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إشراف
د .نور حسن عبد الباري
د .بكرى زلمد خبيت

ا ستهالل

الز ِحيم
بِ ْ
الزح َمن َ
سم هللا َ

إقزأ باسم ربك الذي خلق
( سىسة انعهق)1 :

عن أبي الدرداء رضي هللا عنه قال :سمع النبي صلى هللا عليه وسلم رجال
قرأ فلحن فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
"أرشدوا أخاكم"
(المستدرك على الصحيحين المحاكم مع تعليقات الذهبي في التلخيص)

اإلهذاء

هزه انشسانت أهذٌها إنى:
. ١وانذي انمحتشمٍه اللرٌه يقضٍان نٍانهما بانسجىد هللا تعانى مه أجم الحٍاة انكشٌمت
ألبناءهما
. ٢أساتزتً ومشاٌخً انكشاو انزٌه ٌكمهىن حٍاتً بانعهىو واألدب
. 3صوجتً انمحبىبت انتً تشجعنً فً إتماو هزا البحث
( إٌه مشنٍنا )
. 4صمالئً فً هللا

شكر وتقدير

احلمد هلل على كل حال ،وأشكره على فضلو ادلتوال ،وأسألو جزيل النوال ،والثبات يف احلال
وادلآل ،وأصلي وأسلم على خَت الصابرين الشاكرين ،وعلى آلو وأصحابو الغر ادليامُت ،والتابعُت ومن
تبعهم بإحسان إىل يوم الدين أما بعد:
من اهلل علي باالنتهاء من إعداد ىذا البحث ،فلو سبحانو أذلج باحلمد والثناء ،فلك احلمد
وقد ّ
يا ريب حىت ترضى ،على جزيل نعمائك وعظيم عطائك ويشرفٍت – بعد محد اهلل تعاىل – أن أتقدم
بالشكر والتقدير والعرفان إىل الذين كان ذلم فضل يف خروج ىذا البحث إىل خَت الوجود ومل يبخل
أحدىم بشئ طلبت ،ومل يكن حيدوىم إال العمل اجلاد ادلخلص .ومنهم:
مساحة األستاذ الدكتور احلاج إمام سفرايوغو ،مدير جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية
احلكومية ماالنج.
مساحة األستاذ الدكتور احلاج مهيمُت ،عميد كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراىيم
اإلسالمية احلكومية ماالنج.
مساحة الدكتور احلاج شهداء صاحل نور ،رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا
جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
مساحة األستاذ الدكتور نور حسن عبد الباري ،ادلشرف األول فح ًقا يعجز لساىن عن شكره
وتقديره فقد قدم للباحث كل العون والتشجيع طوال فًتة إعداد ىذا البحث فلم يبخل بعلمو ومل يضق
يوما عن مساعدة الباحث وتوجيهو ،وكان لتفضلو دبناقشة ىذا البحث أكرب األثر يف نفس
صدره ً
الباحث فلو مٍت خالص الشكر والتقدير ومن اهلل عظيم الثواب واجلزاء.
مساحة الدكتور بكرى زلمد خبيت ،ادلشرف الثاين الذي أفاد الباحث علميًا وعمليًا ووجو خطواتو
يف كل مراحل إعداد ىذا البحث منذ بداية فكرة البحث حىت اإلنتهاء منو ،فلو من اهلل خَت اجلزاء ومن
الباحث عظيم الشكر والتقدير.
كما يتقدم الباحث بكل الشكر والتقدير إىل األساتذة ادلعلمُت يف قسم تعليم اللغة العربية كلية
الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج .فلهم من الباحث كل الشكر
والتقدير على ما قدموه من العلوم وادلعارف والتشجيع وجزاىم اهلل عٌت خَتا اجلزاء.

وألشقائي وزمالئي وأصدقائي وكل من ساىم يف إخراج ىذا العمل ادلتواضع إىل خَت الوجود ولو
مجيعا خالص الشكر وعظيم التقدير واالمتنان.
بكلمة تشجيعً ،
عسى اهلل أن دين علينا برمحة الحد ذلا وأن يثيبنا حبسن الثواب .وأخَتا أن ىذ ا البحث أثر من
اآلثار اإلنسانية ادلائلة إىل األخطاء والنقصان ،فلذا يرجو الباحث من القراء النقد واإلقًتاح على سبيل
اإلصالح.
ىذا ما يسر اهلل سبحانو وتعاىل ولعل فيو ما يفيد الباحث واألخرين من علوم الدنيا واآلخرة.
آمُت
جزاكم اهلل خير الجـزاء
***

وزارة الشؤون الدينية
جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنج
كليـة الدراسات العليا قسم تعليـم اللغـة العربيـة
تقرير المشرفين
بسم اهلل الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العادلُت والصالة والسالم على أشرف األنبياء وادلرسلُت وآلو وصحبو
أمجعُت.
بعد االطالع على البحث التكميلي الذي حضره الطالب:
 :ابن خليل
االسم الكامل
11720064 :
رقم التسجيل
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وافق ادلشرفان على تقدديو إىل رللس اجلامعة.
ادلشرف األول

ادلشرف الثاين
الدكتور بكرى زلمد خبيت

الدكتور نور حسن عبد الباري
يعتمد،

رئيس قسم تعليم اللغة العربية
الدكتور شهداء صاحل نور
رقم التوظيف197201062005011001 :

مجهورية إندونيسيا

اعتماد لجنة المناقشة

وزارة الشؤون الدينية
جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالميّة احلكوميةدباالنج
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بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير قسم تعليم اللغة العربية

إعداد الطالب :ابن خليل رقم التسجيلS-2/11720064 :
قد دافع الطالب عن ىذا البحث أمام جلنة اجلامعة وتقرر قبولو شرطا لنيل درجة ادلاجستَت يف تعليم اللغة
العربية ،وذلك يف يوم السبت ,التاريخ  27أبريل  2013م.

وتتكون جلنة ادلناقشة من السادة األساتذة:
 -1الدكتور زلفي مبارك

 -2الدكتور زلمد عفيف الدين دمياطي
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يعتمد،
عميد كلية الدراسات العليا
األستاذ الدكتور مهيمين
رقم التوظيف 195612111983031005 :
إقرار الطالب
أنا ادلوقع أدناه ،بينت كاآليت:
االسم الكامل  :ابن خليل
S2/11720064
رقم التسجيل :
العنوان  :بليكا ,فرايا تيمور ,الواليو لومبوك الوسطى ,نوسا تنجارا بارات.
أقر بأن ىذه الرسالة اليت حضرهتا لتوفَت شرط لنيل درجة ادلاجسـتَت يف تعليم اللغة العربية برنامج
الدراسات العليا اجلامعة اإلسالمية احلكومية مـاالنج حتت ادلوضوع:
إعداد المواد النحوية باستخدام برنامج أدوب فالش لتنمية مهارة القراءة
(بالتطبيق على طالب معهد دار الفالح االسالمى باتو جاوى الشرقية)

حضرهتا وكتبتها بنفسي وما زورهتا من إبداع غَتي أو تأليف اآلخر .وإذا ادعـى أحـد استقباال أهنا من
تأليفو وتبُت أهنا فعال ليست من حبثي فأنا أحتمل ادلسؤولية على ذلك ،ولن تكون ادلسؤولية على ادلشرف
أو على برنامج الدراسات العليا اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج.
ىذا ،و حررت ىذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة والجيربين أحد على ذلك.
ماالنج 2013 -04 – 18،م
توقيع صاحب اإلقرار
ابن خليل

مستخلص البحث

ابن خليل .2013 .إعداد ادلواد النحوية باستخدام برنامج أدوب فالش لتنمية مهارة القراءة (بالتطبيق
على طالب معهد دار الفالح االسالمى باتو) .قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا
جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية دباالنج.ادلشرف األول :الدكتورنور حسن عبد
الباري  ،وادلشرف الثاين :الدكتور بكرى زلمد خبيت

الكلمات األساسية :إعداد ادلواد النحوية ,برنامج أدوب فالش ,مهارة القراءة

فااللغة العربية ذلا ادلهارات االربعة ,والقراءة ىي الثالثة من ادلهارات اللغوية االربع .و أن القراءة
مهمة جدا يف اكتساب العلوم وادلعارف دينية كانت أم عمومية .فوضع العلماء القواعد اللغوية حلفظ
اللغة العربية األصلية .وىذه القواعد مسيت بعلم النحو .واآلن ،قد تطور كل شيء يف ىذا العامل حىت يف
التكنولوجيا ولذلك ،جيب على كل مدرس يف ىذا العامل خاصة مدرسي اللغة العربية ،أن حياولوا بالقيام
بتطوير أنفسهم ومعلوماتوم يف التكنولوجيا .وبعض التكنولوجيا ادلستخدمة يف تعليم اللغة العربية ىو

احلاسوب .ويف ىذه ادلناسبة حياول الباحث أن يعد وسيلة تعليمة باستخدام برنامج "أدوب فالش" وىو
برنامج ديكن الباحث من إلعداد ادلواد يف تعليم القواعد النحوية لتنمية مهارة القراءة.
يهدف ىذا البحث إىل معرفة إعداد ادلواد النحوية باستخدام برنامج أدوب فالش لتنمية مهارة
القراءة يف معهد “دار الفالح” االسالمي باتو و معرفة فعالية يف استخدامو .استخدام ىذا البحث
ادلنهج التجرييب حيث اختار الباحث تصميم االختبار القبلي والبعدي باجملموعتُت التجريبة والضابطة .و
رلتمع البحث فيو ىم الدارسون يف الصف الثاين ادلدرسة التكميلية معهد “دار الفالح” االسالمي
باتو.
أما نتائج ىذا البحث أن استخدام برنامج أدوب فالش يظهر نتيجة اإلعداد لذلك أن استخدام
برنامج أدوب فالش مناسب يف ترقية فهم إعراب أواخر الكلمات .وكذالك اعتمادا على النتائج اليت
حصل عليها اجملموعة التجريبية يف االختبار القبلي و البعدي قد وجد بينهما فرق حقيقي .لذلك أن
استخدام برنامج أدوب فالش لو فعالية لفهم قواعد النحو لتنمية مهارة الطالب يف القراءة.

مستخلص البحث باإلنجليزية
Ibnu halil. 2013. making learning materials syntax using adobe flash program to improve
reading skills (applied at Darul Falah Islamic boarding school Batu Eastern Java)
Graduate Program of Maulana Malik Ibrahim of Islamic State University of Malang,
Education Program of Arabic language. Advisors: 1) Dr.Nur Hasan Abdul Barry MA.
and 2) Dr. Bakry Muhammad Bakhet

Key words: Adobe Flash, grammar syntax to improve reading skills.
Arabic is the language of interest around the world. Because Arabic is the religious
language that is the language of the Qur'an and Sunnah as well as the sources of Islamic Law.
Arabic has four skills, while reading is the third of the four language skills. And reading is a very
important means to acquire science and knowledge, both science and religion or general
knowledge. For the sake of continuity and maintaining the purity of the language, then the
scholars' linguist trying to make grammar, and the rules of the language named syntax (nahwu)
science. At this day and age have developed in all fields including technological advances.
Therefore, should any teacher in the world, especially the Arabic teacher, must come into play to
develop themselves and their knowledge of technology. And among the technology used in
teaching Arabic language is a computer.
On this occasion, the researcher tried to prepare teaching materials using the program
"Adobe Flash," a program that makes it possible for researchers to prepare material syntax
(nawhu) rules to improve reading skills
This study aims to determine the effectiveness of the use of adobe flash program to raise
higher syntax (nahwu) in teaching reading skills. The experimental desianthis study, where
researchers use a Pre-Test and Post-Test of the two groups (Experimental Group and Control
Group). The student population at the school is diniyah taqmiliyah Boarding School Darul Falah
Batu in East Java, and the students in the study sample class II (two).
The findings of the experiment are: actually using adobe flash program looks
effectiveness, because it adobe flash program in teaching syntax to improve reading skills is
effective.

مستخلص البحث اإلندونيسية
IbnuHalil, 2013.PembuatanMateriPembelajaranNahwuDenganMenggunakan Program Adobe
Flash
UntukMeningkatkanKemahiranMembaca(diterapkan
di
pondokpesantrenislamdarulfalahBatujawatimur).Program
PascasarjanaUniversitas
Islam Negeri (UIN) Malang.Pembimbing I: Dr. NurHasan Abdul Barry MA.Pembimbing
II: Dr. Bakry Muhammad Bakhet
Materi Ajar Nahwu, Program Adobe Flash, Keterampilan Membaca Kata kunci:
Bahasa Arab merupakan bahasa yang menarik di seluruh dunia. Karena bahasa Arab
adalah bahasa agama yakni bahasa Al Qur’an dan Sunnah serta sumber-sumber Syari’at Islam
lainnya. Bahasa Arab mempunyai empat keterampilan, sedangkan membaca adalah yang ketiga
dari empat keterampilan berbahasa tersebut. Dan membaca merupakan sarana yang sangat
penting dalam memperoleh ilmu dan pengetahuan, baik ilmu dan pengetahuan agama atau
umum. Demi kelestarian dan menjaga kemurnian bahasa tersebut, maka para Ulama’ ahli
linguistik berusaha membuat kaedah-kaedah bahasa, dan kaidah bahasa tersebut dinamai ilmu
nahwu. Pada zaman sekarang ini telah berkembang disegala bidang termasuk kemajuan
teknologi. karena itu, harus setiap guru di dunia ini, khususnya para guru bahasa Arab, harus ikut
berperan untuk mengembangkan diri dan pengetahuan mereka tentang teknologi. Dan diantara
teknologi yang digunakan dalam pengajaran bahasa Arab adalah komputer.
Pada kesempatan ini, peneliti mencoba untuk mempersiapkan materi ajar dengan menggunakan
program "Adobe Flash," sebuah program yang memungkinkan bagi peneliti untuk menyiapkan
materi kaidah nawhu dalam meningkatkan keterampilan membaca
Penelitian
ini
bertujuan
untuk
untukmengetahuimateripengajarannahwudenganmenggunakan
program
adobe
flash
dalammeningkatkankemahiranmembacapadasantri
di
PondokPesantrenDarulFalahdanuntukmengetahuiefektifitaspenggunaan program adobe flash
tersebut. Adapun desian penelitian ini eksperimen, dimana peneliti menggunakan Pre-Test dan
Post-Test terhadap dua grup (Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol). Populasi adalah
para siswa di madrasah diniyah taqmiliyah Pondok Pesantren Darul Falah Batu Jawa Timur, dan
sampel penelitian para siswa di kelas II ( dua ).
Temuan dari experimen adalah: sesungguhnyadenganmenggunakan program adobe flash
dalammateripembelajarannahwutampakkeefektifannya, karenaitu program adobe flash
sesuaiuntukmeningkatkankemahiranmembaca.

محتويات البحث

الموضوع

الصفحة

االستهالل  ...............................................................أ
اإلىداء  ...............................................................ب
شكر وتقدير  ............................................................ج
تقرير ادلشرفُت  ............................................................د
اعتماد جلنة ادلناقشة  ......................................................ىـ
إقرار الطالب  ............................................................و
مستخلص البحث  .......................................................ز
مستخلص البحث اإلجنليزية  ...............................................ح
مستخلص البحث اإلندونيسية  ............................................ط
زلتويات البحث  ........................................................ي
قائمة اجلداول  ...........................................................ك
قائمة ادلالحق  ............................................................ل
الفصل األول
اإلطار العام والدراسات السابقة
أ -مقدمة 1 ...............................................................
ب -أسئلة البحث 3 ........................................................
ج -أىداف البحث 3 ......................................................
د -فروض البحث 4 .......................................................
ه -أمهية البحث 4 .........................................................
و-حدود البحث 5 .........................................................
ز-حتديد ادلصطلحات 5 ....................................................

خ -الدراسات السابقة 6 ....................................................
الفصل الثاني

اإلطار النظري
ادلبحث األول  :القواعد النحوية 9 ............................................
أ-مفهوم النحو 9 ....................................................
النحوي10....................................
ة
ب-أمهية تعليم القواعد
تعليم القواعد النحو 12 ......................................
ج -أىداف
د-طرائق تعليم قواعد النحو 13 ........................................
ه -أسس تعليم القواعد النحوية 15 ....................................
و-تطبيق القواعد النحوية 16 ..........................................
ادلبحث الثاين :تعليم مهارة القراءة 18 .........................................
أ-مفهوم القراءة18 ...................................................
ب-طبيعة القراءة 18 .................................................
ج-أمهية مهارة القراءة 19 .............................................
د -أىداف مهارة القراءة20 ...........................................
ه-طرق التعليم دلهارة القراءة 21 .....................................
و اسًتاتيجيات يف تدريس القراءة22 ...................................
ادلبحث الثالث :الوسائل التعليمية 24 .........................................
أ-مفهوم الوسائل التعليية 24.........................................
ب-أنواعالوسيلةالتعليمية 24 ...........................................
ج-أمهية الوسائل التعليمية 27 .........................................
ه-شروطاختيارالوسائل التعليمية 28 ....................................
و -فوائداستخدامالوسائاللتعليمية28....................................
ادلبحث الرابع :مفهوم أدوب فالش29.........................................

