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 مشاهدة األفالم العربية )ابلعناوين الفرعية( وأثرها 
 يف عدد املفردات املكتسبة

 ندوة داود & ِنْئ نور هداية هباري
 امللخص

يهدف هذا البحث إىل الكشف عن فعالية مشاهدة األفالم العربية لدى متعلمي اللغة 
راسة على منهج شبه العربية لغة اثنية على عدد املفردات العربية املكتسبة. تسري هذه الد

املفردات  ابلعربية وعدد جترييب واليت تبحث يف االستدالل السبيب بني مشاهدة األفالم
العربية املكتسبة، بتصميم االختبار القبلي والبعدي للمجموعات غري املتكافئة  ابستخدام 

تمل. حتليل التغاير أو التباين املصاحب من أجل القضاء على أتثري املتغري املشرتك احمل
طالبا وطالبة يف اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي يدرسون  60 وتتكون عينة الدراسة من

. (CELPAD)اللغة اللغة العربية يف مركز اللغات والتطوير األكادميي ملا قبل اجلامعة 

دلت (. Vocabulary Knowledge Scaleوكانت أداة البحث مقياس املفردات اللغوية )
اسة على أن اجملموعة التجريبية كانت أفضل بكثري من اجملموعة الضابطة يف عدد نتيجة الدر 

 . املفردات املكتسبة من حيث الفرق ذي الداللة اإلحصائية
 

العناوين  ،األفالم مشاهدة ،عدد املفردات ،تعلم مفردات اللغة الثانيةالكلمات املفتاحية: 
 الفرعية 

 
WATCHING ARABIC MOVIES (WITH SUBTITLES) AND 

THE EFFECT ON NUMBER OF VOCABULARY 

ACQUISITION 

 

ABSTRACT 

This research aims at looking into the effectiveness of watching Arabic 

films on Arabic language learning as a second language in term of 

vocabulary size. It is a semi-experimental with pre- and post-test 

design, with purposive sampling of 60 male and female respondents 

were the students of International Islamic University Malaysia (IIUM) 

studied Arabic language at the Center of Language and Pre-University 
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Academic Development (CELPAD). The instrument of the study was 

Vocabulary Knowledge Scale (VKS) and the analysis of covariance 

(ANCOVA) was used in order to eliminate effects related to possible 

associated variable. The result indicated that the number of 

vocabulary gained by the experimental group is significantly higher 

than the control group.  
 

Keywords: learning second language vocabulary, number of 

vocabulary, watching movies, subtitles. 

 

 املقدمة
لقد تباينت اآلراء يف استخدام مشاهدة األفالم لتعلم اللغات األجنبية حيث خيضع هذا 

وهي من الطرق الفعالة اجملربَة منذ سنوات، إال . األمر جلوانب متعددة حيظى ابلنظر فيها
وهي أن مشاهدة األفالم قد ال تساعد  أن هناك قضااي ال بد من املتعلمني االهتمام هبا،

تيعاب مهارات الكالم والقراءة والكتابة، ولكنها مفيدة جدا يف استيعاب مهارة يف اس
وأبسلوب آخر أن تعلم اللغات يتكون من . االستماع واستيعاب املفردات اللغوية

املدخالت واملخرجات، وتعلم املفردات اللغوية من املدخالت ألن املتعلم يف هذه : خطوتني
يستقبل املعلومات، ويستخدم هذه املعلومات يف اخلطوة فقط ( املدخالت)اخلطوة األوىل 

وأمر آخر حيظى االهتمام به هو أن هناك  .عن طريق التحدث والكتابة( املخرجات)الثانية 
عالقة وطيدة بني استيعاب النص املقروء واملعرفة ابملفردات اللغوية، وتقييم عدد معاين 

 بؤ الدقيق لقدرته على فهم اخلطاب.املفردات اليت يعرفها القارئ قد يكون من التن
(Anderson, R. C., & Freebody, P., 1979) 

وأما ابلنسبة ملشاهدة األفالم وسيلة أو طريقة لتعلم اللغات األجنبية، مهما 
تباينت اآلراء يف أتثريها اإلجيايب يف اجملال، أصبحت مشاهدة األفالم اليت تتحدث 

جنليزية متزايدة يف مجيع أحناءالعامل. ورمبا قد يكون   اإلجنليزية مع عناوينها الفرعية اإل
السبب هلذا امليل والتوجه هو االفرتاض أبن التعلم اإلدراكي ألصوات اللغة األجنبية سوف 

