
 

 

  برنامجالمؤسس على مية يتطوير الوسيلة التعل
 لمادة القراءة  (SLIDE BERSUARA) الشرائح الصوتية

 ونوروغوالي صاعا للبنات فبمعهد و درس المطالعة للفصل الثاني  )بحث تطويري في
 (8102-8102العام الدرسي 

 
 رسالة الماجستير

 

 
 

 قدمتها:
 نيا فتماليا

 808704101رقم دفتر القيد: 
 

 كلية الدراسات العاليا قسم تعليم اللغة العربية
 جامعة فونوروغو اإلسالمية الحكومية

 8102ر نوفمب

 



 

 

 

 ملخص البحث
 

 (SLIDE BERSUARA) الشرائح الصوتية برنامجاملؤسس على مية يتطوير الوسيلة التعل. 8102نيا.  ،فتماليا
العام الدرسي  روغوللبنات فونو واىل صاعا مبعهد درس املطالعة للفصل الثاين  ملادة القراءة )حبث تطويري يف

 ونوروغوف جامعة ياالعل الدراسات العربية، كلية اللغة تعليم قسماملاجستري.  (. رسالة8102-8102
 ة املاجستري.علينا مصلح ااملاجستري. املدقق اللغوي: رزق خملص حممد احلكومية. املشرف الدكتور اإلسالمية

 مهارة القراءة. ،(Slide Bersuara) الشرائح الصوتيةبرنامج الكلمات األساسية: الوسيلة التعلمية، 
م، كما تساعد لتعل  ل حاجاهتن   عا وإشب الطالباتالوسيلة التعليمية تساعد بشكل كبري على استشارة إهتمام  

فعية وتكوين اإلجتاهات اجلديدة كما تعز ز عملية الداغموض، البس أو تقطع الشك وتزيل الو على زيادة خرباهتم، 
 إذا لكن .موالتعل   لتعليما عملية يف منه البد شيء التعليمية الوسيلة استخدام أن لنا يتضح وهبذا. يف عملية التعلم

 عمليتهم يف التعلمية ةالوسيل يستخدموا مل سنياملدر   معظم أن نرى اليوم، والتعلم التعليم عملية يف الواقع إىل نظرنا
 ذتنفي يف عليميالت والكتاب السبورة استخدام على يكتفون حيث خاصة، مواد ويف نادرة حاالت يف إال التعليمية

  الفصل الثاينخاصة ملادة القراءة يف ،للبناتواىل صاعا املعهد  يف الباحثة وجدهتا ما مثل والتعلم، التعليم عملية
آية وسيلة أخرى  استخدامالكتاب املقرر والسبورة فحسب دون  استخدام على هناك والتعلم التعليم يةملع وتعتمد

 اللغة متعل   يفات لباالط تنقص غرية هنا منبرامج كمبيتري. و  استخدامولوجيا مثل التكن التعلمية الوسيلةالسيما 
 افاحلصول إىل األهد عدم   وتؤد ي هذه احلالة   .عبوالت   يشعرن بالسآمةفالطالبات  .القراءة ملادة خاصة العربية

 .املطالعة جيدا مل يفهمن درسيف حفظ الدرس ألهنن الطالبات صعب  هلذه احلالة هي الدليل. و املقصودةالتعليمية 
 .جيدة االمتحان يفمادة القراءة  نتيجة تكن ملو 

الوسيلة  مواصفات ما( 0لتني، هي: )هذه الرسالة ركزت الباحثة يف أسئ مث باإلضافة إىل خلفية البحث منو 
واىل مبعهد  الثاينملادة القراءة للفصل  (SLIDE BERSUARA) الشرائح الصوتية برنامجاملؤسس على التعليمية  

 SLIDE) الشرائح الصوتية برنامجاملؤسس على لية الوسيلة التعليمية  اإىل أي مدى فع( 8) ؟للبناتصاعا 

BERSUARA) ؟للبناتواىل صاعا مبعهد  ملادة القراءة للفصل الثاين 
 البيانات وجلمع ،(Gall Barg and) وغال برغ تقدم الذي ،التطويري البحث منهج الباحثة إستخدمتو 

 استخدمت البحث ياناتب حتليل أما. والوثيقية واالختبارات واالستبيان واملقابلة املالحظة طريقة الباحثة استخدمت
 وحتليل ،مادة القراءة سلتدري متهاومالئ وجذابتها التعليمية الوسيلة صحة لتحديد الوصفي التحليل طريقة الباحثة
 .والبعدي القبلي االختبار من فرضية نتائج ملعرفة(  t - test)  ت - اختبار

 slide) ةالشرائح الصوتياملؤسس على برنامج املطورة  الوسيلة التعليميةإن مواصفات  (0) نتائج البحث:و 

bersuara)  ملادة القراءة فيه املفردات اجلديدة ومعنها مع الصور تدل عليها، والصور امللو نة واملتعلقة بالنصوص



 

 

 األن مة،قراءة النصوص احلكاية قراءة سلي لتوضيحاحلكاية، والنصوص احلكاية، والتمرينات املتنوعة، واألصوات 
أما عملية التعليم ملادة القراءة باستخدام ( 8) .القراءة يف املثال إعطاء على سةاملدر   قيام هي القراءة مادة تعليم أساس

(، ودل هذا اإلختبار على t-test) فعالة. بناء على نتيجة إختبار ت (slide bersuara) الشرائح الصوتيةبرنامج 
 البحث هذا يف االحتمال ودرجة .(1،10)أقل من  (1،111)يف هذا البحث   sig (2 – tailed) أن نتيجة

 أن على املقارنة نتائج هذه فدلت ،(-33،632) حساب t من أكرب( -0،6،0) جدول t نتيجة أن فعرفت
إذن تستنتج الباحثة أن هناك فرق هام بني نتيجة . مقبولة (Ha) بديلة وفروض مردودة( Ho) صفرية فروض

 .اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي

 

 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Patmalia, Nia. 2102. “Development of Learning Media Based on Sound Slides for reading 

skills (Development Research in Mutholaah Class 2 at Walisongo Islamic Boarding 

School For Girls Ngabar Ponorogo)” 

Supervisor: Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. Proofeader: Rizka Eliyana Maslihah, M.Pd.I 

 

Keywords: Learning Media, Sound Slides, Reading Skills  

The teaching media is very helpful for consulting students' interests and meeting their 

learning needs, helping to improve their experience, eliminating doubts and eliminating 

confusion, and forming new trends and improving the process of motivation in the learning 

process. Thus, it is clear to us that the use of educational facilities is a necessity in the teaching 

and learning process. However, if we look at the reality in today's teaching and learning 

process, we see that most teachers do not use instructional media in their teaching except in 

rare cases and in special subjects, where they only use blackboards and textbooks in 

implementation teaching and learning. As found by researchers at Walisongo Islamic Boarding 

School For Girls, especially for reading skills in class 2, teaching and learning process depends 

on text books and blackboards only without using other media, especially instructional 

technology media such as the use of computer programs. Therefore, it is the lack of student 

interest in learning Arabic, especially reading skills. The students feel bored and tired even the 

learning objectives have not been fully achieved. Some students find it difficult to memorize 

lessons because they do not understand the subject matter of reading well and the results of 

reading the material in the exam are not good. 

In this thesis, the researcher focuses on two questions, namely: (0) What are the 

specifications of learning media based on sound slides for second class reading skills at Wali 

Songo Islamic boarding schoolfor girls? (2) To what extent is the effectiveness of learning 

media based on sound slides for second class reading skills at Wali Songo Islamic boarding 

schoolfor girls? 

In this study, researchers used the R&D methodology presented by Sugiono (Burg and 

Gall). For data collection, researchers used observations, interviews, questionnaires, tests and 

documentation. While the researcher analyzed the data using descriptive analysis methods to 

determine the validity of instructional media, attractiveness and accuracy in teaching reading 

skills, and analysis of the test (t-test) to determine the hypotheses of the pretest and posttest. 

The results of the study: (0) that the specifications of learning media based on sound 

slides for second class reading skills at Putri Wali Songo Islamic boarding school are sound 

slides media in which there are new vocabulary and their meanings and images that match the 

vocabulary, color images associated with  fairy tale texts, fairy tale texts, and various exercises, 

and sounds to clarify reading fairy tale texts as examples of reading correctly, because reading 

is the basis of reading skills.  (2) The process of reading skills using a sound slides program is 

effective.  Based on the results of the t-test, this test showed that the sig (2-tailed) results in this 

study (10111) were less than (1010). The probability level in this study is that the results of t-

table (006.0) are greater than t-count (-330633). The results of this comparison show that the 

null hypothesis (Ho) is rejected and the alternative hypothesis (Ha) is accepted. So the 

researchers concluded that there were important differences between the results of the pretest 

and posttest. 
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Patmalia, Nia. 2102. “Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Slide Bersuara untuk 

Keterampilan Membaca (penelitian dan pengembangan pada pelajaran Mutholaah 

kelas 2 di Pondok Pesantren Walisongo Putri Ngabar Ponorogo)”. 

Pembimbing: Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. Proofeader: Rizka Eliyana Maslihah, M.Pd.I 

 

Kata Kunci: Media Pembelajaran, Slide Bersuara, Keterampilan Membaca 

Media pengajaran sangat membantu untuk berkonsultasi minat siswa dan memenuhi 

kebutuhan belajar mereka, membantu meningkatkan pengalaman mereka, menghilangkan 

keraguan dan menghilangkan kebingunan, dan pembentukan tren baru dan meningkatkan 

proses motivasi dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, jelas bagi kita bahwa 

penggunaan sarana pendidikan adalah suatu keharusan dalam proses belajar mengajar. Namun, 

jika kita melihat kenyataan dalam proses belajar mengajar hari ini, kita melihat bahwa sebagian 

besar guru tidak menggunakan media pembelajaran dalam pengajaran mereka kecuali dalam 

kasus yang jarang terjadi dan dalam mata pelajaran khusus, di mana mereka hanya 

menggunakan papan tulis dan buku teks dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. 

Seperti halnya yang ditemukan peneliti di Pondok pesantren Putri Wali Songo, terutama untuk  

keterampilan membaca di kelas 2, proses belajar mengajar tergantung pada buku teks dan 

papan tulis saja tanpa menggunakan media lain, terutama media teknologi pembelajaran seperti 

penggunaan program komputer. Oleh karena, itu kurangnya minat siswa dalam belajar bahasa 

Arab, terutama keterampilan membaca. Para siswa merasa bosan dan lelah bahkan tujuan 

pembelajaran belum tercapai sepenuhnya. Beberapa siswa sulit dalam menghafal pelajaran 

karena mereka tidak memahami pelajaran materi membaca dengan baik dan hasil membaca 

materi dalam ujian itu kurang baik. 

Pada tesis ini, peneliti memfokuskan pada dua pertanyaan, yaitu: (0) Apa spesifikasi 

produk media pembelajaran berbasis Slide Bersuara untuk keterampilan membaca kelas dua 

di Pondok pesantren Putri Wali Songo? (2) Sejauh mana efektivitas media pembelajaran 

berbasis Slide Bersuara untuk keterampilan membaca kelas dua di Pondok pesantren Putri 

Wali Songo? 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metodologi R&D yang disajikan oleh 

Sugiono (Burg dan Gall). Untuk pengumpulan data, peneliti menggunakan observasi, 

wawancara, kuesioner, tes dan dokumentasi. Sedangkan Analisis data peneliti menggunakan 

metode analisis deskriptif untuk menentukan validitas media pembelajaran, kemenarikan serta 

ketepatan dalam mengajarkan keterampilan membaca, dan analisis tes (uji-t) untuk mengetahui 

hipotesis dari pretest dan posttest.  

Hasil penelitian: (0) bahwa spesifikasi produk media pembelajaran berbasis Slide 

Bersuara untuk keterampilan membaca kelas dua di Pondok pesantren Putri Wali Songo adalah 

media Slide Bersuara yang di dalamnya terdapat kosa kata baru dan maknanya serta gambar 

yang sesuai dengan kosa kata tersebut, gambar berwarna yang terkait dengan teks dongeng, 

teks dongeng, dan berbagai latihan, dan suara untuk mengklarifikasi membaca teks dongeng 

sebagai contoh membaca dengan benar, karenan membaca merupakan dasar dari keterampilan 

membaca. (2) Proses pembelajaran membaca menggunakan program Slide Bersuara adalah 

efektif.  Berdasarkan hasil uji-t, tes ini menunjukkan bahwa hasil sig (2-tailed) dalam penelitian 

ini (10111) kurang dari (1010). Tingkat probabilitas dalam penelitian ini adalah bahwa hasil t-

tabel (006.0) lebih besar dari t-hitung (-330633). Hasil perbandingan ini menunjukkan bahwa 

hipotesis nol (Ho) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima. Jadi peneliti menyimpulkan 

bahwa ada perbedaan penting antara hasil pretest dan posttest. 
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 األول الباب
 مقدمة

 خلفية البحث .أ
 1درس من الدروس يف تعليممن األركان األساسية  التعليمية ةليالوستعد 

دور هام يف مجع عمليات التعليم والتعلم اليت مت  – التعليمية ةليالوسأي  حيث هلا
لتعليم النظامي أو الرمسي كاملدارس واملعاهد املعروفة با التعليميةيف  املؤسسات 

عات أو يف عمليات التعلم اليت حتدث خارج هذه املؤسسات، ويباشر الفرد واجلام
فيها التعلم على مسئولية وبرغبة  منه يف االستزادة من املعرفة وتسمى بالتعليم الغري 

  2ي.رمسم ل
مايزيد عملية التعليم سهال ويزيد  إنم وسائل تعليم هي ،إمام أسراريوقال 

ل التعليمية أمهية تربوية وقد أثبتت كثري من وللوسائ 3.للطالباتوضوحا  الدرس
بعد  خاصةاستخدامها ودورها يف رفع مستوى حتصيل الطلبة، و  الدراسات ضرورة

 وأصبحت املعارف واملعلومات تزاد أن اتسعت املناهج الدراسية وتعددت جوانبها
ة، نظرا لتطور وسائل اإلتصال وتعدد دييوما بعد يوم وتأيت من جهات ووسائط عد

ليمية يف ائل املعرفة ومصادرها. وميكن تلخيص الدور الذي تلعبه الوسائل التعسو 
املساعدة اقتصادية التعليم، حتقيق  ،إثراء التعليم: ما يليعملية التعليم والتعلم في

املساعدة على زيادة خربة ، وإشباع حاجته للتعلمالطالبات على استثارة اهتمام 
يف عملية الطالبات يع حواس اعدة على اشرتاك مجاملسأكثر،  مما جيعلهالطالبات 

