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 Computer Assisted Instruction (CAI) احلاسوب ابستخداماإلمالء تعليم 

 TA’LIIM AL-IMLA’ BISTIKHDAAMI AL-HASUB 
   

 سيف املصطفى و  لولوك محريا فيمادا   إعداد:
 

 مستخلص

اهلدف األساسي من دورة تعليم اللغة العربية جلميع الطالب والطالبات مبعهد القلم اإلسالمي ماالنج 
ومن ملادة املدروسة يف تلك الدورة هي حتسني الكتابة  هو أن جيعلهم متقنني يف اللغة العربية شفهيا أو حتريراي. 

فاايت الطالب والطالبات  دريبات الكافية لقياس كأو اإلمالء العريب. ولتدريس اإلمالء قام الباحثان إبعطاء الت
يف  اللغة العربية األولية. ومن املالحظة رأى الباحثان أن تعليم اإلمالء عرب احلاسوب مهم ليساعد املعّلم لتطوير 

 ولتسهيل عملية اإلمالء ومهارة الكتابة عرب احلاسوب ابلتعليم الذايت.  
معرفة فعالية تعليم  ( 2مالء العريب وحتليل مواصفاهتا، و)( إنتاج مادة اإل1يهدف هذا البحث إىل )

الطالب يف مستوى املبتدء مبعهد "القلم" اإلسالمي التابع ابملدرسة  اإلمالء ابستخدام احلاسوب ابالتطبيق على 
 أسلوبالبحث التطويري  ابستخدام  يف هذا البحث منهجالباحثان  استخدم الثانوية احلكومية الثالثة ماالنج.

املقابلة، وأبوراق االستبانة، وابالختبار  أبسئلة ملقابلة، وابالستبانة، وابالختبار، وأدوات البحث مجع البياانت اب
 (.T- test)وحتليل البياانت من هذا البحث ابستخدام اختبار التاء 

( كان إنتاج اإلمالء العريب حيتاج إىل التخطيط والتقييم 1حيصل الباحثان إىل نتائج البحص ما يلي )
( املواد التعليمية لتعليم اإلمالء ومهارة الكتابية عرب احلاسوب أثثرت فعاال وإجيابيا يف حتسني  2والتصميم، )

ومعناها   %86انة من اخلرباء على درجة نتيجة اإلستبالطالب والطالبات يف الفصل العاشر. حصل الباحثان 
  %79،92مث ترتقي يف االختبار البعدي إىل  % 68،24جيد. وعندما قارن الباحثان بني نتيجة االختبار القبلي 

. وأما درجة التوزيع يف اتء اجلدول 24وهي    df = N-1معناها جيد. مث الحظ الباحثان  إىل نتيجة التاء احلرة  
. وحصل الباحثان   13،312.وأما نتيجة من اتء احلساب  2،063 = 0،05 =% 5على مستوى التصديق 

معاانها جيد جدا كما حصل الباحثان على نتيجة من استبانة   90على نتيجة من استبانة املدرس على نتيجة 
 معاانها جيد جدا 60،4املدرس على نتيجة 

 ر
 العربية  ، اللغةاحلاسوب، اإلمالء  تعليمالكلمات األساسية: 
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Teaching dictation using the computer 

 

The main objective of the Arabic language course for all male and female 

students of the Institute of Islamic Pen Malang is to make them master the Arabic 

language, orally or in writing. One of the subjects studied in that course is improving 

writing or Arabic spelling. To teach spelling, the two researchers gave sufficient 

training to measure male and female students' competencies in elementary Arabic. 

From the observation, the researchers saw that teaching dictation via the computer is 

important to help the teacher to develop and facilitate the dictation process and the 

skill of writing through the computer with self-education. 

This research aims to (1) produce Arabic orthography and analyze its 

characteristics, and (2) learn the effectiveness of teaching spelling using a computer 

by applying it to students at the beginner level of the Islamic "pen" institute of the third 

state secondary school Malang. In this research, the two researchers used the 

developmental research methodology using the method of data collection by interview, 

questionnaire, test, research tools with interview questions, questionnaire papers, and 

by testing and analyzing data from this research using the T-test. 

The two researchers obtain the results of the examination the following: (1) 

The production of Arabic spelling required planning, evaluation and design, (2) 

educational materials to teach spelling and writing skills through the computer that 

affected effectively and positively the improvement of male and female students in the 

tenth semester. The two researchers obtained the result of the questionnaire from the 

experts a score of 86%, which means good. When the two researchers compared the 

results of the pre-test at 68.24%, then it rose in the post test to 79.92%, meaning good. 

