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 ملخص

الدراسة اخلطوات التطبيقية املتعلّقة بتطوير برنامج الوسائط املتعددة يف تعليم تتناول ىذه 
البالغة العربية. لقد قام الباحثون بإجراءات تطوير برنامج الوسائط املتعددة املتعّلقة بتعليم 

طالبًا وطالبةً  160البالغة العربية وجتربتها على وجو التفصيل. وقد تكونت عينة البحث من 
م من كلية دراسات اللغات 2015م/2014ة الثالثة للفصل الدراسي الثاين عام بالسن

الرئيسة، جبامعة العلوم اإلسالمية املاليزية. وبعد انتهاء عملية التطوير، قام الباحثون بالدراسة 
( يف استخدام برنامج الوسائط املتعددة يف تعليم مفردات اللغة pilot testاالستطالعية )
( مع الطالب أثناء عملية think-aloud methodمقابلة غري رمسية ) العربية وعمل

تعلم البالغة العربية يف الفصل. وجد الباحثون أّن برنامج الوسائط املتعددة يتناسب مع 
الطالب يف رفع رغباهتم ودافعيتهم يف تعلم البالغة العربية. ورأى الطالب أن ىذا الربنامج 

 مية والتعلمية بالربنامج وفوائدىا للطالب.حّدد بالضبط اإلمكانات التعلي
 

كلمات مفتاحية: البالغة العربية، برنامج الوسائط املتعددة، عملية التصميم والتطوير، كلية 
 دراسات اللغات الرئيسة، الطالب غري الناطقني بالعربية.

 
 
 

Abstract 
 

This study discusses in details the practical steps concerning the development of 
multimedia program for teaching Arabic Rhetoric. 160 third year students from Fakulti 
Pengajian Bahasa Utama, Universiti Sains Islam Malaysia had participated in the study 
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which was carried out during the semester two of 2014/2015 academic year. After the end 
of the development process, a pilot study was used to confirm if the multimedia program for 
teaching Arabic Rhetoric is ready for full-scale implementation. An informal interview (think-
aloud method) has been conducted with the students during the process of learning Arabic 
Rhetoric. The outcome of the interview proposed the use multimedia program as a tool is for 
enhancing their desires in learning Arabic Rhetoric as they are found to be highly motivated 
and engaged in the learning process. 
 
 

 مقدمة
أصببببببببببببببحت البببببببببببببدول الناميبببببببببببببة واملتقدمبببببببببببببة اليبببببببببببببوم ت بببببببببببببهد تغبببببببببببببريات سبببببببببببببريعة و بببببببببببببديات كببببببببببببببرية 

عناصبببببببببببرىا مبببببببببببن مبببببببببببد الت وأن بببببببببببطة و رجبببببببببببات  يبببببببببببث  تواجبببببببببببو العمليبببببببببببة التعليميبببببببببببة جبميبببببببببببع
جتماعيبببببببببببببببببة اال لتحبببببببببببببببببدياتأصببببببببببببببببببحت تربيبببببببببببببببببة الفبببببببببببببببببرد أمبببببببببببببببببر صبببببببببببببببببعب للغايبببببببببببببببببة، نتي بببببببببببببببببة ل

وبسبببببببببببببب ىببببببببببببذه التطببببببببببببورات،  ببببببببببببرص الكثببببببببببببري مببببببببببببن املتخصصببببببببببببني  1.قتصببببببببببببادية والثقافيببببببببببببةواال
النظببببببببببببر فيهببببببببببببا. فعمليببببببببببببة تطببببببببببببوير املنبببببببببببباىج  رورة تطببببببببببببوير املنبببببببببببباىج و عببببببببببببادةضببببببببببببيف املنبببببببببببباىج    

البيئبببببببببة  مفبببببببببر منبببببببببو، ون املنببببببببباىج  بببببببببب أن تتواكبببببببببب مبببببببببع التغبببببببببريات يف غببببببببب  عنبببببببببو وال أمبببببببببر ال
ميكببببببببببن أن ياببببببببببب  مببببببببببنهج مببببببببببا ويبقببببببببببى علببببببببببى حالتببببببببببو    فبببببببببب ة  ، وبالتببببببببببا  الواجملتمببببببببببع والثقافببببببببببة

