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Abstract 

 

Many problems arose, including the phenomenon of a lack of vocabulary among 
foreign language learners, especially Arabic. They face difficulty remembering 
and using them when speaking or writing in addition to they need language 
tools from Internet to help them facilitate their studies. The aim of this study is 
to investigate the students’ views in learning Arabic vocabulary towards 
Reverso.net. This study is chose stratified sampling which is involved 30 
respondents from Department of Arabic Language, IIUM. The instrument of this 
study is a quantitative means, using a questionnaire containing 27 items  which 
are based on four objectives; to know the extent which they use Reverso.net, 
their perspectives on its features, level of satisfaction in learning Arabic 
vocabulary and how their relationship. Data was analysed using Statistical 
Package of Social Science (SPSS) for Windows version 22.0 to find frequency, 
percentage, mean, standard deviation and Pearson Correlation descriptively. 
Cronbach Alpha reliability coefficient value for the instrument was 0.85. The 
result shows that the overall perception of the student in learning Arabic 
vocabulary towards Reverso.net is high and positively related each other 
among its features and the level of their satisfaction using Reverso.net.  
 
Keywords: Student’s Views, Reverso.net, Learning Vocabulary, Arabic 
Language 

 

 األجنبية لغةال متعلمي بين المفردات نقص ظاهرة ثمة ومنها الكثيرة المشكالت ظهرت
 الكتابة وأ التحدث عند واستخدامها تذكُّرها صعوبة يواجهون وهم. العربية سيما ال

 سهيلت في لمساعدتهم اإلنترنيت عبر اللغوية األدوات يحتاجون هم إلى إضافة
 من عربيةال المفردات تعلم في الطالب آراء اكتشاف إلى البحث ويهدف. دراساتهم

 ةالعربي اللغة قسم في وطالبة طالًبا 03 من طبقية عينة ويتخذ. نت.ريفرسو خالل
 خالل من كميًّا بياناته ويجمع (.IIUM) الماليزية العالمية اإلسالمية الجامعة في وآدابها

 ملخص البحث
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 فةمعر : هي الطالب؛ لدى أهداف أربعة على تتوزَّع فقرة 72 على تحتوي استبانة
 تعلُّم يف اكتفائهم ومستوى خصائصه، في وآراؤهم نت،.ريفرسو استخدامهم مدى

 من لبياناتا تحليل جرى وثم. بينهم العالقات ومعرفة خالله، من العربية المفردات
 توظيف مع ،77 اإلصدار (SPSS) االجتماعية للعلوم اإلحصائية الحزمة برنامج خالل

 ارتباط لومعام المعياري، واالنحراف الحسابي، والمتوسط المئوية، والنسبة التكرار،
 وقد. 38.0 كانت كرونباخ ألفا والثبات الموثوقية معامل قيمة أن علًما. بيرسون
 لدى رتفعةم نت.ريفرسو خالل من العربية المفردات تعلُّم نسبة أن النتائج أظهرت

 نت.وريفرس خصائص في الطالب آراء بين إيجابية عالقة وهناك البحث، عينة
 .العربية المفردات تعلُّم في اكتفائهم ومستوى

 

 .عربيةال اللغة المفردات، تعلُّم نت،.ريفرسو الطالب، آراءالكلمات المفتاحية: 
 
 ُمقد ِّمة ال

في عصر العولمة؛ تُوف ِّر الشابكة )اإلنترنت( أداة قوية مرنة مؤثرة للتعلم المعزز بالتقانة، وقد أصبح التعلم عبر 
 في تعلُّم اللغات، وال سيما في التعليم العالي، فهو الطريقة األسهل واألكثر شعبية، ةبارز  سماحالشابكة 

دات العربية عبر فر ويستخدم طالب الدراسات العليا عدد من البرامج والتطبيقات لمساعدتهم في تعلُّم الم
)قمار،  ليةالترجمة اآل(، و 7300ات التعلم اإللكتروني )أحمد ذكي وزمالءه، التطبيق االشابكة؛ منه

وكلها مما يهدف إلى تسهيل توظيف الوسائط  ( وغير ذلك.7302)توفيق،  ، والمعاجم اإللكترونية(7307
لكتروني يمكن أن إلنترنيت أو التعلم اإلاستخدام هذا التطبيقات عبر اوإضافة إلى  في تعلُّم اللغات األجنبية

( .733)سعيد إسماعيل على،  لتكنولوجيا العالميزيادة جودة التعلم والتعليم تمشيا مع تقدم ا في  سهمي
. 

