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Proposed Program to hcaet Arabic language reading rof beginners by 

using the computer 

 
Abstract 

 
 

The aim of this research is to Proposed Program to hcaet Arabic language 

reading rof beginners by using the computer. This will enable student to 

have the liberty for learning at the same time training by using the modern 

technological instruments such as computers, internet and telephone. 

To achieve that I will using descriptive method as to how to prepare the 

proposed program so that it will promotes the reading skills so that other 

Arabic language skills will be further strength. I will also explain to the 

teacher different methods by using electronic programs and how to utilize it 

for learning Arabic language in order to achieve our educational objectives 

in more enjoyable manners. I will also intend to explain to the teacher his 

role as supervisor, mentoring and assistance to promote Arabic language and 

finally I will give students opinions and feedback about the proposed 

program. 
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 باستخدام الكمبيوترللمبتدئين  برنامج مقترح لتعليم القراءة العربية
 فردوس أمحد حممد جادو  الدكتور حممد حمي الدين أمحد

 سلطنة بروناي دار السالم
 

 ملخص البحث
 

حبيدث يكدو  ، برندام  لتعلديا الادراال العربيدة للمبتددست باسدتلدام الكمبيدو ر إعدداد من هذا البحث هواهلدف 
الوسدددداست التانيددددة الديحلددددة محلددددت الاسددددو   عليميددددا يعطددددي الطالددددي  ريددددة التدددددريي والددددتعلا باسددددتلداممددددتال  

 يددث سددأككر كي يددة إعددداد الربنددام  املاددرت  لتحايددأ أهدددان املددنص  الو دد ي سأسددتلدم واالنرتنددو واهلددا  ، و 
ةددراال الددروف العربيددة حبيددث ينمددي مصددارل الاددراال بطرياددة  دددعا بدداةي مصددارام اللغددة العربيددة مددن تددال   علدديا 

 سأشدددر و  املن دددردل، و علددديا الدددروف املتادددلة داتدددت الكلمدددام العربيدددة جل التددددريي علددد  ةدددراال ا ملدددة العربيدددة،
ن  علدديا اللغددة العربيددة لتحاددأ أهددداف العمليددة  وكي يددة  وفي دد  هددذا الربنددام  االلكددرتويللمعلددا قددرر  دددري  

مبصدددارل كيددد  يكدددو  دورا مرشددددا ومعدددرفا ومسددداعدا لالر اددداا معلدددا  سدددأككر للالتعليميدددة بطريادددة محلددد ل و تعدددة، و 
 .الربنام  االلكرتوي املارت  عنانطباعام الطال   وأت ا سأككر، الاراال العربية
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:المقدمة  
اللغة العربية خبااسص متيزها عن غ ها من اللغام، فصي  تميز  و يا ورمزيا بعدد  روفصا اليت   ن رد

 رفا، و تميز حبرف الضاد، وهي  ستلدم هذا ا صاز اإلنساي عل  أمت  وأ سن ، وال  بلغو مثانية وععرين
، فاد اشتملو عل  مجيع خمارج األ وام اليت (11: 1982العااد هتمت وفي ة وا دل من وفاس   )

والذا ، اشتملو عليصا أتواهتا السامية، وزادم عليصا بأ وام كحل ل ال وجود هلا ن وا دل منصا محلت: الحلاا، 
(. كما  تميز اللغة العربية بظاهرل الرتادف، 168 -164والغت، والضاد، واخلاا، والظاا )وان بدو   اريخ: 

وهي لغة اشتااةية فيمكن  وليد األل اظ من أ ت وا د محلت: مسع، يسمع، وامسع، وسامع، ومسّاع، مسيع، 
الا ما ميز فاعت من م عو ، وال مضاف من مساعة، مسموع، مستمع...، و تميز بأهنا لغة إعرا ، الذي لو 

 (. 42فارس بدو   اريخ: ابن  وكيد )منعوم وال  عجي من است صام، وال نعو من 

ى ن فصا الدين اإلسالمي، ويلحظ أ  أغلي متعلمي اللغة العربية من غ  وللغة العربية أمهية كرب 
تعلأ ب صا اإلسالم، واستيعا  رسالت  )عبد أهلصا من املسلمت، وأ  أغلبصا يتعلمو  هذا اللغة ألغراض  

