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 لجنة المناقشة تقرير
 

 :احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، أما بعد
املشكلة من  م اجتمعت اللجنة3131/ 31/3 املوافق هـ3414/  4/ 31 السبتيف يوم 

 :واملكونة من ،جملس عمادة الدراسات العليا باجلامعة
 (مقررا)              هداية هداية الشيخ علي            . د
 (عضوا)                   العصيمي        بن فهد صالح. د
 (عضوا)السحيباني                         بن حمد صالح. د

معهد تعليم اللغة العربية لقسم علم اللغة التطبيقي يف  وذلك ملناقشة رسالة املاجستري املقدمة
 :بعنوان  وهي، الرحمن بن سعد الصراميعبد  :من الطالب لغري الناطقني هبا

تقييم مواقع تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها على الشبكة العالمية في ضوء المهارات 
 .اللغوية
 :ما يلياللجنة بـ أوصتمناقشة علنية وبعد 

 (311من  5959)بدرجة ممتاز والتوصية مبنح درجة املاجستري  ،قبول الرسالة
 

 .لتوفيقونسأل اهلل له ا
 
 

 :أعضاء اللجنة
 (مقررا)   هداية هداية الشيخ علي    . د
 (عضوا)العصيمي        بن فهد صالح. د
 (عضوا)السحيباني     بن حمد صالح. د
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 الدراسةلخص م
تقييم مواقع تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا على الشبكة العاملية يف ضوء  :عنوان الدراسة
 .املهارات اللغوية

واقع تعليم اللغة العربية وضع معايري لتقييم م: لتحقيق عدد من األهداف، وهي الدراسةسعت 
، هبذه املعايري املواقعهذه مدى التزام  معرفة، و لغري الناطقني هبا يف ضوء تعليمها املهارات اللغوية

 .من جهة تعليمها املهارات اللغوية فيهابيان أوجه القوة والضعف و 
واقع ملمسح : املسحي لتحقيق هذه األهداف من خالل -لذا اتبعت الدراسة املنهج الوصفي

إعداد قائمة معايري كة العاملية واختيار العينة، مث تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا على الشب
 .وتفسريهاحتليل النتائج ، مث تقييم املواقع و تقييم هذه املواقع من جهة تعليم املهارات اللغويةل

معايري )معيارا توزعت على مخسة حماور  13ونتج عن ذلك إعداد قائمة املعايري اليت ضمت 
موقعا،  14، ومت مسح (ابةعامة، معايري االستماع، معايري احلديث، معاير القراءة، معايري الكت

 .موقعا 33بلغت العينة منها 

وتوصلت نتيجة تقييم مواقع تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا على الشبكة من جهة تعليم 
، (9من  35.1)املهارات اللغوية إىل أن مستوى هذه املواقع يقع يف درجة متوسطة بلغت 

ءت يف جانب تعليم مهارة االستماع مبتوسط بلغ وأعلى درجات التقييم يف جانب املهارات جا
من  3549) احلديث مبتوسط بلغ ، مث(9من  3514)القراءة مبتوسط بلغ  مث( 9من  1515)
 .، مع بيان أوجه قوهتا وضعفها يف كل حمور(9من  ..35)، مث الكتابة مبتوسط بلغ (9

األخص املواقع التعليمية وقد أوصت الدراسة بضرورة تفعيل ودمج الشبكة العاملية عموما وب
املتخصصة يف عملية تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا، وأمهية وجود دور كبري على مستوى 
اجلامعات واملنظمات املهتمة باجملال يسعى إلنشاء معايري جودة شاملة هلذه املواقع، وكذلك 

املعايري هتتم بتعليم اللغة  السعي إلنشاء مواقع متطورة على الشبكة العاملية مبنية على تلك
 .العربية لغري الناطقني هبا، أو تبين كفاءة بعض املواقع األجنبية لتعليم العربية من خالهلا
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Study Abstract 

STUDY : Evaluating websites that teach Arabic as a second 

Language on the Internet in light of Linguistic skills: 

The study aimed at achieving many objectives such as 

defining criteria for evaluating websites that teach Arabic ASL in 

light of Linguistic skills, knowing to what extent such sites adhere 

to the criteria, and showing their strengths and weaknesses in 

respect of their teaching for Linguistic skills. 

The study applied the descriptive Survey method for 

achieving such goals through surveying sites that teach Arabic as 

a second language on the Internet and choosing the Survey, 

preparing list of criteria for evaluating such sites in respect of 

teaching Linguistic skills, evaluating sites, analyzing and 

interpreting results. 

This resulted in preparing the criteria that included 61 

criterions distributed on 5 aspects (general, listening, speaking, 

reading, and writing criteria) and 64 sites have been surveyed, 

each sample included 12 sites. 

The result concluded that sites of teaching Arabic Language as 

a second Language on the Internet in light of Linguistic skills lie 

in normal limits reached (2.86 out of 5). The highest evaluation 

average was represented in listening skills with an average 

reached (3.39 out of 5) followed by reading with average (2.64 

out of 5) then conversation with average of (2.45 out of 5) then 

writing with average of (1.78 out of 5) while showing the 

strengths and weaknesses in each part. 

The study stressed on activating and merging the global 

network especially educational sites specialized in teaching 

Arabic language as a second Language and the importance of the 

great role of universities, and organizations concerned with such 

domain for creating comprehensive quality criteria for such site as 

well as advanced sites on the Internet based on such criteria that 

focus on teaching Arabic Language as a second language or build 

the capacities of some foreign websites and using it for teaching 

the Arabic Language.  
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 :-صلى اهلل عليه وسلم -قال النبي 

 (إن اهلل يحب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه)
 حسنه األلباني في صحيح الجامع

  



 

 
6 

 
 إهداء

 
 
 

 العزيزين  إىل والدي  
 وإىل زوجيت الصابرة املعينة

 (سدمي ورنيم)الغاليتني وإىل ابنيت  
   العملأهدي هذا 

 على طاعته أعمارناوأسأل اهلل أن يطيل يف 
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 شكر وتقدير

 
 :أما بعد ،احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل

وأسأله سبحانه أن  ،اليت ال حتصى ِمَنِنهووافر  ،فأشكر اهلل العظيم اجلليل على جزيل نعمه
 .وحسن عبادته ،وذكره ،يوفقين لشكره

حيث كان  هداية هداية الشيخ علي ؛/ لدكتور اجلليل مشرف هذا البحث ا أستاذيوأشكر 
وبذل ما بوسعه ليصل هبذا البحث  ،أفاد خبلقه وحسن تعامله قبل علمه وفهمه ،نعم املوجه

 .فله مين جزيل الشكر ،منتهاه
قسم علم اللغة التطبيقي مبعهد تعليم اللغة العربية )وأشكر القسم املشرف على هذا البحث 

إبراهيم / ممثال بالدكتور الفاضل( لغري الناطقني هبا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
فقد كانت خري  ،حيمد على بذله املساعدات والتسهيالت اليت ال تنسى وال ميكن جتاهلهابو 

 .يف هذا البحثمعني 
 اعلى حرصهم صاحل العصيمي. صاحل السحسيباين و د. د وأشكر الدكتورين املناقشني

يف االطالع عليه وتتميمه  اوعلى صربمه ،هذا البحث مناقشةباملوافقة على  اوتواضعهم
 .بامللحوظات املفيدة

إنه  ،لدين والدنياووفق اهلل اجلميع خلدمة البالد والعباد يف أمور ا ،كتب اهلل للجميع أجرهم
 .مسيع جميب
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 الفهرس
 الصفحة الموضوع

 1 (عربي)البحث ملخص 
 9 إهداء

 1 شكر وتقدير
 31 فهرس الجداول
 33 فهرس األشكال

 33 البحث مخطط: الفصل األول
 31 مقدمة

 39 البحثة أمهي

 31 املوضوع أسباب اختيار

 31 البحث أسئلة 

 31 البحثأهداف 

 .3 البحثمصطلحات 

 .3 منهج البحث

 .3 أداتا البحث 

 35 جمتمع البحث وعينته

 35 البحثحدود 

 31 إجراءات البحث
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 33 الدراسات السابقة: الفصل الثاني

مواقع تعليم اللغة العربية لغير ) أدبيات الدراسة :الثالثالفصل 
 (الناطقين بها والمهارات اللغوية

11 

 14  بالشبكة العامليةالتعليم  :ولاأل المبحث

 14 مفهوم التعليم بالشبكة العاملية
 15 خصائص التعليم بالشبكة العاملية

 .4 مستويات التعليم بالشبكة العاملية 
 93 الشبكة العاملية وتعلم اللغات

 91  التعليمية الشبكة العامليةمواقع  :الثاني المبحث

 91 مفهوم مواقع الشبكة العاملية التعليمية
 95 التعليمية الشبكة العامليةمكونات مواقع 

 19 مواقع تعليم اللغات على الشبكة العاملية
 .1 الشبكة العاملية وتعلم املهارات اللغوية :المبحث الثالث

 .1 مفهوم املهارات اللغوية
 15 أنواع املهارات اللغوية

 1. إمكانيات الشبكة العاملية يف تعلم املهارات اللغوية
 51  منهجية الدراسة وإجراءاتها :الرابعالفصل 
 51 النتائج وتفسيرها عرض :الخامسالفصل 

مسح وصفي ملواقع تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا : املبحث األول
 على الشبكة العاملية

5. 

 315 :إجابات األسئلة املتعلقة بالدراسة: املبحث الثاين
 315 الدراسةإجابة السؤال األول من 

 333 إجابة السؤال الثاين من الدراسة 
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 331 إجابة السؤال الثالث من الدراسة
 311 هامقترحاتها و توصياتها و نتائجو  الدراسة ملخص :السادسالفصل 

 .31 الدراسةملخص 
 341 نتائج الدراسة

 341 التوصيات
 .34 املقرتحات
 .34 المراجع
 391 المالحق
 394 مواقع تعليم اللغات غري العربية اليت مت االطالع عليها عناوين( 1)ملحق 

 399 منوذج استمارة املعايري األولية( 2)ملحق رقم 
 313 منوذج استمارة املعايري النهائية( 3)ملحق رقم 
 311 منوذج استمارة التقييم العملية( 4)ملحق رقم 

مواقع تعليم اللغة أمساء احملكمني الستمارة معايري تقييم ( 5)ملحق 
 العربية لغري الناطقني هبا على الشبكة العاملية

315 

 3.1 (انجليزي)ملخص الدراسة 
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 فهرس الجداول
 الصفحة الموضوع .م

 54 هلاوالدرجة الكلية  حماور األداة حول نْي نسبة االتفاق بني الباحثَـ  3
 .5 الناطقني هبا على الشبكة العامليةقائمة بنتيجة مسح مواقع تعليم اللغة العربية لغري  3
 .31 توزيع عينة الدراسة من مواقع تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا على الشبكة العاملية 1
 331 قائمة مبعايري تقييم مواقع تعليم اللغة العربية على الشبكة العاملية يف ضوء املهارات اللغوية 4
 333 اللغة العربية لغري الناطقني هبا يف ضوء تعليمها املهارات اللغويةتقييم مواقع تعليم نتيجة  9
النتائج املتعلقة مبدى التزام مواقع تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا باملعايري تفصيل  1

 العلمية لتعليم املهارات اللغوية
331 

مرتبة تنازلياً  (لمهاراتل العامةمعايري التقييم )حمور يف الدراسة مواقع عينة  نتائج تقييم .
 التوافقحسب متوسطات 

33. 

مهارة االستماع مرتبة تنازلياً  تقييم معايريالدراسة على حمور مواقع عينة  نتائج تقييم .
 توافقحسب متوسطات ال

335 

مهارة احلديث مرتبة تنازلياً حسب  تقييم معايريالدراسة على حمور مواقع عينة  نتائج تقييم 5
 توافقوسطات المت

333 

حمور مهارة القراءة مرتبة تنازلياً حسب  معايريالدراسة على مواقع عينة  نتائج تقييم 31
 توافقمتوسطات ال

33. 

حمور مهارة الكتابة مرتبة تنازلياً حسب  معايريالدراسة على مواقع عينة  نتائج تقييم 33
 توافقمتوسطات ال

313 
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 فهرس األشكال
 الصفحة الموضوع .م

 341 نسبة معايري كل حمور من عدد معايري االستبانة 3
 343 نتائج تقييم مواقع تعليم اللغة العربية على الشبكة العاملية يف ضوء املهارات اللغوية 3
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 :الفصل األول
 البحث مخطط

 :وفيه
 مقدمة 
 أهمية البحث 
 أسباب اختيار الموضوع 
 أسئلة البحث 
 أهداف البحث 
  البحثمصطلحات 
 منهج البحث 
 البحث أداتا 
 مجتمع البحث وعينته 
 حدود البحث 
 إجراءات البحث 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 :المقدمة: أولا 

والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، نبينا حممد، وعلى آله  والصالة احلمد هلل رب العاملني،
 :وصحبه أمجعني، أما بعد

وقد جاءت تطوراته مواكبة لتطلعات اإلنسان  ،اجملاالت حيوية ومناءفإن اجملال التقين من أكثر 
ومن أبرز هذه التقنيات الشبكة العاملية  ،فوظفها يف كثري من اجملاالت ،واحتياجاته املتجددة

 .بعضه ببعضلربطها العامل  اليت تعد مسة هلذا العصر ؛ Internet( اإلنرتنت)
حيث أوجدت هذه الشبكة بنية تكنولوجية حتتية خدمت  ،ويتسارع منو الشبكة بصورة سريعة

العاملية هتتم بالتنافس  ومن وجهة نظر اقتصادية مل تعد شركات الربجميات ،وغطت العامل بأسره
بل أصبح التنافس بينها متعلقا بتطوير الربجميات اليت ختدم شبكة  ،حول الربجميات التعليمية

 ،ووسائل لتحسينها طرائقوابتكار  ،جها حنو هذه الشبكةلذا أصبح االهتمام اآلن مو  .اإلنرتنت
والعاملية  ،وبالنسبة للمؤسسات التعليمية عامة ،ث جعلت من العامل أسرة إلكرتونيةحي ،وتطويرها

 من حيث املراسالت اإللكرتونية ،فيتوقع أن تعتمد بشكل كبري على شبكة اإلنرتنت ،منها خاصة
 3 .وقد تكون الشبكة هي املرشد األكادميي للطالب ،والتسجيل

بعد هذا التوسع ودخول الشبكة مرحلة متطورة بالنسبة لبدايتها أصبحت الشبكة وسيلة مهمة يف و 
يف مدينة  دويل للتعليم اإللكرتوين الذي أقيم مؤمترأول  كان من أهم توصياتلذا   ،جمال التعليم

ومجيع -أن التعليم اإللكرتوين : م.355هر أغسطس من عام دنفر بوالية كلورادو األمريكية يف ش
وأن هذا النوع من التعليم  ،أصبح ضروريا إلكساب املتعلمني املهارات الالزمة للمستقبل -وسائله

جات املتعلمني يف حلا ويقدم حالً  ،احة من قبلفتح آفاقا جديدة للمتعلمني مل تكن متسوف ي
لتوصل إليه من منافع التعليم اإللكرتوين مع عدم إغفال الواقع ا ما مت وأنه جيب تطبيق ،املستقبل

 3 .التعليمي املعتاد
يتضاعف عدد  ات الرتبوية منوا حول العامل حيثويعد هذا التعليم االفرتاضي من أكثر التقني

ويزداد عدد اجلامعات واملؤسسات التعليمية على مواقع  ،مستخدمي هذه التقنية بسرعة مذهلة

                                 
 ..1 - ..1ص، 4ه، ط3439، دار املسرية، عمان، تكنولوجيا التعليم: حممد حممود احليلة 3
، ..3، جملة املعرفة، الرياض،عالفتراضية الحقيقة ثمالتعليم اإللكتروني من الحقيقة إلى الفتراضية : نادية سعيد 3

 .  3.ه، ص3413حمرم 
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 3 .لتمكني أي دارس يف أي مكان يف العامل من االلتحاق برباجمها الدراسيةإلكرتونية 
االستفادة من هذه التقنية  :األول :على شكلني يف التعليم جاءت االستفادة من هذه التقنيةلذا 

أو بني  من جهة أخرى واملعلمني واملتعلمني من جهة يف إدارة العملية التعليمية بني إدارة املؤسسة
، بعملية التدريس والتقومي للطالاالستفادة من هذه التقنية يف  :والشكل اآلخر ،املعلم والطالب

ف املنهج التعليمي من خالل االستفادة من إمكانات الشبكة واالستعانة هبا يف حتقيق أهدا
 .يف التأثري ونقل املعارف املتطورة

اليت تقدم  التعليمية واقعاملالعديد من  ريس ظهورومن مناذج االستفادة من الشبكة يف عملية التد
فاكتسب التعليم بذلك خاصية االنتشار والوصول لكافة سكان  ،العلوم أحد منهجا تعليميا يف

 .العامل ممن يستطيعون التعامل مع الشبكة
بني سكان العامل نتيجة خصوصا مع ازدهاره  ،ذلك عن ومل يكن جانب تعليم اللغات بعيدا

لتقدم للمتعلمني مناهج  تعليم اللغاتمواقع  فجاءت ،أجزاء العامل على بعضهاة وانفتا  العومل
كان وباألخص تلك اللغات العاملية اليت حيتاجها عدد كبري من س ،متكاملة يف تعلم بعض اللغات

 .العامل لتحقيق أهدافهم الدينية أو الثقافية أو االقتصادية
اللغة العربية من هذه التقنية ومن جتارب مواقع تعليم اللغات األجنبية تعليم وقد استفاد املهتمون ب

من منطلق خدمة  وقد جاء ذلك ،عدد من مواقع تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا تفأنشئ
ولصعوبة  ،حتياج عدد كبري من سكان العامل لتعلم اللغة العربيةال نظرا ها ؛اللغة ونشر تعليم

وذلك  ؛ طقني هبا يف املعاهد واجلامعاتبرامج تعليم اللغة العربية لغري النااستفادة بعضهم من 
 .بالنسبة هلم لصعوبة جتاوز عامل املكان والزمان

يف بناء تلك املواقع وإعداد مناهجها  اتنوعا و اختالفواملتأمل يف مواقع تعليم اللغة العربية جيد 
ينبغي  وتقييمًا ملستوى ما تقدمه من تعليم   ذه املواقعهلدراسة  وهذا يستدعي ،تعليمها طرائقو 

املهارات تعليم االعتماد على : مثل ،أن يكون مبنيًا على أهم األسس العلمية لتعليم اللغات
 .الكفاية اللغوية عند املتعلمني قق قدراً عالياً منحتمثلى  صورةوتقدمي هذه املهارات ب ،اللغوية

 ،جمملها إىل اللغة باعتبارها جمموعة من الفنون واملهاراتتنظر مداخل تعليم اللغات اآلن يف و 
واضعني  ،لذا بدأ املهتمون بتعليم اللغة العربية يؤكدون تناول تعليمها من خالل املهارات األربع

                                 
 .  3.ص: املرجع السابق 3
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 اليت تسعى ولذلك جاءت هذه الدراسة ،3موقع تعليم قواعد اللغة يف مكاهنا املناسب هلا 
من جانب اعتنائها بتعليم هتتم بتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا هذه املواقع اليت  واقع لتقييم

 .هارات اللغوية األربعامل
 :البحثة أهمي 

 :يتوقع من هذا البحث أن يسهم فيما يلي
هذه الوسيلة التعليمية تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا من خالل خدمة  .3

 ،؛ ملا متيزت به من ميزات عدةاالستفادة منهاوتطوير عملية ( شبكة العامليةال)املهمة 
الزمان واملكان، واستثارة الدارسني ودافعيتهم، وتوافر : التغلب على عنصري: مثل

ووجود فرص اإلحالة على روابط  ،(السمعية والبصرية)وسائل اإليضا  التفاعلية فيها 
 .ملصادر تعلم أخرى

من غري الناطقني هبا ألفضل املواقع  إرشاد الطالب الراغبني يف تعلم اللغة العربية .3
وتصل مبهاراهتم اللغوية ألفضل املستويات اليت ميكن أن  ،اليت حتقق هلم هدفهم بدقة

العهم على نتيجة التقييم، وعلى وذلك من خالل اط   ،العاملية الشبكة هلم احتققه
 .الباحث بإعدادها قاماملعايري اليت 

ناطقني هبا الذين يستعينون هبذه املواقع يف إرشاد معلمي اللغة العربية لغري ال .1
مما  ،عمليتهم التعليمية إىل أفضل هذه املواقع حتقيقًا للكفاية يف املهارات اللغوية

 .يؤدي لتيسري عملهم وجتويده
إفادة مصممي مناهج تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا باملعايري اليت ميكن  .4

لمواقع اليت تسهم يف حتقيق الكفاية اللغوية يف من خالهلا احلكم على أفضل صورة ل
 .مناهجهم

فتح اجملال أمام الباحثني يف جمال استخدام مواقع الشبكة العاملية يف تعليم اللغة  .9
 .العربية لغري الناطقني هبا

 
 

                                 
 51ه، ص3435، دار الفكر العريب، القاهرة، األسس العامة لمناهج تعليم اللغة العربية: رشدي أمحد طعيمة 3
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 :أسباب اختيار الموضوع
  :أبرزها ،وضوع العديد من األسبابدفع الباحث الختيار هذا امل

وتنوع يف مستوى مواقع تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا من وجود تباين  .3
 ،األمر الذي يدعو إىل ضرورة حتليلها وتقييمها ،جهة اعتنائها بتعليم املهارات األربع

 .وبيان أوجه القوة والضعف فيها
من و  ،حاجة متعلمي اللغة العربية إىل االستفادة من معطيات التقنية احلديثة .3

الشبكة العاملية اليت ميكن أن تقدم تعلمًا نوعيا للغة العربية أسوة ببعض  أبرزها مواقع
 .اللغات األخرى

مل  هبا يف ضوء املهارات اللغوية مواقع تعليم اللغة العربية لغري الناطقني تقييم .1
جزء  التقييمن إإذ  ،أمهيته من غمعلى الر  -على حد علم الباحث –يبحث من قبل 

  .ميةالعملية التعلي يف مهم
 

  :أسئلة البحث
 :األسئلة التالية لإلجابة عنهذا البحث  يسعى

ما معايري تقييم مواقع تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا يف ضوء تعليمها املهارات  .3
 ؟ اللغوية

هبا باملعايري العلمية لتعليم املهارات  تعليم اللغة العربية لغري الناطقني مواقعما مدى التزام  .3
 اللغوية ؟

ما أوجه القوة والضعف يف مواقع تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا من جهة تعليمها  .1
 املهارات اللغوية ؟

 
   :البحث أهداف

 :يهدف هذا البحث إىل
مواقع تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا يف ضوء تقييم وضع معايري ل .3

 .تعليمها املهارات اللغوية
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 .هبذه املعايري هذه املواقعمدى التزام  معرفة .3
بيان أوجه القوة والضعف يف مواقع تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا  .1

 .من جهة تعليمها املهارات اللغوية
 

 :مصطلحات البحث
 :أبرزها ،توجد عدة تعريفات للموقع التعليمي ،الموقع التعليمي

تتكون من عناصر  اإلنرتنتعبارة عن وحدات تعليمية من الصفحات الرقمية على شبكة "
ويتم  ،على أنشطة وخدمات ومواد تعليمية لفئة حمددة من املتعلمني يوحتتو  ،الوسائط الفائقة

 .3 "إنتاجها وفقا ملعايري تربوية وتكنولوجية مقننة لتحقيق أهداف تعليمية حمددة
هتدف إىل تسهيل وحتسني عملية  ،وحدات تعليمية ذات طابع خاص" :وتعرف أيضا بأهنا

ممة لتحقيق وهذه الوحدات مص ،التعلم لفئة معينة من املتعلمني من خالل شبكة اإلنرتنت
 3".  أهداف تعليمية حمددة

معني  تقينالصفحات الرقمية اليت جيمعها رابط  :ف املواقع التعليمية إجرائيًا بأهنايتعر ميكن و 
حتتوي على مواد  ،م فيها وحدات لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هباتقد ،يةشبكة العاملعلى ال

ل معها يتعام ،من خالل جمموعة من الوسائط املتعددةتقدم  ،وأنشطة متنوعة لتعليم اللغة
 .ويقوم املوقع بعدد من أدوار املعلم مع الطالب من شر  وتقييم ،املتعلم ذاتياً 

 
 :أبرزها ،توجد عدة تعريفات هلا :العالميةالشبكة 

عبارة عن شبكة دولية كبرية تتكون من آالف شبكات الكمبيوتر املتصلة ببعضها يف مجيع " 
 1". حيث يطلق عليها شبكة الشبكات أحناء العامل،

بادل لت ،شبكة واسعة تصل املاليني من أجهزة احلاسوب املنتشرة بني دول العامل"وتعرف  بأهنا 

                                 
 . .34ص ه،.343الكتب، القاهرة،  عامل ،إنتاج المواقع التعليمية :أكرم مصطفى 3
نترنت على تنمية مهارات إنتاج الرسوم التعليمية باستخدام الكمبيوتر إأثر تصميم موقع : حممد عبد الرمحن مرسي 3

 35ص ،م3114 ،جامعة القاهرة ،ويةمعهد الدراسات والبحوث الرتب ،لدى طالب كلية التربية النوعية بالمنيا
 331ص ،ه.343 ،عم ان ،دار الفكر ،التقنية في التعليم: أمل سويدان و منال مبارز 1



 

 
19 

وهي  ،كما هائال من املعلومات اليت تشمل مجيع نواحي املعرفة ويوحت ،علومات فيما بينهاامل
 3 ."وصور ورسومات وأصوات وغريها متوفرة على شكل نصوص

الشبكات الكبرية املوجودة يف أحناء العامل املرتبط  :وميكن تعريف الشبكة العاملية إجرائيا بأهنا
ويكون ارتباطها من خالل اخلطوط  ،احلاسوب املستفيدة بعضها ببعض اليت تتصل هبا أجهزة

ميكن من خالهلا تبادل ونقل املعلومات والبيانات الرقمية عن طريق  ،اهلاتفية واألقمار الصناعية
 .لتليب احتياجات البشر يف عدد من اجملاالت املختلفة ،تقنيات خاصة

 
 :تعرف بأهنا :المهارات اللغوية

د مع مراعاة القواع ،يتميز بالسرعة والدقة والكفاءة والفهم( صويت صويت أو غري)أداء لغوي 
 3 .اللغوية املنطوقة واملكتوبة

األنشطة املتعلقة بفهم وإنتاج اللغة، اليت ينبغي أن يقوم هبا متعلم  :وميكن تعريفها إجرائيا بأهنا
قييم مواقع ميكن من خالهلا تاللغة على وجه متقن، لكي حيقق من خالهلا وظائف اللغة، و 

 .االستماع واحلديث والقراءة والكتابة: ، وتتمثل يفتعليم اللغة العربية على الشبكة العاملية
 :منهج البحث

 للتعرف على وذلك ،الوصفي -الباحث املنهج املسحي استخدملإلجابة عن أسئلة البحث 
هذه املواقع وفق  تقييمومن مث  ،على الشبكة العاملية هبا تعليم اللغة العربية لغري الناطقنيواقع م

  .املعايري العلمية لتعليم املهارات اللغوية لغري الناطقني هبامنهجية البحث و 
 

   :البحث اتاأد
 :لتحقيق هدف البحث قام الباحث بتصميم أداتني

على الشبكة  قائمة معايري تقييم مواقع تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا :األداة األولى
 .يف ضوء املهارات اللغوية العاملية

يف  مواقع تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هباتقييم معايري تتضمن  قائمة بوضعالباحث  قام

                                 
 31ص  ،ه3413 ،عم ان ،دار الثقافة ،المدرسة اإللكترونية ودور اإلنترنت في التعليم :حممد املال  3
 . .ه، ص3433، دار املسلم، الرياض، 3ط تنميتها،المهارات اللغوية ماهيتها وطرائق : أمحد فؤاد عليان 3
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 :من خالل ما يلي القائمةيف هذه  ضمنتمت حتديد املعايري اليت و  ،ضوء املهارات اللغوية
 .مبوضوع الدراسة احلاليةمراجعة الدراسات السابقة اليت اهتمت  -
 .االطالع على بعض املواقع املتميزة يف تعليم اللغات األجنبية  -

وتعديلها وفقا  ،احملكمني مث مت عرضها على ،يف صورهتا األولية هذه املعايريوضعت بعد ذلك 
 .للصورة النهائية هلذه القائمة مت التوصل ، ومن مثالقرتاحاهتم

يف  على الشبكة العاملية يم مواقع تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبااستمارة تقي :األداة الثانية
 .ضوء املهارات اللغوية

مرتفع )يف استمارة حتتوي على تقييم متدرج مكون من بعد حتديد املعايري وحتكيمها وضعت 
حبيث يكون لكل موقع استمارة  ،(ال يوجد ،منخفض جدا ،منخفض ،متوسط ،مرتفع ،جدا

 .تقييم مستقلة
 

 : وعينتهمجتمع البحث 
، أمثال املواقع جمتمع البحث هو مواقع تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا على الشبكة العاملية

 :التالية
http://livemocha.com/ 
http://www.arabicpod.net/ 

ها املعايري اليت حيددها املواقع اليت تنطبق عليعلى  فقد اقتصرتعينة البحث يف الدراسة  أما
 .الباحث يف حدود البحث

  
 هتتماليت  واقعاملتعليم املهارات اللغوية األربع يف  تقييمالبحث على  اقتصر :حدود البحث

وقد وضع الباحث بعض املعايري  ،لناطقني هبا يف الشبكة العامليةتعليم اللغة العربية لغري اب
 :وهي ،الختيار هذه املواقع

 .فصيحةأن يهتم املوقع بتعليم اللغة العربية ال .3
 .أن يكون موجها لتعليم غري الناطقني باللغة العربية .3
 .أن يعاجل املوقع أكثر من مهارة لغوية .1
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 .ال يكون خمصصاً لألطفالأ .4
 

  :إجراءات البحث
 :التاليةع الباحث اإلجراءات اتب 

 .على الشبكة العاملية تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هباواقع مل أويل مسح .3
 .ال تنطبق عليها معايري اختيار العينةاستبعاد املواقع اليت حتديد عينة الدراسة ب .3
مواقع تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا يف ضوء  تقييمإعداد قائمة معايري  .1

 .املهارات اللغوية
 .إلبداء  امللحوظات على احملكمني القائمةعرض  .4
 .للقائمةالتوصل للصورة النهائية  .9
 .هذه املواقع يف ضوء القائمة السابقةلتقييم تصميم استمارة  .1
 .التقييم استمارةاملواقع التعليمية بناء على  هذه تقييم الباحث ..
 .التقييمحتليل نتائج إجراء املعاجلات اإلحصائية املناسبة و  ..
 .يف هذه املواقع أوجه القوة والضعفبيان  .5

 .واملقرتحات التوصياتتقدمي  .31
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 :الثانيالفصل 
 الدراسات السابقة

 
  



 

 
23 

 الدراسات السابقة
وقد  ،هذا الفصل سيتناول الباحث أبرز الدراسات السابقة اليت تتعلق مبوضوع البحثيف و 

 :قسمت على ثالثة حماور
 اللغويةالدراسات اليت تتعلق باملهارات  -
 الدراسات اليت تتعلق بتقييم املواقع التعليمية -
 الدراسات اليت تتعلق بربامج ومواقع تعليم اللغات  -

وأهم  ،وأبرز إجراءاهتا ،بيان أهداف الدراسة على الباحث يف ذكر هذه الدراسات اعتمدوقد 
 .نتائجها

 :وهي على النحو اآليت
 :للغويةالدراسات التي تتعلق بالمهارات ا: أول 

 
 3(:ه3439)دراسة رشدي أمحد طعيمة -

 صعوباتها -يسها تدر  -مستوياتها : المهارات اللغوية
وهي من الدراسات اليت اهتمت مبوضوع املهارات اللغوية يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني 

 :وهتدف هذه الدراسة لطر  أربعة موضوعات ،هبا
ويهتم فيه مبناقشة األسس العلمية والنفسية لتصنيف  ،وهو األقرب للدراسة احلالية: األول

كل مستوى من مقرت  لتصنيف املهارات اللغوية على   ووضع تصور ،املهارات اللغوية وحتديدها
مناهج اللغة مستويات  تصنيفها كذلك علىو  ،مستويات تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا

 .للغةألبناء ا العربية يف مراحل التعليم العام
 .املدخل االتصايل يف تعليم املهارات اللغوية لغري الناطقني هبا وتطبيقاته: والثاين

 .املشكالت الصوتية عند الدارسني يف برامج تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا: والثالث
تواجه  نهجية بني التقابل اللغوي وحتليل األخطاء فيما يتعلق بالصعوبات اليتالفروق امل:والرابع

 .دارسي اللغة العربية من غري الناطقني هبا

                                 
 .ه 3439، دار الفكر العريب، القاهرة، صعوباتها -تدريسها -مستوياتها: المهارات اللغوية: رشدي أمحد طعيمة 3
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وقد اتبع يف موضوع حتديد املهارات اللغوية وتصنيفها طريقة الدراسة االستطالعية امليدانية عن 
الذي اشرتك يف إعداده تسعة من اخلرباء متنوعي التخصصات، مث طر   ستبانةطريق طر  اال

 .ثة وثالثني معلماعلى مثانية عشر طالبا وثال ستبانةهذا اال
وتصنيف هلا  ،حتديد للمهارات اللغوية الالزمة لتعليم اللغة العربية ستبانةونتج عن حتليل هذا اال

وتصنيفها أيضا على مراحل التعليم  ،يف ثالثة مستويات يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا
 .العام

ملهارات اللغوية الالزمة اليت سيؤخذ منها وهذه الدراسة يستفيد منها البحث احلايل يف حتديد ا
 .معايري تقييم مواقع تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا

 
 3(:ه.343)ي مصطفى لدراسة عبد اهلل ع-

 مهارات اللغة العربية
 ،بشكل عام أساليب تعليم اللغة العربيةو  طرائقبيان إىل يهدف الباحث من خالل الكتاب 

من خالل تبين أسلوب املهارات  ،تعليم اللغات األخرى املتقدمة طرائقمستفيدا بذلك من 
 . تعليم اللغة العربيةاللغوية يف

مث فصل يف كل  ،وقد بدأ الباحث بذكر األسس النظرية يف جمال التعلم والتعليم وواقعها املعاصر
اهتا العامة وأهدافها ومهار  ،ببيان مفهومها( الكتابة ،التحدث ،القراءة ،االستماع)مهارة 
 .تعليمها طرائقو  ،واخلاصة

ات اخلاصة مرة حسب كل مستوى تصنيفا للمهارات الفرعية والكفاي وأبرز البحث يف هنايته
 .تعليمي ومرة حسب كل مهارة

اهتا وكيفية توزيعها على من قوائم املهارات الفرعية وكفاي ويستفيد البحث احلايل من هذا الدراسة
 .ذلك يف وضع اإلطار النظري ويف بناء قائمة معايري التقييمو  ،املستويات التعليمية

 
 
 

                                 
 .ه .343، دار املسرية، عمان، العربية ةمهارات اللغ: عبد اهلل علي مصطفى 3
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 3(:ه3433)دراسة أمحد فؤاد عليان -
 ماهيتها وطرائق تنميتها: المهارات اللغوية

وقد وجهه الكاتب  ،يهدف الكاتب لتوضيح مفهوم املهارات اللغوية وكيفية اكتساهبا وتدريسها
 .على وجه اخلصوص ألبنائها ملعلمي اللغة العربية

 ،بشكل عام مث اللغة العربية بشكل خاصوقد بدأ الكاتب مبقدمات نظرية يف املهارة واللغة 
 .تنميتها طرائقبعد ذلك استعرض كل مهارة بشر  مفهومها وأهدافها و 

ويستفيد البحث احلايل من هذه الدراسة يف وضع اجلانب النظري للبحث فيما يتعلق مبفهوم 
 .اللغويةاملهارات 

 
 مهما يف تشكيل اإلطار النظري يفاحملور فتعد الدراسات السابقة فيه مرجعا  وبالنسبة هلذا

وكذلك مرجعا أساسا يف وضع قائمة معايري تقييم مواقع تعليم اللغة  ،املهارات اللغويةمباحث 
ل االستفادة من خال ،العربية لغري الناطقني هبا على الشبكة من جهة تعليمها املهارات اللغوية

 .من املهارات الفرعية املذكورة يف تلك الدراسات
 

 :الدراسات التي تتعلق بتقييم المواقع التعليمية: ثانيا
 

 3(: م3113)دراسة صال  أمحد مسامح -
 اإلنترنتتقييم المواقع التعليمية العربية على شبكة 

وتطبيق هذه املعايري  ،التعليمية العربيةهتدف الدراسة لتحديد عدد من املعايري لتقييم املواقع 
وقد اطلع الباحث على الدراسات السابقة يف املوضوع العربية منها  ،على املواقع املوجودة

 ،واحلداثة ،والدقة ،املصداقية :وهي ،مث استخلص عددا من العناصر األساسية ،واألجنبية
 .والعناصر التقنية ،تنظيموال ،والفاعلية ،ومشولية التغطية ،والتوازن ،واملسؤولية

                                 
 .3ط ،ه3433 ،الرياض ،، دار املسلمهيتها وطرائق تنميتهاالمهارات اللغوية ما :أمحد فؤاد عليان 3
وقائع املؤمتر احلادي عشر لالحتاد العريب  ،تقييم المواقع التعليمية العربية على شبكة اإلنترنت: صال  أمحد مسامح 3

 ..11 -..3ص م، 3113/./31-33 ،القاهرة ،للمكتبات واملعلومات
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الختيار املواقع  منها واقرتحت الدراسة استمارة منوذجية ميكن أن يستخدمها املستفيدون
ومت تطبيق هذه االستمارة على  ،ملستوى درجة املوقع املقي م حتتوي على بيان هنائيو  اجليدة،

 .له اخمتصر  اتقييمحيث وضع الباحث درجة كل موقع و  ،عدد من املواقع التعليمية العربية
وتقدم هذه الدراسة للبحث احلايل بعض اإلجراءات اليت ميكن اتباعها يف حتديد املعايري ويف 

 .طريقة تقييم املواقع
 

 3(: م.311) شحاده ميعاري هنادي ومنر بياعة دراسة -
 تقييم موقع إنترنت تعليمي

التعرف على  للمستخدمني العاديني ييسروهتدف الدراسة لوضع منوذج تقييم للمواقع التعليمية 
وهي طريقة جدول  ،، لذا اتبعت الدراسة إحدى وسائل التقييم املناسبة لذلكاملواقع اجليدة
 .الذي يقلل من ذاتية التقييم ،التقييم املوجه

 ،وقد نتج عن الدراسة منوذج تقييم معد بطريقة اجلدول املوجه موضحة فيه مستويات كل بند
 ،االستعمال، املضمون، القيمة الرتبوية، وحيوية املوقع :وهي ،حماورعلى أربعة واحتوى النموذج 

 .واملعايري على عدد من البنود حمورواحتوى كل 
ومن خالل طريقة التقييم ووضع املعايري ميكن للبحث احلايل االستفادة من ذلك يف وضع 

 .معايري تقييم  مواقع تعليم اللغة وطريقة تقييمها
 

استخراج  طرائقيف هذا احملور تفيد هذا البحث يف إجراءاته من خالل التعرف على والدراسات 
 .استخدامها وتطبيقها طرائقوكيفيات وضع القوائم التقييمية و  ،وحتديد املعايري

 
 
 
 

                                 
م، موقع مكتب الرتبية العريب لدول .311، حيفا ،تقييم موقع إنترنت تعليمي: شحادهميعاري  هناديو منر بياعة  3

 http://www.abegs.org/Aportal/Blogs/ShowDetails?id=12702اخلليج 
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 :وتقييمها برامج ومواقع تعليم اللغاتتي تتعلق بالدراسات ال :ثالثا
 

 1 :(م Jeong-Bae Son ( )3111  ) جونج باسون وآخرون دراسة-
 نجليزيةاإل اللغة الشبكة العالمية لتعليم مواقع لتقويم نموذج

مثانية  البحث ضعقد و و  ،وهو عبارة عن مشروع حبثي يف جامعة جنوب كيونزالند بأسرتاليا
، وهدف لتقدمي خدمة ملتعلمي اللغة لغًة أجنبية لجنليزيةاإلارا لتقييم مواقع تعليم اللغة معي عشر

 موقع خاص، وإعالن نتائج التقييم يف لغًة أجنبية لجنليزيةاإلمستوى أبرز مواقع تعليم اللغة ملعرفة 
من خالل شر  مبسط عن كل وذلك  ،على الشبكة ليتمكن املتعلم من التمييز بني هذه املواقع

لكي يتعرف  ،املهارات اليت يقدمهايف بلتعر ل توضيحيةالرموز استخدام الو  ،وإجيابياته موقع
وصل قد و  .الطالب بسهولة عما تقدمه تلك املواقع من مهارات وجوانب لغوية هتم املتعلم

 .مثانية مواقع، وهو قابل للتحديث البحث لتقييم
إال أن البحث احلايل يستفيد من هذه الدراسة من خالل  لجنليزيةاإلومع اختصاص املوقع باللغة 

  .ومعايري التقييم واملفاضلة بني مواقع تعليم اللغة ،استمارة التقييم املعدة
 

 3:(م Haliza Harun ( )3111)  هاليزا هارون وآخروندراسة -
لغة ثانية من وجهة نظر طالب الكلية الجامعية  نجليزيةاإلتقييم مواقع تعليم اللغة 

 اإلسالمية بماليزيا
تقييم بعض طالب الكلية لبعض مواقع تعليم اللغة  لتعرف علىإىل اقد هدفت الدراسة و 

وزعت  مث ،لغة ثانية، حيث وضع الباحثون جمموعة من املعايري لتقييم هذه املواقع ةلجنليزياإل
: بندا موزعة على ستة معايري مثانية وعشرين االستبانة تبا، ومشلطال أربعنياستمارة التقييم على 

ار الباحثني يف هذه يووقع اخت ،التفاعل، و اذبيةاجل، و الءمةامل، و فائدةال، و سهولةال، و املصداقية

                                 
1 Jeong-Bae Son & others: Developing A Model for the Evaluation of 

Language Learning Web Sites , University of Southern Queensland 

(USQ), (2003) . 
2 Haliza Harun & others: A Perspective Evaluation of  ESL Web Sites In 

KUIM,  Islamic University College of Malaysia (KUIM) (2006) . 