وللمفردات أهميتها في تعلُّم اللغات األجنبية؛ إذ تعتمد جودة تعلُّم اللغة األجنبية على إتقان  
استخدام المفردات استخداًما صحيًحا، وال يُعبَّر عن األفكار إال باختيار المفردات المناسبة وترتيب الجمل 

رة عملية تعلُّم اللغات األجنبية وال سيما العربية، تتمثَّل في تحصيل أربع مهارات؛ تبدأ بمهاالجيدة، على أن 
، الناقه) االستماع؛ ألنها تساعدهم في المحاكاة، واالنتقال إلى مهارة المحادثة، ثم مهارتا القراءة والكتابة

08.0.) 
ة دراسية ن الطالب في أي ِّ مرحلوقد اختارت الباحثة موقع ريفرسو.نت؛ ألنه يشيع استخدامه بي 
، كما أنهم يُفضلون خصائصه على ترجمة جوجل أحيانًا، ومن ثم؛ الدراسات العليا مرحلة فيال سيما 

  .اكتشاف آراء الطالب في تعلُّم المفردات العربية من خالل ريفرسو.نتيهدف البحث إلى 
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 مشكلة البحث 

وم األجنبية؛ بجديدة في ماليزيا، وال سيما أن الطالب اليليست ظاهرة نقص المفردات بين متعلمي اللغة 
يستثقلون حمل المعاجم الكثيفة والثقيلة حين يذهبون إلى الكلية؛ ليبحثوا عن المفردات المناسبة لبناء 

 .(7300)نور األمينة؛ حسنة محمد،  الجمل في كل مرة يلزمهم ذلك
ونها، َة في حال قلَّت لديهم المفردات التي يعرفضعف إتقاُن الطالبِّ اللغَة العربي ال شك وال غرو 

في حين أن تعلُّمها أكثر يقوي القدرة على ترجمة النصوص، ويُرك ِّز على الطالب من دون سواه في العملية 
التعليمية، وقد أوضحت عدة دراسات أن عدًدا من الطالب يواجهون مشكالت في تعلُّم المفردات؛ منها 

 (.7300، سماح مها عند التحدث أو الكتابة )روسنيصعوبة تذكُّرها واستخدا
كما أن مستوى إتقان المفردات العربية لدى طالب الدراسات العليا منخفض، ومن ثم؛ ال يمكنهم  

التحدث جيًدا، ويتعسَّر تعلُّمهم أحيانًا لذلك، وال سيما أنهم يرون المعلم معجًما متحرًكا يستعينون به عند 
المفردات المناسبة في ترجمة الجمل وصوغها؛ ألنهم ما زالوا يحسبون أن تعلُّم الحاجة إلى البحث عن 

أيًضا  نو هواجيالعربية صعب )محمد زياد؛ عز الدين(، وال يقتصر هذا على طالب الدراسات العليا؛ إذ 
من طالب جامعة  %23( في دراسته أن 7330طالب المدارس الثانوية، وقد استنتج محمد روزمان )

UiTM .يواجهون صعوبة في إتقان فهم المفردات العربية واستخدامها 
 وعليه؛ يبرز عدد من األسئلة تحاول الباحثة اإلجابة عنها؛ هي:

 ما آراء الطالب في خصائص ريفرسو.نت؟ -0
 ما مستوى اكتفائهم به في تعلُّم المفردات العربية؟ -7
 هل من عالقة إيجابية أو سلبية بينهما؟ -0

 يفرسو.نت،ر وهكذا؛ يُعدُّ هذا البحث ضروريًّا الكتشاف آراء الطالب في تعلُّم المفردات العربية من خالل 
 ومن ثم؛ الترويج لهذا الموقع ليستفيد الطالب منه أكثر في المستقبل . 

 
 الدراسات السابقة

 ريفرسو.نت؛ بوابة إلكترونية لألدوات اللغوية
 دوات اللغوية )الترجمة الفورية، وخدمات اللغات( تتضمن خصائص رئيسة؛ريفرسو.نت بوابة إلكترونية لأل

منها: المعجم، والترجمة في السياق، والمرادفات اللغوية والنحوية والصرفية، والتهجئة، وتتطور هذه البوابة 
 صمن خالل معيار جديد لمشروع الترجمة ااۤللية وانتشاره في جميع أنحاء العالم، وتُتيح هذه الخصائ

ا من المستخدمين، فالموقع سهل قوي للغاية يستفيد منه متعلمو  المدمجة الوصول إلى عدد كبير جدًّ
اناٌت ويُدمج مع نظام هذا الموقع بي. ترفون في آٍن مًعا وعلى حدٍ  سوااللغات األجنبية والمترجمون المح
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شاملة ألمثلة سياقية واقعية، ومحرُك بحٍث لغوي مكين، وتفاصيُل النطق والمواد المراجعة، وأدواُت تصريف 
األفعال بلغات مختلفة، والتدقيُق اإلمالئي، وإرشاٌد إلى قواعد اللغة المكتوبة لدارسيها؛ مما يسمح 

