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 الحاسوبباستخدام  تعليم األناشيد العربية للمبتدئين من الناطقين بغيرها

 محمد محي الدين أحمد وفردوس أحمد جادد. 

 ملخص البحث
 

االسددتفادم مدده ايداادديد العربيددة ويف تيفيددا ل يفعادديب الاغددة العربيددة لامهتددد   مدده مدده اددلا الهودد  ادد  اهلددد  
يفعاديب الاغدة العربيدة لامهتدد   نال أو ال اشدع نقديد دقسدا ل اسدت دام  فرغب أمهيدة ايدااديد ل ،الناطق  بغرياا

وسنسددت دم لتوقيددد أادددافنا املددني  ايداادديد بددق ودقسددا ل ايداادديد املناسددهة واملعدددم غسيسددا هلددلا الغددر ، 
ال صددددف  ودددد  د مددددة لامعاددددب أمهيددددة اسددددت دام ايداادددديد العربيددددة لامهتددددد   مدددده الندددداطق  بغرياددددا ل العمايددددة 

ايداادديد العربيددة لامهتددد  ، وويدد  نسددتفيد مدده ا اسدد    يفدددرن لتعايميدة، وسنقددرل لامعاددب طددري وأسددالي  ا
مرادددا  املعاددبون تفدديف ل يفعادديب ايداادديد لتوقددد أادددا  العمايددة التعايميددة بعرنقددة ميددريم و تعددة، وويدد  ن دد و 

مندداذأل يداادديد عربيددة  نعدددادل ذلددم مدده غدداومقددرفا ومسدداعدا لاريفقدداا  يددارات العالدد  الاغ نددة، وسددي  و 
ويفغدددرس فيددديف بدددلور ايد  العدددره، ويفنقدددر الهي دددة واملدددرل  ،يفتددددرأل مدددع طالددد  الاغدددة العربيدددة مندددل الهداندددةحم سدددهة 

مدددغا يفعايميددا نععدد  العالدد   رنددة املسددت دمة  واول أو يف دد و العرنقددةنوسددوالسددرور ل العمايددة التعايميددة، 
عع  العالد  فرصدة نتقنية ا دنية ميق ا اس   واالدرتدت واهلايف ، وسالتدرن  والتعاب باست دام ال سا ق ال

الست دام ايداايد العربيدة التعايميدة داغدق املؤسسدة التعايميدة وغارييدا ود  ددرب  املدتعاب باملؤسسدة التعايميدة، 
 .واملؤسسة التعايمية باخلارأل

TEACHING ARABIC SONGS TO THE BEGINNERS OF NON-ARABIC SPEAKERS BY USING 

THE COMPUTER 

Summary 

The aim of this research is to benefit from the Arabic songs and utilizing it to teach the Arabic language to 

the beginners of non-Arabic speakers. Although the Arabic songs are important but unfortunately its usage 

starts to decline and now there are shortages of suitable songs for this purpose.In this research I intend to 

use the descriptive methodology to achieve our objectives. I will start to explain to the teacher the methods 

and ways to teach Arabic songs to the beginners. I will analysis how he can use the computer and utilize the 

learning songs in order to achieve our practical educational objectives in a very enjoyable manner. How the 

teacher can be supervisor, guidance and assistant in order to promote students linguistic skills. This will be 

accomplished through the preparation of Arabic songs samples and goes gradually with the students by 

using the computer from the beginning.This innovative method will implant the seed of learning Arabic 

literature in the mind of the student and spread the enjoyment and the pleasure to the whole educational 

processes. I will try to make this applied method as an avenue for teaching student at the same time it gives 

him or her liberty for training and learning by using the modern technological instruments such as 

computer, internet and telephone. At the end of the research I will also give student the opportunity to 

utilize the educational Arabic songs inside the educational institutions and outside in order to link the 

learner with the educational establishment as well as the external one as well.    
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 المقدمة:

مه املهادئ السا دم ل عماية التعايب بسفة عامة ول يفعايب الاغات ايينهية بسفة غاصة أهنا ننهغ  
 دام ( ومي ه يفاهية الا ا افز النفس  عاى وييف أومق باست1: 9192أو يفتب ل مرل وهب ة، )داص  

ايداايد وايغاين، في  يفنم  ميارات خمتافة منيا العقاية والنفسية واجلسمية نمافة نىل امليارات الاغ نة، 
ل وق النقاط التعايم  السف  نىل أغاٍو خمتافة، أو ما نقهيف ايغاين، وذلم بتو نق التدرنهات    ومي ننا أو ُنح 

لعا  بعرنقة مر ة و تعة، والا نت ش  عاى ا سية ميارسيا ا نتدر  عاييا دارس الاغة نىل أغاواليت 
  املعاب وويفية نداريفيف لاعماية التعايمية.

التع ر العام  والت ن ل ي  السرنع ل االيفساالت واملعا مات نفر  عاينا أو جنارنيف ل يفعايب الاغة 
)ياد  ع وفاام مست ى التعايب.والبد مه اإلسراع بإيراا الت دند الرتب ي الازم لرفالعربية لاناطق  بغرياا، 

والا التع ر السرنع يعانا دف ر ل يفع نر املناا  املدرسية؛ ونعادم بناا املناا  وفد  (91: 3111أمحد 
االجتااات ا دنية نتعا  نعادم النظر ل أسا   يفقدمي حمت نات اله املناا  لا يق اجلدند، والعمق عاى 

ادم منيا ل ا يام العامية، وذلم عه طرند حتس  طرا د التدرن  يفسييق استيعاهبا واإل اطة هبا واالستف
واست دام ال سا ق التعايمية ا دنية عاى أفضق وييف   ه. فإ داث التع نر ل العماية التعايمية ال نتوقد 

فيناك شه ل سرنع مه ( 121م: 3891ب فاام ل غيهة ا اس   بق ق أو بآغر، )ال ازم؛ وف زي 
ويفعايب ايداايد العربية  (349: 9113معات يييزم ا اس   الق س . )املناع  املدارس واجلا

باست دام ا اس   نسهغ يفعايب الاغة العربية باملرل والهي ة ونغرس بلور ايد  العره ل دف س العا  
 املهتد  ، ونعر  الاغة العربية ل ص رم غنا ية را عة و تعة.

