
1 
 

 7102تشرين الثاني  –الموسم الثقافي لمجمع اللغة العربية 

 البرمجيات الحاسوبية في تعليم اللغة العربية

 أ.د. محمد زكي خضر

رغم مضي أكثر من نصف قرن منذ بدء استعمال الحاسوب باللغة العربية ، بيد أن دخوله في 

 ورغم ذلك فقد ظهر خالل العقدين. الحاسوبمبادئ تعليم استعمال قد تأخر ليبدأ بالتعليم العام 

مجيات من هذه البر األخيرين برمجيات تعليمية محدودة للمساعدة في تعليم العلوم واللغات وغيرها.

 ية للغة العربية.تعليم

إن قواعد النحو والصرف العربي تخضع في الغالبية العظمى منها لقواعد واضحة ودقيقة. لذلك 

بالصعبة. ومع هذا فإن البرمجيات التي ظهرت ليست بالعمق الكافي فإن عملية برمجتها ليست 

الستعمال طاقات الحاسوب كما يجب. لكن تلك البدايات تعتبر بدايات واعدة يمكن تطويرها 

ولم تقتصر التطبيقات العربية على النحو والصرف وحدهما بل شملت  بالمستقبل بشكل أفضل.

مالء على مستويات متعددة، لكنها على العموم تعتبر بدايات الشعر والقصة والبالغة والمعاجم واإل

 واعدة يؤمل أن تزداد عمقا وشموال وجاذبية.

متوفرة معدة من شركات حاسوب وبرمجيات سنحاول في هذا البحث إعطاء أمثلة عن برمجيات 

مال هذه عتعليمية تستعمل على الهواتف الذكية. إن شيوع استو يرمجيات على الشابكة )اإلنترنيت( 

الهواتف واقتنائها من الكبار والصغار جعلها وسيلة فعالة لنشر المعرفة، لذلك فإن توفير برمجيات 

تعليمية عليها يعد خطوة مهمة في التعليم. كما أن عنصر التشويق يعتبر مهما في الخصائص 

 الواجب توافرها في مثل هذه البرمجيات

 تقديم

في العقود األخيرة. ورغم أن قابليات الحاسوب كانت في  حصل تقدم هائل في تقنية المعلومات

األصل مستمدة من المعالجة الرقمية، لكن توسيع مجال خدمات الحاسوب قد امتد إلى العلوم 

معالجة اللغات الطبيعية. فقد بدأ الحاسوب بالدخول إلى حقل الكتابة والتعامل معها اإلنسانية و

جيات معالجة النصوص ثم توسعت البرمجيات لكي تمتد كرموز لألحرف ثم توسعت قابليات برم

 إلى معالجة الكتابة مع بعض الذكاء وليس كرموز فقط.  

 الحاسوب واللغة العربية

بعد فترة وجيزة من إختراع الحواسيب ، تبين أن بإمكان الحاسوب القيام بعمليات غير الحسابات 

يمكن إستعمالها في الكثير من المهام غير ب بعملياته والحاس الرياضية. وأن السرعة التي يقوم

الرياضية البحتة. فقد تبين إن هناك إمكانية إلتخاذ القرارات وأن هناك إمكانية لتمييز األنماط وأن 

هناك إمكانية للتعرف على الصور. وقد تكونت حقول جديدة تقع تحت مظلة الذكاء اإلصطناعي 

وقد تطور هذا الحقل ليشمل العديد من جوانب معالجة كان من أهمها حقل معالجة اللغات الطبيعية. 

اللغات الطبيعية من نواحي الكتابة وتصحيح اإلمالء والقواعد النحوية والصرف والمعاني 

 (0).والترجمة بل وحتى البالغة والشعر

 الحاسوب والتعليم

 :(2)مكن تلخيص فوائد استخدام الحاســـوب في التعليـــم بعدة نقاط ابرزهــاي
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على  والتعرف على نتائج المدخالت والتغلبتوفير بيئة تعليمية تفاعلية بالتحكم   -11

 .الفروق الفردية

من مستوى فهم المتعلم للدرس من  ةدازيالرفع مستوى الطالب وتحصيلهم و   -12
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وسائط المستخدمة في الحاسوب مثل األفالم والشرائح واألصوات...... تعدد ال  -15
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 .يستطيع المعلم أن يستخدم الحاسوب في إدارة العملية التعليمية   -17
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 .المعلومات التي يحتاجها بشكل دقيق