    4اإلجيابية يف اكتساب اخلربة. الطالباتاملساعدة يف زيادة مشاركة  التعلم،
                                                           

 .114(، 2114، )عمان: دار املناهج للنشر والتوزيع،أساسيات التدريسخليل إبراهيم شرب،  1 
 .44م(، 1991)كويت: دار القلم،  ،وسائل االتصال والتكنولوجيا يف التعليممحيدى الطوجيى، حسني  2 
 (، 1991التدريس وعلوم الرتبية، ، )ماالنج: املعهد العاىل لفن الوسائل املعينات يف تعليم العربيةإمام أسراري،  3 
، )ماالنق: مطبعة جامعة موالنا مالك الكفءمهارات التدريس حنو إعداد مدرس اللغة العربية وريل حبر الدين، أ 4

 .111-111، (2111سالمية احلكومية مباالنق، إبراهيم اإل
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 احلديثة، التعليميةيلة الوس ذههب توفمر مل مدارس هناك أنم  جندالواقع،   ولكن
 هذه اهب وفمرت ومدارس ها،خدمتست ال ولكنهايلة الوس هذه هبا وفمرت ومدارس

يلة الوس هذه هبا وفمرت ومدارس سليما، خداماها استخدمتست ال ولكنمهايلة الوس
يلة الوس استخدام قلمة وراء الكامنة األسباب ومن .سليما خداماها استخدمتستو 

 التعليمية،يلة الوسخدام است بأمهية واملعلم املدير لدى الوعي عدم هو كما التعليمية
م معلم  ذلكفل 1.صحيحا خدامااست الوسيلة هذهخدام است كيفية املعلم فهم وعدم

 1.الوسائل التعليميةبد أن ميلكها الكفاية يف استخدام اللغة ال

. التعليميةودورها يف العملية  سيلة التعليميةو ال أمهيةثنان يف ال خيتلف ا
لوسيلة التعليمية تساعد بشكل كبري على استشارة إهتمام التالميذ وإشبع فا

تعليم، كما تساعد على زيادة خرباهتم، مما جيعلهم أكثر استعدادا وأوفق حاجاهتم لل
تقطع الشك وتزيل أي لبس أو غموض. والتنوع يف استخدام  سيلةو المزاجا للتعلم. 

الوسائل ومهارة توقيتها واختيارها تؤدي إىل تكوين املفاهيم السليمة عن املفردات 
رتيب واستمرار األفكار اليت يكوهنا واملعلومات مقصد التعليم، كما تساعد يف ت

التالميذ. وكذلك تؤدي إىل تعديل السلوك وتكوين اإلجتاهات اجلديدة كما تعزمز 
صر من عناصر نظام شامل لتحقيق وأهنا عن 1عملية الدافعية يف عملية التعلم.

املشكالت التعليمية يف موقف نظام معني. فعنصر من عناصر  الدرس وحل أهداف
 والوسائل والتطبيق ةقيواملواد والطر  للعملية التعليمية هى: األهدافنظام شامل 

 8بعضها بعضا. كبريا  ثريالتعلمية. وكلمها تؤ 

                                                           
 العالية الدينية الثانوية األزهري للمرحلة العربية اللغة منهاج يف التعليمية الوسائل شطناوي وآخرون، "تقومي إسالم5

 .11(، 2114، عدد ، 11 جملد، الرتبوية العلوم يف )اجمللة األردنية "،املاليزية جوهر والية يف
 . 113، مهارات التدريس حنو إعداد مدرس اللغة العربية الكفءوريل حبر الدين، أ 1
 . 18-11ه(، 1421، )الرياض: تكنولوجيا التعليم: املاهية واألسس والتطبيقات العمليةعبد الرمحن كدوك،  1
 .113(، 2119، )دمشق : دار العصماء، التدريسالوسائل التعليمية وطرائق رياض عارف اجلبان،  8 
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 عملية يف منه البد شيء التعليمية الوسيلة استخدام أن لنا يتضح وهبذا
 عملية يف عنها االستغناء ميكن ال سمدرم  أي وأن مراحلها، مجيع يف والتعلم التعليم
 معظم أن نرى اليوم، والتعلم التعليم عملية يف الواقع إىل نظرنا إذا لكن يه،تعليم
 نادرة حاالت يف إال التعليمية عمليتهم يف التعلمية الوسيلة يستخدموا مل سنياملدرم 
 تنفيد يف التعليمي والكتاب السبورة استخدام على يكتفون حيث خاصة، مواد ويف

خاصة  ،للبناتواىل صاعا املعهد  يف الباحثة دهتاوج ما مثل والتعلم، التعليم عملية
الكتاب املقرر  على هناك والتعلم التعليم علمية وتعتمد يف الفصل الثاين ملادة القراءة
 التعلمية الوسيلةآية وسيلة أخرى السيما  استخدامفحسب دون والسبورة 

 تعلم يفات لباالط تنقص غرية هنا منو  برامج كمبيتري. استخداممثل  التكنولوجيا
وتؤدمي هذه  .والتعب يشعرن بالسآمةفالطالبات  .القراءة ملادة خاصة العربية اللغة

 احلالة هلذه والدليلاحلالة عدم احلصول إىل األهداف التعليمية املقصودة خاصة. 
 ومل. جيدا املطالعة درس يفهمن مل ألهنن الدرس حفظ يف الطالبات صعب هي

 9.جيدة االمتحان يف القراءة مادة نتيجة تكن
املطالعة هي إحدى املواد اللغوية املوجودة يف أو  مادة القراءة نكما عرفنا أ

هو تعويد التلميذات فهم  . وإن الغرض من درس املطالعةللبناتواىل صاعا  معهد
ب وغريها فهما جيدا سريعا من غري كد أو مشقة، مث جودة النطق ن من الكتما يقرأ

على السامع أيضا فهم األراء واملعاين اليت يراد توصيلها  وحسن اإللقاء حىت يسهل
  إليه.

 ويف هذه 11إن القراءة مهارة أساسية من مهارات تعلم أي لغة أجنبية.و 
احلالة تصبح القراءة مهارة بديلة يف االتصال باللغة عن املهارات الشفوية ويصبح 

                                                           

 .2119 ديسمبري 18 ،فونوروغو ،املقابلة ،ك ألفيةليلي 9 
، )مكة طرق تدريسه –مدخله  –تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى أسسه حممود كامل الناقه،  11 

 .181(، 1981املكرمة: جامعة أم القرى، 
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يف حياته، فهي توسع دائرة ألهنا تفيد الفرد  11.يمها وتعلمها أمرا ضروريا ومفيداتعل
خرب له، وفتح أمامه أبواب الثقافة، كما أهنا حتقق التسلية واملتعة، وهتذب مقاييس 
التذوق، وتساعد يف حل املشكالت، كما تسهم يف اإلعداد العلمي، وتساعد يف 

 12التوافق الشخصي واالجتماعي.
. وهناك وسائل القراءة الصامتةالقراءة اجلهرية و  وتدريس القراءة نوعان هي

ة لتدريس الطالب على القراءة اجلهرية، هي بطاقة التهجئة وبطاقة الومضية عديد
وبطاقة املفردات وبطاقة املالءمة وبطاقة التكملة وبطاقة األسئلة واألجوبة. وأما 
وسائل لتدريس القراءة الصامتة، فهي املواد الوقعية وبطاقة التعليمات وصندوق 

 البصرية السمعية الوسائلولكن  البصرية. الوسائلمن نوع  وهذه كلها 13القراءة.
مما مسعه،  %21ات. الدليل، أن اإلنسان يتذكر أعلى الدرج التعليميةترفع درجة 

 14مما شاهده ومسعه يف الوقت نفسه. %11مما شاهده، و %31و
 على املؤسسالتعليمية  تطوير الوسيلة إىل ذلك فاحلاجة ماسة من أجل

 التعليمية وسيلةال إحدى منهي  .(Slide Bersuara) ح الصوتيةالشرائ برنامج
 البصرية السمعية والوسيلة. الثابتة السمعية البصرية وسيلةمن نوع ال بصريةال سمعيةال

 ميكن معروضة، صورة هي الصوتية الشرائحف. والصور الصوت فيها وسيلة هي
ر لوصول أن تؤثممكن و  11.ممتعة استخدامها طريقة وكذلك ومساعها، رؤيتها

 مع احلاستني معا.ا جتألهن القراءة،خاصة ملادة  األهدف التعليمية

                                                           

، )الرباط: مطبعة طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هباد طعيمة، حممود كامل الناقه ورشدي أمح 11 
 .149(، 2113املعارف اجلديدة، 

 .131-131(،2111مصطفى رسالن، تعليم اللغة العربية، )القاهرة: دار الثقافة للنش والتوزيع،  12 
 .91-82، الوسائل املعينات يف تعليم العربيةإمام أسراري،  13 
 .113، مهارات التدريس حنو إعداد مدرس اللغة العربية الكفءر الدين، أوريل حب 14 

15 Syaiful Bahri Jamarah, Strategi Belajar Mengajar, )اسرتاجتية التعليم والتعلمم( (Jakarta: Rineka 

Cipta,1991), 212. 
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 التعليمية املؤسسالوسيلة  تطوير مساعدة على الباحثة ختطط وبعد مقابلة،
 صوراملفردات اجلديدة ومعنها مع ال اوفيه .ملادة القراءة الشرائح الصوتيةعلى برنامج 
حكاية،  علقة بالنصوص حكاية، والنصوصاملتامللومنة و الصور  تدل عليها،

 األن ،قراءة سليمة احلكايةقراءة النصوص  لتوضيح األصواتوالتمرينات املتنوعة، و 
 فإن. القراءة يف املثال إعطاء على سةاملدرم  قيام هي القراءة مادة تعليم أساس

باحلاسوب والشفافيات العرض فوق  اوعرضه .منها بديال كونت أن كنمت األصوات
 لرأس.ا

تطوير يف البحوث السابقة أن هناك البحث العلمي عن مثم وجدت الباحثة  
مل يكن هذا البحث متساويا وكان متفرقا إما  ملادة القراءة، ولكنالوسيلة التعليمية 

كان تركيز و . املستخدمة الوسيلة التعليمية أو من من ناحية موضوع البحث أو تركيزه
 الشرائح الصوتية برنامجعلى  املؤسسة التعليمية  تطوير الوسيلهذا البحث هو يف 

(Slide Bersuara)  للبنات فونوروغوواىل صاعا مبعهد ملادة القراءة للفصل الثاين.  
 المؤسسمية يتطوير الوسيلة التعل" علىالباحثة  ، حاولتمما سبقفانطالقا 

لمادة القراءة )بحث  (SLIDE BERSUARA) الشرائح الصوتية برنامجعلى 
 للبنات فونوروغووالى صاعا بمعهد درس المطالعة للفصل الثاني  تطويري في

 ". (8102-8102العام الدرسي 
 

 حدود البحث .ب
ارات الثالثة، هذا املوضوع حددت الباحثة حبثها من حيث اإلطلسعة نظرا 

 طار املكاين واإلطار الزماين.الطار املوضوعي وال
 ات الكثريةاملوضوعكانت يف الكتاب "القراءة الرشيدة اجلزء األول" 

 إىل ثالثة عشر موضوعا منها.حددت الباحثة ف
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الشرائح  برنامجاملؤسس على مية يتطوير الوسيلة التعلحاولت الباحثة 
للبنات واىل صاعا مبعهد ملادة القراءة للفصل الثاين  (Slide Bersuara) الصوتية

 .2119-2118م الدرسي العا فونوروغو
 
 

 أسئلة البحث .ج
، فيما أسئلة البحثحددت الباحثة ، على خلفية البحث السابقة مؤسسا

 يلي:
 Slide) الشرائح الصوتية برنامجعلى  املؤسس التعليمية الوسيلة  مواصفات ما .1

Bersuara) العام الدرسي  للبناتواىل صاعا مبعهد  للفصل الثاين ملادة القراءة
 ؟ 2118-2119

 الشرائح الصوتية برنامجعلى  املؤسس التعليمية إىل أي مدى فعلية الوسيلة  .2
(Slide Bersuara) العام  للبناتواىل صاعا مبعهد  للفصل الثاين ملادة القراءة

 ؟2119-2118الدرسي 
 البحث أهداف .د

 :يلي فيما الرسالة هدف فيتحدد البحث، مشكلة إىل بالنظر
الشرائح  برنامجعلى  املؤسس ليمية التعالوسيلة  مواصفاتالكشف عن  .1

واىل صاعا مبعهد  للفصل الثاين ملادة القراءة (Slide Bersuara) الصوتية
  .2119-2118العام الدرسي  للبنات

الشرائح  برنامجعلى  املؤسس التعليمية مدى فعلية الوسيلة الكشف عن  .2
اىل صاعا و مبعهد  للفصل الثاين ملادة القراءة (Slide Bersuara) الصوتية
 .2119-2118العام الدرسي  للبنات
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 البحث فوائد .ه
 هي:ف الرسالة هذهلالبحث  فوائدوأما 

 الفوائد النظرية .1
الوسيلة  تطويرعن  العلوم واملعلوماتتوسيع هذا البحث إن 

 خاصة (Slide Bersuara) الشرائح الصوتية برنامجعلى  املؤسس التعليمية 
وكذلك يف درس  للبناتواىل صاعا د مبعه للفصل الثاينالقراءة ملادة 

لغة العربية يف قسم تعليم اللغة العربية كلية لاالتعليمية  التكنولوجي والوسيلة
 يف مستوى األوىل. الدراسات العاليا جامعة فونوروغو اإلسالمية احلكومية

 التطبيقية الفوائد .2
 ةرسعند املد   (أ

 مادة القراءة تعليمافرتاحا لرؤساء املدرسة ويرجي انتفاعه لرتقية  يكون
 ةسعند املدرم  (ب

 برنامجعلى  املؤسس التعليمية الوسيلة يكون زيادة املعلومات عن  (1
 ملادة القراءة الصوتية (Slide Bersuara) الشرائح

 يتهاعملية تعليم مساعدة يفيكون  (2
 اتعند الطالب (ج

 خاصة اللغوية الكفاءة لتنميةيف حتسني رغبة الطالبات و  فعاال يكون
 القراءة. كفاءة يف

 باحثةعند ال (د
على  املؤسس التعليمية الوسيلة  مرجعا للباحثة يف جمال تطوير يكونو 

 .القراءةخاصة ملادة  (Slide Bersuara) الشرائح الصوتية برنامج
 

 إفتراض البحث .و
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 Slide) الشرائح الصوتية برنامجاملؤسس على مية يالوسيلة التعليُطوَّر 

Bersuara) الفرتاض، كما يلي:ملادة القراءة ببعض ا 
هو إحدي العماليات التعليمية للحصول على  ميةيالوسيلة التعلتطوير  .1

 من حالة تعليمية معينة.أفضل نتيجة ممكنة 
مل  للبنات فونوروغوواىل صاعا مبعهد تعتقد الباحثة أن مدرمسة املطالعة   .2

 الشرائح الصوتية برنامجاملؤسس على مية يالوسيلة التعلتطور ومل تصصم 
(Slide Bersuara) ملادة القراءة 

تسهل  (Slide Bersuara) الشرائح الصوتية برنامجعلى  ميةيالوسيلة التعل .3
 دة القراءةالطالبات على فهم ما

 
   مجاالت التطوير .ز

موجمها وعمليما فيمكن تركيز جمال املشكالت  الرسالة ههذلسهولة  كتابة 
 ، كما يلي:الرسالة ههذبحوثة يف امل
واىل مبعهد ملادة القراءة للفصل الثاين  ميةيالوسيلة التعليف حثة حبثت البا .1

 ".القراءة الرشيدة اجلزء األومل"للبنات أما املادة فمأخوذة من كتاب صاعا 
 Slide) الشرائح الصوتية برنامجاملؤسس على مية يالوسيلة التعلحبثت الباحثة  .2

Bersuara). 
 Slide) الشرائح الصوتية امجبرنحبثت الباحثة يف األخبار واإلعالم عن  .3

Bersuara). 
للبنات واىل صاعا مبعهد  فصل الثاينالنتاج لطالبات تطومر وجترمب هذا اإل .4

 فونوروغو.
 