Then the researchers noted the result of the free Ta, df = N-1, which is 24. As for the 

degree of distribution in the table T at the certification level, 5% = 0.05 = 2,063. And 

as for the result of the t account 13,312. The two researchers obtained a result from the 

teacher's questionnaire on a result of 90, which is very good. 

Keywords  : Teaching  Imla’, The Computer, Arabic Language  

 

 

 



 
 

5 

 

 

 املقدمة -أ
خصائص تتميز هبا. ولكل اللغات هلا املهارة االكتسابية  ومن املعلوم أن جلميع اللغات

واملهارة اإلنتاجية. فكانت مهارة االستماع والقراءة نوع من املهارة االكتسابية كما كنت مهارة الكالم 
وهتتم شريعة اإلسالم ابلكتابة اهتناما هاما وكبريا. وجدان   .املهارة اإلنتاجية  والكتابة جزء ال يتجزأ من  

يف القرآن الكرمي أقسم هللا على مجيع خملوقاته للحث وللتشجيع إىل الكتابية لينتشر العلم. أكد   كثريا
هللا تعاىل "ن والقلم وما يسطرون" من هذه األية القرآنية يستطيع الناس أن يستنتجوا أبن مهارة 

القراء احملبوبون. الكتابة هلا مكانة خاصة عند اإلسالم. ابلكتابة ستكون أفكار املؤلفني يفهموهنا 
 والسيما يف تعّلم اللغة العربية، كانت مهارة الكتابة هلا خصائص يف تدريسها وطرق تعّلمها.

ا أبن عملية تعّلم اللغة ف  ر  وع   يف معهد القلم اإلسالمي عمل الباحثان ابملالجظة امليدانية
الطالب قادرون يف التكلم ومن التعجب أن بعض    العربية هلا مشكالت عظيمة السيما مهارة الكتابة.

العريب بنطق سليم وبعبارة صحيحة. هؤالء الطالب قادرون أن يتحدثوا ابللغة العربية مع أهنم ليسوا  
 انطقني ابللغة العربية. ويف نفس الوقت، كفائتهم يف مهارة الكتابة أصبحت ضعيفة لقلة الوسائل أو 

والطالبات مبعهد القلم اإلسالمي ماالنج الب  طرق تدريس الكتابة حمددة. الحظا الباحثان معظم الط
تعّلم مهارة الكتابة منها أن معظهم ضاعفني يف درس اللغة العربية السيما يواجهون الصعوابت يف 

 كتابة اإلمالء العريب عموما وخاصة يف معرفة وتطبيق قواعد اإلمالء العريب. 
يف معهد القلم اإلسالمي ماالنج هو كان مستوى اللغات يف مهارة الكتابة لدى الطالب 

أو املادة املخصوصة  لتعليم   رمبا من مشكالهتم التعّلمية هي عدم الكتاب التعليمي  مستوى متوسط.
اإلمالء العريب.والسبب أخر فإن معّلم اللغة العربية مل يكن متقنا يف تعليم اإلمالء العريب حىت يصيب 
طالهبم امللل والكسالن وما إىل ذلك. يلزم على معّلم اإلمالء العريب أن يكون معه رغبة قوية وغرية 

  قوية وطرق تدريس اإلمالء العريب متنوعة. 
 



 
 

6 

 

رأى الباحثان أن عملية التعليمية يف تلك املدرسة ستكون امتيازا وجذابة لو كان املعّلمون 
وسائل التعليمية كاملة. ويف الواقع، عرف الباحثان أبن تعليم اإلمالء العريب مل يكن كتااب خاصا يف 

ب كوسيلة التعلمية لتسهيل  وابتكر الباحثان إبجياد وتطوير املادة التعليمية عرب احلاسو عملية التعليمية.  
قام الباحثان ابملالحظة امليدانية يف البداية مث حلال مشكالت تعليم اإلمالء  يف فهم اإلمالء العريب.

العريب وحاوال أن تصمما مادة تعليمية حاسوبية عنه، وبعد ذلك حاوال أن حتلال وتقيسا فعالية 
 استخدامه.

