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Abstract:  

 Online platforms are defined as (websites that have a technical link 

on the Web, containing units or lessons for teaching the Arabic 

language, which consist of a number of educational materials and 

activities that provide a set of multimedia to achieve specific 

educational goals). Education is no longer confined to educational 

institutions and universities. Because of the Internet, the field 

of education has expanded, especially with the emergence of online 

learning as one of the means that support the teachin/ learning 

process, transforming it from the well-known indoctrination phase in 

traditional education to another, more distinguished and creative 

phase. It works on developing skills through adopting computers and 

networks in the transfer of knowledge and skills. The importance of 

these educational platforms has emerged with the breakout of the 

Corona pandemic, which have led governments to adopt online 

learning and educational platforms in the delivery of academic 

material to students - in line with the decisions of closing schools, 

universities and public facilities, that swept the world, in order to 

save people's lives in light of the spread of the virus.  Here, the 

importance of educational platforms emerged, including “Al 

Jazeera platform for teaching Arabic to native and non-native 

speakers.” This platform relies on Al Jazeera news network, which it 

is affiliated with, to provide the platform with written, audio and 

video news, making it with rich and renewable content. This is, in 

addition to lessons in teaching Arabic. These lessons are on  (syntax, 

morphology, and spelling) divided into three levels 

(beginner, intermediate, advanced) and each of them is divided into 

(lower, intermediate, higher) preceded, in the beginner level, with 

teaching the pronunciation of Arabic sounds. All of this is 

accompanied by a number of exercises and comprehension 

questions, with a list of the most prominent words in the text and 
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their translation, and through the tests on the platform, it is possible 

to determine the linguistic level of the learner. 

Key words: Teaching Arabic to non-native speakers, E-Learning, Teaching 

Arabic sounds. 

 

 

و دور المنصات اإل ي تعليم اللغة العربيةلترو
 
ية ف  

  - موذجاأمنصة الجزيرة  - 

 

    2 جما ة خالد محمد

 3 عبرر فاضل هادي

 

 الملخص

ن تعّرف المنصات اإل ي عىل الشبكة   رو  مواقع عرر اإل ) ية بأ هالترو
يجمعها رابط تقن 

لتعليم اللغة العربية حيث تتكون من عدد من  العالمية، تحتوي عىل نحدات أن درنس 

المواد ناألنشطة التعليمية تقدم بها مجموعة من الوسائط المتعددة لتحقيق 

 عىل المؤسسات التعليمية نالجامعات،   أهداف
ً
تعليمية محددة(. فالتعليم لم يعد حكرا

ي خاصة مع ظهور التعليم اإل ا فتح باب التعليم عىل مرصاعيه   رو  ضل اإل فبف
ني    لترو

لها من طور  مية، نتحوِّ
ُّ
ي تدعم العملية التعليمية التعل

كوسيلة من الوسائل النو

، يعمل عىل تنمية  التلقي   
ً
 نإبداعا

ً
ا  تمر  

المعرنف مع التعليم التقليدي إىل طور آخر أكرر

ي  قل المعارف نالمهارات، نقد برزت  ماد الحاسوب المهارات عن طريق اعت
 
نالشبكات ف

ي دفع  
الحكومات اىل اعتماد  أهمية هذه المنصات التعليمية مع ظهور جائحة كورن ا النو

ي التعليم اإل
ني  ي إيصا  المادة العلمية للطلبةلترو

 
 مع قرارات - نالمنصات التعليمية ف

ً
تماشيا

 عىل أرناح المدارس نالجامعات نالمراف إغالق 
ً
ي عم  العالم بأرسه حفاظا

ق العامة النو

ي ظل ا تشار الفايرنس. 
 
  الناس ف

نهنا برزت أهمية المنصات التعليمية نمن بينها "منصة الجزيرة لتعليم اللغة العربية 

ها"للنا هذه المنصة عىل شبكة الجزيرة اإلخبارية  نتعتمد  طقي   بالعربية نللناطقي   بغر 

ي 
 
ي تتبع لها ف

رفد المنصة باألخبار المكتوبة نالمسموعة نالمرئية مما يجعلها النو

ي تعليم اللغة العربية تتوزع عىل ذات 
 
ي نمتجدد، هذا باإلضافة إىل درنس ف

 محتوًى غن 

مبتدئ، متوسط، متقدم( ) ثالث مستويات هي  النحو، نالرصف، ناإلمالء( مقسمة اىل )

، متوسط، أعىل( يسب) نكلٌّ منها مقسم إىل تعليم  قها المستوى التمهيدي الذي يخص أدي 

 طق األصوات العربية، يصحب ذلك كله عدد من التدريبات نالتمارين ناألسئلة القائمة 

النص نترجمتها، نيمكن عن طريق االختبارات  عىل الفهم، مع قائمة بأبرز كلمات 

ي المنصة تحديد المستوى اللغوي للمتعلم
 
 . الموجودة ف

ي التعليم اإل، تعليم اللغة العربية لغر  الناطقي   : الكلمات المفتاحية
ني  تعليم ، لترو

 .األصوات العربية
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 : المقدمة

ن تعّرف المنصات اإل ي عىل الشبكة العالمية، تحتوي عىل نحدات أن   رو  مواقع عرر اإل ) ية بأ هالترو
يجمعها رابط تقن 

درنس لتعليم اللغة العربية حيث تتكون من عدد من المواد ناألنشطة التعليمية تقدم بها مجموعة من الوسائط 

 .(397، صفحة 2020)سلفاني،  تعليمية محددة( أهدافالمتعددة لتحقيق 

 عىل المؤسسات التعليمية نالجامعات، فبفضل اإل 
ً
ا فتح باب التعليم عىل مرصاعيه خاصة   رو  فالتعليم لم يعد حكرا

ي مع ظهور التعليم اإل
ني  لها من طور التلقي   لترو

مية، نتحوِّ
ُّ
ي تدعم العملية التعليمية التعل

 كوسيلة من الوسائل النو

، يعمل عىل تنمية المهارات عن طريق اعتماد الحاسوب المعرنف مع التعليم التقليدي إىل طور آخر 
ً
 نإبداعا

ً
ا  تمر  

أكرر

ي  قل المعارف نالمهارات
 
نقد برزت أهمية هذه المنصات  ،(287-286، الصفحات 2020)محصو ،  نالشبكات ف

ي دفع  الحكومات اىل ا
ي عتماد التعليم اإلالتعليمية مع ظهور جائحة كورن ا النو

ني  ي إيصا  لترو
 
 نالمنصات التعليمية ف

 عىل -المادة العلمية للطلبة
ً
ي عم  العالم بأرسه حفاظا

 مع قرارات إغالق المدارس نالجامعات نالمرافق العامة النو
ً
تماشيا

ي ظل ا تشار الفايرنس. 
 
 أرناح الناس ف

ها ن  اإلعالميي   معالجة بعض النقاط المنهجية نالمنطلقات نلما كان الهدف من تعليم اللغة العربية للناطقي   بغر 

ي مجا  تعليم اللغة العربية للناطقي   
 
ي ال بد من مراعاتها عند تقييم المهارتي   الشفويتي   لدراسي اللغة ف

النظرية النو

ي مقاييس نضع االختبارات سواء ما تعلق منها بالتقبل أن التفاعل أن اال تاج، نمدى قد
 
ها، نالبحث ف رتها عىل قياس بغر 

ي تبن  عىل نفقها االختبارات عن 
م نتعليم الناطقي   بغر  العربية مع الحرص عىل توحيد الضوابط العلمية النو

ّ
نتطوير تعل

م 
ّ
طريق رصد نتوصيف خصائص مستوى الدراسة. ننضع التصورات المالئمة لخطة متكاملة ذات اسس ثالثة التعل

 تصاعديا، نالتعليم نالتقييم، نلعل ما يزيد األم
ً
 خطيا

ً
ر أهمية هو أن هذه العنارص ثالثتها متداخلة نغر  منتظمة ا تظاما

 فحنو إذا أقرر ا الحدس نالعفوية فإ ها تندرج نفق خطية مبتدؤها التعليم نمنتهاها التقييم نجوهرها التعلم. 

