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 شكر وتقدير

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني سيدان حممد وعلى آله وصحبه 
 عهم إبحسان إىل يوم الدين، وبعد.ومن تب

ال ا العمل بفضله، فله احلمد أو ذفإين أشكر هللا تعاىل على فضله حيث أاتح يل إجناز ه
 وآخرا.

مث برانمج املاجستري،  فييكون النجاح حليفي ا يل أبنمعلى دعواهت والداي احلبيبني شكرمث أ
ذ كان نمعلى مساعديت  األستاذ املشارك الدكتور داود عبد القادر إيليغا  ومشريفيتذاتأسأشكر 

 لعرفان.فله مين الشكر كله والتقدير وا ،املوضوع عنواان وفكرة إىل أن صار رسالة وحبثا

املدينة العاملية وأتوجه ابلشكر اجلزيل إىل مجيع أساتذيت الفضالء يف قسم اللغة العربية جبامعة 
 الذين مل أيلوا جهدا يف توجيهي وإمدادي مبا احتجت إليه من كتب من مكتباهتم العامرة. 

 
 هللا الكرمي أن يثيبهم عين خريا. ةسائل
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 إهداء

،ن جيد القبول والنجاحعز وجل أ تواضع راجيًة من املوىلأهدي هذا البحث امل  

 ،إىل أيب الذي مل يبخل علي يوماً بشيءو  ،ودتين ابحلنان واحملبةز  أمي اليت وإىل

 ،وبسعة صدرهم موبرحابته مبعلمه يضيئون يل الطريقمن  إىل أساتذيتو 

 ،فيه الصعاب ألصل إىل ما أان اينمن يهديين إىل الصراط املستقيم ويع إىلو 

 وإىل املسلمني واملسلمات أمجعني.
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  ملخص
 تكنولوجيةإىل وسائل  من أمور صعبة وكانت حلاجةإن تعليم اللغة العربية للكبار الناطقني بغريها 

جيد وممتاز يف عملية  الستيعاب اللغة العربية بشكل وهي وسائل التكنولوجيا السمعية البصرية خاصة
فعملية تعليم الكبار قد ختتلف عن الصغار كما فرق حممد اجلوهري يف مقالته الفرق . التعليم وتعلمها

ي يتم املعلم يف وضع املسئولية كاملة؛ ذبني تعليم الصغار والكبار فقال: تعليم الصغار هو تعليم ال
له الكبار ذبي يذا ومىت جيب أن يتعلم. وأما تعلم الكبار: هو التعلم أو اجملهود الذليقرر من يتعلم وما
ايت اهلادف، وهو ميارس ضمن ضغوط رمسية، وال يكون مرتبطا بشكل مباشر ذمن أجل النمو ال

الوقوف على حيتاح إىل للكبار الناطقني بغريها  اللغة العربية تعليم ا السبب، فعمليةذ. وهب(1)بوظيفة 
مع بيان الربامج ة البصرية حتليل أنواع وسائل التكنولوجيا السمعيو  ني بغريها،خصائص الكبار الناطق

 .يةوسائل التكنولوجيا السمعية البصرية يف تعليم اللغة العربدراسة طرق توظيف التعليمية، و 
العربية  للتعرف على وسائل التكنولوجيا وبراجمها يف تعليم اللغةاملنهج الوصفي استخدمت الباحثة 

على نتائج  لقد حصلت الدراسة. ل الربامجهارات اللغوية من خالاملوتعليم  ،للكبار الناطقني بغريها
من خالل ها لكبار الناطقني بغري يف تعليم املهارات اللغوية لوسائل التكنولوجيا السمعية البصرية 

استخدام الربامج املعينة كاستخدام األانشيد يف تعليم مهارة االستماع، واستخدام األفالم العربية يف 
نصوص الصوتية يف تعليم مهارة القراءة، واستخدام اللعبة اللغوية يف تعليم مهارة الكالم، واستخدام ال

 ا.ذتعليم مهارة الكتابة وهك
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ABSTRACT 

Indeed, teaching the Arabic language to the elderly non-native speakers is a difficult thing, 

due to differences in psychological mindset, culture and sociological aspects. The process of 

teaching the elderly people needs a special program and a methodological way of 

implementing techniques in order to acquire the Arabic language in the best process of 

learning and comprehensive form. Therefore, this research aims to focus on the characteristics 

of non-native speakers in learning Arabic language methodology.   In addition to emphasis the 

medium of technological audio and visual for teaching the Arabic language to the none native 

elderly people. Moreover, this research studies the educational program through visual and 

audio process, which helps the non- native elderly people to learn the Arabic language.  Also 

examining the visual and audio technology in teaching the Arabic language to the elderly non-

native speakers. The researcher applied the descriptive approach in order to identify the 

technological way and syllabus in the teaching process to the non-native elderly speaker and 

teaching the skills of Arabic language through this program. The result of this study is that the 

non native elderly people are capable of acquiring the Arabic language in a comfortable way 

through the use of these audio and visual facilities.   
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 الفصل األول

 أساسيات البحث

 التمهيدياملبحث األول: 

 تمهيدال

لصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني وعلى آله وصحبه أمجعني. أما احلمد هلل رب العاملني وا
 بعد:

إن اللغة العربية هلا خصائص ومميزات خاصة هبا وهي إحدى أكثر اللغات انتشارا يف العامل؛ ف
لغة أهنا وأيضا  ،ويعتربها املسلمون مهمة؛ ألهنا لغة كتاب هللا سبحانه وتعاىل واحلديث النبوي الشريف

 ال تتم الصالة إال إبتقاهنا.و لعبادة اليومية ا

من الناطقني هبا أو الناطقني بغريها  واوعلى هذا ينبغي على املسلمني يف أحناء العامل سواء كان
بشكل جيد حىت يفهموا كتاب هللا واحلديث النبوي الشريف  من الصغار أو الكبار أن يتعلموها

 ية.ويستخدموها يف العبادة واملعامالت اليوم

رغبة يف تعلم اللغة العربية ديهم ل اللغة العربية لقد الحظت الباحثة أن الكبار الناطقني بغري
لذلك حاولت الباحثة أن تبحث  رهم بسبب ظروف حياهتم املختلفة؛اصغ أن فاتتهم فرصتهم يفبعد 
ل التكنولوجيا السمعية أال وهي وسائ العربية للكبار الناطقني بغريها الوسائل املناسبة يف تعليم اللغةعن 

 .اللغة العربية البصرية يف تعليم

ووسائل التكنولوجيا السمعية البصرية هلا صفات ومميزات يف تعليم اللغة العربية للكبار 
الناطقني بغريها وهلا فوائد كثرية يف تعليم اللغة العربية حىت يستوعب هؤالء الكبار املهارات اللغوية من 

 ة الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة. مهارة االستماع ومهار 
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 البحث لةكمش: أوال

 تكنولوجيةإىل وسائل  من أمور صعبة وكانت حلاجةإن تعليم اللغة العربية للكبار الناطقني بغريها 
 . التعليم وتعلمهاجيد وممتاز يف عملية  الستيعاب اللغة العربية بشكل خاصة

وهري يف مقالته الفرق بني تعليم الصغار كما فرق حممد اجلفعملية تعليم الكبار قد ختتلف عن 
ليقرر من يتعلم  ة؛وضع املسئولية كامليف املعلم ي يتم ذال تعليمتعليم الصغار:  فقال: الصغار والكبار

من أجل النمو  كبارله الذي يبذأو اجملهود ال تعليمالتعلم الكبار: هو وأما ا ومىت جيب أن يتعلم. ذوما
ا ذوهب .(1) ادف، وهو ميارس ضمن ضغوط رمسية، وال يكون مرتبطا بشكل مباشر بوظيفةايت اهلذال

 فعملية التعليم حيتاح إىل خصائص الكبار يف تعلم اللغة العربية.السبب، 

 البحث أسئلةاثلثا: 

 طرحت الباحثة أسئلة املوضوع فيما يلي:ابلنظر إىل مشكلة البحث، 

 ؟ هاميف تعل العربيةلغة ال ا خصائص الكبار الناطقني بغريم .أ
 ؟ية للكبار الناطقني بغريهاما أنواع وسائل التكنولوجيا السمعية البصرية يف تعليم اللغة العرب .ب
ربية للكبار الناطقني وسائل التكنولوجيا السمعية البصرية يف تعليم اللغة العما طرق توظيف  .ج

 ؟بغريها
 رابعا: أهداف البحث

 إىل: ويهدف هذا البحث

 .اللغة العربية يف تعليمها لى خصائص الكبار الناطقني بغريالوقوف ع .أ
يف تعليم اللغة مع بيان الربامج التعليمية حتليل أنواع وسائل التكنولوجيا السمعية البصرية  .ب

 العربية للكبار الناطقني بغريها.
وسائل التكنولوجيا السمعية البصرية يف تعليم اللغة العربية للكبار دراسة طرق توظيف  .ج

 لناطقني بغريها.ا

                                                           

.الفرق بني تعليم الصغار والكبار انظر: حممد اجلوهري،   (1) 
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 خامسا: أمهية البحث

 على خصائص الكبار الناطقني بغريها يف تعلم تتبني أمهية هذا البحث يف اهتمامه اخلاص ابلوقوف
وتوظيف وسائل املناسبة  السمعية البصريةبرامج وسائل التكنولوجيا أنواع مع  ، وإبرازاللغة العربية

 .التكنولوجيا السمعية البصرية

 البحث سادسا: حدود

عليم اللغة العربية يف توجيا السمعية البصرية املناسبة سائل التكنولو يتحدد هذا البحث يف دراسة 
 للكبار الناطقني بغريها. 

  سابعا: منهج البحث

اآلن يف حياة  ما هو كائني يتناول األحباث والدراسات اليت تبحث ذال هو املنهج املنهج الوصفي
العالقات بني عناصرها أو وحيد املنهح الوصفي . وقضااي معينةظواهر ث اإلنسان أو اجملتمع من أحدا

  .(1) بينها وبني ظواهر أخرى

 للتعرف على وسائل التكنولوجيا وبراجمها يف تعليم اللغةاملنهج الوصفي استخدمت الباحثة 
 .هارات اللغوية من خالل الربامجاملوتعليم  ،العربية للكبار الناطقني بغريها

 مصطلحات البحث: اثمنا

 كرت الباحثة من مصطلحات البحث فيما يلي: ذ 

على حاسيت السمع والبصر  استقبال وسائل التكنولوجيا :وسائل التكنولوجيا السمعية البصرية .أ
 والربامج األفالم السينمائية الناطقةك  الصورة املتحركة تشمل على ؛معًا يف وقت واحد

 .(2) الشرائح الفيلميةك  األفالم الثابتةل أيضا ، وتشمالتليفزيونية والتسجيالت املرئية

لدعم عملية التعليم والتعلم ومن  تعليم ابستخدام احلاسوبالربامج التعليمية: برامج  .ب
 .(1)تتفاعل ، والابذواجل ،تتمتع مبحتوىالخصائصها 

                                                           

.6، ص مناهج البحث العلمي والرتبوي انظر: د. عزيز داود، (1)   
 http:llwww.sliderserve.comنت، ( انظر: " الوسائل السمعية والبصرية "، موقع اإلنرت 2)
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السابقة املبحث الثاين: الدراسات  

 ها ومنهجها ونتائجهابيان أهدافسة و كر عنوان لكل دراذ مع هذه الدراسات على الباحثة  اطلعت
 الدراسة احلالية. ها وبنيختالف بينالوا

 :(2) هـ( 1434هـ /  1433د الصرامي )دراسة عبد الرمحن بن سع .1

هذه الدراسة بعنوان: تقييم مواقع تعليم العربية لغري الناطقني هبا على الشبكة العاملية يف ضوء و 
 املهارات اللغوية.

يق عدد من األهداف، وهي: وضع معايري مواقع تعليم اللغة العربية لغري سعت الدراسة لتحق 
الناطقني هبا يف ضوء تعليمها املهارات اللغوية، ومعرفة مدى التزام هذه املواقع هبذه املعايري، وبيان 

 أوجه القوة والضعف فيها من جهة تعليمها املهارات اللغوية. 

واقع محي لتحقيق هذه األهداف من خالل: مسح املس –واتبعت الدراسة املنهج الوصفي  
تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا على الشبكة العاملية واختيار العينة، مث إعداد قائمة معايري لتقييم 

 هذه املواقع من جهة تعليم املهارات اللغوية، مث تقييم املواقع وحتليل النتائج وتفسريها. 

معيارا توزعت على مخسة حماور )معايري  61ملعايري اليت ضمت ونتج عن ذلك إعداد قائمة ا 
ت غموقعا، بل 64عامة، معايري االستماع، معايري احلديث، معايري القراءة، معايري الكتابة(، ومت مسح 

 موقعا.  12العينة منها 

 بحث احلايل: الووجه اخلالف بينه وبني 

 اليتالسمعية البصرية من خالل الربامج نولوجيا التكإن البحث احلايل يهدف إىل الوقوف على وسائل 
يف اكتساب املهارات اللغوية األربعة  اللغة العربية كبار الناطقني بغريلل اللغة العربية تساعد متعلمني

 قراءة ومهارة الكتابة. الكالم ومهارة الستماع ومهارة االوهي: مهارة 

                                                                                                                                                                                     

  http://faculty.ksu.edu.saانظر: " مقدمة الربامج التعليمية " ( 1)

تقييم مواقع تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا على الشبكة العاملية يف ( انظر: الصرامي، عبد الرمحن بن سعد الصرامي، 2)
 هـ.  1434هـ /  1433ة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، مكة، ، رسالة ماجسرت، جامعضوء املهارات اللغوية
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 :(1) هـ(1427) دراسة صبحى أمحد حممد سليمان  .2

مقرر مقرتح يف تكنولوجيا التعليم للفئات اخلاصة لطالب شعبة تكنولوجيا  ا البحث بعنوان:هذو 
 التعليم بكليات الرتبية النوعية.

استهدفت الدراسة بناء مقرر يف تكنولوجيا التعليم للفئات اخلاصة، والتعرف على أثر دراسة  
ج واالختيار للوسائل التعليمية املرتبطة املقرر املقرتح على كل من التحصيل ومهارات التصميم واإلنتا 

ابلفئات اخلاصة، ابإلضافة إىل حتديد األسس واملواصفات الالزمة لتصميم وإنتاج الوسائل التعليمية 
 هلذه الفئات. 

 : نياستخدمت هذه الدراسة املنهجني التالي

عليم للفئات املنهج الوصفي: وذلك من خالل حتديد أهداف املقرر املقرتح يف تكنولوجيا الت -1
 اخلاصة وبناء املقرر يف ضوء األهداف. 

املنهج التجرييب: وذلك من خالل حبث فاعلية دراسة املقرر املقرتح على كل من التحصيل  -2
 ومهارات التصميم واإلنتاج واالختيار لطالب شعبة تكنولوجيا التعليم بكليات الرتبية النوعية. 

( 14رتح املرتبطة ابألهداف واليت بلغ عددها )ونتج عن ذلك حتديد موديوالت املقرر املق
موديوالت هي:  6هدفا تشمل مجيع جوانب مقرر تكنولوجيا التعليم، وتكون املقرر املقرتح من 

تكنولوجيا التعليم للفئات اخلاصة )مفاهيم ومصطلحات، خصائص الفئات اخلاصة وحاجاهتم 
تصميم الوسائل التعليمية للفئات اخلاصة، إنتاج  التعليمية، اختيار الوسائل التعليمية للفئات اخلاصة،

 . (الوسائل التعليمية للفئات اخلاصة وتطويرها، وتطبيقات الكمبيوتر يف تعليم الفئات اخلاصة

  

                                                           

مقرر مقرتح يف تكنولوجيا التعليم للفئات اخلاصة لطالب شعبة تكنولوجيا التعليم ( انظر: صبحى أمحد حممد سليمان، 1)
 هـ. 1427، رسالة دكتوراه، جامعة األزهر، بكليات الرتبية النوعية
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 بحث احلايل: الووجه اخلالف بينه وبني 

 إن البحث احلايل يهدف إىل الوقوف على استخدام وسائل التكنولوجيا السمعية البصرية خاصة يف
 . هاكبار الناطقني بغري لل اللغة العربية تعليم

 :(1) م( 2009) حممد إبراهيم الدسوقي .دراسة أ. د .1

هذه الدراسة بعنوان: فعالية تطوير مقرر تكنولوجيا التعليم ابجلامعة اإلسالمية الكتساب الطالب و 
 املعلمني الكفاايت الالزمة يف ضوء املعايري املعاصرة.

كشف عن فعالية تطوير مقرر تكنولوجيا التعليم الكتساب الطالب الدراسة ال تاستهدف 
 املعلمني الكفاايت الالزمة يف ضوء املعايري املعاصرة.

ونتجت عن هذه الدراسة وجود فروق لصاحل اجملموعة التجريبية مما يشري إىل فعالية املقرر  
 املقرتح.

واملنهج  ،واملنهج التطويري ،يلياتبعت الدراسة وفقا ملناهج ثالثة: املنهج الوصفي التحل 
 التجرييب.

 ووجه اخلالف بينه وبني البحث احلايل: 

السمعية البصرية يف تعليم  التكنولوجيا إن البحث احلايل يهدف إىل الوقوف على فعالية برامج وسائل
تماع، ومهارة األربعة وهي: مهارة االسواكتساب املهارات اللغوية  ،للكبار الناطقني بغريهااللغة العربية 

 الكالم، ومهارة القراءة، ومهارة الكتابة.

  

                                                           

فعالية تطوير مقرر تكنولوجيا التعليم ابجلامعة اإلسالمية الكتساب الطالب هيم الدسوقي، ( انظر: الدسوقي، حممد إبرا1)
رسالة دكتوراه، جامعة الدول العربية املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، املعلمني الكفاايت الالزمة يف ضوء املعايري املعاصرة، 

 م. 2009
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 :(1) م( 2012ابتهال حممود أبو رزق )دراسة د.   .2

هذه الدراسة بعنوان: أثر استخدام تكنولوجيا السبورة التفاعلية يف إكساب الطلبة املعلمني مهارة و 
 .التخطيط لتدريس مادة اللغة العربية واجتاهاهتم حنوها كأداة تعليمية

الدراسة استقصاء أثر السبورة التفاعلية يف إكساب الطلبة املعلمني مهارة التخطيط  تاستهدف 
 يف تدريس مادة اللغة العربية وحتديد مدى االستفادة منها يف هذا اجملال. 

استخدمت هذه الدراسة املنهج التجرييب )جمموعة ضابطة وجمموعة جتريبية واختبار قبلي  
 واختبار بعدي(.

تج عن ذلك: وجود فروق ذات داللة إحصائية يف أداء أفراد عينة الدراسة يف التخطيط ون 
اليومي، ويف جمموع عالمات التخطيط اليومي والسنوي معا ولصاحل أداء طلبة اجملموعة التجريبية. 
وتدل هذه النتيجة على تفوق الطلبة الذين درسوا ابستخدام السبورة التفاعلية على سواهم ممن مل 

 ستخدموها يف تعلمهم. ي

 ووجه اخلالف بينه وبني البحث احلايل: 

السمعية البصرية يف تعليم اللغة العربية يف اكتساب التكنولوجيا إن البحث احلايل يركز على وسائل 
 قراءة.الومهارة  ،كتابةالومهارة  ،كالمال ومهارة ،ستماعالاملهارات اللغوية األربعة وهي: مهارة ا

 :(2) عبد اجمليدطف حسن علي دراسة د. عوا  .3

الدراسة: التعرف على  تهذه الدراسة بعنوان: تعليم اللغة العربية بوساطة احلاسب اآليل. استهدفو 
مدى أتثري استخدام احلاسب اآليل على تعليم اللغة العربية والتعرف على إجيابيات استخدام احلاسب 

احلاسب اآليل يف تعليم اللغة العربية واإلملام اآليل يف تعليم اللغة العربية والتعرف على سلبيات 
 مبجاالت استخدام احلاسب اآليل. 

