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 برنامج تفاعلي لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بھا

  العربية لغير الناطقين بهااللغة تعليم برنامج تفاعلي ل
  :ملخص البحث

ا، قائم على وعي تام مبكونات اللغة حياول هذا البحث طرح فكرة برنامج تفاعلي لتعليم اللغة العربية لغري ال ناطقني 
مع اتكاء واضح على أبرز األسس والنظريات الرتبوية  –الصوتية والصرفية والنحوية والداللية–ومستويات دراستها األربعة 

ية ونصية املعنية بالتحصيل العلمي القائم على معطيات أنظمة التعليم اإللكرتوين، وقد قام البحث على قاعدة بيانات صوت
واستنتاج ألهم األخطاء املتوقعة من متعلمي العربية من غري أهلها، شارك فيها ما يربو  ،شاملة ملفردات اللغة وطرق نطقها

، وقد -ما بني إداري ولغوي وتربوي وهندسي-وع التخصصات نا، حتت إشراف فريق عمل متعن مائة وعشرين مستخدمً 
ودوره املميز يف اإلسراع بالعملية التعلمية، وزيادة احلصيلة اإلدراكية  ،ة فعالية الربنامجأظهرت النتائج املبدئية بصورة إحصائي

الذين خضعوا هلذه الدراسة كعينة جتريبية، وذلك مقارنة بالنتائج التحصيلية للعينة الضابطة اليت  )عينة الدراسة(لدى الطالب 
  .أخذت نفس اجلرعة التعليمية بطريقة تقليدية

دون غريه من برامج التعليم اإللكرتوين -ا الربنامج من املزايا العلمية والتطبيقية ما جعله أهًال للدراسة وقد مجع هذ
بل يتعدى ذلك إىل جانب رحب  ،ألنه ال يكتفي بوضع أسس نظرية مشفوعة بتصميمات منهجية حديثة ؛- ذات الصلة

  .يتضح فيه دور املستخدم وتفاعله ومشاركته يف الربنامج
  :كالتايل  -مبحثنيتقدمة و من خالل -رصد النقاط اليت سأتعرض هلا بالبحث وميكن 

 .تقدمة .١
ا  .٢  .واملأمولالواقع .. اللغة العربية لغري الناطقني 
  .التعريف بالربنامج وآلياته التنفيذية .٣
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 :تقدمة
الكون، إال أنه يف الوقت ذاته ال إن اختالف األلسنة ومتايز اللغات من السنن الكونية اليت أراد اهللا أن يقيم عليها هذا 

 يفصل كل أمة عن أختها، وحتاول هذه الدراسة أن تسهم بدور ا عازًال ينبغي أن ميثل هذا االختالف وذلك التمايز جدارً 
فعَّال يف ردم الفجوة احلضارية بني متعددي األلسنة يف خمتلف الشعوب، وذلك من خالل طرح رؤية متكاملة لربنامج تفاعلي 

يف االرتقاء بواقع تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، هذه الرؤية ال تكتفي باالعتماد على اجلانبني اللغوي والرتبوي، يسهم 
ا منها مبا متثله التكنولوجيا يف إميانً  ،بل حتاول اإلفادة من كل األدوات واآلليات التقنية املتاحة يف العاملني العريب واإلسالمي

 .كن ركني ال ميكن االستغناء عنه يف العملية التعليمية بكافة جوانبهاالعصر احلديث من ر 
تمعات العصرية، وقد أخذت تقنية املعلومات املعتمدة  لقد أصبح احلاسب اآليل وتطبيقاته جزًءا ال يتجزأ من حياة ا

احلياة املختلفة يف زمن قياسي؛ فاستطاعت هذه التقنية أن تغّري أوجه  ؛على احلاسب اآليل تغزو كل مرفق من مرافق احلياة
ة  ا فكان لزاًما على كل جمتمع يريد اللحاق بالعصر املعلومايت أن ينشئ أجياله على تعّلم احلاسب اآليل وتقنياته، ويؤهلهم 

  ).١(التغّريات املتسارعة يف هذا العصر
استخدام الوسائط املتعددة والتعلم  وذلك بدًءا من ؛وقد زامنت هذه التطورات التقنية مراحل تقدم التعلم الذايت

اللغات عموًما  إىل التقنيات املتطورة اليت تسعى إىل تفعيل دور احلاسب اآليل أكثر يف تعلم مبساعدة احلاسب اآليل، وانتقاًال 
  .ومنها اللغة العربية

: كتاب يف آيات عديدة، منهاقد اختار اهللا تعاىل اللسان العريب حلمل الرسالة اخلامتة، ونص يف القرآن على عربية الل
وقد اعتنت األمة اإلسالمية يف سالف عهدها ، )٣(»ِإنَّا أَنَزْلَناُه قـُْرآنًا َعَربِيا َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلونَ «،  )٢(»َوَهَذا ِلَساٌن َعَرِيبٌّ ُمِبنيٌ «

ا اللسان العريب من اللحن والتحريف، مث نشأت العلوم اللغوية تباًعا لصيانة هذباللسان العريب، وعدته هدفًا يراد لذاته، 
ا مرورً  ،مجالية اليت وضعها اخلليل بن أمحد الفراهيديبداية من النظرة اإل ؛لعلوم اللغة وذلك عن طريق وضع أسس تنظريية