ع بالعربية وال يكتفي الموق)المترَجم إليها( وكتابتها والتحدث بها، للمستخدمين بقراءة اللغة الهدف 
ليزية، وإنما يدعم أحد عشر لغة؛ منها اإلسبانية، واإليطالية، والعبرية... إلخ، كما يُوف ِّر ترجمات جواإلن

 ) www.reverso.net  ).سياقية دقيقة متنوعة لمساعدة المستخدمين على زيادة أعداد مفرداتهم
 

 (Web Based Learning)التعلُّم الشابكي 
عرَّف الباحثون التعلُّم الشابكي بأنه "برنامج تعليمي قائم على الوسائط الفائقة، يستخدم خصائص وموارد 

(، 0882شبكة الويب العالمية الختراع بيئة تعليمية ذات معنى، حيث قد تعزز التعلم وتدعمه" )خان، 
عم التحول من الفصول يد ومن منظور تربوي؛ تتوفر في التعليم الشابكي قيمة مضافة في تعلُّم اللغة؛ إذ إنه

الدراسية التقليدية التي تركز على المعلم؛ إلى البيئة التي تركز على المتعلم، ويشجع المتعلمين على التعلم 
 رين، كما أنه يفيد في إمكانية الوصول إلى الموادالذاتي، ويحفزهم لمواصلة التعلم عند االتصال باآلخ

األصلية ويوف ِّرها، ويُمكن من التوجيه إلى عدد من المواقع لتعلُّم القواعد، والقراءة، والنطق، والمفردات، 
 واالستماع، وغيرها.

نة؛ ا( إلى أن التعلُّم الشابكي من البدائل األكثر أهمية في عصر التق7307وتشير لطيفة وزمالؤها ) 
ر للطالب الحصول  إذ يسهل العثور على كل شيء، والوصول إليه، فالمعجم اإللكتروني على الشابكة يُ َيس ِّ
على معنى المفردات في سرعة من خالل هواتفهم الذكية أو أجهزتهم اللوحية أو حواسيبهم المتصلة بالشابكة 

ن الشابكة وسيلة للحصول على ( أ7332دوًما، وقد دلَّت نتائج البحث الذي أجرته روسني سماح )
مصادر معلومات متنوعة وبرامج مختلفة، مع االنتباه إلى إحسان اختيار المواقع والتطبيقات على الشابكة، 
فهذا االختيار يُعدُّ ضروريًّا؛ استناًدا إلى القبول الجيد في المجتمعات العالمية التي تجعل التعلم الشابكي 

 (.7302وزمالؤها، )حزواني  تعلًُّما مدى الحياة
 

 (Learning Arabic Vocabulary)تعلُّم المفردات العربية 
ي ينبغي لتعلُّم العربية الناجح أن يُرك ِّز على المفردات التي تعد عنصرًا رئيًسا في إتقان اللغة بعامة، وال شكَّ ف

أن تحصيل المفردات يكون من طريقين؛ إحداهما استخراجها من المعجم، واألخرى كثرة ترجمة الجمل، 
( أن للمفردات دورًا مهمًّا 7338)اح سمومن ثم؛ ُتصاغ المفردات المكتسبة في الجمل، وتالحظ روسني 

ذلك استخدام  المرتفعة، ويُثبت أمفي تحسين جودة العربية بين الطالب سواء في المستويات المنخفضة 

http://www.reverso.net/
http://www.reverso.net/
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المفردات وتكرارها من خالل أسلوب السؤال والجواب، فيكون الطالب مهيئين الستذكار الكلمة 
 واستخدامها في المحادثة أو الكتابة.

من البرمجيات المهمة في اكتساب  (Arabic Word Alert)ويُعدُّ تطبيق تنبيه الكلمات العربية  
المفردات؛ بهدف تعزيز مفردات الطالب لمواجهة المواقف اللغوية، وُيساعدهم في اكتساب مفرداتهم 

 وتطويرها بناء على القدرات الفردية التي يخطط لها وُيحددها التطبيق نفسه.
نشاطات الترجمة ارتباًطا وثيًقا بالمعجم، وال يمكن الفصل بينهما؛ ألنهما يوفران المراد  كما ترتبط 

لدى الطالب الكتشاف معنى غير معروف، مما ينم ي إتقانهم تعلُّم المفردات العربية، وهذا ما تؤيده خديجة 
ستخدم ها، ومن خاللها ي(؛ أن نشاطات الترجمة من وسائل تعلُّم اللغات األجنبية وتعزيز 7300أحمد علي )

ن إتقاَن المفرداتِّ  الطالب دائًما الكلمات والمعاني، ويضبطونها حسب المواقف، وعليه؛ يمكن أن ُيحس ِّ
توظيُف اآلليات المناسبة من مثل الترجمة اآللية، ويُمكن للطالب استخدام ترجمة جوجل في هذا، وقد 

لطالب قادرون على الترجمة جيًدا من خالل البحث ( أن ا7300أظهرت دراسة أجرتها نور فايزورة خيري )
 فيه.

