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اآلداب جملة فصلية علمية حمكّمة تصدر عن جامعة األنبار بواقع جملة جامعة األنبار للغات و-١

عددين يف السنة، تنشر البحوث من اجلامعات واملؤسسات العلمية احمللية والعربية واألجنبية، يف 
  اآلداب واللغات احلية.

) للهوامش ١٢) للمنت و(١٤يقدم الباحث البحث مطبوعا يف نسختني يكون حجم اخلط (-٢
   خبط تاميةاخل
)simplified Arabic (وخبط  العربية،) للبحوث باللغةTimes New 

Roman اجلهات.) من مجيع ٢.٥(ومبسافة  منفردة،) للغات األخرى ومبسافات  
تكون البحوث املقدمة للنشر مكتوبة وفق املناهج العلمية البحثية املتعارف عليها ويرفق مع كل -٣

  املفتاحية.كلمة لكل منهما مع الكلمات )املائة(ليزية حبدود حبث مستخلصني باللغتني العربية واالجن
) صفحة مع األشكال والرسوم واجلداول والصور ٢٥يزيد عدد صفحات البحث على ( ألّا-٤

أما املالحق فتدرج بعد ثبت املصادر  ذلك،وتستوىف مبالغ إضافية من الباحث ملا زاد على  واملراجع،
  فقط.ال تنشر وإمنا توضع لغرض التحكيم علما أنّ املالحق  واملراجع،

مع مراعاة دقة حتريكها االلكترونية، يرجى طبع اآليات القرآنية وعدم نسخها من املصاحف -٥
  لغويا.

تعرض البحوث على حمكمين من ذوي االختصاص لبيان مدى أصالتها وصالحيتها، وال تعاد -٦
  البحوث إىل أصحاا سواء نشرت أو مل تنشر. 

  ل الباحث على نسخة واحدة من العدد الذي ينشر فيه حبثه.حيص-٧
  ينشر يف الة يعرب عن وجهة الباحث (الباحثني)، وال يعرب بالضرورة عن وجهة نظر الة. ما-٨
حتتفظ الة حبقوق نشر البحوث احلصرية وفقًا لقوانني حقوق الطبع وامللكية الفكرية الدولية -٩

  باس أو إعادة النشر ألي مادة منشورة يف الة إلّا مبوافقة خطية من الة.وال جيوز النقل أو االقت

 ضوابط النشر
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 العربية اللغة في تسهيل  وأثرهاالحديثة التكنولوجيا 

Modern technology and its impact on facilitating the Arabic 

language 

  
                    

 
 ملخص البحث 

للمستجدات   ومسايرتها  العربية  اللغة  تطوير  أن  قراءة  على  الوقوف  هو  البحث  جوهر  إن 
التربوية والتكنولوجيا الحديثة, هو أمل كل عربي يحّب لغته ويسعى لتطويرها فهي ثورة غزت عصرنا 

العلوم كان محفزا لنا كي نبذل هذا الجهد المتواضع  فهذا التطور والتغيير المستمرين في كل مجاالت  
محاولة منا لكي نعرف اجتهاد علمائنا العرب في لغتهم العظيمة، إن لغتنا العربية انسجمت مع هذا  
يتعصب في   فهناك من  ثالث مهم  دافع  األخرى وكذلك هناك  اللغات  المتطور حالها كحال  العصر 

تخدامها فأردنا أن نبين له هذا وهو أننا في كل زمن وعصر  استخدام التكنولوجيا وربما يحذر من اس
نجد متطوعا يتكفل بتسهيل اللغة العربية ويجعل من دراستها المتعة واللذة، فهذا الموضوع جديد قليل 
التطرق، ومن أهم المصاعب التي واجهتنا هي قلة األبحاث وعدم االستثمار الجاد في تكنولوجيا تعليم 

الرغم من أن هناك بدايات الستعمالها تبشر بالخير وذلك سبب طغيان اإليجابيات   اللغة العربية على
جميع  لدى  الدراسي  للتفوق  رمزا  فأصبحت  استخدامها  سلبيات  على  الحديثة  التقنية  استخدام  في 

 المتعلمين. 
 اللغة، التكنولوجيا، الحداثة، التعبير، الحوسبة  الكلمات المفتاحية:

Abstract 

Technology is a revolution that has invaded our era. This continuous 

development and change in all fields of science has motivated me to make 

this modest effort and compensate in some research an attempt to know the 

diligence of our Arab scholars in their great language. I am also tired of 

those who fight our language and want to keep it away from us because it is 

the language in which we read The Great Qur’an, so I say to them that our 

Arabic language is in harmony with this advanced age, just like other 

languages, and there is an important third motive. Studying it is fun and 

enjoyable Poetry was the first to knock on the door towards that facilitation. 

Grammar rules we find most of them written in poetry because it was the 

 خميس فزاع عمير  .د أ.
 القائم  / كلية التربية-نبار جامعة ال 

 معتز محمد جاسم .م م.
 القائم  / كلية التربية-نبار جامعة ال 
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easiest to memorize and was the most beautiful thing he liked to hear. In our 

time, technology has become the center that attracts people. In addition, the 

weights of learning have been lifted from teachers and students. The Arabic 

language has remained as it is. But it was introduced in the field of 

technology in order to keep pace with the needs of the times and to save time 

and effort for learners This research was divided into: an introduction, a 

preface, three demands, a conclusion, a list of sources and references, a list 

of contents, and finally the conclusion. 

Keywords: Language, Technology, modernity, expression, computing. 

 
 المقدمة 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
والصالة   به  الحمد هللا  الذي  آله وصحبه  المنير وعلى  الهادي  لغتنا  والسالم على  أشرقت 

 العالمين.ن العظيم كتابنا مبلغنا شفاعته يارب وأنرت حياتنا وسمت أمتنا وأصبح القرآ
 وبعد: 

مجاالت العلوم    ن التكنولوجيا ثورة غزت عصرنا فهذا التطور والتغيير المستمرين في كلّ إ
المتواضع وأ  الجهد  أبذل هذا  لي كي  أ عو كان محفزا  لكي  البحوث محاولة منه  عرف  ض في بعض 

  ن يبعدونهان يحاربون لغتنا ويريدون أعلماءنا العرب في لغتهم العظيمة وكذلك ضاق بي ممّ   اجتهاد
ألنعنّ  القرآ  هاا  نقرأ  بها  التي  العظيم  اللغة  إن  لهم  العفأقول  هذا  مع  انسجمت  العربية  لغتنا  صر  ن 

اللغات األ يتعصب في استخدام  خرى وكذلك هناك دافع ثالث مهم فهناك من  المتطور حالها كحال 
إالتكنولوجيا وربّ  أبين لهم هذا وهو  نا في كل زمن وعصر نجد نّ ما يحذر من استخدامها فأردت أن 

ول من طرق د كان الشعر أذة فقمتطوعا يتكفل لتسهيل اللغة العربية ويجعل من دراستها المتعة واللّ 
نه كان أسهل حفظا وكان أجمل ما ألكثرها مكتوبة شعرا  و ذلك التيسير فقواعد النحو نجد أالباب نح

ذي يجذب الناس فضال عن ذلك صبحت التكنولوجيا المركز التنا الحاضر أ ا في وقمّ يحب أن يسمع أ
أ التعلّ رفعت  كمثقال  بقيت  العربية  فاللغة  والطالب  المعلمين  عن  مجال  م  في  أدخلت  ولكنها  هي  ا 

ن الموضوع جديد  إلجهد على المتعلمين  تماشى مع حاجة العصر ولتوفير الوقت واالتكنولوجيا لكي ت
في تكنولوجيا   بحاث وعدم االستثمار الجادّ ه األهم المصاعب التي واجهتني هي قلّ ن أ قليل التطرق فمّ 

أتع من  الرغم  على  العربية  اللغة  الستعمالهليم  بدايات  هناك  طغيان  ن  سبب  وذلك  بالخير  تبشر  ا 
سلبيات استخدامها فأصبحت رمزا للتفوق الدراسي لدى في استخدام التقنية الحديثة على    اإليجابيات

  جميع المتعلمين
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قسمّ  البحوقد  هذا  وتمهيدت  مقدمة،  على:  وثالث مث  وخاتمة،  للمصادر  طالب،  وقائمة   ،
خذ  ح التكنولوجيا ومعناها ودواعي األالتمهيد تحدثت فيه عن مصطلا  مّ ، أالمراجع، وقائمة محتوياتو 