أ-تعريف أدوب فالش29..................................................
ب-رلاالتاستخدامربنارلأدوبيفالش30........................................
ج-مزايا برنامج أدوب فالش30.............................................
د-استخدامربنارلأدوبيفالشفيالًتبية32.......................................
الفصل الثالث

منهجية البحث
أ -منهج البحث 33 ......................................................
ب-رلتمع البحث وعينتو و أسلوب اختيارىا 33 ...............................
ج -متغَتات البحث 34 ..................................................
د -أدوات البحث 34 .....................................................
ىـ -مصادر البيانات 35 ...................................................
و -أسلوب حتليل البيانات 36 .............................................
ز -مراحل تنفيذ الدراسة 37 ...............................................
خ -ىيكل البحث41........................................................
الفصل الرابع

عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها
أ -نبذة تارخيية عن ميدان البحث 42 ........................................
ب-عرض بيانات ادلقابلة وحتليلها ومناقشتها 45 ...............................
ج-عرض بيانات االختبار وحتليلها ومناقشتها 57..............................
.1عرض البيانات وحتليلها 57 .............................................
أ) -كفاءة تعليم القواعد النحوية لتنمية مهارة القراءة لدى الطالب
يف الصف الثانيمعهد “دار الفالح” االسالمي باتوالذين
ال يستخدمون برنامج أدوب فالش58 ............................

ب)-كفاءة تعليم القواعد النحوية لتنمية مهارة القراءة لدى الطالب
يف الصف الثانيمعهد “دار الفالح” االسالمي باتوالذين
يستخدمون برنامج أدوب فالش61...............................
ج) -ما فعالية استخدام برنامج أدوب فالشفي تعليم القوعد
النحوية لتنمية مهارة القراءةلدىالطالبفي الصف الثاين
معهد “دار الفالح” االسالمي65................................
د -ادلناقشة يف نتائج البحث68...............................................
الفصل الخامس
نتائج البحث والتوصيات والمقترحات
أ-نتائج البحث 69 .........................................................
ب -توصيات البحث 69 ...................................................
ج -املقًتحات 70 ..........................................................
قائمة المصادر والمراجع

أ -ادلصادر 71 ............................................................
ب -ادلراجع العربية 71 .....................................................
ج -البحوث العلمية 73 ...................................................
د -ادلراجع األجنبية73 .....................................................

ه -رلاالت و دوريات و نشرات74...........................................

قائمة الجداول
العنوان

صفحة

الرقم الجدول
1

رقم ()1

بعض ادلصطلحات يف أدوب فالش

30

2

رقم ()2

عن البيانات ومصادرىا

35

3

رقم ()3

الطلبة يف معهد “دار الفالح” االسالمي باتو

43

4

رقم ()4

الوسائل والبناء يف ادلدرسة التكميلية معو د “دار الفالح” اإلسالمي

44

5

رقم ()5

معيار كفاءة القراءة

57

6

رقم ()6

درجة الطالب يف االختبار القبلي و البعدي للمجموعة الضابطة

58

7

رقم ()7

نتيجة االختبار القبلي و البعدي للمجموعة الضابطة

59

8

رقم ()8

درجة الطالب يف االختبار القبلي و البعدي للمجموعة التجريـبية

61

9

رقم ()9

حساب نتيجة االختبار القبلي و البعدي للمجموعة التجريبية

62

داللة الفرق بُت اجملموعتُت التجريبية و الضابطة يف االختبارين القبلي
 10رقم ()10
64
و البعدي
حساب ادلقارنة بُت نتيجة االختبار البعدي من اجملموعتُت التجريبية و
 11رقم ()11
66
الضابطة

قائمة المالحق
المالحق
ملحق ()1

العنوان
دليل ادلقابلة مع مدير و مدرس النحو معهد دار الفالح االسالمي باتو

ملحق ()2

جدول درجة تاء

ملحق ()3

خطاب عميد كلية الدراسات العليا إىل مدير معهد دار الفالح االسالمي باتو

ملحق ()4

خطاب مدير معهد دار الفالح االسالمي باتو إىل عميد كلية الدراسات العليا

ملحق ()5

صورة ادلعهد و عملية التعليم

ملحق ()6

خطاب الباحث إىل خبَت الوسائل التعليمية

ملحق ()7

االستبانة للنتيجة عند خبَت الوسائل التعليمية عن برنامج ادوب فالش

ملحق ()8

جدول عملية التعليم يف الصف الثاين مدرسة معهد دار الفالح االسالمي باتو

ملحق ()9

السَتة الذاتية للباحث

الفصل األول
اإلطار العام والدراسة السابقة
أ -مقدمة

اللغة العربية ىي من اللغات السامية ادلنتشرة يف العامل .ومن ناحية أخرى اللغة العربية تكون
أداة اإلتصال و يف بالدنا أندونيسيا كثَت من ادلدارس وادلعاىد الذين يتعلمون اللغة العربية ،ىم يتعلمون
اللغة العربية من الكتب الًتاث ويتكلمون باللغة العربية بينهم كل يوم .فاللغة العربية ذلا ادلهارات االربعة,
حتصلت عليها الطلبة زلدودة يف مهارة
والقراءة ىي الثالثة من ادلهارات اللغوية االربع .والكفاءة اليت ّ
القراءة ,هبذا يرى الباحث أن القراءة مهمة جدا يف اكتساب العلوم وادلعارف دينية كانت أم عمومية.
وقال الشيخ مصطفى الغالييٍت عن اللغة العربية ىي الكلمات الىت يعرب هبا العرب عن
أغراضهم 1.قد وصلت ىذه اللغة إىل أضلاء العامل بوسيلة القرآن واألحاديث النبوية .وقد اختلط أىل
العربية باألعاجم وخشي أىل العربية من ضياع اللغة العربية األصلية بعد االختالط باألعاجم ،ووضع
العلماء القواعد اللغوية حلفظ اللغة العربية األصلية .وىذه القواعد مسيت بعلم النحو .علم النحو ىو
العلم خيتص بتحديد وظيفة كل كلمة داخل اجلملة وضبط أواخر الكلمات وكيفية اعراهبا 2 .أما النحو
عند زلمد زلمد داود يف كتابو العربية وعلم اللغة احلديث ،يقول أن النحو ىو دراسات للعالقات اليت
3
تربط بُت الكلمات يف اجلملة الواحدة مع بيان وظائفها.
وأصبحت اللغة العربية جتذب العامل كلو .ىذه اللغة اجلذابة ظهرت جليّة بُت أبناء العرب وغَتىم
من األمم .ىذا الواقع معلوم عند اجلميع ،ألن اللغة العربية ىي لغة الدين ،والدين فيو لغة القرآن الكرمي
والسنة النبوية وادلصادر اإلسالمية األخرى .فهي يف ىذا العصر قد أصبحت لغة رمسية الثنُت وعشرين

 1مصطفى الغالييٍت ،جامع الدروس العربية( ،دار الكتب العلمية :بَتوت1421 ،ه) ،اجلزء  ،1ص9 .
2فؤاد نعمة ،قواعد اللغة العربية( ،دار الثقافة اإلسالمية :بَتوت) ،د.س ،.ص 30

3زلمد زلمد داود ،العربية وعلم اللغة الحديث( ،دار غريب  :القاىرة2001 ،م) ،ص167 .

دولة يف الشرق األوسط وأفريقيا 4 .لذلك يرى الباحث اآلن أ ّن استعمال اللغة العربية ليس زلدودا يف
تطوَر إىل رلاالت أخرى كلغة االتصال العادلي يف أضلاء رلاالت احلياة
رلال الدين فقط ،بل قد ّ
كاالقتصاد والسياسة والثقافة والصحافة وغَت ذلك.
واآلن ،قد تطور كل شيء يف ىذا العامل ،يف اجملتمع والعلوم والثقافة حىت يف التكنولوجيا .
ولذلك ،جيب على كل مدرس يف ىذا العامل خاصة مدرسي اللغة العربية ،أن حياولوا بالقيام بتطوير
أنفسهم ومعلوماتوم يف التكنولوجيا ،لكي تكون التكنولوجيا مساعدة ذلم يف التعليم و إعداد األجيال
ادلتقدمُت يف معرفة اللغة العربية.
وبعض التكنولوجيا ادلستخدمة يف تعليم اللغة العربية ىو احلاسوب ،وكثَتا ما صلد برنارلا يليق
باحلاسوب حىت ديكننا أن نوظف ذلك الربنامج يف التعليم من قبل الًتبويُت وادلتخصصُت وادلهتمُت
بالعملية التعليمية يف العهود األخَتة من القرن العشرين ادلاضي ،وازداد ىذا االىتمام باحلاسوب وبررلياتو
يف بداية القرن احلادي والعشرين احلايل ،ويظهر ذلك جليا من خالل التوجهات الًتبوية احلديثة ضلو
حوسبة ادلناىج وادلواد الدراسية ،وحوسبة ادلدارس ،و احلجرات الصفية ،أمال يف تطبيق اسًتاتيجية التعلم
اإللكًتوين (  .)E- Learningوديكن أن يكون احلاسوب مادة للتدريس ،وديكن أن يكون أيضا آلة
تعليمية .فاحلاسوب يساعد على إدتام العملية التعليمية التعلمية وإصلازىا ،من خالل ادلساعدة يف شرح
ُ
الدروس ،وحل التمارين ،وتقدمي ادلعارف ،وإجراء دتارين ادلحاكاة للواقع يف ادلخابر وادلعامل ،وتـمثيل
ُ
الظواىر لطبيعية أو ُمـحاكاتـها ،كما يُساعد ادلدرس على تصميم الدروس وفق األىداف التعليمية
ادلوضوعة.5
ويف ىذه ادلناسبة حياول الباحث أن يعد وسيلة تعليمة باستخدام برنامج "أدوب فالش" (
)  ,Adobe Flashوىو برنامج ديكن الباحث من إلعداد ادلواد يف تعليم القواعد النحوية لتنمية
ادلهارة القراءة .فبناء على ما سبق أراد الباحث أن يقوم حلل ىذه ادلشكلة.

Torkis Lubis. 2005. Pengajaran Bahasa Arab untuk Tujuan Khusus. Makalah disajikan dalam forum diskusi dan konsultasi
dosen jurusan bahasa dan sastra Arab UM dengan konsultan (Tenaga Ahli) di Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, 2
Juni 2005.

 5فخر الدين القال ،طرائق التدريس العامة في عصر المعلومات ،دار الكتاب اجلامعي جامعة العُت ،اإلمارات العربية ادلتحدة ،2006 ،ص 334 :
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ب -أسئلة البحث

ادلشكلة الرئيسة يف ىذا البحث ىو ضعف قدرات الطلبة عن قواعد النحو يف معهد “دار
الفالح” االسالمي باتو .لذا أسئلة البحث ىي:
ـتم إعداد ادلواد النحوية باستخدام أدوب فالش لتنمية مهارة القراءة يف معهد “دار
- 1كيف ي ّ
الفالح” االسالمي باتو؟
- 2ما فعالية استخدام برنامج أدوب فالش ىف ادلواد النحوية لتنمية مهارة القراءة يف معهد “دار
الفالح” االسالمي باتو؟

ج  -أهداف البحث

وبناء على األسئلة السابقة فالبحث يهدف إىل ما يلى :
 - 1معرفة إعداد ادلواد النحوية باستخدام أدوب فالش لتنمية مهارة القراءة يف معهد “دار
الفالح” االسالمي باتو
- 2معرفة فعالية استخدام برنامج أدوب فالش ىف ادلواد النحوية لتنمية مهارة القراءة يف معهد
“دار الفالح” االسالمي باتو.

د -فروض البحث

يرى الباحث فروض البحث ما يلي:
- 1إن إعداد ادلواد النحوية باستخدام أدوب فالش لتنمية ادلهارة القراءة يف معهد “دار
الفالح” االسالمي باتو حيتاج إىل عدد من اخلطوات واالجراءات
- 2إن االستخدام برنامج أدوب فالش ىف ادلواد النحوية فعالية لتنمية ادلهارة القراءة لدى الطلبة
يف ادلعهد “دار الفالح” الديٍت االسالمي باتو

ه  -أهمية البحث

ويف ىذا البحث يرجو الباحث أن يعطي ىذا البحث الفوائد وتكون لو أمهية من ناحية:

 -1الناحية التطبيقية:
أ .للباحث :لتنمية ادلعرفة تعليم القواعد النحوية باستخدام أدوب فالش دلهارة القراءة ( دراسة
و تطبيقا )
ب .للقارئ :لزيادة معرفة تعليم القواعد النحوية باستخدام أدوب فالش دلهارة القراءة ( دراسة و
تطبيقا )
 -2الناحية النظرية :أن يسهم ىذا البحث يف دراسة علم اللغة النظري و علم اللغة التطبيقي
خاصة يف دراسة القواعد النحوية.
 -3الناحية ادلؤسسة:
أ .للمعهد :لزيادة ادلراجع وادلصادر يف مكتبة معهد “دار الفالح” االسالمي باتو.
ب .للجامعة :لزيادة ادلراجع وادلصادر يف مكتبة جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالميّة احلكومية
مباالنج خاصة يف كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية (ادلاجستَت).

و -حدود البحث
- 1احلد ادلوضوعي :قام الباحث بإعداد ادلواد النحوية وتطبيقها يف تنمية مهارة القراءة ،يعٍت لفهم
معاين الكلمات ،والًتاكيب أو اجلمل ،واألفكار الرئيسة من النصوص باستخدام أدوب
فالش .ومعرفة الفرق مستوى كفاية مهارة القراءة للطلبة الذين يدرسون باستخدام أدوب
فالش والطلبة الذين ال يستخدمون برنامج أدوب فالش.
- 2احلد ادلكاين :جرى ىذا البحث يف الص ف الثاين ادلدرسة التكميلية ادلعهد “دار الفالح”
االسالمي باتو.
- 3احلد الزماين :جرى ىذا البحث يف الصف الثاين ادلدرسة التكميلية للسنة الدراسية 2012م
– 2013م.

ز -تحديد المصطلحات

- 1إعداد ادلواد النحوية  :ىي مادة من ادلواد التعليمة اليت تتضمن إعراب أواخر الكلمات ،و العالقة
بُت أواخر الكلمات و بُت ما تدل عليو من معٌت .و ىي اليت تعُت الطالب على فهم مزايا اللغة
العربية مبهاراهتا وخاصة مهارة القراءة.
- 2برنامج أدوب فالش :ىو أحد برامج احلاسوب و ىو من الوسائل التعليمية اليت تستخدم يف
العملية التعليمية ,ومنها تعليم القواعد النحوية دلهارة القراءة.
 - 3معو د “دار الفالح” االسالمي باتو ىو أحد ادلعاىد االسالمية ادلوجودة يف مدينة باتو حتت
رئاسة وزارة الشؤون الدينية يف إندونيسيا .يقع ىذ ادلعهد يف شارع بَتونويودو – داداف رجيو –
جونرجيوس – باتو.

ح -الدراسات السابقة

- 1دراسة سىت نظرة اخلَتات)2011( ،م 6,حتت ادلوضوع" تطوير الكتاب التعليمي لمادة النحو
الثاني المزود بالقصص بجامعة اندونيسيا التربوية بندونج جاوي الغربية  .أما ىدف البحث
 :معرفة مواصفات شكل الكتاب التعليمي دلادة النحو الثاين ادلزود بالقصص و إجراءات سلتارة
للتطوير واستخدام ذالك الكتاب.ومشكلة البحث  :أن الطلبة يشعرون بادللل أثناء التعلم النحو
ألهنم يرون يف أن النحو أصعب ادلادة وغَت جزابة وال شلتعة .ومنهج البحث  :الكيفي .ىي
طريقة البحث إلنتاج الشئ اجلديد .ونتيجة البحث  :إنتاج الكتاب التعليمي دلادة النحو الثاين
ادلزود بالقصص منها  :فيو القصة حول النحو والنحاة اليت تدافع ادلدرس أن يقدم القصة يف
إفتتاح الدرس حىت يكون الطلبة مستعدون يف التعلم ويشعرون بأن النحو شلتع ,و فيو ادلواد
النحوية البسيطة وادلرتبة تسهيال لفهمها.
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دراسة سىت نظرة

اخلَتات ،تطوير الكتاب التعليمي لمادة النحو الثاني المزود بالقصص بجامعة اندونيسيا التربوية بندونج

جاوي الغربية2011 ,م ,جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالميّة احلكومية مباالنج

 - 2دراسة ماحي أويل الكرام2010 ( ,م) 7حتت ادلوضوع "تطوير تعلم اللغة باستخدام وسيلة
برنامج أدوب فالش وأثره في ترقية رغبة التالميذ"

(بالتطبيق على مدرسة منبع العلوم

االبتدائية مباالنج) .أما ىدف البحث  :معرفة عملية إعداد الوسيلة التعليمية باستخدام برنامج
أدوب فالش وترقية رغبة تالميذ مدرسة منبع العلوم االبتدائية يف تعلم اللغة باستخدام وسيلة
برنامج أدوب فالش .ومشكلة البحث  :الوسائل ادلستخدمة يف مدرسة منبع العلوم االبتدائية
ىي وسائل تقليدية غَت جذابة .ومنهج البحث  :ادلنهج الذي استخدمة الباحث ىو ادلنهج
التجرييب .ونتيجة البحث  :حيقق الباحث بأن أكثر التالميذ حيب الوسيلة ادلقدمة وتشجعهم يف
تعلم اللغة العربية ,وترقية رغبتهم يف عملية تعلم اللغة العربية.

