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 ىذه الرسالة تقدـ إىل جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج
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 الموافقة واالعتماد من لجنة المناقشة
 

تحليل المواقع العربية وتناسبها بنظرية تعلم اللغة : إف رسالة ادلاجستَت ربت العنواف 
 :، اليت أعدهتا الطالبة(CALL)الحاسوبي 

 علما فهمي عزيزة: االسم  
 14720066: رقم التسجيل  

 قد دافعت الطالبة عن ىذه الرسالة أماـ رللس ادلناقشة كقبوذلا شرطا للحصوؿ على درجة 
 .ـ2016 يونيو 9ادلاجستَت يف تعليم اللغة العربية، كذلك يف يـو اخلامس، بتاريخ 

 :كيتكوف رللس ادلناقشة من السادات
 الدكتور زلمد عبد احلميد، رئيسا مناقشا

   _________________ 197302011998031002:رقم التوظيف
 

 األستاذ الدكتور إماـ أسرارم، مناقشا أساسيا
   _________________196311151986011001: رقم التوظيف

 
 الدكتور حادلي زىدم، مشرفا مناقشا

   _________________198109162009011007:رقم التوظيف
 

 الدكتور راض توفيق الرمحن، مشرفا مناقشا
  _________________197701182003121002: رقم التوظيف

 إعتماد
 مدير الدراسات العليا

 
 األستاذ الدكتور بحر الدين

 195612311983031032: رقم التوظيف
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 إقرار الطالبة
 

 :أف ادلوقع أدناه كبيانايت كاآليت 
 علما فهمي عزيزة: االسم       
 14720066: رقم القيد    
 (CALL) ربليل ادلواقع العربية كتناسبها بنظرية تعلم اللغة احلاسويب :العنواف       

 
أقر بأف ىذه الرسالة اليت حضرهتا لتوفَت شرط للحصوؿ على درجة ادلاجستَت يف تعليم اللغة 

العربية كلية الدراسات العليا جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج، حضرهتا ككتبتها 
كإذا ادعى أحد استقباال أنو من تأليفو كتبُت أنو . بنفسي كما زكرهتا من إبداع غَتم أك تأليف اآلخر

فعبل ليس من حبثي فأنا أربمل ادلسؤكلية على ذلك، كلن تكوف ادلسؤكلية على ادلشرؼ أك على كلية 
 .الدراسات العليا جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج

 .ىذا، كحررت ىذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة كال جيربين أحد على ذلك
 

 ـ2016 مايو 31                باتو، 
      الطالبة ادلقرة

 

 
 علما فهمي عزيزة

 14720066:                          رقم القيد
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 )))                  ))) 

 

 (2:يوسف)
 
 

 فتفقهوا في السنة، وتفقهوا في العربية،"
 "وأعربوا القرآن، فإنو عربي

 ((كتبو عمر إىل أيب موسى األشعرم))
 ((ح). مأخوذ من مقدمة كتاب فقو اللغة العربية ص)

 
 



 

 و
 

 إىداء
 

 :ايسعدني وقد فضل اهلل لي بإتمام ىذه رسالة الماجستير أن أىديو
 

 إلى والدي ووالدتي المحترمين
  كالدعاء ادلستمر يل اخلالصةمهاين بنصائحاكداـكمربيا ركحي طوؿ حيايت، 

 كحفظهما اهلل كأبقامها يف سبلمة الدين كالدنيا كاآلخرةأمد اهلل يف عمرمها 
 

 إلى إخوتي المحبوبة
 اآلماؿ العالية كالعلـو النافعة ـين بالتشجيعات، عسى أف حيقق اهلل لوك دفعفالذم

 اهلل من عباده الصاحلُت الناجحُت يف مجيع األمور ـكاألعماؿ ادلرضية ككتبو
 

 إلى أساتيذي ومشايخي الكرام
كالذين علموين أكثر العلـو كأبعدكين من اجلهل  الذين أدين ذلم بالكثَت تقديرا كإجبلال 

 جزاىم اهلل أحسن اجلزاء
 

 وإلى زمالئي في اهلل ومن أحبني وأحسن إلى نفسي
 كاهلل عنده حسن الثواب  يف مجيع اخلطواتـ اآلماؿ كيوفقوـراجية أف حيقق اهلل لو

 
 



 

 ز
 

 شكر و تقدير
احلمد هلل الفتاح العليم، الذم أرشد عباده للتعلم كالتعليم كجعل العلم  سبب 
النجاة كالفوز عند ادللك العظيم، كالصبلة كالسبلـ على من أرسلو اهلل  ىاديا اىل الصراط 

:  أما بعد . ادلستقيم كعلى آلو كصحبو الفائزين من صحبتو كاتباعو باخللود يف دار النعيم
قد سبت كتابة ىذه رسالة ادلاجستَت لنيل إىل درجة ادلاجستَت يف تعليم اللغة 

فيسرين أف أقدـ جزيل . تعاىل اهلل بفضل كاجتهاد جهد بكلدت جا مابعدالعربية، 
 :شكرم كعظيم تقديرم إىل من قد ساعدكين على كتابة ىذا البحث كىم 

 مدير جامعة موالنا مالك إبراىيم موجيا راىارجو،فضيلة األستاذ الدكتور  .1
 .اإلسبلمية احلكومية ماالنج

فضيلة األستاذ اللدكتور حبر الدين، مدير كلية الدراسات العليا جامعة موالنا  .2
 .مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج

فضيلة الدكتور كيلدانا كرغاديناتا، رئيس قسم تعليم اللغة العربية مرحلة  .3
ماجستَت كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية 

 .احلكومية ماالنج
فضيلة الدكتور مفتاح اذلدل، كاتب قسم تعليم اللغة العربية مرحلة ماجستَت  .4

كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية 
 ماالنج

فضيلة الدكتور بكرم خبيت كالدكتور راض توفيق الرمحن، مشرفاف الذاف أفادا  .5
الباحثة علما كعمليا ككجو اخلطوات يف كل مراحل إعداد ىذا البحث منذ 

بداية فكرة البحث حىت اإلنتهاء، فلهما من اهلل خَت اجلزاء كمن الباحثة 
 .عظيمة الشكر كالتقدير



 

 ح
 

األساتيذ كاألستاذات يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا جامعة  .6
 االنجمبموالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية 

، كأحب االعتناء هبم نور العُت احلاجةكأمي إماـ معركؼ احلاج ادلكرما أيب  .7
ذاف ال ديبلف من إعطاء التشجيع حىت أستطيع أف أنتهي ؿطواؿ حيايت كمها اؿ

 .ق رسالة ادلاجستَتىذ
 أنيس نورما سبيبل أخيتيت ليلي نور عارفة كزكجها عبد العزيز داماهنورم كأخ .8

م أمحد حلمي زين الدين كمجيع عائليت اليت ساعدكين كدفعوين أخك
 .بالتشجيعات

زمبلئي يف فصل ؼ قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا للعاـ  .9
  على تشجيعهم فجزاىم اهلل2014الدراسي 

 فواحدا كاحدا امسو ذكر أمل كدلن .10
 اهلل عسى. مومقاصدىم أعمالو كخلوص حسن على اجلزاء خَت اهلل جزاىم

 رب يا عامة،آمُت القارئُت كلسائر خاصة للباحثة نافعا ىذاالبحث جيعل أف
. العادليػػن

 
  ـ2016 مايو 31      ماالنج، 
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 علمى فهمي عزيزة          

 14720066: رقم القيد
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 مستخلص البحث
ربليل ادلواقع العربية كتناسبها مع نظرية تعلم اللغة ، 2016علمى فهمي عزيزة، 

قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا . رسالة ادلاجستَت. (CALL)احلاسويب 
الدكتور بكرم . 1: ، ادلشرؼ امعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنجبج

 الدكتور توفيق الرمحن. 2خبيت 

 (CALL)ادلواقع العربية، تعلم اللغة احلاسويب  : الكلمات األساسية
التعليم كالتكنولوجيا مها شيئاف مهماف ال بد على اإلنساف أف يعرؼ 

. التعليم دبساعدة التكنولوجيا يستطيع أف جيعل عملية التعليم مرحيا كسريعا. تنميتهما
ادلوقع ىي التعليم دبساعدة اللغة العربية كمن أحد األمثلة يف استخداـ التكنولوجيا لتعليم 

فلذلك ال بد أف تقـو الباحثة بتحليل . كليست مجيع ادلواقع العربية جودهتا جيدة. العريب
مث دلعرفة جودة تلك ادلواقع العربية قامت الباحثة بالنظر إىل نظرية تعلم . ادلواقع العربية

 .  اللغة احلاسويب كالبحث عن كجود التناسب بينهما
كيف زلتول (1): ىذا البحث ىيسئلة كمن ادلشكبلت السابقة كضعت أ

 ادلواقع كيف مظهر(2)، (CALL)نظرية تعلم اللغة احلاسويب ادلواقع العربية كتناسبها مع 
 ادلواقع العربية كيف أداء(3)، (CALL)نظرية تعلم اللغة احلاسويب العربية كتناسبها مع 

أما مدخل ىذا البحث ىو ادلدخل  .(CALL)نظرية تعلم اللغة احلاسويب كتناسبها مع 
أما أدكات اجلمع جلمع البيانات يف ىذا البحث ىي . الكيفي كمنهجو ادلنهج الوصفي

 .الوثائق
أف ادلواد التعليمية يف موقع أما نتائج ىذا البحث، 
http://learnarabiconline.ksu.edu.sa  تتكوف من ادلواد التعليمية العامة اليت يستخدمها

كأما ترتيب ادلواد التعلمية فهي من ادلادة التعليمية السهلة إىل ادلادة . ادلستخدـ غالبا يوميا
كأمكن الطبلب أف يتعلم ادلهارة االستماع كالكبلـ كالقراءة كالكتابة . التعليمية الصعبة

فهذا ادلوقع ىو ادلوقع اجليد ألف . هبذا ادلوقع كيستطيع أيضا أف يتعلم ادلفردات كالًتاكيب

http://learnarabiconline.ksu.edu.sa/


 

 ي
 

موقع يكوف مصدر التعلم يف التعلم اإللكًتكين خاصة تعلم اللغة احلاسويب كأما 
http://www.areeg.org  لو الوسائل التعليمية التفاعلية الكثَتة ك ديكن استخدامها لتعلم

كلكن كجود ادلواد التعليمية ادلكررة فيو كال يهتم ىذا ادلوقع بادلهارات . اللغة احلاسويب
كأما موقع . فهذا جيعل ىذا ادلوقع غَت جيد للتعلم اللغة العربية احلاسويب. اللغوية األربع

http://omarmariam.irsyad.sg   اليت فيها الكتب اإللكًتكنية كاللعبة  رللدات لو ثبلثة
 كلكن كاف ىذا ادلوقع ال يهتم مجيع .ادلتنوعة ادلناسبة لتعلم اللغة العربية احلاسويب

ادلهارات اللغوية كعناصرىا حىت يكوف ىذا ادلوقع غَت جيد يف استخدامو كمصدر تعلم 
ككاف ىذا ادلوقع لو اللعبة التعليمية الكثَتة كىذا جيد ألف . اللغة العربية احلاسويب

كأما من ناحية ادلظهر، كانت ىذه . يستخدمو ادلستخدـ يف تعليم اللغة العربية لؤلطفاؿ
كأما من ناحية األداء، كاف أداء . ادلواقع العربية الثبلثة ذلا ادلظهر اجلميلة كاجليدة كلها

ادلواقع العربية الثبلثة جيدة ألف يستخدمها ادلستخدـ يف تعلم اللغة احلاسويب إال موقع 
http://www.areeg.org  ألف ظهر من نتيجة سرعة ادلوقع أف ىذا ادلوقع بطيئ حىت لو

 ادلشكلة عندما يستخدمو ادلستخدـ يف تعلم اللغة احلاسويب
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.areeg.org/
http://omarmariam.irsyad.sg/
http://www.areeg.org/
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ABSTRACT 

 
Aziza, Ilma Fahmi. 2016. Arabic Language Learning Website Analysis and Its 

Relevance to the Theory of Computer Assisted Language Learning (CALL). 
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Key words: Arabic Language Learning Website, Computer Assisted Language 

Learning (CALL) 

Education and technology are two things that should be known they 

development  by human. Education with the help of technology can make learning 

convenient and fast. And that included the use of technology in learning Arabic is 

learning to use the Website. But, unfortunately, not all learning Arabic website 

have good quality. Therefore researcher is searching for the Website of learning 

Arabic. Then, in order to know the quality of the website, researchers need to 

study the theory of Computer Assisted Language Learning (CALL) and find the 

relevance between the two. 

Departing from this background, the researchers then determine the 

formulation of the problem as follows: How the content, look and performance 

learning Arabic website and its relevance to the theory CALL This research 

approach is qualitative with descriptive methode and uses the data collection 

instruments in the form of documentation. 

The results of this study indicate that the material contained on the 

website http://learnarabiconline.ksu.edu.sa consist of general educational material 

that is often used by the user every day way of presentation starts from material 

that is easy to difficult material. The skills taught in this wesite is the skill of 

listening, speaking, reading, writing and material about the vocabulary and tarkib 

an-nahwiyah. This website can be used as a source of learning Arabic and in 

accordance with the CALL. While the website http://www.areeg.org there are 

many interactive learning media that can be used for learning-based CALL. But 

the shortcomings of this website is there the same material in each chapter in her 

and classification of different classes with the material classification in Indonesian 

schools. Then in http://omarmariam.irsyad.sg website there are three volumes of 

e-book is very interesting to use Arabic language learning for children. In this 

website there are also a variety of game favored by children. But unfortunately 

this website does not address all the language skills so poorly when used as a 

learning resource CALL. Then in terms of appearance, the third this website has a 

great view and interesting. But in terms of performance, the website 

http://www.areeg.org not so good because of the speed of the website is quite 

slow so less precise when used for learning Arabic with CALL 
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Kata Kunci: Website Pembelajaran Bahasa Arab, Computer Assisted Language 

Learning (CALL). 

Pendidikan dan teknologi merupakan dua hal yang harus diketahui 

perkembangannya oleh manusia. Pendidikan dengan bantuan teknologi dapat 

membuat proses belajar menjadi nyaman dan cepat. Dan yang termasuk dalam 

penggunaan teknologi dalam pembelajaran bahasa Arab adalah pembelajaran 

dengan menggunakan Website. Namun, sayangnya tidak semua website 

pembelajaran bahasa Arab memiliki kualitas yang baik. Oleh karenanya peneliti 

tertarik untuk meneliti Website pembelajaran Bahasa Arab. Kemudian agar dapat 

mengetahui kualitas website tersebut, peneliti perlu mempelajari teori Computer 

Assisted Language Learning (CALL) dan menemukan relevansi antar keduanya.  

Berangkat dari latar belakang tersebut, peneliti kemudian menentukan 

rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana konten, tampilan serta performa 

website pembelajaran bahasa Arab dan relevansinya dengan teori CALL 

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif sedangkan metodenya adalah metode 

deskriptif dan menggunakan instrumen pengumpulan data berupa dokumentasi. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa  materi yang terdapat pada 

website http://learnarabiconline.ksu.edu.sa terdiri dari materi pendidikan umum 

yang sering digunakan oleh user setiap hari Cara penyajiannya pun dimulai dari 

materi yang mudah sampai materi yang sulit. Keterampilan yang diajarkan dalam 

wesite ini adalah keterampilan menyimak,berbicara,membaca,menulis serta materi 

tentang kosa kata dan tarkib an-nahwiyah. website ini dapat dijadikan sumber 

belajar bahasa arab dan sesuai dengan CALL. Sedangkan dalam website 

http://www.areeg.org  banyak terdapat media pembelajaran interaktif yang dapat 

digunakan untuk pembelajaran berbasis CALL. Namun kekurangan dari website 

ini adalah terdapat materi yang sama dalam tiap bab nya dan klasifikasi kelasnya 

berbeda dengan klasifikasi materi pada sekolah Indonesia. Kemudian pada 

website http://omarmariam.irsyad.sg terdapat tiga jilid e-book yang sangat 

menarik untuk digunakan belajar bahasa Arab bagi anak-anak. Dalam website ini 

juga terdapat beragam permainan yang digemari oleh anak-anak. Namun 

sayangnya website ini tidak membahas semua keterampilan bahasa sehingga 

kurang baik jika digunakan sebagai sumber belajar CALL. Kemudian dari segi  

tampilan, ketiga website ini memiliki tampilan yang bagus dan menarik. Namun 

dari segi performa, website http://www.areeg.org kurang begitu baik karena 

kecepatan website ini cukup lambat sehingga kurang tepat jika digunakan untuk 

pembelajaran Bahasa Arab dengan CALL 
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 أ ...........................................................  صفحة الغبلؼ
 ب ..........................................................  صفحة ادلوضوع

 ج ..........................................  ادلوافقة كاالعتماد من جلنة ادلناقشة
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الفصل األول 
 اإلطار العام  

 
 خلفية البحث -أ 

يف ىذا العصر، التعليم كالتكنولوجيا مها شيئاف مهماف ال بد على 
كثَت من اخلرباء يوافقوف بتلك العبارة كيركف أف . اإلنساف أف يعرؼ تنميتهما

قاؿ مالك فاجار أف . التكنولوجيا كالتعليم ذلما منافع كثَتة يف حياة اإلنساف
 كقاؿ ألفُت .التعليم ىو قوة مؤسسية للدكلة اليت تريد أف تكوف دكلة متقدمة

 أما .توفلَت أف أكرب قوة يف العامل يف ىذا الزماف ىو العلـو كالتكنولوجيا
ف اليت جيعل تسريع التحوؿ سريعا جدا اماستوىو يقوؿ أف الثورتاف العظيمت

ىي ثورة العلـو كثورة االقتصاد، كىذه الثورة تطورت إىل تورة تكنولوجية 
 مث رأل نانانج فتاح أف تطور العلـو كالتكنولوجيا يستطيع أف .ادلعلومات

   .يسرّع تطور االقتصاد ك الصناعة، اليت يعطي أثرا مهما للمجاؿ التعليمي
 ظهر أف التكنولوجيا ىو شيئ مهم يف حياة اإلنساف كمن تلك اآلراء، 

تكنولوجيا ال اؿيستطيع أف جيعل كل عمل شخص سهبل ألف ق استخداـ
تكنولوجيا يستطيع أف جيعل كجبات اإلنساف . حيدد بالزماف كادلكاف ادلعُت

ففي ىذا العصر كاف اإلنساف قد استخدـ . أسهل كأسرع يف عملها

                                                           
1 A. Malik Fadjar, Reorientasi Pendidikan Islam (Jakarta: Fajar Dunia, 1999), hlm. 157 
2 Jamal Ma’ruf Asmani, Tips Efektif Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Dunia  
Pendidikan. (Jogjakarta: Diva Press, 2011), hlm. 5 
3 M. Mastuhu, Sistem Pendidikan Nasional Visioner (Tangerang: Lentera Hati, 2007), hlm. 49-50  
4 Nanang Fattah, Landasan Manajemen Pendidikan (Bandung: Rosda Karya, 2008), hlm v 
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 إما يف اجملاؿ اإلقتصادم كإما يف اجملاؿ االجتماعي كإما تساعدهتكنولوجيا ؿاؿ
 .  يف اجملاؿ التعليمي

استخداـ التكنولوجيا يف التعليم لو غرض حلل ادلشاكل اليت ربدث يف 
عملية التعليم كلتحقيق بعض األىداؼ ادلرجوة، كىذا ىو كفقا مع رأم 

تعلم التكنولوجيا ىو النظاـ الذم أنشئ من قبل البشر ألغراض   أف ميارسو
 .اإلنساف يف زبفيف جهودهعلى تسهيل ؿخاصة، كاليت يف جوىرىا ىو ؿ

قاؿ مولياسا أف كثرة االتصاالت يف اجملتمع يوجب كل اإلنسا التباعها ك
فلذلك ال بد على ادلعلم أف ال . كفهمها لكي ال يكوف اإلنساف تقليديا

يستخدـ مصادر التعليم يف ادلدرسة فقط كلكن يستخدـ أيضا رلبلت 
 .يع أف يتعلم الطبلب ما حسب زماهنمطلكي يست كجرائد كالشبكة الدكلية

ىذه العملية ال بد ليعملها لكي يناؿ الطبلب أىداؼ التعليم الوطٍت يف 
   .كسط ادلسابقة الدكلية

فمن ىذا، تستطيع أف تستنبط الباحثة أف استخداـ التكنولوجيا يف 
التعليم دبساعدة التكنولوجيا . التعليم ىي شيئ مهما جدا يف ىذا الزماف

فلذلك ال بد على ادلعلم أف . يستطيع أف جيعل عملية التعليم مرحيا كسريعا
.  ةيستخدـ التكنولوجيا كسيلة للتعليم لكي تكوف العملية التعليمية فعاؿ

                                                           
5 Yusufhadi Miarso, Menyemai Benih Teknologi Pendidikan. (Jakarta: Prenada Media, 2004), 
hlm. 194 
6 E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional: Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan menyenangkan 
(bandung: Rosda Karya, 2005), hlm. 177 
7 Syaiful Sagala, Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 
2009), hlm. 7 
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كمن أحد األمثلة يف استخداـ التكنولوجيا للتعليم ىي التعليم دبساعدة 
التعليم دبساعدة احلاسوب ىو من تطبيق نظرية . احلاسوب كالشبكة الدكلية

تكنولوجية التعلم اليت يتطور تطورا كبَتا حىت تظهر النظريات األخرل 
يف رلل تعليم اللغة، تلك النظرية يعرؼ دبصطلح تعلم . التفصيلية اجلديدة
  Computer Assisted Language Learning(CALL))اللغة احلاسويب أك 

التعليم دبساعدة احلاسوب جيعل ادلعلم أف خيتار الوسيلة التعليمية لعملية 
كديكن للمعلم أف يستخدـ الشبكة الدكلية كوسيلة تعليمو، ألف فيها .تعليمو

كثَت من الوسائل التعليمية يستطيع أف يستخدمها يف عملية التعليم رلانا 
يستطيع ادلعلم يف تعليم اللغة، استخداـ احلاسوب كالشبكة الدكلية ب. كجيد

أك الطبلب أف يناؿ ادلعلومات من موقع التعلم ادلرادة كادلناسبة بادلواد التعليمية 
كلكن مع ذلك، ىناؾ ادلشكلة ادلوجودة يف استخداـ موقع . كهنااليت يتعلم

التعلم كمصدر التعليم كىي ليس من مجيع موقع التعلم مناسبة بنظرية 
 مواقع التعلم تلك كا فلذلك ال بد على ادلعلم كالطبلب أف خيتار.التعليم
. ارا دقيقا لكي ال خيطئ يف االختيارماخت

يف اختيار مواقع التعلم، ال بد على ادلستخدـ أف يهتم دبحتول ذلك 
ادلوقع، ألف مع معرفة زلتول موقع التعلم يستطيع ادلستخدـ أف خيتار موقع 

كناحية آخر ديكن أف يهتمها . التعلم اجليد اليت تناسب بأىداؼ تعليمو
مع . ادلستخدـ قبل أف يستخدـ مواقع التعلم ىي معرفة مظهر ادلواقع كأداءىا

                                                           
8 Rusman dkk. Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi : mengembangkan 
Profesionalitas Guru (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 274 
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معرفة مظهر ادلواقع كأدائها، يستطيع ادلستخدـ أف خيتار أحسن ادلواقع لو ألف 
 .ادلظهر كاألداء يتأثراف إىل التشجيع يف مواصلة عملية التعليم

 اللغة التعلم خاصة مواقع تعليمقع اىل ذلك، تريد الباحثة ربليل موإ نظرا
كلكن ليست ، (CALL)نظرية تعلم اللغة احلاسويب كمعرفة تناسبها مع العربية 

تريد الباحثة أف . مجيع مواقع تعليم اللغة العربية ربللها الباحثة يف ىذا البحث
زبتار مواقع تعلم اللغة العربية اليت ديكن أف يستخدمها الطالب يف ادلستول 

 و http://www.areeg.org ثبلثة ادلواقع كىيالباحثة اختارت . االبتدائي

http://learnarabiconline.ksu.edu.saو http://omarmariam.irsyad.sg  يف ىذا
البحث ألف ىذه ادلواقع الثبلثة ديكن أف يستخدمها الطالب يف ادلستول 

 .االبتدائي
ألف ىذا ادلوقع ىو موقع  http://www.areeg.orgاختارت الباحثة موقع 

كاختارت . التعلم اإللكًتكين لتعلم اللغة العربية اليت فيو مجيع الفصوؿ الدراسي
 ىذا ادلوقع يستطيع أف ألف http://learnarabiconline.ksu.edu.saالباحثة موقع 

كاختارت الباحثة موقع . يتعلم بو ادلبتدئ من مجيع العمر
http://omarmariam.irsyad.sg  ألف ىذا ادلوقع يستطيع أف يتعلم بو ادلبتدئ

 .من مرحلة األبناء
اعتمادا من اخللفية قد سبق ذكرىا، تريد الباحثة أف تكتب البحث ربت 

ربليل ادلواقع العربية كتناسبها مع نظرية تعلم اللغة احلاسويب "ادلوضوع 
(CALL.") 

 

http://www.areeg.org/
http://www.areeg.org/
http://learnarabiconline.ksu.edu.sa/
http://omarmariam.irsyad.sg/
http://omarmariam.irsyad.sg/
http://www.areeg.org/
http://www.areeg.org/
http://learnarabiconline.ksu.edu.sa/
http://learnarabiconline.ksu.edu.sa/
http://omarmariam.irsyad.sg/
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 أسئلة البحث -ب 
 :اعتمادا على خلفية البحث، فوضعت الباحثة أسئلة البحث كما يلي

نظرية تعلم اللغة احلاسويب كيف زلتول ادلواقع العربية كتناسبها مع  .1
(CALL)؟ 

نظرية تعلم اللغة احلاسويب كيف مظهر ادلواقع العربية كتناسبها مع  .2
(CALL)؟ 

نظرية تعلم اللغة احلاسويب كيف أداء ادلواقع العربية كتناسبها مع  .3
(CALL)؟ 

 
 أىداف البحث - ج

: اعتمادا على أسئلة البحث،  فتعترب الباحثة أىداؼ البحث كما يلي
نظرية تعلم اللغة احلاسويب زلتول ادلواقع العربية كتناسبها مع ربليل  .1

(CALL)  
نظرية تعلم اللغة احلاسويب مظهر ادلواقع العربية كتناسبها مع ربليل  .2

(CALL) 
نظرية تعلم اللغة احلاسويب أداء ادلواقع العربية كتناسبها مع ربليل  .3

(CALL). 
 

 أىمية البحث - د
 تشتمل أمهية ىذا البحث على جانبُتترجى أف يكوف ىذا البحث مفيدا، ؼ

: كما يلي
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 اجلانب النظرم .1
ترجو الباحثة أف يكوف ىذا البحث مدخبل نافعا نظريا يف رلاؿ تعليم 

  .الّلغة العربّية خاصة يف رلاؿ تكنولوجية التعليم
 اجلانب التطبيقي .2

 للباحثة -
. أف يكوف ىذا البحث مفيدا لزيادة التعلم كادلعرفة يف ادلستقبل

 للمعّلم -
أف يكوف ىذا البحث مساعدا دلعّلمي اللغة العربية يف تطبيق 
تكنولوجية التعليم خاصة ما يتعلق دبواقع تعليم اللغة العربية  

 للطبلب -
ا للطبلب يف تعّلم اللغة العربية الذايت  أف يكوف ىذا البحث مساعدن
باستخداـ مواقع تعليم اللغة العربية كىم يستطيعوف أف خيتاركا مواقع 

.  تعليم اللغة العربية اجليدة كادلناسبة حباجتهم
 للقارئ -

أف يكوف ىذا البحث مفيدا لزيادة ادلعرفة كمساعدا يف زيادة ادلراجع 
خاصة يف رلاؿ تكنولوجية التعليم كموقع التعلم كنظرية تعلم اللغة 

 (CALL)احلاسويب 
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 :حدود البحث - ق
 احلد ادلوضوعي .1

:  التاليةالعربيةقع اكامليف ىذا البحث ركزت الباحثة على 
 http://www.areeg.org (أ 

 http://learnarabiconline.ksu.edu.sa (ب 

 http://omarmariam.irsyad.sg (ج 

ألف ىذا ادلوقع ىو موقع  http://www.areeg.org موقعاختارت الباحثة 
التعلم اإللكًتكين لتعلم اللغة العربية اليت ديكن أف يستخدمو الطالب يف 

ادلستول االبتدائي كفيو الفصوؿ الدراسي من رياض األطفاؿ حىت ادلرحلة 
 ألف http://learnarabiconline.ksu.edu.saكاختارت الباحثة موقع . الثانوية

كاختارت الباحثة . ىذا ادلوقع يستطيع أف يتعلم بو ادلبتدئ من مجيع العمر
ألف ىذا ادلوقع يستطيع أف يتعلم بو  http://omarmariam.irsyad.sgموقع 

 .ادلبتدئ من مرحلة األبناء كمعو لغة ادلبلكية

 احلد ادلكاين .2
 http://www.areeg.orgجيرم ىذا البحث لعنواف الشبكة الدكلية 

. http://omarmariam.irsyad.sgك  http://learnarabiconline.ksu.edu.saك

 .كقامت الباحثة بالبحث من مدينة ماالنج جاك الشرقية

 احلد الزمٍت .3
.  ـ2016-2015جيرم ىذا البحث ىف العاـ 

 

http://www.areeg.org/
http://learnarabiconline.ksu.edu.sa/
http://www.areeg.org/
http://www.areeg.org/
http://learnarabiconline.ksu.edu.sa/
http://learnarabiconline.ksu.edu.sa/
http://omarmariam.irsyad.sg/
http://omarmariam.irsyad.sg/
http://www.areeg.org/
http://www.areeg.org/
http://learnarabiconline.ksu.edu.sa/
http://learnarabiconline.ksu.edu.sa/
http://omarmariam.irsyad.sg/
http://omarmariam.irsyad.sg/
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 تحديد المصطلحات - و
:  توجد ادلصطبلحات ادلتعلقة بعنواف البحث اليت تشرحها الباحثة فيما يلي

 موقع التعلم -1
عبارة عن رلموعة الصفحات ىو  ادلفهـو االصطبلحي من ادلوقع

كىو موجود يف   اإللكًتكنية الذم خلص يف اجملاؿ أك النطاؽ الفرعي،
 فموقع التعلم ىي ادلواقع .يف اإلنًتنت  (WWW)الشبكة العادلية 

  .ادلستخدمة دلساعدة عملية التعليم (كيب)
 (CALL)تعلم اللغة احلاسويب  -2

ستخدـ م ذمىي التعلم ادلدعم بالكمبيوتر يعٍت نشاط التعلم اؿ
كسائل اإلعبلـ الكمبيوتر باستخداـ برامج أك النظاـ الذم يتيح 

 للطبلب للتفاعل مع كسائل اإلعبلـ
 

 الدراسات السابقة - ز
، مل ذبد الباحثة دراسة كالشبكة الدكلية اتكبعد الرجوع إىل ادلكتب

تتحدث عن موضوع البحث الذم تقـو الباحثة بدراستها بل كجدت دراسة 
 :معينة يستفاد منها يف جوانب موضوع الدرس، كمن تلك الدراسات

                                                           
9 http://www.kamusilmiah.com/it/sejarah-world-wide-web  20.05الساعة  يف 2015 نوفمبَت 15 مأخوذة يف التاريخ 
10 Hartoyo,. Individual Differences in Computer Assisted Language Learning (CALL). )Semarang: 
Pelita Insani. 2008( hlm. 21 

http://www.kamusilmiah.com/it/sejarah-world-wide-web
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تطوير تعلم اللغة ربت موضوع  (ـ2007). إخواف سويودم كآخركف -1
للفصل األول من المدرسة االبتدائية فوترا ( CALL)الحاسوبي 

  .بانجسا دفوك
كاألىداؼ من ىذا . منهج ىذا البحث فهو ادلنهج التطويرم

البحث ىي معرفة كيفية تطوير طريقة جديدة لتعليم ادلفردات يف اللغة 
ك مدل  (CALL)اإلصلليزية باستخداـ تعلم اللغة دبساعدة احلاسوب 

. فعاليتها
تطوير طريقة جديدة  ىي أّف كيفية :فالنتيجة من ىذا البحث

لتعليم ادلفردات يف اللغة اإلصلليزية باستخداـ تعلم اللغة دبساعدة 
دراسة مبدئية، تطرير ادلواد، : دير بأربع مراحل، ىي ( CALL)احلاسوب 

 لتعلم كابصلذكأف ىذه الطريقة فعالة ألف التبلميذ أ. التحسُت، كالتطبيق
. ادلفردات بعد استخداـ ىذه الطريقة بدال من الطريقة التقليدية

تعلم اللغة  تطوير نموذجربت موضوع  (ـ2010)أمحد رفيعي  -2
لترقية كفاءة المفردات في تعليم مهارة الكالم ( CALL)الحاسوبي 

في مادة اللغة اإلنجليزية بالمدرسة المتوسطة الحكومية للفصل 
 السابع

كاألىداؼ من ىذا . منهج ىذا البحث فهو ادلنهج التطويرم
لتطوير  (2)دلعرفة حالة التعليم يف ادلدرسة احلكومية  (1)البحث ىي 

                                                           

للفصل األكؿ من ( Computer Assisted Language Learning/CALL)تطوير تعلم اللغة دبساعدة احلاسوب . إخواف سيودم كآخركف  
 .، صفحة ادللخص(رسالة غَت منشورة. جامعة غونادارما. كلية األداب كاللغة) 2007.ادلدرسة االبتدائية فوترا باصلسا دفوؾ

لًتقية كفاءة ادلفردات يف تعليم مهارة الكبلـ يف مادة اللغة اإلصلليزية  (CALL)تطوير منوذج تعلم اللغة احلاسويب . أمحد رفيعي  
 .، صفحة ادللخص(رسالة غَت منشورة. جامعة التعليم إندكنيسيا)ـ 2010. بادلدرسة ادلتوسطة احلكومية للفصل السابع
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من ناحية ادلواد التعليمية كعملية ( CALL)منوذج تعلم اللغة احلاسويب 
دلعرفة ترقية كفاءة التبلمبذ يف ادلفردات  (3)التعليم كادلظهر كالربامج 

 ادلطور (CALL)تعلم اللغة احلاسويب دلهارة الكبلـ بعد استخداـ منوذج 
لتطوير ا يف ؤثرلكشف العوامل ادلدعمة كالعوامل ادلثبطة اليت ت (4)

( CALL)منوذج تعلم اللغة احلاسويب 

منوذج تعلم اللغة احلاسويب  ىي أف :فالنتيجة من ىذا البحث
(CALL )ألف بعد قاـ .  كفاءة التبلمبذ يف ادلفردات دلهارة الكبلـؤثر يفت

الباحث بالتجربة إىل اجملموعتُت، فناؿ الباحث أف معدؿ نتائج 
االمتحاف البعدم يف اجملموعة التجريبية أحسن من معدؿ نتائج 

. االمتحاف القبلي
تعلم اللغة  تطبيقربت موضوع  (ـ2013)كيدياكايت كآخركف  -3

 .بوسيلة فيديو لترقية نتائح تعلم الطالب( CALL)الحاسوبي 
كاألىداؼ من ىذا . منهج ىذا البحث فهو ادلنهج اإلجرائي

لًتقية كفاءة الطبلب يف مهارة الكبلـ خاصة يف مادة   (1)البحث ىي 
دلعرفة استجابات الطبلب عن تطبيق تعلم اللغة  (2)اللغة اإلصلليزية 

.  بوسيلة فيديو( CALL)احلاسويب 
تطبيق تعلم اللغة احلاسويب  ىي أف :فالنتيجة من ىذا البحث

(CALL ) بوسيلة فيديو يستطيع أف يرقي نتائج تعلم الطبلب خاصة يف
يف االمتحاف القبلي للدكر األكؿ . مهارة الكبلـ دلادة اللغة اإلصلليزية

                                                           

قسم تكنولوجية )ـ 2013. بوسيلة فيديو لًتقية نتائج تعلم الطبلب (CALL)تطبيق تعلم اللغة احلاسويب كيدياكايت كآخركف،   
 .، صفحة ادللخص(رسالة إيلكًتكنية منشورة. التعيم، كلية الدراسات العليا جامعة التعليم كانيشا سينجاراجا، بايل
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ككانت معدؿ نتائج الطبلب يف  48،6،كانت معدؿ نتائج الطبلب 
 بالنسبة ادلئوية يف الكماؿ 73،21االمتحاف البعدم للدكر األكؿ ىي 

أما يف الدكر الثاين معدؿ نتائج الطبلب يف االمتحاف . %50حوؿ 
 بالنسبة 86،07 ك يف االمتحاف البعدم ىي 71،07القبلي ىي 

%. 100ادلئوية يف الكماؿ حوؿ 

تصميم برنامج اللغة ربت موضوع  (ـ2014)السرك ساغاال  -4
تعلم اللغة  اإلنجليزية لطلبة روضة األطفال باستخدام طريقة

 (CALL)الحاسوبي 
كاألىداؼ من ىذا . منهج ىذا البحث فهو ادلنهج التطويرم

لتطبيق  (2. )دلعرفة عملية التعليم يف ركضة األطفاؿ (1)البحث ىي 
يف تصميم عملية تعليم اللغة ( CALL)تعلم اللغة احلاسويب طريقة 

لتصميم الربنامج  (3). اإلصلليزية األساسية يف مرحلة ركضة األطفاؿ
. التعليمي يف مادة اللغة اإلصلليزية دلرحلة ركضة األطفاؿ

 أف الوسيلة التعليمية ادلستخدمة يف فالنتيجة من ىذا البحث ىي
ركضة األطفاؿ ىي السبورة، كبعد أف يغَتىا باحلاسوب فطلبة ركضة 

