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مقدمة 

تعتبر المغة أداة لمتفكير والتحميؿ المنطقي فيي ليست مجرد ألفاظ تقاؿ أو تقرأ 
نما ىي جوىر التفكير ألف التفكير عممية ذىنية ال يمكف أف تتـ بدوف  أو ُتسمع، وا 

والمغة وسيمة الستيعاب فكر . (2004الجماؿ، )استخداـ األلفاظ الدالة عمى المعاني 
األمة وثقافتيا وحضارتيا وىي وسيمة اتصاؿ بيف الشعوب فيي كالـ مصطمح عميو 
بيف كؿ قـو فال يستطيع المرء أف يستخدميا إال إذا فيـ معانييا ودالالتيا وبالتالي 

عميو دراسة مفردات المغة الصوتية والكتابية ومعانييا، حتى يستطيع التعبير عما يدور 
 . في خمده

وقد أثبتت المغة العربية جدارتيا عمى مر العصور، ونجحت في أف تكوف أداة 
أما في عصرنا ىذا؛ عصر العولمة واالنفجار المعرفي تعيش . فّعالة لنقؿ المعرفة

المغة العربية أزمة لغوية تتعرض فييا لحركة تيميش حتى مف أبنائيا بفعؿ الضغوط 
الناجمة عف طغياف المغة االنجميزية عمى جميع األصعدة وخصوصا مع استخداـ 

، فمعظـ المعمومات المتوفرة عبر اإلنترنت ىي  ICTتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت
بالمغة اإلنجميزية وبعض المغات األجنبية األخرى، وىذه تشكؿ صعوبة بالغة بالنسبة 

 . لممستخدميف العرب الذيف ال يتقنوف اإلنجميزية وخصوصًا طمبة المدارس

 ، والمغات عربية كانت أـ أجنبية ىي أساس التحصيؿ المعرفي لمختمؼ العمـو
تقاف الطمبة ليا يساعدىـ في تحصيؿ المعارؼ األخرى ويعتبر تعّمميا مف . وا 

الموضوعات التي تحتاج إلى الوسائؿ التعميمية، فالمتعمـ بحاجة إلى ربط صور 
الكممات المكتوبة بمعانييا وبمفظيا الصحيح لكي يستطيع استيعاب ما يقرأ أو يسمع 

وتبقى . بسرعة ودقة، ويستطيع أف يعبر فييا عف أفكاره لفظًا وكتابة تعبيرًا صحيحاً 
الكممات أو الرموز المفظية عبارة عف مجردات يتوقؼ وضوح معناىا لمفرد عمى مدى 

                    . ما توفر لديو مف خبرات حسية تتصؿ بيذه الكممات أو الرموز
. (2003الجرايدة، )
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في تدريس مختمؼ  مف الوسائؿ التعميمية الميمة المستخدمة ويعتبر الحاسوب
وتمثؿ قضيو استخداـ التكنولوجيا بشكؿ فعاؿ في التعميـ في وقتنا . ميارات المغة

الحاضر اىتمامًا بالغًا عمى المستوييف العالمي والمحمي وتحظى تمؾ القضية 
ويمكف القوؿ إف قضية . باىتماـ التربوييف والباحثيف والسياسييف والمخططيف

تكنولوجيا التعميـ ما زالت تعاني أوضاعًا سمبية في الدوؿ النامية فيي  غير مفعمة 
التفعيؿ األمثؿ داخؿ المدارس، والفجوة تتسع باستمرار بيف الطالب والمناىج وبيف 

خريج الجامعة ومتطمبات سوؽ العمؿ الذي  يتطمب نوعيو معينة مف الشباب 
. المسمح بالعمـ والتكنولوجيا

بعيدًا عف األىداؼ  إف استخداـ التكنولوجيا في التعميـ يجب أف ال يأخذنا
الحقيقية لمتعمـ، فيو ليس تعممًا لمتكنولوجيا ولكنو تعمـ باستخداـ التكنولوجيا، لذلؾ 
يجب أف يكوف الدور األساسي لمتكنولوجيا مرتكزًا عمى أىداؼ التعميـ وال نجعميا 

. تبعدنا عف أىدافنا
وىناؾ العديد مف الدراسات المحمية واألجنبية التي تناولت اثر استخداـ 

: ومنيا الحاسوب في تدريس المغة ومياراتيا
دراسة الستقصاء أثر استخداـ إستراتيجية التدريس  (2004)أجرت الجماؿ

الخصوصي المنفذة مف خالؿ الحاسوب في تقديـ دروس عالجية لموضوعات 
صرفية في تحصيؿ طمبة الصؼ الثاني الثانوي األدبي، وفي اتجاىاتيـ نحو 

طالبة، موزعات عمى مجموعتيف  (40)وتكونت عينة الدراسة مف . الحاسوب
وقد أشارت النتائج إلى وجود فروؽ . متكافئتيف إحداىما تجريبية واألخرى ضابطة

ذات داللة إحصائية بيف متوسطات عالمات اختبار التحصيؿ الفوري في 
الموضوعات الصرفية المحددة ولصالح المجموعة التي تعممت بطريقة التدريس 

الخصوصي المنفذة مف خالؿ الحاسوب، وكذلؾ وجود  فروؽ ذات داللة إحصائية 
بيف متوسطات عالمات اختبار التحصيؿ المؤجؿ في الموضوعات الصرفية 

المحددة ولصالح المجموعة التي تعممت بطريقة التدريس الخصوصي المنفذة مف 
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خالؿ الحاسوب، وكذلؾ ظيور تحسف في اتجاىات الطالبات نحو استخداـ 
كما استنتجت الباحثة صعوبة تطبيؽ . الحاسوب بعد تعرضيف ليذه التجربة

إستراتيجية التدريس الخصوصي المنفذة مف خالؿ الحاسوب في المدارس األردنية 
عدـ توفر برمجيات قائمة عمى إستراتيجية التدريس : لوجود بعض المعيقات منيا

. الخصوصي، وعدـ توفر أجيزة حاسوب بعدد كاؼ
دراسة ىدفت إلى معرفة أثر التدريس بمساعدة  (2003 )كما أجرت الجرايدة 

. الحاسوب في تحصيؿ طمبة الصؼ األوؿ الثانوي األدبي في قواعد المغة العربية
تكّوف مجتمع الدراسة مف جميع طمبة الصؼ األوؿ الثانوي األدبي في 

المدارس الحكومية الثانوية التابعة لمديريات التربية والتعميـ في محافظة المفرؽ 
طالبًا وطالبة، وقد تكونت  (1152) والبالغ عددىـ 2003 / 2002لمعاـ الدراسي 

طالبًا وطالبة منيـ بمساعدة  (60)طالبًا وطالبة، درس  (120)عينة الدراسة مف 
وتكونت أداة الدراسة مف اختبار تحصيمي . الحاسوب ومثميـ بالطريقة االعتيادية

فقرة موزعة عمى األىداؼ التعميمية  (46)مف نوع االختيار مف متعدد مكوف مف 
. (المعرفة، الفيـ، التطبيؽ )حسب مستويات بمـو 

وكشفت الدراسة عف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى تحصيؿ 
طمبة الصؼ األوؿ الثانوي األدبي في قواعد المغة العربية تعزى ألثر متغير 

وكذلؾ وجود فروؽ ذات . الطريقة وكانت لصالح طريقة التعميـ بمساعدة الحاسوب
داللة إحصائية في مستوى تحصيؿ طمبة الصؼ األوؿ الثانوي األدبي في قواعد 

 .المغة العربية تعزى ألثر متغير الجنس وكانت لصالح اإلناث
كما بينت الدراسة عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى تحصيؿ 
طمبة الصؼ األوؿ ثانوي األدبي قواعد المغة العربية تعزى ألثر متغير التفاعؿ 

 .بيف الطريقة والجنس
 ( Albertson & Felix , 2001)وفي دراسة نوعية أجراىا البرتسوف وفيمكس 

حوؿ أثر استخداـ الرـز التعميمية والتعميـ الذاتي في تطوير الكتابة اإلبداعية لمطمبة 
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الموىوبيف باستخداـ الحاسوب، تـ اختيار العينة بطريقة قصديو والمكونة مف طالب 
وطالبة في الصؼ السابع مف الموىوبيف حسب ما تشير سجالتيـ المدرسية، وتقارير 

معممييـ وتـ اختيار تصميـ السمسمة الزمنية بحيث تـ كتابة أكثر مف قصة عمى فترات 
متباعدة، وتـ تصميـ حقائب تعميمية مزّودة بإستراتيجيات ترشد الطالب حوؿ كيفية 

الكتابة بطريقة إبداعية وتساعدىـ عمى الطالقة في الكتابة والتخطيط ووضع األىداؼ 
والتدريب عمى ضبط الوقت، وبعد التدريب قاـ الطالب بكتابة سبع قصص عمى 

فترات متباعدة عمى الحاسوب، وتـ إعداد أداة لقياس تقدـ الطالب في الكتابة 
وعرضت عمى مجموعة مف المحّكميف، واألحكاـ التي صدرت عف القصص بينت أف 

القصص كانت ذات نوعية إجمالية أعمى مف القصص التي كتبت سابقًا، وازدادت 
طالقة الطالب، واستطاعوا أف يضّمنوا القصة عناصر أكثر وفي وقت أقؿ في 

. الكتابة
أثر استخداـ البرنامج المتعدد الوسائط الفوري  (2001)واستقصت صالح 

والمؤجؿ لطمبة الصؼ التاسع األساسي في قواعد المغة العربية، وتـ استخداـ 
برنامج حاسوبي متعدد الوسائط  معّد مف قبؿ المعيد العالي لمعموـ التطبيقية في 

: طالبًا وطالبة موزعيف عمى مجموعتيف (120)دمشؽ، وتكونت عينة الدراسة مف 
درست المجموعة التجريبية بالبرنامج الحاسوبي، في حيف درست المجموعة 

وطّبقت الباحثة اختبارات تحصيمية بعدية فورية . الضابطة بالطريقة التقميدية
وأظيرت نتائج الدراسة عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف المجموعتيف . ومؤجمة

الضابطة والتجريبية في التحصيؿ الفوري والمؤجؿ، وأف الطريقتيف متشابيتاف في 
. أثرىما عمى تحصيؿ الطمبة

