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 ملخص البحث
االستفادة من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تعليم وتعلم توضيح كيفية  إىلهذا البحث  يهدف

على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وعالقة هذه  لتعرفمن خالل االلغة العربية والعلوم اإلسالمية، 
التكنولوجيا بتكنولوجيا التعليم، وتوضيح أمهية التعلم الذايت يف عصر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 

ية والدراسات اإلسالمية، وأخريا اإلنرتنت يف تعليم وتعلم اللغة العربو  احلاسوب من وكيفية االستفادة
لتعليم وتعلم اللغة العربية للمسلمني البالغني يف عصر تكنولوجيا  منوذجا عمليا سيعرض الباحث

من عشر خطوات تستخدم  هذا النموذجتكون ياملعلومات واالتصاالت من خالل املهارات اللغوية، و 
 تكونأن  حياول البحثو  ،ين والتعليم التقليديباستخدام التعليم اإللكرتو التعليم املدمج داخل الفصل 

مدخال تعليميا يعطي الطالب حرية التدريب والتعلم باستخدام الوسائل التقنية احلديثة مثل  هذه الطريقة
نربط الطالب فرصة للتعلم داخل املؤسسة التعليمية وخارجها كي  إلعطاءو احلاسوب واالنرتنت واهلاتف، 

تدريس النموذج طريقة للمعلم  وسيشرح الباحثية، واملؤسسة التعليمية باخلارج، املتعلم باملؤسسة التعليم
لتحقق أهداف العملية التعليمية بطريقة مثرية وممتعة، وكيف يكون دوره مرشدا ومشرفا ومساعدا  املقرتح

 .اللغوية الطالب مبهاراتلالرتقاء 
 

Benefits of Information Communication Technology in The  

Teaching and Learning of the Arabic Language and Islamic studies  
Abstract 

This research utilizes information technology to enable both holistic language 

learning as well as the learning of Arabic Studies. The paper will describe the 

importance of self-directed learning and how best to utilize technology like the 

internet and computers to enhance learning further. The model proposed uses blended 

learning as a methodology and consists of ten practical steps. This approach has the 

flexibility of giving students opportunities to learn and interact both within the 

classroom and without. Included in the model is a segment for the use and training of 

the facilitator but it is student-friendly enough to enable students to understand the 

methodology better and take on the role of determining the pace and speed of their 

own learning. The special package gives the student autonomy and the ability to 

empower his learning. I will explain to the teacher the teaching method proposed in 

order to achieve the ultimate aims of this unique and desirable method and how the 

teacher can become as supervisor and monitoring person so as the linguistic skills of 

the student will be uplifted.        
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 :مقدمة

قنيات فهو دارس حتاصره الت ،تعامل مع دارس له مواصفات العصر من التطورمعلم اليوم ي إن
أن  على املعلم، وهذا يفرض هر هلا، خصوصا يف الدول املتقدمةاحلديثة من كل اجتاه وهو مستخدم ما

رغبه يف التعلم، وال خيفى يمسه و حيذب انتباهه و جيمبا يتقن من تقنيات حديثة لكي  الطالب تعامل معي
تعليم وتعلم بعلق املشتغلون  ما لذلك من تبعات تقع على عاتق املشتغلني بالعملية التعليمية، ومن هنا

  والتعلم. آماال واسعة على استخدام التقنيات احلديثة يف التعليم اللغة العربية والعلوم اإلسالمية
 األثركما جاء يف   ،ويتخلفرتاجع سي تطوير نفسه وتنمية قدراتهاإلنسان الذي يتنازل عن ف

مسه فهو حمروم، ومن مل يكن يف زيادة فهو "من استوى يوماه فهو مغبون، ومن مل يكن يومه خريا من أ
املعلم املسلم أن يطور مهاراته ويستفيد من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وعلى يف نقصان". 

}كنتم  :ويصبح يف مقدمة الركب وقد وصف اهلل سبحانه وتعاىل أمة حممد صلى اهلل عليه وسلم بقوله
العمل وحيب  إتقانفاهلل سبحانه وتعاىل حيب  (991 :3قرآن، آل عمران ) خري أمة أخرجت للناس{

املسلمون استفاد وقد  (.31: 91 الكهفقرآن، { )َعَمالا  َأْحَسنَ  َمنْ  َأْجرَ  ُنِضيعُ  ال ِإنَّااإلحسان فيه }
بالد واسعة من فكانوا سادة العامل وقادة األمم وخري الناس فقاموا بفتح  ،من علوم عصرهماألوائل 

إىل العربية وطوروها ونقلوها إىل  عصرهم علوموترمجوا اإلسالمية واللغة العربية،  العلوم واونشر  العامل،
يف  وتوظيف هذه التكتولوجيا االستفادة من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ولذلك علينا غريهم

من غري  منين ر ، كي نواكب تطور العصر، وننال احرتام اآلختعليم وتعلم اللغة العربية والعلوم اإلسالمية
 MAIMUN AQSHA LUBIS & others) .اللغة العربية والعلوم اإلسالمية معرفةالذين يريدون  املسلمني

2009)  
ظهور وسائل اإلعالم وتطورها بسرعة فائقة نتيجة للتكنولوجيا ن و العشر القرن  قد شهدف

لك على حياتنا الفكرية وانعكس أثر ذ ،املتقدمة حىت أهنا أصبحت من خصائص العصر الذي نعيش فيه
على طرق التدريس واألساليب اليت جيب  وطريقة عرض املوضوعات يف وسائل األعالم أثرت .والثقافية