م العربية يستدعي ا جاز برامج نمناهج جديدة نمتطورة تست
ّ
المتعلمي    أهدافجيب لحاجات ن لذا فان االقبا  عىل تعل

ي العالم
 
   .ف

ي هذا البحث  قف 
 
:  أمامنف ي تستدعي االجابة عنها هي

 عدد من التساؤالت النو

 ي تعليم اللغة العربية لغر  الناطقي   بها؟
 
 ما المنهج الذي تتبعه المنصة ف

   ي مجا  تعليم اللغة العربية لغر
 
ي قدمتها نتقدمها المنصة ف

 الناطقي   بها؟ما اإلضافات النو

 هل اتفق  المنصة فيما اتبعته من خطوات مع معاير  تعليم اللغة العربية لغر  الناطقي   بها؟ 

  : ي قام  عليه دراسة هذا البحث نهي
 لذا فاإلجابة عن هذه التساؤالت توزع  ضمن محانر عدة، النو

   ي تعليم اللغة العربية لإلعالميي   نلغر
 
 الناطقي   بالعربية. المحور األن : دنر المنصة ف

  .ي االرتقاء بنطق اللغة العربية
 
: دنر المنصة ف ي

 المحور الثاي 

 ي من
 
ي المحور الثالث:  قاط القوة نالضعف ف  .صة الجزيرة لتعليم اللغة العرير

ي تطوير 
 
ي خرج  بها هذه الدراسة، كي تكون مرجعا تعي   القراء نالباحثيي   ف

ثم اعقبتها بأهم النتائج نالتوصيات النو

ي اهج التعليم اإلمن
ني    لغر  الناطقي   باللغة العربية. لترو

 

 المحور األول: 

ي تعليم اللغة العربية لإلعالميير  ولغرر الناطقير  بالعربية
 
 دور المنصة ف

 عىل المؤسسات التعليمية فقد ظهر ما   رو  مع ظهور اإل 
ً
ي كل  واحي الحياة، لم يعد التعليم حكرا

 
ناتساع استعماله ف

ي التعليم اإل) يعرف بـ
ني  ي تدعم العملية التعليمية نتخرجها من طور التلقي   التقليدي إىل لترو

( كوسيلة من الوسائل النو

ي  قل المعارف نالمهارات، نكان من  تائج هذا 
 
طور أخر يعتمد تنمية المهارات عن طريق اعتماد الحاسوب نالشبكات ف
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م نالتعليم ظهور المنصات الت
ّ
ي أ ماط التعل

 
ي مختلف التطور ف

 
ي تقدم الدنرات التعليمية ف

عليمية العربية ناألجنبية النو

() التخصصات نترسخ لمفهوم ي
 (287، صفحة 2020)محصو ،  التعليم الذايو

ي تقديم التابعة لشبكة الجزيرة اإلخبارية، فهي نمن بي   هذه المنصات جاءت منصة الجزيرة لتعليم اللغة العربية 
 
تعتمد ف

 مع ازدياد 
ً
موضوعاتها عىل  صوص األخبار المكتوبة نالمسموعة نالمرئية، مما يعزز تفاعل المتعلم مع المنصة، خاصة

ي ناالختالف 
اإلقبا  عىل تعلم اللغة العربية من جميع الجنسيات نمختلف األعراق، بغض النظر عن اال تماء الدين 

، فالكل مولع بتعلم اللغة  ي
 
العربية نعنده شغف للولوج إىل عالمها السحري، فاللغة العربية اليوم تحتل المرتبة الثقاف

ي ترتيب اللغات العالمية. 
 
 .(12-11، الصفحات 2017)رمضان،  الرابعة ف

مها 
ّ
  نلّما كا   اللغة العربية بهذا المستوى المتقدم بي   اللغات ناإلقبا  عىل تعل

ً
من جميع الجنسيات، لذلك أصبح لزاما

ي عىل اللغة العربية السعي لمواكبة اللغات العالمية ناعتماد التعليم اإل
ني   بالمنصات التعليمية، لما تتمتع به من لترو

ً
 ممثا

 
ّ
ي شنو  واحي الحياة، إذ يعد

 
ي من أبرز مزايا التعليم اإلقدرة هائلة عىل التعبر  ف

ني  لم المرن  "توظيف أسلوب التعلترو

ات شبكات المعلومات عرر اإل رو   المعتمد عىل االتصاالت المتعددة  باستخدام المستحدثات التكنولوجية أن تجهر  

ي أي نق  نبأي 
 
مجيات ف اء نالرر االتجاهات، نتقديم مادة تعليمية تهتم بالتفاعالت بي   المتعلمي   نالمعلمي   نالخرر

، )ال مكان.  ي  .(59، صفحة 2017يوير

ي من أ واع التعليم اإل
ي نتقع منصة الجزيرة لتعليم اللغة العربية ضمن النوع الثاي 

ني  ي تعليم اإل، فهي تعتمد اللترو
ني   لترو

امن، ي نق  محدد تزامنيا. نالتفاعل ) غر  المرو 
 
نرة حضور أطراف العملية التعليمية ف ط رص  نهو  ظام من التعليم ال يشرو

يد اإليكون  ي استخدامات الرر
 
، نردند األفعا  تظهر ف ي مع المحتوى التعليمي

ني   أن أي  ظام يسمح بتباد  المعلومات لترو

ي أنقات مناسبة له(
 
ن المسؤن  عن المحتوى التعليمي اإلجابة عن أسئلة ناستفسارات المتعلمي   ف

ّ
، )   نيمك ي اليوير

ن فالمواقع اإل،  (59، صفحة 2017 يمكن المتعلمي   من ممارسة التعلم بطرق تفاعلية جذابة  ية فضاء مناسبلترو

نمر ة، بما يقدمه من برامج نمناهج تشجع عىل التواصل نتذكي التفاعل، نتحسن من طرق التفكر  نالتحليل، نتدفع إىل 

،  التشارك نتطوير المهارات اللغوية نالقدرات المعرفية للمتعلم ي  . (60-59، الصفحات 2017)اليوير

ة لتعليم اللغة العربية يحتاج االهتمام بأ ظمة التعليم اإل ي نبناء منصة متمر  
ني   نهندستها التكنولوجية، فهي بناء لترو

شامل يعتمد عىل نسائط اتصا  رسيعة نمعامل حاسوبية، باإلضافة إىل مواد نمقررات تكوينية تدريبية ذات جودة 

ي الية، تدار نفق بر امج كامل يوفر جميع خدمات التعليم اإلعلمية ع
ني  ، بدءا من تسجيل الطالب نمتابعتهم نعر  لترو

ن المحتوى إىل االختبارات نالتقييم، نهذه األ ظمة اإل : لترو  ية تقوم عىل أربعة عنارص مندمجة نمتكاملة هي

ي إلدارة التعليم نالمتعلم.  .1
 نجود  ظام معلومايو

 عدات نأجهزة متوافقة إلتاحة التطبيق. توفر تقنيات نم .2

 تصميم للخدمات التعليمية ناإلدارية لضمان التواصل.  .3

،  توفر المحتوى التعليمي نصياغته بما يحقق التفاعل.  .4 ي  (60، صفحة 2017)اليوير

 

امج التعليمية اإل و وتتطلب أألسس العامة للرر  األتية: ية توافر العنارص لترو

م اللغة.  الموضوع:  -
ِّ
ي يتوافق مع حاجة متعل

اض  ي صورة ناقع افرو
 
 نيقصد به المادة التعليمية الصالحة للتقديم ف

.  هدافتوضيح الهدف التعليمي العام ثم األ :هدا األ -  اإلجرائية نارتباطها بالموضوع نالمحتوى التعليمي

 .هدافارتباطها بالموضوع نتحقيقها لألالدرنس نمضامينها التعليمية نمدى  المحتوى:  -

 تقديم الدعم المناسب لتعزيز ردند األفعا .  الرجع:  -

.  االستخدام:  - مي  
ِّ
ي االستجابة لردند أفعا  المتعل

 
 التمر   بسهولة االستخدام مع الفعالية نالتفاءة ف

البساطة نالخلو من التعقيد مع التضمي   لمعاير  الجمالية الفنية من ألوان نأصوات نأدنات نأشكا  تدعم  الواجهة:  -

 عمليات اإلبحار نتسمح بالتفاعل نردند األفعا . 

