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أتقدم في المق ام األول بالحمد والشكر إلى اهلل تبارك اسمه وتعالى على  

 منح القوة، والعزيمة إلتمام هذا العمل من بدايته إلى نهايته.

 كما أتقدم بالشكر واالمتنان إلى نبع المودة، إلى من وجهني دون وهن.

 بن حنيفيإلى من زودني بكل شحن، إلى أستاذي الف اضل الدكتور "

" المشرف على هذه المذكرة، لك مني الشكر الجزيل وخالص االحترام  ناصر

 والتقدير ودمت الشعار المنير جزاك اهلل عن كل خير.

وأما الشكر الذي من النوع الخاص الذي أتوجه به إلى كاتبة بحثي هذا  

 " التي أسهمت بشكل وفير أثناء إنجاز البحث.أمال دركي"

ة قسم اللغة العربية عرف ا بها قدموه لي من  كما أتقدم بالشكر لكل أساتذ

 عون طوال هذه السنوات. 

موصول لكل من ساعدني من قريب أو بعيد ولو بكلمة  ال كريوأتقدم بش

 تشجيع أو سؤال عن مصير هذا البحث.

  -وسيلة-



 
 .}ق ل اعملوا فسيرى اهلل عملكم ورسوله والمؤمنون{.

 صدق اهلل العظيم.
إلى من كلله اهلل بالهيبة والوق ار... إلى من علمني العطاء بدون انتظار إلى من  
أحمل اسمه بكل افتخار... أرجو من اهلل أن يمد في عمرك لترى ثمارا قد حان قطافها بعد  

 طول انتظار.
 ".الع      زي     ز وال            دي"

لى من كان دعاؤها سر نجاحي  إلى مالكي في الحياة... إلى معنى الحب والحنان... إ
 وحنانها بلسم جراحي إلى أغلى الحبايب.

 ".الحبيب      ة أم         ي"
 أخواتي وأخواتي وزوجة أخي    إلى

 وإلى أبناء أختي: ريان، هدى، سجود.
إلى الصديق ات والزمالء الذين لن تسعهم عبارات الشكر والعرف ان، وخاصة صديقتي  

 المقربة بن قوة إكرام.
 إلى جميع أساتذة قسم األدب العربي، 

إلى طلبة السنة ثانية ماستر، فرع دراسات أدبية تخصص أدب مق ارن وعالمي،  
 .2017/2018خاصة دفعة  

  - وسيلة-
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 :مقدمة
اللغة وسيلة للتفاهم بني أفراد األمة، وهي قوام احلياة يف اجملتمعات إذ هبا يتم التفاهم، وهلذا 

االتصال على  يف كسب مهارات وخربات تعينه -اهلل بعد–تعد األساس الذي يعتمد عليه الطفل 
بيئته، ليتم له عن طريقها التفاهم والتفاهم والتفاعل مع تلك البيئة أوال، ومع األمة اليت ينتمي إليها 

والفكري، كما أن اللغة هي الواسطة اليت تعمل ركب احلضارة  ثانيا، ويرتبط برتاثها الديين والثقايف
اعر وأحاسيس وآراء حبرية واألخذ بالتطور السريع، وفيها جمال كبري للتعبري عما يف النفس من مش

 تامة، ويف ذلك تنميته لشخصيته.
ولقد شهد العامل يف الربع األخري من القرن العشرين سرعة مدهشة يف حجم التغريات اليت 
انتشرت يف اجملال العلمي واالقتصادي واالجتماعي والسياسي، وعرفت وسائل االتصال ونقل 
املعارف تطورا مذهال رفقة انفجار يف تكنولوجيا الكمبيوتر واملعلومات أدى إىل تغيري يف كيفية 

ل على املعرفة، وعلى املوضوعات واملعاجم، املختلفة يف أقراص مدجمة، وإذا كانت العوملة احلصو 
والثقافية، فالبد للغة العربية من التكيف مع هذا   حتمية اقتضتها التحوالت السياسية واالقتصادية 

البد من  العاملي اجلديد لتتمكن من املشاركة الفعالة يف التطور االجتماعي، ولتحقيق ذلك الوضع
 تنمية الفكر العلمي وجتديد وسائل التعليم من خالل استخدام الوسائل السمعية والبصرية.

التقدم والرقي ألي أمة اهتمامها وحرصها الشديد على إتقان لغتها  معطياتإن من 
دم وصمودها أمام اللغات الدخيلة، فاللغة تعترب جزءا مهما من مكونات اهلوية، وكل أمة ترفو إىل التق

 بتطوير لغتها تطور جيمع بني األصالة واملعاصرة. تقوموالرقي والعلو، على صهوة النهضة والتطور 
بناءا على ما سبق البد من تبين وسائل وطرق تعليمية لتدريس اللغة العربية بشكل مغاير ملا 

 تعلمها. اعتاد عليه الطالب واملعلون، متطورة بشكل يكفل رفع مستوى فاعلية
جاءت فكرة هذه الدراسة اليت تقوم على أساس استخدام الوسائط املتعددة يف تعليم ومن هنا 

 اللغة العربية ملا هلا من دور وأمهية بالغة.
دور الوسائط المتعددة في »وانطالقا من هذا كله كان موضوع حبثنا موسوما بالعنوان اآليت: 

 .«التعليم المتوسط نموذجا»، «تعليم اللغة العربية
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سبب اختيارنا هلذا املوضوع كون أنين أميل إىل ميدان التعليمية وأميل إىل البحث فيه، ويعود 
شخصيا من خالل  اونظرا ألمهية هذا املوضوع ومكانته العلمية، إضافة إىل الفائدة الذي استفيده

 عملية البحث والقراءة والتثقيب.
هذا واملتمثلة يف: ما هي طارحني بعض التساؤالت اليت حاولنا اإلجابة عنها ضمن حبثنا 

؟ وهل اللغة العربية قادرة على التعامل مع تقنيات الوسائط املتعددة؟ وما دورها يف تعليم اللغة العربية
                 العصر احلديث من حاسوب وانرتنت؟ وكيف نبعث احلياة يف كيان هذه اللغة العظيمة 

 تنظريا، وتعليما، واستخداما؟
إىل فصلني، عن املقدمة واخلامتة، واملدخل الذي حددنا فيه املفاهيم  وقد وزعنا البحث

 واملصطلحات.
الوسائط المتعددة، عناصرها وخصائصها، »أما عن الفصل األول والذي أتى موسوما بــــ 

ولنا فيه: تعريف الوسائط املتعددة وعناصرها تنا فقد، «وأهميتها في عملية التعليم والتعلم
 دريس وأمهيتها وأدوارها ومميزاهتا يف عملية التعليم والتعلم.وخصائصها يف الت

اللغة العربية في ظل التكنولوجيا الحديثة )عصرنة اللغة »والفصل الثاين واملعنون بـــ: 
          ولنا فيه أيضا: اللغة العربية يف عصر التكنولوجيا، وعالقة اللغة بتقنية فقد تنا «العربية(

العربية واحلوسبة، وكذلك حوسبة املعجم العريب وختمناه بدور احلاسوب يف تعليم املعلومات، واللغة 
 اللغة العربية الفصحى.

طرحت على التالميذ للخروج ويف األخري اجلانب التطبيقي: فكان عبارة عن حتليل استمارة 
 ببعض النتائج منها.
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املراجع نتذكر منها على سبيل املثال أما عن مادة البحث العلمية فقد استقيناها من مجلة من 
 ال احلصر:

 " وسائل االتصال والتكنولوجيا في التعليمعبد احلافظ حممد سالمة." 
 " تعليم وتعلم مهارات التدريس في عصر المعلوماتصالح الدين عرفة." 
 " الوسائط المتعددة بين النظرية والتطبيقفرجون خالد حممد." 
 " عربية ووسائل االتصال الحديثةاللغة الوليد إبراهيم احلاج." 
 " تكنولوجيا تعليم اللغة العربيةسريين اخلريي." 

الوصفي يف الفصلني األول والثاين، واملنهج الوصفي التحليلي يف اجلانب  املنهجكما اتبعنا 
 "، وكذاالمتوسط التعليمالتطبيقي الذي كان عبارة عن حتليل نتائج االستمارة املوزعة على التالميذ، "

 اإلحصائي الذي جسدناه يف اجلداول التوضيحية.املنهج 
وقد واجهتنا صعوبات يف هذه الدراسة، من ذلك طبيعة املوضوع يف حد ذاته من حيث 

اعته، كان من الواجب اعتماد الدراسة على مراجع كافية تغطي عناصر البحث، إضافة إىل سش
كبريا يتالئم وموضوع البحث، ويف األخري ال أدعي   " واليت تتطلب جهدااالستبانةالعراقيل امليدانية "

الكمال يف حبثي كما ال أدعي أنين حققت كل أهدافه فإن أصبت فحمدا اهلل وحده، وإن أخطأت 
 فليتنافسوفي ذلك »ونسأل اهلل العون والتوفيق عاملني يقوله تعاىل:  ،يمالرجفمين ومن الشيطان 

    .«المتنافسون
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I. التعّلم والتعليم: 
 :التعّلم .أ 

هو تغري يف السلوك ال يستدل عليه من أداء املتعلم وهو ناتج عن خربة أو تدريب ويتصف 
 املهدبالثبات النسيب، وميكن القول أن مجيع الكائنات العضوية ومنها اإلنسان يف حالة تعّلم دائم من 

 1إىل اللحد، وال يتعلم اإلنسان من املدرسة وحدمها، بل من البيئة أيضا.
لرتبية على أن التعليم الفعال يؤدي إىل االستبصار، واالستبصار يؤدي إىل تغيري ويتفق علماء ا

يف االجتاهات،وهذا بدوره يؤدي إىل تعديل أو تغيري يف السلوك، وهذا هو التعّلم، والتعّلم يعد جتربة 
       شخصية حتدث عندما يطرأ تغيري على السلوك الفردي فيتصرف الشخص، أو يفكر بشكل 

أو يكتسب معرفة أو مهارة جديدة، فإذا اعتربنا أن أهم أهداف إنتاج الوسائل التعليمية  خمتلف،
 2منها. الغرضالتعّلمية هو التأثري يف التصرفات اليت تقع ضمن نطاق 

 التعليم: .ب 
" للخربات اليت تساعد املتعلم على إجناز التغري هندسةهو التصميم املنظم، واملقصود "

 إدارة التعليم اليت يديرها املعلم. األداء، وهو أيضايف املرغوب فيه 
 ويشرتط يف التعليم إضافة إىل شروط التعلم ما يلي:

 ."حتديد السلوك الواجب تعلمه "حتديد األهداف السلوكية 
 .وصف الظروف اليت يتم فيها حتقيق األهداف 
 .3التحكم يف هذه الظروف 

إىل القلب وإعادة العلم األصلي للنفس  واجتالهباعرفه الغزايل على أنه اكتساب العلوم و 
وكشف الغطاء على ما حصل يف النفوس بالفطرة، وهو رجوع النفس إىل جوهرها ما يف ضمريها إىل 

 1.الفعل

                                                 
 .94ه، ص1418-م1998، عمان، 2عبد الحافظ محمد سالمة، وسائل االتصال والتكنولوجيا في التعليم، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط 1
 .81ه، ص1418-م1998، عمان، 1محمد محمود الحلية، تكنولوجيا التعليم بين النظرية والتطبيق، دار المسيرة للنشرة، ط 2
 .95صلمرجع ففس،،اال 3
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ومن هنا نرى مدى التداخل بني التعّلم والتعليم، فالتعليم ليس إال حتديدا للتعلم وحتكما يف 
 تعلموا تعلما ذاتيا أو تلقائيا.شروطه ألن التالميذ ميكنهم أن ي

وأيضا فإن التعليم، رغم حتديد شروط التعلم والتحكم فيها، قد ال يكون على درجة كبرية من 
 2الكفاءة إذا مل يكن هناك استعداد أو دافعية أو انتباه من املتعلم.

ة يس غايوخالصة القول: أن هدف عملية التعليم هو تسيري وتسهيل عملية التعّلم، فالتعليم ل
ذاته، بل هدفه تعليم التالميذ يف سري وسهولة، والتعليم هو فن مساعد لآلخرين على التعلم وهو يف 

يثري نشاط املعلم واملتعلم لالكتساب نوع جديد من السلوك.... وبالتايل عملية التعلم تنصب على 
التعلم الذي ميثل مهنة من املعلم واملتعلم، وال تكون هلا نتيجة إال بقدر ما تساعد على حدوث 

 أفضل املهن اإلنتاجية، اليت تستدعي تدريبا عقليا.
II. :الحاسوب 

آيل ومن مث  بشكلاحلاسوب وسيلة الكرتونية صممت الستقبال اجملاميع الكبرية من البيانات 
ختزينها ومعاجلتها إىل تشكل نتائج ومعلومات مفيدة وقابلة لالستخدام مبوجب جمموعة من التعليمات 

 3واإلجنازات اليت تطلق عليها اسم الربجميات.
وهو آلة الكرتونية ميكن برجمتها لكي تقوم مبعاجلة البيانات وختزينها واسرتجاعها وإجراء 

 العمليات احلسابية واملنطقية عليها.
واحلاسوب التعليمي هو جهاز مثله كمثل أجهزة احلواسيب األخرى، حيث ال خيتلف عنها 

األساسي، وإمنا مييزه عن غريه من أجهزة احلواسيب هو نوع الربجميات اليت يستخدمها مما يف تركيبه 
 4جيعله أداة يف يد املعلم واملتعلم.

ويتألف احلاسوب من قسمني أساسني يكمل كل منهما اآلخر مها املكونات املادية أو 
 ".Software" واملكونات الربجمية "Hardwareاألجهزة "

                                                                                                                                                         
 .57، الجزائر، ص2شارع زيغود يوسف، ط3حمافي البخاري، التعلم عند الغزالي،  1
 .96صالمرجع ففس،،ا 2
 .71م، ص2009، القاهرة، 1رمزي أحمد عبد الحي، الوسائل التعليمية والتقنيات التربوية )تكنولوجيا التعليم(، زهراء الشرق، ط 3
 .106، ص2004، عمان، 1التربوية، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، ط عيادات يوسف أحمد، الحاسوب التعليمي وتطبيقات، 4
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بقاها واحدا يف التعامل مع املعلومات ولكنه اتكنولوجيا احلواسيب ال يعين  كما أن استخدام
 يعين تعامال متشابكا وباالجتاهات عدة أمهها:

بناء قواعد معلومات داخلية، أي قيام املؤسسات واملكتبات ومراكز الوثائق واملعلومات بتبين  .1
الباحثني واإلمكانات  وإنشاء قواعد معلومات يف مؤسساهتا يف ضوء حاجات املستفيدين

 املتوفرة لديها.
البحث باالتصال املباشر هو عبارة عن إجراء متفاعل لقراءة واستعراض معلومات حمسوبة  .2

 1تشمل فيديو أو تسجيالت مقروءة إىل امللف أو جمموعة ملفات.
 الطباعة والنشر سواء أكان نشر مكتيب أم نشر الكرتوين. .3
 ليمية للمعلومات:بناء شبكات محلية أو وطنية أو إق .4

وقد حل احلاسوب يف التعليم والتدريس والبحث العلمي حمل اآلالت التعليمية القدمية اليت  
 ىدكإحكانت تصاحب بعض أمناط التعليم كالتعليم املربمج، وقد أصبح احلاسوب يأخذ مكانه بقوة  

، وخباصة ما يعتمد منها وسائل التعليم احلديثة اليت تصاحب أمناط التعليم وأساليب التدريب احلديثة
على املادة التعليمية املربجمة وما يتعلق بالتعليم الضروري والتعليم الذايت، وقد أصبح من بني هذه 

 األمناط واألساليب التعليم املعان باحلاسوب.
وهذا األسلوب الذي يستخدم احلاسوب يف عملية التعليم مما يلتزم مببادئ وخطوات الربجمة 

والتصميم التعليمي للربجمة التعليمية والدراسية من حتديد ألهداف الربنامج والنتائج املتوقعة باحلاسوب 
منه، وحتديد حمتوياته من املعلومات واملفاهيم واملبادئ والقوانني واحلقائق العلمية والتمرينات واملهارات، 

 ومن مزايا التعليم باحلاسوب ما يلي:
  أسرع وحتصيل وأداء دراسي أفضل.يساعد املتعلم على حتقيق تعليم 
 .أنه حيقق مراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني واملعاملة الفردية لكل متعلم وفقا لظروفه اخلاصة 

                                                 
 .72صالمرجع ففس،، 1
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  استجابات املتعلمني اآلخرين كما يعمل احلاسوب بيسهل حتليل استجابات املتعلم ومقارنتها
 بيعمل على املساعدة يف االستيعا على حتقيق التفاعل بني املتعلم واملادة العلمية، كما

، فاحلاسوب هو آلة الكرتونية ميكن 1واإلدراك املفاهيم واملهارات املعرفية بشكل واضح ودقيق
برجمتها لكي تقوم مبعاجلة البيانات وختزينها واسرتجاعها، وإجراء العمليات احلسابية واملنطقية 

لتنوع يف املعلومات واملرونة يف االستخدام، عليها، واملميزات اليت يتمتع هبا السرعة والدقة وا
جتعله أفضل بكثري من أجهزة عرض املعلومات املختلفة من كتب  العرضوالتحكم يف طرق 

 ووسائل مسعية وبصرية. 
 أهمية الحاسوب:

نظرا لتقدم احلاسوب وتطوره السريع، ونظرا ملا ميتاز به من ميزات فريدة، فقد دخل احلاسوب 
"، ويف المؤسسات والبنوكالنواحي وامليادين فهو يستخدم يف النواحي التجارية "معظم اجملاالت و 

النواحي التعليمية "املدارس والكليات واجلامعات"، يف جماالت البحث العلمي والدراسات املختلفة، 
واملستشفيات، وميكن استخدامه يف البيوت للرتفيه ويف املطابخ للتحكم كاألدوات  ويف املصانع

، فاحلاسوب أصبح وسيلة ضرورية يف اجملتمع حيث أصبح مطلوبا، والكل حباجة إليه ملا 2الكهربائية
هذا  سببفيه من فائدة وال يوجد جمال من جماالت احلياة مل يدخله احلاسوب من أوسع أبوابه ويرجع 

 ألسباب عدة أمهها: االنتشار
 السرعة العالية في المعالجة والحصول على النتائج: .1

ث يستطيع احلاسوب تنفيذ ماليني العمليات يف الثانية الواحدة، حبيث ال يستطيع حي
 اإلنسان امتالك مثل هذه السرعة وال حىت ختيلها.

