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 Abstract: 

The Arabic language possesses superiority and spirituality that other languages do not own it, as 

it is related to Islamic thoughts and Eastern culture carrying creativity and faith together. 

Therefore, the urge to learn it is demand before it is communicative to educate Muslims in 

particular, and it is the demand preaching for non-Muslims. Furthermore, the research had divided 

into an introduction, a preface, two chapters, and a conclusion. It has presented in the introduction 

that followed in the study, with a description.  The research aims to facilitate the teaching of the 

Arabic language to non-native speakers. Clarifying the easy ways of the methods and unveiling 

the heritage methods of learning that gave good results in learning the Arabic language. However, 

the research problem was: Is there a solution to modernize the Arabic language for non-native 

students? 

And among the most important results: 

The qualifications and the personality of the teacher must be developed through some training and 

educational competencies. The learner must also define the goal and create an applied classroom 

environment. Learning problems can be resolved by reading, writing, listening, and speaking 

through digital resources for teaching Arabic to non-native speakers. Including the Nour al-Bayan 

program 

Keywords: Challenges - Arabic Language - Computerization – Language - programs. 

 

 املستخلص:  

إن اللغة العربية متتلك قوة ومتيزًا وروحانية ال متتلكها بقية اللغات األخرى فهي ترتبط ابلفكر اإلسالمي والثقافة 
ملسلمني ااملشرقية، حتمل اإلبداع واإلميان معا، لذا احلث على تعلمها مطلب قبل أن يكون تواصليا للمتعلمني 

 املقدمة وخامتة، عرضت يفمبحثني خاصة ومطلب دعوي لغري املسلمني. وقد قسمت البحث إىل: مقدمة ومتهيد و 
املنهج املتبع يف البحث وهو الوصفي الوظيفي. ويهدف البحث إىل تيسري تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها. 

 تعلم اللغة العربية، يف ثية يف التعلم أعطت نتائج جيدةوتوضيح الطرق امليسرة لذلك، وكشف النقاب عن طرق ترا
من كان و  هي: هل يوجد حل لتحدايت تعلم اللغة العربية ملساعدة الطالب الناطقني بغريها؟فمشكلة البحث أما 
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دد حي أنمتعلم لل التدريبية والتعليمية. كما البد تطوير شخصية املعلم ومؤهالته من خالل بعض الكفاايتالبد من 
الل املصادر خ قراءة وكتابة واستماع وحتدث من ميكن حل مشكالت التعلم من.اهلدف وخلق بيئة صفية تطبيقية

 ومنها برانمج نور البيان. الرقمية لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها.

 برامج. –اللغة  –حوسبة -اللغة العربية –حتدايت الكلمات املفتاحية: 

 املقدمة: 

ربية وسبل حتدث عن مشكالت تعلم اللغة الع هو: حتدايت تعلم اللغة العربية للناطقني بغريها. موضوع البحث
تتلخص يف السؤال التايل: هل يوجد حلول ملشكالت تعلم اللغة  إشكالية البحثحل هذه املشكالت لذا كانت 

 العربية للناطقني بغريها؟   وهذا ما سوف جييب عليه البحث.

بذلك : تذليل العقبات اليت تعرتض متعلم اللغة العربية من الناطقني بغريها، فيسهل عليه التعلم، و من البحثاهلدف 
 تنتشر اللغة العربية اليت شرفها احلق عز وجل بنزول القرآن املعظم هبا.

 حلها. ة: وتسري الدراسة على املنهج الوظيفي الوصفي ومن خالهلما تتبني لنا مشكالت البحث وكيفياملنهج

 كما يلي:  خطة البحثوكانت  

متهيد وفصلني وخامتة. ففي التمهيد: ذكرت القيمة الدينية واحلضارية للغة العربية، وكان الفصل األول: عن  
 أقسام:التحدايت اليت تواجه اللغة العربية وقسمته إىل ثالثة 

ل عليها تطويرها ومؤهالته اليت جيب أن حيص: حتدايت ختص املعلم ومنها شخصية املعلم وما جيب عليه من أوال
 والكفاايت التعليمية اليت جيب أن يتقنها املعلم، وكذلك التقنيات التدريسية اليت جيب األخذ هبا.

حتدايت ختص املتعلم: منها عدم حتديد اهلدف، وعدم اجلدية يف تعلم اللغة العربية وغري ذلك، والكفاايت  اثنيا:
 تعلم.اليت جيب أن حيققها امل

: حتدايت ختص عملية التعلم ومنها العوملة، وتعلم مهارة الكتابة، تعلم مهارة القراءة واالستماع ومسات كل اثلثا
مهارة، وكيفية جتويد ها وإتقاهنا، كما عرضت احلل الرقمي لتعلم هذه املهارة. أما الفصل الثاين واألخري فكان عن 

تعلم، وقد عرضت يف هذا الفصل بعض مواقع رقمية على الشبكة املصادر الرقمية ودورها يف حل حتدايت ال
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العنكبوتية لتعلم اللغة العربية، مث عرضت لربانمج " نور البيان" الرتاثي وعرضت للكتاب املطبوع والربانمج الرقمي 
 لتعلم اللغة العربية.

لى كل مسلم ن الكرمي، كما جيب عيف أمهية اللغة العربية كلغة شريفة مقدسة لقداسة القرآ أمهية املوضوعتكمن و 
 االهتمام ابللغة العربية واحلرص على نشرها.

 

 متهيد:  

 القيمة الدينية واحلضارية للغة العربية:

اللغة هي الرابط الذي يتحقق به الوعي الذايت يف اخلربات العامة، ويتوفر هبا التواصل والتناسج والتواجد اجملتمعي 
 واإلنساين...