عند ربط الحاسوب باإلنترنت يساعد المدير مباشرة عمله من أي مكان خارج     -23

 .المكتب

 (3وقد أجريت العديد من الدراسات على استخدام الحاسوب في تعليم العلوم واللغات وغيرها )

 

 العربيةالحاسوب وتعليم اللغة 

 (:4تدعو الدراسات إدخال تعليم اللغة العربية بمساعدة الحاسوب إلى وسائل عديدة، منها)
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 :دمج تقنية المعلومات واالتصاالت في تعليم اللغة العربية

يسعى المشرفون في مجال تعليم اللغة العربية إلى استحداث أفضل الطرق للتعليم باستخدام آليات 

االتصال الحديثة كالحاسوب، والشبكات، والوسائط المتعددة من أجل إيصال المعلومة للمتعلمين 

علمين تبأسرع وقت وبأقل تكلفة، وبصوره تمكن من التحكم في العملية التعليمية، وقياس مردود الم

 (E-Learning) :التعليم االلكتروني

يعد التعليم اإللكتروني النظام التعليمي المستقبلي المتكامل الذي سيكون بديال أساسيا وطبيعيا عن 

النظام التعليمي التقليدي؛ ألنه عبارة عن منظومة متكاملة من المعطيات، والمفاهيم، واألدوات 

 ويتضمن: التفاعلية المتوفرة في بيئة التعليم،

 :(Synchronous E-Learning) التعليم االلكتروني التزامني

 وهو التعليم الذي يتزامن فيه وجود المتعلمين والمعلم أمام أجهزة الحاسوب عبر غرف المحادثة

(Chatting) ، 

 

 (E-learning interactif intelligent ) :التعليم اإللكتروني التفاعلي الذكي

التفاعلي الذكي هو أسلوب جديد متطور، وتطلع مستقبلي يسمح للمعلم والمتعلمين التعليم اإللكتروني 

بالتفاعل مع بعضهما البعض بشكل مباشر وآني، ويسعى القائمون على هذا النوع من التعليم في 

بعض الدول العربية إدماجه في مجال تعليم اللغة العربية من أجل الوصول إلى تعليم متكامل 

 .العناصر

تقنيات  تعمالستقصائية لمعرفة مدى تأثير استعمال الدروس الخصوصية باسدراسة ا أجريتكما 

نوي األدبي فوجد وجود فروق ذات داللة االحاسوب في تعلم الصرف لطالبات الصف الثاني الث

ا تقنية المعلومات في التعلم، إضافة لوجود تحسن في ماتإحصائية لصالح الطلبة الذين استخد

  (.6)الحاسوب لهذه الفئة من الطالبات استخدام

 برمجيات تعليم اللغة العربية على الحاسوب

 ىالعديد من الدراسات عن استخدام الحاسوب في تعليم اللغة العربية ويمكن الرجوع إلأجريت 

إضافة امكانيات صوتية لدروس تعليم اللغة إلى ضرورة  (. وقد خلصت هذه الدراسات5بعضها)

يقدم للدارس إمكانية سماع لفظ صحيح للكلمات خاصة في البيئة غير العربية حين لكي العربية 

 يكون المعلم نفسه غير قادر على النطق الصحيح.

يمكن و(. 7) ب في تعليم اللغة العربية يجعل اللغة العربية أكثر تشويقا للطالبوإن استخدام الحاس

بكتابـــة مـــا يريـــد باســـتخدام  الخصـــائص  المهارات الكتابية حيـــث يقـــوم الطالـــبتنمية 

العديدة المتوفرة في برنامج معالج النصوص ويطلـب إليـه تعديلـه بطريقـة معينـة مثـل: إكمـال 

تعديل الزمن المخاطب به، أو اختصار النص، أو لالـنص ً مكتوبـا ً هنا يـتم إعطـاء الطالـب نصـا 

مختبـــرات اللغـــات مـــن الوســـائل الفعالـــة التـــي كما أن  فيه.معالجة بعض القضايا النحوية 

تســـاعد المعلـــم علـــى تـــدريس المهـــارات اللغويـــة وتقويمهـــا وبـــاألخص مهـــارتي 