، فمن األفالم والربامج التليفزيونية ما صرف فيها جهد اللغة العربية والعلوم اإلسالميةأن نتبعها مع متعلم 
 ،حبيث إهنا أصبحت تفوق ما نقدمه من طرق التدريس كبري وحشدت له خرية العلماء والوسائل احلديثة

جتذب االنتباه وتستثري الشوق فيمضي معها املشاهد ساعات طويلة بينما  وسائل اإلعالم صارتو 
املؤسسات التعليمية أحيانا الستخدام أساليب وطرق ال تستفيد من تكنولوجيا  يفيتطرق إليه امللل 

 املعلومات واالتصاالت.
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت نتجت عن الثورة الصناعية القرن ثورة يف وقد شهد هذا 

املرتبطة بالتصوير، والرتانزيستور، والدوائر  Electromagneticالثانية ثورة التكنولوجيا الكهرومغناطيسية 
اسبات، واأللياف اليت تدخل يف صناعة احل Micro- Chips، والرقائق الدقيقة Integrated Circuitsاملتكاملة 



، المؤتمر الدولي الثاني للتربية اإلسالمية واللغة العربية، االستفادة من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تعليم وتعلم اللغة العربية والعلوم اإلسالمية .لدين أحمدد. محمد محي ا

 1199ديسمبر  19-91سالنجور، ماليزيا، 

 3 

وقد شكلت هذه التكنولوجيا جمتمعة ما يطلق عليه  Satellites، واألقمار الصناعية Fiber-Opticsالضوئية 
تكنولوجيا املعلومات، اليت تتمثل يف عدة صناعات منها صناعة احلاسبات، أجهزة أو برجميات، وصناعة 

وبرامج انبثق منها البث اإلذاعي والتليفزيون  االتصال من كابالت، أقمار صناعية، أجهزة، بروتوكوالت،
إخل، وأخريا صناعة الطباعة والنشر اخلاصة باملطبوعات، واجلرائد، والدوريات، واألقراص الضوئية املدجمة 

CD-ROM  وارتبطت وتشابكت تكنولوجيا احلاسبات واالتصاالت، مسهلة عملية نقل املعلومات، اليت
 Flexible تعلم يف أي مكان ويف أي وقت، مما بز  عنه بيةة التعلم املرنصارت متاحة لكل من املعلم وامل

Learning، (9111؛ واهلادي، حممد 132،131م: 1112 سامل، أمحد)نوضح مفهوم وس م
وكيف نستفيد من هذه التكنولوجيا احلديثة يف تعليم وتعلم اللغة  واالتصاالت تكنولوجيا املعلومات

 .العربية والعلوم اإلسالمية
 :واالتصاالت تكنولوجيا المعلومات

تكنولوجيا  أنه تكنولوجيا املعلومات جاء فيقدمت منظمة اليونسكو تعريفا ملفهوم لقد 
 واألقمار احلاسب اآليل مثلهي تطبيق التكنولوجيات اإللكرتونية  Information Technology املعلومات

والرقمية وختزينها واسرتجاعها،  علومات التناظريةالصناعية وغريها من التكنولوجيات املتقدمة إلنتاج امل
، م(9111؛ وعبد القادر، نرجس 131م: 1112)أمحد سامل  ونقلها من مكان إىل آخر وتوزيعها،

املختلفة  ونشرها يف صورها معاجلتها، ختزينها، توزيعها، ملعلومات تعين اقتناء املعلومات،ا تكنولوجياف
احلاسب اآليل وأجهزة  اسطة أجهزة تعمل إلكرتونيا وجتمع بني أجهزةالنصية، واملصورة، والرقمية بو 

مثل: االتصال باألقمار الصناعية، واإلرسال اإلذاعي والتلفزيون األرضي والفضائي،  االتصال من بعد
متعددة الوسائط، ومؤمترات الفيديو التفاعلية واألقراص  روشبكات التليفون الرقمية، وأجهزة الكمبيوت

  .اإلنرتنت إخل املدجمة،
يعد العصر احلايل عصر تكنولوجيا االتصاالت وتطبيقاهتا يف مجيع اجملاالت سواء أكانت مدنية و 

ويعد التعليم اإللكرتوين من أهم التطبيقات لتكنولوجيا االتصاالت يف جمال التعليم، حيث ، أم عسكرية
احلاسب اآليل واإلنرتنت، واليت كانت يقوم أساسا على ما توفره هذه التكنولوجيا من أدوات متمثلة يف 

، ويعد االتصال أحد األصول النظرية لتكنولوجيا التعليم، حيث يعترب االتصال سببا يف انتشاره وتطويره
هو أساس كل موقف تعليمي، والتعليم هو عملية اتصال منظم هتدف إىل إحداث التعلم، حيث يسعى 

اليت يرسم هلا أهدافا إجرائية  الطالب من خالل املواقف التواصليةاملعلم دائما إىل زيادة التفاعل بينه وبني 
  (92م: 1112)أمحد سامل أي يصممها وينفذها ويقومها. 

