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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدنا حممد . احلمد هللا رب العاملني

  . أما بعد. وأله وصحبه أمجعني
  

اهللا علي باالنتهاء من إعداد هذا البحث، فله احلمد والثناء على  وقد من
ج هذا اخرإلذين كان هلم فضل يف ل عرفانالشكر والو .هوعظيم عطائ هجزيل نعمائ

هلم عمل مفقود إال وهلم جزاء من عند اهللا امللك البحث إىل حيز الوجود ، ومل يكن 
  .املعبود

تقدم خبالص شكره وتقديره للدكتور يسعد الباحث أن يذه املناسبة اجليدة، 
بصفته املشرف الثاين  مفتاح اهلدى بصفته املشرف األول، والدكتور نصرالدين جوهر

  . لتوجيههما وإرشادمها خالل شغلهما بالتدريس من أجل كمال هذه الرسالة
شكر الباحث للربوفيسور الدكتور احلاج إمام سفرايوغو بصفته يوكذلك 

اإلسالمية احلكومية مباالنج ، للربوفيسور الدكتور موالنا مالك إبراهيم  مدير جامعة 
 شهداء صاحلنامج الدراسات العليا ذه اجلامعة والدكتور بصفته مدير بر مهيمناحلاج 

والدكتور زلفي مبارك سكرتري ماجستري  .بصفته رئيس ختصص تعليم اللغة العربية
  .تعليم اللغة العربية

حممد تقدم الباحث بشكر عميق لألستاذ الكرمي ، يويف هذه الفرصة الثمينة
آليت  ما تعليم اللغة العربية هودايف خرباء مابصفته شيخون والدكتور نور املرتضى

وتقوميه من ناحية حمتوى مادة التعليم، وترتيبها  الكتاب التعليميها يف مراجعة بذال
  .وأسلوب تعليمها



 ه 
 

الناطق األصلي يف هذه  عتربوإىل الدكتور فيصل  حممود آدم إبراهيم الذي ي
سة اللغة ومدر اتوب العاليةمدرسة ثنائية اللغة شكر  الباحث رئيس يوكذلك . الدراسة

وجيا لخبريين يف تكنوشكر يفوت الباحث أيضا أن يوال .  العربية فيها ووالة التالميذ
  .التعليم أو احلاسويب ومها فخرا دكا املاجستري ومحدا سرجانا حاسويب

. إىل قليب العميق شكرا على تشجيعتك وأقول دائما كنت يف فؤادي العميق
الذين يساعدون الباحث يف العالية طلبة يف مدرسة ثنائية اللغة الوظفة واملدرسة واملإىل 

وإىل طلبة يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية فصل د . طلب املعلومات هلذه الرسالة
  .اخلامس الذين يعطون الباحث املالحظات واملقترحات يف أسطوانة التعليم

يق جلميـع األسـاتذة األعـزاء  يف    تقدم بالتقدير العمينسى الباحث أن يوال 
وإىل طاليب وطالبـايت يف   .الدراسات العليا وألصدقائه يف ختصص تعليم اللغة العربية

الربنـامج   مدرسة ثنائية اللغة باتو، معهد هداية املبتدئني مـاالنج،  املعهد العليا باتو،
اخلاص لتعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مـاالنج،  

  . أدعو اهللا أن ينجحكم يف الدنيا واآلخرة، آمني
وأخريا، يف هذه املناسبة اجليدة أسعد أن أتقدم خبالص شـكري وتقـديري   

إىل  ين كـثريا ايشجع ناذلال ، وألمي هنيئ حملية الصحةالعميق للدكتور نور املرتضى
  .   التعليم تيف كل  مشكال يساعداين حب اللغة العربية

  إليهم مجيعا أكرر شكري وبالغ تقديرى، داعيا منه تعاىل أن جيزيهم بأحسـن 
  .واهللا ويل التوفيق. ما جيزى به عباده احملسنني
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  مستخلص البحث
بالتطبيق على املدرسة (تطوير مواد تعليمية حاسوبية لترقية مهارة القراءة . ٢٠١١. أمحد مشس املعارف

قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك ). ثنائية اللغة العالية باتو
الدكتور نصرالدين إدريس جوهر، : املشرف األول .إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج

  الدكتور مفتاح اهلدى: واملشرف الثاين
  .تطوير، مواد تعليمية حاسوبية، مهارة القراءة: الكلمات األساسية

نال احلاسوب اهتماما كبريا من قبل التربويني واملتخصصني واملهتمني بالعملية التعليمية يف   
القرن  د األخرية من القرن العشرين املاضي، وازداد هذا االهتمام باحلاسوب وبرجمياته يف بدايةهوالع

ورأى الباحث االستفادة منه يف جمال تدريس القراءة، لذا، قدم البحث حتت . احلادي والعشرين احلايل
تصميم مواد يقصد إىل  البحثهذا ف". تطوير مواد تعليمية حاسوبية لترقية مهارة القراءة  " عنوان

، واكتشاف أراء اخلرباء والطلبة  تواملدرسة ثنائية اللغة العالية باتعليمية حاسوبية لرقية مهارة القراءة 
  .عنه

يف املدرسة مواد تعليمية حاسوبية لترقية مهارة القراءة  تطويرمعرفة  -١يهدف هذا البحث إىل 
يف مدى فعالية استخدام مواد تعليمية حاسوبية لترقية مهارة القراءة معرفة  - ٢، ثنائية اللغة العالية  باتو

  باتو املدرسة ثنائية اللغة العالية 
يسمى ذا ألن طريقة البحث املستخدم ألنتاج الكتاب . وهذا البحث هو حبث تطويري

تمع البحث جمو. التعليمي واألسطوانة وجتربية فعاليتهما يف امليدان بعد أن متّ حتكيمه وتصديقه اخلرباء
أما . م ٢٠١٠/٢٠١١ الطلبة الفصل العاشر أ للمدرسة ثنائية اللغة العالية باتو يف العام الدراسي عمجي

التصميم، والتطوير، : بثالث مراحل Rowntreeمنوذج التطوير يف هذا البحث فهو كما شرحه 
  .والتقييم

إن اجراءات تصميم تطوير املواد التعليمية احلاسوبية لترقية مهارة : أوالونتائج هذا البحث هي 
 - ١تـحتاج إىل دقّة مبا فيه من االجراءات التالية وهي  املدرسة ثنائية اللغة العالية  باتو يفالقراءة 

وهذه اخلطوات البد جبد . جتربة حمدودة -٤حتكيم اخلرباء و - ٣تصميم اإلنتاج،  -٢الدراسة املبدئية،
قبل استخدام % ٥٤،٨٨أن معدل نتيجة االختبار القبلي الطلبة يف تعليم القراءة وثانيا . واجتهاد

وهذه النتيجة % ٩٠،٦٤الختبار البعدي أي بعد استخدام األسطوانة حصل على وأما يف ا. األسطوانة
، معناه أن هذه أسطوانة دروس ٣٥،٧٦تدلّ على أن هناك ارتفاع كبري بني االختبارين بالفرق 

  إيـجابـية و فـعالةحاسوبية تفاعلية 
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األسطوانة  الباحث مل يقدم يف -١: ته يف هذا البحث هياومن توصيات الباحث واقتراح
التدريبات أو االختبارات املتنوعة، لذلك يرجو الباحث ملن  يستخدمه من املعلّمني أن يقدم التدريبات 
أو االختبارات املتنوعة على أساسها أثناء عملية التعليم، وهذه جلعل تعليم اللغة العربية تعليما مرحيا لدى 

دة للقراء الذين يهتمون كثريا باللغة العربية رجو الباحث أن تكون نتائج البحث مفيي-٢. الطلبة
ألن يف هذا البحث جرب الباحث إنتاج أسطوانة لترقية مهارة القراءة لدى الطلبة . وتعليمها يف املدرسة

ورأى الباحث عن هذا البحث بأن جيب علينا أن نطبق الطريقة . يف الفصل العاشر  مدرسة العالية
هذه األسطوانة تقتصر على أربع  -٣.هافي غة العربية سهلة للذي يتعمقالتعليمية املتنوعة، لتكون الل

القراءة، ويرجو الباحث الباحث التايل بأن تعد املواد التعليمية ملوضوعاا األخرى مثل من موضوعات 
  .موضوعات يف مرحلة الثانوية والعالية سوى الفصل العاشر للعالية
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 مستخلص البحث باإلجنليزية 

A.Samsul Ma'arif. 2011. The Development of hand-book and Interactive CD to increase the 
reading skill (Research Development at Islamic Senior High School of Batu.Graduate Program 
of Maulana Malik Ibrahim of Islamic State University of Malang, Education Program of 
Arabic language. Advisors: 1) Dr. H. Nasaruddin, M.Ed., and 2) Dr. H. Miftahul Huda, M.Ag 

 
Keyword: development, Interactive CD, increasing reading skill 
 
  

By the end of 20th century and this early 21st century, computer technology gets a 
profound interest among educators and education observers. In this case, the researcher sees the 
important of usage computer aid on the method study of reading to college student, candidate of 
teachers. Hence, this research entitles "The Development of hand-book and Interactive CD to 
increase the reading skill (Research Development at Islamic Senior High School of Batu". This 
research aims to design study program at method study of reading in Islamic Senior High School 
of Batu and know instrument experts’ opinion, items experts and college student about instrument 
which have been designed.  

The purpose of this study there were two, namely 1) production hand-book and 
interactive CD to increase the reading skill (Research Development at Islamic Senior High School 
of Batu, 2) test the effectiveness of hand-book in increasing reading skill in the students Islamic 
Senior High School of Batu. 

 Based on the above research objectives, research using descriptive analysis of research, 
while the type of design is the development of research because the research methods used to 
produce a hand-books and interactive CD product. Expert test subjects were all of students Islamic 
Senior High School of Batu. Adapting development model that Rowntree development model of 3 
stages: planning, development, and evaluation. 

 Result of this research are 1) product hand-book arabic reading and interactive CD, it ist 
based on theories of teaching and curriculum arabic teaching of Islamic Senior High School. 2) the 
result of validation testing performed on experts suggest that interaktif CD is organized in 
categories including best and can be used directly in the learning without revision, while the small 
group testing shows that the interactive CD is included in both categories and can be used directly 
in the learning with a little revision. Student test results before using interactive CD shows the 
value 54,88% that indicates that the value of reading skills of students for reading is Low 
undersirable). As for the use interactive CD, found of a significant increase in the total value is 
90,64%, this indicates that their value has increased accepted).  

While reseachers suggestions presented are 1) should be the intensification of efforts to 
teach reading material other Arabic as a manifestation of the development of teacher quality in 
particular Arabic and arabic Language teaching in Indonesia general, 2) for researchers interested 
in doing further similar research, is expected to produce a interactive CD that provides exercices 
based on the for laguage skills. 
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  مستخلص البحث باإلندونيسية
A. Samsul Ma'arif. 2011. Pengembangan Materi Ajar Berbasis Komputer untuk Meningkatkan 

Kemahiran Membaca  (Qira'ah) pada Madrasah Aliyah Persiapan Negeri Bilingual Batu.   
Magister Pendidikan Bahasa Arab Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Pembimbing I : Dr. H. Nasaruddin, M.Ed, Pembimbing II : Dr. H. Miftahul Huda, M.Ag 

Kata Kunci : pengembangan, materi ajar berbasis komputer, kemahiran membaca 

 Pada akhir abad 20 dan awal abad 21 sekarang ini, teknologi komputer mendapat 
perhatian yang sangat besar oleh para kalangan pendidik dan pemerhati pendidikan. Dengan 
menerapkan pembelajaran berbantuan komputer pada proses kegiatan belajar mengajar. Dalam hal 
ini peneliti melihat pentingnya penggunaan media pembelajaran berbantuan komputer pada 
metode pembelajaran qiro’ah bagi mahasiswa calon guru. Maka, penelitian ini berjudul 
“Pengembangan Materi Ajar Berbasis Komputer untuk Meningkatkan Kemahiran Membaca  
(Qira'ah) pada Madrasah Aliyah Persiapan Negeri Bilingual Batu. Penelitian ini bertujuan MAPN 
Bilingual batu dan mengetahui pendapat para ahli media, ahli materi dan mahasiswa tentang media 
yang telah dirancang tersebut. 

Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui proses pembuatan materi ajar qira'ah 
berbasis komputer, dan 2) mengetahui sejauhmana efektivitas penggunaan materi ajar qira'ah 
berbasis komputer untuk meningkatkan kemampuan membaca teks Arab siswa Madrasah Aliyah 
Persiapan Negeri Bilingual Batu. 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan, karena metode penelitian yang 
digunakan menghasilkan produk buku bahan ajar dan CD Interaktif dan mengujikannya di 
lapangan setelah melalui validasi uji ahli. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah semua 
siswa kelas XA Madrasah Aliyah Persiapan Negeri Bilingual Batu. Adapun model pengembangan 
yang diadopsi dalam penelitian ini adalah model Rowntree dengan tiga tahapan: perencanaan, 
pengembangan dan evaluasi. 
 Hasil penelitian ini adalah 1) produk bahan ajar qira'ah dan CD Interaktif, 2) rata-rata 
hasil tes siswa sebelum menggunakan CD Interaktif 55,88% dan setelah menggunakan CD 
Interaktif 90,64%, dari sini tampak adanya signifikan dari pretest menuju post test dengan 
kenaikan sebesar 35,76%, 3) kuisioner oleh siswa tentang penggunaan CD Interaktif menunjukkan 
76,35% artinya bahwa CD Interaktif ini baik dan efektif. 
 Hal-hal yang perlu disarankan dan diusulkan dalam penelitian ini adalah  1) dalam CD 
Interaktif ini, peneliti masih membuat  5 latihan dalam menguji kemampuan membaca siswa, maka 
diharapkan agar guru/peneliti untuk menambah latihan-latihan yang ada agar siswa lebih 
menguasai bahasa Arab dengan baik dan menyenangkan. 2) peneliti berharap agar dalam 
mengajarkan bahasa Arab digunakan metode yang bervariasi supaya bahasa Arab dirasa mudah 
untuk dipelajari bagi para pembelajarnya, 3) produk CD Interaktif ini terbatas hanya pada 
kemahiran qira'ah kelas X semester 2 siswa Madrasah Aliyah, oleh karena itu diharapkan bagi 
peneliti selanjutnya untuk menyusun materi-materi yang lain, dan bahkan kemahiran bahasa yang 
lain seperti kemahiran istima, kalam dan kitabah. 
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  ٤٩  ...............................................................  أدوات البحث -و
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  املقدمة -أ
بة ظهرت جلية بـني  ااجلذاللغة هذه . العربية جتذب العامل كلهاللغة أصبحت 

لغة هي العربية اللغة هذا الواقع معلوم عند اجلميع، ألن . أبناء العرب وغريهم من األمم
شـرق األوسـط   يف اللغة رمسية الثنني وعشرين دولة اللغة العربية أصبحت  .الدين

العربية ليس حمدودا يف جمـال   اللغة استعمال اآلن أنّالباحث رى يلذلك   ١.وأفريقيا
إىل جماالت أخرى كلغة االتصال العاملي يف أحنـاء جمـاالت   الدين فقط، بل قد تطو ر

 . احلياة كاالقتصاد والسياسة والثقافة والصحافة وغري ذلك
وكان اهلـدف  . ذ بداية انتشار االسالم فيهابدأ تعليم العربية يف إندونيسيا من

العربية آنذاك لسد حاجة املسلمني إليها يف تأدية العبادة، خاصة اللغة األول من دراسة 
تلك احلاجة، فاملواد الدراسية يف تلك األيام تتكون من أدعية الصـالة  لوفقا . الصالة

ويدرس كذلك  .اجلزء الثالثني من القرآن الكرمي، املعروفة جبزء عموالسور القصرية يف 
كتب التراث مثل كتاب فتح القريب وفتح املعني وعقيـدة العـوام وبلـوغ املـرام     

   ٢.واآلجرومية وألفية بن مالك والعروض والبالغة وغريها
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ودا لـيس حمـد   ذ بداية انتشار االسالمالعربية يف إندونيسيا مناللغة إن تعليم  
اللغـة  سون لألباء واألمهات فقط، بل هناك عدد كبري من أطفال املسلمني أخذوا يدر

لت صحتوالكفاءة اليت . العربية يف املدارس اإلسالمية واملساجد بعد عودم من املدرسة
ذا يرى الباحث أن القراءة مهمـة جـدا يف    ٣.عليها الطلبة حمدودة يف مهارة القراءة

  .ملعارف دينية كانت أم عموميةاكتساب العلوم وا
عد تقنيات التعليم ركنا أساسيا من أركان العملية التعليمية وجزًءا ال يتجزأ تُ

ولعل التحديات اليت يواجهها العامل هذا اليوم والتغري . من النظام التعليمي الشامل
السريع الذي طرأ على مجيع نواحي احلياة جتعل من الضروري على املؤسسات 
التعليمية أن تأخذ بتقنيات التعليم واالتصال ومستجداا من أجل حتقيق أهدافها وفق 

ويعد احلاسوب من أبرز املستجدات اليت أنتجتها التقنية احلديثة يف . املنظومة التعليمية
فظهور احلاسوب فرض كثريا من املتغريات يف مجيع النواحي املعرفية . القرن العشرين

بحت بصمة احلاسوب اآليل واضحة املعامل يف مجيع امليادين لتشكل والعملية حىت أص
   .٤أداة قوية حلفظ املعلومات ومعاجلتها ونقلها

نال احلاسوب اهتماما كبريا من قبل التربويني واملتخصصني واملهتمني بالعملية 
باحلاسوب ود األخرية من القرن العشرين املاضي، وازداد هذا االهتمام هالتعليمية يف الع

وبرجمياته يف بداية القرن احلادي والعشرين احلايل، ويظهر ذلك جليا من خالل 
    التوجهات التربوية احلديثة حنو حوسبة املناهج واملواد الدراسية، وحوسبة املدارس،
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. )E- Learning(و احلجرات الصفية، أمال يف تطبيق استراتيجية التعلم اإللكتروين 

. اسوب مادةً للتدريس، وميكن أن يكون أيضاً آلةً تعليميةويمكن أن يكون احل
فاحلاسوب يساعد على إمتامِ العملية التعليمية التعلُّمية وإجنازها، من خالل املُساعدة يف 
شرح الدروس، وحلِّ التمارين، وتقدمي املعارف، وإجراء متارين املُحاكاة للواقع يف 

لطبيعية أو مـحاكاتـها، كما يساعد املُدرس املخابر واملعامل، وتـمثيل الظواهر ا
  . ٥على تصميم الدروس وفق األهداف التعليمية املوضوعة

يتميز احلاسوب عن التقانات والوسائل التعليمية التقليدية بأنـه جيمع مجيع 
فيمكن استخدام . ٦مكونات التعلُّم الذايت يف برجمياته فهو وسيلة للتعلم الذايت

يف التعلم الذايت وآلة تعليمية متكاملة، جتمع بني عرض املعلومات احلاسوب كأداة 
وساعد على توضيح املفاهيم وإزالة الغموض، . واستجابة املتعلم والتغذية الراجعة
تعليمي  دةكما يمكّن احلاسوب من إجياد جو. باإلضافة إىل إجياد عنصر التشويق

بنية تفاعلية بني املُتعلم والربنامج ويساعد على تأمني ، اخلاصخارج نطاق قاعة الصف 
من خالل تأدية . ٧احلاسويب، فيقبل املُتعلم على التعلم يف جو يمتاز بالتفاعل والتركيز

املتعلم لعدد من األنشطة التعليمية معاً مثل القراءة واملُالحظة واالستماع واالستجابة 
ابته بصورة فورية مما يسهم يف للمثريات التعليمية، إضافة إىل اطالعه على نتيجة استج

 . تعزيز عملية التعليم وتعديل اجتاهها
االفتتاح وفيه اعطاء هي األوىل، وجود   املواد التعليمية احلاسوبيةمن مميزات 

. اجلدول للكفاءات الرئيسية والكفاءات املعيارية وكل البنود الرئيسية يف الربجميات
، فيها جمموعة التدريبات من كل املواد والثانية، وجود التدريبات على القراءة
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، اختبار أجب باختصار، الصواب واخلطأمن وجوه التدريبات هي اختبار . املدروسة
والثالثة، وجود التسليات . اختبار التكملة، اختبار املزاوجة واختبار اختيار من متعدد

ذا، يرجو الباحث . فيها األلعاب اللغوية مثل األفالم أو األغاين العربية وفيديو العريب
من مميزات جوانب مطورة للقراءة . جلميع حمبي اللغة العربية ثرياأن يكون حبثه نافعا ك

  . دقّة النص املقروء - ٣دقة التعبري، و -٢دقة الصوت من الناطق األصلي، و - ١هي 
وهذا اهلـدف  . إن تعليم اللغة العربية يف املدرسة العالية يهتم بتدريس القراءة

يرى الباحـث  . ناسب نظام التعليم لدى رئاسة وزارة الشؤون الدينية يف إندونيسياي
  :املشكالت الىت يواجهها طلبة مدرسة العالية هي

  ،ةنتيجة الطلبة غري جيد - ١
 كثرة امللل يف تعليم العربية، - ٢
 نقص الوسائل املعينات يف تعليم العربية، - ٣
 العريب األصلي،نقص األفالم أو التسليات العربية يف مساع صوت  - ٤
 صعوبة الطلبة يف تعيني احلروف الزائدة، - ٥
صعوبة الطلبة يف تعيني احلروق املقبولة أي بعض احلروف التقـرأ   - ٦

 كما هي مكتوبة،
 صعوبة الطلبة يف تصويت األصوات املشكلة،  - ٧
صعوبة الطلبة يف اختالف االجتاه حيث تكتب اللغة العربية مـن     - ٨

 اليمني إىل اليسار،
 لبة يف البطء القرائي،صعوبة الط  - ٩

 صعوبة الطلبة يف القراءة اجلهرية،  -١٠
 صعوبة الطلبة يف معاين املفرادات الكثرية،  -١١
 .صعوبة الطلبة يف التعبري الصحيح للعربية  -١٢

العربية يف العالية حيتاج إىل الوسـائل يف تعلـيم    اللغة ذا، يرى الباحث أن تدريس 
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العربية دروسا جيدة وجذابة بل حىت يسر الطلبـة  القراءة راجيا أن تكون دروس اللغة 
  .يف تعلّمها وتعمق ا

كما  رىأن تعليم القراءة مازال جي -قدر مالحظته يف امليدان–يرى الباحث 
جيد الباحث طرق تدريس القراءة . بطريقة تقليدية وبوسائل حمدودة رىهو، أي جي

كذلك يرى الباحث أنّ هناك الوسائل الكثرية املستخدمة يف تعليم . بحثَها الباحثون
القراءة منها بطاقة التهجئة والبطاقة الومضية وبطاقة املفردات وبطاقة املالئمة وبطاقة 

وهذه الوسائل وسائل تقليدية وليس من . ريهاالتكملة وبطاقة األسئلة واألجوبة وغ
  . وسائل حديثة

من الوسائل احلديثة الىت يراها الباحث هي وسيلة بووير فوين حبثته أجينج،      
سيويس ماكس حبثه فتح أوف نارينديرا، ووسيلة ويب حبثه مالك مرزوقي، و وسيلة 

ونتائج البحث . دارياديووسيلة الربجميات التعليمية باستخدام احلاسوب حبثه واهب 
  . من هؤالء جيد، أي تؤثر الوسائل احلديثة أثرا إجيابيا يف تعليم القراءة

فبناء على ما سبق أراد الباحث أن يقوم بالبحث العلمي للحصول على درجة 
لترقية  املواد التعليمية احلاسوبيةتطوير "املاجستري يف تعليم اللغة العربية حتت املوضوع 

األول يستعمل : الفرق بني حبث الباحث والبحوث السابقة هو". ءةمهارة القرا
الباحثون برناجما واحدا وأما الباحث فيستعمل األسطوانة التفاعلية وتضم على ثالثة 