رآة العقل وانعكاس إلجنازات أصحاهبا احلضارية، وهي ال تنمو يف الفراغ وإمنا تزداد ثرواهتا اللغوية كما أن اللغة م
إن اللغة متثل الوعاء للفكر اإلنساين والتجارب واألحالم اإلنسانية عرب التاريخ  (1ابزدايد خربات أهلها وجتارهبم. )

احلضارات...وكانت األمة العربية هي األكثر حظا بني األمم يف هذا الصدد، ، وبدوهنا لن تتحقق النبوات وال تقوم 
ألن لغتها هي لغة الكتاب املنزل من السماء : القرآن الكرمي ، وهو املعجزة يف اللغة والتشريع واإلخبار ابلغيب 

ن ، ما وجد الديواملاضي ، واإلعجاز العلمي ، مما جعل  هذه اللغة ال تنفك عن الدين احلنيف ، وتنشر حيث
 (2فتجاوزت بذلك صفة اإلقليمية احملدودة ، وصارت لغة عاملية .)

كما أن اللغة العربية متتلك قوة كبرية على الناطقني هبا فهي ال حتمل رموزا للتواصل فقط، بل حتمل ثقافة عربية 
مل اإلبداع ملشرقية اإلسالمية حتوترااث دينيا مقدسا واترخيا إسالميا جميدا، فهي وعاء للفكر اإلسالمي والثقافة ا

 واإلميان معا، أي أهنا تتصل ابلروح، واحلث على تعلمها مطلب روحي قبل أن يكون تواصليا جتريداي.

وقد حظيت هذه اللغة العربية الشريفة وآداهبا منذ اجلاهلية وبعد اإلسالم جبهود جبارة مل حتظ هبا أي لغة أخرى يف 
جمية وتدوينها، ومت أتسيس علم النحو ومدارسه املتعددة: الكوفة والبصرة والشام ومصر زماهنا، فتم مجع مادهتا املع

واألندلس، وحظيت بقية علومها ابلتدوين والتقعيد كالصرف والعروض، ومت مجع األدب ودواوينه، مث جاء دور 
 (3.)البالغة بعد ذلك فتم تدوينها والتقعيد هلا ، وهبذا اكتمل صرح البناء اللغوي العظيم
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 املبحث األول: التحدايت اليت تواجه تعليم اللغة العربية:

 :املطلب األول: حتدايت ختص املعلم

هناك من التحدايت اليت تواجه املعلم وينبغي عليه أن يتحاشاها، ويصلح هذه الثقوب حىت يكون مدرسا ذا كفاءة 
 عالية ومنها:

  عربيةابلطرائق واألساليب احلديثة يف تعليم اللغة ال ضعف أتهيل املعلم مهنيا، ولذا حيتاج إىل أتهيل ليلم -
 (4استعمال املعلم يف الشرح اللهجة العامية، وهذا جيعل كالم املعلم غري مفهوم مما يصعب عملية التعلم. ) -
 عدم التنوع يف اسرتاتيجيات التعلم -
 عدم خربة املعلم ابلتدريس للطلبة غري الناطقني ابلعربية. -
 وسائل التقنية احلديثة، الستخدامها يف عملية التعلم.عدم التدريب على  -
 عدم استخدام الربامج احلاسوبية احلديثة يف تدريس اللغة العربية. -

املقومات الشخصية اليت تساعد املعلم على التخلص من التحدايت اليت تواجهه لتعليم الطالب الناطقني بغري 
 العربية:

 ته وتنمية مهاراته اللغوية وتطويرها. املستوى العلمي، فعلى املعلم تثقيف ذا -
 الثقافة العامة وسعة االطالع.  -
 االتزان النفسي والتسامح وعدم االنفعال.  -
 التفاؤل واحلماس للعمل. -
 قوة الشخصية.   -
 العناية ابملظهر.  -
 اإلجيابية وروح التعاون مع اآلخرين.  -
 استشعاره لرسالته.  -
 ( 5العمل املنظم والكامل والدقيق. ). -

ن خالل تعلم املعلم الذايت وتثقيفه لنفسه يف كافة جماالت املعرفة البد أن يصب يف مصلحة الطالب من خالل فم
 تطويره ألدواته ووسائله.
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 وقد وصفت مؤهالت املعلم اجليد، ومقوماته فيمن تتوفر يف شخصيته أبعاد ثالثة: 
  ا. )البعد سيطرته على خمتلف فنوهنا ومهاراهتاملعرفة التامة مبواد التخصص، اليت يقوم بتعليمها األطفال، و

 التخصصي(.
  معرفة كاملة بطبيعة املتعلمني ، وخصائصهم النفسية والعلمية والفنية وإرشادهم إليها ، ومصادر املعرفة املناسبة هلم

 (.6) 
 (7ايف (  .)قتوافر قدر مناسب من الثقافة العامة تعينه على فهم العامل الذي يعيش يف تالميذه. ) البعد الث 

إذن البعد التخصصي، والبعد الثقايف والبعد النفسي من املقومات اليت من خالهلا يستطيع املعلم أن يصل إىل أقصى 
قسم آخر  نتيجة مع طالبه، ويراتد هبم آفاق اللغة العربية حبروفها وقواعدها وأدهبا، يستطيع أن يوظف قسم ملعرفة ٌ

 والكتابة واالستماع والتحدث وغريها من املهارات. مبعىن توظيف األدب ملعرفة القراءة
 وهي:  وهناك ثالثة طرق لالرتقاء ابملعلم، 
  التأهيل: ويسمى اإلعداد. ويعين ذلك ما نقوم به لتهيئة شخص ما لعملية التدريس من إعداد لغوي وعملي"

وتربوي قبل أن خيوض العملية التعليمية. وهذا هو ما تقوم به الربامج األكادميية غالبا، كما يف كليات الرتبية وأقسامها 
 وما شاهبها. 

  سة املعلم لعمله، کما يف التدريب أثناء اخلدمة يف صور شىت مثل الدوراتالتدريب: ويقصد به ما يتم أثناء ممار 
 (. 8التدريبية وورش العمل، واملؤمترات. )

إن التأهيل يعد اخلطوة األويل إلرساء بناء العلم واملقدرة على التوصيل عند املعلم، وهو البعد التخصصي حيث  
 م اللغة العربية الشريفة القدر؛ ألهنا لغة القرآن الكرمي.كرس نفسه لتعلم هذا النوع من العلوم أال وهو تعل

  التطوير: ويشمل ذلك الوسائل واألساليب املختلفة، اليت تسهم يف تطوير شخصية املعلم وتنمية معلوماته وقدراته
 (9) .العلمية واملهنية، والنشرات التوجيهية ومشاهدة الربامج والنماذج اجليدة ذات العالقة مبجال عمل املعلم

 التطوير بال شك يثرى مستوى املعلم اللغوي واألديب والثقايف حيث يطور قدراته اإلبداعية فيبدع يف اسرتاتيجياته
 للتدريس مع طالبه.

