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  إهـداء

  ووالديت والدي إىل
  وفاءوال الصدق مبادئ أول الكرميتني مايديه على تلقيت نالذي نياألول نياملعلم

  الضمري ونقاء الطوية وسالمة الطيبة السمحة مانفسه يف وعرفت
  واحترام إجالل

  
  

  بالكثري هلم أدين الذين ذييأسات إىل
  وإجالال تقديرا

  
  

  ألبنائي مربية و يل زوجة تكونس و قليب يف سكنت من إىل
  خطواتنا كل يف يرمحنا أن اهللا عسى

  

  

  العربية اللغة نحيبو الذين إىل

***  

  



  تقديرالو شكرال لمةك 
 نبينا واملرسلني األنبياء أشرف على والسالم والصالة العاملني، رب هللا احلمد  

  :وبعد. أمجعني وصحبه آله وعلى وسلم، عليه اهللا صلى حممد
 اللغة تعليم قسم يف املاجستري درجة لنيل العلمي البحث هذا كتابة متت قد  
 يف ساعدونـي قد من إىل تقديري موعظي شكري جزيل أقدم أن فيسرين العربية،

  : وهم البحث، هذا كتابة

 إبراهيم ملك موالنا جامعة مدير سفرايوغو، إمام احلاج الدكتور األستاذ فضيلة  - 1
  .االنجمب احلكومية اإلسالمية

 موالنا امعةجب العليا الدراسات كلية مدير مهيمن، احلاج الدكتور األستاذ فضيلة  - 2
 .االنجمب احلكومية ةاإلسالمي إبراهيم ملك

 الدراسات كلية العربية اللغة تعليم قسم رئيس ،نور صاحل شهداء الدكتور فضيلة  - 3
 .االنجمب احلكومية اإلسالمية إبراهيم ملك موالنا امعةجب العليا

 هذا جاء حىت خطوايت قـاد الذي األول املشرف ،نور املرتضى الدكتور فضيلة  - 4
 .ايته إىل العلمي البحث

 خطوايت قـاد الذي الثاين املشرف ،حممد موجاب مشهودي الدكتور فضيلة  - 5
  .ايته إىل العلمي البحث هذا جاء حىت

 موالنا امعةجب العربية اللغة تعليم قسم العليا الدراسات كلية يف أساتذتـي مجيع  - 6
  .االنجمب احلكومية اإلسالمية إبراهيم ملك

 وشجعا أظفاري نعومة منذ ورمحانـي بيانـير قد اللذان احملترمان الوالدان  - 7
 .النافعة العلوم طلب يف دائما لـي

 اإلسالمية إبراهيم ملك موالنا جامعة وطالبات طـالب وأخوايت، إخواين مجيع  - 8
  .العليا الدراسات بكلية ماالنج احلكومية



 حيز إىل املتواضع العمل هذا إخراج ىف ساهم من وكل وأصدقائي زمالئيول - 9
  .واالمتنان التقدير وعظيم الشكر خالص مجيعاً هلم تشجيع، بكلمة ولو وجودال

 يعتقد وأخريا. الثواب حبسن يثيبهم وأن هلا الحد برمحة عليهم مين أن اهللا عسى
 النقد القراء من يرجو  فلذا والنقصان، األخطاء من خيلو ال البحث هذا أن الباحث

  .اإلصالح سبيل على واإلقتراح
  آمني. واألخرين الباحث يفيد ما فيه ولعل وتعاىل سبحانه اهللا ريس ما هذا
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  الطالب إقرار
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  استخدام بطاقة التكملة يف تعليم مهارة القراءة :         العنوان
 –اإلسالمية ماالنج  الثانويةبالتطبيق على مدرسة ياسفوري 

    جاوا الشرقية
 تعليم قسم يف جسترياملا درجة لنيل املكمل العلمي البحث هذا بأن تقرر

 احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة العليا الدراسات كلية العربية اللغة
  :املوضوع حتت االنج،مب

  استخدام بطاقة التكملة يف تعليم مهارة القراءة
  )جاوا الشرقية –بالتطبيق على مدرسة ياسفوري الثانوية اإلسالمية ماالنج (

 يف أحد ادعى فإذا. غريي تأليف من مقتبسا وليس بنفسي وكتبته حضرته
 على أو املشرفَني ىعل املسؤولية ألقى فال صنعه من العلمي البحث هذا بأن املستقبل
 احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة العليا الدراسـات كلية مسؤويل

  .املسؤولية يتحمل هو والباحث ،االنجمب
  .ذلك على أحد جيربنـي ومل اخلاصة رغبيت على بناء التصريح هذا حرر

  
  .م 2010 مارس 15 ماالنج،

  اإلقرار صاحب
  

  الدين عارف نور
  S-2/07910021: التسجيل رقم



  مستخلص البحث
بالتطبيق (استخدام بطاقة التكملة يف تعليم مهارة القراءة  ،2010، نور عارف الدين

رسالة  ).جاوا الشرقية –نج اإلسالمية ماال الثانويةعلى مدرسة ياسفوري 
 موالنا جامعة .سات العليا قسم تعليم اللغة العربيةاكلية الدر. املاجستري

نور املرتضى . د :املشرف األول. االنجمب احلكومية اإلسالمية إبراهيم ملك
  .حممد موجاب مشهودي. د: واملشرف الثاين

  
  .مهارة القراءةبطاقة التكملة،  :الكلمات األساسية 

  
مدرسة ياسفوري عد أن الحظ الباحث عملية تعليم اللغة العربية يف ب

 ة القراءةمهار املشكالت اليت واجهها الطالب يف تعلم ، وجدالثانوية اإلسالمية ماالنج
يف فهم  املواد التعليمية صعبة لدى الطلبة، وضعف مستوى كفاءة الطلبة: وهي

 .الوسائل التعليمية، وقلة التدريبات، وضعف معرفة املدرس حنو طرق التعليم واملقروء
حلل  بطاقة التكملةباستخدام  ث هو حبث عن تنمية مهارة القراءةإن هذا البح

جاوا  – اإلسالمية ماالنج الثانويةمدرسة ياسفوري التعليمية اليت تكون يف  املشكالت
 .الشرقية

ليم يف تع بطاقة التكملةملعرفة تطبيق استخدام ) 1: أهداف هذا البحث هي
كيفية ملعرفة ) 2، اإلسالمية ماالنج الثانويةمدرسة ياسفوري لطلبة  مهارة القراءة

 الثانويةمدرسة ياسفوري يف تنمية مهارة االستماع لطلبة  بطاقة التكملةاستخدام 
  .اإلسالمية ماالنج

 يف تعليم مهارة القراءة بطاقة التكملةاستخدام أما فرض هذا البحث هو أن 
سريقي كفاءم خاصة يف فهم  اإلسالمية ماالنج الثانويةياسفوري مدرسة للطلبة 
  .املقروء



 االختبار القبليعن نتيجة   t-سلوب التجريييب باختباراستخدم الباحث األو
يف  والطلبة اللغة العربية معلمأما العينة . والضابطة للمجموعة التجريبيةوالبعدي 

 املالحظةهي  اليب مجع البياناتوأس. طالبا 32الذي بلغ عددهم  لصف الثاينا
    .واملقابلة واالختبار واالستبيان

بطاقة أن املعدل يف االختبار القبلي للمجموعة التجريبية قبل استخدام 
يدل أن املعدل يف االختبار  بطاقة التكملةبعد استخدام و، 59,6875 التكملة

بطاقة أن استخدام على هذه النتيجة تدل و. 86,2500البعدي للمجموعة التجريبية 
وأما املعدل يف االختبار . لدى الطلبة تفاعليا يف نتيجة مهارة القراءة يؤثر تأثريا التكملة

، واملعدل يف االختبار البعدي للمجموعة 59,6875القبلي للمجموعة الضابطة هو 
 وهذه النتيجة تدل على أن الطريقة التقليدية التؤثر تأثريا. 59,8125الضابطة 

  .لدى الطلبة يف نتيجة مهارة القراءة تفاعليا
 يف الوسيلة هذه باستخدام يهتم أن العربية اللغة سمدر على ينبغي ولذا

 توفري يف جهدهم يبذلوا أن تربويني مسؤولني على ينبغي كما ،القراءة مهارة تدريس
أن  وهناك اقتراحات للباحثني الالحقني .املدرسة يف املناسبة التعليمية ائلالوس خمتلف

 لتنمية خمتلفة لغوية مهارات يف احلديثة التعليمية ائلالوسيقوموا ببحوث عن استخدام 
 .العربية اللغة تعليم عملية

  
  

  
  
  
  



  
 املستخلص باللغة اإلجنليزية

Arifuddin, Nur, 2010, The Using of Complementary Card in Teaching of Reading 
Skill at Madrasah Tsanawiyah Yaspuri Malang – East Java. Thesis. 
Post Graduate of the Islamic State University (UIN) of Maulana Malik 
Ibrahim Malang. Advisors : I. Dr. Nurul Murtadho, II. Dr. Mujab 
Masyhudi 

 
 
Key Words: Complementary Card, Reading Skill 
 

Through observation on the Arabic teaching learning process in Madrasah 
Tsanawiyah Yaspuri Malang, the researcher found several problems faced by the 
students in learning reading skill i.e.: the teaching material is difficult, the lack 
profesiency in reading comprehension, the limited knowledge of the teachers on 
both method of teaching and media, and the lack of exercises. This research is on 
reading skill of Arabic by using Complementary Card for the students of  
Madrasah Tsanawiyah Yaspuri Malang – East Java.  

This research aims at describing (1) the use of complementary card for the 
second grade students of Madrasah Tsanawiyah Yaspuri Malang, (2) the 
effectiveness of using complementary card in the reading skill of second grade 
students in Madrasah Tsanawiyah Yaspuri Malang.  

The research hypothesis is that the using of complementary card in the 
learning of reading skill would increase the students skill, particularly in 
comprehending the reading text.  

This experimental research used t-test pattern to analyze the result of pre-
test and post-test of the exsperiment cluster and control cluster. The sample is 13 
teachers and 32 second grade students. The data gained through obesrvation, 
interview, test, and questionnaire. 

The results of the research are that before the using of complementary 
card, the average value of pre-test for the experiment cluster is 59,6875. While 
after the using of complementary card, the average value of post-test for the 
experiment cluster is 86,2500. This means that the using of complementary card  
media in the learning of reading is very effective. While the average value of pre-
test for the control cluster is 59,6875; and the average value of post-test for the 
control cluster is 59,8125. This means that traditional method in the learning of 
reading skill is not effective.  

Therefore, it is regarded a necessity for the Arabic teachers to pay 
adequate attention on the use of the media in teaching learning process of Arabic. 
The education authority needs also to make some efforts in providing various 
kinds of teaching media that appropriate in the school. For the next researchers it 
is advised to conduct experiments on the same topic as well as another topics 
dealing with the use of other media 



 املستخلص باللغة اإلندونيسية
Arifuddin, Nur, 2010, Penggunaan Media Kartu Pelengkap dalam Pembelajaran 

Keterampilan Membaca di Madrasah Tsanawiyah Yaspuri Malang - 
Jawa Timur. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri 
(UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : I. Dr. Nurul 
Murtadho, II. Dr. Mujab Masyhudi 

 
 
Kata Kunci: Kartu Pelengkap, Keterampilan Membaca  
 

Setelah peneliti melakukan pengamatan terhadap proses pembelajaran 
bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah Yaspuri Malang, ditemukan beberapa 
permasalahan yang dihadapi oleh siswa dalam pembelajaran keterampilan 
membaca diantaranya: sulitnya materi pembelajaran, lemahnya kemampuan siswa 
dalam memahami teks bacaan, lemahnya pengetahuan guru tentang metode dan 
media pembelajaran dan minimnya latihan-latihan. Penelitian ini adalah penelitian 
tentang peningkatan keterampilan membaca bahasa Arab dengan menggunakan 
media kartu Pelengkap bagi siswa Madrasah Tsanawiyah Yaspuri Malang – Jawa 
Timur.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: (1) penggunaan kartu 
Pelengkap dalam pembelajaran keterampilan membaca untuk siswa kelas dua 
Madrasah Tsanawiyah Yaspuri Malang, (2) efektifitas penggunaan kartu tersebut 
dalam meningkatkan keterampilan membaca siswa kelas dua Madrasah 
Tsanawiyah Yaspuri Malang  

Hipotesa penelitian ini adalah penggunaan kartu Pelengkap dalam 
pembelajaran keterampilan membaca akan meningkatkan kemampuan siswa, 
khususnya dalam memahami teks bacaan. 

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan rumus uji-t dari hasil 
pre-test dan post-test kelompok eksperimen maupun kontrol. Sumber datanya 
adalah guru dan siswa kelas dua yang berjumlah 32 orang. Metode pengumpulan 
data yang digunakan adalah pengamatan, wawancara, tes, dan angket. 

Sebelum penggunaan kartu Pelengkap, nilai rata-rata pre-test untuk 
kelompok eksperimen adalah 59,6875. Sedangkan setelah penggunaan kartu 
Pelengkap adalah 86,2500. Adapun nilai rata-rata pre-test untuk kelompok kontrol 
adalah 59,6875 dan post-testnya adalah 59,8125. Dan ini menunjukkan bahwa 
metode tradisional dalam pembelajaran keterampilan membaca tidak efektif.  

Oleh karena itu dipandang perlu bagi guru bahasa Arab menaruh perhatian 
yang cukup terhadap penggunaan media tersebut dalam pelaksanaan pembelajaran 
bahasa Arab. Begitu juga para penanggung jawab pendidikan perlu kiranya 
mencurahkan segenap kemampuannya dalam menyiapkan berbagai media 
pembelajaran yang sesuai di sekolah. Dan saran untuk peneliti selanjutnya agar 
mengadakan eksperimen mendalam penggunaan media ajar serupa dengan ragam 
dan tema yang lebih baik, untuk menunjang proses pembelajaran bahasa Arab 
yang baik. 
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  األول الفصل
  اإلطار العام

  
 مقدمة البحث  -أ 

اتيح تعليم الكالم، والكتابة جمرد تصوير الكالم أساس اللغة، والقراءة أحد مف
والوضع الطبيعي لتعلم لغة أجنبية أن تأيت مرحلة القراءة والكتابة . ورمز هلاذا الكالم

والقراءة إحدى املهارات اللغوية اليت ال بد لنا  1.سابقة لتسري باملتعلم إىل مرحلة الكالم
فالقراءة ختتلف عن الكتابة أو االستماع، ألن القراءة أهم املهارات وهي . أن جنيدها

حنن النستطيع أن نفهم النصوص العربية دون .حتتاج إىل درس خاص و تدريب دائم
  .أن نستطيع أن نقرأ ذلك النص

ة من مهارات تعلم أي لغة أجنبية، فبالرغم من تعترب القراءة مهارة أساسي
تأكيدنا على أمهية كل من االستماع واحلديث يف تعلم اللغة واستخدامها إال أنه كثريا 
ما يتعذر على املتعلم استخدام هاتني املهارتني ال بسبب ضعفهما لديه ولكن بسبب 

يشعر أن حاجته قلة الفرص اليت تتاح له لكي ميارس اللغة ممارسة شفوية أو أن 
  2.ملمارسة اللغة ممارسة شفوية قليلة وغري متوقعة

ويف هذه احلالة تصبح القراءة مهارة بديلة يف االتصال باللغة عن املهارات 
ها وتعلمها أمرا ضروريا ومفيدا، وبالتايل تصبح هدفا رئيسيا من الشفوية ويصبح تعليم

ومما جيدر بنا أن نذكره هنا أن من خصائص عملية القراءة . أهداف تعلم اللغة األجنبية
أا أداة تتسم بدوام اإلستمرار واإلستخدام من  –بالنسبة للمتعلم  –يف اللغة األجنبية 

التعلم، وأداته أيضا يف اإلتصال باإلنتاج الفكري حيث هي أداة املتعلم إلستمراره يف 
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كما أا قد . واألديب واحلضاري ألصحاب اللغة املتعلمة سواء يف املاضي أو احلاضر
  3.تكون أداة من أدواته يف قضاء وقت الفراغ واإلستمتاع به

التطور العلمي  وازدادت أمهية مهارة القراءة عند الطالب يف هذا العصر بسبب
رغم . وتفجر املعرفة يف مجيع جماالت احلياة. والتكنولوجي السريع حىت الميكن لنا ردّه

أن الوسائل الكتشاف املعرفة تتطور كثريا ولكن مهارة القراءة ال تزال وسيلة ضرورية 
فليس من الغريب إذا كان أول خطاب من اهللا سبحانه وتعاىل إىل . لبحث العلوم
  5- 1العلق : لعاملني صلى اهللا عليه وسلم أفتتح بكليمة إقرأ، يف قولهرسول رب ا

ومن هذه املشكالت ما . قد يواجه متعلم العربية بعض املشكالت يف قراءا
  :يلي

توجد يف حاالت حمدودة يف الكتابة العربية حروف تكتب . احلروف الزائدة -1
وقد ). عمرو(والواو يف ) زاهدا(واأللف يف ) ذهبوا(وال تلفظ، مثل األلف يف 

 .تسبب مثل هذه احلروف صعوبة لدى بعض املتعلمني
بعض احلروف ال تقرأ كما هي مكتوبة، بل جيب قلبها إىل . احلروف املقلوبة -2

مثال ذلك الالم قبل احلروف الشمسية، إذ جيب . صوت آخر وفقا لنظام ثابت
الصوتان معا،  قلب هذه الالم إىل صوت يشبه صوت احلرف التايل مث يدغم

وقد يقرأ بعض املتعلمني هذه الكلمة ناطقني الالم ). الشمس(كما يف كلمة 
 .دون قلب، وهذا بالطبع خمالف للنطق الصحيح

جيد كثري من املتعلمني صعوبة يف نطق بعض األصوات . األصوات املشكلة -3
ق، ح، \واألصوات احللقية  \ك، خ، غ  \العربية وخاصة األصوات الطبقية 

وهذه املشكلة تظهر يف أثناء . \ط، ض، ص، ظ  \واألصوات املفخمة  \ع 
 .القراءة اجلهرية، وال تظهر يف أثناء القراءة الصامتة
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أما . كثري من اللغات تكتب وتقرأ من اليسار إىل اليمني. اختالف االجتاه -4
م من فإذا كانت اللغة األم للمتعل. العربية فتكتب وتقرأ من اليمني إىل اليسار

. النوع األول، فإنه جيد بعض الصعوبة يف التعود على االجتاه اجلديد بالنسبة إليه
ولكن هذه ليست مشكلة صعبة، إذ سرعان ما يتغلب املتعلم على هذه 

 .الصعوبة وتتكيف عيناه وحركاما مع املوقف اجلديد واالجتاه اجلديد
عة القراءة، فهو يقرأ ببطء بعض املتعلمني يواجه مشكلة يف سر. البطء القرائي -5

واملطلوب هو . شديد وكأنه يقرأ حرفا حرفا أو مقطعا مقطعا أو كلمة كلمة
وبالطبع جيب أال تكون السرعة على حساب . أن يقرأ وحدات كبرية

 .االستيعاب، ألن املراد هو قراءة سريعة مصحوبة بدرجة عالية من االستيعاب
 يستطيع أن يقرأ قراءة صامتة، فهو حني بعض املتعلمني ال. القراءة اجلهرية -6

. يفترض فيه أن يفعل ذلك نراه يهمس أو حيرك شفتيه أو يقرأ قراءة جهرية
مثل هذا املتعلم الذي اليستطيع أن يقرأ قراءة . وكل هذا ليس بقراءة صامتة

صامتة يكون يف العادة قارئا بطيئا يف سرعته، كما أن جهره يف القراءة ينقص 
 .تيعابهمن درجة اس

بعض القارئني يكثر من إرجاع بصره إىل الكلمات والسطور . التراجع البصري -7
ومثل هذا التراجع قد يلزم أحيانا للتأكد من كلمة أو معىن أو . اليت قرأها

عالقة، ولكنه جيب أال يزيد عن احلد املقبول ألنه إن زاد يؤدي إىل بطء قرائي 
 .غري حممود

القارئني حيدق طويال يف الوحدة املقروءة وال جيعل عينه بعض . التثبيت البصري -8
ومثل هذا التثبيت يؤدي إىل ضياع الوقت . تنطلق إىل أمام بالسرعة املطلوبة

 . وبطء القراءة
. بعض القارئني يكون مداهم البصري ضيقا يف القراءة. ضيق املدى البصري -9

 تلتقطها العني يف النظرة ويقصد باملدى البصري هنا عدد الكلمات املكتوبة اليت



وكلما زاد هذا املدى، كان . وميكن أن نسميه اللقطة البصرية. الواحدة
 .القارئ أسرع يف عملية القراءة

قد يالقي القارئ مشكلة أخرى عن طريق املفردات غري املألوفة اليت . املفردات -10
ولذلك، . أيصادفها يف النص القرائي، األمر الذي يعيقه يف استيعاب ما يقر

على املعلم أن يساعد الطالب يف التغلب على هذه الصعوبة عن طريق إعداده 
  4.مسبقا لقراءة نص جديد وتعليمه املفردات اجلديدة يف النص اجلديد

وصلوا  الطالبكل احملاولة أن يكون املدرس بصفته املصدر األساسي حياول 
واملواد الدراسية أداة من األدوات التعليمية اليت . إىل األهداف التعليمية املنشودة

واليت دف إىل أن تكون عملية التعليم والتعلم هلا التأثر  الطالبها املدرس واستخدم
تسهيل إلقاء ه املدرس لاستخدموأما الوسائل التعليمية فهي ما . الطالبيف أفهام 

  . الطالباملعلومات إىل أذهان 
على املدرس أن خيطط وينسق العناصر التعليمية، وذلك للمحاولة على أن 

على  الطالبتكون عملية التعليم والتعلم نافعة ومفيدة، وهذا أيضا بالطبع يساعد 
وجود ومن العوائق يف نظام التعليم والتعلم اآلن هو . تعلمهم املوجه وامليسر والناجح

اليت تؤدي إىل الصعوبات واملشكالت يف إجراء التعليم  الطالبالفروق الفردية بني 
واملدرس اخلبري اليسكت يف مواجهة هذه الصعوبات واملشكالت بل حياول . والتعلم

ومن احملاوالت املقترحة حلل هذه . كثريا على حل هذه الصعوبات حماولة حسنة
  .ليميةالصعوبات هي استخدام الوسائل التع

والوسائل التعليمية هي أداة تستخدم لتوصيل املعلومات من مصدرها إىل 
 5.الطالبومصدر املعلومات يف عملية التعليم والتعلم هو املدرس، وقابلها هو . قابليها

ستكون سهلة القبول والتلقي إذا  الطالبها املدرس إىل أذهان واملعلومات اليت يوصل
كانت هناك وسائل تساعدها، لذلك فإن وجود الوسائل يف عملية التعليم والتعلم هام 
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وضروري، وذلك ألن الوسائل التعليمية تساعد املدرس كثريا يف توصيل املعلومات من 
  6.الطالباملواد الدراسية إىل أذهان 

مدرسة من  عليم اللغة العربية ىف الصف الثاينية تلمع بعد أن الحظ الباحث
وجد الباحث بعض املشكالت  جاوا الشرقية - اإلسالمية ماالنج  الثانويةياسفوري 

ضعف استيعام يف فهم املقروء وعدم تنويع الوسائل  وهي. الطالباليت يواجهها 
  . ها املدرس لتحسني عملية التعليم وجيعلها مرحية ممتعةاستخدمالتعليمية اليت 

من  الثاينومن احملاوالت لتنمية اكتساب هذه املهارات لدى تالميذ ىف الصف  
، تنمية تعليم مهارة القراءة قيةجاوا الشر - اإلسالمية ماالنج  الثانويةمدرسة ياسفوري 

، ذلك لتجاور للطالبعن طريق استخدام الوسائل التعلمية مثاليا واختياريا ومناسبا 
فهم (على تعلم اللغة العربيية  الطالباالفتقار إىل الوسائل التعليمية اليت تساعد 

بطاقات  واختار الباحث تعليم القراءة باستخدام. بأسرع ما ميكن بوقت قصري) املقروء
  .التكملة لتغلب على هذه املشكالت التعليمية

 لطالببالدراسة التطبيقية لتعليم القراءة  الباحث فيقومبناء على ماسبق ذكره، 
باستخدام  جاوا الشرقية -اإلسالمية ماالنج  الثانويةدرسة ياسفوري مب الثاينالصف 

رد الباحث فحسب  ى الباحث أن هذا التعليم أمر ضروري ليسأرو. بطاقة التكملة
  .بل حتقيقا ألهداف التعليم والتعلم املنشودة

 
  البحث ةلأ سئ  -ب 

  :البحث كما يلي أسئلةضع الباحث و, نظرا إىل مقدمة البحث
يف تعليم مهارة القراءة للصف الثاين  بطاقة التكملةكيف يكون استخدام  - 1

 ؟  رقيةجاوا الش -اإلسالمية ماالنج  الثانويةمدرسة ياسفوري يف 

                                                
6  Djamarah, Saiful Bahri dan Aswin Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 

1996), hlm. 147 



يف ترقية فهم املقروء لطلبة الصف  بطاقة التكملةاستخدام ما مدى فعالية  - 2
 ؟ جاوا الشرقية -اإلسالمية ماالنج  الثانويةدرسة ياسفوري مبالثاين 

 
  ف البحثاهدأ  - ج 

  :فيهدف هذا البحث إىل  ةالبحث السابق أسئلةنظرا إىل 
م مهارة القراءة لطلبة الصف يف تعلي بطاقة التكملةكيفية استخدام عرفة م - 1

  جاوا الشرقية -اإلسالمية ماالنج  الثانويةمدرسة ياسفوري الثاين يف 
ترقية فهم املقروء لطلبة الصف معرفة فعالية استخدام بطاقة التكملة يف  - 2

 جاوا الشرقية -اإلسالمية ماالنج  الثانويةمدرسة ياسفوري الثاين يف 
  

  ض البحثفر  -د 
  :فرض التايلالستند الباحث إىل العلمى ىف هذا البحث ا

مدرسة يف تعليم اللغة العربية لطلبة الصف الثاين يف بطاقة التكملة استخدام 
مستوى كفاءة  سريقي جاوا الشرقية - اإلسالمية ماالنج  الثانويةياسفوري 

  .القراءةالطلبة ال سيما يف مهارة 
  

 أمهية البحث   -ه 
 : اجلانب النظري - 1

علومات تعليمية اليت تتعلق بتعليم مهارة القراءة وم اخلةمدكون أن ي
زيل منهم يشجع الطلبة يف أنشطتهم التعليمية ويوأيضا  .البطاقةباستخدام 

نسبة إىل البحوث  .وملعاجلة اخلوف من األخطاء التردد واخلجل يف القراءة
ر إىل القدمية أن استخدام الوسائل التعليمية والطريقة التعليمية اجليدة يؤث

  .ترقية كفاءة الطلبة يف العربية
 



  :اجلانب التطبيقي  - 2
يرجى هذا البحث أن يكون إسهاما إجيابيا ألساتذة اللغة العربية ىف تعليم 

 سى اللغة العربية ىف هذا البحث مرجعا ملدر أن يكونيعين . أوال القراءة،
تعليمية من ألن الوسائل ال. تنظيم خطة التعليم املتعلقة باملنهج الدراسي

تعليم مكونات املنهج الدراسي املستخدمة يف عملية التعليم، خاصة يف 
وسيلة كون بطاقة التكملة تيرجى هذا البحث أن  للطالبو .القراءة

 .   القراءة اجلديدةتعلّم مساعدة ىف جديدة مرحية 
هذا البحث، خاصة وا ستفيديأن  الباحثون املقبلون ثانيا، للجامعة يرجى

تعليم اللغة العربية ىف ختطيط وتطوير برامج تعليم اللغة العربية لتخصص 
  .ىف املستقبل

  
  حدود البحث  -و 

  : حتدد هذا البحث باحلدود التالية
يف تعليم  استخدام بطاقة التكملةبحتدد موضوع البحث   :احلدود املوضوعية 

 التكملةأما أنواع هذه البطاقة هي . مهارة القراءة
واستخدم . بالعبارة التكملةبالكلمة و التكملةبالصورة و

بالكلمة يف حبثه و خصص تعليم  بطاقة التكملةالباحث 
  .مهارة القراءة بفهم املقروء

اإلسالمية  الثانويةمدرسة ياسفوري الصف الثاين من     :احلدود املكانية    
واختار الباحث هذه املدرسة . جاوا الشرقية -ماالنج 

ه املشاكل التعليمية خاصة يف كميدان البحث ألا تواج
تعليم اللغة العربية اليت حتتاج إىل إصالحها، منها أن 
مدرس اللغة العربية فيها ال يستطيع استخدام الوسائل 



التعليمية ويستفيد منها يف تعليم اللغة العربية ومع عدم 
الوسائل التعليمية الفعالة واجلذابة يسبب عدم ميول 

  .م اللغة العربيةالطلبة ورغبتهم يف تعلّ
 2010-2009هذا البحث يف العام الدراسى  أجري  :احلدود الزمانية   

  .م
  

 حتديد املصطلحات  -ز 
  :ها هذا البحث، منهااستخدمهناك بعض املصطلحات الىت 

تعليم القراءة هو ال ميتد فيشمل تدريب الطالب على استخدام الكتب  .1
دفا مبنيا على تنمية مهارات ومصادر املعلومات واملكتبات استخداما ها

وحاجام واهتمامام،  الطالبوعادات وقدرات تدي مبطلبات منو 
 7.حىت نضع اإلنسان القارئ القادر على حتقيق التعليم الذايت واملستمر

بطاقة التكملة هي بطاقة مصنوعة من الكارتون حتتوى على تكملة  .2
وأهم فرق بينها . اجلملة إما أن تكون بالكلمة أو بالصورة أو العبارة

وبني تدريبات ملء الفراغ أا تأيت دائما يف آخر اجلملة لتكمل املعىن، 
ة أو أما تدريبات ملء الفراغ فتكون يف أي موضوع من مواضع اجلمل

 8.الفقرة، وتكون يف العادة كلمة واحدة أو صورة
  
  
  
 

                                                
 112. ص ،)2002 اللبنانية، املصرية الدار: القاهرة( ،والتطبيق النظرية بني العربية اللغة تعليم شحاتة، حسن  7
 العريب التربية كتبم: الرياض( ،العربية تعليم يف والبطاقات الصور استخدام إىل املعلم دليل واآلخر، صيين امساعيل حممود  8

 145. ص ،)م1991 ،اخلليج لدول



  السابقة الدراسات  - ح 
  عرض الدراسات السابقة  )أ 

 م2002 عدنان، .1
 الثانوية التطبيق لتدريس مهارة القراءة يف املدرسة :  موضوع البحث

  .اإلسالمية احلكومية الثانية بنجرماسني
إن األهداف يف تعليم القراءة يف املدرسة الثانوية ) 1(:   نتائج البحث

اإلسالمية احلكومية الثانية بنجرماسني هي لتعريف 
ف طريقة األحرف اهلجائية والنحو ولتعليمهم كي
يف ) 2. (القراءة وطريقة فهم الكتب العربية صحيحا

تعليم مهارة القراءة اليكمل املدرسون يف التعليم ألم 
. ون الطريقة اجليدةاستخدماليستولون على املادة وال 

ال ينشط الطالب يف تعليم اللغة العربية خصوصا ) 3(
استخدم مدرس اللغة العربية ) 4. (يف مهارة القراءة

) 5. (نظم املفاحرة يف التعليم حىت يسبب إىل املللال
استخدم مدرس اللغة العربية الطريقة الشفهية يف تعليم 
حىت ال يطابق باملنهج الدراسي املقرر والوسائل 

. التعليمية فيها كافية ولكن ال تستعمل بأحسن ما ميكن
الوقت املهيأ لتعليم مهارة القراءة غري كاف ألن ) 6(

  .دقيقة فقط 80أ الوقت املهي
 2003حممد حيب محداين،  .2

 تعليم مهارة القراءة باملدرسة العالية احلكومية:   موضوع البحث
  النموذجية فاكنبارو



يف استراتيجيات التنظيم إن أهداف تعليم القراءة ) 1(  :نتائج البحث     
قادرين على قراءة اللغة العربية بالطالقة  الطلبةكون تأن 

وأما املواد الدراسية قد قررها . الصحيح مع فهم معناها
يف ) 2. (م1994املنهج الدراسي للمدارس العالية 

استراتيجيات اإللقاء أن مرحلة عملية التعليم هي 
املقدمة والتنفيذ واإلختتام، وأما الطرق أو األساليب 
املستخدمة هي األمر واألسئلة واإلجابة التوظيفية 

والوسائل املستخدمة من . والتدريبات فرديا أو مجاعيا
يف استراتيجيات ) 3. (الوسائل األصيلة والوضعية

اإلدارية أن اإلختبارات املستخدمة هي األسئلة والترمجة 
والتلخيص وال يقوم املدرس باألنشطة بعد التقومي وهي 

أن الصعوبات يف تعليم القراءة . تعليم املراجعة واإلضايف
دية واحملاوالت قد يكون من الناحية اللغوية والفر

أن يعلّموا ويتعلّموا  الطالبالصعوبات فعلى املدرسني و
 .باجلد واالجتهاد

 م2003مصباح،  .3
فعالية استخدام الوسائل التعليمية يف تعليم اللغة  :  موضوع البحث

العربية باملدرسة العالية احلكومية فالنكارايا كاليمانتان 
  .الوسطى

تخدام الوسائل التعليمية املناسبة أن املدرس إذا اس :  نتائج البحث
باألهداف التعليمية واملواد الدراسية فتكون عملية 

  .التعليم والتعلم فعالة وصاحلة
  
 



 م2007حممد رضا السقاف،  .4
تنمية مهارة الكالم باستخدام البطاقات يف املعهد  :  موضوع البحث

  ".دار املعرفة"العصري غونتور الثالث 
يف تعليم مهارة الكالم مناسبة م البطاقات استخدا:   نتائج البحث

يف رفع مستوي كفاءة الطالب على استيعاب فعالة و
مهارة الكالم يف اللغة العربية، واملشكالت اليت يواجهها 

باستراتيجية اجتاه  استخدام البطاقاتاملعلم عند تطبيق 
اختيار املواد : التعليم والتعلم على السياق العام هي

ونة ة الطالب اليومية وحيتاج إىل املعاسبة حلياالتعليمية املن
العداد الوسائل التعليمية املناسبة لعدد الفرقة قبل 