االســـتماع والمحادثـــة.  كمـــا يســـاعد الطلبـــة علـــى إتقـــان هـــاتين المهارتين عن طريق 

التعلم الذاتي والتعلم التعاوني. ويمكــن  إدارة المختبــر والــتحكم فيــه بوســاطة محطــة العمــل 

الخاصــة بــالمعلم، وفيــه إمكانيــة توزيــع الطلبــة فــي مجموعــات، وإســناد أنشــطة مختلفــة 

لــى الطلبــة بهــدف عمــل لكــل مجموعــة علــى نحــو تزامنــي، وإرســال ملفــات صــوتية إ
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الطلبــة عليهــا علــى نحــو مســتقل، وجمــع تســجيالت الطلبــة وحفظها على نحو آلـي، وإجـراء 

اختبـارات االختيـار مـن متعـدد واختبـار صـح أو خطـأ واالمتحانـات الســمعية التــي تعتمــد علــى 

ـواء النتــائج علــى معلومــات مفصــلة لكـل طالــب، إجابــة الطالــب الشــفوية، وكــذلك احتـ

مثــل: مجمــوع العالمـات، واألســئلة الصــحيحة والخطــأ التـي أجــاب عنهــا الطالــب، مــع 

قابلية حفظ تقارير النتائج وطباعتها. وهناك طرق عديدة يمكن للحاسوب من خاللها تطوير مهارة 

 االستماع:

إن التمييـــــز بـــــين أصـــــوات ومخـــــارج الحـــــروف مطلـــــب  . اتالتعرف على األصو

أساســـــي لممارســـــة اللفـــــظ الصـــــحيح واالســتيعاب اإلصــغائي الفعــال. وهنــاك بــرامج 

ه سمعها من أن تتــيح للطالــب االســتماع إلــى مفــردات ثــم يطلــب إليــه تحديد الكلمة التي يعتقد

خالل أسـئلة اختيـار مـن متعـدد، كمـا تتـيح لـه فرصـة إعـادة االستماع لمرات عديدة، وتزويده 

 بالتغذية الراجعة من حيث عالمته واألخطاء التي ارتكبها. 

وفي بعض البرامج يمكن للمتعلم الدخول فـي حـوار مباشـر مـع البرنـامج حيـث يتلقـى المـتعلم 

ن ثم يرد عليـه شـفويا بتسـجيل صـوته عبـر الميكرفـون وبعـدها يتلقـى التغذيـة الراجعـة السؤال وم

عـن أدائه. كما تتيح شبكة اإلنترنت مواقع للتدرب على المحادثة بالتواصـل مـع طلبـة بالصـوت 

 نهناك العديد مووالصـورة من مختلف البلدان ومناقشة موضوعات مختلفة وتبادل اآلراء معهم. 

البرامج الحاسوبية التي تساعد في  تعلم المفردات عن طريق ربطها بالصـور والصوت وعرضها 

بشكل العاب تعليمية. وهنــاك بــرامج لبنــاء الكلمات وذلك بإضافة السوابق واللواحق لجذر الكلمة 

هنـــاك بعـــض البـــرامج الحاســـوبية التـــي ف قواعد اللغة العربيةأما لتكوين كلمات جديـدة. 

ظهـــرت لتعلـــيم قواعـــد اللغـــة العربيـــة كأقســـام الكـــالم وإعراب الجمـل واسـتخالص 

 الجـذور وتصـريف الجـذور وتصـريف األفعـال واشـتقاقاتها. 

يمي ي مجال الحاسوب التعلمعوقات استخدام الحاسوب في التعليم قلة الكوادر المتخصصة فإن من 

 ةإدخال الحاسوب في مجال التربي في جهاز التربية في الدول المختلفة وقلة الوعي الكافي ألهمية

قلة البرامج الحاسوبية المالئمة ذات المستوى الرفيع بسبب الجهد الكبيرالمطلوب لتصميم البرامج و

ادخال  ية حيث يشكل هذا األمر عقبة للتوسع فندرة توفر البرامج التعليمية باللغة العربيو ،وكتابتها

  الحاسوب للتعليم.

