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كثير التم البحث في نموذج التعلم والتدريس المبني على المهام واألنشطة الصفية من عدة جوانب ألكثر من عقدين من الزمن. وعلى الرغم من وجود  

ال  ضمن هذا النموذج على الصعيد العالمي، إال انهمن البحوث والدراسات المتعلقة بالجانب النظري للنموذج وكيفية تصميم األنشطة الصفية وتطبيقها 

إلى استكشاف طريقة تطبيق التعلم المبني على  الدراسةتهدف هذه  توجد الكثير من البحوث التجريبية في منطقة الخليج عموماً ودولة االمارات تحديداً.

ة المتحدة وخاصة طريقة المعلمين في التركيز على الجوانب الشكلية المهام واألنشطة في عملية تدريس طالب الصف السابع في دولة االمارات العربي

فروقات بين ف ال)التي تشمل: القواعد والمفردات والتهجئة اإلمالئية والدقة اللفظية( اثناء تدريس اللغة االنجليزية. كما ستتطرق هذه الدراسة الستكشا

قديمهم ألنشطة تهدف أساساً إلى التواصل البّناء بدالً من القواعد والدقة اللغوية عن طريق أساليب أربعة مدرسين قاموا بالمشاركة في الدراسة أثناء ت

والذي يعتبر مدعم بالنموذج من عدة جوانب. إضافة إلى ذلك، سُيَسلّط  رة التعليم والمعرفة حاليا(ئ)دا الكتاب المدرسي المقرر من مجلس ابوظبي للتعليم

ور في تعلّم الطالب لمختلف الجوانب الشكلية للغة التي يواجهون مشاكل في تعلّمها. والهدف األساسي من هذه الدراسة الضوء على ما بهذه األنشطة من د

معلمين لفحص إمكانية الكتاب المدرسي المبني على األنشطة والمهام في تحسين اكتساب الجانب الشكلي للغة. تهدف الدراسة أيضاً لقياس اعتقادات ا

تم تطبيق المدخل  (TBLT). للغة االنجليزية ونحو تطبيق التركيز على الجانب الشكلي للغة من خالل نموذج الـ ررقب المايال الكتوردود أفعالهم ح

 تم جمعوسه من قبل أربعة مدرسين بخطط تدريسيه مختلفة ووسائل تعليمية متنوعة. يدرت تم التجريبي في هذه الدراسة استناداً على درس واحد فقط

 البحث نتائج فتت من المالحظات الصفية والميدانية، ومن أعمال الطالب، ومقابالت المعلمين، واالستبانات لكٍل من المعلمين والطالب. هذا وكشالبيانا

. ٢بنجاج،  التعلممخرجات  تطبيق على. القدرة ١ من خالل أربعة محاور:التعلم خرجات م تطبيقهمعند  يختلفون ن في الدراسةون المشاركوالمعلم أن

. وأخيرا امكانية تطبيق ٤للغة، التركيز على الجوانب الشكلية . االستراتيجيات المستخدمة في ٣للغة، التركيز على الجوانب الشكلية نوع اآللية التي تم فيها 

علم نموذج التفعالية ى ومدكلي للغة أهمية التركيز على الجانب الشوالطالب يقدرون المعلمين ذلك كال من  ى( بنجاح. باإلضافة إلTBLT) الـ نموذج

م اللغة ليس عن ان العنصر المهم في تعل نتائجه الهذتشير  الكتاب المدرسي المقرر.م اللغة اإلنجليزية بغض النظر عن تعل تطويرالمبني على النشاط في 

ة ئفي البي وردود أفعالهم نحو احتياجات الطالب التعليمي نموذجالمبني عليه الكتاب فحسب، بل فهم المعلمين الناجح لل التعليمي نموذجالنشاط الصفي أو ال

 ةومن المتوقع أن تؤثر هذه الدراسة على الممارسات التعليمية للمعلمين بشكٍل يسهم في تطوير طريقة تدريس الجانب الشكلي للغة االنجليزي .الصفية

تطوير  اً إلجادة اللغة االنجليزية. باإلضافة الى ذلك قد ينجم إثر تطبيق هذه الدراسةومساعدة الطالب على الوصول للكفاءة اللغوية التي تعتبر جزءاً مهم

كما قد تساعد الدراسة أيضاً مطوري  .المهارات اللغوية للطالب بشكل يفوق مستوياتهم الحالية وكذلك رفع مستوى الوعي لدى المعلمين حول تطوير أدائهم

يل الكتب المدرسية الحالية بما يتوافق مع احتياجات الطالب. باإلضافة الى ذلك قد تتيح هذه الدراسة المزيد من المناهج ومعدي المواد التعلمية على تعد

والقيود التي قد تنجم من تطبيق نموذج  صفوف الحلقة الثانية للغة االنجليزية في دولة االمارات وستحاول أيضاً التعرف على الفرص لـ الفرص البحثية

لمستخدمي اللغة  (TBLT) لى النشاط في البيئة التعليمية االماراتية. ومن المأمول أيضاً ان الدراسة ستكشف فوائد تطبيق نموذج الـالتعلم المبني ع

  .االنجليزية كلغة أجنبية في االمارات من حيث كالً من الكمية والجودة من التعلم

 

االمارات  ،والمعرفة رة التعليمئدا التركيز على الجانب الشكلي للغة، اللغة االنجليزية كلغة أجنبية،تعلم اللغة المبني على النشاط، : كلمات البحث الرئيسية

 البحث الصفي. ،المدارس المتوسطة العربية المتحدة،


