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تقومي برنامج تفاعلي في تعليم التعبيرات االصطالحية في اللغة العربية 
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ملخص: 
ي�سعى هذا البحث اإىل م�ساعدة الطالب املتخ�س�سني باللغة العربية يف تعّلم التعبريات 
اال�سطالحية (Idiomatic Expressions) العربية وفهم معانيها، وذلك عن طريق ت�سميم 
وترجع  وتعّلمها.  اال�سطالحية  التعبريات  هذه  لتعليم  خا�سة  حا�سوبية  درا�سية  وحدات 
يواجهون  بها  الناطقني  غري  العربية  اللغة  دار�سي  من  كثرًيا  اأن  اإىل  البحث  هذا  دوافع 
�سعوبات عديدة يف اكت�ساب مهارة القراءة، ومن اأهم هذه ال�سعوبات عدم فهمهم التعبريات 
اال�سطالحية؛ االأمر الذي يوؤدي اإىل �سوء الفهم اأو عدمه، عند التعامل مع بع�ض الن�سو�ض 
العربية التي حتتوي على تلك التعبريات. وانتهجت هذه الدرا�سة منهج الو�سف والتحليل، 
حيث اهتم املنهج الو�سفي بجمع املعلومات املتعلقة بالتعبريات اال�سطالحية، ونظريات 
وهي:  ثالث،  مراحل  على  ع  توزَّ فقد  التحليلي  املنهج  اأما  املتعددة.  الو�سائط  عب  التعلم 
ومراجعتهم  اخلباء  اآراء  وحتليل  الوحدات،  بت�سميم  القيام  قبل  الدار�سني  حاجات  حتليل 
اأثناء الت�سميم، وحتليل نتائج التقومي البنائي لدى املتعلمني بعد اإمتام التطوير، وقد تكوَّنت 
عينة الدرا�سة من 40 طالبًا وطالبًة من اجلامعة االإ�سالمية العاملية مباليزيا، الذين در�سوا 
مادة تطبيقات حا�سوبية يف اللغة واالأدب (ARAB2124) . وقد ا�ستند الباحثان يف ت�سميم 
الوحدات الدرا�سية وتطويرها اإىل منوذج اأدي (ADDIE) اعتماًدا على نظرية التعّلم االإدراكية 
ملاير (Mayer) ؛ حيث �سممت با�ستخدام برنامج “باور بوينت” (Power Point) ، وبرامج 
 (Adobe Flash) ”وبرنامج “اأدوب فال�ض ، (I Spring) ”تكميلية اأخرى، منها: “اأي �سبينج
الطلبة  فهم  عدم  �سبب  اأنَّ  اأهمها:  ومن  الدرا�سة،  هذه  عديدة من  نتائج  الباحثان  وك�سف   .
هذه  اأّن  كما  العربية،  الكتب  قراءة  قلة  اإىل  يعود  معانيها  وفهم  اال�سطالحية  للتعبريات 
التعبريات مل تدّر�ض كمادة حمددة يف امل�ساق الدرا�سي، ومل ترد يف الكتب الدرا�سية؛ االأمر 

بون على ا�ستعمالها يف التعبري.  الذي جعلهم جاهلني باأهميتها وال يتدرَّ
كلمات مفتاحية: تعليم اللغة العربية، الو�سائط املتعددة، عملية التقومي، التعبريات 

اال�سطالحية يف اللغة العربية، الطالب الناطقون بغري العربية. 
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Evaluation Teaching Process For Non-Native Arabic Learners 
to use Arabic Idiomatic Expressions 

In Using Teaching Multimedia

Abstract: 
The purpose of this study is to help learners of Arabic to learn Arabic 

idiomatic expression by designing a prototype courseware for them to learn 
these idioms and to investigate the difficulties experienced by the learners in 
identifying and understanding them. Previous studies have listed numerous 
reasons for the difficulties experienced by the non- native Arabic learners in 
acquiring reading skills. One of the reasons is the inability to identify and 
understand the Idiomatic expression in Arabic. This study uses systematic, 
descriptive and analytical methodologies, where the descriptive approach 
was adopted to facilitate the gathering of information about Arabic idioms 
and theories of learning through multimedia. On the other hand, there were 
three stages of scientific procedures in analytical approach. Firstly, learners’ 
need analysis which was completed before the phase of design. Secondly, 
experts’ review analysis which was conducted during the design phase. The 
third stage was the analysis of formative evaluation by the learners after 
the completion of the development phase. The participants of this study were 
40 students who are learning the subject of computer application in Arabic 
language and literature (ARAB 2124) and they were selected to participate 
in the evaluation phase. The prototype courseware implemented the theory of 
learning by Mayer and ADDIE model in its design and development by using 
PowerPoint, ISpring, and Adobe Flash. The result of this study showed that 
students cannot identify Arabic idiomatic expression and understand their 
meanings due to their lack of reading Arabic books. These idioms have not 
been taught in any particular subject or textbook, thus, students are unaware 
of their importance and could not use them. 

Keywords: Teaching Arabic language, multimedia, evaluation process, 
idiomatic expression in Arabic language, learners of non- native Arabic 
speakers. 
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مقدمة: 
لقد ظهر ا�ستخدام احلا�سوب فعليًّا يف تعّلم اللغة ومهارتها �سواًء اأكانت اللغة االأم، اأم 
(Skin- ل�سكرن ال�سلوكية  بالنظرية  تاأثًرا  الع�رضين  القرن  ال�ستينيات من  االأجنبية يف   لللغة 
 (ner)ن�سوان، 1993( . وانطالًقا من هذه الثورة، دعا كثري من الباحثني والتبويني الذين 
يعملون يف جمال التبية مثل: مارك وار�س�سري  (Mark Warschauer)الذي عمل موؤرًخا يف 
 (Carrol A. Caplle) جمال تعليم اللغة مب�ساعدة احلا�سوب، والبوف�سور كارول اأ. جابللي
الذي دعا اإىل �رضورة ا�ستخدام تقنيات التعليم يف تعليم اللغات االأجنبية وتعّلمها، خا�سًة 
)اأحمد  والكتابة  والقراءة،  والكالم،  اال�ستماع،  وهي:  االأربع  اللغوية  املهارات  اكت�ساب  يف 
ع�سميق وحممد غالب، 2007م( . فالقدرة على فهم املقروء مهارة مهمة للغاية؛ الأنها تعّد 
اأف�سل و�سيلة لتطوير اجلانب االأ�سلوبي ولتقية قدرة املتعلمني على التعبري، وهي الطريقة 
جديدة  تعابري  الدار�ض  يتعّلم  ا  اأي�سً وبو�ساطتها  واإثرائها،  اللغوية  الذخرية  لتو�سيع  املثلى 
اأهم  ومن   . 2011م(  وزمالوؤه،  )التنقاري  العرب  ا�ستعملها  كما  ف�سيحة  عربية  واأ�ساليب 
العرب  ا�ستعملها  التي  اال�سطالحية  التعبريات  القراءة  مادة  حتتويها  قد  التي  العنا�رض 
متعلمي  على  ينبغي  لذلك  وحديًثا.  قدمًيا  العربية  الن�سو�ض  يف  متوافرة  وهي  ب�سليقتهم، 
اللغة العربية من الناطقني بغريها اأن يتعرفوا عليها، ويفهمون داللتها لتحقيق فهم املقروء 
التي  املذهلة  التقنيات  ع�رض  ظل  ويف  عامًة.  والكتابة  القراءة  مهارتي  ولتح�سني  خا�سًة 
نعي�ض فيه اليوم، يرى الباحثان اأهمية ا�ستفادة العملية التعليمية والتعّلمية من التقنيات 
التبوية احلديثة وو�سائطها املتعددة التي اأفرزها التطور التقني ملواكبة احلياة الب�رضية، 

وبخا�سة لتنمية الكفاية اللغوية لدى متعلمي اللغة العربية بو�سفها لغًة ثانيًة. 

مشكلة البحث: 
التعبريات اال�سطالحية ظاهرة لغوية عاملية مل ينتبه اإليها كثري من املعلمني يف اأثناء 
تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، مع اأنها ُت�ستخدم بكرثة يف الن�سو�ض العربية قدمًيا 
الباحثني  اهتمام  على  اجلانب  هذا  َيْحَظ  مل  اأنه  املجال يالحظ  هذا  واملتاأمل يف  وحديًثا. 
املعا�رضين اإاّل لدى عدد قليل من اللغويني القدامى، ومنهم: ابن �سلمة، وال�سهاب اخلفاجي، 
القدمية املر�سودة يف ثنايا  التعبريات  اإىل  اإ�سارتهم  الذين اقت�رضت  والزخم�رضي وغريهم 
2013م( . وف�ساًل عن ذلك فاإنَّ معظم كتب تعليم اللغة العربية  كتب التاث )كامل فايد، 
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للناطقني بغريها مل تتطرق اإىل هذه التعبريات اال�سطالحية، االأمر الذي اأّدى اإىل �سوء فهم 
لدى الطلبة لبع�ض الن�سو�ض العربية التي حتتوي عليها تلك التعبريات، وجعلهم يجهلون 
اإ�سكالية  فتجلَّت   . 2011م(  )القنيعري،  التعبري  يف  ا�ستعمالها  على  بون  يتدرَّ وال  اأهميتها 
بغري  للناطقني  اال�سطالحية  التعبريات  بتعليم  املعلِّمني  اهتمام  قلَّة  يف  املتمثلة  البحث 
2011م( ، مع قلة وجود برامج خا�سة تعني الطلبة على فهم معانيها  العربية )اإبراهيم، 
وال�سياقية  اال�سطالحية  املعاجم  بع�ض  اإىل  بالرجوع  اإاّل  �سحيًحا  ا�ستعمااًل  وا�ستعمالها 
التعبريات  هذه  تعلُّم  اإىل  ة  ملحَّ بحاجة  املتعلمني  فاإنَّ   . 2012م(  الكفل،  )ذو  املحدودة 
م�ستواهم  رفع  ت�ستطيع  ومتطورة  جديدة  بطريقة  معانيها  جمال  ق  وتذوُّ اال�سطالحية 
حا�سوبية  درا�سية  وحدات  ت�سميم  الباحثان  يقتح  ذلك،  على  وبناًء  اللغوية.  الكفاءة  يف 
خا�سة لتعليم التعبريات اال�سطالحية امل�ستخدمة يف اللغة العربية تلبيًة لدعوة الباحثني 
لال�ستعانة بالتقنيات احلديثة يف تعليم اللغة االأجنبية؛ ملا لها من اأثر اإيجابي يف اأ�ساليب 

الدرا�سة وح�سيلتها. 