أعطى الباحثان املادة التعليمية عرب احلاسوب حسب احتياجات الطالب فيها. صمم 
أو بعبارة أخرى أن يف هذه املادة خطوات  Computer Assisted Instruction (CAI)الباحثان 

يف الفصل العاشر مبدرسة الثانوية   املادة التعليمية عرب احلاسوبطبق الباحثان هذه استخدامها. 
( املادة 2( املادة الئقة ابحتياجات الطالب، و)1)حلكومية. من مميزات هذه املادة هي اإلسالمية ا

( يستطيع الطالب خيار املادة 4( وجود التغذية الرجعية بعد التدريبات، و)3سهلة يف استعماهلا، و)
( وجود نتيجة االختبار لكل التدريبات اليت عملها 5من األسهل إىل األصعب حسب كفائتهم، و)

  ( وجود قواعد اإلمالء العريب مع كتابة امللونة وغريها.6لطالب، و)ا
 عرب احلاسوبملادة اإلمالء العريب  ( انتاج املواد التعليمية1كان هذا البحث يهدف إىل )

يف تعليم   عرب احلاسوبملادة اإلمالء العريب  ( معرفة جودة وفعالية استخدام املواد التعليمية2، و)
اإلمالء ابلتطبيق على معهد القلم الإلسالمي التابع ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة 
ماالنج. وحدد الباحث احلدود املوضوعية هي يف تطوير مادة اإلمالء خاص للفصل العاشر للمدرسة 

اختار الباحثان طالب   اللغة.  من انحية مستوى  ل األول للمستوى اإلبتدائيصوللفأالثانوية اإلسالمية  
الفصل العاشر هبذه املدرسة لتطبيق املادة املطورة. ومن السبب ألن يف هذه املدرسة مدرسة متقّدمة 
هلا الوسائل والتسهيالت املتوافرة للتشجيع هذا البحث. والسبب األخر فإن يف هذه املدرسة جند 

العربية واإلجنلزية والرتبية اإلسالمية. وقد جرى  معهد القلم اإلسالمي الذي يهتم كثريا بتعليم اللغة
 م. 2016-2015البحث هبذه املدرسة منذ شهر أغسطس حىت ديسمرب 
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استخدم الباحثان يف هذا البحث أو املقالة العلمية ابملنهج التطويري والتجرييب. وأما املدخل 
لذلك استعمل الباحثان هذه املستخدم فهو املدخل الكيفي والكمي الذي صممه سوغييونو يف كتابه، 

 1اخلطوة كما تبني الرسم البياين اآليت: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

االختبار.  و ، واالستبانة،  ستخدم املقابلةيتاج إليها الباحث  حيأما للحصول على البياانت اليت  
واملقابلة   ،: دليل املقابلة هي املقابلة مع املدرسي مادة اإلمالءأوال  ،  أما أدوات البحث هي ثالثة أنواع

للمدرسني فبنود من ورقة االستبانة حتتوى على أوراق االستبانة وهي أوراق االستبانة  :  اثنيا،  مع الطلبة
واخلرباء  يف جمال تعليم اخلط العريب أوراق االستبانة للخرباء بزايدةللطلبة يف الفصل العاشر  بنود 10

 أسئلة االختبارين مها االختبار القبلي واالختبار البعدي.اثلثا:  يف جمال تصميم الكتاب التعليمي.  
 
 
 

 اإلمالء  تدريس -ب

 
1   Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif  Kualitatif dan R &D. (Bandung: Alfabeta). hlm  409. 

حتليل 
 االختياجات

 مجع البياانت

 تصميم اإلنتاج

تصديق 
 التصميم

 

إصالح 
 التصميم

 

 جتربة اإلنتاج

 إصالح اإلنتاج

 اصالح اإلنتاج جتربة املستخدم

 اإلنتاج النهائي
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 مفهوم اإلمالء -1
اإلمالء يف اللغة هو التأخريواإلمهال أو إطالة العمر والوقت ليتسع الزمن 
للحصول على التمتع ابلشيء احملبوب. ومعىن اإلمالء يف االصطالح هو أن يصمم الكاتب 

الكتابة أبن تكون األلفاظ مجيلة وذوي املعىن. واللكلمات اليت األلفاظ اهلجائية بقواعد 
تب قد يكون من القرآن الكرمي أو احلديث الشريف أو املقاالت العديدة قريبة  يكتبها الكا

من علم قواعد اللغة العربية مثل علم النحو والصرف والبالغة واإلعالل واإلبدال واإلدغام 
   2 وغريها. وهذه القواعد تساعد فهم اإلمالء جيدا.

أنه عدد من ومّسى اللغويون "اإلمالء" بسم "علم اخلط القياسي" أو بعبارة أخرى 
العلوم اللغة العربية اليت حتتوي على أصول وقواعد ال يستغين عن تعليما وإنقاهنا الجتناب 

األخطاء الكتابية للحصول على التعبري الصحيح والكالم الصحيح سليما يف قواعد  عن 
   3.اللغة العربية

. يتميز اإلمالء يف علوم اللغة العربيةمنزلة كبرية  له مكانة و العريب اإلمالءكان 
مما فهم اللغويون أن وظيفة قواعد اللغة العربية متيل إىل صحة الكتابة العربية   للتعبري الكتايب.

