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 التقنية الحديثة في تعليم اللغة العربية للطفل لدمجإطار مقترح 

 تلقق:  للتلةة للربيةة وللفل:  دحدات  واجتر ورقة مقدمة مل
 م17/2/1415 هـ28/4/1436

 صحةلة لجلزابة/ جتمرة لألمرية نورة ينت عبدللبمحن/ للباتض كبسي حبث
 

 أ.د. يدر ين عبدلهلل للصتحل
 للرتيةة/جتمرة لملتلك سرود قسم تقنةت  للقرتلةم/كتلةة

 

 مقدمة:

للربيةة  لألمةلنهضة  لحلضتري لملفتلو  يدورهتمتكةنهت من للقةتم  للتلةة للربيةة عمومتً مشكال  عدادة دحول دون تولجه
وارققد للكتتب أن تستلةط للضوء فقط عتل: مشكال  توظةف للققنةة يف تدراس للتلةة .  يف للقبن لحلتدي وللرشبان

للربيةة وللصرويت  أو للقحدات  لليت توجه ذلك غري كتٍف، فتملالحظ أن كثريلً من لألورلق للرتلمةة وللندول  ولملؤمتبل  
لليت تتلةق هبت كتلةة لتلرتلم ولألد  وللقختطب  للتلةة للربيةة لملكتنة تبوأ دوننتقشت وتنتقش لملشكال  لملخقتللة لليت دحول 

هلذل، فإن  .عمتلةةولقرةة و ولكنهت كثريًل مت تنقهي يقوصةت  اةتلب عتلةهت للرمومةة مبت اصّرب دحواتلهت إىل إجبلءل   ،آخل
يةة للققنةة لحلداثة يف ترتلةم للتلةة للرب  دمجللقحدات  لليت تولجه للضوء عتل: يرض  إضتفة إىل تستلةفهت هذه للورقة 

لدمج  لً آطتر تقرتح و   يف ترتلةم للتلةة للربيةة لتلفل: ة لحلداثةللققنة دمج لللبص لليت تدعم فإهنت تسقربض يرض،  لتلفل:
 لحلداثة يف ترتلةم للتلةة للربيةة لتلفل:.للققنةة 

دحق: للققنةة للةوم موقرًت مهمًت ال اقفتلب للقلصة: يف مربرلته، فتلوظتئف لليت تؤداهت للققنةت  لحلداثة يف حةتة للبشب 
يني لألفبلد عتل: مسقوى لألسبة أو  للةوميللةومةة ال ميكن لالسقةنتء عنهت سولء يف يةئت  للرم: لملخقتللة أو للقولص: 

ىل لتصتل لللبد لملسقمب مع مصتدر لملرتلومت  لملخقتللة. ولر: للربترة لليت قتهلت لجملقمع لحملتلي أو للدويل، إضتفة إ
"للققنةة هي لملسققب: ولملسققب: هو للققنةة" تتلخص لألمهةة لملقنتمةة لدور للققنةة يف   ((Stevenson, 2010 سقةلنسن

(  "لقد أصبح للقرتلم من خالل  Eady & Lockyer, 2013ويف هذل للسةتق، اقول إادي ولوكةتر ) لحلةتة للةومةة.
رب لحلكومت  يف للرتمل أمجع ونظم للقرتلةم وللبتحثون وقةتدل  لملدلرس ق  للققنةة لحلداثة جوهباًت يف مدرسة للةوم. وتر

ولملرتلمون وأولةتء لألمور للققنةة جزءًل حتمسًت يف ترتلةم للفل:."  واضةلتن  " لقد غري  لألدول  للققنةة وللشبكت  
وقتعتتنت للدرلسةة. فتملدلرس مقصتلة يبرضهت للبرض ويتلرتمل من خالل لإلنرتنت ويسبعة عتلةة، وأصبحت  مدلرسنت

 للققنةة يف لملدرسة مقحبكة وأجهزة لوحةة وهولتف ذكةة، ومجةرهت أصبحت لآلن جزءلً من سةتق للقرتلةم وللقرتلم".
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هت يف لملولقف للقرتلةمةة، فمن نتحةة تسقخدم كنظتم إن ممت اضتعف أمهةة دمج للققنةة يف للقرتلةم، هو تنوع لسقخدلم
 Delivery)كنظتم لقوصة: لحملقوى    تسقخدم، ومن نتحةة آخبى للذليت كنظتم لتلقرتلم  كمت تسقخدملتلقدراس  

System) كمت يف حتلة للقرتلم لإللكرتوين عن يرد  لتلجمهور لملسقهدف. 

دحّسن  فبص إن لإلمكتنت  ولملةزل  لليت ميكن أن توفبهت للققنةة لحلداثة لقرتلةم وترتلم للتلةة للربيةة غري حمدودة، فهي 
يدون لقرتلةم للتلةة للربيةة لتلفل: وإمكتنت  وصول مرتلمي للتلةة للربيةة  ملصتدر رقمةة مقنوعة و منتسبة عتل: لإلنرتنت 

نهم من إنقتج مولد مبئةة أو تكةةف مولد مبئةة ثتيقة مقولفبة عتل:  لملتلحق(، كمت متكّ لملبفقة يف قتئمة لملصتدرمقتي: )أنظب 
لإلنرتنت، أو للوصول إىل مصتدر ملةدة من خالل مسقودعت  كتئنت  للقرتلم، إضتفة إىل متكةنهم من دمج لقفت  

للربيةة يوستئ: مسموعة )متللت   تلةةللفةداو يف لسرتلتةجةت  تدراس للتلةة للربيةة، وإتتحة لللبصة لتلمقرتلمني من ترتلم 
 للصو  مثاًل( ومبئةة )صور ثتيقة( ووستئط مقرددة ) اوتةو  مثاًل(.

 
دمج للققنةة يف للقرتلةم اكقنله كثري من للةموض لدى كثري من للرتيواني، فهو يف نظب  أنمن لجلداب يتلذكب لإلشترة إىل 

إن  لةس أكثب من إضتفة للققنةة لبةئة ترتلةمةة تقتلةداة، ولسقخدلم هذه للققنةة يف للقدراس عتل: وجه لخلصوص. هؤالء
  (Transmission Model) هذل للدور لتلققنةة لن حيدث دحواًل جوهباًت يف للنموذج للرتيوي، من منوذج نق: للقرتلةم

لملقرتلمون لألدول  للققنةة يف ح: مشكال  للقرتلم  اسقخدم فةه (Transformative Model)إىل منوذج دحواتلي، 
رل  لملفتلوية لتلقرتلم ولحلةتة يف للقبن لحلتدي تمن خالل للقرتلم لملرقمد عتل: لملشبوع و للرم: يف فباق، وميترسون فةه لمله

 ,Jonassen) اشري جونتسن و (.  2013يريين وتبلنج، )دحواًل يف أدولر لملرتلمني ولملقرتلمني وللققنةة  ارينممت  ،وللرشبان

et   al.,1999, p.219) للققنةة لوحدهت لن دحدث للقحول لحلقةقي يف للنموذج إن “ هذل لملوضوع يتلقول  إىل
و لن تكون لوحدهت سبب للقةري لملفتلو  لنهضة حقةقةة يف للقرتلم لملدرسي مت مل اةري للرتيواون لفرتلضتهتم  ،للرتيوي

يف هذل للسةتق، تؤكد لخلفة للوطنةة لققنةة للرتيةة يف للوالات  لملقحدة . "حول للقرتلم وعتلم للقدراس ودور للققنةـــــــة
(NETP, 2010   عتل: ضبورة أن اقسق ) راس مع مت حيقتج لملقرتلمون مربفقه ومع طبق ترتلمهم وأان ومىت للقدعتلم

 اقرتلمون.
 