االتصال يف العصر احلديث أصبح عملية اجتماعية تأخذ أشكاال عديدة للسلوك: الكالم، و 
ظي، واالتصال غري اللفظي، بل احلركة، اإلشارات، النظرة، إخل ومل يعد هناك تعارض بني االتصال اللف

وبتطبيق مفهوم االتصال يف ميدان التعليم ظهر مفهوم أصبح االتصال يتضمن اجلانبني بطريقة تكاملية، 
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والذي ميكن تعريفه بأنه: "عملية تفاعل مشرتكة بالرموز  Instructional Communicationاالتصال التعليمي 
لم حيث يقدم األول خربات تعليمية )معرفية ومهارية ووجدانية( من اللفظية وغري اللفظية بني املعلم واملتع

واالتصال  (19م: 1112)أمحد سامل خالل القنوات املناسبة بغرض حتقيق نتاجات تعليمية مرضية". 
هو أساس احلياة بني البشر، وباالتصال تتقارب الشعوب واألمم وتنصهر الثقافات، والدين اإلسالمي 

 َوَجَعْلنَاُكمْ  َوأُنَثى ذََكر   مِّن َخَلْقَناُكم ِإنَّا النَّاسُ  أَي َُّها يَا { التواصل والتعارف والتآلف،يدعو إىل االتصال و 
 (93: 21 احلجراتقرآن، ) .{َخِبري   َعِليم   اللَّهَ  ِإنَّ  أَتْ َقاُكمْ  اللَّهِ  ِعندَ  َأْكَرَمُكمْ  ِإنَّ  لِتَ َعاَرُفوا َوقَ َبائِلَ  ُشُعوباا

ولكنها القت قبوال  (Communication)اتصال اللغات احلية، مل هتمل كلمة  ويف جمال تعليم
واهتماما بالغا يف طرائق تعليم اللغات احلية، وظهرت طرائق ومداخل تدريس حديثة يف السبعينيات من 
القرن العشرين أخذت من كلمة االتصال امسا وهدفا هلا، فأطلق عليها املدخل االتصايل وكان هدفها 

بدأت تربز يف العقد قد و  (40م: 4002أمحد سامل ) هو تعليم اللغة كوسيلة اتصال بني البشر. الرئيس
وشهدت الفرتة األخرية سعي اللغويني إىل فهم طبيعة  األخري عالقات العلوم النظرية باملناهج التعليمية.

تعليم اللغة لالجتاهات االتصال، والقدرة االتصالية، وتيسري عملية التفاعل اللغوي. وقد استجابت مهنة 
واملناهج النظرية اليت أكدت أمهية تقدير الذات، وأمهية تعلم الطالب بالتعاون معا، وأمهية تطوير الوسائل 
الفردية للنجاح، والرتكيز على العملية االتصالية يف تعليم اللغة، بل أصبح تعليم اللغة االتصايل موضوع 

  (33م: 9112 ه . دوجالس براون) حديث مدرس اللغة.
عشرة والية من الواليات املتحدة األمريكية  ( أن هناك مثاين119م: 9111ذكر بيار دوغة )

األساسية لتكنولوجيا املعلومات واإلتصال،  ئتفرض على املعلمني لنيل شهادة اجلدارة الرتبوية تعلم املباد
ينادي كثري من الرتبويني وهبذا  وإىل تعليمهم كيف يستخدمون الكمبيوتر وكيفية تشغيل األجهزة.

تعليم وتعلم إن ولذلك ف (219م: 9112؛ نبيل علي 12م: 1111املعاصرين. )هنداوي وآخرون 
يف عصر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت البد أن يتطور ليواكب  اللغة العربية والعلوم اإلسالمية

ونية مثل احلاسب اآليل واألقمار متغريات العصر، وعليه أن يستفيد من تطبيقات التكنولوجيا االلكرت 
الصناعية وغريها من التكنولوجيا املتقدمة، فالطالب يف هذا العصر مل يعد متلقيا للمعلومات فحسب بل 
صار باحثا عنها يف مصادرها باستخدام الوسائط االلكرتونية، وبإمكان طالب اليوم ختزين ما حيصل عليه 

ا شاء، وبذلك مل يعد املعلم هو املصدر الوحيد للمعلومات  من معلومات واسرتجاعها وقتما شاء وأينم
 كما كان يف املاضي.  

 :وتكنولوجيا المعلومات تكنولوجيا التعليم
هي أسلوب ونظام جيد للتخطيط يساعد يف حل مشكالت  تكنولوجيا التعليمإن 

استخدامها يف  حيظى حيث ميكن توظيف التقنيات احلديثة يف التعليم كوسيلة أو أداة تعليمية التعليم،
باهتمام بالغ عند صانعي القرار يف جمال الرتبية والتعليم، ويتحقق ذلك من  املناهج الدراسية
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 التعامل معها كوسيلة أو أداة تعليمية تساعد على التدريب واملمارسة، واحملاكاة، وأسلوب احلوار.  خالل
تعليمي  ألجهزة والتنظيمات املستخدمة يف نظاممجيع الطرق واألدوات واملواد وا تكنولوجيا التعليمتضم و 

منصور، أمحد ) .معني بغرض حتقيق أهداف تعليمية حمددة من قبل، كما هتدف إىل تطويره ورفع فاعليته
  (31: م9111حامد 

( 121: م1112، أمحد )ساملتكنولوجيا املعلومات أعم وأمشل من تكنولوجيا التعليم، 
رد استخدام اآلالت واألجهزة احلديثة ولكنها تعين طريقة يف التفكري لوضع ال تعين جم تكنولوجيا التعليمو 

 System)كون بذلك ضمن منظومة تفتكنولوجيا التعليم  (Educational System)منظومة تعليمية 

Approach) تكنولوجيا املعلومات اليت تقدمها  تأي تسري ضمن خطوات منظمة تستخدم كل اإلمكانيا
ظريات التعليم والتعلم لتحقيق أهداف هذه املنظومة، واملقصود بإمكانيات املنظومة: وفق ن واالتصاالت