هوت   ،(microsoft power point) بووير فوينمكروسوف برجميات حاسوبية وهي 
يستخدم :  و الثاين. (wondershare) ،  وويندير شري  (hot potatoesفوتاتوش

الباحثون التدريبات من احلاسوب فقط، بل يستخدم الباحث التدريبات من احلاسوب 
ذا البحث يرجو الباحث أن يكون تعليم اللغة العربية تعليما . وكذلك من الورقة

  .سارا وتنمو قدرات الطلبة يف تعلّم اللغة العربية
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  أسئلة البحث -ب
لترقية  املواد التعليمية احلاسوبيةتطوير اجراءات تصميم ـتم تكيف  - ١

 ؟يف املدرسة ثنائية اللغة العالية  باتومهارة القراءة 
يف لترقية مهارة القراءة  املواد التعليمية احلاسوبيةما مدى فعالية استخدام  - ٢

 ؟املدرسة ثنائية اللغة العالية  باتو
لترقية قدرة  ة احلاسوبيةاملواد التعليميما مدى فعالية استخدام  - أ

الطلبة يف ربط الرموز املكتوبة باألصوات الىت تعبر عنها يف 
 اللغة العربية؟

لترقية قدرة  املواد التعليمية احلاسوبيةما مدى فعالية استخدام  -ب
  راءة نص قراءة جهرية بنطق صحيح؟ق الطلبة يف

لترقية قدرة  املواد التعليمية احلاسوبيةما مدى فعالية استخدام  -ج
  الطلبة يف استنتاج املعىن العام؟ 

لترقية قدرة  املواد التعليمية احلاسوبيةما مدى فعالية استخدام  - د
  الطلبة يف تعرف معاين املفردات؟

لترقية قدرة  املواد التعليمية احلاسوبيةما مدى فعالية استخدام  - هـ
 الطلبة يف فهم معاين اجلمل يف الفقرات؟ 

  البحثأهداف  -ج
  :  إىل ما يلى هدفالسابقة  فالبحث  ياألسئلة وبناء على   

يف املدرسة ثنائية لترقية مهارة القراءة  املواد التعليمية احلاسوبيةتطوير معرفة  - ١
 اللغة العالية  باتو

لترقية مهارة القراءة  املواد التعليمية احلاسوبيةمدى فعالية استخدام معرفة  - ٢
 العالية  باتويف املدرسة ثنائية اللغة 
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  فروض البحث -د
  :يرى الباحث فروض البحث ما يلي  

لترقية مهارة القراءة يف املدرسة العالية  املواد التعليمية احلاسوبيةإن تطوير  - ١
 مبا فيها من اخلطوات واالجراءات دقّة وإتقانثنائية اللغة باتو حيتاج إىل 

 إلنتاج أسطوانة دروس حاسوبية تفاعلية
لتعليم القراءة تأثّر أثرا إجيابيا على   املواد التعليمية احلاسوبيةإن استخدام  - ٢

 قدرات الطلبة يف تعلّم اللغة العربية يف املدرسة ثنائية اللغة العالية باتو
  أمهية البحث -هـ

وتتمثّل أمهيته      . إن هذا البحث حبث تطويري يف املدرسة ثنائية اللغة باتو  
  :ما يلي
يكون هذا البحث نقطة مهمة جلعل تدريس القراءة : للمدرسة العالية - ١

 باستخدام احلاسوب يرقّي نتائج الطلبة يف التعلّم
يكون هذا البحث إضافة للوسائل التعليمية لتعليم القراءة : للمدرسني - ٢

 .ويكون أساسا يف تنمية الوسائل اجليدة يوما بعد يوم. اجلهرية
ذا يرجى ارتقاء . ليم القراءةيكون هذا البحث تقريرا صادقا يف تع: للطلبة - ٣

 . اجلهد يف تعليم اللغة العربية خاصة يف مهارة القراءة اجلهرية
أن يكون دافعا يف تنمية اجلودة واملهنة بصفة مدرس اللغة : للباحث نفسه - ٤

   .العربية
يكون هذا البحث مرجعا يف حبث تطويري خاصة يف تطوير :للباحثني  - ٥

ويكون له ترقية نتائج الطلبة يف . الوسائل التعليمية يف تعليم مهارة القراءة
  املواد التعليمية احلاسوبيةالتعلّم بوسيلة 
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 حدود البحث  -و
  احلدود املوضوعية: 

كما أنه ال ميكن تعميم نتائج هذه الدراسة إال على العينة اليت متت دراستها، 
. كما أن صدق النتائج يعتمد بشكل أساس على مدى صدق األدوات املستخدمة

البحث هذا اقتصر . يضاف إىل ذلك حمدودية الوقت املتاح لتنفيذ التجربة مع الطلبة
  :  على

املواد املطورة وهي كتاب ول، اجلانب املتطور يف هذا البحث هو األ - ١
أسطوانة دروس والثاين، . لدى الطلبة  يف تعليم مهارة القراءة خاص

 .لترقية مهارة القراءة حاسوبية تفاعلية
يف تعليم مهارة القراءة على أربعة موضوعات املواد املطورة شتمل ت - ٢

قضاء  -أ: واملوضوعات هي. ومخسة اختبارات لكل املوضوع
 - يف خدمة بالدنا، د -يف معرض اهلوايات، ج -، بأوقات الفراغ

ب ج، اختبار أالصواب واخلطأاختبار  -واالختبارات هي أ.  النظام
باختصار، اختبار التكملة، اختبار املزاوجة، اختبار اختيار من 

 .متعدد
من الوسائل التعليمية احلديثة  أسطوانة دروس حاسوبية تفاعلية - ٣

على ثالثة برجميات تتضمن هذه األسطوانة على . وشكلها تفاعلية
 microsoft power) بووير فوينمكروسوف حاسوبية وهي 

point)،  هوت فوتاتوشhot potatoes)  وويندير شري  ، 
(wondershare) . ويف شاشة األسطوانة هناك ستة نقاط وهي
 . لتقدمي، االختبارات، مؤلف الربنامج، االختتام، االصفحة الرئيسية
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  احلدود الزمانية  
مـن العـام    احلدود الزمانية إلجراء هذا البحث الفصل الدراسي الثـاين      

  .مارس إىلمن شهر فرباير  ، وبالتحديدم٢٠١١-٢٠١٠الدراسي 
  احلدود املكانية 

املدرسة ثنائية اللغة يف  )أ(عاشر الصف اليف هذا البحث هي  احلدود املكانية
  العالية  باتو

 حتديد املصطلحات  -ز
 هي إحدى برجميات حاسوبية اليت تـتكون على املواد التعليمية احلاسوبية - ١

، هوت فوتاتوش              (microsoft power point) بووير فوينمكروسوف 
 (hot potatoes)وويندير شري  ، (wondershare).  

هي إحدى املدارس االسالمية املوجودة يف  اللغة العالية  باتو املدرسة ثنائية - ٢
تقع هذه املدرسة . مدينة باتو حتت رئاسة وزارة الشؤون الدينية يف إندونيسيا

  .باتو –جونيجو  –داداف رجيو  –يف شارع بريونويودو 
  الدراسات السابقة  -ح

أحدث إن استخدام احلاسوب يف عملييت  التعلم والتعليم يعد من   
إعطاء بعض  -هنا بقدر اإلمكان - حاولياحلاسوب، وس ااالت اليت اقتحمها

  .يف عملييت التعلم والتعليم اللمحات عن جماالت استخدام احلاسوب
  :مما عرف الباحث هناك حبوث كثرية يف هذا اال، فعلى سبيل املثال

 دراسة مالك مرزوقي  )١
 االختبارات على طريقة تنمية ألة تطوير : عنوان البحث

 يف مدينة ماالنج يف املدرسة الثانوية "ويب"
  م٢٠٠٩مارس –يناير : تاريخ البحث 
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 كيفية طريقة تنمية ألة  -١ملعرفة : أهداف البحث
مدى فعالية تنمية ألة  - ٢؟ "ويب"االختبارات على 
 ؟"ويب"االختبارات على 

 املنهج املستخدم يف هذا البحث هو : هج البحثنم
 التطويري منهج البحث

 نتائج البحث إن طريقة تنمية ألة االختبارات على : أهم
طريقة طويلة حيتاج إىل االهتمام الكبري، إن " ويب"

تؤثر يف نتيجة " ويب"استخدام ألة االختبارات على 
 الطلبة يف التعلّم

 دراسة فتح أوف نارينديرا )٢
  طريقة تنمية تعليم العربية على تطوير  :عنوان البحث

 لترقية كفاءة الطلبة يف مدرسة الثانوية "اكسسيوس م"
  م٢٠٠٩مارس –يناير : تاريخ البحث 
 كيفية طريقة تعليم العربية  -١ملعرفة : أهداف البحث

مدى فعالية تعليم العربية  -٢؟ "سيوس ماكس " على 
 ؟"سيوس ماكس " على 
 املنهج املستخدم يف هذا البحث هو : منهج البحث

 منهج البحث التطويري
 نتائج البحث إن طريقة تنمية تعليم العربية على : أهم "

طريقة طويلة حيتاج إىل االهتمام " سيوس ماكس 
سيوس ماكس " الكبري، إن استخدام تعليم العربية على 

 تؤثر يف نتيجة الطلبة يف التعلّم" 
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  دراسة  أجينج )٣
 مكروشوف بووير "على تعليم العربية تطوير : عنوان البحث

 "بووين
  م ٢٠٠٩مارس –يناير : تاريخ البحث 
 على كيفية طريقة تعليم العربية  -١ملعرفة : أهداف البحث

مدى فعالية تعليم العربية  -٢ "مكروشوف بووير بووين"
 "مكروشوف بووير بووين"على 
 املنهج املستخدم يف هذا البحث هو منهج : منهج البحث

 البحث التطويري
 نتائج البحث على إن طريقة تنمية تعليم العربية : أهم

طريقة طويلة حتتاج إىل االهتمام "مكروشوف بووير بووين"
مكروشوف بووير "على الكبري، إن استخدام تعليم العربية 

  تؤثر يف نتيجة الطلبة يف التعلّم "بووين
 دراسة  أمحد زيين )٤

 فعالية استخدام احلاسوب يف تعليم مهارة : عنوان البحث
 مدرسة إحتاد األمة املتوسطة اإلسالميةعلى  التطبيقب(القراءة 

 )تاراممب
 م ٢٠٠٩مارس –يناير : تاريخ البحث 
 الي مامدىملعرفة : أهداف البحثاستخدام احلاسوب يف  ةـفع

إحتاد األمة املتوسطة اإلسالمية  تعليم مهارة الكالم يف مدرسة
املفردات وواعد تراكيب أو القالونطق المن جانب  متارام

 ةطالقوال
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 املنهج املستخدم يف هذا البحث هو منهج : منهج البحث
 البحث التطويري

  احلاسوب كوسيلة تعليمية يكون فعـاال   استخدام: ائجنتأهم
يف حتسني مهارة الكالم لدى طلبة الصف الثـاين ملدرسـة   

منو رغبة الطلبة يف حيث إحتاداألمة املتوسطة اإلسالمية مبتارام، 
وأما حتسـني  .  حتسينهم يف مهارة الكالمالتعلم حىت يؤثر إىل

مهارة الطلبة يف الكالم كما نرى من نتيجة الطلبة ونتيجتهم 
اليت كلّها أعلى من املعيـار األدىن   يف االختبار الشفهي ممتازة

هذه تدلّ علـى أنّ الطّلبـة كلّهـم     (SKM)لنجاح الطلبة 
   .ناجحون يف تعليم مهارة الكالم

 ٨دارياديدراسة  حممد واهب  )٥
 تصميم  الربجميات التعليمية باستخدام : عنوان البحث

 احلاسوب لتعليم القراءة
 ٢٠٠٨يونيو - يناير: تاريخ البحث 
 تصميم الربامج التعليمية باستخدام  - ١: أهداف البحث

احلاسوب لتعليم القراءة بقسم األدب العريب كلية اآلداب 
 فعالية اخلرباء عنمعرفة أراء  -٢، .جامعة ماالنج احلكومية

الربامج التعليمية باستخدام احلاسوب لتعليم القراءة بقسم 
 .األدب العريب كلية اآلداب جامعة ماالنج احلكومية

 
                                            

درجة املاجستري يف ، حبث تكميلي لنيل تصميم  الربجميات التعليمية باستخدام احلاسوب لتعليم القراءة. حممد واهب داريادي٨
 ٢٠٠٨. تعليم اللغة العربية جامعة موالنا ملك إبراهيم االسالمية احلكومية ماالنج
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  نتيجة هلذه الدراسة فقد مجعت مجيع  -١: نتائج البحثأهم
التدريس مهارة املختص ب ةاألدوات اليت حيتاجها املدرس والطلب

وهو يشمل على مجيع األدوات CD  أقراص ليزرية  يفالقراءة 
مهارة نتاج امجل العروض يف سبيل جعل تدريس الالزمة إل

يف شكل مشوق وازدياد حتصيل الطلبة العلمي لو احسن القراءة 
يف اسوب ان استخدام الوسائل املتعددة باحل  - ٢، استغالهلا
الدراسي و  ميزيد من حتصيلهلبة لطمهارة القراءة لتدريس 

٣،يف التعلم والتعليم حنو استخدام الكومبيوتر الجيابيةا ماجتاها- 
مهارة يوفر استخدام الوسائل املتعددة بالكومبيوتر يف تدريس 

درجة عالية من الضبط واالنضباط الذايت داخل الصف  القراءة
قياساً حبالة الصف الدراسي عند استخدام جتارب العرض أو 

أن استخدام الوسائل املتعددة بالكومبيوتر  - ٤، التقنيات التعليمية
يقلل من وقت التعلم والتعليم واجلهد  مهارة القراءةيف تدريس 

 .الذي تبذله الطلبة واملدرس قياساً بتجارب العرض
 دراسة  النداء يصفي )٦

 فعالية استخدام طريقة املناقشة السباقية يف ترقية : عنوان البحث
رسة املعارف الثانوية بالتطبيق على مد(  مهارة القراءة

 ).بسخجاساري
 ٢٠١٠مارس - يناير: تاريخ البحث 
 ملعرفة مدى فعالية استخدام طريقة  - ١: أهداف البحث

مدى فعالية  -٢املناقشة يف ترقية فهم معاين املفردات؟ 
فهم املعلومات املضمونة يف اجلمل،  استخدام طريقة املناقشة يف
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ة يف ترقية كفاءة الطلبة مدى فعالية استخدام طريقة املناقش - ٣
 يف استخراج األفكار الرئيسية من الفقرات؟

  السباقية يف  فعالية استخدام طريقة املناقشةإن : البحث ائجنتأهم
ت "ترقية مهارة القراءة حصلت على  نتيجة 

يف املستوى  tableأكرب من نتيجة ت " ١٠،١٨=االخصائي
، ١،٩٩%=٥وأكرب من املستوى املعنوي  ٢،٦٤%=١املعنوي 

مقبولة وخالصتها أن إستخدام  وهذا مبعىن أن فروض البحث
طريقة املناقشة السباقية فعالة يف ترقية فهم معاين املفرادات، ويف 
فهم املفردات املضمونة يف اجلمل، ويف استخراج األفكار 

 .من الفقرات الرئيسية
 دراسة  رضى درماوايت )٧

 احلاسوبية لتنمية " الكلماتألغاز "تطوير لعبة  :عنوان البحث
" موالورمان"حبث تطويري يف مدرسة (ذخرية املفردات العربية 

 ).الثانوية احلكومية االسالمية بنجرماسني
 ٢٠١٠مارس - يناير: تاريخ البحث 
 ألغاز "تطوير لعبة كيفية تصميم  -١ملعرفة : أهداف البحث

مدرسة يف  احلاسوبية لتنمية ذخرية املفردات العربية" الكلمات
ألغاز "تطوير لعبة تصميم فعالية  -٢، ؟موالورمان الثانوية 

يف مدرسة  احلاسوبية لتنمية ذخرية املفردات العربية" الكلمات
 ؟موالورمان الثانوية 

 نتائج البحث ألغاز الكلمات"كيفية تطوير لعبة  -١: أهم "
تتكون من ستة  احلاسوبية لتنمية ذخرية املفردات العربية

مراحل وهي حتليل املشكالت واحلاجات، وتصميم اخلطة، 
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درجة فعالية  -٢، .تصديق، وتنقيح، وجتربةوتطوير اللعبة، و
احلاسوبية لتنمية ذخرية املفردات " ألغاز الكلمات"استخدام 

خرية املفردات على املستوى ذالعربية مقبولة على نتيجة 
٧٦.%  

 ٩دراسة  ماحى أوىل الكرام )٨
 تطوير تعلّم اللغة العربية باستخدام وسيلة : عنوان البحث

بالتطبيق (برنامج أدويب فالش وأثره  يف ترقية رغبة التالميذ 
 ).على مدرسة منبع العلوم االبتدائية ماالنج

 ٢٠١٠مايو - يناير: تاريخ البحث 
 ماهي الوسائل املستخدمة يف  -١ ملعرفة : أهداف البحث

منبع العلوم االبتدائية ماالنج؟، عملية التعلّم والتعليم يف مدرسة 
كيف يتم تصميم مادة تعليمية باستخدام وسيلة أدويب  - ٢

ما أثر  - ٣منبع العلوم االبتدائية ماالنج ؟، يف مدرسة فالش 
منبع العلوم االبتدائية يف مدرسة استخدام وسيلة أدويب فالش 

 ماالنج ؟ 
  الوسائل املوجودة يف املدرسة تتكون  -١: نتائج البحثأهم

تتكون وسيلة  - ٢. من السبورة والقلم والكتاب املدرسي
أدويب فالش من الشاشة األساسية، الشاشة االرشادية، الشاشة 

بعد إن الطلبة  - ٣. املواد الدراسية، الشاشة حول الربنامج

 
                                            

بالتطبيق (تطوير تعلّم اللغة العربية باستخدام وسيلة برنامج أدويب فالش وأثره  يف ترقية رغبة التالميذ  .ي أويل الكرامحما ٩
حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري جامعة موالنا مالك إبراهيم : ماالمج .)على مدرسة منبع العلوم االبتدائية ماالنج

  ٢٠١٠االسالمية احلكومية ماالنج، 
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جدا وأكثر نشاطا استخدام وسيلة أدويب فالش فرحون 
 .واشتراكا وانصاتا يف عملية التعليم والتعلّم

  
األول يستعمل الباحثون : الفرق بني حبث الباحث والبحوث السابقة هو

برناجما واحدا وأما الباحث فيستعمل األسطوانة التفاعلية وتضم على ثالثة برجميات 
هوت   ،(microsoft power point)مكروسوف فوويرفووين حاسوبية وهي 

يستخدم :  و الثاين. (wondershare) ،  وويندير شري  (hot potatoesفوتاتوش
الباحثون التدريبات من احلاسوب فقط، بل يستخدم الباحث التدريبات من احلاسوب 

ذا البحث يرجو الباحث أن يكون تعليم اللغة العربية تعليما . وكذلك من الورقة
  .م اللغة العربيةسارا وتنمو قدرات الطلبة يف تعلّ
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  الفصل الثانـي
  اإلطار النظري

  
  مهارة القراءة: املبحث األول 

  مفهوم مهارة القراءة  - أ
قدرة الطالب على التعرف على الرموز املكتوبة والنطق  القراءة هي

ذا، اهلدف املهم يف مهارة القراءة هو استطاعة الطلبة ي قراءة النصوص  ١٠.ا
  .العربية والنطق ا ولوكانت قليلة

  أمهية مهارة القراءة  -ب
أما الغالبية العظمى من املتعلمني فإن مهارة القراءة ضرورية هلم لقراءة 

للعامل واالطالع على التراث الفكري واحلضاري  ،املراجع والكتب العلمية
 ١١.والقيام باألحباث التربوية والعلمية يف جماالت التخصص املختلفة ،اخلارجي

  أهداف مهارة القراءة   -ج
األمر الذي يؤثر يف طبيعة عملية  ،إن للقراءة أهدافا متعددة ومتباينة

ملهارة القراءة أهداف عامة على مستوى املقرر الدراسي كما أن . القراءة ذاا
قال عمر الصديق عبد اهللا إن . صة على مستوى الدرس اليوميهلا أهدافا خا

  :١٢أهداف مهارة القراءة ما يلي
 

                                            
  ٤٧: ، ص٢٠٠٢الطبعة األوىل،  –دارالفكر للطباعة والتوزيع : عمان، تدريس اللغة العربيةوليد أمحد جابر،  ١٠
         ،١٩٨١ ،الطبعة األوىل-مكتبة لبنان :القاهرة ،والتطبيقتعلم اللغات احلية وتعليمها بني النظرية  ،صالح عبد ايد ١١

 ١٠٠١-١٠٠:ص
  ٩٨-٩٧ :، ص٢٠٠٨الدار العاملية، : اخلرطوم، ، تعليم اللغة العربية للناطقني بغريهاعمر الصديق عبد اهللا  ١٢

١٧ 
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أن يتمكن الطالب من ربط الرموز املكتوبة باألصوات الىت تعرب  - ١
 عنها يف اللغة العربية

 أن يتمكن من قراءة نص قراءة جهرية بنطق صحيح - ٢
املطبوعة أن يتمكن من استنتاج املعىن العام مباشرة من الصفحة  - ٣

 وإدراك تغري املعىن بتغيري التراكيب
أن يتعرف معاين املفردات من معاين السياق، والفرق بني مفردات  - ٤

 احلديث ومفردات الكتابة
أن يفهم معاين اجلمل يف الفقرات وإدراك عالقات املعىن الىت تربط  - ٥

 بينها
 أن يقرأ بفهم وطالقة دون أن تعوق ذلك قواعد اللغة وصرفها - ٦
م األفكار اجلزئية والتفاصيل وأن يدرك العالقات املكونة أن يفه - ٧

 للفكرة الرئيسية
 أن يتعرف عالمة الترقيم ووظيفة كل منها - ٨
أن يقرأ بطالقة دون االستعانة باملعاجم أو قوائم مفردات مترمجة إىل  - ٩

 اللغتني
أن يقرأ قراءة واسعة ابتداء من قراءة الصحيفة إىل قراءة األدب  -١٠

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

 ١٣.واالسالمية
  
 

 
                                            

  ٩٨-٩٧ :، ص٢٠٠٨الدار العلمية،  :اخلرطوم. تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها عمر الصديق عبد اهللا،  ١٣
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  ملهارة القراءة دريسطرق الت -د
لقد ظهرت يف جمال تعليم مهارة القراءة عدة طرائق لكل منها مزاياها     

  :هذه الطرائق ما يليوبيان . وعيوا على حد سواء
حيث يشرح املعلم ) طريقة األجبدية أو احلرفية(طريقة احلروف اهلجائية  - ١

احلروف األجبدية يف اللغة األجنبية ويرسم كل حرف منها مث يطلب من 
 ١٤.الطلبة أن حيفظوا أشكاهلا بالترتيب عن ظهر القلب

ضمومة مث لطريقة الصوتية حيث تعلم األحرف اهلجائية مفتوحة مث تعلم ما  - ٢
 .وهكذا تعلم أصوات التنوين على هذا الترتيب. تعلم مكسورة

من  ةفوالطريقة املقطعية حيث يتعلم الطلبة املقاطع مث يتعلمون الكلمات املؤل - ٣
 .املقاطع

كونت تطريقة الكلمة حيث يتعلم الطلبة الكلمة مث يتعلمون احلروف اليت  - ٤
 .منها الكلمة

مجلة قصرية على البطاقة أو السبورة مث طريقة اجلملة حيث يعرض املعلم  - ٥
ويعرض مجلة تزيد عن اجلملة . عدة مرات هينطقها ويردده الطلبة من بعد

 ١٥.األوىل كلمة واحدة وينطقها ويرددها

  
  
 

 
                                            

 ١١١ :ص ،...تعليم اللغة ،صالح عبد ايد  ١٤
 ١١١-١٠٨ :ص ،٢٠٠٠ ،دار الفالح :عمان ،أساليب تدريس اللغة العربية ،حممد علي اخلويل  ١٥
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  املواد التعليمية ملهارة القراءة   -هـ
 خالهلا من القرائية التمارين استخدام من يكثر أن املعلم على ينبغي    