  .التدريس
  

 واملناقشة املوازنة  )ب 
 أساليب و طرق و استراتيجيات عن الباحث حبث األوىل، السابقة الدراسة يف  

 تعليم أهداف عن ثالباح حبث الثانية السابقة الدراسة يف القراءة، تعليم وسائل و
 الثالثة، السابقة الدراسة ويف، الطريقة الشفهيةو طريقة التعليم املستخدمة وهي  القراءة
ها املدرسون يف تعليم استخدمفعالية استخدام الوسائل التعليمية اليت  عن الباحث حبث

 تنمية مهارة الكالم عن الباحث حبث الرابعة، السابقة الدراسة ويف ،اللغة العربية
  .باستخدام البطاقات

 و القراءة تعليم عن والباحث املتقدمون الباحثون حبث ،االتفاق ناحية من
 ومن ،استخدام البطاقات كذلك و يف تعليم اللغة العربية املستخدمة التعليمية الوسائل

 تعليم أساليب و طرق و استراتيجيات عن املتقدمون الباحثون حبث االختالف، ناحية



يوضح املقارنة جدول الذي  ولتوضيح ذلك فيما يلي. ية مهارة الكالمتنم و القراءة
  : املتقدمني والباحثني اإلتفاق و اإلختالف بني الباحث

  
  املتقدمني والباحثني مقارنة اإلتفاق و اإلختالف بني الباحث يوضح 1 دولاجل

  اإلختالف  اإلتفاق  األوىل السابقة الدراسة  1
ءة يف التطبيق لتدريس مهارة القرا  

املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
  .الثانية بنجرماسني

  

  -  تعليم القراءة

-  
 التعليم أهداف

والطريقة 
   املستخدمة

-  
حبث إجرائي 

  صفي
  اإلختالف  اإلتفاق  الثانية السابقة الدراسة  2
تعليم مهارة القراءة باملدرسة العالية   

  احلكومية النموذجية فاكنبارو
  

  -  لقراءةتعليم ا

-  
 و استراتيجيات

 أساليب و طرق
  تعليمها

-  
حبث إجرائي 

  صفي
  اإلختالف  اإلتفاق  الثالثة السابقة الدراسة  3
فعالية استخدام الوسائل التعليمية يف   

تعليم اللغة العربية باملدرسة العالية 
احلكومية فالنكارايا كاليمانتان 

  .الوسطى

  -  الوسائل التعليمية
  م اللغة العربيةتعلي  -

  -  البحث التجريـيب



  اإلختالف  اإلتفاق  الرابعة السابقة الدراسة  4
تنمية مهارة الكالم باستخدام البطاقات   

دار "يف املعهد العصري غونتور الثالث 
  ".املعرفة

  -  استخدام البطاقات
  مهارة الكالم  -

  -  البحث التجريـيب
  

بطاقة التكملة استخدام ما يتناول موضع ة من البحوث السابق الباحثمل جيد 
يتضح لنا أن الدراسة اليت اإلتفاق واإلختالف وعلى ضوء هذا . يف تعليم مهارة القراءة

ة جتريـبيألن الباحث يقوم دراسة . السابقة يقوم ا الباحث ختتلف عن الدراسات
اإلسالمية ماالنج  الثانويةدرسة ياسفوري مب الثاينالصف  لطالب القراءةلتنمية مهارة 

  .باستخدام بطاقة التكملة جاوا الشرقية -
  

 الباحث  فادةإ  )ج 
  : الباحث من تلك البحوث السابقة ما يلي أفاد

  تعليم مهارة القراءةلة ومعلومات تعليمية اليت تتعلق بمداخ - 1
  لوسائل التعليميةمداخلة ومعلومات تعليمية اليت تتعلق با - 2
 باملنهجيمية اليت تتعلق مداخلة ومعلومات تعل - 3
 بطريقة مجع البيانات مداخلة ومعلومات تعليمية اليت تتعلق - 4
 القراءة تعليم وسائل و أساليب و طرق و استراتيجية معرفة - 5
  البطاقاتالعربية باستخدام  اللغةإستراتيجيات تعليم وتعلم  معرفة - 6

 
  



  الثاين الفصل
  اإلطار النظري

  
  الوسائل التعليمية:  املبحث األول

  مفهوم الوسائل التعليمية و أنواعها  -أ 
و . ما يتقرب به إىل الغري"، و معناها "وسيلة"مجع  من " وسائل"كلمة 

الوسائل التعليمية هي مجيع املواد و األدوات و الربامج و اآلالت و األجهزة و املعدات 
ها املعلم يف تعليمه و املتعلم يف تعلمه استخدمو اللغة اللفظية اليت  و املواقف التعليمية

الكتساب اخلربات التعليمية يف مجيع جماالا، من أحل حتقيق األهداف التعليمية 
وأيضا الوسائل  9.املرغوب فيها و من أجل الوصول إىل تعلم أكثر فاعلية و كفاية

ها املعلم أو الطالب يف عملية تعليم أو تعلم استخدمتعليمية هي مادة أو أداة أو جهاز 
  10.اللغة دف فهم املادة أو املهارة اللغوية بأسرع وقت وأقل جهد

  :وتوجد تعريفات كثرية للوسائل التعليمية، منها التعريفات التالية
املثريات " :بأا الوسائل التعليمية عنيعرف فتحي الباب عبد احلليم وآخرون 

بني املرسل وهو  ل نتيجة االتصال املباشر أو غري املباشراليت مت عن طريقها التعلم الفعا
ويعرف حممد السيد على . "املعلم، واملستقبل وهو املتعلم باستخدام أدوات وأجهزة

ها املعلم أو استخدمجمموعة األجهزة واملواد التعليمية اليت " :الوسائل التعليمية بأا عن
  11".لتعلمالتعليمي لتسهيل عملية ا املتعلم يف املوقف

وميكن القول أن الوسيلة التعليمية هي قناة االتصال اليت متر من خالهلا الرسالة 
وتتكون الوسيلة من الرسالة وهي اخلربة أو . من املرسل إىل املستقبل ) اخلربة التعليمية(

                                                
 ارةبإد التطوير وحدة الفنية و العلمية املراجعة: الرياض( ،)تدريبية يةحقيق( التعليمية  الوسائل تيلي، ابو زيد بن العزيز عبد  9

 7. ص ،)هـ 1420 التربوي، التديب
   2009 سرما 23 يف مأخوذ http://cms.education.gov.il ،تعليمية كوسيلة لغوية ألعاب بطاقات  10
 )47 ،2002( على السيد حممد 11



اة أو اجلهاز الذي يظهر اخلربات التعليمية أي املادة التعليمية، وحامل الرسالة، واألد
  .حامل الرسالة أي حامل حامل الرسالة 

هنا نعرف أمثلة األدوات التعليمية مثل السبورات ولوحات العرض أما  ومن
املسجل الصويت وأجهزة العرض الضوئية وجهاز : األجهزة التعليمية فمن أمثلتها 

 .الكمبيوتر الراديو وجهاز االستقبال التليفزيوين وجهاز الفيديو ، أجهزة
انطالقا من الشرح السابق فيقصد بالوسيلة التعليمية كل أنواع الوسائل اليت 

و هي . تعني املعلم على توصيل املعلومات واحلقائق للتلميذ بأسهل و أقرب الطرق
مبعناها الشامل تضم مجيع الطرق و األدوات و األجهزة و التنظيمات املستخدمة يف 

  .هداف تعليمية حمددةنظام تعليمي بغرض حتقيق ا
املختلفة يف جماالت التربية والتعليم حتت أمساء كثرية   الوسائلدخلت  وقد 

أو  Teaching Aidsفعرفت أول األمر باسم الوسائل املعينة أو معينات التدريس 
واستعان ا املدرسون يف تدريسهم  Audiovisual Aidsالوسائل السمعية والبصرية 

ومنهم من . حلماس كل حسب مفهومه هلا وإميانه بأمهيتهابدرجات متفاوتة من ا
أنكرها كلية واستمر يف تدريسه بالطريقة اليت نشأ عليها وتعلم ا واساسها االلقاء 

  .والتلقني
وسائل "أو " وسائل معينة"للوسائل التعليمية علي أا جمرد  التسمياتمل تعد 
ا اقتصرت علي جمرد احلصول علي حمققة للغرض  من استخدامها أل" مسعية وبصرية

  12.بعض املواد التعليمية دون االهتمام بطريقة االستفادة منها
 واإلعالمية قدمية قدم اإلنسان نفسه وحديثه حداثة الساعة التعليمية الوسائل

قد ملعت قيمة الدراما يف الثقافة اإلغريقية وتقدم لنا حوائط ومعابد وآثار قدماء ف
املصربني أمثلة الستخدام الرسوم والصور والتماثيل يف التعبري واستخدم الرومان 
الرحالت التعليمية ومناضد الرمل واألشياء احلقيقية يف التدريس وقدروا الفنون 
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ن ابن سينا اهتم بالقوة اليت تدرك من اخلارج عن التعبريية كالرسوم والنحت كما أ
طريق احلواس ونادى ابن خلدون باستعمال األمثلة احلسية واهتم اإلمام الغزايل 

وقد ضرب اهللا للناس األمثال ليوضح هلم سبل اخلري مبوضوع اللعب بالنسبة للصغار 
الكرمي حافل  إن القرآن  وسبل الشر ويقرب إليهم الصورة بأمثلة حمسوسة من حيام

باألمثلة اليت تقرب املعاين البعيدة إىل أذهان املتلقي بصور حمسوسة يشاهدها أو 
  . يلمسها املتلقي

إن ما تشمله مدارسنا اليوم من أنواع متعددة من الوسائل التعليمية 
كااملختربات و األفالم املتحرمة و  الثابتة و الراديو و التلفزيون و التسجيالت الصوتية 

ألسطوانات و النموذج و املرسومة و اسمة و الصور و السرائح تشكل جزءا و ا
هاما ال يتجزأ من العملية التربوية و تسهم بالتايل منو  اخلربات عند املتعلم و تسهل 

  . عملية الوصول إىل املعرفة جبهد أقل وبوقت أقصر
ب الوسائل الذي رت) Edgar Dale(و من رواد الوسائل التعليمية ادجار ديل 

التعليمية على شكل خمروط للخربة حسب فعاليتها ىف التعليم و توصيل  املعرفة للمتعلم 
   13:كما هو مبني يف الشكل التايل
قسيمات من هذا املخروط مبجموعها تعتمد التعليم عن ومن املالحظ أن الت

طريق احلواس كلها بالعمل أو املشاهدة او  السماع او والقراءة كل منها بشكل منفرد 
إال أن تعدد هذه الوسائل و اختالف أنواعها  حيتاج إىل املعلم النابه الذي . أو جمتمع

الرغبة لدي  املتعلم و خيلق أجودها حبيث يتناسب مع املوقف التعليمي كثري  اختار
عنده التشويق للمتابعة و  القدرة على إدراك معىن ما يتعلمه لينعكس بشكل أعمال 

  .خرية ترفع من مستوى جمتمعه وحتقق األهداف السامية من التعلم
  :و تنقسم الوسائل إىل ثالثة أقسام 

 :الوسائل البصرية   -1
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لوسائل التعليمية انتشاراً وتوافراً تعد الوسائل التعليمية البصرية من أكثر ا
يف البيئة املدرسية واحمللية، ومن السهل على املعلم احلصول عليها وإنتاجها، 
وتعتمد الوسائل البصرية على حاسة البصر لدى املتعلم يف إكسابه كثرياً من 
اخلربات التعليمية اليت تؤدي إىل تعديل سلوكه، وعن طريق هذه الوسائل 

ل من املرسل إىل املستقبل يف مواقف االتصال التعليمي، و تضم تنتقل الرسائ
جمموعة من األدوات و الطرق الىت تستغل حاسة البصر و تعتمد عليها، و 
تشتمل هذه اموعة الصور الفتوغرافيا، و الصور املتحركة الصامتة، و صور 

سوم األفالم، و الشرائح  بأنواعها املختلفة، و الرسوم التوضيحية و الر
وبرية : املتحركة،و املواد التعليمية املطبوعة والسبورة الطباشريية و اللوحات

  .جملة حائط و النماذج، واخلرائط - مغناطيسية –
  أوالً السبورات واللوحات

تعد السبورات ولوحات العرض من الوسائل البصرية اهلامة يف عملية 
السبورة املغناطيسية،  السبورة الطباشريية، -:التعليم والتعلم ومن أمثلتها

  .واللوحة الوبرية، واللوحة اإلخبارية، ولوحة اجليوب، واللوحة القالبة
  الرسوم:  ثانياً

الرسوم من وسائل االتصال التعليمية البصرية وهي وسائل تستخدم  تعترب
وللرسوم أنواع من . الرموز وتعتمد عليها ولذلك يطلق عليها الرموز البصرية 

  :أمهها ما يأيت
  الرسوم التوضيحية   )أ 
  الرسوم املسلسلة  )ب 
  اللوحات  )ج 
  الرسوم البيانية  )د 
  اخلرائط  )ه 



  الرسوم املنظورة  )و 
  الصور الثابتة: ثالثاً

وهي كثرية , الصور الثابتة من الوسائل التعليمية البصرية  وتعترب
أنسبها وأكثرها ارتباطاً مبوضوعات  اختارويستطيع املدرس أن , ومتنوعة

  :وتتميز الصور الثابتة بأنواعها مبا يلي. املنهج
  .كما أن عملية إنتاجها غري مكلفة, الثمن  رخيصة  )أ (
  .انتباه املتعلم وتثري اهتمامه جتذب  )ب (
  .للمتعلم الفرصة لدراستها والتأمل فيها عن قرب تتيح  )ج (
  .علي تفسري وتذكر املعلومات املكتوبة اليت تصحبها تساعد  )د (
  .املوضوع الذي تعرب عنه بالرغم من ثباا حبركة توحي  )ه (
  .علي إثارة االنفعاالت وتنمية األحاسيس واالجتاهات تعمل  )و (
استخدامها يف التمهيد للموضوعات واألفكار املختلفة  ميكن  )ز (

  .وإثارة الدافعية لتعلمها
  .املتعلم علي فهم احلقائق ومعاين الكلمات اردة تساعد  )ح (
  .ميكن بواسطتها تصحيح األفكار اخلاطئة لدي املتعلمني  )ط (
  .ميكن استخدامها يف املراجعة وتقومي التعلم  )ي (
ميكن بواسـطتها التغلب علي عوائق البعد الزماين واملكاين   )ك (

  .واخلطورة واحلجوم الكبرية والصغرية
 .لالستخدام يف التعليم الفردي أو اجلماعي صاحلة  )ل (

  
  



لي بعض املعايري اليت ينبغي أن يراعيها املدرس عند اختياره هلذه ي وفيما
  :14الصور
أن ترتبط حمتويات الصورة مبوضوع الدرس وتساعد علي حتقيق  -1

  .أهداف الدرس
  .اجها من الناحية الفنية جيداًأن يكون إنت -2
أن تكون الصورة مثرية الهتمام املتعلم حبيث جتذب انتباهه وتثري  -3

  .اهتمامه
مراعاة البساطة وعدم التعقيد والوضوح يف الصورة حىت تزداد  -4

  .االستفادة منها
  .مراعاة الدقة العلمية واحلداثة يف الصورة -5
 .رضها مع عدد املتعلمنيأن تتناسب مساحة الصورة وطريقة ع -6

ولزيادة , استعمال الصور الثابتة للتدريس يف مجيع املستويات  وميكن
, حممد حممود احليلة(  :االستفادة منها جيب علي املعلم مراعاة األمور اآلتية 

2001 ،298(  
وضوح الغرض من استخدامها يف ذهن املدرس والتأكد من  -1

  .صالحيتها
  .عها املناسبأن تتخذ الصورة موضو -2
  .اشتراك الطالب يف اختيار الصور وعرضها ومناقشتها -3
والذي يسمح بإعطاء وقت كاف , اختيار العدد املناسب منها  -4

  .ملشاهدة حمتويات الصورة ومناقشتها وحتليل مكوناا وتقوميها
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اإلقالل من البيانات املكتوبة ملساعدة املتعلم علي التعبري والوصف  -5
إيل زيادة حصيلته من األلفاظ اللغوية وتنمية قدرته علي مما يؤدي 

  .تقدمي أفكار جديدة
جيب أن تكون أسئلة املعلم حول الصور حمددة حبيث تؤدي إيل  -6

  .املتعلم وتنمية قدرته علي التحليل والتفكري والنقد إثراء خربة
حين يتم تكوين مدركات . توضيح الفرق بني الصورة واحلقيقة  -7

  .صحيحة
( : وميكن عرض الصور الثابتة أو تقدميها للمتعلمني بطرق خمتلفة هي

  )273, 197, إبراهيم مطاوع 
  .ميسكها املدرس بني يديه أو يعلقها علي احلائط أمام املتعلمني -1
  .متريرها علي املتعلمني أو توزيعها عليهم للدراسة الفردية -2
  .تباه املتعلمني إليهاتقدميها مطبوعة يف الكتب املدرسية وإثارة ان -3
استعمال لوحات العرض مثل اللوحة الوبرية أو اجليبية أو اللوحة  -4

  .اإلخبارية
  .عرضها بواسطة أجهزة خاصة علي شاشة يف حجرة مظلمة -5

إبراهيم مطاوع، (:أمهها ما يأيت , وللصور الثابتة أنواع خمتلفة 
1974،273 -293 (  

  الصور الفوتوغرافية -1
  .ملنظورة أو الصورة اليدويةالرسوم ا -2
  .األفالم الثابتة -3
  .الشرائح الشفافة -4
  .الصور الشفافة اليدوية -5
 .الشرائح اهرية  -6

  



  املطبوعات:  رابعاً
تعد املطبوعات بأنواعها املختلفة من الوسائل التعليمية اليت تعتمد علي 

ة واخلاصة واجلرائد وتتمثل يف املراجع وخاصة االت العام, الرموز اللفظية
وتستخدم . والكتيبات والنشرات ودوائر املعارف والكتب املدرسية

 .املطبوعات مبفردها يف التدريس أو مبصاحبة غريها من الوسائل التعليمية
 :الوسائل السمعية  -2

يف , تعتمد الوسائل التعليمية السمعية علي حاسة السمع لدي املتعلم
وهذه الوسائل . ليت تؤدي إيل تعديل سلوكه إكسابه كثرياً من اخلربات ا

تنتقل عن طريقها الرسائل من املرسل إيل املستقبل يف مواقف االتصال 
  . التعليمي 

  : وفيما يلي يتم إلقاء الضوء علي بعض الوسائل التعليمية السمعية وهي 
يعد اهلاتف من وسائل االتصال السلكية :  )التليفون(اهلاتف   )أ 

يث ينتقل الصوت علي شكل ذبذبات ح, والالسلكية
كهرومغناطيسية بني جهازين تفصل بينهما مسافات تتراوح بني 

وعن طريقه ميكن نقل , مئات األمتار إيل آالف الكيلومترات
املرسل ( الرسائل وحتقيق التفاعل بني طريف عملية االتصال 

  .)واملستقبل 
  :وهذه الوسيلة تستخدم يف املواقف اآلتية

عند عدم متكن املعلم أو احملاضر من : احملاضرات اهلاتفية  تقدمي) 1( 
الوصول إيل مكان املتعلمني لبعد املسافة وتكلفة السفر أو 

ومن مميزات هذه .أو لظروف طارئة , بسبب عامل الوقت
الوسيلة أا توفر فرصاً للطالب لتوجيه األسئلة للمحاضر 

  .وللحصول علي اإلجابات املباشرة 



لتواصل اللفظي بني املعلم يف غرفة الصف والطالب حتقيق ا) 2(
املرضي يف املستشفيات أو املالزمني لبيوم عن طريق 

  .اهلواتف
حيث ميكن , حتقيق التواصل اللفظي بني الطالب أنفسهم ) 3(

    .للطالب التحدث مع أي طالب آخر
  اإلذاعة املسموعة من خالل الراديو   )ب 

الل الراديو من وسائل االتصال تعترب اإلذاعة املسموعة من خ
حسني (: وهلا مميزات كثرية منها, اجلماهريية وأكثرها انتشاراً 

,  1974,إبراهيم مطاوع ) (179-178, 1987,محدي الطوجبي 
239-240 (  

  .قلة تكلفة إنتاج واستقبال برامج اإلذاعة املسموعة  -1
قت حيث ميكن االستماع إيل كثري من األحداث و, الفورية  -2

وهذا يؤدي إيل إثارة االهتمام وجذب االنتباه وربط , حدوثها 
  .منهج الدراسة باحلياة

إذ ميكن عن طريق تسجيل , اجتياز حدود الزمان واملكان  -3
الربنامج وإعادة إذاعتها االستماع إيل أحداث هامة وقعت منذ 

ويؤدي االستماع إليها يف حصص الدراسة إيل , سنوات ماضية 
  .وربط املاضي باحلاضر, ناهج الدراسية إثراء امل

ويتم ذلك عن طريق , التأثري االنفعايل للربامج اإلذاعية  -4
اإلخراج الدرامي للربامج والتمثيليات واستخدام املوسيقي 
التصويرية واملؤثرات الصوتية وغريها من أساليب اإلخراج 

ومن املعروف أن هذا التأثري الوجداين املصاحب . اإلذاعي
  .ستقبال املعلومات يؤدي إيل زيادة التعلمال



ومن أهم الصفات اليت تشترك فيها اإلذاعة , الصدق والواقعية  -5
أي أن األبناء . مع غريها من وسائل االتصال اجلماهريية 

من هذه الوسيلة هلا صفة  واملعلومات اليت يستقبلها الشخص
  .الصدق والواقعية

ي تنمية مهارايت التحدث تساعد اإلذاعة خالل الراديو عل -6
  .واالستماع

تقدم اإلذاعة من خالل الراديو باالستعانة خبرباء التربية وطرق  -7
يستفيد منها , برامج تعليمية جيدة , التدريس والوسائل التعليمية 

  .كل من الدارسني الذين خصصت هلم واملعلمني أيضاً
  :أجزاء الراديو

ما يهم املعلم ولكن , وخارجية  يتكون الراديو من أجزاء كثرية داخلية
مفتاح التشغيل، مفتاح التحكم يف شدة  :من هذه األجزاء هو

  .السماعة، و مفتاح ضبط املوجاتالصوت، مفتاح تغيري احملطات، 
  ) .الداخلية ( اإلذاعة املدرسية   )ج 

   :تتكون اإلذاعة املدرسية الداخلية من األجهزة التالية 
  )أمبليفاير   Amplifier( مضخم الصوت )أ( 

فهو عبارة عن جهاز يقوم بتضخيم , اسم هذا اجلهاز يدل علي عمله
وختتلف قوة التضخيم من ,)WATTS(الصوت من حيث عدد الوات 

  )وات 300.........,20,30,40,50,60: (جهاز إيل جهاز
أما نوع التيار الذي يعمل عليه هذا اجلهاز فهو التيار املتردد ويتكون 

وعدة مداخل , ومفتاح التشغيل, ن مدخل للقوة الكهربيةهذا اجلهاز م
)Intuits(  للميكروفونات التقل عن ثالث ومدخل آخر الستقبال

  . اإلرسال اإلذاعي من جهاز الراديو أو لتوصيل املسجل الصويت



التقل عن أربعة خمارج لتغذية )  Outputs(وأيضا عدة خمارج 
ذاعة املدرسية االهتمام السماعات باإلضافة وجيب علي مستخدم اإل

كذلك جيب , بوضع هذا اجلهاز بعيداً عن مصدر احلرارة أو الرطوبة 
  .       واملدرسني  الطالبأن تكون أسالكه بعيداً عن حركة 

   Speakerالسماعات ) ب(
وعلي املشرف علي اإلذاعة أن , وهناك عدة أنواع من السماعات 

ة وحسب قوة املضخم النوع املنسب من حيث الشكل والقو اختار
  .ومكان وضع السماعة واملساحة اليت ختدمها هذه السماعة 

  Microphone: امليكروفون )ج(
  : وهناك ثالثة أنواع من امليكروفونات هي 

  :ميكروفون متعدد االجتاهات)1(
هذا النوع اللتقاط أصوات متعددة صادرة من أماكن  استخدمو

إلذاعة األناشيد واألغاين  ماستخدو, متعددة حول مكان امليكروفون 
  .وأصوات املمثلني علي خشبة املسرح , واحلفالت واهلتافات 

  :ميكروفون االجتاه الواحد) 2(
حيث يقف أمامه املذيع أو , وهذا يأخذ األصوات من اجتاه واحد

إلذاعة صوته فقط دون األصوات األخرى , املمثل أو اإلمام يف املسجد
  .الصادرة أثناء حديثه

  :يكروفون يعمل يف اجتاهني فقطم)3(
كأن يكونا , هذا النوع اللتقاط أصوات شخصني متقابلني استخدمو

  .   وال يلتقط األصوات من االجتاهات األخرى , يف حوار أو مقابلة 
فيما يلي بعض اإلرشادات الواجب إتباعها لكي يتم  تشغيل 

  :أجهزة اإلذاعة بشكل سليم



فهي خري , فقة مع أجهزة اإلذاعة قراءة كتيبات اإلرشاد املر - أ
  .مرشد لتشغيلها ؛ ألن لكل جهاز خصائصه 

مع التأكد , توصيل جهاز مضخم الصوت مبصدر الكهرباء  -ب
مع , فولت ) 220(أو ) 110(من قوة التيار وتوافقه مع اجلهاز 

مالحظة أن تكون أسالك التوصيل أو غريها من التوصيالت بعيدة 
  .  جهزة والطلبةعن أرجل املستخدمني لأل

) املداخل( توصيل أسالك امليكروفونات يف األماكن املناسبة -ج
فقد حيتاج إيل ميكروفون أو , يف جهاز املضخم حبسب احلاجة 

  .أكثر 
يف ) املخارج(توصيل أسالك السماعات يف األماكن املناسبة  - د

مع مراعاة أن تكون قوة السماعات مناسبة لقوة , جهاز املضخم
  . املضخم

توصيل جهاز الراديو أو املسجل الصويت إذا أردت إذاعة  - هـ
شئ كالقرآن الكرمي أو األغاين أو املوسيقي املصاحبة لدخول 

  .بعد طابور الصباح  الطالب
, وضبط الصوت وجتريبه , يتم الضغط علي مفتاح التشغيل  -و

مع مراعاة أن يكون الصوت مناسباً من حيث العلو أو االخنفاض 
  .يث الصفاء والوضوح وعدم وجود صفري ومن ح

مع مراعاة أن تكون املادة , البدء يف اإلذاعة بشكل مرتب  -ز
  .املراد إذاعتها مكتوبة بشكل جيد 

مث نزع سلك توصيل , يتم إطفاء مفتاح التشغيل , بعد االنتهاء -ح
وتغطية , ولف األسالك بشكل جيد, الكهرباء من املصدر الكهريب



ها يف دوالب أو خزانة حىت التصل إليها األتربة األجهزة أو وضع
  .أو الرطوبة أو احلرارة

  :ولإلذاعة املدرسية فوائد واستخدامات عديدة منها
ويساعد علي , ختلق اإلذاعة املدرسية جواً فنياً يريح النفس  - أ

التفاعل ؛ وذلك من خالل إذاعة األغاين واألناشيد واملوسيقي 
وكذلك فان إذاعة القرآن ,  للطالبة املناسبة ألوقات االستراح

  .الكرمي صباحاً يضفي جواً روحياً رائعاً ومشجعاً 
تساعد هذه الوسيلة من خالل تقدمي الربامج الثقافية  -ب

علي زيادة , واإلرشادية املسجلة مسبقاً من الراديو أو التليفزيون 
  .حمصوهلم الثقايف 

يف تقدمي ,  الطالبتساعد اإلذاعة املدرسية من خالل اشتراك  -ج
الربامج وتشغيل اإلذاعة علي إشاعة روح التعاون والتفاعل 

من الربامج  الطالبإضافة إيل الفائدة اليت تعود علي , االجتماعي 
  .اليت تذاع 

تساعد اإلذاعة املدرسية علي إزالة اخلجل واالنطواء من خالل  - د
اصة أمام وخ, يف تقدمي الربامج واألناشيد  الطالبمشاركة معظم 

واملدرسني  وإدارة املدرسة يف طابور الصباح أو احلفالت  الطالب
  .املدرسية 

تشكل اإلذاعة املدرسية وحدة اتصال بني أعضاء اهليئة  - ه
من جهة  الطالبوبني , التدريسية واإلدارية يف املدرسة من جهة 

  .أخرى 
تربط هذه الوسيلة من خالل إذاعة األخبار اهلامة وعناوين  -و

  .  باحلياة اليومية  للطالبالصحف اليومية 



ميكن استخدام اإلذاعة الداخلية يف األنشطة املدرسية املختلفة  -ز
  .من حفالت ومباريات واجتماعات هامة

  :15ولكي تنجح اإلذاعة املدرسية ينبغي مراعاة األمور التالية
حتديد أهداف اإلذاعة املدرسية وربطها بأهداف املدرسة حىت  - أ

وحتقيق أهداف املدرسة  الطالبتساعد علي تنمية شخصية 
  .واتمع 

  . اختيار جلنة عامة لإلشراف علي النشاط اإلذاعي للمدرسة  -ب
, ع ألعمال هذه اللجنة ختصيص حجرة مناسبة االتساع واملوق -ج

وتزود احلجرة بالتوصيالت الكهربية املناسبة الرفوف واملناضد 
  .واملقاعد املناسبة 

تقسيم هذه اللجنة إيل جلان فرعية تقوم كل منها ببعض  - د
مثل تكوين جلنة للربامج التعليمية أو الثقافية , املسئوليات احملددة 

  .ذلك  أو الترفيهية أو للتوعية والتوجيه وغري
ويتم , أن تقوم كل جلنة بإعداد برنامج إسبوعي حمدد  - هـ

إعالنه علي تالميذ املدارس ليخدم األهداف اليت سبق اإلشارة إليها 
.  
أن تكون اإلذاعة املدرسية وسيلة لتقوية الصلة بني البيئة  -و

وال بأس من أن يشترك أولياء األمور يف , واملدرسة خلدمة اتمع
إثراء املنهج ذه املصادر البشرية  تماإلذاعية حىت يبعض األنشطة 

  .املتاحة يف البيئة احمللية 
يف األنشطة  الطالبجيب إتاحة الفرصة ملشاركة أكرب عدد من  -ز

  .اإلذاعية 
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اإلقالل من الربامج اليت تستغرق مدة طويلة ويغلب عليها  -ح
  . لطالباألا تؤدي إيل الشعور بامللل لدي , الطابع االلقائى 

االستعانة ببعض فقرات الربامج العامة املذاعة من الراديو إما  - ط
  .بنقلها مباشرةً أو بتسجيلها وإعادة إذاعتها يف الوقت املناسب 

العمل علي تنويع املوضوعات والربامج اليت يتم إعدادها  -ي
حبيث تتناسب مع مستوي . لتقدميها من خالل اإلذاعة املدرسية 

وتساهم يف حتقيق أهداف , ة وحاجام وميوهلم تالميذ املدرس
  .املدرسة واتمع 

إنشاء مكتبة للربامج اإلذاعية حتوي التسجيالت الصوتية ميكن  -ل
  .الرجوع إليها 

  :اللغة  خمتربات   )د 
يستعان مبختربات اللغة يف تعليم كافة اللغات وتنمية املهارات      

  .اللغوية 
من أهم وسائل االتصال السمعية اليت تقدم وتعد هذه املختربات      

  .املعلومات وحتث املتعلم لكي ميارس حىت يتحقق التعلم 
فأصبحت ختاطب حاسيت السمع , وقد طورت هذه املختربات      

ولذا زودت املختربات احلديثة بأجهزة الفيديو والصور , والبصر
  .لتدعيم النصوص اللفظية وتوضيحها , والرسوم والنماذج 

  :أدوار املعلم يف خمترب اللغة 
التسجيالت الصوتية املناسبة لكل دارس حسب مستواه  اختار) 1

  .وقدراته وميوله ويف ضوء أهداف تعليمية حمددة
ويوجههم  للمعمليشرف املعلم علي الدارسني أثناء استخدامهم ) 2

فبدالً من وجود , وبذلك يتغري دور املعلم التقليدي . ويشجعهم 



فان املعلم يستمع إيل , لم وباقي الدارسني يستمعون إليه معلم يتك
 .الدارسني ككل أو فرادي 

لتزويد اخلربة السمعية  ىخريوفر املعلم وسائل االتصال األ )3
وتوضيح املادة العلمية اليت استمع الدارسني , باجلانب البصري هلا 

 .إليها 
  التسجيالت الصوتية  )ه 

ية حفظ األصوات وختزينها بطرق عمل"التسجيل الصويت هو      
خمتلفة وباستخدام أجهزة متنوعة من أجل إعادة استماعها حني تدعو 

  " .احلاجة 
ويعد جهاز تسجيل الكاسيت من أهم أجهزة التسجيالت      

الصوتية انتشاراً يف التربية املدرسية وميتاز جهاز تسجيل الكاسيت 
, لي انتشار استخدامه الصويت مبزايا جعلت منه أداة هامة ساعدت ع

  :ومن هذه املزايا ما يلي 
تعدد جماالت استخدامه ؛ حيث ميكن استخدام هذا اجلهاز يف ) 1

وكذلك يف حمو , التربية جبوانبها املختلفة النظامية وغري النظامية 
وتشغيل بعض , والتدريب علي بعض املهن والصناعات, األمية 
ويف املقابالت  ات اللغة،وخمترب, ومعاجلة عيوب الكالم, اآلالت

  .الشخصية وغريها 
تستخدم املسجالت الصوتية يف التربية العملية لتسجيل دروس ) 2

الطالب واالستماع إليها بغرض التقومي لتحسني األداء التدريسي 
لتقومي سلوكه يف املواقف  ها املدرساستخدمكما ميكن أن . هلم 

  .إليها وتقوميهااملختلفة إذ يقوم بتسجيل دروسه واالستماع 



سهولة استخدامه ؛ حيث ميكن آلي شخص بقليل من اخلربة ) 3
أن يقوم بتشغيل اجلهاز سواء أكان للتسجيل أو إعادة مساع املادة 

  .فال يتطلب مهارات متخصصة , املسجلة 
ألنه خفيف الوزن , ميكن استخدامه يف أي مكان وزمان ) 4