اللغة   تعليم  وبين  بينها  والعالقة  التعليم  في  األأمّ   ،العربيةبها  المطلب  شكل  وّ ا  على  كان  فقرات ل 
التقنيات الحديثة المستخدم اللغة العربية فكانت أ تحدثت فيها عن بعض  همها )السبورة ة في تدريس 

للغة   الم واالتصال مطلب الثاني كان عن دعم وسائل اإلعوال  ،(جهزة الصوتية، الحاسوب، األالذكية
بيّ  وقد  الفصحى  كلّ العربية  ساهم  كيف  اللّ   نت  على  القضاء  في  والصحف  التلفاز  وشيوع من  هجة 

العر  اللغة  مستقبل  فصار  األالفصحى  والمطلب  باستخدامها  متعلق  فيه  خير  بية   المعجم تناولت 
تعر   مبتدئا  اإللكتروني وأ   افيبتقديم  وكله وخصائصه  مميزاته  نظم  هم  في  يف  الوقت وساهم  للباحثين 

لى شكل نقاط مختصرة خيرا الخاتمة التي كانت ع، وأفي يسر وسهولة  يصال داللة األلفاظ للمتلقيإ
م يكتشفها العلماء القدامى وكيف أفادت اب كثيرة للعلماء التي لأبو وضعت كيف أن التكنولوجيا فتحت 

 .  ولئك المدمنين على استخدامهاالمتعلمين خصوصا أ
منها  ومصاد متنوعة  جاءت  البحث  هذا  والمالر  والرسائل  اإللكترونية كتب  والمواقع  جالت 

التقنيات الصوتية   ،عبد هللا  لهامإلبدال الصرفي في ضوء اللسانيات الحاسوبية  هي: اإلهمها  ولعل أ 
الكريم  عاصرة  الم القران  خدمة  هللا في  وأ  والمعجم  السلمي،عويقل    لعبد  حماية  العربي  في  اللغة ثره 

 . وري تالفي مالعربية وتطويرها لمحمد سال
 

 ( التكنولوجيا( ))مفهوم التمهيد:
 اللغة: في 

ت  يوناني  كلمة  الفن  التكنولوجيا  في   و   والصناعة  الفنية(  )المهارةعني  الفنية  المهارة  بمجملها  تكون 
 . (1)التدريس

في االصطالح: التكنولوجيا: عملّية شاملة تقوم بتطبيق العلوم والمعارف بشكل منظم في ميادين عّدة 
 لتحقيق أغراض ذات قيمة عملية للمجتمع. 

ولم يعد استخدام مصطلح التكنولوجيا كما هو قبل مائتي سنة ولم يكن مشهورا في اإلنكليزية. وغالبا 
الفنو  دراسة  أو  وصف  إلى  يشير  كان  معهد ما  في  كما  الفني  بالتعليم  متعلق  فهو  المفيدة.  ن 

في   ]تأسس  للتكنولوجيا  القرن  1981ماساتشوسش  في  اشتهرت  لتكنولوجيا حتى  العبارة  [ تصاعدت 
 .( 2)العشرين مع الثورة الصناعية الثانية

 للتكنلوجيا ثالثة معاني هي: 
 .نظاميالتكنولوجيا كعمليات: وتعني التطبيق للمعرفة العلمية بشكل  -1
 تعني األدوات، واألجهزة والمواد التابعة عن تطبيق المعرفة العلمية. و : التكنولوجيا كنواتج -2
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معا:   -3 ونواتج  كعملية  الحاسوب   هناالتكنولوجيا  تقنيات  مثل  معا  ونواتجها  العمليات  إلى  تشير 
 . (3) التعليمي وما يقدمه من برامج علمية منظمة وهادفة

 خصائصها: 
 علم يسعى إلى تطبيق ما يتعلمه وما يتعرف عليه.  -1
 ُتعتبر التكنولوجيا من أهم العلوم المستقلة.  -2
 موضوع قريب جدا من حياة الناس. -3
 عمليات ثّم المخرجات.تعتمد على المدخالت وال -4
بالتصميم  -5 الخاّصة  العمليات  كّل  تكن  لم  إن  الخاصة  العمليات  لمعظم  شمولية  أكثر  عملية 

 والتطوير واإلدارة. 
 تعّبر عن حالة مستمّرة من التفاعل بين جميع مكوناتها أي إنها يطلق عليها عملية ديناميكية.  -6
 دائما ما تسعى وتهدف إلى وجود حل للمشكالت بجميع أشكالها.  -7
 تنّمي التفكير المبتكر دائما في الدراسة بجميع اشكالها.  -8
 تعطى لإلنسان الثقة بالنفس والقدرة على أن يشارك في اإلنتاج أيضا.   -9

سلبية تحاول تكنولوجيا المعلومات أن تقي ذاتها من الوصول إلى مشاكل حتى تتجنب اآلثار ال  -10
 .(4)التي قد تسببها المشاكل

 دواعي األخذ بالتكنولوجيا في التعليم: 
 مّرت تكنولوجيا التعليم بعدد من المراحل التي ساهمت في تطوير مفهومها:  

 استخدام الوسائل البصرية والسمعية في الوسائل التعليمية من أجل عرض مضمون الدرس.  -1
 حاجته لها.  استخدام المعّلم للوسائل التعليمية عند -2
مّما ساهم في تطوير مفردات   -3 االتصال  بدأ مع ظهور مفهوم  الذي  التربوي  االتصال  مرحلة 

 . (5) التعليميةجديدة تمثل في المعلم والمتعلم والوسيلة 
الدقة    التفكير وهذهمن أهداف التكنولوجيين في مجال التعليم أن يضيفوا شيئا من الدقة على أنماط  و 

تطبق بشكل عملي على سلوك المتعلم المزمع الوصول إليه على طرائق التدريس التي يجب اتباعها 
ات لكيال يكوم في مقابل الفئة العمرية المستهدفة في توظيف أنجح الوسائل والمعينات لتفسير التجريد

فيه أي لبس أو غموض، وفي تصميم أدوات القياس، التي من خاللها يمكن تحديد أماكن القصور 
 .(6) والخلل والصعوبة والسهولة ومن ثّم استخدام كل ذلك في عملية التحسن والتطوير المستمر

 وعلى هذا فإن من أهم المبررات التي دعت إلى دمج التقنية في التعليم:
 وسيلة لمعالجة الصعوبات الموجودة في التعليم. التقنية -1
 التقنية عامال للتغيير.  -2
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 وسيلة للحفاظ على القدرة التنافسية االقتصادية.   -3
 من الممكن أن تزيد من التعمق في محتوى ومخاطبة القدرات العقلية العليا.  -4
 دمجها يزيد من وقت مشاركة الطالب األكاديمية. -5
 تزيد من واقعية التعلم.   -6
 تطبيق الطالب لمهارات االستقصاء وحل المشكالت في سياقات أصلية.   -7
والمعلمين   -8 للطالب  بالنسبة  المحيطة  والبيئة  التعليمية  المؤسسة  مع  والتواصل  األداء  لدعم 

 ( . 7)واإلداريين
 يمكن التواصل إلى دواعي األخذ بالتكنلوجيا في التعليم:

 قيا وسياسيا.تحضير الطالب أخال -1
 مسايرة التقدم األكثر تعقيدا. -2
 تشجيع الطالب لمعرفة احتياجات التكنولوجيا.  -3
 اكتساب تطبيقات المعرفة.  -4
 نمو االتجاهات اإلبداعية والبحث.  -5
كل   -6 على  التكنولوجية  والنظرة  اآلراء  تطوير  على  الطالب  بتشجيع  التكنولوجي  الوعي  تنمية 

 المستويات. 
 لسكاني وابتداع أنظمة جديدة للتعليم. التغلب على االنفجار ا -7
 التغلب على االنفجار المعرفي.   -8
 . (8) التغلب على مشكلة نقص أعضاء هيئة التدريس -9

 اللغة العربية في عصر التكنولوجيا:  
الثقافي  المعرفي والتغيير  التفجر  التكنولوجيا وهو عصر  الذي نحيا فيه هو عصر  العصر  لما كان 

  كّله على المجتمعات ونفذ إلى لغاتها وذلك اللغة تمثل جزءا أساسيا في المجتمعالسريع انعكس ذلك  

(9) . 
لقد وضعت التطبيقات التكنولوجية وتداعياتها العولمية غالبية مظاهر النشاط اإلنساني ومنها اللغة، و 