                                                           

استخدام تكنولوجيا السبورة التفاعلية يف إكساب الطلبة املعلمني مهارة التخطيط أثر ( انظر: ابتهال حممود أبو رزق، 1)
، اجمللة الدولية لألحباث الرتبية، جامعة اإلمارات العربية املتحدة، لتدريس مادة اللغة العربية واجتاهاهتم حنوها كأداة تعليمية

 م.  2012
 ، حبث جامعي، جامعة طيبة.عربية بوساطة احلاسب اآليلتعليم اللغة ال ( انظر: عواطف حسن علي عبد اجمليد،2)
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ن استخدام احلاسب اآليل يف تعليم اللغة العربية جيعل اللغة العربية أكثر تشويقا أونتج عن ذلك: 
وحاجة بعض املعلمني لوقت أطول ودورات  ،والتكلفة العالية للحواسيب وبراجمها، وجذاب للطالب

 يبية ملعرفة كيفية استخدام احلاسب يف تعليم اللغة.تدر 

 ووجه اخلالف بينه وبني البحث احلايل: 

السمعية البصرية  التكنولوجيا عالقة بوسائل ا هليتال وسائل التكنولوجيةإن البحث احلايل يستخدم كل 
 ها. بغري كبار الناطقنيها للالربامج املناسبة يف تعليممع استخدام يف تعليم اللغة العربية 

  :(1) دراسة الدكتورة أوصاف علي ديب كلية الرتبية. 6
واقع توظيف تقنيات التعليم يف ماجستري تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا "  هذه الدراسة بعنوان:و 

 تصور مقرتح ملفردات مقرر تقنيات التعليم ".
ات التعليم يف العملية إىل دراسة واقع توظيف تقني يهدف الدراسة الدراسة: تاستهدف

التعليمية من خالل آراء طلبة ماجستري تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا يف مركز تعلم اللغات يف 
دمشق، ودرجة استفادهتم منها، كما يهدف إىل معرفة آرائهم يف التصور املقرتح ملفردات تقنيات 

ائهم ومستواهم العلمي واألكادميي، ولتحقيق التعليم، متهيدا لوضع مفردات مناسبة القرتاحاهتم وآر 
أهداف البحث مت تصميم استبانة آلراء طلبة ماجستري تعليم اللغة العربية ملعرفة درجة توظيف تقنيات 
التعليم يف العملية التعليمية، ومت تطبيقها بعد التأكد من صدقها وثباهتا، على أفراد عينة البحث 

وطالبة، واليت مت اختيارها بشكل مقصود، وهي متثل مجيع الطلبة  ( طالبا14مجيعهم البالغ عددهم )
 كور دون استثناء.ذ الدارسني يف املاجستري امل
بينت نتائج الدراسة من خالل آراء الطلبة ندرة توظيف تقنيات التعليم  وقد ونتج عن ذلك:

توافر التجهيزات بسبب تدين مستوى  ذلكيف مجيع مقررات اإلعداد األكادميي من قبل املدرسني، و 
ي يؤثر على عدم استخدامها، ويعيق توظيفها بشكل فعلي، ونتيجة لعدم وجود مقرر يف ذالتقنية ال

جمال تقنيات التعليم فقد قامت الباحثة بوضع تصور مقرتح ملفردات مقرر لتقنيات التعليم، مث توصلت 

                                                           

واقع توظيف تقنيات التعليم يف ماجستري تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا " تصور انظر: الدكتورة أوصاف علي ديب،  (1)
 م. 2،2012،ع28جملة جامعة دمشق، اجمللد  مقرتح ملفردات مقرر تقنيات التعليم "،
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ق آرائهم اليت عربوا عنها من كور أعاله وفذ حسب نتائج البحث إىل حتديد املفردات يف اجملال امل
 ا اهلدف.ذخالل االستبانة املصممة هل

 ووجه اخلالف بينه وبني البحث احلايل: 

كبار للالسمعية البصرية يف تعليم اللغة العربية  وسائل التكنولوجيا خاصة إن البحث احلايل يستخدم
 .ممع توظيف املهارات اللغوية من خالل الربامج التعلي هاالناطقني بغري 

 :(1) دراسة د. نصر الدين إدريس جوهر. 7

 وسائل تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها هذه الدراسة بعنوان:و 
 طرق توظيفها يف تعليم اللغة العربية.الوسائل التكنولوجية التعليمية و دراسة  الدراسة: تاستهدف

 ووجه اخلالف بينه وبني البحث احلايل: 

كبار للالسمعية البصرية يف تعليم اللغة العربية  وسائل التكنولوجيا صةخا إن البحث احلايل يستخدم
 ها.الناطقني بغري 

 

 

                                                           

ل اإلسالمية احلكومة ، ) جامعة سونن أمبيوسائل تعليم اللغة العربية للناطقني بغريهار الدين إدريس جوهر، ( انظر: د. نص1)
م. 2016إندونيسيا (.    
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 الفصل الثاين

 لكبار الناطقني بغريها تعلم اللغة العربية ل خصائص

 أربعة أحباث:    اوفيه

 املبحث األول: اخلصائص النفسية
 املبحث الثاين: اخلصائص السلوكية 

 الثقافية  املبحث الثالث: اخلصائص
 يةاملبحث الرابع: اخلصائص االجتماع
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 الفصل الثاين

 كبار الناطقني بغريهالل تعلم اللغة العربية خصائص

 التمهيد

 دليل حياة": كبار السنكتاب "ذكر أمحد السيد مصطفى يف  

أن  أو ميكننا أن نطلق فيه على أي شخص –"يعد حتديد سن معني تبدأ فيه مرحلة الشيخوخة  
أمرا صعب إن مل يكن مستحيل، إال إن بعض اجملتمعات العربية حددت بداية تلك  –أصبح مسن 

املرحلة ابلستني عاما حني حيال الفرد للتقاعد، أما يف اجملتمعات الغربية وصل إىل اخلامسة وستون وما 
نسان إىل آخر، ومن بعدها، إال أن الواقع يؤكد أن اإلحساس ابهلرم " العجز " أمر نسيب، خيتلف من إ

 .(1)جمتمع آلخر "

. وهذه خصائص ومميزات يف تعلم اللغة العربيةديهم ل العربية اللغة إن الكبار الناطقني بغري 
 : لباحثة يف أربعة مباحث وهيل بينتاخلصائص ت

 

  

                                                           

 . 7، ص كبار السن " دليل حياة "( أمحد السيد مصطفى، 1)



 

  13  
 

 املبحث األول: اخلصائص النفسية

  النفس يف كتاب، قال أبو إسحاق:بينهما فرق ليس من غرض هذا ال هو الروح، قال ابن سيد"النفس: 
كالم العرب جيري على ضربني: أحدمها قولك خرجت نفس فالن أي روحه، ويف نفس فالن أن يفعل  
كذا وكذا أي يف روعه، والضرب اآلخر معىن النفس فيه معىن مجلة الشيء وحقيقته، تقول: قتل فالن 

 .(1)" جلمع من كل ذلك أنفس ونفوسنفسه وأهلك نفسه أي أوقع اإلهالك بذاته كلها وحقيقته، وا

 مطالب: أربعةإىل  العربيةاللغة للكبار الناطقني بغري  اخلصائص النفسيةمبحث قسمت الباحثة 

 املطلب األول: التغريات اجلسمية

 يف احلواس. اتيف الشكل العام للجسم وتغري  اتالتغريات اجلسمية نوعان مها: تغري 

: التغري يف وزن اجلسم، وسقوط الشعر والصلع، وجفاف اجللد، ثلالتغريات يف اجلسم م النوع األول:
 .(3)، وترهل العضالت، وتفرت مهة الفرد وقدرته اجلسمية (2) ورعشة اليدين، وتورم القدمني

 التذوق، وحاسة اللمس. وحاسة والصوت، والسمع، البصر، مثل: تغري احلواس يفالتغريات  الثاين:النوع 

دي إىل صعوابت يف وضعف السمع يؤ  .ضعفان أداؤمها يف سن اخلمسنيفتغري السمع والبصر ي 
لذلك بعض و  .االتصال والتفاعل مع اآلخرين وكذلك فقد حاسة البصر مما يؤدي إىل صعوابت يف الرؤية

 .(4)صوهتمالناس  ني يتكلمون بصوت مرتفع كي يسمعاملسن

  

                                                           

 . 319، ص 13، اجمللد لسان العرب( ابن منظور، 1)
 .23، 22، ص اسات يف سيكولوجية املسننيدر ( انظر: عبد اللطيف حممد خليفة، 2)
 .13، ص التوافق النفسي للمسنني( انظر: عبد احلميد حممد شاذيل، 3)
 .13( انظر: نفس املرجع، ص 4)



 

  14  
 

 املطلب الثاين: التغريات البيولوجية 

اسم مؤنث منسوب إىل بيولوجيا: صفة لكل ما صنع أو ركب من خالل مواد   البيولوجية )مفرد(:
كيميائية أو عضوية، غالبا ما تكون سامة وقاتلة وتضر جدا ابإلنسان واحليوان والنبات، وحظر 

 .(1)استخدامها غالبا من األمم املتحدة إال يف حاالت السلم أو العالج " أسلحة / حرب بيولوجية "

 الكبار فيما يلي:  لدىأن التغريات البيولوجية  حثةوجدت البافهنا 

 ،وقوة دفعة الدم ،والسعة اهلوائية للرئتني ،الغددومعدل نشاط  ،التغريات يف معدل األيض .أ
 .(2)وأعضاء اجلهاز اهلضمي

تقلبات البيئة؛ نزالت الربد الشعور بو  ،مقاومة لألمراضابضطراب و  ،ضطراب اهلضماإلصاابت اب .ب
 العالية.  ودرجات احلرارة

 ،ومرض السكر ،وتصلب الشرايني ،ارتفاع ضغط الدم :اإلصاابت ببعض األمراض املزمنة مثل .ج
 .(3)قلل من حركتهيوأمراض القلب وكذلك تيبس املفاصل والروماتيزم مما يعوق نشاط املسن و 

 املطلب الثالث: التغريات العقلية

تها بني سن العشرين والثالثني تبدأ يف اهلبوط ببطء فالقدرة العقلية مثل القدرة اجلسمية، ترتفع وتبلغ قم
عن األشخاص  %25وعندما يبلغ عمرهم اخلمسني والستني يقل أداؤهم  ويصبح واضحا بعد األربعني

 .(4) سنة 30أو  20الذين تقع أعمارهم بني 

 

 

                                                           

 .277، صمعجم اللغة العربية املعاصرة( أمحد خمتار عمر، 1)
(2 . 22، ص دراسات يف سيكولوجية املسنني( انظر: عبد اللطيف حممد خليفة،   

(3 .14، 13، ص التوافق النفسي للمسننيانظر: شاذيل، عبد احلميد حممد شاذيل، (   
 28ص دراسات يف سيكولوجية املسنني، ( انظر: عبد اللطيف حممد خليفة، 4)
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 : وجدت الباحثة األمور اآلتيةالكبار  لدىالتغريات العقلية و 

مثل: ضعف الذاكرة والنسيان ومظاهر خرف الشيخوخة أي: تكرار تدهور الوظائف العقلية  .أ
 وعدم التعرف على األبناء واألقارب.  احلديث مرات ومرات،

 يف التفكري وتضاؤل القدرة على االبتكار واإلدراك وضعف القدرة على التعلم.  ئالبط .ب
وهذه  .اي املخوالتغيريات يف عمليات اإلدراك واالحتفاظ واالسرتجاع بنشاط خال التأثرات .ج

 .(1)نتيجة الكرب وسوء التغذية واملرض واحلوادث هموفاعليت الكبار التغريات تؤثر على نشاط

 بغريهاللكبار الناطقني يف تعلم اللغة العربية اخلصائص النفسية املطلب الرابع: 

وهذه  .ة العربيةنفسية يف تعلم اللغخصائص  اللغة العربية لديهمالناطقني بغري وجدت الباحثة أن الكبار 
 :الباحثة كاآليتتتبني اخلصائص 

 وية يف تعلم اللغة العربية. ق وكذلك مهة فردية، حيتاجون إىل رعاية صحية جسمية وعقليةأن الكبار  أوال:

ه ذهتكون جيب أن و  ،اصة ملساعدهتم يف توضيح البصر والسمعخأن الكبار حيتاجون إىل أجهزة اثنيا:
 للغة العربية.األجهزة جذابة يف تعلم ا

 أن الكبار حيتاجون إىل تكرار املعلومات والشرح يف تعلم اللغة العربية. اثلث:

 

  

                                                           

 .14، ص التوافق النفسي للمسننيانظر: شاذيل، عبد احلميد حممد شاذيل، ( 1)
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 املبحث الثاين: اخلصائص السلوكية

 .(1) نسان وتصرفهالسلوك هو سرية اإل

 :إىل ثالثة مطالبللكبار الناطقني بغري اللغة العربية السلوكية اخلصائص  مبحثت الباحثة وقسم

 كية اإلجيابيةول: اخلصائص السلو املطلب األ

 : كاآليت  الباحثةوجدت  للكبارفاخلصائص السلوكية اإلجيابية 

ألنشطة اليومية بغض حبهم ابالستمتاع التواصل االجتماعي بني الناس بشكل واسع، و اب همحب .أ
  واملشاركة يف مؤسسات اجملتمع وتوفري املنزل املريح دون بذل جهد بدين ،كون متكرراأن تالنظر 

 كبري والعمل املفيد غري املرهق.
الشكوى واالعرتاض خاصة فيما  وجتنبهم ،جتنبهم نقد اآلخرين خاصة أفراد اجليل األصغر سنا .ب

 .(2)يتصل ابلظروف املعيشية ومعاملة اآلخرين 
واالستماع  القراءة وكتابة اخلطاابتك  الرتفيهيةحبهم لألعمال ابلذات واجلسم واملظهر، و  اهتمامهم .ج

واالشرتاك يف املنظمات  وزايرة األصدقاء واألقارب والرحالت ومشاهدة التليفزيون راديوإىل ال
 اهتمامهم ابلدين حيث يصبحونن الشعور ابلفراغ والعزلة، و ع هماالجتماعية البتعاد واملؤسسات

تغري نسق القيم الشخصي كالتخيلية، ب اهتمامهم وكذلك ،وتردد على أماكن العبادة أكثر تسامح
قالنية واملنطقية، والتناسق الداخلي وتزايد أمهية النمط االرتقائي الذي يشتمل على قيميت والع

 .(3)املساواة واالستقالل يف الستينيات والسبعينيات

                                                           

 .636، ص عريب األساسياملعجم ال( انظر: مجاعة من كبار اللغويني العرب، 1)
 .72-71ص  التوافق النفسي للمسنني،يل، ذ( انظر: شا2)
 .32، 31ص  دراسات يف سيكولوجية املسنني،( انظر: عبد اللطيف حممد خليفة، 3)
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 املطلب الثاين: اخلصائص السلوكية السلبية
 : كاآليتالباحثة وجدت للكبارصائص السلوكية السلبية اخل

. قد والفراغ والعزلةواالنفصال واالحساس ابلوحدة  ،التقاعد، و تواملو  شعورهم ابلقلق من الصحة .أ
وقد يؤدي  (1) سبب فعلي أي يرتددون على األطباء دون وجودحىت  رضىأهنم م الكبار يتوهم

وأهنم يشعرون  ال جيدون متنفسا النفعاالهتم كما كانوا من قبل، الكبار هذا القلق إىل الكآبة ألن
 .والريبة من اآلخرين، واخلمول وبالدة احلس واالضطهاد واملللوعدم الثقة والشك ابلنقص 

وابتعاد األبناء عن  وافتقاد شريكة احلياة واألصدقاء انت من التقاعد والعملحاجتهم إىل إعا .ب
كذلك حيتاجون إىل املديح واإلطراء والتشجيع والدافعية يف اإلنتاج و  األسرة األصلية نتيجة الزواج.

 اآلخرين. من مجيع اجملاالتيف 
إىل تدهور  ؤديت للكبار ومظاهر الضعف اجلسمي واألمراض املزمنة .افتقارهم إىل احليوية اجلسمية .ج

تماعية استنكار القيم االجو د األمل ايصابة ابألرق وازداإلو  عرضة للخوف مجيعلهو الوظائف العقلية 
وانعدام االهتمام  العالقات األسريةيف  ت أهنم يضعفونوأيضا وجد وسخرية الناس واستهزائهم

إبضافة  انالنقصه عن هذ أنفسهمتعويض  على ونعمديأهنم ، و وكثرة الشكاوى والنقد ،ابألقران
كثرة اخليال واستمرار   أهنم بعض الكبارو  .مبقيمته ممن حوهل واحىت يقنع مإىل حاضره مماضيه

بلهم وشأهنم كشأن البكاء واحلنني إىل األحباء الذين رحلوا ق ماالستغراق يف املاضي وينتاهب
لتحكم يف االنفعاالت األطفال الذين يعجزون عن ضبط مشاعرهم وعواطفهم وعدم القدرة على ا

  .حتكما صحيحا
ومتسكهم ابلفكر والتصلب  لكل ما ميتد إليهم بصلة، ألجيال واآلراء والعواطفل تعصبهم .د

العناد وصالبة الرأي  اتية إىلذه الذكما تؤدي ه  اتيونذ موالتحفظ وتوخى احلرص واحلذر، وأهن
 .(2) وقد يؤدي هذا العناد إىل السلوك املضاد

 
                                                           

 .31-30ص دراسات يف سيكولوجية املسنني،( انظر: عبد اللطيف حممد خليفة، (1
 .72، 17-16، 15-14، ص وافق النفسي للمسننيالت( انظر: شاذيل، عبد احلميد حممد شاذيل، (2
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 للكبار الناطقني بغريها يف تعلم اللغة العربية اخلصائص السلوكيةاملطلب الثالث: 
يف تعلم اللغة العربية. وهذه  سلوكيةخصائص الناطقني بغري اللغة العربية لديهم وجدت الباحثة أن الكبار 

 :لباحثة كاآليتتتبني ااخلصائص 

أن كذلك و  .متكررا أن تكونأن الكبار حيبون استمتاع ابألنشطة اليومية غري املرهق بغض النظر  أوال:
وهذه الصفة املطلوبة لدى طالب . حسن اخللق يف طلب العلم؛ أي ال ينقدون اآلخرين الكبار لديهم

كتابة واالستماع إىل الراديو ومشاهدة ابلتعلم من القراءة وال ومن أهم هذه النقاط أهنم يهتمون العلم.
أهنم رغبة يف  ت الباحثةالتليفزيون وبعض األنشطة اخلارجية البتعاد من شعور ابلفراغ والعزلة وكذلك وجد

 نفسهم.أتغري نسق القيم يف 

يف شعورهم أما  .ونتعصب ابألجيال واآلراء والعواطف واحلرص واحلذر وأهنم ذاتيلديهم ن الكبار أ اثنيا:
 القلق والنقصان وعدم الثقة بنفسه وكذلك شعورهم ابالضطهاد والرتدد وامللل يف تعلمعلم اللغة العربية: ت

حيتاجون إىل املديح لذلك  افتقار احليوية اجلسمية وكثرة اخليال واخلوف وشأهنم كشأن األطفال ديهمول
 واإلطراء والتشجيع والدافعية يف تعلم اللغة العربية.
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 الثالث: اخلصائص الثقافية املبحث

  .(1) ثقافة: العلوم واملعارف والفنون اليت يدركها الفرد

 مطالب:إىل أربعة للكبار الناطقني بغري اللغة العربية  الثقافية اخلصائصمبحث  قسمت الباحثةو  

 أسس الثقافة للكبار: املطلب األول

 :وجدت الباحثة كاآليت أسس الثقافة للكبار

نسان منح هللا به جبهاز عصيب خاص مييز عن احليواانت بقدرات عقلية وثقافية إنسانية: فاإل .أ
 فريدة تُتيح له أفكار جديدة وأعمال جديدة.

مكتسبة: فإّن اإلنسان يكتسب ثقافة من اجملتمع الذي يعيش فيه منذ الصغر من خالل اخلربات  .ب
ا أن كّل جمتمع إنساين يتميز وال تؤثر العوامل الفيزيولوجية يف عملية االكتساب ومب، الشخصية

 بثقافة معّينة وحمّددة الزمان واملكان.
 اجتماعية/رمزية: فإن دراسة الثقافة ال تتّم إال من خالل اجلماعات ألّن الثقافة متثل عادات .ج

فالرمز الثقايف هو معين  .وكل ثقافة تضم عددًا من املفاهيم والقيم الرمزية، اجملتمعات وقيمهم
وتعمل اللغة ابعتبارها أهم األدوات  على شيء من األشياء أو ظاهرة من الظواهريضيفه اجملتمع 

الرمزية يف اجملتمع على إيصال الصور املتبلورة والنهائية اليت تتضمنها جتارب أعضاء اجليل الواحد 
 .إىل األجيال اليت تتبعه ألفراد اجليل الالحق

تمع من حال إىل حال أفضل وأرقى ويتم تطّورية/تكاملية: إن الثقافات متطورة مع تطور اجمل .د
التطور يف جوهر الثقافة وحمتواها ويف املمارسة والطريقة العملية لسلوكيات اإلنسان الذي يعيش 
يف اجملتمع املتطور وأن الثقافة بتكاملها تشبع حاجات اإلنسان املادية واملعنوية وجتمع بني املسائل 

والنفسية واالجتماعية والفكرية  لتكامل بني احلاجات البيولوجيةوأهّنا حتقق ا املتصلة ابلروح والفكر
 والبيئية. 