 : مصادر املعرفة اليت جيب أن يتقنها املعلم، منها
 الوحي: املصدر األول، والكون: املصدر الثاين  -
 طقني بغريها.أمهية اللغة العربية، ومكانتها للنا  -
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 أن حيدد خصائص اللغة العربية. ويوظف هذه اخلصائص يف تعليم الطالب.  -
 كفاايت لغوية جيب أن يتعلمها معلم اللغة العربية للناطقني بغريها:

 أن يتمكن من مهارات اللغة: استماعا، وحتداث، وقراءة، وكتابة  -
 أن ينمي معارفه، ومهاراته اللغوية بصورة مستمرة.   -
 (10م ابجلانب الصويت للغة ؛ ملا له من أمهية )أن يهت -
 أن يبدأ ابألصوات املشرتكة بني اللغات األخرى.  -
 أن يكثر من التدريب على األصوات اليت ليس هلا مقابل يف اللغات األخرى. -
 أن يتقن استخدام املعاجم والقواميس العربية. -
 وخارج الفصل.أن يستخدم العربية الفصيحة املعيارية يف عملية التدريس،   -
 أن مييز أوجه الشبه واالختالف بني العامية والفصيحة.  -
 أن يتعرف علم اللغة العام، وعلم النفس اللغوي.  -
 أن يوظف بيئة الفصل، واجملتمع يف تنمية املهارات اللغوية للطالب.  -
 أن حيدد بعض خصائص لغة العمل. -
 أن يوظف معرفته بلغة املتعلم وخصائص لغته. -
 (11أن يتقن استخدام املعاجم والقواميس اخلاصة بلغة املتعلم.)  -

 
 :تقنيات تدريسية يقوم هبا املعلم تتلخص فيما يلي

 تقدمي حوافز معنوية كالثناء ملن حيسن من الطالب تعزيزا ملا يقوم به الطالب.   -
 (12)   تقدمي تغذية راجعة تربط بني ما سيقوم به الطالب، وبني ما سينجم عنه من نتائج. -

 تضم هذه التقنيات مع االسرتاتيجية التدريسية املناسبة لتعلم الطالب مع تنوعها يف كل حماضرة تدريسية.
 املطلب الثاين: حتدايت ختص املتعلم:

 هناك بعض املشكالت اليت تواجه املتعلم وإذا ما ختلص منها أعطى التعلم نتيجة مرضية، ومنها ما يلي:
 ملتعلم حتديد هدفه من دراسة اللغة العربية وعلى أساس اهلدف تكون صياغة املناهج.عدم حتديد اهلدف، فعلى ا -
 عدم وجود اجلدية واملداومة على التعلم والدافعية. -
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عدم وجوم بيئة تطبيقية ميارس احملادثة اللغوية الصحيحة، واقتصار احلديث ابلفصحى داخل الصف فاملمارسة  -
.( وعلى ذلك فتحديد اهلدف من قبل املتعلم حيدد املنهج الصاحل 13اللغوية") الصحيحة للغة تنمي امللكة واملهارة 

هلدفه، وميكن للمتعلم التغلب على هذه السلبيات والتحدايت حينما يوجد بداخله الدافعية واإلميان الصادق بضرورة 
كتاب العربية   رف علىتعلم اللغة العربية، وبتحديد اهلدف أيضا يسهل التعلم وخاصة إذا كان اهلدف دراسة التع

 املعجز القرآن الكرمي. 
هو تعلم اإلسالم واالستزادة من  ٪ ۹۸و ٪ ۸۹كان الدافع األكرب للمتعلمني للعربية الذين كانت نسبتهم ما بني 

معرفة احلضارة اإلسالمية، والدافع الثاين الرغبة يف معرفة حضارة العرب، واالستزادة من ثقافتهم، للمساعدة يف 
وظيفة، أو طلبا ملكانة اجتماعية مبعرفة لغة عريقة...أو غري ذلك. وبناء على ذلك، فإن ثقافة معلم اللغة طلب 

العربية لغري الناطقني هبا، جيب أن تبىن على ما به يتحقق تعميق املفهوم اللغوي، وتنمية املهارات اللغوية لدى 
 ة.الدارسني، من أجل تعميق مفهوم الدين لديهم على أسس سليم

 أنواع الراغبني يف دراسة اللغة العربية 
 مسلمون: املعلم هنا يزيد من الثقافة اإلسالمية للطالب. -
 مسلمون وغري مسلمني: تكون هنا اباب دعواي، حيث تكون ثقافة املعلم هي املعول الرئيس يف الدعوة لإلسالم. -
 (14غري مسلمني: هنا خيفف من الثقافة اإلسالمية.) -

ة العربية واحلضارة اإلسالمية أيضا كنوع مضاد للعوملة أو موازي هلا، فتؤثر عليهم اللغة العربية ولكن يعرض الثقاف
ولغتهم األصلية أجنبية، كما أثرت اللغات األجنبية على العربية، وبذلك يقدم هلم صورة صحيحة عن اإلسالم 

 واملسلمني وتصحح الصور املشوهة اليت تقدم هلم يف لغاهتم.
 ، هي: لم اللغة العربية حتقيق ثالث كفاايتجيب على متع

  الكفاية اللغوية:أوال: 
واملقصود هبا سيطرة املتعلم على النظام الصويت للغة العربية، متييزا وإنتاجا، ومعرفته برتاكيب اللغة، وقواعدها 

 األساسية؛ نظرايً ووظيفياً، واإلمام بقدر مالئم من مفردات اللغة؛ للفهم واالستعمال.
 :الكفاية االتصاليةيا: اثن