فقد ىدفت إلى الكشؼ عف مقدار  (Peacock, 1993)أما دراسة بيكوؾ 
ونمط التفاعؿ بيف مجموعات صغيرة مف األطفاؿ يكتبوف موضوعات باستخداـ 

وقد . برامج معالجة النصوص وبيف نظرائيـ الذيف يكتبوف باستخداـ الورقة والقمـ
 12تراوحت أعمار األطفاؿ بيف الخامسة والثانية عشرة، وتـ تقسيميـ إلى 
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صممت بطاقة مالحظة وتمت المقارنة بيف مجموعات األطفاؿ في . مجموعة
استخداـ الحاسوب أو الكتابة بالقمـ والورقة، اقتراح كممات أو : األنشطة التالية

أفكار لكي تستخدـ في عممية الكتابة، الرد عمى المقترحات لفظيًا، القراءة الجيرية 
مف الشاشة أو الورقة، المساعدة في التيجئة، ال يعمؿ، قراءة صامتة مف الشاشة 

أف األطفاؿ المستخدميف لمحاسوب : وقد توصمت الدراسة إلى ما يأتي. أو الورقة
في عممية الكتابة يتبادلوف ويقترحوف األفكار والكممات بحرية أكبر، كما أنيـ 
يقوموف بمراجعة وتغيير ما كتبوه بصورة أكبر، ويبدوف اىتمامًا أكبر بعالمات 

الترقيـ والتنقيط، كما أنتجوا كتابات أفضؿ مف الناحيتيف الكمية والنوعية، وتكونت 
لدييـ اتجاىات إيجابية نحو عممية الكتابة، وتساوت سرعتيـ في الكتابة باستخداـ 

.  الحاسوب مع سرعتيـ في الكتابة باستخداـ القمـ والورقة

دراسة ىدفت إلى معرفة أثر التعّمـ  (Aweiss, 1993)كما أجرى عويس  
بوساطة الحاسوب عمى االستيعاب القرائي لدى بعض القّراء المبتدئيف في المغة 

، وقد بحثت ىذه الدراسة الفعالية النسبية ألنواع مختمفة (AFL)العربية كمغة أجنبية 
مف برامج الحاسوب السيمة لتطوير القراءة لدى المتعمميف لمغة العربية كمغة 

أجنبية، وتـ إخضاع المشاركيف لبرنامج تدريس لمقراءة يسانده الحاسوب في أربع 
مراحؿ مف التجربة، وىي استخداـ القطعة فقط، الدخوؿ إلى قاموس المصطمحات، 
الدخوؿ إلى اشتقاقات أفعاؿ مختارة مف النص، والدخوؿ إلى معمومات حوؿ ىذا 

تـ جمع النتائج في تصميـ مختص ليذا الغرض، وتـ قياس استيعاب . النص
أشارت النتائج إلى أنو مف بيف . القراءة بعد العالج بوساطة برنامج تذكر فوري

البرامج السابقة، كاف الدخوؿ إلى قاموس المصطمحات عف طريؽ الحاسوب ىو 
. المساىـ الرئيسي في تحسيف استيعاب القراءة لدى الطمبة

التي ىدفت إلى معرفة أثر استخداـ  (Hallett, 1985)وىناؾ دراسة ىاليت 
الحاسوب كمساعد في التعميـ عمى تحصيؿ طمبة الصفوؼ الرابع والخامس 
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وقسمت عينة األطفاؿ إلى . والسادس االبتدائي لمادتي الرياضيات والمغة
ضابطة وتجريبية، وكؿ مجموعة تحوي مستويات مختمفة مف األطفاؿ : مجموعتيف

ضعاؼ التعمـ، موىوبوف، منخفضو التحصيؿ، متوسطو التحصيؿ، مرتفعو )
وتمقت المجموعة التجريبية فترتيف الستخداـ الحاسوب  كمساعد لمتعمـ، . (التحصيؿ
أما المجموعة الضابطة فقد تعممت بالطريقة .  دقيقة في األسبوع25كؿ فترة 
وكاف مف نتائج ىذه الدراسة أف الحاسوب ذو فاعمية بالنسبة لتعمـ طمبة . التقميدية

قبؿ التجريب إلى % 11الصؼ الرابع حيث ارتفعت متوسطات الدرجات مف 
بعد التجريب، وأف الطمبة ضعاؼ التعمـ قد حدث تقدما في تحصيميـ مف % 26
، وأف التقدـ الذي أحرزه الطمبة منخفضو التحصيؿ كاف أكثر مف %53إلى % 19

التقدـ الذي حققو متوسطو ومرتفعو التحصيؿ، وأف الحاسوب اختزؿ زمف التعمـ 
. ، وأف الحاسوب زاد مف قدرة الطمبة عمى التذكر%50بمعدؿ 

مبررات استخدام الحاسوب في التعميم 

: في التعميـ منيا ىناؾ العديد مف المبررات الستخداـ الحاسوب
تضخم المواد التعميمية  .1

نتج عف الثورة المعرفية التي نعيشيا ثروة كبيرة مف المعمومات تحتاج إلى 
آالؼ المجمدات الحتوائيا، ويعتبر الحاسوب الوسيمة الفعالة ليذه الظاىرة، لما 

يمتمكو مف قدرة عالية عمى تخزيف المعمومات، واسترجاعيا ومعالجتيا بصورة أدؽ 
. وأسرع مف المصادر الورقية

 ميزات الحاسوب العديدة بالنسبة لموسائل التعميمية األخرى .2

يمتاز الحاسوب عف الوسائؿ األخرى بقدرتو عمى استيعاب الصور والصوت 
والنصوص والحركات ومقاطع الفيديو، وكذلؾ قدرتو عمى إيجاد حالة مف التفاعؿ 
مع المتعمـ، وتعتبر ىذه الخاصية مف أىـ خصائص التعمـ بوساطة الحاسوب، 

حيث يكوف المتعمـ نشطا ويتمقى التغذية الراجعة الفورية عف أدائو، ولديو الفرصة 
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في اتخاذ القرار المناسب والقياـ بعممية االختيار والتوجيو إلى المستوى المناسب 
. حسب قدراتو

كما يعزز الحاسوب فرص التعمـ التعاوني بيف الطالب، حيث يساعد عمى 
. العمؿ مف خالؿ المجموعات وبالتالي يتعمـ الطمبة مف بعضيـ البعض

 اإلحساس بالمساواة .3

يتيح استخداـ الحاسوب الفرصة لكافة الطمبة لممشاركة في عممية التعمـ فيو 
يساعد الطمبة الخجوليف الذيف يخافوف مف ارتكاب األخطاء أماـ أقرانيـ في غرفة 

الصؼ والذيف يتخذوف المواقؼ السمبية بعدـ مشاركتيـ في التعمـ، حيث يزيؿ 
الحاسوب ىذا العبء النفسي بإتاحة فرص التعمـ الذاتي، ويتعمـ الطالب ويخطئ 

في جو مف الخصوصية، كما يمكنو تخطي المراحؿ السيمة أو غير المناسبة 
ويعطي الفرصة لممتعمـ مف أف يتعمـ وفقًا لقدراتو ونمط تعممو . حفاظًا عمى الوقت

واىتماماتو، بحيث يجعؿ التعمـ أمرا ممتعا، ويترؾ لو الحرية في التركيز عمى 
كما يتيح لكؿ طالب اإلدالء برأيو في أي وقت . الجوانب األكثر أىمية بالنسبة لو

دوف حرج مف خالؿ أدوات االتصاؿ المختمفة، خالفًا لقاعة التدريس التقميدية التي 
. قد تحرمو ذلؾ لخجمو أو ضعؼ صوتو أو غيرىا مف األسباب األخرى

عدم التقيد بالمكان أو الزمان  .4

 الذي شجع عمى التعمـ ICT))مع تطور تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت
اإللكتروني، أصبح التواصؿ بيف المعمـ وطمبتو أو بيف الطمبة أنفسيـ يتـ في أي 

البريد : وقت ومف أي مكاف عف طريؽ استخداـ وسائؿ التواصؿ المختمفة مثؿ
اإللكتروني، ومنتديات النقاش، والمحادثة، وىذا يشجع الطمبة عمى المشاركة 

والتفاعؿ وتبادؿ وجيات النظر في المواضيع المطروحة، مما يزيد فرص االستفادة 
 .  مف اآلراء والمقترحات المطروحة ودمجيا مع اآلراء الخاصة بالطالب
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 المرونة في التعامل مع المحتوى اإللكتروني .5
أصبحت ىناؾ مرونة في تعديؿ وتحديث المحتوى اإللكتروني التعميمي 

كما ساعد عمى تخطي جميع العقبات . دوف تكاليؼ باىظة ((ICTباستخداـ أدوات 
التي تحوؿ دوف وصوؿ المادة التعميمية إلى الطالب في األماكف النائية بؿ 

إضافة إلى إمكانية تدريب المعمميف وتأىيميـ دوف . ويتجاوز ذلؾ إلى حدود الدوؿ
. الحاجة إلى ترؾ أعماليـ

 استخدام الحاسوب في كافة مجاالت الحياة المختمفة .6
يستخدـ الحاسوب في يومنا الحاضر في كافة مرافؽ الحياة، لذلؾ أصبحت 
المعرفة الحاسوبية وميارات استخداـ الحاسوب مف الميارات الضرورية تمامًا مثؿ 

. القراءة والكتابة والحساب، ومف ال يتقف استخدامو يصنؼ أميًا في عصرنا ىذا
 الطمب االجتماعي المتزايد الحاسوب .7

أصبح اقتناء الحاسوب وربطو بشبكة اإلنترنت العالمية في البيوت األردنية 
وىناؾ تزايد ممحوظ في اقتناء ىذه . مف الضرورات التي يحتاجيا كؿ فرد فييا

. األجيزة بمختمؼ أنواعيا
الحاسوب وتعمم المغات  

يعتبر الحاسوب وسيمة تعميمية حديثة في تدريس المغة كونو يساىـ في 
إيجاد بيئة تربوية جيدة تساعد في جعؿ التعميـ أكثر متعة وذاتية ويفّعؿ دور 
الطمبة في العممية التعميمية ويراعي مبدأ الفروؽ الفردية، ويوفر ليـ خبرات 