                                                           

 .214ص املعجم العريب األساسي، ( انظر: مجاعة من كبار اللغويني العرب، 1)
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ومتّسكهم هبا. وإذا كانت  الثقافة تنبع من وجود اجلماعة ورضاهم عنها استمرارية/ انتقالية: .ج
فإهنا قابلة لالنتقال من جيل الكبار إىل جيل الصغار بواسطة  الثقافة تشكل إراًث اجتماعياً 

 .(1) أو التنشئة الثقافية أو االجتماعية عملية التثقيف

 للكبار: اخلصائص الثقافية املميزة املطلب الثاين

 كبار وجدت الباحثة كاآليت:لل املميزةاخلصائص الثقافية 

هم قدرة على التعلم وال جدوى من إضاعة جهودهم يف التعلم. ديالكبار لأن  القدرة على التعلم: .أ
 درون على التعلم حىت مابعد اخلمسني من أمورهم.وقد أثبتت البحوث أن الكبار قا

واملعارف يف  اتمن اللغ هم خربات كثرية وجتارب عديدة يف حياهتمديالكبار لأن خربات احلياة:  .ب
 جمال حياهتم.

 هم أنضج وأقدر على قيام األعمال من الصغار. ديل الكبارأن  التفكري النضج: .ج
هتمامات يف االرغبات و الاجات و احلدوافع و يف ال اختالف همديل الكبارأن الدوافع الداخلية:  .د

 ةوجماهب مومسئولياهت ازهلمإىل ترك من متدفعهحىت قوية  التعلم دوافع لديهموأن  التعلم عن الصغار
ومن بني هذه الدوافع هي: تعلم القراءة والكتابة، معرفة أمور الدين،  ،على العلم واحصلياجملتمع ل

د يف الدراسة، حسن التعامل يف أمور احلياة اليومية كاستعمال مسايرة العصر، مساعدة األوال
 واإلرشادية. اهلاتف وقراءة الفواتري والوصفات الطبية

                                                           

( انظر: سلوان فوزي عبد بقلي العبيدي، "خصائص الثقافة"، شبكة جامعة اببل، كلية اآلداب، قسم االجتماع، عراق، 1)
http://www.uobabylon.edu. 

 

http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/lecture.aspx?fid=8&lcid=48803
http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/lecture.aspx?fid=8&lcid=48803
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: اخلصائص الثقافية الضعيفة للكباراملطلب الثالث  

 كبار وجدت الباحثة كاآليت:للالضعيفة اخلصائص الثقافية 

 سخرية.الاخلوف من ابخلجل من األخطاء و رون شعأهنم يالشعور ابخلجل:  .أ
من  ابلدونية عن املتعلمني وحيسون أبهنم أقل شأنشعورهم  نيكبار األميالأن شعور ابلدونية: ال .ب

 .نياملتعلم
 خيتلفون عن البعض يف السن والقدرة واخلربة والدوافع على التعلم. مأهنالفروق الفردية يف التعلم:  .ج
الفهم من بداية  طول فرتة دراستهم بسبب عدم يشعرون ابملللني لكبار األمياأن الشعور ابمللل:  .د

 .(1)دراستهم وعدم التشجيع من املعلمني 

 هاللكبار الناطقني بغري يف تعلم اللغة العربية اخلصائص الثقافية املطلب الرابع: 
هذه و  .ثقافية يف تعلم اللغة العربيةخصائص  ديهمل العربيةاللغة الناطقني بغري وجدت الباحثة أن الكبار 

 :خلصائص تتبني الباحثة كاآليتا
مكتسبة، و إنسانية، خصائص تعلم اللغة العربية هي: يف كبار أسس الثقافة اليت جيب أن تتوافر لل أوال:

 استمرارية/ انتقالية.و تطّورية/تكاملية، و اجتماعية/رمزية، 
، وكوهنم التعلمرباهتم يف قدرهتم على التعلم، وخالثقافة املميزة للكبار يف تعلم اللغة العربية هي:  اثنيا:

 .قوية يف التعلمالدوافعهم ، و التعلم على أنضج وأقدر
األخطاء واخلوف من شعورهم ابخلجل من الثقافة الضعيفة للكبار يف تعلم اللغة العربية هي:  اثلث:

مللل اب أحياان يشعرونشعورهم ابلدونية عن املتعلمني اآلخرين و فللكبار األميني ابلنسبة سخرية اآلخرين، و 
والدوافع على  ،واخلربة ،والقدرة ،يف السنبني الكبار فروق الفردية لك الذوك ،بسبب عدم فهم الدروس

 التعلم.
 

                                                           

 "،  خصائص الكبار وأساليب التعامل معهم يف برانمج جنم على حمك النجومية( انظر: سعد املسعودي، " 1)
http://www.alflkk.com/vb/showthread.php?t=9876 

http://www.alflkk.com/vb/showthread.php?t=9876
http://www.alflkk.com/vb/showthread.php?t=9876
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.االجتماعية اخلصائص: الرابع املبحث  

التوافق االجتماعي: عملية إحداث التغريات املطلوبة يف الشخص ذاته أو يف بيئته للحصول على التوافق 
 .(1) النفسي

 يتوالثقايف والتصورات واالجتاهات ال احلضاري تلف ابختالف اإلطارخيكبار لل افق االجتماعيالتو  
عليمية، الفرد، وكذلك احلالة اليت ترتبط بسمات الشخصية كاحلالة الصحية، واالجتماعية، والت اينتمي إليه

 .(2) ، واجلنسية، ومدى تقبل الفرد لذاتهواالقتصادية

 إىل أربعة للكبار الناطقني بغري اللغة العربية االجتماعيةائص اخلص مبحث قسمت الباحثةو 
 مطالب:

 كباراللدى لتوافق االجتماعي : أسس ااملطلب األول

 وجدت الباحثة أمرين أساسيني: كباراللدى لتوافق االجتماعي أسس ا

 اجلوانب األساسية  :األمر األول

 التكاملية والتقوميية واجملاراة للمعايري. : لدى الكبار هي اجلوانب األساسية للتوافق االجتماعي

 قضاء وقت فراغهم وحتاشى عزلتهم يف العديد من األنشطة. يف اجلانب التكاملي: مشاركة الكبار  .أ
 واجلانب التقوميي: تعبري آراء الكبار كعضو يف مجاعة.  .ب
 .(3) السائدة وجانب اجملاراة للمعايري: تصرفات الكبار يف ضوء املعايري والتوقعات االجتماعية .ج

 

 

                                                           

 . 25ص دراسات يف سيكولوجية املسنني، انظر: عبد اللطيف حممد خليفة،  (1)
 .26-25انظر: نفس املرجع، ص  (2)
 .26-25انظر: نفس املرجع، ص  (3)
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 مظاهر التغريات االجتماعي :األمر الثاين

واألنشطة  العالقات االجتماعية ونفقديالكبار  أن ت الباحثةللكبار وجد مظاهر التغريات االجتماعيةف
 .(1) الراشدينيطيعون و  على اآلخرين وأهنم يعتمدون واالهتمامات،

 كبارمعوقات التوافق االجتماعي لل :املطلب الثاين

 :وجدت الباحثة كاآليت للكبارمن معوقات التوافق االجتماعي 

 العزلة والفراغ: العزلة ابلنسبة للكبار جتعلهم أقل قدرة على التكيف مع البيئة االجتماعية. .أ
اخنفاض الدخل الشهري: ويؤدي االنقطاع عن العمل إىل قطع صلة الفرد بزمالئه ومعاانته من  .ب

 الفراغ.
 هم مننقص، و من السياق االجتماعي انسحابض الكبار جيعلهم بعاجتماعية: قطع عالقة  .ج

عالقاهتم االجتماعية إىل حد   ونتقلصي متماعي بني الكبار واآلخرين وأهنعمليات التفاعل االج
على أصدقائهم القدامى الذين يعيشون قريبا  عالقاهتم ونقتصر يو  اخلالفات األسريةون ر كثيكبري و 
 .(3()2)خيافون من استهزاء اآلخرين هبمو  نفسهمأيف  صقابلن الكبار وكذلك يشعر منهم.

 : العالقات االجتماعية الناجحة للكباراملطلب الثالث

 : كاآليتوجدت الباحثة  ومن األمور اليت تساعد الكبار يف بناء العالقة االجتماعية الناجحة 

مللبس والرعاية اء واملاء واملأوى واذاالستقاللية: أن حيصل الكبار على ما يكفيهم من الغ .أ
يف  ه االستقالليةذالصحية، وأن تتاح هلم فرصة العمل أو فرص أخرى مدرة للدخل، وتفيدهم ه

 برامج التعليم والتدريب املالئمة، ومتكنهم من العيش يف بيئات مأمونة وقابلة للتكييف.

                                                           

 24ص دراسات يف سيكولوجية املسنني، عبد اللطيف حممد خليفة،  انظر: (1)
 .26-25انظر: نفس املرجع، ص ( 2)
 .16، ص التوافق النفسي للمسنني: شاذيل، عبد احلميد حممد شاذيل، انظر( 3)



 

  24  
 

املشاركة ه ذاملشاركة: وأن يشارك الكبار معارفهم ومهاراهتم مع األجيال الشابة، ومتكنهم ه .ب
ه املشاركة مناسبة مع اهتماماهتم ذمنتهيئة الفرص خلدمة اجملتمع احمللي، وجيب أن تكون ه

 وقدراهتم، وأن متكنهم من تشكيل احلركات أو الرابطات اخلاصة هبم. 
الرعاية: أن تتاح لكبار السن إمكانية احلصول على الرعاية الصحية من السالمة اجلسمانية  .ج

، وإمكانية احلصول على اخلدمات االجتماعية والقانونية، االحرتام التام هنية والعاطفيةذوال
القرارات املتصلة برعايتهم  ذلكرامتهم ومعتقداهتم واحتياجاهتم وخصوصياهتم وحلقهم يف اختا

 ونوعية حياهتم. 
ات: أن تتاح لكبار السن إمكانية االستفادة من موارد اجملتمع التعليمية والثقافية ذحتقيق ال .د

 والروحية والرتوحيية.
الكرامة: وأن يعامل كبار السن معاملة منصفة، بصرف النظر عن عمرهم أو نوع جنسهم أو  .ه

لك، وأن يكونوا موضع التقدير بصرف ذخلفيتهم العرقية أو اإلثنية أو كوهنم معوقني أو غري 
 .(1)النظر عن مدى مسامهتهم االقتصادية 

 للكبار الناطقني بغريها  تعلم اللغة العربيةاالجتماعية يف اخلصائصاملطلب الربع: 

اجتماعية يف تعلم اللغة العربية. خصائص  ديهمل الناطقني بغري اللغة العربيةوجدت الباحثة أن الكبار 
 :تتبني الباحثة كاآليتاخلصائص هذه و 

لتقوميية واجملاراة يف تعلم اللغة العربية هي: التكاملية واإن اجلوانب األساسية للتوافق االجتماعي  أوال:
العالقات االجتماعية واألنشطة  يفقدون مأهن ظاهر التغريات االجتماعية للكباروم ،للمعايري

 الراشدين. ويطيعونعلى اآلخرين،  يعتمدونواالهتمامات، و 
، اخنفاض الدخل الشهري والفراغ، عوقات التوافق االجتماعي يف تعلم اللغة العربية هي: العزلةإن م اثنيا:

 وقطع العالقة االجتماعية. ، صابة ببعض األمراض اجلسمية والنفسيةاإلو 

                                                           

 .31-30، صكبار السن " دليل حياة "( أمحد السيد مصطفى، 1)
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االستقاللية، واملشاركة، العالقات االجتماعية الناجحة:  من األمور اليت تساعد الكبار يف بناء اثلثا:
 ات، والكرامة.ذوالرعاية، وحتقيق ال

 اخلالصة

 ها كاآليت: يف تعلم اللغة العربية الكبار الناطقني بغري خصائصخلصت الباحثة 

 اخلصائص النفسية أوال:

 :هاللكبار الناطقني بغري يف تعلم اللغة العربية اخلصائص النفسية من 

 جسمية وعقلية وكذلك مهة فردية قوية يف تعلم اللغة العربية.  يةرعاية صحاحتياج الكبار إىل  .أ
أشياء  وسائل منتكون التوضيح البصر والسمع و اصة ملساعدهتم يف خ وسائلاحتياج الكبار إىل  .ب

 م اللغة العربية.يجذابة يف تعل
 تكرار املعلومات والشرح يف تعلم اللغة العربية.احتياج الكبار إىل  .ج

 اخلصائص السلوكية اثنيا:

 :هالكبار الناطقني بغري ل من اخلصائص السلوكية يف تعلم اللغة العربية

 أن لديهم كذلكو  .متكررا أن تكونر بغض النظ ةرهقألنشطة اليومية غري املستمتاع احبهم اب .أ
 طلوبة لدى طالب العلم.موهذه صفة  حسن خلق يف طلب العلم؛ أي ال ينقدون اآلخرين

ابلتعلم من القراءة والكتابة واالستماع إىل الراديو ومشاهدة التليفزيون وبعض األنشطة  يهتمون .ب
أهنم رغبة يف تغري نسق القيم  ت الباحثةاخلارجية البتعاد من شعور ابلفراغ والعزلة وكذلك وجد

 نفسهم.أيف 
 يف تعلم اللغة العربية.حيذرون و  أهنم حيرصون، ألجيال واآلراء والعواطفلتعصبهم  .ج
 شعورهم ابالضطهاد والرتدد وامللل يف تعلم، و نفسهملقلق والنقصان وعدم الثقة أبابشعورهم  .د

 اللغة العربية.
 دافعية يف تعلم اللغة العربية.إىل املديح واإلطراء والتشجيع والاحتياجهم  .ه
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 اخلصائص الثقافية اثلثا:

 :للكبار الناطقني بغريها اخلصائص الثقافية يف تعلم اللغة العربيةمن 

 إنسانية، مكتسبة، هي: اليت جيب أن تتوافر يف الكبار الناطقني بغريهاأسس الثقافة  .أ
 اجتماعية/رمزية، تطّورية/تكاملية، استمرارية/ انتقالية. 

أنضج ، وكوهنم لديهم كثري من خربات التعلم، و على التعلم ةقدر الهي: قافة املميزة للكبار الث .ب
  .دوافعهم قوية يف التعلمو  ،التعلم على وأقدر من الصغار

الثقافة الضعيفة للكبار يف تعلم اللغة العربية هي: شعورهم ابخلجل من األخطاء واخلوف من  .ج
 فهم الدروسقدرة على ني اآلخرين وامللل بسبب عدم السخرية اآلخرين، والدونية عن املتعلم

 . خاصة الكبار األميني
 فروق فردية يف السن والقدرة واخلربة والدوافع على التعلم. هناك  .د

 االجتماعية اخلصائص رابعا:

 بية للكبار الناطقني بغريها وجدت الباحثة كاآليت:صائص االجتماعية يف تعلم اللغة العر من اخل

هي: ألساسية للتوافق االجتماعي يف تعلم اللغة العربية للكبار الناطقني بغريها اجلوانب ا .أ
 التكاملية والتقوميية واجملاراة للمعايري.

العالقات االجتماعية واألنشطة  ونفقدي مومظاهر التغريات االجتماعية للكبار أهن .ب
 الراشدين. ونعوخيض على اآلخرين وأهنم يعتمدونواالهتمامات، 

ت التوافق االجتماعي يف تعلم اللغة العربية: العزلة واالنقطاع عن العمل والصحة من معوقا .ج
 اجلسمية والنفسية وقطع العالقة االجتماعية. 

 وسائل العون الذايت توفريالعالقات االجتماعية الناجحة للكبار يف تعلم اللغة العربية هي:  .د
والتدريب املالئمة، العيش يف بيئة مأمونة والعمل، ومشاركة معارفهم ومهاراهتم يف برامج التعليم 

 .معهم معاملة منصفةوكرمية وقابلة للتكييف، واملعاملة 
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ثالثالفصل ال  

 ية للكبار الناطقني بغريها تعليم اللغة العربأسس 

 مبحثان: افيه

 أسس تعليم اللغة العربية للكبار الناطقني بغريهااملبحث األول: 

 اللغة العربية للكبار الناطقني بغريها مواصفات معلمياملبحث الثاين: 
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 ثالثالفصل ال

 ية للكبار الناطقني بغريها تعليم اللغة العربأسس 

 التمهيد

العملية التعليمية الناجحة ال بد أن يكون هلا عالقة وثيقة بني خصائص تعليم اللغة العربية للكبار 
 لكبار الناطقني بغريها.ة لالناطقني بغريها وخصائص تعلم اللغة العربي

للغة العربية يف ابغري للكبار الناطقني كرت الباحثة يف الفصل الثاين أن اخلصائص النفسية ذ كما 
تكرار و  ،اصة ملساعدهتم يف توضيح البصر والسمعخ وسائلو  رعاية صحية، حيتاجون إىلها تعلم

 .املعلومات

ستمتاع ابألنشطة االحيبون لناطقني بغريها أهنم واخلصائص السلوكية يف تعلم اللغة العربية للكبار ا 
 .ابلتعلم ، ويهتمونسن اخللق يف طلب العلم، ويتميزون حباليومية

، القدرة على التعلم: أن لديهم هاللكبار الناطقني بغري اللغة العربية يف تعلمواخلصائص الثقافية  
 .قوية لتعلملدوافعهم و  ، التعلمأنضج وأقدر من الصغار يف، وكوهنم لديهم كثري من خربات التعلمو 

العالقات االجتماعية واألنشطة واالهتمامات،  ونفقدي مومظاهر التغريات االجتماعية للكبار أهن 
 الراشدين. ويطيعون على اآلخرين يعتمدونو 

 أساسني.الباحثة يف مبحثني تبني تخصائص تعليم اللغة العربية للكبار الناطقني بغريها ف        
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 أسس تعليم اللغة العربية للكبار الناطقني بغريهابحث األول: امل

 مدارس يف املقيدين غري الكبار أو الراشدين أو للبالغني يقوم الذي املنظم اهلادف "التعليم هو الكبار تعليم
 .(1) شخصياهتم" وبناء اجتاهاهتم تغيري أو ومهاراهتم معارفهم تنمية أجل من نظامية

 سبعة مطالب:  أسس تعليم اللغة العربية للكبار الناطقني بغريها إىل قسمت الباحثة مبحث

 التعليم عناصر: املطلب األول

 : وهي عناصر أبربعةإال  تتمية ال التعليم العملية

 األعضاء واملواد التعليمية: تتم من املعلم، واملتعلم، والكتب، والوسائل التعليمية.  .أ
 عل، والتأثر، والتأثري، والثقة. االسرتاتيجية: تتضمن احلركة، والتفا .ب
 األنشطة التعليمية للدارسني. .ج
 .(2)عملية االتصال والتواصل بني الناس  .د

 شروط التعليم : املطلب الثاين

 ومن هذه الشروط:العملية التعليمية هلا شروط، 

 استخدام إرشادات ووسائل التعليم املختلفة. .أ
 على املتعلمني مع مراعاة ظروفهم.حبيث تؤثر  لى طرق وأساليب حديثةجعل عملية التعليم تبىن ع .ب
 .(3) حتديد املهارات الفكرية وأن يكون التعليم أبسلوب التدرج اهلرمي .ج

  

                                                           

 .برانمج تعليم الكبار( النصار، خالد بن أمحد النصار، الضبيب، جريد بن سامل الضبيب، 1)
 .68-67صيقية يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، إشكاالت النظرية وتطب ( انظر: حممد خبري احلاج عبد هللا،2)

 ، تعليم العايل وتعليم كبار السن ابستخدام اإلنرتنت ( انظر: جامعة امللك عبد العزيز مركز الدراسات االسرتاتيجية،3)
 . 38ص 
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 مالتعلي مراحل: املطلب الثالث

 :أمور بثالثة إال تتم ال التعليم ومراحل

 .التخطيط مرحلة .أ
 ذ أو املتابعة.التنفي مرحلةو  .ب
 .(1)ومرحلة التفاعل  .ج

 احملتوى :املطلب الرابع

الكبار،  نفس الكبار، وعلم تعليم يتضمن: فلسفة الكبار تعليماملناسب للمقرر  إن احملتوى الرئيسي
 جمال يف الرتبوي الكبار، والبحث تعليم برامج التدريس، وإدارة وطرق الكبار، واملناهج تعليم برامج وتطوير

 .(2)الكبار  تعليم جمال يف املعاصرة الكبار، واالجتاهات تعليم

 فمحتوى التعلم يف تعليم الكبار ال يتم إال ابألمور اآلتية:

 البسيطة. اللغة مفردات .أ
 وتكوينها األساسية. اجلمل وتركيبة .ب
 األساسية. اللغة قواعد .ج
 والقواعد. القراءة، فهم املعاين واستيعاب .د
 .(3) أنشطة تعلمية هلا عالقة ابحلياة العملية .ه

 :تعلمفوفق الكثري من الدراسات فإن الفرد ي

 مما يقرأ % 10
                                                           

 .66-65، ص اطقني بغريهاإشكاالت نظرية وتطبيقية يف تعليم اللغة العربية للن( انظر: حممد خبري احلاج عبد هللا، 1)
 ، تطوير طرق تدريس تعليم الكبار ابستخدام أساليب التعلم الذايت( انظر: السنبل، عبد العزيز عبد هللا السنبل، 2)

 .221 - 220ص 
،دام اإلنرتنتالتعليم العايل وتعليم كبار السن ابستخ ( انظر: جامعة امللك عبد العزيز مركز الدراسات االسرتاتيجية،3)  
.75-74ص    
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 مما يسمع 20%

 مما يرى % 30
 مما يرى ويسمع  %  50

 مما يقول  70%

 مما يفعل  90%

 .(1) تتحقق لدى الفرد ا املهارة الكتابية إذا كان الرتكيز على املستوايت الثالثة األوىل 

 التعليم وسائل: املطلب اخلامس

 إن وسائل التعليم متعددة، منها: 

 التعليمية املوادأوال: 
 فيقصد هبا كل ما يقدمه املعلم للمتعلمني، كتقدمي املعلم لبعض القصص القرآنية اليت يستفيد منها الطلبة. 