مية.  التفاعل: -
ُّ
ي األداء نتطوير المهارات التعل

 
م ناالستمرارية ف

ُّ
ي أحداث التعل

 
الة ف  التحفر   نالمشاركة الفعَّ

ي الزمن نالوسائط نمكو ات البيئة بواسطة عالمات إرشادية نتوضيحية لإلبحار نالتفاعل.  م: التحك -
 
 التحكم ف
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ي البيئة التعليمية.  اإلبحار:  -
 
 توفر  عنرص مرن ة اال تقا  بي   مكو ات الرر امج نعنارص النظام من غر  ضياع ف

 .ضوع مع ضبط نق  اإل جاز ناالستخدامنترتبط بالمو  هدافتحديد مهام تعليمية ناضحة تحقق األ المهام:  -

 تتمر   األدنات بالمرن ة نالتعدد نالجاذبية باإلضافة إىل السالمة ناالشتغا .  األدوات:  -

، ) . ظام إدارة المحتوى، نتدبر  التعلم، نطرق إدارة االتصا  نالتقييمات ناالختبارات اإلدارة:  - ي ، صفحة 2017اليوير

  (400، صفحة 2020؛ سلفاني، 60

 نلّما كان بحثنا يقوم عىل تقييم منصة الجزيرة التعليمية فإ ه يتحتم علينا معرفة مدى توافق المنصة مع هذه العنارص: 

ي حاجة  - تنوع الموضوعات المقدمة داخل منصة الجزيرة التعليمية فهي تتبع لشبكة الجزيرة اإلخبارية لذا فهي تلنر

ي تجسد مواقف حياتية نآلية التعامل مع هذه المواقف المتعلم، فنجد التقارير اإلخبارية، نالثقاف
ية، نالتعليمية النو

ي المادة 
 
ي هذه المواقف، نقد نضع  عالمة عىل كل مادة تبي   المستوى اللغة المعتمد ف

 
نالجمل نالكلمات المستعملة ف

ما، نهو تطبيق ناضح لعنارص
ّ
 أن متقد

ً
ا أن متوسطا

ً
 توى، نالرجع(. ، المحهدافالموضوع، األ) إن كان مبتدئ

م للتفاعل مع المنصة، هذا باإلضافة إىل  -
ِّ
ي تدفع المتعل

سهولة االستعما  مع االهتمام بالعنارص الجمالية نالفنية النو

سهولة استعما  المنصة فهي مفتوحة المصدر نيمكن الولوج إليها عن طريق األجهزة الذكية المتنوعة، نهو تطبيق 

 هة، التفاعل، اإلبحار(. االستخدام، الواج) ناضح لعنارص

ي زمن الوسائط الموجودة داخلها، كما يمكن تحديد المستوى اللغوي للمستخدم عن طريق اجتياز  -
 
تتحكم المنصة ف

ي تقييمها عىل عنرص الوق ، نهو تطبيق ناضح لعنارص
 
ي تعتمد ف

التحكم، المهام، ) اختبارات تحديد المستوى النو

 اإلدارة، ناألدنات(. 

امج التعليمية اإل مما سبق يظهر  ن أن منصة الجزيرة لتعليم اللغة العربية قد اعتمدت األسس العامة للرر  ية. لترو

، نهو  ي
ي التعليم هو المنهج الوظيف 

 
بوية فمنصة الجزيرة تعتمد منهًجا ناضًحا ف هذا من الناحية التقنية أما من الناحية الرو

م إىل إتقان اللغة نالقد
ِّ
ي الحياة االجتماعية، منهج يهدف للوصو  بالمتعل

 
رة عىل تحقيق نظائف اللغة مع المحيطي   به ف

ي احتياجاته، نهو  ي اهتماماته نتلنر
ي يتفاعل معها ترض 

أل ه يبن  عىل المواقف الحية حنو يحّس المتعلم أن المادة النو

ي أساسه إىل مرحلة جمع اللغة ننضع ضوابطها، 
 
ي العربية إذ يرجع ف

 
نذلك حي   اتصل منهج قديم حديث فهو قديم ف

ي تسم القواعد الوظيفية
( ) علماء اللغة نالنحو بالبيئة، فاالعتماد عىل القواعد النحوية األساسية نالنو ي

النحو الوظيف 

م اللغة كي يضبط بها لغته لتسلم من الخطأ، نهو جزء ال 
ّ
ي يحتاجها متعل

 أن مبتدعا، بل هو البوصلة النو
ً
 جديدا

ً
ليس  حوا

يم الذي نضعه اللغويون القدماء، فهو يرشد إىل االستعما  السليم نالفهم الصحيح للغة، نمن ثم يتجزأ من النحو القد

ي مواقف الحياة المختلفة
 
، ) اإلبداع ف ي

 .(92، صفحة 2013األفيوي 

ي بناء المواد التعليمية المسموعة نالمقرنءة نالمرئية تسع إ
 
ىل نمنصة الجزيرة باعتمادها هذا المنهج الواضح المحدد ف

ي أن يتمكنوا من:  هدافتحقيق األ
 
 المنشودة لمتعلمي اللغة العربية من غر  الناطقي   بها، ف

  .التواصل نالتفاعل مع أهل اللغة المستهدفة 

  .فهم نتقدير أن هناك تشابهات ناختالفات بي   ثقافته نثقافة اللغة المستهدفة 

  . ي
 
 إدراك االختالف الثقاف

  ي
 
 المجتمع العالمي دائم التنافس. التكيف مع التغر  الدائم ف

  .امتالك مهارات التعلم المستمر 

  .يحسن من مهارات التفكر  الناقد نحل المشكالت لديه 

  . ي المجتمع المحىلي نالقومي نالعالمي
 
، ) يشارك بفاعلية ف ي  (25، صفحة 2017الحدينر

 

ها، نضع  معاير  لتعليم اللغة العربية للناطقي    هدافنلتحقيق هذه األ اكيب  بلغات أخرىنغر  مثل معاير  اختيار الرو

 : ي
 
ي تعليم اللغة العربية بوصفها لغة ثا ية حددها عبد الوهاب زكريا داند، تمثل  ف

 
 النحوية األساسية ف

ي الكالم.  معيار شيوع االستعمال:  .1
 
ة ترددها ف اكيب، نكرر ي تتكرر فيها الرو

 نيقصد به عدد المرات النو

ي عينات من النصوص اللغوية المختلفة. نيقصد به مدى تط معيار التوزي    ع:  .2
 
اكيب نكيفية توزيعها ف  بيق الرو
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م والتعليم:  .3
ّ
اكيب نمدى قدرته عىل استيعابها نتطبيقها.  معيار قابلية التعل م للرو