ككانت الربنامج . األطفاؿ يشعركف باحلماسة كالسعادة يف عملية التعليم
يستطبع أف  (CALL)باستخداـ طريقة تعلم اللغة احلاسويب ادلصممة 

جيعلها مصدر التعليم ألف فيها ادلواد التعليمية كالتدريبات اجلذابة حىت 
. تكوف عملية التعليم فعالة

                                                           

. ـ2014. (CALL) تصميم برنامج الغة اإلصلليزية لطلبة ركضة األطفاؿ باستخداـ طريقة تعلم اللغة احلاسويب. السرك ساغاال  
 .، صفحة ادللخص(رسالة إيلكًتكنية منشورة. قسم تكنولوجية ادلعلومات، جامعة إدارة ادلعلومات كالكمبوتَت بودم دارما ميداف)
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تطوير ربت موضوع  (ـ2015)بامبانج جايت فورنومو ك توين ىيدايات  -5
لدرس ماتريكس كالوسيلة ( CALL)برنامج تعلم اللغة الحاسوبي 

بالتطبيق في طلبة قسم الثاني عشر )التعليمية لطلبة المدرسة 
 ( بانجون تافان2بالمدرسة الثانوية الحكومية 

كاألىداؼ من ىذا . منهج ىذا البحث فهو ادلنهج التطويرم
البحث ىي لتطوير الوسيلة التعليمية اليت تستطيع أف ترقي اىتماـ تعلم 

طلبة الطلبة كإصلازىم يف مادة الرياضيات خاصة يف درس ماتريكس ؿ
.  باصلوف تافاف2قسم الثاين عشر بادلدرسة الثانوية احلكومية 

 أف تصميم ىذه الوسيلة التعليمية :فالنتيجة من ىذا البحث
مناسبة دبراحل دكر تصميم الوسيلة التعليمية اجليدة كبعد ما جّرب ىذه 

الوسيلة التعليمية فقد عملت الوسيلة التعليمية عمبل جيدا كمناسبة 
. بوظائفها، مثل تقدًن درس ماتريكس ك تقدًن التدريبات كغَت ذلك

البحوث عن من تلك البحوث، عرفت الباحثة أّف ىذا البحث خيتلف 
لتعلم اللغة  (كيب)السابقة، ألّف الباحثة ركزت ىذا البحث على ربليل موقع التعلم 

كدلعرفة الفرؽ كادلساكة بُت تلك   (CALL)العربية كفقا بنظرية تعلم اللغة احلاسويب
: البحوث كىذا البحث، فعرضت الباحثة يف اجلدكؿ التايل

 

                                                           

لدرس ماتريكس كالوسيلة التعليمية لطلبة  (CALL) تطوير برنامج تعلم اللغة احلاسويب. بامبانج جايت فورنومو ك توين ىيدايات  
قسم تكنولوجية ادلعلومات، جامعة ). ـ2015. ( باصلوف تافاف2بالتطبيق يف طلبة قسم الثاين عشر بادلدرسة الثانوية احلكومية )ادلدرسة 

 .، صفحة ادللخص(رسالة إيلكًتكنية منشورة. إدارة ادلعلومات كالكمبوتَت أميكـو جوكجاكارتا
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رقم 
اسم 

الباحث 
والسنة 

الفرق المساوة الموضوع 
أصالة ىذا 
البحث 

1 

إخواف 
سويودم 
كآخركف 

 (ـ2007)

تطوير تعلم اللغة احلاسويب 
(CALL)  للفصل األكؿ من

ادلدرسة االبتدائية فوترا 
 باصلسا دفوؾ

يبحث عن 
 تعلم نظرية

اللغة احلاسويب 
(CALL) 

يركز على 
تطوير الربامج 
أك الوسيلة 
التعليمية 

قع اربليل ادلو
كتناسبها  ةالعريب
نظرية تعلم ب

اللغة احلاسويب 
(CALL) 

2 
أمحد 
رفيعي 

 (ـ2010)

تطوير منوذج تعلم اللغة 
لًتقية   (CALL)احلاسويب 

كفاءة ادلفردات يف تعليم 
مهارة الكبلـ يف مادة اللغة 
اإلصلليزية بادلدرسة ادلتوسطة 

 احلكومية للفصل السابع

يركز على 
تطوير الربامج 
أك الوسيلة 

التعليمية كيركز 
إىل مهارة 

الكبلـ فقط 

3 
كيدياكايت 
كآخركف 

 (ـ2013)

تطبيق تعلم اللغة احلاسويب 
(CALL)  بوسيلة فيديو لًتقية

 نتائح تعلم الطبلب

يركز على 
تطبيق الربامج 
كنظر إىل ترقية 
نتائج تعلم 
الطبلب 

4 
السرك 
ساغاال 

 (ـ2014)

تصميم برنامج اللغة 
اإلصلليزية لطلبة ركضة 

األطفاؿ باستخداـ طريقة 
 (CALL)تعلم اللغة احلاسويب 

يركز على 
تصميم برنامج 
اللغة اإلصلليزية 

 1.1جدول 
 الدراسات السابقة
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5 

بامبانج 
جايت 

فورنومو ك 
توين 

ىيدايات 
 (ـ2015)

تطوير برنامج تعلم اللغة 
لدرس   (CALL)احلاسويب 

ماتريكس كالوسيلة التعليمية 
بالتطبيق يف )لطلبة ادلدرسة 

طلبة قسم الثاين عشر 
 2بادلدرسة الثانوية احلكومية 

 (باصلوف تافاف

بركز على 
تطوير الوسائل 

التعليمية 
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الثاني الفصل 
اإلطار النظري 

 
 موقع التعلم: المبحث األول 

، فلذلك يف ىذا ادلبحث العربية ىذا البحث يتكلم عن ربليل ادلواقع 
التعليم تاريخ كجود ادلوقع كأنواع ادلوقع كىيكل ادلوقع كسيبحث عن مفهـو ادلوقع ك

 . ادلوقعبادئ التعلم القائم على كقع كالوسيلة التعليمية ـكاملباستخداـ ادلوقع ك

  الموقعمفهوم  . أ
 اخلدمات لحدإىي من  World Wide Web (WWW)ادلوقع أك 

ادلوقع يف أكؿ كجوده . حصلها مستخدـ احلاسوب الذم يتصل بالشبكة الدكلية
ىي فضاء ادلعلومات يف اإلنًتنيت باستخداـ تكنولوجيا النص التشبعي، يقود 

ادلوقع مستخدمو الكتشاؼ ادلعلومات باتباع صلة ادلوجودة يف كثيقة ادلوقع 
 .ادلعرضة يف متصفح ادلوقع

ىو الشبكة من البيانات اإللكًتكنية ادلذكور  ادلوقع(coupey) قاؿ كويب  
تلك .  اليت فيو النص كالبياين كالشكل السمعي كشكل الفيديوالويببصفحة 

 .  البيانات يتكامل بالتناصب التشبعي
عبارة عن رلموعة الصفحات ىو  (كيب)ادلفهـو االصطبلحي من ادلوقع  

كىو موجود يف  الشبكة  اإللكًتكنية الذم خلص يف اجملاؿ أك النطاؽ الفرعي،

                                                           
16 Betha dan Husni I. Pohan. Pemrograman Web dengan HTML. (Bandung: Informatika, 2002), 1  
17 Coupey, Eloise (2001), Marketing and the Internet: Conceptual Foundation. Prentice-Hlml, 
Upper Saddle River, New Jersey. hlm. 127 
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ىو عبارة عن رلموعة من كثيقة  (كيب) ادلوقع .يف اإلنًتنت  (WWW)العادلية 
كيب اليت تنتشر يف خوادـ الكمبيوتر ادلتعددة يف مجيع أضلاء العامل كتوصيلها إىل 

٪ يف خدمة 80الشبكة تسمى شبكة اإلنًتنت ك ادلوقع ىو ما يقرب من 
 .اإلنًتنت

 كفقا مع تطوير تكنولوجيا ادلعلومات بشكل سريع جدا، 
  العامل الرئيسي الذم جيعل ادلوقع سريعة يف النمو.شهد ادلوقع أيضا منوا كبَتا

تغطي مساحة كاسعة يف  ألف انتشار ادلعلومات من خبلؿ ادلوقع سرعة جدا ك
العامل، كليس على سبيل احلصر من خبلؿ ادلسافة كالوقت، باإلضافة إىل ذلك، 

 .اليـو كانت من اذباىات اجلديدة ىي جعل موقع شخصي
 

 تاريخ وجود الموقع . ب
كالباحث اآلخر  (Berners-Lee)ـ، طّور فريق بَتنَتس يل 1993يف سنة  

سويسرم طريقة إلعطاء البيانات بُت زميلو باستخداـ الشيئ – يف جنيف 
سويسرم يستطيع أف يعرض – ادلستخدـ يف جنيف . يسمى بالنص التشعيب

 .البيانات يف شاشة احلاسوب باستخداـ برنامج ادلتصفح اجلديد

                                                           
18 http://www.kamusilmiah.com/it/sejarah-world-wide-web diakses pada 15 November 2015 pukul 
21.13 WIB  
19 Mukhtar dan Iskandar, Desain Pembelajaran Berbasis TIK, (Jakarata: Referensi, 2012), hlm.18 
20 Betha dan Husni I. Pohan. Pemrograman Web ..., hlm. 2 

http://www.kamusilmiah.com/it/sejarah-world-wide-web
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الرموز اخلاصة يدرجها إىل ىذه الوثائق اإللكًتكنية ديكن للمستخدـ أف  
يطفرىا من إحدل الوثيقة إىل الوثيقة األخرل يف الشاشة باختيار أحد 

  .التناصب التشعيب
يدخل قدرة الشبكة الدكلية إىل ىذا ادلتصفح حىت يستطيع أف يطفر من  

إحدل الوثيقة إىل الوثيقة األخرل ال من أحد احلاسوب فقط كلكن يطفر إىل 
كاف الباحث يستطيع أف . الوثيقة األخرل من ادلوجودة يف احلاسوب البعيد

ككاف تلك النتيجة اآلف . يرسل ادللفات من احلاسوب البعيد إىل النظاـ احمللي
  .World Wide Web (WWW) يسماه بادلوقع أك 

 
 أنواع الموقع . ت

 :كىي. قاؿ عبد القادير أف أنواع ادلوقع من ناحية ربويلو نوعاف
 التحويل عند الزبوف .1

ادلوقع اليت يشّغل العميل برارلية  ىي تكنولوجية تقنية جانب العميل
يف ىذه التكنولوجية . احلاسويب النصي بدكف التفاعل خبادـ قاعدة البيانات

كمن . يتعلق كثَتا بادلتصفح الذم يستخدمو ادلستخدـ رمز الربنامج النصي
 Vb Script, Java Applets, Java Script لغة برارلها ىي 

 

 

 

 

                                                           
21 Bertha dan Husni I. Pohan. Pemograman Web…, hlm. 2 
22  Bertha dan Husni I. Pohan. Pemograman Web…, hlm. 3 
23 Abdul Kadir, Javascript & Jquery (Yogyakarta: Andi Offset, 2013), hlm. 2-3 
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 التحويل عند اخلادـ  .2
التحويل عند اخلادـ ىو رمز الربنامج النصي الذم يرتب برنامج ادلوقع لكي 
يستطيع أف يشّغلو يف اخلادـ، مث نتيجة ربويلو يرَسل إىل ادلتصفح يف شكل 

HTMLكمن أمثلة لغة برارلها .  النقي حىت يستطيع أف يقدمو ادلستخدـ
 PHP, ASP, CGIىي 

أما تقسيم . كادلوقع أك كيب لو أنواع كثَتة، كفقا على أىدفو كصفاتو 
  :كادلوقع أك كيب على أساس صفاتو ىي

  احليوم ادلوقع .1
 موقعكمن أمثلتو ىي  . دائما كل حلظةادلتغَتتول ادلح فيو ذم اؿكقع املككه

 .األخبار
 ادلوقع الثابت .2

كمن أمثلتو ىو موقع  .كىو ادلوقع الذم يتغَت زلتواه يف كقت نادر 
 .الشخصية ادلنظمة

: أما أنواع ادلوقع من ناحية أىدافو ىي
  الشخصيكقعامل .1

 كىو ادلواقع اليت ربتوم على معلومات شخصية الفرد
  الشركيكقعامل .2

 كؾ لشركة معينةؿكىو ادلوقع الذم مم
 

                                                           
24Yuhefizar, Cara Mudah Membangun Website Interaktif Menggunkan Content Mangement 
System Jomla CMS, (Jakarta : PT Gramedia, 2009), hlm.2 
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  البوايبكقعامل .3
خدمة األخبار كالربيد  بدءا من .كىو ادلواقع اليت لديها الكثَت من اخلدمات

 .اإللكًتكين كغَتىا من اخلدمات
  اجملموعيكقعامل .4

كىو ادلوقع الذم أىدافو لوسيلة للمناقشة 
من الفقرات السابقة، عرفت الباحثة أف ىناؾ كثَت من أنواع ادلوقع أك  

بت ألف ادلوقع التعليمي ال اكادلوقع التعليمي عادة ىو من أمثلة ادلوقع الث. كيب
كديكن ادلوقع التعليمي من أنواع ادلوقع البوايب ألنو لو . بغَت زلتواه يف كقت نادر

. كثَت من اخلدمات
 

 ىيكل الموقع . ث
قاؿ . ىيكل ادلوقع ىو منظمة الصفحة ك أخذكذ الزكار يف كصوؿ إىل ادلوقع

ستتصل بالصفحة األخرل، كمن االىتماـ ىو  أندم أف كل صفحة ادلوقع 
  كيف جعل مستخدـ ادلوقع يدافئ بتلك الصفحات

مصمم ادلوقع ال بد عليو أف جيعل ىيكل ادلوقع اجليد ألف مع جعل ىيكل 
 :ادلوقع اجليد سيناؿ أرباحا كثَتة كمنها

 يستطيع أف يرسل الرسالة إىل مستخدـ ادلوقع .1
مستخدـ ادلوقع يستطيع أف يفهم ادلوقع بالسهولة حىت سوؼ يستخدـ ذلك  .2

 .ادلوقع مرة أخرل يف ادلستقبل

                                                           
25 Andi. Menjadi Seorang Desainer Web. (Yogyakarta: Andi Offset. 2005), hlm. 141 
26 Andi. Menjadi Seorang …, hlm. 142 
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 ادلوقع يستطيع أف يطوره بالسهولة يف ادلستقبل .3
يستطيع أف خيفض تكاليف ادلستخدـ، ألف مع ىيكل ادلوقع اجليد،  .4

 .سيستخدـ ادلستخدـ ادلوقع بالسهولة كالسرعة
 : أما أنواع ىيكل ادلوقع ىي

 ىيكل خطي .1
 ىيكل خطي نقي (أ 

 ىيكل خطي نقي عادة ُيستخدـ يف ادلوقع الصغَت مثل ادلوقع الشخصي
ىذا اذليكل يناسب لعرض .  صفحات10-4الذم يتكوف من 

هبيكل خطي نقي، يرجى . احملتويات اليت تشرح ادلوضوع ادلعُت
 .للمستخدـ أف يقرأ كل الصفحات يف ادلوقع متعاقبة

  
 

 
 ىيكل خطي بالصفحة اإلضافية (ب 

ىيكل خطي بالصفحة اإلضافية ُيستخدـ لشرح احملتويات مثل ىيكل 
الفرؽ بينهما ىو الشرح ادلنفصل عن بعض احملتويات ُكضع . خطي نقي

يف الصفحة اإلضافية حىت يستطيع ادلستخدـ أف يصل إىل الصفحة 
ادلرادة بدكف كصوؿ إىل الصفحة اإلضافية إذا كاف ادلستخدـ ال حيتاج 

 .إليها
 

                                                           
27 Andi. Menjadi Seorang …, hlm. 144 

1صفحة  2صفحة   3صفحة    

ىيكل خطي نقي: 2.1صورة   
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 ىيكل خطي بالصفحات ادلختارة (ج 
يف ىذا اذليكل، ادلستخدـ يستطيع أف خيتار الصفحات ادلرادة بدكف 

ىذا اذليكل مناسبة الستخدامها يف . كصوؿ إىل الصفحة قبلها أك بعدىا
عرض ادلعلومات اخلفيفة مثل ادلقاالت اإلخبارية اليت ال يطالب 

 .ادلستخدـ دلعرفة ادلعلومات تدرجييا
 
 

 
 

 
  ىيكل خطي بالصفحات البديلة (د 

أف الفرؽ . يف احلقيقة، أف ىذا اذليكل متساكياف مع ىيكل خطي نقي
كظيفة من ىذا اذليكل . بينهما يف كجود الصفحات البديلة للمستخدـ

 .ىي شرح كل الصفحات اليت معها الصفحات البديلة

بالصفحات اإلضافيةىيكل خطي : 2.2صورة   

1صفحة  2صفحة   3صفحة    

2. أصفحة  

1صفحة  2صفحة   3صفحة   4صفحة    

بالصفحات المختارةىيكل خطي : 2.3صورة   
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 ىيكل الشبكة .2
ىذا اذليكل يتضمن ىيكل . ىيكل الشبكة ىو توسيع من ىيكل خطي نقي

 .خطي بالصفحات البديلة كىيكل خطي بالصفحات اإلضافية
 
 
 
 
 

 ىيكل ىرمي .3
ىيكل ىرمي يستخدـ األدلة الفرعية . ىيكل ىرمي مرين كسهل للتطوير

ادللفات اليت ذلا نفس اخلصائص ستجمع يف أحد . كتشكيل ادلستول األدىن
 .الدليل

 
 

 

1صفحة   

2. أصفحة   

3صفحة  4صفحة    

2.بصفحة   

بالصفحات البديلةىيكل خطي : 4صورة   

1صفحة  2صفحة   3صفحة   4صفحة    

1.أصفحة  3.أصفحة   2. أصفحة  4.أصفحة    

الشبكةىيكل : 2.5صورة   
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 اذليكل اذلرمي الواسع ( أ
اذليكل اذلرمي الواسع ىو اذليكل األساسي من شكل اذليكل اليت فيو 

الصفحة الرئيسية يوصل إىل الصفحات األخرل يف أحد ادلستول 
 . ىذا اذليكل ُيستخدـ يف ادلوقع البسيط عادة. كسيعة

 
 

 
 

 
 
 اذليكل اذلرمي القصَت  ( ب

الفرؽ بينهما يف . اذليكل اذلرمي القصَت شلاثل باذليكل اذلرمي الواسع
كجد يف كل ادلستويات حدكد عدد . عرض صفحات احملتويات

 .الصفحات أك ديكن ذكرىا دبتعدد ادلستويات
 
 
 
 
 
 

ىرمي وسيعىيكل : 2.6صورة   

2صفحة  3صفحة   4صفحة   5صفحة    

1صفحة   

4صفحة  5صفحة   6صفحة   7صفحة    

2صفحة  3صفحة    

1صفحة   

ىرمي قصيرىيكل :  2.7صورة   
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من اذليكل قد سبق ذكره، ليس مجيع اذليكل يستطيع أف يطبق مباشرة   
 . كيستطيع أف يطوره جبمع كثَت اذليكل حسب احلاجة

 
 التعليم باستخدام الموقع  . ج

التعلم القائم على ادلوقع ىو التعلم الذم ديكن الوصوؿ إليو من خبلؿ  
 التعلم القائم دبساعدة ادلوقع ديكن تعريفو بأنو تطبيق .شبكة اإلنًتنت

  تكنولوجيا اإلنًتنت يف عامل التعلم للعملية التعليمية
عرضت يف التعلم القائم على ادلوقع ىو السرعة اليت ليس على سبيل  

األنشطة التعلمية ديكن أف  .احلصر يف ادلكاف كالزماف للوصوؿ إىل ادلعلومات
يقـو هبا ادلتعلم بسهولة يف أم كقت كزماف كاف خبلؿ الكمبيوتر متصلة بشبكة 

  .اإلنًتنت
  ربقيق التعلم القائم على شبكة اإلنًتنت ليست رلرد كضع

مواد على شبكة اإلنًتنت كمن مث الوصوؿ إليها عرب الكمبيوتر التعلم، 
كاستخداـ شبكة اإلنًتنت ليس فقط كبديل لوسائل االعبلـ كرقة لتخزين 

متفوقة أف أم  يستخدـ شبكة اإلنًتنت للحصوؿ على .كثائق أك معلومات
 .كرقة أك أخرل

تعلم القائم على شبكة اإلنًتنت ىي فريدة من نوعها كلكن على زلمل ؿ ؿ
ىو على شبكة اإلنًتنت  تعريف خطَتة ىنا ىو تصميم لتنفيذ التعلم .اجلد

يتطلب التعلم  باإلضافة إىل البنية التحتية لئلنًتنت، .ليس سهبل كما يتصور
                                                           

28 Rusman, Model-Model Pembelajaran (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), hlm.335 
29 Rusman dan Deni Kurniawan, Pembelajarn Berbasis … , hlm. 286 
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منوذج  .مت تصميمو خصيصا ألغراض التعلم القائم على ادلوقع منوذجا للمدرب
النماذج التعليمية  .التعليمية عنصرا حيويا ىو الذم حيدد من فعالية عملية تعلم

اليت مت تصميمها، التفاعل بُت الطبلب كادلعلمُت، كدعم ادلواد التعليمية جيب 
 .احلصوؿ على اىتماما خاصا

 أمر مهم أف نأخذه يف االعتبار كيف ديكن ادلوقع يساعد يف عملية 
ذلذا الغرض من الضركرم ادلواد التعليمية تعبئتها بشكل سلتلف مع  .التعلم

 .التسليم سلتلف
 : التعليم باستخداـ كيب لو اخلصائص ادلعينة كىي

 التفاعل .1
قنوات االتصاؿ ادلتاحة أكثر كثَتة، إما مباشرة متزامن أك غَت مباشرة  

 (احلكم الذايت)االستقبللية  .2
ىذا يسبب  .ادلركنة يف جوانب توفَت ادلواد الزماف كادلكاف، كالتعليم، كالتعليم

 (ادلتمحورة حوؿ الطالب التعلم)يصبح التعلم أكثر تركيزا على الطبلب 
 إمكانية الوصوؿ  .3

مصادر تعلم لتكوف أكثر ديكن الوصوؿ إليها بسهولة عرب اإلنًتنت مع 
 .شبكة التوزيع كصوؿ أكسع من توزيع مصادر التعلم يف التعلم التقليدم

 (زبصيب)التخصيب  .4

أنشطة التعلم، مواد العرض زلاضرات كمواد تدريبية كما زبصيب، كالسماح 
 . استخداـ أدكات تكنولوجيا ادلعلومات

                                                           
30 Rusman, Belajar dan Pembelajaran Berbasis Komputer, (Bandung : Alfabeta, 2012), hlm. 295 
31  Rusman, Belajar dan Pembelajaran…, hlm. 292 
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بيئة التعلم اليت توفرىا شبكة  . ديكن ادلوقع خلق بيئة التعلم االفًتاضية
 لدعم ااستخدامو اإلنًتنت رلهزة بالعديد من ادلرافق اليت ديكننا اجلمع بُت

مناقشات، دردشة، التقييم على االنًتنت،  عملية التعلم، من بُت آخرين منتدل
 مايا اليت توفرىا شبكة اإلنًتنت دبثابة بيئة تعليمية بيئة التعلم .كإدارة النظاـ

على سبيل ادلثاؿ،  كما .التقليدية الذم ديكن نقل ادلعلومات إىل ادلتعلمُت
كلكن نضع يف  .البعض ديكن للمتعلمُت التعاكف كادلعلومات ادلختلفة بُت

تسهيل التعلم، حيتاج الًتكيز الرئيسي  اعتبارنا، كعلى شبكة اإلنًتنت كبَتا يف
 ادلتعلمُت أنفسهم، ألف التكنولوجيا يف حد ذاهتا ليست سول للنظر ىو النفس

 .يعٍت بالنسبة لنا لتسهيل عملية التعلم
لو  (ادلوقع)فمن ىذا الشرح، عرفت الباحثة أف التعليم باستخداـ ادلوقع 

 . عملية التعليم فعالةعلاخلصائص اليت يستطيع أف يج
 

 الموقع كالوسيلة التعليمية . و
ادلوقع يستطيع أف يكوف الوسيلة التعليمية، كيف ىذا ادلبحث ستكتب الباحثة عن 

 .الوسيلة التعليمية كعبلقتو بادلوقع
  التعليميةةؿممفهـو الوس .1

 منظمة .الوسائل ىي الة حلمل الرسالة من ادلرسل إىل ادلرسل إليو 
تكنولوجية كاتصالة التعليم يف أمريكي يقوؿ أف الوسائل ىي كل األشكاؿ 

                                                           
32  Rusman, Belajar dan Pembelajaran…, hlm 293 
33 Rusman, Belajar dan Pembelajaran Berbasis Komputer: Mengembangkan Profesionalisme Guru 
Abad 21 (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 159 
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أما تعريف الوسائل  .كالقنات ادلستخدمة حلمل الرسالة أك ادلعلومات
التعليمية مثل قالو ىينيك ىي احلد ادلتوسط كوسيط حيمل ادلعلومات من 

كقاؿ ميارسو أف الوسائل التعليمية ىي كل شيئ  .ادلرسل إىل ادلرسل إليو
يستخدمو شخص إلرساؿ الرسالة كيستطيع أف يثَت الفكر كاإلحساس 

كاإلىتماـ كالعـز لدم الطالب حىت يستطيع أف جيعل عملية التعليم مناسبة 
 .باألىداؼ

أك " كسائل معينة"مل تعد التسميات للوسائل التعليمية على أهنا رلرد  
زلققة للغرض من استخدامها ألهنا اقتصرت على " كسائل مسعية كبصرية"

رلرد احلصوؿ على بعض ادلواد التعليمية دكف االىتماـ بطريقة االستفادة 
 .منها

 ربت سلتلف الوسائط اليت يستخدمها ادلعلم يندرج الوسائل التعليمية ما 
يف ادلوقف التعليمي، بغرض ايصاؿ ادلعارؼ كاحلقائق كاألفكار كادلعاين 

  .للدارسُت
 كىناؾ اختبلؼ يف تسمية الوسائل التعليمية منذ القدًن، فمنهم من 

 Teaching)أمساىا كسائل اإليضاح كمنهم من أطلق عليها معينات التدريس 

Aids) كمنهم من أمساىا كسائل مسعية كبصرية ،(Audio – Visual Aids) كلقد ،
فتسمية  .اذبو الرأم إىل كل ىذه التسميات قاصرة كتعرب عن كظيفة ضيقة

                                                           
34 A.S. Sadiman dkk. Media Pendidikan: Pengertian, Pengembangan, dan Pemanfaatannya (Jakarta: 
PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 6 
35 Azhar Arsyad. Media Pembelajaran (Jakarta: Rajawali Press, 2005), hlm. 4 
36 Yusufhadi Miarso, Menyemai Benih Teknologi Pendidikan. hlm. 458 

  24.، ص(1987دار القلم : الكويت )كسائل االتصاؿ كالتكنولوجيا يف التعليم،  حسُت محدم الطوجبى، 
  38. ص(1983دار ادلعارؼ،:رياض)، سيكولوجية الوسائل التعليمية تدريس اللغة العربية عبد اجمليد أمحد منصور،
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الوسائل اإليضاح كاف منشؤىا تصور أف اللغة ادلنطوقة أك ادلكتوبة عاجزة أف 
تكوف ىي كحدىا كسيلة التفاىم كأف الكبلـ كحده عاجز عن نقل احلقائق 

كادلعلومات كىذا مادعا ادلفكرين إىل استعماؿ كسائل إضافية أخرل باإلضافة 
 .إىل اللغة لتوضيح مدلوالهتا مثل الرسـو كالصور

 فمن تلك الفقرات، عرفت الباحثة أف الوسيلة التعليمية ىي الة إلرساؿ 
فموقع تعليم اللغة العربية ىي من . الرسالة التعليمية من ادلعلم إىل الطبلب

أنواع الوسيلة التعليمية ألنو يستطيع أف يرسل الرسالة عن مادة التعليم من 
. الكاتب إىل مستخدـ ادلوقع

فوائد استخداـ الوسائل التعليمية   .2
كمن فوائد استخداـ الوسائل . الوسائل التعليمية ذلا الفوائد الكثَتة

 :التعليمية ىي
الطبلب إىل يصل ادلواد التعليمية سيكوف كاضحة كسهلة للفهم حىت  -1

 .األىداؼ التعليمية ادلرجوة جيدا
كانت الطريقة التعليمية ستكوف متنوعة، ال بسبيل شرح ادلعلم فقط  -2

 .حىت ال يشعر الطبلب بادللل
 شرح ادلعلم فقط كف يف الفصل ألهنم ال يسمعنشاطاالطبلب أكثر  -3

 . كغَت ذلكسبثيلكلكن يعمل األنشطة ااألخرل مثل ادلراقبة كاؿ
 .  لطبلب يف التعلمؿ كمشجعةعملية التعليم ستكوف مرحية  -4

 :أما عند ىاماليك، فوائد الوسائل التعليمية ىي
                                                           

  34.، ص(1999مكتبة الشقرم، : الرياض)الطبعة األكىل، من الوسائل إىل تكنولوجيا التعليم، ماىر إمساعيل يوسف،  
40 Harjanto, Perencanaan Pengajaran (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 244 
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 لوجود حالة التعلم الفعالة -1
 استخداـ الوسيلة التعليمية ىي جزء ال يتجزاء من نظاـ التعليم -2
  ليصل الطبلب إىل األىداؼ التعليميةةالوسيلة التعليمية مهم -3
  الطبلب لفهم ادلواد التعليمية ؼلتسريع عملية التعليم كينصر -4
 .لتحسُت نوعية التعليم -5

ليكوف اختبارؾ مبنيا على أف الوسيلة التعليمية اجليدة ىى األداة 
لتسهم معك يف توصيل ادلعرفة , التعليمية اليت تنبع من حاجتك إليها
 .لطبلبك يف أقصر كقت ك أقل جهد

من الفقرات السابقة، عرفت الباحثة أف الوسيلة التعليمية ذلا الفوائد 
فلذلك، ال بد على ادلعلم أف . الكثَتة خاصة يف تكوين عملية التعليم الفعالة

ككاف البحث عن رلاؿ الوسيلة . يستخدـ الوسيلة التعليمية يف عملية التعليم
 .التعليمية ىو مهم جدا

  أنواع الوسائل التعليمية .3
ففي ىذا البحث ستبحث الباحثة أنواع . أنواع كثَتة الوسائل التعليمية ذلا 

الوسائل التعليمية الثبلثة كىي كسائل بصرية، ككسائل مسعية، ككسائل مسعية 
 .بصرية

 
 

                                                                                                                                                               
41 O. Hamalik, Media Pendidikan (Bandung: PT. Cipta Adiya Bakti. 2003), hlm. 49 

، (1986سب، تمكتبة ادلح: عماف ) الوسائل التعلمية إعدادىا ك طرؽ استخدامها عثماف، مبشَت عبد الرحيم الكلوب ك عل 
 31 - 29. ص

  37. ص(1997دار النهضة العربية، : مصر)الوسائل التعليمية كادلنهج،  أمحد خيزم كاطم، 
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الوسائل البصرية  .1
تتخد ادلعينات البصرية أشكاال متعددة يف تعليم :الوسائل البصرية 

أف الصور كالبطاقات كاللوحات  .اللغة مثبللصور كالبطاقات كاللوحات
يستطيع أف يستثمرىا ادلعلم يف تكامل مع طرائقو يف أثناء عرض الدرس، 

كيف إجراء مهظم التدريبات اليت تتناكؿ عناصر اللغة، أصواهتا كمفرادهتا 
 .كتراكيبها، كيف تنمية مهارات اللغة اإلستماع كالكبلـ كالقراءة كالكتابة

 الوسائل السمعية .2
تضم اجملموعة اليت تعتمد على حاسة السمع، : الوسائل السمعية 

كمثل ىذه الوسيلة الشريط . كاالراديو كاألسظونات كالتسجيبلت الصوتية
ادلسجلة كىو أساسي يف الوسائل التعليمية حيث تسجل النصوص 

األساسية يف الكتاب ادلدرسي، كللتمارين الصوتية، كنصوص االستيعاؿ 
.  كالقراءة

 الوسائل السمعية كالبصرية .3
تضم اجملموعة اليت تعتمد على : الوسائل السمعية كالبصرية 

كتشتمل الصور ادلتحركة الناطفة كالتليفزيوف . حاسة البصر كالسمع
طوانات أك سكاألفبلـ كالتسجيبلت الصوتية ادلصاحبة للشرائح كاأل

 :كمن أمثلة الوسائل السمعية كالبصرية ىي.الصور
التلفزيوف  ( أ

                                                           

مكتب الًتبية العريب : الرساض )دليل ادلعلم إىل استخداـ الصور كالبطاقات يف تعليم العربية،زلمود امساعيل صيٍت، كأصحبو،  
  19.، ص( ـ1991لدكؿ اخلليج، 

  52.  ص.ادلرجع السابقعبد اجمليد أمحد منصور، 
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 الفيديو ( ب
 الكومبوتَت ( ت
 األفبلـ  ( ث

من ىذه أنواع الوسائل التعليمية الثبلثة، عرفت الباحثة أف موقع تعليم 
اللغة العربية ىي أمثلة من كسائل السمعية البصرية ألنو تعتمد على حاسة 

 .البصر كالسمع
 معايَت اختيار الوسائل التعليمية .4

لكي تؤدم الوسيلة دكرىا يف عملية التعليم بشكل فعاؿ ال بد من 
  :مراعاة األمور التالية عند اختيار الوسيلة

 ربديد اذلدؼ من الوسيلة .1
 دفة ادلادة العلمية ك مناسبتها دلادة الدرس .2
 توفر ادلواد احلاـ البلزمة لصنعها مع رخص تكاليفها .3
 تعد الوسيلة لغرض كاحد حبيث تكوف بعيدة عن االكتظاظ ك احلشو .4
 أف يتناسب حجمها مع عدد طبلب الصف .5
 أف تعرض يف الوقت ادلناسب ك أف ال تًتؾ حىت تفقد عنصر االثارة .6
أف تبقى مع الزمن، كلوحات ادلعلومات ك اخلرائط السياسية ك الرسومات  .7

 البيانية ك غَت ذلك
أف تتناسب ك مدارؾ الطبلب، حبيث يسهل االستفادة منها ذبربة  .8

 الوسيلة قبل استعماذلا للتأكد من صبلحيتها

                                                           

 29 - 28. ، صالسابق رجعملا عثماف، م بشَت عبد الرحيم الكلوب ك عل 
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 :أما سوفارنو يقوؿ أف كيفية اختيار الوسائل التعليمية ىي
 على ادلعلم أف يعرؼ مواصفات الوسائل التعليمية .1
 على ادلعلم أف خيتار الوسائل التعليمية ادلناسية بأىداؼ التعليم .2
 على ادلعلم أف خيتار الوسائل التعليمية ادلناسبة بالطرؽ التعليمية .3
 على ادلعلم أف خيتار الوسائل التعليمية ادلناسبة بادلواد التعليمية .4
 على ادلعلم أف خيتار الوسائل التعليمية ادلناسبة حبالة الطبلب  .5
 على ادلعلم أف خيتار الوسائل التعليمية ادلناسبة دبكاف التعليم .6
على ادلعلم أف ال خيتار الوسائل التعليمية ألف ادلعلم ليس لو الوسيلة إال  .7

 تلك الوسيلة 
أما يف رأم آخر، أف األشياء ال بد اىتمامها يف اختيار الوسيلة التعليمية 

 :ادلناسبة حبالة التعليم ىي
منخفضة التكلفة  .1
 مناسبتها بالطرؽ التعليمية .2
 مناسبتها دبواصفات الطبلب .3
 مناسبتها بسهولة استخدامها .4
 سهولت بيعها .5
فمن الفقرات السابقة، تلخص الباحثة أف يف اختيار الوسائل التعليمية،   

 لكي يستطيع أف يستخدـ اادلعايَت قد سبق ذكرهبال بد على ادلعلم أف يهتم 

                                                           
47 Soeparno. Media Pengajaran Bahasa. (Jakarta: Logos, 1987), hlm. 10  
48 Abdul Wahab Rosyidi. Media Pembelajaran Bahasa Arab. (Malang: UIN Malang Press, 2009), 
hlm. 38 
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الوسيلة التعليمية الفعالة ككانت تلك الوسيلة التعليمية نستطيع أف تساعده يف 
 .نيل أىداؼ التعليم

 الوسيلة التعليمية على أساس ادلوقع .5
الوسيلة التعليمية على أساس ادلوقع ىي إحدم الوسائل التعليمية اليت 

تستخدـ تكنولوجية احلاسوب كىي من تطوير الوسيلة التعليمية على أساس 
الوسيلة التعليمية على أساس ادلوقع ىي الوسيلة التعليمية اليت . احلاسوب

 Worldتكنولوجية  كانت .World Wide Web (WWW)تستخدـ تكنولوجية 

Wide Web (WWW) تشمل على الصوت كالصورة كالفيديو حىت تكوف ىذه
 .الوسيلة التعليمية كسيلة متفاعلة

قاؿ ركمساف أف التعليم على أساس ادلوقع يستطيع أف يعرفو بأنو عملية 
التعليم على . التعليم اليت تستخدـ ادلوقع كديكن أف يصل إليو بالشبكة الدكلية

 Web Based Education, Web Based Learning, Webأساس ادلوقع يسمى بػ 

Based Instruction ككثَت من الناس يذكره بالتعليم اإللكًتكين . 
الوسيلة التعليمية على أساس ادلوقع تنقسم إىل أربعة أقساـ نظرا من 

 :ناحية أىدافها كمنوذجها، كىي
 
 