أسئلة البحث: 

تنبع يف هذا البحث اأ�صئلة مهمة، وهي: 
اأمناطها وخ�سائ�ض . 1 العربية وما  اللغة  التعبريات اال�سطالحية املر�سودة يف  ما 

معانيها؟ 
لم التعبريات اال�سطالحية با�ستخدام وحدات . 2 ما اآراء الدار�سني واقتاحاتهم نحو تعُّ

درا�سية حا�سوبية؟ 
ما مدى فعالية هذه الوحدات الدرا�سية احلا�سوبية يف م�ساعدة املتعلمني الناطقني . 3

بغري العربية يف فهم التعبريات اال�سطالحية؟ 

أهداف البحث: 

من االأهداف التي ت�صبو اإليها هذه الدرا�صة ما ياأتي:  
معرفة اأمناط التعبريات اال�سطالحية التكيبية وخ�سائ�ض دالالتها. . 1
الك�سف عن اآراء متعلمي اللغة العربية واقتاحاتهم نحو ا�ستخدام وحدات درا�سية . 2

حا�سوبية ُتعينهم على فهم التعبريات اال�سطالحية يف اجلملة العربية. 
ت�سميم وحدات درا�سية حا�سوبية ت�ساعد متعلمي اللغة العربية على فهم التعبريات . 3

اال�سطالحية ومعرفة مدى فعاليتها يف حتقيق االأهداف التعليمية. 
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أهمية البحث: 

من اأهمية هذا البحث ما ياأتي: 
التكيبية . 1 باأمناطها  العربية  يف  امل�ستخدمة  اال�سطالحية  التعبريات  اأبرز  درا�سة 

املختلفة. 
العربية . 2 اللغة  يف  املتخ�س�سني  للطلبة  العربية  اال�سطالحية  التعبريات  تعليم 

بو�سفها لغًة ثانيًة وم�ساعدتهم على فهم معانيها با�ستخدام الو�سائط املتعددة. 
ت�سميم وحدات درا�سية حا�سوبية خا�سة يف تعلُّم التعبريات اال�سطالحية العربية . 3

بناًء على اآراء الدار�سني واقتاحاتهم. 
تقومي مدى فعالية البنامج القائم على الو�سائط املتعددة يف م�ساعدة الدار�سني . 4

يف تعّلم التعبريات اال�سطالحية بالنظر اإىل انطباعهم عن البنامج. 

الدراسات السابقة: 
اإّن احلديث عن تطوير و�سائل التعليم يف ميدان تعليم اللغات االأجنبية تداوله كثري من 
الباحثني والتبويني مواكبني الع�رض الذي نعي�ض فيه خا�سة يف تعليم العربية للناطقني 
وت�ساحبه  تعقيًدا  اأ�سدُّ  وتعلُّمها  االأجنبية  اللغات  تعليم  اأنَّ  اإىل  يرجع  وذلك  اأخرى.  بلغات 
العقبات وال�سعوبات املتعّددة، اإذ اأ�سارت درا�سات عديدة اإىل �سعف الطلبة يف فهم بع�ض 
املواد من مواد اللغة العربية ومتكنهم يف بع�ض املهارات اللغوية االأ�سا�سية وهي: اال�ستماع، 
2011م،  وح�صيني،  احلليم  عبد  2011م،  وزمري،  )منور  والكتابة  والقراءة،  والكالم، 

رو�صني، 2012م( . 
وميثل تعليم التعبريات اال�سطالحية بع�ض التحديات للمتعلمني غري الناطقني باللغة 
حممد عبد  . واهتم  2010م(  )عورّاد، خليل، مزمز،  اللغة االأجنبية  اإىل  العربية وترجمتها 
اإذ بذل جهده  العربية،  اللغة  اأبناء  التعبريات اال�سطالحية لغري  بتعليم  )2001م(  الرحمن 
يف تاأليف كتاب خم�سو�ض بتعليم التعبري اال�سطالحي لدار�سي اللغة العربية من الناطقني 
اال�سطالحية«، حماواًل  التعبريات  لتعلم  العربية  بغري  الناطقني  »دليل  بـ:  امل�سمى  بغريها 
الناطقني بغريها  العربية من  الدار�سني خا�سة ملتعلمي  اأذهان  اإىل  التعبريات  تقريب هذه 
لقلة االهتمام بها لدى الباحثني واملعلمني. وحظيت اأي�سًا وفاء كامل بر�سد هذه الظاهرة 
العربية  ال�سحف  يف  وردت  التي  اال�سطالحية  التعبريات  �سور  بع�ض  قدَّمت  اإنها  حيث 
املعا�رضة واالإعالم العربي، و�سنَّفتها اإىل بع�ض االأق�سام، وحّللتها حتلياًل نحويًا ودالليًا، 
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وك�سفت اأنَّ كثرًيا من املعاجم العربية مل ُت�رض اإىل هذه التعبريات اال�سطالحية على الرغم 
من اأنها ت�سيع يف العربية. وكذلك اأفاد توم�س كوبار )1998م( اأن التعبريات اال�سطالحية 
الكتابة واملحادثة، ولكن ي�سعب تعليمها، فهي حتتاج  ا�ستعملت كثرًيا يف  ظاهرة �سائعة 
اأثناء تعليمها ملتعلمي اللغة االأجنبية. فلذلك، يرى  ِقَبِل املعلمني  اإىل تركيز ا�ستثنائي ِمن 
با�ستخدام  العربية  بغري  الناطقني  للمتعلمني  اال�سطالحية  التعبريات  تعليم  اأنَّ  الباحثان 
احلا�سوب نوع من اأنواع اإ�ستاتيجيات التعّلم احلديثة، اإذ اإنه ي�ستطيع اأن يطوِّر فهم الطالب 

ملجموعة كبرية من مهارات القراءة. 
اللغوية احلديثة، وبخا�سة يف جمال تعليم  الدرا�سات  ُجلَّ  اأنَّ  يبدو  وف�سال عن ذلك، 
اللغة الثانية اأو االأجنبية تقتح �رضورة ا�ستخدام التقنيات احلديثة وم�ستجّداتها يف تدري�ض 
املواد اللغوية )وهبة، وطه، واإنلند، 2002م( . ويالحظ يف ع�رضنا احلال، اأنَّ عملية اإنتاج 
برنامج  بوجود  �سهلة  اأ�سبحت  احلا�سوب  با�ستخدام  وت�سميمها  العربية  التدري�سية  املواد 
جافا (Java) االأمر الذي ي�ساعد املعلمني يف اإعداد البامج التعليمية ب�سكل فعال )�صتيف 
ودومينك، 2002م( . فاملتعلم يف ظلِّ تقنية التعليم هو حمور اأ�سا�سي لعملية التعليم، لذلك 
اقتح رحيمي وزماوؤه )2011م( �رضورة اال�ستعانة بالتقنيات التبوية احلديثة لتحقيق 

االأهداف التعليمية التعلُّمية املن�سودة. 
هناك بع�ض الدرا�سات التي ت�سري اإىل اإيجابيات ا�ستخدام الو�سائط املتعددة يف جمال 
التعليم، ومن اأمثلة الدرا�سات التجريبية درا�سة اأجرتها نور عا�صقي )2009م( عن اإ�سهام 
االإنتنيت والو�سائط املتعّددة يف عملية التعليم، حيث قامت الباحثة باإعداد موقع ي�ستمل 
على بع�ض الن�سو�ض االإليكتونية وزّودته مبواد الو�سائط املتعددة. فوجدت الفروق ذات 
والتعلُّم.  االكت�ساب  درجة  يف  املمتازين  وغري  املمتازين  الطلبة  بني  االإح�سائية  الداللة 
لبنامج  النموذجية  التعليمية  املواد  اأعدَّ  الذي  )2012م(  نا�رش  حممد  درا�سة  وكذلك 
ل اإىل نتيجة مهمة، وهي اأنَّ هناك  (j- QAF) با�ستخدام بوربوينت (Power Point) ، اإذ تو�سَّ
رغبة قوية وحاجة ما�سة لدى املعلمني يف توظيف الو�سائط املتعدِّدة يف الف�سول الدرا�سية 
احلا�سوب  با�ستخدام  البنامج  هذا  مثل  ت�سميم  واقتح  والتعلم،  التعليم  عمليتي  لتقوية 
العربية  الدول  اأجريت يف  اأخرى  درا�سات  اأن هناك  ذلك،  د  يوؤكِّ ومّما  لغوية معينة.  ملهارة 
للك�سف عن فعالية الو�سائط املتعددة، ومنها: درا�سة قام بها يو�صف �صعيد )2006م( يف 
غزة، ودار�سة ها�صم )2012م( يف ال�سعودية، اإذ اأ�سارت نتائج هاتني الدرا�ستني اإىل �رضورة 
تطبيق البامج القائمة على ا�ستخدام الو�سائط املتعدِّدة يف درو�ض اللغة العربية امل�ستهدفة 

بتنمية املهارات اللغوية �سواء لدى متعلمي اللغة العربية الناطقني بها اأو بغريها. 
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فوجد  احلديثة،  التقنيات  مب�ساعدة  اال�سطالحية  التعبريات  تعليم  اإىل  بالن�سبة  ا  اأمَّ
ينج ويينج  اأفا�ست يف هذا املجال، منها: بحث  الباحثان بع�ض الدرا�سات اجلديدة التي 
جي )2013م( التي قامت بدرا�سة نتيجة ا�ستخدام »اأي باد« (IPAD) يف تعليم التعبريات 
اال�سطالحية ال�سينية لدى اأبناء لغتها، وكذلك البحث الذي اأجراه اإيرين واإيلينا )2013م( 
الدي�سني  الأفالم   (Corpus) الن�سية  املدونات  عب  اال�سطالحية  التعبريات  تعليم  عن 
اال�سطالحية  التعبريات  تعليم  اأنَّ  الدرا�ستان  هاتان  اأبرزت  حيث   ،”Disney Movies“
وكيفية  دالالتها  فهم  على  ال  فعَّ ب�سكل  املتعلمني  ي�ساعد  وال�سوت  بال�سور  امل�ساحبة 
ا�ستخدامها. كما حاول ذو الكفل )2012م( ت�سميم وحدات درا�سية للتعبريات اال�سطالحية 
الذين  املاليويني  الطالب  تخ�ضُّ  الة، وهي  الفعَّ املتعددة  الو�سائط  على  قائمة  التايالندية 
يدر�سون اللغة التايالندية بو�سفها لغة ثانية يف جامعة املاليا. ولكن توقف الباحث على 
الية هذه الوحدات يف تي�سري  اأداة التعلُّم دون تقومي مدى فعَّ تقدمي هذه الوحدات بو�سفها 

اكت�ساب الطالب وفهمهم. 
يف �سوء ما �سبق، يرى الباحثان اأنَّ تطويع تقنية التعليم يف جمال تعليم اللغة العربية 
قد زادت اأهميته يف ع�رضنا احلا�رض. وبناًء على هذا، يقتح الباحثان ت�سميم وحدات درا�سية 
حا�سوبية جديدة تخ�ضُّ تعليم التعبريات اال�سطالحية العربية ميكن اأن ت�سّهل للطلبة، وتقلِّل 

من �سعوبات اكت�ساب اللغة العربية لديهم، ثمَّ ترقية اأدائهم يف الكفاءة اللغوية. 