ّ
م المتعل

ّ
 نيقصد به سهولة تعل

ي إجادة استخدام اللغة العربية.  معيار األهمية:  .4
 
اكيب مفيدة للدارس ف ي به أن تكون الرو

 نيعن 

ي اللغة.  معيار السهولة:  .5
 
ي لم ترد ف

اضات النحوية النو ي استبعاد الخالفات ناالفرو
 يعن 

ي تعليم اللغة للناطقي    معيار التقابل:  .6
 
ي المواز ة بي   اللغة األم ناللغة الثا ية المستهدفة ناإلفادة من ذلك ف

يعن 

ها، نتسليط الضوء عىل  قاط التشابه ناالختالف بي   النظامي   اللغويي    ، ) بغر  ي  .(33، صفحة 2017الحدينر

ي منصة الجزيرة التعليمية يلحظ مدى توافق المواد الموجو 
 
دة داخل المنصة مع المعاير  األساسية نالذي يبحث ف

ي 
الموضوعة لتعليم اللغة العربية للناطقي   بلغات أخرى، فقد تنوع  المواد التعليمية كما يتضح من خال  النص األيو

 بطريقٍة سهلٍة، تالموجود عىل المنصة: 
َ
ُم العربية

ِّ
ٌّ مفتوح، يقد ي

ٌّ مّجاي  م العربية موقٌع تعليمي
ُّ
 موقُع الجزيرة لتعل

ُ
ساعد

 .المتعلمي   عىل تنميِة معارِفِهم نمهاراِتِهم اللغوية

ي صور وأشكاٍل مختلفٍة تشمل: 
 
 متنوعة ف

ّ
  يقدم الموقع مواد

-  
َّ
  من لغة اإلعالم الميدا ية. مواد

ي الحياة اليومية. مواد من لغ -
 
  ة التواصل ف

  صوًصا أدبية أصيلة.  -

 قواعد  حوية نمعارف لغوية.   -

 المتعلَم: ودروُس الموقع 
ُ
 بخيارات متقدمة، حيث يمكن

ٌ
زة
ّ
  معز

 المسموعة  -
ِّ
  إظهاُر أن إخفاء  صوص المواد

 إظهاُر أن إخفاء تشكيِل النصوص.   -

 إظهاُر  تائج التمارين.  -

ي تناسبه.   -
 اختياُر اللغة الوسيطة النو

 الموقع لجمهوره  وافذ عديدة للمشاركة واإلفادة: 
ُ
 وفضال عن الدروس، يتيح

ي األجوبة.  -
  افذة سل األستاذ، إلرسا  األسئلة نتلفوِّ

  افذة فيديوهات، لنشر مقاطع الفيديو.  -

 . افذة المدن ات، لنشر المقاالت ناألبحاث  -

ي الموقع خدمات 
 
و كما يجد الزّواُر ف  ية متنوعة مثل: إلترو

ي الكلمات.  خدمة -
 "القاموس" لمعرفة معاي 

 "تشكيل" لتشكيل النصوص.  خدمة -

 خدمة "اختبارات" لتحديد المستوى.  -

ي الموقع مجاالت أخرى ت
 
 خدم متعلِمي العربية نمستعمليها. نف

( 1) ، نالملحق(2021) الجزيرة لتعليم اللغة العربية،  فزنرنا موقعنا نتواصلوا مع فريقنا تجدنا ما يفيدكم نيشكم.(

ي 
 
 المنصة.  يمثل  موذجا للمادة المعرنضة ف

 عىل: 
ً
ي تعليم اللغة العربية للناطقي   باللغات األخرى، إىل أن يصبح المتعلم قادرا

 
 نيــهدف اعتماد هذه المعاير  ف

ي أداء المهارات اللغوية األساسية األربــع -
 
القراءة، ) استخدام اللغة العربية بشكل صحيح، ناستخدام الفصىح بدقة ف

 نالتتابة، االستماع، نالفهم(. 

ي حد ذاتهفهم  -
 
ي ناستخدامه استخداما نظيفيا جيدا بدال من النظر إىل النحو كغاية ف  .النحو العرير

ي كتابة  صوص مشابهة -
 
 .فهم سمات النصوص األدبية نغر  األدبية، ناستخدام هذه السمات ف
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ي  -
 .فهم الفصىح نتوظيفها بما يالئم الموقف نالمتلفو

، ن  - ي نتذنقه من العرص الجاهىلي  حنو العرص الحديث. فهم األدب العرير

ي المنهج.  -
 
 استخدام اللغة العربية لتطوير مهارات البحث نالتقييم نتوظيف ذلك ف

ي لتأييد نجهة  ظر معينة أن معارضتها -
 .التفكر  المنطفو

ام القيم المحلية، ناإلقليمية، نالوطنية، نالدينية، ناإلنسا ية -  .احرو

ي الثقافات العربية اإلسالمي -
 
ام مكا ة الفصىح ف ،  ةاحرو ي  .(33، صفحة 2017)الحدينر

ي تعليم اللغة العربية للناطقي   باللغات األخرى 
 
من كل ما سبق يتضح الدنر المهم الذي تقوم به المنصات التعليمية ف

 نالناطقي   بالعربية فهي من الوسائط المعززة للتعليم.   

 

 : ي
 
  المحور الثان

ي 
 
 االرتقاء بنطق اللغة العربيةدور المنصة ف

، يتعارف أفراد المجتمع عىل داللتها بقصد تحقيق  ي يحكمها  ظام معي  
تعّرف اللغة بأ ها مجموعة من الرموز الصوتية النو

 جد أن تعليم  طق ،  لذا (40، صفحة 1984)رشدي أحمد طعيمة ، محمود كامل الناقة،  االتصا  بي   بعضهم البعض. 

ي تعليم اللغة العربية ألن الهدف من تعليمهم هو 
 
ها، جاء ضمن المستوى األساس ف األصوات العربية للناطقي   بغر 

،  نقد (40، صفحة 1984)رشدي أحمد طعيمة ، محمود كامل الناقة،  تمكينهم من االتصا  الفعا  بالناطقي   بها. 

ط كل من رشدي طعيمة نمحمود  اقة أ م للغة العربية من غر  الناطقي   بها بثالث مراحل من التعليم اشرو
ّ
ن يمر المتعل

ي هي 
( نيقصد بها: ) الصويو ي

، نالتجريد الصويو ي
، نالتمير   الصويو ي

 التعرف الصويو

 : ي
و
ه عند سماعه منفصال أن متصال.  التعر  الصون  هو إدراك الصوت نتمير  

 : ي
و
 هو إدراك الفرق بي   صوتي   نتمير   كل منهما عن األخر عند سماعه أن  طقه.  التميرر  الصون

 : ي
و
ها  التجريد الصون ها عن غر  ي مواضع مختلفة من الكلمة حنو يمكن تمير  

 
هو استخالص صفات األصوات نإبرازها ف

ي اللغة. 
 