ين يف  إىل تناسق األسس التنظريية لعلوم العربية على يد ابن جووصوًال " الكتاب"بالنمذجة الشاملة اليت أسس هلا سيبويه يف 
  ."اخلصائص"و " سر صناعة اإلعراب" :كتابيه

بل ذهبت كل احلضارات املختلفة حتاول سرب  ،باللغة العربية على أبنائها فقط مهتمامل يقتصر اال ويف هذا العصر
ا الصوتية والصرفية والكتابية ،أغوار النص العريب والنحوية  وتقدمي أنظمة حاسوبية ملعاجلة اللغة العربية على كافة مستويا

  .بل والسياقية ،والداللية

                                                           
  :، هشام حممد احلركمشروع املدرسة اإللكرتونية: اإلنرتنت يف التعليم )١(

 http://www.annabaa.org/nbanews/24/096.htm.  
  .١٠٣: سورة النحل  )٢(
  .٢: سورة يوسف  )٣(
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ة أو ما بني أغراض اقتصادية أو إعالمي- وقد اختلفت األسباب الداعية إىل خدمة اللغة العربية من جمتمع إىل آخر 
، واليت ميكننا أن غتهمسباب ختتلف عن األسباب القدمية اليت دعت العرب إىل العناية بل، وهي أ-حىت عسكرية أو ثقافية

  .واألدب وفهم الثقافة والفنّ  ،والدعوة إىل اإلسالم ،خدمة القرآن الكرمي :نوجزها يف
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  :الواقع والمأمول.. تعليم العربية لغير الناطقين بها : المبحث األول
عملية تتسم بالتعقيد البالغ؛ الرتباطه بعوامل معرفية وثقافية ونفسية، وما زال هذا  -لغةأية –إن اكتساب لغة أجنبية 

، باإلضافة إىل التطورات التقنية اليت أضافت -النظري والتطبيقي-من التعلم حيظى باالهتمام الكبري على املستويني النوع 
  .بعًدا جديًدا إىل هذا التعلم

ال،  -وال سيما اللغة العربية- ويف ظل االهتمام املتزايد بتعليم اللغات األجنبية ذا ا برز اهتمام املؤسسات املعنية 
  .هذا االهتمام يف صورة كتاب مقروء، أو شرائط صوتية، أو أقراص مدجمة، أو مواقع متخصصة على شبكة اإلنرتنتوتنوع 

أو  واملقرر التعليمي ميثل املادة اللغوية اليت يراد للطالب تعلمها من خالل الوسيلة املختارة، وسيلة من الوسائل السابقة
ونظرة إىل أهم املقررات التعليمية اليت ظهرت حىت اآلن وتتناول تعليم ، دراسي، كما يعترب التجسيد احلي للربنامج الغريها

ا جند أن أمهها   :اللغة العربية لغري الناطقني 
  ."كتاب العربية للناشئني" -
  ."سلسلة أحب العربية" -
  ."سلسلة تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها" -
  ."العربية بني يديك" -
   :"شئينكتاب العربية للنا"

 يف معزل عن حيث ال يقدم األصوات العربية مثًال  ؛وهو كتاب ينظر إىل اللغة نظرة شاملة، ويتناوهلا بطريقة متكاملة
دفعة واحدة  –بقية مستويات اللغة، وإمنا يقدمها يف كالم طبيعي وضمن سياق مفهوم، وهو ال يعرض كل مفردات الدرس 

دف االستعمال وليس احلفظ واالستظهاروإمنا يعرضها متتابعة، يف إطار مبجم –   .وعات مرتابطة، 
ومن أهم ما مييزه ابتكار وسيلة فعالة لدراسة النحو تعتمد على املنهج الوظيفي، فال يلجأ إىل التحليل واملصطلحات 

يتحقق بالتدريب املستمر  ا بأن تعلم اللغة والتقدم فيهاإميانً  ؛النحوية، بل يعاجل املهارات اللغوية األساسية األربع يف توازنٍ 
ولذلك فهو حياول أن يهيئ البيئة الصاحلة واألرض  ،الواعي، ومبدى فعالية االتصال بني املعلم والتلميذ، وبني التلميذ وأقرانه

  .اخلصبة هلذا االتصال حىت يزيد من مشاركة التلميذ يف عملية التعلم، ويزيد من فرص استعماله للغة
وال يستخدم لغة وسيطة، ويعطي عناية خاصة بالصور  ،اة، ويعتمد على األسلوب املباشروالكتاب يهتم بلغة احلي

ا–الشارحة للمواقف املختلفة واملوضحة هلا  حىت يعني املدّرس يف الشرح، ويساعد التلميذ  –يف نصوص الدروس وتدريبا
  .على الفهم

على تعلم  اناشئة وولعهم، ويضفي معًىن وهدفً ال ويعاجل الكتاب عشرة موضوعات ثقافية رئيسية مما يتصل باهتمامات
ا، وتُقدَّم هذه املوضوعات من خالل ثالثني نص  ومثانية نصوص قرائية، تضم مئة وعشرة من  اا حواري تراكيب اللغة ومفردا

