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أدوات التعليم البسيطة الكشف عناستخدامحاولت هذه املقالة ملخص:
الرتبية مل لتطوير تعليم اللغة العربية يف املستوى اجلامعي. فالشك ٍّ يف أنَّ اإللكرتوني

تعد يف العصر احلديث كما كانت يف العصور الغابرة جمرد تلقني لدرس أو تسميع 
على الطالب  لنص ، ومل تعد حرفة ميارسها املعلم بطريقة آلية ، كما مل تعد عبئا

يقوم فيها حبفظ النصوص وتسميعها. فقد حتولت العملية التعليمية داخل الصف 
دوات وخارجه إىل نشاط له أهداف ونتائج ختضع للقياس والتقنني، وأصبح أل

دور فاعل بني مدخالت هذا النشاط وخمرجاته. و فضال عن التعليم اإللكرتوني
تلعب دورا هاما يف تطوير وين أدوات التعليم اإللكرت ذلك فقد صارت تلك 

عناصر النظام الرتبوي كافة بوجه عام وعناصر املنهج على وجه اخلصوص، 
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وجعلها أكثر فاعلية وكفاية، وذلك من خالل االستفادة منها يف عملية التخطيط 
هلذه املناهج وتنفيذها وتقوميها ومتابعتها وتطويرها مبا يسهم بشكل كبري يف حتقيق 

 ودة.أهدافها املنش

ة، املستوى األدوات، اإللكرتوين، تعليم، العربيالكلمات األساسية:
 اجلامعي.

 
 مقدمة

الوسائل التعليمية اليت هي أداة أدوات التعليم اإللكرتوين تعترب من إن 
تستخدم لتوصيل املعلومات من مصدرها إىل قابليها. ومصدر املعلومات يف 

واملعلومات اليت يوصلها  1وقابلها هو الطالب.عملية التعليم والتعلم هو املدرس، 
املدرس إىل أذهان الطالب ستكون سهلة القبول والتلقي إذا كانت هناك وسائل 

لذلك فإن وجود الوسائل يف عملية التعليم والتعلم هام وضروري،  .2تساعدها،
د وذلك ألن الوسائل التعليمية تساعد املدرس كثريا يف توصيل املعلومات من املوا

 3الدراسية إىل أذهان الطالب.
الوسائل التعليمية قدمية قدم اإلنسان نفسه وحديثه حداثة الساعة فقد 
ضرب هللا للناس األمثال ليوضح هلم سبل اخلري وسبل الشر ويقرب إليهم الصورة 
أبمثلة حمسوسة من حياهتم  إن القرآن الكرمي حافل ابألمثلة اليت تقرب املعاين 

                                                 
1, (Yogyakarta: PT. Intan Media Pengajaran BahasaSuparno, 

Pariwara, 1988), hlm. 1 
لتدريس اأعضاء هيئة ، )القاهرة: مشروع تنمية قدرات التدريس الفعالمجموعة المؤلفين، 2

 .43-41م( ص. 2015والقيادات، المجلس األعلى للجامعات، 
3Strategi Belajar Djamarah, Saiful Bahri dan Aswin Zain, 

Mengajar, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), hlm. 147 



 تطويرتعليم اللغةلاستخدام أدوات التعليم اإللكتروني،نور عارف الدين

 3                                 2016 ديسمبير -الثاني العدد -رابعالمجلد ال التدريس:

 

 

ان املتلقي بصور حمسوسة يشاهدها أو يلمسها املتلقي  لنستمع البعيدة إىل أذه
إىل القرآن الكرمي وهو يقول : )هللا نور السماوات واألرض مثل نوره كمشكاة 
فيها مصباح املصباح يف زجاجة الزجاجة كأهنا كوكب دري يوقد من شجرة 

ر نور على مباركة زيتونة ال شرقية وال غربية يكاد زيتها يضيء ولو مل متسسه ان
( ألمثال للناس وهللا بكل شيء عليمنور يهدي هللا لنوره من يشاء ويضرب هللا ا

 . 35سورة النور آية 
وقد ذكر هللا سبحانه وتعاىل قصة هابيل وقابيل وكيف أرسل هللا سبحانه 
غراابً يقتل غراابً آخر ويدفنه ليعل م هابيل كيف يواري سوءة أخيه  هذه وسيلة 

ك أتى رسولنا الكرمي حممد صلى هللا عليه وسلم موضحًا ألمته عملية  ، وكذل
أمور دينها مستخدمًا األمثال والصور احملسوسة والقصص البليغة والدروس 

للمؤمن كالبنيان يشد بعضه  العملية فقد قال صلى هللا عليه وسلم  : )املؤمن
ن وسائل ( مث شبك بني أصابعه   . والناس يف كل شؤون حياهتم يستخدمو بعضاً 

اإليضاح لتقريب األفكار واملفاهيم ولتوضيح ما يريدون إيصاله إىل مستمعيهم ، 
وقد طو ر اإلنسان وسائل معينة لتوصيل أفكاره بدءًا من رسومات  اإلنسان 
احلجري على الكهوف وصواًل إىل استخدام التقنية احلديثة اليت على رأسها 

سمعية والبصرية والسمعية البصرية احلاسوب وتطبيقاته املتعددة  واألجهزة ال
والعينات واملعارض والتجارب املعملية والزايرات امليدانية واللوحات مبختلف 