غ  العر  يضعو  الارآ  الكرمي ناي أعينصا منذ نعومة أفافرها،    منو املسلم(، و 8: 1986السالم 
ويعرفو  أ  هذا الكتا  العظيا هو دستورها الذي حيرتمون  ويادسون ، وال مينعصا من ةراال هذا الكتا   

ى غ  العر  فنر  (2 :12 )يوس  :إإنا أنزلناا ةرآنا عربيا لعلكا  عالو إةا   عاىل كون  عريب اخلط واللغة،
ياودها إىل  علا  وفصا معناا ، وهذا الرص عل   علا ةراال الارآ  ةد حي ظونو يتساباو  إىل  علا ةراا   

)رابح  بية.العر لغتصا العر  و فصا عادام و االيد ورغبة ن وإجادهتا  با ن الدين اإلسالمي اللغة العربية 
أما غ  املسلمت فال يعرفو  شيئا عن الرف العريب غالبا، وحيتاج  (92-73: 1994؛ كرتي 1981

 أكرب. عليمصا للحرف العريب إىل وةو أقو  وجمصود 

وعند الرجوع إىل املراجع املتلااة ن جما   عليا اللغام وجدم أ  بعض البا حلت يرجعو  
ية إىل قرر وأساليي التدري ، وندرل الوساست التعليمية الديحلة، ضع  مستوى الدارست للغة العرب

 ، باإلضافة إىل أ  هناك  عوبام كحل ل حتيط بتعليا العربية و علمصا، منصا ما(7: 2006)عبدالسالم 
، و عوبة الرسا اإلمالسي وار باق  باواعد النحو متمحلال ن كحلرل ةواعدها و ععبصا يتعلأ باللغة كاهتا

واالزدواج بت لغة التلاقي ولغة الكتابة، وأت ا  ااع  بعض أهت اللغة عن جعلصا  واكي والارف، 
؛ ومن  عوبام  عليا اللغة العربية  عوبام تارجة عن قبيعة  لحأ بالتادم العلمي والتكنولوجيو  التغ ،

 وعدم التناسأ ن، العربية بسبي  عدد كليام إعدادهااللغة العربية كاهتا و تمحلت ن ضع  مدرسي اللغة 
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ومع أ  الاسو  ثورل ن جما  التعليا بعد (؛  33: 2005)أبو زنادل الادرام الدراسية هبذا الكليام 
مع و ( 423-421: 1997فصور املطبوعام وانتعار املكتبام ن املدارس وا امعام، )زاهر أمحد 

  دري الواةع ياو  إ   فإ ، بلغام أترىللناقات انيام الديحلة ن  عليا اللغة العربية ضرورل استلدام الت
 ندرل ن الوساست املعدل لذلك، ويعاي كذلك من كي ية االستلدام ن التدري ، مصارام اللغة العربية يعاي

فإ داث التطوير ن  (241: 1992. )املناعي وانتعارا السريع ألجصزل الاسو ةبو  املدارس  رغا
( 323م: 1983ن غيبة الاسو  بعكت أو بآتر. )الكلزل؛ وفوزي  العملية التعليمية ال يتحاأ بك اال

ف ي فت وجود الاسو  ةد أفسح املعلا اجملا  أمام الطالي ليعارك بإجيابية وفاعلية ن العملية التعليمية. 
 ورغبة منا ن  يس   عليا و علا اللغة العربية كا  هذا الربنام  املارت  لتعليا(  53: 2008)عبد الالا 

 .األترى  عليا مصارام اللغة العربية بالتوازي مع الاراال العربية للناقات بغ ها

فعندما نعلا الطالي النطأ  ومتعابكة وياعي فالصا عن بعضصا، مصارام اللغة متداتلة وأل 
اليت  ةراا  ، والكلمة تنعلم   وارا يسصت علي  ةراال هذا الوار الذي   ظ  ةب انعلم  الاراال أيضا وعندم

ةرااهتا، و أيت  عوبة ةراال كلمة ما من عدم التعود عليصا، أو جصت  ةيرددها الطالي كحل ا يععر بسصول
جل عود الطالي من اليوم األو  عل  مساع ةدر ال بأس ب  من الكلمام ا ديدل، ياملارت   والربنام معناها. 