مفهوم التعبريات االصطالحية: 
متّيزت اللغة العربية بعدة ظواهر لغوية تدلُّ على مدى ثراء مفرداتها واألفاظها و�سعة 
 Idiomatic أو   Idioms) اال�سطالحية  التعبريات  اأو  اال�سطالحي  التعبري  وُيعّد  داللتها، 
اإىل جانب  العربية ميزًة خا�سًة  التي ت�سفي على  اللغوية  الظواهر  اأهمِّ  من   (Expression
الظواهر اللغوية االأخرى. فقد عّرف اأحمد اأبو �سعيد )1987م: -5 6( التعبري اال�سطالحي 
ه “كل عبارة تتاألَّف من لفظني اأو اأكرث، وتنتظم مًعا يف الو�سع الذي يقت�سيه علم النحو،  باأنَّ
ا يقت�سيه ظاهر التكيب، اأو هو عبارة تتجاوز  ولكنها يف النهاية توؤدِّي اإىل داللة تختلف عمَّ
معناها الدالة عليه يف اللغة اأو يف ظاهر التكيب اإىل معنى اآخر بالغي ا�سطالحي يتح�سل 
بطريق املجاز اأو باأ�سلوب التعبري الكنائي”. ويرى منري بعلبكي )1991م: 235( التعبري 
ه “تعبري له معنى خا�ض يختلف عن جمموع معاين كلماته بحيث ي�سعب  اال�سطالحي باأنَّ

اإدراك املق�سود به عند �سماعه للمرة االأوىل لغري اأبناء اللغة خا�سة”. 
يقول:  اإذ  اال�سطالحي  التعبري  عن  مب�سًطا  تعريًفا   )34 )1975م:  زكي  كرمي  وقّدم 
اأكرث، حتولت عن  اأو  بالثبات، ويتكون من كلمة  ز  يتميَّ ما،  بلغة  “منط تعبريي خا�ض  اإّنه 
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اإحدى  من  ه  اأنَّ وقّرر  اللغوية”،  اجلماعة  عليه  ا�سطلحت  ُمغاير  معنى  اإىل  احلريف  معناها 
ظواهر التعبري ال�سياقي من حيث اإنهما ي�ستكان يف �سمات معينة، ويعرف معناها اللغوي 
ا  اأي�سً نعتمد  اأن  . وميكن   )15 1985م:  الدين،  )ح�سام  اجلملة  �سياق  من  الكالم  واأو�ساع 
على قول اأنها “وحدة لغوية تتكون من كلمتني اأو اأكرث، تدلُّ على معنى جديد يختلف عن 
فها حممود اإ�سماعيل �سيني  املعاين التي تدل عليها الكلمات املكّونة له منفردة” كما عرَّ
ذلك،  عن  وف�سال  اال�سطالحية.  للتعبريات  ال�سياقي  املعجم  يف  )1997م(  واأ�سدقاوؤه 
اأطلقوا على هذه  الذين  اللغويني املحدثني  اال�سطالحي عند  التعبري  تعددت م�سطلحات 
واملتالزمات   ، 1997م(  واآخرون:  )�سيني  ال�سياقي  التعبري  م�سطلح:  اللغوية  الظاهرة 
)خلو�سي:  املعا�رضة  والتعبريات   ، كامل(  )فايد   (Collocation) الت�سام  اأو  اللفظية 
7( ، واالألفاظ امل�سكوكة )ليلى، 2011م(  1982م( ، والتعبري اللغوي، )زلهامي، 1987م: 

والتعبري املاأثور )وهبة، واملهند�ض، 1979م: 62( وما اإىل ذلك. 
وعلى َهْدي ما تقدَّم، من اجلدير بالذِّكر اأنَّ التعبريات اال�سطالحية تتكوَّن من كلمتني 
فهم  مبجرد  الكلي  معناها  ُيفهم  وال  التامة،  اجلملة  حد  اإىل  ت�سل  مل  اإنها  بحيث  اأكرث،  اأو 
د بعوامل داللية وتركيبية مًعا جتعلها وحدة داللية جديدة.  معناها املعجمي، ولكنَّها تتقيَّ
ويتيح  وح�ساريًة  وفكريًة  لغويًة  اخلا�سة  مميزاتها  يبز  اللغوية  الظاهرة  هذه  فح�سور 
املجال الأبناء اللغة العربية، وملتعلميها بو�سفها لغة ثانية اأن ميار�سوا االأ�ساليب الناجعة 

والبليغة وتنويعها، وكذلك اخلروج من دائرة اخلطاأ يف التعبري. 

أمناط التعبريات االصطالحية العربية: 
يختلف تق�سيم اأمناط التعبريات اال�سطالحية وفًقا جلوانبها املختلفة نحوية اأو �رضفية 
التعبري  وهي:  اأق�سام  ثالثة  اإىل  التعابري  هذه  يق�سمون  باحثون  وثمة  وغريها.  داللية  اأو 
االأحادي، والتكيب االإ�سايف، واجلملة )القنعري( . ومنهم من يوزِّع التعبريات اال�سطالحية 
 ،  )19 2003م:  )اإبراهيم،  اإىل ق�سمني رئي�سني فقط هما: اجلملة اال�سمية، واجلملة الفعلية 
كما ُوجد َمْن يق�سمونها اإىل خم�سة اأق�سام وهي: اجلملة، والتكيب االإ�سايف، و�سبه اجلملة، 
يف  ويتَّ�سح   . 2009م(  )دمياطي:  الو�سفي  والتكيب  اجلر،  بحروف  املتعدية  واالأفعال 
�سوء اال�ستعرا�ض ال�سابق اأن ت�سنيفات التعبريات اال�سطالحية خمتلفة تبًعا لنوع الكلمة 
التي تبداأ بها، اإّما ا�سًما اأو فعاًل اأو حرًفا، ويالحظ الباحثان اأنها مت�سابهة اإاّل اأنها تختلف 
التكيبية  تق�سيماتها  يقفا على  اأن  بالباحَثني  ال�سدد، يجدر  يف م�سمياتها فقط. ويف هذا 
على امل�ستوى النحوي اعتماًدا على نوع الكلمة التي تبداأ بها التعبريات اال�سطالحية قبل 
الوقوف على خ�سائ�سها الداللية. وميكن تق�صيم التعبريات اال�صطاحية اإىل ثاثة اأق�صام 



280

أ. أماني بنت ناوي
د. محمد صبري بن شهرير

تقومي برنامج تفاعلي في تعليم التعبيرات االصطالحية في اللغة العربية 
لدى الدارسني الناطقني بغيرها باستخدام برنامج الوسائط املتعددة

رئي�صة على النحو االآتي: 
بات اأخرى هي: . 1 املركب اال�صمي: ويلحق به اأربعة مركَّ
املركب اال�سمي االإ�سنادي   -
املركب اال�سمي االإ�سايف -
املركب اال�سمي النعتي -
املركب الو�سفي االإ�سايف -
املركب الفعلي. 2
املركب العباري، ويندرج حتته املركبان االآتيان: . 3
مركب اجلار واملجرور    -
املركب الظريف  -

أوالً - املركَّب االمسي: 

املركب كما يرى بلومفيلد )1962م( بناٌء يحتوي على كلمتني اأو اأكرث ت�سكالن وحدة، 
بهذا  واملركب  نحوية،  وظيفة  ويوؤدي  بها،  يعرف  خا�سة  �سمة  التكيبية  لهيئته  واأ�سبح 
املعنى ي�سمل اجلملة، و�سبه اجلملة، وامل�ساف وامل�ساف اإليه وغري ذلك )عبادة، 2007م: 
43( . ونريد باملركب اال�سمي هنا »الهيئة التكيبية املبدوءة يف االأ�سل با�سم لي�ض م�ستًقا 
عاماًل عمل فعله اأو م�ساًفا، ولي�ض م�سدًرا عاماًل فعله اأو م�ساًفا« )عبادة، 2007م: 57( ، 

وهي اأربعة اأنواع: 
ب اال�صمي االإ�صنادي: أ.  املركرّ

اأو  واخلب  باملبتداأ  يعرف  اأب�سط �سورها مما  من  املكونة  التكيبية  »الهيئة  به  نريد 
)عبادة،  م�ستقلة«  جملة  االإ�سنادي  اال�سمي  املركب  ميثل  وقد  الب�سيطة،  اال�سمية  اجلملة 
�سكل  على  اال�سمية  اجلملة  تاأتي  وقد  مب�سوطة.  يده  د�سا�ض،  العرق  نحو:   ،  )57 2007م: 
اجلملة املمتدَّة، مثل: كله اآذان �ساغية، يده مغلولة اإىل عنقه، اأو على �سكل اجلملة املزدوجة، 
اأو على �سكل اجلملة املتداخلة،  نحو: يوم لك ويوم عليك، ل�سان من رطب ويده من خ�سب، 

نحو: كاأنه َعِلَم يف راأ�سه ناٌر. 
ب اال�صمي االإ�صايف: 	.  املركَّ

وثانيهما  نكرة  اأولهما  ا�سمني  من  مركًبا  كان  »ما  تعني  اال�سايف  اال�سمي  املركب 
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معرفة اأو نكرة، ويعد قيًدا لال�سم االأول، وميكن اأن يحل بينهما حرف جر من احلروف الثالثة 
)ِمن، والالم، ويف( وي�سمى االأول م�ساًفا وياأخذ العالقة االإعرابية التي يقت�سيها يف اجلملة 
والثاين م�ساًفا اإليه ويكون جمروًرا« )ح�سن �رّضاب، 1990م: 562-563( . اأو بعبارة �سهلة 
اأنه مركب يتكون من م�ساف وم�ساف اإليه، ومن اأمثلة هذا النمط من التعبريات نحو: �سعرة 

معاوية، و�سفينة نوح، وماء الوجه، واإطالق النار. 
ب الو�صفي االإ�صايف: ت.  املركَّ

له«  معمواًل  كان  ما  اإىل  م�ساف  م�ستق  »ا�سم  هو  االإ�سايف  الو�سفي  باملركب  ويراد 
امل�سبهة،  وال�سفة  املفعول،  وا�سم  الفاعل،  ا�سم  امل�ستقات:  ومن   .  )87 2007م:  )عبادة، 
وا�سم التف�سيل )عبادة، 2007م: 82( . ولقد ورد نوعان من هذه امل�ستقات يف التعبريات 
اال�سطالحية، وهما: ال�سفة امل�سبهة با�سم الفاعل، وهي االأكرث �سيوعًا يف معاجم التعبريات 
وبالتال �سيغة املبالغة« )اإبراهيم، 2002م: 79( ، وذلك نحو: اأبي�ض القلب، طلق املحيا، 

�سيق االأفق. 
املركب اال�صمي النعتي: 	. 

هو املركب الذي يتّتب فيه منعوت ونعت اأو »الهيئة التكيبية املكونة من ا�سم وو�سف 
�سه ببيان �سفة من �سفاته« )اإبراهيم،  ح ال�سفة لال�سم ال�سابق عليها اأو تخ�سّ بحيث تو�سّ

79( ، وعلى �سبيل املثال: ال�سوق ال�سوداء، مل�سة اأخرية، حرب باردة.  2002م: 

ثانياً - املركب الفعلي: 

ونريد به »الهيئة التكيبية املبدوءة يف االأ�سل بفعل تام �سواًء اأكان مبنًيا للمجهول اأم 
مبينًا للمعلوم، و�سواء اأكان متعديًا اأم الزمًا، وهذه الهيئة التكيبية هي املعروفة باجلملة 
اجلملة  �سكل  على  اال�سطالحية  التعبريات  تاأتي  وقد   .  )44 2002م:  )اإبراهيم،  الفعلية« 
الب�سيطة، نحو: ان�سقت الع�سا، انقطعت الرِّجل، ذاب الثلج، اأو اجلملة املمتدة، نحو هتك اهلل 
�سته، ارمتى حتت قدمي، يعطي ال�سوء االأخ�رض، اأو اجلملة املزدوجة، نحو: ي�رضح وميرح، 
�ساء اأم اأبى، اأو اجلملة املركبة، نحو: ملّا ا�ستّد �ساعده رماين، اإن كنَت ريحًا فقد القيَت اإع�ساًرا. 

ثالثاً - املركب العباري: 

هو املركب الذي يتكوَّن من �صبه اجلملة )كامل فايد( ، هما: 
املركب اجلار واملجرور: أ. 