من الناحية االشتقاقية واإلعرابية فإن وظيفة اإلمالء العريب ختص إىل كتابة النص ابلصور 
 خلطية السليمة.ا

 اإلمالء  أمهية تعليم -2
يهددف تعليم اإلمالء إىل اكتسددددددددددددددداب األطفدال مهدارة الكتدابدة العربيدة يف احلروف  
الصدددددحيحة. قد يكون الكبار يدرسدددددون اإلمالء لإلفادة وهي لتجنب الكتابة عن األخطاء  

 4عيب ذميم اليغفره الناقدون.الكتابية وحيرسون عن 
 

 
 7ص.   . جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية  . ماالنج:  إمالء نظريته وتطبيقه   . 2011. رضوان  2
 . 14ص  .بريوت: مكتبة املعارف   . يف قواعد اإلمالء واإلنشاء الوسيط  .  1993. عمر فاروق الطباع   3
 341ص.   .بريوت: مؤسسة الرسالة   .املوجه العملي ملدرس اللغة العربية  . 1983. أايد توفيق اهلامشي   4
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وظيفدددة  درس اإلمالء العريب أوسددددددددددددددع وأبعدددد من وجود قواعدددد عرف معّلوا اللغدددة 
واثرائها، وتعويج نضددددددددددددددجهم العقلي   اإلمالء نفسدددددددددددددده. ويلزم متعلموا اللغة إىل تنمية قدرهتم

ترقية احلسددداسدددة الثقافية، واملهارة الفنية، وهؤالء الوسددديلة املهمة اليت جتعل الطالب قادرين و 
عد املألوفة أي القواعد اليت اتفق عليهدا أهدل  على كتدابة الكلمدات والفقرات حسددددددددددددددب القوا

خيتار املادة من السهلة إىل الصعبة ومن احلروف إىل  اللغة. واملعلم الناحح يف درس اإلمالء 
الكلمدة ومن الكلمدة إىل الرتكيدب مث الرتكيدب إىل العبدارة اليت فيهدا معىن معني. يكون اخلط 

عربيدة. ألن يف اإلمالء العريب حيدث إىل  اإلمالئي درسددددددددددددددا مهمدا صددددددددددددددعبدا يف تعليم الكتدابدة ال
هبا مسدددددددددتوى اللغات لدى  االزدراء والسدددددددددخرية وهو الذي يعد من املؤثرات الدقيقية يقيس  

 الطالب.
 ع اإلمالء أنو  -3

( اإلمالء املنظور، 2( اإلمالء املنقول، و)1)م الرتبويون اإلمالء إىل أربعة أنواع  يقسّ 
( اإلمالء االختباري. يكون اإلمالء املنقول أن يعتمد على 4املسموع،و)( اإلمالء 3و)

احملاكة والتقليد، وميكن التالميذ على كتابة القطعة من بعض الكتب، ويرأس اإلمالء املنقول 
القطعة اإلمالئية أوال اذ ويعتمد اإلمالء املنظور إىل رؤية   5 كتابة عربية وهتجيا شفهيا.

يشمل  املعلم أن يشرح حمتوايت مادة اإلمالء العريب. ويقرؤوهنا. وميكنينظراليها الناشؤون 
اإلمالء املنظور إىل حل مشكالت الطالب يف صعوابت النطق. بعد أن حصل الطالب 
على الكفاءة الكافية يف اإلمالء العريب يف فرتة زمنية طويلة وبذل اجلهد والرسوخ يف األذهان، 

 6 الصحيحة.يقدر الطالب على كتابة اإلمالء العريب مناسب ابلقواعد  

 

 

 
 . 153ص:  . دار الفكر: دمشق. طرق تدريس اللغة العربية .  1996. جورت الركايب   5
 541ص  . منشورات جامعة دمشق. دمشق يف طرائق تدريس اللغة العربية  . 1996. حممود أمحد السّيد   6
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اإلمالئية يليه هو اإلمالء املسموع وهو نوع اإلمالء الذي خيتص يف كتابة النصوص  
يف أن يغري  املسموعة. يعّلم املعّلم اإلمالء املسموع عرب الصوت والطالب يرتكز مساعه

وقد يكون تعليم اإلمالء املسموع دّرس عرب  األصوات إىل احلروف العربية الصحيحة.
يقوم املعّلم يف اإلمالء االختباري على قياس معرفة   7 مادة وتدريبات.الكتاب اخلاص فيه 

فة لكفاءات الطالب بعد تعلمهم يف الفصل. ويكون اإلمالء االختباري على املراحل املخت
مراعات كون   ويلزم على املعلم مساعد الطالب يف    حسب مستوايت اللغة لدى الطالب.