 أنواعها والسبورات وغري ذلك من وسائل اإليضاح . 
إذا فالوسائل التعليمية موجودة منذ القدم ولكن اإلنسان كان 

مث تطورت بتطور اإلنسان يستخدمها دون برجمة وكانت وليدة اللحظة واملوقف ، 
نفسه  وبرزت احلاجة للوسائل التعليمية يف جمال الرتبية والتعليم منذ بدايت 
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التعليم  إذ أدرك املربون حاجة املعل م واملتعل م للوسائل التعليمية إلجناح عملية 
التعل م والتعليم، وقد يتساءل بعض املعلمني حديثي العهد ابلتدريس عن مدى 

التعليمية ، وفائدهتا للعملية التعليمية  ، إذ مادام أن  اإلنسان  جدوى الوسائل
قادرًا على توصيل املعلومة عن طريق اللفظية املطلقة إذ فهو ليس حباجة إىل 
الوسيلة التعليمية اليت تكلفه وقتًا وجهدَا وماآًل ، واإلجابة على ذلك هو أن 

ة ابلصورة اليت يريدها املرسل اللفظية واإلكثار منها قد ال تنجح يف نقل املعلوم
بل قد تكون هذه اللفظية مضللة للمعىن  وفوق ذلك فإن الوسائل التعليمية 
سواء أكانت مسعية أم بصرية  أم مسعية بصرية يف آن واحد قادرة على نقل 
املعلومة أو اخلربة  بصورة أكثر وضوحًا  ودقة ,أكثر جذابً وتشويقا للمتعلم مما 

 4.بات ورسوخ هذه املعلومة أو اخلربةيكون ذلك أدعى لث
وكذلك فإن الدرس الذي يؤدى بدون وسيلة تعليمية يعتمد على حاسة 
واحدة بعكس الدرس الذي يؤدى ابستخدام الوسيلة التعليمية فإننا نكون قد 
أشركنا فيه أكثر من حاسة   عمالً أبحد قوانني علم النفس القائل : ] ما نسي 

حاستان فأكثر [  مث إن الدرس ابلوسيلة التعليمية شيء اشرتكت يف دراسته 
يستغرق وقتًا وجهدًا أقل بكثري من الدرس الذي خيلو من الوسائل التعليمية 
ولنضرب  لذلك مثال فلو أننا قاران بني معلمني يؤداين الدرس نفسه ولنفرتض 

على  أنه عن أنواع الصخور فاملعلم األول شرح الدرس شرحاً لفظيا جمردا معتمداَ 
قدرته اللفظية فقط واملعلم األخر أخذ معه عينات صغرية من اخلور استعان هبا  
عند عرضه للدرس أيهما يستغرق وقتاً أقل يف تنفيذ الدرس ؟ وأيهما يبذل جهداً 
أقل ؟  ويف أي احلالتني ستصل اخلربة بشكل أدق وبصورة أوضح ؟  وطلبة أي 
                                                 

 (.182ص) -القاهرة/مصر-.مذكور, أحمد علي )التربية وثقافة التكنولوجيا(4
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االً  وجتاوابً ؟ بل والسؤال األهم يف أي منهما سيكونون أكثر استيعااب وأكثر إقب
 املوقفني ستكون املعلومة أكثر ثبااتً وأطول رسوخاً .

 5تدريسها وطرق العربية اللغة خدمة يفي اإللكرتون التعليم برامج مسامهة

 تطويربرامج خدمة يف اإللكرتوين التعليم برامج مسااا ة عن عندمانتحد ث
 اللغااة، تعيشااااااااااااااااه الااذي الواقع عن ال اإلمكااانيااة عن نتكلم فااإننااا العربيااة، اللغااة

 جاداً، حمادود توظيف العربياة اللغاة خادماة يف توظيفهاا ولكن موجودة، فاالربامج
ا جند نظران وجهة فمن  جاهزة برامج هي هاتدريساااا طرائق وتنمية العربية خيدم أَّنَّ

 و املعلمني بني اصااالالتو  يف يوظفوهنا وخرباء اللغة خيدم أتطري إىل حباجة ولكنها
 ملثال ا ساااااااااااابيل على ومنها العربية، ابللغة املتعل قة املواد وموضااااااااااااوعات املتعلمني
 فيمكن تزامن،امل التعليم مسااااااااااااألة وظ ففي جمي هوبران و Paltalkالبالتوك برانمج

 تعد   حيث شاااااااااااااارة،املبا احملاضاااااااااااااارات يف ذاالربانمج يوظ فه أن بعد عن التعليم يف
 الطلبااة يهاااإل ياادخاال افرتاضاااااااااااااايااة قاااعااات بعااد عن العربيااة تعل م اليت اجلااامعااات
 يشاااارتك نأ وميكن أوالقضااااية، املوضااااوع طرح طريق عن األسااااتاذ معهم ويتواصاااال
 املادة مراقبة على رةاإلدا لفريق ويعم اآلراء، وطرح ابملناقشاااااة األساااااتاذ مع الطلبة
 .الصفية القاعة يف يدور وما والغياب واحلضور الصفية والقاعة