 
 
 

                                                 
 .73صالمرجع ففس،، 1
 .494صالمرجع ففس،، 2
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 الدقة العالية: .2
يقوم احلاسوب بإعطاء النتائج وبدقة عالية جدا تظم عشرات اخلانات الكسرية عدا  حيث

عن هذا فإن احلاسوب يقوم بإعطاء نتائج خالية من أية نسبة للخطأ، إذا تعتمد صحة النتائج عن 
 العامل اإلنساين والذي يقوم بإدخال البيانات إىل احلاسوب.

 :الوثوقية .3
أو يتعب  يكلتواصل لفرتات طويلة من الزمن دون أن يستطيع احلاسوب العمل امل حيث

بعكس اإلنسان والذي يعيش فيه، مما يؤدي بدوره إىل التأثري على صفة النتائج اليت يعطيها عند 
 1" لبعض العمليات.اإلفسانتنفيذه "

 إمكافية هائلة في التخزين: .4
إليها يف أي حلظة حيث يستطيع احلاسوب ختزين كميات هائلة من البيانات ميكن الرجوع 

 زمنية.
 سهولة التعامل مع،: .5

التعامل مع احلاسوب عملية سهلة جدا نظرا لتوفر الربجميات اجلاهزة وإلمكانية التعامل معه 
حتى األطفال الصغار يستخدمون عن طريق املخاطبة حيث إنه بإمكان أي شخص استخدامه "

 2".الحاسوب بسهولة
احلاسوب على أنه جهاز الكرتوين سريع  تعريفواعتمادا على هذه اخلصائص واملميزات ميكن 

ودقيق له القدرة على استقبال البيانات، ختزينها، معاجلتها، فهو يتمتع بقدرة هائلة على االستجابة 
الفورية، وخدمة أعداد كبرية من املستخدمني، مما يؤدي إىل زيادة االهتمام يف مجيع مناحي احلياة، 

 من املواد. والقدرة على التفاعل مع أشكال خمتلفة
 
 

                                                 
 .495صالمرجع ففس،، 1
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III. :االفترفت 
تعددت أساليب وأشكال التعريفات اليت تدور حول االنرتنت إال أن مجيع هذه التعريفات 

شبكة مترابطة من ماليين الحواسيب »تصب يف خانة واحدة ومل تبتعد كثريا عن هذين التعريفني: 
االتصاالت حول العالم، من خالل خطوط الهاتف، أو األقمار الصناعية، أو أي من فظم 

رابطة من شبكات الحاسب اآللي ذات المعايير المشتركة، »، والتعريف الثاين بأهنا: 1«األخرى
تمكن من إرسال الرسائل من أي جهاز حاسوب آلي مركزي مرتبط بإحدى الشبكات إلى أي 

 2.«جهاز آخر مرتبط
ببعض خالل االنرتنت شبكة ضخمة من احلواسيب املنتشرة عرب العامل مرتبطة بعضها 

شبكات حملية وشبكات واسعة مهمتها نقل املعلومات والبيانات على هذه الشبكة كما أهنا شبكة 
عمالقة نظم عشرات األلوف من الشبكات واحلواسيب املرتبطة مع بعضها يف عشرات من الدول، 

رمز هلا وتستخدم هذه احلواسيب والشبكات بروتوكوالت النقل والسيطرة وبروتوكول انرتنت الذي ي
(TC /IPلتأمني االتصاال ) ت الشبكية ولذلك فإهنا تعد أوسع شبكة حواسيب يف العامل، تزود

املستخدمني بالعديد من اخلدمات كالربيد االلكرتوين ونقل امللفات واألخبار والوصول إىل اآلالف من 
امل، وممارسة قواعد البيانات كما تزودهم خبدمات الدخول يف حوارات مع أشخاص آخرين حول الع

األلعاب االلكرتونية والوصول  إىل مكتبة الكرتونية كبرية من الكتب واجملالت والصحف والصور 
وغريها من التطبيقات واخلدمات، وقد عرفت شبكة اإلنرتنت بأهنا جمموعة ضخمة من شبكة 

 3ن الشبكات.االتصاالت املرتبطة بعضها البعض، وهذه اجملموعة تنمو ذاتيا بقدر ما يضاف إليها م
 مجاالت استخدام االفترفت في التعليم:

  تساعد االنرتنت على توفري أكثر من طريقة يف التدريس ذلك أن االنرتنت مبثابة مكتبة كبرية
 تتوفر فيها مجيع الكتب سواءا كانت سهلة أم صعبة.

                                                 
 .57، صهــ1432-م2011، عمان، 1طوليد إبراهيم الحاج، اللغة العربية ووسائل االتصال الحديثة، دار البداية فاشرون وموزعون،  1
 .13م، ص2005، القاهرة، 1ديفيد كريستال، اللغة واالفترفت، ترجمة أحمد شفيق الخطيب، المجلس األعلى للثقافة، ط 2
 .77صالمرجع ففس،، 3
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  األفالم الوثائقية االستفادة من الربامج التعليمية املوجودة على االنرتنت، واالستفادة من بعض
 اليت هلا عالقة باملنهاج.

 .اإلطالع على آخر األحباث العلمية والرتبوية 
 .1اإلطالع على آخر اإلصدارات من اجملالت والنشرات 

أن االنرتنت تستخدم بدرجة كبرية يف التعليم، كما هلا أمهية جد كبرية يف العملية  حيث
 التعليمية.

 ستخدم االنرتنت يف التعليم ومنها:نا وهناك أربعة أسباب رئيسية جتعلن
 .االنرتنت مثال واقعي للقدرة على احلصول على املعلومات من خمتلف أحناء العامل 
  تساعد على التعلم التعاوين اجلماعي، نظرا لكثرة املعلومات املتوفرة عرب االنرتنت فإنه يصعب

العمل اجلماعي بني الطالب على الطالب البحث يف كل القوائم لذا ميكن استخدام طريقة 
 ملناقشة ما مت التوصل إليه.

 .2تساعد االنرتنت على االتصال بالعامل بأسرع وقت وبأقل تكلفة 
شبكة االنرتنت وما حتتويه من وسائط متعددة من أفضل الوسائل لتوفري هذه البيئة  فتعد

افات بعيدة جدا ومصادر الثرية، وتكمن قوهتا يف إمكانية الربط بني األشخاص عرب مس التعليمية
 املعلومات املختلفة.

 
 
 
 
 
 

                                                 
 .114م، ص2006، -األردن–، عمان 1حمزة الجبالي، الوسائل التعليمية، دار أسامة للنشر والتوزيع، ط 1
 .78صففس،، المرجع 2
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IV. :التعلم االلكتروفي 
التعلم االلكرتوين هو ذلك النوع من التعلم الذي يعتمد على استخدام الوسائط االلكرتونية 

يسخر أحدث ما تتوصل إليه و يف االتصال بني املعلمني واملتعلمني وبني املتعلمني واملؤسسة التعليمية، 
التكنولوجيا من أجهزة وبرامج يف عمليات التعليم والتعلم، بدء من استخدام وسائل العرض 

بالفصول االفرتاضية اليت  وانتهاءوالوسائط املتعددة يف الفصول التقليدية والتعلم الذايت،  ةااللكرتوني
ن املادة تتيح للطالب احلضور والتفاعل مع حماضرات وندوات تقام يف دول أخرى، وميكن أن تكو 

العلمية بسيطة كما يف الدرس التقليدي، وقد تكون برنامج تعليمي على الكمبيوتر أو االنرتنت، 
 1وميكن أن تكون املادة العلمية نصا أو رسوما أو صورا ثابتة أو متحركة وأصوات أو مرئيات.

أو إذاعة أو  فالتعلم االلكرتوين هو استخدام التكنولوجيا احلديثة من انرتنت أو أقمار صناعية
أفالم فيديو أو تلفزيون أو أقراص مدجمة أو بريد الكرتوين أو حوار مباشر بني طرفني عرب االنرتنت يف 

 العملية التعليمية.
وميكن القول إن املقصود بالتعلم االلكرتوين بصفة عامة استخدام التكنولوجيا جبميع أنواعها 

رب فائدة، وقد يكون هذا التعلم تعلما فوريا متزامنا، يف إيصال املعلومة للمتعلم بأقل وقت وجهد وأك
 وقد يكون غري متزامن داخل الفصل املدرسي أو خارجه

ويرى جورج نوبار أن التعلم االلكرتوين انتشر بشكل سريع إىل احلد الذي جعل البعض يتوقع 
يف املستقبل القريب،  أن التعلم االلكرتوين سيكون األسلوب األمثل واألكثر انتشارا للتعليم والتدريب

 2وكل هذا بفضل املميزات الكثرية اليت يتسم هبا هذا النوع من التعلم.
 أهمية التعلم االلكتروفي:

 .حتقيق األهداف التعليمية بكفاءات عالية واقتصاد يف الوقت واجلهد 
  وممتع. مشوقحتقيق التعلم بطرق تناسب خصائص املتعلم وبأسلوب 
  للمعلومات ميكن الوصول إليها يف وقت قصري.توفري مصادر ثرية 

                                                 
 .22محمد عبد العاطي، السيد عبد المولى السيد أبو خطوة، مرجع سبق ذكره، ص الباتعحسن  1
 .23صالمرجع ففس،، 2
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  حيفز املتعلم يف مهارات التعلم الذايت واالعتماد على نفسه يف اكتساب اخلربات واملعارف
 وإكسابه أدوات التعلم الفعالة.

  يكسب التعليم االلكرتوين الدافعية للمعلم يف مواكبة العصر والتقدم املستعمر يف التكنولوجيا
 صل مع املستجدات يف شىت اجملاالت.والعلوم والتوا

  يتناسب مع معطيات العصر فهو األسلوب األمثل لتهيئة جيل املستقبل للحياة العلمية
 والعملية.

 .1يعترب التعليم االلكرتوين من األساليب احلديثة يف جمال التعليم والتدريس 
 أهداف التعلم االلكتروفي:

  التعليمية وتعويض نقص اخلربة لدى بعضهم.مساعدة املعلمني يف إعداد املواد 
 .تقدمي حقيبة تعليمية الكرتونية للمعلم والطالب معا وسهولة حتديثها 
 .تفويض النقص يف الكوادر األكادميية والتدريبية يف بعض القطاعات التعليمية 
  ،حتديث نظام القبول يف الكليات واملعاهد، وكذلك أنظمة االختبارات والتقييم من بعد

 2بدون هدر كثري من أوقات الطالب كما حيدث يف الطرق التقليدية.و 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
م، 2009 -جرمافا-دمشق–االقتصاد المعرفي، دار ومؤسسة للطباعة والنشر والتوزيع، د.ط، سوريا  عصرمصطفى يوسف كافي، التعليم الكتروفي في  1

 .13-12ص ص 
 .25صلمرجع ففس،،ا 2
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V. :التعلم عن بعد 
ذلك النوع من التعليم المعزز بالوسائط التقنية »يعرف بكر التعليم عن بعد بأنه: 

المتعددة التي يمكن عن طريقها تحقيق اتصال مزدوج بين المعلم والمتعلم، ويشرط أن يتم 
جامعة( ضمن توفير المادة التعليمية وتوصليها للمتعلم -مركز-تنظيم )معهدذلك داخل إطار 

أي اتصال  1،«ويوفر فرص اللقاء المباشر وجها لوج،، كما يحدث في التعليم وفق برفامج معين
 بني املعلم واملتعلم عن طريق الوسائط التقنية املتعددة.

تؤكد حق األفراد في الوصول إلى تعليم جماهيري يقوم على فلسفة »ويعرفه السنبل بأنه: 
الفرص التعليمية المتاحة، بمعنى أف، تعليم مفتوح لجميع فئات الشعب ال يتقيد بوقت وال بفئة 
من المعلمين، وال يقتصر على مستوى أو فوع معين من التعليم، فهو يتناسب وطبيعة حاجات 

على المواجهة بين المعلم  كما أف، ال يعتمدالمجتمع وأفراده وطموحاتهم، وتطوير مهنتهم،  
والمتعلم، بل على فقل المعرفة إلى المتعلم والدارس بوسائط تعليمية متعددة مكتوبة ومسموعة 

 .«ومرئية تغني عن حضوره داخل الفصل كما في النظم التقليدية
توصيل لمواد التدريس أو التدريب عبر وسيط فقل »ويعرف التعليم عن بعد احليلة بأنه: 

شرطة الصوتية، واألتعليمي الكتروفي الذي قد يشمل األقمار الصناعية وأشرطة الفيديو، 
الحاسب أو تكنولوجيا الوسائط المتعددة، أو غير ذلك من الوسائط المتاحة لنقل 

الطالب غير في الكليات ذلك النظام الذي يقوم بتزويد ».ويعرفه العلي بأنه: «المعلومات
والمعاهد التعليمية بالوسائط التعليمية الذي يمكنهم من الحصول على ذات الفرص التعليمية 

 2.«المتاحة للطالب المنتظمين في مثل هذه الكليات والمعاهد
تقنية تشترك فيها كل من التكنولوجيا الحديثة والكتب الدراسية » ويعرفه الشرهان بأنه:

 3.«شخصية لنقل محل المعلم والمدرسة التقليديةواالتصاالت ال
                                                 

 .45هــ، ص1429-م2008، 1زكريا بن يحي الل، علياء بنت عبد اهلل الجندي، تكنولوجيا التعليم بين النظرية والتطبيق، عالم الكتب، ط 1
 .46صالمرجع ففس،، 2
 .47صالمرجع ففس،، 3
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 ومن هنا يتضح أن مفهوم التعليم عن بعد يقوم على جمموعة من األسس التالية:
 .عدم اشرتاط الوجود املتزامن للمتعلم مع املعلم يف املوقع نفسه 
  وحمددة.متكني املتعلم من اختيار وقت التعلم مبا يتناسب وظروفه دون التقيد جبداول منتظمة 
 .استخدام األجهزة والوسائط التكنولوجيا احلديثة 
 .توفري النفقات املالية للدولة 
 .إتاحة فرص التعليم لكل من يرغب يف التعليم لكن ظروفه ال تسمح له بذلك 

فالتعلم عن بعد حىت منتصف الثمانيات مت بني معلم يف مؤسسة تعليمية، وطالب معزول يف 
، واملادة التعليمية كانت تتمثل يف أن ترسل له كتاب بالربيد، مت حولت مكان بعيد عن تلك املؤسسة

، ويف منتصف التسعينات CDبعض املواد والكتب إىل النموذج االلكرتوين على أقراص مدجمة 
أصبح إمكانية التواصل أوسع مع دخول االنرتنت، ليس فقط بني املعلم والطالب ولكن بني املعلم، 

وضع احملتوى اخلاص باملواد الدراسية عرب  إمكانيةوجمموعة طالب وحىت الطالب أنفسهم، وتوفرت 
 االنرتنت.