علي ذلك إمكانية  ويساعد, وميكن محله ونقله من مكان ألخر 
  .استخدام البطاريات فيه كمصدر للطاقة الكهربية 

حيث ميكن ألية مدرسة أو مؤسسة أو , رخيص الثمن نسبياً ) 5
  .شراؤه ألي شخص عادي

يستطيع الشخص الذي يقوم بالتسجيل أن يستمع فوراً ملا يتم ) 6 
  .تسجيله مما يساعد علي حتقيق التقومي والتغذية الراجعة

ويساعد املتعلم علي , ح لالستخدام الفردي واجلماعي يصل) 7
  .تسجيالت الصوتية أكثر من مرة لاالستماع ل

  .سهل الصيانة ؛ حيث ال يتطلب صيانته متخصصاً فنياً) 8
  :وللتسجيالت الصوتية مميزات عديدة منها 

تساهم يف توفري اخلربات علي أشرطة الكاسيت اليت تعتمد علي ) أ(
  .عنصر الصوت 

كما أا قليلة , سهولة إنتاج األنواع املختلفة منها حملياً ) ب(
الوسائل التعليمية كاألفالم وتسجيالت  التكاليف إذا قورنت ببعض

  .الفيديو 
ميكن للمعلم االستماع إليها وتقوميها وتنقيحها قبل إذاعتها ) ج(

  .علي الدارسني 
يف أوقات ميكن االستماع إليها أكثر من مرة والرجوع إليها ) د(

  .الحقة حسب احلاجة إليها 



إذ ميكن , الطالبتتيح الفرص لعملية اتصال وتفاعل املعلم و )هـ(
 الطالبللمكن للمعلم إيقاف املسجل الصويت مؤقتاً حلني مناقشة 

أو توضيح النقاط الغامضة أو االستماع إيل تعليق الدارسني علي 
  .  املادة املسجلة اليت استمعوا إليها 

كن أن يصاحب التسجيالت الصوتية عرض الشرائح مي )و(
  .الشفافة فتقدم الشرح لكل شرحية علي حدة 

 :استخدام التسجيالت الصوتية علي أشرطة الكاسيت يف التدريس
لنجاح استخدام التسجيالت الصوتية علي أشرطة الكاسيت يف 

  :16جيب مراعاة ما يلي, التدريس 
  سبق قبل الدرسمرحلة اإلعداد امل) 1(

  : تتضمن هذه املرحلة
  ـ حتديد األهداف السلوكية من استخدام هذه الوسيلة أ 

  ـ اختيار التسجيالت الصوتية املناسبة لتلك األهداف ب 
ـ االستماع للتسجيالت الصوتية ملعرفة حمتوياا وعالقاا ج 

مبوضوع الدرس وأهدافه والتأكد من مناسبة حمتواها ملوضوع 
  الطالبومستوي الدرس 

عند استماعهم  الطالبـ ختطيط األنشطة اليت سيقوم ا د 
  للتسجيل الصويت 

وتوافر ,  استخدمهـ ـ التأكد من صالحية اجلهاز الذي س
  . التيار الكهريب أو توافر بطاريات يف حالة انقطاع التيار 

ـ اختيار أنسب مكان يف الغرفة لوضع اجلهاز مع يئة و 
  .االستماع الواعي واملناقشة  دة عليالظروف املساع
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ـ إعداد ورقة عمل تتضمن األسئلة واملشكالت اليت يساعد ز 
  .التسجيل الصويت علي حلها 

  مرحلة التوظيف الفعلي وقت الدرس  )2
ويتم ذلك عن طريق مناقشتهم يف عالقة  الطالبيئة  -أ 

التسجيل الصويت مبوضوع الدرس، وتعريفهم باألنشطة اليت 
قومون ا أثناء االستماع للتسجيل الصويت، وأيضاً األسئلة سي

  .اليت سيجيبون عليها بعد االستماع للتسجيل 
استماع املدرس وتالميذه إىل التسجيل الصويت، مع توفري  - ب 

على التركيز  الطالباهلدوء وإشاعة جو من الطمأنينة ملساعدة 
 للطالبفرصة واالنتباه، وقد يتطلب األمر وقف اجلهاز إلعطاء 

لتسجيل بعض التعليقات أو كتابة معاين بعض الكلمات 
  .والعبارات

فيما  الطالببعد االنتهاء من االستماع، تتم مناقشة  -ج
  استمعوا إليه وما قاموا بتسجيله من مالحظات وأفكار

بعد املناقشة يقوم املعلم بتوجيه تالميذه للقيام بأنشطة أخرى  - د
القراءة أو مشاهدة فيلم : ملوضوع، مثلتابعة الستكمال دراسة ا

أو بعض الوسائل البصرية أو إجراء جتارب أو غري ذلك من 
  .األنشطة اليت تتناسب مع أهداف الدرس 

  السمعية البصرية -)3
وتضم جمموعة املواد الىت تعتمد أساسا على حاسيت البصر و 

ن و السمع، ومتثيل الصور املتحركة الناطقة، و هي تتضمن التلفزيو
األفالم و التسجيالت الصوتية املصاحبة الشرائح و االسطوانات أو 



إذا الوسائل السمعية البصرية هي وسائل اليت تعتمد على  17.الصور
   :الوسائل ومن األمثلة على تلكمعا  السمع والبصر

حيث توضع جمموعة الصور أو : اجلداول املكتوبة أو الصور) 1
اسمات أو الكلمات على شكل جدول يوضح ما هو مطلوب من 

  الطفل خالل اليوم
هو شكل تقين منخفض األداء من أشكال التواصل : لوح االتصال) 2

ه األشخاص الذين ال استخدمالتعويضي ومن املمكن أن  التباديل
الكالم أو ميلكون نتاجا لفظياً حمدوداً أو غري  ميلكون القدرة على

مؤقتة للتواصل حىت تتحسن قدرة  ويكن استخدامه كوسيلة. واضح
اللوح على صور أو  وقد حيتوي هذا. الطفل على التواصل اللفظي

أن  رموز أو كلمات أو مجل قصرية، اعتماداً على ما ميكن للطفل
 .مه بشكل أفضل ويليب حاجاته األساسيةيفه
حيث توضع : الروتينية على بطاقات قابلة للقلب وضع األعمال) 3

بشكل روتيين على بطاقات قابلة للقلب  األعمال اليت يقوم ا الطفل
  .باستخدام صور أو كلمات أو رموز

هو عبارة عن كتاب حيتوي على جمموعة من : كتاب التواصل) 4
كلمات أو صور، توفر وسيلة اتصال للطفل غري  الرموز على شكل

على استخدام التأشري باليد وتقليب  القادر على الكالم ولديه القدرة
منها البوم الصور، أو  الصفحات، وعادة ما يكون على عدة أشكال

  .الكلمات، أو ميدالية حتمل باليد
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حيث حتتوي هذه احملفظة على جمموعة من : حمفظة املواضيع )5
متثل موضوعاً معيناً من خالل كلمة أو صورة  قات، وكل بطاقةالبطا

  .موجودة على تلك البطاقة
مثل لوح األوقات، لوح املطعم، لوح : لوح االتصال احملدد )6

 .األعمال الروتينية
والذي يكون متصالً بلوح ): اإلزالة(لوح الكتابة القابل للمحو ) 7  

ية أكثر للتواصل مع التواصل اخلاص مما يتيح الفرصة للطفل حر
ما تكون ألواح االتصال على شكل  وعادة وسائل عدة .اآلخرين

ومتييزها من قبل الطفل  مفردات مكتوبة أو مصورة واليت ميكن معرفتها
  .من خالل التأشري أو النظر أو املفاتيح االلكترونية

  
 إرتباط الوسائل التعليمية باملنهج الدراسي  -ب 

 يشتمل وإمنا. الدراسية املقررات على الواسع احلديث ةمبفهوم املنهج يقتصر ال
 ومن. وانسجام تكامل يف البعض بعضها مع تتفاعل اليت املكونات من جمموعة على
 التعليمية واألنشطة التدريس وطرق املنهج وحمتوى املنهج أهداف هي املكونات تلك

  18.والتقومي التعليمية والوسائل
 هذه طبيعة توضيح وميكن ،وثيقاً ارتباطاً دراسي منهج بأي الوسائل ترتبط

  19:اآليت من العالقة
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  :املنهج مكونات إحدى التعليمية الوسائل: أوالً
 متثل حيث التعليمية والوسائل املنهج بني العالقة انبجو أول هي العالقة وهذه

 يف املنهج مكونات بقية مع تتناغم التعليمية والوسائل األساسية املنهج مكونات إحدى
  0 املنهج مبنظومة تعرف منظومة

  :املنهج وأهداف التعليمية الوسائل: ثانياً
 أهداف مع يميةالتعل الوسائل وترتبط مكوناته واهم أول املنهج أهداف ومتثل

  :مها نقطتني يف العالقة تلك تربز حيث وثيقة بعالقة
 مكونات من كليهما أن يف التعليمية الوسائل مع تشترك املنهج أهداف أن )1

 أهداف من انطالقاً حتديدها يتم التعليمية الوسائل أن عن فضالً املنهج
 .املنهج

. املنهج أهداف قيقحت يف يساعد أساسي بدور تقوم التعليمية الوسائل أن )2
 حتقيق يف أساسي بدور تسهم التعليمية الوسائل أن نقول أن ونستطيع
 واملهارية منها عرفيةوأنواعها،امل مستوياا جبميع التعليمية األهداف

  .والوجدانية
 األهداف حتقيق يف وتساعد التعليمية الوسائل مجيع تسهم املعريف اجلانب ففي

 حتقيق يف الوسائل تلك أنواع بعض تساعد املهاري انباجل ويف. للمنهج املعرفية
 يف ركةواملشا ،املعملية والدراسات التوضيحية، العروض مثل املهارية، األهداف

 يف األخرى يف الوسائل بعض تساعد الوجداين اجلانب ويف. التعليمية املعارض ختطيط
 واخلربات عليمية،الت والرحالت امليدانية، كالدراسات الوجدانية، األهداف حتقيق

  .التعليمية واألفالم الدرامية،
 منها كل ودور التعليمية الوسائل أنواع بني فاصلة حدود توجد ال أنه واحلقيقة

 واحده وسيلة أن جند أن فيمكن ،التعليمية دافاأله أنواع من نوع أي حتقيق يف



 سيلة،الو من اهلدف على ذلك ويتوقف ،مهاري وآخر معريف، هدف حتقيق يف تسهم
   .صحيحاً توظيفاً التعليمي املوقف يف توظيفها على املعلم وقدرة ،الوسيلة تلك وطبيعة

   :املنهج وحمتوى التعليمية الوسائل:  ثالثاً
 مبوضوعاا العملية للمادة التفصيلي املضمون هنا املنهج مبحتوى ويقصد

 صف ويف معني، يدراس مقرر إطار يف للمتعلم تقدميها يتم اليت والفرعية الرئيسة
   .واحد دراسي

 ذاهل العلمية املادة تكون حيث ، املنهج أهداف ضوء على يتحدد احملتوى وهذا
  .األهداف تلك حتقيق يتم أيضاً طريقها وعن ،لألهداف مباشرة ترمجة احملتوى

 مناسباً قدراً له الدارسني إكساب إىل يسعى دراسي منهج أي حمتوى كان وإذا
 واالجتاهات، وامليول، واالجتماعية، والعلمية، العقلية، املهاراتو املعلومات،:  من

 تركز أن ينبغي احملتوى هلذا العلمية املادة فإن ،التفكري أساليب وكذلك التقدير، وأوجه
 هنا ومن. ذلك حتقق اليت املنهجية نشاطاتوال اخلربات جمموع على بآخر أو بشكل
 يف العالقة تلك وتتلخص املنهج مبحتوى وطيدة عالقة التعليمية للوسائل أن يتضح

   :مها نقطتني
 املنهج حمتوى ،فتدعيم املنهج حمتوى من جزاءاً تكون قد التعليمية الوسائل أن )1

 كاملعارض متنوعة بنشاطات تدعيمه أو ،واخلرائط والرسوم ربالصو
 ةالتعليمي الوسائل أن على يدل ذلك كل ،والزيارات والرحالت، والعروض،

   .املنهج حمتوى من جزاء نتكو قد
 إىل العلمية املادة حمتوى نقل يف ومهماً أساسياً دوراً تؤدي التعليمية الوسائل أن )2

 تصريق وال ،املبذول واجلهد الوقت يف القتصادا مع ،حووضو ببساطة املتعلم
 وامليول، املهارات ليشمل ميتد بل ،فقط املعلومات على الدور ذلك

 .التفكري وأساليب ،لتقديرا وأوجه واالجتاهات،
 



  :التدريس وأساليب التعليمية الوسائل:  رابعاً
 نقل خالهلا من يتم حيث ،املنهج مكونات أحد هي وأساليبه سالتدري طرق

  .املنهج أهداف حتقيق على للعمل نياملتعلم إىل املنهج حملتوى العلمية املادة
 طرق فهناك منها، كل ارتكاز حمور بتعدد تتعدد ووسائله التدريس وطرق

 املعلم حتمل حيث ،والعلمية التوضيحية والعروض اضرةواحمل اإللقاء مثل ،املعلم حمورها
 التلقي فقط املتعلم دور ويكون ،العلمية املادة نقل يف إلجيابيةوا املسئولية كل

  .واالستقبال
 باالكتشاف علموالت ،املشكالت حل كطرق املتعلم، حمورها طرق وهناك

 والتعلم ،باحلاسوب والتعلم باملوديالت، والتعلم الربناجمي، والتعلم املعملية، والدراسة
 عملية يف االجيابية من رباألك القدر الطرق هذه خالل املتعلم يتحمل حيث. باملراسلة

  .فقط واإلرشاد التوجيه هو ملعلما دور ويكون ،التعلم
 والندوات، ناقشة،وامل احلوار مثل معاً تعلموامل املعلم حمورها طرق وهناك

 تكون حيث ،التعليمية العملية حمور مها معاً واملتعلم املعلم فيها ويكون ،واملؤمترات
 للمتعلم تارة االجيابية وتكون ،واملتعلم املعلم بني موزعة ليميةالتع املوقف مسئولية

  .للمعلم وتارة
 فضلاأل هي قالطر هذه من تدريس طريقة هناك بأن االدعاء هنا ميكننا وال

 ولنوعية ،معني تعليمي ملوقف يصلح الطرق ذهه من فكل ،اإلطالق على واألصلح
 املوقف طبيعة يناسب ما الطرق هذه من اختار أن املعلم وعلى ،الطالب من حمددة

  .املتاحة واإلمكانيات املتعلمني وطبيعة ،التعليمي
 إىل عدنا ولو ،التعليمية الوسائل على أساساً مديعت الطرق هذه كل يف وهو

 بطرق وطيدة بعالقة ترتبط أا لوجدنا البحث هذا أول يف التعليمية للوسائل تعريفنا
 أا بل املعلم وجهد وقت يف وتقتصد ،التدريس عملية تيسر اليت فهي التدريس،

  .استيعاا املتعلم على وتيسر ،اردة واملفاهيم املعاين تدريس يف املعلم تساعد



 مشكالت على التغلب يف همتس سبق ما إىل باإلضافة التعليمية والوسائل
 األكفاء ملعلمنيا ونقص ،الدراسة حجرة يف البالط أعداد زيادة كمشكلة ،التدريس

 الشبكات مثال هنا ويكفينا ،املتعلمني بني الفردية والفروق التخصصات، بعض يف
 آن يف الدارسني من جداً كبري لعدد التدريس خالهلا من ميكن اليت املغلقة التلفزيونية

  .واحد معلم بواسطة واحد
 الوسائل تلك ودور التدريس بطرق التعليمية الوسائل عالقة على أكثر وللداللة

  .ذلك على األمثلة بعض هنا نورد الطرق تلك من طريقة لكل وأمهيتها
 اإللقاء طريقة استخدمف املعلم حمورها تدريس طرق على يعتمد الذي املعلم

 واللوحات، سبورة،ال استخدم فهو أساسية، تعليمية وسائل تخدماس واحملاضرة
 تدريس طرق على يعتمد الذي واملعلم. الشرح خالل التوضيحية والرسوم واخلرائط،

 توفري إىل حيتاج ،املعملية والدراسة باالكتشاف والتعلم املشكالت كحل املتعلم حمورها
 حل متعلم لكل يتيح الذي مراأل ،التعليمية واملواد واألدوات جهزةاأل من عدد

  .واملعملية العلمية النشاطات ممارسة طريق عن اكتشافها أو العلمية املشكالت
 التعلم أو الذايت التعلم أو الفردي التعلم طرق على املعلم اعتماد عند وكذلك

 يف هذه كل ،باملوديالت والتعلم باحلاسوب، والتعلم الربناجمي تعلمفال ،بعد عن
 على أساسي بشكل تعتمد حيث ،التعليم تكنولوجيا أفرزا تدريس طرق أساسها
  .التعليمية واملواد واألجهزة التعليمية اآلالت

 إىل أيضاً حيتاج معاً واملتعلم املعلم حمورها تدريس طرق على يعتد الذي املعلم
 أو عملي، أو توضيحي بعرض املعلم يقوم فقد ،التعليمية للوسائل أساسي وبشكل
 للحوار بداية كنقطة املتعلمني على توضيحية رسوم أو صور أو ،تعليمي يلمف بعرض

   .معني دراسي موضوع حول والنقاش
  
  



  :للمنهج املصاحبة واألنشطة التعليمية الوسائل:  خامساً
 حيث املنهج، مكونات احد من هي للمنهج املصاحبة األنشطة أن شك وال

 كل((  بأا تعرف الصفية واألنشطة. جاملنه ذلك أهداف حتقيق يف كبري بدور تسهم
 إثراء دف خارجها أو الصف غرفة داخل وأفعال أعمال من املتعلم به يقوم ما

 يتعلمه ما كل على والتشويق املتعة وإضفاء ،للمتعلم إكساا املراد لتعليميةا اخلربات
 املصاحبة اطاتالنش أنواع من نوعني بني منيز أن ميكننا التعريف وذا))  املتعلم ذلك

   :مها للمنهج
 منظومة من أساسي كجزء واملتعلم املعلم ا يقوم اليت وهي: الصفية األنشطة )1

 .الدراسة حجرة داخل التدريس
 داخل املعلم بتوجيه غالباً املتعلم ا يقوم اليت وهي: الصفية غري األنشطة )2

 اليت التعليمية تاخلربا وإثراء لدعم إجباري غري وبشكل خارجها أو املدرسة
  .يكتسبها

 نقاط ثالث يف للمنهج املصاحبة بالنشاطات التعليمية الوسائل عالقة وتربز
  :هي

 مكونات من كليهما تعليميةال والوسائل للمنهج املصاحبة النشاطات أن )1
 منظومة منها تتشكل اليت املكونات بباقي ويتأثر منهما كل يؤثر ،املنهج
 .املنهج

 قد فاملعلم ،تعليمية وسيلة نفسه هو يكون قد يالصف وغري لصفيا النشاط أن )2
 قد أنه كما ،معني وضوعمل تدريسه خالل عديدة توضيحية رسوماً يرسم
 بعض بعمل تالميذه يكلف وقد ،آخر ملوضوع توضيحياً عملياً رضاًع جيري

 العينات، بعض جبمع يكلفهم أو النماذج، أو اخلرائط أو الصور أو اللوحات
 ويف ،تعليمية متثيلية أو مسرحية يف ارأدو لعب أو ،تعليمي معرض إعداد أو



 ذاته حد يف تعلموامل املعلم به يقوم الذي النشاط يكون احلاالت هذه مجيع
 .تعليمية وسيلة

 ريوغ الصفية املنهج أنشطة من العديد لتنفيذ تستخدم قد التعليمية الوسائل أن )3
 ميكن ،تعليمية رحلة أو لزيارة التخطيط وأ ،تعليمي معرض فلتنفيذ الصفية،
 ذا لقياما كيفية توضح مناذج أو رسوم أو صور أو تعليمي فيلم عرض

 قد آخر جانب ويف. منها لكل الالزمة واالستعدادات ،الرحلة تلك أو املعرض
 غري األنشطة ببعض القيام ،صحيح حنو على التعليمية الوسائل استخدام يتطلب
 والقيام ،الشأن هذا يف واملراجع الكتب حدثأ على كاالطالع الصفية

 يف الواضحة األمثلة ومن. الوسائل ذهه بيع ومنافذ للمعارض ميدانية بزيارات
 على اآليل احلاسب جهاز خالل من الدخول املتعلم أو املعلم حماولة ذلك

 موضوع حول وبيانات معلومات على للحصول) اإلنترنت( العنكبوتية الشبكة
 غري ألنشطةا من العديد الوسيلة هذه مثل استخدام يتطلب حيث معني دراسي
 .إليها املشار الصفية
 :املنهج وتقومي التعليمية الوسائل:  سادساً
 املنهج وتقومي ،الشيء يف والقصور اإلعوجاج إصالح يعين اللغة يف والتقومي

 تلك قيقحت ومدى ،مكوناته واتساق وفعاليته صالحيته مدى على احلكم يعين
  .والعالج التشخيص يشمل هنا قوميوالت. املنهج ألهداف املكونات

 خالل من توضيحها ميكن وطيدة عالقة املنهج بتقومي التعليمية الوسائل وعالقة
  :مها نقطتني
 يضع قدف ،املنهج تقومي عمليات إجراء يف دمتستخ قد التعليمية الوسائل أن )1

 أو عينات يهمعل يعرض أو ،خريطة أو لوحة، أو ،صورة الطالب أما املعلم
 سئلةاأل بعض الطالب يسأل مث ،الدرس بداية يف وذلك معينة، ألشياء مناذج

 عمليات يف الوسائل تلك على يعتمد وقد ،الوسائل تلك حول التمهيدية



 على البيانات كتابة الطالب من يطلب حبيث لدروسه والنهائي البنائي التقومي
 الوسائل استخدام على األمثلة أبرز ومن. بالدرس املرتبطة والرسوم الاألشك

 الطالب على املعلم يعرض حيث ،العملية االختبارات هو التقومي يف التعليمية
 املعلم يعطي أو. عليها ليتعرفون التعليمية وادامل أو األدوات أو األجهزة بعض

 بإجراء القيام منهم ويطلب واألدوات التعليمية واملواد األجهزة بعض تالميذه
 واألدوات األجهزة اختيار منهم يطلب أو ،معني قانون حتقيق أو حمددة جتربة

 معرفة على احلكم ميكنه ذلك كل يف وهو ،ما جتربة لتنفيذ املناسبة املوادو
 على وقدرم تناوهلا، يف ومهارام ،واملواد واألدوات األجهزة لتلك الطالب
 .وأنشطة جتارب من به يقومون ملا ائية نتائج إىل الوصول

 يف إسهامها ىومد ،التعليمية الوسائل فعالية عدم أو فعالية على احلكم أن )2
 مطلقاً يتم ال. فيها القصور نقاط وإصالح وتطويرها، املنهج، أهداف حتقيق
 يشمل املنهج تقومي أن يعين وهذا. الوسائل لتلك دقيق تقومي عملية دون

 ،صالحيتها مدى على للحكم نهج،امل هلذا التعليمية الوسائل صتشخي
 .فيها والقصور الضعف نقاط وإصالح

 
  دور الوسائل التعليمية ىف عملية التعلم و التعليم   - ج 

كما تعين خلق الدافع و إجياد . أعين عملية التعليم توصل املعرفة إىل املتعلم
ا حيتم وجود الرغبة لدي املتعلم للبحث و التنقيب و العمل للوصول إىل املعرفة، و هذ

 .طريقة و أسلوب
أن نلخص الدور الذي تلعبه الوسائل التعليمية يف حتسني عملية التعليم  وميكن
  :والتعلم مبايلي 

  
  
 



 إثراء التعليم   -)1
منذ حركة التعليم السمعي ( أوضحت الدراسات واألحباث 

ومروراً بالعقود التالية أن الوسائل التعليمية تلعب دوراً ) البصري 
هرياً يف إثراء التعليم من خالل إضافة أبعاد ومؤثرات خاصة وبرامج جو

إن هذا الدور للوسائل التعليمية يعيد التأكيد على نتائج . متميزة 
األحباث حول أمهية الوسائل التعليمية يف توسيع خربات املتعلم وتيسري 

دور بناء املفاهيم وختطي احلدود اجلغرافية والطبيعية وال ريب أن هذا ال
تضاعف حالياً بسبب التطورات التقنية املتالحقة اليت جعلت من البيئة 
احمليطة باملدرسة تشكل حتدياً ألساليب التعليم والتعلم املدرسية ملا تزخر 
به هذه البيئة من وسائل اتصال متنوعة تعرض الرسائل بأساليب مثرية 

 . ومشرقة وجذابة 
 اقتصادية التعليم  -)2

عملية التعليم اقتصادية بدرجة أكرب من خالل  ويقصد بذلك جعل
فاهلدف الرئيس للوسائل التعليمية حتقيق . زيارة نسبة التعلم إىل تكلفته 

أهداف تعلم قابلة للقياس مبستوى فعال من حيث التكلفة يف الوقت 
 .واجلهد واملصادر 

ه تساعد الوسائل التعليمية على استثارة اهتمام التلميذ واشباع حاجت -)3
 . للتعلم

يأخذ التلميذ من خالل استخدام الوسائل التعليمية املختلفة بعض 
 .اخلربات اليت تثري اهتمامه وحتقيق أهدافه 

وكلما كانت اخلربات التعليمية اليت مير ا املتعلم أقرب إىل 
الواقعية أصبح هلا معىن ملموساً وثيق الصلة باالهداف اليت يسعى التلميذ 

 0رغبات اليت يتوق إىل إشباعها إىل حتقيقها وال



 . تساعد على زيادة خربة التلميذ مما جيعله أكثر استعداداً للتعلم -)4
هذا االستعداد الذي اذا وصل اليه التلميذ يكون تعلمه يف أفضل 

ومثال على ذلك مشاهدة فيلم سينمائي حول بعض  0صورة 
عله أكثر استعداداً املوضوعات الدراسية يؤ اخلربات الالزمة للتلميذ وجت

  .للتعلم
 0تساعد الوسائل التعليمية على اشتراك مجيع حواس املتعلم -)5

إنّ اشتراك مجيع احلواس يف عمليات التعليم يؤدي إىل ترسيخ 
وتعميق هذا التعلّم والوسائل التعليمية تساعد على اشتراك مجيع حواس 

طيدة بني ما املتعلّم ، وهي بذلك تساعد على إجياد عالقات راسخة و
 .تعلمه التلميذ ، ويترتب على ذلك بقاء أثر التعلم

 تساعد الوسائل التعليمية عـلى تـحاشي الوقوع يف اللفظية -)6
واملقصود باللفظية استعمال املدرس ألفاظاً ليست هلا عند التلميذ 
الداللة اليت هلا عند املدرس وال حياول توضيح هذه األلفاظ اردة 

ية حمسوسة تساعد على تكوين صور مرئية هلا يف ذهن بوسائل ماد
التلميذ ، ولكن اذا تنوعت هذه الوسائل فإن اللفظ يكتسب أبعاداً من 
املعىن تقترب به من احلقيقة االمر الذي يساعد على زيادة التقارب 

 .والتطابق بني معاين األلفاظ يف ذهن كل من املدرس والتلميذ
 . لتعليمية إىل تكوين مفاهيم سليمةيؤدي تـنويع الوسائل ا -)7
 . تساعد يف زيادة مشاركة التلميذ االجيابية يف اكتساب اخلربة -)8

تنمي الوسائل التعليمية قدرة التلميذ على التأمل ودقة املالحظة 
وهذا األسلوب . واتباع التفكري العلمي للوصول إىل حل املشكالت

 . الطالبفع األداء عند يؤدي بالضرورة إىل حتسني نوعية التعلم ور



تساعد يف تنويع أساليب التعزيز اليت تؤدي إىل تثبيت االستجابات  -)9
 .الصحيحة

 تساعد على تنويع أساليب التعليم ملواجهة الفروق الفردية بني املتعلمني - )10
 0تؤدي إىل ترتيب واستمرار األفكار اليت يكوا التلميذ - )11
  20.ك وتكوين االجتا هات اجلديدةتـؤدي إلـى تعـديل السلو - )12

لوب أن دور الوسائل التعليمية ىف عملية قال بشري عبد الرحيم الك
  :التعلم و التعليم كما يلي

  تقليل اجلهد و اختصار الوقت من املعلم و املتعلم) أ(
الوسائل التعليمية تعلم مبفردها، كالرحالت التعليمية و السينما و ) ب(

  .التلفزيون، و املعارض املتاحف و لوحات العرض
نقل املعرفة و توضح اجلوانب املبهمة و  الوسائل التعليمية تساعد يف) ج(

  .تثبت عملية اإلدراك، كالكرات األرضية و اخلرائط و النماذج و الصور
الوسائل التعليمية تثبت املعلومات و تزيد من حفظ الطالب و ) د(

  .تضاعف استيعابة كاألفالم و الصور و الرسومات و اللوحات التعليمية
علومات الطالب و تقيس مدى ما الوسائل التعليمية تقوم م) هـ(

استوعبه من مادة الدرس كاخلرائط الصماء و لوحة الكهرباء و إجراء 
  21.التجارب العلمية

 
  شروط اختيار الوسائل التعليمية أو إعدادها   -د 

ل فعال البد من الوسيلة دورها يف عملية التعليم و التعلم بشك تؤديلكي 
  .مراعاة األمور التالية عند اختيار الوسيلة أو إعدادها
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 وسيلة االتصال للدارسني بالتوحد من الضروري اجتماع الفريق اختیار عند
جيب  التربوي لتقييم قدرات الطلبة التواصلية إذان هناك جمموعة من العوامل اليت

من هذه العوامل ما يتعلق بالطلبة أخذها بعني االعتبار عند حتديد وسيلة االتصال، و
   :بالطلبة ومنها ما يتعلق بالوسيلة نفسها، من العوامل اليت تتعلق

 .وضعية جسم الطلبة واليت تؤثر على حركة مجيع العضالت) 1
  .املهارات احلركية للفم الالزمة إلنتاج الكالم) 2
يه التحكم باستخدام الذراع للتأشري واستخدام اليد حسب ما تقتض) 3

  .الوسيلة
 .حدة البصر والقدرة على التحكم بعضالت العني للنظر إىل الوسيلة) 4
  .مهارات االستيعاب البصري للتمييز واالختيار) 5
  .مدى املهارات اللغوية اليت ميتلكها الطلبة) 6
  .القدرة على االستيعاب بشكل عام) 7

  :  ألتيةالوسائل التعليمية بأمور ا اختاروأيضا يهتم املدرس حينما 
  حتديد اهلدف من الوسيلة) أ(
  دقة املادة التعليمية و مناسبتها ملادة الدرس) ب(
  توفر املواد الالزمة لصنعها مع رخص تكليفها) ج(
  تعد الوسيلة لغرض واحد  حبيث تكون بعيدة عن االكتظاظ و احلشو) د(
  أن يتناسب حجمها  أو مساحتها مع عدد طالب الصف) هـ(
   الوقت املناسب و أن ال تترك حىت تفقد عنصر االثارةأن تعرض يف) و(
أن تبقى مع الزمن، كلوحات املعلومات و اخلرائط السياسية و ) ز(

  الرسومات البيانية و غري ذلك
  أن تتناسب و مدراك الطالب، حبيث يسهل االستفادة منها) ح(



 22.جتربة الوسيلة قبل استعماهلا للتأكيد من صالحيتها) ط(
و ذهب حسني محدي الطوجبى إىل أن املعايري اليت ينبغى مراعتها 

  :يف اختيار الوسائل التعليمية هي
  توافق الوسيلة مع الغرض الذي نسعى إىل حتقيقه) أ(
صدق املعلومات اليت تقدمها الوسيلة و مطابقتها للواقع و إعطائها ) ب(

  صورة متكاملة عن املوضوع
  لة حمتويات الوسيلة مبوضوع الدراسةمدى ص) ج(
و مستوى ذكائهم و خربام السابقة  الطالبمناسبة الوسائل ألعمار ) د(

  اليت تتصل باخلربات اجلديدة اليت يئوها هذه الوسائل
  أن تكون الوسيلة يف حالة جيدة) هـ(
أن تساوي الوسيلة اجلهد أو املال الذي يصرفه املدرس أو التلميذ يف ) و(

  .دادها و احلصول عليهاإع
أن تؤدي الوسائل التعليمية إىل زيادة قدرة التلميذ على التأمل و ) ز(

  املالحظة  و مجع املعلومات و التفكري العلمي
   23.أن تتناسب الوسائل مع التطور العلمي و التكنولوجي لكل جمتمع) ح(

عدة خصائص جيب أن تؤخذ بعني االعتبار عند تصميم أو  كما أن هناك
 :حتديد الوسيلة األكثر مالءمة للطلبة ومنها ما يلي

هل حتتاج هذه الوسيلة لشخص آخر حلملها يف كل : العامل االستقاليل - أ
هل من املمكن استخدامها من قبل الطلبة بدون مساعدة؟ وتعتمد  مرة أو

عادة على نوع الوسيلة املختارة وكيف توضع هذا التساؤل  اإلجابة على مثل
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املثال قد ال حيتاج الطلبة إىل مساعدة يف محل كتاب  مع الطلبة، فعلى سبيل
  .التواصل اخلاص م

هل ميكن نقل الوسيلة من مكان آلخر دون إرهاق : سهولة احلمل -ب
من صف إىل آخر يف املدرسة، فعلى سبيل املثال يصعب نقل  للطفل، مثالً

وهلذا جيب توفر وسيلة فعالة مع الطفل . مكان آلخر ز الكمبيوتر منجها
  .األوقات واألماكن الستخدامها يف خمتلف

املرتفعة التكلفة ضرورية لتلبية  يف بعض األحيان تكون الوسيلة: التكلفة -ج
تكلفة تكون مفيدة يف بعض  حاجات الطفل، وباملقابل فإن الوسيلة األقل

  .األحيان
األنشطة اليت ميكن للطلبة القيام ا بينما حيمل  ما هي: نشاطاتتناسق ال - د

يستطيع الطفل استخدام الوسيلة أثناء تناوله  وسيلة االتصال اخلاص به، هل
  واجباته املدرسية؟ وجبة الطعام، أو أثناء أداء

جيب أن تكون الوسيلة سهلة ومفهومة من قبل اجلميع، يف : الوضوح -هـ 
 .ويف اتمع البيت ويف املدرسة