 نتاجاإل مواصفات .ح
 كانت اإلنتاجات املرجومة من هذا البحث فيما يلي: 
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 Slide) الشرائح الصوتية برنامجاملؤسس على إن إنتاج الوسيلة التعليمية  .1

Bersuara) املستهدفمناسب باهلدف  ملادة القراءة 
املصمم بكتابة  ملادة القراءة الشرائح الصوتيةإن شكل خصائص اإلنتاج هو  .2

 ". القراءة الرشيدة اجلزء األومل"
 ملادة القراءة الشرائح الصوتية برنامجإن الوسيلة التعليمية املؤسس على  .3

 مصمم بشكل جيد جلذب رغبة الطالبات
والصور تتعلق باملوضوع على املفردات،  القراءةملادة  الصوتية الشرائححيتوى  .4

 والتقومي والصوت املسجلة تتعلق باملوضوع احلكاية، ،احلكاية
وجهاز عرض الصور الشفافة بالكمبوتري  الوسيلةميكن استخدام هذه  .1

(Overhead Projector) 
وجود الكتاب األساسي عن خطوات تطبيقة عند استخدام الوسيلة  .1

 .واستفادته الشرائح الصوتية برنامجعليمية املؤسس على الت
 

 تنظيم كتابة تقرير البحث .ي
 يكتب هذا البحث مخسة أبواب فيما يلي:

خلفية البحث وحدود  على هذا البابحيتوي ، املقدمة. الباب األول
 وفوائده وافرتاض التصميم وجماالته ومواصفات اإلنتاج. البحث وأسئلته وأهدافه

والدراسات السابقة. اإلطار اإلطار النظري حيتوي على ، ينالباب الثا
ها، أمهيتها، دورها، أنواعها، مفهومالوسيلة التعليمية: النظري حيتوي على 

تصنيفها، فوائدها، املعايري العممة يف اختيار واستخدامها، وظائف األساسيتها. 
أمهيته. و التعليم،  تكنولوجيا، مفهوم تكنولوجياالالتكنولوجيا يف التعليم: مفهوم 

. مهارة القراءة: مفهومها، اعناصره ها،مزايا ،ا: مفهومهالشرائح الصوتيةبرنامج 
 .أهدافها، تقسيمها، مراحلها
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 يف املشكالت حلل املستخدمة الطريقات عن حيتوي على، الثالث الباب
 البحث وجمتمع ونوعه البحث مدخل على البحث منهجية هذه ويشتمل. البحث
 .البيانات حتليل وأسلوب تطويره إجراءاتو  وعينته

 شتهاومناقملادة القراءة  الشرائح الصوتيةبرنامج  فعالية، الرابع الباب

 نتائج البحث والتوصيات.، االختتام. تقدم فيه اخلامس الباب
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 الثاني الباب
 SLIDE) الشرائح الصوتية برنامجالوسيلة التعليمية المؤسس على تطوير 

BERSUARA) لمادة القراءة 
 

 تصنيفها، أنواعها، ها، أهميتها، دورها،مفهومالوسيلة التعليمية:  :األول المبحث
، وظائف المعايير العّمة في اختيار واستخدامهافوائدها، 
 األساسيتها

 الوسيلة التعليمية مفهوم :األولالمطلب 
 1، الوسيط املشّيع.الوسيطاملراد  )smediu( املعرب باإلجنلزية" وسيلةللفظ "

يقصد و  2ستخدمها املعلم يف تفاعله مع التالميذ.يوالوسيلة هي األداة اليت 
الوسائط اليت يستخدمها األستاذ يف  بالوسيلة التعليمية ما تندرج حتت خمتلف

 3طلبة.ف واحلقائق واألفكار واملعاين للبغرض إيصال املعار املوقف التعليمي، 
زيد عملية التعليم سهال ت ما يهالوسيلة التعليمية أّن  إمام أسراري وقال

هي الوسيلة التعليمية  ها نايف معروف أنّ وقد عرف 4زيد الدرس وضوحا للدارس.تو 
حتسينها و  عليمما يلجأ إليه املدرس من أدوات وأجهزة ومواد لتسهيل عملية الت

أداة وأما دكتور عبد اجمليد فقد عرف الوسيلة التعليمية أّّنا كل  5وتعزيزها.
يستخدمها املعلم لتحسني عملية التعليم، وتوضيح معاين كلمات املعلم، أي 

وتدريب الدارسني على املهارات واكساهبم العادات  لتوضيح املعاين وشرح األفكار

                                                           
 .000(، 2002، )بريوت دار املشرك، املنجد يف اللغة وألعالملويس معلوف،  1
(، 1092والنشر والتوزيع،  )دار الفكر للطباعة دراسات يف املناهج واألساليب العامة،صاحل ذياب هندي،  2 

111. 

 .154 ،مهارات التدريس حنو إعداد مدرس اللغة العربية الكفءوريل حبر الدين، أ 3

 .3 ،الوسائل املعينات يف تعليم العربيةإمام أسراري،  4 
   .243م(، 1009، )بيورت: دار النفساء، خصائص العربية وطرائق تدريسها، نايف معروف 5

11 
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االعتماد األساسى من جانب املعلم على  ، دونوتنمية االجتاهات وغرس القيم
 6استخدام األلفاظ والرموز واألرقام.

أو وسائط تعني  يلةكل هذه التعاريف تؤّدي إىل مفهوم واحد وهو أّنا وس
أن الطالب يتعلمون على التعليم والتعلم وتؤّدي إىل إسراعه. وكما قد سبق ذكره 

ت املواد التعليمية اليت تثري أكثر من أكثر ويصبحون أكثر إجيابية إذا ما استخدم
حاسة لديهم، فاشرتاك حاسيت السمع والبصر يف التعلم ميكن أفضل من استخدام 

 2حاسة السمع مبنفوده.
التعليمية عدة تسميات حيث تسمى املسائل  ةلالوسي وقد تطلق على 

ت التعليم. التعليمية وأحيانا وسائل اإليضاح والوسائط الرتبوية وأحيانا أخرى تقنيا
وكل هذه املسميات تعين خمتلف الوسيلة اليت يستخدمها األستاذ يف املوقف 

 9التعليمي، بغرض إيصال املعارف واحلقائق واألفكار واملعاين للطلبة.
التعاريف السابقة خّلصت الباحثة أّن الوسيلة التعليمية هي كّل ما ومن 

أو من املعلم إىل الطالبات حّّت يستخدم لتبليغ الرسالة من املرسل إىل املستسلم 
سّبورة يستطيع أن يلقي املعلم التشجيع إىل الطالبات يف العملية التعليمية، مثل: 

 وغري ذلك. وفيديو الشرائح الصوتيةوصور وكتاب وكومبوتري و 
 

  سيلة التعليميةو أهمية الالمطلب الثاني: 
. العملية التعليميةسيلة التعليمية ودورها يف و ال خيتلف إثنان يف أمهية ال

ع ا وإشب الطالباتعلى استشارة إهتمام سيلة التعليمية تساعد بشكل كبري و لفا
حاجاهتم للتعليم، كما تساعد على زيادة خرباهتم، مما جيعلهم أكثر استعدادا 

                                                           

(، 1023يد سيد أمحد منصور، سيكولوجية الوسائل التعليمية، )دار املعارف، الطبعة األوىل، دكتور عبد اجمل 6 
40. 

 .155 ،مهارات التدريس حنو إعداد مدرس اللغة العربية الكفءوريل حبر الدين، أ 2 
 املرجع نفسه 9 
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الوسيلة تقطع الشك وتزيل أي لبس أو غموض. والتنوع يف وأوفق مزاجا للتعلم. 
املفاهيم السليمة عن  قيتها واختيارها تؤدي إىل تكويناستخدام الوسائل ومهارة تو 

املفردات واملعلومات مقصد التعليم، كما تساعد يف ترتيب واستمرار األفكار اليت 
تؤدي إىل تعديل السلوك وتكوين اإلجتاهات اجلديدة كما كذلك يكوّنا التالميذ. و 

 0تعّزز عملية الدافعية يف عملية التعلم.
 العملية يف التعليمية الوسيلة أمهيةيف كتابه،  بانرياض عارف اجلوقال 

 : فهي فوائدهاكذلك و  ميةالتعلّ و  التعليمية
 يساعده مما احلواس، على باعتماده حمسوسا ، ماديا   أساسا   للمتعلم تقدم .1

 . ردةاجمل واألمور األفكار وإدراك املعلومات فهم على
 .النسيان أثر نم فتخفف التذكر، عملية من وتقوي املعلومات تثبيت .2
  .ومتعة تشويقا   أكثر التعليم فتجعل املتعلمني، اهتمام تثري .3
 أذهان شرود من فتوقف االنتباه، وتركيز املالحظة، دقة على املتعلمني تعود .4

 . الطالبات
 . متنوعة وسائل استخدام نتيجة التعليم أساليب تنويع على تعمل .5
 لدى الفردية الفروق ةمشكل من التخفيف على املتعددة، الوسائل تساعد .6

 . املعلم شرح من كثري عن وتغنيهم حبواسهم ترتبط ألّنا املتعلمني،
  .الدرس أهداف لتقومي كأدوات التعليمية الوسائل املعلم يستخدم أن ميكن .2
 الواحد، الصف يف املتعلمني أعداد كثرة مشكلة حل على تساعد .9

 عدم مشكلة حيل مثال  ( الرأسي العرض جهاز) الضوئية السبورة فاستخدام
 والرسوم والصور الكلمات فتكبري العادية، السبورة على الكتابة وضوح

 10.التوضيحية

                                                           
 . 96-62، تكنولوجيا التعليم: املاهية واألسس والتطبيقات العمليةعبد الرمحن كدوك،  0

10
 .104-103 ،الوسائل التعليمية وطرائق التدريسرياض عارف اجلبان،  
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 اللغة مليتع جمال يف عيناتامل الوسائل استخدامأمهية  إمام أسراري أن يأر و 
  :وهي األجنية،

 الرتمجة استخدامللحّد من  .1
  للمعاين الطالب استيعاب من للتأكد .2
  املدرس إىل واإلثارة عةاملت من ءشي الضافة .3
  11.ومسامهته دارس اإلجيابية مثرية لتكون .4
 

 في تحسين التعليم دور الوسيلة التعليميةالمطلب الثالث: 
للوسائل التعليمية أمهية تربوية وقد أثبتت كثري من الدراسات ضرورة 
استخدامها ودورها يف رفع مستوى حتصيل الطلبة، وخاصة بعد أن اتسعت املناهج 

راسية وتعددت جوانبها وأصبحت املعارف واملعلومات تزادد يوما بعد يوم وتأيت الد
من جهات ووسائط عدة، نظرا لتطور وسائل اإلتصال وتعدد وشائل املعرفة 
ومصادرها. وميكن تلخيص الدور الذي تلعبه الوسائل التعليمية يف عملية التعليم 

 والتعلم فيما يلي:
 إثراء التعليم .1
 ة التعليمحتقيق اقتصادي .2
 املساعدة على استثارة اهتمام التلميذ وإشباع حاجته للتعلم .3
 املساعدة على زيادة خربة التلميذ مما جيعله أكثر .4
 املساعدة على اشرتاك مجيع حواس املتعلم يف عملية التعلم .5
   12املساعدة يف زيادة مشاركة التلميذ اإلجيابية يف اكتساب اخلربة. .6

 التعليمية أدوار كثرية: وعند حسن شحاتة أن للوسيلة

                                                           

 11
 .13 ،الوسائل املعينات يف تعليم العربيةإمام أسراري،  

 .152-155مهارات التدريس حنو إعداد مدرس اللغة العربية الكفء، أوريل حبر الدين،  12
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على نفسه يف الستماع إىل بعض القصص اليت قام املعلم  الطالباتيعتمد  .1
 .بتسجيلها

 .تساعد الوسيلة على حل مشكلة تعلم أعداد كبرية ومتزايدة .2
تسهل الوسيلة التعليمية عملية التعليم على املدرس وعملية التعليم  .3

 .الطالبات
 .الذايت لدى التالميذالوسيلة التعليمية تثري النشاط  .4
 .يرسم العصر الذي نعيش فيه .5
 .تنمى الوسيلة التعليمية االستمرار يف الفكر والتفكري .6
تظهر أمهية الوسيلة التعليمية يف تعديل بعض االجتاهات واكتساب  .2

 .اجتاهات تربوية سليمةالطالبات 
 13استثارة اهتمام وانتباه التالميذ إىل موضوع الدراسة. .9
 

 أنواع الوسيلة التعليمية: المطلب الرابع

الوسيلة التعليمية، وبينا أّنا ال تقتصر على الصور تناولنا فيها سبق مفهوم 
واألفالم، وإمنا تضم جمموعة كبرية من الوسائل واألدوات والطرق الّت ال حتتمد 

 الوسائلوميكن أن نقسم هذه أساسا على استخدام الكلمات والرموز اللفظية. 
 وسائلالسمعية و  وسائلالبصرية و  وسائلاستها إىل ثالثة أنواع ليسهل عرضها ودر 
 السمعية البصرية. 