)اإبراهيم،  اجلر«  بحروف  يعرف  مما  بحرف  تبداأ  التي  التكيبية  »الهيئة  به  نريد 
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2002م: 124( . واأّن حروف اجلر امل�ستعملة يف التعبريات اال�سطالحية الواردة على هذه 
الهيئة التكيبية �سبعة، وهي: اإىل، وعلى، ويف، والالم، وِمن، ومنذ، وحتى. 

)اإبراهيم،  اأمناط تركيبية خمتلفة نحو  وقد ورد مركب اجلار واملجرور يف 
2002م: 97( : 

يف  - الفور،  على  باملر�ساد،  نحو:  �سائع،  وهو  وجمرور،  جار  من  يتكون  مركب 
احل�سي�ض. 

ى املركب ال�سابق باإ�سافة ا�سم له، نحو: بجدع االأنف، على حبل الذراع، عن  - وقد ُينمَّ
ظهر قلب. وهذا املركب اأكرث �سيوًعا من النمط ال�سابق. 

وقد يتبع اال�سم املجرور بو�سف، نحو: يف �سغل �ساغل، بقلب مفتوح، على املحجة  -
البي�ساء. ويالحظ من هذا الو�سف قد يكون ا�سم فاعل اأو ا�سم مفعول اأو �سفة م�سبهة با�سم 

الفاعل ويعرب فيها نعتًا. 
املركب الظريف: 	. 

نريد باملركب الظريف »الهيئة التكيبية املبدوءة مبا يدل على زمان اأو مكان اإجناز 
احلدث، ويكون على معنى ) )يف( ( ، و�سدر هذا املركب ي�سميه النحويون ظرًفا اأو مفعواًل 
فيه« )القنعري( . من اأمثلة هذا التكيب: فوق الو�سف، وراء الق�سبان، بني ظهرانيهم وغري 
ذلك، والظروف الزمانية واملكانية التي ت�ستخدم يف التعبريات اال�سطالحية هي: بعد، بني، 

حتت، فوق، قبل، مع، وراء، ليل نهار، بني بني. 

داللة التعبريات االصطالحية املكونة من شبه اجلملة: 
لقد جعل الباحثان التعبريات اال�سطالحية من نوع �سبه اجلملة ن�سب عينيهما بالنظر 
ها مكونة من �سبه اجلملة تتاألف من املفردات ال�سهلة والق�سرية التي ُتكوِّن مبجموعها  اإىل اأنَّ
ا �سمَّ هذه الداللة بع�سها اإىل بع�ض.  داللة غري الداللة املعجمية لها مفردًة ومركبًة، واإمنَّ
ويرى الباحثان اأن تعليم التعابري اال�سطالحية من هذا النمط له جدوى كبرية، بالنظر اإىل 
يجعل  الذي  االأمر  ال�سهلة(  املفردة   + الظرف  اأو  اجلر  )حرف  من  التكيب  هذا  يحتويه  ما 
هذا  تعلُّم  اأنَّ  نف�سه،  الوقت  ويف  وي�رض،  ب�رضعة  وحفظها  تعُلّمها  من  يتمكنون  املتعلِّمني 
النوع من التعابري �سي�ساعدهم على جتنُّب الوقوع يف االأخطاء اللغوية خا�سة فيما يتعلق 
متنوعة  داللية  حقول  على  اال�سطالحية  التعبريات  عت  توزَّ وقد  اجلر.  حروف  با�ستخدام 
 )25 2002م:  )اإبراهيم،  التعبريات  تلك  تندرج حتتها  التي  املعاين  اأو  املو�سوعات  ح�سب 
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. فاقت�رض الباحثان يف هذه الدرا�سة من تق�سيم التعبريات اال�سطالحية على حقول داللية 
عامة تتعلق بالن�ساط االإن�ساين فقط دون اأن تتعدى اإىل جماالت داللية اأخرى، واعتمدا على 
ثالثة كتب يف جمع هذه العبارت وهي: »املعجم ال�سياقي للتعبريات اال�سطالحية« ملحمود 
اإ�سماعيل �سيني واأ�سدقائه، و«معجم التاكيب والعبارات اال�سطالحية العربية القدمي منها 
واملولد« الأحمد اأبو �سعد، و«دليل الناطقني بغري العربية لتعلم التعبريات اال�سطالحية« بقلم 
حممد عبد الرحمن اإبراهيم، كما حدّد الباحثان التعبريات اال�سطالحية احلديثة واملعروفة 

فقط دون القدمية والنادرة اال�ستخدام. وهي تاأتي على هذا النحو: 
�صفات االإن�صان، يتناول هذا احلقل الدالل ما يتعلق ب�سفات االإن�سان �سواء اأكانت . 1

ِبيل-  ال�سَّ ِد  َق�سْ على  اء-  الَبْي�سَ ِة  املَحجَّ على   - اخَلطِّ على  مثل:  وذلك  �سلبية،  اأم  اإيجابية 
ْيف- بيٍد من حديٍد- على هواه- يف ذيِل ذائٍل- يف �ُسغِل �ساغٍل-  باحلديد والنَّار- بَحدِّ ال�سَّ

اأ�ض- على َقَدٍم و�ساٍق- يف خب كان وغري ذلك.  على َحرٍف ِمن اأَْمِرِه- على العني والرَّ
اأحوال االإن�صان، ويدخل يف هذا احلقل الدالل ما يتعلق باأ�سل االإن�سان، ومراحل . 2

على  اأمثلتها:  ومن  والعدد.  واأتراحها،  احلياة  اأفراح  من  ون�سيبه  وطبيعته،  وموته،  حياته 
ِة اهلل- حتت اإِْمَرِتِه-  َبَكَرِة اأبيهم- من َنْقِد البلد- على قيد احلياة- ِفيه عرٌق ينب�ض- يف ِذمَّ
امِلْطَرَقة  ي االأ�سد- بني  َفاه- بني فكَّ ال�سَّ اإمرة )فالن( - على  ة- حتت  َقْب�سَ يِف كنف- يف 
َوْطاأَة )كذا( - حتى  راأ�سه- حتت  ِفيٍح �ساِخٍن- من حتت  َفْوَق �سَ وال�سندان- بني نارين- 

اأُُذَنيه وغري ذلك. 
واحلركي، . 3 اليومي،  االإن�سان  ن�ساط  الدالل  احلقل  هذا  يت�سمن  االإن�صان،  ن�صاط 

وعلى  وكتابة.  وا�ستماع  كالم  مثل:  اللغوي  والن�ساط  الذهني،  والن�ساط  النف�سي،  والن�ساط 
�سيبل املثال: 

اِئِر  الطَّ على  َبْطِنِه-  ِم  حَلْ على  الرِّيق-  على  ِح�سابه-  على  االأ�سهاد-  روؤو�ض  بني 
ود- على ِرْجِل طائر- على َرِغَم اأَْنِفِه- على  فُّ ف- على ال�سَّ امليمون- على ناٍر- على الرَّ�سَ

ّف )فالن( وهلم جرا.  ظهر قلب- من َن�ْسِج اخَلَيال – بقلٍم- على َحدِّ تعبريه- من �سِ
اأو . 4 اأ�رضته  داخل  االإن�سان  عالقات  الدالل  احلقل  هذا  يتناول  االإن�صان،  عاقات 

ائر  َفاِء والبنني- على الطَّ عالقته باالآخرين عالقة اإيجابية اأو �سلبية، وذلك على النحو: بالرَّ
على  امل�ساوة-  َقَدِم  على  انقطاع-  بال  �رضٍط-  وال  قيٍد  بال  ِذراِعك-  َحْبِل  على  امليمون- 
�َسَفَتيه- حتت  ِبَطْرِف  )فالن( -  اأَْكَتاف  ِحبال- على  بينهما  اأُُذيَن وعاِتَقي-  ال�ّسواء- بني 

�ِسَتار- على يد )فالن( - على اأَْثر )فالن( وغري ذلك. 
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الكّمي . 5 االإطار  الدالل  املجال  هذا  يتناول  ولاأ�صياء،  لاإن�صان  الو�صفي  االإطار 
واملكاين.  الزماين  اإطارهما  ا�ستك�ساف  على  واالأ�سياء، عالوًة  االإن�سان  والكيفي ملمار�سات 
وعلى �سبيل املثال: على َطْريَف َنِقْي�ٍض- على اأ�سا�ض )كذا( - يف �سوء )كذا( - حتى َي�ِسْيب 
اد- بدون النََّظر- بني َمدٍّ َوَجْزٍر- على روؤو�ض اأ�سابعه- على االإطالق-  الُغَراب – بامِلْر�سَ
اعة-  ٍة واحدة- من باب اأَوىل- يف َطيِّ الِكْتَمان- على ِمَدار ال�سَّ ٍط َواِحٍد- على َوِترْيَ على مَنَ
ُكّل حدٍب  البالد وعر�سها- من  ُطول  وا�سع- يف  ليل نهار- على نطاق  اِريخ-  تَّ ِة  ِذمَّ يف 
و�سوٍب- على َحْبِل الذَِّراع- على �رضبة ُمَعوَّل- بني َظْهَرانيهم- وراء الُق�سَبان- يف ملح 

ِة عني- بِجْدِع االأَْنف- ب�ِسقِّ االأْنُف�ض وغري ذلك.  الب�رض- يف َغْم�سَ

منهجية البحث: 
اإّن طبيعة الدرا�سة تقت�سي ت�سافر منهجي البحث الو�سفي والتحليلي ال�ستق�ساء مادة 
ع اإجراءاتهما العلمية على مراحل ثالث، وهي: مرحلة ما قبل  املو�سوع وتلحليلها، وتتوزَّ
الت�سميم، واإجراءات الت�سميم، ومرحلة ما بعد الت�سميم. فيتبع الباحثان املنهج الو�سفي 
يف مرحلة ما قبل الت�سميم من حيث اإنها تقوم بو�سف التعبريات اال�سطىالحية وما يتعلق 
منها من مفهومها، وم�سادرها، واأق�سامها املختلفة، وو�سف خ�سائ�ض الو�سائط املتعددة 
بو�سفها نوًعا من اأنواع الو�سائل التعليمية اجلديدة، وت�ساف اإىل ذلك درا�سة بع�ض مناذج 
الت�سميم التعليمي با�ستخدام الو�سائط املتعددة واختيار اإحداها لتكون منوذًجا متبًعا يف 
ت�سميم الوحدات الدرا�سية احلا�سوبية لتعّلم التعبريات اال�سطالحية. ويت�سمن كذلك املنهج 
الو�سفي على درا�سة ما يجب معرفته من ِقَبِل الباحثني يف الواقع قبل الت�سميم وو�سفه، 
بو�سفها   (Need Assessment Survey) احلاجات  تقدير  ا�ستبانة  طريق  عن  وذلك 
واآرائهم،  وحاجاتهم،  املتعلمني،  خ�سائ�ض  عن  واملعلومات  البيانات  جلمع  البحث  اأداة 
)التحليل  املرحلة  هذه  يف  املدخالت  وتكون  البنامج.  ت�سميم  نحو  الهامة  ومقتحاتهم 
ا املنهج التحليلي فهو يهتمُّ باالإح�ساء للوقوف على  والت�سميم( خمرجات ملرحلة تالية. اأمَّ
مدى فاعلية البنامج النموذجي يف تعلُّم التعبريات اال�سطالحية تعلًما ذاتًيا اعتماًدا على 
اأ�سلوب التقومي التكويني، وذلك بتنفيذ البنامج على جمموعة من اخلباء بق�سد مراجعته 
ذلك جتريب  وبعد  ال�سديدة.  نظرهم  وتنقيحه يف �سوء مالحظاتهم ووجهة  وفنًيا  حمتوًيا 
البنامج ميدانًيا على عينة الدرا�سة بو�سفها ممثلة للجمهور امل�ستهدف ملعرفة انطباعهم 
املتعلمني  م�ساعدة  يف  مة  امل�سمَّ احلا�سوبية  الدرا�سية  الوحدات  فاعلية  مدى  نحو  االأول 
على تعلُّم التعبريات اال�سطالحية. ومتَّ جمع البيانات ال�سابقة با�ستخدام ا�ستبانة التقومي 
نتائج  وا�ستخال�ض  وحتليلها  واإح�سائها   (Formative Evaluation Survey) التكويني 