  .ئة ومخسة وأربعني من املفردات والتعبريات احليةاربعمأالرتاكيب األساسية لقواعد اللغة العربية، و 
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باعثة على شيوع روح البهجة والسعادة لدى التالميذ،  ،ضمن موضوعات الكتاب دراسة منهجية ومتواصلةوت
م باللغة العربية مثلما يعربون عنها يف لغتهم القومية، فهي ترتبط مبواقف هلا  وتعطيهم الفرصة للتعبري عن أفكارهم واهتماما

م يف املدرسة واملنزل، ومتدهم حب ا من املفردات واألمناط اللغوية تعينهم على ذلكدور مهم يف حيا   .صيلة ال بأس 
   :"سلسلة أحب العربية"

سلسة موّجهة للطالب حديثي السن، وتعتمد على العربية الفصحى لُتمّكن الدارس من االتصال الشفهي والتحريري 
يئه الستخدام اللغة يف مواقف اتصالية وتعليمية حقيقية،  ،باللغة العربية   .وإعداده لدراسة بقية املواّد باللغة العربيةوُ

وكتاٌب للمعّلم، مع عدٍد من  ،وكتاٌب للتدريبات ،كتاٌب للتلميذ  :وتتألف السلسلة من أربع مراحل، لكّل مرحلة
الوسائل السمعية تشتمل على أشرطة تسجيل، والوسائل البصرية املرتبطة بالكتب اليت تشتمل على البطاقات واللوحات 

  .رة والتسجيالت الصوتية، ودليٌل آخر للمعلم الستخدام الصور والبطاقاتاملصوّ 
بالتوازن بينها، مع ) والكتابة ،والقراءة ،والكالم ،السماع :وهي(ويعتمد منهجها على ممارسة ملتعّلم للمهارات األربع 

  .تدريبه على عناصر اللغة من أصوات ومفردات وتراكيب
ا على الثقافة ا تعتين بعامل الطفل واهتماماته مثل وترتكز موضوعا ّ : العربية اإلسالمية والثقافة العاّمة املشرتكة، كما أ

هوايات الطفل ولعبه، وحياته يف املنزل واملدرسة، وعالقاته باألقارب واألصدقاء واجلريان، وتتناول عامل احليوان والنبات 
يات واأللعاب اللغوية والتسلية الوظيفية لتقرير آداب السلوك والكون اخلارجي بواسطة احلوار والقصص واألناشيد واحلكا

  .واحلقائق العلمية األولية
وترتبط الدروس بالتدريبات اللغوية والتدريبات اليت حتتاج إىل نشاط حركّي وعقلّي، أو عمٍل فردّي من الطالب كالرسم 

  .والتلوين، أو عمٍل مجاعّي يشارك فيه أكثر من متعّلم يف الفصل
تمل السلسلة على عدد املفردات اليت تستخدمها الكتب يف املراحل األربع قرابة ألٍف ومخسمائة مفردة، ترتّكز يف وتش

مع اشتماهلا على النظام الصويت للعربية بظواهره املختلفة، وتكون الكلمات  ،املفردات األساسية للعربية يف الكتابني األولني
ّرجًة مع تقّدم الطالب يف دراسته، مع تكرير الكلمات من درٍس آلخر لتأكيد معرفة لتكون متد ؛اجلديدة يف كل درس حمّددة

ا  .الطالب 
  :سلسلة تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها

صدرت هذه السلسلة حتت إشراف معهد تعليم اللغة العربية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، وتعد هذه 
 اوخبريً  اتعليم اللغة العربية ومبادئ العلوم الدينية، اشرتك يف كتابتها أكثر من مخسني معلمً ل متكامًال  االسلسلة منهجً 

 .للدارس، مع مخسة أدلة للمعلم، ومثانية معاجم امث سبعة وثالثني مطبوعً  ،مقدمة تعريفية :، وتتّكون مناومتخصصً 
ا عمل موسوعي تخصصني يف التخصصات ذات الصلة، كما اشرتك فيه فريق كبري من امل ،وتتسم هذه السلسلة بأ

ا ذات مستويات متدرجة وتنطلق إىل مستوى الكفاية اللغوية، كما  ،تبدأ مبرحلة التعريفات األولية باللغة وحروفها ؛تتسم بأ
 .تؤهل الدارس هلا لاللتحاق باجلامعات العربية ملواصلة الدراسة يف الشريعة اإلسالمية واللغة العربية واآلداب
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 :ربية بين يديكالع
: ميثل األول ،يف سبعة كتب؛ ثالثة منها للطالب، وتقع يف ثالثة مستويات - العربية بني يديك-جاءت هذه السلسلة 

مل السلسلة دور املعلم: املستوى املتوسط، و الثالث: املستوى املبتدئ، والثاين فأتاحت له ثالثة   ،املستوى املتقّدم، ومل 
أما الكتاب السابع فكان مبثابة معجم مصور  للناطقني بغريها،وتوجيهات يف تعليم اللغات  كتب مشتملة على إرشادات

