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  ية باستخدام احلاسوبالنحوالقواعد تعليم 

 دادإع

 فاطمة عبد الرحمن/د        رشيدة عابد
 الشلف -جامعة حسيبة بن بوعلي 

 3102/  00/  02:  قبول النشر    32/01/3102:  استالم البحث

                                                ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :ملخص البحث

من الموضوعات التي شغلت أذهان القائمين القواعد النحوية يعد موضوع تعليم 

ف على اختالعلى رسم السياسات التعليمية الناجعة ، ومازالت تستقطب أنظار الدارسين 

السيما بعد ولوج ، على رسم سياسة تعليمية ناجحة اتجاهاتهم وميوالتهم المعرفية 

ديدة من معلومات ولوجي ولما أعطته التقنية الجمجامعنا اللغوية في مسار التقدم التكن

حيث تمكن المتعلم من تعلم النحو عن طريق الحاسوب باللغة قيمة في أسرع وقت ، 

من خالل هذه األرضية المعرفية أثرنا طرح اإلشكال  .اها من أسرتهالعربية التي استق

 ؟القواعد النحويةوتعلم تعليم في الحاسوب ماهو دور : اآلتي

 .عد ، النحو ، التعليم اإللكترونيالقوا: الكلمات المفتاحية

 :المصطلحات تحديد مفاهيم

إلشارة إلى قبل أن نشرع في تناول موضوع تعليم القواعد النحوية البد من ا

 :تحديد المفاهيم اآلتية

 :مفهوم القواعد

، القوانين الصوتية المتصلة  هي التي يتركب الكالم بموجبها من أجزاء مختلفة

بلفظ الكلمة أو مجموعة الكلمات ، أو القوانين الصرفية المتصلة بصياغة الكلمة وما 

م الجملة وأواخر حركات يسبقها أو يليها من الصقات ، والقوانين النحوية المتصلة بنظ

.الكلمة
0
 

يدل معنى القواعد على مجموعة من القوانين التي تحكم الكلمة كانت مفردة أو 

 .داخل السياق وقد تكون هذه القوانين صوتية ، أو صرفية ، أو نحوية

 

 

 

                                           
داود عبده عبد الرحمن النجدي ، نحو تعليم اللغة العربية وظيفيا ، مؤسسة دار العلوم : ينظر  -0

 .23: م ، ص 0191، 10الكويت للنشر والتوزيع ، ط 
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 :مفهوم النحو

هو انتحاء سمت كالم العرب في تصرفه من إعراب :"في قوله ابن جنييعرفه      

ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها في الفصاحة  ...كالتثنية والجمعوغيره؛ 

"فينطق وإن لم يكن منهم؛ وإّن شّذ بعضهم عنها رّد به إليها
( )

. 

ن النحو هو إتباع كالم العرب من إأن يقول من خالل قوله  ابن جنيأراد  

 .من التحدث بهحيث التصريف و اإلعراب ليتمكن غير الناطقين باللغة العربية 

 :التعليم

هووو التغيوور الووذي يحوودث فووي سوولوي اإلنسووان، وفووي معامالتووه مووع اآلخوورين وفووي 

اتصاالته بهم وفي اكتسابه لمهارات جديدة وتنمية مهاراته السابقة على إنماء موا لديوه مون 

.خلفيات معرفية سواء كانت غريزية أو مكتسبة
(2) 

التوي يحودثها الفورد أثنواء تواصوله بوين  يتبين لنا أن التعليم هو مجموعة التغيرات 

  . األفراد ليكتسب مهارات تساعده على تحقيق االتصال والتواصل

 :التعليم اإللكتروني

هو نظام تعليمّي يستخدم تقنيات المعلومات وشبكات الحاسوب في تدعيم  

وتوسيع نطاق العملية التّعلميّة من خالل مجموعة من الوسائل من بينها الحاسوب ، 

واإلنترنت ، والبرامج اإللكترونية المعدة إّما من قبل المتخصصين في الوزارة أو 

المتعلم وفهمه للمادة  استيعابالشركات فهو يتميّز بسرعة تدفق المعلومات لتسهيل 

.العلميّة وفق قدراته في أي وقت
 
 