اآلدوات والطرق الّت تستغل حاسة  البصرية: وهي تضم جمموعة من الوسائل .1
اجملموعة الصور الفوتوغرفية وغري  هذه البصر وتعتمد عليها. وتشمل

                                                           

-406(، 1003)القاهرة: دار املصرية اللبنانية،  ،تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيقحسن شحاتة،  13 
402. 
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 ة والرسوم البيانيةوالرسوم التوضيحي والصور املتحركة الصامتةالفوتوغرفية 
 والسبورة وغري ذلك.

السمعية: تضم جمموعة املواد واآلدوات الّت تساعد على زيادة فاعلية  وسائلال .2
على حاسة السمعية. وتشمل الراديو وبرامج التعلم والّت تعتمد أساسا 

 14االذاعة املدرسية واالسطوانات والتسجيالت الصوتية.
وعة املواد الّت تعتمد أساسا على حاسّت السمعية البصرية: تضم جمم وسائلال .3

 زاد كلما انه مفادها نتائج ىلإ الدراسات توصلتو  15البصر والسمع معا.
 ينعكس مما معها التفاعل قدر زاد املهارة أو للمعرفة املستقبلة احلواس عدد

 والشرائح واألفالم الناطقة املتحركة الصور مثل التعليمية العملية على إجيابيا
 16.الصوتية التسجيالت مع نةاملتزام
 السمعية البصرية تتكون من السمعية البصرية الثابتة وهي الوسائل وسائلوال

. الصوتية شرائحالو فيلم اإلطار الصوت الكاليت تعرض الصوت والصور الثابتة  
كفيلم   املتحركة اليت تعرض الصوت والصورالوسائل وهي  املتحركةالسمعية البصرية و 

    12.لشرائح الصوتيةاكاسيت و  الصوت
 السمعية البصرية تنقسم إىل قسمني، هي: وسائلالوأما بناء على حاهلا 

 ىف الصوت و الصورة على حتتوى وسيلة هي و اخلالصة البصرية السمعية وسائل
 التعليم عملية ىف تستخدم الّت البصرية السمعية الوسائل واشكال, واحدة وحدة

 غري البصرية السمعية الوسائل. و لشرائح الصوتيةواال نوالتيليفيزو  الصوتية األفالم هي
                                                           

أمحد خريي حممد كاظم وجابر عبد احلميد جابر، الوسائل التعليمية واملنهج، )مصر: دار النهضة العربية،  14
1002 ،)32. 

 .2 ،الوسائل املعينات يف تعليم العربيةإمام أسراري،  15 
الشؤون  ،الرتبية والثقافة: ىف" أهمية الوسائل التعليمية وتقنيات التعلم وأنواعها وتطورها" املهندس أجمد قاسم 16

   6 يقاتتعل، 2013, 13سبتمرب ، الطالبية
  .114(، 1096، مجيع احلقوق: حمفوظة املؤلفة)تطور املنهج تعليم اللغة العربية،  ،كامل حممد علىي 11
 

http://al3loom.com/?author=1
http://al3loom.com/?author=1
http://al3loom.com/?cat=6
http://al3loom.com/?cat=6
http://al3loom.com/?cat=2575
http://al3loom.com/?cat=2575
http://al3loom.com/?cat=2575
http://al3loom.com/?p=9190#comments
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فاملراد هبا هي  .خمتلفة وحدة ىف والصوت  الصورة على حتتوى وسيلة وهي اخلالصة
 التعلم عملية ىف واحد وقت ىف املنتفع الشريط من الصوتاأللة البصرية اليت تعطي 

 slide)شرائحالالفيلم االطار الصويت اليت صورهتا من العرض  مثل والتعليم

projector )19.وصوهتا من الشريط املسجل 
 

 تصنيف الوسيلة التعليميةالمطلب الخامس: 

 فقد منهما، كل خصائص وفق التعليم تقنيات وسائل تصنيفات تنوع
 مسعية وسائل - صريةب وسائل - مسعية وسائل) واساحل على أساس تصنف
 – مجاعية - زمرية - ةفردي) منها املستفيدين عدد أساس على أو ،(بصرية
 .آلية غري أو آلية الوسائل كون حسب أو (،يةمجاهري 

: تقدمها اليت اخلربات وفق التعليمية الوسائل بتصنيف نكتفي وسوف
 اخلربات مستويات أساس على: اخلربة خمروط ،Edgar Dale ديل أدجار تصنيف

 اترب اخل املتعلم تكسب اليت الوسائل املخروط أسفل يف فوضع تقدمها، اليت
 شبه خربات إىل ينتقل ومنها املتعلم، يعايشها ةسحمسو  مباشرة خربات وهي الواقعية،
 تعتمد اليت ردةاجمل اخلربات املخروط قمة يف يضع وأخريا   بديلة، خربات أو حمسوسة

 .والرموز الكلمات على
 
 
 
 
 
 

                                                           

 املرجع نفسه. 18 



19 
 

 1.2الرسم البياني 
 Edgar Dale 19 ديل أدجار-ات لالخبر  مخروط

 
                                                           

 .100-102 ،الوسائل التعليمية وطرائق التدريساجلبان،  رياض عارف 10
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 الوسيلة التعليمية فوائدالسادس: المطلب 

 : يلي ما هي األجنبية، اللغات تعليم يف خمتلفة وائدف للوسيلة فإن
  .كبرية درجة إىل الدارس اهتمام تثري .1
  .دراسة/متعلّ  عملية يف للمسامهة الدوافع ترفع .2
  املنسق. التفكري على تساعد .3
  .بدوّنا رسداال عليها صلحيال متنوعة واقعية خربات توفر .4
  .الذاكرة يف األثر ةباقي الدارس خربات جتعل .5
 20.معىن ذات ىو غاللّ  التعلم عملية علجت .6

 
 الوسيلة التعليمية واستخدام اختيار ّمة فياالع معاييرال: السابعالمطلب 

 نفوس يف اكتبواالر  احلرية من شيء إىل تؤدي قد املختلفة املتنوعة الوسائل
 إليصال وسيلة تصلح ال قد ذلك ىلإ إضافة. اختيارها يريد الذي ساملدرّ 

 البد لذلك. هلا خاص موقف يف إال تناسب وال. نةمعيّ  دراسية مادة أو معلومات
 والعنايه اإلمام عليه بجي كما هبا االستعانة يريد اليت الوسيلة اختيار للمدّرس

 : هي الكالم هذا نهايعي اليت واملعايري. اختيارها اثناء سييومقا مبعايري
 لتدريب املسلسلة الصور املدرس خيتار أن مثل الدراسية، باألهداف امناسبته .1

 الصويت التسجيل رتاخي بأن القصة تكوين ماوالسيّ  التحدث على الدارس
 .والنطق االستماع على لتدريبه

  .إلجيادها واملبلغ واجلهد الوقت .2
  .الدراسة عملية إىل وشوقته الدارس اهتمام إثارة من الوسيلة تكن .3
  .عدادهمأو  الطالب بكفاءة هامناسبت .4

                                                           
20
 .13 ،لوسائل املعينات يف تعليم العربيةاإمام أسراري،  
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 .العلمية الناحية من احملتوىصّحة  .5
 21ه.وابتكار  اهإجراء يف ساملدر  مهارة .6

 
 : وظائف األساسية الوسيلة التعليميةالثامنالمطلب 

 Fox dan وكرول وكسف حددها وقد التعليمية، للوسائل وظائف عدة هناك

Kroll هيو  التعليم تقنيات لوسائل أساسية وظائف أربعب : 
 وحفزهم املسلمني، اهتمام إثارة على الوسائل تعمل: والتحفيز اإلثارة  .1

 انتباههم تشتيت وعدم عليهم املعروض املوضوع مع للتعامل
 بشكل العلمية املادة معلومات عرض على الوسائل تعمل :المعلومات تقديم .2

 تارب باخل النظرية املتعلم اتخرب  لربط أداة الوسيلة تكون أن وميكن مباشر،
  التطبيقية العملية

 رياللفك زوحف فكريا   املتعلمني توجيه على الوسائل تعمل :علمينتالم توجيه .3
 للمشكالت جديدة حلول تقدمي إىل تقودهم عندما عندهم، اإلبداعي
 خالل من حسيا املتعلمني توجيه على الوسائل تعمل كما عليهم، املطروحة

 مسكه تشريح أو كيميائية حبرية قكتطبي الوسائل، باستخدام معني عمل تنفيد
 .رياضية حركة فيذتن أو

 عملية يف االقتصادي اجلانب التنظيمية الوظيفة حتقق :التنظيمية الوظيفة .4
 بأفضل التعلم عملية وقيادة املتعددة الوسائل استخدام تنظيم خالل من التعلم
 22.وجهد كلفة وأقل مردود

 

                                                           
 . 16-15نفسه،  املرجع 21
 .110، الوسائل التعليمية وطرائق التدريسرياض عارف اجلبان،  22
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تكنولوجيا التكنولوجيا، مفهوم المفهوم التعليم:  في تكنولوجياال: الثاني المبحث
 أهميتهو التعليم، 

 تكنولوجياال: مفهوم األولالمطلب 

 كلمة وهي Techne مقطعني من مركب مصطلح Technology التكنولوجيا
 من ويوجد .علم مبعىن الحقة وهي logy و فن، أو صنعة أو حرفة مبعىن يونانية
 Technique اإلجنليزية الكلمة من تقمش Technology كلمة من األول اجلزء يعترب
 اليونانية الكلمتني بني صلة هناك أن إىل مستندا التطبيقي، األداء أو التقنية مبعىن

 ما الضنية أو فاحلرفة املعىن، حيث ومن اللغوي، االشتقاق حيث من واإلجنليزية
 مركبة كلمة التكنولوجيا فإن هنا ومن معينة، لفكرة أدائي تطبيق أو تقنية إال هي

 التطبيق أثناء والصياغة األداء بتحسني يهتم الذي العلم أو التقنية علم إىل تشري
 23.العلمي

 وحلول وأداء فكر هو التكنولوجيا إن" ،الدين هباء كامل حسنيورأى 
 إمساعيل ماهر من كل ويعتقد. "معدات اقتناء جمرد تكون أن قبل للمشكالت

 تطبيق أو علم جمرد ليست تكنولوجياال أن" توفيق حممد الدين وصالح صربي
 إنساين نشاط فهي بكثري ذلك من وأمشل أعم هي بل أجهزة، جمرد أو العلم

 تعريف ميكننا العرض هذا خالل من التطبيقي، واجلانب العلمي اجلانب يشمل
 املعلومات استخدام يف للتفكري وطريقة إنساين جهد: أّنا على التكنولوجيا

 وتطبيقها معني جمال يف املتاحة البشرية وغري البشرية العناصرو  واخلربات واملهارات
 وزيادة حاجاته إشباع و اإلنسان مشكالت حلل تكنولوجية وسائل اكتشاف يف

  ".قدراته
 يف تكنولوجي تطور هناك كان العشرين القرن من الثاين النصف وخالل

 الرتبية استفادت وقد وغريها، العملية أو احلربية أو الصناعية سواء امليادين مجيع
                                                           

 .23، (2002القاهرة : دار غريب، )، التكنولوجيا وتطوير التعليمعبد العظيم عبد السالم الفرجاين،  23 
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التكنولوجيا احلديثة، اليت كان من مثارها عدد كبيـر من األجهزة اليت  من والتعليم
)تقنيات التعليم( وانتشرت هذه الوسائل يف املدارس على اختالف -مسيت بـ

  24.أنواعها ومستوياهتا
 

 تكنولوجيا التعليمالمفهوم المطلب الثاني: 

 تعريف ميكن العام مبعناه التكنولوجيا لحملصط السابق التعريف ضوء يفو 
 الواقع يف عمليا   التعليم ونظريات ملبادئ منظم تطبيق" بأّنا التعليم تكنولوجيا

 ،"منظمة بطريقة التعليمية األغراض يف املعرفة تطبيق علم أو التعليم، مليدان الفعلي
 التعليم ةعملي يف املشارك البشري العنصر من كل بني منظم تفاعل أّنا مبعىن

 األهداف حتقيق هبدف التعليمية، واملواد التعليمية واألدوات واآلالت واألجهزة
 25.التعليم مشكالت حل أو التعليمية

 يتم أي نظري، أساس إيل تستند التعليم تكنولوجيا أن ذلك من ويتضح
 تتفاعل عناصرها وأن حمدد، نظام وفق تسري أّنا كما نظرية، خالل من توجيهها

 .التعليمية العملية أهداف النهاية يف حتقق لكي واحدة، ومةمنظ يف
 للطريقتني املتنوعة التعليمية املؤسسات استخدام عن التعليم تكنولوجيا وتُعرّب 

 فإّنا لذلك فعالية، أكثر تعلم إىل للوصول الرتبوية العملية إطار يف والعملية النظرية
 عن العلمي البحث من أساس على الرتبوية العملية وتقومي لتنفيذ منظمة طريقة
 إىل للوصول بشرية وغري بشرية مصادر باستخدام مصحوبة اإلنساين التعلم طرق

 26.باجلودة تتسم متطورة تعليمية عملية

                                                           

 
" جملة العلوم هوم التكنولوجيا واستخداماته في العملية التعليميةتطور مف" صباح سليماينو نور الدين زمام  24

 .165 (،2013جامعة حممد خيضر بسكرة، )اجلزائر، اإلنسانية واإلجتماعية، 
  . 12، 2000، "تكنولوجيا التعليم: متحدثتها وتطبيقاتها سلسلة آلتد:" ض حسني التوردي،عو  25 
 املرجع نفسه. 26 
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 الثالث: أهمية تكنولوجيا التعليم المطلب

 التعلمية، التعليمية العملية يف التعليم تكنولوجيا أمهية عن احلديث وعند
 :األمهية تلك إبراز تستهدف احملاور من جمموعة تناول ينبغي

  .التعلم نوعية حتسني يف التعليم تكنولوجيا دور .1
 يف توفري فرصة للخربات احلسية. التعليم تكنولوجياتساعد  .2
 .التعليم تكنولوجيااستخدام وتوظيف وسائل  .3
اهتمامات املتعلمني وهواياهتم وجتديد نشاطاهتم  التعليم تكنولوجياتثري  .4

 ركتهم وإشباع حاجاهتم للتعلم.ومشا
على دفع إنتاجية املؤسسات التعليمية والتدريسيه   التعليم تكنولوجياتعمل  .5

 كما  ونوعا .
 ووسائلها يف مجيع املراحل التعليمية. التعليم تكنولوجياتستخدم  .6
يف منو املفاهيم وتكوين االجتاهات العلمية  التعليم تكنولوجياتساعد  .2

 املرغوبة.
 يف رفع وتنمية قدرة املعلم. التعليم لوجياتكنو تعني  .9
 يف توفري النحو الرتبوي والنفسي. التعليم تكنولوجياتساعد  .0

يف تقليل الزمن املستغرق يف نقل املعلومات أو  التعليم تكنولوجياتساعد  .10
 املهارات واخلربات للمعلمني، أي تقصيل وقت املتعّلم.