 (47-46 ، الصفحات1984)رشدي أحمد طعيمة ، محمود كامل الناقة،  من األصوات المقاربة لها ف

ي أهدافننضع رشدي طعيمة 
 
ها عىل مستوى المبتدئي   ف  يجب أن تحققها برامج تعليم اللغة العربية للناطقي   بغر 

ً
ا

 : ي
 
 مجا  الصوتيات، تتمثل ف

1.  :  وتشمل:  مهارة التميرر 

 تعرف األصوات العربية.  . أ

ة نالطويلة.  . ب  التفريق بي   الحركات القصر 

 التتابية. التمير   بي   األصوات نبي   رموزها  . ت

 تمير   الحرنف المضعفة.  . ث

ه.  . ج  تعّرف التنوين نتمير  

 لتشكيلها أن ضبطها.  . ح
ً
 التمير   بي   الكلمات طبقا

 تعّرف التنغيم.  . خ

 

 مهارة النطق: 

 وتشمل: 

 النطق الصحيح لألصوات العربية.  . أ

 نالتفريق بينها.  . ب
ً
 إ تاج األصوات المتقاربة مخرجا
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ة نالطويلة نالتفريق  . ت ي الحديث. إ تاج الحركات القصر 
 
 بينها ف

ي الحديث.  . ث
 
 استخدام  مط التنغيم المناسب ف

 (220-219، الصفحات 2004)طعيمة،  السيطرة عىل ضبط الحرنف أن تشكيلها.  . ج

 

ها،  فإتقان  طق األصوات العربية  ل صعوبة عىل دارسي اللغة العربية من الناطقي   بغر 
ّ
ي تشك

ي دراسة من األمور النو
فف 

ي السمع حددها بأصوات
 
 السمعي بي   مجموعة من األصوات المتقاربة ف

 قدمها محمد الخوىلي تركزت حو  التمير  

ي يجد مت)
علمو اللغة العربية كلغة د/ ، غ/خ، أ/ع، س/ص، ك/ق( نتم تقسيمها إىل ثنائيات أل ها من األصوات النو

ي  طق صوت ناحد 
 
ي التمير   بينها، فقد بين  الدراسة أن متعلمي اللغة العربية كلغة أجنبية يخطئون ف

 
أجنبية صعوبات ف

ي 
 
، فالصوت الواقع ف عىل األقل من كل ثنائية صوتية نقد يؤثر موقع الحرف داخل الكلمة عىل قدرة السامع عىل التمير  

ي آخر أن  الكلمة يكون أ 
 
ي نسطها؛ أل ه يتأثر بما حوله من أصوات، أما الصوت الواقع ف

 
 من الصوت الواقع ف

ً
كرر نضوحا

ه أصعب،  ي آخر الكلمة لذا يكون تمير  
 
ي تكون ف

الكلمة فإ ه يتأثر باإلضافة إىل الصوت السابق له بالنغمة المنخفضة النو

كلما زادت الفوارق أمكن تمير   األصوات نالعكس نيدعم تمير   الصوت من عدمه الفوارق الصوتية بي   األصوات ف

،  صحيح.   (75-53، الصفحات 1985)الخوىلي

ي دراسة أخرى أجري  عىل بعض طلبة جامعة األرد ية من غر  الناطقي   بالعربية جرى تقسيم أصوات اللغة العربية  
 
نف

ي النطق، تضم المجموعات 
 
 عىل السهولة نالصعوبة ف

َ
 األصوات األتية: إىل ثالث مجموعات اعتمادا

ية، لذلك ال  توقع أية  المجموعة األوىل:  لبة نخاصة مع اللغة اإل جلر  
ّ
كة مع لغات الط نهي مجموعة األصوات المشرو

صعوبة تذكر، إذا ما استطعنا تقديمها بصورة منطقية مناسبة، عن طريق تدريبات لغوية مدرنسة، نتتمثل تلك 

: ب / ت / ج / د / ر / ز / س ي
 
 م / ن / ن / ي.  / / ش / ف / ك /   األصوات ف

ي مخارج لغات الدارسي   الصوتية، لتن هناك ما  المجموعة الثا ية: 
 
ي الغالب ليس  ف

 
 أصوات هذه المجموعة ف

َّ
إن

 عن االعتماد الهائل 
ً
ة نتركر   شديد، فضا ي المخرج نالصوت، نكل ما تحتاجه هذه األصوات تقديمها بعناية كبر 

 
يقاربــها ف

:أ / ث  ي
 
 .  / خ / ذ / ط / ظ / ص /   / غعىل التدريبات المكثفة، نالتعزيز، نتتمثل هذه األصوات ف

 فيها مدى صعوبة  المجموعة الثالثة: 
ُ
ي تعليم العربية، نيلحظ

 
 ف
ً
تستحق هذه الفئة من األصوات أن  طلق عليها إشكاال

ي توصف
م بعض الطلبة لبعض هذه األصوات النو

ّ
ل مشكلة لغوية لديهم، نتتمثل هذه األصوات  –أحيا ا - تعل

ّ
بأ ها تمث

: ح / ع / ق  ي
 
ي الفاعوري ، خالد أبو عمشة، ) ./ هـف

 (489، صفحة 2005عوي 

ي 
 
كر   عىل تعليم األصوات العربية لمتعلمي اللغة من غر  الناطقي   بها نإعطاءها األنلوية ف

يتضح مما سبق أهمية الرو

ي 
 
لفهم(، فال يمكن للمتعلم القراءة نالتتابة ناالستماع نا) إتقان المهارات األربــع األساسيةالتعليم لما لهذا األمر من أثر ف

م القراءة فهي المرحلة األنىل 
ّ
م اللغة العربية هو تعل

ّ
ي تعل

 
، فاألساس ف ي

أن يتقن اللغة العربية دنن معرفة  ظامها الصويو

م من  هدافمن مراحل اكتساب اللغة نفهمها، نأنىل األ
ِّ
م القراءة، نليتمكن المتعل

ّ
الموضوعة لتعليم اللغة العربية هو تعل

ي تعرر ذلك ي
م القراءة من اليمي   إىل اليسار بشكل سهل نمريــــح، نأن يربط الرموز التتابية باألصوات النو

ّ
جب عليه أن يتعل

ي اللغة العربية
 
  (297، صفحة 2012)العبيدي،  عنها ف

ي ضوء ما سبق  جد أن
 
ي منصة الجزيرة لتعليم اللغة العربية قد جاء ضمن المستوى  نف

 
تعليم الحرنف العربية ف

ي تعليم الحرنف العربية عىل التعريف بالحرنف العربية عن 
 
التمهيدي الذي يسبق المستوى المبتدئ، نتعتمد المنصة ف

ي كلمات نجمل حّية، نتدّرب المتعل) نالحرنفطريق 
 
ا سليما مع سلسلة تعر  الحرنف العربية ف

ً
م عىل  طقها  طق

ي مختلف أنضاعها(
 
 نكتابتها ف

ّ
ي تعليم األصوات  .(2021)لإلعالم،  الحركات نالسكون نحرنف المد

 
فالمنصة تعتمد ف

يحة منها صورة مؤرسر  ائح تمثل كل رسر يط تسجيىلي مؤلف من رسر
ها االسم باللغة العربية مع أمامالعربية عىل عر  رسر

ا من 
ً
ي كلمات كل كلمة منه تمثل شيئ

 
استعما  لون مغاير للحرف الذي يراد تعليم  طقه نينطق مرة مع الحركات الثالث ف

ي 
يط التسجيىلي بعض التمارين البسيطة النو

ة نالطويلة، نيلحق بهذا الشر الحياة اليومية مؤرسر عليها الحركات القصر 

ي م
 
م، نالملحق يعتمد عليها ف

ِّ
ي اكتسبها المتعل

( يير  مراحل تعليم األصوات العربية 2)عرفة مقدار التغذية الراجعة النو

 داخل منصة الجزيرة. 