التعلوويم اإللكترونووي مجموعووة موون الوسووائل المسوواعدة فووي عمليووة التعلوويم والووتعلم  

مووزود بووالبرامج اإللكترونيووة التووي أعووّدها المتخصصووين موون أجوول رسووم سياسووة تعليميووة 

 .ناجحة

 :تعليم القواعد النحوية باستخدام الحاسوب

   ؛النحو في تعليم العربية حقيق بوقفة متأنية ؛ ألنه يجسد الخلل العام خير تجسيد

ررات النحو في المدار  ن لنا أن مقيفقد تب... ن النا  يعقلون مشكالت العربية عليهأل

                                           
3
جار، دار الكتب المصرية للنشر محمد علي الن: ابن جني، الخصائص، تحقيق: ينظر  -

 . 2: ، ص10والتوزيع، الجزء
محمد وطا ، أهمية الوسائل التعليمية في عملية التعلم عامة وفي تعليم اللغة العربية لألجانب  -2

 .01، ص0122خاصة، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، ط، 
التعليمية التعلمية في العملية  الوسائل الحديثة اعتمادالحاج علي هوارية ، فاعلية : ينظر - 

وطنيّة الجزء   ية التّقانات الجديدة أعمال ندوةالحاسوب التعليمي ، مداخلة قدمت في اللغة العرب

األعلى للغة العربية، دار الخلدونية للطباعة والنشلر والتوزيع ،  المجلس،منشورات  13

 .320: ، ص3102
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العربية سبب جوهري لكراهية التالميذ للعربية بوجه عام ، وظهر أن نسبة الرسوب فيه 

تكاد تكون من أعلى النسب بين مواد التعليم قاطبة ، ومن أجل ذلك جرت محاوالت 

.عديدة تهدف إلى تيسير النحو
2
 

تعلم العربية نظرا  يعد النحو من المشكالت اللغوية التي يواجهها التالميذ في

ونسبة الرسوب  ون من دراسته في المدار  العربية ،لصعوبته ونجد جل التالميذ ينفر

 .فيه تحتل أعلى النسب من المواد التعليمة

إدخال الحاسوب في العملية التعليمية هو من أهم التطورات التي عرفها التغيير 

، إال أن  ار  دخول ثقافات كثيرةشهدت المدعامة وتكنولوجيا التعليم خاصة ، التربوي 

وصول الحاسوب ساعد على تغيير البيئة المنهجية للتدريس وهو يختلف عن الوسائل 

التعليمية األخرى، على أنه آلة تعليمية تجمع بين عرض المعلومات وبرنامجها يضبط 

. سلوي المتعلم  من بداية البرنامج التعليمي إلى نهايته
( ) 

ارقة أمل جديدة نحو تحسين تعليم اللغة حيث يمتلك هذا يحمل ظهور الحاسوب ب

الجهاز قدرات هائلة ويضم وسائل متعددة يمكن أن يستغلها المتعلم في تقديم درو  اللغة 

العربية في قالب جديد وإطار شيق يخرج التلميذ من النمطية التقليدية في تعلم اللغة 

 .واكتساب مهاراتها

الحاسوب في تعليم وتعلم العربية ومن هذه بدأت محاوالت جادة الستخدام 

 :الدراسات

التي قامت بإعداد نظام لمعالجة اللغة العربية يني وأيمن النجار دراسة هيشام الشيش -

 .مثل توليد الجمل وتصحيح بنائها وبيان حاالتها اإلعرابية

 بالتي استهدفت فهم الجمل العربية باستخدام الحاس دراسة الحسنين البرهمتوشي -

المرحلة  التي استهدفت تحسين التحصيل النحوي لدى طالب دراسة حسنى السيد -

 الثانوية باستخدام الحاسوب

التي استهدفت تحسين التحصيل النحوي والتعبير الكتابي  دراسة سامية البسيوني -

.لطالب المرحلة الثانوية باستخدام الحاسب
9
 

                                           
بيقي وتعليم العربية ، دار المعرفة الجامعية عبده الراجحي ، علم اللغة التط: ينظر  -2

 .013 -010: م ص 0112اإلسكندرية للنشر والتوزيع ، 
فخر الدين القال، يونسي ناصر، محمد جهاد جمل، طرائق التدريس العامة في عصر  - 