ا يف ختطي احلدود الزمنية ووسائلها دورا مهم التعليم تكنولوجيا تؤدي .11
 واملكانية واإلمكانيات املادية.

 22يف مواجهة املشكالت الرتبوية املعاصرة. التعليم تكنولوجيادور   .12
 

                                                           
22
 .62-54، املرجع نفسه 
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 خصائصها، ،عناصرها دورها، ،مفهومها :الصوتية شرائحالبرنامج المبحث الثالث: 
 مزاياها

 (Slide Bersuara) الصوتية شرائحال مفهوم :األولالمطلب 

 مالتعلّ  يف الناس ستخدمهات الشاشة، على معروضة صورة هي رائحالش
 يلةالوس هذه استخدام يتم. الدراسية الفصول يف مالتعلّ  أو اجلماعي أو الفردي

 من. تلقائي ا استخدامها وميكن( معينة مبسافة) بُعد عن حتكم جبهاز أو يدوي ا
 شرحية يلةوس ىيسم ما وهذا الصوت، بإضافة يلةالوس هذه استخدام املمكن
 .الصوت

من نوع  بصريةال سمعيةال التعليمية وسيلةال إحدى من الصوتية الشرائحوأّن 
 الصوت فيها وسيلة هي البصرية السمعية والوسيلة. الثابتةالسمعية البصرية  وسيلةال

 وكذلك ومساعها، رؤيتها ميكن معروضة، صورة هي الصوتية الشرائحف. والصور
  29.عةممت استخدامها طريقة

 ااستخدامه ميكنو  ميالتعل يف ابتكار عن عبارة هي الصوتية شرائحالف
 اجملردة املفاهيم فهم على فعال بشكل الطالبات ساعدتو  تعليميةال وسيلةالك

 وسيلةالك الصوتية الشرائح استخدامب ميكن(.  اجملردة األشياءحتقق ) واقعية األكثر
أكثر )البصرية  احلواس إشراك إىل تسبب والتعلم التعليم عملية يف تعليميةال

 ملادة التعليمية.  فهمال سهولة متكن الطالبات  والسمعية(، فبذلك

                                                           
28 Imam Fajar Wahid dan Wakhid Yunendar “Media Slide Bersuara” )وسيلة الشرائح الصوتية(  
Jurusan Pendidikan Tekni Elektronika Fakultas Teknik universitas Makasar, 2102.  
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باستخدام جمموعة من أنواع الربنامج الكمبيوتر   الصوتية شرائحال فصناعة
 windows movie)ميكري  وويندوس مويف (camtasia) بوينت وكمتسيا ورابربنامج ك

maker)  5( 5وسيبريلني يوكام(CyberLink YouCam .
20 

 
 في التعليم (Slide Bersuara) الصوتية شرائحالمطلب الثاني: دور ال

 املعينة، املواد لتعليم تساعد هي ،يف التعليم معينة قيمة هلا الصوتية شرائحال
 عدة هبا القيام املقرر ومن املعلومات، وتوحيد بالتعّلم، الطالبات اهتمام وتعزيز
 وشرائح الصوتية الشرائح استخدام وتطلب. التعليم جماالت ميعجل ومناسبة مرات،
 أو الرئيسي التفسري إما الشرح، تقدمي على القدرة هي معينة، مهارات األفالم
 30.اإلضايف الشرح

 
 (Slide Bersuara) الصوتية شرائحالعناصر  المطلب الثالث:

  31:األتية العناصر من الصوتية شرائحال وتتكون
 المكتوب النص: األول

 نصص، الفعل من مستمدة واللغة املعجمّية املادة يف النص مصطلح
 عن عبارة   هو: فالنص االصطالح يف أما .وواضح ظاهر شيء   كل تعين وهي

 والقول والكالم اجلملة بني جتمع اللفظ، على املعىن فيها يزيد لغويّة، ظاهرة

                                                           
29 Putri Arum Purbolaras dkk, “Media Audio Visual Slide Bersuara”  وسيلة السمعية البصرية الشرائح(

 Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Program Studi Bahasa Dan Sastra الصوتية(، 

Indonesia 2102. 

30 Imam Fajar Wahid dan Wakhid Yunendar “Media Slide Bersuara” )وسيلة الشرائح الصوتية(  
31

  Arif Yudianto “Penerapan Video Sebagai Media Pembelajaran” (استخدام فيديو للوسيلة التعليمية) 

Seminar Nasional Pendidikan 2102. 
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 واخلطاب الداللة ومستوى الرتكيب، مستوى أي والنظم، واخلطاب والتبليغ
  32.ورسالة وسامع متكلم إىل حيتاج الذي
 الصورة :الثاني

 معينا الرائعة اجلذابة وألواّنا املختلفة بأشكاهلا املسطحة الصورة متثل 
 اختيار ميكن 33.اهلدف اللغة تعليم يف العون املعلمون منه يستمد غنيا بصريا

 استعماهلا مثل التالميذ، أذهان إىل املفاهيم بعض لتقريب واستخدامها بعضها
 والتعبري اهلجاء دروس يف وكذلك الشعوب، حياة لتوضيح اجلغرافيا، دروس يف

 اليت التعليمية الوسائل من بأنواعها الصور وتعترب. املختلفة اللغات التعليم
 . نسبياء رخيصة بأسعار عليها احلصول يسهل

 اللغوية اراتامله تعليم جمال يف تؤديه الذي كبري دور تلعب والصور
 الصور فوائد ومن. والرتاكيب واملفردات األصوات: مثل هلا، املكونة والعناصر

 : هي اللغات تدريس يف
  له والتشويق الدرس موضع تقدمي .1
  للتدريس الوقت اختصار .2
 وذلك منها اخلاطئ تصحيح على والعمل املفاهيم تكوين سوء منع .3

  للواقع متثيلها لصدق
  34.والتقييم احلكم يف الطلبة لدي االنتباه تركيز على املتعلمني مساعدة .4

 : هي التعليمية الصور الختيار معايري وأما
  اللغوية املادة أو الدرس مبوضوع الصورة ارتباط .1
  وأعمارهم املتعلمني ملستوى الوسيلة مالءمة .2

                                                           

32 https://mawdoo3.com  )تتيّسر يف 2010/10/25، 00.54( )مفهوم النص(    
 ،الدار العاملية)، لوسائلاألساليب ا -الطرق  : ابغريهتعليم اللغة العربية للناطقني عمر الصديق عبد اهلل،  33 

2009) ،105. 
  .125-124املرجع نفسه،  34

https://mawdoo3.com/
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  الصورة وضوح .3
  مناسب حجم ذات الصورة تكون أن .4
 35.للذوق الصورة مالءمة .5

 املعلم تساعد اليت تعليمية وسيلة هي الصورة نأ نعرف هنا ومن
 .اختيارها حسن إىل بالنظر الدرس عن الطلبة فهم الرتكيز

  الصوتالثالث: 
 ،الشرائح الصوتية مجنابر  دا قيج املهمة العناصر من الصوت ويعترب

 ويعود املطلوب، وقعه للربنامج يكون يحة الصح صوتية مؤثرات وجود فبدون
الشرائح  برنامج يف التفاعل عنصر من كثريا تعزز وتيةالص املؤثرات أن إىل ذلك

 36.الصوتية
 

 (Slide Bersuara) الصوتية شرائحالخصائص المطلب الرابع: 

 نتائج من. الثابتة الصور جمموعة من إحدى هي الصوتية الشرائح وسيلة
  ، هي:الكثرية القدرات الوسيلة هذه متتلك الدراسة،

 الذي املواد بيان تطوير أو جديدة، حقائق انطباع على دالتأكي املمكن من .1
 .فهمه يتم مل

 . الزائدة املواد لبحث الطالب اهتمام حتفيز املمكن من .2

 أي القوية، بالذاكرة املواد فهم على الطالبات الشرحية هذه تساعد أن كنمت .3
 .صحيح بشكل واختيارها الشرائح تكييف طريق عن

                                                           
 .125املرجع نفسه،  35
36
 .162 ،مهارات التدريس حنو إعداد مدرس اللغة العربية الكفءأوريل حبر الدين،  
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 أكثر جتعلها اليت املخططات سوماتكر  بسيطة، خطية رسومات عرضت .4
 تقلل أن كنمت اليت األصلية الرسومات من املعلومات نقل يف فاعلية

 .نفسها املعلومات
 الصورة وجتعل مناقشتها جتري اليت املشكلة تأكيد الصورة ألوان تساعد .5

 املزدمحة األلوان استخدام ألن اللون، استخدام يف حنذر أن وعلينا. مشوقة
 32.فيها املوجودة املعلومات بجحت للغاية،

 
 (Slide Bersuara) الصوتية شرائحالمزايا المطلب الخامس: 

 ماك ،املتعددة املزايا اليت تستخدم يف عملية التعليم هلا الصوتية الشرائح أنّ 
 :يلي

 جذابة. أكثر املتعرضة الصور .1
 .فردي أو جمموع بشكل استخدامها كنمت .2
تعرضها مرّة  كنمتو  متكرر بشكل رؤيتها كنمتو  املتسلسلة، الصور حمتويات .3

  املطلوبة.  لصورةبا وفق ا أخرى
  .بالوقت هااستخدام رتبطت ال .4
 بال البعض بعضها مع مقارنتها وميكن نازم حتديد دون الصور مناقشة ميكن .5

  .العرض جهاز من نزعها
 .منه والغرض املستخدم محتوىلل وفق ا استخدامها كنمت .6
  ا.وممتع اعمليّ  .2
 .متكرر بشكل ااستخدامه كنمت ألن ،رخيصا .9
 39تبطيئها. أو هاتسريع كنتعرض الصور مت .0

                                                           
31 Imam Fajar Wahid dan Wakhid Yunendar “Media Slide Bersuara” )وسيلة الشرائح الصوتية(  
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  تقسيمها، مراحلها، أهدافها مهارة القراءة: مفهومها،المبحث الرابع: 
 مفهوم مهارة القراءةالمطلب األول: 

فهي أساسا ترمجة  30القراءة مهارة رئيسة من مهارات تعلم أي لغة أجنبية.
الصوتية. يعين ذلك أن القراءة احلقيقية هي عملية ذهنية ألجل  الرموز الكتابية إىل

  40الوصول إىل املعلومات اليت تضّمنتها املواد املكتوبة

والقراءة  فن لغوي، يرتبط باجلانب الشفوي للغة عند ما ميارس ممارسة 
جهرية بالعني واللسان، ويرتبط باجلانب الكتايب للغة من حيث إنه ترمجة لرموز 

سواء متت ممارسة القراءة بالعني واللسان أو بالعني فقط. فهي من أهم  مكتوبة
وسائل نقل وسائل الرتاث وهي ليست عملية ميكانيكية نقتصر على جمرد تعرف 
احلروف ونطقها، ولكنها عملية معقدة مثلها يف ذلك مثل سائر العمليات العقلية 

لتالميذ، وتنميها وتنشط القراءة توسع دائرة خربة افالّت يقوم هبا اإلنسان. 
فهذه املهارة  41ذواقهم، وتشبع فيهم حب االستطالع.قواعدهم الفكرية، وهتذب أ

تركز على تعليم القراءة مث  اللغوية األكثر اهتماما يف العمل املدّرسى. فاملدّرسة
 42الكتابة.

 

                                                                                                                                                               
39 Putri Arum Purbolaras dkk, “Media Audio Visual Slide Bersuara”  وسيلة السمعية البصرية الشر ائح(

 الصوتية(،
 .140 حممود كامل الناقه ورشدي أمحد طعيمة، 39 

 .92 ،الوسائل املعينات يف تعليم العربيةإمام أسراري،  40 

، القاهرة )عبد اخلالق ثروت، ة العربية، األجتاهات الرتبوية املعاصرة يف تدريس اللغفضل اهلل حممد رجب 41
2003) ،61. 

 . 63املرجع نفسه،  42 
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 أهداف مهارة القراءة: لمطلب الثانيا

، القراءة تعليم أهداف لعربية أنيبني مصطفى رسالن يف كتاب تعليم اللغة ا
 :فيما يلي

 . القرائية املوضوعات طريق عن التالميذ خربات تنمية .1
  .التالميذ لدى اللغوية الثروة زيادة .2
 بالقراءة واالستقالل كالسرعة القراءة يف األساسية املهارات التالميذ إكساب .3

  .الصحيح واالستخدام املمارسة طريق عن املعاين حتصيل مع
 من واالجتماعي واجلسمي والنفسي العقلي النمو حيقق مبا التالميذ يدتزو  .4

  .املختلفة القرائية املوضوعات خالل
 إبدال أو إضافة أو حذف دون الصحيحة خمارجها من احلروف إخراج .5

 . وطالقة وبيسر
 املشوقة والقصض املوضوعات اختيار طريق عن باملتعة، متسما التعلم جعل .6

  .اللغوي وقاموسهم التالميذ خربات من والقريبة والطريقة،
 من املمارس اللغوي النشاط جماالت مجيع يف احلرة القراءة يف االنطالق .2

  .التالميذ
 القرائية التالميذ مليول املرتمجة املوضوعات طريق عن القراءة، حنو امليل تنمية .9

 . وحاجاهتم لزغباهتم واحملققة ،
  .يقرأ مبا واالستمتاع اللغوي التذوق وسلوكيات مهارات تنمية .0

  .منها االستفادة مع سليمة بصورة املكتبات استخدام .10
  .التالميذ السلوك موجهات تكون حّت ، واخللقية الدينية القيم ترسيخ .11
  .شأنه ورفعة رقيه على والعمل به واالعتزاز الوطن حب غرس .12
  .مواهبهم وصقل املوهوبني اكتشاف .13
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 43.العاملية الثقافات على االنفتاح .14
 

 القراءة تقسيم: الثالثالمطلب 
 التقسيم، يف يراعي الذي لالعتبار تبعا تقسيمات عدة القراءة خاطر قسمت
 وعلى للقارئ، العام الغرض أساس على وتقسيم ،األداء حيث من تقسيم فهناك
 وفيما. التقسيمت من وغريها املقروءة املادة أساس وعلى له، اخلاص الغرض أساس

  44:تقسيماتال هلذه توضيح يلي
 األول: تنقسم القراءة من حيث األداء

 45تنقسم القراءة من حيث األداء إىل: قراءة صامتة وقراءة جهرية.
 وبياّنما كما يلي: 