وتزداد ىذه الفائدة . وفرص تعمميو تساعدىـ في اتخاذ القرارات المختمفة
وىناؾ العديد مف البرمجيات التي صممت . باستخداـ شبكة اإلنترنت العالمية

. لمطمبة ما قبؿ المدرسة، والمرحمة االبتدائية، والمتوسطة، والثانوية
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:   ويمكف استخداـ الحاسوب لتدريس المغة في المجاالت التالية
 القراءة .1

: ومف المجاالت التي يمكف تطويرىا في القراءة باستخداـ الحاسوب ما يأتي
  االستيعابComprehension   

ىناؾ بعض البرمجيات المصممة بحيث يظير نص عمى الشاشة ويمي 
ذلؾ أسئمة موضوعية مف نوع مؿء الفراغ، أو صح أو خطأ، أو اختيار مف 

أو يسأؿ عف معنى كممة مف النص، أو معرفة نوع كممة معينة بالنسبة . متعدد
. (اسـ وفعؿ وحرؼ)ألقساـ الكالـ 

  معالجة النصوصText Manipulation   
ىنا يقـو البرنامج بتحديد جممة مف النص ثـ يقـو بترتيبيا عشوائيًا، ويطمب 

أو يمكف عرض نص وقد . مف المتعمـ إعادة بناء الجممة بشكميا الصحيح
حذفت منو بعض الكممات ويطمب مف المتعمـ كتابة الكممات المناسبة في كؿ 

. مكاف أو اختيار الكممة المناسبة مف ضمف قائمة تظير عمى الشاشة
  سرعة القراءةReading Speed  

كممة – يمكف تطوير ميارة الطمبة في القراءة السريعة وتجنب القراءة كممة 
باستخداـ برمجيات خاصة تستخدـ عنصر التوقيت فييا، حيث يتـ عرض 
النص عمى الشاشة لفترة زمنية محددة وبعدىا يختفي النص وتظير أسئمة 

أو تتـ العممية العكسية حيث تظير األسئمة أواًل تـ يظير .  الطالبليجيب عمييا
ومف ميزات ىذه البرامج أنيا تعطي لممتعمـ الفرصة لمتحكـ . النص بعد ذلؾ

.  بالسرعة التي يريدىا بحيث ينتقؿ إلى سرعات أعمى في حاؿ تقدمو
 الكتابة .2

تستخدـ برامج معالجة النصوص في الكتابة، حيث تمنح المتعمـ الحرية في 
معالجة النص كالتصحيح الفوري والتدقيؽ اإلمالئي، والترجمة، واستخداـ مختمؼ 
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مكانية تعديؿ الكممات وتبديميا وتنسيقيا . أنواع الخطوط، وحفظ الصفحات، وا 
كما أف . وكذلؾ التحكـ بالفقرات والمسافة بيف السطور وعدد السطور في الورقة

جراء التعديالت عميو  عممية التخزيف تتيح لممتعمـ إعادة تفحص النص الذي كتبو وا 
.  واالحتفاظ بالنسخ القديمة منو وذلؾ لتفحص التعديالت العديدة التي تمت عميو
وُيعد ىذا األسموب مشوقًا لمطالب، ويحسف مف أدائو في التعبير واإلنشاء 
. والفف الجمالي، ويجعمو أكثر إتقانا لمغة واإلمالء وأكثر دقة في القضايا النحوية

وىناؾ العديد مف البرامج الحاسوبية التي تساعد الطمبة في الصفوؼ 
األساسية األولى عمى كتابة األحرؼ بأشكاليا المختمفة، حيث تقوـ برسـ الحرؼ 
عمى الشاشة ثـ يقـو المتعمـ بتقميد ذلؾ عمى الورقة أو يقـو بكتابتيا عمى الشاشة 

، أو كتابتيا عمى لوحة رسـ خاصة مربوطة Light Pensباستخداـ أقالـ ضوئية 
وتعود أىمية ىذه .  وتظير الكتابة عمى الشاشة Graphic Padsبالحاسوب

البرامج إلى أف المتعمـ يستطيع تكرار المحاولة مرارًا وتكرارًا دوف أف يتعدى عمى 
. وقت اآلخريف، ودوف خوؼ أو خجؿ مف البطء أو الخطأ

وىناؾ برامج تتيح ظيور كممة عمى الشاشة وتختفي ، ثـ يطمب مف المتعمـ 
أو قد تختفي بعض أحرفيا وعمى المتعمـ كتابة تمؾ الحروؼ أو . إعادة كتابتيا

. اختيارىا مف ضمف قائمة موجودة عمى الشاشة بطريقة السحب واإلفالت
:  ومف الميارات الكتابية التي يمكف تنميتيا

   الكتابة الحرةFree Writing 
حيث يقـو الطالب بكتابة ما يريد عمى صفحة فارغة ومعالجتو باستخداـ  

. الخصائص العديدة المتوفرة في برنامج معالج النصوص
   الكتابة الموجهةDirected Writing 

: ىنا يتـ إعطاء الطالب نصًا مكتوبًا ويطمب إليو تعديمو بطريقة معينة مثؿ
إكماؿ النص، أو تعديؿ الزمف المخاطب بو، أو اختصار النص، أو معالجة بعض 

... القضايا النحوية فيو
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ومف أحػدث الوسائػػؿ التكنولوجية المستخدمة حاليًا في العممية التعميمية؛ 
استخداـ الموح التفاعمي وىو نوع خاص مف السبورات البيضاء الحساسة التفاعمية، 

التي يتـ التعامؿ مع بعضيا بالممػػس والبعض اآلخر بالقمـ، وتتـ الكتابة عمييا 
 عمى شاشة الكمبيوتر مف منيا وعرض مابطريقة إلكترونية، كما يمكف االستفادة 

 .تطبيقات متنوعة عمييا
 االستماع .3

 عممية يتـ فييا بث األمواج الصوتية الداخمة إلى األذف Hearingالسمع 
الخارجية إلى طبمة األذف، حيث تتحوؿ إلى اىتزازات ميكانيكية في األذف الوسطى 

أما االستماع . ثـ تتحوؿ في األذف الداخمية إلى نبضات عصبية تنقؿ إلى الدماغ
Listening ،فيو عممية تتسـ بوعي المرء وانتباىو ألصوات أو أنماط كالمية 

وتستمر مف خالؿ تحديد إشارات سمعية معينة والتعرؼ عمييا وتنتيي باالستيعاب 
. (1999الرفاعي،  ). لما تـ االستماع لو

وتعتبر مختبرات المغات مف الوسائؿ الفعالة التي تساعد المعمـ عمى تدريس 
كما يساعد . الميارات المغوية وتقويميا وباألخص ميارتي االستماع والمحادثة

. الطمبة عمى إتقاف ىاتيف الميارتيف عف طريؽ التعمـ الذاتي والتعمـ التعاوني
ويمكف  إدارة المختبر والتحكـ فيو بوساطة محطة العمؿ الخاصة بالمعمـ، 

سناد أنشطة مختمفة لكؿ مجموعة عمى  وفيو إمكانية توزيع الطمبة في مجموعات، وا 
رساؿ ممفات صوتية إلى الطمبة بيدؼ عمؿ الطمبة عمييا عمى نحو  نحو تزامني، وا 
جراء اختبارات االختيار  مستقؿ، وجمع تسجيالت الطمبة وحفظيا عمى نحو آلي، وا 

مف متعدد واختبار صح أو خطأ واالمتحانات السمعية التي تعتمد عمى إجابة 
: الطالب الشفوية، وكذلؾ احتواء النتائج عمى معمومات مفصمة لكؿ طالب، مثؿ

مجموع العالمات، واألسئمة الصحيحة والخطأ التي أجاب عنيا الطالب، مع قابمية 
. حفظ تقارير النتائج وطباعتيا

:  وىناؾ طرؽ عديدة يمكف لمحاسوب مف خالليا تطوير ميارة االستماع
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  التعرف عمى األصواتVoice Identification  
إف التمييز بيف أصوات ومخارج الحروؼ مطمب أساسي لممارسة المفظ 

وىناؾ برامج تتيح لمطالب االستماع إلى . الصحيح واالستيعاب اإلصغائي الفعاؿ
مفردات ثـ يطمب إليو تحديد الكممة التي يعتقد أنو سمعيا مف خالؿ أسئمة اختيار 

مف متعدد، كما تتيح لو فرصة إعادة االستماع لمرات عديدة، وتزويده بالتغذية 
. الراجعة مف حيث عالمتو واألخطاء التي ارتكبيا

  المفظ والتنغيمPronunciation & Intonation    
ىناؾ برامج حاسوبية خاصة بمختبرات المغات تساعد عمى التعرؼ عمى 
األصوات ثـ ممارسة المفظ والتنغيـ وذلؾ عف طريؽ تماريف خاصة باإلصغاء 
والتكرار باستخداـ تقنية الكالـ الرقمي، حيث ليذه البرامج القدرة عمى تحميؿ 

حيث يتـ االستماع لمفظ مف خالؿ . األنماط الصوتية المختمفة والتمييز بينيا
. الميكرفوف ويتـ تحويؿ الصوت إلى شكؿ رقمي وتخزينو عمى قرص 

أما في عممية التدريب عمى التنغيـ فيسمح لممتعمـ أف يقوؿ عبارة مف خالؿ 
الميكرفوف ويقـو الحاسوب برسـ مخطط بياني ليا ومقارنتيا مع مخطط بياني 

. مخزف ليذه العبارة ويشاىد المتعمـ الفرؽ بيف المخططيف
  االستيعاب السماعيListening Comprehension  

يقـو المتعمـ باالستماع إلى نص يمي ذلؾ أسئمة اختيار مف متعدد أو مؿء 
. الفراغ ويقـو المتعمـ باإلجابة عنيا ويتمقى التغذية الراجعة المناسبة

  االستماع الموجهDirected Listening  
يتـ ىنا أوال عرض أسئمة أو أىداؼ  قبؿ االستماع إلى النص، وبعد أف يقرأ 