 بية:العر  األناشيدالحاسوب وتعليم 

لقد أصهة ا اس   شادرا عاى االيفسال  سادر املعا مات ايغرى والتفاعق معيا، والسيما ل 
: 3112جمال نرسال املعا مات واستقهاهلا، فظير ما نسمى بالتعاب عه بعد، واملؤمترات عه بعد، )الل 

هات ل املدارس واجلامعات، فا اس   نعترب ث رم ل جمال التعايب بعد تي ر املعه عات وادتقار امل ت( 929
ولقد است دم ا اس   ب فاام ل التدرن ، فأويد لامعاب طرشا ( 432-439: 9111)زاار أمحد 

فقد أفسة املعاب ل تق وي د  وأسالي  يدندم ل التدرن ، وساعده عاى أو نق م بدوره ب فاام،
( 32: 3119)عهد الاه  التعايمية. ا اس   اجملال أمام العال  ليقارك بإجيابية وفاعاية ل العماية
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واست دميف العال  ل التعاب اللايت فتم ه مه متابعة دروسيف معتمدا عاى دفسيف، ويفعامق معيف و سياة 
، فا اس   ن فر بيئة يفعايمية حت ل بينيف وب  القع ر باخل ق مه زما يف ويفدفع عنيف  رأل اخل   مه اخلعأ

 (42دفسيف. )دي ماو بدوو يفارنخ: يفعايمية ن  و املتو ب فييا ا  املتعاب 

فها اس   نست دم  ؛أمر ل غانة ايمهيةايداايد العربية لامهتد   است دام ا اس   ل يفعايب و 
املتعاب ويريا مه   اسيف ل التعاب ميق: السمع والهسر والام ، وخياد ا اس   بيئة افرتامية نتعاب الدارس 

أو نسانر  جي  العربية يفعايب الاغةو ( 391-913: 3114)سامل مه غاهلا وق ميارات الاغة العربية. 
ايطفال والقها  نقها و عاى التعامق مع ا اس   لي  فق  باريفيال بق ف مه يفقنيات وعا م، يفالعسر  ا في

بسعادم واغ  مت ع  وق ا  ايز اليت حت ل بينيب وبينيف، ويفتضة اله الظاارم ل اشتناا ال يري منيب 
: 9191ق سية ل املنازل، نمافة نىل اإلشهال عاى مراوز است دام ا اس   ويفعايميف. )عهيد لاو اسي  ال

 ل  ايداايد العربية لامهتد   يفعايب  ل دست دميا ا دنية ووي  الت ن ل يياوالا ما دعادا لنف ر ل  (2
مات مع بقية ال سا ق ، فعري التعايب ل زمه الت ن ل ييا صارت أوير مرودة، ويف ا او  حتدنات العسرد

واملني  واملعاب والهيئة، وتير ما نسمى بالتعاب اللايت والتعاب عه بعد، والتعايب املربم ، وصردا دستعمق ل 
واالدرتدت، وغري ذلم مه ال سا ق اليت تيرت  واهلايف  ا اس  العماية التعايمية امللناع واملس ق والتافاز و 

 ساالت.وااليفل عسر يف ن ل ييا املعا مات 

 األناشيد العربية تغرس بذور األدب العربي:

 ازم السامع أو القارىا دف  ل يفيري بعرنقة العهيعة سور أو العاطفة عه يفعهري العره ايد  نو
 النف  عاى وندغق ومتعةللم  النف  ل ليف وايد  اخليال، وروعة التعهري و سه التس نر مجال مسدراا
 يفدرجييا العال  دف  ل دغرس أو عاينا بغرياا الناطق  مه لامهتد   العربية غةالا دعاب عندما ونه السرور،
 العال  هبا ندددو اليت اليسريم السياة اجلمياة بايداايد نال بدانة ذلم ن  و وله ،اجلمياة ايدبية الاغة

 وعندما ندغق ميف،يفعا وما مست اه مع يفتناس  بس رم القعرنة الاغة فيتدرأل ل است دام ونغنييا املهتديا
نعري و  غياليف، دا رم ويفتسع أغاشيف ويفتيل  ومغنيا، مرددا لساديف ينعادس أذديف، عر يفو  شاهيف، عاى السرور
 .لغة نتععش نىل معرفتيا ويفعاميا مه ايداايد اله ل ملا ومتلوشا فامها دفسيف نرى  ينما فر ا

د يف اصق لغ ي ميمر، فييف دقق لألف ار   التعهري الرام  نىل حتقيمربا مه درو  العربية يفعد ايداايد
ومتعة يفعال املستدحْقِهق واملرسق، وما يفه  ل املستمع القع ر بالالم واإل ساس باجلمال، وما يفعد ايداايد 
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اد  اإل ساسات واملقاعر فنا مه فن و ايد ، وا  عهارم عه يفعابري نت افر فييا اجلمال الفين، نىل ي
رم ا يام بأسا   عال ومعاو سامية، والا الا و مه ايد  نا ب مجيع ، ومه غاهلا يفتضة ص  املتدفقة

املتعاب  املرا ق  ىت املر اة االبتدا ية منيا؛ والنغب امل سيق  اللي نتسب بيف القعر نؤدي نىل غاد نل  ب 
ليسر ايداايد بأهنا:"يفام النس ص القعرنة اليت نعمد مؤلف اا ل دظميا نىل اومجال الاغة. ويفُدعحرَّ  

