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  جـمهــوريـة إنـدونيـســيا
  وزارة الشـــؤون الدينــيــة

  لك إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنجاجامعة موالنا م
   كليـــة الدراســات العــليـا قســم تعليــم اللغة العــربية

  

 
 لتعليم احلاسويب )SWiSHmax( ماكس شسوي برنامجاعداد 

   القراءة مهارة
   وجترييبتطويري  حبث(

  )جاوى الشرقية ماالنج سنجاساري ٤ املتوسطة احملمدية مدرسة يف
  ةيم اللغة العربيقسم تعلاملاجستري للحصول على درجة  يليتكم ثحب

  
  

  :إعـداد
  حممد عبد الرحيم:     الطـالـب

S.2/٠٩٢٧٠٠٤٤:   التسجيل رقم

     

  :إشراف
  حممد علي الكامل . د. أ
  اديناتاورك ولدانا. د

  ١٩٧٠٠٣١٩١٩٩٨٠٣١٠٠١: رقم التوظيف
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  االستهالل
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

ù& t ø% $# ÉΟ ó™ $$Î/ y7 În/ u‘ “Ï% ©! $# t, n=y{ ∩⊇∪   t, n=y{ z≈ |¡ΣM}$# ô ÏΒ @, n=tã ∩⊄∪     

ù& t ø% $# y7 š/ u‘ uρ ãΠ t ø. F{ $# ∩⊂∪   “Ï% ©! $# zΟ ¯=tæ ÉΟ n=s) ø9 $$Î/ ∩⊆∪   zΟ ¯=tæ z≈ |¡ΣM}$# $tΒ óΟ s9 ÷Λ s>÷ètƒ ∩∈∪  

  )٥-١: العلق(
  

$pκ š‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©! $# (# þθãΖ tΒ# u # sŒ Î) Ÿ≅Š Ï% öΝ ä3 s9 (#θßs¡¡x s? †Îû Ä§Î=≈ yfyϑø9 $# (#θßs|¡øù$$sù Ëx|¡ø tƒ ª!$# 

öΝ ä3 s9 ( # sŒ Î) uρ Ÿ≅Š Ï% (#ρâ“ à±Σ$# (#ρâ“ à±Σ$$sù Æì sùö tƒ ª!$# t Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u öΝ ä3Ζ ÏΒ t Ï% ©! $# uρ (#θè?ρé& zΟ ù=Ïèø9 $# 

;M≈ y_u‘ yŠ 4 ª!$# uρ $yϑÎ/ tβθè=yϑ÷ès? × Î7 yz ∩⊇⊇∪   )١١: اجملادلة(  
  

$̄ΡÎ) çµ≈oΨ ù=yèy_ $ºΡ≡ uö è% $|‹ Î/ t tã öΝ à6 ¯=yè©9 šχθè=É) ÷ès? ∩⊂∪ )٣:الزخرف(  

  
$tΒuρ äο 4θu‹ ysø9 $# !$uŠ ÷Ρ‘$! $# ωÎ) Ò= Ïès9 ×θôγ s9 uρ ( â‘# ¤$# s9 uρ äο t ÅzFψ $# × ö yz t Ï% ©#Ïj9 tβθà) −Gtƒ 3   

Ÿξsùr& tβθè=É) ÷ès? ∩⊂⊄∪   ) ٣٢: األنعام(  
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  )َرَواُه ُمْسِلٌم(



 ج 
 

  اإلهداء
  

  :أهدي هذه الرسالة إىل 
  والدي ووالديت

ا أول مبادئ الصدق والوفاء وعرفت يف معلى يديهلذان تلقيت لاملعلمان األوالن ا
  نفسهما السمحة الطيبة والسالمة الطوية

***  
  .فظ اإلسالمعلي اهلمم حلوابين العزيز يوي ترويديا هانوم ساري فزوجيت احملبوبة 

***  
  الذين أدين هلم بالكثري أساتذيت

  تقديرا واجالال
  بارك اهللا هلم يف السري إىل رب الربية

***  
  حيب اللغة العربيةمن 

  وناشر لوائها
  واملعتزين برسالتها

***  
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  شكر وتقدير
  

 على والسالم الصالةو. الذي علّم بالقلم، علّم اإلنسان ما مل يعلم هللا احلمد
 الدين يوم إىل تبعهم ومن والتابعني وأصحابهمعلم البشرية اهلدى والرشاد وعلى آله 

  .بعدو.. بإحسان
وقد مّن اهللا علي باالنتهاء من إعداد هذا البحث، فله سبحانه أهلج باحلمد 
والثناء، فلك احلمد يا ريب حىت ترضى، على جزيل نعمك وعظيم عطائك ويشرفين 

أن أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان إىل الذين كان هلم فضل  –بعد محد اهللا تعاىل  –
يبخل أحدهم بشئ طلبت، ومل يكن  هذا البحث إىل حيز الوجود ومل إجنازيف 

  : ومنهم . حيدوهم إال العمل اجلاد املخلص
 مالك موالنا جامعةاألستاذ الدكتور احلاج إمام سفرايوغو، مدير  فضيلة - ١

 .ماالنج احلكومية اإلسالمية  إبراهيم
 موالنا جامعة، عميد كلية الدراسات العليا مهيمناألستاذ الدكتور  فضيلة - ٢

 .ماالنج احلكومية اإلسالمية  إبراهيم مالك
، رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية شهداء صاحل نورالدكتور  فضيلة - ٣

 .ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعةالدراسات العليا 
، املشرف األول الذي أفاد علي الكاملحممد الدكتور األستاذ  فضيلة - ٤

ىف كل مراحل إعداد هذا البحث الباحث علمياً وعملياً ووجه خطواته 
منذ بداية فكرة البحث حىت االنتهاء منه، فله من اهللا خري اجلزاء والربكة 

 .ومين عظيم الشكر والتقدير
، املشرف الثاين، فحقاً يعجز لساىن عن ولدانا وركاديناتا الدكتور فضيلة - ٥

شكره وتقديره فقد قدم يل كل العون والتشجيع طوال فترة إعداد هذا 
البحث فلم يبخل بعلمه ومل يضق صدره يوماً عن تقدمي املساعدة 
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والتوجيهات، وكان لتفضله مبناقشة هذا البحث أكرب األثر يف نفسي فله 
  . ظيم الثواب والنعمةمين خالص الشكر والتقدير ومن اهللا ع

بكل الشكر والتقدير إىل األساتذة املعلمني يف قسم تعليم اللغة  أتقدمكما  
. ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعةالعربية كلية الدراسات العليا 

فلهم من الباحث كل الشكر والتقدير على ما قدموه من العلوم واملعارف والتشجيع 
  . وجزاهم اهللا عىن خري اجلزاء

بكل الشكر والتقدير إىل الوالدين احملترمني اللذين قد ربيانـي  أتقدمكما 
  . دائما يف طلب العلوم النافعةينورمحانـي منذ نعومة أظفاري وشّجعا

وكل من ساهم ىف إخراج هذا العمل وأصدقائي حباء األوابين زوجيت ول
املتواضع إىل حيز الوجود ولو بكلمة تشجيع، هلم مجيعاً خالص الشكر وعظيم 

  .التقدير واالمتنان
  

  واهللا ويل التوفيق
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  تقرير املشرفني
احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  . له وصحبه أمجعنيآاألنبياء واملرسلني وعلى 
  

      : الذي حضره الطالب ليميبعد االطالع على البحث التك
 حممد عبد الرحيم:  االسم الكامل
 S-2/٠٩٧٢٠٠٤٤:  رقم التسجيل

 مهارة لتعليم احلاسويب )SWiSHmax( ماكس شسوي برنامجاعداد : موضوع البحث
 ٤ املتوسطة مدرسة احملمدية يفوجترييب  تطويري حبث( القراءة

 )جاوى الشرقية ماالنج سنجاساري
  .اجلامعةوافق املشرفان على تقدميه إىل جملس 

  

 املشرف األول
  

 علي الكاملحممد . د  . أ

 املشرف الثاين
  

  اديناتالدانا وركو. د
 ١٩٧٠٠٣١٩١٩٩٨٠٣١٠٠١: رقم التوظيف

  ،يعتمد
  رئيس قسم تعليم اللغة العربية

  
  صاحل نورشهداء  .د
  ١٩٧٢٠١٠٦٢٠٠٥٠١١٠٠١: رقم التوظيف

 
  
 
  
 

  جـمهــوريـة إنـدونيـســيا
  وزارة الشـــؤون الدينــيــة

  اإلسالمية الحكومية بماالنجلك إبراهيم اجامعة موالنا م
 كليـــة الدراســات العــليـا قســم تعليــم اللغة العــربية
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 إنـدونيـســياجـمهــوريـة
  وزارة الشـــؤون الدينــيــة

  لك إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنجاجامعة موالنا م
  كليـــة الدراســات العــليـا قســم تعليــم اللغة العــربية

  
  اعتماد جلنة املناقشة

  :عنوان البحث
   القراءة مهارة لتعليم احلاسويب )SWiSHmax( ماكس شسوي برنامجاعداد 

   ماالنج سنجاساري ٤ املتوسطة درسة احملمديةامل يف وجترييب تطويري حبث(
  )جاوى الشرقية

  درجة املاجستري قسم تعليم اللغة العربيةلحصول على حبث تكميلي ل
  S-2 /٠٩٧٢٠٠٤٤: التسجيل رقم     حممد عبد الرحيم:    الطالب إعداد

وتقرر قبوله شرطا لنيل درجة  املناقشةقد دافع الطالب عن هذا البحث أمام جلنة 
   .م٢٠١١ ويوني ١٥األربعاء،  املاجستري يف تعليم اللغة العربية، وذلك يف يوم

  :وتتكون جلنة املناقشة من السادة األساتذة
.: .................التوقيع رئسيا ومناقشا فيصل حممود آدم إبراهيم. د -١
..................: التوقيع مناقشا صاحل نورشهداء  .د -٢
.: .................التوقيع مشرفا ومناقشا علي الكاملحممد . د.أ -٣
..: ................التوقيع مشرفا ومناقشا ولدانا وركاديناتا. د -٤

  ، يعتمد
  عميد كلية الدراسات العليا

  
  مهيمن. د. أ

  ١٩٥٦١٢١١١٩٨٣٠٣١٠٠٥: رقم التوظيف 
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  إقرار الطالب
  

  :املوقع أدناه، وبيانايت كاآليتأنا 
  حممد عبد الرحيم:     اإلسم 
  S-2\٠٩٧٢٠٠٤٤:     تسجيلرقم ال

لنيل درجة املاجستري يف تعليم اللغة أقرر بأن هذه الرسالة اليت حضرهتا لتوفري شرط 
 االنجمب احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا امعةجلكلية الدراسات العليا  العربية
  :عنوانحتت 

   القراءة مهارة لتعليم احلاسويب )SWiSHmax( ماكس سويس برنامجاعداد 
  )جاوى الشرقية ماالنج سنجاساري ٤ املتوسطة درسة احملمديةامل يف تطويري حبث(
  

وإذا ادعى أحد . حضرهتا وكتبتها بنفسي وما زورهتا من إبداع غريي أو تأليف اآلخر
استقباال أهنا من تأليفه وتبني أهنا فعال ليس من حبثي فأنا أحتمل املسؤولية  على ذلك، 

 مالك موالنا امعةجلولن تكون املسؤولية على املشرف أو على كلية الدراسات العليا 
  . االنجمب كوميةاحل اإلسالمية إبراهيم
  .حررت هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلكهذا، و

  ٢٠١١مايو  ٣٠ماالنج،
  توقيع صاحب اإلقرار

  
  

  حممد عبد الرحيم
  ٠٩٧٢٠٠٤٤:رقـم التسجيل

  



 ط 
 

  ص البحثص البحثللخخستستمم
  

احلاسويب  )SWiSHmax( اعداد برنامج سويش ماكس ،٢٠١١،حممد عبد الرحيم
 كليةاللغة العربية  ختصص تعليم. رسالة املاجستري .لتعليم مهارة القراءة

. ماالنجموالنا مالك إبراهيم الدراسات العليا اجلامعة اإلسالمية احلكومية 
  ولدانا وركاديناتا. د) ٢ ،لي الكاملد عحمم. د.أ )١ :إشراف

  احلاسويب )SWiSHmax( برنامج سويش ماكس  – القراءةمهارة  : الكلمات األساسية

 من وأهنا أجنبية لغة أي تعلّم مهارات من رئيسية مهارة تعترب القراءة إنّ
ولكن قد  ،ضرورًيا أمًرا وتعلّمها تعليمها تصبح فلذلك املاسة، اإلنسان حاجات
فمن . سنجاساري ماالنج ٤احملمدية املتوسطة درسة املقدرة الطلبة خاصة يف  تضعف

، اجلذابة الوسائل التعليميةألن ليس هناك املالحظة أن ضعف قدرهتم يف القراءة وذلك 
  .والطريقة اليت تستخدم هي الطريقة التقليدية

الربنامج سـويش  ، والتعليمية اجلديدة وسائلالومن مث تعليم القراءة حيتاج إىل 
 األنظار جتذب اليت كيةاحلر املؤثرات لعمل ربنامجاحلاسويب هو ال )SWiSHmax(ماكس 
الوسـيلة التعليميـة   هبذا الربنامج ميكن أن يصـنع  . كبري حد إىل الفالش يشبهو إليها

احملمديـة  طلبـة املدرسـة   ليناسب الذي  )Animasi Flash(أنيماسي فالش بالشكل 
 )SWiSHmax(إنتاج الربنامج سويش ماكس تطبيق و، سنجاساري ماالنج ٤املتوسطة 

اعتماد على ذلك فإن . جيعلهم يتعلمون بفرح وسروراحلاسويب يف تعليم مهارة القراءة 
احلاسويب لتعليم مهارة القراءة  )SWiSHmax(اعداد برنامج سويش ماكس البحث يف 

   .ومفيدا جدا يعترب أمرا مهما
 لتعليم احلاسويب )SWiSHmax( ماكس سويش برنامج نتاجإليهدف هذا البحث 

 فعالية مدى عرفمل .ماالنج سنجاساري ٤ املتوسطة احملمدية املدرسة يف القراءة مهارة
  .ماالنج سنجاساري ٤ املتوسطة احملمدية املدرسة يف القراءة مهارة تعليم يف استخدامه
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 البحـث  تصميمب التحليلي الوصفي البحث ،البحث هذا يف الباحث ستخدما
 بـة وجتر اخلاصة الوسيلة إلنتاجاملستخدمة  البحث طريقةوهي  ،والتجرييب التطويري
 البحـث  هذا يف البياناتو ،البيانات منه صدرت ما فهي البيانات مصادر و. فعاليتها
 نظرت أو مسعت أو كتبت مما مكانة يف البحث إجراء عند الباحث أخذه ما مجيع هي
أما الطريقة جلمـع  . فلذلك أصبح الباحث أداة البحث نفسها واجلامع البيانات. إليه

البيانات فهي املقابلة مع مدير املدرسة، واملالحظة املشتركة، وإنتاج برنامج سـويش  
احلاسويب، وحتكيم اخلرباء، وجتربة اإلنتـاج برنـامج سـويش     )SWiSHmax(ماكس 
القراءة، حتكيم املدرسـني، وتصـحيح    احلاسويب لتعليم مهارة )SWiSHmax(ماكس 

  .اإلنتاج، واإلختبار واإلستبانة
برنامج سويش ماكس اعتمادا على البيانات ومصادرها املوجودة، حصل إنتاج 

)SWiSHmax( برنامج سـويش مـاكس   لتعليم مهارة القراءة والنتائج جتربة  احلاسويب
)SWiSHmax( سنجاسـاري   ٤على الطلبة يف املدرسة احملمدية املتوسـطة   احلاسويب

، اكتسـب   احلاسـويب  )SWiSHmax(برنامج سويش ماكس ماالنج حيث قبل تطبيق 
برنامج سويش ماكس وبعد تطبيق . ٦٩،٣٣كل طالب متوسط النتيجة حصلت إىل 

)SWiSHmax( ٨٤،٥، اكتسب كل طالب متوسط النتيجة حصـلت إىل  احلاسويب .
فعال لترقيـة   احلاسويب )SWiSHmax(سويش ماكس وهذا يدل على أن هذا اإلنتاج 
  . قدرة الطلبة يف مهارة القراءة
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ABSTRACT 
 

Muhammad Abdurrohim, 2011, The Swishmax Program Preparation in Teaching 
Reading, Thesis of Post Graduate Program in State Islamic University 
(UIN) Maulana Malik Ibrahim of Malang. 
Advisors: 1.Prof. Dr. Mohammed Ali Kamil, 2. Dr. H. Wildana 
Wargadinata, Lc, M.Ag. 

 

Keyword: Reading Skill – Swishmax Program 
 
 Reading is one of the basic skills among others in any foreign language 
and is an urgent need for human being. Therefore, the teaching and learning of 
reading is crucial. However, the students’ ability, specifically students in SMP 4 
Muhamadiyah Singosari Malang, is low. Based on the researcher’s observation, 
the students’ low ability is due to the fact that the method and media in teaching 
Arabic are the classic and traditional ones. Consequently, an innovative and 
current media in teaching Arabic is urgently needed. 
 Swishmax is an attractive program which is able to show animate 
movement and is resemble to flash program. Swishmax was used to make 
teaching media based on Flash animation which suitable to the need of students in 
SMP Muhammadiyah 4 Singosari Malang. By using this program to teach 
reading, it was believed that students would enjoy learning Arabic and feel no 
difficulty. Regarding that fact, then research in Swishmax program preparation in 
teaching reading is significant to be done.  
 The objective of this research was to create the Swishmax program to 
teach reading and to know the effectiveness of using Swishmax to teach reading in 
SMP Muhammadiyah 4 Singosari Malang. This research was descriptive analysis 
research; meanwhile, the design was research and development (R and D) since 
the researcher produced a specific product, used it, and test its effectiveness. 

Sources of data of this study were everything related to the study that leads 
to the data. Thus, the researcher himself was both the instruments and the data 
collector at the same time. The data collection was a set of activities start from 
discussion with the school’s headmaster, the teaching action, producing 
Swishmax program, expert validation and teacher validation, product experiment, 
product completion, evaluation, and last, questioner distribution.  

Based on the analysis of the data, the results of this research were media to 
teach reading and also the result of experiment to the students. The result of the 
experiment showed that students’ average score in the test was 69,33 before they 
were taught by using Swishmax program; nevertheless, after Swishmax program 
was applied their average score improved to 84,5. This showed us that Swishmax 
as a product is effective to upgrade students’ competence in reading.  
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Kata Kunci : Ketrampilan membaca – Program Swishmax. 
 

Membaca dipandang sebagai ketrampilan mendasar dari keterampilan-
keterampilan belajar bahasa asing manapun dan merupakan kebutuhan manusia 
yang sangat mendesak. Oleh karena itu, pengajaran dan pembelajarannya menjadi 
perkara yang sangat penting. Namun kemampuan para siswa khususnya di SMP 
Muhammadiyah 4 Singosari Malang masih sangat rendah. Berdasarkan 
pengamatan, rendahnya kemampuan siswa dikarenakan tidak adanya media 
pembelajaran yang menarik dan metode pengajaran yang klasik. Oleh karena itu 
dibutuhkan media pembelajaran yang baru,  

Program swishmax adalah program untuk melakukan gerakan animasi 
yang menarik pandangan dan mirip dengan flash. Program ini bisa digunakan 
untuk membuat media pembelajaran dengan basis Animasi Flash yang sesuai 
dengan kebutuhan siswa SMP Muhammadiyah 4 Singosari Malang. Penggunaan 
produk program ini dalam pembelajaran kemampuan membaca membuat siswa 
belajar membaca dengan menyenangkan dan tidak merasa kesulitan, Berkaitan 
dengan hal itu, maka penelitian tentang penyiapan program siwshmax untuk 
pengajaran kemampuan membaca dipandang sebagai perkara yang sangat penting 
dan bermanfaat. 

Penelitian ini bertujuan untuk membuat produk program SWiSHmax 
untuk pengajaran kemampuan membaca dan mengetahui sejauh mana 
efektivitasnya dalam pengajaran kemampuan membaca di SMP Muhammadiyah 4 
Singosari Malang. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan 
rancangan penelitian Research and Development, karena peneliti menggunakan 
penelitian untuk menghasilkan produk tertentu, penerapannya dan tingkat 
efektivitasnya. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah apa saja yang bisa menghasilkan 
data. Adapun data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah apa saja yang 
diambil oleh peneliti ketika melakukan penelitian, baik sesuatu yang ditulis, 
didengar, atau dilihat.  Pengumpulan data dilakukan dengan cara : diskusi dengan 
kepala sekolah, kegiatan belajar mengajar, pembuatan produk SWiSHmax, 
validasi ahli, eksperimen produk, validasi guru mata pelajaran, penyempurnaan 
produk, evaluasi dan kuesioner.  

Berdasarkan data dan sumber data diatas, dihasilkan produk media 
pembelajaran untuk pengajaran kompetensi membaca dan juga hasil experiment 
terhadap siswa dimana data yang ada menunjukkan bahwa sebelum menggunakan 
program SWiSHmax rata-rata nilai ujian siswa SMP Muhammadiyah 4 Singosari 
Malang adalah 69,33 sedangkan setelah menggunakan program SWiSHmax, rata-
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rata nilai ujian siswa menjadi 84,5. Ini menunjukkan bahwa produk Swishmax 
efektif untuk meningkatkan kompetensi membaca siswa SMP Muhammadiyah 4 
Singosari Malang.  
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 الفصل األول

  اإلطار العام والدراسات السابقة
  

   مقدمة  -أ 
القرآن الكرمي والدين اإلسالمي احلنيـف،  إنّ اللغة العربية كما هو املعروف لغة   

وأنزل اهللا القرآن الكرمي هبذه اللغة، وحتدث هبا النبـّي عليه الصـالة  . ولغة املسلمني
لغة حية يف العـامل مل يعترهـا التغّيـر    والسالم خامت األنبياء واملرسلني، مث إهنا أقدم 

واللغة العربية هلا مكانة خاصة بني لغات العامل، فهي لغة القرآن واآلحاديث . والتبديل
اللغة العربية تكون كذلك اللغة إلتصال بني العريب واألشخاص اآلخرين يف . الشريفة

العربيـة اآلن  لذلك تكون اللغة  .جمال االقتصادي والسياسي واالجتماعي وغري ذلك
وكذلك، اهـتم اإلندونيسـيون   . اللغة العاملية الثانية اليت يستخدمها أكثر األشخاص

وهذا ألن أكثر من سكان إندونيسيا يعتنقـون اإلسـالم   . باللغة العربية إهتماما كثريا
وينشـأون املعاهـد   . وهم يدرسون العربية منذ جميئ اإلسالم يف إندونيسيا. كدينهم

لغة العربية وانتشارها إىل مواطن اإلندونيسيا، وجيري هذا العمل حـىت  لتعليم وتعلم ال
  . اآلن

مثل تعلـيم  . ولكن هناك بعض املشكالت يف تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا
وأحد األسباب اليت تؤدي إىل هذا احلال ألن . اللغة العربية تؤدي إىل امللل وغري جذابة

لذلك، كانت الوسائل التعليمية مهمة جدا لترقية . بةليس هناك الوسائل التعليمية اجلذا
جمموعة مـن اخلـربات   أما الوسائل التعليمية هي . جودة تعليم اللغة العربية وفعاليتها

واملواد واألدوات اليت يستخدمها املعلم لنقل املعلومات إىل ذهن التلميذ سواء داخـل  
ترب للتلميذ النقطة األساسـي  الفصل أو خارجه هبدف حتسني املوقف التعليمي الذي يع
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والوسائل التعليمية كثرية جدا، مثال ذلك السبورة، والصورة، والبطاقة، ولوحة،  ١.فيه
واهلدف باستخدام هذه الوسائل التعليمية . واحلاسوب، وبرنامج احلاسويب وغري ذلك

مهـارة  يف تعليم اللغة العربية لكي يكون تعليم اللغة العربية جذابا، وخاصة يف تعليم 
  .القراءة

يف اكتساب املعلومات من املصادر املكتوبة مثـل الكتـب    القراءة هي القدرة
والقراءة يف اللغة كافة هي النافذة املفتوحة على احملـيط  . واجملالت واجلرائد وغري ذلك

احمللّي للفرد والعامل اخلارجي، وهي وسيلة اكتساب املعارف واملعلومات واخلـربات  
كانت احلياة نفسها مدرسة تساعد الفرد على النمّو والتعامل مع الغـري،   فإذا. املتنّوعة

  .فإنّ القراءة توسع مداركه وتنقله إىل آفاق أرحب وأوسع
القراءة هي عملية التفكري اليت تّشبه الكفاءة ملعرفة املفردات، ومفهوم الـنص،  

عملية لكشف املعىن وبعبارة أخرى، أنّ القراءة هي ال ٢.والتخريج أو التفسري والتطبيق
عن النص أو وسائل اإلعالم مثل اجلرائد واجملالت، يف اجملال اإلجتماعي بطريقة اجلزء 

لذاك القراءة مهـم   ٣.ويستخدم الطرائق املتنوعة )bottom up dan top down(والكل 
للطالب ولألشخاص اآلخرين، ألن بالقراءة يستطيع املرء أن يكتسـب املعلومـات   

ويهدف تعليم القراءة كي يستطيع الطالب أن . اصرة من املصادر املوجودةالقدمية واملع
بسرعة معينة ) نصا جديدا هلم(يقرءوا ويفهموا النصوص مع أن النصوص غري معروفة 

  ٤.واكتسب املفهوم الكايف) بدون الصوت(، ويقرأ النصوص باهلدوء )قرأ وفهم النص(
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تعلّم أي لغة أجنبيـة وأهنـا مـن     إنّ القراءة تعترب مهارة رئيسية من مهارات
وبالّتايل . حاجات اإلنسان املاسة، فلذلك تصبح تعليمها وتعلّمها أمًرا ضرورًيا ومفيًدا

تصبح هدفًا رئيسًيا من أهداف تعلّم الّلغة املستهدفة، ومن خصائص عملية القراءة يف 
تمرار واالستخدام مـن  أّنها أداة تّتسم بدوام االس -بالنسبة للمتعلّم  -الّلغة األجنبية 

حيث هي أداة هذا املتعلّم الستمراره يف الّتعلّم، وأداته أيًضا يف االّتصـال باإلنتـاج   
الفكري واألديب واحلضاري ألصحاب الّلغة املتعلّمة سواء يف املاضي أو احلاضر، كما 

  ٥.قد تكون أداة من أدواته يف قضاء وقت الفراغ واالستمتاع به
بالنسبة ألجل التعلّم أو الدرس املهم لدى الدارسني، وهي تزّود والقراءة          

القارئ باملعارف واخلربات الّيت قد ال يستطيع أن يكتسبها مباشرة إال من خالل 
كما أّنها هي أداة الطالب يف حتصيل علومه الدراسية، ومن ال يقرأ جيًدا ال . القراءة

ة على القراءة املرجّوة أو اجلّيدة، فال مبعىن من ليس له كفاءة أو مهار ٦.حيصل جيًدا
  .حيصل على املعلومات واملعارف يف قراءته كما يرجى

إن الفرق الكبري بني الفرد األّمي الذي يعتمد بناء خرباته ومعلوماته على          
التلقني وتلقى املعلومات شفاهة عن طريق مساعها فقط، وبني غريه الذي يقرأ ويوظف 

اكتساب هذه املعلومات واخلربات، حيث يقوم بعملية التفكري فيما  حواسه وعقله يف
يقرأ وحيلّل وينقد املقروء ويقارن بني وجهات النظر املختلفة، ويفّسر ما حيتاج إىل 