 - 3دراسة نورديان وحيودي 2010( ،م) 8.استخدام بطاقة العمل في تدريس مهارة القراءة

(بالتطبيق على ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية اليف فارصلُت كاليمنتان اجلنوبية ) .أما
ىدف البحث  :معرفة كفاءة مهارة القراءة لدى التالميذ للصف األول بادلدرسة ادلتوسطة
اإلسالمية احلكومية اليف فارصلُت كاليمنتان اجلنوبية الذين يستخدمون بطاقة العمل .ومشكلة
البحث  :عدم وجود الرغبة وادليول لدى الطالب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية اليف
فارصلُت كاليمنتان اجلنوبية إىل درس اللغة العربية وعدم وجود الوسائل التعليمية اليت ترغبهم هبا
إىل القراءة .ومنهج البحث  :فهو ادلنهج على مستوى الوحدة التعليمية ومكوناتو الذي قررتو
وزارة الشؤون الدينية .ونتيجة البحث  :اعتمادا على النتائج الىت حصل عليها اجملموعة التجريبية
يف االختبار القبلي و البعدي قد وجد بينهما فرق حقيقي ويعزى إىل أثر ادلتغَت التجرييب .لذلك
أن استخدام بطاقة العمل فعال لًتقية مهارة الطالب يف القراءة.

 7تطوير تعلم اللغة باستخدام وسيلة برنامج أدوب فالش وأثره في ترقية رغبة التالميذ" (بالتطبيق على مدرسة منبع العلوم
االبتدائية مباالنج) ,2010 ,جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالميّة احلكومية مباالنج
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دراسة نورديان وحيودي.) ,

استخدام بطاقة العمل في تدريس مهارة القراءة (بالتطبيق على ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية

اليف فارصلُت كاليمنتان اجلنوبية)2010 ,م ,جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالميّة احلكومية مباالنج

بعد أن الحظ الباحث أنواع الدراسات السابقة اليت تتعلق بطرق واسًتتيجيات تعليم
قواعد النحو لتنمية مهارة ا لقراءة ،استنتج الباحث أن ىذه الدراسة ختتلف عن الدراسات السابقة.
ىذا البحث يحبث يف إعداد ادلواد النحوية باستخدام برنامج أدوب فالش ل تنمية مهارة القراءة
بالتطبيق على طالب يف الص ف الثاين ادلدرسة التكميلية م عهد “دار الفالح ” االسالمى باتو
جاوى الشرقية.
ومهارة القراءة اليت يراد يف ىذا البحث تنميتها تقتصر على فهم القواعد والًتاكيب أو
اجلمل ،واألفكار الرئيسة من النصوص .و ىذا البحث يقوم بدراسة جتريبية يف تدريس القواعد
النحوية باستخدام برنامج أدوب فالش لتنمية مهارة القراءة لصف الثاين ادلدرسة التكميلية يف
معهد “دار الفالح” االسالمي باتو.

الفصل الثاني
اإلطار النظري
يشتمل ىذا الفصل على أربعة مباحث وىي اؼببحث األول عن القواعد النحوية واؼببحث
الثاين عن القراءة وما يتعلّق هبا ،واؼببحث الثالث عن الوسائل التعليمية ،واؼببحث الرابع عن أدوب
فالش.

أ -القواعد النحوية

- 1مفهوم النحو

النحو دبعٌت القصد كبو الشئ 1 .لقد ذكر األمشوين أن النحو لغة ىو الطريقة واعبهة والقصد,
يكون ظرفا واظبا وؽبذه الكلمة طبسة معان :
- 1القصد ،يقال :كبوت كبوك أى قصدت قصدك
 – 2اؼبثل ،يقال :مررت برجل كبوك أى مثلك
 -3اعبهة ،يقال :توجهت كبو البيت أى جهت البيت
 -4اؼبقدار ،يقال :لو عندى كبو ألف أى مقدار ألف
 -5القسم ،يقال :ىذا على أربعة أكباء أى أقسام
أن النحو أمشل و أعم من اإلعراب ,فالنحو دراسة للعالقات الىت تربط بُت الكلمات َب
2
اعبملة الواحدة مع بيان وظائفها ,كما يظهر من الشكل التوضيحى التاىل:
وقد عرفو إبن جٌت بقولو  :ىو انتحاء ظبت كالم العرب ُب تصرفو من إعراب وغَته كالتثنية
و اعبمع ,واإلضافة ,والنسب ,و الًتكيب وغَت ذلك ليلحق من ليس من أىل العربية بأىلها ُب

 1عبد اهلل بن ضبد اػبثران ،مراحل تطور الدرس النحوي( ،االسكندرية :دار اؼبعرفة اعبامعية1992 ،م)ص64 .
 2ؿبمد ؿبمد داود ،العربية و علم اللغة الحديث ،القاهرة  (:دار غريب ,)2001 ،ص167 .

الفصاحة فينطق هبا و إن مل يكن منهم .وُب اإليضاح ُب علل النحو للجرجاجى أن النحو علم
3
قياسي مسبار ألكثر العلوم ال يقبل إال برباىُت و حجج.
فاؼبشهور أن النحو من الزاوية النظرية  :علم مستخرج باؼبقاييس اؼبستنبطة من استقراء كالم
العرب ،اؼبوصلة إىل معرفة أحكام أجزائها اليت ائتلف منها .وىو من الناحية العلمية  :انتحاء ظبيت
4
كالم العربُ ,ب تصرفو من إعراب وغَته ,كاالتثنية ,واعبمع.
إن الكلمة العربية قبل انضمامها إىل سواىا ,ال تظهر ُب اَخرىا أي حركة ألهنا غَت متأثرة
بالعوامل اليت تفرض عليها أن تكون َب حالة الرفع أو النصب أو اعبر أو اعبزم .فإذا ائتلفت مع
سواىا ُب صبلة مفيدة تامة ,تأثرت بالعوامل وظهرت ُب اَخرىا اغبركات الىت تدل على مقامها ُب

العبارة ,وعلم النحو ىو الذى يوضح لنا أنواع ىذه العوامل وشروطها و ما ينجم عن كل واحد
5
منها.
- 2أهمية تعليم القواعد النحوية

ترجع أمهية النحو إىل أن اكتساب مهارات اللغة تتطلب –بالضرورة – فهم قواعدىا ،فهى
اآللية الىت تؤدى َب اللغة وظائفها طبقا لنظامها ،وتتمثل ىذه االلية َب ؾبموعة من القواعد الىت
يتعُت على متحدثى أى لغة أن يكونوا على علم هبا ،وإال فلن يستطيعوا تركيب الكلمات بطريقة
ذات معٌت وىذا ما أكده أحد اؼبتخصصُت َب قولو" :لو علمنا طالبا أجنبيا يدرس اللغة العربية عددا
من اؼبفردات دون أن نعلمو شيئا من قواعد اللغة ،فمن العسَت عليو أن يفرق بُت معاىن اعبمل الىت
تتألف من ىذه الكلمات ،وأشار من ىذا عسرا عليو أن ينشئ صبلة سليمة من تلك اؼبفردات".
وقد عٌت اؼبسلمون بدراسة النحو ،كوسيلة للحفاظ على اللغة العربية الفصحى ،والتحدث هبا
سليمة فصيحة ،ولعلنا نلمس مظاىر ىذه العناية فبا ورد َب كتاب البيان والتبُت للجاحظ من أن
يعقوب السخستاىن كان يقول " :تعلموا النحو فإنو صبال للوضيع وتركو ىجنة للشريف".
 3عبد اهلل جاد الكرًن ,الدرس النحو في القرن العشرون ,الطبعة األوىل ( ,القاىرة  :مكتبة االدب ,) 2004 ,ص43.
4فخرالدين قباوة ,مشكلة العامل النحوى ونظرية االقتضاء الطبعة األولى ( ,دمشق  :دار الفكر,)2003 ,ص32.
 5خضر موسى ؿبمد ضبود ,المدارس النحو و النحاة والخصائص ( ,دون اؼبكان :عامل الكتب ,دون السنة),ص9.

وإن منزلة النحو من العلوم اللغوية منزلية الدستور من القوانُت اغبديثة ،فهو دعامتها ودستورىا
األعلى ،وىو أصلها الذى تستمد عونو ،وتستلهمهم روحو وترجع إليو َب جليل مسائلها وفروع
تشريعها ،ولذا ذبد علماء من تلك العلوم يستقل بنفسو عن النحو أو يستغٌت عن معونتو أو
يسًتشد بغَت نوره وىداه ،فال ديكن استخالص حقائق العلوم اللغوية والنفاذ إىل أصوؽبا بغَت ىذا
العلم ،وال نستطيع إدراك كالم الو تعاىل ،وفهم حقائق التفسَت وأحاديث النىب صلى اهلل عليو وسلم،
وأصول العقيدة إال بإؽبام النحو وإرشاده ،وليس شبة شك أنو من اؼبمكن أن نتعلم لغة ما تعلما
جيدا ،دون أن تنعلم القواعد الىت يتضمنها علم النحو ،ألن اؼبغزى من أى نص قد خيفى إذا مل
يعرف النظام النحوى الذى تسَت عليو اللغة.
وتكمن أمهية النحو َب كونو مظهرا حضاريا من مظاىر اللغة ،ودليال على أصالتها وضوابط
ربكم استعمال اللغة ،وخباصة أن البيئة مل تعد بيئة االستعمال السليم للغة العربية ،ولكنها أصبحت
بيئات ؽبا ؽبجات عامة إقليمية ،وذا عالقة وطيدة بصحة الفهم ،فقد يكون اػبطا َب ضبط أواخر
الكلمات سببا َب لبس اؼبعٌت أو عدم وضوحو ،باإلضافة إىل أن معرفتو تيسر للفرد التعرف على
الًتكيب السليم واستَتاد عدد غَت ؿبدود من الًتاكيب اللغوية من تركيب معُت ،عن طريق ما تشَت
إليو من ربويالت ال زبرج ترتيب العناصر اللغوية عن البنية األصولية الصحيحة َب نظر أصحاب
اللغة وللنحو الباع الطويل َب فهم اؼبقروء وَب االستماع والتعبَت السليم شفهيا كان أو كتابيا ،ويعده
ابن خلدون أىم علوم اللسان العرىب قاطبة ،وَب ذلك يقول " :أركان علوم اللسان أربعة وىى اللغة
والنحو والبيان واألدب " .وأن األىم اؼبقدم منها ىو النحو ،ألنو يتبُت أصول اؼبقاصد بالداللة،
6

فيعرف الفاعل من اؼبفعول ،واؼببتدأ من اػبرب.
- 3أهداف تعليم القواعد النحو

7

أىداف تعليم القواعد النحوية و الفوائد اليت تتحقق من تدريسو فيما يلي:

http://kenanaonline.com/users/wageehelmorssi/posts/268794.diakses pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2013

 7أضبد ؿبمد عبد القادر ،طرق تعليم اللغة العربية ( ،القاىرة :مكتبة النهضة اؼبصرية,)1984 ،ص168-167 .
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أ  -صون اللسان عن اػبطأ ،و حفظ الكلم من الزلل ،و تكوين عادات لغوية سليمة ،و لعل ىذا
من أىم األىداف اليت دعت العرب إىل وضع قواعد النحو.
ب -تعويد التالميذ قوة اؼبالحظة ،و التفكَت اؼبنطقي اؼبرتب ،و تربية ملكة االستنباط و اغبكم و
التعليل إىل غَت ذلك من الفوائد العقلية اليت يتعود عليها التالميذ التباعهم أسلوب االستقراء
َب دراسة القواعد.
ت -يعُت على فهم الكالم على وجهو الصحيح دبا يساعد على استيعاب اؼبعاىن بسرعة.
ث -يشحذ العقل ،و يصقل الذوق ،و ينمى ثروة التالميذ اللغوية.
ج  -اكساب التالميذ القدرة على استعمال القاعدة َب اؼبواقف اللغوية اؼبختلفة ،فالثمرة اليت
ننتظرىا من تعليم النحو سبكُت التالميذ من تطبيق القواعد على أساليب الكالم اليت
يستخدمها َب حياتو ،و اإلفادة منها َب فهم اآلثار األدبية.
د -تضع القواعد أسسا دقيقة للمحاكاة ،و ال ديكن انتقال أثر التدريب .إال إذا سبت احملاكاة وفق
أساليب تعتمد على أحكام و أصول تقيد الكالم و تضبطو.
- 4طرائق تعليم قواعد النحو
بعض طرق تعليم قواعد النحو إىل جانب ما أسلفنا تبقى الطريقة ،وىي ركن مهم من أركان
حسن التدريس وقد اىتم اؼبربون ُب القدًن بالطرق الًتبوية وألفوا فيها الكتب الكثَتة .والطريقة عملية
فنية ربتمل اختالف األداء وتعدد وجهات النظر ،فليس عجيباً أن تبدو ُب أفق الًتبية طرائق
متعددة ،فهناك طرائق كثَتة لتدريس القواعد والنحو نقتصر ُب ىذا البحث على أشهر أربع طرائق.
أ  -الطريقة القياسية
وتسمى أحياناً طريقة القاعدة ٍب األمثلة .تبدأ ىذه الطريقة بعرض القاعدة ٍب تعرض
األمثلة بعد ذلك لتوضيح القاعدة ومعٌت ىذا أن الذىن ينتقل فيها من الكل إىل اعبزء ،وتأٌب
فكرة القياس ُب ىذه الطريقة من حيث فهم التالميذ للقاعدة ووضوحها ُب أذىاهنم ومن ٍب
يقيس اؼبعلم أو التالميذ األمثلة اعبديدة الغامضة على األمثلة األخرى الواضحة.
ب -الطريقة االستنباطية (االستقرائية)

وتقوم ىذه الطريقة على البدء باألمثلة تشرح وتناقش ٍب تستنبط منها القاعدة وعليها بٍت
ىاربرت خطواتو اػبمس اؼبشهورة اليت ال يزال العديد منها يعتمد عليها إىل اليوم وىي:
- 1اؼبقدمة أو التمهيد
- 2عرض األمثلة أو النص على السبورة أو على الورق اؼبقوى وقراءة األمثلة أو النص.
- 3اؼبوازنة وتسمى الربط أو اؼبناقشة وتناول الصفات اؼبشًتكة واؼبختلفة وتشمل اؼبوازنة
بُت نوع الكلمة وعالقتها ووظيفتها وموقعها بالنسبة لغَتىا وعالمة إعراهبا.
- 4استنباط القاعدة  :من خالل اؼبناقشة واؼبوازنة ويشًتك ُب استخدامها اؼبعلم
والتالميذ وتكتب على السبورة بلغة سهلة .
- 5التطبيق على القاعدة وىذه اػبطوة من اػبطوات اؼبهمة وينبغي أن تتنوع صور
التطبيق.
ج -الطريقة اغبوارية
وتقوم ُب جوىرىا على اؼبناقشة واستثمار خربات التالميذ السابقة لتوجيو نشاطهم كبو
ربقيق ىدف معُت ،وال بد أن تعد األسئلة إعداداً جيداً ويراعى فيها الوضوح والتسلسل

والًتتيب وعدالة توزيعها على التالميذ.
د -الطريقة اؼبعدلة
وتسمى طريقة النصوص التكاملية وتسمى أيضاً طريقة األساليب اؼبتصلة وىي طريقة تكاد
ذبمع مزايا الطرق السابقة ،وتبدأ بعرض نص متكامل ُب طياتو توجيهاً ويعاِب النص كما تعاِب
موضوعات القراءة ،حيث يقرأ التالميذ النص قراءة صامتة ٍب يناقشهم اؼبعلم فيو ويعاِب
الكلمات الصعبة ٍب يقرأ التالميذ قراءة جهرية ٍب تعاِب ىذه األمثلة حسب الطريقة االستقرائية

معتمداً اؼبعلم على اغبوار ُب االنتقال من مثال إىل آخر حىت يستنتج التالميذ قواعد الدرس
فيصوغها اؼبعلم بأسلوب سهل ويكتبها على السبورة.
وال شك إن ىذه الطريقة تعطي اؼبعلم فرصة تدريس القواعد من خالل موضوعات القراءة
واألدب والتعبَت وىذه الطريقة يتم مزج القواعد بالًتاكيب والتعبَت الصحيح واالستعمال واؼبران
والتكرار حىت تتكون اؼبلكة اللسانية وكبن نرى أن تعليم القواعد وفق الطريقة جياري تعليم اللغة

نفسها ،ونرى أهنا الطريقة الفضلى لتحقيق األىداف اؼبرسومة للقواعد النحوية ألنو يتم عن طريقها
8
مزج القواعد بالًتاكيب بالتعبَت الصحيح اؼبؤدي إىل رسوخ اللغة رسوخاً مقروناً خبصائصها اإلعرابية.
- 5أسس تعليم القواعد النحوية
و ىناك أسس ذبب مراعاهتا َب تعليم القواعد النحوية لتحقيق غايتها النظرية و التطبيقية
كما يلي:9
- 1أن تدرس القواعد َب ظل اللغة ،و ذلك بأن زبتار أمثلتها و سبريناهتا من النصوص األدبية
السهلة ،أو العبارات اعبيدة اليت تسمو بأساليب التالميذ و تزيد َب ثقافتهم ،و توسع
دائرة معارفهم ،و باإلضافة إىل ما توضحو من القواعد اللغوية ،و أن تربط اؼبادة اللغوية
اليت زبتار لشرح القواعد ألول التطبيق عليها دبيوؽبم ،و مصادر اىتمامهم ،و نواحي
نشاطهم.
- 2أن يقتصر َب معاعبة اؼبسائل النحوية على ما حيقق اؽبدف اؼبنشود من درسة القواعد ،و
ىو عصمة اللسان و الكلم من اػبطأ ،فال يسرف اؼبدرس على نفسو و على تالميذه
بالتعرض للتفاصيل اليت ال تتصل اتصاال مباشرا هبذه الغاية اؼبرسومة.
- 3ينبغى كذلك القصد َب استخدام اؼبصطلحات و االقتصار فيها على القدر الضروري.
- 4أال يقتصر اؼبدرس َب درس القواعد على مناقشة ما يعرضو من األمثلة و استنباط القاعدة
و تقريرىا َب أذىان التالميذ ،بل عليو أن يكثر من التدريبات الشفهية اؼبرتكزة على أسس
منظمة من احملاكاة و التكرار ،حىت تتكون العادة اللغوية الصحيحة عند التالميذ ،و ربل
ؿبل النطق احملرف ،و حىت تكون استقامة ألسنتهم و صحة أساليبهم استجابة سريعة
طبيعية للقواعد اليت يدرسوهنا ،دون جهد أو معاناة َب استيحاء ىذه القواعد ،و
استحضارىا َب الذىن.
8. http://www.east-edu.com diakses pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2013

 9جودت الركايب ،طرق تدريس اللغة العربية ( ،بَتوت :دار الفكر اؼبعاصر ،) 1986 ،ص135-134 .