ساعات مصاحبة لكّل كتاب من كتب  باإلضافة إىل إتاحة ملحق صويت يقارب مثاين ،لأللفاظ املستخدمة يف الكتاب
  .الطالب الثالثة

ا ختتلف فيما ب السابقة مجيعها واملالحظ على هذه السالسل ينها يف االهتمامات واألهداف وطرق عرض املقرر أ
  .الدراسي

ومل يقف االهتمام عند إصدار هذه السالسل من الكتب الدراسية، بل تعداه إىل تصميم مواقع على شبكة اإلنرتنت 
  :تتناول تعليم العربية، وأهم هذه املواقع
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ا للتزايد املستمر يف احلاجة إىل تعلم دت طرائق تعليم اللغات األجنبية، وتطورت يف العصر احلديث؛ نظرً وقد تعد
السنن الكونية  من وإن كان ،اختالف األلسنة ومتايز اللغاتذلك أن  اللغات األجنبية الزدياد االتصال بني شعوب العامل،

 ا عازًال وذلك التمايز جدارً  ،يف الوقت ذاته ال ينبغي أن ميثل هذا االختالفاليت أراد اهللا أن يقيم عليها هذا الكون، إال أنه 
عدد الراغبني وازداد ا، احلاجة لتعلم ودراسة اللغات املختلفة اليت مل تكن معروفة سابقً قد زادت و  ،يفصل كل أمة عن أختها

عن تنوع حاجات املتعلمني  ت، فضًال يف تعلم اللغات األجنبية، أو الذين تقتضي طبيعة األشياء تعلمهم تلك اللغا
  .وأغراضهم من تعلم لغة غري لغتهم األم للسفر أو العمل أو الدراسة أو غري ذلك من أغراض

  :األجنبية، منها اتونتج عن هذا التطور طرائق عدة استخدمت لتعليم اللغ
  ".القواعد والرتمجة" :ق عليهاطلَ الطريقة التقليدية أو ما يُ  -
  .واصليةالطريقة الت -
  .الطريقة املباشرة -
  .الطريقة الشفوية السمعية -
  .الطريقة االنتقائية -

ا التقنيات اإللكرتونية الدقيقة  - ومعها الوسائل السابقة- غري أن هذه الطرق مجيًعا  اليت واملتخصصة كانت تقف دو
  .تيسر عملية التعلم وتضمن استمرار الدارس يف عملية التعلم
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اليت تساعد على حتقيق األهداف  على توفري التقنيات املتخصصةحول برناج يقوم  ة هذا املقرتحرؤيومن هنا كانت 
  .املرجوة بطريقة مبسطة وجذابة وسريعة
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  :التعريف بالبرنامج وآلياته التنفيذية: المبحث الثاني
ا من خالل منهج ثري تعليم اللغة العربية لغريل آلية حاسوبيةيف القيام بعملية إنتاج  الربنامجتتلخص فكرة   الناطقني 

يتم فيه توظف التقنيات املتخصصة يف اإلنتاج التعليمي واللغة العربية؛ إلخراج هذا املنهج يف شكل إلكرتوين متقدم  ،وجذاب
يعمل من خالل الويب وأسطوانات الليزر يف شكل متخصص وقوي ومؤثر، وتدعيمه بالوسائل املختلفة اليت تعمل على 

  .ية التعلم وحتقيق نتائج كبرية للمتعلمتيسري عمل
ساليب التدريس احلديثة، ومل ومت هذا باالعتماد على خربة فريق متخصص يف املشروعات التعليمية ورؤيتها املتطورة أل 

نب على اجلا ةتقتصر مهام هذا الفريق على العمل اللغوي واإلداري واهلندسي والفين، بل ارتكز من مطلعه إىل مرحلته األخري 
 ،وما يتبع ذلك من مناذج فنية ، يف اختيار املادة العلمية ومناسبتها للمرحلة العمرية للدارسا فعاًال الرتبوي الذي أدي دورً 

والبعد الرتبوي لدي متلقي العلم، وتبع ذلك إتاحة جمموعة متنوعة من طرق  ،وتعديل يف الصياغة لرتاعي اجلانب النفسي
  .ز النظريات الرتبوية احلديثةالتقييم والتقومي تتماشي وأبر 

  
  :أهداف البرنامج

  :وضع الربنامج نصب عينيه جمموعة من األهداف حتقق له الغاية اليت يصبو إليها ومن أبرزها ما يلي
اعلى  يات احلديثة يف التدريس والتأثريتوظيف التقن  -١ من خالل ما توفره  ،متعلم اللغة العربية من غري الناطقني 
  . ات من آليات العرض واحلركة والبحث والتحميل والتحليل والربط وغري ذلك من اإلمكاناتهذه التقني
  .فادة من هذا الربنامج على نطاق العامل وجلميع القطاعات سواًء األفراد أو اجلمعيات واجلامعاتحة اإلإتا -٢
  .مد جسور للتواصل الثقايف واحلضاري مع األفراد واملؤسسات غري العربية -٣
  .متكني الدارس من الكفايات اللغوية واالتصالية والثقافية -٤
  .نشر الثقافة العربية من خالل املعاجلة املوضوعية للمنهج -٥
  .تقوية الروابط بني شعوب العامل -٦
  