  ٧.تفسري
إنّ عملية تعليم القراءة العربية يف معظم املدارس واملعاهد بإندونيسيا، وخاّصة          

سنجاساري ماالنج ال تزال بالطريقة التقليدية  ٤توسطة يف املدرسة احملمدية امل
                                                            

مطبعة : الرباط(. طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا. حممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة.  ٥
 .١٤٩: ، ص)م٢٠٠٣املعارف اجلديدة، 

: الرياض(يمية لغري الناطقني بالعربية، أسس إعداد الكتب التعل. ناصر عبد اهللا الغايل وعبد احلميد عبد اهللا.  ٦
  .٥٧: ، ص)١٩٨٦دار االعتصام، 

  .١٠٧: ص). م١٩٩٥. دار املعرفة اجلامعية: القاهرة( .طرق تدريس اللغة العريب. زكريا إمساعيل.  ٧



٤ 

 

باستعمال أو استخدام الكتب العربية وبغري استخدام الوسائل التعليمية اجلديدة وهذا 
  .يؤدي هبم إىل السأم وامللل

فمن هذه املشاكل نشأت فكرة هذا البحث الذي يهدف إىل تطوير وتنمية 
ومن احملاوالت املقترحة . جمال تعليم فهم املقروءنوعية تعليم اللغة العربية خاصة يف 

 )SWiSHmax(سويش ماكس  .استخدام سويش ماكس احلاسويب لتعليم مهارة القراءة
هو برنامج لعمل املؤثرات احلركية اليت جتذب األنظار إليها، يشبه الفالش  احلاسويب

احلركات واملؤثرات إىل حد كبري لكنه خيتلف عن الفالش فيه أنه حيوي على كثري من 
وميكن هذا  ٨.اجلاهزة بعكس الفالش الذي ال حيوي على هذه املؤثرات اجلاهزة

املعقد على األقراص ) Animasi Flash(الربنامج أن يستخدم لتكوين األنيماسي فالش 
الضوئية يف رد الوقت ليساعد تعليم اللغة العربية حىت ترتب تعليم به إىل جذابة 

  . سنجاساري ماالنج ٤القراءة يف املدرسة احملمدية املتوسطة  وخاصة تعليم مهارة
سنجاساري ماالنج هي إحدى املدارس اليت  ٤واملدرسة احملمدية املتوسطة 

وهذه املدرسة مشهورة لدى جمتمع سنجاساري ألن براجمها . تعلم طالهبا اللغة العربية
وهناك عوامل كثرية . يةواضحة، ولكن مادة قراءة اللغة العربية مل حتقق نتيجة واف

تؤدي إىل تأخر هذه املدرسة يف تعليم مهارة القراءة، منها الوسائل التعليمية املستخدمة 
يف عملية التعليم ليست وافية وجذابة للتالميذ حىت أهنم يشعرون بالسأم وامللل عند 

  . مشاركتهم يف عملية التعليم
سائل التعليمية الصحيحية واعتمادا على ما سبق، علما لنا أن استخدام الو  

واملناسبة واجلذابة يف تعليم مهارة القراءة مهم جدا، وأن برنامج سويش ماكس  
)SWiSHmax( واهلدف باستخدام هذا . احلاسويب له دور مهم يف تنمية مهارة القراءة

  .الربنامج يف تعليم مهارة القراءة كي نعرف مدى فعاليته لتنمية مهارة القراءة لطلبة
   

                                                            
8. http://www.echoroukonline.com/montada/showthread.php?t=98746. (online) Diakses pada hari 
Ahad, 27 Maret 2011 



٥ 

 

  ئلة البحثأس  -ب 
 :بعد أن حد الباحث املشكالت، تعرض أسئلة البحث كما تلي

احلاسويب لتعليم مهارة  )SWiSHmax(كيف يتم إنتاج برنامج سويش ماكس  - ١
  سنجاساري ماالنج؟ ٤القراءة يف املدرسة احملمدية املتوسطة 

وما مدى فعالية استخدامه يف تعليم مهارة القراءة يف املدرسة احملمدية  - ٢
 سنجاساري ماالنج ؟  ٤املتوسطة 

 
  أهداف البحث  -ج 

  :بالنظر إىل أسئلة البحث السابقة يهدف هذا البحث إىل 
احلاسويب لتعليم  )SWiSHmax(معرفة كيفية إنتاج برنامج سويش ماكس  - ١

  .سنجاساري ماالنج ٤ة املتوسطة مهارة القراءة يف املدرسة احملمدي
معرفة مدى فعالية استخدامه يف تعليم مهارة القراءة يف املدرسة احملمدية   - ٢

 .سنجاساري ماالنج ٤املتوسطة 

 
   فروض البحث  -د 

احلاسويب يف تعليم مهارة  )SWiSHmax(إن استخدام برنامج سويش ماكس 
القراءة له تأثري وأكثر فّعالية يف تنمية فهم النصوص العربية لدى الطلبة يف املدرسة 

  .سنجاساري ماالنج ٤احملمدية املتوسطة 
  

  أمهّية البحث  -ه 
 .      يرجى من هذا البحث أن تعّم الفائدة من النواحى النظرية والتطبيقية معا

  من الناحية النظرية  -١



٦ 

 

هذا البحث إىل إثراء املعارف يف جمال التعليمي، خاصة يف  يهدف
تطبيق طرائق أو أساليب تعليم اللغة العربية مبا فيها تعليم القراءة باملدرسة 

وكذلك لتطوير نوع من أنواع الطرائق أو األساليب التعليمية . املتوسطة
 .املوجودة

 من الناحية التطبيقية  -٢

بيق هذا البحث الباحث نفسه يف أن يفيد تط السابقةمن األهداف 
احلاسويب لتعليم مهارة القراءة يف  )SWiSHmax(إنتاج برنامج سويش ماكس 

املرحلة املتوسطة، وكذلك غريه من املدرسني الذين يريدون أن يستخدموا 
احلاسويب لتعليم مهارة القراءة أو املهارة ) SWiSHmax(برنامج سويش ماكس 

املدرسة نفسه أيضا عندما يكون هذا البحث وأن يفيد الطلبة و. األخرى
 .إسهاًما يف مساعدة حتسني عملية التعلّم والتعليم فيه

  
  حدود البحث  -و 

 :احلدود املوضوعية  -١
) SWiSHmax(يتحدد موضوع هذا البحث يف اعداد برنامج سويش ماكس   

 .احلاسويب لتعليم مهارة القراءة خاصة يف فهم املقروء

  :احلدود املكانية  -٢
 .سنجاساري ماالنج ٤املدرسة احملمدية املتوسطة   

  :احلدود الزمانية -٣
احلدود الزمانية إلجراء هذا البحث الفصل الدراسي الثـاين مـن العـام      

 .م٢٠١١_٢٠١٠: الدراسي

  
  



٧ 

 

  حتديد املصطلحات  -ز 
هو برنامج لعمل املؤثرات احلركية اليت  احلاسويب )SWiSHmax( سويش ماكس  -أ 

الفالش إىل حد كبري لكنه خيتلف عن الفالش فيه أنه  جتذب األنظار إليها، يشبه
حيوي على كثري من احلركات واملؤثرات اجلاهزة بعكس الفـالش الـذي ال   

 ٩.حيوي على هذه املؤثرات اجلاهزة

القراءة هي قدرة على حل الرموز وفهمها، والتفاعل معها واستثمار ما يقرأ يف   -ب 
نتفاع به يف حياته، عن طريق ترمجة مواجهة املشكالت اليت مير هبا القارئ، واال
أّنها أسلوب من أسـاليب  : وقيل ١٠.اخلربات القرائية إىل سلوك يتمثله القارئ

النشاط الفكري يف حلّ املشكالت، فهي ليست عملية متمّيزة بل هي نشـاط  
 ١١.فكري متكامل

مهارات القراءة هي املهارات أو القدرات املكتسبة لدى الفرد من خالل عملية   -ج 
 . تعليم القراءة وفهمها أو التدريبات املربجمة واملتواصلة

سنجاساري ماالنج هي املدرسة الـيت تقـع يف    ٤املدرسة احملمدية املتوسطة   -د 
 .سنجاساري ماالنج ٩ )Ken Arok(الشارع كني أراء 

 
  
  
  
  

                                                            
9. http://www.echoroukonline.com/montada/showthread.php?t=98746. Diakses pada hari Ahad, 27 
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 ٤٧ص ) ٢٠٠٢دارالفكر، : عمان( تدريس اللغة العربية مفاهيم نظرية وتطبيقات عملية. وليد أمحد جابر. ١٠

طرق تدريس اللغة العربية والتربية الدينية يف ضوء االجتاهات التربوية  .حممد عزت عبد املوجود وآخرون.  ١١
  ٩٩: ص) م١٩٨٣، املعرفةدار : القاهرة( احلديثة 



٨ 

 

  السابقةالدراسات   -ح 
   ١٢)٢٠٠٣(أمي حممودة  .١

على التحصيل الدراسي للتالميذ ) اللعبة العربية(تأثري استخدام الوسائل :  العنوان
 .يف تدريس اللغة العربية باملدرسة االبتدائية احلكومية األوىل مباالنج

معرفة وجود أو عدم التأثري من استخدام اللعبة اللغوية على التحصيل :  األهداف
يف الفصل الرابع يف الدور األول، وملعرفة لعبة تكون النسبة املئويـة مـن    يف اللغة

  .جمموع الدرجات التالميذ أرفع
وتكون هذا البحث حبثا جتريبيا يف حتليل البيانات استخدمت الباحثة :  املنهج

وملعرفة وجود التأثري من استخدام اللعبة اللغوية . كأداة مجع البيانات" االختبار"
وملعرفة الفرق ، "t-test"صيل الدراسي للتالميذ استخدمت الباحثة حتليل على التح

  .بني التحصيل الدراسي جملموعة املقيد و التحصيل الدراسي جملموعة التجربة
يوجد تأثري من استخدام اللعبة اللغوية على التحصيل الدراسي للتالميذ :  النتيجة

يف تعلمهم اللغة العربية، والنتيجة يدل على أن يف اللعبة ترتيب اجلمل هلا النسبة 
  .املئوية أرفع من األخرى

  
  
  
  

                                                            
على التحصيل الدراسي للتالميذ يف تدريس اللغة ) اللعبة اللغوية(تأثري استخدام الوسائل  أمي حممودة،  .١٢

حبث املاجيستر، غري منشور، اجلامعة اإلسالمية (العربية باملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية األوىل مباالنج 
  )م٢٠٠٣احلكومية ماالنج، 



٩ 

 

  ١٣.)٢٠٠٩(سوفريانطا  .٢

حبث (الكالم استخدام برنامج سويش ماكس احلاسويب لتعليم مهارة :  العنوان
 ).تطويري يف مدرسة واحد هاشم االبتدائية الثالثة داو ماالنج

إنتاج برنامج سويش ماكس احلاسويب لتعليم مهارة الكالم، وملعرفة ما :  األهداف
  .مدى فعالية استخدامه يف املدرسة واحد هاشم االبتدائية الثالثة داو ماالنج

حلل الباحث البيانات من االستبانة ونتائج و. وتكون هذا البحث حبثا تطويريا:  املنهج
  ).االختبار القبلي والبعدي(االختبار 
نتاج وسيلة التعليمية العصرية اجلذابة الرتفاع كفـاءة الكـالم بربنـامج    إ:  النتيجة

واستخدامه فعال لتنمية قـدرة الطلبـة يف   . احلاسويب )SWiSHmax( سويش ماكس 
  . االبتدائية الثالثة داو ماالنجمهارة الكالم يف املدرسة واحد هاشم 
إستفادة نظرية يف ناحيـة املفهـوم    تنيالسابق تنييستفيد الباحث من الدراس

واألمهّية واألهداف ومنهج البحث، ومن ناحية املراحل واألدوار وطريقة مجع البيانات 
وبالنسبة على هذين البحثني، يريد الباحث أن يتطور حبثني السابقني باعداد . وحتليلها

 . احلاسويب لتعليم مهارة القراءة )SWiSHmax(برنامج سويش ماكس 

***  

  
 

                                                            
استخدام برنامج سويش ماكس احلاسويب لتعليم مهارة الكالم حبث تطويري يف مدرسة واحد  سفريانطا،.  ١٣

حبث املاجستري، غري منشور، قسم تعليم اللغة العربية، كلية الدراسات . (هاشم االبتدائية الثالثة داو ماالنج
  ).م٢٠٠٩العليا، جامعة موالنا ملك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج،



١٠ 

 

 الثاين الفصل

  النظري اإلطار
  

 مفهومهـا  القـراءة  عـن  األول املبحث. مباحث ثالثة الفصل هذا يتضمن
 عـن  الثالـث  واملبحث. القراءة مهارة تعليم عن الثاين واملبحث. وأنواعها وأساليبها
 ومفـاهيم  اسـتعماله،  جمـاالت و تعريفـه  احلاسويب، )SWiSHmax( ماكس سويش

  . نعرفها أن جيب أساسية ومصطالحات
   
 وأنواعها وأساليبها مفهومها القراءة: األول املبحث

 القراءة مفهوم  - أ 
 الـنص،  ومفهوم املفردات، ملعرفة الكفاءة ّشبهت اليت التفكري عملية هي القراءة

 مهـارة  هـي  القراءة أنّ الناقة كامل حممود ويرى ١٤.والتطبيق التفسري أو والتخريج
 االسـتماع  يف املتضمنة العقلية العمليات تتضمن فهي مثّ ومن كاالستماع، استقبالية
 هاتـان  تـتم  لكـي  رموزها، وفك الرسالة باستقبال الطلبة يقوم املهارتني كلتا ففي

  ١٥.وتركيبها اللغة بناء عن واملعلومات كافية لفظية لثروة املتعلم حيتاج العمليتان
 والتفاعـل  وفهمهـا،  الرموز حل على قدرة هي القراءة جابر أمحد وليد وأكد       
 يف بـه  واالنتفـاع  القارئ، هبا مير اليت املشكالت مواجهة يف يقرأ ما واستثمار معها
 سـهلة،  بعبارةو ١٦.القارئ يتمثله سلوك إىل القرائية اخلربات ترمجة طريق عن حياته،

                                                            
14. Crawley, S.J & Mountain, L.H. Strategies For Guiding Reading. (Toronto: Allyn & Bacon, 
1988) 

) ١٩٨٥القرى، أم جامعة: املكرمة مكة( أخرى بلغات للناطقني العربية اللغة تعليم الناقة، كامل حممود .١٥
 ١٨٥. ص

 ٤٧ ص) ٢٠٠٢ دارالفكر،: عمان( عملية وتطبيقات نظرية مفاهيم العربية اللغة تدريس .جابر أمحد وليد .١٦



١١ 

 

 الكلمـات ( املكتوبـة  الرمـوز  تفسـري  تشـمل  معقدة تفكري عملية هي القراءة أن
   .الشخصية القارئ خلربات وفقاً املعاين تلك وتفسري باملعاين، وربطها ،)والتراكيب

  
   القراءة أهداف  - ب 

 القـراءة  عمليـة  طبيعة يف يؤثر الذي األمر ومتباينة، متعددة أهدافا للقراءة إن
  ١٧:مايلي األهداف هذه بني ومن. ذاهتا
 قراءتـه  تكون وهنا. يكتبه أن يريد لبحث متهيدا املرء يقرأ قد للبحث، القراءة  - ١

 .فقط حبثه مبوضوع يتعلق ما يقرأ ألنه انتقائية

 القـراءة  تكـون  وهنا. تلخيصه أجل من ما نصا املرء يقرأ قد خيص،لللت القراءة - ٢
 ويسـتبعد  الرئيسـية  األفكار يكتشف أن يريد القارئ ألن وشاملة ودقيقة متأنية

 . املهمة غري التفاصيل

 الراديـو  يف املـذيع  يفعـل  مثلما اآلخرين ليسمع املرء يقرأ قد لإلعالم، القراءة - ٣
 .والتلفزيون

 دقيقـة  القـراءة  تكون وهنا ما، الختبار استعدادا املرء يقرأ قد ختبار،لال القراءة - ٤
 االسـتيعاب  ضـمان  أجـل  من املتكررة القراءة إىل القارئ يضطر وقد. متأنية
 .واحلفظ

 ال احلالـة،  هذه ويف. الوقت ومتضية املتعة أجل من املرء يقرأ قد للمتعة، القراءة - ٥
 إىل صـفحة  ومـن  آخـر  إىل سطر من يقفز قد بل العادة، يف مركزة قراءة يقرأ

 . أخرى

 من له يتيسَّر ما املرء يقرأ حني حيدث مثلما هللا، تعبدا املرء يقرأ قد للعبادة، القراءة - ٦
 .الكرمي القرآن

                                                            
 ص) م٢٠٠٠ والتوزيع، للنشر الفالح دار: عمان(.العربية اللغة تدريس أساليب .اخلويل علي حممد .د . ١٧
١١٣-١١٢   



١٢ 

 

 القراءة أنواع  -ج 
 أنـواع  ومن. القراءة أنواع وجود إىل يؤدي راءةللق متنوعة أهداف وجود إن
) ٤(و الصامتة القراءة) ٣(و التكميلية القراءة) ٢(و املكثفة القراءة) ١: (وهي ،القراءة
  .النموذجية القراءة) ٥(و اجلهرية القراءة

  
 املكثفة القراءة -١

 اجلديـدة  الكلمـات  لتعليم كوسيلة تستخدم اليت القراءة هي املكثفة القراءة
. املتعلم مستوى من قليال أعلى تكون القرائية املادة فإن ولذلك،. اجلديدة والتراكيب
 القـراءة  هذه مثل وكتاب. اللغة تعليم برنامج يف الفقري العمود املادة هذه وتشكل
 ومعظم التدريس ساعات معظم الكتاب هذا فينال الربنامج، يف الرئيسي الكتاب يعترب
 تنمي أن حاول املكثفة، القراءة ويف ١٨.التقييم أو التعليم يف سواء واملتعلم املعلم اهتمام
 اجلهريـة،  القراءة على اقدرهت وتنمية ،اقرؤهت ملا التفصيلي الفهم على ةالطلب قدرات
 الكلمـات  معـاين  وفهـم  السـرعة،  وكذلك والكلمات، األصوات نطق وإجادة

  .والتعبريات
 وأهنا اللغوي، الطالب مستوى من أعلى بأهنا متتاز املكثفة القراءة يف والنصوص

 حجـرة  يف عادة جتري وهي املوضوعات حيث من ومتنوعة الطول حيث من قصرية
 قرائية أمناط على حتتوي وهي املعلم، عاتق على هاذتنفي يف األكرب العبء ويقع الدراسة
  ١٩.اجلهرية والقراءة النموذجية، والقراءة الصامتة، القراءة: مثل فرعية

  
 

                                                            
   ١١٣ ص .السابق مرجع.اخلويل علي حممد .د . ١٨

 الدار: اخلرطوم.(الوسائل- األساليب-الطرق: بغريها للناطقني العربية اللغة تعليم. اهللا عبد الصديق عمر .د . ١٩
 ١٠٠ ص) م٢٠٠٨ والتوزيع، للنشر العاملية



١٣ 

 

 املوسعة أو التكميلية القراءة -٢
. املكثفـة  القراءة دور بتكميل تقوم ألهنا التكميلية بالقراءة القراءة هذه تسمى

 على غالبا التكميلية القراءة وتكون. أيضا املوسعة بالقراءة القراءة هذه تسمى وكذلك
 مـن  تعلمـه  ما وتعزيز املتعلم إمتاع الرئيسية وغايتها. قصرية أو طويلة قصص شكل

 يف اللغـوي  النص مستوى يكون ما وغالبا ٢٠.املكثفة القراءة يف وتراكيب الكلمات
. القـراءة  من النمط هذا يف الطالب على األكرب العبء ويقع اللغوي الطالب مستوى

 يقـوم  حيـث  الدراسة حجرة خارج فهو املوسعة القراءة فيه جتري الذي املكان أما
   ٢١.الصف غرفة يف بعد فيما ملناقشتها استعدادا املادة بإعداد الطالب

  
 الصامتة القراءة -٣

 وعـون  ممارسة إىل حتتاج مهمة مهارة وهي للفهم، قراءة ُتعترب الصامتة القراءة
 القـراءة  ُتقدم أن وجيب. اللغة تعلم من املبكرة املراحل يف خصوصاً املعلم من وتوجيه
 بـالقراءة  يقصـد و ٢٢.اجلديدة والتعابري الكلمات فهم الطالب ُينهي أن بعد الصامتة
ـ  و بأصواهتا النطق دون وفهمها واجلمل الكلمات تعرف هي الصامتة  عنـد  اهلمسب
 اللغوية الطفل مادة وإثراء ودقته، الفهم سرعة مراعاة مع ،الشفتني حتريك وبغري القراءة

   .فيها للصوت دخل ال فكرية عملية وهي والتذوق،

                                                            
   ١١٣ ص السابق، مرجع .اخلويل علي حممد .د . ٢٠

 ١٠١ ص السابق، مرجع. اهللا عبد الصديق عمر .د . ٢١

 القراءة تدريس" تربوية نشرة: وترتيب ترمجة .)اإلجنليزية اللغة شعبة رئيس( التمامي محد بن الرمحن عبد . ٢٢
 .الرياض مبنطقة للتعليم العامة اإلدارة. التربوي اإلشراف .اإلجنليزية اللغة شعبة :الرياض.("اإلجنليزية اللغة ملادة

 ).هـ١٤٢٢. السعودية العربية اململكة



١٤ 

 

 تعتمد اليت القراءة هي الصامتة القراءة أن ،الشنطي صاحل حممد الدكتور وأكد
 قال كذلكو. ٢٣نطق دون مباشرة ذهين وعي إىل يترجم الذي البصري اإلدراك على
 مهس أو صوت دون فقط، بالنظر تتم القراءة هي الصامتة القراءة أن اخلويل علي حممد
 يعين وهذا. القارئ حنجرة يف الصوتية احلبال اهتزاز دون حىت بل الشفاه، حتريك أو
 ٢٤.الصوتية باملرحلة متر أن دون القارئ ذهن يف معان إىل تتحول املكتوبة الكلمات أن
 يناقشـهم  مث فقـط،  بأعينهم يقرؤوا أن إىل الطالب املعلم يوجه الصامتة القراءة يفو

 فقط، بالنظر القراءة هذه وتتم. العام والفهم ،الكلمات أو املفردات معاين إىل للوصول
 حنجـرة  يف الصوتية احلبال اهتزاز دون حىت بل الشفاه، أوحتريك أومهس صوت دون

  .القارئ
 النطـق  مـن  حمـررة  ألهنـا  اجلهريـة،  القـراءة  من أيسر الصامتة القراءة

 خمارجهـا،  مـن  احلـروف  وإخـراج  واإلعـراب،  الشـكل  مراعاة ومن وأثقاله،
 كـذلك  وهـي . النطـق  خصـائص  مـن  ذلك وغري النرب، ومراعاة املعىن، ومتثيل
 وألهنـا  وحريـة،  انطالقـا  فيها ألن اجلهرية القراءة من واالستمتاع للسرور أجلب
   ٢٥.اهلدوء يسوده جو يف متضي

  :يلي ما مراعاة من البد الصف، يف الصامتة القراءة تطبيق وعند
 .القراءة أثناء اهلمس من الطالب منع )١

 .القراءة أثناء الشفاه حتريك من الطالب منع )٢

 .قرائي واجب لكل سلفا املعلم يعينه مناسب وقت حتديد )٣

 .الطالب استيعاب لقياس بأسئلة الصامتة القراءة إتباع )٤

                                                            
 العربية اململكة( ٤ ط.وفنوهنا العربية اللغة خصائص إىل مدخل: اللغوية املهارات. الشنطي صاحل حممد .د . ٢٣

 ١٧٥ ص) م١٩٩٦ والتوزيع، للنشر األندلس دار: السعودية

   ١١٣ ص السابق، مرجع. اخلويل علي حممد .د . ٢٤

 .٨٧ ص )١٩٩٨ دارالفكر،: قدمش( العربية اللغة تدريس طرق .الركايب جودت. ٢٥



١٥ 

 

   ٢٦.الوقت بضغط الطالب إحساس طريق عن القراءة سرعة على الطالب تعويد )٥
  

 اجلهرية القراءة -٤
القراءة اجلهرية هي حتويل الرموز الكتابية إىل رموز صوتية عن طريق النطق مع 

وأكد عمر حممد العمر احلسن أن القراءة اجلهرية تعين اجلهـر   ٢٧.والفهمحسن األداء 
هبا بواسطة اجلهاز الصويت عند اإلنسان وإمساعها لآلخرين، ويدرك القـارىء فيهـا   

يقرأ، ويظهر ذلك على سلوكه وهي تقتضي استيعاب الـنص القرائـي    مضامني ما
 يقصـد و ٢٨.وحتليله ونقده وتقوميهبألفاظه وعباراته ومجله وتراكيبه وأفكاره ومعلنيه 

 فيها ويراعى مسموع، بصوت واجلمل الكلمات أو املفردات نطق هي اجلهرية بالقراءة
 صـحة  يراعـى  كما اإلضافة، أو احلذف أو التكرار أو اإلبدال وعدم النطق، سالمة
  .الصامتة القراءة من صعبأ القراءة ذهوه النحوي، الضبط
 كـبرية  فرصة تتيح ألهنا اللغة لتعلم األوىل املراحل يف جدا مفيدة اجلهرية القراءةو

 الصـوت  نطـق  بني االرتباط تأصيل إىل تؤدي حبيث الصحيح النطق على للتدريب
 هـذا  وعالج والتهيب، اخلوف ذوي الطلبة لتشجيع وسيلة وهي ٢٩.املكتوب ورمزه
 إىل واحلـديث  اجلماهري، وملواجهة اخلطابية، للمواقف الطلبة تعد أهنا كما فيهم، الداء

    ٣٠.اجلماعة

  :يلي ما يراعي أن لمعلمل بد ال اجلهرية، القراءة تطبيق وعند

                                                            
 .١١٦ ص، سابقال مرجع ،اخلويل علي حممد .د .٢٦

 ١٧٣ ص. السابق مرجع. الشنطي صاحل حممد .د . ٢٧

 م٢٠١١-٠١- ١٨ .alarabe.8m.com/alkeraya.htm‐http://osrat .حممد العمر احلسنعمر  .٢٨ 
 مطبعة: الرباط( هبا الناطقني لغري العربية اللغة تدريس طرائق .طعيمة أمحد ورشدي الناقة كامل حممود .٢٩

 .١٥٤ ص) ٢٠٠٣ ،اجلديدة املعارف

 .٨٨ ص السابق، مرجع .الركايب جودت .٣٠



١٦ 

 

 لـزمالئهم  حسنة قدوة ليكون اجلهرية القراءة ليبدؤوا طالبه أحسن املعلم خيتار )١
 .قدرة األقل الطالب إىل ينتقل مث األدىن، القرائية القدرة ذوي

 .يقرأ وهو زمالئه ليواجه الصف أمام ويقف مقعده من الطالب ينهض )٢

 .القارئ أخطاء تصحيح يف يشترك الصف جيعل أن املعلم على )٣

 ألكرب الفرصة إتاحة األفضل من بل طريلة، ملدة يقرأ طالبا جيعل ال أن املعلم على )٤
 .الطالب من ممكن عدد

 حـظ  يكون وقد. املعقول الوقت من أكثر اجلهرية القراءة يطيل ال أن املعلم على )٥
 .اللغة تعليم خصة من  % ١٥-١٠ املعقول اجلهرية القراءة

 وأسـئلة  الصـامتة  القـراءة  من الفراغ بعد اجلهرية القراءة تأيت أن األفضل من )٦
 .االستيعاب

 املعلـم  يقـوم  أن املمكـن  من وتشويقا، إمتاعا أكثر اجلهرية القراءة جلعلو
 أو طالـب  أفضـل  لتحديـد  الصـف  جمموعات بني أو الصف طالب بني منافسة
  ٣١.القراءة مهارة يف الطالب من جمموعة أفضل

 
 النموذجية القراءة -٥

 إليـه  يستمع منوذجا لتكون املعلم هبا يقوم اليت قراءةال هي النموذجية القراءة
 تسبق أهنا كما االستيعاب، وأسئلة الصامتة القراءة تتبع عادة وهي. ويقلدونه الطالب
 جـزءاً  أو الدرس املعلم يقرأ أخرى، وبعبارة ٣٢.الطالب هبا يقوم اليت اجلهرية القراءة
 هـذه  وتتسم ٣٣.القراءة يف ليحاكوه اإلنصات حسن الطالب من ويطلب الدرس من

 السـليمة  خمارجهـا  من احلروف إخراجو الضبط، صحةو الصوت، بوضوح القراءة

                                                            
 . ١١٨-١١٧ ص السابق، مرجع. اخلويل علي حممد .د .٣١

  ١٠٨ ص نفسه، رجعامل .٣٢
33. http://www.moudir.com/vb/archive/index.php/t-89744.html.(online) Diakses Sabtu 12 Maret 
2011 



١٧ 

 

 صـعوبة  حسب مّرة من أكثر القراءة ويكرر فقط، يستمعون والطالب املعىن، ومتثيل
 .تالميذه ومستوى املوضوع

  
  :القرائية املراحل  -د 

  ٣٤: وهي مراحل، ثالث يف مترم الصف غرفة يف تتم اليت املكثفة القراءة إن
 القراءة قبل ما  - أ 

. وافيا عرضا اجلديدة والتراكيب اجلديدة املفردات املعلم يعرض املرحلة هذه يف
  .ذاهتا القراءة املرحلة وهي التالية، للمرحلة متهيد مبثابة هذا ويكون

  
 الصامتة القراءة  - ب 

 وحدى يف اجلديدة والتراكيب اجلديدة املفردات على الطالب يتعرف أن بعد
  . االستيعاب بقصد صامتة قراءة الوحدة يقرؤوا أن املعلم منهم يطلب ما، قرائية

  
 القراءة بعد ما  -ج 

 أسـئلة  تشـمل  الـيت  الثالثة املرحلة تأيت الصامتة، القراءة الطالب يتم أن بعد  
 والقراءة املعلم يقدمها اليت النموذجية القراءة تشمل كما عليها، واإلجيابات االستيعاب
  . الطالب هبا يقوم اليت اجلهرية

  
  
  
  

                                                            
٣٤

 ١٢٠ ص ،السابق مرجع .اخلويل علي حممد .د . 