 "."املوارد البشرية، واملوارد التعليمية، واالعتمادات املالية، والوقت الكايف ومستوى املتعلمني
ولذلك ال يقتصر مفهوم التكنولوجيا على األدوات واآلالت واألجهزة  (42 :م9111 روميسوفسكي)
، فالتكنولوجيا هي حمصلة التفاعل بني اإلنسان واملواد (Processes) قط بل يشمل أيضا العملياتف

إن اآللة وحدها ال تصنع متعلما ناجحا، فال ميكن  (192،191: م1112، أمحد )سامل .واألدوات
 ، ولكنها وسيلة مساعدة ال مناص منها.لآللة أن تقوم بدور املعلم وحدها

 اللغة العربية والعلوم اإلسالمية في تعليم وتعلمواإلنترنت سوب االستفادة من الحا
 علينا أن نستفيد من كل ما تنتجه التكنولوجيا احلديثة يف العملية التعليمية، فنهتم بالكمبيوتر

مل يعد يصرب على  والعلوم اإلسالميةالراغب يف تعلم اللغة العربية ف ،وبالربامج االلكرتونية املساعدة
القدمية رغم فائدة هذه األساليب يف حينها، وأدائها للهدف منها يف زمن إنشائها، ومن مث  األساليب 

بالعملية كان التفكري يف أساليب جديدة تواكب متغريات العصر واجبا، وكان لزاما على املهتمني 
ربويا يالئم عرضا ت والعلوم اإلسالمية أن يبتكروا مناهج تعليمية متطورة تعرض اللغة العربية التعليمية

ويقول الدكتور الفار )د.ت:  مستجدات هذا العصر، ويليب حاجات الدارسني غري الناطقني بالعربية.
إذا ما استخدمت أمناط احلاسوب يف عملييت التعليم والتعلم بالطريقة السليمة، ويف وجود املعلم (: "2

رات العقلية للطالب، ودافعا لتنمية الواعي والفاهم هلذه األمناط فإنه سيكون حافزا قويا لتنمية القد
 . التفكري املنطلق، باإلضافة إىل حترير املعلم من العديد من املهام الرتيبة واململة"

ذلك يساعد على رسوخ  ألن ،إن الطالب يتعلمون أفضل عندما تصاحب الكلمة صورة تعرب عنها
 حواسه يف التعلم مثل: السمع والبصريستخدم املتعلم كثريا من الكمبيوتر وب ،الكلمة يف ذهن املتعلم

-914: م4002)سليمان، إبراهيم  بيةة افرتاضية يتعلم الدارس من خالهلا.الكمبيوتر ، وخيلق واللمس

تعليم وتعلم اللغة العربية من الوسائط املتعددة اليت ميكن توظيفها خلدمة  اكثري  االنرتنت ويضم (192
وبه ر والنصوص والتسجيالت الصوتيه واللقطات املرئية، ، وبه كثري من الصو والدراسات اإلسالمية
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موجهة ألطفال العرب باللغة العربية الفصحى مثل صفحات قصص األطفال، وبعض صفحات كثرية 
احملاضرات املكتوبة واملسموعة، مع النشرات اإلخبارية املقروءة واملكتوبة يف نفس الوقت، وأناشيد 

 ليمية والرتفيهية والثقافية، ومواقع األخبار اليومية واملقاالت الثقافيةاألطفال وغري ذلك من الصفحات التع
وبه كثري من الربامج املتميزة اليت ميكن االستفادة منها  ،، ومواقع األفالم واملسلسالت العربيةواإلسالمية

 والعلوم اإلسالمية.اللغة العربية  وتعلم يف تعليم
اللغة العربية  وتعلم تعليميت ميكن االستفادة منها يف ويقدم اإلنرتنت كثريا من اخلدمات ال   

، Internet Relay Chat، واحلوار على اإلنرتنت e-mailوالدراسات اإلسالمية مثل: الربيد اإللكرتوين 
 World، وصفحات االنرتنت Newsgroup، وخدمات اجلماعات اإلخبارية Mailing listsوالقوائم الربيدية 

Wide Web (WWW) وتوكول نقل امللفات ، وبرFile Transfer Protocol وتِلِنت ،Telnet إخل. فالربيد... ،
اللغة العربية  وتعلم تعليم( أداة مهمة يف 422م: 4992)محاد، علم اهلدى  e-mailاإللكرتوين 

 والدراسات اإلسالمية، وتأيت خدمة احلوار والدردشة يف املرتبة الثانية بعد الربيد اإللكرتوين من حيث
خدمة املؤمتر اهلاتفي و ، (Lever-Duffy, Judy 2003: 223) أمهيتها وكثرة استخدامها يف االنرتنت

Teleconferences  وهي خدمة يشرتك فيها أعضاء املؤمتر عرب خط اهلاتف على اإلنرتنت بالصوت أو
  (Gray, Deborah & Edmonds, Graham 2002: 76)الكتابة. 