 حيّسن إدراكها لدى متعلميها الناطقني بغريها. 
ومن أصعب جوانب اللغة األجنبية لتعّلمها هو اجلانب الصويت بسبب الفروق 

اخلاصة لتلك اللغة، وهذه الفروق الصوتية يتطلب إنشاؤها، واستيعاهبا، وإدراكها  الصوتية
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يف املرحلة املبكرة من احلياة، وأما ضبطها بعد هذه املرحلة فصعبا. ومبا أن األصوات تتعلق 
ابالستماع والتحدث واملفردات اللغوية، فتعترب األفالم من الوسائل التعليمية اليت تعاجل هذه 

ات اللغوية كلها مرة واحدة، مهما كان هناك تنبيه على دقة اختيار األفالم، ووضع املهار 
 ,Morley, H. Joan; Lawrence) الدروس عقب مشاهدهتا كي ال تفوهتا أغراض التعلم.

Mary S, 1972) 
 ,Mousavi, F. & J. Gholami) ولكن، لقد لتفتت نتيجة دراسة سابقة

دة األفالم القصرية بدون عنوان فرعي تؤدي إىل نظران ملا اكتشفت أن مشاه (2014
اكتساب املفردات الطارئة أكثر من اليت ابلعنوان الفرعي يف فعالية األفالم القصرية ابلعنوان 

 incidental vocabulary)الفرعي على اكتساب املفردات اإلجنليزية الطارئة 

acquisition)  عديد من الدراسات يف للمتعلمني املبتدئني. ويتطلب هذا األمر إىل
املستقبل من أجل التأكد، كما أن هذه الدراسة ختتلف من حيث نوع املفردات املكتسبة. 

ملا وردت النتيجة  (Nasab, M. S., & Motlagh, S. F. , 2017) عكستها دراسة أخرى
أن للعنوان الفرعي أتثري إجيايب يف اكتساب املفردات اجلديدة واستيعاب دالالهتا بصورة 

 عامة.  
 

 مشكلة البحث
أكد بعض الدراسات السابقة على فاعلية مشاهدة األفالم ابللغة الثانية يف تنمية مهارة 

إال أن هناك دراسة أخرى دّلت على أن  (Metruk, 2018)االستماع والقراءة فيها 
يا على عدد املفردات املكتسبة، بل تؤثر إجيابمشاهدة األفالم ابلعناوين الفرعية مل تؤثر على 

ولكن، وجدت بعض  (Ebrahimi, Y. & P. Bazaee., 2016) االستيعاب القرائي فقط.
الدراسات أن الوسائل السمعية البصرية مع الرتمجة قد تساعد على اكتساب املفردات 

، حيث إنه يبدو (Winke, P., S. Gass, & T. Sydronke, 2010) اجلديدة واستيعاهبا
حتديد املفردات أو الكلمات غري املعروفة من التيار املنطوق  أن العنوان الفرعي يساعد يف

. وإمنا الدمج بني (Davis, M.H., & I.S. Johnsrude, 2007)  يف الفيلم أو الفيديو
تقّوي  -وفقا لبعض الدراسات–السمع والبصر والكلمات املكتوبة يف تعّلم املفردات 
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مهما مل يتم أتسيس هذا األمر الذاكرة أكثر من تعلمها خالل السمع والبصر فقط 
 ابلضبط. 

 
 هدف البحث

إن البحث إذن يهدف إىل الكشف عن أتثري  مشاهدة  مقاطع األفالم العربية املصاحبة 
 ابلعنواوين الفرعية يف عدد املفردات املكتسبة.

 
  تعلم مفردات اللغة الثانية

لدى البالغني الذي وخيتلف قليال  إن تعلم اللغة األجنبية يف املرحلة اجلامعية يعترب من التعلم
من تعلمها لدى الصغار من حيث إن البيئة التعلمية غري الرمسية أي خارج احلصة الدراسية  
كاالتصال مبجتمع أبناء اللغة األجنبية، قد تكون مفيدة للغاية للمتعلم الكبري يف تعلم اللغة 

ب أكثر من التعلم فتكفيه هذه الثانية. بينما املتعلم الصغري لكونه معتمدا على االكتسا
 البيئة غري الرمسية بدون البيئة الرمسية كاحلصص الدراسية لكون البيئة غنية ابملفردات