                                                           
49 Aulia Ahmad Nur Utomo. Pengembangan Media Pembelajaran IP Addressing Berbasis Web 
untuk Siswa Kelas XI Teknik Komputer dan Jaringan di SMK Negeri 1 Sedayu. Skripsi (Yogyakarta: 
Universitas Negeri Yogyakarta, 2015), hlm. 10 
50 Rusman, Belajar dan Pembelajaran …, hlm. 291 
51 Margaret Driscoll, Web Based Training. 2nd .ed. (San Fransisco: Jossey-Bass/Pfeiffer. 2002), hlm. 
117-131 
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 التدريب احلاسويب (أ 
منوذج التدريب احلاسويب لو اخلصائص كىي أف الطبلب يتعلموف 

تعلما منظما حسب ادلادة ادلوجودة يف الوسيلة التعليمية على أساس 
 .ال بد على الطبلب أف يتبع ذلك الدليل. ادلوقع

 نظاـ دعم األداء اإللكًتكين  (ب 
منوذج نظاـ دعم األداء اإللكًتكين خيتلف بنموذج التدريب 

منوذج  نظاـ دعم األداء اإللكًتكين ال يعتمد على . اإللكًتكين
النظاـ، فلذلك ال جيب على الطبلب أف يتبعوا الدليل يف استخداـ 

الطبلب يستطيعوف أف يتعلموا ادلادة حسب . الوسيلة التعليمية
 . احلاجة

 الفصل غَت ادلتزامن الظاىرم (ج 
ىذا النموذج نوع من أنواع التعليم احلرم كال يعتمد على الدليل 

مث ديكن للطبلب . الطبلب سيدخلوف إىل اجملموعة ادلعينة. اخلاص
أف يتواصلوا على اإلنًتنيت مع ادلعلم يف نفس الوقت أك يف الوقت 

 .ادلختلف
 الفصل ادلتزامن الظاىرم (د 

الطبلب يدخلوف يف . ىذا النموذج نوع من أنواع التعليم ادلنظمي
إحدل اجملموعة مث بُت ادلعلم كالطبلب ال بد أف يتواصلوا على 

 .اإلنًتنيت يف نفس الوقت
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. الوسيلة التعليمية على أساس ادلوقع ذلا ادلزايا نظرا من ناحية الطبلب 
 : قاؿ ركمساف أف ادلزايا من التعليم على أساس ادلوقع ىي

 ديكن للطالب أف يتعلم يف أم كقت كأم مكاف  (أ 
يستطيع الطالب أف يتعلم حسب حاجتهم ألف يف ادلوقع كاف ادلوارد  (ب 

 .الكثَتة يستطيع أف خيتارىا الطبلب حسب حاجتهم
الوسيلة التعليمية على أساس ادلوقع تستطيع أف ذبعل صلة حىت يستطيع  (ج 

 الطبلب أف ينالوا ادلعلومات من كثَت مصادر التعليم
 .يستطيع أف يستخدمها الطالب الذم ليس لو كقت كثَت للتعليم (د 
 .يستطيع أف جيعل الطالب فعاال كمستقبل يف التعليم (ق 
يف الوسيلة التعليمية على أساس ادلوقع كانت ادلراجع الكثَتة يستطيع أف  (ك 

 .يستخدمها الطالب لزيادة مادة التعليم
 .ادلادة التعليمية يستطيع اف جيددىا بالسهولة (ز 

 :أما عيوب الوسيلة التعليمية ىي
 صلاح التعليم على أساس ادلوقع يتعلق دبستقل الطبلب كحافزه (أ 
 بعض الطبلب يشعركف بالصعوبة يف استخداـ الوسيلة التعليمية على  (ب 

 أساس ادلوقع
 ديكن الطبلب أف يشعركف بادللل عندما الطالب ال يستطيع أف يناؿ  (ج 

 .ادلعلومات حسب حاجتو

                                                           
52 Rusman, Belajar dan Pembelajaran …, hlm. 299 
53  Rusman, Belajar dan Pembelajaran …, hlm. 302 
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حيتاج إىل الدليل للطبلب لبحث ادلعلومات ألف ادلعلومات يف ادلوقع  (د 
 .متنوعة جدا

 .باستخداـ ادلوقع، فيكوف اتصاؿ الطالب كادلعلم ناقصا (ق 
 

 مبادئ التعلم القائم على الموقع . ز
تلعب    مت بناء التعلم على شبكة اإلنًتنت من خبلؿ العديد من ادلبادئ

كىذا جيعل  .مرحلة التنفيذ دكرا يف ربديد مدل صلاح ىذه العملية التعليمية على
 .عتمد أساسا على آراء أصحاب ادلصلحة ممن التعلم القائم على ادلوقع فعاال

كلذلك فمن الصعب ربديد ادلبدأ الرئيسي الذم ينبغي على األقل أف يكوف 
 :ىناؾ التعلم القائم على اإلنًتنت ما يلي

 التفاعل .1
ادلوضوع نفسو أك التعلم ب ينىتماملالتفاعل يعٍت قدرة التواصل مع اآلخرين 

يف بيئة التعلم كالتفاعل يعٍت قدرة . القائم على استخداـ نفس الشبكة
التفاعل التمييز .يتحدث فيما بُت ادلشاركُت، ككذلك بُت ادلشاركُت كادلدرب

بُت التعلم القائم على شبكة اإلنًتنت مع الكمبيوتر ادلستندة إىل التعلم 
 يف التعلم القائم شًتكُتىذا يعٍت أف امل. (التدريس القائم على احلاسوب)

على حد سواء )ادلوقع ال يتواصل مع زلرؾ، كلكن مع اآلخرين  على
 .يف الوقت ذاتو الذين قد ال يكونوف يف ادلوقع حىت (ادلشاركُت كادلعلمُت

 

                                                           
54 Abdul Wahab Rosyidi. Media Pembelajaran…,hlm. 305  
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 االعتماد .2
 على شبكة قالطبلب استخداـيسهل على االعتماد يف السؤاؿ ىنا ىو كيف 

بدأ ىذه التوافقية، كىي ـىناؾ نوعاف من العناصر اذلامة من حيث  .اإلنًتنت
خبلصة القوؿ ىي كيف يتم إنشاء تطوير التعليم على  .االتساؽ كالبساطة

يواجو الصعوبات شبكة اإلنًتنت البيئة دبا يتسق كبسيطة، حىت الطبلب ال 
 . تعلمعند عملية اؿ

 ادلناسبة .3
كينبغي بذؿ ادلعلومات  كل .يتم احلصوؿ على أمهيتها من خبلؿ دقة كسهولة

 .زيادة فهم ادلتعلمُت كذبنب التحيز على شبكة اإلنًتنت زلددة للغاية ؿ
كضع زلتول ذات الصلة يف سياؽ ادلناسب يف الوقت ادلناسب ىو شكل من 

اشكاؿ الفن من تلقاء نفسها كالقليل لتطوير التعليم اإللكًتكين سبكنت من 
كىذا ينطوم على جوانب فعالة تصميم  .سحب من خبلؿ ىذا اجلمع

.  (مادة)كزلتول البحث الديناميكية كمواضع احملتول 
. شلا سبق ذكره، عرفت الباحثة أف ىناؾ مبادئ التعليم القائم على ادلوقع

ككانت ىذه ادلبادئ، . كىذه ادلبادئ ال بد على ادلعلم أف يهتم جيدا هبا
 . ادلرادة يف ىذا البحثالعربيةستستخدمها الباحثة لتحليل ادلوقع 
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( CALL)تعلم اللغة الحاسوبي : المبحث الثاني 
نظرية تناسبها ب كمعرفةقع تعليم اللغة العربية ا  ىذا البحث يريد أف حيلل مو

 قكال بد على الباحثة أف يعرؼ جيدا ما يتعلق هبهذ (CALL)تعلم اللغة احلاسويب 
فلذلك، تكتب الباحثة يف ىذا ادلبحث عن مفهـو نظرية تعلم اللغة احلاسويب . النظرية

(CALL) خصائص كادلبادئ يف تصميم برامج على أساس تعلم اللغة احلاسويب  كتقوديها ك
 . تعلم اللغة احلاسويب

 (CALL)مفهوم تعلم اللغة الحاسوبي  .أ 
ىي التعلم ادلدعم  (CALL)قاؿ ىارتويو أف تعريف تعلم اللغة احلاسويب 

بالكمبيوتر يعٍت نشاط التعلم اليت تستخدـ كسائل اإلعبلـ الكمبيوتر باستخداـ 
يف حُت أف تنفيذ  .برامج أك النظاـ الذم يتيح للطبلب للتفاعل مع كسائل اإلعبلـ

 استخداـ مساعدة كسائل اإلعبلـ الكمبيوتر يف تعلم اللغة دعا تعلم اللغات

  .دبساعدة احلاسوب
. تطبيق احلاسب اآليل يف التعليم كالتعلم لغات كيف تعريق آخر أف دراسة

تطبيق رلموعة متنوعة من تكنولوجيا  (CALL)كيشمل تعلم اللغة احلاسويب 
ادلعلومات كاالتصاالت ألغراض التعليم كالتعلم اللغات، بدءا من التقليدية إىل مناذج 

ادلعاصرة، مثل استخداـ بيئات التعلم االفًتاضية كالتعلم عن بعد على شبكة 
 .اإلنًتنت

                                                           
55 Hartoyo, MA.,Ph.D. 2008. Individual Differences in Computer Assisted Language Learning 
(CALL). Semarang: Pelita Insani. Hlm. 21 
56 https://id.wikipedia.org/wiki/Pembelajaran_bahasa_berbantuan_komputer diakses pada 16 
November 2015 pukul 08.00 WIB 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pembelajaran_bahasa_berbantuan_komputer
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ديكن استدعاء ( CALL)تعلم اللغة احلاسويب قاؿ كونلوف أف ظهور 
. يعطي لونا جديدا يف عملية التعلم كربسُت التفاعل التعلم بُت الطبلب كادلعلمُت
إذا صممت بعناية، التعلم مع كسائل اإلعبلـ اإللكًتكنية ديكن ربسُت التفاعل 

 .ادلواد التعليمية تعلم، لكل من الطبلب كادلعلمُت، أك الطبلب مع الطبلب كمع
( CALL) فمن التعريفات السابقة، عرفت الباحثة أف نظرية  تعلم اللغة احلاسويب 

 .ىي نظرية عن استخداـ احلاسوب دلساعدة عملية تعلم اللغة
 

( CALL)المبادئ في تصميم برامج على أساس تعلم اللغة الحاسوبي   .ب 
 وتقويمها

مت تصميم برنامج التعلم مع أجهزة الكمبيوتر كصوؿ الذايت كسائل 
 :اإلعبلـ عادة على أساس ادلبادئ اخلمسة، على النحو التايل

 التفاعل  .1
كيف تعريف آخر، التفاعل . التفاعل ىو شيئ يتعلق باالتصاؿ يف اذباىُت

أما يف مصطلحات . ىو معاملة كمتفاعل كمتموقعة بُت شيئ كشيئ آخر
احلاسوب، التفاعل ىو معاملة بُت احلاسوب كاحلاسوب اآلخر أك بُت 

 .الشيئ ادلتفاعل يتضمن من حزبُت أك أكثر فيو. احلاسوب كاحملطة

                                                           
57 Kunlun, Z. The application of student-centered interactive teaching in english video, listening & 
speaking class. Computer Assisted Foreign Language Education. 14(2): 82 
58 Bambang Jati Purnomo, Rancang Bangun Aplikasi CALL untuk Materi Matriks sebagai Media 
Pembelajaran (Naskah Publikasi) (Yogyakarta: AMIKOM, 2015), hlm. 2 
59 “Pengertian Menurut Para Ahli” dalam www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-
interaktif/ diakses pada Rabu 12 April 2016 pukul: 22.38 WIB  

http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-interaktif/
http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-interaktif/
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كيشمل ذلك فعالية التدريس كردكد الفعل . التفاعل بُت جهاز ادلستخدـ
 .ادلتاحة يف الربنامج

 :األعماؿ اليت حيتاج هبا لكي يستطيع نظاـ متفاعبل ىي
 الرسالة ال بد أف يرسلها من ادلرسل إىل ادلرسل إليو (أ 
  ال بد على ادلرسل إليو أف يستجيب ما رسل ادلرسل (ب 
  ال بد على ادلرسل أف يعطي االستجابة للمرسل إليو (ج 

ادلركنة   .2
 . كجاذبية الربنامج كسهولة التصفح السهولة كحرية التصرؼتشَت ادلركنة إىل 

 قبوؿ احملتويات .3
كفيما يتعلق ادلواد على ىذا الربنامج، جيب أف تكوف ادلادة سهلة التعلم 

. كادلواد البلزمة لتلبية احتياجات الطبلب
فعالية  .4

 .مدل فعالية كاف برنارلا دلساعدة الطبلب يف ربسُت التمكن من ادلواد
 ادلظهر  .5

لعرض، زبطيط الشاشة، كاأللواف، كالرسـو التوضيحية اظهور إىل يشَت 
. ادلستخدمة يف الربنامج

 تعليم اللغة مواقعفكانت ىذه ادلبادئ اخلمسة ىي شيئ أساسي لتحليل 
 .يف ىذا البحثكتناسبها مع نظرية تعلم اللغة احلاسويب العربية 

 
                                                           

60 Muria Indah Sokowati “New Media” dalam 
www.pertekkom.blogspot.co.id/2005/10/pertemuan-4-html diakses pada 12 April 2016 pukul 22.49 
WIB 

http://www.pertekkom.blogspot.co.id/2005/10/pertemuan-4-html
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 (CALL)تعلم اللغة الحاسوبي خصائص  .ج 
عند نايٍت ىي سهلة يف  (CALL)خصائص تعلم اللغة احلاسويب   

االستخداـ، لو ىدؼ كاضح، كادلرح، ديكن استخدامها يف الدراسة الذاتية، ك 
 ديكن استخداـ استدعاء توفَت ذبربة التعلم احلقيقي .استنادا إىل نظرية التعلم

ادلواد التعليمية  للطبلب، كربسُت التعلم الدافع الطبلب، كربسُت نتائج التعلم،
احلالية أكثر أصيلة، كزيادة التفاعل كتشجيع التعلم الذايت، كتوفَت مصدر 

دكر احلاسب اآليل يف ديكن تعلم  .معلومات بديلة، ك يقدـ ذبربة التعلم العادلية
 .اللغة توفَت األرباح

لو ادلزايا الكثَتة كمنها  (CALL)  يف التعلم باستخداـ تعلم اللغة احلاسويب 
أكثر جاذبية  كادلواد اليت ترسل إىل أكثر توحيدا، كتقدًن الرسائل كادلواد الرسالة

 .كالرسائل كمواد ذات جودة على ضلو أفضل، كالسماح لعملية التعلم الفردية
من الفقرات السابقة، عرفت الباحثة أف ىذه اخلصائص يدؿ على تعلم 

يستطيع أف جيعل عملية   (CALL)اللغة باعتماد على نظرية تعلم اللغة احلاسويب 
 .التعليم أسهل كأفعل

 
 اإللكتونيكنموذج التعليم  (CALL)تعلم اللغة الحاسوبي  . د

من إحدم .  لو عبلقة قوية بالتعليم اإللكًتكين(CALL)تعلم اللغة احلاسويب 
النظريات ادلوجودة يف مادة التعليم اإللكًتكين ىي نظرية تعلم اللغة احلاسويب 

                                                           
61 Naeni, M. B. Meeting EFL Instructors Needs Through Developing Computer Assisted Language 
Learning.  International Journal of Language  Teaching and Research. 1(1):  English Departement, 
Islamic Azad University. 2012.  97 
62 Warschauer, M. Computer Assisted  Language Learning. Multimedia  Language Teaching. 3(3). 
Logos International: Tokyo. 1996.  Hlm. 20 
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(CALL) . فلذلك، لكي تعرؼ الباحثة عن نظرية تعلم اللغة احلاسويب(CALL) 
 .معرفة جيدة، فتكتب الباحثة أيضا ادلواد عن نظرية التعليم اإللكًتكين

 مفهـو التعليم اإللكتوين .1
إف مفهـو التعليم اإللكًتكين ما زاؿ يف طور التكوين كمل يستقر بعد على  

حاؿ كىو يف حالة تعديل مستمر نظرا لتناسبو بتكنولوجية التعليم اليت تنمو 
كديكن النظر إىل التعليم اإللكًتكين بأنو عملية تتألف . كتتطور يوما بعد آخر
 :من عمليتُت أساسيتُت

 عملية تدريسية -1
تتعلق بتقدًن احملتول االلكًتكنيا للمتعلم عرب الوسائط ادلتعددة على 
الكمبيوتر ادلعتمدة على الكمبيوتر كشبكاتو، حبيث يسمع للمتعلم 

بالتفاعل اذلادؼ كالنشط مع احملتول يف أم مكاف كيف أم زماف خيتاره، 
. كبالسرعة اليت تناسبو

 عملية إدارية تنظيمية  -2
تتعلق بتوظيف مزيج من الوسائط التعليمية كفريق للعمل على إدارة 

 . ادلقرر من خبلؿ نظاـ إلدارة التعلم كاحملتول اإللكًتكين
ك ديكن أف يتحدد مفهـو التعلم اإللكًتكين بأنو أحد أشكاؿ التعليم 

عن بعد اليت تعتمد على إمكانية كأدكات شبكة ادلعلومات الدكلية 

                                                           

، القضايا، التطبيق، التقييم: التعليم اإللكًتكينحسن حسُت زيتوف،    . ، ص(ـ2005الدار الصولتية للًتبية، : الرياض). ادلفهـو
32     
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كاإلنًتنيت كاحلاسبات اآللية يف دراسة زلتول تعليمي زلدد عن طريق 
 .التفاعل ادلستمر مع ادلعلم ادليسر كادلتعلم كاحملتول

كيلخص الشكل التايل تعريف التعليم اإللكًتكين كما تناكلتو 
 .األدبيات ادلختلفة

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 فمن التعريفات السابقة، تستطيع الباحثة أف تعرؼ أف عملية 
التعليم باستخداـ موقع تعليم اللغة العربية ىي من أمثلة تطبيق عملية 

.  التعليم اإللكًتكين
                                                           

  30. ص (ـ2008دار الفكر، : عماف)الفلسفة كادلبادئ كاألدكات كالتطبيقات :  التعليم اإللكًتكين.محدم أمحد عبد العزيز  
، القضايا، التطبيق، التقيي: التعليم اإللكًتكين حسن حسُت زيتوف،    32ص، . ادلرجع السابق. ادلفهـو

التعليم ادلدعم بوسائط  التعليم بالكمبيوتر كشبكاتو
 الكًتكنية

التعليم من خبلؿ شبكة 
 االنًتنيت

 التعليم يف بيئة افًتاضية

التعليم بواسطة تكنولوجيا  التعليم من خبلؿ ادلوقع
 ادلعلومات كاالتصاالت

توظيف تقنيات التعليم عن بعد 
 يف التعلم

التعليم عن طريق التكنولوجيا 
 الرقمية

2.8صورة   
 التعريفات المختلفة للتعليم اإللكتروني
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 مزايا التعليم اإللكًتكين .2
 :من أىم مزايا التعليم االلكًتكين ىي

فمن خبلؿ برامج تصفح اإلنًتنت كأجهزة . سهولة الدخوؿ إىل الشبكة -1
. ربط احلاسبات بالشبكات كغَتىا من األدكات التكنولوجية احلديثة

سهولة الدخوؿ إىل – أصبح متاحا جلميع ادلتعلمُت على األرجح 
 .الشبكة مع قليل من التوجيو

توفَت ادلعلومات احلديثة، تتيح الشبكة تصفح ادلعلومات فور كضعها  -2
 على الشبكة، من خبلؿ برامج اإلتاحة كالتصفح االلكًتكنية  

ديكن النظر إىل مزايا كعيوب التعليم اإللكًتكين من خبلؿ عدة زلاكر 
اجلدكؿ التايل يوضح ما ينطيق على التعليم . مقارنة بالتعليم التقليدم

 .اإللكًتكين أك التقليدم من مزايا كعيوب
 

 

أوجو )المحاور 
 (المقارنة

التعليم 
اإللكتروني 

التعليم 
التقليدي 

تعليق 

ادلركنة يف التفاعل 
  مع احملتول 

يتيح التعليم اإللكًتكين ادلصمم تصميما جيدا 
درجة عالية من ادلركنة يف التفاعل مع احملتول 

مقارنة بالتعليم التقليدم 
رضا ادلتعلم 

  

رديا يشارؾ التعليم اإللكًتكين التعليم التقليدم 
يف ربقيق درجة إشباع كاحدة لدل ادلتعلم، ألف 
درجة اإلشباع تعتمد على جودة تصميم ادلقرر  

                                                           

 28. ادلرجع السابق، ص. الفلسفة كادلبادئ كاألدكات كالتطبيقات:  التعليم اإللكًتكين.محدم أمحد عبد العزيز   
 29-28.  ادلرجع نفسو، ص 

  2.1جدول
 مزايا التعليم االلكتروني والتعليم التقليدي
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قلة االنتقاؿ 
ألماكن التعلم 

  
يقلل التعليم االلكًتكين كثرة االنتقاؿ بُت 

أماكن التعليم أك التدريس 
السهولة 

كاالقتصار يف 
تطوير احملتول 

  

يأخذ احملتول اإللكًتكين صورة رقمية تساعد يف 
سرعة تطويره أك تغيَته مع اإلقتصاد يف التكلفة 

كل مرة تتم فيها ىذه العملية 
اتساؽ عرض 

احملتول 
  

يتسم احملتول االلكًتكين باالتساؽ كالثبات 
الذم يسبقو جودة يف التصميم 

ادلعرفية الوقتية 
  ادلتددة 

حيصل ادلتعلم يف ظل بيتو التعليم االلكًتكنية 
على معرفة كقتية دبجرد التفاعل مع احملتول 

الرقمي أك مع ادلعلم 
السرعة يف 
التفاعل مع 

احملتول 
  

يوفر احملتول االلكًتكين ادلصمم بصورة جيدة 
خاصية التفاعل السريع مع احملتول من قبل 
ادلستخدـ كخاصة عند االنتقاؿ بُت ادلواقع 

كادللفات سهلة التحميل كالتشغيل 
زيادة االحتفاظ 

  بالتعلم 

مل يثبت حىت كقت إعداد ىذا الكتاب تفوؽ 
التعليم االلكًتكين على التعليم التقليدم يف 

درجة احتفاظ ادلتعلم بالتعلم  

من اجلدكؿ السابق، عرفت الباحثة أف مزايا التعليم اإللكًتكين أكثر من مزايا التعليم 
 .التقليدم، فلذلك، تطبيق التعليم اإللكًتكين ىي من شيئ جيد يف عملية التعليم
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 البحث  منهج .أ 
إّف منهجية البحث  ىي طريقة العلمية للحصوؿ  كادلنهج لغة الطريقة

 يف ىذا البحث خدـكإف ادلدخل ادلست.على بيانات لغرض فائدة معينة
 ىو طريقة  الكيفيدخلامل. ادلنهج الوصفيىو ادلدخل الكيفي كمنهجو 

حاؿ شيئ طبيعي ككانت الباحثة ىي  على حبثالبحث ادلستخدمة لل
األدكات ادلفتاحية كأخذ عينتو بطريقة أخذ العينة ادلقصودة أك العشوائية 

كأسلوب مجع بياناتو باستخداـ أسلوب ادلتكاملي كربليلها بالتحليل الكيفي 
كادلنهج الوصفي يعتمد على  .كنتائجو يركز إىل ادلعٌت كال يركز إىل التعميم

دراسة الواقع أك الظاىرة كما توجد يف الواقع كيهتم بوصفها كصفا دقيقا 
كيعرب عنها تعبَتا كيفيا أك تعبَتا كميا، فالتعبَت الكيفي يصف لنا الظاىرة 
كيوضح خصائصها، أما التعبَت الكمي فيعطينا كصفا رقميا يوضح مقدار 
 .ىذه الظاىرة أك حجمها كدرجات تناصبها مع الظواىر ادلختلفة االخرل

 

 

 

                                                           
68 Zainal Arifin. Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru (Bandung: Remaja Rosdakarya, 
2011), hlm. 89 
69Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 
(Bandung:Alfabeta, 2009) hlm 15 

 297ص . ادلرجع نفسو  

. 219: ، ص(ق1416دار أسامة للنشر كالتوزيع، : الرياض) البحث العلمي مفهومو، أدكاتو، أساليبو ذكقاف عبيدات كاخركف،  
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 أدوات البحث .ب 

 إف أدكات البحث يف ىذا البحث ىي الباحثة نفسها ألف ىذا البحث 
فلذلك ال بد على الباحثة أف تصحح نفسها عن أم . ىو البحث الكيفي

ككاف صدؽ الباحثة كأدكات البحث . مدل الباحثة تستعد يف إجراء البحث
يشمل عن الصدؽ عن منهج البحث الكيفي كمعرفتها عن ادلوضوع 

  .ادلبحوت كاستعدادىا للدخوؿ إىل موضوع البحث
الباحثة كأدكات البحث ال بد عليها أف تعُت تركيز البحث كزبتار ادلخرب  

كمصدر البيانات كتقـو جبمع البيانات كتقّوـ جودة البيانات كربلل البيانات 
 .ك تفّسر البيانات كجعل االستنتاج لنتائج حبثها

 
 أسلوب جمع البيانات .ج 

 البيانات  مجعأسلوبللحصوؿ على البيانات احملتاجة فتستخدـ الباحثة 
الوثائق ىو أسلوب تستعملو الباحثة جلميع احلقائق اليت تبحثها من . الوثائق
يشتمل الوثائق على البحوث ادلوجزة كالتقريرات كاحلكايات كادلقاالت . الوثائق

قاؿ بوصلُت أف الوثائق ىو أسلوب مجع البيانات اليت  .كما يتصل بذلك
 .تستخدمو الباحثة يف البحث االجتماعي دلراقبة البيانات التارخيية

                                                           
72 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,hlm. 305 
73  Sugiyono, Metode Penelitian..., hlm 306 
74 Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung: RemajaRosdakarya, 2008),hlm. 
120-121 
75 M. B. Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Pubik, dan Ilmu Sosial 
Lainnya (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 121  
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كالبيانات يف ىذا البحث ىي البيانات عن زلتول ادلواقع العربية ادلبحوثة 
 ك نظرية التعليم األخرل  (CALL)كمظهرىا كأداءىا كنظرية تعلم اللغة احلاسويب 

 . ادلناسبة هبذا البحث
 

 مصادر البيانات .د 

 يف ىذا البحث تنقسم إىل مصادر البيانات كاف مصادر البيانات 
ادلراد من مصادر البيانات األساسية ىي . األساسية كادلصادر البيانات الثانوية

كأما . مصادر البحث اليت فيها البيانات األساسية عن موضوع البحث
مصادر البيانات الثانوية ىي مصادر البيانات اليت فيها البيانات الزائدة 

 تكمل البيانات االبتدائية 
 فمصادر البيانات األساسية ذلذا البحث ىي ادلواقع العربية 

http://www.areeg.org ك http://learnarabiconline.ksu.edu.sa  

 كالبيانات يستطيع أف ربصل الباحثة http://omarmariam.irsyad.sgك
أما مصادر البيانات الثانوية . منها ىي مظهر تلك ادلواقع كزلتواىا كأداءىا

 كالكتب (CALL )تعلم اللغة احلاسويبىي الكتب اليت فيو شرح عن نظرية  
اليت فيو شرح عن نظرية التعليم كادلقاالت عن آراء شخص عن تلك ادلواقع 

ىي يف ىذا البحث  البيانات اليت ربتاجها الباحثة ككانت. التعليمية ادلعينة
 .البيانات الكيفية

 

 
                                                           

76 Saifuddin Azwar. Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91 
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 أسلوب تحليل البيانات .ه 

ربليل البيانات ىو العملية اليت تنظم أك تكوف كاسطتها ادلبلحظات عن  
يعترب زلمد النادر . تطبيق خطة البحث حبيث ديكن احلصوؿ منها على نتائج

أنو شيئ مهم يف البحث ألنو سيعطى ادلعٌت الذم حيتاج يف ربليل ادلسألة 
 .ادلبحوثة

تنظيم  كطريق العمل مع البيانات،ىي زلاكلة ب  ربليل البيانات النوعية 
البيانات كفرزىا منهم إىل كحدات اليت ديكن إدارهتا، كاكتشاؼ ما ىو مهّم 

 :اليت قامت هبا الباحثة ىيالبيانات ؿ ربلي كأسلوب .كما ىو ادلستفادة
 .كتبت الباحثة ما الذم يوجد يف موضوع البحث ( أ

يف ىذاه اخلطوة، كتبت الباحثة مجيع األشياء ادلوجودة يف ادلوقع 
 ك http://www.areeg.orgالعربية الثبلثة كىي 

http://learnarabiconline.ksu.edu.sa  

  http://omarmariam.irsyad.sgك
 .  مجع البيانات مث اختيارىا مث تصنيفها مث جعل ادللّخص ( ب

أما يف ىذه اخلطوة، مجعت الباحثة البيانات عن مظهر ادلواقع العربية 
مجعت الباحثة بيانات مظهر ادلواقع العربية . الثبلثة كزلتواىا كأداءىا

بتصوير تلك ادلظهر مث حللت الباحثة عن شكلها كحركفها كىيكلها 
مجعت الباحثة بيانات زلتول ادلواقع العربية بكتابتها إىل . كألواهنا

كأما يف أداء ادلواقع العربية، . اجلداكؿ حىت فهمتها الباحثة بالسهولة

                                                           
77Moh.Nazir,.Metode Penelitian. )Jakarta: Ghlmia Indonesia. 2003( hlm: 346 
78 Moh.Nazir,.Metode Penelitian, hlm. 248 
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استخدمت الباحثة الربامج ادلوجودة يف الشبكة الدكلية لقياس أداء 
كبعد أف ذبمع الباحثة البيانات احملتاجة، قامت الباحثة . ادلواقع العربية

باختيار البيانات ادلهمة كادلناسبة دبوضوع البحث كتصنيفها كجعل 
 .ادللخص ذلا

 .  تفسَت النتيجة احملصولة ( ت

أما يف ىذه اخلطوة، قامت الباحثة بتفسَت النتيجة احملصولة عن مظهر 
ادلواقع العربية كزلتواىا كأداءىا كحبثت تناسبها بنظرية تعلم اللغة 

 ( CALL)احلاسويب 

 

 مراحل تنفيذ الدراسة .و 

 :ستقـو الباحثة مراحل تنفيذ الدراسة كما يلي
 مرحلة ما قبل البحث .1

كىذه ادلرحلة  .ىي خطوات اليت تقـو هبا الباحثة قبل إجراء البحوث
 :ديكن أف توصف على النحو التايل

 تصميم خطة البحث ( أ

يف ىذه احلالة، أكال تقـو الباحثة بتعيُت ادلشاكل اليت ستكوف 
تعلم اللغة موضوع البحث، كىي ربليل ادلواقع العربية كتناسبها بنظرية 

 .مث جعل خطة البحث (CALL)احلاسويب 
 إعداد أدكات البحث  ( ب

                                                           
79 Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif . hlm. 86 
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جيب على الباحثة أف يعد األدكات إلسباـ الدراسة ليس من 
األدكات ادلادية فقط، كلكن مجيع أنواع األدكات إلسباـ البحوث 

 كيف ىذه احلالة، تقـو الباحثة بإعداد احلاسوب كاإلنًتنيت مث .احملتاجة
كبعد ذلك، ذبمع الباحثة . تعيُت ادلواقع التعليمية ادلناسبة هبذا البحث

 .(CALL)تعلم اللغة احلاسويب ادلعلومات عن نظرية  

 مرحلة مجع البيانات .2

يف ىذه ادلرحلة تقـو الباحثة جبمع كل البيانات عن ادلوقع التعليمية ادلعينة 
أما . تفصيليا (CALL)تعلم اللغة احلاسويب نظرية  ك كل ادلعلومات عن 

 :تقنيات مجع البيانات ادلستخدمة يف ىذه الدراسة تشمل ما يلي
 الوثائقية ( أ

التقنية الوثائقية ىي حبث البيانات عن األشياء بشكل السجل 
 كالبيانات .كالنسخة كالكتب كاجلرائد كاجملبلت كالنقوش كغَت ذلك

تعلم اللغة احلاسويب ديكن أف ربصلها الباحثة ىي الكتب عن نظرية 
(CALL) كاحملتول يف مواقع تعليم اللغة العربية ادلعينة. 