١٨ 

 

  وطريقته أهدافه القراءة، مهارة تعليم: الثاين املبحث
  القراءة مهارة تعليم  - أ 

 عمليـة أما القراءة هي . التعليم بأنه عملية توفري الشروط املساعدة على التعلم
 باملعـاين،  وربطها ،)والتراكيب الكلمات( املكتوبة الرموز تفسري تشمل معقدة تفكري
 القراءة تعليم أن نعرف هنا، ومن. الشخصية القارئ خلربات وفقاً املعاين تلك وتفسري
 ،)والتراكيـب  الكلمات( املكتوبة رموزال املساعدة على تعلمعملية توفري الشروط  هو

  . الشخصية القارئ خلربات وفقاً املعاين تلك وتفسري باملعاين، وربطها
 التعـرف : ومهـا  أساسـيتني،  مهـارتني  علـى  القرائيـة  املهارات تشتمل  
 الفهـم  وأمـا  اللغــوية،  الرمـوز  علـى  التعـرف  هو بالتعرف ويقصد. والفهم
 الكلمـات  أي املكتوبـة  الرمـوز  بـني  الـربط  خالل من املعانـي فهم به فيقصد
  ٣٥.فيها القارئ خبربات

  
  اللغوية الرموز على التعرف -١

 الـذي  السياق يف يوصله الذي املعىن ومعرفة الرمز، إدراك على التعرف ويعين  
 املعـاين  ويفهم الرموز، على التعرف يتعلم أن جيب الدارس أن هذا ويعين. فيه يظهر

 لديه تكن مل إذا الكلمة على التعرف يف املهارة ميلك أن للدارس قيمة فال هلا، املختلفة
  .املعىن معرفة على القدرة
  :يلي ما فهي الكلمات على للتعرف األساسية املهارات وأما  
  .املكتوب بالرمز املالئم املعىن ربط )١
 التعريـف  واختيـار  الكلمـات  معاين على التعرف يف كوسيلة السياق استخدام )٢

  .الدقيق
                                                            

) م١٩٧٧ الثقافة دار: القاهرة( العربية، اللغة تعليم أساسيات. الناقة كامل وحممود يونس علي فتحي . ٣٥
  ١٨٣:ص



١٩ 

 

  أجزائها؛ على التعـرف أجل من للكلمات البصري التحليل على القدرة )٣
  .احلروف أصوات بني التفريق على القدرة )٤
  ٣٦.القارئ يراه الذي املكتوب بالرمز الصوت ربط على القدرة )٥

  
  )املقروء فهم( الفهم -٢

 كـل  مـن  اهلدف وهـو املقروء، فهم أي املعـىن فهم به فيقصد الفهم أما
 وربط. املكتوب بالرمز القـارئ خربة ربط العملية هذه يف األوىل واخلطوة. القـراءة
 من املعىن إىل القارئ يصل ال وقد. الفهم أشكال أول لكنه ضروري، أمر بالرمز اخلربة
 السـياقي  تركيبـها  يف الكلمات يفّسر أن يستطيع اجليد القارئ ولكن واحدة، كلمة
 كـأجزاء  والفقـرات  للمفردات، كأجزاء واجلمل للجمل، كأجزاء الكلمات ويفهم

 من املعىن وإجياد واملعىن الرمز بني الصحيح الربط القراءة يف الفهم ويشمل. للموضوع
 األفكـار  هـذه  وتـذكر  املقروءة، األفكار وتنظيم املناسب، املعىن واختيار السياق

  ٣٧.املستقبلةو احلاضرة األنشطة يف بعد فيما واستخدامها
 مهـارات  عــدة  فيها وتتضمن معقدة فهي القراءة يف الفهم مهارات وأما

  :يلي كما وهي أخرى،
  .معناه الرمز إعطاء على القدرة )١
  .كلها والقطعة والفقرة والـجملة كالعبارة األكرب، الوحدات فهم على القدرة )٢
  .فكرية وحدات يف القراءة على القدرة )٣
  .له املالئم املعىن واختيار السياق، من الكلمات فهم على القدرة )٤
  .الكلمة معاين حتصيل على القدرة )٥
  .وفهمها الرئيسية األفكار اختيار على القدرة )٦
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  .الكاتب اتبعه الذي التنظيم فهم على القدرة )٧
  .االستنتاج على القدرة )٨
  .االجتاهات فهم على القدرة )٩
 السـائدة،  والنغمـة  األدبيـة،  األسـاليب  ومعرفة املقروء، تقومي على القدرة )١٠
  .وغرضه الكاتب وحالة
  .باألفكار االحتفاظ على القدرة )١١
  ٣٨.السابقة اخلربة ضوء يف وتفسريها األفكار تطبيق على القدرة )١٢

  :يلي ما الفهم مهارات أبرز من أن جند) ١٩٨٠( جمـاور علي وعند
  .النص يف األساسية الفكرة استنتاج )١
  .اجلزئية األفكار استنتاج )٢
  .يقرأ فيما النتائج إدراك )٣
  .التعليمات تطبيق )٤
  .يقرأ مما النتائج استخالص )٥
  .القراءة أثناء يف والنقد التحليل على القدرة )٦
  .احملتوى تقومي )٧
  .املقارنة على القدرة )٨
  ٣٩).املؤلف( الكاتب أهداف إدراك )٩

 
  القراءة مهارة تعليم أهداف  - ب 

   ٤٠:وهي القراءة، مهارة تعليم يف أهداف عدة هناك
 .ومريح سهل بشكل اليسار إىل اليمني من العربية اللغة الدارس يقرأ أن -١

                                                            
 .  ١٨٦- ١٨٥ ص السابق، مرجع .الناقة كامل وحممود يونس علي فتحي . ٣٨
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 .العربية اللغة يف عنها تعرب اليت باألصوات املكتوبة الرموز يربط أن -٢

 . سليم بنطق جهرية قراءة ما نصا يقرأ أن -٣

 .التراكيب بتغري املعىن تغري ويدرك املكتوب، النص من العام املعىن يستنتج أن -٤

 .السياق من املفردات معاين يتعرف أن -٥

 تـربط  اليت املعىن عالقات إدراك مع فترات يف وتتابعها اجلمل معاين يفهم أن -٦
 .بينهما

 .اللغة قواعد يف التفكري ذلك عن يعوقه أن دون وانطالق بفهم يقرأ أن -٧

 .الرئيسة للفكرة املكونة العالقة يدرك وأن والتفاصيل، اجلزئية األفكار يفهم أن -٨

 .وصوتيا دالليا منها كل ووظيفة الترقيم عالمات يتعرف أن -٩

 النص من مباشرة املعىن ملتقطا معقولة وبسرعة ويسر وسهولة بصمت يقرأ أن - ١٠
 مرات بالقاموس االستعانة ودون أوالتراكيب الكلمات عند توقف دون املقروء
 .عديدة

 واألحداث البسيطة، واآلداب العلوم يف كثريا ويطالع اليومية، الصحف يقرأ أن - ١١
 القراءة وربط ونقدها، النتائج وحتديد املعاين وحتليل الوقائع إدراك مع اجلارية،
 .اإلسالمية العربية بالثقافة الواسعة

 
  القراءة تعليم طرائق  -ج 
  القراءة تعليم طرائق -١

 إذن، ٤١.املنشود التربوي اهلدف حتقيق يف هبا يستعان الشاملة اخلطة هي الطريقة  
 لتحقيـق  القراءة تعليم يف املعلم استخدمها اليت الشاملة اخلطة هي القراءة تعليم طريقة
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 مـا  الطرائـق  هـذه  ومن القراءة، تعليم يف الطرائق هناكو. املنشود  التربوي اهلدف
  : ٤٢يلي
 احلرفية الطريقة -١

 احلـروف  أمساء الطفل تعليم على وتقوم اهلجائية، الطريقة تسمى الطريقة هذه
 بعـد  واحدا اهلجاء حروف بتعليم هنا املعلم يبدأو). ثاءُُ تاءُُ، باءُُ، ألفُُ،( هكذا مرئية
 قـراءة  هنا الطالب ويتعلم. آخره إىل....  ثاء، تاء، باء، ألف، املتعلم فيتعلم. اآلخر
 الطالـب  يتعلم ذلك، وبعد. احلروف هذه كتابة يتعلم كما مكتوبا، رآه إذا احلرف
 أو احلـروف  طريقة أيضا الطريقة هذه وتدعى. املفردات أو والكلمات املقاطع قراءة
  ٤٣.األلفبائية الطريقة أو األجبدية الطريقة أو اهلجائية طريقة

  
 الصوتية الطريقة -٢

 إىل اجلـزء  من بالتدرج العربية النصوص لتعليم الطريقة هي الصوتية الطريقة    
 ٤٤.كلمات يف هتحئتها مث ومن باحلركات مفردة اهلجائية احلروف بقراءة وذلك الكل،
 إىل املقاطع إىل احلروف من االنتقال حيث من احلرفية الطريقة الصوتية الطريقة وتشبه

 الطريقـة  يف فـاحلرف . احلرف تعليم طريقة حيث من عنها ختتلف ولكنها. لكلمات
 الصوتية، الطريقة يف ولكن. صاد أنه على يعلم مثال" ص" فاحلرف امسا، يعطي احلرفية
 أمساء ال – احلروف أصوات بتعليم الطريقة هذه وتبدأ ٤٥.َص أنه على يعلّم ص حلرف
 علـى  أوالً مضبوطة الكلمة بأصوات ينطق حبيث – احلرفية الطريقة يف كما احلروف
 هكـذا  واحـدة  دفعة كاملة موصولَه الكلمة تنطق مث) أَ – َر – ق... ( هكذا انفراد

  ).قرأ(
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 املقطعية الطريقة -٣
 من املؤلفة الكلمات يتعلم مث أوال، املقاطع الطريقة، هذه مبوجب الطالب يتعلم    
 أوالً، ا،و،ي الطالب فيتعلم. أوال املد حروف تعليم من بد ال املقاطع، ولتعليم. مقاطع

 مـن  مكونـة  وكلمة ري، رو، را، مثل ومقاطع سي، سو، سا، مثل مقاطع يتعلم مث
 الطريقـة  حمتوىو ٤٦. راسي راسا، سورى، سريا، سريي، سارا، مثل تعلمها مقاطع
 مقـاطع  اختراع أي والرمزية الصورية للعالمات الصوتية القيم استخدام هو املقطعية
 دون الصوتية قيمتها اجل من تكتب العالمة ان العالمات، هذه على اطالقها مث صوتية

الطريقة بتعليم الكلمة واالنتقـال   تبدأ هذه أخرى، وبعبارة ٤٧. معناها اىل االلتفاف
منها إىل احلروف على عكس الطريقة التركيبية بنوعيها األجبدية والصـوتية حيـث   

ميذ صورة وصوتاً وتربط الكلمة بالصورة الدالـة عليهـا مث   تعرض الكلمة على التال
   ٤٨.نتدرج إىل معرفة أجزائها من مقاطع وحروف

 العلـة ( املد حروف رسم على بالطال تدريب بواستطها الطريقة هذه يتمو    
 اصوات تعليم :يلي كما بياهنا وهذه. ميامة ولد أمحد، ك مثل باصواهتا مقترنة) أ،و،ي
 نطـق  علـى  التـدرب  سبق مقاطع تكوينو ،املد حبرف مقروءة واشكاهلا احلروف
 الرسـم  علـى  ريبالتد مع املقاطع من كلمات كوينوت ،وضبطها ورمسها احلروف
 ورسـم  النطـق  على التدريب مع الكلمات من اجلمل كوينوت ،واملضبوط والنطق
  ٤٩.الكلمة
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 الكلمة طريقة -٤
 يـتعلم  مث أوال الكلمـة  يتعلم املتعلم ألن الكلية، الطرق إحدى الكلمة طريقة    
ميذ إىل الكلمـة  ينظر فيها التالويف هذه الطريقة،  .الكلمة منها تكونت اليت احلروف

يرشده املعلم إىل حتليلـها  و. بوضوح وروية مث يقلدها عدة مراتاليت ينطق هبا املعلم 
 وهيطريقة الكلمة . ويتكرر ذلك بكلمات أخرىذهن التالميذ حىت تثبت صورهتا يف 

 أوال الصوت أو احلرف تعلمان اللتني الصوتية والطريقة احلرفية للطريقة متاما معاكسة
سكر، تقوم هذه الطريقة على تعلم شادي جملي  وأكد ٥٠.الكلمة تعليم إىل تنتقالن مث

اللغة من خالل الكلمات اليت يتم عرضها على املتعلم مث نقوم بتحليل الكلمـات إىل  
 أساسـها  يف الكلمة وطريقة احلروف، قبل الكلمات بتعليم تبدأو ٥١.حروف هجائية

  ).وقل انظر( طريقة
  
 اجلملة طريقة -٥

اجلملة على أن يعـد مجـالً    تعترب تطوًرا لطريقة الكلمة ويعتمد املعلم طريقة
ميذ فهمه ويكتب على السبورة مث ينطق بكل مجلة ويرددهـا  قصرية مما يستطيع التال

التالميذ بعده أفراًدا ومجاعات عدة مرات وحيسن أن تقترن اجلمل بصورة توضـحها  
 ٥٢.كما يشترط أن تكون اجلمل قصرية جًدا وتكرر كلمات معينة يف كـل اجلمـل  

 علـى  البطاقة على قصرية مجلة املعلم يعرض بأن اجلملة بطريقة القراءة يتموميكن أن 
 املعلم يعرض مث. مرات عدة بعده من الطالب ويرددها اجلملة املعلم ينطق مث. السبورة
 مثـال . بعده من الطالب ويرددها وينطقها واحدة كلمة األوىل اجلملة عن تزيد مجلة
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 علـى  للتعـرف  اجلملتني بني مقارنة جتري مث. مسرعا الولد ذهب الولد، ذهب ذلك
 إىل الكلمـة  حتليـل  إىل املعلـم  ينتقل مث. املشتركة غري والكلمة املشتركة الكلمات
 وهـي . احلـرف  إىل الكلمة إىل اجلملة من تسري اجلملة طريقة فإن وهكذا،. حروفها
    ٥٣.التحليلة أو الكلية الطرق إحدى

  
  اجلمعية الطريقة -٦

 األمـر  ومـادام . وعيوهبا مزاياها طريقة لكل أن اجلمعية الطريقة مؤيدو يرى
 دون واحـد  بطريقة التمسك وعدم الطرق مجيع من االستفادة األصوب فإن كذلك،
 ذاتـه  الوضع وينطبق. وعيوهبا مزاياها احلرفية للطريقة إن سابقا ذكرنا فكما. سواها
  ٥٤.اجلملة وطريقة الكلمة املقطعية والطريقة الصوتية الطريقة من كل على

  
 القراءة اختبارات  -د 

 والتقيـيم  التحصـيل،  قياس: منها أهداف عدة إىل عامة االختبارات هتدف
 واحلـافز،  والتجميـع،  والتشخيص، الوالدين، وإعالم والترفيع، والتجريب، الذايت،
 قـد  الواحـد  االختبار أن مالحظة من والبد. والتصنيف والقبول، لإلرشاد، والتنبؤ
 من ولكنه أساسا، التحصيل لقياس االختبار يكون فقد. جمتمعة أهداف لعدة يستخدم
 يقيمـا  أن والطالـب  املعلم يستطيع به إذ الذايت التقييم ألغراض يستخدم أن املمكن
 إجابـات  حسـب  بنوده حتليل بعد للتشخيص ذاته االختبار يستخدم وقد. نفسيهما
 االختبار يستخدم وقد. طالبه لدى الضعف ونقاط القوة نقاط املعلم ليعرف الطالب
   ٥٥.الدراسي اجلهد من مزيد إىل الطالب يدفع كحافز أيضا ذاته
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 الصامتة القراءة هنا ويقصد املقروء فهم قياس إىل القراءة اختبارات هتدف أما
 هتدف ألهنا انتاجية وليست جمملها يف تعرفية اختبارات وهي اجلهرية، القراءة وليست

 فهـذه  انتاجية، تكون قد القراءة اختبارات بعض أن من بالرغم فقط الفهم قياس إىل
  ٥٦.ذاتية وليست الغالب يف موضوعية االختبارات

 مـع  صـامتة  قراءة يقرأ ملا الطالب فهم قياس هنا القراءة باختبارات ويقصد
 املعلـم  يطلب، العادة ويف. الكالم اختبارات ضمن تدخل اجلهرية القراءة أن مالحظة

 وقـد . تتبـع  اليت األسئلة عن اإلجابة مث صامتة قراءة مكتوب نص قراءة الطالب من
 الطـالب  مسـتوى  وحسـب  املتاح الوقت حسب أوأكثر واحدة فقرة النص يكون
   ٥٧.االختبار أمهية ودرجة
  ٥٨: القراءة اختبارات من أنواع يلي فيما و

 االستفهام اختبار - ١

 تكـون  أن وميكن. قرأ ملا الطالب فهم مدى تقيس اليت األسئلة تأيت، النص قراة بعد
 ويقصد. هل من، ملاذا، كيف، ماذا، أين، مىت،: االستفهام أدوات بإحدى تبدأ مباشرة
  . النص يف مباشرة مذكور جوابه سؤال املباشر بالسؤال

 متعدد من االختيار اختبار - ٢

 ). د ج، ب، أ،( متعدد من االختيار أساس على األسئلة تأيت أن ميكن النص قراءة بعد

 واخلطأ الصواب اختبار - ٣

 حسبما( خطأ أم صوابا اجلملة كانت إذا ويقرر النص يقرأ أن الطالب من يطلب هنا
 . خطأ أم صوابا اجلملة كانت إن يبني ال النص وإن). يذكرالنص

 الفراغ ملء اختبار - ٤
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 بكلمـة  مجلـة  كل يف الفراغ ميأل أن عليه، قرأه الذي للنص الطالب فهم حسب هنا
  .واحدة

 احملتوى مزاوجة اختبار - ٥

 املقروء النص فهم أساس على املزاوجة تتطلبان قائمتان هنا تظهر

 الترتيب اختبار - ٦

 فهم ملا وفقا معني بتسلسل يرتبها أن الطالب من يطلب اجلمل من جمموعة تظهر هنا
 األمام من( معني اجتاه يف مكانيا أويكون زمنيا التسلسل يكون وقد. املقروء النص من
 الشـمال،  إىل اجلنـوب  من الغرب، إىل الشرق من أسفل، إىل أعلى من اخللف، إىل
 ).آخر اجتاه أوأي

 املفردات اختبار - ٧

 أن ومبا. املفردات يف الطالب الختبار االستيعاب لغرض املقروء النص استخدام ميكن
 أن جيب املقروء الفهم يف املفردات استخدام فإن اجلوانب، متشعبة املفردات اختبارات
 مـثال  املفردات لتهجئة التعرض دون األوىل بالدرجة املفردات فهم قياس على يقتصر

 .االختبار صدق يضعف كيال أواشتقاقها أوإنتاجها

 القواعد اختبار - ٨

 الذي، للجمل القواعدي للمعىن الطالب فهم مدى لقياس املقروء النص استخدام ميكن
 معناهـا  مـن  يتكون اجلملة معىن إن حيث للجملة، العام املعىن فهم على بدوره يؤثر

 .القواعدي معناها ومن املفردايت

 الكلمات أشكال مزاوجة اختبار - ٩

 اإلدراك دقة مدى قياسه ميكن فمما أساسا، بصرية إدراك عملية هي القراءة أن مبا
  .الشكل متقاربة ولكن خمتلفة كلمات باستخدام وذلك البصري،

 اجلمل أشكال مزاوجة اختبار -١٠
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 خمتلفـة  مجـل  لذلك وتستخدم. اجلملة لشكل بصريا الطالب إدراك مدى يقاس هنا
 . ذاته الوقت يف جدا متشاهبة ولكنها

 والصورة اجلملة مزاوجة اختبار -١١

 مـن  ويطلب. صور أربعة وحتتها مجلة توضع املقروء، اجلملة فهم قياس املراد كان إذا
 . اجلملة عليها تدل اليت الصورة اختيار الطالب

 واجلملة الصورة مزاوجة اختبار -١٢

 تـدل  اليت خيتاراجلملة أن الطالب وعلى مجل، أربعة وجبانبها واحدة صورة تظهر هنا
 . الصورة على

 والصورة اجلمل مزاوجة اختبار -١٣

 اجلمـل  تلك خيتار أن الطالب وعلى. مجل عشرة مثال وحتتها واحدة صورة تظهر هنا
 . أوستا أومخسا ثالثا اجلمل هذه تكون وقد الصورة، عليها تدل اليت

 القصري النص فهم اختبار -١٤

. االسـتيعاب  أسئلة بعدها لتأيت أوقصرية طويلة فقرة املقروء النص يكون أن اليشترط
  .استيعاب أسئلة تتبعها واحدة مجلة جمرد النص يكون أن املمكن من بل
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 جمـاالت  و تعريفه احلاسويب، )SWiSHmax( ماكس سويش:  الثالث املبحث
  ٥٩نعرفها أن جيب أساسية ومصطالحات مفاهيم استعماله

 احلاسويب )SWiSHmax( ماكس سويش تعريف  - أ 

 اليت احلركية املؤثرات لعمل برنامج هو احلاسويب )SWiSHmax( ماكس سويش
 حيوي أنه فيه الفالش عن خيتلف لكنه كبري حد إىل الفالش يشبه إليها، األنظار جتذب
 هـذه  على حيوي ال الذي الفالش بعكس اجلاهزة واملؤثرات احلركات كثريمن على

 . اجلاهزة املؤثرات
  

 احلاسويب )SWiSHmax( ماكس سويش استعمال جماالت  - ب 
 الفالشية البطاقات تصميم يف احلاسويب )SWiSHmax( ماكس سويش يستعمل

 الكرتونيـة  األفالم وبعض ، والبنرات األلعاب وكذلك املواقع تصميم يف يستعمل ،
.(Kartun)   

 
 احلاسويب )SWiSHmax( ماكس سويش املصاحبة اللغة ماهي  -ج 

 وهـي   Action الـ هي  احلاسويب) SWiSHmax( ماكس لسويش املصاحبة الربجمة لغة
 متطـورة  لغة يضم أصبح  cs 9 اجلديد باإلصدار الفالش لكن بالفالش املوجودة نفس
  .احلاسويب) SWiSHmax( ماكس سويش من أكثر متطورة Action الـ من
 
 مـاكس  بسـويش  نعرفهـا  أن جيب أساسية ومصطالحات مفاهيم  -د 

)SWiSHmax( احلاسويب 

١ - - Scene يكون فالشي فليم وكل. تقسيمية وظيفتها و) السينات( املشاهد وهي 
  ).سينات( مشاهد لعدة مقسم

                                                            
59. http://www.echoroukonline.com/montada/showthread.php?t=98746. (online). Diakses pada 27 
Maret 2011 
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  الثالث الفصل
  منهجية البحث

  
  البحث منهج  - أ 

 البحـث  تصميمب التحليلي الوصفي البحث ،البحث هذا يف الباحث ستخدما
 بـة وجتر اخلاصة الوسيلة إلنتاجاملستخدمة  البحث طريقةوهي  ،والتجرييب التطويري
 التعلـيم  لتنمية املستخدمة اإلجراءاتالتربية، هو  جمال يف البحث وتصميم ٦١.فعاليتها
 مل املستخدمة الوسائل ألن املناسبة التعليمية الوسيلة يتطور أن الباحث ويريد. والتعلم
 مهارة يف املنشودة باألهداف عصرية جيدة وسيلة الباحث صممي لذلك،ف. ةفعال تكن
  . القراءة

  
 البحث خطوات  - ب 

  البحث خطوات -١
 ميلـك  البحـث  هذا أن يعرف الباحث، اختاره الذي البحث نوع إىل نظربال
  :تاليةال صورة على بياهنا يدل كما ،تنفيذه يف العملية اخلطوات
  
  
 

  
                                                            
61 Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif dan R&D. 
(Bandung: Alfabeta، 2009). Hal. 207 
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  ١ بيانيةال صورةال
 بنـوع  حلـها و القراءة، مهارة يف خاصة للطلبة الدراسة عملية الباحث حيلل

 الباحـث  شرحسي كما التعليمي احلاسويب )SWiSHmax( ماكس سويش برنامج إنتاج
  :التالية نقاط يف تصميمه

   املشكالت حتليل )١(

 الطلبـة  دراسة تأخرعلى  تسبب اليت التعليمية املشكالت حتليل الباحث يقوم
 حيتاج اكلذ. ةوفعال مناسبة كنت اليت مل القدمية التعليمية الوسائل استخدام نوكت وقد
 يف اجيابية علهاجتو الطلبة دراسةهبا  رتقيتل اجليدةاجلديدة  التعليمية الوسيلة تصميم إىل

   .التعليم
  
  
  
 