للقحول يف للنموذج للرتيوي عتل: دمج ثالثة عنتصب رئةسة ترم: حتلةًت عتل: توجةه وتشكة: يتخقصتر شداد، ارقمد 
 (   (Trilling & Hood, 1999, p.8هذل للنموذج يدرجت  مقلتوتة تبرتً ملدى لندمتج هذه للرنتصب  

 ظهور تقنةت  جدادة ختقتلف عمت سبقهت من تقنةت . •
 ظهور لفرتلضت  جدادة حول للقرتلم. •
 ظهور مهترل  جدادة لتلرم: ولحلةتة يف عصب لملربفة ختقتلف عن لملهترل  لليت ستد  للرصب للصنتعي. •
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(. واوجد  Integrated Curriculumمنتهج مدجمة ) أاضت  من نتحةة آخبى، اقفتلب للقحول يف للنموذج للرتيوي
( يف جمتل  (Intradisciplinary Approachمدلخ: مقرددة لتلمنهج لملدمج، إحدلهت دمج لجملتال  لللبعةة   

 يتملمتلكة للذي ادمج ئةةيف لملبحتلة لاليقدل ( 6-4) لتلصلوف  لجلمةتلة لةيت قبرملمرني، كمت هو لحلتل يتلنسبة 
مولد للتلةة للربيةة )للنحو وللصبف وللبالغة  ودمجيف منهج ولحد ،  وللقربري ولخلط وللقولعد لإلمالءللقبلءة و  موضوعت 

جبادة (للنظتم لللصتلي لجلداد يف لملبحتلة للثتنواة يف هذل للرتم للدرلسي  يف  يف مقبر للتلةة للربيةةولألد  ولملفتلرة( 
 .(1436للباتض، 

 

  للقتلةة هتدف هذه للورقة إىل منتقشة لملوضوعت  أهدف الورقة:

 لسقربلض موجز لبرض للقحدات  لليت تولجه دمج للققنةة يف ترتلةم للتلةة للربيةة. .1
 دمج للققنةة يف ترتلةم للتلةة للربيةة.تدعم لسقربلض موجز لتللبص لليت  .2
 تقدمي إطتر مقرتح لدمج للققنةة يف ترتلةم للتلةة للربيةة لتلفل:. .3
 

 هي حسب  للورقة يف ثالثة حمتورنّظمت لملوضوعت  لليت سقنتقشهت تنظيم الورقة: 

 .للققنةة لحلداثة يف ترتلةم للتلةة للربيةة لتلفل: دمجللقحدات  لليت تولجه  :المحور األول
 يف ترتلةم للتلةة للربيةة لتلفل:. لحلداثة ةةلللبص لليت تدعم توظةف للققن المحور الثاني:
 لحلداثة يف ترتلةم للتلةة للربيةة لتلفل:. ةللققنة لدمجإطتر مقرتح  المحور الثالث:

 

 :التقنية الحديثة في التعليم دمجالتي تواجه  التحدياتتمهيد: 

قدمية ولكنهت ال تزلل موجودة. دحدات  دحدات  عدادة يرضهت عتل: وجه للرموم تولجه عمتلةة دمج للققنةة يف للقرتلةم  
فرتل: مسقوى لملرتلم تربز  ( ،Balanskat, et al.,2006)وميكن تصنةف هذه للقحدات  عتل: مسقوى لملرتلم ولملدرسة 

وفقدلن لملهترل  لملفتلوية لدمج للققنةة يف للقرتلةم،  للقحدات  للقتلةة  فقدلن للثقة يتلنلس لدمج للققنةة يف للقرتلةم،
راب لللّرتل وللوقت للقحدات  للقتلةة يف لملقدمة عدم تولفب للقد فقأيتقةةري. أمت عتل: مسقوى لملدرسة لتلومقتومة لملرتلم 

للكتيف لتلقدراب، وعدم تولفب للقةتدة للققنةة، وعدم تولفب للدعم ولاللقزلم طوا: لملدى، ودعم إدلري ضرةف، وصرويت  
 توفري لملنتهج لملدجمة.  

 -Rios) كتلةة جمقمع يف للوالات  لملقحدة  (280درلسة مسحةة يف  ) هذه دحدات  قدمية وحداثة، فلي

Aguilar,2012) يةنت نقتئجهت لملروقت  لملبتبفة مبقتومة  مروقت  للقوسع يف لسقخدلم للوستئط لالجقمتعةة ، حول
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وعدم للقحكم مبت انشب من خالل  ،وضرف للدعم لملتيل لققنةة للوستئط لالجقمتعةة ،لهلةئقني للقدراسةة و لإلدلراة
 ,European Commission)2010لملسققبتلةة لألوريب )ويف درلسة مرهد للدرلست  للققنةة    للوستئط  لالجقمتعةة.

، كتنت لملروقت  مبتبفة  يتالعقبترل  لملقرتلقة يتالمتن ولخلصوصةة، وللقستؤال  حول للقفورل  لملسققبتلةة لقفبةقت  
تهةم ومل ،موثوقةة لحملقوى لملنقج يولسفة لألفبلد، ومدى مالءمة لسرتلتةجةت  للققوميمدى و  ،هذه للوستئط وخدمتهتت

دورهت  ترباف وللقةةري لملفتلو  عتل: مسقوى لملؤسسة للقرتلةمةة إلعتدة ،وطبق للقدراس لتلقرتلم من خالل هذه للوستئط
 يف لجملقمع  كمزود لتلمربفة للذي اشك: دحداتً هلةكتلةتهتت للقتئمة.

وجهت  نظب لملرتلمني يف دولة لإلمترل  للربيةة لملقحدة  حول ) Ismail, 2010, p. 46ويف درلسة إمستعة: وآخبون ) 
تولفب    لليت تولجههم وكتنت أيبزهت  عدمتخبصوص لسقخدلم للققنةة يف تدراس للتلةت ، أشتر لملرتلمون إىل للقحدا

يف لملربفة  قنةة لملنتسبة ، ومروقت  تبتبط يتملنهج، وقصورقللوقت لملفتلو  إلعدلد ولسقخدلم للققنةة، وندرة لملصتدر لل
 ثنتء لخلدمة يف جمتل دمج للققنةة.، وعدم تولفب فبص للقدراب إللتلةت ولملهترل  لملفتلوية لدمج للققنةة لحلداثة يف ترتلةم 

إىل مروقت  آخبى تبتبط (  Brush & Hew, 2007, cited in: Eady &Lockyer, 2013)واشري يبلش وهةو 
وحمدوداة للوقت ملبلجرة  ،ولاجتهت  لملرتلمني ولعققتدلهتم ،ولملربفة لملفتلوية ،وضرف لملهترل  ،حدوداة لملصتدر للققنةةمب

 لألدول  للققنةة لجلدادة وترتلم لسقخدلمهت.