 النقدية أك التحققية ( ب

ادلراد بالنقدية أك التحققية ىي تقوًن البيانات احملصولة لنيل 
البيانات األصلية مث بعد ذلك زبتار الباحثة البيانات ادلناسبة دبوضوع ىذا 

 .كاذلدؼ من اختيار البيانات لنيل البيانات الصادقة. البحث

 

                                                           
80  Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian..., hlm. 91 
81 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) 
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 مرحلة ربليل البيانات .3

مولونج مرحلة ربليل البيانات عند باتوف كىي عملية . كنقلت لكسي ج
 .ترتيب البيانات مث تنظيمها يف النمط ادلعُت

يف ىذه احلالة، بعد أف ربصل الباحثة البيانات ك ادلعلومات موضوع 
البحث، فتعرض الباحثة البيانات عن ادلسائل ادلتعلقة دبوضوع البحث سباما 

 . بدكف زيادة ادلعلومات أك نقصها

 مرحلة تفسَت البيانات .4

بعد أف تقـو الباحثة بتحليل البيانات، تقـو الباحثة بتفسَت البيانات أم 
ككاف عملية أخذ االستنتاج مناسبة . إعطاء ادلعٌت إىل نتائج ذلك التحليل

 .    دبشكلة البحث كنتائجها ىي اإلجابة من أسئلة البحث ادلعينة

 

                                                           
82 Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian ...,  hlm. 103 
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 الفصل الرابع
 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها

 
 عرض البيانات وتحليلها: المبحث األول

 بعد أف تقـو الباحثة دببلحظة ادلواقع العربية الثبلثة، حصلت الباحثة على 
 : كالشرح عنها ستعرض الباحثة كما يلي. البيانات عن مظهرىا كزلتواىا كأداءىا

 محتوى المواقع العربية وتناسبها بنظرية تعلم اللغة الحاسوبي .أ 
 http://learnarabiconline.ksu.edu.saموقع  .1

ىذا ادلوقع العريب يتكوف من الصفحة الرئيسية كادلقدمة كالسجل الشخصي 
 .  كفيديو تعليمي كتسجيل خركج

 الصفحة الرئيسية  (أ 

 .ىذه الصفحة تتكوف من ادلواد التعليمية لتعلم اللغة العربية
 : كحدة كىي12كتلك ادلواد التعليمية تنقسم إىل 

   التعارؼ: الوحدة األكىل 

   طالب جديد: الوحدة الثانية 

   األسرة كاألقارب: الوحدة الثالثة 

   الطعاـ: الوحدة الرابعة 

  ادلنزؿ: الوحدة اخلامسة 

  ادلدرسة: الوحدة السادسة 

  احلديقة: الوحدة السابعة 

http://learnarabiconline.ksu.edu.sa/
http://learnarabiconline.ksu.edu.sa/
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   اللغة العربية: الوحدة الثامنة 

  العمل: الوحدة التاسعة 

  اجلو: الوحدة العاشرة 

  السفر: الوحدة احلادية عشرة 

  الصحة: الوحدة الثانية عشرة 

من ادلواضيع السابقة، ظهرت أف ادلواد التعليمية يف ىذا ادلوقع 
تتكوف من ادلواد التعليمية العامة اليت يستخدمها ادلستخدـ غالبا 

كأما ترتيبها ىي من ادلادة التعليمية السهلة حىت ادلادة التعليمية . يوميا
 .الصعبة

مث يف كل كحدة، كانت الدركس ادلتنوعة اليت يقسمها ادلؤلف 
 : كىي. حسب مهارهتا

  استمع: الدرس األكؿ 

زلادثتاف أك ثبلث على شكل فيديو، حيث تظهر اجلملة فيو 
 كالصوت معنا، كديكن للمتعلم إعادة احملادثات حسب ما يريد

  ادلفردات: الدرس الثاين 

قائمة بالكلمات كالتعبَتات الشائعة اليت كردت يف احملادثات فيو 
تظهر كلمة كلمة، كديكن للمتعلم دراستها كمراجعتها،كتصاحبها 

 يف الغالب صور توضح ادلقصود، فتساعد على الفهم
مث تلي ذلك تدريبات تفاعلية على ادلفردات، . كاالستيعاب أكثر
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التصحيح، كيصحبها تقوًن باإلجابات الصحيحة  كىي آلية
 كاخلاطئة

   الًتاكيب: الدرس الثالث 

كقد . كىي دبنزلة ملخص دلا كرد من تراكيب كظيفية يف احملادثات
استخدمت اجلداكؿ كاأللواف كاأليقونات ادلختلفة؛ دلساعدة 

ادلتعلم على الوصوؿ بنفسو إىل معرفة الفركؽ يف االستخداـ بُت 
مث تلي ذلك تدريبات  .إخل...ادلذكر كادلؤنث كادلفرد كاجلمع

تفاعلية على الًتاكيب، كىي آلية التصحيح، كيصحبها تقوًن 
 باإلجابات الصحيحة كاخلاطئة

  فهم ادلسموع: الدرس الرابع 

عبارة عن فيديو يعرض حوارات قصَتة، كخيتار ادلتعلم رقم احملادثة 
. من الصور ادلصاحبة اليت تضّم يف الغالب ست إىل تسع صور

كديكن للمتعلم التحكم يف تشغيل أك إيقاؼ الفيديو للحظات 
حىت يكمل التدريب، كىو تدريب آيل التصحيح، كيصحبو تقوًن 

كيوجد يف هناية ىذا الدرس  .باإلجابات الصحيحة كاخلاطئة
موقع ينقل ادلتعلم إىل ملحق لنصوص فهم ادلسموع حيتوم على 

  .النص مكتوبنا، كمسجل صوتيِّا، كما يضّم أمنوذجنا لئلجابة
 كىنا ديكن للمتعلم أف يستمع كيقرأ كيراجع إجاباتو يف آف كاحد

  ربدث: الدرس اخلامس 
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تدريبات ربتوم على أمثلة قصَتة حملادثة، كيعطي ادلتعلم بعض 
ادلفردات أك العبارات؛ الستخدامها يف أمثلة مشاهبة ، مث يطلب 

منو الذىاب إىل غرفة احملادثة مع زميل أك أكثر، كىي بداية 
ألحاديث أخرل قد تنشأ يف ىذه الغرفة مع زمبلء من سلتلف 

دكؿ العامل، حيث يشًتكوف يف اذلدؼ نفسو، كىو التواصل 
 باللغة العربية

  اقرأ: الدرس السادس 

كخيتلف من كحدة إىل أخرل، حيث يبدأ بقراءة الكلمات 
كالعبارات القصَتة يف الوحدات األكىل، مث يتطور؛ ليصبح نصِّا 

يطلب يف  .قرائيِّا يف الوحدات التالية، كتصحبو أسئلة لفهم ادلقركء
البداية من ادلتعلم أف يقرأ النص مث يقارف قراءتو دبا يسمعو 

 "تسجيل لقراءة أمنوذجية للنص"

  اكتب : الدرس السابع 

إكماؿ الكلمات : كتابة آلية، كتضّم تدريبات كتابية متنوعة منها
باحلركؼ ادلناسبة؛ ليتدرب الطالب على طريقة كتابة احلرؼ يف 

بداية ككسط كهناية الكلمة، كمنها بناء مجل، كإعادة ترتيب 
الكلمات؛ لتصبح مجلة، كإنشاء مجل جديدة على غرار مجل 

كما دينح الطالب فرصة الدخوؿ إىل غرفة احملادثة . أخرل
النصية؛ دلمارسة الكتابة احلرة، كتبادؿ احلوارات القصَتة مع 

زمبلئو 
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من البياف السابق، ظهرت أف ادلهارات اللغوية اليت يستطيع 
الطبلب أف يتعلموىا هبذا ادلوقع ىي ادلهارة االستماع كالكبلـ كالقراءة 

فهذا ادلوقع ىو . كالكتابة كيستطيع أيضا أف يتعلم ادلفردات كالًتاكيب
ادلوقع اجليد ألف يكوف مصدر التعلم يف التعلم اإللكًتكين خاصة تعلم 

 .اللغة احلاسويب

كبعد ما الحظت الباحثة إىل ذلك ادلوقع، فعرفت الباحثة أف 
الطالب يستطيع أف يستفيد استفادة كبَتة من ادلواد التعليمية 

أشياء كثَتة يف كل كحداتو، كقد يستطيع أف يتعلم ادلوجودة فيو ألنو 
 :خلصت الباحثة تلك األشياء يف اجلدكاؿ التايل
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 4.1جدول 
 "العربية التفاعلية لغير الناطقين بها"محتوى التعليم في الموقع 

 األشياء المتعلَّمة الوحدة

: الوحدة األولى
 التعارف

o بعض أساليب التحية 

o كيفية تعريف النفس لآلخر 

o كيفية تقدًن الشخص لآلخر 

o كيفية الًتحيب بشخص ما 

o  كيفية سؤاؿ الغَت من غَت استعماؿ أدكات
 االستفهاـ

o كلمات تدؿ على ادلهن كاجلنسيات كالبلداف 

o  تراكيب ضلوية بسيطة ربتوم على ضمائر
كامسي  (أنا، أنت، أنت، ىو، ىي)منفصلة 
، كادلطابقة يف التذكَت (ىذا، ىذه)اإلشارة 
 كالتأنيث

o كيفية قراءة ادلفردات كالتعبَتات ادلختلفة 

o  كيفية كتابة أربعة حركؼ عربية يف حاليت
 الوصل كالفصل

كيفية إعادة ترتيب الكلمات لتكوف مجلة 
 بيسطة

 مزيد من عبارات التعارؼ كأساليب التحية o: الوحدة الثانية
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 بعض عبارات االستحساف كالوداع كالشكر o طالب جديد

o  ما شاء اهلل"مىت قوؿ عبارة" 

o ألفاظ تتعلق بالصف الدراسي 

o األعداد من كاحد إىل عشرة 

o أياـ األسبوع 

o األلواف الرئيسية الستة، كأربعة ألواف ثانوية 

o  مزيد من الًتاكيب النحوية ادلختلفة، مع حملة
سريعة حوؿ ادلفرد كاجلمع، كاستخداـ أداة 

 "ماذا"االستفهاـ 

o قراءة التعبَتات كاجلمل البسيطة 

o  كيفية كتابة مخسة حركؼ عربية يف حاليت
 الوصل كالفصل

o  ،نسخ بعض الكلمات الواردة يف الوحدة
 كاأللواف/ ككتابة أياـ األسبوع، كاألرقاـ

: الوحدة الثالثة
األسرة 
 واألقارب

o  ألفاظ تتعلق باألسرة كاألقارب 

o مزيد من األلفاظ عن ادلهن كاألماكن 

o  تراكيب ضلوية حوؿ ادلطابقة بُت الضمَت
ادلنفصل ادلفرد كالفعل ادلضارع يف التذكَت 

 كالتأنيث

o نفي الفعل ادلضارع ببل 
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o  ،كيفية التحّدث عن نفس، كعن أفراد أسرة
 باستخداـ كلمات تدؿ على ادلهن كاألماكن

o  كيفية قراءة فقرة قصَتة قراءة جهرية جيدة
 كإجابة عن أسئلة حوؿ فهم ادلقركء

o  كيفية كتابة أربعة حركؼ جديدة يف حاليت
 الوصل كالفصل

o  كيفية كتابة ألفاظ تتعلق باألسرة يف صور
 سلتلفة

o  كيفية إنشاء مجل بالًتتيب الصحيح
 لؤللفاظ

: الوحدة الرابعة
 الطعام

o ألفاظ تتعلق بالطعاـ كالشراب كأنواعهما 

o مزيد من عبارات الًتحيب كاإلستقباؿ 

o كيفية طلب شيئ 

o  كيفية استخداـ بعض العبارات الثقافية
 الشائعة

o  بعض تراكيب اإلستفهاـ البسيطة مستخدما
 (ىل، أين، ماذا، كم)أربع أدكات ىي 

o  استخداـ الفعل ادلضارع يف حاليت ادلخاطب
 ادلذكر كادلؤنث

o  كيفية التحّدث مع زميل يف أمور تتعلق
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 بالطعاـ كالشراب

o  ،كيفية قراءة فقرة قراءة جهرية صحيحة
 كإجابة عن أسئلة حوؿ فهم ادلقركء

o  كيفية كتابة أربعة حركؼ عربية منفصلة
 كمتصلة

o  كتابة مفردات سلتلفة تتعلق بالوجبات
 الثبلث

o  كيفية إنشاء مجل بالًتتيب الصحيح
 للكلمات 

الوحدة 
: الخامسة
 المنزل

o  ألفاظ تتعلق بادلنزؿ كغرفو كأثاثو كمتعلقات
 منزلية أخرل

o مزيد من عبارات الًتحيب كاالستحساف 

o مزيد من العبارات الثقافية الشائعة 

o  بعض الًتاكيب العربية الشائعة البسيطة يف
أفضل )الصفات للمذكر كادلؤنث، كالتفضيل 

، كبعض أدكات االستفهاـ (من، أمجل من
 مثل مىت

o  سأفعل، ستفعل، )الفعل ادلضارع ادلستقبل
 (ستفعلُت

o  كيفية التحدث مع زميل عن أشياء تتعلق
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 بالسكن، كاألثاث ادلناسب لكل غرفة

o  كيفية قراءة فقرة قصَتة قراءة جهرية
صحيحة، كذبيب عن أسئلة حوؿ فهم 

 ادلقركء

o  كيفية كتابة أربعة حركؼ عربية يف حاليت
 الفصل كالوصل

o  كيفية إنشاء مجل بالًتتيب الصحيح
 للكلمات، مث تتدرب على النسخ

o  كيفية كتابة كلمات من عند الطالب، ذات
 عبلقة بالبيت كاألثاث 

الوحدة 
: السادسة
 المدرسة

o  ألفاظ تتعلق بادلدرسة كالدراسة كالوقت
 كالزمن

o مزيد من العبارات الثقافية الشائعة 

o  كم الساعة : كيفية السؤاؿ عن الوقت
 اآلف؟

o كيفية التعبَت عن الوقت كالزمن 

o كيفية التعبَتعن الدىشة 

o كيفية االعتذار كالتعبَت عن األسف 

o كيفية التقدًن أك أخذ األشياء بأدب 

o  يف حاليت  (العاشر-األكؿ)األعدتد الًتتيبية
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 التذكَت كالتأنيث

o كيفية ادلقابلة بُت صفتنب متضادتُت 

o  ،مزيد من الًتاكيب العربية البسيطة الشائعة
من ذلك استخداـ كاؼ اخلطاب، كىاء 

 الغيبة، ادلتصلتُت باألمساء

o  كيفية التحدث مع زميل يف موضوعات
 تتناكؿ الدراسة كالوقت

o  كيفية قراءة فقرة قصَتة قراءة جهرية
 صحيحة، كإجابة أسئلة حوؿ فهم ادلقركء

o  كيفية كتابة مخسة حركؼ عربية يف حاليت
 الوصل كالفصل

o  كتابة بعض الضمائر ادلتصلة يف حاليت
 التذكَت كالتأنيث، كاخلطاب كالغيبة

o  كتابة كلمات درستها يف الوحدة ذات
عبلقة باألعداد الًتتيبية يف حاليت التذكَت 

 كالتأنيث 

الوحدة 
: السابعة
 الحديقة

o الفاظ تتعلق بالرياضة كالتنزه كطركؼ ادلكاف 

o  كيفية استعماؿ عبارات تتعلق باحلركة
 كالنشاط

o كيفية استخداـ يعض أدكات االستفهاـ 
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o كيفية الطلب أك السؤاؿ بطريقة مؤدبة 

o السؤاؿ كاجلواب حوؿ القدرة كاالستطاعة 

o  كيفية استخداـ تراكيب عربية بسيطة
ربت، فوؽ، ديُت، )شائعة، كمنها الظركؼ 

، كتعّرؼ على (مشاؿ، أماـ، خلف، حوؿ
ىنا، ىناؾ، ): استخدمات معينة مثل

، كاسم (يف، على: )، كحركؼ اجلر(جبانب
 (ىؤالء): اإلشارة

o  ،صيغة الفعل ادلضارع ادلتصل بواك اجلماعة
كالتفريق بُت ادلفرد كاجلمع، كادلطابقة مع 

 الفعل

o  كيفية التحدث مع اآلخرين عن األنشطة
 ادلختلفة

o  كيفية قراءة فقرة قصَتة قراءة جهرية
صحيحة، كاإلجابة عن أسئلة  حوؿ فهم 

 ادلقركء

o كتابة فقرة قصَتة باستخداـ ظركؼ ادلكاف 

: الوحدة الثامنة
 اللغة العربية

o  ألفاظ كمصطلحات خاصة باللغة العربية
 كأمثلة كافية لكل مصطلح

o  كيفية السؤاؿ عن األحواؿ كاألخبار
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 كاإلجابة عن ذلك

o طريقة التعبَت عن السركر 

o  السؤاؿ باستخداـ يعض أدكات االستفهاـ
 (كم، أين، مىت، ما، ماذا، كيف)

o مزيد من الصفات للمذكر كادلؤنث 

o  ،بعض من الًتاكيب العربية البسيطة الشائعة
على أقساـ الفعل  (بشكل عاـ)كالتعرؼ 

 .كادلفرد كاجلمع كالصفة كاحلركؼ

o كيفية التحدث مع زميل عن اللغة العربية 

o  كيفية قراءة فقرة قصَتة قراءة جهرية
صحيحة كإجابة عن أسئلة حوؿ فهم 
 ادلقركء، كاستخراج ادلطلوب من الفقرة

o كيفية كتابة ادلصطلحات النحوية ادلختلفة 

o  كيفية إنشاء مجبل بإعادة ترتيب الكلمات  

: الوحدة التاسعة
 العمل

o  مزيد من األلفاظ ادلتعلقة بالعمل، كادلهن
للمذكر كادلؤنث كاألماكن اخلاصة بأعماؿ 

 الرجاؿ كالنساء

o مزيد من عبارات الًتحيب كاالستقباؿ 

o مزيد من عبارات االستحساف 

o  استخداـ بعض أدكات االستفهاـ اخلاصة
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 (أين، يف أم)بادلكاف 

o االستفسار عن ادلهن كأماكن العمل 

o  بعض الًتاكيب العربية البسيطة الشائعة يف
اللغة العربية كادلضاؼ كادلضاؼ إليو، كادلفرد 

 كادلؤنث، كمجع ادلؤنث السامل

o  كيفية التحدث مع زميل عن ادلهن كأماكن
 العمل كادلدف

o  ،كيفية القراءة كتوضيح مدل الفهم دلا قرأت
 بوصل النص بالصورة ادلناسبة

o  كيفية تكوين مجبل سلتلفة مستخدما بعض
 العبارات

: الوحدة العاشرة
 الجو

o  يف  (اجلو)كيفية التعبَت عن أحواؿ الطقس
 الفصوؿ كاألحواؿ ادلختلفة

o  التعبَت عن عدـ الرضا، باستخداـ أسلوب
 االستفهاـ

o أسلوب التحذير، كأسلوب التوقع للمستقبل 

o  مزيد من األلفاظ كالصفات ادلتعلقة باجلو
 كأحواؿ الطقس

o  كيفية استخداـ بعض العبارات الثقافية
 الشائعة
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o  بعض الًتاكيب العربية البسيطة، مع الًتكيز
يف حاليت التذكَت " كاف"على فعل 

كالتأنيث، كطريقة عملها، كطريقة السؤاؿ 
 "كيف كاف"بعبارة 

o  بعض الًتاكيب ادلتعلقة بادلقارنة بُت شيئُت
 سلتلفُت

o   استخداـ أسلوب النفي بَلْيَس 

o  كيفية التحدث مع زميل عن اجلو كالفصوؿ
 األربعة

o  كيفية قراءة فقرة قصَتة قراءة جهرية
صحيحة، كاإلجابة عن أسئلة حوؿ فهم 

 ادلقركء

o  ،كتابة كلمات كألفاظ ذات عبلقة باجلو
 كاستخدامها يف مجل مفيدة

الوحدة الحادية 
 : عشرة

 السفر

o ألفاظ تتعلق باحلجز كالسفر كإجراءاهتما 

o استخداـ مزيد من أدكات االستفهاـ مثل :
 ؟.....إىل أين أنت؟ ، ىل لديك

o استخداـ بعض أساليب النفي 

o كيفية تقدًن النصيحة 

o  نرجو عدـ)التعبَت عن التحذير.... ،
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 (اخل.... التدخُت شلنوع

o  بعض الًتاكيب العربية البسيطة، كالفعل
ادلضارع ادلقًتف حبرؼ االستقباؿ السُت، مع 
الًتكيز يف ىذه الوحدة على الفعل ادلاضي 
ادلتصل  بتاء ادلتكلم، كتاء ادلخاطب، كتاء 

 ادلخاطبة، كتاء التأنيث

o  كيفية التحدث مع زميل عن احلجز كالسفر
 كأكقاتو كأماكنو

o  كيفية قراءة فقرة قصَتة قراءة جهرية
صحيحة، كاإلجابة عن أسئلة فهم ادلقركء، 

 من خبلؿ كصل النص بالصورة ادلناسبة 

o  كيفية إنشاء مجبل يف ادلاضي باستخداـ
 ضمائر سلتلفة للمذكر كادلؤنث     

الوحدة الثانية 
 : عشرة

 الصحة

o  ألفاظ تتعلق بالصحة كادلرض، كأنواع
 األمراض 

o كيف تقدًن الشكر أك االعتذار عن الدعوة 

o مزيد من العبارات الثقافية الشائعة 

o كيفية التعبَت عن الشكول من مرض أك أمل 

o  االستفسار عن احلالة الصحية، كالدعاء
 للمريض
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o  التعبَت عن ادلوافقة يف الرأم، كتقدًن 
 االقًتاحات

o  بعض الًتاكيب العربية البسيطة حوؿ الفعل
 (ىػػ،ىا)ادلاضي، كاستخداـ ضمَت الغائب 

 ادلتصل باألمساء، مث التعريف بادلعرفة كالنكرة

o  أؿ الشمسية، كأؿ )بعض الظواىر الكتابية
 (القمرية

o  كيفية ربويل الكبلـ من صيغة ادلذكر إىل
 .صيغة ادلؤنث، كالعكس

o  كيفية قراءة مجبل عربية، كتقارف بينها كبُت
 مجل أخرل مشاهبة ذلا، كتوضيح الفرؽ

o  كيفية تكوين مجبل، كربويلها من ادلذكر إىل 
 ادلؤنث، كالعكس

 

مث يف كل أربع كحدات مراجعة اليت فيها األسئلة الكثَتة يستطيع 
يف ىذا ادلوقع ثبلث مراجعات كيستطيع . الطالب أف خيترب نفسو هبا

أما األسئلة . الطالب أف يعرؼ نتيجتو مباشرة بعد أف يعمل ادلراجعة
 :ادلوجودة يف تلك ادلراجعات قد خلصتها الباحثة كما يلي
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 4.2جدول 
 "العربية التفاعلية لغير الناطقين بها"محتوى التدريبات في الموقع 

 أنواع األسئلة الوحدة
عدد 
 األسئلة

 (1)مراجعة 
 4-1كحدات 

 10 اختيار الكلمة ادلختلفة يف كل اجملموعة
 7 اختيار الكلمة ادلناسبة بالكلمة ادلوجودة

 10 اختيار الرقم ادلناسب لكتابتو
 10 اختيار اللوف ادلناسب لكل كلمة

 7 ترتيب أياـ األسبوع
 12 اختيار الكلمة ادلناسبة باجلملة

 6 اختيار كلمة أنا، أك ىو، أك ىي
اختيار عبلمة صح للجمل الصحيحة 

 كعبلمة خطأ للجمل اخلاطئة
12 

 6 اختيار الكلمات ادلشاهبة
 5 إجابة األسئلة عن فهم ادلقركء
 10 ترتيب الكلمات لتصبح مجلة

 (2)مراجعة 
 8-5كحدات 

 7 اختيار الكلمة ادلختلفة يف كل اجملموعة
 8 امبلء الفراغات بالكلمات ادلناسبة 

 10 اختيار األضداد من الكلمات ادلوجودة
 15 اختيار اإلجابة الصحيحة
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 4 إكماؿ الفراغات باحلركؼ ادلناسبة
 9 ربّدد نوع الكلمات اليت رباىا خط
ربدد نوع احلركات أك التنوين يف 

 الكلمات اليت ربتها خط
6 

 5 قراءة الفقرة مث إجابة األسئلة عنها
ترتيب الكلمات لتصبح مجبل مبتدئا دبا 

 ربتو خط
7 

 16 إكماؿ كتابة األعداد الًتتيبية 

 (3)مراجعة 
-9كحدات 
12 

 14 كصل الكلمتُت ذات العبلقة
 15 إكماؿ الفراغات بالكلمات ادلناسبة

 14 اختيار اإلجابة الصحيحة
امبلء الفراغات باإلجابة الصحيحة شلا 

 بُت القوسُت
15 

 9 قراءة الفقرة مث إجابة األسئلة عنها
اختيار اإلجابة الصحيحة ادلناسبة 

 باجلملة
11 

 صفحة ادلقدمة (ب 

ىذه الصفحة ربتول على مقدمة من مؤلف ىذا ادلوقع كشرح 
مث شرح أيضا ادلؤلف لغة العربية . عن احملتول التفاعلى يف ىذا ادلوقع
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التفاعلية كنظاـ الوحدة الدراسية كالدركس ادلوجودة يف ىذا ادلوقع مع 
 . ذكر اختباراهتا كمبلحقها

للتواصل كالتعارؼ مث ذكر أيضا ادلؤلف عنواف التويًت كالفيسبوؾ 
 على موقعي التواصل االجتماعي، حيث ديكن عن ىذا ادلوقعأكثر 

التعرؼ عرب ىذه الصفحة أيضنا على صوت ادلتعلم، كمن مث االستجابة 
كاالستفادة من  القًتاحاتو، كما ديكن للمتعلمُت أنفسهم التواصل

   .خربات بعضهم بعضنا
العربية التفاعلية "تكتب يف ىذا ادلوقع أف موضوع ىذا ادلوقع ىو 

امتدادنا للدكر " العربية التفاعلية"يأيت مشركع ك" لغَت الناطقُت هبا
الريادم الذم يضطلع بو معهد اللغة العربية يف جامعة ادللك سعود 

بادلملكة العربية السعودية يف تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا، 
فرؤية . كإعداد موادىا، كالعمل على نشرىا داخل ادلملكة كخارجها

معهد اللغة العربية تنص على الريادة العادلية، كادلرجعية العلمية يف برامج 
كرسالتو تؤكد على توفَت البيئة التعليمية  .اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا

احملفزة؛ لنشر اللغة العربية عرب تقدًن برامج تعليمية كتدريبية كحبثية رائدة 
كينسجم ذلك مع . يف رلاؿ تعلم كتعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا

اىتماـ قيادة ادلملكة العربية السعودية باللغة العربية، حيث صدر 
ادلرسـو ادللكي بإنشاء مركز ادللك عبداهلل بن عبدالعزيز خلدمة اللغة 
العربية كنشرىا، كما يتناغم مع رؤية جامعة ادللك سعود اليت تسعى 

 .إىل الريادة العادلية
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مشركع متاح رلاننا لربامج تعليم اللغة  "العربية التفاعلية "موقع
العربية الرمسية كاخلاصة، كال تتطلب االستفادة منو سول إكماؿ عملية 

كيستهدؼ . التسجيل باستخداـ الربيد اإللكًتكين؛ للبدء يف استخدامو
مشركع العربية التفاعلية فئة ادلبتدئُت من الراشدين الناطقُت بلغات 

أخرل غَت العربية، كديكن االستفادة منو يف تعلم كتعليم العربية 
يف الدكؿ الناطقة بالعربية أك الدكؿ : أم )بوصفها لغة ثانية أك أجنبية 

، سواء أكاف ذلك يف برامج مكثفة أـ غَت (األخرل غَت الناطقة هبا
 .مكثفة

 حسن بن زلمد ككتورىو د" العربية التفاعلية"رئيس مشركع 
ككيل التطوير كاجلودة دبعهد اللغة العربية كاألستاذ  كىو الشمراين

ظهر ىذا ادلوقع يف شبكة اإلنًتنيت . ادلشارؾ بقسم تدريب ادلعلمُت
 . عضو30000ـ حىت اآلف كلو أكثر من 2012سنة 

 :كأما موقع ىذا ادلوقع يف اخلريطة كما يلي

 
 4.1صورة 

 في الخريطة" العربية التفاعلية"موقع موقع 

                                                           

  صباحا07.00 يف الساعة 2016 مارس 3 يف التاريخ https://myip.msمأخوذ من  

https://myip.ms/
https://myip.ms/
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من البياف السابق، ظهر أف ىذا ادلوقع لو ألة االتصاؿ للتواصل 
ككاف ادلوقع ادلتفاعل ىو . مع ادلستخدـ حىت يكوف ىذا ادلوقع متفاعل

 . ادلوقع اجليد ألف يكوف مصدر التعلم يف طريقة تعلم اللغة احلاسويب

 السجل الشخصي (ج 

ىذه الصفحة ىي الصفحة لعرض بيانات ادلستخدـ اليت قد قاـ 
يف ىذه الصفحة كجود البيانات الشخصية . بالتسجيل كالعضو

كنتائج ادلراجعات  (االسم كالدكلة كتاريخ التسجيل كالربيد اإللكًتكين)
يف ىذه الصفحة، . (ادلراجعة األكىل كادلراجعة الثانية كادلراجعة الثالثة)

 .  يستطيع ادلستخدـ أيضا أف يقـو بتغيَت كلمة ادلركر كربديث البيانات

 فيديو (د 

ادلراد من فيديو يف ىذه الصفحة ىو فيديو تعليمي للعربية 
ىذا الفيديو حيتوم على كيفية استخداـ . التفاعلية لتعلم اللغة العربية

بوجود ىذا الفيديو، كاف مستخدـ . ىذا ادلوقع العريب بشرح كاضح
ادلوقع االبتدائي يستطيع أف يستفيد من ىذا ادلوقع متكامبل ألنو قد 

فلذلك، على ادلبتدئ أف . عرؼ كيفية استخدامو دبشاىدة ىذا فيديو
 .يشاىد ىذا الفيديو أكال قبل أف يستخدـ ىذا ادلوقع العرايب

 هبذ الفيديو، سيكوف ىذا ادلوقع سهل لبلستخدـ كىذا ادلوقع 
 .جيد ألف يكوف مصدر التعليم يف طريقة تعلم اللغة احلاسويب

 تسجيل خركج (ق 



75 
 

 

ادلراد من تسجيل خركج ىو الزر الذم يستخدمو ادلستخدـ للخركج 
 .من ادلوقع، كسيخطو إىل الصفحة األكىل

 
 /http://www.areeg.orgموقع  .2

ىذه ادلوقع التعليمي يستطيع أف يستخدمو ادلستخدـ للتعلم يف 
يف ىذه ادلوقع كجود . ادلواد التعليمية ادلتنوعة كال لتعلم اللغة العربية فقط

ادلواد التعليمية لتعلم اللغة اإلصلليزية كتعلم الرياضيات كالًتبية اإلسبلمية 
 .كعلـو احلاسوب كعلـو االجتماعيات كغَت ذلك

دبجرد الولوج إىل ادلوقع اإللكًتكين للبوابة العربية للتعلم اإللكًتكين 
يصبح بإمكانك االستفادة من اخلدمات كاألنشطة ادلتوفرة يف  "أريج"

البوابة، كذلك بتحديد الصف الدراسي كمن مث ادلادة الدراسية فتظهر 
  :مباشرة كافة ادلكونات اإللكًتكنية للمادة كاليت تتنوع ما بُت

 كتب إلكًتكنية  (أ 
حيث مت اختزاؿ كمعاجلة كافة الكتب الدراسية يف صورة كتب 

: إلكًتكنية قابلة للتصفح تتميز باآليت
سهولة الوصوؿ إىل صفحات كمواضيع الكتاب بأكثر من طريقة  (1

  .باستخداـ الفأرة كلوحة ادلفاتيح

إمكانية االنتقاؿ مباشرة إىل الفصوؿ من خبلؿ فهرس  (2
  .الصفحات

 .إمكانية االنتقاؿ للصفحات من خبلؿ ربديد رقم الصفحة (3

http://www.areeg.org/
http://www.areeg.org/
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  .كجود عدد من اخللفيات ادلتعددة للتبديل بينها (4
 .إمكانية إضافة كإلغاء ادلبلحظات على صفحات الكتاب (5
  .إمكانية االنتقاؿ إىل برنامج معاًف النصوص (6
  .(Book Mark) إمكانية إدراج عبلمة فاصلة (7
  .إمكانية تغيَت لوف اخللفية (8
  .ميزة تكبَت أك تصغَت شاشة العرض (9

 .إمكانية طباعة صفحات الكتاب (10
 أنشطة تفاعلية   (ب 

كتعاًف األنشطة التعليمية التفاعلية األىداؼ كادلهارات 
كالكفايات العلمية من خبلؿ العديد من األنشطة التفاعلية ضمن 

ضوابط كمعايَت ادلركز اإلقليمي اليت تراعي الفركؽ الفردية بُت 
 .الطبلب كهتتم باالعتماد على النفس يف التعلم

كيتم تناكؿ األنشطة التعليمية من خبلؿ طرؽ سلتلفة تبعا 
للمرحلة العمرية للطالب كتضمن التنوع، الغزارة، التشويق كالتفاعل 

مع الطالب كمنها احلوار اذلادؼ، ادلواقف احلياتية، القصة، حل 
ادلشاكل العلمية، األلعاب التعليمية اذلادفة، التدريبات، األناشيد 

 .التعليمية كاستعراض اآليات القرآنية الكردية كاألحاديث الشريفة
 ذبارب عملية  (ج 

ىدؼ توفَت مكتبة من التجارب العملية يف ما يسمى بادلخترب 
االفًتاضي فقد مت تطوير التجارب العملية التفاعلية كاليت تضمن 
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تفاعل ادلستخدـ مع خطوات التجربة كمبلحظة ادلتغَتات كاستنتاج 
النتائج العلمية، كتراعي الفركؽ الفردية بُت الطبلب كهتتم بالتعلم 

 .الذايت، كذلك ضمن ضوابط كمعايَت ادلركز اإلقليمي
 فيديو تعليمي  (د 

كحيتوم الفيديو التعليمي مزجيا من اللقطات العلمية كالنصوص 
 كاحلوار ادلناسبُت بطريقة مناسبة تلفت انتباه كاىتماـ ادلتعلم 

 مناذج دركس مرئية  (ق 
هبدؼ التنوع يف طرؽ تناكؿ ادلواد الدراسية كيف إطار توفَت شركح 
للمادة العلمية يقدمها معلموف أكفاء، فإف مناذج الدركس عبارة عن 

أفبلـ تسجيلية ربوم تسجيبل لشركح حصص دراسية تعرض من 
  دقائق10 - 3قبل معلمي ادلواد الدراسية يف أفبلـ تًتاكح مدهتا يف 

 عركض تقدديية  (ك 
هبدؼ تبادؿ اخلربات يف رلاؿ العركض التقدديية لتناكؿ ادلواد 

الدراسية فإنو يتم رفع مناذج لعركض تقدديية مرتبطة بادلواد الدراسية 
 كموزعة على الصفوؼ الدراسية تتضمن مناذج تفاعلية كشركح كافية

 تدريبات تفاعلية  (ز 
هتدؼ التدريبات التفاعلية إىل تكوين أداة قياس إلكًتكنية تعتمد 

على معايَت التقوًن كالقياس، تساعد الطالب على قياس مدل 
استيعابو لؤلىداؼ ادلطلوبة للمواد ادلختلفة، كتصل إىل التحليل 
الدقيق لنقاط الضعف كالصعوبة يف ربصيلو للمناىج الدراسية 



78 
 

 

بادلراحل ادلختلفة، كتتميز األسئلة بالعشوائية يف العرض كربتوم على 
  :كم كبَت كمتنوع من األسئلة ادلوضوعية يف أنواعها التالية

 .الصواب كاخلطأ (11
 .االختيار من متعدد (12
 .ادلزاكجة (13
 إكماؿ الفراغ (14

 مناذج تقوًن   (ح 
تتكوف مناذج التقوًن من رلموعة كبَتة من األسئلة يف اجملاالت 

التعليمية ادلختلفة، ما بُت أسئلة موضوعية كأخرل مقالية تسهم يف 
 معرفة الطالب مدل استيعابو للمواضيع الدراسية

حيث باختيار أم منها تظهر للمستخدـ أمساء األنشطة التعليمية 
كديكن  .كالصور ادلعربة عنها كبالضغط عليها يعمل النشاط بسهولة كيسر

للمستخدـ من خبلؿ اخلدمات ادللحقة للنشاط التنقل بُت تفاصيلو 
كيستطيع ادلستخدـ كذلك تقييم النشاط  .كالتحكم بدرجة الصوت

كإضافة تعليقو عليو، كما ديكن إضافتو إىل قائمتو ادلفضلة أك إرسالو إىل 
صديق من خبلؿ الربيد اإللكًتكين كشبكات التواصل االجتماعي ادلختلفة 

كما ديكنو التعرؼ على عدد مرات ادلشاىدة كتعليقات ادلستخدمُت 
 .األخرين عليو

 من البياف السابق، ظهر أف ىذا ادلوقع لو الوسائل التعليمية 
 .التفاعلية الكثَتة ك ديكن استخدامها لتعلم اللغة احلاسويب
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 ككاف ىذا ادلوقع لو صفحات كثَتة كال يركز على تعلم اللغة 
كانت ادلواد التعليمية متنوعة جدا كىي جلميع ادلراحل . العربية فقط

كفيما يلي البياف التفصيل عن احملتول يف ىذا ادلوقع قد خلصتها . التعليمية
 :الباحثة

 الصفحة الرئيسية (أ 
يف ىذه الصفحة توجد هبا ادلواد التعليمية الكثَتة من مجيع ادلراحل 

 : كتلك ادلواد ىي. التعليمية
 مرحلة رياض األطفاؿ (1

 4.3جدول 
 "البوابة العربية للتعلم اإللكتروني أريج"محتوى التعليم في الموقع 

 عدد المواد المواد التعليمية الصف

رياض األطفاؿ 
 (مستول أكىل)

 204 رياض األطفاؿ
 83 اللغة العربية

 45 اللغة اإلصلليزية
 57 الرياضيات

 رياض األطفاؿ
 (مستول ثاين)

 178 رياض األطفاؿ
 125 اللغة العربية

 40 اللغة اإلصلليزية
 89 الرياضيات
 25 أنا كركضيت
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 51 أسريت
 55 حيوانايت
 35 كطٍت
 55 نباتايت
 36 مائي
 21 أرضي

كاف . أما يف مادة اللغة العربية، كجود أنواع ادلواد التعليمية ادلختلفة
عدد ادلواد يف كل نوعها سلتلف، كذلك العدد ادلختلف ستلخصو 

 : الباحثة باجلدكؿ اآليت
 4.4جدول 

 "البوابة العربية للتعلم اإللكتروني أريج"محتوى تعليم اللغة العربية في الموقع 
 العدد  أنواع المادة الصف

رياض األطفاؿ 
 (مستول أكىل)

 0 الكتاب اإللكًتكين
 83 األنشطة التفاعلية
 0 الفيديو التعليمي

 0 مناذج الدركس ادلرئية
 0 العركض التقدديية
 0 التدريبات التفاعلية

 0 أكراؽ عمل
 0 مناذج التقوًن
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 رياض األطفاؿ
 (مستول ثاين)

 0 الكتاب اإللكًتكين
 125 األنشطة التفاعلية
 0 الفيديو التعليمي

 0 مناذج الدركس ادلرئية
 0 العركض التقدديية
 0 التدريبات التفاعلية

 0 أكراؽ عمل
 0 مناذج التقوًن

أما يف مادة اللغة العربية لرياض األطفاؿ، كجود األنشطة التعليمية كما 
 :يلي

 4.5جدول 
 "البوابة العربية للتعلم اإللكتروني أريج"األنشطة التفاعلية في الموقع 

 (مستوى األول)لفصل رياض األطفال 
 موضوع األنشطة التفاعلية المادة

 ركضيت
 أ، أنا أكمل –كلنا أصدقاء، نشيد احلرؼ 

 الصورة، صورة ككلمات، أنا أقرأ

 من أنا
 

أ، أجراء –من ىو السلطاف؟، نشيد احلرؼ 
اجلسم، ماذا بنقص الصورة، أنا أقرأ، مفتاح 

 الكنز، من أنا

 أسريت كأقاريب كجَتاين
نعمة اهلل لعبادة، أنا مسلم أنا متعاكف، اجلار 

 اجلديد، احلصيلة اللغوية
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 صحيت كسبلميت
قصة عودة اجلدة، احلرؼ ـ، أنا أقرأ، أين 

احلصيلة اللغوية، تعرؼ الكلمات، -أذىب
 أنا أقرأ، تعرؼ احلرؼ ـ

 ادلاء كاذلواء
احلصيلة -رحلة إىل الرب، احلرؼ ـ، من أنا

اللغوية، تعرؼ الكلمات، أنا أقرأ، تعرؼ 
 احلرؼ ـ

 حيوانات كنباتات

ـ، ماذا -احلصاف الصغَت، نشيد احلرؼ
الصياد كالتمساح، صورة ككلمات، -أشاىد؟

متاىة -أنا أقرأ، أنا أقرأ، التفاحة ادلسحورة
 احلركؼ

أصوات كأشكاؿ 
 كألواف

ىدية مجيلة، نشيد حرؼ الراء، محد يرتب 
غرفتو، صور ككلمات، أنا أقرأ، الكرة 

 الضائعة، متاىة احلركؼ، ما ىذا الصوت

 اجلمعية التعاكنية
يف اجلمعية التعاكنية، نشيد حرؼ الراء، 

أغراض فطومة، صور ككلمات، أنا أقرأ، عربة 
 متاىة احلرؼ، ترتيب الصور-اذلدايا

 بلدم الكويت

جدم سامل، رحلة إىل األبراج، نشيد حرؼ 
الراء، البـو الصور، صور ككلمات، أنا كأقرأ، 

ادلتحف الصغَت، متاىة احلركؼ، ماذا 
 نشاىد؟
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 ادلواصبلت
لعبة التلوين، سورة قريش، ادلسافر الصغَت، 

متاىة -إشارة ادلركر، السفر، صنارة احلركؼ
 احلرؼ، السرعة

 الرب
لعبة التلوين، سليم عطلة الربيع، سباؽ 

 متاىة احلرؼ-اخلبل

 البحر

سبلميت يف حسن استخدامي، أنا الصياد 
الصغَت، الصياد الصغَت، لعبة التلوين، سورة 

، نشيد حرؼ 1الكافرين، نشيد حرؼ احلاء 
، أجدادنا كالبحر، لوف الصورة، نشيد 2احلاء 

، صور ككلمات، ماذا يف 3حرؼ احلاء 
 الصورة؟، صور ككلمات، أنا أقرأ، أين مكاين

لفصل " أريج"من ذلك اجلدكؿ، عرفت الباحثة أف األنشطة التفاعلية يف موقع 
كأما ادلوضوعات يف موقع .  موضوع12رياض األطفاؿ يف ادلستول األكؿ تتكوف من 