صحيح اإلنتاج ت

 ة االستعمالجترب

املشكالت حتليل

 نتاجاإلعديل ت

 البيانات مجع

 نتاجاإل ةجترب

 نتاجاإل تصميم

االنتاجتصميمعديلت  اخلرباء حتكيم



٤٠ 

 البيانات مجع )٢(

 احـدى  علـى  الباحـث  فركز ،املوجودة الدراسية املشكالت على اعتمادا
ال بد ان يهـتم هبـا    أساسية مهارة القراءة ألن القراءة، وهي األربع اللغوية املهارات
   .النص يف وجدت اليت املعلومات لفهمالطالب 

  
 اإلنتاج تصميم )٣(

 ،احلصـة  يف الطلبـة  هاهجايو اليت التعليمية املشكالت الباحث عرف بعدما
 سـويش  برنامج بنوع احلاسوب يف املصممة اجلذابة التعليمية الوسيلة الباحث فيصمم
 عالية قيمةللحصول على  العمل هبذا الباحث ويريد. احلاسويب )SWiSHmax( ماكس

   .القدمية التعليمية الوسيلةبالنسبة 
 

 اخلرباء حتكيم )٤(

 )SWiSHmax( ماكس سويش برنامج لتحكيم خرباءثالثة  إىل الباحث يعرض
 هـذا  مـن  غرضوال. وعيوهبا مزاياها ملعرفة يصفها مث القراءة مهارة لتعليم احلاسويب
  التعليم لعمليةمالئمة اإلنتاج  ةعرفمل العمل

 
 نتاجاإل تصميمعديل ت )٥(

 )SWiSHmax( مـاكس  سـويش  برنـامج  اإلنتاجعن  رباءاخل منما حكم كل  بعد
  .كما مر بيانه، مث يعّدل الباحث تصميم اإلنتاج احلاسويب

 
 اإلنتاج جتربة )٦(

 مث ،احلاسـويب  )SWiSHmax( ماكس سويش برنامج إنتاج تصميمتعديل  بعد
  .يقوم الباحث بتجربة اإلنتاج

  



٤١ 

 نتاجاإلعديل ت )٧(

  .جتربة اإلنتاج، يقوم الباحث بتعديل اإلنتاج لتصحيح اإلنتاج الغري مالئمبعد 
 
 جتربة االستعمال )٨(

 يف املقصودين الطالب إىلبعد تعديل اإلنتاج، يقوم الباحث بتجربة استعمال اإلنتاج 
  .الصف

 
 اإلنتاج تصحيح )٩(

 كانت إن. اللغوية الوسيلة هذه الباحث مقّييف عيوهبا،و مازاياها عرف ما بعد
 ،اإلصـالح  إىل حتتاج فال عالية قيمة هلا كانت وإن اإلصالح، إىل فتحتاج عيوب هلا
   .هكذاو

  
 التصميم منوذج -٢

 التطويريـة  بـاخلطوات  يتبـع  الذي التطويري النموذج من نوعا الباحث تارخي
 للمصـادر  اخلطط وضع يتضمن وهو. اجلذابة التعليمية الوسيلة إنتاج على للحصول
 اجلذابـة  التعليمية الوسيلة هذه تطوير ويف. اجلذابة التعليمية الوسيلة واعداد املتوافرة،
 نصوصـه  وكانت احلاسويب )SWiSHmax( ماكس سويش برنامج على الباحث يعتمد
 املدرس استخدمه الذي) ٢ حصة( العربية اللغة تعليم يف العصري الكتاب من مكتسبة

 جتربـة  مث. ماالنج سنجاساري ٤ املتوسطة احملمدية املدرسة يف العربية اللغة تعليم يف
 سنجاسـاري  ٤ املتوسطة احملمدية درسةامل لطلبة القراءة كفاءة تنمية كمحاولة فعاليته
  .الثاين الصف يف ماالنج
  
  



٤٢ 

 البحث جمتمع  -ج 

 موضـوع  يكونون الذين األشياء األشخاص أو األفراد مجيع هو البحث جمتمع
 ميكـن  الذين الناس مجيع هو البحث مبجتمع املراد أخرى، بعبارة ٦٢.البحث مشكلة

 يف الطلبـة  مجيـع  فهو البحث هذا يف البحث جمتمع وأما. البحث هذا يف اشتراكهم
-٢٠١٠ الدراسي العام ماالنج سنجاساري ٤ املتوسطة احملمدية مبدرسة الثاين الصف
  .البحث هلذا هادفة كعينة طالبا ٣٠ على الفصل كل يتضمن. م ٢٠١١

  
 البحث أدوات  -د 

  :هي البحث هذا يف املستخدمة البحث أدوات
 باهلـدف  معلومات له ومن الباحث بني احملادثة هي: املدرسة مدير مع املقابلة )١(

 املقابلة أهداف. الشخص وخربات واملعارف والتفاسري والشعور واألفكار اآلراء ملعرفة
 يقـوم  فلذلك،. املالحظة بواسطة يعرفها أن يستطيع ال اليت اآلخرين آراء ملعرفة هي

 لكشـف  الطريقة هذه الباحث ستخدموي. املدرسة مدير مع املتعمقة املقابلة الباحث
 ونظـام  املستخدمة والوسائل العربية اللغة تعليم بالستراتيجية املتعلقة والبيانات احلقائق
 .ماالنج سنجاساري ٤ املتوسطة احملمدية درسةامل به قامت الذي تقوميه

 مـع  مباشرة املواقف مبالحظة البيانات معجل طريقة هي: املشتركة واملالحظة )٢(
 جزءا الباحث يكون حبيث طريقة وهي. العمل عند األشياء أو األشخاص أنشطة مرور
 اتصاهلا خالل من معني لوكبس مبالحظة الباحث يقوم بأن أي التعليمية النشاطات من

 كمعلـم  نفسه الباحث يقوم احلال وهبذا. تدرسها اليت األشياء أو باألشخاص مباشرة
 تتكـون  اليت البحث بيانات بذكر جدا، تنتفع البحث يف الطريقة هذهو. العربية اللغة
. القراءة مهارة لتعليم احلاسويب )SWiSHmax( ماكس سويش برنامج اإلنتاج جتربة من

                                                            
 ١٠٩ ص) ١٩٩٧ والتوزيع، للنشر أسامة دار: الرياض( العلمي البحث. وآخرون عبيدات ذوقان . ٦٢
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 البيانـات  لنيـل  العالية الصحيحة متلك أن تعد املالحظة فطريقة البيانات لنيل لذلك،
 .املناسبة

 تعليم عملية يف بأنشطة تتعلق اليت البيانات على للحصول املالحظة هذه الباحث يقوم
 عمليـة  يف الطلبة ومشاركة فيه املستخدمة والوسائل التعليمية والطريقة القراءة مهارة
 . احلاسويب )SWiSHmax( ماكس سويش برنامج باستخدام القراءة مهارة تعليم

 مـن  جمموعـة  هـو  االختبار أن أريكونتو سوهارسيمي عند:  اإلختبار )٣(
 يف اجملموعـة  أو الشـخص  قـدرة  ليقـيس  املسـتخدمة  التمرينات أو األسئلة
 واضـحة  سـهلة  بعبـارة و ٦٣.والقـدرة  امللكة أو الذكاء أو املعرفة أو املهارة

 هـذه  يف. معـني  جمـال  يف ومعـارفهم  األفـراد  لقياس طريقة هو االختبار نأ
 فهـم  علـى  الطلبـة  كفاءة لتقيس كأداة العربية للقراءة الطلبة اختبار كان الدراسة
 القبلـي  يناإلختبـار  الباحـث  ويسـتخدم . الـنص  يف وجـدت  اليت املعلومات

. )املقـروء  فهـم  يف خاصـة ( القـراءة  مهـارة  يف الطلبـة  قدرة ليقيس البعديو
 احلصـة  يف القـراءة  مهـارة  يف ةبالطل قدرة ملعرفة القبلي اإلختبار الباحث يستخدم

 الباحـث  ويسـتخدم  احلاسـويب،  )SWiSHmax( ماكس سويش برنامج تطبيق قبل
 سـويش  برنـامج  تطبيـق  بعد القراءة مهارة يف ةبالطل قدرة ملعرفة البعدي اإلختبار
 الدراسـة  يف القبلـي  باإلختبـار  الباحـث  يقوم. احلاسويب )SWiSHmax( ماكس
 برنـامج  تكـوين  متـت  ان بعـد  البعـدي  باإلختبار الباحث يقوم كما التمهيدية
. احلاسـويب (Flash)  فـالش  شـكل  علـى  احلاسويب )SWiSHmax( ماكس سويش

 مـاكس  سـويش  برنـامج  اسـتخدام  ألن التحريري اإلختبار الباحث ويستخدم
)SWiSHmax( فـالش  شـكل  على احلاسويب (Flash)  مهـارة  لترقيـة  احلاسـويب 

 :التالية الصورة يف االختبار تنفيذ بيان الحط. القراءة

 

                                                            
63. Moh. Ainin. Metodologi Penelitian Bahasa Arab. Cet. 1 (Malang: Hilal Pustaka, 2007) Hal. 
109 
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 ٢ البيانية صورةال

 مرتبطة وحقائق وبيانات معلومات على للحصول مالئمة أداة هي: ستبياناال )٤(
 عدد قبل من عنها اإلجابة يطلب األسئلة من عدد بشكل االستبيان ويقدم معني، بواقع
 ٦٤.االستبيان مبوضوع املعنيني األفراد من

 اإلجابـة  من خيتار املستجيب أن مبعىن ومفتوح مغلق بشكل االستبيان الباحث وقدم
 هبذه .أفكاره يعرب أن أيضا ويستطيع وموقفه وتقديره وشعوره رأيه إىل األقرب املتعددة
 سويش برنامج اإلنتاج عن واملدرسني اخلرباء رأي ما يعرف أن الباحث أراد ،الطريقة
 عـن  الطلبـة  رأي أيضا ويعرف القراءة مهارة لتعليم احلاسويب )SWiSHmax( ماكس
 يف احلاسويب )SWiSHmax( ماكس سويش برنامج اإلنتاج جتربة قبل العربية اللغة تعليم
 مـاكس  سـويش  برنامج استخدام عن الطلبة رأي وماذا وبعده، القراءة مهارة تعليم

)SWiSHmax( القراءة مهارة تعليم يف احلاسويب   . 

 
 ومصادرها البيانات  -ه 

هـي حقـائق    لتوليد املعلومات والـيت  البيانات هي املادة اخلام اليت تستخدم
و أهنا ذاهتا ال تعطي الداللـة الكافيـة   أاال  و وقائع معينة،أحداث أوصاف تصف أو

و أاملؤشر الكايف الذي يف ضوئه ميكن لصانع القرار من صنع القرار بشـان املوقـف   
و رمزية خاليـة مـن   أو رياضية أمبعىن آخر هي مفاهيم لغوية  احلالة موضوع القرار،

ىل إفراد وتظهر احلاجة أو األحداث أو األشياء ستخدم لتمثيل األالظاهري واليت ت املعىن
 حروف، رقام،أ ية حقائق،أن تتضمن أفالبيانات ميكن  .ىل معلوماتإلتتحول  معاجلتها
و أو تعـرب عـن حـالو    أ موضوع معـني،  صور متثل فكرة، رسوم بيانية، كلمات،

                                                            
 ١٤٩ ص السابق، مرجع .وآخرون عبيدات ذوقان . ٦٤

 القبلي االختبار بعديال االختبار اإلنتاج جتربة
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 رقام املخزون،أ :خمتلفة مثلشياء أن هذا املصطلح قد يتضمن إمن هنا فو اخل،...موقف
 اخلرائط اهلندسـية،  االحصاءات الطبية، سجالت املدارس، قراءات مقياس الكهرباء،
 بيـان  هـي  البياناتوعند سوهارسيمي أريكونطا،  ٦٥.اخل...ارقام االنتاج واملبيعات

 ُنظـن  أو ُنظرت الذي أو نعلم وحنن شيئا يكون أن ميكن فإنه ما، شيئ عن املعلومات
 ٦٦.احل...الربجميـة  التعليمـات  أو والرموز األرقام وصفه الذي الوقائع أو افتراض أو

 يف البحـث  إجراء عند الباحث أخذه ما مجيع هي البحث هذا يف البياناتب املقصود
 احملمديـة  درسةامل يف البحث مكان فيتعني. إليه نظرت أو مسعت أو كتبت مما مكانة

 مبصـادر  امطابق البحث هذا موضوع يكون أن حىت ماالنج سينجاساري ٤ املتوسطة
 ٤ املتوسـطة  احملمديـة  املدرسـة  يف البحـث  ميدان الباحث اختار ولقد. البيانات

 يف التعليمية الوسائل استخدام وقلة القراءة، مهارة ضعف معرفة ماالنج، سينجاساري
 اجلدول يوضح. البيانات منه صدرت ما فهي البيانات مصادر أما .العربية اللغة تعليم
  :ومصادرها البيانات التايل

  )١(اجلدول رقم 
  النشاط يف مجع البيانات

 البيانات مصدر البيانات الرقم
 خـالل  مـن  احملصـولة  األسئلة وإجابة النشاطات  -١

 هبـا  قـام  الـيت  التـدريس  عمليـة  عند املالحظة
  الباحث

  الطلبة

 عـن  العربيـة  اللغـة  ومدرس املدرسة مدير رأي  -٢
 العربيـة  اللغـة  تعلـيم  وطرائـق  الدراسي منهج

  املدرسة مدير

                                                            
65. http://grp2man.forumalgerie.net/t7-topic. (online) Diakses 25 Mei 2011  
66. Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 
2002), Cet. 12, hlm. 10 
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  اجلذابة التعليمية الوسائل باستخدام
 االختبـار ( االختبـار  عنـد  احملصولة الطلبة نتيجة  -٣

  )البعدي واالختبار القبلي
  الطلبة

 باسـتخدام  القـراءة  مهارة تعليم عند الطلبة محاسة  -٤
  احلاسويب )SWiSHmax( ماكس سويش

  الطلبة

 أو املـدرس  هبـا  قـام  الـيت  التدريس خطة تطبيق  -٥
  الباحث

  الطلبة

  الطلبة  التعليمية املواد تقدمي عند الطلبة مشاركة درجة  -٦
  

 البيانات حتليل طريقة  - و 

 Analysis) الوصـفي  إحصائي حتليل يعين البيانات حتليل يف الباحث يستخدم

Statistic Deskriptive)  املئوية أو املعدلة.  
 االستبانة من البيانات حتليل )١(

حيلل الباحث بيانات االستبانة من تعليم اللغة العربية عن الوسيلة التعليمية املصممة 
الطلبة عنها بعد عمليـة التعلـيم   وكذلك ملعرفة آراء . اخلرباء واملدرسنيملعرفة آراء 

وهلذه االستبانة، اسـتخدم   .احلاسويب )SWiSHmax( ماكس سويشباستخدام برنامج 
هو أسلوب لقياس  )likert scale(مقياس ليكرت  .)likert scale(الباحث مقياس ليكرت 

 اسـتنبطه عـامل الـنفس   االختبارات النفسية  السلوكيات و التفضيالت مستعمل يف
ويعتمـد  . يستعمل يف االستبيانات وخباصة يف جمال اإلحصاءات ٦٧.رينسيس ليكرت
مقياس ليكرت  .ود تدل على درجة املوافقة أو االعتراض على صيغة مااملقياس على رد

                                                            
 ،١٤٠ ص النفس، علم أرشيف ،)باإلنكليزي( السلوكيات مقياس لبحث أسلوب ،ليكرت رينسيس . ٦٧

 /http://ar.wikipedia.org/wiki ليكرت مقياس. م١٩٣٢



٤٧ 

 Likert) "فقرات ليكرت"أما ". فقرات ليكرت"هو جمموع اإلجابات احملصلة حول 

item)  اجلذع: فتتألف من قسمني (stem) وهو " السلم"وهي مجلة حتدد سلوكية ما، و
 :مثال. مجلة اجلذعمقياس يستعمل لتحديد درجة املوافقة واالختالف مع 

 جائر حكم هو اإلعدام حكم أن أعتقد :  اجلذع •

 :  السلم •

  )٢(اجلدول رقم 
 مقسام ليكريت املستخدم

  السؤال
 جدا ضعيف ضعيف مقبول  جيد جدا جيد
١  ٢  ٣  ٤  ٥  

.......            
وعلى الشخص الذي يأخذ االختبار، اختيار مربع واحد من السلم الذي مياثل 

وعادة يتألف السلم من عدد مفرد مـن  . واملربع املتوسط هو املربع احملايد. ما يقتنع به
أو أكثر من  خيارات ٥أو  ٤اخليارات كما أظهرت األحباث أنه من األفضل استعمال 

 ويعتمد األسلوب على. يد مستوى املوافقةكما ميكن استعمال رسومات لتحد .ذلك
ويف بعض احلـاالت،  . الثنائي القطب الذي يقيس إما إجيابية أو سلبية اإلجابةالقياس 

 .فقرة اجلـذع " ضد"أو " مع"حيذف االحتمال احملايد للحث على اختاذ موقف واضح 
ن حتليل كـل  بعد االنتهاء من اإلجابة على مجيع األسئلة، ميك نتيجة التقييم والتحليل

جذع على حدى كما ميكن مجع إجابات جمموعات من اجلذوع للحصول على نتيجة 
األوىل اعتبارهـا قـيم   : وميكن حتليل النتائج بناء على طريقتني. مجاعية لكل جمموعة

وهناك اختالف على حتديد أي من  .(interval-level) تراتبية والثانية اعتبارها قيم فترات
عند اعتماد نتيجة اختبار ليكرت كقيمة تراتبية، ُتمثـل النتيجـة    .الطريقتني أجدى

 ولـيس املنوال أو الوسيط وملخص متوسطه يكون (bar chart) كرسم بياين شريطي
وليس من خالل (من خالل االمتداد عرب األرباع مقياس الترعة املركزية  ويقاس. املعدل
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ييس غري متغرية مثل مقياس تربيع كما ميكن حتليلها باستعمال مقا). االحنراف املعياري
  .أو ما شبههم ويتين-مقياس مان الكاي،

  : يلي ما االستبانة هذه يف واملعتربة املستخدمة صفاتااملو أما
  : يلي كما البحث اهذ يف املستخدمة صفاتااملو وأما

  )٣(اجلدول رقم 
  لقياس نتائج اإلستبانة صفاتااملو

 التقدير املائويةالنسبةفئات
  جدا جيد  %٨٦>

  جيد  %٨٥<% ٧٦>
  مقبول %٧٥< %  ٦٥>
  ضعيف %٦٤< % ٥٠>

  جدا ضعيف  %٥٠< 
 وإن. فوقها وما% ٦٥ االستبانة سؤال جييبوناخلرباء واملدرسون  كان إن مقبول يقول
 . مردود فيقول منه يقل وما% ٦٤ االستبانة سؤال جييبون كان

 االختبار نتيجة من البيانات حتليل )٢(

 عناصـر  ثالثة من يتكون حيث حتليليا وصفيا حتليل البيانات حتليل الباحث يستخدم
  .اخلالصة وأخذ البيانات، عرض البيانات، عن البحث أنشطة منها املسلسلة،

 اإلختبـار  يف التطـوير  إنتاج جتربة نتيجة من عليها حصل اليت البيانات الباحث حيلل
 ،املقروء فهم ناحية من الطلبة عند القراءة مهارة تعليم يف املصممة الوسيلة هذه ملعرفة
 الوسـيلة  هذه تكونو. البعدي واإلختبار القبلي اإلختبار يف الطلبة نتائج بني باملقارنة
  . الطلبة مجيع من% ٦٥ العقل على النتيجة على الطلبة حصل إذا فعالة املصممة
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  )٤(اجلدول رقم 
  الرمز املستخدم

  
  
  
  
  : يلي كما البحث اهذ يف درجة التقدير وأما

  )٥(اجلدول 
  درجة التقدير لقياس نتائج الطلبة احملصولة

 التقدير املائويةالنسبةفئات
  جدا جيد  %٨٦>

  جيد  %٨٥<% ٧٦>
  مقبول %٧٥< %  ٦٥>
  ضعيف %٦٤< % ٥٠>

  جدا ضعيف  %٥٠< 
 يف بـة الطل كنتيجة ٦٥ مبعيار الطلبة املدرس نّيع السابقة البيانات صفاتامو

 الدراسة يف ناجحا يكون فوق فما ٦٥ النتيجة حيصل الذي فمن. معا الدراسة عملية
 عمليـة  يف ينجح مل فيكون منها أقل النتيجة حيصل الذي من أيضا، وكذلك. املطلوبة
  . الدراسة

*** 
 

  الدرجة جمموعة

  الطلبة جمموعة
 ×١٠٠% = املعادلةالدرجة
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 فصل الرابعال

  ومناقشتها وحتليلها البيانات عرض
  

سنجاسـاري   ٤حملة عن املدرسة احملمدية املتوسطة : يشتمل هذا الفصل على 
لتعليم مهارة القـراءة   احلاسويب )SWiSHmax(برنامج سويش ماكس ماالنج، اعداد 

سنجاساري ماالنج، واخلطوات إلنتاج  ٤للخصة الثانية يف املدرسة احملمدية املتوسطة 
برنامج سويش ، ومكونات الشاشات احلاسويب )SWiSHmax(برنامج سويش ماكس 

آراء اخلرباء وآراء املدرسـني وآراء  (، نتيجة التجربة احلاسويب )SWiSHmax(ماكس 
  .ة نتائج البحث، ومناقش)الطلبة

  
 سنجاساري ماالنج ٤حملة عن املدرسة احملمدية املتوسطة   -  أ

 يف تقع اليت املدرسة هي ماالنج سنجاساري ٤ املتوسطة احملمدية درسةاملتقع 
إسـم مـديرة   . جاوى الشرقية ماالنج سنجاساري ٩ )Ken Arok( أراء كني الشارع

من املدّرسات ويـتعلّم  اثنا عشرة من املدّرسني وعشر يعلّم فيها . املدرسة فرمياساري
اللغة العربية هـي   .وكل صّف يتضمن على ثالثني طالباطالبا مخسون فيها ثالمثائة و
علّمة يف مجيع الّصفوف من الّصّف الّسابع إىل الصّف الّتاسع املتعليمية المادة من مواد 
  .العربيةملادة اللغة مدرسان ويف هذه املدرسة  ،ألسبوعيف اوهلا خّصتان 
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  احلاسويب )SWiSHmax(اعداد برنامج سويش ماكس   -  ب
لتعليم مهارة القراءة  احلاسويب )SWiSHmax(برنامج سويش ماكس إنتاج قبل 

سنجاساري ماالنج، ال بد للباحث أن أعّد برنـامج   ٤يف املدرسة احملمدية املتوسطة 
حتميل : أما اخلطوات ليعد هذا الربنامج، منها. احلاسويب )SWiSHmax(سويش ماكس 

برنامج سـويش مـاكس   وتنصيب  احلاسويب )SWiSHmax(برنامج سويش ماكس 
)SWiSHmax( على احلاسوب احلاسويب .  

علـى   احلاسـويب  )SWiSHmax(سـويش مـاكس   وبعد مت تنصيب برنامج 
لتعليم مهارة القراءة احلاسوب، استخدم الباحث هذا الربنامج لتكوين الوسيلة التعليمية 

  . سنجاساري ماالنج ٤وخاصة يف املدرسة احملمدية املتوسطة 
  
احلاسـويب   )SWiSHmax( اخلطوات إلنتاج برنامج سـويش مـاكس    -  ت

  :لتعليم مهارة القراءة
لتعلـيم مهـارة    احلاسويب )SWiSHmax(برنامج سويش ماكس عندما إنتاج 

  : القراءة، يقوم الباحث اخلطوات التالية
احلاسويب لتعلـيم   )SWiSHmax(مرحلة تصميم واعداد برنامج سويش ماكس  - ١

 .مهارة القراءة

 )SWiSHmax(برنامج سويش ماكس إلنتاج  )skenario( مرحلة كتابة السيناريو  - ٢
 .لتعليم مهارة القراءةاحلاسويب 

برنامج سـويش مـاكس    )Rancangan konsep(كتابة املسوّدة املكتوبة مرحلة   - ٣
)SWiSHmax(  لتعليم مهارة القراءةاحلاسويب . 
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احلاسويب لتعلـيم   )SWiSHmax(والتطوير برنامج سويش ماكس  ةمرحلة التجرب  - ٤
 .مهارة القراءة

 احلاسويب )SWiSHmax(تصميم شاشات برنامج سويش ماكس   - ٥

 احلاسويب  )SWiSHmax(برنامج سويش ماكس  حتديد موقع الشكل - ٦

  املفردات اجلديدةحتديد النصوص القرائية وحتديد  - ٧

 إختار الصور املناسبة للمفردات اجلديدة - ٨

 تسجيل وحتديد األصوات عن نص القراءة - ٩

 القدرة على حتريك الشكل أو النص من مكان إىل آخر -١٠

 وسهولة اإلنتقال من مكان إىل آخر يف الشاشة -١١

 إظهارها للطلبة من حيث طريقة تقدميها واحلصول عليها ةواملعلومات الالزم -١٢

 )SWiSHmax( الالزمة الستخدام برنامج سـويش مـاكس   التعليماتووضع  -١٣
 احلاسويب

 واختيار األلوان املستخدمة يف الربنامج ألجل الراحة العني والتشويق -١٤

 إبراز العناوين خبط واضح ومميز لتتم مالحظته ومتتابعته من الطلبة -١٥

  وأخريا إعطاء التغدية الراجعة للطلبة وبأشكال خمتلفة -١٦
  
  احلاسويب )SWiSHmax(مكونات الشاشات للربنامج سويش ماكس   -  ث

لتعلـيم مهـارة    احلاسويب )SWiSHmax(شاشات برنامج سويش ماكس يشتمل 
   :القراءة على أربعة فصول، منها

 الشاشات الغالف - ١



٥٣ 

 

 )مقدمة(الشاشات التعريفية  - ٢

 الشاشات تعليمات لإلستخدام - ٣

اليت تتضمن من مواضع الـدرس   قوائم اإلختياراتأو  الشاشات احملتويات - ٤
 .واأللعاب

 :أما الصورة حملتوى الربنامج كما يلي

 الشاشات الغالف )١

  
  
  
  
  
  
 



٥٤ 

 

 )مقدمة(الشاشات التعريفية  )٢

 

 الشاشات تعليمات لإلستخدام )٣

 



٥٥ 

 

سـتخدام برنـامج سـويش مـاكس     التعليمـات ال  ،يتضمن هذه الشاشة
)SWiSHmax( فلذلك ال بد لشخص أن يقـرأ هـذه   . لتعليم مهارة القراءة احلاسويب

 أما. احلاسويب )SWiSHmax( التعليمات عندما يريد أن يستخدم برنامج سويش ماكس
  : من االصطالح الذي يستخدم يف هذه التعليمات كما يلي البيان
كنت تريد إذا . يدل على املواد السابقة اليت درست من قبلرمز  :السابق  )١(

  .ضغط عليهترجع إىل شاشات السابقة فال بد أن تأن 
  . املستخدم يدل على املواد التالية اليت يريد أن يدرسرمز  :التايل  )٢(
أن كنت تريد إذا . يدل على كيفية خروج من هذا الربنامجرمز : خروج  )٣(

  .ضغط عليهترج من هذا الربنامج أن خت
مع صـوت  ستأن أنت تريد إذا . يدل على صوت الكلمةرمز : الصوت  )٤(

  .ضغط عليهتالكلمة فال بد أن 
ضـغط  تأن  كرجع إىل قائمة احملتويات، ميكنتأن أنت تريد إذا :الرئيسية  )٥(

  . هذا الزر
هذه الشاشة، ميكنك أن ختتار املواد التعليمية الـيت  يف :  الشاشة الرئيسية )٦(

  .تريد أن تتعلم
هذه الشاشة، تتضمن عن املفردات املساعدة لفهـم  :  املفردات اجلديدة )٧(