 ،الدارسني لدي القراءة على القدرة مكونات وجود من املعلم متكن فرصة تتيح
: ١٦وهي

  تعرف الرموز العربية -١
 التمييز بني الرموز املتشاة -٢
مدلوالا و الرموز بني الربط -٣
املقروء فهم -٤
املناسبة بالسرعة النطق -٥
).الصامتة و اجلهرية( بتوعيها القراءة يف االختبارات تتنوع -٦
:١٧القراءة تعليم يف األساسية الدراسية واملواد
 ممنوع، مثل( التوجيه و التحذير الفتات ا تكتب اليت اللغوية املادة - ١

 مثل( كلمات و صورا تشمل اليت الدولية املرور عالمات و، )التدخني
  ). واحد اجتاه يف طريق: 

:  مثل( تفيده معلومات عن للبحث القارئ إليها حيتاج اليت املصادر - ٢
  ).الدليل هذا من جزء كل تبويب طريقة و التليفونات دليل كتابة

 رؤوس و الصحف عناوين لغة به تتميز الذي اخلاص األسلوب - ٣
 طريق عن القارئ أنظار جذب إىل يهدف عادةوهو ،املوضوعات

 عن بذلك خيرج و، املقال موضوع عن املعلومات من قليل عرض

 
                                            

 ،دار االعتصام: سعود  ،أسس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني بالعربية ،ناصر عبد اهللا الغايل و عبد احلميد عبد اهللا.  ١٦
 ٦٢ :ص،١٩٩١

 ١١٦-١١٥ :ص ،...تعلم اللغات ،صالح عبد ايد ١٧
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 التجارية اإلعالنات لغة:  مثل( الكتابة يف السليم النحوي األسلوب
  ).باأللفاظ تتالعب اليت

 اليت املختلفة  البطاقات و االستمارات ا تكتب اليت اللغوية املادة - ٤
 املهنة و السن عن معلومات:  مثل( فهمها إىل القارئ حيتاج

  ).واجلنسية
 و الدعوة بطاقات و الربقيات ا تكتب اليت املختصرة املركزة اللغة - ٥

 دائما تكرر اليت االصطالحات و املبوبة اإلعالنات و الوفيات إعالنات
  .املناسبات هذه مثل يف

 على تظهر اليت تلك و،  املصرفية الشيكات ا تكتب اليت اللغوية املادة - ٦
  .املختلفة املعدنية العمالت و   النقد أوراق

 و     األغذية علب و الدواء زجاجات على تكتب اليت التعليمات - ٧
 ملقد بعض من حمذرة ،دواعيه و االستعمال طرق مبينة املشروبات

  .  االستعمال سوء بسبب خماطر من القارئ له يتعرض
يف منهج الدراسي لتعليم اللغة  اندونيسييف إالدينية الشؤون قررت وزارة و

للمستوى األول يف  للمدرسة العالية العربية عن املواد الدراسية يف القراءة
  :١٨الفصل الدرسي األول و الثاين كاآليت

  :الفصل الدراسي األول 
وتركيب  "التعارف وحياة العائلة"املفردات و النص عن  -١

  .سم النكرة واملعرفةاالاألساسي  

 
                                            

18 . Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama RI, Model Pengembangan 
Silabus PAI dan Bahasa Arab MA, Jakarta : Departemen Agama RI, 2008 
hal. 159-194 
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املبتدأ و التركيب  "احلياة العائلة التعارف" املفردات و النص عن -٢
 .واخلرب

  :الفصل الدراسي الثاين 
و التركيب األساسي " اهلوايات واملهن" املفردات عن املوضوع -١

  .حروف اجلر ومعانيهاعن 
و تركيب اجلملة من " اهلوايات واملهن"املفردات عن املوضوع  -٢

 العطف

    للغوية لتعليم مهارة القراءةاأللعاب ا  - و
ذه األلعاب . إن األلعاب اللغوية مهمة يف عملية التعليم كلها  

من األلعاب اللغوية لتعليم . الطلبة كفاءات متنوعة دون جهديستوعب 
  :١٩القراءة

. اخلطوات، يقسم املدرس الفصل إىل عدة جمموعات. النور املتسائل - ١
مث يقدم املدرس سؤاال بعد سؤالٍ . يقسم املدرس البطاقات فيها األجوبة

يب اموعة اليت تجِ. إىل الطلبة والطلبة يقدمون جوابا بعد جواب
إجابة صحيحة فلها درجة، وأما اموعة اليت جتيب إجابة خاطئة فليس 

 . حىت تنتهى أجوبة املدرس رىوهكذا جت. هلا درجة

اخلطوات، يعد املدرس البطاقات فيها املبتدأ واخلرب . الكلمة املتجاورة - ٢
ويعطى املدرس . ويقسم املدرس إىل عدة جمموعات. واملفعول

 
                                            

19 Imam Asrori, Aneka Permainan Penyegar Pembelajaran Bahasa Arab, 
Pasuruan, Hilal, 2008, hal 67-78 
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تتسابق . الطلبة البطاقات إىل مجلة مفيدة مث تـنظم. البطاقات
 . اموعات حىت تنتهى األسئلة

مث يقدم املدرس . يعد املدرس األلغاز الكثرية. تعبري األمساء أو األلغاز - ٣
 .األلغاز وجييب الطلبة مبا يناسب األسئلة

مثّ يقدم املدرس . أعد املدرس القصص املتسلسلة. ترتيب القصص - ٤
 .لقصص تنظيما صحيحاالقصص وتـنظّم ا

مث يقدم املدرس األلغاز حول . يعد املدرس أمساء املهن. من هو؟  - ٥
وإن أخطأ . األمساء واموعة اليت جتيب جوابا صحيحا هلا درجة

  .الطلبة يف االجابة فليس هلا درجة

  تدريبات مهارة القراءة  -ز
 االمتحاناتات فهي االختباروأما . التدريبات هي عبارة عن مترينات

 و املدارس يف القياس وسائل أمشل و أشيع هو االختبار. الىت تعقد بعد التدريبات
 تستطيع إذ ،الوقت اقتصاديةيف مضمونة فعالة شائعة وسيلة االختبار. اجلامعات

من أنواع . واحد مبقياس واحد وقت يف اآلف بل الطالب مئات خنترب أن
  :التدريبات ملهارة القراءة ما يلي

  : هي ٢٠القراءة ملهارة االختبارات من و
 يقرأ أن لباط كلمن  املعلم يطلب ،اجلهرية القراءة اختبار -١

 أو ما مقطع نربة تكون أن و. موضوعية جهرية قراءة ذاا الفقرة

 
                                            

 ١٣٢-١١٦ :ص ،٢٠٠٠ ،دار الفالح: األردن  ،االختبارات اللغوية ،حممد علي اخلويل ٢٠
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 نطق اخباريةأو نغمة أو استفهام نغمة أو اجلملة آخر يف نغمة
  .ما كلمة

 تقيس اليت -النص قراءة بعد- األسئلة تأيت ،االستفهام اختبار -٢
 تبدأ مباشرة األسئلة هذه تكون أن و. قرأ ملا الطالب فهم مدى

. االستفهام أدوات بإحدى
.متعدد من االختبار اختبار -٣
 النص يقرأ أن الطالب من املدرس يطلب اخلطأ و الصواب اختبار -٤

.خطأ أم صوابا اجلملة تكان إذا يقرر و
.الفراغ ملء اختبار -٥
 على مزاوجة تتطالبان قائمتان هنا تظهر ،احملتوى مزاوجة اختبار -٦

. املقروء النص فهم أساس
 من املدرس يطلب اجلمل من جمموعة تظهر ،الترتيب اختبار -٧

املقروء النص من فهم ملا وفقا معني بتسلسل يرتبها أن الطالب
 يف الطالب الختبار االستيعاب منها الغرض ،املفردات اختبار -٨

.املفردات
 الطالب فهم مدى لقياس القياس منه الغرض ،القواعد اختبار -٩

.للجمل القواعد للمعىن
 ادراك عملية هي القراءة أن، الكلمات أشكال مزاوجة اختبار - ١٠

 بكلمات البصر ادراك مدى قياسه  فمماميكن ،أساسا بصرية
.الشكل متقاربة خمتلفة

 بصريا الطالب ادراك مدى يقاس ،اجلمل أشكال مزاوجة اختبار - ١١
 ذاته وقتال يف جدا متشاة ولكنها ،خمتلفة جبمل اجلملة لشكل
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، املقروء اجلملة فهم لقياس ،الصورة و اجلملة مزاوجة اختبار - ١٢
 أربعة الصورة اختيار الطالب من يطلب حتتها و مجلة توضع
 اجلملة اعليه تدل اليت الصورة اختيار الطالب من ويطلب ،صور

 جبانبها و واحدة صورة تظهر ،اجلملة و الصورة مزاوجة اختبار - ١٣
.  الصور على تدل اليت اجلملة خيتار أن الطالبعلى  ،مجل أربعة

 حتتها و واحدة صورة تظهر ،الصورة و اجلمل مزاوجة اختبار - ١٤
 تدل اليت اجلمل تلك خيتار أن الطالب على و مجل كثرة مثال
.ستا أو مخسا أو ثالثا اجلمل هذه تكون قد و، الصورة اعليه

 فقرة املقروء النص يكون أن يشترط ال،القصري النص فهم اختبار - ١٥
 أن املمكن من بل ،االستيعاب أسئلة بعده لتأيت قصرية أو طويلة
. استيعاب أسئلة تتبعها واحدة مجلة جمرد النص يكون
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  الوسائل التعليمية: املبحث الثاين 
  ة يمفهوم الوسيلة التعليم  - أ

ما يساعد الدارس على إدراك واكتساب مواد الوسيلة التعليمية هي كل 
هي كل أداة يستخدمها املعلم وميكن تعريف الوسيلة التعليمية  ٢١ .دراسية

لتحسني عملية التعلم والتعليم، وتوضيح املعاين واألفكار، أو التدريب على 
املهارات، أو تعويد التالميذ على العادات الصاحلة، أو تنمية االجتاهات، وغرس 

  .املرغوب فيها، دون أن يعتمد املعلم أساسا على األلفاظ والرموز واألرقامالقيم 
  دور الوسيلة التعليمية يف عملية التعليم والتعلم  -ب

  : وميكن حصر دور الوسيلة التعليمية وأمهيتها يف اآليت
ويقصد بذلك جعل  .تقليل اجلهد، واختصار الوقت من املتعلم واملعلم - ١

ة نسبة التعلم إىل داقتصادية بدرجة أكرب من خالل زياعملية التعليم 
فاهلدف الرئيس للوسائل التعليمية حتقيق أهداف تعلم قابلة . تكلفته

 .للقياس مبستوى فعال من حيث التكلفة يف الوقت واجلهد واملصادر

واملقصود   .تساعد الوسيلة التعليمية على حتاشي الوقوع يف اللفظية - ٢
ق بتطاعند التلميذ داللة باللفظية استعمال املدرس الفاظاً ليست هلا 

املدرس وال حياول توضيح هذه األلفاظ اردة بوسائل الداللة الىت عند 
ولكن اذا . مادية حمسوسة تساعد تكوين صور مرئية هلا يف ذهن التلميذ

ىن تقترب به من تنوعت هذه الوسيلة فإن اللفظ يكتسب أبعاداً من املع
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االمر الذي يساعد على زيادة التقارب والتطابق بني معاين األلفاظ يف 
  .ذهن كل من املدرس والتلميذ

نقل املعرفة، وتوضيح اجلوانب املبهمة، وتثبيت عملية  علىتساعد  - ٣
  . اإلدراك

  . ، وتنمي فيهم دقة املالحظةوانتباههم تثري اهتمام الدارسني - ٤
  . د من حفظ الطالب، وتضاعف استيعابهتثبت املعلومات، وتزي - ٥
  . تنمي االستمرار يف الفكر - ٦
  . ستقوم معلومات الطالب، وتقيس مدى ما استوعبه من الدر - ٧
  . تسهل عملية التعليم على املدرس، والتعلم على الطالب - ٨
 . تعلم مبفردها كالتلفاز، والرحالت، واملتاحف - ٩

  . توضيح بعض املفاهيم املعينة للتعليم -١٠
راز الفروق الفردية بني الطالب يف ااالت اللغوية املختلفة، تساعد إب -١١

  . يري الشفويعوخباصة يف جمال الت
تساعد الطالب على التزود باملعلومات العلمية، وبألفاظ احلضارة  -١٢

  .احلديثة الدالة عليها
  . تتيح للمتعلمني فرصا متعددة من فرص املتعة، وحتقيق الذات -١٣
  . تعليمية حية ألطول فترة ممكنة مع التالميذتساعد على إبقاء اخلربة ال -١٤
 . تعلم املهارات، وتنمي االجتاهات، وتريب الذوق، وتعدل السلوك -١٥
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  شروط اختيار الوسيلة التعليمية، أو إعدادها  - جـ
مية الغرض الذي وجدت من أجله يف عملية يعلتلكي تؤدي الوسيلة ال       
  : ٢٢مراعاة الشروط التالية، وبشكل فاعل، ال بد من يةميالتعل

  . أن تتناسب الوسيلة مع األهداف اليت سيتم حتقيقها من الدرس - ١
  . دقة املادة العلمية ومناسبتها للدرس - ٢
  . أن تناسب الطالب من حيث خربام السابقة - ٣
ينبغي أال حتتوي الوسيلة على معلومات خاطئة، أو قدمية، أو ناقصة، أو  - ٤

إمنا جيب أن تساعد على تكوين متحيزة، أو مشوهة، أو هازلة، و
  . صورة كلية واقعية سليمة صادقة حديثة أمينة متزنة

توصيلها إىل يف أن تعرب تعبريا صادقا عن الرسالة اليت يرغب املعلم  - ٥
  . املتعلمني

أن يكون للوسيلة موضوع واحد حمدد، ومتجانس، ومنسجم مع  - ٦
  . موضوع الدرس، ليسهل على الدارسني إدراكه وتتبعه

  . يتناسب حجمها، أو مساحتها مع عدد طالب الصفأن  - ٧
  . أن تساعد على اتباع الطريقة العلمية يف التفكري، والدقة واملالحظة - ٨
  . توافر املواد اخلام الالزمة لصنعها، مع رخص تكاليفها - ٩

أن تناسب ما يبذل يف استعماهلا من جهد، ووقت، ومال، وكذا يف  -١٠
  . الشرط نفسها حال إعدادها حمليا، جيب أن يراعى فيه
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  . االستفادة منها تسهلأن تتناسب ومدارك الدارسني، حبيث  -١١
  . أن يكون استعماهلا ممكنا وسهال -١٢
 .أن يشترك املدرس والطالب يف اختيار الوسيلة اجليدة اليت حتقق الغرض -١٣

  فوائد الوسيلة التعليمية  -د
  : اللوسائل التعليمية فوائد كثرية منه         

تقدم للتالميذ أساسا ماديا لإلدراك احلسي، ومن مث تقلل من  - ١
  . استخدامهم أللفاظ ال يفهمون معناها

  . تثري اهتمامهم كثريا - ٢
  . جتعل ما يتعلمونه باقي األثر - ٣
  . تقدم خربات واقعية تدعو التالميذ إىل النشاط الذايت - ٤
تنمي فيهم استمرارية التفكري، كما هو احلال عند استخدام الصور  - ٥

  . املتحركة، والتمثيليات، والرحالت
  .تسهم يف منو املعاين ومن مث يف تنمية الثروة اللغوية عند التالميذ - ٦

تقدم خربات ال ميكن احلصول عليها عن طريق أدوات أخرى، وتسهم 
  .مقا وتنوعايف جعل ما يتعلمه التالميذ أكثر كفاية وع

  
  الوسائل التعليمية لتعليم القراءة -هـ

عدة الطلبة على القراءة بسرعة ادف هذه الوسائل التعليمية إىل مس
احلديثة اليت تساعد  وسائلوال. وسهولة ويسري ودقة لفهم حمتوى املادة املقروءة

  : على سرعة القراءة وفهم احملتوى منها
  



٢٩ 
 

  البطاقات  -  أ

، الورق من قطعة هي البطاقةو. بالبطاقات القراءة يعلم أن املمكن من و
 أو عبارة أو مجلة أو كلمة فيها تكتب قد و. منظر أو صورة عليها تكون قد

 أداة أا يف البطاقة أمهية تقف وال. ذلك أشبه ما أو، أسئلة أو قصة أو، فقرة
 تعليمية وسيلة أا إىل ذلك تتجاوز  بل، الصامتة القراءة على الطلبة لتدريب
 إلكساب أداة أا عن فضال هذا. ميل و رغبة عن معها الطفل يتعامل، مشوقة
 و. انسجام و إجيابية يف اللغة مع العمل و املالحظة دقة و التركيز مهارة الطفل

 أخرى ناحية من و. القراءة على الطفل تشجيع عوامل من البطاقة تكون مث من
 معاجلة يف ا االستعانة ميكن كما. الشفهي التعبري يف مساعدة وسيلة فهي

 الفعال املثمر للتشخيص أداة إا بل. اللغة قواعد و التهجي يف الشائعة األخطاء
٢٣ التالميذ ألخطاء
.األمساء بطاقات - ١

 األشياء مثل الطالب لدي املألوفة األشياء بأمساء البطاقات هذه تكتب
 بطاقة كل تلصق مث. والشباك والباب كالسبورة الدراسة قاعة يف املوجودة

 كل من وطلب الفصل يف الطالب بأمساء البطاقات تكتب أو. مسماها على
.امسه عليها املكتوب البطاقة يستخرج أن طالب
  .املتماثلة اجلمل و الكلمات بطاقات - ٢

. طالب كل على توزع ومجل كلمات فيها مكتوب بطاقات وهي
 بني يضاهي أن الطالب وعلى السبورة، على اجلمل أو الكلمات املعلم يكتب
  .السبورة على مكتوب هو ما وبني معه املوجودة البطاقة
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   األجوبة و األسئلة بطاقات - ٣
 هذه نصف يف الفصل، طالب بعدد البطاقات من جمموعة وهي

 لباالط ويقرأ. األسئلة هذه على إجابات اآلخر نصفها ويف أسئلة البطاقات
 على اإلجابات بطاقة معه الذي الطالب يرد عليهو األسئلة بطاقة معه الذي
  .األسئلة هذه
ةأمجزـال القصص بطاقات - ٤

 أن طالب كل من يطلب القصة، من أجزاء فيها تكتب بطاقات وهي
  .قصة تكون حىت البطاقات هذه ترتيب يعيد

  )غريها و والتعليمات األخبار، املقال( مقروءة نصوص -ب
. فقرات عدة أو فقرة فيها املتقدمني للطالب املقدمة النصوص هي

: إىل إشارة أو إجياد منهم يطلب مث بدقة، يقرؤوها أن الطالب من يطلب
 تتضمنه ما آخر إىل اخلالصة، التعليق، اآلراء، الوقائع، الرئيسية، الفكرة

. النصوص
.القراءة معامل -جـ

 يف متدرجة لغوية مادة حتوى صغرية كتيبات من القراءة معامل تتكون
 ما بقدر القراءة مهارة إتقان يف بسرعة التقدم على الدارس تعني الصعوبة
 علمية مقالة أو قصرية قصص على منها كتيب كل حيتوي و. قدراته به تسمح

 يتبني حىت صعوبتها درجة حسب الكتيبات هذه ترقم و، مصورة تارخيية أو
 و األخري الكتيب إىل الدارس وصل إذا حىت و،  اقراءة يف تقدمه مدى الدارس

 حصيلته زادت و، حتسن القراءة يف مستواه أن أيقن استيعاب و بفهم قرأ
.٢٤النحوية و اللغوية
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       القصرية القصة و، الظروف و األفعال و، اجلمل تكوين( اللغوية األلعاب  ) د
  ).اجر هلم و
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  احلاسوب التعليمي: املبحث الثالث
  مفهوم التعلم باحلاسوب   - أ

هذه  العديد من الدراسات واألحباث العلمية اليت تؤكد فاعلية جرت
التطبيقات يف تأكيد االجتاهات التربوية احلديثة القائمة على التعلم الذايت، تعلم 

كيفية التعلم  وزيادة مسؤولية الفرد عن تعلمه هذا باإلضافة إىل تزايد احلاجة إىل 
جاته ومراعاة الفروق الفردية بني تفريد التعلم ليتماشى مع قدرات الفرد واحتيا

  .٢٥املتعلمني
 يف عملييت التعليم والتعلم أمهية احلاسوب    -ب

نظرا لتقدم احلاسوب وتطوره السريع ونظرا ملا ميتاز به من ميزات فريدة 
معظم ااالت وامليادين فهو يستخدم يف النواحي التجارية  فقد دخل احلاسوب

البحث العلمي ويف املستشفيات، وال يوجد  جماالتويف النواحي التعليمية ويف 
أبوابه ويرجع سبب هذا  خله احلاسوب من أوسعدجمال من جماالت احلياة مل ي

 : ٢٦االنتشار الواسع ألسباب عدة أمهها
السرعة العالية يف املعاجلة واحلصول على النتائج حيث يستطيع  - ١

 .العمليات يف ثانية واحد احلاسوب تنفيذ ماليني

حيث يقوم احلاسوب بإعطاء النتائج وبدقة عالية جدا : الدقة العالية - ٢
 .الكسرية تضم عشرات اخلانات

حبيث يستطيع احلاسوب العمل بتواصل لفترات طويلة من : الوثوقية - ٣
 .وال يتأثر باحمليط اخلارجي الزمن دون تعب
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سهولة  .إمكانية هائلة يف البيانات ميكن الرجوع إليها يف إي حلظة - ٤
بإمكان أن شخص حىت امل معه نظرا لتوفري الربجميات اجلاهزة التع

 مهامدرب استخد

  إرشادات جيب اتباعها عند التعليم مبساعدة احلاسوب  - جـ
الربنامج التعليمي هو عبارة عن سلسلة من عدة نقاط مت تصميمها        

بعناية فائقة حبيث تقود الطالب إىل إتقان أحد املواضيع بأقل وقت وجهد 
متفادياً لألخطاء، لذلك هنالك جمموعة من اإلرشادات على املعلم اتباعها يف 

 :تعليم الطلبة باستخدام احلاسوب وهي
 .هداف التعليمية املراد حتقيقها من الربنامجتوضيح األ  - ١

 .إخبار الطلبة عن املدة الزمنية املتاحة للتعلم على احلاسوب  - ٢

اليت يلزم التركيز عليها وحتصيلها  تزويد الطلبة بأهم املفاهيم أو اخلربات  - ٣
 .يف أثناء التعلم

شرح اخلطوات اليت على الطالب اتباعها إلجناز الربنامج وحتديد املواد   - ٤
 .والوسائل كافةً، واليت ميكن للطالب االستعانة ا إلاء دراسة الربنامج

 .تعريف الطلبة بكيفية تقومي حتصيلهم ألنواع التعلم املطلوب  - ٥

    .٢٧نشطة اليت سيقوم ا الطالب بعد انتهائه من تعلم الربنامجحتديد األ  - ٦

  الربجميات املستخدمة يف هذا البحث -د
 مكروسوف فوير فوين- ١
 هوت فوتاتوش - ٢
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 وندير شري - ٣
 (Microsoft Power Point)بووير فـوين برنامج مكروسوف 

استخدم . إحدى برجميات حاسوبية من مصنع احلواسيب يف العامل
هذه الربجميات يف كثري من الكتابات واملنشورات  كثري من الناس

يتميز برنامج مكروسوف فوير فوين يف تقدمي العـرض  . وغريها
ممـا يلـي برجميـات يف    . جلميع املقاالت أو الدروس يف الدرس

 :مكروسوف فوير فوين
 -١هذا النوع ميكننا يف ادخال  )Insert(اإلدخال  - ١

- ٢صور، الصور يف تقدمي مطابقة بني الكلمات وال
األصوات يف تقدمي  -٣األفالم يف تقدمي األفالم، و