يعني اإلمالء االختبار من القراءات املاضية  أو  النص االختباري. وجيوز على املعلم أن
 8 النصوص  األدبية أوغريها.

 األخطاء اإلمالئيةسباب أ -4
  أن من أسدددددددددباب األخطاء الكتابية يف رسدددددددددم الكتايب هي  9قال فتحي علي يونس

املشدددددكلة يف أعضددددداء جسدددددم الطالب مثل نقصدددددان قّوة العضدددددل واألعصددددداب للكتابة  ( 1)
النطق  و ( 3و)( ضددددغف الكفاية يف البصددددر والسددددمع بينما درسددددوا يف الفصددددل، 2العربية، و)

وعدم التأكيد من ( 5، )وعدم التمييز بني األصددددددددددددددوات املتقاربة( 4، و)الغامض للكلمات
،  عدم تذكر القاعدة الضدددددددددابطة( 7، و)دون داعاسدددددددددتخدام املد ( 6، و)تضدددددددددعيف الكلمة

بعض  دم التدريب الكايفع( 9،و)  تقارب األصددددوات واملخارج والضددددعف يف القراءة( 8و)
 نفعاىل.إلوعدم الثبات ا( 10، و)احلروف اليت تنطق وال تكتب

 
 
 

 
إندونيسيا: معهد العلوم اإلسالمية   . الرتبوية القصريةمذكرة الدورات  . دون سنة. حممود فراج عبد حلافظ وآخرون   7

 168ص  .والرتبية قسم أتهيل املعلمني 
 . 168 ص القاهرة: دار الثقافة. .خصائص العربية وطرائق تدريسه  . دون سنة. انفع حممود معروف  8
ص.   . القاهرة: دار الثقافة . الدينيةأساسيات تعليم اللغة العربية والرتبية   . 1993. علي يونوس، فتحي وأخرون  9
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 طريقة تدريس اإلمالء -5
وجيدددب على الطدددالدددب أن  تددددريس اإلمالء جزء من أجزاء تددددريس مهدددارة الكتدددابدددة. 

ويلزم على املعلم والطالب ان يسدددددددداعد يدرس جبد ونشدددددددداف واليتوقف إال بعد امتام تعّلمه. 
بعضددددهم بعضددددا إلجناح تدريس اإلمالء العريب. وميكن على املعلم أن يقوم أبنشددددطة إمالئية 

قدات  جبمع العبدارات املعيندة املتداسددددددددددددددبدة ابلبطدا طريقدة اجلمع. يكّلف الطدالدب أوال:: 10مدايلي
اليت أعدها املعلم. وقد يكون املعلم إعداد البطاقات بكتابة احلروف العربية املنفصددددددددددددلة، أو 
إبعطاء الصددددددور املتعددة، أو بتعليم ال قمرية و ال مشسددددددية، أوبتدريس التذكري والتأنيث يف 

 بعض األلفاظ العربية ...وهكذا.
عبدارات أو البطداقدة فيهدا كثري من ال ذههد إبعدداد املعلم قدام . بطداقدات اهلجدائيدةاثنيدا:  

مثل قواعد كيفية كتابة اهلمزة على واو أو على  قواعد اإلمالء الكلمات العربية تصددددددر من
بعض ايء أو غلى نربة وغريها. وجيوز املعلم اسددتخددام البطاقات الومضددية اليت تكتب فيها  

ممدارسدددددددددددددددة التددريدب على قواعدد اإلمالء العريب حيدث يقيس املعلم مراجعدة كفداءة الطالب و 
 مجيع الطالب.

اثلددددددثا: مسابقة الرتقيم. يتم تدريب الطالب مبراجعة الرتقيم يف املسابقة. يعطي املعّلم  
عالمدة الرتقيم   خيدار طالبال مرعالمدات الرتقيم وأ عن فدارغداعلى مجيع الطالب نصدددددددددددددددا 

 املناسبة يف املكان املناسب من النص
 ابستخدام احلاسوب اإلمالءتعليم  -ج

 مفهوم التعلم ابحلاسوب -أ
هو تقدمي املواد  التعليم مبساعدة احلاسوبإىل أن  حممد حممود احليلة أشارت

التعليمية على وجه خاص إىل الطالب مباشرة. حيدث من هذه العملية التعليمية التفاعل 
 11 بني طالبني والربامج التعليمية اليت يسجلها احلاسوب.