(Krashen, 2002) يدل هذا األمر على أن بيئة التعلم تعزز تعلم اللغة األجنبية ووخاصة .
  .(Kiatkheeree, 2018)  يف غياب بيئتها

 
  عدد املفردات

 املفردات استخدام اللغة ويؤدي استخدام اللغة إىل املزيد من املعرفة ابملفرداتتتيح معرفة 
(Nation, 2001).  يلعب اكتساب املفردات دورا مهما يف إتقان املهارات اللغوية من

االستماع والكالم والقراءة والكتابة ابللغةال اثنية. عالوة على ذلك، أن اكتساب العدد 
للغة األجنبية ضروري من أجل االستخدام الناجح للغة الثانية الكايف من املفردات يف ا

وبدون املفردات الكافية مل يكن املتعلم قادرا على التواصل. إذا كان املتوقع من أبناء اللغة 
، فيتوقع (.Rivers, Wilga M) كلمة إجنليزية  20،000اإلجنليزية املثقفني أن يعرفوا حوايل 

ية أو أجنبية أن يعرف أكثر أو على األقل نفس العدد. ومن من متعلم اإلجنليزية لغة اثن
الكلمات اليت هلا دور يف استخدام اللغة الثانية أو األجنبية هي العالية الرتدد، ومهما مل 
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يكن هناك دليل على أن املتعلم الناجح للغة الثانية هو الذي ميتلك عددا كبريا من هذا 
يزيد متعلم اللغة الثانية من حجم كلمات اللغة الثانية النوع من املفردات، أنه من املهم أن 
 . (Nation, 2001)  وأن يعرف الكلمات عالية الرتدد هلا

 
  مشاهدة األفالم

إنه من الصعوابت اليت تواجه متعلم اللغة الثانية البالغ يتمثل يف إتقان نظام الصوت للغة 
اليت تفسر أبهنا هي الفرتة املعينة )من الثانية كما أوحت فكرة الفرتة احلرجة الكتساب اللغة 

الناحية البيولوجية( من احلياة حيث ميكن اكتساب اللغة أثنائها أكثر سهولة، وتزداد 
، وخاصة يف غياب بيئة اللغة (Nunan, 1991)  الصعوبة الكتساب اللغة بعد هذه الفرتة

د ما ختلق البيئة الغائبة الثانية. ويف هذا الصدد إن مشاهدة األفالم ابللغة الثانية إىل ح
من حيث دقة النطق خاصة (Sarko, 2008)  وتعد مصدرا للغة الثانية كما تعزز ممارستها

واكتساب املفردات واستخدامها يف السياقات. وفضال عن ذلك، متنح مشاهدهتا مشاركة 
لنقدي ومهارة املتعلم، كما جتذب انتباهه، وهتيّئه لتقدمي اآلراء واملعلومات، وتعّزز التفكري ا

املناقشة. والطالقة يف النطق ابللغة اهلدف حقيقة ال ميكن إنكارها متعلم اللغة الثانية وأنه 
ولكي (Nunan, 1991) من الصعب إتقان اجلوانب الصوتية للغة بدون التمرين املتكرر

 يعتاد املتعلم على شكل الكلمة وتصويتها، ومن أجل جعل املتعلم أكثر دراية ابلكلمة ال
وقد تكون  .(Alqahtani, 2015) بد من كون التمرين املتكرر للكلمات طبيعيا وواضحا

األفالم أداة جيدة للتمرين املتكرر ابلنسبة للمتعلم البالغ مقارنة ابلتلفظ املتكرر الذي مير به 
 متعلم اللغة الثانية أثناء التعلم يف احلصص الدراسية. 