- 6تطبيق القواعد النحوية
وكبن نؤكد على أن دروس القواعد ال تثمر شبرهتا اؼبرجوة إال إذا أكثر من التطبيق عليها،
فمجرد فهم التالميذ للقاعدة ال يكفى وحده َب أن تصبح مراعاة القواعد عادة عندىم ،و العادة ال
ترسخ إال بكثرة اؼبمارسة و التمرين ،لذا وجب على اؼبعلم أن يلجأ باستمرار إىل التطبيق.
والتطبيق نوعان ،شفهي و كتايب ،و ينبغى للمعلم أن يهتم بالنوعُت .فالنتيجة اليت ننتظرىا
من التطبيق الشفهي قدرة الطالب على تطبيق القواعد َب أساليب الكالم اليت يستخدمها طول
يومهم ،و النتيجة من التطبيق الكتايب قدرهتم على تطبيق القواعد َب أساليب اإلنشاء التحريري.
أن التطبيق الشفهي ىو أجدى الوسائل َب أن تصبح مراعاة القواعد عادة للتالميذ ،لذلك
ينبغى أن يكون لو نصيب َب كل حصة من حصص القواعد .و َب الدروس اليت تتناول أكثر من
قاعدة ال حيسن باؼبدرس أن ينتقل إىل قاعدة جديدة إال بعد أن يطبق على القاعدة السابقة
تطبيقات كافية .و من اؼبستحسن أن يطالع التالميذ أحيانا قطعا متصلة لتطبيق القواعد عليها ،و
يُعٌت َب ىذه اغبالة بالشرح و اؼبناقشة َب أسباب الضبط .،كذلك من اؼبستحسن أن تتخذ بعض
النصوص األدبية اؼبدروسة مادة للتطبيق الشفهي.10
و َب التطبيق الكتايب :ينبغى أن تكون مادة التطبيق من النصوص األدبية أو العبارات اعبيدة
ال من اعبمل القصَتة اؼببتورة ،و ال من العبارات اؼبصنوعة ،ليتمرس الطالب جبمال العبارات جبانب
صحة الًتاكيب.
و ينبغى أن تتجو أسئلة التطبيق اذباىا عمليا يعُت بطريقة مباشرة على ربقيق الغاية اؼبقصودة
من القواعد ،و ىي صحة الضبط و االستعمال؛ و ؽبذا جيب البعد عن األسئلة التكوينية اليت تثقلها
القيود و الشروط ،و عن مثل األسئلة اليت ال غاية ؽبا إال اختبار التالميذ َب حفظ القواعد.
ىذا و حيسن أن يستقل التالميذ حبل التمرينات الكتابية دون اشًتاك أو مساعدة من
اؼبدرس .وبعد تصحيح الكراسات يعود اؼبدرس بالتالميذ إىل شرح األسئلة ليستطيعوا تصويب
 10جودت الركايب ،اؼبرجع السابق ,ص140.

أخطائهم .و على اؼبدرس أيضا أال يهمل َب تطبيقاتو اإلعراب الشفهي و التحريري فهو حصيلة
فهم الدروس اؼبقررة ،كما أن لعملية التكرار َب اإلعراب أثرا َب إجادتو ،و ىو التطبيق العملي
للقواعد النظرية ،و ديكن أن يصبح فيما بعد سليقة ،و ىو يساعد على ربليل اعبملة إىل عناصرىا
11
اللغوية ،بل يعُت على فهم النصوص اليت ال تتضح أحيانا إال بإعراب بعض كلماهتا.

ب -تعليم مهارة القراءة
- 1مفهوم القراءة

يعرف رشدى أضبد طعيمة أن القراءة ليست مهارة آلية بسيطةكما أهنا ليست أداة
مدرسية ضيقة .إهنا أساس عملية ذىنية تأملية .وينبغي أن تنمي كتنظيم مركب يتكون من أمناط
ذات عمليات عقلية .إهنا نشاط ينبغي أن حيتوي على كل أمناط التفكَت والتقوًن واغبكم والتحليل
والتعليل وحل الصعوبات .عرفنا أن مفهوم القـراءة ُب مطلع القرن العشرين كان ضيقاً ؿبدوداً على
اإلدراك البصري للرموز اؼبكتوبة وتعرفها والنطق هبا .و لقد تغَت ىذا اؼبفهومُ ،ب اذباه أن القراءة ُب
مفهومها اغبديث ليست ؾبرد النطق باأللفاظ أو الرموز والًتاكيب اؼبكتوبة ،بل عملية عقليـة
يتفاعل القارئ معها ،فيقرأ بشكل سليم ،ويفهم ما يقرأ ،وينقده ،ويستخدمو ُب حل اؼبشكالت،
12
وينتفع بو ُب مواقف حياتو.
 - 2طبيعة القراءة
تتكون القراءة من ثالثة عناصر ىي :اؼبعٌت الذىٍت و اللفظ الذي يؤديو و الرمز اؼبكتوب .و
تبدو ىذه العملية هبذا الشكل غَت متسلسلة تسلسال منطقيا .فلكي تكون ىناك عملية قراءة ال بد
11حسن شحاتة ،تعليم اللغة العربية بين النظرية و التطبيق ( ،القاىرة :الدار اؼبصرية البنانية1996 ،م),ص203-202 .

 12رشدى أضبد طعيمة ،المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى (مكة اؼبكرمة :جامعة أم القرى1986 ،م)،

ص518 .

من وجود رمز مكتوب أوالٍ ،ب يلفظ ىذا الرمز من اؼبتعلم أو من أي فردٍ ،ب ىو يلفظ الرمز
تتشكل اؼبعاين اؼبعربة عن ذلك الرمز ُب ذىن القارئ ,فالعملية ىي  :رمز مكتوب ,لفظ ,و
13
معٌت.
بناء على الشرح السابق قبد أ ّن القراءة ىي عملية طبيعية لإلنسان ُب فهم الرموز اؼبكتوبة ،و
لفهم اؼبعاين فيها ،و لنقل اؼبعاين اؼبعربة إىل ذىن القارئ لكي يفهم القارئ ما قصد الكاتب ،و
ىي تعمل حبركات العُت و العقل .والقراءة إذن ،تعٍت انتقال اؼبعٌت مباشرة من الصفحة اؼبطبوعة إىل
14
عقل القارئ ،أي أهنا فهم اؼبعاىن مباشرة وبطالقة من الصفحة اؼبكتوبة أو اؼبطبوعة.
فالقراءة اغبقيقية كما سبق ذكره تشمل جانبُت ،ومها:
 - 1جانبا ميكانيكيا يشمل االستجابات الفسيولوجية للرموز اؼبكتوبة أي معرفة الكلمات
والنطق هبا.
 - 2جانبا عقليا يشمل فهم اؼبعانـي وتفسَتىا وربصيل فكر الكاتب وتقويـمو واغبكم
15
عليو ،وربط كل باػببـرة السابقة للقارئ واالستفادة منو.
 -3أهمية مهارة القراءة

وال شك أن القدرة على قراءة اللغة األجنبية (العربية) ىي من أىداف تعلم اللغات .فلن تتاح

فرصة اغبديث واالستماع إال للنذر اليسَت فبن يتعلمون اللغة األجنبية والسيما اللغة العربية .أما
الغالبية العظمى من اؼبتعلمُت فإن مهارة القراءة ضرورية ؽبم لقراءة اؼبراجع والكتب واؼبقرر ،واالطالع

على الًتاث الفكري واغبضاري للعامل اػبارجي (العريب) ،والقيام باألحباث الًتبوية والعلمية ُب ؾباالت
التخصص اؼبختلفة .وما إن يتمكن اؼبتعلم منهم من إتقان ىذه اؼبهارة حىت يستطيع أن ينميها
16
وديارسها دون مساعدة من اؼبدرس.
 13طو علي حسُت الدليمي ،الطرائق العملية في تدريس اللغة العربية( ،عمان  :دار الشروق2003 ،م) ،ص104 .

 14ؿبمود كامل الناقة ،تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى( ،مكة اؼبكرمة :جامعة أم القرى1985 ،م) ،ص186 .

 15صالح عبد اجمليد العريب ،تعلم اللغات الحية وتعليمها بين النظرية والتطبيق (لبنان :مكتبة لبنان1981 ،م) ص101 .

 - 16صالح عبد اجمليدالعريب اؼبرجع السابق ,ص.101 :

 -4أهداف مهارة القراءة
ؼبهارة القراءة أىداف عامة على مستوى اؼبقرر الدراسي كما أن ؽبا أىدافا خاصة على
مستوى الدرس اليومي .قال عمر الصديق عبد اهلل وىو عميد معهد اللغة العربية جامعة افريقا
العاؼبية إن أىداف مهارة القراءة ما يلي:17
 - 1أن يتمكن الطالب من ربط الرموز اؼبكتوبة باألصوات الىت تعرب عنها ُب اللغة العربية
 - 2أن يتمكن من قراءة نص قراءة جهرية بنطق صحيح
 - 3أن يتمكن من استنتاج اؼبعٌت العام مباشرة من الصفحة اؼبطبوعة وإدراك تغَت اؼبعٌت
بتغيَت الًتاكيب
 - 4أن يتعرف معاين اؼبفردات من معاين السياق ،والفرق بُت مفردات اغبديث ومفردات
الكتابة
 - 5أن يفهم معاين اعبمل ُب الفقرات وإدراك عالقات اؼبعٌت الىت تربط بينها
تعوق ذلك قواعد اللغة وصرفها
 - 6أن يقرأ بفهم وطالقة دون أن ّ
 - 7أن يفهم األفكار اعبزئية والتفاصيل وأن يدرك العالقات اؼبكونة للفكرة الرئيسية
 - 8أن يتعرف عالمة الًتقيم ووظيفة كل منها
 - 9أن يقرأ بطالقة دون االستعانة باؼبعاجم أو قوائم مفردات مًتصبة إىل اللغتُت
- 10أن يقرأ قراءة واسعة ابتداء من قراءة الصحيفة إىل قراءة األدب والتاريخ والعلوم
واألحداث اعبارية مع إدراك األحداث وربديد النتائج وربليل اؼبعاين ونقدىا وربط
القراءة الواسعة بالثقافة العربية واالسالمية.
 -5طرق التعليم لمهارة القراءة
لقد ظهرت ُب ؾبال تعليم مهارة القراءة عدة طرائق لكل منها مزاياىا وعيوهبا على حد
سواء .وبيان ىذه الطرائق ما يلي:
 17عمر الصديق عبد اهلل ،تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها (،اػبرطوم :الدار العاؼبية ،)2008 ،ص98-97 .

طريقة اغبروف اؽبجائية (طريقة األجبدية أو اغبرفية ) حيث يشرح اؼبعلم اغبروف األجبدية ُب اللغة
األجنبية ويرسم كل حرف منها ٍب يطلب من الطلبة أن حيفظوا أشكاؽبا بالًتتيب عن ظهر
18
القلب.
- 1الطريقة الصوتية حيث تعلم األحرف اؽبجائية مفتوحة ٍب تعلم مضمومة ٍب تعلم مكسورة.
وىكذا تعلم أصوات التنوين على ىذا الًتتيب.
- 2الطريقة اؼبقطعية حيث يتعلم الطلبة اؼبقاطع ٍب يتعلمون الكلمات اؼبؤلفة من اؼبقاطع.
- 3طريقة الكلمة حيث يتعلم الطلبة الكلمة ٍب يتعلمون اغبروف اليت تكونت منها الكلمة.
طريقة اعبملة حيث يعرض اؼبعلم صبلة قصَتة على البطاقة أو السبورة ٍب ينطقها ويردده
الطلبة من بعده عدة مرات .ويعرض صبلة تزيد عن اعبملة األوىل كلمة واحدة وينطقها
19
ويرددىا.

 -6استراتيجيات في تدريس القراءة
إن اإلسًتاذبيات ىي التخطيطات الدقيقة ُب األنشطة للوصول إىل ىدف خاص ،إذن ىي
اإلجراءات أو اػبطوات لتحقيق األىداف اؼبخططة .فبناء على ىذا التعريف إن تدريس مهارة القراءة
20
ؽبا خطوات خاصة لتحقيق أىدافها ،فهي كاألٌب:
 - 1يقرأ اؼبدرس الكلمات واعبمل مصحوبة دبا يوضح معناىا ( مناذج األشياء ،صورىا،
حركات الوجو ،االشارات  ). . .ويتأكد اؼبدرس من أن الطلبة قد فهموا معٌت ىذه
الكلمات واعبمل وبدأوا يستخدموهنا ُب مواقف اتصال حية.
 18صالح عبد اجمليد العريب ،اؼبرجع السابق ،ص111 .

 19ؿبمد علي اػبويل ،أساليب تدريس اللغة العربية ( ،عمان :دار الفالح2000 ،م) ،ص111-108 .
20رشدى أضبد طعيمة ،المرجع السابق ,ص559 .

 - 2يطلب اؼبدرس من الطلبة فتح الكتاب .ويقرأ أمامهم الكلمات واعبمل مرة أخرى
ويطلب منهم ترديد مايسمعونو بدقة.
 - 3يردد الطلبة صبعيا ىذه الكلمات واعبمل ٍب يقسم اؼبدرس الصف إىل قسمُت أو ثالثة
ويطلب من كل قسم أن يرددٍ ،ب يطلب من بعض الطلبة اؼبختارين عشوائيا أن يرددوا
وراءه.
 - 4عندما يتكون عند الطلبة رصيد من اؼبفردات والًتاكيب ،يتم عرض نصوص مبسطة
عليهمٍ ،ب يقرأوهنا قراءة صامتة ويعطون الوقت اؼبناسب لالنتهاء من القراءة الصامتة
دون دفعهم إىل التوقف.
 - 5بعد أن يشعر اؼبدرس بأن الطلبة بشكل عام قد انتهوا من القراءة الصامتة يطلب منهم
االلتفات إليو وترك الكتاب مفتوحا أمامهم.
 - 6تلقى أسئلة فهم النص والكتاب مفتوح أمام الطلبة .ينبغي أن تكون األسئلة ُب
الًتتيب الذي ترد فيو اإلجابات ُب النص .وأن تكون إجابات الطلبة ىي اإلجابات
اؼبختصرة غَت اإلجابات اؼبعيارية.
7
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9
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 وقد يعود اؼبدرس للنص من بدايتو مرة أخرى للحصول على فكرة معينة أو تأكيدمفهم معُت.
 إذا مل يكن لدى الطلبة إجابة عن السؤال اؼبطروح جييب تكليف غَته. جييب تشجيع استقاء اإلجابة من النص وذكر عباراتو دون أن نشق على الطالببتكليفو بصياغة جديدة من عنده.
 -ينبغي أن يتوقف طرح األسئلة عندما يشعر اؼبدرس أن مدى االنتباه عند الطلبة قد

ضعفٍ .ب يعتمد اؼبدرس فن تدريس القراءة اغبقيقية على طرح السؤال اؼبناسب
واستثمار إجابات الطلبة استثمارا جيدا.
 - 11يقرأ الطلبة النص بعد ذلك قراءة كاملة (صامتة) حبيث يسًتجعون األفكار اليت كانت
تثَتىا األسئلة ويطلعون على اإلجابات ُب ترتيبها الذي وردت بو ُب النص وكما كتبو
اؼبؤلف.

 - 12قد تكون القراءة األخَتة جهرية ،وُب ىذه اغبالة جيب أن يبدأ بالقراءة أحسن الطلبة
قراءة ،وجيب أن ينال كل طالب حظ من ىذا.
 - 13تشجيع الطلبة على صياغة أسئلة تستقي إجاباهتا من النص اؼبقروء ٍب جييبون عليها.
ىذا التدريب يدرهبم على صياغة الًتاكيب واستثمار ما يعرفونو من قواعد.
وال ديكن من اؼبدرس أن خيتار اسًتاتيجيات التعليمية اؼبناسبة بالظروف والفعالية ُب اإلجراء
إال بعد معرفتو على اؼبواد التعليمية ووسائلها اؼبناسبة.

ج -الوسائل التعليمية
 - 1مفهوم الوسائل التعليمية
يقصد بالوسائل التعليمية ُب ؾبال التعلم ؾبموعة من اؼبواد اليت تعد إعدادا حسنا ،لتستثمر
ُب توضيح اؼبادة التعليمية وتثبيت أثرىا ُب أذىان اؼبتعلمُت .وىي تستخدم ُب صبيع اؼبوضوعات
الدراسية اليت يتلقاىا اؼبتعلمون ُب ـبتلف مراحل الدراسة 21 .الوسائل التعليمية ىي "كل أداة
يستخدمها اؼبعلم لتحسُت عملية التعليم ،وتوضيح معاين الكلمات وشرح األفكار وتدريب الدارسُت
على اؼبهارات وإكساهبم العادات وتنمية االذباىات وغرس القيم ،دون االعتماد األساسي من
جانب اؼبعلم على استخدام األلفاظ والرموز واألرقام" .وهتدف ىذه الوسائل التعليمية إىل مساعدة
22
اؼبتعلم على القراءة بسرعة وسهولة ويسر ودقة فهم ؿبتوى اؼبادة اؼبقروءة.
 -2أنواع الوسيلة التعليمية
يصنف خرباء الوسائل التعليمية  ،والًتبوية الذين يهتمون هبا  ،وبآثارىا على اغبواس
اػبمس عند الدارسُت باؼبجموعات التالية:
اؼبجموعة األوىل  :الوسائل البصرية مثل:
 21وليد أضبد جابر ،تدريس اللغة العربية مفاهيم نظرية وتطبيقات عملية( ،عمان :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ,الطبعة األوىل ،) 2002 ,ص.
363
 22صالح عبد اجمليد العريب  ،اؼبرجع السابق ,ص118 .