إلى تعليم المفردات القرآنية من خالل الهواتف الذكية  (Al-Maany.com)ويسعى موقع المعاني  
(، كما يحدد تصورات الطالب عن المعاجم على الشابكة، وتبين النتائج 7302)خير األشرف وزمالؤه، 

االعتماد على هذا الموقع في تعلُّم المفردات القرآنية؛ مما ُيساعدهم  أن لدى الطالب مستويات مرتفعة من
 في تعلُّم اللغة تعلًُّما جيًدا.

بناًء على ما سبق؛ من الواضح أن استخدام الشابكة من الوسائل الرئيسة في اكتساب المفردات  
سليم لبرامج أن االختيار الالعربية وتطويرها؛ من خالل التطبيقات على الحواسيب أو الهواتف المحمولة، و 

التعلم الشابكي؛ من مثل: المعجم اإللكتروني، والترجمة اآللية؛ يجعل المعنى المراد متوازنًا مع بنية الجملة،  
كما أن المواقع على الشابكة والبرامج والتطبيقات تُعدُّ من المصادر المرجعية األكثر شهرة لدى طالب 

 دراسات العربية واإلسالمية.الدراسات العليا، وال سيما في ال
وهكذا؛ تحاول الباحثة اكتشاف وسيلة من الوسائل المساعدة في الترجمة اآللية وغيرها من  

الخدمات اللغوية؛ هي موقع ريفرسو.نت، وبيان مكانته في تعلُّم المفردات العربية لدى طالب الدراسات 
 ابها؛ ممن يركزون على موضوعات: اللسانيات،العليا، وال سيما طالب الماجيستر في اللغة العربية وآد

والتربية، واألدب، والقواعد، والمعاجم، والترجمة، والبالغة، وغيرها، ويستعملون مختلف الوسائل في حصة 
اللغة العربية، بما فيها اللغة اإلنجليزية التي تُعدُّ لغة ثانية في ماليزيا، ولذلك؛ يحتاج طالب الدراسات العليا 

 تمكن وإتقان عاٍل للمفردات المكتسبة؛ ليتميزوا في تخصُّصهم.إلى فهم م
 

 منهج البحث 
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تتوسَّل الباحثة المنهج الكمي فيما يتعلق باختيار عينة البحث، وأدواته، وإجراءاته، وجمع بياناته، وتحليلها، 
طالًبا وطالبة في مرحلة الدراسات العليا في قسم اللغة العربية وآدابها في  03وقد اختيرت عينة طبقية من 

؛ بدءًا 7308/.730صل الثاني من العام الدراسي الففي  الجامعة اإلسالمية العالمية ماليزيا؛ ممن يدرسون
من األسبوع الثالث، وانتهاء باألسبوع الرابع عشر، ويستعملون موقع ريفرسو.نت؛ لمساعدتهم في استكمال 

 الواجبات، والمهمات، والتقديمات؛ التي ُتوَكل إليه من أساتذتهم.
خير األشرف ومقتبسة من دراسة  فقرة، 72 ومن ثم؛ ُوز ِّعت على المشاركين استبانة تضمَّنت 
 فقرة خمسة مقاييس؛ هي:ولكل (، 7302(، ورسالة الماجستير لرحمة جالل الدين )7302وزمالئه )

 ( غير موافق بشدة.0) -0
 ( غير موافق.7) -7
 ( محايد.0) -0
 ( موافق.4) -4
 ( موافق بشدة.0) -0

اإلصدار  (SPSS)ة وجرى تحليل البيانات من خالل برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعي 
التكرار، والنسبة المئوية، والمتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري، ومعامل ارتباط مع توظيف  ،77

 بيرسون.
 

 نتائج البحث
المشاركين   ألفا كرونباخ لالستبانة التي وزَّعتها علىقيمة معامل الموثوقية والثبات بداية؛ ظهر للباحثة أن 

 تبرز نتائج البحث في الجداول اآلتية:في حين كانت ، 38.0 كانت
 : التوزع الديموغرافي للطالب.0جدول -
 : مستوى استخدام ريفرسو.نت بين الطالب.0شكل  -
 : آراء الطالب في خصائص ريفرسو.نت.7جدول  -
 : آراء الطالب في تعلُّم المفردات العربية باستخدام ريفرسو.نت )مستوى اكتفائهم به(. 0جدول  -
بين آراء الطالب في خصائص ريفرسو.نت ومستوى اكتفائهم به في تعلم  : العالقة4جدول  -

 المفردات العربية.
 