النرتنت سهل االتصال والتواصل بني شخصني متباعدين أو عدة إن التقدم احلادث يف شبكة ا
أشخاص مع إمكانية اجلمع بني الصوت والصورة، واملناقشة واحلوار وتبادل اآلراء واألفكار، ومل يعد 
الكمبيوتر وحده الذي يستطيع القيام باستدعاء شبكة االنرتنت بل استطاعت اهلواتف احملمولة أن 

 ما يقوم به من عمليات وتطبيقات. تنافس الكمبيوتر يف كل
استخدام االنرتنت يف التعليم والتعلم جيعلنا حنذر من دخول الطالب إىل مواقع غري مرغوب فيها و 

مثل املواقع اليت تدمر القيم واملبادئ وتنشر الرذيلة واجلرمية، فاالنرتنت سالح ذو حدين، وهذا جيعلنا 
الكرمية والعفة والطهارة يف الطالب كي مييزوا بني احلق  نذكر بضرورة غرس القيم الفاضلة واألخالق

والباطل، وبني ما هو مفيد وغري املفيد، وننصح بتشديد الرقابة على الطالب من قبل أولياء األمور 
 واملعلمني واجملتمع كي ال يهدروا طاقاهتم وأوقاهتم فيما ال يفيد.

 :والدراسات اإلسالمية اللغة العربية وتعلم وأثره في تعليم التعلم الذاتي
التعلم الذايت هو أن يعلم الفرد نفسه من خالل استخدام مصادر التعلم املتنوعة املطبوعة مثل: 

وكذلك استخدام مصادر التعلم غري املطبوعة مثل أشرطة الفيديو التعليمية  ،الكتب والدوريات واملراجع
التعلم وهو يهيئ املتعلم الستثارته إىل ، والوسائط اإللكرتونية اليت تستخدم من خالل الكمبيوتر

إمساعيل، زكريا و ؛ 311 م:9112 محادة ،)إبراهيم .باالعتماد على نفسه متفاعالا مع مصادر التعلم
فاملتعلم يف عصر تكنولوجيا املعلومات واإلنرتنت يصبح هو املسةول عن تعلمه، وأن  (111 :م9114
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والوسائط التعليمية جعلت من دور املعلم مكمال  (420م: 4002)سامل، أمحد  يتعلم كيف يتعلم.
 والتقدم التكنولوجي. املعلوماتيةوليس أساسيا، وبذلك صار التعلم الذايت ضروريا وواقعا يف ظل الثورة 

 (41م: 4040 حممد حمي الدين أمحد)
ولقد نادى املربون يف الغرب منذ القرن الثامن عشر أمثال جان جاك روسو، وبستالوتزي، 

بضرورة جعل الدارس مركز االهتمام والعناية  ،(911: د.ت حممد حسني ،املخزجني) بل وهربارتوفرو 
جيعل دور الطالب فعاال ومنتجا،  التعليم والتعلميف  واعتماد الطالب على نفسه يف العملية الرتبوية.

ن جاهدوا فينا قال اهلل تعاىل: "والذيلقد ، فعند املسلمنياليت يكون الطالب حمورها قدمية  الطرقو 
وهذه دعوة صرحية للعمل والتعلم عن  (91 :العنكبوتقرآن، ) لنهدينهم سبلنا وإن اهلل ملع احملسنني".

مساندة اهلل التوكيدية اليت جاءت يف هناية اآلية، وكذلك الم التوكيد واللتان تؤكدان فإن طريق العمل. 
 . تعاىل للمحسنني

 :تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في عصر يةتعليم وتعلم اللغة العربل نموذج عملي
يف عصر تكنولوجيا  اللغة العربيةويتلخص هذا النموذج العملي يف رؤية مقرتحة لتعليم وتعلم 

من خالل صفحة على اإلنرتنت يتعلم منها الدارس غري العريب مهارات اللغة  املعلومات واالتصاالت
تمكني الدارس من الكفايات اللغوية األربع وهي: االستماع العربية، وهتدف الصفحة إىل عرض رؤية ل

ات واملفردات )وفهم املسموع( والكالم والقراءة والكتابة، ومن خالل العناصر اللغوية الثالثة وهي: األصو 
)وتدعم الرؤية املقرتحة التعلم املستمر عرب شبكة اإلنرتنت. والرتاكيب النحوية،

www.arabic-teacher.com) 
 أسلوب التعليم املدمج أي دمج التعليم التقليدي مع التعليم اإللكرتوين،على  الربنامج املقرتحد يعتمو 

يعرفه رشدي طعيمة وآخرون بأنه توظيف املستحدثات التكنولوجية يف الدمج بني كل من أسلويب الذي 
التعليم حيث  ( وهو من االجتاهات احلديثة لتطوير212: 1111)التعلم وجها لوجه والتعلم عن بعد؛ 

يتم فيه الدمج بني التعليم التقليدي )داخل الفصل الدراسي( والتعليم اإللكرتوين. )الزيين؛ وياسر 
1111 :941)  

يتطلب إكساب مهارات التعلم الذايت واملستمر فإن على  التعليم والتعلم يف هذا العصروملا كان  
علم الذايت واملستمر، فتعمل على استخدام أن تعمل على تشجيع روح البحث والت الربامج التعليمية

األساليب التقنية احلديثة يف تعلم اللغة، كأشرطة التسجيل والفيديو وبرامج احلاسوب واملختربات اللغوية 
عشر خطوات متدرجة تتم من خالل التعليم املدمج داخل الفصل وخارجه، وفيما يلي  .وأجهزة العرض

تقود هذه اآللية الدارس و ، الناطقني بغري العربيةاملسلمني البالغني  وهذه الطريقة اليت سأشرحها تناسب
مرحلة البداية، وهتدف هذه الطريقة إىل حماصرة الدارس من كل  منإىل أن يتقن مهارات اللغة 

