
 

AL - MaQoy i s 
 

Jurnal Kebahasa-araban dan Pendidikan Bahasa   Arab  

JURNAL 

ISSN 2338-133X  

V ol.IV No.I, Januari-Juni 2016 

  

  

  

  

 (Google Apps for Educationاستفادة تطبيقات جوجل الرتبوية ) 
 يف تعليم اللغة العربية لطلبة اجلامعة

Ridha Darmawaty 

 َتَدب ُُّر اْلُقْرآِن َوُوُجوُب تَ َعلُِّم اللَُّغِة الَعَربِيَّةِ 
H. Ahmad Husaini HA. 

PEMBELAJARAN BERBASIS EDUTAINMENT 

Rahmat Shodiqin 

MEDIA MUSIK (LAGU) DALAM PEMBELAJARAN BAHASA ARAB TINGKAT 

MADRASAH IBTIDAIYAH 

Hasan 

فات للقياس اللغوي يف القرآن الكرمياملخالِ   
H. M. Syamsudin Noor 

 تعليم القواعد النحوية الفعال لغري الناطقني ابللغة العربية
Taufiqurrahman  

 
 



 
 

Jurnal Al-Maqoyis Vol. IV  edisi I Januari-Juni 2016 
1 

 (Google Apps for Educationاستفادة تطبيقات جوجل التربوية ) 
 في تعليم اللغة العربية لطلبة الجامعة

 ٔرضا درماوايت
 
Teknologi informasi saat ini semakin berkembang dalam berbagai 

bidang tanpa terkecuali di bidang pendidikan dan pengajaran secara 
umum dan khususnya dalam pembelajaran bahasa asing. Hal tersebut 
kurang responsif dalam bidang pembelajaran bahasa Arab di Indonesia, 
sementara mahasiswa teramat familiar dengan perangkat teknologi yang 
digunakan sebagai media sosial untuk happy fun saja dan belum 
diarahkan secara maksimal dalam bidang pendidikan. Hal ini dibuktikan 
dengan kurangnya pemanfaatan berbagai aplikasi pendukung 
pembelajaran modern, inovatif, aktif dan kolaboratif, seperti Google Apps 

for Education sebagai salah satu aplikasi yang memberikan kontribusi 
positif dalam berbagai bidang di berbagai negara maju maupun 
berkembang. Berdasarkan fenomena dan potensi tersebut maka 
pembelajaran bahasa Arab dinilai urgent untuk memanfaatkan aplikasi 
semisal Google Apps for Education yang dilengkapi dengan berbagai 
fasilitas guna menunjang pembelajaran. 

 
 

Kata Kunci : Google Apps for Education , Pembelajaran Bahasa 

Arab,dan Mahasiswa.

                                                           
1 Dosen Tetap S2 Prodi PBA Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin. 
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  التعليم اإليلكتروني -أ

ميتاز العصر احلايل بكم ىائل من 
ادلعرفة و ادلعلومات، وبتقدم تقٍت، وتغَتات 

وربوالت جوىرية يف التطبيقات العلمية سريعة، 
 .والتقنية، مما أدى إىل تسميتو بعصر ادلعلومات

ولقد تطورت أساليب التعليم والتعلم يف اآلونة 
األخَتة تطورًا مثَتًا خصوصًا بعد ظهور 
التقنيات احلديثة ادلعتمدة على التعليم والتعلم 

 اإللكًتوين.

فالتعليم االلكًتوين ىو الذي يقدم 
احملتوى التعليمي فيو بوسائط الكًتونية مثل 
االنًتنت أو االنًتانت أو األقمار الصناعية أو 
األقراص الليزرية أو األشرطة 

وميكن تعريفو بأنو طريقو  ٕالسمعية/البصرية.
للتعليم باستخدام آليات االتصال احلديثة  
كاحلاسوب و الشبكات و الوسائط ادلتعددة 

للمتعلمُت بأسرع من اجل إيصال ادلعلومة 
وقت وأقل كلفة وبصورة سبكن من إدارة العملية 

 .التعليمية وقياس وتقييم أداء ادلتعلمُت

                                                           
 Developing andحذيفة مازن عبد اجمليد،  ٕ

Evaluating of Interactive E-learning Systems for 
Computer and Engineering Courses ،ٕٓٓٛ صز ،ٙٙ  .