  نص القراءة
هذه الشاشة، تتضمن عن النص الذي ميكنـك أن تقـرأ   :  نص القراءة )٨(

  وتفهم



٥٦ 

 

تتم عملية أن ب نفسك بعد يف هذه الشاشة، ميكنك أن تدّر:  التدريبات )٩(
  تعلّم نص القراءة

  هذه الشاشة، تتضمن على أربعة اللعبة:  ألعب وأتعلم )١٠(
يف هذه الشاشة، ميكنك أن ختتار الكلمة املناسبة بصـورة   :بة األوىل اللع )١١(

  .املفردات اليت قد درست من قبل وهذه اللعبة يساعدكم لذكر. وجودةامل
ختـرب  لت. لشاشة، ميكنـك أن ترتـب األعـداد   يف هذه ا :اللعبة الثانية  )١٢(

  معلوماتك عن األعداد يف العربية
هذه اللعبة . تار أمساء الفواكهيف هذه الشاشة، ميكنك أن خت :اللعبة الثالثة )١٣(

  خترب معلوماتك عن األمساء الفواكهلت
  . الثقافة اإلسالمية ذه الشاشة، تتضمن عن األسئلة حوله :اللعبة الرابعة  )١٤(
  يتضمن على الصورة املقصودة :املربع الكبري )١٥(
 يتضمن على الترمجة :املربع الصغري )١٦(

  
و قوائم اإلختيارات الـيت تتضـمن مـن    الشاشات احملتويات أ )٤

 .مواضع الدرس واأللعاب

إىل املكتبـة، والزيـارة،   : تتضمن هذه الشاشات، على مخسة مواضع، منها
إذن، ميكـن للمسـتخدم أن خيتـار أي    . وأسبوع املباراة، وأسرة موسى، واأللعاب

  .املوضوع احملتاج ويريد أن يدرسه
 :أما الصورة البيانية كما يلي



٥٧ 

 

 

املفـردات  : هذه الصورة نعرف أن هناك اخليارات يف كل مواضع، منها  يف
اجلديدة ونص القراءة، والتدريبات كما نرى يف القائمة األوىل والقائمة الثانية والقائمة 

أما يف القائمة ألعب وأتعلم، هناك أربعة اخليارات من اللعبـة،  . الثالثة والقائمة الرابعة
الرابعة اليت سيشرح الباحث كما  الثالثة واللعبة الثانية واللعبة بةيعين اللعبة األوىل واللع

  : يلي
 املفردات اجلديدة -

يتضمن هذا املوضوع بعض املفردات احملتاجة ليساعد الطلبة يف فهـم نـص   
 :أما الشاشات للربنامج كما يلي. القراءة



٥٨ 

 

 
ن خيتار وهناك يف هذه الشاشات قائمة املفردات اجلديدة اليت ميكن للمدرس أ

وعندما خيتار املدرس احدى املفردات اجلديـدة فيخـرج   . احدى املفردات اجلديدة
. على الشاشة" يكتب"فيخرج الكلمة " يكتب"الكلمة، مثال ذلك خيتار املدرس كلمة 

 :أنظر إىل الصورة التالية

 
 



٥٩ 

 

أن  وإذا يريد املدرس أن يسمع الصوت عن هذه الكلمة فـيمكن للمـدرس   
  .الصوت فيخرج صوهتاخيتار عالمة 

هبذه الشاشات يستطيع املدرس أن يظهر الكلمة اجلديدة مث يقدم السـؤال إىل  
يف هذه النشاطات ميكن لطلبـة  . الطلبة عن معىن هذه الكلمة وحياول الطلبة أن جييبها

أنظر إىل الصورة . كذلك ميكن أيضا أن جييب خاطأ أن جييب هذا السؤال صحيحا و
 : التالية

 
  
خطأت الطلبة يف إجابة هذا السؤال، فيظهر املدرس صـورة املسـاعد    وإذا

وأخريا، إذا خطأت الطلبة يف إجابة هذه الكلمة، . ليساعد الطلبة يف فهم نص القراءة
 :أنظر إىل الصورة التالية. فيظهر املدرس معنها



٦٠ 

 

 
 

وإذا إنتهى هذ النشاط، فيمكن للمدرس أن يستمر هذا النشاط حىت فهم مجيع 
 : أنظر إل الصورة التالية. لطلبة كل املفردات اجلديدة ليساعدهم يف فهم نص القراءةا

  
 



٦١ 

 

 ةنص القراء -

فلذلك . تتضمن هذه الشاشات نص القراءة واألصوات عن القراءة النموذجية
ميكن للمدرس أن يقرأ هذا النص مث يطلب إىل الطلبة أن يقرأ مجاعة مث يقسم املدرس 

جمموعتني ليقرأ نص القراءة بالتناوب مث يطلب املدرس واحد من الطلبـة أو  الطلبة إىل 
وإذا وجد املدرس اخلطاء يف القراءة فيخـرج  . أكثر ليقرأ نص القراءة قراءة صحيحة

املدرس القراءة النموذجية حىت يعرف كل من الطلبة كيف يقرأ هذا نص القراءة قراءة 
 :أنظر إىل الصورة التالية. صحيحة

  
ويف هـذا  . وإذا انتهى هذا النشاط، فيستمر إىل النشاط اآلخر، يعين فهـم املقـروء  

يف هـذا  . النشاط، يقدم املدرس مجلة واحدة مث يسأل الطلبة معىن من هذه اجلملـة 
أنظر إىل . النشاط ميكن الطلبة أن جييب سؤال املدرس إجابة خاطئة أو إجابة صحيحة

 :الصورة التالية



٦٢ 

 

 
بة إجابة خاطئة أو إجابة غري كاملة، فيمكن للمدرس أن خيرج املعـىن  وإذا جييب الطل

 : من هذه اجلملة، أنظر إىل الصورة التالية

 
 

إذا انتهى هذا النشاط فيمكن للمدرس أن يستمر إىل النشاط التايل حىت يفهم مجيـع  و
 :أنظر إىل الصورة التالية. الطلبة كل مجلة من نص القراءة



٦٣ 

 

 
  

 
  
  
 

 التدريبات -



٦٤ 

 

نص القراءة ويفهمه الطلبة عنه، يستمر املدرس نشـاط  س املدرس بعد دّر
وهناك ثالثة شاشات عن . الدراسة بتقدمي األسئلة حوىل القراءة املدروسة
احلاسويب ليقيس  )SWiSHmax( التدريبات يف هذا الربنامج سويش ماكس

أما الصورة عن شاشات التدريبات . فهم الطلبة عن نص القراءة املدروسة
 :كما يلي

  
  
  
  



٦٥ 

 

  

  
  وأتعلم  األلعاب -

وهناك أربعة األلعاب الذي ميكن للمدرس أن خيتار احدى األلعاب املوجـودة  
  :لكي ال يشعر الطلبة مبلل وضجر، أما صور شاشات األلعاب كما يلي



٦٦ 

 

يعين يصل بني املفردات والصور املناسبة، أنظـر إىل الصـورة    ،اللعبة األوىل
 :التالية

 
  

 
  
  
 



٦٧ 

 

  :يعين يرتب األعداد، أنظر إىل الصورة التاليةاللعبة الثانية، 

 
  

 
 

أنظر إىل الشاشة  .املوجودة ناسبة بصور الفواكةياختار أمساء الفواكة امل ،اللعبة الثالثة
 :التالية



٦٨ 

 

 
 

 :يعين ياختار اإلجابة األصح لكل األسئلة، أنظر إىل الشاشة التالية اللعبة الرابعة،

 
 

  )×(دما جييب الطلبة هذا السؤال إجابة خاطئة، فيخرج عالمة اخلطاء عن



٦٩ 

 

 
 

  )√(دما جييب الطلبة هذا السؤال إجابة صحيحة، فيخرج عالمة الصح عن

 
  
  
  



٧٠ 

 

  التجربةنتيجة    - ج

احلاسويب لتعليم  )SWiSHmax(راء اخلرباء عن برنامج سويش ماكس آ - ١
 مهارة القراءة

احلاسويب لتعلـيم   )SWiSHmax(نتاج برنامج سويش ماكس إيعرض الباحث 
. مهارة القراءة إىل خرباء الوسائل التعليمية والتربية ملعرفة آرائهم عن مزايـه وعيوبـه  

الـدكتور نـور   و) اخلبري يف التصميم(طوأمحد وييوفيعرض الباحث هذا الربنامج إىل 
يف جامعة موالنا ملك إبراهيم اإلسالمية احلكومية اللغة العربية مدرس (حسن الباري 

والدكتور نور املرتضـى   )قسم تعليم اللغة العربية –كلية الدراسات العليا  –ماالنج 
وكذلك يعرض الباحـث هـذا   ). مدرس اللغة العربية يف اجلامعة ماالنج احلكومية(

الربنامج إىل راين الفجري وأنيك فيديانيت كمدرسة اللغة العربية يف املدرسة احملمديـة  
 : أما آرائهم كما يلي. سنجاساري ماالنج ٤املتوسطة 

 

 ) اخلبري يف تصميم اإلنتاج( وتأمحد وييونتيجة اإلستبانة لدى ) أ

  )٦(اجلدول رقم 
عن تصميم  )اخلبري يف تصميم اإلنتاج(أمحد وييوتو لدى نتيجة اإلستبانة 

  .احلاسويب لتعليم مهارة القراءة )SWiSHmax(برنامج سويش ماكس اإلنتاج 
ضعيف جدا ضعيف مقبول جيد جيد جدا الرقم األسئلة

٥ ٤  ٣  ٢  ١ 
      

√ 
 برنامجما رأيك عن إنتاج 

) SWiSHmax( سويش ماكس

  من ناحية الشكل؟ احلاسويب

١-  



٧١ 

 

   √ 
ما رأيك عن سيناريو  

(skenario)  هذا الربنامج؟ 
٢-  

ما رأيك عن الشاشات يف  √    
 هذا الربنامج ؟

٣-  

ما رأيك عن اختيار األلوان  √    
 املستخدمة؟

٤-  

   √ 
 هل األلوان املستخدمة تترتب 

  على راحة العينني؟
٥-  

ما رأيك عن اختيار شكل  √    
 احلروف؟

٦-  

      
√  
 

ما رأيك عن اختيار الصور 
 املستخدمة، هل هي مناسبة؟

٧-  

    
√ 

ما رأيك عن األكرة  
)tombol( ، هل يسهل

 لإلستخدام؟

٨-  

      
√ 

هل يسهل لك أن تنتقل من 
 الشاشة إىل الشاشة األخرى؟

٩-  

عن األلعاب ما رأيك  √    
 املستخدمة يف هذا الربنامج؟

١٠-  

      
√ 

 برنامجما رأيك عن إنتاج 
) SWiSHmax( سويش ماكس

، هل ميكن أن احلاسوب

١١-  



٧٢ 

 

 يتطور؟

  جمموعة النتيجة مبقياس ليكريت ٥٢
  جمموعة النتيجة احملصولة ٩٤،٥٣٦= ١،٨١٨×٥٢

  
أعطـى النتيجـة هلـذا     وتأمحد وييومن نتيجة اإلستبانة احملصولة، نعرف أنّ 

  . ٩٤،٥٣٦الربنامج 
  

مدرس اللغة العربية يف جامعة (نتيجة اإلستبانة لدى الدكتور نور حسن الباري ) ب
 –كلية الدراسات العليا  –موالنا ملك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 

  )قسم تعليم اللغة العربية
  )٧(اجلدول رقم 

مدرس اللغة العربية يف جامعة (الدكتور نور حسن الباري  لدىنتيجة اإلستبانة 
قسم تعليم  –كلية الدراسات العليا  –موالنا ملك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 

احلاسويب لتعليم  )SWiSHmax(برنامج سويش ماكس عن تصميم اإلنتاج  )اللغة العربية
  .مهارة القراءة

جيد مقبول ضعيف ضعيف جدا جيد جدا
الرقم البيان

٥  ٤  ٣  ٢  ١  
اإلنتاج يتضمن على ما رأيك، هذا   √   

املفردات، : أربعة عناصر، منها
ونص القراءة، والتدريبات، و 

 ؟بااأللع

١ - 



٧٣ 

 

اإلنتاج املطور ما رأيك، هل    √  
؟مناسبا بأهداف تعليم اللغة العربية

٢ - 

      
√ 

مواد اإلنتاج ما رأيك، هل 
القراءة، املفردات، ونص (

 مناسبا )باوالتدريبات، و األلع
 ؟مهارة القراءةلتعليم حباجة الطلبة 

٣ -  
 

     
√ 

اإلنتاج  )skenario( سيناريوهل  
ل إىل ولحصلالطريقة املناسبة ثل مي

 ؟أهداف التعليم

٤ - 

     
√ 

ما رأيك، هل مواد اإلنتاج  
بربنامج اللغة العربية لطلبة  مناسبة

 ٤يف املدرسة احملمدية املتوسطة 
 ؟سنجاساري ماالنج

٥ - 

     
√ 

التدريبات مناسبة ما رأيك، هل  
إلختبار قدرة الطلبة يف مهارة 

 ؟القراءة

٦ - 

      
√ 

كل عناصر اإلنتاج ما رأيك، هل 
املفردات، ونص القراءة، (

 ؟مترابطة) والتدريبات، واأللعب

٧ - 

     
√ 

الوقت احملتاج يكفي ما رأيك، هل  
 ؟ليقدم كل املواد يف كل لقائات

٨ - 

تصميم اإلنتاج ما رأيك، هل   √   
  ؟مناسبا للطلبة

٩ - 



٧٤ 

 

اإلنتاج يستخدم ما رأيك، هل    √  
 ؟اللغة املناسبة للطلبة

١٠-

اإلنتاج سهولة ما رأيك، هل   √   
 ؟لالستخدام

١١-

  ليكريتجمموعة النتيجة مبقياس  ٤٤
  جمموعة النتيجة احملصولة  ٧٩،٩٩٢=  ١،٨١٨×٤٤

  
 الـدكتور نـور حسـن البـاري    من نتيجة اإلستبانة احملصولة، نعـرف أنّ  

  .٧٩،٩٩٢أعطى النتيجة هلذا الربنامج 
  

مدرس اللغة العربيـة يف اجلامعـة   (نتيجة اإلستبانة لدى الدكتور نور املرتضى ) ج
  )ماالنج احلكومية

  )٨(اجلدول رقم 
مدرس اللغة العربية يف اجلامعة ماالنج (نور املرتضى الدكتور  لدىنتيجة اإلستبانة 

احلاسويب لتعليم  )SWiSHmax(برنامج سويش ماكس عن تصميم اإلنتاج  )احلكومية
  .مهارة القراءة

جيد مقبول ضعيف ضعيف جدا جيد جدا
الرقم البيان

٥  ٤  ٣  ٢  ١  
      

√ 
على  اإلنتاج يتضمنما رأيك، هذا 

املفردات، : أربعة عناصر، منها
ونص القراءة، والتدريبات، و 

 ؟بااأللع

١ - 



٧٥ 

 

اإلنتاج املطور ما رأيك، هل  √    
؟مناسبا بأهداف تعليم اللغة العربية

٢ - 

      
√ 

مواد اإلنتاج ما رأيك، هل 
املفردات، ونص القراءة، (

مناسبا  )والتدريبات، و األلعب
 ؟القراءة مهارةلتعليم حباجة الطلبة 

٣ -  
 

     
√ 

 )skenario( سيناريوما رأيك، هل  
الطريقة املناسبة ثل اإلنتاج مي

 ؟ل إىل أهداف التعليمولحصل

٤ - 

      
√ 

مواد اإلنتاج ما رأيك، هل 
مناسبا بربنامج اللغة العربية لطلبة 

 ٤يف املدرسة احملمدية املتوسطة 
 ؟سنجاساري ماالنج

٥ - 

      
√ 

التدريبات مناسبة ما رأيك، هل 
إلختبار قدرة الطلبة يف مهارة 

 ؟القراءة

٦ - 

      
√ 

كل عناصر اإلنتاج ما رأيك، هل 
املفردات، ونص القراءة، (

 ؟مترابطة) والتدريبات، واأللعب

٧ - 

     
√ 

ما رأيك، هل الوقت احملتاج يكفي  
 ؟ كل املواد يف كل لقائاتميقدلت

٨ - 

اإلنتاج تصميم ما رأيك، هل  √    
  ؟مناسبا للطلبة

٩ - 
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اإلنتاج يستخدم ما رأيك، هل  √    
 ؟اللغة املناسبة للطلبة

١٠-

اإلنتاج سهولة ما رأيك، هل  √    
 ؟لالستخدام

١١-

  جمموع النتيجة مبقياس ليكريت ٥٣
  جمموع النتيجة احملصولة ٩٦،٤=  ١،٨١٨×٥٣

املرتضى النتيجة الدكتور نور يتبني من نتيجة اإلستبانة احملصولة، أنه قد أعطى 
، أنّ هذا اإلنتاج مناسبا للمدرسـة  الدكتور نور املرتضىوأكد . ٩٦،٤هلذا الربنامج 

  . اليت هلا احلاسوب وليس مناسبا للمدرسة اليت ما فيها احلاسوب
بالنسبة على عدد اخلبري، فحصـلت   تكل النتائح احملصولة وقسم توإذا مجع

على أن هذا الربنامج جيد جدا وميكن للباحث أن يتطوره وهذا يدل . ٩١النتيجة إىل 
  . لترقية قدرة الطلبة يف مهارة القراءة وميكن أيضا أن يتطوره لتعليم املهارات األخرى
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احلاسـويب لتعلـيم    )SWiSHmax(راء املدرسني عن برنامج سويش ماكس آ - ٢
 مهارة القراءة

  )سنجاساري ماالنج ٤املتوسطة  مدرسة يف املدرسة احملمدية(أنيك فيديانيت   ) أ
تقول أنيك، أن هذه الوسيلة التعليمية جيد جدا لتعليم مهارة القراءة وخاصـة  

سنجاساري ماالنج ألن خلفية الطلبة يف هذه املدرسة  ٤يف املدرسة احملمدية املتوسطة 
 وميكـن ). املدرسة اإلبتدائيـة اإلسـالمية   من املدرسة اإلبتدائية احلكومية و(متنوعة 

للباحث أن يزيد تصميم الوسيلة لتعليم مهارة الكالم لتنمية قدرة الطلبة يف تـدريب  
وكذلك ميكن أن يطلب مدرس اللغة العربيـة الطلبـة أن حيفـظ    . املفردات والكالم

  . املفردات كل يوم حول أدوات املدرسة
  

سنجاسـاري   ٤مدرس يف املدرسـة احملمديـة املتوسـطة    (راين الفجري    ) ب
  )ماالنج
راين، هذه الوسيلة التعليمية جيدة جدا واجلذابة وكذلك هذا االنتاج هو  عند

وهذا الربنامج مفيدة جدا للمدرسني لتعليم مهارة . ابتكار اجلديد من الوسائل التعليمية
أما مـن ناحيـة   . سنجاساري ماالنج ٤القراءة وخاصة يف املدرسة احملمدية املتوسطة 

يـد يف كـل التـدريبات التعليمـات يف اللغـة      احتاج الطلبة، ميكن للباحث أن يز
  .االندونيسيا
جيد جـدا  سويش ماكس احلاسويب برنامج من البيانات السابقة يتضح أنّ و

. سنجاسـاري مـاالنج   ٤لتعليم مهارة القراءة خاصة يف املدرسة احملمدية املتوسطة 
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للمسـتوى  لترقية قدرة الطلبة يف مهارة القـراءة  وكذلك ميكن للباحث أن يتطوره 
  . وميكن أيضا أن يتطوره لتعليم املهارات األخرىاألعلى أو األدىن، 
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مناقشة و احلاسـويب  )SWiSHmax(سويش ماكس  الربنامجاإلنتاج  ةجترب  - ح
 نتائج البحث

     الربنامج ةجترب - ١
احلاسويب، قام الباحـث   )SWiSHmax(بعد ما مت انتاج برنامج سويش ماكس 

أما مرحلة . احلاسويب لتعليم مهارة القراءة )SWiSHmax( بتجربة برنامج سويش ماكس
اإلفتتاح، وتقـدمي املـواد الدراسـية    : التجربة، قسم الباحث إىل أربعة مراحل، يعين
  .باستخدام هذه الوسيلة، واإلختتام مث اإلختبار

  :أما جدول تقدمي املواد فهو كما يلي
  )٩(اجلدول رقم 

  احلاسويب لتعليم مهارة القراءة )SWiSHmax(النشاط جتربة برنامج سويش ماكس 
  املوضوع اليوم، والتاريخ الرقم

  االختبار القبلي  ٢٠١١إبريل  ٢٩اجلمعة،   .١
  إىل املكتبة  ٢٠١١إبريل  ٣٠السبت،   .٢
  أسرة موسى  ٢٠١١مايو  ٦اجلمعة،   .٣
  الزيارة   ٢٠١١مايو  ٧السبت،   .٤
  أسبوع املباراة  ٢٠١١مايو  ١٣اجلمعة،   .٥
  االختبار البعدي  ٢٠١١مايو  ١٤السبت،   .٦

بعد ما متت جتربة هذا الربنامج لتعليم مهارة القراءة، نستطيع أن نعرف نتيجة 
 )SWiSHmax(يف االختبار القبلي والبعدي بعد استخدام برنـامج سـويش مـاكس    

النتيجة احملصولة من االختبار القبلي واالختبار البعدي سيشرح أما البيانة من . احلاسويب
  .الباحث يف النقطة التالية
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   مناقشة نتائج البحث - ٢
احلاسـويب   )SWiSHmax(نتيجة الطلبة قبل استخدام برنامج سويش ماكس  )١

  لتعليم مهارة القراءة وبعده

  )١٠(اجلدول رقم 
   ٤نتائج االختبار القبلي والبعدي لدى الطلبة املدرسة احملمدية املتوسطة 

  .سنجاساري ماالنج
الفروق بني   نتائج االختبار  أمساء الطلبة الرقم

 البعدي القبلي   القبلي و البعدي
  ١٥  ٧٥  ٦٠  أجوس أمحد  ١
  ١٥  ٨٥  ٧٠  أنديين إيكا   ٢
  ٢٥  ٩٠  ٦٥  أنيسة ساسقيا  ٣
  ٢٠  ٧٠  ٥٠  أريس سهرول  ٤
  ٢٠  ٨٥  ٦٥  أيو أمباروايت  ٥
  ٢٠  ٧٠  ٥٠  باسكورو هردي نوكارا  ٦
  ٢٠  ٩٠  ٧٠  ديوي سافيتري  ٧
  ٢٠ ١٠٠  ٨٠  ديكي فريمانسة  ٨
  ١٥  ٨٠  ٦٥  إيالّ ريزكا   ٩
  ١٠  ٨٠  ٧٠  إيفي أوكتافيا ١٠
  ٢٠  ٧٠  ٥٠  فاريد فراديتا ١١
  ٢٠  ٩٥  ٧٥  عرفان موالنا ١٢
  ١٥  ٦٥  ٥٠  خري األنام ١٣
  ٢٠ ١٠٠  ٨٠  راتنا ساريكورنيا  ١٤
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  ١٥  ٨٠  ٦٥  ليسا فيتريا ١٥
  ١٥  ٩٥  ٨٠  لطفية وينداري ١٦
  ١٥  ٨٠  ٦٥  أنديكا إمساعيل. م ١٧
  ٠ ١٠٠ ١٠٠  ريندا نور جايانيت ١٨
  ١٠  ٩٠  ٨٠  مولدة يانيت ١٩
  ١٥  ٨٠  ٦٥  حممد سلمان  ٢٠
  ٢٠  ٧٠  ٥٠  حممد علي رضا ٢١
  ٢٠  ٨٠  ٦٠  رزكي هارديانسة ٢٢
  ١٥  ٨٠  ٦٥  ساري ليستاري ٢٣
  ٢٠  ٨٠  ٦٠  سيفتيان أدي فراتاما ٢٤
  ١٠ ١٠٠  ٩٠  سيتيانينجسيه ٢٥
  ٥  ٩٠  ٨٥  فريي يوندا ٢٦
  ١٠ ١٠٠  ٩٠  يوسرانيا رمحي ٢٧
  ١٠  ٧٥  ٦٥  زكية املولدة ٢٨
  ١٠  ٨٠  ٧٠  سيلفيا ليكا ٢٩
  ١٠ ١٠٠  ٩٠  وجدة النعمة ٣٠

  ٤٥٥ ٢٥٣٥ ٢٠٨٠ جمموعة النتائج
  ١٥،١٧ ٨٤،٥ ٦٩،٣٣  متوسـط النتائج

  
على نتيجة اإلختبار القبلي يف تعليم مهارة القراءة من حيـث فهـم    إعتمادا

احلاسويب علـى الطلبـة    )SWiSHmax(املقروء قبل استخدام برنامج سويش ماكس 
سنجاساري ماالنج اليت تتضمن على ثالثـني طـالب    ٤املدرسة احملمدية املتوسطة 
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وإذا قسم هذه النتيجة على ثالثني طالب فاكتسب كل طالـب   ٢٠٨٠حصلت إىل  
وأما نتيجة اإلختبار البعدي يف تعلـيم مهـارة   . ٦٩،٣٣متوسط النتيجة حصلت إىل 

سنجاساري ماالنج بعـد اسـتخدام    ٤القراءة على الطلبة املدرسة احملمدية املتوسطة 
وإذا قسم هـذه   ٢٥٣٥إىل  احلاسويب، حصلت )SWiSHmax(برنامج سويش ماكس 

. ٨٤،٥النتيجة على ثالثني طالب فاكتسب كل طالب متوسط النتيجة حصلت إىل 
ومن هنا نعرف أن نتيجة الطلبة خاصة يف فهم املقروء بعد استخدام برنامج سـويش  

سنجاساري  ٤احلاسويب على الطلبة املدرسة احملمدية املتوسطة  )SWiSHmax(ماكس 
رة القراءة أكثر من النتيجة قبل استخدام برنامج سويش مـاكس  ماالنج يف تعليم مها

)SWiSHmax(  ٤٥٥احلاسويب بالفرق إىل  .  
نتيجة االختبار القبلي مبعدل إىل النسبة املائوية قبل استخدام برنامج سـويش   
احلاسويب يف تعليم مهارة القراءة على الطلبة املدرسة احملمديـة   )SWiSHmax(ماكس 

وأما نتيجة االختبار البعدي %.  ٦٩،٣٣جاساري ماالنج حصلت إىل سن ٤املتوسطة 
احلاسويب  )SWiSHmax(مبعدل إىل النسبة املائوية بعد استخدام برنامج سويش ماكس 
سنجاساري مـاالنج   ٤يف تعليم مهارة القراءة على الطلبة املدرسة احملمدية املتوسطة 

  . لقبليمن االختبار ا%  ١٥،١٧بالفرق %  ٨٤،٥حصلت إىل 
 )SWiSHmax(ومن هنا، ميكن أن يالخص أنّ إنتاج برنامج سويش مـاكس  

 ٤احلاسويب لتعليم اللغة العربية وخاصة يف مهارة القراءة يف املدرسة احملمدية املتوسطة 
%  ١٥،١٧سنجاساري ماالنج إجيابيا واستخدامه لتعليم مهارة القراءة فعال مبعـدل  

  .البعدي بني االختبار القبلي واالختبار
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ختبـار القبللـي     

%10, ضعيف

نتيجـة االخ
.  

