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 اإلهـداء

 نيإىل أبـي وأّمـي احملًتم 

 إىل إخواين وأخوايت 

 إىل زوجيت 

 إىل الذين حيبون اللغة العربية لنشر اإلسالم 

*** 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ط

 
 

 

 عرفانشكر و 
ادلرسلني أشرف األنبياء و ى احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم عل 
 وبعد؛ لو وصحبو أمجعني.آوعلى  ،زلمد صلى اهلل عليو وسلمنبينا 

يف تعليم اللغة  لنيل درجة ادلاجستري العلميّ البحث  اقد دتت كتابة ىذ 
ي ـنو إىل من قد ساعدوعظيم تقديري ، فيسرين أن أقدم جزيل شكري العربية
 ، وىم :ىذا البحثكتابة على  

غو، مدير اجلامعة اإلسالمية و احلاج إمام سفراي ألستاذ الدكتورافضيلة  -1
 .انان مباحلكومية 

الدراسات برنام   ، مديرمهيمني ادلاجيستري الدكتور احلاجفضيلة األستاذ  -2
 .انان مبالعليا اجلامعة اإلسالمية احلكومية 

ربية ، رئيس ختصص تعليم اللغة العشهداء صاحل ادلاجيستري الدكتورفضيلة  -3
 .انان مباجلامعة اإلسالمية احلكومية 

الذي  األول ، ادلشرفزلمد شيخون زلمد سليمانالدكتور أستاذ فضيلة  -4
 قـاد خطوايت حىت جاء ىذا البحث العلمّي إىل هنايتو.

 الذي قـاد ادلشرف الثاين ،يف الدين دمياطيعف الدكتور زلمدفضيلة  -5
 هنايتو. خطوايت حىت جاء ىذا البحث العلمي إىل

تعليم اللغة العربية ختصص الدراسات العليا برنام  يف تـي مجيع أساتذ -6
 .انان مباجلامعة اإلسالمية احلكومية 



 

 ط

رمحاين منذ نعومة أظفاري وشجعاين الوالدان احملًتمان اللذان قد ربياين و  -7
 دائما يف طلب العلوم النافعة

عة اإلسالمية احلكومية الب وطالبات اجلامـط، خوايتأمجيع إخواين و  -8
 .انان  بنرنام  الدراسات العليامب

لومبوك  مدرسة اإلصالح الديينومجيع األساتذة خاصة إخواين وأخوايت يف  -9
  الغربية.

 خري اجلـزاء.جزاكم اهلل 
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غــــريي. فــــىذا اّدعــــى أحــــد يف حضــــرتو وكتبتـنـــو بنفســــي ولــــيس مقتبســــا مــــن تــــ ليف  
ني أو علــى ادلســتقبل بــ ن ىــذا البحــث العلمــي مــن صــنعو فــال ألقــى ادلســ ولية علــى ادلشــرف  

ية احلكوميـــة مـــانان ، والباحـــث ىـــو ـاجلامعـــة اإلسالمـــبات العليـــا ـمســـ ور برنـــام  الدراســـ
 لية.و يتحّمل ادلس  

 لى ذلك.ي أحد عـحّرر ىذا التصريح بناء على رغبيت اخلاصة ومل جينرن 
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 ستخلص البحثم

 
 ”Macromedia Flash “ ميديا فالش استخدام برنام  مايكرو .2712 ،مرسدين

مدرسة اإلصالح الديين ادلتوسطة  على بالتطبيق ) تنمية مهارة القراءةيف 
رسالة ادلاجستري. برنام  الدراسات العليا  .اإلسالمية كديري لومبوك الغربية (

 حتت اشراف:  .انان مباحلكومية  اجلامعة اإلسالمية
 . األستاذ الدكتور زلمد شيخون زلمد سليمان1
 كتور زلمد عفيف الدين دمياطيد . ال2

، مهارة القراءة ”Macromedia Flash “ميديا فالش  مايكرو : الكلمات المفتاحية
 تعليم اللغة العربية. 

راءة إن مهارة القراءة من أىم ادلهارات اللغوية اليت ميكن تنميتها. وعملية الق 
ليست رلرد القدرة على النطق باأللفاظ أو الرموز ادلكتوبة يف النص، وإمنا ىي عملية 
معقدة حتتاج إىل أكثر من ادلهارات اللغوية األخرى لدى القارئ )الطالب( لفهم النص 
ادلقروء جيدا. من أجل احلصول على ذلك، ينبغي للمدرس أن يزّود الطالب 

 .دلالئمة اليت تعينهم على فهم النص ادلقروء بسهولةباناسًتاتيجيات أو األساليب ا

  “ميديا فالش استخدام برنام  مايكرو يهدف ىذا البحث إىل التعرف على 

Macromedia Flash”  لدى الطلبة يف  تعليم اللغة العربية. يف ، لتنمية مهارة القراءة
أمهها مهارة فهم  ،مدرسة اإلصالح الديين ادلتوسطة اإلسالمية كديري لومبوك الغربية

ادلعلومات التفصيلية )زلتوى النص(، وفهم األفكار الرئيسية يف اجلمل. بناء على ىذا 
اذلدف، يرجى أن يكون ىذا األسلوب ادلقًتح منوذجا بديال ميكن استخدامو يف تعليم 

تصميم  واستخدم ىذا البحث ادلنه  التجريبـي حيث اختار الباحثالقراءة العربية. 
اناختبار القبلي والبعدي باجملموعة الواحدة. وقام الباحث بالتعليم التطبيقي )التجربة( 

 طالبا وطالبة. 24على عينة البحث 
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ومن أىم النتائ  اليت توّصل إليها البحث ما يلي: من جانب فهم ادلقروء، أن  
رّقي جوىريا، وذلك مستوى مهارة التالميذ يف فهم ادلعلومات التفصيلية )زلتوى النص( ي

، وبعد 85,46بالنطر إىل كفاءهتم يف تلك ادلهارة قبل التجربة يف متوسط النتيجة 
. وكذلك مستوى مهارهتم يف فهم األفكار الرئيسية يرّقي 87.78التجربة يف متوسط 

جوىريا، وذلك بالنطر إىل كفاءهتم يف تلك ادلهارة قبل التجربة يف متوسط النتيجة 
 .87.83لتجربة يف متوسط النتيجة ، وبعد ا57،78
اختبار البيان اإلحصائي للنتائ  ادلـحصولة من اناختبارين القبلي  اىلواستنادا  

 - t )والبعدي يف مهارة فهم ادلعلومات التفصيلية )زلتـوى النص( عن طريق اختبار ت 

test ) ( أكنر من قيمة ت اجلدول 8.647دل على أن قيمة ت احلساب )فالنتائ  ت
. وكذلك النتيجة احملصولة من اناختبارين p >7.75( على مستوى الدنالة: 2.76)

( أكنر 8.189القبلـي والبعـدي يف مهـارة فهم األفكار الرئيسية أن قيمة ت احلساب )
. وىذا يدل على وجود p >7.75( على مستوى الدنالة: 2.76من قيمة ت اجلدول )

استخدام برنام  روء لدى التالميذ قبل استخدام فروق نتيجة إحصائية يف مهارة فهم ادلق
. ، تعليم اللغة العربيةلتنمية مهارة القراءة " Macromedia Flashميديا فالش " مايكرو

وبالنظر إىل متوسط النتائ  من اناختبار البعدي بني ادلهارتني أن مهارة الطلبة يف فهم 
 ر الرئيسية.ادلعلومات التفصيلية أحسن من مهارهتم يف فهم األفكا
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 Reading skill is one of language skill that needs to be improved and 

developed.  Actually, reading activity is not merely pronouncing sound symbols 

in the text; it is also a complex skill that engages various aspects of skill that 

reader (student) has to comprehend the text as well. To reach that purpose, the 

reading teaching process also necessitates students to be supported by suitable 

reading strategy and technique that make them easy to comprehend the text. 

 The research aimed at knowing the effectiveness of “MacroMedia Flash” 

technique application in improving and developing students’ reading skill that 

comprises comprehension of text information (content) as well as comprehension 

of main ideas in each paragraph. Based on that purpose, it is expected that the 

result of this research becomes an alternative model potentially exercised for 

teaching Arabic reading skill. This research is experiment research. This research 

developed Pre-Test and Post-Test One Group of twenty four students of Class II, 

as its research sample.  

 The result of this research (from reading comprehension aspect) is that 

students’ comprehension of text (detail information and vocabulary usage) 

developed significantly. This increase is manifest in the average score of students’ 

first competence 64.58 that increased to the average score of 87.08 in the end of 

teaching activity. The similar case also appeared for comprehension of sentences’ 

main ideas (determining the main ideas and arranging questions): the average 

score of 57.08 in the students’ first competence increased to be 80.83 in the end of 

teaching activity. From the aspect of class activity, students’ skill in exercising 

this technique also increased effectively. 

 Based on the statistic test of pre-test and post-test results it showed that the 

t-count result (8.640) > t-table (2.06) at p <0.05. So does the result of pre-test and 

post test for comprehension aspect (the main idea): that the t-count result (8.189) 

> t-table (2.06) at p <0.05. It means that there was significant difference between 

students’ reading competence (information content and main ideas of the text) 

before and after the application of “Media Flash” technique. The application of 

“Printed Media” technique had effective and significant influence in developing 

students’ reading skill. While from the aspect of average result students obtained 

from both kinds of reading skill, it showed that students’ competence in 

comprehension of the text content (text information) was more effective than their 

competence in comprehension of main ideas. 
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Kata Kunci : Macro Media Flash, Keterampilan Membaca.  

 Keterampilan membaca merupakan salah satu keterampilan berbahasa 

yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan. Aktivitas membaca pada hakikatnya 

bukan sekadar mengucapkan lambang-lambang bunyi (huruf) dalam sebuah teks 

dengan baik, tetapi merupakan aktivitas yang kompleks yang melibatkan berbagai 

aspek kecakapan berbahasa lainnya dari seorang pembaca (siswa) untuk dapat 

memahami teks dengan baik. Untuk mencapai hal tersebut, dalam proses 

pembelajaran membaca para Siswa perlu dibekali dengan strategi atau teknik 

membaca yang tepat yang dapat memudahkan mereka dalam memahami teks. 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas penggunaan 

" Macromedia Flash " dalam mengembangkan keterampilan siswa dalam 

membaca teks bahasa Arab pada aspek pemahaman yang meliputi; pemahaman 

informasi dalam teks (isi teks) dan pemahaman ide/pokok kalimat dalam paragraf. 

Berdasarkan tujuan tersebut, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi model 

alternatif yang dapat digunakan dalam pembelajaran membaca Bahasa Arab. 

Penelitian ini menggunakan prosedur eksperimen. Desain penelitian yang 

digunakan adalah Pretest-Posttest One Group dengan, jumlah 24 siswa. 

 Temuan penelitian ini bila dilihat dari hasil yang diperoleh pada aspek 

pemahaman membaca, yaitu; pemahaman terhadap isi teks (informasi rinci dan 

penggunaan kosakata) mengalami peningkatan cukup signifikan yang ditunjukkan 

dengan kemampuan awal mahasantri dengan rata-rata nilai 64,58 dan kemampuan 

akhir belajar dengan rata-rata nilai 87,08, begitu juga pemahaman ide/pokok 

kalimat (menentukan ide pokok) mengalami peningkatan cukup signifikan yang 

ditunjukkan dengan kemampuan awal mahasantri dengan rata-rata nilai 57,08 dan 

kemampuan akhir belajar dengan rata-rata nilai 80.83. Kemudian bila dilihat dari 

aspek kegiatan kelas, keterampilan para mahasantri dalam menggunakan teknik 

ini mengalami kemajuan cukup efektif. 

 Berdasarkan uji-t (statistik) terhadap hasil pre-tes dan post-tes aspek 

pemahaman informasi dalam teks, menunjukkan hasil t-hitung (8.640) > t-tabel 

(2.06) pada p <0.05. Begitu juga hasil pada aspek pemahaman ide/pokok kalimat, 

menunjukkan hasil t-hitung (8.189) > t-tabel (2.06) pada p <0.05. Artinya ada 

perbedaan cukup signifikan antara kemampuan memahami teks bacaan (isi 

informasi dan ide pokok kalimat) sebelum dan sesudah dilakukan pembelajaran 

dengan menggunakan "Media Cetak". Dengan demikian, bahwa penggunaan 

teknik " Macromedia Flash " efektif untuk mengembangkan keterampilan 

pemahaman membaca para Siswa. Sedangkan bila dilihat rata-rata nilai yang 

diperoleh dari kedua keterampilan tersebut, keterampilan pemahaman isi 

(informasi teks) lebih tinggi (efektif) dibandingkan dengan keterampilan 

pemahaman ide/pokok kalimat. 
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 األولالفصل 

 اإلطار العام والدراسات السابقة

 المقدمة  -أ

تصاؿ ياتو. وىي من وسائل االإف القراءة من حاجات اإلنساف ادلاسة يف ح

ستغناء عنها، ومن خالذلا يتعّرؼ اإلنساف على سلتلف ادلعارؼ الىت ال ديكن اال ادلهمة

والتحصيل، وشغل أوقات والثقافات، وىي وسيلة التعلم األساسية وأداتو يف الدرس 

وىي النافذة اليت  . وتعتربالقراءة كذلك من أىم وسائل اكتساب ادلعرفة والتعليم،1الفراغ

من خالذلا يطل اإلنساف على نتاج ادلاضى واحلاضر، والقريب والبعيد، من فكر وثقافة 

 وحضارة.

 2تعد حياة االنساف، إذيف  وتعترب القراءة من رلاالت النشاط اللغوي ادلتميز

وسيلة اتصالية مهمة، فهي نافذة يطل من خالذلا الفرد على ادلعارؼ والثقافات ادلتنوعة، 

الجتماعي  وعامل مهم يف تطور شخصيتو، كما أهنا وسيلة من وسائل الرقي والنموا

والعادلي. وعن طريقها يشبع الفرد حاجتو وينمى فكره، وعواطفو، ويثري خرباتو مبا تزوده 

وخربات. وعن طريقها ينطلق الفرد يف التعليم ادلستمر الذي أضحى  اء، من أفكار، وآر 

                                                 
 231(، ص 2993)الرياض: دار ادلسلم ،، ادلهارات اللغوية ماىيتها وطرائقها تدريسهاأمحد فؤاد زلمود علياف 1
 .234ادلرجع نفسو، ص  2



دثات الشخصي للمتغَتات السريعة واحمل ضرورة دلواكبة التطور العلمي الفٍت والتكّيف

 العصرية، ولتنمية الشخصيتو، وتوسيع مدى رؤيتو لألشياء.

ي تزّود الطالب والقراءة بالنسبة ألجل التعّلم أو الدرس مهمة لدى الدارسُت. وى

القارئ بادلعارؼ واخلربات اليت قد اليستطيع أف يكتسبها مباشرة إال من خالؿ القراءة.  

 3كما أهنا ىي أدة الطالب يف حتصيل علومو الدراسية، ومن ال يقرأ جيدا الحيصل جيدا.

وبعبارة أخرى، من ليس لو مهارة أو قدرة على القراءة اجليدة، الحيصل على ادلعلومات 

 وادلعارؼ يف قراءتو جيدا.

بناء على ذلك، أف تعليم مهارة القرءة العربية وفهم ادلقروء أمرمهم لدى التالميذ 

ة كدير الدارسُت للغة العربية مبا فيهم طالب مدرسة اإلصالح الديٍت ادلتوسطة اإلسالمي

)توسيع ادلنهج  2008لومبوؾ الغربية وىذا ينطبق على ما قرره ادلنهج الدراسي يف 

تعليم اللغة العربية يف ادلدراسة اإلصالح الديٍت ادلتوسطة اإلسالمية  ( إفّ 2006 :الدارسي

كاف أـ حتريريا لفهم ميذ على اإلتصاؿ الفّعاؿ شفهيا  الذي يهدؼ إىل تنمية قدرات  التال

   4ات وتعبَت األفكار والعواطف وتنمية العلـو والتكنولوجيا والثقافات.ادلعلوم

تيجيات اج إىل الطرؽ التعليمية واإلسًتاف تعليم اللغة العربية الفّعاؿ حيتوبالطبع، إ

أو األساليب السليمة تسهيال ذلم ىف احلصوؿ على أىدافها ادلرجوه. ومع ذلك، أّف 
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يها تعليم القراءة يف مدارسنا، كما نراىا اآلف، مل تتماثل مع واقعية تعليم اللغة العربية مبا ف

 العملية اليت تسَت على أساس التعليم اإلتصايل والفّعاؿ وادلثَت.

وقد ذكر حسن شحاتة عن ذلك، أف حالة تعليم القراءة يف الواقع أمر ىُّت، 

و ذلم، وىم حيث يأمر ادلدرس التالميذ بإخرج كتبهم وأف يبدأوا يف قراءة موضوع يعين

يكرروف الفقرة الواحدة عدة مرات قصد اإلجادة كما يزعموف. فهذه العملية تؤدي إىل 

عمل ادلعلم  وأضاؼ أف يف تلك احلالة، يكاد 5ادللل وتنقطع صلتهم بفكرة ادلوضوع.

يقتصر على شرح بعض األلفاظ اللغوية أوالًتكيب الصعبة. بل إف كثَتا من ادلدرسُت 

عد اللغة، حرصا منو على ويصرؼ زمنها يف تطبيقات شفوية على قوا ينتهز حصة القراءة

 6متحاف. وبذلك تغفل الغايات ادلقصودة من تعليم القراءة.نتائج اال

ومن ادلالحظة الىت قاـ هبا الباحث، أف عملية تعليم القراءة العربية يف إحدى 

يدية. وترّكز نشاطات رس ادلتوسطة اإلسالمية ال تزاؿ على إستخداـ الطريقة التقلاادلد

رة وىا يف الفكالتالميذ يف عملية القراءة إىل حفظ معاىن ادلفردات اليت سبق أف درس

األوىل من دراسة موضوع ماّ، ومراعاة موقع اإلعراب النحوية ىف اجلمل مناسبة لقراءة 

العملية ادلدرس، مث ترمجة النص ألجل معرفة معاىن الًتكيب أواجلمل ترمجة حرفية. وىذه 

ء إىل الفهم لدى التالميذ. ومن ىذه احلالة قد يصيبهم ادللُل والسأـ أثنا بالطبع، مل تؤدّ 
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لك، مل يقم ادلدرس بربط ادلعلومات أواخلربات السابقة الدراسة. ويف عملية التعليم كذ

لدى التالميذ عن موضوع النص اجلديد قبل عملية القراءة، أو تنشيط التفكَت دلراقبة 

الذايت عن طريق التنبؤ يف ادلعٌت وطرح األسئلة الفهمية عن زلتوى القراءة،  الفهم

واستخداـ التقنيات ادلالئمة يف ضوء طرؽ التدريس احلديثة يف اللغة األجنبية مبا فيها 

 اللغة العربية. 

نوعية تعليم اللغة العربية، ومن ىنا نشأت فكرة ىذا البحث اذلادؼ إىل ترقية 

سًتاجتيات أو األساليب التعليمية الىت يرجي فاعلية إسهامها، وخاصة ستخداـ اإلوىي ا

يف تعليم القراءة العربية. ومن احملاوالت ادلقًتحة استخداـ أسلوب برنامج مايكرو ميديا 

كحل يهدؼ إىل تنمية مهارة القراءة العربية وفهم   ”Macromedia flash“فالش 

ة. ويرجى من ىذا االسهاـ أف يكوف تنفيذه ادلقروء لدى التالميذ يف ادلدرسة ادلتوسط

 اللغة العربية. لية لدى دارسىأكثر فّعا

 باحث اخلطى لكي يتحقق من فاعلية أسلوب ، حيّث الما تقدـبالنظر إىل 

 يف تعليم اللغة العربية  ”Macromedia flash“إستخداـ برنامج مايكرو ميديا فالش 

  على ادلدرسة ادلتوسطة اإلصالح الديٍت ك بالتطبيقوذل لتنمية مهارة القراءة وفهم ادلقروء.

 ربية.                            كدري لومبوؾ الغ

  مشكالت البحث  -ب



ادلشكالت الرئيسية ذلذا البحث حوؿ تعليم القراءة يف اللغة العربية باستخداـ 

مهارة اليتو يف تنمية ومدى فعّ ‘‘Macromedia Flash’’ برنامج مايكرو ميديا فالش

القراءة العربية وفهم ادلقروء. ويقصد بادلهارة ىنا، مهارة فهم ادلعلومات التفصيلية أو 

فقرات األفكار الرئيسية من اجلمل أو  إدراؾ النتائج )فهم زلتوى النص( ومهارة فهم

 يدرسة ادلتوسطة االسالمية اإلصالح الديٍت  كدير ادلتالميذ يف الالنص ادلقروء لدى 

 ية.لومبوؾ الغرب

 أسئلة البحث -جـ

 ومن تلك ادلشكلة الرئيسية صاغ البحث أسئلة البحث وىي مايلي: 

 ‘Macromedia Flash’’ برنامج مايكرو ميديا فالش كيف يتم استخداـ -1

 لتنمية مهارة القراءة.