والسي لة، حبي  مي ه نغضاعيا لاغناا والتاو ، وهتد  نىل هتلن  ال يداو لدى ايطفال، ويفرشية 
أ اسيسيب ومقاعراب، نمافة نىل يفدرن  أص اهتب، ويفنمية شدراهتا، ليمتام اؤالا ايطفال ميارم النعد 

 اله ة) ية االستماع واإلدسات."السايب، ومه مث االدعاي هبب مه دا رم اخل ق املفرط، مع الرتويز عاى أمه
3119: 222) 

 هبا نتغنياوفيما  وال يفقتسر فا دم ايداايد عاى السغار فوس  بق نستفيد منيا السغري وال هري،
 نىل حيتاأل املهتديا العره غري العال  يو السياة دق لاملعربم، و  اجلمياة السياة ايداايدوغس صا  ،معا
 عمره و س  مست اه،  س  ايداايد لغة ل درألفنت ليف غسيسا يفعد أو البد ايداايد مه غاص د ع

 دق لو  اإللقاا، وي دم ايداا، و سه النعد صوة عاى نتع دو  اجلمياة، ايدبية الاغة مع نتآل   ىت أنضا،
د ولق والسعادم، باملتعة نقعر  ىت نردداا اليت داايدلأل العال  فيب عاى دؤود يدنا ل االع ملست ى املناسهة
، سنعر  مناذأل جمم عة مه ايداايد غسيسا لاناطق  بغري العربية و  يفناس  مست ااب التعايم  دداأعد

 هلا ل آغر الا الهو .

ورغب أمهية ايغاين وايداايد ومرورم است داميا ل التعايب والتعاب، نال أو است داميا ليف م اب  
الاغ ي وامليارات وال تا   اليت ستعهد، مث م ش   ومعانري اىت منيا طهيعة الدارس  ودض يب ومست ااب

املدرس  أدفسيب ن  استعمال اله ايغاين وايداايد ووللم ما مة ايغاين وايداايد يغرا  وأادا  
التعايب، والبد لألغاين وايداايد امل تارم أو يفضي  نىل الدرس متعة ويفن عا، وأو يفزند مه فيب الدارس  لاغة 

و يفق ع الدارس  عاى است دام الاغة، وعاى املعاب أو جيمع عددا مه ايغاين وايداايد اجلدندم، وأ
ليست دميا نذا سنوت ليف الفرصة، وعاييف أو نتقهق الض ة العهيعية الناجتة عه يففاعق العا  ل ايغاين 

 وايداايد، وعاييف أو نراع  عدم نزعاأل الفس ل اجملاورم.

 و  مست اه  س  بيف دتدرأل أو البد وايغاين العربية ايداايد تدياامله العال  دعاب عندما ندنا
 لاعال  ومناسهتيا ايلفاظ سي لةنىل  دع د و ينما هبا،اوآد العربية الاغة جبمال ونستمتع نتعاب ما نفيب

 ققن ال العر  غري مه لامهتد   الاغ ي فاإلبداع الف رم، مجالال و   قيف، التعهري  اوم نقصد ال املهتديا
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 غري مه لامهتد   القعر اغتيار عند عاينا جي  ول ه أدفسيب، لاعر  والفين الاغ ي اإلبداع عه اأدا
 :تيةاآل رو األم مراعاة العر 

 أو خنتار ال امات سياة املعاين والرتاوي  ال اموة اليت يفتناس  مع مست ى العال . -9
ه مقاعر  نرك أو وعاينا ،العال  الاتمام ميريمه وأف ار  ،امق ش النقيد م م ع ن  و أو -3

 .ىنغونت ونفيب نستمع  ينما يفوع اطف
 أو خنتار امل م عات اليت يفدغق ل دراسة العال  وااتمامايفيف. -2
 ويداديف نيري  ا أوير العال  يفف ري نيري ، و  المت ا غري  النقيد ل اخليال ن  و أو -4

 .املعق ل اخليال ذلم وسهيق وعاطفة،  ساسن مه فييا  ا دفسيف نثارم نىل دسعى ونه ومقاعره،
 يفعايب نسري ال حبي  يفسر ، و سه وغربم ميارم نىل وايغاين داايداي نعاب  ينما حيتاأل واملدرس

 مه العال  يفعاميف ما مثرم يف  و ول   ،مه يفعاب ايداايد العال  نفرو ىت ال ن عهئا وايغاين ايداايد
 غري لألداايد العال  حتفيظ ن  و أو وجي  وديره، اعره العره د اي لدراسة وا شا  ها وأغاين أداايد
 أغنية نردد  ينما املهتديا العال  سعادم ست  و ووب والرتدند، الغناا ويرم غال ون  و ذلم مه مهاار،
 :منيا يفرب نة وأادافا ف ا د لألداايد فإو ولاعاب يفعاميا، عربية
 .التعاب م اصاة ل رغهتيف مه ونزند الدرس ل العال  حيه  النقيد -9
 التغين بالنقيد نق ي ما ة ا فظ، وننم  سرعة الفيب، ونهع  املرل وا روة ل دف س العا . -3
 .ومق شة حمههة بعرنقة العا  دف س ل ايغاي وم ارم الفضا ق ويفغرس الدنين، القع ر  يفلو -2
 م اصاة بأمهية ويفقعره ودرسيف، يفيفعام فيما هتدياامل العال  ثقة ويفق ي ويفنمييا، الاغ نة اليروم يفزند -4

 .العاب مه واالستزادم التعاب
 عاى ويفدربيف ،واملقاروة التعاوو رولوما يفنم  فييف   ،يف يييف نىل االجتاه السايبو  اللوي، العال  ل يفره -3

، وحتسه سيقيةوامل   الفنية ايطر داغق ص اتاي يزيمت م اهة فييف ويفنم  ايصياة، العربية النغمات معرفة
 ص يفيف، ويفضه  خمارييف، ويفسوة دعقيف.