19 Jumana Khalid MOHAMMED  &  Abeer Fadhil HADI 

 

 November 2021, Volume 3, Issue 8  
 p. 11-25 

ي تعليم األصوات العربية ن طقها لغر  الناطقي   
 
 ؟لتنَّ التساؤ  المهم هنا هو مدى فاعلية هذه الطريقة ف

ي ال شك أن طريقة عر  المادة التعليمية لألصوات ا
ي المنصة تعمل عىل استقطاب اهتمام حاسنو

 
السمع ) لعربية ف

نالبرص( لدى المتعلم، نتشجعه عىل تقليد  طق هذه األصوات عن طريق تكرار الكلمات، هذا باإلضافة إىل إمكا ية تكرار 

م بأ ه قد أتقن النطق. لتن هناك أمر مه
ِّ
م يجب العر  التسجيىلي الخاص بكل حرف من الحرنف حنو يحسَّ المتعل

ي قسم  األصوات 
، النو

ً
ي ذكر اها آ فا

ي الفاعوري نخالد أبو عمشة، النو
اال تباه له قد أكدت عليه دراسة كل من عوي 

 ألصوات ) العربية إىل ثالثة مجموعات، حسب  وع الصوت
ً
ي لغات أخرى، أن مشابها

 
إن كان مشابها ألصوات موجودة ف

ي  طق بعض اللغات دنن أن يكون لها رم
 
ي ضوء موجودة ف

 
ي اللغات األخرى(، ف

 
ز منفصل، نأصوات ال يوجد لها مقابل ف

ي تبي   آلية  طق كل صوت من 
هذا  رى أ ه يجب دعم تعليم األصوات العربية داخل المنصة بالصور التوضيحية النو

ي يتصف بها كل 
م كيفية  طق كل صوت مع توضيح الصفات النو

ّ
م اللغة من تعل

ِّ
صوت، أن األصوات العربية ليتمكن متعل

ي تعليم أصوات العربية لغر  الناطقي   بها، 
 
ي تعلم األصوات العربية ككتاب درنس ف

إضافة رابط لبعض التتب الصوتية النو

 بملفات صوتية من موقع العربية للجميع. 
ً
اؤه نرقيا مصحوبا  نالذي يمكن رسر

 

 المحور الثالث: 

ي منصة الجزيرة لتعليم اللغة العربية
 
  قاط الضعف والقوة ف

ات  اللغة نعاء  قل األفكار نالتواصل بي   أفراد المجتمع، نيعد التعليم ناإلعالم ساحتا استعما  اللغة لنقل األفكار نالخرر

اىل المجتمع، األمر الذي دفع شبكة الجزيرة اإلعالمية إىل دعم تعليم اللغة العربية عن طريق إنشاء منصة الجزيرة لتعليم 

ي 
 
ي  ظام تعليمها عىل التعليم اإلاللغة العربية، ترتكز ف

ني   الذي يمكن تعريفه بـأ ه عملية تعليمية نتلٍق للمعلومات يتم لترو

ن عن طريق استخدام أجهزة  ي الزمان نالمكان حيث يتم االتصا  بي   الدارسي   إلترو
 
ية ننسائط متعددة بمعز  عن ظرف

 لظرنف نالمعلمي   عرر نسائل اتصا  عديدة. نتلعب تكنولوجيا االتصا  دن 
ً
 فيها. نتتم عملية التعليم نفقا

ً
ا  كبر 

ً
را

المتعلم ناستعداداته نقدراته. فهو نسيلة تدعم العملية التعليمية نتحولها من طور التلقي   إىل إيجاد بيئة تفاعلية غنية 

ن بالتطبيقات تجمع كل األشكا  اإل ، صفحة Erma Febriani, Talqis Nurdianto ،2018) ية للتعليم نالتعلملترو

 بأ ه(189
ً
طريقة للتعليم يتم فيها استخدام التقنية بجميع نسائطها المتعددة من صوت نصورة ) ، نيعرف أيضا

ن نرسومات نآليات بحث نمكتبات  ،  ية إليصا  المعلومة للمتعلم بأقرص نق  نأقل جهد نأكرر فائدة(إلترو ي )اليوير

ي ن يقسم التعليم اإل (58، صفحة 2017
ني   :  إىل ثالثة أ ماط تعليمية هي لترو

ي تعلم  .1
 
ون امنإلترو ي العملية التعليمية : مرو 

 
المعلم ن المتعلم(، حيث ) نهو  مط من التعليم يفرو  فيه نجود طرف

ط اىل جا ب عنرص التفاعل المبارسر من خال  فصو  دراسية عىل  ي نق  ناحد، نيشرو
 
يتفاعالن مع مصادر المعلومات ف

 الشبكة توفر محتوى تعليمي يسمح بإ تاج ردند األفعا . 

ي تعليم  .2
 
ون امنإلترو نرة حضور أطراف العملي:  يرر مرو  ط رص  ي نق  محدد نهو  ظام من التعليم ال يشرو

 
ة التعليمية ف

يد اإل ي استخدامات الرر
 
، ألن التفاعل يكون مع المحتوى التعليمي نردند األفعا  تظهر ف

ً
ي تزامنيا

ني   أن أي  ظام يسمح لترو

ي انقات 
 
ن المسؤن  عن المحتوى التعليمي من اإلجابة عن اسئلة ناستفسارات المتعلمي   ف

ّ
بتباد  المعلومات، نيمك

ي التعليم اإل مناسبة له، نيوفر 
ني  ، كما نيوفر لهم لترو ي الخاص بالمتعلمي  

ي فرص التعلم حسب الرر امج الزمن 
امن   غر  الرو 

جاع المحتوى ناعادة دراسته نق  الحاجة ن فهو تعليم منظم ، امكا يات اسرو  نمادة تعليمية. إلترو
ً
 نمرن نقتا

ً
 يا

3.  : ي فائقة مرتبطة فيما بينها مع شبكة اال رو  ، نيتم هو تعليم يستخدم نسائط اتصا  متعددة ن  تعليم مدمج أو مزجر

ي 
 
ي أن اال فرادي مع امكا يات الحضور المبارسر ف

ي باعتماد التعلم الذايو
فيه التواصل نالتفاعل مع اال ظمة بشكل غر  تزامن 

 . ي
امن  ي التعليم الرو 

 
،  فصو  الدراسة كما هو الشأن ف ي  (59، صفحة 2017)اليوير

ي لتعليم اللغة العربية ضمن القسم الثالث من أقسام التعليم اإل نيقع استعما  منصة الجزيرة
ني  ي لترو

، فهو تعليم ذايو

يقوم عىل  ظام تعليمي مرن نمتفاعل، لسد حاجة المتعلم الذي يطمح اىل التحصيل العلمي نرفع مهاراته اللغوية بأيش 

ي أقل نق  ممكن. 
 
 السبل نف
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ن فالمنصات اإل اآلالف من الطالب من مختلف األعمار نالجنسيات، نتقدم  ماذج ذكية ية تعمل عىل تدريب مئات لترو

ي طريقها نتحد 
 
ي تقف ف

ي التعامل مع مختلف المناهج التعليمية، لتنها نبالرغم من ذلك تواجه العديد من العقبات النو
 
ف

ي من المؤسسات الرسمية نقلة التفاءات 
ي تهتم بتطوير من  جاحاتها، نمن أهم تلك العقبات غياب الدعم الحقيفو

النو

، نغياب ثقافة التطوع نالمبادرة من أجل إ تاج مواد تعليمية مجا ية، نإن كا   منصة الجزيرة لتعليم اللغة  ي
التعليم الذايو

ها من المنصات التعليمية أل ها تفيد من التقارير اإلخبارية نالثقافية الموجودة عىل شبكة الجزيرة  العربية أفضل من غر 

 اإلخبارية. 

ي المنصة ن 
 
 علينا االطالع عىل المادة الموجودة ف

ً
لّما كا   عينة بحثنا هي منصة الجزيرة لتعليم اللغة العربية كان لزاما

 نإبراز مواطن القوة نالضعف فيها: نمحانلة تقويمها 

 مواطن القوة: 

 وتضم: 

ي بناء المحتوى التعليمي داخل المنصة إذ اعتمدت ال :المنهج . أ
 
ي اعتماد منهج ناضح ف

 
ي ف

منصة عىل المنهج الوظيف 

 التعليمية الخاصة بالنحو نالرصف ناإلمالء ناعتماد التتب المؤلفة نفق هذا المنهج.  إيرادها للدرنس

ي المنصات التعليمية، لتننا نبعد  األخطاء اللغوية واإلمالئية:  . ب
 
 ف
ً
 األخطاء اللغوية نإلمالئية من أكرر األمور شيوعا

ُّ
تعد

ي المواد المعرنضة. 
 