يف ‘ ‘Macromedia Flash’’ ما فّعالية استخداـ برنامج مايكرو ميديا فالش -2

 القراءة العربية لتنمية مهارة فهم ادلعلومات التفصيلية )زلتوى النص(؟  تعليم

يف   ‘Macromedia Flash’’ ما فّعالية استخداـ برنامج مايكرو ميديا فالش -3

 تعليم القراءة العربية لتنمية مهارة فهم األفكار الرئيسية؟

 أهداف البحث -د



يهدؼ ىذا البحث إىل التعرؼ على فّعالية استخداـ برنامج مايكر ميديا  

يف تنمية مهارة القراءة العربية لدى تالميذ من ادلدرسة  ”Macromedia flash“فالش

نميتها من خالؿ ادلتوسطة اإلسالمية كديري لومبوؾ الغربية. وأما مهارة القراءة الىت يراد ت

برنامج مايكرو  فهم ادلقروء، دلعرفة ذلك يتم استخداـ فهي مهارة برنامج استخداـ ىذا

مهارة فهم ادلعلومات و  لتنمية مهارة القراءة. ‘Macromedia Flash’’ ميديا فالش

  التفصيلية )زلتوى النص( ومهارة فهم األفكار الرئيسية يف النص ادلقروء.

  فروض البحثهـ 

 بالنظر إىل أسئلة البحث، استند البحث إىل الفروض التالية:          

القراءة   يف تعليم ”Macromedia flash“استخداـ برنامج مايكر ميديا فالش  -1

يؤثر جوىريا يف تنمية مهارة فهم ادلعلومات التفصيلية )زلتوى  لو فعاّلية العربية

 النص(.

يف تعليم القراءة  Macromedia Flash’’ استخداـ برنامج مايكرو ميديا فالش -2

 يؤثر جوىريا يف تنمية مهارة  فهم األفكار الرئيسية.  لو فعاّلية العربية

  حدود البحث  -و



احلد ادلوضوعي: حدود ىذا البحث ىو تعليم مهارة القراءة )فهم ادلعلومات  -1

ميديا التفصيلية واألفكار الرئيسية( يف اللغة العربية باستخداـ برنامج مايكر 

    ”Macromedia flash“فالش

احلدود ادلكانية: تطبيق الربنامج التجرييّب يف ادلدرسة اإلصالح الديٍت ادلتوسطة  -2

 لومبوؾ الغربية. ياإلسالمية كدير 

-2011احلدود الزمانية: يف الفصل الدراسي الثاين من العاـ الدراسي  -3

 ـ.2012

 أهمية البحث  -ز

اء ادلعلومات يف رلاؿ الًتبية وخاصة يف تطبيق طرؽ من الناحية النظرية، دلزيد إثر  -1

أو اساليب تعليم اللغة العربية مبا فيها تعليم القراءة يف ادلدرسة ادلتوسطة 

 اإلسالمية. وكذلك لتطوير نوع من أنواع الطرؽ أو األساليب التعليمية  

ية يف من الناحية الطبيقية، إلعطاء ادلدخالت اإلجيابية لدى مدرسي اللغة العرب -2

 ”Macromedia flash“ميديا فالش وتنفيذ التعليم، منها تطبيق برنامج مايكر 

يف تعليم القراءة كطريقة بديلة حلل ادلشكالت التعليمية وخاصة مشكالهتم يف 

 فهم ادلقروء. 

 

 تحديد المصطلحات  -خ



منّوا أي جعلو ناميا ومرتفعا، وادلرادىنا يعٍت  -ينمو -من كلمة منا :تنمية -1

حتسُت العملية التعليمية اجلارية يف الفصل من كفاءة الطلبة ونتائجهم اجليدة 

 7ومحاستهم عند التعليم.

مهارة القراءة: ىي ادلهارات أو القدرات ادلكتسبة لدى الفرد من خالؿ  -2

 عملية تعليم القراءة وفهمها أو التدريبات ادلربرلة وادلتواصلة.

النشاط العقلي الفاعل ادلتوثل يف إدراؾ فهم ادلقروء أو الفهم القرائي ىو  -3

 القارئ لفهم النصوص ادلقروءة.

ىو من برنامج التعليم،  Macromedia flash“ "برنامج  مايكر ميديا فالش  -4

وخاصة يف تعليم القراءة وفهم ادلقروء. وىذا الربنامج خيطط لتوجيو التالميذ 

ومات اجلديدة اليت تضمنها القراءة باتصاؿ معلومات أو خرباهتم السابقة مع ادلعل

النص ادلقروء قبل القراءة، وحتقق ما يريدونو يف أسئلتهم من ادلعلومات واحلقائق 

 يف النص من خالؿ القراءة.

 الدراسات السابقة    -ـط

تعليم القراءة وفهم القروء   قاـ الباحث بعرض الداسات والبحوث الىت تناولت          

حيث تشمل فيها الطرؽ واألساليب أو اإلسًتاجتيات ادلستخدمة. وقد وجد الباحث 
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عديدة من الدراسات والبحوث الىت كشفت عن فعالية الطرؽ التعليمية يف تعليم القراءة 

 العربية وفهم ادلقروء.

يها موضحا وتعرض بعض الدراسات أو البحوث الىت أمكن الباحث اإلطالع عل

 اذلدؼ من الدراسة أو البحث، والعينة واألدوات والنتيجة الىت توصلت إليها الدراسية.

( SQ3Rليلي فطرياين، فعالية طريقة ادلسح واألسئلة والقراءة والتزكر وادلراجعة ) -1

يف تعليم فهم ادلقروء: دراسة جتريبية بابرنامج اخلا لتعليم اللغة الربية باجلامعة 

حلكومية مباًف، رسالة ادلاجستَت، اجلامعة اإلسالمية احلكومية مباًف اإلسالمية ا

2005     
سوترجو، تطبيق اسًتاجتية ادلسح واألسئلة والقراءة واالستذكار وادلراجعة  -2

(SQ3R لًتقية مهارة القراءة الفهمية التفسَتية يف الغة العربية، رسالة )

 ـ  2007 ادلاجيستَت، اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماًف،

زلمد فجر الفالح، فعالية طريقة ادلسح والتفكَت وفهم األزىار وادلراجعة  -3

(STUD والطريقة التقليدية يف رفع مستوى كفاءة الطالب يف فهم نص ) :عربية

رسالة لعالية الدينية احلكومية مباالج، دراسة جتريبية على طالب ادلدراسة ا

 ـ.2003ة السودنية ماالنج، ادلاجستَت، اجلامعة الغسالمية اإلندونيسي

وىذا البحث العلمي ادلتواضع خيتلف عن الدراسات السابقة يف أنو 

يقتصر على استخداـ برنامج مايكرو ميديا فالش لتنمية مهارة القراءة العربية 



الذي عدلو الباحث عن طريق اإلسهاب من األساليب التعليمية ادلألوفة كما 

اءة اليت يراد تنميتها تقتصر على مهارة فهم سبق أف ذكرىا. وكذلك مهارة القر 

 ادلعلومات التفصيلية )زلتو النص( ومهارة فهم األفكار الرئيسية.

وبالرغم من أف أنشطة تعليم القراءة تكوف مألوفة عند معظم مدرسي 

اللغة األجنبية، وىي: قبل القراءة وأثناء القراءة مث بعد القراءة.إف ىذا الربنامج 

 رلاؿ تعليم اللغة العربية وخاصة يف تعليم مهارة القراءة العربية يعترب جديدا يف

 لدى التالميذ الناطقُت بغَت العربية يف مستوى ادلدارس ادلتوسطة اإلسالمية.

هبا بأنواع الطرؽ التعليمية اليت قاـ  البحوث عن مهارة القراءة كشفُت

حث أف يعرض نتيجة بالبا الباحثوف لكثَتة يف تعليم اللغة العربية لذلك جدير

البحوث السابقة حىت يستطيع أف جيد موضعا بُت تلك البحوث ويشرح وجهة 

دراستو، ىل يواصل البحوث السابقة أـ يؤيد نتيجة البحوث السابقة أويرفضها 

او يأخذه جانبا آخر من البحوث عن تعليم مهارة القرءة ويعلل الباحث بعض 

رة القراءة اليت تتضمن موضوع البحث البحوث العلية السابقة عن التعليم مها

 وأىم نتائجو كمايلي:



. وأما األىداؼ ادلرجوه يف ىذا 8(2007لبحث الذي قامت بو ديناإندريانا)ا -4

 اللغة العربية.تعاوىن يف القراءة النقدية دلادة ( تطبيق التعليم ال1البحث فهي )

التعاوىن وبإستخداـ برنامج ماكر ميديا  تعلمال مقارنة (2)

الذي قاـ بو  البحثلتنمية مهارة القراءة.     ”Maccromedia flash“فالش

ث الوصفى مع تطبيق ( ىذا البحث يستخدـ البح2003زلمد حىت محداين)

وصف  (1)ىذا البحث فهي:  . وأما األىداؼ ادلرجوه يفادلدخل النوعي

ات ( وصف اسًتاتيجي2اسًتاجتيات التنظيم يف تنمية تعليم مهارة القراءة. )

البحث الذى قاـ بو عارؼ أدى  اإللقاء يف تنمية مهارة القراءة.

النوع اإلجرائي الصفي، وىدؼ  إف ىذا البحث ىو من 9(.2007ستياواف)

خدمة يف الطريقة ادلستالعملية وادلنهج و  ( الوقوؼ على1ىذا البحث ىو: )

لومبوؾ  ياألسغر مبدرسة الثانوية اإلصالح الدين كدير عملية التعليم اإلستقاؽ 

على تنمية مهارة اللغة  ( تقدًن اإلسهاـ اإلجيايب2الغربية لًتقية مهارة القراءة. )

( أف 1ترقية مهارة القراءة خاصا. وأما أىم النتائج ذلذا البحث فهي: )العربية يف 

مهارة الطلبة يف القراءة ترتفع وتًتقى بعد تدريس األشتقاؽ األصغر بطريقة 

                                                 
 (3115غَت منشور،)اجلامعة اإلسالمية ماالنج،  دينا إندريانا، تطبيق التعليم التعاوين يف تعليم مهارة القراءة النقدية دلادة اللغة العربية ، حبث العلمى،  8
اجلامعة عارؼ أدى شتياواف، ترقية مهارة القراءة  من خالؿ تدريس االشتقاؽ األصغر بأ سلوب تكاملى بُت احلفظ والتطبيق، حبث العلمى غَتمنشور،)  9

 (3115اإلسالمية ماالنج، 
   



تطبيق بشرط أف يدرسو ادلدرس للطالب بطريقة صحيحة تكاملية بُت احلفظ و ال

ختيار األفكار أف القدرة على ا (2وجذابة يشًتؾ مجيع الطلبة فيو إشًتاكا تاما. )

 القراءة. مهارة الرئيسية ىي األصعب على احلصوؿ يف

 10أمحد زمراين. دراسة -5

 شكّلة ادل .1

مقصػػػور علػػػى  كػػاف تعلػػػيم مهػػػارة القػػػراءة العربيػػػة كّلغػػة أجنبيػػػة يف ادلػػػدارس

إلقاء ادلادة الدراسية ادلوجودة يف الكتاب وبػذلك يصػَت التعلػيم غػَت فّعػاؿ وشلػّل،و  

كانت اسًتاتيجية القراءة ادلستخدمة اسًتاتيجية تقليدية، وال يتعدي إعطاء ادلعٌت 

 حتت السطر وال تدّرب الطلبة على فهم ادلقروء واستيعابو.

 أىداؼ الدراسة  .2

هػػػػػػػارة القػػػػػػػراءة للغػػػػػػػة العربيػػػػػػػة باسػػػػػػػتخداـ ىػػػػػػػذه معرفػػػػػػػة فّعاليػػػػػػػة تعلػػػػػػػيم م (أ 

اخلػامس بالربنػػامج اخلػػاص لتعلػيم اللغػػة العربيػػة  Eاالسػًتاتيجية يف فصػػل 

 باجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج.
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فدد  ةيمدد ا ا ددقرا يااددنييا ياين  ددخ   (PQ4R)يسدددازيا يسدددنية ا خ ياا ددسي  يا دد  . أحمددز راني،دد      
ا   2008) ددقاد ق ع ىمددب ياقن،ددقاص يااددق  اديمدد ا يام ددخ ياين  ددخ  قااقايددخ يبسددنا خ يا  سا ددخ  مددق ،ص   )

ا خ يا  سا دخ رسقاخ يامقج د ن  غ ن انشسر  ق ا ةيم ا يام خ ياين  خ  كم خ يازريسق  يايم ق  يااقايدخ يبسدن

  مق ،ص.



يف تعلػػػيم مهػػػارة القػػػراءة  (PQ4R)تطبيػػػق اسػػػًتاتيجية اخلطػػػوات السػػػت  (ب 

لعربيػػػػػة اخلػػػػامس بالربنػػػػػامج اخلػػػػاص لتعلػػػػػيم اللغػػػػة ا Eالعربيػػػػة  يف فصػػػػػل 

 باجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج.

معرفػػػػػػة ادلهػػػػػػارات الفرعيػػػػػػة الػػػػػػيت تنميهػػػػػػا اسػػػػػػًتاتيجية اخلطػػػػػػوات السػػػػػػت  (ج 

(PQ4R)  يف تعليم مهارة القراءة العربية  يف فصلE  اخلامس بالربنامج

 اخلاص لتعليم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية مباالنج.

 فروض البحث .3

فّعالػػة يف تعلػػيم مهػػارة  (PQ4R)اخلطػػوات السػػت أف اسػػًتاتيجية 

القراءة العربية ويف تنمية ادلهارات الفرعية للقراءة ىي: قراءة الػنّص بطالقػة 

وصحيحة، معرفة وفهم معػاين ادلفػردات واجلمػل، وإدراؾ احلقػائق ادلكتوبػة 

وادلضػػػموف، وفهػػػػم الفكػػػرة الرئيسػػػػية وادلسػػػاعدة وإدراؾ العالقػػػػات ادلكونػػػػة 

رئيسية أو اآلراء ادلوجودة يف النص. واستنباط الفكرة الرئيسػية أو للفكرة ال

 اآلراء ادلوجودة، ونقد اآلراء واألفكار.

 

 

 

 ادلنهج .4



مػػػنهج ىػػػذا البحػػػث التجػػػرييب بتصػػػميم اإلختبػػػار القبلػػػي والبعػػػدي 

وجيػػري ىػػذا  .Pretest- posttest one Grup Design باجملموعػػة الواحػػدة 

  .اجملموعة واحدة من األفرادالنوع من التجارب على 

 النتيجة .5

فّعالػػػػػة يف ترقيػػػػػة مهػػػػػارة  (PQ4R)إف اسػػػػػًتاتيجية اخلطػػػػػوات السػػػػػت 

القػػػراءة العربيػػػة، وتصػػػل ىػػػذه الفعاليػػػة إىل درجػػػة ادلسػػػتوى ادلعنػػػوي. بعػػػد أف 

مػايكر الحظ الباحث أنواع الدراسات السػابقة الػيت تتعلػق اسػتحداـ برنػامج 

يف تعلػيم مهػارة القػراءة العربيػة وفهػم Macromedia flash“ "ميػديا فػالش 

نصوصػػها فيمػػا سػػبق ذكرىػػا، اسػػتنتج الباحػػث أف ىػػذه الدراسػػة ختتلػػف عػػن 

يف الدراسػػات السػػابقة، ألف ىػػذا البحػػػث سػػيبحث يف تعلػػيم القػػراءة العربيػػػة 

، للعػػاـ ي لومبػػوؾ الغربيػػةكػػدير توسػػطة االسػػالمية اإلصػػالح الػػديٍت  درسػػة ادلادل

 ـ.2012-2013الدراسي 
 



 المبحث األول

 مهارة القراءة

 مفهوم القراءة  -أ 

يعاب ادلتعلم مهارة علماء الًتبية عليو. ىو إست إف مفهـو مهارة القراءة، كما ذكر

لوقوؼ على الكلمات كاحلركؼ ككيفية التعبَت هبا على اف يكوف ىدؼ ادلدرس يف ىذا ا

كنطق الكلمات  الصدد ىو حد سبكُت ادلتعلم من إخراج احلركؼ من سلارجها الصحيحة

بصوت مسموع بعد أف أدركها بصريا دكف اإلىتماـ بادلدلوؿ الذم تؤديو ىذه الكلمات 

 كفهم معانيها.

كلقد تطور ىذا ادلفهـو نتيجة للبحوث الًتبوية اليت اجراىا كثَت من علماء الًتبية 

 اليت أثبتت أف القراءة ليست عملية ميكانيكية تقـو على رلرد التعرؼ على احلركؼ

كالكلمات كالنطق الصيحيح هبا. بل أهنا عملية معقدة سباثل العمليات الىت يقـو هبا 

االنساف يف التعلم فهي تستلـز الفهم كالربط كاالستنتاج كنتيجة لذلك ازداد االىتماـ 

 1بالفهم ىف القراءة كعنصر ثاىن من عناصر العملية.

، كالقر  اءة اجلهرية كقراءة اجمللة إف القراءة نشاط عاـ يقـو بو اإلنساف كل يـو

كقراءة الرسالة كىلم جرا. كمىت كاف ادلقركء باللغة األجنبية صار مفهـو القراءة معقدا كىي 

مركبا. كمل يقتصر نشاط القراءة على عملية مكانيكية بسيطة أكزلدكدة كىي هتجي كلمة 
                                                 

1
 85، ص: ادلرجع السابقزلمد بن ابراىيم اخلطيب،  



ع شخصية بعد أخرل، كلكن القراءة قد أصبحت نشاطا فكريا يستلـز أف تدخل إىل مجي

الفرد كذلذا فقد كمن مث كتب زلمود كامل الناقة كرشدم أمحد طعيمة أف تعّلم القراءة 

ينبغي أف يقـو على أساس من أربع عمليات ىي التعّرؼ كالفهم كالنقد كحل 

 2ادلشكالت.

كقدـ حسن شحاتة مفهـو القراءة، على أهنا عملية عقلية انفعالية دافعية تشمل  

ـو اليت يتلقاىا القارئ عن طريق عينيو، كفهم ادلعانُت كالربط بُت اخلربة تفسَت الرموز كالرس

 السابقة كىذه ادلعاين، كاإلستنتاج، كالنقد، كاحلكم، كالتذكؽ، كحل ادلشكالت.

أه. ككماقاؿ نيل ر كالقراءة عملية تفاعلية حيث يتفاعل القارئ معها لفهم ما ق 

لية تفاعلية يقـو هبا القارئ يف الربط بُت ، أف القراءة ىي "عم Neil Andersenأندرسوف

كفهم ادلعٌت من أىم  3ادلعلومات يف النص ادلقركء كخرباتو السابقة لبناء ادلعٌت بالطالقة."

 Priorاألىداؼ يف عملية القراءة. كللحصوؿ على الفهم اجليد. أف اخلربات السابقة

knowledge  ما تضمنو النص.  ملدل القارئ تلعب دكرا ىاما يف احلصوؿ على فه

ل يف عناصرىا ادلهمة، كىي: النص، ثىل أف عملية القراءة اجليدة تتمكأضاؼ أندرسوف إ

 4كالقارئ، كالطالقة، كاإلسًتذبيات." 

                                                 
 651( ص:6851)اجلامعة أـ القرل،  ،تعليم اللغة العربية للناتقُت بلغات أحرلزلمود كامل الناقة، 2

3 Neil Anderson, op. cit . p.68  
4 Ibid, p. 68. 



بناء على ذلك، نرل أف يف عملية القراءة اجليدة تفاعالت  مًتابطة بُت تلك  

ية ادلستخدمة اليت تالمم العناصر األربع، كىي القارئ ، كالنص، كالطالقة، كاإلسًتاذب

تول ادلادة ادلقركءة تتوق  على  ادلرجّو. كسيطرة القارئ على زلللحصوؿ على ادلعٌت

ادلستويات العقلية، كاخلربات اإلنفعالية لديو، ككذلك تتوق  على اإلرشاد كالتعليم الذل 

 5الية.يقدـ للقارئ لتمكينو من القراءة بفعّ 

فهم كاضح دلا يقرأ، فإنو يستجيب لألفكار  كالقارئ اجليد حينما حيصل على 

ادلكتسبة فالقارئ حينئذ، يربط األفكار ادلكتسبة. خالؿ القراءة خبرباتو السابقة، حيث 

ستعاب أثناء القراءة، كيف شيئ من التفصيل فإف خلفية القارئ يف عملية الفهم كاالتؤثر 

 6ح يتوخى طلب ادلعٌت.ئ يركز انتباىو أكال على الصفحة ادلكتوبة بعقل مفتو ار الق

 طبيعة عملية القراءة  -ب 

د القراءة كاحدة من أىم ادلهارات اللغوية األربع، اجلانب اآليل، كىو التعرؼ ع  تػ   

إىل أشكاؿ احلركؼ كأصواهتا كالقدرة على تشكيل كلمات كمجل منها، كاجلانب 

حباؿ من األحواؿ  اإلدراكي الذىٍت، كىو يؤدم اىل فهم ادلادة  ادلقركءة، كال ديكن الفصل

 :كأمهيتها إذا اعًتل أم جانب منهابُت اجلانبُت اآليل كاإلدراكي، إذ تفقد القراءة داللتها 
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العمليات العقلية ستماع. كمن مث فهي تتضمن كالقراءة مهارة استقبالية مثل اال

ا، ستماع، ففي كلتا ادلهارتُت يقـو الطالب باستقباؿ الرسالة كفك رموزىادلتضمنة يف اال

كلكي تتم ىاتاف العمليتاف حيتاج ادلتعلم إىل ثركة لفظية كافية، كادلعلومات عن بناء اللغة 

إىل عقل القارئ،  7.كتركيبها. كالقراءة إذف يعٍت انتقاؿ ادلعٌت مباشرة من الصفحة ادلطبوعة

ة أم أهنا فهم ادلعاىن مباشرة كبطالقة من الصفحة ادلكتوبة أكادلطبوعة. فالقراءة احلقيق

 تشمل جانبُت ، كمها:

( جانبا ميكانيكيا يشمل اإلستجابات الفسوجلية للرموز ادلكتوبة أم تعرؼ 1

 الكلمات كالنطق هبا

( جانبا عقليا يشمل فهم ادلعاين كتفسَتىا كربصيل فكر الكاتب كتقوديو 2

 ستفادة منو.ط كل باخلربة السابقة للقارئ كاإلكاحلكم عليو، كرب

   أنواع القراءة وتقسيمها  -جـ

تنقسم القراءة إىل أربعة أنواع، كىي: من حيث شكل العاـ يف األداء، كمن 

حيث التهيؤ الذىٍت للقارئ، كمن حيث أغراض القارئ، كمن حيث السرعة يف األداء. 