ن ونعين هبا قدرة املتعلم على استخدام اللغة العربية بصورة تلقائية ، والتعبري بطالقة عن أفكاره وخرباته ، مع متكنه م
 (  15استيعاب ما يتلقى من اللغة يف يسر وسهولة.) 
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 :الكفاية الثقافيةاثلثا: 
ويقصد هبا فهم ما حتمله اللغة العربية من ثقافة ، تعرب عن أفكار أصحاهبا وجتارهبم وقيمهم وعاداهتم وآداهبم وفنوهنم  

(.16) 
وعلى معلم اللغة العربية للناطقني بغريها تبني التحدايت اليت تقف دون الوصول إىل هذه الكفاايت، وحماولة حلها 

 والتقنية.بكافة الطرق النظرية والتطبيقية 
 املطلب الثالث: حتدايت ختص عملية التعلم:

  تعلم مهارة االستماع:

مهارة االستماع أوىل املهارات اليت مير هبا الطفل يف اكتساب لغته األم، ومير هبا متعلم اللغة األجنبية. ومن املعلوم   
كون قد هاتني احلاستني أن يأن من ال يسمع ال يتكلم، واألصم من الصغر يکون أبكما؛ ولذا يغلب على من ف

 (17يف برانمج تعليمي واحد. )لغة اإلشارة(.  )

االستماع حقا هو أساس التعلم وأساس املهارة التواصلية واالستيعاب والتمييز بني الصيغ والرتاكيب. وكذلك التمييز 
 العربية. ةبني احلروف اليت تنطق وال تكتب، واليت تكتب وال تنطق من حيث الزايدة واحلذف يف اللغ

 جماالت مهارة االستماع:

 التعرف على األصوات العربية ومتييز ما بينها من اختالفات ذات داللة. -
 التعرف على احلركات الطويلة واحلركات القصرية والتمييز بينها.  -
 التمييز بني األصوات املتجاورة يف النطق واملتشابه يف الصوت.  -
 واملكتوبة والتمييز بينها..إدراك العالقات بني الرموز الصوتية   -
 إدراك أوجه التشابه والفروق بني األصوات العربية وما يوجد يف لغة الطالب األوىل من أصوات.   -
 (18التعرف على التشديد ، والتنوين و متييزها صوتيا.)  -

هم السياق ، وفإذن مهارة االستماع هي املدخل القوي للتعلم منها اإلدراك للمعىن من خالل احملادثة التطبيقية 
 والداللة لألفكار العامة أو الرئيسة والفرعية 

 والتعرف على موسيقا الكالم وإيقاعه من خالل التنوين والتشديد إبيقاعه واالنسجام بني احلركات الطويلة والقصرية.
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  ومن هنا تصبح أهم أهداف فهم املسموع على النحو اآليت:

 ن مأخذ اجلد.يقدر قيمة االستماع وأيخذ حديث اآلخري -
 يفهم دالالت األلفاظ والرتاكيب.     -
 مييز بني النغمات الصوتية، ويستخلص املعين من نغمة الصوت.   -
 يستكمل الفراغات يف اجلمل املسموعة بكلمات مناسبة.  -
 يضع الكلمة يف معان خمتلفة بتغري حركاهتا.  -
 ميثل األداء أو يقوم حبركات جتسم التعبري املسموع  -
 يستكمل بيت الشعر البسيط بكلمة يتطابق وزهنا مع القافية السابقة.  -
 .يعيد سرد القصة أو احلدث الذي استمع إليه، مع وصف الشخصيات أو املشاهد -
 (19يفهم أهداف املتكلم ويدرك وجهة نظره. )  -

الستماع املستمر ، حىت اب وتوجد مشكالت صوتية يف تعلم اللغة العربية للناطقني بغريها، لذا جيب الرتكيز  التدريب
يستطيع أن يكيف جهازه الصويت يف مرحلة الطفولة، ألن تعلم األصوات يف مرحلة متأخرة من العمر قد يكون 

 (20صعبا ، ولكن يستطيع املتعلم التغلب على هذه الصعوبة ابلتكرار واملعايشة)
 احلوسبة كحل إلشكالية االستماع ولسرعة إتقان املهارة:

سوب صوتيات مرفقة متكن الدارس من االستماع إىل احلروف لتعرف النطق الصحيح للحرف يف يستخدم احلا
حاالته املختلفة، فيقد م احلاسوب للدارسني يف املستوى املبتدئ كلمات منطوقة وعلى الدارس أن يتعرف صورهتا 

ة أمامه على اجلملة املكتوباملرسومة أمامه على شاشة احلاسوب، مث يقدم احلاسوب مجال منطوقة ويتعرف الدارس 
على الشاشة أو أن يكتبها يف املكان املخصص هلا ابستخدام لوحة املفاتيح. وذلك من خالل التطبيقات الرقمية 

 وغريها .Kahoot- Edu Canonاملتعددة ومنها: 

 حتدايت تعلم مهارة الكتابة:

( وهى  21تعلم ، وتعرب عن مستواه اللغوي ) وهى مهارة رئيسة من مهارات اللغة اليت تقيس الكفاءة اللغوية للم
 كتابة احلروف العربية ، وإدراك شكل احلرف وصوته.
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كتابة الكلمات العربية حبروف متصلة ومنفصلة مع متييز احلرف يف أول الكلمة واحلرف يف وسطها ويف آخرها. 
ادئ الكتابة، على الدارس معرفة مب وقواعد استخدام عالمات الرتقيم، يف السياقات املتعددة ودالالهتا. وكذلك جيب

 وإتقان قواعد اإلمالء.

 ومن أهداف مهارة الكتابة القدرة على التعبري عن األفكار بصحة لغوية وأبسلوب أديب راق.