الدرا�سة منها. 
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مرحلة ما قبل 
الت�صميم

اإجراءات الت�صميم
 - )ADDIE( منوذج اأدي -

مرحلة ما 
بعد الت�صميم

التعبريات 
اال�سطالحية

عنا�رض الو�سائط 
املتعددة

منوذج الت�سميم 
التعليمي

 )Input( املدخات

 التحليل                 الت�سميم

- نظريات التعلم ال�سلوكية 
واملعرفية

- املحتوى التعليمي
- اإ�ستاتيجية التعليم 

والتعلم

 Process(( االإجراءات

 التطوير                    التنفيذ

- جمموعة البامج من 
الو�سائط املتعددة
- مراجعة اخلباء

 )Output( املخرجات

التقومي

التقومي التكويني
)التجريب امليداين( 

الوحدات 
الدرا�سية 

احلا�سوبية 
للتعبريات 

اال�سطالحية

الشكل )1( 
اإلطار العام لمنهجية البحث

إجراءات الدراسة وخطوات تنفيذها: 
قبل القيام باإعداد البنامج احلا�سوبي، قام الباحثان بالدرا�سة اال�ستطالعية ملعرفة 
اآراء الطالب ومقتحاتهم نحو ت�سميم الوحدات الدرا�سية احلا�سوبية للتعبريات اال�سطالحية، 
االأخذ  مع   (ADDIE Model) اأدي  منوذج  وفق  النموذجي  البنامج  بت�سميم  القيام  ثم 
باحل�سبان املوا�سفات التي اقتحها املتعلمون. وبعد ذلك، ُعر�ض البنامج النموذجي على 
عدد من املعلمني ذوي اخلبة واالخت�سا�ض ملراجعة حمتوى البنامج ولتح�سني اجلانب 
التقني )خم�سة حما�رضين بق�سم اللغة العربية واآدابها باجلامعة االإ�سالمية( ، ومت تعديله 
وتنقيحه باالعتماد على مالحظاتهم وتو�سياتهم. ثّم جَرّب الباحثان البنامج احلا�سوبي 
بو�سفه اأداة لتعليم التعبريات اال�سطالحية على عينة الدرا�سة املختارة حوال �ساعة واحدة، 
ومن ثم قام الباحثان بجمع البيانات عن طريقة ا�ستبانة التقومي التكويني ملعرفة انطباع 

الطلبة نحو مدى فاعلية الوحدات الدرا�سية احلا�سوبية لتعلم التعبريات اال�سطالحية. 

جمتمع الدراسة واختيار عينتها: 
واآدابها  العربية  اللغة  الذين يتخ�س�سون يف  الطلبة  البحث من جميع  يتمثل جمتمع 
من  الت�سميم  بعد  ما  ملرحلة  العينة  اختيار  ومتَّ  مباليزيا.  العاملية  االإ�سالمية  باجلامعة 
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لني يف مادة اللغة واحلا�سوب (ARAB2124) يف الف�سل الدرا�سي االأول للعام  الطلبة امل�سجَّ
40 متعلمًا، فكان اختيارهم ق�سدًيا.  2014م، وعددهم   /2013

املواد التعليمية املستخدمة: 

التعبريات  العربية لتعلُّم  الناطقني بغري  “دليل  التعليمية من كتاب  مّت اختيار املواد 
اال�سطالحية” الذي اأعدَّه د. حممد عبد الرحمن اإبراهيم ليكون حمتوى التعلُّم يف البنامج. 
ه يحتوي على املنهج  ويرجع اختيار الباحَثني لهذا الكتاب يف اإعداد حمتوى التعلُّم اإىل اأنَّ
املتكامل لتعلُّم التعبريات اال�سطالحية، ومل ي�سبق تدري�سه للمتعلمني الناطقني بغري العربية 
يف املرحلة اجلامعية. ونظًرا ملا يحتويه هذا الكتاب من تعبريات ومفاهيم حديثة، يجدر 
بالباحَثني تطويره يف �سكل وحدات درا�سية حا�سوبية الإثارة دافعية الطالب وحتفيزهم على 
تعلُّم التعبريات اال�سطالحية ذاتًيا، واكت�ساب هذه الظاهرة لتح�سني املهارات اللغوية لديهم. 

أداة البحث: 

 (Formative Evaluation Survey) التكويني  التقومي  ا�ستبانة  الباحثان  ا�ستخدم 
املنقولة من بحث جان الدين �رضدي )2009م( من جامعة املاليا، املعنون بـ” ا�ستخدام 
الو�سائط املتعددة القائمة على الويب يف تعلُّم اللغة العربية االت�سالية”، اإذ اختار الباحثان 
اأن تقي�ض  الر�سالة احلالية؛ حيث تريد  اأنها تتنا�سب مع طبيعة  اأ�سا�ض  هذه اال�ستبانة على 
اأداء البنامج امل�سمم من ناحيتي املحتوى والتقنية. ومتَّ حتقيق �سدق اال�ستبانة وثباتها 
�سة يف جمال تعليم اللغة العربية بو�سفها لغة ثانية  بعر�سها على اإحدى االأ�ساتذة املتخ�سِّ
تكون  حتى  �سيغها  بع�ض  وتعديل  االأ�سئلة  بع�ض  با�ستبعاد  وقاما  التعليم،  وتكنولوجيا 
الفقرات مفهومة للمفحو�سني. فتتكون هذه اال�ستبانة من اأربعة اأق�سام، ثالثة منها مغلقة 
وق�سم مفتوح، وهي: الق�سم االأول: البيانات ال�سخ�سية، والق�سم الثاين: خ�سائ�ض البنامج 
امل�سمم واأداوؤه، وتت�سمن اأحد ع�رض �سوؤااًل، كما جاءت يف الق�سم الثالث اأ�سئلة عن حمتوى 
االأ�سئلة  على  ينطوي  فهو  الرابع  الق�سم  اأما  �سوؤااًل.  ع�رض  ثالثة  على  واملت�سمنة  البنامج 
املفتوحة التي ق�سمها الباحثان اإىل ثالثة اأبعاد اأخرى، وهي: اإيجابيات البنامج، و�سلبياته، 
ومقتحاتهم  ومالحظاتهم  اآرائهم  تدوين  امل�ستكني  من  ويطلب  تطويره.  ومقتحات 
لكل  الباحثان  وحدد  املفتوحة.  االأ�سئلة  هذه  يف  امل�سمم  البنامج  حت�سني  نحو  املنا�سبة 
 )1( اأ�سار رقم  بنود االأ�سئلة املغلقة خم�سة م�ستويات لالإجابة املرقمة من 1حتى 5، حيث 
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ما«، ورقم  اإىل حد  اأوافق   « اإىل   )3( ورقم  اأوافق«،  »ال  اإىل  اإىل »ال اأوافق ب�سدة«، ورقم )2( 
)4( اإىل »اأوافق«، ورقم )5( اإىل »اأوافق ب�سدة«. 

نتائج تقويم مدى فعالية هذا الربنامج احلاسوبي ِمن ِقَبِل املتعلمني

احملور األول - خلفية املتعلمني:

يقوم هذا املحور بتحليل خلفية الدار�سني من جن�سهم اإناًثا وذكوًرا، واأعمارهم، وال�سنة 
الدرا�سية احلالية، وكذلك جن�سياتهم. فو�سع الباحثان جميع البيانات يف اجلداول املو�سحة 

فيما ياأتي: 
اجلن�سأ. 

الجدول )1( 
جنس المتعلمين

املجموع الكلياالأنثىالذكراجلن�س

112940العدد

100%72.5%27.5%الن�سبة املئوية

بلغ عددهّن  اإذ  الطالب،  اأكرث من  الطالبات  اأن عدد  اأعاله، جند  اإىل اجلدول  بالرجوع 
)11( طالًبا  بلغ عددهم  الذين  بالطالب  )%73( مقارنة  الن�سبة  التي ميثلن  )30( طالبًة 

فقط، ون�سبتهم املئوية )27%( . 
العمر	. 

الجدول )2( 
عمر المتعلمين

املجموع الكلي192021222328العمر

3191412140العدد

100%2.5%5%2.5%35%47.5%7.5%الن�سبة املئوية

اال�ستبانة تتاوح  اأجابوا عن  الذين  اأعمار املتعلمني  اأّن   )2( يت�سح من اجلدول رقم 
ما بني 19 حتى 28 عامًا، واأعلى ن�سبة الأعمار الطلبة هي )47.5%( ، اإذ بلغ عددهم 19 
الن�سبة )35%( ، وتلحقها  21 وهم ميثلون  20 �سنة. ويليه عدد الطلبة يف عمر  وعمرهم 
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 23 الطلبة يف عمر  )5%( من  ن�سبة  �سنة، وتليها   19 الطلبة يف عمر  )7.5%( من  ن�سبة 
�سنة، واأقل الن�سب الأعمار املجيبني هو )2.5%( لعمر 22 �سنة و 28 �سنة، حيث كان عددهم 
واحًدا فقط. ونتيجة البيانات دلت على اأّن العينة للدرا�سة احلالية اأغلبهم من ال�سنة االأوىل 
والثانية، وذلك بالرجوع اإىل اأن اأكرثهم يف العمر ما بني 19 – 21 عامًا. وكذلك تدل على 
اأن خلفيتهم الدرا�سية خمتلفة ومتنوعة، اإذ وجد اأنَّ بع�سهم التحقوا بعد االنتهاء من املركز 
االإعدادي التابع للجامعة االإ�سالمية العاملية مباليزيا، ووجد اأنَّ بع�سهم وا�سلوا درا�ستهم 

للبكالوريو�ض مبا�رضة بعد اإمتام الدرا�سة يف املدار�ض الثانوية اأو معاهد الدبلوم. 
ال�صنة الدرا�صيةت. 

الجدول )3( 
السنة الدراسية

املجموع الكليالرابعةالثالثةالثانيةاالأوىلال�صنة

27130040العدد

100%0%0%32.5%67.5%الن�سبة املئوية

تطبيقات  مادة  يدر�سون  الذين  للطلبة  الدرا�سية  ال�سنة  اإىل   )3( رقم  اجلدول  اأ�سار 
2014م.   /2013 االأول  الدرا�سي  الف�سل  يف   (ARAB2124) واالأدب  اللغة  يف  حا�سوبية 
ومن الوا�سح اأن كثرًيا من الطلبة مازالوا يف ال�سنة االأوىل وال�سنة الثانية حيث جاءت الن�سبة 
الطلبة يف  اأمّا  27 طالًبا وطالبًة.  اإذ بلغ عددهم  االأوىل،  لل�سنة  االأعلى )%67.5(  املئوية 

ال�سنة الثانية فعددهم 13 طالًبا وطالبًة بن�سبة )%32.5( . 
اجلن�صية	. 