 تسااااااااااااااتغل أن ميكن فإنَّه بعد، عن أوالتعليم اإللكرتوين التعليم عن وبعيداً 
 وأحد الطلبة من جمموعة بني القضاااااي بعض مناقشاااة يف الربانمج هذا إمكانيات
 اللغة قضاااااااااااااااي يف اآلراء تبادل يف تنفع أن ميكن منهم،كما أومجاعة املدرساااااااااااااني
 شااااااااايء، اإلمكانية ولكن أنفساااااااااهم، أواألسااااااااااتذة أنفساااااااااهم الطلبة بني املختلفة

                                                 
، ميةاستخدام الرسول صلى هللا عليه وسلم الوسائل التعليبن علي البشاري، حسن  5

 .40-39م( ص. 2000الطبعة األولى )الدوحة : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، 
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 ماااعاادا هااذاالنوع على أمثلااة الجنااد إذ شاااااااااااااايءآخر، هااذاالربانمج مع والتعاااماال
 يف اإلبداعية العلوم جامعة يف بعد،كما عن التعليم تسااااااااااااااتخدم اليت اجلامعات

 العربياااة اللغاااة لتعليم برامج فيهاااا اليوجاااد اليت املتحااادة، العربياااة اإلماااارات دولاااة
 .اإلجبارية اجلامعية املتطلبات: أي األساسية أواملواد األولية املواد ماعدا

 model وmicromediaو stream autherماناهاااااااا ناورد كاثارية،  والارباماج

 تصاااالح أهنا مااملتزامن،ك اإللكرتوين للتعليم الربامج هذه وقدخصااااصاااات وغريها،
 تكليف املادة سااااااااااااااتاذأل ميكن إذ ذاته، الوقت يف املتزامن غري اإللكرتوين للتعليم
 ضااااااااااامن املوقع عرب بتساااااااااااليمها الطلبة يقوم و معينة، بواجبات القاعة يف الطلبة

تاذ عليها يطلع مث decument أووثيقة folders معينة جملدات  ديويب األساااااااااااااا
 املتزامن، لكرتويناإل التعليم يتبع الربامج هااذه يف فااالتاادريس عليهااا، املالحظااات

 .املتزامن غري اإللكرتوين التعليم فتتبع وأماالواجبات،

 6التدريس يف االلكرتوين التعليم توظيف مناذج

 التعليم لتوظيف َّنااااااااذ  ثالثاااااااة وزمالؤهHarasim حاااااااددهتااااااااراسااااااااااااااام
 :وهي التدريس، يف(7)اإللكرتوين

 

 

                                                 
-ة: مكتبة لبنان)القاهرتعليم اللغات الحية وتعليمها بين النطرية والتطبيقصالح عبد المجيد، 6

 101-100م( ص1981الطبعة األولى، 

ية خديجة هاشمممم، التعليم العالي المعتمد على شمممبكة المعلوماتية الدولية )اإلنترنك( و مكان )7(
سالة دكتوراه، اإلفادة منه لتطوير الدراسة بنظام االنتساب بجامعة الملك عبدالعزيز، دراسة مقارنة، ر

 .176، ص2002كلية التربية، جامعة الملك عبدالعزيز، فرع المدينة المنورة، 
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 Adjunctالنموذج املساعد أو املكمل 

لت للتعليم التقلياادي  ملؤسااااااااااااااس على اوهو عبااارة عن تعليم الكرتوين مكماا ل
عروض مساعدة ، و هذا التعليم مبا حيتا  إليه من برامج الفصل، وختدم الشبكة 

م التعليم الصاااااااااااااافي وفياااه تاظَوظَّفظ بعض أدوات التعليم االلكرتوين جزئياااًا يف دع
 ملساعد ما أييت:االتقليدي وتسهيله ورفع كفاءته، ومن أمثلة تطبيقات النموذ  

يف  لعربيةايعمل املعلم قبل تدريس موضااااوع معني )من موضااااوعات اللغة أ
وجيه الطالب حالة تدريس اللغة العربية وقواعدها على ساااااااااااااابيل املثال( على ت

 لالطالع على درس معني على شبكة االنرتنت أو على قرص مدمج.

يف شاااااااااااااابكاااة  مثَّ يكل لف املعل لم الطالب ابلبحاااث عن معلوماااات معيناااةب
 املعلومات الدولية )اإلنرتنت(.

إلنرتنت ى موقع من مواقع اتوجيه الطالب بعد الدرس للدخول عل -جاااااااا
 وحل األسئلة املطروحة على هذا املوقع ذات الصلة ابلدرس.

 Blendedالنموذج املمزوج  

وفيه يطبق التعليم االلكرتوين مدجمًا مع التعليم الصاااااااااااااافي )التقليدي( يف 
عملييت التعليم والتعلم، حبيث تستخدم بعض أدوات التعليم االلكرتوين جلزء من 

قاعات الدرس احلقيقية، ويتحمس كثري من املتخصاااااااااااصاااااااااااني هلذا  التعليم داخل
النموذ  ويرونه مناسااااااااااااااباً عند تطبيق التعليم االلكرتوينب ألنَّه  مع ما بني مزااي 
التعليم االلكرتوين ومزااي التعليم الصااااااافي، إن اساااااااتخدام التعليم املمزو  أصااااااابح 

طلباته كما يذكر بدر متطلباً رئيسااااااااااااااااً هلذا العصاااااااااااااارب لتغري أولوايت التعليم ومت
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، ولذا  ب على املنظمات واملؤساااساااات أن تساااتخدم طرق تعلم مزيج (8)اخلان
يف إساااااارتاتيجيات التعلم للحصااااااول على احملتوى املناسااااااب، ويضاااااام  التعلم املزيج 
وساااااااااائط تقدمي متعددة، وهي مصاااااااااممة ليكمل بعضاااااااااها بعضااااااااااً ، وتعزز تعلم 

 السلوك وتطبيقه.