 - ١الصور اؼبعتمة ،والشرائح  ،واألفالم الثابتة
 - ٢األفالم اؼبتحركة والثابتة
 - ٣السبورة.
 - ٤اػبرائط
 - ٥الكرة األرضية
 - ٦اللوحات والبطاقات
 - ٧الرسوم البيانية
 - ٨النماذج والعينات
 - ٩اؼبعارض واؼبتاحف
اؼبجموعة الثانية  :الوسائل السمعية ,وتضم األدوات اليت تعتمد علة حاسة السمع وتشمل:
 - ١اإلذاعة اؼبدرسية الداخلية
 - ٢اؼبذياع " الراديو"
 - ٣اغباكي " اعبرامفون"
 - ٤أجهزة التسجيل الصوٌب
اؼبجموعة الثالثة  :الوسائل السمعية ا لبصرية ,وتضم األدوات واؼبواد اليت تعتمد على حاسيت السمع
والبصر معا وربوي اآلٌب:
 - ١األفالم اؼبتحركة والناطقة
 - ٢األفالم الثابتة ،واؼبصحوبة بتسجيالت صوتية
 - ٣مسرح العرائس
 - ٤التلفاز
 - ٥جهاز عرض األفالم " الفديو"
اؼبجموعة الرابعة وتتمثل ُب:
 -1الرحالت التعليمية
 - ٢اؼبعارض التعليمية

23

 - ٣اؼبتاحف اؼبدرسية
ومن ناحية أخرى ،تنقسم الوسيلة التعليمية إىل ىذه التقسيمات ،وىي:
 - 1اػبربات اؼبباشرة  :ىي اؼبواقف التعليمية اليت يكون فيها اؼبتعلم إجيابيا نشطا فعاال وتكون اػبربة
اليت ديرهبا غنية واقعية ديكن أن ترى وتسمع وتذاق وتشم وتلمس وهتدف لغرض معُت واضح
ُب نفس اؼبتعلم  ٠ومن أىم فبيزاتوا أنوا تعترب أساسا ىاما لغَتىا من اػبربات اليت تليها كما أنوا
باقية األثر غالبا ُب ذىن اؼبتعلم وؼبا كانت ظروف اؼبتعلمُت واؼبدارس ال سبكن من تعليم
اؼبتعلمُت كل شئ عن طريق اػبربات اؼبباشرة اؽبادفة فإن اؼبعلم يلجأ إىل وسائل أخرى٠
 - ٢اؼبجظبات والنماذج واألشياء والعينات واللوحات اؼبختلفة٠
 - ٣التوضيحات العملية
 - ٤الرحالت
 - ٥اؼبعارض
 - ٦الصور اؼبتحركة وتعرض عن طريق السينما والتلفاز
 - ٧الصوت ويشمل االسطوانات وأشرطة التسجيل واإلذاعة
 - ٨الصور الثابتة وتتضمن الصور الفوتوغرافية والشرائح
24
 - ٩الرسوم  :وتشمل الرسوم البيانية واػبرائط واللوحات والكاريكاتَت
ومن ىذه التقسيمات ،دخل برنامج أدويب فالش ُب نوع وسيلة السمعية البصرية ،وىذه الوسيلة
تكون أكثر دورا وتأثَتا للطالب ُب تعملية الدراسة  .فلذلك يهدف الباحث باستخدام ىذا الربنامج
ُب تصميم الوسيلة التعليمية لتشويق التالميذ دراستهم وجعلمهم حيبون ُب اؼبادة اؼبدروسة.
 -3أهمية الوسائل التعليمية
تشجع الطالب وترفع
يري عبد العليم إبراىيم أن أمهية الوسائل التعليمية ُب أهنا تستطيع أن ّ
مهّتهم ُب التعليم وتقوي اؼبعلومات ُب أذىاهنم وذبعل عملية التعليم والتعلم حية 25 .ويرى حسُت
http://alfrasha.maktoob.com/alfrasha61/thread57208/, diakses tanggal 9 Februari 2013
24

التوجيو الفٍت العام للًتبية

اإلسالمية ،الدورة التدريبيت للمعلميه الجدد ،وزارة التربيت لدولت كويت ،بدون السنت ,ص7 .
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ضبدي أن الوسائل التعليمية تساعد على ربقيق األىداف التعليمية اؼبنشودة وتزويد اؼبفاىيم عند
التالميذ وكبوىا من األمور التعليمية 26 .ورأى سوجانا ورفاعي  27أن الوسيلة التعليمية تستطيع أن
28
ترفع أنشطة الطالب ُب عملية التعليم والتعلّم مع إكمال النجاح ُب نتائجها .ومن أسباهبا:
- 1تكون عملية التعليم والتعلم أكثر جذابة ووضوحا باستخدام الوسائل التعليمية وجيعل
الطرائق التعليمية اؼبستخدمة أكثر تنوعا.
- 2استخدام الوسائل التعليمية يرفع نتيجة التعليم والتعلم ويكشف عقوؽبم من األفكار
اؼبلموسة إىل اجملردة ومن األفكار البسيطة إىل الصعبة.
- 3إن أمهية الوسائل التعليمية ُب ؾبال تعليم اللغة العربية تتمثل ُب:
أ)  -تشويق التالميذ لإلقبال على تعلم اللغة العربية ،وشعورىم أن ُب ىذا األمر متعة
وسروراً.
ب) -توضيح بعض اؼبعاين اليت يتعلمها الطفل ,ومساعدتو ُب عملية التعلم-تعلم
القراءة بالطريقة التحليلية الًتكيبية – أنظر وقل – عندما تعرض أمامو الصورة –
الوسيلة – والرمز الكتوب الدال عليها – الكلمة.
 -4شروط اختيار الوسائل التعليمية
أن األىم قبل أن تستخدم الوسيلة التعليمية ،ىو كيف عملية اختيارىا ،وىذه ىي أىم
العوامل الىت تؤثر ُب اختيار الوسيلة التعليمية:
- 1مالئمة ؼبوضوع وأىداف الدرس.
- 2أن تكون حبالة جيدة ويراعى فيها سالمتها وصالحيتها.
- 3مناسبة لزمن اغبصة.
- 4بسيطة وغَت معقدة.
 5ي-راعى فيها جانب التشويق واإلثارة.
 25عبد العليم إبراىيم ،الموجه الفني لمدرس اللغة العربية( ،اؼبصر :دار اؼبعارف1962 ،م) ،ص432 :

 26حسُت ضبدي ،وسائل اإلتصال والتكنولوجي( ،كويت :االداب والًتبية جبامعة كويت2001 ،م) ،ص44 :
Nana Sujana dan Ahmad Rifai, Media Pengajaran, (Bandung: Sinar Baru, 1992 M), Hal: 2

 28وليد أضبد جابر ،مرجع سابق ،ص364-363 :

27

6
7
8
9

مالئمة ؼبدارك الطلبة وتناسب مستواىم العلمي والثقاُب واؼبرحلة الدراسية.اإلؼبام بطريقة استخدامها.أن تعرض ُب الوقت اؼبناسب.-متقنة ُب إعدادىا وصحيحة احملتوى العلمي.

 -5فوائد استخدام الوسائل التعليمية
قال أزىر ُب كتابو الوسيلة التعليمية نقال من مهاليك ،أن الوسيلة التعليمية ُب عملية التعليم
تدفع رغبة جديدة ،وتنمي الدوافع والتأثَت للتعلم ،بل أىنا تتضمر اؼبؤثرات النفسية للتالميذ.29
وقال إبراىيم ُب أمهية الوسيلة التعليمية بأنوا ذبلب السرور للتالميذ وذبدد نشاطهم ،أنوا
30
تساعد على تثبيت اغبقائق ُب أذىان التالميذ ،وأنوا ربيي الدرس.

د -مفهوم أدوب فالش

 -1تعريف أدوب فالش
أدوب فالش إظبو سابقا ماكرو ميديا فالش ىي واحدة من اؼبنتجات الرائدة ُب ؾبال برامج
الكمبيوتر أدويب سيستمز . .ويستخدم أدويب فالش إلنشاء ناقل الصور والصور اؼبتحركة .اؼبلفات
اليت ًب إنشاؤىا بواسطة ىذا الربنامج حيتوي على ملف التمديد .فرنك سويسري ،وديكن أن تقوم ُب
مستعرض ويب الذي ًب تركيبها مع مشغل أدويب فالش .فالش يستخدم لغة برؾبة تدعى أكشن اليت
ظهرت للمرة األوىل ُب فالش.
أدويب فالش ىو برنامج مصمم من قبل أدويب وبرامج التطبيقات اؼبهنية ألداة التأليف القياسية
اؼبستخدمة إلنشاء الرسوم اؼبتحركة والصور النقطية اليت ىي جذابة جدا ألغراض تطوير اؼبواقع على
شبكة اإلنًتنت ،التفاعلية واغبيويةً .ب تصميم فالش مع القدرة على إنشاء الرسوم اؼبتحركة ثنائية
األبعاد اليت ديكن االعتماد عليها وخفيفة الوزن حبيث يتم استخدام على نطاق واسع فالش لبناء
29

. Azhar Arsyad. Media Pembelajaran. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada). 2006. Hal 15

 30عبد العليم إبراىيم ,المرجع السابق ,ص٤٣٢ .

وتعزيز الرسوم اؼبتحركة على شبكة اإلنًتنت ،األقراص اؼبدؾبة التفاعلية وأكثر من ذلك .كما ديكن
أيضا تطبيق ىذا ديكن استخدامها إلنشاء الشعارات اؼبتحركة ،فيلم ،لعبة ،فبا جيعل التصفح على
اؼبواقع ،وأزرار متحركة ،الفتات ،والقوائم ،وحقول النموذج التفاعلية والربيد بطاقات ،شاشات،
وجعل تطبيقات الويب األخرىُ .ب فالش ،وىناك تقنيات إلنشاء الرسوم اؼبتحركة ،صبيع النصوص
عمل ،واؼبرشحات ،زبفيف العرف ،وديكن أن تشمل شريط فيديو كامل مع مرافق تشغيل .FLV
اؼبزايا اليت سبتلكها ىذه النشرة ىو كان قادرا على أن يكون قليال جيدة من التعليمات الربؾبية الربؾبة
اليت تدير نفسها لتعيُت الرسوم اؼبتحركة فيو أو يستخدم لالتصال مع برامج أخرى مثل ،HTML
 ،PHPوقاعدة بيانات هنج  ،XMLديكن تعاونت مع شبكة اإلنًتنت ،ألنو حيتوي تلك اؼبزايا
31

آخر ملف اإلخراج صغَتة اغبجم.

 - 2مجاالت استخدام برنامج أدوبي فالش
ديكن استخدام ىذا الربامج ُب اؼبجالت اؼبتنوعة ،ألن ىذا الربامج يتكون من أنواع الربامج
مثال ُب التصوير ) ٍ ) paintب جعل تلك الصورة متحر كة ،وديكن أيضا صنع اؼبوقع (
)  ،websiteوُب ترتيب الفلم )  ، (editing filmوالتعريض كما ُب بور بوينت (,

)  power point presentationوىلم جر .كل تلك العمليات باستخدام برامج
32
فالش.
 - 3مزايا برنامج أدوب فالش
قبهز وقبعل الصور اؼبتحركة من
ىناك مزايا كثَتة من استخدام أدوب فالش منها نستطيع أن ّ
بيتماف )  ( Bitmapو نستطيع أن قبعل اغبركة إتباعا على اجملرى اؼبعُت و نستطيع أن تغَتالصور
اؼبتحركة من شكل إىل شكل آخر وديكننا على تعيَت شفافية االلوان ُب األفالم (  ) Movieوديكننا

http://gunturmultimedia.wordpress.com/2012/02/11/pengertian-adobe-flash/3diakses pada tgl 18 pebruari 2013
Ringkasan dari Richard E Mayer. Multi‐Media Learning: Prinsip‐Prinsip dan Aplikasi. (Jogjakarta: Pustaka Pelajar).
2009.hal. 116

31
32

على التحويل و النشرة إىل أنواع عديدة من  SWF, html, gif, png, exe dan movولو
33
اؼبرونة ُب اجعال اؼبواضيع على أساس فيكتور ()berbasis vektor
34
وتتكون أدوب فالش من اؼبصطلحات مع البيانات منها :
اعبدول األول :بعض اؼبصطلحات ُب أدوب فالش
رقم

اؼبصطلح

البيانات

1

Properties

نوع من أنواع األمر اآلخر ُب أدوب

2

Animasi

ربرك اؼبوضوع أو النص اؼبنظّم حىت
قبعلو متحرك

3

Actions
script

نوع من األمر من  Frameأو
Obyekحىت يكون ذالك مدؾبة

4

 Movie clipالصور اؼبتحركة اليت تضم بالصور
اؼبتحركة األخرى

فالش

5

Frame

نوع من ال يَت  Layerاؼبستخدم
لتنظيم جعل الصور اؼبتحركة

6

Scene

يسمى ب  Slideكما ُب بوير
فوينت ,يعٌت الشاشة الستخدمة
لتنظيم اؼبواضع من النص أو الصورة

7

Time line

يستخدم لنيل  Layerو يش ّكل على
حبكة من الصور اؼبتحركة

Madcoms " Panduan lengkap Adobe Flash CS 4 Profesional “ (Yogyakarta : Andi, 2009 ). Hlm 2.
Madcoms.Ibid.p.3
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34

8

Masking

نوع من األمر اؼبستخدم إلزالة اؼبضمون
من ال يَت وذالك يظهر حينما جيري
اؼبوَب ()Movie

9

Layer

اسم من اؼبكان اؼبستخدم لنيل اغبركة
من موضوع.

10

Keyframe

العالمة اؼبستخدمة لتحديد اغبركة من
الصور متحركة

- 4استخدام برنامج أدوبي فالش في التربية
استخدم كثَت من مصممي الوسيلة التعليمية برنامج أدو يب فالش أساسا لوسيلتو  .اختار
اؼبصممون ألن برنامج أدويب فالش أحسن وأكمل ُب مكوناتو وخصوصياتو ُب تكوين الوسيلة
التعليميمة ،ديكن فيو صنع الصور أو الصور اؼبتحركة ُب مكان واحد ،وىذا يسهل اؼبصممُت ُب
عملية تكوين وتصميم الوسيلة.
وصنع اؼبصممون الوسيلة ا لتعليمية بوذا الربنامج على شكل القرص اؼبدمج أو على شكل
الوقع ،الذي ديكن ؼبستخدمي ىذه الوسيلة العمل هبا.
ويهدف ىذا الربنامج ُب الًتبية لتكوين النظر للتالميذ ُب فهم اؼبادة ألن فهمهم اؼبادة
اؼبؤسسة باعبمل ،و فهمهم اؼبادة اؼبؤسسة بالصور ،إذا ارتبط ارتباطا وتيدا ،يوصل اعبمل إىل الصور،
ويؤدي الفهم األجود من أن ينال الفهم من أحاد النوع ،ولو كان بعض التالميذ يفهم كامال اؼبادة
35
بأحاد النوع ،لكن نادرا

Ringkasan dari Richard E Mayer, Ibid.p.117
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الفصل الثالث
منهجية البحث
أ -منهج البحث

إن ادلنهج ادلستخدم ذلذا البحث فهو البحث التجرييب التطويري (  .)R&Dوىي طريقة
 1وجيري ىذا البحث باستخدام
البحث ادلستخدمة للحصول على نتاج معني وجتربة فعالة.
رلموعتني ،تتكون ىاتني رلموعتني من اجملموعة التجريبية (  12طالبا) واجملموعة الضابطة ( 13
طالبا) .اجملموعة التجريبية ىي رلموعة جيري هبا السلوك اخلاص ،أما اجملموعة الضابطة ىي رلموعة
ال جيري هبا السلوك اخلاص 2 .إذن ،يستخدم برنامج أدوب فالش يف اجملموعة التجريبية ،أما اجملموعة
الضابطة ال يستخدمها.

ب -مجتمع البحث وعينته و أسلوب اختيارها

اجملتمع يف ىذا البحث ىو مجيع الطلبة الذين يدرسون القواعد النحوية يف معهد “دار
الفالح” االسالمي باتو يف السنة الدراسية 2012م – 2013م ،و أما العينة يف ىذه الدراسة
ىم الدارسون يف الصف الثاين ادلدرسة التكميلية معهد “دار الفالح” االسالمي باتو.
وعدد الطلبة يف الص ف الثاين  25طالبا .والنتيجة أن اجملموعة األوىل بعدد اثنا عشر طالبا
ستكون اجملموعة التجريبية ،واجملموعة الثانية بعدد ثالثة عشر طالبا ستكون اجملموعة الضابطة.

ج -متغيرات البحث
متغريات البحث اليت استطاع الباحث أن يصل إليها:
 -1ادلتغري ادلستقل يف ىذا البحث ىو استخدام برنامج أدوب فالش.
44. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2009),Hal: 297
45. Moh. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2010), Hal: 83

- 1ادلتغري التابع يف ىذا البحث ىو القواعد النحوية لتنمية مهارة القراءة لدى الطلبة يف
الصف الثاين معهد “دار الفالح” االسالمي باتو.