 كفيما يلي توضيح كل من أنواع القراءة:
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 من حيث الشكل العاـ يف األداء (1

ث شكلها العاـ كأدامها إىل نوعُت رميسُت، مها:قراءة تنقسم القراءة من حي

جهرية، كقراءة صامتة، ككل من النوعُت يقتضى من القارئ أف يقـو بتعرؼ الرموز 

كفهم ادلعاىن، إال أف القراءة اجلهرية تنفرد بعد ذلك بأهنا تتطلب من القارئ أف 

جلهرية ركءة فكأف القراءة ايفسرلغَته األفكار كاإلنفعاالت اليت ربول عليها ادلادة ادلق

تفسَتا شفهيا دلا يقرؤه اإلنساف، كىي لذلك أكثرتعقيدا كصعوبة من  ليست على

 الفهم الصامت دلعناىا.

 القراءة الصامة  (2

تعرؼ القراءة الصامتة بأهنا "استقباؿ الرموز ادلطبوعة، كإعطامها ادلعٌت 

علها بادلعاىن اجلديدة ادلناسب ادلتكامل يف حدكد خربات القارئ السابقة مع تفا

القراءة  ادلقركءة، كتكوين خربات جديدة كفهمها دكف استخداـ أعضاء النطق. كسبثل

وبة، كفهم معانيها بسهولة كدقة كال دخل للصوت فيها الصامتة حل الرموز ادلكت

ككما أف رؤية الشيئ كافية دلعرفتو دكف حاجة لنطق إمسو، فكذلك رؤية الكلمة 

 ادلكتوبة.

 

 



 ن حيث التهيؤ الذهني للقارئم -د

 ديكن تقسيم ىذا النوع من القراءة إىل مايلي:

 القراءة للدرس أك للتعلم  (1

ة يرتبط دبطالب ادلهنة، كغَت ذلك من ألواف النشاط ءىذا النوع من القرا

احليوم، كالغرض منها عملي يتصل بكسب ادلعلومات كاإلحتفاظ جبملة من 

فنجد يف القارئ يقظة كتأمال كتفرغا.   هتيؤ خاصا كلذلك يتهيؤ ذلا الذىناحلقامق، 

كما يبدك يف مالمو عالمم اجلد كاإلىتماـ، كتستغرؽ قراءتو كقتا أطوؿ كتق  العُت 

فوؽ السطور كقفات متكررة طويلة أحيانا، ليتم التحصيل كاإلدلا، كقدتكوف للعُت 

 8حركات رجعية لالستذ كار كالربط كغَت ذلك.

 ستمتاع القراءة لال (2

يظهر ىذا النوع من القراءة مرتبطا بقضاء كقت الفراغ. كأماادلواق  من ىذا 

ات احلياة اليومية الواقعية، كاالستمتاع النوع من القراءة منها: اسًتجاع خرب 

نفعالية الىت تتمثل مواق  يعانيها اآلخركف، كإشباع الطلع الطبيعي باالستجابات اال

كدكافعها من أسرار، كإدخاؿ السركر على عند اإلنساف إىل ما يف النفس البشرية
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اآلخرين، كالقراءة اإللقامية كإلقاء مقطوعات من الشعر أك اجزاء من احلوار التمثيلي، 

 9كإشباع ىواية من ىوايات اإلنساف.

 من حيث أغراض القارئ -و

 ديكن تقسم القراءة من حيث أغراض القارئ إىل ما يلي:

 القراءة لتكوين فكرة عامة (1

وع يعد من أرقى أنواع القراءة، كقراءة تقرير، أك كتاب جديد. كذلك ىذا الن

لكثرة ادلواد اليت ينبغي أف يقرأىا اإلنساف يف ىذا العصر احلديث، الذم قد زاد فيو 

اإلنتاج العقلي زيادة مطردة. كديتاز ىذا النوع من القراءة بالوقفات يف أماكن خاصة 

 يف األماكن األخرل. الستيعاب احلقامق، كبالسرعة مع الفهم

 القراءة التحصيلية  (2

كيقصد هبا االستذكار كاإلدلاـ، كتقضى ىذه القراءة لفهم ادلسامل إمجاال 

كتفصيال، كعقد ادلوازنة بُت ادلعلومات ادلتشاهبة كادلختلفة، شلا يساعد على تثبيت 

 احلقامق يف األذىاف.        

 القراءة النقدية التحليلية  (3

ءة مثل نقد كتاب أك إنتاج عقلي، للموازنة بينو كبُت اقر كىذا النوع من ال

غَته، كىذا حيتاج إىل مزيد من الًتكل، كاإلمعاف كادلتابعة، كالتمحيص، كلذا، فإنو 
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اليقدر على مزاكلتو إاال من أكيت حظا عظيما من الثقافة كالنضج كاإلطالع 

 كالتحصيل كالفهم.

 من حيث السرعة في األداء  -هـ

السعة يف القراءة باختالؼ الغرض منها كنوع ادلادة ادلقركءة. كمن زبتل  

 حيث السرعة ديكن تقسيمها إىل أربعة أنواع، كىي:

 القراءة اخلاطفة   (1

ىي أعلى مستويات السرعة  skimming))القراءة اخلاطفة أكقراءة التصفح 

يف القراءة، كقد فرضتها ظركؼ احلياة احلاضرة يف مواجهة اإلنتاج الفكرم الضخم 

األفكار الرميسئة أك األمساء يف  يوميا. كيهتم القارئ فيها بالتقاطالذم زبرجو ادلطابع 

تستخدـ عادة للبحث عن ادلراجع أك لتحديد كىي أسرع القراءة ك  10سرعة فامقة.

ادلراجعة قصة مألوفة، أكللحصوؿ على فكرةعامة عن ادلوضوع. علمية معينة، أك مادة 

 تضمن مايلي:نوع من القراءة يكىذا ال

الرمز باألفكار اليت تدؿ  نتباه يف زلتويات ادلقركء كالقدرة على ربطتركيز اال -1

 عليها. 

 ادلعاين من النص كالصور. القدرة على اتساؽ -2

  .ب للكلمة من السياؽربديد ادلعٌت ادلناس -3
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 توقع ادلعٌت كاألفكار من السياؽ. -4

 مزج ادلعاين ادلتصلة يف كحدات فكرية كبَتة. -5

  .تصني  احلقامق كتنظيمها -6

 تعرؼ ادلعاين األساسية. -7

 نقد احلقامق ادلعركضة يف ضوء اخلربات السابقة. -8

 تكوين الرأم فيما يقرأ اإلنساف. -9

  .على أساس ىذه احلقامق تقليب النظر فيو -11

 11الكش  عن مشكالت جديدة قد تكوف بارزة فيو أك متصلة بو. -11

 القراءة السريعة    (2

كىي أقل  سرعة  من اخلاطفة، كتستعمل للحصوؿ على األفكار الرميسية 

 أك بعض التفاصيل القليلة اليت تستمد من عادة مألوفة.   عن ادلوضوع، 

 القراءة العادية  (3

عُت، أك دلعرفة العالقة بُت ادلكتستخدـ ىذه القراءة لإلجابة من السؤاؿ 

 التفاصيل كالفكرة العامة، أك لقراءة مادة متوسطة الصعوبة.

 القراءة الدقيقة ادلتأنية  (4
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كتستخدـ للتمكن من ادلادة، كدلعرفة التفصيل كتسلسلها، كدلتابعة  

كقراءة الشعر،   ،ادة الصعبة نسبيافة، كلقراءة ادلالتوجيهات، كحلل ادلسامل ادلختل

 كللحكم على ادلادة ادلقركءة. كالقراءة للتذكر

 تعليم مهارة القراءة وأهدافه -ز

 تعليم مهارة القراءة  -1

شتمل ادلهارات القرامية على مهارتُت أساسيتُت كمها: التعرؼ كالفهم، ا

خبربات القارئ كيقصد بالتعرؼ ىو التعرؼ على الرموز ادلكتوبة أم الكلمات 

 12فيها.

 التعرؼ على الرموز اللغوية (أ 

كيعٌت التعرؼ على إدراؾ، الرمز، كمعرفة ادلعٌت الذم يواصلو يف السياؽ 

الذم يظهر فيو. كيعٌت ىذا أف الدارس جيب أف يتعلم التعرؼ على الرموز، 

كيفهم ادلعاىن ادلختلفة ذلا، فال قيمة للدارس أف ديلك ادلهارة يف التعرؼ على 

لكلمة إذا مل تكن لديو معرفة بادلعٌت. كأما ادلهارات األساسية للتعرؼ على ا

 الكلمات فيما يلي:

 ربط ادلعٌت ادلالمم بالرمز ادلكتوب. -1

                                                 
 651ص:  ادلرجع السابق ,فتحي على يونس كزلمود كامل الناقة 12



استخداـ السياؽ كوسيلة يف التعرؼ على معاىن الكلمات كاختيار التعري   -2

 الدقيق. 

 ىا. القدرة على التحليل البصرم للكلمات من أجل التعرؼ على أجزاء -3

 القدرة على التفريق بُت أصوات احلركؼ. -4

 13القدرة على ربط الصوت بالرمز ادلكتوب الذم يراه القارئ. -5

 الفهم )فهم ادلقركء(  (ب 

أما الفهم فيقصد بو فهم ادلعٌت أم فهم ادلقركء، كىو اذلدؼ من كل 

القراءة. كاخلطوة األكىل يف ىذه العملية ربط خربة القارئ بالرمز ادلكتوب. كربط 

اخلربة بالرمز أمر ضركرم، لكنو أكؿ أشكاؿ الفهم. كقد ال يصل القارئ ادلعٌت 

من كلمة كاحدة، كلكن القارئ اجليد يستطيع أف يفسر الكلمات يف تركيبها 

السياقي كيفهم الكلمات كأجزاء للجمل، كاجلمل كأجزاء للمفردات كالفقرات  

يح بُت الرمز كادلعٌت كأجزاء للموضوع. كيشمل الفهم يف القراءة الربط الصح

كإجياد ادلعٌت من السياؽ كاختيار ادلعٌت ادلناسب، كتنظيم األفكار ادلقركءة، 

  14كتذكر ىذه األفكار كإستخدامها يف بعد األنشطة احلاضرة كادلستقبلة.
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خرل، عقدة تتضمن فيها عدة مهارات أادلكأما مهارات الفهم يف القراءة 

 مايلي:كىي 

 الوحدات األكرب، كالعبارة كاجلملة كالفقرة  كالقطعة كلها.القدرة على فهم  -1

 القدرة على القراءة يف كحدات فكرية. -2

 القدرة على فهم الكلمات من السياؽ، كإختيار ادلعٌت ادلالمم لو . -3

 القدرة على ربصيل معاىن الكلمات. -4

 القدرة على اختيار االفكار الرميسية كفهمهما. -5

 اتبعو الكاتب. القدرة على فهم التنظيم الذم -6

 القدرة على االستنتاج. -7

 القدرة على فهم االذباىات. -8

القدرة على التقوًن ادلقركء، كمعرفة األساليب األدبية، كالغمة السامدة،  -9

 كحالة الكاتب كغرضو.

 القدرة على االحتفاظ باألفكار. -11

 15القدرة على تطبيق األفكار كتفسَتىا يف ضوء اخلربةالسابقة. -11
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( ستة مهارات مهمة جيب مراعاهتا لد 1991) Harmerكقد ىارمَت

مدرس اللغات الثانية كاألجنبية عند تعليم مهارات القراءة، كىذه ادلهارات 

 16أبرزىا مايلي:

 مهاراة التنبؤ أك التوقع يف ادلعٌت.  -1

يستطيع القارئ الفعاؿ أف يتوقع ما سيجده يف النص ادلقركء من 

النص ادلقركء تكوف عملية التوقع يف ادلعلومات الطلوبة. إف العملية يف فهم 

 زلتول النص كادلعٌت، كىل توقعو يناسب دلاجيده يف القراءة.

 البحث عن ادلعلومات أك استخراج ادلعلوات ادلعينة. -2

كعلى األغلب، نقرأ نصا ما قصدا للحصوؿ على معلومات معينة 

دلهارة منو، أك لإلتشاؼ منو حقيقة اك حقيقتُت خالؿ القراءة. كتعترب ىذه ا

 Scanning)) عندما طبقاف يف عملية القراءة ادلسية

 البحث عن التصور ادلعن العاـ.  -3

جبانب إىل مهارة استخراج ادلعلومات ادلعينة، نقرأ النص قصدا 

للحصوؿ على تصور ادلعٌت العاـ للنص. نعرؼ من النص معنا إمجاليا كال 

 .(skimming) بالتصفحضلتاج إىل ادلعٌت التفصيلي، كتعرؼ ىذه ادلهارة 
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 احلصوؿ على ادلعلومات التفصيلية. -4

يستطيع القارئ اجليد أف جيعل النص ادلقركء كسيلة للحصوؿ على 

ادلعلومات التفصيلية. كيف شلارسة ىذه ادلهارة أف يراعي ادلدرس عند تعليم 

 (skimming)كتصفح (scanning)القراءة لدل الدارسُت مهاريت ادلسح

 من السياؽاستنتاج ادلعٌت   -5

كىذا نوع من ادلهارات القرامية ادلهمة، حيث يستطيع القارئ 

)الدارس( أف يقـو بإستنتاج ادلعٌت من السياؽ رغم أنو مل يعرؼ ادلعٌت 

الصحيح. كىذا من اخلالؿ التخمُت بالنظر إىل السياؽ يف النص ادلقركء. 

ت اجلديدة كىذه ادلهارة مهمة على أهنا تساعد الدارس على اكتساب ادلفردا

 ديدة. اجلكتكريسها، بل ديكن أف تتم عملية القراءة 

كبالنظر إىل مهارتُت أساسيتُت من القراءة،  التعرؼ على الرموز 

اللغوية كالفهم أم فهم ادلقركء، كاألمر ادلهم لدل القارئ من تلك ادلهارات 

كعند علي  17أف يكوف سريعايف قراءتو، سريعا يف ربصيلو، سريعا يف فهمو.

، ديكن أف تندرج ادلهارات القرامية مجعها ربت مخس مهارات (1966)رلاكر 

 أصلية، ىي:
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 ادلهارة اللفظية، كىي قدرة على النطق السليم ادلعرب بسرعة مناسبة -1

مهارة فهم، كىي القدرة على ترتيب األفكار كفهمها كربليلها كنقدىا  -2

 كربطها.

على الصعوبة فيهما،  منّو ربسُت القراءة الصامتة كاجلهرية بالتغلب -3

 كالتدريب عليهما.

اإلنطالؽ يف القراءة اجلهرية مع التنغيم الصويت، كسبثيل ادلعٌت، كسالمة   -4

 األداء.

        18يف القراءة. راءة كمهاراهتا اليت تنتج الكفاءةربقيق عادات الق -5

 أىداؼ تعليم القراءة. -2

مثال  NuttalCristie) (إف أىداؼ مهارة القراءة متشاهبة عند اخلرباء، نوتاؿ

كرأل كاركؿ  19رأل بأف اىداؼ القراءة ىي فهم معٌت احملتول يف النصوص ادلكتوبة.

(Carroll j.Braon )   بأف حقيقة القراءة ىي الفهم، كىو يعٍت فهم ادلعٌت احملتول يف

بأف أىداؼ القراءة ىي  (Robinson H.Alan)النصوص ادلكتوبة، كرأل رابنسوف 

 20 أرسلها الكاتب.فهم الرسالة اليت
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تعليم القراءة ىو أف يكوف  كبالتايل، ىناؾ ىدؼ مايسمى باذلدؼ العاـ من

قادرين على القراءة بالسهولة كالطالقة كفهم ادلعٌت بدكف استخداـ ادلعجم،  التالميذ

 كأما األىداؼ اخلاصة فمنها:

اللغة  أف يتمكن الدارس من ربط الرموز ادلكتوبة باألصوات اليت تعربعنها يف  -أ 

 .العربية

 ف يتمكن من قراءة نص قراءة جهرية بنطق صحيح.أ -ب 

ف يتمكن من إستنتاج ادلعٌت العاـ مباشرة من الصفحة ادلطبوعة كإدراؾ تغَت أ -ج 

 ادلعٌت بتغيَت الًتكيب.

ف يتعرؼ على معاين ادلفردات من معاين السياؽ، كالفرؽ بُت مفردات احلديث أ -د 

 كمفردات الكتابة.

 اجلمل يف الفقرات كإدراؾ عالقات ادلعٌت اليت تربط بينهما.ف يفهم معاين أ -ق 

 بفهم كانطالؽ دكف أف تعوؽ ذلك قواعد اللغة اصرفها. أف يقرأ -ك 

ف يفهم األفكار اجلزمية كالتفاصيل كأف يدرؾ العالقات ادلكونة للفكرة أ -ز 

 الرميسية.

 ف يتعرؼ عالمات الًتقيم ككظيفة  كل منها.أ -ح 

 انة بادلعاجم أكقوامم مفردات مًتمجة إىل اللغتُت.ف يقرأ بطالقة دكف اإلستعأ -ط 



أ من قراءة الصفحة إىل قراءة األدب كالتاريخ كالعلـو ة كاسعة ابتدف يقرأ قراءأ -م 

كاألحداث اجلارية مع إدراؾ األحداث ك ربديد النتامج كربليل ادلعاين كنقدىا 

 21كربط القراءة الواسعة بالثقافة العربية اإلسالمية.

 همة يف تعليم مهارة القراءة ادلبادئ ادل -3

ينبغي للمدرس يف عملية تعليم القراءة كمهاراهتا أف يرعي العوامل التعليمية 

اليت تنّشط مجيع الدارسُت يف أنشطة التعلم كالتعليم يف الفصل. كيشمل فيو تنشيط 

خربات الدارسُت السابقة اليت تتعلق دبوضوع القراءة. كيف رلاؿ عمليات تعليم 

القراءة للغة األجنبية قدـ أندسوف، ستة مبادئ مهمة جيب مراعاهتا مهارات 

 مايلي: للمدرسُت عند تنفيذ عملية تعليم القراءةف كىي

 تنشيط اخلربة السابقة قبل القراءة. (أ 

 عليها لكتكريس ادلفردات ادلتحصتنمية  (ب 

 تعليم مهارة الفهم )فهم ادلقركء( (ج 

 تعليم مهارة السرعة يف القراءة  (د 

 اإلسًتاذبية ادلستخدمة للقراءة.تثبيت  (ق 

  22تقوًن ربسُت القراءة. (ك 
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 تقوًن مهارة القراءة  -4

إف تقوًن ىو العملية الىت حيكم هبا على مدل صلاح العملية الًتبوية ىف ربقيق 

 كفيما يلى أغرض تقوديات القراءة: 23األىداؼ ادلنشودة.

 لسرعة التعرؼ على الكلمة (أ 

 دلعرفة أمساء األشياء. (ب 

 كترتيب اجلمل. لفهم ادلعٌت (ج 

 24دلعرفة مضموف اجلمل للتعرؼ على الكلمة العربية. (د 

 كمايلى:ختبارات ىف تدريس مهارة القراءة  كمن أنواع التقوديات أكإل

 اختبارات األصوات، من ادلمكن أف خيترب النطق ىف عدة طرؽ منها:  (1

أف يقرأ رلموعة من الكلمات أك  ة اجلهرية، يطلب ادلعلم من التالميذءاالقر  -

 اجلمل أكالفقرة.

إىل ادلعلم أكشريط تسجيل كيطلب  مييز بُت الثناميات، يستمع التالميذالت -

منو احلكم إذا كانت الثنامية الىت مسعها تدؿ على كلمتُت سلتلفتُت أك تدؿ 

 على الكلمة بذاهتا مكررة مرتُت.

 ادلفردات بعدة طرؽ منها:من ادلمكن اختبار اختبارات ادلفردات   (2

                                                 
صاحل 6858)مصر: منشورات ادلنظمة اإلسالمية للًتبوية كالعلـو كالثقافة،  تعليم الللغة العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجها كأساليبد رشد أمحد طعيمة،   23

  668(، ص:6856ذياب ىندل كىشاـ عامر علياف، دراسات ىف ادلنهج كاألساليب العامة)بَتكت:مكتبة لبناف،
 681-688، ص: المرجع السابقصالح عبد اجمليد العريب، 24 



االختبار ادلتعدد، يعٍت باختبار إحدل الكلمات األربع لتناسب الفراغ ىف  -

 اجلملة.