وال البيئبببببببببببة سبببببببببببباكنة وال الثقافبببببببببببة صببببببببببببلبة وال نظريبببببببببببات الببببببببببببتعلم  طويلبببببببببببة، فببببببببببببال التلميبببببببببببذ ثابببببببببببببت
 2.باقية

علببببببببى الببببببببرغم مببببببببن التطببببببببور اعاصببببببببل يف ميببببببببادين اللغببببببببة العربيببببببببة وسببببببببطو  نببببببببور الت ديببببببببد  
املتعلمبببببببني ويف كافبببببببة املراحبببببببل الدراسبببببببية مبببببببن والتببببببب لين  ال أننبببببببا يفبببببببد ضبببببببعفا  ببببببباىرا يف صبببببببفو  

التعلببببببيم العببببببا  وىببببببذا الضببببببعن يعببببببم فببببببرو  اللغببببببة العربيببببببة كافببببببة و تببببببّد جببببببذوره    مراحببببببل مبكببببببرة 
جببببببًدا، لببببببذا نببببببرى كثببببببرة الدراسببببببات والبحببببببوث البببببب  كتبببببببت ملعا ببببببة ىببببببذا الضببببببعن أو التقليببببببل مببببببن 
                                            

  ديات مواجهة يف اإلسالمي ال بوي النظام يف الدراسي املنهج دور .(م9002) .أمحد سعيد  ميان بامهام، 1
 .17 القرى. ص أم جامعة .من ورة ماجستري رسالة. العصر

 يةضوالريا البدنية اون طة ملمارسة امليول بدافعية وعالقتها ال بوية املناىج تطوير .(م9002) .عياش أيوب،2
  .65 ص .ا زائر جامعة. من ورة ماجستري رسالة .وينالثا التعليم من الثالث الطور تالميذ ىلد
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صبببببعوبة كببببببرية وضبببببعفا  ببببباىرا يف سبببببري والبالغبببببة العربيبببببة فبببببر  مبببببن فبببببرو  اللغبببببة العربيبببببة تعببببباين  3أثبببببره.
ربيببببببة  ن البببببب  يببببببراد للبالغببببببة الع بالغببببببة بعيببببببد عببببببن  قيبببببب  أغراضببببببووأن دارس التعلمهببببببا وتعليمهببببببا. 

 مبببببن مظببببباىر ضبببببعن كثبببببرية، وقبببببد أّكبببببد ا بببببا ي ىبببببذا الضبببببعن بقولبببببو تنتهبببببي  ليبببببو، ومبببببا  ال يعببببباين
حفبببببببببا التعريفبببببببببات  "لقبببببببببد انتهينبببببببببا اليبببببببببوم    مبببببببببا انتهبببببببببت  ليبببببببببو البالغبببببببببة املختصبببببببببرة فهبببببببببي  بببببببببرد
 4والنصوص مع تكّلن مقيت و قحام لعلم حمض ال خيرج عن كونو حفا للقواعد".

كليببببببة دراسببببببات اللغببببببة الرئيسببببببة، جبامعببببببة العلببببببوم العربيببببببة يف   البالغببببببةقببببببد مببببببّرت عمليببببببة تعلببببببيم و 
( باسبببببببتخدام الوسبببببببائل التعليميبببببببة املتعبببببببددة ب بببببببكل حمبببببببدود. وىنبببببببا  USIM)اإلسبببببببالمية املاليزيبببببببة 

ولبببببذل  كبببببان ىبببببذا البحبببببث البببببذي . ىبببببذه الكليبببببةة لتعزيبببببز ىبببببذه الوسبببببائل التعليميبببببة يف تبببببرب  اعاجببببب
 يهتّم بتطوير الوسائط املتعددة يف تعليم البالغة العربية.