تشير إلى واللغة العربية خصوصا. أمام تحديات كثيرة ال يتوقف عند اللغة بما هي وسيلة اتصال بل  
وفاعليتها  الثقافة  ومتجهات  الجمعي  العقل  ووحدة  والهوية  الذاكرة  بامتحان  تتصل  أخرى  اختبارات 

 .(10) وتحّيزها وانتماءاتها المعرفية والجمالية والحضارية
ونحن اليوم بحاجة إلى نهضة لغوية شاملة تلبي متطلبات العصر الذي نعيشه، وتحافظ في الوقت 

التكنولوجيا أثرت على الطفل العربي  نفسه على أصالة الل لذلك يسعى سلبا  غة العربية وجمالها ألن 
 . (11) بأسرع وقت وبأقل تكلفة و الطرق للتعليم  اسهل ايجادإلى  اهل االختصاص
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 وتطبيق التكنولوجيا في التعليم اللغة العربية لها وظائف رئيسية ثالث منها:  
 .  ألهل اللغة بيانيات، وتكوين قاعدة الرقميترتيب الالتكنولوجيا تساعد الطلبة في تعليمهم  -1
خصوصا في قسم أصبحت التكنولوجيا علمًا لتكون جزءًا من العلوم التي تدرس في الجامعات   -2

من الظواهر السلبة في تدريس اللغة العربية عدم تأهيل معلمي اللغة  و   (12)ة  تدريس اللغة العربي
الحديث التعليم  تقنيات  الستخدام  اللوحة  العربية  على  واالقتصار  العربية  اللغة  تعليم  في  ة 

تسهم  و .(13) والطباشير مما فقد درس اللغة العربية وتكنولوجيا االتصال التي دخلت ميدان التعليم
وتحدد   أو مسموعة،  مادة مرنة  إلى  وتحويلها  الجامدة  اللغوية  المادة  تسهيل  في  التقنيات  هذه 

بط المتلقي  ذهن  إلى  وتوصيلها  ويمكن القاعدة  طويال  الذهن  في  وتبقى  واضحة  سلسة  ريقة 
 إضافة هذه االفكار أيضا:  

زيادة الثروة اللغوية للطالب حيث يساهم التطبيق باالستماع للنصوص بالقراءة الجهرية وبذلك   -1
 يكتب الطالب كلمات جيدة تضاف إلى قاموسهم.

ة من خالل محاكاة تحسين األداء اللغوي من حيث نطق الحروف وضبط الكلمات بالشكل بدق -2
 النماذج المجموعة وممارستها.

 .(14)فتح آفاق أوسع لتعلم اللغة وأتقانها وممارستها بكافة فنونها وفروعها -3
 المطلب االول

 ربط اللغة العربية بالتقنيات الحديثة
 ترتبط لغتنا العربية تسهيال وتوضحا من خالل تقنيات مستحدثة شتى ولعل أهمها: 

  smart boradأواًل: السبورة الذكية 
القلم وتتّم  أو  باللمس  التي نتعامل معها  التفاعلية  الحساسة  البيضاء  السبورات  وهي نوع خاص من 
الكتابة عليها بطريقة إلكترونية كما يمكن االستفادة منها وعرض على شاشة الحاسوب من تطبيقات 

سرعة   في  ممتازة  نتائج  حققت  وقد  عليها،  اللغة متنوعة  تعليم  وفي  عام  بشكل  العامة  العلوم  تعلم 
من قبل   1987وقد بدأ التفكير في تصميم اللوحة الذكية في عام  (15)العربية بشكل خاص في الكليات

كل من ديفيد مارتن ونانسي نولتن في إحدى الشركات الكبرى الرائدة في تكنولوجيا التعليم في كندا  
بد و  االمريكية  المتحدة  اإلنتاج والواليات  كان  ثّم  تتواصل  الذكية  اللوحة  جدوى  على  األبحاث  أت 

 .(16) م1991الفعلي ألول لوحة ذكية من قبل شركة سمارت في عام  
تمتاز السبورة اإللكترونية بكونها تسمح للمستخدم حفظ وتخزين وطباعة وإرسال ما تّم شرحة لآلخرين 

استخدام م في  اإللكتروني وإمكانيتها  البريد  أو فيس وبإمكانية عن طريق  المايكروسوفت  برامج  عظم 
العلمية من خالل   المادة  اإلبحار في برامج اإلنترنيت بكل حرية مما يساهم بشكل مباشر في إثراء 
إضافة أبعاد مؤثرات خاصة وبرامج مميزة وإشباع حاجة المتعلم بأساليب مثيرة ومشوقة وجذابة وتمكن 
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خالل  الوسيلة  مع  الطالب  جميع  تفاعل  إلى   من  يؤدي  مما  بالدرس  جميعا  فيشاركون   ، عرضها 
تحسين نوعية التعليم ورفع األداء عند الطلبة فضال عن ذلك فهي مزودة بسماعات وميكروفون لنقل  

فيمكن عرض أفالم جذابة للذين يميلون إلى الترفيه أكثر من ميلهم إلى التعليم   (17)الصوت والصورة
المادة إلى  المباشر فهم يبحثون عن   التعليمية فإن نجاحها في تحويل هذه  الناحية  المتعة بعيدا عن 

مادة ممتعة ومسلية، فإن عملية التواصل بين طرفي العملية التعليمية يصبح نافعا إذ يمكن أن تعمل  
معرفة   تزيد  أن  ويمكن  للكلمات  الصحيح  االستماع  على  القدرة  وتنمي  والقراءة  اللفظ  تحسين  على 

 .(18)لقواعد النحوية والصرفية وغيرهاالمتعلم با
الملون  عمال  واست الطباشير  الرغم من أنها تقنية معروفة باستخدام  العرض على  األلوان على شاشة 

التقنيات الحديثة التي تمتاز    هيف التقليدية بل هو أمر و   بالسهولةمن  ال يتضمن استعمال الطباشير 
الحا النظام  واجهة  على  موجود  االستعمال  المستعملسهل  أهمية   (word)سوبي  الدراسات  وأثبتت 

استعمال األجهزة لتوظيف األلوان في تحسين مستوى الطالب في قواعد اللغة تعلم الحاالت اإلعرابية 
او الحركات أو اإلضافة النحوية إذ تبدو الرسوم واأللوان ذات فائدة في جذب اهتمام الطلبة إلى المادة 

الثابتالمعروضة واستخدام عنصر الحر  العرض  أكثر من  التركيز  اتجاه  ومن هنا نجد    (19)كة يدفع 
المتلقي بيسر  الى  اللغوية  الخطاب  الذكية تتمثل في تسهيل إيصال  أهمية عظيمة وواضحة للسبورة 

 ووضوح.
 ثانيا: الجهزة الصوتية. 

على وبناء   .... لألصوات  الزمنية  المدد  وتبين  الصوت  تصور  التي  الصوتية  األجهزة  هذا    ظهرت 
أصبح من السهولة قياس هذه األصوات بدقة وتفصيلها ومعرفة خصائصها وتمييز بعضها عن بعض 
سواه  العلم  يقبل  ال  الذي  الدقيق  الحكم  إلى  التوصل  بذلك  فأمكن  غيره  من  السليم  النطق   ومعرفة 

جوهر الصوت وأقول هنا أن محيطنا العربي مقصر بإيجاد أجهزة تساعدنا وتعين طالبنا على فهم (20)
بالوسائل   االستعانة  من  التكنولوجيا  عصر  في  ونحن  منه  مفّر  ال  ومما  وصفاته  مخارجه  وحقيقة 
التعليمية من صور ورسومات، وأجهزة صوتية في تقديم األصوات ألن األصوات في مادتها األساسية 

دمات جليلة للطالب تقوم على الفهم وحسن اإلصغاء، ثّم الممارسة وهذه الوسائل التعليمية قد تقدم خ
 (. 21في التعرف على النطق الصحيح لألصوات في أي وقت دون الرجوع إلى المعلم واالستعانة به) 

ففي هذا المجال هناك أيضا تقصيرا واضحا في انتشار مثل هذه العناصر الذي يختصر علينا الكثير  
 للحروف من حيث:  فاالعتماد على قياسات هذه األجهزة في إعطاء أوصاف دقيقة  من الجهد

تحديد المخرج الدقيق للحرف تحديدا فيزيائيا مشخصا بالصوت والصورة مجليا كّل ما يجري من  -1
المخرج  تحديد  في  العلمية  الثقة  من  كبيرة  درجة  للباحث  يعطي  مما  للنطق  تفصيلية  عمليات 