د -أدوات البحث

أدوات البحث اليت سيستخدمها الباحث يف ىذا البحث للحصول على درجة الصحة والثقة
يف ميدان البحث ىي ما يلي:

 -1المقابلة

استخدم الباحث ادلقابلة جلمع البيانات ادلتعلقة حبالة تعليم القواعد النحوية لتنمية مهارة القراءة
لدى الطلبة يف الص ف الثاين معهد “دار الفالح” االسالمي باتو  ،وموقف مدرس قواعد النحو عن
تدريس النحو لتنمية مهارة القراءة.
قام الباحث بادلقابلة مع رئيس ادلعهد و مدرس قواعد النحو يف الص ف الثاين معهد “دار
الفالح” االسالمي باتو ،وادلقابلة حول عملية التعلم والتعليم من حيث ادلادة والطريقة والوسيلة التعليمية
ورغبة الطلبة ومهارة ادلدرس يف إلقاء ادلادة واستخدامو الوسيلة لنجاح الطلبة.

 -2االختبار

االختبار ىو احدى الطرائق يف معرفة مقياس قدرة الطلبة وكفاءهتم يف تعليم النحو لتنمية مهارة
القراءة قبل إجراء استخدام برنامج أدوب فالش  .فإعطاء االختبار قبل استخدام برنامج أدوب فالش
فيهدف دلعرفة قدرة وكفاءة الطلبة األساسية عن قواعد النحوية دلهارة القراءة .وأما إعطاء االختبار بعد
عملية التعليم باستخدام برنامج أدوب فالش فيهدف دلعرفة كفاءة الطلبة عن قواعد النحوية دلهارة القراءة
وأجرى ىذا االختبار كل انتهاء عملية التدريس .والغاية ادلنشودة يف االختبار بعد إعطاء وسائل االعالم
ادلكتوبة ىي معرفة جناح الطلبة يف قواعد النحوية دلهارة القراءة.
يستخدم الباحث االختبار جلمع البيانات ادلتعلقة مبهارة الطلبة يف تدريس قواعد النحوية دلهارة
القراءة .ىذا االختبار يتكون من االختبار القبلي واالختبار البعدي.

هـ -مصادر البيانات

وأما مصادر البيانات فهي ما صدرت منو البيانات .يوضح الرسم البياين التايل البيانات
ومصادرىا:
اجلدول الثاين :عن البيانات ومصادرىا
الرقم البيانات

مصدر البيانات

1

عملية تعلّم وتعليم النحو و احتياجات الطلبة
وادلدرسني إىل الوسائل اجلذابة

ادلدرسني و
الطلبة و ّ
رئيس ادلعهد

2

صدق زلتوى ادلواد باستخدام برنامج أدوب فالش

اخلرباء

3

النشاطات وإجابة األسئلة احملصول عليها من خالل الطلبة
ادلالحظة عند عملية التعليم الىت قام هبا الباحث

4

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

5

دافعية الطلبة عند تعليم النحو باستخدام برنامج
أدوب فالش

الطلبة

6

تطبيق عند تعليم النحو باستخدام برنامج أدوب
فالش

الطلبة

7

درجة مشاركة الطلبة عند تقدمي العرض

الطلبة

و -أسلوب تحليل البيانات
أسلوب حتليل البيانات ادلستخدمة يف ىذا البحث ىو أسلوب اإلحصاء االستداليل ،البيانات
احملللة عن ىذا األسلوب ىي البيانات عن نتيجة تعلم الطلبة اليت تتجلى من فروق ادلقياس ادلعديل لنتيجة

الطلبة حىت ختترب فروض البحث تؤخذ داللة الفروق  5يف ادلائة .ولتحليل مستوى فروق نتيجة التعلم
3
للمجموعتني يستخدم الرموز اإلحصاء التايل:
M1  M 2

)   x 2 ( N1  N 2
N1  N 2  2
N1 .N 2
2

2

x

t0

1

حيث أن:
 : M1ادلقياس ادلعديل (ادلتوسط) يف االختبار البعدي من فصل التجريبية.
 : M2ادلقياس ادلعديل (ادلتوسط) يف االختبار البعدي من فصل الضابطة.
 : ∑X12عدد التنوعي يف كل النتائج من فصل التجريبية.
 : ∑X22عدد التنوعي يف كل النتائج من فصل الضابطة.
 : N1عدد الطلبة يف فصل التجريبية.
 : N2عدد الطلبة يف فصل الضابطة.

ز -مراحل تنفيذ الدراسة

ىذه الدراسة اليت قام هبا الباحث يف شهر مارس يعين من التاريخ
2013 - 1م.
يقوم الباحث بتنفيذ الدراسة يف ادلراحل اآلتية:
- 1االستعدادية ( 2مارس 2013م)

تشمل ىذه ادلرحلة على اخلطوات اآلتية:
أ)  -استأذن الباحث رئيس معهد “دار الفالح” االسالمي باتو بأن يقوم بتجربة
استخدام برنامج أدوب فالش يف تعليم النحو باستخدام برنامج أدوب فالش
دلهارة القراءة مدة شهر وقدم إليو خطاب االستئذان للدراسة من عميد كلية
الدراسات العليا اجلامعة اإلسالمية احلكومية موالنا مالك إبراىيم ماالنج.
46. Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian Dengan Statistik, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006),Hal: 14

ب) -طلب الباحث من مدرس قواعد النحو يف ىذ ادلعهد أن يقوم بعملية التدريس
يف أول برامج من أوذلا إىل آخرىا.
ج)  -تعارف الباحث مع طلبة للصف الثاين وأخربىم بأنو سيقوم بالدراسة التجريبية
يف مدرستهم دلدة شهر واحد ،و طلب منهم أن يشًتكوا معو حىت تنتهى ىذه
الدراسة ،مث أخربىم برامج دراسة تفصيال من أول إىل آخرىا.
عني الباحث الفصلني الذين يتكونان من فصل التجربة و فصل الضابطة ،و
د) ّ -
أخربىم بأن اجملموعة التجريبية ستنال تعليما خاصا من الباحث باستخدام
برنامج أدوب فالش واجملموعة الضابطة ستنال الدراسة عاديا من ادلدرس.
ه) -أخرب الباحث بأنو سيعرض االختبار القبلي يف األسبوع القادم ،وطلب منهم
االستعداد دلقابلتها.

 - 2االختبار القبلي ( 9مارس 2013م)

يقوم الباحث باالختبار القبلي على اجملموعتني ،اجملموعة التجريبية و اجملموعة الضابطة.
وىذا االختبار حتت ادلوضوع " باب االعراب " .قدم الباحث صفحات األسئلة لالختبار القبلي،
مث شرح الباحث أن أسلوب اإلجابة ىو "ضع على اجلملة اآلتية حركة مناسبة" ،و كذلك "ضع
اصح اجابة" .والفرصة احملددة إلجابة مجيع
عالمة ّ
الضرب (  )xعلى حرف أ ,ب ,ج ,أو د أمام ّ
األسئلة  35دقيقة.
ويشتمل االختبار القبلي من األنشطة اآلتية:
- 1أخرب ادلدرس الطلبة بأن ىذا االختبار جزء من دراسة الباحث ودرجاهتم فيو سوف
تقارن باالختبار البعدي.
- 2وزع الباحث صفحة األسئلة.
- 3بعد انتهاء الطلبة من إجابات األسئلة مجع الباحث صفحة اإلجابة.
- 4فتش الباحث صفحة اإلجابة من الطلبة للحصول على معرفة الدرجات من
اجملموعة التجريبية والضابطة.
- 5نقل الباحث الدرجات إىل جدول بيانات االختبار القبلي.

 - 3التجريبة (  12و  19مارس 2013م)
تشمل ىذه ادلرحلة على اخلطوات اآلتية:
يقوم الباحث بتدريس قواعد النحو باستخدام برنامج أدوب فالش لقاءين حيث أن يف كل
لقاء  35 X 2دقيقة.
أ) -اللقاء األول
دخل الباحث الفصل و ألقي حتية السالم على الطالب و سأل أحواذلم ،مث أخربىم عن ادلادة
الدراسية .قدم الباحث برنامج أدوب فالش مث طبق باستخدامها للمجموعة التجريبية داخل الفصل يف
اللقاء األول .وأما تطبيق استخدامها فمثل اخلطوات اآلتية:
- 1عرض الباحث برنامج أدوب فالش فيها ادلواد النحوية من مادة "باب االعراب ".
- 2طلب الباحث من الطلبة بواسطة النقر فوق القائمة ملف يف برنامج أدوب فالش حىت
يتمكن أكرب عدد منهم يفهمون على ادلادة ادلقروءة.
- 3يطلب الباحث الطلبة أن ينظروا ويسمعوا مرة بعد مرة إىل ادلآدة ادلكتوبة يف برنامج
أدوب فالش,
- 4يفتش الباحث الطلبة مع ادلالحظة دلعرفة قدراهتم يف فهم ادلواد.
ب)  -اللقاء الثاين
دخل الباحث الفصل و ألقي حتية السالم على الطالب و سأل عن أحواذلم ،مث
برنامج أدوب فالش مث طبق باستخدامها
أخربىم عن ادلادة الدراسية .قدم الباحث
للمجموعة التجريبية داخل الفصل يف اللقاء األول .وأما تطبيق استخدامها فمثل اخلطوات
اآلتية:
- 1عرض الباحث برنامج أدوب فالش فيها ادلواد النحوية من مادة "باب معرفة
عالمات االعراب ".
- 2يطلب الباحث الطلبة أن حيفظوا مع األمثلة دلآدة ادلكتوبة يف برنامج أدوب فالش.
- 3يفتش الباحث الطلبة مع ادلالحظة دلعرفة قدراهتم يف فهم ادلواد النحو.

 - 4االختبار البعدي (  23مارس 2013م)

يقوم الباحث باالختبار البعدي على اجملموعتني ،اجملموعة التجريبية و اجملموعة الضابطة .وىذا
االختبار حتت ادلوضوع " معرفة عالمات االعراب بالتفصيل " .قدم الباحث صفحات األسئلة لالختبار
البعدي ،مث شرح الباحث أن أسلوب اإلجابة ىو اخًت األجوبة الصحيحة دلعرفة زلل الكلمة وإعراهبا ،و
كذلك اآلتية يكتب عالمة (ص) إن كانت زلل الكلمة وإعراهبا صحيحة ،و عالمة (خ) ان كانت زلل
الكلمة وإعراهبا خاطئة .والفرصة احملددة إلجابة مجيع األسئلة  35دقيقة .ويشتمل االختبار البعدي من
األنشطة اآلتية:
- 1أخرب ادلدرس الطلبة بأن ىذا االختبار جزء من دراسة الباحث ودرجاهتم فيو سوف تقارن
باالختبار قبلو.
- 2وزع الباحث صفحة األسئلة.
- 3بعد انتهاء الطلبة من إجابات األسئلة مجع الباحث صفحة اإلجابة.
- 4فتش الباحث صفحة اإلجابة من الطلبة للحصول على معرفة الدرجات من اجملموعة
التجريبية والضابطة.
نقل الباحث الدرجات إىل جدول بيانات االختبار البعدي

و -هيكل البحث
يتضمن ىيكال البحث على مخس فصول وىي يشرح الباحث الفصل األول اإلطار العام
والدراسات السابقة .ويف الفصل الثاين يشرح الباحث عن اإلطار النظري ويف الفصل الثالث يشرح
الباحث منهجية البحث .وىف الفصل الرابع يشرح الباحث عرض البيانات وحتليلها ومناقستها والفصل
اخلامس عن نتائج البحث والتوضيحات وادلفًتحات.

الفصل الرابع
عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها
أ -نبذة تاريخية عن ميدان البحث
- 1اسم ادلعهد وموقعو وتاريخ تأسيستو
ىو أحد ادلعاىد اإلسالمية ادلوجودة يف مدينة باتو جاو ى الشرقية حتت رئاسة وزارة الشؤون
الدينية يف إندونيسيا .ويقع يف شارع فريونويودو – جونرجيو – باتو .انشأ ىذا ادلعهد سنة 2006م
يف أول مرة بعد التعرف و ادلوافقة بني االحتاد إلثنني مدير العام معو د “دار الفالح” أستاذ زلمد
شفاء الدين ومئسس معو د “دار الفالح” احلاج سليمان جيتو(

شخص من األغنياء الذي

لديههمة عالية لنشر اإلسالم )كما العادة من ادلعاىد األخرىوكان ىدف تأسيس ىذا ادلعهد ىو
الذكي ، ،والتفقو يف الدين ،واألخالق الكردية.لذلك لديو
حتقيق الشباب ادلسلمني لديهم الفكر ّ
شعار :األخالق احملمودة واجلسم السليم وادلعرفة الواسعة .ولتحقيق ذالك اذلدف والشعار يطبق ىذا
ادلعهد نظام مشًتك بني السلف ( ادلعهد ادلتقدم ) واحلديثة ( ادلعهد العصري ) .فتدرس فيو أنواع
العلوم الدينية منها القرآن الكرًن و التجويد واألخالق و العقيدة والفقو والنحو والصرف وغري
ذالك.
 - 2ادلدير وادلدرسون والطلبة يف ىذا ادلعهد

مدير عام ىذا ادلعهد امسو أستاذ زلمد شفاء الدين و ذلذ ا ادلعهد مدرسون و مدرسات.
و عدد ادلدرسني فيو  21مدرسا ،فمنهم مدرسالنحو امسو أستاذ أمحد ىدى.إن الطلبة ذلذ ادلعهد
مجيع عددىم  90طالبا .تقسيم الطلبة إىل مخسة فصول بأربعة مراحل التعليم ،الفصل األول لو
فصالن ( فصل للطالب و فصل للطالبات)وأما فصل الثاين والثالث والرابع كل منها فصل واحد.
اجلدول ()3
الطلبة يف معو د “دار الفالح” االسالمي باتو
الرقم الفصل

العدد

الجنس
الطالب

الطالبات

1

الفصل األول أ  -ب

8

16

24

2

الفصل الثاين

10

15

25

3

الفصل الثالث

7

14

21

4

الفصل الرابع

7

13

20

المجموعة

90

- 3ادلنهج والوسائاللتعليمية يف ىذه ادلدرسة التكميلية معو د “دار الفالح”

وأما ادلنهج التعليمي يف ىذه ادلدرسة التكميلية معو د “دار الفالح” اإلسالمييتكون من
 :األىداف واحملتوي والطريقة

أربعة عناصر أساسية كما قالو صاحل ذياب ىندي وىي

والتقوًن1.ولذالك فعناصر ادلنهج خاصة يف التعليم النحولتنمية مهارة القراءة يتكون :
أ) أىداف التعليم يف قراءة كتب الًتاث للفصل الثاين
 )1معيار الكفاءة  :القدرة على مهارة قراءة الكتب الًتاثية
 )2الكفاءة األساسية  - :القدرة علىقراءة الكتاب فتح القريب
القدرة على الًتمجة باللغة اإلندونيسيةب) احملتوي
وتدرس مادة النحو بكتب الًتاث من الفصل الثاين إىل

الفصل الرابع .أما الكتاب ادلقرر للفصل

الثاين فهو كتاب " األجرومية ".

ج) طريقة التدريس

 .1صالح ذياب هندي وهشام عامر عليان ,درسات في المناهج و األسالية العامة( ,عمان ,دار الفقر1987 ,م) ,ص85 .

ويف مالحظة الباحث أن عملية التدريس يف معو د “دار الفالح” دلادة النحو باستخدام الكتاب
ادلقرر بشرح األستاذ بوسيلة السبورة مث يطلب الطلبة إىل حفظ ادلادة من النظام.
د) التقوًن
فالتقوًن يف ىذه ادلدرسة التكميلية معو

د “دار الفالح” خصوصا دلادة النحو يتكون من :

 )1التقوًن الذي قام بو ادلدرس ,مثل التدريبات واإلختبارات اليومية
 )2التقوًن قامت بو ادلدرسة  :تقوم ادلدرسة هبذا التقوًن لكل فصل دراسي مرتني وىو االمتحان
قبل النها أي وسط الفصل الدراسي و االمتحان النهائ أي يف آخر الفصل الدراسى.
يهدف ادلنهج لتعليم النحو إىل غايتو ادلرجوة لديو تنمى كفاءة الطلبة للمهارات اللغوية األربعة
ىي :االستماع ،الكالم ،القراءة و الكتابة.
أما الوسائل ادلوجودة يف ادلدرسة التكميلية معو د “دار الفالح” اإلسالمي باتو جاو ى الشرقية,
يستطيع أن ينظر إىل ىذا اجلدول التايل:

اجلدول ()4
الوسائل والبناء يف ادلدرسة التكميلية معو د “دار الفالح” اإلسالمي
الرقم الوسائل /البناء

العدد

1

غرف الدراسة

5

2

مكتب مدير ادلدرسة

1

3

غرفة ادلدرسني

1

4

ادلكتبة

1

5

ادلصلى

2

6

ادلقصف

2

7

ادليدان /ادللعب

2

المجموعة

14

ب -عرض بيانات المقابلة وتحليلها ومناقشتها
استخدام الباحث ىذه الوسيلة دلعرفة عملية عن تدريس النحولتنمية مهارة القراءة لدى الطلبةيف
الصف الثاين معهد “دار الفالح” االسالمي و تعلمها يف ادلدرسة اليت يؤدى فيها البحث .وذلذا ،تكفيو
ادلقابلة مع من لو ادلسؤولية واالىتمام لدرس القواعد النحوية يف ىذه ادلدرسة ،ىم مدير عام ىذا ادلعهد
امسو أستاذ زلمد شفاء الدين ،و مدرس النحو امسو أستاذ أمحد ىدى.
- 1ادلقابلة مع مدير ادلعهد

عقدىا الباحث دلعرفة قوانني ادلدرسة والشروط التعليمية عن مواد التدريس ،فقد قام الباحث
بادلقابلة مع مدير عام ىذا ادلعهد يعين أستاذ زلمد شفاء الدين  ،و تعقد ادلقابلة يف التاريخ

2

مارس 2013م .وذلك بعد تسليم رسالة االستئذان الصادرة من اجلامعة اإلسالمية احلكومية
موالنا مالك إبراىيم ماالنج.
فقد سأل الباحث األسئلة على ادلدير ادلعهد عما يتعلق مبناىج التعليم والتعلم ،وخاصة يف منهج
تعلم القواعد النحوية يف ذالك ادلعهد .وأجاب مدير ادلعهد للباحث كل ما يسألو إياه شرحا
وبيانا كما يلي:
أ) مىت أسس ىذا ادلعهد
ب) كم عدد ادلدرسني و الطلبة يف ىذاادلعهد ؟
ج) ما ىو ادلنهج الدراسي الذي يستخدمو يف ىذا ادلعهد ؟
وأما اإلجابة تستطيع أن تنظر يف نبذة تارخيية عن ميدان البحث يف أول ىذا الفصل.