. المتعمـ األسئمة يصغي إلى النص، ثـ يقـو باإلجابة عمى األسئمة
المحادثة  .4

ىناؾ بعض البرامج التي تستخدـ لتطوير ميارة التحدث لدى المتعمميف، حيث 
يقـو المتعمـ  باالستماع إلى حوارات تجري بيف العديد مف األشخاص حوؿ 
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موضوعات متنوعة ويتعمـ الطالب مف خالليا كيفية طرح األسئمة عمى اآلخريف في 
. مواقؼ معينة وكذلؾ كيؼ يرد عمى ىذه األسئمة إذا طرحت عميو

وفي بعض البرامج يمكف لممتعمـ الدخوؿ في حوار مباشر مع البرنامج حيث 
يتمقى المتعمـ السؤاؿ ومف ثـ يرد عميو شفويا بتسجيؿ صوتو عبر الميكرفوف 

. وبعدىا يتمقى التغذية الراجعة عف أدائو
كما تتيح شبكة اإلنترنت مواقع لمتدرب عمى المحادثة بالتواصؿ مع طمبة 

بالصوت والصورة مف مختمؼ البمداف ومناقشة موضوعات مختمفة وتبادؿ اآلراء 
. معيـ

 المفردات .5
 ىناؾ العديد مف البرامج الحاسوبية التي تساعد في  تعمـ المفردات عف 

وىناؾ برامج تتيح . طريؽ ربطيا بالصور والصوت وعرضيا بشكؿ العاب تعميمية
أو قد . ظيور كممة عمى الشاشة وتختفي، ثـ يطمب مف المتعمـ إعادة كتابتيا

تختفي بعض أحرفيا وعمى المتعمـ كتابة تمؾ الحروؼ أو اختيارىا مف ضمف قائمة 
وىناؾ برامج لبناء الكممات وذلؾ . موجودة عمى الشاشة بطريقة السحب واإلفالت

كما يوجد برامج . بإضافة السوابؽ والمواحؽ لجذر الكممة لتكويف كممات جديدة
لمترتيب األبجدي، حيث يختار الحاسوب عددًا مف الكممات عشوائيًا ويعرضيا عمى 

. الشاشة ويطمب مف المتعمـ ترتيبيا باستخداـ األسيـ الموجودة عمى لوحة المفاتيح
   قواعد المغة العربية .6

 ىناؾ بعض البرامج الحاسوبية التي ظيرت لتعميـ قواعد المغة العربية كأقساـ 
عراب الجمؿ واستخالص الجذور وتصريؼ الجذور وتصريؼ األفعاؿ  الكالـ وا 

وقد روعي في تصميـ ىذه البرامج الفئات العمرية بحيث تـ التركيز . واشتقاقاتيا
.  عمى نمط األلعاب التعميمية في تقديميا لألنشطة المختمفة لألطفاؿ
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 حوسبة مناهج المغة العربية في األردن  

 تعتبر األردف مف الدوؿ العربية السّباقة في مجاؿ حوسبة كافة مناىج المغة  
 : العربية، والتي تيدؼ إلى

 إثراء الموضوعات التي لـ تعط شرحًا وتوضيحًا كافييف مف الكتاب المدرسي  .

  تبسيط الموضوعات التي تبدو صعبة عمى الطمبة .

   ًتسييؿ الرجوع إلى الموضوعات ذات العالقة عند الحاجة إلييا رأسيًا وأفقيا. 

  التشويؽ والجذب وشّد االنتباه بحيث يصبح تعمـ ميارات المغة العربية ممتعًا
. لمطالب

نما مكممة    وتمتاز ىذه المادة المحوسبة بأنيا ليست بدياًل لممعمـ أو الكتاب، وا 
لدورىما، كما تدعـ وتطور المعمميف، وتنمي ميارات الطالب في استخداـ المغة 

العربية مف خالؿ مجموعة مف الدروس واألنشطة التي تتضمف نصوصًا تطبيقية 
وصورًا ثابتة ومتحركة ومجموعة مف المؤثرات الصوتية والحركية ومقاطع الفيديو، 

ثرائيا .  والتي تساعد في تبسيط المفاىيـ المجردة وا 

ساعة مف المادة التعميمية لمصفوؼ مف األوؿ األساسي  (480)وقد تـ إعداد 
، ( Blended Learning)وتعتمد منيجية التعمـ المتمازج  وحتى الثاني عشر،

الذي يعني تكامؿ جمع اإلستراتجيات الممكنة في التعميـ والتعمـ، فيو مزيج مف 
منيا التقميدي ومنيا استخداـ التكنولوجيا، والمعمـ ميسر وموجو لتعمـ : عدة طرائؽ

الطالب، والتكنولوجيا تستخدـ لميدؼ المناسب وفي الوقت المناسب، ويمكف لممعمـ 
  .استخداـ السبورة أو الكتاب أو جياز الحاسوب وذلؾ حسب ما يراه مناسباً 

: وقد تـ التركيز عمى الميارات األربع في المغة العربية ولجميع المراحؿ 
كما تـ مراعاة الخصائص العمرية لمطمبة . المحادثة والقراءة واالستماع والكتابة



 617 

ففي الصفوؼ الثالثة األولى تـ استخداـ بيئة األلعاب التعميمة   .وخصائص المنيج
فقد تضمنت صورًا وتعزيزات لكف بشكؿ  (6-4)واألمور المحسوسة، أما الصفوؼ 

 كادت ىذه األمور أف تصبح معدومة، أما الصفوؼ (9-7) أقؿ، وفي الصفوؼ
في  (Drill and Practice)فقد تـ اعتماد أسموب التدريب والممارسة  (10-12)

إثراء تمؾ المادة وتدريب  حوسبة أنشطة وتماريف لمادة تـ تعمميا سابقًا وذلؾ بيدؼ 
. الطالب عمى تطبيقيا وتوظيفيا

 (2006/2007وزارة التربية والتعميـ، )النتاجات العامة لمنهاج المغة العربية 

 االستماع .1
 :أف يكوف قادرًا عمى أف (12-1)يتوقع مف الطالب بعد إنيائو مرحمة المدرسة 

 يمتمؾ ميارة االستماع الجيد. 

 يمتمؾ معارؼ واتجاىات ويوظفيا في مواقؼ حياتية متنوعة. 

 يفيـ المسموع ويميز نمطو المغوي . 

 يمتمؾ معجمًا لغويًا يستطيع التعبير مف خاللو عف القضايا المتنوعة. 
  المحادثة .2

 :أف يكوف قادرًا عمى أف (12-1)يتوقع مف الطالب بعد إنيائو مرحمة المدرسة 

 يمتمؾ ميارة التحدث بمغة سميمة. 
 يتصؼ بالجرأة والطالقة في الحديث. 
 يتحمى بآداب التحدث في مواقؼ حياتية مختمفة. 

  القراءة .3
 :أف يكوف قادرًا عمى أف (12-1)يتوقع مف الطالب بعد إنيائو مرحمة المدرسة 
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 يمتمؾ ميارة القراءة ويوظفيا في مواقؼ حياتية متنوعة. 
 يمتمؾ معارؼ واتجاىات ويوظفيا في مواقؼ حياتية متنوعة. 

  الكتابة .4
رسـ الحرؼ، كتابة مقاطع، كتابة كممات، كتابة جمؿ قصيرة، : المحاور الفرعية

. كتابة جمؿ طويمة، كتابة فقرات، كتابة نصوص
: أف يكوف قادرًا عمى أف (12-1)ويتوقع مف الطالب بعد إنيائو مرحمة المدرسة 

 يمتمؾ ميارة الكتابة ويوظفيا في مواقؼ حياتية متنوعة. 
 النحو والصرف  .5

. األنماط المغوية، التراكيب واألساليب، القواعد، النحو والصرؼ: المحاور الفرعية
: أف يكوف قادرًا عمى أف (12-1)ويتوقع مف الطالب بعد إنيائو مرحمة المدرسة 

 يعبر عما في نفسو شفويًا وكتابيًا بمغة سميمة عمى مثاؿ العربية الفصيحة. 
يمكف االطالع عمى النتاجات العامة لكؿ صؼ مف الصفوؼ ): مالحظة

. (بالرجوع إلى كتاب دليؿ المعمـ
مادة المغة العربية المحوسبة األردنية  

: األساسي (4-1)فيما يأتي وصؼ لمادة المغة العربية المحوسبة لمصفوؼ 
. (2006صويص وآخروف، )

 الصف األول األساسي
تـ حوسبة سبع وثالثيف وحدة دراسية باإلضافة إلى أربعة دروس لممراجعة، 

المحادثة، والقراءة، والتجريد، والتراكيب واألنماط : واشتممت كؿ وحدة دراسية عمى
 . المغوية، واالستماع، والكتابة، واألناشيد والمحفوظات، والنتاجات المتوقعة

:  المحادثة 
يبدأ درس المحادثة بصورة لمشيد حقيقي تمثؿ موضوع الدرس، ويتوصؿ المعمـ 
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مع طالبو  إلى موضوع الدرس بطرح أسئمة حوؿ ىذه الصورة، واليدؼ مف المحادثة 
 . إعطاء الفرصة لمطالب لمتعبير بمغتو الخاصة حوؿ محتويات الصورة

القراءة   

تحتوي أيقونو القراءة عمى ثالث صور تحت كؿ صورة جممة تتحدث عنيا،  
وتعالج جمؿ القراءة أشكاؿ . وىناؾ أيقونو خاصة لعرض الصور الثالث مع جمميا

وقد تـ وضع جمؿ القراءة لتدريب الطالب عمى قراءة جمؿ . الحرؼ المراد تعممو
الدرس قراءة سميمة ولفظ كممات تحتوي عمى الحرؼ المراد تعممو وقراءة كممات 

ويتبع درس القراءة ستة تدريبات رئيسو تعتمد أسموب . كؿ جممة بشكؿ منفرد
:  االنتقاؿ مف الكؿ إلى الجزء، وىذه التدريبات ىي

  وصؿ الصورة مع الجممة المناسبة، واليدؼ منو تمييز شكؿ : التدريب األوؿ
. كممات كؿ جممة مف جمؿ القراءة وربطيا بالصورة المناسبة ليا