       ومن ثّم تحديد األلقاب لهذه الحروف والتي يعتمد ألقابها على تحديد مخارجها.   
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تحديد صفات الحروف وكيفيتها وتشخيص الفروق الدقيقة بين الحروف وتحديد السمات المميزة  -2
 ( 22)   لكل حرف لتحديد تردده ووزنه وزمن نطقه وطاقته واختالف صفاته وأحواله مفردا أو مركبا

ومن الوسائل المهمة في تعليم األصوات عرض رموزها المفردة أمام التالميذ بتحليلها ومعرفتها ،
واالنتقال  فالبدء  والنطق  الربط  طرق  لمعرفة  والجمل  الكلمات  عرض  ذلك  يتبع  وثّم  وتمييزها 
والوصف قد وجد لهذا العرض أجهزة متطورة يستفاد منها في أحيان كثيرة وتغني عن كثير مما  

الحروف    كان ويرسمون  الخشبية وغيرها  األلواح  يستعملون  كان  فقد  قديما  العرض  لهذا  مّتبعا 
قامت  اآلن  وأما  بالسبورات  المعروفة  الجدران  على  تثبت  التي  األلواح  جاءت  ثّم  الرمل  على 
تقنيات مطّورة أكثر كفاءة في االيضاح والتلوين والسرعة والشرح والتحليل .... إلخ مثل جهاز  

الخ هذه األجهزة تعين على البروج اآللية ...  الحاسبات  المكبّرة عبر  العرض  وكتور وشاشات 
عرض الحروف والكلمات والجمل أمام المتعلمين وكل ذلك له دور كبير في تعليم النطق السليم  

وهناك برامج تتيح ،(23) ويعين على الحفظ ويعين على التصحيح والتقويم ونحو ذلك من الفوائد  
اال أنه سمعها من خالل  للطالب  يعتقد  التي  الكلمة  تحديد  إليه  يطلب  ثم  مفردات  إلى  ستماع 

الراجعة من   بالتغذية  عديدة وتزويده  لمرات  االستماع  إعادة  فرصة  له  تتيح  كما  متعدد  اختيار 
 .(24)  حيث عالمته واألخطاء التي ارتكبها

 ثالثا: الحاسوب  
الكلمة    computerتنطق كلمة كومبيوتر بنفس أصلها   وتعني   compuاإلنجليزي والفعل من هذه 

باللغة العربية يحسب أو يعد أو يحصى وإذا سلمنا المعنى األول فان كلمة كومبيوتر تعمي الحاسب 
بمعالجة   وألنه يعمل بطريقة آلية أطلق عليه الحاسب اآللي وهو آلة إلكترونية يمكن برمجتها لكن تقوم

عليها والمنطقية  الحسابية  العلميات  وإجراء  واسترجاعها  وتخزينها  جهاز   (25)  البيانات  فالحاسوب 
اإلمكانيات واألجواء   توفيرتعليمية قادرة على    وسيلةيستعمل    االستحدامسهل    الصنعمعقد    الكتروني

كالقر  األجهزة  من  غيره  خالل  من  عليها  الحصول  يستطيع  ال  التي  والصوت التعليمية  والكتابة  اءة 
 . (26) والصورة والحركة واأللوان .... إلخ مما يحدث أثرا تعليما إيجابيا وراسخا للمعلومة وألطول أمد

 استخدام الحاسوب في التدريس:  
 نظرا لحداثته وتمتعه بالصوت والصورة والحركة.   الطلبة يثير دافعية يشجع و ألنه  -1
بسبب سعة ذاكرة الحاسوب في التدريس بحيث   يتم تخزين معلومات كثيرة تسترجع عند الحاجة  -2

(27). 
 فاعلية استخدام الحاسوب في تدريس اللغة العربية  
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نظرا للكثافة الصفية يعد ذلك أمرا   إلنجاح العملية التعليمية مهماتفاعل المعلم والطالب يعد أمرا  -1
خاصية التفاعل اإليجابي المستمر بينه وبين   للتلميذصعبا أما في وجود الحاسوب فإنه يحقق  

 البرنامج. 
الفرصة    لهممراعاة الحاسوب الفروق الفردية بين الطالب من حيث القدرات والمهارات مما يوفر   -2

 للسير وفق قدراته وسرعاته الذاتية. 
زيادة   -3 على  الحاسوب  عن  تشجيع  يساعد  وقواعدها  العربية  اللغة  مهارات  تعلم  نحو  الطالب 

 طريق التشويق والجاذبية التي تتمتع بها برامجه. 
لقد صارت الحواسب اآللية وسيلة مساعدة  و   (28)يوفر وقتا للمعلم مما يسمح المزيد من النشاط -4

فإن    في الجديدة  اآللة  هذه  استخدام  من  يتخوفون  المعلمين  بعض  أن  ورغم  التعليمية  العلمية 
 .(29)  فوائدها أكثر من تحصى

 

 بعض تطبيقات الحاسوب المستخدمة في تدريس اللغة العربية:  
إن   خاصة  منه  مفر  وال  عنه  حيدة  أمر ال  اليوم  أصبح  حاسوبيا  العربية  اللغة  معالجة  استثمار إن 

التعريب  مجال  في  العربية  للغة  كبيرة  نتائج  يحقق  خاصة  بصفة  والمعلوماتية  الحاسوبية  الدراسة 
 .(30) واألخطاء اللغوية والمعالجة اآللية وتعلم اللغات والبرمجة اآللية

 ومن هذه التطبيقات:  
ت اإلنترنيت  الملخص اآللي:)الذي يتميز بخاصية التلخيص للوثائق والبريد اإللكتروني وصفحا -1

إلى   يؤدي  فهذا  العربية  باللغة  النص  يتضمنها  التي  الرئيسة  األفكار  استعراض  إلى  إضافة 
 . (31) اختصار الوقت الالزم للقراءة(

 وكذلك تسهيل دراسته يصبح أكثر وضوحا.  
على  -2 منها  الصحيح  يبقى  بحيث  نحويا  الكلمة  صحة  من  بالتأكيد  اإلمالئي:)يقوم  المدقق 

و (32) الشاشة( اإلمالئي .  للتدقيق  جيدة  برامج  وضع  في  وغيرها  العربية  الشركات  نجحت  قد 
والنحوي والصرفي يساعد على ضبط رسم الكلمة العربية وذلك بعد مقارنتها بما خزن أصال في  
على   مبني  النحوي  للتدقيق  األخضر  أو  األحمر  باللون  الخطأ  موضع  إلى  ويشار  الحاسوب 

 . (33) ن مواضيع التقديم والتأخيردراسات في نحو الجملة العربية م
3- ( البرمجة  بلغة  انشاؤه  تم  برنامج  الصرفي: )وهو  اإلبدال  يتعرف على #cبرنامج  أن  ( يستطيع 

مواضع اإلبدال الصرفي اللغة المكتوبة من خالل إدخال الفعل الثالثي للبرنامج. واختياره الوزن  
فيها  يحدث  التي  األوزان  وهي  موازين  أربعة  على  البرنامج  بناء  تم  وقد  نختاره  الذي  الصرفي 
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اشة النتائج للكلمة على  اإلبدال القياسي وهي )تفعل، افتعل، تفعل، يتفعل( حيث تظهر على ش
 .(34) هذه االوزان(

اللغة ولعل تقدم الطابعة كان أكثر  -4 الطابعة: وكما هو معلوم إن الطابعة ساعدت على انتشار 
عونا للغة العربية فتساعد على انتشار التعبير الصحيح والمصطلحات وفي توحيد اللهجات في  

ف التقنية  هذه  دور  إلى  نظرنا  إذا  العربية  حفظها  األقطار  في  قامت  قد  العربية  اللغة  خدمة  ي 
 .(35) ونقلها

معالجة اللغة آليا: اللغة العربية من منظور معالجة اللغات اإلنسانية آليا بواسطة الحاسوب فقد  -5
المصممة   البرمجية  النماذج  اللغوي سهل تطوير  فبفضل توسطها  أثبتت جدارتها كلغة عالمية، 

عالجة اللغة آليا في أننا يمكن أن نحصل على أجوبة دقيقة  . )وتتجلى أهمية م(36)   للغة العربية
  عن عالمية اللغة فذلك بتحليل المواد اللغوية العالمية على الحاسبات االلكترونية لمعرفة بنيتها(

