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 لباب الرابعا

 "أ"المصورة فى تعليم المطالعة للصف األول  ستخدام وسائلاتحليل البيانات عن 
 بالمدرسة المتوسطة " الموّدة" اإلسالمّى للبنات جوفير جيتس فونوروغو

 
 حتليل البيانات كما يلى: ةالباحث تاخلاصة استمر  البياناتمن 

 "أ"المصورة فى تعليم المطالعة للصف األول  ستخدام وسائلا التحليل عن ﴿أ﴾
بالمدرسة المتوسطة " الموّدة" اإلسالمّى للبنات جوفير جيتس فونوروغو السنة 

 5102/5102الدراسة 

هعدد ادلدّّة اسإسمام  للبنات مب ةتنال الباحثة البيانات من ادلقابلة، أن ادلدّرس
 للصّف األّول طالهعةادل هعليمري جتيس فدندروغد قد يستخدم أنداع الطرق ىف تجدف
أهنا جتتنب  طالهعةكالطريقة ادلباشرة. ومن أىم ممامح ىذه الطريقة ىف تهعليم ادل  ألف

استخدام الًتمجة ىف تهعليم اللغة األجنبية وتهعبريىا شديدة الضرر على تهعليم اللغة 
ة وتهعلمدا. وكذلك تستخدم ىذه الطريقة أسلدب "التقليد واحلفظ".  6ادلنشّد

ئة تدجيو أفكار الطلبة و هتي ادلطالهعة ادلدرسة يدرس باخلطدات، لتهعليم
ات وإعطاء ادلفّر الدرس ادلاضى عن بهعض األسئلة أذىاهنم للمدضدع اجلديد بطرح

ات اللغدية، ويكدن بهعرض الصدر أو مث  بادلدضدع الىت تتهعلق شرحت ادلدرسة ادلفّر
ّّة بصدت عال وواضح،  اجلدريةلقراءة با يقراء ادلدرسة ادلدضدع عرض النماذج. ادلا

وضبط  ةقصالمجلة فجملة مع القراءة مبرور  ادلدرسة تشرحادلاّة  بهعد قراءة
ّّة الىت شرحلفدم  تسدل الطالبات لذلكف، الطالبات ثرية لماىتمامادلاحلركات   داتادلا
ّّة يف قلدهبم وفدم الطالبات أقر مث ي .ةادلدرس  ادلدرسةتهعطى مث . النصىف  كما داادلا
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ّّة أو الصهعدبات اليت تداجد عن يسألل فرصةالطالبات ال الطالبات على فدم  اادلا
ّّة بصدت عال بالتناوب ت الطالباتقراء . وبهعد ذالكادلاّة  ادلدرسة تسأل. مث ادلا

ّّة اليت قد عرض  ت ادلدرسةعط، وأةماساحلالطالبات األسئلة ب تدا فأجابتعن ادلا
 .ماصةاخل

يتبع ادلهعلم  ،طو عل  حسني الدليم  و سهعاّ عبد الكرمي الدائل  كما ذكر
يف تدريس ادلطالهعة عدّا من اخلطدات اليت تصلح لطلبة ىذه احللقة، وىذه 

 6اخلطدات ى :
 التمديد أو التديئة أو ادلقدمة (6

و الغرض من التمديد ىد تدجيو أفكار الطلبة و هتيئة أذىاهنم للمدضدع اجلديد، 
ونقلدم إىل اجلد النفس  ادلمائم للدرس، ومن مث الدصدل إىل عندان الدرس 
بطريقة مشدقة، أى تشديق الطلبة إىل وراء الهعندان. و التمديد لدرس ادلطالهعة 

و مناذج أو وسائل تهعليمية ذلا يكدن أما بأسئلة يطرحدا ادلهعلم أو بهعرض صدر أ
عماقة مبدضدع الدرس، أو باحلديث عن قصة مشدقة، أو إعطاء األفكار 

 األساسية للدرس.   
 القراءة اجلدرية للمهعلم (6

يقرأ ادلهعلم ادلدضدع قراءة جدرية امندذجية يراع  فيدا كل مستلزمات ىذا الندع 
 احلركات...(.من القراءة )وضدح الصدت، وسمامة النطق، وضبط 

  

                                                 
اللغة العربية مناهجها و طرائق طه علي حسين الدليمي و سعاد عبد الكريم الوائلي، 5
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 القراءة الصامتة (6
ناسبة، إذ جيب أن ينبة ادلدرسة يقرأ الطلبة ادلدضدع قراءة صامتة دلدة زمنية م

فيدا  بأن ىذه القراءة تكدن بالهعني فقط ّون مهس أو حتريك الشفتني، ادتبطال
 ميكن للطالب أن يهعني الكلمات أو الًتاكيب الصهعبة. 