االجتاهات، فيدرس من الكتاب، ويتعلم بالكمبيوتر، ويسمع يف هاتفه، أو يف سيارته، أو باستخدام أية 
 ية يراها مناسبة له وإلمكانياته ومهاراته.وسيلة الكرتون
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 :شفويالمدخل ال -1
للمحادثة، ويكون ذلك من  إتقانهإن كل ما يتعلمه الطالب املبتدئ جيب أن يكون طريقا إىل  

نبدأ به درس املهارات، وألن أول ما حيتاج إليه املعلم يف أول يوم دراسي  املدخل الشفوي الذيخالل 
وتعريف الطالب بعضهم ببعض، أرى أن يكون املدخل اتصاليا داخل الفصل،  هو التعرف على طالبه،

وبالتعرف على كل ما يدخل يف دائرة اهتمام الطالب، وبالتواصل بني الطالب أنفسهم وبني الطالب 
ومعلمهم، وبنفس اآللية احلوارية السابقة سيتم التعايش باللغة اجلديدة من أول يوم، وسننجح يف 

، أو الكمبيوتر، أو أية وسيلة ختلق ة بالصور أو اجملسمات، أو الكروت بأس من االستعاناستخدامها، وال
وباستخدام هذه املداخل الشفوية  (114م: 1112)حممد حمي الدين أمحد  اآللية احلوارية والتواصلية،
 سيتقدم الدارس تدرجييا.

 المفردات الجديدة: -2
يدة كي يوظفها عمليا يف حواراته ويف لغته إن غري العريب حيتاج دائما إىل مفردات جد

االتصالية، حيتاج إىل معرفة األدوات املكتبية اليت يستعني هبا داخل الفصل، وإىل معرفة أمساء أشياء حتيط 
به داخل إطار الفصل الدراسي، وعلى املعلم أاّل يبخل على الطالب، وأن يشبع هنمه أوال بأول، فأية  

يسأل الطالب عن معناها نذكرها له، ألن الطالب سريى صورهتا دائما  كلمة داخل الفصل نتوقع أن
أمامه، فُتذكره الصورة بصوهتا ونطقها، وتردد األصوات العربية يف ذهن الطالب أمر مطلوب ألن هذه 
الضوضاء اللغوية ستتضح معاملها شيةا فشيةا وستنطبع الكلمات اجلديدة يف ذهنه يوما بعد يوم حىت 

  .فها بأقل جمهود ودون تعمد حلفظهايألفها، ويعر 
 توظيف المفردات شفويا وتحريريا: -3

إن تعليم مفردات كثرية ليس هدفا يف حد ذاته فحسب بل البد من توظيف هذه املفردات 
شفويا بآلية تقبل التطبيق يف قاعة احملاضرات أو تقبل الربجمة الكرتونيا، وبعد أن نعلم كلمة ندرب الدارس 

ها يف مجل ترسخ هذه الكلمة يف ذهن الدارس، ونعزز ذلك بتدريبات شفوية على أشكال على استخدام
 .بطريقة وظيفية شفوية وحتريرية الكلمة عند إضافتها إىل الضمائر املختلفة

 :وظيفيالنحو ال -4
إن الطالب غري العريب املبتدئ حيتاج من النحو ما ُيساعده على االنتقال بني الضمائر املذكرة 

ؤنثة، وما يستدعي إضافة بعض ضمائر امللكية، وبالقدر الذي ال يشعره باحلاجة إىل معرفة وامل
مصطلحات حنوية، وبدون التوغل يف شرح مستفيض، بل بطريقة آلية قد ال حيتاج الطالب خالهلا إىل 

و ، ويكفينا أن نقول إن من درس النحآللية النحوية بالتعويد والتكرارالسؤال عن السبب، وخلق ا
لسنوات طوال، أو حىت ختصص فيه، ومل يستقم لسانه ومل يسلم من اللحن فهو ال يوازي يف القدر من 
استقام لسانه وانفطر على النطق الصحيح، فالثاين أوىل بالتقدير حىت وإن كان حديث عهد باللغة، 
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)حممد  الوظيفي؛ وأخريا إن ما نأمله من غري العرب هو التوظيف النحوي وما نريد أن نعلمه هو النحو
وتوظيف املفردات يف مجل وتراكيب هو تدريب على النحو بطريقة  (112م: 1112حمي الدين أمحد 

 وظيفية.
 :والفهم مهارة االستماع -5

وتكون آلية االستماع عند املبتدئني بالتدريب على النطق الصحيح للحروف، والتمييز بينها عند 
يب على الكلمات اجلديدة مساعا والتمييز بينها وبني غريها مساعا مساعها مع الكلمات املتماثلة، والتدر 

ونطقا، والتدريب على التقاط الكلمات ومتييزها داخل مجل أو حوارات، وهذه اآللية ال ترتيب يف نفس 
الدارس من خالل التدريب على املهارات األخرى فحسب بل ميكننا أن نربيها يف درس خاص هبا 

واهلدف األول منه هو تدريب األذن على االستماع الصحيح مع فهم ملا نسميه درس االستماع، 
  تسمعه، ويغلب أن يكون التدريب من خالل الصور يف املرحلة األوىل دون اللجوء إىل الرتمجة.