 
 عناوين فرعية يف األفالم 

ض أبن املهارات اإلدراكية أو املعرفية لدى متعلم اللغة اإلجنليزية لغة أجنبية إنه يُفرت 
-Birulés-Muntané, J. & S. Soto) اإلجنليزية ستتحسن ابلتعلم  اإلدراكي ألصوات

Faraco., 2016).  وتتمثل يف األفالم ابلعناوين الفرعية يف هذا الصدد مفردات كثرية
األجنبية مما جتعل العناوين الفرعية املــُــــشاهد متحمسا  وسياقات متنوعة الكتساب اللغة
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لفهم السيناريوهات هلا. ويُعّد تعليم املفردات خالل السياق مصدرا لتحسني اكتساب 
. وعلى الرغم من اعتبارها أداة تدعم الفهم وهبا (Yildiz, 2017)  مفردات اللغة األجنبية

    املتعلم يف مستوى ما بعد املتوسط حيصل املتعلم على مفردات جديدة، هي تفيد
(Vanderplank, 1988)  ألنه يُتوّقع منه يف هذا الصدد أن يكون قادرا على إدارة ما

ُيسمى ابإلهلاء والذي ادعى به بعض من الباحثني يف جمال تعلم اللغة الثانية. واملتعلم 
عرفة اللغوية األساسية  املتقدم يستطيع معاجلة الكثري مما قيل يف الفيلم لكونه ملما ابمل

كالنحو والبنية اللغوية وبعض املفردات. ويبدو أن املتعلم املتقدم أو البالغ ال يكافح كثريًا 
بني فهم السيناريوهات عندما يتعلق األمر بتدوين مفردات جديدة أو سياقات جديدة 

ابلعناوين الفرعية الستخدام املفردات أثناء املشاهدة. إن األفالم ابللغة الثانية املصاحبة 
بنفس اللغة لكوهنا من النموذج املزدوج من السمع والبصر لتعلم اللغة الثانية أفضل من 

 ، وتدعم التنمية يف التعلم. (Vanderplank, 1990)  النص أو الصوت فقط
 

 منهج البحث
تسري هذه الدراسة على املنهج شبه التجرييب الذي يبحث يف االستدالل السبيب بني 

املفردات العربية املكتسبة، بتصميم االختبار العربية بعناوينها الفرعية وعدد  دة األفالممشاه
 Pretest-Posttest Nonequivalent)القبلي والبعدي للمجموعات غري املتكافئة 

Groups Design)  ابستخدام االختبار التائي لعينتني مستقلتني ملعرفة الفرق اجملموعتني يف
بشكل  (ANCOVA)واستخدام حتليل التغاير أو التباين املصاحب  االختبار البعدي،

متكرر من أجل معاجلة الصدق الداخلي احملتمل أن االختالف يف األداء على االختبار 
البعدي للمجموعتني التجريبية والضابطة يعود على االختالفات اليت كانت قائمة بني 

ومّت اختيار العينة أبسلوب غري  .(2007، )زينة اجملموعتني قبل إجراء التجربة أو الدراسة
عشوائي لكوهنا من جمموعتني سليمتني، من طالب اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي 

(IIUM)  طالبة. وأداة  30طالبا و 30الذين تعلموا اللغة العربية لغة اثنية، وكان عددهم
 .Paribakht, T) ات اللغويةالبحث املستخدمة هي االختبار القبلي والبعدي مبقياس املفرد

Sima & Marjorie B. Wesche., 1993) (Vocabulary Knowledge Scale) .
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ابللغة العربية الفصحى مصاحبة ابلعناوين ‘ عمر خمتار’ومادة البحث هي مقاطع من فيلم 
 الفرعية ابللغة ذاهتا. 

 
 إجراء البحث 

عاجلة ملعرفة عدد املفردات العربية لدى مّت تدبري االختبار القبلي للمجموعتني الضابطة وامل
العينة قبل الدراسة. مث قامت اجملموعة التجريبية مبشاهدة مقاطع الفيلم ملدة ثالثون دقيقة، 
فقام املعلم  إبعداد قائمة من املفردات من املقاطع الفيلم، وعرضها مع الشرح وتوضيح 

عىن وكيفية استخدامها يف السياق ملدة ثالثون دقيقة. وأما ابلنسبة للمجموعة الضابطة، امل
فقام املعلم بتدريسها املفردات مع الشرح والتوضيح املعىن وكيفية استخدامها يف السياق 

مرات  4دون مشاهدة مقاطع الفيلم ملدة ساعة واحدة. واستمرت الدراسة بتلك اخلطوات 
 ة أسابيع. أجري االختبار البعدي للمجموعتني يف األسبوع اخلامس.ساعات( ألربع 4)

 
 حتليل البياانت 
 الفرق بني اجملموعتني الضابطة واملعاجلة يف االختبار البعدي: ( 1اجلدول )

 اختبار "ت" لعينتني مستقلتني يف االختبار البعدي
 سايباختبار "ت" لقياس املتوسط احل اختبار ليفني لقياس درجة التجانس 