 ف رم ايعمد العربية ايدبية النس ص دراسة ل عاييا نعتمد ايد  غع ات مه أوىل غع م ايداايد -2
 .التالية املتقدمة املست نات ل أسا با رشىواي
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 طرق تحفيظ األناشيد:

د القراام فإدنا دعتمد عاى ميق اإلدساو نىل ال جيي شد عندما دعاب ايداايد لاعال  املهتديا اللي
وشد  الغناا و هيف لاع ، ولللم مي ه لامعاب أو نعر  جمم عة مه الس ر اليت هلا صاة وعاشة بالنقيد، 

 ومي ه حتفيظ العا  باست دام العري اآليفية:ذلم، عاى ا اس    نساعددا

 طريقة المحو التدريجي: -1
)مسم مه أس  عاب النف  ل رب  املعا مات بعضيا بهعض  ويفنهين اله العرنقة عاى أساس 
ألبيات عدم مرات، مث نق م املعاب بإزالة بعض ال امات، أو ل، واليت يفهدأ بقراام العا  (411: 9119

حم  بعض اييزاا مه ايبيات، مث ن افيب بإعادم شرااهتا واماة وشد نق م  و  بيت، أو أوير ونعالهيب 
ول وق  الة نق م العا  برتدند القععة واماة، بيد أو عاى املعاب أو نراع  أال ميو  مه بتلوره، وشراايفيف، 

 (219-211 :3119 اله ة) ايبيات ال امات ايوىل أو ايغريم، ليسيق عاى العا  التلور والرب .
الس اا، ون  و طرنقة احمل  مه ال ق أفضق يو ادتهاه العا  سي  و عاما ااما مجيع أيزاا القععة عاى و 

العا  ل ا ي ويفرش  ملعرفة ما سيمو ه املعاب مه أيزاا النقيد، أما ل طرنقة احمل  مه اجلزا ن  و ادتهاه 
 (19: 9192ععا ) العا  مقس را عاى يزا حمدد.

 الطريقة الكلية: -2
 آغره  ىت ونقسد هبا أو نستظير العا  النقيد وايف دوو جتز ة، وذلم بت رار شراايفيف مه أوليف نىل 
 ومه  يزات اله العرنقة: (413: 9119)مسم  ا فظ،
استظيار النقيد عاى ا ق و دم مت اماة متآلفة  ا ننت  عنيف عر  ايف ار بق ق  -9

 متماسم مت امق.
ال نقتسر ادتهاه العا  عاى و دم معينة مه النقيد، ونمنا ن زع ااتماميب عاى القععة وايا  -3

اأديف أو نع  العا  عاى رب  أيزاا النقيد وبالتايل املساعدم بق ق مت ازو، ولعق الا مه 
 عاى  فظيف.

يفت زع ايدقعة القرا ية بالتساوي عاى أبيات النقيد، فيأغل وق وا د منيا دسيهيف مه الت رار  -2
 واالستظيار مقرودا بايبيات.

 ومه عي هبا:
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ننس   -ل ايغا  –يف زع ادتهاه العا  عاى النص لي  فييف دسفيف، يو ادتهاه العا   -9
 عاى اجلزا ايول، واجلزا ايغري بدرية وهريم يفف ي ادتهاايب نىل ايبيات ال سعى.

اله العرنقة يفتعا  مه العال  شدرا مه االدتهاه والفعنة واللواا والعا  ليس ا س اا ل  -3
 الا.

 السي لة يفتعا  العرنقة ال اية ييدا ووشتا نمافي ، وخباصة نذا وادت ايبيات يفرتاول ب  -2
والسع بة،  ا نعين أو استظيار ايبيات السياة نتب ل فرتم زمنية أشق مه ايبيات السعهة، 

 والع   صوية،  ا نن ب عنيف نرباك ل عماية التوفيظ.

ععا ) اله العرنقة مدعام لاض ر واملاق، ف يرم الت رار نهع  السأم واملاق ل دف س العا ، -4
ىل نبعاد العا  عه فيب النقيد ورب  عناصره معا، وخباصة وبالتايل يفؤدي ن (11: 9192

 (413: 9119)مسم  نذا واو النقيد وهري ا  ب.

ومه انا فإو الا ايسا   ميمر ل ايداايد اليت يفتسب بالسي لة ل ايلفاظ واليت نقق فييا عدد ايبيات، 
 (213-219 :3119 اله ة) واليت يفتس  ب م ل املعاين ويفراب  اييزاا.

 الطريقة الجزئية: -3
ول اله العرنقة نقسب املعاب النقيد نىل أيزاا، حبي  نق م العا  باستظياره يزاا يزاا بالت رار  
فيهدأ باجلزا ايول مث الياين مث نربع و ب  اجلز  ، مث نضيف و نىل اجلز    (413: 9119)مسم  والرتدند،

لا  ىت نستظيرواا وايا، وال نعين يفقسيب النقيد نىل أيزاا أو اجلزا اليال ، مث جيمع و ب  الياثة، وا 
نضب وق يزا عددا مساونا مه ايبيات اليت يفق ق الا النقيد، ونمنا نعين أو وق شسب حي ي و دم معن نة 

 بغض النظر عه عدد ايبيات اليت يفق ق ال  دم، ومه مزانا اله العرنقة:
ف س العا   ا ل فييا مه جتدند دقاط يفضمه اله العرنقة دفع املاق والسأم عه د -9

 (412: 9119)مسم  العا .