جيب أن تكون الوسيلة مرنة قدر اإلمكان لتلبية احتياجات : املرونة -و
ها، حبيث ميكن إضافة بنود جديدة إليها كلما لزم استخدمالطالب الذي 

  .األمر
جيب أن تكون الوسيلة سهلة االستخدام يف مجيع : سهولة االستخدام -ز

ون من الصعب على الطلبة البداية قد يك يف .األوقات ويف خمتلف البيئات
استخدام وسيلة االتصال اخلاصة م وبالتايل فاملعلم أو املعاجل أو املربية 

وتشجيع الطلبة على استخدامها، فليس  يتحملون مسؤولية وسيلة االتصال
وسيلة االتصال حىت يعرف أن تلك  من املتوقع أن يتحمل الطفل مسؤولية
جيب علينا توفري تلك الوسيلة  ه، وهلذاالوسيلة هي مبثابة الصوت الذي يصدر



أنشطة  ويف متناول يده باستمرار لتكون قريبة من الطلبة طوال الوقت
 .متنوعة

  :فيما يلي بعض األنشطة لتحفيز التواصل عند الطلبة غري الناطقني 
تصميم لوح تواصل خاص يف البيت، والبدء بالتدريب على _ 1

ثل صور األلعاب، صور األطعمة، املألوفة للطلبة، م الصور العائلية
الطلبة، ويفضل استخدام الكتابة مع الصور  واسمات اليت يعرفها

  .لتسهيل ربط الصورة مع الكلمة
التحدث بلغة بسيطة، ومجل قصرية، شريطة أن تكون واضحة  -2

ومباشرة، وحماولة جعل التعليمات للطلبة واضحة وسهلة قدر 
  .اإلمكان

كل حماوالته التواصلية سواًء بإنتاج الصوت، أو تعزيز الطلبة على  -3
اإلمياءات، أو التواصل البصري، أو استخدام الوسيلة اليت  استخدام

  .يتدرب عليها
التحدث عن األعمال اليت تقوم ا مع الطلبة، فعند الذهاب إىل  -4

  ما يريد وشجعه على ذلك اختارمكان معني خذه معك، اجعله 
  

  وسائل التعليميةفوائد استخدام ال  -ه 
للوسائل التعليمية فوائد عديدة لكل من املعلم واملتعلم والعملية التعليمية، وفيما 

     : يلي بعض هذه الفوائد 
  .تنمي حب االستطالع عند املتعلم وترغبه يف التعلم ) 1

  .جتذب انتباه املتعلم وتثري اهتمامه ملوضوعات  التعلم ) 2  
.                                            ارك مشاركة اجيابية يف املواقف التعليمية جتعل التلميذ نشط ومش) 3  

  .تساعد علي زيادة خربات املتعلم وتنوعها ) 4        



  :خربات من الصعب احلصول عليها يدوا لألسباب التالية للطالبتتيح ) 5       
  .تعلمها البعد الزماين للخربات املراد )   أ(          
  .البعد املكاين للخربة املراد تعلمها )  ب(         
  .عامل السرعة أو البطء للخربة املتعلمة )   ج(         
  اخلربة خمتفية ويصعب علي اإلنسان رؤيتها)   د(          

  . كرب حجم األشياء املراد تعلمها أو صغرها )  ه(          
  .ملتعلم تنمي القدرات العقلية عند ا)  6
  .تساعد علي مراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني )  7
  .تقوي شعور املتعلم بأمهية اخلربات املراد تعلمها ) 8
  .توفر وقت وجهد كال من املعلم واملتعلم يف العملية التعليمية ) 9

  .تقوي العالقة بني املعلم واملتعلم وتزيد من التفاعل بينها) 10    
  .لي حتقيق التعلم الفعال وتعديل سلوك املتعلمتساعد ع) 11    
  .تساعد املعلم واملتعلم علي مسايرة التطور العلمي والتكنولوجي) 12    
  .تساعد علي جناح املعلم يف مهنته) 13    
  : تعمل علي حتسني نوعية التعليم وزيادة فاعليته عن طريق ) 14    

  .ختلفة حتقيق أهداف التعليم جبوانبه امل) أ(      
  حل مشكالت ازدحام الصفوف) ب(     
  .مواجهة النقص يف املعلمني املؤهلني) ج(     

  :تسهل عملية التعليم والتعلم وجتعلها مشوقة ومرغوب فيها) 15    
تقدم للتلميذ أساسا ماديا لإلدراك احلاسي، و من مثّ فهي تقلل من ) أ(

  .استخدام الطالب األلفاظ ال يفهمون هلا معىن
  تثري اهتمام الطالب كثريا) ب(
  جتعل ما يتعلمونه باقي األثر) ج(



  تقدم  خربات واقعية تدعو الطالب إىل النشاط الذايت) د(
تنمي يف الطالب استمرار يف الفكر، كما هو احلال عند استخدام ) هـ(

  .الصور املتحركة و التمثيليات و الرحالت
  .الثروة اللفظية للتلميذتسهم يف منو املعاين، و من مث يف منو ) و(
تقدم خربات ال يسهل احلصول عليها عن طريق أدوات أخرى و ) ز(

  24.تسهم يف جعل ما يتعلم الطالب أكثر  كفاية وعمقا و تنوعا
  

  مصادر الوسائل التعليمية  -و 
كن احلصول عليها من مصادر الوسائل التعليمية كثرية، و أنواعها متعددة و مي

  :متعددة أمهها
البيئة، و هي أعىن مصدر من مصادر الوسائل التعليمية، فيمكن احلصول ) 1

كما و أن الرحالت التعليمية . على الكثري من األشياء و العينيات منها
  .تشكل أكرب وسيلة فعالية لالستفادة من البيئة

طريق الشراء، و هذا املصدر األسواق احمللية و اخلارجية، و ذلك عن ) 2
حيتاج إىل توفري  األموال، و ال غىن عنه إذ يوفر الكثري من املواد و 

  .األدوات كاألفالم و األجهزة و األدوات املخترب و بعض النماذج
العمل احمللي يف املدرسة، إن إعداد الوسيلة التعليمية من قبل املعلم ) 3

فق متطلبات املادة التعليمية هو بالتعاون مع طالبه حسب حاجته مبا يوا
أفضل السبل للحصول على العديد من الوسائل التعليمية بسعر قليل و 

  25.حسب الشروط اليت مييلها دور الوسيلة يف عملية التعليم
  : اتمع املدرسي) 4
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حيث ميكن إنتاج العديد من الوسائل التعليمية من قبل املعلم بالتعاون 
  .ع طالبه من خامات البيئة احمللية م
  :مركز التطوير التكنولوجي) 5

التابع ملديرية التربية والتعليم والذي ميكن من خالله تدريب املعلمني 
على كيفية إنتاج الوسائل التعليمية من اخلامات املتوفرة يف البيئة، فضالً عن 

  .تدريبهم على استخدام وصيانة األجهزة واخلامات التعليمية
  :قسم الوسائل التعليمية ) 6

مبديرية التربية والتعليم حيث ميكنهم من خالله تزويد املعلمني 
  بالوسائل التعليمية اجلاهزة يف ااالت الدراسية املختلفة

  
  :القواعد العامة الستخدام الوسائل التعليمية  -ز 

  : هناك قواعد عامة تنطبق على استخدام أية وسيلة وهي ما يلي  
  يف مرحلة التحضري قبل االستخدام) 1

بعد اختيار الوسيلة املناسبة لالستخدام يف املوقف التعليمي، يقوم املعلم 
  :مبا يلي

جتريب الوسيلة أو فحصها ليتأكد من صالحيتها ومناسبتها ألهداف ) أ(
  . املوقف التعليمي، ومستوى منو املتعلمني وخصائصهم 

ه بشكل يسهل استخدام الوسيلة اختيار املكان املناسب، وإعداد) ب(
  .فيه
توفري الوسائل واألدوات واملواد واألجهزة يف غرفة الدرس قبل ) ج(

لترك الغرفة أو إرسال بعض الطالب  البدء، كي ال يضطر املعلم
  . استخدامها للحصول عليها وترتيبها بشكل متسلسل حسب



ر التخطيط الستخدام الوسيلة بشكل صحيح والتأكد من تواف) د(
  .بشكل فعال  الظروف املساعدة

يئة أذهان املتعلمني، حبيث يأيت عرض الوسيلة يف وقت يشعرون ) هـ(
فيه أم حباجة للحصول على معرفة معينة أو حال مشكلة ما أو تفسري 

  .   ظاهرة 
  : جيب على املعلم إتباع ما يلي: يف مرحلة االستخدام ) 2

  .سب استخدام الوسيلة يف الوقت املنا) أ(
جيب أن يتأكد أثناء استخدام الوسيلة التعليمية أن كل شيء يسري ) ب(

يالحظ وضوح الصوت والصورة أثناء عرض  على ما يرام، فعليه مثالً أن
الفيلم أو الربنامج التليفزيوين، أو أن الصورة أو اخلريطة املعلقة أو املواد 

لتسجيالت املعروضة يف مكان يسمح للجميع مبشاهدا أو أن صوت ا
  .الدارسني  الصوتية يصل إىل مجيع

مشاركة املتعلم اإلجيابية يف استخدام الوسيلة، من أهم مقومات  )ج(
  .الوظيفي هلا  االستخدام 

البد أن تكون التعليمات واضحة اليت تعطي للمتعلمني فكرة عن ما  )د(
جتاه الوسيلة، وأن يكون اهلدف من استخدامها واضحاً يف  يقومون به 

  .أذهام
  : جيب علي املعلم إتباع ما يلي: يف مرحلة بعد االستخدام ) 3

اليت تتضمنها الرسالة اليت نقلتها مناقشة املتعلمني حول األفكار  )أ(
الوسيلة  باستخدام بعض األسئلة للتأكد من مدى حتقيق أهداف 

  .استخدامها
جتربة أو  ابعة كإجراءـة املتعلمني للقيام ببعض األنشطة للمتجيتو )ب(

  .كتابة تقرير أو القراءة يف املكتبة أو القيام برحلة تعليمية أو عمل معرض



  تصنيف الوسائل التعليمية  - ح 
  : من هذه التصنيفات ما يلي, توجد تصنيفات كثرية للوسائل التعليمية 

  تصنيف الوسائل حسب احلواس اليت تعتمد عليها )1
  :تمد عليها إيلميكن تصنيف الوسائل حسب احلواس اليت تع

الوسائل البصرية وهي تلك الوسائل اليت تتعتمد علي حاسة البصر ) أ(
  الصور واألفالم الثابتة والرسوم واسمات: عند  املتعلم، ومن أمثلتها

وهي تلك الوسائل اليت تعتمد علي حاسة : الوسائل السمعية) ب(
اإلذاعة التسجيالت الصوتية و: السمع عند املتعلم ، ومن أمثلتها 

  .املسموعة من الراديو  املدرسية واإلذاعة
وهي تلك الوسائل اليت تعتمد علي : الوسائل السمعية البصرية) 3(

األفالم املتحركة الناطقة : حاسيت السمع والبصر معاً، ومن أمثلتها 
 واألفالم الثابتة املصحوبة بتسجيالت صوتية والتليفزيون التعليمي

  .لرحالتوالتمثيليات الناطقة وا
  : تصنيف الوسائل التعليمية حسب عدد املستفيدين )2

  :ميكن تصنيف الوسائل التعليمية حسب عدد املستفيدين منها إيل
الفرد وهي تلك الوسائل اليت تستخدم بواسطة : الوسائل الفردية) أ(

  .والكمبيوتر  ،امليكروسكوب: املتعلم مثل 
يت تستخدم لتعليم وهي تلك الوسائل ال: الوسائل اجلماعية )ب(

: جمموعة من الطالب يف  مكان حمدد ويف أوقات زمنية خمتلفة مثل 
  األفالم التعليمية، الدائرة التليفزيونية واإلذاعة املدرسية 

وهي تلك الوسائل اليت تستخدم لتعليم : الوسائل اجلماهريية  )ج(
ة جمموعة كبرية جداً أو مجهور من الطالب يتواجدون يف أماكن خمتلف



فزيون التعليمي ،اإلذاعة التعليمية من ـالتلي: مثل ويف وقت واحد،
  . خالل الراديو 

  : تصنيف الوسائل التعليمية حسب خصائص حمتواها )3
  : يتمثل هذا التصنيف يف الوسائل التالية

 وهي اليت تتكون من اللغة اللفظية، ومن أمثلة هذه: وسائل لفظية) أ(
،وحماضرات املعلم ، فهي كلها رموز  األحاديث اإلذاعية: الوسائل

  .لفظية
وهي اليت تتكون من لغة غري لفظية،  تقدم ا : وسائل غري لفظية) ب(

  والعينات, النماذج , الصورالفوتوغرافية : ومن أمثلتها ,املادة التعليمية
وهي اليت جتمع يف حمتواها الرموز :وسائل لفظية وغري لفظية) ج(

ومن أمثلتها األفالم السينمائية، الربامج , اللفظية وغري اللفظية
التليفزيونية، واملعرض والبيان العملي، القصص والكتب واالت 

            .املصورة 
  :  تصنيف أوسلن للوسائل التعليمية )4

قسم أوسلن الوسائل التعليمية علي شكل هرم مكون من ثالث  
  :فئات
لوسائل اليت تزود املتعلمني يف قاعدة اهلرم وتشمل ا الفئة األوىل) أ( 

  .خبربات حسية واقعية مباشرة مثل الرحالت 
الفئة الثانية اليت تتوسط اهلرم وتشمل الوسائل التعليمية اليت تزود ) ب(

الرسوم والصور، : املتعلمني خبربات حسية غري مباشرة ، ومتثل الواقع مثل
  الثابتة واملتحركة ، والنماذج والتليفزيون  واألفالم



الفئة الثالثة يف قمة اهلرم وتشمل الوسائل التعليمية اللغوية اليت ) ج(
والشكل التايل يوضح تصنيف . تستخدم الرموز اللفظية املسموعة واملكتوبة

  :26التعليمية أوسلن للوسائل
  

  
  التعليمية تصنيف أوسلن للوسائل 1،1صورة 

  
   :للوسائل التعليمية )  ( Edgar Dale ،لتصنيف ادجاردي )5

التعليمية علي أساس اخلربات املكتسبة بواسطتها إيل : األويل قسم ادجارديل
هذه اموعات ثالث جمموعات ورتبها يف شكل خمروط امساه خمروطات اخلربة و

  :هي
ومتثل املمارسات العملية والعمل املباشر، وبواسطتها : اموعة األويل ) أ(

  . حمسوسة يكتسب املتعلم خربات
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ومتثل الوسائل اليت تعتمد علي املالحظة احملسوسة، : اموعة الثانية) ب(
وتشمل العروض التوضيحية والرحالت واملعارض والصور الثابتة واملتحركة 

  .التليفزيونو
ومتثل الوسائل اليت تساعد علي اكتساب خربات : اموعة الثالثة) ج(

بالبصرية اردة وتشمل الرموز اللفظية املسموعة واملكتوبة، والرموز 
  : 27والشكل التايل يوضح تصنيف ادجارديل للوسائل التعليمية .املرسومة

  
  تصنيف ادجارديل للوسائل التعليمية 1،2صورة 

  
  : معايري اختيار الوسيلة التعليمية املناسبة  -ط 

 اختارلنجاح املواقف التعليمية وحتقيق األهداف املنشودة، جيب على املعلم أن 
  :ة يف ضوء املعايري اآلتيةالوسيلة التعليمية املناسب

  .أن ترتبط الوسيلة باألهداف احملددة للموقف التعليمي أو للدرس) 1
  .أن يرتبط حمتوى الوسيلة مبوضوع التعلم) 2
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  .أن تتصف الوسيلة التعليمية بالدقة واحلداثة والوضوح) 3
  .أن تكون الوسيلة التعليمية جذابة ومشوقة حىت تؤثر يف نفوس املتعلمني) 4
  .أن تكون الوسيلة التعليمية مالئمة ألعمار املتعلمني وخصائصهم) 5
  .أن تكون الوسيلة التعليمية يف حالة جيدة) 6
أن تكون الوسيلة التعليمية آمنة أي ال تسبب أضرار أو حوادث للمعلم أو ) 7

  .املتعلم 
  .أن تكون الوسيلة التعليمية بسيطة وسهلة االستخدام وغري مكلفة ) 8
تتناسب الوسيلة مع استراتيجية أو طريقة التدريس اليت يتبعها املعلم     أن ) 9

  .األنشطة اليت يقوم ا املتعلمني وكذلك
أن يتناسب حجم الوسيلة ومساحتها وصوا مع عدد املتعلمني وقاعة ) 10

  . الدراسة
  
  البطاقة :  الثايناملبحث 

راءة من أهم هذه الوسائل هناك وسائل وأدوات كثرية تعني ىف عملية تعليم الق
هي البطاقة وتصنيف هذه الوسائل من الوسائل بصرية وهي اليت تستفاد منها عن 

ها على قراءة كلمات يذالبطاقات لتمرين تالم يستخدم املعلم 28.طريق نافذة العني
  .ات والعبارات اللغوية ومعانيهاوعبارات ومجل ولتنمية معرفة التالميذ باملفرد

  
  مفهوم البطاقة  -أ 

فالبطاقة من الوسائل الفعالة اليت تساعد ىف تعليم التلميذ حنو املفردات، وذلك 
  29.من خالل مواقف وأنشطة فعالة ومشوقة
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  طاقةأنواع الب  -ب 
  :ومن أمثلة البطاقة أذكر منها هنا

  بطاقات أمساء األشياء: أوال
 بطاقات تنفيذ األوامر: ثانيا
 بطاقات الكلمات واجلمل املتماثلة: ثالثا
 بطاقات األسئلة واألجوبة : رابعا

 بطاقات القصص القصرية وازأة: خامسا
 30بطاقات القصة الناقصة: سادسا

  :وللبطاقات عدة مزايا من أمهها
  حث التلميذ على زيادة معدل سرعتهم ىف تعليم املفردات : أوال
 مزج اللعب بالتعليم: ثانيا
 التعليم عن طريق النشاط: ثالثا
التدريب على عدد من املهارات األساسية كالتعرف على الكلمات : رابعا

  .جاء وتنمية أساليب التعبريوالفهم وحسن اإللقاء وسالمة اهل
  

  بطاقة التكملة  - ج 
بطاقة التكملة هي بطاقة مصنوعة من الكارتون حتتوى على تكملة اجلملة إما 

وأهم فرق بينها وبني تدريبات ملء الفراغ . أن تكون بالكلمة أو بالصورة أو العبارة
فراغ فتكون يف أي أا تأيت دائما يف آخر اجلملة لتكمل املعىن، أما تدريبات ملء ال

  31.موضوع من مواضع اجلملة أو الفقرة، وتكون يف العادة كلمة واحدة أو صورة
األول من مجلة على بطاقة وتكملة هذه اجلملة على بطاقة أخرى  اجلزء يكتب

ء األول من مجلة على أحد من بطاقات التالميذ، وحتوي كل من هذة البطاقات اجلز
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وجهيها وتكملة مجلة أخرى على الوجة الثاين وبعد أن تسأل املعلمة وجييب التالميذ 
  .تسجل املعلمة اجلملة الكاملة على اللوح

 التكملة بالصورة .1
يأيت املعلم بعدة عبارات ناقصة، ويكتبها على لوحة أو بطاقة كبرية، 

، الطالبيعرض اللوحة على . الصورةويترك فراغا يف اياا لبطاقة 
ويوزع البطاقات على عدد منهم، مث يطلب من أحدهم قراءة اجلملة 
الناقصة، وعلى التلميذ الذي معه البطاقات املناسبة، أن يتقدم حنو اللوحة 

  .ويعلقها يف مكاا
  : مثال

  
  
  
  
  
  
  

  
 

 التكملة بالكلمة .2
يتبع املعلم األسلوب السابق نفسه، مستخدما بطاقات الكلمات بدال من 

  .بطاقات الصور
  

 :مثال 
  

:أكمل العبارات بالصورة املناسبة   
 
  ذهبت إىل السوق واشتريت
 

اء أرتدي يف اجلو البارد شت  
 
 كانت السلطة اخلضراء تتكون من
 
 هل جئت إىل املدرسة ماشيا
 ال، جئت ب

 

 

 

 

:لعبارات اآلتية بالكلمة املناسبة أكمل ا  
 

 ...........تدربنا على السباحة يف .1
 

  ...........ذهبنا إىل املطار وركبنا .2
 

 

 

 

 



 
 

   
  

    
  
  

  
 

 التكملة بالعبارة .3
  .يتبع املعلم الطريقة السابقة، مستخدما بطاقات العبارات

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  استخدامها يف تعليم القراءة كيفية  -د 

 

:أكمل اجلمل اآلتية بالعبارات املناسبة   
 

  ...........فتحت النافذة .1
 

  .......أسرعت إىل احملطة .2
 

  .......حبثت عن الكتاب .3
 

  ............قرأت القصة .4
 
     

 

 

 

 املطعم

 احلافلة

 املسبح

 الطائرة

 

 

 

 

 ومل أجده

 يف هذه الة

 لتدخل الشمس

 ألركب القطار



مث يكتب على أحد  الصفيعد املدرس قبل الدرس البطاقات بعدد دارسى 
  .البطاقة األخرىجانيب كل بطاقة بداية اجلملة ويكتب اجلزء األخري من اجلملة على 

يقرأ دارس اجلزء األول من اجلملة يف بطاقته وعلى بقية الدارسني البحث عن 
اجلزء األخري للجملة، فمن جيده يقرأه بصوت مرتفع مث تتاح له الفرصة لقراءة بداية 
اجلملة األخرى ويستمر التدريب على املنوال املذكور حىت يقرأ مجيع الطالب 

  32.بطاقام
كما أنه ليس . أوصى صيين وعبداهللا املدرس ألن يفكر يف جعل اجلمل القصة

بطاقة التكملة الباحث  استخدمو 33.من احلرج له أن يأخذ النص من الكتاب املدرسي
  .يف حبثه بالكلمة

  
  القراءة: الثالث املبحث 

 مفهوم القراءة  -أ 
لو أننا حللنا ما كتب عن القراءة يف النصف القرن األخري، ولو أننا تتبعنا 

وم القراءة تطور من مفهوم الطريقة اليت كانت تعلم ا يف املدارس لوجدنا أن مفه
يسري يقوم على أن القراءة عملية ميكانيكية بسيطة إىل مفهوم معقد، يقوم على أا 

   34.نشاط عقلي يستلزم تدخل شخصية اإلنسان بكل جوانبها
هل القرن العشرين بدأت مبفهوم ال يتعدى تعرف احلروف والكلمات ففي مست

القراءة كان يوجه مهه إىل  الصفوالنطق ا، فحني كان يعلم املدرس تالميذه يف 
تعليمهم هاتني الناحيتني، ال يكاد يتجاوزمها، وحينما كانت تصدر الكتب التعليمية مل 

أجريت على القراءة يف العقد األول وكذلك كانت األحباث اليت . تكن تعين إال ما
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تتناول النواحي الفسيلوجية مثل حركات العني و أعضاء النطق . من القرن العشرين
وما إليها، مث جاء العقد الثاين من القرن العشرين وبدأت األحباث العلمية تتناول 

الكبار يف قراءة  الطالبالقراءة، وقام ثورنديك بسلسلة من البحوث على أخطاء 
. الفقرات، وخرج من هذه األحباث بنتيجة كان هلا أثر بعيد يف انتقال مفهوم القراءة

هذه النتيجة هي أا ليست عملية ميكانيكية حبتة يقتصر األمر فيها على جمرد التعرف 
والنطق، بل أا عملية معقدة متاثل مجيع العمليات اليت يقوم ا اإلنسان وهو حيل 

  .تستلزم الفهم، والربط، واالستنتاج وحنوها املسائل الرياضية، فهي
ومن مث بدأت العناية يف تعليمها تتجه إىل الفهم كعنصر ثان من عناصرها، 
وهذا هو التطور األول الذي طرأ على مفهومها وكان من نتيجة العناية اهلائلة اليت 

ة األحباث زياد: لقيتها القراءة الصامتة يف هذه الفترة أن ظهر عامالن جوهريان مها 
العلمية يف القراءة الصامتة، ملعرفة طبيعة العمليات العقلية اليت يقوم ا اإلنسان يف أثناء 

  35.القراءة، وتعقد الظروف االجتماعية وكثرة املطبوعات وما إليها
وباجتماع هذين التيارين نشأ عنصر ثالث للقراءة هو النقد، نتيجة للتيار األول 
أجرى جد وبوزويل أحباثا ظهر منها أن القراءة ختتلف باختالف غرض القارئ، كما 

ا القارئ ومعىن ذلك أن العمليات اليت يقوم . أا ختتلف باختالف مواد القراءة
ليست سواء يف مجيع احلاالت، فبالرغم من أن هناك ما يدل على انتقال أثر التدريب 

على مجيع أنواع  الطالبيف القراءة إال أن املربني أخذوا ينادون بضرورة تدريب 
القراءة، ونتيجة للتيار الثاين جند أن األنظار أخذت تتجه إىل السرعة يف القراءة، وذلك 

كذلك اجتهت األنظار إىل . اس من االنتفاع بكل ما خترجه املطبعةحىت يتمكن الن
العناية بالنقد لتمكينهم من احلكم على ما يقرؤون واألخذ منه مبا تقبله عقوهلم 

  .وتقتضيه موازينهم
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ويف العقد الثالث من هذا القرن انتقل مفهوم القراءة انتقاال جديدا، فنحن قد 
اءة على أا عملية تعرف ونطق، مث انتقلنا بعد ذلك بدأنا يف مستهل هذا القرن بالقر

واالنتقال . إىل القراءة على أا فهم، مث مددنا القراءة يف اجتاه الفهم حىت مشلت النقد
األخري يف مفهوم القراءة هو أا أسلوب من أساليب النشاط الفكري يف حل 

يبدأ بإحساس  املشكالت، فهي ليست عملية متميزة بل هي نشاط فكري متكامل،
اإلنسان مبشكلة من املشكالت مث يأخذ اإلنسان يف القراءة حلل هذه املشكلة ويقوم يف 

  .أثناء ذلك جبميع االستجابات اليت يتطلبها حل هذه املشكلة من عمل وانفعال وتفكري
وحنن لو نظرنا يف حال مدارسنا املصرية جند أن كثريا من املدارس وال سيما 

ومل تلتفت املدارس . دائية ال تزال إىل حدما عند املفهوم األول للقراءةيف املرحلة اإلبت
أما حل املشكالت أو ربط . اإلعدادية والثانوية إىل الفهم والنقد يف القراءة إال أخريا

املعلومات اليت يكتسبها اإلنسان من القراءة مبعلوماته السابقة واستخدام هذا املزيج 
واجه اإلنسان من املشكالت فشىء ال تكاد تعرفه اجلديد من اخلربات حلل ما ي

التعرف والنطق : فتعليم القراءة اآلن جيب أن يقوم على هذه األبعاد األربعة . مدارسنا
  36.والفهم والنقد واملوازنة وحل املشكالت

. يةمازال مفهوم القراءة يف السابق، كما اتفق علماء التربية، يسريا وبسيطا بدا
وهو استيعاب املتعلم مهارة للوقوف على الكلمات واحلروف وكيفية تعبريها إىل أن 
يكون هدف املدرس يف هذا الصدد على حد متكني املتعلم من إخراج احلروف من 
خمارجها الصحيحة ونطق الكلمات بصوت مسموع بعد أن أدركها بصريا دون 

وكانت طريقة التعليم اليت . م معناهااالهتمام باملدلول الذي تؤديه هذه الكلمات وفه
واكبت هذا املفهوم الطريقة التركيبية، ألن األساس الذي قامت عليه الطريقة هو 

  .التعرف على الكلمات والنطق ا
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مث تطور هذا املفهوم نتيجة للبحوث التربوية اليت أجراها كثري من علماء التربية 
ية تقوم على جمرد التعرف على احلروف اليت أثبتت أن القراءة ليست عملية ميكانيك

بل أا عملية معقدة متاثل مجيع العمليات اليت يقوم ا اإلنسان . والكلمات والنطق ا
ونتيجة لذلك ازداد االهتمام بالفهم . يف التعلم فهي تستلزم الفهم والربط واالستنتاج

  37.يف القراءة كعنصر ثاين من عناصر العملية
يف احلقيقة، كانت القراءة نشاطا عاما يقوم به اإلنسان كل يوم، كقراءة 

كيفما ومىت كان املقروء باللغة األجنبية . اجلريدة وقراءة الة وقراءة الرسالة وهلم جرا
مل يقتصر نشاط القراءة بعملية ميكانيكية بسيطة أو  .صار مفهوم القراءة معقدا مركبا

ولكن القراءة قد أصبحت نشاطا فكريا يستلزم . حمدود على جي كلمة بعد أخرى
ومن مث، استنبط حممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة . تدخل مجاع شخصية الفرد

والفهم  أن تعلم القراءة ينبغي أن يقوم على أساس من أربع عمليات هي التعرف
  38.والنقد وحل املشكالت

فالبد . من البديهي أن تكون القراءة يف تاريخ البشرية الحقه الختراع الكتابة
وقد كانت الكتابة حماولة من . حىت تكون هناك قراءة) نصوص(أن تكون هناك كتابة 

االنسان لتسجيل اللغة أو مبعىن أصح أصوات اللغة يف رموز معينة حىت ميكن الرجوع 
  .إليها واالعتماد عليها

ومع أن القراءة تشترك مع االستماع يف كوما مهارتني سلبيتني، إال أن 
فكما حيدث بالنسبة .  ميكن أن يكون سلبيا متاما، وهو ميارس مهارة القراءةالقارئ ال

لالستماع أيضا، فان الدارس يكون متأهبا الستقبال رموز لغوية واستيعاا وفهم 
  39.معناها، وأحيانا يكون مطالبا برد فعل أو استجابة هلا
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وختتلف القراءة عن االستماع يف أن القارئ يستطيع أن يقرأ النص أكثر من 
مرة، كما أنه يستطيع أن يعود إليه مرة أخرى، وأن يرجع إىل غريه أو إىل القاموس 

ومن ناحية . نه يستطيع أن يقرأ بالسرعة اليت تالئمهكما أ. يف فهم ما يستعصى عليه
أخرى يتميز االستماع عن القراءة يف أن املستمع يف حالة املواجهة املباشرة مع 
املتحدث ميكن أن يستعني على فهم الرسالة مبالحظة امياءات املتحدث وحركاته 

وتنغيم  وارشادته، كما يستعني على الفهم مبا يصاحب الكالم املنطوق من نرب
هذا باالضافة اىل امكانية مراجعة املتحدث واالستفسار منه عما قد يغمض . وتقطيع

  .على املستمع
وال شك أن القراءة مهارة أساسية يف تعليم اللغة األجنبية، وبالذات ملن أراد 
أن يطلع على تراث األمة اليت يتعلم لغتها، ويقرأ ما ينشر ا من كتب وصحف 

  40.ىل املراجعوجمالت والرجوع إ
يف املفهوم األخر، بني دكتور حسن شحاتة أن نشاط القراءة عملية عقلية 
انفعالية دافعية تشمل تفسري الرموز والرسوم اليت يتلقاها القارئ عن طريق عينيه، وفهم 

والتذوق  املعاين، والربط بني اخلربة السابقة وهذه املعاين، واالستنتاج والنقد واحلكم
   41.وحل املشكالت

 42اعتمادا على مفهوم القراءة الواسع، نصح دكتور حممد بن إبراهيم اخلطيب
بع هي وتلك املهارات األر. املدرسني على االهتمام باملهارات األربع املهمة يف القراءة

) 4(السرعة يف القراءة، ) 3(مهارات الفهم، ) 2(التعرف على الرموز اللغوية، ) 1: (
  .الطالقة يف القراءة
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 عوامل تطور مفهوم القراءة  -ب 
وإذا كان هذا املفهوم اإلسالمي الشامل للقراءة قدميا قدم القرآن الكرمي، فإن 

يف القرن العشرين، فقد كانت اإلنسان مل يصل إليه من خالل البحث والدراسة إال 
ومل يصل املفهوم إىل التحليل والتفسري والنقد والتقومي إال . القراءة جمرد تعرف ونطق

نتيجة لألحباث والدراسات اليت أجريت يف هذا القرن، وأيضا حتت تأثري التفجر 
أثري الرغبة املعريف، والرغبة املتزايدة يف ممارسة احلرية والعدالة االجتماعية، وأيضا حتت ت

وسنلقي الضوء على كل عامل من هذه العوامل . يف السالم واحلد من انتشار احلروب
  :43فيما يلي

 األحباث والدراسات .1
التعرف على الكلمات  يف بداية هذا القرن كانت القراءة التعين أكثر من

لكن الدراسات واألحباث اليت أجريت يف العشرينيات من هذا . واحلروف ونطقها
القرن بدأت تثبت أن القراءة ليست عملية ميكانيكية مقصورة على التعرف والنطق، 

  .وإمنا هي عملية معقدة تستلزم الفهم والتحليل والتفسري واالستنتاج
دراسات تتركز حول القراءة الصامتة نتيجة وكان من نتيجة هذا أن بدأت ال

 .االهتمام باملعىن يف القراءة
 التفجر املعريف .2

. إن التقدم العلمي وتطبيقاته التقانية قد أدى إىل تقدم الطباعة وإنتاج الكتب
ونتيجة هلاذا ظهر الكثري من الكتب واملطبوعات واملنشورات، وأصبحت املطابع تنتج 

وقبل ذلك كانت املطابع بدائية . الت والنشرات يف العامليوميا آالف الكتب وا
وكانت عملية إخراج الكتاب بطيئة، وكان الكتاب قلة، وبالتايل كان إنتاجهم قليال، 

وعلى . وكان القراء يفترضون صدق الكتاب ومينحوم الكثري من الثقة فيما يكتبون
اليوم، وبعد أن كثر الكتاب أما . هذا فقد كان الكتاب مصدر صدق وحمل ثقة القراء
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وكثرت األفكار والنظريات والكتب واملطبوعات، وبعد أن أصبح من الكتاب من هو 
جميد، ومنهم من هو رديء، ومنهم من قد يدس مسومه يف كتاباته وأفكاره حماوال 
زحزحة الناس عن أفكارهم، وإبعادهم عن مواقفهم، وحتويلهم عن معتقدام إىل 