الطرياة الكلية، وهي اليت نعلا فيصا الطالي  روف وهذا الطرياة ن  علا الاراال  سم   حنلت الكلمام إىل
أهنا  ساير  ومن  يزام هذا الطرياة (135: 1998)مسك  أ وهلا.ةبت حتليلصا إىل  دفعة وا دلالكلمة 

الطرياة الطبيعية ن إدراك األشياا وهي البدا بالكت جل األجزاا، ومنصا أهنا  بدأ مبا ل  معىن فتزداد ةدرل 
غة واستلدام الكلمام وا مت، ومن جل يزداد شوة  لتعلا الاراال، فضال عن الطالي عل   وفي  الل

 قعيمة) اكتسا  املتعلا الادرل عل  الاراال السريعة، وفصا ما بت السطور ن وةو أةار من الطرر ا زسية.
 (263-262: 2006 يبوالعع

معىن، جل بعد كلك خنربا فالطالي ال يضيع وةت  ن  علا  روف ال معىن هلا بت يتعلا كلمام هلا 
أ  الكلمة  تكو  ن األ ت من  روف فيكو  كلك م يدا بالنسبة ل ، جل نتدرج بالطالي من ةراال كلمة 
م ردل يتعلا معناها من تال  ةرااهتا، إىل ةراال مجت م يدل لنزيد من ثرو   اللغوية، ومن تال   دريبام 

ت  روفصا، و درك عت الطالي ال رر بت الروف التعرف عل  الكلمام ومتييزها  تكامت الكلمة بك
امللتل ة، وأل  الطالي ةد  عود عل  مساع الكلمة ورؤيتصا فسيععر بسصولة ةرااهتا  ىت ولو كانو جمردل من 
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التعكيت، وبتحليت الكلمة إىل أ وهلا سيتعلا الدارس  ور الروف امل ردل وكي  جيمعصا ويربط بينصا ن 
 الكلمة الوا دل؟

انطالةا من مستوى الكلمة،  ، درجيياعلينا أ  نعلم  الاراال للطالي املبتدئ ا عندما نعلا إنن
 ي املر لة األوىل من  عليا ف، فا ملة البسيطة جل ا ملة املركبة جل ةراال ال ارل، جل ةراال الناوص الطويلة
ون هذا  ،ةد يواجصصا الطال مصارل الاراال، ال بد أ  نضع ن  سباننا بعض الاعوبام املتوةعة، اليت 

ومن بت الاعوبام املتوةعة ن هذا  ،املر لة  ر بط  عوبام الاراال بتعلا األ وام تا ة ن الاراال ا صرية
اجملا : التمييز بت الركام الطويلة والاا ل، وكذلك الروف اليت  رد أ يانا  واسو وأترى  وامو 

بت يتعلا كلمام هلا معىن، جل بعد كلك  ، علا  روف ال معىن هلا الطالي وةت  ن عيضي ، وجيي أال)و+ي(
فيكو  كلك م يدا بالنسبة ل ، جل نتدرج بالطالي من ةراال   ،خنربا أ  الكلمة  تكو  ن األ ت من  روف

كلمة م ردل يتعلا معناها من تال  ةرااهتا، إىل ةراال مجت م يدل لنزيد من ثرو   اللغوية، ومن تال  
بت التعرف عل  الكلمام ومتييزها  تكامت الكلمة بكت  روفصا، و درك عت الطالي ال رر  دريبام 

 الروف امللتل ة.

 :الحرف العربيقراءة  تعليم

 الحروف المنفردة:

إىل وةو قويت  ىت يتعرف عل   الذي يرى الرف العريب ألو  مرل حيتاج الدارس املبتدياةد 
كن الكمبيو ر ةد اتتار لنا هذا الوةو، فالطالي املبتديا عندما يضغط ، ولويتان ةرااهتاالروف العربية 

إ   فإن  يستمع إىل  وم هذا الرف ف ددا ويتدر  علي  مئام املرام األل :  محلتعل  زر  رف 
عرضنا للطالي املبتديا الرف العريب ن  ن الربنام  املارت ، فلن ميت الكمبيو ر من كحلرل التكرار، و شاا

 :امللتل ة م تو ا ومكسورا ومضموما وساكنا ورا 

 

 بطرياة آلية عندما يضغط عل  السماعة كاملة وبالرت يي  وبإمكا  الدارس أ  يستمع إىل الروف 

؛ وقرياة التعلا مرتوكة للطالي خيتار ما يناسي  ال ، ويوافأ رغبت ؛ ولن نطلي من املعلا أ  