  الوصؿ بيف الجممتيف المتماثمتيف، واليدؼ منو التعرؼ إلى : التدريب الثاني
الجمؿ المتماثمة مف خالؿ ربط كؿ جممة في العمود األوؿ بالجممة المماثمة 

.  ليا في العمود الثاني مع مراعاة وجود جممة زائدة في العمود الثاني
  الوصؿ بيف الصورة والكممة المناسبة، واليدؼ منو ربط : التدريب الثالث

. كممات وردت في الدرس مع صور مناسبة ليا مف صور الدرس نفسو
  تمييز الكممة المخالفة، واليدؼ منو تنمية التركيز البصري : التدريب الرابع

.  لمطالب في تمييز الكممة المخالفة
  تحديد الكممة المماثمة في جممة مف جمؿ القراءة، واليدؼ : التدريب الخامس

.  منو تدريب الطالب عمى تمييز كممة معينة أيًا كاف السياؽ الذي وجدت فيو
  تحميؿ الجمؿ إلى كممات، واليدؼ منو تدريب الطالب عمى : التدريب السادس

.  بدايتيا ونيايتيا في جمؿ مختمفة: تمييز حدود الكممة
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التجريد  
واليدؼ منو أف يتقف   يعد التجريد المرحمة األساسية لتدريس الحرؼ لمطمبة، 

وتمييزه في الكممات المختمفة، وتحميؿ   الطالب اسـ الحرؼ وشكمو وصوتو،
ويتضمف التجريد تدريبات تساعد في . وتركيب كممات تحتوي عمى الحرؼ نفسو

تدريب الطمبة عمى تكويف كممات مف الحروؼ المختمفة المعروفة لديو قراءة 
وفي مراحؿ متقدمة مف الدروس يتـ تدريب الطمبة عمى ترتيب كممات  وكتابة،

بيدؼ تعويد  مبعثرة تحتوي عمى الحرؼ المطموب تعممو لتكويف جممة مفيدة،
.  الطمبة عمى تكويف جمؿ مختمفة ومفيدة

التراكيب واألنماط المغوية   
اليدؼ مف التراكيب واألنماط المغوية أف يحاكي الطمبة أنماطًا وتراكيب لغوية  

مختمفة، حيث يتـ عرض جممتيف تحتوي كؿ منيما نمطًا أو تركيبًا مف أنماط 
ويوجد أيقونة لممساعدة   وتراكيب المغة العربية مع صوت وصورة لكؿ جممة،

.  تتضمف جممتيف إضافيتيف لمنمط مع الصوت
 االستماع  

وتعويد الطالب  اليدؼ مف االستماع ىو تنمية التركيز السمعي لدى الطالب،  
االستماع لمحديث الذي يوجو إليو، حيث يتـ عرض نص استماع وعميو أسئمة مع 

وجود أيقونة المساعدة، وعند النقر عمييا يسمع جزءًا مف النص يحتوي عمى 
الحالة وعند النقر عمى أيقونة  وفي ىذه  وأحيانا يعرض لغز،. اإلجابة الصحيحة

اإلجابة تظير نافذة جديدة تحتوي نص اإلجابة مكتوبًا ومسموعًا مع صورة معبرة 
.   عف مضمونو

 الكتابة  
 اليدؼ مف الكتابة تدريب الطالب عمى رسـ الحرؼ وأشكالو باالتجاه 

الصحيح، وتمييز موقع الحرؼ مف الكممة سواء أكاف في أوؿ الكممة أو في  
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وسطيا أو في آخرىا، حيث يتـ في التدريب األوؿ عرض قمـ يكتب الحرؼ 
وفي التدريب الثاني يتـ تمويف أجزاء الشكؿ الرئيسي   وأشكالو بالطريقة الصحيحة،

. والتدرب الثالث يتـ اختار الشكؿ المناسب لمحرؼ ووضعو في الفراغ  لمحرؼ،
األناشيد والمحفوظات   

اليدؼ مف األناشيد والمحفوظات ىو تدريب الطمبة عمى إنشاد النشيد الوارد  
في المادة، إذ يظير في شاشة األناشيد والمحفوظات نص األنشودة مكتوبًا مع 

.  شريط تشغيؿ الصوت حيث يصاحب الصوت تظميؿ لمجزء المقروء
الصف الثاني األساسي 

 المحادثة،: اشتممت كؿ وحدة عمى  تـ حوسبة أربع وعشريف وحدة دراسية، 
 واالستماع،  ،والتراكيب واألنماط المغوية  ،ومعاني الكممات  وتدريبات القراءة، 
 . والنتاجات المتوقعة  والنصوص الممحقة،   والكتابة، 
القراءة  

اليدؼ مف القراءة ىو تدريب الطمبة عمى القراءة بطريقة جيرية معبرة سميمة  
 وتتضمف القراءة نصوصا ممحقة وتدريبات ومعاني كممات،  خالية مف األخطاء،

ولممعمـ حرية اختيار أي منيا وحسب  وكؿ واحدة في أيقونة منفصمة خاصة بيا،  
.  ما يمميو الموقؼ التعميمي

: تدريبات القراءة

  واليدؼ منو تدريب الطمبة عمى ،مؿء الفراغ بالكممة المناسبة: التدريب األوؿ 
مف خالؿ خمس جمؿ ناقصة ومجموعة مف  تكويف جممة ذات معنى مفيد، 

الكممات المبعثرة إضافة إلى كممة زائدة، ويكمؼ الطالب باختيار الجممة المراد 
.  حميا واختيار الكممة المكممة لمجممة الناقصة

  اختيار المقطع المناسب إلكماؿ الكممات، واليدؼ منو تدريب : التدريب الثاني
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حيث يتـ   الطمبة عمى تكويف كممات مفيدة ذات معنى مف مقاطع مختمفة،
.  عرض مجموعو كممات ناقصة مقطعًا ومجموعة مف الخيارات المناسبة

  كتابو اسـ الصورة المعروضة، واليدؼ منو تعويد الطمبة : التدريب الثالث
حيث يتـ عرض  .اختيار األحرؼ المناسبة التي تمثؿ الصورة وطباعتيا

 .صورة ومجموعو مف األحرؼ ويكمؼ الطالب بطباعة اسـ الصورة
  الوصؿ بيف حروؼ الكممات لتكويف كممة مف الحروؼ : التدريب الرابع

المتبقية، واليدؼ منو تدريب الطمبة عمى تكويف كممات مف حروؼ والبحت 
 ، ومربعحيث يتـ عرض مجموعة مف الكممات المبعثرة  عف الكممة المفقودة،

إضافة إلى حروؼ الكممة   لمحروؼ يحتوي عمى حروؼ الكممات الموجودة،
.  وىي الكممة المطموب تكوينيا  الزائدة،

  تركيب كممات صحيحة مف حروؼ ومقاطع، واليدؼ منو : التدريب الخامس
حيث يوجد مقطع أو حرؼ ثابت   تكويف أكثر مف كممة مف حروؼ مشتركة،

ومقطع أو حرؼ متغير غر مشترؾ في الكممات   ومشترؾ في الكممات الناتجة،
ىذا إضافة إلى تدريبات القراءة المستخدمة في الصؼ األوؿ والتي تمت . الناتجة

. اإلشارة إلييا سابقاً 
معاني الكممات 

:  تحتوي أيقونة معاني الكممات عمى ثالث شاشات رئيسة 
  تحتوي كممات متشابية في المفظ ومختمفة في المعنى مع صوت : الشاشة األولى

واليدؼ مف ىذا التدريب قراءة الطالب مجموعة مف الكممات   وصورة لكؿ كممة،
المتشابية لفظًا والمختمفة في معناىا مع تمييز اختالؼ المعنى مف الصورة 

.  المعروضة
  يتـ فييا الوصؿ بيف الكممة ومعناىا مع وجود معنى زائد في : الشاشة الثانية

واليدؼ مف ىذا التدريب ىو تدريب الطالب عمى البحت عف  العمود الثاني، 
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 .المعنى المشابو لمكممة الموجودة لديو
 يتـ فييا الوصؿ بيف الكممة وضدىا مع وجود معنى زائد، :  الشاشة الثالثة

واليدؼ مف ىذا التدريب تدريب الطالب عمى البحت عف ضد الكممة الموجودة  
األيقونة غير موجودة في   حيث يتـ اختيار الكممات مف النص الممحؽ وىذه. لديو

. الصؼ األوؿ األساسي
الكتابة    

.  والتعبير الكتابي  واإلمالء،  الكتابة،: وىي  تتضمف الكتابة ثالث أيقونات فرعية، 
  اليدؼ منيا تدريب الطالب عمى الطريقة الصحيحة لكتابو جممة : الكتابة

وتمييز   ،كاممة مف اليميف إلى اليسار مع مراعاة موقع الحروؼ مف السطر
الحرؼ المراد معالجتو في مجموعة حروؼ، فعند الضغط عمى زر التشغيؿ 
يبدأ القمـ بكتابة جممة بخط النسخ، ويكوف في أعمى الشاشة الجممة المراد 

محاكاة كتابتيا، وفي شاشة أخرى يطمب إلى الطالب تمويف الحرؼ المراد بأي 
 .مف األلواف المعروضة

 اليدؼ منو تدريب الطمبة عمى محاكاة العبارة التي أمامو : اإلمالء المنظور
األولى يظير فييا : كتابة، وتحتوي أيقونة اإلمالء المنظور عمى شاشتيف

النص اإلمالئي مع صوت قراءة، والثانية تمكف مف النقر عمى كممات النص 
 .بالتسمسؿ، فتظير كؿ كممة في نافذة جانبية مع أيقونة صوت

 اليدؼ منو تدريب الطمبة عمى التعبير كؿ بمغتو الخاصة عف : التعبير الكتابي
مجموعة مف صور وتكويف فقرة متكاممة كتابة، وتعويد الطمبة عمى ترتيب 

 .مجموعة جمؿ مبعثرة وتكويف فقرة مع مراعاة عالمات الترقيـ
الصف الثالث األساسي 

المحادثة، : تـ حوسبة أربع وعشريف وحدة دراسية تشمؿ كؿ وحدة عمى
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وتدريبات القراءة، ومعاني الكممات، والتراكيب واألنماط المغوية، واالستماع، 
. والكتابة، والنصوص الممحقة، والنتاجات المتوقعة