(37) . 
ويتضح   (38)   المحّلل الّصرفي: )هو برنامج يقوم بدراسة بناء الكلمة وتحويلها إلى جذرها االصلي(-6

الكلمات بحيث يتمكن المستخدم من الوصول إلى كتابة أهمية   المحلل الصرفي في أنه يحلل كامل 
الصرفي اللبس  وفّك  الكلمة  تمت (39)أشكال  إذا  العربية  الكلمات  من  الزوائد  إزالة  على  يعمل  .فهو 

للكلمة الصحيح  للجذر  الوصول  إلى  فيؤدي  عشوائية  يقبل (40) بصورة  أنه  إلى  اإلشارة  من  والبد 
 .(41)وص أو الكلمات المفردة سواء أكانت مشكولة كليا أو جزئيا غير مشكولةالنص

 المطلب الثاني: 
  :دعم وسائل اإلعالم واالتصال للغة العربية الفصحى

في   تأثير  من  لها  لما  ونشرها  العربية،  اللغة  تعميم  بمهمة  الجماهيري  اإلعالم  وسائل  نهضت  لقد 
الوسائل المسموعة والمرئية التي تعتمد اللغة المنطوقة إذ إن صورة التعبير والتوجيه واإلقناع، خاصة  

التأثير السريع على االالف وماليين اإلرادات الفردية وجمعها في إرادة واحدة هي إرادة األمة، سوف 
يكون محتما أن تثير هذه الحقيقة أقصى قدر مّمكن من االهتمام بوسائل اإلعالم المختلفة ولعّل هذا  

في طليعة األهداف التي ينبغي على وسائل اإلعالن أن تعمل من أجل تحقيقه وهو يندرج  الهدف هو
والثقافي   الحضاري  وإرثها  العربية  باألمة  تحدث  التي  التحديات  اتجاه  الخطر  ناقوس  دّق  إطار  في 

والبقاء االستمرار  على  العربية  اللغة  قدرة  على  ال  (42)   بالبرهان  إطار  في  كبيرا  دورا  لها  تنمية  فكان 
اللغوية ومن الممكن أن تصبح الوسائل اإلعالمية كفيلة بالنهوض بالمستوى اللغوي العام في الدول  
العربية على نحو يحقق الوحدة اللغوية في إطار من المعاصرة والدقة وهذا الدور المنشود وهو واقع 

المؤسسا فيها وسائل االتصال تقوم مع  بالفعل في مجتمعات متقدمة أصبح  التعليمية بالدور قائم  ت 
فوسائل اإلعالم بدأ مع اللغة تأخذ ناصرها وتدفع عنها    (43)  األكبر في تشكيل مالمح الحياة اللغوية
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 (44)   وتزيل عنها الران الذي علق بها ويمدها بما هي في حاجة إليه من جديد أنها يد البناء والتعمير(
يو  التي  والتطبيقية  النظرية  الفوائد  مدى  تصور  تخزين ويمكن  في  خاصة  للغة:  اآللي  اإلعالم  فرها 

اقتصاد وقت  العلمي مما يساهم بشكل جلي في  التعليم والبحث  المعلومات واسترجاعها وفي مجال 
من ذلك و   (45)  الجهد وسرعة إنجاز العمل العلمي وتحقيق أعلى مراتب المنهجية الدقيقة والموضوعية

بالدنا بين فتك هادم مدّمر وهو األكثر وبين إعالم هادف نرى أن االعالم سالح واضح المعالم في  
تشير كثير من  ساليبها العظيمة كما  المبادئ يساعد بني اإلنسان العربي على إبراز لغته بجمالها وأ

الدراسات إلى أن الفضائيات أصبحت المصدر األول للتأثير في مجال تنمية اللغة العربية وقد أعادت 
مكانتها في مواجهة العاميات إن برامج بعض الفضائيات قد قدمت لغة عربية اللغة العربية الفصحى  

تقدم   التي  البرامج  الفضائية  القنوات  في  األفراد  معظم  ويشاهد  غيرها  من  إفادة  أكثر  وهي  فصيحة 
إليهم، ويعتقد معظم  اللغوي وهي أكثر فهما بالنسبة  بالعربية الفصحى أكثر. إنها تزيد من رصيدهم 

اللغوية،    األفراد أن برامج الفضائيات التي تقدم بالعربية الفصحى قد أفادتهم كثيرا في تنمية قدراتهم 
بأنها زادت من ثرواتهم اللغوية في مجال األلفاظ والمصطلحات العربية ورقت إسلوبهم في التخاطب 

حى وهذه  مع اآلخرين وساعدتهم في تطوير مهاراتهم في التواصل مع الذين يتكلمون ويتعاملون بالفص
إن التلفاز كما    (46)  تدلل على مدى مساهمة البرامج الفضائية في تطوير المهارات اللغوية عند االفراد

وما يقدمه من برامج أدى الى نوع من المنافسة دون شك فتجد الرواية تتحول إلى فيلم واإلفادة من  
لألطفال المسلسالت  عمل  في  من  (47)التراث  الكثير  التلفزيون  عرض  التمثيلية   وقد  المسلسالت 

حيث إن    (48)ومسلسالت الصور المتحركة بالعربية الفصحى جعل األطفال متعلقين بها إلى حد كبير
القنوات  في  خاصة  الجيدة  الحوارية  ببرامجها  الحوار  لغة  تنمية  في  كبيرة  أهمية  الفضائية  للقنوات 

تنمية   إلى  )كالجزيرة والعربية( وهذا مما يؤدي  األلفاظ اإلخبارية  باستخدام  الجيد  التعبير  القدرة على 
السليم اللغوي  والبرامج    (49)والتعبير  األخبار  يقدم  من  متابعة  في  دقيقة  رقابة  إلى  يحتاج  فاألمر 
وأسلوبا لغة  اللغة و   الفضائية  تعلم  صلب  من  لتكون  برامجها  بعض  حصرت  القنوات  بعض  هناك 

اللغة اإلعالمية العربية كقناة جزيرة األطفال وأجيال وبراعم ي الفصحى هي  اللغة العربية  جعلون من 
الممثلين والقائمين عليها إن البرامج التي يعرضونها  البرامج يتحدث بها جميع  الرسمية لتقديم جميع 
كانت مشوقة ومسلية يستخدم فيها أفضل انواع الوسائل التعليمية لينقلوا الطفل إلى عالم خيالي ومتعلم 

هل على ترسيخ المعلومات في ذهنه فمثال يستخدمون الصور المتحركة القريبة في نفس الوقت مما يس
اليوم أن االطفال   من حياته لكي تجذبه صوبها ليتعلمها بشكل ممتع ال تخويف في ذلك والمالحظ 
بفصاحة   النطق  على  قادرين  وجعلتهم  لغتهم  صقلت  قد  نجدها  وغيرها  القنوات  هذه  على  المدمنين 

بة أن هذا الطفل يتكلم بفصاحة وقد يكون ذلك قبل دخوله المدرسة حتى في وقت وطالقة فتشعر بغرا
أنها ترعف مع من تتحدث  للنظر وخصوصا  البرامج دورها بشكل الفت  أدت تلك  إذا  قصير كذلك 
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مراعية بذلك قدرات المشاهدين من خالل ترددها للبرامج واختيارها الوقت المناسب كذلك لكي يتعلموا  
ة مشخصة بذلك أفضل العبارات وأسهلها وأقربها منها وال ننسى ما عرضه قناتا طيور لغتهم الجميل

الجنة وسبيستون لألطفال لتعليم الحروف العربية على شكل أغنية جميلة يرددها كل من يسمعها أو  
الحرف  هذا  تحمل  التي  واألسماء  األشياء  عن  وتبحث  وتتحرك  تمشي  كشخصية  الحرف  يصورون 

عل عقلهم  بغير فتنشط  الناطقين  أن  ذلك  على  أزيد  أن  وأرغب  اللغوية  ثروتهم  من  وتزيد  التفكير  ى 
العربية سهلت بعض البرامج والمسلسالت التلفزيونية من تعلمهم اللغة العربية فهذا يساعد على نشر 

 اللغة وزيادة عدد المتحدثين بها ويكون لنا بذلك ما يكن أن نقوله مالمسا للدفاع والهجوم.    
ن نأتي إلى الصحافة فقد كانت السمة المميزة لمحرري الصحف أنهم كانوا من األدباء وعلى هذا  واآل