 :لفصل رياض األطفاؿ للمستول الثاين ىي كما يلي" أريج"
 

 4.6جدول 
 "البوابة العربية للتعلم اإللكتروني أريج"األنشطة التفاعلية في الموقع 

 (مستوى الثاني)لفصل رياض األطفال 
 الموضوع أنواع المادة

 احلاسوب يف ركضيت
 مصنع فصيح، سورة الفاربة، ىدية النجاح

، 2، نشيد حرؼ السُت1نشيد حرؼ السُت
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 ركن احلاسوب، صور ككلمات

 أنا اإلنساف
رللة أخي، صور ككلمات، أنا أقرأ، حركات 

 ش، أنا أكتب احلركؼ-ادلد الطويل

 الناس يعملوف

أدكات سر مهنيت، فزكرة مهنيت، ىذه أدكايت، 
أنا أرتب أعمايل، أصوات لن أنساىا، أين 

ادلهنة كمكانتها، الراعي الصغَت، سورة -أعمل
اذلمزة، الصياد الصغَت، ألعاب مها، نشيد 

، صور 1، نشيد حرؼ الباء1حرؼ الباء
، 2، ما مهنيت، صور ككلمات1ككلمات

 ادلتاىة، أنا أقرأ-ساعي الربيد

 غذائي

طعاـ أرنوب، سورة القدر، كيكة سعاد، 
النصيحة الغالية، أين غذائي؟، صور 

ادلتاىة، -ككلمات، أنا أقرأ، الفارس كاألمَتة
 مائديت

 ادلاء كاذلواء
سورة الزلزلة، نشيد حرؼ النوف، الصورة 

-ادلناسبة، صور ككلمات، هنر احلركؼ
 ادلتاىة، ادلاء كاذلواء

 حيوانات كنباتات
سورة الفيل، نشيد حرؼ النوف، حيواف 

كنبات، صور ككلمات، أنا كأقرأ، حيوانايت 
ادلتاىة، ترتيب قصة، نأكل كالنأكل، -األليفة
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 أنا أقرأ، ترتيب أحداث قصة

 الفصوؿ األربعة
سورة العصر، فصوؿ السنة، صور ككلمات، 
 أنا كأقرأ، نشيد حرؼ الفاء، التعبَت عن صورة

 اإلسبلـ ديٍت

نشيد حرؼ الفاء، سورة العاديات، ادلسلم 
ادلتاىة، ألبـو الصور، -الصغَت، هنر اجلركؼ

-صور ككلمات، أنا أقرأ، جسر النجاة
 ادلتاىة، 

 ببلدم الكويت
سورة العاديات، ادلسابقة الكربل، كوييت 

كأفتخر، يف بيت جدم، صور من ببلدم، 
 (ادلتاىة-صور ككلمات، أنا أقرأ، لعبة التسلق

 االتصاالت
نشيد حرؼ الداؿ، ألبـو الصور، أنا أقرأ، 

 لعبة قدًن كجديد

 النفط

سورة القارعة، سورة القارعة، يف مدينة 
األمحدم، نشيد حرؼ البلـ، نشيد حرؼ 
البلـ، نشيد حرؼ البلـ، مهندس النفط، 
-صور ككلمات، أنا أقرأ، زلطة كقود احلركؼ

 ادلتاىة

 البحر
سورة البينة، ألبـو الصور، صور ككلمات، أنا 

 ادلتاىة-أقرأ، صنارة احلركؼ
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من ذلك اجلدكؿ، عرفت الباحثة أف األنشطة التفاعلية يف موقع 
 12لفصل رياض األطفاؿ يف ادلستول األكؿ تتكوف من " أريج"

 :كأما الدركس ادلوجودة يف ادلرحلة االبتدائية ىي كما يلي. موضوع
 

 4.7جدول 
 "البوابة العربية للتعلم اإللكتروني أريج"محتوى في الموقع 

 للمرحلة اإلبتدائية
 عدد المادة المواد التعليمية الصف

الصف األكىل 
 االبتدائي

 10 القرآف الكرًن
 37 الًتبية اإلسبلمية

 115 اللغة العربية
 76 اللغة اإلصلليزية
 66 الرياضبات

 95 العلـو
 46 الًتبية الوطنية
 2 ادلعلوماتية

 4 الًتبية احلياتية

الصف الثاين 
 االبتدائي

 11 القرآف الكرًن
 43 الًتبية اإلسبلمية

 55 اللغة العربية
 65 اللغة اإلصلليزية
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 69 الرياضبات
 94 العلـو

 48 الًتبية الوطنية
 3 ادلعلوماتية

 4 الًتبية احلياتية

الصف الثالث 
 االبتدائي

 7 القرآف الكرًن
 38 الًتبية اإلسبلمية

 44 اللغة العربية
 86 اللغة اإلصلليزية
 66 الرياضبات

 93 العلـو
 5 االجتماعيات
 48 الًتبية الوطنية
 2 ادلعلوماتية

 4 الًتبية احلياتية

الصف الرابع 
 االبتدائي

 6 القرآف الكرًن
 34 الًتبية اإلسبلمية

 34 اللغة العربية
 72 اللغة اإلصلليزية
 33 الرياضبات
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 130 العلـو
 55 االجتماعيات
 45 الًتبية الوطنية

 2 احلاسوب
 4 الًتبية احلياتية

الصف اخلامس 
 االبتدائي

 22 القرآف الكرًن
 27 الًتبية اإلسبلمية

 73 اللغة العربية
 66 اللغة اإلصلليزية
 35 الرياضبات

 107 العلـو
 48 االجتماعيات
 44 الًتبية الوطنية

 2 احلاسوب
 4 الًتبية احلياتية

من ذلك اجلدكؿ، عرفت الباحثة أف عدد ادلواد التعليمية يف مادة 
 مادة، كيف الصف الثاين 115اللغة العربية للصف األكؿ االبتدائي ىي 

 مادة، 44 مادة، كيف الصف الثالث االبتدائي ىي 55االبتدائي ىي 
 مادة كيف الصف اخلامس االبتدائي 34كيف الصف الرابع االبتدائي ىي 

مث تلك ادلواد التعليمية تتكوف من أنواع ادلواد التعليمية .  مادة73ىي 
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ادلختلفة كذلا عدد ادلوضوعات ادلختلفة، كعرضت الباحثة تلك العدد 
 : كما يلي

 4.8جدول 
 "البوابة العربية للتعلم اإللكتروني أريج"محتوة ى تعليم اللغة العربية في الموقع 

 للمرحلة اإلبتدائية
 العدد  أنواع المادة الصف

الصف األكىل 
 االبتدائي

 4 الكتاب اإللكًتكين
 8 األنشطة التفاعلية
 0 الفيديو التعليمي

 0 مناذج الدركس ادلرئية
 0 العركض التقدديية
 96 التدريبات التفاعلية

 0 أكراؽ عمل
 7 مناذج التقوًن

الصف الثاين 
 االبتدائي

 5 الكتاب اإللكًتكين
 13 األنشطة التفاعلية
 0 الفيديو التعليمي

 0 مناذج الدركس ادلرئية
 0 العركض التقدديية
 20 التدريبات التفاعلية

 0 أكراؽ عمل
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 17 مناذج التقوًن

الصف الثالث 
 االبتدائي

 4 الكتاب اإللكًتكين
 10 األنشطة التفاعلية
 0 الفيديو التعليمي

 0 مناذج الدركس ادلرئية
 0 العركض التقدديية
 18 التدريبات التفاعلية

 0 أكراؽ عمل
 12 مناذج التقوًن

الصف الرابع 
 االبتدائي

 4 الكتاب اإللكًتكين
 5 األنشطة التفاعلية
 0 الفيديو التعليمي

 0 مناذج الدركس ادلرئية
 0 العركض التقدديية
 15 التدريبات التفاعلية

 0 أكراؽ عمل
 10 مناذج التقوًن

الصف اخلامس 
 االبتدائي

 4 الكتاب اإللكًتكين
 58 األنشطة التفاعلية
 0 الفيديو التعليمي
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 0 مناذج الدركس ادلرئية
 0 العركض التقدديية
 16 التدريبات التفاعلية

 0 أكراؽ عمل
 6 مناذج التقوًن

أف مجيع الكتاب اإللكًتكين يف ىذا ادلوقع ال يستطيع أف 
يستخدمها اآلف، فيمكن من اختيار أنشطة التعليم األخرل يف عملية 

كأما ادلوضوعات ادلوجودة يف األنشطة التفاعلية يف ادلرحلة .  التعليم
 :اإلبتدائية ىي كما يلي

 4.9جدول 
 "أريج"األنشطة الفاعلية للمرحلة االبتدائية في موقع 

 الصف الموضوع
 قواعد الكتاب كأعراضها كمصطلحاهتا -
  القراءة الصحيحة كمنو الرصيد اللغوم -
  االستجابة للنصوص األدبية كربليلها -
  قواعد الكتاب كأعرافها كمصطلحاهتا -
  منزلنا–أسريت  -
 مساعد األـ -
 عندما أصحو من النـو -
  احلج–زيارة ادلسجد  -

 الصف األكؿ االبتدائي
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 االستجابة للنصوص األدبية كربليلها -
  قواعد الكتابة كأعرافها كمصطلحاهتا -
  التعبَت الشفهي عن ادلعاين بلغة سليمة  -
  التعبَت الشفهي عن ادلعاين بلغة سليمة  -
  التنوين بالفتح -
  التاء ادلفتوحة كالتاء ادلربوطة -
  اؿ قمرية -
  اؿ مشسية -
  قواعد الكتابة كأعرافها كمصطلحاهتا -
  التنوين بالضم -
  التنوين بالكسر -
  الشدة -
  التضاد -

 الصف الثاين االبتدائي

 القراءة الصحيحة كمنو الرصيد اللغوم -
  فهم ادلقركء كاستيعابو  -
  قواعد الكتاب كأعرافها كمصطلحاهتا -
  فهم ادلسموع كاستيعابو -
  فهم ادلقركء كاستيعابو -
  زلافظات الكويت -
  حزر الكويت -

الصف الثالث 
 االبتدائي
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  صيد السمك كاللؤلؤ -
  مركز األحباث -
 مصفاة النفط -

توضيح معاين ادلفردات كالًتاكيب  -
 بادلرادؼ كالضد كالشرح كاستعماذلا

  استنتاج القيم اليت تضمنها ادلوضوع  -
بناء، :  مراعاة صحة الًتاكيب اللغوية -

 كضبطا، كداللة
 اختيار النوع الكتايب الذم حيقق  -

 الغرض ادلقصود بشكل جيد
 تطوير حبكة أك عقدة كمكاف كزماف  -

 بوجهة نظر مناسبة للقصة

 الصف الرابع االبتدائي

 1اجلملة االمسية  -
 2 اجلملة االمسية  -
 3 اجلملة االمسية  -
 (ادلذكر كادلؤنث) معرفة االسم كداللتو  -
ادلفرد كادلثٌت ) معرفة االسم كداللتو  -

 (كاجلمع
-حيواف-إنساف) معرفة االسم كداللتو  -

 (نبات

الصف اخلامس 
 االبتدائي
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  أسلوب النهي -
 (ادلكاف-الزماف ) الظرؼ بنوعية  -
  حركؼ اجلر -
  ضمائر الغائب -
  نوع الكلمة -
  أسلوب األمر -
  األمساء ادلوصولة  -
  ضمائر ادلتكلم -
  ضمائر ادلخاطب -
 3 هتجى كلمات جديدة  -
 4 هتجي كلمات جديدة  -
  أمساء اإلشارة -
 الكلمات اليت تنتهي هبمزة متطرفة بعد  -

 3مد 
  هتجي كلمة جديدة -
 2 هتجي كلمة جديدة  -
  كتابة الكلمات اليت تبدأ ببلـ مشسية  -
  الكلمات اليت تبدأ بأؿ قمرية  -
 الكلمات اليت تنتهي بتاء مفتوحة كتاء  -

 مربوطة
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 2 عبلمات الًتقيم اإلمبلئية  -
 3 عبلمات الًتقيم اإلمبلئية  -
 2 كتابة الكلمات اليت تنتهي بتنوين  -
 الكلمات اليت تنتهي هبمزة متطرفة بعد  -

 مد
 الكلمات اليت تنتهي هبمزة متطرفة بعد  -

 2مد 
  عبلمات الًتقيم اإلمبلئية -
 التمييز بُت الداللة كادلعاين احلقيقية  -

 كاجملازية للكلمات داخل السياؽ
  الكلمات ادلبدكءة ببلـ قمرية  -
  الكلمات اليت تنتهي بتنوين -
  اكتشاؼ اخلطاء اإلمبلئي -
 استنتاج ىذؼ الكاتب ككجهة نزره  -

 حوؿ ادلوضوع 
  الكلمات ادلبدكءة ببلـ مشسية  -
 استخداـ إستَتاتيجيات التصحيح  -

 الذايت عند تغَت ادلعٌت أك فقده
 الكلمات ادلتنهية بتاء مفتوحة كتاء  -

 مربوطة
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 الربط بُت مجل قصَتة كتطويرىا  -
 باستخداـ مواقع ككسائط لغوية كضلوية

 (16- 1) كنز الكلمات  -

ظهر من ذلك اجلدكؿ، أف األنشطة التفاعلية يف ىذا ادلوقع يركز 
 .على مادة الًتاكيب كال يهتم كثَتا بادلهارات كالعناصر اللغوية األخرل
كأما ادلوضوعات ادلوجودة يف التدريبات التفاعلية يف ادلرحلة اإلبتدائية 

 :ىي كما يلي
 4.10جدول 

 "أريج"التدريبات التفاعلية للمرحلة االبتدائية في موقع 
 الصف الموضوع

 م-ربط الكلمة بالصورة أ -
 م- ربط الصورة بالكلمة أ -
 م- أكمل الكلمة باحلرؼ ادلناسب أ -
  تطبيقات الكتابة -
  قواعد الكتابة كأعرافها كمصطلحاهتا -
  القراءة الصحيحة كمنو الرصيد اللغوم -
  االستجابة للنصوص األدبية كربليلها -
  قواعد الكتابة كأعرافها كمصطلحاهتا -
  ترتيب الكلمات يف ادلكاف ادلناسب -
  ترتيب صور االستيقاظ من النـو -

 الصف األكؿ االبتدائي
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  سلوكيات خطأ يف تناكؿ الطعاـ -
  أمساء بعض الصور بادلسجد أك احلج -
  الصورة مناسبة للبيت أـ للحديقة -
  أمساء بعض الصور بالبيت أك احلديقة -
 البيت أك – صورة مناسبة للصوت  -

 احلديقة

 االستجابة للنصوص األدبية كربليلها -
  قواعد الكتابة كأعرافها كمصطلحاهتا -
  التعبَت الشفهي عن ادلعاين بلغة سليمة -
 التعبَت الشفهي عن ادلعاين بلغة سليمة  -
  تدريب على ادلفرد كاجلمع -
 (حركؼ مبعثرة) تدريب تكوين كلمة  -
  كسائل السفر -
 1 التاء ادلفتوحة كالتاء ادلربوطة -
  تدريب إمبلء الفراغ بالكلمة ادلناسبة -
  اؿ مشسية كاؿ قمرية -
 2 التاء ادلفتوحة كالتاء ادلربوطة -
  سلوكيات صحيحة -
  التنوين بالفتح -
  التاء ادلفتوحة كالتاء ادلربوطة -

 الصف الثاين االبتدائي
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 (تطابق) الذاكرة – لعبة  -
 (كلمات مبعثرة) تدريب تكوين مجلة  -
  تدريب إمبلء الفراغ بالكلمة ادلناسبة -
  التنوين بالضم -
  تدريب على الشدة -
 قواعد الكتابة كأعرافها كمصطلحاهتا -

 القراءة الصحيحة كمنو الرصيد اللغوم -
  فهم ادلقركء كاستيعابو  -
  قواعد الكتابة كأعرافها كمصطلحاهتا -
  فهم ادلسموع كاستيعابو -
  فهم ادلقركء كاستيعابو  -
  األمساء ادلوصولة -
  التاء ادلفتوحة كالتاء ادلربوطة  -
  األلف ادلقصورة  -
  ضمائر اخلطاب  -
  أمساء اإلشارة  -
  أسلوب االمر -
  امبلء الفراغ بالكلمة ادلناسبة -
  ادلفرد كاجلمع  -
 التضاد -

الصف الثالث 
 االبتدائي
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  أسلوب التعجب -
  أدكات االستفهاـ -
  مهزيت الوصل كالقطع -
 البلـ الشمسية -

توضيح معاين ادلفردات كالًتاكيب  -
 بادلرادؼ كالضد كالشرح كاستعماذلا

  استنتاج القيم اليت تضمنها ادلوضوع -
بناء :  مراعاة صحة الًتاكيب اللغوية -

 كضبطا كداللة
 اختبار النوع الكتايب الذم حيقق  -

 الغرض ادلقصود بشكل جيد
 تطوير حبكة أك عقدة كمكاف كزماف  -

 بوجهة نظر مناسبة للقصة
 1 ادلؤنث كادلذكر مستول  -
 2 ادلؤنث كادلذكر مستول  -
  أقساـ الكبلـ -
  اجلملة االمسية كاجلملة الفعلية -
 1 الكلمات ادلتضادة مستول  -
 2الكلمات ادلتضادة مستول  -
 3الكلمات ادلتضادة مستول  -

 الصف الرابع االبتدائي
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  ادلفرد كادلثٌت كاجلمع -
 1 الكلمات ادلًتادفات مستول  -
 2الكلمات ادلًتادفات مستول  -

الربط بُت مجل قصَتة كتطويرىا  -
 باستخداـ مواقع ككسائط لغوية كضلوية

 استنتاج ىذه الكاتب ككجهة نظره  -
 حوؿ ادلوضوع

التمييز بُت الداللة كادلعاين احلقيقية   -
كاجملازية للكلمات داخل السياؽ 

 كتفسَتىا
  أسلوب االستفهاـ -
 3 مهارة سابقة  -
 استخداـ إسًتاتيجيات التصحيح  -

 الذايت عند تغَت ادلعٌت أك فقده
 2 ركٍت اجلملة الفعلية  -
 2 ادلفعوؿ بو  -
  أسلوب النفي -
  تطبيقات على الفعل ادلضارع  -
  فعل األمر -
  اجلملة الفعلية -

الصف اخلامس 
 االبتدائي
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  الفعل ادلاضي -
  تطبيقات على الفعل ادلاضي -
  الفعل ادلضارع -
تطوير حبكة أك عقدة كمكانة كزماف  -

 بوجهة نظر مناسبة للقصة

أما يف ذلك اجلدكؿ، ظهر أف يف التدريبات التفاعلية، يستطيع ادلستخدـ أف يتعلم مهارة 
كأما مناذج التقوًن ادلوجودة يف ىذا ادلوقع للمرحلة . االستماع كالقراءة كالكتابة كالًتاكيب

 :االبتدائية ىي كما يلي
 4.11جدول 

 نماذج التقويم للمرحلة االبتدائية

 الصف الفترة عدد نماذج التقويم
 الفًتة األكىل 1

 الصف األكؿ االبتدائي
 الفًتة الثانية 5
 الفًتة الثالثة -
 الفًتة الرابعة 1
 الفًتة األكىل 12

 الصف الثاين االبتدائي
 الفًتة الثانية 5
 الفًتة الثالثة -
 الفًتة الرابعة -
 الصف الثالث االبتدائي الفًتة األكىل 8
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 الفًتة الثانية 4
 الفًتة الثالثة -
 الفًتة الرابعة -
 الفًتة األكىل 6

 الصف الرابع االبتدائي
 الفًتة الثانية 4
 الفًتة الثالثة -
 الفًتة الرابعة -
 الفًتة األكىل 4

 الصف اخلامس االبتدائي
 الفًتة الثانية 2
 الفًتة الثالثة -
 الفًتة الرابعة -

 4مناذج التقوًن تتكوف من من ذلك اجلدكؿ، ظهر أف 
. ـ2013/2014مجيع مناذج التقوًن للعاـ الدراسي . فًتات

 .حىت يستطيع ادلستخدـ أف حيملها pdfكعرضها ىذا ادلوقع بشكل 
 ادلرحلة ادلتوسطة (2

 :للمرحلة ادلتوسطة دركس كثَتة مثل يف اجلدكؿ اآليت
 4.12جدول 

 "البوابة العربية للتعلم اإللكتروني أريج"محتوة ى في الموقع 
 للمرحلة المتوسطة

 عدد المواد المواد التعليمية الصف
 2 القرآف الكرًنالصف السادس 
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 2 الًتبية اإلسبلمية ادلتوسط
 40 اللغة العربية

 42 اللغة اإلصلليزية
 208 الرياضبات

 260 العلـو
 4 االجتماعيات

 11 ادلعلوماتية
 1 علـو األسرة

 3 دراسات عملية
 1 الًتبية ادلوسيقية
 1 الًتبية الفنية
 2 الًتبية البدنية
 4 مهارة احلاية

الصف السابع 
 ادلتوسط

 2 القرآف الكرًن
 2 الًتبية اإلسبلمية

 24 اللغة العربية
 53 اللغة اإلصلليزية
 144 الرياضبات

 826 العلـو
 1 االجتماعيات
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 3 ادلعلوماتية
 1 علـو األسرة

 3 دراسات عملية
 1 الًتبية ادلوسيقية
 1 الًتبية الفنية
 2 الًتبية البدنية
 4 مهارة احلاية

الصف الثامن 
 ادلتوسط

 2 القرآف الكرًن
 3 الًتبية اإلسبلمية

 33 اللغة العربية
 34 اللغة اإلصلليزية
 117 الرياضبات

 936 العلـو
 1 االجتماعيات

 3 ادلعلوماتية
 1 علـو األسرة

 3 دراسات عملية
 1 الًتبية ادلوسيقية
 1 الًتبية الفنية
 2 الًتبية البدنية



105 
 

 

 4 مهارة احلاية

الصف التاسع 
 ادلتوسط

 2 القرآف الكرًن
 2 الًتبية اإلسبلمية

 23 اللغة العربية
 48 اللغة اإلصلليزية
 134 الرياضبات

 976 العلـو
 2 االجتماعيات

 4 ادلعلوماتية
 1 علـو األسرة

 3 دراسات عملية
 1 الًتبية ادلوسيقية
 1 الًتبية الفنية
 2 الًتبية البدنية
 4 مهارة احلاية

أما يف درس اللغة العربية، كجود أنواع ادلواد التعليمية الكثَتة كذلا 
 :العدد ادلختلفة، كقد خلصت الباحثة تلك العدد يف اجلدكؿ اآليت

 4.13جدول 
 "البوابة العربية للتعلم اإللكتروني أريج"محتوى تعليم اللغة العربية في الموقع 

 للمرحلة المتوسطة
 العدد  أنواع المادة الصف
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الصف السادس 
 ادلتوسط

 6 الكتاب اإللكًتكين
 5 األنشطة التفاعلية
 0 الفيديو التعليمي

 0 مناذج الدركس ادلرئية
 12 العركض التقدديية
 5 التدريبات التفاعلية

 9 أكراؽ عمل
 3 مناذج التقوًن

الصف السابع 
 ادلتوسط

 6 الكتاب اإللكًتكين
 5 األنشطة التفاعلية
 0 الفيديو التعليمي

 0 مناذج الدركس ادلرئية
 2 العركض التقدديية
 5 التدريبات التفاعلية

 4 أكراؽ عمل
 2 مناذج التقوًن

الصف الثامن 
 ادلتوسط

 6 الكتاب اإللكًتكين
 5 األنشطة التفاعلية
 0 الفيديو التعليمي

 0 مناذج الدركس ادلرئية
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 2 العركض التقدديية
 5 التدريبات التفاعلية

 14 أكراؽ عمل
 1 مناذج التقوًن

الصف التاسع 
 ادلتوسط

 6 الكتاب اإللكًتكين
 5 األنشطة التفاعلية
 0 الفيديو التعليمي

 0 مناذج الدركس ادلرئية
 2 العركض التقدديية
 5 التدريبات التفاعلية

 5 أكراؽ عمل
 0 مناذج التقوًن

من ذلك اجلدكؿ، ظهرت أف أنواع ادلواد التعليمية ادلوجودة يف 
مرحلة ادلتوسطة ىي الكتاب اإللكًتكين كاألنشطة التفاعلية كالعركض 

كفيما يلي . التقدديية كالتدريبات التفاعلية كأكراؽ العمل كمناذج التقوًن
للمرحلة " أريج"موضوعات األنشطة التفاعلية ادلوجودة يف موقع 

 :ادلتوسطة
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 4.14جدول 
 األنشطة التفاعلية للمرحلة المتوسطة

 الصف الموضوع
التصفح السريع هبدؼ الفهم العاـ أك  -

مجع ادلعلومات أك احلصوؿ على معلومة 
 معينة 

 فهم النصوص ادلقركءة كربليلها  -
استخداـ ادلعاجم كادلوسوعات للكشف  -

عن كلمات كمفاىيم ذات عبلقة 
 كتناسب

 كتابة الدعوات كالبطاقات للمناسبات  -
 ادلختلفة

ربديد األزمنة ادلناسبة كاستخدامها  -
بشكل صحيح، كمراعاة متطلباهتا 

 النحوية كالصرفية كاإلمبلئية

الصف السادس 
 ادلتوسط

النسق البنائي )سبييز األساليب اجلميلة  -
 كصوغها صوغا صحيحا (للجملة

 معرفة القواعد األساسية إلعراب الكلمة  -
 كبنائها

فهم النص فهما كليا كتفصيليا كنقديا يف  -

الصف السابع 
 ادلتوسط
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 تشكبلو الداخلي كيف سياقو اخلارجي
 اختصار النصوص ادلظولة كإمجاؿ  -

 ضركب اخلطاب ادلفصلة إمجاال كليا
 إنشاء خطاب متموقع مستقيم مبٌت  -

كمعٌت يف سياؽ كظيفي أك كصفي أك 
 إبداعي

سبييز األساليب اجلميلة كصوغها صوغا  -
صحيحا كاستعماؿ ادلواقع استعماال 

 .صحيحا
 معرفة القواعد األساسية إلعراب الكلمة  -

 كبنائها
 فهم النص فهما كليا كتفصيليا كنقديا  -

 يف تشكيلو الداخلي كيف سياقو اخلارجي
 اختصار النصوص ادلطولة كإمجاؿ  -

 ضركب اخلطاب ادلفصلة إمجاال كليا
إنشاء خطاب متموقعة مستقيم بٍت  -

كمعٌت يف سياؽ كظيفي أك كصفي أك 
 إبداعي

الصف الثامن 
 ادلتوسط

سبييز األساليب اجلميلة كصوغها صوغا  -
صحيحا كاستعماؿ ادلواقع استعماال 

الصف التاسع 
 ادلتوسط
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 صحيحا داال
 معرفة القواعد األساسية إلعراب الكلمة  -

 كبنائها
 فهم النص فهما كليا كتفصيليا كنقديا  -

 يف تشكيلة الداخل كيف سياقو اخلارجي
 اختصار النصوص ادلطولة كإمجاؿ  -

 صركب اخلطاب ادلفصلة إمجاال كليا
 إنشاء خطاب متموقع مستقيم مبٍت  -

كمعٌت يف سياؽ كظيفة أك كصف أك 
 إبداعي

يف ادلرحلة ادلتوسطة، كجود أيضا العركض التقدديية بشكل بوير 
كأما موضوعات .  يستطيع ادلستخدـ أف حيملها(Powerpoint)بوين 

 :للمرحلة ادلتوسطة ىي كما يلي" أريج"العركض التقدديية يف موقع 
 

 4.15جدول 
 العروض التقديمية للمرحلة المتوسطة

 الصف الموضوع
 الفعل ادلضارع ادلنصوب -
  اجلملة البسيطة كاجلملة ادلمتدة -
  ادلفعوؿ بو -

الصف السادس 
 ادلتوسط
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  التميز بُت اجلملة االمسية كاجلملة الفعلية -
  الضمائر ادلنفصلة من إعداد ىويدا زلمد -
  مهزة الوصل من إعداد ىويدا زلمد -
 تعميق الفعل ادلبٍت للمجهوؿ للصف  -

 التاسع من إعداد ادلعلمة ىويدا زلمد
  أمساء اإلشارة  -
  أسلوب النفي -
  أسلوب األمر -
  أسلوب االستفهاـ -
  أسلوب النهي -

 صيغ الفعل األمر -
 تطبيق تعليمي عن الوطن -

الصف السابع 
 ادلتوسط

 الضمائر ادلنفصلة -
  كقفة عبل جية لؤلساليب النحوية -

الصف الثامن 
 ادلتوسط

الفعل ادلبٍت للمجهوؿ من إعداد ىويدا  -
 زلمد

  أسلوب القسم -

الصف التاسع 
 ادلتوسط

للمرحلة " أريج"أما موضوعات التدريبات التفاعلية يف موقع 
 :ادلتوسطة ىي كما يلي



112 
 

 

 4.16جدول 
 التدريبات التفاعلية للمرحلة المتوسطة

 الصف الموضوع
التصفح السريع هبدؼ الفهم العاـ أك مجع  -

 ادلعلومات أك احلصوؿ على معلومة معينة
  فهم النصوص ادلقركءة كربليلها -
 استخداـ ادلعاجم كادلوسوعات للكشف  -

 عن كلمات كمفاىيم ذات عبلقة كتناسب
 كتابة الدعوات كالبطاقات للمناسبات  -

 ادلختلفة
 ربديد األزمنة ادلناسبة كاستخدامها  -

بشكل صحيح ، كمراعاة متطلباهتا 
 النحوية كالصرفية كاإلمبلئية

الصف السادس 
 ادلتوسط

النسق البنائي )سبييز األساليب اجلميلة  -
كصوغها صوغا صحيحا  (للجملة

 كاستعماذلا ادلواقع استعماال صحيحا داال
 معرفة القواعد األساسية إلعراب الكلمة  -

 كبنائها
 فهم النص فهما كتفصيليا كنقديا يف  -

 تشكيلو الداخلي كيف سياقو اخلارجي

الصف السابع 
 ادلتوسط
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 اختصار النصوص ادلطولة كإمجاؿ  -
 ضركب اخلطاب ادلفصلة إمجاال كليا

 إنشاء خطاب متموقع مستقيم مبٌت  -
كمعٌت يف سياؽ كظيفي أك كصفي أك 

 إبداعي

سبييز األساليب اجلميلة كصوغها صوغا  -
صحيحا كاستعماؿ ادلواقع استعماال 

 صحيحا
 معرفة القواعد األساسية إلعراب الكلمة  -

 كبنائها
 فهم النص فهما كليا كتفصيليا كنقديا  -

 يف تشكيلو الداخلي كيف سياقو اخلارجي
 اختصار النصوص ادلطولة كإمجاؿ  -

 ضركب اخلطابة ادلفصلة إمجاال كليا
 إنشاء خطاب متموقع مستقيم بٌت  -

كمعٌت يف سياؽ كظيفي أك كصفي أك 
 إبداعي

الصف الثامن 
 ادلتوسط

سبييز األساليب اجلميلة كصوغها صوغا  -
صحيحا كاستعماؿ ادلواقع استعماال 

 صحيحا داال

الصف التاسع 
 ادلتوسط
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معرفة القواعد األساسية إلعراب الكلمة  -
 كبنائها 

فهم النص فهما كليا كتفصيليا كنقديا يف  -
 تشكيلة الداخل كيف سياقو اخلارجي

 اختصار النصوص ادلطولة كإمجاؿ  -
 ضركب اخلطاب ادلفصلة إمجاال كليا 

إنشاء خطاب متموقع مستقيم مبٍت  -
كمعٍت يف سياؽ كظيفة أك كصف أك 

 ابداعي

يف ىذا ادلوقع، كجود أكراؽ العمل اليت عرضو مشرؼ ادلوقع 
للمرحلة " أريج"أما أكراؽ العمل ادلوجودة يف موقع  . PDFبشكل 

 :ادلتوسطة ىي كما يلي
 4.17جدول 

 أوراق العمل للمرحلة المتوسطة
 الصف الموضوع

 اجلملة الفعلية  -
  التمييز بُت ركٍت اجلملة -
  كقفة عبلجية -
 2 كقفة عبلجية  -
  كقفة ضلوية  -

الصف السادس 
 ادلتوسط
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 مهارة تعبَت -
  سورة اجلاثية -
  خرائط ذىنية للقواعد النحوية -
  اذلمزة ادلتوسطة على كاك -

 استخداـ األفعاؿ اخلمسة -
  جـز الفعل ادلضارع -
 خريطة ذىنية أدكات جـز ادلضارع -
 (يف مدح الرسوؿ) منوذج اختبار لنص  -

الصف السابع 
 ادلتوسط

 خريطة ذىنية ألنواع ادلعارؼ -
  أنواع اخلرب -
  صور اخلرب -
  ادلضاؼ إليو -
  ادلعرفة باؿ كاإلضافة -
  الضمائر ادلنفصلة -
  اجلملة البسيطة كاجلملة ادلمتدة  -
  خريطة ذىنية أدكات جـز ادلضارع -
 1 تطبيق خارجي -
 2 تطبيق خارجي -
  خريطة ذىنية ألسس التقرير -
 خريطة ذىنية لتنوين اذلمزة ادلتطرفة على  -

الصف الثامن 
 ادلتوسط
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 السطر
  كجوب تقدًن اخلرب على ادلبتدأ -
  خريطة ذىنية ألسس اخلاطرة -

 أدكات الشرط -
  أسلوب الشرط -
  ادلبٍت للجهوؿ -
  القسم غَت الصريح -
  كصايا عظيمة -

الصف التاسع 
 ادلتوسط

كأما عدد منوذج التقوًن ادلوجودة للمرحلة ادلتوسطة يف ىذا ادلوقع 
 : ىي

 4.18جدول 

 نماذج التقويم للمرحلة المتوسطة

 الصف الفترة عدد نماذج التقويم
 الفًتة األكىل 3

 الصف السادس ادلتوسط
 الفًتة الثانية -
 الفًتة الثالثة -
 الفًتة الرابعة -
 الفًتة األكىل -

 الفًتة الثانية 1 الصف السابع ادلتوسط
 الفًتة الثالثة -
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 الفًتة الرابعة 1
 الفًتة األكىل -

 الصف الثامن ادلتوسط
 الفًتة الثانية -
 الفًتة الثالثة 1
 الفًتة الرابعة -
 الفًتة األكىل -

 الصف التاسع ادلتوسط
 الفًتة الثانية -
 الفًتة الثالثة -
 الفًتة الرابعة -

 
 ادلرحلة الثانوية (3

 :للمرحلة الثانوية، كجود دركس كثَتة يف ىذا ادلوقع كىي كما يلي
 4.19جدول 

 "البوابة العربية للتعلم اإللكتروني أريج"محتوة ى في الموقع 
 للمرحلة الثانوية

 عدد المواد المواد التعليمية الصف

 الصف العاشر

 2 القرآف الكرًن
 2 الًتبية اإلسبلمية

 31 اللغة العربية
 121 اللغة اإلصلليزية
 95 الرياضبات
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 447 الفيزياء
 494 الكيمياء
 401 األحياء

 2 االجاماعيات
 4 تقنية ادلعلومات
 1 الًتبية البدنية

الصف احلادم عشر 
 األديب

 2 القرآف الكرًن
 2 الًتبية اإلسبلمية

 36 اللغة العربية
 71 اللغة اإلصلليزية
 6 الرياضبات

 7 االجتماعيات
 4 تقنية ادلعلومات
 1 الًتبية البدنية

 0 علـو تارخيية كجغرافية
 1 علم النفس كاحلياة

 14 اللغة الفرنسية

الصف احلادم عشر 
 العلمي

 2 القرآف الكرًن
 2 الًتبية اإلسبلمية

 36 اللغة العربية
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 71 اللغة اإلصلليزية
 44 الرياضبات
 439 الفيزياء
 480 الكيمياء
 406 األحياء

 175 اجليولوجيا
 4 تقنية ادلعلومات
 1 الًتبية البدنية

الصف الثاين عشر 
 األديب

 2 القرآف الكرًن
 5 الًتبية اإلسبلمية

 36 اللغة العربية
 79 اللغة اإلصلليزية
 8 الرياضبات

 4 االجتماعيات
 3 تقنية ادلعلومات
 1 الًتبية البدنية

 0 العلـو الفلسفية
 0 علـو تارخيية كجغرافية

 14 اللغة الفرنسية
 2 القرآف الكرًنالصف الثاين عشر 
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 5 الًتبية اإلسبلمية العلمي
 37 اللغة العربية

 81 اللغة اإلصلليزية
 99 الرياضبات
 433 الفيزياء
 451 الكيمياء
 406 األحياء

 1 الدستور كحقوؽ اإلنساف
 3 تقنية ادلعلومات
 1 الًتبية البدنية

أما يف درس اللغة العربية، كجود أنواع ادلواد التعليمية كعددىا كما 
 :يلي

 4.20جدول 
 "البوابة العربية للتعلم اإللكتروني أريج"محتوى تعليم اللغة العربية في الموقع 

 للمرحلة الثانوية
 العدد  أنواع المادة الصف

 الصف العاشر

 6 الكتاب اإللكًتكين
 5 األنشطة التفاعلية
 0 الفيديو التعليمي

 0 مناذج الدركس ادلرئية
 0 العركض التقدديية
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 5 التدريبات التفاعلية
 3 أكراؽ عمل
 12 مناذج التقوًن