م،  311-هـ 3 0، 0المعلومات، ، اإلمارات العربية المتحدة،العين، دار الكتاب الجامعي، ط

 . 239ص
تعليم اللغة العربية باستخدام الحاسوب ، العلم واألمان  ،مختار عبد الخالق عبد الاله : ينظر  - 9

 . 92: م ، ص3112، 10للنشر والتوزيع اإلسكندرية، ط 
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في مستوى التصنيع إن ما أنجزه الحاسوب من تطور كبير حتى اآلن  

والتطبيقات الميدانية، يرسم خطا بيانيا متصاعدا باضطراد، وهو ما يجعلنا نعلق عليه 

آماال عريضة في المستقبل، بل الدراسات التي تناولت الذكاء االصطناعي، وبحوث 

الدماغ وتنظيم برمجيات الحاسوب بما يجعله قادرا على محاكاة التفكير البشري، واعتماد 

ل من مخزون المعلومات والخبرات في تقديم مقترحات الحلول والمشكالت وفي كم هائ

هذا فضال عن تمكن الحاسوب من تحقيق أهداف أعلى وأكثر تعقيدا في  ...اتخاذ القرار

ميدان التعليم والتعلم، ونجاح استخدامه في تعليم الكبار، وتمكنه من الوصول إلى 

.المتعلمين أينما كانوا
(2)

     

دم الحاسوب في التعليم بوصفه وسيلة تعليمية بحيث يستخدم الحاسوب ويستخ

يكون الحاسوب مساعدا للمعلم أو بديال  التعليم والتعلم كال أو جزءا، وبذلكمعززا لعملية 

.عنه في تعليم طلبته
(1)

 

 :فوائد استخدام الحاسوب في العملية التعليمية

يعتبور اسووتخدام الحاسوووب وسوويلة تعليميووة ذات فعاليوة كبيوورة، حيووث أثبتووت معظووم  

األبحاث في مجال الحاسوب والتعليم هذه الفعاليوة، ومون النتوائج التوي توصولت لهوا بعو  

 :الدراسات التي أجريت لتقييم مدى فعالية الحاسوب كوسيلة تعليمية ما يأتي

إلووى نتووائج أفضوول فووي التعلوويم موون الطوورق اسووتخدام الحاسوووب كوسوويلة تعليميووة أدى  -0

 .التعليمية في الصف

توفير بع  الوقت في التعليم مقارنوة بالوقوت العوادي الوذي يسوتنفذ فوي الصوف للكميوة  -3

.ذاتها من المادة التعليمية
01
 

حماية الطالب من مخاطر التجريب التي يمكن أن تواجهه في المختبر موثال وتخليصوه  -2

مون المواجهوة كموا يحصول فوي الطورق التقليديوة، مموا يسواعده  من عبء الخجول والخووف

علووى إعووادة المحاولووة وتكرارهووا حتووى يصوول إلووى درجووة اإلتقووان بوودون خوووف موون النقوود 

 . واإلحراج

زيادة تفاعل المتعلم مع الحاسوب بحكم ما يقدمه الحاسووب مون عناصور التشوويق وموا  - 

 .اتهيتيحه للطالب من استجابة لرغباته وظرفه وإمكان

 .إمكانية االحتفاظ بما ينجزه الطالب لحين العودة وإكمال ما يريد تحقيقه -2

                                           
حارث عبود، الحاسوب في التعليم، جامعة بغداد، جامعة عمان العربية للدراسات : ينظر  -2

 . 312م، ص3119 0ط العليا، دار وائل للنشر ، 
 .039-032-033ص نفسه ،   -1
جووودت أحموود سووعادة، وعووادل فووايز السوورطاوي، اسووتخدام الحاسوووب واالنترنووت فووي ميووادين  -01

 .9 ، صم 3119التربية والتعليم، األردن عمان، دار الشروق للنشر والتوزيع، ط 
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توووفير فوورص التعلوويم الفووردي والووذاتي والتعوواوني مووع توووفر الفرصووة دائمووا ل فووادة موون  - 