  قبلي

4%

ض

%16, ف جدا

ية اآلتيـة ن
.ري ماالنج

)١١(  
 االختبار الق

  ١نية

44,مقبول

ضعيف

لقبلي

لرسوم البياني
سنجاسا ٤

جلدول رقم
جة الطلبة يف

الرسوم البيان

%14, جيد جدا

ة االختبار ا

تشرح ا: ١
دية املتوسطة
اجل
رسوم نتيج

ج

16%

نتيجة

سوم البيانية
درسة احملمد

,جيد

الرس
الطلبة يف املد

  
  

  
  
  
  
  
  

جيد جدا
جيد
مقبول
ضعيف
ضعيف جدا

 

ض
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بار البعدي الطلبة يف املددرسة 

  عدي

%36, جيد

%24, مقبول

نتيجة االختب

)١٢(  
 االختبار البع

  ٢ البيانية 

%0, ضعيف

لبعدي

اآلتية لبيانية
  .االنج

جلدول رقم
جة الطلبة يف

الرسوم

%

ض ,0%

ة االختبار ال

ح الرسوم الب
جاساري ما
اجل
رسوم نتيج

%40, جيد جدا

,ضعيف جدا

نتيجة

تشرح: ٢نية
سنج ٤وسطة

الرسوم البيا
احملمدية املتو

  
  
  
  
  
  
  

جيد جدا
جيد
مقبول
ضعيف
ضعيف جدا

 

ض
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  .سنجاساري ماالنج ٤املدرسة احملمدية املتوسطة  لدى الطلبة االستبانةنتيجة  )٢

  )١٣(اجلدول رقم 

احلاسويب ) SWiSHmax(برنامج سويش ماكس لدى الطلبة حول  نتيجة االستبانة
  مهارة القراءةيف تعليم  واستخدامه

عدد   حمتوى األسئلة رقم
  العينة

  ال نعم اجملموع  أجوبة

١. 
هل حتب أن تدرس اللغة العربية

خاصة يف مهارة القراءة باستخدام 
برنامج سويش ماكس 

)SWiSHmax( احلاسويب؟ 
٣٠  ٠  ٣٠  ٣٠  

 ١٠٠  ٠ ١٠٠   النسبة املئوية

٢. 
هل استخدام برنـامج سـويش

احلاســويب  )SWiSHmax( مــاكس
 يساعدكم على فهم نص القراءة؟

٣٠  ٠  ٣٠  ٣٠  

 ١٠٠  ٠ ١٠٠  النسبة املئوية

٣.  
  

هل قبل استخدام برنامج سويش
احلاسويب يف  )SWiSHmax( ماكس

الصعوبة تعليم مهارة القراءة تواجه 
 يف فهم نص القراءة؟

٣٠  ٨  ٢٢  ٣٠  

 ١٠٠ ٢٦،٧٢ ٧٣،٤٨   النسبة املئوية

٤. 
هل برنـامج سـويش مـاكس

)SWiSHmax(   احلاسويب يف تعلـيم
مهارة القراءة يساعدكم على فهم 

 نص القراءة سريعا؟
٣٠  ٢  ٢٨  ٣٠  

 ١٠٠ ٦،٦٨ ٩٣،٥٢   النسبة املئوية
هل استخدام برنامج سويش .٥

  ٢٤  ١  ٢٩  ٣٠ احلاسويب )SWiSHmax( ماكس
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يساعدكم على فهم املعلومات
 التفصيلية؟

 ١٠٠ ٣،٣٤ ٩٦،٨٦   النسبة املئوية

٦. 

هل استخدام برنـامج سـويش
احلاسويب يف  )SWiSHmax( ماكس

تعليم مهارة القراءة يسـتطيع أن  
يزيد إهتمامك يف تعلـم اللغـة   

 العربية؟

٢٤  ٠  ٣٠  ٣٠  

 ١٠٠  ٠ ١٠٠   النسبة املئوية

٧. 
هل استخدام برنـامج سـويش

)SWiSHmax(  مــاكس احلاســويب
يساعدكم على فهم نص القـراءة  

 شامال؟
٣٠  ٢  ٢٨  ٣٠  

 ١٠٠ ٦،٦٨ ٩٣،٥٢   النسبة املئوية

٨. 
هل حتب أن تسـتخدم برنـامج

ــاكس ــويش م )SWiSHmax( س

 احلاسويب يف تعليم اللغة العربية؟
٣٠  ٠  ٣٠  ٣٠  

 ١٠٠  ٠ ١٠٠   النسبة املئوية
منهم يقول على أهنم حيبوا %  ١٠٠ومن نتيجة االستبانة احملصولة، ُيعرف أنّ  

أن يدرس اللغة العربية خاصة يف مهارة القراءة باستخدام برنـامج سـويش مـاكس    
)SWiSHmax( يقول، اسـتخدام برنـامج سـويش مـاكس     %  ١٠٠. احلاسويب
)SWiSHmax(   يف فهـم املقـروء  احلاسويب يف تعليم مهارة القراءة أكثر يسـاعدهم .

يقول، على أهنم جيد الصعوبات يف فهم نص القراءة قبل استخدام برنامج %  ٧٣،٤٨
يقول، أن اسـتخدام برنـامج   %  ٩٣،٥٢. احلاسويب )SWiSHmax(سويش ماكس 
. احلاسويب يساعدهم يف سرعة فهم نصـوص القرائيـة   )SWiSHmax(سويش ماكس 

احلاسـويب   )SWiSHmax(يقول، أن استخدام برنامج سويش مـاكس  %  ٩٦،٨٦



٨٧ 

 

يقول أن استخدام برنـامج  % ١٠٠. يساعدهم يف حبث املعلومات املتنوعة من النص
احلاسويب يستطيع أن يزيد اهتمامهم يف تعلـيم اللغـة    )SWiSHmax(سويش ماكس 

 )SWiSHmax(يقول أن استخدام برنـامج سـويش مـاكس    %  ٩٣،٥٢. العربية
يقول أهنم حيبون تعلـم  % ١٠٠. احلاسويب يساعدهم يف فهم النصوص القرائية كاملة

  .احلاسويب )SWiSHmax(اللغة العربية باستخدام برنامج سويش ماكس 
ومن نتيجة االستبانة السابقة، ميكننا أن نالحص أنّ استخدام برنامج سـويش  

احلاسويب أعطي األثر يف اهتمام الطلبة لتعلّم اللغة العربية وهذا  )SWiSHmax(كس ما
الذي يسبب ارتفاع فهم الطلبة على نص القراءة الذي يترتـب إىل ارتفـاع نتيجـة    

  .االختبار البعدي باملقارنة من نتيجة االختبار القبلي
مهارة الكالم فلذلك ليس صحيحا يقول أن هذا الربنامج جمرد الكمال لتعليم 

فقط وال ميكن أن يستخدم لتعليم اللغة العربية يف املهارات األخرى كمـا خالصـة   
 )SWiSHmax(سوفرينطا يف حبثه حتت املوضوع استخدام برنامج سـويش مـاكس   

فلذلك يوصي الباحث أن يستخدم هذا الربنامج لتعليم . احلاسويب لتعليم مهارة الكالم
  .املواضع األخرىاللغة العربية يف املهارات و

*** 
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  اخلامس الفصل
  واملقترحات والتوصيات البحث نتائج

  
يقدم الباحث الفصل األخري،  بعد أن حبث الباحث البيانات يف الفصل الرابع،        

وحيتوي الفصل األخري على نتائج البحث، التوصيات واإلقتراحات املرتبطة بالبحث يف 
  .هذا املوضوع

 البحث نتائج  - أ 

لتعليم مهارة القراءة احلاسويب  )SWiSHmax( برنامج سويش ماكساعداد بعد   
استطاع الباحث سنجاساري ماالنج،  ٤على الطلبة املدرسة احملمدية املتوسطة  هتطبيقو

  :أن يستخرج النتائج التالية
اإلستبانة املوجودة، أعطى اخلرباء النتيجة هلذا اإلنتاج برنامج اعتمادا على نتائج  - ١

 .٩١احلاسويب لتعليم حصلت إىل  )SWiSHmax(سويش ماكس 

يف تعليم مهارة القراءة قبل استخدام برنامج  القبليواعتمادا على نتيجة اإلختبار  - ٢
 ٤احلاسويب على الطلبة املدرسة احملمدية املتوسطة  )SWiSHmax(سويش ماكس 

أو اكتسب كل طالـب متوسـط   . ٢٠٨٠سنجاساري ماالنج حصلت إىل  
أما نتيجة اإلختبار البعدي بعد استخدام برنامج و. ٦٩،٣٣النتيجة حصلت إىل 

أو اكتسب كل . ٢٥٣٥احلاسويب، حصلت إىل  )SWiSHmax(سويش ماكس 
ومن هنا نعرف أن نتيجـة الطلبـة   . ٨٤،٥طالب متوسط النتيجة حصلت إىل 

 )SWiSHmax(خاصة يف فهم املقروء بعد استخدام برنامج سـويش مـاكس   
ة أكثر من النتيجة قبل استخدام برنامج سـويش  احلاسويب يف تعليم مهارة القراء



٨٩ 

نتيجة االختبار القبلي مبعدل و. ٤٥٥احلاسويب بالفرق إىل  )SWiSHmax(ماكس 
احلاسويب  )SWiSHmax(إىل النسبة املائوية قبل استخدام برنامج سويش ماكس 

سنجاسـاري   ٤يف تعليم مهارة القراءة على الطلبة املدرسة احملمدية املتوسـطة  
وأما نتيجة االختبار البعدي مبعدل إىل النسبة . % ٦٩،٣٣ماالنج حصلت إىل 

احلاسويب يف تعلـيم   )SWiSHmax(املائوية بعد استخدام برنامج سويش ماكس 
سنجاسـاري مـاالنج    ٤ية املتوسطة مهارة القراءة على الطلبة املدرسة احملمد

  . من االختبار القبلي%  ١٥،١٧بالفرق %  ٨٤،٥حصلت إىل
برنامج سويش ماكس العالقة اإلجيابية بني ومن النتائج احملصولة نعرف أن هناك  - ٣

)SWiSHmax(   القـراءة،  مهارة قدرة الطلبة يف واحلاسويب لتعليم مهارة القراءة
 ٤املتوسـطة  احملمدية درسة املرتفاع جودة تعلم طلبة ومعرفة ذلك من حالل ا

منهم يقول أهنـم  % ١٠٠وهذا يدل من استبانة الطلبة،  .سنجاساري ماالنج
برنامج سويش حيبون أن يدرس اللغة العربية خاصة يف مهارة القراءة باستخدام 

يقول أن هذا الربنامج مفيدة جـدا  % ١٠٠و احلاسويب )SWiSHmax(ماكس 
 .وص القرائبةلفهم النص

برنامج سويش مـاكس  انطالقا من اخلالصة السابقة فأطروحة هذا البحث أن   
)SWiSHmax( قدرة الطلبة يف لتنمية لتعليم مهارة القراءة ومفيدة جدا فعال  احلاسويب

  .مهارة القراءة
 

 التوصيات  - ب 
 يقدم أن له حيسن البحث اهذ نتائج من الباحث عليه حصل ما على بناء
   :يلي ما توصيات



٩٠ 

النتـاج   احلاسـويب  )SWiSHmax(برنامج سويش ماكس يستخدم املدرس أن  - ١
فهـم النصـوص   تنمية قدرة الطلبة على ل القراءةمهارة تعليم الوسائل التعليمية ل

وكذلك ميكن للمدرس أن يستخدم الربنامج احلاسويب  .يف اللغة العربيةالقرائية 
 .اآلخر النتاج الوسائل التعليمية لتعليم اللغة العربية

بعـض  هارات األخرى بزيـادة  املهذا االنتاج خاصة لتعليم املدرس أن يطّور  - ٢
 .مملةتعليم مهارة القراءة ليست لكي اجلذابة  )Animasi Flash(أنيماسي فالش 

أن يستفيد املدرس من نتائج هذا البحث يف تطوير خرباته يف التعليم والبحث  - ٣
 . العلمي

 
 قتراحاتاال  -ج 

يأمل الباحث هذا البحث أساسا للبحوث املستقبلة لتطويره للمجال األوسع،   
وعسى اهللا أن جيعل هـذا  . ألن هذا البحث حمدود وفيه كثري من النواقص والضعف

واقتـرح  . الباحث ويستفيد منه املدرسـون واآلخـرون   البحث عمال يتقبله اهللا من
الباحث على الباحثني الالحقني أن يبحثوا يف نفس البحث لتنمية املهارات األخرى أو 

  .يتطوروا باستخدام الربنامج احلاسويب اآلخر لتعليم مهارة ما
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  لتعليم مهارة القراءة احلاسويب )SWiSHmax(ربنامج سويش ماكسلةصور الشاش

 سنجاساري ماالنج ٤يف مدرسة احملمدية املتوسطة 

  

 
 

 



٩٦ 

 

 
 

 



٩٧ 

 

 

 



٩٨ 

 

 

 



٩٩ 

 

 

 



١٠٠ 

 

 

 



١٠١ 

 

 

 



١٠٢ 

 

 

 



١٠٣ 

 

 

 



١٠٤ 

 

 

 



١٠٥ 

 

 

 



١٠٦ 

 

 

 



١٠٧ 

 

 

 



١٠٨ 

 

 

 



١٠٩ 

 

 

 



١١٠ 

 

 

 



١١١ 

 

 

 



١١٢ 

 

 

 



١١٣ 

 

 

 



١١٤ 

 

 

 



١١٥ 

 

 

 



١١٦ 

 

 

 



١١٧ 

 

 

 



١١٨ 

 

 

 



١١٩ 

 

 

 



١٢٠ 

 

 

 



١٢١ 

 

 

 



١٢٢ 

 

 

 



١٢٣ 

 

 

 



١٢٤ 

 

 

 



١٢٥ 

 

 

 



١٢٦ 

 

 

 



١٢٧ 

 

 

 



١٢٨ 

 

 

 



١٢٩ 

 

 

 



١٣٠ 

 

 

 



١٣١ 

 

 

 



١٣٢ 

 

 

 



١٣٣ 

 

 

 



١٣٤ 

 

 

 



١٣٥ 

 

 

 



١٣٦ 

 

 

 



١٣٧ 

 

 

 



١٣٨ 

 

 

 



١٣٩ 

 

 

 



١٤٠ 

 

 

 



١٤١ 

 

 

 



١٤٢ 

 

 

 



١٤٣ 

 

 

 



١٤٤ 

 

 

 



١٤٥ 

 

 

 



١٤٦ 

 

 

 



١٤٧ 

 

 

 



١٤٨ 

 

 

 



١٤٩ 

 

 

 



١٥٠ 

 

 

 



١٥١ 

 

 

 
 

  
 

 



١٥٢ 

 

  لتعليم مهارة القراءة خطة التدريس: )٢( الثاين امللحق
  

  القراءة:      املادة
  سنجاساري ٤املدرسة احملمدية املتوسطة :   الوحدة الدراسية
  )٢(الثاين :   الفصل الدراسي

  إىل املكتبة:    املوضوع
  )دقيقة ٩٠(حصتان اثنتان :      الوقت

  
  الكفاءة املطلوبة. أ

  "إىل املكتبة  "القدرة على القراءة اجلهرية وفهم نص موضوعه  - ١
 الشفهي عن مضمون النصالقدرة على التعبري  - ٢

  
  األهداف الدراسية. ب

بالفصاحة ) جهرية" ( إىل املكتبة" يقدر الدارس على قراءة نص موضوعه  - ١
 والطالقة والنغمة اجليدة

  يقدر الدارس على فهم النص - ٢
يقدر الدارس على استخراج املفردات اجلديدة يف النص وتعيني معانيها يف  - ٣

 اإلندونيسية 

  استخراج فكرة أساسية يف كل فقرة النصيقدر الدارس على  - ٤
  يقدر الدارس على استنباط التوصية من النص - ٥
  يقدر الدارس على وضع خالصة النص - ٦
  يقدر الدارس على التعبري الشفهي عن مضمون النص - ٧



١٥٣ 

 

  وسائل التدريس. ج
" العصري يف تعليم اللغة العربية " نّص القراءة الذي نقله املدرس من كتاب  - ١

  ٦١-٥٩الصفحة  اجلزء الثاين، يف
 احلاسويب ) swishmax(أنيماسي فالش بربنامج سويش ماكس  - ٢

  الشاشة - ٣

 صفحة األسئلة واألجوبة  - ٤

  صفحة التقومي - ٥
  
  إجراءات نشاطات التعلم. د
 الوقت طريقة التعلم النشاطاتالرقم

١ 

  املقدمة
م املدرس للدارس املادة اليت إعال - ١

 يتدرب عليها، وهي القراءة س
للدارس ترتيب إعالم املدرس  - ٢

  النشاطات
الكلمات الصور واملدرس يقدم  - ٣

املتقاطعة اليت توكّل موضوع املادة 
وعلى الدارس "  إىل املكتبة "وهي 
  ختمينها

إىل " ويؤكّد املدرس أن املوضوع  - ٤
 "املكتبة 

  
البنائية  - ١

)constructivism( 
البنائية  - ٢

)constructivism(  

  
  )inquiry(االستعالم  - ٣
  
  
 

البنائية  - ٤
)constructivism(  

 دقيقة ٢٠

٢ 
 النشاطات

 يقرأ املدرس النص بالفصاحة والنغمة اجليدة - ١
 

 حتضري النموذج - ١
 دقيقة ٥٥



١٥٤ 

 

يقرأ املدرس النص مجلة بعد مجلة مث يتبع  - ٢
  قراءته الدارس

يقّسم الفصل إىل جمموعتني وعلى كل  - ٣
 جمموعة قراءة النص بقراءة جيدة وفصيحة

يطلب الدارس عشوائّيا بأن يقرأ النص  - ٤
  متبادال

النص بقراءة صامتة ويستخرج يقرأ الدارس  - ٥
  منه املفردات اجلديدة

املفردات اجلديدة عن  يبّين الدارس واملدرُس - ٦
طريق بعض الوسائل كالصورة والغناء 
  والترادف والتضاد وخربات الدارس

يقّسم الفصل إىل عّدة جمموعات، مث  - ٧
يستخرج كل جمموعة فكرة أساسية من 

  كل فقرة النص
الفكرة يناقش الدارس واملدرس عن  - ٨

  الصحيحة
يستنبط الدارس من النص بعض التوصيات  - ٩

  عنها واحلكم ويعّبر
يناقش الدارس واملدرس عن خالصة  -١٠

ويف هذه املناقشة يعّبر كل دارس . النص
  آراءه تعبريا شفهيا

 )modelling(  
 

 حتضري النموذج - ٢
 )modelling(  

 

  قراءة جهرية - ٣
  
  قراءة جهرية  - ٤
  
  قراءة صامتة  - ٥

  
 

 االستجواب - ٦
 )questioning(  

  اجملتمع املتعلّمون - ٧
 )learning community(  

  
البنائية  - ٨

)constructivism(  
  

  )inquiry(االستعالم  - ٩
 

 االستجواب -١٠
 )questioning(  

  

٣ 
  اخلامتة
بعض االقتراحات حول عنه  يعّبر الدارس - ١

  
  التعبري الشفهي - ١

  
  



١٥٥ 

 

  احملاضرة
  يفتح املدرس للدارس باب السؤال - ٢
 التوصيات والتوجيهاتيقّدم املدرس بعض  - ٣

  
  االستجواب - ٢

 )questioning(  

البنائية  - ٣
)constructivism( 

 دقيقة ١٥

  
 التقومي اإلجرائي

 اجلوانب العاطفية

)٥-١(درجة التقومي  مالحظة  االسم اجلوانب العاطفية

 صلفمشاركة الدارس يف ال   
 محاسة الدارس  
 التعاون يف اجملموعة  

 أمحد - ١

 صلفمشاركة الدارس يف ال   
 محاسة الدارس  
 التعاون يف اجملموعة  

 عثمان - ٢

 
 جيد جدا  =١ :معىن الرموز

 جيد  =٢   

 مشكور  =٣   

 مذموم  =٤   

 مذموم جدا  =٥   

  



١٥٦ 

 

 اجلوانب العقلية والنفسحركية

القيمة القصوى القيمة  االسم اجلوانب املقومة

٢٠  
٥٠  
٣٠ 
 

 صحة وطالقة القراءة  
 القراءةفهم مضمون   
استطاع الدارس أن يستخدم   

 يف اجلملة

 أمحد - ١

 اجملموع ١٠٠

٤٠  
٣٠  
٣٠ 
 

 صحة وطالقة القراءة  
 القراءةفهم مضمون   
استطاع الدارس أن يستخدم   
 اجلملة يف

عثمان - ٢

 اجملموع ١٠٠
 

 التقومي الرمسي 

أن يطوره مبنيا على ختطيط األمارات  املدرسلتقومي الرمسي بإمكان او
  .أما اإلجراء فكان مكتوبا مع مراعاة أحوال الفصل. لتحقيق األهداف

  
    ٢٠١١ماريس ٢٢ماالنج، 

  املدرس
  
  عبد الرحيمحمـمـد 



١٥٧ 

 

  خطة التدريس
  القراءة:      املادة

  سنجاساري ٤املدرسة احملمدية املتوسطة :   الوحدة الدراسية
  )٢(الثاين :   الفصل الدراسي

  الزيارة :   املوضوع
  )دقيقة ٩٠(حصتان اثنتان :      الوقت

  
  الكفاءة املطلوبة. أ

 "الزيارة"عن القدرة على القراءة اجلهرية وفهم نص  - ١

 القدرة على التعبري الشفهي عن مضمون النص - ٢

  
  األهداف الدراسية. ب

بالفصاحة ) جهرية" ( الزيارة" يقدر الدارس على قراءة نص موضوعه  - ١
 والطالقة والنغمة اجليدة

  يقدر الدارس على فهم النص - ٢
يقدر الدارس على استخراج املفردات اجلديدة يف النص وتعيني معانيها يف  - ٣

 اإلندونيسية 

  يقدر الدارس على استخراج فكرة أساسية يف كل فقرة النص - ٤
  يقدر الدارس على استنباط التوصية من النص - ٥
  وضع خالصة النص يقدر الدارس على - ٦
  يقدر الدارس على التعبري الشفهي عن مضمون النص - ٧
 يقدر الدارس على احلوار البسيط عن طريق تبادل السؤال واجلواب - ٨



١٥٨ 

 

  وسائل التدريس. ج
" العصري يف تعليم اللغة العربية " نّص القراءة الذي نقله املدرس من كتاب  - ١

  ٦١-٥٩اجلزء الثاين، يف الصفحة 

 احلاسويب   )swishmax(ماكس  امج سويشماسي فالش بربنأني - ٢

 الشاشة  - ٣

 صفحة األسئلة واألجوبة  - ٤

  صفحة التقومي - ٥
  
  إجراءات نشاطات التعلم. د
 الوقت طريقة التعلم النشاطاتالرقم

١ 

  املقدمة
إعالم املدرس للدارس املادة اليت   - ١

 سوف يتدرب عليها، وهي القراءة 
إعالم املدرس للدارس ترتيب  - ٢

  النشاطات
الكلمات الصور واملدرس يقدم  - ٣

املتقاطعة اليت توكّل موضوع املادة 
وعلى الدارس "  الزيارة "وهي 
  ختمينها

 "الزيارة"ويؤكّد املدرس أن املوضوع  - ٤

  
البنائية  - ١

)constructivism( 
البنائية  - ٢

)constructivism(  

  
  )inquiry(االستعالم  - ٣
  
 

البنائية  - ٤
)constructivism(  

 دقيقة ٢٠

٢ 
 النشاطات

 يقرأ املدرس النص بالفصاحة والنغمة اجليدة - ١
يقرأ املدرس النص مجلة بعد مجلة مث يتبع  - ٢

 

 حتضري النموذج - ١
 )modelling(  

  
  



١٥٩ 

 

  قراءته الدارس
يقّسم الفصل إىل جمموعتني وعلى كل  - ٣

 جمموعة قراءة النص بقراءة جيدة وفصيحة

يطلب الدارس عشوائّيا بأن يقرأ النص  - ٤
  متبادال

يقرأ الدارس النص بقراءة صامتة ويستخرج  - ٥
  ت اجلديدةمنه املفردا

املفردات اجلديدة عن  يبّين الدارس واملدرُس - ٦
طريق بعض الوسائل كالصورة والغناء 
  والترادف والتضاد وخربات الدارس

يقّسم الفصل إىل عّدة اجملموعات، مث  - ٧
يستخرج كل جمموعة فكرة أساسية من 

  كل فقرة النص
يناقش الدارس واملدرس عن الفكرة  - ٨

  الصحيحة
بعض التوصيات  يستنبط الدارس من النص - ٩

  واحلكم ويعّبرها شفهيا
يناقش الدارس واملدرس عن خالصة  -١٠

ويف هذه املناقشة يعّبر كل دارس . النص
  آراءه تعبريا شفهيا

 حتضري النموذج - ٢
 )modelling(  

 

  قراءة جهرية - ٣
  قراءة جهرية  - ٤
  
  قراءة صامتة  - ٥

  
 

 االستجواب - ٦
 )questioning(  

  
  

  املتعلّموناجملتمع  - ٧
 )learning community(  

  
البنائية  - ٨

)constructivism(  
  

  )inquiry(االستعالم  - ٩
 

 االستجواب -١٠
 )questioning(  

  

  
  
  
  
 دقيقة ٥٥

٣ 
  اخلامتة
يعّبر الدارس بعض االقتراحات حول  - ١

  
  الشفهيالتعبري  - ١

  
  



١٦٠ 

 

  احملاضرة
  يفتح املدرس للدارس باب السؤال - ٢
 يقّدم املدرس بعض التوصيات والتوجيهات - ٣

  
  االستجواب - ٢

 )questioning(  

البنائية  - ٣
)constructivism( 

 دقيقة ١٥

  
 التقومي اإلجرائي

 اجلوانب العاطفية

)٥-١(درجة التقومي  مالحظة  االسم اجلوانب العاطفية

 صلفمشاركة الدارس يف ال  
 محاسة الدارس 
 التعاون يف اجملموعة 

 أمحد - ١

 صلفمشاركة الدارس يف ال  
 الدارسمحاسة  
 التعاون يف اجملموعة 

 عثمان - ٢

 
 جيد جدا  =١ :معىن الرموز

 جيد  =٢   

 مشكور  =٣   

 مذموم  =٤   

 مذموم جدا  =٥   

  



١٦١ 

 

 اجلوانب العقلية والنفسحركية

القيمة القصوى القيمة  االسم اجلوانب املقومة

٢٠  
٥٠  
٣٠ 
 

 صحة وطالقة القراءة  
 القراءةفهم مضمون   
يستخدم استطاع الدارس أن   

 يف اجلملة

 أمحد - ١

 اجملموع  ١٠٠

٤٠  
٣٠  
٣٠ 
 

 صحة وطالقة القراءة  
 القراءةفهم مضمون   
 استطاع الدارس أن يستخدم يف 

 اجلملة

عثمان - ٢

 اجملموع ١٠٠
 

 التقومي الرمسي 

أن يطوره مبنيا على ختطيط األمارات  املدرسلتقومي الرمسي بإمكان او
  .أما اإلجراء فكان مكتوبا مع مراعاة أحوال الفصل. لتحقيق األهداف

  
    ٢٠١١ماريس ٢٢ماالنج، 

  املدرس
  
  عبد الرحيمحمـمـد 



١٦٢ 

 

  خطة التدريس
  القراءة:      املادة

  سنجاساري ٤املدرسة احملمدية املتوسطة :   الوحدة الدراسية
  )٢(الثاين :   الفصل الدراسي

  أسرة موسى:    املوضوع
  )دقيقة ٩٠(حصتان اثنتان :      الوقت

  
  الكفاءة املطلوبة. أ

 " أسرة موسى "القدرة على القراءة اجلهرية وفهم نص موضوعه  - ١

 القدرة على التعبري الشفهي عن مضمون النص - ٢

  
  األهداف الدراسية. ب

بالفصاحة ) جهرية" ( أسرة موسى" يقدر الدارس على قراءة نص موضوعه  - ١
 والطالقة والنغمة اجليدة