إن مروقت  دمج للققنةة يف للقرتلةم تقجتوز جمبد مربفة مهترل  لسقخدلم للققنةت  إىل مت هو أيرد يكثري إذل أراد لتلققنةة 
إىل  ( Eady &Lockyer, 2013 )ل يف دحسني أدلء لملرتلم ولملقرتلم. اشري إادي ولوكةتر أن تؤدي دورهت لللّرتل لملأمو 

 أن هذل للدور اقفتلب للقلكري يف لسرتتةجةت  للقرتلم وللقرتلةم لللّرتلة ولإلدلرة لللّرتلة لقتعة للدرلسة.

 للطفل:اللغة العربية في تعليم  التي تواجه دمج التقنية الحديثة التحديات المحور األول: 

ين  ، 2007للزهبلين ، 2002، لملنظمة لإلسالمةة لتلرتيةة وللرتلوم وللثقتفةتشري للرداد من لألديةت  ذل  للرالقة )متهةد  
( إىل أن مشكتلة للتلةة للربيةة مقرددة  2013كبسي حبث صحةلة لجلزابة لتلدرلست  للتلةواة لحلداثة،  2013جرلب، ،
 لأليرتد 

 أصبحللرتلوم وللققنةة لالنبهتر يتلتلةت  لألجنبةة ظتهبة، و  ال للقختلف للربيب يف جمت :  ر  نلسةة/ ثقتفةة  ج   -
وأن للتلةة للربيةة غري قتدرة عتل: مالحقة  ،للقحدث يقتلك للتلةت  خصوصًت لإلجنتلةزاة رمزًل لتلققدم

 تتلك لجملتال .للقفورل  لملقسترعة يف 
 .صتم ثقتيف ولزدولجةة لةواةلعالمةة  شةوع للثقتفة للرتمةة وللتلهجت  لحملتلةة ولنإ -
  .سةتسةة  ضرف للدعم للسةتسي لكي تأخذ لللربيةة  مكتنقهت لحلضتراة -
تدراس تقتلةدي ومنتهج و تنتسب لجلة: لجلداد من لملقرتلمني،  مرتصبةتبيواة  عدم وجود منتهج  -

  .تقتلةداة وترتلةم لالخقبتر ولةس لتلرم:
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 للربيب يأوعةة تقنةة حداثة.تقنةة  عدم تولفب حمقوى لةوي منتسب لتلفل:  -
 

للذي  "للقحدي لألكربم( أن  "2002مولكبة للربيةة لتلةة لملرتلومت  وعصب للققنةة"، ترققد سنتء ) ويف ورقة حول "
لحلداثة من أج: إحدلث هنضة ترتلةمةة كبرية تستعد عتل: ضمتن مكتنة  لققنةت هو كةلةة لسقخدلم ل مولجهقه انبةي

مولكبة  تً أصبح ولجب ، ويف للقرتلةم مل ارد خةترلً  دمج للققنةت  . وأضتفت  إند للرتملي ولنقشترهتللتلةة للربيةة عتل: للصرة
( تبين  لملدخ: للققين يف ترتلةم للتلةة للربيةة 2007أوص: للزهبلين )من نتحةة آخب،  .للربيةة لتلةة لملرتلومت  وعصب للققنةة

  وترتلمهت من خالل
 

 ه للرنتاة إىل إنقتج مقبرل  إلكرتونةة ،للتلةة للربيةة حبةث توجّ إعتدة للنظب يف  تصمةم مقبرل   -
ةث اقدم لحملقوى للقرتلةمي عتل: أقبلص مدجمة، أو يف شك: صلحت  من حبويبجمةت  ترتلةمةة ، 

خالل يةئة تلتعتلةة ترقمد عتل: تقنةت  للشبكة للرنكبوتةة ، وذلك من خالل جمموعة من للوستئط 
للصو  ، ولللةداو ، وللبسوم للثتيقة ، وللبسوم لملقحبكة ، وللبسوم و نص ، لملقرددة، ولملمثتلة يف   لل

 .للقوضةحةة
إعدلد مرتلم للتلةة للربيةة أثنتء لخلدمة لتلقرتم: مع للققنةت  لحلداثة، ودجمهت يف يبلمج إعدلده ،حبةث  -

 تصبح مفتلبت أستسةت من مفتلب إعدلده لةكقسب لملهترل  للالزمة السقخدلمهت يف لملولقف
 للقرتلةمةة لملخقتللة .

 لملصتدركون جتذيت ويداال عن قريط للنتشئة مبصتدر مربفةة غري تقتلةداة، تقولفب فةهت للققنةة لجلةدة ل -
لليت دحم:  لألجنبةة، وختصة فةمت اقص: يرتمل للرتفةه ولأللرت  لإللكرتونةة ولألفالم للقرتلةمةة لهلتدفة

 .حضترته وتبلثه للربيب لألصةتلني إىلتّشرب للفل: يتنقمتئه ولةة عبيةة  تً مضمون
  

لملنظمة لإلسالمةة لتلرتيةة وللرتلوم وللثقتفة يتلقرتون مع للبنك  عقدهتت  ( لليت2002و أوصت ندوة للتلةة للربيةة إىل أان؟ )
ورة ترتلةمةة مقف وتقنةت أي خفة لدعم ترتلةم للتلةة للربيةة  عتل: منتهج مققنة  أن تشم:لإلسالمي لتلقنمةة،عتل: ضبورة 

م( حول تفبةقت  للقرتلم لإللكرتوين يف ترتلم خمترج لحلبوف، أشتر 2010ويف درلسة خةتط ) ملبلح: للقرتلةم لملخقتللة.
للبتحث إىل نقتئج إجيتيةة لقتلك للقفبةقت ، وأوص: يتسقخدمهت يف ترتلم نفق لحلبوف، ولسقخدلم للربجمةت  لحلتسوية 

 وعتلومهت.وللققنةة لحلداثة يف ترتلم للتلةة للربيةة 

عتل: ضبورة توظةف  (2013)ين جرلب لألستس للققين يف صنتعة منتهج ترتلةم للتلةة للربيةة، أكد  حولويف ورققه 
خربلء لملنهج صبح أمبًل حقمةتً، وأن هذه للصنتعة جيب أن اقوم هبت للققنةة يف صنتعة منتهج للتلةة للربيةة، وأن هذل أ
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مرتلم  وتدراب  يبلمج إعدلد  ولقع ( عتل: أمهةة إعتدة للنظب يف1، 2012وللققنةة. ويف هذل للسةتق، أكد  عولطف )
  للتلةة للربيةة تقنةتً ملدرسة لملسققب:.