 األصوات العربية 
ذا، ميكن استخدامه بإعطاء ) Hiperlink(االتصال  - ٢

 .اتصاالت بالربجميات حاسوبية األخرى
ذا، ميكن استخدامه يف تصميم )  Design(التصميم  - ٣

وكذلك تصميم العرض . املواد مرتبةً من سهل إىل صعب
 . يالجيدا ومج

ذا، ميكن استخدامه يف تنوع )  Animations(ِالتنوعات  - ٤
 .العرض

هو برنامج تعليم  )Hot Potatoes -هوت بتيتيسبرنامج ( 
قوم علـى أسـاس   يلة اعفتإلعداد تعليم اللغة امل االلغة مستخدم

يف ) Victoria( ه جامعة بيكتوريـا  تهذا الربنامج أصدر. اإلنترنيت
  :برجميات وهيتكون من ستة يو ،كندا
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١ - (JBC)  ـ برنامج إلعداد اختبارات االخت   ار مـن متعـدد  ي
multiple-choice) ( 

٢ - JQUIZ) ( ار مـن متعـدد و   يختاالبرنامج لتصميم اختبارات
  )short-answer( اجلواب القصري 

٣ - JMIX) (برنامج إعداد االختبارات يف ترتيب اجلمل 
٤ -  )JCROS(   برنامج لتصميم االختبارات على شكل األلغـاز

 .ةطعاقاملت
٥ -  )JMATCH(    برنامج إعداد مواد االختبارات علـى شـكل

 ةاملزاوج
٦ - )JCLOZE(  ٢٨.برنامج إلعداد اختبارات التتمة 

  
هـي   )wonder share quiz(وأما برنامج  وندير شري قويس 
ـ أكثـر فعال  تتميز بأابرنامج االختبارات بوسيلة احلاسوب  ة ي

يف الصـني،   وندير شـري قـويس  أصدره مصنع  اوأسهل تطبيق
  :وتتكون من أشكال عديدة منها

جعل األسئلة مع وضـع  وهو )  (True or Falseالصواب واخلطأ - ١
 إجابة صحيحة أو خاطئة
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                       ار مـــن متعـــدد بإجابـــة واحـــدةيـــاالخت - ٢
Multiple Choice ( Single Answer)   سـئلة األ إعـداد يقصد بـه 

 .من اجلواب صحيحالختيار من متعدد مع واحد ل

ــ  - ٣ ــدد بإجابـ ــن متعـ ــار مـ ــدة  اتاالختبـ                               عـ
 Multiple Select ( Multiple Answers) ا إ  إعداد األسئلة لالختيـار

 أصح اإلجاباتمن متعدد مع إجابات متعددة  أو 

إعداد األسئلة وأن تكون وهو   (Fill in the Blank )الفراغ ءمل - ٤
 . غااألجوبة عن طريق ملء الفار

إعداد األسئلة واجلواب يكون على   ( Word Bank )ةالكلم بنك - ٥
 .مزاوجة الكلمة باألسئلة

   (Matching)  املزاوجة - ٦

  )(Click Mapاخلريطة ضغط على  - ٧
إعداد األسئلة باإلجابة عنها مترتبة مـن   )Sequence( التسلسل - ٨

 .أعلى إىل أسفل

 ) (Short Essayاملقال القصري  - ٩

يتميز هذا الربنامج بأن مصممها ميكـن أن يـدخل فيـه    
الصور املتحركة والثابة وتسجيل األصوات والصور من برنـامج  

   .٢٩شفال
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  مزايا هذه الربمـجيات التعليمية -هـ
  :تتميز هذه الربجميات التعليمية مما يلي 

الذين يودون عمل برامج تعليمية ناجحة علمني واملدرسني يساعد امل - ١
  تتفاعل مع الطالب

ملربني الذين يريدون تعليم أبنائهم بطريقة غري تقليدية فيها يساعد ا - ٢
 التسلية والتعليم والتحفيز

 اصحاب فنون التصاميم وهواة صنع االفالم الكرتونية البسيطةيساعد  - ٣
 يةلشركات اليت تنتج الربامج التعليمية التفاعليساعد ا - ٤
 برجمة األلعاب ثنائية وثالثية األبعاديساعد  - ٥

يهدف مشروع برجمة املناهج التعليمية إىل االستفادة القصوى من احدث 
تقنيات احلاسوب واستخداماته املتعددة يف العملية التعليمية مبا يؤدي إىل تطوير 
التعليم وعالج بعض الظواهر السلبية مثل عزوف الطلبة عن الدراسة والتحصيل 

 .العلمي
 : وميكن للربجميات التعليمية حتقيق االستفادة من خالل

 .توفري إمكانية تعليم أعداد متزايدة من الطلبة يف صفوف مزدمحة - ١
تساهم الربجميات التعليمية يف عالج مشكلة قلة املدرسني املؤهلني  - ٢

 .علميا وتربويا
تساعد املتعلمني يف تعويض اخلربات اليت قد تفوم داخل الصف  - ٣

 .لدراسي أثناء شرح املدرسا
 .تساهم يف حل مشكلة تداول املعلومات وتعميم الفائدة - ٤
حل مشكلة قدرات الدارسني اخلاصة باعتبار ان استخدام احلاسوب يف  - ٥

ب أساليب خمتلفة تتناسب وقدرات يرالعملية التعليمية سوف يسهل جت
 .مجيع الطلبة مبا فيهم األطفال املتخلفني نسبيا



٣٨ 
 

لدى الطلبة وذلك من خالل اكتشاف اإلمكانيات  كشف القدرات  - ٦
 .احلقيقية للطلبة وتنميتها و االهتمام ا

زيادة الرغبة يف التعليم لدى الطلبة وحتويل الدراسة إىل ممارسة هواية  - ٧
  .ممتعة

  استخدام هذه الربمـجات يف تعليم مهارة القراءة -و
  :بشكل ما يلياُستخدم هذه الربجميات يف تعليم مهارة القراءة   

تعرض هنا االفتتاح واعطاء اجلدول للكفاءات الرئيسية  .التقدمي - ١
 .والكفاءات املعيارية وكل البنود الرئيسية يف الربجميات

تعرض هنا جمموعة التدريبات من كل املواد . التدريبات على القراءة - ٢
، اختبار الصواب واخلطأمن وجوه التدريبات هي اختبار . املدروسة
اغ، اختبار املزاوجة بني الكلمات أو العبارات، اختبار األلغاز ملء الفر
 . وغريها

تعرض هنا األلعاب اللغوية مثل األفالم أو األغاين العربية . اتالتسلي - ٣
 . والفيديو العريب

  

  حملة موجزة عن مدرسة ثنائية اللغة العالية باتو -ز

  تأسيس هذه املدرسة -١
باتو هي إحدى املدارس اإلسالمية املوجودة مدرسة ثنائية اللغة العالية     

 –تقع هذه املدرسة يف شارع فريونويودو . رقيةشيف مدينة باتو جاوا ال
. الدينية حتت رئاسة وزارة الشؤون ٢٠١٠أسست سنة . باتو –جونرجيو 

وأقيمت هذه املدرسة حتقيقا لالهتمام بالتربية اإلسالمية وتربية اللغة األجنبية 
  . العربية واإلجنيلزيةخصوصا اللغة 
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وكان هدف تأسيس هذه املدرسة هو حتقيق الشباب املسلمني لديهم     
. الفكر الذكي، واالستطاعة يف كلّ جمال، والعلوم الكثرية، واألخالق الكرمية

تربي املدرسة تربية حسنة اتقانا وذكيا،  -١من عالمة جناح هذا اهلدف هو 
حتقّق املنهج  - ٣، املفرحةعملية التعليم ترقّي املدرسة معيار التربية ب - ٢

التعليمي الوطين بإمكان أقصى درجات، وهذا بإعطاء التربية احلسنة واألخالق 
 ةاإلجنيلزية لغة يوميوجتعل املدرسة اللغة العربية  -٤الكرمية واللغات األجنبية، 

يث حتقق املدرسة تكنولوجيا احلد -٤حىت يتكلّم مجيع املدرسني والطلبة ا، 
 ١٥درسني كان ومازال عدد امل.حىت تكون املدرسة مدرسة مرحية وجذابة

  طالبا ٦٦ عدد الطالبو مدرسا
  تدريس اللغة العربية يف الفصل العاشر -٢ 
على حسب املنهج  رىكان تدريس اللغة العربية يف الفصل العاشر جي    

املتبع الذي قررته وزارة الشؤون الدينية مع إضافة خاصة يف تدريس اللغة 
  .العربية من هذه املدرسة

وكان املنهج املتبع يف هذه املدرسة هو املنهج على مستوى الوحدة     
فأهداف تدريس اللغة العربية للفصل العاشر يف هذه املدرسة  (KTSP)التعليمية 

  :نهج الدراسي وهي ما يليوفقا هلذا امل
تنمية قدرة الطلبة على االتصال باللغة العربية شفاهة وكتابة، اليت  -

تشمل املهارات األربع وهي مهارة االستماع ومهارة الكالم 
 ومهارة القراءة ومهارة الكتابة

تنمية وعي الطلبة على أمهية اللغة العربية اليت هي أداة للتعلّم،  -
 اليم اإلسالموخاصة لتعلّم مصادر تع
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تنمية قدرة الطلبة على فهم العالقة الوثيقة بني اللغة والثقافة وتوسيع  -
وبذلك تزداد معرفتهم بالثقافات املختلفة، وأن يكون هلم . خربام

 .دور يف تطورها
أما . كان تدريس اللغة العربية يف هذا الفصل لقائَني كل أسبوع

 - ١:هي ما يلي) الشفعي(ثاين املوضوعات املدروسة يف الفصل الدراسي ال
 - ٤يف خدمة بالدنا،  -٣يف معرض اهلوايات،  -٢قضاء أوقات الفراغ، 

  .النظام
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  الفصل الثالث
  منهجية البحث

 
  منهج البحث - أ

وهي طريقة البحث . )R&D( يالبحث التطويرهذا البحث من نوع  
وتصميم البحث والتطوير يف  ٣٠.فعالةاملستخدمة للحصول على نتاج معني وجتربة 

جمال التربية يعين اإلجراءات املستخدمة لتنمية اإلنتاج التربوي وتصديقه أي بعبارة 
ونتاج التربية الذي يريد الباحث  ٣١.أخرى يتجه إىل التنمية والتصديق ملنتجات التربوية

. ليم مهارة القراءةاألول، الكتاب املقرر املعد يف تعمل على عنصرين ومها تتطويره يش
وأما املدخل فيستخدم الباحث املدخل .املواد التعليمية احلاسوبيةوالثاين، أسطوانة 

  .الكيفي الكمي
  
  

 منهج البحث يف مرحلة التطوير  - ب
وهو . يصمم الباحث هذا البحث باختيار منوذج التطوير االجرائي

منوذج وصفي حبيث أن الباحث به تعين اخلطوات اليت تسري عليها الباحث 

 
                                            

30. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif  Kualitatif dan R &D 
(Bandung: Alfabata, 2008), 297. 

31.Borg & Gall, 1983, dalam Lia Yuliati, Pengembangan Model 
Pembelajaran Untuk Meningkatkan Kemampuan Mengajar Calon 
Guru Fisika, Jurnal Ilmu Pendidikan, Jilid 14, Nomor 1, Februari 
2007, hal. 39. 
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أما منوذج املنهج اإلجرائي املستخدم فاختار الباحث . للحصول على اإلنتاج
وهو   ٣٢.يف منوذج تصميم التدريس     Rowntreeالنموذج الذي يقترحه رونتري

يكون الباحث يف هذه اخلطوة  التصميم، حبيث) ١: (يشتمل على ثالث خطوات
التطوير، فيها يقوم ) ٢(أن يقوم بتحليل متهيدي وتعيني أهداف التدريس، و

التقومي، فيها يقوم الباحث ) ٣(الباحث بإعداد املواد التعليمية وإنتاجها، و
واالقتراحات والتعليقات  بتجريب اإلنتاج وتصحيحه معتمدا على املداخالت

  .احملصولة عليها من قبل
 املبدئيةالدراسة   -١

وحيتاج الباحث إىل . يقوم الباحث بتشخيص املواد الدراسية والطلبة
املوضوعات املستخدمة يف إنتاج األقراص لترقية  -املواد الدراسية من ناحية أ

ثنائية اللغة العالية املدرسة  -لدى الطلبة يف الفصل العاشر أ مهارة القراءة
الكفاءات املعيارية والرئيسية لتعليم اللغة  - االعدادية احلكومية باتو، وب

بالنسية إىل الطلبة فيحتاج الباحث إىل احتياجات . العربية خاصة مهارة القراءة
  .الطلبة يف استخدام الوسائل املعينة لترقية كفاءات الطلبة ملهارة القراءة

  اخلطوة هي كما يليوالنشاطات يف هذه     
 التعرف على مستوى الطلبة -١
 حتليل املراجع واملصادر املوجودة للمواد التعليمية -٢
 االطالع على نظريات تعليم مهارة القراءة -٣
االطالع على املنهج الدراسي يف املدرسة ثنائية اللغة العالية   -٤

 باتو
 تعيني أهداف التدريس -٥

 
                                            

32 Prawiradilaga, Dewi Salama, Prinsip Desain Pembelajaran. Jakarta: 
Kencana Prenada Media Group, 2007, hal 45 
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 تكوين اخلطة الدراسية  -٦
 الطلبة واملدرسنيحتليل احتياجات  -٢

يقوم الباحث باملقابلة واملالحظة امليدانية ملعرفة احتياجات الطلبة 
واملدرسني إىل إنتاج الوسائل التعليمية احلاسوبية يف عملية تعلّم وتعليم اللغة 

املعلومات العامة عن كفاءات الطلبة  - ذا سيحصل الباحث  على أ. العربية
ت الطلبة يف استخدام احتياجا نسبةسيعرف  -٢و. يف تعلّم مهارة القراءة

العربية اللغة سيحاول الباحث جعل تعليم  - ٣الوسائل التعليمية احلاسوبية، و
  .تعليما سارا وجذابا

  حتليل أهداف التعليم -٣
ألجل تأسيس املنهج الدراسي يف تعليم علوم الدينية فـتتبع املدرسة 

يكتب . م ٢٠٠٨السنة املنهج التعليمي وزارة الشؤون الدينية يف إندونيسيا  
هناك أن أهداف تعليم اللغة العربية متيل إىل فهم القراءة دون إمهال املهارات 

تعليم اللغة "والكتاب املقرر الذي تستخدمه املدرسة هو كتاب . األخرى
  .هداية. د.ألّفه األستاذ هـ" العربية

  إعداد املواد التعليمية  -٤
 -موضوعني، ومها أتتكون املواد التعليمية من . تعيني املواد -١

تلك املوضوعات ترجع إىل النظام . املهن -اهلوايات و ب
 ٢٠٠٨التعليمي للوزارة الشؤون الدينية يف إندونسيا سنة 

(permenag 2008) 
لكل موضوع يتكون من ثالثة . ختطيط نشاطات التعليم -٢

 .التقومي - ٣التدريبات، و -تقدمي املواد وب - أقسام وهي أ
هذه املواد التعليمية ينظمها . تنظيم مقومات املواد التعليمية -٣

قائمة  -املقدمة، جـ -الغالف، ب -الباحث باملقومات أ
فصالن، وكل فصل يشمل موضوع الفصل،  -احملتويات، د
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وهدف التدريس، والشرح، وتدريب لكل شرح، 
وتزاد يف آخره قائمة . واخلالصة، والتدريبات الذاتية

 .املراجع
. قوم الباحث على حتكيم اخلرباء بطريقة االستبانةي. اخلرباءحتكيم  -٥

واخلرباء هنا خبريان مها، األول، الدكتور نور املرتضى، خبري 
يف تعليم اللغة العربية وسوف يكون حمكما يف املواد الدراسية 

والثاين، فخرا دكا، مدرس علوم . الىت يعدها الباحث
ون حمكما يف الوسائل احلاسوب والتكنولوجيا وسوف يك

للحصول على البيانات املرجوة يستخدم الباحث . احلديثة
ويكون االستبانة مغلقة بأربع درجات . االستبانة للخرباء

 :أما املعايري لكل درجة فهي. التقومي
 ، إذا كان احملكم يعطي التقومي أكثر ناقصا١درجة  - ١
 ، إذا كان احملكم يعطي التقومي ناقصا٢درجة  - ٢
 إذا كان احملكم يعطي التقومي جيد ،٣درجة  - ٣
 ، إذا كان احملكم يعطي التقومي جيد جدا٤درجة  - ٤

الرمز املستخدم لتنظيم البيانات من نتيجة  تصديق 
  :وتثبيت حمكمني لكل رقم هو ما يلي

X 100% ∑ Xi     P = ∑ X      
P :  املعدل أو مئوية قيمة لكل رقم  
Xi  :   كل بنود السؤالاجابات عدد  
X  :  عدد أفراد العينة  

  الثبات  :  %١٠٠
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حيث حسب معامل ارتباط وبلغ معامل الثبات 
، وهي قيمة مناسبة ألغراض ١لرسم البياين كما يف ا

  .٣٣تطبيق هذه الدراسة
  الرقم  النسبة املئوية  املستوى  البيان

  ١ % ١٠٠-٨٠ جيد جدا  ميكن استخدامه يف التدريس بدون التصحيح
 ٢  % ٧٩-٦٠ جيد  التدريس بالتصحيح البسيطميكن استخدامه يف 

 ٣ %  ٥٩-٥٠ مردود  الميكن استخدامه يف التدريس
  ٤   %  ٤٩-٠  فاشل  يصلح كله أو يبدل

  ١الرسم البياين 
  

بعدما حصل الباحث نتائج االستبانة . التعديالت والتصحيحات -٦
  . من اخلرباء فيصحح الباحث كما املفروض من االستبانة

األول للمواد التعليمية  التجريبيقوم الباحث ب. ب احملدوديجرالت -٧
اخلامس يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة - إىل طلبة فصل د

العربية جبامعة موالنا مالك إبراهيم االسالمية احلكومية 
االقتراحات على إىل حصول  التجريبيهدف هذا . مباالنج

و الكتاب املقرر واملدخالت اجليدة يف إنتاج املواد التعليمية أ
  .ملهارة القراءة

بعد ذلك، حيسن الباحث املواد . تعديل املواد التعليمية املطورة -٨
التعليمية املطورة بكل جهد تأسيسا من حتكيم اخلرباء 

  .احملدود التجريبو

 
                                            

33 Sudjana, Statistik: Desain dan Analisis Ekpserimen, Tarsito, Bandung, 1990, 
Hal :45 
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 التجريبمنهج البحث يف مرحلة  -جـ 
  املواد التعليمية احلاسوبيةتطوير  -١

  املواد التعليمية احلاسوبيةذا، سيصمم الباحث 
. املذكورة السابقة التجريبوسوف ينتجها بالنظر إىل مرحلة 

  :ويلي خطوات التطوير
فيه تقدمي العرض أي املواد الدراسية، هذا : التمهيدي -١

 .يناسب أهداف التعليم والصور واألصوات والتنوعات
 .كل مصادر الوسائل تجمع يف إنتاج األقراص: العملية -٢
  .يقوم الباحث بالتغيري على مايلزم: التغيري -٣

  املواد التعليمية احلاسوبيةإنتاج  -٢
  . تفاعلية املواد التعليمية احلاسوبيةيقوم الباحث بإنتاج   

  املواد التعليمية احلاسوبيةتأليف إرشادات استخدام  -٣
يقوم الباحث بتأليف إرشادات استخدام األقراص لتكون   

  .اءاالستخدام وبعيدة عن األخطأقراص سهلة يف 
. قوم الباحث على حتكيم اخلرباء بطريقة االستبانةي. حتكيم اخلرباء -٤

واخلرباء هنا خبريان مها، األول، الدكتور نور املرتضى، خبري 
يف تعليم اللغة العربية وسوف يكون حمكما يف املواد الدراسية 

لوم والثاين، فخرا دكا، مدرس ع. الىت يعدها الباحث
احلاسوب والتكنولوجيا وسوف يكون حمكما يف الوسائل 

للحصول على البيانات املرجوة يستخدم الباحث . احلديثة
ويكون االستبانة مغلقة بأربع درجات . االستبانة للخرباء

 :أما املعايري لكل درجة فهي. التقومي
 ، إذا كان احملكم يعطي التقومي أكثر ناقصا١درجة  - ١
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 حملكم يعطي التقومي ناقصا، إذا كان ا٢درجة  - ٢
 ، إذا كان احملكم يعطي التقومي جيد٣درجة  - ٣
 ، إذا كان احملكم يعطي التقومي جيد جدا٤درجة  - ٤

الرمز املستخدم لتنظيم البيانات من نتيجة  تصديق 
  :وتثبيت حمكمني لكل رقم هو ما يلي

X 100% ∑ Xi     P = ∑ X      
  

P :  املعدل أو مئوية قيمة لكل رقم  
Xi  :   كل بنود السؤالاجابات عدد  
X  :  عدد أفراد العينة  

  الثبات  :  %١٠٠

حيث حسب معامل ارتباط وبلغ معامل الثبات 
، وهي قيمة مناسبة ألغراض ٢الرسم البياين كما يف 

  .٣٤تطبيق هذه الدراسة
  الرقم  النسبة املئوية  املستوى  البيان

 ١ % ١٠٠-٨٠ جداجيد   ميكن استخدامه يف التدريس بدون التصحيح
 ٢ % ٧٩-٦٠ جيد  ميكن استخدامه يف التدريس بالتصحيح البسيط

 ٣  %  ٥٩-٥٠ مردود  الميكن استخدامه يف التدريس
  ٤   %  ٤٩-٠  فاشل  يصلح كله أو يبدل

  ٢الرسم البياين 
  

 
                                            

34 Sudjana, Statistik: Desain dan Analisis Ekpserimen, Tarsito, Bandung, 1990, 
Hal :45 
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بعدما حصل الباحث نتائج االستبانة . التعديالت والتصحيحات -٨
  .املفروض من االستبانةمن اخلرباء فيصحح الباحث كما 

  جمتمع البحث وعينته -د
للمدرسة ثنائية اللغة العالية ) أ(جمتمع هذا البحث مجيع الطلبة وعينه فصل   

  . وسوف يستخدم الباحث طريقة العينة الغرضية. باتو
  متغريات البحث -هـ
  : يستخدم الباحث متغريات البحث ما يلي  

الدراسية احلاسوبية لترقية مهارة املتغري املستقل وهو تطوير املواد  - ١
 يف املدرسة ثنائية اللغة باتو) أ(القراءةلطلبة الصف العاشر 

املتغري التابع وهو ارتقاء كفاءات الطلبة لتعلّم مهارة القراءة يف املدرسة  - ٢
 ثنائية اللغة العالية باتو

  أدوات البحث -و
  :أدوات البحث املستخدمة يف هذا البحث هي

 .للحصول على املعلومات املهمة يف امليدان حول عملية التعليماملالحظة  - ١
هي طريقة حبيث تكون الباحث جزءا من النشاطات التعليمية أي بأن 

يقوم الباحث ملالحظة سلوك معني من خالل اتصاله مباشرة باألشخاص 
سيقوم الباحث باملالحظة أثناء عملية التعلّم   ٣٥.أو األشياء اليت يدرسها

يف املالحظة سريى الباحث احتياجات الطلبة . م للغة العربية هناكوالتعلي
 .٢٠١١الباحث املالحظة شهر فرباير  ىجر. واملدرسني يف تنوع التعليم

 
                                            

  ١٤٩ :، ص١٩٨٧دار الفكر،  :، عمانمناهجه وأساليبه: البحث العلميذوقان عبيدات وأصحابه،   ٣٥
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. املقابلة للحصول على املعلومات املهمة يف امليدان حول عملية التعليم - ٢
 جرى. العربية هناكاللغة سيقوم الباحث باملقابلة مع أستاذة تعليم 

 ٢٠١١الباحث املقابلة يف شهر مارس 
يعطي الباحث . االستبانة للحصول على تصديق مواد تعليمية  حاسوبية - ٣