 وتنقسم املواد التعليمية إىل قسمني: 

معينة تغطي ذي يقدم للطالب على شكل مواد وهي جزء من املقرر الدراسي ال املنهجية الناحية .أ
 واحلساب، وعلم النفس. : اللغة العربية،اختصاصات خمتلفة، مثل

 غراض، ورغباتاألو  ثقافة،الهداف، و األو  البيئة، مناسبة معذه املواد تكون املواد املصاحبة وه .ب
عند   لكذ فينبغي مراعاة واخلنازير للكالب بكرههم الدارسني مثال يشتهر أنفسهم؛ الدارسني

 قبوله عن ترتفع نفسه شيئا كره  اإذ ألن اإلنسان ؛رغباهتم مع تتماشى حىت قرراتاملناهج وامل كتابة
 .(2) فيه قدم ذيال القالب تغري مهما

  

                                                           

 .65، ص التعليم العايل وتعليم كبار السن ابستخدام اإلنرتنت انظر: جامعة امللك عبد العزيز مركز الدراسات االسرتاتيجية، (1)
 . 73-72، ص إشكاالت نظرية وتطبيقية يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ( انظر: حممد خبري احلاج عبد هللا،2)
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 الفصول الدراسية اثنيا:

 إن الفصول الدراسية متنوعة حسب متطلبات الدارسني. ومن أنواع فصول الدراسية:

 الفصل الدراسي  .أ

الدراسي يف  هذا الفصل يتضمن النصوص املطبوعة التقليدية وأقراص احلاسوب ويلتقي الطلبة يف الفصل
 .(1)وقت حمدد ملتابعة املدرس يف اجلزء اخلاص به 

 الفصل الدراسي املوزع )النظام التقليدي(.ب. 

يتحكم فيه املدرس  يهو جمموعة صغرية من املتعلمني يف مكان متفرق وبعيدا عن الفصل الدراسي الرئيس
ب اتصاالت متزامنة كاحلاسوب واملدرسة مع القليل من التدخل من جانب املتعلم. وهذا النظام يتطل

 ولوائح الرسائل ملساعدة الدارسني.

 الفصل الدراسي املستقلج. 

هذا الفصل يتطلب آليات االتصال من موارد اإلنرتنت املتعددة يف التعلم؛ فمثال قد يستخدم الطالب 
 الربيد اإللكرتوين أو احلاسوب يف التعلم.

 التدريس طرق: املطلب السادس

ألن اللغة العربية  ؛ربط الدروس ابألحداث اإلسالميةوم قيم اللغة العربية أن تالة يف تعلمن الطرق الفع
واملعلم حيتاج إىل وألن شخصية املعلم هلا دور ابرز يف العملية التعليمية. سجل دقيق لتلك األحداث، 

على   املعلموأن يصربت، والصرب، واألانة، مثل: حسن اخللق، وحماسن الصفا األخالق والصفات املميز

                                                           

 ،التعليم العايل وتعليم كبار السن إبستخدام اإلنرتنت ك عبد العزيز مركز الدراسات االسرتاتيجية،( انظر: جامعة املل1)
 .27-26ص  
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قدرات املتعلمني يف بداية تعلمهم هلذه اللغة الكرمية، وأن يكون إدراك مستواهم اللغوي ابلنسبة هلم من 
 .(1) األولوايت، سواء أكانت مهارة استماع، أم خماطبة، أم قراءة، أم كتابة

 طرق تدريس الكبار املناسبة متعددة منها:  

 ة( طريقة تقليدية )طريقة احملاضر  أوال:

طرق استعماال يف تعليم الكبار. وهذه الطريقة يقوم احملاضر بتقدميها للمتعلمني الذين وهي من أكثر 
 يستمعون ويتابعوهنا، ويعرض األفكار واملعلومات اليت تتناول موضوعا معينا. 

قت ومن مزااي هذه الطريقة: تشمل عددا كبريا من املتعلمني وتوصل إليهم املعلومات بقدركبري يف و 
 قصري. 

ر املتعلمون وأحياان يشعومن هذه العيوب: االعتماد على خربة املعلم بدال من خربة املتعلمني، 
 ابمللل والسرحان. 

 طريقة املناقشة اثنيا:

هي طريقة التقاء بني املعلم واملتعلم حبيث يقوم املعلم بعرض املشكلة على الطالب ليصل معهم إىل حلها  
 ة املضبوطة.عن طريق املناقشة احلر 

مزاايها: دفع عملية التعلم للقيام بدور إجيايب، وتقييم التعليم من خالل خربات املتعلمني، ومن 
 وإاتحة الفرصة لتنمية عملية التعلم حنو التعاون والعمل اجلماعي.

 ومن عيوهبا: ضياع كثريا من وقت التعليم وال تصلح إال مع اجلماعات الصغرية واحملدودة
 حول املشكالت والقضااي اخلالفية والواقعية.ابملوضوعات 

  

                                                           

 .74-73، ص إشكاالت نظرية وتطبيقية يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ( انظر: حممد خبري احلاج عبد هللا،1)
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 طريقة الندوة :اثلثا

هي الطريقة املزجية من طريقتني احملاضرة واملناقشة وتستلزم وجود عدد من املتحدثني الذين يعرضون 
 موضوعا معينا، ومجاعة من املستمعني الذين يتابعون العرض ويشاركون يف املناقشة. 

احليوية والتجديد على املوقف التعليمي، وإاتحة الفرصة للمتعلمني ومن هذه املزااي: إضافة 
 إاتحة الفرصة للمتعلمني لقيادة الفكر يف االتصال. املتعددة واملختلفة، و  ليعرضوا وجهات نظرهم

 : ِقصر الوقت املخصص للمناقشة يف هناية العرض.ومن هذه العيوب

واجلهد وهي: حتديد األهداف، وحتديد احملتوى  تنظيم الندوات الناجحة يستلزم كثريا من اإلعداد
 .(1)التعليمي ومستوايت املتعلمني، وتلخيص النتائج وتقويها 

 : طريقة التعليم ابملراسلةرابعا

طريقة التعليم ابملراسلة: " جتري الطريقة على اخلدمات الربيدية بواسطة مواد مكتوبة أو مسجلة من املواد 
ط اليت يرسلها املعلم إىل املتعلم ليتم مراقبتها من خالل التمرينات واالختبارات املسموعة واملرئية على شرائ

 .(2)الدراسية وكذلك مسجلة يرسلها املتعلم إىل املعلم ليقوم بتقييمها بعد التعلم " 

إاتحة و  ذين ال يستطيعون انتظام يف الفصل واملرونة،زاايها: سد حاجات املتعلمني الومن م
 . موسرعته م يف الدروس وفقا لقدرهتاملتعلمني أن يسري

 افتقار إىل التفاعل احلي بني املعلم واملتعلم. ومن عيوهبا: 

وهذه الطريقة مناسبة إذا كانت هناك صعوبة يف الوصل إىل املتعلمني بطريقة مباشرة، ويف حالة  
 عدم القدرة على افتتاح مؤسسات تعليمية تقدم الربامج التعليمية للمتعلمني.

                                                           

 . 42-28، ص برانمج تعليم الكبار( انظر: النصار، 1)
 http:llkenanaonline.com"،  " التعليم ابملراسلة( حممد جابر خلف هللا، 2)
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 طريقة التعليم عن بعد  :اخامس

ي يغطى خمتلف صور الدراسة بكافة املستوايت التعليمية مع توفري األدوات ذالتعليم عن بعد: التعليم ال
والتعليم عن بعد قائم ووسائط تقنية مطلوبة لتحقيق االتصال بني املعلم واملتعلم دون التقاء مباشرة. 

 .(1) بكافة صور العملية التعليمية

أوسع من التعليم ابملراسلة، وتعبريه  م عن بعد يستخدم وسائل االتصال احلديثة لكنهوالتعلي 
 يعكس البعد امللحظوط بني املعلم واملتعلمني.

زاايها: املادة التعليمية متكن املتعلم ابلفهم واالستيعاب دون مساعدة املعلم، واخنفاض ومن م
استخدام الوسائل و ني املتعلم واملؤسسة التعليمية، حتقيق نظام االتصال املزدوج بو الكلفة التعليمية، 

 .(2)التكنولوجية وتطبيق نظرايت التعلم وأساليبها املختلفة 

 : طريقة عمليةسادسا

 هي طريقة استخدام املواد التعليمية أبسلوب عملي مع الرتكيز على مهارات للمتعلمني.

اثرة اهتمامه ابستمرار مما يساعد على تثبيت ومن مزاايها: إعطاء املتعلم انطباعا قواي مما يتعلمه وإ
 ما تعلمه ويتعلم بطريقة عملية. 

ومن عيوهبا: صعوبة اإلعداد حيث تتطلب جهد ووقت كبريين، وحتتاج إىل متخصصني، كما أهنا 
 حتتاج إىل درجة عالية من املهارة والتدريب. 

ات ومهارات عملية املتعلمني فالطرق املناسبة لتعليم الكبار حيث يكون إكساب الدارسني قدر  
 .(3) من استخدام احلاسب أو استعمال أدوات القياس وخالفه

 
                                                           

 .14-13، ص قراءات يف التعليم من بعدانظر: عبد اجلواد بكر،  (1)
 .51-48، ص برانمج تعليم الكبار( انظر: النصار، خالد بن أمحد النصار، الضبيب، جريد بن سامل الضبيب، 2)
 .56-52ص  ( انظر: نفس املرجع،3)
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 : طريقة املشاركة الكاملةسابعا

هي طريقة يتيح فيها املعلم للمتعلمني املشاركة الكاملة واالخنراط يف العملية التعليمية، وتتاح فيها للجميع 
 8مشاركني واألفضل  6-10دد املشاركني يف اجملموعة بـ املشاركة مع جمموعتهم الصغرية، حبيث يكون ع

 مشاركني، وهذه الطريقة إحدى أفضل التجارب اليت كانت مروا هبا خالل التجريب. 

 : طريقة " دغدغة " النظاماثمنا

هذه الطريقة تنطبق على تعليم الكبار بشكل خاص، حيث ختتلف امليول التعليمية وردود األفعال وطرق 
املدخالت التعليمية أو عدم التفاعل من قبل البعض. وحترضهم حنو التغيري ابستخدام أساليب  التفاعل مع

 .(1) تدريبية ومتارين خمتلفة، وهذه التجربة تساعدهم على التعلم

 : طريقة االستنباط والتغذية الراجعةاتسعا

مرار أبدائه وتثبيتا ذلك هي طريقة يعلم املتعلم نتيجة تعلمه من خالل تزويده مبعلومات عن طريقة است
. وهي منظمة ملراجعة (2) األداء إذا كان يسري يف االجتاه الصحيح، أو تعديله إذا كان حباجة إىل تعديل

 التجربة واستخالص ميكن تعلمه منها ونطبق عملية صارمة عند استخالص النتائج من احللقة احلية عادة

(3). 

 التقييم: املطلب السابع

تقوم على لكفاءة تقوم على قدرات املتعلمني من كبار السن يف بداية مرحلة االلتحاق مث فعملية التقييم ا
التعلم. والكبار عموما خيافون االمتحاانت واخلوف يبدأ يف مرحلة متقدمة من  فرتات متفاوتة من مراحل

 ا الوهبذ. والغش الكذب ويؤدي إىل أعراض مرضى ويسبب املتعلم قدرات يعوق اخلوف وهذا. العمر
 للكبار. رمسية تقييم امتحاانتيتضمن 

                                                           

 .15-13، ص ، تعليم الكبار والتغري االجتماعي( انظر: كاترين دينيس1)
 http:llwww.drmosad.com( انظر: مسعد حممد زايد، " التغذية الراجعة "، 2)
 . 16، حترير كاترين دينيس، ص تعليم الكبار والتغري االجتماعي( انظر: 3)
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 قييم قدرات املتعلمني من كبار السن جيب مراعاة ما يلي: ولت

 نفس يف املتعلمني عدد ملتوسط ابلنسبة مبقارنة الدرجات تقييمهم عند األفراد يقارن أن .أ
 املرحلة.

رف على نتائج إن القضااي احملورية يف قياس مهارات القراءة واالستيعاب على عالقة ابلتع .ب
 تعليم الكبار.

 القدرة على وضع آليات صاحلة واالعتماد عليها يف التقييم. .ج
أن تكون وسائل التقييم الشخصية القدمية املالئمة أكثر فاعلية من مقاييس االختبارات  .د

 املعيارية.
 الرتكيز على االحتياجات الفردية.  .ه
بارات واملهارات األساسية وابملهام التغري الفردي للكبار يف متطلبات األداء يقاس ابالخت .و

 التطبيقية اليت متثل حتدايت يومية للثقافة الفردية.
الرتكيز على املهارات الرئيسة للكبار اليت يقل فيها مستوى األداء، والرتكيز على القدرات  .ز

 .(1)العملية للكبار لرفع املستوى األداء 

 اخلالصة

 : كبار الناطقني بغريها كاآليتالعربية لل أسس تعليم اللغة خلصت الباحثة

األعضاء واملواد التعليمية، واالسرتاتيجية، واألنشطة التعليمية للدارسني، وعملية  :التعليم عناصر أوال:
 .االتصال والتواصل بني الناس

لى طرق : استخدام إرشادات ووسائل التعليم املختلفة، وجعل عملية التعليم تبىن عشروط التعليم اثنيا:
عتمد ، وحتديد املهارات الفكرية وأن تعلى املتعلمني مع مراعاة ظروفهميب حديثة حبيث تؤثر وأسال

 أسلوب التدرج اهلرمي يف التعليم.
                                                           

-75، صالتعليم العاليم وتعليم كبار السن إبستخدام اإلنرتنت اسات االسرتاتيجية،( انظر: جامعة امللك عبد العزيز مركز الدر 1)
78 . 



 

  38  
 

 .ذ أو املتابعة، ومرحلة التفاعلالتنفي ومرحلة، التخطيط مرحلة: التعليم مراحلاثلثا: 

 وطرق الكبار، واملناهج تعليم برامج رالكبار، وتطوي نفس الكبار، وعلم تعليم فلسفة: احملتوىرابعا: 
 جمال يف املعاصرة الكبار، واالجتاهات تعليم جمال يف الرتبوي الكبار، والبحث تعليم برامج التدريس، وإدارة

 .الكبار تعليم

الفصول الدراسية من املصاحبة، و  أو املواد املنهجية الناحيةمن  التعليمية املواد :التعليم وسائلخامسا: 
 .الدراسي، والفصل الدراسي املوزع )النظام التقليدي(، والفصل الدراسي املستقلالفصل 

الطريقة التقليدية )طريقة احملاضرة(، وطريقة املناقشة، وطريقة الندوة، وطريقة  :طرق التدريس سادسا:
قة " دغدغة " التعليم ابملراسلة، وطريقة التعليم عن بعد، وطريقة العملية، وطريقة املشاركة الكاملة، وطري

 النظام، وطريقة االستنباط والتغذية الراجعة.