 ادلًتادفات، كيعٍت بإعطاء كلمة أخرل ترادؼ الكلمة ىف ادلعٌت -

 الشرح، يعٌت شرح كلمة بعبارة أخرل. -

 الفراغ ىف اجلملة بالكلمة مناسبة. ملء الفراغ يعٌت دبلء -

 لفراغ ىف اجلملة بالكلمة مناسبة، يعٌت دبلء اعاينادل ملء الفراغ -

 من ادلمكن اختبارالًتاكيب بعدة طرؽ منها: ،اختبارات الًتاكيب (3

تعديل الصيغة، يعٍت بتعديل الصيغة الىت بُت قوسُت دبا يتناسب مع   -

 اجلملة.

 الفراغ، يعٌت بوضع الكلمة ادلناسبة ىف الفراغ ادلبُت. ملء  -

 وضع اخلط ربت اخلطأ مث تصحيح اجلملة.كش  اخلطأ، يعن ب   -

إكماؿ اجلملة يعٍت باكماؿ اجلملة ادلفيدة الىت حذفت منها كلمات   -

 معينة.

التحويل، يعٌت بتحويل اجلملة من حيث زمن األفعاؿ أك الضمامرأكغَت   -

 ذلك.

 االختيار من متعدد، يعٌت باختيار اجلواب الصحيح  -



التعويض، يعٌت بوضع الكلمة بدال من الكلمة ادلناسبة ىف اجلملة أك الفقرة   -

 زلدثا التغَتات الالزمة.

  25إعادة الًتتيب، يعٌت بإعادة ترتيب الكلمات لتكوف منها مجلة. -

 مواد القراءة -5

كانت ادلواد الدراسية لتعليم مهارة القراءة ذلا مقومات كصفات تناسب مع 

اذلدؼ السلوكي الذم يرمي إليو ادلعلم كادلتعلم، كمن أىداؼ التعليم ىو احلفظ 

كتذكر كل التفاصيل، كاستخالص األفكار الرميسية كتلخيصها، كمعرفة احملتول العاـ 

ة التذكؽ كالنقد كالتعرؼ على التأثَت. لإلستعاب كالفهم كاستنتاج ادلعاىن، كتنمي

ادلواد الدارسية الصاحلة للهدؼ الذل قّرركه من  أف خيتارفينبغي على معلم اللغة 

  قبل.

 خطوات تدريس القراءة  -6

من أف يقرأ ادلعلم الكلمات كاجلمل مصحوبة دبا يوضح معناىا كيتأكد 

دموهنا يف مواق  قد فهموا معٌت ىذه الكلمات كاجلمل كبدأكا يستخ التالميذ

 اتصاؿ حية.

 .يقرؤكال يطلب ادلعلم من التالميذ  (أ 
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مجاعيا ىذه الكلمات كاجلمل مث يقسم ادلعلم الص  إىل قسمُت  يردد التالميذ  (ب 

ادلختارين  بعض التالميذأكثالثة كيطلب من كل قسم أف يردد مث يطلب من 

 الطلبة. تلقى أسئلة فهم النص كالكتاب مفتوح أماـ عشواميا أف يردد كرا

 ينبغى أف تلقى األسئلة يف الًتتيب الذل ترد فيو إجابات يف النص.  (ج 

كقد يعود ادلعلم للنص بداية مرة أخرل للحصوؿ على فكرة معينة أكتأكيد   (د 

مفهـو معُت أك لتعري  أسباب بعض ادلواق  كاالذباىات الىت ظهرت ىف 

 النص.

تقييد تصرة دكف جيب أف تكوف األسئلة من النوع الذل يتطلب إجابة سل  (ق 

 باإلجابة ادلعيارية. التالميذ

 إجابة السؤاؿ ادلطركح  جيب تكلي  غَته. إذ مل يكن لدل التالميذ  (ك 

جيب تشجيع استقاء اإلجابات من النص كذكر عبارت كدكف أف نشق  على   (ز 

 الطالب بتكليفة بصياغة جديدة من عنده

عند االنتباه  دلينبغي أف يتوق  طرح األسئلة عندما يشعر ادلعلم أف م  (ح 

 قد ضع . التالميذ

يعتمد فن تعليم القراءة ىف احلقيقة على طرح السؤاؿ ادلناسب كاستثمار   (ط 

 إجابات الطلبة استثمارا جيدا.



 النص بعد ذلك قراءة كاملة )صامتة(  يقرأ التالميذ  (م 

 .ف القراءة األخَتة جهرية لكل التالميذقد تكو   (ؾ 

تستقى إجابتها من النص ادلقركء مث  ديكن تشجيع الطلبة على صياغة أسئلة (ؿ 

 26جييبوهنا.
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 المبحث الثانى

 عمله وكيفية ”Macromedia flash“مايكرو ميديا مفهوم 

 ”Macromedia flash“مايكرو ميديا فالش  - أ

الذم يستخدـ   اإلنًتنت شبكة على ىوبرنامج فالش مفهـو الفالش: ماكركميديا

كالرسومية كىو يساعد كثَتا يف الشبكة الدكلية لعرض كثَتا إلبداع الشبكات التفاعلية 

الرسـو ادلتحركة كتصميمها اجليد حىت تكوف عرضا جيدا. ككذلك األجهزة يف مايكرك 

 ميديا فالش تساعد كثَتا يف صنع الشبكة اجليدة كاجلودة.

مايكرك ميديا فالش أيضا ىو برنامج الرسـو ادلتحركة اليت استخدمها ادلصمموف 

الرسـو اجليدة. كمن برامج الرسـو ادلتحركة كاف مايكرك ميديا برنارلا أكثر مركنة إلنتاج 

    27إلنتاج الرسـو ادلتحركة حىت استخدمو كثَت من الناس.

 ”Macromedia flash“ميديا فالش ومايكر  عرضكيفية  - ب

يف عملية  ”Macromedia flash“كأما كيفية عرض مايكرك مديا فالش  

ل القراءة، كما بعد القراءة. كاألنشطة التالية قد عدذلا الباحث ككسعها القراءة كىي: ما قب

 ميذ الدراسي، كىي:اد الدراسية كمستول التالحيث تتناسب مع ادلو 
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  (Pre-reading)النشاط األكؿ: قبل القراة  -1

رس موضوعا جديدا من تتم العملية بإبتداء التفكَت بُت التالميذ بعد إلقاء ادلد (أ 

. كينبغي لكل التالميذ ىنا أف يعطي أفكارىم  لتقدًن ما عرفوه النص ادلقركء

من ادلعلومات أك خرب هتم السابقة( حوؿ موضوع النص ادلقركء الذم يراد 

 تعليمو.

القراءة يطلب ادلدرس من كل التالميذ أف يفكركا حوؿ موضوع النص   (ب 

  على األقل مخسة كلمات منها.َتبإعطاء  ادلفردات أك التعاب

دلدرس التالميذ إىل تسجيل ما قد حصلوه من معلوماهتم، ادلفردات يوجو ا (ج 

 Macromedia“ميديا فالش  كيعٍت باستخداـ برنامج مايكر  َت كاجلملكالتعب

flash”  
  (While-reading)النشاط الثاين: أثناء القراءة  -2

ادلدرس النص ادلقركء، أك يطلب من أحد التالميذ أف يقرء النص بقراءة  يقرأ  (أ 

 جهرية كاآلخركف يستمعوف إليو بدقة.

التالميذ سوب ليستفيد ايسجل ادلدرس ادلفردات أك التعبَت اذلدؼ يف احل  (ب 

 هتم. اقراءمنها أثناء 



يطلب من كل التالميذ أف يقرؤكا النص مرة أخرل بشكل صامت، مث يطلب  (ج 

 أف يفتشوا كلمات )ادلفردات أك التعابَت( اليت تناسب ما قد سجلوه يف  منهم

 ”Macromedia flash“مايكر ميديا فالش

 ”Macromedia flash“لمايكرو ميديا فالش المزايا -جـ

 يلي: ما فالش مزايا من بعض. ادلزايا من عدد لديها فالش ماكركميديا

 متناسقة كجيدة.كالصور يف ىذا الربنامج  ادلتحركة الرسـو -1

 الصور فيو جودة جدا. -2

 الزماف للتحميل سريع بل أسرع من األخرل.  -3

 الصعبة سريعا. ديكن اف يرسم الصور -4

 ديكن درلو يف الربامج االخرل بسهولة. -5

 ادلدرس على غراض األخرل. نيمى القصَت كاألديكن استخدامو ىف إنتاج السي -6

 ميديا فالش ومايكر  برنامج دامستحبا )فهم المقروء( مهارة القراءة عليمت - د

flash” “Macromedia 

اعد التالميذ )القارئ( على تذكر أك استدعاء ما قد عرفو من ادلعلومات أك يس -1

اخلربات السابقة لديو كيعلقها بادلوضوع اجلديد من الناص ادلقركء كيف ىذه 

 ادلرحلة يبدء ادلدرس تعليمية هتدؼ إىل تنشيط التفكَت قبل القراءة. 



مث يساعد التالميذ )القارئ( على أف يقرر ما يريد أف يتعلم من موضوع النص  -2

ادلقركء أك يعُت األىداؼ للقراءة. كيف ىذه ادلرحلة يرشد ادلدرس التالميذ يف 

تصميم األسئلة الفهمية، باإلضافة إىل تعيُت ما يريدكف أف يعرفوا كيتعلموا من 

م ما تضمنو النص من ادلقركء، النص ادلقركء، كهتدؼ تلك األسئلة إىل فه

 كهتدؼ تلك األسئلة إىل فهم ما تضمنو النص من ادلعلومات األخرل 

يساعد الطالب على تفتيش أك تشجيل ما قرأه كتعلمو من موضوع النص ادلقركء كيف 
ىذه ادلرحلة يرشد ادلدرس التالميذ يف كتابة ما قراؤكه كتعلموه من ادلعلومات ادلطلوبة يف 

ركء، مث يعلقوف بأسئلتهم اليت يريدكف األجوبية عنها  النص ادلق  
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 الثالث لفصلا

 منهجية البحث

 منهج البحث -أ 

يستتتت هذم اتتتت ا اهج تتتتر ادلتتتتيم  اه بتتتتليب ي  تتتت    ا   جتتتت   اه ج تتتت  

فمت   اه بليتو ّتمّج ا ةتو  The One Groupواهجتتذي   ا ةتو واةتذة 

أ ه ج تتتر ادل تتتذاه   اتت   ادلذ ختتتو  وادلتتتذ     واةتتذة هقتتت ق اهملهتتت  ادلم تت

أو يطتتلح  –فتت ن اهج ةتتر يقتت   ةتت  م واةتتذا  تلوفتت   اتت   اهج تتر   تت .

 تتتجل اع  ةتتتو نوأة  اتتت   تتتجل اه تتتلس   ت ي تتتملم ي  تتت   اه   تتت   –اتتت ا اهت  تتت  

  1اهي ت  إذا   ن اي ك ت   .

 عينته ارمجتمع البحث واختي -ب 

ذ ختتتتو ا  تتتتمح رل  تتتتب اهج تتتتر اتتتت  تم  تتتت  اه تتتت  اه تتتت ه  تتتتجل ادل

لي تو وي تتد ةتتذسا    بتتو وختتجتو  تتذ ي همل جتتملك اه    ادل ملختتطو ا ختتم  واهتذيي

  ت   تتتتت ا  تتتتتجل اهتتتتت  مل  وا اتتتتت ث. ت ا    اهج ةتتتتتر تم  تتتتت  747وأ يتتتتتت  ن
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  ت   تتتت ا  ت يتتتتو 24وةشتتتتليجلن ا يتتتتتواه تتتت  اه تتتت ه نأ  اهتتتت ي ي تتتتد ةتتتتذسا  

اهج تر يت فضاض ا سفو ذل ا اهج ر. وا      تم  ت  ات ا اه ت  ة يتو ذلت ا 

  لاءة اهتلي و يطلي و خ   و.ساء اهأن ذل  هذ ات ة ى أ

 

 متغيرات وأدوات البحث جـ 

 اي ك     ان   ا ا اهج ر وا     ي  :

  Independent variabel)ن ادل    ادلس    أ 

    ا ا اهج ر امل تت    اه لاءة اهتلي و ادل    ادلس  

 ‘‘Macromedia Flash’’ ي خ هذام يلا      يكلو   ذي  فمش

ى تأث  ا ا ادل    خجق ذ ل  إىل  تلفو  ذويمذف اهج ر     

    ادل    اه  يب وامل اخ  ت ب اه م     م  ة اه لاءة وفم  ادلس  

 ادل لوء.

  Dependen variableن ادل    اه  يب  ب 



اهس ملك اهي ت  ةجل ادل    ادل    اه  يب امل املع اه ت  أو 

و  ا ا اهج ر امل ا  بو اه م      اخ  ت ب  م  ة  2 .ادلس  

اه لاءة اهتلي و وفم  ادل لوء وا   م  ة اهج ر ةجل ادلت مل  ت اه      و 

واخل  و   اهيمج ادل لوء  وفم  األفك   اهلب سو  جل اع     

  اه  لات.

 وطريقة جمع البيانات -هـ

أسوات اهج ر اهيت اخ هذ م  اهج ةر ع ب اهج  ا ت  إن

 وادلت مل  ت ادل ت  و هب ا اهج ر  ا     ي  :

 ادلمةظو ادلج شلة -7

 .ا خ ج او -2

   ج  ات ناه ج   واهجتذي ا  -3

 األخ ملب ا ة  ب  -4

                                                 
ص:  1   ط 2899ناه  الة: سا  اهيمقو اهتلي و  ،   ي ا  اهج ر   اهضي و وة   اهي سوأمحذ   ى   ظ ج يل ةجذ احل  ذ ج يل 2
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أ   اهطلي و اهيت اخ هذ م  اهج ر ع ب اهج  ا ت وادلت مل  ت 

 فم     ي  : 

 ادلج شلة ادلمةظو  7

  تتو أسة ه   تتملل ة تتى فمتت  اهظتتملاال وأوتت ط اهستت ملك   ة  واتت 

ع تب اهج  ات ت   اهج تر اهت  ت . و  ات   اه ت    اه بتليب ي ت  م  أسة

 تتتملل ة تتتى ادلت مل تتت ت واهج  اتتت ت  تتتجل ادلمةظتتتو ت تتتت  سو ا ا ّ تتت    احل

ت يتتو. وهتت م هبتت  اهج تتر ه   تتملل ة تتى ادلت مل تت ت واهج  اتت ت اهتتيت ت ت تتق اه

   وخ مل   هت  أثي ء ة   و اه ت   . و   ا ا اهج  ات ت اهتيت يأاشطو اه م 

 Macromedia’’يلاس هب   لتجطو ي خ هذام يلا      يكل   ذي  فمش  

Flash‘ 

 

 

 

 

  نا خ    ء ا خ ج  ن  2



ه   تتملل ة تتى إج يتت ت ةتتجل ةتتذس  تتجل األختت  و  وختت  وواتتمل 

 3اهشتت م و   وتتملذج يتتتذ ذلتت ا اه تتلض وي تتملم اس تت     تته يي ستته.

ه تتتذ أةتتتّذ اهج ةتتتر ا ختتت ج  ن أو ا ختتت    ء وو ةتتته ة تتتى اه م  تتت  

نة يتتتو اهج تتتر  دلتلفتتتو ا ابمتتت    األختتت ملب اه ت   تتت  ادلستتت هذم 

ناهطلي تتو ا ا   ب تتو  يتتتذ  شتت    هت    ة   تتو اه ت تت   ي ختت هذام 

 ا   اهملخ  و اه ت    و.

 اتا   ج     3

امل"رل تملع أو ةتذس  تجل األخت  و  أ يكملا تمل هةلف   ج      إن ا 

أو اه تتذ يج ت  تتب األسوات األ تتلى اهتتيت تستت هذم ه   تت   ةتتجل اعملااتت  

ادلم  يو  اعملاا  ادلتلف و اهت   تو  واه تذ ات أو ا خت تذات هتذى األفتلاس 

 أو اس ملةو. 

ا سته ي  ت    أسوات ا   جت   ناه ج ت  واهجتتذي   اهج ةتروه م 

 جل ادلتملاس اه لاب تو ادلذ وختو. ويمتذف ت ت    ادلك مليو  جل اهجيملس اهيت ت ق
                                                 

3
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  تتتت ءات اه م  تتتت  احل تتتتملل ة تتتتى اهج  اتتتت ت ةتتتتجل تي  تتتتو  ا   جتتتت  ات إىل 

خت م . س   اه  و اهتلي و  تمل س ا ت هب    فم  اهيمج ادل لوء  جل واخ 

ة اه لاب تتو   فمتت  زل تتملاهيمج ادل تتلوء. فمتت  ويشتت    ا   جتت   ة تتى اهك تت ء

م  األفك   اهلب س و  جل ات  أواه  تلات. وادلتملاس ادلت مل  ت اه      و  وف

ا   جتت     فمتت  ادل تتلوء  تتأ ملذة  تتجل ادلتتملاس اهذ اختت و   ادلتتيم  اهذ اختت  

 . KTSPنخ ّ ه  س ملى ادلذ

   ج   اهذ هو ا ة  ب و ه ي  ب ا  4

 حت  تت  اهج  اتت ت ا ة تت ب و ادل   تت  ة  متت  اختت ت   اهج ةتتر  

دلتلفتو تتأث  ادلت   تو  (SPSS 12.0 For Windows)اهربات    ا ة ت ب   تجل 

(Treatment)    ت -ي   ج (t-test)  يملخ  و فّت ه تو همل ت   ميّذا ا ة  ء

اهج  اتت ت وادلت مل تت ت اهّتتيت أّ تتت  أثيتت ء اهذ اختتو.. اتت ا وت تت  اهج  اتت ت 

ا ة تت ب و ختت ملك اع  ةتتو أو  تت  ت اع  ةتتو  وذهتتر ييتت ء ة تتى س اختتو 

ةتتتتتتتتتتتذس  تتتتتتتتتتتجل احلتتتتتتتتتتت  ت اه لسيتتتتتتتتتتتو. وميكتتتتتتتتتتتجل اهمل تتتتتتتتتتتملل إىل اه ت   تتتتتتتتتتت ت 



Generalizations ةتتجل يليتتق أ  تتب ادلمةظتت ت واه   ختت ت هتتتذس  تتجل 

  4ت ر احل  ت.

  خطوات التجربة -و

اهج  ات ت وادلت مل ت ت  اخ هذ م  اهج ةر ع ب  ت ّ  اّهيتاخلطملات 

  ا اهج ر  ا      يأ:ي: ادل تّ  و هب

  لة و ا ةذاس -7

 ت      طّو اه ذ يس  أ 

 وهج  أن تجتذأ ة   تو اه ت ت   اه بتليب ي خت هذام يلات     ت ميكل 

  تي  تتتتو  متتتت  ة اه تتتتلاءة    ‘‘Macromedia Flash’’  تتتتذي  فتتتتمش

اهتلي تتتتو   تتتت   اهج ةتتتتر  طتتتتو اه تتتتذ يس ه كتتتتملن  ملّجمتتتتو   إجتتتتلاءات 

 اه ت   . 

 ا      ادلملاس اهذ اخ و   ب 

                                                 
4
 998. ص: ادللجب اهس يقأمحذ يذ ,  



ادلتتتملاس اهذ اختتت و ه ت تتت  اه بتتتليب  تتتجل اهك تتت ب  ا   تتت  يتتتتذ أن   

واّ  اهج تر  ملوتمل ةت   ) LKSادل ل  وادلملاس ادل  ةجو ه  م   ن   :

 يو  جل ادلملاس اهذ وخو. ومه : ل ذل   اه ب

ادلملوتتتملع اه  ختتتب:  تتتلة اه تتتذم  و ملوتتتملع اه تتتلاءة " جتتت  اة    تتتلة 

 ادلملوملع اهت شل: ادلميو  و ملوملع اه لاءة: "أة  ذل  ا فتو"  اه ذم "

  لة و اه بليو -2

 ه م اهج ةر ي ت   ة يو  جل رل  ب اهج ر ه كملن رل ملةو أليج و  أ 

 ملةتتتو اه بليج تتتو هجتتت  إجتتتلاء اه ت تتت   هتتت م ي    جتتت   اه ج تتت  ألفتتتلاس اس   ب 

ب ادل تتل  هتتذى اه م  تت    ادللة تتو  ي خت هذام  تت سة اه ت تت    تتجل اهك ت

 و.ادل ملخط

هتت م اهج ةتتر ي دلمةظتتو ادلج شتتلة  تتمل اه طج تتق اه بتتليب ي ختت هذام   ج 

  تت تتت    ‘‘Macromedia Flash’’شفتتتميلاتتت     تتت يكل   تتتذي  

اه تتتلاءة اهتلي تتتو فمتتت  ادل تتتلوء وهتتت م هبتتت ا اه ت تتت   اه بتتتليب نتطج تتتق    

ه تتتتتت ءات   وتستتتتتت وى ة تتتتتتو واةتتتتتتذة  8ة تتتتتتمج س اختتتتتت و ن   76



 2472 تت  يس 72هتتر   اه تتضة  تت ي :   نا يتتت   سه  تتو. وذ44

 2472يلي  إ 74إىل

يتتتتذ ا ا متتت ء  تتتجل اه ت تتت   اه بتتتليب هتتت م اهج ةتتتر ي    جتتت   اهجتتتتذي   س 

(Post-Test) .واات تتذ اتت ا ا   جتت   هتتذى  ذلتت   اس ملةتتو اه بليج تتو

أفلاس اس ملةو  جل اه م    ه   تملل ة تى ا  بتو اه   ت   اهذ اخت  

       اهيت مت   تأث  إةط ء ادلت   و يتذ ة   و اه بلي .