الصف احلادم عشر 
 األديب

 6 الكتاب اإللكًتكين
 5 األنشطة التفاعلية
 0 الفيديو التعليمي

 0 مناذج الدركس ادلرئية
 1 العركض التقدديية
 5 التدريبات التفاعلية

 9 أكراؽ عمل
 10 مناذج التقوًن

الصف احلادم عشر 
 العلمي

 6 الكتاب اإللكًتكين
 5 األنشطة التفاعلية
 0 الفيديو التعليمي

 0 مناذج الدركس ادلرئية
 1 العركض التقدديية
 5 التدريبات التفاعلية

 9 أكراؽ عمل
 10 مناذج التقوًن

 6 الكتاب اإللكًتكينالصف الثاين عشر 
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 5 األنشطة التفاعلية األديب
 0 الفيديو التعليمي

 0 مناذج الدركس ادلرئية
 0 العركض التقدديية
 5 التدريبات التفاعلية

 13 أكراؽ عمل
 7 مناذج التقوًن

الصف الثاين عشر 
 العلمي

 6 الكتاب اإللكًتكين
 5 األنشطة التفاعلية
 0 الفيديو التعليمي

 0 مناذج الدركس ادلرئية
 0 العركض التقدديية
 5 التدريبات التفاعلية

 14 أكراؽ عمل
 7 مناذج التقوًن

أما موضوعات األنشطة التفاعلية يف ىذا ادلوقع للمرحلة الثانوية 
 :ىي كما يلي

 4.21جدول 
 األنشطة التفاعلية للمرحلة الثانوية

 الصف الموضوع
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أف يستخدـ إستَتاتيجية التلقي  -
ادلبلئمة لنص معطي حبسب جنس 

النص كموضوعو كغرضو كبنيتو 
 الشكيلة

 أف يقرأ صورة أك مشهدا قراءة  -
تأكيلية تكشف عن مدل سبثلو 
 للصورة كعبلقتها خبربتو كمعرفتو

أف يلخص النص ادلعطي تلخيصا  -
داال على مضموف النص األصلي 

 كمبناه
 أف حياجج كتابيا عن خطابو بأدلة  -

متعددة مفندا حجج اآلخر يف إطار 
 االخًتاـ كالتقبل

 أف يتواصل تواصبل فصيحا منظما  -
داال على سبثملو إسًتاتيجيات 

اخلطاب كمقامات التواصل الدالة، 
 كما يرتبط هبما

 الصف العاشر

أف يستخدـ إستَتاتيجية التلقي  -
ادلبلئمة لنص معطي حبسب جنس 

النص كموضوعو كغرضو كبنيتو 

الصف احلادم عشر 
 األديب
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 الشكلية
 أف يستخدـ إستَتاتيجية التلقي  -

ادلبلئمة لنص معطي حبسب جنس 
النص كموضوعو كغرضو كبنيتو 

 الشكلية
 أف يلخص النص ادلعطي تلخيصا  -

داال على مضموف النص األصلي 
 كمبناه

 أف يتواصل تواصبل شفويا فصيحا  -
منظما داال على سبثلو إستَتاتيجيات 

اخلطاب كمقامات التواصل الدالة 
 كما يرتبط هبما

 أف يتبُت البناء النحوم  للنص  -
 زلددا الوظائف النحوية للكلمات

أف يستخدـ إستَتاتيجية التلقي  -
ادلبلئمة لنص معطي حبسب جنس 

النص كموضوعو كغرضو كبنيتو 
 الشكلية

 أف يستخدـ إستَتاتيجية التلقي  -
ادلبلئمة لنص معطي حبسب جنس 

الصف احلادم عشر 
 العلمي



125 
 

 

النص كموضوعو كغرضو كبنيتو 
 الشكلية

 أف يلخص النص ادلعطي تلخيصا  -
داال على مضموف النص األصلي 

 كمبناه
 أف يتواصل تواصبل شفويا فصيحا  -

منظما داال على سبثلو إستَتاتيجيات 
اخلطاب كمقامات التواصل الدالة 

 كما يرتبط هبما
 أف يتبُت البناء النحوم  للنص  -

 زلددا الوظائف النحوية للكلمات

أف يستخدـ إسًتاتيجية التلقي  -
ادلبلئمة لنص معطي حبسب جنس 

النص كموضوعو كغرضو كبنيتو 
 الشكلية  

أف يفهم النص الذم استمع إليو  -
فهما صحيحا باستخداـ 

اإلستَتاتيجية ادلناسبة لتحقيق 
 اذلدؼ من االستماع

 أف يستعُت بتقنيات التحليل اللغوم  -

 الصف التاين عشر األديب
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الشكلي دلعرفة خصائص النص 
 الشكلية كالوظيفية

 أف يلخص النص ادلعطي تلخيصا  -
داال على مضموف النص األصلي 

 كمبناه
 أف حياجج كتابيا عن خطابو بأدلة  -

متعددة مفندا حجج اآلخر يف إطار 
 االحًتاـ كالتقبل

أف يستخدـ إسًتاتيجية التلقي  -
ادلبلئمة لنص معطي حبسب جنس 

النص كموضوعو كغرضو كبنيتو 
 الشكلية  

أف يفهم النص الذم استمع إليو  -
فهما صحيحا باستخداـ 

اإلستَتاتيجية ادلناسبة لتحقيق 
 اذلدؼ من االستماع

 أف يستعُت بتقنيات التحليل اللغوم  -
الشكلي دلعرفة خصائص النص 

 الشكلية كالوظيفية
 أف يلخص النص ادلعطي تلخيصا  -

الصف التاين عشر 
 العلمي
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داال على مضموف النص األصلي 
 كمبناه

 أف حياجج كتابيا عن خطابو بأدلة  -
متعددة مفندا حجج اآلخر يف إطار 

 االحًتاـ كالتقبل

" أريج"أما موضوعات العركض التقدديية ادلوجودة يف موقع
 :للمرحلة الثانوية ىي كما يلي

 4.22جدول 
 العروض التقديمية للمرحلة الثانوية

 الصف الموضوع
 الصف العاشر -

الصف احلادم عشر  درس االستثناء باستخداـ إال -
 األديب

الصف احلادم عشر  درس االستثناء باستخداـ إال -
 العلمي

 الصف الثاين عشر األديب  -

 الصف الثاين عشر العلمي  -

" أريج"أما موضوعات التدريبات التفاعلية ادلوجودة يف موقع
 :للمرحلة الثانوية ىي كما يلي
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 4.23جدول 
 التدريبات التفاعلية للمرحلة الثانوية

 الصف الموضوع
أف يستخدـ إسًتاتيجية التلقي  -

ادلبلئمة لنص معطي حبسب جنس 
النص كموضوعو كغرضو كبنيتو 

 الشكلية
 أف يقرأ صورة أك مشهدا قراءة  -

تأكيلية تكشف عن مدل سبثلو 
 للصورة كعبلقتها خبربتو كمعرفتو

 أف يلخص النص ادلعطي تلخيصا  -
داال على مضموف النص األصلي 

 كمبناه
 أف حياجج كتابيا عن خطابو بأدلة  -

متعددة مفندا حجج اآلخر يف 
 إطاراالحًتاـ كالتقبل

 أف يتواصل تواصبل فصيحا منطما  -
داال على سبثلو إستَتاتيجيات اخلطاب 

كمقامات التواصل الدالة كما يرتبط 
 هبما من عناصر

 الصف العاشر
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أف يستخدـ إسًتاتيجية التلقي  -
ادلبلئمة لنص معطي حبسب جنس 

النص كموضوعو كغرضو كبنيتو 
 1الشكلية

 أف يستخدـ إسًتاتيجية التلقي  -
ادلبلئمة لنص معطي حبسب جنس 

النص كموضوعو كغرضو كبنيتو 
 2الشكلية

 أف يلخص النص ادلعطي تلخيصا  -
داال على مضموف النص األصلي 

 كمبناه
 أف يتواصل تواصبل شفويا فصيحا  -

منظما داال على سبثلو إسًتاتيجيات 
اخلطاب كمقامات التواصل الدالة، 

 كما يرتبط هبما
 أف يتبُت البناء النحوم للنص زلددا  -

 الوظائف النحوية للكلمات

الصف احلادم عشر 
 األديب

أف يستخدـ إسًتاتيجية التلقي  -
ادلبلئمة لنص معطي حبسب جنس 

النص كموضوعو كغرضو كبنيتو 

الصف احلادم عشر 
 العلمي
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 1الشكلية
 أف يستخدـ إسًتاتيجية التلقي  -

ادلبلئمة لنص معطي حبسب جنس 
النص كموضوعو كغرضو كبنيتو 

 2الشكلية
 أف يلخص النص ادلعطي تلخيصا  -

داال على مضموف النص األصلي 
 كمبناه

 أف يتواصل تواصبل شفويا فصيحا  -
منظما داال على سبثلو إسًتاتيجيات 
اخلطاب كمقامات التواصل الدالة، 

 كما يرتبط هبما
 أف يتبُت البناء النحوم للنص زلددا  -

 الوظائف النحوية للكلمات

أف يستخدـ إسًتاتيجية التلقي  -
ادلبلئمة لنص معطي حبسب جنس 

النص كموضوعو كغرضو كبنيتو 
 الشكلية  

أف يفهم النص الذم استمع إليو  -
فهما صحيحا باستخداـ 

 الصف التاين عشر األديب



131 
 

 

اإلستَتاتيجية ادلناسبة لتحقيق 
 اذلدؼ من االستماع

 أف يستعُت بتقنيات التحليل اللغوم  -
الشكلي دلعرفة خصائص النص 

 الشكلية كالوظيفية
 أف يلخص النص ادلعطي تلخيصا  -

داال على مضموف النص األصلي 
 كمبناه

 أف حياجج كتابيا عن خطابو بأدلة  -
متعددة مفندا حجج اآلخر يف إطار 

 االحًتاـ كالتقبل

أف يستخدـ إسًتاتيجية التلقي  -
ادلبلئمة لنص معطي حبسب جنس 

النص كموضوعو كغرضو كبنيتو 
 الشكلية  

أف يفهم النص الذم استمع إليو  -
فهما صحيحا باستخداـ 

اإلستَتاتيجية ادلناسبة لتحقيق 
 اذلدؼ من االستماع

 أف يستعُت بتقنيات التحليل اللغوم  -

 الصف التاين عشر العلمي
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الشكلي دلعرفة خصائص النص 
 الشكلية كالوظيفية

 أف يلخص النص ادلعطي تلخيصا  -
داال على مضموف النص األصلي 

 كمبناه
 أف حياجج كتابيا عن خطابو بأدلة  -

متعددة مفندا حجج اآلخر يف إطار 
 االحًتاـ كالتقبل

للمرحلة " أريج"أما موضوعات أكراؽ العمل ادلوجودة يف موقع
 :الثانوية ىي كما يلي

 4.24جدول 
 أوراق العمل للمرحلة الثانوية

 الصف الموضوع
 بناء الفعل ادلاضي -
  بناء فعل األمر -
  بناء الفعل ادلضارع -

 الصف العاشر

 اسم الفاعل  -
  االستثناء -
  مفعوؿ معو -
  احلاؿ -

الصف احلادم عشر 
 األديب
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  حركؼ اجلر -
  احلاؿ  -
  مراجعة ضلو -
  أسلوب النهي -
  تدريب ضلوم -

 اسم الفاعل -
  االستثناء -
  مفعوؿ معو -
  احلاؿ -
  حركؼ اجلر -
  احلاؿ  -
  مراجعة ضلو -
 أسلوب النهي -
 تدريب ضلوم -

الصف احلادم عشر 
 العلمي

 االستفهاـ -
  البدؿ  -
 تدريب على التوكيد -
  توكيد لفظي كمعنوم -
  ادلقاؿ كاخلاطره -
  كرقة عمل أمساء األفعاؿ  -

 الصف التاين عشر األديب
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  كرقة عمل البدؿ -
  كرقة عمل نعت -
  كرقة عمل العطف -
  كرقة عمل التوكيد -
 تدريب على النعت احلقيقي  -

 كالسبيب
  تدريبات على ادلهارات الًتاكمية -
  اسم الفعل -

 االستفهاـ -
  البدؿ  -
 تدريب على التوكيد -
  توكيد لفظي كمعنوم -
  ادلقاؿ كاخلاطره -
  كرقة عمل أمساء األفعاؿ  -
  كرقة عمل البدؿ -
  كرقة عمل نعت -
  كرقة عمل العطف -
  كرقة عمل التوكيد -
 تدريب على النعت احلقيقي  -

 كالسبيب

الصف التاين عشر 
 العلمي
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  تدريبات على ادلهارات الًتاكمية -
  اسم الفعل -
امتحاف الفًتة الرابعة  -

 ـ2013/2014

للمرحلة الثانوية " أريج"أما عدد مناذج التقوًن ادلوجودة يف موقع
 :ىي كما يلي

 4.25جدول 

 نماذج التقويم للمرحلة الثانوية
 الصف الفترة عدد نماذج التقويم

 الفًتة األكىل 5

 الصف العاشر
 الفًتة الثانية 3
 الفًتة الثالثة -
 الفًتة الرابعة 4
 الفًتة األكىل 7

الصف احلادم عشر 
 األديب

 الفًتة الثانية 1
 الفًتة الثالثة 1
 الفًتة الرابعة 1
 الفًتة األكىل 7

الصف احلادم عشر 
 العلمي

 الفًتة الثانية 1
 الفًتة الثالثة 1
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 الفًتة الرابعة 1
 الفًتة األكىل -

الصف الثاين عشر 
 األديب

 الفًتة الثانية -
 الفًتة الثالثة 1
 الفًتة الرابعة 6
 الفًتة األكىل -

الصف الثاين عشر 
 العلمي

 الفًتة الثانية -
 الفًتة الثالثة 1
 الفًتة الرابعة 6

من البياف السابق، ظهر أف كجود ادلواد التعليمية ادلتساكية مع الغَت 
كال يهتم ىذا ادلوقع بادلهارات اللغوية األربع كىذا يسبب ىذا الربط غَت 

كلكن ىذا ادلوقع لو الوسائل التعليمية . جيد للتعلم اللغة العربية اإللكًتكين
مث خاصة . ادلتنوعة كالكثَتة، يستطيع الطبلب أف يستخدموىا للتعلم

للطبلب اإلندكنيسيُت، ادلواد التعليمية ادلوجودة يف ىذا ادلوقع سلتلفة بادلواد 
التعليمية يف فصوؿ إندكنسيا، ألف ىذا ادلوقع يتبع ادلواد التعليمية يف 

فلهذا ال ديكن لطبلب إندكنيسيا يتبعوف ىذا ادلوقع مصدر . الكويت
التعليم لتعلم اللغة العربية احلاسويب، كلكن يستطيعوا أف يستخدموهنا 

 . لوسائل التعلم
 من ضلن (ب 
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من ىذه . ىذه الصفحة تعرض خلفية بناء ىذا ادلوقع كتارخيو
الصفحة تستطيع أف تفهم ادلستخدـ من الذم جعل ىذا ادلوقع كماذا 

 .حدث يف خبلؿ جعلو
 ادلركػز اإلقليمي لتطويػر الربرليات التعليمية"تعود نشأة 

ReDSOFT® "  كمقره دكلة الكويت إىل صدكر ادلرسـو األمَتم
 بشأف استضافتو كثاين مركزين إقليميُت 1996 لسنة 23بالقانوف رقم 

لتقنية برامج احلاسوب يعمبلف بشكل رئيسي على تقنية إنتاج 
الربرليات للمنطقة العربية، كفقان لبلتفاقية ادلوقعة يف مدينة نيويورؾ 

ـ بُت كل من حكوميت دكلة الكويت ك مجهورية 13/6/1989بتاريخ 
كالصندكؽ  (UNDP) مصر العربية ، كالربنامج اإلمنائي لؤلمم ادلتحدة

، ك اليت مت دبقتضاىا ( (AFESDالعريب لئلمناء االقتصادم كاالجتماعي
ادلركز اإلقليمي لتقنية ادلعلومات " إنشاء أكؿ ىذين ادلركزين ربت اسم 

ـ دبدينة القاىرة ، كما 1990يف العاـ  (RITSEC)كىندسة الربرليات 
ادلركػز اإلقليمي لتطويػر "تفضلت دكلة الكويت مشكورة باستضافة 

على أراضيها كفقان للمرسـو األمَتم " ReDSOFT® الربرليات التعليمية
السابق اإلشارة إليو حيث مت االتفاؽ الحقا على ربديد موقع ادلقر 

الدائم للمركز داخل معهد الكويت لؤلحباث العلمية يف منطقة الشويخ 
ادلركػز اإلقليمي لتطويػر الربرليات " كفق اتفاقية التعاكف ادلربمة بُت 

كمعهد الكويت لؤلحباث العلمية يف إبريل " ®ReDSOFT التعليمية
2002 . 
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البوابة العربية "يف أكؿ الصفحة، كتب ادلؤلف موضوع ىذا ادلوقع 
تقدـ البوابة للطالب العريب العديد من اخلدمات ". للتعلم اإللكًتكين

التعليمية ادلفيدة من كتب إلكًتكنية كأنشطة تعليمية تفاعلية كتدريبات 
كبنوؾ األسئلة كأفبلـ الفيديو كغَتىا من األنشطة اليت سبكنو من 

اكتساب سلتلف أنواع ادلهارات كتساعده على تنميتها كإكسابو مهارة 
كتقدـ البوابة للمعلم العريب العديد من التقنيات الًتبوية  .التعلم الذايت

ادلساعدة ادلفيدة كاليت سبكنو من ربقيق األىداؼ الًتبوية ادلعتمدة 
تعليمية رقمية سهلة االستخداـ تضمن / كاحلصوؿ على مواد تعلمية

 . تنوع أدكات كأساليب التدريس كالتقوًن
 :كأما موقع ىذا ادلوقع يف اخلريطة كما يلي

 
 4.2صورة 

 في الخريطة" أريج"موقع موقع 

 
 

                                                           

  صباحا08.19 يف الساعة 2016 مارس 3 يف التاريخ https://myip.msمأخوذ من  

https://myip.ms/
https://myip.ms/
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 دليل االستخداـ (ج 
يف ىذه الصفحة، يستطيع ادلستخدـ أف يعرؼ كيفية استخداـ ىذا 

كاألشياء . ادلوقع صحيحا ك كمعها شرح كاضح حوؿ زلتوىات ادلوقع
 :تشرحها ىذه الصفحة ىي

 حوؿ البوابة 
 استعراض األنشطة 
 أنواع األنشطة 
 التسجيل كالدخوؿ 
 البحث 
 قائمة األنشطة ادلفضلة 
 ادلعلم 

 .ىذه الصفحة ذبعل عملية استخداـ ىذا ادلوقع سهلة

 اتصل بنا (د 
يف ىذه الصفحة، يستطيع أف يعرؼ ادلستخدـ كيفية اتصاؿ مع 

اذلاتف  مشرؼ ىذا ادلوقع ألف يف ىذه الصفحة، عرض ادلشرؼ رقم
 . كالربيد اإللكتوين

هبذه الصفحة ديكن للمستخدـ أف يتصل مع مشرؼ ادلوقع 
 كيساؿ شيئا حوؿ ادلوقع
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ىذا ادلوقع ىو ادلوقع لتعلم اللغة ". عمر كمرًن"موضوع ىذا ادلوقع ىو 
ظهر من زلتواه أف ىذا ادلوقع ىو ادلوقع لًتبية . العربية من دكلة سنغافورة

ألف يف ىذا ادلوقع األنشطة التعليمية ادلتنوعة ادلناسبة دبستول . األطفاؿ
 . االبتدائي

 :كأما موقع ىذا ادلوقع يف اخلريطة كما يلي

 
 4.3صورة 

 في الخريطة" عمر ومريم"موقع موقع 
كفيما يلي شرحت . ىذ ادلوقع لو ادلواد التعليمية دلرحلة األبناء كزلتواه كثَت

 .الباحثة تلك ادلواد التعليمية تفصيليا
 اجمللد األكؿ (1

 :ىذا اجمللد يتكوف من سبعة موضوعات، كتلك ادلوضوعات ىي
   كن سعيدا: الوحدة األكىل 
   كوين سعيدة: الوحدة الثانية 

                                                           

  صباحا08.19 يف الساعة 2016 مارس 3 يف التاريخ https://myip.msمأخوذ من  

http://omarmariam.irsyad.sg/index.html
http://omarmariam.irsyad.sg/index.html
https://myip.ms/
https://myip.ms/
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   ىيا نلعب: الوحدة الثالثة 
   ىيا نلعب: الوحدة الرابعة 
   ىيا نسًتيح: الوحدة اخلامسة 
   ىيا نتعاكف: الوحدة السادسة 
   إىل ادلدرسة: الوحدة السابعة 

ادلوضوع يف الوحدة الثالثة كالوحدة الرابعة متساكياف كلكن ادلادة 
 .فيهما سلتلفتاف

 :كانت يف كل كحدة مخسة أنوع من التعليم، كىي
 الكتاب اإللكتوين 

الكتاب اإللكًتكين ىو الكتاب يف شبكة اإلنًتنيت 
لكن يستطيع أيضا أف خيرج الذم مظهره مثل الكتاب ادلطبوع ك

الصوت عند ما يضغط ادلستخدـ الكلمة أك اجلملة يف ذلك 
ىذه ادلزية ذبعل الطالب ينجذب للمادة . الكتاب اإللكًتكين

التعليمية ادلوجودة فيو كجيعل الطبلب فهم كيفية قراءة تلك 
 .اجلمل قراءة صحيحة

 لعبة اخلط 
كيفية لعب ىذا اللعبة ىي باختيار الصورة كالكلمة 

 .ادلناسبة هبا حىت يكوف اخلط بينهما
 لعبة التسمية 
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كيفية لعب ىذا اللعبة ىي باختيار التسمية ادلناسبة 
كطريقة اختيارىا ىي بسحب الكلمة الصحيحة إىل . بالصورة

 .الصورة ادلناسبة
 لعبة ملء الفراغ 

كيفية لعب ىذا اللعبة ىي دبلء ادلكاف الفارغ حىت 
كطريقة ملئها ىي بسحب الكلمة . تكوف مجلة صحيحة

 .الصحيحة إىل مكاف الفراغ ادلناسب
 التدريبات ادلصورة 

ىذه التدريبات ىي من أنواع التدريبات باالختيار 
ادلتعدد، كال بد للطالب أف جييب األسئلة باإلجابة الصحيحة 

 على األقل ثبلثة أسئلة من مخسة أسئلة
 اجمللد الثاين (2

 :ىذا اجمللد يتكوف من سبعة موضوعات، كتلك ادلوضوعات ىي
   العودة إىل البيت: الوحدة األكىل 
   يف البيت: الوحدة الثانية 
   كقت النـو: الوحدة الثالثة 
   ىيا منرح: الوحدة الرابعة 
   ىيا منرح: الوحدة اخلامسة 
   ىيا نتمش: الوحدة السادسة 
   إىل السوؽ: الوحدة السابعة 
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كيف كل كحدة مخسة أنواع من أنشطة التعليم مثل يف اجمللد األكؿ مع 
 زيادة عدد األسئلة يف التدريبات ادلصورة

 اجمللد الثالث (3
   ىيا نصنع شيئا: الوحدة األكىل 
   إىل حديقة احليوانات: الوحدة الثانية 
   اليـو الرياضي: الوحدة الثالثة 
   ادلخيم: الوحدة الرابعة 
   إىل حقل األزر: الوحدة اخلامسة 
   إىل حقل اآلزر: الوحدة السادسة 
   رحلة سعيدة: الوحدة السابعة 

كيف كل كحدة مخسة أنواع أنشطة التعليم مثل يف اجمللد األكؿ مع 
 زيادة عدد األسئلة يف التدريبات ادلصورة

 من البياف السابق، ظهر أف ىذا ادلوقع ال يهتم مجيع ادلهارات 
اللغوية كعناصرىا حىت يكوف ىذا ادلوقع غَت جيد يف استخدامو 

 . كمصدر تعلم اللغة العربية احلاسويب
 اجمللد الزائد (4

  لعبة جيغسو(Jigsaw) 
يف ىذه الصفحة، يستطيع الطالب أف يلعب بلعبة جيغسو 

(Jigsaw) باختيار صورة من مخسة صور كيستطيع الطالب أف 
 .خيتار مستول صعوبة ىذه اللعبة بنفسو
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 تلوين الصورة 
يف ىذه الصفحة، يستطيع الطالب أف يلوف الصورة ادلختارة 

 باختيار األلواف ادلرادة مع زيادة الصور القصَتة اجلميلة
 جعل القصص ادلصورة 

ىذه الصفحة ىي الصفحة اجلذابة ألف فيها يستطيع الطالب أف 
خيتار الصورة ككتابة احلوار فيها حىت تكوف تلك الصورة القصص 

 .ادلصورة
 فيديو 

بضغط ىذه الصفحة سيصل الطالب إىل برنامج يوتوب 
(Youtube)مث يستطيع أف يشاىد الفيديو ادلراد  
 الصور 

بضغط ىذه الصفحة سيصل الطالب إىل برنامج فيسبوؾ اليت 
 فيها الصور ادلتنوعة

  الفيسبوؾ(Facebook) 
  ىذه الصفحة للطالب أك ادلستخدـ الذم يريد أف يتصل دبشرؼ

 (Facebook)ىذا ادلوقع بالوسيلة االجتماعية الفيسبوؾ 

من البياف السابق، ظهر أف ىذا ادلوقع لو اللعب التعليمية الكثَتة 
كىذا جيد ألف يستخدمو ادلستخدـ يف تعليم اللغة العربية لؤلطفاؿ 
 حىت يكوف الطبلب مسركرين كذلم محاسة يف مواصلة عملية التعليم
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 مظهر المواقع العربية وتناسبها بنظرية تعلم اللغة الحاسوبي .ب 
 http://learnarabiconline.ksu.edu.saموقع  .1

ىذا ادلوقع العريب يستخدـ اللوف األزرؽ كاألبيض كاأللواف األساسية يف 
كمظهر ىذا ادلوقع جيد جدا ألف كجود الصفحة الفارغة يف ىذا . صفحاتو

 .ادلوقع حىت يكوف ىذا ادلوقع مرتب

 
 4.4صورة 

 "العربية التفاعلية لغير الناطقين بها"أول الصفحة في الموقع 

 
ىذا ادلوقع يستخدـ الرموز اجلميلة حىت يكوف مظهر ىذا ادلوقع مجيل 

 :كمن تلك الرموز ىي. جدا

 

 

 

http://learnarabiconline.ksu.edu.sa/
http://learnarabiconline.ksu.edu.sa/
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 4.26جدول 
 "العربية التفاعلية لغير الناطقين بها"الرموز ومعناىا في الموقع 

 معنى الرموز الرموز

 
 رمز دلوضوع ادلوقع

 
 رمز جلامعة ادللك سعود

 
 رمز لشركة ادلوقع

 

رمز للوصوؿ إىل برنامج جوجيل 
 بلي

 

رمز للوصوؿ إىل برنامج أبيل 
 ستور

 
 رمز للدخوؿ إىل ادلوقع

 
 رمز دلن ينسى كلمة ادلركر

 
 رمز لعضو جديد

 
 رمز لكتابة الربيد اإللكًتكين

 
 رمز لكتابة كلمة ادلركر
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رمز دلشاىدة فيديو كيفية 
 التسجيل

 
 رمز دلعرفة شخصية ادلوقع

 

رمز لكتابة الرسالة بالربيد 
 اإللكًتكين

 

 رمز للدخوؿ إىل برنامج فيسبوؾ

 

رمز لكتابة الرسالة بالربنامج 
 تويًت

مث يف الصفحة الرئيسية مظهره مجيل ألف كل ادلوضوع، كضعو مصمم 
 :كتلك الصفحة تستطيع أف تنظرىا يف الصورة اآلتية. ادلوقع صور مجيلة
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 4.5صورة 

 "العربية التفاعلية لغير الناطقين بها"الصفحة الرئيسية في الموقع 
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مث عندما ضغط ادلستخدـ إحدم الوحدات يف تلك الصفحة، ستكوف 
 :مظهر الصفحة مثل الصورة خبط أمحر اآلتية

 
 4.6صورة 

 "العربية التفاعلية لغير الناطقين بها"المواد التعليمية في الموقع 

 
 :أما مظهر ادلوقع عند ما يضغط ادلستخدـ أحد الدركس كما يلي

  
  4.7صورة 

 استمع:الدرس األول 
 4.8صورة 

 المفردات:الدرس الثاني 
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 4.9صورة 

 التراكيب:الدرس الثالث 
 4.10صورة 
 فهم المسموع:الدرس الرابع 

  
 4.11صورة 

 تحدث: الدرس الخامس
 4.12صورة 

 اقرأ: الدرس السادس
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 4.13صورة 

 اكتب: الدرس السابع
 4.14صورة 

 للتدريبات

مث عند ما يضغط ادلستخدـ ادلبلحق، ستكوف صفحة ادلوقع العريب مثل 
 :ىذه الصور

 

 موضوع ادللحق

 الوحدة ادلدركسة

للوصوؿ إىل الصفحة  ادلادة التعليمية
 التالية أك الصفحة السابقة

 4.15صورة 
 "العربية التفاعلية لغير الناطقين بها"نصوص فهم المسموع في الرابط 
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  4.16 صورة
 ملخص المفردات

 موضوع ادللحق

 ادلادة التعليمية

 الوحدة ادلدركسة

للوصوؿ إىل الصفحة 
 التالية أك الصفحة السابقة
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مث يف صفحة السجل الشخصي كالفيديو التعليمي، مظهرمها كما يف 
 :الصورة اآلتية

 موضوع ادللحق

للوصوؿ إىل الصفحة التالية 
 أك الصفحة السابقة

 الوحدة ادلدركسة

 ادلادة التعليمية

 ملخص المفردات: 4.17صورة 
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 :أما أنواع احلركؼ ادلستخدمة يف ىذا ادلوقع ىي

 الفيديو التعليمي

 موضوع 

 موضوع 

 البيانات الشخصية

 نتائج االختبار

الفيديو التعليمي: 4.18صورة   

 السجل الشخصي: 4.19صورة 
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- GESS Two-Light 

- Times New Roman 

- Eras Medium ITC 

- Arial Body CS 

من البياف السابق، ظهر أف ىذا موقع التعلم العربية يستخدـ اللوف 
كمظهر ىذا ادلوقع جيد . األزرؽ كاألبيض كاأللواف األساسية يف صفحاتو

جدا ألف كجود الصفحة الفارغة يف ىذا ادلوقع حىت يكوف ىذا ادلوقع 
ككاف ادلوقع ادلرتب ىو ادلوقع ادلناسب ألف يستخدمو ادلستخدـ . مرتب

 .كوسيلة تعلم اللغة احلاسويب

 
 /http://www.areeg.orgموقع   .2

ىذا ادلوقع العريب يستخدـ اللوف األبيض كاللوف األساسي يف 
كادلظهر األساسي . صفحاتو مع زيادة األلواف األخرل لتجميل ىذا ادلوقع

 :ذلذا ادلوقع كما يف الصورة اآلتية

http://www.areeg.org/
http://www.areeg.org/
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1 

2 
3 

4 

5 

6 

7 

8 

8 

9 

10 

  4.20صورة 
 "أريج"أول الصفحة في الرابط 



157 
 

 

 4.27جدول 
 4.20بيان الصورة 

 البيان الرقم
 الشرح عن ادلوقع 1
 موضوع ادلوقع 2
 رموز للوصوؿ إىل زلتول ادلوقع 3
 الفصوؿ الدراسية 4
 الرموز لتحميل الكتاب التفاعلية 5
 الرموز ألخذ رأم ادلستخدـ عن ادلوقع 6
 الشرح عن ادلوقع ككيفية استخدامو 7
 الرموز لزيادة الوسائل التعليمية 8
 مناذج أنشطة التعليم 9
 أنواع الوسائل التعليمية ادلوجودة يف ادلوقع 10

 :كمن تلك الرموز ىي. ىذا ادلوقع يستخدـ الرموز الكثَتة باأللواف ادلتنوعة
 4.28جدول 

 "أريج"الرموز في موقع 

 معنى الرموز الرموز

 

رمز لزيادة الفيديو 
 التعليمية
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رمز لزيادة مناذج الدركس 
 ادلرئية

 

رمز لزيادة العركض 
 التقدديية

 

 رمز لزيادة مناذج التقوًن

 

 رمز لزيادة أكراؽ عمل

 

رمز دلعرفة دليل 
 االستخداـ

 

رمز للكتاب اإللكتوين 
 "حقيبيت يف جييب"

 

رمز للوصوؿ إىل بنك 
 األسئلة

 

رمز عن مؤسبر ذكم 
اإلعاقات كصعوبة التعلم 

2014 
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 يف ىذا ادلوقع العريب، يستطيع ادلستخدـ أف خيتار الفصل الدراسي ادلناسب 

 :كادلادة التعليمية احملتاجة، كعند اختيارىا سيكوف مظهر ادلوقع كما يلي

 
 

 

 

رمز عن ادلؤسبر اإلقليمية 
 2013للتعلم اإللكًتكين 

 

رمز للوصوؿ إىل كتب 
 تفاعلية

 

 "أريج"رمز دلوقع 

 

رمز عن ادلركز اإلقليمي 
 لتطوير الربرليات التعليمية

 : 4.21صورة 
 "أريج"الفصول والمواد التعبيمية في الرابط 
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كعندما اختار ادلستخدـ الفصل الدراسي ادلعُت مث ضغط ادلستخدـ األنشطة التعليمية 
 :سيكوف مظهر ادلوقع كاآليت

 
 
 

 
 

 : 4.22صورة 
 "أريج"أنواع األنشطة في الرابط 

  4.23صورة 
 "أريج"مظهر األنشطة التعليمية في الرابط 
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مث على ادلستخدـ أف خيتار تلك األنشطة التعليمية ادلرادة بضغظ إحدم الصور حىت 

 :ظهر ىذا ادلوقع كما يف الصورة اآلتية

 
 
 

 :أما إذا كاف ادلستخدـ خيتار العركض التقدديية سيكوف مظهر ادلوقع مثل الصورة اآلتية

 
 

 

  4.25صورة 
 "أريج"مظهر العروض التقديمية في الرابط 

  4.24صورة 
 "أريج"مظهر األنشطة التعليمية في الرابط 
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كبعد ما ربميل تلك العركض التقدديية، يستطيع أف يستخدمها ادلستخدـ لتعلم اللغة 
 :كمن أمثلة مظهر العركض التقدديية ىي. العربية

 
 
 

 :كمظهر ىذا ادلوقع عند ما اختار ادلستخدـ التدريبات التفاعلية كما يلي

 

  4.26صورة 
 "أريج"مظهر العروض التقديمية في الرابط 

 4.27صورة 
 "أريج"مظهر التدريبات التفاعلية في الرابط 
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إذا كانت ادلواد . مظهر ىذا ادلوقع مناسب بالفصل الدراسي كعمر مستخدمو

التعليمية لفصل رياضة األطفاؿ فمظهر ىذا ادلوقع يستخدـ صور مجيل لؤلطفاؿ 
 .كبالعكس

 : مظهرىا كما يليك pdfبشكل مث يعرض ادلؤلف أكراؽ العمل 

 4.28صورة 
 "أريج"مظهر التدريبات التفاعلية في الرابط 
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 أيضا مثل صفحة أكراؽ   pdfككاف مناذج التقوًن يف ىذا ادلوقع بشكل 

 :كأما مظهره كالصورة اآلتية. العمل

 

  4.29صورة 
 "أريج"مظهر أوراق عمل في الرابط 
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 Tahomaأما احلرؼ األساسي ادلستخدـ يف ىذا ادلوقع ىو  
من البياف السابق، ظهر أف ىذا موقع التعلم العربية يستخدـ لوف 

. كمظهر ىذا ادلوقع جيد ك مرتب. األبيض كاللوف األساسي يف صفحاتو
كأما مظهر الوسائل التعليمية ادلوجودة فيو، جيد ألف لونو مناسب بعمر 

مستخدمو حىت يكوف ىذا ادلوقع جيد ألف يستخدـ يف طريقة تعلم اللغة 
 .احلاسويب

  4.30صورة 
 "أريج"مظهر نماذج التقويم في الرابط 
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. ىذا ادلوقع العريب يستخدـ اللوف البنفسجي كاأللواف الرئيسية يف صفحاتو
فمظهر ىذا ادلوقع عند أكؿ فتح ىذا . كمظهر ىذا ادلوقع جيد جدا كمرتب

 :ادلوقع كما يلي

 
 
 

 4.29جدول 
 4.31بيان الصورة 

 الشرح الرقم
 موضوع ادلوقع 1
 رمز للوصوؿ إىل الصفحة الزائدة 2
 رمز للوصوؿ إىل اجمللد األكؿ 3
 رمز للوصوؿ إىل اجمللد الثاين 4
 رمز للوصوؿ إىل اجمللد الثالث 5

1 

2 
3 
4 
5 

  4.31صورة 
 "عمر ومريم"مظهر الصفحة الرئيسية في الرابط 

http://omarmariam.irsyad.sg/index.html
http://omarmariam.irsyad.sg/index.html
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ىذا ادلوقع حيتوم على الرموز اجلميلة مع أف ىذا ادلوقع للمستول اإلبتدائي حىت 
كالرموز . تكوف الصور كالرموز ادلوجودة يف ىذا ادلوقع ملونة كمناسبة لؤلطفاؿ

 :ادلوجودة يف ىذا ادلوقع قد خلصتها الباحثة يف اجلدكؿ اآليت
 4.30جدول 

 "عمر ومريم"الرموز ومعناىا في موقع 
 الشرح الرموز

 
 رمز دلوضوع ادلوقع

 
 1رمز للوصوؿ إىل اجمللد 

 
 2رمز للوصوؿ إىل اجمللد 

 
 3رمز للوصوؿ إىل اجمللد 

 
 رمز للوصوؿ إىل الصفحة الزائدة

 
 رمز للوصوؿ إىل الصفحة للتلوين

 