المتاحة والبد من اإلشارة )أن هناك   (50)  نشروا إبداعاتهم األدبية باعتبارها الوسيلة اإلعالمية األولى 
لد الذين  العرب  واألكاديميين  والشعراء  واألدباء  األقالم  أصحاب  من  مهما  على  عددا  صفحات  يهم 

شبكات )الفيس بوك( وغيره األمر الذي يعني مساهمة ثقافية جادة حريصة على سالمة اللغة وسالمة 
الحوار وانتقاء العبارات المتميزة بدقة التعبير وجمالية األلفاظ وهو ما قد يؤدي إلى إشاعة مناخ أدبي 

اشرة مما يبقيهم على صلة اللغة وثقافي اتصل أصداؤه إلى جيل الشباب بطريقة مباشرة أو غير مب
لغة األداء اإلسالمي يجب أن تكون فهي    (51)  العربية الفصحى في ارمها السليمة ومستوياتها الراقية(

العربية الفصحى في صورتها السهلة الواضحة هذه هي السمة األساسية لهذه اللغة وحتى تحقق هذه 
 اللغة بما يأتي: اللغة أهدافها اإلعالمية بنجاح يجب االلتزام في 

إيثار الجمل القصيرة وتجنب الجمل الطويلة المسهبة وكذلك الجمل االعتراضية والنحو اللفظي   -1
 الذي ال طائل وراءه.

اللبس   -2 في  والرائي  السامع  يوقع  ذلك  ألن  األضداد  ألفاظ  وكذلك  اللفظي  المشترك  تجنب 
 إليها. وخصوصا أن المادة المقدمة من المواد العابرة ال يمكن الرجوع

 القصد في استعمال المجاز المقتضيات فنية. -3
 الرابط في الدقة بين الكلمات والصور المعينة. -4
 تجنب العبارات المستهلكة واأللفاظ المبتذلة.  -5
 تجنب التكرار الممل. -6
 تمثيل المذيع للمعنى وإعطاء الكلمات حقها الصوتي. -7
 .(52)إيثار الفعل المبني للمعلوم عن الفعل المني للمجهول -8
)وال يختلف اثنان في ان اللغة العربية تعتبر من اهم اللغات العالمية مالئمة لألسلوب االذاعي فقد  

تشكل الشعر العربي النموذج االمثل في جدلية المشافهة وكما يقول الشاعر واالذن تعشق قبل العين 
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االسلوب االكثر سحرا   احيانا كذلك يتيح ثراء اللغة العربية للصحفي االذاعي بان يعرض مادته وفق
 .(53) او وضوحا(

)فاألعالم بإمكانه أن يكون عامال إيجابيا في موضوع نشر اللغة العربية ومحتوى اللغة العربية وتعميم 
مبسطة   كلغة  استخدامها  وتعميم  العربية  اللغة  تستخدم  أن  االعالم  استطاعت وسائل  وقد  استخدامه 

الجمهور الواسع من الجمهور إلى العربية ومن حسن الحظ يفهمها الجميع بما في ذلك إلى حد يعيد  
للخليج وقد كان   المحيط  العربي من  الوطن  أرجاء  اللغة اصبحت شائعة ومتداولة في كل  فإن هذه 
لهذه اللغة أثرها الفعال في االندماج الثقافي العربي وتعميم الثقافة وتيسير سبل الفهم العام في البلدان  

أ عّما  ناهيك  والعبارات العربية  األلفاظ  من  الكثير  العربية  اللغة  خصوصا  اإلعالم  وسائل  به  مدت 
 .(54) والتراكيب الجدية(

)فالفصحى تبقى بالنسبة للمتلقي أيًا كان حظه من المعرفة أسهل بكثير من العامية أو العاميات في  
العاميا حسابنا  في  أدخلنا  إذا  الصعوبة  وتزداد  مثال  كمصر  الواحد  الوطن  على  نطاق  األخرى  ت 

االفريقي( الشمال  وخصوصا  العربي  الوطن  أن (55)  مستوى  استطاعت  اإلعالم  لغة  أن  )والخالصة 
الشاذة( اللهجية  الظواهر  المتنوعة أن   (56)  تقضي على كثير من  أنه بإمكان وسائل اإلعالم  ونعتقد 

ة وبإمكان هذه البيئة تكون معلمة للغة أيضا وذلك بإسهامها في إيجاد هذه البيئة السماعية الفصيح
بيئة السماع والمشاهدة إذا ما ُأحسن استثمارها وتوظيفها أن تجعل اللغة العربية الفصيحة المعاصرة 
المستوى   على  كان  إذا  فاإلعالم  وبرمجته  ومجاالته  فعالياته  كل  في  إعالم  لغة  السهلة  الميسرة 

مرار السماع يصبح األسلوب والطريقة المطلوب لغة وأداء يصبح مدرسة لتعليم اللغة ذلك أنه مع است
ونستنتج من ذلك )أن مستقبل اللغة العربية يرتبط أيضا باستخدامها المتزايد والجاد في   (57)  كالذهن

 .(58)  شبكات المعلومات العالمية(
 المطلب الثالث 

 المعجم اإللكتروني:
جميع   تشمل  اللغوية  البيانات  قاعدة  اإللكتروني  بالمعجم  واألصوات المقصود  اللسانية  المستويات 

والصرف والتركيب إضافة إلى بناء معاجم إلكترونية للداللة على األقل في مستواها الصوري والذي 
الحقيقي  وجهيها  في  المقبولة  اللسانية  المتواليات  مكونات  مختلف  بين  المنطقية  العالقات  يحدد 

ال  (59)   والمجازي  العربي في مجتمع  للفرد  القائم على المعرفة،  فالمعجم ضروري  معلومات واالقتصاد 
ولألساتذة  للطالب  بالنسبة  عمل  وسيلة  ليصبح  األخيرة  السنوات  في  المعجم  وظيفة  تطورت  فقد 

والشك أن هذه المعجمات اللغوية تتطور بتطور الحياة وحاجاتها   ( 60)   وللباحث ولفئات اجتماعية عدة
ألنها تحتل مكانة عالية (61)  جه العصر ومقتضياتهولذا من الواجب أن يكون هناك معجمات عربية توا

ألفاظهم ويكشفون غموضها ولذا   فيأخذون  اللغة  ديوان  فهي  لغتها وتراثها  لها  لكي تحفظ  األمم  عند 
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فأّيها مهمة بعد ذاتها وذلك بتوفير وقت هائل (62)أصبحت صناعة المعاجم تخضع لقواعد وأسس دقيقة
الفهرسة والتحليل وقد هيأت تقنية المسح  عند البحث عن مفردة أم   معلومة ال سيما مع تطور نظم 

الضخمة  الموسوعية  المعاجم  إلى  الحياة  إلكترونيا فرصة ممتازة إلعادة  النصوص  الضوئي وتخزين 
والقاموس  العرب  لسان  نجد  وصرنا  معدودة  دقائق  في  الصفحات  آالف  تصفح  باإلمكان  فصار 

. وليس (63) ها على أقراص مدمجة ال تحتل إال مكانا صغيرا في البيتالمحيط )أو تاج العروس( وغير 
خفيا على أحد مختص أو غير مختص أن االنسان يعيش في زمن السرعة األمر الذي يتطلب منا  

االختصاص    -وقفة حازمة   أهل  قبل  المتلقي   –من  لدى  االلفاظ  داللة  إيصال  وتسهيل  تيسير   في 
الحاسو  أن  اثنان  يختلف  ال  الجهاز )ومما  هذا  تسخير  من  والبد  كافة  الحياة  مناحي  غزى  قد  ب 

الشامل والدقيق والمتطور وذلك ما  الحديث  المعجم  ذلك صناعة  العلم والتعلم وفي مقدمة  لمصلحة 
متعددة  بأشكال  وإظهارها  النتائج  وتصنيف  والتحليل  البحث  في  عظيمة  قدرات  من  الحاسوب  لهذا 

بط بين مختلف المنظومات وقواعد البيانات من أجل الوصول إلى ووسائط كثيرة إضافة ال مكانية الر 
 .(64) فوائد أعم وأفضل(

وال نذهب بعيدا فالمكتبة اإللكترونية التي توفر الكتب والنصوص والوثائق بشكل رقمي سواء أكانت 
مخزنة على أقراص مدمجة أو ذواكر محّملة على موقع إلكتروني خاص بها على شبكة االنترنيت( 