عد كل هذا، كان البد من محاية الناس وحتويل مصدر الثقة ب. معتقدات أخرى
وعلى هذا فقد أمسك القارئ يف هذا العصر زمام . والصدق من الكاتب إىل القارئ

فما يكتبه الكتاب ليس صدقا أو كذبا، ليس صحيحا . نفسه وأصبح هو مصدر القرار
  .أو خاطئا حىت حيكم القراء أنفسهم مبا يرونه فيه

كم موضوعيا كان البد من بناء القارئ الواعي القارئ ايد، ولكي يكون احل
الذي ال يتوقف عند حد التعرف والنطق، بل يصل إىل الفهم والسيطرة على مهارات 

 .التحليل والتفسري والنقد والتقومي
 الرغبة املتزايدة يف ممارسة احلرية .3

زيد من احلرية من السمات البارزة يف هذا العصر أيضا تطلع الشعوب إىل امل
إذ إن كثريا من الشعوب ترى أنه ال سبيل إىل تقدمها ورقيها إال . والعدالة االجتماعية

. وال سبيل إىل الوصول إىل هذه املسؤولة. مبزيد من ممارسة احلرية والعدالة االجتماعية
والشعب الواعي هو الشعب الذي حيسن القراءة وجييدها، فهو يقرأ السطور وما بني 

ور، أي أنه يقرأ ويفهم وحيلل ويفسر وينتقد ويقوم، ويستطيع أن يتبني السمني السط
 .من الغث
 انتشار احلروب .4

من العالمات البارزة يف هذا العصر أيضا، كثرة احلروب، فلقد شهد هذا 
. القرن احلربني العامليتني، وشهد أيضا حروبا إقليمية كثرية يف مجيع أرجاء األرض

اإلقالل من عدد هذه احلروب لو أن الشعوب وصناع قرارات وكان من املمكن 
وهذا يتطلب نوعا . احلروب كانوا يدركون النتائج املترتبة على قرارام بإعالن احلرب

وقوة . من قوة التخيل اليت تأخذ يف االعتبار كثريا من احلقائق وكثريا من االحتماالت



كما تتطلب الربط . صانع القرارالتخيل هذه تتطلب كثريا من الذكاء والوعى لدى 
بني احلقائق وإدراك العالقات، ولن يتوافر هذا لصانع القرار إال إذا كان قارئا واعيا 

  .ناقدا ملا يدور حوله
كل هذا يلقي على عاتق املدرسة تبعة، أال وهي تبعة بناء القارئ ايد الواعي 

صول على املعلومات اليت الذي يقرأ فيفهم وحيلل ويفسر وينتقد، ويقرأ من أجل احل
  .تساعده يف حل املشكالت اليت تواجهه

  
 تعليم القراءة  - ج 

 مفهوم تعليم القراءة .1
أمر تدريس القراءة هني جدا، فما هو إال أن يأمر املدرس الطلبة بإخراج 

وكثريا ما يكررون الفقرة الواحدة عدة . كتبهم ويبدءوا يف قراءة موضوع يعينه هلم
فيصيب الطلبة امللل من هذا التكرار وتنقطع . جادة كما يزعمونمرات قصد اإل

ويكاد عمل املعلم يقتصر على شرح بعض األلفاظ اللغوية أو . صلتهم بفكرة املوضوع
أما حتليل القطعة، وبيان ما حتتويه من أفكار ومناقشة هذه األفكار . التراكيب الصعبة

ات من معان بعيدة وجتارب ووقائع تارخيية ونقدها والتعليق عليها، وأما ما وراء العبار
أما كل هذا فال يكاد حيفل به املدرس حىت إنه كثريا ما يهمل _ وتقاليد اجتماعية 

مطالبة التلميذ بتلخيص ما قرأ، بل إن كثريا من املعلمني ينتهز حصة القراءة ويصرف 
تحان، وبذلك زمنها يف تطبيقات شفوية على قواعد اللغة، حرصا منه على نتائج االم

  44.تغفل الغايات املقصودة من درس القراءة
والقراءة يف مدارسنا غالبا جهرية، وهي تؤدي باألسلوب اآليل الذي ينفر 

ويندر أن يطالب املعلم . من القراءة، وال يشجعهم عليها خارج املدرسة الطالب
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عل فعلى طريقة غري سليمة ال تؤدى الغرض املقصود تالميذه بالقراءة صامتني، وإن ف
  .من القراءة الصامتة

ومناهج القراءة احلالية مل تأخذ حىت اآلن املفهوم احلديث للقراءة الذي يقوم 
. التعرف والنطق، والفهم، والنقد واملوازنة، وحل املشكالت: على أربعة أبعاد هي 

ال إىل حد ما عند املفهوم األول للقراءة، ومل فهي، والسيما يف املرحلة اإلبتدائية، ال تز
والثانوية إىل الفهم والنقد والقراءة إال يف أوجه ) الثانوية(تلتفت املدارس اإلعدادية 

يسرية اقتصرت على الفهم العام والتفصيلي دون أن متتد للفهم الضمين أو اهلامشي، 
لى الذوق الشخصي، دومنا ويف مستوى النقد يقتصر األمر على إبداء الرأي املعتمد ع

متييز بني رأي الكاتب وما يعرضه من أفكار وقضايا، أو اعتماد على موازين 
موضوعية، أو حتليل ما يقرأ وإبداء الرأي فيه، ومناقشته، أو تفسريالبيانات، أوالتمييز 
بني أمناط احلجج اجليد منها و غري اليد وتقوميها، أو كشف العالقات بأنواعها، أو 

ام اخلطوات التفكري العلمي يف مناقشة القضايا، أو انتقاء املعلومات املرتبطة استخد
باملوضوع، أو كشف املغالطات، وحتديد املطلوب حلل اخلالفات يف املسائل، أما حل 
املشكالت أو ربط املعلومات اليت يكتسبها اإلنسان من القراءة مبعلوماته السابقة 

خلربات حلل ما يواجه اإلنسان من املشكالت فشيء واستخدام هذا املزيج اجلديد من ا
  .ال تكاد تعرفه مدارسنا

: وأنواع القراءةاليت تعرفها املدارس يف مراحل التعليم املختلفة تقتصر على نوع
القراءة الصامتة، والقراءة اجلهرية، ومعىن ذلك أن هناك أنواعا أخرى للقراءة ميارسها 

تدخل دروس القراءة، منها قراءة الدرس، وقراءة التلميذ خارج املدرسة وداخلها وال
االستمتاع، والقراءة اخلاطفة، وكل نوع من هذه األنواع له مهاراته وعاداته ومواقف 

غري أن األمر مل يقف عند حد إمهال أنواع أخرى من . حيوية وظيفية ملمارساته
راجعة فهي تؤدي القراءة، بل إن ممارسة القراءة الصامتة واجلهرية حتتاج أيضا إىل م

يف مواقف صناعية بعيدة عن مواقف املمارسة احليوية الوظيفية  الصفداخل جدران 



 الطالباليت ميارس فيها املتعلم شكلي القراءة الصامتة واجلهرية، فنحن إذن ندرب 
ولعل العذر يف ذلك أن هذه . على القراءة يف مواقف غري طبيعية ال صلة هلا حبيام

يضاف إىل ذلك أن القراءة الصامتة . ددة حىت اآلن يف البلدان العربيةاملواقف ليست حم
ال يركز فيها على املهارات املعينة بتنميتها، كذلك القراءة اجلهرية، فهي ال تعدو أن 

اقرأ  –قم (تكون تكرارا ممال ال هدفا من ورائه، كما أا تسري حسب هذه اخلطوات 
  ).اجلس -

شمل تدريب الطالب على استخدام الكتب ومصادر وتعليم القراءة ال ميتد في
املعلومات واملكتبات استخداما هادفا مبنيا على تنمية مهارات وعادات وقدرات 

وحاجام واهتمامام، حىت نضع اإلنسان القارئ القادر  الطالبتدي مبطلبات منو 
  45.على حتقيق التعليم الذايت واملستمر

القراءة ال يقوم على أساس علمي يقسمها إىل مراحل متتد إىل ما قبل وتعليم 
التحاق التلميذ باملدرسة، وتستغرق مجيع املراحل التعليمية، وتراعي توزيع املهارات 

. والقدرات والعادات القرائية السليمة، كما تراعي حتقيق الفروق الفردية بني املتعلمني
االستعداد : تقسم إىل مخسة أقسام هي مراحلواملعمول به يف هذه املراحل أا 

للقراءة، والبدء يف تعليم القراءة، والتوسع يف القراءة، وتوسيع اخلربات وزيادة القدرات 
  .والكفايات يف القراءة، وذيب العادات واألذواق وامليول

كما أن اختيار موضوعات القراءة يف الكتاب ذي املوضوعات املتعددة، 
فاالختيار . لقراءة ذي املوضوع الواحد ال يقوم على أسس موضوعيةواختيار كتاب ا

يتم يف ضوء اخلربة الشخصية البحتة للقائمني على وضع املناهج يف وزارات التربية 
  .والتعليم املختلفة

وجدير مبؤلفي الكتب أن يعنوا مبيول املتعلمني، وأن يتعرفوا دوافعهم 
ا يف تعرف عوامل القرائية كتب القراءة حىت واهتمامام وخربام، وأن يبذلوا جهد
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نقدم ألبنائنا من الكتب ما جيبهم يف القراءة ويثبت املهارات والعادات اليت تعلموها، 
  .ويعودهم االستقالل يف القراءة واشتقاق اللذة منها

وتعليم القراءة يكتفي فيه غالبا بكتاب واحد أو كتابني يضمان مادة القراءة، 
ب مستقل إلرشاد املعلم، ودون ختصيص كتاب للتمرينات يصاحب دون ختصيص كتا

كتاب القراءة، أو إعداد بطاقات للكلمات، أو اختبارات موضوعية لقياس تقدم 
  .الطالب

واجلدير بالذكر أنه مل يعد يكفي إلرشاد املعلم بعض صفحات تكتب يف أول 
وبذا أصبح من . هكتاب القراءة، أو بعض أسطر تكتب يف أول كل درس او يف ايت

واجب مرشد املعلم تعريف املدرس بأسس طرق التدريس وإعطاؤه من التوجيهات 
كما أن التمرينات عامل مهم . العلمية ما ميكنه من تطبيقها تطبيقا حيقق الغرض منها

يف تكوين مهارات القراءة وتنميتها، ولذا وجب االهتمام بإعداد التمرينات وتصميمها 
. املة تكفل التدريب على عادات القراءة تدريبا متسقا متوازناعلى أساس خطة متك

وعدم إلقاء التبعة على عاتق املعلمني، كما أن إيراد التمرينات يف ثنايا كتاب القراءة 
كما جيب إعداد . يكسر وحدة املوضوع وحيطم شوق القارئ واسترساله يف القراءة

وكلها أدوات حتتاج إىل . ل مرحلةسلسلة من االختبارات املوضوعية تطبق يف اية ك
خربة فنية ووقت وجهد، وكلها ميد املعلم بأدوات تساعده على حتقيق أهداف تعليم 

 .القراءة
 أسس تعليم القراءة .2

جيب أن نلتفت يف تعليم القراءة إىل جمموعة من األسس نسترشد ا عند 
حيذف أو يضيف أو يعدل تعليمها، حىت نترك للمعلم ذاتيته وقدرته وابتكاريته يف أن 

يف هذه األسس مبا يناسب أهدافه اليت يسعى إىل حتقيقها، وقدرات طالبه ونوعية 
وهذه األسس هي جمموعة من األفكار العلمية املشتقة . املوضوع الذي يقوم بتدريسه

من طبيعة القراءة، وعلم النفس التعليمي، وعلم النفس النموي باإلضافة إىل خربات 



وميكن عرض هذه األسس يف . واتفق عليها جمموعة من معلمينا األكفاءثبت جناحها 
  46.أوالمها تتصل بالقراءة الصامتة، وثانيتهما تتصل بالقراءة اجلهرية: شكل جمموعتني

  :وفيما يلي عرض هلذه األسس
 أسس تعليم القراءة الصامتة ).أ 

نبغي أن تراعي عند تعليم القراءة الصامتة، فيما يلي بعض األسس العامة اليت ي
  :وهي خالصة ما اتفقت عليه بعض املصادر املعينة بتعليم القراءة، وهذه األسس هي

ينبغي أن يكون تعليم القراءة بصفة عامة هادفا، حبيث تنمى يف الطالب امليل  .1
جديدة، إىل القراءة، وحيث تشعره بالرغبة فيها، وأا تضيف إىل معارفه أشياء 

وأا تطلعه على أشياء كانت جمهولة عليه، وأا من مصادر سروره، وتشعره 
 .بشخصيته وتستجيب حلاجاته

جيب أن يكون واضحا أمام القارئ الغرض من قراءته قطعة بذاا، فتحديد  .2
الغرض واالقتناع باألمهية حيفز الطالب على حتقيقه واملثابرة حىت الوصول إليه، 

 .ا الغرض طبيعيا غري متكلفوأن يكون هذ
أن ختتار مادة القراءة اختيارا مناسبا، وأن تتدرج يف الصعوبة، ألن ذلك يؤثر  .3

على سائر األدوات األخرى، فمهما كانت الطريقة اليت تؤدي ا سليمة فإا 
ال جتدي إذا كانت املادة املختارة للقراءة غري مناسبة، إما لصعوبة لغتها أو 

يط القارئ ومواطن اهتمامه، وأن تكون هذه املادة من الوفرة بعدها عن حم
واجلاذبية حبيث يشعر بالرغبة يف االستزادة من القراءة، وأن تفتح املادة اليت 

 .قرأها أمامه مصادر أخرى صاحلة للقراءة
جيب أن يكون مكان القراءة سواء أكان يف حجرة الدراسة أم املكتبة أم أي  .4

يف  للطالبجيد اإلضاءة والدفء والتهوية، فسيحا مرحيا  مكان آخر باملدرسة
 .جلستهم مزودا باألدوات املناسبة والكافية
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أن يكون الكتاب املقروء جيد الطبع واضحه، وأن يناسب حجم احلروف  .5
وأن تكون الصور املوضحة معربة وجذابة، وأن يكون الغالف . قدرة الطالب

حلجم الكتاب وطول سطوره وفقراته وأن يكون ا. جذابا بسيطا جيد الورق
 .مناسبا ملستوى الطالب

يف تعليم القراءة الصامتة ينبغي على املعلم أن يرشد الطالب إىل الطريقة  .6
الصحيحة هلذه القراءة، وهي أن تكون بالعني فقط، دون مهس أو حتريك 
الشفتني ويكلفهم وضع خطوط بأقالم الرصاص حتت الكلمات الصعبة، وأن 

 .ا قراءة فهم ليستطيعوا اإلجابة عما يوجه إليهم من األسئلةيقرءو
األسئلة حول  الطالبملناقشة األفكار العامة ينبغي على املدرس أن يلقي على  .7

األفكار البارزة يف املوضوع املقروء بعد الفراغ من القراءة الصامتة، والغرض 
 .نيمستقل الطالبمن هذه املناقشة أن خيترب املدرس ما فهمه 

ولشرح املفردات اللغوية توجد أساليب متنوعة، فقد يكون الرسم، أو عرض  .8
الصور أو عرض النماذج، ومن هذه الطرق أيضا وضع الكلمة يف مجلة تساعد 

وسؤاهلم عن معناها، ومطالبتهم أحيانا  الطالبعلى توضيحها وعرضها على 
ومعناها على السبورة باستخدام الكلمة يف مجل من إنشائهم، مث كتابة الكلمة 

، مث تكليف آخر قراءة ما كتب، ويالحظ يف شرح الطالببإمالء أحد 
اللغويات عدم التقيد مبعناها الوارد يف املعجمات بل يكتفي مبا يوضحها 

 .توضيحا يساعد على فهم العبارة
عند مناقشة األفكار اجلزئية توجد طائفة من األسئلة تتناول املوضوع أو الفقرة  .9

من املوضوع  الطالبقررة، والغرض من هذه املناقشة اختبار مدى ما فهمه امل
، وينبغي أن الطالبوجتديد نشاط . واختاذ املقروء وسيلة للتدريب على التعبري

وتتحدى ذكاءهم،  الطالبتشمل هذه املناقشة أسئلة غري مباشرة تثري تفكري 



 الطالبة املناقشة بني فلهاذا النوع من األسئلة أثر طيب يف األذهان، وإثار
 .وإحياء الدرس بوجه عام

على املعلم مراعاة االجتاهات واملهارات الالزمة لالستنتاج يف أثناء القراءة،  .10
فهذه ال تتكون من تلقاء نفسها، بل يلزم العناية بالتوجيه املخطط، وينبغي 
 على املدرس عند إعداد درسه أن يفحص املادة اليت ستقرأ لفهم املعاين

املخبوؤة أو الضمنية ويقدم سؤالني أو أكثر ليقوم القراء بالبحث عن املعاين 
املتضمنة، ويف أثناء املناقشة اليت تلى ذلك يدل كل برأيه فيما استنتجه، كما 
ينبغي أن يسأل ويبني القضايا اليت يف القطعة، واليت تدعم استنتاجاته، وهذه 

صدق االستنتاجات، وعن طريق  لكي حيدد الصفالقضايا ينبغي أن يفحصها 
هذا النشاط ومثله يتعلم الدارسون أن يف مادة القراءة معاىن متضمنة تستحق 

 .البحث، فمثل هذا التدريب ينمي عادة استنتاج األحكام
أول متطلبات القراءة الناقدة اجتاه متسائل، ويستطيع املدرس أن يفعل كثريا  .11

رة األسئلة اليت حيتفظ ا القارئ يف ذهنه لغرض هذا االجتاه عند تالميذه بإثا
عند قراءة قطعة معينة، وثاين متطلباا خلفية كافية للوصول إىل استنتاجات 
صحيحة، ويف بعض احلاالت جيب بناء هذه اخللفية قبل البدء يف القراءة، 

معايري ذاتية عند أحكامهم، وواجب املعلم عندئذ  الطالبوكثريا ما يستعمل 
هذه االستنتاجات إذا لزم يف ضوء احلقائق واخلربة اجليدة، وعندما أن يراجع 

يتفاعل مع األفكار واالستنتاجات املعروضة يتعني عليه أن ختترب أفكاره معايري 
أحكامه حىت يتأكد من أنه ميلك املعرفة واخلربة اليت بىن عليها الرأي، وأخريا 

 .يري املعروضةيراجع االستنتاجات اليت وصل إليها، يف ضوء املعا
واخلالصة أن تنمية القدرة املتزايدة على فهم وتفسري ما يقرأ حتتاج إىل اهتمام  .12

اكتشاف موضوع  الطالبمستمر، فإذا كانت املادة املقروءة قصة جيب على 
القصة وأهم األحداث اليت فيها، وكيف تنتهي، وأهم ما يقوله وتفعله 



دة املقروءة إخبارية فيجب عليهم أن الشخصيات، وملاذا، أما إذا كانت املا
حيددوا املشكلة أو املوضوع حمل البحث، وأهم احلقائق املعروضة والنتائج اليت 
مت التوصل إليها، وبعد ذلك تتم قراءات ومناقشات أخرى لتصويب وتوضيح 
املوضوعات لفهم عالقات األحداث أو احلقائق املعروضة خبربام اخلاصة، 

ين الضمنية، أو الستخدام األفكار املوجودة يف حل والوصول إىل املعا
 .املشكالت اجلماعية والشخصية

وينبغي أال يغيب عن بال املعلم األمهية الكبرية للسرعة يف القراءة، السيما يف  .13
العصر احلاضر الذي يزخر باأللوف املؤلفة من املطبوعات يف شىت املعرفة مما 

 .اهلائل من املعرفة يف شىت جماالا حيتم على الطالب مالحقة هذا الكم
وجيب على املعلم أيضا أن يأخذ يف اعتباره أن السرعة يف القراءة ليست اهلدف 
األخري، والقارئ اجليد هو القارئ املرن، مثله يف ذلك مثل السيارة اليت تسرع 
وتبطئ أو يزيد من بطئه حبسب املادة املقروءة، وحبسب حاجاته الشخصية اليت 

  .باستمرار، وتتطلب مدى خمتلفا من السرعة تتغري
وإن السرعة يف القراءة تعتمد أيضا على هدف القارئ وعلى مستوى ذكائه 
وعلى خرباته السابقة وعلى صعوبة املادة املقروءة وسهولتها، وحالته النفسية 
والبدنية وسيطرته على املهارات األساسية للقراءة، يضاف إىل ذلك أيضا 

  .ادة املقروءة وأسلوب عرضهاطريقة صوغ امل
 

 أسس تعليم القراءة اجلهرية  ).ب 
غىن عن البيان أننا لسنا من أنصار طريقة واحدة يف تعليم أي فرع من فروع 
اللغة، وأننا نرى أن جناح الطريقة يتوقف دائما على املوضوع الذي يتعلمه التلميذ، 

  .وعلى التلميذ نفسه، وعلى املدرس وتصرفه وفهمه لغرضه



ولذا تقتصر مهمتنا على ذكر بعض األسس العامة اليت ميكن أن تفيد لو أضاف 
  : 47إليها املعلم خربته بتالميذه، ومعرفته مبادته وهذه األسس هي

ال بد يف درس القراءة من منوذج يكون مقياسا للقراءة ممثال ملهاراا يثري فيهم  .1
 الطالبويقرأ املدرس النموذج طالبا من . جمهودهمحب املناقشة ويستدعى 

أقدرهم على حماكاته،  اختارمث . االنتباه الشديد واملالحظة الدقيقة لقراءته
. ليكون حلقة اتصال بينه وبينهم، حىت يعرفوا أن يف مقدورهم اإلتيان مبثله

 الطالبوخيتلف مقدار النموذج من مجلة إىل فقرة على حسب ما يطلب من 
اته ومقدرم على تذكره، وتغلبهم على ما فيه من الصعوبات، ولكن ال حماك

ينبغي أن يطول فتنسى األغراض املطلوبة فيه، وال مانع من تكراره، إذا اقتضى 
صغارا أعادوا النموذج نفسه، وإال كلفوا حماكاته  الطالبوإذا كانت . احلال

هم إىل نقطة خاصة وجيمل أحيانا لفت أنظار. واالنتفاع به يف فقرات أخرى
 .جتب مالحظتها وحماكاا يف النموذج قبل قراءته

األداء احلسن إال إذا فهموا املعىن حق الفهم، ومن أجل ذلك  الطالبال جييد  .2
وجب أن يبدءوا بتفهم املعىن اإلمجايل للقطعة عن طريق القراءة الصامتة 

 .ومناقشة املعلم إياهم قبل القراءة اجلهرية
تكون للقراءة اجلهرية وظيفة اجتماعية، وأن حيمل القارئ إىل جيب أن  .3

السامعني فكرة هم يف حاجة إىل مساعها، أي أن يكون للقراءة غرض 
إىل حتقيقه، فيطالب بالقراءة إذا كتب موضوعا  الطالباجتماعي خاص يرمي 

إنشائيا يريد منه املدرس أن يقرأه لزمالئه، أو اشترك يف أحد املشروعات 
، أو أن يكلفه الطالبرسية وكتب مقاال أو تقريرا ينبغي أن يقرأ أمام املد

املدرس قراءة قصة أمام إخوانه ليشتركوا يف مناقشتها إىل غري ذلك من 
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وإال كانت القراءة . املناسبات الطبيعية اليت حتتاج إىل أن يقرأ لزمالئه جهرا
 .متكلفة، وانصرف املستمعون عن القارئ فلم يتبعوه

جيع اإللقاء اجلهري أمر ضروري حىت يتحقق للتلميذ صدق اإلحساس تش .4
وتصبح قراءته طبيعية غري مصطنعة، وتصري القراءة الصادقة حمببة للجميع، 

فاملعلم يدرب التلميذ . الطالبوتشجيع اإللقاء اجلهري يأيت من املعلم ومن 
مل وتوسل على تنويع الصوت بتنويع املواقف الوجدانية من رجاء واحتجاج وأ

 الطالبوابتهاج، وأن ينصت إليه يف القراءة، أما التشجيع الذي يأيت من 
فيتمثل يف أال يسخروا منه حني يقرأ، وأال يقاطعواه حني خيطئ، وأال يتحدثوا 

 .يف أثناء قراءته
جيب أال تقتصر العناية يف القراءة اجلهرية على إخراج احلروف من خمارجها،  .5

ة اإلعراب، بل جيب أن تتعداها إىل القراءة املمثلة للمعىن، وصحة البنية، وسالم
 .يف نقد القارئ على هذا األساس الطالبوأن يشترك 

جيب أن يقدر املدرس أن األداء الصحيح ال يكتسب يف يسر لتنوع العوائق اليت  .6
حتول دون ذلك، وأن اكتساب املهارة يقتضي أداء منوذجيا من املعلم حني 

تقاء النصوص، كما يقتضيه سالمة النطق يف حديثه بصورة حمببة، يقرأ، ويف ان
أو يثري سخريتهم، وليس فيها  الطالبليس فيها التقعر املتكلف الذي ينفر 

التسامح الذي ختتلط معه احلروف وال تستبني خمارجها، ويتداخل املتقارب 
 منها بعضه يف بعض، يضاف إىل ذلك أن استخدام التسجيالت الصوتية اليت
جتمع بني سالمة األداء واجلاذبية من أقوى ما يساعد على صحة النطق ودقته، 
وأهم من ذلك املختربات الصوتية إذا كانت الفرصة مواتية الستخدامها، وأن 
املهارة ال تكتسب إال باملمارسة والتكرار، وهذا يلقي على املدرس عبء 

تاحة الفرصة تعرف عيوب النطق لدى تالميذه والعمل على عالجها، وإ



الكافية لكل تلميذ، كي ميارس األداء ويكرره، ويصحح أو تصحح له أخطاؤه 
 .فيه حىت يأيت أداؤه سليما خاليا من اخللط واخلطأ

فقراءة الشعر تتطلب أن يتدفق الصوت بقوة . قراءة الشعر غري قراءة النثر .7
ئ متموجة، جتعل لكل كلمة مفردة رنة وصدى، وفيه يشتد محاس القار

وشعوره مبعاين الكلمات فتنبض كلها جمتمعة وترف نغماا، وينبغي إظهار 
الوزن واألعاريض والقوايف ببيان املقاطع وإحداث النغمات، وزيادة النرب 
والتمثيل، وهذا ال يعين أن يكون صوت القارئ مقطعا على حسب التفاعيل، 

 .بل املقصود إظهار موسيقية الشعر
 مراعاة أمكنة الوقف املناسب وزمنه يف آخر األبيات وحتتاج قراءة الشعر إىل

وأشطرها، وقراءة الشعر بعد كل ذلك هي تزاوج املعاين واألصوات املعربة 
عنها، ومتاسك األفكار وأسلوب التعبري، ولذلك فنحن ال نتذوقه وال حنس 

  .مجاله وتأثريه إال إذا قرأناه جهرا
ل الكتابة اإلبداعية والكتابة الوظيفية، جيب تنويع مادة القراءة اجلهرية لتشم .8

وتستخدم مضمونا من االت األدبية، والدراسات االجتماعية، وامليادين 
العلمية، وبذلك ميكن تعريض التلميذ خلربات متنوعة تتمشى مع ما يتصل به 

 .من ألوان الثقافة يف جمتمعه
تبدأ من اختيار املادة . ةالتزامات املعلم يف درس القراءة اجلهرية كثرية ومتنوع .9

املناسبة للقراءة، ومن إعطاء النموذج القرائي املناسب ذي احلماس، ومبدى 
إحساسه بتقبل تالميذه للنص املختار حيث تتنوع مستوياته بتنوع مستويات 

لدرس القراءة، ومن ختطيط برنامج لتحسني  الطالبتالميذه، ومن إعداد 
تشجيع مدرسى املواد األخرى الستخدام األداء اجلهري لدى تالميذه، ومن 

م، ومن تزويد اآلباء مبا جيب لطالالقراءة اجلهرية يف الدروس اليت يقدموا 
أن يقرأه أبناؤهم ومبصادر املادة الصاحلة للقراءة اجلهرية، وبكيفية متابعة 



األداء، ومتتد التزامات املدرس إىل تقدمي العالج املناسب ملن حيتاج إليه من 
ميذه، وبالتعاون مع أمناء املكتبات لتوفري املادة املناسبة للقراءة يف كل صف تال

دراسي، كما أن القراءة امام آالت التسجيل خربة البد ان يوفرها املدرس 
أمامه ويستمعون إىل قراءام، مث يتخذ هذه التسجيالت  الطالبيقرأ . هلطالب

 الطالبوضع معايري للقراءة مع أساسا لتوجيه املناقشة دف حتسني القراءة، و
اجللسة الصحيحة،  للطالببشكل تعاوين، ومن مهام املدرس أيضا أن يوضح 

 .والطريقة السليمة إلمساك الكتاب
ينبغي أن يتلفت املعلم إىل أن القراءة السليمة تتطلب من القارئ أن  .10

م فإن كان اجلس. يتحكم يف جسمه، فيتحرر من التوتر ومن ارختاء اجلسم
جامدا فالصوت معرض ألن يكون جافا أو متحجرا، وعلى العكس من ذلك 

 .لوكان اجلسم متراخيا أكثر من الالزم فال تكون للصوت احليوية أو النشاط
والتوازن اجلسمي اجليد يوحى بالتحكم ورباطة اجلأش مما ميكن القارئ من 

يد جيب أن فالقارئ اجل. التركيز على األفكار واملشاعر ومن صدق االنفعال
فإذا . جيلس أو يقف بطريقة تسمح للجسم بأن يؤدي وظيفة القراءة يف سالمة

استدارت األكتاف او تدلت الرأس أو ارتفعت أكثر من الالزم فهناك خطأ يف 
  .توازن اجلسم بدال من تصحيحه لتزيد اليقظة يف القراءة اجلهرية

حة للمطبوعات وال بد للمعلم من أن يتلفت إىل املواصفات الصحي .11
القرائية، من نوعية احلروف، وطول السطر، والتساوي يف طول األسطر، 
واملسافة بني السطور وحجم حرف الطباعة، ولون الطباعة، ولون الورق 
ونوعه، وكمية الضوء والزمن املسموح به للقراءة قبل أن يصاب القارئ 

لقراءة باللون بالتعب البصري، وتتمثل هذه املواصفات يف أن تطبع مادة ا
األسود على ورق أبيض ال ملعة فيه، وحبروف عادية، ويفضل أن يطول السطر 
إىل تسعني ملليمترا، وأن اهلامش األمين جيب أن يكون منتظما باستثناء 



الفراغات اليت تأيت يف أول الفقرات، ومن الضروري أن تكون حروف الطباعة 
فواصل بني السطور تكون أربعة فال. كبرية نسبيا يف الصفوف األربعة األوىل

ملليمترات، وأن تكون الطباعة سوداء على خلفية بيضاء كما أن الورق غري 
الالزمع يزيد كثريا يف يسر القراءة، أما عن كيفية الضوء الالزم للرأية املرحية يف 

وأما طول الوقت الذي . القراءة فال تقل عن عشرين مشعة يف حجرات الدراسة
يقرءون بغري تعب فقد ظهر أنه ال يتعدى ست ساعات  يظل فيه الكبار

 .متواصلة
قراءة التمثليات تنمي مهارات القراءة اجلهرية، فهي تضيف أبعادا  .12

كثرية على املادة املقروءة، حيث تستغل حب التمثيل عند األطفال، لتثرى 
، اخليال يف قراءة األدب، وتوفر معارف ال تتهيأ يف أنواع أخرى من القراءة

وتزيد الفهم وتنمي املفردات، والتقسيم إىل عبارات، وتظهر الصفات 
الشخصية احملبوبة اليت يتصف ا أبطال املسرحية، وهي مفيدة ملعاجلة اخلجل 
لدى األطفال اهليابني، ويف إجياد صفات الود لدى األطفال العدوانيني، كما 

وإجادة متثيل الكلمات  تعلمهم اليقظة وااللتفات إىل مكان القراءة يف الصفحة،
والعبارات وحسن التعبري عن النفس، كما تعرض الطفل ملواجهة مجهور فيهتم 

  .بتمثيل عالمات الترقيم يف أثناء القراءة
وجود النموذج : وخنلص مما سبق إىل أن األسس اليت ختدم القراءة اجلهرية هي 

ء اجلهري من املدرس اجليد للقراءة، وفهم معىن املادة املقروءة، وتشجيع اإللقا
على السواء، والتدريب على متثيل املعىن، وإدراك أن األداء الصحيح ال  الطالبو

يكتسب يف يسر، لتنوع العوائق اليت حتول دون حتققه، وحتكم القارئ يف جسمه، 
وتوفري املواصفات الصحية للمطبوعات القرائية وقراءة املسرحيات لتنمية املهارات، 

اءة الشعر والنثر، وتنويع مادة القراءة، وإجناز املعلم اللتزاماته يف درس والتمييز بني قر
  .القراءة اجلهرية



  
 

 أهداف تعليم مهارة القراءة .3
إن القراءة جبانب كوا مهارة لغوية رئيسية إال أا يف ذات الوقت هدف من 

تعليم  أهداف تعلم اللغة، إنه من املستحسن أن نعرض ملا يسمى باهلدف العام من
القراءة، مث نعرض بعد ذلك لألهداف اجلزئية اليت يؤدي حتقيقها يف جمموعها إىل 

ويتخلص اهلدف العام والرئيس من تعليم القراءة . اهلدف العام النهائي من تعليم القراءة
يف متكّّن املتعلم من أن يكون قادرا على أن يقرأ اللغة العربية من اليمني إىل اليسار 

ريح، وهذا يعين أن يقرأ يف صمت وسرعة ويسر متلفظا املعىن مباشرة بشكل سهل وم
من الصفحة املطبوعة دون توقف عند الكلمات أو التراكيب ودون االستعانة مرات 

  48.عديدة باملعجم
زئية، ومنها كما وأما هذا اهلدف العام فيمكن أن يوضع يف شكل األهداف اجل

  :تلي 
أن يتمكن الدارس من ربط الرموز املكتوبة باألصوات اليت تعرب عنها يف اللغة  .1

 .العربية
 .أن يتمكن من قراءة نص قراءة جهرية بنطق صحيح .2
أن يتمكن من استنتاج املعىن العام مباشرة من الصفحة املطبوعة وإدراك تغري  .3

 .املعىن بتغري التراكيب
يتعرف معاين املفردات من معاين السياق والفرق بني مفردات احلديث و  أن .4