 

 
28 

 :مها ةلجنليزياإلاسة على موقعني تعليميني للغة الدر 
http://www.chompchomp.com/ 

http://a4esl.org 
لتوصيات لتجويد مثل واقرت  الباحثون بعض ا ،وكانت نتيجة تقييم الطالب إجيابية حنو املوقعني

 .عهذه املواق
وطريقة التقييم  ،ايلويستفيد البحث احلايل من هذه الدراسة يف تأكيد أمهية موضوع البحث احل

 .إعداد املعايريوطريقة  ،املتبعة فيه
 

 3 :(هـ3411)ممدو  نور الدين دراسة -
 برامج الحاسوب في تعليم العربية

وقد اختار الباحث أربعة  ،العربيةبعض الربامج احلاسوبية لتعليم اللغة  تقوميهدفت الدراسة إىل 
حتدث العربية خطوة و  ،علمين املزيدو  ،العربية امليسرةو  ،حجر رشيد :هيو  برامج حاسوبية

من  الربامج احلاسوبية تقييمعايري لومن خالل آراء الباحثني وضع الباحث عددا من امل .خطوة
مث قام بشر  كل  ،عها جيب اتباحيث حمتوى الربنامج العلمي واملواصفات التعليمية والفنية اليت

برنامج من عينة الدراسة مع تقييم خاص له يف ضوء عدد من املعايري، مث عقد مقارنة بني هذه 
 بتقنيات التعليم والربجميات احلاسوبيةاالهتمام بأوصت الدراسة قد و  .الربامج يف ضوء املعايري

إجراء  حبوث علمية يف جمال تقومي وب ،هبالغري الناطقني ألبنائها و يف جمال تعليم اللغة العربية 
 .الربجميات احلاسوبية

 برامج اللغة لتقييمالسابقة للبحث احلايل حيث هدفت  وهذه الدراسة تعد من أقرب الدراسات
يف جمال التقنيات احلاسوبية اليت تتقارب كثريا مع لكن واهتمت مبجال تعليم اللغة العربية و 

وقد  ،تتميز عن احلاسوب بوجود تقنية االتصال العاملي تقنيات الشبكة سوى أن الشبكة
 .حثوإجراءات الب ،استفاد البحث احلايل من هذه الدراسة من خالل معايري التقييم

                                 
سجل املؤمتر العاملي لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا،  ،برامج الحاسوب في تعليم العربية: ممدو  نور الدين حممد 3

، .11ه، ص39/33/3411 -34جامعة امللك سعود، الرياض، 
leges/ali/WorldConference/Dohttp://colleges.ksu.edu.sa/Arabic%20Col

cLib1/Forms/AllItems.aspx 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en%7Car&rurl=translate.google.com.sa&twu=1&u=http://www.chompchomp.com/&usg=ALkJrhgwhJq3f-epT-iIyrB0KlEU9F1FwQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en%7Car&rurl=translate.google.com.sa&twu=1&u=http://a4esl.org/&usg=ALkJrhhO2AQ1JOx3kqXgP0S3nzV5Ds8rqw
http://colleges.ksu.edu.sa/Arabic%20Colleges/ali/WorldConference/DocLib1/Forms/AllItems.aspx
http://colleges.ksu.edu.sa/Arabic%20Colleges/ali/WorldConference/DocLib1/Forms/AllItems.aspx
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 3:(م.311)دراسة أمين عيد بكري حممد عيد -
تقويم برمجيات تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها وتصور مقترح لها في ضوء معايير "

 "التكنولوجية الجودة
وضع تصور مقرت  لربجميات تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا يف ضوء هدفت الدراسة إىل 

واتبع عددا من  ،واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي ،معايري اجلودة التكنولوجية
لغري الناطقني إعداد معايري اجلودة التكنولوجية إلعداد برجميات اللغة العربية  :اإلجراءات وهي

والبحث يف واقع هذ الربجميات يف ضوء معايري اجلودة التكنولوجية من خالل تقييم إحدى  ،هبا
 .مث وضع تصور مقرت  هلذه الربجميات من خالل معايري اجلودة التكنولوجية ،الربجميات املختارة

بحث احلايل يف كيفية وقد متيزت هذه الدراسة التقوميية من خالل إجراءاهتا اليت استفاد منها ال
 .ووصف واقع هذه الربامج التعليمية وتقييمها ،إعداد معايري التقييم واختبارها

 
 3:(م.311) Ezekiel Mentillo لويإيزيكل منت دراسة-

ة لغةا نجليزياإلاستراتيجيات تقييم لمعلمي اللغة :الوسائط المتعددة ومواقع تعليم اللغة
 أجنبية

من خالل وضع منوذج لذلك يسهل  ،تقييم مواقع تعليم اللغة للمعلمنيهتدف الدراسة لتبسيط 
وقد مجعت الدراسة عددا من النماذج  ،على املعلم اختيار املوقع الفعال يف عملية تدريسه

 ،مث وضعت منوذجا مقرتحا ،وبينت نقاط القوة والضعف فيها ،السابقة لتقييم مواقع تعليم اللغة
 .ملقارنة بينه وبني أحد النماذج السابقةواختربت فعاليته من خالل ا

 .وهذه الدراسة تفيد البحث احلايل يف جانب إجراءات وضع مثل هذه املعايري وحتديدها
 

                                 
تقويم برمجيات تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها وتصور مقترح لها في ضوء معايير الجودة : أمين عيد عيد 3

 1. - 14ص ،م.311،  4.ع، مصر  جملة القراءة واملعرفة،، التكنولوجية
2 E. Mentillo: Multimedia and language learning websites: Evaluation 

strategies for EFL teachers. Interfaces, (2008), 2 (1)  
 http://tesolmall.wsu.ac.kr/interfaces/jarticles/two-one/mentillo2-1.pdf 



 

 
30 

 3(: ه3435)دراسة إميان البخاري -
مهارتي  في تحسين اإلنترنتعلى شبكة  ةنجليزياإلأهمية استخدام مواقع تعليم اللغة " 

 "ر مشرفات ومعلمات المرحلة الثانوية بمدينة جدة نظ الستماع والتحدث من وجهة
على  ةلجنليزياإلهتدف هذه الدراسة إىل التعرف على درجة أمهية استخدام مواقع تعليم اللغة و 

معلمات اع والتحدث من وجهة نظر مشرفات و مهاريت االستم يف حتسني اإلنرتنتشبكة 
االختالف بني وجهات نظر عينة  كما هتدف إىل التعرف على  ،املرحلة الثانوية مبدينة جدة

 ،املستوى التعليمي ،متغري العمر) الدراسة حول أمهية االستخدام تبعا للمتغريات التالية 
 .(عدد الدورات اليت التحقن هبا  ،سنوات اخلربة ،الوظيفة

ومت  ،مشرفة(  31) معلمة و(  144) اتبعت الدراسة املنهج الوصفي وبلغت عينة الدراسة 
بعد و  ،أسئلة الدراسة عن لإلجابة املعلومات والبيانات الالزمة جلمع أداةً استخدام االستبانة 

أن عينة الدراسة كانت هلا  :عدد من النتائج أمههامعاجلة البيانات توصلت الباحثة إىل و حتليل 
يف  اإلنرتنتعلى شبكة  ةلجنليزياإلاستجابات إجيابية حنو أمهية استخدام مواقع تعليم اللغة 

وأيضا هناك استجابات إجيابية من العينة حنو إقبال  ،حتسني مهاريت االستماع والتحدث
 .على الشبكة ةلجنليزياإلالطالبات على استخدام مواقع تعليم اللغة 

وقد استفاد البحث احلايل من هذه الدراسة من خالل اإلطار النظري لوجود تشابه بينهما يف 
 .ات اليت حبثت فيه، واالستفادة من اختصاص الدراسة ببعض املهارات اللغويةبعض املوضوع

  

                                 
على شبكة اإلنترنت في تحسين مهارتي الستماع  اإلنجليزيةأهمية استخدام مواقع تعليم اللغة : إميان البخاري 3

، جامعة أم القرى، (حبث ماجستري) والتحدث من وجهة نظر مشرفات ومعلمات المرحلة الثانوية بمدينة جدة
 .ه 3435مكة، 
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 3:(م3131) Özkan Kırmızı أوزكان كريمزي دراسة-
 اإلنترنتبرنامج تعليم اللغات على لتقييم 

هتدف الدراسة لتقييم موقع تكميلي للتعلم الذايت ضمن برنامج تعليم اللغة يف جامعة 
ومعرفة مستوى حافزية  ،هوسلبياتاملوقع من خالل التعرف على إجيابيات  ،يف تركيا( باسكنت)

 .املستفيدين منه
ونتج عن ذلك  ،لبا من طالب اجلامعةطا مخسنيوكان ذلك من خالل استبانة وزعت على 

وبينت الدراسة  ،التعرف على أبرز اإلجيابيات يف الربنامج وأبرز سلبياته من وجهة نظر الطالب
 .زية الطالب إجيابية حنو الربنامجأن مستوى حاف

وأمهية  ،وهذه الدراسة تعزز للدراسة احلالية مدى فاعلية مواقع الشبكة يف جمال تعليم اللغات
التقييم والتحليل ملواقع تعليم  طرائقوتفيد الدراسة احلالية ببعض  ،الدراسات التقييمة لتطويرها

 .اللغة
 

 3:(م3133) Bạch Linh Trang باتش لينه ترانج دراسة-
 تقييم لثالثة مواقع وبرمجيات لتعليم اللغة

مع أمهية برجميات احلاسوب ومواقع الشبكة يف جمال تعليم اللغة هدفت الدراسة إىل تقييم ثالث 
برنامج حاسويب يف تعليم النطق واألصوات : منتجات يف جمال تعليم اللغة، وهي

Pronunciation Power،  وآخر يف حتسني الكتابةWhiteSmoke وموقع ،
UEFAP على الشبكة لتعليم اللغة ألغراض أكادميية. 

                                 
1 Özkan Kırmızı: Evaluation Of An Online Language Learning 

Program , 2nd International Conference on New Trends in Education 

and Their Implications , 27-29 April, 2011, Antalya . 

http://www.iconte.org/FileUpload/ks59689/File/162..pdf 
2 Bạch Linh Trang: An Evaluation of Three Language Learning 

Websites and  Software , Foreign Languages Division, Ho Chi Minh 

City University, Conference Organization Science Foreign Language 

May 6, 2011 pages 140-145 , http://www.hcmup.edu.vn 
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وهذه التقييمات  ،وقد وضعت الدراسة تقييما لكل واحد من هذه املنتجات مبينة مميزاته وعيوبه
ميكن أن يستفيد منها البحث احلايل يف التعرف على االمتيازات اليت ميكن أن تقدمها هذه 

 .يم هذه املهارات اللغويةاملنتجات التقنية يف تعل
 

 3(:هـ3413)دراسة هداية هداية إبراهيم و صاحل السحيباين  -
 مواقع تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها على الشبكة العالمية

وهي دراسة مسحية وصفية  ،تعد هذه الدراسة من أقرب الدراسات السابقة للبحث احلايل
ووضع  ،عينة من هذه املواقع تقييموالقيام ب ،هاتقييمووضع معايري ل ،هدفت ملسح هذه املواقع

 .تصور مقرت  هلا
ومت حتليل مثانية مواقع وفقا ملعايري التقييم  ،وقد بلغ عدد املواقع يف العينة مخسة وثالثني موقعا

 .حيث بلغت أربعة ومخسني معيارا مقسمة على تسعة حماور ،اليت توصلت هلا الدراسة
أن مواقع تعلم اللغة العربية لغري الناطقني هبا على : أمهها ،لت الدراسة لعدة نتائجوقد توص

نتائج تقييمها ملستوى غري عال ، وقد بينت  توبلغ ،الشبكة العاملية مل ترق للمستوى املطلوب
 .ووضعت تصورا مقرتحا لنموذج من هذه املواقع ،الدراسة بعضا من أسباب ذلك

 تقييممن هذه الدراسة السابقة يف إجراءاهتا البحثية يف إعداد استمارة الويستفيد البحث احلايل 
واالستفادة أيضا  ،حتليل املواقع باإلضافة للجانب املسحي والوصفي فيها هلذه املواقع طرائقو 

 .من نتائجها اليت توصلت هلا
 

 ،من جهة هدفهالدراسة احلالية احملور فتعد األقرب ل بالنسبة للدراسات السابقة يف هذا أما
حتديد ويف إجراءات  ،(ه3435)دراسة إميان البخاري ك  :ستفيد منها يف اإلطار النظريوت

 Ezekiel إيزيكل منتيلو ودراسة( هـ3413)كدراسة هداية والسحيباين   :املعايري
Mentillo (311.م)،  ممدو  نور دراسة و  ،(م.311)ودراسة أمين عيد بكري حممد عيد

  Haliza Harun  & Others هاليزا هارون وآخرون دراسةو  ،(هـ.343)الدين 

                                 
-مواقع تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها على الشبكة العالمية : هداية هداية الشيخ علي و صاحل السحيباين 3

 341، ص4-1، ع13ه، مج3413لكتب، الرياض، ، جملة عامل ا-دراسة مسحية وصفية
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  Jeong-Bae Son & Others جون يب سون وآخرون  دراسةو  ،(م 3111)
مما  من بعض املعايري الواردة يف بعض تلك الدراسات الدراسة احلالية ستفيدتكما   ،(م 3111)

 & Jeong-Bae Son جونج يب سون وآخرون دراسةك  :يتعلق باملهارات اللغوية
Others  (3111 م)، ستفيد أيضا من اإلجراءات التطبيقية يف تقييم هذه املواقع أو وت

ممدو  نور الدين ودراسة ( هـ3413)كدراسة هداية والسحيباين   :الربامج وشرحها واملقارنة بينها
 Haliza Harun  & Others  (3111 هاليزا هارون وآخرون دراسةو  ،(هـ.343)
 ،(م 3111)  Jeong-Bae Son & Others  سون وآخرونجونج يب دراسةو  ،(م

 أوزكان كريمزي دراسةو  ،(م.311) Ezekiel Mentillo إيزيكل منتيلو ودراسة
Özkan Kırmızı (3131م)، باتش لينه ترانج ودراسة Bạch Linh Trang 

 .(م3133)
 

انب تعليم جب أكثر اختصاصادراسة اعتنت بتقييم يكون  -علمهعلى حد -ومل جيد الباحث 
 .املهارات اللغوية يف مواقع الشبكة سواء األجنبية أو العربية
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 أدبيات الدراسة :الثالثالفصل 

مواقع تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها )
 (والمهارات اللغوية

 :وفيه
  .التعليم بالشبكة العاملية :ولاأل املبحث

 .مفهوم التعليم بالشبكة العاملية -
 .التعليم بالشبكة العامليةخصائص  -
  .التعليم بالشبكة العاملية مستويات -
 .الشبكة العاملية وتعلم اللغات -

  .التعليمية الشبكة العامليةمواقع  :الثاين املبحث   
 .مفهوم مواقع الشبكة العاملية التعليمية -
 .التعليمية الشبكة العامليةمكونات مواقع  -
 .العامليةمواقع تعليم اللغات على الشبكة  -

 .الشبكة العاملية وتعلم املهارات اللغوية :الثالثاملبحث 
 .اللغوية مفهوم املهارات -
 .أنواع املهارات اللغوية -
 .الشبكة العاملية يف تعلم املهارات اللغوية إمكانيات -
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  .التعليم بالشبكة العالمية :ولاأل المبحث
 .مفهوم التعليم بالشبكة العالمية

، العلماء عصر التقنية واملعلومات الذي أطلق عليه ،الذي يشهده هذا العصرمع التطور التقين 
هي تطور هذه الشبكة و  ،رب املنجزات التقنية اليت حدثت فيهمن أك تعد الشبكة العاملية فإن

 عدد منبني  االرتباطمث حصل  ،كانت تنفرد هبا مؤسسات وجهات خاصة  حمليةلشبكات 
 .ا هذه الشبكة العاملية العمالقةنفأنتجت ل ،الشبكات احمللية تلك

 ،مجيع الشبكات يف العامل املتصلة مع بعضها البعض"عبارة عن  Internetالشبكة العاملية ف
واليت تعمل على وصل ماليني املستخدمني يف جمال األعمال واحلكومات، واملؤسسات الرتبوية 

 .3 "سائل اتصال أخرىواألفراد الذين يستخدمون املودم وخطوط اهلاتف وأية أدوات وو 
عبارة عن شبكة دولية كبرية تتكون من آالف شبكات الكمبيوتر املتصلة ببعضها يف "أو أهنا 

 3". مجيع أحناء العامل، حيث يطلق عليها شبكة الشبكات
لتبادل  ،شبكة واسعة تصل املاليني من أجهزة احلاسوب املنتشرة بني دول العامل"بأهنا   عرفوت

وهي  ،وحتتوي كما هائال من املعلومات اليت تشمل مجيع نواحي املعرفة ،املعلومات فيما بينها
 1 ."متوفرة على شكل نصوص وصور ورسومات وأصوات وغريها

عبارة عن جمموعة من أجهزة الكمبيوتر املرتبطة مع بعضها البعض على  " وتعرف أيضا بأهنا
يع االجتاهات من خالل ارتباطها معا خبطوط اهلاتف احمللية هيئة شبكة متشابكة، متتد يف مج

والدولية، حبيث ميكن ألي جهاز متصل مع أحد أجهزة هذه الشبكة أن يصل إىل املعلومات 
 4 ."املخزونة يف غريها من أجهزة الشبكة

                                 
 ،ه3413 ،دار الكتاب اجلامعي، العني.  تقنيات تربوية حديثة: سلسلة شيلي كاشمان :وآخرون شيلي. غاري ب 3

 3.ص
 331ص ه،.343، دار الفكر، عم ان، التقنية في التعليم: أمل سويدان و منال مبارز 3
 31ه، ص 3413، دار الثقافة، عم ان، ودور اإلنترنت في التعليمالمدرسة اإللكترونية : حممد املال  1
 315ه، ص.343، دار الفكر، عم ان، مستحدثات تكنولوجيا التعليم في عصر المعلوماتية: وليد احللفاوي 4
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 حيث إن ،حتديد طريقة عمل الشبكة العامليةيف  االختالفويلحظ على هذه التعريفات وغريها 
، بل إن أجهزة احلاسوب ال ترتبط مباشرة بالشبكة العاملية كما يفهم من التعريفني السابقني

 ،العاملية تقوم بربطه بالشبكة هي اليتجهاز احلاسب يرتبط مع شبكة حملية، وهذه الشبكة 
ما  هو وهذا ،مباشرة ال األجهزة واإلقليمية الشبكات احملليةهي ارتباط بني  فالشبكة العاملية

 .األول والثاينتعريف الأشار له 
املوجودة يف أحناء العامل املرتبط  الكبرية الشبكات :بأهنا تعريف الشبكة العالمية إجرائياوميكن 

من خالل اخلطوط  ويكون ارتباطها ،اليت تتصل هبا أجهزة احلاسوب املستفيدةبعضها ببعض 
والبيانات الرقمية عن طريق تبادل ونقل املعلومات ميكن من خالهلا  ،واألقمار الصناعية اهلاتفية
 .لتليب احتياجات البشر يف عدد من اجملاالت املختلفة ،خاصة تقنيات

اختصار  هي Internetكلمة   أنالباحثني  بعضأما عن أصل الكلمة واشتقاقها فريى 
ن ويف املقابل يشري غريهم م ،3 (الشبكة العاملية) Inernational Networkلكلميت 

وتعين  Interconnected Networksاختصار لـ  Internetإىل أن كلمة ثني الباح
وهذا يؤيد ما أشري له سابقا يف مناقشة  ،3 الربط بني الشبكات أو الشبكات املرتابطة هنا

ت شبكة واحدة حمددة ترتابط بينها أن الشبكة العاملية ترابط بني شبكات وليس التعريفات
 .األجهزة

إىل الواليات املتحدة األمريكية عندما أرادت الربط بني بعض  الشبكة العامليةوترجع نشأة 
، حيث بدأت بشبكة متواضعة تربط بني أربعة أجهزة اليت ختص اجملال العسكرياملواقع 

وثالثني عقدة معلوماتية  م شبكة واسعة على سبع35.3يف عام مث أصبحت  ،حاسوبية فقط

                                 
 31ه، ص3413، دار الثقافة، عم ان، المدرسة اإللكترونية ودور اإلنترنت في التعليم: حممد املال : انظر 3
 331ه، ص.343، دار الفكر، عم ان، التقنية في التعليم: ل سويدان و منال مبارزأم 
 ،، مؤسسة شبكة البيانات، الرياضاألسس والتطبيقات: التعليم اإللكتروني :املباركو أمحد  املوسىعبد اهلل : انظر 3

 4.، صه3439
 335ص العريب، القاهرة،، دار العلم التعليم اإللكتروني وتحرير العقل. ه 3413 :شحاته حسن
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كومية واجلامعات احل اجلهات ت الشبكة فانضمت هلا بعضمث تطور  ،(تأربان)وأطلق عليها 
مت تطوير وبعد ذلك  ،ة واحلكوميةكانت مقتصرة على األعمال البحثيحث، وحينئذ  ومراكز الب

 .مث توسع جماهلا فأصبحت متاحة لألفراد ،(إنرتنت) شبكة اتصاالت دولية حتت مسمى
أنظمة  ومع ظهور النصية فقط،تبادل املستندات هذه الشبكة مقتصرة على  انتكقد  و  

وبرامج التصفح  world wide web (www) الشبكة العنكبوتيةو  التشغيل الرسومية
وهذا يدل على  ،لوان واألصوات والصور املتحركةأصبحت الشبكة تتضمن الرسومات واأل

الصفحات  حيث يقصد هبما من جهة اختالف بني مصطلح الشبكة العنكبوتية ومواقع الوب
حيث يقصد  من جهة أخرى والشبكة العاملية اإلنرتنتومصطلح  ،ة املتعددة الوسائطالرقمي
 3.اإلنرتنتإذ تعد الشبكة العنكبوتية إحدى خدمات  ،الشبكة الرابطة بني شبكات العامل هبما

والتعلم  ،اإلنرتنتالتعلم عرب شبكة  :ن مصطلحاتفإ ،التعليم بالشبكة العاملية أما عن مفهوم
 ،والتعلم االفرتاضي ،والتعلم البدوي ،والتعلم البعيد ،والتعلم خارج احلرم اجلامعي ،اجلوال

والتعلم اإللكرتوين أو التعليم اإللكرتوين تشري مجيعا بصورة أساسية إىل استفادة العملية الرتبوية 
نهم من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتوصيل األنشطة التعليمية إىل الطالب الذين ال متك

 3 .ظروفهم من احلضور إىل احلرم اجلامعي التقليدي، ومن أجل حتسني العملية التعليمية
يف الدراسة والتعلم إلحداث تغيريات سلوكية  اإلنرتنتاستخدام  :بأنه اإلنرتنتويعرف التعليم ب

شبكة الشبكات املتصلة : بأهنا اإلنرتنتوميكن تعريف  ،مرغوب فيها لدى املتعلمني عن بعد

                                 
 ، مؤسسة شبكة البيانات، الرياض،األسس والتطبيقات: التعليم اإللكتروني: عبد اهلل املوسى و أمحد املبارك: انظر 3

 1.-3.، صه3439
، دار الشروق، عم ان، استخدام الحاسوب واإلنترنت في ميادين التربية والتعليم: جودت سعادة و عادل السرطاوي

 11-13م، ص3131
 39م، ص.311، دار السحاب، القاهرة، التعليم اإللكتروني: إيهاب درويش 3
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جهزة الكمبيوتر العاملية، وعند استخدامها للبحث عن موضوع معني تقوم باالتصال جبميع بأ
 3 .أجهزة الكمبيوتر اليت لديها معلومات عن هذا املوضوع وحتديد تلك املعلومات وعرضها

 ،On Demand يقدم للمتعلم وفقا للطلب ،نظام تفاعلي للتعليم من بعد :ويعرف بأنه
بناء املقررات وتوصيلها بواسطة  تستهدفمتكاملة،  -رقمية-ويعتمد على بيئة إلكرتونية 

وإدارة املصادر والعمليات  ،وتنظيم االختبارات ،واإلرشاد والتوجيه ،الشبكات اإللكرتونية
 3 .وتقوميها

 1.ة التعلم نتيجة هلذه التكنولوجياتلك التغريات اليت تطرأ على عملي أيضا يقصد بهو 
يف  (الشبكة العاملية)تقنية  االستفادة من بأنه إجرائيا تعريف التعليم بالشبكة العالميةوميكن 

املوقف التعليمي  مكونات بعضيف  الشبكة جزئيا استعمالكان أ سواء ،حتقيق هدف تعليمي
 .لشبكة فقطعلى التفاعل مع ا التعلم يعتمد فيه كليا   أم
 

 التفريق بين مصطلحات متداخلة
مفهوم التعليم بالشبكة العاملية يظهر عدد من املفاهيم واملصطلحات املتداخلة جيدر وحول 

والتعليم  ،التعليم اإللكترونيو  ،التعليم بالشبكة العالمية مفهومفهناك  ،التفريق بينهما
 .والتعليم عن بعد ،المفتوح
 املرتبطةمفهوم يعىن باملمارسات التعليمية  -كما سبق توضيحه- بالشبكة العالميةفالتعليم 

وميكن إطالقه على ممارسة تعليمية جزئية أو  ،واالستفادة من خدماهتا استخدام هذه التقنيةب
 .شاملة

                                 
 14ه، ص3413، دار العلم العريب، القاهرة، التعليم اإللكتروني وتحرير العقل: حسن شحاته 3
 9ص م،3119، ، عامل الكتب، القاهرةمنظومة التعليم عبر الشبكات: حممد عبد احلميد 3
 .3م، ص3114، ترمجة هاين اجلمل، جمموعة النيل العربية، القاهرة، يم عبر اإلنترنتالتعل:. جيلي ساملون 1
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بشكل  التقنيات احلديثة االعتماد على: األوىل له صفتان أساسيتان،ف التعليم اإللكترونيأما 
إدارة عملية : الثانية ،من حاسوب وأقراص مدجمة وشبكات وغريها يف العملية التعليمية عام

 3  .التقنيات أيضاهذه التعليم اإللكرتوين من خالل 
ويشري عدد من  ،أهنما مرتادفان فريى بعض الباحثني التعليم المفتوح والتعليم عن بعدأما 

بالتعليم عن فيقصد  ،بينهما عدد من االختالفاتيوجد إىل أنه  الباحثني وعدد من املنظمات
 ،الذي يشرتط نفس الشروط يف القبول النظامي متد عن التعليم العايلأنه ذلك التعليم امل بعد

 ،ولكنه يستخدم وسائل االتصاالت التقليدية واحلديثة لتحقيق أهدافه التعليمية مع طالبه
هذا التعليم زيادة استيعاب اجلامعة  ومن دواعي ،وذلك دون شرط احلضور للحرم اجلامعي

فهو ذلك التعليم  التعليم المفتوحأما  .للطالب من خالل استثمار وسائل التواصل عن بعد
الدخول فيه دون شروط  الذي يعتمد على حرية التعلم من خالل حرية ،املكمل للتعليم العايل

 التعليم وسائلوذلك باستخدام  ،اسةوالدر  حرية اختيار طريقة التعلمأيضا و  ،التعليم العايل قبول
 .3عن بعد 

                                 
 .3ه، ص3413دار العلم العريب، القاهرة،  التعليم اإللكتروني وتحرير العقل،: حسن شحاته 3
 ..1-39، ص، عامل الكتب، القاهرةتكنولوجيا التعليم المفتوح: خالد مالك 3

 -ه.343، العبيكان، الرياض، التكنولوجيا والتعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد: طوين بيتس. و. أ: انظر أيضا
 . 11 -11م، ص.311



 

 
40 

 خصائص التعليم بالشبكة العالمية
فأصبحت  ،ضت نفسها يف كثري من اجملاالتفر  من املخرتعات املهمة اليتالشبكة العاملية تعد 

الذين يرغبون مواكبة هذا  وكثري من األفرادبل  ،يف تسيري أعماهلا عنها ستغيناحلكومات ال ت
الرتبويني على االهتمام هبا  مما شجع ،من اخلصائص ألمهيتها ومتيزها بعدد وذلك ،العامل املتقدم

 :ومن خصائص التعليم من خالل الشبكة ما يلي ،واستثمارها يف التعليم بصور متعددة

 من المعلومات ومتنوعة توفير قاعدة كبيرة -1

حجم املعارف اإلنسانية املرتاكمة منذ ظهور اإلنسان على  تشري منظمة اليونسكو إىل أن
أي أن ما  .ات من القرن العشرين كل سبع سنواترض بدأ يتضاعف منذ بداية التسعيناأل

وليس  -يضاف إليه قدر مماثل من الناحية الكمية  اهلل حصله اإلنسان من معارف منذ خلقه
 ومع قصر .مع بداية نشوء الشبكة وتطورهاوهذا يتزامن  .3خالل سبع سنوات فقط  -النوعية 

القدمية  املعلومات تلك ضم عدد هائل من الشبكة إال أهنا استطاعت عمر مناملدة الزمنية 
 كبري  الشبكة من خالل تشارك العامل يف صناعة حمتواها لرتاكم معلومايت هيأتوقد  .واجلديدة

فكانت  ،وم والفنون باملزيد من املعرفةلوإثراء الع ،يسر على الباحثني والعلماء تطوير حبوثهم
 .الشبكة سببا يف تطور هذه املعارف والعلوم وحاوية هلا كذلك

 ،والدوريات ،الكتب اإللكرتونية: منها ،املصادريف عدد من الشبكة  معلوماتوقد متثلت 
وبذلك . ومواقع التواصل واحلوار ،واألخبار ،3 واملواقع التعليمية ،واملوسوعات ،وقواعد البيانات
  .مع ظهور حمركات البحث وباألخص ،لكل باحث ومتعلم مرجعا مهماصارت الشبكة 

                                 
 1.5م، ص3555، عامل الكتب، القاهرة، اإلنترنت والعولمة: هباء شاهني 3
 . 31م، ص 3131، دار أسامة، عمان، التعليم اإللكتروني: أمحد علي الراضي 3
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فمنها النصوص والكتب  ،عرضها طرائقا و أشكاهليف متعددة  أهنامعلومات الشبكة يز ميمما و 
والعروض  ،ومقاطع الفيديو املتحركة ،ضيحيةوالرسوم التو  الطبيعية والصور ،اإللكرتونية
 .وغري ذلك.. .واخلرائط والوثائق ،التوضيحية

واالستفادة يف أي علم التعلم  طرائق موييسر هل ،تعلممن املعلم واملوهذا كله سيعطي ثراء لكل 
  .من خالل حاسوب صغري متصل بالشبكةوذلك  ،من العلوم

 

 والوصول إليها في المعلوماتسهولة البحث  -2

 كانتحيث   ،العاملية سهال إال بعد ظهور حمركات البحثمل يكن البحث على الشبكة 
مث تطورت من خالل عدد من األجيال حىت  ،م3551بدايات ظهور حمركات البحث يف عام 

  .3 (google) ،(yahoo)ومن أشهر هذه احملركات  ،وصلت إىل ما هي عليه اآلن

وتتصل  ،اإلنرتنت حمركات البحث برجميات خمتصة يف البحث عن املعلومة على شبكة وتعد
بقواعد املعطيات اليت تتغذى بصفة مستمرة ومتكن من احلصول على أي معلومة خمزنة على 

 3 .(FTP)الواب أو على موزع 

ميكنها أن تبحث عن أي معلومة داخل ماليني من صفحات الشبكة خالل وهذه احملركات 
للبحث عن  ( google) الشهرياحملرك  استعمل الباحث :فعلى سبيل املثال ،ثوان معدودة

 عدد الثواينوكان  ،من النتائج 11،111.،9. حوايل: فذكر احملرك أنه عثر على( حممد)كلمة 
 .151: عملية البحثاملستغرقة ل

                                 
هـ،  3411/  3/  39: ، تاريخ الزيارة(search engine history) تاريخ محرك البحثموقع  3

http://www.searchenginehistory.com/ 
ع ، 31مج  ،م3555 ،تونس -اجمللة العربية للمعلومات. محركات البحث العربية في شبكة اإلنترنت :زايد حممد 3

 391، ص3

http://www.searchenginehistory.com/
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وهذه احملركات مل تقتصر على خيارات حمددة، كالبحث يف النصوص فقط أو يف مجيع 
مماثالت صورة يف  وألصور مشلت البحث يف نطاق ا بل ،معلومات الشبكة من دون تصفية

ورمبا يعطي  ،فقط أو ختصيص البحث يف موقع معني ،أو البحث عن املقاطع املرئية فقط ،معينة
 .املستخدم خيارا حملرك البحث بالبحث فقط عن معلومات حمددة يف إطار زمين حمدد

مصادر  يفواالطالع  وهي مهارة البحث ،وهذه اخلاصية تعزز أهم مهارة من مهارات التعلم
حيث ميكن للبحث يف الشبكة أن يكون مكمال لنشاطات املتعلمني من خالل  ،املعلومات

 هاطلباليت يبعض النشاطات  االستعانة هبا يف تنفيذتوسيع معارفهم يف بعض اجلوانب أو 
يف عملية التعلم من خالل إعداد البحوث يف بعض جزءا أساسا  البحث أن يكون املعلم، أو

 .قررةاملوضوعات امل

 

 والتصرف فيها سهولة الحصول على المعلومات -3

ميكن للمستخدم احلصول عليها،  -إن مل يكن كلها-كثري من معلومات الشبكة وبياناهتا 
ا لسياسات امللكية وفقوذلك  ،أحيانا والتصرف فيها وتعديلها ،وإضافتها حلاسوبه الشخصي

أو  احتياجهم إلعادة إدخال هذه املواد تقليل معني للباحثني واملتعلمني يف وهذا ،الفكرية
لشبكة عند الرغبة يف االطالع على االتصال باعدم ضرورة و  ،تصميمها يف احلاسوب من جديد

للمعلم سهولة يف إعداد ن وهذا ميك   .املواقع يف كل مرة بعض أو صفحات بعض امللفات
 .سريةخالل خطوات يمن  م ونشاطاهتمحبوثه وييسر للمتعلمني إعداد ،دروسه

 حيث( خدمة الربيد اإللكرتوين) واحلصول عليها املعلومات وصولومن اخلدمات اليت تسهل 
الذي  الربيد اإللكرتوين تلقي أي ملف إلكرتوين من أي فرد أو جهة من خالل للمتعلمميكن 

 .ات اليت تقدم هذه اخلدمة باجملانمن خالل إحدى الشرك شاع بني الناس وتيسر احلصول عليه
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  لمعلوماتالتحديث في اوصول سرعة وسهولة  -4

للصفحات وسرعة من أكرب ما مييز النشر اإللكرتوين عن النشر املطبوع هو سهولة التحديث 
وصول هذه التحديثات للمستفيدين، خبالف التحديث يف املطبوع الذي يتطلب العديد من 

فمن خالل االرتباط بالشبكة  ،تكلفة الطباعةاإلجراءات الطويلة يف الطبع والنشر باإلضافة ل
 .جريدة قبل طباعتها وصدورهاللمتعلم االطالع على نسخة من كتاب أو مقالة أو ميكن 

القوائم الربيدية وجمموعات األخبار ميكن للمشرتك يف قائمة أو جمموعة ذات خدمة وبوجود 
من دون  ،شرتك فيهختصص معني أن يصله أي جديد يف هذا التخصص فور نزوله يف املوقع امل

 .املتابعة الدورية للموقعأن يكلف نفسه 

 

 توفير الوقت -5

فبإمكان املرء أن يسافر وهو جالس  ،أهنا أسقطت حواجز الزمان واملكان اإلنرتنتإن أهم مزايا 
وميكنه أن  ،وميكنه أن يكتب مقاال يف أمريكا ويتم طبعه يف مصر يف اللحظة نفسها ،يف غرفته

 3.رة وهم يف بلد آخريتحدث مع أقاربه صوتا وصو 

حجم الوقت الذي ميكن توفريه يف  أيضا مواقع بيع الكتب واملواد التعليمية ميكن أن تبنيو 
من خالل الدخول هلذه املواقع ميكن إمتام ف ،عملية احلصول على أحد هذه الكتب واملواد

لكي يصل املكان ديد عنوان حت وأ ،مباشرة واحلصول على الكتاب أو املادة ،عملية الشراء
 .للمشرتي يف موقعهالكتاب 

                                 
 311م، ص3115، دار العامل العريب، القاهرة، التعليم اإللكتروني وتحرير العقل: حسن شحاته 3
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اليت  ،املتنوعة يةواقع التعليمامليتضح هذا التوفري يف الوقت واجلهد من خالل ميكن أن  وكذلك
ذهاب للمعهد أو اجلامعة أو وقت ال لنفسه ريوفوس ،ميكن أن يتعامل معها املتعلم وهو يف منزله

 .السفر إليها يف بلد آخر

يمكن إرسال أي ملف ف ،ن خالل خدمة املراسالت اإللكرتونيةويتضح توفري الوقت أيضا م
بدال من  ،من خالل خدمة الربيد اإللكرتوينتعليمية بنقرة واحدة العملية ال يفطرفني أي بني 

 .أو مكاتب الربيد طباعة هذا امللف والذهاب به للمتلقي

ثري من اإلجراءات الك اختصار بالشبكة ةأنظمة التعليم اإللكرتوين املرتبط وقد استطاعت
اليت  التعامالت يوفر الكثري من الوقت يفمما  ،بالشبكة اارتباطه من خاللاإلدارية والتعليمية 

 .ابني أعضائه جتري

 

 توفير المال -6

 ،البحث عن بضائع معينة واستعراض أدلة حمتويات املعارض باجملان اإلنرتنتميكن من خالل 
وكذلك االشرتاك مبجالت إلكرتونية عرب الربيد اإللكرتوين لكافة جماالت احلياة األكادميية وغري 

 3.وذلك من دون مقابل مادي ،األكادميية

مع توفر فرص التعليم عن بعد صار بإمكان املتعلمني االستغناء عن تكاليف السفر من خالل و 
 .والتواصل مع املعلمني من خالله ااالتصال هبو  على الشبكة، التعامل مع موقع اجلهة التعليمية

ن خالل عملية جلب أي منتج أو مادة يف مكان بعيد م ومن خالل الشبكة صار باإلمكان
بل إن بعض عمليات الشراء اليت تتم إلكرتونيا من خالل الشبكة  ،شراء وإرسال بسيطة

 .عن سعرها يف سوقها احلقيقي املشرتاةومتاجرها املوثوقة قد يقل فيها سعر السلعة 
                                 

 33، 31ه، ص3413، دار الثقافة، عمان، المدرسة اإللكترونية ودور اإلنترنت في التعليم: حممد املال  3
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 والتنوع اإلثارة والتشويق -7

 أثبتت العديد من الدراسات انطباعات إجيابية من املتعلمني باستخدام الشبكة وزيادة الدافعية
وتفعيل  ،العرض طرائقوذلك ملا توفره الشبكة من تنوع يف  ،وارتفاع مستوى التحصيل ،عندهم

 3 .جاذبيةبسهولة و والتفاعل معها  ،اجلانب احلسي والتجسيد للمعلومات

ه مت تطوير حيث إنيرجع ذلك للتطور الكبري املوجود يف تقنيات صفحات الشبكة العنكبوتية و 
لغة برجمة تسمح بإدخال : اليت ميكن تعريفها بأهنا ،(Java)من خالل الـ عليهانوعية العرض 

بتشغيل هذه  آليةوسائط متعددة وبرجميات داخل صفحات الويب، ويقوم الكمبيوتر بطريقة 
لعاب أو األ وعناصر متفاعلة مثل ،الربجميات عند فتح الصفحة لتظهر على هيئة صور حية

ومع  ،كصفحات نصوص  بداياهتاقد ظهرت صفحات الويب يف و  .برامج اجملموعات احلسابية
م أصبحت الصفحات تضم صورا وعناصر الوسائط 3554عام  بدأاالنتشار السريع الذي 

 3 .املتعددة

وكذلك توفر له حرية اختيار  ،تستثري دافعية املتعلم من جهة املتطورةوهذه العناصر التفاعلية 
 حتقيق مبدأيث يتم يف ذلك ح ،العرض طرائقاألسلوب املناسب له يف التعلم من بني عدد من 

ت الربجمية ومن خالل صفحات الشبكة املتقدمة ظهرت اإلبداعا .الفروق الفردية بني املتعلمني
 .الوسائط داملتعد التعليمعلى  االعتماد يف تقدمي املعلومات وتيسري فهمها من خالل

 

 

 
                                 

 ،دار الشروق ،رنت في ميادين التربية والتعليماستخدام الحاسوب واإلنت :السرطاويعادل و  سعادةجودت : انظر 3
 111ص ،م3131، عم ان

 331، صه.343 ، دار الفكر، عم انالتقنية في التعليم: أمل سويدان و منال مبارز 3
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 التصال بالعالم وسرعة سهولة -8