املرحلة، وأن  نفس يف املتعلمني عدد ملتوسط ابلنسبة مبقارنة الدرجات األفراد يقارن أن: التقييم سابعا:
تكون وسائل التقييم الشخصية القدمية املالئمة أكثر فاعلية من مقاييس االختبارات املعيارية، 

 التشخيص واملعاجلة اخلاصة بدروس ثقافة الكبار، والرتكيز على االحتياجات الفردية. واستكشاف مناذج
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اللغة العربية للكبار الناطقني بغريها مواصفات معلمياملبحث الثاين:   

بغريها أن يكون املعلم لديه فعملية التعليمية الكفاءة واملميزة يف تعليم اللغة العربية للكبار الناطقني 
االجتماعية ألن املواصفات الثقافية و فات تعليم اللغة العربية من املواصفات النفسية واملواصفات مواص

 تضبط السلوك املعلم يف تعليم اللغة العربية للكبار الناطقني بغريها. ذه املواصفاته

 : أربعة مطالب اللغة العربية للكبار الناطقني بغريها إىل مبحث مواصفات معلميقسمت الباحثة و 

 النفسية املواصفات: املطلب األول

استمرار  على املتعلم املتعلم يساعد نفس إشباع حتقق ذاوإ للتعلم األساسية العوامل من النفسية احلاجات
 واحملبة، األمن،: منها احلاجات إشباع إىل ماسة حاجة والدته منذ الطفل أن ويرون العلماء أكد . وقدفيه

 .والنجاح والتقدير،

للكبار الناطقني بغريها  العربية اللغة تعليم عملية أثناء املعلم اليت يراعيها املواصفاتومن هذه 
 :هي

 .(1) النطق وضوح .أ
 مراعاة حاجات ورغبات املتعلمني. .ب
 .التعلم حنو دوافعهم تعزيز .ج
 للتعلم. املتعلم انتباه إاثرة .د
 الدارسني. ظروف ومتفهما وصبورا وخملصا تقيا يكون أن .ه
 .(2) التدريس يف الرغبة النفس ولديه ضبط على قدرةال لديه يكون أن .و

 

 
                                                           

 . 76، ص إشكاالت نظرية وتطبيقية يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ( انظر: حممد خبري احلاج عبد هللا،1)
 . 24،26، 12، صانمج تعليم الكباربر ( انظر: النصار، خالد بن أمحد النصار، الضبيب، جريد بن سامل الضبيب، 2)
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 السلوكية واصفاتامل: ملطلب الثاينا
اليت  هذه املواصفاتإن سلوك املعلم دور مهم يف عملية تعليم اللغة العربية للكبار الناطقني بغريها. ومن 

 :للكبار هي العربية اللغة تعليم عملية أثناء املعلم يراعيها
 .(1) مع املتعلم التوبيخ والتأنيبو  ستمرامل اجلدال جتنب .أ

 .الدراسي العام بداية يف عن املتعلمني خصوصا األخطاء الكثرية عن وقوع ابتعاد .ب
 . التلقني يف التعليم أسلوب عن ابتعاد .ج
  .(2) مجيع املتعلمني على عام بشكل األسئلة طرح .د

 الثقافية : املواصفاتاملطلب الثالث

 اقية يف التعليم. ومن هذه املواصفاتجيب أن يكون فيه ثقافة ر  ر الناطقني بغريهاللكبا معلم اللغة العربية
 للكبار هي: العربية اللغة تعليم عملية أثناء املعلم اليت يراعيها

 اليت التعليمية اخلربات ، وأن يقدمالتعليم يف خربة ولديه يدرسها اليت ابملادة ملمااملعلم أن يكون  .أ
 وميوهلم. استعدادات الكبار تناسب

 .د عناصر الدرس قبل عملية التعليمإعدا .ب
 التعليمية الوسائل واستخدام األهداف على صياغة القدرة ولديه التدريس بطرق ملما يكون أن .ج

 .(3) للكبار املناسبة واألنشطة
 .املتعلمني وداينتهموخربات  ثقافةومراعات  .د
 .(4) صرالع تكنولوجيا استخدام من متمكنا ومهنياأن يكون أخصائيا  .ه
 توضيح أسباب تدريس مواضيع حمددة. .و

 
                                                           

 . 78-77، ص إشكاالت نظرية وتطبيقية يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ( انظر: حممد خبري احلاج عبد هللا،1)
 . 25، ص برانمج تعليم الكبار( انظر: النصار، خالد بن أمحد النصار، الضبيب، جريد بن سامل الضبيب، 2)
 . 26، 24، 13، 12ع، ص ( انظر: نفس املرج3)
 . 80، 75، ص: إشكاالت نظرية وتطبيقية يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ( انظر: حممد خبري احلاج عبد هللا،4)
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 االجتماعية : املواصفاتاملطلب الرابع

 يف تعليم اللغة العربية للكبار الناطقني بغريها ألن اللغة تنشأ معملواصفات االجتماعية من أمور مهمة ا
 :بار هيللك العربية اللغة تعليم عملية أثناء املعلم اليت يراعيها اجملتمع. ومن هذه املواصفات

 ذا نتاج.وحسن النطق و  لبقا إنساان يكون أن .أ

 .ا ملادة اللغة العربية ومعتزا هباومرشدا ومربيا وموجه حمبا يكون أن .ب

 أن يكون بشوش الوجه عند دخول الفصل.  .ج

 .(1) املتعلمني وآراؤهم وأقوال ظروفومراعات  ت التقديرعبارا استعمال .د

 .ومرنة ومتواضعة حسنة أخالق يكون أن .ه

 . بينهم الفردية للفروق مراعيا الدارسني وخربات قدرات حيرتم أن .و

 .(2)احرتام آراء املتعلمني وشخصيتهم وعدم االنتقاد عند أخطائهم  .ز

 اخلالصة

 كاآليت:  اللغة العربية للكبار الناطقني بغريها مواصفات معلميخلصت الباحثة 

 حنو دوافعهم وتعزيز ت املتعلمني،ومراعاة حاجات ورغبا ،النطق وضوح :النفسية املواصفاتأوال: 
 يكون أنو الدارسني، ظروف ومتفهما وصبورا وخملصا تقيا يكون وأن للتعلم، املتعلم انتباه إاثرةو التعلم،

 التدريس. يف الرغبة النفس ولديه ضبط على القدرة لديه

 عن وقوع ابتعادو ،مع املتعلم التوبيخ والتأنيبو  املستمر اجلدال جتنب :السلوكية واصفاتامل اثنيا:
 على عام بشكل األسئلة وطرح التلقني يف التعليم، أسلوب عن ابتعادو عن املتعلمني، األخطاء الكثرية
 مجيع املتعلمني.

                                                           

، 80، 79، 76، 75، صإشكاالت نظرية وتطبيقية يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ( انظر: حممد خبري احلاج عبد هللا،1)
82 ،83.  

 . 24، 13، 12، ص برانمج تعليم الكبار( انظر: النصار، خالد بن أمحد النصار، الضبيب، جريد بن سامل الضبيب، 2)
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 اخلربات وتقدمي التعليم، يف خربة ولديه يدرسها اليت ابملادة أن يكون ملما :الثقافية املواصفات اثلثا:
 ملما يكون وأن وإعداد عناصر الدرس قبل عملية التعليم، وميوهلم، ماستعداداهت تناسب اليت التعليمية

 املناسبة واألنشطة التعليمية الوسائل واستخدام األهداف على صياغة القدرة ولديه التدريس بطرق
 استخدام من متمكنا ومهنيا أخصائيا يكون أنو  ،املتعلمني وداينتهموخربات  ثقافةللكبار، ومراعات 

 وتوضيح أسباب تدريس مواضيع حمددة. ،صرالع تكنولوجيا

مرشدا  حمبا يكون وأنذا نتاج، وحسن النطق و  لبقا إنساان يكون أن :االجتماعية املواصفات رابعا:
 استعمال، وأن يكون بشوش الوجه عند دخول الفصل، و ا ملادة اللغة العربية ومعتزا هباومربيا وموجه

 ومرنة، ومتواضعة حسنة أخالق يكون ، وأناملتعلمني اؤهموآر  وأقوال ظروفومراعات  ت التقديرعبارا
بينهم، واحرتام آراء املتعلمني وشخصيتهم وعدم  الفردية للفروق مراعيا الدارسني وخربات قدرات حيرتم نوأ

 االنتقاد عند خطئهم.
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 الفصل الرابع

 الناطقني بغريها كبارلوسائل التكنولوجيا السمعية البصرية يف تعليم اللغة العربية ل

 مبحثان: افيه

 البصرية السمعية التكنولوجيا وسائل املبحث األول: أنواع

 ها يف تعليم اللغة العربية كبار الناطقني بغري لربامج التعليمية لاملبحث الثاين: ال
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 الفصل الرابع

 ناطقني بغريها كبار اللوسائل التكنولوجيا السمعية البصرية يف تعليم اللغة العربية ل

 التمهيد

السمعية البصرية هي معدات من مواد حتكم وسائل ميكانيكية أو إلكرتونية يف التكنولوجيا إن وسائل 
 السمعية البصرية التكنولوجيا وسائل تعتمد. و (1)اتصال مسعي أو بصري لغرض التعليم عرض وتقدمي أي 

األفالم ك  الصورة املتحركة تشمل على ؛حديف استقباهلا على حاسيت السمع والبصر معًا يف وقت وا
 الشرائح الفيلميةك  األفالم الثابتة، وتشمل أيضا التليفزيونية والتسجيالت املرئية والربامج السينمائية الناطقة

(2). 

حيث كان السمعية والبصرية يف القرن السابع عشر على يد كومينيوس  التكنولوجيا بدأت وسائل
احمليطة بنا من خالل حواسنا وينبغي استخدام أشياء حقيقية واقعية وتصويرات يرى أننا نتعلم األشياء 

 لتكملة التعليم الكتايب والشفهي، وألف واحدا من أوائل الكتب املصورة ولكن مل يكن هلا أتثري يف التعليم.

وأتثر   يناصر فكرة التعلم عن طريق احلواسجوهان بستالوتزي  كانيف أوائل القرن التاسع عشر  و 
والسبعينيات من القرن يف أوائل القرن التاسع عشر يف الوالايت املتحدة  كبريايف جمال التعليم وانتشر ذلك

 .(3) نفسه

وبعد ثالث  م.1910نشرت أول جمموعة من األفالم التعليمية ويف الوالايت املتحدة يف عام 
عشر ذلك ام األفالم مث بعد إنه من املمكن تدريس اإلنسان ابستخدسنوات صرح توماس أديسون 

واصلت منو حركة التعليم البصري وتقدم يف نوعية األفالم والشرائح حركة التعليم البصري و سنوات حققت 
على حتديد لناطقة مما ساعد من انحية أخرى اعة وتسجيل الصورة واألفالم السينمائية اذوجودهتما ويف اإل

                                                           

 .17، ص أصول التكنولوجيا التعليم( انظر: روبرت م. جانبيه، 1)
 http:llwww.sliderserve.com"، موقع اإلنرتنت، الوسائل السمعية والبصرية( انظر: " 2)
 .18-17، ص أصول التكنولوجيا التعليمروبرت م. جانبيه، ( انظر: 3)
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ري إىل التعليم السمعي البصري يف أواخر العشرينيات وجزء  نطاق حمور احلركة وتوجيها من التعليم البص
ويف نفس الوقت ألفت عدة كتب يف موضوع التعليم البصري، أوضح فيه مؤلفوه أن  كبري من الثالثينيات.

 أمهية املواد السمعية والبصرية.

ا على أوضح الكثريون أن قيمة أجزاء املواج السمعية البصرية تكمن يف قدرهتم، 1946ويف عام 
 .(1) تقدمي مفاهيم تقدميا ملموسا

السمعية والبصرية استخداما مكثفا يف اخلدمات العسكرية التكنولوجيا وسائل قد استخدمت ف
 ويف الصناعة. 

بعد احلرب العاملية الثانية من بني أوىل اجلهود املركزة للتوصل إىل حتديد املبادئ اليت ميكن 
 والبصرية.  استخدامها يف تصميم املواد السمعية

 التكنولوجيا وسائلالكثري من رواد حركة التعليم ب ويف أوائل اخلمسينيات من القرن العشرين، بدأ
 ذجها.السمعية البصرية يهتمون مبختلف نظرايت االتصاالت أو منا

م، تلقت حركة التعليم ابلوسائل السمعية والبصرية يف الوالايت املتحدة دفعة 1958مث يف عام 
 .(2)وانتشرت حىت يومنا هذا  شكل منحةهائلة يف 

الباحثة تبينت كبار الناطقني بغريها لوسائل التكنولوجيا السمعية البصرية يف تعليم اللغة العربية ل
 يف مبحثني أساسني:

 
 

 

                                                           

 .21-18، ص أصول التكنولوجيا التعليم( انظر: روبرت م. جانبيه، 1)
 .24-21( انظر: نفس املرجع، ص2)
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البصرية السمعية التكنولوجيا وسائل املبحث األول: أنواع  

 السمع والبصر معاً يف على حاسيت استقبال جياوسائل التكنولو  هي وسائل التكنولوجيا السمعية البصرية
زيونية والتسجيالت التليف والربامج األفالم السينمائية الناطقةك  الصورة املتحركة تشمل على ؛وقت واحد

 املرئية، وتشمل أيضا األفالم الثابتة  كالشرائح الفيلمية )1(.

 ثالثة مطالب: إىلأنواع وسائل التكنولوجيا السمعية البصرية قسمت الباحثة مبحث 

 السمعية البصريةالتكنولوجيا أنواع وسائل املطلب األول: 

 عتمد على صفتني أساسيتني:التعليمية تالسمعية البصرية  فوسائل التكنولوجيا

: االعتماد على التقنيات احلديثة بشكل عام من حاسوب وأقراص مدجمة وشبكات وغريها الصفة األوىل
 يف العملية التعليمية.

 .(2)ذه الوسائل إدارة عملية التعليم هب :فة الثانيةالص

 ومن أنواع وسائل السمعية البصرية:

 التلفازأوال: 

لقد كان التلفاز التعليمي جزءا رئيسا من عمليات البث املبكرة بسبب النقص احلاد يف عدد املعلمني. 
لقد تطور نظام التلفاز التعليمية. ليل مشكلة توزيع املصادر ذواالعتقاد أبن التلفاز ميكن أن يساعد على ت

 السلكي من طريقة لتحسني االستقبال التلفازي يف املناطق املعزولة إىل تكنولوجيا توفر قنوات عديدة.

 مميزات التلفاز يف التعليم:

                                                           

 http:llwww.sliderserve.com"، موقع اإلنرتنت، " الوسائل السمعية والبصرية( انظر: 1)
تقييم مواقع تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا على الشبكة العاملية يف ضوء ن سعد الصرامي، انظر: الصرامي، عبد الرمحن ب (2)

 .39، رسالة ماجسرت، صاملهارات اللغوية
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عرب األقمار الصناعية، والقناة الفضائية الواحدة قادرة على  بث برامج على نطاق واسع ومباشر .أ
 قارات العامل من خالل ستة أقمار فضائية فقط.  الوصول إىل مجيع

توفري الشاشات وأحجامها وإمكانياهتا، والتقنيات التفاعلية، وتقنيات الوضوح العايل متنوعة،  .ب
 وإمكانياته على مستوى الصوت والصورة واللون واحلركة واملؤثرات أبنواعها.

 .(1) واملتابعة بهمتاح دوماً بشكل مستمر ومتواصل، ميكن املشاهد االسرتخاء  .ج

 اآليل احلاسباثنيا: 

جهاز يعمل إلكرتونيا إلجراء عمليات حسابية دقيقة وسريعة، وذلك ابختزان  :هو اآليل احلاسب
 .(2)معلومات يغذي هبا وقدمها عند احلاجة 

 مميزات احلاسب اآليل يف التعليم:

خالل توظيف  توفري املؤثرات تساعد تقدمي احملتوى الدراسي بشكل مشوق ووضوح من .أ
 األلوان واألصوات والصور الثابتة واملتحركة.

املتعلم إعادة أو القدرة على تقدمي املادة العلمية يتناسب مع قدرات املتعلمني، حبيث يتمكن  .ب
 .(3)ن من الفهم واإلجادة كمالتكرار حىت يت

 .(4) سهولة اختيار الزمان واملكان املناسب والتفاعل بني اآللة واملتعلم .ج
 ز املهارات اللغوية لتعلم اللغات من خالل التعلم عن بعد. تعزي .د
 تعزيز ثقة املتعلم أبنفسهم، وتطوير خرباهتم، وقدراهتم املعرفية. ايت وحافز على التعلم الذ .ه
 .(5)سهولة وصول املعلومات وتتنوع مصادر تعلمه  .و

                                                           

 .220، صالرتبية اإلعالميةانظر: الشميمري، فهد عبد الرمحن الشميمري،  (1)
 .489، صمعحم اللغة العربية املعاصرة( انظر: أمحد خمتار عمر، 2)
 .2، حبث جامعي، ص تعليم اللغة العربية بوساطة احلاسب اآليل( انظر: عواطف حسن علي عبد اجمليد، 3)
 .7ص  ، حبث جامعي،تعليم اللغة العربية بوساطة احلاسب اآليلانظر: عواطف حسن علي عبد اجمليد،  (4)
 .10صنفس املرجع، انظر:  (5)



 

  48  
 

تطورت ونشرت  نرتنتاإل إن فوائدابإلنرتنت يف حبث واستعداد مصادر علمية. و فاحلاسب اآليل عالقة 
 وسائلهاب، يف العامل يف كل اجملاالتوتؤثر إجيابياهتا تغري حىت إجيابياهتا ومكتسباهتا من  على العامل

 .(1)ومنتجاهتا املتعددة 

والشبكة . (2)ذاهتا وسيطة التصال وكسب املعلومات  لقد فرضت شبكات اإلنرتنت ابلقدر 
 أساسية ركيزة يوم. وللشبكة كوهنا بعد ابرزًا ويزداد أمهيتها يوماً  موقعاً  اللغة ابملعرفة وتتبوأها عالقة تربط

 .(3) عنها غىن ال وسيلة ككوهناأنواعها   اختالف على للمعرفة

 (MP4جهاز إم يب فور )اثلثا: 

 أي الكبرية، الصوتية وامللفات الفيديو ملفات تشغيل تدعم اليت الصيغة: "هي (4MP) جهاز إمبيفور
 .(4) "السيدي على توجد اليت كتلك  العالية، اجلودة ذات وتالص ملفات

 يف التعليم: (MP4) مميزات جهاز إم يب فور

أما دقة  بوصة )إنش( 4.3بوصة )إنش(، وصوالً إىل  2.4ما بني  أحجام شاشات اجلهاز .أ
وضوح تلك الشاشات على اختالف أحجامها كلما كان حجم الشاشة أكرب ودقة وضوحها 

 أعلى.
 اجلهاز أن تشّغل ملفات الصوتية واملوسيقية والفيديو.  ميكن  .ب
 .(5) إمكانية اتصال اجلهاز ابإلنرتنت .ج

 

                                                           

 .253، صالرتبية اإلعالميةمري، انظر: الشميمري، فهد عبد الرمحن الشمي (1)
 . 379-378، صالثقافة العربية عصر املعلومات ( انظر: نبيل علي،2)
 .68، رسالة ماجيسرت، صتكنولوجيا تعلم اللغة العربية( انظر: ميساء أمحد أبوشنب، 3)
 MP4 ،" https://jo.labeb.comوMP3( انظر: طالل عبد هللا، " االختالفات بني أجهزة4)

 ،MP4 ،" https://jo.labeb.comوMP3( انظر: طالل عبد هللا، " االختالفات بني أجهزة5)

https://jo.labeb.com/
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 اهلاتف احملمول رابعا:

بشرية، كان قت واستخدام التكنولوجيا لراحة اهلاتف احملمول: أداة اتصال بني األشخاص وهو توفري الو 
 من أحدث وسائل التواصل بني الناس.

 يرتبط بتطور صناعة الكمبيوتر حيث أصبح أنه عبارة عن كمبيوتر صغري.  مولفتطور اهلاتف احمل 

 : يف التعليم ميزات اهلاتف احملمول

 .زمانتوفريه يف كل مكان و  .أ
 .استخدامه يقلل التكلفة واجلهد وتوفري الوقت .ب
 .استقبال اهلاتف ابلصوت والصورة .ج
 .(1) استقبال برامج خمتلفة للتواصل االجتماعي .د
 .لتصوير والتسجيل والدردشة بطريقة خمتلفةإمكانيات ا .ه
 .(2) إمكانية توصيل ابالنرتنت واستقبال برامج مفيدة للتعليم .و

 السمعية البصريةالتكنولوجيا أدوات التخزين وسائل املطلب الثاين: 

أسطواانت الفيديو وذاكرة  السمعية البصرية قسمت الباحثة إىل التكنولوجيا من أدوات التخزين وسائلو
 فالش.ال

 
 

                                                           

 http://mawdoo3.com"،ما هو اهلاتف احملمول، " انظر: حممد اجلمال( 1)
 http://mawdoo3.com،" " تعريف اهلاتف النقال،محودا حممد: انظر (2)

 

http://mawdoo3.com/
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 أشبهه وما الفيديو أسطواانت أوال:

 ويعاد ممغنط شريط على آلية بطريقةالسمعية البصرية التكنولوجيا وسائل  برامج وهي أدوات تسجيل
وتستخدم مسجالت الفيديو إلنتاج الصوت من شرائط . أو بثها من خالل الفيديو والتلفزيون اسرتجاعها

 .(1) واحلاسوب وغريمها لفازالفيديو، وميكن رؤيتها على أجهزة الت

وقد أشارت دراسات أن نتائج الطالب الذين درسوا بوساطة أسطوانة الفيديو كانوا متفوقا ومماثال 
لنظرائهم وأكملو تعليمهم بوقت أقل من األسلوب التقليدي. وكذلك يستفيد للطالب املعاقني مسعيا يف 

 التدريس.

 تعليم: مميزات أسطواانت الفيديو وما أشبهه يف ال

 إمكانية حتكم يف اإليقاف واحلركة )لألمام، اخللف( وتكرار يف املشاهدة. .أ
 إمكانية الوسائل املتعددة كاألفالم السينمائية واألفالم الثابتة والكتب وغري ذلك.   .ب
 سهولة استخدام يف التعلم.  .ج
 إمكانية التسجيل والتنسيخ والتعديل. .د
 .(2) العرض ميكن استخدام مع احلاسوب والتلفاز وجهاز .ه

 وما أشبهه.( Flash Memoryذاكرة الفالش ): اثنيا
تلف يف ا ختت أو أشرطة فيديو إال أهنانكما تستخدم أسطو   هي ذاكرة تستخدم يف حفظ البياانتو 

 .(3)احلحم وطريقة التخزين 
اع ريها من أنو اهلاتف النقال وغو  العرض وجهاز واحلاسوب التلفاز يف استختدام إمكانيةمميزاهتا: 

 احلواسيب الصغرية.
 