 قراءة صامتة .1
 مهسي أو صوت دون فقط،ر بالنظ تتم قراءة هيفالقراءة الصامتة 

 ىنيعو  .ةر احلنجيف  الصوتية احلبال زاهتزا دون حّت بل الشفاة، حتريك أو
ّر مت أن دون القارئ ذهن يف معان إىل لتحول املكتوبة الكلمات نأ ذلك

 ّناأل الناس، معظم يقوم به ام هو القراءة من النوع ذاهو . الصوتية الرحلة
 46.االستيعاب إىل هتدف

 قراءة جهرية .2
 إىل الكتابية الرموز حتويل وأ بالصوت القراءة هي اجملهرية القراءة

 اليت األخطاء عن الكشف للمعلم تيسري اجلهرية ةالقراءف 42.واتصاأل

                                                           
 .145، تعليم اللغة العربية ،مصطفى رسالن 43

 .154المرجع نفسه،  44 

 .114(، 2002)القهرة: دار الفكر العريب، ، اللغة العربية نتدريس فنو علي أمحد مدكور،  45 
 46

 .93-92 ،العربية الوسائل املعينات يف تعليمإمام أسراري،  

 .92املرجع نفسه،  42 
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 أّنا كما وردها، فرصة له تتيح وبالتايل النطق، يف التالميذ فيها يقع
 49.القراءة يف والدقة القةالط قياس اختبار يف تساعده

 للقارئ العام الغرض أساس على القراءة تقسيمالثاني: 
أقسام كثريا أمهها  إىل للقارئ العام الغرض أساس على القراءة تقسيم

 : ما يأيت
  والبحث لدرسلقراءة  .1

 وخاصة اجملتمع، يف كبرية قطاعات تستخدمها الدرسقراءة 
 صيلحوالت للدرس نرؤو يق فالطالب املختلفة، الطالب ذوي الطالب
 ما ملعرفة والتقارير املذكرات يقرؤون الناس وبعض ات،علوماملو  للمعرفة

 وحنو والالفتات اخلرائط يقرؤون راآلخ والبعض به واالستفادة فيها
  40.ذلك

 الستمتاعلقراءة  .2
 بقضاء املرتبط القراءة من النوع ذلك فهي لالستمتاع، القراءة أما

 أمهية ذا القراءة من النوع هذا أصبح وقد: الرمسي العمل من الفراغ وقت
 بعض لدى الرمسي العمل من الفراغ وقت لتزايد نظرا احلاضر يف خاصة

 أنواع شّت يف اإلنسان حمل األلة احالل عن الناتج الناس، من اثفئال
 .األعمال

 قراءة حلل املشكالت .3
 القراءة من النوع ذلك فهي معينة، مشكلة حلل للقراءة بالنسبة أما

 بناء قرار إىل فيه والوصول معني شيء معرفة يف القارئ برغبة يتصل الذي
 مبدا يف معني قرار ىلإ للوصول كالقراءة وذلك احلقائق، من جمموعة على

                                                           

 .112 ،اللغة العربية نتدريس فنو علي أمحد مدكور،  48 

 .120-110املرجع نفسه، 49 
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 ايفا. ذلك حنو أو اخللقية القيم من قيمة لتقدير او ية،تاحليا املبادئ من
 لالشرتاك أو حديث، إللقاء أو حبث، لعمل معينة مادة جلمع كالقراءة

 أن جيب الذي الطريق ملعرفة الطرق اخلريطة الفرد قراءة وايضا  . مناقشة يف
 من جديد اسلوب هذا أن قيقةاحلو . معني مكان إىل للوصول يسلكه

 إىل يؤدي اسلوب ألنه مدارسنا؛ يف تشجيعه جيب القراءة تعليم أساليب
 اختاذ يف الشجاعةو  واالستقالل النفس على واالعتماد الذايت التعلم
 50.القرار

 :إلى ئللقار  الخاص العرض حيث منالثالث: 
 .الفراغ وقت لقضاء .1
 .معينة معلومة على احلصول .2
 .لتفاصيلا على احلصول .3
 51.واالستنتاج والتحليل التأمل .4

 :إلى تعلمها مراحل حيث منالرابع: 
  .القراءة ميكانيكيات على السيطرة مرحلة أي صويت، رمزي تعرف .1
 .باملعىن واالرتباط القراءة مرحلة أي الفهم .2
 .يلصوالتح للدرس القراءة مرحلة أي املكثفة .3
ترب عنه اللغة من فكر تع ما بكل االتصال مرحلة أي الواسعة التحليلية .4

  52وثقافة.
 
 

                                                           

 .121-120املرجع نفسه،  50 

 .153 حممود كامل الناقه ورشدي أمحد طعيمة، 51 

 املرجع نفسه، 52 
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 القراءة مراحل: الرابعالمطلب 
 اهب التمسك فيستحسن القراءة، يف القدرة وحمتويات طبقات هنا املراحل

 إىل املستويات هذه وقسم .األهداف جناح ملساعدة القراءة تعليم يف درس امل
  :مراحل ثالث

 القراءة مهارة لتنمية: األوىل املرحلة  .1
 .لغويا الطالب رصيد يهاف ويتكون

 القراءة مهارة لتنمية املتوسطة املرحلة .2

 الرتاكيب يف صيدهر  وتنمية السالب رداتفم راءثإ على زالرتكي يتم وفيها
 .ما حد إىل القراءة موضوعات مهآما وتتسع اللغوية

الطالب يتدرب على تنمية مفرداته ذاتيا  القراءة يف االستقالل: املقدمة املرحلة  .3
 53 م كيف يستخدم القواميس ويبدا أوىل خطوات االتقالل يف القراءة.ونتعل

 
 السابقة الدراسات
 :يلي ما اجملال هذا يف السابقة الدراسات من

كلّية الدراسات العليا لقسم  رسالة املاجستريدراسة ريا رزقى كورنياواتى،  .1
وضوع . بامل2019تعليم اللغة العربية جامعة اإلسالمية احلكومية فونوروغو 

لكتورى انسفري  برنامجعلى "تطوير وسيلة تعليم مهارة القراءة املؤسسة 

                                                           

ناهجه وأساليبه، )الرباط: منشورات املنظمة رشدي أمحد طعيمة, تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا م  53
 555 (,1090اإلسالمية لرتبية والعلوم والثقافة ايسقيو جامعة املنصور, مصر, 
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(LECTORA INSPIRE) ( املدرسة يف تعليم اللغة العربية يفحبث تطويرى  
 54ماكتان(. 1 الثانوية احلكومية

يهدف ذلك البحث إىل حماولة تطوير وسيلة تعليم مهارة القراءة 
ومعرفة مواصفاهتا والتحقق   (Lektora Inspire) املؤسسة على برنامج لكتورى

من صالحية فعالية هذه الوسيلة عند متخصصى اللغة ومتخصصى الوسيلة 
التعليمية. ويستخدم هذا البحث املنهج بنموذج البحث التطويرّي اإلجرائّي 

. وأما نتائج البحث فهي (Brog and Gall)والوصفّي الذي اقرتح بورغ وغال 
سهولة االستخدام، ومشوقة، وواضحة يف عرض املادة إن الوسيلة املطورة 

والصور واألصوات، وسهولة اللغة املستخدمة، مطابقة التدريبات باملادة 
ومستوى قدرة الطلبة، ويزيد رغبة وفعالية تعلم الطلبة، ومتفاعلة، وحيسن 
استقاللية ومهارة الطلبة، ويسهل حتقيق أهداف التدريس، ويثري عربة تعلم 

ومطابقة لتعليم مادة القراءة. واستنادا على اختبار البيان اإلحصائي الطلبة، 
للنتائج احملصولة من االختبارين القبلي والبعدي لفرقتني )فرقة جتريبة وفرقة 

،. فإنه أقل sig 04( يدل على نتيجة t-testضابطة( عن طريق اختبار ت )
 ،. 50من 

يف الوسيلة ياواتى هذا البحث ومبا قدمته ريا رزقى كورن بنيالفرق 
تطوير وسيلة تعليم  إّنا قدمت التعليمية املستخدمة ويف الكتاب املستخدمة.

 (LECTORA INSPIRE)لكتورى انسفري  برنامجعلى مهارة القراءة املؤسسة 
املؤسس على أرادت أن تطوير الوسيلة التعليمية فوأما الباحثة يف هذا البحث 

لكتاب املستخدمة ملادة القراءة، وا (Slide Bersuara)الشرائح الصوتية  برنامج
 الباحثة هي كتاب "القراءة الرشيدة اجلزء األول"

                                                           

 LECTORA)ريا رزقى كورنياواتى، "تطوير وسيلة تعليم مهارة القراءة املؤسسة على برنامج لكتورى انسفري  54 

INSPIRE)  أطروحة، جامعة ماكتان( 1يف املدرسة  الثانوية احلكومية )حبث تطويرى يف تعليم اللغة العربية( ،
 (.2019 فونوروغو احلكومية اإلسالمية
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كلّية  قسم تعليم اللغة العربية رسالة املاجستري فطرا أواليا رمحوايت، دراسة .2
"تصميم  باملوضوع. 2016 الدراسات العليا جامعة دار السالم كونتور

لرشيدة اجلزء األول" املؤسسة على الصور لكتاب "القراءة ا الوسائل التعليمية
-2016الثابتة مبعهد دار السالم كونتور احلرم الثالث للبنات عام 

2012."55  
الكشف عن تطوير الوسائل التعليمية  يهدف ذلك البحث إىل

لكتاب "القراءة الرشيدة اجلزء األول" املؤسسة على الصور الثابتة والكشف 
ا البحث منهج البحث التطوير. وأما نتائج عن مدى فعاليتها. ويستخدم هذ

البحث فهي عنوان الدرس، املنهج املستخدم يف تعليم مادة املطالعة، فهرس 
الربنامج فيها املقدمة، األهداف، إعداد الوسائل التعليمية، املالحظة التعليم 
للمدرسة، خطوات التدريس، املوضوعات، عرض املادة فيها صورة القصة 

وأما فعاليتها فتحّصل من نتائج االختبارات القبلية والبعدية  ومقالة القصة.
هي ترقية رغبة الطالبات على تعلم مادة املطالعة، جذابة ومشوقة وتساعد 

  الطالبات يف التعلم.
يف الوسيلة  الفرق بني هذا البحث ومبا قدمته فطرا أواليا رمحوايت

تعليمية لكتاب "القراءة تصميم الوسائل ال تقدم إّنا التعليمية املستخدمة.
هذا الرشيدة اجلزء األول" املؤسسة على الصور الثابتة، وأما الباحثة يف 

الشرائح  برنامجعلى  املؤسس أرادت أن تطوير الوسيلة التعليمية البحث
 ملادة القراءة. (Slide Bersuara)الصوتية 

م اللغة سيت رشيدة، البحث العلمي كلية الرتبية وعلوم التعلمية قسدراسة  .3
العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية تولونج أجونج. باملوضوع "تنفيذ تعليم 

                                                           

 الصور على املؤسسة" األول اجلزء الرشيدة القراءة" لكتاب التعليمية الوسائل تصميم" رمحوايت، أواليا فطرا 55 
 كونتور السالم دار جامعة)أطروحة،  "2012-2016 عام للبنات الثالث احلرم كونتور السالم دار مبعهد الثابتة

2016.) 
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لدى الطالب املعهد العصري "األنوار" بلوصو  فيديواخلطابة بوسيلة 
  56باجيتان".

لدى  فيديويهدف ذلك البحث إىل ختطيط تعليم اخلطابة بوسيلة 
شكالت تعليم مهارة الطالب مبعهد العصري "األنوار" بلوصو باجيتان وم

لدى الطالب مبعهد العصري "األنوار" بلوصو باجيتان فيديو بوسيلة اخلطابة 
وحّلها. ويستخدم هذا البحث منهج البحث املدخل الكيفي. وأما نتائج 
 البحث فهي وجب على كل الطالب أن يصنع النص اخلطابة بقدرة نفسه،

دا لتعليم اخلطابة. واملدبرة اخلطابة من اليوتيب استعدافيديو وحبث االساتيذ 
فيديو  اخلطابة  اخلطابة إعداد األدوات وسائل التعليم، واستخدام املدبرة

كوسيلة على سبيل املثال كيف طريقة اخلطابة اجليدة. ويف إلقاء اخلطابة 
 .تستعمل الطالب طريقة حفظ النص أو طريقة إلقاء اخلطابة بال اعداد

اخلطابة لدى الطالب مبعهد العصري ديو فياخلطابة بوسيلة  وتقومي تعليم
"األنوار" بلوصو باجيتان هو يتكون من بعض اجلوانب يعين التجويد 
والشجاعة أو الثقة والنعومة، ويعمل التقومي بعد انتهاء اخلطابة. تعطى 
األسئلة اليت تتعلق مبوضوع اخلطابة بعد خياطب. وأما املشكالت يف تدريس 

ختلفة، الطالب مل يستطيعون أن يستعملوا قواعد اخلطابة: خلفية الطالب امل
النحوي والصرف، عدم األدوات الوسائل التعليم الكاملة، الوقة ألداء تعليم 

 اخلطابة وهو يف النهار. 
تنفيذ  متقد ّناأ الفرق بني هذا البحث ومبا قدمته سيت رشيدة حيث

، وأما لكيفيوتستخدمها منهج البحث املدخل افيديو تعليم اخلطابة بوسيلة 
املؤسس على الباحثة يف هذا البحث أرادت أن تطوير الوسيلة التعليمية 

                                                           
"تنفيذ تعليم اخلطابة بوسيلة فيديو لدى الطالب املعهد العصري "األنوار" بلوصو باجيتان"  سيت رشيدة 56

 )البحث العلمي، جامعة اإلسالمية احلكومية تولونج أجونج(
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نهج البحث ملادة القراءة، مب (Slide Bersuara) الشرائح الصوتية برنامج
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        التطوري.

تطوير الوسيلة ل حبث هناكمل يكن  هأن كما يتضح من املوضوعات السابقة
 ملادة القراءة. (Slide Bersuara) الشرائح الصوتية برنامجعلى  املؤسسالتعليمية  

  

 



93 
 

 
 

 الباب الثالث
 البحث منهجية

 مدخل البحث .1
واستخدم هذا البحث  1املدخل الكمى والكيفى، الرسالة هستخدم هذت

، وهى طريقة (Research and Development) ير يأسلوب منهج البحث التطو 
ة نتائج األشياء املعينة ومعرفة فعالية تنفيذه، أو مستخدممستخدمة للحصول على 

فيكون البحث يف هذا النوع حمتاجا  2للمشكالت الىت حتتاج إىل حل مع منتج معني.
وهذا البحث مبدأ حلصول على   ألنه ينتج منتجا جديدا قادرا على حل املشكالت.