رمز للوصوؿ إىل الصفحة جلعل 
 القصص ادلصورة

 

رمز للوصوؿ إىل الصفحة للعبة 
 "جيغساك"
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 "فيسبوؾ"رمز للوصوؿ إىل برنامج 

 
 رمز للوصوؿ إىل الصفحة لنظر الصور

 

رمز للوصوؿ إىل الصفحة دلشاىدة 
 فيديو

 
يف ىذا ادلوقع، كجود ثبلثة رللدات الذم يف كل رللد منها سبعة دركس كمظهرىا 

 : كما يف الصور اآلتية

  
 4.32صورة 

 المجلد األول
 4.33صورة 

 المجلد الثاني
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مث عند ما يدخل ادلستخدـ إىل أحد اجمللدات فيستطيع أف خيتار الدركس 
 . كاألنشطة ادلرادة

 
 4.35صورة 

 "عمر ومريم"األنشطة التعليمية في موقع 

 4.34صورة 
 المجلد الثالث
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خيتلف ىذا ادلوقع بادلوقع قد ذكر من قبل ألف ىذا ادلوقع عندما اختار ادلستخدـ 
كادلظهر . أحد الدركس سيصل إىل نافدة اإلنًتنيت اجلديدة كليس تبويب اجلديد

 :عند فتح الكتاب اإللكًتكين كما يلي

 
 4.36صورة 

 "عمر ومريم"الكتاب اإللكتروني في موقع 

 
 4.37صورة 

 "عمر ومريم"الكتاب اإللكتروني في موقع 
 

مظهر ىذا الكتاب مثل الكتاب ادلطبوع كلكن مع زيادة الصوت عند ضغط 
ىذا ادلظهر جذاب جدا لؤلطفاؿ حىت ديكن . الكلمة أك اجلملة يف ذلك الكتاب
 .ذلم أف يتعلموا بالنشاط كاحلماسة
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 :كأما مظهر ادلوقع عند فتح لعبة خطية مثل الصورة اآلتية

 
 4.38صورة 

 "عمر ومريم"مظهر لعبة خطية في موقع 

 
 4.39صورة 

 "عمر ومريم"مظهر لعبة خطية في موقع 

 
 :كأما مظهر ادلوقع عند فتح لعبة التسمية كما الصورة اآلتية
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 4.40صورة 

 "عمر ومريم"مظهر لعبة التسمية في موقع 

 
 4.41صورة 

 "عمر ومريم"مظهر لعبة التسمية في موقع 

 
للعب ىذه اللعبة يستطيع ادلستخدـ أف يسحب الكلمة إىل الصورة ادلناسبة مثل 

 :كأما مظهر ادلوقع عند فتح لعبة ملء الفراغ كما يلي. الصورة
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 4.42صورة 

 "عمر ومريم"مظهر لعبة ملء الفراغ في موقع 

 
 4.43صورة 

 "عمر ومريم"مظهر لعبة ملء الفراغ في موقع 
 

كما يف اللعبة من قبل، يستطيع ادلستخدـ أف يسحب الكلمة الصحيحة إىل 
 :مث ادلظهر للتدريبات ادلصورة كما يلي. مكاف الفراغ ادلناسب
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 4.44صورة 

 "عمر ومريم"مظهر التدريبات المصورة في موقع 

 
 4.45صورة 

 "عمر ومريم"مظهر التدريبات المصورة في موقع 

 
يف ىذه التدريبات ال بد على ادلستخدـ أف خيتار اإلجابة الصحيحة كمناسبة 

 .كيستطيع أف ينظر ادلستخدـ نتيجتو مباشرة. بالسؤاؿ كالصورة
 :مث إذا كاف ادلستخدـ يفتح الصفحة الزائدة فهو سيصل إىل الصفحات اآلتية

 (جيغساك)صورة مقاطعة  .1
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 :ادلظهر من ىذه الصفحة ىي كما يلي

 
 4.46صورة 

 "عمر ومريم"مظهر صورة مقاطعة في موقع 
 :كبعد اختيار إحدم الصور ادلقاطعة فيصل ادلستخدـ إىل الصفحة اآلتية

 
 4.47صورة 

 "عمر ومريم"مظهر صورة مقاطعة في موقع 

 :يستطيع ادلستخدـ أف خيتار مستول صعوبة اللعبة مث يصل إىل الصفحة اآلتية
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 4.48صورة 

 "عمر ومريم"مظهر صورة مقاطعة في موقع 
 

 .ىذه اللعبة جذابة جدا كمعو الصوت مثل اللعبة يف اجلواؿ أك اجلهاز اآلخر
 صفحة للتلوين .2

. يف ىذه الصفحة يستطيع ادلستخدـ أف يلوف الصور باللوف على ما شاء
 :فمظهر ىذه الصفحة كاآليت

 
 4.49صورة 

 "عمر ومريم"مظهر تلوين الصورة في موقع 
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 4.50صورة 

 "عمر ومريم"مظهر تلوين الصورة في موقع 
 

 صفحة جلعل القصص ادلصورة .3

ىذه الصفحة ىي صفحة مجيلة عند الباحثة ألف هبذه الصفحة، يستطيع 
هبذه . ادلستخدـ أف جيعل القصص ادلصورة باختيار الصور ككتابة احلوار ادلرادة

 .الصفحة، يستطيع ادلستخدـ أف ينمي كفاءتو يف مهارة الكتابة بطريقة جذابة
 :حة، ىي كما يلي

 
 4.51صورة 

 "عمر ومريم"مظهر جعل القصص المصورة في موقع 
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 4.52صورة 

 "عمر ومريم"مظهر جعل القصص المصورة في موقع 
 صفحة دلشاىدة الفيديو .4

دلشاىدة الفيديو، كلكن " يوتوب"ىذه الصفحة ىي صفحة من برنامج 
 . الفيديو يف ىذه الصفحة ما زاؿ قليبل

 
 4.53صورة 

 "عمر ومريم"مظهر فيديو في موقع 
 

 صفحة لنظر الصور ك صفحة للتواصل مع برنامج فيسبوؾ .5

 :ىاتُت الصفحتُت يتعلق بربنامج فيسبوؾ كمظهرىا كما يلي
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 56صورة 

 "عمر ومريم"مظهر فيسبوك لموقع 

 Times New Romanكنوع احلرؼ ادلستخدـ ذلذا ادلوقع ىو  

من البياف السابق، ظهر أف ىذا موقع لو ادلظهر اجليد خاصة يف الصفحة 
ىذا يستطيع أف جيعل الطبلب يف مرحلة . كيف مجيع لعبو" الكتاب األلكًتكين"

 .األبناء، يشجعوف لتعلم اللغة العربية بطريقة تعلم اللغة احلاسويب
 

 أداء المواقع العربية .ج 

ادلراد من أداء ادلواقع العربية ىو كيف عملت ادلواقع العربية يف شبكة 
كأداء ادلواقع العربية اليت ستعرض الباحثة ىي من ناحية سرعة ادلواقع . اإلنًتنيت

كاستخدمت الباحثة آالت قياس أداء ادلواقع . العربية كمستخدمها كغَتىا
 :العربية ادلوجودة يف شبكة اإلنًتنيت كنتيجتها كما يلي
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 http://learnarabiconline.ksu.edu.saموقع  (أ 

لقياس سرعة ادلواقع العربية  tools.pingdom.comاستخدمت الباحثة 
 :كنتائجها كما يلي

   100 من 80: مستول األداء 

  دقيقة3،01: كقت لتحميل الصفحة  

   505،7: حجم الصفحة KB 

    32: الطلب 

   80: سرعة الصفحة 

 استجابة خادـ الرمز 

 4.32جدول 
 استجابة خادم الرمز

 العدد المعيار

 31استجابة خادـ ادلوقع برمز ناجح 

 0 طلب إىل ىدؼ آخراؿإعادة توجيو 

 1 اخلطاء يف العميل

 0 اخلطاء يف اخلادـ

 0 اخلطاء يف اخلادـ

 

 ربليل كقت التحميل 

                                                           

هنارا11.02 يف الساعة 2016 أبريل 11يف التاريخ  /http://tools.pingdom.com/fptمأخوذ من  

http://learnarabiconline.ksu.edu.sa/
http://learnarabiconline.ksu.edu.sa/
http://tools.pingdom.com/fpt/
http://tools.pingdom.com/fpt/
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يف ربليل كقت التحميل، قاست ىذه األلة الوقت يف كل الدكلة 
كالبياف منها . كالوقت يف كل نوع احملتول كالوقت يف كل نطاؽ

 : خلصت الباحثة يف اجلدكؿ اآليت

 4.33جدول 
 الوقت في كل الدولة

العدد في المائة المعيار 
 % DNS 4،13متصفح الويب تبحث عن معلومات 

 SSL 0%متصفح الويب ينفذ مصافحة 
 % 8،41متصفح الويب يتم االتصاؿ باخلادـ 

 %0متصفح الويب يرسل البيانات إىل اخلادـ 
 % 55،51متصفح الويب ينتظر البيانات من اخلادـ 
 % 31،95متصفح الويب يقبل البيانات من اخلادـ 

 4.34جدول 
 الوقت في كل نوع المحتوى

العدد في المائة  نوع المحتوى
 % HTML 12،55البيانات من 
 % Javascript 16،9البيانات من 

 % CSS 16،94البيانات من 
 % 53،62 الصورةالبيانات من 

 - البيانات من احلركؼ
 - (فيديو أك غَته)البيانات من الغَت 
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 4.35جدول 
 الوقت في كل النطاق

العدد في المائة  نوع المحتوى
learnarabiconline.ksu.edu.sa 100%  

 

 ربليل احلجم 

أما يف ربليل احلجم، عرضت الباحثة نتيجة احلجم يف كل نوع 
كالبياف التفصيل قد عرضت الباحثة . احملتول كاحلجم يف كل نطاؽ

 :يف اجلدكؿ التايل
 4.36جدول 

 الحجم في كل نوع المحتوى

العدد   نوع المحتوى
 HTML 22،7 KBالبيانات من 
 Javascript 48،7 KBالبيانات من 

 CSS 94،7 KBالبيانات من 
 KB 338،1 الصورةالبيانات من 

 - البيانات من احلركؼ
 - (فيديو أك غَته)البيانات من الغَت 
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 4.37جدول 
 الحجم في كل النطاق

العدد في المائة  نوع المحتوى
learnarabiconline.ksu.edu.sa504،3 KB 

 

 ربليل الطلب 

أما يف ربليل الطلب، عرضت الباحثة الطلب يف كل نوع احملتول 
كالبياف التفصيل منهما كما يف اجلدكؿ . كالطلب  يف كل النطاؽ

 :اآليت
 4.38جدول 

 الطلب في كل نوع المحتوى

العدد   نوع المحتوى
 HTML 3البيانات من 
 Javascript 19البيانات من 

 CSS 12البيانات من 
 67 الصورةالبيانات من 

 - البيانات من احلركؼ
 3 (فيديو أك غَته)البيانات من الغَت 
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 4.39جدول 
 الطلب في كل النطاق

العدد في المائة  نوع المحتوى
learnarabiconline.ksu.edu.sa 31 

من اجلداكؿ السابقة، عرفت الباحثة أف سرعة ربميل ىذا ادلوقع كما قد سبق 
ككاف ىذا ادلوقع مناسب الستخدامو .  دقيقة فسرعة ىذا ادلوقع جيد3،01ذكره ىو 

 .كمصدر التعليم يف طريقة تعلم اللغة احلاسويب

كنتيجتو   www.statshow.comكأما حلساب عدد ادلستخدـ استخدمت الباحثة 
  :كما يلي

 4.40جدول 
 "العربية التفاعلية"عدد الزوار في موقع 

 العدد البيان
  نفرا77129 عدد الزكار يوميا

 169684 مشاىدة الصفحة يوميا
  نفرا2313870 عدد الزكار شهريا

 5090920 مشاىدة الصفحة شهريا
  نفرا61934660 عدد الزكار سنويا

 28152085 مشاىدة الصفحة سنويا
 من ذلك اجلدكؿ ، عرفت الباحثة أف مستخدـ ىذا ادلوقع كثَتا ألف يف 

 .كل السنة كاف مستخدـ ىذا ادلوقع أكثر من مليوف نفر
                                                           

 ليبل19.20 يف الساعة 2016 أبريل 13يف التاريخ  /http://www.statshow.com مأخوذ من 

http://www.statshow.com/
http://www.statshow.com/
http://www.statshow.com/
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 www.seocentro.comمث من ناحية رفض ادلوقع، استخدمت الباحثة 

دلعرفة نتيجتو، كبعد أف حيسبو بتللك ألة حساب رفض ادلوقع، حصلت الباحثة 
 :على نتيجة كما يلي

 
  4.56صورة  

 "العربية التفاعلية"نتيجة سرعة موقع 
 من مائة كىذه النتيجة مل يزاؿ على تقدير 51أف نتيجة ىذا ادلوقع 

كىذ % 93كلكن من ناحية ثقة ادلوقع، حصلت ىذا ادلوقع على . جيد
 .جيد

حصلت الباحثة على نتيجة ىذا ادلوقع كما  gtmetrix.comكأما باستخدـ 
 :يلي

 
 4.57صورة 

 gtmetrix.comب " العربية التفاعلية"نتيجة الموقع 

                                                           

 يف الساعة 2016 أبريل 13يف التاريخ  http://www.seocentro.com/tools/seo/seo-analyzer.html مأخوذ من  
 ليبل19.20

 مايو 31يف التاريخ https://gtmetrix.com/reports/learnarabiconline.ksu.edu.sa/EzniX3Yx مأخوذ من  
 هنارا12.16 يف الساعة 2016

http://www.seocentro.com/
http://www.seocentro.com/
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كىذا غَت % 50كادلراد من ىذا الصورة ىي أف نتيجة سرعة ىذا ادلوقع ىي
 .أك جيد% 74ىي  (نتيجة ربليل صفحة ادلوقع) YSlowكأما نتيجة . جيد
 

 http://www.areeg.orgموقع  (ج 

لقياس سرعة ادلواقع العربية  tools.pingdom.comاستخدمت الباحثة 
 :كنتائجها كما يلي

   100 من 82: مستول األداء 

  دقيقة11،63: كقت لتحميل الصفحة  

   4،2: حجم الصفحة MB 

    108: الطلب 

   82: سرعة الصفحة 

 استجابة خادـ الرمز 

 4.41جدول 
 استجابة خادم الرمز

 العدد المعيار

 104استجابة خادـ ادلوقع برمز ناجح 

 0 طلب إىل ىدؼ آخراؿإعادة توجيو 

 1 اخلطاء يف العميل

                                                           

  هنارا13.49 يف الساعة 2016 أبريل 11يف التاريخ  /http://tools.pingdom.com/fptمأخوذ من  

http://www.areeg.org/
http://www.areeg.org/
http://tools.pingdom.com/fpt/
http://tools.pingdom.com/fpt/
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 0 اخلطاء يف اخلادـ

 3 اخلطاء يف اخلادـ

 ربليل كقت التحميل 

يف ربليل كقت التحميل، قاست ىذه األلة الوقت يف كل الدكلة 
كالبياف منها . كالوقت يف كل نوع احملتول كالوقت يف كل نطاؽ

 :خلصت الباحثة يف اجلدكؿ اآليت

 4.42جدول 
 الوقت في كل الدولة

العدد في المائة المعيار 
 DNS 0،23%متصفح الويب تبحث عن معلومات 

 SSL 0%متصفح الويب ينفذ مصافحة 
 %1،6متصفح الويب يتم االتصاؿ باخلادـ 

 %0متصفح الويب يرسل البيانات إىل اخلادـ 
 %26،71متصفح الويب ينتظر البيانات من اخلادـ 
 %71،46متصفح الويب يقبل البيانات من اخلادـ 

 
 4.43جدول 

 الوقت في كل نوع المحتوى

العدد في المائة  نوع المحتوى
 HTML 6،99%البيانات من 
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 Javascript 31،78%البيانات من 
 CSS 19،58%البيانات من 
 %37,75 الصورةالبيانات من 

 - البيانات من احلركؼ
 %3،91 (فيديو أك غَته)البيانات من الغَت 

 
 4.44جدول 

 الوقت في كل النطاق

العدد في المائة  نوع المحتوى
www.areeg.org 90،84% 

fonts.googleapis.com 5،25% 
fonts.gstatic.com 3،91% 

 

 ربليل احلجم 

أما يف ربليل احلجم، عرضت الباحثة نتيجة احلجم يف كل نوع 
كالبياف التفصيل قد عرضت الباحثة . احملتول كاحلجم يف كل نطاؽ

 :يف اجلدكؿ التايل

 4.45جدول 

 الوقت في كل نوع المحتوى

العدد   نوع المحتوى
 HTML 51،6 KBالبيانات من 
 Javascript 153،4 KBالبيانات من 

http://www.areeg.org/
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 CSS 30،9 KBالبيانات من 
 MB 4 الصورةالبيانات من 

 - البيانات من احلركؼ
 KB 153،4 (فيديو أك غَته)البيانات من الغَت 

 

 

 4.46جدول 
 الحجم في كل النطاق

العدد في المائة  نوع المحتوى
www.areeg.org 90،84 KB 

fonts.googleapis.com 5،25 KB  
fonts.gstatic.com 3،91 KB 

 ربليل الطلب 

أما يف ربليل الطلب، عرضت الباحثة الطلب يف كل نوع 
كالبياف التفصيل منهما كما . احملتول كالطلب  يف كل النطاؽ

 :يف اجلدكؿ اآليت

 4.47جدول 

 الطلب في كل نوع المحتوى

العدد   نوع المحتوى
 HTML 3البيانات من 
 Javascript 19البيانات من 

 CSS 12البيانات من 

http://www.areeg.org/
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 67 الصورةالبيانات من 
 - البيانات من احلركؼ

 3 (فيديو أك غَته)البيانات من الغَت 
 

 

 4.48جدول 
 الطلب في كل النطاق

العدد في المائة  نوع المحتوى
www.areeg.org 98 

fonts.googleapis.com 3 
fonts.gstatic.com 3 

من اجلداكؿ السابقة عرفت الباحثة أف سرعة ربميل ىذا ادلوقع ىو 
فلذلك، إذا كاف يريد .  دقيقة ككاف ىذا ادلوقع بطيئ11،63

ادلستخدـ أف يستخدـ ىذا ادلوقع مصدر التعليم يف طريقة تعلم 
 . اللغة احلاسويب، فيحتاج ادلستخدـ إىل الوقت التعليمي الكثَت

أما حلساب عدد ادلستخدـ يف ىذا ادلوقع استخدمت الباحثة 
www.similarweb.com  كنتيجتو كما يلي:  

 

                                                           

 مساء15.21 يف الساعة 2016 أبريل 16يف التاريخ /https://www.similarweb.com مأخوذ من  

http://www.areeg.org/
http://www.similarweb.com/
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 4.58صورة 

 "أريج"عدد زوار موقع 

.  نفرا يف ستة شهور51100من تلك الصورة عرفت الباحثة أف زكار ىذا ادلوقع 
 :ككثَت منهم يسكنوف يف الدكلة السعودية كما قد ظهرت الصورة اآلتية

 
 4.59صورة 

 "أريج"عدد زوار موقع 
من الصورة السابقة، عرفت الباحثة أف أكثر ادلستخدمُت ىم من السعود العربية 

كمن %  9،18مث من الكويت % 10،5مث من ادلصر % 16،05بالدرجة ادلئوية 
 %. 7،06كمن اإلمارت العربية ادلتحدة %  7،4عماف 
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 www.seocentro.comمث من ناحية رفض ادلوقع، استخدمت الباحثة 

دلعرفة نتيجتو، كبعد أف حيسبو بتللك ألة حساب رفض ادلوقع، حصلت الباحثة 
 :على نتيجة كما يلي

 
 4.60صورة 

 "أريج"نتيجة سرعة موقع 
.  من مائة كىذه النتيجة تدؿ على تقدير غَت جيد43أف نتيجة ىذا ادلوقع 

 .كىذ جيد% 75كلكن من ناحية ثقة ادلوقع، حصلت ىذا ادلوقع على 
حصلت الباحثة على نتيجة ىذا ادلوقع كما  gtmetrix.comكأما باستخدـ 

 :يلي

 
  4.61صورة  

 gtmetrix.comب " أريج"نتيجة الموقع 

. كىذا ناقص% 61كادلراد من ىذا الصورة ىي أف نتيجة سرعة ىذا ادلوقع ىي
 .كىذا مقبوؿ% 74ىي  (نتيجة ربليل صفحة ادلوقع) YSlowكأما نتيجة 

 

                                                           

 يف الساعة 2016 أبريل 14يف التاريخ  http://www.seocentro.com/tools/seo/seo-analyzer.html مأخوذ من  
 ليبل20.04

 يف الساعة 2016 مايو 30يف التاريخ  https://gtmetrix.com/reports/www.areeg.org/AMDadFmjمأخوذ من  
 هنارا12.12

http://www.seocentro.com/
http://www.seocentro.com/
https://gtmetrix.com/reports/www.areeg.org/AMDadFmj
https://gtmetrix.com/reports/www.areeg.org/AMDadFmj
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 http://omarmariam.irsyad.sg (ب 

لقياس سرعة ادلواقع العربية  tools.pingdom.comاستخدمت الباحثة 
 :كنتائجها كما يلي

   100 من 91: مستول األداء 

  دقيقة1،94: كقت لتحميل الصفحة  

   576،8: حجم الصفحة KB 

    24: الطلب 

   91: سرعة الصفحة 

 استجابة خادـ الرمز 

 4.62جدول 
 استجابة خادم الرمز

 العدد المعيار

 24استجابة خادـ ادلوقع برمز ناجح 

 0 طلب إىل ىدؼ آخراؿإعادة توجيو 

 0 اخلطاء يف العميل

 0 اخلطاء يف اخلادـ

 0 اخلطاء يف اخلادـ

 
 

                                                           

صباحا09.05 يف الساعة 2016 أبريل 11يف التاريخ  /http://tools.pingdom.com/fptمأخوذ من  

http://omarmariam.irsyad.sg/
http://tools.pingdom.com/fpt/
http://tools.pingdom.com/fpt/


194 
 

 

 ربليل كقت التحميل 

يف ربليل كقت التحميل، قاست ىذه األلة الوقت يف كل الدكلة 
كالبياف منها . كالوقت يف كل نوع احملتول كالوقت يف كل نطاؽ

 :خلصت الباحثة يف اجلدكؿ اآليت

 4.49جدول 
 الوقت في كل الدولة

العدد في المائة المعيار 
 % DNS 2،21متصفح الويب تبحث عن معلومات 

 SSL 0%متصفح الويب ينفذ مصافحة 
 % 10،79متصفح الويب يتم االتصاؿ باخلادـ 

 %0متصفح الويب يرسل البيانات إىل اخلادـ 
 % 52،02متصفح الويب ينتظر البيانات من اخلادـ 
 % 34،99متصفح الويب يقبل البيانات من اخلادـ 

 
 4.50جدول 

 الوقت في كل نوع المحتوى

العدد في المائة  نوع المحتوى
 % HTML 6،55البيانات من 
 - Javascriptالبيانات من 

 % CSS 2،18البيانات من 
 % 91،28 الصورةالبيانات من 
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 - البيانات من احلركؼ
 - (فيديو أك غَته)البيانات من الغَت 

 
 4.51جدول 

 الوقت في كل النطاق

العدد في المائة  نوع المحتوى
omarmariam.irsyad.sg 100 % 

 

 ربليل احلجم 

أما يف ربليل احلجم، عرضت الباحثة نتيجة احلجم يف كل نوع 
كالبياف التفصيل قد عرضت الباحثة . احملتول كاحلجم يف كل نطاؽ

 :يف اجلدكؿ التايل

 4.52جدول 

 الوقت في كل نوع المحتوى

العدد   نوع المحتوى
 HTML 6،8 KBالبيانات من 
 - Javascriptالبيانات من 

 CSS 6،8 KBالبيانات من 
 KB 568،9 الصورةالبيانات من 

 - البيانات من احلركؼ
 - (فيديو أك غَته)البيانات من الغَت 
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   4.53جدول  
 الحجم في كل النطاق

العدد في المائة  نوع المحتوى
omarmariam.irsyad.sg 576،8 KB 

 

 ربليل الطلب 

 4.54جدول 

 الطلب في كل نوع المحتوى

العدد   نوع المحتوى
 HTML 1البيانات من 
 - Javascriptالبيانات من 

 CSS 1البيانات من 
 22 الصورةالبيانات من 

 - البيانات من احلركؼ
 - (فيديو أك غَته)البيانات من الغَت 

 

 

 4.55جدول 
 الطلب في كل النطاق

العدد في المائة  نوع المحتوى
omarmariam.irsyad.sg 24 

 



197 
 

 

دقيقة 1،94من اجلداكؿ السابقة عرفت الباحثة أف سرعة ربميل ىذا ادلوقع ىو 
ككاف ىذا ادلوقع سرعة حىت ال حيتاج ادلستخدـ إىل كقت طويل عندما يتعلم اللغة 

 .العربية احلاسويب باستخداـ ىذا ادلوقع
كنتيجتو كما   www.statshow.comحلساب عدد ادلستخدـ استخدمت الباحثة 

   :يلي
 4.56جدول 

 "عمر ومريم"عدد زوار موقع 

 العدد البيان
  نفرا337 عدد الزكار يوميا

 742 مشاىدة الصفحة يوميا
  نفرا22260 عدد الزكار شهريا

 10110 مشاىدة الصفحة شهريا
 نفرا123005 عدد الزكار سنويا

 270830 مشاىدة الصفحة سنويا
من ذلك اجلدكؿ ، عرفت الباحثة أف مستخدـ ىذا ادلوقع ما زاؿ قليبل 

 .ألف يف كل السنة كاف مستخدـ ىذا ادلوقع أقل من مائة آالؼ نفر
 www.seocentro.comمث من ناحية رفض ادلوقع، استخدمت الباحثة 

دلعرفة نتيجتو، كبعد أف حيسبو بتللك ألة حساب رفض ادلوقع، حصلت الباحثة 
 :على نتيجة كما يلي

                                                           

 ليبل19.20 يف الساعة 2016 أبريل 13يف التاريخ  /http://www.statshow.com مأخوذ من 

http://www.statshow.com/
http://www.statshow.com/
http://www.statshow.com/
http://www.seocentro.com/
http://www.seocentro.com/
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 4.62صورة 
 "عمر ومريم"نتيجة موقع 

.  من مائة كىذه النتيجة تدؿ على تقدير غَت جيد50أف نتيجة ىذا ادلوقع 
 .كىذ غَت جيد% 60كلكن من ناحية ثقة ادلوقع، حصلت ىذا ادلوقع على 

حصلت الباحثة على نتيجة ىذا ادلوقع كما  gtmetrix.comكأما باستخدـ 
 :يلي

 
  4.63صورة  

 gtmetrix.comب " عمر ومريم"نتيجة الموقع 

كأما . كىذا جيد% 81كادلراد من ىذا الصورة ىي أف نتيجة سرعة ىذا ادلوقع ىي
 .كىذا جيد% 83ىي  (نتيجة ربليل صفحة ادلوقع) YSlowنتيجة 

 
 
 

                                                                                                                                                               

 يف الساعة 2016 أبريل 14يف التاريخ  http://www.seocentro.com/tools/seo/seo-analyzer.html مأخوذ من  
 ليبل20.42

 يف 2016 مايو 30يف التاريخ https://gtmetrix.com/reports/omarmariam.irsyad.sg/gfeANlVO مأخوذ من  
 هنارا12.17الساعة 
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 مناقشة البحث : المبحث الثاني 

دلعرفة تناسب ادلواقع العربية بنظرية تعلم اللغة احلاسويب، فنظرت الباحثة إىل نتائج 
ادلراد من  . البحث كمبادئ يف تصميم برامج على أساس نظرية تعلم اللغة احلاسويب

 كادلركنة كالتفاعل مبادئ يف تصميم برامج على أساس نظرية تعلم اللغة احلاسويب ىي 
 . كادلظهر فعالية كقبوؿ احملتويات

كيف تعريف آخر، التفاعل ىو . التفاعل ىو شيئ يتعلق باالتصاؿ يف اذباىُت
أما يف مصطلحات احلاسوب، التفاعل . معاملة كمتفاعل كمتموقعة بُت شيئ كشيئ آخر

الشيئ ادلتفاعل . ىو معاملة بُت احلاسوب كاحلاسوب اآلخر أك بُت احلاسوب كاحملطة
كيشمل ذلك فعالية . التفاعل بُت جهاز ادلستخدـ .يتضمن من حزبُت أك أكثر فيو

األعماؿ اليت حيتاج هبا لكي يستطيع نظاـ  كأما .التدريس كردكد الفعل ادلتاحة يف الربنامج
ال بد على ( 2 )الرسالة ال بد أف يرسلها من ادلرسل إىل ادلرسل إليو( 1 )متفاعبل ىي

 ال بد على ادلرسل أف يعطي االستجابة (3 )ادلرسل إليو أف يستجيب ما رسل ادلرسل
كجاذبية الربنامج كسهولة  السهولة كحرية التصرؼتشَت ادلركنة إىل مث . للمرسل إليو

مث ادلراد من قابلية . التصفح كادلراد من سهولة التصفح ىنا ىي سهولة ربميل ادلوقع
، جيب أف تكوف ادلادة سهلة التعلم كادلواد البلزمة يف الربنامجما يتعلق ادلواد احملتول ىي 

برنامج دلساعدة الطبلب يف اؿكاف ىي كأما ادلراد من فعالية  .لتلبية احتياجات الطبلب
 كيستطيع أف يقيس ىذا بنظر إىل سرعة ادلوقع يف آلة قياس ربسُت التمكن من ادلواد

لعرض، زبطيط الشاشة، اظهور إىل يشَت  كأما ادلراد من ادلظهر ىي .ادلوقع ادلوجودة
. كاأللواف، كالرسـو التوضيحية ادلستخدمة يف الربنامج
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فمن ىذا، خلصت الباحثة مبادئ تصميم الربامج على نظرية تعلم اللغة احلاسويب 
 : كما يلي

  

 

 

 

 

 
 
 4.64صورة 

 خالصة نظرية تعلم اللغة الحاسوبي

من ربليل عرض البيانات السابقة، حصلت الباحثة على نتيجة ربليل ادلواقع 
 :العربية الثبلثة كما يلي

 محتوى المواقع العربية  -أ 

عمر "كموقع " أريج"كموقع " العربية التفاعلية لغَت الناطقُت هبا"موقع 
ككانت تلك الوسائل التعليمية ذلا . لو الوسائل التعليمية الكثَتة كادلتنوعة" كمرًن

ىذا الواقع مناسبة بتعريف . التفاعلية كاستخدـ لغة أجنبية دكف لغة إندكنيسيا
نظرية تعلم اللغة احلاسويب كىي األساليب يف تعليم اللغة باستخداـ التكنولوجيا 

كوسيلة العرض كمعها التفاعل يف استخداـ الربنامج كاستخدـ لغة أجنبية يف 

مبادئ تصميم البرامج 
على نظرية تعلم اللغة 

 الحاسوبي

 تفاعلية

 مرونة

 قابلية المحتوى

 فعالية

 مظهر
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كأما نظرية التعلم ادلناسبة بنظرية تعلم اللغة احلاسويب   .شرح ادلواد التعليمية
التعلم   أف عملية السلوكيةتشرح النظرية. ىي النظرية السلوكية كالنظرية البنائية

كتقوؿ ىذه النظرية أف التعليمية، كسائل اؿساعدة مبنتيجة تدريس ادلعلم  ؾدثتح
كسائل التعليمية  ادلستخدمة تستطيع أف تعطي إمكانية الطبلب بناء ادلعرفة 

 فمن ىذا تعلم اللغة احلاسويب باستخداـ ادلوقع العريب ىو مناسبة هباتُت .فعالة
 .النظريتُت

مث يف ادلواقع العربية الثبلثة ذلا األنشطة التفاعلية كالتدريبات التفاعلية 
نظرية تعلم اللغة احلاسويب كادلواد التعليمية التفاعلية اليت ىي من خصائص 

(CALL) . ادلوضوع نفسو أك ب ينىتماملالتفاعل يعٍت قدرة التواصل مع اآلخرين
يف بيئة التعلم كالتفاعل يعٍت قدرة . التعلم القائم على استخداـ نفس الشبكة

 بُت دييزالتفاعل .يتحدث فيما بُت ادلشاركُت، ككذلك بُت ادلشاركُت كادلدرب
ىذا يعٍت أف .  القائم على احلاسوبعلمالتكالتعلم القائم على شبكة اإلنًتنت 

الويب ال يتواصل مع زلرؾ، كلكن مع اآلخرين   يف التعلم القائم علىشًتكُتامل
 لنفسالذين قد ال يكونوف يف ادلوقع  (ادلشاركُت كادلعلمُت على حد سواء)

يف تلك ادلواقع العربية الثبلثة كجود عنواف الوسيلة االجتماعية ألف . الوقت
يستطيع ادلستخدـ أف يزيد " أريج"تتواصل بُت ادلستخدمُت كخاصة يف موقع 

 .ادلواد التعليمية اجلديدة
 ىو  (CALL)أف من مزية التعلم ادلؤسس بنظرية تعلم اللغة احلاسويب 

مسئولية كىي إعطاء  (2. )مرح كىو إعطاء السركر إىل الطالب للتعلم (1)
                                                           

98
 Lasro Sagala, Perancangan Aplikasi Bahasa Inggris untuk Pendidikan Anak Usia Dini dengan 

Metode Computer Assisted Language Learning (Medan: STMIK Budidarma, 2014), hlm. 86 
99

 Lasro Sagala, Perancangan Aplikasi… hlm. 87 
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( 3)الفرصة للطالب دلسؤكؿ عن سبكن ادلواد التعليمية بعمل الوظائف ادلوجودة 
 .النشاط كادلراد منو ىو يستطيع الطبلب أف يتفاعل خبلؿ عملية التعليم

فبهذا احملتول، ظهر أف ادلواقع العربية الثبلثة يناسب بالبياف السابق كىي يستطيع 
أما يف ببلد إندكنيسيا، . أف يستخدمها لوسائل التعلم بنظرية تعلم اللغة احلاسويب

يستطيع ادلعلم أك الطالب أف ينظر إىل اجلدكؿ األيت لكي يعرؼ ادلواد التعليمية 
 . يف إندكنيسيا2013ادلناسبة بادلواد التعليمية أساسا على منهج 

 4.57جدول 
 (2013منهج )المواد التعليمية في المدرسة االبتدائية في بالد إندونيسيا 

 الفصل موضوع المادة
 التعارؼ

 الفصل األكؿ

 األدكات الكتابية
 األدكات ادلدرسية

 10-1العدد 
 أمساء األياـ

 بعض أمساء الفواكو
 بعض األلواف

 - الَكْشف نَػْعَمل – الرحيم الرمحن اهلل بسم: العبارات
 اليومية التحيات عبارة - ُفبلف؟ أَْينَ  – َحاِضر،َمْوُجْود،َغاِئب

 اِفػَْتحْ  الِكَتاب، اِفػَْتحْ  – اأَلَماـ ِإىَل  تَػَعاؿ- ِاْجِلسْ  -  ِقفْ  -
 -الِكَتاب أَْغِلقْ  -،! الِكَتاب ِإىَل  اُْنظُرْ   - الَصْفَحة َىِذهِ 

                                                           
100  Khamkien, A. 2012. Computer Assisted Language Teaching in Thailand.Mediterranean Journal 
of Social Science. 3(1): Faasapk@ku.ac.th.hlm. 95 

mailto:Faasapk@ku.ac.th.hlm
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ا ِاْسَتِمعْ  !ِاْسَتِمعْ  ،!ِامْسَع - !الَسبػُّْوَرة ِإىَل  اُْنظُرْ    أَِعدْ  - َجيِّدن
 .طّيب-  ! اِقػْرَأْ  - ِاْسَأْؿ،َأِجْب،ُقلْ  –

 أفراد ادلدرسة

 الفصل الثاين

 الزم ادلدرسي
 ادلشركبات كادلأكوالت يف ادلقصف

 مصلى ادلدرسة
 آالت ادلواصبلت

 إشارة ادلركر
 األدكات يف البيت

- الَكْشف نَػْعَمل – الرحيم الرمحن اهلل بسم: العبارات
 اليومية التحيات عبارة - ُفبلف؟ أَْينَ  – َحاِضر،َمْوُجْود،َغاِئب

 اِفػَْتحْ  الِكَتاب، اِفػَْتحْ  – اأَلَماـ ِإىَل  تَػَعاؿ- ِاْجِلسْ  -  ِقفْ  -
 -  !الِكَتاب أَْغِلقْ  -،! الِكَتاب ِإىَل  اُْنظُرْ – الَصْفَحة َىِذهِ 
ا ِاْسَتِمعْ  – !،ِاْسَتِمعْ !ِامْسَع-  ! الَسبػُّْوَرة ِإىَل  اُْنظُرْ   أَِعدْ  !َجيِّدن

 ِاْرَفعْ  – !نَػْقرَأْ  َىيَّا– طّيب ! اِقػْرَأْ  - ِاْسَأْؿ،َأِجْب،ُقلْ  –
يػْعنا - أَْنت َكاآلف /َدْكُرؾ َكاآلف – !َصْوَتك  بالػَْمْجُمْوَعة – مجَِ

 !ُأْخَرل َمرَّةن  –
 أمساء الدرس

 الفصل الثالث

 أعضاء الوضوء
 الصلوات اخلمس
 أمساء األمراض
 أعضاء األسرة 
 حالة احلديقة
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 مناظر العامل
 أمساء احليوانات

- الَكْشف نَػْعَمل – الرحيم الرمحن اهلل بسم: العبارات
 اليومية التحيات عبارة - ُفبلف؟ أَْينَ  – َحاِضر،َمْوُجْود،َغاِئب