VI. :السبورة االلكتروفية 
التايل فعندما يكتب املعلم أي شيء عليها مع دمج العديد باالنرتنت، وب هي سبورة موصلة

من الصور واألفالم والرسوم املتحركة يستطيع الطالب املتصلني باالنرتنت، يف الوقت نفسه وبشكل 
متزامن، االطالع على ما يكتبه املعلم، وذلك على شاشات العرض اخلاصة بأجهزهتم كما ميكنهم 

ة يم، وميكن الكتابة على هذه السبورة وشاشات العرض اللمسختزين تلك احملاضرات على أجهزهت
 1اخلاصة هبا باستخدام أقالم بالستيكية خاصة.
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شكل تفاعلي بوالسبورة الذكية هي عبارة عن سبورة تظهر بكل األلوان الطبيعية، وتستخدم 
بقلم خاص ا، بني املدرس والطالب داخل الفصل، فهي تعمل باللمس وميكن للمدرس الكتابة عليه

عليها، كما ميحو ما كتبه، وإن أراد مبمحاة الكرتونية أنيقة وهي جمهزة لالتصال  مبجرد مترير يده
األخرى، ومبجرد توصيلها تتحول يف ثواين حمدودة إىل شاشة كمبيوتر  العرضوأجهزة  ربالكمبيوت

 تطبيقات احلاسوب.عمالقة غاية يف الوضوح، وببساطة يقوم املدرس بلمس السبورة يتحكم يف مجيع 
كما ميكنه تدوين املالحظات، رسم األشكال، توضيح األفكار، توضيح األفكار وإظهار 

وطباعة الربيد االلكرتوين، وفضال  حفظاملعلومات املفتاحية بواسطة األخبار االلكرتونية إىل جانب 
س بكتابة مجلة أو عن ذلك فهي مزودة بسماعات وميكروفون لنقل الصوت والصورة، إذا ما قام املدر 

الفور رسم شكل من األشكال التوضيحية أو عرض صورة من احلاسب أو االنرتنت، فيمكننا على 
إن أرادوا ذلك، وميكن ألي طالب أن يبعث  حفظها يف ذاكرهتا ونقلها حلسابات الطالب والدراسيني

كان لديه حاسب   مبا لديه من مالحظات ومسامهات يف الدرس لنفرض على السبورة أيضا، وذلك أن
 1أو قام بإعدادها على حاسب منزله وأتى هبا على وسيط ختزين ونقلها كحاسب املدرس.

VII.  عرض البيافات )الداتاشو(جهاز: 
بدوره بعرض  يقوم DVDالداتاشو جهاز يتم توصيله بالكمبيوتر أو أجهزة الفيديو مثل الـــ 

وتكبري صورة العرض على شاشة عرض كبرية تساعد يف إظهار تفاصيل الصورة املعروضة وخاصة إذا  
 2كان هناك أعداد كبرية تشاهد العرض.

ويتم توصيل اجلهاز مع جمموعة من األجهزة مثل: جهاز الكمبيوتر، أو الفيديو، أو التلفزيون 
 الثابتة والرقمية وغريها. أو أجهزة العرض البصري، وكامريات التصوير
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 استخدامات الداتاشو:
ويتم استخدام جهاز عرض البيانات الداتاشو على نطاق واسع يف مراكز التعلم ويف قاعات 

 احملاضرات باملدارس واجلامعات، ويف قاعات املؤمترات، واالحتفاالت، ويف املسارح وغريها.
 :" عدة مسمياتالداتاشويطلق جهاز عرض البيانات "

 جهاز عرض البيانات والفيديوData Vidéo Projecteur . 
  جهاز عرض الوسائط املتعددةMulti media Projecteur . 
  )جهاز العرض بالبلور السائل )الكريستالLCD Projecteur. 

 الرئيسية في جهاز عرض البيافات )الداتاشو(: األجزاء
 اجلسم اخلارجي عبارة عن صندوق معدين. .1
 املفاتيح.لوحة  .2
 حلقة التكبري والتصغري )عدسة ميكن التحكم يف رفعها أو حفظها بسهولة(. .3
 حلقة التعديل البؤري. .4
 منفذ الكهرباء. .5
 زر مشتغل الكهرباء. .6
 لوحة التوصيل )أماكن توصيل اجلهاز باألجهزة األخرى(. .7
 1خمرج الصوت. .8
 عن بعد.جهاز التحكم  .9
 أماكن لتوصيل اجلهاز باألجهزة األخرى. .11

 مفرق ضوئي مستقطب. .11
مبيوتر أو الفيديو، مث حتويلها عند التشغيل يتم استقبال أشارت البيانات القادمة من الك و

 جملموعة من نقاط الصورة اليت تتم إضاءهتا، مت إسقاطها على الشاشة اخلارجية.
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و والسبورة الذكية وجهاز الفيديو ولعله من املناسب أن نوضع الفرق بني جهاز الداتاش
 بروجكتور.

( بإمكانه العمل مع جهاز الفيديو Data showجهاز عرض البيانات )الداتاشو 
"VCD بأنه جهاز عرض  اخللط" وميكنه عرض شريط الفيديو على شاشة بيضاء ومن هنا حصل

للفيديو "فيديو بروجكتور"، أما بالنسبة ملهمة جهاز عرض البيانات الداتاشو األساسية هي عرض 
وجودة على احلاسوب على شاشة بيضاء كبرية لكافة كبرية لكافة الطالب يف غرفة املعلومات  امل

الدراسة وإن كان بإمكانه العمل مع جهاز الفيديو فإنه يعرض شريط الفيديو على شاشة بيضاء، أي 
أنه يعمل كوسيط بني اجلهاز والشاشة، كما أن نقاوة وضوح الصورة ليست بنفس النوعية املعروضة 

 التلفزيون. على شاشة
  1كما أن املهمة األساسية هلذا اجلهاز هي عرض معلومات احلاسوب على شاشة بيضاء.
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I. .الوسائط المتعددة، عناصرها وخصائصها وأهميتها في عملية التعليم والتعلم 
تعترب املدارس من أهم املؤسسات اليت حتتاج إىل استخدام الوسائط املتعددة وذلك 
للمساعدة يف توصيل املعلومات بدقة وعمق أكرب، وبالتايل تؤدي إىل رفع الكفاءة ومستوى 
األداء وباملقابل فإن الوسائط املتعددة ال جتد حدودا يف جماالت التطبيق يف املدرسة واألمر 

اعيه لإلبداع واالبتكار وباستخدام الوسائط املتعددة يف الصف، ينتقل دور مفتوح على مصر 
لنظم الوسائط  العرضاملدرس من العنصر األساسي للتعليم إىل اإلرشاد واإلشراف على عملية 

املتعددة باإلضافة إىل التعليق والرتسيخ،ومما الشك فيه أن الوسائط املتعددة أصبحت جزءا ال 
 التعليمية.يتجزأ من العملية 

 : تعريف الوسائط المتعددة .1
"  media "– "multiتتكون كلميت الوسائط املتعددة باللغة اإلجنليزية من مقطعني "

" تعين وسائل أو وسائط، واليت تعين يف media " تعين املتعددة، وكلمة " multi" كلمة
أو مقطع فيديو بصورة العملية التعليمية استخدام أم جمموعة من الوسائط مثل الصوت والصورة 

وقد تعددت تعريفات الوسائط  1متناسقة ومتكاملة حبيث يؤدي إىل حتسني عملية التعلم،
املتعددة فقد عرفها البعض بأهنا تكامل الصورة والصوت والرسوم املتحركة والنصوص من خالل 

علومات تكنولوجيا عرض وختزين واسرتجاع وبث امل البعضبرنامج كمبيوتر واحد، كما يعرفها 
 2املعاجلة آليا.

وتعرف املنظمة العربية الوسائط املتعددة بأهنا تكامل بني أكثر من وسيلة واحدة تكمل كل 
 -الشرائح-الفيديو–منها األخرى عن العرض أو التدريس ومن أمثلة ذلك املطبوعات 

ا وسائط الكمبيوتر والشفافيات بأنواعها، وقد تناوهلا البعض على أهن -التسجيالت الصوتية
برنامج كمبيوتر حيمل بداخله  يعين ملتيميدياتقع حتت مظلة الكمبيوتر بل أصبح مصطلح 

واملتحركة والصور ومقطوعات الفيديو واملؤثرات الصوتية  الثابتةالنصوص املكتوبة والرسومات 
                                                 

 .87، آفاق فلسطين، ص1المتعددة ط بالذكاواتعفانة عزو إسماعيل، نائلة نجيب، التدريس الصفي  1
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عنه  م يف معلومات الربنامج، مما ينتجواملركبة واملوسيقية حبيث تتيح للمتعلم التفاعل والتحك
 1عمليات تفكري جديدة ملساعدة الطالب على التفكري التحليلي.

        وتنظر إىل الوسائط املتعددة من ناحية احلاسوب وعلى أهنا خلط أكثر من وسيلة 
واحدة، ويعتربها استخدام الوسائط املتعددة، سواء أكان عنصر هذه الوسيطة من الصوت، أم 

 2ريها.الصورة، أم النص، أم الفيديو أم غ
وقد عرفها ألفار أهنا الربجميات احلاسوبية اليت تستخدم النصوص الكتابية، والصوت مثل 
املوسيقى والغناء والصورة مثل الرسومات واخلرائط، والصور الفوتوغرافية، واحلركة مثل النصوص 

تنفيذ  ويطلباملتحركة، والصور الكرتونية، وأفالم فيديو بأوقات خمتلفة وبشكل متابع، 
، ويقصد 3الربجميات احلاسوبية اليت تستخدم الوسائط املتعددة معاجلا سريعا وصفة ختزينية عالية

أيضا بالوسائط املتعددة عرض النص الدراسي مصحوبا بالصوت والصورة مما يزيد من قوة 
املتلقي يف أقل وقت وبأقل تكلفة وهذا يوجد يف كل فروع املعرفة واخلدمات  وخربةالعرض 

شكل مدهش، فهي موجودة يف القنوات التلفزيونية التعليمية والقنوات املعلوماتية، وتتضمن ب
والذي من خالله ميكن للتلميذ أن يتعامل مع اخلربة  اخلائليالوسائط املتعددة ما يعرف بالواقع 

 دة.بصورة تشبه الواقع من خالل ما يتوفر له من أبعاد وطريقة التعامل معها من الوسائط املتعد
إىل ما وجهته الرتبية وخاصة يف  تعودأما فلسفة استخدام الوسائط املتعددة يف جمال التعليم 

الدول النامية من مشكالت وتعديات تفرضها طبيعة التقدم التكنولوجي واملعلومات، ويرى 
بعض املهتمني واملتخصصني بتكنولوجيا التعليم أهنا خليط من الصوت والفيديو والرسم والنص 

خالل التفاعل بني هذه املكونات، وذلك العنصر األساسي يف حتديد الوسائط املتعددة  من

                                                 
 .123-122، ص ص 2014، 1فرجون خالد محمد، الوسائط المتعددة بين التنظير والتطبيق، مكتبة الفالح للنشر والتوزيع، ط 1
صالح، منظومة الوسائط المتعددة في التعليم الرسمي، دراسات عربية تقرير مصطفى عبد السميع محمد مركز الكتاب للنشر،  الضبيان 2
 .142م، ص1999،القاهرة، 1ط
 .215، ص2000، طنطا، مصر، 2لفار إبراهيم عبد الوكيل،  إعداد وإنتاج برمجيات الوسائط المتعددة التفاعلية، طا 3



 الفصل األول:                          الوسائط المتعددة، عناصرها وخصائصها وأهميتها في عملية التعليم والتعلم.
 

~ 19 ~ 
 

األخبار وفيه توليفه من كافة العناصر صوتا ونصا،  لنشرةبعكس نظام التلفزة، فمثال جند عرضا 
 1".المتعددة الوسائطإال أهنا تفتقد عنصر التفاعل وبالتايل ال تدخل ضمن ما يسمى "

والصور  فاعل املشاهد مع مذيع نشرة األخبار وحتديد احتياجاته من النصوصأما يف حالة ت
واألشكال والصوت من خالل أساليب اتصال تقنية معينة جيعل ما يقدم للمشاهد وسائط 

 2متعددة.
فستنتج من التعريفات السابقة أن الوسائط عبارة عن دمج أكثر من وسيط مع بعضهم 

 الفيديو، النص(، ليقدم من خالل وسيط واحد.البعض مثل: )الصوت، الصورة، 
تعترب الوسائط املتعددة تقنية حديثة جتمع بني الصوت والصورة والنص  وبناءا على ذلك

والفيديو لتقدميه ضمن إطار معني حبيث اهلدف الذي وضع من أجله وحيقق نوعا من التواصل 
 بني املتعلم والربنامج التعليمي.
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 الوسائط المتعددة.عناصر  .2
 تتميز الوسائط املتعددة بعدة عناصر واملتمثلة يف:

: وهو املادة التعليمية اليت تعرض على املتكلم بشكل مطبوع، ويعترب النص النص .أ 
التعليمي وحده أمر غري مرغوب فيه، حيث إن بعض الطلبة حيتاجون لرؤية املعلومة على 

معربة، أو أصوات أو موسيقى لكان هذا أفضل،  الشاشة لتثبتها أكثر، وكلما استخدمت صورة
وعند كتابة النص جيب االهتمام باملعىن أو احملتوى واستخدام اخلطوط واألوان املناسبة، وميكن  
كتابة النص يف صورة قوائم أو على الصور نفسها أي نعدها مبثابة خلفية تكتب عليها، وميكن 

حيث ال ميكن ختيل برنامج  1ه واهتمام الطلبة،استخدام احلركة أيضا مع النصوص جللب االنتبا
الوسائط املتعددة دون نصوص مكتوبة، تظهر على هيئة فقرات منظمة على الشاشة أو عناوين 
األجزاء الرئيسية على الشاشة أو تعريف املستخدم بأهداف الربنامج يف صياغات منفردة مرقمة 

 2أو إلعطاء إرشادات وتوجيهات للمستخدم.
عامل مع النصوص املكتوبة حبركة واحدة من املستخدم عن طريق الضغط على الت وميكن

الفأرة مثال،أو الضغط على مفتاح مفاتيح لوحة املفاتيح، أو ملس الشاشة بأحد األصابع أو 
بالقلم الضوئي وينبغي عند تصميم وإعداد النصوص يف عروض الوسائط املتعددة التحكم يف 

سات حروفها، وتوزيعها وكثافتها على الشاشة، وترتبط هذه أحجام الكلمات املكتوبة ومقا
 3األمور مبتغريات تصميم الشاشة.
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: تشتمل إمكانية عرض املخططات البيانية، واخلرائط كذلك التعامل الصور والرسوم .ب 
مع الصور الثابتة والصور الفوتوغرافية، ويتم إدخال الصور إىل احلاسب إما بالرسوم املتحركة 
باستقطاهبا من الكامريا الرقمية مثال أو املاسح الضوئي،أو يتم ذلك باستحداثها باستخدام 

  1برامج الرسوم املختلفة وختتلف هذه الربامج يف طريقة عملها وإنتاجها للرسوم.
يرتبط هذا العنصر بعنصري النص والصورة مبعىن أن احلركة جيب أن تكون  :الحركة .ج 

صورة املتحركة أفضل وأكثر وقعا على نفس املتعلم من الصور مطلوبة ومعربة، حيث إن ال
من اجلاذبية والتشويق، وجتعل املتعلم أكثر تفاعال مع التعليم الربنامج  تزيدالثابتة، ألهنا 

 2التعليمي.
بتحويل األصوات إىل إشارات رقمية ميكن إضافتها إىل أي برنامج على  :الصوت .د 

رآن عرب احلاسب، وميكن إضافة املؤثرات الصوتية للصور، احلاسب فيمكن االستماع لتالوة الق
وكذلك ميكن التحكم بتغيري األصوات من شكل إىل آخر، وهنا كالربامج اليت تتعرف على 

ومن  3الصوت فيمكن إدخال املعلومات أو البيانات إىل احلاسب بالتحدث مثال من الطباعة،
ملوسيقى أو التأثريات الصوتية أو هنا فالصوت هو كل ما ميكن مساعه من الربنامج كا

 التعليقات. 
يؤدي الفيديو دورا فعاال ومهما بوصفه عنصر من عناصر الوسائط املتعددة  :الفيديو .ه 

أيضا، والتكنولوجيا احلديثة ساعدت على إدخال  ةواملصداقيويعطي إحياء باحلركة احليوية 
صورة واحلركة والصوت معا الفيديو إىل احلاسوب من أجل تكامل مجيع العناصر النص وال

والفيديو أيضا من الوسائط  4للحصول على وسائط أكثر فاعلية يف عمليت التعليم والتعلم،
البصرية الفعالة، وخاصة يف تزويد املتعلمني باملعلومات البصرية، حيث ميكن حتويل كل منهما 

                                                 
 .321م، ص2002، الرياض، 2فودة ألفت، الحاسب اآللي واستخداماته في التعليم ، مطابع هال، ط 1
 .121صالمرجع نفسه، 2
 .322ص المرجع نفسه، 3
 .122صالمرجع نفسه، 4
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الصور املتحركة تبىن لآلخر إال أن الفيديو يكون تصويرا ألحداث حقيقية من احلياة، بينما 
بشكل اصطناعي على الكمبيوتر، ويستخدم يف الكثري من األغراض، التفسري، الشرح، 

 1التوضيح ويف عرض خربات من بيئات، كما يستخدم يف حتقيق األهداف ونقل املعلومات.
ومن هنا نستنتج أن الفيديو جيعل التعلم أسهل وأسري، ويعمل على تثبيت اخلربات 

وبالتايل تتحقق األهداف  الدى الطالب، كما جيعل العملية التعليمية أكثر تشويقالتعليمية 
 املرجوة.