 (19: 9192ععا ) يفدغق السرور واليقة عاى دف  العال  عندما حيفظ يزاا. -3
نقيع فييا عنسر اإلشهال عاى دراسة القععة والتق ند والرغهة يو العال  نذا اعر بسي لة  -2

 ما يفاه مه أيزاا. فظ اجلزا ايول يفق ي نىل  فظ الياين واليال ، و 

يفناس  اله العرنقة العا  ذوي امل اا  احملدودم، وما يفناس  العال  املهتديا ل يفعاب  -4
 الاغة العربية.

 ومه عي   اله العرنقة:
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ال يفع  العا  عاى  فظ النص بق ق مت امق، بق يف رثيف التا ؤ وال ش   عند بدانة وق  -9
 عاودة أ د زما يف أو املعاب.يزا، وشد ال نتلور العال  اله الهدانة نال  

 (19: 9192ععا ) يفؤدي نىل امعرا  العا  ل رب  اييزاا بعضيا بهعض. -3

ال نتب ل اله العرنقة  فظ اييزاا بق ق متساٍو ل اجل دم، فقد أثهتت الت ار  أو اييزاا  -2
ب عنيف  فظ ايوىل يفنال ااتماما أورب، ويفردندا أوير، ونعادم يفف ي اييزاا ايغريم،  ا نن 

 (212-213 :3119 اله ة) اجلزا ايول بدرية أش ى مه اييزاا الهاشية.

وعاى املعاب أو جيمع ب  العرنقت  ال اية واجلز ية، فهعد أو حيفظ العا  وق يزا عاى  دم 
نع دوو نىل يف رار النقيد واما، أو بعد  فظ النقيد وايف  س  طرنقة ال ق نع د فيؤثر بعض اييزاا 

هة  زند مه العنانة والت رار، ومتتاز اله العرنقة الت ليفية بت فري ال شت مع ي دم االستظيار، واله السع
 العرنقة است عهت مزانا طرنقيت الت ز ة وال اية مع جتن  عي هبما.  

 طريقة الفترات: -4
وعاى العال  ل اله العرنقة أو نق م بقراام النقيد ويف راره عدم مرات عاى فرتات زمنية متهاعدم 
شسريم أو ط ناة، مث نرتك القععة، وبعد ادقضاا مدم نع د العال  نىل شراام النقيد ويفردنده ل فرتات ال قة 

عه ثاثة أنام، ويفتميز اله العرنقة  ىت حيفظ العال  النقيد، وجي  أال يفزند الفرتم الزمنية ب  القرااات 
بإشدار العال  عاى دقد  فظيف ب  الفرتات، في تق  أغعااه، ونعمق عاى معاجلتيا ويفافييا، وا فظ 
هبله العرنقة أثهت وأجنة وأوفر لا شت يو ذاه العال  وذاوريفيف ننقعاو غال اله الفرتات ون  داو أوير 

 (214-212: 3119 يفاهية الست ماع أيزاا القععة. )اله ة

 :لألناشيد العربية للمبتدئين من الناطقين بغيرها التعليم االلكتروني -5

ايغاين وايداايد العربية املقرت ة مي ه أداؤاا بعرنقة مجاعية داغق الفسق مه غدال ييداز العدر  
العالد  أو بسد رم فردندة فيسدت دميا  (Bluetooth mouse)ف ي الدرأس وباسدت دام الفدأرم الاسدا ية 

بنفسددديف ل  اسددد بيف الق سددد ، وسأادددرل اندددا ويددد  نعاميدددا املعادددب أوال باالسدددتفادم مددده ا اسددد  ، والعالددد  
 نرايع وحيفظ النقيد اللي يفعاميف ل الفسق أو غريه: و سيقتف  أثر املعاب ل بيتيف، فيتعاب 

 السايب لانعد العا   ايليي مريف  أو مرم القراام يف رار ومي ه عادنة شراام أوال النقيد املعاب نقرأ -9
 .ليف العام املعىن عه عامة ف رم ونععييب ،ب النقيدفيمي ل العا  نناشش مث اإللقاا، ومتييق
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، القراام منيب نعا  مث غافيف، الرتدند منيب ونعا  العا ، أمام اعرنة شراام النقيد ثادية املعاب نقرأ -3
عاب ل اخلع ات السابقة نو أراد، مه غال التنقق ب  ، ونستعيع ا اس   أو نساعد املنو واد ا جييدوهنا

 عر  النقيد   سيقى أو بدوو م سيقى أو   سيقى فق . أزرار
 العا  ونأمر أصياة، عربية ص اتبأو  ماونا النقيد نىل العا  نستمع و  ا اس   املعاب نفتة -2

سيست ع  العا  النقيد وحيفظ ديف ومع الت رار  اإلنقاع، مه  عاى ونق عيب ايغنية، مع بالرتدند
 .و دابونربع و ل أدااه 

 دوو  فظيف مه نتم ن ا و ىت وندقاده، يف شيعيف اجييدو   ىت و داب دقادباإل نق م و طابيف املعاب نرتك -4
 .باست دام ا اس   ، نما ل الفسق أو ن افيب حبفظيف ماونا ل الهيتعناا
 ننقدوو العا  يفاروا و داا امل سيقى هلب نفتة ايغنية مع العا  يففاعق مه املعاب نتأود  ينما -3

 .بأدفسيب ونغن و
لقد وفر لنا ا اس   نم اديات ييدم مي ننا باست داميا حتفيظ العا  دوو يف ا ، فعند عر  

عر  نالنقيد واما ل أعاى السفوة مث  االل رتوين احمل س  النقيد لاعا  بامل سيقى نعر  الربدام 
 العال  عاى ارن  غاص ل ايسفق مع يفظايق ال امة اليت نغنييا مع الاوه، يفقعري اللي سيغنيالهيت ال