 التعليم نظام وتقييم تطوير/.../faculty.ksu.edu.sa مأخوذ من 
 (ٕٙٔٓمارس  ٖ. ) االلك

فهناك العديد من الدراسات اليت 
تناولت أمهية استخدام احلاسوب اآليل والتعليم 
اإللكًتوين وأثر استخدام الربرليات التعليمية 

فتاح تغريد عبد اليف التعليم، مثل ما قامت هبا 
بالنسبة إىل تدريس مقرر  بن زلمد الرحيلي

تقنيات التعليم باستخدام تطبيقات جوجل 
الًتبوية، و ذلا تأثَتا إجيابيا يف ترقية التحصيل 

تكون ىذه التطبيقات  و 3الدراسي لدى الطلبة
مستخدمة يف جامعات متقدمة يف أحناء 

 العامل. 

جديرا بالذكر أن مصادر ادلعرفة  
فرة للطالب يف ىذه األيام، متنوعة والعلم ادلتو 

ووفَتة، وميكن الوصول إليها بطرق سهلة 
وجذابة، دون االعتماد على ادلعلم للحصول 
عليها. لذا مل يعد دور ادلعلم اذلام، مقتصراً 
على توصيل ادلعلومات فقط؛ بل يتعدى ذلك 
بكثَت. إذ أنو صار مسئواًل عن بناء شخصية 

ناقد وادلستقل؛ الطالب الباحث وادلفكر وال

                                                           
تغريد بنت عبد الفتاح بن زلمد الرحيلي. أثر  ٖ

استخدام بعض تطبيقات جوجل الًتبوية يف تدريس مقرر 
تقنيات التعليم يف التحصيل الدراسي و الذكاء اإلجتماعي 
و االذباه حنوىا لدى طالبات جامعة طبية، رسالة الدكتورة 
 غَت منشورة، ادلملكة العربية السعودية كلية الًتبية جامعة أم

. مأخوذ ٖٕٔٓ. ٛالقرى، ص.
من

http://libback.uqu.edu.sa/hipres/ABS/ind16674.pdf 

 (ٕٗٔٓأبريل  ٕٚ ٕٚ)

http://libback.uqu.edu.sa/hipres/ABS/ind16674.pdf%20(27
http://libback.uqu.edu.sa/hipres/ABS/ind16674.pdf%20(27
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الذي يستطيع الوصول إىل ادلعلومات وتوسيع 
  .آفاقو ذاتياً 

أصبحت اليوم الربامج والتطبيقات اليت 
تعتمد يف عرضها للمعرفة واخلربات ادلتنوعة، 
دمج وتكامل اثنُت أو أكثر من الوسائط 
احلسية يف بيئة تعليمية تعتمد الكمبيوتر، ىي 

ق نتائج تعلمية أحد االذباىات احلديثة يف ربقي
متعددة, وغالبًا ما تشتمل ىذه الوسائط على 

أو صور  sound أو صوت Text نص مكتوب
رسوم توضيحية أو حركية أو  Still image ثابتة

 .وخرائط

وقد أكد عدد من ادلربُت على أمهية 
استخدام الوسائط ادلتعددة يف التدريس, حيث 

والتعلم ميكن من خالذلا تسهيل عملييت التعليم 
 Computer Dataوبناء قاعدة بيانات معلوماتية

Baseميكن ادلتعلم من التفاعل والتجول 
Navigation حبرية داخل الربنامج التعليمي

والوصول إىل ادلعرفة يف أشكال وصيغ متعددة, 
ويرجع البعض سبب ذلك إىل عملية 

 Links االستخدام والتوظيف الصحيح للروابط
بادلعلومات ادلتداخلة  اخلاصة Nodes والعقد