 جرى. االستبانة الطلبة واملدرسني ملعرفة تصديق مواد تعليمية  حاسوبية
 ٢٠١١ شهر مارس ريخأالباحث بإعطاء االستبانة يف 

حتريرية أوصور أسئلة شفوية أو (هو جمموعة من املثريات . االختبار - ٤
للحصول على مقياس  ٣٦.أعدت لتقيس بطريقة كمية أو كيفية) أورسوم

. واالختبار هنا نوعان، االختبار القبلي واالختبار البعدي. هذا البحث
 ريخأو االختبار البعدي يف  ٢٠١١االختبار القبلي يف أول مارس  جرى

 ٢٠١١مارس 
  البيانات ومصادرها -ز

حبث تطويري يهدف إىل نيل املعلومات حول  بناء على كون هذا البحث
العالمات أو الوقائع احلالية أو املاضية، فريكز هذا البحث على ما جيرى أثناء إجراء 

ومن فوائد هذا التركيز، قدرة البحث على حلّ املشكالت التربوية . البحث
  .أيضا ، حىت اليعتمد جمرى التحليل على البيانات فحسب، بل على معانيها٣٧التطبيقية

والبيانات املقصودة هي مجيع ما أخذه الباحث عند إجراء البحث يف مكانه مما 
فيتعني مكان البحث يف املدرسة ثنائية اللغة العالية احلكومية . كتب أو مسع أو نظر إليه

ولقد اختار . باتو، حىت أن يكون موضوع على هذا البحث مطابق مبصادر البيانات

 
                                            

  ١٥٧. مرجع سابق، ص  ٣٦
37 Nana Sudjana dan Awal Kusumah, Proposal Penelitian di Perguruan 

Tinggi, Bandung: Sinar Baru Algesindo. Cet II, 2000 Hal 64 
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الباحث ميدان البحث يف املدرسة املذكورة، لتدين مهارة القراءة عند الطلبة وعدم 
  .لترقية كفاءم يف مهارة القراءة املواد املطورة

قالت سوهارسيمي إن املراد بالبيانات هي مذكرة الباحث وصفية كانت أو 
التايل  بياينرسم اليوضح ال. وأما مصادر البيانات فهي ما صدرت منه البيانات. كمية
  :ومصادرها تالبيانا

  مصدر البيانات  البيانات  الرقم
عملية تعلّم وتعليم اللغة العربية و احتياجات الطلبة   ١

  واملدرسني إىل الوسائل اجلذابة
  الطلبة واملدرسني

  اخلرباء  صدق حمتوى الكتاب املعد و األسطوانة  ٢
من خالل  عليها النشاطات وإجابة األسئلة احملصول  ٣

  املالحظة عند عملية التعليم الىت قام به الباحث
  الطلبة

االختبار (عند االختبار  عليها نتيجة الطلبة احملصول  ٤
  )القبلي واالختبار البعدي

  الطلبة

املواد دافعية الطلبة عند تعليم مادة القراءة باستخدام   ٥
  التعليمية احلاسوبية

 الطلبة

املواد قراءة باستخدام تطبيق عند تعليم مادة ال  ٦
  التعليمية احلاسوبية

 الطلبة

 الطلبة  درجة مشاركة الطلبة عند تقدمي العرض  ٧

  ٣الرسم البياين 
  

  طريقة حتليل البيانات -ح     
حتليل البيانات هي العملية اليت تنظم أو تكون بواسطتها املالحظات الناجتة عن   

وقال حممد . تطبيق خطة حبث معينة حبيث ميكن احلصول منها على نتائج
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النازير أن حتليل البيانات هو شيء مهم يف البحث، ألنه سيعطي املعىن الذي 
  :وأما أهداف حتليل البيانات هي ٣٨ .املبحوثة البياناتحيتاج يف حتليل 
 ات البحثبيانليبحث أو يطلب األجوبة من  - ١
 ت البحثبياناليبحث موصل بني األجوبة من  - ٢
 ليعطي األجوبة اليت تطلب يف البحث - ٣
ليأخذ اخلالصة واالقتراحات اليت حيتاج إليها الباحث يف  - ٤

  ٣٩البحث التايل
                 إحصائي وصفييستخدم الباحث يف حتليل البيانات يعين حتليل 

(Analysis Statistic Deskriptive) لتأكد من ثبات الربجمية   .باملعدلة أو املئوية
  .            (T test)االختبار التائي الباحث ب يقومالتعليمية، 

  ٤٠: (t-test) التائي - الختبار املستخدم الرمز شكلّ يلي وفيما 
  t

  1
2






N
d

N
x
Md  

  :البيان
 Md  =والبعدي القبلي( االختبارين بني االحنراف متوسط(  

Xd   =االحنراف متوسط مع االحنراف فروق  
N     =العينة أفراد عدد  
  
  

 
                                            

38 Moh. Nazir. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, Hal 
346 

39 Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian dengan Statistik. PT Bumi 
Aksara: Jakarta. 2003. Hal 30 

40   Suharsimi Arikunto, 2006 , Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 
Praktik. (Jakarta: PT, Rineka Cipta). Cet. Ke-13, pp: 85-86 
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  :مما يلي معيار التصديق الختبار التائي. انظر إىل امللحق ملعرفة نتيجة ت الرسم البياين
 املراد أن فروض البحث إذا كان درجة ت حسايب أكرب من ت الرسم البياين، ف

 لذلك، . مقبولة
  و إذا كان درجة ت حسايب أصغر من ت الرسم البياين، فاملراد أن فروض

 . البحث مردودة
  
  مراحل تنفيذ الدراسة  -ط

  أبريل  مارس  فرباير  األنشطة  الرقم
٤  ٣  ٢  ١  ٤  ٣  ٢  ١  ٤  ٣  ٢  ١  

حتليل عملية التعلّم   ١
  والتعليم يف امليدان

                        

احتياجات الطلبة   ٢
  واملدرسني

                       

كتابة الكتاب املقرر   ٣
 املعد  

                        

                          إنتاج اإلسطوانة  ٤

                          حتكيم اخلرباء  ٥

                          تصحيح اإلنتاج  ٦

                          تطبيق اإلنتاج  ٧

                          حتليل البيانات  ٨

                          تقرير البحثكتابة   ٩
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  الفصل الرابع

  عرض البيانات وحتليلها ومناقشتها
  

  عرض بيانات  :املبحث األول
  عملية التطويرعرض بيانات عن : أوال

  دراسة مبدائية عرض بيانات عن  - أ
 املالحظة امليدانية  -١

اللغة العالية قام الباحث مبالحظة عملية التعلّم والتعليم يف مدرسة ثنائية 
  :باتو، وتوصل إىل البيانات التالية

إن الوسائل املوجودة يف مدرسة ثنائية اللغة العالية قيليلة جدا مثل   -  أ
 .، وجهاز العرضالسبورة، والطباشري، والكتاب املدرسي

عدم جذابة املادة املستعرضة طوال عملية الدراسة لدى الطلبة مع أن   - ب
 .لكن ناقصا يف األنشطةاملدرسة قد شرحت بطريقة صحيحة 

التالميذ للدراسة حيث لعب الطلبة أثناء الدراسة أو نقصان إنتباه      -ج
بعض منهم يهتمون . الدراسةبلني بأشياء أخرى دون مباالة ومشغ

  .بالدراسة وكثري منهم يشتغلون بأنفسهم وأصحام
 لكن يصعب عليهمعون قراءة النص العريب يمعظم الطالب يستط     - د

يف فهم ، ويف يف تعرف معاين املفردات، ويف استنتاج املعىن العام
واجلانب الذي يفهم الطالب هو قدرة . معاين اجلمل يف الفقرات

٥٤  
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ربط الرموز املكتوبة باألصوات الىت تعرب عنها يف اللغة الطلبة يف 
 .العربية و قراءة نص قراءة جهرية بنطق صحيح

 مقابلة املدرسة -٢
  :البيانات اآلتية على مدرسة هناك وحصل الباحثمع  قام الباحث

  توضيح البيانات  البيانات  الرقم
وكان املنهج املتبع يف هذه املدرسة هو املنهج على   املنهج الدراسي  ١

فأهداف تدريس  (KTSP)مستوى الوحدة التعليمية 
اللغة العربية للفصل العاشر يف هذه املدرسة وفقا هلذا 

  :املنهج الدراسي وهي ما يلي
تنمية قدرة الطلبة على االتصال باللغة  -

العربية شفاهة وكتابة، اليت تشمل املهارات 
األربع وهي مهارة االستماع ومهارة 
 الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة

ة على أمهية اللغة العربية تنمية وعي الطلب -
اليت هي أداة للتعلّم، وخاصة لتعلّم مصادر 

 تعاليم اإلسالم
تنمية قدرة الطلبة على فهم العالقة الوثيقة  -

وبذلك . بني اللغة والثقافة وتوسيع خربام
تزداد معرفتهم بالثقافات املختلفة، وأن 

 .يكون هلم دور يف تطورها
تعليم اللغة العربية ألّفه الكتاب املقرر هنا يعين كتاب 

  هداية وهو خبري يف اللغة العربية منذ القدمي. د.أ
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يقدر الطلبة أن يلفظو الكلمة ويقرأ النص حتت    األهداف الدراسية  ٢
 املوضوع اهلواية واملهنة 

  نو الفقرة الرئيسية امللفوظةيبيقدر الطلبة أن ي
   حتت موضوع اهلواية واملهنة

  نو الفقرة الرئيسية امللحوظة يقدر الطلبة أنيبي
   حتت موضوع اهلواية واملهنة

أما املوضوعات املدروسة يف الفصل الدراسي الثاين   املواد الدراسية  ٣
يف  -٢قضاء أوقات الفراغ،  -١:هي ما يلي) الشفعي(

  .النظام -٤يف خدمة بالدنا،  - ٣معرض اهلوايات، 
ملستخدمة يف تدريس  اللغة العربية منها الطرق التعليمية ا  الطرق التعليمية  ٤

الطريقة االنتقائية لكن الطريقة اليت أكثرها استخداما 
  هي الطريقة التقليدية أو طريقة القواعد والترمجة

  طالبا ٣٣عدد فصل أ   أحوال الطلبة  ٥
يصعب  معظمهم يستطعون قراءة النص العريب لكن  كفاءة الطلبة  ٦

يف تعرف معاين ، ويف استنتاج املعىن العام عليهم
  . يف فهم معاين اجلمل يف الفقرات، ويف املفردات

معظهم يهتمون بالدراسة رغم أن هناك بعض الطلبة   أثناء الدراسة  ٧
  . يتكاسلون يف الدروس

حتتاج املدرسة إىل تنوع عملية التعلّم والتعليم، إما بتغيري   احتياجات املدرسة  ٨
لوسائل احلديثة أو زيادة طريقة التدريس أو زيادة ا

  األلعاب اللغوية
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  عرض بيانات عن تصميم اإلنتاج -ب
١- ة رإنتاج املواد املطو  

     :تتكون املواد املطورة املنتجة أو املطور يف هذا البحث من أربعة دروس  
. النظام -٤يف خدمة بالدنا،  - ٣يف معرض اهلوايات،  -٢قضاء أوقات الفراغ،  - ١

تعرض قسم عرض . ولكلّ فصول قسمان يعين قسم عرض املادة  وقسم االختبارات
جديد تفتيشه عند علماء اللغة يف إندونيسيا. املادة موضوع وهذا املوضوع قد تـم.  

ارات، وهذه االختبارات ملعرفة كفاءة الطلبة يف وأما يف قسم االختبارات فخمسة اختب
، اختبار أجب الصواب واخلطأواالختبارات اخلمسة هي اختبار . مهارة القراءة

  . باختصار واختبار التكملة واختبار املزاوجة واختبار اختيار من متعدد
 -١ويتركّب من " اللغة العربية لغة سهلة"وهذا املواد املطورة حتت املوضوع   

 - ٥ملحق املنهج التعليمي،  -٤حمتويات الكتاب،  - ٣املقدمة،  -٢الغالف األمامي، 
وهو يقوم على املنهج الدراسي على مستوى الوحدة . املراجع - ٦الفصول األربعة، 

 ٢لدى وزارة الشؤون الدينية رقم (permenag) حتت نظام التعليم   (KTSP)التعليمية 
   ٢٠٠٨سنة 

وبالتايل وصف مظاهر املواد . ة كما يف امللحق الثاينومظهر املواد املطور  
  .املطورة املنتجة
 الغالف األمامي  -  أ

تعرض فيه صورة  مدرسة ثنائية اللغة العالية باتو وموضوع الكتاب 
  .وهوية الكاتب وخبري الذي يقوم بتصحيح الكتاب

  مقدمة -ب
حتتوي على التمهيد من الكاتب تعطي فيها وصف حمتويات الكتاب 

املوجز وكذلك كلمة تقدير وشكر ملن ساهم يف عملية كتابة 
  .الكتاب املنتجة
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  حمتويات الكتاب -ج
وذلك يهدف إىل إرشاد القارئني . تعد مهما يف تأليف الكتاب

  .املواد املرادةيف البحث  يللتسه
  ملحق املنهج التعليمي - د

 (KTSP)تعرض فيه املنهج الدراسي على مستوى الوحدة التعليمية 
 ٢لدى وزارة الشؤون الدينية رقم (permenag) حتت نظام التعليم  

  ٢٠٠٨سنة 
  الفصول األربعة - هـ

واألهداف التدريسية ". قضاء أوقات الفراغ"الفصل األول هو 
يف ربط الرموز املكتوبة باألصوات الىت  -١فيه أن يقدر الطلبة يف 

جهرية بنطق  قراءة نص قراءة يف - ٢، تعبر عنها يف اللغة العربية
، يف تعرف معاين املفردات - ٤، يف استنتاج املعىن العام -٣صحيح، 

 .يف فهم معاين اجلمل يف الفقرات - ٥
واألهداف التدريسية ". يف معرض اهلوايات"الفصل الثاين هو 
يف ربط الرموز املكتوبة باألصوات الىت  -١فيه أن يقدر الطلبة يف 

قراءة نص قراءة جهرية بنطق  يف - ٢، تعبر عنها يف اللغة العربية
، يف تعرف معاين املفردات - ٤، يف استنتاج املعىن العام -٣صحيح، 

 .يف فهم معاين اجلمل يف الفقرات - ٥
واألهداف التدريسية فيه ". يف خدمة بالدنا"الفصل الثالث هو 

يف ربط الرموز املكتوبة باألصوات الىت تعبر  -١أن يقدر الطلبة يف 
قراءة نص قراءة جهرية بنطق صحيح،  يف -٢، اللغة العربيةعنها يف 

يف  - ٥، يف تعرف معاين املفردات - ٤، يف استنتاج املعىن العام - ٣
 .فهم معاين اجلمل يف الفقرات
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واألهداف التدريسية فيه أن يقدر ". النظام"الفصل الرابع هو 
عنها يف  يف ربط الرموز املكتوبة باألصوات الىت تعبر -١الطلبة يف 

يف  -٣قراءة نص قراءة جهرية بنطق صحيح،  يف - ٢، اللغة العربية
يف فهم  - ٥، يف تعرف معاين املفردات - ٤، استنتاج املعىن العام

 .معاين اجلمل يف الفقرات
  قائمة املراجع -و

يقدم فيها املراجع يستخدمها الكاتب يف إعداد املواد املعدة يف 
  .الكتاب

 إنتاج أسطوانة  -٢
 صميم أسطوانةت 

تتطلب جتربة البحث بناجما تعليميا يستخدم كوسيلة تعليمية، 
وقبل قيام الباحث بذلك أجرى دراسة فنية وتربوية واستطالع 

املخصصني يف النواحي التربوية وتكنولوجيا ومدرسي االختصاص 
وكنتيجة هلذه الدراسة واالستطالع قام الباحث .وأساتذة اجلامعات

التعليمي مستخدما الوسائل املتعددة اليت يتيحها  بإعداد الربنامج
  .احلاسوب وتطبيقاته ملساعدة املعلّم يف الصف

وقد راعى الباحث عند إعداد الربنامج التعليمي األمور اآلتية   
منها انسجام اللغة املستخدمة يف العرض التوضيحي مبستوى الطلبة، 

وعرض املادة توضيح املفاهيم واملهارات وفهمها بشكل متاسب، 
  .بأسلوب شيق جذاب، وسهولة استخدام العرض والتنقل بني أجزائه
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  :٤١ولبناء الربنامج التعليمي اتبع الباحث اخلطوات اآلتية  
وهي :  (design and preparation) مرحلة التصميم واالعداد: أوال

املرحلة اليت يضع املصمم فيها تصميم كامل ملشروع الربجمية، 
تويه الربجمية من أهداف ومادة وأنشطة وما ينبغي أن حت

  .واختبارات وغريها من حمتويات
وهي املرحلة اليت يتم فيها  (scenario) مرحلة كتابة السيناريو: ثانيا

ترمجة اخلطوط العريضة اليت وضعها املصمم إىل إجراءات 
تفصيلية وأحداث ومواقف تعليمية حقيقية على الورق على أن 
  .يوضع يف االعتبار اعداده وجتهيزه مبرحلة اإلعداد من متطلبات

فيذ وهي املرحلة اليت يتم فيها تن  (executing) مرحلة التنفيذ : ثالثا
السيناريو يف صورة برجمية وسائط متعددة تفاعلية، مع كتابة 

  بعض البناءات املنطقية
وهي املرحلة اليت   (development) والتطوير التجريبمرحلة : رابعا

يتم فيها عرض الربجمية على عدد من احملكمني املختلفني، دف 
  .التحسني والتطوير

 تصميم شاشات أسطوانة  
تصورا لتصميم شاشات أسطوانة مبا لقد وضع الباحث 

تناسب مع موضوع وحجم املادة الدراسية بتقسيمها على 
  :فصول وأجزاء، واهتم عند التصميم باآليت

 حتديد موقع الشكل أو الرسم أو النص املقترح - ١

 
                                            

، حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري تصميم  الربجميات التعليمية باستخدام احلاسوب لتعليم القراءة. حممد واهب داريادي  ٤١
  ٦٨: ، ص٢٠٠٨. ية احلكومية ماالنجيف تعليم اللغة العربية جامعة موالنا ملك إبراهيم االسالم
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 اختيار املواد والتسليات املالئمة للوحدات الدراسية - ٢
صوص انتقاء األلوان اليت ستظهر ا األشكال أو الن - ٣

 ومدى مالءمها
 حتديد األصوات من الناطق األصلي - ٤
 حتديد وقت تقدميها وزمنها وإمكانية التحكم ا - ٥
القدرة على حتريك الشكل أو النص من مكان إىل  - ٦

 آخر
سهولة االنتقال من مكان إىل آخر يف الشاشة، أو  - ٧

شاشة إىل أخرى أو إاء العرض التوضيحي أو 
 أجزاء منه

ظهارها للطلبة من حيث املعلومات الالزمة إز - ٨
 حجمها وطريقة تقدميها واحلصول عليها

 وضع اإلرشادات الالزمة الستخدام األسطوانة - ٩
 ترتيب شرائح العرض بأسلوب منطقي -١٠
جتنب عرض كمية كبرية من املعلومات يف الشرحية  -١١

 الواحدة
اختيار األلوان املستخدمة يف الربنامج ألجل راحة  -١٢

 العني والتشويق
ه تالعناوين خبط واضح ومميز لتتم مالحظاإبراز  -١٣

 ومتابعته من الطلبة
 إعطاء التغذية الراجعة للطلبة بأشكال خمتلفة -١٤
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  مكونات شاشات أسطوانة 
 :ويتضمن شاشات أسطوانة كاآليت

الشاشة التعريفية وهي عبارة عن جمموعة من  - ١
الشاشات مصحوبة بالصوت واملوسيقى تظهر 

كلمة رسالة ماجستري، : بالتتابع حتتوى على
وصورة رمز جامعة موالنا مالك إبراهيم االسالمية 

، واسم الطالب ١ الصورةاحلكومية ماالنج كما يف 
الباحث أمحد مشس املعارف واسم مشريف الدكتور 

دين جوهر والدكتور مفتاح اهلدى كما يف نصرال
 .٢ الصورة

  
  
  
    

  
  
  
  
  

  ٢ الصورة          ١ الصورة
فيه شاشة عامة الستعداد الشاشة " االنتظار"كلمة  - ٢

، و مقدمة لشاشة التعليم ٣ الصورةالتالية كما يف 
حيث فيها أنواع املادة وحملة موجزة عن األسطوانة 

 .٤ الصورةكمت يف 
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  ٤ الصورة        ٣ الصورة
  

الشاشة الرئيسة حيث فيها أنواع نقاط مهمة يف هذه  - ٣
هناك الصفحة الرئيسية، . ٥الصورةاألسطوانة كما 

والتقدمي، واالختبارات، والتسليات، ومؤلف الربنامج، 
 االختتام

الصفحة الرئیسیة

التقدیم
االختبارات
التسلیات

االختتام
مؤلف البرنامج

مواد تعلیمیة حاسوبیة
لترقیة مھارة القراءة للمدرسة العالیة 

                      
  ٥ الصورة

فيه الكفاءات املعيارية والكفاءات الرئيسية . التقدمي - ٤
 ٦ الصورةانظر إىل . وأهداف التدريس وتقدمي العرض
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  ٦ الصورة
فيها مخسة اختبارات لكل املوضوعات . االختبارات - ٥

الصواب اختبار  -١وأنواع االختبارات هي . املدروسة
اختبار  -٣اختبار أجب باختصار،  - ٢، واخلطأ

اختبار اختيار من  -٥اختبار املزاوجة،  -٤التكملة، 
واألرقام املوجودة تتصل باملوضوعات وهي .  متعدد

يف معرض اهلوايات،    -٢قضاء أوقات الفراغ،  -ا
. ٧ الصورةانظر إىل . النظام -٤يف خدمة بالدنا،  - ٣

لو ينقر الطالب إىل األرقام املوجودة فريى أنواع 
 ٨ الصورةاالختبارات كما 
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االختبارات
الصحيح واخلطأ اختبار
 اختبار أجب باختصار
اختبار التكملة
اختبار املزاوجة
داختبار اختيار من متعد

٤     ٣     ٢     ١

٤     ٣     ٢     ١

٤     ٣     ٢     ١

٤     ٣     ٢     ١

٤     ٣     ٢     ١

  الرجوء
  ٧ الصورة

  
  
  
  
  
  
  

  شاشة اختبار أجب باختصار الصورة      الصواب واخلطأشاشة اختبار  الصورة
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  شاشة اختبار املزاوجة الصورة      شاشة اختبار اختيار من متعدد الصورة
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  شاشة اختبار التكملة الصورة
  ٨ صورةال

  
هذه التسليات مناسبة بقدر عقول الطلبة . التسليات - ٦

للمدرسة العاليةز فيها ثالث تسليات وهي األغاين 
ولكل . العربية، واألفالم العربية، والفيديو العريب

 ٩ الصورةانظر . الثالث هناك موضوعات من تسليات
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التسلیات
األفالم العربیة

الصدق منجاة
تحریم الخمر

األغاني العربیة
غّني لي
حكایتي معك
أنا بحّبك
بول بول

الفیدیو العربي
إلى زوجتي
خمس بالونات
أرحم أّمي
قوز قزاح
لو أنت سعید

  الرجوء
  ٩ الصورة

. فيها السرية الذاتية للطالب الباحث. مؤلف الربنامج - ٧
 ١٠ الصورةانظر إىل 

. فيها صوت عريب الختتام هذه الشاشة. االختتام - ٨
". مع النجاح الباهي"وكذلك صورة مضحكة وكلمة 

 ١١ الصورةانظر إىل 
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مؤلف البرنامج
السیرة الذاتیة

 أحمد شمس المعارف: االسم
 ١٩٨٦مایو  ٢٢ماالنج، : المولود
  خلفیة الدراسیة

الماجستیر في تعلیم اللغة العربیة  ١)
بجامعة موالنا مالك إبراھیم ماالنج  

٢٠١١
اللیسانیس في تعلیم اللغة العربیة  ٢)