لجميل أن هناك ثمة مكتبات إلكترونية عربية وقد أدت هذه المكتبات دورا حسنا في خدمة الباحثين  وا
العرب كالمكتبة الشاملة فقد اختصرت لنا الوقت والجهد إذًا يكفي أن تدخل العبارة أو الكلمة في حّيز 

و  البحث  في  شهرا  منك  يتطلب  وقد  المعلومات  دقائق  في  المكتبة  تعطيك  حتى  في  البحث  النقص 
تام   لها بشكل  الضخمة وضبطها  المعاجم  يتم وضع عدد كبير من  فيما ساعدتها  الورقية  المكتبات 
وبواسطتها يمكن تسهيل وضع معجم للحقول الداللية في اللغة العربية وبمساعدتها كذلك يمكن وضع  

و  لأللوان  كمعجم  التراثية  العربية  في  المعاني  أو  الموضوعات  معاجم  من  كبير  آخر عدد 
الفحوصات والتدقيق من  (65) لألصوات قد أجريت عليها  أنها  المكاتب البد  وأقول إن هذه األنواع من 

أجل ذلك أصبح من اآلمن األخذ بها في األبحاث ومن جهة أخرى توفر المعاجم في الحواسيب توفر 
الح يتعسر  وقد  دراساته  أثناء  عليه  يتطلب  لما  عّدة  معاجم  شراء  تكلفة  الباحثين  عليها على  صول 

 خصوصا إذا كانت من المعاجم القديمة المهمة. 
 خصائصها:

السرعة: المستعمل للقواميس اإللكترونية ال يجد صعوبة في البحث إذ يمكن كتابة الكلمة المراد   -1
 البحث عنها الضغط على أيقونة البحث ليظهر شرح تلك الكلمة مباشرة بعد الضغط. 
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عل -2 الحصول  وإمكانية  استعمال  ال سهولة  مضغوط  قرص  عن  عبارة  اإللكترونية  فالقواميس  يه 
غ ومع ذلك يمكنه استيعاب لسان العرب البن منظور الذي نجده في القواميس    60يتعدى وزنه  

 الورقية في مجلدات عدة لها من الثقل ما يجده حامله ولها من الحجم ما يحتل مكانا كبيرا.  
وي على مجلدات وموسوعات عّدة إضافة إلى  سعته: كبيرة جدا إذ بإمكان قرص مضغوط أن يحت -3

 .(66) برامج المعالجة
اللغة   -4 مواكبة  أو  المعاصرة  واالستعماالت  اللغوي  التطور  ضوء  في  اللغوية  للدالالت  التعرض 

 .(67) للتطور العلمي والفكري 
 . (68)  سهولة البحث واستغراق وقت أقل وقابلية حمله -5

مثل تصريف األفعال واألسماء   يستخدمهاأن    للمستعملعّدة مهمة يمكن  يحتوي على تطبيقات  كذلك  
والتدقيق  منطوق  إلى  المكتوب  لتحويل  الصوتي  المستوى  على  والمعالجة  المترادفات  عن  والبحث 

الورقي المعجم  في  متوفرة  غير  الخدمات  لهذه  المدخلة  الكلمات  لتصويت  فالمعاجم   (69) اإلمالئي 
أهميتها في توسيع مستوى الرصيد اللغوي والمعرفي لمتعلمي اللغة وتنمية طاقاتهم ة تكمن  عامّ   بصورة

التعبيرية والتوظيفية وتكوين وتطوير ملكة لغوية سليمة وراسخة لهم ليكون من نصيبهم الحصول على 
ا الكلمات  معاني  عن  الغموض  لكشف  المعاجم  إلى  الرجوع  بسبب  تعبيرية  لغوية  ذخيرة  لتي  أكبر 

 .(70)  يصعب فهمها عليهم
تحصيل يمكن  المعاجم  بعض  بدون  وهناك  واستخدام  بها  االحتفاظ  ويمكننا  النقال  الهاتف  على  ها 

 بالتفصيل. شرح عنه هنا مثال وأ وسأضربنترنيت ى اإللالحاجة إ
 ألنهنصح الجميع بامتالكه ال على التعيين  عربي يعتبر  من المعاجم التي أ  –  معجم المعاني عربي

م كان  اسم أو معنى سواء كان في القرآن الكريم أ  فأيسيكون مرجعا لنا في حياتنا العلمية والعملية  
كتابتك حروف الكلمة   فأثناءليه فنحصل على المعلومات بسرعة جدا  ع إيمكننا الرجو   تقرأه في كتاب  

القريبة من هذه الحروف فقد يستهويك معرفة معاني التي تريد معناها تظهر لك قائمة من ا  لكلمات 
تك اللغوية وهو يعطي المعاني من أكثر من معجم كل الكلمات الموجودة في القائمة فبذلك تزداد ثرو 

أ الغنيسمائها مذاكرا  الرائد، معجم  المفردات، معجم  الوسيط، ومعجم  ها وكل ذلك ( وغير نها )معجم 
ن وموضحا الحركات على االسم ومع تغير الحركة يعطي معنى مختلف  لوا بخط واضح ومستخدما األ

ويحتوي هذا النوع من المعاجم على المحلل الصرفي فيعطي الصيغة الصرفية للكلمة ضابطا حركاتها 
لك المعنى من خالل إدخالها في جمل أو إعطاء شواهد من القرآن الكريم أي إنه يدخل صيغ ويوصل 

 . المعاجم التي جمعها
  مميزاته:هم من أ و 
 بالمعاني.حاطة احتوائه على أكثر من معجم فيوسع بذلك مجال اإل -1
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 .ي وقت ومكانتناقله بين الجميع واستخدامه في أيمكن  -2
لى المعاجم  عندما يستعصيه مفردة ما بالرجوع إتوفير الوقت على الطالب فال يشعر بالملل   -3

 والجهد.   وتضيعه الوقتالورقية 
  .ذ يمكننا حفظ الكلمة بعد استخراج معناهاالنوع من المعاجم بوحدة تخزين كبيرة إيز هذا يتم  -4
سهولة االستخدام فبعض المعاجم الورقية قد يصعب على الطالب التعرف على المنهج الذي  -5

الكلم كتابة  علينا سوى  ما  المعجم  هذا  في  بينما  الكلمات  ترتيب  في  المؤلف  عليه  ة سار 
 .ثوان للتظهر لنا معناها خال

 الخاتمة 
 : من خالل النقاط التالية سأبديهان حصيلة هذا البحث إ

أ -1 فقد  للتفوق  أصبحت رمزا  التكنولوجيا  والبحوث حول  إن  الدراسات  الكثير من    تأثيرهاجريت 
تثبت   فا  تهار ادجفكانت  التعليم  تسهيل  تعليم   زداد حول  في  الحديثة  التكنولوجيا  استخدام 
   خاصة.اللغات العربية 

  .عالم العربي بالعربية لالرتقاء بالفصحى والقضاء على اللهجاتاإل اهتمام -2
أ  -3 من  التكنولوجيا  العربية الهم  أصبحت  اللغة  تدريس  تسهيل  في  تساهم  التي  التعليمية  وسائل 

 بها. اهتماما   أكثرللناطقين لها ولغير الناطقين بها فكان هؤالء 
جانب   -4 من  التقصير  بعض  لالهناك  أ البحوث  التي  التعليم  بتكنولوجيا  روح  صهتمام  بحت 

 .العصر فقلة البحوث كانت أحد الصعوبات التي واجهتني
اإللكتروني األ -5 المعجم  مانإن  السرعة وجدت ال  في عصر  نحن  فهما وخصوصا  ع من  سرع 

هزة فمن خالل دراستي وبحثي وجدت أن فهم المحاضرة  جإيصال الفكرة للمتلقي باستخدام األ
 . ريسهم لها من خالل الكتب الورقيةكثر قبوال للمتعلمين من تدعن طريق الحاسوب أنفع وأ

أ -6 التكنولوجيا  استخدام  اإن  واكتشافظهرت  بعضها  وتطور  الدالالت  من  من   لكثير  العلماء 
األخال لعل  المفاهيم  من  لكثير  الصوتية  األجهزة  التي  صو لم  عن  انت  كات  غافلة  لربما 

عاجز  أو  القدامى  األ  ةعلمائنا  هذه  أمكنت  فقد  تفسير  النطق  عن  جهاز  تصوير  من  جهزة 
   .لإلنسان والتعرف عليه أكثر

