استخداـ وسيلة الواتس أب يف استيعاب ادلفردات لدى طالب رلموعة  .٘

 ."Arabic Quantum learning " الواتس أب

 حدود البحثجـ. 

 ة يف ىذا البحث كثًنة، فلذا حيدد الباحث للبحث عما يلي:ادلشكالت ادلوجود
أنشطةِ أساسية يف استخداـ وسيلة الواتس أب يف استيعاب ادلفردات لدى طالب  .ٔ

 ."Arabic Quantum learning "رلموعة الواتس أب 
ادلشكالت يف استخداـ وسيلة الواتس أب يف استيعاب ادلفردات لدى طالب رلموعة  .ٕ

 ."Arabic Quantum learning " الواتس أب
 أسئلة البحث .د 

ما ىي أنشطةِ أساسية يف استخداـ وسيلة الواتس أب يف استيعاب ادلفردات لدى  .ٔ
 ؟" Arabic Quantum learning "طالب رلموعة الواتس أب 

ما ادلشكالت يف استخداـ وسيلة الواتس أب يف استيعاب ادلفردات لدى طالب  .ٕ
 ؟" Arabic Quantum learning " رلموعة الواتس أب
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 أهداف البحث .ه 
لدى طالب استيعاب ادلفردات استخداـ وسيلة الواتس أب يف  وربليلية عن دلعرفة .ٔ

 ."Arabic Quantum learning " رلموعة الواتس أب
استيعاب ادلفردات ادلشكالت يف استخداـ وسيلة الواتس أب يف  وربليلية عن دلعرفة .ٕ

 ."Arabic Quantum learning " لدى طالب رلموعة الواتس أب
 أهّمية البحث .و 

 نظريًّا .ٔ
 تعلم اللغة العربية.يف ، خصوصا ىذا البحث ديكن أف يكوف سلزوف للعلم ( أ

 زيادة ادلعلومات والثقافة للباحث والقارئ.  ( ب
 تطبيقيًّا .ٕ

 .العربية اللغة تعليم لّتقية لو خيارًا تكوف الطريقة وىذه للمدرس، ( أ
 .كانوا أينما العربية اللغة تعلم يف لتسهيلهم للطالب،  ( ب
 وىذا الّتبوية، للبيئة الباحث يقدمها عملية فكرة البحث نتائج للباحث،  ( ت

 قسم يف العليا للدرجة اجلامعية الشهادة لنيل ادلقررة الشروط من شرط البحث
 .رياو احلكومية اإلسالمية قاسم شريف السلطاف جبامعة العربية اللغة تعليم
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 مصطلحات البحث .ز 
يوضح الباحث ادلصطالحات ادلوجودة يف ىذا البحث البتعاد عن الفهم 

 ادلنحرؼ فيما يلي:
الوسيلة التعليمية معناىا ادلواد واألدوات واألجهزة أو قنوات االتصاؿ اليت تنتقل  .ٔ

 بواسطتها ادلعرفة للدارسٌن.
العنكبوتية برنامج تواصل اجتماعي، قائم على االتصاؿ بالشبكة الواتس أب معناه  .ٕ

 .)اإلنّتنت( عن طريق اذلاتف احملموؿ
التعليم معناه عملية مقصودة أو غًن مقصودة سلططة تتم داخل ادلدرسة أو خارج  .ٖ

ادلدرسة يف زمن زلدد أو غًن زلدد ويقـو هبا ادلعلم أو غًن ادلعلم بقصد مساعدة الفرد 
 على التعلم واكتساب اخلبات.

صر ىي ادلادة احلقيقية اليت تعٌن ادلتعلم على تعلم ادلفردات معناىا عنصر من العنا .ٗ
 مهارات اللغة.

 