وأوص: متلقق: دحوال  للرصب للبقمي وآثترهت عتل: للتلةة للربيةة )كبسي حبث صحةلة لجلزابة لتلدرلست  للتلةواة لحلداثة، 
 ( يتسقحدلث منتهج درلسةة لتلنتشئة توظف للققنةة خلدمة للتلةة للربيةة. 94 ،2013

للقحدات  ولللبص لملقرتلقة يتجلتنبني للرتيوي وللققين، إضتفة إىل تقدمي إطتر  –كمت ذكب ستيقًت   –تقنتول هذه للورقة 
ترتلةم دمج لللققنةة يف لليت تولجه  قحدات فةمت اأيت لسقربض موجز لتل مقرتح لدمج للققنةة يف ترتلةم للتلةة للربيةة لتلفل:.

 ) للذي اقدم من خالل لجلهت  للبمسةة تنظةمًت وإدلرًة وإشبلفتً( عتل: مسقواني مهت  للقرتلم للبمسي للتلةة للربيةة لتلفل:
  وللقرتلم غري للبمسي.

للقحدات  يف هذل لملسقوى مبكونت  للنظتم للقرتلةمي مبسقواتته   تبتبط م الرسمي:لالتحديات على مستوى التع )أ(
 لملدرسي  لملخقتللة لملرنةة يقوفري فبص للقرتلةم 

  في مجال دمج التقنية في تعليم اللغة العربية برامج إعداد معلم اللغة العربية قبل الخدمة ضعف: 
 مت اأيت  مالحظةميكن    لخلدمةمببلجرة يبلمج إعدلد مرتلم للتلةة للربيةة قب: 

 سةفبة لإلعدلد للققتلةدي منهجتً وتدراستً يف إعدلد مرتلم للتلةة للربيةة. -
، فهو ارتلوح يف تدراب لملرتلم قب: لخلدمة يف جمتل دمج للققنةةيبنتمج ستعت  يف  ضآلة مت خيصص من  -

أخذ طتلب  من لثنني إىل أريع ستعت  فقط. يف جتمرة لملتلك سرود عتل: سبة: لملثتل، ا يرض لجلتمرت 
)مقبر  وس:  يف يةئة للقرتلم كتلةة للرتيةة يف لإلعدلد للرتيوي ستعقني مرقمدتني فقط يف دمج للققنةة

242.) 
دمج للققنةة يف عدم منذجة عدم تفبةق لسرتلتةجةت  تدراس مرقمدة عتل: للققنةة   ويربترة آخبى،  -

 يف يبلمج لإلعدلد قب: لخلدمة. للقدراسأستلةب 
 

  : ضعف برامج إعداد معلم اللغة العربية إثناء الخدمة في مجال دمج التقنية في تعليم اللغة العربية
 مت اأيت  ميكن مالحظةلخلدمة  إثنتءمببلجرة يبلمج إعدلد مرتلم للتلةة للربيةة 

كتٍف عدم تولفب فبص كتفةة لقدراب مرتلمي للتلةة للربيةة يف هذل لجملتل من خالل لحلولفز وتوفري وقٍت   -
 . أو للقلبغ للكتم: لتلقدراب من خالل تقتلة: للربء للقدراسي

 مقتيرة مت اسقجد من تفبةقت  تقنةة حداثة ميكن دجمهت يف ترتلةم للتلةة للربيةة.غةت   -
سةفبة لسرتلتةجةت  تدراب تقتلةداة ترقمد لحلضور ولالتصتل وجهتً لوجه يف ورش ال تقتح فبص لاللقحتق هبت  -

ملرتلمني، يف للوقت للذي لنقشب  يف إمكتنت  غري حمدودة لتلقدراب لإللكرتوين عن يرد، إال لردد حمدود من ل
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نظبلً لتلقةري  ختصةاكقسب هذل للنوع من للقدراب أمهةة و للذي اوفب تدرابًت عند للفتلب وعتل: رأس للرم:. 
 للذي ميةز للرصب لحلتيل. للسباع مربفةتً وتقنةتً 

 
  لسقخدلم االحظ أن : تعتمد نشاطات تدريسها وتعلمها على التقنية مدمجةلغة عربية عدم توافر مناهج

اكون لسقخدلمتً عبضةتً أو هتمشةتً، أي أن تنلةذ نشتطت  منهج للتلةة غتلبتً مت للققنةة يف ترتلةم للتلةة للربيةة، 
لةست فهي  -إن تولفب  -للربيةة ترتلمًت وترتلةمًت الترقمد عتل: لملصتدر للققنةة. ويربترة آخبى، هذه لملصتدر

  مدجمة يف لملنهج.
 

 :ال اقصد هبذل لحملقوى تصلحتً وقبلءة إلكرتونةة  عدم توافر محتوى رقمي لمناهج تعليم وتعلم اللغة العربية
من لملربوف .  و اقدم لملنهج من خالهلت حملقوى منهج تقتلةدي ، وإمنت متدة رقمةة تلتعتلةة ومقرددة للوستئط

أن للرقتد لوحده غري كتًف لقحقةق لألهدلف مت مل تقولفب للربلمج للقفبةقةة، فتلربلمج كمت اشري لألد  
 The)، وأن لحملقوى هو لملتلك   (Software is Dearer than Hardwareلألجنبةي أعز من للرقتد ) 

Content is the King).  ًللققنةة يف ترتلةم للتلةة للربيةة،  لدمج إن غةت  هذل لحملقوى ميث: دحداًت حقةقةت
 وجير: من لملسقحة: تفواب منتهج لةة عبيةة مرقمدة عتل: للققنةة.

 
  :االحظ أن مشتراع دمج للققنةة تلققد عدم تبني سياسات تعليمية خاصة بمعايير دمج التقنية في التعليم

ت. ويف هذل للسةتق، هبت وطاللملدرسة، ومرتلمةهلبنةة للققنةة للقحقةة )عقتدًل ويبلمج(، ولقةتدة يت ختصةملرتاري 
ن عتل: سبة: يتلتلةة للربيةة يف لملمتلكة لفبق للقدراس لخلتصةلملرتاري لملهنةة  االحظ أن نصةب دمج للققنةة يف

،  (2.3.21)  لملرةتر رقم هذل للقسرة. فليلخلتصة قدراس للطبق  مؤشبل  ولحد ضمن مؤشبهو  لملثتل،
للوستئ: للقرتلةمةة وطبق  )لملرتلم( ( ونصه ".اربف4رقم ) لملؤشبهو  دي يف حمقوله()تقتلة اوجد مؤشب ولحد

  (.هـ1434لملبكز للوطين لتلقةتس وللققومي، لخقةترهت وفقت لفبةرة لملتدة للتلةواة " )
 

 :االحظ أن لملشتراع ولجلهود للبلمةة لدمج  سيطرة الفكر التقليدي على مشاريع دمج التقنية في التعليم
للققنةة يف للقرتلةم يف لملنفقة للربيةة عمومًت تنفتلق من فكب تقتلةدي ابكز عتل: لققنتء لملصتدر للققنةة خصوصتً 
للرقتد، وإضتفقهت إىل للبةئة للققتلةداة دون أن اكون هلت تأثري حقةقي متلموس عتل: لملنتهج وأستلةب للقرتلةم 