٢٠٠٩بحامعة ماالنج الحكومیة 

  الرجوء
  ١٠ الصورة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

  ١١ الصورة
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  عرض بيانات عن حتكيم اخلرباء -ج
  خبري مواد تعليم اللغة العربية -١

قبل  ٢٠١١قد أقيم حتكيم اخلرباء يف األسبوع األول إىل الثاين من مارس 
األستاذ الدكتور حممد  - ١وكان اخلرباء اثنان وهي . التطبيق وتطبيق يف امليدان

الناطق  يعترباألول هو أستاذ من السودان و. الدكتور نور املرتضى -٢شيخون، 
 أستاذوالثاين هو . االنجمباألصلي يف جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

متقن يف تعليم اللغة العربية جبامعة ماالنج احلكومية والدراسات العليا جبامعة موالنا 
  . مالك إبراهيم  اإلسالمية احلكومية مباالنج

وفقا هلذا التحكيم فإن الباحث قد حصل على التغذية الراجعة من بيانات   
البيانات من إضافة إىل ذلك حصل أيضا على . التقومي كما عرضها يف امللحق الثالث

: واالقتراحات والتعليقات منهم كما اآليت.  اقتراحات اخلرباء وتعليقام حنو الكتاب
أن  -٣أن يقدم حمتويات البحث،  -٢على مجيع الكلمات،  الصورةأن يعطى  - ١

أن يزيد االختبارات  - ٥ناسبة،املأن حيذف االختبارات غري  -٤يزيد املنهج التعليمي، 
  .اجعيكون الكتاب قائمة املرأن  -٦املناسبة، 

عترب تاعتمادا على نتيجة التحكيم، فاستنتج الباحث بأن املواد املطورة املنتجة 
بدون التصحيح بضوء التعليقات واالقتراحات من  ا، وميكن استخدامهةوصادق ةجيد

والكتاب الذي مل يصحح يعرض الباحث يف امللحق الثاين، . اخلرباء حنو املواد املطورة
واستجابة للتعليقات واالقتراحات فيقوم الباحث . كذلك أيضا الكتاب املصححو

  :ما يليكوالتصحيحات . بتصحيحياته
يزيد الباحث صورة رمز املدرسة يف الغالف األمامي يف  - ١

 الكتاب املصحح
يزيد الباحث املقدمة يف الكتاب املصحح، فيه قدم الباحث  - ٢

  االعتذر عن األخطأالشكر إىل من ساهم بتأليف الكتاب، و
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يزيد الباحث حمتويات الكتاب يف الكتاب املصحح، فيه صورة  - ٣
 عامة عن الكتاب املذكور

حيذف الباحث االختبارات غري مناسبة ويعطي االختبارات  - ٤
  املناسبة 

يزيد الباحث قائمة املراجع يف الكتاب املصحح، حيث فيه  - ٥
 الباحث يف تأليف الكتاب االكتب اليت يستخدمه

  :استبانة حتكيم اخلرباء يف الكتاب املقرر املنتجة الرسم البياينمما يلي 
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  ٤ الرسم البياين
  

  خبري تصميم احلاسوب وتكنولوجيا -٢
قبل  ٢٠١١قد أقيم حتكيم اخلرباء يف األسبوع األول إىل الثاين من مارس 

فخرا دكا، املاجستري يف علوم  -١ اوكان اخلرباء اثنان ومه. التطبيق وحتكيم الطلبة
األول هو خبري يف تصميم الوسائل احلديثة باستخدام احلاسوب، . محدا -٢احلاسوب، 

والثاين هو مدرس و . وكذلك رئيس خمترب احلواسيب يف املدرسة الثانوية احلكومية باتو
  . توخبري يف علم احلاسوب باملعهد العليا التابع للمدرسة العالية احلكومية با
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وفقا هلذا التحكيم فإن الباحث قد حصل على التغذية الراجعة من بيانات   
إضافة إىل ذلك حصل أيضا على البيانات من . التقومي كما عرضها يف امللحق الثالث

واالقتراحات والتعليقات منهم كما .  اقتراحات اخلرباء وتعليقام حنو األسطوانة
أن يكون تصميم  -٢األصلي بالعربية،  أن يكون الصوت من الناطق - ١: اآليت

أن تكون االختبارات يف شاشة واحدة ألجل سهولة  -٣األلوان متنوعة وجذابة، 
أن تكون التسليات مناسبة  -٥أن يكون اسم املؤلف وسريته الذاتية، -٤التطبيق، 

  بعقول طلبة مدرسة العالية
تعترب  املنتجةنة اعتمادا على نتيجة التحكيم، فاستنتج الباحث بأن األسطوا

جيدة وصادقة، وميكن استخدامها بدون التصحيح بضوء التعليقات واالقتراحات من 
األسطوانة مل تصحح يعرض الباحث يف امللحق الثاين، وكذلك أيضا . اخلرباء 

. واستجابة للتعليقات واالقتراحات فيقوم الباحث بتصحيحياته. األسطوانة املصححة
  :والتصحيحات ما يلي

الباحث صورة رمز اجلامعة يف الغالف األمامي يف  يزيد - ١
 الشاشة

وهذا . يزيد الباحث صوت العرب من الناطق األصلي - ٢
مدرس قسم الدراسات (الصوت صوت الدكتور فيصل 

 )السودان مجهوريةالعليا، املبعوث من 
 يغري تصميم الشاشة بألوان متنوعة  - ٣
 يزيد الباحث اسم مؤلف الربنامج وسريته الذاتية - ٤
مطابقة بعقول طلبة  املفرحةزيد الباحث التسليات ي - ٥

 مدرسة العالية
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  :املنتجةاستبانة حتكيم اخلرباء يف األسطونة  الرسم البياينمما يلي 
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  ٥الرسم البياين 

  
 

  عرض بيانات عن جتربة حمدودة -د
اخلامس يف الربنامج اخلاص جبامعة -قام الباحث بتجربة حمدودة يف فصل د  

وحصل . ٢٠١١مارس  ١٤موالنا مالك إبراهيم االسالمية احلكومية ماالنج يف 
  :الباحث املعلومات اآلتية

وميكن استخدامها . إن هذه الوسائل جذابة يف عملية التعلّم والتعليم - ١
يف املدرسة العالية اليت تتبع املنهج الدراسي على مستوى الوحدة 

 (KTSP)التعليمية 
من املستحسن أن يعطي املدرس أهداف التدريس لكل املوضوع  - ٢

 ألجل وضوح التدريس
العريب الواضح من املستحسن أن يبدل الباحث بعض أنواع اخلط  - ٣

 لتكون الوسيلة مقروءة ومفهومة لدى الدارسني
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 أن يبدل الباحث تصميم الوسائل بتصميم جذاب  - ٤
نافعة، وهذا بالتركيز على االيقانات الأن يرم الباحث االيقانات غري  - ٥

 النافعة الدقيقة
أن يعطي الباحث التدريبات الكثرية ألجل ارتقاء الطلبة يف فهم  - ٦

 النص املقروء
 بدقّةأن يعطي الباحث صوت الناطق األصلي كى يسمع الطلبة  - ٧
نتهاء االطلبة بعد  حأن يعطي الباحث التسليات املتنوعة كى يفر - ٨

      عملية التعلّم والتعليم
  
  

املواد التعليمية عرض بيانات عن فعالية استخدام أسطوانة : ثانيا
  احلاسوبية

  نتيجة اختبار القبلي والبعدي  -١
  القبلياالختبار  - ٢

وأما هدفه ملعرفة . يعرض الباحث يف هذا الفصل بيانات قيم االختبار القبلي
  :اآليت رسم البياينالكفاءة األساسية لكل طالب كما تعرف بيانته يف ال

  جيد جدا  النوع  االسم  الرقم 
١٠٠- ٨٠  

  جيد
٧٩- ٦٠  

  مقبول
٥٩- ٥٠  

  ضعيف
٤٩-٠  

  ٤٢        ذكر  أدي نوفيانطا  ١
 ٤٩       ذكر  أمحد عارف زبيدي  ٢
    ٥٩    أنثى  أخيسة فيين فريز  ٣
     ٦١  أنثى  أنا حمبوبة  ٤
     ٦٨  أنثى  أين نور  ٥
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  ٤٨      أنثى  النساء خري اإلسالمي  ٦
   ٥١     ذكر  أرس إنديرا مرديانطو  ٧
   ٥٥     أنثى  أتيكا كورنيا فيتا  ٨
   ٥٣     ذكر  ديقي موالنا  ٩

 ٤٨      أنثى  دونيك سوكياريت  ١٠
 ٤٢      أنثى  راهايوفييب فوجي   ١١
      ٦٩  أنثى  فيين ألنساء فطر  ١٢
  ٤٤       أنثى  فطرة العينية  ١٣
    ٥٨    أنثى  حفيفة  ١٤
 ٤٠       ذكر  حسب املوالنا  ١٥
 ٤٩      أنثى  إيفا روسانييا  ١٦
      ٦٤  أنثى  إرما زليانا  ١٧
  ٤٥       ذكر  جوين كورنياوان  ١٨
     ٦٦  أنثى  حسنة سري فالويف  ١٩
     ٦٤  أنثى  النعمةلطيفة   ٢٠
  ٤٩       ذكر  حممد بيوت اهللا  ٢١
      ٦٩   ذكر  حممد هانورا  ٢٢
    ٥١     ذكر  حممد حمصون مرزوقي  ٢٣
      ٧٠   ذكر  حممد صايف ريد األمم  ٢٤
    ٥٩    أنثى  مرضية    ٢٥
      ٦٣   أنثى  ميدا بديعة النفيسة  ٢٦
    ٥٣     ذكر  مصور  ٢٧
  ٥٩     ذكر  نور قرين  ٢٨
  ٥٦     ذكر  رمحدي  ٢٩
  ٤٥      أنثى  أسوة حسنة  ٣٠
  ٤٩      أنثى  عيون أصفياء الدينية  ٣١
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    ٥١    أنثى  يويون أمباروايت  ٣٢
      ٦٢   أنثى  زهرة الرتيل  ٣٣

  ٦الرسم البياين 
  

مهارة القراءة لطلبة  السابق أن نتيجةالرسم البياين يوضح ما يف 
السنة الفصل الدراسي الثاين  حينما يقومون باالختبار القبلي 

وهذه هي تدل على أم يف  .ينال النتائج املتنوعة ٢٠١١- ٢٠١٠
يسهل هناك الطلبة . خمالف سيطرة اللغة العربية يف مهارة القراءة

سيطرة  يهمسيطرة مهارة القراءة وهناك الطلبة يصعب عل عليهم
ت دراستهم شكالمهارة القراءة حىت جيب على املعلّم أن يعاجل م

  .بالشدة
مستوى كفاءة %  ٣٠السابق أن  الرسم البياينمن ويتضح 

ومن املستحسن أن . جيد% ٣٠مقبول و% ٣٣و " ضعيف"الطلبة 
يرقّي املدرس الطلبة يف ترقية مهارم القراءة، إما بتغيري طريقة 

  .التدريس أو باستخدام الوسائل املعينات
وبعد حتليل النتيجة من حيث االختبار القبلي، يعرض الباحث 

وأما . االختبار البعديأسطوانة لترقية مهارم يف القراءة، مث ببتجربة 
كفاءة لكل  طالب من حيث الكفاءة اليت ذكرت يف الهدفـه ملعرفة 
  . أسئلة البحث

  
 االختبار البعدي -٣

  جيد جدا  النوع  االسم  الرقم
١٠٠- ٨٠  

  جيد
٧٩- ٦٠  

  مقبول
٥٩- ٥٠  

  ضعيف
٤٩-٠  

       ٩٢  ذكر  أدي نوفيانطا  ١
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      ٩٠  ذكر  زبيديأمحد عارف   ٢
       ١٠٠ أنثى  أخيسة فيين فريز  ٣
      ١٠٠ أنثى  أنا حمبوبة  ٤
      ٩٢ أنثى  أين نور  ٥
       ٩٨ أنثى  النساء خري اإلسالمي  ٦
      ٩٠  ذكر  أرس إنديرا مرديانطو  ٧
      ٩٨  أنثى  أتيكا كورنيا فيتا  ٨
      ٨٤  ذكر  ديقي موالنا  ٩

      ٩٠ أنثى  دونيك سوكياريت  ١٠
     ٧٠  أنثى  فييب فوجي راهايو  ١١
       ١٠٠ أنثى  فيين ألنساء فطر  ١٢
       ٩٨ أنثى  فطرة العينية  ١٣
       ٨٨ أنثى  حفيفة  ١٤
      ٧٩  ذكر  حسب املوالنا  ١٥
      ٩٦ أنثى  إيفا روسانييا  ١٦
       ١٠٠ أنثى  إرما زليانا  ١٧
       ٩٠  ذكر  جوين كورنياوان  ١٨
      ٧٩ أنثى  حسنة سري فالويف  ١٩
      ١٠٠ أنثى  لطيفة النعمة  ٢٠
       ٩١  ذكر  حممد بيوت اهللا  ٢١
       ٨٩  ذكر  حممد هانورا  ٢٢
       ٩٠  ذكر  حممد حمصون مرزوقي  ٢٣
       ٩١  ذكر  حممد صايف ريد األمم  ٢٤
       ٨٩ أنثى  مرضية    ٢٥
       ٩٨ أنثى  ميدا بديعة النفيسة  ٢٦
       ٨٤  ذكر  مصور  ٢٧
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    ٧٥   ذكر  نور قرين  ٢٨
     ٨٣  ذكر  رمحدي  ٢٩
       ٩٢ أنثى  أسوة حسنة  ٣٠
       ٩٤ أنثى  عيون أصفياء الدينية  ٣١
       ٩٠ أنثى  يويون أمباروايت  ٣٢
       ٩١  أنثى  زهرة الرتيل  ٣٣

  ٧الرسم البياين 
السابق على أن نتيجة الطلبة يف مهارة الرسم البياين يشرح 

إجيابية القراءة بعد التعليم باستخدام أسطوانة حيصلون على نتائج 
كما يعرف . وهذه هي تدلّ على سيطرة هذه املادة تكون مرتقية

  .يف مستوى جيد جدا% ٩٣يف مستوى جيد و% ٧: بيانه فيما يلي
  استبانة املدرسة -٣
يعرض هذه األحوال على بيانات استبانة املدرسة اليت حصل عليها الباحث  - ٤

  :من أجوبة املدرسة كما يعرف شرحها فيما يأيت
  

  الرقم
  اجلواب  قائمة األسئلة

جيد 
  جدا

  ناقص  مقبول  جيد

هل الطلبة يكتسبون املفردات يف تعليم   ١
  القراءة باستخدام األسطوانة؟

  ٧٥%      

ربط هل تقدر األسطوانة أن تعني الطلبة يف   ٢
الرموز املكتوبة باألصوات الىت تعبر عنها 

  يف اللغة العربية؟

  ٧٥%      

 يفهل تقدر األسطوانة أن تعني الطلبة   ٣
 ؟قراءة نص قراءة جهرية بنطق صحيح

  ٧٥%      
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يف هل تقدر األسطوانة أن تعني الطلبة   ٤
 استنتاج املعىن العام؟

١٠٠%        

يف هل تقدر األسطوانة أن تعني الطلبة   ٥
  تعرف معاين املفردات؟

  ٧٥%      

يف فهم هل تقدر األسطوانة أن تعني الطلبة   ٦
  معاين اجلمل يف الفقرات؟ 

  ٧٥%      

هل تعليم القراءة باستخدام القراءة جيعل   ٧
 الطلبة يتحمسون يف تعلّم اللغة العربية؟

١٠٠%        

كيف أحوال الطلبة خالل تعليم باستخدام   ٨
 األسطوانة؟  

١٠٠%        

جيعل تعليم  باستخدام األسطوانةهل تعليم   ٩
 القراءة تعليما جيدا وحسنا؟

١٠٠%        

هل هذه األسطوانة نافعة يف تعليم القراءة   ١٠
  يف املدرسة العالية؟

١٠٠%        

  ٨الرسم البياين 
أجابت املدرسة لالستبانة اليت تتكون من  الرسم البياينيبني ما يف 

وهذا الرقم يدلّ على نتيجة %. ٩٠عشرة نقاط من األسئلة وإجابتها 
وهذا الواقع، تدلّ على أن األسطوانة جيد وصادق يف تعليم  .ممتازة

  .القراءة
 استبانة الطلبة -٣

يعرض هذه األحوال على بيانات استبانة الطلبة اليت حصل عليها 
  :الباحث من أجوبة الطلبة كما يعرف شرحها فيما يأيت
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  اجلواب  قائمة األسئلة  الرقم
جيد 
  جدا

  ناقص  مقبول  جيد

هل تعليم القراءة باستخدام األسطوانة مطابق   ١
  بالكتاب املقرر يف الفصل؟

١٧  %٨٣%      

هل موضوع تعليم القراءة باستخدام األسطوانة   ٢
  مطابق بالكتاب املقرر يف الفصل؟

٢%  %١٨  %٨٠    

هل مواد تعليم القراءة باستخدام األسطوانة   ٣
  املقرر يف الفصل؟مطابقة بالكتاب 

٢٣  %٧٧%      

هل الطلبة يكتسبون املفردات يف تعليم القراءة   ٤
  باستخدام األسطوانة؟

٢  %٢٩  %٦٩%    

ربط هل تقدر األسطوانة أن تعني الطلبة يف   ٥
الرموز املكتوبة باألصوات الىت تعبر عنها يف اللغة 

  العربية؟

٣  %٣٠  %٦٧%    

قراءة نص  يفهل تقدر األسطوانة أن تعني الطلبة   ٦
 ؟قراءة جهرية بنطق صحيح

٢٤  %٧٦%      

يف استنتاج هل تقدر األسطوانة أن تعني الطلبة   ٧
 املعىن العام؟

٣  %٣٠  %٦٧%    

يف تعرف هل تقدر األسطوانة أن تعني الطلبة   ٨
  معاين املفردات؟

%٣  %٣٠  ٦٧%    

يف فهم معاين هل تقدر األسطوانة أن تعني الطلبة   ٩
   اجلمل يف الفقرات؟ 

 

٥  %٣٠  %٦٥%    

هل تعليم القراءة باستخدام القراءة جيعل الطلبة   ١٠
  يتحمسون يف تعلّم اللغة العربية؟

١٧  %٨٣%      

  ٩الرسم البياين 
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الستبانة اليت تتكون عن أجاب الطلبة  الرسم البياين السابق أنيبني ما يف 
لكن معظمهم يـتفقون أن . وإجابتهم متنوعةمن عشرة نقاط من األسئلة 

تعليم القراءة باستخدام األسطوانة جيد جدا، رغم أن هناك بعض 
  .التعديالت
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   حتليل البيانات ومناقشتها: املبحث الثاين
  ومناقشتها بيانات عن عملية التطوير حتليل: أوال

  ومناقشتها املبدئيةدراسة البيانات عن  حتليل - أ
  املالحظة امليدانية  -١

من بيانات السابقة يرى الباحث أن معظم الطالب يتكاسلون يف 
وهذا يدلّ . دروس اللغة العربية ولو كانت املدرسة تعلّم بطريقة صحيحة

ذا، يرى الباحث . على أن الطلبة حيتاجون إىل تنوع عملية التعلّم والتعليم
إحدى احملاوالت لعالج تلك من  املواد التعليمية احلاسوبيةأن تطوير 
 .املشكالت

  سةاملدرمع مقابلة  -٢
من بيانات السابقة يعرف الباحث إجراءات وما حوهلا يف تعليم اللغة 

عمل الباحث باملقابلة مع املدرسة واتفقا أن أن . العربية لتلك املدرسة
من إحدى احملاوالت لترقية قدرات الطلبة  املواد التعليمية احلاسوبيةتطوير 

شجعت املدرسة الباحث أن يطور تلك الوسيلة  .يف فهم اللغة العربية
ذا تظن املدرسة تعليم اللغة العربية تعليم سار وجذاب . احلاسوبية

  .طلبة باستخدام تلك الوسيلةوسوف تنمو كفاءات ال
  قشتهاومنا بيانات عن تصميم اإلنتاجحتليل  -ب

املواد التعليمية حيتاج الباحث إىل وقت وجهد كبري يف إنتاج إسطوانة 
 -٢   ،املبدئيةسة االدر -١واخلطوات هي  .لترقية مهارة القراءة احلاسوبية

وهذه اخلطوات . جتربة حمدودة -٤حتكيم اخلرباء و - ٣تصميم اإلنتاج، 
  .  البد للباحث أن يكمله بإتقان كى يتم تطويرها تطويرا نافعا
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  ومناقشتها بيانات عن حتكيم اخلرباء حتليل -ج
  خبري مواد تعليم اللغة العربية  -١

وبناء على %. ٩٦،٢٥بناء على النتيجة السابقة فتدلّ على 
جيد وصادق ملعيار املعني فإن الكتاب التعليمي املنتج يعد يف املعيار ا

  . وميكن استخدامه يف التدريس بدون التصحيح
واعتمادا على بيانات حتكيم اخلرباء املعدة يف امللحق الثالث، 

  :فإن النتيجة ميكن حتليلها كما يأيت
 يقيس خبريان ومها . مطابقة املواد باملنهج الدراسي

األستاذ الدكتور حممد شيخون والدكتور نور املرتضى 
وهذا يدلّ على أن الكتاب %. ١٠٠االستبانة بدرجة 

 التعليمي املنتج هو جيد جدا وصادق
 ج املواد من األسهل إىل األصعبيقيس اخلبريان . تدر

وهذا يدلّ على أن الكتاب %. ١٠٠بإعطاء درجة 
 التعليمي املنتج هو جيد جدا وصادق

 يقيس اخلبريان بإعطاء درجة . ة تقدمي املوادجاذبي
وهذا يدلّ على أن الكتاب التعليمي املنتج %. ١٠٠

 هو جيد جدا وصادق
 يقيس اخلبريان . املفردات املعدة مناسبة بكفاءة الطلبة

وهذا يدلّ على أن الكتاب %. ٨٧بإعطاء درجة 
 التعليمي املنتج هو جيد جدا وصادق

 ٨٧بإعطاء درجة  يقيس اخلبريان. صحة املواد .%
وهذا يدلّ على أن الكتاب التعليمي املنتج هو جيد 

 جدا وصادق
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 يقيس اخلبريان بإعطاء درجة . أساليب تقدمي املواد
وهذا يدلّ على أن الكتاب التعليمي املنتج %. ١٠٠

 هو جيد جدا وصادق
 يقيس اخلبريان بإعطاء درجة . أنواع االختبارات

الكتاب التعليمي املنتج وهذا يدلّ على أن %. ١٠٠
 هو جيد جدا وصادق

 يقيس اخلبريان بإعطاء . املواد بعيدة عن األخطاء اللغوية
وهذا يدلّ على أن الكتاب التعليمي %. ٨٧درجة 

 املنتج هو جيد جدا وصادق
 يقيس اخلبريان بإعطاء . استخدام أساليب اللغة العربية

وهذا يدلّ على أن الكتاب التعليمي %. ٨٧درجة 
 ملنتج هو جيد جدا وصادقا
 يقيس . . حجمها ونوعها وحدها: مطابقة احلروف

وهذا يدلّ على أن %. ١٠٠اخلبريان بإعطاء درجة 
  الكتاب التعليمي املنتج هو جيد جدا وصادق

  خبري تصميم احلاسوب وتكنولوجيا -٢
وبناء على املعيار %. ٨٨،٧٥بناء على النتيجة السابقة فتدلّ على 

وميكن  ةوصادق ةجيداملعني فإن األسطوانة املنتجة تعد يف املعيار 
  .بعد إكمال املالحظاتيف التدريس بدون التصحيح  ااستخدامه

واعتمادا على بيانات حتكيم اخلرباء يف امللحق الثالث، فإن 
  :كما يأيتالنتيجة ميكن حتليلها 
 يقيس خبريان ومها . ختبارات تقدمي العرضتقدمي اال

فخرا دكا املاجستري ومحدا سرجانا احلاسويب االستبانة 
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 املنتجةوهذا يدلّ على أن األسطوانة %. ٨٧بدرجة 
 ةجدا وصادق ةهي جيد