 
 مشكلة البحث

ب يف ضبببببببببببببعن اوسبببببببببببببالي تكمبببببببببببببن ّن م بببببببببببببكلة ضبببببببببببببعن الطلببببببببببببببة يف مبببببببببببببادة البالغبببببببببببببة العربيبببببببببببببة 
لتببببببببببببببدريص قببببببببببببببادرة علببببببببببببببى توصببببببببببببببيل الطرائبببببببببببببب  املتبعببببببببببببببة يف ا املتبعببببببببببببببة يف تدريسببببببببببببببها،      تعببببببببببببببد

املبببببببببببادة    الطلببببببببببببة وبببببببببببا أدى    ضبببببببببببعن يف  بببببببببببرباهتم ومهببببببببببباراهتم. فبببببببببببإن الطرائببببببببببب  املتبعبببببببببببة يف 
التبببببببببببدريص طرائببببببببببب  تقليديبببببببببببة مسبببببببببببتندة    اإللتقببببببببببباء والتلقبببببببببببني مبببببببببببن جانبببببببببببب ا اضبببببببببببر واعفبببببببببببا 

                                            
عليم مهارة الكتابة تم(.  طوات 9022نورمحيمي  ين الدين، حممد صربي شهرير، حممد فهام حممد غالب. ) 3

اللغوية  عرب برنامج "ويكي" و جراءاهتا لدى الدارسني يف العربية بوصفها لغة ثانية منو جا، ماليزيا:  لة الدراسات
 .34ص.  واودبية، العدد اخلاص، ا امعة اإلسالمية العاملية مباليزيا.

. جواىر البالغة يف املعاين والبديع والبيان. دار أحباء ال اث العريب. بريوت. ص. (م9000)ا ا ي، محد.  4
172. 
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واالسبببببببببببتذكار مبببببببببببن جانبببببببببببب الطالبببببببببببب، والكتببببببببببباب املقبببببببببببرر ىبببببببببببو الوسبببببببببببيلة اوكثبببببببببببر شبببببببببببيوعا يف 
 5البالغة.تدريص مادة 
يف ضببببببعن اوسبببببباليب  تكمببببببنأن ضببببببعن الطلبببببببة يف البالغببببببة العربيببببببة  نالحبببببباومببببببن ىنببببببا  

 مهبببببببااملتبعبببببببة يف التعلبببببببيم العتمادىبببببببا أسببببببباليب التلقبببببببني ا افبببببببة والكتببببببباب املقبببببببّرر واال تببببببببار املكبببببببرر 
السبببببائد للتحصبببببيل العلمبببببي. لبببببذا فبببببإن مبببببادة البالغبببببة العربيبببببة  تببببباج    طبببببر  جديبببببدة يف التعلبببببيم. 

تببببببا  اعبببببديث منهبببببا وىبببببذا مبببببا أّكدتبببببو ام بتطبببببوير أسببببباليب وطبببببر  التبببببدريص واّد مبببببن االىتمبببببفبببببال بببببب
االجتاىبببببات ال بويبببببة اعديثبببببة يف عمليبببببة التعلبببببيم والبببببتعلم والببببب  تعتمبببببد الطالبببببب كمركبببببز للن ببببباط يف 

 ببببببباحثونمببببببن ىنببببببا انطلبببببب  الو العمليببببببة التعليميببببببة ونبببببببذ االجتاىببببببات ال بويببببببة واوسبببببباليب التقليديببببببة. 
، واإلفبببببببادة مبببببببن برنبببببببامج الوسبببببببائط املتعبببببببددة باسبببببببتخدامتعلبببببببيم البالغبببببببة العربيبببببببة ة طريقبببببببة يف دراسببببببب

 اخلربات التقنية يف تذليل صعوبة ىذه املادة.
 

 أسئلة البحث
وتعلمها لدى الطالب  العربية البالغةيف تعليم املستخدم الوسائط املتعددة  ما برنامج .1

الرئيسة، جبامعة العلوم اإلسالمية كلية دراسات اللغات غري الناطقني بالعربية يف  
 ؟املاليزية

من  الل  العربية ما مدى فاعلية الربنامج يف تنمية دافعية الدارسني يف تعلم البالغة .2
 جتربة الوسائط املتعددة من اإلن نت؟

 
  أهداف البحث

 يهد  ىذا البحث     قي  اومور اآلتية:
                                            

اخلليج للطباعة والن ر، . التعلم الذايت. مكتب العمل العريب. مؤسسة (م2221)البدوي، أمحد  كي.  5
 .28 الكويت. ص.
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التطبيقية املتعلقة بتل  الوسائط املتعددة تطوير الوسائط املتعددة و ديد اخلطوات  .1
وتعلمها لدى الطالب غري الناطقني بالعربية يف  العربية ال  تاستخدم يف تعليم البالغة
 ا امعة اإلسالمية العاملية مباليزيا.