 . توجيهات المعلم واإلفادة من خبرات أقرانه أثناء عملية التعلم

فووي تلقووي التعلوويم بعوود أن ضوويقت علوويهم  توووفير فوورص أوسووع لبطوويء الووتعلم والمعوووقين -9

.الطرائق التقليدية هذه الفرص
(00)

 

يوووفر اهتمامووا خاصووا بكوول الطلبووة حسووب قدراتووه واسووتعداداته ومسووتواه العلمووي، ممووا  -2

يساعد الطالوب علوى أن يوتحكم فوي عمليوة الوتعلم وعلوى أن يعتمود علوى نفسوه فوي تحصويل 

 . المواد الدراسية

يح المفوواهيم للطلبووة، وفووي تشووخيص نووواحي الضووعف عنوودهم يسوواعد المعلووم فووي توضوو -1

وعالجها من خالل اإلمكانات التي يتمتع بها الحاسووب دون غيوره مون الوسوائل التعليميوة 

األخرى، مثل استخدام الصوت والصورة والحركة والتفاعل القائم بين الطالب والبرنوامج 

.الذي ينفذه الحاسوب
03
 

قواعوود النحويووة باسووتخدام الحاسوووب تمكننووا موون صووفوة القووول إن عمليووة تعلوويم ال 

الربط بين هدفين ، األول يتمثول فوي خدموة الماضوي بوالعودة إلوى التوراث القوديم ، والثواني 

خدمة المستقبل بمسايرة التدفق المعلوماتي السيما في المجتمعات العربيوة مون أجول خدموة 

تحسووين فعاليووة التوودريس  إلووى ىالحاسوووب يسووع،  اللغووة العربيووة وعلومهووا والحفوواظ عليهووا

  .باستخدام إستراتيجية التعليم المتقن

 

 
 صورة توضح استخدام اإلنسان للحاسوب

 

                                           
 .021حارث عبود، الحاسوب في التعليم ،  ص: ينظر - 00
سعادة، وعادل فايز السرطاوي، استخدام الحاسوب واالنترنت في جودت أحمد : ينظر - 03

 .9 ، ص ميادين التربية والتعليم
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 صورة توضح شرح قواعد النحو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صورة توضح تكنولوجيا التعليم والتعلم
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 صورة توضح شرح الجملة العربية
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 :قائمة المصادر والمراجع

ي ، نحو تعليم اللغة العربية وظيفيا ، مؤسسة دار داود عبده عبد الرحمن النجد .0

 .م0191، 10العلوم الكويت للنشر والتوزيع ، ط 

محمد علي النجار، دار الكتب المصرية للنشر : ابن جني، الخصائص، تحقيق .3

 .10والتوزيع، الجزء

محمد وطا ، أهمية الوسائل التعليمية في عملية التعلم عامة وفي تعليم اللغة  .2

 .0122لألجانب خاصة، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، ط، العربية 

الحاج علي هوارية ، فاعلية اعتماد الوسائل الحديثة في العملية التعليمية  . 

التعلمية الحاسوب التعليمي ، مداخلة قدمت في اللغة العربية التّقانات الجديدة 

العربية، دار  ،منشورات المجلس األعلى للغة 13أعمال ندوة  وطنيّة الجزء 

 .3102الخلدونية للطباعة والنشلر والتوزيع ، 

عبده الراجحي ، علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية ، دار المعرفة الجامعية  .2

 .م0112اإلسكندرية للنشر والتوزيع ، 

فخر الدين القال، يونسي ناصر، محمد جهاد جمل، طرائق التدريس العامة في  . 

ت العربية المتحدة،العين، دار الكتاب الجامعي، عصر المعلومات، ، اإلمارا

 . م 311-هـ 3 0، 0ط

مختار عبد الخالق عبد الاله ، تعليم اللغة العربية باستخدام الحاسوب ، العلم  .9

 .م 3112، 10واألمان للنشر والتوزيع اإلسكندرية، ط 

جودت أحمد سعادة، وعادل فوايز السورطاوي، اسوتخدام الحاسووب واالنترنوت فوي  .2

ادين التربيوووة والتعلووويم، األردن عموووان، دار الشوووروق للنشووور والتوزيوووع، ط ميووو

 .م3119

 

 