-26، املؤمتر واملعرض الدويل للبحوث عن الرتبية اإلسالمية واللغة العربية، بلنكاوي، ماليزيا، برنامج مقترح لتعليم القراءة العربية للمبتدئين باستخدام الكمبيوتر وفردوس أمحد حممد جاد. ؛حممد حمي الدين أمحدد. 
 2011 سبتمرب 28

 6 

سيكو  دورا مرشدا وماححا ملا ةد ياع في  الطالي من أتطاا  يستصلك وةت  ن  عليا الروف املن ردل بت

نستمع إىل الروف السبع  ؛ ونال ظ أن  بالضغط عل  الزر الداسري اجملاور لسباعية الروف  و ية
 كاملة بطرياة غناسية، وهذا شاشة الروف العربية: 

 

 كلمة:الحرف مع  

 ست يد  عملية بطرر  دري  اسما إىل من يذكرا بطرر التدري إ  معلا اللغة العربية للناقات بغ ها حيتاج د
، والربنام  املارت  يعرض الرف مع الكلمة بطرياة متحليلية  وضح للمعلا من تال  من وساست التكنولوجيا

يتيح لنا الربنام  و ، ل رفا  رفا ن  ور   امل ردل أو مع كلمة ماور  العربية الكمبيو ر كي  يعلا الروف
كو  مع الروف امل تو ة أوال؛  ا الروف العربية يبداية  علفأ  نعرض الروف امل تو ة  رفا  رفا  املارت 

 ورل الرف مع  وعندما نعلا،  محلت:  عند الضغط عل  الرف امل رد نستمع إىل  و ن الربنام  و 

ويتدرج  اسال: َأ َأَسٌد بطرياة غناسية الرف أوال جل الكلمة ة يارأ الربنام فإ   الكلمة اليت  بدأ ب 
الطالي ن  علا الروف مع محلا  هلا، ون هناية  علم  يكو  ةد  علا أغنية كاملة حتوي كت ما  علم  الدارس 

فالطالي الذي يتعلا  رفا من  روف اللغة  غنية أ وام الروف  نعناها تاياا هلذا اهلدف؛األ واسا
روف العربية، وبإمكا  الطالي أ  يكرر بن   األسلو  العربية يكو  ةد تطا تطول عل  قريأ  علا ال

 وهذا شاشة الرف مع الكلمة:الذي  علا ب  الرف األو  باةي الروف، 
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 :في صورها المختلفة تعليم الحروف

مجيع  إ  جنا  العملية التعليمية يزداد كلما استطعنا أ  نعرب عن املعلومام بوساست متعددل ن
 يي  عليا الاغار  روف اهلجاا هي استلدام الاور اليت  بدأ بكت  رف هجاسي،األعمار، وأنسي أسال

( فنحن عندما نعلا  رفا ال نعلم  ن  ور   اجملردل فحسي بت نعلم  بطرياة وفي ية 129: 2005)فراس 
 مألوفة لدى الدارس فرت بط  ورل الرف  بدأ بالرف حبيث  كو  الكلمةفنعلا الرف داتت كلمة  ،مصارية

أردنا  عليا  روف اللغة العربية للمبتدست من  -ولذلك علينا إكا  مع  ورل الكلمة اليت يأل   ورهتا،
 أ  حنسن اتتيار الكلمام اليت سنعلا هبا كت  رف، فعندما نعلمصا أ أسد كما يلي: -الناقات بغ ها

 

ا، واألسد من فكلمة أسد كلمة مألوفة للاغ  والكب ، وهي كلمة سيحتاجصا الدارس كحل  
اليوانام املعصورل وإ  كا  متو عا فاور   مألوفة، وهذا الكلمة مكونة من ثالثة أ رف وهي سصلة 
النطأ، وهي من األمحللة عل  املذكر، وعند عرضنا لاورل األسد فلن يكو  هناك لب  ن  سميت  ولن حنتاج 

سد الطبيعية دو  إفصار  عب ام أو  ركام إىل الرتمجة، وأفضت أ   كو  الاورل كر ونية معاهبة لاورل األ
لألسد، فال نضع أسدا يضحك أو يبتسا أو يلعي أو يأكت...، لكي ال يدتت العك عل  الدارس، وأرى 
أ   كو  الاورل غ  خمي ة وال مرعبة كي ال  رتك أثرا سيئا ن ن   من يراها، وميكننا أ  نضع اسا الاورل 