 قياس مدى فعالية الوسائط املتعددة يف تنمية دافعية الطالب املعنيني يف تعلم البالغة .2
 .العربية

 تطوير برنامج الوسائط المتعددة عمليات
راحبببببببببببببل مب مبببببببببببببّرت عمليبببببببببببببة تطبببببببببببببوير برنبببببببببببببامج الوسبببببببببببببائط املتعبببببببببببببددة يف تعلبببببببببببببيم البالغبببببببببببببة العربيبببببببببببببة

يف جببببببببببدول رقببببببببببم  فبببببببببببنّي الببببببببببباحثون عببببببببببن أدوات التطببببببببببوير وتفاصببببببببببيلها كمببببببببببا جبببببببببباءت عديببببببببببدة.
(1.) 

 التطوير وتفاصيلها عملية( 1جدول )

 

 

 
 

نظام  دارة التعلم  باستخدام شبكة اإلن نتتصميم برنامج تعليم البالغة العربية على 

  (Power Point)ميكروسوفت بوار بوينت  نتاج التقدمي من الكلمات والصور باستخدام

ن باستخدام برميو يب. دي. حفا ملفات الوورد أو اإلكسيل أو املفكرة بصيغة يب دي  ي

 (Windows Movie Makerويندو  مويف ميكر) باستخدام  نتاج الفيديو و ريره

 (Audacityأوداسي ) باستخدام  نتاج اوصوات وتعديلها

 وات يف شاشة اعاسوب    الفيديووالصور، واوص ويل كل ما س ل الباحث من الكلمات، 

 (Flipsnackبليب سنا ) باستخدام ات والصور    الكتب اإللك ونية ويل الكلم
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 خطوات عملية التطوير ومراحلها
تطببببببببببببببوير برنببببببببببببببامج الوسببببببببببببببائط املتعببببببببببببببددة يف تعلببببببببببببببيم البالغببببببببببببببة خبطببببببببببببببوات  ببببببببببببببباحثونمث وصببببببببببببببل ال
 (.2مراحلها كما وردت يف جدول رقم )العربية و 

 ( خطوات عملية التطوير ومراحلها2جدول )
 التفاصيل الخطوات المراحل

( الربنامج storyboardتصميم ىيكل ) املرحلة اوو 
وموقعو. و توي على تسعة موضوعات، 

 وىي:
الكالم،  قسامأ، علم البالغة عنمقدمة 
، أسلوب القصر، الخبر واإلنشاءأحوال 
، المجاز المرسل، المجاز اللغوي، التشبيه
 المحسنات البديعية، و الكناية

( storyboardتصميم ىيكل )
الربنامج وموقعو بناًء على مبادئ 

تطوير برنامج الوسائط التصميم يف 
 .املتعددة يف تعليم البالغة العربية

1تطوير برنامج الوسائط املتعددة ) املرحلة الثانية
st
 

Prototype.) 
تطوير برنامج الوسائط املتعددة من 
 الل  د ال حمتويات الدروس 

 يف املوقع اخلاص.
1)الدراسة االستطالعية  الثالثةاملرحلة 

st
 Prototype.)  جتربة الربنامج قبل تطبيقو مع عينة

 البحث.
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1مراجعة وتعديل برنامج الوسائط املتعددة ) املرحلة الرابعة
st
 

Prototype.) 
مراجعة وتعديل برنامج الوسائط 
املتعددة بناًء على التعليقات 
 واالق احات من اخلرباء.

املرحلة 
 اخلامسة

 2ndتطوير برنامج الوسائط املتعددة )

Prototype.) 
 سني برنامج الوسائط املتعددة 

 بصورة هنائية.