هي قفزة هائلة توازي يف أمهيتها اخرتاع الطباعة أو اهلاتف يف قدرهتا على وصل األفراد  اإلنرتنت
 3.فإن العامل هبا أصبح قرية صغرية وحبق ،ضهم البعض على مستوى العامل أمجعواجملموعات ببع

فبإمكان أي شخص ويف أي موقع ومن خالل عدد من األدوات أن يتواصل مع العامل كله 
 ،وبأي مكتبة أو مركز حبث ،حيث ميكن االتصال بأي جهة تعليمية ،ومشاهدة قراءة ومشافهة

 على الشبكة حيث تتوفر ،واحلصول على أي معلومة أو استشارة ،وبأي عامل أو متخصص
ذين يرغب املتعلم اللعلماء واملتخصصني وصفحات أو مواقع ل ،للعديد من اجلهاتمواقع 

 .االتصال هبم
فيها صار التواصل  الشبكةماعية وانضمام عدد كبري من مستخدمي ومع تطور الشبكات االجت

 .غري ذلك ا أمعامل أم اوزير  كانأسواء وعلى أي مستوى يكون فيه الشخص  ،مع الناس أسهل
 

وجود كل هذه وال يعين  ،كد أمهية تفعيل هذه التقنية يف جمال التعليمكل اخلصائص السابقة تؤ 
خلو هذه التقنية من اجلوانب السلبية سواء على مستوى املستخدمني أو على  اخلصائص

وسيتم ذكر شيء من ذلك مما يتعلق بتعليم املهارات اللغوية من مستوى العملية التعليمية، 
 .3(إمكانيات الشبكة العاملية يف تعليم املهارات اللغوية)يف مبحث  خالل الشبكة العاملية

 ،الوعاء لكل مستحدثات التكنولوجيا القدمية واحلديثة لشبكة العامليةتقنية ا ومع ذلك فتعد
فالشبكة العنكبوتية اليت تعد أبرز خدمات الشبكة العاملية هي التكنولوجيا اليت تضم يف ثناياها 

البث  :للتكنولوجيا، وهي ة ومجيع اخلصائص البنيوية األربعالنص والوسيلة السمعية واملرئي
والسبب الرئيس الذي جيعل هذه  .باالجتاهني واالتصال املتزامن والالمتزامناإلذاعي والتواصل 

                                 
 . 31ه، ص 3413دار الثقافة، عمان،  المدرسة اإللكترونية ودور اإلنترنت في التعليم،: حممد عبد الكرمي املال  3
 5.بحث صانظر امل 3
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خيارات  الشبكة متلك كل هذه اإلمكانات يكمن يف أن الوسائط فيها واخلصائص البنيوية توفر
 3.أكرب للتعليم والتعلم

وتعليم اللغة العربية خصوصا أمهية الدور  ،ؤكد للمهتمني مبجال تعليم اللغاتي وهذا مما
جتويد ونشر تعليم اللغة  وضرورة استثمارها يف ،تؤديه الشبكة العاملية ميكن أن التعليمي الذي

يف تعليم اللغة العربية لغري  ومع وجود حماوالت جادة الستثمار هذه التقنية التعليمية .العربية
جيعلها  وتقييمامراجعة إال أهنا تتطلب  -ةخطوات جيديف ذلك  خطتوقد - الناطقني هبا

 .ما هتدف له هذه الدراسة هو وهذا ،أكثر تطورا واستثمارا وفاعلية

                                 
م، ص .311-ه.343، العبيكان، الرياض، التكنولوجيا والتعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد: طوين بيتس. و. أ 3
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 التعليم بالشبكة العالمية مستويات
مع و ففي بداياهتا  ،ارتبط تنوع استخدام الشبكة العاملية يف التعليم وجتدده بتاريخ هذه الشبكة

كالربيد   لبعض تقنياهتا يف التعليم مع استخدام مصدرا للمعلوماتكانت فقط قلة التقنيات فيها  
عملية جزءا من  الشبكة مث أصبحت ،وغريها.. .اإللكرتوين وجمموعات األخبار والقوائم الربيدية

عملية أو الشارحة يف ال التعليم حيث يضيف املعلم يف تدريسه بعض تطبيقات الشبكة املكملة
على  وغريها من الوسائل.. .ومقاطع الفيديو الصور توفرة إمكاني وذلك بعد ،ةيالتعليم

من خالل التعليم  وذلك ،أن تكون جزءا أساسا يف التعليم مث صار بإمكان الشبكة ،الشبكة
الستخدام  ومستويات أنواعأربعة  يف ذلك بذكروسيفصل  .اإللكرتوين أو التعليم عن بعد

ين واآلخرَ  ،الشبكة مبساعدةالتعليم ني بلَ املستويني األو  وصفميكن  ،يف التعليم الشبكات
 3 :اآليتوهي على النحو  ،التعليم باالعتماد على الشبكةب

أو الشبكة  اإلنرتنتوهو استخدام شبكة  :Enrichmentاملستوى اإلثرائي  -3
العنكبوتية بوصفها مصدرا للمعلومات العامة أو املتخصصة املوزعة على املواقع 

ا املتعلم يف دعم التحصيل واكتساب املهارات منهوميكن أن يستفيد  ،املختلفة
 جزءادون أن تكون هذه املعلومات  ،بتوجيه من املعلم أمكانت برغبة منه أسواء 

مثل  ،أو عن هذه احملتوى أو املقرر ،من حمتوى املقرر الدراسي الذي قدم يف الفصل
أو مواقع الفنون واملوسيقى  ،أو التارخيية ،أو اجليلوجية، أو الفيزيائية ،املواقع الطبية

ويف هذه احلالة ال توجد عالقة تنظيمية بني التعليم النظامي يف  .على سبيل املثال
الفصل الدراسي واملعلومات على الشبكات سوى رغبة املتعلم يف تطوير معارفه أو 

وكذلك توجيهات املعلم إلثراء معلومات  ،معلوماته ذات العالقة باملقرر التعليمي
أو حمتوى املقررات اليت يدرسها يف  ،املتعلم أو مهاراته سواء يف عملية التعليم

 .الفصل التقليدي
                                 

 34-31م، ص3119، عامل الكتب، القاهرة منظومة التعليم عبر الشبكات: حممد عبد احلميد 3
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وميكن استثمار هذا املستوى يف جمال تعليم اللغات من خالل إتاحة اجملال للطالب ملن رغب 
أو  ،هدة ومساع بعض املقاطع واحملادثاتأو مشا ،يف االطالع على نصوص إثرائية يف لغة ما

وميكن  ،التواصل مع أصحاب اللغة اليت يتعلمها من خالل برامج احملادثة الكتابية والصوتية
أو التجول يف بعض  ،ستزادة من موضوع معنيالأيضا استثمار خدمة البحث يف الشبكة ل

 .املواقع املهتمة بتعليم اللغة اليت يتعلمها

ويف هذا املستوى يتم  :Supplemental Level املستوى التكميلي -3
التدريس أو التعليم داخل الفصل النظامي ويتم االستفادة من الشبكات كوعاء 

واخلربات املتنوعة اخلاصة باملقرر الدراسي أو  Resourceملصادر التعليم والتعلم 
أو  ،باإلضافة إىل ما يتيحه املعلم من برامج أو تطبيقات على الشبكة ،حمتواه

إرشادات وتوجيهات حول املقرر الدراسي وتطبيقاته تعترب استكماال ملا يتم تقدميه 
وهذا االستخدام يتوقف على وفرة اخلربات الفنية يف تصميم  .يف الفصل الدراسي

الربامج والتطبيقات وإنتاجها وإتاحتها على الشبكة وتنظيم توقيتات اإلتاحة على 
 .واقع اخلاصة هبا يف عالقتها بوقت احملاضرةالشبكة وتعرض املتعلمني إىل امل

استثماره يف جمال تعليم اللغات من خالل حتديد أو إنتاج بعض املواقع  هذا املستوى ميكنو 
حيث  ،ومطالبة املتعلمني بالرجوع هلا سواء يف الصف أم خارجه ،املساعدة يف تعليم اللغات

م بالرجوع لعدد من التدريبات يف فهم كمطالبته  ،تكون ضمن األنشطة املطلوبة إلمتام الدرس
 .وتقييم نتائجهم فيها ،املسموع من خالل أحد املواقع اليت حيددها املعلم

ويف هذا املستوى يتم االعتماد  :Essential Levelاملستوى األساسي  -1
 أو الويب كامال يف التعليم حيث يتم بناء نظام التعليم ،اإلنرتنتعلى شبكة 

تطلباته مث تصميم املقررات وأدوات التعليم وأساليب التفاعل اإللكرتوين وتوفري م
ويوفر  .اإلنرتنتواالتصال وإتاحتها يف مواقع خاصة باملؤسسة التعليمية على شبكة 
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ويوفر النظام   ،املوقع حمتوى املقررات للمتعلم والتدريب واألنشطة واالختبارات
كما   ،كذلك واجهات التفاعل واالتصال وطلب املساعدة أو اإلرشاد والتوجيه

فر اوبذلك يتو . يوفر للمعلم أدوات االتصال باملتعلم واملتابعة وصور التقومي املختلفة
يف هذا النظام تعليما فرديا عن بعد بواسطة املواقع التعليمية املتاحة على شبكة 

 .اإلنرتنت

حيث  ،املتخصصة يف تعليم اللغات التعلم الذايت مواقع يف مثلتستوى ميكن أن يوهذا امل
ويتبع ما ميليه عليه املوقع من خطوات مربجمة  ،هذه املواقع بشكل ذايت وتقينيتعامل املتعلم مع 

وجيد يف املوقع كل املواد الصوتية والكتب املقررة وما حيتاجه بشكل  ،تسعى لتحسني لغته
كل ذلك دون   ،تتم االختبارات كذلك بشكل فردي مع املوقع يف أي وقت شاءو  ،إلكرتوين

أو مبعلم ولكن فقط يكون للدعم والتوجيه عند احلاجة من خالل االتصال به عن طريق  ،معلم
لعملية  أو التواصل مع غريه من املتعلمني يف نفس املوقع أو غريه ألخذ التغذيات الراجعة ،املوقع
 .تعلمه

ويف هذا املستوى ال يكتفي  :Integrated Levelتكامل املستوى امل -4
النظام بالتعليم والتعلم، ولكن يشمل أيضا التدريس عرب الشبكة مستفيدا من 

 Streamingالتصوير الرقمي وشر  الدرس اخلصوصي بواسطة املدرس 
Tutorial  على املوقع ويتم استقباله تزامنيا أو ال تزامنيا  هإتاحتالذي يتم

باإلضافة إىل االستفادة من املستوى اإلثرائي واملستوى التكميلي الذي يتا  يف 
حبيث يتا  للمتعلم الوصول إىل مصادر  .إطار تصميم عملية التعليم أو التدريس

 ،ليمية األخرىاملعلومات املستهدفة املتاحة يف بعض املواقع التعليمية وغري التع
باإلضافة إىل املتاحف أو املعامل  ،وكذلك الوصول إىل املكتبات الرقمية

ويف حالة التدريس اخلصوصي فإنه ميكن  .وغريها على سبيل املثال.. .االفرتاضية
 للمعلومات أواالستفادة أيضا من الوصالت مع روابط أخرى مبواقع أو مصادر 
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يطلق عليها التدريس اخلصوصي الفائق  التعليم أثناء عملية التدريس واليت
Hyper Tutorial  بوصفها تضم التدريس مع الروابط اخلاصة بالوصول إىل

مواقع تعليمية أو غري تعليمية ذات عالقة مبوضوع الدرس املتا  على شبكة 
  .اإلنرتنت

وسيلة اتصال كاملستوى كسابقه يعتمد على الشبكة بشكل كلي ولكنه يعتمد الشبكة  وهذا 
حيث  ،مع االستفادة من حمتوى الشبكة لإلثراء والتكميل ،بشكل أكرب وليست طرفا يف التعلم

 أم يف وقت آخر (متزامن) يعيش املتعلم الدرس اللغوي باتصال مع املعلم سواء يف نفس الوقت
تثمار سهولة من خالل اس له وتتم متابعة الطالب وشر  الدروس اللغوية ،(غري متزامن)

 ،ملكان الدرس همحضور هلم الزمان واملكان واجلهد يف  مما يوفر ،من خالل الشبكة االتصال به
 عن طريقوميكن من خالل ذلك التدرب على مهارات االستماع والقراءة والكتابة والتحدث 

 .استثمار مواد الشبكة األخرى عن طريقو  ،اتصاالً القريب  البعيد مكاناً  ،ذلك املعلم
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 اللغاتالشبكة العالمية وتعلم 

واألساليب  طرائقفيسرت ال ،قدمت الشبكة العاملية خدمة كبرية يف جمال تعليم اللغات األجنبية
 وميكن القول إن كل خدمة وتقنية تقدمها الشبكة ميكن أن يستفاد منها يف ،لتعلمها وتعليمها

 :وذلك من خالل ما يلي ،تعلم اللغات األجنبية وتعليمها
يتلقى املتعلم العديد من املواد التعليمية  من خالهلاف :الربيد اإللكرتوينخدمة  .3

املواقع  تفيده فيها أو ،اليت يفيده فيها املعلم أو زمالؤه املتعلمون والوسائل املعينة
اليت ميكن أن تراسل املتعلم عندما يضيف عنوانه  ،املتخصصة واجملموعات الربيدية
إلكرتوين لدى الشخص بوابة وشرطا ويعد وجود بريد  .الربيدي لدى املوقع أو اجملموعة

فباإلضافة للمراسالت ال ميكن استخدام  :لالستفادة من كثري من خدمات الشبكة
التعليمية إال بوجود بريد  برامج احملادثة واملشاركة يف املنتديات والتسجيل يف املواقع 

 .إلكرتوين يكون مبثابة اهلوية وعنوان التواصل

تعلم مهارة  أن ميكن وهذه الربامج: والصويت واملرئيبرامج التخاطب الكتايب  .3
عتمد وهي اليت ي   ،تعلم أي شيء يتعلق باللغة املستهدفة وأ ،بشكل أساس احملادثة

وتطورها الكبري جعل منها أداة تواصل فاعلة تضم  ،التعلم عن بعديف عليها كثريا 
والصويت واملرئي مع  حيث يتشارك متعلم اللغة احلديث الكتايب ،العديد من التقنيات

املعلم أو الناطق األصلي باللغة أو الزميل مما ينمي مهارة احلديث والكتابة واالستماع 
كما تضم هذه الربامج أيضا خدمة مشاركة الكتابة اليدوية مع الطرف   ،والقراءة مجيعا

ومن  .وإمكانية تصفح سجل احملادثات للمراجعة أو عرضها على املعلم وغريه ،اآلخر
تعلم )الل برامج احملادثة وكذلك خدمة الربيد اإللكرتوين ميكن استثمار ما يسمى بـ خ

 وجود عدد كبري من املستخدمني هلاتني اخلدمتني حيث ميكن استغالل( اللغة ترادفيا
فيتحدث   ،تواصل مع شخص يتحدث اللغة األجنبية املراد تعلمهاللمن خمتلفي اللغات 

 .مه للغة األجنبيةطرف لصاحبه طريقة استخداكل طرف بلغة اآلخر ويصحح كل 

حيث  ،وهذه اخلدمة تعد األبرز يف استخدامات الشبكة :الشبكة العنكبوتية .1
اليت تثري متعلمي  متعددة الوسائطميكن من خالهلا تصفح ماليني الصفحات الرقمية 

صور ثابتة و  ،نصوص: على وتستطيع الصفحة الرقمية أن تشتمل ،اللغات األجنبية
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ومع تطور هذه اخلدمة أصبحت  .وبرجميات تفاعلية ،أصواتو  ،ورسومات ،ومتحركة
حيث صار بعضها أشبه باملنهج الدراسي  ،مواقع تعليم اللغات ذات فاعلية أكثر

أو  ،حيدد املوقع مستواه يف اللغة للموقعفبعد انضمام املتعلم  ،املتكامل يف تعليم اللغة
للغة يف مستويات تعلم ا املتعلم مث يتدرج ،سب لهيعطيه حرية اختيار املستوى املنا

 وهذه املستويات تشتمل على عرض للدروس ،وإلجنازه ويرتقي فيها حسب جهده
. والتدريب عليها واختبار مستوى التعلم وتقييمه بأسلوب مثري وجاذب للمتعلم اللغوية

، من املواقع اإلثرائيةيد وباإلضافة للمواقع التعليمية الشاملة يف تعليم اللغات فهناك العد
 .متعلقة باللغة األجنبية وثقافات شعوهباتثري املتعلم مبعلومات  اليت

 البحث ومن أبرز ما ميثل هذه اخلدمة حمرك: حمركات البحث وتطبيقاهتا .4
(google )فباإلضافة مليزة البحث اليت توصل متعلم اللغة لكل ما يريده  ،وتطبيقاته

ها اليت تسهم يف إثراء متعلم اللغة األجنبية حسب فإن هناك خدمات الرتمجة وغري 
فمن خالل تطبيق الرتمجة  ،عموما والرتمجة خصوصا فاعلية اللغة يف هذه اخلدمات

وميكن للتطبيق أن ينطق  ،خبطوات ميسرة يف مواقع الشبكة ميكن ترمجة صفحات كاملة
 .ذه الكلماتمن املرتادفات لبعض ه واقرتا  عدد ،بالكلمة أو الكلمات املرتمجة

وهذه  ،وهو ما يسميه البعض باإلعالم اجلديد: املواقع اإلعالمية واالجتماعية .9
 اإلعالمية والقنوات احلرية يف تكوين الصفحات اإلنرتنتاملواقع أفسحت ملستخدم 

اليت يطر  فيها األشخاص وكذلك املؤسسات موادهم ورسائلهم  ،به اخلاصة
على سبيل -( اليوتيوب)موقع  ففي ،واهتماماهتم اليت يريدون نشرها وإيصاهلا للناس

العديد من القنوات اليت أنشأها أفراد ومؤسسات لتعليم بعض اللغات لغري  -املثال
مقاطع  ريبات من خاللبعض الدروس اللغوية والتدمن خالل عرض  ،الناطقني هبا

 املقاطع اليتأو تلك  ،أو دوهنافقط سواء تلك اليت يظهر فيها املعلم مع السبورة  ،مرئية
حيث تعتمد على  تستخدم تقنيات اإلنتاج اإلعالمي احلديث يف شر  هذه الدروس

( الفيس بوك وتويرت) مواقع مثل وكذلك .حركة النصوص والصور دون ظهور األشخاص
بعض األفراد أو املؤسسات حسابات مهتمة بتعليم اللغات لغري ها فيحيث ينشئ 

 .الناطقني هبا من خالل صفحتهم اخلاصة يف هذه املواقع
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واآليباد  IPhoneومن أمثلتها جهاز اآليفون  :وحيةة والل  ي  ف  األجهزة الكَ  .1
IPad، وارتباط هذه  ،نسبيا أسعاره واخنفاض اإلنرتنتفبعد توفر فرص االتصال ب
الشبكة أكثر االستفادة من  تصار  ،دائم تقريبابشكل  اإلنرتنتب احملمولة األجهزة
اليت  من خالل هذه األجهزة السابقة فيستفيد املتعلم من كل خدمات الشبكة ،سهولة

 ،حتتوي على متصفحات متطورة شبيه متاما مبتصفحات الشبكة على أجهزة احلاسوب
 األجهزة تلكضا العديد من التطبيقات والربجميات يف وباإلضافة لذلك ظهرت أي

وبعضها يتطلب  ،وبعض هذه الربامج يتطلب تفعيلها اتصاال بالشبكة ،احملمولة واللوحية
مث يتم استعماهلا دون  ،على اجلهاز فقط من أجل تنزيل الربنامجبالشبكة االتصال 

 ،فقط اللغات أو الرتمجةهتم بتعليم ه التطبيقات يوجد عدد كبري منها يوهذ ،اتصال
يف أي وقت ويف أي  اوالتعامل معه اوهي مما ميكن أن يفيد املتعلم لسهولة تناوهل

 .مكان

تقنية إن املتخصصني يف تعليم اللغات مل يتأخروا يف استثمار فومع وجود كل هذه امليزات 
 :يف كتابه David Crystalكرستال ديفيد   وضع ولذا ،ذلكواحلث على  الشبكة العاملية

لقد بدأت املهن  :فيهحيث يقول ( التطبيقي اإلنرتنتعلم لغة )أمساه  مبحثا اإلنرتنتاللغة و 
حيث ، املختلفة اإلنرتنتفيما يتعلق حباالت ، اللغوية املختلفة يف قطع أشواط متباينة الطول

ئمًا يف علم ال داكما كانت احل-جنبية أوىل هذه األشواط وأطوهلا قطع جمال تعليم اللغات األ
 ودبورا هيلي، Mark Rchaor  رشاوروينقل كريستال عن مارك  .-اللغة التطبيقي

Deborah Healy   أنه مع ظهور  :م.355ام حلالة العلم أجرياه ع يف استعراض
يستطيع متعلمو لغة ما اآلن أن يتواصلوا تواصال غري مكلف وسريع مع  ألول مرة ،اإلنرتنت

وينقل كريستال أيضا عن . تكلمني باللغة اهلدف يف مجيع أحناء العاملمتعلمني آخرين أو مع امل
David Aastmanta  ةلجنليزياإلالذي أجرى مسحا حول تعليم اللغة ، ديفيد إيستمنتا 

(ELT )مل يساوره شك : أنه 3551نيابة عن اجمللس الربيطاين يف عام ، اإلنرتنتوعالقته ب
 ةلجنليزياإلهبا تعليم اللغة  يطاف من الطريقة اليت جير اية املسوف يغري يف هن اإلنرتنتيف أن 
تعلم اللغات األجنبية عرب  طرائقويذكر كريستال بعض  ."ةلجنليزياإلومهنة تدريس ، وتعلمها
الوسيط حور الوسيط لتحقيق غرض  [أن] ن من األمثلة املشوقة على كيفإ :فيقولالشبكة 

والذي يشرتك فيه أناس يتكلمون ، " تعلم اللغة ترادفيا"تعليمي حمدد هو املدخل املعروف باسم 
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، وكل من املشاركني يبعث برسائل بلغة املشرتك اآلخر ،يف جمموعات من فردين خمتلفةلغات 
ؤكد أن استخدام الربيد ويقدم تغذية راجعة حول مشكالت االستخدام عندما تقع، ومن امل

أن   :ويضيف كريستال أيضا .التقليدية لالتصال يف الظل طرائقاإللكرتوين هبذه الكيفية يضع ال
كال النوعني الرئيسني من تفاعل جمموعات الدردشة يستخدم يف اللغات األجنبية، فالسياق 

غوط اليت يتسم هبا دون الض، واالستجابة، والفهم، غري املتزامن يتيح للطالب الوقت للقراءة
اعل التزامين ما زال يستخدم أيضا يف كلتا صورتيه غري أن التف. التفاعل يف الزمن احلقيقي

ويف ذلك العديد من الفوائد التعليمية  ،جمموعة دردشة مباشرة أو بوصفه عاملًا متخيال هبوصف
شاركة مشاركة أكثر مع إتاحة الفرصة للطالب للم، اليت تتعمق يف إطار تعليم اللغات األجنبية

التفاعالت وميكن يف ذلك حفظ سجالت  ،ث ميارس املعلمون دورا أقل هيمنةحي، يسرا
فإن ، أخرياً و : وخيتم كريستال فيقول. وهذا خيار يفيد الدارسني إىل أقصى درجة، لتدرس الحقا

ا ومهم، واملعلمني ،الطالب :من تيح طيفا غري مسبوق من الفرص لكلالشبكة العنكبوتية ت
فإنه البد أن يكون هناك ،  بشأن نقص توافر املواد األصيلة، كاوى يف املاضيتكن هناك من ش

وهنا كفائدة أخرى تتمثل يف أن  .يسر للمعلومات املكتوبة األصيلةرضا عام حنو التوافر امل
، الشبكة العنكبوتية ميكن أن متكن الدراسني من احلصول على أحدث املعلومات عن لغة ما

 .وما أشبه ذلك، وأدلة االستخدام، من خالل استخدام املعاجم املتوافرة على الشبكة وخباصة
اجملمعة جتميعا ، وميكن للمواقع على الشبكة العنكبوتية أن تتيح تنوعا أكرب يف املواد التعليمية

وغريها ، ةالذاتي اتالتقوميو  ،واالختبارات السريعة والتمرينات، مقاالت الصحف :مثل، جذابا
أنه كان هناك ألف موقع لتعليم اللغة ( م3555يف ) اويف تقدير ديفيد إيستمنت. األشكال من
 ديفيد فقد كان، ويف الوقت ذاته ،وللمواد، للمصادرو ، خمصص ألنشطة تعلم اللغة  ةلجنليزياإل

من مواقع تعليم اللغة  فقط عددا صغريا حيث إنحامسا بشأن احلاجة إىل توخي احلذر 
ولكن فقط بعد أن يتحقق ، سوف يتغري فهذا املوقستال أن ييشري كر و  .املفيدهو  ةلجنليزياإل

 3 .لتتناسب مع الشاشة ويف تدريب املعلمني، تقدم كبري يف حتوير املواد
 ،من الدراسات اليت تؤكد فعالية استخدام الشبكة يف تنمية مهارات اللغة عدد تظهر وقد 
ودراسة  ،يف املكسيك ةلجنليزياإلاللغة تعليم عن ( Meagher 1995)دراسة مياجر : منها

                                 
 353-3.1م، ص3119اجمللس األعلى للثقافة، القاهرة، ، أمحد شفيق اخلطيب: ترمجة، اللغة واإلنترنت: كريستال ديفيد 3
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بعضها كذلك  كما أكدت 3 .يف اليابان ةلجنليزياإلعن تعليم اللغة  (Kitao 1996)كيتاو 
مهاريت ك بعض املهارات اللغوية بشكل خاص أمهية استخدام مواقع تعليم اللغة يف حتسني على

 .وغري ذلك من الدراسات.. .3 بشكل أخص االستماع والتحدث
  

                                 
، دار الشروق، استخدام الحاسوب واإلنترنت في ميادين التربية والتعليم: جودت سعادة و عادل السرطاوي: انظر 3

 145، 114م، ص3131عم ان، 
تحسين مهارتي الستماع على شبكة اإلنترنت في  اإلنجليزيةأهمية استخدام مواقع تعليم اللغة : إميان البخاري 3

، جامعة أم القرى، (حبث ماجستري) والتحدث من وجهة نظر مشرفات ومعلمات المرحلة الثانوية بمدينة جدة
 .ه 3435مكة 



 

 
57 

 مواقع الشبكة العالمية التعليمية: الثانيالمبحث 
 مفهوم مواقع الشبكة العالمية التعليمية

فهناك املواقع  ،تتعدد جماالت املواقع على الشبكة العاملية بتعدد احتياجات األفراد واحلكومات
املواقع التعليمية  برزتوقد  ،وغريهاوالعلمية واالجتماعية والرتفيهية والتجارية  والتعليمية اإلخبارية

شبكة على الالعديد من هذه املواقع  فظهرت ،يف الشبكة لتعرب عن مستوى احلاجة هلذا اجملال
 .تعليمها طرائقمتنوعة يف علومها و  العاملية

أهنا عبارة عن وحدات تعليمية من الصفحات الرقمية على التعليمية ب اإلنرتنتمواقع  تعرفو 
وحتتوي على أنشطة وخدمات ومواد  ،ر الوسائط الفائقةتتكون من عناص ،اإلنرتنتشبكة 

لتحقيق  ؛ ويتم إنتاجها وفقا ملعايري تربوية وتكنولوجية مقننة ،تعليمية لفئة حمددة من املتعلمني
 3.أهداف تعليمية حمددة

 هتدف إىل تسهيل وحتسني عملية ،وحدات تعليمية ذات طابع خاص :بأهنا وتعرف أيضا
وهذه الوحدات مصممة لتحقيق  ،اإلنرتنتن املتعلمني من خالل شبكة التعلم لفئة معينة م

 3حمددة  أهداف تعليمية
جتمع من الصفحات اليت تعاجل موضوعًا تعليميًا تقع على ويعرف املوقع التعليمي أيضا أنه 

 ،web pageصفحة الويب  :يطلق على كل صفحة منها ،wwwالشبكة النسيجية 
 ةتسمى الصفح ،browser التجمع بكتابة عنوانه يف املتصفحميكن للطالب الدخول هلذا 

كثر من أو أعادة رابط  ةيوجد يف كل صفح ،Home Pageة االفتتاحي ةالصفح: األوىل
 Hyper Links1  الروابط التشعبية

الصفحات الرقمية اليت جيمعها رابط : إجرائيا بأهنا وميكن تعريف مواقع الشبكة العاملية التعليمية
عني على الشبكة العاملية، تقدم فيها وحدات لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا، تقين م

حتتوي على مواد وأنشطة متنوعة لتعليم اللغة، تقدم من خالل جمموعة من الوسائط املتعددة، 
 .يتعامل معها املتعلم ذاتياً، ويقوم املوقع بعدد من أدوار املعلم مع الطالب من شر  وتقييم

                                 
 . .34ه، ص .343، عامل الكتب، القاهرة، إنتاج المواقع التعليمية: أكرم فتحي مصطفى 3
باستخدام الكمبيوتر  ى تنمية مهارات إنتاج الرسوم التعليميةثر تصميم موقع انترنت علأ: مرسي حممد عبد الرمحن 3

 35م، ص3114جامعة القاهرة،  ، معهد الدراسات والبحوث الرتبوية،لدى طالب كلية التربية النوعية بالمنيا
 /http://zefth.blogspot.comم، 3133/ 4/ .: تاريخ الزيارة.  مدونة التقويم والقياس التربوي 1

http://zefth.blogspot.com/
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ابتدأ أول استخدام لإلنرتنت يف التعليم من  عندماكانت بدايات هذا النوع من التعليم وقد  
ات، وذلك تأسيسا على لالمتزامنة يف مطلع عقد الثمانينيخالل تكنولوجيا االتصاالت ا

وهذه متكن من االتصال  ،أو االتصال بواسطة الكمبيوتر" املؤمترات عرب الكمبيوتر"برجميات 
وقد كانت تعتمد على شبكات كمبيوتر يف  ،الالمتزامن بني أفراد يقيمون يف أماكن متفرقة

وكانت تقتصر على االتصال القصري واملطبوع  ،أي ضمن املؤسسة الواحدة عادة ،منطقة حملية
كبري احلاصل يف بيد أن االخرتاق ال .وكذلك بني املعلمني والطلبة ،بني الطلبة اإلنرتنتعرب 

قد حدث عند تطوير الشبكة العنكبوتية العاملية وما تبعه من انتشار  اإلنرتنتالتعلم عرب خط 
سريع لإلنرتنت ودخوهلا املنازل واملكاتب ومؤسسات التعليم العايل يف البلدان األكثر تقدما 

حوايل عام  وهكذا بدأ تعليم املقررات اجلامعية األوىل من خالل هذه الشبكة ،اقتصاديا
  اإلنرتنتوقدمت جامعة كوملبيا الربيطانية يف فانكوفر بكندا أول مقرراهتا الرمسية عرب  ،م3559

ويف الوقت نفسه قام أستاذ شاب متخصص  .م3551كليا إىل طلبتها يف التعليم عن بعد عام 
بتطوير   Murray Goldbergن نفس اجلامعة امسه موري غولدبرغيف علوم الكمبيوتر م

مصممة خصيصا لتمكني تقدمي مقررات تستند  WebCTأطلق عليها تسمية  برجمياتمة رز 
ويف  ،وسرعان ما أصبحت هذه الربجميات ذائعة الصيت ،اإلنرتنتإىل الشبكة العنكبوتية عرب 

م اشرتت شركة أمريكية هذه الرزمة من الربجميات وباعت منها ما يزيد عن مليون 3111عام 
 3. بلداترخيص لطالب يف مثانني

د املستفيدين وكثرة عد ،نسبيا اوسهولته ،وتطور أدواته ،وتصميم املواقع الربجمة سوق تطور ويعد
 اليت هتدف للتعليم لذا فإن املواقع ،رة املواقع التعليمية وانتشارهامن أهم أسباب كث من الشبكة

على  بشكل أساس اليت تعتمد يف موقعها مواقع التعليم عن بعد فمنها ،تأيت على أنواع متعددة
اليت تنظم مواقع إدارة املقررات منها و  ،من خالل الشبكة تقنيات االتصال بني املعلم والطالب

مواقع التعلم الذايت ومنها  ،عملية تعليم مقرر معني بني املعلم وطالب املقرر املسجلني فيه
يف عرض املواد التعليمية عن طريق الوسائط  تستثمر إمكانيات الشبكة العنكبوتية واملفتو  اليت

                                 
م، .311 -ه .343، العبيكان، الرياض، التكنولوجيا والتعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد :طوين. و. بيتس، أ 3

 399 -394ص
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سواء كان التعامل معها  ،بدافع ذايت ويرتبط هبا ،بشكل فردي يتعامل معها املتعلمو  املتعددة،
 .هذا البحث يف تقييمالوهذه املواقع هي جمال  ،يتطلب دفع رسوم اشرتاك أو كان جمانيا

 
  



 

 
60 

 مكونات مواقع الشبكة العالمية التعليمية
موقع تعليمي هو عبارة عن عدد من الصفحات الرقمية اليت حتتوي على عدد من إن أي 
 3:على النحو اآليت هذه املكوناتو  ،املكونات

 Written Wordالنصوص المكتوبة   -1
يقصد بالنص املكتوب كل ما حتتويه صفحات املوقع من بيانات مكتوبة تعرض على املتعلم 

ال يقتصر على حتويل  اإلنرتنتويالحظ أن تقدمي املقررات عرب ،  أثناء تفاعله مع املوقع
النصوص إىل صفحات مكتوبة على الشبكة بل جيب أن يقدم من خالل بيئة تعلم تفاعلية 

التعليمية حيث يتم  اإلنرتنتملواقع  املهمةكما تعد النصوص املكتوبة من العناصر ،  متكاملة
 :استخدامها يف

 .يسية والفرعيةكتابة العناوية الرئ- 
 .القوائم واملفاتيح- 
 .توضيح األفكار وشر  الدروس- 
 .تعريف املستخدم بأهداف الربنامج- 
 .شر  مكونات الصور والرسوم- 
 .عرض إرشادات وتوجيهات للمتعلم- 
 .تقدمي االستجابة النصية- 

 :وتنقسم النصوص املكتوبة إىل
 ،هي نصوص خطية مكتوبة ليس بينها ارتباطات :Normal Textالنصوص العادية  - أ

وال تتيح للمستخدم االنتقال إىل شاشات أخرى وإمنا تستخدم لعرض املعلومات على 
 .املستخدم

هي نصوص مكتوبة تعمل على ختزين وربط النص  : Hyper Textالنصوص الفائقة  - ب
 .ة مع شاشات أو صفحات معلوماتية أخرىيمنطق طرائقب

هي نصوص تظهر بشكل ديناميكي باستخدام لغات : ذات التأثري الديناميكيالنصوص  - ت
 Java Script.3 :معينة مثل

                                 
 (.بتصرف) .39 -.34ه، ص.343، عامل الكتب، القاهرة، إنتاج مواقع اإلنترنت التعليمية: أكرم فتحي مصطفى 3
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 .Soundالصوت  -2
 :إىل اإلنرتنتتتنوع األصوات اليت توجد يف مواقع 

 Spoken Words (املسموعة)اللغة املنطوقة  •
الصوت املسموع ف ادات،التعليقات واإلرش :عة بلغة ما مثلحاديث مسمو أتتمثل يف صورة و 

وال يشرتط أن يكون الصوت املسموع كالمًا أو شرحًا يلقى على  ،هو بديل للنص املكتوب
ن يكون صوتًا يساعد املتعلم يف التقدم حنو أبل ميكن  ،عمليات التعلم املختلفةاملتعلم يف 

 .عمليات التعليم والتعلم
 املؤثرات الصوتية  •

كما   ،وهي مؤثرات تعمل على جذب انتباه املتعلم حنو العرض ،صناعية مكانت طبيعية أأسواء 
إصدار أصوات  :أهنا تأيت غالبا مصاحبة للمؤثرات البصرية اليت تظهر على الشاشة مثل

أو أصوات اآلالت  ،أو أصوات احليوانات والطيور ،أو األمطار ،كأصوات الريا :خاصة
 .وغريها

 
 Still Picturesالصور الثابتة  -3

فالصورة  ،بتة رقمية ألشياء حقيقة تكسب حمتوى املوقع التعليمي املزيد من الواقعيةهي صور ثا
الدروس فتكرب الصغري من  ألهدافمتد املتعلم باتصال دقيق من الواقع أو تغري فيه وفقا 

وتساعد الصورة على فهم اجملردات  ،وتصغر الكبري حىت ميكن فهم هذا الواقع ودراسته ،األشياء
والصورة التعليمية اجليدة أكثر فهما من النص املكتوب وأسرع يف  ،اهيم واألفكاروتوضيح املف

 .توصيل املعلومة
 

 Motion Picture (  Videoالفيديو )الصور المتحركة  -4
والصورة املتحركة تعطي املتعلم  ،تظهر يف صورة لقطات فيلمية متحركة سجلت بطريقة رقمية

متعة مشاهدة العرض الواقعي فتوضح للمتعلم األشياء اليت قد ال يستطيع أن يراها بطريقة 
 :مباشرة نظرا لألسباب التالية

                                                                                               
 ( 41انظر ص) :املقصود باجلافا  3
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 .األحداث السياسية والتارخيية :وقوعها يف فرتة زمنية ماضية مثل- 
 .دراسة األماكن السياحية للبلدان :بعدها املكاين مثل- 
 .دراسة حياة الثعابني واحليوانات املفرتسة :خطورهتا مثل- 
 .دراسة الطحالب والبكترييا :دقتها املتناهية مثل- 

 
 Graphicsالرسوم الخطية  -5

 :وتظهر يف صورة ،هي تعبريات تكوينية باخلطوط واألشكالو 
 .وغريها من أشكال الرسوم البيانية رسوم بياناية خطية أو دائرية أو باألعمدة- 
 .لوحات أو خرائط أو رموز جمردة أو رسوم توضيحية- 
والثالثية األبعاد  ،(2D)الرسوم ثنائية األبعاد  :رسوم تنتج باستخدام برامج الصور مثل- 

(3D). 
بة بسيط املعلومات الصعوتستخدم الرسوم اخلطية يف توضيح وشر  املفاهيم واملبادئ والقواعد وت

باستخدام اخلطوط والرموز للواقعية  ألشياء والكلمات واألرقام ومتثيلل فهي تعبري بصري
 .البصرية

 
 Animationالرسوم المتحركة  -6

هي عبارة عن تتابعات من الرسوم اخلطية الثابتة املسلسلة اليت تعرض بسرعة معينة ويف تتابع و 
 :ان من الرسوم املتحركة كالتايلوعويوجد ن،  حبيث تبدو هذه اإلطارات عند عرضها متحركة

 Objects Animationحركة األجسام  - 
 داخل إطار الشاشة دون تغيري يف شكلها واألشكالحتريك احلروف  :مثل
 Frames Animationحركة اإلطارات - 

 الثانية فتعطي إطارًا يف 34حركة تنتج من سلسلة من الرسوم اخلطية الثابتة اليت تعرض بسرعة 
 2D مها الرسم املتحرك ثنائي األبعادوحركة اإلطارات هلا شكالن  .باحلركة إحساسا

Animation    3والرسم املتحرك ثالثي األبعادD Animation 
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     Hyper Linksالروابط الفائقة  -7
ببعضها البعض من خالل روابط تكون مدجمة يف   اإلنرتنتو مستندات أيقصد هبا ارتباط مواقع 

 .ملستخدم من االنتقال من موقع آلخرومتكن ا ،كل موقع
- :وتقسم الروابط الفائقة أو التشعبية إىل أربعة أنواع هي

ن حيصل على املعلومة من أمبعىن أن املتعلم ميكن  :داخلي –ارتباط تشعيب داخلي - 
 .داخل امللف الواحد دون اخلروج منه

حيصل فيه املتعلم على املعلومة من ملف آخر ولكن  :خارجي –ارتباط تشعيب داخلي - 
 .ذلك امللف موجود يف نفس موقع امللف األصلي

حيصل املتعلم على املعلومة من خالل مواقع أخرى  :خارجي –ارتباط تشعيب خارجي - 
 .اإلنرتنتموجودة على شبكة 

ميكن املتعلم من إرسال مالحظات أو مقرتحات إىل  :ارتباط تشعيب للربيد اإللكرتوين- 
 .مصمم املوقع

 
 Data Baseقواعد البيانات    -8

هي جمموعة من البيانات املرتبطة واملنظمة يف صورة إلكرتونية ويتم حفظها يف ملف مركزي 
 .يشتمل على سجالت وكل سجل يتضمن عدداً من احلقول اليت حتتوي على بيانات

 
 & Interactiveتصال أدوات التفاعل وال -9

Communication Tools 
- :وتشمل

 .E-mailالربيد اإللكرتوين  - 
 .Chattingاحملادثة أو احلوار الشخصي - 
 :املؤمترات بأنواعها اليت هتدف إىل توفري االتصال والتفاعل املتزامن بني املتعلمني مثل- 

/  Audio Graphics Conferenceاملؤمترات السمعية املزودة بالصور والرسوم 
املؤمترات متعددة األشخاص يف اجملال الواحد /  Video Conferenceمؤمترات الفيديو 
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Multi User Domains   / املؤمترات متعددة الوسائل أو العروض يف املوضوع الواحد
 /Multi Object Oriented). 
 