عند ادلتعلم.  األمر الذي يساعد ادلتعلم أيضا 
على اكتساب عدد من ادلهارات العملية عند 

توظيف ىذه ادلعارف يف مواقف تعلمية 
 ٗ.جديدة

ال شك أن التعليم باستخدام الوسائط 
ادلتعددة، يتيح الفرصة للمتعلم دلواجهة قضايا 

ة، األمر وظواىر ومواقف تعليمية غَت مألوف
الذي تطلب تفسَتًا من ادلتعلم يف ضوء خرباتو 

 السابقة وخلق ما يسمى بالتعلم النشط
Active Learning  والذي بدوره ميكن ادلتعلم

من اكتساب ادلعلومات اليت تقدم عرب شاشات 
الكمبيوتر يف شكل نصوص، وأصوات، 
ورسوم، وصور بأنواعها، ولقطات فيديو، 

ريس بالوسائط ادلتعددة وبالتايل قد يؤثر التد
يف التحصيل والفهم لدى ادلتعلم، بل 
واكتساب ادلهارات العملية اليت سبكنو من 

 . االستمرارية يف عملية التعلم

 google  تطبيقات جوجل التربوية  -ب
apps for education 

                                                           

فعالية الوسائط ادلتعددة يف ذكريا بن حييي الل،  ٗ
ائح ادلتزامنة التحصيل الدراسي وتنمية مهارات إنتاج الشر 

صوتيًّا لدى طالب كلية الًتبية، جامعة أم القرى بادلملكة 
(، ٖٜرللة رسالة اخلليج العريب العدد )   العربية السعودية.
مكة ادلكرمة.  -جامعة أم القرى

faculty.mu.edu.sa/download.php?fid=26195  
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 ) مفهوم تطبيقات جوجل الًتبوية -ٔ
Google Apps for Education) 

أصبحت ربتل  من ادلعلوم أن جوجل
كل مكان دبنتجاهتا ادلناسبة الحتياجات 
العامل، وكانت زلاوالت جوجل لدخول عامل 
التعليم غَت مفاجئة، وقبل عام سعت هبدوء 
لتثبيت قدميها يف ىذا ادليدان، أما اليوم فقد 
زادت حصتها يف سوق اجملاالت التعليمية 
بشكل مذىل .و كانت جوجل قد أطلقت 

،  Google Apps for Educationسابقا برنامج
والذي عرضتو على ادلدارس رلانا ولقي قبول 

 .ورضا عدد كبَت

 Google) تطبيقات جوجل الًتبوية

Apps for Education)  ىي تعد حقيبة رلانية
من التطبيقات اليت تتم استضافتها عرب 

 اإلنًتنيت لتوفَت التواصل و التعاون
Cooperative   أعضاء بشكل أكثر فعالية بُت

أو ادلؤسسات األكادميية. و ميكن جلميع 
  .األفراد يف اجلامعة استخدام أدواهتا

 ) أدوات تطبيقات جوجل الًتبوية -ٕ
Google Apps for Education)   

 : أدوات تطبيقات جوجل الًتبويةٔاجلدول 

 

و الدردشة الصوتية و  Gmailبريد جوجل  
 ادلرئية ادلدرلُت يف ىذه األداة.

ىي أسهل وأيسر  Google Driveمواقع جوجل  
طريقة ميكن من خالذلا إنشاء موقع على 
شبكة اإلنًتنت دون احلاجة دلعرفة الكثَت عن 
لغات الربرلة أو تصميم ادلواقع. فإنشاء ادلوقع 
يتم عن طريق اختيار أحد القوالب اجلاىزة 
ادلتوفرة يف ادلوقع واستخدام زلرر شبيو دبحرر 

ن ألكثر من شخص التشارك النصوص، وميك
يف إنشاء موقع والتحكم دبن يستطيع الوصول 
إليو، حيث ميكن أن يكون ادلوقع متاًحا جلميع 
مستخدمي اإلنًتنت أو دلن يطلب االشًتاك يف 
ادلوقع أو لطالب مدرسة أو فصل معُت عن 
طريق دعوهتم أو حىت قصر إمكانية دخول 