مل تدمج يف لملنهج يف ضوء للقوجهت  لحلداثة لليت تبكز عتل: للقحول يف للنموذج للقرتلةمي من ت وللقرتلم، ألهن
منوذج نق: للقرتلةم إىل للنموذج للقحواتلي، ومت اقفتلبه هذل للقحول من تةري يف أدولر لملرتلم وللفتلب وللققنةة، 

وستئط لملبئةة وللقلتعتلةة وترقمد تنلةذ وتقدمي لملتدة للقرتلةمةة ونشتطت  للقرتلةم وللقرتلم يأستلةب تدمج لل
 ز لملقرتلم.لملشتراع لليت دحلّ 
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اقصد يتلقرتلم غري للبمسي، للقرتلم للذي خيقتره لملقرتلم سولًء يف  التحديات على مستوى التعلم غير الرسمي: )ب(
هذل للنوع من  ممت جير: للرداد من مصتدر للقرتلم عتل: للشبكة للرنكبوتةة تقولفبو . أو  وققه  أومكتنه حمقوله أو طباققه

للقحدات  لليت يرض تتلخةص  لتلمرتلمني. يتخقصتر، ميكن لملهين للنمو لألطلتل أو للقرتلم مهمتً يف دعم لملنهج لملدرسي
 فةمت اتلي   للبمسي تولجه ترتلةم للتلةة للربيةة لتلفل: عتل: لملسقوى غري 

 لحملقوى للتلةوي للربيب يف تقنةت  حداثة منتسبة لتلفل:.عدم تولفب  •
 للنشب للرتلمي حملقوى لةوي يأوعةة تقنةة منتسبة لتلفل:. ضرف •
 للقفبةقت  للققنةة لحلداثة لملنتسبة لقدراس للتلةة للربيةة لتلفل:. عدم تولفب •
 .للرنكبوتةة للشبكة ترتلةم للتلةة للربيةة ل: عتل: مصتدرمبت اقولفب من  ومصتدر لملرتلومت  ضرف للقوعةة •
ضرف للقوجةه لألسبي  لألطلتل ملت اقولفب من مصتدر جمتنةة لقرتلةمهم للتلةة للربيةة يأستلةب مشوقة  •

 وجذلية.
 في تعليم اللغة العربية للطفل:  دمج التقنية الحديثةالفرص التي تدعم المحور الثاني: 

يف جمتل ترتلةم للفل: سولء يف منتهجهت أو لسرتلتةجةت  ترتلةمهت دحدات   وللتلةة للربيةة من مشكال   اولجهرغم مت 
ميكن أن توفب يةئة  مت ميكن لعقبتره فبصتً وجود لملبلقب ميكن أن االحظ أو لملبتبفة يضرف لحملقوى للبقمي آخل، إال أن 

لبرض  بلضتموجزلر لسقحتضنة أو أرضةة تدعم مشتراع ومبتدرل  دمج للققنةة يف ترتلةم للتلةة للربيةة لتلفل:. فةمت اأيت
  هذه لللبص 

 :تبني للرداد من لألديةت  ذل  للرالقة يدمج للققنةة يف للقرتلةم، أن  خصائص طالب العصر الرقمي
ةقي يف لسرتلتةجةت  ومصتدر للقرتلةم وللقرتلم مبت حقخصتئص طال  لإلللةة للثتلثة تقفتلب إحدلث دحول 

( إىل أن طال  للرصب (Howell, S L. , et al., 2003هوا:  يف هذل للسةتق، اشري اقتي: حتجتهتم. 
للقرتلم من للنشتطت  و  لنصوص لملكقويةلللقرتلم من للصور وللصو  ولللةداو يداًل من للبقمي الضتلون 

فبتعة يداًل من للكقتية لتل وميةتلون عن طباق للرم: ولحملتولة ولخلفأ ، وللقرتلمللقلتعتلةة مقرددة للشبكت 
" مشبوع للةد" وهي درلسة وطنةة يف للوالات  لملقحدة لتلقربف عتل: رؤاة للفال  لتلقرتلم ويف درلسة  .للةدواة

يةنت نقتئجهت أن هؤالء للفال  الضتلون  ،(Project Tomorrow,2010)يف للقبن لحلتدي وللرشبان 
للقرتلم لالجقمتعي، وغري لملقةد يتملدرسة وللقتعة للدرلسةة، وللقرتلم للةين رقمةتً، وتوظةف لملصتدر للقلتعتلةة، 

 ,Prensky) ويف للسةتق نلسه، اضةف يبانسكي .يتهقمتمتهتموأدول  للرم: للقشتركي، ومولد تقرتلق 

2005, p. 2)  أن طال  للةوم لداهم فرتة لنقبته قصرية يف للقرتلم يتلفبق للقدمية، وعتل: للنقةض من ذلك
 االحظ أن لداهم فرتة لنقبته طواتلة عندمت اقرتلمون من خالل لأللرت  ولألفالم أو تصلح لإلنرتنت.
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ة: لحلتيل ال جيةدون للقبلءة درلست  كثرية تشري إىل  أن أينتء لجل" أن( 47 ، ـه1434 يف هذل للسةتق، اذكب للبفتعي ) 
عتل: ًء من للكقت  للورقي يف حني ميترسوهنت يفالقة عرب للشتشت  للضوئةة يف لألجهزة للتلوحةة ولهلولتف للذكةة؛ وينت

نقتئج هذه للدرلست  ومت تنبئ يه من آثتر سةئة عتل: ولقع للتلةة للربيةة،  فإنه جيب عتل: أه: للتلةة من خالل كتلةتهتم 
للتلةة للربيةة ومسققبتلهت من منظور  ولقعوأقستمهم لجلتمرةة وجمتمع للتلةة للربيةة يف خمقتلف للدول، أن ترةد للنظب يف 

لخقتللت، ولملرفةت  تنوعت، وتبدلت، واجدد ، ي: وتقجدد يف ك: حلظة، وتقربهم  مةتاب متتمتً ملت هو عتلةه، فتألدول 
 ."عتلةهت الً هذل سةسيء لتلةة، وسةكون ويت

  :أصبحت للققنة لحلداثة جزءًل ال اقجزءلً توافر التقنيات وانتشارها وسهولة الحصول عليها واستخدامها
ؤسست  لحلكومةة وقفتع لألعمتل، ويف جمتال  من لحلةتة للةومةة عتل: لملسقوى لللبدي وعتل: مسقوى لمل

خمقتللة ال ميكن حصبهت. يتخقصتر، تبدو  مقفتلبت  حةتة للبشب يف لإلللةة للثتلثة مسقحةتلة يف غةت  للققنةة. 
نهت نسبةتً، وسهولة مثوممت جر: للققنةة لحلداثة توّجه للنشتط للةومي لإلنستن لملرتصب، تنتمي إمكتنتهتت ورخص 