 يقدر الدارس على فهم النص - ٢

يقدر الدارس على استخراج املفردات اجلديدة يف النص وتعيني معانيها يف  - ٣
 اإلندونيسية 

  يقدر الدارس على استخراج فكرة أساسية يف كل فقرة النص - ٤
  يقدر الدارس على استنباط التوصية من النص - ٥
  وضع خالصة النص يقدر الدارس على - ٦
  يقدر الدارس على التعبري الشفهي عن مضمون النص - ٧
  يقدر الدارس على احلوار البسيط عن طريق تبادل السؤال واجلواب - ٨



١٦٣ 

 

  وسائل التدريس. ج
" العصري يف تعليم اللغة العربية " نّص القراءة الذي نقله املدرس من كتاب  - ١

  ٦١-٥٩اجلزء الثاين، يف الصفحة 

 احلاسويب  )swishmax(ماكس  بربنامج سويشأنيماسي فالش  - ٢

 الشاشة  - ٣

 صفحة األسئلة واألجوبة  - ٤

  صفحة التقومي - ٥
  
  إجراءات نشاطات التعلم. د
 الوقت طريقة التعلم النشاطاتالرقم

١ 

  املقدمة
إعالم املدرس للدارس املادة اليت  - ١

 سوف يتدرب عليها، وهي القراءة 
إعالم املدرس للدارس ترتيب  - ٢

  النشاطات
الكلمات الصور واملدرس يقدم  - ٣

املتقاطعة اليت توكّل موضوع املادة 
وعلى الدارس " أسرة موسى "وهي 
  ختمينها

أسرة "ويؤكّد املدرس أن املوضوع  - ٤
 "موسى

  
البنائية  - ١

)constructivism( 
البنائية  - ٢

)constructivism(  

  
  )inquiry(االستعالم  - ٣
  
  
 

البنائية  - ٤
)constructivism(  

 دقيقة ٢٠

  
  

 النشاطات
 يقرأ املدرس النص بالفصاحة والنغمة اجليدة - ١

 

 دقيقة ٥٥ حتضري النموذج - ١



١٦٤ 

 

  
٢ 

يقرأ املدرس النص مجلة بعد مجلة مث يتبع  - ٢
  قراءته الدارس

يقّسم الفصل إىل جمموعتني وعلى كل  - ٣
 جمموعة قراءة النص بقراءة جيدة وفصيحة

يطلب الدارس عشوائّيا بأن يقرأ النص  - ٤
  متبادال

يقرأ الدارس النص بقراءة صامتة ويستخرج  - ٥
  منه املفردات اجلديدة

املفردات اجلديدة عن  يبّين الدارس واملدرُس - ٦
طريق بعض الوسائل كالصورة والغناء 
  والترادف والتضاد وخربات الدارس

يقّسم الفصل إىل عّدة اجملموعات، مث  - ٧
يستخرج كل جمموعة فكرة أساسية من 

  كل فقرة النص
يناقش الدارس واملدرس عن الفكرة  - ٨

  الصحيحة
ارس من النص بعض التوصيات يستنبط الد - ٩

  واحلكم ويعّبرها شفهيا
يناقش الدارس واملدرس عن خالصة  -١٠

ويف هذه املناقشة يعّبر كل دارس . النص
  آراءه تعبريا شفهيا

 )modelling(  
 

 حتضري النموذج - ٢
 )modelling(  

 

  قراءة جهرية - ٣
  
  قراءة جهرية  - ٤
  
  قراءة صامتة  - ٥

  
 

 االستجواب - ٦
 )questioning(  

  
  اجملتمع املتعلّمون - ٧
 )learning community(  

  
البنائية  - ٨

)constructivism(  
  

  )inquiry(االستعالم  - ٩
  
 

 االستجواب -١٠
 )questioning(  

      اخلامتة  



١٦٥ 

 

  
٣ 

يعّبر الدارس بعض االقتراحات حول  - ١
  احملاضرة

  يفتح املدرس للدارس باب السؤال - ٢
 يقّدم املدرس بعض التوصيات والتوجيهات - ٣

  الشفهي التعبري - ١
  
  االستجواب - ٢

 )questioning(  

البنائية  - ٣
)constructivism( 

  
 دقيقة ١٥

  
 التقومي اإلجرائي

 اجلوانب العاطفية

)٥-١(درجة التقومي  مالحظة  االسم اجلوانب العاطفية

 صلفمشاركة الدارس يف ال  
 محاسة الدارس 
 التعاون يف اجملموعة 

 أمحد - ١

 صلفمشاركة الدارس يف ال  
 الدارسمحاسة  
 التعاون يف اجملموعة 

 عثمان - ٢

 
 جيد جدا  =١ :معىن الرموز

 جيد  =٢   

 مشكور  =٣   

 مذموم  =٤   

 مذموم جدا  =٥   

  



١٦٦ 

 

 اجلوانب العقلية والنفسحركية

القيمة القصوى القيمة  االسم اجلوانب املقومة

٢٠  
٥٠  
٣٠ 
 

 صحة وطالقة القراءة 
 القراءةفهم مضمون  
يستخدم يف استطاع الدارس أن  

 اجلملة

 أمحد - ١

 اجملموع ١٠٠

٤٠  
٣٠  
٣٠ 
 

 صحة وطالقة القراءة 
 القراءةفهم مضمون  
 استطاع الدارس أن يستخدم يف 

 اجلملة

عثمان - ٢

 اجملموع ١٠٠
 

 التقومي الرمسي 

أن يطوره مبنيا على ختطيط األمارات  املدرسلتقومي الرمسي بإمكان او
  .أما اإلجراء فكان مكتوبا مع مراعاة أحوال الفصل. لتحقيق األهداف

  
    ٢٠١١ماريس ٢٢ماالنج، 

  املدرس
  
  عبد الرحيمحمـمـد 
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  خطة التدريس
  القراءة:      املادة

  سنجاساري ٤املدرسة احملمدية املتوسطة :   الوحدة الدراسية
  )٢(الثاين :   الفصل الدراسي

  أسبوع املبارة:    املوضوع
  )دقيقة ٩٠(حصتان اثنتان :      الوقت

  
  الكفاءة املطلوبة. أ

 " أسبوع املبارة "القدرة على القراءة اجلهرية وفهم نص موضوعه  - ١

 القدرة على التعبري الشفهي عن مضمون النص - ٢

  
  األهداف الدراسية. ب

بالفصاحة ) جهرية" ( املبارةأسبوع " يقدر الدارس على قراءة نص موضوعه  - ١
 والطالقة والنغمة اجليدة

 يقدر الدارس على فهم النص - ٢

يقدر الدارس على استخراج املفردات اجلديدة يف النص وتعيني معانيها يف  - ٣
 اإلندونيسية 

 يقدر الدارس على استخراج فكرة أساسية يف كل فقرة النص - ٤

 يقدر الدارس على استنباط التوصية من النص - ٥

 ارس على وضع خالصة النصيقدر الد - ٦

 يقدر الدارس على التعبري الشفهي عن مضمون النص - ٧

  يقدر الدارس على احلوار البسيط عن طريق تبادل السؤال واجلواب - ٨
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  وسائل التدريس. ج
" العصري يف تعليم اللغة العربية " نّص القراءة الذي نقله املدرس من كتاب  - ١

  ٦١-٥٩اجلزء الثاين، يف الصفحة 

 احلاسويب  )swishmax(ماكس  ش بربنامج سويشأنيماسي فال - ٢

 الشاشة  - ٣

 صفحة األسئلة واألجوبة  - ٤

  صفحة التقومي - ٥
  
  إجراءات نشاطات التعلم. د
 الوقت طريقة التعلم النشاطاتالرقم

١ 

  املقدمة
إعالم املدرس للدارس املادة اليت  - ١

 سوف يتدرب عليها، وهي القراءة 
إعالم املدرس للدارس ترتيب  - ٥

  النشاطات
الكلمات الصور واملدرس يقدم  - ٦

املتقاطعة اليت توكّل موضوع املادة 
وعلى "  أسبوع املبارة "وهي 

  الدارس ختمينها
ويؤكّد املدرس أن املوضوع  - ٧

 "أسبوع املبارة"

  
البنائية  - ١

)constructivism( 
البنائية  - ٢

)constructivism(  

  
  )inquiry(االستعالم  - ٣
  
  
 

البنائية  - ٤
)constructivism(  

 دقيقة ٢٠

٢ 
 النشاطات

 يقرأ املدرس النص بالفصاحة والنغمة اجليدة - ١
 

 حتضري النموذج - ١
 دقيقة ٥٥
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يقرأ املدرس النص مجلة بعد مجلة مث يتبع  - ٢
  قراءته الدارس

يقّسم الفصل إىل جمموعتني وعلى كل  - ٣
 جمموعة قراءة النص بقراءة جيدة وفصيحة

يطلب الدارس عشوائّيا بأن يقرأ النص  - ٤
  متبادال

 يقرأ الدارس النص بقراءة صامتة ويستخرج - ٥
  منه املفردات اجلديدة

املفردات اجلديدة عن  يبّين الدارس واملدرُس - ٦
طريق بعض الوسائل كالصورة والغناء 
  والترادف والتضاد وخربات الدارس

يقّسم الفصل إىل عّدة اجملموعات، مث  - ٧
يستخرج كل جمموعة فكرة أساسية من 

  كل فقرة النص
يناقش الدارس واملدرس عن الفكرة  - ٨

  الصحيحة
دارس من النص بعض التوصيات يستنبط ال - ٩

  واحلكم ويعّبرها شفهيا
يناقش الدارس واملدرس عن خالصة  -١٠

ويف هذه املناقشة يعّبر كل دارس . النص
  آراءه تعبريا شفهيا

 )modelling(  

 حتضري النموذج - ٢
 )modelling(  

  قراءة جهرية - ٣
  
  قراءة جهرية  - ٤
  
  قراءة صامتة  - ٥
  
 

 االستجواب - ٦
 )questioning(  

  
  

  اجملتمع املتعلّمون - ٧
 )learning community(  

  
البنائية  - ٨

)constructivism(  
  

  )inquiry(االستعالم  - ٩
 

 االستجواب -١٠
 )questioning(  

٣ 
  اخلامتة
يعّبر الدارس بعض االقتراحات حول  - ١

  
  الشفهيالتعبري  - ١
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  احملاضرة
  يفتح املدرس للدارس باب السؤال - ٢
 يقّدم املدرس بعض التوصيات والتوجيهات - ٣

  
  االستجواب - ٢

 )questioning(  

البنائية  - ٣
)constructivism( 

 دقيقة ١٥

  
 التقومي اإلجرائي

 اجلوانب العاطفية

)٥-١(درجة التقومي  مالحظة  االسم اجلوانب العاطفية

 صلفمشاركة الدارس يف ال  
 محاسة الدارس 
 التعاون يف اجملموعة 

 أمحد - ١

 صلفمشاركة الدارس يف ال  
 الدارسمحاسة  
 التعاون يف اجملموعة 

 عثمان - ٢

 
 جيد جدا  =١ :معىن الرموز

 جيد  =٢   

 مشكور  =٣   

 مذموم  =٤   

 مذموم جدا  =٥   
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 اجلوانب العقلية والنفسحركية

القيمة القصوى القيمة  االسم اجلوانب املقومة

٢٠  
٥٠  
٣٠ 
 

 صحة وطالقة القراءة 
 القراءةفهم مضمون  
يستخدم يف استطاع الدارس أن  

 اجلملة

 أمحد - ١

 اجملموع ١٠٠

٤٠  
٣٠  
٣٠ 
 

 صحة وطالقة القراءة 
 القراءةفهم مضمون  
 استطاع الدارس أن يستخدم يف 

 اجلملة

عثمان - ٢

 اجملموع ١٠٠
 

 التقومي الرمسي 

أن يطوره مبنيا على ختطيط األمارات  املدرسلتقومي الرمسي بإمكان او
  أما اإلجراء فكان مكتوبا مع مراعاة أحوال الفصل. لتحقيق األهداف

  
    ٢٠١١ماريس ٢٢ماالنج، 

  املدرس
  
  عبد الرحيمحمـمـد 
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  ملادة القراءة  املواد الدراسية) : ٣( الثالث امللحق

  ٦٨إِلَى الَْمكَْتَبِة

  املفردات اجلديدة

َيْسـأَلُ   -ِكَتـاٌب   -َيْمِلـُك   -َدْرُس الُْجْغَراِفيَّةُ  -رَِسالَةٌ َرْسِميَّةٌ -َيكُْتُب 
  .الَْمكَْتَبةُ –َيأُْمُر  -ِكَتاُب الُْجْغَراِفيَِّة  -َصِدْيٌق  -

  القراءة

َوُهـَو غَاِئـٌب ِمـْن َدْرسِ    . َيجُِب َعلَى ِحلِْمي أَنْ َيكُْتَب رَِسـالَةً َرْسـِميَّةً  
ُهـَو َيْسـأَلُ   . ُهَو الَ َيْمِلـُك ِكَتـاَب الُْجْغَراِفيَّـةِ   . ْغَراِفيَِّة ِفي اُْألْسُبْوعِ الَْماِضيالُْج

أََنـا آِسـٌف، الِْكَتـاُب    : َهلْ ِعْنَدَك ِكَتاُب الُْجْغَراِفيَِّة؟ ُيجِْيُب َرْمِلـي : َصِدْيقَُه َرْمِلي
كُـلُّ ِكَتـابٍ َمْوُجـْوٌد ِفـي     . لَى الَْمكَْتَبـةِ َرْمِلي َيأُْمُر ِحلِْمي بِالذَِّهابِ إِ. َمْتُرْوٌك
  .ِحلِْمي َوَرْمِلي َيذَْهَباِن إِلَى الَْمكَْتَبِة. الَْمكَْتَبِة

  التدريبات

  :التدريب األول 

  !أجب عن األسئلة اآلتية

 َماذَا َيجُِب َعلَى ِحلِْمي؟  .١

............................................................... 
                                                            

 Majelis( جملس ديكدامسني: سورابايا). (٨حصة (أول الدين، العصري يف تعليم اللغة العربية   ٦٨
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 َهلْ ِحلِْمي ِعْنَدُه ِكَتاُب الُْجْغَراِفيَِّة؟  .٢

............................................................... 
 َهلْ َرْمِلي ِعْنَدُه ِكَتاُب الُْجْغَراِفيَِّة؟ .٣

............................................................... 
 لِْمي؟ بَِماذَا َيأُْمُر َرْمِلي ِح .٤

............................................................... 
 َماذَا ِفي الَْمكَْتَبِة؟ .٥

............................................................... 
 

  التدريب الثاين
  !امأل كل الفراغات اآلتية بالكلمة املناسبة من عندك

 .الدَّْرسِ الُْجْغَراِفيَِّة ِفي اُْألْسُبْوعِ الَْماِضيِمَن ......... ِحلِْمي  - ١
 ِكَتاَب الُْجْغَراِفيَِّة ........... ِحلِْمي الَ  - ٢
 ...............ِحلِْمي َيْسأَلُ َصِدْيقَُه  - ٣
 .............أََنا آِسٌف، الِْكَتاُب : ُيجِْيُب َرْمِلي - ٤
  إِلَى الَْمكَْتَبِة........... ِحلِْمي َوَرْمِلي  - ٥

  التدريب الثالث

  !امأل كالًّ من الفراغات اآلتية بالكلمة املناسبة

  )ِعْنَدَك –غَاِئٌب  –كََتَب  –َمْوُجْوٌد  –الَْمكَْتَبِة ( 

 ِكَتاَب اللَُّغِة الَْعَربِيَِّة؟............ َهلْ  .١

 ِحلِْمي رَِسالَةً قَِصْيَرةً...........  .٢
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 .................ِاذَْهْب إِلَى  .٣

 ِفي الَْمكَْتَبِة............ ِكَتابٍ  كُلُّ .٤

  ِمْن َدْرسِ الُْجْغَراِفيَِّة ِفي اُْألْسُبْوعِ الَْماِضي............ ِحلِْمي  .٥
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  ٦٩زَِياَرةٌال

  املفردات اجلديدة

 - -الزَِّيـاَرةُ   –ُيِحـبُّ   -َمقَْعـٌد   -َيْجِلُس  -َمْدَرَسةٌ  -ِتلِْمْيذٌ  -َصِدْيُق 
  الُْعطْلَةُ  -قَْرَيةٌ  –َيْسأَلُ 

  القراءة

ُهَو َوَساِلٌم ِتلِْمْيـذَاِن ِفـي َمْدَرَسـٍة َواِحـَدٍة، ُهَمـا      . ُبْوِدي َصِدْيُق َساِلم
. ُبْوِدي ُيِحبُّ الزَِّياَرةَ، َوَسـاِلم ُيِحـبُّ الزَِّيـاَرةَ أَْيًضـا    . َيْجِلَساِن ِفي َمقَْعٍد َواِحٍد

َوَسـاِلم َيْسـأَلُ   . ُهَو ُيرِْيُد زَِياَرَتَها ِفـي الُْعطْلَـِة اآلِتَيـةِ   . ْسأَلُ َساِلم َعْن قَْرَيِتِهُهَو َي
  .ُهَو ُيرِْيُد زَِياَرَتَها َبْعَد زَِياَرِة ُبْوِدي إِلَى قَْرَيِتِه. ُبْوِدي َعْن قَْرَيِتِه

  التدريبات

  التدريب األول

  !أجب عن األسئلة اآلتية

 ي أَُخو َساِلم؟َهل ُبْوِد - ١
................................................................... 

 أَْيَن َيْدُرُس ُبْوِدي َوَساِلم؟ - ٢
................................................................... 

                                                            
 Majelis( جملس ديكدامسني: سورابايا). (٨حصة (أول الدين، العصري يف تعليم اللغة العربية   ٦٩
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 َهلْ ُهَما َيْجِلَساِن ِفي َمقَْعٍد َواِحٍد؟ - ٣
................................................................... 

 َماذَا ُيِحبُّ ُبْوِدي؟ - ٤
................................................................... 

 َماذَا َيْسأَلُ ُبْوِدي إِلَى َساِلم؟ - ٥
...................................................................  

  

  التدريب الثاين

  !امأل كل الفراغات اآلتية بالكلمة املناسبة من عندك

 َساِلم...........ُبْوِدي - ١
 ِفي َمْدَرَسٍة َواِحَدٍة........... ُبْوِدي َوَساِلم  - ٢
 َواِحٍد............ ُهَما َيْجِلَساِن ِفي  - ٣
 ..............ُبْوِدي َوَساِلم ُيِحبَّاِن  - ٤
 اآلِتَيِة.......... قَْرَيةَ َساِلم ِفي  ُبْوِدي َيُزْوُر - ٥

  

  التدريب الثالث

  !امأل كالًّ من الفراغات اآلتية بالكلمة املناسبة

  الزَِّياَرةَ  –ُيرِْيُد  –ِتلِْمْيذٌ  –َيْسكُُن  –َيْجِلَساِن 

ِسْنَجاَسارِي  ٤ِفي الَْمْدَرَسِة الُْمَحمَِّديَِّة الُْمَتَوسِّطَِة ............. َساِلم  - ١
 َماالَْنج
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 ِفي َمقَْعٍد َواِحدٍِ.............. ُبْوِدي َوَساِلم  - ٢
 ................ُبْوِدي ُيِحبُّ  - ٣
 . ِفي الْقَْرَيِة............. َساِلم  - ٤
  أَنْ َيُزْوَر إِلَى قَْرَيِة َصِدْيِقِه ............. أَْحَمٌد  - ٥

  

***  
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  ٧٠أُْسَرةُ ُمْوَسى

  اجلديدة املفردات

 –ُمَهْنـِدٌس   -أٌَخ  -َواِلَدةٌ  -الُْمْسَتْشفَى –َيْعَملُ  –طَبِْيٌب  -َواِلٌد  –أُْسَرةُ 
الَْمْدَرَسـةُ الُْمَحمَِّديَّـةُ    -طَاِلٌب  -الَْمْدَرَسةُ اِْإلْبِتَداِئيَّةُ  -ُمَدرَِّسةٌ  -أُْخٌت  –الَْمْصَنُع 

  .َيْدُرُس –ج ِسْنَجاَسارِي َماالَْن ٤الُْمَتَوسِّطَةُ 

  القراءة

َهذَا َواِلُدُه، ُهَو طَبِْيـٌب َوَيْعَمـلُ ِفـي    . َهِذِه أُْسَرةُ ُمْوَسى، ِهَي أُْسَرةٌ كَبِْيَرةٌ
َوِهِذا أَُخْوُه، ُهَو ُمَهْنِدٌس َوَيْعَملُ ِفـي  . َوِهِذِه َواِلَدُتُه، ِهَي أُمٌّ َوَربَّةُ الَْبْيِت. الُْمْسَتْشفَى
َوُمْوَسى، ُهَو طَاِلٌب . َوِهِذِه أُْخُتُه، ِهَي ُمَدرَِّسةٌ َوَتْعَملُ ِفي الَْمْدَرَسِة اِْإلْبِتَداِئيَِّة. الَْمْصَنعِ

َوَيـْدُرُس اللَُّغـةَ الَْعَربِيَّـةَ    . ِسْنَجاَسارِي َماالَْنج ٤ِفي الَْمْدَرَسِة الُْمَحمَِّديَِّة الُْمَتَوسِّطَِة 
  .ى أُْسَرةٌ َسِعْيَدةٌأُْسَرةُ ُمْوَس. َواِْإلْسالََم

  التدريبات

  التدريب األول

  !أجب عن األسئلة اآلتية

 َهلْ أُْسَرةُ ُمْوَسى أُْسَرةٌ َصِغْيَرةٌ؟ - ١
................................................................... 
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١٧٩ 

 

 أَْيَن َيْعَملُ َواِلُد ُمْوَسى؟ - ٢
................................................................... 

 َما ِمْهَنةُ َواِلَدُتُه؟ - ٣
................................................................... 

 َماذَا َيْدُرُس ُمْوَسى؟ - ٤
................................................................... 

 لْ أَُخْوُه طَبِْيٌب؟َه - ٥
...................................................................  

  

  التدريب الثاين

  !امأل كل الفراغات اآلتية بالكلمة املناسبة من عندك

 ...................َواِلُد ُمْوَسى  - ١
 أُمٌّ َوَربَّةُ الَْبْيِت...............  - ٢
 ِفي الَْمْصَنعِ ..........  ُمَهْنِدٌسأَُخو ُمْوَسى  - ٣
 ............أُْخُت ُمْوَسى  - ٤
  ..............َتْعَملُ أُْخُت ُمْوَسى ِفي الَْمْدَرَسِة  - ٥

  

  التدريب الثالث

  !امأل كالًّ من الفراغات اآلتية بالكلمة املناسبة

  ُمَدرَِّسةٌ -ذََهَب  -الَْمْصَنعِ  -َيْدُرُس  -َسِعْيَدةٌ 



١٨٠ 

 

 طَبِْيٌب إِلَى الُْمْسَتْشفَى كُلَّ َيْومٍ...........  - ١
 ...........َزْيٌد ُمَهْنِدٌس ُهَو َيْعَملُ ِفي  - ٢
 . ِفي الَْمْدَرَسِة اِْإلْبِتَداِئيَِّة.......... َزْيَنٌب  - ٣
 أَْحَمٌد اللَُّغةَ الَْعَربِيَّةَ َواِْإلْسالََم...........  - ٤
  ..............أُْسَرةُ ُعَمر أُْسَرةٌ - ٥

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٨١ 

 

  ٧١أُْسُبْوُع الُْمَباَراِة

  املفردات اجلديدة

 –أُْسـُبْوُع الُْمَبـاَراِة    -َيْشـَترُِك   -الَشـطَْرْنج   –كََرةُ الْقَـَدمِ   -الَِعٌب 
  .الُْمَدرَِّسةُ –ُيِحبُّ  –الُْمَدرُِّس  –َيْنَجُح  –َيلَْعُب 

  القراءة

الَِعُب كَـَرِة الْقَـَدمِ، َوَدْحـالَن الَِعـُب     َسلَْمان . َسلَْمان َوَدْحالَن الَِعَباِن
َسـلَْمان َيلَْعـُب   . ُهَما َيْشَترِكَاِن ِفي أُْسُبْوعِ الُْمَباَراِة ِفـي َمْدَرَسـِتهَِما  . الَشطَْرْنج

  .ِفي الَْيْومِ اَْألوَّلِ َوَدْحالَن َيلَْعُب ِفي الَْيْومِ الثَّانِي

ُهَمـا َيْنَجَحـاِن ِفـي ِدَراَسـِتهَِما     . َنِشـْيطَانِ َسلَْمان َوَدْحالَن ِتلِْمْيـذَاِن  
الُْمَدرُِّسـْونَ ُيِحبُّْوَنُهَمـا َوالُْمَدرَِّسـاُت ُيْحبِْبَنُهَمـا     . َوَيْنَجَحاِن أَْيًضا ِفي لَْعبِهَِمـا 

  .أَْيًضا

  التدريبات

  التدريب األول

  !أجب عن األسئلة اآلتية

 َمْن الَِعُب كَُرِة الْقََدمِ؟  - ١
................................................................... 
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١٨٢ 

 

 َمْن الَِعُب الَشطَْرْنج؟ - ٢
................................................................... 

 َهلْ ُهَما َيْشَترِكَاِن ِفي أُْسُبْوعِ الُْمَباَراِة؟ - ٣
................................................................... 

 َمَتى َيلَْعُب َسلَْمان؟ - ٤
................................................................... 

 َمَىت َيلَْعُب َدْحالَن؟ - ٥
...................................................................  