وا لا  ىت آغر النقيد، وعندما ننتي  العال   وعاى العال  أو نتهع العر  امل ي د عاى القرن  الزمين،
دام  امل سيقى فق     سيقى، نعر  ليف الربدام  النقيد بدوو م سيقى، وأغريا نعر  الرب  مه مساع النقيد

ا  الهدنق لس ت املغين، وال خيفى أثر ذلم عاى العال  املهتديا اللي نقرأ و  ن  و ص ت العال  
 .ونرى دفسيف نغين بس يفيف ما نغنييف العر  ،ونغين

ودوو يف ايفيب والضغ  عاييب   بللم،ب هل ناعار دوو ن  و أو فضقنُ  النقيد لاعا  حتفيظ نو
 وله واإلرااي،  يالت ا طرند عه ال والت رار املراو ب يرم ن  و أو درى ألداايدل فالتوفيظ و  حيفظ ا،

 معاب سعادم وست  و ويريا، عاييا ويفدر  مساعيا ويفغين هبا  لِ أح  اليت ايغنية  فظ بسع بة العال  نقعر
 دوو و داب  اايفعام اليت نيةغباي ندددد و طابيف نرى  ينما بغرياا الناطق  مه لامهتد   العربية الاغة
فمفردات ايغنية   ت  ،اللي يفعام ه الدرس مفرداتمه  طابيف نتم ه  ينما سعاديفيف وستزند ،سيقى  م

 العال  شا  عاى واملرل والسعادم والفرل السرور ندغال أثر خيفى والمفردات ويريم يفعاميا العال ، 
ت فإدين أدسى، ونذا رأنت فإدين أيفلور، ونذا ، واناك ميق صيين نق ل: "نذا مسعالعربية الاغة يفعاب ل املهتديا

عمات بيدي فإدين أعر  وأيفعاب". وحيسه االستفادم مه امليق ل حتفيظ العا  بأو نسمع ا ونقراوا 
وال خيفى أو العال  اللي خيتار زر ا ونضغ  عاييف بيده  (419: 9119)مسم  ،ون ته ا ما نق م و حبفظيف
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ا  اللي سي تار نما السماع   سيقى فها اس   ايف ونتفاعق معيف، ن  و مستعدا وياازا لسماع ما بداغ
 .أو بدوو م سيقى أو نسمع امل سيقى فق  ونغين ا  النقيد اللي يفعاميف

 اناطق  بغرياا ماونة ومغنامل العربية الاغة يفعايب ل لامهتد   املناسهة ايداايد لقد أعدددا بعض
 عربية أص ايفا داواغرت  اناطق  بغرياا؛ل واإلسامية العربية اليقافة وحتمق العامل  اللوي يفناس  فنية بعرنقة
 يفضافرت مجيا فنا ذلم  سياة ووادت ودساا، رياال ال هار ومه وبنات، بن  طفالاي مه ومتن عة أصياة
 ل وايداايد ايغاين اله برجمة متت    شيمتيف وتيرت العمق ويف امق فامتزأل العاب مع الفه اجلي د فييف

، ويعات اله العرنقة مه غال  اس بيف أو اايففيف ال رتودية يفتية لاعال  أو ن رر التعاب ونستمتع بيف ص رم
 ال يف ا  فييف وال مققة. و تعا  فظ ايداايد العربية أمرا سيا

 نماذج محوسبة ألناشيد المبتدئين:

  ال اشع أر ري، يو وام دظ  العره غري عال لا التعايم  ست ىامل يفناس  أداايد عه ال ام نو
 جمالمه الناطق  بغرياا  لامهتد   العربية الاغة يفعايب جمال يو ذلم  دث ور ا ويريا، الا يفدعب ال وادت
ل  ناجنونا أد غري ؛الها ي  مه ويري نلييف نتعري مل فييف وايغاين داايداي است دام ل والتف ري ،غس 

متدرية ل املست ى، ويفغرس بلور ايد  العره ل دف   ر لغري العنعداد جمم عة مه ايداايد غسيسا 
 ،بيف دااعر  طاملا اناطق  بغرياال العربية الاغة يفعايب سا ة ل فراغا ألمن أونا واستعاع ،العال  املهتديا

 ومه ل يفعايب الاغة العربية لامهتد   مه الناطق  بغرياا، يفتدرأل اليت الغنا ية القسا د بهعض ا اب وحتقد
 . 1،، ... اخلامليه، و ايرشام أا ال، و ايرشام لعهة، و أدوايت، و التعار ، و ا رو  دقيد :القسا د اله

 نشيد الحروف: -1

                                                           
1 www.arabic-teacher.com 
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وا  دقيد حيفظ العا  مه غاليف أص ات ا رو  العربية مفت  ة دوو معرفة أمساا ا رو ، 

العال  املهتديا نىل معرفة أمساا  وأرى أو يفعايب العال  ص ت ا ر  نغنييف بدانة عه امسيف، فما  اية
فأمساا ا رو  م مع غا  ب  العر  أدفسيب! وله نستفيد  ...(، -يفاا  –باا  –)أل   ا رو  العربية

 العال  املهتديا مه معرفتيف هلله ايمساا ايئا، ولقد شسمت ا رو  العربية نىل سهاعيات ماونة ل أغنية
، وآثرت أو يفت رر وق سهعة أ ر  مريف  و  إلجنايزنة لقيريفيف وادتقارهباوه ن افد  ه يفعايب  رو  الاغة ا
 ىت نتقنيا العال  املهتديا، وبعد أو ننتي  العال  مه غناا ا رو  و نتب  فظيا عاى مرا ق وفرتات، 

مه بعد ما عرفنا وق  رو   :العربية سيعري فر ا يديف مسم بأول غي ط يفعاب الاغة، وسيغرد وعسف ر مرددا
بية ايا بنا دغين بالاوه أ اى أغنية، وسيلوي بنفسيف  اوم الاغة العربية ومجاهلا شا ا: ما أ اى الاغة العر 