وف  تتت  ي تتت  جتتتذول األاشتتتطو ادل ذاا تتتو هرباتتت    اه ت تتت   اه بليجتتتت  

 :وت ر ادلذ خ اه ي ه م يه اهج ةر  

  7اعذول  ه  ن

ب ناه طج     ه ي  و  م  ة اه لاءة يلا    اه ت    اه بلي

 اهتلي و

 األاشطو اهمله  اه   ءات

 ا   ج   اه ج   سه  و 94   يملم ا ثي  7ن



 2472   يس 72

    يملم اخل  س2ن

 2472   يس  75

 

 سه  و  44× 2ن

 تت    اه لاءة وفم  ادل لوء

 اه لاءة: ملوملع 

""ُ َج  َاة ِ ْ ُ لَة اهَ َذم  

   يملم ا ثي  3ن

 2472   يس  79

 

 سه  و  45× 2ن

 اه ذ يج ت  جل اه لاءة

 وفم  ادل لوء

    يملم اخل  س4ن

 2472   يس  22

 

 سه  و  45× 2ن

 تت    اه لاءة وفم  ادل لوء

  ملوملع اه لاءة:

 ""أَْةَ  هُي َ اْه ًتمْلِ  َّو

   يملم ا ثي  5ن

 2472   يس  26

 

 سه  و  44× 2ن

 اه ذ يج ت  جل اه لاءة

 وفم  ادل لوء

   يملم اخل  س 6ن

 2472   يس  29

 

 سه  و  45× 2ن

 اه ذ يج ت  جل اه لاءة

 وفم  ادل لوء

   يملم ا ثي  7ن

 2472ايلي   2

 

 سه  و  45× 2ن

 اه ذ يج ت  جل اه لاءة

 وفم  ادل لوء وادللاجتو اهت  و



    ا ثي 8ن

 2472ايلي   9

 سه  و 94

 

 ا   ج   اهجتذي

 

 طريقة تحليل البيانات-ز

ذات اهذ هتتتو  ج ةتتتر اهج  اتتت ت  تتتجل اهي تتت ب  ادل  ّ تتت  ة  متتت ة تتت  اه

ا ة تتتتت ب و واتتتتت  ا تتتتت ب  اه م  تتتتت   تتتتتجل ا   جتتتتت   اه ج تتتتت  واهجتتتتتتذي  ة تتتتتر 

اختتت هذم اهرباتتت    ا ة تتت ب  ه   تتتملل ة تتتى  تلفتتتو فت ه تتتو ادلت   تتتو ي هت تتت  

 تتجل  وااهج  اتت ت األ تتلى ني  اتت ت ا ختت ج اه بتتليب. ويتتتذ ذهتتر  ي تتملم يشتتلح 

ختتتت ملب اه ت   تتتت   تتتتى  تلفتتتو ا ابمتتتت    أمهّ تتتتو اتتت ا األ  تتتتملل ةاه م  تتت   ه 

 تأ  ًذا ه ّت ه  ه.

دلتلفتتتتو فّت ه تتتتو ادلت   تتتتو نادل  تتتت  ادلستتتت      تتتتجل  تتتتمل تت تتتت   اه تتتتلاءة  

 Macromedia’’فالالالالالال  اهتلي تتتتتو ي ختتتتت هذام يلاتتتتتت     تتتتت يكل   تتتتتذي  

Flash‘‘و ستتتتتتت ملى فتتتتتتتلو  ساهتتتتتتتو إة تتتتتتت ب و (Significant)     اه   تتتتتتت  

-pre)    جتتتت   اه ج تتتتاهذ اختتتت    فمتتتت  ادل تتتتلوء  يتتتتتي يتتتت  فتتتتلو  ا تتتت ب  ا 



testفتلو  ا ت ب  ا   جت   اهجتتذي ن (post-test) ه    ت  ت تر اهج  ات ت   

 ج ر اهل ز:ا ة  ب و اخ هذم اه

5: (t-test)ت  -وف    ي   شكّ  اهل ز ادلس هذم    ج   
 

 1

2






N

d

N

x

Md t 

 اهج  ن:

 Md  ملخط ا حنلاف ي  ا   ج  يجل ناه ج   واهجتذي   = 

Xd فلو  ا حنلاف  ب   ملخط ا حنلاف = 

N  ةذس أفلاس اهت يو = 
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 المبحث األول

 نبذة تاريخية عن ميدان البحث

 تأسيس المدرسة وموقعها -أ

يونيو 51تأسست ادلدرسة ادلتوسطة االسالمية اإلصالح الديىن يف التاريخ 

 .   وموقعها يف الشارع اخلالدي كديري لومبوك الغربية.5891سنة 

 هيئة التدريس ومراحل الدراسة -ب  

االصالح الديين ىيئة تدريس تدرس: العلوم يف مدرسة ادلتوسطة االسالمية 

الطبيعية، والعلوم االجتماعية. وفيها مرحلتٌن للدراسة: مرحلة األوىل وىي تبدأ من 

 يوليو إىل ديسمرب، ومرحلة الثانية وىي تبدأ من يناير إىل مايو.

 طلبة المدرسة -ج   

مخسٌن  كانت طلبة ادلدرسة عددىم ثالث مئة ثالثة وتسعٌن طالبا، مائة و

طالبا لفصل األول وقسمت إىل أربعة فصول ) أ، ب، ج، د(، مائة وثالثٌن طالبا 

لفصل الثاين وقسمت إىل  فصل ) أ، ب، ج، د(، مائة وثالثة عشر طالبا لفصل 

 الثالث وكذلك قسمت إىل فصل ىيئة التدريس العلوم الطبيعية والعلوم االجتماعية.

 

 



 مبانى ومنشآت المدرسة -د   

درسة ادلتوسطة االسالمية االصالح الديين ذلا عشرة متسعات: وىي وادل

 االدارة وسلترب اللغة مث الفصول. 

 المبحث الثاني: عرض البيانات ومناقشتها وتحليلها

 البيانات عرضب.

 عرض المادة الدراسية -5

برنقققققامك مقققققايفرو ميقققققديا فقققققالش  مت تطبيقققققي تعلقققققيم البقققققراخة العربيقققققة باسقققققت دام

“Macromedia flash”   التجريبيقة )عينقة الب(قث( مقن التالميقذ على أفراد اجملموعقة

عمليققة تعلققيم البققراخة  أجريققتلومبققوك الغربيققة. و  يف مدرسققة ادلتوسققطة اإلسققالمية كققديري

برنقامك مقايفرو ميقديا لفل مادة من ادلواد ادلدروسقة مقا األنشقطة التعليميقة باسقت دام 

 العربية. ةتعليم البراخيف  ”Macromedia flash“فالش 

 :التايليف اجلدول اليت تتمثل يب قعملية التعليم التجريوفيما يلي  

 

 

 

 

 



 (5رقم ) دولاجل

 برنامك مايفرو ميديا فالش باست دام العربية يف تعليم البراخة )التطبيي( عملية التجربة

 “Macromedia flash”   
 القراءة العربية عمليات تعليم

 تالميذال المدرس

- 

- 

 دقيبة( 51) القراءةقبل 

 دول والن  ادلبروخ.اجليوزع ادلدرس 

 

- v 

 . يستما التالميذ إىل شرح ادلدرس

يشرح كيفية تنفيذ اجلدول يف عملية  -

 البراخة.

إىل شرح ادلدرس   يستما التالميذ -

 كيفية تنفيذ اجلدول.

يبدأ ادلدرس بتعرف على ادلوضوع  -

د اجلديد من الن  ادلبروخ الذي يرا

 تناولو، ويف حٌن ال يفتح التالميذ

 الن .

إىل شرح ادلدرس  يستما التالميذ -

عما يراد تناولو من ادلوضوع 

 اجلديد.

أن يبوموا  يطلب ادلدرس من التالميذ -

بإبداع التففًن لتبدمي ما قد عرفوه 

من ادلفردات والتعابًن ادلتعلبة 

بإبداع التففًن  يبوم كل التالميذ -

حول ادلوضوع بربط خرباهتم 

الساببة اليت تتعلي بو من ادلفردات 



 والتعابًن. بادلوضوع.

أن  يطلب ادلدرس من التالميذ -

لة جلوا ادلفردات أو التعابًن ادلت(صيس

 عليها من إبداع تففقًنىم قبل البراخة 

ما حصلوا عليو من  يسجل التالميذ -

 ادلفردات والتعابًن ادلتعلبة بادلوضوع 

 

- 

- 

 دقيبة( 03) أثناء القراءة

يوجد يف يبرأ ادلدرس الن  الذي 

برنامك مايفر 

  ”Macromedia flash“ميديافالش

 

- 

 

إىل قراخة ادلدرس  يستما التالميذ

 استماعا جيدا.

يبّدم ادلدرس زلتوى ادلفردات اذلدف  -

التعابًن ويشرحها من خالل أو 

 األمثلة من اجلمل.

إىل شرح ادلدرس يف  يستما التالميذ -

زلتوى ادلفردات اذلدف استماعا 

 جيدا.

أن يبرؤوا  يطلب ادلدرس من التالميذ -

 الن  ببراخة صامتة.

الن  ادلبروخ قراخة  يبرأ التالميذ -

 صامتة.

- 

- 

 دقيبة( 51) بعد القراءة

إىل الب(ث عن  التالميذيوجو ادلدّرس 

األففار الرئيسية من كل الفبرات عن 

 

- 

 

اجلملة ادلفيدة اليت  يعٌّن التالميذ

تشًن إىل ادلعىن الرئيسي أو الففرة 



طريي تعيٌن اجلملة ادلفيدة اليت تشًن 

 إىل ادلعىن الرئيسي لتلك الفبرة.

 الرئيسية من كل الفبرات.

أن يفتبوا  يطلب ادلدرس من التالميذ -

اجلمل اليت تقمثل األففار الرئيسية يف 

العمود اإلضايف "ادلعلومات 

 لة".ت(صادل

ار اجلمل )األفف يسجل التالميبذ -

 الرئيسية( ويفتبوهنا يف الورق

 اإلضايف "ادلعلومات احملصولة".

يناقش ادلدرس ما حصل عليو  -

يف أعماذلم من معلومات  التالميذ

 وأففار ويلّ صها يف اجلدول 

أعماذلم  يبّدم بعض أفراد التالميذ -

يف اجلدول  الذي لديهم ويناقشون 

يف الفصل، ويفون ذلك مل صا 

 من تعليم البراخة وفهم ادلبروخ.

برنقققققققامك مققققققققايفرو ميقققققققديا فققققققققالش اسققققققققت دام  مّت البيقققققققام بققققققققالتطبيي علقققققققى وبعقققققققد أن

“Macromedia flash” "  مدرسققة ادلتوسققطة يف  تعلققيم البققراخة العربيققة لققدى التالميققذيف

)عينقققة الب(قققث(، قققام الباحقققث باختبقققارىم النهقققائي )االختبقققار  اإلسققالمية اإلصقققالح القققديين

 البعدي( ما است دام أداة االختبار اليت وضعها الباحث نفسقو.



التطبيي، وكذلك  وحيتوى ىذا االختبار ادلواد الدراسية اليت اختارىا الباحث قبل 

برنامك مايفرو ميديا  يت يراد حتبيبها من خالل است دامأىداف تعليم البراخة العربية ال

 وىذا ما يراد احلصول عليو من ىذا االختبار فيما يلي: ”Macromedia flash“فالش 

على فهم ادلعلومات التفصيلية أو ادلعينة )زلتوى الن ( ملفوظة  قياس قدرة التالميذ (5

 أكانت أم مل(وظة.

 على معرفة أو فهم األففار الرئيسية من اجلمل أو الفبرات.قياس قدرة التالميذ  (2 

وفيما يلى جقدول البيانات من النتائك الدراسية من االختبارين الببلي والبعدي 

برنامك مايفرو باست دام  يدرسون البراخة العقربية نالذي هائي( لدى التالميذ)الن

ادة تعليم البراخة. وتبسيم يف تطوير م  ”Macromedia flash“ميديا فالش 

ن االختبار الببلي )من رتبة نتائجهم ممإىل اجملموعات الثالثة حسب  التالميذ

اجملموعة فهم ادلعلومات التفصيلية وفهم األففار الرئيسية(. وىي متثل  ادلهارتٌن،

العليا واجملموعة الوسطى واجملموعة السفلى. ويبصد ذلك ليس للتفريي فيما بينهم، 

ىم يف الت(صيل الدراسي يف مهارة البراخة وفهم ادلبروخ تطوير وإمنا ىو دلعرفة مدى 

ما فروق النتائك بٌن اجملموعات يف االختبار الببلي واالختبار البعدي بعد عملية 

 التجربة.

 ئج الدراسيةعرض النتا -2



وفيما يلي جداول البيانات لنتائك االختبار الببلي واالختبار البعدي يف مهقارة 

 البراخة وفهم ادلبروخ :

 النتائك الدراسية من مهارة فهم ادلعلومات التفصيلية )زلتوى الن ( .5

 (0اجلدول رقم )     

 النتقائك الدراسية من مهارة فهم ادلعلومات التفصيلية

 )عينة الب(ث( عات من التالميذألفراد اجملمو 

الفروق بين 

 القبلي و البعدي

 نتائج االختبار
 المجموعة الرقم أسماء الطلبة

 القبلي البعدي

01 
011 

 0 عبد الرزق 91
عليا

ال
 

 0 سوحًنمن 81 011 01

 3 زكرية 81 91 01

 4 زىريين 81 011 01

 5 حسيب اهلل 71 91 01

 6 جالل الدين 61 81 01

 ىادياللو  71 011 31

 نإيراوا

7 



اللو اكمل  81 011 01

 الدين

8 

طى
وس

ال
 

 9 زلمد شهيدي 51 91 41

 01 زلمد اثبالين 61 011 41

1 
71 

 00 عٌن الفرام 71

 00 مي(ًننيك 61 91 31

 03 أسوة حسنة 61 71 01

-01  04 رمحوايت 71 51 

 05 زلمد أزودي 81 91 01

 06 الدينكمال  51 91 41

 07 حيسيت اريين 61 011 41

 08 الرمحي فتح 71 71 1

فلى
الس

 

 09 ن(اج التيسًنم 71 71 1

 01 صاحلة 51 91 41

 00 فالحية 51 81 31

 00 أغوس رينجاين 31 011 71



 03 الدين صيف 51 91 41

 04 نور الدين 61 81 01

55،72 :9،2: 
 متوسـط النتائج :86،7

 

نتيجقققة االختبقققار  يف لنتقققائك ألفقققراد التالميقققذد أن متوسقققط اصلقققاجلقققدول السقققابي  يف

ومن ىنا نرى ( 91،39)نتيجة االختبار البعدي  يفومتوسط النتائك ( 85،19)الببلي 

يف مققهارة فهقم  ين الببلي والبعقدي مقن أفقرد التالميقذأن متوسط نتائقك الفروق من االختبار 

طقور . وىذه الفروق تشقًن إىل وجقود ت(22،13)لن ( وىوادلعلومات التفصيلية )زلتوى ا

 يف تلك ادلهارة بعد التجربة )إعطاخ ادلعاملة(. لدى التالميذ

وأمقققا نتقققائك الفقققروق مقققن كقققل رلموعقققات يف ىقققذه ادلهقققارة مقققن االختبقققارين الببلقققي          

 والبعدي كما يف البيان التايل:

 اجملموعة األوىل )العليا( .5

الفروق بين 

 و البعديالقبلي 

 نتائج االختبار
 المجموعة الرقم أسماء الطلبة

 القبلي البعدي

01 
011 

 0 عبد الرزق 91

عليا
ال

 0 سوحًنمان 81 011 01 



 3 زكرية 81 91 01

 4 زىريين 81 011 01

 5 حسيب اهلل 71 91 01

 6 جالل الدين 61 81 01

 ىادياللو  71 011 31

 نإيراوا

7 

7:،79 ;6،5; 97،97 
 متوسـط النتائج

 اجملموعة الثانية )الوسطى( .2

الفروق بين 

 القبلي و البعدي

 نتائج االختبار
 المجموعة الرقم أسماء الطلبة

 القبلي البعدي

اللو اكمل  81 011 01

 الدين

0 

طى
وس

ال
 

 0 زلمد شهيدي 51 91 41

 3 زلمد اثبالين 61 011 41

1 
71 

 4 عٌن الفرام 71

 5 مي(ًننيك 61 91 31



 6 أسوة حسنة 61 71 01

 7 رمحوايت 71 51 01-

 8 زلمد أزودي 81 91 01

 9 كمال الدين 51 91 41

 01 حيسيت ارينيت 61 011 41

57،22 :7،22 86،22 
     متوسـط النتائج

 اجملموعة الثالثة )السفلى( .0

الفروق بين 

 القبلي و البعدي

 نتائج االختبار
 المجموعة الرقم أسماء الطلبة

 القبلي البعدي

 0 الرمحي فتح 71 71 1

فلى
الس

 

 0 ن(اج التيسًنم 71 71 1

 3 صاحلة 51 91 41

 4 فالحية 51 81 31

 5 أغوس رينجاين 31 011 71

 6 الدين صيف 51 91 41

 7 نور الدين 61 81 01



5:،79 :5،:8 76،5; 
   متوسـط النتائج

 

 (5اجلدول رقم )

 سلطط النتائك الدراسية من كل اجملموعات

 يف مهارة فهم ادلعلومات التفصيلية )زلتوى الن  ادلبروخ(

 
( 5( السقابي وادل طقط يف اجلقدول رققم )0إذا نظرنا إىل التفاصيل يف اجلقدول رققم ) 

أن متوسقققط النتيجقققة للمجموعقققة األوىل  الفقققروق بقققٌن كقققل اجملموعقققات سلتلفقققة، نتقققائكتوجقققد 

االختبققققققار البعققققققدي  يفومتوسققققققط النتيجققققققة  (11،15)االختبققققققار الببلققققققي فهققققققو  يف)العليققققققا( 

(، ومن ىنا نرى أن نتيجة الفروق من ىذه اجملموعة العليا بٌن االختبارين وىقي 85،28)

االختبقققققققار الببلقققققققي  يفالثانيقققققققة )الوسقققققققطى(  (. ومتوسقققققققط النتيجقققققققة للمجموعقققققققة59،11)

(، ومققن ىنققا نققرى أن نتيجققة 91،33االختبققار البعققدي ) يف( ومتوسققط النتيجققة 85،33)

(. ومتوسققط النتيجققة 25،33الفققروق مققن ىققذه اجملموعققة الوسققطى بققٌن االختبققارين وىققي )

بعدي قبلً ال نتائج المحصولة من االختبارٌن ال متوسط ال

فً مهارة فهم المعلومات التفصٌلٌة )محتوى النص المقروء(
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اختبار بعدي

11,15 

85،28 

 

 

85،33 

91،33 

 

 15,28 

92,98 

 

 



االختبار  يف( ومتوسط النتيجة 15،28االختبار الببلي ) يفللمجموعة الثالثة )السفلى( 

(، ومقققن ىنقققا نقققرى أن نتيجقققة الفقققروق مقققن ىقققذه اجملموعقققة السقققفلى بقققٌن 92،98البعقققدي )

تققدل علققى أن ىققذا األسققلوب عليهققا لة ت(صقق(. وكققل النتققائك ادل29،11االختبققارين وىققي )

 موعات.اجملالتعليمي ادلبرتح صاحل لفل 

 النتائك الدراسية من مهارة فهم األففار الرئيسية .2

 (1اجلدول رقم )

 نتائك الدراسية من مقهارة فهم األففار الرئيسيةال

 )عينة الب(ث( ألفراد اجملموعات من التالميذ

الفروق بين 

 القبلي و البعدي

 نتائج االختبار
 المجموعة الرقم أسماء الطلبة

 القبلي البعدي

01 
011 

 0 عبد الرزق 81

عليا
ال

 

01 
91 

 0 سوحًنمن 81

1 
71 

 3 زكرية 71

01 
011 

 4 زىريين 81

31 
91 

 5 حسيب اهلل 61

1 
81 

 6 جالل الدين 81



41 

011 

61 

 ىادياللو 

 نإيراوا

7 

01 

81 

71 

اللو اكمل 

 الدين

8 

طى
وس

ال
 

01 
71 

 9 زلمد شهيدي 61

61 
011 

 01 زلمد اثبالين 41

01 
81 

 00 عٌن الفرام 71

01 
71 

 00 مي(ًننيك 61

51 
91 

 03 أسوة حسنة 41

01 
61 

 04 رمحوايت 41

31 
91 

 05 زلمد أزودي 61

01 
61 

 06 كمال الدين 51

01 81 
 07 حيسيت اريين 71

01 
61 

 08 الرمحي فتح 41

فلى
الس

 

-01 
51 

 09 ن(اج التيسًنم 71

01 
71 

 01 صاحلة 51



51 
011 

 00 فالحية 51

51 
71 

 00 أغوس رينجاين 01

51 
011 

 03 الدين صيف 51

61 
81 

 04 نور الدين 01

55،79 :2،:5 79،2: 
 متوسـط النتائج

مققن نتيجققة االختبققار  د أن متوسققط النتققائك ألفققراد التالميققذمققن اجلققدول السققابي يوجقق 

(، ومققن ىنققا نققرى 80,83( ومتوسققط النتققائك مققن نتيجققة االختبققار البعققدي )57,08الببلققي )

يف مققهارة فهقم األففقار  التالميقذين الببلقي والبعقدي مقن أفقرد االختبار  يفأن نتيجة الفروق 

(. وىققذه الفققروق تشققًن إىل وجققود ترقيققة الطلبققة يف تلققك ادلهققارة بعققد 23,75الرئيسققية وىققي )

 التجربة )إعطاخ ادلعاملة(.