  :المواصفات الفنية
  :يعرض الربنامج مستويني لتعلم العربية

 :املستوى األساسي -
ذا حيتوي املستوى على ستة حدة من وحدة، وتتألف كل و  ست عشروحيتوي على    . درًسا ستة وتسعنيدروس، و

  :وقد جاء تصميم الوحدات يف املستوى األساسي كما يلي
  .وارات التفاعليةاحل: الدرس األول
   .املفردات: الدرس الثاين
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  .الرتاكيب النحوية: الدرس الثالث
  .فهمالو  الستماعا: الدرس الرابع

  .الكالم: الدرس اخلامس
  .القراءة والكتابة: رس السادسالد

  .باإلضافة إىل وجود اختبار بعد كل وحدة وأربع اختبارات عامة على املستوى بالكامل
 

 املستوى املتقدم -
ذا حيتوي املستوى على ستة وحدة، وتتألف كل وحدة من  عشرة مثاينوحيتوي على    . سو در مائة ومثانية دروس، و

  :كما يلياملتقدم  يف املستوى جاء تصميم الوحدات و 
   .كالم+ فهم مسموع + مالحظة حنوية + أصوات + مفردات + تدريبات استيعاب + حوار : الدرس األول
  .حنوية مالحظة+ مفردات + تدريبات استيعاب +  استماع وقراءة: الدرس الثاين
  .كالم+  تماع وفهماس+ حنوية  مالحظة+ أصوات + مفردات + تدريبات استيعاب + تفاعليحوار : الدرس الثالث
  .مالحظة حنوية+ مفردات + تدريبات استيعاب +  استماع وقراءة: الدرس الرابع

  .إمالء+ خط + تعبري موجه : الدرس اخلامس
  .تدريبات مفردات+ تدريبات استيعاب + قراءة حرة : الدرس السادس

  .وى بالكاملوثالثة اختبارات عامة على املست ،باإلضافة إىل وجود اختبار بعد كل وحدة
  

  :طرق ووسائل العرض في المستوى األساسي: أوًال 
  :الحوارات التفاعلية - ١

دف إىلرض يقوم الربنامج بع جمموعة التعابري اليت يهدف املستوى تعليم املستخدم املبتدئ  جمموعة من احلوارت اليت 
  :ولزيادة القيمة التفاعلية يف احلوار يتم عرضه من خالل اآليت ،إىل تعليمه للدارس

  ).Full animation(يعرض احلوار يف شكل تفاعل حي وكامل بني شخصيات احلوار  - ١
 قبل شخصيات من ىرغبة يف التعايش الفعلي للموقف املؤدَّ  ميكن للمستخدم االستماع للحوار دفعة واحدة؛ - ٢
ي يسمعه يف مكان بارز يف الشاشة، وخبط واضح مشكول، ويتم التمييز فيه بني كالم كل ، مع ظهور النص الذاحلوار

  .شخصية وأخرى
ولتعميق هذا التعايش مع القدرة على التمييز بني الكلمات اليت رمبا يسمعها املستخدم ألول مرة فيمكنه أن  - ٣

  :يستفيد من هذه اإلمكانيات
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مع إمكانية التكرار واالنتقال إىل اجلملة التالية أو ) مجلة مجلة(متقطًعا  أن يستمع إىل مجل احلوار استماًعا -أ 
  .على مساعها هنَ ذُ د أُ واهلدف من ذلك وقوف املستخدم أمام كل مجلة يسمعها ليستطيع أن ميعن النظر فيها، ويعوِّ  ،السابقة

 - من خالل هذا االختيار-شخصية واحدة يستطيع  -من بني شخصيات احلوار-كما ميكن للطالب أن خيتار   - ب 
واهلدف من ذلك تعميق وعي املستخدم مبا يتلقاه من تعبريات، وزيادة القدرة على  ،)افردي  ااستماعً (أن يستمع إىل حوارها 

  .احملاكاة مع الفصل بني دور الشخصيات ليمكنه أن يقلد تعبريات هذه الشخصية فيما بعد
  
  :أدوات التدريب الصوتي - ٢

  :تانله إمكاني تخدم على ممارسة ما مسعه من تعابري وضعولتدريب املست
حيث يقوم بتصويب ما نطقه املستخدم  ؛احلروف والكلمات وقيام الربنامج بدور املعلِّمتسجيل إمكانية  :األوىل

)speech verification.(  
ذا ميكنه املقارنة ب ،وإمكانية االستماع إليه تسجيل مجل وتعابري خمتلفة: الثانية بني ني النموذج املثايل الذي يسمعه و و

  .ل من قدرة على احلديثما تعلمه أو ما استطاع أن يصل إليه، وإىل أي مدى حصَّ 
  
  :العرض الصوتي المرئي للمفردات - ٣

حسب املستوى الذي بعرض جمموعة من املفردات البسيطة اليت يستخدمها املتعلم يف حياته اليومية يقوم الربنامج 
  .يدرس فيه
  .رةالصو  هيسمع الصوت الذي يعرب عن هذالنقر على إحداها بالفأرة د ن، عجمموعة من الصوربعرض  الربنامجبدأ وي
  