                                                           

 http:llwww.sliderserve.com( انظر: " الوسائل السمعية والبصرية "، 1)

 .416-408، ص أصول التكنولوجيا التعليم( انظر: روبرت م. جانبيه، 2)
 http://www.vercon.sci.egانظر: " وحدة التخزين "، شبكة إتصال البحوث واإلرشاد مادة تعليمية،  (3)
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  العربية اللغة تعليم يف البصرية السمعية التكنولوجيا وسائل خصائص: الثالثاملطلب 

 ا إمكانيات على حصول املهارات اللغوية.السمعية البصرية هلالتكنولوجيا رأت الباحثة على أن وسائل 
التكنولوجيا أن وسائل  :التعليم عينة من وسائلمن نتائج البحث يف الدراسات اليت تبحث أتثري صفات م

 .(1) كاحلاسوب وقرص الفيديو من أحدث الوسائل التعليمية  السمعية البصرية

 هي: العربية اللغة تعليم يف البصرية السمعية التكنولوجيا وسائل خصائصمن و 

 ختاطب حاسة السمع والبصر واللمس وسرعة نقل املادة العلمية.  .أ
 لم.يستفيد املتعلم قبل بدء التع .ب
 إمكان تكرار وتوقف السماع يف أي وقت. .ج
 التفاعل بني طريف: املتعلم والربانمج.  .د
 حرية التعلم ومناسبة قدرات واستعدادات املتعلمني.  .ه
 وصول إىل املعلومات بطريقة ذاتية ومالءمته حلاجات الدارسني ودوافعهم. .و
 توفري الوقت والبيئة والتكلفة واجلهد للوصول إىل املعلومة.  .ز
 انتباه املتعلمني لرتكيز على العديد من احلواس.جذب  .ح
 تنويع يف عملية التعليم والتعلم. .ط
 إاتحة فرصة التعليم ملن ال متكنهم ظروفهم. .ي
 أن يشاهد املتعلم املادة العلمية بكفاءة ويستفيد الضعيف يف التعلم. .ك
م التغذية الراجعة إمكان التسجيل أداء املتعلم أثناء تدريبهم العملي وعرض ما مت عليهم ويوفر هل .ل

 .(2) عن أعماهلم
 توفري معلومات من قاعدة كبرية ومتنوعة. .م

                                                           

 . 7-6، ص أصول التكنولوجيا التعليمم. جانبيه، ( روبرت 1)
مقرر مقرتح يف تكنولوجيا التعليم للفئات اخلاصة لطالب شعبة تكنولوجيا التعليم بكليات ( انظر: صبحي أمحد حممد سليمان، 2)

 .81، 80-79، 77رسالة دكتوراه، ص الرتبية النوعية، 
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 سهولة احلصول على املعلومات والتصرف فيها  .ن
 .(1) وسهولة وصول التحديث يف املعلومات سرعة االتصال ابلعامل .س

 اخلالصة 

ة للكبار الناطقني بغريها  خلصت الباحثة أنواع وسائل التكنولوجيا السمعية البصرية يف تعليم اللغة العربي
 كاآليت:

التلفاز،  :اللغة العربية للكبال الناطقني بغريهاالسمعية البصرية يف تعليم  التكنولوجيا من أنواع وسائل أوال:
ذاكرة و أسطواانت الفيديو وما أشبهه، و  اهلاتف احملمول،و، (MP4)جهاز إم يب فور و ، اآليل احلاسبو 

 شبهه.وما أ( Flash Memoryالفالش )

: للكبار الناطقني بغريها العربية اللغة تعليم يف البصرية السمعية التكنولوجيا وسائل خصائص من اثنيا:
ابة، والتنويع، والتوفري، واملتنوعة، ذالتخاطب، والسرعة، واإلمكانية، والتفاعل، واملالءمة للحاجات، واجل

 والسهولة، والسرعة.

                                                           

قييم مواقع تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا على الشبكة العاملية يف ضوء تالصرامي، عبد الرمحن بن سعد الصرامي، ( انظر: 1)
 .46، 43، 42، 40، رسالة ماجسرت، ص املهارات اللغوية
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.بغريها كبار الناطقنيلل تعليم اللغة العربية يف ربامج التعليميةاملبحث الثاين: ال  

يف تعليم اللغة العربية للكبار  لوسائل التكنولوجيا السمعية البصرية قسمت الباحثة مبحث الربامج التعليمية
 الناطقني بغريها إىل ثالثة مطالب:

ركةالسمعية البصرية املتح وسائل التكنولوجياالتعليمية ل ربامجالاملطلب األول:   

السمعية البصرية املتحركة هي لقطات صور متحركة وبصوت مقنوعة سجلت  وسائل التكنولوجيا برامج
بطريقة رقمية، وتعطي املشاهد متعة يف مشاهدة العرض توضح الصورة اليت قد ال يستطيع أن يراها 

وتتناول صور متحركة عند عرضه على الشاشة ابلسرعة الصحيحة، الربامج  وتظهر. (1) بطريقة مباشرة
 .(2) موضوعات علمية أو تعليمية

وقد تكون الربامج عبارة عن متابعة من الرسوم اخلطية الثابتة املسلسلة حيث تبدو هذه اإلطارات 
عند عرضها متحركة فهي نوعان: حركة األجسام كتحريك احلروف واألشكال داخل إطار الشاشة دون 

 .(3)سلسلة من الرسوم اخلطية الثابتة  تغيري يف شكلها، وحركة اإلطارات كحركة تنتج من

، املناسبة للكبار الناطقني بغريهاالسمعية البصرية املتحركة التكنولوجيا وسائل التعليمية لربامج الأما  
 كرت الباحثة فيما يلي:ذ 

 األخبار .أ

 القصص .ب

 األفالم .ج

 اللغوية الربامج .د

                                                           

تقييم مواقع تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا على الشبكة العاملية يف ضوء انظر: الصرامي، عبد الرمحن بن سعد الصرامي، ( 1)
 .61ص ، رسالة ماجسرت، ت اللغويةاملهارا

 http:llwww.sliderserve.com،موقع اإلنرتنت( انظر: " الوسائل السمعية والبصرية "، 2)
تقييم مواقع تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا على الشبكة العاملية يف ضوء املهارات الصرامي، عبد الرمحن بن سعد، ( 3)

 . 62، رسالة ماجسرت، ص اللغوية
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 الدينية الربامج .ه

 األانشيد .و

 بار حسب رغبتهم النفسية )انظر الفصل الثاين(.مناسبة للكالتعليمية ذه الربامج وه

 السمعية البصرية الثابتةوسائل التكنولوجيا التعليمية لربامج الاملطلب الثاين: 

السمعية البصرية الثابتة هي صورة اثبتة مع صوت توضيحية سجلت وسائل التكنولوجيا التعليمية لربامج ال
 .مهبطريقة رقمية، ويستفيد املتعلم من خالل تعل

 السمعية البصرية الثابتة تقسم الباحثة إىل:التكنولوجيا وسائل التعليمية لربامج الف

 النصوص الصوتية  .أ
 .اللغوية اللعبة .ب

 النصوص الصوتيةأوال: 

 .(1) وذات سرعات متعددة برامج تسجيل نص الكتاب على األشرطة الصوتية أو االسطواانتهي 

 ومن مميزات النصوص الصوتية يف التعليم:

 يتفاعل املتعلم يف قراءته مع احلاسوب ابأللوان الكاملة واألصوات الصحيحة. .أ
 سهولة الفهم والقراءة. .ب
 .(2)إمكانية تطبيق مثرية وذات قاعدة واسعة  .ج
 يدرك املتعلم أشكال احلروف أثناء القراءة. .د
 تطبيق املتعلم على قراءة صحيحة. .ه

                                                           

مقرر مقرتح يف تكنولوجيا التعليم للفئات اخلاصة لطالب شعبة تكنولوجيا التعليم بكليات ( انظر: صبحي أمحد حممد سليمان، 1)
 .71ص  ،رسالة دكتوراهالرتبية النوعية، 

 .421-416، ص أصول التكنولوجيا التعليم( انظر: روبرت م. جانبيه، 2)
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 اللعبة اللغوية الصوتيةاثنيا: 

املتعلم يف حتقيق تعليمهم اللغوية ابملتعة والتسلية؛ لتدريب يف تنمية سلوكه  نشاط لغوية يقوم به
 .(1)وشخصياته أببعادها املختلفة من العقلية واجلسمية والوجدانية 

 غوية الصوتية يف التعليم:لمميزات اللعبة الومن 
 قاً وجذابً أتثرياً.تستخدم مؤثرات مسعية وبصرية مما جيعل التعلم من خالهلا ممتعة وتشوي .أ

 يرغب يف تعلمها وحتقيق هدفه دون االستعانة ابآلخرين. تشجيع املتعلم لتعلم املواضيع اليت ال .ب
 تدمج املعرفة ابملهارات املتعددة.و  ،تعلم على زايدة التفكري اإلبداعيمساعدة امل .ج
 يتخلص املتعلم من الضغوط النفسية من خالل التعلم.  .د
 .(2)يف التعلم زايدة اإلتقان والتمكن  .ه

السمعية البصرية فيتعليم اللغة العربية للكبار التكنولوجيا اختيار برامج وسائل  طرقاملطلب الثالث: 
 الناطقني بغريها 

اللغة العربية الكبار الناطقني بغريها جيب  ة البصرية يف تعليمالسمعيالتكنولوجيا فطرق اختيار برامج وسائل 
 مراعات األمور اآلتية:

 ون الربامج تسهم يف حتقيق األهداف التدريس.أن تك .أ
 أن تكون الربامج تساعد على تنمية القدرات العقلية مثل التفكري والتخيل واإلدراك. .ب

                                                           

، "هبا اب اللغوية ودورها يف تعليم العربية للناشئني غري الناطقنياأللع، "عبد الرمحن بن شيكانظر: ( 1)
http://portal.arabtime.com 

 http://learning-otb.comعائشة بلهيش العمري، األلعاب التعليمية، " موقع التعليم خارخ املوضوع "،انظر: ( 2)
 
 
 
 
 

http://learning-otb.com/
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 أن تكون الربامج تساعد على قراءة الصور والتعامل معها.  .ج
 أن تكون الربامج تستخدم املوقف الدرامية والعروض التوضيحية. .د
 ى حاسة اللمس يف العمليات اإلدراكية والتعليمية. أن تكون الربامج تركيز عل .ه
 أن تكون الربامج تساعد على مالحظة الشفاه وحركات الفم وتعبريات الوجه.  .و
 أن تكون الربامج جتذب انتباه التالميذ. .ز
 أن تكون الربامج تعتمد سهولة. .ح
 أن تكون الربامج حروف ابرزة.  .ط
 يقية. أن تكون الربامج تعتمد على مساع األصوات احلق .ي
 أن تكون الربامج تعتمد على الكتب الناطقة. .ك
 أن تكون الربامج متنوعة يف النماذج. .ل
 أن تكون الربامج تسمح التحكم يف سرعة عرضها.  .م
 .(1) أن تكون الربامج آمنة عند استخدامها .ن
 أن تكون الربامج مالئمة لألهداف احملددة بشكل واضح.  .س
 ية واالجتماعية وقدرات املتعلم من العقلية واجلسمية.أن تكون الربامج مناسبة لإلمكاانت املاد .ع
 أن تكون الربامج متنوعة وعدم التكرار اململ. .ف
 أن تشمل الربامج كل أهداف املقرر.  .ص
 أن تكون الربامج ارتباطا ابلواقع الذي يعيشه املتعلم.  .ق
 أن تكون الربامج مثرية وفعالة لدافعية املتعلمني من بداية حىت هناية.  .ر

، ومن البسيط صعبالربامج متدرجة ومتسلسلة يف مستوايهتا، يعين من السهل إىل ال أن تكون .ش
 .(1) إىل املركب

                                                           

مقرر مقرتح يف تكنولوجيا التعليم للفئات اخلاصة لطالب شعبة تكنولوجيا التعليم بكليات د حممد سليمان، انظر: صبحي أمح( 1)
 . 95-93رسالة دكتوراه، ص الرتبية النوعية، 
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 اخلالصة:

 كاآليت:برامج وسائل السمعية البصرية للكبار الناطقني بغريها عن بعد  خلصت الباحثة 

، اللغوية ربامجوال، األفالم، و والقصص، األخبارهي:  برامج وسائل السمعية البصرية املتحركة أوال:
 .األانشيد، و الدينية والربامج

 .اللغوية اللعبةالنصوص الصوتية، و  مها: برامج وسائل السمعية البصرية الثابتة اثنيا:

 ةالسمعية البصرية يف تعليم اللغة العربيالتكنولوجيا وسائل التعليمية لربامج الومن طرق اختيار 
 بة،ذاوتركيزية، وج، التوضيحية ية،والتعاملدرات، الق تنميةحتقيق األهداف، و  للكبار الناطقني بغريها:

ابلواقع،  وارتباطا، مناسبة لألهدافو  ومالئمةوآمنة، ، سرعةو ج، ذ لنماا يف ومتنوعة، ابرزةو ، وسهولة
 متدرجة ومتسلسلة.و مثرية، وفعالة، و 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                            

فعالة تطوير مقرر تكنولوجيا التعليم ابجلامعة اإلسالمية الكتساب الطالب املعلمني انظر: حممود حممد درويش الرنتيسي،  (1)
 .67، رسالة دكتورة، ص كفاايت الالزمة يف ضوء املعايري املعاصرةال
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 خلامسا الفصل

توظيف وسائل التكنولوجيا السمعية البصرية  طرق  

العربية للكبار الناطقني بغريها اللغة يف تعليم  

أربعة مباحث: افيه  

توظيفها يف تعليم مهارة االستماع  املبحث األول: طرق  
 املبحث الثاين: طرق توظيفها يف تعليم مهارة الكالم

 املبحث الثالث: طرق توظيفها يف تعليم مهارة القراءة

 املبحث الرابع: طرق توظيفها يف تعليم مهارة الكتابة
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 الفصل اخلامس

توظيف وسائل التكنولوجيا السمعية البصرية طرق  

يف تعليم اللغة العربية للكبار الناطقني بغريها    

 التمهيد

وسائل السمعية البصرية للكبار الناطقني بغريها إىل الربامج املتحركة والربامج ذكرت الباحثة الفصل الرابع 
لبصرية املتحركة هي: األخبار، والقصص، واألفالم، والربامج اللغوية، ربامج وسائل السمعية اف الثابتة.

برامج وسائل السمعية البصرية الثابتة مها: النصوص الصوتية، واللعبة أما و  والربامج الدينية، واألانشيد.
 اللغوية.

قة إن طرق توظيف وسائل السمعية البصرية يف تعليم اللغة العربية للكبار الناطقني بغريها عال
لك مهارة الكتابة. وتتبني ذمهارة االستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة وكوهي  األربعة لغويةالهارات ملاب

 يف أربعة مباحث: الباحثة 
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 يف تعليم مهارة االستماعتوظيف وسائل التكنولوجيا السمعية البصرية  املبحث األول: طرق
م املستمع إبعطاء املتحدث أعلى درجات االهتمام والرتكيز مهارة االستماع هي: "مهارة لغوية تتطلب قيا

 .(1)لفهم الرسالة املتضمنة يف حديثه وحتليلها وتفسريها وتقوميها وإبداء الرأي فيها" 
قسمت الباحثة مبحث طرق توظيف وسائل التكنولوجيا السمعية البصرية يف تعليم مهارة 

 االستماع إىل أربعة مطالب:
 هداف العامة ملهارة االستماع:: األاملطلب األول

 هي:إن األهداف العامة ملهارة االستماع 
 متييز صويت من السماع.  .أ

 استخالص النتائج والتقاط الفكرة الرئيسية. .ب
 إدراك العالقات الصوتية.  .ج
 استنتاج األفكار وحكم عليه. .د
 حسن االستماع وجماملته يف احلديث.  .ه

 تعليم اللغة العربية: أهداف مهارة االستماع يف املطلب الثاين
 هدف مهارة االستماع يف تعليم اللغة العربية يتحدد فيما يلي: أإن 

 من الطويلة والقصرية وتشديد والتنوين ...إخل.متييز على حركات صوتية وسكناهتا  .أ
 إدراك احلديث من خالل النرب والتنغيم. .ب
 إدراك املعاين يف تغيريات بنية الكلمة. .ج
 ني األصوات العربية.إدراك التشابه والفروق ب .د
 العالقات بني الرموز الصوتية واملكتوبة.إدراك  .ه
 التمييز بني األصوات املتجاورة يف النطق واملتشاهبة يف الصوت.  .و
 فهم ترتيب الكلمات العربية واستخدامها من التذكري والتأنيث واألعداد واألزمنة ...اخل. .ز

                                                           

تقييم مواقع تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا على الشبكة العاملية يف ضوء ( انظر: الصرامي، عبد الرمحن بن سعد الصرامي، 1)
 .71، رسالة ماجسرت، ص املهارات اللغوية
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 فهم معاين الكلمات ومعرفة ما هو املعاد. .ح
 .(1) يسمعه املتعلم وتقوميه يف ضوء معايري موضوعية حتليل ما .ط

للكبار  السمعية البصرية يف تعليم مهارة االستماعالتكنولوجيا توظيف وسائل  طرق: املطلب الثالث
 العربية اللغة  الناطقني بغري

 األمور اآلتية: بد مبراعاةال إن طرق توظيف وسائل السمعية البصرية يف تعليم مهارة االستماع 
 األخبار .أ

 يف: أن يشاهد الكبار األخبار

 .هبة يف الصوتالتمييز بني األصوات املتجاورة يف النطق واملتشا -
 إدراك التشابه والفروق بني األصوات العربية.و ، ك احلديث من خالل النرب والتنغيمإدرا -

 إدراك املعاين الكلمة. -

 القصص .ب

 قصص يف:أن يشاهد الكبار ال

 .هبة يف الصوتجاورة يف النطق واملتشاالتمييز بني األصوات املت -
 إدراك التشابه والفروق بني األصوات العربية.و ، ك احلديث من خالل النرب والتنغيمإدرا -

 إدراك املعاين الكلمة. -

 األفالم .ج

 فالم يف:أن يشاهد الكبار األ

 .هبة يف الصوتالتمييز بني األصوات املتجاورة يف النطق واملتشا -
 إدراك التشابه والفروق بني األصوات العربية.و ، النرب والتنغيمك احلديث من خالل إدرا -

 إدراك املعاين الكلمة. -

-  

                                                           

بكة العاملية يف ضوء املهارات تقييم مواقع تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا على الشعد، ( انظر: الصرامي، عبد الرمحن بن س1)
71-73، رسالة ماجسرت، ص اللغوية  



 

  62  
 

 الربامج اللغوية .د

 أن يشاهد الكبار الربامج اللغوية يف: 

 .لتأنيث واألعداد واألزمنة ...اخلفهم ترتيب الكلمات العربية واستخدامها من التذكري وا -
 إدراك املعاين يف تغيريات بنية الكلمة. -
 الربامج الدينية  

 أن يشاهد الكبار الربامج الدينية يف: 
 .هبة يف الصوتالتمييز بني األصوات املتجاورة يف النطق واملتشا -
 إدراك التشابه والفروق بني األصوات العربية.و ، ك احلديث من خالل النرب والتنغيمإدرا -

 إدراك املعاين الكلمة. -

 األانشيد .و

  أن يشاهد الكبار األانشيد يف:

 .م وتقوميه يف ضوء معايري موضوعيةحتليل ما يسمعه املتعل -
 فهم معاين الكلمات ومعرفة ما هو املعاد.  -

 إدراك املعاين الكلمة. -
 النصوص الصوتية .ز

 الكبار برامج النصوص الصوتية يف:  يقرأأن 

 متييز على حركات صوتية وسكناهتا من الطويلة والقصرية وتشديد والتنوين ...إخل. -

 لعالقات بني الرموز الصوتية واملكتوبةإدراك ا -

 اللعبة اللغوية .ح

 أن يلعب الكبار اللعبة اللغوية يف: 
 متييز على حركات صوتية وسكناهتا من الطويلة والقصرية وتشديد والتنوين ...إخل. -

 .(1) إدراك العالقات بني الرموز الصوتية واملكتوبة -
                                                           

71-73( انظر: نفس املرجع، ص 1)  
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 فيتعليممهارةالكالمسمعية البصريةتوظيف وسائل التكنولوجيا ال املبحث الثاين: طرق

مهارة الكالم هي: "نقل املعتقدات واألحاسيس واالجتاهات واملعاين واألفكار واألحداث من املتحدث 
 .(1)إىل اآلخرين يف طالقة وانسياب مع صحة يف التعبري وسالمة يف األداء " 

 ر الكالم إىل أربعة مطالب:قسمت الباحثة مبحث طرق توظيف وسائل السمعية البصرية يف تعليم مها

 : األهداف العامة ملهارة الكالماملطلب األول

 إن أهداف العامة ملهارة الكالم هي:

 اتصال بني الناس بعضهم ببعض لتنظيم حياهتم وقضاء حوائجهم. .أ
 إبداع التعبري عن األفكار واخلواطر النفسية ونقلها إىل اآلخرين بطريقة إبداعية مشوقة ومثرية. .ب
إدارة مناقشة يف موضوع معني، واستخالص النتائج من بني اآلراء اليت يطرحها  إمكانية .ج

 األعضاء.