االختبار 
 F البعدي

داللة 
 إحصائية
 (sig) 

t 
  درجة احلرية

df 
داللة 
 إحصائية
(sig) 

8.346 0.005 -2.394 48.083 0.021 
 يتضح من جدول االختبار التائي السابق الفرق ذو الداللة اإلحصائية احلسايب

- = tئي )للمجموعتني يف االختبار البعدي حيث إن القيمة الداللية لالختبار التا
2.394, df = 48.083)0.021، 
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  حتليل التباين املشرتك لعدد املفردات املكتسبة

 
أحادي االجتاه، لتحديد فرق ذي داللة  (ANCOVA)مت إجراء حتليل التباين املشرتك 

إحصائية بني اجملموعة الضابطة )اليت متثل طريقة التدريس العادية( واجملموعة املعاجلة )اليت 
ة األفالم( على نتائج االختبار البعدي يف عدد املفردات املكتسبة مع التحكم متثل مشاهد

 يف العمر.
هناك أتثري دال لنوع اجملموعة أو طرق التدريس على نتيجة االختبار البعدي يف 

إن القيمة  .(F(1, 57)=19.89, p<0.05)عدد املفردات املكتسبة بعد التحكم يف العمر، 
، وابلتايل، يوجد فرق ذو داللة إحصائية بني (0.05) ر من القيمةأصغ (p=0.00)الداللية  

 اجملموعتني )أو طرق التدريس( يف االختبار البعدي يف عدد املفردات املكتسبة.
ويف الوقت ذاته، ال يوجد أي أتثري دال للعمر الذي مّت التحكم فيه على 

إن القيمة  .(F(1, 57)=1.522, p>0.05) االختبار البعدي يف عدد املفردات املكتسبة،
وابلتايل، ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بني  (،0.05)أكرب من القيمة  (p=0.22)الداللية 

العمر واالختبار البعدي يف عدد املفردات املكتسبة. يشري هذا األمر إىل أنه من خالل 
بعدي يف عدد التحكم يف العمر، فإن لطرق التدريس أتثريًا داالا على نتائج االختبار ال

 املفردات املكتسبة.
 مناقشة النتيجة

إن مشاهدة األفالم ابللغة الثانية املصاحبة ابلعناوين الفرعية بنفس اللغة تساهم يف تنمية 
اكتساب مفردات اللغة الثانية وتطويرها من حيث العدد خاصة. وهذا خيص املتعلم البالغ 
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مثل يف طالب اجلامعة ألن مشاهدة األفالم أو املتقدم أو يف املستوى ما بعد املتوسط املت
املصاحبة ابلعناوين الفرعية قد تكون من العوامل املرتبكة يف تعلم اللغة الثانية. وهي عملية 
متنوع الرتكيز لكوهنا منوذجا مزدوجا للتعلم، وهو منوذج مثايل يف غياب بيئة اللغة من حيث 

ملفردات جديدة ابلنسبة للمتعلم ولكنها إنه يقدم سياقات االستعمال للمفردات ومن هذه ا
سهلة الفهم واإلدراك ألهنا ُقّدمت يف سياقات وخاصة أن هذه السياقات رّسخها التمثيل 
للحركات توجيها غري مباشر الستخدام تلك املفردات اجلديدة. وهذا جيعل املتعلم يلتقط 

فردات يف ذهنه يف صورة هذه املفردات اجلديدة، مث يدركها بسرعة وسهولة، وتبقى هذه امل
مرئية متمثلة يف السياقات ابحلركات. والخيتلف هذا األمر مما توصل إليه فاندربلنك الذي 
اقرتح أبن العناوين الفرعية مل تكن مرتبكة للتعلم ابلنسبة للمتعلم يف ما بعد املستوى 

شاهدة يكون . إذن، ابلنسبة للمتعلم البالغ أنه أثناء امل(Vanderplank, 1990) املتوسط
يف أحسن األحوال السرتداد املفردات اجلديدة من األفالم، مث إنتاجها يف االتصال مقارنة 
ابملتعلم الصغري الذي قد تتطلب منه مهارة خاصة وخاصة فيما يتعلق ابلرتكيز ألنه يتعرض 
إىل أمور كثرية )كاالستماع إىل النطق الصحيح لأللفاظ وإدراك السيناريوهات والتقاط 
املفردات اجلديدة وختمني معانيها من السياق وغريها( يف آن واحد، أو أبسلوب آخر من 