وأمققققا نتققققائك الفققققروق مققققن كققققل رلموعققققات يف ىققققذه ادلهققققارة مققققن االختبققققارين الببلققققي   

 والبعدي كما يف البيان التايل:

 عليا(اجملموعة األوىل )ال -أ 

الفروق بين 

 القبلي و البعدي

 نتائج االختبار
 المجموعة الرقم أسماء الطلبة

 القبلي البعدي

01 011 
عليا 0 عبد الرزق 81

ال
 



01 
91 

 0 سوحًنمن 81

1 
71 

 3 زكرية 71

01 
011 

 4 زىريين 81

31 
91 

 5 حسيب اهلل 61

1 
81 

 6 جالل الدين 81

41 

011 

61 

 ىادياللو 

 نإيراوا

7 

07،04 91،11 70،86 
 متوسـط النتائج

 جملموعة الثانية )الوسطى( -ب 

الفروق بين 

 القبلي و البعدي

 نتائج االختبار
 المجموعة الرقم أسماء الطلبة

 القبلي البعدي

01 

81 

71 

اللو اكمل 

 الدين

0 

طى
وس

ال
 

01 
71 

 0 زلمد شهيدي 61

61 
011 

 3 زلمد اثبالين 41

01 
81 

 4 عٌن الفرام 71



01 
71 

 5 مي(ًننيك 61

51 
91 

 6 أسوة حسنة 41

01 
61 

 7 رمحوايت 41

31 
91 

 8 زلمد أزودي 61

01 
61 

 9 كمال الدين 51

01 
81 

 01 حيسيت ارينيت 71

00،11 78،11 56،11 
     متوسـط النتائج

 اجملموعة الثالثة )السفلى( -ج 

الفروق بين 

 القبلي و البعدي

 االختبارنتائج 
 المجموعة الرقم الطلبةأسماء 

 القبلي البعدي

01 
61 

 0 الرمحي فتح 41

فلى
الس

 

-01 
51 

 0 ن(اج التيسًنم 71

01 
71 

 3 صاحلة 51

51 
011 

 4 فالحية 51

51 
71 

 5 أغوس رينجاين 01

51 
011 

 6 الدين صيف 51



61 
81 

 7 نور الدين 01

30،86 75،70 40،86 
   النتائجمتوسـط 

 

 (8اجلدول رقم )

 سلطط النتائك الدراسية من كل اجملموعات

 يف مهارة فهم األففار الرئيسية يف الن  ادلبروخ

 
رققققم ( السقققابي وادل طقققط يف اجلقققدول 1إذا نظرنقققا إىل التفاصقققيل يف اجلقققدول رققققم )

أن متوسققط النتيجققة للمجموعققة األوىل  ائك الفققروق بققٌن اجملموعققات سلتلفققة،( توجققد نتقق8)

االختبقققققققققار البعقققققققققدي  يف( ومتوسقققققققققط النتيجقققققققققة 12،98االختبقققققققققار الببلقققققققققي ) يف)العليقققققققققا( 

(، ومن ىنا نرى أن نتيجة الفروق من ىذه اجملموعقة العليقا بقٌن االختبقارين ىقي 83،33)

االختبقققققار الببلقققققي ىقققققو  يف(. ومتوسقققققط النتيجقققققة للمجموعقققققة الثانيقققققة )الوسقققققطى( 51،55)

(، ومققن ىنققا نققرى أن نتيجققة 19،33االختبققار البعققدي ) يف( ومتوسققط النتيجققة 18،33)

بعدي قبلً ال نتائج المحصولة من االختبارٌن ال متوسط ال

فً مهارة فهم األفكار الرئٌسٌة فً النص المقروء

70.00

50.00

37.50

91.67
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70.83
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12,98 
83,33 

 18,33 

19,33 

 

 52,91 
11,15 

 

 



(. ومتوسقققط النتيجقققة 22،33الفقققروق مقققن ىقققذه اجملموعقققة الوسقققطى بقققٌن االختبقققارين ىقققي )

االختبار  يف( ومتوسط النتيجة 52،98االختبار الببلي ) يفللمجموعة الثالثة )السفلى( 

(، ومقققن ىنقققا نقققرى أن نتيجقققة الفقققروق مقققن ىقققذه اجملموعقققة السقققفلى بقققٌن 11،15البعقققدي )

تققدل علققى أن ىققذا األسققلوب عليهققا لة ت(صقق(. وكققل النتققائك ادل02،98االختبققارين ىققي )

 موعات.اجملالتعليمي ادلبرتح صاحل لفل 

 عرض نتائج اإلستبيان )اإلستفتاء( -جـ

يلي نتائك البيانات من أجوبة اإلستبيان الذي وزعو الباحث لدى أفراد  وفيما

التالميذ )عٌن الب(ث(لل(صول على إىم يف ىذه الوسيلة التعليمية. وبنود األسئلة 

حتتوى ما يتعلي بآرئهم بعد تطبيي تعليم البراخة العبية بإست دام برنامك مايفرو ميديا 

اليت عرضها الباحث تبصر على مايتعلي  واألجوبة  ”Macromedia flash“فالش 

جبوىرية ىذه الوسيلة وىي تفثًن فهم ادلفردات لديهم ويتفلمون بوضا األسئلة لفهم 

زلتوى النصادلبوخ)ادلعلومات التفصيلية فيها( واألففار الرئيسية، وامهية است(دام ىذه 

 برنامك يف عملية تعليم البراخة وفهم ادلبروخ. 

آراخىم فيما يتعلي هبذه االست دام. وكل ىذه األجوبة من  والبيان التلي يوضح

اإلستبيان تصبح مؤشرة دلالئمة عملية تعليم البراخة العربية هبذه است دام ادلبرتحة لديهم 

 وىذابيان األجوبة من االستبيان ما يلي:



 

 اجلدول

األجوبة من االستبيان لدى التالميذ حول است دام برنامك مايفرو ميديا فالش 

“Macromedia flash”  يف عملية تعليم البراخة العربية وفهم ادلبروخ 

عدد  محتوى األسئلة رقم

 العينة

 المجموع أجوبة

 ال نعم

 ىل ترغب يف تعليم اللغة العربية باست دام .5

برنامك مايفرو ميديا فالش 

“Macromedia flash”  خاصة يف مهارة

 البراخة  

25 25 3 25 

 533 3 533  النسبة ادلؤية

برنامك مايفرو ىل من خالل است دام  2

 ”Macromedia flash“ميديا فالش 

مبوضوع البراخة تساعدكم على فهم الن  

 ادلبروخ.

25 25 3 25 

 533 3 533  النسبة ادلؤية



برنامك مايفرو ىل من خالل است دام  0

 ”Macromedia flash“ميديا فالش 

 حول زلتوى الن  يساعدكم على فهم

 ادلبروخ

25 22 2 25 

 533 9،00 85،81  النسبة ادلؤية

برنامك مايفرو ميديا عملية قراخة است دام  5

ادلصممة  ”Macromedia flash“فالش 

 تساعدكم على الفهم السريا 

25 50 55 25 

 533 51،90 15،51  النسبة ادلؤية

است دام ىذا الربنامك ادلبرتحة تساعدكم  .1

التفصيلية )زلتوى على فهم ادلعلومات 

 الن (

25 20 5 25 

 533 9،00 85،81  النسبة ادلؤية

ىل تعيٌن األففار الرئيسية من اجلمل أو  8

 الفبرات مهمة يف البراخة؟
25 20 5 25 

 533 5،51 81،90  النسبة ادلؤية



ىل است دام ىذه  الوسيلة ادلبرتحة   1

 تساعدكم على فهم زلتوى الن  ادلبروخ؟
25 20 5 25 

 533 5،51 81،90  النسبة ادلؤية

)برنامك  ىل است دام ىذه برنامك ادلبرتحة .9

 Macromedia“مايفرو ميديا فالش 

flash” يتمفن أن جيعل عمليةالبراخة)

 تفون فعالية؟ 

25 58 1 25 

 533 23،90 18،51  النسبة ادلؤية

)برنامك  ىل است دام ىذه برنامك ادلبرتحة .8

 Macromedia“مايفرو ميديا فالش 

flash”تساعدك يف فهم ادلبروخ كلو؟ ) 

20 58 1 25 

 533 23،90 18،51  النسبة ادلؤية

 ىل ترغب يف تعليم اللغة العربية باست دام 53

برنامك مايفرو ميديا فالش 

“Macromedia flash”؟  

25 58 1 25 

 533 23،90 18،51  النسبة ادلؤية



 

 تحليل البيانات ومناقشتها -د

 حتليل النتائك من االختبارات .5

 نتائك االختبارين يف مهارة فهم ادلعلومات التفصيلية )زلتوى الن ( (أ 

برنقققامك مقققايفرو ميقققديا  اسقققت دام ل ذلققققذا الب(قققث علققققى أنقققويقققنّ  الفقققر  األو 

مهارة يف تعليم القبراخة العربية يؤثر جوىريا يف تنمية   ”Macromedia flash“فالش 

وللت(بيقققي مقققن صققق(ة ىقققذا الفقققر  ققققام علومقققات التفصقققيلية )زلتقققوى القققن (. فهقققم ادل

 ( t-test )ت -يف اختبقار (SPSS 12.0)الباحقث باسقت دام األسقلوب اإلحصقائي 

لدراسقققة الفقققروق بقققٌن متوسقققطي رتقققب درجقققات مقققن نتيجقققة االختبقققار الببلقققي واالختبقققار 

 ة هبذا الفر .( يوضح النتائك ادلتعلب9البعدي. واجلدول رقم )

 (9اجلدول رقم )   

 داللة الفروق بٌن متوسطي رتب درجات من نتائك االختبارين

 الببلي والبعدي يف مهارة فهم ادلعلومات التفصيلية )زلتقوى الن (

 متوسط النتائك عدد العينة االختبار
( Mean ) 

 ت-قيمة
( t - value ) 

 مستوى الداللة

 85,19 25 الببلي
94853 3431 

 91،39 25 البعدي



يوّضح مقن اجلقدول السقابي وجقود فقروق ذات داللقة إحصقائية بقٌن متوسقطي رتقب  

درجات من نتائك االختبارين الببلي والبعدي يف مهقارة فهقم ادلعلومقات التفصقيلية )زلتقوى 

( ىققققي أكققققرب مققققن قيمققققة ت اجلققققدول 94853الققققن ( حيققققث بلغققققت قيمققققة ت احلسققققاب )

، وذلققك لصقققاحل نتيجققة االختبققار البعققدي. (p >3431علققى مستقققوى الداللققة ) (2438)

برنامك مايفرو ميقديا "است قدام شلا يؤكد لنا فّعالية  )بيان إحصائي بالتفصيل يف ادلالحي(

يف تنميقققققة مهقققققارة فهقققققم الربنقققققامك ادلبقققققدم أو ادلبقققققرتح   ”Macromedia flash“فقققققالش 

 خ.ادلعلومات التفصيلية يف الن  ادلبرو 

 نتائك االختبارين يف مهارة فهم األففار الرئيسية  (ب 

برنققامك مققايفرو ميققديا فققالش است قققدام لققى أنقققو يققنّ  الفقققر  الثانقققي ذلققذا الب(ققث ع 

“Macromedia flash”  نميقققة مهقققارة فهقققم  تعلقققيم الققققبراخة العربيقققة يقققؤثر جوىريقققا يف تيف

 .األففار الرئيسية

وللت(بيقققي مقققن صققق(ة ىقققذا الفقققر  ققققام الباحقققث باسقققت دام األسقققلوب اإلحصقققائي  

(SPSS 12.0) ت -يف اختبار(t-Test)   كقل لدراسة الفروق بٌن متوسقطي رتقب درجقات

( يوضققح النتققائك ادلتعلبققة 8مققن نتيجققة االختبققار الببلققي واالختبققار البعققدي. واجلققدول رقققم )

 هبذا الفر .

 (8اجلدول رقم )



 بٌن متوسطي رتب درجات من نتائك االختبارينداللة الفروق 

 الببلي والبعدي يف مهارة فهم األففار الرئيسية

 متوسط النتائك عدد العينة االختبار
( Mean ) 

 ت –قيمة 
( t - value ) 

 مستوى الداللة

 11،39 25 الببلي
94598 3431 

 93،90 25 البعدي

إحصققققائية بققققٌن متوسققققطي رتققققب يوّضققققح اجلققققدول السققققابي وجققققود فققققروق ذات داللققققة 

درجققات نتققائك االختبققارين الببلققي والبعققدي يف مهققارة فهققم األففققار الرئيسققية حيققث بلغققت 

علقققى مسقققتوى ( 2438( ىقققي أكقققرب مقققن قيمقققة ت اجلقققدول )94598قيمقققة ت احلسقققاب )

، وذلك لصقاحل نتيجقة االختبقار البعقدي. )بيقان إحصقائي بالتفصقيل (p >3431الداللة )

 يف ادلالحي(

  ”Macromedia flash“برنامك مايفرو ميديا فالش  است دام لنقا فّعاليقة يؤكقدشلا  

 يف تطوير مادة تعليم البراخة.

فروق متوسطي النتائك من االختبار البعدي بٌن مهارة فهم ادلعلومقات التفصقيلية  (ج 

 ومهارة فهم األففار الرئيسية.



رو ميققققديا فققققالش برنققققامك مققققايف اسققققت دامر  ذلققققذا الب(ققققث علققققى أنقققققو "يققققنّ  الفققققق

“Macromedia flash” مقققن  اعليقققةيف تنميقققة مهقققارة فهقققم ادلعلومقققات التفصقققيلية أكثقققر ف

 است دامو يف تنمية مهارة فهم األففار الرئيسية".

وللت(بيقققي مقققن صققق(ة ىقققذا الفقققر  ققققام الباحقققث باسقققت دام ادلبارنقققة لدراسقققة فقققروق  

النتقققائك مقققن االختبقققار البعقققدي بقققٌن مهقققاريت فهقققم ادلعلومقققات التفصقققيلية )زلتقققوى متوسقققطي 

( 53واجلققدول رقققم ) يف اجملموعققات. ففققار الرئيسققية لققدى أفققراد التالميققذالققن ( وفهققم األ

 يوضح النتائك ادلتعلبة هبذا الفر .

 (53اجلدول رقم )

 فروق متوسط النتائك من االختبار البعدي

 مات التفصيلية وفهم األففار الرئيسيةبٌن مهاريت فهم ادلعلو 

 يف اجملموعة  لدى أفراد التالميذ

 عدد العينة تنمية ادلهارة
 متوسطي النتائك

 من االختبار البعدي

 91،39 25 فهم ادلعلومات التفصيلية

 93،90 25 فهم األففار الرئيسية

 



البعقدي لقدى االختبقار  يفالنتقائك ح من اجلدول السابي وجقود فقروق متوسقطي ّتضي 

يف اجملموعقققات أن متوسقققط مقققن مهقققارة فهقققم ادلعلومقققات التفصقققيلية )زلتقققوى  أفقققراد التالميقققذ

يجققة مققن مهققارة فهققم األففققار الرئيسققية ط النت(، بينمققا متوسقق91،39الققن ( حيققث بلقق  )

، وذلقققك لصقققاحل نتيجقققة االختبقققار البعقققدي دلهقققارة فهقققم ادلعلومقققات (93،90حيقققث بلققق  )

 التفصيلية )زلتوى الن (.

يف  ”Macromedia flash“برنققامك مققايفرو ميققديا فققالش  شلققا يؤكققد لنققا اسققت دام 

مقن اسقت دامو  فاعليقةتنمية مهارة فهم ادلعلومات التفصيلية )زلتوى الن ( أحسن وأكثر 

 يف تنمية مهارة فهم األففار الرئيسية بالنظر إىل فروق متوسط النتائك احملصولة.

ألسقلوب ادلبقرتح يف تنميقة ادلهقارتٌن فّعقال ويقؤثر وىذا بقالرغم مقن أن اسقت دام ىقذا ا 

ائك بينهمقققا خيتلققققف جوىريقققا كمقققا يوضققققح البيقققان اإلحصققققائي السقققابي، إال أن متوسقققط النتقققق

 بعضها ما البعض

 مناقشة نتائك الب(ث  .2

بالنظر إىل تلك النتائك اليت قام الباحث بعرضها وحتليلها وىي بيانات عقر  ادلقادة  

 ”Macromedia flash“برنامك مايفرو ميديا فالش  باست دام الدراسية وتنفيذ تعليمها

مققققن التالميذ)اجملموعققققة  ادلبققققرتح وبيانققققات النتققققائك الدراسققققية الققققيت حصققققل عليهققققا كققققل أفققققراد

يف تنميققققة  -إىل حقققد ّمقققا-ديفقققن اسققققت دامها  التجريبيقققة(، نسقققت ل  منهققققا أن اسقققت دام 



دى التالميققققذ يف مدرسققققة ادلتوسققققطة يققققة لققققمهققققارة البققققراخة وفهققققم ادلبققققروخ يف تعلققققيم اللغققققة العرب

لومبقققوك الغربيقققة وادلقققدارس األخققرى بقققافرتا  أن اسقققت دامها مراعيقققا علقققى اإلصققالح القققديين 

 . ادلواقف والظروف لدى أفراد التالميذ

واعتمققادا علققى النتققائك احملصققولة أن إجيققاد ىققذا الب(ققث العلمققي اجلققوىري وىققو حتبيققي  

يتوققققف علقققى معرفقققة معقققاين الفلمقققات أو ادلبقققروخ العمليقققة البقققراخة أن فهقققم نظريقققة  يف رلقققال 

اجلمقققل ادلفتوبقققة يف القققن  ف(سقققب، وإمنقققا ىقققو نتيجقققة تفاعقققل مقققن خقققالل السقققياق اللغقققوي 

)ادلفتققوب( والسققياق العبلققي )خققربات البققارئ(، وديفققن حتسققينو باسققت دام األسققاليب الققيت 

رو ميقديا فققالش برنقامك مقايف تشقجا إىل تنشقيط التففقًن يف عمليقة البقراخة، مثققل اسقت دام

“Macromedia flash” أو غًنىا من األساليب التعليمية. 

*** 
 



 الفصل الخامس

 ملخص النتائج والتوصيات والمقترحات

 نتائجملخص ال -أ

بعدددن قا  ددداح  بعاضدددب بعدددمث   بعها ددداق ت ا ه ادددا  اسا لددد اا    ب ددداب    ددد      

 : آلتهة بس ائج 

  تع دددده   ”Macromedia flash“بمث ددددااج اددددايامث  اهددددنيا  دددد   قا   دددد  ن ح  -1

 ضهددب تسذهدد   ا ئدد  ا دد يذ  ب  اهدد  ن بعاضددب ادد قعددن  بقددمث  ا  بعمثبهددة  بدد    ددن 

   اي د  انر  ة.    انر ة  بنر  هة

  تع هدد   بقدمث  ا   ”Macromedia flash“بمث ااج ادايامث  اهدنيا  د      د ن ح  -2

بياعدديا  ببمثبهددة  ع ددا   هددة بددنذ  ب  اهدد    انر ددة  ا ي دد ة  ي دد اهة  ددنر   بعمثب

  يؤثمث جيهمثيا،  قشار إىل ذبك :

 جدديد  ب ددبثا بسددا  ع ددة  بس هةددة  الخدديبة اددن  ي  عددارين  بقع دد    بععددن     ق(  

-t)اادددارا  اددد   اع ياددداق  ب ذخددده هة عن ددديذ  بدددس ( عدددن  مثيددد     عدددار ق 

test)، 2486(، بهسمدا  همدة ق  ودن   ع04648قا  همة ق  حل اب ع .)

 تادددديا  بس هةددددة اددددن  همددددة ق  حل دددداب ق دددد  اددددن  همددددة ق  وددددن   ع ددددة 



(.  ذبددك بخددان  بس هدددةة اددن  ي  عددار  بععددن  p >8485يذ  بنيبددة عا دد 

 بيجيد  مثق ذ  د   إضخائ .

 جدديد  ب ددبثا بسددا  ع ددة  بس هةددة  الخدديبة اددن  ي  عددارين  بقع دد    بععددن     ب( 

، قا  همدددة ق (t-test)ااددددارا  اددد   ا ادددار  بمثئه دددهة عدددن  مثيددد     عدددار ق 

(.  تاديا  بس هةدة ادن 2486وددن   ع(، بهسما  همة ق  04108 حل اب ع

 p همدددددة ق  حل ددددداب ق ددددد  ادددددن  همدددددة ق  ودددددن   ع دددددة ا ددددد يذ  بنيبدددددة ع

(.  ذبك بخان  بس هةة ان  ي  عدار  بععدن  بيجديد  دمثق ذ  د   8485<

 إضخائ .