 : مهارة الكالم يف تعليم اللغة العربيةاملطلب الثاين

 هدف مهارة الكالم يف تعليم اللغة العربية يتحدد فيما يلي: أإن 

 .اصحيح نطقاواألصوات املتجاورة  العربية األصوات نطق .أ
بني احلركة القصرية والطويلة، وبني و  ذ، ز، ظ،..اخل (،: )مثل املتشاهبة األصوات بني النطق متييز .ب

 التعبري اجلميل والعادي.
 تعبري عن األفكار ابستخدام الصيغ النحوية املناسبة واستخدام نظام تركيب الكلمة الصحيحة. .ج

                                                           

ضوء املهارات تقييم مواقع تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا على الشبكة العاملية يف ( الصرامي، عبد الرمحن بن سعد، 1)
 .74، رسالة ماجسرت، ص اللغوية
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ة غري اللفظية استخداما اإلشارات واحلرك معاستخدام العبارات اجملاملة والتحية استخداما سليما  .د
 صحيحا.

 كثرة لفظية عند تعبري احلديث مع اختيار الكلمات الدقيقة. .ه
 إمكانية تعبري ابلطالقة واألفكار املناسبة يعين ال طويل وال قصري. .و
 إدارة الكالم ابلعربية والثقة به. .ز
منية مقبولة ترتيب األفكار ترتيبا منطقيا يلمسه السامع، وحتدث بشكل متصل ومرتابط لفرتات ز  .ح

 مع توقف أو إعادة الكالم يف فرتات مناسبة.
 إلقاء السؤال واستجابة به تلقائيا.  .ط
 زايدة الرتكيز عند الكالم على املعىن. .ي
 إدراك أمهية الكالم.  .ك
 حكاية الكالم بطريقة جذابة ومناسبة.  .ل
 التكيف مع ظروف املستمعني. .م
 .(1)متحدثي العربية تعرف النرب والتنغيم عند الكالم بطريقة مقبولة من  .ن

للكبار  السمعية البصرية يف تعليم مهارة الكالمالتكنولوجيا توظيف وسائل  طرق: املطلب الثالث
 الناطقني بغريها 

 األمور اآلتية: ال بد مبراعاةالسمعية البصرية يف تعليم مهارة الكالم التكنولوجيا إن طرق توظيف وسائل 
 األخبار العربية .أ

 :ألخبار العربية يفيشاهد الكبار اأن 

وبيان تعبري اجلميل ، احلركة القصرية والطويلة انبيو ، متييز النطق بني األصوات املتشاهبة -
 والعادي. 

                                                           

تقييم مواقع تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا على الشبكة العاملية يف ضوء املهارات ( انظر: الصرامي، عبد الرمحن بن سعد، 1)
 .74-76، رسالة ماجسرت، ص اللغوية
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 .ترتيب األفكار ترتيبا منطقيا يلمسه السامع -
 األفالم العربية  .ب

 :يشاهد الكبار األفالم العربية يفأن 

تكيف مع ظروف و ، متحدثي العربية بطريقة مقبولة منتعرف النرب والتنغيم عند الكالم  -
 .إمكانية تعبري ابلطالقة واألفكار املناسبة يعين ال طويل وال قصريو ، املستمعني

وبيان تعبري اجلميل ، احلركة القصرية والطويلة انبيو ، متييز النطق بني األصوات املتشاهبة -
 والعادي. 

 .إدارة الكالم ابلعربية والثقة به -

 .به تلقائيا السؤال واستجابةإلقاء  -

 .فكار ترتيبا منطقيا يلمسه السامعترتيب األ -
حتدث بشكل متصل ومرتابط لفرتات زمنية مقبولة مع توقف أو إعادة الكالم يف فرتات  -

 مناسبة.

 القصص .ج

 :يف صالقص أن يشاهد الكبار

 .اية الكالم بطريقة جذابة ومناسبةحك -
 تعبري احلديث مع اختيار الكلمات الدقيقة. -
 دينيةالربامج ال .د

 :شاهد الكبار الربامج الدينية يفأن ي

استخدام العبارات اجملاملة والتحية استخداما سليما مع اإلشارات واحلركة غري اللفظية  -
 استخداما صحيحا.

 الربامج اللغوية .ه

 :شاهد الكبار الربامج اللغوية يفأن ي

 الكلمة الصحيحة. تعبري األفكار ابستخدام الصيغ النحوية املناسبة واستخدام نظام تركيب -
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 النصوص الصوتية .و

 :يف النصوص الصوتيةأن يشاهد الكبار 

 إدراك أمهية الكالم.و  ،نطق األصوات العربية واألصوات املتجاورة نطقا صحيح -
 اللعبة اللغوية .ز

 :ن يلعب الكبار اللعبة اللغوية يفأ

 .(1) زايدة الرتكيز عند الكالم على املعىن -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

لغة العربية لغري الناطقني هبا على الشبكة العاملية يف ضوء املهارات تقييم مواقع تعليم ال( انظر: الصرامي، عبد الرمحن بن سعد، 1)
 .74-76، رسالة ماجسرت، ص اللغوية
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القراءة مهارة متعلي يفتوظيف وسائل التكنولوجيا السمعية البصرية  قاملبحث الثالث: طر   

ذه الرموز" مهارة القراءة هي: " التعرف على الرموز الكتابية، فهم وتفسري ونقد وتوظيف ما تدل عليه ه
(1). 

بعة قسمت الباحثة مبحث طرق توظيف وسائل التكنولوجيا السمعية البصرية يف تعليم مهارة القراءة إىل أر 
 مطالب:

 : األهداف العامة ملهارة القراءةاملطلب األول

 لفظ نطق النصوص بشكل سليم سواء أكانت القراءة جهرية أم صامتة.  .أ
 فهم النص واستخالص األفكار.  .ب
 قراءة جهرية حبسن األداء.  جتويد اللفظ يف .ج
 إمكانية قراءة صامتة سريعة مع الفهم ابلتفسري والتحليل.  .د
 النقد والتقييم.  .ه

 : مهارة القراءة يف تعليم اللغة العربية:املطلب الثاين

 تدريب على قراءة نص من اليمني إىل اليسار بشكل سهل ومريح.  .أ
 توضيح النطق وإخراج احلروف إخراجا صحيحا.  .ب
إمكانية حتليل الكلمة إىل أصواهتا، وتعرف أنواع الكلمة من املرادفات واملتضادات واملشرتك  .ج

 اللغوي وغري ذلك.
 عرف على املعاين اللغوية اصطالحية وغرض توصيل املعلومات لدى الكاتب. ت .د
 تعرف احلروف اهلجائية وعالمات الوقف والوصل. .ه
 إدراك التشابه واالختالف بني أشكال احلروف والكلمات، إدراك التغيريات يف املعاين والرتاكيب. .و

                                                           

تقييم مواقع تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا على الشبكة العاملية يف ضوء املهارات ( انظر: الصرامي، عبد الرمحن بن سعد، 1)
 .76، رسالة ماجسرت، ص اللغوية
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 نص املقروء.التمييز بني خصائص كتابة عربية وأفكار رئيسية واثنوية يف ال .ز
 إمكانية قراءة أي كتب عربية واستخدامه يف قواميس ومعاجم ودوائر معارف عربية. .ح
حصول على معرفة وإدراك أهم املوضوعات واستخالص األفكار ومعرفة العالقة بعضها بعضا  .ط

 من خالل القراءة.
لمات تدريب على حتليل صريف الصحيح يف كلمة ومراعاة حركات اإلعراب ومعرفة صياغة الك .ي

 قياسية كانت أم مساعية. 
 تدريب على سرعة وطالقة يف القراءة. .ك
 مقارنة املعلومات والبحث عن مواد جديدة يف القراءة.  .ل
 تركيز االنتباه ربط الرموز ابألفكار اليت تدل عليها يف حمتوايت املقروء.  .م
 الكشف عن التشابه واالفرتاق ومشكالت يف النص أو متصلة به.  .ن
 .(1)بة من خالل القراءة فهم رموز الكتا .س

  السمعية البصرية يف تعليم مهارة القراءةالتكنولوجيا توظيف وسائل  طرق: املطلب الثالث

 السمعية البصرية يف تعليم مهارة القراءة أن يراع األمور اآلتية:التكنولوجيا إن طرق توظيف وسائل 
 األخبار العربية .أ

 :يشاهد الكبار األخبار العربية يفأن 

 ب على قراءة سريعة وطالقة.تدري -
 األفالم العربية  .ب

 :شاهد الكبار األفالم العربية يفأن ي

 تدريب على إخراج التنغيم والنرب عن القراءة. -

 

                                                           

تقييم مواقع تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا على الشبكة العاملية يف ضوء املهارات نظر: الصرامي، عبد الرمحن بن سعد، ( ا1)
 .76-80، رسالة ماجسرت، ص اللغوية
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 القصص .ج

 :يف صأن يشاهد الكبار القص

 تدريب على قراءة القصة. -

 الربامج اللغوية .د

 :شاهد الكبار الربامج اللغوية يفأن ي

 .الكلمةوضيح خمارج احلروف يف نطق ت -
 توضيح طريقة القراءة الصحيحة.و  -

 الربامج الدينيةه. 
 تدريب على قراءة سريعة وطالقة. -

 النصوص الصوتية .و

 :يقرأ الكبار النصوص الصوتية يف أن

 .ليمني إىل اليسار بشكل سهل ومريحتدريب على قراءة نص من ا -
 .راجا صحيحاتوضيح النطق وإخراج احلروف إخو  -
 .اق ومشكالت يف النص أو متصلة بهفرت الكشف عن التشابه واالو  -
 .واميس ومعاجم ودوائر معارف عربيةإمكانية قراءة أي كتب عربية واستخدامه يف قو  -
 .دريب على سرعة وطالقة يف القراءةتو  -
 .وغرض توصيل املعلومات لدى الكاتبتعرف على املعاين اللغوية اصطالحية و  -
 .ف اهلجائية وعالمات الوقف والوصلتعرف احلرو و  -
قة بعضها حصول على معرفة وإدراك أهم املوضوعات واستخالص األفكار ومعرفة العالو  -

 .بعضا من خالل القراءة
تدريب على حتليل صريف الصحيح يف كلمة ومراعاة حركات اإلعراب ومعرفة صياغة  -

 الكلمات قياسية كانت أم مساعية.
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 اللعبة اللغوية .ي

 :الكبار اللعبة اللغوية يف أن يلعب

 .ة حتليل الكلمة إىل أصواهتاكانيإم -

 .تضادات واملشرتك اللغوي وغري ذلكوتعرف أنواع الكلمة من املرادفات وامل -
 .يت تدل عليها يف حمتوايت املقروءتركيز االنتباه ربط الرموز ابألفكار الو  -
 .(1) التغيريات يف املعاين والرتاكيبو  ختالف بني أشكال احلروف والكلماتإدراك التشابه واالو  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ية يف ضوء املهارات تقييم مواقع تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا على الشبكة العامل( انظر: الصرامي، عبد الرمحن بن سعد، 1)
 .76-80، رسالة ماجسرت، ص اللغوية
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الكتابة مهارة تعليم يف توظيف وسائل التكنولوجيا السمعية البصرية املبحث الرابع: طرق  

وسيلة هامة من وسائل االتصال بني البشر فمن طريقها يستطيع اإلنسان أن ينقل مشاعره  الكتابة هي: "
 .(1)"  وأن يربز ما لديه من مفهومات ويسجل ما يود تسجيله من حوادث ووقائع

قسمت الباحثة مبحث طرق توظيف وسائل التكنولوجيا السمعية البصرية يف تعليم مهارة الكتابة إىل 
 أربعة مطالب:

 : األهداف العامة ملهارة االستماع:املطلب األول

 رمسية ككتابة التقارير. مراسالتإمكانية يف كتابة  .أ
 إمكانية يف كتابة العلمية ككتابة البحوث واملقاالت العلمية. .ب
 طر والفنون األخرى.اإمكانية يف كتابة ذايت إبداعية ككتابة الرسائل اإلخوانية واخلو  .ج
 إمكانية يف كتابة وظيفية ذاتية ككتابة التعليقات واملفكرة الشخصية.  .د

 : مهارة الكتابة يف تعليم اللغة العربيةاملطلب الثاين

اإلمالئية واحلروف اليت تنطق وال التعرف على طريقة كتابة احلروف اهلجائية وأشكاهلا وقواعدها  .أ
 تكتب وتلك اليت تكتب وال تنطق.

 التعرف على ومواضع الكلمات وطريقة نقلها الصحيحة.  .ب
 التعرف على حروف منفصلة وحروف متصلة يف تركيب الكلمات.  .ج
 التعرف على خطوط العربية يف الكتابة.  .د
  الكتابة.التعرف على طريقة استخدام عبارات اجملامالت االجتماعية يف .ه
 التعرف على أسلوب وعبارة الكتابة معينة.  .و
 التلخيص على املوضوع تلخيصا كتابيا صحيحا. .ز
 التدريب على سرعة الكتابة مع سالمتها.  .ح

                                                           

 .181، جملة شبكة العلوم النفسية العربية، ص تعلم فن االستماع( انظر: أمحد فخري هاين، 1)
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إمكانية مراعاة القواعد اإلمالئية وخصائصها، وعالمات الرتقيم، والتناسب بني احلروف،  .أ
 .(1) والتناسق يف الكلمات والنظام

للكبار  السمعية البصرية يف تعليم مهارة الكتابة التكنولوجيا توظيف وسائل طرق: ثاملطلب الثال
 الناطقني بغري العربية

 األمور اآلتية: بد مبراعاةالسمعية البصرية يف تعليم مهارة الكتابة ال التكنولوجيا إن طرق توظيف وسائل 
 األخبار العربية .أ

 :يشاهد الكبار األخبار العربية يفأن 

 على كتابة املقاالت واألخبار.تدريب  -
 األفالم العربية  .ب

 :األفالم العربية يفأن يشاهد الكبار 

 تعرف على طريقة استخدام عبارات اجملامالت االجتماعية يف الكتابة. -
 القصص .ج

 :يف صأن يشاهد الكبار القص

 تدريب على كتابة القصة واملقاالت. -
 الربامج اللغوية .د

 :ة يفشاهد الكبار الربامج اللغويأن ي

 تعرف على أسلوب وعبارة الكتابة معينة. -

 .الئية وخصائصها، وعالمات الرتقيمإمكانية مراعاة القواعد اإلم -
 

 

                                                           

تقييم مواقع تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا على الشبكة العاملية يف ضوء (. انظر: الصرامي، عبد الرمحن بن سعد، 1)
 .83-80، رسالة ماجسرت، ص ارات اللغويةامله
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 األانشيد .ه
 .يةشعر تدريب على كتابة  .و

 النصوص الصوتية .ي

 :ة يفأن يقرأ الكبار كتب الناطق

اليت تعرف على طريقة كتابة احلروف اهلجائية وأشكاهلا وقواعدها اإلمالئية واحلروف  -
 .ال تكتب وتلك اليت تكتب وال تنطقتنطق و 

 .الئية وخصائصها، وعالمات الرتقيمإمكانية مراعاة القواعد اإلم -
 تلخيص على املوضوع تلخيصا كتابيا صحيحا. -

 اللعبة اللغويةو. 
 :ن يلعب الكبار اللعبة اللغوية يفأ -

 .ضع الكلمات وطريقة نقلها الصحيحةتعرف على وموا -
 .لة وحروف متصلة يف تركيب الكلماتنفصتعرف على حروف م -
 .يب على سرعة الكتابة مع سالمتهاتدر ، و عرف على خطوط العربية يف الكتابةت -
 .الئية وخصائصها، وعالمات الرتقيمإمكانية مراعاة القواعد اإلم -
 .التناسب بني احلروف -
 .(1) التناسق يف الكلمات والنظام -

ين لو مثال متعلم يستطيع أن يقرأ النصوص فبإمكانه أن فمهارة الكتابة عالقة مبهارة القراءة يع
 يكتب مبا قرأ يف النص، ملاذا؟..طبعا، ألن عقله كان خيزن املعلومات القرائية مث يتدرب على القراءة.

 

 
                                                           

تقييم مواقع تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا على الشبكة العاملية يف ضوء (. انظر: الصرامي، عبد الرمحن بن سعد، 1)
 .83-80، رسالة ماجسرت، ص املهارات اللغوية
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 جدول طرق توظيف وسائل السمعية البصرية يف تعليم اللغة العربية

 للكبار الناطقني بغريها  

ة العربية للكبار البصرية يف تعليم اللغ طرق توظيف وسائل السمعية
 الناطقني بغريها عن بعد

 رقم برامج

 مهارة االستماع .أ

التمييز بني األصوات املتجاورة يف النطق واملتشاهبة يف  -
 .الصوت

إدراك التشابه و ، ك احلديث من خالل النرب والتنغيمإدرا -
 والفروق بني األصوات العربية.

 إدراك املعاين الكلمة. -

 الكالم  مهارة .ب

احلركة  انبي، و متييز النطق بني األصوات املتشاهبة -
 وبيان تعبري اجلميل والعادي. ، القصرية والطويلة

 .ترتيب األفكار ترتيبا منطقيا يلمسه السامع -

 مهارة القراءة  .ج

 تدريب على قراءة سريعة وطالقة. -

 مهارة الكتابة .د

 تدريب على كتابة املقاالت واألخبار. -

 ةالعربي األخبار
 

1 
 
 
 

 مهارة االستماع .أ

هبة يف التمييز بني األصوات املتجاورة يف النطق واملتشا -
 .الصوت

 األفالم العربية 
 

2 
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إدراك و ، ك احلديث من خالل النرب والتنغيمإدرا -
 التشابه والفروق بني األصوات العربية.

 إدراك املعاين الكلمة. -

 مهارة الكالم  .ب

تعرف النرب والتنغيم عند الكالم بطريقة مقبولة من  -
، تكيف مع ظروف املستمعني، و عربيةمتحدثي ال

إمكانية تعبري ابلطالقة واألفكار املناسبة يعين ال طويل و 
 .وال قصري

احلركة  انبي، و متييز النطق بني األصوات املتشاهبة -
 وبيان تعبري اجلميل والعادي. ، القصرية والطويلة

 .إدارة الكالم ابلعربية والثقة به -

 .اإلقاء السؤال واستجابة به تلقائي -

 .ترتيب األفكار ترتيبا منطقيا يلمسه السامع -
حتدث بشكل متصل ومرتابط لفرتات زمنية مقبولة مع  -

 توقف أو إعادة الكالم يف فرتات مناسبة.

 مهارة القراءة  ج.
 تدريب على إخراج التنغيم والنرب عن القراءة. -

 مهارة الكتابةد. 

تعرف على طريقة استخدام عبارات اجملامالت  -
 ة يف الكتابة.االجتماعي

 مهارة االستماع .أ

هبة يف التمييز بني األصوات املتجاورة يف النطق واملتشا -
 صالقص

 

3 
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 .الصوت
إدراك التشابه و ، ك احلديث من خالل النرب والتنغيمإدرا -

 والفروق بني األصوات العربية.

 إدراك املعاين الكلمة. -

 مهارة الكالم   .ب

 .ناسبةاية الكالم بطريقة جذابة ومحك -
 تعبري احلديث مع اختيار الكلمات الدقيقة. -

 مهارة القراءة  .ج

 تدريب على قراءة القصة. -

 مهارة الكتابة .د

 تدريب على كتابة القصة واملقاالت. -
 مهارة االستماع .أ

فهم ترتيب الكلمات العربية واستخدامها من التذكري  -
 .والتأنيث واألعداد واألزمنة ...اخل

 تغيريات بنية الكلمة. إدراك املعاين يف -

 مهارة الكالم  .ب

تعبري األفكار ابستخدام الصيغ النحوية املناسبة  -
 واستخدام نظام تركيب الكلمة الصحيحة.