 
 124ص  .مكتبة التوبة  الرايض:. طرائق تعليم اللغة العربية    .  2003. إبراهيم اخلطيب 10
 455ص  . عمان: دار املسرية للنشر والتوزيع. مهارات التدريس الصفي  .  2002. حممد حممود احليلة  11
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اليت تقوم ابسدددددددددددتقبال   لكرتونيةاإل تالجزء من اآلهو computer) )احلاسدددددددددددوب 
املعلومدات وبتخزين البيداانت ويتسددددددددددددددطيع النداس أن يسددددددددددددددتخددموا هدذه البيداانت حسددددددددددددددب 

ويؤيد بذلك  12 حاجاهتم. واحلاسددددددددوب كالروبوت الذي يعمل حسددددددددب إرادة املسددددددددتخدم 
تعريف احلاسددددددوب أبنه جهاز حديث إلكرتوين خمطط   رحبي مصددددددطفى عليان التعريف قّدم 

واخرتائها ومعاملة هبا حلاجة معينة. واحلاسددددددددددوب سدددددددددديعطي    اسددددددددددتقبال البياانتبسددددددددددماحة 
البياانت حسدددددددب األمر الذي حصدددددددل من املسدددددددتخدم. لذلك قدر احلاسدددددددوب على حتويل 
البياانت ذوي املعاين إىل معلومات سددددددليمة صدددددداحلة االسددددددتخدام كما قدر احلاسددددددوب على 

 13 اعطاء البياانت املطلوبة.
ذكرها فقد استنتج الباحثان على أن احلاسوب هو استنادا إىل التعريف مما سبق 

املخصوصة.  علوماتاملللحصول على  جهاز إلكرتوين يقوم ابستقبال البياانت ومعاجلتها
الالزمة اجلارية  نظام احلاسوب كي تعاجل، واملعاجلة هي العمليات  وهذه املعلومات تولد من  

علومات هي البياانت اليت مت مجعها اليت يتم من خالهلا حتويل البياانت اىل معلومات، وامل
 ومعاجلتها وحتويلها اىل معلومات يستفاد منها

 أمهية احلاسوب يف عملية التعليم  -ب
كان احلاسوب يف عصر العوملة أسسا مهما يف مجيع األمور. وكان الناس عندما 

معلومات أمام احلاسب اآليل ويبدأ يف التفاهم معه وإعطائه األوامر أو كتابة جيلسون 
. ويلزم على الطالب أن ينّمي كفاءته اللغوية عرب قراءة الكتب العلمية أو على )برانمج(

 14 حبث عرب جوجيل أو الشبكة الدولية أو االنرتنيت.
 
 

 
 http://www.ahewar.org.htm  . احلاسوب يف إعداد الوسائل التعليميةاستخدام    . 2015. وعد العسكري   12
 مرجع سابق   13
  . اململكة العربية السعودية: مكتبة امللك فهد الوطنية.  تقنيات التعليم واالتصال  .  1999.  عبد العزيز حممد العقيلي    14

 . 536ص 

http://www.ahewar.org.htm/
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( قدر اجلاسوب يف زايدة 1وجد الباحثة فوائد تعليمية يف التعليم ابحلاسوب منها )
 و( قدر احلاسوب يف تنمية العلوم إىل حد أبعد وأقدم، 2فعالية التعّلم كميا ووصفيا، و)

 ،يعطي احلاسوب فرص تعليمية متوافرة للطالب الذين ينقصون التعلم داخل الفصل( 3)
 ،احلاسوب مكانة املعّلم يف نشر بعض علومه وقام الطالب على التعلم الذايتيقدر  (  4)  و
احلاسوب يساعد ( 7) و ،مراجع التعلمية املتوافرةيعطي احلاسوب التعليمي على ( 6)و

الطالب ابختيار مستوى من مستوايت قام  (  8)  و  ،قياس كفاايت الطالب  على  التعليمي  
يساعد على ( 10) ينوع األنشطة التعليمية و( 9) وة.اللغة عن طريق خيار املادة املدروس

فوراي بعد عمل   التعزيز    يعطي احلاسوب التعليمي على الطالب(  11)  و  التخلص من امللل،
تعاون احلاسوب التعليمي مع الطالب يف جناح عملية ( 12) و ،االختبارات املوجودة

أوالروسوم التوضيحية يعطي احلاسوب التعليمي  اخلرائط أو األشكال ( 13) و ،التعليمية
احلاسوب التعليمي ختزين املواد التعليمية يف أبعد  يساعد ( 14) و بسهولة،البيانية او 