 يقيس خبريان االستبانة . أسلوب اللغة يف االختبارات
 املنتجةوهذا يدلّ على أن األسطوانة %. ٨٧بدرجة 
 ةجدا وصادق ةهي جيد

 يقيس خبريان االستبانة بدرجة . صدق االختبارات
 ةهي جيد املنتجةوهذا يدلّ على أن األسطوانة %. ٨٧

 ةجدا وصادق
 ع االختبارات٨٧يقيس االستبانة بدرجة . تنو .%

جدا  ةهي جيد املنتجةوهذا يدلّ على أن األسطوانة 
 ةوصادق
 يقيس االستبانة . مطابقة االختبارات بالكتاب املقرر

 املنتجةوهذا يدلّ على أن األسطوانة %. ١٠٠بدرجة 
 ةجدا وصادق ةهي جيد

 يقيس االستبانة بدرجة . سهولة استخدام األسطوانة
 ةهي جيد تجةاملنوهذا يدلّ على أن األسطوانة %. ٨٧

 ةجدا وصادق
 يقيس خبريان االستبانة بدرجة . مشولية نقاط األسطوانة

 ةهي جيد املنتجةوهذا يدلّ على أن األسطوانة %. ٧٥
 ةجدا وصادق

 يقيس االستبانة بدرجة . تصميم ومظهر األسطوانة
 ةهي جيد املنتجةوهذا يدلّ على أن األسطوانة %. ٧٥

 ةجدا وصادق
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  االستبانة بدرجة . يف األسطوانةصدق املواد املدروسة
 ةوهذا يدلّ على أن األسطوانة املنتجة هي جيد%. ٨٧

 ةجدا وصادق
  وهذا يدلّ على %. ٨٧يقيس خبريان االستبانة بدرجة

  ةجدا وصادق ةهي جيد املنتجةأن األسطوانة 
  ومناقشتها بيانات عن جتربة حمدودة حتليل -د

يرى الباحث كما عرض البيانات السابقة أن حتليل البيانات عن جتربة حمدودة   
جذابة يف تكوين  املواد التعليمية احلاسوبيةيليق إىل االتفاق الواحد أال وهي أسطوانة 

والبد الباحث أن يكمل التعديالت واالقتراحات من طلبة الذين . عملية التعلّم والتعليم
  . ة حمدودةمرم الباحث يف جترب

    
   

املواد التعليمية بيانات عن فعالية استخدام أسطوانة  حتليل: ثانيا
  ومناقشتها احلاسوبية

  نتيجة اختبار القبلي والبعدي  -١
  :مما يلي اجلدول نتيجة االختبارين القبلي والبعدي - ٢

  النوع  االسم  الرقم
X1 X2  d d2 Md 

  ٩  ٢٥  ٥  ٩  ٤  ذكر  أدي نوفيانطا  ١
  ٩ ١٦  ٤  ٩  ٥  ذكر  زبيديأمحد عارف   ٢
  ١٠ ١٦  ٤  ١٠  ٦ أنثى  أخيسة فيين فريز  ٣
 ١٠ ١٦  ٤ ١٠  ٦ أنثى  أنا حمبوبة  ٤
 ٩  ٤  ٢ ٩  ٧ أنثى  أين نور  ٥
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  ٩ ١٦  ٤  ٩  ٥ أنثى  النساء خري اإلسالمي  ٦
  ٩  ١ ١  ٩  ٥  ذكر  أرس إنديرا مرديانطو  ٧
  ٩  ٩ ٣  ٩  ٧  أنثى  أتيكا كورنيا فيتا  ٨
  ٨  ٩ ٣  ٨  ٥  ذكر  ديقي موالنا  ٩

  ٩ ١٦  ٤  ٩ ٥ أنثى  دونيك سوكياريت  ١٠
  ٧  ٩  ٣  ٧ ٤ أنثى  فييب فوجي راهايو  ١١
  ١٠  ٩  ٣  ١٠  ٧ أنثى  فيين ألنساء فطر  ١٢
  ٩  ١٥  ٥  ٩  ٤ أنثى  فطرة العينية  ١٣
  ٨  ٤  ٢  ٨  ٦ أنثى  حفيفة  ١٤
  ٤ ١٦  ٤  ٤  ٤  ذكر  حسب املوالنا  ١٥
  ٥ ١٦  ٤  ٥  ٥ أنثى  إيفا روسانييا  ١٦
  ١٠ ١٦  ٤  ١٠  ٦ أنثى  إرما زليانا  ١٧
  ٥ ١٦  ٤  ٥  ٥  ذكر  جوين كورنياوان  ١٨
 ٧  ١  ١ ٧  ٧ أنثى  حسنة سري فالويف  ١٩
 ١٠ ١٦  ٤ ١٠  ٦ أنثى  لطيفة النعمة  ٢٠
  ٩ ١٦  ٤  ٩  ٥  ذكر  حممد بيوت اهللا  ٢١
  ٩  ٤  ٢  ٩  ٧  ذكر  حممد هانورا  ٢٢
  ٩ ١٦  ٤  ٩  ٦  ذكر  حممد حمصون مرزوقي  ٢٣
  ٩  ٤  ٢  ٩  ٥  ذكر  حممد صايف ريد األمم  ٢٤
  ٩  ٩  ٣  ٩  ٧ أنثى  مرضية    ٢٥
  ٩  ٩  ٣  ٩  ٥ أنثى  ميدا بديعة النفيسة  ٢٦
  ٨  ٩  ٣  ٨  ٦  ذكر  مصور  ٢٧
  ٨ ٤ ٢  ٨  ٦  ذكر  نور قرين  ٢٨
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  ٨ ٤ ٢  ٨  ٦  ذكر  رمحدي  ٢٩
  ٩ ١٦  ٤  ٩  ٥ أنثى  أسوة حسنة  ٣٠
  ٩ ١٦  ٤  ٩  ٥ أنثى  عيون أصفياء الدينية  ٣١
  ٩ ١٦  ٤  ٩  ٥ أنثى  يويون أمباروايت  ٣٢
  ٩  ٩  ٣  ٩  ٦  أنثى  الرتيلزهرة   ٣٣
      ٢٩٣  ٢٠٤  ١١١  ٢٩٣  ١٨٢  

  
  
  
  
  
  
  

  ١١الرسم البياين 
  

اإلنتاج، فيقدم الباحث  يبروأما حتليل البيانات من نتيجة جت
ويف هذا البحث أراد . الفصل الثالثالرموز اإلحصائي كما ورد يف 

رقية مهارة القراءة لدى تالباحث معرفة فعالية استخدام األسطوانة ل
لذلك يستخدم الباحث من . الطلبة يف املدرسة ثنائية اللغة العالية باتو

نتائج االختبار القبلي من حيث ترقية مهارة القراءة قبل استخدام 
األسطوانة واالختبار البعدي من حيث ترقية مهارة القراءة بعد 

  .استخدام األسطوانة

t= 111x0,028
3,153

t tabel = 2.75 (lihat harga T tabel, Arikunto)
t hitung = 3.153
t hitung > t tabel

t

d2= 403- 1112

33
= 403 - 12321

33
= 403-373
= 30
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 اعتمادا على اجلدول السابق، يصف الباحث أن بعض الطلبة
" ضعيف"مستوى كفاءة الطلبة  -١:الفاشلني يف االختبار القبلي

%    ٣٣" مقبول"مستوى كفاءة الطلبة  -٢و)  طالبا ١٢%(٣٧
   ).طالب ١٠% (٣٠"  جيد"مستوى كفاءة الطلبة  - ٣و) طالبا ١١(

ويف االختبار البعدي، يصف الباحث أن معظم الطلبة ينجحون 
رغم أن هناك درجة خمتلفة . بعدما تعلّم القراءة باستخدام األسطوانة

يف مستوى كفاءة الطلبة % ٧هناك نفران أو . كما اجلدول السابق
جيد "يف مستوى كفاءة الطلبة % ٩٣و واحد وثالثني طالبا أو " جيد"

  ".جدا
) القبلي والبعدي(لباحث النتائج من االختبارين وبعدما يعرض ا

يف نفس الفصل، فوصل الباحث ليدخل هذه النتائج إىل الرموز 
اإلحصائية ملعرفة التأثري التعليمي على فعالية استخدام األسطوانة لترقية 

  . مهارة القراءة يف املدرسة ثنائية اللغة العالية باتو
بلي حصلت على من إحصاء االختبار الق نسبةتعرف ال

فلذلك يقول الباحث أن مهارة القراءة قبل ) ضعيف% (٥٤،٨٨
من إحصاء  نسبةوأما ال. استخدام األسطوانة أدىن فهي مردودة

فلذلك يقول ) جيد جدا% (٩٠،٦٤االختبار القبلي حصلت على 
  .الباحث أن مهارة القراءة بعد استخدام األسطوانة مرتقية عميقة

نتج الباحث بأن فروض البحث يف من اجلدول املذكور يست
نتيجة اإلحصائي أكرب من  ائيتنتيجة الوالدليل أن مقبولة،  هذا البحث

  .الرسم البياين ائيت
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  استبانة املدرسة -٣
، حيلّل الباحث ما ةالسابق رسوم البيانيةنتيجة استبانة املدرسة يف ال بناء على

  :يلي
  باستخدام األسطوانةاكتساب املفردات يف تعليم اللغة العربية. 

 ةوهذا يراد بأن هذه األسطوانة جيد%. ٧٥على تقيس املدرسة 
 يف ترقية مهارة القراءة لدى الطلبة ةوصادق
  ر عنها يف تعني الطلبة يفربط الرموز املكتوبة باألصوات الىت تعب

وهذا يراد بأن هذه %. ٧٥على تقيس املدرسة . اللغة العربية
 يف ترقية مهارة القراءة لدى الطلبة    ةوصادق ةاألسطوانة جيد

   قراءة جهرية بنطق صحيح يفتعني الطلبة تقيس . قراءة نص
 ةوصادق ةوهذا يراد بأن هذه األسطوانة جيد%. ٧٥على املدرسة 

 يف ترقية مهارة القراءة لدى الطلبة
  سة على . يف استنتاج املعىن العامتعني الطلبة١٠٠تقيس املدر .%

يف ترقية مهارة  ةوصادق ةا يراد بأن هذه األسطوانة جيدوهذ
 القراءة لدى الطلبة   

  ف معاين املفرداتتعني الطلبةسة على . يف تعر٧٥تقيس املدر .%
يف ترقية مهارة  ةوصادق ةوهذا يراد بأن هذه األسطوانة جيد

 القراءة لدى الطلبة   
  سة على . يف فهم معاين اجلمل يف الفقراتتعني الطلبةتقيس املدر

يف ترقية  ةوصادق ةوهذا يراد بأن هذه األسطوانة جيد%. ٧٥
 مهارة القراءة لدى الطلبة   

 القراءة جيعل الطلبة  املواد التعليمية احلاسوبية لترقية مهارة استخدام
%. ١٠٠تقيس املدرسة على . يتحمسون يف تعلّم اللغة العربية



٨٩ 
 

يف ترقية مهارة  ةوصادقجدا  ةيدوهذا يراد بأن هذه األسطوانة ج
 القراءة لدى الطلبة   

 سة . أحوال الطلبة خالل تعليم باستخدام األسطوانةتقيس املدر
 ةوصادق جدا ةوهذا يراد بأن هذه األسطوانة جيد%. ١٠٠على 

 يف ترقية مهارة القراءة لدى الطلبة   
  ا وحسناجيعل تعليم القراءة تعليما جيد باستخدام األسطوانةتعليم .

 ةوهذا يراد بأن هذه األسطوانة جيد%. ١٠٠تقيس املدرسة على 
 يف ترقية مهارة القراءة لدى الطلبة    ةوصادق جدا
 تقيس . هذه األسطوانة نافعة يف تعليم القراءة يف املدرسة العالية

جدا  ةوهذا يراد بأن هذه األسطوانة جيد%. ١٠٠املدرسة على 
    يف ترقية مهارة القراءة لدى الطلبة    ةوصادق

 استبانة الطلبة -٣
  :نظرا إىل استبانة الطلبة يف اجلدول السابق فيحلّل الباحث ما يلي  

 جيب . استخدام األسطوانة مطابق بالكتاب املقرر يف الفصلي
كالمها يدالن على ). جيد% (١٧، )جيد جدا% (٨٣الطلبة 

 .صدق هذه األسطوانة
  تعليم القراءة باستخدام األسطوانة مطابق بالكتاب املقرر موضوع

 )جيد% (١٨و ) جيد جدا% (٨٠جييب الطلبة  .يف الفصل
% ٢، رغم أن هناك كالمها يدالن على صدق هذه األسطوانة

 )مقبول(جييب 
  مواد تعليم القراءة باستخدام األسطوانة مطابقة بالكتاب املقرر يف

كالمها ) جيد% (٢٣و ) جدا جيد% (٧٧جييب الطلبة . الفصل
 يدالن على صدق هذه األسطوانة
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 جييب  .اكتساب املفردات يف تعليم القراءة باستخدام األسطوانة
كالمها يدالن على  ) جيد% (٢٩و ) جيد جدا% (٦٩الطلبة 

 )مقبول(جييب % ٢، ، رغم أن هناك صدق هذه األسطوانة
  ملكتوبة باألصوات ربط الرموز اتقدر األسطوانة أن تعني الطلبة يف

و ) جيد جدا% (٦٨جييب الطلبة  .الىت تعبر عنها يف اللغة العربية
، رغم أن كالمها يدالن على صدق هذه األسطوانة ).جيد% (٣٠

 )مقبول(جييب % ٣هناك 
  قراءة جهرية بنطق  يفتقدر األسطوانة أن تعني الطلبة قراءة نص

 )جيد% (٢٤و ) جيد جدا% (٧٦جييب الطلبة . صحيح
  كالمها . يف استنتاج املعىن العامتقدر األسطوانة أن تعني الطلبة

جيد % (٦٨جييب الطلبة . يدالن على صدق هذه األسطوانة
 )مقبول(جييب % ٣، رغم أن هناك ) جيد% (٣٠و ) جدا
  ف معاين املفرداتتقدر األسطوانة أن تعني الطلبةكالمها . يف تعر

جيد % (٦٧الطلبة  جييب. يدالن على صدق هذه األسطوانة
 )مقبول(جييب % ٣، رغم أن هناك ) جيد% (٣٠و ) جدا
  كالمها يدالن على . يف فهم معاين اجلمل يف الفقراتتعني الطلبة

% ٣٠و ) جيد جدا% (٦٥جييب الطلبة . صدق هذه األسطوانة
 )مقبول(جييب % ٥، رغم أن هناك ) جيد(
  ون يف تعلّمتعليم القراءة باستخدام القراءة جيعل الطلبة يتحمس

% ١٧و ) جيد جدا% (٨٣جييب الطلبة . اللغة العربية
  .كالمها يدالن على صدق هذه األسطوانة).جيد(

وهذا معناه أن هذه األسطوانة % ٧٣،٤٨ومعدل هذه االستبانة 
  امقبولة يف استخدامه



٩١ 
 

 

  الفصل اخلامس
  البحث والتوصيات واملقترحاتنتائج 

  
بعد أن متّ البحث يقدم الباحث نتائج البحث، والتوصيات واالقتراحات مما 

  :يأيت
 نتائج البحث  -  أ

لترقية مهارة  املواد التعليمية احلاسوبيةتطوير اجراءات تصميم ن إ - ١
حتاج إىل دقّة مبا فيه تـ يف املدرسة ثنائية اللغة العالية  باتوالقراءة 

تصميم  -٢،املبدئيةسة االدر -١االجراءات التالية وهي من 
وهذه اخلطوات . جتربة حمدودة -٤و ،حتكيم اخلرباء - ٣اإلنتاج، 

واجتهاد البد جبد . 
% ٥٤،٨٨يف تعليم القراءة الطلبة أن معدل نتيجة االختبار القبلي  - ٢

بعد يف االختبار البعدي أي وأما . قبل استخدام األسطوانة
وهذه النتيجة تدلّ % ٩٠،٦٤على استخدام األسطوانة حصل 

، معناه ٣٥،٧٦بري بني االختبارين بالفرق ك عافعلى أن هناك ارت
 إيـجابـية و ةفـعالأن هذه أسطوانة دروس حاسوبية تفاعلية 

  
 توصيات البحث  - ب

الباحث مل يقدم يف األسطوانة التدريبات أو االختبارات املتنوعة،  - ١
لذلك يرجو الباحث ملن  يستخدمه من املعلّمني أن يقدم 

٩٢  



٩٢ 
 

التدريبات أو االختبارات املتنوعة على أساسها أثناء عملية التعليم، 
 مرحيا لدى الطلبةوهذه جلعل تعليم اللغة العربية تعليما 

  
  قتراحات البحثم  -ج

يرجو الباحث أن تكون نتائج البحث مفيدة للقراء الذين يهتمون  - ١
ألن يف هذا البحث . كثريا باللغة العربية وتعليمها يف املدرسة

جرب الباحث إنتاج أسطوانة لترقية مهارة القراءة لدى الطلبة يف 
ورأى الباحث عن هذا البحث بأن . الفصل العاشر  مدرسة العالية

طريقة التعليمية املتنوعة، لتكون اللغة العربية جيب علينا أن نطبق ال
 .سهلة ملن الذي يتعمقها

هذه األسطوانة تقتصر على أربع موضوعات القراءة، ويرجو  - ٢
الباحث الباحث التايل بأن تعد املواد التعليمية ملوضوعاا األخرى 

مثل موضوعات يف مرحلة الثانوية والعالية سوى الفصل العاشر 
  .للعالية

   



٩٣ 
 

  ائمة املصادر و املراجعق
  
 املصادر   -  أ

 القرآن الكرمي، العلق - ١
  

  املراجع العربية  - ب
 كتب -

دار  :عمان، استخدام احلاسوب يف التعليم إبراهيم عبد الوكيل الفار، - ٢
  ٢٠٠٢الفكرالعريب، 

إيكيب : ماالنج، ، الوسائل املعينات يف تعليم العربيةإمام أسراري - ٣
  ١٩٩٣ماالنج، 

 :، عمانمناهجه وأساليبه: البحث العلمي ،ذوقان عبيدات وأصحابه - ٤
 ١٩٨٧دار الفكر، 

، تعلم اللغات احلية وتعليمها بني النظرية والتطبيق صالح عبد ايد، - ٥
 ١٩٨١الطبعة األوىل، -مكتبة لبنان :القاهرة

دار الفكر،  :،  األردنمدخل إىل تكنولوجيا التعليم، عبد احلافظ سالمة - ٦
  ١٩٩٨الطبعة الثانية، 

، ، وسائل االتصال و التكنولوجيا يف التعليماحلافظ حممد سالمةعبد  - ٧
  ٢٠٠١دار الفكر،  :عمان

 :اخلرطوم. اللغة العربية للناطقني بغريها متعليعمر الصديق عبد اهللا،  - ٨
 ٢٠٠٨الدار العلمية، 

٩٣ 



٩٤ 
 

التقنيات التربوية يف تدريس اللغة العربية لغري الناطقني  علي القاسيمي، - ٩
    ١٩٩١املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة، :، إيكسيكوا

 :، القاهرة، تصميم منهج لتعليم اللغة العربية لألجانبفتح على يونس -١٠
  ١٩٧٧دار الثقافة، 

اإلمارات  ،طرائق التدريس العامة يف عصر املعلوماتفخر الدين القال،  -١١
  ٢٠٠٦دار الكتاب اجلامعي جامعة العني،    :العربية املتحدة

منشوارت  :دمشق، حو األمية وتعليم الكبارـمفخر الدين القال،  -١٢
  ٢٠٠٣جامعة دمشق، 

دار املسرية للنشر  :، عمانمهارات التدريس الصفيحممد حممود احليلة،  -١٣
 ٢٠٠٢والتوزيع، 

 ،دار الفالح :عمان ،أساليب تدريس اللغة العربية ،حممد علي اخلويل -١٤
٢٠٠٠  

  ٢٠٠٠ ،دار الفالح: األردن  ،االختبارات اللغوية ،حممد علي اخلويل -١٥
تدريس اللغة العربية باملرحلة اإلبتدائية  ،حممد فالح الدين علي جماور -١٦

  ١٩٨٠ ،دار القلم: الكوين  ،أسسه و تطبيقاته
أسس إعداد الكتب  ،ناصر عبد اهللا الغايل و عبد احلميد عبد اهللا -١٧

  ١٩٩١ ،دار االعتصام :سعود  ،التعليمية لغري الناطقني بالعربية
دارالفكر للطباعة  :عمان، تدريس اللغة العربيةوليد أمحد جابر،  -١٨

  ٢٠٠٢الطبعة األوىل،  –والتوزيع 
 
 
 
 



٩٥ 
 

 حبوث -
 التطبيقب(فعالية استخدام احلاسوب يف تعليم مهارة القراءة أمحد زيين،  -١٩

حبث : ماالمج. )تاراممب مدرسة إحتاد األمة املتوسطة اإلسالميةعلى 
تكميلي لنيل درجة املاجستري جامعة موالنا مالك إبراهيم االسالمية 

  ٢٠٠٩احلكومية ماالنج،
فعالية استخدام طريقة املناقشة السباقية يف ترقية مهارة . النداء يصفي -٢٠

 ).بالتطبيق على مدرسة املعارف الثانوية بسخجاساري(القراءة 
النا مالك إبراهيم حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري جامعة مو: ماالمج

 ٢٠١٠االسالمية احلكومية ماالنج، 
احلاسوبية لتنمية ذخرية " ألغاز الكلمات"تطوير لعبة . رضى درماوايت -٢١

الثانوية " موالورمان"حبث تطويري يف مدرسة (املفردات العربية 
حبث تكميلي لنيل درجة : ماالمج ).احلكومية االسالمية بنجرماسني

مالك إبراهيم االسالمية احلكومية ماالنج، املاجستري جامعة موالنا 
٢٠١٠ 

تطوير تعلّم اللغة العربية باستخدام وسيلة برنامج  .ماحي إويل الكرام -٢٢
بالتطبيق على مدرسة منبع (أدويب فالش وأثره  يف ترقية رغبة التالميذ 

حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري : ماالمج ).العلوم االبتدائية ماالنج
 ٢٠١٠جامعة موالنا مالك إبراهيم االسالمية احلكومية ماالنج، 

تصميم  الربجميات التعليمية باستخدام . حممد واهب داريادي -٢٣
، حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري يف تعليم احلاسوب لتعليم القراءة

 ،االسالمية احلكومية ماالنجاللغة العربية جامعة موالنا ملك إبراهيم 
٢٠٠٨ 



٩٦ 
 

تطوير اخلطة الدراسية للمادة العربية يف روضة نور أنيسة رضوان،  -٢٤
حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري : ماالمج، مباالنج" الكوثر"األطفال 

  ٢٠٠٨جامعة موالنا مالك إبراهيم االسالمية احلكومية ماالنج، 
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PENGANTAR 
ANGKET PENILAIAN PRODUK PENGEMBANGAN  

OLEH AHLI MATERI 
 
 
 
Kepada Yth Dr. Nurul Murtadho, M.Pd / Prof.Dr. Syaikhoun 
di  
Universitas Negeri Malang / UIN Maliki Malang 
 
 
 Dalam rangka penulisan tesis untuk menyelesaikan pendidikan S2 
Pembelajaran Bahasa Arab di UIN Maliki Malang, peneliti mengembangkan 
media CD Interaktif untuk pembelajaran qira’ah di kelas X (sepuluh) Madrasah 
Aliyah. 
 Selanjutnya agar produk pengembangan ini benar-benar menjadi media 
pembelajaran yang mampu memudahkan belajar siswa, maka kami memohon  
kesediaan Bapak untuk sedikit meluangkan waktu untuk mengisi angket ini 
sebagai penguji ahli materi. 
 Sedangkan tujuan dari pengisian angket ini adalah untuk mengetahui 
seberapa jauh kevalidan dan keefektifitasan pengembangan CD Interaktif yang 
kami produksi. Untuk kemudian dalam kegiatan pembelajaran, setelah diadakan 
perbaikan sesuai dengan data yang kami peroleh dari validitasi ini. 
 Atas kesediaan Bapak dalam mengisi angket ini, peneliti mengucapkan 
banyak terimakasih. Jaza:kumullah khairan ahsanal jaza:’. 
 