 تعلم مهارة الكتابة:

ينبغي أن يقلدوا منوذجا أمامهم، وأن ينظروا دائما إىل النموذج املقدم، وليس إىل ما كتبوه على طراز النموذج حىت  -
ل أن يبدأ الطالب ؛ فمن األفض -وهذه الطريقة معروفة يف تعليم األطفال–ال يتأثروا ابلطريقة اليت نسخوه هبما 

 اجلمل القصرية.  بنسخ بعض احلروف، مث ينسخ به الكلمات، مث بكتابة
التعبري املقيد: مرحلة وسطی تربط بني مرحلة رسم احلروف والتعبري احلر، وهذه هي مرحلة التعبري املقيد. أو املوجة  -

 (22، و من تطبيقاته : وصف الصور )
حرتام االتعبري احلر: يرتك للطالب فرصة أن حيول أفكاره الذهنية إىل لغة مكتوبة تعرب بوضوح عما يريد قوله، مع   -

 رأيه، وهذه مرحلة عقلية. .
 ومن جماالت مهارات الكتابة: 

 مراعاة القواعد اإلمالئية األساسية يف الكتابة.  -
 سرعة الكتابة وسالمتها من األخطاء.  -
 مراعاة التناسب بني احلروف طوال واتساعا، وتناسق الكلمات يف أوضاعها وأبعادها. -
 (23ياً صحفياً ووافياً )تلخيص موضوع يقرؤه الطالب تلخيصها كتاب -

 :هداف مهارة الكتابةأ

تتدرج مهارات الكتابة بني ثالث مهارات، ابتداء ابلسالمة ومرورا ابلوضوح ووصوال إىل اجلمال؛ لذلك فإن أهم  
 أهداف السيطرة على مهارة الكتابة ما أييت: 

 كتابة احلروف منفصلة، ومتصلة داخل اجلملة، بطريقة سليمة . -
 داخل الفقرة بطريقة سليمة. كتابة اجلمل   -
 كتابة الفقرات داخل املوضوع بطريقة سليمة . -
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 كتابة عالمات الرتقيم بطريقة سليمة ويف أماكنها املناسبة. -
 ( 24. )والرقعةالنسخ  يالقدرة على الكتابة خبط -

 لذا البد من تعلم قواعد اخلط: النسخ والرقعة؛ لتحقيق مجال اخلط وفنيته.
اإلمالء. وللتغلب على هذه التحدايت جيب استعانة املعلم ابلتقنية الرقمية ملا هلا من قدرة تدريبية مع إجادة قواعد 

يتدخل احلاسوب من خالل احلوسبة الرقمية بطرح برانجما  الهنائية من حيث التكرار املكثف على مستوى كل مهارة.
نفصل، اية الكلمة، كما حيدد احلرف املتصل من املحيدد أشكال احلروف العربية يف أول الكلمة ويف وسط الكلمة ويف هن

 ويظهر حركة اليد يف أثناء كتابة احلرف، كما يستخدم كل حرف مع احلركات، برمسه وشكله.
 :تعلم مهارة القراءة

 القراءة هي حتويل النظام اللغوي من الرموز املرئية )احلروف( إىل مدلوالته. 

ة العربية للطالب خارج الصف، وهي مهارة حتتاج إىل تدريبات خاصة ومتنوعة. وتعد القراءة مصدرا أساسا لتعلم اللغ
درج، انطالقا من مستوى ابلت -الذي مل يسبق له تعلم اللغة العربية من قبل  -وينبغي أن تقدم القراءة للطالب املبتدئ 

رة، مث قراءة النصوص ركبة مث قراءة الفقاحلرف، فالكلمة، فاجلملة البسيطة )مبتدأ وخرب / فعل وفاعل غالبا( مث اجلملة امل
 الطويلة. 

يف املرحلة األوىل من تعليم مهارة القراءة، ال بد أن نضع يف حسبابنا بعض الصعوابت املتوقعة اليت قد يواجهها الطالب. 
وقعة يف هذا تويف هذه املرحلة ترتبط صعوابت القراءة بتعلم األصوات خاصة يف القراءة اجلهرية. ومن بني الصعوابت امل

 ( 25اجملال عدم التمييز بني احلركات الطويلة والقصرية، وكذلك احلروف اليت ترد أحياان صوائت وأخرى صوامت. ) 

ولذا جيب على معلم اللغة العربية للناطقني بغريها البدء بتعليم الطالب احلروف أوال واألخذ ابسرتاتيجية التدرج يف كل 
 وممكن توضيح مراحل تعلم القراءة كما يلي:مرحلة من مراحل تعلم القراءة 

 ف.واحلرف جبوار الصورة لتعزيز الداللة، والصورة تبدأ بذلك احلر  والضم والكسر الفتح، اتركحلتعلم احلروف اب -
 قراءة الكلمة بطريقة التهجئة مع احملافظة على احلركات  -
 فعل وفاعل. –قراءة اجلملة البسيطة املكونة من مبتدأ وخرب  -
 اجلملة املركبة مع احملافظة على احلركات. قراءة -
 قراءة الفقرة القصرية، وقد تكون نًصا أدبًيا إبيقاع عال ميتع املتعلم. -
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 قراءة النصوص األدبية ابإليقاع والصور األدبية مع الرتكيز على الثقافة اإلسالمية والعربية. -
  

  أهداف مهارة القراءة:

 واالنتقال من سطر ألخر بسهولة ويسر.القراءة من اليمني إىل الشمال،  -
 يعرف الرموز الكتابية )احلروف، واحلركات(، وربطها بدالالهتا الصوتية.   -
 تعرف املفردات واجلمل منفردة، ويف السياقات املختلفة.  -
 حتليل الكلمات إىل أصواهتا اجلزئية.   -
 التمييز بني األفكار الرئيسية واألفكار اجلزئية التابعة لكل منها.   -
 فهم عالمات الرتقيم، ومواقعها يف اجلملة، ووظيفة كل منها، وداللتها الصوتية واملعنوية.  -
 جهرا مع حسن اإللقاء. سرا و القراءة  -
 استنتاج املعين العام أو املوضوع الرئيسي الذي يدور حوله النص.   -
 .النص وإدراك العالقات واالرتباطات بني جزئياتحتليل   -
 (26فهم اإلطار املرجعي األيديولوجي أو الثقايف الذي ينتمي إليه النص املقروء. )  -

 ويفضل أن تسبق القراءة السرية القراءة اجلهرية حىت حياول الطالب الفهم وإدراك دالالت الكلمات.
 أنواع القراءة:

للقراءة أنواع خمتلفة ختتلف ابختالف اهلدف من التعلم، فمن انحية املوضوع تقسم إىل: قراءة علمية وقراءة أدبية، وقراءة 
 فنية، وقراءة دينية، وقراءة اجتماعية، وقراءة اقتصادية، وقراءة فلسفية، ومن انحية نشاط القارئ تقسم إىل: 

هي القراءة املكثفة ف املنهج:ة السرعة: القراءة السريعة والقراءة املتأنية ومن انحية القراءة اجلهرية، القراءة الصامتة ومن انحي
 (27والقراءة املوسعة. ) 

يعلم احلاسوب اللغة العربية بكل مستوايهتا من خالل برامج خمصصة لذلك، وذلك من الناحية الصوتية والصرفية والنحوية 
 واملعجمية والداللية واألسلوبية واهلجائية.