 Java والجافا Flash فالشالـوتقنيات  ،الوسائط المتعددة -11
 ،يف مكون واحد يف الصفحة السابقة ذه التقنيات أن تدمج عدد من التقنياتحيث ميكن هل

ويطلب  ،فيتفاعل املتعلم مع مكون يشر  له أحد األهداف التعليمية ممزوجا بالصوت والصورة
 .من خالل استخدام لغات برجمية متطورة املكون ويتعرف عليها االستجابات من املتعلم

 
الرئيسة اليت تتفرع  واألقسام يف عدد من احملاور املتعددة كوناهتامب هذه املواقع صفحات وتنتظم

 :أمهها ،الرئيسة املوقع منها صفحة
 :الشؤون العامة للموقع -3

وارتباطه التنظيمي إذا كان يتبع  ،حيث يضع املوقع عددا من الصفحات اليت يشر  فيها أهدافه
التواصل مع اجلهة  طرائقو  ،التعامل معهوخريطة للموقع وكيفية  ،أمساء مشريف املوقعو  ،جلهة ما

 .املشرفة أو فريق إدارة املوقع وغري ذلك
 :املنهج واحملتوى -3

طر  و  للدروس وشر  للمستوياتعرض بتحقيق أهداف املوقع من  اليت تقوم صفحاتوهي ال
 .وغري ذلك مما خيدم أهداف املوقع التعليمية ختباراتاالتدريبات و ال

 :احلساب الشخصي للمتعلم -1
ووضع حساب خاص  ،وهذا مما تتبعه بعض املواقع التعليمية حيث تطلب من املتعلم التسجيل

ه، وضبط بعض نتائجمن متابعة  ومتكنه ،له يضع فيه جمموعة من البيانات التعريفية عنه
 .وغري ذلك التقوميو  املفكرة الشخصيةباإلضافة لبعض اخلدمات املساعدة ك ،إعدادات املوقع

 
 :، فأمههات غري الظاهرةأما املكونا ،قعاالسابقة املكونات الظاهرية للمو  وتعد املكونات
 :موقع االستضافة -3
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 هوفتح املوقع ليتم عرض ،إليه بعد االنتهاء من تصميمه يتم نقل ملفات املوقع املوقع الذي وهو
عطي يمنها ما هو مدفوع و  االستضافات مواقعو  ،ل املستخدمنيمن قب اإلنرتنتعن طريق 

 3.جماين ولكن بإمكانات غري عاليةومنها ما هو  ،عاليةت ختزين مساحا
 :فريق إدارة املوقع وأدواته -3

 ،وهو عبارة عن عدد من األشخاص الفنيني وأدواهتم ملتابعة تشغيل املوقع وحل مشاكله
باإلضافة لبعض املتخصصني يف  ،إضافتها للموقعوإنتاج املواد التعليمية و  ،وحتديث معلوماته

التواصل مع املستفيدين و  ذلك العلم الذي يهتم به املوقع ومهمتهم اإلشراف على املوقع
 3.واملتعلمني

  

                                 
 (بتصرف) 191املصدر السابق ص 3
 (بتصرف) 311املصدر السابق ص 3
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  على الشبكة العالمية تعليم اللغاتمواقع 

فمن جهة كثرهتا فإن الباحث عن أي هذه  ،الشبكة العاملية تطورا يف مواقع تعليم اللغةتشهد 
سيبذل جهدا بسيطا يف العثور على عدد ليس بالقليل من مواقع تعليم اللغة، خاصة إن  املواقع 

املواقع  أو مئات كانت اللغة املستهدفة من اللغات األشهر يف العامل فسيجد فيها عشرات
املواقع  ومن جهة نضجها فقد استطاع عدد من هذه ،واجلودة املتنوعة يف العرض واالختصاص

 ملناهج التقليدية إىل الشبكة العاملية مع استثمار فاعل ملميزات الشبكة يفنقل قوة كثري من ا
 .العرض والتأثري والتنظيم طرائقو  االتصال احلر

لشبكة هي ل يف عدد املستخدمنيوحبسب إحدى اإلحصائيات فإن أعلى عشر لغات 
 ،والفرنسية ،والعربية ،واألملانية ،والربتغالية ،واليابانية ،سبانيةواإل ،والصينية ،ةلجنليزياإل :بالرتتيب

 اإلنرتنتوالصينية على قرابة نصف مستخدمي  ةلجنليزياإلاللغتان وتستحوذ  ،والروسية، والكورية
 3.وفقا هلذه اإلحصائية

وألهنا اللغة العاملية األوىل اليت  ،ةلجنليزياإل متحدثي اللغة لشبكة منعدد مستخدمي اولضخامة 
تعليمها  جمال وباإلضافة للنشاط امللحوظ من قبل أصحاهبا خلدمة ،يسعى الكتساهبا الكثريون

 ،اليت اهتمت بتعليمها بعدد كبري من املواقع ةلجنليزياإلاللغة  فقد حظيت لغري الناطقني هبا
كذلك يف ختصصها   تنوعتو  ،وتقرتن هذه الكثرة بنضج يف أدوات ومناهج عدد من هذه املواقع

مثال فإن أول  google يف حمرك حبث كمحرك( تعلم اللغة)ومن خالل كتابة كلميت  ،ومشوهلا
لذا سيكون االستطالع التايل عن مواقع تعليم اللغة  ،ةلجنليزياإلالنتائج ستظهر يف تعلم اللغة 

 .ةلجنليزياإل
ة ها فمنها ما يتبع جلهات حكومية كموقع القنصليعلي شرافاإلبالنسبة لتبعية هذه املواقع و ف

 يكون مما هو غري حكوميوعدد  ،أكثرومنها ما يتبع منظمات غري حكومية وهي  ،الربيطانية
مواقع األفراد  عدد من عتمدلذا ي ،ألفراد تابعاما يكون  ومن هذه املواقع ،مدفوعا التعلم فيه

 .التربع أو السما  بوجود اإلعالنات على املوقع  على

                                 
/ 31: م، تاريخ الزيارة3133مايو  13، حتديث Internet World Stats إحصائيات عالم اإلنترنت: موقع 3

 dstats.com/stats7.htmhttp://www.internetworlه، 3411/ 1

http://www.internetworldstats.com/stats7.htm
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ومنها ما مشل  ةلجنليزياإلصاهتا فمنها ما ختصص يف من جهة أهداف هذه املواقع واختصاأما 
 يف تومنها ما خيتص بتعليم كل املهارات أو أغلبها وهي كثرية، ومنها ما ختصص ،أكثر من لغة

 .لتعليم مهارة احلديث Talk Englishمهارة أو مهارتني كموقع  تعليم
النظامية من خالل وضع من جهة منهجها فمن هذه املواقع ما تعتمد أسلوب الدراسة أما 

 ،مستويات متدرجة حيتوي كل مستوى على عدد من الدروس اليت تشمل أكثر من مهارة
واختبارا  ،ن يعتمد أسلوب املستويات يضع اختبارا لتحديد املستوى املناسب للمتعلممم وبعض  

، اإلخفاق اقرتا  تغذيات راجعة عندهنائيا لتحديد أحقية املتعلم لتجاوز املستوى من عدمه مع 
، استماع أو قراءة أو قواعدسواء  ومن ال يتعمد املستويات جيعل للمتعلم حرية اختيار الدروس

وختتلف مناهج هذه  ،يف منهجه على تعليم املستوى املبتدئ فقط من اعتمد ومن هذه املواقع
 من نيوب ،اللغة ومهاراهتا يف شر  التعليمية املواقع بني من يعتمد على طريقة عرض الدروس

 ،املدرسة ،السفر) املواقف االتصاليةاعتمد على املواقف االتصالية فيصنف دروسه حسب 
  ...(.املطعم

اإلمكانات البسيطة لصفحات  ممن تستخدالعرض فمن هذه املواقع  طرائقمن جهة أما 
ومنها ما  ،الصور واملقاطع الصوتية أو املرئية بعض الويب من خالل وضع النصوص وإضافة

اإلمكانات املتقدمة لصفحات الويب من خالل وضع برجميات الفالش واملكونات  على ديعتم
 .وحتدد مستوى تقدمه ،التفاعلية اليت تتفاعل مع املتعلم وتعزز له إجاباهتا

يوفر للمتعلم  من فمن هذه املواقع الطالب الذي يتعامل معه من حيث جهة التعلم ومصدرهأما 
 فقط ومنها ما تعتمد ،االنضمام لفصول افرتاضية عند احلاجة لتواصل مع معلمني أوفرصة ا

 ،بشكل آيل على التواصل مع مكونات املوقع وبرجمياته اليت تقدم للمتعلم التعزيز واالختبارات
واالستفادة من زمالئه الدارسني  اتالتقييمأخذ ومنها ما يتيح للمتعلم فرصة التواصل و 

عهم يف حمادثات أو يطر  عليهم تسجيال لكالمه أو فيشرتك م ،نفس املوقع املتقدمني يف
 .منوذجا من كتابته مث يتلقى التقييم والتعزيز منهم
ويربط  ،منها شهادات إللجناز تعلم اللغة أو جزءومن هذه املواقع وخاصة املدفوعة من يقدم 

ارات أو غريه من االختب مستوى املتعلم باختبار التوفل الشهريتقييم عدد من هذه املواقع 
وحيدد تقدم املتعلم يف كل مستوى من خالل ما ميكن أن حيصل عليه يف هذه  ،املعروفة

 .االختبار
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من  عدد فيكون املوقع عبارة عن ،بعض املواقع تطر  أسلوب األلعاب والرتفيه يف تعلم اللغةو 
 .يف التعلم هذه األلعاب املشوقة اليت تستثري دافعية املتعلم وجتدد عليه نشاطه

ومنها ما يقدم تعليما ألكثر  ،التعليم فيه جوانب بعض هذه املواقع متيز يف كلل عام فوبشك
 .املهارات ىحدن مهارة ولكنه متيز بقوة فقط يف إم

  



 

 
69 

 الشبكة العالمية وتعليم المهارات اللغوية: المبحث الثالث
 مفهوم المهارات اللغوية

 
اللغات جاء االهتمام املتكامل واملتوازن نوعا ما بعد ظهور املذهب االتصايل التواصلي يف تعليم 

حيث كانت املذاهب السابقة إما ملغية هلا كمذهب االهتمام  ،يف تنمية املهارات اللغوية األربع
  3.بالقواعد وحنوه أو معتمدة على مهارة دون أخرى كمذهب السمعية الشفهية وحنوه

 3.ر ما بدرجة إتقان مقبولةالقدرة على تنفيذ أم :بأهنا وميكن تعريف املهارة
 1 .السرعة والدقة واإلجادة يف عمل من األعمال: وتعرف أيضا بأهنا

يتميز بالسرعة والدقة ( صويت أو غري صويت)أداء لغوي : اللغوية فتعرف بأهنا ملهاراتأما ا
 4 .مع مراعاة القواعد اللغوية املنطوقة واملكتوبة ،والكفاءة والفهم

األنشطة املتعلقة بفهم وإنتاج اللغة، اليت ينبغي أن يقوم هبا متعلم  :يا بأهناوميكن تعريفها إجرائ
ميكن من خالهلا تقييم مواقع اللغة على وجه متقن، لكي حيقق من خالهلا وظائف اللغة، و 

 .االستماع واحلديث والقراءة والكتابة: ، وتتمثل يفتعليم اللغة العربية على الشبكة العاملية
أو أكثر من هذه املهارات  فإنه البد أن حيتوي على مهارة واحدةوعند حتليل أي موقف لغوي 

: بني هذه املهارات عالقات متبادلةو  ،والكتابة ،والقراءة ،والكالم ،االستماع :األربع، وهي
رد اليت حيتاج إليها الف كالمها ميثالن املهارات الصوتيةإذ   ،فاالستماع والكالم جيمعهما الصوت

ويستعان  ،بينما جتمع الصفحة املطبوعة بني القراءة والكتابة .عند االتصال املباشر مع اآلخرين
وبني االستماع والقراءة  .هبما لتخطي حدود الزمن وأبعاد املكان عند االتصال باآلخرين

اء إذ مها مهارتا استقبال ال خيار للفرد أمامهما يف بن ،صالت من أمهها أهنما مصدر للخربات
إنتاج أو  ا الكالم والكتابة فتسميان مهاريتأم ،املادة اللغوية أو حىت يف االتصال هبا أحيانا

والرصيد اللغوي  ،قارئا أكان مستمعا أمواملرء يف املهارتني األخريتني مؤثر يف غريه سواء  ،إبداع
                                 

 349ه، ص3431، طرائق تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى: عبد العزيز إبراهيم العصيلي: انظر 3
 . 41ه، ص 3431، دار املسرية، عمان، مهارات اللغة العربية: مصطفى عبد اهلل علي 3
، دار االعتصام، لتعليمية لغير الناطقين بالعربيةأسس إعداد الكتب ا: عبد احلميد عبد اهلل وناصر عبد اهلل الغايل 1

 . 93القاهرة، ص
 . .ه، ص3433، دار املسلم، الرياض، 3، طالمهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تنميتها: أمحد فؤاد عليان 4
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فإن منطقة الفهم لذا  .(االستماع والقراءة)للفرد فيهما أقل من رصيده يف املهارتني األوليني 
 3.عند الفرد أوسع من منطقة االستخدام

 
 أنواع المهارات اللغوية

ويضيف بعض  ،تعد مهارات االستماع والكالم والقراءة والكتابة املهارات األساسية يف كل لغة
وهي يف األصل مشتملة على عدد من  ،مهارة التذوق األديب: الباحثني مهارة متقدمة وهي

 3 .لتلك املهارات األساسية واملتقدمة املستويات العليا اليت أخذت مناملهارات الفرعية 
وهي تذكر غالبا وصفا  1،يف اللغة العربية املهارات اللغوية وشر  بيان يفالدراسات وقد تعددت 

وإن ذكرها  ،كل مهارةيف  ارات الفرعية ويقل عند أولئك الباحثني حتديد امله ،للمهارة وشرحا هلا
تعليم الناطقني باللغة مهتمة مبهارات أو أهنا  بعضهم فهي ال تأيت وفق دراسة علمية يف حتديدها

حتديد املهارات اللغوية األساسية والفرعية يف اللغة ومن أبرز الدراسات العلمية يف  ،العربية
اهتمام املؤلف : ومما مييز هذه الدراسة ،4 طعيمةرشدي أمحد  :دراسة لغري الناطقني هبا العربية

وألهنا انطلقت من الدراسات األجنبية والعربية اليت  ،وضو  املنهجية العلمية فيهاو  ،هبذا اجملال
وهلا كثريا ولشم ،إعدادهاخطوات والشرتاك عدد من العلماء واملختصني يف  ،سبقتها يف ذلك

اللغة  يف تعليم الفرعية هاراتامل تصنيفالفرعية باإلضافة إىل متيزها يف  من املهارات اللغوية
يف كل  ذكر املهارات الفرعيةعند  حثولذا سيعتمد الب ،العربية للناطقني هبا ولغري الناطقني

 .الشاملة على هذه القائمة مهارة
كل الفرعية لوبيان املهارات  ،من خالل شر  مفهومها ،بيان للمهارات اللغوية ما يليوفي

 .مهارة
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 :الستماع :أول
وهي مهارة لغوية تتطلب قيام املستمع بإعطاء املتحدث أعلى درجات االهتمام والرتكيز لفهم 

 3.الرسالة املتضمنة يف حديثه وحتليلها وتفسريها وتقوميها وإبداء الرأي فيها
من الوقت % 11قضون ي( يف أمريكا)الدراسات أن طالب املدارس الثانوية إحدى وقد أثبتت 

% 5و ،من الوقت يف القراءة% 31و ،املخصص لدراسة اللغة كل يوم يف الكالم أو التحدث
أما أطفال املرحلة االبتدائية فيقضون  ،من الوقت يف االستماع% 49بينما يقضون  ،يف الكتابة

 3.ساعتني ونصف من مخس ساعات يف االستماع
لذا فإذا أردنا أن نرتب الفنون اللغوية  .امللكات اللسانيةإن السمع أبو : يقول ابن خلدونو 

لجند أن االستماع شرط  ،األربعة من حيث وجودها الزمين لدى الطفل يف إطار النمو اللغوي
فالطفل يبدأ بعد الوالدة بأيام يف التعرف على األصوات  ،أساس للنمو اللغوي بصفة عامة

وعلى هذا فاالستماع ال .. .ا يبدأ يف نطق أوىل الكلماتويف هناية عامه األول تقريب ،احمليطة به
فالطفل الذي يولد أصما أو يفقد القدرة على  ،غىن عنه لظهور الكالم والقراءة والكتابة

 .قدرة على الكالم اللغوي املنظميفقد بالتايل ال ،االستماع يف سن مبكرة
ات والقدرات الرئيسية لالستماع يف جمموعة من املهار فهي تتمثل أهداف االستماع العامة  أما

 ،اليت ميكن للتالميذ اكتساهبا خالل املراحل التعليمية املختلفة ابتداء من السهل إىل الصعب
 :وهذه املهارات والقدرات اليت متثل األهداف العامة لالستماع ميكن حتديدها على النحو اآليت

 التمييز السمعي .3
 استخالص الفكرة الرئيسية  .3
 وإدراك العالقات التصنيف .1
 االستنتاجيالتفكري  .4
 وموضوعيته احلكم على صدق احملتوى .9
 1 مبعاجلة الضعف وتعزيز القوة تقومي احملتوى .1

                                 
م، املؤسسة احلديثة للكتاب، 3131، المرجع في تدريس مهارات اللغة العربية وعلومها: علي سامي احلالق 3

 .319لبنان، ص -طرابلس
 ..34دار األندلس، حائل، ص ،9ه، ط 3439، المهارات اللغوية: حممد صاحل الشنطي 3
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 3:فيمكن حتديدها يف اآليت ،فرعية ملهارة االستماعملهارات العن اأما 
 .تعرف األصوات العربية ومتييز ما بينها من اختالفات ذات داللة .3
من حديث باللغة العربية وبإيقاع طبيعي يف حدود املفردات املدروسة  ىفهم ما يلق .3

 .اليت تعلمها
 .التعبري عن احرتام من يتحدث إليه وأخذ حديثه باعتبار وتقدير .1
 .انتقاء ما ينبغي أن يستمع إليه .4
 .التقاط األفكار الرئيسية .9
 .التمييز بني األفكار الرئيسية واألفكار الثانوية .1
 .ويلة واحلركات القصرية والتمييز بينهاتعرف احلركات الط ..
 .تعرف التشديد والتنوين ومتييزمها صوتياً  ..
 .إدراك العالقات بني الرموز الصوتية واملكتوبة .5

 .التمييز بني احلقائق واآلراء من خالل سياق احملادثة العادية .31
 .متابعة احلديث وإدراك ما بني جوانبه من عالقات .33
 .وآدابهمعرفة تقاليد االستماع  .33
 .تقدير مشاعر املتحدثني وجماملتهم يف احلديث .31
 .التمييز بني األصوات املتجاورة يف النطق واملتشاهبة يف الصوت .34
إدراك أوجه التشابه والفروق بني األصوات العربية وما يوجد يف لغة الطالب األوىل  .39

 .من أصوات
 .ظيم املعىناالستماع إىل اللغة العربية وفهمها دون أن يعوق ذلك قواعد تن .31
االنتباه ملا يقال وعدم إثارة موضوعات جانبية تشتت املتحدث وتبعده عن املوضوع  ..3

 .الرئيسي للحديث
 .إعطاء الفرصة كاملة للمتحدث وعدم مقاطعته ..3
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 .فيعرف ما هو معاد ،الحتفاظ مبا يسمعه حياً يف ذهنها .35
 .ضما يف بعض جوانب احلديث من تناق إدراك مدى .31
 .املعاين الناجتة عن تعديل أو حتويل يف بنية الكلمة إدراك التغيريات يف .33
 .فهم استعمال الصيغ املختلفة يف اللغة من حيث ترتيب الكلمات تعبرياً عن املعىن .33
فهم استخدام صيغ اللغة العربية من حيث التذكري والتأنيث واألعداد واألزمنة  .31

 .اخل.. .واألفعال
 .فهم املعاين املختلفة املتصلة باجلوانب املتعددة للثقافة العربية  .34
 .الربط بني ما يسمعه اآلن وما لديه من خربة سابقة يف موضوع احلديث  .39
فيلتقط بسرعة أفكار املسرعني يف احلديث ويتمهل  ،التكيف مع إيقاع املتحدث  .31

 .مع املبطئني فيه
 .قتصار على السماعاملشاركة اإلجيابية يف احلديث وعدم اال  ..3
 .التقاط أوجه التشابه واالختالف بني اآلراء  ..3
 .ختيل األحداث اليت يتناوهلا املتكلم يف حديثه  .35
 .استخالص النتائج من بني ما يسمعه من مقدمات  .11
 .التمييز بني نغمة التأكيد والتعبريات ذات الصيغة االنفعالية  .13
 .حتليل ما يسمعه وتقوميه يف ضوء معايري موضوعية  .13
 .وإدراك أغراض املتحدث ،لسياق يف فهم الكلمات اجلديدةاستخدام ا  .11
إدراك  أن املدى الداليل للكلمة العربية قد خيتلف عن ذلك الذي تعطيه أقرب   .14

 .كلمة يف اللغة األوىل عند الدارس
 . النرب والتنغيم العاديإدراك ما يريد املتحدث التعبري عنه من خالل   .19
 .إدراك نوع االنفعال الذي يسود احلديث واالستجابة له  .11
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 :الكالم: ثانيا
وهو نقل املعتقدات واألحاسيس واالجتاهات واملعاين واألفكار واألحداث من املتحدث إىل  

 3.اآلخرين يف طالقة وانسياب مع صحة يف التعبري وسالمة يف األداء
املستخدمة من قبل اإلنسان إليصال ما لديه من أفكار أو  الوسيلة اللغوية األوىلويعد الكالم 

إذ ال تواصل دون متحدث  ،لعملية االستماع املكملخر اآل الوجه وهو ،ما يدور يف نفسه
من التواصل % 59أن اجلانب الشفوي يشكل  راساتدوقد بينت الكثري من ال ،ومستمع
من اللسان عما تعلمه اإلنسان عن طريق االستماع والقراءة ويعترب الكالم ترمجة  ،3اللغوي

 1.بل هو الغاية من دراسة كل فروع اللغة ،والكتابة
و الذي يكون وه وظيفيال: األول: والكالم والتعبري عموما ينقسم من حيث املوضوع إىل نوعني

 :واآلخر ،مالناس بعضهم ببعض لتنظيم حياهتم وقضاء حوائجه اتصالفيه الغرض من التعبري 
وهو ما كان غرضه التعبري عن األفكار واخلواطر النفسية ونقلها إىل اآلخرين بطريقة  بداعياإل

 4.إبداعية مشوقة ومثرية
 9 :فيمكن حتديدها يف اآليت ،أما عن املهارات الفرعية ملهارة الكالم

 .نطق األصوات العربية نطقا صحيحا .3
ظ ، ز ، ذ  ) :املتشاهبة متييزا واضحا مثلبني األصوات ، التمييز عند النطق  .3
 (اخل  ...،
 .التمييز عند النطق بني احلركة القصرية والطويلة .1
 .تأدية أنواع النرب والتنغيم بطريقة مقبولة من متحدثي العربية .4
 (.اخل..،ث، ت، ب :مثل) نطق األصوات املتجاورة نطقا صحيحا  .9
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 . 391، 393م، ص3131
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 .املناسبةالتعبري عن األفكار باستخدام الصيغ النحوية  .1
 التعبري عن احلديث عن احرتامه لآلخرين ..
 .اختيار التعبريات املناسبة للمواقف املختلفة ..
استخدام اجملاملة والتحية استخداما سليما يف ضوء فهمه للثقافة العربية  .5

 .اإلسالمية
 .استخدام النظام الصحيح لرتاكيب الكلمة العربية عند الكالم .31
ء من حيث سرعة احلديث أم من حيث التكيف مع ظروف املستمعني سوا  .33

 .مستواه
 .التمييز عند الكالم بني التعبري اجلميل والعادي  .33
 .متكنه من االختيار الدقيق للكلمة، عن توافر ثروة لفظية  التعبري عند احلديث  .31
 . االنطالق يف التعبري عن األفكار دون توقف ينبئ عن عجز  .34
 .عترتيب األفكار ترتيبا منطقيا يلمسه السام .39
وال هو ، فال هو بالطويل اململ، التعبري عن األفكار بالقدر املناسب من اللغة   .31

 .بالقصري املخل
ومرتابط لفرتات زمنية مقبولة مما ينبئ عن ثقة بالنفس ، التحدث بشكل متصل   ..3

 .وقدرة على مواجهة اآلخرين
 .نطق الكلمات املنونة نطقا صحيحا مييز التنوين عن غريه من الظواهر  ..3
واحلركة غري اللفظية استخداما معربا عما يريد  استخدام اإلشارات واإلمياءات .35

 .توصيله  من أفكار
التعبري عن الكالم عن استيعاب لنظام اجلملة العربية فال يبدو يف كالمه رو    .31

 .مما ينبئ عن أنه يفكر باللغة العربية .الرتمجة
أو  ،عادة ترتيب أفكارما يريد إعند ،التوقف يف فرتات مناسبة عند الكالم .33

 .أو مراجعة صياغة بعض ألفاظه ،توضيح شيء منها
األسئلة اليت توجه إليه إجابة صحيحة تصيب اهلدف من إلقاء  عناإلجابة   .33

 . السؤال
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االستجابة ملا يدور أمامه من حديث استجابة تلقائية ينوع فيها أشكال التعبري   .31
 .لب التقليدية يف الكالموأمناط الرتكيب، مما ينبئ عن حترر من القوا

الرتكيز عند الكالم على املعىن وليس على الشكل اللغوي الذي يصوغ فيه هذا  .34
 .املعىن
 . االستغناء عن التفصيالت اليت ال قيمة هلا يف احلديث .39
 .ما يتطلب املوقف ذلكتغيري جمرى احلديث بكفاءة عند  .31
 .م فيهامعرفة األماكن واألوقات واملواقف اليت ال ينبغي الكال  ..3
 .تقدمي الناس بعضهم لبعض بطريقة مناسبة  ..3
 .إدراك أمهية أن يكون لديه شيء يتحدث عنه وليس احلديث جملرد احلديث  .35
 .عدم احتكار احلديث وإدخال أعضاء اجلماعة يف احملادثة  .11
 .معارضة القضية اليت يذكرها املتكلم دون إحراجه  .13
 .حكاية اخلربات الشخصية بطريقة جذابة ومناسبة   .13
 .إلقاء خطبة قصرية مكتملة العناصر  .11
وحتديد أدوار األعضاء املشرتكني فيها  ،إدارة مناقشة يف موضوع معني  .14

 .واستخالص النتائج من بني اآلراء اليت يطرحها األعضاء
 . إدارة حوار تليفوين مع أحد الناطقني بالعربية .19
 .إعادة سرد القصة اليت تلقى عليه بكفاءة  .11

 
 :مهارة القراءة: ثالثا

 3.ما تدل عليه هذه الرموز وتوظيف وفهم وتفسري ونقد ،وهي التعرف على الرموز الكتابية  
أن  وإن كان بعض الرتبويني يرى ،ويأيت تعليم القراءة بعد تعليم مهاريت االستماع والكالم

  3 .تعليمها بعد مهارة االستماع

                                 
 . .5، ص3ه، ط.343املسرية، عمان، ، دار مهارات اللغة العربية: عبد اهلل علي مصطفى 3
، دار االعتصام، أسس إعداد الكتب التعليمية لغير الناطقين بالعربية: عبد اهلل و ناصر عبد اهلل الغايل دعبد احلمي 3

 . .9القاهرة، ص
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 3:اآليت عدد من الباحثني ميكن تلخيص أهداف مهارة القراءة يفمن خالل استطالع آراء و 
 .صامتة أكانت القراءة جهرية أملفظ النص بشكل سليم سواء  .3
 .واستخالص أفكاره العامة والفرعية فهم النص .3
 .سن األداء ويف الصامتة بتسريعهايف اجلهرية حب جتويد اللفظ .1
 .بالتفسري والتحليل جتويد الفهم .4
 .النقد والتقييم .9

 :مها ،وتنقسم القراءة من حيث األداء إىل نوعني
وهي اليت يعتمد القارئ فيها على عينيه وعقله فقط فينظر إىل  :القراءة الصامتة :النوع األول

املقروء بعينني فاحصتني ويستوعب ما يقرؤه بعقله دون أن يتلفظ أو يهمس أو حيرك لسانه 
ويقرتن  ،ال بد منه لتحقيق كثري من احتياجات احلياةو  أسرع يف القراءة وهذا النوع ،وشفتيه

 .وذلك النعدام جهد النطق وقيوده واالستيعاب الفهميف املواقف اليت حتتاج للرتكيز يف  غالبا
طريق النطق مع وهي حتويل الرموز املكتوبة إىل رموز صوتية عن  :القراءة اجلهرية :النوع اآلخر

ومنه يتعلم املرء النطق السليم  ،وهذا النوع يستغرق وقتا أكثر من الصامتة ،األداء والفهم حسن
 3  .وله احتياجاته اليت تتعلق به ،واألداء املؤثر

 1:فهي على النحو اآليت ،املهارات الفرعية للقراءةأما عن 
 .قراءة نص من اليمني إىل اليسار بشكل سهل ومريح -3
 .باملكتوبة بأصواهتا بسهولة ويسرربط الرموز الصوتية  -3
 .تعرف الكلمات عن طريق حتليل الكلمة إىل أصواهتا -1
 (.مرادفات )معرفة كلمات جديدة ملعىن واحد  -4
 (.املشرتك اللغوي)معرفة معان جديدة لكلمة واحدة -9

                                 
 . 333، ص3ه ط3433،، دار املسلم، الرياض، المهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تنميتها: أمحد فؤاد عليان: انظر 3

 . 3.9ه، دار املسرية، عمان، ص.343، طرق تدريس اللغة العربية: علي أمحد مدكور
لبنان،  -، املؤسسة احلديثة للكتاب، طرابلسالمرجع في تدريس مهارات اللغة العربية وعلومها: علي سامي احلالق 3

 . 333 -.31م، ص3131
ه، 3439، دار الفكر العريب، القاهرة، -ا، صعوباتهامستوياتها، تدريسه-المهارات اللغوية : رشدي أمحد طعيمة 1

 . 331 -51ص



 

 
78 

 (.املتقابالت ) تصنيف الكلمات على أساس املرتادافات واملتضادات  -1
 .لقراءة اخلاطفةاحلصول على املعرفة من خالل ا -.
 .تصفح كتاب بسرعة وبإدراك أهم املوضوعات -.
 .استخالص األفكار من النص املقروء -5

 .حتليل النص املقروء إىل أجزاء ومعرفة العالقة بني بعضها بعضاً  -31
 .واالحتفاظ هبا حية يف ذهنه فرتة  القراءة، النص من أفكار همتابعة ما يشتمل علي -33
 .ملقروءاستنتاج املعىن العام من النص ا -33
 .التمييز بني األفكار الرئيسية واألفكار الثانوية يف النص املقروء -31
 .إدراك ما حدث من تغيري يف املعىن يف ضوء ما حدث من تغيري يف الرتاكيب -34
 .متابعة األحداث اليت ترد يف قصة قصرية -39
 .اختيار التفصيالت اليت تؤيد رأياً من اآلراء أو تربهن على صحة قضية معينة -31
 .التدريب على التحليل الصريف الصحيح للكلمة -.3
 .حتديد ما له وما ليس له صلة باملوضوع من أفكار -.3
 .تعرف معاين املفردات اجلديدة من السياق -35
 .الوصول إىل املعاين املتضمنة أو اليت بني السطور -31
 .جلهاأحسب األغراض اليت يقرأ من ، راءةتكييف معدل السرعة يف الق -33
 .أثناء القراءة السريعة وعدم التضحية بهالعناية باملعىن يف  -33
 .استخدام القواميس واملعاجم  ودوائر املعارف العربية -31
 . التمييز بني اآلراء واحلقائق يف النص املقروء -34
 .العثور من النص على األدلة املوضوعية اليت تنقض رأياً ما -39
 .تعرف غرض الكاتب وطريقته يف تنظيم األفكار -31
 .وبعض يشتمل عليها نص ما بعضهاات اليت مقارنة املعلوم -.3
 .اإلملام بأهم األعمال األدبية والفكرية يف الرتاث العريب -.3
 .البحث عن مواد جديدة يف القراءة تتعدى حدود ما درسه يف الفصل -35
 .اإلقبال على القراءة يف تطلع واشتياق إىل معرفة أفكار الكاتب وتسلسلها -11
 . أول السطر الذي يليهالدقة يف احلركة  الرجعية من آخر السطر  إىل -13
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 .تعرف إشارات الطباعة وتفسريها وعالمات الوقف والوصل -13
 .عرف استخدام اإلشارة إىل املرجع يف أسفل الصفحةت -11
 .تركيز االنتباه يف حمتويات املقروء -14
 .القدرة على ربط الرموز باألفكار اليت تدل عليها -19
 .توقع املعاين من السياق -11
 .اق بني احلقائق املعروضةالكشف عن أوجه التشابه واالفرت  -.1
 .ربط املعاين املتصلة يف وحدات فكرية كبرية -.1
 .تصنيف احلقائق وتنظيمها -15
 .تكوين رأي فيما يقرأه ونقده -41
 .الكشف عن مشكالت جديدة قد تكون بارزة يف النص أو متصلة به -43
 .اختيار حقائق معينة ألغراض خاصة تتصل هبا وبأمهيتها يف ذاهتا يف حياة القارئ -43
 .التعرف على احلروف اهلجائية يف أوضاعها املختلفة -41
الشمسية ال  ،نالتنوي ،الشدة ،املدة) التمييز بني خصائص الكتابة العربية  -44

 .عند قراءة نص معني( خل إ.. .والقمرية
 .مراعاة حركات اإلعراب عند القراءة اجلهرية -49
 .متثيل املعىن والسرعة املناسبة عند القراءة اجلهرية -41
 .األفكار اليت يشتمل عليها نص مقروء تلخيصاً وافياً تلخيص  -.4
 .دقة النطق وإخراج احلروف إخراجاً صحيحاً عند القراءة اجلهرية -.4
 .التعبري عن تغريات احلاالت الوجدانية املعروضة ومواقف الشخصيات يف املوضوع -45
استخدام  املقدمة والفهرس وقائمة احملتويات والصور والفصول ورؤوس الفقرات  -91

جلداول والرسوم البيانية وفهارس األعالم واألمكنة والقواميس اليت توجد يف آخر وا
 .الكتب

 .إدراك أوجه التشابه واالختالف بني أشكال  احلروف والكلمات -93
 (آلة كاتبة  –مطبعة  –خط يد ) إدراك الفروق بني أمناط الكلمة املطبوعة  -93
 .يةصياغة اجلموع الصحيحة للكلمات قياسية كانت أم مساع -91
 .اختيار املعىن املناسبة لكلمة متعددة املعاين يف القاموس -94
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 .الحية تستخدم يف جماالت علمية خمتلفةطمعرفة معان إص -99
 .التحديد الدقيق جلذر الكلمة وذلك بالكشف عنها يف القاموس -91
 .واالستعانة هبا يف حتقيق هدفه ،فهم إشارات املعاجم وإحاالهتا -.9
  Key wordsنص معني وحتديد النقاط احلاكمة  القدرة على االطالع السريع على -.9
 .استخدام البصرية يف الوقوف على املعاين البعيدة اليت يقصدها الكاتب -95

 

 :الكتابةمهارة  :رابعا

، فاليد ختط ،من حاسة للعمل فيها كثرارات اللغوية املركبة حيث تتطلب أتعد الكتابة من امله
ومن أجل هذا التعقيد والرتكيب أتى تعليم الكتابة يف هناية  ،والعقل يراقب وينظم ،والعني تتابع

ليس إقالال من أمهتها ولكن ألهنا مهارة ال ميكن السيطرة عليها  ،تعليم املهارات اللغوية تقريبا
مث يعرف رموزها يف  ،مث حياكيها نطقا وحديثا ،إال بعد أن يستمع الدارس للغة ويألف أصواهتا

 3.القراءة وأخريا يكتبها

بتكوين األفكار أو  أمر عقلي وجداين يتصل :األول :وعندما تطلق الكتابة فرياد منها أمران
واألمر الثاين أمر  ،سواء تعبريا عن النفس أو تعبريا عن الغري ،والرغبة يف التعبري عنها ،ابتكارها

عقلي وجداين يدوي يتصل بوضع األفكار على الصفحة البيضاء بشكل يتسم بالسالمة 
 .واجلمال ،والتنظيم ،سالمة التهجي :وتشمل السالمة والصحة ،والصحة

عبارة عن مهارة عقلية وجدانية أو شعورية تتصل  :-وفقا للمفهوم السابق-فالكتابة إذن 
ومهارة عقلية يدوية تتصل بوضع األفكار على  ،ع أو قضية مابتكوين الفكرة عن موضو 

 3.والوضو  واجلمال مالصفحة البيضاء وفق قواعد معينة للسالمة والتنظي

                                 
، دار االعتصام، أسس إعداد الكتب التعليمية لغير الناطقين بالعربية: عبد اهلل و ناصر عبد اهلل الغايل دعبد احلمي 3

 . 14القاهرة، ص
 . 335ه، ص.343،، دار املسرية، عمان، طرق تدريس اللغة العربية: علي أمحد مدكور 3
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وهي ما يتعلق  ،رمسية ةكتابة وظيفي  :األول :ثالثة أغراضوتتنوع الكتابة حبسب غرضها إىل 
الكتابة العلمية، وهي اليت : والثاين ،اريضككتابة التقارير واملع  باملعامالت واملتطلبات اإلدارية

ككتابة   تدون فيها املعلومات واحلقائق لغرض الوصول الستنتاجات علمية أو إقناع اآلخرين هبا
، وهي الكتابة اليت تقوم على كشف كتابة ذاتية إبداعية  :والثالث ،البحوث واملقاالت العلمية

  لغرض التنفيس أو مشاركتها مع اآلخرين ،األفكار أو األحاسيس واملشاعر اليت يف النفس
وهي ما يتعلق  ،وظيفية ذاتيةكتابة   :والرابع ،ككتابة الرسائل اإلخوانية واخلواطر والفنون األخرى

باألغراض الوظيفية والفنية لتحقيق املصاحل الشخصية يف شؤون احلياة اليومية ككتابة التعليقات 
 3.واملفكرة الشخصية

 3:فهي على النحو اآليت ،رعية للكتابةأما عن املهارات الف
أو يف كراسات اخلط نقالً ،  نقل الكلمات اليت يشاهدها على السبورة -3

 .صحيحا
ومواضع تواجدها ، تعرف طريقة كتابة احلروف اهلجائية يف أشكاهلا املختلفة -3

 (اآلخر ، الوسط، األول)يف الكلمة 
 .تعود الكتابة من اليمني إىل اليسار بسهولة -1
مع متييز أشكال ، الكلمات العربية حبروف منفصلة وحروف متصلةكتابة  -4

 .احلروف
 .ورسم احلرف رمسا ال جيعل للبس حمال، وضو  اخلط -9
. ( .مثل هذا) الدقة يف كتابة الكلمات ذات احلروف اليت تنطق وال تكتب  -1

 . (.مثل قالوا) وتلك اليت تكتب وال تنطق 
 .(اهلمزات ) لكتابة مراعاة القواعد اإلمالئية األساسية يف ا -.