 : التوزع الديموغرافي للطالب1 جدول

 (n=30)المتوسط الحسابي  العدد المئوية النسبة



Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies. Vol. 17.  No. 2. January Issue (2020) 
 
 

eISSN: 2289-9944 

7 
http://al-qanatir.com 

 
73 
.3 

 
2 

74 

 الجنس
 الطالب 
 الطالبات

 
0080 
43 

0080 
0080 

 
4 

07 
03 
4 

 الدراسي الفصل
 األول 
 الثاني

 الثالث
 الرابع 

 
03 

4080 
282 

 
00 
00 
7 

 برنامج الماجستير
 ثانيةً  ةً العربية لغ تعليمماجستير 
  ةاللغويالدراسات ماجستير 
 يةاألدبالدراسات ماجستير 

 
080 
73 

4282 
03 

 
0 
2 

04 
8 

 م العربية مدة تعلُّ 
 سنوات 0-0
 سنوات 2-03

  ةسن 00-00
 ة وأكثرسن 02

 
 فصل الدراسي،والالجنس،  :من حيثللطالب ديموغرافي التوزع المعلومات عن  (0جدول يتضمن )

 :هناك مشارًكا؛ 03 ، ومن بينم العربيةبرنامج الماجيستر، ومدة تعلُّ و 
 .من الطالبات (٪3.) 74، ومن الطالب( 73٪) 2 -
 03والثاني، يدرسون في الفصل ( ٪43) 07يدرسون في الفصل األول، و( 0080٪) 4 -

 الرابع.الفصل في يدرسون ( ٪0080) 4و ،الثالثالفصل في يدرسون ( 0080%)
ماجستير يدرسون ( ٪4080) 00و، ثانيةً  العربية لغةً تعليم ماجستير يدرسون ( 03%) 00 -

 ية.األدبالدراسات ماجستير يدرسان ( ٪282) 2و ،اللغويةالدراسات 
سنوات،  03-2 مدة دراستهم ما بين (٪73) 2وسنوات،  0-0مدة دراسته ما بين  (080٪) 0 -

 .  وأكثرسنة  02 دارستهم ( مدة٪03) 8سنة، و 00-00 دراستهم ما بين ( مدة٪0482) 04و
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 : مستوى استخدام ريفرسو.نت بين الطالب1الشكل 

 
 

أنهم يستخدمون ( ٪2080) هممعظمنت بين الطالب؛ إذ ذكر ريفرسو.مستوى استخدام  (0)شكل يعرض
ل يوميًّا في كا تقريبً يستخدمونه منهم  (٪7080) في حين أن ،مرات في األسبوع 0-4 .نت ما بينريفرسو
هما استخدامه وأقل من ريفرسو. نت، من استخدامهم مرتفًعامستوى النسبتان المذكورتان تمثالن و  أسبوع،
مرة واحدة في األسبوع يستخدمونه منهم  (٪0282ثم )، (٪73بنسبة ) مرات في األسبوع 0-7ما بين 

 فقط.
 

 : آراء الطالب في خصائص ريفرسو.نت2 جدول

SD M 5 4 3 2 1 م. بيانات 

38403 4820 (77) 
2080% 

(.) 
7282% 

- - - 

يمكنني الوصول 
 بسهولة إلى

عبر  ريفرسو.نت 
الشابكة )حاسوب، 
 هاتف ذكي، اتصال

Wi-Fi   في الحرم
الجامعي ، مختبر 

الحاسوب في 
 الجامعة(.

1. 

38208 4803 
(03) 

0080% 
(00) 

4080% 
(2) 

7080% - - 
ريفرسو.نت  يُقدم

ترجمات سياقية 
2. 

نت يف األسبوع؟.كم مرة تستخدم ريفرسو

كل يوم تقريبا  مرات 4-5 مرات 2-3 مرة واحدة 
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دقيقة متنوعة 
للمساعدة في زيادة 

 .عدد مفرداتي

38228 4830 
(2) 

7080% 
(02) 

0282% 
(2) 

73% - - 

ترجمات التساعد 
ز والقاموس فيها للتعزي

 فيبشكل أفضل 
قيمتي المفردات 

 والكتابة. 

3. 

38027 4803 
(02) 

0080% 
(00) 

4080% 
(0) 

080% - - 

تساعد أمثلة الجمل 
المقدمة في 

ريفرسو.نت على 
فهم أكثر للكلمة 
 .التي أبحث عنها

4. 

38243 4872 (00) 
0282% 

(02) 
0080% 

(0) 
03% 

- - 

ة السياقيأمثلة الجمل 
تُناسب مستواي 
الحالي في تعلُّم 

 العربية.