ات التعلم، وقد تتضاااااااااامن برامج التعليم املمزو  أشااااااااااكااًل متعددة من أدو 
اإللكرتونية اليت تعتمد  مثل: الربامج التعاونية أو االفرتاضااااااية املباشاااااارة، واملقررات

امللحقة يف البيئة  يف الساااااارعة على املتعلم نفسااااااه، وأنظمة دعم األداء اإللكرتوين
م املزيج أنشطة خمتلفة التعلم، ويولف التعلاملبنية على مهام العمل، وأنظمة إدارة 

)وجهاً لوجه(  تعتمد على األحداث التعليمية، مبا يف ذلك الفصااااااااااااااول التقليدية
مد يف ساارعته على املتعلم والتعليم اإللكرتوين املتزامن، والتعلم ذايت الساارعة )املعت

 نفسه(. 

م فروع اللغااة عل  توميكن هلااذا النوع من النماااذ  أن يقااد لم جتربااة مفياادة يف 
مها أبنشااااااااااااااطة ينف لذها العربية، وهو يزيد من فاعلية الطريقة التقليديةب ألن ه يدع ل 

راقااب لعمليااة الطااالااب نفسااااااااااااااااه ابلتعاااون مع املعلم، فاااملعلم ذو دور توجيهي وم
 بتغاة.التعل م اليت يعمل الطلبة على الوصول هبا إىل الغاايت امل

 

 

                                                 
، ترجمة علي الموسممموي ويخرين، سمممورية،  سمممتراتيجيات التعليم اإللكترونيبدر الخان،  )8(

 .340، ص2005دمشق، دار شعاع، 
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 arningBlended le 9  مزااي التعليم املمزوج

 :أييت مبا املمزو ، التعليم مميزات أهم حتديد ميكن

 :التعليم فاعلية من حيسن -1

 املتعلم اتمتطلب بني ما واالنسجام التناغم توفري طريق عن وذلك
 .للمتعلمني املقدم التعليمي والربانمج

  :الوصول مدى توسيع -2

 لوصاااااولا صاااااور حتماً  حيدد فقط، واحد تقدمي أسااااالوب إتباع إنَّ 
 التعليم َّنوذ  تيحي فيما املعرفة، نقل أو وأَّناطه، التعليمي الربانمج إىل

 .املعلمني إىل للوصول متعددة صوراً  املخلوط

  10 املكلفة التعليم برامج من االستفادة فاعلية زايدة -3

 الربامج من االسااااااتفادة إىل يؤدي خمتلفة تقدمي أساااااااليب دمج إن
 تقدميه ولكن ابهظة، تكاليف إىل حيتا  اإللكرتوين فالربانمج املقدمة،

 السااااااااارعة ذاتية مبواد ودجمه االفرتاضاااااااااية التعليمية اجللساااااااااات خالل من
 ودراسة اليد، متناول يف عليها احلصول يكون اليت الواثئق مثل وبسيطة
 والعروض النصااااااااااااااية، والتعيينات للتعليم، املسااااااااااااااجلة والوقائع احلاالت،

                                                 
 111. ص ،السابق املرجع شحاتة، حسن9

 108. ص ،( 2000 ،: الفالح دار) ،العربية اللغة تدريس أساليب اخلويل، علي حممد  10
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 النموذ  تطبيقااااات أمثلااااة ومن. التكلفااااة نفس يوازي قااااد التقاااادمييااااة،
 :أييت ما املمزو 

 داخااال املقرر دروس من أكثر أو معينااااً  درساااااااااااااااااً  املعلمون يااادرس -1
 وآخر االلكرتوين، التعليم أدوات اساااتخدام دون الدراساااي الصاااف

  مث ، ينااللكرتو  التعليم أدوات مساااااتخدمني املقرر دروس بعض أو
 ديالتقلياا التقومي أساااااااااااااااااليااب مسااااااااااااااتخاادمني التقومي عمليااة  رون

 .تبادلياً  وااللكرتوين
 الصاااااااافي التعليم بني تبادلياً  تدريساااااااااً  معيناً  درساااااااااً  املعلمون يدر لسظ  -2

 الصااف، داخل الدرس بتعليم املعل م يبدأ كأن االلكرتوين، والتعليم
 معيناً، ساً در  يشرح أن ذلك ومثال االلكرتوين، التعليم يستخدم مث
 مث لدرس،ا هذا على األمثلة بعض لريى املواقع أحد إىل ينتقل مث

 .وهكذا الدرس وتكمل الكتاب، إىل يعود
 تعليمال يوظف وفيه( : Totally online املنفرد)  اخلالص النموذ  -3

 الشبكة تعمل إذ والتعلم، التعليم عملية إجناز يف وحده االلكرتوين
 للتعليم ةصاااااور  وهو كاملة، التعليم عملية لتقدمي أسااااااساااااياً  وسااااايطاً 

 تطبيقااات أمثلااة ومن( . اإللكرتوين التعليم على املعتمااد بعااد عن
 : يلي ما اخلالص النموذ 