 ادلوقع على منشئيو فقط. 
الذي  Google Docزلرر مستندات جوجل  

يتيح فرصة تعاون ادلتعلمُت مع بعضهم يف 
الوقت الفعلي على مستند و احد و مشاركة 
ادلعلومات بسهولة، و ميكن لكل مستخدم 
االحتفاظ بالتحكم يف األشخاص الذين 
يشارك مستنداتو معهم، و التحكم يف 
األشخاص الذين ميكنهم الدخول إىل حسابو 
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وقت باستخدام أجهزة كمبيوتر أو  يف أي
احلاسوب و لفتوب أو  جهاز جوال أو جهاز 

-Blacberry, I ؛.(android)لوحي ألندروت 
Phone. 

يف إجراء  Google calender تقومي جوجل 
تواصل حايل و بسهوالة أكرب، اإلضافة على 
أنو ميكن ألعداد كبَت إنشاء و استخدام موقع 

 إلكًتوين على اإلنًتنيت.
تتيح  Google Groupرلموعات جوجل  

دلستخدميها التعرف على أشخاص آخرين 
يشاركون نفس االىتمامات والتواصل معهم 
بفاعلية وتبادل ادلعلومات. ويتم إنشاء اجملموعة 
من قبل مؤسسها باستخدام خدمة رلموعات 
جوجل إلرسال رسائل بريد إلكًتوين لعدد كبَت 
من ادلشًتكُت وإدارة وأرشفة قائمة ادلراسالت، 

احة زبزين كبَتة وصفحات حيث توفر مس
قابلة للتخصيص وخيارات إدارة للمجموعة 

 الربيدية تناسب مجيع االحتياجات.

مميزات تطبيقات جوجل  -ٖ 
  (Google Apps for Education ) الًتبوية

فهناك الكثَت من مزايا تطبيقات جوجل 
اليت تتغلب  "Google Apps Education" الًتبوية

والتحديات اليت تواجو  على معظم الصعوبات 
 :ادلؤسسات التعليمية ومنها

جيجا  ٓٗأ( تزويد كل مستخدم بـمساحة 
بايت و اليت تكفي كل طالب يف عملية  
زبزين الفيديوىات التعليمية وادلهام 

 ادلطلوبة

 ب( أهنا ال ربتوي على إعالنات

ج( تساعد يف التغلب على  مشاكل الورق و 
 الطباعة

فقد ادلستندات ويتم  د( تتغلب على مشكلة 
 حفظها  أوتوماتكيا

ه( ليس من الضروري أن تـَْقلْق خبصوص 
 الربنامج ادلستخدم أو إصداره

 و( سرعة التنصيب وسهولة اإلدارة

اك يف  ادلهام، واألحباث  ز( القدرة على االشًتر
 –طالب، طالب  –بُت    طالب 

 ٘.معّلم

ومن الفوائد اليت سبق شرحها فمن ادلمكن  
ام ىذه التطبيقات لعرض مادة استخد

                                                           
أثر تغريد بنت عبد الفتاح بن زلمد الرحيلي.  ٘  ٘

 .ٗٚ .تطبيقات جوجل الًتبوية... ص. استخدام بعض
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تعليمية و تعليمها يف شكل التعليم 
 اإليلكًتوين. 

استخدام تطبيقات جوجل التربوية في  –د 
 تعليم اللغة العربية

تشمل استخدامات تطبيقات جوجل 
الًتبوية يف رلال تعليم اللغة العربية للحقول 
ادلختلفة، مثل تأليف ادلواد التعليمية و إعداد 
االختبارات لتعليم ادلهارات اللغوية األربعة و 
عناصرىا الثالثة. و تقدم الكاتبة يف ىذا احلال 
مثاليا يف تعليم القراءة لفهم مضموهنا بًتمجة 
النصوص ادلقروءة و التعرف على األفكار 
الرئيسية و تعيُت احلقائق و اآلرى من خالل 
قراءة النصوص صامتة و إجابة االختبارات و 

اقشة بتبادل األرى و األفكار بُت طلبة و ادلن
 معلم.