 وقد خلص فرجون العناصر كما يلي:
 .العناصر املرئية 
 .العناصر املسموعة 
 .2العناصر الزمنية 
 الوسائط المتعددة. خصائص .3

 للوسائط املتعددة عدة خصائص أمهها:
قدرة املتعلم على حتديد واختيار طريقة انسياب وعرض  تعرف التفاعلية بأهناالتفاعلية:  .أ 

املعلومات وتصنف التفاعلية منط االتصال يف موقف التعلم وتوفر بيئة اتصال ثنائية االجتاه على 
 األقل، وبذلك تسمح للتلميذ بدرجة من حرية التحكم يف عرض املادة املنقولة.

د املواقف التعليمية لتالءم خصائص فريبتتسمح تكنولوجيا الوسائط املتعددة الفردية:  .ب 
املتعلمني ومساهتم ومعدالهتم اخلاصة وبالتايل تسمح بتباين الوقت املستخدم يف عملية التعلم 

 من تلميذ آلخر.

                                                 
 .138محمد عبد العاطي، السيد عبد المولى السيد أبو خطوة، مرجع سبق ذكره، ص الباتعحسن  1
محمد جمال محمد العربيد، أثر برنامج الوسائط المتعددة في تنمية المفاهيم ومهارات حل المسالة الفيزيائية لدى طالب الصف الحادي  2

م، 2010-هــ1431عشر، رسالة ماجستير في المناهج وطرق التدريس، إشراف الدكتورة فتيحة صبحي اللولو، الجامعة اإلسالمية، غزة، 
 .11ص
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تتنوع الوسائط املتعددة نتيجة إمكانياهتا يف استخدام وتنويع العناصر املكونة التنوع:  .ج 
ا حبيث تناسب قدرات وإمكانات وحاجات هلذه الربامج، حيث ميكن التحكم يف تتابعه

 وخصائص املتعلمني.
تتكامل الوسائط املتعددة يف إطار واحد، وال تعرض واحدة تلو األخرى التكامل:  .د 

، واليت تعتمد على وظيفيالتحقق اهلدف املرجو منها، وتقاس قوة الربامج مبدى تكاملها 
سيؤثر ذلك على جودة العرض وبالتايل  تعلمني وحمتوى املادة اليت تزيد عرضها وأالخصائص امل

 1درجة التفاعل بني املتعلم والعرض.
تتيح بعض املستحدثات فرض االنفتاح على مصادر املعلومات يف مجيع أحناء  الكونية: .ه 

" للحصول على ما WWWالعامل، فيتمكن التلميذ/ الطالب االتصال بشبكة املعلومات "
واملصادر واملوسوعات والقواميس االلكرتونية حيتاجه من معلومات، من خالل الكتب 

واألطالس وغري ذلك وميكن للمتعلم االشرتاك يف هذه الشبكات واحلصول على خصائصها 
 وفق قوانني حفظ حقوق املعرفة.

 املتداخل واملتكامل وفق دور كل عنصر من عناصر يعين التزامن العرض التزامن: .و 
 من احلركة يف الصورة املتحركة والرسوم.العرض، ويف الوقت املناسب مما يعين تزا

تعين إجرائية أي تعديالت على عروض الوسائط املتعددة سواء خالل عملية  المرونة: .ز 
 2التصميم واإلنتاج، أو بعد االنتهاء من اإلنتاج باإلضافة أو احلذف أو التبديل أو التغيري.

 ومن خصائصها أيضا:
  يتضمنه املنهج من مقررات وال تنفصل عنه.الوسائط التعليمية جزء متكامل مع ما 
  الوسائط التعليمية تستخدم يف مجيع املراحل التعليمية، ومع مجيع التالميذ على

 اختالف مستوياهتم العقلية.
 .الوسائط التعليمية ليس بديلة عن الكتاب املدرسي أو املدرس اجليد 

                                                 
 .349ص،المرجع نفسه 1
 .350صالمرجع نفسه، 2
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 األكادميية. الوسائط التعليمية ال تعين الرتفيه عن عناء وتعب الدراسة 
  الوسائط التعليمية تعين الوسائط األساسية يف العملية الرتبوية اليت عناصرها كل من

 املعلم والسبورة والكتاب، كما تعين أيضا الوسائط املعينة يف العملية الرتبوية مثل الوسائط
 1البصرية، والوسائط السمعية، والوسائط السمعية البصرية.

التفاعلية، الفردية، الكونية، للوسائط املتعددة عناصر وهي )ويف األخري نستنتج أن 
 (.التكامل، التنوع، المرونة، التزامن

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
فاتح الدين شنين، األخضر جغوبي، الملتقى الوطني الثاني حول الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي، استخدام الوسائط  1

 .284م، ص2014مارس  6-5المتعددة في التعليم، 
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(: يوضح اخلطوات اإلجرائية إلنتاج برنامج تعليمي قائم على 01-01الشكل رقم )
 الوسائط املتعددة.

 

المصدر: صالح الدين عرفة محمود، تعليم وتعلم مهارات التدريس في عصر 
   .394المعلومات، ص

 

 الوسائط المتعددة. التيميديإنتاج برامج الم

الداخلي التقويم -
 للبرامج.

التقويم الخارجي -
 للبرامج.

 التو موديإعداد -
 التعلم.

كتابة سيناريو التعلم -
 .املوديوالتخالل 

حتديد متطلبات التعلم -
 من الوسائط املتعددة.

استخدام نظام التتابع -
 املناسب.

 التصميم

حتديد موضوع -
 التعلم.

صياغة أهداف -
 التعلم.

حتديد خصائص -
 املتعلمني.

حتديد إجراءات -
 التعلم.

 التقومي التنفيذ
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 .في عملية التعليم والتعلم الوسائط المتعددة أهمية .4
تنقل التعليم من التقليد إىل ، فهي أمهية كبرية للوسائط املتعددة يف عملية التعليم والتعلم

 احلداثة، وترجع أمهيتها إىل:
  تساعد الطالب على الربط بني املعلومات من حيث عرضها يف أشكال متنوعة من

 بينها النص الكتايب والرسومات والصور ولقطات الفيديو واملؤثرات الصوتية.
 املشرتكة. ةتسيري للطالب عملية التعلم والعمليات التفكريي 
  بالتعلم التعاوين بني الطالب وأعضاء هيئة التدريس.هتتم 
 .استخدام الوسائط املتعددة يؤدي إىل متعة وجاذبية التعلم للطالب 
 .توزيع العمل التعليمي بني الطالب واملعلم كأعضاء يف املستقبل 
 1أساليب تعلم ذايت متنوعة األشكال للطالب. تقدم 
 عله واضحا وحمسوسا.تساعد املدرس على تنظيم سري خطة الدرس وجت 
  تسهم يف حسن اختيار املدرس لألسئلة اليت يقدمها للتالميذ وجتعلها متسلسلة تسلسال

 منطقيا.
 .تنمي يف التالميذ بعض االجتاهات والسلوكيات املرغوب فيها 
 .2تسهم يف اختصار الشرح وجتنب اللف والدوران حول املوضوع الواحد 
 من املادة التعليمية، وحتفيز العمل اجلماعي.حتفز الطلبة على التفاعل بشكل أكرب  
 الطلبة للمواضيع  بميكن عرض القصص واألفالم األمر الذي يزيد من استيعا

 املطروحة.
  التشعبيةإمكانية استخدام االنرتنت بشكل فاعل من خالل الوصالت. 
 .يثري اهتمام التالميذ كثريا 

                                                 
 .139-138والتطبيق، ص ص  التنظيرفرجون خالد، الوسائط المتعددة بين  1
م، ص ص 2005، غزة، 1عفانة عزو والخزندار، نائلة والكحلوت نصر، أساليب تدريس الحاسوب، آفاق للطباعة والنشر والتوزيع، ط 2

91-92. 
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 من استخدام التالميذ أللفاظ ال  تقدم أساسا ماديا للتفكري اإلدراكي احلسي وتقلل
 1يفهمون معناها.

 .حتل مشكلة املفاهيم اجملردة وطرق تعلمها فتقدمها كمعلومات واقعية 
 .2تسمح للطالب باستخدام املعلومات يف ضوء أهداف تعليمية حمددة 
  تعمل على جذب االنتباه وإثارة اهتمامات املتعلم ومساعدته على اكتساب اخلربات

 باقية األثر.وجعلها 
 .تساعد على منو املعاين وزيادة الثروة اللغوية عند التالميذ 
  تقدم بيئة تعلم تفاعلية حول املتعلم، وتتكون من روابط فعالة تربط املعلومات ببعضها

 البعض يف شكل برجمية غري خطية مما يتيح التفاعل بني املتعلم واملادة املتعلمة.
عتمد على دمج أكثر من وسيلة، كما حتقق عنصر التغذية استخدام الوسائط املتعددة ي أن

الراجعة، مبا يؤدي إىل ارتباط الطالب بالبيئة التعليمية وشعوره باإلجناز والفاعلية، كما أن برامج 
 3الوسائط املتعددة تراعي تعلم الطالب تبعا لسرعته وقدرته الذاتية.
يادة حب الطالب للمعلم ألنه ويف األخري نستخلص أن الوسائط املتعددة تعمل على ز 

يشعر بأن املعلم مهتم يف تسهيل إيصال املفهوم له، كما تعمل أيضا على توفري الوقت واجلهد 
فبدال من أي يعطي املعلم الدرس يف حصتني فقد يعطيها يف حصة واحدة وتسهم يف زيادة 

 فرص املناقشة واحلوار بني الطالب واملعلم. 
 
 
 
 

                                                 
 .287-286ص ص المرجع نفسه، 1
 .140صالمرجع نفسه، 2
 .288صالمرجع نفسه، 3
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  ارها ومميزاتها في عملية التعليم والتعلم.الوسائط المتعددة أدو  .5
  الوسائط المتعددة في عملية التعليم والتعلم. دور .أ 

 تتميز الوسائط املتعددة بعدة أدوار وهي كاآليت:
 توسيع خربات املتعلم وتسيري بناء املفاهيم وختطي احلدود الطبيعية التعليم إثراء :

التطورات التقنية اليت جعلت من البيئة واجلغرافية، حيث إن هذه احلدود تتضاعف بسبب 
احمليطة باملدرسة تشكل حتديا ألساليب التعليم والتعلم، كما تزخر به هذه البيئة من وسائل 

 اتصال متنوعة تفرض املادة التعليمية بأساليب مفيدة وجذابة.
 فقد وفرت الوسائط املتعددة التكلفة يف الوقت واجلهد واملصادر.اقتصادية التعليم : 
 عرب استخدام الوسائط املتعددة، استشارة اهتمام المتعلم وإشباع حاجته للتعلم :

سيثار اهتمام املتعلم وذلك عرب اخلربات الواقعية، واليت تصبح هلا معىن ملموسا وتوثيق الصلة 
 باألهداف اليت يسعى املعلم لتحقيقها مما جتعله أكثر استعدادا للتعلم.

  مما يؤدي إىل ترسيخ التعلم وتعميقه.اس المتعلم: المساعدة على إشراك جميع حو 
  :استعمال املدرس  ةواملقصود باللفظيالمساعدة على تحاشي الوقوع في اللفظية

ألفاظا ليست هلا عند املتعلم خلفية وال تصور، وال حياول توضيح هذه ألفاظ الواردة بوسائل 
تعلم، ولكن إذا تنوعت هذه مادية حمسوسة تساعد على تكوين صور مرئية هلا يف ذهن امل

أبعادا من املعىن تقرتب من احلقيقة األمر الذي يساعد على زيادة الوسائط فإن اللفظ يكتسب 
 1التقارب والتطابق بني معاين األلفاظ يف ذهن كل من املدرس واملتعلم.

 .يؤدي التنوع في استخدام الوسائط المتعددة إلى تكوين مفاهيم سليمة 
  حيث إهنا زيادة مشاركة المتعلم اإليجابية في اكتساب الخبرةالمساعدة على :

تنمي قدرة املتعلم على تأمل الصورة ودقة املالحظة، وإتباع التفكري العلمي للوصول إىل حل 
     املشكالت.

                                                 
 .21م، ص2001، عمان، 4وتطبيقاته التربوية، دار المسيرة للنشر والتوزيع، طعيادات يوسف أحمد، الحاسوب التعليمي  1
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مما سبق أن للوسائط املتعددة ترتكز على هذه النواحي الثالث: التعليم، التعلم،  ويتضح
 1التنظيم.

 الوسائط المتعددة في عملية التعليم والتعلم.مميزات  .ب 

 املميزات اليت تتصف هبا كاآليت: منو 
  دعم عملية التعليم وتعزيزها عرب عرض املعلومات بطرائق متنوعة ملصادر املعرفة

 املختلفة.
 .إثراء التعليم عرب استخدام احلاسوب، أو ما يسمى بالتعليم املقوي باحلاسوب 
  ممتعة وشيقة ملا تعرضه من صور، ورسوم وأصوات ومؤثرات جعل العملية التعليمية

 وأفالم فيديو متحركة تشد انتباه املستخدم.
  تقدمي املعلومات بشكل جذاب وخمتصر عن طريق شرح املفاهيم باستخدام رسومات

 بيانية ثالثية األبعاد.
  التعليمية تعد الوسائط املتعددة مبا تتضمنه من رسوم وأشكال وأصوات، ومن الوسائل

املساعدة اليت يستطيع املعلم استخدامها يف تدريس إحدى املواد الدراسية، وعرضها على 
 الطالب باستخدام شاشة العرض املربوطة باحلاسب اآليل يف الفصل الدراسي.

  هتيئة الوقت الكايف للمتعلم ملتابعة الربنامج بالسرعة اليت تتوافق قدراته العقلية وخربته
ملعرفة مستواه، ونتيجة لذلك تصبح هذه الوسيلة  الراجحةتزوده بالتغذية املرتدة أو  العلمية، وقد

أداة للتقومي الذايت ملستخدم الربنامج كما متنحه فرصة إعادة عرض الربنامج ألكثر من مرة وفقا 
 حلاجة املتعلم.

 منح مستخدم الربنامج خصوصية عالية تسمح له بأن جيرب وحيظى باستخدام الربنامج 
 دون أن يشعر باحلرج أو اخلوف من اآلخرين.