 الاادراسااااااااااااااااة طريق عن انفرادايً  االلكرتوين املقرر الطااالااب ياادرس أن -
 املدجمة ألقراصا على احملمَّلة الربجميات طريق عن املساااااااااااتقلة، الذاتية

 .احمللية الشبكة أو( الويب) النسيجية الشبكة على أو
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 تعل م يف عينةم جملموعة مشاااركته خالل من تشاااركياً  الطالب يتعلم أن -
 التشاركية ينااللكرتو  التعليم أبدوات استعانة مشروع إجناز أو درس
 (.الفيديو مؤمترات - احملادثة غرف) مثل

 أسااالي  حتساان طريق عن اللغة تعليم يف األساااسااية الربامج تطوير
 11 العربية اللغة تدريس

 يف ساااااائلهو  التدريس هيئة عضاااااو تطوير كيفية العنوان هبذا ونعين
 :حنو وذلك العربية، اللغة

 اشةش طريق عن كانت سواء ،العرض شاشة على األلوان استخدام
 وعلى التلفاز، أو data show العلمية املادة عرض شاااشااة أو احلاسااوب

ا من الرغم  على مللونةا الطباشاااااااااااري ابساااااااااااتخدام معروفة كانت تقنية أهن 
ا ،(اللوح) الساااااااااابورة  ابليساااااااااار، متتاز يتال احلديثة التقنيات من تعد   فإهن 
 ساااااهل رأم هو بل التقليدية، الطباشاااااري اساااااتعمال يتضااااامن ال فالعرض

( word) اك املستعمل احلاسويب النظام واجهة على موجود االستعمال،
 يف أللوانا لتوظيف األجهزة اساااااااتعمال أ ية الدراساااااااات وأثبتت مثاًل،

 االتاحل كتعليم العربية، اللغة قواعد يف الطالب مسااااااااااااااتوى حتسااااااااااااااني
 .النحوية األصناف أو اإلعرابية احلركات أو اإلعرابية

                                                 
 123. ص ،(م1983 ف،املعار  دار: القاهرة) ،العربية اللغة تدريس يف التوجيه السمان، علي حممود  11
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 :املمغنطة األقراص استعمال

 للغااااةا تعليم آليااااات من كثري يف مفيااااداً  ذلااااك يكون أن وميكن
 كاملرحلة توسااااطة،امل املراحل من ملرحلة الرتقيم عالمات كتعليم العربية،

 طريق عن اإلعدادية، املرحلة ساااااااااااابقاً  تسااااااااااامى كانت اليت املتوساااااااااااطة
م لَمت برجميات  جتريبية عينة لىع األمر هذا طظب لق وقد الغاية، هلذه صاااااااااااااظ
 .الضابطة العينة على كبرياً  تقد ماً  أثبتت

 :واحد آن   يف املقروء املسموع القرص

 على الكرمي القرآن ساااااااااااور من لساااااااااااورة( CD) ممغنط قرص وظز لعَ  
 أحكام يملتعل األلوان فيه ووظ لفت األساااااااسااااااي، اخلامس الصااااااف ل  طلبة

 على صالقر  اشااااااااااااااتماال كمااا معينااة أبلوان األحكااام فلو لناات التجويااد،
 آنٍّ  يف عمسامو  مقروء املمغنط القرص هذا يف فالتعليم صاويت، تساجيل
ناً  الطلبة أظهر تطبيقه وعند. واحدٍّ   هذا يطبَّق أن نوميك كبرياً، حتساااااااااااااا 
 املدارس يف النقد وتعليم والبالغة والصاااااااارف والنحو العروض مواد على

 إىل دةالواح املادة شااااااعب تقساااااايم طريق عن وذلك أيضاااااااً، واجلامعات
 تتعل م رىوأخ ضاااااااااااابطة، عينة وتكون التقليدية، ابلطريقة تتعلم شاااااااااااعبة
ا على اجلديدة ابلطريق  .ةالتجريبي اجملموعة أهنَّ

 power)      بوينت البور برانمج من اجملال هذا يف اإلفادة وميكن -د

point ) 
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 إىل الطلبة اهتمام جذب يف كبرية فائدة ذات واأللوان الرسوم تبدو إذ
 من أكثر الرتكيز ابجتاه يدفع احلركة عنصر أن   والسيما املعروضة، املادة

 (.slides الساليدات) الثابت العرض

 Youtube مثل يف اهلادفة القصرية األفالم

 العربية تعليم يف عظيمة فائدة ذا القصااااااااااااااري الفلم يكون أن ميكن
هاااه جهاااة وجاااد إذا بغريهاااا للنااااطقني  أن ميكن كماااا الغااااياااة، هلاااذه توج ل
 فالربامج ابلرتفيهب مقرتنة تعليمية لغاية اسااااااااااتعماله حالة يف مفيداً  يكون

 الرتفيااه إىل مييلون الااذين للقراء جااذابااة غري األفالم هااذه على التعليميااة
 عن بعيداً  املتعة عن يبحثون فهم املباشاااااااااااااار، التعل م إىل ميلهم من أكثر

 ممتعاااة ماااادة إىل املاااادة هاااذه حتويااال يف جنحناااا فاااإذا التعلمياااة، النااااحياااة
 انفعاً، يصاااابح التعليمية العملية طريف بني التواصاااال عملية فإن مساااالية،