 .العربية

 نشيد التعارف: -2
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وا  دقيد نتعاميف العال  بعد أو نتعاب درس التعار ، والا النقيد رغب بساطتيف وسي لتيف نال أديف 
ثقافة ا   والتعار  والتآل  ب   ميق:يفربزاا اليقافة اإلسامية،  والراشية اليتسامية العاين ويريا مه املحيمق  

احْقنحاُوب ِندَّا النَّاسُ  أحندُّيحا نحا {شا لق ليف يفعاىل:االناس أمجع ، والا مسد رٍ  مِّه غح  ُاُع بًا وحيحعحْانحاُوبْ  وحأُديحى ذحوح

ِهري   عحِايب   الاَّيفح  ِنوَّ  قحاُوبْ أحيفدْ  الاَّيفِ  ِعندح  أحْورحمحُ بْ  ِنوَّ  لِتدحعحارحُف ا وحشدحهحا ِقح  ياا ل (، ووما 92: 41{)شرآو، ا  رات غح
 وحالح اللي  لردا منيف القرآو ل ش ليف يفعاىل:} االغتا : "املؤمه نل  مأل  "، والنقيد حيلر مه ايثر

ة املفيدم لاعال  املهتديا، وفييف بعض النسا (، 42: 9{ )شرآو، ايدفال رحُِيُ بْ  وحيفحْلاح ح  فدحتدحْفقحُا اْ  يفدحنحازحُع اْ 
وا   سه ليف  ، وبيف حيقد وق ما نتمناه،فيدع ه نىل امللاورم وااليتياد و  نتعاب يو العاب مفتال ايمق

طرند لاوس ل عاى العمق املناس   وا ، فالعاب سال حيقد بيف وق ما نتمىن، حيمييف مه خماطر الدار
 واجليد مستقها.

ل طيايفيف ففييف ا ص نعر  دفسيف، ونلور مينتيف ودنادتيف،  واإلسامية ةوحيمق النقيد اليقافة العربي 
املعاب ايول لامسام ، نليف نال اهلل، واالسب نقري نىل  فامسيف حممد ومينتيف معاب، وا  مساب م  د نقيد أال

شام بيف  اللي محق رسالتيف لاهقرنة مجعاا، واملعاب نق م بدور املراد واملره والناصة لعابيف دا ما، والا ما
املعاب ل الا النقيد، ف ييف دسا ويف لعابيف مه غال ا  مة اليت غتب هبا النقيد، ودا ظ أو وق ما مت 
ل التعار ، ياا بعرنقة يفعر  ايف ار واملعاين بأسا   أده سيق وغري مت ا ، وشد ندرك العال  وق 
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ايده بعرنقة يفتناس  مع رصيده  ما مت عرميف ل الا النقيد و ده، ود  و بللم شد ربينا فييف اللوي
 .الاغ ي

 نشيد أدواتي: -3

 
وا  دقيد نتعاميف العال  بعد أو نتعاب بعض املفردات اليت نست دميا ل الفسق ميق ساعة وشاب 

اليقافة اإلسامية، وا   أديف حي ي ويريا مه مفاايبومسعرم ...اخل، والا النقيد رغب بساطتيف وسي لتيف نال 
فالساعة اليت حيمايا العال   ،، وفييف بعض النسا ة املفيدموالفرل اى العا  السروردقيد مرل نضف  ع

فظيف مه الضياع حيو  ونقي ده يفدع ه دا ما نىل يفنظيب وشتيف، والقاب اللي نرافقيف ل دربيف التعايم  خي  بيف العاب
 مه الضياع عاييف وحيافظ جيتيد ل عاميف و   النسة واإلرااد عادم والنسياو، والعال  املهتديا حيتاأل

، فالرسب وأديف هبا نرسب مستقهايف وأ اميف وأمادييفايل او اليت نست دميا العال  لارسب واإلبداع  و  والنسياو؛
 يفعهري صادي عما ل دف  اإلدساو، واملموام اليت ميسة هبا غعأه يفلوره بعف  اهلل ومغفريفيف ويف فريه لالد  ،

هُ  وحنُدْيِهتُ  قحاانح  محا الا يفُ  ميحُْو مسداشا لق ليف يفعاىل:} فيتهتق نىل  (،21: 92{ )شرآو، الرعد اْلِ تحا ِ  أُمُّ  وحِعندح
اهلل مارعا وعادم أاق اإلمياو بأو نغفر ليف ذد بيف تااراا وباطنيا، واملسعرم اليت بيده ويفساعده عاى رسب 

ييف، وا  طرند  عاى العرند ال امة اللي ال له  ف االستقامةاخلع ط املستقيمة يفلوره بقيمة عظيمة وا  
ا وحأحوَّ وق مساب صاحل، واله القيمة اإلسامية العظيمة لعاملا ذوردا هبا اهلل ورس ليف، شال يفعاىل: } دلح  اح
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ِهيِايفِ  عحه ِبُ بْ  فدحتدحفحرَّيح  السُُّهقح  يفدحتَِّهُع اْ  وحالح  فحايفَِّهُع هُ  ُمْستحِقيًما ِصرحاِط  (، وأغري ناتم  932: 2{ )شرآو، ايدعام سح
 .اهلل بالت فيد يل ول ق طال  عاب ااملهتديا الدعاا مه وق مه نسمعيف بق ليف: ادع  العال  

 نشيد أشكال األرقام: -4

 

وا  دقيد نتعاميف العال  بعد أو نتعاب ايرشام العربية مه وا د نىل عقرم أو غال يفعاميف هلله 
والنقيد حيمق ويريا مه العادات يعة، بعرنقة متيياية سياة وبس النقيد لعابيف ايرشام، ومي ه لامعاب أو نقرل