 .مفردات الكتابة
 .أن يفهم معاين اجلمل يف الفقرات وإدراك عالقات املعىن اليت تربط بينهما .5
 .أن يقرأ بفهم وانطالق دون أن تعوق ذلك قواعد اللغة وصرفها .6
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درك العالقات املكونة للفكرة أن يفهم األفكار اجلزئية والتفاصيل وأن ي .7
 .الرئيسية

 .أن يتعرف عالمات الترقيم ووظيفة كل منها .8
 .أن يقرأ بطالقة دون االستعانة باملعاجم أو قوائم مفردات مترمجة إىل اللغتني .9
أن يقرأ قراءة واسعة ابتداء من قراءة الصحيفة إىل قراءة األدب والتاريخ  .10

مع إدراك األحداث وحتديد النتائج وحتليل املعاين والعلوم واألحداث اجلارية 
 49.ونقدها وربط القراءة الواسعة بالثقافة العربية االسالمية

ولو نظرنا بالدقة إىل أهداف تعليم مهارة القراءة السابقة، ميكننا االستنباط منها 
بلغ إىل مهارة الطالب لقراءة أنواع أن تعليم مهارة القراءة عملية منو متدرجة حىت أن ي

النصوص بفهمها فهما جيدا دون فتح املعاجم الذي حيتاج إىل وقت وفري أو حفظ 
قوائم املفردات العديدة اليت قد تكون عيوبا على الطالب ويؤدي إىل تأثري سليب 

  .بظهور السآمة وامللل للقراءة
 السرعة يف فهم املقروء

وذلك . اءة فهم املعىن للكلمات يف التركيبمن أهم أهداف يف تعليم القر
فاملعلومات إما أن تستقي من . لكوا مصدرا أساسيا للحصول على املعلومات

والقراءة الشك . التجارب الشخصية، أو من احلديث املباشر مع الناس أو من القراءة
 أفضل تلك املصادر ألا أوسع دائرة، وأقل كلفة، وأبعد عن اخلطأ، وأسرع إىل

  50.املقصود
وترتبط السرعة يف . حتتاج القراءة للحصول على املعلومات الكثرية إىل السرعة

القراءة إىل حد كبري بالفهم، وهذا الفهم يعتمد بدوره على نضج القارئ العقلي، 
 ته اللغوية، وعلى مدى السهولة والصعوبة يف املادة املقروءة، وعلى بعدها أووعلى ثرو

أي أن التحسن يف السرعة حتسن . قرا من خربته، وعلى الغرض الذي يقرأ من أجله
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ولتدريب القارئ على السرعة يف القراءة يستحسن أن تقدم مواد سهلة يف . يف الفهم
كثري اإلجابة  الطالبمن املهم أن يطلب من كذلك . البداية، مث تتدرج يف صعوبتها
والتدريب عل سرعة القراءة ليس معناه اإلسراع يف . عن أسئلة خمتلفة تقيس الفهم

القراءة كلمة كلمة، لكن معناه التدريب على إدراك اجلملة بالنظرة الواحدة وفهم 
  51.معناها، فهناك ارتباط بني مدى العبارة املقروءة والسرعة يف القراءة

 
 أساليب و وسائل تعليم القراءة .4

لقد ظهرت يف جمال تعليم القراءة عدة نظريات وعدة أساليب لكل منها مزاياه 
  :52ومن هذه األساليب ما يلي. وعيوبه على حد سواء

 الطريقة احلرفية  ).أ 
 الطريقة الصوتية  ).ب 
 الطريقة املقطعية  ).ج 
 طريقة الكلمة   ).د 

هناك أدوات ووسائل أخرى تعني يف تعليم القراءة، وهي عبارة عن وسائل 
مسعية وبصرية كالصورة واألفالم والتسجيالت، والرسوم البيانية واخلرائط، والكرة 

ويف استخدام هذه املعينات السمعية . إخل...ية واملتلفزةاألرضية، والربامج اإلذاع
  :  53والبصرية جيب أن يراعي ما يأيت

أن هذه الوسائل أدوات معينة فقط، وأا تساعد املدرس يف عمله،  ).أ 
 .ولكنها ليست بديلة له

رس جيب أن تكون مالئمة ملستوى أن هذه املعينات اليت يستعني ا املد  ).ب 
 .الطالب

                                                
 124. ص ،السابق املرجع شحاتة، حسن  51
 108. ص ،) 2000 ،: الفالح دار( ،العربية اللغة تدريس أساليب اخلويل، علي حممد  52
 132. ص ،السابق املرجع مدكور، أمحد علي  53



 .أن تكون ميسرة ومتاحة، ويسهل العثور عليها  ).ج 



  الثالث الفصل
  منهجية البحث

  
  منهج البحث  -أ 

اال التجريىب هو اال املهم ىف تنمية العلوم والثقافة واحلضارة، والشك ىف 
ذلك حيتاج إىل التجرييات الكثرية لتنمية تعليم وتعلم اللغة العربية اال التربوى ك

وأيضا ىف الدراسة العلمية حيتاج البحث إىل املدخل املعني حىت تكون دراسة . املتحركة
  .      علمية الىت قد اتفق اخلرباء

هذا البحث التجرييب غالبا  استخدمم الباحث هنا البحث التجرييب، واستخد
الحظ الباحث تلك ودث أو الظواهر الصادرة يف الظروف املعينة، لبحث احلوا

  .احلوادث والظواهر بدقة ملعرفة أسباا
ويسمى بالتجريييب ألن الباحث ال يلتزم حبدود الواقع إمنا حياول إعادة تشكيله 

جري أ. عن طريق إدخال تغيريات عليه وقياس أثر هذه التغيريات وما حتدث من نتائج
موعتني من اموعة  التجريبية ااستخدام جمموعتني، تتكون هاتني هذا البحث ب

هي جمموعة جيري ا السلوك اخلاص، أما  موعة التجريبيةا. واموعة الضابطة
طبق باستخدام يإذن،  54.اموعة الضابطة هي جمموعة ال جيري ا السلوك اخلاص

بطاقة طبق بدون استخدام ييف اموعة التجريبية، أما اموعة الضابطة  بطاقة التكملة
  .التكملة

) 2(و  explorativeجولية) 1(ني من التجربة مها يشكلني أساس عرف الباحث
ا البحث عن املسائل أو لتنمية وأما التجربة اجلولية فرياد development .تطويرية 

والتجربة التطورية . عن عالقة السبب واملسبب من املظهر hipothesaاالفتراض املبدئي 
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هي ليست لبحث عن املسائل أو لتنمية االفتراض املبدئي ولكن دف الختبار أو 
  55.إلثبات االغتراض املبدئي عن عالقة السبب واملسبب

) 1(ومن جانب آخر تنقسم طريقة التجربة إىل شكلني اساسني أيضا ومها 
. (quasi experimental)شبه جتربة ) 2(و (true experimental)التجربة احلقيقية 

واملسبب بشكل حقيقي  والتجربة احلقيقية هي البحث عن إمكانية العالقة بني السبب
واملقيد  (treatment)بوجود جمموعة التجربة وجمموعة الضابطة ومبعادلة نتيجة املعاملة 

 quasiوأما شبه التجربة أو . والصحة الداخلية واخلارجية تامة. معادلة شديدة

experimental  هي البحث الذي يقترب التجربة احلقيقية حبيث ال ميكن تكوين املقيد أو
والبد بوجود التسوية يف تعيني الصحة . تراض املبدئي مجيع العناصر ذات صلةاالف

     56.الداخلية واخلارجية حسب احلدود املوجودة
اموعات ها الباحث يف البحث التجرييب هي تصميم استخدموالطريقة اليت   

  . العشوائية باالختبار القبلي واالختبار البعدي
. ةعوعة الضابطاة ويبيموعة التجراوحيتاج الباحث إىل اموعتني،   

ليم عيف ت القراءةيف مهارة  بطاقة التكملةموعة اليت تستخدم اة هي يبيموعة التجراو
يف مهارة  بطاقة التكملةتخدم تس ال موعة الضابطة فهي جمموعةا، وأما القراءة
     .جموعة التجربةالقراءة وهي تكون مقارنة للميف تعليم  القراءة

وكذلك استخدم هذا البحث تصميم االختبار القبلي واالختبار البعدي   
يعين أن تعيني فعالية اربة  the equivalent pretest-posttest designموعة متكاملة 

رة القراءة، والدراسة على هذا التصميم تستخدم عشوائيا يف وعدمها يف تعليم مها
 فعالية الطريقة باستخدام بطاقة التكملة. اختبار اموعة التجريبية واموعة الضابظ

وعدمها تقاس حسب نتيجة احملموعة وتظهر يف فروق املقياس املعديل نتيجة الطالب 
ختبار القبلي تصور سلوكا مستجدا نتيجة اال. يف االختبار القبلي واالختبار البعدي
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entering behavior  ونتيجة االختبار البعدي تصور سلوكا أخرياterminal behavior 
  : والصورة البيانة لذلك التصميم كما يلي .للطالب

  االختبار البعدي  السلوك  االختبار القبلي  الفريق
  T-1  0-2 1-0  التجربة
  T-1  0-2  1-0  الضابط

  

  : البيان
بطاقة االختبار القبلي على فريق التجربة قبل التدريس باستخدام : 0-1

   .التكملة
بطاقة االختبار القبلي على الضابطة قبل التدريس بدون استخدام : 0-2

   .التكملة

T-1 :السلوك املقدم لفريق التجربة وهي التدريس باستخدام بطاقة التكملة.  
T-2 :ريس بدون استخدام بطاقة السلوك املقدمة لفريق الضابط وهي التد

  .التكملة
 1-0، 2-0و  1-0من أجل ذلك، التصميم املستخدم يف هذا البحث هو   

هو االختبار البعدي يعين  2-0هو االختبار القبلي ييعين املالحظة قبل السلوك، 
وتظهر احلصول من نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي . املالحظة بعد السلوك

  .لعل هذه هي النتيجة املرجوة من التجربة 2-0 1-0والفريق بني 
  

  جمتمع البحث وعينته  -ب 
جاوا  - اإلسالمية ماالنج  الثانويةمدرسة ياسفوري جمتمع البحث هم طلبة 

واختار الباحث . طالبا 87، ويبلغ عددهم 2010- 2009 ةيللسنة الدراس الشرقية
. ا كعينة هادفة هلذا البحثطالب 32الذي بلغ عددهم  الثاينالصف منهم الطلبة يف 



. والتكلم والكتابة باللغة العربية القراءةألم ضعفاء ىف  الصفاختار الباحث طلبة هذا 
  .وهذا يعىن أن ىف هذا الصف مشكالت ىف تعليم اللغة العربية اليت حتتاج إىل عالجها

  
  متغريات البحث  - ج 

  :تنقسم كالتايلصل إليها يأن  أما متغريات البحث الذي استطاع الباحث
  هذا البحث هو استخدام بطاقة التكملةاملتغري املستقل يف )  1
  ري التابع يف هذا البحث هو تعليم مهارة القراءةاملتغ)  2
  

  أساليب مجع البيانات  -د 
  :الباحث ىف هذا البحث األساليب اآلتية استخدموجلمع البيانات 

  املالحظة  -1
اكتسابه خلرباته ومعلوماته  نسان العادي يفها اإلاستخدماملالحظة هي وسيلة   

سمع عنه، ولكن الباحث حني يالحظ حيث جيمع خرباته من خالل ما يشاهده أو ي
فإنه يتبع منهاجا معينا جيعل من مالحظاته أساسا ملعرفة واعية أو فهم دقيقة لظاهر 

  57.معينة
املالحظة هي أساليب البحث اليت تفعل على سبيل الترتيب باستعمال العني   

 نحماجر إوقال .  حلصول الوقائع الىت حدثت ىف ميدان البحث وترتبط مبشكلة البحث
(Observasi) ىف  58.بيل الترتيب ىف كل مظاهر البحثهي املالحظة والكتابة على س

هذا احلال يشترك الباحث ىف عملية التدريس للحصول على البيانات املرتبطة مبشكلة 
  .البحث
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ويكسب الباحث هذه املالحظة للحصول على البيانات اليت تتعلق بأنشطة   
ة التعليم والتعلم، واالتصال بني املدرس والطالب، واالتصال بني الطالب يف عملي

  .الطالب أنفسهم، ومشاركة الطالب يف عملية التعليم والتعلم
  املقابلة -2

املقابلة هي عملية احملادثة فيها األسئلة واألجوبة بني الرجلني أو أكثر على   
عرف سونارتو أن و. سبيل مواجهة بينهما الستماع وحصول األخبار والبيانات

وقام . مباشرة من الباحث أو السائل املقابلة هي طريقة مجع البيانات بتقدمي األسئلة
اإلسالمية ماالنج  الثانويةمدرسة ياسفوري اللغة العربية يف مدرس  الباحث باملقابلة مع

ن والطلبة الذين يتعلمون فيها، واملقابلة حول عملية التعلم والتعليم م جاوا الشرقية -
حيث املادة والطريقة والوسيلة التعليمية ورغبة الطلبة ومهارة املدرس يف إلقاء املادة 

  .واستخدامه الوسيلة لنجاح الطلبة
أما البيانات اليت يقصدها الباحث هي اليت تتعلق مبشكلة البحث من عملية   

قة الساب ملعرفة مقارنة بني الطريقة التعليم والتعلم اجلاري قبله، وتنفيذ هذا العمل
 ها الباحث أواستخدمها مدرس اللغة العربية والطريقة اجلديدة اليت استخدماجلارية اليت 

   .القراءة يعين بطاقة التكملةمدرس اللغة العربية خصوصا يف مهارة 
 االستبيان -3

أو االستقصاء أداة مالئمة للحصول على معلومات وبيانات  يعترب االستبيان
بشكل عدد من األسئلة يطلب االجابة  االستبيانعني، ويقدم وحقائق مرتبطة بواقع م

  59.االستبيانعنها من قبل عدد من األفراد املعنيني مبوضوع 
ملعرفة فعالية استخدام هذه الوسائل التعليمية  االستبيانواستخدم الباحث هذا 

  .عند الطالب ومدرس هذه املادة
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  ختباراال -4
لة أو اإلجراء أو األنشطة املعقدة لتناول قدرة سلوك الشخص االختبار هو اآل

أن االختبار هو  كونتوو رأى أري 60.اليت تصور الكفائة ميلكها يف املادة الدراسية املعينة
لسلسلة من األسئلة أوالتمرينات أو آالت اخرى املستخدمة لقياس املهارات عبارة عن ا

    61.واملعرفة والذكاء والكفاءة اليت ميلكها الفرد أو اجلماعة
مقياس قدرة الطلبة وكفاءم يف مهارة االختبار هو احدى الطرائق يف معرفة و
 بطاقة التكملة استخدام فإعطاء االختبار قبل. وبعده بطاقة التكملةقبل إجراء  القراءة

وأما إعطاء االختبار بعد . القراءةفيهدف ملعرفة قدرة وكفاءة الطلبة األساسية ملهارة 
وأجرى هذا  القراءةارة فيهدف ملعرفة وكفاءة الطلبة مله بطاقة التكملة استخدامعملية 

بطاقة والغاية املنشودة يف االختبار بعد إعطاء . االختبار كل انتهاء عملية التدريس
  . القراءةهي معرفة جناح الطلبة يف مهارة  التكملة

. القراءة مهارة يف الطلبة مبهارة املتعلقة البيانات جلمع االختبار الباحث استخدم
 سؤاال 25 منهما ولكل .البعدي واالختبار القبلي راالختبا من يتكون االختبار هذا

  .األسئلة عن القصرية إجابة و العبارات، تكميل خيار، سؤال إىل ينقسم الذي
  

  أسلوب حتليل البيانات  -ه 
اء االستداليل، مبعىن أن الباحث حتليل البيانات يف هذا البحث متصف باالحص

. صل علي نتيجة بصفة عامة حيم حىتصنع التحليل العايصف احلقائق اخلاصة مث ي
  :ثالثة مراحل طة حتليل البيانات يف هذا البحث استخدم علىوأنش

 تسجيالت البيانات -1
  :ومن خطوات تسجيالت البيانات هي

 تصميم أداة التدريس  ) أ
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لديهه ويرتبها ترتيبا مناسبا، لل البيانات اتمعة مبعىن أن الباحث حي
 يم أداة التدريس اليت قصدها الباحثتصم. ةعرض املسألة املستهدفو

القراءة يف تعليم مهارة بطاقات التكملة هي التدريس باستخدام 
  .والتدريس بدون استخدامها

 تصميمم أداة االختبار   ) ب
عن إدراك املعىن تبار وهي ، يصمم أداة االخأداة التدريس بعد أن صمم

  . بطاقات التكملة، واملوضوع مأخوذ من اإلمجايل
 رض البياناتع -2

وكذلك . ساعد يف اجراء النتائجبعرض املعلومات واحلقائق اليت ت قام الباحث
حصيلة تعلم الطلبة من اجراء صولة علي سبيل املقابلة، واملالحظة، وبعرض البيانات احمل

 .التجربة
 أسلوب حتليل البيانات -3

حصاء اإلهو أسلوب  أسلوب حتليل البيانات املستخدم يف هذا البحث
ستداليل، والبيانات احملللة ذا األسلوب هي البيانات عن نتيجة تعلم الطلبة اليت اإل

ترب فروض البحث تؤخذ داللة قياس املعديل لنتيجة الطلبة حىت خيتتجلى من فروق امل
ولتحليل مستوى فروق نتيجة التعلم للمجموعتني تقام الرموز . يف املائة 5الفروق 

 :62التائي التايل
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EX   =املقياس  املعديل من فرقة التجربة  

 KX   املقياس املعديل من فرقة الضابطة=      
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  من فرقة التجربة عدد التنوعي يف كل النتائج= 
 1KX   عدد التنوعي النتائج من فرقة الضابطة=  

EN   =د الطلبة يف فرقة التجربةعد  
KN   =عدد الطلبة يف فرقة الضابة  
  
  :نتيجة الطلبة كما يف هذا اجلدوللمعيار التقومي  أما

  نتيجة الطلبة يف القراءةمعيار  2 دولاجل
  النسبة املئوية  مسافة حتديد النتيجة  املستوى  الرقم
1  
2  
3  
4  
5  

  جيد جدا
  جيد

  مقبول
  ناقص
  فاشل

80-100  
70-79  
60-69  
50-59  
00-49  

80%-100%  
70%-79%  
60%-69%  
50%-59  
00%-49%  

 
  البيانات ومصادرها  -و 

البيانات تشتمل على مجيع املعلومات واألخبار اليت حصلت من مصادر   
لها بوسيلة املقابلة املباشرة بني الباحث والطلبة ومدرس البيانات سواء كانت حتصي

وقال سوانارتو إن . اللغة العربية أو بوسيلة الكتابة من الفحص األول من البحث
: ليت تصدر منه فنوعانوأما البيانات ا 63.البيانات تشكل برهانا لعالج مشكلة البحث

األول، البيانات األساسية والثاين، البيانات اإلضافية أو الدافعية ورأى سونارتو أن 
انات األساسية تصدر من الشخص األول أو ممن يعرف حقيقة مشكلة البحث متاما يالب

                                                
63Sunarto, Metodologi Penelitian,  (Surabaya: PPS Unesa,  2001), hlm. 56 



وجيدا، وأما البيانات اإلضافية فتصدر من الوثائق كالكتاب والتسجيالت والصور اليت 
  64.طيع استخدام البيانات إلمتامهاتست

أن البيانات األساسية يف البحث الكمي هي األقوال ، Lafland ويرى  
ى بالبيانات والعمليات وأما ما تتوفر من اآلخر فهي زيادات البيانات أو ما يسم

   65.الصور و غري ذلكاإلضافية كالوثائق و
 

  اوسائل التعليم ومصادره  -ز 
حث وسائل واختار البا. وسائل التعليم ومصادره مهم جدا يف عملية التعليم

يستطيعون الطلبة أن يفهموا املواد الدراسية بسهولة . التعليم ومصادره مناسبة بالدرس
الذي يأخذ الباحث من كتب بطاقات التكملة يف هذا البحث يعطى الباحث . وجيدا

  .       ويسند موضوع الدرس على منهج الدراسي. الوسائل التعليمية املوجودة
  
  مراحل البحث  - ح 

راءات البحث اليت يتبعها الباحث، وهذه اإلجراءات يقوم ا الباحث هناك إج  
  :باخلطوات اآلنية

  .ةموعة الضابطاة ويبيموعة التجراني اموعتني وهي يحتديد وتع -1
بطاقات قام الباحث باالختبار القبلي أي قبل إجراء تعليم القراءة باستخدام  -2

  .اموعتنيهلتني التكملة 
يف تعليم مهارة  بطاقات التكملةق أو إجراء تعليم اللغة العربية باستخدام تطبي -3

  .القراءة للمجموعة التجريبية
يف تعليم  بطاقات التكملةقام الباحث باملالحظة من خالل تطبيق استخدام  -4

  .مهارة القراءة
                                                
64 Sunarto, ibid, hlm. 47 
65 J. Lofland dan Lyn H. Lofland, Analyzing Social Setting: A Guide to Qualitatif Observation and 

Analysis. Belmont, (Cal: Wadsworth Publishing Company, 1984), hlm. 73.  



ليت قام الباحث باالختبار البعدي هلتني اموعتني ومها اموعة التجريبية ا -5
، واموعة الضابطة اليت درست مهارة بطاقات التكملةطبقت استخدام 

  .القراءة بالطريقة التقليدية
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الرابع الفصل
  ومناقشتها عرض البيانات وحتليلها

  
   جاوا الشرقية -  ماالنج مدرسة ياسفوري الثانوية اإلسالميةنبذة تارخيية عن   -أ 

  تأسيس املدرسة  ).أ 
هي إحدى املدارس اإلعدادية اإلسالمية ماالنج  الثانويةمدرسة ياسفوري 

سونان "التربية مؤسسة وهي تدخل يف ضمن . مرجوساري ماالنجاملوجودة يف منطقة 
أسست هذه املدرسة . اإلبتدائيةواملدرسة  الثانويةماالنج إىل جانب املدرسة " جريي
  .ميالدية 1999 مايو سنة 5تاريخ يف ال

يف دائرة مرجوساري  240منرة  جويو راهرجوشارع التقع هذه املدرسة يف   
 13س بلغ عدد املدر. اإلسالمية اإلبتدائيةياسفوري  مدرسةطها حيي. ماالنجمدينة 

6سا، مدر سة 7 س ومدرمدر.  
  

   وناملدرس  ).ب 
  3 دولاجل

اإلسالمية ماالنج انويةالثمدرسة ياسفوري يف  ونساملدر  
  مادة التعليم  املدرسة/املدرس  الرقم
  اللغة العربية و علم البنشاشيال والوطنية  عبد املالك  1
  الرياضة واحلضارة اإلسالمية  سالمت  2
  الفزياء  سري بررة اتيكا  3
  الفقه و القرآن و احلديث  ابن تليجي أمحد املغفّري  4
  اللغة العربية  حممد حفيظ  5
  الرياضيات  لي مستعادةإي  6



  اللغة اإلجنليزية  فروق نور رمحن  7
  علم احلياة و الكمياء  حممية  8
  اللغة اإلندونيسية  دية لولوك أم مسلمة  9

  التاريخ و اجلغرافية  ربيعة احلسنية  10
  العقيدة و األخالق  نور حيايت  11
  تقنيات اإلعالنات و اإلتصاالت  ليلة فطرية زهرة الفضيلة  12
  اللغة اإلجنليزية  حممد ريزا يوهنشة فوترا  13

  
  التعليم وأنشطة املناهج  ).ج 

املناهج الدراسية من اإلسالمية ماالنج  الثانويةياسفوري  تستخدم مدرسة
هذه املناهج الدراسية حتتوي على املواد . جباكرتا املركزية الدينيـة الشـؤون وزارة

اإلسالمية  الثانويةياسفوري  يف مدرسة الدراسية وفيما يلي جدول املواد الدراسية
  :ماالنج

  4 دولاجل
  م 2010-2009للسنة الدراسية  الدراسيةاملواد 

  املواد الدراسية  الرقم
  الصف

  الثالث  الثاين  األول
 2  2  2 الفقه 1
 2  2  2 احلضارة اإلسالمية 2
 2  2  2 القرآن و احلديث 3
 2  2  2 العقيدة و األخالق 4
 3 3  3 ةاللغة العربي 5
 2  2  2 علم البنشاشيال والوطنية 6



 6 6  6 اللغة اإلندونيسية 7
 6  6  6 الرياضيات 8
 3 3  3 الفزياء 9
 3 3  3  علم احلياة 10
 2  2  2 اإلقتصادية 11
 2  2  2 اجلغرفية 12
 2  2  2 التاريخ 13
 2  2  2 الفن اليدوي 14
 2  2  2 الرياضة 15
 3  3  3 اللغة اإلجنليزية 16
 -  1  1 لغة احمللية ال 17
  2  2  2 احلاسوب 18
  3  3  3 إشراف تالوة القرآن 19

 
 اإلسالمية ماالنج الثانويةياسفوري  الطلبة يف مدرسة  ).د 

طالبا  87عددهم اليوم االنج مباإلسالمية  الثانويةياسفوري  مدرسةالطلبة يف 
  :وطالبة، والتايل تقدمي اجلدول عن عدد الطلبة يف هذه املدرسة

 5 دولاجل
  االنجمباإلسالمية  الثانويةياسفوري  عدد الطلبة يف مدرسة

 العدد الطالبات الطالب  الصف

 30 18 12 األول

 32 18 14 الثاين



 25 15 10 الثالث

 87 51 36 العدد

  
  البيانات قبل استخدام بطاقة التكملة يف تعليم مهارة القراءة  -ب 

 الثانويةدرسة ياسفوري مب ف الثاينالص يفمهارة القراءة جتري عملية تعليم 
دقيقة، من الساعة  90كل يوم اخلميس، وذلك ملدة  جاوا الشرقية -اإلسالمية ماالنج 

  . الثامنة إىل الساعة التاسعة والنصف
جاوا  -اإلسالمية ماالنج  الثانويةدرسة ياسفوري اللغة العربية مبتعليم استهدف 

ألم قدروا على . مهارة القراءة لدي الطلبةخاصة يف الصف الثاين لتنمية  الشرقية
إال أم مل يتعودوا على فهم . تعرف احلروف العربية و أصواا وحفظوا مفرداا

بطاقة وجرت عملية تعلم اللغة العربية خاصة يف مهارة القراءة قبل استخدام . املقروء
  : كما يلي التكملة

  6اجلدول 
  تخدام بطاقة التكملةعملية تعليم مهارة القراءة قبل اس

  احلصة  أنشطة االطالب  أنشطة املدرس  النمرة
 15    مقدمة  - أ

  دقيقة
    يهتمونه -  يشرح أهداف التعليم -  
ألقى مادة التعليم وعرضها على  -  

  الطالب
    يهتمونه -

يعلق مادة التعليم مبعرفة الطالب  -  
  وعلومهم وبتقدم السؤال عليهم 

    يهتمونه وجييبون أسئلته -



 60    األنشطة األساسية  -ب
  دقيقة

كتب املفردات على السبورة  -  
  وقرأها ثالث مرات 

    استمعوا إليه واهتمونه -

    اعادوا قراءته -  طلب من الطالب العادة قراءته -  
شرح معىن هذه املفردات وكتبها  -  

  على السبورة
    كتبواها على دفاتريهم -

كتب اجلملة ذه املفردات و  -  
  ا ثالث مراتقرأه

    استمعوا إليه واهتمونه -

    اعادوا قراءته -  طلب من الطالب العادة قراءته -  
شرح معىن هذه اجلملة وكتبها  -  

  على السبورة
    استمعوا إليه واهتمونه -

طلب من الطالب أن يكتبوا هذه  -  
  اجلملة

    كتبواها على دفاتريهم -

هكذا جرت علمية التعلم حيت   
درس على ثالثة حصلت يف كل 

  مفردات

    

 15    االختتام  -ج
  دقيقة

قرأ مدرس اجلمل املكتوبة على  -  
  السبورة قراءة منوذجية 

    واعاد الطالب قراته -

طلب املدرس ليدرس الطالب   -  
  هذا الدرس يف البيت 

    اهتمونه -



قبل إجراء البحث قدم الباحث مدير املدرسة عما يتعلق مبوضوع هذا البحث 
بعد ما حتدث الباحث مع مدرس . له مدير واتترحه ملواجهة مدرس اللغة العربية واتفق

  .  اللغة العربية فاتفقا على إجراء هذه الطريقة وخطط تنفيذها كما سبق ذكره
 20قام الباحث اإلختبار القبلي مستعني مبدرس اللغة العربية يف يوم اخلميس، 

ويقصد . طالبا 32وعدد الطلبة أشترك فيه يف الصف الثاين . 2009أغوسطوس 
ولذلك يعقد . الباحث يف هذ اإلختبار ملعرفة مدى مهارام األساسية يف القراءة

  .1واألسئلة ميكن نظرها يف امللحق . مكتوبا
 70استفاد الباحث من اإلختبار القبلي أن أعلى الدرجات يف اموعة التجريبية 

  . 35وأدناها  85فصل الضابط بينما تكون أعلى الدرجات يف . 40وأدناها 
إذن، . وهذه النتيجة تدل على أن الطلبة على حد متساوي يف كفاءم اللغوية

وللمجموعة . يقسم الباحث هذا الصف إىل اموعة التجريبية واموعة الضابطة
  .يف تعليم مهارة القراءة بطاقة التكملةالتجربية يدرس الباحث باستخدام 

  
 ستخدام بطاقة التكملة يف تعليم مهارة القراءةالبيانات عن ا  - ج 

 التكملة خطوات تعليم مهارة القراءة باستخدام بطاقة  )أ 
، وقد عقد ستة لقاءات لتطبيق تعليم القراءةعقد الباحث مثانية لقاءات يف 

ولقائَني لإلختبار يعين االختبار القبلي  تعليم القراءةيف  بطاقة التكملة استخدام
قام الباحث بالتعليم يف اموعة التجريبية يف يوم االثنني يف احلصة . بعديواالختبار ال

دقيقة، وتبدأ يف الساعة الثامنة متاما حىت التاسعة  90السابعة حىت الثامنة ملدة 
  :والتايل خطوات  التدريس يف كل لقاء. والنصف
  
  
  



  )1: (اللقاء األول
     دقيقة 90:   الزمن        القراءة:    املادة

  الثانوية:  املستوى  2009أغسطوس  20اخلميس، :     ومالي
  الثاين :   الصف      اإلختبار القبلي:  املوضوع

  األهداف  -أ 
  :يهدف هذا التعليم إيل حتقيق ما يلي

 إدراك املعلم كفاءة الطلبة يف القراءة   .1
 اإلعراب عند القراءة   .2
 .ول املوضوعقدرة الطلبة يف القراءة الصحيحة جهرية أو صامتة ح  .3
 .مراعاة عالمات النرب والتنغيم عند القراءة  .4

 الوسائل  -ب 
  .املمسحةو، املعجم، القلم، السبورة: أما الوسائل املستخدمة يف هذا التعليم هي

 )االختبار القبلي(إجراءات التدريس يف اللقاء األول   - ج 
 املالحظات الوقت املادة واألنشطة الرقم

  املقدمة -1
  لقاء السالمإ    - أ

 التعارف  -ب
توجيه اإلشارة املتعلقة باألنشطة اليت  -ج

  سيقوم ا الطلبة 
 تشجيع الطلبة للقراءة   - د

 دقيقة 20

 

  العرض -2
يطلب املدرس الطلبة قراءة الكتاب حتت 

، علي "احلفل بذكر ميالد الرسول: "العنوان
 دقيقة 60

 



األقل ثالث فقرات، ويف كل فقرة حتتوي على 
  .سطراألقل مخسة ا

ويطلب املدرس الطلبة أن يوجد الفكرة 
 الرئيسية وفهم الفمقروء يف القراءة

  االختتام -3
  يطلب املدرس من الطلبة مجع وظيفتهم -1
 اتفاق علي املوضوع لليوم التايل -2

 دقائق 10
 

  
اعتمادا على هذه اخلطة، دخل الباحث الصف فيلقى السالم والطلبة جييبون 

ن هذا اللقاء األول فعرف الباحث نفسه وبعد ذلك يقرأ الباحث كشف أل. السالم
احلضور واحدا فواحدا ملعرفة أمساء الطلبة كلهم، بعد قراءة كشف احلضور مع 

. التعرف م، إلشارة الباحث عن األنشطة الىت سيقوم ا الطلبة  يف هذه احلصة
ع، ويف النهاية طلب الباحث فطلب الباحث الطلبة إجابة األسئلة املتعلقة باملوضو

  .الطلبة جلمع وظيفتهم
  

  )2: (اللقاء الثاين
     احلفل بذكر ميالد الرسول : املوضوع      القراءة:  املادة
    الثانوية:  املستوى  2009أغسطوس  27اخلميس  : اليوم
  الثاين:    الصف      دقيقة 90:  الزمن

  األهداف  -أ 
  :يهدف هذا التعليم إيل حتقيق ما يلي

  .كفاءة الطلبة يف القراءة علماملإدراك  -1
   القراءةاإلعراب عند  -2



  .حول املوضوعقراءة النص الطلبة يف  قدرة -3
 .القراءةعند النرب والتنغيم مراعاة عالمات  -4
 الوسائل  -ب 
، املعجم، بطاقة التكملة بالكلمة: أما الوسائل املستخدمة يف هذا التعليم هي    

  .سحةاملموالسبورة، القلم، 
 بطاقة التكملة بالكلمة  - ج 

 
  
  
  
  
  
  
  

  )احلفل بذكر ميالد الرسول(الثاين إجراءات التدريس يف اللقاء   -د 
 املالحظات الوقت املادة واألنشطة الرقم

  املقدمة -1
  إلقاء السالم -1
احلفل (توجيه اإلشارة املتعلقة باملوضوع  -2

  )بذكر ميالد الرسول
 تشجيع الطلبة -3

 دقيقة 10

 