- 2ادلقابلة مع مدرس النحو
جبانب ادلقابلة مع مدير ادلعهد ،أداىا الباحث مع مدرس النحو يعين األستاذ أستاذ أمحد
ىدى ،وذلك يف يوم الثالثاء 2 ،مارس 2013م .قصد دلعرفة أي الصعوبات والتحديات أثناء
آداء التعليم النحو وفعالية الدارسني ومحاستهم يف تعليم النحو كما يلي:

أ) ىل حيب الطلبة تدريس القواعد النحوية ؟
ب) مادلشكلة يف تدريس القواعد النحوية ؟
ج) ىل يستخدم وسائل التعليم يف عملية التدريس ؟
وأما اإلجابة يعين الطالب بعضهم حيبون تدريس القواعد النحوية و بعضهم ال حيبونو  ،و
ادلشكالت اليت وقعت يف تدريسالنحو يف ىذا ادلعهد كاآليت:
أ)  -الفروق الفردية.
ب) -اختالف مستوى الطلبة يف القواعد يف نفس الصف.
ج)  -ضعف رغبة بعض الطلبة واىتمامهم حنو تعلم القواعد النحوية
د) -و نقصان الوسائل التعليمية والطريقة اجلذابية واجليدة يف تعليم القواعد النحوية
يستخدم مدرس النحو يف ىذا ادلعهد أكثرىا باستخدام طريقة التقليدية يعين أغلبية من ادلدرسني يف
ذالك ادلعهد ال يستخدم الوسائل التعليمية يف عملية التدريس ،حيث يشعر الطلبة بسأم وملل ،هبذه
ادلشكلة يريد الباحث أن يعطي الوسائل التعليمية اجلذابة إلزالة سأم و ملل الطلبة وىي باستخدام
برنامج أدوب فالش.
يرجو الباحث هبذه الوسائل التعليمية زاد رغبة و حب الطلبة على اللغة العربية خصوصا يف تعليم
النحو لتنميةمهارة القراءة.
- 3عرض مادة دراسة النحو

مت تطبيق تعليم النحو باستخدام برنامج أدوب فالش لتنمية مهارة القراءة على أفراد اجملموعة
التجريبية من الطلبةيف الصف الثاين معهد “دار الفالح” االسالمي.
وقد عقد الباحث لقائني لتطبيق استخدام برنامج أدوب فالش ىف ادلواد النحوية
لتنمية مهارة القراءة و لقائني لالختبار يعين االختبار القبلي واالختبار البعدي .قام الباجث
بالتعليم يف اجملموعة التجريبية يف يوم اجلمعة يف احلصة الرابعة حىت اخلامسة دلدة
دقيقة .وفيما يلي عملية التعليم التجريـيب اليت تتمثل يف اجلدول التايل:

اللقاء األول:
ادلادة  :النحو
مهارة  :القراءة
ادلوضوع " :باب االعراب "
الفصل  :الثاىن
الزمن :

 35 x 2دقيقة

إجراءت التدريس
الرقم

المادة واألنشطة

الزمن

المالحظات

35 x 2

1

المقدمة
أ -إلقاء السالم
ب -توجيو اإلشارة ادلتعلقة بادلوضوع "باب

 10دقيقة

االعراب "
ج -عرض ادلوضوع على الشاشة

2

العرض
أ -يلقي الباحث ادلادة ادلكتوبة مع
األمثلةوالطلبة يستمعون جيدا.
ب -أجاب الباحث عن السؤال ممن مل يفهم من

3

الطلبة

 45دقيقة

االختتام

 15دقيقة

الدارسون جييبون األسئلة مقًتنا بادلادة
اللقاء الثاني:
ادلادة  :النحو

مهارة  :القراءة
ادلوضوع  " :باب معرفة عالمات االعراب"
الفصل  :الثاىن
الزمن :

 35 x 2دقيقة

إجراءت التدريس
الرقم المادة واألنشطة
1

المالحظات

الزمن

المقدمة
أ -إلقاء السالم
ب -توجيو اإلشارة ادلتعلقة بادلوضوع " باب
معرفة عالمات االعراب"
ج -عرض ادلادة عن أقسام االعراب ( الرفع و
النصب ) على الشاشة

2

العرض
أ -يلقي الباحث ادلادة ادلكتوبة مع األمثلة

10دقيقة

والطلبة يستمعون جيدا.
ب -أجاب الباحث عن السؤال ممن مل يفهم
من الطلبة

3

االختتام

 45دقيقة

 15دقيقة

الدارسون جييبون األسئلة مقًتنا بادلادة
اللقاء الثالث:
ادلادة  :النحو
مهارة  :القراءة
ادلوضوع  " :باب معرفة عالمات االعراب"
الفصل  :الثاىن
الزمن :

 35 x 2دقيقة

إجراءت التدريس
الرقم المادة واألنشطة
1

المقدمة

الزمن

المالحظات

أ -إلقاء السالم
ب -توجيو اإلشارة ادلتعلقة بادلوضوع " باب معرفة  10دقيقة
عالمات االعراب ".
د -فتح ادلادة عن أقسام االعراب ( اخلفض و
اجلزم ) على الشاشة

2

العرض
أ -عرض الباحث ادلادة ادلكتوبة مع األمثلة
والطلبة يستمعون جيدا.
ب -أجاب الباحث عن السؤال ممن مل يفهم من
الطلبة

3

االختتام
الدارسون جييبون األسئلة مقًتنا بادلادة

اللقاء الرابع:

 45دقيقة

 15دقيقة

ادلادة  :النحو
مهارة  :القراءة
ادلوضوع  " " :باب معرفة عالمات االعراب"
الفصل  :الثاىن
الزمن :

 35 x 2دقيقة

إجراءت التدريس
الرقم المادة واألنشطة
1

المالحظات

الزمن

المقدمة
أ -إلقاء السالم
ه -توجيو اإلشارة ادلتعلقة بادلوضوع الذي
درسو الطلبة يف حصة السابقة"
و -اعادة فتح ادلادة عن أقسام االعراب
األربعة (الرفع والنصب و اخلفض و اجلزم
) على الشاشة

10دقيقة

2

العرض
ب -

عرض الباحث ادلادة ادلكتوبة مع

األمثلة والطلبة يستمعون جيدا.
ب -أجاب الباحث عن السؤال ممن مل يفهم
 45دقيقة

من الطلبة

3

االختتام

- 4عرض كيف استخدام برنامج أدوب فالش ىف تعليم النحو
 .)1اضغط مرة واحدة ىذه أيقونة

لفتح التطبيق

.)2افتح إىل وسائل التعليم النحو دار الفالح فنبدأ ىذه الصورة:

 )3اضغط إىل

صورة

الربتقال
ستظهر ىذه
الشاشة يف

وقت

مبكر

 )4مث انقر لون

األمحر

ادلكتوب

بكلمة

Mulai
فستظهر
جدوال النحو مثل باب االعراب.

 )5انقر ادلوضوع
الرئيسية
فنسمع البيان
بالصوت مثل :

 )6اذا تريد مع

األمثلة انقر أوال إىل كلمة يتعلق بادلادة مثل
عالمة الضمة

 )7اذا تريد مع
األمثلة انقر
إىل كلمة

أوال

يتعلق بادلادة مثل عالمة الفتحة

 )8اذا تريد مع األمثلة انقر أوال إىل كلمة يتعلق بادلادة مثل عالمة الكسرة
 )9اذا
تريد
مع

األمثلة انقر أوال إىل كلمة يتعلق بادلادة مثل عالمة السكون

 )10ىكذ إىل آخره
)11اضغط

Backللعودة إىل جدول السابقة

ج-عرض بيانات االختبار وتحليلها ومناقشتها
 - 1عرض البيانات وتحليلها
جدول ()5
معيار كفاءة القراءة
النتائج

التقدير

100 - 91

ممتاز

90 - 81

جيد جدا

80 - 71

جيد
ً

70 - 61

مقبول

≤60

راسب

دلعرفة التأثري بني ادلتغري التجرييب و الناتج ،حلل الباحث نتيجة االختبار القبلي و
البعدي للمجموعة التجريبية و الضابطة باتباع اخلطوات اآلتية :

 -)1معرفة الفرق (مرسوم بعالمة  )Dبني نتيجة االختبار القبلي (مرسوم بعالمة  )xونتيجة
االختبار البعدي (مرسوم بعالمة  )yلكل رلموعة .D= x-y :
 -)2مجع الفرق حىت ينتج .∑D
 -)3معرفة متوسط الفرق (مرسوم بعالمة  )MDبالرمز:

D
N

MD 

 -)4ارتقاء درجة ثانية للفرق مث جتمع حىت ينتج .∑D2
5ـ) -معرفة االحنراف ادلعياري من الفرق (مرسوم بعالمة  )SDDبالرمز:

 D   D

2

2

N 

N

SDD 

 -)6معرفة اخلطأ ادلعياري (  )Standar Errorمن متوسط الفرق وىو
SDD
N 1

SE M D

بالرمز:

SE M D 

 -)7معرفة  t0باستخدام الرمز:

MD
SE M D

t0 

أ)  -كفاءة تعليم القوعد النحوية لتنمية مهارة القراءةلدىالطالبفي الصف الثاين ادلدرسة التكميلية معهد
“دار الفالح” االسالمي الذين ال يستخدمونربنامج أدوب فالش
جدول ()6
درجة الطالب يف االختبار القبلي و البعدي للمجموعة الضابطة

الرقم أمساء الطالب

االختبار القبلي االختبار البعدي التقدير

1

أندى اول االزمي

70

75

جيد
ً

2

أغونج ريفا

70

70

جيد
ً

3

رزقيا ديوي كرنيا

80

75

جيدً

4

نندا وحي

65

60

مقبول

5

حزب ادلولنا

75

70

جيد
ً

6

فيىب رافيكا

75

75

جيد
ً

7

زلفي أوليا

90

85

جيد جد

8

زلمد حنيف

50

50

راسب

9

ريندو اذلي

85

70

جيد
ً

10

إمسة الثانية

75

55

مقبول

11

ترييونو

50

50

راسب

12

ياتيك

65

60

مقبول

13

ويندي

70

75

جيد
ً

ومتوسط درجة اجملموعة الضابطة يف تعليم النحو لتنمية مهارة القراءةىو :
رلموع النتائج لالختبار البعدي 870

=

=

66.92

عدد الدارسني يف اجملموعةالضابطة 13
ىذه الدرجة (  )66.92تدل على أن كفاءة تعليم النحو لتنمية مهارة القراءةلدىالطالب يف
اجملموعة الضابطة مقبول .ىذا التقدير من االختبار البعدي معتمدا على ادلعيار السابق.
دلعرفة التأثري بني االختبارين ،االختبار القبلي و البعدي للمجموعة ديكن مطالعتها يف اجلدول
اآليت:
جدول ()7
نتيجة االختبار القبلي و البعدي للمجموعة الضابطة
الطالب ()N

االختبار

الفرق ( =D

2

D

القبلي ()x

البعدي ()y

)x-y

أندى اول

70

75

5

25

أغونج ريفا

70

70

0

0

رزقيا ديوي

80

75

5

25

نندا وحي

65

60

5

25

حزب ادلولنا

75

70

-5

25

فيىب رافيكا

75

75

0

0

زلفي أوليا

90

85

5

25

زلمد حنيف

50

50

0

0

ريندو اذلي

85

70

15

225

إمسة الثانية

75

55

20

400

ترييونو

50

50

0

0

ياتيك

65

60

5

25

ويندي

70

75

-5

25

∑D =50

=800
∑D2

MD =3,85
من اجلدول السابق اتضح للباحث أن  ∑D = 50و  ∑D2 = 800و  ،MD =3,85مث
حسب ىو االحنراف ادلعياري من الفرق بالرمز:

 D


2

N 

2

D
N

SDD 
2

800  50 
2
SDD 
    61,54  3,85
13  13 
 61,54  14,82  46,72  6,84

مث حساب اخلطأ ادلعياري من متوسط الفرق بالرمز:
SDD
N 1

SE M D 

6,84
 1,98
3,46



6,84
12



6,84
13  1

SE M D 

مث حساب  t0باستخدام الرمز:
MD
SE M D

t0 

3,85
 1,94
1,98

t0 

من احلساب السابق قد وجد الباحث أن:
 -متوسط الفرق (  )MDبني االختبار القبلي و البعدي ىو

3,8االحنراف ادلعياري

( )SDDىو 6,84اخلطأ ادلعياري (  ) SEMىو 1,98
D

 درجة تاء حساب ( )t0ىو 1,94 df -بالرمز df = N-1 :و وجد أن df =13-1=12

مث العدد  12يرجع إىل درجة

تاء  tيف اجلدول ادلعترب .وقد اتضح أن درجة تاء اجلدول عند مستوى الداللة  5%تدل
على العدد  1,782و عند مستوى الداللة  1%تدل على العدد  .2,681فعرف
الباحث أن درجة تاء احلساب  t0أصغر من درجة تاء اجلدول ( 1,94> 1,782
<.)2,681

لذلك اعتمادا على حساب النتيجة األخرية أن وجود فرق بني نتيجة االختبار القبلي و البعدي
للمجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية ىو فرق حقيقي و يعزى إىل أثر ادلتغري التابع .و بعبارة
أخرى أن الطريقة التقليدية ذلا يعزى األثر الظاىر.
ب) -كفاءةتعليم القوعد النحوية لتنمية مهارة القراءةلدىالطالبفي الص ف الثاين ادلدرسة التكميلية معهد
“دار الفالح” االسالميالذينيستخدمونربنامج أدوب فالشجدول ()8
درجة الطالب يف االختبار القبلي و البعدي للمجموعة التجريـبية
الرقم أمساء الطالب

االختبار القبلي االختبار البعدي التقدير

1

أمحد زلفك

60

70

مقبول

2

ادحام خالد

70

70

مقبول

3

أدلرءة الصاحلة

80

85

جيد جدا

4

عابدين

70

75

جيد
ً

5

سييت منزرة

50

55

راسب

6

سيلي رينا

75

80

جيد
ً

7

يولندا

75

85

جيد
ً

8

ليلة ادلئونة

85

85

جيد جدا

9

زلمد نور احملجلني

90

95

ممتاز

10

شهرول

65

70

مقبول

11

زكريا

80

80

جيد
ً

12

أمندا عز عمليا

75

80

جيد
ً

ومتوسط درجة اجملموعة التجريبية يف تعليم النحو لتنمية مهارة القراءةىو :
رلموع النتائج لالختبار البعدي

930

=

=

77,50

عدد الدارسني يف اجملموعة التجريبية 12
ىذه الدرجة (  )77,50تدل على أن كفاءة تعليم النحو لتنمية مهارة القراءةلدىالطالب يف
اجملموعة التجريبية جيد .ىذا التقدير من االختبار البعدي معتمدا على ادلعيار السابق.
دلعرفة التأثري بني االختبارين ،االختبار القبلي و البعدي للمجموعة ديكن مطالعتها يف اجلدول
اآليت:
جدول ()9
حساب نتيجة االختبار القبلي و البعدي للمجموعة التجريبية
الطالب

االختبار

()N

القبلي ()x

الفرق (D= x-
البعدي ()y

)y

D2

أمحد زلفك

65

90

-25

625

ادحام خالد

60

90

-30

900

أدلرءة الصاحلة 80

85

-5

25

عابدين

85

90

-5

25

سييت منزرة

60

70

-10

100

سيلي رينا

60

75

-15

225

يولندا

70

85

-15

225

ليلة ادلئونة

70

75

-5

25

زلمد نور

65

70

-5

25

شهرول

65

70

-5

25

زكريا

60

75

-15

225

أمندا عز

50

70

-20

400

=2825 ∑D =-155
∑D2
=-12.92

MD
من اجلدول السابق اتضح للباحث أن  ∑D = -155و  ∑D2 = 2825و -12,92
=  ،MDمث حسب ىو االحنراف ادلعياري من الفرق بالرمز:

 D


2

2

N 

D
N

SDD 

2825  155
2

 235,42   12,92
12
12
2

SDD 

 235,42  166,93  68,49  8,28

مث حساب اخلطأ ادلعياري من متوسط الفرق بالرمز:
SDD
N 1

SE M D 

8,28
8,28 8,28


 2,49
12  1
11 3,32

SEM D 

مث حساب  t0باستخدام الرمز:
MD
SE M D

t0 

 12,92
 5,19
2,49

t0 

ادلالحظة :إن عالمة النقص ( )-يف العدد ليست عالمة احلساب ،وإمنا ىي عالمة الفرق بني
العددين.