ولهلولتف  مث: لآلابتد دلمتهتت لملقنوعة. و رمبت ميكن لعقبتر للوستئط لالجقمتعةة ولألجهز للتلوحةةمحتلهت ولسقخ
(، لخرتلقتً حقةقةتً يف للقفور  (Web 2.0للذكةة أوللنقتلة وغريهت من أدول  لجلة: للثتين لتلشبكة للرنكبوتةة   

  يتلققنةة. عتل: رقمدةللققين، وهو مت جر: لحلةتة لملرتصبة يف أغتلب جمتالهتت م
 

 :للبتحث عن مصتدر اتلحظ  توافر بعض المصادر التقنية لدعم دمج التقنية في تعليم اللغة العربية للطفل
 دمج للققنةة يف ترتلةم للتلةة لللربيةة لتلفل:، وجود يرض  لملصتدر لجملتنةة عتل: للشبكة للرنكبوتةة  تقنةة لدعم

  ترتلةم للتلةة للربيةة لتلفل:. يرض هذه تلليت ميكن لسقخدلمهت كمصتدر إثبلئةة لدعم منتهج ولسرتلتةجة
ميكن تتلخةص يرض حكومةة، ويرضهت لآلخب ميث: جهودًل فبداة.  أولملصتدر متث: جهود مؤسست  ختصة 

 هذه لملصتدر عتل: للنحو للقتيل 
 

دمة لةة للفل: خلمبتدرل  ختصة    اوفب لملبكزمة للتلةة للربيةةلملتلك عبدلهلل ين عبدللرزاز للدويل خلد مبكز -
و خدمة للتلةة للربيةة يف يبلمج  ،تً وخدمة لخلط للربيب تقنة ،أً وخدمة ذوي لالحقةتجت  لخلتصة تقنة ،تً تقنة

مبكز لملتلك عبدلهلل ين عبدللرزاز للدويل ) لأللرت  وللرتفةه وغريهت ممت اقص: خبدمة للتلةة للربيةة يف هذل لجملتل
" خلدمة للتلةة للربيةة يف Googleإضتفة إىل مبتدرة للقرتون مع شبكة "، ( 2013خلدمة للتلةة للربيةة، 

. وهتدف لملبتدرة إىل دعم وتسواق لألعمتل للققنةة لليت (2013صحةلة سبق لإللكرتونةة، ) لجملتال  لملخقتللة
خلدمة للتلةة للربيةة، ومن لملنقظب أن تقةح لملبتدرة نشب لألفبلد ملبتدرلهتم ومشبوعتهتم للققنةة اشترك فةهت لألفبلد 

  ".Googleلحلتسويةة يربضهت يف لملنصة لملقتحة عرب "
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" وغريه من 21تفواب ترتّلم للتلةة للربيةة وترتلةمهت من خالل مشبوع "عبيب   مبتدرة مؤسسة لللكب للربيب  -
  (.   http://www.arabthought.org ) لملستمهت 

 هذل لملبكز للذي اقبع زلرة للقرتلةم للرتيل للسروداة لملبكز للوطين لتلقرتلم لإللكرتوين وللقرتلةم عن يرد  اوفب -
اوفب كمت يتسم "مكنز"،   ((Learning Objects Repository قرتلةمةةلل كتئنت تلل مسقودعًت رقمةتً 

 مكقبة رقمةة.
دعمًت غري مبتشب يف جمتل لملصتدر هذه لملكقبت  توفب  ميكن أن   لملكقبت  للبقمةة يف لجلتمرت  للسروداة  -

 لإلثبلئةة لقرتلةم للتلةة للربيةة.
يف صةةة    اوجد للرداد من لملصتدر للبقمةة خلدمة ترتلةم للتلةة للربيةة لتلفل:عتل: لإلنرتنت للبقمةة تدرلملص  -

  وهي عبترة عن جهود فبداة.، (1فةداو دون مقتي: )أنظبمتلحق 
 

  ثتمن أكثب لةة لسقخدلمًت عتل: شبكة ترد للتلةة للربيةة  على اإلنترنت: اللغة العربيةتنامي استخدامات
متلةون مقحدث  141، واوجد أكثب من 2012و 2000% مت يني عتمي 25.1لإلنرتنت، وقد منت مبردل 

وهذل من شأنه أن استهم يف زاتدة  ،يتلربيةة مقصتلون يتإلنرتنت من منفقة للشبق لألوسط ومشتل إفباقةت
جقمتعي للربيب للذي لالواشري تقباب لإلعالم  (.2013 ،صحةلة سبق لإللكرتونةة) حجم لحملقوى للربيب

 للقتلةة لإلحصتءل  إىل  (، 2013كتلةة ديب لإلدلرة لحلكومةة، ) أصدرته
و دحق: (، 7 )ص 2012مسقخدم يف هنتاة اونةو  45,194,542فةسبوك  يف للرتمل للربيب إىل  وص: عدد مسقخدمي

،  (7)ص  دول جمتلس للقرتون لخلتلةجي لملبلكز لخلمسة لألوىل من حةث مسقخدمي فةسبوك كنسبة من عدد للسكتن
لةة خمقتللة أخبى مسقخدمة يف لملوقع،  25توارت، من يني كمت أن للتلةة للربيةة هي أسبع لةة منوًل عتل: لإلطالق يف 

در عدد مسقخدمي توارت للنشفني وق   (.2)ص  والسقةرت  هذل للنمو، يتدر توارت مؤخبلً إىل طبح ولجهة يتلتلةة للربيةة
متلةون مبة مشتهدة  167، و اوجد حنو (14)ص مسقخدم 2,172,565   (2012)يف لملنفقة للربيةة يف هنتاة اونةو 

مت اضرهت يف لملبتبة للثتنةة عتملةًت ختلف للوالات  لملقحدة لألمباكةة، وأمتم وهو  ملقتطع فةداو اومةًت يف لملنفقة للربيةة
 .(23)ص  للربلزا:

 
 الحديثة في تعليم اللغة العربية للطفل. لدمج التقنيةإطار مقترح  المحور الثالث:

 
سبة: اجواد ترتلم وترتلةم  للرالقة، أن كثريًل من لجلهود لملؤسستتةة ولللبداة يذلت وتبذل يفتبني مبلجرة لألديةت  ذل  

للقضةة من جولنب حمددة، ومل تقفبق هلت من  للتلةة للربيب لتلفل:. إال أن لملالحظ أن أغتلب تتلك لجلهود تنتولت هذه
تتلك لجلولنب يبرضهت للبرض. ورمبت اؤدي وللرالقت  لليت دحكم لملخقتللة   تجولنبه استلط للضوء عتل: منظور شتم: 

هلذل، اقرتح للكتتب  هذه للقضةة يلتعتلةة وكلتءة.ذلك لملنهج إىل تشقت تتلك لجلهود مبت جيرتلهت قتصبة عن مرتجلقهت 
للذي انفتلق من منظور نظتمي وكتلي  لدمج للققنةة يف ترتلةم للتلةة للربيةة لتلفل: ( 1للشك: رقم   )  لإلطتر للقتيل

http://www.arabthought.org/
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Systematic & Systemic View)) .يف ترتلةم للتلةة للربيةة لتلفل:،   أن دمج للققنةة لإلطتر لملقرتح عتل: اشدد
يف  عدد من لملؤسست  ولجلهت  لحلكومةة ولخلتصةجهود وخفط اقفتلب من وجهة نظب للكتتب تكتم:  وتآزر 

