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ملخص
 منها صفحات الويب اإلسالمية العديدة، أُنشِئت مخترعات حديثة، ومع تطور الزمن.اللغة العربية وسيلة لفهم الدين اإلسالمي النبيل
 وسعت إلى الكشف عن بعض صفحات، وقد تناولت هذه الدراسة تعليم اللغة العربية ألغراض دينية.التي لها أهميتها في مجال التعليم
 ومن ثم، إذ قدّمت وصفًا دقيقًا للغة العربية ألغراض دينية، وقد اتكأت الدراسة على المنهج الوصفي.الويب بالعربية ألغراض دينية
 ومن المواقع التي اُختيِرت تعليميًا "موقع.أتت ببعض صفحات "الويب" بوصفها وسائل تعليمية تعين على فهم الدين اإلسالمي
( "القرضاويalqardhawi.net( " وموقع "إسالم أون لين،)islamonline( " وموقع "اإلسالم دوت كوم،)islam.com .) وغيرها
 وألنها مشهورة لدى زوار ُكثر في بقاع، أن من أسس انتقاء هذه المواقع كونها متكاملة تشمل عدة معارف إسالمية،والجدير بالذكر
،ًصلت إليها الدراسة توافر صفحات الويب اإلسالمية في سبل االستفادة منها في مجال التعلم والتعليم عامة
ّ  ومن النتائج التي تو.العالم
.ًومجال العربية ألغراض دينية خاصة
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Teaching Arabic for Religious Purposes via Websites

ABSTRACT
Arabic language is a way to understand Islam. As time evolved, modern inventions were
created, including many Islamic websites that play important roles in education. This study
deals with the teaching of Arabic for Religious Purposes and aims to reveal some Arabic
websites for Religious Purposes. This study used descriptive method by providing description
of Arabic for Religious Purposes, and then introducing some websites as teaching aid to
understand Islam. Among the selected websites are alqardhawi.net, islamonline and
islam.com. The basis of the selection of these websites are being integrated with several
Islamic knowledge and famous to many visitors in the world. One of the findings of this study
is various Islamic websites that can gain benefit in teaching and learning in general as well as
field of Arabic for Religious Purposes in particular.
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