 9صناعة األشياء احملتاجة حنو اجملتمع.
يمية البحث التطوير يف هذا البحث لتطوير الوسيلة التعل استخدمت الباحثةو 

 ملادة القراءة. (slide bersuara)الشرائح الصوتية املؤسس على برنامج 
 

 مجتمع البحث وعينته .2
جمتمع البحث هو كل األعداد يتعلق بالبحث، وأما عينته هى األعداد 

عهد مبالفصل الثاين  الطالباتويتكون جمتمع البحث من  4املستخدمة يف البحث.
 123وعددهن  2113-2112العام الدرسي  للبنات فونوروغو واىل صاعا 

. %11حلدود الباحثة من األموال والقت والطاقة ختتار درجة اخلطاء و طالبات. 
من  طالبات 22تتكون عينته و  .Random Cluster Samplingتعيني العّينة بطريقة 

 يلى:وعدد جمتمع البحث ما  .جمتمع البحث
 
  

                                                           
1  Moh. Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia. 9002) 2. 
9  sugiyono, cara mudah menyusun skripsi, tesis, dan disertasi (Bandung: Alfabeta. 9012) 92  
3  Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta. 9010) 922 
2  Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif & Kualitatif (Jakarta: Rajawali Pers. 9012) 

920 

93 
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 1.1الجدول 
 عدد الطالبات الفصل الثاني

 عدد مجتمع البحث الفصل الرقم
 A 25  الثاىن 1
 B 26  الثاىن 2
 C 26  الثاىن 9
 D 27  الثاىن 4
 E 27  الثاىن 5

 طالبات 111 اجملموع 
 

 ياناتالب جمع أدوات .1
حيحة الص ياناتالباملستخدمة للحصول على  ياناتالب مجع أدوات تكان

 يف هذا البحث مايلي:
 (Interview)املقابلة  (.أ

طريقة املقابلة هى طريقة مجع البيانات للوقوف على املشكلة الىت ينبغى 
مع مدرسة  باملقابلة الباحثة البحث قامت اهذيف على الباحثة أن تعرفها. و 

 مادةتعليم تعليم اللغة العربية و  عناملطالعة وبعض من الطالبات الفصل الثاين 
ر الوسيلة من تطوي يف تعليمها وماذا احتياجهن ومشكالهتنأو القراءة  املطالعة

 حلال مشكالت. التعليمية
 (Observation)املالحظة  (.ب

92 
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املالحظة هي اسلوب من اساليب مجع البيانات بالطريقة املباشرة أم 
الباحثة  تستخدما البحث اهذيف و  5غريها وكتابتها على آلة املالحظة.

الكتساب البيانات احلقيقة والشميلة من حقائق املشاركة غري  املالحظة
واستخدامها أساسا جلمع البيانات عن أحوال الفصل، إما الطالبات  .امليدان

 واملدرسة وعملية التعليم بالوسائل التعليمية فيها. 
 (Documentary) الوثائق (.ج

املستخدم جلمع البينات من مصادر غري أدة من أدوات مجع البيانات 
بشرية. وحتصل هذه الطريقة على كتابات مهمات تتعلق باملسئلة البحث، 

 6حىت نالت الباحثة البينات الكاملة والصحيحة وليست توجد من التفكري.
املراد بالوثائق هي الكتب والدوريات وتقريرات األنشطة واجملالت وكشف و 

واستخدمات الباحثة الوثائق لنيل البينات  7وغريها.الدرجات واملخطوطات 
 للبنات فونوروغو  اآلتية:واىل صاعا معهد عن حالة 

 .ونوروغوفللبنات واىل صاعا معهد تاريخ التأسيس واملوقع اجلغرايف  (1
 للبنات فونوروغو.واىل صاعا ملعهد تركيب املنّظمة  (2
اىل صاعا و عهد مب الفصل الثاين أحوال املدرسني واملدرسات والطالبات (9

 للبنات فونوروغو.
 ونوروغو .للبنات فواىل صاعا عهد ادة القراءة للفصل الثاين مبتعليم م (4
 .ونوروغوفللبنات واىل صاعا معهد املوجودة يف  التعليمية ائلالوس (5

 االستبيان (.د

                                                           
5 Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan Jenis, Metode, dan Prosedur ( بحوث التربوية أسالبها و
  920,(إجراءتها

6 Basrowi dan Swandi, Memahami Penelitian Kualitatif  )التفهيم على البحث النوعي( (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2112), 152. 
 . 957( 1322)الكويت: وكالة املطبوعات عبد اهلل حرمى،  ،أصول البحث العلمي و مناهجهأمحد بدر،  7 
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ستبيانة املفتوحة. فاال-هذا البحث نوع االستبيان املغلقة يفاستخدم 
املغلقة الكتساب التقومي الكمية، وأما االستبيانة املفتوحة الكتساب التقومي 

 اتلباوالطاملطالعة درس ة ساملدرّ  على االستبانة أوراق الباحثة وزعت 2الكيفية.
 أرفقتها فقد نللخربا االستبانة أما أوراق التعليم، عملية بعدالفصل الثاين 

 .التطوير بعد عملية الباحثة إليهم قدمتها اليت التعليمية الوسيلة مع الباحثة
مقايس  .(Likert)هذه االستبانه استحدمت الباحثة مقايس ليكرت  ويف

ختبار مستعمل  يف اال ليكرت هي أسلوب لقياس السلوكيات والتفضيالت
تستخدم هذه املقايس  3مقايس.يف كل بنود ينقسم إىل مخسة النفسية. و 

باالستبانات يف جمال اإلحصاءت. يعتمد املقايس على دليل درجة الواقعة أو 
 اإلعرتاض على صيغة ما. والدرجة املستحدمة يف االستبانة هي:

 
 1.2الجدول 

 الدرجة المستخدمة في االيتبانة
 صفة درجة

 موافق جدًّا/جّيد جدًّا 5

 موافق/جّيد 4

 موافق إىل حد ما/مقبول 9

 غري موافق/ناقص 2

                                                           

 8 Moch Ainin, Metodologi Penelitian Peningkatan Kualitas Pembelajaran Bahasa Arab ( منهج
 .112 ,(البحث لترقية تعليم اللغة العربية

 2 Nana Syaodikh Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan ( طرق البحث التربوي) cet 2, (Bandung: 

PT. Remaja Rosdakarya, 9002), 162 
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 غري موافق جّدا/راسب 1

 
 

وملعرفة صحة اإلنتاج البد للباحثة أن تبدهلا إىل البيانات الكمية بالرموز 
 التالية:

 
 

 البيان: 
P    املئوية الصالحية = 

 ∑ 𝑥𝑖    جمموعة القيمة احملصولة = 
  ∑ 𝑥𝑖   األعلى = جمموعة األسئلة ضرب على قيمة 

 
 مثّ تعني صفة نتيجة االستبانة باملعيار التايل:

 1.1الجدول 
 معيار تحصيل االستبانة

 صفة الفئات المؤية درجة

 موافق جدًّا/جّيد جدًّا 111%-21% 5

 موافق/جّيد 21%-61% 4

 موافق إىل حد ما/مقبول 61%-41% 9

 غري موافق/ناقص 41%-21% 2

 غري موافق جّدا/راسب 21%-1% 1

P =
∑ 𝑥𝑖

∑ 𝑥
X 1001 
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إتضح من خالل أساليب مجع البيانات أن أنواع البيانات اليت احتاجت 
إليها الباحثة جاءت على شكل البيانات الكمية والبيانات الكيفية. وقد 

 أخذت الباحثة البيانات الكمية من مصادر اآلتية:
حية الوسيلة صالبيانات من خبري املادة وخبري الوسيلة التعليمية حول  (1

فونوروغو اعا واىل صالتعليمية لتعليم مادة القراءة للفصل الثاين مبعهد 
 حيث مضموهنا ولغتها وتطويرها.

حول مناسبة الوسيلة التعليمية  ات واملدرسةبيانات من الطالب (2
 لثاين.ومالءمتها لتعليم مادة القراءة للفصل ا

 فعالية الوسيلة التعليمية اليت جاءت من االختبار القبلي بيانات حول (9
 والبعدي.

حظات واملالأما البيانات الكيفية فقد مت احلصول عليها من مدخالت 
 اليت حصلت عليها الباحثة من خالل املقابلة واحلوار مع املدرسة والطالبات.

 (Test)االختبار  (.ه
 (ومرس وأ املثريات )أسئلة كتابية أو صورن االختبار هو جمموعة م

أعدت لتقيس بطريقة كّمية أو كيفية سلوكا ما، واالختبار يعطي درجة ما، أو 
 من جمموعة االختبارقيمة ما، أو رتبه ما، للمفحوص، وميكن أن يكون 

 11األسئلة أو جهازا معّينا.
البيانات بيف هذا البحث لعيارة فعالية االنتاج ت الباحثة فاستخدم

ل ويهدف تصميم االختبارات إىل احلصو  .اتبالالكمية من نتائج تعليم الط
على البيانات عن كفاءات الطلبة واستيعاهبم يف فهم النص املقروءة من درس 

                                                           

م(،  1372، )القاهرة، دار النهضة العربية، مناهج البحث يف الرتبية وعلم النفسجابر عبد احلميد جابر وأمحد خريي كاظم،  11 
123 . 
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عد ب املطالعةخالل دراستهم والكشف عن رغبتهم يف تعليم  املطالعة
 استخدامهن الوسيلة التعليمية املطورة.

يعين  تبار القبلياالخ نة االختبار القبلي واالختبار البعدي.فطريقته مبقار 
  (slide bersuara) الشرائح الصوتية  برنامجتقدم قبل استخدام  االختبار

 رائح الصوتية الش برنامجاستخدام  تقدم بعد االختباريعين  واالختبار البعدي
(slide bersuara).  

 :11كمايلييف االختبار   اتبالالطأما معيار نتيجة 
 

 1.3الجدول 
 معيار نتيجة الطالبات

 التقدير نتيجة رقم

1 36-111  ممتاز 

2 76-35  جّيد جّدا 

9 66-75  جّيد 

4 55-65  مقبول 

5 11-54  ضعيف 

 
 مصادر البيانات .3

                                                           
11 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (مقدمة في التقييم التربوي), (Jakarta:  Raja Grafindo 

Persada, 9002), 32 
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الباحثة يف كتابة الرسالة استخدمت البيانات لألساسية وهي كتاب  لنجاح
 البياناتالثاين و للفصل الثاين وكتاب تكنولوجيا التعليم.  القراءة الرشيدة اجلزء األّول

 هو مجيع البيانات اليت وجدهتا الباحثة يف الكتب ونتائج البحوث السابقة. الثانوي
 أساليب تحليل البيانات .5

الشرائح  رنامجباملأخوذة يف آخر عملها ملعرفة فعالية  البياناتالباحثة حتليل 
اهلدف املهم من هذا التحليل هو معرفة  اهلدف.وكمالة  (slide bersuara) الصوتية

 الباحثة تاستخدمو  .االختبار القبلي واالختبار البعديالفرق بني نتائج الطالبات يف 
 ، ومها:تحليل البياناتلأسلوبني 

 التحليل الوصفي (أ)
استخدمت الباحثة هذا التحليل لتحديد صحة الوسيلة التعليمية 

اليت مث  ن البياناتأ. فكما سبق ذكره عليم مادة القراءةوجذابتها ومالءمتها لت
مجعها نوعان، مها البيانات الكمية والبيانات الكيفية. فقد مت حتليلها عن طريق 
حتويلها إىل األرقام وحساب املعدل املئوي منها بطريقة معينة حىت تتمكن 

ملئوي االباحثة من حتديد  جذابتها ومالئمتها. وقد مت حساب هذا املعدل 
 بالصيغة التايل:

 x 111%  نتيجة كل من البند املختار xاإلجابات املعدل املئوي = 

 جمموع نتائج مجيع البنود    

 1.5الجدول 
 التقدير من نتيجة قياس صدق اإلنتاج

 البيان المستوى النسبة المؤية
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ميكن استخدامها يف التدريس بدون  جّيد جدا 25-111%
 أي التعديل

ميكن استخدامها يف التدريس  جّيد 75-24%
 بالتصحيح البسيط

حتتاج إىل التعديل وال ميكن  مقبول 61-74%
 استخدامها يف التدريس

حتتاج إىل التعديل وال ميكن  ناقص 51-53%
 استخدامها يف التدريس

 ال يصلح كله أو يبدل ناقص جّدا 1-43%

 

  (test- t) ت -تحليل اختبار (ب)
ة فرضيال نتائج ( ملعرفة t-test)ت  -إختبار أسلوبالباحثة  استخدمت

 12:يلي كمامن االختبار القبلى والبعدي، فالصيغة املستخدمة  
t =

Md

√ ∑ x
9

   d
𝑁 (𝑁 − 1)

 

 البيان: 
Md   متوسطة االخنراف بني االختبارين )اختبار القبلي =

 والبعدي(

                                                           
12  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Renika Cipta: 

9013), 322-320. 
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 Xd  =  :احنراف نتيجة كل الطلبة، والرموز املستخدمةd-Md 
 ∑ x

9
d = اجلملة املربعة من احنراف نتيجة كل الطلبة 
N  عدد أفراد العينة = 

d.b   التعيني ب =N-1 

 
 نموذج التطويري .6

 فاستخدمت الباحثة منودج البحث التطويري اإلجرائي والصفّي الذي اقرتح
الذي تثّبت هذا النمودج جطوات عاّمة لتحصيل . (Borg and Gall)بورغ وغال 

التطويري. هلا عشرة مراحل فيتطوير اإلنتاجات. فهي كما  اإلنتاج كدورات البحث
 يلي:

 اإلمكانات واملسائل (أ
 مجع البيانات (ب
 ختطيط اإلنتاج (ج
 استبشار اخلبري (د
 حتسني التخطيط (ه
 جتربة اإلنتاج )التجربة الفردية أو الفرقة الصغرية( (و
 حتسني اإلنتاج (ز

 جتربة اإلنتاج الثانية )التجربة امليدانية( (ح
 الثانيةحتسني اإلنتاج  (ط
 19االنتشار وإخبار اإلنتاج. (ي

                                                           

` 13 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D  طرق البحث النوعي(
  .427-412 ,والكمي والبحث التطويري(
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 1.6الجدول  
عند بورغ وغالنمودج التطوير   

 

 

 

 

 

 

 

 

احتاجت الباحثة على إعداد الكاملة واخلطوات الدقيقة لتطوير اإلنتاج، حىت 
يكون اإلنتاج إنتاجا فعاال. وشكل ختطيط الوسيلة التعليمية املستخدمة يف هذا 
البحث والتطوير فيما يلي: االمكانية واملسائل،مجع البيانات،ختطسط االنتاج، 

، واخبار حتسني اإلنتاج، جتربة االنتاج، جتربة االنتاج، حتسني االنتاجاستبشار اخلبري، 
 االنتاج.