 :الكالممهارة  -6
لو أن فردا درس لغة ما دراسة جيدة فإنه و  تنمو أوال من االتصال باللغة، الكالمإن مهارة 

 (921: م9119صالح عبد اجمليد  العريب،) ادرا على االتصال مبتحدثيها والتفاهم معهم.يصبح ق
من أول يوم يبدأ فيه على أن يعربوا عن أنفسهم بأساليب سهلة،  املعلم الطالبويقتضي هذا أن يشجع 

حىت الطالب دراسة اللغة العربية عن طريق حوارات شفوية موجهة وموظفة حبيث تقبل املد واإلطالة، 
الكلمة املفردة جيب توظيفها خلدمة مهارة الكالم يف مجل وحوارات لكي تنغرس يف ذهن الطالب، وما 

وكل مجلة  ئالنحو الوظيفي إال نوع من آليات إطالة احلوار، ويف احلقيقة كل كلمة يدرسها الطالب املبتد
ملقرتحة ال يوقفه عن الكالم إال جيب أن تكون دافعا إىل مزيد من الكالم، وأكاد أرى الطالب يف اآللية ا

القلم عندما يستخدمه يف اإلجابة، وحىت يف تلك اللحظة ال يتوقف لسانه وفكره عن الكالم، وبذلك 
  تكون كل املهارات خدما ملهارة الكالم.

 مهارة القراءة: -7
ارا نعلمه حو  امهارات اللغة متداخلة فعندما نعلم الطالب النطق نعلمه القراءة أيضا وعندم

 ةقراءته ، والكلمة اليت يرددها الطالب كثريا يشعر بسهول ليسهل عليه قراءة هذا احلوار الذي حفظه قب
قراءهتا، وتأيت صعوبة قراءة كلمة ما من عدم التعود عليها، أو جهل معناها. والطريقة املقرتحة تعود 

، وهذا بدوره سيؤدي إىل سهولة الطالب من اليوم األول على مساع قدر ال بأس به من الكلمات اجلديدة
  القراءة والكتابة.

 مهارة الكتابة: -8
إن آلية الكتابة جيب أن تريب يف الطالب من أول يوم، فالطالب عندما يكتب كلمة تعلمها 
يشعر براحة نفسية، ويأمن على هذه الكلمة من الضياع فالكتابة تقييد العلم، ويكون التدريب على 
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هناك الكثري من الظواهر يف اللغة مبرحلة ما قبل الكتابة، وانتهاء بالتعبري احلر، ف الكتابة تدرجييا بدءا
  .األجنبية تكون غريبة على الطالب، وحيتاج ألن يعود نفسه عليها إذا أراد أن يكتب اللغة بثقة واطمةنان

 :أغنية تعليمية -9
يلخص ما تعلمه الطالب، ويف هناية كل درس من دروس اللغة العربية يتم صناعة نشيد غنائي 

وهذا النشيد سيكون مدخال لغرس بذور األدب العريب، وداعما للثقافة والقيم واألخالق العربية 
واإلسالمية، وألن الطالب قد تدرب على كثري من مفردات النشيد وألفها سيسهل عليه حفظ هذا 

 النشيد وفهمه.
 :لعبة الكترونية -11

 (1199)جاد ، فردوس  خارجه وتتعلق مبوضوع الدرس،ميكن استخدامها داخل الفصل أو 
األلعاب االلكرتونية ال تقل قيمتها يف العملية التعليمية عن أنواع األلعاب األخرى بل تزيد عنها أمهية ف

عصر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، فطالب  (Sahrir,  Muhammad Sabri 2011) يف عصرنا هذا،
 .دافعيته للتعلم عرب الوسائل اإللكرتونية احلديثة مثل احلاسوب واهلاتف واالنرتنتاليوم حيتاج إىل أن نثري 

العربية ال حتمل الطالب على التوغل يف داخل  ةإن كل اآلليات اليت ذكرناها لتعليم مهارات اللغ
اللغة فقط بل ميكن من خالهلا برجمة املنهج كي يتمكن الدارس من مواصلة التعلم ذاتيا بالوسائط 
التكنولوجية املختلفة، فيمكنه مساع ما تعلمه أو ما سيتعلمه يف هاتفه، أو يف سيارته، أو يف التلفاز، أو 
باستخدام الكمبيوتر، واألخري يقوم بكثري من أعمال املدرس ويزيد عليه إمكانية التكرار املستمر، 

كما أنه يعزز اإلجابة   وإمكانية معاودة حل التدريبات باإلضافة إىل رصد الدرجات بسرعة كبرية،
الصحيحة، ويدفع امللل عن الطالب باأللعاب االلكرتونية املختلفة واملتنوعة، وهبذا يستطيع أن يتخطى 
تعليم العربية الطرق القدمية يف عرضها لغري الناطقني هبا، ويواكب تعليمها ما وصل إليه هذا القرن من 

لغة العربية يف أسرع وقت ممكن وبأقل جمهود، ويكون تقدم تكنولوجي سريع، ويتحقق األمل يف تعليم ال
التعليم مستمرا وفاعال، إن دور الباحثني يف هذا العلم اجلديد أقصد علم تعليم اللغة العربية لغري العرب، 
دور ال يستهان به، فاحلاجة إىل آليات جديدة ترتقي هبذا العلم وتطوره لن تتوقف مادام الزمن يتغري 

 لتعليم يف العصر احلديث تسري بسرعة غري معهودة يف املاضي.ومادامت آليات ا
الحظنا انطباعات طالب و  متعددة وبواسطة باحثني خمتلفني، ملراتمت جتريب اآللية السابقة  وقد