5. 

38832 0820 
(0) 

0282% 
(00) 

03% 
(.) 

7282% 
(0) 

080% 
(0) 

080% 

تساعدني البطاقات 
التعليمية المقدمة في 

حفظ الكلمات 
والعبارات التي 

 .بحثت عنها

6. 

38.37 4800 
(00 )

03% 
(00) 

0282% 
(0) 

03% 
(0) 

080% 
- 

ر لي  نتائج تُيس ِّ
البحث كثيرة 

المفردات اختيارًا 
جيًدا يطابق سياق 

 .الجمل

7. 
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38.02 4870 
(04) 

4282% 
(8) 

03% 
(2) 

7080% 
- - 

يسهل عليَّ نسخ 
نتائج البحث في 
 .المفردات ولصقها

8. 

38228 0882 
(2) 

73% 
(02) 

0282% 
(2) 

7080% - - 

يمكن أن يكون لدي 
دليل على النطق 

السليم ألمثلة الجمل  
 كاملة.

9. 

38228 4802 (03) 
0080% 

(00) 
03% 

(0) 
0282% 

- - 

يُوف ِّر ريفرسو.نت 
التصريف الذي قد 

يعطيني شرًحا متقدًما 
للكلمات، وال سيما  

 .األفعال

11. 

38204 08.3 
(0) 

0282% 
(04) 

4282% 
(00) 

0282% 
(0) 

080% - 

يساعدني  
في  .نتريفرسو

تصحيح األخطاء 
على المدقق 

 .اإلمالئي مباشرة

11. 

38.04 08.0 
(2) 

7080% 
(07) 

43% 
(03) 

0080% - - 

 يساعدني
في  .نتريفرسو

الصحيح  متعلُّ ال
 والمراجعة

للموضوعات 
 .نحويةال

12. 

380.2 4804        
 

 ؟.نتريفرسو ائصخصفي  آراء الطالبما ( عن السؤال األول من أسئلة البحث؛ أي: 7ُيجيب )جدول 
المتوسط و  ،ةوالنسبة المئوي ،على أساس التكرار.نت؛ خصائص ريفرسوفي ب الطالآراء  استطالعَ  ويتضمنُ 
 .وقيم االنحراف المعياري ،الحسابي
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، (=380.2SD( واالنحراف المعياري )=4804M) الحسابيأن المتوسط النتيجة  وُيالحظ في 
 ن.نت، وهذا ما يدل على أنه مريفرسوخصائص من إدراك  مرتفًعامستوى مما ُيشير إلى أن لدى الطالب 

 م العربية.تعلُّ في استخدامه لهم األسهل 
 

 : آراء الطالب في تعلُّم المفردات العربية باستخدام ريفرسو.نت3 جدول

SD M 5 4 3 2 1 م. بيانات 

38224 4873 
(03) 

0080% 
(02) 

0080% 
(4) 

0080% 
- - 

ريفرسو.نت  باستخدام
يمكن أن أوف ِّر وقت 

 .التعلم

1. 

38224 4870 
(00) 

4080% 

(00 )
4080% 

 

(2) 
73% 

- - 
يجعلني استخدام 

ريفرسو.نت أكثر استقاللية 
 .في تعلُّم المفردات العربية

2. 

38020 4843 
(00) 

4080% 
(02) 

0080% 
(0) 

080% 
- - 

 ُيساعدني استخدام
 ريفرسو.نت في فهم معاني

 المفردات العربية.

3. 

38237 0823 
(4) 

0080% 
(00) 

4080% 
(00) 

4080% 
- - 

 ُيساعدني استخدام
ريفرسو.نت في حفظ 
 .معاني المفردات العربية

4. 

38034 4802 
(02) 

0282% 
(00) 

4080% - - - 

ريفرسو.نت ببعض  يوزدني
المفردات العربية الجديدة 

من خالل قراءة مواد 
 .بالعربية

5. 

38200 4803 (07) 
43% 

(00) 
03% 

(0) 
03% 

- - 

 قد ُيحسن استخدام
ريفرسو.نت مهارتي في 
الكتابة أحيانًا، بسبب 
 .تعلُّمي مفردات جديدة

6. 

3802. 4870 (8) 
03% 

(08) 
2080% 

(7) 
282% 

- - 
 قد يساعدني استخدام
ريفرسو.نت في تلبية 

7. 
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احتياجاتي في تعلُّم  
 .المفردات العربية

382.0 4800 
(8) 

03% 
(02) 

0080% 
(0) 

0282% - - 

 استخدام قد يُعزز
ريفرسو.نت فهمي 

للموضوعات في مهمتي 
من خالل تعلُّم مفردات 

 .جديدة

8. 