الجدول )4( 
جنسية المتعلمين

املجموع الكليوافد/ ةماليزي/ يةاجلن�س

33740العدد

100%17.5%82.5%الن�سبة املئوية

اأ�سارت  اجلدول رقم )4( يبني لنا جني�سة الطلبة الذين قاموا بتقومي البنامج، حيث 
النتيجة باأن معظم الطلبة ماليزيون، والتي متثل الن�سبة )82.5%( . والبقية منهم وافدون، 
وعددهم 7 طالب وطالبات فقط، بن�سبة )17.5%( . وذلك يدل على اأن الطلبة الذين يدر�سون 
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ي�سكل  الذي  االأمر  وهو  خمتلفة،  دول  من  ياأتون  مباليزيا  العاملية  االإ�سالمية  اجلامعة  يف 
البيئة التعليمية املتّميزة يف هذه اجلامعة. 

احملور الثاني - مميزات الربنامج وأداؤه: 
الجدول )5( 

 تحليل األسئلة للمحور الثاني

رقم
بند

ال اأوافق ب�صدةال اأوافقاأوافق اإىل حد مااأوافقاأوافق ب�صدة
املتو�صط 
التقديراحل�صابي

الن�صبةالعدد
الن�صبةالعدد%

الن�صبةالعدد%
الن�صبةالعدد%

الن�صبةالعدد%
%

مرتفع1143526650000004.33
مرتفع5004.4 .22255164012.512
مرتفع جًدا5004.58 .32665123012.512
مرتفع41742.5205037.500004.33
مرتفع56152255123000004.15
مرتفع6252357.51537.500004.3
مرتفع5004.28 .718451742.541012
مرتفع81332.52255512.500004.2
مرتفع91845184541000004.38
مرتفع101947.5184537.500004.4
مرتفع50000004.38 .111537.52562

عنا�رض  حيث  من  البنامج  خل�سائ�ض  الطلبة  تقومي  لنا  يبنّي   )5( رقم  اجلدول 
ن�سبة  اأعلى  اأنَّ  ولوحظ  التقني.  الأدائه  تقوميهم  وكذلك  فيه،  املوجودة  املتعددة  الو�سائط 
خل�سائ�ض البنامج جاءت من بند رقم )3( املتعلق باخلط امل�ستخدم فيه، فهو مقروء عند 
املتعلمني، حيث بلغ عدد الذين يوافقون ب�سدة على هذه اخلا�سية 26 طالًبا وطالبًة، بن�سبة 
)65%( ، واملتو�سط احل�سابي لهذا البند كان )4.58( فهو بدرجة مرتفع جًدا. ويليه البند 
رقم )2( املتعلق بتنا�سب خط الن�ض، ورقم )10( الذي يتعلق بودية اال�ستخدام يف التعامل 
يوؤيد هذه  الذين  ، والعدد   )4 مع البنامج، اإذ اأ�سار املتو�سط احل�سابي لكال البندين اإىل )4، 
وطالبة  طالبا   19 و   ،  )2( رقم  لبند   )%55( بن�سبة  وطالبة  طالبًا   20 بلغ  ب�سدة  امليزة 
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بن�سبة )47.5%( لبند رقم )10( . ثم جاء البند رقم )9( ورقم )11( اللذان كانا املتو�سط 
احل�سابي لهما )4.38( بدرجة مرتفع معتدل مقارنة بالبنود االأخرى. والن�سبة املئوية لبند 
البنامج  عر�سه  الذي  اخل�سو�سي  التعليم  اأن  ب�سدة  يوؤيدون  ملن   )%45( بلغت   )9( رقم 

وا�سح ومفهوم. 
ة، اإذ بلغ عدد الطلبة الذين اختاروا  ا البند رقم )10( فهو يتعلق باأداء البنامج عامَّ اأمَّ
"موافق ب�سدة" 15 فرًدا، بن�سبة )37.5%( ، وعدد الطلبة الذي اختاروا "موافق" على هذه 
اخلا�سية هو 25 طالًبا وطالبًة، وهذا ي�سري اإىل اأن جميع الطلبة موافقون على اأّن البنامج 
اأداوؤه ممتاز ب�سكل عام. والبند الذي يتاوح متو�سط ح�سابه بني )4.33 – 4.3( هو البند 
رقم )1( ، و )4( ، ورقم )6( ، اإذ يتعلق البند رقم )1( بواجهة امل�ستخدم، اإذ بلغ عدد الطلبة 
"موافق"  اختاروا  منهم  والبقية   )%35( بن�سبة  فرداً،  ب�سدة" 14  "موافق  اختاروا  الذين 
بن�سبة )65%( . والبند رقم )4( يتعلق بال�سور امل�ستعانة بها يف تو�سيح معنى التعبريات، 
"موافق"  اختاروا  منهم  والبقية   ،  )%42.5( بن�سبة  فردا  ب�سدة" 17  "موافق  اختار  حيث 
و"وموافق اإىل حد ما"، وعدد كل منهما 20 فرًدا، و3 اأفراد. اأما البند رقم )6( فهو متعلق 
فردان  ب�سدة  موافقون  اأنهم  اإىل  اأ�ساروا  الذين  الطلبة  وعدد  وتنا�سبها،  املتحركة  بالر�سوم 
فقط، بن�سبة )5%( ، واالآخرون اختاروا "موافق"، وهم 23 طالبًا وطالبًة، بن�سبة )%57.5( 
البنود  هذه  اأن  واملالحظ   .  )%37.5( بن�سبة  وطالبًة،  طالًبا  ما" 15  حد  اإىل  و"موافق   ،
اأو ال�سورة التي ترافق االأمثلة،  اإما ال�سورة اخللفية للبنامج  الثالثة كلها يتعلق بال�سور 
والر�سوم املتحركة املوجودة يف كل �سا�سات البنامج. واملتو�سط احل�سابي الذي يتاوح ما 
بني )4.2 – 4.28( جاء من البند رقم )7( ورقم )8( ، حيث يتعلق البند رقم )7( باالألوان، 
بن�سبة  ب�سدة" 18 طالبًا وطالبًة،  "موافق  اختاروا  الذين  الطلبة  اأن  اإىل  ي�سري  الذي  والعدد 
)45%( ، ولكن يف الوقت نف�سه، وجد طالب واحد يعار�ض هذه اخلا�سية، بن�سبة )5%( . اأما 
البند رقم )8( فيتعلق بالتفاعلية، والطلبة الذين اختاروا "موافق ب�سدة" 13 طالًبا وطالبة، 
بن�سبة )32.5%( ، ووجد بع�ض الطلبة يوافقون على هذه امليزة اإىل حد ما، وهم 5 طالب، 
البند  من  جاء  البنود  بجميع  مقارنة  احل�سابي  املتو�سط  واأقل   .  )12.5%( الن�سبة  وبلغت 
رقم )5( الذي يتعلق بال�سوت امل�سّجل يف هذا البنامج، حيث اأ�سارت الن�سبة ملن اختاروا 
6 طالب فقط، ويليه الطالب الذين اختاروا "موافق" 22  ب�سدة" )15%( وعددهم  "موافق 
طالبا وطالبة، بن�سبة )55%( ، والبقية منهم اختاروا "موافق اإىل حد ما" بن�سبة )%30( 
وعددهم 12 طالبا وطالبة. ويت�سح لنا اأن معظم الطلبة غري موافقني متاًما على اأنَّ ال�سوت 

ل يف البنامج وا�سح.  امل�سجَّ
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احملور الثالث - متويات الربنامج 
الجدول )6( 

تحليل األسئلة للمحور الثالث

رقم
بند

ال اأوافق ب�صدةاأوافقاأوافق اإىل حد مااأوافقاأوافق ب�صدة
املتو�صط 
التقديراحل�صابي

الن�صبةالعدد
الن�صبةالعدد%

الن�صبةالعدد%
الن�صبةالعدد%

الن�صبة%العدد%

مرتفع جًدا1266514350000004.68
مرتفع جًدا22767.5123012.500004.65
مرتفع جًدا324601537.512.500004.58
مرتفع41742.52152.52500004.35
مرتفع5184520502500004.4
مرتفع61742.51947.541000004.33
مرتفع 7205018452500004.45
مرتفع8820266561500004.05
مرتفع910251742.51332.500003.93
مرتفع101435205061500004.28
مرتفع111742.5205037.500004.35
مرتفع122152.51947.50000004.45
مرتفع1314352562.512.500004.33

الوحدات  التي قدمتها  البيانات حول املحتويات  نتائج  اإىل  اأعاله   )6( اأ�سار اجلدول 
جداً  مرتفًعا  تقديًرا   )3( ورقم   ،  )2( ورقم   ،  )1( رقم  البند  نال  فقد  احلا�سوبية.  الدرا�سية 
من   )4.58( و   )4.65( و   )4.68( لها  احل�سابي  املتو�سط  اأ�سار  اإذ  اأخرى،  ببنود  مقارنة 
الدرجة الكاملة 5. وكل هذه البنود الثالثة تتعلَّق مبحتويات البنامج التي تعك�ض اأهداف 
بغري  الناطقني  املتعلمني  على  لتعليمها  منا�سبة  وهي  التعلُّم،  واأهداف  البنامج،  ت�سميم 
اأنها جاءت مرتبة يف البنامج ترتيًبا منطقًيا ومت�سل�ساًل. والن�سبة املئوية  العربية، وذلك 
ا مرتفع حيث بلغ عددهم اأكرث  للطلبة الذين اختاروا "موافق ب�سدة" لهذه البنود الثالثة اأي�سً
من ع�رضين لكل بند. كما الحظنا اأنَّ البند الذي ح�سل على املتو�سط احل�سابي االأدنى )3.93( 
جاء من البند رقم )9( اإال اأن درجته ال تزال يف حد مرتفع من الدرجة الكاملة 5. وهذا البند 
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وعدد  للطلبة.  بالن�سبة  متنوعة  غري  واأنها  البنامج  هذا  يف  املوجودة  بالتدريبات  يتعلق 
اإليه  "موافق ب�سدة" 10 طالب، بن�سبة )25%( . ومما جتب االإ�سارة  الطلبة الذين اختاروا 
اأّن اإجابة الطلبة متفاوتة فيما يتعلق مبدى فعالية الوحدات يف م�ساعدتهم نحو فهم  هنا 
معنى التعبريات، اإذ اإن عدد الطلبة الذين اختاروا "موافق ب�سدة" 14 طالًبا وطالبة، والذين 
اختاروا "موافق" 20 طالبًا وطلبًة، والذين قالوا اأنهم موافقون اإىل حد ما 6 اأفراد، وبلغت 
الن�سبة )35%( و )50%( و )15%( ، وكان املتو�سط احل�سابي لهذا البند )4.28(. ولعل 
ناحية  ومن  خمتلفة.  املتعّلمني  بني  الفهم  و�رضعة  املعلومات  ا�ستقبال  اأن  اإىل  يرجع  هذا 
اأخرى، اإّن معظم الطلبة اتفقوا على اأّن املحتويات التي حاول البنامج تقدميها مفيدة جًدا 
للمتعلمني املتخ�س�سني باللغة العربية، اإذ بلغت الن�سبة املئوية ملن اختاروا "موافق ب�سدة" 
)52.5%( ، وعددهم 21 طالبًا وطلبًة، والن�سبة ملن اختاروا "موافق" بلغت )47.5%( من 
البند  لهذا  احل�سابي  املتو�سط  19 طالًبا وطالبًة، وكان  100%، وعددهم  الكلي  املجموع 
)4.45( . وهذا يبنّي لنا اأن املتعلِّمني املتخ�س�سني حمتاجون اإىل تّعلم هذه التعبريات باأي 
طريقة كانت تقليدية من الكتب املطبوعة اأو بطريقة حديثة با�ستخدام احلا�سوب، الأنَّ تعلُّم 

هذه التاكيب مفيد للغاية. 