   لإلطتر لملقرتح . فةمت اأيت ترباف موجز مبكونتلسرتلتةجةة قصرية لألمد وطواتلة لألمد
 

 
 إطار مقترح لدمج التقنية الحديثة في تعليم اللغة العربية للطفل (:1الشكل رقم )

 
 :اقصد يتلقرتلم للبمسي، للقرتلم للذي ابتبط يتملنتهج للبمسةة وللقرتلم لملدرسي. مسؤولةة هذل  التعلم الرسمي

وكتلةت  تبيةة  و  وختصة  جتمرت  حكومةةتبيةة وترتلةم و  )وزلرل للقرتلم اقع عتل: عتتق جهت  حكومةة 
 . انبةي أن تبتدر هذه لجلهت  يتلقةتم مبت اأيت (وأقستم لةة عبيةة،

 .لتلفل:ملنتهج للتلةة للربيةة لملدرسةة  توفري حمقوى رقمي -
 للربيةة.قب: لخلدمة وإثنتءهت يف جمتل دمج للققنةة يف ترتلةم للتلةة  عتدة صةتغة يبلمج إعدلد مرتلم للتلةة للربيةة إ -
ترقمد نشتطت  ترتلمهت وترتلةمهت و  مدجمة  للتلةة للربيةة لملدرسةة لتلفل: حبةث تكون منتهجإعتدة صةتغة   -

 عتل: مصتدر تقنةة مقنوعة ختتطب لحلولس لملخقتللة لتلفل: )صو  وصورة وحبكة وتلتع:(.
 .لتلفل: للتلةة للربيةة يف ترتلةم وترتلم رقمدة عتل: للققنةةقرتلةمةة مم بين لسرتلتةجةت ت -
( خلدمة أهدلف ومنتهج ترتلةم (Learning Objects Repositoryتأسةس مسقودعت  كتئنت  ترتلةمةة  -

 يف متدته للدرلسةة. لملرتلم عتل: تصمةم حمقوى رقمي ودجمه ةستعدمل ، وترتلم للتلةة للربيةة لتلفل:
خلدمة ترتلةم عتل: لإلنرتنت حصب لملبتدرل  لللبداة أو لملؤسستتةة لحلكومةة ولخلتصة لليت توفب حمقوى رقمي  -

لدعم ترتلةم منتهج للتلةة للربيةة  لملنتسب منهت دحدادللربيةة لتلفل:، وإخضتعهت ملبلجرة عتلمةة و  وترتلم للتلةة
، إثبلئي أو عالجي.  رئةس أو لتلفل:، وتصنةلهت حبسب تتلك لملنتهج ، ودحداد مت انتسب منهت ، كمحقوى

 تقبنتهت مؤسست  حكومةة وأهتلةة. مةةومسقودعت  رق ووضرهت يف مولقع إلكرتونةة
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 :للقرتلم للذي خيقتره لللبد حسب  يأنه اقصد يتلقرتلم غري للبمسيكمت ذكب ستيقتً،  التعلم غير الرسمي
 اصبححتجتته. ونظبًل إلمكتنت  للققنةة من جهة وسبعة للقةري يف للقبن لحلتدي وللرشبان من جهة آخبى، 

هلذل، انبةي توفري حمقوى رقمي ملقتيتلة مهمة. وللقرتلم وإعتدة للقرتلم مهترة  ،للقرتلم لملسقمب وللقرتلم مدى لحلةتة
. ومقنوعة لةوي عبيب لتلفل: يأوعةة تقنةة حداثة حتجت  للقرتلم غري للبمسي من خالل إنقتج حمقوى رقمي

  من خالل ميكن أن اقم ذلك و 
ألرت  ترتلةمةة(  عتل:  تكتة وحم تدراب وممترسة  و و  تدراس خصوصييبجمةت   ) خمقتللة يبجمةت إنقتج  -

حبةث ميكن ختزانهت  يوليت  إلكرتونةة ترتلةمةةعتل: مولقع عتل:  تتلك للربجمةت  ضعو  أقبلص مدجمة أو )و(
 . عتل: سفح لملكقب من قب: لملسقخدم لةص: إلةهت عند لحلتجة دون لالتصتل يتإلنرتنت 

من خالل  (جمتنةة أو يبسوم رمزاة) للتلةة للربيةة لتلفل: توفب فبص ترتلميوليت  إلكرتونةة ترتلةمةة  تصمةم -
 .للبوليت هذه  لالشرتلك يف خدمت 

 
 :و  ولألهتلةة لحلكومةة  لجلتمرت  يف تأسةس مبلكز أحبتث ختصة يتلتلةة للربيةة وعتلومهت البحث والتطوير

 هبدف دحوا: ،من  للنشب ودور لحملقوى للبقميشبكت  إنقتج يني و  ةللرتلمة هذه لملبلكزتكوان شبلكت  يني 
 إىل منقجت  تقنةة منتسبة لتلفل:.لتلفل: نقتئج أحبتث ترتلةم وترتلم للتلةة للربيةة 

 
 :شركات إنتاج محتوى رقمي  

 عم: قفب  شبكت  مقخصصة توّظف إنقتج حمقوى رقمي خلدمة ترتلةم للتلةة للربيةة لتلفل: من خالل -
 . ولالتصتال  رتلومت لملعبيةة و تقنةة  للتلةةقرتلةمي و للقصمةم يف جمتال  لل من خربلء تقكون

  تسواق لحملقوى للبقمي للذي تنقجه شبكت  إنقتج لحملقوى للبقمي من خالل دور نشب مقخصصة. -
لدعم     (Remedial)  و حمقوى رقمي عالجي،    (Enrichment) إثبلئي إنقتج حمقوى رقمي -

 منتهج للقرتلم للبمسي وغري للبمسي.
 