3827. 4870 (07) 
43% 

(00 )
4080% 

(0) 
0282% 

- - 
ريفرسو.نت من  أرى أن

أفضل األدوات اللغوية 
 .لتحسين لغتي العربية

9. 

38278 4842 (02) 
0080% 

(07) 
43% 

(7) 
282% 

- - 
ألني طالب؛ أكتفي 

ريفرسو.نت في  باستخدام
 .تعلم مفردات العربية بعامة

11. 

38437 4870        
 

ء الطالب باستخدام مستوى اكتفا( عن السؤال الثاني من أسئلة البحث؛ أي: ما 0جدول ) ُيجيب
 ؟المفردات العربية مفي تعلُّ  ريفرسو.نت

يم االنحراف وق ،الحسابيالمتوسط و  ،والنسبة المئوية ،على أساس التكراربيان ذلك المستوى  ويتضمنُ 
، (=38437SD( واالنحراف المعياري )=4870M) الحسابيأن المتوسط النتيجة  وُيالحظ في .المعياري

امستوى مما ُيشير إلى أن لدى الطالب  المفردات  متعلُّ  في ئهم باستخدام ريفرسو.نتكتفاا من  مرتفًعا جدًّ
 م العربية.تعلُّ في استخدامه لهم األسهل  ربية، وهذا ما يدل على أنه منالع
 

: العالقة بين آراء الطالب في خصائص ريفرسو.نت ومستوى اكتفائهم به في تعلُّم 4جدول 
 المفردات العربية

 ارتباط

 
مجموع آراء الطالب 

في خصائص 
 ريفرسو.نت

مجموع مستوى 
م به في تعلُّ اكتفائهم 

 المفردات العربية
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مجموع آراء الطالب في 
 خصائص ريفرسو.نت

 ارتباط بيرسون
 (ذو ذيلتين)

N 

0 
 
03 

..0.** 
.333 

03 
مجموع مستوى اكتفائهم 

به في تعلُّم المفردات 
 العربية

 ارتباط بيرسون
 (ذو ذيلتين)

N 

..0.** 
.333 

03 

0 
 
03 

 .)ذو ذيلتين( 3830ارتباط له داللته عند مستوى  .**
 

 ةائيإحص ة ذات داللةهناك عالقة إيجابي ( باستخدام معامل ارتباط بيرسون؛ أن4 جدول)نتيجة في تبي ِّن ال
( =r.38.0ية )مفردات العربالم في تعلُّ به هم ئمستوى اكتفاو  .نتخصائص ريفرسوفي ب الطالآراء بين 
03n= )3830<3830p=)باستخدام  كتفاءاال من  مرتفعلديهم مستوى من يشير إلى أن  ، مما

 وى منخفض.لديهم مستمن مقارنة مع  ةأكثر إيجابيرأي لديهم  ؛م المفردات العربيةتعلُّ في  ريفرسو.نت
 

 مناقشة 
عملية حسين جودة ت والمعلمين فيللطالب وسيلة أولوية الشابكة التطبيقات عبر و مواقع الاستخدام  عدُّ يُ 

التي لمواقع والتطبيقات اعلى استخدام بالغة السريع في مجال التربية آثار التقاني لتطور فل ،التعليم والتعلم
 .يهامعانو  هامفردات ، وال سيمام العربيةتساعد في تعلُّ 

 
 مستوى استخدام ريفرسو.نت بين الطالبالمحور األول: مدى 

 ، فأكثرهم(%2080)مرتفع ريفرسو.نت بين الطالب )عينة البحث( لوحظ أن مستوى استخدام قد و 
ساعدهم تمهمة للغاية  أنه وسيلةيدل على مما  ،اكل يوم تقريبً و مرات في األسبوع  0-4 يستخدمه ما بين

كثيرون الجمل م به  لديهم، في حين يُترجغير المعروفة  هامفردات يناالعثور على مع ، وال سيماتعلم العربيةفي 
 .غيرهاويستخدمون خصائص أخرى العربية، 

 
 خصائص ريفرسو.نت فيراء الطالب ر الثاني: ا  المحو 

عبر  رسو.نتإلى موقع ريفللوصول ب الماجستير يولون اهتماًما كبيرًا أن معظم طالالبحث ظهر نتائج تُ و 
ذ يسهل الوصول ، إم مفردات العربيةفي تعلُّ كثيرًا التي تساعد   ..والخحاسوب، هاتف ذكي،الشابكة مثل 

هذا يتضح و لم تتوفَّر الشابكة، حاالت في  ي، وقد يُمكن االستفادة منهامجانفيها التسجيل و  إليه دائًما،
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مطلًبا مهمًّا لطالب  .نتريفرسوكما تُعدُّ خصائص و (.4820)تبلغ الحسابي للمتوسط أعلى قيمة أن من 
 اهتو مع مس ىبما يتمشَّ يبحث عنها الطالب لكل كلمة  يةالسياقأمثلة الجملة "الماجستير، وعلى رأسها 