احملور الرابع - األسئلة املفتوحة:

حما�صن الربنامجأ. 
الجدول )7( 

محاسن البرنامج

املحا�صن

الأن االأمثلة التي قدمتها الوحدات �سل�سة  اال�سطالحية وفهم دالالتها  التعبريات  التعرف على  ت�ساعد على  الوحدات  1. هذه 
ووا�سحة. 

2. ميكن للطلبة تعلُّم التعبريات اال�سطالحية بدون احل�سور اإىل الف�سل، كما اأن هذه الوحدات تت�سم بالتعلُّم التفاعلي مقارنة 
بالرجوع اإىل الكتاب املطبوع، االأمر الذي يجذب انتباهنا يف التعرف على هذه التعبريات ودرا�ستها. 

املقدمة يف الدرو�ض مرتبة ترتيًبا منظًما بداأ من )حرف  اال�سطالحية  والتعبريات  �سهلة،  البنامج  امل�ستخدمة يف  اللغة   .3
اجلر + كلمة( و )حرف اجلر + م�ساف وم�ساف اإليه اأو �سفة ومو�سوف( وهلم جًرا. 

4. التدريبات التي عر�سها البنامج ت�ساعد على حفظ التعبريات اال�سطالحية ب�رضعة. 
جًدا، وحمتوياته مفيدة للطالب الناطقني بغري العربية، وللدار�سني الذين يريدون تعّلم اللغة العربية  رائع  البنامج  هذا   .5

بطريقة فعالة، وهو �سهل اال�ستخدام ومزود بكل املعلومات والت�سهيالت للفهم. 
6. ت�سميم هذه الوحدات ت�سبع رغبة الدار�سني الذين يعي�سون يف الع�رض احلديث، وهي تواكب تطور التكنولوجيا امل�ستجد. 

اإدراك معاين التعبريات وفهمها ب�سكل جيد ومثري، كما اأنَّ الر�سوم املتحركة  اإىل  7. ال�سور التي تو�سح االأمثلة تقود املتعلِّم 
املوجودة رائعة وجذابة. 

8. �سهولة التعامل مع هذا البنامج نظًرا الأنها تزّود يف كل ال�سا�سة باأيقونة رئي�سة، وهي ت�سمح للمتعلم باالنتقال من �سا�سة 
اإىل اأخرى، اأي اأنها تتميَّز بودية اال�ستخدام. 
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املحا�صن

9. االألوان امل�ستخدمة يف البنامج منا�سبة وجذابة، كما اأن اللغة امل�ستعملة لي�ست معقدة بل ميكننا الفهم دون الرجوع اإىل 
القامو�ض اإال بع�ض الكلمات التي مل ن�سمعها من قبل. 

10. هذا البنامج حقيقة ي�ساعدننا على تعلُّم التعبريات اال�سطالحية التي مل ترد يف املقرر اجلامعي مع اأنها مهمة بالن�سبة 
لنا، ويف الوقت نف�سه، اإنه يعطي لنا فر�سة لتطوير مهارتنا يف القراءة والكتابة من خالل هذا البنامج. 

11. ن�ستطيع تعلُّم هذه التعبريات بدون ح�سور املعلِّم فهذا البنامج اأداة للتعلُّم يف الف�سل وخارجه. 
وذلك  نتعلمها مهما كان،  اأن  علينا  الالزم  لذلك من  رائعة،  ولكنها  لنا،  بالن�سبة  اال�سطالحية جديدة  التعبريات  هذه   .12

باالعتماد على اأنف�سنا. 
رها البنامج ت�ساعدننا  13. هذا البنامج فعاًل يعّلمنا ق�سية من ق�سايا اللغة الرائعة والنادرة، واملعلومات االإ�سافية التي وفَّ

على فهم ماهية التعبريات اال�سطالحية ب�سكل عميق. 
اأثناء الف�سل بو�سفه اأداة التعلم واملرجع للطلبة.  14. ميكن ا�ستخدام هذا البنامج 

15. هذا البنامج ي�سجع الطلبة على تّعلم اللغة العربية بطريقة اأكرث جاذبية وفاعلية، وذلك با�ستخدام احلا�سوب واالإنتنيت. 
ذات �سلة قوية بالدار�سني املتخ�س�سني يف اللغة العربية، فال بد من تعليمها لهم،  الباحثان  بها  اهتم  الذي  املحتوى   .16

واإدراجها كجزء من املقرر يف املرحلة اجلامعية. 
اأدر�ض �سيًئا جديًدا من خالل هذا البنامج، ويف راأيي اأنَّ التعلُّم با�ستخدام احلا�سوب اأو مثل هذه الوحدات تعينني حًقا   .17

على الفهم وجتذب انتباهي ملتابعة ما ورد يف هذا البنامج. 

ماآخذ على الربنامج	. 
الجدول )8( 
مآخذ البرنامج

املاآخذ

ل غري وا�سح.  1. االألوان غري منا�سبة، وكذلك ال�سوت امل�سجَّ
2. توجد بع�ض امللفات التي ال ميكن فتحها. 

اإنها تكونت من ملف الفال�ض، وال ن�ستطيع حتميله من االإنتنيت.  اإذ  3. ال ن�ستطيع فتح التدريبات 
اأن برنامج الفال�ض املوجود يف احلا�سوب قدمي ومل يحدثه  اإىل  الكلمات يف التدريبات غري مرتبة، ولعل هذا يرجع   .4

العامل التقني للمختب. 
5. االأمثلة املقدمة يف البنامج قليلة وحمدودة، ومن االأف�سل تزويد التعبريات باالأمثلة املتنوعة. 

اأن نفهم بع�ض االأمثلة التي جاءت بها الوحدات.  6. ال ن�ستطيع 
7. واجهة امل�ستخدم رائعة ولكن ترتيب ال�سور والر�سوم املتحركة يف الدرو�ض غري منا�سبة ملرحلة جامعية. 

8. اأحياًنا اللغة �سعبة للفهم خا�سة للدار�سني املبتدئني، كما توجد بع�ض االأمثلة الطويلة، فمن االأف�سل اأن تورد اأمثلة 
ق�سرية و�سهلة الفهم. 

اأن يفهمها املتعلم ذو الكفاءة اللغوية العالية؛ الأن بع�ض التعبريات غري منا�سبة  التعبريات اال�سطالحية ميكن  9. هذه 
وغري ومالئمة للم�ستوى املتو�سط اأو املبتدئ. 



294

أ. أماني بنت ناوي
د. محمد صبري بن شهرير

تقومي برنامج تفاعلي في تعليم التعبيرات االصطالحية في اللغة العربية 
لدى الدارسني الناطقني بغيرها باستخدام برنامج الوسائط املتعددة

املاآخذ

10. توفري كثري من االأمثلة وتنويعها ميكن اأن ي�ساعد الطلبة يف امل�ستوى املبتدئ لفهم معانيها على الوجه االأف�سل. 
اإىل االإنتنيت لت�سفح بع�ض املعلومات وكذلك لتحميل برنامج الفال�ض.  11. يحتاج املتعلَّم 

الق�سم االأول فقط من اأق�سام التعبريات اال�سطالحية وهي التعبريات املكونة من حرف اجلر،  الوحدات على  تتوقف   .12
واإغفال نوعني اآخرين. 

13. حجم اخلط يف التدريبات �سغري، كما اأن اخلط امل�ستخدم يف البنامج خط عادي غري جذاب. 

املقرتحات لتح�صي الربنامجت. 
الجدول )9( 

المقترحات لتحسين البرنامج

املقرتحات

التعبريات  تعلُّم  يف  اجلديدة  الطرق  اإحدى  من  وتعدُّ  وممتازة،  جيدة  حماولة  الوحدات  هذه  ت�سميم  اأن  راأيي  يف   .1
اال�سطالحية. 

ح داللة التعبريات عند النقر  اأو ت�سجيل �سوت املعلم الذي يو�سِّ اأثناء ت�سغيل البنامج،  اإدخال املو�سيقي  2. من املمكن 
على االأمثلة وعلى بع�ض املفردات املعقدة. 

3. اقتح ترجمة االأمثلة التي تبنيِّ معاين التاكيب اإىل اللغة املاليوية اأو االإجنليزية. 
اإىل البجمة امل�ساعدة لت�سغيلها؛ الأنها �ستتعطل دون برنامج الفال�ض.  4. و�سع التدريبات التي ال حتتاج 

اأو ق�سة ق�سرية تظهر ا�ستخداماتها ال�سحيحة ومعانيها  ن�سع جميع هذه التاكيب يف ن�ض واحد  اأن  االأح�سن  من   .5
ال�سديدة. 

انتباهنا اإىل تعلُّم التعبريات اال�سطالحية، وي�سجعنا على التعرف اأكرث على هذه الظاهرة اللغوية  البنامج يثري  6. هذا 
الرائعة. 

اأ�سلوب تقدمي املحتوى مثل: موقف الثواب  (Reward) يف عملية التعلُّم، اإذ عر�ض هذا البنامج كلمة "ممتاز!  7. تنويع 
اأو مكتوبة عندما يجيب املتعلم اإجابة �سحيحة.  " ب�سورة �سمعية  "اأح�سْنت!  " اأو 

لكل  مثالني  االأقل  على  االأمثلة،  اإ�سافة  الباحثني  ين�سح  كما  امللل،  عن  ابتعاًدا  للبنامج  اخللفية  ال�سورة  تنويع   .8
التعبريات. 

التعليم  اأو  املعلم  من  امل�سجل  ال�سوت  اأو  ودالالتها  التعبريات  هذه  مميزات  يظهر  الذي  بالفيديو  الوحدات  تزويد   .9
اخل�سو�سي ب�سورة و�سوت اأو الر�سوم املتحركة التي تبنِيّ معنى املراد للتعبريات. 

املقرر  لكي يدخلها يف  واآدابها يف هذه اجلامعة  العربية  اللغة  ق�سم  حتت  اأكادميية  ل�سوؤون  الوحدات  هذه  تقدمي   .10
ب�سكل  االأربعة  اللغوية  املهارات  تعليم  على  تركز  الأنها   (ARAB1111) املتقدمة العربية  اللغة  مادة  مثل:  اجلامعي 

مكثف. 
الناحية التقنية للبنامج؛ الأن كثرًيا من املتعلمني ال ي�ستطيعون اأن يفتحوا ملف التدريبات؛ الأنها بحاجة  تطوير   .11

اإىل برنامج الفال�ض يف احلا�سوب. 
التعبريات اال�سطالحية وهما: التعبريات من نوع جملة ا�سمية وجملة  اأنواع  اآخرين من  اإ�سافة نوعني  12. من املمكن 

فعلية حتى يكون املتعلم على علم تام بهذه الظاهرة اللغوية الواردة يف الن�ض. 
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مناقشة نتائج الدراسة: 

نتائج الدراسة املتعلقة بالسؤال األول: 

لقد قام الباحثان باالطالع على بع�ض الكتب والدرا�سات ال�سابقة القدمية واحلديثة 
الظواهر  اإحدى  من  اال�سطالحية  التعبريات  اأنًّ  اإىل  وتو�سال  احلالية،  بالدرا�سة  املتعلقة 
ا�ستمعلها  والتي  املعاين،  وبالغة  االألفاظ،  ودقة  واالإيجاز،  بالثبات  تتميز  التي  اللغوية 
القراآن  منها:  �ستَّى  م�سادر  من  اال�سطالحية  التعبريات  وتنبع  خمتلفة.  الأغرا�ض  العرب 
الكرمي، واالأحاديث النبوية، وال�سعر العربي، وكتب التاريخ واللغة واالأدب، كما اأنها وردت 
الثالثة،  باأمناطها  اال�سطالحية  التعبريات  احلديثة. وجاءت  واملجالت  ال�سحف  ا يف  اأي�سً
تنوعت  اجلملة، كما  و�سبه  الفعلية،  اال�سمية، واجلملة  اجلملة  املكونة من  التعبريات  وهي: 
معاين التعبريات اإىل نطاق داللية خمتلفة وهي: داللة �سفات االإن�سان، واأحواله، ون�ساطاته 

اليومية، وعالقاته باالآخرين، وكذلك االإطار الو�سفي له ولالأ�سياء غري العاقلة. 