قا   د  ن ح بمث دااج يعد    ائج، قا  بذدمث  ذد    بع دب اقعدي ،بابسظمث إىل ت ك  بس -3

ذدا  ع ابهدة  تدؤثمث جيهمثيدا   تسمهدة   ”Macromedia flash“ادايامث  اهدنيا  د   

ااددددارا  اددد   اع ياددداق  ب ذخددده هة عن ددديذ  بدددس (  اادددارا  اددد   ا ادددار  بمثئه دددهة. 

( 80،78  دددد بك   تسمهددددة ااددددارا  ادددد   اع يادددداق  ب ذخدددده هة عا ي دددد   بس ددددائج 

ي د   بس دائج ادن   د  ن ايف   تسمهدة اادارا  اد   ا ادار  بمثئه دهة عا   اع هدةق ثمث 

87،88.) 

   جملميعدداق  بث ثددة ع اع ددة   بقددمث  ا   ادد   اقددمث   بددنذ  ب  اهدد  قا تسمهددة ااددارا -4

  بي  ة   ب ذ ة( تاديا ت  ذدة، ادن قا تمث هدة  اادارا  بقمث ئهدة    جملميعدة  ب دذ ة 



ع مددا يي ددب  بعهدداا    وددن      تلددا إىل قا  ددنر لا ع ددة  ادد   اقددمث   تمث  دددة جهددن

    هةة  بذمث ق بني  ي  عار  بقع     ي  عار  بععن (. ع هاا  ة  خب س ائج  ا

بمث ددددددددااج اددددددددايامث  اهددددددددنيا  دددددددد   قا عم هددددددددة تع دددددددده   بقددددددددمث  ا  بعمثبهددددددددة با دددددددد  ن ح  -1

“Macromedia flash” ميادن   د  ن ايف    ا د قعو.  عم هددة  ا هد    ب  دااجق

دمثبهة هب    ا  يب تؤد  إىل  دمي  اهيذ     بقمث  ا    بك رغع ا  تع ه   بقمث  ا  بع

  هاا.

 التوصيات -ب

يسعبددد  ادددنرة  ب بدددة  بعمثبهدددة   هددد    انر دددة     ددددن ح هددد    ا ددد يب  اقددد     -1

  مثيقدددة بني ددددة   تع ددده   بقدددمث  ا  بعمثبهدددة  خدددن  ب  هدددة  يعهدددة  ب ع ددده    ذدددا  ق 

    ب بة  بعمثبهة.   اه  ب

يسعبدد  ب مددنرة قا يمث عدد    تع همدديف  وي  دد   بن  عدددة إىل عم هددة تع دده   بقددمث  ا  -2

ق   دد  ل     عددو  ب ع دده   ربدد  اع ياددال   اهدد  بذعابددة ضهددب يسلدد  تذاددا  ب

  ب ابقة بهاي ي  ا  عنين   عم هة  بقمث ا   ا   اقمث  .

عم هدة  بد ع   ب  هدة   ائدنا ب منر ة قا تايا   ائج هد    بع دب  بع مد   ق ثدمث  -3

  هاا.   اه   ب ع ه   هاا  تمث هة  ب  خهو  بنر    بنذ  ب

 المقترحات ج.



ب عاضثني  ب ضقني قا ي ير    ع ماد  ع ة   ائج ه    بع ب  بع م   هسعب   

ه    ا  يب    ذس  جملا  عتع ه   بقمث  ا  بعمثبهة( ق     جملا   آل مث.    بك ميان 

 يب ان ق ابه   ب ع ه   ا مثذا   اقار ة بني ه    
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      القراءة
ُِةااَلِفِ مرَ ااَ   ُر                              أ.ُمبااَراَ فِِياا

ِديْبََب           ََ ََرِْ بَ   أُرِْيُد َأْن أَْذَهَب ِإََل َمْلَعبِب لْْ َْ ِِيْبك ر َْ  َ َْ بَدِ  نَبب ََ ْ ُربَِِِف لْْ ِِلُشبََِهَد ُمََبَرَلِف ِْ
ِِيْببك رَمََرََاببَر  َْ  َوَْ َِ َْ َيببِدْي ببَيََرِف. ذَببْهَهب   ِإْْيَببَ َويَببْهَهب َمعِبب َة ْلَعببِب نَِْ ََ َْببْ  ذَببْهَهَب ِإََل لْْ
  َمْشيًَ َعلَى لِْلَْقَدل .

َِْمَن رقبببب   ِ يْب ِْ ْ َشببببَرِ   ُابببب ِْ َِ َِ  َوُهبببب ِِيْببببب ِمببببَ  لََْْبْيبببب ْلَعببببب َق ََ ذَببببْهَهُب ِإََل  8:ِِلَنة لْْ
عبََ .َ ُْ  لْ   َِ ْ لْْ َِْع   ََِِْلبَإ إَْْيبِي ِْ ب َُ ْلَعبب ِن ََ ْلَعبب.لْْ ََ ْ لْْ ل ن ِْ بد  ِْ ًِل  ب ِْرًل َرَِيبْ ُُْْوب  ُذَشبَِهُد ِْْيبِي 

َِْيِ . ِ لَْْكَِيبْ َْ ََ ِِيْب َ لَْْف َْ َََرَلِف نَب َُ ُِِب لُْْكَِِف  Aَواَلِعب َرْق   ِِلَنة لْْ َِْع   َوَيْض َُ َِْمى ِن ََ ََتُِب ِمَ  لْْ َْ يَب
ُِ لْلََْك . ِةِف  َوُيِلْيُب لْْلََدف  َوُيَلفِّ َُ  ِن

َِّْ لْ ةببَِ    ببب ِِيْبببك رَمََرََاببَر  98ُذَشبببَِهد اَلِعببب َرْقببب   َونَببَدأَ لْشة َْ َِ ُرَببُِِّر لُْكبببَِِف  ِمببْ   َوُهببب
ِةِف  َوُيِليْ  َُ ُِِب لُْكَِِف ِن َِْع  َوَيْض َُ ِِْي ِن ُِ لْلَب َ َوََيْ َِّْ لَِلوة   َوقَبْد  ُب لْلَبَدف َوُيَلبفِّ ِإذْبتَبَوبى لْشةب

ََرِْ َببَ  َْ ِِْيكر ِِيْببك رَمََرََاببَر  َولِحببًدل َولِحببًدل َأَيببََب َْ َْ  ُُثة لذْبتَبَوببى لْشةببَِّ لْ ةببَِ ْ َوقَببْد َأَيببََب 

َِِف َولِحد  َولِحدل. -َََْْةِتْيَج  لَِلِخيبْ

اِيربَرتَِعلَىِ مرِ َل َءفِتََِ   ر

اِيربِ) ِ(1َت ر

َِلءِف ! َِ  ِلْختَبِْ رص  َأْو رخ  َوًََْْ َِْةِص لْْ
ِِْيك رِِلُشََِهَد  -ص خ  -9 َْ َ َْ َََدِ  نَب ْ ُرَِِِف لْْ ِِْيك رُمَََرَلِف ِْ ََرِْ َ  َوَْ ِرلنَيََْ    ا

َْ ِإَْْيَ  -ص خ  -: َِ َْ َيِدْي  َوَيْهَهب َمِع

نِْيس  -ص خ -; ِْ ْلَعب نَِِْلَ ُب
َ
 َيْهَهُب ِإْْيََ  ِإََل لمل



َِْمَن رق   -ص خ -> ِ يْب ِْ ْ َشَرِ   ُا ِْ َِ  8:َوُه

ُْْ  . -ص خ -= د لُذَشَِهُد ِْْيِي  ِْ ًِل  ِْرًل َرَِيبْ َِْيِ . ُو ِ لَْْكَِيبْ َْ ََ ِِيْب َ لَْْف َْ َََرَلِف نَب َُ  ِِلَنة لْْ

ِ إلجربةِ مصحيحة
ِِْيك رَمََرََاَر  -ص  .1 ََرِْ َ  َوَْ َْ ِِْيك ر َْ َ َْ َََدِ  نَب ْ ُرَِِِف لْْ  ِِلُشََِهَد ُمَََرَلِف ِْ

َْ ِإَْْيَ  -ص .2 َِ َْ َيِدْي  َوَيْهَهب َمِع

 َمْشيًَ َعلَى لِْلَْقَدل .َذْهَهب  -ص .3

َِْمَن رق   -ص .4 ِ يْب ِْ ْ َشَرِ   ُا ِْ َِ  8:َوُه

د ل -ص .5 ِْ ًِل  ِْرًل َرَِيبْ ُُْْو َِْيِ . ُذَشَِهُد ِْْيِي  ِ لَْْكَِيبْ َْ ََ ِِيْب َ لَْْف َْ َََرَلِف نَب َُ  ِِلَنة لْْ

 
 

ِ(2ت ايبِ)

اَ غِ ِِبَكِلَمةُِمَنرَسَبةِِمَنِ مصُّنرُ ورِق! ِإمرََلِ مرَفََ
َِْي  -9 ِ لَْكَِيبْ َْ ََ ِِيْب َ لَْْف َْ َََد  نَب ْ ُرَِِِف لْ  ُذَشَِهد ... ِْ
ََََُرَلِف َولِحد  -: ْ َهِهِه لْْ ِف ِْ  ولحد.         –َو ... لَِلِخيبْ

ِيََ  ...  -; ِرل رَريل ْدل ِلن لملََرِف نَ لْف  ذشَهد ْيي ْو

َيََرِف. َذْهَهب ->.    َة ْلَعِب نَِْ ََ  َمْشيًََعلَى ....  َْْ  َذْهَهَب ِإََل لْْ

َِِف .... -=     ِ ْ  َََْْةِتْيَج  لَِلِخيبْ َِّْ لَِلوة   ُُثة لذْبتَبَوى لْشةَِّ لْ َة  . ِإذْبتَبَوى لْشة

ِ إلجربةِ مصحيحة
َِْي  ُمََََرِفُذَشَِهد  .9 ِ لَْكَِيبْ َْ ََ ِِيْب َ لَْْف َْ َََد  نَب ْ ُرَِِِف لْ ِْ 
ْ َهِهِه ل لَْةِتْيَج وَ  .: َِِف ِْ َََرَلِف َولِحد لَِلِخيبْ َُ  ولحد.         –ْْ



ِْ ًِ يبْ َِ ل رَ رً ِْ وُ ُْْ  يِ يْ ْبَ  دُ هِ شََ ذُ  .; َ ِف نبَ رَ َََ َُ لْْ  نة ل ِِلَ د  ل  َِْي  َْ ََ يبْ ِِ فَ لْْ  َْ  لََْْكَِيبْ

َيََرِف. َذْهَهب َمْشيًَ َعلَى لِْلَْقَدل  .> َة ْلَعِب نَِْ ََ  َْْ  َذْهَهَب ِإََل لْْ

َِّْ لَِلوة   ُُثة  .= ِفِإذْبتَبَوى لْشة ِ ْ  َََْْةِتْيَج  لَِلِخيبْ  ولحدل -ولحد  لذْبتَبَوى لْشةَِّ لْ َة

   
 لِْلَْقَدل . -
 لَْكَريَْي   -
 ُمَََرَلِف -

 لَْةِتْيَج     -
 ولحدل -ولحدل -
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A. Petunjuk Umum  

a. Tulislah nama anda dengan jelas  

b. Jawablah setiap butir soal pada lembar tes ini sesui dengan perintah. 



c. Sebelum mengerjakan soal bacala doa terlebih dahulu.  

B. Identitas Siswa  

Nama Siswa         : ………………………       Hari/Tanggal  : …………….             : 

……………………………………….     

Kelas /Semester :  VII/ II (Kedua)          Waktu             : ……………              : A8 menit 

 

 

d. Butir Soal  

1. Pembahasan Isi Teks  

Bacalah teks berikut dengan cermat , kemudian tulislah huruf  )ص( jika 

pernyataan berikut susai dengan isi teks dan huruf  )خ( jika tidak sesuai 

dengan teks! 

Teks untuk soal nomor 1-3:  

ُِةَلفِِ ُر   مَ َ   ُمبَراَ فِِي

ِديْبََ  أُرِْيُد َأْن أَْذَهَب ِإََل َملْ          ََ ََرِْ َ   َعِب لْْ َْ ِِْيك ر َْ َ َْ َََدِ  نَب ْ ُرَِِِف لْْ ِِلُشََِهَد ُمَََرَلِف ِْ
ِِْيك رَمََرََاَر  َْ ِإَْْيَ  َوَْ َِ َْ َيِدْي ْلَعبِ  َوَيْهَهب َمِع ََ َيََرِف. َْْ  َذْهَهَب ِإََل لْْ َة ِنَِْ

َِْمَن ِِلَنة  َذْهَهب َمْشيًَ َعلَى لِْلَْقَدل .         ِ يْب ِْ ْ َشبَرِ   ُاب ِْ َِ َِ  َوُهب ِِْيب ِمَ  لََْْبْيب ْلَعب َق ََ لْْ
عََ . 8:رق   َِ ْ لْْ َِْع   ََِِْلَإ إَْْيِي ِْ َُ ْلَعب ِن ََ   َذْهَهُب ِإََل لْْ
ِِْيب ِمَ  لََْْبْيَ   .9 ْلَعب َق ََ  ر......  َذْهَهُب َمْشًيَ َعلَى لِْلَْقَدل  ِِلَنة لْْ

َْ ِإَْْيَ َوَيْهَهب مَ ر......    .: َِ َْ َيِدْي ْلَعبِ  ِع ََ ِلْ نَِ َْْ  َذْهَهَب ِإََل لْْ أُرِْيُد َأْن   .جل
ِِْيك ر ََرِْ ََ  َوَْ َْ ِِْيك ر َْ   َ َْ َََد  نَب ْ ُرَِِِف لْْ ِديْبََِ  ِِلَُشَِهَد ُمَََرَلِف ِْ ََ ب لْْ ِِ ْلَع ََ  أَْذَهَب ِإََل لْْ

ِْرَلنََيََ     ُا

ْ َشَرِ   ر......   .; ِْ َِ َِْمَن رق  َوُه ِ يْب ِْ  8:ُا

 

 

  Soal untuk no 4-5: 
       Pilihlah jawaban yang benar berdasarkan teks berikut dengan 

member tanda silang (x)  



 

ْلَعبببب.       ََ ْ لْْ ل َ ْبببُ  لْ ن ِْ بببد  ِْ ًِل  بببب ِْرًل َرَِيبْ ُُْْوببب َ  ُذَشببببَِهُد ِْْيبببِي  َْ َببببََرَلِف نَبببب َُ ِ ِِلَنة لْْ َْ ََ ِِيْب لَْْفبببب
َِْيِ . ِةِف  َوُيِلبْيُب لْْلَبَدف   Aَواَلِعب َرْق   لَْْكَِيبْ َُب ُِِب لُْْكبَِِف ِن َِْع   َوَيْضب ب َُ َِْمبى ِن ََ بََتُِب ِمبَ  لْْ َْ يَب

ُِ لْلََْك .   َوُيَلفِّ

        ِ َِّْ لْ َة ِِيْبك رَمََرََابَر  98ُذَشَِهد اَلِعب َرْق   َوَنَدأَ لْشة َْ َِ  ِمْ   ِِْي َوُهب ُرَبُِِّر لُْكبَِِف َوََيْب
ُِ لَْلَكببب . ِةِف  َوُيِلبببْيُب لْلَبببَدف َوُيَلبببفِّ َُببب ُِِب لُْكبببَِِف ِن َِْع  َوَيْضببب ببب َُ َِّْ لَِلوة   َوقَبببْد  ِن ببب ذْبتَبَوبببى لْشة ِِ

ََرِْ َببَ  َولِحببًدل َْ ِِْيكر ِِيْببك رَمََرََاببَر  َولِحببدً ُُثة  َأَيببََب َْ َْ  ل لذْبتَبَوببى لْشةببَِّ لْ ةببَِ ْ َوقَببْد َأَيببََب 

َِِف َولِحد   َولِحد. -َََْْةِتْيَج  لَِلِخيبْ
<.  ََ َِن َة َِِِف لْ ََ ََََاََُ  ِْْلُف َُ َلُ  لْلةِحْيَحُ  لْْ َْ  َلجلُْ

ِ   . أ َِّْ لْ َة ِِْيك رَمََرََاَر  98ُذَشَِهد اَلِعب َرْق   َوَنَدأَ لْشة َِ ُرَُِِّر لُْكَِِف  ِمْ  َْ َوُه
ُِِب لُْكَِ  َِْع  َوَيْض َُ ِِْي ِن ِةِف َوََيْ َُ  ِف ِن

َِّْ لِل . ب ِِْيك رَمََرََاَر  98ُذَشَِهد اَلِعب َرْق  و  َوَنَدأَ لْشة َِ ُرَُِِّر لُْكَِِف  ِمْ  َْ َوُه
ِةِف  َُ ُِِب لُْكَِِف ِن َِْع  َوَيْض َُ ِِْي ِن  َوََيْ

ََرِْ َببببَ  َولِحببببًدلج.  َْ ِِْيكر ببببَِّ لْ ةببببَِ ْ َوقَببببْد َأَيببببَبَ ُُثة  َوقَببببْد َأَيببببََب َْ ِِيْببببك   لذْبتَبَوببببى لْشة َْ  
َِِف َولِحد رَمََرََاَر  َولِحًدل  ثالث و  -َََْْةِتْيَج  لَِلِخيبْ

 
ِِْيك رَمََرََاَر  98اَلِعب َرْق  َهْإ  .= ُِِب لُْكَِِف  ِمْ  َْ َِْع  َوَيْض َُ ِِْي ِن َِ ُرَُِِّر لُْكَِِف َوََيْ َوُه

ِةِف َُ  ؟ ِن
ِِْيك رَمََرََاَر  98اَلِعب َرْق  ذَبَعْ    . أ َِ  ِمْ  َْ ُِِب  َوُه َِْع  َوَيْض َُ ِِْي ِن ُرَُِِّر لُْكَِِف َوََيْ

ِةِف َُ  لُْكَِِف ِن



ِِْيك رَمََرََاَر  98اَلِعب َرْق  ذَبَعْ ,   . ب َِْع  وَ  ِمْ  َْ َُ ِِْي ِن َِ ُرَُِِّر لُْكَِِف َوََيْ َِ َوُه َِْكْ  ُه
ُِِب لُْكَِِف نِ   ضعيف.َيْض

ِِْيك رَمََرََاَر  ?اَلِعب َرْق  ج. اَل   َِْع  ِمْ  َْ َُ ِِْي ِن َِ ُرَُِِّر لُْكَِِف َوََيْ  َوُه

ِةِف          َُ ُِِب لُْكَِِف ِن  .َوَيْض

ِِْيك ر 98اَلِعب َرْق  ال    .       ََرِْ ََ ِمْ  َْ َِْع    َْ َُ ِِْي ِن َِ ُرَُِِّر لُْكَِِف َوََيْ   َوُه

ِةِف           َُ ُِِب لُْكَِِف ِن  َوَيْض
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َِْيِ .ذَبَع    .< ِ لَْْكَِيبْ َْ ََ ِِيْب َ لَْْف َْ َََرَلِف نَب َُ  ِِلَنة لْْ

ِةِف  َوُيِلْيُب لْْلََدف   Aاَلِعب َرْق  ذَبَعْ   .? َُ ُِِب لُْْكَِِف ِن َِْع  َوَيْض َُ َِْمى ِن ََ ََتُِب ِمَ  لْْ َْ يَب
ُِ لْلَْكَ    .َوُيَلفِّ

ََرِْ ََ  َولِحًدل .@ َْ ِِْيكر َقْد َأَيََب َْ َِ 

A. ِِْيك رَمََرََاَر  َولِحًدل  َقْد َأَيََب َْ

َِِف َولِحد .98  َولِحد. -َََْْةِتْيَج  لَِلِخيبْ

 

 



 
 )مهرافِيهمِ أليكراِ ملئيسية(ِتبراأسئلةِ إلخ .:

 

  Soal untuk no1-3: 

       Pilihlah jawaban yang benar berdasarkan teks berikut dengan 
memberi tanda silang (x) 

ِديْبََب           ََ ََرِْ بَ   أُرِْيُد َأْن أَْذَهَب ِإََل َمْلَعبِب لْْ َْ ِِيْبك ر َْ  َ َْ بَدِ  نَبب ََ ْ ُربَِِِف لْْ ِِلُشبََِهَد ُمََبَرَلِف ِْ
ِِْيك رَمََرََاَر  َْ ِإَْْيَ  َوَْ َِ َْ َيِدْي ْلَعبِ َْْ  َذْهَهَب ِإََل  َوَيْهَهب َمِع ََ َيََرِف. لْْ َة ِنَِْ

َِْمَن  َذْهَهب َمْشيًَ َعلَى لِْلَْقَدل .         ِ يْب ِْ ْ َشبَرِ   ُاب ِْ َِ َِ  َوُهب ِِْيب ِمَ  لََْْبْيب ْلَعب َق ََ ِِلَنة لْْ
عََ . 8:رق   َِ ْ لْْ َِْع   ََِِْلَإ إَْْيِي ِْ َُ ْلَعب ِن ََ   َذْهَهُب ِإََل لْْ

َلُ  لْلةِحْيَحُ  لْْ  .9 َْ َِِِف لِلوَلَلجلُْ ََ ََََاََُ  ِْْلُف َُ 

ِِْيك ر . أ ََرِْ َ  َوَْ َْ ِِْيك ر َْ َ َْ َََدِ  نَب ْ ُرَِِِف لْْ ِرلنَيَِِلُشََِهَد ُمَََرَلِف ِْ   ا

ِِْيك رَمََرََاَر   . ب ََرِْ َ  َوَْ َْ ِِْيك ر َْ َ َْ َََدِ  نَب ْ ُرَِِِف لْْ  ِِلُشََِهَد ُمَََرَلِف ِْ

ْ ُرَِِِف ج. ِِلُ  ِِْيك رشََِهَد ُمَََرَلِف ِْ َْ َ َْ َََدِ  نَب ِرلنَيَلْْ ِِْيك رَمََرََاَر ا    َوَْ

ِِْيك ر  .  ََرِْ َ  َوَْ َْ ِِْيك ر َْ َ َْ َََدِ  نَب ْ ُرَِِِف لْْ   أررَِِلُشََِهَد ُمَََرَلِف ِْ
َِِِف لْ َذي .  .: ََ ََََاََُ  ِْْلُف َُ َلُ  لْلةِحْيَحُ  لْْ َْ  َلجلُْ

ِِْيب ِمَ  لََْْبيْ  . أ ْلَعب َق ََ َِْمَن رق  ِِلَنة لْْ ِ يْب ِْ ْ َشَرِ   ُا ِْ َِ  8:َِ  َوُه

َِْمَن رق   . ب ِ يْب ِْ ْ َشَرِ   ُا ِْ َِ َِ  َوُه ِِْيب ِمَ  لََْْبْي ْلَعب َق ََ  Aِِلَنة لْْ

ْ َشَرِ    ج. ِْ َِ َِ  َوُه ِِْيب ِمَ  لََْْبْي ْلَعب َق ََ ِو ِ ِِلَنة لْْ ِن  8:رق  غَ ِت ا



ْ َشَرِ    .   ِْ َِ َِ  َوُه ِِْيب ِمَ  لََْْبْي ْلَعب َق ََ ِو ِ ِِلَنة لْْ ِن  ?رق  غَ ِت ا

َِِِف لََْنَ ; ََ ََََاََُ  ِْْلُف َُ َلُ  لْلةِحْيَحُ  لْْ َْ  . َلجلُْ
َِ  َذْهَهب َمْشيًَ َعلَى لِْلَْقَدل  . أ ِِْيب ِمَ  لََْْبْي ْلَعب َق ََ  ِِلَنة لْْ

ِِْيب ِمَ  لْْ  َدل َذْهَهب َمْشيًَ َعلَى لِْلَقْ ب. ْلَعب َق ََ  َِقِِلَنة لْْ

ِِْيب ِمَ  لْْ  َذْهَهب َمْشيًَ َعلَى لِْلَْقَدل  ج. ْلَعب َق ََ ِي ِِلَنة لْْ َ 

 َذْهَهب َمْشيًَ َعلَى لِْلَْقَدل  . 