 الهوامش  
 

يغيرها، زهراء   ينظر: ضرورة توظيف التقنيات الحديثة في تعليم اللغة العربية  للناطقين - (1)
  innoopedia.bbgspot.comوالبريد االلكتروني  3عمراني، جامعة آزاد اإلسالمية، د.ت، 

  innoopedia.bbgspot.com ينظر: البريد االلكتروني (2)- 
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. والبريد  10ينظر: المنهج التكنولوجي، روماني اسكندر، دبلوم تكنولوجيا التعليم، د.ت ، (3) - 
 innoopedia.bbgspot.comااللكتروني: 

   www.techno-44.comينظر : والبريد االلكتروني :  (4) - 
استخدام التقنية الحديثة في العملية التعليمة، أ. نرجس قاسم مرزوق العليان، مجلة كلية   - (5)

 . 273م، 2019، شباط 42بابل / العدد /  التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية/ جامعة 
ينظر: التكنولوجيا والوسائل التعليمية في عملية التعليم، د. عبد الرحمن محمد أحمد كدوك،   - (6)

 . 8جامعة أفريقيا العالمية، د.ت، 
، شباط  421ينظر: مجلة التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية / جامعة بابل، العدد  - (7)

2019،280   . 
   10ينظر المنهج التكنلوجي، روماني اسكندر، د.ت، - (8)

ينظر: طرائق تدريس اللغة العربية في ضوء التربية الحديثة، نادر مصاورة، مجلة الجامعة،    (9) -
 307، د.ت،  7عدد  
 . alrai.com/article/60279.htmlالبريد االلكتروني:  (10) - 

 تكنولوجيا تعليم اللغة العربية، ضحى األسعد، د.ت  - (11)
لتربية الحديثة، نادر مصاورة، مجلة الجامعة،  التكنولوجيا في تعليم اللغة العربية في ضوء ا (12)

   307، د.ت،  7عدد  
كتاب المؤتمر )مناهج تدريس اللغة العربية( العوامل المؤثرة على تدريس اللغة العربية، د.   (13)

 .   307م / 2018فبراير شباط   7-5يخلف رفيقة، جامعة حسيبة بن بو علي. الشلف الجزائر، 
اهج تدريس اللغة العربية( العوامل المؤثرة على تدريس اللغة  ينظر: كتاب مؤتمر )من - (14)

 315م، 2018العربية، ا.م.د. ناهدة محمد محمود، كلية التربية األساسية. جامعة المستنصرية ،
أثر التقنيات العلمية في تطوير واقع اللغة العربية، ا.م.د محمد عبد الكريم ياسين الدليمي  (15) - 

 blog.daleel.ar.comالعراق  –
المؤتمر العربي حول التعليم العالي سوق العمل: دمج تقنيات الحديثة، أ. هند عبد القادر   (16) - 

 .    18كلية العلوم واآلداب، د.ت،  –سليمان، جامعة المرقب 
بالتعليم من  –المؤتمر العربي حول التعليم العالي وسوق العمل: دمج تقنية المعلومات  (17) - 

 .  18 -17عبد القادر سليمان ، خالل التقنيات الحديثة، أ. هند  
ينظر: الوسائل التعليمية وأهميتها في تطوير أساليب تدريس اللغة العربية، يحيى عبابنة،  (18) - 

 .   234م،  2012جامعة مؤتة، 

http://www.techno-44.com/
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 . 234  - 233المصدر نفسه :ينظر:  - (19)
عاصر المملكة  التقنيات الصوتية المعاصرة في خدمه القرآن الكريم ندوة القرآن الكريم الم - (20)

العربية السعودية وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، د. منصور بن محمد 
 . 17الغامدي، د. عبد هللا بن محمد االنصاري، د.ت، 

منهاج التعلم العربية للناطقين لغيرها: تعليم األصوات أنموذجا، أ. حمزة كريم / د. بسمة   - (21)
 . 231م،  2016سبتمبر  24حاث العدد أحمد، مجلة دراسات وأب

الدراسات الصوتية الحديثة وعلم التجويد، د. محمد أحمد، المجلة األردنية في الدراسات   - (22)
 . 42  – 41م، 2011. 1اإلسالمية، المجلد السابع العدد:  

 .  22التقنيات الصوتية المعاصرة في خدمة القران الكريم، د. عبد هللا بن محمد االنصاري،  - (23)
دور الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في تعليم اللغة العربية، د. صفية بن زينة، جامعة   - (24)

 . 100الشلف الجزائر، د.ت،  –حسيبة بن علي 
    148دور الحاسوب والتكنولوجيا المعلومات في تعليم اللغة العربية، صفية بن زينة،   (25)- 

النحو على تحصيل طالبات الصف الحادي عشر  أثر توظيف الحاسوب في تدريس  (26) - 
فلسطين،  –واتجاهاتهن، سمير محمود أبو شتات، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية غزة 

 . 11-10م، 2005- 2004
 . 37 :استخدام اللغة العربية في تقنية المعلومات (27) - 

 . 50-49 :أثر توظيف الحاسوب في تدريس النحو  - (28)
 . 198م، 1993التواصل اللساني المجلد األول،  مجلة  - (29)
تصميم طرق معالجة لغوية لتلخيص النصوص العربية، عيجولي حسين، رسالة دكتوراه،  - (30)

 . 41م،  2018-2017جامعة أبي بكر بلقادر، 
 . 38ينظر: تصميم طرق معالجة لغوية لتلخيص النصوص العربية، عيجولي حسين،  - (31)
 . 1993المجلد االول  –لساني مجلة التواصل ال  - (32)
المجلد   –اللسانيات الحاسوبية العربية، وليد أحمد العناني، مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات  - (33)

 .    74م، 2005العدد الثاني  –الرابع 
دراسة اإلبدال الصرفي في ضوء اللسانيات الحاسوبية، د. إلهام عبد هللا سليمان أبو فريحة،   - (34)

 . 144م ، 2013كتوراه، جامعة العلوم االسالمية ،رسالة الد
 . 4،  1987اذار   21ينظر: التقنيات الحديثة واللغة العربية، د. محمد ظافر الصواف،  - (35)



 
 

41  

 

 ISSN = 2073-6614  pp: 23-45 مجلة جامعة االنبار للغات واآلداب 

 E-mail: aujll@uoanbar.edu.iq 2022والثالثون /  الخامسالعدد: 

 

  – 49دراسة اإلبدال الصرفي في ضوء اللسانيات الحاسوبية، د. إلهام سليمان أبو فريحة ، - (36)
50  . 
- 50سانيات الحاسوبية، د. إلهام سليمان أبو فريحة، دراسة اإلبدال الصرفي في ضوء الل - (37)

51  . 
المحلالت الصرفية للغة العربية، دار، سلوى السيد حمادة، تقرير مقدم للمنظمة العربية  - (38)

 .  2للعلوم والثقافة، د.ت، 
 .  4ينظر: المحلالت الصرفية للغة العربية، د. سلوى السيد حمادة، د.ت،  - (39)
 . 11ينظر: المحلالت الصرفية للغة العربية، د. سلوى السيد حمادة، د.ت،  - (40)
توظيف قواعد النحو والصرف في بناء محلل صرفي للغة العربية، مجدي صوالحة وايرك   - (41)

 .    6د.ت،  اتول، جامعة ليدز المملكة المتحدة،
الجزائري انموذجا، ا. محمد دهوزي،  –واقع اللغة العربية في وسائل االعالم، جريدة النهار   - (42)

م /  2016جامعة الجيالني بو نعامة خميس مليان،  –رسالة الماجستير، كلية اآلداب، واللغات 
 . 27م،  2017

مي حجازي، مجلة مجمع اللغة  اللغة العربية في القرن الحادي والعشرون، ا.د محمود فه - (43)
 . 472، 3( الجزء 73المجلد ) –العربية بدمشق 

أثر وسائل االعالم المقروءة والمسموعة في اللغة العربية، د. جابر قميحة، د.ط، )دار   - (44)
 . 79هـ، 1418المملكة العربية السعودية،  –العلم( بجدة 

نبيلة قدور، جامعة االخوة منوري   اللغة العربية من المنطق الرياضي الى الحوسبة، - (45)
 م.        2018،  27، العدد 15قسنطينة، مجلة العلوم االجتماعية، المجلد 

ضرورة توظيف التقنيات الحديثة في تعليم اللغة العربية للناطقين يغيرها، د. زهراء عمراني،    - (46)
 . 12جامعة آزاد اإلسالمية، د.ت،
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