من احلساب السابق قد وجد الباحث أن:
 متوسط الفرق ( )MDبني االختبار القبلي و البعدي ىو 7 االحنراف ادلعياري ( )SDDىو12,92- اخلطأ ادلعياري (  ) SEMىو 2,49D

 درجة تاء حساب ( )t0ىو 5,19  dfبالرمز df = N-1 :و وجد أن  df = 12-1=11مث العدد  11يرجع إىل درجة تاء  tيفاجلدول ادلعترب .وقد اتضح أن درجة تاء اجلدول عند مستوى الداللة

 5%تدل على العدد

1,769و عند مستوى الداللة  1%تدل على العدد  . 2,718فعرف الباحث أن درجة تاء
احلساب  t0أكرب من درجة تاء اجلدول (.)2,718>5,19<1,769
اعتمادا على ذلك ىناك فرق ظاىر بني نتيجة االختبار القبلي و البعدي للمجموعة التجريبية بعد
تطبيقإعداد ادلواد النحوية باستخدام برنامج أدوب فالش عليهم .وبعبارة أخرى أن استخدام برنامج
أدوب فالش فعال لتنمية مهارة القراءة.
وىي داللة الفرق بني اجملموعتني التجريبية و الضابطة يف نتيجة االختبارين القبلي و البعدي
كما ىي مرسومة يف اجلدول اآليت :

جدول ()10
داللة الفرق بني اجملموعتني التجريبية و الضابطة يف االختبارين القبلي و البعدي
اجملموعة

االختباران القبلي و البعدي
متوسط

االحنراف اخلطأ

الفرق

ادلعياري

الضابطة

3,85

6,84

1,98

التجريبية

8,28 12,92

2,49

قيمة ت

د  .ف درجة تاء يف اجلدول عند
(N-

مستوى الداللة

)1

1%

%5

13 1,94

2,681

1,782

12 5,19

2,718

1,769

ادلعياري ()t0

نظرا إىل نتيجة االختبار القبلي و البعدي من كل رلموعة قد اتضح الباحث أن ىناك فرقا ذا داللة
إحصائية من كل جهة حيث بلغت درجة تاء  5,19للمجموعة التجريبية ،ىذا العدد أكرب من
درجة تاء يف اجلدول عند مستوى الداللة  5%و  .1%ودرجة تاء  1,94للمجموعة الضابطة،
وىذا العدد أكرب من الدرجة التاء يف اجلدول على مستوى الداللة  5%و أصغر من درجة تاء يف
اجلدول مستوى الداللة  .1%وذلك ،لداللة على أن استخدام برنامج أدوب فالش يف ادلجموعة
الجتريبية فعال ،و أن استخدام برنامج أدوب فالش أحسن تأثريا من فصل تقليدي.
ج) -ما مدى فعالية استخدام برنامج أدوب فالشفي تعليم القوعد النحوية لتنمية مهارة
القراءةلدىالطالبفي الصف الثاين ادلدرسة التكميلية معهد “دار الفالح” االسالمي

يف ىذا التحليل اعتمد الباحث على نتيجة االختبار البعدي وحدىا ،ألهنا مقياس دلعرفة تأثري ادلتغري
التجرييب يف اجملموعة التجريبية وتأثري ادلتغري التابع يف اجملموعة الضابطة .وقبل أن حيللها رسم الباحث
عالمة (  )x1لالختبار البعدي للمجموعة التجريبية ،وعالمة (  )x2لالختبار البعدي للمجموعة
الضابطة.
مث بدأ الباحث بالتحليل كما يلي :

أ) -معرفة متوسط  xبالرمز x :
1
N
1

M1 

1

ب) -معرفة متوسط  xبالرمز x :
2
N
2

M2 

2

ج) -معرفة نتيجة  x1بالرمزx1  x1  M1 :
د) -معرفة نتيجة  x2بالرمزx2  x2  M 2 :
ىـ) -ارتقاء درجة ثانية x1مث جيمع وينال

2

x

1

و) -ارتقاء درجة ثانية x2مث جيمع وينال  x2
2

ز) -معرفة t0بالرمز:

M1  M 2
2

x x
2

) ( N1  N 2
N1  N 2  2 N1 .N 2
2

1

t0

جدول ()11
حساب ادلقارنة بني نتيجة االختبار البعدي من اجملموعتني التجريبية و الضابطة
االختبار البعدي
ط

التجريبية

الضابطة

()N

()X1

()X2

()x1

()x2

()x12

()x22

1

80

60

-0.42

-7.69

0.18

59.14

2

75

65

-5.42

-2.69

29.38

7.24

3

85

70

4.58

2.31

20.98

5.34

4

80

75

-0.42

7.31

0.18

53.44

5

70

65

-2.69 -10.42

7.24 108.58

6

85

75

4.58

7.31

20.98

53.44

7

85

70

4.58

2.31

20.98

5.34

8

85

70

4.58

2.31

20.98

5.34

9

95

70

14.58

2.31

5.34 212.58

10

70

65

-2.69 -10.42

7.24 108.58

11

75

65

-5.42

-2.69

29.38

7.24

12

80

70

-0.42

2.31

0.18

5.34

13
N1=12

60
∑x1=965

∑x2=880

N2=13

-

-7.69

59.14

=572.74 ∑x2=0.03

x22=280.77

∑x1=0.04

∑x12

∑

من اجلدول السابق ظهر للباحث أن  ∑x1=965و  ∑x2=880و ∑ x12=572,74
و
 ∑ x22=280,77و N1=12و=N213
مث حساب ادلتوسط من كل رلموعة و حصل على العدد التايل :
965
 80.42
12

M1 

880
 67,69
13

M1 

مث حساب  t0بالرمز :
M1  M 2
)   x 2 ( N1  N 2
N1  N 2  2
N1 .N 2
2

2

x

t0

1

80,42  67,69
)572,74  280,77 (12  13

12  13  2
12 x13

t0 

12,73
 853,51   25 



 23   156 



12,73
12,73 12,73


 5,24
21337,75
5,95 2,43
3588



من احلساب السابق قد حصل للباحث على أن ادلتوسط من اجملموعة التجريبية (  )M1ىو
 80,42وادلتوسط من اجملموعة الضابطة (  )M2ىو  ،67,69ودرجة تاء (  )t0ىو .5,24
مث حسب الباحث  dfبالرمز df = (N1+N2) – 2 :وحصل على df = (12+13)-2
 = 23مث ىذا العدد  23يرجع إىل قيمة  tادلوجودة يف اجلدول .وقد اتضح أن درجة تاء  tيف
اجلدول عند مستوى الداللة  5%تدل  ، 2,069وعند مستوى الداللة  1%تدل .2,807
فعرف الباحث أن درجة تاء حساب (

 )t0أكرب من درجة تاء

 tيف اجلدول:

(.)2,807>5,24<2,069

د  -المناقشة فى نتائج البحث
يف الدراسة ادليدانية الىت قد قام هبا الباحث يف معهد “دار الفالح” االسالميباتو جاوى
الشرقية ،قد حصل الباحث على جتريب استخدام برنامج أدوب فالشفي تعليم القوعد النحوية
لتنمية مهارة القراءةلدىالطالبفي الصف الثاين ادلدرسة التكميلية معهد “دار الفالح” االسالمي يف
اجملموعة التجريبية .ويف جتريب ىذه الوسيلة قدم الباحث الفروض:

 إذا كانت درجة تاء حساب أكثر من درجة تاء اجلدول فالفرض مقبول ،وىذا يعين أناستخدام برنامج أدوب فالش فعال.
اقل من درجة تاء اجلدول أو متساويني فالفرض مرفوض،
 و إذا كانت درجة تاء حساب ّوىذا يعين أن استخدام برنامج أدوب فالش غري فعال.
اعتمادا على النتائج احملصولة والقواعد الختبار الفرض السابق وجد الباحث أن درجة تاء
حساب يف ىذا البحث (  )5,24أكرب من درجة تاء جدول على مستوى  )2,069( %5و من
درجة تاء اجلدول على مستوى  .)2,807( %1فعرفنا أن الفرض السابق مقبول ،وىذا يشري إىل
أن استخدام برنامج أدوب فالشفعال.

الفصل الخامس
نتائج البحث والتوصيات والمقترحات
أ -نتائج البحث

يشتملهذاالفصالألخريهلذاالبحثعلىنتائج البحثوالتوصياتواملقًتحاتاملفيدةللمهتمينبتعليم قواعد
النحو .قد وصل الباحث إىل االستنتاج األخري واستخلصه كما يلي :
- 1إن استخدامربناجمأدوب فالشيظهر نتيجة اإلعداد وتبني تفوقه من عدم استخدامه لدى
اجملموعة الضابطة .لذلك أن استخدامبرناجمأدوب فالش مناسب يف ترقية فهم إعراب أواخر
الكلمات ،و العالقة بني أواخر الكلمات و بني ما تدل عليه من معٌت.
- 2اعتمادا على النتائج الىت حصل عليها اجملموعة التجريبية يف االختبار القبلي و البعدي قد وجد
بينهما فرق حقيقي ويعزى إىل أثر املتغري التجرييب .لذلك أن استخدام برنامج أدوب فالش له
فعالية لفهم قواعد النحو لتنمية مهارة الطالب يف القراءة.

ب -توصيات البحث
ومننتائجالبحثاملذكورة،قدمالباحثالتوصيات التالية:
- 1زيادةحصةالدراسةلقواعد النحويف الصف الثاين املدرسة التكميلية يف معهد “دار الفالح”
االسالمي باتو.

- 2حتسينالوسيلةاليت اعدهاالباحث،وجعلهاأكثرجاذبية للطالب ،وأسهالستخداما

- 3يرجوالباحثأن تكررالتجربة لتكميلحصواللتجربةاملاضية،أو تعقدجتربةأخرىلتحسينعمليةتعلم
النحوخصوصافياملرحلة االبتدائية،ألهنذهاملرحلةمرحلةأساسيةللتالميذفيمعرفةوتعلم قواعد النحو.

ج -المقترحات

عرفالباحثبأناملادةاملعروضةاليت اعدهابعيدةعنالكمال،فلذلكقدم الباحثمقًتحاتالبحثفيمايلي:
منمجيعالباحثينبعد ه أنيحسنويكملماحبثهالباحث،
 - 1يرجوالباحث
إمابالتعميقأومنناحيةأخرىأحسنوأجود،لكيتكونعمليةتعلم وتعليم النحوتنموعلىحسباحتياج
الطالبألنه،إذايكملما احتاجه الطالبفيعمليةالدراسةإمامنناحيةعلمية،أومالية،أو
وسائلية،ستكونالدراسةجتريعلىأحسنمايراد
- 2اقًتح الباحث للباحث القادم أن يقوم ببحث أوسع يشتمل حبثه من استخدام برنامج أدوب
فالشفي تعليم املهارات األربعة على كل اجملالت التعليمية الًتبوية من مستوى اإلبتدائية حىت
الثانوية لتنمية كفاءة مهارات القراءة وكفاءات أخرى ،منها كفاءة مهارة الكتابة و مهارة
الكالم.

قائة المصادر المراجع
أ .المصادر
 .1القرآن الكرمي
 .2احلديث الشريف
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- 13عبد العليم إبراهيم ،الموجو الفني لمدرس اللغة العربية ،مصر :دار ادلعارف1962 ،م
- 14عبد اهلل جاد الكرمي ,درس النحو في القرن العشرون  ,الطبعة األوىل ,القاهرة  :مكتبة
االدب2004 ,
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- 18فخرالدين قباوة ,مشكلة العامل النحوى ونظرية االقتضاء الطبعة األولى ,دمشق  :دار
الفكر2003 ,

- 19فخر الدين القال ،طرائق التدريس العامة في عصر المعلومات  ،دار الكتاب اجلامعي
جامعة العني ،اإلمارات العربية ادلتحدة،2006 ،

- 20حممد حممد داود ,العربية و علم اللغة الحديث ,القاىرة  :دار غريب2001 ,
- 21حممد علي اخلويل ،أساليب تدريس اللغة العربية ،عمان :دار الفالح2000 ،م
- 22حممود كامل الناقة ،تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى  ،مكة ادلكرمة :جامعة أم
القرى1985 ،م

- 23مصطفى الغالييين ،جامع الدروس العربية ،دار الكتب العلمية :بريوت ،اجلزء ،1
- 24وليد أمحد جابر ،تدريس اللغة العربية مفاىيم نظرية وتطبيقات عملية  ،عمان :دار الفكر

 -بحوث

للطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة األوىل2002 ،

 -25سىت نظرة اخلريات ,،حتتادلوضوع " تطوير الكتاب التعليمي لمادة النحو الثاني المزود
بالقصص بجامعة اندونيسيا التربوية بندونج جاوي الغربية .رسالة ادلاجستري ،غري منشور،
قسم تعليم اللغة العربية ،كلية الدراسات العليا ،اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج2011،م

-26ماحي أويل الكرام ,حتت ادلوضوع "تطوير تعلم اللغة باستخدام وسيلة برنامج أدوب فالش
وأثره في ترقية رغبة التالميذ"( بالتطبيق على مدرسة منبع العلوم االبتدائية مباالنج ) .بندونج
جاوي الغربية .رسالة ادلاجستري ،غري منشور ،قسم تعليم اللغة العربية ،كلية الدراسات العليا،
اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج2010 ،م

 -27نورديان وحيودي  ،استخدام بطاقة العمل في تدريس مهارة القراءة ( بالتطبيق على
ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية اليف فارجنني كاليمنتان اجلنوبية ) .رسالة ادلاجستري ،غري
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Tabel Nilai “t” untuk Berbagai df
(Dinukil dari buku Pengantar Statistik Pendidikan karangan Prof. Drs. Anas Sudjijono)
Harga Kritik “t” pada Taraf Signifikansi
df atau
db
1
7
6
2
5
6
2
,
,
1,
11
17
16
12
15
16
12

5%

1%

17,21
2,6,
6,1,
7,2,
7,52
7,25
7,66
7,61
7,76
7,76
7,7,
7,1,
7,16
7,12
7,16
7,17
7,11

66,66
,,,7
5,,2
2,6,
2,,6
6,21
6,5,
6,66
6,75
6,12
6,11
6,,6
6,,1
7,,,
7,,5
7,,7
7,,,

df atau
db
72
75
76
72
7,
7,
6,
65
2,
25
5,
6,
2,
,,
,,
1,,
175

5%

1%

7,,6
7,,6
7,,6
7,,5
7,,5
7,,2
7,,2
7,,6
7,,7
7,,7
7,,1
7,,,
7,,,
1,,,
1,,,
1,,,
1,,,

7,,,
7,2,
7,2,
7,22
7,26
7,26
7,25
7,27
7,21
7,6,
7,6,
7,65
7,65
7,62
7,66
7,66
7,67

1,
1,
7,
71
77
76

7,1,
7,,,
7,,,
7,,,
7,,2
7,,2

7,,,
7,,6
7,,2
7,,6
7,,7
7,,1

KELAS JAM
I
I Pa
II
III
I
I Pi
II
III
I
II
II
III
I
III
II
III
Takhassus

AHAD
Bhs. Arab
Safinatun Najah
Muhadlarah
Muhadatsah
Safinatun Najah
Muhadlarah
Bahasa Arab
Safinatun Najah
Muhadlarah
khoridatul B
Safinatun Najah
Muhadlarah
Tafsir +
I
Mustolah
II Safinatun Najah
III
Muhadlarah
1
1
1

Ust. Syifa'uddin
Usth. Mikyal A
Ust. Ahmad
Huda

15,
7,,
6,,
2,,
5,,
1,,,

11
8
11
8
1
8
1
8
1
8

1,,,
1,,2
1,,2
1,,2
1,,6
1,,6

SENIN
Muhadatsah
Safinatun Najah
Belajar
Bhs.Arab
Safinatun Najah
Belajar
Tafsir Ibris
Safinatun Najah
Belajar
Amrhity
Safinatun Najah
Belajar

7,61
7,6,
7,5,
7,5,
7,5,
7,5,

11
8
11
8
1
8
1
8

SELASA
Fiqih
Qomi' T
Belajar
Mutiara Hadist
Qomi' T
Belajar
Nahwu/jurumiyah
Qomi' T
Belajar
Bhs.Arab
Qomi' T
Belajar

11
1
11
1
8
1
1
1

1

I'rob

1

Safinatun Najah
8
Belajar
Kode Asatidz

Qomi' T
Belajar
Keterangan :

1

Amrhity

11
11

Akhi M.Himam
Akhi M. Marzuqi

1.Kelas 1 dila
7.Kegiatan ba'da maghrib di

11

Akhi M. Hanura

6.Pembacaan Maulid Diba' d

1

Ust. Gozali

11

Akhi M. Shofi R

5
1
1

Ust. Wahyu A.
Ust. A. Aziz
Usth. Lina

15
11
11

8

Ust. Ibnu Halil

18

1

Usth. Siti

11

11

Ust. Bambang S

11

Ukhti Fitratul A.
Ukhti Mahbubah
Ukhti Atika
Ukhti M.B.
Nafisah
Ukhti Dewi
Anggita
Ust. Farhan Arif
Ust.M. Agus
Jauhari

11

1 ملحق

2.Tilawatil qur'an dilaksanak

5. Setiap hari sabtu k

Keterangan Jam :
Jam ke-I Ba'da Ashar
Jam ke-II Ba'da Maghrib
Jam ke-III ba'da Isya