 نتائج الدراسة
 املوضببببببببببوعاتمّت تطببببببببببوير برنببببببببببامج الوسببببببببببائط املتعببببببببببددة يف تعلببببببببببيم البالغببببببببببة العربيببببببببببة. وكببببببببببل لقببببببببببد 

موقبببببببببببببع  بببببببببببببباحثونوالبببببببببببببدروس مببببببببببببب  و ة مبببببببببببببن املقبببببببببببببرر وتوصبببببببببببببين املبببببببببببببادة اعبببببببببببببا . فصبببببببببببببّمم ال
  غبببببببببببري النببببببببببباطقني بالعربيبببببببببببةبرنبببببببببببامج الوسبببببببببببائط املتعبببببببببببددة يف تعلبببببببببببيم البالغبببببببببببة العربيبببببببببببة للطبببببببببببالب 

 (.1جاء يف صورة رقم )كما 
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 ( واجهة برنامج الوسائط المتعددة لتعليم البالغة العربية1صورة )

 المقابلة مع الطالب أثناء التجربة من خالل التفكير بصوت عال.

 think-aloudبببببببببإجراء املقابلبببببببة مببببببببن  ببببببببالل التفكبببببببري بصببببببببوت عبببببببال ) بببببببباحثونلقبببببببد قببببببببام ال

method أثنببببببببببببببباء اسبببببببببببببببتخدام برنبببببببببببببببامج الوسبببببببببببببببائط املتعبببببببببببببببددة يف تعلببببببببببببببببم  ابًبببببببببببببببالط 160( مبببببببببببببببع
ويعتبببببببببببرب ىبببببببببببذا العبببببببببببدد كبببببببببببايف إلجبببببببببببراء عمليبببببببببببة التقبببببببببببومي  البالغبببببببببببة العربيبببببببببببة يف الفصبببببببببببل.

 :ألولر اصالعن
 ثاني:ر الصالعن

 الثالث:ر صالعن

 الخامس:ر صالعن الرابع:ر صالعن
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 أن"يعببببببببببب  التفكبببببببببببري بصبببببببببببوت عبببببببببببال ومبببببببببببنهج 6(.Tessmerامليبببببببببببداين عنبببببببببببد تيسبببببببببببمر )
  امبببببببببببا)رأي مباشبببببببببببر( عببببببببببال بصبببببببببببوت  واطلبببببببببببب مببببببببببن الطبببببببببببالب أن يقولببببببببببالباحببببببببببث ي

مبببببببببببببببببببببع ىبببببببببببببببببببببذا الربنبببببببببببببببببببببامج يف  يسبببببببببببببببببببببتخدمونو ويتعاملونبببببببببببببببببببببوحيبببببببببببببببببببببث  ونر فّكبببببببببببببببببببببي
 فيستخدم الباحثون ىذا املنهج ليس ل الطالب عن:7التعلم".
 (usability)  مكانية الربنامج (2

 (technical aspects) نقطة فنية (9

 (suitability) مالءمة الربنامج (1
الربنبببببامج، ببببببل أن املراجعبببببة مبببببن اخلبببببرباء ال تكفبببببي يف تنميبببببة أداء  (Tessmerوببببببنّي تيسبببببمر )

فقببببببد مّت ا تيببببببار الببببببباحثون علببببببى أربعببببببة طببببببالب مببببببن  8 تبببببباج    االسببببببت ابة مببببببن الطببببببالب أيًضببببببا.
وقببببد سبببب لت النتببببائج واالسببببت ابة قيقببببي. اع مب تمببببع الدراسببببة شببببّبهوا املسببببتوى املبتببببدئ الببببذين

ه شبببببكل ىبببببذ بببببباحثونوال يعبببببّدل ال .ربنبببببامجالتاليبببببة لتلببببب  الت رببببببة بعبببببد انتهبببببائهم مبببببن جترببببببة ىبببببذا ال
ببببببببع  االسببببببببت ابة حسببببببببب املواضببببببببيع بعببببببببض مببببببببن االسببببببببت ابة  افظببببببببة علببببببببى صببببببببدقها وثباهتببببببببا. و ا

(Themes( كما جاءت يف جدول رقم)3.) 
 ( استجابة الطالب3جدول )

 األفكار الرئيسة االستجابة المواضيع
 

تحسين قدرة الطالب 

“A very interesting programme 

to improve my Balaghah instead 

of using books only. Just an 

addition of notes and knowledge 

يستطيع الربنامج  سني قدرة 
الطالب يف تعلم البالغة 

                                            
6Tessmer, M. (1993). Planning and Conducting Formative Evaluations, Improving the Quality of Education and Training. 