                                 
-349، ص3ه، ط3433، دار املسلم، الرياض، المهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تنميتها: أمحد فؤاد عليان: انظر 3
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الذي يضفي عليه مسحة من ، مراعاة التناسق والنظام فيما يكتبه بالشكل -.
 .اجلمال

 .(إخل . .،رقعة نسخ) إتقان األنواع املختلفة من اخلط العريب  -5
التاء املربوطة ، التنوين، املد ) مراعاة خصائص الكتابة العربية عند الكتابة  -31

 ..( .واملفتوحة
  .لرتقيم عند الكتابةمراعاة عالمات ا -33
اشتقاق عدد من األسئلة املناسبة من نص معني وكتابتها بصياغة لغوية  -33

 .صحيحة
 .توجيه عدد من األسئلة إىل صديق جييب عليها حول موضوع حيدده املعلم -31
التقاط األفكار الرئيسية من حديث يسمعه وكتابتها بطريقة صحيحة  -34

 .ومستوفاة
 .اً كتابياً صحيحاً ومستوفيتلخيص موضوع يقرؤه تلخيصاً   -39
 .استيفاء العناصر األساسية عند كتابة خطاب -31
 ،حتية)االستخدام اجليد لعبارات اجملامالت االجتماعية عند كتابة اخلطابات  -.3

 .(اخل .. .مواساة ،تعزية ،ترحيب ،هتنئة ،شكر
 .ترمجة أفكاره يف فقرات مستعمالً املفردات والرتاكيب املناسبة -.3
 .المتها معرباً عن نفسه بيسرسرعة الكتابة وس -35
  .صياغة برقية يرسلها إىل صديق يف مناسبة اجتماعية معينة -31
وكتابته خبط ، وصف منظر من مناظر الطبيعة أو مشهد معني وصفًا دقيقا -33
 .يقرأ
 .كتابة تقرير مبسط حول مشكلة أو قضية ما -33
  .كتابة طلب يتقدم به لشغل وظيفة معينة -31
 .بعض االستمارات احلكوميةملء البيانات املطلوبة يف  -34
 .أو االعتذار عن القيام بعمل معني، كتابة طلب استقالة أو شكوى -39
 .معرفة قواعد اإلمالء ومراعاهتا عند كتابة خطاب -31
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احلساسية للمواقف اليت تقتضي كتابة رسالة مراعيًا يف ذلك األمناط الثقافية  -.3
 .العربية

مزات ومراعاة حجم تطبيق أصول الكتابة السليمة يف وضع النقط واهل -.3
 .احلروف

 .تنظيم املعلومات املطلوبة يف الرسالة بدقة -35
وتناسق الكلمات يف أوضاعها ، مراعاة التناسب بني احلروف طوال واتساعا -11

 .وأبعادها
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 إمكانيات الشبكة العالمية في تعليم المهارات اللغوية
 

أجيال يف تطورها ومنائها حىت وصلت إىل  ةكما سبق اإلشارة إليه فإن الشبكة العاملية مرت بعد
هذه املنتجات العصرية  مثل لتفالطفرة التقنية اليت يعيشها هذا العصر جع ،ما هي عليه اآلن

 .تيسر هلم احتياجاهتمتقنيات  خالل يبهر البشر من على حنوتغري تتجدد وت
لربجميات احلاسوبية لتطور اا امتداد العنكبوتية صفحات الشبكةاجليل اجلديد من  وقد جاء تطور
، ميزة االنتشار هذه الربجميات عندما وضعت على الشبكة فاكتسبت ،األجهزة اليت تعمل على

 التطور ولذا أسهم هذا ،املرتبط هبذه الشبكة الفسيحيف متناول كل فرد من هذا العامل  فصارت
جتويد عملية التعليم نشر و ليف فتح الفرصة للمهتمني مبجال تعليم اللغات يف حماولة استثمارها 

من أمهها مما يتعلق جبانب تعليم مهارات اللغة ما  ،لذلك صور متعددةكان و  ،الشبكة هذه عرب
 :يلي

هيأت الشبكة وفرة يف طر   ،في مجال تعليم مهارة الستماع -3
وبأي هلجة  ،اليت ميكن أن يتعامل معها املتعلم مىت شاء ،املسموعات التعليمية

ع إمكانية اقرتان م ،طواعيته يف تكرارها وتسريعها أو إبطائهاوهي حتت  ،شاء
يف  بشكل فاعل سهموهذا ي ،أو املقاطع احلية الثابتة أو املتحركة املسموع بالصور

ومع تضمني  ،أي وسيلة وسيطة لذلكنقل املعىن املباشر ملتعلم اللغة دون 
املسموعات داخل الصور الثابتة املتعددة األجزاء حيدث التفاعل واإلثارة للمتعلم 

 .عندما يشري إىل أي جزء من هذه الصورة فيسمع نطق كلمتها مباشرة

أما يف جمال التدريب واالختبار فتطر  املواقع عددا كبريا من التدريبات واالختبارت 
 .م يف هذه املهارةاليت تسهم يف صقل مستوى املتعل

النصوص فتعرض عدد من املواقع أما يف جمال  ،أو اجلملهذا يف جمال املفردات 
منهجية تعليمية مميزة يف بناء وتعزيز هذه املهارة من خالل خطوات يتبعها املتعلم 

مث  ،فيطر  على املتعلم األسئلة التمهيدية للنص ،يف تعامله مع هذا النص املسموع
لكي  ،مث يعطى املعىن العام بلغته األم ،د ذلك خيترب فهمه العاموبع ،يسمع النص

 .واكتشاف معاين املفردات يف النص ،ينطلق منه يف فهم األفكار الفرعية
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ومما تنفرد به الشبكة عن برجميات احلاسوب ظهور مواقع املشاهدة، وانتشارها 
هد مرئية بشىت وغزارة ما حتتوي عليه من مشا ،وجتدد حمتواها ،وتنوع جماالهتا

ومنها على سبيل املثال موقع يوتيوب  ،اللغات وشىت املوضوعات
(Youtube)،  حيث ميكن للمتعلم تنمية مهارة االستماع واحلديث كذلك من

أو من خالل  ،خالل املتابعة احلرة هلذه املقاطع املرئية باللغة اليت يريد تعلمها
ات اليت هلا اهتمام معني كالقنوات متابعة ما حتويه هذه املواقع من عدد من القنو 

اليت اهتمت بتعليم اللغات لغري الناطقني هبا، وكذلك تتيح الشبكة ملن ال يتمكن 
تعلمها أن يشاهدها يريد  من الوصول للقنوات التلفزيونية الناطقة باللغة اليت

ويوجد  ،هتيئة أجهزة البث التلفزيوين عناءويستمع إليها عن طريق روابطها دون 
 ،ذلك فأنشأت هلا مواقع على الشبكةد من القنوات التلفزيونية اليت اهتمت بعد

لتعليم اللغة عن طريق مواد القناة وأخبارها من خالل  اوبعضها خصص أقسام
 .موقعها على الشبكة حيث تطر  موادا متنوعة من إنتاجها تفيد املتعلمني للغتها

النصوص فكذلك تربز وكما أفادت هذه املسموعات يف الكلمات واجلمل و 
فائدهتا يف تعليم حروف اللغة واالنتقال بني أصواهتا املختلفة والتمييز بني املتشابه 

ومتييز صوت كل حرف عندما يقرتن بأي شكل من أشكال احلركات  ،منها
سواء يف جانب عرض  ،أو متييز التشديد والتنوين يف احلروف ،الطويلة أو القصرية

 .يف التدريبات واالختبارات الدروس أم
يف ما يتعلق بكل موارد اللغة سواء املسموعة أو املقروءة فبإمكان املتعلم نقلها و 

لكي يتعامل معها بشكل أكثر حرية دون  ،وتنزيلها على حاسوبه الشخصي
 .ضرورة االتصال لو تعذر ذلك

هذه ومع حرية التعامل مع هذه املسموعات ووفرهتا أصبح من السهل تطوير 
وتبقى هذه األجهزة  ،حيث خيتار املتعلم الوقت املناسب له ،املهارة عند املتعلمني

 .معه وإن أطال وقت التعلم معها حىت ميل هو
استطاعت برجميات احلاسوب  فقد ،وفي مجال تعليم مهارة الحديث -3

اليت تعمل على األجهزة أن تؤدي دورا مماثال لدور الشبكة يف جمال تعليم مهارة 
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إال أهنا أصبحت عاجزة عن الوصول إلمكانات الشبكة يف تعليم  ،االستماع
العاملية تتيح  هذه الشبكة يفالتصال السريع تقنية ا حيث إن ،مهارة احلديث

 أكانوا يف موطن لغتهم أمسواء  سهولة التواصل مع متحدثي اللغة األصليني
تصال هبم من خالل االعن طريق  احلديث مع أولئك وميارس متعلم اللغة ،خارجه

، ومن املسموع أو املرئياملكتوب أو اليت تتيح االتصال  ،برامج االتصال املتعددة
 ،(MSN Messenger)ن ماسنجر برنامج إم إس إ: أشهر هذه الربامج

وبرنامج بالتوك  ،(Yahoo Messenger)وبرنامج ياهو ماسنجر 
( a  a k  )،  وبرنامج سكايب(Skype)، وهذه الربامج ،وغريها من الربامج 

فهي برامج مستقلة  ،تعد منفصلة عن الشبكة العنكبوتية تتصل بالشبكة ولكنها
وقد وضعت بعض املواقع  ،وجمانية تتيح للمتعلم التواصل مع أي شخص

لكي تتيح  ،املتخصصة يف تعليم اللغات حسابات هلا يف بعض هذه الربامج
ني وتنمية مهارات االستماع واحلديث والقراءة للمتعلمني التواصل مع املعلم
 .ولكن بطريقة غري جمانية ،والكتابة من خالل هذه الربامج

 تسجيلللمتعلم تتيح وبعض املواقع اليت تفتقد لوسيلة للتواصل الشفهي املباشر 
 منها أن يسجل املتعلم صوته: ولذلك صور ،أو اجلمل اتصوته يف نطق املفرد

 ،وذلك للتدرب وتقييم نطقه ومقارنته بالنطق األصلي جبانب النطق األصلي
ومنها أن يسجل املتعلم صوته بعد  ،كل صوت لوحدهلمعا أو  للصوتنيفيستمع 

عدة مجل يسمعها من طرف آخر يف احملادثة سواء كانت إجابة عن أسئلة أو 
ويقيمها  ،مث بعد ذلك يسمع حمادثته كاملة مع الطرف اآلخر ،على كالم اتعليق

 .النموذج الصحيح مع
العديد من النماذج الطبيعية  مواقع تعليم اللغات وغريهاباإلضافة لذلك تطر  

واملصنوعة من احملادثات اليت حيتاجها املتعلم يف ممارسة التواصل مع اآلخرين يف 
وبعضها  ،وبعض املواقع يكتفي بعرض هذه احملادثات على املتعلم ،حياته اليومية

تعاجل هذه احلوارات بطريقة منهجية تسهم يف تعزيز مهارة احلديث عند املتعلم 
فرة يف برجمة ابأسلوب مميز جيمع بني التدريب واالختبار وباستخدام التقنيات املتو 

 .مثل هذه النشاطات التعليمية
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فالشبكة حتتوي على كم كبري جدا  وفي مجال تعليم مهارة القراءة -1
وأساس الشبكة  ،كل اللغات اليت يرغب املتعلم يف تنميتها  من النصوص يف

عبارة  اإللكرتوينحيث كان الربيد  ،ومتصفحاهتا كان يعتمد على النصوص فقط
تعلم اللغة )وقد استغل الربيد اإللكرتوين يف  ،عن تواصل نصي مكتوب رقميا

تعليم حيث يرتاسل كل طرف بلغته ل ،بني أصحاب اللغتني املختلفتني( ترادفيا
ويتواصل أيضا بلغة اآلخر ليتدرب عليها وحيصل على التغذيات  ،الطرف اآلخر

 .الراجعة منه

مكان إنشاء مواقع التعليم اليت تعرض اإلوبعد ظهور الشبكة العنكبوتية صار ب
الدروس اللغوية والشروحات على صفحات الشبكة الرقمية مستعينة بتنسيقات 

ون ووضع خلفيات النص بل ،أو تلوينه ،له اإلخراج للنص كالتكبري والتصغري
باإلضافة إلمكانية إدراج الصور واملقاطع  ،أو جعلها صورة مميزة أو معربة ،جاذب

وهذه اإلمكانات تعطي جودة يف تعليم مهارة القراءة  ،املرئية املعينة للفهم القرائي
ءة على حيث تتيح حرية التحكم يف النصوص يف تسهيل عملية القرا ،والفهم فيها

وتأكيد  ،من اختيار اخلط املناسب واحلجم املناسب ،املتعلم وتشويقه وهتيئته هلا
وإبراز بعض الكلمات بتغيري اللون أو وضع اخلط حتتها أو تغيري خلفيتها وحنو 

واقرتاهنا بالكلمات  االستعانة بالصور والوسائل األخرى ةوتتيح إمكاني ،ذلك
أو تقريبه  بواسطتهامن خالل شر  معناها  ،اهليف تسهيل عملية الفهم  والنصوص

 .دون وسيلة وسيطة لذلك مباشرةلكي يأخذ املتعلم املعىن  ،للمتعلم
ومن إمكانات الشبكة أهنا ميكن أن تتيح جماال من احلرية للمتعلم يف تعامله مع 

وميكن  ،يصغره وأفيمكن أن يكرب النص  ،النص حسب ما يراه معينا له يف التعلم
-أن خيتار شكال من أشكال متعددة يرغب يف التعامل فيها مع النص أو الكلمة 

فيمكن أن خيتار النص أو الكلمة باللغة اليت  ،-إذا كان املوقع قد وفر هذه اخلدمة
وميكن أن جيعله يظهر لديه  ،ه على شكل كتابة صوتيةوميكن أن خيتار  ،يتعلمها

وهذه املعاجلات للنص املقروء تتيح بعض املواقع  ،ةباملعىن العام أو الرتمجة الدقيق
وبعض املواقع تتخذ فيه منهجية معينة ومتسلسلة تعرض فيها النص  ،احلرية فيه
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فبعض املواقع  ،حىت تتحقق املهارة عند املتعلم بشكل أفضل ،على املتعلم اتباعها
ه الصوتية مث مثال تبدأ بعملية شر  الكلمة أو النص من خالل الصور مث طر  كتابت

إعطاء سياقه يف مجلة إن كانت كلمة مث إعطاء الرتمجة أحيانا لتأكيد املعىن بشكل 
 .دقيق

ومما تتميز به الربجميات احلديثة على املتصفحات احلديثة أهنا تطر  خدمة مساعدة 
املتعلم على تتبع الكلمات املكتوبة اجلاري نطقها يف املقطع املسموع للنص عندما 

فعندما يطلب املتعلم مساع النص كامال  فإن كل كلمة يف النص  ،هيتم تشغيل
 .جيري نطقها يف املقطع املسموع يتم متييزها عن غريها بلون مغاير

 ،أما من جهة املعاجم والقواميس فتتيح بعض املواقع هذه اخلدمات داخل موقعها
ملوقع الذي فيمكن للمتعلم االستعانة بالقواميس من خارج ا ،وإذا مل يتوفر ذلك

حيث ميكن فتح موقع النص وموقع القاموس معا  ،يقرأ فيه النص بشكل ميسر
 .ليسهل عليه الرجوع له إذا احتاجه

وتتبع بعض املواقع طريقة وضع حساب خاص لكل متعلم يريد االستفادة من 
منها حفظ  ،العديد من اخلدمات من خالله له حيث ميكن أن تقدم ،املوقع

 ،اليت يرغب يف مراجعتها والعودة هلا داخل احلساب اخلاص بهوإضافة املفردات 
 .فريجع إليها مىت شاء ،لكي يسهل عليه حصرها يف مرجع واحد

التقليدية يف إكساب هذه املهارات عن طريق  طرائقوقد اتبعت بعض املواقع ال
ويف املقابل  ،تدريب واختبار يف ذلك عرض الدروس وشرحها دون أن يكون هناك

وضع بيف جانب تنمية هذه املهارة  األخرى يزت العديد من املواقعمت لذلك
فستخدم طريقة  ،ها أحيانا يف املوقع الواحدطرائقواالختبارات اليت تتنوع  التدريبات

أو إكمال  ،أو طريقة االختيار من متعدد ،الربط بني الكلمات ومعانيها أو صورها
مع وضع النتائج  ،الفراغات باجلمل املناسبة وغريها من أشكال التدريب واالختبار

ومتييز املتعلم للكلمات اجلديدة ليتكرر السؤال عنها والكلمات املعروفة  ،لذلك
 .ليتم جتاهلها يف التدريبات األخرى
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ن مل حتظ هذه املهارة باهتمام كبري م ،وفي مجال تعليم مهارة الكتابة -4
ومن أسباب ذلك  ،مواقع تعليم اللغات إذا ما قورن مع اهتمامها بباقي املهارات

 تعد أكثر صعوبة( احلديث والكتابة)مهارايت اإلنتاج أن  جانب املواقعمما خيص 
حيث  ،الذكاء الصناعي معها تفاعلمن مهاريت االستماع والقراءة يف جانب 

لذا  ،ذه اآلالت بشكل دقيقيصعب قياس مهاريت احلديث والكتابة من قبل ه
تعد مواقع التواصل االجتماعي وبرامج احملادثة أنفع الوسائل يف تنمية هاتني 

فالتعامل مع طرف بشري يتقن اللغة األخرى ميكن أن يقدم التغذيات  ،املهارتني
وهي  ،لذا فهذه الوسائل تعد من امتيازات الشبكة العاملية ،الراجعة يف حتسينها

وبعض املواقع املختصة بتعليم اللغات تتيح التواصل  ،ستخدمنيمتاحة لكل امل
معها على هذه الوسائل املستقلة أو داخل موقعها اخلاص مع معلمني خمصصني 

 .للمتعلمولكن ذلك يكون باشرتاك مدفوع حتدد فيه الساعات املتاحة  ،لذلك

تحدثني وباالستعانة مبواقع التواصل واحملادثات أو من خالل التواصل مع امل
ميكن التدرب على  -كما يف بعض املواقع- تعلم اللغاتاألصليني داخل مواقع 

والتعبري عن الفكرة بشكل  الكتابة بشكلها اجلزئي يف ضبط الكلمات واجلمل
املتعددة األفكار وفقا لقواعد  يف صياغة وكتابة النصوص بشكلها الكلي أو ،سليم

ا تطلب من حيث إهن ،وقد اهتم عدد قليل من املواقع بذلك ،الكتابة يف اللغة
وقد اتبع أحد  ،املتعلم يف كل وحدة أن يكتب يف موضوع حمدد ومناسب ملستواه

هذه الكتابات  املوقع عرضي حيث 3لتقييم كتابات املتعلمني طريقة مميزة املواقع
هذه الكتابة  على املتعلمني املشاركني يف املوقع من أصحاب اللغة األصلية يف

 .يستفيد منها يف حتسني مهارته ليقدموا تغذيات للمتعلم كاتب النص

ومما جيدر التنبيه عليه أن هذا التعامل التقين يف تعليم هذه املهارة خيفق يف تعليم 
فتستطيع املواقع أن تعرض وتشر  طريقة رسم  ،جانب من جوانب تعليمها

الل شر  ذلك نصيا أو بالصور الثابتة احلروف وكتابتها بأشكاهلا املتعددة من خ
أن تقوم  أما ،وستقف عند هذا احلد ،أو بالصور املتحركة أو املقاطع املسجلة
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املواقع بفهم واختبار أداء املتعلم يف طريقة رسم وكتابة أشكال هذه احلروف 
-فلم تصل فيه التقنية  واختبار موافقتها لقواعد اإلمالء والكلمات بشكل جيد

 ،إىل املستوى اجليد الذي ميكن االعتماد عليه يف ذلك -لم الباحثعلى حد ع
 مساعدة يفكن أن تؤدي بعض الربجميات ميولكن  ،خصوصا يف اللغة العربية

 حيث يرسم له املتعلم ،ولكن من خالل التواصل مع طرف بشري آخر ،ذلك
 ركتابة الكلمات املطلوبة فتصل للطرف اآلخر بشكل واضح ومباش  على الشاشة

يف تنمية  لذا يستعني عدد من املواقع ،فيعطي التغذية يف ذلك على شكل صورة
مبجرد الطلب من املتعلم نسخ احلروف أو عدد من  جانب تعليم الرسم الكتايب

أو عن طريق إعطائه منوذجا ورقيا ميكن طباعته  ،الكلمات واجلمل بشكل حر
ها بدون مساعدة ووضع واالستعانة به يف الكتابة على ظل الكلمات مث كتابت

 .املساحة لتكرار ذلك

أما استعانة املتعلم بلوحة مفاتيح احلاسب يف الكتابة فيمكن جعل ذلك وسيلة 
 ومتييزها للتدرب على الكتابة واختبارها يف جانب التعرف على أشكال احلروف

 ،وكيفية ترتيب احلروف داخل الكلمة عند مساعها ،واختيار احلرف املراد منها
 .وحنو ذلك ،يف اختبارات اإلمالء االختباري الكتابةقواعد وتطبيق 

ذلك فلم تعدم هذه املواقع من وسائل وإمكانات أخرى تسهم يف تعليم ومع 
 ،وذلك من خالل التدريبات واالختبارات املعروفة ،مهارة الكتابة للمتعلمني

تدريبات  وأ ،من املتعلم للكلمات املعروضة كتدريبات التصحيح والتخطئة
 .وحنو ذلك ،ختيار من متعدداال
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 البحثمنهج 
، طبيعة الدراسة وأهدافهاي مبدخل حتليل املضمون ملناسبته الوصف -املسحي تباع املنهج امت 

عينة مث تقييم  ،مواقع تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا على الشبكة العامليةمسح  متحيث 
 .ذه النتائجهلحتليل وتفسري مع  ،لمهارات اللغويةها لمن جهة حتقيق منها

 

 البحثمجتمع 
، لناطقني هبا على الشبكة العامليةعبارة عن مواقع تعليم اللغة العربية لغري ا هو جمتمع البحث

وتتبع صفحاهتا ومواقعها  ،مسح هذه املواقع من خالل حمركات البحث على الشبكة متوقد 
وتبني  ،يف بعضها من خالل الروابط التشعبية املهتمة بتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا

وقد اختريت العينة من خالل ما  ،موقعا وستين ربعةأللباحث أن عدد هذه املواقع بلغ 
 :التاليةيه الشروط انطبقت عل

 .وقع بتعليم اللغة العربية الفصيحةأن يهتم امل .3
 .أن يكون موجها لتعليم غري الناطقني باللغة العربية .3
 .أن يعاجل املوقع أكثر من مهارة لغوية .1
 .ال يكون خمصصاً لألطفالأ .4

 .موقعا عشر اثنيوقد بلغت املواقع اليت انطبقت عليها تلك الشروط 
 

 البحث أداتا
 :وكانت على النحو اآليت ،استعمل الباحث أداتني للوصول إلجابات البحث املطروحة

استبانة لتحديد املعايري العلمية املتعلقة بتعليم املهارات اللغوية اليت يلزم  :األداة األولى
 .ة لغري الناطقني هبا على الشبكةفرها يف مواقع تعليم اللغة العربياتو 
توجد معايري علمية لتقييم مواقع تعليم اللغة العربية لغري  ال -فعلى حد علم الباحث- 

لذا حاول الباحث استخالص هذه املعايري  ،الناطقني هبا من جهة حتقيق املهارات اللغوية
 :وإعدادها من خالل عدة مصادر، وهي

االطالع على البحوث اليت فصلت يف حتديد املهارات الالزمة لتعليم  .3
 .لناطقني بالعربيةاملهارات اللغوية لغري ا
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االطالع على البحوث اليت فصلت يف حتديد املهارات الالزمة لتعليم  .3
 .املهارات اللغوية ألبناء اللغة العربية

لتعليم األساسي االستفادة بشكل خاص من البحوث اليت اهتمت با .1
 .ملهارات تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا

جنبية على الشبكة العاملية خصوصا االطالع على مواقع تعليم اللغات األ .4
والتعرف على أبرز النماذج اليت توصلت هلا يف جتويد تعليم املهارات  ،ةلجنليزياإل

 .مث استنباط بعض املعايري منها ،وذلك لسبقها وقوهتا يف هذا اجملال ،اللغوية

من ألهنا ؛  3 (حممود كامل الناقة)ومن أهم هذه املصادر اليت استفاد منها الباحث دراسة 
من مهارات  يف كل مهارة اليت تعد أساسا الفرعيةاملهارات حددت الدراسات النادرة اليت 

 .هتمام صاحب الدراسة هبذا اجملالوال ،تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا
 :للتايلوفقا  األولية املعايرياستبانة الباحث  وضع كل تلك املصادرومن خالل  
 .بوضو  يف املوقع اميكن قياسه املعايري اليت وضع .3

 ،وليس أداء املتعلم ،يف التعليم تعلق بتقييم أداء املوقعاليت توضع املعايري  .3
 .وتعديل صياغة بعضها مبا يتناسب مع ذلك

 ،يف كل مهارة األساسية اجلوانبتعليم  باكتماهلا وضع املعايري اليت تضمن .1
من املتوسطة حىت ال تكون املعايري  ءاملهارات اللغوية املتقدمة وجز  واستبعاد معايري
 .خاصة مع قصر جتربة هذه املواقع ،مثالية يف التقييم

 :وهي ،على مخسة حماور مشتملة وليةاأل تقييمالوضعت هذه املعايري يف استمارة  مث
 .واشتملت على مخسة عشر معيارا ،املعايري العامة لتقييم تعليم املهارات .3

 .واشتملت على سبعة عشر معيارا ،ستماعمعايري تقييم تعليم مهارة اال .3

 .واشتملت على أربعة عشر معيارا ،معايري تقييم تعليم مهارة احلديث .1

 .عشر معيارا واشتملت على اثين ،مهارة القراءةمعايري تقييم تعليم  .4

 .واشتملت على ثالثة عشر معيارا ،معايري تقييم تعليم مهارة الكتابة .9

                                 
خطة مقترحة لتأليف كتاب أساسي لتعليم وقائع ندوات تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا، : الناقة كامل حممود 3

 399، ص3ه، ج3413مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج،  ،اللغة العربية للناطقين بها
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ألخذ آرائهم فيما هو مناسب منها ألن  3 املختصنيمث عرضت االستمارة على عدد من 
يكون معيارا لتقييم تعليم مهارات اللغة العربية األساسية لغري الناطقني هبا يف مواقع الشبكة 

 .يف صياغة املعيارباإلضافة لالستفادة من مقرتحاهتم  ،العاملية وما هو غري مناسب لذلك
منها على  ،عشرة معايريالستمارة حبذف عدلت ا ،وبعد اطالع احملكمني وأخذ آرائهم

حيث يصعب  ،احتواء املوقع على مقياس لسرعة املتعلم يف كتابة ما يطلب منه :سبيل املثال
كفاية : منها على سبيل املثال ،مت إضافة بعض املعايريو  ،هارةامل هلذه املوقع تقنيًا قياس

صياغة بعض املعايري  مت إعادةو  ،ألمهيته يف حتقيق هدف املهارات ،ختباراتالتدريبات واال
فتم صياغة  ،التحفيز للمتعلم واستثارة دافعيته وتشويقه :مثللتكون أكثر وضوحا ودقة 

فبلغت يف شكلها  ،إخل.. .وجود عناصر التشويق واإلثارة للمتعلم: التايليار على النحو املع
 :وهي على النحو اآليت ،معيارا مقسمة على مخسة حماور وستينواحدا النهائي 

 .واشتملت على عشرة معايري ،املعايري العامة لتقييم تعليم املهارات .3

 .واشتملت على اثين عشر معيارا ،معايري تقييم تعليم مهارة االستماع .3

 .واشتملت على اثين عشر معيارا ،معايري تقييم تعليم مهارة احلديث .1

 .ى مخسة عشر معياراواشتملت عل ،معايري تقييم تعليم مهارة القراءة .4

 .واشتملت على اثين عشر معيارا ،معايري تقييم تعليم مهارة الكتابة .9

استمارة تقييم مواقع تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا على الشبكة العاملية  :األداة الثانية
 .يف ضوء املهارات اللغوية

تقييم متدرج مكون من بعد حتديد املعايري وحتكيمها وضعت يف استمارة حتتوي على ف
، حبيث يكون لكل موقع (مرتفع جدا، مرتفع، متوسط، منخفض، منخفض جدا، ال يوجد)

 .استمارة تقييم مستقلة
 

 
 

                                 
أمساء احملكمني الستمارة معايري تقييم مواقع تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا على  (5)الملحق رقم انظر  3

  الشبكة العاملية
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 :أداة الدراسة الصدق والثبات في
 :الصدق الظاهري لألداة – 
للتعرف على مدى صدق أداة الدراسة يف قياس ما وضعت لقياسه مت عرضها على جمموعة  

 .ويف ضوء آرائهم مت إعداد أداة هذه الدراسة بصورهتا النهائية ،من احملكمني
 :الثبات لألداة –

نياً وذلك من خالل الباحث بعد التأكد من الصدق الظاهري ألداة الدراسة مت تطبيقها ميدا
مت حساب  وبعد ذلك ،م ثالثة مواقعحيث قام كل باحث بتقيي ،3 معاون خرآوباحث 

 :على النحو اآليتجاءت ف يف تقييم هذه املواقع نسبة االتفاق بني الباحثني
 (1)جدول رقم 

 هلاوالدرجة الكلية  حماور األداة حول نْي نسبة االتفاق بني الباحثَـ 
 الرتباطمعامل  رقم المحور معامل الرتباط المحوررقم 

1 0.85 4 0.88 
2 0.87 5 0.96 
3 0.91 - - 

 0.89 ككل  نسبة االتفاق على األداة
  

ألداة ا حماورعلى  الباحثـَنْي  معامل االرتباط بني تقييمأن ( 3)يتضح من اجلدول رقم 
وهي (  15.5) على األداة ككل  متوسط ذلك وبلغ(  1551 – 15.9) تراوحت ما بني 

 .نسبة مرتفعة تبني صالحية األداة للتطبيق امليداين
 :أساليب المعالجة اإلحصائية -

لتحقيق أهداف الدراسة وحتليل البيانات اليت مت جتميعها، فقد مت استخدام العديد من 
 Statisticalاألساليب اإلحصائية املناسبة باستخدام احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

Package for Social Sciences   واليت يرمز هلا اختصاراً بالرمز(SPSS.) 

                                 
 .وهو باحث مهتم بتعليم اللغة العربية وعلم اللغة التطبيقي  3



 

 
96 

، ولتحديد طول خاليا املقياس إدخال البيانات إىل احلاسب اآليلوذلك بعد أن مت ترميز و 
-9)  مت حساب املدى ،املستخدم يف حماور الدراسة( احلدود الدنيا والعليا ) السداسي  

)  مث تقسيمه على عدد خاليا املقياس للحصول على طول اخللية الصحيح أي ،(9=1
أو بداية املقياس ) بعد ذلك مت إضافة هذه القيمة إىل أقل قيمة يف املقياس (  15.1= 9/1

وذلك لتحديد احلد األعلى هلذه اخللية، وهكذا أصبح طول اخلاليا  ( وهي الواحد الصحيح
 :كما يأيت
  باختالف احملور املراد قياسه معيارحنو كل ( ال يوجد)ميثل  15.1إىل  1من. 
  باختالف احملور املراد  معيارحنو كل ( منخفض جداً )ميثل  3511إىل  15.4من

 .قياسه
  باختالف احملور املراد قياسه معيارحنو كل ( منخفض)ميثل  3545إىل  .351من. 
  باختالف احملور املراد قياسه معيار حنو كل( متوسط)ميثل  1513إىل  3591من. 
  باختالف احملور املراد قياسه معيارحنو كل ( مرتفع)ميثل  4531إىل  1511من. 
  باختالف احملور املراد  معيارحنو كل ( مرتفع جداً )ميثل  9511إىل  .453من

 .قياسه
 :وبعد ذلك مت حساب املقاييس اإلحصائية التالية 

 .التكرارات والنسب املئوية .3
 ".  Weighted Mean( " املرجح)املتوسط احلسايب املوزون  .3
 ". Mean" املتوسط احلسايب  .1
 ."Standard Deviation"االحنراف املعياري  .4
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 :الخامسالفصل 
 عرض نتائج الدراسة وتفسيرها

 :وفيه
 على الشبكة العاملية مسح وصفي ملواقع تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا :املبحث األول
 :إجابات األسئلة املتعلقة بالدراسة: املبحث الثاين
 إجابة السؤال األول 
 إجابة السؤال الثاين 
 إجابة السؤال الثالث 
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مسح وصفي لمواقع تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها على  :المبحث األول
 الشبكة

 
وقد تنوعت يف  ،موقعا وستين أربعة املواقع اليت مت مسحها على الشبكةبلغ عدد 

: وسيذكر وصف خمتصر لكل موقع سيشتمل على ،مستوى تعليمها وإخراجها ودعمها
بيان جمانية االستعمال أو عدمه، واللغة اليت يستخدمها يف الشر  والعرض، وختصصه يف 

، وأبرز تقنياته -إن وجد-ات اليت خيتص هبا تعليم العربية أو تعليمه غريها كذلك، واملهار 
 :وهي على النحو التايل ومميزاته،

 (2) رقمجدول 
 ناطقني هبا على الشبكة العامليةمواقع تعليم اللغة العربية لغري البنتيجة مسح قائمة 

 وصف خمتصر عنوان الرابط اسم املوقع .م
http://www.abjad.co أجبد 3

m/index.html 
 يهتم املوقع بتعليم احلروف األجبدية وكتابتها

تعليم اللغة العربية  3
 جبامعة ستانفورد

http://www.stanford.e
du/dept/lc/arabic/ 

م املوقع معلومات عن اللغة العربية يقد
 واحلروف األجبدية ،وخطوطها

http://www.muslimte تعلم لغة القرآن 1
nts.com/learningarabi
c/home.html 

 ومنت اآلجرومية ،يقدم املوقع دروسا يف القواعد

http://langmedia.fivec األردنالعربية يف  4
olleges.edu/collection/
lm_jordan/joIndex.ht
ml 

يقدم املوقع معلومات لغوية وثقافية عن اللغة 
 العربية يف األردن للزوار والسائحني

http://www.arabiate- اللغة العربية 9
web.net/francais/inde
x.php 

يهتم املوقع بتعليم احلروف األجبدية واملفردات 
 (فرنسي)

http://www.abjad.com/index.html
http://www.abjad.com/index.html
http://www.stanford.edu/dept/lc/arabic/
http://www.stanford.edu/dept/lc/arabic/
http://www.muslimtents.com/learningarabic/home.html
http://www.muslimtents.com/learningarabic/home.html
http://www.muslimtents.com/learningarabic/home.html
http://langmedia.fivecolleges.edu/collection/lm_jordan/joIndex.html
http://langmedia.fivecolleges.edu/collection/lm_jordan/joIndex.html
http://langmedia.fivecolleges.edu/collection/lm_jordan/joIndex.html
http://langmedia.fivecolleges.edu/collection/lm_jordan/joIndex.html
http://www.arabiate-web.net/francais/index.php
http://www.arabiate-web.net/francais/index.php
http://www.arabiate-web.net/francais/index.php
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http://ar.forvo.com/la فورفو 1
nguages/ar/ 

 قع دليال وبنك لنطق املفرداتيعد املو 
 (من اللغات اعدد خيدم) 

مشروع القواميس  .
 اجملانية

http://www.dicts.info/  يضع املوقع ترمجات للمفردات وعدد من اجلمل
 يف موضوعات ومواقف خمتلفة

 (من اللغات اخيدم عدد)
 ،موقع دعائي ملنهج مطبوع لتعليم اللغة العربية /http://www.dilap.eu مناهج تربوية .

ويقدم كذلك صفحات لتعليم احلروف األجبدية 
 وقاموس للمفردات

http://lang.arabe.free.f اللغة العربية 5
r/ 

كبريا من املفردات وترمجتها   يقدم املوقع عددا
 ة والفرنسيةلجنليزيلإل

موارد لتعلم اللغة  31
 العربية

-http://arabic.desert
sky.net/index.html 

موقع مبسط يقدم عددا من املوضوعات يف 
 قواعد اللهجة املصرية

http://www.abcleb.co اللغة اللبنانية 33
m/ 

موقع مبسط يقدم عددا من القواعد واملفردات 
 والصوتيات يف اللهجة اللبنانية

http://www.alrashidm الراشد مول 33
-all.com/learn

arabic.htm 

يقدم صفحة تشتمل على كتابات موقع دعائي 
صوتية لنطق عدد من العبارات واملفردات يف 

 ةلجنليزياللهجة السعودية وترمجتها لإل
البوابة الفرنسية  31

 للعامل العريب
http://www.webarabi
c.com/ 

ويشتمل  ،موقع يقدم معلومات عن العامل العريب
تعليم اللغة العربية يقدم فيه عن على قسم ل

 الكتابة والقواعد واملفردات
 (فرنسي)

http://www.laits.utexa أصوات عربية 34
s.edu/aswaat/index.ph
p 

يقدم املوقع عددا من املقاطع املرئية باللغة العربية 
وهي مصنفة على عدد  ،االستماعإلثراء مهارة 

وهو  ،من املستويات مع حتكم يف سرعة عرضها
 مشروع من جامعة تكساس يف أوسنت

http://ar.forvo.com/languages/ar/
http://ar.forvo.com/languages/ar/
http://www.dicts.info/
http://www.dilap.eu/
http://lang.arabe.free.fr/
http://lang.arabe.free.fr/
http://arabic.desert-sky.net/index.html
http://arabic.desert-sky.net/index.html
http://www.abcleb.com/
http://www.abcleb.com/
http://www.alrashidmall.com/learn-arabic.htm
http://www.alrashidmall.com/learn-arabic.htm
http://www.alrashidmall.com/learn-arabic.htm
http://www.webarabic.com/
http://www.webarabic.com/
http://www.laits.utexas.edu/aswaat/index.php
http://www.laits.utexas.edu/aswaat/index.php
http://www.laits.utexas.edu/aswaat/index.php
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تعلم اللغات  39
 األجنبية

http://linguanaut.com
/index.htm 

يقدم املوقع يف جانب اللغة العربية تعليما مبسطا 
األجبدية وعددا ليس بالقليل من للحروف 

 لنطق بعض منها وعرضا مرئيا ،العبارات
 (من اللغات اخيدم عدد)

http://www.quickarab العربية السريعة 31
ic.com/index.html 

يقدم املوقع عددا من املفردات والعبارات 
 واحلروف األجبدية

http://www.jordanian فصل العربية .3
arabic.com/arabicclass
/vocabnew/vocabular
y/index.html 

يقدم املوقع عددا كبريا من املفردات املصورة 
 اواملصنفة يف عدة جماالت مع نطق أصواهت

املوسوعة العربية  .3
 املصورة

http://www.language
guide.org/user/wiki.js
p?lang=ar 

يضع املوقع عددا كبريا من الصور املصنفة حتت 
وبتمرير املؤشر على الصورة تظهر  ،عدة جماالت

 هلا دون نطق ةزيلجنلياإلالكلمة العربية و 
http://abcsofarabic.trip األجبدية العربية 35

od.com/ 
موقع مبسط يعلم أجبديات احلروف العربية 

 ونطقها
http://transcon.info/co العربية العسكرية 31

-1-english-ntent/arab
1 

يشر  املوقع عددا من اجلمل والكلمات 
 اليت حيتاجها اجملال العسكري ةلجنليزياإل

اللغة العربية على  33
 اإلنرتنت

http://arabic.tripod.co
m/index.html 

تابة ونطق احلروف يعلم املوقع طريقة ك
ويقدم شرحا لعدد من  ،والكلمات العربية
 موضوعات النحو

.http://www.atlastours أطلس السياحة 33
net/arabic_words1.ht
ml 

موقع دعائي ملكتب سياحي عريب يقدم عددا 
 الدول العربيةمن املفردات واجلمل للسيا  يف 

ويتيح  ،يضم املوقع عددا كبريا من املشرتكنيhttp://www.mylangua غاتلتبادل ال 31

http://linguanaut.com/index.htm
http://linguanaut.com/index.htm
http://www.quickarabic.com/index.html
http://www.quickarabic.com/index.html
http://www.jordanianarabic.com/arabicclass/vocabnew/vocabulary/index.html
http://www.jordanianarabic.com/arabicclass/vocabnew/vocabulary/index.html
http://www.jordanianarabic.com/arabicclass/vocabnew/vocabulary/index.html
http://www.jordanianarabic.com/arabicclass/vocabnew/vocabulary/index.html
http://www.languageguide.org/user/wiki.jsp?lang=ar
http://www.languageguide.org/user/wiki.jsp?lang=ar
http://www.languageguide.org/user/wiki.jsp?lang=ar
http://abcsofarabic.tripod.com/
http://abcsofarabic.tripod.com/
http://transcon.info/content/arab-english-1-1
http://transcon.info/content/arab-english-1-1
http://transcon.info/content/arab-english-1-1
http://arabic.tripod.com/index.html
http://arabic.tripod.com/index.html
http://www.atlastours.net/arabic_words1.html
http://www.atlastours.net/arabic_words1.html
http://www.atlastours.net/arabic_words1.html
http://www.mylanguageexchange.com/default_ara.asp
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geexchange.com/defa
ult_ara.asp 

فرصة للتواصل مع الناطقني باللغة كتابًة أو 
 متميزةصوتا من خالل طريقة حبث 

/http://muttaqun.com املتقون 34
arabic/index.html 

يقدم املوقع عددا من املفردات واجلمل األساسية 
مستعينا بالرتمجة والكتابة الصوتية باإلضافة 

وقاموس مرتب أجبديا  ،لصوت مسموع هلا
 لذلك

http://www.myarabic صفحيت العربية 39
website.com/ 

يعرف املوقع باللغة العربية وثقافتها، وجيمع عددا 
من املقاطع املرئية ويقسمها ملوضوعات ودروس، 
باإلضافة لصفحات لتعليم اهلجاء وبعض 

 القواعد
دراسة اللغة يف  31

 اخلارج
-http://www.esl

languages.com/en/stu
-abroad/online-dy

-tests/arabic
test/index.htm 

سؤال لقياس  41يضع املوقع اختبارا من 
باإلضافة للمساعدة ببعض  ،مستوى اللغة

 (خيدم عددا من اللغات)دارس الروابط وامل

.http://cecilmarie.web عامل العرب .3
prw.net/arabworld/ara
bic/ 

يقدم املوقع عددا من املفردات األجنبية مع  
 كتابتها صوتيا 

تعلم العربية على  .3
 اإلنرتنت

http://www.learnarabi
conline.com/ 

باإلضافة  ،املوقع يقدم دورات مدفوعة عن بعد
لبعض الدروس اجملانية يف القواعد واملفردات 

 والبالغة
أنشطة لطالب  35

 اللغة الثانية
http://a4esl.org/  اختبارات تتعلق باملفردات يقدم املوقع عدة

 وترمجتها يف موضوعات خمتلفة
 (من اللغات اخيدم عدد)

يعرف املوقع باللغة العربية ويقدم درسا مبسطا http://www.arabic- اللغة العربية 11

http://muttaqun.com/arabic/index.html
http://muttaqun.com/arabic/index.html
http://www.myarabicwebsite.com/
http://www.myarabicwebsite.com/
http://www.esl-languages.com/en/study-abroad/online-tests/arabic-test/index.htm
http://www.esl-languages.com/en/study-abroad/online-tests/arabic-test/index.htm
http://www.esl-languages.com/en/study-abroad/online-tests/arabic-test/index.htm
http://www.esl-languages.com/en/study-abroad/online-tests/arabic-test/index.htm
http://www.esl-languages.com/en/study-abroad/online-tests/arabic-test/index.htm
http://cecilmarie.web.prw.net/arabworld/arabic/
http://cecilmarie.web.prw.net/arabworld/arabic/
http://cecilmarie.web.prw.net/arabworld/arabic/
http://www.learnarabiconline.com/
http://www.learnarabiconline.com/
http://a4esl.org/
http://www.arabic-language.org/
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language.org/ باإلضافة لقاموس ترمجة  ،جدا يف بعض قواعدها
 ةلجنليزيلإل