وقد أجريت بعض الدراسات لتقويم بعض برامج الحاسوب في تعليم اللغة العربية في الغرب 

درت في ها التي صالبرمجيات الحاسوبية في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين ب(. باألخص 8)

باستعراٍض تفصيليٍ ألهم المعايير التي توصل إليها الباحثون  قام البحث، فقد السنوات األخيرة

لتقويم البرامج الحاسوبية من حيث محتوى البرنامج العلمي والمواصفات التعليمية والفنية التي 

 وهذه المعايير هي: يجب اتباعها.

كثافة التفاعل بين المستخدم وبين البرنامج -1  

مدى ما يقدمه البرنامج من مواقف أي  البرنامجدرجة االنغماس اللغوي الذي يقدمه  -2

ياتية ح  

  وتنوعها كثافة التدريبات -3

عدد المهارات التي يستهدفها برنامج الحاسوب -4   

كيفية تقديم التدريبات.-5  

دقة وضوح اإلرشادات المقدمة للدارس في كل درس وتدريب -6  

قدرة المستخدم على التحرك داخل البرنامج -7  
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يقدمه البرنامج من تعزيز اإلجابات الصحيحة ) التغذية الراجعة (مدى ما -8  

تقرير عن أداء المستخدم تقديم البرنامج -9  

عدد المستويات اللغوية التي يتضمها كل برنامج. -11  

مطابقة التدريبات والنصوص لألهداف المنشود تعليمها. -11  

قدم في البرنامج )موّجه أو حر(نوع التعليم الم -12  

 -الوصالت –الفيديو  –الصورة  –)الصوت  مدى االستفادة من خواص الحاسوب -13

رسم  –تنوع األنشطة  –درجة الصعوبة  –التصحيح  –التعزيز  –التفاعلية  –التكرارية 

 لمسار تعلم مستخدم البرنامج(

التدرج في الطرح ومراعاة تقدم الدارس -14  

(-ترجمة –أضداد  -مترادفات  –مدى توفر خدمات مثل )معجم  -15  

 توفير خاصية حل المشكالت بما يناسب المستويين اللغوي والعقلي. -16

  تساعد المستخدم على تعلم اللغة. قدرة البرنامج على توفير ظروف ومواقف تعليمية -17

 مدى ربط اللغة بالمشاهد واألعمال واألماكن واألشخاص. -18

 البرنامج.سهولة االستخدام والتحرك داخل  -19 

 صحة المحتوى -21 

 أصالة المحتوى -21 

 

 أمثلة

( واجهة الفهرس التي يمكن من 1(. يبين الشكل )9سنستعرض أحد البرامج لتعليم قواعد النحو)

  خاللها الدخول إلى المواضيع المختلفة

 

 واجهة برنامج تعليم قواعد اللغة العربية 1الشكل 

 كمثالصفحة إسم التفضيل  2ويبين الشكل 
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 صفحة إسم التفضيل 2الشكل 

 

 ويتضح من البرنامج أنه يشابه التعلم من كتاب النحو دون محتويات تدريبية أو تفاعل 

 واجهات بعض البرامج التعليمية لألطفال. 3كما يبين الشكل 

 

 

 واجهات بعض البرامج التعليمية لألطفال 3الشكل 

 اللوح المحمول والهاتف المحمول

رغم التوسع المستمر في استعمال الحاسوب لكن الهاتف المحمول بدأ بمزاحمته في اآلونة األخيرة. 

ورغم أن الهاتف المحمول يقوم بمهام أكثر من أربعين مهمة بين التصوير والنسخ والتواصل ومهام 
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( 4) ن الشكلالساعة وغيرها، إالّ أن استعماله كحاسوب أو كأداة اتصال من الشابكة في ازدياد. يبي

( والحاسوب والهاتف المحمول خالل السنة األخيرة، tabletمقارنة بين تطور الحاسوب اللوحي )

 ومنه يتبين أن شيوع استعمال الهاتف المحمول بازدياد على حساب الحاسوب.

 

 تطور استعمال الحاسوب والهاتف المحمول والحاسوب اللوحي خالل العام المنصرم 4الشكل 

 

( أعداد الهاتف المحمول )بالبليون( في العالم خالل السنوات األخيرة والمتوقع 5الشكل )يبين 

 خالل السنوات القادمة.