، وإكا أردنا أ  نعلا  رف األل  تط النسخ لعصر   ولسصولة ةراا   ّضتحبروف عربية واضحة حتتصا، وأُف

  مكسورا فإننا نعلم  إ إمام كما يلي:
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وكلمة إمام مألوفة عند معظا املسلمت، وهي  عك  الحلاافة اإلسالمية دو   كل ، وهي من  
صن، وهي كلمة  د  عل  الكلمام الوفي ية اليت سنعلا الطالي من تالهلا  روف املد، وسنحتاجصا ن امل

املذكر، وبذلك يكو  اتتيارنا لكت كلمة جديدل يدرسصا الطالي اتتيارا مااودا وهادفا، ولي  فاط لتعلا 
الروف العربية فحسي ولكن أيضا نراعي أس  اتتيار امل ردام ةدر املستطاع واليت منصا أيضا: العيوع، 

 العمو ، األمهية، العروبة...األل ة، 

منوكجا، وميكن ةياس الروف الباةية عل  الرف حمت  )اهلمزل( يا  رف األل  عل سأشر و 
الركام الطويلة، والسكو ، والعدل، والتنوين، وأ  الامرية وأ  العمسية،  ال اا  دري  عرضنالدراسة، وس
الدارس  واليت أل صا ةن   امل ردام املارت ة ن  دري  الروف العربيلتدري  هذا الاضايا نا وةد استلدم

 .كلمة 100وهي  وايل  تال  الربنام  املارت 

ن الربنام  املارت  رف اليتا عرض رف ن  ورا امللتل ة، و وهي العاشة األوىل لعرض ال: العرضشاشة 
، أما ةضموال لكسر وال مع ال تحةألمساا  بدأ حبرف األل  أربع  ور حتوي أربعة مناكج خمتل ة  من تال 

مة ن اللغة العربية  بدأ ب  ولذلك اترتنا كلمة هبا الرف ساكنا، وةد عرضنا العاشة السكو  فال يوجد كل
ةراال  يث يارأ املعلا الاورل بطرياة  ابت أكحلر من قرياة ن التعليمي والتعلا، وميكن  دري  هذا العاشة  

   السماعة الكب ل مع اإلشارل إليصا أو الضغط عليصا فيستمعصا الدارس ويكررها، وعند الضغط عل

بطرياة  وضح كي ية ةراال  وم الرف  يعمت التدريي آليا فيعرض الرف مع  ور   املكتوبة 
ويتا ةراال كت  فيستمع ويردد، داتت الكلمة، وبإمكا  الدارس أ  يضغط مباشرل عل  الرف من ردا 

يتا رسا الاور املعروضة وكلماهتا ن كهن   ورل مع رمزها ن اللغة العربية، وباراال املعلا و رديد الدارست
املتعلا، وباستلدام  دريبام خمتل ة ومتنوعة يتا  دريي الدارس عل  الرف العريب داتت نطار استلدام  

وهذا شاشة الرف ن  ورا امللتل ة مع كلمام  تدرج الدارس بت الروف العربية،ين الكلمام العربية، و 
 :حتوي  ور الرف
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 : اآلتية يمكن توظيفها لتنمية مهارة القراءةبات التدريو 

   
 3 التدريب 2 التدريب 1 التدريب

   
 6 التدريب 5 التدريب 4 التدريب

  :اختيار من الصور :1 التدريب
فاملعلا يارأ الكلمة جل يأمر كت قالي بوضع إ بع السبابة عل   ورل الكلمة اليت ةرأها املعلا، 

ن إدراك الطال  للاورل الاحيحة يكرر ن   العملية مع  ورل أترى، ويكو  األمر وبعد أ  يتأكد م
)ضع إ بع بالاو : مع إشارل املعلا بإ بع  ومتحليت هذا األمر  ىت ي صا الدارس  باللغة العربية املستلدم

عد االنتصاا السبابة عل  الاورل املناسبة( ويكرر املعلا ن   العملية مع كلمة أترى  ىت آتر التمرين، وب
وا د أسد  :الاور  ورل  ورل فياو من إجراا التمرين بالطرياة الساباة يطلي املعلا من الطال  ةراال 

 إمام أم، اثنا  فأر أسد إمام، ثالثة .... وهكذا.