تدريبات القراءة 
 واليدؼ منو  تكويف كممة مف حروؼ مناسبة لصور معروضة،: التدريب األوؿ

تدريب الطمبة عمى تكويف كممات مختمفة مف حروؼ مع ثبات آخر حرؼ، 
صورة معروضة، مجموعة مف األحرؼ، : حيث يحتوي ىذا التدريب عمى

مربعات اإلجابة، وعمى الطالب أف ينقؿ األحرؼ إلى داخؿ مربعات اإلجابة 
. ليظير اسـ الصورة المعروضة في المستطيؿ مع مراعاة ثبات آخر حرؼ

 واليدؼ منو  اختيار صيغة سؤاؿ مناسبة لإلجابة المعروضة،: التدريب الثاني
تدريب الطمبة عمى تكويف سؤاؿ بالطريقة الصحيحة واستخداـ أداة االستفياـ 

المناسبة وعالمة السؤاؿ، حيث يحتوي التدريب إجابة السؤاؿ المعروضة، 
. وثالثة بدائؿ واحدة منيا تصمح ألف تكوف سؤااًل لإلجابة المعروضة

 واليدؼ منو  تكويف كممات صحيحة ومعبرة مف حروؼ،: التدريب الثالث
تدريب الطمبة عمى تكويف جميع الكممات الممكنة مف مجموعة حروؼ، وذلؾ 

.  باستخداميا جميعيا أو بعضيا
  تمييز كممة تدؿ عمى معنى معيف مف مجموعة كممات، : التدريب الرابع

حيث يحتوي عمى  واليدؼ منو اختيار الكممة الصحيحة مف مجموعة كممات، 
ثالث مجموعات مف الكممات، ويكمؼ الطالب باختيار الكممة الصحيحة مف 

.  كؿ سطر
  وتكويف كممة جديدة،  اختيار الحرؼ الرابع مف الكممات : التدريب الخامس

 ،واليدؼ منو تنمية قدرة تمييز األحرؼ لدى الطمبة وتنمية ميارة العد لدييـ
  ويقـو الطالب بتحديد  حيث يحتوي التدريب عمى مجموعة مف الكممات 
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الحرؼ الرابع مف كؿ كممة ثـ بعد اكتماؿ اختيار األحرؼ يظير سؤاؿ جديد 
 . وصورة معبرة عف الكممة المراد تكوينيا مف األحرؼ

التراكيب واألنماط المغوية   
اليدؼ منو إتاحة الفرصة لمطمبة مف أجؿ التعبير عف الصور بمغتيـ الخاصة،  

حيث يتـ في ىذه األيقونة عرض جممتيف تحتوي كؿ منيما عمى نمط أو تركيب مف  
مع مالحظة اختالؼ عرض أيقونة المساعدة في  أنماط أو تراكيب المغة العربية، 

.  حيث اقتصر العرض عمى الصور  الصؼ الثالث عنو في الصفيف األوؿ والثاني،

معاني الكممات   

كذلؾ استخداـ التمثيؿ   اليدؼ منو أف يعرؼ الطمبة معنى الكممة وضدىا، 
حيث يتـ عرض الكممات في عمود وعرض معانييا أو   والدراما في تمييز األفعاؿ،

أعبر )ويوجد شاشة أخرى تحتوي عمى تدريب  أضداد معانييا في عمود آخر، 
حيث يتـ عرض الفعؿ ثـ عرض صورة متحركة تمثؿ أداء  ، (حركيًا عف الفعؿ

.  الفعؿ

الكتابة 
واإلمالء المنظور    التعبير الكتابي،: ىما  تتضمف الكتابة أيقونتيف فرعيتيف، 

. يتشابو التعبير الكتابي في الصؼ الثالث مع الصؼ الثاني: التعبير الكتابي
اليدؼ مف شاشة اإلمالء تدريب الطمبة عمى كتابة فقرة تعالج : اإلمالء المنظور
الشاشة األولى النص : تحتوي ىذه األيقونة عمى شاشتيف قضية إمالئية محددة، 

أما الشاشة الثانية فيظير فييا الكممات الممونة التي تعالج   اإلمالئي مع صوت قراءة،
فتظير عمى حدة في نافذة جانبية مع أيقونة صوت لسماع   قضية إمالئية معينة،

.  القراءة الصحيحة لمكممة ثـ الخروج منيا
وتختمؼ شاشة اإلمالء في الصؼ الثالث عنيا في الثاني في طريقة عرض  
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الكممات وتكبيرىا حيث تـ عرض كممات النص جميعيا في الصؼ الثاني أما في 
كما أف الكتابة . الصؼ الثالث فتعرض الكممات التي تعالج قضية إمالئية محددة فقط

في ىذا الصؼ ال تحتوي عمى كتابة حروؼ كما في الصؼ األوؿ وال كتابة جمؿ كما 
.  في الصؼ الثاني

الصف الرابع األساسي 
تـ حوسبة ثمانية وأربعيف درسًا منيا ثمانية وعشروف درسًا في التراكيب  

وثمانية دروس في اإلمالء، ثالثة دروس لكؿ مف القراءة  ، (القواعد)واألساليب المغوية 
.  والتعبير الكتابي (التعبير الشفوي)واالستماع والمحادثة 

 (القواعد)التراكيب واألساليب المغوية 
تعرض القاعدة مع مجموعة مف األمثمة التي تحتوي عمى تطبيؽ القاعدة مع  

وأيقونة صوت   -إف كانت الصورة تثري معنى المثاؿ المعروض  -صورة مناسبة
وتـ عرض الكممة المطموبة في  تحتوي عمى تسجيؿ لمجممة مقروءة قراءة نموذجية، 

.  الجممة مف خالؿ أيقونة تظير الكممة مكبرة داخؿ بالوف
واليدؼ أف يبدأ المعمـ شرحو مف الكتاب المدرسي أو السبورة ودفع الطالب  

.  الستنتاج القاعدة ثـ عرضيا والتطبيؽ عمييا مف الشاشات لتثبيتيا في أذىاف الطالب
وقد تـ إضافة عدد مف التدريبات مف خالؿ أيقونة األنشطة اإلغنائية تحتوي  

طباعة الكممة   نعـ أو ال،  اختيار مف متعدد،: عمى مجموعة متنوعة مف التماريف مثؿ
ويتبع  البقعة الساخنة، وضع الكممة الصحيحة في المكاف المناسب،  الصحيحة،

 وكاف عدد األسئمة محدودًا،. (كتابة وصوتاً )اإلجابة الصحيحة تعزيز بكممة أحسنت 
وذلؾ حتى ال تطغى المادة   ولمدروس الصعبة التي تحتاج إلى المزيد مف التدريبات، 

. المحوسبة عمى غيرىا مف فعاليات الحصة الصفية
اإلمالء 

وعمى   تحتوي عمى القاعدة اإلمالئية مع أمثمة عمييا وأيقونة صوت لقراءتيا،
وتـ وضع النص مكتوبًا ليظيره   النص اإلمالئي مكتوبًا أو مف خالؿ مسجؿ صوت،

.  المعمـ إف أراد وخاصة عند تصحيح اإلمالء لمعرفة الكتابة الصحيحة لمكممات
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ويستخدميا . وقد تـ تسجيؿ الصوت لقراءة النصوص عمى سرعو معتدلة 
المعمـ الذي يعرؼ مستوى طالبو قراءة ثانية بعد أف يكوف قد أممى النص 

ويمكف استخدامو قراءة أولى إف كاف  بصوتو وأسموبو الذي تعود عميو الطالب، 
.  الطالب سريعيف نسبيًا في الكتابة

تـ إضافة عدد مف التدريبات مف خالؿ أيقونة األنشطة اإلغنائية تحتوي  
اختيار مف متعدد، طباعو الكممة : عمى مجموعو متنوعة مف التماريف مثؿ

وضع الكممة الصحيحة في المكاف المناسب، وذلؾ إلثراء المادة  حة، يالصح
.  والتأكد مف تدرب الطالب عمى القضايا اإلمالئية المطموبة

القراءة 
باإلضافة إلى قاعدة قرائية وذلؾ لتعمـ   تعرض النص مكتوبًا ومقروءًا، 

الالـ الشمسية والقمرية وىمزتي الوصؿ : الطالب بعض القواعد في القراءة مثؿ
.  والقطع واألداء القرائي

وتحتوي   وكذلؾ تـ إضافة أيقونة المعجـ لتفسير الكممات الجديدة مف خالليا، 
وذلؾ   عمى الكممة ومعناىا باإلضافة إلى مثاليف عمييا معززيف بالصور المناسبة،

.  لتثبيت معنى الكممة وكيفية استخدميا في الكالـ

االستماع  

 تعرض النص مسموعًا بسرعة معتدلة مع إمكانية وقؼ الصوت أو إعادتو، 
مكانية عرض النص مكتوبًا في نياية الحصة إف رأى المعمـ ضرورة لذلؾ مع   وا 

وكذلؾ  وضع أيقونة لممعجـ تحتوي عمى معاني الكممات الجديدة في النص، 
وضعت أيقونة مساعدة لمطالب لمساعدتيـ في اإلجابة عف األسئمة المرافقة مف 

.  خالؿ سماع الفقرة التي تحتوي عمى اإلجابة
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 (المحادثة )التعبير الشفوي 
تعرض مجموعو مف الصور ويكمؼ الطمبة بالحديث عنيا مع عرض  

مجموعو مف المصطمحات المناسبة الستخداميا في كالميـ، وذلؾ لتوظيؼ 
وقد اقتصر عمى موضوع واحد وذلؾ لمتركز عميو   الكممات األساسية في الكالـ،

ووضع نص ممحؽ عمى شاشة مناسبة لموضوع المحادثة   وعدـ تشتت الطالب،
وىذا النص يمكف المعمـ مف أف يبدأ منو لوضع الطالب في جو  مع أيقونة معجـ، 

إضافة إلى أيقونة تظير عند الضغط عمييا بعض آداب الحوار التي يجب  الدرس، 
. عمى المتحدث أف يتحمى بيا