 مهارة القراءة  .ج

 .توضيح خمارج احلروف يف نطق الكلمة -
 توضيح طريقة القراءة الصحيحة. -

 

 4 الربامج اللغوية
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 مهارة الكتابة .د

 تعرف على أسلوب وعبارة الكتابة معينة. -

مراعاة القواعد اإلمالئية وخصائصها، إمكانية  -
 .وعالمات الرتقيم

  مهارة االستماع .أ

 .حتليل ما يسمعه املتعلم وتقوميه يف ضوء معايري موضوعية -
 فهم معاين الكلمات ومعرفة ما هو املعاد.  -

  إدراك املعاين الكلمة. -

 مهارة الكتابة ب. 
 .يةشعر تدريب على كتابة  -
 

 األانشيد
 

5 

 مهارة االستماع .أ

هبة يف التمييز بني األصوات املتجاورة يف النطق واملتشا -
 .الصوت

إدراك التشابه و ، ك احلديث من خالل النرب والتنغيمإدرا -
 والفروق بني األصوات العربية.

 إدراك املعاين الكلمة. -

 مهارة الكالم  .ب

استخدام العبارات اجملاملة والتحية استخداما سليما مع  -
 ت واحلركة غري اللفظية استخداما صحيحا.اإلشارا

 ج. مهارة القراءة
 تدريب على قراءة سريعة وطالقة. -
 حصول على معرفة وإدراك أهم املوضوعات واستخالص  -

 6 الربامج الدينية
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 .األفكار ومعرفة العالقة بعضها بعضا من خالل القراءة -
 د. مهارة الكتابة 

 تدريب على كتابة املقاالت -
 اعالستممهارة ا .أ

متييز على حركات صوتية وسكناهتا من الطويلة والقصرية  -
 وتشديد والتنوين ...إخل.

 إدراك العالقات بني الرموز الصوتية واملكتوبة -

 مهارة الكالم .ب

، نطق األصوات العربية واألصوات املتجاورة نطقا صحيح -
 إدراك أمهية الكالم.و 

 مهارة القراءة  .ج

يسار بشكل سهل ليمني إىل التدريب على قراءة نص من ا -
 .ومريح

 .راجا صحيحاتوضيح النطق وإخراج احلروف إخ -
اق ومشكالت يف النص أو الكشف عن التشابه واالفرت  -

 .متصلة به
واميس إمكانية قراءة أي كتب عربية واستخدامه يف ق -

 .ومعاجم ودوائر معارف عربية
 .دريب على سرعة وطالقة يف القراءةت -
وغرض توصيل ية تعرف على املعاين اللغوية اصطالح -

 .املعلومات لدى الكاتب
 .ف اهلجائية وعالمات الوقف والوصلتعرف احلرو  -
حصول على معرفة وإدراك أهم املوضوعات واستخالص  -

يةوص الصوتالنص  7 
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 .قة بعضها بعضا من خالل القراءةاألفكار ومعرفة العال
تدريب على حتليل صريف الصحيح يف كلمة ومراعاة حركات  -

 اسية كانت أم مساعية.اإلعراب ومعرفة صياغة الكلمات قي

 مهارة الكتابة .د

تعرف على طريقة كتابة احلروف اهلجائية وأشكاهلا  -
ال تكتب وتلك وقواعدها اإلمالئية واحلروف اليت تنطق و 

 .اليت تكتب وال تنطق

الئية وخصائصها، وعالمات إمكانية مراعاة القواعد اإلم -
 .الرتقيم

 تلخيص على املوضوع تلخيصا كتابيا صحيحا. -

 

 مهارة االستماع .أ

متييز على حركات صوتية وسكناهتا من الطويلة والقصرية  -
 وتشديد والتنوين ...إخل.

 إدراك العالقات بني الرموز الصوتية واملكتوبة -

 مهارة الكالم .ب

 زايدة الرتكيز عند الكالم على املعىن -

 مهارة القراءة  .ج

 .كانية حتليل الكلمة إىل أصواهتاإم -

تضادات واملشرتك اع الكلمة من املرادفات واملتعرف أنو  -
 .اللغوي وغري ذلك

يت تدل عليها يف تركيز االنتباه ربط الرموز ابألفكار ال -

 لغويةاللعبة ال
 

 

8 
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 .حمتوايت املقروء
 ختالف بني أشكال احلروف والكلماتإدراك التشابه واال -

 ..التغيريات يف املعاين والرتاكيبو 

 مهارة الكتابة .د

 .قة نقلها الصحيحةضع الكلمات وطريتعرف على وموا -
لة وحروف متصلة يف تركيب تعرف على حروف منفص -

 .الكلمات
يب على سرعة تدر ، و عرف على خطوط العربية يف الكتابةت -

 .الكتابة مع سالمتها
الئية وخصائصها، وعالمات إمكانية مراعاة القواعد اإلم -

 .الرتقيم
 .التناسب بني احلروف -
 .التناسق يف الكلمات والنظام -
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 جدول طرق توظيف وسائل السمعية البصرية يف تعليم اللغة العربية

 ابلشكلللكبار الناطقني بغريها  

 

 
كاآليت:  قد استخرجت الباحثة من خالل جدول الشكل  

من  %15و ،من مهارة الكالم %28و ،من مهارة االستماع %42يتعلم الكبار  :أ. األخبار العربية
 من مهارة الكتابة.  %15، وقراءةمهارة ال

من  %9من مهارة الكالم، و %54من مهارة االستماع، و %27يتعلم الكبار  :ب. األفالم العربية
 من مهارة الكتابة.  %10مهارة القراءة، و

من مهارة  %15و من مهارة الكالم، %28من مهارة االستماع، و %42ج. القصص: يتعلم الكبار 
 ارة الكتابة. من مه %15و القراءة،
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من  %29من مهارة الكالم، و %13من مهارة االستماع، و %29د. الربامج اللغوية: يتعلم الكبار 
 من مهارة الكتابة.  %29مهارة القراءة، و

 من مهارة الكتابة. %26ة االستماع، ومن مهار  %74ه. األانشيد: يتعلم الكبار 

من  %28من مهارة الكالم، و %16االستماع، و من مهارة %42و. الربامج الدينية: يتعلم الكبار 
 من مهارة الكتابة.  %14مهارة القراءة، و

من  %60من مهارة الكالم، و %7من مهارة االستماع، و %13ز. النصوص الصوتية: يتعلم الكبار 
 .من مهارة الكتابة %20مهارة القراءة، و

من  %21من مهارة الكالم، و %5و من مهارة االستماع، %11يتعلم الكبار ح. اللعبة اللغوية: 
 من مهارة الكتابة. %63مهارة القراءة، 

 اخلالصة:

املهارات اللغوية للكبار وسائل التكنولوجيا السمعية البصرية يف تعليم  طرق توظيف ومن استخراج نتائج
من  %74 أن برامج األانشيد حسب ترتيب الدرجات النسبية الناطقني بغري اللغة العربية تبينت الباحثة

من مهارة القراءة،  %60من مهارة الكتابة، والنصوص الصوتية  %63واللعبة اللغوية مهارة االستماع، 
 %42من مهارة االستماع، والقصص  %42من مهارة الكالم، واألخبار العربية  %54واألفالم العربية 

من مهارة  %29اللغوية  والربامجمن مهارة االستماع،  %42من مهارة االستماع، والربامج الدينية 
من مهارة  %28من مهارة الكتابة، واألخبار العربية  %29من مهارة القراءة و %29االستماع و

من مهارة القراءة، واألفالم العربية  %28الربامج الدينية و من مهارة الكالم،  %28الكالم، والقصص 
من مهارة  %21لعبة اللغوية وال من مهارة الكتابة، %26من مهارة االستماع، واألانشيد  27%

من مهارة الكالم، واألخبار  %16الربامج الدينية و من مهارة الكتابة،  %20والنصوص الصوتية  القراءة،
 %15من مهارة القراءة و %15من مهارة الكتابة، والقصص  %15من مهارة القراءة و %15العربية 



 

  83  
 

من مهارة الكالم،  %13تابة، والربامج اللغوية من مهارة الك %14الربامج الدينية و من مهارة الكتابة، 
من مهارة االستماع، واألفالم  %11االستماع، واللعبة اللغوية من مهارة  %13والنصوص الصوتية 

من مهارة الكالم،  %7من مهارة القراءة، والنصوص الصوتية  %9من مهارة الكتابة و %10العربية 
 من مهارة الكالم. %5واللعبة اللغوية 
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 اخلامتة

  خالصة البحث

إن تعليم اللغة اللعربية للكبار الناطقني بغريها ابستخدام الوسائل التكنولوجيا السمعية البصرية حيتاج إىل 
 األمور التالية:

 تعلم الخصائص الكبار يف  .ه
 أسس تعليم اللغة العربية للكبار .و
 مواصفات معلمي اللغة العربية للكبار  .ز
 وجيا السمعية البصرية للكبارأنواع وبرامج وسائل التكنول .ح
 يف تعليم اللغة العربية للكبارطرق توظيف وسائل التكنولوجيا السمعية البصرية  .ط

 خصائص الكبار يف تعلم اللغة العربية  أوال:

ه اخلصائص هي ذإن الكبار الناطقني بغري اللغة العربية لديهم خصائص يف تعلم اللغة العربية. ومن ه
جسمية وعقلية ومهة فردية  يةرعاية صحالكبار إىل حيتاج مثال؛ ف ،لثقافية واالجتماعيةالنفسية والسلوكية وا

 لديهم كثري من خربات التعلمو ، ابلتعلم ، واهتمامهمحسن خلق يف طلب العلم أن لدى الكبارو  ،قوية
بسبب  شعورهم ابخلجل من األخطاء واخلوف من سخرية اآلخرين وامللل أن الثقافة الضعيفة للكبارأما و 

فروق فردية يف السن والقدرة واخلربة والدوافع حسب  خاصة الكبار األميني فهم الدروسقدرة على عدم ال
 .أيضا على التعلم

 للكبار أسس تعليم اللغة العربية  اثنيا:

 واحملتوايتراحل املشروط و العناصر و من الالعربية للكبار الناطقني بغريها  أسس تعليم اللغةويتكون 
 ل وطرق التدريس والتقييم.وسائالو 
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 مواصفات معلمي اللغة العربية للكبار  اثلثا:

إىل املواصفات النفسية واملواصفات السلوكية  اللغة العربية للكبار الناطقني بغريها يتكون مواصفات معلمي
ة ومراعا ،النطق وضوح مثال؛ على املعلم أن يكونف واملواصفات الثقافية واملواصفات االجتماعية.

 أنو  التعليم، يف خربة ولديه عن املتعلمني، األخطاء الكثرية عن وقوع ابتعادو حاجات ورغبات املتعلمني،
وأن يكون بشوش الوجه عند دخول  ،العصر تكنولوجيا استخدام من متمكنا ومهنيا أخصائيا يكون

 حسنة أخالق يكون ، وأناملتعلمني وآراؤهم وأقوال ظروفومراعات  ت التقديرعبارا استعمالالفصل، و 
 واحرتام آراء املتعلمني وشخصيتهم وعدم االنتقاد عند خطئهم. ومرنة، ومتواضعة

 أنواع وبرامج وسائل التكنولوجيا السمعية البصرية للكبار رابعا:

التلفاز، : العربية للكبار الناطقني بغريها يف تعليم اللغة السمعية البصرية التكنولوجيا من أنواع وسائلو 
ذاكرة و أسطواانت الفيديو وما أشبهه، و  اهلاتف احملمول،و، (MP4)جهاز إم يب فور و ، اآليل سباحلاو 

: البصرية السمعيةالتكنولوجيا  وسائل خصائصمن و وما أشبهه.( Flash Memoryالفالش )
تنوعة، ابة، والتنويع، والتوفري، واملذالتخاطب، والسرعة، واإلمكانية، والتفاعل، واملالءمة للحاجات، واجل

إىل برامج وسائل السمعية البصرية برامج وسائل السمعية البصرية للكبار ينقسم و  والسهولة، والسرعة.
، األخبارهي:  فربامج وسائل السمعية البصرية املتحركةاملتحركة وبرامج وسائل السمعية البصرية الثابتة 

ربامج وسائل السمعية البصرية وأما ال .انشيداأل، و الدينية والربامج، اللغوية والربامج، األفالم، و والقصص
 .اللغوية اللعبةالنصوص الصوتية، و  مها: الثابتة

 طرق توظيف وسائل التكنولوجيا السمعية البصرية يف تعليم اللغة العربية للكبار خامسا:

 يتكون طرق توظيف وسائل التكنولوجيا السمعية البصرية يف تعليم اللغة العربية للكبار إىل: 

 رق توظيف وسائل التكنولوجيا السمعية البصرية يف تعليم مهارة االستماعط .أ

 طرق توظيف وسائل التكنولوجيا السمعية البصرية يف تعليم مهارة الكالم .ب

 طرق التوظيف وسائل التكنولوجيا السمعية البصرية يف تعليم مهارة القراءة .ج
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 مهارة الكتابة طرق التوظيف وسائل التكنولوجيا السمعية البصرية يف تعليم .د

فكل مهارة لغوية يتعلم الكبار من خالل استخدام وسائل التكنولوجيا السمعية البصرية             
، األانشيد، الربامج اللغوية الربامج الدينية، القصص ،األفالم العربية ،األخبار العربية: بوساطة الربامج

  .اللعبة اللغوية، النصوص الصوتية

 مناقشة النتائج

نتائج وسائل التكنولوجيا السمعية البصرية وتوظيفها يف تعليم اللغة العربية للكبار الناطقني  تستنبطا قد
 من خالل توضيح أسئلة البحث كاآليت:بغريها 

 (؟ هاميف تعل اللغة العربية ا خصائص الكبار الناطقني بغريممن السؤال )  النتيجة األوىل:

 ج خصائص الكبار الناطقني بغري اللغة العربية يف تعلمها أنلقد استطاعت الدراسة على حصول نتائ
 الكبار لديهم اخلصائص اإلجابية واخلصائص السلبية.

اهتمام ابلتعلم مع حسن خلق يف طلب درست الباحثة أن الكبار لديهم لخصائص اإلجابية ل
فة امليزة للكبار أن لديهم والثقا نفسهم.أتغري نسق القيم يف  مع حبهم ابستمتاع األنشطة اليوميةالعلم، و 

  .السابق كثري من خربات التعلموأن لديهم  قوية يف طلب العلم دوافعهم و  على التعلم ةقدر ال

حيتاج إىل بعض األمور حلصول على تعلم اللغة درست الباحثة أن الكبار  ضعيفةوللخصائص ال
اإلرشادات من املعلم وأن يكون السيكولوجية و  وعقلية، شكل جيد ومقتنع كرعاية صحية جسديةالعربية ب

ملساعدهتم  الذايتوحيتاج الكبار إىل وسائل التعليم ووسائل العون املعلم مواصفات جيدة يف تعليم الكبار، 
 يف تعلم اللغة العربية.
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ية للكبار ما أنواع وسائل التكنولوجيا السمعية البصرية يف تعليم اللغة العربمن السؤال )  النتيجة الثانية:
  ( ؟لناطقني بغريهاا

أنواع وسائل التكنولوجيا السمعية البصرية يف تعليم اللغة العربية بعض على حصلت الدراسة لقد 
اهلاتف و، (MP4)جهاز إم يب فور و ، اآليل احلاسبو التلفاز، ه أنواع: ذ. ومن هللكبار الناطقني بغريها

 وما أشبهه.( Flash Memoryذاكرة الفالش )و أسطواانت الفيديو وما أشبهه، و  احملمول،

 والربامج، اللغوية والربامج، األفالم، و والقصص، األخبارك  ولكل نوع من الوسائل برامج متنوعة
وللربامج خصائص ومميزات يف تعليم اللغة العربية  .اللغوية اللعبةالنصوص الصوتية، و ، و األانشيد، و الدينية
ابة، والتنويع، والتوفري، ذواملالءمة للحاجات، واجل التخاطب، والسرعة، واإلمكانية، والتفاعل،منها: 

 واملتنوعة، والسهولة، والسرعة.

ربية وسائل التكنولوجيا السمعية البصرية يف تعليم اللغة العما طرق توظيف من السؤال )  النتيجة الثالثة:
 ( ؟للكبار الناطقني بغريها

تكنولوجيا السمعية البصرية يف طرق توظيف وسائل ال دراسةنتائج على لقد حصلت الباحثة 
أن الدرجات النسبية األعلى ملهارة االستماع برامج األانشيد وملهارة الكالم برامج تعليم املهارات اللغوية 

   برامج اللعبة اللغوية. الصوتية وملهارة الكتابة برامج ية وملهارة القراءة برامج النصوصاألفالم العرب

 التوصيات

اللغة العربية ابستخدام وسائل التكنولوجيا للكبار الناطقني بغريها بصفة عامة الرتكيز على تعليم  .1
 وابستخدام وسائل التكنولوجيا السمعية البصرية بصفة خاصة.

 على رغبات املتعلمني أثناء التعليم. االهتمامزايدة  .2
 احلرص على الصحة اجلسمية والعقلية والبيئية أمر مهم يف العملية التعليمية. .3
 م املعلم ابستفادة خربات من متعلمي الكبار.اهتما .4
 على مفردات اللغة العربية بصفة عامة وتعليم املهارات اللغوية بصفة خاصة. الرتكيز .5
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 املقرتحات

وسائل التكنولوجيا السمعية البصرية وتوظيفها يف تعليم اللغة العربية للكبار الناطقني بغريها  بناء .1
مثل: وسائل تعليم اللغة العربية عن بعد للكبار لدراسة ترتبط ابلوسائل األخرى مل تتعرض ا

 الناطقني بغريها.
 يف تعليم اللغة العربية يشجع الكبار يف تعلمهم.بناء املقررات التعليمية حسب رغبات الكبار  .2
 عملية تعليم اللغة العربية بني الكبار والصغار يزداد اخلربة على معلمى اللغة العربية.  قياس .3
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 للجمعية األملانية لتعليم الكبار، د.ت(.

سالمية، ) ماليزاي: جامعة ، كلية العلوم اإلالفرق بني تعليم الصغار والكبار حممد اجلوهري، -
 املدينة العاملية (.

، إشكاالت النظرية وتطبيقية يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريهاحممد خبري احلاج عبد هللا،  -
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http://www.uobabylon.edu.، :18/02/2016استعرض بتاريخ  ،pm03:19. 
 "، MP4و  MP3أجهزة بني هللا،" االختالفات عبد طالل -

https://jo.labeb.com :2/18/2016،03:30،استعرض بتاريخ pm. 

 "،هبا األلعاب اللغوية ودورها يف تعليم العربية للناشئني غري الناطقني، "الرمحن شيك عبد -
http://portal.arabtime.com2016/06/16،03.00ريخ: ، استعرض بتاpm. 

 ، األلعاب التعليمية، " موقع التعليم خارخ املوضوع "،العمري، عائشة بلهيش -
otb.com-http://learning.،  :2015/أكتوير 1تشرين 03استعرض بتاريخ. 

 ، " ما هو اهلاتف احملمول "،حممد اجلمال -

http://mawdoo3.com:06:53، 08/09/2014،آخر حتديث pm. 

 حممد جابر خلف هللا، " التعليم ابملراسلة "، -
kenanaonline.com.:llhttp ،04:15، 2016/ 26/05، استعرض بتاريخpm. 

http://mawdoo3.com/
http://mawdoo3.com/
http://www.up-sy.com/files
http://www.up-sy.com/files
http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/lecture.aspx?fid=8&lcid=48803
http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/lecture.aspx?fid=8&lcid=48803
https://jo.labeb.com/
https://jo.labeb.com/
http://portal.arabtime.com/
http://portal.arabtime.com/
http://learning-otb.com/
http://learning-otb.com/
http://mawdoo3.com/
http://mawdoo3.com/
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 مسعد حممد زايد، " التغذية الراجعة "، -
.www.drmosad.comllhttp:  27/50/2016،8:40، استعرض بتاريخpm . 

 " وحدة التخزين "، شبكة إتصال البحوث واإلرشاد مادة تعليمية،  -
http://www.vercon.sci.eg. :09.00، 2016/ 14/06، استعرض بتاريخpm. 

 
 " الوسائل السمعية والبصرية " -

http:llwww.sliderserve.com،  ،2016/12/15اتريخ االستعراض 
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