يقدم املوقع دروسا يف األجبدية واهلجاء مكتوبة  /http://arabic.org تعلم اللغة العربية 13
 ومسموعة

http://www.lqtoronto معهد لغة القرآن 13
.com/ 

دعائي للمعهد ويضع عددا من املقاطع موقع 
 لدروس منهجية متسلسلة مرئية ومسموعة

معهد اجلامعة  11
اإلسالمية باملدينة 

 النبوية

http://www.coursdara
be.fr/ 

يقدم املوقع دروسا صوتية وصفحات ورقية لتلك 
 (فرنسي) الدروس لكي يتابع الطالب مع املعلم

http://www.islamopas دليل اإلسالم 14
.com/eng/index.html 

يقدم دروسا يف احلروف العربية واهلجاء مع 
 ،ةلجنليزياإليعلم العربية ب)النطق بالصوت 

 (والفنلندية
http://www.funwithar املر  مع العربية 19

abic.com/ 
موقع دعائي لربنامج مدفوع يعتمد على الفالش 
وبإخراج مر  يقدم بعض الدروس البسيطة يف 
 احلروف والقواعد واختبار مبسط وأناشيد للتعليم

http://www.tardeed.c موقع ترديد 11
om/default.asp?LAN
G=1 

يهتم بتعليم قراءة القرآن عن طريق القاعدة 
 (يعلم العربية بلغات متعددة)النورانية 

معلومات عن اللغة العربية ودروسا يقدم املوقع  ru.ru/-http://www.ar العربية .1
وعددا من  ،مكتوبة يف احلروف وقراءهتا والنحو

 (روسي)املقاطع املرئية واملسموعة 
تعلم العربية على  .1

 اإلنرتنت
http://searchtruth.com
/arabic/lessons/unit1_

ing.phpwrit 

يقدم املوقع ثالث وحدات تشتمل على عدد 
من الدروس املتنوعة يف األحرف واهلجاء 
واملفردات واجلمل مع نطقها وكتابتها صوتيا 

 وترمجتها

http://arabic.org/
http://www.lqtoronto.com/
http://www.lqtoronto.com/
http://www.coursdarabe.fr/
http://www.coursdarabe.fr/
http://www.islamopas.com/eng/index.html
http://www.islamopas.com/eng/index.html
http://www.funwitharabic.com/
http://www.funwitharabic.com/
http://www.tardeed.com/default.asp?LANG=1
http://www.tardeed.com/default.asp?LANG=1
http://www.tardeed.com/default.asp?LANG=1
http://www.ar-ru.ru/
http://searchtruth.com/arabic/lessons/unit1_writing.php
http://searchtruth.com/arabic/lessons/unit1_writing.php
http://searchtruth.com/arabic/lessons/unit1_writing.php
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معهد جامعة املدينة  15
العاملية لتعليم 
العربية لغري 

 الناطقني هبا

www.mediu.orhttp://
g/eBooks/index.htm 

يقدم املوقع منهجا متكامال من خالل برنامج 
حيوي عددا من املستويات  ،إلكرتوين على املوقع

 ،والدروس متنوعة املهارات مع وسائل مساعدة
 وهو غري مكتمل والزال حتت اإلنشاء والتطوير

تعلم العربية  41
 لألجانب

http://afl.sakhr.com/ ولكنه مقفل  ،موقع من شركة صخر املعروفة
 للصيانة

الشرق األوسط  43
 للخدمات الدولية

http://www.dalilusa.c
om/arabic_course/ 

 فصيحةال: يقدم املوقع اللغة العربية يف مسارين
من خالل عدد كبري  فصيحةويقدم ال ،والعامية

ويقدم املوقع   ،من قواعد اللغة مع تدريبات هلا
مع  ،كذلك عدة نصوص مقروءة ومسموعة

 .أسئلة عنها هتتم بالقواعد
املدرسة العربية  43

 لتعليم العربية
http://www.arabic200
0.com/school/ 

ويقدم دروسا  ،قع يعد مبسطا وغري جمايناملو 
متميزة يف اهلجاء وتعليم األجبديات على شكل 

 دروس مرتبة حتتوي أسئلة يف هناية الدرس
http://understandqura أكادميية فهم القرآن 41

n.com/ 
املوقع خمتص بتعليم فهم القرآن من خالل 

وتعليم املفردات وذلك بالتواصل مع  القراءة
 .أصحاب املوقع مع وجود أنشطة لذلك

http://www.arabicine ةلجنليزياإلالعربية يف  44
nglish.com/ 

 ،موقع دعائي لعدد من الوسائط املضغوطة
باإلضافة لعدد من املطبوعات جمانية التحميل 

تعلم اهلجاء والكتابة  ،على مستوياتمرتبة 
 واملفردات والقواعد

مقدمة لكتابة اللغة  49
 العربية

http://web.uvic.ca/hrd
/hist455/index.htm 

ولكنه يتبع منهجية مميزة يف  ،املوقع مبسط جدا
وس تعليم اهلجاء والكتابة من خالل در 

متسلسلة يتخللها متارين واختبارات تشمل 
 اإلمالء

http://www.mediu.org/eBooks/index.htm
http://www.mediu.org/eBooks/index.htm
http://afl.sakhr.com/
http://www.dalilusa.com/arabic_course/
http://www.dalilusa.com/arabic_course/
http://www.arabic2000.com/school/
http://www.arabic2000.com/school/
http://understandquran.com/
http://understandquran.com/
http://www.arabicinenglish.com/
http://www.arabicinenglish.com/
http://web.uvic.ca/hrd/hist455/index.htm
http://web.uvic.ca/hrd/hist455/index.htm
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http://www.travlang.c العربية للمسافرين 41
-om/languages/cgi

bin/langchoice.cgi 

يعد املوقع مبسطا حيث يضع املوقع عدة 
ويوضح فيها عددا  ،موضوعات هتم املسافرين

من اجلمل واملفردات اليت ختص املوضوع مع 
 .نطقها

http://www.rocketlan صاروخ .4
guages.com/ 

ويسوق  ،املوقع غري جماين ويعلم اللهجة املصرية
لربجمية متميزة يف احملادثة والنطق ميكن حتميلها 

وميكن متابعتها على املوقع عن  ،على احلاسوب
 .طريق االشرتاك فيه

 (دم عددا من اللغاتخي)
املدرسة العربية  .4

واملصرية على 
 اإلنرتنت

http://arabic.colegioo.
com/ 

ويعلم اللهجة املصرية بدرحة  ،املوقع غري جماين
يف  مع بعض األنشطة والدروس ،أكرب

حيتوي على عدد من الدروس  ،فصيحةال
 .واأللعاب واالختبارات والكتب الرقمية

http://www.arabic- ديو العربيةاست 45
studio.com/index.htm
l 

ويقدم عددا من املقاطع املرئية  ،املوقع غري جماين
يشر  فيها عددا من ( يظهر فيها معلم وسبورة)

باإلضافة للكتب الرقمية  ،القواعد والكتابة
ويقدم املوقع أيضا خدمة  ،املساندة للدروس

مدفوعة للتواصل عرب برنامج سكايب لتعلم 
 اللغة

.http://arabiccomplete العربية الكاملة 91
com/ 

ويقدم فيها  ،املوقع يعتمد على اللهجة املصرية
عددا من دروس احملادثات وقواعد اللغة 

 .يهتم باالستماع والكالم والقراءة ،واالختبارات
ak.econtradehttp://spe الكالم 93

r.com 
يهتم املوقع بالكالم من خالل وضع عدة 
مواقف حياتية تعرض عن طريق رسومات 

 متحركة تفاعلية

http://www.travlang.com/languages/cgi-bin/langchoice.cgi
http://www.travlang.com/languages/cgi-bin/langchoice.cgi
http://www.travlang.com/languages/cgi-bin/langchoice.cgi
http://www.rocketlanguages.com/
http://www.rocketlanguages.com/
http://arabic.colegioo.com/
http://arabic.colegioo.com/
http://www.arabic-studio.com/index.html
http://www.arabic-studio.com/index.html
http://www.arabic-studio.com/index.html
http://arabiccomplete.com/
http://arabiccomplete.com/
http://speak.econtrader.com/
http://speak.econtrader.com/
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 (من اللغات اعدد خيدم)
http://www.internetp اللغات املتعددة 93

-olyglot.com/lessons
en-ar 

املوقع بتعليم املفردات نطقا وكتابة مع يهتم 
 ،الصور من خالل تقسيم هلا حسب املوضوع

ويقدم أربعة أنواع من التدريبات واالختبارات 
 املميزة يف كل موضوع

يعلم العربية بأكثر من ( )خيدم عددا من اللغات)
 (لغة

.orhttp://www.hobob حبوب 91
g/arabi/ 

ريقة التقليدية يضع املوقع عددا من األقسام بالط
( نصوص ،أسئلة ،فعالأ ،حروف ،كلمات)

ويتميز كذلك  ،يتميز بالرتتيب واإلخراج اجليد
 .(كلمات ونصوص)بوفرة املسموعات 

 (، والدامناركيةةلجنليزياإليعلم العربية بالعربية، و )
http://www.naturalara العربية الطبيعية 94

bic.com/ 
ويعتمد على غمر  ،جماين وميكن جتربته غرياملوقع 

 111املتعلم يف اللغة من خالل وجود أكثر من 
مقالة وموضوع معاجلة بطريقة تعليمية مميزة 

حيث ميكن  ،وذات خدمات تقنية مميزة
استعمال املقاالت بشكل حر أو اتباع خطوات 

حيث يتدرج املوضوع يف  ،الدروس فيها
االستماع مث وضع املعىن العام مث املفردات مث 

باإلضافة  ،مع وجود اختبار لكل مقالة ،القراءة
 خلدمة التواصل عن طريق برنامج السكايب

 (واإلسبانية ،ةلجنليزياإليعلم العربية ب) 
http://www.madinaha دينة العربيةامل 99

rabic.com/ 
ويعرض عددا من  ،جماين وميكن جتربته غرياملوقع 

الدروس يف النحو والصرف والقراءة واهلجاء 
بأسلوب تسلسلي ويضم كل موضوع اختبارات 

http://www.internetpolyglot.com/lessons-ar-en
http://www.internetpolyglot.com/lessons-ar-en
http://www.internetpolyglot.com/lessons-ar-en
http://www.hobob.org/arabi/
http://www.hobob.org/arabi/
http://www.naturalarabic.com/
http://www.naturalarabic.com/
http://www.madinaharabic.com/
http://www.madinaharabic.com/
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وشر  واف للموضوع مستخدما الوسائل 
ويقدم املوقع عددا من  ،راملسموعة والصو 

باإلضافة للتواصل  ،املفردات املصنفة مع صورها
املدفوع عرب برنامج السكايب لتقدمي دورات 

املتقدمة والتجويد وحفظ  فصيحةاحملادثة وال
 القرآن

 قلوس 91
معهد اللغة )

 (بالدفاع األمريكي

http://gloss.dliflc.edu/
Default.aspx 

املوقع يعد معززا لتعلم العديد من اللغات من 
خالل البدء مع حمرك البحث عن اللغة املراده 

مث تأيت قائمة  ،ومستواها وطبيعة املوضوعات
ويتم ( مساع ،مشاهدة ،قراءة)بالنماذج اللغوية 

عرض كل منوذج من خالل منهجية متميزة 
حيث يتدرج عرض النموذج  ،وعرض تقين مميز

باتباع اإلرشادات يف كل خطوة اليت هتدف كل 
 واحدة منها خلدمة مهارات حمددة

 (من اللغات اعدد خيدم)
http://www.arabicpod البودكاست العريب .9

.net/ 
وهو موقع مميز  ،جماين وميكن جتربته غرياملوقع 

يضم عدة  ،اءة واالستماع واحلديثيف القر 
يضع يف كل مستوى عددا من  ،مستويات

الدروس اليت هي عبارة عن حوار ماتع بني معلم 
يزود الدروس بورقة قابلة للطباعة ومترين  ،ومتعلم

باإلضافة ملواد  ،قراءة واستماع وكتابة مفردات
مقاطع مرئية، وتطبيقات )أخرى إضافية متنوعة 

 ( وغري ذلك
http://mylanguages.or غايتل .9

g/index.php 
يعرض املوقع عددا من املوضوعات املتنوعة اليت 
تتعلق باملفردات والقواعد ومجل احلوارات ويضع 

http://gloss.dliflc.edu/Default.aspx
http://gloss.dliflc.edu/Default.aspx
http://www.arabicpod.net/
http://www.arabicpod.net/
http://mylanguages.org/index.php
http://mylanguages.org/index.php
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ويضع عددا من الوسائط  ،نطقا لبعض منها
 .وبعض اخلدمات للغة

 (عددا من اللغات خيدم)
 (العربية بأكثر من لغة يعلم)

http://tutor.lootah.co مركز آل لوتاه 95
m/ 

احلروف، )يضم املوقع أربعة مستويات 
يهتم بالكتابة ( احملادثة  ،الكلمات، اجلمل

 ،يعتمد على الصوتيات ،والقراءة واالستماع
قدم للمتعلمني مطبوعات تفيد يف نسخ يو 

 .احلروف واجلمل
 (يعلم العربية بأكثر من لغة)

http://looklex.com/ba بابل 11
bel/arabic/index.htm 

يقدم املوقع سلسلة من الدروس مقسمة على 
املواقف األساسية مث الكتابة : ثالث مراحل

وقع يف العرض يعتمد امل ،واهلجاء مث النصوص
 .على النص والصوت والكتابة الصوتية

http://www.l- لنجو 13
-lingo.com/en/learn

arabic/index.html 

جماين ويعتمد على برجمية مميزة ميكن  غرياملوقع 
ويقدم عدة دروس  ،حتميلها على احلاسوب

متميز يف  ،حتوي عددا من املفردات واجلمل
يعتمد على صور متقنة يف  ،مهارة االستماع
ويقدم الربنامج أيضا على  ،شر  الكلمات
 .األجهزة اللوحية

 (عددا من اللغات خيدم)
http://www.transpare اللغة الواضحة 13

arabic/-nt.com/learn 
ويعرض برجميات للبيع تعمل  ،جماين غرياملوقع 

باإلضافة إىل أنه ميكن العمل  ،على احلاسوب
على هذه الربجميات من خالل صفحات 

ويعد املوقع متميزا جلودة الربجمية  ،اإلنرتنت

http://tutor.lootah.com/
http://tutor.lootah.com/
http://looklex.com/babel/arabic/index.htm
http://looklex.com/babel/arabic/index.htm
http://www.l-lingo.com/en/learn-arabic/index.html
http://www.l-lingo.com/en/learn-arabic/index.html
http://www.l-lingo.com/en/learn-arabic/index.html
http://www.transparent.com/learn-arabic/
http://www.transparent.com/learn-arabic/
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 ،التقنية اليت يعتمد عليها وجودة منهجيتها
ماع والقراءة والكتابة والنطق حيث يعلم االست

ويعلم  ،لوفرة التدريبات فيه ،بشكل جيد
 .احلروف والقواعد كذلك

 (عددا من اللغات خيدم)
العربية على  11

 اإلنرتنت
http://www.arabiconli
ne.eu/ 

يقدم املوقع برجمية جمانية مميزة يف جودة التقنية 
حيث ينطلق من  ،فيها وجودة منهجيتها

 ،موضوعات حوارية وظيفية لتعلم كل املهارات
ويقدم الربنامج  ،مع معلومات ثقافية عن اللغة
 .جمانا أيضا على األجهزة اللوحية

ملشهورة يتميز املوقع يف تعليم بعض اللغات ا /http://livemocha.com اليف موكا 14
 ،ولكن يف تعليم العربية ال يصل لنفس آلياهتا

حيث يعلم عددا من املفردات والعبارات يف 
وكل  ،حتتوي عددا من الدروس ،أربعة مستويات

 ،درس حيتوي على عرض وتدريبات متميزة
وخيدم كل  ،ويعتمد على الصورة والصوت

وينفرد مبيزة االستعانة باملتعلمني  ،املهارات
املسجلني بطلب االستفادة من لغاهتم األم يف 

 ،مساعدة من يرغبون تعلمها مبقابل حوافز
حيث يستمعون لتسجيل أصوات املتعلمني 
اآلخرين وكتاباهتم ويعطون التغذية الراجعة ملن 

 يرغب يف تعلم لغتهم
 (عددا من اللغات خيدم)
 ( من لغةيعلم العربية بأكثر )

http://www.arabiconline.eu/
http://www.arabiconline.eu/
http://livemocha.com/


 

 
109 

 :عينة الدراسة
 عشر يثنا يف العينة متثلتبعد مسح جمتمع البحث وتطبيق معايري اختيار عينة الدراسة 

موقع  :املواقع هيو  ،من عينة الدراسة% ( 51.) مثل كل موقع منها ما نسبته  ،اموقع
 ،لغايت ،بابل ،لنجو ،الواضحة اللغة ،اإلنرتنت على العربية ،موكا اليف ،حبوب

 .آل لوتاه ،العربية املدينة ،الطبيعية العربية ،جلوس ،العريب البودكاست
 (3)جدول رقم 

 توزيع عينة الدراسة من مواقع تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا على الشبكة العاملية
 النسبة التكرار الموقع

 8.3 1 حبوب
 8.3 1 موكا اليف
 8.3 1 اإلنرتنت على العربية
 8.3 1 الواضحة اللغة
 8.3 1 لنجو
 8.3 1 بابل
 8.3 1 لغايت

 8.3 1 العريب البودكاست
 8.3 1 جلوس
 8.3 1 الطبيعية العربية
 8.3 1 العربية املدينة

 8.3 1 آل لوتاه
 100.0 12 اجملموع
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 :إجابات األسئلة المتعلقة بالدراسة: الثانيالمبحث 
 

ما معايير تقييم مواقع تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في  -:األول السؤال
 ضوء تعليمها المهارات اللغوية ؟

 
 متثلتوقد  ،لتقييم هذه املواقع معيارا وستين احدو  حتديدمت  بعد اتباع إجراءات الدراسة

 :التالية احملاوريف  هذه املعايري
 (عشرة معايري) معايير تقييم عامة للمهارات .3
 (اثنا عشر معيارا) معايير تقييم تعليم مهارة الستماع .3
 (اثنا عشر معيارا) معايير تقييم تعليم مهارة الحديث .1
 (مخسة عشر معيارا) تقييم تعليم مهارة القراءة معايير .4
 (معيارا اثنا عشر)معايير تقييم تعليم مهارة الكتابة  .9

 
 :على النحو التايل جاءت املعايريقد و 

 (4)جدول رقم 
 قائمة مبعايري تقييم مواقع تعليم اللغة العربية على الشبكة العاملية يف ضوء املهارات اللغوية

 معايير تقييم عامة للمهارات( 1)
 مستوى الفصاحة يف اللغة املستخدمة يف املوقع 3
 استخدام املوقع اللغة الوظيفية يف األمثلة والشر  3
 اللغوية الطبيعية وغري املتكلفةاستخدام النماذج  1
 تنوع املوضوعات يف عامة الدروس 4
 التدرج التعليمي ووجود املستويات 9
 إمكانية حتديد املوقع للمستوى التعليمي أو اختيار املتعلم له 1
 وجود عناصر التشويق واإلثارة للمتعلم .
 لإلثراء أو التقييم ناطقني أصليني باللغةتوفري فرصة التواصل مع معلمني أو  .
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 توجيه املتعلم يف الدروس والتدريبات 5
 مناسبة اخلط املستخدم يف املوقع 31

 معايير تقييم تعليم مهارة الستماع( 2)
 تعليم التمييز بني األصوات العربية املتشاهبة عند مساعها 3
املعىن )الكلمة تعليم التغريات يف املعىن الناجتة عن التعديل أو التحويل يف بنية  3

 ومتييزها صوتيا ودالليا ،(االشتقاقي
 تعليم دالالت تراكيب اجلمل األكثر استعماال يف اللغة 1
 تعليم دالالت صيغ اللغة الشائعة من جهة التذكري والتأنيث واألزمنة واألفعال والضمائر 4
 تعليم دالالت اجلمل اليومية وذات االستخدام الشائع عند مساعها 9
 وضو  الصوت يف النماذج املسموعة 1
 استخدام السرعة املناسبة عند عرض النماذج .
 توفري مواد مسعية ومسعية بصرية على املوقع يتفاعل معها املتعلم .
 التأكد من فهم املتعلم للفكرة العامة للمسموع وأبرز أفكاره الفرعية 5

 قع أو بروابط خارجيةتوفري مواد إثرائية لتنمية املهارة من خالل املو  31
 كفاية التدريبات يف تعليم املهارة 33
 كفاية اختبارات أداء املتعلم يف املهاراة 33

 معايير تقييم تعليم مهارة الحديث( 3)
 يوفر املوقع تعليم نطق األصوات العربية بشكل سليم 3
 تعليم تأدية النرب والتنغيم 3
 املواقف اليومية وذات االستخدام الشائعتعليم احلديث واحلوار من خالل  1
 تعليم استخدام تراكيب اجلمل الشائعة يف اللغة والقياس عليها 4
تعليم استخدام الصيغ اللغوية الشائعة من جهة التذكري والتأنيث واألفعال واألزمنة  9

 والضمائر
 طلب احلديث عن موضوعات حمددة ومناسبة ملستواه 1
للغة أو توفري خيار تسجيل  أصليني فرصة احلديث املباشر مع ناطقنيإعطاء املتعلم  .
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 صوته يف املوقع
 اختيار املوضوعات املناسبة للحديث من املتعلم .
 جتنب استخدام اللغة الوسيطة يف احلوارات التفاعلية املستخدمة يف املوقع 5

 توفري فرص إثرائية للتواصل الشفهي من خالل املوقع أو خارجه 31
 كفاية التدريبات يف تعليم املهارة 33
 كفاية اختبارات أداء املتعلم يف املهاراة 33

 معايير تقييم تعليم مهارة القراءة( 4)
 تعليم قراءة احلركات القصرية والطويلة 3
 تعليم قراءة التشديد والتنوين 3
 تعليم نطق الكلمات واجلمل املكتوبة والربط بني املكتوب واملنطوق 1
 تعليم دالالت عالمات الرتقيم واالعتناء بوضعها يف النماذج 4
 تعليم القراءة اجلهرية السليمة للنصوص من خالل النماذج املسموعة 9
 تعليم مدلوالت أدوات الربط 1
 التأكد من فهم املتعلم للفكرة الرئيسة يف النص املقروء وأبرز األفكار الفرعية .
 اجلديدة من خالل السياق أو الصور وحنو ذلكتوضيح معاين املفردات  .
 حث املتعلم على القراءة الصامتة 5

 توفري املوقع للمعاجم اإللكرتونية وإرشاد املتعلم هلا 31
إعطاء املتعلم فرصة تقييم قراءته اجلهرية مباشرة أو من خالل توفري خيار تسجيل صوته  33

 على املوقع
 ملستويات املتعلمني مناسبة املوضوعات القرائية 33
 توفري مواد إثرائية لتنمية املهارة من خالل املوقع أو بروابط خارجية 31
 كفاية التدريبات يف تعليم املهارة 34
 كفاية اختبارات أداء املتعلم يف املهاراة 39

 معايير تقييم تعليم مهارة الكتابة( 5)
 تعليم كتابة احلروف العربية وربط الشكل بالصوت 3
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 تعليم كتابة الكلمات ومتييز أشكال احلروف يف الكلمة 3
 تعليم كتابة اجلمل املفيدة بشكل سليم 1
 تعليم االستخدام السليم لعالمات الرتقيم 4
تعليم مبادئ القواعد اإلمالئية يف اللغة العربية وما فيها من اختالفات بني النطق  9

 والكتابة والعكس
 والتدريب عليهاالعناية بنسخ النصوص  1
الطلب من املتعلم الكتابة عن بعض املوضوعات أو األفكار مسرتشدا ببعض الكلمات  .

 أو العبارات املساعدة
 تعليم كتابة موضوع مناسب دون مساعدة .
 ملستوى املتعلمني الكتابية مناسبة املوضوعات 5

 خارجهتوفري فرص إثرائية للتواصل الكتايب من خالل املوقع أو  31
 كفاية التدريبات يف تعليم املهارة 33
 كفاية اختبارات أداء املتعلم يف املهاراة 33

 .وهبذا يكون الباحث قد أجاب عن السؤال األول
 

على ما مدى التزام مواقع تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها  -:السؤال الثاني
 رات اللغوية ؟بالمعايير العلمية لتعليم المهاالشبكة العالمية 

ظهرت النتائج  ات اللغويةاملعايري العلمية لتعليم املهار من خالل واقع هذه امل بعد تقييم
 :التاليان ناجلدوال يوضحها اليت

 
 (5)جدول رقم 

 تقييم مواقع تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا يف ضوء تعليمها املهارات اللغويةنتيجة 
 النحراف المعياري المتوسط الحسابي المعيار

 0.86 4.06 معايري تقييم عامة للمهارات
 1.08 3.39 معايري تقييم تعليم مهارة االستماع
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 0.73 2.64 معايري تقييم تعليم مهارة القراءة
 1.35 2.45 معايري تقييم تعليم مهارة احلديث
 0.90 1.78 معايري تقييم تعليم مهارة الكتابة

 
 (6)جدول رقم 

النتائج املتعلقة مبدى التزام مواقع تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا باملعايري تفصيل 
 العلمية لتعليم املهارات اللغوية

 الموقع

 معايري التقييم

 المستوى المجموع
معايير ال

 عامةال
 مهارات لل

 تعليم 
مهارة 
 الستماع

 تعليم 
مهارة 
 الحديث

 تعليم 
مهارة 
 القراءة

 تعليم
مهارة 
 الكتابة

 مرتفع 3.97 3.42 2.60 4.67 4.25 4.90 العربية المدينة
 البودكاست

 العربي
 مرتفع 3.82 2.58 3.73 3.17 4.83 4.80

 مرتفع 3.78 2.75 2.87 4.08 4.42 4.80 الواضحة اللغة
 مرتفع 3.53 2.33 2.80 4.17 3.75 4.60 موكا ليف
 على العربية

 اإلنترنت
 متوسط 3.24 1.75 2.87 2.92 4.25 4.40

 متوسط 3.13 0.92 3.73 2.64 3.75 4.60 الطبيعية العربية

 متوسط 2.84 1.92 2.67 1.55 3.58 4.50 جلوس
 متوسط 2.52 1.17 2.07 1.75 3.42 4.20 لنجو
 متوسط 2.21 1.33 3.13 1.00 2.50 3.10 حبوب
 منخفض 1.98 0.67 2.07 1.58 2.08 3.50 بابل

 منخفض 1.68 2.00 1.8 0.92 1.17 2.9 آل لوتاه
 منخفض 1.58 0.50 1.33 1.00 2.67 2.40 لغاتي

 متوسط 2.86 1.78 2.64 2.45 3.39 4.06 المجموع
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من خالل النتائج املوضحة أعاله يتضح أن التزام مواقع تعليم اللغة العربية لغري الناطقني 

وهي درجة التزام  ،( 9من  35.1 )هبا باملعايري العلمية لتعليم املهارات اللغوية بلغ 
 .متوسطة هلذه املواقع باملعايري العلمية لتعليم املهارات اللغوية

وميكن أن يرجع سبب ذلك لقصر جتربة هذه املواقع إذا ما قورنت بتجربة اللغات 
األخرى، باإلضافة لضعف االهتمام هبذه الوسيلة من قبل املهتمني بتعليم اللغة العربية 

 .بشكل خاص واملنظمات اليت ترعى ذلك ،قني هبا عمومالغري الناط
 3( هداية الشيخ علي و صاحل السحيباين)ما خرجت به دراسة  هذه النتيجةومما يؤكد 

اليت اهتمت بتقومي مواقع تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا على الشبكة العاملية من 
 دراستهما حيث بينت ،املهارات وغريهاتعليم يف يف الشكل و  :خمتلفةخالل عدة معايري 

البحث  نتيجةوهو مستوى متوسط يتوافق مع %  9553أن نتيجة تقييم هذه املواقع بلغ 
 .احلايل الذي اقتصر على تقييم تعليم املهارات اللغوية فقط

كما يتضح من خالل النتائج املوضحة أعاله أن أكثر املعايري العلمية لتعليم املهارات 
هبا مواقع تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا تتمثل يف معايري التقييم  التزمتليت اللغوية ا

وهو التزام مرتفع وأكثر املواقع التزامًا هبذه  ،( 9من  4511) العامة للمهارات مبتوسط 
وهو التزام مرتفع جدًا يليه  ،( 9من  4551) املعايري هو موقع املدينة العربية مبتوسط 

وهذه املعايري ليست يف  ،( 45.1) العريب مبتوسط  البودكاستلغة الواضحة و موقعي ال
 .وإمنا مساندة ومكملة لتعليمها ،األساسية صميم املهارات

 هذه املواقعقبل من  مرتفعا التزاما تقييم تظهرال فنتائج المهارات األربععلى مستوى أما 
ماً أكثر املواقع التزاكان و  ،( 9من  1595) مبتوسط  معايير تعليم مهارات الستماعب

اللغة  يليه موقع ( 9من  45.1) مبتوسط  العريب كاستهبذه املعايري هو موقع البود 
 .وهو التزام مرتفع جداً  ،( 4543) الواضحة مبتوسط 

وهو التزام (  9من  3514)مبتوسط  معايير تعليم مهارة القراءةيليها يف املرتبة الثانية 

                                 
ن بها على الشبكة مواقع تعليم اللغة العربية لغير الناطقي :السحيباينو صاحل  عليهداية هداية الشيخ  3

 341، ص4-1ع ،13مج ،ه3413 ،الرياض ،جملة عامل الكتب ،-دراسة مسحية وصفية-العالمية 
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وكان أكثر املواقع التزاما هبذه املعايري هو موقعي البودكاست العريب والعربية  ،متوسط
 .وهو التزام مرتفع(  9من  15.1)الطبيعية مبتوسط 

وهو التزام (  9من  3549)مبتوسط  الحديثمعايير تعليم مهارة  الثالثةيليها يف املرتبة 
 .451)املدينة العربية مبتوسط  موقعلتزاما هبذه املعايري هو وكان أكثر املواقع ا ،منخفض

 .هلما جدا وهو التزام مرتفع(  9من  .453)مبتوسط  اليف موكا يليه موقع ،( 9من 
وهو التزام (  9من  ..35)مبتوسط  الكتابةمعايير تعليم مهارة  األخريةيليها يف املرتبة 

 1543)املدينة العربية مبتوسط  موقععايري هو وكان أكثر املواقع التزاما هبذه امل ،منخفض
وهو التزام (  9من  35.9)مبتوسط  يليه موقع اللغة الواضحة ،وهو التزام مرتفع ،(9من 

 .متوسط
إميان هذه املواقع  هذه املواقع مبهارة االستماع يبني مدى نسبة اهتمام يف رتفاعاال وهذا

هبا ؛ وذلك ألهنا االهتمام ينبغي  مهارة أهم تعداليت  ،بأمهية هذه املهارة يف تعليم اللغة
 ،يف التسلسل املنطقي لتعلم اللغةوهي اخلطوة األوىل  ،تهارااملباقي أساس يف تعليم 

 3.ه عدد من الباحثنيوهذا ما يؤكد
 3( إميان البخاري)ما توصلت له دراسة  نتيجة اهتمام هذه املواقع مبهارة االستماعويؤكد 

حيث حتتوي الشبكة  ،يف حتسني مهارة االستماع مواقع تعليم اللغات ممن أمهية استخدا
 وسائل التواصلباإلضافة إىل  ،يف كل اللغات احلية على عدد كبري من املواد املسموعة

 .من خالهلاعند املتعلمني  اليت ترفع من كفاءة هذه املهارة فيها
ثانيا ال  القراءةمث  والأاالستماع جاءت مهارة  أن أيضا ومما يلحظ يف هذه النتائج

وكوهنما أساس يف  ،وياللغ الدخل اكتسابمهيتهما يف أل ذلكقد يكون و  ،احلديث

                                 
 .33ص ه،.343، دار املسرية، عمان، طرق تدريس اللغة العربية :علي أمحد مدكور: انظر 3

 19ص ه، دار املسرية، عمان،3431، مهارات اللغة العربية: عبد اهلل علي مصطفى
الفكر العريب، دار  ،المرجع في مناهج تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى :أمحد طعيمة وآخرونرشدي 

 411ص ه،3413القاهرة، 
على شبكة اإلنترنت في تحسين مهارتي  اإلنجليزيةأهمية استخدام مواقع تعليم اللغة : إميان البخاري 3

، (حبث ماجستري) رحلة الثانوية بمدينة جدةالستماع والتحدث من وجهة نظر مشرفات ومعلمات الم
 .ه 3435جامعة أم القرى، مكة، 
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فة إىل أن املدخل االتصايل يؤكد أن املوقف باإلضا ،عملية التعلم املكتوب والشفهي
 ،3اللغوي واحلاجة هي اليت حتدد أمهية مهارة دون أخرى وكيفية ترتيبها يف عملية التعلم 

جيد  أهداف كثري من متعلمي اللغة العربية من غري الناطقني هبالطبيعة  املتأمل حيث إن
تني مساع وقراءة القرآن هار امل هاتان هلم قحتق حيث ،تمثل معظمها يف اهلدف الديينأهنا ت

والعلوم الشرعية بشكل عام لكي يتعلموا هبا أمور  ،الكرمي والسنة النبوية بشكل خاص
 .دينهم

اليت حددت أهم دوافع دارسي اللغة العربية  3 (رشدي أمحد طعيمة)لك دراسة ويؤكد ذ
وجاءت  ،ذلكأقوى الدوافع يف  فجاء الدافع الديين ،من املسلمني غري الناطقني هبا

اريخ يف فهم القرآن الكرمي والسنة النبوية والعلوم الدينية والت أغلب عبارات الدافع الديين
 .وأكثر املهارات قربا من هذه الدوافع االستماع والقراءة ،باإلضافة للحفظ ،اإلسالمي

يرجع قد و  ،مستوى تعليم هذه املواقع ملهارة الكتابة ا يفاخنفاض التقييم وتظهر نتيجة
لصعوبة تعليمها من خالل و  ،هذه املواقع هبذه املهارةاملستفيدين من اهتمام  ذلك لقلة

لتعامل جيد  -على حد علم الباحث-شبكة ال تقنية تصل حيث مل ،هذه الوسيلة التقنية
احلديث عنه يف وهذا يؤكد ما سبق  ،مع الكتابة العربية اليدوية على وجه اخلصوص

 .إمكانات الشبكة العاملية يف تعليم املهارات اللغوية
 

ما أوجه القوة والضعف في مواقع تعليم اللغة العربية لغير  -:السؤال الثالث
 تعليمها المهارات اللغوية ؟الناطقين بها من جهة 

مت  اللغوية يف هذه املواقعاملهارات تعليم للتعرف على أوجه القوة والضعف فيما يتعلق ب
حساب التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتب 

 :يليجاءت النتائج كما ف ،من حماور التقييم يف كل حمورالدراسة مواقع عينة  لنتائج تقييم
 

                                 
الفكر دار  ،المرجع في مناهج تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى :رشدي أمحد طعيمة وآخرون 3

 413ص ه،3413العريب، القاهرة، 
 335ص: املرجع السابق 3
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 :بمعايير التقييم العامة للمهاراتأوجه القوة والضعف فيما يتعلق / 1
 (7)جدول رقم 

مرتبة تنازلياً  (لمهاراتل العامة التقييم معايري)حمور يف الدراسة مواقع عينة  نتائج تقييم
 التوافقحسب متوسطات 

 معيارال م
  توافقدرجة ال    التكرار

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

رتبة
ال

النسبة  
% 

مرتفع 
منخفض  منخفض  متوسط  مرتفع  جدا 

 جدا
ل 

 يوجد 

 3 
استخدام املوقع اللغة 
الوظيفية يف األمثلة 

 والشر 

 153.5 4553 - - - - 3 33 ك
3 

% 535. .51 - - - - 

مناسبة اخلط املستخدم  31
 يف املوقع

 15133 45.9 - - - 3 3 31 ك
3 

% .151 .51 .51 - - - 

3 
مستوى الفصاحة يف 
اللغة املستخدمة يف 

 املوقع

 15.51 4543 - - - 3 1 . ك
1 

% 9.51 3951 315. - - - 

توجيه املتعلم يف  5
 الدروس والتدريبات

 155.9 4511 - - 3 3 1 . ك
4 

% 9.51 3951 .51 .51 - - 

تنوع املوضوعات يف  4
 عامة الدروس

 .3593 .453 3 - - 3 3 . ك
9 

% 115. .51 315. - - .51 

9 
التدرج التعليمي ووجود 

 املستويات
 35914 .451 3 - - 3 1 . ك

1 
% 9.51 3951 .51 - - .51 

1 
استخدام النماذج 
اللغوية الطبيعية وغري 

 املتكلفة

 15.51 .451  - - 1 9 4 ك
. 

% 1151 435. 3951 - -  

1 
إمكانية حتديد املوقع 
للمستوى التعليمي أو 

 اختيار املتعلم له

 35.55 15.1 3 - - 3 3 . ك
. 

% 9.51 315. .51 - - 315. 

. 
وجود عناصر التشويق 

 واإلثارة للمتعلم
 35143 15.1  3 3 3 3 . ك

5 
% 9.51 .51 .51 .51 315.  

3 .3593 .353 1 3 - - - 9 كتوفري فرصة التواصل مع  .
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 معيارال م
  توافقدرجة ال    التكرار

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

رتبة
ال

النسبة  
% 

مرتفع 
 منخفض  متوسط  مرتفع  جدا 

منخفض 
 جدا

ل 
 يوجد 

ناطقني معلمني أو 
لإلثراء أو  أصليني للغة

 التقييم
% 

435. - - - .51 9151 1 

 15.99 4511 المتوسط العام

بدرجة مرتفعة جدا على مخسة  متوافقةالدراسة مواقع عينة يتضح من خالل النتائج أن 
حتقيقها متثل أوجه القوة يف مواقع تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا من جهة  معايري

واليت مت ( 4 ،5 ،3 ،31 ،3)رقم  عايريوهي تتمثل يف امل ،لمهاراتل ملعايري التقييم العامة
 :رتفعة جدا كالتايلالدراسة عليها بدرجة ممواقع عينة  توافقترتيبها تنازلياً حسب 

" استخدام املوقع اللغة الوظيفية يف األمثلة والشر  "  وهو(  3) رقم  جاء املعيار .3
الدراسة عليها بدرجة مرتفعة جدا مبتوسط مواقع عينة  توافقباملرتبة األوىل من حيث 

 (. 9من  4553) 
بة الثانية باملرت" مناسبة اخلط املستخدم يف املوقع  " وهو( 31)رقم  جاء املعيار .3

من  45.9)الدراسة عليها بدرجة مرتفعة جدا مبتوسط مواقع عينة  توافقمن حيث 
9.) 
" مستوى الفصاحة يف اللغة املستخدمة يف املوقع "  وهو(  3) رقم  جاء املعيار .1

الدراسة عليها بدرجة مرتفعة جدا مبتوسط مواقع عينة  توافقباملرتبة الثالثة من حيث 
 (. 9من  4543) 
باملرتبة " توجيه املتعلم يف الدروس والتدريبات "  وهو(  5) رقم  املعيار جاء .4

) الدراسة عليها بدرجة مرتفعة جدا مبتوسط مواقع عينة  توافقالرابعة من حيث 
 (. 9من  4511

باملرتبة " تنوع املوضوعات يف عامة الدروس "  وهو(  4) رقم  جاء املعيار .9
) الدراسة عليها بدرجة مرتفعة جدا مبتوسط  مواقع عينة توافقاخلامسة من حيث 

 (. 9من  .453
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وهذه النتائج تؤكد وعي هذه املواقع بأمهية هذه املعايري اليت تعني املتعلم يف اكتساب 
من خالل استخدام اللغة الوظيفية اليت هتم املتعلم يف حتقيق  بشكل جيدمهارات اللغة 

وتنوع  ،فصاحة اللغة اليت تستخدم داخل املوقعب واالهتمام ،أهدافه من تعلم اللغة العربية
كما تؤكد هذه النتائج   ، عدد من اجلوانب الثقافيةاملوضوعات اليت تعزز من مناء املهارة يف

ووجود التوجيهات  ،مناسبة اخلط ووضوحه يف الشر  والتعليمات حرص هذه املواقع على
 .ع وحتقيق أهدافه من التعلمملوقاليت ترشد املتعلم للطريقة األفضل يف التعامل مع ا

بدرجة منخفضة على واحدة من  متوافقةالدراسة مواقع عينة بينما يتضح من النتائج أن 
متثل أوجه الضعف يف مواقع تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا من جهة تعليمها  عايريامل

توفري فرصة التواصل مع معلمني أو "  وهو(  .) رقم  املعياراملهارات العامة تتمثل يف 
وهذا املعيار يعد  ،( 9من  .353) مبتوسط  " لإلثراء أو التقييم  ناطقني أصليني للغة

وذلك من خالل التواصل مع  ،مهما إلمتام وحتسني اكتساب املتعلم للمهارات اللغوية
عما يشكل  سواء كان ذلك لطلب التوضيح واالستفسار ناطقني أصليني للغةمعلمني أو 

 .أو تقييم مستوى تعلمه ،عليه أثناء التعلم
 ، من عشرة مستوى مرتفعاوهذا احملور كما يظهر يف النتائج بلغت فيه تسعة معايري

  .يعد من أعلى احملاور اليت أظهرت فيه أفراد العينة التزاما مرتفعا ولذلك
 :أوجه القوة والضعف فيما يتعلق بمهارات الستماع/ 2

ى أوجه القوة والضعف فيما يتعلق مبهارات االستماع مت حساب التكرارات للتعرف عل
تقييم  ملستوى نتائجوالنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتب 

حمور مهارة االستماع وجاءت النتائج كما يوضحها  معايريالدراسة على مواقع عينة 
 : اجلدول التايل

 (8)جدول رقم 
مهارة االستماع مرتبة تنازلياً  تقييم معايريحمور الدراسة على مواقع عينة  نتائج تقييم

 توافقحسب متوسطات ال

 معيارال م
 توافقدرجة ال التكرار

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

رتبة
ال

النسبة  
% 

مرتفع 
 منخفض  متوسط  مرتفع  جدا 

منخفض 
 جدا

ل 
 يوجد 



 

 
121 

 معيارال م
 توافقدرجة ال التكرار

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

رتبة
ال

النسبة  
% 

مرتفع 
 منخفض  متوسط  مرتفع  جدا 

منخفض 
 جدا

ل 
 يوجد 

استخدام السرعة املناسبة  .
 عند عرض النماذج

 35441 .459 3 - - - - 33 ك
3 

% 535. - - - - .51 

وضو  الصوت يف  1
 النماذج املسموعة

 35441 .459 3 - - - - 33 ك
3 

% 535. - - - - .51 

9 
تعليم دالالت اجلمل 
اليومية وذات االستخدام 

 الشائع عند مساعها

 35919 .451 - 3 - - 1 . ك
1 

% 9.51 3951 - - 315. - 

كفاية التدريبات يف تعليم  33
 املهارة

 35193 4511 3 3   3 . ك
4 

% 115. 315.   .51 .51 

. 
توفري مواد مسعية ومسعية 
بصرية على املوقع يتفاعل 

 معها املتعلم

 35143 15.1 3  3 - 1 1 ك
9 

% 9151 3951 - 315.  .51 

كفاية اختبارات أداء  33
 املتعلم يف املهارة

 35131 1591 3 3 - - 3 . ك
1 

% 9.51 .51 - - 315. 315. 