                                                 
 .183م، ص2003، الرياض، 1التعليمية ومستنجدات تكنولوجيا التعليم، مطابع الدميضى، ط الوسائلالشرهان جمال عبد العزيز،  1
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  هتيئة أسلوب احملاكاة للمستخدم عن طريق استخدام برامج تتضمن عمليات يصعب
إجراؤها عمليا بسبب كلفتها الباهظة، أو لتعذر القيام هبا خلطورة استخدامها مثل معرفة 

 1مكونات املواد املشعة أو التفاعالت النووية وغريها.
 عددة دور فعال يف التدريب ملا حتتويه من بيئات تدريبية خاصة جتمع بني للوسائط املت

 التفاعلية ومميزات جهاز احلاسب اآليل.
  تتصف بعض الربامج التدريبية للوسائط املتعددة بلغات خمتلفة هتيئ للمستخدم اختيار

 اللغة اليت تناسبه.
  قد توفر كافة مميزات ولعل تفحص هذه امليزات يظهر أن برجميات الوسائط املتعددة
مية، فضال عن كوهنا توفر للطالب معلما خصوصيا متميزا يقدم العون والدعم التعلي األفالم

، ومن هذا 2الالزمني للمتعلم عندما أراد ويف املكان الذي يقرر التعلم فيه أي يكن موقعه
التكلفة يف الوقت واجلهد وحىت للوسائط املتعددة أدوارا واملتمثلة يف إثراء التعليم واقتصاديه أي 

للتعلم، كما هلا مميزات  ااملصادر، كما تساعد على زيادة خربة املتعلم مما جتعله أكثر استعداد
ومن بينها دعم عملية التعليم وتعزيزها، حيث جتعل العملية التعليمية ممتعة وشيقة، إذ تقدم 

 لية التعليمية بشكل كبري. املعلومات بشكل جذاب وخمتصر وجممل القول أنه تفيد العم
مصطلح الوسائط املتعددة يف عملية التعليم والتعلم هو أية برامج حاسوبية تعاجل املادة 
التعليمية، حبيث تعرض املادة التعليمية بالصوت والصورة والفيديو والنص واحلركة، ضمن 

لم، وعناصرها تتكون التوليف بني هذه العناصر واندماجها هبدف حتسني يف عمليت التعليم والتع
والفيديو، والوسائط املتعددة هلا تأثري يف استخدامها يف  من النص، والصور واحلركة، والصوت

جمال التعليم احلايل، وخصائصها تؤدي باملتعلم أن يتعلم بشكل أفضل يف حالة مشاركة أكثر 
 من حاسة يف التعلم.

                                                 
 .185صالمرجع نفسه، 1
 .186صالمرجع نفسه، 2
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احلاسوب، من حيث فعالية استخدامها، وهناك عالقة قوية بني الوسائط املتعددة والتعليم، و 
 ومرونتها يف تشغيل الربنامج.

وهلا أمهية حيث إهنا جتلب السرور للتالميذ، وجتدد نشاطهم، وجتنب إليهم املدرسة، وإهنا 
تصفى على الدرس حياة، مبا يتطلب استخدامها من احلركة والعمل، وإهنا ترهف احلواس، 

تثبيت احلقائق يف أذهان التالميذ ألهنم أدركوها عن  وتدعو إىل دقة املالحظة وتساعد على
 طريق احلواس املختلفة، كما تزيد القدرة على الفهم وتؤدي إىل كسب املهارات.
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I. ."اللغة العربية في ظل التكنولوجيا الحديثة "عصرنة اللغة العربية 
للغة يف عصر املعلومات واقتصاد املعرفة موقع الصدارة، وهو ما يفسر احتفاء معظم األمم 

البحوث املتخصصة لدراسة عالقة هذه  معاهدبلغتها القومية وإعادة النظر إليها من الصفر، وإقامة 
ية اللغات بتكنولوجيا املعلومات، ومن جهة أخرى يربز هذا الوضع اجلديد مدى حدة األزمة اللغو 

جيما، واستخداما وتوثيقا، تعليما وتعلما، ولعل أزمة لغتنا عاحلادة اليت تعيشها اللغة العربية تنظريا، وت
العربية يف عصر الراهن مرشحة لالتساع والتفاهم حتت ضغط املطالب امللحة لعصر املعلومات واتساع 

 الفجوة اللغوية اليت تفضل بينها وبني العامل املتقدم.
 ية في عصر التكنولوجيا.اللغة العرب .1

يطالب عصر العوملة العرب بأن يكونوا أكثر إدراكا ملا جيري حوهلم، من انتقال سريع 
، 1للمعلومات، وتبادل واسع للثقافات، ولغتنا لديها ما يؤهلها ملواكبة هذا االنفجار املعريف واملعلومايت

 أي أن اللغة العربية قادرة على مواكبة ومسايرة العصر.
اح هذه التقية مع لغتنا، علينا حتديث التعليم بتطوير مناهجه لتواكب عصر احلداثة مع ولنج

احملافظة على أصالتنا يف الدين واللغة والرتاث، فأول شيء نقوم به هو حتديث التعليم من حيث تطوير 
 املناهج مع احملافظة على األصالة من حيث الدين واللغة والرتاث.

للتعليم التقين، وتطوير املتعلم وتأهيله ملتطلبات عصره وحتدياته  إىل جانب أمهية التعليم
بالتفكري واإلبداع، مع إتقان ثقافة احلاسوب برباجمه العربية.... مث متكينه من لغته العربية من مهاراهتا 

رة األساسية، وأساليبها الوظيفة، بينما خيدم جمتمع املعلوماتية اجلديد، وجماهبة العامل املفتوح، وثو 
التكنولوجيا بفكر واع وقلب كبري، ولسان عريب مبني، لذلك البد من استخدام التقنية يف تطوير 

 تعليم اللغة العربية.
من هنا ندرك بأن أهداف التعليم ال تتحقق إال بتحديث طرائقه بتكنولوجيا التعليم حيث 

 2".لتعليمأن تكنولوجيا التعليم تساهم في تحقيق أهداف ايرى د. حسني الطوجبي: "

                                                 
 .77م، ص2013، عمان،1ري، تكنولوجيا تعليم اللغة العربية، دار الراية للنشر والتوزيع، طخيسيرين ال 1
 78صالمرجع نفسه،  2
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ورفع مستوى التدريس، وحتسني عمليات التعليم والتعلم، وزيادة حتصيل الطالب، وال ميكن 
لوسائل االتصال، والتكنولوجيا أن تؤدي وظائفها كاملة، إال إذا أصبحت جزءا متكامال من العملية 

نستطيع أن نستثمر التعليمية، وإذا تبنينا األسلوب املتكامل يف استخدام وسائل التكنولوجيا فإننا 
االقتصادية والتعليمة لذلك جيب أن تعمل على أن تصبح  الناحيتنيإمكاناهتا استثمارا ناجحا، من 

 نطور، فإذا أردنا أن 1، والتكنولوجيا، جزءا متكامال من املمارسات الرتبوية اليت تتم يف املدرسةالوسائل
التكنولوجيا، كما جيب استخدامها لنجاح التعليم البد من تطوير مناهجه وطرائقه وذلك باستخدام 

 العملية التعليمية.
والبد من وجود اجلهاز الغين باملدرسة، أو املؤسسة التعليمية، الذي يتوىل مسؤولية التوعية 
بأمهية الوسائل والتكنولوجيا، واملساعدة على إنتاج املواد التعليمية، ومشاركة املدرس يف ختطيط 

 إنتاجها مث تقوميها.واختيار الوسائل، أو 
 تعاظم دور اللغة في عصر المعلومات.

 تلعب اللغة دورا كبريا لألسباب اآلتية:
حمورية الثقافة يف منظومة اجملتمع، وحمورية اللغة يف منظومة الثقافة، فقد ثبت أن الثقافة 

يت كوهنا، حمور أصبحت حمور عملية التنمية يف جمتمع املعلومات، وأكدت اللغة بفضل املتغري املعلوما
منظومة الثقافة بال منازع ونتيجة ذلك، فقد أصبحت معاجلة اللغة آليا بواسطة احلاسوب هي حمور 

الطبيعي الذي تستقي منه هذه التكنولوجيا أسس  املنهلتكنولوجيا املعلومات، وخاصة أن اللغة هي 
 ذكائها االصطناعي، واألفكار احملورية لالرتقاء بلغات الربجمة.

أما ما نقصده باخلارج فهو العالقات اليت تربط  اتهوكذلك اإلنتاجية الشاملة، ألفراده ومؤسس
اجملتمع بغريه من اجملتمعات، ومل يقتصر دور اللغة يف جمتمع املعلومات على جمايل الرتبية فقد 

دورها استحدثت اللغة لنفسها أدورا جديدة، بعد أن تداخلت مع التكنولوجيا بصورة كبرية ليربز 

                                                 
 .79صالمرجع نفسه،  1
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االقتصادي والسياسي، واللغة العربية جتمع بني كثري من خصائص اللغات األخرى، وعلى مستوى 
 1مجيع فروعها اللغوية كتابة وأصواتا وصرفا وحنوا ومعجما.

فهي على سبيل املثال جتمع بني اجلمل االمسية والفعلية، ونكتفي مبطابقة جنس الفاعل 
تلتزم به اللغات األخرى"، كما تتسم منطوقة اللغة العربية  "ذهب فالن وذهبت فالنة، وهو ما ال

 بتوازن دقيق، وتأخر حمسوب بني فروع اللغة املختلفة.
ومن منظور معاجلة اللغات اإلنسانية آليا بواسطة احلاسوب، أثبتت العربية جدارهتا بوصفها 

صممة للغة العربية لتلبية لغة  عاملية، فبفضل توسطها اللغوي، يسهل تواريخ النماذج الربجمية امل
 مطالب اللغات األخرى، وعلى رأسها اإلجنليزية.

يف إطارها كثري من اللغات  جوالعربية لغويا وحاسوبيا، ميكن النظر إليها على أهنا فئة عليا يندم
 2األخرى.

 موقع اللغة على خريطة المعرفة.
أمهية يوما بعد يوم، والشكل يربز  بؤ اللغة موقعا بارزا على خريطة املعرفة اإلنسانية، يزدادتت

شبكة العالقات اليت تربط اللغة بفروع املعرفة املختلفة، وقد أقامت اللغة مؤخرا عالقة وطيدة مع 
 بقسطاهلندسة، وذلك من خالل هندسة الذكاء االصطناعي، واليت تساهم فيها اللسانيات احلاسوبية 

لعالقات املعرفية، وإن موقعها الفريد هذا على خريطة وفري، كما تنفرد مبثل هذه الشبكة الكثيفة من ا
أنواعها، وكذلك كوهنا وسيلة ال غىن عنها  املعرفة اإلنسانية، يؤكد كوهنا أساسية للمعرفة على اختالف

 مستقبله. راقلفهم تاريخ تطور الفكر اإلنساين، وحتليل مظاهر حاضره، واستش
العلوم اإلنسانية  قمةوخالصة القول أينما يكن مسلكك يف دنيا املعرفة، فاحبث عن اللغة: 

ورفيقة العلوم الطبيعية، وركيزة الفلسفة عرب القرون، ورابطة عقد الفنون وحمور تكنولوجيا املعلومات، 
 3وهندسة معرفتها ولغات برجمتها.

                                                 
 تيسيرراف دكتور ميساء أحمد أبو شيب، تكنولوجيا تعلم اللغة العربية في الحلقة األولى من التعليم األساسي، رسالة ماجستير في علوم اللغة العربية، إش 1

 .69م، ص2007عبد الجبار األلوسي، مجلس كلية اآلداب والتربية األكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك، أيار، 
 .70مد أبو شيب، مرجع سبق ذكره، صميساء أح 2
 .79صالمرجع نفسه،  3
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 عالقة اللغة العربية بتقنية المعلومات. .2
" لتجعل من اللغة سندريال علم الكمبيوتر، فلم تعد اللغة المعلومات تقنيةولوجيا "تأيت تكن

التصال، أو جمرد نسق رمزي ضمن أنساق رمزية أخرى، بل أصبحت أهم العلوم املغذية ل جمرد
بل مجيع األنساق الرمزية األخرى اليت تسري يف   -بال منازع–لتكنولوجيا املعلومات، ورابطة العقد 

ا اجملتمع، حيث هلا الدور األكرب يف صياغة شكل اجملتمع اإلنساين، فأهل البنية يقولون، كيان هذ
 لغيت عاملي، وحدود لغيت هو حدود عاملي فهي الذات وهي اهلوية، وهي أداتنا لكي نضع الواقع 

، 1االجتماعي، ولكي نساهم يف صنع احلضارة اإلنسانية فاحلضارة ال تبىن من غري هنضة لغوية
 فاللغة هي كيان اجملتمع حيث تساهم يف بناء احلضارة اإلنسانية.

ومن هنا فقد جاءت تكنولوجيا املعلومات لتضع اللغة العربية على قمة اهلرم املعريف فهي 
الركيزة األساس للعملية التعليمية، اليت بدورها نسق ثقايف، يعين أول ما يعين بتأصيل الذات الثقافية 

ا الستمرار وجوده وتواصل أجياله، ومحاية حقوقه، والذود عن قيمه ومحل للمجتمع، وذلك ضمان
 رسالته إىل الناس واإلسهام يف صناعة مستقبل البشرية.

وهكذا أصبحت اللغة رابطة العقد للمنظومة الثقافية، والرتبوية، لذلك باتت معاجلة اللغة آليا 
أهنا املنهل الطبيعي الذي تستقي منه هذه  بواسطة احلاسوب هي حمور تكنولوجيا املعلومات، والسيما

 التكنولوجيا أسس ذكائها االصطناعي واألفكار احملورية بلغات الربجمة.
ويف عصر املعلومات واملعرفة يزداد إسهام اللغة يوما بعد يوم يف حتديد األداء الكلي للمجتمع 

 تربط" ويف اخلارج "ملةاإلنتاج المعرفي، واإلبداعي وفي إنتاجيته الشااحلديث يف الداخل "
 2".المجتمع بغيره وتحدد مكانه ومكانته وثقله اإلستراتيجي

للوصول إىل صيغ، ومصطلحات ومفردات عربية سليمة دقيقة، والعمل على تعريب 
احلاسوب، ورعاية عباقرتنا الشباب الذين لديهم إمكانات مذهلة يف فهم التقنية اليت بني أيدينا وهلم 

 1ها.جتارهبم يف عوامل
                                                 

ة العربية، علي نبيل، دور اللغة العربية في عصر المعلومات والتكنولوجيا "المؤتمر السنوي الخامس )اللغة العربية في عصر المعلومات("، مجمع اللغ 1
 .171الخامس، ص هـ، الفصل1421ذي القعدة  1شوال  28م/ 2006تشرين الثاني  22-20بدمشق، 

 .180صالمرجع نفسه،  2
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 ومن متطلبات تعليم اللغة العربية يف عصر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت:
 .تقدمي العروض اللغوية بطريقة ممتعة وشيقة ومثرية لالهتمام من قبل الطلبة 
  استخدام احلاسوب واالنرتنت يف توفري التعلم النشط الذي يعتمد على استخدام الصوت

بيقات العملية باللغة العربية حىت يتمكن الطالب من والصورة واحلركة ومشاهدة بعض التط
 ممارسة اللغة.