 

 تطور أعداد الحاسوب في العالم  5الشكل 

( smartphone( نسبة السكان في كل بلد الذين يمتلكون الهاتف المحمول الذكي )6يبين الشكل )

 %51سبة في األردن تبلغفي العالم ومنه يتبين أن الن
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 نسبة  الهاتف الذكي في العالم إلى الهاتف المحمول 6الشكل 

( مقارنة بين الدول في امتالكها هاتفا محموال عاديا وهاتفا محموال ذكيا حيث 7ويبين الشكل )

ال يملك أي هاتف. بالطبع قد تبدو  %2من السكان يملك هاتفا محموال عاديا وأن  %47يتبين أن 

 سبة أكبر حيث أن الكثيرين يمكلون أكثر من هاتف واحد.الن
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 مقارنة تبين توفر الهاتف الذكي في الدول المختلفة 7الشكل 

( نسبة عدد السكان الذين يستعملون الشابكة في مختلف أقطار العالم ويتبين أن 8ويبين الشكل )

 %67النسبة في األردن هي 
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 العالم توفر الشابكة في مختلف دول 8الشكل 

 

 

 

 الهاتف المحمول والتعليم

ساعد االنتشار السريع للهاتف المحمول على سرعة اقتنائة من البالغين. لكن عدوى االستعمال 

للهاتف  مية كان االستعمال األغلبيانتقلت بسرعة لصغار السن. وفي ضوء بطء توفر برمجيات تعل

المحمول هو لالتصاالت والمحاورات واللهو. وقد كان ذلك سببا مهما التخاذ الغالبية العظمى من 

إدارات المدارس منع استخدام الطلبة للهاتف المحمول، هذا باالضافة إلى احتمال استخدامه كوسيلة 

لمحمول بحيث أصبح أكثر ذكاء وبعد دراسات للغش. لكن مع مضي الزمن وبتطور قابليات الهاتف ا

ونه كمساعدة في ايجاد ثورة في التعليم يمكن أن يكون وسيلة الهاتف المحمول الذكي متأنية وجد أن 

 على النحو اآلتي:يمكن أن يؤدي عشرات المهام 

مة والترجالتأكد من الحقائق وأخذ الصور والفيديو وإجراء االختبارات وقراءة األخبار والمعاجم 

والرجوع إلى التقويم وكتابة المالحظات واألفكار واالستماع للموسيقى ورسم الصور والمراجعة 

وساعة توقيت ومطالعة الكتب االلكترونية وتسجيل الصوت والرجوع إلى المصادر المفيدة في 

 لاالمتحانات ومسح الوثائق وإجراء الحسابات وتعديل الصور والنصوص وتبادل المدونات حو

المحاضرات والرجوع إلى التدوينات وتقديم المشاركات العلمية واستعماالت التحكم عن بعد 

والتواصل وتخزين القوانين الرياضية والتحكم في الضوضاء في الصف وتحديد نقاط على خارطة 

وتقييم أداء الطلبة وتسجيل الحضور في المحاضرات والمشاركة في الواجبات واستعمال الهاتف 

 .كتابة واالستعمال كساعة ومعرفة الطقس وقياس األداء واللعبكلوح 

 (11)يةالتعليم العملية فى اللوحي حاسوبال وأجهزة الذكية الهواتف استخدام من التربوية الفوائد

في  Tablet PCة يحاسبات اللوحالوSmart phones يمكن استخدام والهواتف الذكية         

إنجاز العديد من المهام التعليمية وإن اختلف دور كل منها، وتكون هذه األجهزة مفيدة في التعليم 

طالب حيث أنه يمكن لل، ات مساعدة للتعلم بالنسبة للطالبوتسهيل مهام المعلمين، وتعد أيضا أدو

  .التفاعل مع بعضهم البعض ومع المعلم

اللوحي التي تحمل المذكرات والكتب  الحاسوبذكية ووبما أن معظم اجهزة الهواتف ال        

اإللكترونية تكون أخف وزنا وأصغر حجما وأسهل حمال من الحقائب المليئة بالملفات والكتب أو 

كما تساعد برامج التعرف  من الحاسبات المحمولة أيضا، فإن ذلك يجعلها أكثر فاعلية ومرونة.