، وقد كانت انطباعات وأساليب وطرق تدريسها جامعة بروناي دار السالم اإلجيابية عن الربامج املقرتحة
ولعل التقدم  1كما أشادوا باستخدام االنرتنت يف التعليم والتعلم.  ،س رضاهمالطالب املكتوبة تعك
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احلادث يف الربامج اإللكرتونية التعليمية جيعل التحدي كبريا ويدعونا دائما إىل التطوير املستمر 
 . االستفادة من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تعليم وتعلم اللغة العربية والعلوم اإلسالميةو 

 الخاتمة:
، فهذا التدريس طرق وأساليبو  مناهج إن التطور التكنولوجي يف هذا العصر فرض نفسه على

 احلديثة وكيفتقنيات ال، وهذا ما دعانا لنفكر يف واالتصاالت املعلوماتتكنولوجيا  هو عصر عصرال
هذا العصر يف العملية ، فقد صار الرتكيز يف تعليم وتعلم اللغة العربية والعلوم اإلسالميةيف نستخدمها 

التعليمية على الطالب ألنه حمورها، بينما أصبح املعلم مرشدا وموجها الكتساب املعرفة، أما طرق 
التدريس فصارت أكثر مرونة، وتكاملت مع بقية الوسائل واملنهج واملعلم والبيةة، وظهر ما يسمى بالتعلم 

تعمل يف العملية التعليمية املذياع واملسجل والتلفزيون الذايت والتعلم عن بعد، والتعليم املربمج، وصرنا نس
واالنرتنت، واهلاتف احملمول، وغري ذلك من الوسائل اليت ظهرت يف عصر تكنولوجيا الكمبيوتر و 

 املعلومات واالتصاالت.
ال  العربية والعلوم اإلسالمية تلعب تكنولوجيا املعلومات دورا كبريا يف تطوير أداء معلم اللغةو 

ليل من شأنه فاملعلم ال ميكن االستغناء عنه، ألن دور املعلم يف ظل مدرسة املستقبل هو تطبيق التق
تكنولوجيا املعلومات وأن يكون مرشدا وناصحا، وموجها، ومديرا، وقائدا ومستشارا، وناقدا، ومسهال 

ومساعدا يف توفري بيةة ومصمما للمواقف التعليمية املناسبة اليت حتث الطالب على تنمية مهاراته اللغوية، 
التعلم املرن والتعلم الذايت واملستمر من خالل تطويره وتصميمه لربجميات تعليمية من منظور متطور 

 تتناسب وعصر تكنولوجيا املعلومات.
أن ينمي مهاراته يف استخدام وسائل التكنولوجيا  العربية والعلوم اإلسالمية اللغةوعلى معلم 

ها يف خدمة اللغة العربية والعلوم اإلسالمية، وعليه أن يستفيد من الكم اهلائل احلديثة، وعليه أن يوظف
من املعلومات املتوفر على شبكة االنرتنت وعليه أن يوظف كل اخلدمات املتوفرة على االنرتنت خلدمة 

ه أن يدرب تعليم اللغة، فعليه أن يستخدم الربيد االلكرتوين، والقوائم الربيدية، وجمموعات األخبار، وعلي
توظيف الكم اهلائل من املعلومات املتوفرة على صفحات  وعليه ،على ممارسة احلوار عرب االنرتنت طالبه

، فاالنرتنت حيوي مواد مسموعة ومقروءة، وميكن الكتابة اللغة العربية والعلوم اإلسالميةاالنرتنت يف تعليم 
اللغة العربية والعلوم وتعلم ساعد على تعليم فيه والتحدث من خالله، واالنرتنت خلق بيةة افرتاضية ت

، وقد جعل االنرتنت دور معلم اللغة أكثر أمهية ففرغه للتوجيه واإلرشاد واملتابعة، بينما جعل اإلسالمية
مت  العملية التعليمية تركز على الطالب وجتعله حمورا هلا، فباستخدام االنرتنت يف تعليم اللغة العربية،

وحركات من صوت وصورة ورسومات و  متعددةووسائط  من شبكاتتصال احلديثة استخدام آليات اال
 .ومكتبات إلكرتونية يةوآليات حبثومؤثرات 
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صمم إلمداد كل متعلم بالتعليم تجيب أن  والعلوم اإلسالميةاللغة العربية  مناهجإن وأخريا، 
م العلمي والتقين الذي سيطر الصادق والفعال من خالل تطبيق األسس العلمية للتعليم احلديث، فالتقد

على مجيع مناحي احلياة أدى إىل دخول اآللة جمال التعليم، حيث أصبحت ضرورة بعد أن كانت نوعا 
من الكمالية والرتف، وبعد أن كانت الوسائل التكنولوجية أدوات مساعدة للمعلم والكتاب املدرسي 

العصر، فقد أصبح وجود هذه األجهزة يف صارت عنصرا أساسيا من عناصر العملية التعليمية يف هذا 
املدرسة احلديثة ضرورة حتمية غري قابلة للنقاش حيث تشكل هذه األجهزة مبعطياهتا الفنية قدرة فاعلة يف 

املواد التعليمية للمتعلم بصيغة جديدة تعتمد استخدام الصوت واملؤثرات الصوتية مما يثري   عرض وتقدمي
واحليوية بعكس  من مشاركته يف عملية التعلم والتعليم جبو ملئ بالتشويقانتباه املتعلم للدرس ويزيد 

اعتماد استخدام الكلمة املنطوقة فقط اليت كانت أساسا للتعليم ذلك أهنا حتد من دور حواس املتعلم 
 وجتعله جمرد مستمع لعملية تلقينية.
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