" االستماع والتحدث والكتابة، والقراءةواالهتمام بتنمية املهارات األربعة للغة العربية "
 بشكل عصري يتماشى مع ما يوفره احلاسوب واالنرتنت من:

 .حسن استكشايف وجترييب عند املتعلم 
  امليول.إثارة للتفكري وإشباع 
 .فرص عينة للتعرف على األخطاء ومعاجلتها 
 .2ما يوفره احلاسوب من ثقة بالنفس وقدرة على اختاذ القرارات ألنه يقيم عمله بنفسه 

 وجممل القول أن عصر التكنولوجيا واملعلومات خيدم اللغة العربية بشكل كبري مبا يؤدي من
 ممتعة وشيقة ومثرية لالهتمام.تطويرها، وأيضا خيدم العملية التعليمية حيث تصبح 

فكيف هنيئ لغتنا العربية ملطالب عصر املعلومات؟ وكيف نعيش احلياة يف كيان هذه اللغة 
تنظريا وتعليما واستخداما؟ وكيف نعين باملعاجلة اآللية للغة العربية، ونعرب نظام التشغيل، ونصمم 

ق اللغة العربية، للوصول إىل ما سبق البد لغات برجمة عربية للوصول إىل عصر الرتمجة اآللية عن طري
أن نعلم صغارنا مبادئ الربجمة، وذلك نظرا إىل العالقة بني الربجمة، والفكر من جانب، وبني الفكر 

 واللغة من جانب آخر، وقد عربت لغات برجمة سهلة للصغار مثل لغة "اللوغر ولغة البيسك".
 ، وقد ظهرت جهود مثمرة يف معاجلة اللغة العربيةوالبد من االستمرار واالجتهاد يف هذا اجملال

آليا، أفرزت تطبيقات مثل الصرف اآليل، واإلعراب اآليل، والتشكيل التلقائي وبناء البيانات 
 ، وهذه التطبيقات تفيد اللغة العربية بالدرجة األوىل وتفيد متعلميها بالدرجة الثانية.3املعجمية

                                                                                                                                                         
 .09صالمرجع نفسه،  1
 .148-147م، ص ص 2007، 1عبد القادر الفاسي الفهوي، حوار اللغة، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، ط 2
 .189-181هـــ، ص ص 1423-م2003، مصر، القاهرة، 1مدكور علي أحمد، التربية والثقافة التكنولوجيا، دار الفكر العربي، ط 3
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يف استعمال اللغة، ما يستدعي تطوير نشاط حديث  وهذا يدفعنا إىل خلق أساليب جديدة
يف العلوم االقتصادية، مساه بعض الباحثني الصاغات اللغوية، أو تكنولوجيا اللغة ونظرا لربوز مفاهيم، 

حديثة كنتيجة للتطور التقين، فقد استوجب هذا األمر وضع ماليني العبارات اجلديدة  ونتوجات
 ثراء اللغة وتسهيل مهمتها يف التعامل مع املعاين واملفاهيم اجلديدة.للداللة عليها، والذي من شأنه إ

لذلك تنبهت الدول املتطورة إىل أمهية الثورة املعلوماتية فأقامت مشروعات عمالقة لتدفع 
التكنولوجيا أو التقنية خلدمة لغاهتا، فانصب اهتمام الباحثني إىل توليد اللغة وفهمها وترمجتها آليا 

 آخرون إىل معاجلة الوثائق، وتفسريها عرب شبكات احلواسيب.بينما اجته 
ومن هنا البد من االعرتاف حباجتها املاسة وامللحة لنهضة لغوية شاملة، قادرة على تلبية 

 1مطالب ومقتضيات العصر، وإىل تقيني ولغوين وعلماء بشىت التخصصات.
 اللغة العربية والحوسبة. .3

درا على معاجلة اللغة إفرادا وتركيبا وممارسة التدقيق حوسبة اللغة تعين جعل احلاسوب قا
وحلوسبة اللغة العربية فوائد مجة، فيكفي أن تشري إىل أن حوسبة اللغة  2اإلمالئي والنحوي عليها،

العربية تساعد كثريا يف تعليم اللغات، سواء على مستوى اللغة األم أم اللغة األجنبية كما للحاسوب 
وخمتلفة وطرق منهجية تعليمية تساعد على جتسري الفجوة بني اللغة من مزايا عرض متعددة 

أي أن حلوسبة اللغة العربية فائدة حيث تفيد يف تعليم اللغات سواء األم أم األجنبية،  3ومتعلمها،
 وللحاسوب فضل يساعد على جتسري الفجوة أي التسهيل بني اللغة ومتعلمها.

ندسي احلاسوب من أجل إدخال احلوسبة إىل وهناك أحباث جادة من قبل اللغويني ومه
الرتمجة مبا يعرف بالرتمجة اآللية، أو مبفهومها اآلخر بشيء من االختالف يف درجة استخدام 
احلاسوب يف الرتمجة، وهذا أمر يعتمد على عدة عوامل األمر هو تطوير جهاز احلاسوب إىل درجة 

 متكنه من التعامل مع اللغات يف هذا اجملال.
                                                 

 .08-07قمق بريهان، اللغة العربيية عبر االنترنت "التجديد العربي"، دمشق، سوريا، ص ص 1
www.maaber.org/issu-janvary10/spotlights3.htm.  

أحمد  طارق عبد الحكيم أمهان، اللسانيات الحاسوبية ومشكلة حوسبة اللغة العربية، رسالة ماجستير في اللسانيات والدراسات الصوتية، إشراف د. 2
 .14، صإدلبالعمر، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة 

 .26صالمرجع نفسه،  3

http://www.maaber.org/issu-janvary10/spotlights3.htm
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ألمر الثاين فهو إعداد اللغات بشكل يتيح للحاسوب التعامل معها، وتشكل الرتمجة أكرب أما ا
التحديات للحاسوب يف جمال اللغات البشرية، وذلك لسبب بسيط وهو أن التعامل مع اللغة البشرية 
يعتمد على امللكة العقلية للبشر، وهذه ليست عمال آليا كما هو الشأن يف األمور األخرى،  

 اليت أظهر احلاسوب قدرة هائلة عليها. التصنيعات كعملي
" أو التخاطب مع اآللة محاورةومن ضمن فوائد احلوسبة ما يعرف بالوصول إىل درجة "

اآللة، وهذا موضوع شائق استهوى حبثه عقل املهندسني واللغويني لعقود خلت، حيث متثل مسألة 
 1الكالم وإنتاجه. خماطبة اآللة حتديا ملقدرتنا على فهم عمليات إدراك

كما أن مسألة إنتاج برجميات تقدم بعض املعرفة بلغة اإلنسان مسألة سيكون هلا تأثري كبري 
 شؤون الناس وأعماهلم، فاحلواسيب اليوم ال تفهم لغتنا. تدار هباعلى الكيفية اليت 

كما أنه يصعب على عامة الناس فهم لغات احلاسوب وتعلمها، وإذا ما أردنا أن يعم 
ستعمال احلواسيب ليشمل كافة فئات الشعب، فإننا حباجة إىل حتقيق مزيد من التقدم يف جمال ا

 تقنيات اللغات.
                    ويطمح الباحثون يف تقنية اللغات إىل احلصول على أكرب رصيد من 

اآللة  املعلومات، فاملعلومات واخلدمات ميكن احلصول عليها بسهولة، وتطوير نظم التواصل مع
سيساعد عامة الناس على التفاهم مع احلاسوب دون أن تكون هلم مهارات خاصة باستعماله أو 
تدريب مسبق هلذا الغرض فمثال: لو خاطب طالب حاسوبا قائال: أعطيين معلومات عن موضوع 

من خمتلف  تردهنفسه أمام فيض من املعلومات  فسيجدازدياد درجات احلرارة يف أجواء العامل "
صادر كاألقمار الصناعية واجملالت والصحف والكتب املتخصصة وحىت معلومات من العاملني يف امل

 2البيئة نفسها.
وإن تقنية اللغات اإلنسانية تتطلب جهودا مشرتكة يبذهلا علماء اللغة والنفس واهلندسة                 

ية أو احلديث إليهم بصورة واحلاسوب، فاخرتاع آالت قادرة على التجاوب مع الناس بصورة طبيع

                                                 
 .27صالمرجع نفسه،  1
 .28صالمرجع نفسه،  2
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 يتبعهاتلقائية أمرا يتطلب فهما عميقا لبنية اللغة ورموزها، كما يفرتض معرفة متخصصة باآلليات اليت 
" وأيضا إىل معرفة جهود علماء احلاسوب وهذا مجال علم النفسالناس ألغراض التواصل بينهم "

سائط واألساليب إلنتاج الكالم الطبيعي، وأما بناء نظم حاسوبية متعددة الو لالرامية إىل إجياد هياكل 
الغاية من حوسبة اللغة العربية فيتمثل يف تقدمي توصيف شامل ودقيق للنظام اللغوي للحاسوب متكن 

اإلنسان يف كفاية وأداءه اللغويني، فيصبح قادرا على تركيب اللغة وحتليلها، ميثل الرسم  مضاهاةمن 
قواعد النظام الكتايب ما ظهر منها وما بطن فيكشف األخطاء  الكتايب باإلمالء الصحيح، ويعرف

اإلنسان، ويصحح  ئ اجلمل الصحيحة، ويعرب كما يعرباإلمالئية، ويبين الصيغ الصرفية، وينش
"...وما مزعج صوت" حيوهلا إىل "مجعز صوتبه اللسان، فإذا ورد مثال عبارة " النطق إذا عثر

" إال مناذج حملاكاة ما خيتزنه اإلنسان الصرفي المحلل" و"المعرب" و"اإلمالئي المصححمشاريع "
 1من أدلة الكفاية اللغوية ومناذج وتطبيقات متثيل اللغة للحاسوب.

 حوسبة المعجم العربي. .4
" وأكثر تلبية للمتطلبات العلمية علم اللغة الحاسوبيتعد حوسبة املعجم من أهم جماالت "

يقدم الحاسوب خدمات كبيرة للبحث اللغوي » املعاصر، إذ والثقافية يف الدول املتقدمة يف العامل
المدونات   تابمعجمالمدونات، والمقصود  تامعجمواألدبي، من خالل المعاونة في إعداد 

كل األعمال المعجمية التي تقوم على اإلعداد المعجمي لمجموع الكلمات الواردة في نص 
 املعجم.، فمن جماالت علم اللغة احلاسويب حوسبة 2«محدد

 وميكن أن حندد الفوائد اليت جننيها من حوسبة املعجم يف اجملاالت اآلتية:
جتاوز بنك املعطيات اللغوية، ختزين الكلمات إىل نصوص، إذ يقوم احلاسوب بكل العمليات  .1

 املطلوبة وميكن حتديدها يف:
 .ختزين النصوص كاملة 
 .اإلفادة يف تعريف سياقات االستعمال 

                                                 
 .29راهيم الحاج، مرجع سبق ذكره، صوليد إب 1
، تاج العروسها من المعجميات العالمية، بحوث ندوة خاصة بمناسبة االنتهاء من تحقيق وطباعة معجم وموقعات العربية المعجممحمود فهمي حجاري،  2

 .18م، ص2000فبراير 10-09المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، 
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  الصرفية والتصريفات.دراسة األبنية 
 .دراسة العالقات النحوية بني املفردات 
 ....دراسة مستويات االستعمال: علمي، صحايف، أو رمسي أو ودي 
يعد بنك املصطلحات شكال من أشكال احلاسوب، إذ يقتصر على املصطلحات وما يتصل  .2

 هبا، وتكمن فائدته يف العمليات اآلتية:
  التخصصات العامة والدقيقة.خيزن املصطلحات مصنفة عل وفق 
  ه بلغة أخرى وأكثر من لغة.ومقابليذكر املصطلح 
 .يذكر من املصطلح تعريفا له 
  ات ملصطلحات وحتديدها وطبعها بسهولة.معجمميكن من صنع 
 .1يعاون مرتمجني املتخصصني بتقدمي املصطلحات هلم 
  قرص مدمج تكون اإلفادة من البنك عن طريق طرفيات أو بطبع املصطلحات على

(CD.) 
مل تقتصر فائدة احلوسبة على ما ذكر، وإمنا قد جند للحاسوب فائدة يف مراحل صناعة 
املعجم، وذلك ملبتاعة منو املفردات وتكون الرتاكيب يف اللغات العاملية الكربى مما يتيح لصناعة 

 املعاجم بعد ذلك املسامهة يف إحداث هنضة حقيقية يف سياق ثقايف جمتمعي.
ار واضحا لدينا أن أمهية حوسبة املعجم العريب كبرية جدا، ألهنا توفر للدارسني خدمات إذا ص

يفتقر إلى من يقوم بدراسته ألن من يبحث في االتجاه »جليلة، إال أن هذا العمل اجلبار 
المعجمي قليل أو نادر في العالم العربي، علما أن هناك معاجم حاسوبية والكترونية متنوعة في 

 2.«ساعد على السرعة والدقة في إيجاد المصطلح للمفهوم المستحدثالغرب ت
 بعد أن اتصفت أما هنا مالمح العالقة بني احلاسوب واملعجم العريب، فالبد من وصف عملية

 احلوسبة، ألننا نعلم أن املعجم العريب يقوم على منظومتني أساسيتني مها:

                                                 
 .19صالمرجع نفسه،  1
 .23م، ص2003أيلول، 13، دمشق، 4مازن الوعر، اللسانيات والحاسوب واللغة العربية، صحيفة رؤى الثقافية، العدد 2
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 .الوحدات الصوتية 
 .تأليف الكالم العريب 

فتخزن الوحدات الصوتية يف معجم خاص، ويكون هذا املعجم مفتوحا الستقبال أي 
كل واحدة منها بوضع »استعمال الكلمات األخرى، فتحصل حينئذ املعاجلات احلاسوبية بأن تعاجل 

عالمات على الجزء الثابت في كل من الصوتين اللذان يكونان الوحدة وعلى فترات التذبذب 
 1.«اجملهورةلألصوات 

وبعد االنتهاء من عملية ختزين الوحدات الصوتية ومعاجلة الكالم املنطوق، فإن معاجلة الكالم 
حوسبتها يف البعد االتصايل من جهة، ويف خدمة اللغة العربية حفاظا  وتفيداملكتوب تكون أيسر، 

 على اهلوية الثقافية من جهة أخرى.
شرعت جمموعة من اجملامع اللغوية العربية مل ترتك فكرة حوسبة املعجم العريب متوت، وإمنا 

"، ومن هذه اجملامع اجملمع اجلزائري للغة حوسبة الذخيرة اللغوية العربيةبإجناز مشروعاهتا يف إطار "
حيازة أهم نتائج اللغة العربية من أدب وعلوم على وسائط حاسوبية، لتوفري بنك »العربية، هبدف 

عرب شبكة االنرتنت، ومن خالل وسائل رقمية ليتسىن ألي معطيات نصية عربية حمسوب ميكن نشره 
 .«سيرمستخدم اإلطالع عليه بكل 

عجلة حوسبة املعجم العريب سريعة يف السنوات السابقة، ولعل الدارس يلحظ هذا  سارت
التطور من خالل ما يطلع عليه يف شبكة االنرتنت، إذ توجد مواقع عربية كثرية جتعل قابليات الوصول 

جميات عديدة متاحة مثل: نظام القرآن الكرمي، ونظم املواريث واحلديث الشريف وغريها، إىل بر 
وضرورة التنسيق فيما يتعلق بإنشاء شبكة بيانات حاسوبية عربية، فضال عن مواجهة العوائق الفنية 

 2اليت تتعرض حيازة هذه الذخرية اللغوية.
 

                                                 
تموز،  9، 34/العدد09أحمد هاشم أحمد السمرائي، حوسبة المعجم والقضايا المعاصرة، جامعة سامراء، كلية التربية، قسم اللغة العربية، المجلد  1

 .08م، ص2013
 .09صجع نفسه، المر  2
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عجمي، وتكمن أمهيته يف احتوائه على وجممل القول أن للحاسوب أمهية كبرية يف العمل امل
ذاكرة هائلة متكنه من ختزين عدد كبري من املعلومات وترتيبها على وفق نظام خاص حيدده الدارس، 
وتوفريه أرشيفا كامال للمعلومات اللغوية املرتبة آليا، وتوفري الربنامج اآليل للمعجم اللغوي دقة يف 

 البحث واالستقصاء وغريها.
حلاسوب باملعجم عالقة وثيقة، تتحدد هذه العالقة من خالل العالقة بني كما يرتبط ا

املنطوق  واملكتوب، والعالقة بني الصريح والضمين، والعالقة بني اللغة ومنها الرمزية والرقمية )شفراهتا( 
 وغريها.
 دور الحاسوب في تعليم اللغة العربية الفصحى. .5

الفصحى أمر يف غاية األمهية نظرا للحاجة إىل ذلك  إن احلاجة إىل دراسة حتليل اللغة العربية
يف فهم الكالم العريب املنطوق وحتويله إىل نص مكتوب أو ترمجته إىل لغة أخرى سواء كان ترمجة فورية 

 أم غري فورية.
أما فهم اللهجات العامية وحتليلها فهو من الناحية العلمية ال يقل أمهية عن فهم الفصحى، 

، أي أن عملية فهم العامية 1ميكن أن يكون وسيلة مناسبة لتعليم الفصحى وذلك ألن احلاسوب
 واستخراج ما يقابلها من فصحى هو أمر يف غاية األمهية.

أن يكون  فيمكنفاملتكلمون بالعامية اليوم أكثر ممن يتقنون اللغة العربية الفصحى، لذلك 
الفوري للغة بالفصحى أو استبدال  احلاسوب وسيلة فعالة للقضاء على العامية من خالل التصحيح

العامية بالفصحى أو تصحيح األخطاء اللفظية يف تشكيل أواخر الكلمات أو غري ذلك من 
 املعاجلات اللفظية للغة العربية، وكل هذا حيتاج إىل دراسات وأحباث للغة العربية وكيفية برجمة أصواهتا.
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احلاسوب، فإن احلاسوب ميكن أن يكون كما أن دراسة األصوات العربية ميكن أن تفهم من 
أصواتا عربية صحيحة، وهبذا الصدد فإن تكوين مثل هذه األصوات يف غاية األمهية نظرا ألنه وسيلة 

 لتعليم اللغة العربية الصحيحة نطقا وتشكيال وتداوال، وهو وسيلة للعودة إىل الفصحى بدل العامية.
أن خمارج احلروف الشائقة اليوم يف بعض البلدان  وجتدر اإلشارة إن بعض الباحثني يشريون إىل

العربية مثل الضاد والظاء واجليم وغريها بعيدة عن النطق العريب الصحيح كما وضعه علماء اللغة 
العربية يف القرنني الثاين والثالث اهلجر بني أو قد يكون احلاسوب وسيلة هامة يف تصحيح هذا النطق 

عادة توحيد النطق الصحيح بني العرب مجيعا إذا ما أحسن استخدام وإعادته إىل سالف عهده، بل وإ
 1ذلك.