 تسجيل مادة تعليمية -ٔ 

تسجيل عنوان إيلكًتونية إىل إدراة  (أ 
حاسوبية يف اجلامعة لنيل عنوان 
خاصة بسيمات اجلامعة، مثل: 

-ridhadarmawaty@iain

antasari.ac.id ىذا العنوان اخلاص ،
ميكن نيلها إذ أن اجلامعة مشًتكة يف 

 google apps for educationرلموعة 
رمسيا. بل ميكن دلن يريد االشًتاك يف 

التعليم أو إعداد ادلواد عرب تطبيقات 
جوجل لكن مل يشًتك اجلامعة أو 
ادلؤسسة يف ىذه اجملموعة بعنوان 
رسالة إيلكًتونية العام، مثل: 

noorkholis@gmail.com  بل كال .
العنوان متفران، أن الواحد بعنوان 
خاصة دون غَتىا و  كمية مضمون 

غيغا بات و  ٓٗالرسالة أكثر و ىي 
غيغا. هبذا الكمية ميكن  ٗاآلخر 

للمطور أو ادلدرس و الطلبة إرسالة 
د الرسالة بأكثر مل يريد، مثل مستن

زلررات و بور بوين و فيديو و 
تسجيل األصوات و األفالم و غَت 

 ذلك.
التسجيل إىل رسالة جوجل   (ب 

 بعنواهنا اخلاصة و الرمز ادلعُت:

 

 

mailto:ridhadarmawaty@iain-antasari.ac.id
mailto:ridhadarmawaty@iain-antasari.ac.id
mailto:noorkholis@gmail.com
mailto:noorkholis@gmail.com
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: عنوان خاصة جلوجل  ٔالصورة 
 الًتبوية

بعد التسجيل فعرضت  (ج 
 الصفحة األوىل للرسالة:

 
 مبدئية لرسالة جوجل الًتبوية: صفحة  ٕالصورة 

مث تسجيل ادلواد عرب مواقع جوجل. و  (د 
للتسجيل أسلبان. األول تسجيل من جديد 
دبواد جديدة و تسجيل ادلواد ادلعدة يف 
احلاسوب. واقًتحت الباحثة بتسجيل ادلواد 
ادلعدة يف احلاسوب ألن بعض أدوات 
جوجل ال يستجيب بالعربية. مث اختارت 

اقع جوجل من جانب الباحثة أيقن مو 
 األمين من الساشة:

 
 : صفحة أدوات جوجل الًتبويةٖالصورة 

 

 
 : مواقع تطبيقات جوجل الًتبويةٗالصورة 

 
 : تسجيل ادللف من جديد٘الصورة 

 من أمثلة تسجيل ادلواد من جديد:

 
: أدوات تسجيل تطبيقات  ٙالصورة 

 جوجل الًتبوية من جديد
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: من أمثلة تسجيل تطبيقات  ٚالصورة 
 جوجل الًتبوية من جديد 

 
من أمثلة التسجيل من ادلواد ادلعدة يف 

 احلاسوب:

 
من أمثلة تسجيل تطبيقات   ٛالصورة 

 جوجل الًتبوية من ادلواد ادلعدة

 
 : من أمثلة ادلواد ادلعدة   ٜالصورة 

 مث إرساذلا إىل الطلبة أو اآلخرين (ه 

 

 
 : أمثلة إرسال ادلوادٓٔالصورة 

إذا كان االنتشار كالصورة السابقة، فيمكن 
الطلبة طرح األسئلة أو التعليقات مباشرة يف 
ساشة ادلواد لكن دون تغيَت أو زيادة مادة 

 جديدة:

 
 

 
: طرح األسئلة أو التعليقات أو ٔٔصورة 

 ادلداخالت عرب صندوق التليقات
بعد ما تعلم الطلبة ادلواد و ميكن القيام  (و 

بالتقومي. و تسجيل االختبارات من جديد 
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ال من ادلواد ادلعدة يف احلاسوب ألن للتقومي 
 برنامج خاصة جلوجل:

 
 : تسجيل التقومئٕصورة 

 

 
: تسجيل األسئلة يف تقومي ٖٔصورة 

 جوجل
بعد تسجيل االختبارات ميكن تغيَت  

ر جذابة، مثل يف صورهتا كي تكون أكث
 ادلثال اآليت:

 

: أسلوب تغيَت صفحة ٗٔصورة 
 موضوعات التقومي

 و بعد التغيَت فتغَت صفحة التقومي:

 
: مثال االختبار ادلعد عرب تقومي ٘ٔصورة 

 جوجل

قبل استخدام ادلواد فتحتاج إىل  -ٔٔ
تصديقها من خبَت اللغة  مث تنقيح 

من  اإلنتاج ادلبدئي. و بالتايل التصديق
خرباء تعليم  اللغة العربية و تكنولوجيا 
التعليم مث تنقيح اإلنتاج اإللكًتوين 
ادلبدئي.جرت الباحثة بًتتيب ىذه 
العملية ألن ادلواد باللغة العربية زلتاجة 
إىل التصحيح اللغوية من الناحية 
الًتكيبية: تركيب اجلمل و ادلعٌت،  و 
القواعد الصرفية و النحوية صالحة و 

ة لتصديق ادلواد من الناحية سهول
التعليمية و التكنولوجية. و بعد التنقيح 

 فتكون ادلواد إنتاجا مبدئيا.
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 تطبيق تطبيقات جوجل الًتبوية  -ٕ

أ( تسجيل الطلبة برسالة جوجل بعنواهنا 
 اخلاصة و اإلشارة ادلعينة:

 

 
: عنوان خاصة جلوجل   ٙٔالصورة 

 الًتبوية

التسجيل فعرضت الصفحة األوىل  ب( بعد
للرسالة. مث  بدأ الطلبة بقراءة رسالة الدخول 
من ادلعلم و فيها ادلواد أو التقومي أو دعوة 

 اشًتاك ادلناقشة أو مجع االختبارات.

 
 : صفحة مبدئية لرسالة جوجل الًتبوية ٚٔالصورة 

ج(  فتح الطلبة مواد التعليم، فظهرت 
 الساشة التالية:

 
 : ادلادة ادلرسلة من قبل الباحثة إىل الطلبةٛٔصورة 

بعد ما فتحت الشاسة ، ميكن كل طلبة طرح 
التعليقات أو األسئلة من صندوق 
 التعليقات.
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: عرض ادلواد و طرح تعليقات أو ٜٔصورة 
 أسئلة عرب صندوق التعليقات

د( بعد ما تعلم الطلبة ادلواد، قامت الطلبة 
بالتقومي فأظهر الساشة اآلتية: 

 
: مثال االختبار ادلعد عرب تقومي ٕٓالصورة 

 جوجل
ه( لتكرار زمان اجتماع االختبار و 
 مالحطة عملية الطلبة فتقومي جوجل زلتاج:

 
  : موعد مجع التقومئٕالصورة 

مع و( بعد تقرير ادلعلم الوقت ادلعد جل
االختبار، فجمعهم الطلبة. فظهرت إجابة 
الواجبات عندىم يف ساشة التعليقات 

 بشرح األوقات الدقيق :

 
 : ساشة اإلجابة من االختبارٕٕصورة 

ز( أما أدوات أكثر استخدامها يعٌت زلررات 
جوجل. هبذه األدوات ميكن للطلبة اشًتاك 
العمل مجاعة لتنقيح الوظيفة معا يف وقت 

 واحد.