دى على تحسين مهارات الكتابة اليدوية لالحاسوب اللوحي وعلى الكتابة اليدوية في الهواتف الذكية 

هي أكثر سهولة من استخدام لوحة المفاتيح  Stylus Penالطالب، فالكتابة اليدوية باستخدام القلم 

 والفأرة.

وتمكن هذه األجهزة الطالب من رسم المخططات والخرائط مباشرة على شاشات الحاسبات           

، ويمكنهم تدوين المالحظات Standard  Softwareلبرمجيات النموذجية المصغرة باستخدام ا

أثناء الدروس الخارجية أو  مباشرة على الجهاز Voiceأو بالصوت  Handwrittenباليد 

الرحالت. إضافة الى تمكنهم من إجراء التسجيل اإللكتروني وإدخال البيانات أثناء الدروس العملية 

 مناسبة أو ثقيلة جدا مثل التجارب العلمية.المنضدية الحاسبات  أو الخارجية عندما ال تكون
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والهواتف الذكية الطالب في المشاركة لتنفيذ العمليات الحاسوب اللوحي وتساعد أجهزة         

از تمرير الجه ينوالمهام في العمل الجماعي )التشاركي( بحيث يمكن للعديد من الطالب والمعلم

في األجهزة الرقمية الشخصية  Infrared Functionبينهم أو استخدام خيار األشعة تحت الحمراء 

 . Bluetoothأو استخدام الشبكة الالسلكية مثل البلوتوث 

ويمكن للمعلمين استخدام هذه األجهزة في توزيع العمل على الطالب بسهولة وبشكل طبيعي        

 لرفيع، كما يمكن استخدام تلك األجهزة في أي وقت وأي مكان.باستخدام القلم ا

 Web الشابكةأكثر مالئمة وسهولة لتصفح مواقع  Stylus Pensوتعد األقالم الرفيعة        

Browsing  بحيث يمكن النقر مباشرة على الروابطLinks .بالقلم بدال من استخدام الفأرة 

وتسهم تلك األجهزة في جذب المتعلمين، فالشباب الذين تسربوا من التعليم يمكنهم االستمتاع        

في التعلم، كما أن استخدام تلك االجهزة  الحاسوب اللوحيباستخدام أجهزة الهاتف النقال وأجهزة 

أي وقت  لبيت فييزيد من الدافعية وااللتزام الشخصي للتعلم فإذا كان الطالب سيأخذ الجهاز إلى ا

 يشاء فإن ذلك يساعده على االلتزام وتحمل المسئولية.

اللوحي والهواتف الذكية إلى سد الفجوة الرقمية ألن تلك األجهزة  الحاسوبوقد تؤدى أجهزة        

 تكون أقل تكلفة من الحاسبات المكتبية.

للحصول على المعلومات  SMSويمكن للطالب والمعلمين استخدام خدمات الرسائل القصيرة         

بشكل أسهل وأسرع من المحادثات الهاتفية أو البريد اإللكتروني مثل جداول مواعيد المحاضرات 

 أو جداول االختبارات وخاصة مع إجراء تعديالت طارئة على هذه الجداول.

واجهون لذين يوالهواتف الذكية كتقنية مساعدة للمتعلمين ا اللوحيةكما يمكن استخدام االجهزة        

 .Learning Difficultiesصعوبات تعلم 

( 12313314لية التعليمية )موقد أجريت العديد من الدراسات عن تأثير الهواتف الذكية على الع

من أسباب عدم اندفاع بعض المعلمين نحو المزيد من استعمال الهاتف المحمول هو قلة التدريب لكن 

ع الشبكة. أما بالنسبة للطلبة فهي قلة المصادر وقلة وضعف الدعم الفني ومشاكل اإلتصال م

 المحتويات المتوفرة.

إن الهاتف المحمول يحل تدريجيا محل اللوح الحاسوبي وذلك لخفة وزنه وكثرة المزايا التي يتمتع 

 2119و  2115يقات التعليمية بين عامي وق التطبسويتوقع أن يصل  بها فوق اللوح الحاسوبي.