 القراءة اجلدرية للطلبة (4
اخلطدة بقراءة الطلبة اجليدين الذين حياكدن ادلهعلم يف قراءتو، والذين  تبدأ ىذا

يشكلدن حافزا للآلخرين للمشاركة ىف القراءة، مث تبدأ بهعد ذلك قراءة الطلبة 
، ألن اآلخرين، مع ضرورة مراعاة أن يهعطى مهعظم الدقت للقراءة اجلدرية للطلبة

 الدرس ىد ىف الداقع مطالهعة وليس شيئا آخر.
 ناقشة الهعامةادل (5

يستشمر ادلهعلم ما تبقى من الدقت بإثارة أسئلة حدل ادلاّة ادلقروءة، وفيدا 
يتهعرف ادلهعلم مدى استيهعاب الطماب دلا قرؤوه، ألن القراءة جيب أن ترتبط بفدم 

 ادلهعاين اليت يتضمندا النص ادلطالع وليس جملّر القراءة.
يم ادلطالهعة ىف الفصل األول تهعل ة عنالبيانات السابق بناء عل  عند الباحثة،

 ألف مبهعدد ادلدّّة اسإسمامى للبنات قد تكدن ممائمة باخلطدات تدريس ادلطالهعة.
 

 "أ"المصورة فى تعليم المطالعة للصف األول  عن إستخدام وسائل التحليل ﴿ب﴾
بالمدرسة المتوسطة " الموّدة" اإلسالمّى للبنات جوفير جيتس فونوروغو السنة 

 5102/5102الدراسة 

 ادلدرسة ألن، غري حمّقق عند تدريس وسائل اسإيضاح ادلدّرسة تستخدمإقد 
ّّةتالىت تس وسائل اسإيضاح تستهعملا تؤثر ىف  بدسائل ادلصدرة ،دلدا عندما يرسل ادلا
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القدى الهعقلية بداسطة احلداس بهعرض نفس الش ء أو مندذجو وبصدرة ذلك الش ء 
كما أهنا أكرب تأثريا ىف بناء مفاىيم   أو صدرة على السبدرة أو صدرة ختطيطّية

 .التلميذات
أن  ادلدّرسةيتناول ادلرء ادلهعلدمات حباسة السمع أو البصر أو االنفهعال. ورأى 

أمهية عملية التهعلم عن سبيل احلداس مع اسإنفهعاالت والتفكري، حيث أهنا ترفع نسبة 
ادلهعلدمات وادلدارات الىت اكتسبدا الدارس. فكلما تكثر عدّ احلداس الىت تتناول 

اّ مدى استيهعاب ادلرء ذلا.  ادلهعلدمات كلما تّز
 كما عٌت حممّد يدنس وحممد قاسم بكرى، أن فضل وسائل اسإيضاح

 6احلسية على اللغدية:
 أهنا أعظم تأثريا ىف احلداس وأضمن للفدم من الهعبارات اللفظية. .6

 أهنا من خري الدسائل لدقدف ادلدّرسة على مهعارف تلميذاهتا احلقيقية. .6

ألىداف األساسية ىف استخدام وسائل ا أن آخرونو  ميدحلا عبدكما ذكر 
ولتسديل خطدات مداصلة إىل أىداف اسإيضاح لتدضيح ادلهعلدمات ولتيسري التهعليم 

تهعليمية كما يرام. اما أىداف ثانديتـدا تشجيهعا وتنديضا النشاط وتركيزا اسإنتباه 
يا أو مجاعة.  4وتأيـيدا للتلميذ ىف التهعلم سداء أكان فّر

 أنداع وسائل اسإيضاح وعرضدا أمام الفصل على االحتياج هبا،بإستخدام 
نسبة ن ىف وسائل اسإيضاح تأثريا عظيما للزياّة على خربة التلميذة وارتفاع أل

ادلهعلدمات وادلدارات الىت اكتسبتدا التلميذة. فكلما تكثر عدّ احلداس الىت تتناول 

                                                 
)فونوروغو: مطبعة دار السالم، بال التربية والتعليم "الجزء األول ج"محمود يونس ومحمد قاسم بكر، 3

 .99 – 93، سنة(،
 .PembelajaranBahasa Arab ،080آخرون، و  حميدلا عبد9
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اّ مدى استيهعاب التلميذة ذلا، فتجهعلدا أكثر استهعداّا للتهعلم  ادلهعلدمات كلما تّز
 .وإقباال عليدا
تيسريا لفدم  استخدام أو ،الصدرالنظر ب فدمن ادلفرذاتي الطالبات كانت

تؤثر ىف القدى و  .حىت ال تشهعر بادللل ادلداّ ادلدروسة أجيد الفدم وأحسنو عّما ّوهنا
الهعقلية بداسطة األلفاظ كالتدضيح بذكر ادلثال أو التهعريف أو وضع الكلمة الصهعبة 

 .ىف مجلة مفيدة لتحقيق فدمدن هبا
ى القراءة وظيفتدا ىف ادلدقف التهعليمى إذا و  ،حممد عطاٌت إبراىم كما ع تّؤ

دا إىل مهعانيدا ىف إطار خرباتو و تساعده  مد القارئ مجملة من الرمدز لًتمججنحت ىف
قد يهعاّو قراءة اجلملة، أو ادلقروءة بالصدرة، أو بالرسم، و  أن يستهعني ىف فدمو للماّة