 اِفػَْتحْ  الِكَتاب، اِفػَْتحْ  – اأَلَماـ ِإىَل  تَػَعاؿ- ِاْجِلسْ  -  ِقفْ  -
 -  !الِكَتاب أَْغِلقْ  -،! الِكَتاب ِإىَل  اُْنظُرْ – الَصْفَحة َىِذهِ 
ا ِاْسَتِمعْ  – !،ِاْسَتِمعْ !ِامْسَع-  ! الَسبػُّْوَرة ِإىَل  اُْنظُرْ   أَِعدْ  !َجيِّدن

 ِاْرَفعْ  – !نَػْقرَأْ  َىيَّا– طّيب ! اِقػْرَأْ  - ِاْسَأْؿ،َأِجْب،ُقلْ  –
يػْعنا - أَْنت َكاآلف /َدْكُرؾ َكاآلف – !َصْوَتك  بالػَْمْجُمْوَعة – مجَِ

 –أَْعِطٍِتْ،َىات -   !ُخذْ  - !ُأْخَرل َمرَّةن  –
 !ِبُسْرَعة - احلمدهلل-َجاَءَكقػْتُاالْسًتَاَحةاِنْػتَػَهىَدْرُسَنا

 التعريف بالنفس

 الفصل الرابع

 األدكات ادلدرسية
 أصحاب بادلهنة

–أنا)ضمائر ادلفرد؛ كاالسم العلم + امساإلشارة: الًتكيب
 : االستفهاـ ادلفرد؛ كاالسم العلم +(ىي–ىو–أنتِ –أنت

 ىل -ما -من
 العنواف

 أفراد األسرة
 األسرة يف البيت

 ادلفردة؛ ادلتصلة  كالضمائر10 – 1األرقاـ: الًتكيب
يف  : كاجلار أين؟ :االستفهاـ

 الفصل اخلامس غرفة اجللوس كادلذاكرة
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 يف احلديقة
 األلواف

 (الصفات + (االسم + للمفرد اإلشارة: الًتكيب
 يف الفصل

 يف مكتبة ادلدرسة
 األدكات الكتابية

 يف ادلقصف
كادلبتدأ  ادلقدـ اخلرب ؛(اجلهات) كاخلرب ادلبتدأ: الًتكيب

 أعمالنا يف ادلدرسة كيف البيت

 الفصل السادس

 كم الساعة كيف أم الساعة
 تعلم اللغة العربية

 األفعاؿ ادلضارعة كأفعاؿ األمر: الًتكيب
 الواجب ادلنزيل

 النزىة
 األفعاؿ ادلاضية: الًتكيب

 

 4.58جدول 
(2013منهج ) في بالد إندونيسيا المتوسطةالمواد التعليمية في المدرسة   

 الفصل موضوع المادة
 التعريف بالنفس كبالعاملُت يف ادلدرسة

 الفصل السابع
 ادلرافق كاألدكات ادلدرسية

 األلواف
 (الصفة)اخلرب +  ؛إشارةمفردة(ضمائرمفردة)مبتدأ: الًتكيب

ادلتصلة  ادلفردة كاجلهات؛الضمائر
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 العنواف
 بييت

 من يوميات األسرة
 عند، اجلهات،) مقدـ خرب ؛100 - 1األرقاـ: الًتكيب

 (ضلن/ادلفرد) ادلبتدأ ادلفرد؛ النعت مؤخر؛ مبتدأ + (البلـ
 (مضارع فعل) اخلرب+

 الساعة

 الفصل الثامن

 يومياتنا يف ادلدرسة
 يومياتنا يف البيت

 اجلملةالفعلية االمسية؛ اجلملة الساعة؛ عن أسئلة: الًتكيب
اجلمع  كأنواع اجلملتاف بو؛ ادلفعوؿ ادلفرد؛ كالفاعل

 ادلهنة كادلهنيوف الرياضيوف
 ادلهنة الطبية
 عيادة ادلرضى

 الصريح؛ ادلصدر مضارع؛ فعل + (لِػ–لن–أف): الًتكيب
الفعلية  كاجلملة ادلاضي الفعل

 رأس السنة اذلجرية

 الفصل التاسع

 احلفل دبولد الرسوؿ
 نزكؿ القرآف

 العيداف
 ال) ادلفرد؛ كخربىا امسها كانو ؛ادلاضي لفعل تصريفا: الًتكيب
الثبلثي  الفعل من كادلزيد اجملرد ادلضارع؛ الفعل + (الناىية،مل

 مجاؿ الطبيعة
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 خالق العامل
 احلفاظ على البيئة

فعل األمر كتصريفو؛ ادلوصوؿ : الًتكيب
؛ اسم التفضيل (الذم،اليت،الذين،البليت)

 

 4.59جدول 
(2013منهج ) في بالد إندونيسيا الثانويةالمواد التعليمية في المدرسة   

 الفصل موضوع المادة
 يف الصف كادلكتبة

 الفصل العاشر

 زيارة عائلية
 يف الطريق

 ادلفرد كالفاعل ادلضارع كالفعل ادلاضي الفعل: الًتكيب
كادلؤنث  للمذكر كاأللواف

 قضاء أكقات الفراغ
 الطعاـ كالعمل

 كاجباتنا ادلنزلية كاالجتماعة
 كليس ما– كاجلمع ادلفرد االمسية كاجلملة الفعلية جلملةا: الًتكيب

للنفي 
 ادلدرسة اإلسبلمية كمراحلها التعليمية

 الفصل احلادم عشر

 ادلساجد يف العصور األكىل
 القلب كالعمل

 من النعت ؛(ما)كمعاين  التفضيل كاسم ادلشبهة الصفة: الًتكيب
 (إّف،أفّ )ادلقدـ؛  بو كادلفعوؿ– كادلوصوؿ إليو ادلنسوب

االمسية  كاجلملة
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 اإلدياف كالعمل يف احلاية
 من أخبلؽ الرسوؿ

 نزكؿ القرآف كالدعوة إليو
 (دلّا–من–إف–إذا) اجلازمة غَت الشرط أدكات: الًتكيب

 كصيغ كحىت اجلحود الـ ؛(إف–من) اجلازمة الشرط أدكات
الفعلية  كاجلملة ادلفرد من احلاؿ ادلبالغة؛

 الفصل الثاين عشر اآليات القرآنية
  ما تيسر من األحاديث النبوية

  كبلـ العرب شعرا أك نثرا
 :الًتكيب

 كموضوعها الببلغة : ادلقدمة .1
 كالتمثيل البليغ : التشبيو .2
  ادلكنية كاالستعارة  (metafora) التصرحيية االستعارة .3

(personifikasi) 
 كاألمثاؿ التمثيلية االستعارة .4
 كادلسببية، كالسببية كالكلية، اجلزيئة : كعبلقاتو ادلرسل اجملاز .5

 .كاحمللية
 (metonimi, sindiran)   كالتعريض الكناية .6
 (elips) احلذؼ كإجياز القصر إجياز :اإلجياز .7
 (pemfokusan)  القصر .8
 (pengulangan, repetisi) التكرار .9

 (inklinasi) االلتفات .10
 التاـ كاجلناس (asonansi) السجع .11
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 (antitesis, multipel-antitesis) كادلقابلة الطباؽ .12
 (hiperbol)  ادلبالغة .13

 
 4.60جدول 

 "لعربية التفاعلية لغير الناطقين بهاا"موقع المواد التعليمية في 
  في إندونيسيا2013 منهجالمناسبة ب

 :مناسبة بالمواد التعليمية لبالد إندونيسيا في فصل الموضوع

: الوحدة األكىل
 التعارؼ

 (ادلدرسة االبتدائية)الفصل األكؿ  -

 (ادلدرسة االبتدائية)الفصل الرابع  -

 (ادلدرسة ادلتوسطة)الفصل السابع  -

األسرة : الوحدة الثالثة
 كاألقارب

 (ادلدرسة االبتدائية)الفصل الثالث  -

 (ادلدرسة االبتدائية)الفصل الرابع  -

 (ادلدرسة ادلتوسطة)الفصل السابع  -

 الطعاـ: الوحدة الرابعة

 (ادلدرسة االبتدائية)الفصل األكؿ  -

 (ادلدرسة االبتدائية)الفصل الثاين  -

 (ادلدرسة االبتدائية)الفصل اخلامس  -

 (ادلدرسة الثانوية)الفصل العاشر  -

 ادلنزؿ: الوحدة اخلامسة
 (ادلدرسة االبتدائية)الفصل الثاين  -

 (ادلدرسة ادلتوسطة)الفصل السابع  -
: الوحدة السادسة

 ادلدرسة
 (ادلدرسة االبتدائية)الفصل األكؿ  -

 (ادلدرسة االبتدائية)الفصل الثاين  -
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 (ادلدرسة االبتدائية)الفصل الرابع  -

 (ادلدرسة االبتدائية)الفصل اخلامس  -

 (ادلدرسة ادلتوسطة)الفصل الثامن  -
: الوحدة السابعة

 احلديقة
 (ادلدرسة االبتدائية)الفصل الثالث  -

 (ادلدرسة االبتدائية)الفصل اخلامس  -
اللغة : الوحدة الثامنة
 العربية

 (ادلدرسة االبتدائية)الفصل السادس  -

 العمل: الوحدة التاسعة
 (ادلدرسة االبتدائية)الفصل الرابع  -

 (ادلدرسة ادلتوسطة)الفصل الثامن  -
 : الوحدة احلادية عشرة

 السفر
 (ادلدرسة االبتدائية)الفصل السادس  -

 (ادلدرسة ادلتوسطة)الفصل التاسع  -
 : الوحدة الثانية عشرة

 الصحة
 (ادلدرسة االبتدائية)الفصل الثالث  -

 (ادلدرسة ادلتوسطة)الفصل الثامن  -
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 4.61جدول 
 "البوابة العربية للتعلم اإللكتروني أريج"موقع المواد التعليمية في 

  في إندونيسيا2013 منهجالمناسبة ب
 :مناسبة بالمواد التعليمية لبالد إندونيسيا في فصل الموضوع

الصف األكؿ 
-أسريت: االبتدائي

 منزلنا

 (ادلدرسة االبتدائية)الفصل الثاين  -

 (ادلدرسة االبتدائية)الفصل الثالث  -

 (ادلدرسة االبتدائية)الفصل الرابع  -

 (ادلدرسة ادلتوسطة)الفصل السابع  -
الصف اخلامس 

اجلملة : االبتدائي
 االمسية

 (ادلدرسة ادلتوسطة)الفصل الثامن  -

 (ادلدرسة الثانوية)الفصل العاشر  -

الصف اخلامس 
 حركؼ اجلر: االبتدائي

 (ادلدرسة االبتدائية)الفصل الرابع 

الصف اخلامس 
ااسم : االبتدائي

 اإلشارة

 (ادلدرسة االبتدائية)الفصل الرابع 

الصف السادس 
 الفعل :ادلتوسط

 ادلضارع ادلنصوب

 (ادلدرسة ادلتوسطة)الفصل الثامن 

 (ادلدرسة ادلتوسطة)الفصل الثامن الصف السادس 
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  ادلفعوؿ بو:ادلتوسط
الصف السادس 

 التميز بُت :ادلتوسط
اجلملة االمسية كاجلملة 

 الفعلية

 (ادلدرسة ادلتوسطة)الفصل الثامن  -

 (ادلدرسة الثانوية)الفصل العاشر  -

الصف السابع 
صيغ الفعل : ادلتوسط

 األمر

 الفصل التاسع -

الصف الثامن 
ضمائر : ادلتوسط

 ادلنفصل

 (ادلدرسة االبتدائية)الفصل الرابع 

بناء : الصف العاشر
 الفعل ادلاضي

 (ادلدرسة ادلتوسطة)الفصل الثامن 

بناء : الصف العاشر
 الفعل ادلضارع

 (ادلدرسة ادلتوسطة)الفصل الثامن 

بناء : الصف العاشر
 الفعل االألمر

 (ادلدرسة ادلتوسطة)الفصل التاسع 

: الصف احلادم عشر
 أسلوب النهي

 (ادلدرسة ادلتوسطة)الفصل التاسع 

 (ادلدرسة االبتدائية)الفصل الرابع : الصف الثاين عشر
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 االستفهاـ
 
 4.61جدول 
 "عمر ومريم"موقع المواد التعليمية في 

  في إندونيسيا2013 منهجالمناسبة ب
 :مناسبة بالمواد التعليمية لبالد إندونيسيا في فصل الموضوع

الوحدة : اجمللد األكؿ
 إىل ادلدرسة- السابعة

 (ادلدرسة االبتدائية)الفصل األكؿ  -

 (ادلدرسة االبتدائية)الفصل الثاين  -

 (ادلدرسة االبتدائية)الفصل الرابع  -

 (ادلدرسة االبتدائية)الفصل اخلامس  -

 (ادلدرسة ادلتوسطة)الفصل الثامن  -
الوحدة : اجمللد الثاين

 يف البيت- الثانية
 (ادلدرسة االبتدائية)الفصل الثاين  -

 (ادلدرسة ادلتوسطة)الفصل السابع  -
الوحدة : اجمللد الثاين

 إىل حقل –اخلامسة 
 األزر

 (ادلدرسة االبتدائية)الفصل األكؿ  -

 (ادلدرسة ادلتوسطة)الفصل التاسع  -

الوحدة : اجمللد الثاين
  ىيا نتمش–السادسة 

 (ادلدرسة االبتدائية)الفصل السادس  -

 (ادلدرسة ادلتوسطة)الفصل التاسع  -
الوحدة : اجمللد الثالث

 حديقة –األكىل 
 احليوانات

 (ادلدرسة االبتدائية)الفصل الثالث  -
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الوحدة : اجمللد الثالث
 رحلة –السابعة 

 سعيدة

 (ادلدرسة االبتدائية)الفصل السادس  -

 (ادلدرسة ادلتوسطة)الفصل التاسع  -

 
 مظهر المواقع العربية الثالثة  -ب 

ظهور مظهر ادلواقع العربية يف نظرية تعلم اللغة احلاسويب يشَت إىل 
لعرض، زبطيط الشاشة، كاأللواف، كالرسـو التوضيحية ادلستخدمة يف ا

ىي ذلا ظهور " العربية التفاعلية لغَت الناطقُت هبا" كادلظهر يف موقع الربنامج
العرض اجليد بتخطيط الشاشة اجليد كاستخدـ لوف األزرؽ كاألبيض كاللوف 

ذلا ظهور " أريج"أما ادلظهر يف موقع . األساسي كفيو الرسـو التوضيحية اجليدة
األلواف . العرض اجليد مثل يف صفحة األنشطة التعليمية كلكن شكلو غَت مرتب

ادلستخدـ ىي اللوف األبيض كاللوف األساسي كىذا اللوف ىو اللوف اجليد ألف 
كاف ظهور عرضو جيد " عمر كمرًن"أما يف موقع . يستخدمو يف ادلوقع التعليمي

كمناسبة دبرحلة األبناء كاستخدـ ىذا ادلوقع اللوف الصفراء كالبنفسجي كاللوف 
 . األساسي مث فيو الرسـو التوضيحية

 
 أداء المواقع العربية -ج 

.  دقيقة3،01ىي http://learnarabiconline.ksu.edu.saأف سرعة ربميل موقع
كىذا % 50ىي GTmetrixأما سرعة ىذا ادلوقع عند . فسرعة ىذا ادلوقع جيدة

                                                           
101

 Bambang Jati Purnomo, Rancang Bangun ... hlm. 2 

http://learnarabiconline.ksu.edu.sa/
http://learnarabiconline.ksu.edu.sa/
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 .أك جيد% 74ىي  (نتيجة ربليل صفحة ادلوقع) YSlowكأما نتيجة . غَت جيد
 . كديكن استخدامو كمصدر تعلم اللغة العربية احلاسويب

 دقيقة ككاف 11،63ىي  http://www.areeg.orgكأما سرعة ربميل موقع 
. كىذا ناقص% 61ىيGTmetrixأما سرعة ىذا ادلوقع عند . ىذا ادلوقع بطيئ

 فلذلك، .كىذا مقبوؿ% 74ىي  (نتيجة ربليل صفحة ادلوقع) YSlowكأما نتيجة 
إذا كاف يريد ادلستخدـ أف يستخدـ ىذا ادلوقع مصدر التعليم يف طريقة تعلم 

 .اللغة احلاسويب، فيحتاج ادلستخدـ إىل الوقت التعليمي الكثَت
 .دقيقة1،94ىي  http://omarmariam.irsyad.sgكأما سرعة ربميل موقع 

 YSlowكأما نتيجة . كىذا جيد% 81ىيGTmetrixسرعة ىذا ادلوقع عند كأما 

 ككاف ىذا ادلوقع سرعة حىت .كىذا جيد% 83ىي  (نتيجة ربليل صفحة ادلوقع)
ال حيتاج ادلستخدـ إىل كقت طويل عندما يتعلم اللغة العربية احلاسويب باستخداـ 

كديكن استخدامو كمصدر تعلم اللغة العربية . ىذا ادلوقع ىذا ادلوقع جيدة
 احلاسويب

مث من تلك النتائج، خلصت الباحثة، تناسب ادلواقع العربية كنظرية تعلم اللغة احلاسويب 
 .كما يف اجلدكؿ التايل لكي يفهم فهم جيدا

 

 

 

http://www.areeg.org/
http://www.areeg.org/
http://omarmariam.irsyad.sg/
http://omarmariam.irsyad.sg/
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 4.65صورة 

 العربية التفاعلية ونظرية تعلم اللغة الحاسوبي"خالصة تناسب موقع 

مبادئ تصميم البرامج 
على نظرية تعلم اللغة 

 الحاسوبي

 تفاعلية

 مرونة

 قابلية المحتوى

 فعالية

 مظهر

العربية التفاعلية "رابط 
"لغير الناطقين بها  

 كجود التفاعل بُت احلاسوب كادلستخدـ

 كجود آلة االتصاالت

 سرعة الرابط

 سرعة ربميل الرابط

 اللوف

 ظهور العرض

 ترتيب ادلواد التعليمية من السهلة إىل الصعبة

 كجود ادلواد التعليمية جلميع ادلهارات يف ىذا الرابط

 الربيد اإللكًتكين كتويًت كفيسبوؾ

 كىذا ناقص% 50

  دقيقة كىذا جيد30،1

 جيد جدا

 األبياض كاألزرؽ
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 4.66صورة 
 ظرية تعلم اللغة الحاسوبي"أريج ون"خالصة تناسب موقع 

مبادئ تصميم البرامج 
على نظرية تعلم اللغة 

 الحاسوبي

 تفاعلية

 مرونة

 قابلية المحتوى

 فعالية

 مظهر

"اأربج"رابط   

 كجود التفاعل بُت احلاسوب كادلستخدـ

 كجود آلة االتصاالت

 سرعة الرابط

 سرعة ربميل الرابط

 اللوف

 ظهور العرض

 كجود ادلواد التعليمية جلميع مراحل التدريس

 يهتم كثَتا بالًتاكيب النحوية كمعو الوسائل التعليمية ادلتنوعة

 الربيد اإللكًتكين 

 كىذا ناقص% 61

  دقيقة كىذا بطيئ11،63

 جيد

 األبياض كاللوف اآلخر
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 4.67صورة 

 ونظرية تعلم اللغة الحاسوبي" عمر ومريم"خالصة تناسب موقع 

مبادئ تصميم البرامج 
على نظرية تعلم اللغة 

 الحاسوبي

 تفاعلية

 مرونة

 قابلية المحتوى

 فعالية

 مظهر

"عمر ومريم"رابط   

 كجود التفاعل بُت احلاسوب كادلستخدـ

 كجود آلة االتصاالت

 سرعة الرابط

 سرعة ربميل الرابط

 اللوف

 ظهور العرض

 كجود ادلواد التعليمية دلرحلة األبناء

 يهتم كثَتا دبهارة القراءة كمعو اللعب الكثَتة

 الفيسبوؾ 

 كىذا جيد% 81

   دقيقة كىذا جيد1،94

 جيد

 الصفراء كالبنفسجي
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لو " العربية التفاعلية لغَت الناطقُت هبا"من الصورة السابقة ظهر أف زلتول موقع 
التناسب دببادئ تصميم الربامج على نظرية تعلم اللغة احلاسويب يف ناحية التفاعلية 

كجود التفاعل كآلة االتصاالت الربيد اإللكًتكين كفيسبوؾ كالتويًت يف . كقابلية احملتول
ذلك ادلوقع يتناسب بادلؤشرة التفاعلية مث من ناحية قابلية احملتول، أف ىذا ادلوقع لو 

ترتيب ادلواد التعليمية من السهلة إىل الصعبة كيهتم كثَتا بالًتاكيب النحوية كمعو الوسائل 
مث مظهر ىذا ادلوقع لو التناسب دببادئ تصميم الربامج على نظرية . التعليمية ادلتنوعة

أف ظهور عرض ىذا ادلوقع جيد كلونو أبيض . تعلم اللغة احلاسويب يف ناحية ادلظهر
كأما أداء ىذا ادلوقع لو التناسب دببادئ تصميم الربامج على نظرية تعلم اللغة . كأزرؽ

 كىذا ناقص كسرعة   % 50أف سرعة ىذا ادلوقع . كالفعالية احلاسويب يف ناحية ادلركنة
 . دقيقة كىذه جيد3،01ربميل ىذا ادلوقع 

لو التناسب دببادئ تصميم الربامج على نظرية تعلم اللغة " أريج"أما زلتول موقع 
كجود التفاعل كآلة االتصاالت الربيد . احلاسويب يف ناحية التفاعلية كقابلية احملتول

اإللكًتكين يف ذلك ادلوقع يتناسب بادلؤشرة التفاعلية مث من ناحية قابلية احملتول، أف ىذا 
ادلوقع لو ادلواد التعليمية جلميع مراحل التدريس كيهتم كثَتا بالًتاكيب النحوية كمعو 

مث مظهر ىذا ادلوقع لو التناسب دببادئ تصميم الربامج على . الوسائل التعليمية ادلتنوعة
أف ظهور عرض ىذا ادلوقع جيد كلونو أبيض . نظرية تعلم اللغة احلاسويب يف ناحية ادلظهر

كأما أداء ىذا ادلوقع لو التناسب دببادئ تصميم الربامج على نظرية تعلم اللغة . كلوف آخر
 كىذا ناقص كسرعة   % 61أف سرعة ىذا ادلوقع . كالفعالية احلاسويب يف ناحية ادلركنة

 . دقيقة كىذه بطيئ11،63ربميل ىذا ادلوقع 
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لو التناسب دببادئ تصميم الربامج على نظرية تعلم " عمر كمرًن"أما زلتول موقع 
كجود التفاعل كآلة االتصاالت . اللغة احلاسويب يف ناحية التفاعلية كقابلية احملتول

الفيسبوؾ يف ذلك ادلوقع يتناسب بادلؤشرة التفاعلية مث من ناحية قابلية احملتول، أف ىذا 
مث . ادلوقع لو ادلواد التعليمية دلرحلة األبناء كيهتم كثَتا دبهارة القراءة كمعو اللعب الكثَتة

مظهر ىذا ادلوقع لو التناسب دببادئ تصميم الربامج على نظرية تعلم اللغة احلاسويب يف 
كأما أداء ىذا . أف ظهور عرض ىذا ادلوقع جيد كلونو أصفر كبنفسجي. ناحية ادلظهر

 ادلوقع لو التناسب دببادئ تصميم الربامج على نظرية تعلم اللغة احلاسويب يف ناحية ادلركنة
دقيقة 1،94 كىذا جيد كسرعة ربميل ىذا ادلوقع   % 81أف سرعة ىذا ادلوقع . كالفعالية

 . كىذه جيد
كبعد ما الحظت الباحثة إىل تلك ادلواقع العربية الثبلثة، كجدت الباحثة ادلزايا 

 :كقد خلصت الباحثة يف تلك ادلزايا كالعيوب يف اجلدكؿ اآلتية. كالعيوب لتلك ادلواقع
 4.62جدول 

 المزايا والعيوب في المواقع العربية
 العيوب المزايا المواقع العربية

 العربية التفاعلية لغَت الناطقُت هبا
http://learnarabiconline.ksu.edu.sa 

فيو ادلواد التعليمية  -
تتكوف من 

ادلهارات اللغوية 
مهارة )األربع 

االستماع كالكبلـ 
 (كالقراءة كالكتابة

كفيو ادلواد التعليمية 
عن ادلفردات 

بعض الصور غَت  -
 كاضحة

حيتاج إىل الربيد  -
اإللكًتكين للدخوؿ 

 إىل ىذا ادلوقع

http://learnarabiconline.ksu.edu.sa/
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 كالًتاكيب النحوية
فيو نصوص  -

 ادلسموع
يستطيع الطالب  -

أف يعرؼ نتيجتو 
مباشرة بعد عمل 

 التدريبات

البوابة العربية للتعلم اإللكًتكين 
 "أريج"

http://www.areeg.org/ 

فيو كثَت من  -
 األنشطة التفاعلية

فيو العركض  -
التقدديية السهلة 

 للتحميل
فيو كثَت التدريبات  -

 pdfبشكل 

الفصوؿ الدراسي  -
يف ىذا ادلوقع 

سلتلفة بالفصوؿ 
الدراسي يف 

 إندكنيسيا
ادلواد التعليمية ال  -

يهتم بادلوضوع 
 ادلعُت

ال يعتهم جبميع  -
ادلهارات كالعناصر 

 اللغوية

 عمر كمرًن
http://omarmariam.irsyad.sg 

 فيو كثَت من اللعبة -
فيو الكتب  -

اإللكًتكين، 
يستطيع الطالب 

يقرأ النص كيسمع 

ال يعتهم جبميع  -
ادلهارات كالعناصر 

 اللغوية
مناسبا للطالب يف  -

 مرحلة االبناء فقط

http://www.areeg.org/
http://omarmariam.irsyad.sg/
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 النص
معو اللغة ادلبليوية  -

 كاللغة اإلصلليزية
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 خامسالفصل ال
 الخاتمة
 

 ملخص نتائج البحث: المبحث األول

بعد قامت الباحثة بتحليل ادلواقع العربية الثبلثة كىي 
http://learnarabiconline.ksu.edu.sa كhttp://www.areeg.org ك 

http://omarmariam.irsyad.sg . حصلت الباحثة أف نتيجة ربليل ادلواقع العربية كتناسبها
 :مع نظرية تعلم اللغة احلاسويب كما يلي

لو التناسب دببادئ  http://learnarabiconline.ksu.edu.saأف احملتول يف موقع  .أ 
تصميم الربامج على نظرية تعلم اللغة احلاسويب يف ناحية التفاعلية كقابلية 

كجود التفاعل كآلة االتصاالت الربيد اإللكًتكين كفيسبوؾ كالتويًت يف . احملتول
ذلك ادلوقع يتناسب بادلؤشرة التفاعلية مث من ناحية قابلية احملتول، أف ىذا 

ادلوقع لو ترتيب ادلواد التعليمية من السهلة إىل الصعبة كيهتم كثَتا بالًتاكيب 
 فهذا ادلوقع ىو ادلوقع اجليد ألف .النحوية كمعو الوسائل التعليمية ادلتنوعة

 . يكوف مصدر التعلم يف التعلم اإللكًتكين خاصة تعلم اللغة احلاسويب

لو التناسب " أريج"لو أما زلتول موقع  http://www.areeg.orgموقع كأما 
دببادئ تصميم الربامج على نظرية تعلم اللغة احلاسويب يف ناحية التفاعلية 

كجود التفاعل كآلة االتصاالت الربيد اإللكًتكين يف ذلك . كقابلية احملتول
ادلوقع يتناسب بادلؤشرة التفاعلية مث من ناحية قابلية احملتول، أف ىذا ادلوقع لو 

http://learnarabiconline.ksu.edu.sa/
http://www.areeg.org/
http://www.areeg.org/
http://omarmariam.irsyad.sg/
http://learnarabiconline.ksu.edu.sa/
http://learnarabiconline.ksu.edu.sa/
http://www.areeg.org/
http://www.areeg.org/


224 
 

 

ادلواد التعليمية جلميع مراحل التدريس كيهتم كثَتا بالًتاكيب النحوية كمعو 
مث خاصة للطالب اإلندكنيسي، ادلواد التعليمية . الوسائل التعليمية ادلتنوعة

ادلوجودة يف ىذا ادلوقع سلتلفة بادلواد التعليمية يف فصوؿ إندكنسيُت، ألف ىذا 
فلهذا ال ديكن لطالب إندكنيسيا أف . ادلوقع يتبع منهج التعليم يف الكويت

جيعل ىذا ادلوقع مصدر التعليم لتعلم اللغة العربية احلاسويب، كلكن ديكن أف 
 . يستخدمو كوسائل التعلم

لو التناسب دببادئ تصميم    http://omarmariam.irsyad.sgكأما موقع 
. الربامج على نظرية تعلم اللغة احلاسويب يف ناحية التفاعلية كقابلية احملتول

كجود التفاعل كآلة االتصاالت الفيسبوؾ يف ذلك ادلوقع يتناسب بادلؤشرة 
التفاعلية مث من ناحية قابلية احملتول، أف ىذا ادلوقع لو ادلواد التعليمية دلرحلة 

 .األبناء كيهتم كثَتا دبهارة القراءة كمعو اللعب الكثَتة
 http://learnarabiconline.ksu.edu.saموقع مظهر إف  .ب 

لو التناسب دببادئ  http://omarmariam.irsyad.sg كhttp://www.areeg.orgك
أف ظهور . تصميم الربامج على نظرية تعلم اللغة احلاسويب يف ناحية ادلظهر

. جيد كلونو أبيض كأزرؽ http://learnarabiconline.ksu.edu.saموقع عرض 
يستخدـ اللوف األبيض كاللوف  ىو http://www.areeg.orgأما يف موقع 

موقع كأما . كمظهر ىذا ادلوقع جيد ك مرتب. األساسي يف صفحاتو
http://omarmariam.irsyad.sg  الكتاب "لو ادلظهر اجليد خاصة يف الصفحة

كمجيع لعبو ذبعل الطبلب يف مرحلة األبناء، يشجعوف لتعلم اللغة " األلكًتكين
 .العربية بطريقة تعلم اللغة احلاسويب

http://omarmariam.irsyad.sg/
http://omarmariam.irsyad.sg/
http://learnarabiconline.ksu.edu.sa/
http://learnarabiconline.ksu.edu.sa/
http://www.areeg.org/
http://www.areeg.org/
http://omarmariam.irsyad.sg/
http://omarmariam.irsyad.sg/
http://learnarabiconline.ksu.edu.sa/
http://learnarabiconline.ksu.edu.sa/
http://www.areeg.org/
http://www.areeg.org/
http://omarmariam.irsyad.sg/
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 http://learnarabiconline.ksu.edu.saموقع كأما أداء   .ج 

لو التناسب دببادئ  http://omarmariam.irsyad.sgك http://www.areeg.orgك
إف . كالفعالية تصميم الربامج على نظرية تعلم اللغة احلاسويب يف ناحية ادلركنة

.  دقيقة3،01ىي  http://learnarabiconline.ksu.edu.saسرعة ربميل موقع 
% 50ىي GTmetrixأما سرعة ىذا ادلوقع عند . فسرعة ىذا ادلوقع جيدة

أك % 74ىي  (نتيجة ربليل صفحة ادلوقع) YSlowكأما نتيجة . كىذا ناقص
كأما سرعة .  كديكن استخدامو كمصدر تعلم اللغة العربية احلاسويب.جيد

 دقيقة ككاف ىذا ادلوقع 11،63ىي  http://www.areeg.orgربميل موقع 
كأما . كىذا ناقص% 61ىيGTmetrixأما سرعة ىذا ادلوقع عند . بطيئ

 فلذلك، .كىذا مقبوؿ% 74ىي  (نتيجة ربليل صفحة ادلوقع) YSlowنتيجة 
إذا كاف يريد ادلستخدـ أف يستخدـ ىذا ادلوقع مصدر التعليم يف طريقة تعلم 

كأما سرعة . اللغة احلاسويب، فيحتاج ادلستخدـ إىل الوقت التعليمي الكثَت
سرعة كأما  .دقيقة1،94ىي  http://omarmariam.irsyad.sgربميل موقع 

نتيجة ) YSlowكأما نتيجة . كىذا جيد% 81ىيGTmetrixىذا ادلوقع عند 
 ككاف ىذا ادلوقع سرعة حىت ال .كىذا جيد% 83ىي  (ربليل صفحة ادلوقع

حيتاج ادلستخدـ إىل كقت طويل عندما يتعلم اللغة العربية احلاسويب 
  باستخداـ ىذا ادلوقع

 
 
 

http://learnarabiconline.ksu.edu.sa/
http://learnarabiconline.ksu.edu.sa/
http://www.areeg.org/
http://www.areeg.org/
http://omarmariam.irsyad.sg/
http://omarmariam.irsyad.sg/
http://learnarabiconline.ksu.edu.sa/
http://learnarabiconline.ksu.edu.sa/
http://www.areeg.org/
http://www.areeg.org/
http://omarmariam.irsyad.sg/
http://omarmariam.irsyad.sg/
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 التوصيات: المبحث الثاني 

 :انطبلقا من نتائج البحث ترل الباحثة ضركرة تقدًن التوصيات فيما يلي

إف ربليل مواقع التعلم مهم قبل أف يستخدمها ادلعلم كمصادر التعلم لكي تكوف  .1
 .عملية تعلم اللغة فعالة

أف يبدأ ادلعلم أك الطالب استخداـ ادلواقع العربية كمصادر التعليم لكي يستطيع  .2
أف يستفيد استفادة كثَتة من التكنولوجيا ألف معرفة علـو التكنولوجيا ىو شيئ 

 . مهم يف ىذا الزماف

ديكن دلطور ادلواقع التعليمية أف يستفيد من ىذه ادلواقع العربية الثبلثة باتباع  .3
 .مزاياىا كترؾ عيوهبا يف تطوير ادلواقع التعليمية دلادة اللغة العربية

 

 المقترحات: المبحث الثالث 

 :انطبلقا من نتائج البحث ترل الباحثة ضركرة تقدًن ادلقًتحات فيما يلي

إف ىذا البحث حيتاج إىل االستمرار، فعلى الباحث اآلخر أف بقـو بالبحث  .1
 لتحسينو كتعميقو

برجى من مدرسي اللغة العربية أف يستفيدكا من نتائج ىذا البحث ادلفيدة يف  .2
 تعليم اللغة العربية 

ترجو الباحثة أف يكوف ىذا البحث مرجعا من ادلراجع لكتابة البحث العلمي  .3
 . ادلتعلقة هبذا ادلوضوع
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قائمة المصادر و المراجع 
المراجع العربية - (أ

 الكتب- 1

دار النهضة العربية، : مصر)الوسائل التعليمية كادلنهج، أمحد خيزم كاطم، 
1997) 

الوسائل التعلمية إعدادىا ك طرؽ ، عثمافمبشَت عبد الرحيم الكلوب ك عل
 (1986 ،سبتمكتبة ادلح: عماف  )استخدامها

، القضايا، التطبيق، التقييم: التعليم اإللكًتكينحسن حسُت زيتوف،  . ادلفهـو
(ـ2005الدار الصولتية للًتبية، : الرياض)

دار : الكويث)كسائل اإلتصاؿ كالتكنولوجيا يف التعليم. حسُت محدم الطوجبي
 (ـ1987القلم، 

الفلسفة كادلبادئ كاألدكات :  التعليم اإللكًتكين.محدم أمحد عبد العزيز 
  (ـ2008دار الفكر، : عماف)كالتطبيقات 

دار : الرياض) البحث العلمي مفهومو، أدكاتو، أساليبواخركف،ذكقاف عبيدات ك
 (ق1416أسامة للنشر كالتوزيع، 

 سيكولوجية الوسائل التعليمية تدريس اللغة عبد اجمليد أمحد منصور،
 (1983دار ادلعارؼ،:رياض)،العربية

الطبعة األكىل، من الوسائل إىل تكنولوجيا التعليم، ماىر إمساعيل يوسف، 
 (1999مكتبة الشقرم، : الرياض)
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دليل ادلعلم إىل استخداـ الصور كالبطاقات يف ، خركفزلمود امساعيل صيٍت، كأ
 ( ـ1991مكتب الًتبية العريب لدكؿ اخلليج، : الرساض)تعليم العربية،

 

البحوث -2

 Computer)تطوير تعلم اللغة دبساعدة احلاسوب . إخواف سيودم كآخركف

Assisted Language Learning) للفصل األكؿ من ادلدرسة االبتدائية فوترا 
رسالة غَت . جامعة غونادارما. كلية األداب كاللغة) 2007.باصلسا دفوؾ

 (منشورة

 Computer Assisted Language)تطوير منوذج تعلم اللغة احلاسويب . أمحد رفيعي

Learning/CALL) لًتقية كفاءة ادلفردات يف تعليم مهارة الكبلـ يف مادة 
ـ 2010. اللغة اإلصلليزية بادلدرسة ادلتوسطة احلكومية للفصل السابع

 (رسالة غَت منشورة. جامعة التعليم إندكنيسيا)

 Computer Assisted Language)تطبيق تعلم اللغة احلاسويب كيدياكايت كآخركف، 

Learning/CALL)قسم )ـ 2013.  بوسيلة فيديو لًتقية نتائج تعلم الطبلب
تكنولوجية التعيم، كلية الدراسات العليا جامعة التعليم كانيشا سينجاراجا، 

 (رسالة إيلكًتكنية منشورة. بايل

تصميم برنامج الغة اإلصلليزية لطلبة ركضة األطفاؿ باستخداـ . السرك ساغاال
 Computer Assisted Language)طريقة تعلم اللغة احلاسويب 

Learning/CALL) .2014قسم تكنولوجية ادلعلومات، جامعة إدارة ). ـ
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