  :التدريب الصوتي على المفردات - ٤

لكي يعرف  هنطقليقوم الربنامج بتصويب ؛ ا بصوتهويستمع إليهاملفردات اليت تعلمها وميكن للطالب أن يسجل 
  .ققه من جناح على طريق تعلمهح املستخدم مستوى نطقه وما

  
  :بنك المفردات - ٥

ميكن ربط املستخدم املتميز أو الراغب يف تعلم املزيد من املفردات بكلمات أخرى تزيد عن كلمات الدرس الفعلية، 
م، ولتوسيع مدارك املستخد، إعداد جمموعات كبرية من املفردات املختلفةوتنتمي إىل نفس املستوى من الكلمات، من خالل 

من الواقعية، وقدرة على فهم مفردات الدرس ميكن ربط األمساء اليت تتصل بالدول خبريطة العامل، وإبراز موقع  وحتقيق جوٍّ 
  .البلد املرادة على اخلريطة
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  :تدريب المفردات - ٦
اليت  املتعلمة أو املكتسبة التدريبات من الوسائل الفعالة اليت تزيد من القيمة التفاعلية لدى املتعلم، واملقياس ملعرفة القيم

يهتم هذا التدريب بتدريب املستخدم على ما تعلمه من مفردات يف العرض السابق، فمع بداية و استطاع املتعلم أن جيتازها، 
تعرب عن واحدة من هاتني الصورتني، وعلى املستخدم أن خيتار واحدة  ن، ويسمع صوت كلمةٍ اصورت هالتدريب يظهر أمام

  .منهما
مع رسالة صوتية يتبني منها املستخدم خطأه، ويف حالة إصابة املستخدم  )×(ة االختيار اخلطأ تظهر عالمة يف حال

يف شكل مبهج ميتع املستخدم وحيفزه على االستمرار  ويتم العرضمع رسالة دالة على ذلك؛  )(الصواب تظهر له عالمة 
  .يف التدريبات
  :)Writing verification(التدريب على الكتابة باستخدام الـ  - ٧

ال واليت تقوم جمموعة من اهليئات العربية بتطويرها اآلن تتقنياالوهي إحدى  وهي تعمل من  ،املتخصصة يف هذا ا
ا الدارس التدرب  Touch screen  pen) (  وباستخدام الـ (Tablet PC)خالل جهاز  على كتابة يستطيع 

ا،   وذلك من خالل طباعة بعض التمارين وكتابتها، ويف حال  ،يقة أخرى لتعلم الكتابةكما أن هناك طر حروف العربية وكلما
سيقوم املستخدم بإدخال األوراق اليت يكتبها باملاسح الضوئي ليقوم املعلم املتابع من  )(LMSتشغيل الربنامج من خالل 

  .على بعد من خالل الشبكة العنكبوتية بتصويبها وإبداء املالحظات
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  :ق ووسائل العرض في المستوى المتقدمطر : ثانًيا
  :وهي كالتايل ،اليت ستستخدم يف املستويات املتقدمة وطرق العرضهناك جمموعة من الوسائل 

  :ةالنصوص المقروء - ١
دف تعليم املستخدم مهارة القراءة، وزيادة حصيلته اللغوية، وال تعدم الفائدة  يعرض الربنامج نصوًصا للقراءة، 

  :التايل م هذه النصوص بالشكلوتقد ،العلمية
  .ميكن للمستخدم االستماع إىل النص، والتحكم يف هذا الصوت -
  .، خبط واضح، وتام التشكيليظهر النص كامًال  -
  :خدمة المعجم - ٢
  :اخلدمات التالية عجمويقدم امل ،املعد له، مبجرد الوقوف على الكلمة بالزر األمين للفأرة عجمفيد املستخدم من املي

  .معرفة معاين الكلمات اليت يتم الوقوف عليها -
  .معرفة جذر الكلمة -
  .معرفة احلروف السابقة على هذا اجلذر -
  .معرفة احلروف الالحقة على هذا اجلذر -
  .فية اليت جاءت عليها الكلمةر باإلضافة إىل معرفة الصيغة الص -
  :شرح متقدم للقواعد النحوية - ٣
   .لنحو يف شكل دراما كرتونيةيقوم الربنامج بعرض دروس ا -
  .مصحوبة بالصوت الشارح هلا بالفالش نحويةبعد ذلك نقوم بعرض القاعدة ال -
  .ميكن للمستخدم التحكم يف الصوت الذي يسمعه من استماع، وإعادة استماع، وتوقف مؤقت، وتوقف -
  :البحث المتقدم - ٤

  :يتاح للمستخدم إمكانية البحث باخلصائص التالية
  .نطاق البحث إىل مجيع مفردات املستوى الواحد ميتد -
  :ميكن للمستخدم اختيار أنواع خمتلفة للبحث كما يلي -
  .عن طريق مجيع الكلمات مع الرتتيب -أ 

  .عن طريق مجيع الكلمات يف نفس اجلملة -ب 
  .مجيع الكلمات يف نفس الصفحةعن طريق  -ج 
  :خدمات الربط - ٥