 وميكن استخدام احلاسوب لتدريس اللغة العربية يف اجملاالت التالية:
 : ومن اجملاالت اليت ميكن تطويرها يف القراءة باستخدام احلاسوب ما يلي:القراءة .1
 نص على الشاشة ويلي ذلك أسئلة : هناك بعرض الربجميات املصممة حبيث يظهر باالستيعا

موضوعية من نوع مأل الفراغ أو صح أو خطأ أو اختيار من متعدد، أو يسأل عن معىن كلمة 
 ".اسم، فعل، حرفمن النص، أو معرفة كلمة معينة بالنسبة لألقسام الكالم "

 هنا يقوم الربنامج بتحديد مجلة من النص مث يقوم برتتيبها عشوائيا،معالجة النصوص : 
ويطلب من املتعلم إعادة بناء اجلملة يشكلها الصحيح، أو ميكن عرض نص وقد حذفت منه 

 بعض الكلمات ويطلب من املتعلم إعادة بناء اجلملة بشكلها صحيح.
 ميكن تطوير مهارة القراءة السريعة وجتنب القراءة كلمة بكلمة باستخدام سرعة القراءة :

ا، حيث يتم عرض النص على الشاشة لفرتة برجميات خاصة تستخدم عنصر التوقيت فيه
زمنية حمددة وبعدها خيتفي النص وتظهر أسئلة ليجيب عليها الطالب، أو يتم العملية 

من احلاسوب  نستفيدومن هنا  2العكسية حيث تظهر األسئلة أوال مث يظهر النص بعد ذلك،
 ومعاجلة النصوص. ،والسرعةل واضح ومفيد واملتمثل يف االستيعاب بشكيف تعليم القراءة 
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: تستخدم برامج معاجلة النصوص يف الكتابة حيث متنح املتعلم احلرية يف معاجلة النص الكتابة .2
كالتصحيح الفوري والتدقيق اإلمالئي، والرتمجة، واستخدام خمتلف أنواع اخلط وحفظ 

سافة الصفحات، وإمكانية تعديل الكلمات وتبديلها وتنسيقها، وكذلك التحكم بالفقرات وامل
بني السطور وعدد السطور يف الورقة، كما أن عملية التخزين تتيح للمتعلم إعادة تفحص 
النص الذي كتبه وإجراء التعديالت عليه واالحتفاظ بالنسخ القدمية منه وذلك لتفحص 

 التعديالت العديدة اليت متت عليه.
اجلمايل،  شاء والفن ويعد هذا األسلوب مشوقا للطالب، وحيسن من أدائه يف التعبري واإلن

 1وجيعله أكثر اتقانا للغة واإلمالء وأكثر دقة يف القضايا النحوية.
وهناك العديد من الربامج احلاسوبية اليت تساعد الطلبة يف الصفوف األساسية األوىل على  
كتابة األحرف بأشكاهلا املختلفة، حيث تقوم برسم احلرف على الشاشة باستخدام أقالم ضوئية أو  

 كتابتها على لوحة رسم خاصة مربوطة باحلاسوب، وتظهر الكتابة على الشاشة.
أمهية هذه الربامج إىل أن املتعلم يستطيع تكرار احملاولة مرارا وتكرار دون أن يتعدى  وتعود

 على وقت اآلخرين، ودون خوف أو خجل من البطء أو اخلطأ.
 فارغة ومعاجلته باستخدام  صفحتهى : حيث يقوم الطالب بكتابة ما يريد علالحرة الكتابة

 اخلصائص العديدة املتوفرة يف برنامج معاجل النصوص.
 : هناك طرق عديدة ميكن للحاسوب من خالهلا تطوير مهارة االستماع:االستماع .3
 إن التمييز بني أصوات وخمارج احلروف مطلب أساسي ملمارسة التعرف على األصوات :

 الفعال وهناك برامج تتيح للطالب االستماع إىل ايفعاللفظ الصحيح واالستيعاب اإلض
مفردات مث يطلب إليه حتديد الكلمة الذي يعتقد أنه مسعها من خالل أسئلة اختيار من 
متعدد كما تتيح له فرصة إعادة االستماع ملرات عديدة، وتزويده بالتغذية الراجعة من حيث 

 عالمته واألخطاء اليت ارتكبها.
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  :يقوم املتعلم باالستماع إىل نص يلي ذلك أسئلة اختيار من متعدد أو االستيعاب الجماعي
 مأل الفراغ ويقوم املتعلم باإلجابة عنها ويتلقى التغذية الراجعة املناسبة.

 :هناك بعض الربامج اليت تستخدم لتطوير مهارة التحدث لدى املنتظمني حيث  المحادثة
من األشخاص حول موضوعات لعديد ابني  جترييقوم املتعلم باالستماع إىل حوارات 

 متنوعة.
ويتم الطالب من خالهلا كيفية طرح األسئلة على اآلخرين يف مواقف معينة وكذلك كيف يرد 

 على هذه األسئلة اليت طرحت إليه.
  :هناك بعض الربامج احلاسوبية اليت ظهرت لتعليم قواعد اللغة العربية  قواعد اللغة العربية

اجلمل واستخالص اجلذور وتصريف اجلذور وتصريف األفالم  كأقسام الكالم، وإعراب
واشتقاقها، وقد ووعي يف تصميم هذه الربامج الفئات العمرية حبيث مت الرتكيز على منط 

 1األلعاب التعليمية يف تقدميها لألنشطة املختلفة لألطفال.
لعربية خاصة، ومن وجممل القول أن للحاسوب أمهية يف عملية التعليم عامة ويف تعليم اللغة ا

 جماالت استخدامه يف تعليم العربية القراءة، الكتابة واالستماع.
ومن دواعي استخدام احلاسوب يف التعليم عامة ويف اللغة العربية خاصة، هناك العديد من 

 األسباب اليت أدت إىل ضرورة استخدام احلاسوب يف التعليم وهي كاآليت:
  املعلومات وذلك ألن هذا العصر هو عصر السرعة، مما جيعل احلاجة إىل السرعة يف عصر

 اإلنسان حباجة إىل التعامل مع هذا الكم اهلائل من املعلومات.
  إجياد احللول ملشكالت صعوبات التعلم اليت تواجه املتعلمني عامة وأبناء اللغة العربية خاصة

 ل صعوبات التعلم.حيث أثبتت الدراسات أن للحاسوب دورا مهما يف املساعدة على ح
 .2حتسني فرص العمل املستقبلية وذلك بتهيئة الطلبة لعامل يتمحور حول التقنيات املتقدمة 
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إن استخدام التكنولوجيا يف تعليم اللغة العربية هو وسيلة من وسائل احلفاظ عليها، ودليل 

تعليم اللغة العربية  على أن اللغة قادرة على مواكبة التطورات احلادثة يف هذا العصر، واهلدف من
باستخدام احلاسوب رد على من اهتم اللغة باجلمود وعدم القدرة على مواكبة احلضارة، وفيه إثبات 

 على قدرة اللغة العربية على مواجهة التحديات املوجهة إليها.  
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 استبانة خاصة باألستاذ.
طرحت هذه االستبانة جملموعة من أساتذة اللغة العربية للتعليم املتوسط مبؤسسة عبد اجمليد 

يف العملية  اليتم من خالهلا معرفة مدى مواكبتهم للعصر، واستخدامهم للتكنولوجي -مزغران– مزيان
 التعليمية.

 لحاسب اآللي:إلى انسبة حاجة األستاذ  .1
 حلاسب اآليل:ميثل نسبة حاجة األستاذ إىل ا :01رقم  اجلدول

 النسبة التكرار فيما تكمن حاجتك للحاسب اآللي

 / / تلقين الدروس ببرامج تدعيمية

 50% 2 تخزين الدروس ومعالجتها.

 50% 2 في تحضير الدروس

 100% 4 المجموع

 
 :التحليل

( يظهر لنا نسبة األساتذة الذي يستخدمون احلاسب اآليل يف ختزين 1من خالل اجلدول )
ألن احلاسوب له قدرة على اجناز العمليات احلسابية  %50الدروس ومعاجلتها قدرت بنسبة 

إليه الكثري من  ودقة، وحتليل املعلومات وختزينها واسرتجاعها بصورة منظمة، لذا يلجأ واملنطقية بسرعة
 األساتذة يف ختزين الدروس.

ألنه يعترب  %50أما نسبة األساتذة الذين يستخدمونه يف حتضري الدروس قدرت أيضا بنسبة 
من األجهزة التعليمية متعددة األغراض، وألنه يؤدي بعض الوظائف واألعمال بسرعة أكرب وأخطاء 

 أقل من قدرة املعلم على أدائها.
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وهي  %0ذة الذي يستخدمونه يف تلقني الدروس بربامج تدعيمية قدرت بـــأما نسبة األسات
 منعدمة متاما.

 

 
 

 نسبة استخدام األستاذ وسائل حديثة غير السبورة في التعليم: .2
 :اعتماد األستاذ وسائل حديثة أخرى غري السبورة يف التعليم: ميثل نسبة 02 رقم اجلدول

 النسبة التكرار السبورة في التعليمهل تعتمد وسائل حديثة أخرى غير 

 %25 1 نعم

 75% 3 ال

 / / أحيانا

 100% 4 المجموع

 
 

0 

50 

1,4 

 يمثل نسبة حاجة األستاذ إلى الحاسب اآللي: 01الجدول رقم 

0

2

2
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 :التحليل
( يظهر لنا أن نسبة األساتذة الذين يعتمدون وسائل أخرى حديثة غري 2خالل اجلدول ) من

أي يستخدمون احلاسب اآليل وجهاز عرض البيانات يف  %25السبورة يف التعليم قدرت بنسبة 
عرض الدرس ملا هلا من أمهية حيث جتعل العملية التعليمية أكثر تشويقا وبالتايل حتقيق األهداف 
التعليمية املرجوة، كما تعمل على جذب االنتباه وإثارة اهتمامات املتعلم ومساعدته على اكتساب 

نص،  اخلربات جعلها باقية األثر، تساعد على وضوح املفاهيم واألفكار املقدمة )صوت، صور،
 فيديو(، حتفيز التالميذ على التفاعل بشكل أكرب مع املادة التعليمية وحتفيز العمل اجلماعي.

أما نسبة األساتذة الذين ال يستخدمون الوسائل احلديثة غري السبورة يف التعليم قدرت بنسبة 
على السبورة أي ال زالوا يدرسون بالطرق التقليدية العادية يف التعليم، أي االعتماد الكلي  75%

 للعرض.

 
 
 
 
 

25 

75 

1,4 

يمثل نسبة اعتماد األستاذ وسائل حديثة أخرى غير : 02الجدول رقم 
 السبورة في التعليم

1

3

0
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 :تقديم األستاذ للتالميذ مشاريع على شبكة االنترنت نسبة .3
تقدمي األستاذ للتالميذ مشاريع بالبحث عنها على شبكة : ميثل نسبة 03رقم  الجدول

 :االنرتنت

هل تقوم بتقديم للتالميذ مشاريع بالبحث عنها على شبكة 
 االنترنت

 النسبة التكرار

 100% 4 نعم

 / / ال

 / / ليس مهم

 100% 4 المجموع

 
 :التحليل

( يظهر لنا نسبة األساتذة الذين يقومون بتقدمي للتالميذ مشاريع 3خالل اجلدول ) من
، فهي نسبة عالية، وهذا راجع ألمهية %100بالبحث عنها على شبكة االنرتنت قدرت نسبة 

املتنوعة واملتخلفة، فهدف املدرس من االنرتنت ومكانتها، فهي تعترب ذخرية جتمع كل املعلومات 
إعطاءه للمتعلمني مشاريع والبحث عنها إلعدادهم إعدادا صحيحا وحتفيزهم على الدراسة والبحث 
واالعتماد على النفس، حيث يصبح املتعلم مستوعبا ومهيأ للدرس، وأيضا على االبتعاد عن العمل 

 يدويا.
للتالميذ مشاريع بالبحث عنها على شبكة أما نسبة األساتذة الذين ال يقومون بتقدمي 

وهذه نسبة معتربة، حيث جيب على كل أستاذ تقدمي للتالميذ مشاريع  %0االنرتنت قدرت بنسبة 
 بالبحث عنها.
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 :تقبل التلميذ درس اللغة العربية المصمم على الحاسوبنسبة  .4

 :على احلاسوبتقبل التلميذ درس اللغة العربية املصمم : ميثل نسبة 04اجلدول رقم

يتقبل التلميذ درس اللغة العربية المصمم على 
 الحاسوب

 النسبة التكرار

 75% 3 شغف كبير

 25% 1 بقليل من االهتمام

 / / دون اهتمام يحقق الغرض المرجو

 100% 4 المجموع

 
 
 
 

100 

0 1,4 

يمثل نسبة تقديم األستاذ للتالميذ مشاريع بالبحث : 03الجدول رقم 
 عنها على شبكة االنترنت

4

0
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 :التحليل
( اتضح لنا أن نسبة تقبل التلميذ درس اللغة العربية املصمم على 4خالل اجلدول ) من

، وهذا راجع لتفضيلهم وحبهم للحاسوب، جيعل الدرس %75احلاسوب يشغف كبري قدرت بنسبة 
فورية، وحبسب استجابته يف املوقف التعليمي، مما يسهم يف زيادة ثقة  بتغذيةمميزا، حيث يزود املتعلم 

م بنفسه، إضافة إىل مساعدة التلميذ على إمتام عملية الدراسة بسهولة، وحتقيق األهداف املتعل
التعليمية املرجوة بشكل جيد، كما حيفز التالميذ على التفاعل بشكل أكرب ما املادة التعليمية وحتفز 

 العمل اجلماعي.
من االهتمام قدرت  بقليلأما نسبة تقبل التلميذ درس اللغة العربية املصمم على احلاسوب 

 وهذا راجع ملستوى التلميذ وعدم حبه وشغفه للحاسب اآليل. % 25نسبة 
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يمثل نسبة تقبل التلميذ درس اللغة العربية المصمم : 04الجدول رقم
 على الحاسوب
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 استبانة خاصة بالتالميذ:
مل قد مت طرح هذه االستبانة على عدد من التالميذ للسنة األوىل والرابعة متوسط، يف حصة 

 ضوابط أو شروط.لعربية، وقد كان هذا االختيار عشوائيا غري مقيد بأية ا اللغة
 التكنولوجيا )مصطلح(: .1

مفهوم التكنولوجيا لدى التالميذ، فالبعض على أهنا التقنيات احلديثة، وهي توظيف وتطوير 
 العلم يف مجيع نواحي احلياة، وتعين استخدام احلواسيب واهلواتف احملمولة.

تطور يف خمتلف وعرفها البعض اآلخر على أهنا االكتشافات العلمية املساعدة على قيام ال
ميادين            احلياة، وهي ابتكارات علمية تساعد وتسهل القيام باألعمال وهي مفيدة وضرورية 

 لإلنسان.
 :وسائل االتصال الحديثة )مصطلح( .2

عرفها التالميذ على أهنا الطرق والوسائل اليت متكن اإلنسان من التواصل مع العامل اخلارجي 
 ناعية والكمبيوتر واالنرتنت....اخل.وحيد من بينها األقمار الص

 :الغرض من استعمال هذه الوسائل: ميثل نسبة 01رقم  الجدول

 النسبة التكرار ألي غرض تستعمل هذه الوسائل

 55% 22 الدراسة

 32.5% 19 .الترفيه

 12.5% 5 لغرض آخر

 100% 40 المجموع
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 :التحليل
( اتضح لنا أن نسبة التالميذ الذين يستعملون الوسائل احلديثة لغرض 1خالل اجلدول ) من

وهذا راجع ألمهيتها وما حتتويه من معلومات مفيدة ومتنوعة، حيث ، %55الدراسة قدرت بنسبة 
تفيدهم يف البحث عن شرح الكلمات الدخيلة، والبحث عن متارين أخرى هبدف الفهم أكثر 

 حضري لالمتحانات.، التبواالستيعا
أي أن هذه ، %32أما نسبة التالميذ الذين يستعملون هذه الوسائل للرتفيه قدرت بنسبة 

 الوسائل تستخدم للرتفيه عن النفس، مثال: األلعاب، قصد مواقع التواصل االجتماعي...اخل.