  العرض -2
رس لكل الطلبة بطاقة التكملة أعطى املد -1

 دقيقة 70
 

: املناسبة بالكلمات األتية العبارات أكمل  
 املشاورة ... املسلمون .1

   
 املدعوين على... يوزع .2

 
  القاعة امام واملدعوات...اللجنة أعضاء يستقبل .3

 
 النيب مولد الحتفال جلنة...املسلمون يتشاور .4

الدعوة بطاقة  

 يتفقون

 تكوين

 الدعوين



  تتعلق باحلفل بذكر ميالد الرسول
يوجه املدرس الطلبة أن القراءة تتضمن  -2

  بقواعد السابقة
 تقدمي بعض املفردات املساعدة -3

  االختتام -3
  يطلب املدرس الطلبة جلمع وظيفتهم -1
   اتفاق علي املوضوع لليوم التايل -2

  دقيقة 10

  
دخل الباحث  2009أغوسطوس  27على خطة البحث يوم اخلميس  إعتمادا

الصف للقاء الثاىن، بعد إلقاء السالم يلقى الباحث اإلرشادت عن األنشطة اليت سيقوم 
ا الطلبة يف هذه احلصة، فطلب الباحث الطلبة أن يقرأ قراءة املوجه موافقة ببطاقة 

  .املساعدة واملفردات بعض األفكاركلهم ويرشد الباحث  املوزعةالتكملة 
  

  )3: (اللقاء الثالث
سفتمبري  10اخلميس  : اليوم     القراءة:   املادة

2009  
  دقيقة 90 : الزمن      صوم رمضان : املوضوع
  الثاين:  الصف      الثانوية:  املستوى

  األهداف  -أ 
  :يهدف هذا التعليم إيل حتقيق ما يلي

  .كفاءة الطلبة يف القراءة علماملدراك  -1
   القراءةاإلعراب عند  -2
  .القراءةيف  عالمات النرب والتنغيممراعاة  -3



 .حول املوضوع قراءة النصالطلبة يف  قدرة -4
 الوسائل  -ب 

، املعجم، بطاقة التكملة بالعبارة: أما الوسائل املستخدمة يف هذا التعليم هي    
  .املمسحةوالسبورة، القلم، 

   الثالثإجراءات التدريس يف اللقاء   - ج 
 املالحظات الوقت املادة واألنشطة الرقم

  املقدمة -1
  إلقاء السالم -1
  الربط  باملوضوع السابق -2
توجيه اإلشارة املتعلقة باألنشطة اليت سيقوم  -3

  ا الطلبة
 تشجيع الطلبة -4

10 
 دقائق

 

  العرض -2
يطلب الباحث الطلبة أن يهتم األخطـاءات   -1

  . يةاملاضية وال أخطاء ملرة ثان
  يوزع املدرس بطاقة التكملة  -2
يوجه املدرس الطلبة أن القـراءة تتضـمن    -3

  القواعد السابقة
  تقدمي بعض األفكار املساعدة -4
 تقدمي بعض املفردات املساعدة -5

70 
 دقائق

 

  االختتام -3
  طلب املدرس الطلبة جلمع وظيفتهم -1
 اتفاق علي املوضوع لليوم التايل -2

 دقيقة 19
 



  
دخل الباحث الصف للقاء الثالث، بعد  2009سفتمبري  10 يوم اخلميس يف

إلقاء السالم وإعطاء اإلرشادت عن األنشطة الىت سيقوم ا الطلبة، يوزع الباحث 
قراءة الطلبة عن صوم رمضان، فبني الباحث عن قراءة الطلبة املخطئة يف قراءم، 

وبعدها يقام الطلبة بالقراءة املوجه  .وطلب إليهم ليفهم ويهتم أخطاءهم يف قراءم
  .موافقة ببطاقة التكملة املوزعة لكل الطلبة

  
  )4: (اللقاء الرابع

سفتمبري  17اخلميس  : اليوم     القراءة:   املادة
2009  
  دقيقة 90 : الزمن    2صوم رمضان  : املوضوع
  الثاين:  الصف      الثانوية:  املستوى

  
  األهداف  -أ 

  :يل حتقيق ما يلييهدف هذا التعليم إ
  .كفاءة الطلبة يف القراءةعلم املإدراك  -1
  القراءةاإلعراب عند  -2
  .حول املوضوعقراءة النص الطلبة يف  قدرة -3
  .القراءةيف  عالمات النرب والتنغيممراعاة  -4
 

 الوسائل  -ب 
، املعجم، بطاقة التكملة بالعبارة: أما الوسائل املستخدمة يف هذا التعليم هي

  .بورة، القلم، املمسحةالس
  



  
  بطاقة التكملة بالكلمة - ج
  
  
  
  
  
  
  
  
  )2صوم رمضان (إجراءات التدريس يف اللقاء الرابع  -د

 املالحظات الوقت املادة واألنشطة الرقم
  املقدمة -1

  إلقاء السالم -1
صوم (توجيه اإلشارة املتعلقة باملوضوع  -2

  )2رمضان 
 تشجيع الطلبة -3

 دقيقة 10

 

  العرض -2
يطلب الباحث الطلبة أن يهتم األخطاءات  -1

  .املاضية وال أخطاء ملرة ثانية
  يوزع املدرس بطاقة التكملة  -2
يوجه املدرس الطلبة أن القراءة تتضمن  -3

 .القواعد السابقة

 دقيقة 70

 

: املناسبة بالكلمات األتية العبارات أكمل  
أيضا...واملسلمات يصومون املسلمون -1  

   
الشمس غروب إىل الفجر من ميسكون... -2  

 
  رمضان ليلة يف...والصائمات الصائمون يعمل -3

 
...حان إذا صيامهم عن املسلمون يفطر -4  

 يصمن

 الصائمون

ويحالترا صالة  

املغرب وقت  



  االختتام -3
  طلب املدرس الطلبة جلمع وظيفتهم -1
   اتفاق علي املوضوع لليوم التايل -2

 دقيقة 10
 

  
  )5( :اللقاء اخلامس

سفتمبري  24اخلميس  : اليوم     القراءة:   املادة
2009  
  دقيقة 90 : الزمن      عيد الفطر : املوضوع
  الثاين:  الصف      الثانوية:  املستوى

  
  األهداف  -أ 

  :يهدف هذا التعليم إيل حتقيق ما يلي
 .كفاءة الطلبة يف القراءةعلم املإدراك  -1
 ءةالقرااإلعراب عند  -2
 .حول املوضوعقراءة النص الطلبة يف  قدرة -3
  .القراءةيف  عالمات النرب والتنغيممراعاة  -4
 
 الوسائل  -ب 

، املعجم، بطاقة التكملة بالصور: أما الوسائل املستخدمة يف هذا التعليم هي
  .السبورة، القلم، املمسحة

  
  
  
  



  
  بطاقة التكملة بالكلمة - ج
  
  
  
  
  
  
  
  
  )عيد الفطر(إجراءات التدريس يف اللقاء اخلامس  -د

 املالحظات الوقت دة واألنشطةاملا الرقم
  املقدمة -1

  إلقاء السالم -1
  الربط  باملوضوع السابق -2
توجيه اإلشارة املتعلقة باألنشطة اليت ستقوم  -3

  ا الطلبة
 تشجيع الطلبة -4

 دقيقة 10

 

  العرض -2
وزع املدرس بطاقات األسئلة التكملة  -1

  .على الطلبة تتعلق بعيد الفطربالكلمة 
ه املدرس الطلبة أن القراءة تتضمن يوج -2

  بقواعد السابقة

 دقيقة 70

 

: املناسبة اتبالكلم األتية العبارات أكمل  
رمضان األواخر يف... املسلمون حيتفل -1  

   
العيد خطبة...املسلمون -2  

 
واملساكني؟ الفقراء... أنتم هل -3  

 
...يف وحيمدونه اهللا يكربون -4  

 يسمعون

الفطر عيد  

 تطعمون

العيد ليلة  



 تقدمي بعض املفردات املساعدة -3
  االختتام -3

  طلب املدرسة الطلبة جلمع وظيفتهم -1
 اتفاق علي املوضوع لليوم التايل -2

 دقيقة 10
 

  
دخل الباحث الصف للقاء اخلامس، بعد القاء السالم 2009سفتمبري  24يف 

فطلب الباحث الطلبة  ات عن األنشطة الىت سيقوم ا الطلبة يف هذه احلصة،واإلرشاد
بعض كلهم ويرشد الباحث  املوزعةأن يقرأ قراءة املوجه موافقة ببطاقة التكملة 

  .املساعدة واملفرداتاألفكار 
  

  )6: (اللقاء السادس
  2009أكتوبري  1 : اليوم     القراءة:   املادة

  دقيقة 70:  الزمن      برنامج احلفل : املوضوع
  الثاين:  الصف     الثانوية:  املستوى

  األهداف -أ
  :يهدف هذا التعليم إيل حتقيق ما يلي

 .الكفاءة الطلبة يف القراءةإدراك املتعلم  -1
 .القراءةاإلعراب عند  -2
 .القراءةيف  عالمات النرب والتنغيممراعاة  -3
  .حول املوضوع قراءة النصالطلبة يف  قدرة -4
  الوسائل -ب

، املعجم، بطاقة التكملة بالكلمة: أما الوسائل املستخدمة يف هذا التعليم هي    
  .السبورة، القلم، املمسحة



  
  بطاقة التكملة بالكلمة - ج
  
  
  
  
  
  
  
  
 )برنامج احلفل(إجراءات التدريس يف اللقاء السادس  -د

 املالحظات الوقت املادة واألنشطة الرقم
  املقدمة -1

  إلقاء السالم -1
  الربط  باملوضوع السابق -2
نشطة اليت ستقوم ا توجيه اإلشارة املتعلقة باأل -3

  الطلبة
 تشجيع الطلبة -4

  دقيقة 10

  العرض -2
يطلب الباحث الطلبة أن يهـتم األخطـاءات    -1

 . املاضية وال أخطاء ملرة ثانية
 يوزع املدرس بطاقة التكملة  -2
يوجه املدرس الطلبة أن القراءة تتضمن القواعد  -3

  دقائق 70

: املناسبة بالكلمات األتية العبارات أكمل  
املدرسة قائمة يف...  احلفل -1  

  
الدينية وحماضرة إفتتاح،... فيها -2  

 
والنعمة الرقص... -3  

 
االنفصال خطبة...املدرسة مدير -4  

 الفن

 ينجز

 برنامج

 خيطب



  السابقة
  تقدمي بعض األفكار املساعدة -4
 مي بعض املفردات املساعدةتقد -5

  االختتام -3
  طلب املدرسة الطلبة جلمع وظيفتهم -1
  اتفاق علي املوضوع لليوم التايل -2

  دقيقة 10

  
  

  :اللقاء السابع
  2009نوفمبري  12اخلميس  : اليوم       القراءة:  املادة

  دقيقة 45:  الزمن   الشهور القمرية : املوضو
  الثاين:  الصف     الثانوية: املستوى

  
  األهداف -أ

  :يهدف هذا التعليم إيل حتقيق ما يلي
 .الكفاءة الطلبة يف القراءةإدراك املتعلم  -1
 .القراءةاإلعراب عند  -2
 .القراءةيف  عالمات النرب والتنغيممراعاة  -3
  .حول املوضوع قراءة النصالطلبة يف  قدرة -4
 
 الوسائل -ب

، املعجم، بطاقة التكملة بالكلمة: ذا التعليم هيأما الوسائل املستخدمة يف ه
  .السبورة، القلم، املمسحة

  



  
  بطاقة التكملة بالكلمة - ج
  

  
  
  
  
  
  

  
  )الشهور القمرية(إجراءات التدريس يف اللقاء السابع  -د

 املالحظات الوقت املادة واألنشطة الرقم
  املقدمة -1

  إلقاء السالم -1
  لسابقالربط  باملوضوع ا -2
توجيه اإلشارة املتعلقة باألنشطة اليت ستقوم ا  -3

  الطلبة
 تشجيع الطلبة -4

  دقائق 10

  العرض -2
يطلب الباحث الطلبة أن يهـتم األخطـاءات    -1

 .املاضية وال أخطاء ملرة ثانية
 يوزع املدرس بطاقة التكملة  -2
يوجه املدرس الطلبة أن القراءة تتضمن القواعد  -3

  دقيقة 70

: املناسبة بالكلمات األتية العبارات أكمل  
األول وربيع وصفر حمرم منها... -1  

   
اإلسالمي اجلديد العام...حمرم شهر -2  

 
  اإلندونيسية استقالل اإلندونيسيون... -3

أغوسطوس شهر يف         
...من أكتوبر يوليو، ينايري، -4  

 حيتفلون

  القمرية الشهور

 ابتداء

الشمسية الشهور  



 .السابقة
  االختتام -3

  طلب املدرسة الطلبة جلمع وظيفتهم -1
  اتفاق علي املوضوع لليوم التايل -2

  دقيقة 10

  
  

  :اللقاء الثامن
  2009نوفمبري  19اخلميس :  اليوم         القراءة:   املادة

      دقيقة 45:  الزمن  )االختبار البعدي( الشهور القمرية:   املوضوع
  الثاين:  الصف        الثانوية:    املستوى

  األهداف -أ
  :يهدف هذا التعليم إيل حتقيق ما يلي

 .الكفاءة الطلبة يف القراءةإدراك املتعلم  -1
  .القراءةاإلعراب عند  -2
 .القراءةيف  عالمات النرب والتنغيممراعاة  -3
  .حول املوضوع قراءة النصالطلبة يف  قدرة -4
 الوسائل -ب

  .املعجم، السبورة، القلم، املمسحة: ا التعليم هيأما الوسائل املستخدمة يف هذ
  )االختبار البعدي( الثامنإجراءات التدريس يف اللقاء  -د

 املالحظات الوقت املادة واألنشطة الرقم
  املقدمة -1

  إلقاء السالم -1
  الربط  باملوضوع السابق -2
توجيه اإلشارة املتعلقة باألنشطة اليت ستقوم ا  -3

  دقائق 3



  الطلبة
 يع الطلبةتشج -4

  العرض -2
طلب املدرس على الطلبة أن يقرؤون القراءة واحدا 
فواحدا مث سأل املدرس السؤال من تلك القراءة من 

 .ناحية فهم املقروء والفكرة الرئيسية واملفردات

40 
 دقيقة

 

  االختتام -3
 طلب املدرس الطلبة جلمع وظيفتهم

  دقيقتان

لباحث باالختبار البعدى، بعد القاء السالم ، قام ا2009نوفمبري  19يف 
واالرشادات عن االنشطة الىت سيقوم ا الطلبة يف هذه احلصة، طلب الباحث الطلبة 

  .ويف النهاية طلب الباحث الطلبة ليجمعوا وظيفتهم. قراءة املقروءة يف املدرسة
 
  والطالبنتائج مالحظة أنشطة املدرس  عرض  )ب 
خالل عملية الدرس أساسا إىل إجادة  والطلبةاملدرس مالحظة  الباحث ستهدفا

وبالنظر إىل هذه . اليت تظهر خالل عملية التدريس والطلبةالنظرة عن أنشطة املدرس 
   .استخدام بطاقة التكملةتضح مدى فعالية نشطة ستاأل

واألنشطة اليت جرت يف الصف كلها من الباحث ولكن هناك اإلشتراكي مع 
  :وتلك األنشطة كما يلي. مدرس اللغة العربية

  7اجلدول 
  أنشطة التدريس باستخدام بطاقة التكملة

 الرقم أنشطة التدريس

 1 التعليم أهداف املدرس عرض
  2  الدراسية اخلطوط املدرس عرض



  3  بالكلمة التكملة بطاقة باستخدام القراءة مهارة تعليم املدرس شرح
 4  الطلبة دعن البطاقة هذه استخدام يف املدرس إدارية

 5  البطاقة هذه استخدام يف رغبتهم الطلبة املدرس تشجيع
 6 التدريس لتقييم النص ذلك من سؤاال املدرس يعطى
 نتيجتهم وكذلك جيدا عملهم اليت الطلبة على تقديرا املدرس يعطى
  جيدا

7 

، بنود 8ون من أا تتك والطلبة، وميكن النظر إىل ورقة مالحظة أنشطة املدرس
وصارت جمموعة النتيجة . احتماالت األجوبة كما يف البيان حتتها 3 أنشطةولكل 

فة درجة الفعالة، منها معر يريد الباحث.  8، وأدناها 24تساوي  x 8 3األعلى هي 
لتناول هذه . الية والكافية والناقصةعلى ثالثة درجات، وهي الع فيقسمها الباحث

. ، يساوي هذه3قسمها على لنتيجة األعلى بالنتيجة األدىن ويا الثالثة ينقص الباحث
  :يف اجلدول األيتفبياا . فترات 5 األنشطة نتيجةلكل فئات  إذن،

  8 اجلدول
  والطلبة بيان درجات أنشطة املدرس

  الدرجات  فئات نتيجة األنشطة  الرقم
  عالية  17-21  1
  كافية  16 -12  2
  ناقصة  11 -7  3

  

  :املالحظة ستة مرات،  وبيان إجراءاا كما يليهذه  وعقد الباحث
  2009ابريل  2 - 1
 2009ابريل  16 - 2
 2009ابريل  23 - 3
 2009مايو  7 - 4

21- 7  =5  
3 



 2009مايو  21 - 5
   2009مايو  28 - 6

 : لخيصها فيمكن نظرها يف اجلدول التايلوأما ي
  9 اجلدول

  نتائج أنشطة املدرس

 الرقم التدريس أنشطة اللقاآت تقييم اموع % يف
6 5 4 3 2 1 

 1 التعلم أهداف املدرس عرض 3 3 2،5 3 2،5 3 17 94
  2  الدراسية اخلطوط املدرس عرض 2،5 3 2،5 2،5 3 3 16،5 91،7

 بطاقة باستخدام القراءة مهارة تعليم املدرس شرح  3  3  2،5  2،5  3  3  17  94
  بالكلمة التكملة

3  

  4  الطلبة عند البطاقة هذه استخدام يف املدرس إدارية  3  3  2،5  3  2،5  3  17  94

83،3  15  2،5  2،5  2،5  2،5  2،5  2،5  
 هذه استخدام يف رغبتهم الطلبة املدرس تشجيع
  البطاقة

5  

 6 التدريس لتقييم النص ذلك من سؤاال املدرس يعطى 2،5 2،5 2،5 2،5 2،5 2،5 15 83،3

 جيدا لهمعم اليت الطلبة على تقديرا املدرس يعطى 3 3 3 3 3 3 18 100
  جيدا نتيجتهم وكذلك

7  

 اموع 19،5 20 18 19 19 20  

 % يف  92،9  95،2  85،7  92،9  92،9  95،2  

 التعليمية أنشطة درجة معرفة فنستطيع السابقة املالحظات نتيجة نظرنا إذا
  : يلي كما هي بالكلمة التكملة بطاقات باستخدام

  10 اجلدول
  درجة أنشطة املدرس

  

  %درجة يف   التكرار  الدرجات  يجة األنشطةفئات نت  الرقم
  83،3  5  عالية  17-21  1
  33،3  2  متوسطة  16 -12  2
  0  0  ضعيفة  11 -7  3



  100  7  اموع
  الطالباملناقشة يف نتائج البحث عن أنشطة املدرس و  )ج 

إجرائها كانت على تقييم عملية التعليم إىل أن مقدار املدرس يف  نتائجأشارت 
وتعترب يف  15يجة هي ألن أقل النت. جة متوسطة وال ضعيفةيها درفدرجة عالية و
 الطلبة املدرس تشجيعهو ، 6و  5وذلك يف نشيطة املدرس بنود  83،3النسبة املؤية 

 لتقييم النص ذلك من سؤاال املدرس يعطى و البطاقة هذه استخدام يف رغبتهم
ويسبب على ذلك . لة بالكلمةبطاقات التكممنذ اقامة التعليم مهارة القراءة ب التدريس

يفضل املدرس هذه املهارة . القراءةتتركز على مهارة  أن عملية التعليم ما قاله املدرس
ألكثر املعلومة من املقروءة وكذلك لزيد املعرفة لدى الطلبة عن املوضوع الذي 

م قد أ الموجنان الواحدةاحلكومية  الثانويةمن املدرسة  الثاين الصف والطلبة.  يعلمهم
  .ردات يف املستوى األولفحفظوا املقراءة اجليدة والفصيحة وتعودوا 

وتعترب  16،5يساوي نتيجته  الدراسية اخلطوط املدرس عرض، هو 2ويف بنود 
هو هلم الطلبة الكتابة وفيها العرض أن سببه  قال املدرس%. 91،7يف النسبة املئوية 

  .بنفسهماخلطوط الدراسية ويستطيع الطلبة أن يقرؤوا 
 تعليم املدرس شرحو التعلم أهداف املدرس عرض ، أن4، 3، 1وأما يف بنود 

 هذه استخدام يف املدرس إداريةو بالكلمة التكملة بطاقة باستخدام القراءة مهارة
يف مستوى  1،3،4نتيجة يف بنود  .%94 املئوية النسبة يف تعترب الطلبة عند البطاقة

 100ويف النسبة املئوية  18نتيجته  7ويف بنود . اعالية ألن عمل املدرس جبد وجيد
 وكذلك جيدا عملهم اليت الطلبة على تقديرا املدرس يعطىألن يف هذا بنود عن 

 خصوصا العربية اللغة التعلم يف الطلبة يشتجيع أن يستطيع بنود وهذا. جيدا نتيجتهم
  . القراءة مهارة يف

مرحيني، وموقف  ية ذه الوسيلةوقال املدرس كان الطلبة تعلموا اللغة العرب
هم حيبون على قراءة الكتب العربية وال يشعرون الصعبة يف . التعليم حيويا وديناميكيا



لقاآت هلم فهم جيدا يف فهم كتب اللغة  6ملدة . فهم املقروء و حيفظون اجلمل مسرعا
  .العربية

ملة بالكلمة من هذه بيانات املالحظة، فيأكد الباحث أن استخدام بطاقات التك
فعالة يف تنمية مهارة القراءة، ألن الطلبة يشعرون بالسرور واحلماسة عند عملية التعليم 
وأم يشعرون بالسهولة يف القراءة وال حائرة عند فهم املقروء حيث ترقي نتائجهم يف 
القراءة من درجة مقبولة قبل اشتراك عملية التعليم باستخدام بطاقات التكملة بالكلمة 

 . درجة جيد جدا بعد اشتراك عملية التعليم باستخدام بطاقات التكملة بالكلمةإىل
  

 بطاقة التكملةباستخدام  القراءة مهارة تعليم فعالية  )د 
") تـ"اختبار (وأما حتليل البيانات يف هذا البحث، فتقدم الباحث الرمز اإلحصائي 

 أراد البحث، هذا ويف .البحث لتعريف فعالية أو عدم فعالية الوسيلة املستخدمة يف هذا
 البيانات الباحث استخدم فلذلك. اموعتني بني التعليم نتيجة فروق تعريف الباحث

 التجريبـية اموعة يف قاما الذين البعدي واالختبار القبلي االختبار نتائج من
 وقفر ولتحليل. 4 امللحق يف ننظر أن نستطيع ختباراال واألسئلة. الضابطة واموعة

  .SPSS versi 15 الباحث استخدم اموعتني بني التعليم نتيجة
، ستعرض الباحث نتائج الطلبة لكل SPSS versi 15 الباحث وقبل أن حتلل

  :االختبارات القبلية و البعدية يف اجلدول التايل 
  
  
  
  
  
  



  11اجلدول 
  اإلسالمية ماالنج الثانويةدرسة ياسفوري مبنتائج االختبار القبلي 

 2009/2010 ةسيانة الدرالس
  اللغة العربية:     املادة

  الثاين :     الصف
  الضابطة:   اموعة

  الرقم الطلبة اسم النتيجة  املستوى
 1 استوتيك سري اينداة 55  فاشل
 2 وحيوانا 65  مقبول
 3 نيتا 60  مقبول
 4 موجي 35  فاشل
 5 هريوا 58  ناقص
 6 فريا 62  مقبول
 7 األمني مشس 62  مقبول

 8 أنيسوايت 44  اشلف
 9 نوفيتا 60  مقبول
 10 رفعة 45  فاشل
 11 اهلدى مفتاح 55  فاشل
 12 أنور حممد 66  مقبول

 13 زكريا نيزر 85  جدا جيد
 14 نسوة 71  جيد

 15 صاحل 66  مقبول
 16 أريفني 66  مقبول

  اموع  16  955  -
  



  بطةنتيجة االختبار القبلي يف اموعة الضا مستوى: 12اجلدول 
 النسبة املئوية عدد الطلبة  املستوى  مسافة حتديد النتيجة الرقم
 %6,3 1  جيد جدا  100- 80 1
 %6,3 1  جيد  79- 70 2
 %50 8  مقبول  69- 60 3
 %18,8 3  ناقص  59- 50 4
 %18,8 3  فاشل  49- 00 5

 %100 16 اموع
  

 مل) %50(وجد يف اجلدول السابق أن بعض الطلبة يف اموعة الضابطة 
يبلغوا معيار النجاح الذي يعني املدرسة يف مادة مهارة القراءة، ألن نتيجتهم يف درجة 

، فاشلةال، و%)18,8( الناقصةوأما البعض اآلخر حصلوا على الدرجة . مقبول
)18,8%( 

  13اجلدول 
  اإلسالمية ماالنج الثانويةياسفوري درسة مبنتائج االختبار القبلي 

 2009/2010 ةسياالسنة الدر
  اللغة العربية:     املادة

  الثاين :     الصف
  التجريبية:   اموعة

 الرقم الطلبة اسم النتيجة املستوى
 1 الدين صاحل حممد 70 جيد
 2 زلفة 70 جيد
 3 ريناوايت 70 جيد
 4 ماوار 60 مقبول
 5 اهلدى خري 60 مقبول



 6 مستعني 70 جيد
 7 حسان حممد 60 مقبول
 8 فيفني 50 ناقص
 9 ريفانا 60 مقبول
 10 قمري نور 50 ناقص
 11 أمحد فيصال 60 مقبول
 12 اهللا سلسب 60 مقبول
 13 الرمحة نزولة 60 مقبول
 14 حممودة أمي 40 فاشل
 15 ريستا 50 ناقص
 16 ريتنا 65 مقبول

 اموع 16 955 -
 

  نتيجة االختبار القبلي يف اموعة التجريبية مستوى: 14اجلدول 
 النسبة املئوية عدد الطلبة  املستوى  افة حتديد النتيجةمس الرقم
 - -  جيد جدا  100- 80 1
 %25 4  جيد  79- 70 2
 %50 8  مقبول  69- 60 3
 %18,8 3  ناقص  59- 50 4
 %6,3 1  فاشل  49- 00 5

 %100 16 اموع
  

يبلغوا ) %25(ظهر يف اجلدول السابق أن بعض الطلبة يف اموعة التجريبية 
وأما بقي من عدد الطلبة . اح الذي يعني املدرسة يف مادة مهارة القراءةمعيار النج

والدرجة %) 18,8( الناقصةوالدرجة %) 50( املقبولةحصلوا على الدرجة 



وهذه الدرجة تدل أن كفاءة الطلبة يف اموعة التجريبية أكثر %) 6,3( فاشلةال
 .من معيار النجاح يف مادة مهارة القراءة  مقبول

نتيجة االختبار القبلي  البيانات السابقة، وجد الباحث خمتلف يف مستوى مث من
  :يف اجلدول التايل الباحث بني اموعتني، كما تتصور

يف  نتيجة االختبار القبلي بني عدد الطلبة من ناحية مستوىاملقارنة :  15اجلدول 
  اموعتني

 تجريبيةال اموعة  الضابطة اموعة املستوى النتيجة الرقم
 عدد
 الطلبة

 النسبة
 ويةاملئ

 عدد
 الطلبة

 النسبة
 ويةاملئ

 - - %6,3 1 جدا جيد  100- 80 1

 %25 4 %6,3 1 جيد  79- 70 2

 %50 8 %50 8 مقبول  69- 60 3

 %18,8 3 %18,8 3 ناقص  59- 50 4

 %6,3 1 %18,8 3 فاشل  49- 00 5

وهو طالب واحد  جيد جداحتصل على مستوى الطلبة يف اموعة الضابطة 
طلبة يف  4مث هناك . جيد جدانتيجة  مستوىواموعة التجريبية مل حتصلوا على 

يف اموعة  طالب واحد، وجيدنتيجة  مستوىاموعة التجريبية حصلوا على 
مقبول، نتيجة  مستوىطالبا يف اموعة الضابطة حصلوا على  8و هناك . الضابطة

يف اموعة الضابطة حصلوا  طلبة 3مث هناك . اطالب 8 وأما يف اموعة التجريبـية
طلبة يف اموعة  3و . طلبة يف اموعة التجريبـية 3، وناقصنتيجة  مستوىعلى 

يف اموعة التجريبـية  طالب واحدوأما  فاشلنتيجة  مستوىالضابطة حصلوا على 
  .فاشلنتيجة  مستوى على

  .لقاآت أخذت بعد ستة اليتي للطلبة االختبار البعد وبالتايل يقدم الباحث



  16اجلدول 
  اإلسالمية ماالنج الثانويةياسفوري درسة مبنتائج االختبار البعدي 

 2009/2010 ةسياالسنة الدر
  اللغة العربية:     املادة

  الثاين :     الصف
  الضابطة:   اموعة
  املستوى  النتيجة  اسم الطلبة  الرقم
  جيد 70 استوتيك سري اينداة  1
  فاشل 38 وحيوانا  2
  مقبول 62 نيتا  3
  فاشل 47 موجي  4
  مقبول 64 هريوا  5
  فاشل 44 فريا  6
  مقبول 61 األمني مشس  7
  مقبول 65 أنيسوايت  8
  مقبول 65 نوفيتا  9

  فاشل 55 رفعة  10
  مقبول 63 اهلدى مفتاح  11
  مقبول 63 أنور حممد  12
  جيد 71 زكريا نيزر  13
  فاشل 58 نسوة  14
  فاشل 55 حلصا  15
  جيد 76 أريفني  16

  -  957  16  اموع
  



  نتيجة االختبار البعدي يف اموعة الضابطة مستوى: 17اجلدول 
 النسبة املئوية عدد الطلبة املستوى النتيجة الرقم
 - - جدا جيد  100- 80 1
 %18,8 3 جيد  79- 70 2
 %43,8 7 مقبول  69- 60 3
 - - ناقص  59- 50 4
 %38 6 فاشل  49- 00 5

 %100 16 اموع
  

، جيد جدا املستوىويف هذه اموعة الضابطة، النتيجة مل حتصل على 
حصل  مقبولفحسب، مث النتيجة % 18,8أو  طلبة 3حصل عليها جيد والنتيجة 

حصل  فاشل، ونتيجة وا عليهاحصل ملناقص ، وأما النتيجة %43,8أو طلبة 7عليها 
ك التنمية يف مادة مهارة القراءة لدي طلبة يف وتدل ليس هنا% 38أو  طلبة 6عليها 

وجيب . بل أصابتهم ترتيل النتيجة، أحسن النتيجة يف االختبار القبلي اموعة الضابطة
على املدرس اللغة العربية أن يصلح طريقة التعليم وغريه الذي يستطيع أن تنتمي كفاءة 

اموعة التجريبـية، وهذا   وبالتايل، ننظر البيانات يف. الطلبة يف مهارة القراءة
  :جدوهلا

  
  
  
  
  
  
 



  18اجلدول 
  اإلسالمية ماالنج الثانويةياسفوري درسة مبنتائج االختبار البعدي 

 2009/2010 ةسياالسنة الدر
  اللغة العربية:     املادة

  الثاين :     الصف
  التجريبية:   اموعة

  
 الرقم الطلبة اسم النتيجة املستوى

 1 الدين صاحل حممد 90 جدا جيد
 2 زلفة 90 جدا جيد
 3 ريناوايت 90 جدا جيد
 4 ماوار 80 جدا جيد
 5 اهلدى خري 90 جدا جيد
 6 مستعني 100 جدا جيد
 7 حسان حممد 80 جدا جيد
 8 فيفني 80 جدا جيد
 9 ريفانا 100 جدا جيد
 10 قمري نور 80 جدا جيد
 11 أمحد فيصال 90 جدا جيد
 12 اهللا سلسب 80 جدا جيد
 13 الرمحة نزولة 90 جدا جيد
 14 حممودة أمي 80 جدا جيد
 15 ريستا 80 جدا جيد
 16 ريتنا 80 جدا جيد

 اموع 16 1380 -



  نتيجة االختبار البعدي يف اموعة التجريبـية مستوى: 19اجلدول 
  

 النسبة املئوية عدد الطلبة املستوى النتيجة الرقم
 %100 16 جدا جيد  100- 80 1
 - - جيد  79- 70 2
 - - مقبول  69- 60 3
 - - ناقص  59- 50 4
 - - فاشل  49- 00 5

 %100 16 اموع
أو  طالبا 16مجيع الطلبة يعىن حصل عليها  جيد جدايف هذه اموعة، النتيجة 

، هذه النتيجة تدل أن كفاءة الطلبة تنتمي وتبلغ املعيار النجاح يف املادة 100%
  القراءة، 

نتيجة االختبار البعدي  مستوىاختالف يف  ات السابقة، وجد الباحثمن البيان
  :يف اجلدول التايل الباحث بني اموعتني، كما تتصور

  نتيجة االختبار البعدي مستوىاملقارنة بني اموعتني يف :  20اجلدول 
 التجريبية اموعة  الضابطة اموعة املستوى النتيجة الرقم

 عدد
 الطلبة

 سبةالن
 ويةاملئ

 عدد
 الطلبة

 النسبة
 ويةاملئ

 %100 16 - - جدا جيد  100- 80 1
 - - %18,8 3 جيد  79- 70 2
 - - %43,8 7 مقبول  69- 60 3
 - - - - ناقص  59- 50 4
 - - %38 6 فاشل  49- 00 5



، وأما جيد جداكان ليس هناك الطلبة يف اموعة الضابطة حصلوا على نتيجة 
يف  طلبة 3مث . جيد جداحصلوا على نتيجة  طلبةمجيع ـية يف اموعة التجريب

طلبة يف اموعة الضابطة  7و. جيدنتيجة  مستوىاموعة الضابطة حصل على 
يف اموعة الضابطة حصلوا على  اطالب 6مث  . مقبولنتيجة  مستوىحصلوا على 
 .، وال يوجد من طلبة يف اموعة التجريبـيةفاشلتقدير نتيجة 

  SPSS versi 15 نتيجة التحليل )1(
  
  حتليل البيانات للمجموعة التجريبية  -أ 

 21اجلدول 
  ت إلحصاء العينات الزوجية –اختبار 

 

احنراف   N  متوسط  نوع االختبار
  معياري

خطأ معياري 
  متوسط

االختبار القبلي 
  للمجموعة التجريبية

59,6875 16 8,65424  2,163568  

االختبار البعدي 
  تجريبيةللمجموعة ال

86,2500  16  7,18795  1,79699  

  
وقبل القيام مبعاملة فالنتيجة املعدلة لالختبار القبلي من اموعة التجريبية 

.  86,2500أما بعد القيام مبعاملة فالنتيجة املعدلة احملصولة . 59,6875
  .  طالبا 16جتريبية قبل معاملة وبعدها يبلغ عددهم  جمموعةواملشتركون يف 

  
  
  



  22اجلدول 
 ارتباط العينات الزوجية

  

االختبار القبلي والبعدي موعة 
  التجريبية

N  الداللة  ارتباط  
16  0,569  0,021  
إىل عدد ) االختبار القبلي والبعدي(وتصل النتيجة االرتباطية بني متغريين 

) أنظر يف كتاب اإلحصاء( Product-Momentوعندما ننظر يف قيمة اإلقتراح 0,569
N= 16  اجلدول -احلساب أعلى من ت- وتدل ت 0,569وهي % 95بفترة الثقة .