 إجراء التدريب:-
إىل الكلمة املناسبة ووضع إ بع اليد عل  الاورل املطلوبة جل  االستماع اقلي من الطال  .1

 .المة  ح عليصاوضع ع
 . أكد من وضع الطال  أ ابعصا عل  اإلجابة الاحيحة ووضع عالمة  ح عليصا .2
 1وكرر ما فعلت  ن  2انتات إىل رةا  .3
عند االنتصاا من التدريي ةت وا د واقلي من الطال  ةراال الكلمة اليت أشاروا عليصا  .4

 وهكذا. بأةالمصا، جل ةت اثنا  واجعلصا ياراو  الكلمة جل ةت ثالثة ...
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يتا إجراا هذا التدريي من تال   اسيا الطال  إىل جمموعام، ويتا  ن يذا ن ميكن أ   .5
والروف أ   م ث للتعرف  4-1، مع االستعانة باألرةام من شكت مساباة بت اجملموعام

 عل  اإلجابة الاحيحة مع  كرار الكلمة الاحيحة اليت مسعصا الطالي.

الي أ  خيتار بن س  اإلجابة الاحيحة مع التا يأ ل  أو الحلناا إ  الربنام  املارت  يتيح للط .6
 علي ، وسيعاهد الطالي اإلجابة الاحيحة بالضغط عل  أيكو  اإلجابة إ  أراد كلك.

، هذا التدريي ال يرى في  الطالي  ورا بت يرى اللغة العربية مكتوبة فاطو : اختيار من النص :2 التدريب
فيتعلا الاراال العربية من تال  هذا لتعويد الدارس عل  اللغة املكتوبة، وسيكو  هذا التدريي م تا ا 

 التدريي:

اليت ةرأها املعلا، وبعد أ   الكلمةفاملعلا يارأ الكلمة جل يأمر كت قالي بوضع إ بع السبابة عل  
مع  عربيةباللغة ال الاحيحة يكرر ن   العملية، ويكو  األمر املستلدم للكلماميتأكد من إدراك الطال  

املناسبة(  الكلمة)ضع إ بع السبابة عل  بالاو : إشارل املعلا بإ بع  ومتحليت هذا األمر  ىت ي صا الدارس 
ويكرر املعلا ن   العملية مع كلمة أترى  ىت آتر التمرين، وبعد االنتصاا من إجراا التمرين بالطرياة 

   التمرين من العريط أو من املعلا حبيث الساباة يطلي املعلا من الطال  االستماع مرل أترى إىل ن
 وبإمكا  املعلا  نويع اخليارام عل  رغبت  ن كت مرل اليت يسمعصا، الكلمةعل   يزل يضع الطالي عالمة 

الكلمام كلمة كلمة فياو  وا د أسد إمام أم وهكذا، وميكن إجراا ن   التدريي ةراال  يث يارأ املتعلا 
 ثالثة .... وهكذا.فأر، اثنا  فأر أسد إمام، 

  )كلمة بالكلمة املعاهبة( التوصيل :3 التدريب
 أكيد التعرف عل  الكلمام اليت  علمصا و ويتا من تال  هذا التدريي الرتكيز عل  مصارل الاراال،           

كب ا ويلعي الاسو  دورا  ، الدارس،  يث يارأ املتعلا الكلمام اليت أمام ، جل يالصا مع الكلمام املماثلة
 ن االست ادل من هذا التدريي و كرارا.

 إجراء التدريب:
 .احملوسي،  ىت يتا إجراا هذا التدريي من الربنام  اقلي من الطال  إغالر الكتي .1

 أو استمع إليصا من الربنام  املارت . اةرأ أوال كلمام اجملموعة أ جل كلمام اجملموعة   .2
 ا لاراال كلمام اجملموعة  .لاراال كلمام اجملموعة أ وقالب ااترت قالب .3
 اقلي من الطال  و ت الكلمة مبا يناسبصا. .4
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 .و لوااقلي من بعض الطال  ةراال ما  .5
، جل انتات إىل جييي عل  سؤا  داتت الربنام  املارت  اأو اجعت قالب اةرأ اإلجابام الاحيحة .6

 قالي آتر
 لكراسام.ما كتبوا، جل راجع  احيحصا ن الكتي أو ا اقلي من الطال   احيح .7
يتا إجراا هذا التدريي من تال   اسيا الطال  إىل جمموعام، ويتا  ن يذا ن شكت ميكن أ   .8

 مساباة بت اجملموعام.