 
 
 
 
 
 
 
 

55 32,5 

12,5 

 يمثل نسبة الغرض من استعمال هذه الوسائل: 01الجدول رقم 

22

19

5
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 :استعمال التكنولوجيا ملساعدة التلميذ للوصول إىل هدفه: 02الجدول رقم 

هل استعمال التكنولوجيا يساعدك على الوصول إلى 
 هدفك

 النسبة التكرار

 86,95% 40 نعم

 4,34% 2 ال

 8,69% 4 أحيانا

 100% 46 المجموع

 :التحليل
( اتضح لنا أن نسبة التالميذ الذين متكنهم التكنولوجيا من الوصول إىل 2خالل اجلدول ) من

نسبة عالية، ألن للتكنولوجيا تساهم يف تطوير شخصية  وهذه، % 86,95هدفهم قدرت بنسبة 
 التلميذ، وحتسني مستواه الدراسي، إثراء املخزون املغريب واملعجمي للتلميذ.

 للتالميذ الذين ال حتقق هلم األهداف. % 4,34وقدرت نسبة 
أهدافهم فيجدون يف التكنولوجيا ممرا، لتحقيق  % 8,69أما النسبة املتبقية والذي قدرت بـــ

 أحيانا.
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86,95 

4,34 
8,69 

استعمال التكنولوجيا لمساعدة التلميذ للوصول إلى : 02الجدول رقم 
 هدفه

40

2

4
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 النتائج العامة للدراسة:
  تتقارب نسبة األستاذة الذين يستخدمون احلاسب اآليل يف حتضري الدروس مع نسبة األساتذة

 الذي يستخدمونه يف ختزين الدروس ومعاجلتها.
  السبورة يف أغلبية األساتذة يفضلون التدريس بالطرق التقليدية، أي االعتماد الكلي على

 عرض حمتوى الدرس، بينما القليل منهم يستخدمون الوسائل احلديثة يف التعليم.
 .يتقبل كل التالميذ دروس اللغة العربية املصممة على احلاسوب بشغف كبري 
 .كل األساتذة يقدمون لتالميذهم مشاريع للبحث عنها والعمل عليها 
 .يتقبل التالميذ دروس اللغة العربية بشغف كبري 
  ،من وسائل االتصال احلديثة اليت ذكرها أغلب التالميذ، احلاسوب، األقمار الصناعية

 االنرتنت، اهلواتف الذكية.
 .فالبعض يستعملها يف الدراسة والبعض اآلخر ألغراض أخرى 
 .التكنولوجيا تساعد التلميذ للوصول إىل هدفه وبدرجة كبرية 
 ية أساتذة التعليم املتوسط ال يستخدمون ويف األخري تبني لنا من هذه الدراسة أن أغلب

التكنولوجيا إطالقا أو باألحرى الوسائط املتعددة يف تدريسهم للغة العربية، يعتمدون وسائل 
 قدمية )تقليدية( أي االعتماد الكلي على األستاذ يف الشرح، والسبورة لعرض املعلومات.

 العربية مثل احلاسوب وجهاز عرض  بينما الندرة منهم بنسبة قليلة يستخدم بعضها يف تعليم
البيانات )الداتاشو(، وأيضا على تواصل مع التالميذ عرب مواقع التواصل االجتماعي، 

 والتواصل ال يشمل عامة التالميذ، بل األقسام النهائية فقط، املقبلة على االمتحانات.
 ا والوسائل وجممل القول: أن أغلب مؤسساتنا مل تواكب العصر يف استعمال التكنولوجي

احلديثة يف التعليم وخاصة اللغة العربية مقارنة بالدول العربية األخرى واألجنبية، والسبب يف 
ذلك قلة الوسائل واألجهزة يف املؤسسات ولدى املدرسني، واأللوية للمواد العلمية كالفيزياء 

    والعلوم، واملواد األدبية حمرومة من استعماهلا.
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 الخاتمة:
املوضوع، أما عن خامتة بتغري لكل حبث خامتة يأيت الطالب من خالهلا على هناية وقد تتغري 

 موضوع حبثي فأردت أن أمجعها يف النقاط اآلتية:
  والصورة النص والفيديو لتقدميه ضمن الوسائط املتعددة هي تقنية حديثة جتمع بني الصوت

إطار معني حبيث حيقق اهلدف الذي وضع من أجله وحيقق نوعا من التواصل بني املتعلم 
 والربنامج التعليمي.

  املتمثلة يف النص، الصور والرسوم، الصوت، احلركة، الفيديو.عناصر و كما هلا 
 امن، املرونة، وكل واحدة منها تكمل التفاعلية، الفردية، التنوع، الكونية، التز  أهم خصائصها

 األخرى.
  تكمن أمهيتها يف حتفيز الطلبة على التفاعل مع املادة التعليمية، وحتفز العمل اجلماعي، كما

 تزيد من القدرة على الفهم وتؤدي إىل اكتساب املهارات.
 وشيقة، إذ تقدم يزها، حيث جتعل العملية التعليمية ممتعة ن مميزاهتا دعم عملية التعليم وتعز م

 املعلومات بشكل جذاب وخمتصر.
  اللغة العربية قادرة على مواكبة ومسايرة العصر، لذا جيب حتديث التعليم يف تطوير مناهجه مع

 احملافظة على األصالة من حيث الدين واللغة الرتاث.
  اللغة حوسبة اللغة العربية تساعد كثريا يف تعليم اللغات سواء على مستوى اللغة األم أم

األجنبية، مبا للحاسوب من مزايا عرض متعددة وخمتلفة طرق منهجية تعليمية تساعد على 
 جتسيد الفجوة بني اللغة ومتعلمها.

  للحاسوب أمهية يف عملية التعليم عامة ويف تعليم اللغة العربية خاصة، ومن جماالت
 استخدامه يف تعليم العربية، القراءة، الكتابة، االستماع.

 إلضافة إىل وجود نتائج أخرى مبثوثة يف ثنايا البحث وفصوله.هذا با 
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اخلتام نسأل اهلل تعاىل أن يثري حبثنا هذا، ويكلل هذا اجلهد بالتوفيق، وأن ينتفع به كل  ويف
باحث وطالب علم، ونلتمس العذر عن كل نقص أو خطأ أو تقصري وندعو اهلل عز وجل أن يلهمنا 

 أداء رسالة العلم.اإلخالص يف القصد والسداد يف 
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 .باألستاذ ةخاص ةاستبان

 :( أمام العبارة التي تناسبكₓضع إشارة ) .1

  مؤسستكم؟ في السبورات اإللكترونية متوفرة -أجهزة الداتاشو-أجهزة الحواسيبهل 

 .نعم -

 .ال -

 .ليس بالضرورة -

   كل أستاذ امتالك حاسب آلي لمهنة التدريس؟هل يجب على 

 .نعم -

 ال. -

 .مهمليس  -

  لعمل بالحاسوب؟اهل تتقن 

 .نعم -

 ال. -

 هل تستعين بالحاسب اآللي في تدريسك؟ 

 .نعم -

 ال. -

 .أحيانا -
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 فيما تكمن حاجتك للحاسب اآللي؟ 

 .تلقني الدروس بربامج تدعيمية -

 ومعاجلتها.ختزين الدروس  -

 .يف حتضري الدروس -

  إذا كان الحاسب اآللي مهم في عملية التدريس، هل كل الحصص تضطرك الستخدامه أم

 ؟الحصص التطبيقية فقط

 .كل احلصص -

 .احلصص التطبيقية فقط -

  ؟لديك بريد إلكتروني لكل تلميذهل 

 .نعم -

 ال. -

 .مهمليس  -

 مع التالميذ عن طريق مواقع التواصل االجتماعي أي إرسال لهم التمارين والقيام بحلها  تتواصل هل

 ؟مثال

 .نعم -

 ال. -

 .مهمليس  -
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  ؟تعتمد وسائل أخرى حديثة غير السبورة في التعليمهل 

 .نعم -

 ال. -

 .أحيانا -

 هل تتعامل بالكتب االلكترونية "كتب الكمبيوتر"؟ 

 .نعم -

 ال. -

 .مهمليس  -

  بتقديم للتالميذ مشاريع بالبحث عنها على شبكة االنترنت؟هل تقوم 

 .نعم -

 ال. -

 .أحيانا -

 :( أمام العبارة التي تناسبكₓضع إشارة ) .2

 ؟دروس اللغة العربية المصممة على الحاسوب 

 .قابلة للتطبيق مبدارسنا -

 .غري قابلة مبدارسنا -

 .إىل حد ما -

 

 



~ 67 ~ 
 

 ؟العربية المصمم على الحاسوب( من حيث الشكل الخارجي للبرنامج )برنامج اللغة 

 .جاذب ومثري للتلميذ -

 .غري جاذب ومثري للتلميذ -

 .ال أثر له -

 ؟دروس اللغة العربية المصممة على الحاسوب من حيث المضمون 

 .تغين ثروة التلميذ اللغوية بصفة كبرية -

 .تغين ثروة التلميذ اللغوية بصفة قليلة -

 .ال تغين ثروة التلميذ اللغوية -

 ؟البرنامج الموافق للصور والموسيقى المناسبة لمضمون الدرس المصمم على الحاسوب 

 .يساعد التلميذ على فهم الدرس بصورة أفضل -

 .ال يساعد التلميذ على فهم الدرس بصورة أفضل -

 .يساعد على فهم الدرس نوعا ما -

 :تدريبات الدرس الموجودة في الحاسوب 

 .لفهم الدرسكافية  -

 .لفهم الدرسغري كافية  -

 كافية يف بعض األحيان. -

 .ية(فإثرائية تعطى كوظائف بيتية )الص تا  إىل تدريبا حت -
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 :إن الموضوعات التي يشتمل عليها البرنامج المصمم على الحاسوب 

 .مناسبة ملستوى التالميذ -

 .غري مناسبة ملستوى التالميذ -

 .تتناسب مستوى التالميذ أحيانا -

 هذه الدروس: إعداد األستاذ لنوعية 

 .ضروري جدا -

 .ضروري -

 .غري ضروري -

 :امتالك مكتبة الكترونية في البيت تشمل على برامج تعليمية تربوية 

 .تقدم الفائدة يف جمال تعلم اللغة العربية -

 .تقدم الفائدة يف هذا اجملال ال -

 .تقدم الفائدة أحيانا -

 :أجد رغبة في التدريس بهذه الطريقة 

 .ألهنا جتعل من الدرس اللغة العربية درسا شائقا مثريا  -

 .أجد فيه تشويقا بل تشتتا وعبثا ال -

 .خل امللل وال حيصل على الفائدة املرجوةيد -

 :يتقبل التلميذ درس اللغة العربية المصمم على الحاسوب 

 .يشفق كبري -

 .قليل من االهتمامب -
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 .دون اهتمام حيقق الغرض املرجو -

  التلميذ فهم الدرس المصمم على الحاسوب بصورة أفضل إذا:يستطيع 

 .ساعده األستاذ بشكل دائم -

 ساعده األستاذ بشكل جزئي. -

 .مساعدة املعلم دون -

 :مثل هذه البرامج "الدروس" المتطورة تعد التلميذ إذا ترك المدرسة إعدادا 

 .كافيا يف مواقف احلياة العامة -

 غري كاف ملواجهة املواقف. -

 .يكفي يف بعض اجملاال  -
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 .بالتالميذاستبان خاص 

 التلميذ )ة(:                                                       المستوى:

 الجنس:                                                           المؤسسة:

 .)التكنولوجيا )مصطلح 

- ........................................................................................ 

 .)وسائل االتصال الحديثة )مصطلح 

- ........................................................................................ 

 اذكر عددا منها؟ 

- ........................................................................................ 

 ؟ألي غرض تستعمل هذه الوسائل 

 .الدراسة -

 .الرتفية -

 .رض آخرلغ -

  ؟لمؤسسة تستخدم هذه الوسائل داخل اهل 

 .نعم -

 ال. -

 .أحيانا -

 ما هي هذه الوسائل؟ 

- ...................................................................................... 
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  ؟يستعملها األستاذهل 

 .نعم -

 ال. -

 .أحيانا -

  ؟عملهاستيما هي اللغة التي 

 .اللغة العربية -

 .اللغة الفرنسية -

 .لغة أخرى -

 ؟هل استعمال التكنولوجيا يساعدك على الوصول إلى هدفك 

 .نعم -

 ال.  -

 أحيانا.  -
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 ع :ـــراجـــالمالمصادر و ة ـــمـــائـــق
I. الكتب: 
 الكتب باللغة العربية: -1

  ،بنهان جيي حممد، استخدام احلاسوب يف التعليم، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، د.ط
 م.2008

  حممد عبد العاطي، السيد عبد املوىل السيد أبو خطوة، مرجع سبق ذكره الباتعحسن. 
  حسن البانغ حممد عبد العاطي، السيد عبد املوىل السيد أبو خطوة، التعليم االلكرتوين الرقمي

 اإلنتاج(، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، د.ط.-التصميم-)النظرية
  ،اجلزائر.2ود يوسف، طشارع زيغ3محاين البخاري، التعلم عند الغزايل ، 
 األردن–، عمان 1محزة اجلبايل، الوسائل التعليمية، دار أسامة للنشر والتوزيع، ط- ،

 م.2006
 عمان، 5احليلة حممد حممود، تكنولوجيا التعليم بني النظرية والتطبيق، دار الفكر، ط ،

 .م2008
 1األعلى للثقافة، ط ديفيد كريستال، اللغة واالنرتنت، ترمجة أمحد شفيق اخلطيب، اجمللس ،

 م.2005القاهرة، 
  ،رمزي أمحد عبد احلي، الوسائل التعليمية والتقنيات الرتبوية )تكنولوجيا التعليم(، زهراء الشرق

 م.2009، القاهرة، 1ط
  زكريا بن حيي الل، علياء بنت عبد اهلل اجلندي، تكنولوجيا التعليم بني النظرية والتطبيق، عامل

 هــ.1429-م2008، 1الكتب، ط
 أمحد السرطاوي، عادل فايز، استخدام احلاسوب واالنرتنت يف ميادين الرتبية  جودت ةسعاد

 .1والتعليم، دار الشروق للنشر والتوزيع، ط
  1، تكنولوجيا تعليم اللغة العربية، دار الراية للنشر والتوزيع، طاخلرييسريين ،

 .م2013عمان،



المراج  عالمصادر و  ق ائمة    

~ 74 ~ 
 

  ،الرسائل التعليمية ومستنجدات تكنولوجيا التعليم، مطابع الشرهان مجال عبد العزيز
 .م2003، الرياض، 1ميضى، طاحل
 م2008، عمان، 1نادر، سامح إمساعيل، مقدمة يف تقنيات التعليم، دار الفكر، ط شيمى. 
  صالح الدين عرفة، تعليم وتعلم مهارات التدريس يف عصر املعلومات، عامل الكتب للنشر

 .هـ1425-م2005، 1والتوزيع، ط
 صاحل، منظومة الوسائط املتعددة يف التعليم الرمسي، دراسات عربية تقرير مصطفى  الضبيان

 .م1999،القاهرة، 1عبد السميع حممد مركز الكتاب للنشر، ط
  عبد احلافظ حممد سالمة، وسائل االتصال والتكنولوجيا يف التعليم، دار الفكر للطباعة

 ه.1418-م1998، عمان، 2والنشر والتوزيع، ط
 م2007، 1ي، حوار اللغة، دار أيب رقراق للطباعة والنشر، طر عبد القادر الفاسي الفه. 
 آفاق فلسطني1عفانة عزو إمساعيل، نائلة جنيب، التدريس الصفي بالذاكرات املتعددة ط ،. 
  عفانة عزو واخلزندار، نائلة والكحلوت نصر، أساليب تدريس احلاسوب، آفاق للطباعة

 .م2005، غزة، 1توزيع، طوالنشر وال
  علي فوزي عبد املقصود، عطية سامل احلداد، الوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم، واالتصال

 .الرتبوي، مناذج االتصال، مؤسسة شباب اجلامعة، د.ط، اإلسكندرية
  عيادات يوسف أمحد، احلاسوب التعليمي وتطبيقاته الرتبوية، دار املسرية للنشر والتوزيع
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