© Martin Tessmer, 1993, London : Kogan Page Limited. 
7Johnstone, C. J., Bottsford-Miller, N. A., & Thompson, S. J. (2006). Using the think aloud method (cognitive labs) to 

evaulate test design for students with disabilities and English language learners(Technical Report 44). Minneapolis, 
MN: University of Minnesota, National Center on Educational Outcomes. Retrieved on 6th February 2013, from 
http://education.umn.edu/NCEO/OnlinePubs/Tech44/ 

8Tessmer, M. (1993). Planning and Conducting Formative Evaluations, Improving the Quality of Education and Training. 
© Martin Tessmer, 1993, London : Kogan Page Limited. 
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في تعلم البالغة 
 العربية 
 

will be much greater”. .العربية 
“It‟s very effective helping my 

understanding towards Isti‟arah 

and Tasybeeh. Hope to see 

something more interesting such 

as games and infographics.  

يستطيع الربنامج  سني قدرة 
الطالب يف فهم االستعارة 

 والت بيو.

تشجيع التعلم 
والتعلم  التعاوني

 الذاتي

"I think it was a good 

programme for me to download 

and watch Arabic videos related 

to „Ilm Maani. Forums provided 

also help me to cooperate and 

collaborate with other students. 

Thank you for providing us with 

helpful notes and exercises”. 

( forumيساعد منتدى )
الطالب يف االتصال مع 

 ا اضرين.

مساعدة الطالب في 
 التذكر واالسترجاع

“It helps us a lot with the video 

or games to memorise about 

Isti‟arah Tasrihiyyah and 

Makaniyyah”. 

يساعد الفيديو واولعاب 
الرقمية يف تذكر "االستعارة 

 التصر ية واملكنية".

سببببببواء   تنبببببوّ امل علميقبببببدم أسببببباليب التعلبببببيم والبببببتأن ىبببببذا الربنببببببامج  بببببباحثونومبببببن ىنبببببا يلّخبببببص ال
املعلببببم أن ينتقببببل برنببببامج الوسببببائط املتعببببددة  سبببباعديوجبانببببب  لبببب ، . أو  بببباعيكببببان تعلببببم  ايت 

  الفضبببببول وحبببببب يعبببببزّ و  ،مبببببن دور امللقبببببن وا فبببببا    دور املوجبببببو واملرشبببببد واملصبببببمم لبيئبببببة البببببتعلم
  .ويدفعهم للم اركة بفاعلية ون اط يف املهام التعليمية (curiosity) االستطال 

 خالصة
اخلطبببببببببببوات التطبيقيبببببببببببة املتعّلقبببببببببببة بتطبببببببببببوير برنبببببببببببامج الوسبببببببببببائط املتعبببببببببببددة تقبببببببببببّدم ىبببببببببببذه الدراسبببببببببببة 

الدراسببببببببببببة تنبببببببببببباول تتهببببببببببببا. و وا تيببببببببببببار عينا  دواهتبببببببببببب، كمببببببببببببا أجببببببببببببرى بيف تعلببببببببببببيم البالغببببببببببببة العربيببببببببببببة
الطببببببببببببالب املعنيببببببببببببني يف تعلببببببببببببم  دافعيببببببببببببةتقببببببببببببومي مببببببببببببدى فعاليببببببببببببة الوسببببببببببببائط املتعببببببببببببددة يف تنميببببببببببببة 

ىببببببببببببذا الربنببببببببببببامج يتناسببببببببببببب مببببببببببببع الطببببببببببببالب يف رفببببببببببببع  أنّ  ببببببببببببباحثونالالعربيببببببببببببة. فوجببببببببببببد  البالغببببببببببببة
العربيببببببببببببة. ورأى الطببببببببببببالب أن ىببببببببببببذا الربنببببببببببببامج مقبببببببببببببول لببببببببببببديهم  البالغببببببببببببةدافعيببببببببببببتهم يف تعلببببببببببببم 