كما يقدم للطالب تدريبات يصعب القيام هبا يف قاعة الدرس الصفية. وأعرض برانمج لتعلم اللغة العربية يسمى نور 
البيان حيث يقدم اسرتاتيجية حمددة لتعلم القراءة وهي تعلم احلروف ابحلركات الفتح أوال مع صورة تبدأ بذلك احلرف 
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ة ووسطها وآخرها بعد ذلك يعرض كلمات بسيطة مث تدريبات، مث الضم والكسر، مع عرض شكل احلرف يف أول الكلم
احلاسوب يقدم القراءة والصوت وذلك قابل للمراجعة واإلعادة والتكرار مما جيعل عملية التعلم سهلة وميسرة، وغريه من 

 الربامج الرقمية املخصصة للتعلم.

  تعلم مهارة التحدث:

لى مهارة إنتاجية أتيت بعد مهارة االستماع وتتطلب من املتعلم قدرة ع "التحدث مهارة أساسية يف تعليم اللغات ، وهى
استخدام األصوات بدقة والتمكن من الصيغ النحوية، وترتيب الكلمات اليت تساعده على التعبري عما يريد قوله يف 

 (28مواقف احلديث".)

  أهداف مهارة التحدث:

 يف نطق األصوات، وإيقاع النرب والتنغيم. فهم عناصر النظام الصويت للغة العربية، واستخدامها -
 القدرة على تركيب الكلمات واجلمل وتشكيلها واستخدامها يف الكالم بكفاءة    -
 تنظيم األفكار يف وحدات لغوية منطوقة.   -
 استعمال إشارات ما وراء اللغة مثل تعبريات الوجه واإلشارات اليدوية واجلسمية. -
 القدرة على فهم الدالالت املصاحبة للكلمات والتعابري واجلمل.   -
 مراعاته النوعية للمستمعني وميوهلم ومستوايهتم الفكرية واهتماماهتم  -
 (  29خيتار احملتوي اللغوي املناسب لنوعية املستمع وللسياق الثقايف..)  -

نفسه مث يتحدث،  يفكر ابللغة العربية، يرتب أفكاره يفوعلى الطالب أن يستخدم دوما اللغة العربية يف التفكري أوالً أي 
 ومع املران املتواصل والتدريب، يصل ملستوى جيد يف التحدث.

 : مراحل التدريب على الكالم 

 ميكن التدريب على مهارة الكالم من خالل أربع مراحل وهي:

 املرحلة األوىل:  

عض يب على الكالم يغلب عليها طابع ترديد القوالب مع تغيري بحوارات مغلقة اإلجابة. مرحلة مبتدئة من مراحل التدر 
 الكلمات. 
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 أمثلة تطبيقية لذلك: يف التعارف مثال: )ما امسك؟ من أين أنت؟ إخل(. 

 املرحلة الثانية: 

ارات و حوارات مفتوحة اإلجابة. وهي مرحلة ختتلف عن مرحلة األوىل بزايدة املتطلبات الفكرية واللغوية واحلوارية مثل: ح
 مبسطة: )ما ذا قرأت اليوم؟ 

 (30: التعبري املقيد املعرب عن أفكار قصرية. )املرحلة الثالثة

 : التعبري احلر؛ التعبري عن أفكار عميقة. املرحلة الرابعة

 وهي مرحلة تناسب املستوايت املتقدمة من تعلم اللغة، يقوم فيها الطالب بتقدمي موضوعات متكاملة اعتمادا على قدراته
  )31الشخصية يف التنظيم اللغوي والفكري. )

 احلوسبة وتنمية مهارات التحدث:

 التحدث حمصلة املهارات األخرى. لذا التدريب من خالل التطبيقات الرقمية

 يهدف إىل تعزيز التعلم الذايت مما يساعد املعلم يف مراعاة الفروق الفردية بني طالبه وحيسن التعلم.

ستمرًا، ألن التدريب يولد اإلتقان، وأن يكون على فرتات متقاربة. فالتدريب املستمر حيقق وجيب أن يكون التدريب م
 التعليم، وإمهال التدريب يؤدي إىل النسيان.

 

 املبحث الثاين: املصادر الرقمية ودورها يف حل حتدايت التعلم.          

واعد املتنوعة من قراءة وكتابة واستماع وحتدث وققامت كما مر الربامج الرقمية حبل إشكاليات التعليم املختلفة، و 
 وتدريبات لتجعل املتعلم على درجة عالية من الفهم واملهارة واالتقان.

وهنا يف هذا الفصل سوف أعرض بعض املواقع اليت تعلم اللغة العربية لغري الناطقني هبا، على شبكة اإلنرتنت وهي برامج 
 .جمانية متاحة للجميع
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 الرقمية لتعلم اللغة العربية:بعض املصادر 

Busuu.com  هو موقع لتعليم اللغات. والعربية هي واحدة من اللغات اليت ميكن تعلمها يف هذا املوقع. تنقسم دورة
تعلم العربية إىل مستوايت خمتلفة، املستوى األول كمبتدئ يعلم بعض أساسيات اللغة كاحلروف والضمائر وبعض 

 ...املشاعر  العبارات كالتحااي وتبادل

Pollylingu.al  هو موقع جيد لتعلم اللغة العربية. يقرتح سلسلة دروس للمبتدئني بطريقة مبسطة وابلصوت أيضاً، فيه
أقسام متعددة يف املوقع، قسم يعلم أجبدايت اللغة العربية، وآخر األرقام، وقسم آخر يعلم الكلمات والعبارات األكثر 

 عبارات، ومفردات السفر، التحااي وغريه.استخداما يف اللغة العربية، ك

دروسا لتعلم اللغة العربية. وتنقسم الدروس إىل أربع وحدات. وحدات تعلم أساسيات  MyEasyArabic.comيقدم 
 .اللغة العربية، احلروف اهلجائية، وأخرى كيفية قراءة وكتابة اللغة العربية ابلصوت

SearchTruth.com واعد ية بسهولة لغري الناطقني هبا، يوجد يف املوقع دروًسا مبسطة لتعلم قهو موقع لتعلم اللغة العرب
 اللغة العربية، احلروف اهلجائية، العد.