ويعين ذلك أن هناك ارتباطا . 0،05وهي أقلّ ببعيد من  0,021والدرجة الداللة 
  .وثيقا وحقيقيا بني نتيجة االختبار قبل املعاملة وبعدها

  23اجلدول 
  االختبار العينات الزوجية

االختبار القبلي 
والبعدي 
موعة 

  لتجريبيةا

درجة   ت  فترة ثقة اإلختالف% 95  اختالفات زوجية
  احلرية

  احتمالية
احنراف   متوسط

  معياري
خطأ معيار 

  متوسط
  أكثر  أقل

-26,56250  7,46520  1,86630  -
30,540421  

-22,58458  -14,233  15  0,000  

  :الفروض
Ho  = الن متماثالنتمع البحث معد)لة قبل معاملة وبعدها نتيجة االختبار املعد

  .  ليس هلا فرق ظاهر/ متماثل
Ha  = الن غري متماثلنيتمع البحث معد) لة قبل معاملة وبعدهانتيجة االختبار املعد

  .  هلا فرق ظاهر/ غري متماثل
  :التقرير

   .ت –ت وجدول  –اعتمادا على مقارنة بني حساب ) 1



 - جدول (اء اجلدول إحص> ) ت ملخرجات -عدد (إذا كان إحصاء احلساب  -
  .مردود (Ho)فإن الفرض الصفري ) ت

 –جدول (إحصاء اجلدول < ) ت ملخرجات - عدد (إذا كان إحصاء احلساب  -
 .مقبول (Ho)فإن الفرض الصفري ) ت

 –ومن اجلدول  14,233- ت من املخرجات  –ومن املعلوم أن احلساب 
مبا أنّ نتيجة .  2,131- عدده % 95يوجد يف الدرجة الداللة  (Df = N – 1)ت 

ومن مثّ، نتيجة . مردود  (Ho)ت املخرجات فإنّ الفرض الصفري < ت  –اجلدول 
  . هلا فرق ظاهر/ االختبار املعدلة قبل معاملة وبعدها غري متماثل

  اعتمادا على نتيجة احتمالية) 2
  .مردود (Ho)فالفرض الصفري  0,05> إذا كانت احتمالية  -
  .مقبول (Ho)فالفرض الصفري  0,05<لية وإذا كانت احتما -

مع احتمالية  14,233-السابقة يبدو أن ت احلساب  SPSSومن خمرجات 
ومن مثّ، نتيجة  .مقبول (Ho)فالفرض الصفري  0.05< مبا أنّ احتمالية .   0,000

وفرق نتيجة االختبار . هلا فرق ظاهر/ االختبار املعدلة قبل معاملة وبعدها غري متماثل
  . 26,56250-  بلي والبعدي موعة التجريبية باملقدرالق

  
  حتليل البيانات للمجموعة الضابطة  -ب 

 24اجلدول 
  ت إلحصاء العينات الزوجية –اختبار 

احنراف   N  متوسط  نوع االختبار
  معياري

خطأ معياري 
  متوسط

االختبار القبلي 
  موعة الضابطة

59,6875 16 11,67744  2,91936  



بعدي االختبار ال
 موعة الضابطة

59,8125  16  10,09435  2,52359  

بينما نتيجة  59,6875نتيجة االختبار القبلي املعدلة من اموعة الضابطة 
واملشتركون يف اموعة الضابطة قبل االختبار .  59,8125االختبار البعدي منها 

  .طالبا 16وبعده يبلغ عددهم 
  

  25اجلدول 
  ارتباط العينات الزوجية

  احتمالية  ارتباط  N  نوع االختبار
  0,349  0,251 16  االختبار القبلي والبعدي موعة الضابطة 

إىل عدد ) االختبار القبلي والبعدي(وتصل النتيجة االرتباطية بني متغريين 
القيمة املعنوية للمخرجات ( 0,05مع قيمة احتمالية أقلّ ببعيد من 0,251
باطا وثيقا وحقيقيا بني نتيجة االختبار قبل املعاملة ويعين ذلك أن هناك ارت). 0,000
  .وبعدها

  
  26اجلدول 

   اختبار العينات الزوجية 

االختبار القبلي 
والبعدي 
موعة 
  الضابطة

درجة   ت  فترة ثقة اإلختالف% 95  اختالفات زوجية
  احلرية

  احتمالية
احنراف   متوسط

  معياري
خطأ معيار 

  متوسط
  أكثر  أقل

-12,500  13,3859
4  

3,34648  -7,25786  7,00786  -0,37  15  0,971  

  :الفروض
Ho  = الن متماثالنتمع البحث معد) لة قبل معاملة وبعدهانتيجة االختبار املعد

  .  ليس هلا فرق ظاهر/ متماثل



Ha  = الن غري متماثلنيتمع البحث معد) لة قبل معاملة وبعدهانتيجة االختبار املعد
 .  و بعبارة أخرى هلا فرق ظاهرغري متماثأل

  :التقرير
  . ت –ت وجدول  –اعتمادا على مقارنة بني حساب ) 1
 –جدول (إحصاء اجلدول > ) ت ملخرجات - عدد (إذا كان إحصاء احلساب  -

  .مردود (Ho)فإن الفرض الصفري ) ت
 –جدول (إحصاء اجلدول < ) ت ملخرجات - عدد (إذا كان إحصاء احلساب  -

 .مقبول (Ho)فرض الصفري فإن ال) ت
ت  –ومن اجلدول  0,037-ت من املخرجات  –ومن املعلوم أن احلساب 

(Df = N – 1)  مبا أنّ نتيجة اجلدول .   0,971عدده % 95يوجد يف داللة األصلية
ومن مثّ، نتيجة االختبار . مردود  (Ho)ت املخرجات فإنّ الفرض الصفري > ت  –

  .متماثل أو ليس هلا فرق ظاهراملعدلة قبل معاملة وبعدها 
  اعتمادا على نتيجة احتمالية) 2
  .مقبول (HO)فالفرض الصفري  0,05< إذا كانت احتمالية  -
  .مردود (HO)فالفرض الصفري  0,05> وإذا كانت احتمالية  -

مع احتمالية   0,037-السابقة يبدو أن ت احلساب  SPSSومن خمرجات 
ومن مثّ، . مقبول (HO)فالفرض الصفري   0,005< مبا أنّ احتمالية .   0,000

  . هلا فرق ظاهر/ نتيجة االختبار املعدلة قبل معاملة وبعدها غري متماثل
النتيجة  نتيجة االختبار القبلي والبعدي للمجموعتني، ومن تلك قدم الباحث

تبار نتيجة االخو القبلي موعة التجريبيةأن نتيجة االختبار  تستطيع الباحثة أن تالحظ
نتيجة االختبار البعدي موعة التجريبية  متساوية والعكس القبلي موعة الضابطة

وأما من نواحي املهارات فكان . تبار البعدي موعة الضابطةأعلى من نتيجة االخ
تعليم رة أخرى أن اأو بعب. تأثري األوثق هو يف فهم املقروء واألفكار الرئيسية وغريها



أو التعليم  هلا تأثري وثيق بني طريقة التعليم التقليدية تكملة بالكلمةالقراءة ببطاقة ال
  .اليت تستعمل يف اموعة الضابطةبدون الوسائل 

  
  االستبيان  نتائجعرض   - ج 

وفيما يلى نتائج البيانات من أجوبة االستبيان الذي وزعه الباحث لدى أفراد   
وبنود األسئلة . ه الوسيلة التعليميةللحـصول على آرائهم يف هذ) عينة البحث(الطلبة 

حتتوى ما يتعلق بآرائهم بعد تطبيق تعليم القراءة العربية باستخدام بطاقات التكملة 
واألجوبة اليت عرضها الباحث تقتصر على ما يتعلق جبوهرية هذه الوسيلة، . بالكلمة

ص املقروء وهي تكثري فهم املفردات لديهم، ويتكلمون بوضع األسئلة لفهم حمتوى الن
واألفكار الرئيسية، وأمهية استخـدام هذه الوسيلة يف ) املعلومات التفصيلية فيها(

  .عملية القراءة وفهم املقروء
وكل هذه األجوبة من . والبيان التايل يوضح آراءهم فيما يتعلق ذه الوسيلة  

ة املقترحة االستبيان تصبح مؤشرة ملالئمة عملية تعليم القراءة العربية ذه الوسيل
  :وهذا بيان األجوبة من االستبيان ما يلي . لديهم

  27اجلدول 
األجوبة من االستبيان لدى الطلبة حول استخدام بطاقات التكملة يف عملية تعليم 

  القراءة العربية وفهم املقروء
عدد   حمتوى األسئلة  رقم

  العينة
  ال  نعم  اموع  أجوبة

1  

بية هل ترغب يف تعليم اللغة العر
باستخدام بطاقات التكملة 
بالكلمة خاصة يف مهارة 

  القراءة؟
16 16 0 16 

 100 0 100    النسبة املئوية



2  
استخدام بطاقات التكملة هل 

مبوضوع القراءة بالكلمة 
تساعدكم على فهم النص 

  املقروء؟
16 16 0 16 

 100 0 100    النسبة املئوية

3  
استخدام هل من خالل 

حول  لكلمةبطاقات التكملة با
حمتوى النص يساعدكم على 

  فهم املقروء؟
16 14 2 16 

 100 12,5 87,5    النسبة املئوية

4  
عملية قراءة البطاقات عن 

املصممة  التكملة بالكلمة
  تساعدكم على الفهم السريع؟

16 8 8 16 

 100 50 50    النسبة املئوية

5  
هل استخدام هذه الوسيلة 
املقتـرحة تساعدكم على 

علومات التفصيلية فهم امل
  ؟)حمتوى النص(

16 14 2 16 

 100 12,5 87,5    النسبة املئوية

6  
هل تعيني األفكار الرئيسية من 
اجلمل أو الفقرات مهمة يف 

  القراءة؟
16 9 6 16 

56,2    النسبة املئوية
5 37,5 100 

7  
هل استخدام  هذه الوسيلة 
املقتـرحة تساعدكم على 

  فهم حمتوى النص املقروء؟
16 11 5 16 

 68,731,2100    النسبة املئوية



5 5 

8  

هل استخدام هذه الوسيلة 
استخدام بطاقات (املقترحة 

يتمكن من ) التكملة بالكلمة
أن جيعل عملية القراءة تكون 

  فعالة؟

16 14 2 16 

 100 12,5 87,5    النسبة املئوية

9 

هل استخدام هذه الوسيلة 
استخدام بطاقات (املقترحة 

تساعدك يف ) بالكلمة التكملة
  فهم املقروء كله؟

16 15 1 16 

93,7    النسبة املئوية
5 6,25 100 

10 
هل ترغب يف تعليم اللغة العربية 

التكملة باستخدام بطاقات 
  ؟ بالكلمة

16 15 1 16 

93,7    النسبة املئوية
5 6,25 100 

  
  



  اخلامس الفصل

  ث والتوصيات واإلقتراحاتنتائج البح
 

 نتائج البحث  -أ 
  :إليها الباحثة يف هذه الدراسة تتلخص فيما يأيت إن نتائج اليت وصلت

أن خطوات تعليم القراءة يف اموعة التجريبية هي باستخدام بطاقات التكملة  -1
يأيت املعلم بعدة عبارات ناقصة، ويكتبها على لوحة أو بطاقة كبرية، . بالكلمة

يعرض اللوحة على الطالب، ويوزع . ترك فراغا يف اياتـها لبطاقة الكلمةوي
البطاقات على عدد منهم، مث يطلب من أحدهم قراءة اجلملة الناقصة، وعلى 

  .التلميذ الذي معه البطاقة املناسبة، ان يتقدم حنو اللوحة ويعلقها يف مكاا
 اموعة يف البعدي واالختبار قبليال االختبار نتائج من البيانات الباحث ستخدما -2

 يف والبعدي القبلي االختبار نتيجة فروق وأما. ةالضابط اموعةو ةالتجريبـي
  :يلي ما والضابطة التجريبية اموعة

التجريبية  ملعدلة لالختبار القبلي من اموعةقبل القيام مبعاملة فالنتيجة ا  ) أ
.  86,2500النتيجة املعدلة احملصولة املة فأما بعد القيام مبع. 59,6875

. طالبا 16جتريبية قبل معاملة وبعدها يبلغ عددهم  جمموعةواملشتركون يف 
 .هلا فرق ظاهر/ ومن مثّ، نتيجة االختبار املعدلة قبل معاملة وبعدها غري متماثل

  .26,5625وفرق نتيجة االختبار القبلي والبعدي موعة التجريبية باملقدر 
بينما نتيجة  59,6875تيجة االختبار القبلي املعدلة من اموعة الضابطة ن  ) ب

واملشتركون يف اموعة الضابطة قبل .  59,8125االختبار البعدي منها 
ومن مثّ، نتيجة االختبار املعدلة قبل . طالبا 16االختبار وبعده يبلغ عددهم 

 .هلا فرق ظاهر/ معاملة وبعدها غري متماثل
من نواحي املهارات فكان تأثري األوثق هو يف فهم املقروء واألفكار  وأما) ج

أو بعبارة أخرى أن التعليم القراءة باستخدام بطاقات التكملة . الرئيسية وغريها



بالكلمة هلا تأثري وثيق بني طريقة التعليم التقليدية وبدون الوسائل اليت تستعمل 
خدم بطاقات التكملة بالكلمة يف ويريد الطلبة أن است. يف اموعة الضابطة

 .تعليم مهارة القراءة
  

  التوصيات  -ب 
  :لتنمية كفاءة الطلبة يف فهم املقروء نالحظ األمور اآلتية

جيب أن يأيت مترين القراءة يف فهم املقروء بعد شرح املدرس ترتيب الفهم  -1
  .الذي يعاجله التمرين وتدريب الطالب عليه شفويا

ين عن طريق التصحيح الذايت حيث يقوم كل طالب يتم تصحيح التمر -2
بتصحيح ما كتب مبقارنته مع اإلجابات النموذجية، أو عن طريق تصحيح 

  .املدرس ملا كتب كل طالب
جيب أن يناقش املدرس مع طالبه يف أخطائهم الشائعة ويعطيهم املزيد من  -3

  .التدريبات والتمرينات ملعاجلة هذه األخطاء
  
 االقتراحات  - ج 

كثريا  ونيهتم نالذي أن تكون نتائج البحث مفيدة للقراء الباحث يرجو  - 1
، ألن يف هذا البحث، باللغة العربية وتعليمها يف املدرسة واجلامعة اإلسالمية

الوسائل التعليمية الفعالة يف تدريس مهارة القراءة من ناحية فهم الباحث  قدم
يكون ل لية التعليم داخل الصف،املقروء حىت ميكن تطبيق هذه الوسائل يف عم

 .تعلم اللغة العربية سهل ومريح

يرجو الباحث على املدرس أن يستعد الوسائل خصوصا بطاقات التكملة   - 2
 .  بالكلمة النجاح قبل تنفيذ البحث متسويا

البحث كتابة ل  هذا البحث مرجعا من املراجعيكون ن أ الباحث يرجو  - 3
 .ع لغريها من الباحثنيالعلمي املتعلق ذا املوضو



 الوسائلينبغي على الباحثني اآلخرين أن يطوروا هذا البحث يف تطبيق هذه   - 4
اللغة العربية، وأيضا أن يطوروا تطبيق هذه  تعليمالتعليمية األخرى يف واقع 

  .التعليمية يف املوضوعات األخرى الوسائل
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  االختبار القبلي
   درسة ياسفوري املتوسطة اإلسالمية ماالنجألوىل مبللمرحلة ا 

  2010- 2009العام الدراسي 
  

  مهارة القراءة: املادة    
  : االسم   
  :الفصل   

  :اليوم والتاريخ   
  :املوعد           

  
  احلوار. أ

  صوم رمضان
  نصوم رمضان بعد الغد إن شاء اهللا:     إهلام

  ملاذا نصوم؟:   مصطفى
  غد أول شهر رمضانبعد ال:     إهلام

  هل املسلمون يصومون فيها؟:   مصطفى
  نعم، املسلمون يصومون رمضان واملسلمات يصمن أيضا:     إهلام

  والصائمون والصائمات ميسكون عن مجيع املفطرات من طلوع :     
  الفجر إىل غروب الشمس                 

  مىت يفطر الصائمون والصائمات عن صيامهم؟:   مصطفى
  هم يفطرون عن صيامهم إذا حان وقت املغرب ويتسحرون قبل :     امإهل



  الفجر ليال                 
  اي عمل يعمل الصائمون والصائمات هذا الشهر؟:   مصطفى

  أعماهلم متنوعة مثل التراويح، تالوة القرآن، صالة التهجد، والوتر، :     إهلام
  لفقراء واملساكني ومساعدة احملتاجني تؤتى الصدقات والزكوة ل                 
  كلّهم من أعمال الصاحلات                 

 !الصحيح جبواب اآليت  إختر. ب
 ......املسلمون يسمى. املسلمون يصلون التراويح .1

   مفعول به. د  مبتدأ. ج    خرب املقدم. ب    خرب املبتدأ  . أ
 ......رون يسمىيفط. إذا جاء املغرب الصائمون يفطرون بصيامهم .2

 فاعل الفعل. د  مفعول به. ج    خرب مجلة. ب    مبتدأ  . أ
 ......يرفع مجع املذكر السامل .3

   بالواو والنون. ج    بالياء والنون  . أ
         حبذف النون.  د      باأللف  . ب

 ......ينصب مجع املذكر السامل .4
 باأللف والنون. ج    بالواو والنون  . أ

 بالضمة.  د    بالياء والنون  . ب
 ......خرب اجلملة من املبتدأ فيها فاعل .5

     ضمري مستتر. ج    ضمري منفصل  . أ
 ضمري ظاهر. د    ضمري متصل  . ب

 .....خرب املبتدأ من" يف جنات"املـتـقون يف جنات النعيم،  .6
 حرف نصب.د    حرف جر. ج  اإلسم. ب  الفعل  . أ

 .....أنزل فيه القرآن .7
     ليلة الصيام  .أ 
   ليلة السابع عشر من رمضان  .ب 



  ليلة القدر  .ج 
 اثنا وعشرون  .د 

 من الفجر إىل غروب الشمس.......الصائمون .8
. د    يتسحرون. ج    يفطرون. ب    ميسكون  . أ

 يفرحون 
 .....مبتدأ من ضمري" هن. "هن يعملن الصاحلات .9

 رفع املتحرك. د    منفصل. ج    متصل. ب  مستتر  . أ
 الفقراء واملساكني......األغنياء .10

. د    يساعدن. ج    يساعدون. ب    يساعد  . أ
 تساعدين

  اهللا بكرة وأصيال...هم الذين .11
. د    يقابلون. ج    يذاكرون. ب    يبايعون. أ

  يقربون
  نزول القرآن يف اليوم السابع عشر من رمضان... املسلمون .12

. د    يذكرون. ج    حيتفلون. ب    يذهبون. أ
  يتبعون

  التراويح يف املسجد... ن حن .13
. د    نصلّى. ج    تصلّني. ب    يصلّون. أ

  تصلّى
  ...مىت  ميسك الصائمون والصائمات؟ الصائمون والصائمات ميسكون  .14

  قبل املغرب. ب    بعد املغرب. أ
  من طلوع الفجر إىل املغرب. د  من طلوع الفجر. ج

  عائلتهم بعد صالة العيد... الصائمون .15



. د  يهلّلون. ج    يكبرون. ب      يهنئو. أ
  يقربون 

  !إمأل الفرغ بالكلمة املناسبة. ج
   أيضا...واملسلمات يصومون املسلمون. 1
 الشمس غروب إىل الفجر من ميسكون.... 2
  رمضان ليلة يف...والصائمات الصائمون يعمل. 3
  ...حان إذا صيامهم عن املسلمون يفطر. 4
  ...رب هللا ومماتى وحمياي ونسكى صالتى إنّ. 5
  
 !أجب هذه األسئلة وفقا بنص السابق . د

 ما موضوع قراءة السابقة ؟ .1
 مىت يتسحر الصائمون عند صيامهم ؟ .2
 ألي شيئ يصوم املسلمون واملسلمات إذا حان شهر رمضان ؟ .3
 أي عمل يقوم املسلمون عند صيام رمضان ؟ .4
  رمضان ؟ أعط املثال الذي جيتنب املسلمون األعمال يف  .5

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

  األجوبة مفتاح
 .ب
 )اإلسم(   ب. 6        )مبتدأ(  ج. 1
    )رمضان من عشر السابع ليلة(   ب. 7     )                مجلة خرب(   ب. 2
  )           ميسكون(     أ. 8      )           والنون بالواو(    ج. 3
  )منفصل(    ج.  9       )           والنون بالياء(   ب. 4
  )يساعدون(   ب.  10      )         مستتر ضمري(    ج. 5
  .ج
  يصمن. 1
  الصائمون. 2
  التراويح صالة. 3
  املغرب وقت. 4
  العاملني. 5
  .د
  رمضان صوم. 1
  الفجر قبل. 2
  ربهم رمحة فيه يرجون. 3



  ساكنيوامل الفقراء ملساعدة الصدقات تؤيت القرآن، تالوة التراويح، صالة. 4
 والكذب الغيبة. 5
  
 

  
  
  

  البعدي االختبار
   ماالنج اإلسالمية املتوسطة ياسفوري مبدرسة األوىل للمرحلة 

  2010- 2009 الدراسي العام
  

  القراءة مهارة:     املادة
  :    االسم
  :   الفصل

  :  والتاريخ اليوم 
  :          املوعد 

  
 القراءة  .أ 

  القمرية الشهور
 ربيع األول، ربيع صفر، حمرم،: القمرية فشهر مشسية، وشهر ةقمري شهر عندنا
 ذو شوال، رمضان، شعبان، رجب، الثانية، ومجادى األوىل، مجادى الثاين،

 ميو، أبريل، مارس، فرباير، ينايري،: فهي الشمسية شهر وأما احلجة، ذو القعدة،
  .ديسمرب نوفمرب، أكتوبر، سبتمرب، أغوسطوس، يوليو، يونيو،

 مثال الفطر فعيد. القمرية الشهور يف اإلسالمية التارخيية أيام حيتفلون لموناملس
 ففي الوطنية التارخيية أيام فيعمرون اإلندونيسيون وأما. شوال شهر يف فيحتفلونه

  .الشمسية الشهور



 السابعة تاريخ أغوسطوس شهر يف فيحتفلونه مثال اإلندونيسية استقالل فيوم
  .جرى ما إىل فهكذا. عشر

 
 ! اآليت جبواب الصحيح إختر  .ب 

 ؟ اإلسالمي اجلديد العام املسلمون حيتفل مىت .16
 حمرم شهر من........اليوم يف حيتفلونه هم
   الثاين. د  الثانية. ج    األول. ب    األوىل  . ب

 ......اليوم يف فنحتفله م.ص الرسول مولد أما .17
 الثانية. د       عشر الثاين. ج    العاشرة. ب    الثاين  . ب

 عشرة
 رجب من......اليوم يف م.ص حممد النيب ومعراج اسراء .18

   وعشرون السابعة. ج      عشرة السابعة  . ت
       عشرون السابعو.  د      والعشرين السابع  . ث

 ......من عشر السابع اليوم يف فنحتفله القرآن نزول وأما .19
 رمضان. ج        رجب  . ت
 شوال.  د        شعبان  . ث

 : املذكورة العبارة يف إضايف تركيب. مجيلة أمحد رسةمد .20
     مجيلة أمحد. ج        مدرسة  . ت
 أمحد مدرسة. د        امحد  . ث

 أا على تدلّ اليت الكلمة". كرمسا هوندا" إمسها جديدة جوالة عندي .21
 .....إليه مضاف

  هوندا. ج    جديدة. ب    ها و ي  . ب
 كرمسا.د  



 شاطئ إىل الطويلة العطلة رحلة ننجز الثاين فصل الطالب من حنن .22
 .....الشهر يف" تريتيس فارانج"
. د    يونيو. ج    ينايري. ب  أغوسطوس  .ه 

 يوليو
 شهرا.......السنة يف .23

         عشر اثنا. ج      عشر أحد  . ب
     عشرة اثنتا. د    عشرة احدى  . ت

 .....األسبوع يف .24
 سبع. د    يوم سبعة. ج    أيام سبع. ب    أيام سبعة  . ب

 يوم
 رمضان من عشر السابع يف......بذكرى حنتفل .25

       القرآن نزول. ج    الوحي نزول  . ب
 املصيبة نزول. د    املطار نزول  . ت

 : باإلضافة القمرية الشهور من املرتبة أشهر أربعة .26
 ذواحلجة ذوالقعدة، الثاين، ربيع األول، ربيع  - أ 
 الثانية مجادى األوىل، مجادى الثاين، ربيع األول، ربيع  -ب 
 شوال رمضان، رجب، األول، ربيع-ج 
 ذواحلجة حمرم، صفر، األول، ربيع  - د 

 ......يف اإلندونيسية اجلمهورية استقالل يوم ذكرى .27
     يوليو شهر. ج      ينايري شهر  . أ
   أغوسطوس شهر. د    فربايري شهر  . ب

 ......ففي اإلندونيسية التربوية يوم ذكرى أما .28
 ابريل. د    يوليو. ج    يونيو. ب  مايو شهر  . أ

 :  الثانية اخلليفة فهو اهلجري التقومي وضع من أول .29



 عنه اهللا رضي عثمان  - أ 
 اخلطاب ابن عمر  -ب 
 وجهه اهللا كرم علي-ج 
  عنه اهللا رضي بكر أبو   - د 

 اإلثنني يوم األول اليوم يف نبتدئ. أيام ستة مدة النهائي االمتحان يف منتحن .30
 : فهو األخري اليوم يف فنختتم

 يوم. د        األحد يوم. ج     السبت يوم. ب  اجلمعة يوم  . أ
 اإلثنني

   . ب
  !مناسبة بكلمة الفراغ امأل  .ج 

  ....وشهر...  شهر عندنا. 1
  أغوسطوس شهر يف.... حيتفلون. 2
  اإلسالمي اجلديد العام...حمرم شهر. 3
  عشر الثاين التاريخ يف األول ربيع شهر يف م ص الرسول مولد. ....4
  املنتهى سدرة إىل وأعرجه األقصى املسجد إىل احلرام املسجد من. ...5
 
 ! اآلتية األسئلة عن أجب  . د

 ؟ القمرية شهور من شهر لكل يوما كم .6
 ؟ الشمسية شهور من شهر لكل يوما كم .7
 ! ومنعوتا نعتا وتركيبا إضافيا تركيبا كون .8
 ! أذكرها ؟ املضاف شروط عن تعرفون ذاما .9

  ! القمرية الشهور أمساء أذكر  .10
  
 



 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

  األجوبة مفتاح
  . أ

  ب.   11    د. 6  ب. 1
 د.    12    د. 7  ج. 2
 أ.    13    ج. 8  ب. 3
 ب.   14      أ. 9  ج. 4
 ب.   15    ج. 10  د. 5
  .ب
  مشسية و قمرية. 1
  اإلندونيسية استقالل. 2
  ابتدأ. 3
  تفلونحي. 4



  م ص نبيه تعاىل اهللا اسرى. 5
  . ج
1 .  
2 .  
3 .  
4 .  
5 . 
  
  

   
  املدرسةمدير دليل املقابلة مع 

  عبد املالك :  االسم
  املدرسة إدارة مدير :  املكان
  م 2009أغسطوس  20 :  التاريخ
  : األسئلة

  ؟ياسفوري املتوسطة اإلسالمية ماالنج ما هي خلفية تعليم اللغة العربية يف املدرسة -1
إن مادة اللغة العربية مادة دراسية مهمة، ألا من هواية هذه املدرسة، :   اجلواب

وهي تكون شرطا للمواد اإلسالمية االخرى كالقرآن، واحلديث، والفقه، 
  .وأا مادة قررا وزارة الشؤون الدينية كذلك

  ما اهلدف من تعليم اللغة العربية يف هذه املدرسة؟ -2
ساسي من تعليم اللغة العربية يف هذه املدرسة هي أن يكون اهلدف األ:   اجلواب

  .الطلبة قادرين على أن يستولوا املهارات اللغوية األربعة ويفهمواها جيدا
  ما املنهج املستخدم يف هذه املدرسة ملادة اللغة العربية؟ -3



 املنهج املستخدم يف هذه املدرسة هي منهج قررته وزارة الشؤون الدينية:   اجلواب
هو املنهج الذي يصمم خطة التدريس وعمليته تفصيليا، وهذا  KTSPوهو 

هلدف نيل األهداف املرجوة، وأما املنهج ملادة اللغة العربية من مدرسي املادة 
  .يف هذه املدرسة

  املستخدمة يف تعليم اللغة العربية؟ الوسائلما  -4
ة ال يستطيع /لكن املدرسيعىن معمل اللغة والتعليمية املستخدمة  الوسائل:   اجلواب

  .أن يستعمله
  ؟اللغة العربية ما التقومي املستخدم ملعرفة مستوى كفاءة الطلبة بالدرس -5

  .التقومي املستخدم هو التقومي مكتوبا ومنطوقا مجاعيا وفرديا:   اجلواب
لتنمية مهارة القراءة ختصص يف  الوسائل هل لديك التمين أو األمل على استخدام -6

  قروء يف هذه املدرسة؟ فهم امل
فوائد  اوهل ةفعال بطاقات التكملة بالكلمة نعم، أمتىن على أن استخدام:   اجلواب

كثرية لتنمية مهارة القراءة يف هذه املدرسة، وتستطيع أن جتعل الطلبة ناشطة 
ويشعرون بالسرورة واحلماسة يف اشتراك عملية التعليم، وأرجو شديدا على 

أن جتعل الطلبة يشعرون بالسهولة يف استولية وفهم تقدر  الوسائل أن هذه
 .   مادة اللغة العربية خصوصا مادة مهارة القراءة

  
  
 
 
 
 
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اللغة العربية بعد التجربة مدرسدليل املقابلة مع 
  حممد حفيظ:   االسم
   إدارة املدرس :  املكان
  2009نوفمبري  19:   التاريخ
  : األسئلة

   ذ عن تعليم مهارة القراءة باستخدام بطاقات التكملة بالكلمة؟ ما رأي األستا -1
بطاقات التكملة  باستخدامتعليم مهارة القراءة جذابا ومشوقا عند الطلبة  : اجلواب

وهذه الوسيلة تساعدين كثريا يف تبليغ املادة إىل أذهان الطلبة، ،   بالكلمة
  .وسهل الطلبة يف فهم املقروء

بطاقات باستخدام ند اشتراك عملية تعليم مهارة القراءة كيف حال الطلبة ع -2
  التكملة بالكلمة؟

كان الطلبة يشاركون عملية التعليم بالنشاط، هم يشعرون بالسرورة : اجلواب
  .واحلماسة فيه



 بطاقات التكملة بالكلمةباستخدام ما املشكلة اليت تواجه يف تعليم مهارة القراءة  -3
  ؟

التعليم ذه الوسيلة ) 1: أواجه يف تعليم القراءة اللغة العربيةاملشكلة اليت : اجلواب
احلاجة لوقت أكثر لشرح ) 2حتتاج إىل وقت موفر لبحث الوسيلة املناسبة باملادة 

  .بطاقات التكملة بالكلمة باستخدامكيفية فهم املقروء 
  ما اقترح األستاذ لتكون هذه الوسيلة أحسن لتنمية مهارة القراءة؟ -4

عندي، هذه الوسيلة جذابة وفعالة لتنمية مهارة القراءة، ولكن أرجو على أن : اباجلو
 هذه الوسيلة اجلذابة لتنمية املهارات اللغوية األخرى، كمهارة الكالم والكتابة

  
  

االستبيان لدى الطلبة حول استخدام بطاقات التكملة يف عملية تعليم 
  القراءة العربية وفهم املقروء

  أجوبة  سئلةحمتوى األ  رقم
  ال  نعم

1  
هل ترغب يف تعليم اللغة العربية باستخدام بطاقات 

    التكملة بالكلمة خاصة يف مهارة القراءة؟

2  
مبوضوع القراءة استخدام بطاقات التكملة بالكلمة هل 

    تساعدكم على فهم النص املقروء؟

3  
حول  استخدام بطاقات التكملة بالكلمةهل من خالل 
    يساعدكم على فهم املقروء؟حمتوى النص 

4  
املصممة  التكملة بالكلمةعملية قراءة البطاقات عن 

    تساعدكم على الفهم السريع؟

  هل استخدام هذه الوسيلة املقتـرحة تساعدكم   5



  ؟)حمتوى النص(على فهم املعلومات التفصيلية 

6  
هل تعيني األفكار الرئيسية من اجلمل أو الفقرات 

    ءة؟مهمة يف القرا

7  
هل استخدام  هذه الوسيلة املقتـرحة تساعدكم 

    على فهم حمتوى النص املقروء؟

8  
استخدام (هل استخدام هذه الوسيلة املقترحة 

يتمكن من أن جيعل عملية ) بطاقات التكملة بالكلمة
  القراءة تكون فعالة؟

  

9 
استخدام (هل استخدام هذه الوسيلة املقترحة 

تساعدك يف فهم املقروء ) لكلمةبطاقات التكملة با
  كله؟

  

10 
هل ترغب يف تعليم اللغة العربية باستخدام بطاقات 

    ؟ التكملة بالكلمة
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