 

Malang, 3 Maret 2011 
Peneliti 
 
 
 
A.Samsul Ma’arif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lembar Validasi Ahli Materi 
 

Nama : Dr. Nurul Murtadho, M.Pd / Prof. Dr. Syaikhoun 
Profesi : Universitas Negeri Malang / UIN Maliki Malang 

 
No  Aspek penilaian Skor  Keterangan  

4 3 2 1  
1 Kesesuaian materi dengan kurikulum      
2 Keruntutan materi dari yang mudah ke yang sulit      
3 Kemenarikan penyajian materi      
4 Kosakata yang disajikan sesuai dengan kemampuan 

peserta didik 
     

5 Kevalidan materi      
6 Sistematika penyajian materi      
7 Kevariasian soal-soal      
8 Materi yang disajikan jauh dari kesalahan penulisan      
9 Penggunaan uslub bahasa Arab      
10 Kesesuaian tipografi, ukuran, jenis huruf dan 

margin 
     

 
Keterangan : 
Skor 4 : Sangat Menarik/ Sangat Jelas/ Sangat Baik/ Sangat Mudah 
Skor 3 : Menarik/ Jelas/ Baik/ Mudah 
Skor 2 : Kurang Menarik/ Kurang Jelas/ Kurang Baik/ Kurang Mudah 
Skor 1 : Tidak Menarik/ Tidak Jelas/ Tidak Baik/ Tidak Mudah 
 
Saran 

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

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

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

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

 

Kesimpulan 

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

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

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

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

 



Rekomendasi  

 (…) Valid 

 (…) Valid perlu revisi 

 (…) Tidak valid perlu revisi 

 

 

Malang,  … Maret 2011 
Ahli Materi 
 
 
 
 
     

NIP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
PENGANTAR 

ANGKET PENILAIAN PRODUK PENGEMBANGAN  
OLEH AHLI MEDIA 

 
 
 
Kepada Yth. Fakhron Dakka, S.Kom, M.T / Hamdan, S.Kom 
di  
Madrasah Tsanawiyah Negeri Batu / Ma'had Al-Ulya MAN Batu 
 
 
 Dalam rangka penulisan tesis untuk menyelesaikan pendidikan S2 
Pembelajaran Bahasa Arab di UIN Maliki Malang, peneliti mengembangkan 
media CD Interaktif untuk pembelajaran qira’ah di kelas X (sepuluh) Madrasah 
Aliyah. 
 Selanjutnya agar produk pengembangan ini benar-benar menjadi media 
pembelajaran yang mampu memudahkan belajar siswa, maka kami memohon  
kesediaan Bapak untuk sedikit meluangkan waktu untuk mengisi angket ini 
sebagai penguji ahli media. 
 Sedangkan tujuan dari pengisian angket ini adalah untuk mengetahui 
seberapa jauh kevalidan dan keefektifitasan pengembangan CD Interaktif yang 
kami produksi. Untuk kemudian dalam kegiatan pembelajaran, setelah diadakan 
perbaikan sesuai dengan data yang kami peroleh dari validitasi ini. 
 Atas kesediaan Bapak dalam mengisi angket ini, peneliti mengucapkan 
banyak terimakasih. Jaza:kumullah khairan ahsanal jaza:’. 
 
 

Malang, 3 Maret 2011 
Peneliti 
 
 
 
A.Samsul Ma’arif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Lembar validasi Ahli Media 

 
Nama : Fakhron Dakka, S.Kom, M.T / Hamdan, S.Kom 
Profesi : Madrasah Tsanawiyah Negeri Batu / Ma'had Al-Ulya MAN Batu 
 
No  Aspek penilaian Skor  Keterangan  

4 3 2 1  
1 Penyajian Soal      
2 Kejelasan Soal      
3 Kevalidan Soal      
4 Kevariatifan Soal       
5 Kesesuaian Soal dengan Materi Pembelajaran      
6 Kemudahan Menggunakan CD Interaktif      
7 Kelengkapan Fitur dalam CD Interaktif      
8 Desain dan Tampilan CD Interaktif      
9 Kejelasan materi dalam CD Interaktif      
10 Manfaat Media CD Interaktif      
 
Keterangan : 
Skor 4 : Sangat Menarik/ Sangat Jelas/ Sangat Baik/ Sangat Mudah 
Skor 3 : Menarik/ Jelas/ Baik/ Mudah 
Skor 2 : Kurang Menarik/ Kurang Jelas/ Kurang Baik/ Kurang Mudah 
Skor 1 : Tidak Menarik/ Tidak Jelas/ Tidak Baik/ Tidak Mudah 
 
Saran 

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

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

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

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

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

 

Kesimpulan 

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

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

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

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

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



 

Rekomendasi  

 (…) Valid 

 (…) Valid perlu revisi 

 (…) Tidak valid perlu revisi 

 

 

Malang,  … Maret 2011 
Ahli Media 
 
 
 
 
     

NIP. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANGKET SISWA 
 

PENGGEMBANGAN CD INTERAKTIF UNTUK PEMBELAJARAN QIRA’AH 
(Penelitian Pengembangan/Tesis di Madrasah Aliyah Persiapan Negeri Bilingual Batu 

 
 
Nama  : ………………………………………… Hari, tanggal ………….. 
 
 

1. Apakah pengajaran qiraah dengan menggunakan CD Interaktif sesuai 
dengan buku cetak yang dipakai di kelas? 
a) sangat sesuai b) sesuai  c) kurang sesuai d) tidak sesuai 
    

2. Apakah tema qiraah dengan menggunakan CD Interaktif  sesuai dengan 
buku cetak yang dipakai di kelas? 
a) sangat sesuai b) sesuai  c) kurang sesuai d) tidak sesuai 
    

3. Apakah materi qiraah dengan menggunakan CD Interaktif sesuai dengan 
buku cetak yang dipakai di kelas? 
a) sangat sesuai b) sesuai  c) kurang sesuai d) tidak sesuai 
    

4. Apakah siswa dapat mengingat kosakata qiraah dengan menngunakan Cd 
Interaktif? 
a) sangat bisa b) bisa c) kurang bisa d) tidak bisa 
    

5. Apakah CD Interaktif ini bisa membantu siswa untuk menguraikan tulisan 
arab dengan makna yang terkandung dalam tulisan tersebut? 
a) sangat bisa b) bisa c) kurang bisa d) tidak bisa 
    

6. Apakah CD Interaktif ini bisa membantu siswa untuk membaca teks 
dengan pelafalan bahasa Arab dengan benar? 
a) sangat bisa b) bisa c) kurang bisa d) tidak bisa 
    

7. Apakah CD Interaktif ini bisa membantu siswa untuk menarik makna 
umum dari teks secara langsung? 
a) sangat bisa b) bisa c) kurang bisa d) tidak bisa 
    

8. Apakah CD Interaktif ini bisa membantu siswa untuk mengetahui makna 
antara apa yang harus diucapkan dan apa yang harus ditulis? 
a) sangat bisa b) bisa c) kurang bisa d) tidak bisa 
    

9. Apakah CD Interaktif ini bisa membantu siswa untuk memahami makna 
pada tiap kalimat yang ada dalam paragraf? 
a) sangat bisa b) bisa c) kurang bisa d) tidak bisa 
    

10. Apakah pengajaran qiraah dengan menggunakan CD Interaktif ini 
membuat siswa bersemangat belajar bahasa Arab? 
a) sangat berpengaruh b) biasa saja c) kurang bersemangat d) tidak berpengaruh 

 



ANGKET GURU 
 

PENGGEMBANGAN CD INTERAKTIF UNTUK PEMBELAJARAN QIRA’AH 
(Penelitian Pengembangan di Madrasah Aliyah Persiapan Negeri Bilingual Batu 

 
Nama  : …………………………………………………… 
 
 

1. Apakah CD Interaktif ini bisa membantu siswa untuk menguraikan tulisan 
arab dengan makna yang terkandung dalam tulisan tersebut? 
a) sangat bisa b) bisa c) kurang bisa d) tidak bisa 
    

2. Apakah CD Interaktif ini bisa membantu siswa untuk membaca teks 
dengan pelafalan bahasa Arab dengan benar? 
a) sangat bisa b) bisa c) kurang bisa d) tidak bisa 
    

3. Apakah CD Interaktif ini bisa membantu siswa untuk menarik makna 
umum dari teks secara langsung? 
a) sangat bisa b) bisa c) kurang bisa d) tidak bisa 
    

4. Apakah CD Interaktif ini bisa membantu siswa untuk mengetahui makna 
antara apa yang harus diucapkan dan apa yang harus ditulis? 
a) sangat bisa b) bisa c) kurang bisa d) tidak bisa 
    

5. Apakah CD Interaktif ini bisa membantu siswa untuk memahami makna 
pada tiap kalimat yang ada dalam paragraf? 
a) sangat bisa b) bisa c) kurang bisa d) tidak bisa 
    
 

6. Apakah pengajaran qiraah dengan menggunakan CD Interaktif ini 
membuat siswa bersemangat belajar bahasa Arab? 
a) sangat berpengaruh b) biasa saja c) kurang bersemangat d) tidak berpengaruh 

 
7. Bagaimanakah suasana pembelajaran qiraah dengan menggunakan CD 

Interaktif?  
a) sangat menyenangkan b) menyenangkan c) kurang menyenangkan d) tidak menyenangkan 
 

8. Berapa protentase kemampuan siswa dalam belajar qiraah dengan 
menggunakan CD Interaktif?  
a) 80-100% b) 65-79% c) 50-64% d) 0-49% 
    
 

9. Apakah CD Interaktif ini bisa menjadikan pembelajaran qiraah menjadi 
lebih baik 
a) sangat bisa b) bisa c) kurang bisa d) tidak bisa 
    
 

10.  Apakah bisa disimpulkan bahwa CD Interaktif ini bermanfaat untuk 
pembelajaran qira’ah di Madrasah Aliyah?  
a) sangat bisa b) bisa c) kurang bisa d) tidak bisa 
    



 

SOAL PRE TEST & POST TEST 
 

PENGGEMBANGAN CD INTERAKTIF UNTUK PEMBELAJARAN QIRA’AH 
(Penelitian Pengembangan di Madrasah Aliyah Persiapan Negeri Bilingual Batu) 

  
 

Nama siswa:…………………………………………………….. 

Hari, tanggal : …………………………………………………..  

 
 

 
 

         
          

          
 

          
          
          
 

 
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 



 
 

  
  
  
  
  

 
 

 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
 
 
 

  

  

  

 
 

  

 

 

 

 

 
 

 

  المدّرسة
  المھندس
  الموظفة
  الطبیبة

  الصحفي
  الفالح

 رجال األمن



 
 

 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 

 
  لَه هوايات كَثيرةٌ، مثْلُ القراَءة والرسمِ. هذَا صديقي، اسمه يوسف  ١
  .لدولَتنا إِندونِيِسيا ١٩٤٥ويعتبر نِظَام الْمدرسة دستور فيها، مثْلُ دستور   ٢
  1) …………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….. 
  2) …………………………………………………………………………………………………………………
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  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
  حتت املوضوعين يف أثناء كتابة رسالة املاجستري أفيدكم علما بأن:   

    مهارة الـقـراءة اجلهرية رقيةتـلتطوير مواد تعليمية حاسوبية 
  )العالية باتو اللغة ةدرسة ثنائيعلى امل بالتطبيق حبث تطويري(

حضرتكم أن تعطيين مقترحات و توصيات على إنتاج  منبناء على ذلك، أرجوا 
  .جزاكم اهللا أحسن اجلزاء. الكتاب املقرر الذي كتبته

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهو
  

  ٢٠١١مارس  ٣ماالنج، 
  الطالب الباحث

  
  

  أمحد مشس املعارف
  



 
 

  فضيلة األستاذ الدكتور حممد شيخون  :  االسم
  تعليم اللغة العربيةخبري   :  املهنة

  جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
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  توضيح البيانات  البيانات  الرقم

    تاريخ تأسيس املدرسة  ١
    أهداف املدرسة  ٢
    املنهج الدراسي  ٣
    عملية تدريس اللغة العربية  ٤

 
 




  توضيح البيانات  البيانات  الرقم
    املنهج الدراسي  ١
    األهداف الدراسية  ٢
    املواد الدراسية  ٣
    التعليميةالطرق   ٤
    أحوال الطلبة  ٥
    كفاءة الطلبة  ٦
    أثناء الدراسة  ٧
    احتياجات املدرسة  ٨

 
 
 
 
 
 
 
 

 


  توضيح البيانات  البيانات  الرقم

    الوسائل املوجودة يف املدرسة  ١
    طريقة التدريس   ٢
    مشاركة الطلبة أثناء الدراسة  ٣
    قدرات الطلبة  ٤

 
 
 
 




  توضيح البيانات  البيانات  الرقم

  ٢٠١٠مايو  ١٧أسست هذه املدرسة  يف   تاريخ تأسيس املدرسة  ١
وكان هدف تأسيس هذه املدرسة هو حتقيق   أهداف املدرسة  ٢

 ،الشباب املسلمني لديهم الفكر الذكي
واالستطاعة يف كلّ جمال، والعلوم الكثرية، 

من عالمة جناح هذا اهلدف . الكرميةواألخالق 
تربي املدرسة تربية حسنة اتقانا وذكيا،  -١هو 

ترقّي املدرسة معيار التربية بعملية التعليم  - ٢
حتقّق املنهج التعليمي الوطين  - ٣الفرحية، 

بإمكان أقصى درجات، وهذا بإعطاء التربية 
 -٤احلسنة واألخالق الكرمية واللغات األجنبية، 

درسة اللغة العربية اإلجنيلزية لغة يوميا جتعل امل
 - ٤حىت يتكلّموا مجيع املدرسني والطلبة ا، 

حتقق املدرسة تكنولوجيا احلديث حىت تكون 
  املدرسة مدرسة مرحية وجذابة

وكان املنهج املتبع يف هذه املدرسة هو املنهج   املنهج الدراسي  ٣
  (KTSP)على مستوى الوحدة التعليمية 

بالنسبة إىل مدة الدراسة أو احلصص التعليمية،   تدريس اللغة العربيةعملية   ٤
  يف األسبوع أربع حصصفالفصل العاشر 

 
 








  توضيح البيانات  البيانات  الرقم

وكان املنهج املتبع يف هذه املدرسة هو املنهج على مستوى الوحدة   املنهج الدراسي  ١
فأهداف تدريس اللغة العربية للفصل العاشر  (KTSP)التعليمية 

  :يف هذه املدرسة وفقا هلذا املنهج الدراسي وهي ما يلي
تنمية قدرة الطلبة على االتصال باللغة العربية شفاهة  -

وكتابة، اليت تشمل املهارات األربع وهي مهارة 
االستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة 

 الكتابة

ة على أمهية اللغة العربية اليت هي تنمية وعي الطلب -
 أداة للتعلّم، وخاصة لتعلّم مصادر تعاليم اإلسالم

تنمية قدرة الطلبة على فهم العالقة الوثيقة بني اللغة  -
وبذلك تزداد معرفتهم . والثقافة وتوسيع خربام

 .بالثقافات املختلفة، وأن يكون هلم دور يف تطورها
هداية . د.تعليم اللغة العربية ألّفه أالكتاب املقرر هنا يعين كتاب 

  وهو خبري يف اللغة العربية منذ القدمي
يقدر الطلبة أن يلفظو الكلمة ويقرأ النص حتت املوضوع    األهداف الدراسية  ٢

 اهلواية واملهنة 
  نو الفقرة الرئيسية امللفوظة حتتيبيقدر الطلبة أن ي

   املوضوع اهلواية واملهنة
  نو الفقرة الرئيسية امللحوظة حتت يقدر الطلبة أنيبي

   املوضوع اهلواية واملهنة
أما املوضوعات املدروسة يف الفصل الدراسي   املواد الدراسية  ٣

قضاء أوقات الفراغ،  -١:هي ما يلي) الشفعي(الثاين 
 - ٤يف خدمة بالدنا،  -٣يف معرض اهلوايات،  -٢

  .النظام
املستخدمة يف تدريس  اللغة العربية منها الطريقة  الطرق التعليمية  الطرق التعليمية  ٤

االنتقائية لكن الطريقة اليت أكثرها استخداما هي الطريقة التقليدية 
  أو طريقة القواعد والترمجة



  طالبا ٣٣عدد فصل أ   أحوال الطلبة  ٥
استنتاج معظمهم يستطعون قراءة النص العريب لكنهم يصعبون يف   كفاءة الطلبة  ٦

يف فهم ، ويف يف تعرف معاين املفردات، ويف العاماملعىن 
  . معاين اجلمل يف الفقرات

معظهم يهتمون بالدراسة رغم أن هناك بعض الطلبة يتكاسلون يف   أثناء الدراسة  ٧
  . الدروس

 
 

  




  توضيح البيانات  البيانات  الرقم

املوجودة يف مدرسة ثنائية اللغة إن الوسائل   الوسائل املوجودة يف املدرسة  ١
العالية قيليلة جدا مثل السبورة، والطباشري، 

  .والكتاب املدرسي، وجهاز العرض
عدم جذابة املادة املستعرضة طوال عملية   طريقة التدريس   ٢

الدراسة لدى الطلبة مع أن املدرسة قد شرحت 
  .بطريقة صحيحة لكن ناقصا يف األنشطة

نقصان إنتباه التالميذ للدراسة حيث لعب الطلبة   ناء الدراسةمشاركة الطلبة أث  ٣
أثناء الدراسة أو مشغلني بأشياء أخرى دون 

بعض منهم يهتمون بالدراسة . مباالة الدراسة
  .وكثري منهم يشتغلون بأنفسهم وأصحام

معظم الطالب يستطعون قراءة النص العريب   قدرات الطلبة  ٤
يف ، ويف املعىن العاماستنتاج لكنهم يصعبون يف 

يف فهم معاين اجلمل ، ويف تعرف معاين املفردات
 وواجلانب الذي يفهم الطالب ه. يف الفقرات

ربط الرموز املكتوبة باألصوات قدرة الطلبة يف 
قراءة نص قراءة و  الىت تعرب عنها يف اللغة العربية

  جهرية بنطق صحيح
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 درجة اختبار القبلي إلى البعدي
 

درجة اختبار  االسم الرقم
 القبلي

درجة اختبار 
 البعدي

ارتقاء اختبار القبلي  
 إلى اختبار البعدي

 ٥٠ ٩٢ ٤٢ أدي نوفیانطا ١
 ٤١ ٩٠ ٤٩ أحمد عارف زبیدي ٢
 ٤١ ١٠٠ ٥٩ أخیسة فیني فیرز ٣
 ٣٩ ١٠٠ ٦١ أنا محبوبة ٤
 ٢٤ ٩٢ ٦٨ أني نور ٥
 ٥٠ ٩٨ ٤٨ النساء خیر اإلسالمي ٦
إندیرا مردیانطوأرس  ٧  ٣٩ ٩٠ ٥١ 
 ٤٣ ٩٨ ٥٥ أتیكا كورنیا فیتا ٨
 ٣١ ٨٤ ٥٣ دیقي موالنا ٩
 ٤٢ ٩٠ ٤٨ دونیك سوكیارتي ١٠
 ٢٨ ٧٠ ٤٢ فیبي فوجي راھایو ١١
 ٣١ ١٠٠ ٦٩ فیني ألنساء فطر ١٢
 ٥٤ ٩٨ ٤٤ فطرة العینیة ١٣
 ٣٠ ٨٨ ٥٨ حفیفة ١٤
 ٣٩ ٧٩ ٤٠ حسب الموالنا ١٥
 ٤٧ ٩٦ ٤٩ إیفا روسانییا ١٦
 ٣٦ ١٠٠ ٦٤ إرما زلیانا ١٧
 ٤٥ ٩٠ ٤٥ جوني كورنیاوان ١٨
 ١٣ ٧٩ ٦٦ حسنة سري فالوفي ١٩
 ٣٦ ١٠٠ ٦٤ لطیفة النعمة ٢٠
 ٤٢ ٩١ ٤٩ محمد بیوت اهللا ٢١
 ٢٠ ٨٩ ٦٩ محمد ھانورا ٢٢
 ٣٩ ٩٠ ٥١ محمد محصون مرزوقي ٢٣
 ٢١ ٩١ ٧٠ محمد صافي رید األمم ٢٤
سوریامرضة جاھیانینج  ٢٥  ٣٠ ٨٩ ٥٩ 
 ٣٥ ٩٨ ٦٣ میدا بدیعة النفیسة ٢٦
 ٣١ ٨٤ ٥٣ مصّور ٢٧
 ١٦ ٧٥ ٥٩ نور قرین ٢٨
 ٢٧ ٨٣ ٥٦ رحمدي ٢٩
 ٤٧ ٩٢ ٤٥ أسوة حسنة ٣٠
 ٤٥ ٩٤ ٤٩ عیون أصفیاء الدینیة ٣١
 ٣٩ ٩٠ ٥١ یویون أمبارواتي ٣٢
 ٢٩ ٩١ ٦٢ زھرة النزلي ٣٣

 
 المعدل

 
٣٥،٧٦ ٩٠،٦٤ ٣٥،٧٦ 

 
 
 
 



  
  أمحد مشس املعارف بن سيف اهلداية  :  االسم

   S2 ٠٩٧٢٠١٠٧  :  رقم التسجيل
  م ١٩٨٦مايو ٢٢هـ أو  ١٤٠٦رمضان  ١٤ماالنج،   :  تاريخ امليالد

  ماالنج -باليمبينج  ٤١٤رقم  ٢شارع فولووجيني زقاق   :  العنوان
  ٠٣٤١٧٥٧٣٤٣٠أو  ٠٨٥٦٣٨٣٨٩٢١أو  ٠٨١٨٠٥٠٠٠٣٥٧  :  اتفاهل

 itahamimahmpd@yahoo.comdan     syamsulsantrisejati@yahoo.com   :  الربيد االلكتروين

  ١٩٩٩االبتدائية ماالنج " ضة العلماء"املدرسة   :  املراحل الدراسية
  ٢٠٠٢ماالنج  الثانوية" هداية املبتدئني"املدرسة     
  ٢٠٠٥احلكومية باتو  لعاليةاملدرسة ا    
  ٢٠٠٩سرجانا تعليم اللغة العربية جامعة ماالنج احلكومية     
جستري تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم االسالمية ما    

  ٢٠١١احلكومية ماالنج 
  ٢٠٠٨-١٩٩٩يف الروضة القرآنية مدرس   :  اخلربات املهنية

  ٢٠٠٥-٢٠٠٢مدرس يف املدرسة الدينية     
  اآلن-٢٠٠٥ مدرس يف معهد العاليا باتو    
  اآلن- ٢٠١٠مدرس يف معهد هداية املبتدئني ماالنج     
جامعة موالنا مالك إبراهيم  مدرس يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية    

  اآلن-٢٠٠٩ االسالمية احلكومية مباالنج 
الدورات 
  التدريبية 

  ٢٠٠٨عضو اللجان يف الندوة العاملية حول تربية اللغة العربية   :
  ٢٠٠٨حماضر يف الدورات التدريبية حول احلاسوب   
  ٢٠٠٩مشترك يف الدورات التدريبية حول احلاسوب العريب   

  ٢٠٠٩يف الدورات التدريبية حول استخدام برنامج املكتبة الشاملة مشترك     
  ٢٠١٠مشترك يف الدورات التدريبية حول فن التدريس     

  ٢٠٠٩الكتاب املقرر ملادة النحو للمبتدئني   :  املؤلفات
  ٢٠٠٩الكتاب املقرر ملادة الصرف للمبتدئني     
  ٢٠٠٩الكتاب املقرر العربية لألطفال     
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