، وهذه "املفردات املساندة"ن يصل إليها من خالل أيقونة أدمات اليت ميكنه ميكن ربط املستخدم بعدد من اخل
  :اخلدمات هي
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  .املفردات اإلضافية -
  .مفردات الوحدة -
  . خريطة العامل -
  :التدريبات واالختبارات التفاعلية - ٦
  .تظهر للمستخدم رسالة صوتية مع رمز مرئي يوضحان له الصواب من اخلطأ -
اية التدريب ميكن للمستخدم -   .أن يتعرف على الدرجة اليت حصل عليها يف 
  .رسائل صوتية مصاحبة لسري التدريب خللق جو من التفاعل بني املستخدم واملادة املعروضة -
  .رسائل صوتية معينة على التقدم يف التدريب -
  ميقات زمين ملزيد من خلق البيئة التفاعلية اليت تضع املستخدم يف جو تعليمي حقيقي وضع له -

  .ليعرف مدى قدرته على ختطي مثل هذا التدريب   
  .التدريب على الكتابة كما سبق الحديث عنه -  ٧
  ):TTS(خدمة النطق اآللي  -  ٨

  .وهي إحدى التقنيات املتميزة واليت تتيح للدارس قراءة آلية ألي نصوص عربية يقوم بإدخاهلا من أي مكان
  :التدريب على النطق السليم  - ٩

  .كما سبق احلديث عنه يف أدوات التدريب الصويت
  :عوامل مساعدة -١٠

  .يف عملية التعلمبالغ األمهية  اليت تغين املستخدم عن دور املعلم أن حيقق الوسائل الربنامجحياول هذا 
ميكن أن ، و )أو أي لغة أخرى( تكون يف أغلب املستوى األول باللغة اإلجنليزية -وس األسئلةؤ وكذلك ر -املساعدة  -

  .فال تكون إال باللغة العربية تقدمةامل ياتتكون بأكثر من لغة يف املستقبل، أما يف املستو 
  .وضع أيقونة للمساعدة يصاحب املستخدم ليدله على املطلوب منه -
  .قد ختتفي بعض اخلدمات أو تظهر أخرى مع تقدم مستوى املستخدم، ونظرًا ملدى حاجته إليها -
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  :برنامجال إستراتيجية تنفيذ
  :وفًقا للمراحل اإلنتاجية املبينة يف الشكل التايل  مت تنفيذ الربنامج
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 برنامج تفاعلي لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بھا

  التقنيات المستخدمة في البرنامج
  .Searchآلية البحث االشتقاقي العربي 

ميجا  ١٢٨على ذاكرة  كلمة جزًءا من الثانية على جهاز حيتوي  ينيمال ثالثةيستغرق البحث يف نطاٍق حجُمه  •
  . ويعمل على نظام تشغيل ويندوز PIII 750 MHzبايت 

مما ميكِّن من جتهيزها للعمل حتت أي نظام تشغيل ++) ANSI C(هذه التقنية منفَّذة بالكامل باستخدام  •
  . بسهولة وُيْسر...) ميكروسوفت ويندوز، يونيكس، ماكينتوش، (

عن إمكانية إضافة أو  فضًال ) Total Indexing(حث فيها مرًة واحدًة إمكانية فهرسة كمية النصوص املراد الب •
  ) . Differential Indexing(من فهرس ُمَعدٍّ بالفعل  /حذف صفحات نصية إىل

  :T.T.Sآلية نطق الكالم المكتوب 
  . تقنية ذات جودة عالية تكاد متاثل الصوت البشري الطبيعي  •
  . ريب النص الع) ضبط(حتتوي على تقنية تشكيل  •
  . سرعة توليد للكالم مكافئة لسرعة النطق البشري الطبيعية •
  . تعمل حتت أي نظام تشغيل بسهولة ويسر •
  . جاري تفعيل التقنية على احملموالت اإللكرتونية  •

  .Writing verificationالكتابة اآللية 
ب على طريقة كتابة احلروف يتمكن الدارس باستخدام هذه التقنية من التدر  )Tablet PC(باستخدام جهاز الـ 

  .والكلمات العربية، وهي من التقنيات الواعدة ملساعدة املستخدم على تعلم كتابة احلروف والكلمات
  .speech verificationآلية التحقق من الصوت المنطوق 

  ) Speaker adaptation(نظام آيل يستطيع التعرف على اخلصائص الصوتية للمتعلم اجلديد بسرعة وسهولة  •
  . االستجابة الفورية للمتعلم باكتشاف أخطائه يف القراءة وتوضيحها له بشكل مفصل  •
  . للتواؤم مع خمتلف اللهجات وتنوعهامت تطوير هذه التقنية غري املسبوقة بالكامل  •
  .ل حتت أي نظام تشغيل بسهولة ويسرميكن هلذه التقنية أن تعم •

  :خدمة المعجم لكل كلمة عربية
وتوليد  ،اليل لكل كلمة من الكلمات العربية، وله تطبيقات عديدة مثل البحث باملرادف واملضادحتليل معجمي ود

  .وحتليل املعىن العام يف النص ،احلقول الداللية
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Abstract  
  

This research tries to lay the idea of an interactive program for teaching 
Arabic Language for the non-native speakers. This program will be established 
on the complete awareness of the language contents and its four study levels 
(phonological, morphological, syntactical and semantic) with a clear stress on 
the most prominent foundations and theories concerned with the academic 
accomplishment depending on the data system of the e-learning. The research 
has been established on textual and phonological database, comprehending the 
vocabulary of the language and its pronunciation ways and inferring the most 
important errors expected from the non-native speakers of Arabic. More than 
a hundred and twenty user have participated in the process, under the 
supervision of specialized teamwork—administrative, linguistic, educational 
and engineering. The tentative results has statistically reflected the program 
efficiency and its distinctive role in prompting the academic process and the 
increase of the cognitive outcome for the specimen of students who have been 
subject to this study as an experimental sample, compared to the results of the 
realizable control sample that took the same dose of a conventional education.        