 على القاادرة وتنمي والقراءة، اللفظ حتسااااااااااااااني على تعماال أن ميكن إذ
 املتعلم معرفااة من تزيااد أن وميكن للكلمااات، الصااااااااااااااحيح االسااااااااااااااتماااع

 .وغريها والصرفية النحوية ابلقواعد

  العربية اللغة لتدريس احلديثة ابألسالي  النهوض معوقات

 بأسااااااااااالي اسااااااااااتخدام دون حتول اليت املعوقات نقساااااااااام أن ميكن
 :قسمني إىل منها اإللكرتونية وخباصة احلديثة التعليم
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 :اإلدارية املعوقات

 ميااةالتعلي ابملؤسااااااااااااااسااااااااااااااااات تتعل ق اليت املعوقااات من مجلاااة وهي
 لتحتياااةا البنياااة توافر عااادم ومنهاااا واجلاااامعاااات، والكلياااات كااااملااادارس
 واإلعاادادات هااا،برمَّت التعليميااة للعمليااة الالزمااة اإللكرتونيااة كاااخلطوط
 حنمل نأ ميكن كما. الوساااااائل هلذه املخصاااااصاااااة والقاعات واملختربات

 مواد يف لطلبةا تكفي اليت الكافية األجهزة توافر عدم النقطة هذه على
 احلاساااااوب، صاااااصخت لطلبة قليلة خمتربات منها يتوافر فما العربية، اللغة
 موقع يعرف ال أكثرهم أن يقني على فإنين العربية، اللغة ختصااااااص وأما

 وهي( احلاسااوب مبادئ) مادة يسااجلون عندما إال احلاسااوب خمتربات
 ال موأساااااااااااااااتذهت العربية اللغة أقسااااااااااااااام ولكن إجباري، جامعي متطلب
 ئلوسااااااا إحدى تتابع واحدة حصااااااة أجل من املختربات هذه يدخلون
 هي متبعة زالت ام اليت والطريقة األردنية، اجلامعات يف احلديثة التعليم
 .األحوال نأحس يف املباشر التلقني على القائمة التقليدية الطريقة

 وقلة املساااااااااااااندة، الربامج انعدام اإلدارية املعوقات على حيمل ومما
 املستعملني وميك نون التدريبية، العملية حيسنون مدربني من الفين الدعم
 على وزايدة ،(توفرت إن) األجهزة اساااااااااتعمال من وأسااااااااااتذة طلبة من

 اجلاهزة، الربجميات من ختلو تكاد التعليمية املؤساااااااااااااساااااااااااااات فإن ذلك،
 التقصري إىل يعود كله وهذا التدريسية، اهليئات ألعضاء تدريبية وبرامج
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 هااذا ملثاال املااايل الاادعم توفري وعاادم احلااديثااة، األساااااااااااااااااليااب توظيف يف
 إىل املوضااااااااااااوعية غري النظرة إىل يعود هذا معظم أن واملؤسااااااااااااف األمر،

 يتخذون املساااااااائولني أغلب إنَّ  إذ اجلامعات، يف العربية اللغة ختصااااااااص
 طبيعة أنَّ  كما واالساااتخفاف، للتند ر مادة العظيم التخصاااص هذا من
 فإن   وهلذا، السااالم، آخر يف جتعله العربية اللغة ختصاااص يف الطلبة قبول

 على وتطبيقها الوساااااائل هذه لوجود مالءمة أكثر املدارس أن املالحظ
 .طلبتها

 وجود عااادم إىل األمر هنااااياااة يف املعوقاااات هاااذه حنيااال أن وميكن
 يف احلديثة التكنولوجية الوساااائل اساااتخدام تدعم تكنولوجية ساااياساااات

 أو املؤساااااساااااات لبعض تقد م وجدت، إن وهي التعليمية، املؤساااااساااااات
 هتتم وال كالطب، التطبيقية، العلمية ابلتخصااااصااااات هتتم اليت األقسااااام
 . العربية اللغة علم ومنها اإلنسانية، أو النظرية ابلعلوم

 :الشخصية املعوقات
 من كثري عند الرغبة وجود بعدم الشااااااااااااااخصااااااااااااااية املعوقات تتمثل

 أساليب وخباصة احلديثة، الوسائل استخدام يف التدريسية اهليئة أعضاء
ا هو اإلعراض هذا يف ساااااااابب أهم ولعل اإللكرتوين، التعليم  تتطلب أهنَّ
 ال له خيطَّطظ  ال الذي فاألمر منهم، املساااااااااااااتخدم سااااااااااااايبذله زائداً  جهداً 
 من احلد   هو املشااااااااااااااكلة هذه به نعاجل أن ميكن شاااااااااااااايء وأهم   ينجح،

 اليت القاعات وهتيئة التلقني، على القائمة التقليدية الطرق اسااااااااااااااتعمال
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 الوساااااااااااااااائل بعض تلزم قد إذ التعليم، أشااااااااااااااكال بني اجلمع فيها ميكن
 يسااتعملها قد وأقالم ساابورة القاعة يف فيوفاَّرظ  األمور، من ألمر التقليدية
 وجود مع اسااااااااااااااتعماهلا من حيدَّ  أن ينبغي هذا أنَّ  غري املتعل م، أو املعل م
 .التطبيق يف الشروع قبل هلا والتخطيط الربامج