نتائج الدراسة املتعلقة بالسؤال الثاني: 

التقومي  ا�ستبانة  االأ�سئلة املفتوحة يف  اإىل  الباحثان  ال�سوؤال، يرجع  لالإجابة عن هذا 
التي حتتوي على ثالث اأبعاد مهمة وهي: حما�سن البنامج، وماآخذه، واالقتاحات لتطوير 
البنامج. وبالرجوع اإىل حما�سن البنامج، اأ�سارت اإجابة الطلبة اإىل اأنَّ الوحدات الدرا�سية 
العربية  اللغة  يف  املتخ�س�سني  للمتعلمني  خا�سة  كثرية  اإيجابيات  فيها  تتوفر  امل�سممة 
واآدابها، اإذ وجد الطلبة من حما�سنها اأنها جيدة، ورائعة، ونافعة، وفيها مميزات يف تعدد 
و�سائطه اأي فيها ال�سور، وال�سوت، والر�سوم املتحركة، والرابط، االأمر الذي يجذب انتباههم 
نحو التعلُّم با�ستخدام احلا�سوب. كما اأن معظم الطلبة قالوا: اإن هذه الوحدات تعرفهم على 
يتاأكد  التعبريات اال�سطالحية. وهذا  الرائعة وهي  العربية  اللغة  ق�سية جديدة من ق�سايا 
اال�سطالحية  التعبريات  لتعلُّم  اخلا�سة  احلا�سوبية  الدرا�سية  الوحدات  ت�سميم  اأنَّ  لدينا 
اأنَّ تطويرها  اللغوية، مع  من اإحدى املحاولة اجليدة مل�ساعدة الطلبة على تنمية كفاءتهم 
عن  الطلبة  اإجابة  نتائج  اأبرز  ومن  الذاتي.  التعلُّم  اأ�سلوب  مع  تتنا�سب  احلديثة  بالتقنية 
ل؛ نظًرا الأنها تتاألف من ملف الفال�ض،  ة اأحياًنا تتعطَّ �سلبيات البنامج: اأنَّ التدريبات املعدَّ
ا  اأي�سً توؤثر  اأّنها  كما  الت�سغيل.  من  لتمكينها  فال�ض؛  اأدوب  برنامج  اإىل  احلا�سوب  فيحتاج 
بع�سها  الكلمات  اأنَّ  الطلبة  بع�ض  وجد  التدريبات؛ حيث  العربية يف  الكلمات  ترتيب  على 
ا  اأي�سً اأن حجم اخلط فيها  االإطالق على«، كما   « االإطالق« فاأ�سبح  غري مرتبة مثل: »على 
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عدة  على  ز  تركِّ فهي  البنامج  لتح�سني  الطلبة  طرحها  التي  املقتحات  اأما  جًدا.  �سغري 
ل  امل�سجَّ ال�سوت  اإنَّ  قالوا:  الطلبة  معظم  الأن  ال�سوت؛  اإخراج  ناحية  تطوير  اأهمها:  زوايا، 
كما  ال�سور،  وترتيب  االألوان،  حيث  من  للبنامج  ال�سكلي  املظهر  وتطوير  وا�سًحا،  لي�ض 
اأخرى لت�سغيلها، ويف الوقت  يو�سى بع�سهم بو�سع التدريبات التي مل تعتمد على برجمة 
نف�سه، يقتح لتغيري حجم اخلط فيها. وبجانب ذلك، اقتح بع�ض الطلبة االإكثار من االأمثلة 
لكل التعبريات، مع اال�ستعانة بالفيديو، اأو الر�سوم املتحركة، اأو ال�سوت امل�سجل من املعلم 
تبنيَّ  فقد  الطلبة  اإجابات  على  وبناء  ووا�سح.  ب�سكل جيد  التكيب  هذا  ي�رضح معنى  الذي 
لدى الباحثني اأنَّ املتعلِّمني وافقوا على اأنَّ تعلُّم التعبريات اال�سطالحية بوا�سطة الوحدات 
اأنها تراعي بع�س االأمور  الة ب�رشط  الدرا�سية احلا�سوبية من اإحدى الطرق اجلديدة والفعَّ

االآتية: 
ومع أ.  معها،  التعامل  للمتعلمني  ي�سهل  والتي  ال�سل�سة،  اللغة  الوحدات  ت�ستعمل  اأن 

برجمياتها ب�سهولة وي�رض. 
وترتيب 	.  األوانها  حيث  من  جذابة  م�ستخدم  بواجهة  مة  م�سمَّ الوحدات  تكون  اأن 

�سورها، ور�سومها املتحركة. 
ال بد من اأن تقدِّم الوحدات الدرا�سية املادة التعليمية املنا�سبة مل�ستوى املتعلمني، ت. 

ا ال تكون �سهلة  بحيث ال تكون املادة اأعلى من م�ستواهم حتى ي�سعب التعامل معها، واأي�سً
اإىل درجة ت�ستدعي اال�ستهانة بها. 

اأن تكون الوحدات مدعمة بالروابط التي ت�سمح للبحث عن املعلومات ذات العالقة 	. 
ا العنا�رض التفاعلية التي تزيد دافعية الدار�سني نحو التعلُّم  باملو�سوع، وتتوفر فيها اأي�سً

الذاتي. 
اخلبات 	.  تراعي  والتي  واملتنوعة،  الكثرية  االإثرائية  التدريبات  الوحدات  تقدِّم  اأن 

منطقًيا ح�سب  ترتيًبا  ترتيبها  مع  واملتقدمني،  واملتو�سطني،  املبتدئني،  للدار�سني  اللغوية 
م�ستويات معينة، مثل ترتيبها من ال�سهولة اإىل ال�سعوبة، اأو من القليل اإىل الكثري. 

يف�سل املتعلمون البنامج الذي يّوفر طرائق التعّلم املختلفة، الأّن اإلزام املتعلمني ح. 
بطريقة تعّلم واحدة قد ال ينا�سب بع�سهم، االأمر الذي ي�سكل عائقا لعملية التعلم. لذلك يجب 
اأن يوفر البنامج التعليمي عدة طرائق، ومن بني هذه الطرائق: التمرين واملمار�سة، واملعلم 

اخل�سو�سي، واالألعاب، واملحاكاة، والتعلم من خالل اال�ستك�ساف وغريها. 
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نتائج الدراسة املتعلقة بالسؤال الثالث: 

بند  لكل  احل�سابي  واملتو�سط  املئوية،  الن�سبة  على  احل�سول  الباحثان  حاول  لقد 
عن  لالإجابة  اال�ستبانة  من  املفتوحة  لالأ�سئلة  الو�سفي  والتحليل  اال�ستبانة  بنود  من 
يف  احلا�سوبية  الدرا�سية  الوحدات  بوا  جرَّ الذين  الطلبة  انطباع  على  وبناًء  ال�سوؤال.  هذا 
هذه  تعلُّم  على  م�ساعدتهم  يف  جنحت  قد  ها  باأنَّ اأثبتت  فقد  اال�سطالحية،  التعبريات  تعلُّم 
املغلقة  التقومي  ا�ستبانة  يف  الطلبة  اإجابة  نتيجة  اأ�سارت  حيث  املعلِّم،  بغياب  التاكيب 
بدرجة مرتفع جًدا، وما   )5 –  4.5( احل�سابي بني  املعدل  البنود ح�سلت على  اأنَّ جميع 
بني )3.5 – 5.4( بدرجة مرتفع. واإذا ا�ستعر�سنا اإجاباتهم املفتوحة ومقتحاتهم نحو 
حت�سني البنامج وتطويره، ف�سوف جند اأنَّ املتعلمني قد اقتحوا مقتحات قيمة و�سديدة، 
مع تنبيهات ترقى مبو�سوع البحث، مما يدلُّ على اأنهم يرغبون يف ا�ستخدام هذا البنامج 

اأداًة لتعلُّم التعبريات اال�سطالحية. 

مناذج من لقطات الصور يف برنامج تفاعلي يف تعليم التعبريات 
االصطالحية: 

فيما ياأتي مناذج من لقطات �سور للبنامج التفاعلي لتعليم التعبريات اال�سطالحية 
التي قام الباحثان بت�سميمه يف هذه الدرا�سة، وهي كاالآتي: 

الصورة )1(
شريحة الصفحة الرئيسة
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الصورة )2(
شريحة الدرس

الصورة )3(
شريحة التعليم الخصوصي
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الصورة )4(
شريحة التعبيرات

الصورة )5(
شريحة التدريبات
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اخلالصة: 

تتعلق  وهي  وتف�سريها،  التقومي  ا�ستبانة  نتائج  حتليل  البحث  هذا  يف  بنا  مرَّ  لقد 
اال�سطالحية  التعبريات  تعليم  يف  املتعددة  الو�سائط  با�ستخدام  تفاعلي  ببنامج 
يف  العربية  بغري  الناطقني  املتخ�س�سني  الطلبة  لدى  وتعلمها  العربية  اللغة  يف 
اإىل  عام  ب�سكل  الدرا�سة  نتائج  اأ�سارت  وقد  مباليزيا.  العاملية  االإ�سالمية  اجلامعة 
التعبريات  تعلم  يف  احلا�سوبي  التفاعلي  التعليمي  البنامج  لهذا  املتعلمني  قبول 
يف  وتطويره  البنامج  لتح�سني  الطلبة  طرحها  مقتحات  هناك  اأن  رغم  اال�سطالحية، 
الالزمة  التعليم  تقنية  اأنواع  من  نوع  احلا�سوبي  التعليمي  البنامج  وهذا  امل�ستقبل. 
اللغة وموادها  درا�سة هذه  العربية يف  الناطقني بغري  الطلبة  لدى  وال�رضورية خا�سة 
اإجراء  الباحثان  ويقتح  اجلديد.  الرقمي  واجليل  املعلوماتي  االنفجار  ع�رض  ظل  يف 
الدار�سون  اأبداها  التي  واملقتحات  االآراء  على  بناًء  الدرا�سة  لهذه  تطويرية  درا�سة 
لتعلُّم  برنامج  اأو  اأداة  ت�سميم  كذلك  وميكن  التعليمي.  البنامج  هذا  وا  جربُّ الذين 
االأجهزة  اأو  الذكية،  الهواتف  مثل  اأخرى  تقنيات  بوا�سطة  اال�سطالحية  التعبريات 
فهم  تطوير  يف  نتائجها  ومن  منها  واال�ستفادة   ،  (I PAD) باد«  »اأي  مثل  اللوحية 

للمو�سوع.  الطلبة 
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