 استعرا  المواد الموجودة عىل المنصة لم  جد أخطاء إمالئية ف

 أن غر  مشكل عن طريق  فهي تدعم خاصية تشكيل النصوص نتعطي الخيار 
ً
ي أن يقرأ النص مشكا

 
ي للقارئ ف

 
نجود زر ف

شكيل( يعطي للقارئ خيار القراءة مع تشكيل النص بالحركات اإلعرابية أن دنن تشكيل. ) المنصة بعنوان
َ
 ت

ي أ ظمة التعليم اإل  ظام التعليم:  ت. 
 
ط ف ي يشرو

ني  :  توافر أربعة عنارص يكمل أحدها اآلخر لترو  هي

ي إلدارة التعليم نالتعلم.  .1
 نجود  ظام معلومايو

 نمعدات نأجهزة متوافقة إلتاحة التطبيق.  توفر تقنيات .2

 تصميم للخدمات التعليمية ناإلدارية لضمان التواصل.  .3

،  توفر المحتوى التعليمي نصياغته بما يحقق التفاعل.  .4 ي   (60، صفحة 2017)اليوير

نط سابقة الذكر،  جد أن منصة الجزيرة لتعليم العربية قد اعتمدت النظام المفتوح،  ي ضوء الشر
 
فال يحتاج نف

ي المنصة أن الستعما  برامج خاصة للدخو  للمنصة فهي متاحة للجميع، لذا كان هذا األمر من 
 
المستخدم للتسجيل ف

ي تحسب للمنصة. 
  قاط القوة النو

ي التعليم كأحد 
 
أما ما يخص تصميم الخدمات التعليمية، فقد اعتمدت المنصة تقنية الفيديو الذي يمكن استخدامه ف

ي نسائل التفا
 
، إذ يمكن للمتعلم الحصو  عىل المعرفة بكل أريحية ف مي  

ّ
مي   نالمتعل

ّ
عل المبارسر نغر  المبارسر بي   المعل

 . ي
ي أن مكاي 

ام زماي   الوق  الذي يناسبه، دنن الرو 

ي نضع المواد العلمية المناسبة، نمواكبة التطور 
 
ي تصنيف المستويات نف

 
ي  هذا باإلضافة إىل االهتمام بالمعاير  الدنلية ف

 
ف

ي تتالءم 
ي تنوع االختبارات نطرق التقويم المعتمدة داخل المنصة نالنو

 
، الذي يظهر أثره ف ي

ي التطبيفو
ميدان البحث اللساي 

ية.   مع نظيفة اللغة التواصلية نالتعبر 

تمعي فتعليم اللغة يتجانز مجرد تقديم القواعد نالحفظ، إىل اال دماج ناال غماس المج ،التنويــــع بي   المتعة نالفعالية

ي مجاالت متعددة فمنها
 
، لذا  جد المواد المعرنضة داخل المنصة تدخل ف ي

 
إخبارية، تعليمية، ) ناال فتاح الثقاف

ي، نكلها  ي ناإل كلر   مجتمعية، تأريخية( كلها مأخوذة من التقارير المنشورة عىل شبكة الجزيرة اإلخبارية بفرعيها العرير

م 
ّ
 بالملل أن التعب. تمتاز بقرص الوق  حنو ال يشعر المتعل

ة مراجع مما يفسح المجا  لتنمية  
ّ
، بل عد

ً
 ناحدا

ً
درنس المنصة الخاصة بتعليم قواعد النحو نالرصف ال تعتمد مرجعا

كر   عىل الجا ب 
ي الرو

 
ها تتفق ف

ّ
، كما نيتنوع أسلوب العر  بما يتناسب مع موضوع الدرس، لتن مي  

ّ
أسلوب نأفكار المتعل

 . ي نالتعليمي
 
 المعرف
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ما يخص االختبارات فقد كا   متنوعة، نتمتاز بوجود معاير  التقييم ناساسيات القياس، سواء ما تعلق باختبارات  أما 

، االستماع، نالحديث، نالقراءة، نالتتابة() اللغة من مفردات نقواعد نتراكيب نأساليب نماله صلة بالمهارات األربعة

االعىل (، كما يشمل المستوى ، المبتدئ، المتوسط) ة المنصةيشمل ذلك  المستويات الثالث الموجودة عىل ناجه

 التمهيدي المذكور داخل المستوى المبتدئ نالذي يختص بتعليم الحرنف العربية. 

:  ث.  من خال  الوقوف عىل مضامي   المنصة نأهم ما جاء فيها نجد ا أن الفاعلية كا   من أهم  الجا ب التفاعلي

ي خصائص التعليم اإل
ني  ي التعليم اإل ، فمنلترو

 
ي أبرز المبادئ الواجب توفرها ف

ني   القدرة عىل النقل الىحي نالشيــــع لترو

للمعلومات، بتوظيف أ ظمة معلوماتية ننسائط اتصالية متعددة نفائقة تسمح بتصميم محتوى تعليمي تواصىلي يشجع 

. نيتم تعزيز تلك التفاعلية دا ي
 خل المنصة عن طريق: التفاعل نيعن  بتعزيز التعلم اال فرادي أن الذايو

 االعتناء بجودة التصميم.  -

 االهتمام بعنرص الجاذبية.  -

ي عر  المحتوى.  -
 
 التناسق ف

ي األنشطة نالتدريبات.  -
 
 التنويــــع ف

 شمولية التطبيقات للمهارات.  -

ي التصفح.  -
 
 المرن ة ف

ي ردند األفعا .  -
 
،  التجانب ف ي  .(68، صفحة 2017)اليوير

 

 مواطن الضعف: 

 وتضم: 

ة نهدفا أساسيا  . أ ي االفتقار اىل عنرص الحوار الذي يعد مر  
، نهذا يعن  مي  

ّ
م نالمتعل

ّ
غياب التعامل المبارسر بي   المعل

مه كيفية طرح األسئلة، كما 
ّ
م القدرة عىل الحوار نسماع األفكار نتعل

ّ
م يكسب المتعل

ّ
م نالمتعل

ّ
للتعليم، فالنقاش بي   المعل

ام أفكار األخرين نآرائ  هم. تكسبه احرو

ي ناألصوات  . ب  الصوت العرير
ي صفات األصوات بي  

 
عدم إدراج نصف تفصيىلي آللية  طق األصوات العربية، نالفرق ف

ي اللغات األخرى. 
 
 المشابهة له ف

ام بقرص نق  الفيديو المخصص للدرس، مما يؤثر عىل الهدف المراد تحقيقه عن طريقه.  . ت  قد يؤثر الحرص عىل االلرو 

ي  . ث
 
، ) عر  المواد التعليمية اعتماد طريقة اإللقاء ف

ً
ي ثمارها دائما

ي قد ال تؤيو
درنس النحو نالرصف ناإلمالء(، النو

مون بشكل مختلف نبطرق مختلفة، نهو ما يستدعي االعتناء باألشكا  المعرفية 
ّ
مون مختلفون فيما بينهم، نيتعل

ّ
فالمتعل

اتيجياتها التعليمية ة ناسرو ي  المتغر 
 
  عر  المواد التعليمية. نمحانلة مراعاة الفرنق الفردية ف

ي الذي يستجيب 
ي التطبيفو

 
ها يحقق البعد المعرف ي مواقع تعليم اللغة العربية للناطقي   بغر 

 
فاعتماد هذه العنارص ف

؛ ألن األبحاث اللغوية الحديثة تؤكد عىل تحقيق حاجات المتعلمي   من  ي
للعالقة الوثيقة بي   ما هو  ظري نما هو تطبيفو

متطلبات األ ظمة المعرفية التكنولوجية نجعل المحتوى التعليمي أكرر جاذبية مما يزيد من  اللغة الهدف بتوظيف

ي تعليم اللغة العربية لغر  الناطقي   بها. فإن تسهيل عملية نصو  المتعلمي   اىل المواد التعليمية 
 
فاعليتها نمساهمتها ف

ي ا تشار اللغة
 
ي المجتمع.  العربية نشيوع رغم عوائق الزمان نالمكان نبتكلفة أقل، سيسهم ف

 
  استعمالها ف
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 النتائج والتوصيات

ي الختامو
 
 :ف

ن ن للمنصات اإلإ .1 ي تعليم اللغة العربية لغر  الناطقي   بها، إذ سّهل  عملية نصو  المتعلمي   اىل لترو
 
ية مساهمة ف

 المواد التعليمية. 