 التدريساااااية اهليئة أعضااااااء من كبرية شااااارحية فإنَّ  هذا، على وزايدة
 سااااااااااااااااليبأ يف احلديثة التقنيات إدخال ويرفضااااااااااااااون التغيري، يقاومون
 أنَّ  يف شكَّ  وال ية،الرتاث الطرق أنَّه يعتقد مبا يتمسَّك وبعضهم التعليم،
ا غري املاضااااي، يف انجحة كانت الطرق هذه  هذا يف لككذ تعد مل أهنَّ

 طلبامل هو جديدة ألساااااااااااااليب وفقاً  التعليم صااااااااااااار لقد بل العصاااااااااااار،
 عند هنامكا أتخذ أن للعربية نريد وحنن العصاااااااااار، ملواكبة األساااااااااااسااااااااااي

 .األقل على أبنائها
 العربية اللغة تعليم على القائمني أغلب أنَّ  أيضااااااً  هذا على ونزيد

 األجهزة استعمال يف الكافية املعرفة ميلكون ال التعليمية املؤسسات يف
 ورمبااا) احملاادودة معرفتهم عن فضااااااااااااااالً  الالزمااة، الربامج لتنفيااذ الالزمااة
 ديثةاحل الرتبوية الدراساااات أغلب وتشاااري والتقنيات، ابلربامج( املعدومة

 ودرجاااااااة للمعلمني، املهين النمو على يعتماااااااد التعليم تطوير أن إىل
 .12 التقنية التعليمية للكفاايت امتالكهم

                                                 
نجم الدين نصرررررررررة  الهنية  اليتنة  اليمرررررررررهداي  لمي ميين اجنة  اليدي     ي اجت  ه دةة   12

   قد اشةة إلى انَّ 2004  46ال  لي   يجم  كمة  الهةبة   جةي   الزقةزيق    يصة  ال دد 
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 تالساااااااااياساااااااااا ووجود ابملؤساااااااااساااااااااات منوط األمر فإنَّ  هنا، ومن
 التعليمية مليةالع على القائمني تدفع أن  ب اليت املدروساااااااااة التعليمية

 من ننتقل ىتح اساااااتخدامها، على املعينة والوساااااائل الربجميات تعلم إىل
 . املربمج التعليمي النظام إىل التقليدي التعليمي النظام

 خالصة
ية ، فالوسااائل التعليمية للوسااائل التعليمية دوراً أساااسااياً وهاماً يف العملية التعليم

التدريس  تسااااااهم بشاااااكل فاعل يف رفع مساااااتوى التحصااااايل للتالميذ ، وحتساااااني عملية
استخدام الوسائل  ثري من مشكالت التعليم والتعلم.ولقد أثبتت التجارب أنومعاجلة ك

ملوضوعات مقارنة االتعليمية ، قد ساعد على اختصارالوقت الالزم لتدريس الكثري من 
 ورة فقط.ابلطرق التقليدية اليت تعتمد على الشرح واإللقاء واستخدام السب

ن يعملها املدرس التعليم اإللكرتوين أومن األمور الضاااارورية يف اسااااتخدام أدوات 
التوضاااااااايح و  على االسااااااااتفادة منها كوساااااااايلة للتعلم ، وال يقتصاااااااار اسااااااااتخدامها مبجرد
أهااداف الاادرس  التاادريس ، وأن يكون للمتعلم دور إ ااايب ومتفاااعاال يؤدي إىل حتقيق

 وليس جمرد مستقبل للمعلومات.
ري ، فلقد ظهرت العديد من ألن نتيجة للثورة العلمية والتقدم التكنولوجي الكب

الوسااائل التعليمية املتنوعة وأصاابح للمدرس جمال كبري لالختيار بني أنواع هذه الوسااائل 
التعليمياااااااااااااااااة ، ابتداء من الصااوت العادي و الكتب ، واملطبوعات واخلرائط والرسااوم ، 

                                                 

  هيئ  الهدةيس يهطمب امةم  لي اكب  المممم   اله مةية  هط ية الكفةةة  الهدةيمة  ألعضة
  هط ية  ظةئف الي مم    ض   امهيدام الهقنةة  اله مةية .
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لوحات العرض والصاااااااااااااورة الثابتة واألفالم املتحركة واملساااااااااااااجالت الصاااااااااااااوتية واإلذاعية 
والتلفزيون احلاااسااااااااااااااوب والتعليم الربانجمي املربمج وغري ذلااك مبااا حيقق األهااداف املراد 

 حتقيقها.
يف حد ذاهتا،  و اخلالصاااااة أن أدوات التعليم اإللكرتونيال تكمن يف اساااااتخدامها

ملدرس ولكن فيما حتققه من أهداف سااااااااااالوكية حمددة ضااااااااااامن نظام متكامل يضاااااااااااعه ا
و انتاجها ، وطرق أتبار معايري اختيار الوسااايلة ، لتحقيق أهداف الدرس آخذا يف االع

ات التعليم وهلذا فأدو . اسااااااااااتخدامها ومواصاااااااااافات الزمان واملكان الذي تسااااااااااتخدم فيه
تشكل ركنا أساسيا  اإللكرتونيتقوم بدور رئيسي يف مجيع عمليات التعليم والتعلم حيث

 .يف إسرتاتيجية التعليم
 
 