4 

تعليم دالالت صيغ اللغة 
الشائعة من جهة التذكري 
والتأنيث واألزمنة 

 واألفعال والضمائر

 ..355 1591 3 3 - - 4 9 ك

. 
% 

435. 1151 - - .51 315. 

31 
توفري مواد إثرائية لتنمية 
املهارة من خالل املوقع 

 أو بروابط خارجية

 35149 1511 1 - 3 3 3 4 ك
. 

% 1151 315. 315. .51 - 3951 

5 
التأكد من فهم املتعلم 
للفكرة العامة للمسموع 

 وأبرز أفكاره الفرعية

 35535 3553 1 - 3 3 9 3 ك
5 

% 315. 435. .51 .51 - 3951 

3 

تعليم التغريات يف املعىن 
الناجتة عن التعديل أو 
التحويل يف بنية الكلمة 

( املعىن االشتقاقي)

 35111 35.9 1 - 3 1 - 4 ك
3
1 % 

1151 - 3951 315. - 3951 
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 معيارال م
 توافقدرجة ال التكرار

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

رتبة
ال

النسبة  
% 

مرتفع 
 منخفض  متوسط  مرتفع  جدا 

منخفض 
 جدا

ل 
 يوجد 

 ومتييزها صوتياً وداللياً 

3 
تعليم التمييز بني 
األصوات العربية املتشاهبة 

 عند مساعها

 35111 3539 4 3 3 3 3 3 ك
3
3 % 315. 315. 315. .51 .51 1151 

تعليم دالالت تراكيب  1
اجلمل األكثر استعماالً 

 يف اللغة

3 .353 .351 . - 3 - 3 3 ك
3  % 315. 315. - .51 - 9.51   

 351.3 1515 المتوسط العام

بدرجة مرتفعة جدا على اثنني  متوافقةالدراسة مواقع عينة يتضح من خالل النتائج أن 
متثل أوجه القوة يف مواقع تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا من جهة  عايريمن امل

واللتان مت ترتيبهما تنازلياً ( 1 ،.)تعليمها مهارات االستماع تتمثالن يف العبارتان رقم 
 :الدراسة عليهما بدرجة مرتفعة جدا كالتايلمواقع عينة  توافقحسب 

استخدام السرعة املناسبة عند عرض "  وهو(  .) رقم  جاء املعيار .3
الدراسة عليها بدرجة مرتفعة مواقع عينة  توافقباملرتبة األوىل من حيث " النماذج 

 (. 9من  .459) جدا مبتوسط 
" وضو  الصوت يف النماذج املسموعة " وهو( 1)رقم  جاء املعيار .3

مرتفعة جدا  الدراسة عليها بدرجةمواقع عينة  توافقباملرتبة الثانية من حيث 
 (.9من  .459)مبتوسط 

وهذه النتائج تؤكد حرص هذه املواقع على جتويد كفاءة املسموعات يف مناسبة سرعتها 
التقنيات احلديثة اليت تعاجل املسموعات والتسجيالت  ويساعد يف ذلك ،ووضوحها

 .حىت يصل النطق الصويت للمتعلم بشكل واضح وسليم ،بشكل جيد
بدرجة منخفضة على واحدة من  متوافقةالدراسة مواقع عينة أن  ضاأي ويتضح من النتائج

متثل أوجه الضعف يف مواقع تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا من جهة تعليمها  عايريامل
تعليم التمييز بني األصوات العربية "  وهو(  3) رقم  املعيارمهارات االستماع تتمثل يف 
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وهذه املهارة من املهارات املهمة يف  ،( 9من  3539) سط  مبتو " املتشاهبة عند مساعها 
املختلفتني  الكلمتنيحىت يستطيع التمييز بني  ،حتسني كفاءة املتعلم يف مهارة االستماع

عدا حرف واحد يتقارب خمرجه مع الكلمة  ولكنهما يتفقان يف أغلب األحرف ،يف املعىن
 .(صورة وسورة)ككلميت  ،األخرى

بدرجة منخفضة جدًا على  متوافقةالدراسة مواقع عينة وكذلك يتضح من النتائج أن 
متثل كذلك أوجه الضعف يف مواقع تعليم اللغة العربية لغري الناطقني  عايريواحدة من امل

تعليم دالالت "  وهو(  1) رقم  املعيارهبا من جهة تعليمها مهارات االستماع تتمثل يف 
وهذه من  ،( 9من  .351) مبتوسط  "  اللغة استعمااًل يف تراكيب اجلمل األكثر

املهارات املهمة يف تعليم مهارة االستماع حىت يستطيع املتعلم بذلك التفريق بني دالالت 
 .املختلفة يف اللغة العربية كالرتكيب اخلربي واإلنشائي واالمسي والفعلي الرتاكيب

 

 :الحديثأوجه القوة والضعف فيما يتعلق بمهارات / 3
للتعرف على أوجه القوة والضعف فيما يتعلق مبهارات احلديث مت حساب التكرارات 

مواقع  ملستوى نتائجوالنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتب 
حمور مهارة احلديث وجاءت النتائج كما يوضحها اجلدول  معايريالدراسة على عينة 
 : التايل

 (9)جدول رقم 
مهارة احلديث مرتبة تنازلياً حسب  تقييم معايريحمور الدراسة على مواقع عينة  نتائج تقييم

 توافقمتوسطات ال

 معيارال م
 توافقدرجة ال التكرار

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

رتبة
ال

النسبة  
% 

مرتفع 
 منخفض  متوسط  مرتفع  جدا 

منخفض 
 جدا

ل 
 يوجد 

1 
تعليم احلديث واحلوار من 
خالل املواقف اليومية 

 وذات االستخدام الشائع

 35949 15.9 - 3 1 - 3 1 ك
3 

% 9151 315. - 3951 .51 - 

 3 35314 .159 1   3  . كيوفر املوقع تعليم نطق  3
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 معيارال م
 توافقدرجة ال التكرار

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

رتبة
ال

النسبة  
% 

مرتفع 
 منخفض  متوسط  مرتفع  جدا 

منخفض 
 جدا

ل 
 يوجد 

األصوات العربية بشكل 
 3951   51.  .115 % سليم

كفاية التدريبات يف تعليم  33
 املهارة

 35.55 .153 3 3 3 3 3 9 ك
1 

% 435. .51 .51 315. 315. .51 

9 

تعليم استخدام الصيغ 
اللغوية الشائعة من جهة 
التذكري والتأنيث واألفعال 

 واألزمنة والضمائر

 35339 .153 1 - 3 3 3 9 ك

4 
% 

435. 315. .51 .51 - 3951 

كفاية اختبارات أداء  33
 املتعلم يف املهارة

 35314 .359 4 3  3 3 4 ك
9 

% 1151 .51 315.  .51 1151 

5 

جتنب استخدام اللغة 
الوسيطة يف احلوارات 
التفاعلية املستخدمة يف 

 املوقع

 351.5 3591 3 3 1 1 3 3 ك

1 
% 

315. .51 3951 3951 .51 315. 

. 
اختيار املوضوعات 
املناسبة للحديث من 

 املتعلم

 354.1 3511 . - - - 3 4 ك
. 

% 1151 .51 - - - 9.51 

 تعليم تأدية النرب والتنغيم 3
 35594 3511 9 - 3 3 1 3 ك

. 
% .51 3951 .51 315. - 435. 

4 
تعليم استخدام تراكيب 
اجلمل الشائعة يف اللغة 

 والقياس عليها

 35333 35.9 . - - 3 3 3 ك
5 

% 315. 315. .51 - - 9.51 

31 
توفري فرص إثرائية 
للتواصل الشفهي من 

 خالل املوقع أو خارجه

3 35413 .351 . - - - - 4 ك
1 % 1151 - - - - 115. 

. 
إعطاء املتعلم فرصة 
احلديث املباشر مع 

غة أو لل أصليني ناطقني

3 35413 .351 . - - - - 4 ك
3 % 1151 - - - - 115. 
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 معيارال م
 توافقدرجة ال التكرار

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

رتبة
ال

النسبة  
% 

مرتفع 
 منخفض  متوسط  مرتفع  جدا 

منخفض 
 جدا

ل 
 يوجد 

توفري خيارات تسجيل 
 صوتية يف املوقع

1 
طلب احلديث عن 
موضوعات حمددة 

 ومناسبة ملستواه

3 35313 3539 5 - - - - 1 ك
3 % 3951 - - - - .951 

 35149 3549 المتوسط العام

بدرجة مرتفعة على اثنني من  متوافقةالدراسة مواقع عينة يتضح من خالل النتائج أن 
متثل أوجه القوة يف مواقع تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا من جهة تعليمها  عايريامل
 مت ترتيبهما تنازليا حسب نيواللت( 3 ،1) رقم نيهارات احلديث تتمثالن يف العبارتم

 :الدراسة عليهما بدرجة مرتفعة كالتايلمواقع عينة  توافق
وار من خالل املواقف تعليم احلديث واحل"  وهو(  1) رقم  جاء املعيار .3

مواقع عينة  توافقباملرتبة األوىل من حيث " اليومية وذات االستخدام الشائع 
وهذه املهارة تعزز من  ،( 9من  15.9) رجة مرتفعة مبتوسط الدراسة عليها بد

حيث ينطلق تعليم مهارة احلديث من  ،املستوى الوظيفي يف جانب تعليم اللغة
  .خالل عدد من املواقف اليومية اليت يعيشها وحيتاجها املتعلم

يوفر املوقع تعليم نطق األصوات العربية " وهو( 3)رقم  جاء املعيار .3
الدراسة عليها بدرجة مواقع عينة  توافقباملرتبة الثانية من حيث " بشكل سليم 

هي مهارة مهمة جتعل املتعلم يتقن استخدام و  ،(9من  .159)سط مرتفعة مبتو 
اللغة العربية حتتوي على  حيث إن ،األصوات العربية يف احلديث بشكل سليم

وختتلف عنها  ،عدد من األحرف اليت تتقارب مع بعض أحرف اللغات األخرى
 .وهذا يستدعي اهتماما بتعليم النطق السليم هلذه األحرف ،يف أحرف

بدرجة منخفضة على أربعة من  متوافقةالدراسة مواقع عينة أن  يتضح من خالل النتائجو 
متثل أوجه القوة يف مواقع تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا من جهة تعليمها  عايريامل

واليت مت ترتيبها تنازليا حسب ( 4،  3،  . ،5)رقم  عايريمهارات احلديث تتمثل يف امل
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 :درجة منخفضة كالتايلالدراسة عليها بمواقع عينة  توافق
جتنب استخدام اللغة الوسيطة يف احلوارات "  وهو(  5) رقم  جاء املعيار .3

مواقع عينة  توافقباملرتبة األوىل من حيث " التفاعلية املستخدمة يف املوقع 
فالعديد من هذه  ،( 9من  3591) رجة منخفضة مبتوسط الدراسة عليها بد

ويندر من هذه  ،تعليم اللغةاملواقع اعتمد على الكتابة الصوتية أو الرتمجة يف 
وهذا  ،املواقع من يتجنب اللغة الوسيطة يف التعليم أو خيفف منها بدرجة كبرية

من املعايري املهمة اليت هلا ضوابطها وشروطها اليت حددها العلماء والباحثون يف 
 .جمال تعليم اللغات

اختيار املوضوعات املناسبة للحديث من " وهو( .)رقم  جاء املعيار .3
بدرجة الدراسة عليها مواقع عينة  توافقباملرتبة الثانية من حيث " املتعلم 

حيث يندر يف كثري من املواقع ابتداء الطلب  ،(9من  3591)منخفضة مبتوسط 
ويعد  ،ع غريهمن املتعلم احلديث عن بعض املوضوعات أو حثه على أدائها م

 .من األنشطة اليت تدفع املتعلم ملمارسة احلديث والتدرب عليه ذلك
باملرتبة الثالثة " تعليم تأدية النرب والتنغيم "  وهو(  3) رقم  جاء املعيار .1

من  35.9) رجة منخفضة مبتوسط الدراسة عليها بدمواقع عينة  توافقمن حيث 
تعلم اللغة لكي يوصل رسائله ويعد هذا التدريب الصويت من حاجات م ،( 9

من خالل تنغيم النطق  التمييز بني معىن اجلمل متكينه من من خالل ،بوضو 
 .استفهامهو  تعجبهو  إخباره ةحال فتختلف

تعليم استخدام تراكيب اجلمل الشائعة يف "  وهو(  4) رقم  جاء املعيار .4
الدراسة عليها مواقع عينة  توافقباملرتبة الرابعة من حيث " اللغة والقياس عليها 

ويعد جانب الرتاكيب مما ختتلف  ،( 9من  35.9) رجة منخفضة مبتوسط بد
ال تركيب اجلمل يف اللغة يؤكد أمهية تعليم أشك وهذا ،فيه عدد من اللغات

وطر  عدد من  ،كرتكيب اجلملة االمسية والفعلية واالستفهام والتعجب: العربية
كل تركيب وتعليم معىن كل تركيب ودالالته حىت   القياسات واجلمل املفيدة على

  .يدرك املتعلم هذه األساليب فيستخدمها يف حديثه بشكل سهل
بدرجة منخفضة جداً  متوافقةالدراسة مواقع عينة كذلك يتضح من خالل النتائج أن و 
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هبا من متثل أوجه القوة يف مواقع تعليم اللغة العربية لغري الناطقني  عايريعلى ثالثة من امل
واليت مت ترتيبها ( 4 1،  . ،31)رقم  عايريجهة تعليمها مهارات احلديث تتمثل يف امل

 :الدراسة عليها بدرجة منخفضة جدا كالتايلمواقع عينة  توافقتنازليا حسب 
توفري فرص إثرائية للتواصل الشفهي من "  وهو(  31) رقم  جاء املعيار .3

الدراسة مواقع عينة  توافقباملرتبة األوىل من حيث " خالل املوقع أو خارجه 
وهذا مما يضعف اجلانب  ،( 9من  .351) منخفضة جدا مبتوسط عليها بدرجة 
وفتح الفرص للمتعلم بالتواصل مع  ،فاللغة ممارسة يف األصل ،العملي للغة

 .ة تعلمهوحيقق له مثر  ،من لغته يقوي خارج وقت التعلم  للغةناطقني أصليني
فرصة احلديث املباشر مع  إعطاء املتعلم "وهو( .)رقم  جاء املعيار .3

باملرتبة الثانية " لغة أو توفري خيارات تسجيل صوتية يف املوقع ل أصليني ناطقني
 .351)ط ة منخفضة جدا مبتوسالدراسة عليها بدرجمواقع عينة  توافقمن حيث 

حيث ميكن من خالل هذه  ،وهذا مما يعزز من مستوى تقدم املتعلم ،(9من 
 .تعلمه يف هذه املهارة ما الوسائل أن يقيس املتعلم مستوى

طلب احلديث عن موضوعات حمددة "  وهو(  1) رقم  جاء املعيار .1
الدراسة عليها بدرجة مواقع عينة  توافقباملرتبة الثالثة من حيث " ومناسبة ملستواه 

وهذا مما يندر وجوده يف أغلب املواقع   ،( 9من  3539) منخفضة جدا مبتوسط 
كما سبق اإلشارة له يف معيار مناسبة املوضوعات اليت يطلب من املتعلم 

حبيث ال يتم حث املتعلم على احلديث يف موضوعات معينة  ،احلديث عنها
 .يستطيع من خالهلا ممارسة احلديث

 

 :وجه القوة والضعف فيما يتعلق بمهارات القراءةأ/ 4
للتعرف على أوجه القوة والضعف فيما يتعلق مبهارات القراءة مت حساب التكرارات 

مواقع  ملستوى نتائجوالنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتب 
 : ئج كما يوضحها اجلدول التايلحمور مهارة القراءة وجاءت النتا معايريالدراسة على عينة 
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 (11)جدول رقم 
حمور مهارة القراءة مرتبة تنازلياً حسب  معايريالدراسة على مواقع عينة  نتائج تقييم

 توافقمتوسطات ال

 معيارال م
 توافقدرجة ال التكرار

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

رتبة
ال

النسبة  
% 

مرتفع 
 جدا 

منخفض  منخفض  متوسط  مرتفع 
 جدا

ل 
 يوجد 

1 
تعليم نطق الكلمات 
واجلمل املكتوبة والربط 

 بني املكتوب واملنطوق

 35399 .451 3 - - - - 33 ك
3 

% 535. - - - - .51 

كفاية التدريبات يف  34
 تعليم املهارة

 35.11 1553 3 3 - 3 3 . ك
3 

% 9.51 315. .51 - .51 .51 

33 
 مناسبة املوضوعات

ملستويات  القرائية
 املعلمني

 3..35 1553 3 - - - 1 . ك
1 

% 9.51 3951 - - - 315. 

. 

توضيح معاين املفردات 
اجلديدة من خالل 
السياق أو الصور وحنو 

 ذلك

 354.9 15.9 3 - - 4 3 9 ك

4 
% 

435. 315. 1151 - - .51 

تعليم قراءة احلركات  3
 القصرية والطويلة

 35333 1591 3 3 - 3 3 . ك
9 

% 9.51 .51 .51 - .51 315. 

كفاية اختبارات أداء  39
 املتعلم يف املهارة

 35313 1539 1 3 -  3 1 ك
1 

% 9151 315.  - .51 3951 

31 
توفري مواد إثرائية لتنمية 
املهارة من خالل املوقع 

 أو بروابط خارجية

 351.5 1511 1 3 - 3 3 1 ك
. 

% 9151 .51 .51  .51 3951 

تعليم قراءة التشديد  3
 والتنوين

 35391 1511 1 - 3 - 1 4 ك
. 

% 1151 3951 - 315. - 3951 

. 

التأكد من فهم املتعلم 
للفكرة الرئيسية يف 
النص املقروء وأبرز 

 األفكار الفرعية

 35119 .359 4 - 3 3 4 3 ك

5 
% 

315. 1151 .51 .51 - 1151 
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 معيارال م
 توافقدرجة ال التكرار

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

رتبة
ال

النسبة  
% 

مرتفع 
 منخفض  متوسط  مرتفع  جدا 

منخفض 
 جدا

ل 
 يوجد 

31 
توفري املوقع للمعاجم 
اإللكرتونية وإرشاد 

 املتعلم هلا

3 359.9 .351 . - - -  9 ك
1 % 435.  - - - 9.51 

3
3 

إعطاء املتعلم فرصة 
تقييم قراءته اجلهرية 
مباشرة أو من خالل 
توفري خيار تسجيل 

 صوته على املوقع 

 35435 3553 . - - - 3 4 ك

3
3 % 

1151 .51 - - - 9.51 

9 

تعليم القراءة اجلهرية 
السليمة للنصوص من 
خالل النماذج 

 املسموعة

 35191 35.9 1 - 3 3 3 3 ك
3
3 % 

315. .51 .51 315. - 9151 

4 
تعليم دالالت عالمات 
الرتقيم واالعتناء 

 بوضعها يف النماذج

3 35.19 3539 1 1 - - 3 3 ك
1 % 315. .51 - - 3951 9151 

1 
تعليم مدلوالت أدوات 

 الربط
3 .3591 3511 1 4 - - 3 3 ك

4 % .51 .51 - - 1151 9151 

حث املتعلم على  5
 القراءة الصامتة

3 15111 1511 - - - -  33 ك
9 % 31151  - - - - 

 .15.3 3514 المتوسط العام

بدرجة مرتفعة جدا على واحدة  متوافقةالدراسة مواقع عينة يتضح من خالل النتائج أن 
متثل أوجه القوة يف مواقع تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا من جهة  عايريمن امل

تعليم نطق الكلمات واجلمل "  وهو( 1)رقم  املعيارتعليمها مهارات القراءة تتمثل يف 
وذلك ألمهيته يف  ،( 9من  .451) مبتوسط " واملنطوق املكتوبة والربط بني املكتوب 

كل ع  حيث تعد هذه اخلطوة أساسا يف التعامل م ،تعليم القراءة وهجاء الكلمات
 .لتعلمهافهي تشكل مدخال مهما  ،مكتوب يف اللغة

بدرجة مرتفعة على أربعة  متوافقةالدراسة مواقع عينة كما يتضح من خالل النتائج أن 
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متثل أوجه القوة يف مواقع تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا من جهة  عايريمن امل
واليت مت ترتيبها تنازليا ( 3 ،. ،33 ،34)رقم  عايريتعليمها مهارات القراءة تتمثل يف امل

 :الدراسة عليها بدرجة مرتفعة كالتايلمواقع عينة  توافقحسب 
" ت يف تعليم املهارة كفاية التدريبا"  وهو(  34) رقم  جاء املعيار .3

رجة مرتفعة مبتوسط الدراسة عليها بدمواقع عينة  توافقباملرتبة األوىل من حيث 
هارة هذه املتعليم وذلك ألن كل املواقع تويل عناية كبرية ب ،( 9من  1553)

وهذا املعيار يؤكد مهارية هذه اجلوانب  ،وحاجة كثريين من املتعلمني هلا ألمهيتها
 .وال يكتفى مبعرفتها فقط ،ران والتدرب حىت يتم صقلها وتعلمهاألهنا تتطلب امل

ملستويات  القرائية مناسبة املوضوعات" وهو( 33)رقم  جاء املعيار .3
بدرجة مرتفعة الدراسة عليها مواقع عينة  توافقباملرتبة الثانية من حيث " املعلمني 
وتأيت أمهية هذا املعيار يف كونه أساسا يف تقدمي دخل  ،(9من  1553)مبتوسط 

اليت حيتاجها يف أكثر من  املفرداتمن  اعدد يضيف له ،لغوي متنوع للمتعلم
 .موقف لغوي خمتلف

توضيح معاين املفردات اجلديدة من خالل "  وهو(  .) رقم  جاء املعيار .1
الدراسة مواقع عينة  افقتو باملرتبة الثالثة من حيث " السياق أو الصور وحنو ذلك 

وهو معيار أساس يف تعليم  ،( 9من  15.9) رجة مرتفعة مبتوسط عليها بد
ولكن تنوعت املواقع يف شر  هذه املفردات فمنها من اعتمد على  ،املفردات

 .وبعضها اعتمد على الرتمجة فقط ،توضيح املعىن بالصور والسياق
" حلركات القصرية والطويلة تعليم قراءة ا"  وهو(  3) رقم  جاء املعيار .4

) فعة مبتوسط الدراسة عليها بدرجة مرتمواقع عينة  توافقباملرتبة الرابعة من حيث 
وألمهية ذلك مل تغفل املواقع هذا املعيار لكونه أساسا يف تعليم  ،( 9من  1591

 .وتأثري ذلك على معاين الكلمات واإلعراب النحوي ،نطق العربية
بدرجة منخفضة على ثالثة  متوافقةالدراسة مواقع عينة و يتضح من خالل النتائج أن 

متثل أوجه الضعف يف مواقع تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا من جهة  عايريمن امل
واليت مت ترتيبها تنازليا ( 9،  33 ،31)رقم  عايريتعليمها مهارات القراءة تتمثل يف امل

 :الدراسة عليها بدرجة منخفضة كالتايلعينة  مواقع توافقحسب 
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توفري املوقع للمعاجم اإللكرتونية وإرشاد "  وهو(  31) رقم  جاء املعيار .3
رجة الدراسة عليها بدمواقع عينة  توافقباملرتبة األوىل من حيث " املتعلم هلا 

وميكن إرجاع ذلك العتماد كثري من املواقع  ،( 9من  .351) منخفضة مبتوسط 
يقدم كثري منها ترمجة و  ،وشر  الدروس التعليمات بيان على اللغة األجنبية يف

ومع سهولة اإلرشاد لذلك من خالل  ،لكل اجلمل واملفردات اليت يتم تعليمها
 -وضع رابط تشعيب ألحد مواقع املعاجم اجليدة وهي متوفرة سواء كانت عريب 

 .من املواقع أغفلت ذلك اال أن كثري إأجنيب والعكس  -أو عريب عريب 
إعطاء املتعلم فرصة تقييم قراءته اجلهرية " وهو( 33)رقم  جاء املعيار .3

باملرتبة الثانية من " مباشرة أو من خالل توفري خيار تسجيل صوته على املوقع 
، (9من  3553)بدرجة منخفضة مبتوسط الدراسة عليها مواقع عينة  توافقحيث 

 مهارة القراءة حتصيل املتعلم يفللتعرف على نتيجة  مهمة يعد هذا املعيار وسيلةو 
حيث يقيم فيها مستوى نطقه الكلمات أو قراءته  ،األداء ال الفهممن جهة 

وهذا يتوفر بالطريقة املباشرة يف االتصال الصويت أو  ،للنصوص بشكل سليم
 .تسجيل الصوت وإرساله للمقيم

تعليم القراءة اجلهرية السليمة للنصوص من "  وهو(  9) رقم  املعيارجاء  .1
الدراسة مواقع عينة  توافقباملرتبة الثالثة من حيث " خالل النماذج املسموعة 

وقد يكفي يف ذلك وضع  ،( 9من  35.9) رجة منخفضة مبتوسط عليها بد
فية قراءة يستطيع الطالب من خالله تعلم كي مكتوب لقراءة نص مسموع منوذج

ومقدار السرعة املناسبة وغري  ،والتنغيم ،تلك النصوص من حيث أماكن الوقوف
 .ذلك

بدرجة منخفضة جداً  متوافقةالدراسة مواقع عينة وكذلك يتضح من خالل النتائج أن 
متثل أوجه الضعف يف مواقع تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا  عايريثنني من املاعلى 

واللتان مت ترتيبهما ( 1 ،4) رقم نيارات القراءة تتمثالن يف العبارتمن جهة تعليمها مه
 :الدراسة عليهما بدرجة منخفضة جدا كالتايلمواقع عينة  توافقتنازليا حسب 

عالمات الرتقيم واالعتناء  تعليم دالالت"  وهو(  4) رقم  جاء املعيار .3
الدراسة عليها مواقع عينة  توافقباملرتبة األوىل من حيث " بوضعها يف النماذج 



 

 
132 

وهذا املعيار مما يهم املتعلم  ،( 9من  3539) منخفضة جدا مبتوسط بدرجة 
بشكل  ه وقراءتهفهمنص املقروء من خالل مساعدته على لتحسني تعامله مع ال

ويرى التعجب واالستفهام  ،فواصل ويفهم متام اجلملةحيث يقف عند ال ،سليم
 .فيفهم املقصود ويؤدي التنغيم حال اجلهر بالقراءة

باملرتبة الثانية " تعليم مدلوالت أدوات الربط " وهو( 1)رقم  جاء املعيار .3
 3511)ة منخفضة جدا مبتوسط الدراسة عليها بدرجمواقع عينة  توافقمن حيث 

وهذا مما يعني املتعلم يف حتسني مستوى الفهم لديه يف النصوص ذات  ،(9من 
حيث ترتابط بعض اجلمل بواسطة كلمات االستدراك  ،األفكار املتعددة

واالستثناء والعطف وغريها مما يؤثر دخول هذه الكلمات يف تغيري معىن الفكرة 
  .املرادة

 عايريعلى عدم وجود واحدة من امل متوافقةالدراسة مواقع عينة كما يتضح من النتائج أن 
متثل أوجه ضعف كذلك يف مواقع تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا من جهة تعليمها 

" الصامتة  حث املتعلم على القراءة"  وهو( 5)رقم  املعيارمهارات القراءة تتمثل يف 
 ،ذلكه لنبيهوهذا مما ميكن داللة املتعلم إليه من خالل ت ،( 9من  1511) مبتوسط 

 .ومهاراهتا لكي تعينه يف تقدم مستوى القراءة والفهم أدبياهتاوبيان بعض 
 

 :أوجه القوة والضعف فيما يتعلق بمهارات الكتابة/ 5
للتعرف على أوجه القوة والضعف فيما يتعلق مبهارات الكتابة مت حساب التكرارات 

مواقع  ملستوى نتائجيارية والرتب والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املع
حمور مهارة الكتابة وجاءت النتائج كما يوضحها اجلدول  معايريالدراسة على عينة 
 : التايل
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 (11)جدول رقم 
حمور مهارة الكتابة مرتبة تنازلياً حسب  معايريالدراسة على مواقع عينة  نتائج تقييم

 توافقمتوسطات ال

 معيارال م
 توافقدرجة ال التكرار

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

رتبة
ال

النسبة  
% 

مرتفع 
 جدا 

منخفض  منخفض  متوسط  مرتفع 
 جدا

ل 
 يوجد 

3 
تعليم كتابة الكلمات 
ومتييز أشكال احلروف 

 يف الكلمة

 35391 1591 1 - - - 1 1 ك
3 

% 9151 3951 - - - 3951 

تعليم كتابة اجلمل املفيدة  1
 بشكل سليم

 .3511 .153 4 - - - 3 1 ك
3 

% 9151 315. - - - 1151 

3 
تعليم كتابة احلروف 
العربية وربط الشكل 

 بالصوت

 35391 35.1 4 - 3 - 1 4 ك
1 

% 1151 3951 - .51 - 1151 

كفاية التدريبات يف تعليم  33
 املهارة

 351.5 3543 3 3 3 1 3  ك
4 

%  315. 9151 .51 .51 315. 

كفاية اختبارات أداء  33
 املتعلم يف املهارة  

 35.45 .353 4  3 9 3 3 ك
9 

% .51 .51 435. .51  1151 

31 
توفري فرص إثرائية 
للتواصل الكتايب من 

 خالل املوقع أو خارجه

 .3511 35.1 1 3 - - - 4 ك
1 

% 1151 - - - 315. 9151 

العناية بنسخ النصوص  1
 والتدريب عليها

 35413 .351 . - -  - 4 ك
. 

% 1151 -  - - 115. 

 مناسبة املوضوعات 5
 ملستوى املتعلمني الكتابية

 35133 .351 5 - - 3 - 3 ك
. 

% 315. - .51 - - .951 

. 

الطلب من املتعلم الكتابة 
عن بعض املوضوعات أو 
األفكار مسرتشدًا ببعض 
الكلمات أو العبارات 

 املساعدة

 35541 15.1 31 - - - - 3 ك

5 
% 

315. - - - - .151 
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 معيارال م
 توافقدرجة ال التكرار

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

رتبة
ال

النسبة  
% 

مرتفع 
 منخفض  متوسط  مرتفع  جدا 

منخفض 
 جدا

ل 
 يوجد 

تعليم االستخدام السليم  4
 لعالمات الرتقيم

3 35541 15.1 31 - - - - 3 ك
1 % 315. - - - - .151 

9 

تعليم مبادئ القواعد 
اإلمالئية يف اللغة العربية 
وما فيها من اختالفات 

والكتابة بني النطق 
 والعكس

 35919 .159 31 - 3  - 3 ك

3
3 % 

.51 -  .51 - .151 

تعليم كتابة موضوع  .
 مناسب دون مساعدة

3 35441 1543 33 - - - - 3 ك
3 % .51 - - - - 535. 

 15.51 ..35 المتوسط العام

بدرجة مرتفعة على واحدة من  متوافقةالدراسة مواقع عينة يتضح من خالل النتائج أن 
متثل أوجه القوة يف مواقع تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا من جهة تعليمها  عايريامل

تعليم كتابة الكلمات ومتييز أشكال "  وهو( 3)رقم  املعيارمهارات الكتابة تتمثل يف 
وهذا من األمور األساسية اليت مل تغفله  ،( 9من  1591) مبتوسط "  الكلمة احلروف يف

 .وسهولة شرحه تلك املواقع ألمهيته
بدرجة منخفضة على ثالثة  متوافقةالدراسة مواقع عينة و يتضح من خالل النتائج أن 

متثل أوجه الضعف يف مواقع تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا من جهة  عايريمن امل
واليت مت ترتيبها تنازليا ( 31،  33 ،33)رقم  عايريتعليمها مهارات الكتابة تتمثل يف امل

 :الدراسة عليها بدرجة منخفضة كالتايلمواقع عينة  توافقحسب 
" كفاية التدريبات يف تعليم املهارة "  وهو(  33) رقم  جاء املعيار .3

الدراسة عليها بدرجة منخفضة مبتوسط مواقع عينة  توافقباملرتبة األوىل من حيث 
 (. 9من  3543) 
" كفاية اختبارات أداء املتعلم يف املهارة  " وهو( 33)رقم  جاء املعيار .3

بدرجة منخفضة مبتوسط الدراسة عليها مواقع عينة  توافقباملرتبة الثانية من حيث 
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وميكن إرجاع سبب ضعف املعيارين السابقني لصعوبة التفاعل  ،(9من  .353)
تطلب قييمها يألن ت ،ين يف ممارسة هذه املهارةبني املوقع والطالب بشكل تق

 وأوهذا مما ال يستطيع املوقع تقييمه  ،عقال بشريا مل تصل له الذكاءات الصناعية
 .تعليمه

توفري فرص إثرائية للتواصل الكتايب من "  وهو(  31) رقم  جاء املعيار .1
الدراسة عليها مواقع عينة  توافقباملرتبة الثالثة من حيث " خالل املوقع أو خارجه 

واقع يف من امل عددوقد تعاملت  ،( 9من  35.1) توسط رجة منخفضة مببد
وهو نشاط إثرائي يستطيع أن  ،هذا املعيار من خالل برامج احملادثة الكتابية

ويتطلب مترسا من املتعلم يف التعامل  ،يتعامل معه املستوى األعلى من املبتدئ
 .مع لوحة الكتابة يف احلاسب

بدرجة منخفضة جداً  متوافقةالدراسة مواقع عينة و كذلك يتضح من خالل النتائج أن 
متثل أوجه الضعف يف مواقع تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا  عايريثنني من املاعلى 

واللتان مت ترتيبهما ( 1 ،4) رقم نيارات الكتابة تتمثالن يف العبارتمن جهة تعليمها مه
 :بدرجة منخفضة جدا كالتايلالدراسة عليهما مواقع عينة  توافقتنازليا حسب 

" العناية بنسخ النصوص والتدريب عليها "  وهو(  1) رقم  جاء املعيار .3
منخفضة جدا الدراسة عليها بدرجة مواقع عينة  توافقباملرتبة األوىل من حيث 

وهذا مما ال ميكن إغفاله يف تدريب املتعلم على كتابة  ،( 9من  .351) مبتوسط 
بعض املواقع لذلك مستندات تطلب حتميلها وطباعتها وتضع  ،الكلمات واجلمل

مث التدرب عليها من خالل مستوى الكتابة على الكلمات الشفافة مث الكتابة 
 .احلرة

ملستوى املتعلمني  الكتابية مناسبة املوضوعات" وهو( 5)رقم  جاء املعيار .3
منخفضة جدا ة الدراسة عليها بدرجمواقع عينة  توافقباملرتبة الثانية من حيث " 

ويندر يف األصل طلب هذه املواقع كتابة فكرة أو  ،(9من  .351)مبتوسط 
 .لذلك كانت نتيجة هذا املعيار منخفضة جدا ،موضوع

 عايريعلى عدم وجود ثالثة من امل متوافقةالدراسة مواقع عينة كما يتضح من النتائج أن 
ري الناطقني هبا من جهة تعليمها متثل كذلك أوجه الضعف يف مواقع تعليم اللغة العربية لغ
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 توافقواليت مت ترتيبها تنازليا حسب ( .،  9 ،4)رقم  عايريمهارات الكتابة تتمثل يف امل
 :الدراسة على عدم وجودها كالتايلمواقع عينة 
تعليم االستخدام السليم لعالمات الرتقيم "  وهو(  4) رقم  جاء املعيار .3
) عدم وجودها مبتوسط الدراسة على واقع عينة م توافقباملرتبة األوىل من حيث " 

وكيفية  ،حيث يندر يف هذه املواقع شر  عالمات الرتقيم ،( 9من  15.1
 .االستفادة منها يف الكتابة

تعليم مبادئ القواعد اإلمالئية يف اللغة العربية " وهو( 9)رقم  جاء املعيار .3
ملرتبة الثانية من حيث با" وما فيها من اختالفات بني النطق والكتابة والعكس 

ويقصد  ،(9من  .159)ى عدم وجودها مبتوسط الدراسة علمواقع عينة  توافق
كالتنبيه على زيادة بعض   ،بذلك أبرز املبادئ املناسبة هلذا التعليم األساسي

األحرف يف بعض الكلمات ونقصها يف بعضها اآلخر خصوصا يف الكلمات 
 .اليت يكثر استعماهلا كأمساء اإلشارة وحنوها

تعليم كتابة موضوع مناسب دون مساعدة "  وهو(  .) رقم  جاء املعيار .1
) مبتوسط  وجودها الدراسة على عدممواقع عينة  توافقباملرتبة الثالثة من حيث " 

فقد يكفي يف ذلك جمرد  ،وهذا مما يكمل أساسات هذه املهارة ،( 9من  1543
الطلب من املتعلم جتربة الكتابة عن نفسه أو وصف أي موقف حدث معه، 
وتضع بعض املواقع طريقة مميزة لتقييم ذلك من خالل إرسال النص للمتعلمني 

أو  ،ذلكفيقدمون تغذية ل ،ن هبذه اللغةممن يتحدثو  يف نفس املوقع اآلخرين
أو يكتفي  ،يقدمون ملحوظاهتم على كتابة الطالب يرسل النص ملعلمني يف املوقع

حيث يبحث عمن  ،املوقع بطلب الكتابة ويكون جهد التقييم ذاتيا من املتعلم
  .يقدم له هذا النص سواء يف باملراسلة الربيدية أو مواقع وبرامج التواصل
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 ملخص البحث
 

منها  ،فدخلت عددا من اجملاالت ،احتلت الشبكة العاملية مكانة مهمة يف هذا العامل
 فاستفادت اللغات من ،اجملال التعليمي بشكل عام وجمال تعليم اللغات بشكل خاص

فأنتجت  ،يف سهولة االتصال بني سكان العامل وتوفر الوسائط املتعددةالشبكة  إمكانات
 .لنا تلك املواقع التعليمية اليت تقدم منهجا متكامال يف تعليم اللغة

ومل يغفل املهتمون باللغة العربية هذه التقنية املهمة فأنشئت عدد من مواقع تعليم اللغة 
لكي يسهل على طاليب تعلم اللغة العربية الوصول هلا بيسر  ،العربية لغري الناطقني هبا

 .وسهولة من خالل هذه الوسيلة املتقدمة
قاعدة كبرية  توفري :منهاوقد متيز التعليم من خالل الشبكة العاملية بعدد من اخلصائص 

واحلصول على تلك املعلومات  ،ل عملية البحث فيهايوتسه ،ومتنوعة من املعلومات
وتوفري الوقت  ،وسرعة وصول التحديث للمعلومات واملعارف وجتددها ،هاوالتصرف في
 .وتسهيل عملية االتصال بالعامل ،ووجود اإلثارة والتشويق والتنوع ،واجلهد واملال

إما  :أشكال تعليميةمن خالل عدة  جانب تعليم اللغاتوقد جاء استغالل الشبكة يف 
 ل اإلثراء والتكميل للتعليم األساسيوسيطا يف عملية التعلم من خال جبعل الشبكة

أو أن جتعل الشبكة عنصرا أساسا يف التعليم فتدخل يف كل أجزائه التعليمية  ،التقليدي
 .واإلدارية أو تعتمد على تقنية االتصال املباشر عن بعد يف عملية التدريس

فمن  ،احتوت الشبكة على عدد من التقنيات اليت ميكن استثمارها يف تعليم اللغاتو 
واملواقع  ،والشبكة العنكبوتية ،وبرامج التخاطب املباشر ،ميزة الربيد اإللكرتوينذلك 

 .واألجهزة اللوحية والكفية وغري ذلك ،اإلعالمية الضخمة
ولتوفر عدد من مواقع تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا، وتنوع مستوياهتا هدف 

سعى البحث لتحقيق ي ا املهارات اللغوية، لذاالبحث لتقييم هذه املواقع من جهة تعليمه
 :األهداف التالية

ضوء تعليمها  واقع تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا يفوضع معايري لتقييم م .3
 .املهارات اللغوية
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 .هبذه املعايري هذه املواقعمدى التزام  معرفة .3
الناطقني هبا من جهة بيان أوجه القوة والضعف يف مواقع تعليم اللغة العربية لغري  .1