 يةئة للقرتلم للشخصةة   تعلم شخصية:  اتتصميم بيئ(Personal Learning Environment)  هي
لالخنبلط يف يةئة إلكرتونةة موزعة تقكون من شبكة من لألشختص ولخلدمت  ولملولرد   أدلة متّكن لملقرتلم من 
Dowens, 2005)  للقرتلم حمقوى (، وتّربف أاضت يأهنت " نظتم استعد لملقرتلم من للقحكم يقرتلمه وإدلرة

أيسط للفبق لتلبدء يبنتء ولر: . (Harmelen, 2006: مع آخبان يف عمتلةة للقرتلم" )، وللقولص وعمتلةقه
شبكة ترتلم شخصةة هي من خالل مولقع للقولص: لالجقمتعي مث: لملدونة، وهذه ميكن أن اصممهت مرتلم 

اجمرهم لهقمتمت  يف ترتلةم للتلةة للربيةة لتلفل:،  مع مرتلمني أو أفبلد آخبانللتلةة للربيةة، واشرتك من خالهلت 
إال أن لملؤم: أن تبتدر    )فةسبوك و توارت وغريمهت(. ىآخب  ةيشبكت  تولص: لجقمتعةوميكن ريط لملدونة 



 

13 
 

يتلقرتون مع شبكت  إنقتج حمقوى رقمي، و إشبلك خربلء للتلةة للربيةة  حكومةة وختصة و لملؤسست  للقرتلةمةة
، يف تصمةم يةئت  أو شبكت  ترتلم ال وتقنةة لملرتلومت  ولالتصت يقصمةم للقرتلةملل تقنةة للقرتلةم وو 

هذه  ألعضتءرتلةم للتلةة للربيةة يف تللدعم ولملستندة  لقوفريشخصةة، اقم دعمهت مبقخصصني يف للتلةة للربيةة 
 .من لملسقلةدان للبةئة أو للشبكة

 
  :وللقشبارت  لليت تدعم نشب لحملقوى للبقمي ملنتهج للتلةة للربيةة سن للقولنني وللتلولئح سياسات وتشريعات

 وكذلكيدمج للققنةة يف هذه لملنتهج وترتلةمهت وترتلمهت ،  لملرتاري لخلتصةينتء للبمسةة وغري للبمسةة لتلفل:، و 
ة يربلمج تتللتزاة، للقشبارت  لملقرتلقإضتفة إىل جلولنب للتلةواة وللرتيواة ولللنةة هلذل لحملقوى، لخلتصة يت لملرتاري

من شأنه ترزاز  توك: موتلرة: لألجهزة للبمسةة لملرنةة مببلقبة لإلعالم لملسموع ولملقبوء ولملبئي ، عمفبو  حمقوىو 
  لسقخدلم للتلةة للربيةة من قب: لألطلتل دلخ: لملدرسة وخترجهت. 

 ملخص وخالصة:

 ترتلةم يف لحلداثة للققنةة توظةف تولجه لليت للقحدات  لألول لحملور لسقربض.  رئةسة حمتور ثالثة للورقة هذه تنتولت
 للثتلث لحملور و قدم ،لتلفل: للربيةة للتلةة ترتلةم يف للققنةة دمج تدعم لليت لللبص للثتين لحملور تولتنو  لتلفل:، للربيةة للتلةة
لحملتور و لألديةت  ذل  للرالقة لليت . ينتًء عتل: هذه لتلفل: للربيةة للتلةة ترتلةم يف لحلداثة للققنةة لدمج مقرتحتً  إطترلً 

إمكتنةة لالسقلتدة منه يف دعم دمج للققنةة يف  مدى لسقربضقهت للورقة، اوصي للكتتب مببلجرة لألطتر لملقرتح، ودرلسة
 ترتلةم للتلةة للربيةة، مؤكدًل عتل: ضبورة تلرة: للقوصةت  لليت ترتجل موضوع ترتلةم للتلةة للربيةة لتلفل:، ولالسقلتدة من

 .لألورلق للرتلمةة عتل: أرض للولقع
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 للتلةة للربيةة، جتمرة لألمرية نورة ينت عبدللبمحن، للباتض.

(. مولكبة للربيةة لتلةة لملرتلومت  وعصب للققنةة، ندوة للتلةة للربيةة إىل أان؟ 2000غتمن، سنتء حممد حتفظ  ) -
، تتراخ  http://uqu.edu.sa/page/ar/148366جتمرة أم للقبى، مكة لملكبمة. مقولفبة عتل: للبليط  

 م.13/12/2014لالسرتجتع  

http://www.oudnad.net/spip.php?article192#sthash.qh97qoGm.dpuf
http://www.oudnad.net/spip.php?article192#sthash.qh97qoGm.dpuf
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 16969 متدة. للردد 12(. للنظتم لللصتلي لجلداد خيلف مقبرل  للثتنواة إىل 17/2/1436جبادة للباتض ) -
 /16/12، تتراخ لالسرتجتع   http://www.alriyadh.com/1001993مقولفب عتل: للبليط     

2014. 
(. لملبتدرل  للققنةة يف خدمة للتلةة للربيةة. مقولفتلب عتل: 2013مبكز لملتلك عبدلهلل للدويل خلدمة للتلةة للربيةة ) -

 م.13/12/2013، تتراخ لالسرتجتع  http://kaica.org.sa/page/12للبليط   
 (.    www.arabthought.org(. للصلحة للبئةسة )2014مؤسسة لللكب للربيب ) -
خمترج لحلبوف  اجبية يبنتمج للقرتلةم (. تفبةقت  للقرتلم لإللكرتوين يف ترتلم 2010خةتط، ختلد أمحد مجرة ) -

 وللقدراب عن يرد جبتمرة لخلتلةج للربيب. رستلة متجسقري غري منشورة. جتمرة لخلتلةج للربيب، ممتلكة للبحبان.
(. يبلمج إعدلد مرتلم للتلةة للربيةة تقنةًت ملدرسة لملسققب:. لملؤمتب للدويل 2012عولطف حسن عتلي عبدلجملةد ) -

 .لتلةة للربيةة، يريو 
(. تقباب لإلعالم  لالجقمتعي للربيب. ديب، لإلمترل  للربيةة لملقحدة. 2013كتلةة ديب لإلدلرة لحلكومةة ) -

 /http://www.arabsocialmediareport.com                            مقولفب عتل: للبليط
UserManagement/PDF/ASMR%202%20Arabic%20Final.pdf     

 .م15/12/2014لالسرتجتع   ،تتراخ           
(. مهترل  للقبن لحلتدي وللرشبان  للقرتلم لتلحةتة يف زمننت"، تبمجة يدر 2013تبلنج، يريين وتشترلز، فتدل ) -

  .جتمرة لملتلك سرود، للصتحل، مبكز للرتمجة  ين عبدلهلل
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 (1ملحق )
 مصادر رقمية لتعليم اللغة العربية للطفلل أمثلة

 

  سنول  | ثبى دى كمبةوتب سنرت  9 - 6ترتلةم للتلةة للربيةة لألطلتل من 
http://www.english-guide.com/index.php/products/children-s- education/             

         arabicforkids/level2         

 لملدرسة للربيةة              http://www.schoolarabia.net/map_site/asasi/arabic_1.htm 

 يبنتمج ترتلةم لحلبوف          youtube.com/watch?v=YkaR6kdwReM.http://www 

 روليط اوتةو  لقرتلةم للتلةة للربيةة لتلفلتل                                                          
http://www.youtube.com/watch?v=gMfdZ8RNhv                                    0         

                ألف     ترتلةم للربيةة لألطلتل                 http://www.alef-ba-ta.com 

http://www.schoolarabia.net/map_site/asasi/arabic_1.htm
http://www.youtube.com/watch?v=YkaR6kdwReM
http://www.youtube.com/watch?v=gMfdZ8RNhv%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%200
http://www.youtube.com/watch?v=gMfdZ8RNhv%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%200