This program has gained practical and academic features that make it more 
worth-studying than the other e-learning programs, because it does not only 
lay the theoretical foundations supported with modern methodological 
designs, but also it ensures the efficient and participatory role of the user in it.  

The research will tackle the following contents: 
1- Introduction.  
2- Arabic Language for the non-native speakers: reality and expectations. 
3- Defining the program and its executive mechanisms. 
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 ثبت المراجع العربية
 

 . م١٩٨٥، ١سر صناعة اإلعراب، حتقيق حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، ط :أبو الفتح عثمان ابن جني .١
، رسالة "صوات احلديثدراسة ألحكام التجويد يف ضوء علم األ"فونولوجيا القرآن  :أحمد راغب أحمد .٢

 .م٢٠٠٤ماجستري، كلية اآلداب، جامعة عني مشس، 
أصالة علم األصوات عند اخلليل من خالل مقدمة كتاب العني، دار الفكر املعاصر،  :أحمد محمد قدور .٣
 .م١٩٩٨/هـ١٤١٩، ١لبنان، ط -بريوت

 .م٢٠٠٠دراسة الصوت اللغوي، عامل الكتب،  :أحمد مختار عمر .٤
 .م١٩٧٥/  ٥األصوات اللغوية، مكتبة األجنلو، ط  :إبراهيم أنيس .٥
 .م٢٠٠٠، ١حماضرات يف اللغة العربية واحلاسب، دار الثقافة العربية، ط :إبراهيم ضوة .٦
 . رسائل إخوان الصفا، النسخة اإللكرتونية، موقع الوراق :إخوان الصفا .٧
 .م١٩٧٧، ١سعد مصلوح، ط. يف علم األصوات الفيزيقي، ترمجة د: أرنست بولجرام .٨
 .٢م، ط١٩٧٤م، ١٣٩٤مناهج البحث يف اللغة، دار الثقافة، الدار البيضاء،  :تمام حسان .٩

 .م١٩٨٨اللغة وعلم اللغة، ترمجة  مصطفى زكي التوين، دار النهضة العربية،  :جون ليونز .١٠
  .م١٩٧٩حلمي خليل، اهليئة املصرية العامة للكتاب، . التعريف بعلم اللغة، ترمجة د :ديفيد كريستال .١١
 .م١٩٨٠دراسة السمع والكالم، القاهرة، سعد مصلوح،  .١٢
، ١فونولوجيا العربية، ترمجة ياسر املالح، مطبوعات النادي األديب الثقايف جبدة، ط :سلمان حسن العاني .١٣
 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣

 .م ١٩٨٤الكالم إنتاجه وحتليله، ط جامعة الكويت،  :عبد الرحمن أيوب .١٤
 .١٩٩٨،  ١محن تشيك وآخرون، دار الشورق، طعبد الر . ، دالعربية لغة القرآن .١٥
 : عبد الغفار حامد هالل .١٦
 .م١٩٨٨، ٢أصوات اللغة العربية، مكتبة األجنلو املصرية، ط •
 .م١٩٧٩، دار احملمدية للطباعة ١أبنية العربية يف ضوء علم التشكيل الصويت، ط •
 .م١٩٧٧املنهج الصويت للبنية العربية، القاهرة  : عبد الصبور شاهين .١٧
 .أحباث يف علم التجويد، دار عمار للنشر والتوزيع، األردن :انم قدوري الحمدغ .١٨
 .م ١٩٨٧األصوات اللغوية، مكتبة اخلرجيي، الطبعة األوىل  :محمد علي الخولي .١٩
 .األصوات العامة واألصوات العربية، دار الثقافة العربية، القاهرة :محمد فتيح .٢٠
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 .عربية، مكتب الرتبية العريب لدول اخلليجسلسلة أحب ال :محمود إسماعيل صالح وآخرون .٢١
 . م٢٠٠٤سلسلة تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها،  :معهد تعليم اللغة العربية بجامعة اإلمام .٢٢
، حوليات كلية اآلداب جامعة "دراسة لغوية يف ضوء القرآن الكرمي"النون يف اللغة العربية  :مصطفى زكي التوني .٢٣

 . م١٩٩٧ -١٩٩٦هـ، ١٤١٧-١٤١٦عشرة،  الكويت، احلولية السابعة
 .م٢٠٠٠، ١الصوتيات العربية، مكتبة التوبة، ط :منصور بن محمد الغامدي .٢٤
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