ا واو أم وهريا، وا  بعض الس ر التقهييية اليت نألفيا العال  املهتديا صغري  فهيفواإلسامية،  والتقاليد العربية
فال ا د ميق القاب ل القهيف واالستقامة،  واستعارات، نغرس بلور ايد  والهاغة  ا حي نيف مه يفقهييات

عس ري اللي نرفع نده ونضعيا  واذام أذديف ل   نؤدي حتية العاب العس رنة، والياثة واالثناو يفس ر ند ال
يفقهيف ل ا ايا عضات اللراع املاتفة الق نة مع امتداد يسب اإلدساو، وايربعة اثناو ف شيا اثناو أغرى 

الرشب  نسق عاىجبمعيما جتتمعاو ويف  داو ا ا ادسيابيا نرشص ونغين مع امل سيقى، واالثناو واالثناو 
العاب املرف ع اللي  يفس ر لنا ص رمول الا يفناغب وم سيقى، واخلمسة يفقهيف ا اقة املستدنرم والستة أربعة، 

نرفر  مع اهل اا العاد، والسهعة يفرفع ندااا مارعة نىل رهبا بالدعاا واملؤمه اللي نرفع ندنيف نىل السماا 
عاييا،  ، والتسعة يفقهيف عسا اجلد الع  ز اليت نستندل ا اياراييا ورم ربيف وعف ه، واليمادية يفقهيف اهلرم 

وا  عهارم عه عسا مع  فة الرأس، وعندما دلور اجلد دلور معيف ورميف و سه معاماتيف لأل فاد، أما العقرم 
في  عهارم عه صفر مث وا د أو ا  دقعة جب ار شاب مستقيب، وال خيفى ما هللا النقيد مه ص ر ومعاو 

  .  املهتديا ل ص رم غنا ية معربمنتعاميا العال
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 نشيد الفواكه: -5

 

وا  دقيد نتعاميف العال  بعد أو نتعاب أمساا الف اويف، والا النقيد مي ه لامعاب أو نعاب مفردايفيف 
مه غال ص ر الف اويف  س  النقيد، وا  ننم  ميارات القراام والنعد بعرنقة حمههة ومجياة، وما أو 

النقيد مي نيف أو نعر  بعض الف اويف امل ي دم ل الهيئة العربية، ومعظب الف اويف العال  بعد دراسة الا 
 ددحهحاتح  بيفِ  فحأحْغرحْينحا محاا السَّمحاا ِمهح  أحدزحلح  الَِّليح  وحُا ح امللو رم أمساؤاا م ي دم ل القرآو ال رمي، شال يفعاىل: }

هًّا يفُ ِمنْ  خنُّْرألُ  غحِضًرا ِمْنيفُ  فحأحْغرحْينحا احْ اٍ  ُوقِّ  ا ِمه النَّْ قِ  وحِمهح  مُّتدحرحاِوًها  ح نَّاتٍ  دحادِيحة   ِشندْ حاو   طحْاِعيح  أحْعنحا ٍ  مِّهْ  وحيح

)شرآو،  {ِمُن وح نُدؤْ  لِّقحْ مٍ  آلنحاتٍ  ذحِلُ بْ  ِل  ِنوَّ  وحندحْنِعيفِ  أحمْثحرح  ِنذحا مثححرِهِ  ِنىِل  ادظُُرواْ  ُمتحقحابيفٍ  وحغحيدْرح  ُمْقتحِهًيا وحالرُّمَّاوح  وحالزَّنْدُت وح 
ول ذلم يفعرن  باليقافة العربية واإلسامية،  (9: 13{ )وحالزَّنْدُت وِ  وحالتِّ ِ ( ول س رم الت : }11: 2ايدعام 

وما نربز النقيد مفي م الق ر هلل سهواديف ويفعاىل عاى رمحتيف بعهاده ورزشيف هلب، ول الا غرس لامفاايب 
 .ناااإلسامية ل دف  العال  دوو يف ا  وع

 الخاتمة:

 عاى طا  يامعة بروداي دار السام، التعايمية الفس ل ل وايداايد السابقة غايناي نابر ولقد ي
رمااب وفر يب بالتع نر  وع ست، 2وايداايد غايناي نجيابية عهامل ت بة العا  ادعهاعات وشد وادت 

                                                           
2 http://www.arabic-teacher.com/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=61 
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يردا مه الا الن ع مه ايداايد بعرنقة ويو دتا   الت ربة وادت طيهة ومهقرم أوا ادث اللي ااادوه، 
متدرية ومتساساة يفناس  باش  مست نات يفعايب الاغة العربية لاناطق  بغرياا، ووب يف  و سعادم العا  

نقعر بأو ما نتعاميف  اللي نتعاب دقيدا فالعال  ؛عندما دهدأ الدرس أو خنتميف بنقيد نتعاد   م ع الدرس
 ونتع د ودسيا ايغنية مع العال  ل آنت وعندما ،شا نتغىن بيف وننقدلي  مفيدا فوس  بق و تعا ومق  

 فيسهة ايصا ، املغين ص ت دوو والنص امل سيقى نقاعن مع والسري بنفسيف بغنا يا نق م و نيا شرااهتا عاى
 ؛غرياا لدراسة ومتومسا يفعاميا، اليت ايغنية ننقاع إليفقاديف ومسرورا منتقيا أصيا عربيا مغنيا العال 

نستعيع املعاب أو  وا لا ؛العربية الاغة دروس مه الياين لادرس دراستيف بعد وسيتعاب العال  ايغنية القادمة
 العا  شا   عاى والفرل السرور فيدغق وميريا ومق شا  تعا درسا لامهتد   العربية الاغة درس مه جيعق

 .عناا أو يف ا  دوو ايده يبسحب ونريفق  املهتد  ،
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