 انحية إدارة املعلومات وختزينها يف زمن قصري. 
ومن العوامل اليت تؤيد فاعلية مشاهدة األفالم املصاحبة ابلعناوين الفرعية يف 

مرين املتكرر لنطق املفردات اكتساب عدد مفردات اللغة الثانية أن األفالم تتيح اجملال للت
وخاصة ابلنسبة للمتعلم  ،(Nunan, 1991) من أجل صحة نطقها واالعتياد على شكلها

الذي قد جيد عمل التمرين على النطق يف  -على سبيل املثال  -البالغ يف املرحلة اجلامعية 
منفردا خارج حصة دراسية قد ال يناسبه يف هذه الفرتة من العمر. وميكن له التمرين بنفسه 

احلصة الدراسية، وهو يستطيع بنفسه التأكد من طريقة النطق بصفة طبيعية وواضحة. 
وهبذا يتهيأ املتعلم إىل إنتاج املفردات اجلديدة املكتسبة من األفالم. واملتعلم البالغ مع 

 & .Birulés-Muntané, J) إدراكه ألصوات املفردات سوف يدرك اللغة الثانية أفضل
S. Soto-Faraco,, 2016). 
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إنه من السهولة أن جيد املتعلم األلفاظ عالية الرتدد وهي املفردات اليت ُتستخدم 
يف معظم سياق اللغة. إن هذه املفردات اليت قد عرفها املتعلم يتم تعزيز استخدامها يف 
السياقات إابن مشاهدة األفالم.  فاملفردات املخزونة يف الذهن أصبحت من املفردات 

اجية بعدما مت استخدامه يف عملية االتصال سواء كان يف الكالم أو الكتابة. إذن، اإلنت
تتيح أفالم اللغة الثانية املصاحبة ابلعناوين الفرعية هبا جماال أو فرصة تطبيقية ملفردات اللغة 
املكتسبة، فيزداد بذلك عدد املفردات اإلنتاجية يف اللغة الثانية لدى املتعلم. ويشري هذا 

  .(Nation, 2001) إىل الكفاءة اللغوية لدى املتعلم –إىل حد ما  -مر األ
إنه جدير ابلذكر أن لتعلم اللغة الثانية ابلنسبة للمتعلم البالغ معوقات بيولوجية 
لكونه قد ابلغ فرتة معينة الكتساب اللغة طبيعيا وسهال. فيحتاج هذا املتعلم البالغ إىل نوع 

خ اللغة الثانية فيه، وذلك كبيئة اللغة ملمارستها، مث يتهيأ إىل من التدعيم للتعلم كي ترتس
استخدام اللغة. وهذا خيتلف لدى املتعلم الصغري الذي أيخذ اللغة كما استمع إليها 
فيستوعبها مباشرة، فيستفيد من احلصة الدراسية استفادة قصوى، مث ينتجها دون شعور 

 ابلذنب أو خشية الوقوع يف اخلطأ. 
 

 ةاخلالص
فعالية مشاهدة األفالم العربية يف عمق املعرفة ابملفردات العربية لدى ظهرت هذه الدراسة 

الناطقني بغريها، حيث وجد أن الطالب من جمموعة معاجلة حتسن يف عدد املفردات 
العربية. ويف ضوء هذه النتيجة تقرتح الباحثتان ملتعلمي اللغة العربية لغة اثنية يف املرحلة 

االستفادة من األفالم العربية املصاحبة ابلعناوين الفرعية بنفس اللغة. وهي تدعم اجلامعية 
االستخدام للمفردات اجلديدة يف السياق بصورة حيوية، وتزداد املفردات اللغوية اإلنتاجية 
إذ أهنا هتيء إىل االستخدام الصحيح ملفردات اللغة عامة ويف االتصال خاصة. وفيد هذا 

لعربية لغة اثنية من انحية استخدام التكنولوجيا وسيلة لتعلم العربية لغة البحث يف تعلم ا
اثنية، وقد يفيد يف التعلم الذايت أو التعلم من بعد بشرط أن تتكون لدى املتعلم معرفة 

 أساسية للغة العربية ومن املستحسن أن يكون املتعلم يف املستوى ما بعد املتوسط. 
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