 التعبير الكتابي  
اليدؼ مف دروس التعبير ىو تدريب الطالب عمى إعادة ترتيب الكممات  

عادة ترتيب الجمؿ لتكويف فقرة صحيحة والتعبير كتابيًا  لتكويف جمؿ صحيحة، وا 
ووضع نص ممحؽ مناسب لمواضيع دروس التعبير الكتابي، وىذا   عف الصور،

وىنا ال بد مف  النص يمكف المعمـ مف أف يبدأ منو لوضع الطالب في جو الدرس، 
التركيز عمى المزج بيف الحاسوب ودفتر الطالب حيث تتـ اإلجابة في الدفاتر 

.   ويستخدـ الحاسوب لعرض األسئمة ونموذج اإلجابات
يمكف الوصوؿ إلى المواد المحوسبة مف خالؿ الدخوؿ عمى منظومة التعمـ 

  User Name، ويتطمب ذلؾ إدخاؿ اسـ المستخدـ  EduWaveاإللكتروني
، ثـ اختيار أيقونة المناىج، ثـ الصؼ المطموب، وبعدىا Passwordوكممة السر 

 .اختيار المغة العربية، ومنيا الموضوع المطموب
نتائج تطبيق المواد المحوسبة في المدارس األردنية  

أجريت عدة دراسات قاـ بيا فريؽ مف وزاره التربية والتعميـ ومبادرة التعميـ  
األردنية لمتابعة تطبيؽ مواد التعمـ اإللكتروني خالؿ مراحؿ التجريب المختمفة، 
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ومعرفة أثر استخداـ المادة المحوسبة عمى تحصيؿ الطمبة واتجاىاتيـ نحو 
           وزارة التربية والتعميـ،): استخداـ الحاسوب، وكاف مف أبرز نتائجيا

2009  ،2010) .
   بعض الدراسات التي أجريت عمى تجربة تطبيؽ المادة اإللكترونية لمفيزياء 

والرياضيات أشارت إلى تفوؽ الطمبة الذيف تعمموا باستخداـ إستراتيجيات التعمـ 
.  اإللكتروني عمى أقرانيـ الذيف تعمموا بالطريقة التقميدية

   الرياضيات )اتجاىات الطمبة كانت إيجابية نحو الموضوعات المحوسبة
 .(والفيزياء

  الطمبة ذوو التحصيؿ العالي تحسف أداؤىـ بعد التجربة بدرجة أقؿ منيا لدى
 .الطمبة متوسطي التحصيؿ

  الطمبة غير المنضبطيف مدرسيًا تحسنت اتجاىاتيـ نحو المدرسة بدرجة ممحوظة
. بعد التجربة، خاصة أولئؾ الذيف تعمموا بإستراتيجية التعمـ الذاتي

: أما المعيقات التي واجيت التطبيؽ فكانت أىميا 
  المقاومة لمتغيير مف قبؿ بعض المعمميف، والطمبة، وأولياء األمور. 
 حيث لوحظ قمة عدد أجيزة . البنية التحتية لممدارس مف التجييزات التكنولوجية

الحاسوب في بعض المدارس، وبطء الشبكة أثناء استخداـ منظومة التعمـ 
 .اإللكتروني

  قمة الخبرة عند المعمميف في عمميتي التدريب والتطبيؽ ليذه المواد المحوسبة. 
 قمة الخبرة عند المعمميف في عممية التقويـ اإللكتروني .

: الجهود المبذولة لتشجيع المعممين عمى استخدام التكنولوجيا في التعميم
تطوير ميارات ىناؾ العديد مف المحفزات التي تعتبر مف العوامؿ التي تسيـ في 

: ومنياالمعمميف وتشجيعيـ عمى استخداـ التكنولوجيا، 
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  جائزة جاللة الممكة رانيا العبداهلل لممعمـ المتميز، والتي مف معاييرىا استخداـ
التكنولوجيا في الغرفة الصفية، ومف خالليا يحصؿ المعمـ عمى جوائز مادية 

 .ومعنوية

  دورات(ICDL) :  لمتدريب عمى استخداـ الحاسوب، وتشمؿ كافة العامميف في
ومف يحصؿ عمى الشيادة المعتمدة ليذا . وزارة التربية والتعميـ وعمى نفقة الوزارة

البرنامج مف حممة مؤىؿ بكالوريوس يأخذ رتبة معمـ ويحصؿ عمى عالوة إضافية 
 .مف الراتب األساسي% 5تبمغ 

  الستخداـ الحاسوب في الحصة الصفية، وتشمؿ كافة العامميف  (إنتؿ) دورات
ومف يحصؿ عمى الشيادة المعتمدة . في وزارة التربية والتعميـ وعمى نفقة الوزارة

ليذا البرنامج مف حممة مؤىؿ آخر بعد البكالوريوس يأخذ رتبة معمـ أوؿ ويحصؿ 
 .مف الراتب األساسي % 25عمى عالوة إضافية تبمغ 

  البعثات الدراسية لبرامج الدبمـو التربوي والماجستير والدكتوراه في مجاالت
((ICT واستخداـ ،ICT)) في التعميـ. 

 بالتقسيط، بالتعاوف مع القطاع الخاصمشروع حاسوب لكؿ معمـ . 
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التوصيات 

في ضوء نتائج البحث تقدـ الباحثة مجموعة مف التوصيات، يمكف أف 
في التعميـ بشكؿ عاـ وفي تدريس المغة العربية  ((ICTتسيـ في تطوير استخداـ 

 :بشكؿ خاص، وىي عمى النحو التالي

 استغالؿ المدارس األردنية لإلمكانات العديدة المتوافرة في بيئة التعمـ  .1
 وعدـ حصرىا في إدخاؿ عالمات الطمبة، أو EduWaveاإللكتروني 

فالمنظومة تحوي مف  . استخداـ المحتوى اإللكتروني المحدود والمنشور عمييا
البريد االلكتروني، والمحادثة، )األدوات اإللكترونية المتزامنة وغير المتزامنة 

التي قد تساعد في تطوير ميارات المغة العربية  (والحوار، ومنتديات المناقشة
المعمـ، والطالب، وولي األمر، : والتواصؿ بيف كافة الفئات المستيدفة

والمشرؼ التربوي، ومدير المدرسة، والمسؤوؿ في مركز الوزارة أو مديريات 
 . التربية والتعميـ

 يجب التأكيد عمى أف التكنولوجيا ال تقدـ حاًل سحريًا لتطوير عمميتي التعميـ  .2
المطموب استخداـ إستراتيجيات . والتعمـ بمجرد وضع أي محتوى إلكتروني بيا

تدريسية لممحتوى اإللكتروني تركز عمى العمميات التي يتـ بيا إنتاج المعرفة 
وبناؤىا، إستراتيجيات تساعد الطمبة عمى ممارسة االكتشاؼ واالستقصاء 
والبحث عف المعمومة، وتوفر ليـ فرصًا لتطوير ميارات التفكير الناقد 

ستراتيجيات اوىنا قد تفيد . واإلبداعي وحؿ المشكالت، والتخطيط، والتواصؿ
 . التعمـ بالمشروع، التعمـ التعاوني، التعمـ بأسموب حؿ المشكمة: مثؿ

    مفيوـ التعمـ اإللكتروني ال يقتصر عمى عرض فكرة واحدة أو محتوى 
إلكتروني واحدًا لمدرس أو الفكرة أو المفيوـ، بؿ يجب البحث عف العديد مف 

المحتوى اإللكتروني الذي يناقش المفيـو الواحد أو الفكرة الواحدة، أو 
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الموضوع الواحد، سواء تـ تطوير ىذا المحتوى محميًا أو عمى مستوى الوطف 
العربي، أو تعريب وتطويع المحتوى اإللكتروني األجنبي بما يتناسب وديننا 

وبذلؾ يترؾ لممتعمـ الخيار في اختيار . وقيمنا وتقاليدنا ويحقؽ فمسفتنا التربوية
.  النموذج أو المحتوى الذي يريد

 دوف إنكار الجيد الكبير الذي تبذلو وزارة التربية والتعميـ األردنية ماديًا  .3
ومعنويًا في البرامج التدريبية العديدة التي تعقدىا لممعمميف، إال أنو ال بد مف 
مراجعة لنوعية البرامج التدريبية العديدة التي تعقدىا الوزارة في مجاؿ استخداـ 

ICT))  في التعميـ، بحيث يتـ فعميًا التركيز فييا عمى القضايا التربوية ومف
قبؿ أشخاص مؤىميف في تكنولوجيا التعميـ، وقد يمتد ذلؾ إلى الغرفة الصفية 

إف اكتساب الميارات الفنية الالزمة الستخداـ التكنولوجيا ليس صعبًا . الحقيقية
عمى اإلنساف، ولكف األصعب ىو االستخداـ التربوي السميـ ليذه التكنولوجيا، 
لذلؾ نالحظ أف التقدـ في استخداـ التكنولوجيا في التعميـ والعائد منيا يسير 

 .ببطء أكثر منو في استخداـ التكنولوجيا في مناحي الحياة األخرى
توفير مزيد مف الوقت الحر في المدرسة لممعمميف الذيف  العمؿ عمى  .4

يستخدموف التكنولوجيا مع طمبتيـ، ألنيا تحتاج إلى الوقت والجيد الكبيريف 
فنصاب المعمـ . مف أجؿ اإلعداد والتصميـ والتأمؿ والمتابعة واالستمرارية

الكبير، وانشغالو بأمور إدارية عديدة، وعدد الطمبة الكبير في الصؼ الواحد 
 . وغيرىا، كميا قضايا ال تشجع المعمـ عمى استخداـ التكنولوجيا بشكؿ فاعؿ

بالرغـ مف العروض العديدة التي تقدميا بعض المؤسسات الحكومية والشركات  .5
الخاصة والمتعمقة باقتناء أجيزة الحاسوب أو تخفيض كمفة االشتراؾ بخدمة 

أو كمفة األجيزة الخموية وخطوطيا، إال أننا ما زلنا بحاجة إلى جيد  اإلنترنت
وطني مف كافة المؤسسات الحكومية والخاصة ذات العالقة لدعـ مسيرة التعمـ 

اإللكتروني في األردف بمساعدة المعمميف والطمبة في إيجاد عروض تتعمؽ 
 .بتخفيض ىذه الكمفة وتناسب غالبية البيوت األردنية
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 سرعة معالجة المشكالت الفنية، مثؿ أعطاؿ أجيزة الحاسوب، أو سرعة  .6
خطوط الشبكة البطيئة أو انقطاعيا أثناء استخداـ منظومة التعمـ اإللكتروني 