ILanguages.org  .هي منصة رقمية ميكن من خالهلا تعلم أكثر من لغة 

 عربية وكيفية نطقها،اللغة التنقسم دورة اللغة العربية إىل ست وحدات، األوىل: تعلم فيها املفردات األكثر استخداما يف 
 الثانية: هبا بعض اجلمل ابإلجنليزية والعربية مع النطق، بعد ذلك تعلم بعض قواعد اللغة.و 

Islamopas.com  يقرتح عشرة دروس مبسطة تعلم الطالب خطوة خبطوة اللغة العربية، تشمل هذه الدروس احلروف
 اهلجائية العربية، والقواعد، واملفردات.

Mylanguages.org  هو موقع يعلم كيفية قراءة وكتابة مفردات ومجل ابللغة العربية بطريقة صحيحة حنواي. هبا الكثري
 من القواعد واملفردات اللغوية والشرح املبسط.

Madinaharabic.com  هي أداة على االنرتنت تقدم دورة لتعلم اللغة العربية للمبتدئني تتكون من أكثر من مائة درس
 إضافة إىل بعض الفيديوهات وبطاقات الفالش.

كما يوجد بعض التطبيقات الرقمية تساعد يف حل التعلم للغة العربية للطالب الناطقني بغريها. واملهارات اليت جيب 
 ذه التطبيقات تتيح التعلم الذايت على شبكة األنرتنت ومنها:على الطالب اإلملام، ه
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Padlet-Poll everywhere- Wordwall-Kahoot- Socrative-Jigsaw Planet-Edu canon- Quizizz –

Plickers –Nearpod. 

عد ذلك مع الصوت بومن الربامج املتخصصة يف اللغة العربية اليت تعلم اللغة العربية عامة مث تعلم قراءة القرآن الكرمي 
 والصورة.

   "برانمج "نور البيان يف معلم القراءة ابلقرآن

يشتمل الربانمج على كتاب ورقي وبرانمج رقمي قبل عرض الكتاب الورقي ومستوى جودته أعرض أسس إعداد الكتاب 
 اجليد: 

 االهتمام مبحتوى الكتاب الثقايف والفكري وتقدميه بصورة واضحة -
 رتاكيب السهلة الشائعة، واالبتعاد عن األلفاظ الغريبة أو النادرة.انتقاء األلفاظ وال -
 التنوع يف التمرينات والتدريبات مع جتنب اإليغال فيها. -
االستعانة ابلصور املناسبة حملتوى املادة أو النص املعطى للطالب األجنيب؛ فهي تقرب إىل ذهنه الفكرة، وأن يكون  -

 طبيعة الدرس.هناك انسجاما ومالءمة بني الصورة و 
 التدرج املنطقي من احلسي إىل املعنوي ومن السهل إىل الصعب. -
 سالمة املواد املعروضة من األخطاء اللغوية والعلمية والتارخيية. -
 (32االهتمام ابحلوارات القصرية اليت يكثر دوراهنا يف الوسط احمليط ابحلياة اليومية.) -

ها وترتيب أ. حممد حسن حممد يتمتع الكتاب الورقي هبذه األسس وغري  كتاب نور البيان يف معلم القراءة ابلقرآن مجع
من ميزات، فمحتواه يعتمد على الثقافة اإلسالمية والرتكيز على طريقة قراءة القرآن الكرمي خاصة بعد تعلم القراءة العامة 

 فهو اعتمد األلفاظ الشائعة والرتاكيب السهلة والتمرينات املركزة وورد يف مقدمته:
لكتاب يف منهجه يقوم على معرفة احلروف مث احلركات مع احلروف مث معرفة احلروف ابملدود والسكون مث معرفة الالم ا

 الشمسية والقمرية وهكذا يف تدرج علمي مع ضرب األمثلة.
....  ةوقد أثبتت هذه الطريقة يف التعليم نطقا صحيحا للحروف، وقدرة متميزة على القراءة عامة وقراءة القرآن خاص

ويتم تعريف املتعلم الفرق بني قراءة القرآن والقراءة العامة مع بعض قواعد الرسم اإلمالئي وذلك من خالل جمموعة من 
 (33التدريبات يف العقيدة الصحيحة واآلداب اإلسالمية.)

 وقد كانت هذه الطريقة موجودة من قبل حتت مسميات عدة منها: 
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 الطريقة البغداديَّة. -
 ُتسمَّى "الطريقة البغداديَّة يف تعليم اللغة العربية " للشيخ "مصطفى اجلندي" وهناك طريقة -
 الطريقة النُّورانية للشيخ "نور حقاين" من اهلند. -
 الطريقة املكيَّة يف مكة.  -
 الطريقة املدنية يف املدينة. -

ريقة القرآن بشكل صحيح، وهذه الطوكلها تنطلق من جذر واحد، وهو تعلم قراءة اللغة العربية عامة مث تعلم قراءة 
أثبتت نتيجة ممتازة يف تعلم القراءة عامة واللغة العربية وتعلم القرآن الكرمي خاصة وهذا يالئم املسلمني من الناطقني بغريها 

ن وإن مل يكن مسلما فيكتفي بتعلم القراءة عامة مع املهارات األخرى وهذا الربانمج ليس قاصرا كما قال د. "عبد الرمح
الفوزان" أختلف معه يف الرأي حيث يعلم الربانمج اللغة العربية عامة مث قراءة القرآن الكرمي خاصة ، واجلديد يف هذا 
الربانمج الذي يضيف متييزا وجودة هلذه الطريقة هو "الربانمج الرقمي" حيث يعرض طريقته يف التعلم واسرتاتيجياته من 