 ميكن إجراا هذا التدريي ن الربنام  احملوسي عدل مرام  ىت يتان  الطال . .9
 : وصل الحروف لتكوين كلمة :4 التدريب

وميكن إجراا ن   التدريي ةراال  يث يارأ الكتابة، اهلدف من هذا التدريي هو  نمية مصارل 
فرديا فيارأ قالي رةا وا د ويارأ آتر رةا اثنا  وهكذا، أومجاعيا فيارأ كت  املتعلا الكلمام اليت كتبصا،

كما ميكن االستماع إليصا من   الطال  جمتمعت وياولو  وا د أسد، اثنا  فأر، ثالثة أم، ... وهكذا.
 .الاسو 
 تدريب:إجراء ال
 .احملوسي،  ىت يتا إجراا هذا التدريي من الربنام  اقلي من الطال  إغالر الكتي  -1

 أو استمع إليصا من الربنام  املارت .كلمام الاةرأ أوال  -2
 الكلمة رةا وا د، وآتر لاراال الكلمة رةا اثنا  وهكذا. لاراال ااترت قالب -3
إغالر الكتي واةرأ كلمة واقلي   اقلي من الطالأت  الكلمام من الربنام  احملوسي، جل  -4

 من الطال  كتابتصا.
 كتبوا.اقلي من بعض الطال  ةراال ما   -5

 أفصر الكلمام للطال  كي ياححوا ما كتبوا. -6
 : ربط الصورة بمعناها :5 التدريب

ويتا من تال  هذا التدريي الرتكيز عل  مصارل الكتابة، وميكن إجراا ن   التدريي ةراال  يث 
 ليتأكد من ةراا   . إليصا من الاسو  وسيستمع، لظة فصورها عل  العاشة الكلمام يارأ املتعلا

 إجراء التدريب:
 .احملوسيالربنام   مال ظة قرياة كتابة الكلمام ونطاصا ناقلي من الطال   -1

 الكلمة رةا وا د، وآتر لاراال الكلمة رةا اثنا  وهكذا. لاراال ااترت قالب -2



-26، املؤمتر واملعرض الدويل للبحوث عن الرتبية اإلسالمية واللغة العربية، بلنكاوي، ماليزيا، برنامج مقترح لتعليم القراءة العربية للمبتدئين باستخدام الكمبيوتر وفردوس أمحد حممد جاد. ؛حممد حمي الدين أمحدد. 
 2011 سبتمرب 28

 12 

مجاعيا لظة فصور الاورل ةبت مساع الكلمة من الربنام  احملوسي لظة اقلي من الطال  الاراال  -3
  اليي الاور.

  )كلمة بالاورل املناسبة( التوصيل: 6 التدريب
 أكيد التعرف عل  الكلمام اليت  علمصا و ويتا من تال  هذا التدريي الرتكيز عل  مصارل الاراال،           

ويلعي الاسو  دورا كب ا ن ، بالاورل املناسبةليت أمام ، جل يالصا الدارس،  يث يارأ املتعلا الكلمام ا
و دريس  بأكحلر من قرياة فندرس من تالل  مصارام الكتابة واالستماع  االست ادل من هذا التدريي و كرارا

 .والكالم
 الحركات الطويلة:

أ بت الركام الاا ل والركام إ  الطالي الذي  علا الروف العربية بالطرياة الساباة، س ى أمر الت ري
ال رر بت الركتت الطويلة  ُتيح ل  معرفة  علا كلك من ةبت بطرياة  أل  الدارس سلسةالطولية يس  بطرياة 

 بن س ، ويكو  التدريي عل  الت ريأ بت الركتت كالتايل: لوالاا  

  
 :السكون

العريب الرف فرى الرف ن  ور   الساكنة، إ  الدارس تال   علم  للحروف العربية  رفا  رفا ي
  الت  الساكنة يعلم مع السكو  يظصر عل   ايات  العارية من الركام، و دريي الطالي عل  الرف ن 

ةد يعجز   ورا امللتل ة غ  أن أ  رفا ن طدارسا ين الرف ن  ور   امللرجية الاحيحة، فكحل ا ما جند
، ولذلك يرى البا ث ضرورل التدريي عل  ةراال كت  رف من ردا ن الساكنةةراال الرف ن  ور    مأما

مع و دريي الدارس عليصا ثانية  الروف الساكنة، جل جتميع الكلمام اليت  وم من أو  يوم  الة السكو 
 :الَ ْرَر بَدْتَ اَلرََكاِم الطَِّويَلِة َوالسُُّكو التدريي عل  
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 : الشَّدَّة
بسصولة ويسر  الذي  در  عل  السكو  جيدا سيجد ن س  جييد ةراال الروف املعددلإ  الطالي 