اليت الميكن تطبيقها االستفادة  يعطي احلاسوب التعليمي  (  15)  واحملاضرة اليت سيقّدمها،  
 التعليم وجه بوجه  أثناءيف  

 
املتحركة   بيانيةاملوسيقي والرسوم ال  أوالتشويق  يستطيع املعلم اعطاء صوت  (  16)  و

يستطيع الطالب خيار املادة املدرسة (  17)  و  ،شرائح احلاسوبيةامللونة واأللعاب ومن خالل  
يقوم املعلم إبعطاء التغدية الرجعية مباشرة وهو يف ( 18) و ،حسب مستوى اللغات لديه

ألن احلاسوب   حىت املعلم،بل  ابحلرج من زمالئه  الطالب    ال يشعر  (  19)  وابلتايل  البيت،  
التعليمي يوقم مبقام املعلم. وخيتار الطالب االختبارات من اختيار متعدد أو من األجوبة 

معرفة األمور اإلدارية ونتيجة جلميع املواد يف  مبيناأثبت جناحا و  ، اليت أعدها املعّلم
 15.التعليمية

 
ص    .  القاهرة: إيسيسكو.  التقنيات الرتبوية يف تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا   .  1991.علي القامسي وآخران    15

241  – 242.  
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يستنتج الباحثان من التعريفات السابقة أبن احلاسوب هو االالت حديثة اليت مت 
يقدم احلاسوب املعلومات والبياانت بسرعة ودقة حسب إرادة املستخدم اخرتاعها إىل اآلن.  

من االتصال ونشر البياانت اإللكرتونية أينما كانت يف العامل. احلاسوب بينما يتصل 
دنيا قرية صغرية وجتعل املسافة البعيدة قريبا وتصبح احلوائج سهلة ابلشبكة الدولية جيعل ال

 للحصول.
 يف تعليم اإلمالء  تطبيقهحماولة  و   التعليمي  اإلمالء ابستخدام احلاسوب  دريست -ج

إما من مساعة الكلمات أو من اجلمل اإلمالء على األصوات املسموعة    دريست  قام
حتتوي على واألصوات العربية  بل أوسع منها من النصوص األدبية  العربية.أو من التعبريات  
اإلحساس اللفظى أو  حيتاج إىلاإلمالء  أن تدريس استنتج الباحثان .احلروف اهلجائية

ابإلحساس الصوتى، ويكتبها يسمع منها اليت الكلمة أو النصوص  كما حيتاج إىلالنطقى  
 ابإلحساس العضلى.

( الذاكرة 1يف تعليم اإلمالء العريب وهي )  16الذاكرات األربعحيتاج الطالب إىل 
( الذاكرة العضلية. وكان 4( الذاكرة اللفظية، و)3( الذاكرة البصرية، و)2السمعية و)

عن طريق مساعة اللفظ سليما ومعربا، وتكرارا وبنطق   الذاكرة السمعيةالطالب يلزم أن حيفظ  
وعلى الطالب أن يستعمل األلواج والدفاتر ألن الكتابة  صحيح جتنبا عن النطق اخلطاء.

 اخلاطئ.لئال يرسخ يف ذاكرهتم البصرية، شكلها  حتتاج إىل ممارسة فعالة   
اللفظة أو  تكرار عن طريق لذاكرة اللفظيةحياول الطالب يف تدريس اإلمالء اب

حتريك األصابع واليد يف  على لذاكرة العضلية. ميارس الطالب اباجلملة بشكل سليم ومعرب
كتابة اإلمالء العريب. ويلزم الطالب ابالعتناء واالهتمام هبذه الذاكرة الداخلة يف ذهن 

 الطفل  مهارات جتعله انجحا يف إمالئه.  اكتسابالطالب ألن هذه الذاكرة مهمة وفعالة يف  
حبوائج بة لذلك حاول الباحثان يف هذا البحث أن يصمما ويطورا املادة املطورة مناس

 
  ،. لبنان: دار الكتب العلمية  – بريوت  .  املعجم املفصل يف اإلمالء )قواعد ونصوص(  .  1992.  األستاذ انصيف ميني    16

 9ص. 
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الطالب واملعّلمني حىت تكون عملية التعليم عملية مرحية وانجحة يف تعّلمها كما أرادها 
ا وتناسب هذا التطوير مبرور العصر احلديث يعين على األساسية التكنولوجي  املنهج التعليمي.