EduWave في عمميات البحث أو إنزاؿ بعض البرامج والمعمومات التي 
 وىذه تحتاج إلى سرعات عالية Downloadتحوي صورًا أو مقاطع فيديو 

يمكف توفيرىا بالتعاوف مع المركز الوطني لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت 
 NBNوكذلؾ متابعة استكماؿ المشروع  الوطني . وشركة االتصاالت األردنية
 التي تستخدـ األلياؼ الضوئية Broad Bandلخطوط الحـز العريضة 

Optical Fiber . 
 الحفاظ عمى اليوية، فاألمف الديني واألخالقي والثقافي واالجتماعي والسياسي  .7

مف أىـ المبادئ التي تركز عمييا المجتمعات وخصوصًا مؤسساتيا التعميمية، 
أحد الحموؿ التي تعمؿ عمى  Fire Wall ويعد استخداـ الحواجز النارية 

استبعاد المواقع الممنوعة، إال أف توجيو المستخدميف وتوعيتيـ وتربيتيـ عمى 
استبعاد ىذه المواقع مف ذاتيـ وغرسو في نفوسيـ ىو أكبر ضماف لمتغمب 

عمى ىذه المشكمة خصوصًا أف استخداـ اإلنترنت أصبح واقعًا حتميًا تفرضو 
 .مستجدات الحياة عمى الجميع

 الموثوقية، إف وجود المعمومة عمى اإلنترنت ال يعني بالضرورة صوابيا  .8
ودقتيا، فيناؾ العديد مف المواقع المشبوىة وغير المعروفة؛ لذا يجب تحري 
الدقة في المواقع والحكـ عمييا قبؿ استخداميا، ويمكف استخداـ العديد مف 

المواقع التربوية المعروفة عالميًا، ومواقع الجامعات، وتوعية المعمميف والطمبة 
نقاًل  (2005والمبارؾ،  الموسى)ويذكر . عمى مثؿ ىذا االستخداـ

عمـ الحاسوب،  لـ تعد تشكؿ تحديًا في (اإلنترنت) أف  (Lehman, 1996)عف
 Information Scienceإاّل أنيا تشكؿ تحديًا ميما فيما تسميو عمـ المعمومات

وترى أنو مف الضروري مساعدة الطمبة عمى تكويف إستراتيجيات خاصة 
 .بإيجاد المعمومات وتقييـ ىذه المعمومات والحكـ عمى مدى دقتيا
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مراعاة العادات الصحية في استخداـ التكنولوجيا وخصوصًا لمذيف يجمسوف . 10
أماـ الحاسوب لفترات طويمة، فيصابوف بأعراض انحناء الرقبة والظير 

لذلؾ يجب توعية المعمميف والطمبة إلى . ومشاكؿ في العيوف ورسغ اليديف
الطريقة الصحيحة في الجموس واستخداـ الفأرة ولوحة المفاتيح، وعدـ الجموس 

 .لفترات طويمة متواصمة أماـ جياز الحاسوب

اىتماـ معممي المباحث المختمفة باستخداـ المغة العربية الصحيحة كتابة  .11
 .ومحادثة أثناء تدريسيـ لمباحثيـ 

ممارسة المجتمع األردني لعادات تشجع عمى استخداـ التكنولوجيا بطريقة  .12
إىداء األطفاؿ برمجيات تعميمية، وقصصًا ىادفة لتنمية ميارات : ىادفة مثؿ

المغة المختمفة، وغرس حب المغة العربية فييـ، واالعتزاز بيا، والحفاظ عمييا، 
. بداًل مف إىدائيـ الكثير مف األلعاب التي ُتكسر في حينيا وتذىب سدى
وكذلؾ أيف قصة ما قبؿ النـو لألطفاؿ التي كاف يمارسيا معظـ اآلباء 

ولماذا ال نتحدث مع أبنائنا بمغة عربية ! واألميات وحتى غير المتعمـ منيـ؟
تناسب المستوى العمري ليـ بداًل مف استخداـ المغات األجنبية لمداللة عمى 

 !رقي العائمة والمستوى االجتماعي الرفيع ليا؟

 

والحمد هلل رب العالميف 

والصالة والسالـ عمى أشرؼ الخمؽ والمرسميف سيدنا محمد صمى اهلل عميو 
وسمـ وعمى آلو وأصحابو أجمعيف 
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 التعليقات والمناقشات

: أمين الكخن. د. أ- 

أثنى عمى مادة البحث وخاصة فيما يتعمؽ بضرورة االىتماـ باليوية العربية 
. واإلسالمية وأىمية األمف الديني واألخالقي والسياسي

 ويرى أف الباحثة أغفمت بعض الجوانب كالجيود المبذولة مف وزارة التربية 
والتعميـ في تشجيع المعمميف الستخداـ التكنولوجيا في التعميـ والجيود المبذولة أيضًا 

. في ترقية المعمميف

: إحدى الحاضرات- 

ترى أف ُتضبط نصوص القراءة في كتب المراحؿ األولى بالحركات حتى لو لـ 
يدرؾ الطفؿ في ىذه المرحمة القواعد الضابطة ليا، فالميـ أف يمارس ىذه القراءة 

. المضبوطة ويتعّود عمييا

: محمد الحاج خميل. د- 

يؤكد أف المغة أداة لمتفكير ومادتو في كثير مف األحياف، كما يرى أف التوظيؼ 
الذي طرحتو لمتمفاز في تعميـ العربية ىو توظيؼ رائع، وحبذا لو يتـ تكثيؼ تدريب 

. المعمميف والمعممات عمى ىذا التوظيؼ

: حمدان نصر. د. أ - 

رغـ تثمينو لممحاولة التكنولوجية إال أنو مف المعارضيف الستخداـ الحاسوب 
ومثؿ ىذه التقنيات في المغة العربية؛ وذلؾ ألنو في غياب التفاعؿ االجتماعي الذي 

ىؿ تستطيع ىذه : ويتساءؿ. ىو متطمب أساسٌي ورئيٌس يصعب اكتساب المغة وتعمميا
التقنيات والبرامج المحوسبة أف تخمؽ جوًا مف التفاعؿ االجتماعي لطالبنا؟ ويردؼ 

!! أشؾُّ أنيا تستطيع: مجيباً 
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: عبد الحميد مدكور. د. أ- 

شتات بمعنى تجريد الحروؼ . الذي استخدمتو د" التجريد"أشار إلى مصطمح 
فًا إياه بأنو مصطمح فمسفي منطقي أصاًل ومعناه تجريد المعاني مف : ُمعرِّ

. المحسوسات، فاألولى ىنا التدقيؽ في اختيار المصطمح

: إيمان زيتون. د- 

ترى أىمية استخداـ الحاسوب في التعميـ وتتساءؿ حوؿ الكيفية التي يتـ فييا 
استخداـ الحاسوب ومدى الرقابة التي يمكف فرضيا عمى األطفاؿ في ىذا الجانب 

. لموصوؿ إلى الفائدة المرجّوة مف استخدامو

: خالدة شتات. د. رد- 

ذكرت فيما يخص التدريب عمى التوظيؼ أنيا أشارت إليو في التوصيات 
. وركزت عمى أف يتـ التدريب داخؿ الصؼ

وفيما يخص التفاعؿ االجتماعي ترى أف ما تنتيجو وزارة التربية والتعميـ في 
استخداـ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ىو وسيمة تعميمية، ولف تغني عف 

. المعمـ والمدرسة والغرفة الصفيَّة

كما أف ىناؾ وسائؿ تكنولوجيا تعميمية تساعد عمى التواصؿ بالصوت 
والصورة كالتواصؿ عف بعد، وتذكر في ىذا اإلطار تجربة شخصية بأف أجرت 

تواصاًل بالصوت والصورة حوؿ موضوع البراكيف مع األستاذ الدكتور عبد القادر 
. عابد في الجامعة األردنية وحاورتو طالبات مدرسة إسكاف الجامعة

كما ترى تقديـ ميارة االستماع عمى غيرىا مف الميارات ألىميتيا، الميارة 
التي ُقدِّمت في القرآف الكريـ عمى ميارة البصر، وكما ىو ثابت عمميًَّا بأف حاسة 

. السمع تسبؽ حاسة البصر عند اإلنساف
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إلى القائميف عمى حوسبة المواد، " التجريد"كما وعدت نقؿ مصطمح 
فالحاسوب ىو األداة التي تتضمف المحتوى، ومف يكتب المحتوى ىو المختص في 

. المغة، فيو المسؤوؿ األوؿ عف اختيار المصطمحات واأللفاظ والمعاني

كما تطرقت لدور وزارة التربية في الرقابة المفروضة عمى مواقع الشبكة 
، فيما يخص الطمبة وموظفي الوزارة، ويبقي الدور (اإلنترنت)العالمية لممعمومات 

عمى األىالي لفرض الرقابة المناسبة عمى ما يتوفر بيف أيدي أبنائيـ مف برامج 
. أو مواقع إلكترونية (فيديو)تمفازية أو أشرطة 

وترى أف يراعي التعميـ اإللكتروني العديد مف المحتويات لممفيـو نفسو بحيث 
يراعي رغبات الطمبة ومستوياتيـ، ويراعي الشواىد التي تمثؿ البيئات التي يعيش 

. فييا الطمبة

كما أشارت إلى الجيود التي تبذؿ لمكافأة المعمـ الذي يستخدـ التكنولوجيا 
ويطوِّر عممو بيا، فجائزة الممكة رانيا لمتميز مف أىـ معاييرىا استخداـ التكنولوجيا 
في الحصة التعميمية، إلى جانب توفير الوزارة لدورة مجانية في قيادة الحاسوب 

مضافة إلى % 5لجميع المعمميف، ومف يجتاز ىذه الدورة يحصؿ عمى مكافأة 
راتبو األساسي، وغيرىا مف الدورات التدريبية والبعثات الدراسية لمدراسات العميا في 
. الجامعات األردنية في تخصص عمـو الحاسوب أو استخداـ الحاسوب في التعميـ
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