 .تعليمها املهارات اللغوية

 التعرف على املواقع املسحي يف -املنهج الوصفي  البحث عاتبولتحقيق أهداف البحث 
 :أمهها ،واتبع عددا من اإلجراءات ،وحتليلها

كة العاملية واختيار مواقع تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا على الشبمسح  .3
 .العينة

 .ن جهة تعليم املهارات اللغويةتقييم هذه املواقع ملئمة معايري إعداد قا .3
 .تقييمهاإعداد استمارة تقييم املواقع مث  .1
 .وتفسريهاحتليل النتائج  .4
 .وتقدمي التوصيات واملقرتحات بيان أوجه القوة والضعف .9

أما عن جمتمع البحث فهو مواقع تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا على الشبكة 
وجاء  ،تعليمها للمهارات اللغوية األربع مستوىواقتصرت عملية التقييم على  ،العاملية

 :اختيار عينة الدراسة وفق الشروط التالية

 .فصيحةأن يهتم املوقع بتعليم اللغة العربية ال .3
 .أن يكون موجها لتعليم غري الناطقني باللغة العربية .3
 .أن يعاجل املوقع أكثر من مهارة لغوية .1
 .يكون خمصصاً لألطفالال أ .4

 :وهي ،أما عن مصطلحات الدراسة فهي ثالثة مصطلحات
الصفحات الرقمية اليت جيمعها رابط  :إجرائيًا بأهنا وميكن تعريفها المواقع التعليمية

تقدم فيها وحدات لتعليم اللغة العربية لغري  ،تكنولوجي معني على الشبكة العاملية
من خالل جمموعة من  ،حتتوي على مواد وأنشطة متنوعة لتعليم اللغة ،الناطقني هبا

  .يتعامل معها املتعلم تعامال ذاتياً  ،الوسائط املتعددة
األنشطة املتعلقة بفهم وإنتاج اللغة، اليت  :وميكن تعريفها إجرائيا بأهنا المهارات اللغوية
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من خالهلا وظائف اللغة، ينبغي أن يقوم هبا متعلم اللغة على وجه متقن، لكي حيقق 
: ، وتتمثل يفميكن من خالهلا تقييم مواقع تعليم اللغة العربية على الشبكة العامليةو 

 .االستماع واحلديث والقراءة والكتابة

إلعداد قائمة مبعايري التقييم بلغت واحدا توصل البحث  وبعد اتباع إجراءات الدراسة
 تقييم معايري ،عامة للمهاراتتقييم  يريمعا) :معيارا توزعت على مخسة حماور وستني

معايري تقييم تعليم مهارة  ،تقييم تعليم مهارة احلديث معايري ،تعليم مهارة االستماع
  ( معايري تقييم تعليم مهارة الكتابة ،القراءة

نتيجة تقييم مواقع تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا على الشبكة من جهة وتوصلت 
 35.1)املهارات اللغوية إىل أن مستوى هذه املواقع يقع يف درجة متوسطة بلغت تعليم 
وأعلى درجات التقييم يف جانب املهارات جاءت يف جانب تعليم مهارة  ،(9من 

مث القراءة مبتوسط بلغ  ،وهي درجة مرتفعة( 9من  1515)االستماع مبتوسط بلغ 
وهي  (9من  3549)ط بلغ مث احلديث مبتوس ،وهي درجة متوسطة( 9من  3514)

 .وهي درجة منخفضة (9من  ..35)مث الكتابة مبتوسط بلغ  ،درجة منخفضة

عددا من نقاط  استنبط البحث قييم كل حمور من حماور االستمارةمن خالل نتائج تو 
تقييم بنود كل حمور من حماور  والضعف يف كل حمور من خالل ترتيب نتائج القوة

 .استمارة التقييم
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 :لنتائجأهم ا
 :النتائج المتعلقة بوصف عينة الدراسة -:أولا 

يف مسح بلغت عدد مواقع تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا على الشبكة العاملية 
مثل كل موقع منها ما نسبته  ،اموقع 33 الدراسة مواقع عينةوبلغت  ،موقعا 14الدراسة 

 ،موكا اليف ،حبوبموقع  :وكانت هذه املواقع هي ،من عينة الدراسة% ( 51.) 
 ،جلوس ،العريب البودكاست ،لغايت ،بابل ،لنجو ،الواضحة اللغة ،اإلنرتنت على العربية
 .آل لوتاه ،العربية املدينة ،الطبيعية العربية

 
  -:النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة :ثانياا 

اللغة العربية لغير الناطقين بها في  ما معايير تقييم مواقع تعليم -:السؤال األول
 ضوء تعليمها المهارات اللغوية ؟

معايري تقييم مواقع تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا يف ضوء تعليمها املهارات  بلغت
 ،معايري تقييم عامة للمهارات) :التالية اورمتثلت يف احمل ،معيارا وستنيواحدا  اللغوية

معايري تقييم  ،احلديثمعايري تقييم تعليم مهارة  ،معايري تقييم تعليم مهارة االستماع
 .(كتابةمعايري تقييم تعليم مهارة ال ،تعليم مهارة القراءة

 
 (1)الشكل رقم 

 نسبة معايير كل محور من عدد معايير الستبانة

معايير تقييم عامة 
 للمهارات

16% 

معايير تقييم تعليم 
 مهارة االستماع

20% 

معايير تقييم تعليم 
 مهارة الحديث

20% 

معايير تقييم تعليم 
 مهارة القراءة

24% 

معايير تقييم تعليم 
 مهارة الكتابة

20% 
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غير الناطقين بها بالمعايير ما مدى التزام مواقع تعليم اللغة العربية ل -:السؤال الثاني

 العلمية لتعليم المهارات اللغوية ؟

 
 (2)شكل رقم 

 نتائج تقييم مواقع تعليم اللغة العربية على الشبكة العالمية في ضوء المهارات اللغوية
 

التزام مواقع تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا باملعايري  يلخص نتيجة( 3)الشكل رقم 
من  35.1) وقد بلغ متوسط جمموع تقييم هذه املهارت ،العلمية لتعليم املهارات اللغوية

 .وهي درجة التزام متوسطة هلذه املواقع باملعايري العلمية لتعليم املهارات اللغوية( 9
 مواقع مخسةوجاءت  ،يف درجة تقييم كلية مرتفعة من العينة مواقع أربعةوقد جاءت 

  .وجاءت ثالثة مواقع أخرى يف درجة منخفضة ،درجة متوسطةيف  بعدها
حمور متثل يف للغة العربية لغري الناطقني هبا هبا مواقع تعليم ا التزمت احملاور اليتأكثر و 

 .مرتفع وهو التزام(  9من  4511) معايري التقييم العامة للمهارات مبتوسط 
أما من جهة معايري املهارات األربع فقد جاء يف  ،ذلك من جهة معايري االستمارة عموما

، مث وهو التزام مرتفع(  9من  1515) االستماع مبتوسط  ةمعايري تعليم مهار  املرتبة األوىل
 .تابةمث معايري تعليم مهارة الك ،مث معايري تعليم مهارة احلديث ،معايري تعليم مهارة القراءة

 

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 

 المعايير العامة

 مهارات االستماع

 مهارات الحديث

 مهارات القراءة

 مهارات الكتابة

4.06 

3.39 

2.45 

2.64 

1.78 

 نتيجة التقييم
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ما أوجه القوة والضعف في مواقع تعليم اللغة العربية لغير  -:السؤال الثالث
 الناطقين بها من جهة تعليمها المهارات اللغوية ؟

 :أوجه القوة والضعف فيما يتعلق بالمهارات العامة/ 1
متثل أوجه القوة يف  معايريبدرجة مرتفعة جدا على مخسة  متوافقةالدراسة مواقع عينة 

مواقع تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا من جهة تعليمها املهارات العامة وهي تتمثل 
 :يف
 .استخدام املوقع اللغة الوظيفية يف األمثلة والشر  .3
 .مناسبة اخلط املستخدم يف املوقع .3
 .مستوى الفصاحة يف اللغة املستخدمة يف املوقع .1
 .س والتدريباتتوجيه املتعلم يف الدرو  .4
 .تنوع املوضوعات يف عامة الدروس .9
متثل أوجه الضعف يف مواقع تعليم اللغة  عايريبدرجة منخفضة على واحدة من امل متوافقةو 

توفري فرصة التواصل " متثل يف من جهة تعليمها املهارات العامة العربية لغري الناطقني هبا 
 ".لتقييم لإلثراء أو ا ناطقني أصليني للغةمع معلمني أو 

 :أوجه القوة والضعف فيما يتعلق بمهارات الستماع/ 2
متثل أوجه القوة يف  عايريبدرجة مرتفعة جدا على اثنني من امل متوافقةالدراسة مواقع عينة 

مواقع تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا من جهة تعليمها مهارات االستماع تتمثالن 
 :يف

 .عند عرض النماذجاستخدام السرعة املناسبة  .3
 .وضو  الصوت يف النماذج املسموعة .3

وجه الضعف يف مواقع تعليم اللغة ثل مي عايريمن امل بدرجة منخفضة على واحد متوافقةو 
تعليم التمييز بني " متثل يف من جهة تعليمها مهارات االستماع العربية لغري الناطقني هبا 

 ".األصوات العربية املتشاهبة عند مساعها 
وجه الضعف يف مواقع ثل كذلك مي عايريمن امل بدرجة منخفضة جداً على واحد متوافقةو 

تعليم " ثل يف ن جهة تعليمها مهارات االستماع متتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا م
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 " دالالت تراكيب اجلمل األكثر استعماالً يف اللغة 
 

 :ثأوجه القوة والضعف فيما يتعلق بمهارات الحدي/ 3
القوة يف  اوجه نثالمي عايريبدرجة مرتفعة على اثنني من امل متوافقةالدراسة مواقع عينة 

 :تمثالن يفييمها مهارات احلديث مواقع تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا من جهة تعل
 .تعليم احلديث واحلوار من خالل املواقف اليومية وذات االستخدام الشائع .3
 .نطق األصوات العربية بشكل سليم يوفر املوقع تعليم .3

متثل أوجه القوة يف مواقع تعليم اللغة العربية  معايريبدرجة منخفضة على أربعة  متوافقةو 
 :لغري الناطقني هبا من جهة تعليمها مهارات احلديث تتمثل يف

 .جتنب استخدام اللغة الوسيطة يف احلوارات التفاعلية املستخدمة يف املوقع .3
 .عات املناسبة للحديث من املتعلماختيار املوضو  .3
 .تعليم تأدية النرب والتنغيم .1
 .تعليم استخدام تراكيب اجلمل الشائعة يف اللغة والقياس عليها .4

متثل أوجه القوة يف مواقع تعليم  عايريبدرجة منخفضة جدًا على ثالثة من امل متوافقةو 
 :اللغة العربية لغري الناطقني هبا من جهة تعليمها مهارات احلديث تتمثل يف

 .توفري فرص إثرائية للتواصل الشفهي من خالل املوقع أو خارجه .3
لغة أو توفري خيارات ل أصليني فرصة احلديث املباشر مع ناطقني إعطاء املتعلم .3

 .تسجيل صوتية يف املوقع
 .طلب احلديث عن موضوعات حمددة ومناسبة ملستواه .1

 

 :أوجه القوة والضعف فيما يتعلق بمهارات القراءة/ 4
وجه القوة يف ثل مي عايريمن امل بدرجة مرتفعة جدا على واحد متوافقةالدراسة مواقع عينة 

" متثل يف من جهة تعليمها مهارات القراءة  مواقع تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا
 ." تعليم نطق الكلمات واجلمل املكتوبة والربط بني املكتوب واملنطوق

متثل أوجه القوة يف مواقع تعليم اللغة العربية  عايريبدرجة مرتفعة على أربعة من امل متوافقةو 
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 :لغري الناطقني هبا من جهة تعليمها مهارات القراءة تتمثل يف
 .كفاية التدريبات يف تعليم املهارة .3
 .توضيح معاين املفردات اجلديدة من خالل السياق أو الصور وحنو ذلك .3
 .تعليم قراءة احلركات القصرية والطويلة .1

متثل أوجه الضعف يف مواقع تعليم اللغة  عايريبدرجة منخفضة على ثالثة من امل متوافقةو 
 :العربية لغري الناطقني هبا من جهة تعليمها مهارات القراءة تتمثل يف

 .املوقع للمعاجم اإللكرتونية وإرشاد املتعلم هلاتوفري  .3
إعطاء املتعلم فرصة تقييم قراءته اجلهرية مباشرة أو من خالل توفري خيار تسجيل  .3

 .صوته على املوقع
 .تعليم القراءة اجلهرية السليمة للنصوص من خالل النماذج املسموعة .1

الضعف يف مواقع  اوجه ميثالن عايريثنني من املابدرجة منخفضة جدًا على  متوافقةو 
 :يف من جهة تعليمها مهارات القراءة متثالتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا 

 .تعليم دالالت عالمات الرتقيم واالعتناء بوضعها يف النماذج .3
 .تعليم مدلوالت أدوات الربط .3

ضعف كذلك لا وجهثل مي عايريمن امل على عدم وجود واحد متوافقةالدراسة مواقع عينة 
" ثل يف من جهة تعليمها مهارات القراءة متيف مواقع تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا 

 ".حث املتعلم على القراءة الصامتة 
 
 :أوجه القوة والضعف فيما يتعلق بمهارات الكتابة/ 5

وجه القوة يف مواقع ثل مي عايريمن امل بدرجة مرتفعة على واحد متوافقةالدراسة مواقع عينة 
تعليم  " ثل يف من جهة تعليمها مهارات الكتابة متتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا 

 ".كتابة الكلمات ومتييز أشكال احلروف يف الكلمة 
متثل أوجه الضعف يف مواقع تعليم اللغة  عايريبدرجة منخفضة على ثالثة من امل متوافقةو 

 :من جهة تعليمها مهارات الكتابة تتمثل يف العربية لغري الناطقني هبا
 .كفاية التدريبات يف تعليم املهارة .3
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 .كفاية اختبارات أداء املتعلم يف املهارة .3
 .توفري فرص إثرائية للتواصل الكتايب من خالل املوقع أو خارجه .1

الضعف يف مواقع  اوجه ميثالن عايريثنني من املابدرجة منخفضة جدًا على  متوافقةو 
 :يف من جهة تعليمها مهارات الكتابة متثال اللغة العربية لغري الناطقني هباتعليم 
 .العناية بنسخ النصوص والتدريب عليها .3
 .ملستوى املتعلمني الكتابية مناسبة املوضوعات .3

متثل كذلك أوجه الضعف يف مواقع تعليم  عايريعلى عدم وجود ثالثة من امل متوافقةو 
 :اللغة العربية لغري الناطقني هبا من جهة تعليمها مهارات الكتابة تتمثل يف

 .تعليم االستخدام السليم لعالمات الرتقيم .3
تعليم مبادئ القواعد اإلمالئية يف اللغة العربية وما فيها من اختالفات بني النطق  .3

 .والكتابة والعكس
 .موضوع مناسب دون مساعدةتعليم كتابة  .1

 

  



 

 
147 

 توصيات الدراسة
 

  هذه املواقع بعضحث معلمي ومعاهد اللغة العربية لغري الناطقني هبا على إدراج 

  .العملية التعليمية لديهم أو جعلها وسيلة إثرائية لطالهبمضمن  املتميزة

 دها وضع معايري جودة شاملة ملواقع تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا تع

معهد ك  ،وتشرف عليها إحدى املنظمات املهتمة بتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا

معهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية و 

 .ويضع تصنيفا هلذه املواقع وفقا هلذه املعايري ،اخلرطوم الدويل وحنوه

 واقع مل اتتقييمعرض متخصص يف  الشبكة العامليةإلكرتوين على  إنشاء موقع

عامة ومعايري تعليم املهارات  جودة تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا وفقا ملعايري

ويفيد املعلمني والطالب الراغبني  ،لكي يقدم تغذيات راجعة للمواقع ،اللغوية خاصة

 .باالستفادة من هذه املواقع

 ألجنبية اليت تعلم اللغة العربية الستثمار إمكاناهتا التقنية تبين كفاءة بعض املواقع ا

 .ونشره يف سبيل جتويد مستوى تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا

  البحث يف املشكالت اليت حتد من التزام مواقع تعليم اللغة العربية لغري الناطقني

 .احللول املناسبة هلاهبا باملعايري العلمية لتعليم املهارات اللغوية ووضع 
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 ني يف تعليم اللغةصاملشرتكة بني الفنيني احلاسوبيني واملتخص قامة الندواتإ 

للبحث يف كيفية تعزيز التزام مواقع تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا باملعايري 

 .العلمية لتعليم املهارات اللغوية

 
 

 ةالدراس مقترحات
 

  عليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا على تصور مقرت  لتصميم موقع لتوضع

 .الشبكة العاملية حيقق تعليم املهارات اللغوية

  لتعليم مهارات الكتابة ملتعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا من  منوذج مقرت

 .خالل الشبكة العاملية

  العاملية الشبكة  التعليمية يف واقعاملأثر تعلم مهارات اللغة العربية من خالل قياس

 .من غري الناطقني هبامتعلميها  على

  أساليب توظيف الشبكة العاملية يف تدريس املهارات اللغوية ملتعلمي اللغة بيان

 .العربية من غري الناطقني هبا

 تقييم مواقع تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا عن بعد على الشبكة العاملية. 

 قني هبا من خالل األجهزة اللوحية لغري الناط تقييم تعليم مهارات اللغة العربية

  .وبراجمها
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 (1)ملحق رقم 
 مواقع تعليم اللغات غري العربية اليت مت االطالع عليها عناوين

http://elt.oup.com/student/headway 3 
http://www.livemocha.com 3 

http://grammar.ccc.commnet.edu/grammar/ 1 
chompchomp.com/terms.htmhttp:// 4 

lab.com/-http://www.esl 9 
http://www.englishforum.com/00/ 1 

http://www.englishclub.com/ . 
http://www.eslbee.com/ . 

http://a4esl.org/ 5 
http://www.britishcouncil.org 31 
http://www.languageguide.org 33 
http://www.englishtown.com 33 
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 منوذج استمارة املعايري األولية( 2)ملحق رقم 
----------------------------------------------- 

 اململكة العربية السعودية       
  وزارة التعليم العايل          

 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
 معهد تعليم اللغة العربية       
 قسم علم اللغة التطبيقي      

 
 

 مواقع تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها على تقييم
 الشبكة العالمية في ضوء المهارات اللغوية

 
 (المواقعمعايير تقييم استمارة تحكيم )

 
 

 /إعداد الطالب
 عبد الرمحن بن سعد الصرامي

 
 /إشراف 

 الشيخ علي إبراهيم هداية هداية. د
 

 .............................................../ ...............اسم احملكم   

 ........................................./ ..........................العمل 

 ............................................................../ . التخصص
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
  مقدمة

والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، نبينا حممد، وعلى  والصالة احلمد هلل رب العاملني،
 :بعدو آله وصحبه أمجعني، 

 
 ،،السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 
إىل إعداد دراسة تقييمية ملواقع تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا على يهدف الباحث 

ويف هذه االستمارة معايري مقرتحة  ،الشبكة العاملية من جهة حتقيقها للمهارات اللغوية
وقد مت االكتفاء باملعايري األساسية يف  ،لتقييم هذه املواقع يف ضوء تعليمها هلذه املهارات

 .واليت ال بد من وجودها لتحقيق الكفاية األساسية فيها ،تعليم املهارة
وملا عرف عنكم من خدمة لكل ما خيدم اللغة العربية خاصة والبحث العلمي عامة فريجى 

من خالل حتديد ما هو مناسب من هذه  ،املسامهة بآرائكم يف جتويد هذه االستمارة
وكتابة تعليق أو  ،يف أحد اخليارين(  ) وما هو غري مناسب بوضع عالمة  ،املعايري

أو اقرتا  إضافة معيار موافق ملنهج الدراسة هناية  ،للمعيار -إن وجد-صياغة جديدة 
  .وأشكر لكم حلسن تعاونكم وسريع استجابتكم ،جدول كل حمور

 
 ،،وفق اهلل اجلميع لكل خري

 
 الباحث
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 تعليق غري مناسب مناسب معايري تقييم عامة للمهارات( 3) .م
    مستوى الفصاحة يف اللغة املستخدمة يف التعليمات والعرض 3
    واقعية اللغة واألمثلة املستوحاة من الواقع واحتياجاته 3
    طبعية النماذج املستخدمة يف معايشة اللغة يف التعليم 1
    التكامل بني املهارات يف التعليم 4
    تنوع املوضوعات يف عامة الدروس 9
    التدرج يف التعليم 1
    إمكانية حتديد املوقع للمستوى التعليمي أو اختيار املتعلم له .
    التحفيز للمتعلم وتعزيز تقدمه وتعلمه .
    استثارة دافعية املتعلم وتشويقه يف العرض وممارسة التعلم 5

    التقييمإمكانية التواصل مع معلمني أو ناطقني باللغة لإلثراء أو  31
    وجود مواد إثرائية إضافية يف املوقع أو بروابط خارجية 33
    التهيئة للدروس والوحدات والتقدمة هلا 33
    مناسبة خط كتابة التعليمات واملواد 31
    كفاية التدريبات يف تعليم املهارات والدروس 34
    وجود االختبارات والتقييم يف املهارات والدروس 39
31     
3.     
3.     
35     
31     

  :تعليقات على المحور
...................................................................................................... 
...................................................................................................... 
...................................................................................................... 
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 تعليق غري مناسب مناسب مهارة االستماعمعايري تقييم تعليم ( 3) .م
    تعليم األصوات العربية والربط بني الرمز الصويت واملكتوب 3
تعليم التمييز بني األصوات العربية املتجاورة واملتشاهبة يف  3

 الصوت
   

    تعليم احلركات القصرية والطويلة 1
    تعليم التشديد والتنوين 4
التعريف بتغريات املعىن الناجتة عن التعديل أو التحويل يف بنية  9

 ( املعىن االشتقاقي)الكلمة 
   

    التعريف مبدلول تراكيب اجلمل األكثر استعماال يف اللغة 1
التعريف مبدلوالت صيغ اللغة الشائعة من جهة التذكري  .

 والتأنيث واألزمنة واألفعال
   

    النرب والتنغيمالتعريف مبدلوالت  .
تعليم مدلوالت اجلمل اليومية وذات االستخدام الشائع عند  5

 مساعها
   

    وضو  الصوت يف النماذج املسموعة 31
    توسط سرعة النماذج التعليمية 33
    إتاحة خيارات اإلعادة واإلبطاء للمسموع 33
    التهيئة للمسموع 31
للفكرة العامة للمسموع وأبرز أفكاره التأكد من فهم املتعلم  34

 الفرعية
   

توضيح معاين املفردات اجلديدة من خالل السياق أو الصور  39
 وحنو ذلك

   

    قياس الوقت املستغرق لفهم املادة 31
توفري مواد مسعية وأفالم مسعية بصرية على املوقع يتفاعل معها  .3

 املتعلم 
   

3.     
35     
31     

  :تعليقات على المحور
...................................................................................................... 
...................................................................................................... 
...................................................................................................... 
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 تعليق غري مناسب مناسب  تعليم مهارة احلديثمعايري تقييم ( 3) .م
تعليم احلديث واحلوار يف املواقف اليومية وذات االستخدام  3

 الشائع
   

    العريبة بشكل سليم تعليم نطق األصوات 3
    تعليم تأدية النرب والتنغيم 1
    تعليم نطق األصوات املتجاورة واملتشاهبة 4
تعليم التعبري باستخدام تراكيب اجلمل الشائعة يف اللغة والقياس  9

 عليها
   

تعليم استخدام الصيغ اللغوية الشائعة من جهة التذكري والتأنيث  1
 واألفعال واألزمنة

   

    تعليم احلديث عن الذات يف مواقف بسيطة .

مساعدة املتعلم على احلديث يف بعض األفكار بإعطائه بعض  .
 الكلمات املساعدة

   

    طلب احلديث عن موضوعات حمددة ومناسبة ملستواه 5
للغة أو أصليني  إعطاء املتعلم فرصة احلديث املباشر مع ناطقني 31

 توفري خيار التسجيل يف املوقع 
   

    اختيار املوضوعات املناسبة للحديث من املتعلم 33
جتنب استخدام اللغة الوسيطة يف احلوارات التفاعلية املستخدمة  33

 يف املوقع
   

    تعليم التعبري احلر 31
34     
39     
31     
3.     
3.     
35     
31     

  :تعليقات على المحور
...................................................................................................... 
...................................................................................................... 
...................................................................................................... 

 
  



 

 
161 

 تعليق غري مناسب مناسب تعليم مهارة القراءةمعايري تقييم (  1)  .م
    تعليم نطق الكلمات واجلمل املكتوبة 3
    وتعليمهااالعتناء بوضع عالمات الرتقيم يف النصوص  3
    تعليم القراءة اجلهرية السليمة للنصوص 1
    تعليم مدلوالت أدوات الربط ووظائفها 4
    التهيئة للنص املقروء 9
التأكد من فهم املتعلم للفكرة الرئيسة يف النص وأبرز األفكار  1

 الفرعية
   

توضيح معاين املفردات اجلديدة من خالل السياق أو الصور  .
 ذلك وحنو

   

    احلث على القراءة الصامتة وتعليمها .
    توفري املوقع للمعاجم اإللكرتونية وإرشاد املتعلم هلا 5

إعطاء املتعلم فرصة تقييم قراءته اجلهرية مباشرة أو من خالل  31
 توفري خيار التسجيل على املوقع

   

    قياس الوقت املستغرق يف فهم النص 33
    ملستوى املتعلم القرائية املوضوعاتمناسبة  33
    توفري مواد إثرائية إلكرتونية من خالل املوقع أو القراءة اخلارجية 31
34     
39     
31     
3.     
3.     
35     
31     

  :تعليقات على المحور
...................................................................................................... 
...................................................................................................... 

...................................................................................................... 
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 تعليق غري مناسب مناسب ةتعليم مهارة الكتابمعايري تقييم ( 4) .م
    تعليم كتابة احلروف العربية وعالقة الشكل بالصوت 3
    تعليم كتابة الكلمات ومتييز أشكال احلروف يف الكلمة 3
    سليمتعليم كتابة اجلمل بشكل  1
    تعليم االستخدام السليم لعالمات الرتقيم 4
تعليم مبادئ القواعد اإلمالئية يف اللغة العربية وما فيها من  9

 اختالفات بني النطق والكتابة والعكس
   

    العناية بنسخ النصوص والتدريب عليها 1
    التهيئة ملوضوع الكتابة .
بعض املوضوعات أو األفكار الطلب من املتعلم الكتابة عن  .

 مسرتشدا ببعض الكلمات املساعدة
   

    قياس سرعة كتابة ما يطلب منه 5
    للمتعلم الكتابية مناسبة املوضوعات 31
    إتاحة الفرصة للمتعلم للتواصل الكتايب يف أنشطة املوقع 33
33     
31     
34     
39     
31     
3.     
3.     
35     
31     

  :تعليقات على المحور
...................................................................................................... 
...................................................................................................... 
......................................................................................................  
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 منوذج استمارة املعايري النهائية( 3)ملحق رقم 
------------------------------------------------------------- 

 اململكة العربية السعودية       
  وزارة التعليم العايل          

 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
 معهد تعليم اللغة العربية       
 قسم علم اللغة التطبيقي      

 
 

 مواقع تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها على تقييم
 الشبكة العالمية في ضوء المهارات اللغوية

 
 (استمارة معايير تقييم المواقع)

 
 

 /إعداد الطالب
 عبد الرمحن بن سعد الصرامي

 
 /إشراف 

 الشيخ علي إبراهيم هداية هداية. د
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مرتفع  معايري تقييم عامة للمهارات( 3) .م
 جدا

منخفض  منخفض متوسط مرتفع
 جدا

 تعليق ال يوجد

        مستوى الفصاحة يف اللغة املستخدمة يف املوقع 3
        الوظيفية يف األمثلة والشر استخدام املوقع اللغة  3
        استخدام النماذج اللغوية الطبيعية وغري املتكلفة 1
        تنوع املوضوعات يف عامة الدروس 4
        التدرج التعليمي ووجود املستويات 9
        إمكانية حتديد املوقع للمستوى التعليمي أو اختيار املتعلم له 1
        التشويق واإلثارة للمتعلموجود عناصر  .
توفري فرصة التواصل مع معلمني أو ناطقني باللغة لإلثراء أو  .

 التقييم
       

        توجيه املتعلم يف الدروس والتدريبات 5
        مناسبة اخلط املستخدم يف املوقع 31
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مرتفع  معايري تقييم تعليم مهارة االستماع( 3) .م
 جدا

منخفض  منخفض متوسط مرتفع
 جدا

 تعليق ال يوجد

        تعليم التمييز بني األصوات العربية املتشاهبة عند مساعها 3
تعليم التغريات يف املعىن الناجتة عن التعديل أو التحويل يف بنية  3

 ومتييزها صوتيا ودالليا ،(املعىن االشتقاقي)الكلمة 
       

        األكثر استعماال يف اللغةتعليم دالالت تراكيب اجلمل  1
تعليم دالالت صيغ اللغة الشائعة من جهة التذكري والتأنيث  4

 واألزمنة واألفعال والضمائر
       

        تعليم دالالت اجلمل اليومية وذات االستخدام الشائع عند مساعها 9
        وضو  الصوت يف النماذج املسموعة 1
        املناسبة عند عرض النماذجاستخدام السرعة  .
        توفري مواد مسعية ومسعية بصرية على املوقع يتفاعل معها املتعلم .
        التأكد من فهم املتعلم للفكرة العامة للمسموع وأبرز أفكاره الفرعية 5

        توفري مواد إثرائية لتنمية املهارة من خالل املوقع أو بروابط خارجية 31
        كفاية التدريبات يف تعليم املهارة 33
        كفاية اختبارات أداء املتعلم يف املهاراة 33

 

مرتفع  معايري تقييم تعليم مهارة احلديث( 3) .م
 جدا

منخفض  منخفض متوسط مرتفع
 جدا

 تعليق ال يوجد

        يوفر املوقع تعليم نطق األصوات العربية بشكل سليم 3
        تأدية النرب والتنغيمتعليم  3
تعليم احلديث واحلوار من خالل املواقف اليومية وذات  1

 االستخدام الشائع
       

        تعليم استخدام تراكيب اجلمل الشائعة يف اللغة والقياس عليها 4
تعليم استخدام الصيغ اللغوية الشائعة من جهة التذكري  9

 والضمائروالتأنيث واألفعال واألزمنة 
       

        طلب احلديث عن موضوعات حمددة ومناسبة ملستواه 1
للغة أصليني  إعطاء املتعلم فرصة احلديث املباشر مع ناطقني .

 أو توفري خيار تسجيل صوته يف املوقع 
       

        اختيار املوضوعات املناسبة للحديث من املتعلم .
يف احلوارات التفاعلية جتنب استخدام اللغة الوسيطة  5

 املستخدمة يف املوقع
       

توفري فرص إثرائية للتواصل الشفهي من خالل املوقع أو  31
 خارجه

       

        كفاية التدريبات يف تعليم املهارة 33
        كفاية اختبارات أداء املتعلم يف املهاراة 33
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مرتفع  معايري تقييم تعليم مهارة القراءة( 3) .م
 جدا

منخفض  منخفض متوسط مرتفع
 جدا

ال 
 يوجد

 تعليق

        تعليم قراءة احلركات القصرية والطويلة 3
        تعليم قراءة التشديد والتنوين 3
        تعليم نطق الكلمات واجلمل املكتوبة والربط بني املكتوب واملنطوق 1
        بوضعها يف النماذجتعليم دالالت عالمات الرتقيم واالعتناء  4
        تعليم القراءة اجلهرية السليمة للنصوص من خالل النماذج املسموعة 9
        تعليم مدلوالت أدوات الربط 1
التأكد من فهم املتعلم للفكرة الرئيسة يف النص املقروء وأبرز األفكار  .

 الفرعية
       

خالل السياق أو الصور وحنو توضيح معاين املفردات اجلديدة من  .
 ذلك

       

        حث املتعلم على القراءة الصامتة 5
        توفري املوقع للمعاجم اإللكرتونية وإرشاد املتعلم هلا 31
إعطاء املتعلم فرصة تقييم قراءته اجلهرية مباشرة أو من خالل توفري  33

 خيار تسجيل صوته على املوقع
       

        ملستويات املتعلمني القرائية املوضوعاتمناسبة  33
        توفري مواد إثرائية لتنمية املهارة من خالل املوقع أو بروابط خارجية 31
        كفاية التدريبات يف تعليم املهارة 34
        كفاية اختبارات أداء املتعلم يف املهاراة 39

 

مرتفع  الكتابةمعايري تقييم تعليم مهارة ( 3) .م
 جدا

منخفض  منخفض متوسط مرتفع
 جدا

 تعليق ال يوجد

        تعليم كتابة احلروف العربية وربط الشكل بالصوت 3
        تعليم كتابة الكلمات ومتييز أشكال احلروف يف الكلمة 3
        تعليم كتابة اجلمل املفيدة بشكل سليم 1
        الرتقيمتعليم االستخدام السليم لعالمات  4
تعليم مبادئ القواعد اإلمالئية يف اللغة العربية وما فيها من  9

 اختالفات بني النطق والكتابة والعكس
       

        العناية بنسخ النصوص والتدريب عليها 1
الطلب من املتعلم الكتابة عن بعض املوضوعات أو األفكار  .

 املساعدةمسرتشدا ببعض الكلمات أو العبارات 
       

        تعليم كتابة موضوع مناسب دون مساعدة .
        ملستوى املتعلمني الكتابية مناسبة املوضوعات 5

        توفري فرص إثرائية للتواصل الكتايب من خالل املوقع أو خارجه 31
        كفاية التدريبات يف تعليم املهارة 33
        املتعلم يف املهاراةكفاية اختبارات أداء  33
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 منوذج استمارة التقييم العملية (4)ملحق رقم 
----------------------------------------------------------- 

 اململكة العربية السعودية       
  وزارة التعليم العايل          

 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
 معهد تعليم اللغة العربية       
 قسم علم اللغة التطبيقي      

 

 مواقع تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها على تقييم
 الشبكة العالمية في ضوء المهارات اللغوية

 (استمارة التقييم العملية)
 عبد الرمحن الصرامي/ إعداد الطالب 

 
 
 
 

مرتفع  معايري تقييم عامة للمهارات( 3) .م
 جدا

منخفض  منخفض متوسط مرتفع
 جدا

ال 
 يوجد

 تعليق

        مستوى الفصاحة يف اللغة املستخدمة يف املوقع 3
        استخدام املوقع اللغة الوظيفية يف األمثلة والشر  3
        استخدام النماذج اللغوية الطبيعية وغري املتكلفة 1
        تنوع املوضوعات يف عامة الدروس 4
        التدرج التعليمي ووجود املستويات 9
        إمكانية حتديد املوقع للمستوى التعليمي أو اختيار املتعلم له 1
        وجود عناصر التشويق واإلثارة للمتعلم .
        توفري فرصة التواصل مع معلمني أو ناطقني باللغة لإلثراء أو التقييم .
        والتدريباتتوجيه املتعلم يف الدروس  5

        مناسبة اخلط املستخدم يف املوقع 31

  

 ........................................................./ املوقع اسم 
 ....................................................../ .جمموع التقييم 

 / ........كتابة/ ........ قراءة/ ........ حديث/ ........ استماع/ ........  عام
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مرتفع  معايري تقييم تعليم مهارة االستماع( 3) .م
 جدا

منخفض  منخفض متوسط مرتفع
 جدا

 تعليق ال يوجد

        تعليم التمييز بني األصوات العربية املتشاهبة عند مساعها 3
عن التعديل أو التحويل يف بنية الكلمة  تعليم التغريات يف املعىن الناجتة 3

 ومتييزها صوتيا ودالليا ،(املعىن االشتقاقي)
       

        تعليم دالالت تراكيب اجلمل األكثر استعماال يف اللغة 1
تعليم دالالت صيغ اللغة الشائعة من جهة التذكري والتأنيث واألزمنة  4

 واألفعال والضمائر
       

        اجلمل اليومية وذات االستخدام الشائع عند مساعها تعليم دالالت 9
        وضو  الصوت يف النماذج املسموعة 1
        استخدام السرعة املناسبة عند عرض النماذج .
        توفري مواد مسعية ومسعية بصرية على املوقع يتفاعل معها املتعلم .
        للمسموع وأبرز أفكاره الفرعيةالتأكد من فهم املتعلم للفكرة العامة  5

        توفري مواد إثرائية لتنمية املهارة من خالل املوقع أو بروابط خارجية 31
        كفاية التدريبات يف تعليم املهارة 33
        كفاية اختبارات أداء املتعلم يف املهاراة 33

 
مرتفع  معايري تقييم تعليم مهارة احلديث( 1) .م

 جدا
منخفض  منخفض متوسط مرتفع

 جدا
 تعليق ال يوجد

        يوفر املوقع تعليم نطق األصوات العربية بشكل سليم 3
        تعليم تأدية النرب والتنغيم 3
تعليم احلديث واحلوار من خالل املواقف اليومية وذات االستخدام  1

 الشائع
       

        يف اللغة والقياس عليهاتعليم استخدام تراكيب اجلمل الشائعة  4
تعليم استخدام الصيغ اللغوية الشائعة من جهة التذكري والتأنيث  9

 واألفعال واألزمنة والضمائر
       

        طلب احلديث عن موضوعات حمددة ومناسبة ملستواه 1
للغة أو توفري أصليني  إعطاء املتعلم فرصة احلديث املباشر مع ناطقني .

 خيار تسجيل صوته يف املوقع 
       

        اختيار املوضوعات املناسبة للحديث من املتعلم .
جتنب استخدام اللغة الوسيطة يف احلوارات التفاعلية املستخدمة يف  5

 املوقع
       

        توفري فرص إثرائية للتواصل الشفهي من خالل املوقع أو خارجه 31
        كفاية التدريبات يف تعليم املهارة 33
        كفاية اختبارات أداء املتعلم يف املهاراة 33
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مرتفع  معايري تقييم تعليم مهارة القراءة( 4) .م
 جدا

منخفض  منخفض متوسط مرتفع
 جدا

 تعليق ال يوجد

        تعليم قراءة احلركات القصرية والطويلة 3
        والتنوينتعليم قراءة التشديد  3
        تعليم نطق الكلمات واجلمل املكتوبة والربط بني املكتوب واملنطوق 1
        تعليم دالالت عالمات الرتقيم واالعتناء بوضعها يف النماذج 4
        تعليم القراءة اجلهرية السليمة للنصوص من خالل النماذج املسموعة 9
        تعليم مدلوالت أدوات الربط 1
التأكد من فهم املتعلم للفكرة الرئيسة يف النص املقروء وأبرز األفكار  .

 الفرعية
       

توضيح معاين املفردات اجلديدة من خالل السياق أو الصور وحنو  .
 ذلك

       

        حث املتعلم على القراءة الصامتة 5
        هلاتوفري املوقع للمعاجم اإللكرتونية وإرشاد املتعلم  31
إعطاء املتعلم فرصة تقييم قراءته اجلهرية مباشرة أو من خالل توفري  33

 خيار تسجيل صوته على املوقع
       

        ملستويات املتعلمنيالقرائية مناسبة املوضوعات  33
        توفري مواد إثرائية لتنمية املهارة من خالل املوقع أو بروابط خارجية 31
        التدريبات يف تعليم املهارةكفاية  34
        كفاية اختبارات أداء املتعلم يف املهاراة 39

 

مرتفع  معايري تقييم تعليم مهارة الكتابة( 9) .م
 جدا
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 (5)ملحق رقم 
 العامليةأمساء احملكمني الستمارة معايري تقييم مواقع تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا على الشبكة 

 التخصص العمل اسم المحكم .م
أستاذ يف كرسي أحباث اللغة العربية  د مهدي العش.أ 3

للناطقني هبا مبعهد تعليم اللغة العربية 
 جبامعة امللك سعود

 علم اللغة التطبيقي

رئيس قسم اإلعداد اللغوي مبعهد تعليم  صالح فهد العصيمي. د 3
جبامعة اللغة العربية لغري الناطقني هبا 

 اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

 تربية ولغويات تطبيقية

قسم علم اللغة التطبيقي مبعهد تعليم  عيسى عودة برهوم. د 1
اللغة العربية لغري الناطقني هبا جبامعة 

 اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

 علم اللغة التطبيقي

زكي أبو النصر . د 4
 البغدادي

اللغة العربية  أستاذ مساعد مبعهد تعليم
 جبامعة امللك سعود

تدريس اللغة  طرائقمناهج و 
العربية لغري الناطقني هبا 

توظيف التكنولوجيا يف )
تعليم اللغة العربية للناطقني 

 (بغريها
كلية اللغات والرتمجة جبامعة اإلمام حممد  عبد الحميد عليوة. د 9

 بن سعود اإلسالمية
 لغويات احلاسوب

معهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هلا  بابكرأحمد محمد . د 1
 جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

تدريس اللغة  طرائقمناهج و 
 العربية لغري الناطقني هبا 

أستاذ مساعد مبعهد تعليم اللغة العربية  وائل محمد كريم. د .
لغري الناطقني هبا مبعهد تعليم اللغة العربية 

ا جبامعة اإلمام حممد بن لغري الناطقني هب
 سعود اإلسالمية

 التطبيقي علم اللغة

حماضر مبعهد تعليم اللغة العربية لغري  عمر األمين .
الناطقني هبا جبامعة اإلمام حممد بن سعود 

 اإلسالمية

 تعليم اللغة العربية

 