 إىل قبيعة العدل كالتايل: الطالي نظراملعلا ل و يتاو ا بعد أ  

 
 :التنوين

  ة ال اة باألمساا العربية اليت آثرنا أ  نبدأ هبا والتنوين إ  التنوين   ة متيز اللغة العربية عن غ ها، 
عن ال عت أو الرف، وسيجد املعلا أمساا كحل ل  اعالمة من عالمام االسا اليت يعرف هبا ومتيز  وهوو دها، 

ميكن استلدامصا ن التمحليت عل  التنوين، ويتا التدريي عل  التنوين باملرور عل  الااعدل ن ةراال كت  رف 
 كالتايل:  ل أوال جل كي ية ةراال األمساا املذكر واملؤنحلة، والتنوين مع األ منونا

   
 :ل الشمسيةأل القمرية و أ

وأل  التعري    ة ال اة باالسا فإ   عليا الدارس لطرياة ةراال أ  الامرية وأ  العمسية أمر غ  
مستغر  بت نراا ضروريا كي جييد الطالي مصارل الاراال للغة العربية ن مستواها األو ، وسيكو  الت ريأ بت 

وبين  معرفا بأ  سصال تاو ا إكا وضحنا كلك بطرياة منظمة ومر بة للدارس، وعند  االسا ن  الة  نوين 
  دريب  عل  ةراال الكلمام اليت  علمصا ودرسصا كالتايل:

  
 وفي  ما  علم  الطالي من م ردام  وفي ا مصاريا، ويكو  كلك باالست ادل من  يوه التطبيقات:

الروف والكلمام اليت عرضناها عل  الدارست مع  ورها يتا ف امل ردام اليت عرضناها عل  الدارست،
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هذا وهذا وما هذا؟ وما عرضصا باللغة العربية عل  هيئة  وارام ش وية كما ككرنا ن العرض، وباستلدام 
وسيعتمد جنا  هذا التدريي عل   نويع التدريبام الواردل في ،  .....إخلهذا؟ وهت هذا....؟ وهت هذا....؟

، كما ع املعلا ن  نمية مصارل الكالم، وسيغرس هذا التدريي بذور مصارل الكالم ن ن وس الطال وعل  إبدا 
 ها:و املذكر واملؤنث من الكلمام اليت درس و عل  ةراال الكلمة داتت مجلة  حيحة، ويعرف ايعوده

   
ليت حيبصا غ  العر  عادل محلت وخنتا  عليا الرف العريب للناقات بغ ها ببعض الدروس التطبياية العياة وا

 :محلت نعيد الروف وأ وام الروف وأمساا اهلل السىن األناشيد بعض

 
وبإمتام الدارس للربنام  املارت  يكو  ةادرا عل  ةراال الرف العريب وكتابت ، ويكو  متآل ا مع  

وسيكو  ةادرا عل  ةراال لغة العربية ام التالية سيتعلا المساعا ونطاا، ومبوا لة التدريي املصاري ن املستوي
  الارآ  وفصم  بإك  اهلل.

كانو   وةد، الربام  املارت ةاإلجيابية عن  قال  جامعة بروناي دار السالمانطباعام ةد ال ظنا و 
 منصا الغالبية العظم ف صا بالتطوير الادث الذي شاهدوا، انطباعام الطال  املكتوبة  عك  رضاها وفر 

الربام  ولعت التادم الادث ن  1.كما أشادوا باستلدام االنرتنو ن التعليا والتعلا محل ل،ا شياة و يروهن
  .ربام  التعليمية اإللكرتونيةللجيعت التحدي كب ا ويدعونا داسما إىل التطوير املستمر  اإللكرتونية التعليمية

 

                                                           
1 wrapper&Itemid=61teacher.com/index.php?option=com_wrapper&view=-http://www.arabic 

 

http://www.arabic-teacher.com/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=61


-26، املؤمتر واملعرض الدويل للبحوث عن الرتبية اإلسالمية واللغة العربية، بلنكاوي، ماليزيا، برنامج مقترح لتعليم القراءة العربية للمبتدئين باستخدام الكمبيوتر وفردوس أمحد حممد جاد. ؛حممد حمي الدين أمحدد. 
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