  

  التدريب الثاين

  ! امأل كل الفراغات اآلتية بالكلمة املناسبة من عندك

 ..................َسلَْمان َوَدْحالَن  - ١
 كَُرِة الْقََدمِ............ َسلَْمان  - ٢
 ............... َدْحالَن الَِعٌب  - ٣
 ِفي أُْسُبْوعِ الُْمَباَراِة ِفي َمْدَرَسِتهَِما............ُهَما  - ٤
 ..............ْومِ َسلَْمان َيلَْعُب ِفي الَْي - ٥

  

  التدريب الثالث

  !امأل كالًّ من الفراغات اآلتية بالكلمة املناسبة

  الَْمطَُر  –َوقََف  –فَاِطَمةٌ  –َتَناُم  –َتْرجُِع 



١٨٣ 

 

 أََماَم التَّالَِمْيِذ............ املَُدرُِّس  - ١
 إِلَى َبْيِتَها........... التِّلِْمْيذَةُ  - ٢
 َيْومٍكُلَّ ......... َنَزلَ  - ٣
 ذَاِهَبةٌ إِلَى الَْمْدَرَسِة كُلَّ َيْومٍ................  - ٤
  َعلَى السَّرِْيرِ............... َواِلَدِتي  - ٥

  

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٨٤ 

 

  األجوبة للمدرس

  ٧٢إِلَى الَْمكَْتَبِة

  التدريبات

  :التدريب األول 

  !أجب عن األسئلة اآلتية

 َماذَا َيجُِب َعلَى ِحلِْمي؟ َيجُِب َعلَى ِحلِْمي أَنْ َيكُْتَب رَِسالَةً َرْسِميَّةً  .٦

 َهلْ ِحلِْمي ِعْنَدُه ِكَتاُب الُْجْغَراِفيَِّة؟ ال، ُهَو الَ َيْمِلُك ِكَتاَب الُْجْغَراِفيَِّة .٧

 اَب الُْجْغَراِفيَِّةَهلْ َرْمِلي ِعْنَدُه ِكَتاُب الُْجْغَراِفيَِّة؟ نعم، ُهَو َيْمِلُك ِكَت .٨

 بَِماذَا َيأُْمُر َرْمِلي ِحلِْمي؟ َرْمِلي َيأُْمُر ِحلِْمي بِالذَِّهابِ إِلَى الَْمكَْتَبِة .٩

 َماذَا ِفي الَْمكَْتَبِة؟ كُلُّ ِكَتابٍ َمْوُجْوٌد ِفي الَْمكَْتَبِة .١٠

 

  التدريب الثاين

  !امأل كل الفراغات اآلتية بالكلمة املناسبة من عندك

 .ي غَاِئٌب ِمَن الدَّْرسِ الُْجْغَراِفيَِّة ِفي اُْألْسُبْوعِ الَْماِضيِحلِْم - ٦
 ِحلِْمي الَ َيْمِلُك ِكَتاَب الُْجْغَراِفيَِّة  - ٧
 ِحلِْمي َيْسأَلُ َصِدْيقَُه َرْمِلي - ٨
 أََنا آِسٌف، الِْكَتاُب َمْتُرْوٌك : ُيجِْيُب َرْمِلي - ٩
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١٨٥ 

 

  ِةِحلِْمي َوَرْمِلي َيذَْهَباِن إِلَى الَْمكَْتَب -١٠
  

  التدريب الثالث

  !امأل كالًّ من الفراغات اآلتية بالكلمة املناسبة

  )ِعْنَدَك –غَاِئٌب  –كََتَب  –َمْوُجْوٌد  –الَْمكَْتَبِة ( 

 َهلْ ِعْنَدَك ِكَتاَب اللَُّغِة الَْعَربِيَِّة؟ .٦

 كََتَب ِحلِْمي رَِسالَةً قَِصْيَرةً .٧

 ِاذَْهْب إِلَى الَْمكَْتَبِة .٨

 َمْوُجْوٌد ِفي الَْمكَْتَبِةكُلُّ ِكَتابٍ  .٩

  ِحلِْمي غَاِئٌب ِمْن َدْرسِ الُْجْغَراِفيَِّة ِفي اُْألْسُبْوعِ الَْماِضي .١٠
  

  

  

  

  

  

  



١٨٦ 

 

  ٧٣زَِياَرةٌال

  التدريبات

  التدريب األول

  !أجب عن األسئلة اآلتية

 َهل ُبْوِدي أَُخو َساِلم؟ ال، ُبْوِدي َصِدْيُق َساِلم - ٦
 ؟ ُبْوِدي َوَساِلم َيْدُرُس َمْدَرَسٍة َواِحَدٍةأَْيَن َيْدُرُس ُبْوِدي َوَساِلم - ٧
 َهلْ ُهَما َيْجِلَساِن ِفي َمقَْعٍد َواِحٍد؟ نعم، ُهَما َيْجِلَساِن ِفي َمقَْعٍد َواِحٍد - ٨
 َماذَا ُيِحبُّ ُبْوِدي؟ ُيِحبُّ ُبْوِدي الزَِّياَرةَ - ٩
 َساِلم َعْن قَْرَيِتِهَيْسأَلُ ُبْوِدي إِلَى  َماذَا َيْسأَلُ ُبْوِدي إِلَى َساِلم؟ -١٠

  

  التدريب الثاين

  !امأل كل الفراغات اآلتية بالكلمة املناسبة من عندك

 ُبْوِدي َصِدْيُق َساِلم - ٦
 ُبْوِدي َوَساِلم ِتلِْمْيذَاِن ِفي َمْدَرَسٍة َواِحَدٍة - ٧
 ُهَما َيْجِلَساِن ِفي َمقَْعٍد َواِحٍد - ٨
 ُبْوِدي َوَساِلم ُيِحبَّاِن الزَِّياَرةَ - ٩
 َيُزْوُر قَْرَيةَ َساِلم ِفي الُْعطْلَِة اآلِتَيِة ُبْوِدي -١٠
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١٨٧ 

 

  التدريب الثالث

  !امأل كالًّ من الفراغات اآلتية بالكلمة املناسبة

  الزَِّياَرةَ  –ُيرِْيُد  –ِتلِْمْيذٌ  –َيْسكُُن  –َيْجِلَساِن 

  َجاَسارِي َماالَْنجِسْن ٤َساِلم ِتلِْمْيذٌ ِفي الَْمْدَرَسِة الُْمَحمَِّديَِّة الُْمَتَوسِّطَِة 

  ُبْوِدي َوَساِلم َيْجِلَساِن ِفي َمقَْعٍد َواِحدٍِ

  ُبْوِدي ُيِحبُّ الزَِّياَرةَ

  . َساِلم َيْسكُُن ِفي الْقَْرَيِة

  أَْحَمٌد ُيرِْيُد أَنْ َيُزْوَر إِلَى قَْرَيِة َصِدْيِقِه 

  

***  

  

  

  

  

  

  



١٨٨ 

 

  ٧٤أُْسَرةُ ُمْوَسى

  

  التدريبات

  التدريب األول

  !األسئلة اآلتيةأجب عن 

 َهلْ أُْسَرةُ ُمْوَسى أُْسَرةٌ َصِغْيَرةٌ؟ ال، أُْسَرةُ ُمْوَسى، ِهَي أُْسَرةٌ كَبِْيَرةٌ - ٦
 أَْيَن َيْعَملُ َواِلُد ُمْوَسى؟ ُهَو َيْعَملُ ِفي الُْمْسَتْشفَى - ٧
 َما ِمْهَنةُ َواِلَدُتُه؟ ِهَي أُمٌّ َوَربَّةُ الَْبْيِت - ٨
 َو َيْدُرُس اللَُّغةَ الَْعَربِيَّةَ َواِْإلْسالََم َماذَا َيْدُرُس ُمْوَسى؟ ُه - ٩
 َهلْ أَُخْوُه طَبِْيٌب؟ ال، أَُخْوُه ُمَهْنِدٌس -١٠

  التدريب الثاين

  !امأل كل الفراغات اآلتية بالكلمة املناسبة من عندك

 َواِلُد ُمْوَسى طبيب - ٦
 أُمٌّ َوَربَّةُ الَْبْيِت والدة موسى، هي - ٧
 ِفي الَْمْصَنعِ  ملويع أَُخو ُمْوَسى ُمَهْنِدٌس - ٨
 أُْخُت ُمْوَسى ُمَدرَِّسةٌ - ٩
  َتْعَملُ أُْخُت ُمْوَسى ِفي الَْمْدَرَسِة الَْمْدَرَسِة اِْإلْبِتَداِئيَِّة -١٠
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١٨٩ 

 

  التدريب الثالث

  !امأل كالًّ من الفراغات اآلتية بالكلمة املناسبة

  ُمَدرَِّسةٌ -ذََهَب  -الَْمْصَنعِ  -َيْدُرُس  -َسِعْيَدةٌ 

 طَبِْيٌب إِلَى الُْمْسَتْشفَى كُلَّ َيْومٍذََهَب  - ٦
 َزْيٌد ُمَهْنِدٌس ُهَو َيْعَملُ ِفي الَْمْصَنعِ - ٧
 . َزْيَنٌب ُمَدرَِّسةٌ ِفي الَْمْدَرَسِة اِْإلْبِتَداِئيَِّة - ٨
 َيْدُرُس أَْحَمٌد اللَُّغةَ الَْعَربِيَّةَ َواِْإلْسالََم - ٩
  أُْسَرةُ ُعَمر أُْسَرةٌ َسِعْيَدةٌ -١٠

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٩٠ 

 

  ٧٥ْسُبْوُع الُْمَباَراِةأُ

  التدريبات

  التدريب األول

  !أجب عن األسئلة اآلتية

 َمْن الَِعُب كَُرِة الْقََدمِ؟ َسلَْمان الَِعُب كََرِة الْقََدمِ - ٦
 َمْن الَِعُب الَشطَْرْنج؟ َدْحالَن الَِعُب الَشطَْرْنج - ٧
ُهَما َيْشَترِكَاِن ِفي أُْسُبْوعِ َهلْ ُهَما َيْشَترِكَاِن ِفي أُْسُبْوعِ الُْمَباَراِة؟ َنَعْم،  - ٨

 الُْمَباَراِة
 َمَتى َيلَْعُب َسلَْمان؟ َسلَْمان َيلَْعُب ِفي الَْيْومِ اَْألوَّلِ - ٩
 َمَىت َيلَْعُب َدْحالَن؟ َدْحالَن َيلَْعُب ِفي الَْيْومِ الثَّانِي -١٠

  

  التدريب الثاين

  ! امأل كل الفراغات اآلتية بالكلمة املناسبة من عندك

 الَِعَباِنَسلَْمان َوَدْحالَن  - ٦
 كَُرِة الْقََدمِ الَِعُبَسلَْمان  - ٧
  الَشطَْرْنجَدْحالَن الَِعٌب  - ٨
 ِفي أُْسُبْوعِ الُْمَباَراِة ِفي َمْدَرَسِتهَِما َيْشَترِكَاِنُهَما  - ٩
 اَْألوَّلَِسلَْمان َيلَْعُب ِفي الَْيْومِ  -١٠

                                                            
 Majelis( جملس ديكدامسني: سورابايا). (٨حصة (ليم اللغة العربية أول الدين، العصري يف تع  ٧٥

Dikdasmen (وحكمة فريس )Hikmah Press( ،٥٨ص ) ٢٠٠٧  
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  التدريب الثالث

  !كلمة املناسبةامأل كالًّ من الفراغات اآلتية بال

  الَْمطَُر  –َوقََف  –فَاِطَمةٌ  –َتَناُم  –َتْرجُِع 

 املَُدرُِّس َوقََف أََماَم التَّالَِمْيِذ - ٦
 التِّلِْمْيذَةُ َتْرجُِع إِلَى َبْيِتَها - ٧
 َنَزلَ الَْمطَُر كُلَّ َيْومٍ - ٨
 فَاِطَمةٌ ذَاِهَبةٌ إِلَى الَْمْدَرَسِة كُلَّ َيْومٍ - ٩
  َعلَى السَّرِْيرَِواِلَدِتي َتَناُم  -١٠

  

***  
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  ارـاالختب أسئلة) : ٥(اخلامس امللحق 
  أسئلة االختبار القبلي يف مادة القراءة

  سنجاساري ماالنج ٤لطلبة يف املدرسة احملدية املتوسطة 
==================================  

  :.......................اإلسم 
  :......................الفصل

  الَْبْيِتِفي 
  القراءة 

َهذَا َواِلُد . َتْسكُُن َعاِئلَةُ ُعثَْمان ِفي َبْيٍت كَبِْيرٍ، َوِهَي َعاِئلَةٌ َنِشْيطَةٌ َتْعَملُ كَِثْيًرا
ُعثَْمان ِفي الَْحِدْيقَِة َيْغِسلُ السَّيَّاَرةَ، َوَهِذِه َواِلَدُتُه ِفي الَْمطَْبخِ ُتِعدُّ طََعاَم الَْغَداِء، َوَهـِذِه  

ْخُتُه ِفي غُْرفَِة الطََّعامِ َوِهَي ُتَنظُِّف الَْماِئَدةَ، َوَهذَا َجدُُّه ِفي غُْرفَِة الُْجلُْوسِ َوُهَو َيْجِلُس أُ
َعلَى الْكُْرِسي ُيَشاِهُد التِّلِْفزِيُّْونَ، َوَهِذِه َجدَُّتُه ِفي الَْحمَّامِ َوِهَي َتْغِسلُ الَْمالَبَِس، َوَهذَا 

ِفي الظُّْهرِ ُتَصلِّي الَْعاِئلَةُ ثُمَّ َتْجِلُس َحْولَ الَْماِئـَدِة  . فَِة الَْمكَْتَبِة َوُهَو َيقَْرأُُعثَْمان ِفي غُْر
  .َوَتَتَناَولُ الَْغَداَء

  التدريبات
  التدريب األول

  !أجب عن األسئلة اآلتية
 أَْيَن َتْسكُُن َعاِئلَةُ َعثَْمان؟ - ١

................................................................... 
 َمْن َتْغِسلُ الَْمالَبَِس؟ - ٢

................................................................... 
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 َمْن َيْجِلُس َعلَى الْكُْرِسي؟ - ٣
................................................................... 

 َمْن الَِّذي َيْغِسلُ السَّيَّاَرةَ؟ - ٤
................................................................... 

 َمْن الَِّتي ُتَنظُِّف الَْماِئَدةَ؟ - ٥
................................................................... 

  التدريب الثاين
  !امأل كل الفراغات اآلتية بالكلمة املناسبة من عندك

 َتْعَملُ كَِثْيًرا ............... َعاِئلَةُ ُعثَْمان َعاِئلَةٌ  - ١
 ................َواِلَدةُ ُعثَْمان ِفي الَْمطَْبخِ ُتِعدُّ  - ٢
 ............ .ُعثَْمان ِفي غُْرفَِة الَْمكَْتَبِة َوُهَو  - ٣
 ُتَصلِّي الَْعاِئلَةُ .................  - ٤
  .َوَتَتَناَولُ الَْغَداَء................. َتْجِلُس َعاِئلَةُ  - ٥

  التدريب الثالث
  :امأل كالًّ من الفراغات اآلتية بالكلمة املناسبة 

  َتْغِسلُ -َيقَْرأُ  –َعلَى  –ُيَشاِهُد  –ُتِعدُّ 
 الْكُْرِسي............. َيْجِلُس َعِلي  - ١
 املَالَبَِس.............. فَاِطَمةٌ  - ٢
 ُعَمر التِّلِْفزِيُّْونَ..............  - ٣
 طََعاَم الَْعَشاء.............. أُمُّ َعِلي  - ٤
  ُعثَْمان ِفي ِكَتابِ اللَُّغِة الَْعَربِيَِّة...............  - ٥

  ....والنجاح مع التوفيق
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  ارـاالختب أسئلة) : ٦( السادس امللحق
  أسئلة االختبار البعدي يف مادة القراءة

  سنجاساري ماالنج ٤لطلبة يف املدرسة احملمدسة املتوسطة 
==========================================  

  :.......................اإلسم 
  :.......................الفصل

  ِفي الَْحِدْيقَِة
  القراءة

ِفـي الَْحِدْيقَـِة أَْشـَجاٌر كَِثْيـَرةٌ َوُزُهـْوٌر      . ِفي َبْيِت أَْحَمد َحِدْيقَةٌ َواِسَعةٌ
َهِذِه أَْشَجاُر الُْبْرُتقَالِ َوِتلَْك أَْشَجاُر التُّفَاح، َوُهَنـا َمْسـَبٌح َصـِغْيٌر َوُهَنـاَك     . َجِمْيلَةٌ

ِة، أَُبـو أَْحَمـد َيْسـَبُح ِفـي الَْمْسـَبحِ َوأُمُّ      َتْجِلُس الَْعاِئلَةُ ِفي الَْحِدْيقَ. َملَْعٌب كَبِْيٌر
أَْحَمد َتقَْرأُ َبْعَض الصُُّحِف ْوالَْمَجالَِّت، َوأَْحَمد ُيَراجُِع ُدُرْوَسـُه َوفَاِطَمـة َتكُْتـُب    

ِفي الَْمَساِء َتْجِلـُس الَْعاِئلَـةُ ِفـي غُْرفَـِة الُْجلُـْوسِ، ُتَشـاِهُد       . الَْواجَِب الَْمْنزِِلي
  . لِْفزِيُّْونَ ثُمَّ َتذَْهُب إِلَى غُْرفَِة الطََّعامِ َوَتَتَناَولُ الَْعَشاءالتِّ

  التدريبات
  التدريب األول

  أجب
 أَْيَن َتْسكُُن َعاِئلَةُ ُعثَْمان؟ - ٦

................................................................... 
 َمْن َتْغِسلُ الَْمالَبَِس؟ - ٧

................................................................... 
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 َمْن َيْجِلُس َعلَى الْكُْرِسي؟ - ٨
................................................................... 

 َمْن الَِّذي َيْغِسلُ السَّيَّاَرةَ؟ - ٩
................................................................... 

 َمْن الَِّتي ُتَنظُِّف الَْماِئَدةَ؟ -١٠
................................................................... 

  التدريب الثاين
  !امأل كل الفراغات اآلتية بالكلمة املناسبة من عندك

 َتْعَملُ كَِثْيًرا ............... َعاِئلَةُ ُعثَْمان َعاِئلَةٌ  - ٦
 ................َدةُ ُعثَْمان ِفي الَْمطَْبخِ ُتِعدُّ َواِل - ٧
 ............. ُعثَْمان ِفي غُْرفَِة الَْمكَْتَبِة َوُهَو  - ٨
 ُتَصلِّي الَْعاِئلَةُ .................  - ٩
  .َوَتَتَناَولُ الَْغَداِء................. َتْجِلُس َعاِئلَةُ  -١٠

  التدريب الثالث
  !اآلتية بالكلمة املناسبةامأل كالًّ من الفراغات 

  َتْغِسلُ -َيقَْرأُ  –َعلَى  –ُيَشاِهُد  –ُتِعدُّ 
 الْكُْرِسي............. َيْجِلُس َعِلي  - ٦
 الَْمالَبَِس.............. فَاِطَمةٌ  - ٧
 ُعَمر التِّلِْفزِيُّْونَ..............  - ٨
 طََعاَم الَْعَشاِء.............. أُمُّ َعِلي  - ٩
  ثَْمان ِفي ِكَتابِ اللَُّغِة الَْعَربِيَِّةُع...............  -١٠

  ....والنجاح مع التوفيق
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  اإلستبانة أسئلة): ٧(امللحق السابع 
  

) SWiSHmax( ربنامج سويش ماكسلوسيلة التعليمية تصميم بري اخللدى بيانة االست

  احلاسويب لتعليم مهارة القراءة

 
  !لكل البيان املناسب باختياركم) √(ضع عالمة  - ج

ضعيف جدا ضعيف مقبول جيد جيد جدا الرقم األسئلة
٥ ٤  ٣  ٢  ١ 

      
 

 برنامجما رأيك عن إنتاج 
) SWiSHmax( سويش ماكس

  من ناحية الشكل؟ احلاسويب

١-  

ما رأيك عن سيناريو      
(skenario)  هذا الربنامج؟ 

٢-  

ما رأيك عن الشاشات يف      
 هذا الربنامج ؟

٣-  

اختيار األلوان  ما رأيك عن     
 املستخدمة؟

٤-  

هل األلوان املستخدمة تترتب      
  على راحة العينني؟

٥-  

ما رأيك عن اختيار شكل      
 احلروف؟

٦-  

      
  
 

ما رأيك عن اختيار الصور 
 املستخدمة، هل هي مناسبة؟

٧-  
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ما رأيك عن األكرة  
)tombol( ، هل يسهل

 لإلستخدام؟

٨-  

      
 

لك أن تنتقل من هل يسهل 
 الشاشة إىل الشاشة األخرى؟

٩-  

ما رأيك عن األلعاب      
 املستخدمة يف هذا الربنامج؟

١٠-  

      
 

 برنامجما رأيك عن إنتاج 
) SWiSHmax( سويش ماكس

، هل ميكن أن احلاسوب
 يتطور؟

١١-  

  جمموعة النتيجة مبقياس ليكريت 
  جمموعة النتيجة احملصولة 

  
  التوصيات

 )swishmax(اعطي التوصيات أو اإلقتراحات تتعلق بتطوير برنامج سويش ماكس 

 : هارة القراءةلتعليم م
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

………………………………....................................  



١٩٨ 

 

   :املدقق
 ................................................ :      اإلسم   - ١
 ................................................ :    التوظيفرقم   - ٢
 ................................................ :      املعمل  - ٣
 ................................................:   )الوظيفة(املنصب   - ٤
 : ................................................    عنوان املعمل   - ٥
 : ................................................      اهلاتف  - ٦
 : ................................................    عنوان املرتل - ٧
 ................................................:       اهلاتف  - ٨

  
  املدقق،

  
  

_______________  
  )اإلسم والتوقيع( 
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) SWiSHmax( ربنامج سويش ماكسلبري وسيلة التعليمية اخللدى بيانة االست

  احلاسويب لتعليم مهارة القراءة
  

  !لكل البيان املناسب باختياركم) √(ضع عالمة  - ج
جيد مقبول ضعيف ضعيف جدا جيد جدا

الرقم البيان
٥  ٤  ٣  ٢  ١  

اإلنتاج يتضمن على ما رأيك، هذا      
املفردات، : أربعة عناصر، منها

ونص القراءة، والتدريبات، و 
 ؟بااأللع

١ - 

اإلنتاج املطور ما رأيك، هل      
؟مناسبا بأهداف تعليم اللغة العربية

٢ - 

      
 

 مواد اإلنتاجما رأيك، هل 
املفردات، ونص القراءة، (

 مناسبا )باوالتدريبات، و األلع
 ؟مهارة القراءةلتعليم حباجة الطلبة 

٣ -  
 

     
 

اإلنتاج  )skenario( سيناريوهل  
ل إىل ولحصلالطريقة املناسبة ثل مي

 ؟أهداف التعليم

٤ - 

     
 

ما رأيك، هل مواد اإلنتاج  
بربنامج اللغة العربية لطلبة  مناسبة

 ٤يف املدرسة احملمدية املتوسطة 
 ؟سنجاساري ماالنج

٥ - 
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التدريبات مناسبة ما رأيك، هل  
إلختبار قدرة الطلبة يف مهارة 

 ؟القراءة

٦ - 

      
 

كل عناصر اإلنتاج ما رأيك، هل 
املفردات، ونص القراءة، (

 ؟مترابطة) والتدريبات، واأللعب

٧ - 

     
 

الوقت احملتاج يكفي ما رأيك، هل  
 ؟ليقدم كل املواد يف كل لقائات

٨ - 

تصميم اإلنتاج ما رأيك، هل      
  ؟مناسبا للطلبة

٩ - 

اإلنتاج يستخدم ما رأيك، هل      
 ؟اللغة املناسبة للطلبة

١٠-

اإلنتاج سهولة ما رأيك، هل      
 ؟لالستخدام

١١-

  جمموعة النتيجة مبقياس ليكريت 
  جمموعة النتيجة احملصولة 

  
  التوصيات

) swishmax( اعطي التوصيات أو اإلقتراحات تتعلق بتطوير برنامج سويش ماكس

 : هارة القراءةلتعليم م
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
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…………………………………………………………
…………………………………………………………  

  املدقق،
 : ................................................      اإلسم   - ١
 ................................................ :    التوظيفرقم   - ٢
 ................................................ :      املعمل  - ٣
 ................................................:   )الوظيفة(املنصب  - ٤
 : ................................................    عنوان املعمل  - ٥
 : ................................................      اهلاتف  - ٦
 : ................................................    عنوان املرتل - ٧
 .............................................: ...      اهلاتف  - ٨

  
  املدقق،

  
  

_______________  
  )اإلسم والتوقيع( 
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 ربنامج سويش ماكسلوسيلة التعليمية مدرس اللغة العربية عن لدى بيانة االست

)SWiSHmax (احلاسويب لتعليم مهارة القراءة  
  

  !لكل البيان املناسب باختياركم) √(ضع عالمة  - ج
جيد مقبول ضعيف ضعيف جدا جيد جدا

الرقم البيان
٥  ٤  ٣  ٢  ١  

اإلنتاج يتضمن على ما رأيك، هذا      
املفردات، : أربعة عناصر، منها

ونص القراءة، والتدريبات، و 
 ؟بااأللع

١ - 

اإلنتاج املطور ما رأيك، هل      
؟مناسبا بأهداف تعليم اللغة العربية

٢ - 

      
 

مواد اإلنتاج ما رأيك، هل 
املفردات، ونص القراءة، (

 مناسبا )باوالتدريبات، و األلع
 ؟مهارة القراءةلتعليم حباجة الطلبة 

٣ -  
 

     
 

اإلنتاج  )skenario( سيناريوهل  
ل إىل ولحصلالطريقة املناسبة ثل مي

 ؟أهداف التعليم

٤ - 

     
 

ما رأيك، هل مواد اإلنتاج  
بربنامج اللغة العربية لطلبة  مناسبة

 ٤يف املدرسة احملمدية املتوسطة 
 ؟سنجاساري ماالنج

٥ - 
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التدريبات مناسبة ما رأيك، هل  
إلختبار قدرة الطلبة يف مهارة 

 ؟القراءة

٦ - 

      
 

كل عناصر اإلنتاج ما رأيك، هل 
املفردات، ونص القراءة، (

 ؟مترابطة) والتدريبات، واأللعب

٧ - 

     
 

الوقت احملتاج يكفي ما رأيك، هل  
 ؟ليقدم كل املواد يف كل لقائات

٨ - 

تصميم اإلنتاج ما رأيك، هل      
  ؟مناسبا للطلبة

٩ - 

اإلنتاج يستخدم ما رأيك، هل      
 ؟اللغة املناسبة للطلبة

١٠-

اإلنتاج سهولة ما رأيك، هل      
 ؟لالستخدام

١١-

  جمموعة النتيجة مبقياس ليكريت 
  جمموعة النتيجة احملصولة 

  
  التوصيات

 )swishmax(اعطي التوصيات أو اإلقتراحات تتعلق بتطوير برنامج سويش ماكس 

 : هارة القراءةلتعليم م
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………



٢٠٤ 

 

…………………………………………………………
…………………………………………………………  

  املدرس،

 : ................................................      اإلسم   - ١
 : ................................................    رقم التوظيف - ٢
 : ................................................      املعمل - ٣
 ..........................: ......................  )الوظيفة(املنصب  - ٤
 : ................................................    عنوان املعمل   - ٥
 : ................................................      اهلاتف  - ٦
 : ................................................    عنوان املرتل - ٧
 ........................: ........................      اهلاتف  - ٨

  
  املدرس،

  
  

_______________  
  )اإلسم والتوقيع( 

 

  
  
  
  
  



٢٠٥ 

 

  احلاسويب  )SWiSHmax(االستبانة لدى الطلبة حول برنامج سويش ماكس 
  واستخدامها يف عملية تعليم القراءة العربية وفهم املقروء

  :...............................................    االسم 
  :...............................................    الفصل 

  !لألسئلة اآلتية) √(ضع عالمة  - ج

  حمتوى األسئلة رقم
 نعم
 

 ال
 

١.  

هل حتب أن تدرس اللغة العربية خاصة يف مهارة 
 )SWiSHmax(القراءة باستخدام برنامج سويش ماكس 

  احلاسويب؟

    

 )SWiSHmax(هل استخدام برنامج سويش ماكس .٢

  احلاسويب يساعدكم على فهم نص القراءة؟
    

٣. 
 )SWiSHmax(هل قبل استخدام برنامج سويش ماكس 

احلاسويب يف تعليم مهارة القراءة تواجه الصعوبة يف 
  فهم نص القراءة؟ 

    

٤. 
احلاسويب يف  )SWiSHmax(هل برنامج سويش ماكس

القراءة تعليم مهارة القراءة يساعدكم على فهم نص 
  سريعا؟

    



٢٠٦ 

 

 )SWiSHmax(هل استخدام برنامج سويش ماكس .٥

  احلاسويب يساعدكم على فهم املعلومات التفصيلية؟
    

٦. 
 )SWiSHmax(هل استخدام برنامج سويش ماكس

احلاسويب يف تعليم مهارة القراءة يستطيع أن يزيد 
  إهتمامك يف تعلم اللغة العربية؟

    

ماكس  )SWiSHmax(هل استخدام برنامج سويش .٧
  احلاسويب يساعدكم على فهم نص القراءة شامال؟

    

هل حتب أن تستخدم برنامج سويش ماكس  .٨
)SWiSHmax( احلاسويب يف تعليم اللغة العربية؟  

    

      

***  
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