. وكانت املادة املطورة خصصها الباحثان يف تعليم وهو ابستخدام احلاسوب احلديث 
 الء العريب يف مهارة الكتابة.اإلم

 
 نتائج البحث -د

إجراءت تطوير مادة  كانت  :أوال نتائج البحث يف هذا البحث هي على حصل الباحثان 
تتضمن على بعض اخلطوات منها الدراسة امليدانية، والتخطيط وتطوير   اإلمالء ابستخدام برانمج احلاسوب

املادة، وتصديق اخلرباء والتجريبة امليدانية والتعديل النهائي. تشتمل الدراسة امليدانية على املقابلة مبعّلم 
كومية، مادة اإلمالء والطلبة للمستوى األول يف مستوايت اللغات أو الفصل العاشر مبدرسة الثانوية احل

وتشمل أيضا على االستبانة الختيار املوضوعات املناسبة بعينات البحث. واملادة املطّورة تتكون من مخس 
موضوعات وكل املوضوعات هتدف إىل فهم الطلبة عن قواعد اإلمالء العريب ولرتقية كفائتهم يف مهارة 

( مهزة 2مرية والشمسية،  )(  احلروف الق1الكتابة. كانت املوضوعات مهمة وتتكون من مباحث يف)
الكتاب ( املادة اإلمالئية. رسم الباحثان  5( مهرة املتطرفة، و)4( مهزة املتوسطة، )3الوصل ومهزة القطع، )

( الشرح لقواعد 2( األمثلة لقواعد اإلمالء اليت تناسب ابملادة املدروسة، )1)املوضوع  املطور حيتوي لكل  
: ( التدريبات. حتوي التدريبات على ثالثة أقسام وهي )أ(3املدروسة، و)اإلمالء اليت تناسب ابملادة 

غة اختبار مساع النصوص العربية معا امالء اجلواب يف كلمة فار  )ب( ، اختبار خيار من متعدد وتدريبه
 اختبار عن مساعة مجيع النصوص املسموعة مث كتابتها على الشكل التام.:  )ج(  ، وتدريبه

لقد صمم الباحثان تصديق املادة املطورةإىل ثالثة خرباء هم اخلبري يف تعليم اللغة العربية لغري 
 ادةال تصميم املاللغة العربية، وخبري يف جم دريسلت املادة التعليميةإعداد الناطقني هبا وخبري يف جمال 

للمجموعة الفردية والتجربة    وأما التجريبة امليدانية قام الباحثان ابلتجربة الف  اللغة العربية.دريس  التعليمية لت
ملعرفة فعالية انتاج املادة التعليمية املطورة. ويف النهاية للخطوة األوىل قام الباحثان على التعديل  الصغرية
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يف اجلهاز   زايدة أرفع وأوضح األصوات املسجلةالنهائي عن طريق إصالح الكتابة ذوي األخطاء الكتابية و 
 الصويت.

ة املطورة استخدمت برانمج احلاسوب ( املاد1)هي  و   وصف الباحثان املادة املطورة يف هذا البحث 
على  ( حتتوي املواد املستخدمة لتعليم مهارة الكتابة ابستخدام بنامج احلاسوب2عملية التعليمية، )عند 

( 3كتابة احلروف امللون، ومبشاركة الصورة امللونة واملتحركة، وشرح حمتوى املواد فيها مبشاركة األصوات، )
فوائد كثرية منها للمعّلم إنه يستطيع أن يعطي املعلومات أمام الطالب يف الفصل، متلك املادة املطورة 

 ( لكل املادة املطورة هلا الكفاية الغوية اليت يكتسبها الطالب.4وللطالب هم قادرون التعّلم الذايت، )
تابة. والدليل كفاءة الطال بة يف مهارة الكلرتقية  عرف الباحثان أن املادة املطورة هلا فعالية  اثنيا.

معناه هناك  79،96واالختبار البعدي  68،24الذي يدل على ذلك هو أن نتيجة يف االختبار القبلي 
أكرب من اتء اجلدول على مستوى التصديق  14،12. وقرأ الباحثان درجة اتء احلساب 11،72الفرق 

هذه النتيجة هي أن . ومعىن على ذلك أبن فرض البحث السابق "مقبول" . وأّيد 2،80بنتيجة   5%
يف لرتقية درس اإلمالء وهو جزء من تعليم مهارة الكتابة "فعالة"    دريساملادة املطورة اليت طّورها الباحثان لت

  ية اللغوية لدى الطالب.كفا
 

 

 

 واملراجع قائمة املصادر 
 القرآن الكرمي

  .مكتبة التوبة، الرايض:  طرائق تعليم اللغة العربية .2003  .إبراهيم اخلطيب،  
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  .، الطبعة الثانية، منشورات جاممعة دمشقيف طرائق تدريس اللغة العربية.  1996  .السّيد، حممود أمحد  
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