 
  Soal untuk no4-5 

        ِ َِّْ لْ َة ِِيْبك  98ُذَشَِهد اَلِعب َرْق   َوَنَدأَ لْشة َْ ِِْي  رَمََرََابَر ِمْ   َِ ُرَبُِِّر لُْكبَِِف َوََيْب َوُهب
ُِ لَْلَكببب . ِةِف  َوُيِلبببْيُب لْلَبببَدف َوُيَلبببفِّ َُببب ُِِب لُْكبببَِِف ِن َِْع  َوَيْضببب ببب َُ َِّْ لَِلوة   َوقَبببْد إ ِن ببب ذْبتَبَوبببى لْشة

ََرِْ َببَ  َولِحببًدل َْ ِِْيكر ِِيْببكُُثة  َأَيببََب َْ َْ  رَمََرََاببَر  َولِحببًدل  لذْبتَبَوببى لْشةببَِّ لْ ةببَِ ْ َوقَببْد َأَيببََب 

َِِف َولِحد   َولِحد. -َََْْةِتْيَج  لَِلِخيبْ

َِِِف لََْنَ > ََ ََََاََُ  ِْْلُف َُ َلُ  لْلةِحْيَحُ  لْْ َْ  .لجلُْ
ََرِْ ََ  إ . أ َْ ِِْيكر َِّْ لَِلوة   َوَقْد َأَيََب َْ  ثالث ذْبتَبَوى لْشة

َرَ إ . ب َْ ِِْيكر َِّْ لَِلوة   َوَقْد َأَيََب َْ  مخَ ِْ ََ  ذْبتَبَوى لْشة

ََرِْ ََ  َولِحًدلج. إ َْ ِِْيكر َِّْ لَِلوة   َوَقْد َأَيََب َْ  ذْبتَبَوى لْشة

ََرِْ ََ   . إ َْ ِِْيكر َِّْ لَِلوة   َوَقْد َأَيََب َْ  أرنع ذْبتَبَوى لْشة



َِِف.  ر  ل= ِيكرمَرَاَر   َْةِتْيَج  لَِلِخيبْ ِ َ  ْو ِيك رَْر ْ  

 ثالث  –أ. ولحد  

 مخَ  -ب. ولحد  

 ثالث  –ج. ثالث   

 ولحد – .  ولحد  
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ِديْبََ . < ََ َََد ِ  أَْذَهب ِإََل َمْلَعِب لْْ ْ ُرَِِِف لْْ  ِِلُشََِهَد ُمَََرَلِف ِْ

ِِْيك رَمََرََاَر  .? ََرِْ َ  َوَْ َْ ِِْيك ر َْ َ َْ  نَب

َِ  َمْشيًَ َعلَى لِْلَْقَدل  .@ ِِْيب ِمَ  لََْْبْي ْلَعب َق ََ  ِِلَنة لْْ

A.   َِْمَن رق ِ يْب ِْ ْ َشَرِ   ُا ِْ َِ  8:َوُه

َْ ِإَْْيَ  .98 َِ َْ َيِدْي  َمِع

 

 



 

 

 

ِفصيلية((ِ:ِأسئلةِ إلختبراِ م بلُِ)يهمِ ممعلومرتِ مت1حقِ) ممل

PRE TES KETERAMPILAN MEMBACA PEMAHAMAN 

MATA PELAJARAN BAHASA ARAB 

KELAS VII MTs. AL-ISHLAHUDDINY KEDIRI LOMBOK BARATِِ

TAHUN PELAJARAN 2012 

 
C. Petunjuk Umum  

e. Tulislah nama anda dengan jelas  
f. Jawablah setiap butir soal pada lembar tes ini sesui dengan 

perintah. 
g. Sebelum mengerjakan soal bacala doa terlebih dahulu.  

D. Identitas Siswa  
Nama Siswa         : ………………………       Hari/Tanggal  : …………….             
: ……………………………………….     
Kelas /Semester :  VII/ II (Kedua)          Waktu             : ……………              
: 90 menit 
h. Butir Soal  

3. Pembahasan Isi Teks  
Bacalah teks berikut dengan cermat , kemudian tulislah 

huruf   رص jika pernyataan berikut susai dengan isi teks dan 

huruf   رخ jika tidak sesuai dengan teks! 

Teks untuk soal nomor 1-3:  
 



ُِةَلفِِ ُر   مَ َ   ُمبَراَ فِِي

ِديْبََ        ََ ََرِْ َ   أُرِْيُد َأْن أَْذَهَب ِإََل َمْلَعِب لْْ َْ ِِْيك ر َْ َ َْ َََدِ  نَب ْ ُرَِِِف لْْ ِِلُشََِهَد ُمَََرَلِف ِْ

ِِْيكرَمََرََاَر  َْ ِإَْْيَ  َوَْ َِ َْ َيِدْي ْلَعبِ  َوَيْهَهََِع ََ َيََرِف. َْْ  َذْهَهَب ِإََل لْْ َة ِنَِْ

َِْمَن  َمْشيًَ َعلَى لِْلَْقَدل .َذْهَهب          ِ يْب ِْ ْ َشبَرِ   ُاب ِْ َِ َِ  َوُهب ِِْيب ِمَ  لََْْبْيب ْلَعب َق ََ ِِلَنة لْْ

عََ . 8:رق   َِ ْ لْْ َِْع   ََِِْلَإ إَْْيِي ِْ َُ ْلَعب ِن ََ  َذْهَهُب ِإََل لْْ

  

َِِِف لِْلُْوَلَ  َْ َلُ  لْلةِحْيَح  لملََََُْاََ  ِْْلِف َْ  َلجُل

ِِْيب ِمَ  لََْْبْيَ   ر......  .99 ْلَعب َق ََ  َذْهَهُب َمْشًيَ َعلَى لِْلَْقَدل  ِِلَنة لْْ

َْ ِإَْْيَ ر......   .:9 َِ َْ َيِدْي ْلَعبِ  َوَيْهَهب َمِع ََ ِلْ نَِ َْْ  َذْهَهَب ِإََل لْْ    .جل

َِْمَن رق  ر......   .;9 ِ يْب ِْ ْ َشَرِ   ُا ِْ َِ  8:َوُه

Teks untuk   Soal no 4-5: 
       Pilihlah jawaban yang benar berdasarkan teks berikut dengan 

member tanda silang (x)  



ْلَعببببب.       ََ ْ لْْ ل َ ْببببُ  لْ ن ِْ ببببد  ِْ ًِل  بببب ِْرًل َرَِيبْ ُُْْوبببب ِ  ُذَشببببَِهُد ِْْيببببِي  َْ ََ ِِيْب َ لَْْفبببب َْ َببببََرَلِف نَببببب َُ ِِلَنة لْْ

َِْيِ . بََتُِب  Aَواَلِعب َرْق   لَْْكَِيبْ َْ ِةِف  َوُيِلبْيُب لْْلَبَدف  يَب َُب ُِِب لُْْكبَِِف ِن َِْع   َوَيْضب ب َُ َِْمبى ِن ََ ِمبَ  لْْ

ُِ لْلََْك .   َوُيَلفِّ

        ِ َِّْ لْ َة ِِيْبك رَمََرََابَر  98ُذَشَِهد اَلِعب َرْق   َوَنَدأَ لْشة َْ ِِْي  ِمْ   َِ ُرَبُِِّر لُْكبَِِف َوََيْب َوُهب

ِة  َُببب ُِِب لُْكبببَِِف ِن َِْع  َوَيْضببب ببب َُ ُِ لَْلَكببب .ِن َِّْ لَِلوة   َوقَبببْد  ِف  َوُيِلبببْيُب لْلَبببَدف َوُيَلبببفِّ ببب ذْبتَبَوبببى لْشة ِِ

ََرِْ َببَ  َولِحببًدل َْ ِِْيكر ِِيْببك رَمََرََاببَر  َولِحببًدلُُثة  َأَيببََب َْ َْ   لذْبتَبَوببى لْشةببَِّ لْ ةببَِ ْ َوقَببْد َأَيببََب 

َِِف َولِحد   َولِحد. -َََْْةِتْيَج  لَِلِخيبْ

َلُ   .>9 َْ َََُ َلجلُْ َِِِف لْ َْ   ولِْةلِنَع ِ لْلةِحْيَحُ  لْْ ََ  ََاََُ  ِْْلُف

ِ   . ت َِّْ لْ َة ِِْيك رَمََرََاَر  98ُذَشَِهد اَلِعب َرْق   َوَنَدأَ لْشة َِ ُرَُِِّر لُْكَِِف  ِمْ  َْ َوُه

ِةِف  َُ ُِِب لُْكَِِف ِن َِْع  َوَيْض َُ ِِْي ِن  َوََيْ

َِّْ لِل . ث ِِْيك رَمََرََاَر  98ب َرْق  ُذَشَِهد اَلعِ و  َوَنَدأَ لْشة َِ ُرَُِِّر لُْكَِِف  ِمْ  َْ َوُه

ِةِف  َُ ُِِب لُْكَِِف ِن َِْع  َوَيْض َُ ِِْي ِن  َوََيْ

ََرِْ َببببَ  َولِحببببًدلج.  َْ ِِْيكر ِِيْببببك ُُثة  َوقَببببْد َأَيببببََب َْ َْ ببببَِّ لْ ةببببَِ ْ َوقَببببْد َأَيببببََب     لذْبتَبَوببببى لْشة

َِِف َولِحدَََْْةِتْيَج  ل رَمََرََاَر  َولِحًدل  ثالث .و  -َِلِخيبْ



ِِْيك رَمََرََاَر  98اَلِعب َرْق  َهْإ  .=9 ُِِب  ِمْ  َْ َِْع  َوَيْض َُ ِِْي ِن َِ ُرَُِِّر لُْكَِِف َوََيْ َوُه

ِةِف َُ  ؟ لُْكَِِف ِن

ِِْيك رَمََرََاَر  98اَلِعب َرْق  ذَبَعْ    . ت َِْع  َوَيْضِِبُ  ِمْ  َْ َُ ِِْي ِن َِ ُرَُِِّر لُْكَِِف َوََيْ  َوُه

ِةِف َُ  لُْكَِِف ِن

ِِْيك رَمََرََاَر  98اَلِعب َرْق  ذَبَعْ ,   . ث َِْع  وَ  ِمْ  َْ َُ ِِْي ِن َِ ُرَُِِّر لُْكَِِف َوََيْ َِ َوُه َِْكْ  ُه

ُِِب لُْكَِِف نِ   ضعيف.َيْض

ِِْيك رَمََرََاَر  ?اَلِعب َرْق  ج. اَل   َِْع  ِمْ  َْ َُ ِِْي ِن َِ ُرَُِِّر لُْكَِِف َوََيْ  َوُه

ِةِف          َُ ُِِب لُْكَِِف ِن  .َوَيْض

ِِْيك ر 98اَلِعب َرْق  ال    .       ََرِْ ََ ِمْ  َْ َِْع    َْ َُ ِِْي ِن َِ ُرَُِِّر لُْكَِِف َوََيْ   َوُه

ِةِف           َُ ُِِب لُْكَِِف ِن  َوَيْض

 

 

 



 

 Soal nomor 6-10 

 

َِِِف  ََ ََََاََُ  ِْْلُف َُ َلُ  لْلةِحْيَحُ  لْْ َْ ََ َلجلُْ َِن َة  لْ

ِ  َهْإ أَذْبُتْ  ُ شََِهُدْونَ  .> َْ ََ ِِيْب َ لَْْف َْ َََرَلِف نَب َُ  ؟لْْ

د لذع    . أ ِْ ًِل  ِْرًل َرَِيبْ ُُْْو ِ لْْ  ُذَشَِهُد ِْْيِي  َْ ََ ِِيْب َ لَْْف َْ َََرَلِف نَب َُ َِي .ِِلَنة لْْ  لةِغيبْ

د لذع    . ب ِْ ًِل  ِْرًل َرَِيبْ ُُْْو َََرَ  ُذَشَِهُد ِْْيِي  َُ َِْي ِ ِِلَنة لْْ ِ لَْْكَِيبْ َْ ََ ِِيْب َ لَْْف َْ   لِف نَب

د لَع   ُ ذج.  ِْ ًِل  ِْرًل َرَِيبْ ُُْْو َِْي ِ  ْعََ ِِلَنة لْ   َشَِهُد ِْْيِي  ِ لَْْكَِيبْ َْ ََ ِِيْب َ لَْْف َْ  .نَب

ِْرًل  . ذع    ُُْْو د ل ليغري ُذَشَِهُد ِْْيِي  ِْ  ِ َْ ََ ِِيْب َ لَْْف َْ َََرَلِف نَب َُ َِْي ِ ِِلَنة لْْ  لَْْكَِيبْ

? .  ِ َِّْ لْ َة ِِْيك رَمََرََاَر ....  ُذَشَِهد اَلِعب َرْق  َوَنَدأَ لْشة َِ ُرَُِِّر لُْكَِِف  ِمْ  َْ َوُه

ِةِف َُ ُِِب لُْكَِِف ِن َِْع  َوَيْض َُ ِِْي ِن  َوََيْ

  ; . رق            98ج. رق                  =ب. رق              Aأ. رق  

َِِف ذةتِ َرْ   .@ ََرِْ ََ  ْيَج  لَِلِخيبْ َْ ِِْيك ر  ِمْ  َْ



َِِف ل . أ  أرنع .َْةِتْيَج  لَِلِخيبْ

َِِف  . ب  ثالث .لَْةِتْيَج  لَِلِخيبْ

َِِف َولِحدج.   ل.لَْةِتْيَج  لَِلِخيبْ

َِِف  .   ثالث .لَْةِتْيَج  لَِلِخيبْ

 A.   َِْع  ....َواَلِعب َرْق َُ َِْمى ِن ََ ََتُِب ِمَ  لْْ َْ  يَب

َِْع  ?أ. العبببب رقببب      ببب َُ َِْمبببى ِن ََ بببََتُِب ِمبببَ  لْْ َْ بببََتُِب ِمبببَ   =.       ب. العبببب رقببب يَب َْ يَب

َِْع  َُ َِْمى ِن ََ        لْْ

َِْع  Aج. العبب رقب     ب َُ َِْمببى ِن ََ بََتُِب ِمبَ  لْْ َْ بََتُِب ِمببَ   98.         . العبب رقب  يَب َْ يَب

َِْع  َُ َِْمى ِن ََ  لْْ

َِِف ذةِتْيَج  لَِلخِ . َرْ  98 ِيك رمَرَاَر ؟يبْ ََرِْ ََ  ْو َْ ِِْيك ر  ِمْ  َْ

َِِف َولِحد أ.    ولحدل –ل َََْْةِتْيَج  لَِلِخيبْ

َِِف َولِحد ب.  ل. ثالث .َََْْةِتْيَج  لَِلِخيبْ



َِِف َولِحد ج.  مخَ  -لَََْْةِتْيَج  لَِلِخيبْ

َِِف   .  ثالث  -ثالث َََْْةِتْيَج  لَِلِخيبْ

 

 

 

 اإلستبيان او اإلستفتاءأسئلة  : (2المالحق )

Pertanyaan Quesioner untuk Siswa 

Setelah Pelaksanaan Pembelajaran Bahasa Arab 

Dengan Menggunakan Media  “ Macromedia Flash” 

Nama   :……………………………... 

Kelas/Semester :……………………………….                                                                    

No Pernyataan/Pertanyaan Ya Tidak 

1. Senangkah anda ketika pembelajaran Bahasa Arab dengan  
menggunakanmedia ” Macromedia Flash” khususnya pada 
maharoh al-qiroah? 

  

2. Apakah dengan menggunakan media ” Macromedia Flash” 
dapat membantu dalam memahami teks?  

  

3. Apakah dengan menggunakan media ” Macromedia Flash” 
dapat memudahkan anda untuk memahami teks tersebut? 

  

4. Apakah sebelum menggunakan media ” Macromedia Flash” 
anda merasa sulit menyusun pertanyaan dari teks bacaan? 

  

5. Apakah dengan menggunakan media ” Macromedia Flash”   



 

 

 

 

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

dapat memudahkan anda menyusun pertanyaan dari teks 
bacaan? 

6. Apakah dengan menggunakan media ” Macromedia Flash” 
yang anda lakukan mempercepat pemahaman isi teks?   

  

7. Apakah dengan menggunakan media ” Macromedia Flash” 
dapat membantu anda dalam mencari informasi tertentu 
dalam teks bacaan?  

  

8. Apakah dengan menggunakan media ” Macromedia Flash” 
dapat meningkatkan minat belajar Bahasa Arab? 

  

9. Apakah dengan menggunakan media ” Macromedia Flash” 
ini dapat membantu anda dalam memahami teks bacaan 
secara keseluruhan? 

  

10 Senangkah anda menggunakan media ” Macromedia Flash”  
dalam pembelajaran Bahasa Arab? 

  



 

 تِ–(ِبيرنِإحصرئُِعنِ ختبرا3ِ مملحقِ)

T- Test 

Hasil  Nilai pretest dan posttest 

Keterampilan Membaca 

Pemahaman Isi teks ( يهمِ ممعلومرتِ متفصيلية) 

 

Paired Samples Statistik 

 Mean N Dtd.Deviation 
Std. Error 

Mean 
Pair  X1 

       1      X2 
58,64 
87,08 

24 
24 

12.95897 
11.41287 

2.64524 
2.32964 

 

Pairad Samples Correlation 

 N Correlation Sig. 

Pair 1  X1 & X2 
 

24 28, 57 000 

 

Pairad Samples Test 

 Paired Samples Test 

t Df 
Sig.2-
tailed Mean 

Std.Devi
ation 

Std.Error 
Mean 

95% comfidance 
Interval of the 

Difference 



 

 

 

 

T- Test 

Hasil  Nilai pretest dan posttest 

Keterampilan Membaca 

Pemahaman Isi teks (يهمِ أليكراِ ملئيسية) 

 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Dtd.Deviation 
Std. Error 

Mean 
Pair  X1 

       1      X2 
57,08 
80,83 

24 
24 

11.95897 
12.41287 

2.64524 
2.32964 

 

Pairad Samples Correlation 

 N Correlation Sig. 

Pair 1  X1 & X2 
 

24 598 000 

 

Lower Upper 

Pair 1  X1 – X2 
 

24.16667 8.29702 1.69362 27.67019 20.66314 -14.269 23 000 



Pairad Samples Test 

 Paired Samples Test 

t df 
Sig.2-
tailed Mean 

Std.Devi
ation 

Std.Error 
Mean 

95% comfidance 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1  X1 – X2 
 

4.16667 9.29702 2.69362 8.67019 8. 66314 -7.269 23 000 
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