 
: أدوات جوجل لتنقيح الواجبات ٕ٘صورة 

 يف وقت حال

 الخاتمة

إن استفادة تطبيقات جوجل الًتبوية 
بأدواهتا ادلتنوعة و ادلتفاعلة تعترب حديثة و 
جذابة   بشكل التعليم التكاملي أينما 

% لقاءات جرى بالتعليم داخل الصف ٓٙ
و الباقي ميكن اإلجراء خارجو أو حسب 

التعليم التفاعلي  االتفاق. ىذا من شكل
اينما لكل منهم كمعلما لكل أعضاء 
ادلشًتكُت. و ىذا بالطبع من مدافعة التعليم 
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حىت رغب الطلبة يف اشًتاك التعليم.  و ىذا 
صائص ادلتعلم الكبار اليوم كان فضال خب

يتعلم يف القاعة و األوقات ادلرحية عرب 
تكنولوجيا التعليم بالنسبة على أن التعليم 

وين جزء ضروري السًتاتيجية اإليلكًت 
مستمرة، فتعليم العربية كاللغة الثانية أفضل 

 باستفادة تطبيقت جوجل الًتبوية.

إعتمادا على اإلفًتاضة سبقت ذكرىا 
فاستخلصت الكاتبة  بالتزام على االىتمام 

و حاجاتو و   ,الشديد  بسيمات ادلتعلم 
مهارات ادلعلم يف استخدام الوسائل التعليمية  

كون التعليم التكاملي أكثر فعالة، مثل لي
باستخدام تطبيقات جوجل الًتبوية. ىذا 
فضال بالفرضية التفاعلية للونغ مُت بأن 
التحوير يف البناء التفاعلي أفضل مرشخ ألن 
يكون شرطا ضروريا لالكتساب. فدور 

يم الفعال حيث على لتعالاستخدام تكنولوجيا 
ُت الطلبة و التعلم أفضل بادلشاركة الفعالة ب

يساعد يف جعل ادلدخالت قابلة للفهم مع أهنا 
مازالت ربتوي على عناصر غَت معروفة األمر  
أي أن التفاعل  يساعد على عملية فهم اللغة 

 الثانية.

 المراجع
. ٖٕٔٓتغريد بنت عبد الفتاح بن زلمد الرحيلي.  

أثر استخدام بعض تطبيقات جوجل الًتبوية 

التعليم يف  يف تدريس مقرر تقنيات
التحصيل الدراسي و الذكاء اإلجتماعي و 

. االذباه حنوىا لدى طالبات جامعة طبية
رسالة الدكتوره غَت منشورة، ادلملكة العربية 
السعودية كلية الًتبية جامعة أم القرى. 

 مأخوذ من
.uqu.edu.sa/hipres/ABhttp://libback

S/ind16674.pdf 2014).-04-(27  
 Developing and. ٕٛٓٓذيفة مازن عبد اجمليد. 

Evaluating of Interactive E-learning 
Systems for Computer and 

Engineering Courses مأخوذ من .
faculty.ksu.edu.sa/.../وتقييم تطوير 

 (ٕٙٔٓمارس  ٖااللك . ) التعليم نظام
ذكريا بن حييي الل.  فعالية الوسائط ادلتعددة يف 
التحصيل الدراسي وتنمية مهارات إنتاج 
الشرائح ادلتزامنة صوتيًّا لدى طالب كلية 
الًتبية، جامعة أم القرى بادلملكة العربية 
السعودية.   رللة رسالة اخلليج العريب العدد 

مكة ادلكرمة.  -(، جامعة أم القرىٖٜ)
faculty.mu.edu.sa/download.php?fi

d=26195  
. تطوير مواد مهارة القراءة ٕ٘ٔٓرضا درماوايت.  

ألغراض أكادميية خاصة  لقسم الًتبية 
 ) عرب تطبيقات جوجل الًتبوية اإلسالمية

Google Apps for Education)   لًتقية
دافعية التعلم و التحصيل الدراسي  

اإلسالمية   )بالتطبيق على جامعة أنتساري
احلكومية بكاليمنتان اجلنوبية إندونيسيا(.  
رسالة الدكتوره غَت منشورة جامعة موالنا 

 مالك إبراىيم ماالنج.

 

http://libback.uqu.edu.sa/hipres/ABS/ind16674.pdf
http://libback.uqu.edu.sa/hipres/ABS/ind16674.pdf
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