"نتائج بحث المفردات يمكن نسخها ثم  (،4803لها تبلغ )الحسابي أن قيمة المتوسط  هاؤكدوت ،الحالي"
 .(4800)تبلغ الحسابي بقيمة للمتوسط  ،واجباتهم" امتمإفي الطالب ولصقها مما قد يساعد 

البطاقات التعليمية تساعدني  " للخاصَّة أن ؛(0820)قيمة للمتوسط الحسابي فتبلغ أصغر  يبين أماو  
 ادرين أو قلةقبأن الطالب غير هذا وقد يُفسَّر  ،"المقدمة في حفظ الكلمات والعبارات التي بحثت عنها

ق "التدقي من مثل:خصائص ، في حين أن ممارسة للحفظ الكلمات دائماويحتاجون إلى  ،استخدامه
 ىعز أهمية لدى الطالب، ويُ أقل  يظهر أنها ؛(08.0)؛ بقيمة و"القواعد النحوية" ،(08.3)؛ بقيمة اإلمالئي"

 العربية. المفرداتاكتساب على الواجبات، وأن يُركزون في إتمام أهمية بالنسبة إليهم أقل ذلك إلى أنها 
 

 في تعلم المفردات العربية باستخدام ريفرسو.نت المحور الثالث: مستوى اكتفاءهم
ت؛ تجدر نمفردات العربية باستخدام ريفرسو.الم تعلُّ في  كما يبين الجدول السابق عن مستوى اكتفاءهم

كتب الثل ممن العربية بمفردات العربية الجديدة عندما يقرأ مواد أواًل يطَّلعون على ال اإلشارة إلى أنهم
 يدل على( 4842بالقيمة ) نتيجتهثم تليها ، (4802كما في أعلى القيمة )  والصحف... إلخوالمقاالت 

مفردات العربية ال ينافي فهم مع .نتريفرسو همثم يساعد ًاستخدام ريفرسو بعامةمستوى اكتفاءهم في 
ر القيمة المرتفعة التي بلغت ال  . (4843)تي اطَّلعوا عليها، وهذا ما يُفس ِّ

رها  (0823)التي بلغت  أما القيمة المنخفضةو   حثوا التي بر الكلمات تذكُّ ال يهتمون بأنهم فُيفس ِّ
ما في (4800)، في حين أن قيمة المتوسط الحسابي بلغت لكلمةل يقامعنى السيالفهم ب ، وإنمامباشرةعنها 
ي يحصلون عليها التالمفردات العربية معاني الل خفي واجباتهم من المراد  موضوعَ الفهمهم  ةتقويب يتعلق

 ابي التي بلغتسأيًضا، وهذا ما دلَّت عليه قيمة المتوسط الح وقت التعلمباستخدام ريفرسو.نت الذي يوف ِّر 
 ، غير أن هذه القيم مرتفعة كلها )رجوع جدول تحتها((4873)

يعتمد وهذا  ،38.08 ي( ه<r 380سبة )تعالقة إيجابية كبيرة بين المتغيرات المح ثمة ؛اوأخيرً  
 ا،إيجابيًّ  اتأثيرً  ؛في تعلم المفردات العربية الطالب باستخدام ريفرسو.نت رتفاع مستوى اكتفاءأن العلى 

 آخر.ى لإاكتساب مفردات جديدة من وقت ويُعينهم في  الطالب،احتياجات التعلم لدى يُلب ِّي يمكن أن و 
 
 خاتمة ال

 الطالب، وال سيماى لدمؤثرة مية تعلُّ وسيلة  .نت؛مفردات العربية باستخدام موقع ريفرسوالم تعلُّ قد يكون 
في  ئيسةر الكتب التراثية مصادر  خدمونألنهم يستوآدابها؛ قسم اللغة العربية  فيدراسات العليا طالب ال

عالقة  ذاتاستخدام ريفرسو.نت كانت آراء الطالب في أظهرت النتائج أن مستوى  ة؛عاموب دراساتهم،
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لرغم من خصائص ومعانيها، ولكن؛ على االمفردات العربية وال سيما تعلُّم مهم، تعلُّ يساعدهم في  بأنه إيجابية
ُيستغنى به  المعجم اإللكتروني مثاًل؛ ال يُمكن أنترجمة ااۤللية أو الغة من خالل للُّ تعلُّم افي  الشابكي متعلُّ ال

 عن المعلم، وإنما يأتي دوره ثانويًّا في توفير الفهم الجيد والمساعدة في إتمام الواجبات.
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