مبببببببببببن حيبببببببببببث  مكاناتبببببببببببو ا يبببببببببببدة. وتتضببببببببببب  نتبببببببببببائج املقابلبببببببببببة مبببببببببببع الطبببببببببببالب أثنببببببببببباء الت رببببببببببببة، 
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يف تعلببببببببببببم  أن الطببببببببببببالب يفّضببببببببببببلون اسببببببببببببتخدام برنببببببببببببامج الوسببببببببببببائط املتعببببببببببببددة ببببببببببببباحثونوجببببببببببببد ال
 علببببببببببىدم أىببببببببببدا ع تعزيببببببببببز التعلببببببببببيم البببببببببذايت  وىببببببببببذا وببببببببببا يسبببببببببباعد املعلببببببببببم وتببببببببببالبالغبببببببببة العربيببببببببببة 

 مراعاة الفرو  الفردية، وبالتا  يؤدي     سني نوعية التعلم والتعليم.
 النمبببببببا ج وجبانبببببببب  لببببببب ، يف  عبببببببداد أي برنبببببببامج حاسبببببببويب وغبببببببراض تعليميبببببببة علينبببببببا أن نّتببببببببع

( البببببذي يبببببوّفر لنبببببا كثبببببريًا مبببببن مراحبببببل اإلرشببببباد إلعبببببداد ADDIEمنبببببو ج )التعليميبببببة اخلاصبببببة، مثبببببل 
الببببببباحثون العديببببببد مببببببن برنببببببامج الوسببببببائط سببببببتخدم ويف ىببببببذا البحببببببث، قببببببد ا أي برنببببببامج تعليمببببببي.

(، أدويب فوتوشببببببوب Windows Movie Makerمثببببببل وينببببببدو  مببببببويف ميكببببببر ) املتعببببببددة
(Adobe Photoshop(  أوداسببببببببببببببببببببببببببي ،)Audacity( جيببببببببببببببببببببببببببنج ،)Jing،)   بليببببببببببببببببببببببببببب سببببببببببببببببببببببببببنا
(Flipsnack يف  نتببببببباج الوسبببببببائط املتعبببببببددة الببببببب  تسببببببباعد الطبببببببالب علبببببببى فهبببببببم املوضبببببببوعات يف )

مببببببادة البالغببببببة العربيببببببة. فهبببببببذا اومببببببر ي ببببببري    مببببببدى  سبببببببهامات ىببببببذه الدراسببببببة يف تعلببببببيم ىبببببببذه 
 باستخدام الوسائط املتعددة ب كل تطبيقّي. وتعلمها املادة
 

 المصادر والمراجع:

م(. تطوير املناىج ال بوية وعالقتها بدافعية امليول ملمارسة اون طة البدنية 2008)أيوب، عياش. 
والرياضية لدى تالميذ الطور الثالث من التعليم الثانوي. رسالة ماجستري من ورة. جامعة 

 ا زائر.
م(. التعلم الذايت. مكتب العمل العريب. مؤسسة اخلليج للطباعة 1983البدوي، أمحد  كي. )

 ن ر، الكويت.وال
م(. دور املنهج الدراسي يف النظام ال بوي اإلسالمي يف مواجهة 2009بامهام،  ميان سعيد أمحد.)

  ديات العصر. رسالة ماجستري من ورة. جامعة أم القرى.
م(.  طوات تعليم 2011نورمحيمي  ين الدين، حممد صربي شهرير، حممد فهام حممد غالب. )

ج "ويكي" و جراءاهتا لدى الدارسني يف العربية بوصفها لغة ثانية مهارة الكتابة عرب برنام
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منو جا، ماليزيا:  لة الدراسات اللغوية واودبية، العدد اخلاص، ا امعة اإلسالمية العاملية 
 مباليزيا.

م(. جواىر البالغة يف املعاين والبديع والبيان. دار أحباء ال اث العريب. 2000ا ا ي، محد. )
 بريوت.
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