 5القراءة.الفقرة الىت استهعصت عليو حىت حيقق غرضو من 
 ألف األّول لصفادلطالهعة لىف تهعليم وسائل اسإيضاح إستخدام عند الباحثة، 

كنت ادلدرسة تستخدم   بالنظرية. مبهعدد ادلدّّة اسإسمام  للبنات قد تكدن ممائمة
ألن فدا  ،غالبا بالدسائل ادلصدرة على االحتياج هبا الدسائل اسإيضاح متندعة لتدريس

نسبة ادلهعلدمات وادلدارات الىت تأثريا عظيما للزياّة على خربة التلميذة وارتفاع 
 .طالباتاكتسبتدا ال
 

فى مشكالت الطالب و المدرس فى استخدام وسائل المصورة عن  التحليل ﴿ج﴾
بالمدرسة المتوسطة " الموّدة" اإلسالمّى   "أ"تعليم المطالعة للصف األول 

 5102/5102للبنات جوفير جيتس فونوروغو السنة الدراسة 

                                                 
، ) المدينة المنورة: مركز الكتاب للنشر، المرجع فى تدريس اللغة العربيةإبراهم محمد عطا،  2
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بأي صهعدبات كبرية عند استخدام وسائل، ورمبا الدقت  ةادلدّرس مل تشهعر
، لذلك جيب االستفاّة من الدقت األنشطة يف ادلهعددقليل وضيق لكثري ادلستخدمة 
 .ان يرسم جيدا ةمل تستطيع ادلدّرسالقليل. و 

 هبا.، ال ميكن التنبؤ ،كثرة تغري حالة التهعليم ىف الفصليتحدث عن التهعليم
 ا ينبغىلتغلب عليدفغري فجأة، تت ألن إستهعداّ ادلستخدام ال يدافق حالة التهعليم،

 بشكل صحيح. جترى. لكى التهعلم  الاألساليب والدسائل مطابق باحل
ىف كتابة اسإمماء و احلفظ ادلاّة. لكن  صهعدباتون بتشهعر  وأما الطالبات
 بادللل. مل تشهعرتفرحدن وتسدلدن ىف فدم ادلاّة و باستخدام الدسائل 

تدفري الدسائل التهعليمية تتطلب الكثري من كما عٌت عبد الدىاب الراشدى، 
يف ىذه احلالة ادلهعلم ال يريد الكثري من ادلخاطر، وذلك جلهعل . التكلفة والدقت
 6.لم اللغة بسرعة جتربة ادلللالطماب على تهع

احلصدل على اسإبداع، والكثري من  ترغب ىف سةادلدر  تولكن إذا كان
. ّون حساب ومضيهعة للدقت دسائل التهعليميةاألشياء اليت ميكن استخدامدا ل

وادلهعلم ادلبدع لتكدن قاّرة على االستفاّة من البيئة اليت يتهعلم هبا الطماب، سيكدن 
 .وىكذا فإن الدراسة ستكدن سدلة جدا وممتهعة. التهعلممبثابة كائن من 

التدريس والتهعلم ىد عنصر التهعلم اليت  لك باستخدام الدسائل التهعليمية ىفوذ
 ادلهعلم باستخدام وسيلة التهعلم ىف جيب مراعاهتا من قبل ادلهعلمني. اخلدف من

ّ ىد الفصدل الدراسية، ىد اخلدف كسر، ميكن التغلب عليو، إال الًتفيو حمدو 
 7السبب الذي ليس لو ما يربره.

                                                 
 .Media Pembelajatan Bahasa Arab ،51عبد الوهاب الراشدى، 2

 .Media Pembelajatan Bahasa Arab ،51عبد الوهاب الراشدى،  1
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باسإعداّ الكامل ىف استخدام  فادلدّرسة أن تستهعدوحّل ذلذه ادلشكمات 
ستهعد بهعض وسائل اسإيضاح اليت ميكن استخدامدا يف تو ، وسائل اسإيضاح سابقا

ساعد الطالبات ت، حيث الليل يف ادلهعدد ىناك أنشطة التهعلم. الفصدل الدراسية
ن ألّائما  نذكرىي، و نالطالبات يف يتهعلمد ت ادلدرسةجيدون صهعدبة. رافق آلئىال
 ةادلدّرسهبذا يهعرف و مع  اآلخرين.  يتأخردجد الصهعدبة، لكى ال يسأل عندما ت

 ."أ"شخصية كل طالبة من الصف األول 
، تغيري الدقت احملدّو استخدام وسائل اسإيضاحواحلاصل أن ادلشكمات ىف 

مبحاولة ادلشكمات  تقد قام تلميذاتوال ةس، وأّن ادلدرّ الدرسحاالت الفصل عند 
 والتهعلم. مىف التهعلي ةناجح دننّ كتل يداف ا عظيماإجتداّ وتبذل حماولة جيدة