 %35بليون بنمو سنوي يصل إلى  $22حوالي 

 . يصبح الوسيلة الطبيعية للتعلم ال يزال استعمال الهاتف الذكي للتعليم له شوط بعيد لكي

نحن اآلن في مرحلة انتقالية فربما بعد خمس سنوات سيكون الهاتف المحمول هو أداة التعلم 

 (15)األولى

 برمجيات تعليم اللغة العربية على الهاتف المحمول

 أمثلة
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 التوصيات

شهدت العقود األخيرة تطورا هائال في التقنيات الحاسوبية، وقد دخل استعمال هذه التقنيات بقوة في 

المجال التعليمي، ومن هذه المجاالت تعليم اللغات. ال يزال هناك تأخر واضح في استعمال هذه 

تاح يمكن البناء عليها. إن انف التقنيات في خدمة تعليم اللغة العربية، لكن هناك تطبيقات واعدة

األجيال الناشئة على التقنيات الحديثة يفرض تزويدها ببرمجيات تعليمية مناسبة بدل استعمال هذه 

التقنيات للهو والتسلية. لذلك هناك ضرورة قصوى لزيادة إنتاج البرمجيات التعليمة لتعليم اللغة 

ين ومن باللغة العربية والحاسوبيين من الباحث العربية. ويحتاج ذلك توافر الجهود بين المتخصصين

 شركات البرمجيات لتقديم الخدمات المناسبة للناشئة.

 المصادر

الموسم الثقافي لمجمع اللغة العربية  –الحرف العربي والحوسبة  –محمد زكي خضر  -1

 هـ 1423ربيع األول  13 – 2111حزيران  5األردني  

 مدونة أكاديميتي -2

https://academyte.midtree.com/m.php?t=blog&id=28 

 لتربيةا مبحث في ألساسيا ولألا لصفا تالميذ تحصيل في بلحاسوا ةبمساعد لتعلما ثرأ -3

االنسانية( المجلد مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم   ردنألا في لوطنيةوا الجتماعيةا

 ــ 2113،) 8( 27

 د. عادل بوديار -تعليم اللغة العربية في العصر الرقمي -4

http://www.arabiclanguageic.org/view_page.php?id=10467 

https://academyte.midtree.com/m.php?t=blog&id=28
http://www.arabiclanguageic.org/view_page.php?id=10467
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تعليم اللغة العربية عبر  -محمد ناصر بن محمد صبري ومحمد فهام بن محمد غالب   -5

للغوية مجلة الدراسات ا –الوسائط المتعددة وعالقتها بالتعليم الحاسوبي على ضوء النظرية 

 2112- 2العدد  3المجلد –واألدبية 

http://journals.iium.edu.my/arabiclang/index.php/JLLS/article/view

/25 

6-   http://wwwwtadsf.blogspot.com/2013/12/blog-post_16.html 

تعليم اللغة العربية بوساطة الحاسب اآللي  - عواطف حسن علي عبد المجيد جامعة طيبة  -7

48626540-https://www.slideshare.net/KamalNaser/ss 

وصفية تقويمية لبعض برامج  دراسة - ممدوح نور الدين عبد رب النبي محمد    -8

جامعة  ندوة تقنية المعلومات والعلوم الشرعية والعربية - الحاسوب في تعليم العربية

-6هـ الموافق 1428/صفر/17-16اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في الرياض في 

م2117/مارس/م7  

http://www.voiceofarabic.net/ar/articles/1840 

 

9- http://www.mediafire.com/?t2er40mnkzy 

تعليم اللغة العربية في العصر الرقمي -عادل بوديار  -10  

http://www.arabiclanguageic.org/view_page.php?id=10467 

. . . رؤية جديدة  Mobile Learningأحمـــد محمـد ســالــم: التعلـم الجـوال  -11

ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر العلمي الثامن عشر  –للتعلم باستخدام التقنيات الالسلكية 

 .2116يوليو  26 -25للجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس في الفترة من 

12- Use of Mobile Phone Technology in Education for Easy 

Accessibility of Information: Challenges and Prospects 

RE Obiadazie, VU Obijiofor 

13- Mobile Learning: The Growing Role of the Smartphone in 

Education  May 24, 2016 

14- -use-to-https://www.ispringsolutions.com/blog/how

statistics-date-to-up-classroom-the-in-smartphones/ 

 

15- François-Xavier HUSSHERR, CEO at Gutenberg 

Technology 

16 -  

20 ways to use a tablet in the classroom 
https://www.theguardian.com/teacher-network/2016/feb/17/20-
ways-to-use-a-tablet-in-the-classroom 
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