 مثالًيا لكل حتدايت تعلم اللغة العربية للناطقني بغريها.خالل احلاسوب حيث يقدم حالً رقمًيا 

إن " القاعدة البغدادية " و " القاعدة النورانية " وحنومها : تلتقيان إىل حد كبري مع االجتاه األول الذي  يقول د. الفوزان:
لقرآن الكرمي ، ودورمها م ايبدأ ابحلروف مث ابلكلمات ، وتستخدمان غالبا للقراءة والكتابة يف الكتاتيب وحلقات تعلي

يف هذا التعليم ال أبس به ، ولكن من تعلم هبذه الطريقة قد جييد تالوة القرآن الكرمي بل حفظه ، ولكنه قد ال يعرف 
العربية ، فهما علمتا القراءة و مل تعلما اللغة ، ولو تعلم أصحاهبا ابلطريقة الصحيحة جلمعوا بني قراءة القرآن وفهم معناه 

 .( 34علم اللغة .)بعد ت

لو اضطلع على الربانمج الورقي والرقمي لطريقة نور البيان لوجدها كما فرض تعلم اللغة العربية أواًل مث يعلم قراءة القرآن 
 الكرمي.

 منهج الكتاب الورقي:

لفتح ايبدأ الكتاب الورقي ابحلروف بال حركات مع وجود صورة تبدأ بذلك احلرف مث يلي ذلك ابحلروف ابحلركات، 
 أواًل مث الضم والكسر والسكون يلي ذلك التنوين والشدة.

 يعرض تدريبات مكثفة تبدأ بتهجئة حروف مث كلمات مث مجل.
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 احلروف والصور:

 
 (1صورة )

تظهر احلروف والصور وأسفل الصفحة  1تظهر مسات الكتاب اجليد يف شكل وختطيط الكتاب ومنهجه ففي صورة رقم 
 يعرض إرشادات للمعلم ليحسن عملية التعلم.                    

 :احلروف ابحلركات     

 
 (2صورة )

( يعرض احلروف حبركة الفتح مث صور األشياء تبدأ ابلفتح ويعرض شكل احلرف يف أول الكلمة ووسطها 2يف صورة )
 ويف آخرها.

 ات للمعلم لتعينه يف عملية التعلم.كما تشتمل على إرشاد
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 أشكال احلروف:

 
 (3صورة )

 شكل احلرف يف أول الكلمة وشكل احلرف يف وسط الكلمة، وشكل احلرف يف هناية الكلمة يليها إرشادات للمعلم.

 احلروف املتشاهبة:

 
 (4صورة )

 يعرض احلروف املتشاهبة كتابة، واحلروف املتشاهبة نطقا.
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 الكرمي:كتابة القرآن 

 
 (5صورة )

بعد عرض الكتابة والقراءة والتهجئة للغة العربية عامة، مث بعد ذلك يعرض خصوصية الكتابة والقراءة يف النص القرآين، 
 وتدريبات على ذلك.

 

 منهج الربانمج الرقمي لطريقة نور البيان لتعلم اللغة العربية:
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 (6صورة )

واحلروف ابحلركات واملدود والتنوين والسكون وذلك ابلصوت أي مع قارئ  الربانمج الرقمي حيتوي على حروف اهلجاء
 يردد ويقرأ بوضوح وبه خاصية التكرار املستمر حىت يتقن املتعلم املعلومة.

 مث يعرض حروف ابلشدة، وحروف ابلشدة مع التنوين وبعض قواعد اإلمالء 

نطلق يف بة يف القرآن الكرمي، مع إراد بعض اجلمل اليت توالتطبيقات املستمرة، وختامًا يعرض خصوصية القراءة والكتا
 داللتها من الثقافة اإلسالمية.

 حمتوايت العرض حلروف اهلجاء، ابحلركات مث شكل مواضع احلروف وأمثلة وتدريبات.

 
 ((7صورة

ألمين خاص ايعرض احلرف جبوار الصورة حىت ترتبط الصورة ابحلرف اجملرد ويشرتك فصي املخ يف تعلم احلرف حيث 
 الصورة واأليسر خاص املنطق اجملرد. يظهر احلرف اجملرد ابلصوت والصورة وكتابة.
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 (9صورة )

 عرض أشكال احلروف ابلصوت وتكرار نطق احلرف مرارًا.

 

 التهجئة:

 
 (10صورة )

 غريه.و وهنا يعلم التهجئة ابحلركات بشكل تدرجيي من السهل إىل الصعب من كلمة حبرفني إىل كلمة بثالث 
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 اخلامتة:

 :التاليةخلص البحث إىل النتائج 

 احلث على تعلم اللغة العربية مطلب ديين وحضاري. -
ميكن تطوير شخصية املعلم ومؤهالته من خالل بعض الكفاايت اليت جتعله جديرا بتعليم اللغة العربية للناطقني  -

 بغريها.
 قية.خالل حتديد اهلدف وخلق بيئة صفية تطبي ميكن حل املشكالت اليت تواجه املتعلم من خالل املتعلم من -
مل تعد القراءة والكتابة واالستماع والقواعد تشكل عائقا ملتعلم اللغة العربية يف عصر احلوسبة واملصادر الرقمية  -

 املتعددة.
يفية كميكن حل مشكالت التعلم من قراءة وكتابة واستماع وقواعد حنوية وغريها من خالل حتديدها وظيفًيا ومعرفة   -

 مث املصادر الرقمية من برامج لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها. لكل مهارة  التعلم الصحيحة
تسهم الربامج التعليمية اإللكرتونية يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ، وقد انتشرت على نطاق واسع يف ظل  -

 اجلائحة.
 العربية. ليه الورقي والرقمي يعد منوذجاً مميزا وجيدا يف تعليم اللغةبرانمج نور البيان لتعليم اللغة العربية بشك -
برانمج نور البيان العريب يستخدم كل مقومات التعلم من صور وألوان ورقية، وكذلك يف نسخته اإللكرتونية من  -

 صوت وصور  وتدريبات ، وغري ذلك.
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