تفاعلية جذابة نمر ة، بما يقدمه من برامج نمناهج فضاءا مناسب يمكن المتعلمي   من ممارسة التعلم بطرق تعد   .2

تشجع عىل التواصل نتذكي التفاعل، نتحسن من طرق التفكر  نالتحليل، نتدفع إىل التشارك نتطوير المهارات اللغوية 

 نالقدرات المعرفية للمتعلم

ي التعليم كأحد نسائل التفاعل  .3
 
المبارسر نغر  المبارسر بي   اعتمدت المنصة تقنية الفيديو الذي يمكن استخدامه ف

ي أن 
ام زماي  ي الوق  الذي يناسبه، دنن الرو 

 
، إذ يمكن للمتعلم الحصو  عىل المعرفة بكل أريحية ف مي  

ّ
مي   نالمتعل

ّ
المعل

 . ي
 مكاي 

4.  . ي
ي الذي يستجيب للعالقة الوثيقة بي   ما هو  ظري نما هو تطبيفو

ي نالتطبيفو
 
 تحقيق البعد المعرف

كر   عىل تعليم  .5
ي التعليم. اهمية الرو

 
 األصوات العربية لمتعلمي اللغة من غر  الناطقي   بها ناعطاءها األنلوية ف

ي ميدان  .6
 
ي نضع المواد العلمية المناسبة، نمواكبة التطور ف

 
ي تصنيف المستويات نف

 
االهتمام بالمعاير  الدنلية ف

ي تنوع االختبارات نطرق التقويم ا
 
، الذي يظهر أثره ف ي

ي التطبيفو
ي تتالءم مع البحث اللساي 

لمعتمدة داخل المنصة نالنو

ية.   نظيفة اللغة التواصلية نالتعبر 

 

 (  موذج لمادة إعالمية عل منصة الجزيرة1) الملحق

اء المالبس  Clothing purchase criteriaمعايرر شر

نن ه كثر 
ُ
اء المالبس فنٌّ له خصوصية، أن هكذا يصف  .رسر

  
َ
ي خزا ته قطعة

 
ا لم يَر يوما ف

ّ
 فَمن ِمن

ْ
ها لم تعد

ّ
ة أ  ة قصر 

ائها بفرو  ما تبي َّ َ بعد رسر
َ
عان ، لتنه رُسْ َ َع فيها التثر 

َ
مالبس دف

اء. 
ّ  تناسُبه، أن بها عيوٌب كان من الممكن اكتشافها بسهولة عند الشر

ائها لكّل أفراد العائل اء مالبس جديدة، خصوصا عند رسر ا ما ُيوض بها عند رسر ، كثر 
َ
  صائح

ُ
ة
ّ
 ة. باختصار: هناك عد

صائح: 
ّ
 نمن هذه الن

-  .
ّ
ك فيما ال يستحق

َ
ْهِدَر أموال

ُ
ِد المهّم؛ حنوّ ال ت

ْ
 لحْجِم إ فاِقك عىل هذا الَبن

ً
 دقيقة

ً
ا ية  مر  

ْ
د
ِّ
 حد

 أغلب المتاجر اآلن  -
ّ
 اختياراِتك بشكل دقيق؛ خصوصا أن

َ
د
ِّ
َجر؛ كي تحد

ْ
 عىل اإل رو  ، قبل أن تذهب إىل الَمت

ً
ابحث أّنًل

 عىل الشبكة العنكبوتية. تمتلك مواقع 

ي مثل هذه المناسبات.  -
 
 التجارية ف

ُ
ت

ّ
ُمها المحّل

ِّ
قد
ُ
ي ت
 ِاستغلَّ التخفيضاِت النو

عر  -
َّ
ة أن لون الش ْنًما إىل أ ه ليس كل موضة أن رصعة مالبس قد تناسبك من حيث الحجم أن الطو  أن لون البشر

َ
اال تباُه د

 أن طبيعة الشخصية. 

ي  -
 
 ف

َ
ِد القطعة

َّ
ق
َ
ف
َ
بط. ت

ّ
  إضاءة ناضحة؛ حنو تتأكد من أ ه اللون الذي قد تحتاجه بالض

-  . ي
 لجسدك؛ خصوصا أثناء المشر

ً
اءها أكرر من َمّرة، ناحرص عىل أن تكون مريحة ي تريد رسر

ْم بقياس المالبس النو
ُ
 ق

ا للتعليمات المكتوبة عىل بطاقات المالبس.  -  ا تبه كثر 

 احرص عىل فحص  وعّية القماش.  -

-  
ُ
 ما هو أجمل نأرخُص منها. ال ت

ُ
ثر  إعجاَبك؛ فقد تجد

ُ
اء أن  قطعة مالبس ت  لشر

ْ
 شع

تك نلون شعرك نألوان إكسسواراتك.  -  المناسب. لون بشر
َ
ون
َّ
 اخرو الل

 إذا كن  تتبع  ظاما غذائيا معينا فخذ ذلك بعي   االعتبار؛ ألن مقاسات جسدك قد تتغر  فيما بعد.  -

 جديدة؛ نذلك للظهور بمظهر متجدد دنما. احرص عىل اختيار تصميمات  -

 يتعي   غسل المالبس الجديدة قبل ارتدائها.  -
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جاع أن استبدا  أي قطعة مالبس معيبة - ي اسرو
 
؛ إذ إ ها قد تساعدك ف ا احتفظ بالفواتر   .نأخر 

 

 Vocabulary مفردات

عَ 
َ
 Paid دف

يوب/ َمِعيب
ُ
 defects/ defective ع

صاِئح
َ
  Tips 

اِ ّية  Budget ِمر  

فاق
ْ
 Expenditure\ spending ِإ 

لَّ 
َ
غ
َ
    took advantage of  ِاْست

ِفيضات
ْ
خ
َّ
 Discount الت

جاع ْ ِ
 Retrieval ِاْسرو

    replacement  ِاْسِتْبدا 

 Wearingِاْرِتداء

 

 Expressions عبارات

 ما
َ
عان  Soon رُسْ

 Probably ِمن الُمْمِتن

ة
َ
 Easily ِبُسُهول

ِتصار
ْ
 Briefly  ِباخ

ْبط
َّ
 Exactly  ِبالض

 :اخرو التكملة الصحيحة لكّل من الجمل التالية

ساعد عل
ُ
 :اختيار تصميمات جديدة للمالبس ي

o  د دائما
ّ
 الحفاظ عىل مظهر محد

o  د دائًما
ّ
 الظهور بمظهر متجد

o  ة  ارتداء األلبسة المناسبة للون البشر

اء المالبس ي شر
 
 :من األخطاء المرتكبة ف

o  دفع ثمن غا  دنن البحث عن سعر أرخص 

o   غسل المالبس بالماء الحاّر 

o  اختيار ثياب بمقاسات مناسبة 

ي 
 :إلرجاع قطعة اللباس أو تبديلها ينبغ 

o  االستفادة من مواسم التخفيضات 

o  اء  االحتفاظ بفاتورة الشر

o  قراءة التعليمات المكتوبة عىل بطاقة اللباس 
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