 

 مراجع
 

 لوسائلا ،1997 جابر، احلميد عبد جابر و كاظم، حممد خريى أمحد
 العربية النهضة دار: القاهرة ،املنهجو  التعليمية

: ماالنج ،العربية تعليم يف املعينات الوسائل ،1995 أسراري، إمام
 شعبة نجماال إيكيب الرتبية وعلوم التدريس لفن العايل املعهد
 العربية اللغة

: لميةالتع التعليمية الوسائل ،1986 ،الكلوب الرحيم عبد بشري
 احملتسب مكتبة: عمان ،استخدامها وطرق إعدادها
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انشرون:  ،املنهج املدرسي املعاصر، 2003 اخلليفة، جعفرحسن 
 مكتبة الرشد

 والتكنولوجيا االتصال وسائل ،1981 ،الطو ي محدي حسني
 1ط العربية، النهضة دار: القاهرة ،التعليم

 يف التكنولوجيا و االتصال وسائل ،1987 ،الطوجبى محدي حسني
 القلم دار: الكويت ،التعليم

 ،تطبيقوال النظرية بني العربية اللغة تعليم ،2002 شحاتة، حسن
 اللبنانية املصرية الدار: القاهرة

 العربية اللغة تدريس يف املعاصرة اإلجتاهات ،1987 ،إبراهيم محادة
 الفكر دار: القاهرة ،هبا الناطقني لغري األخرى احلية واللغات
 العريب

 واتهوأد مفهومه: العلمى البحث ،1992 وآخرون، ،عبيدات ذوقان
 والتوزيع للنشر  الفكر دار: عمان ،وأساليبه

 حقيقية) ميةالتعلي  الوسائل ها، 1420 تيلي، ابو زيد بن العزيز عبد
 إبدارة لتطويرا وحدة الفنية و العلمية املراجعة: الرايض ،(تدريبية
 الرتبوي التديب

 ،العرب لغري العربية اللغة تعليم مشكلة سنة، دون ،احلديدي علي
 العريب الكاتب دار: القاهرة
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 دار: القاهرة ،العربية اللغة فنون تدريس م،2002 مذكور، أمحد علي
 العريب الفكر

: الرايض ،بيةالعر  اللغة تعليم طرائق ،2003 اخلطيب، ابراهيم بن حممد
 التوبة مكتبة

 الفالح ارد ،العربية اللغة تدريس أساليب  ،2000 اخلويل، علي حممد
 ،بيةالعر  اللغة تدريس يف التوجيه م،1983 ،السمان علي حممود

 املعارف دار: القاهرة
 ،أخرى بلغة للناطقني العربية اللغة تعليم ،1985 ،الناقة كامل حممود

 القرى أم جامعة: املكرمة مكة
 ريستد طرائق م،2003 طعيمة، أمحد ورشدي الناقة، كامل حممود

 املنظمة منشورات ايسيسكو، ،هبا الناطقني لغري العربية اللغة
 والثقافة العلوم للرتبية اإلسالمية

 ،ربيةالع اللغة تدريس طرق يف مذكرات ،1956 ،خاطر رشدي حممود
 مشس عني جامعة الرتبية كلية

 يةالعرب اللغة تدريس طرق ،1983 واآلخر، ،خاطر رشدي حممود
 دار: القاهرة ،احلديثة الرتبوية االجتاهات ضوء يف الدينية والرتبية
 املعرفة
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 استخدام إىل املعلم دليل م،1991 واآلخر، ،صيين امساعيل حممود
 العريب الرتبية مكتب: الرايض ،العربية تعليم يف والبطاقات الصور
  اخلليج لدول

: تبريو  ،وتدريسها العربية خصائص ،1998 ،معروف حممود انئف
 النفائسن دار

 لثانويةا املدرسة يف القراءة مهارة لتدريس التطبيق ،2002 عدانن،
لة املاجستري، رسا :ماالنج ،بنجرماسني الثانية احلكومية اإلسالمية

 العليا، اتساالدر  برانمج ،العربية اللغة تعليم قسم ،منشور غري
 .ماالنج احلكومية اإلسالمية امعةاجل
 لعاليةا ابملدرسة القراءة مهارة تعليم ،2003 ،محداين حيب حممد

 غريتري، رسالة املاجس :ماالنج ،فاكنبارو النموذجية احلكومية
 امعةاجل لعليا،ا ساتاالدر  برانمج ،العربية اللغة تعليم قسم ،منشور

  .ماالنج احلكومية اإلسالمية
 لبطاقاتا ابستخدام الكالم مهارة تنمية ،2007 السقاف، رضا حممد

رسالة  :نجماال ،"املعرفة دار" الثالث غونتور العصري املعهد يف
 انمجبر  ،العربية اللغة تعليم قسم ،منشور غرياملاجستري، 

 .جماالن احلكومية اإلسالمية امعةاجل العليا، ساتاالدر 
 اللغة تعليم يف التعليمية الوسائل استخدام فعالية ،2003 مصباح،

 ،الوسطى كاليمانتان فالنكارااي احلكومية العالية ابملدرسة العربية
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 ،العربية اللغة تعليم قسم ،منشور غريرسالة املاجستري،  :ماالنج
 .ماالنج احلكومية اإلسالمية امعةاجل العليا، ساتاالدر  برانمج

 
 

 