 
 إجراءات التطوير .7

 لكل خطوة من اخلطوات العشر املذكورة قبله بالبيان التايل:  سنوضح
 
 
 

اإلمكانات 
 واملسائل

مجع 
 البيانات

ختطيط 
 اإلنتاج

استبشار 
 اخلبري

 حتسني
 التخطيط

 

جتربة 
 اإلنتاج

 

حتسني 
 اإلنتاج

 

 جتربة اإلنتاج

حتسني 
 اإلنتاج

 

وإخبار اإلنتاجاإلنتشار   
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 االمكانية والمسائل (أ
هو أن تقوم الباحثة مبراقبة الفصل أو املالحظة واملقابلة ملعلم اللغة العربية 
للوقوف على امكانية املدرسة ولعض املسائل اليت تواجهها مدّرس اللغة العربية 
خاصة يف استخدام الوسائل التعليمية. وقامت الباحثة مبالحضة اجراء تعليم 

 : هي احلقائقو  B.يف الفصل الثاين املطالعة
 مباشرةتعّلم مادة القراءة بطريقة  املدّرسة أن (1
 أن املدّرسة املطالعة مل تتنوع يف استخدام الوسيلة التعليمية (2
أن املدّرسة املطالعة مل تقم بعملية تطوير الوسيلة التعليمية القائمة على  (9

 احلاسوب
أن الطالبات ال يهتمن جيدا عند بيان املدّرسة عن املادة، أكثرهن  (4

 منينيتحدثن بانفسهن وبعض قليل 
الوسائل التعليمية قامت بالدراسة األولية وقبل أن تصمم الباحثة 

 يف تعلملطالبات اوحصلت على البيانات اليت تتكون من البيانات املتعلقة مبيول 
ثة عن طريق الباح عليها التعليم. وهذه البيانات حصلتاملطالعة وأحواهلم عند 

 االستبانة. 
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 1.7الجدول 

المعلومات المتعلقة بميول الطلبة في تعليمهم اللغة العربية أحوالهم عند تعليمها 
 والمشكالت التي يواجهوبها عند التعلم.

 الرقم البيان اإلجابة
 أ ب ج د

 1 ؟املطالعةهل حتب وهتتم درس  6 22 2 -
  أحب جدا  ب. أحب ج. ال أحب د. ال أحب جدا  .أ

ة التعليمي املواد املدرسة  هل ترتبط 6 - 24 -
 أحوالك اليومية؟ب

2 

  من األحيان  ج. يف بعض األحيان  د. أبدا  دائما  ب. يف كثري .أ
 9 من درس صعب؟ املطالعةهل درس  1 13 3 1

  صعب جدا  ب. صعب  ج. سهل  د. سهل جدا .أ
تتنوع املدرسة يف استخدام طريقة هل  7 11 19 -

 ؟التدريس
4 

  من األحيان  ج. يف بعض األحيان  د. أبدا دائما  ب. يف كثري .أ
هل تستخدم املدرسة الوسائل املعينة عند  6 7 19 4

 التعليم؟  
5 

  من األحيان  ج. يف بعض األحيان  د. أبدا دائما  ب. يف كثري .أ
تعلم خارج الفعلت سبق لك أن هل  - 6 16 2

 الفصول الدراسية؟ 
6 

  من األحيان  ج. يف بعض األحيان  د. أبدا دائما  ب. يف كثري .أ
 ادةمب احلكايةفهم  عندك يفهل صعب  1 29 2 4

 ؟ املطالعة
7 
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  من األحيان  ج. يف بعض األحيان  د. أبدا دائما  ب. يف كثري .أ
احلكاية لفهم  هل بيان املدرسة كاف   6 9 21 -

 ؟املطالعة
2 

  كاف  جدا   ب. كاف   ج. ناقص  د. ناقص جدا   .أ
م يلعددة يف التعتإن استخدام الوسائل امل 17 19 - -

 سيجعل التعلم أكثر ممتعة 
3 

  ج. غري مواقف  د. غري مواقف جدامواقف مواقف جدا  ب.  .أ
بقيام الباحثة على تطوير  هل تواقف 16 19 1 -

مج املؤسس على برنا التعليمية يلةالوس
 (slide bersuara) الشرائح الصوتية 

 ةدا إتقان امليفحبيث ميكن أن يساعد 
 ؟أو القراءة املطالعة

11 

  ج. غري مواقف  د. غري مواقف جدامواقف مواقف جدا  ب.  .أ
 

 1.3الجدول 

 المائوية في أجوبة االستبانة
 الرقم البيان اإلجابة

 أ ب ج د
هل حتب وهتتم درس  21% 79.9% 6.7% -

 ؟املطالعة
1 

  أحب جدا  ب. أحب ج. ال أحب د. ال أحب جدا  .أ
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 وادامل املدرسة  هل ترتبط 21% - 21% -
أحوالك التعليمية ب

 اليومية؟

2 

  من األحيان  ج. يف بعض األحيان  د. أبدا  دائما  ب. يف كثري .أ
من  املطالعةهل درس  9.9% 69.9% 91.9% 9.9%

 درس صعب؟
9 

  جدا  ب. صعب  ج. سهل  د. سهل جدا صعب .أ
تتنوع املدرسة يف هل  29.9% 99.9% 49.9% -

 ؟استخدام طريقة التدريس
4 

  من األحيان  ج. يف بعض األحيان  د. أبدا دائما  ب. يف كثري .أ
هل تستخدم املدرسة  21% 29.9% 49.9% 19.9%

الوسائل املعينة عند 
 التعليم؟  

5 

  األحيان  ج. يف بعض األحيان  د. أبدامن  دائما  ب. يف كثري .أ
فعلت سبق لك أن هل  - 21% 59.9% 26.7%

تعلم خارج الفصول ال
 الدراسية؟

6 

  من األحيان  ج. يف بعض األحيان  د. أبدا دائما  ب. يف كثري .أ
هم ف عندك يفهل صعب  9.9% 76.7% 6.7% 19.9%

 ؟ احلكاية املطالعة
7 

  ج. يف بعض األحيان  د. أبدا  من األحيان دائما  ب. يف كثري .أ
 هل بيان املدرسة كاف   21% 11% 71% -

 ؟احلكاية املطالعةلفهم 
2 



55 
 

 
 

  كاف  جدا   ب. كاف   ج. ناقص  د. ناقص جدا   .أ
إن استخدام الوسائل  56.7% 49.9% - -

املعددة يف التعلم سيجعل 
 التعلم أكثر ممتعة 

3 

  غري مواقف جدامواقف جدا  ب. مواقف ج. غري مواقف  د.  .أ
ة بقيام الباحث هل تواقف 59.9% 49.9% 9.9% -

 يلةعلى تطوير الوس
املؤسس على  التعليمية

 برنامج الشرائح الصوتية 
(slide bersuara)  حبيث
ان  إتقيفميكن أن يساعد 

 ؟أو القراءة املطالعة ةداامل

11 

  مواقف جدا  ب. مواقف ج. غري مواقف  د. غري مواقف جدا .أ
 

 أن اإلستبانة أسئلة من لاألوّ  السؤال يف السابق اجلدول من ظهر
 يف وأما %39،9 املائوية يف درجتهم وحيصل املطالعة درس يهتمن اتبالالط

 عليهم يصعب التعليمية املواد بعض أن اتبالالط نفيشعر  التعليمية املواد فهم
 ومل الدراسية الفصول خارج املادة بتعليم املدرسة تقم مل لكذ ومع .فهمها
 تسهيال التعليمية الوسائل تستخدم ومل التعليم طريقة استخدام يف املدرسة تتنوع
 ناقص املدرسة بيان أن مع .فحسب األحيان بعض يف إال املقررة املواد لفهم
 يفن رغباهت تضيع وتكاد املقدمة املواد حتمل حىت، املادة حنوات بالالط ملفه

 .املطالعة تعلم
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 ميول أن ظهرت االستبانة إجابة من الباحثة حصلت ما على بناء
 التعليم تكون بأن ونيرمح نفإهن جدا، قوية للبناتواىل صاعا ات باملعهد بالالط

 أن ميكن حبيث التعليمية الوسائل تطور إىل حاجة يف نوه  إجيابية أكثر
 .التعليمية املواد إتقان يف نيساعده
 يف املطالعة وتعلم تعليم عملية أن إتضح أعاله املذكور األمور ومن 
 حتقيق إىل دافعة تعليمية وسيلة تطوير -منه فواحد اإلبتكار، إىل ماسة حاجة
 .اتبالالط جناح

 جمع البيانات (ب
 البيانات املتعلقة بتدريس مهارة القراءة يف هذ املعهد. هذهة ثجتمع الباح

اخلطوة للحصول على البيانات عن حال املعهد واملدّرسة والوسائل التعليمية 
 املدّرسة يف الفصل. وتستخدمتها كمادةوطريقة التدريس اليت استخدمتها 

ة لباحثالتخطط اإلنتاج لتحليل بعض املشكالت املوجودة. ويف هذا اجلزء قامت 
 ة غري مشاركة.باملقابلة مع املدّرسة واملالحظ

 ط اإلنتاجيتخط (ج
 :منها ،أمور بعدةقامت الباحثة يف هذه اخلطوة 

 موادهاو  أهدافها إىل بالنظر القراءة الرشيدة اجلزء األول كتاب حتليل (1
  الباتالط وظروف القراءة ملادة ناسبةامل تعليميةال الوسيلة تعيني (2
 .واألصوات الصور مثل التعليمية للوسيلة املواد مجع (9

 املؤسس ميةتعليال الوسيلة تطوير بنموذجية الباحثة تعمل أن ذالك وبعد
 بعض حلل سعيا القراءة ملادة (slide bersuara)الصوتية الشرائح  برنامج على

  .ماهنبيا سبق مما واملقابلة املالحظة قيامها بعد عرفت اليت املشكالت
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 الخبير استبشار (د
 تعرفكي ل برياخل إىل القراءة ملادة تعليميةال الوسيلة تطوير منوذجية تقدم 
 .اتالبيان مجع كأداة اإلرشادات ورق االستبيانات أخذت. هاصائنق الباحثة

 املؤسس تعليميةلا الوسيلة تصميم يف اخلرباء مع باملقابلة الباحثة قامت وقد
 :اومه ،القراءة ملادة (slide bersuara)الصوتية الشرائح  برنامج على
 امعةج الدراسات العليا يفاحملاضر ) املاجستريأب مشفع فطن  دكتور (1

 (احلكومية اإلسالمية فونوروغوا
 : يلي ما إىل سيادته اختيار سبب ويرجع

 .العربية اللغة تعليم جمال يف متخصص أنه (أ)
 جامعة ابالدراسات العلي العربية اللغة تعليم احملاضر يف مادة أنه (ب)

 . احلكومية اإلسالمية فونوروغو
 هتوجيهات إىل االستماع أجل من سيادته إىل الباحثة جاءت

أو  س املطالعةدر  يف خاصة العربية اللغة بتعليم يتعلق فيما وإرشاداته
  .القراءةمادة 

 وفونوروغ جامعة الدراسات العليا يفاحملاضر ) املاجستري هارجاىل دكتور (2
 (احلكومية اإلسالمية
 : يلي ما إىل سيادته اختيار سبب يرجعو 

  التعليم، تكنولوجيا جمال يف متخصص أنه( أ)  
 إلسالميةا فونوروغو جامعة يف التعليم تكنولوجيا ملادة أستاذ أنه( ب)

 . احلكومية



52 
 

 
 

 يهاتهتوج إىل االستماع أجل من سيادته إىل الباحثة جاءت لقد
 برنامج على املؤسس تعليميةال الوسيلة بتصميم يتعلق فيما وإرشاداته
 .القراءة ملادة (slide bersuara)الصوتية الشرائح 

 لعةاملطا ةسمدرّ  مع باملقابلة الباحثة قامت لكذ إىل وإضافة
 حول ارلالستفس( ألفييت كليلى أستاذة) للبناتواىل صاعا عهد مب

 يف اتالطالب وبظروف القراءة مادة بأهداف التعليمية الوسائل مناسبة
 .عهدامل اهذ

 التخطيط تحسين (ه
 .اخلبري باالقرتاحات مناسبا الوسيلة بتحسني الباحثة عملت 

 (الصغيرة الفرقة أو الفرديّة التجربة) اإلنتاج تجربة (و
 تعليميةال لةالوسي وحتسني املطالعة سةومدرّ  اخلرباء مع املقابلة إجراء بعد 

 عةجممو  حنو مرة ألول بتطبيقها الباحثة قامت منهم، مدخالت أساس على
 مث. الطالبات 25 مع منطها التجربة وهذه. الفصل الثاين الطالبات من صغرية
 على ملؤسسا تعليميةال الوسيلة باستخدام التدريسية بالعملية الباحثة بدأت
 ةالباحث فاختارت التجربة، جملموعة (slide bersuara)الصوتية الشرائح  برنامج

 واملقابلة بيانااليت أوراق الباحثة ووزعت العملية هناية ويف "الشر بالشر". موضوع
 .التعليمية الوسيلة صالحية مدى ملعرفة

 اإلنتاج تحسين (ز
 على مؤسسا (املطورةالتعليمية  )الوسيلة اإلنتاج بتصحيح الباحثة تقوم

 سةاملدرّ  عم واملقابلة والستبيان االختبار نتائج من األوىل التجربة نتيجة
 .والطالبات
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 (الميدانية التجربة) الثانية اإلنتاج تجربة (ح
 وهذه. عاألوس بالتجربة الباحثة قامت وحتسينها األوىل التجربة بعد

. طالبات 69 دبعد للبناتواىل صاعا عهد مب الفصل الثاين يف حققت التجربة
 .االستبيانات (Pretest and Postest) البعدي واالختبار القبلي االختبار مبنهج
وختوهتا   ه،نعيّ  بني اإلرتباط يوجد الذي صغري نّي ع رموز هو املستخدم والرمز
 :يلى كما

 الفرضيات تعيني (1
Ho = رائح الشبرنامج  استخدام قبل بني معىن وذ الفرق يوجد الف

 ملادة القراءة املطّور وبعده. (slide bersuara)الصوتية 
 Ha = الصوتية ح الشرائبرنامج  استخدام قبل بني معىن وذ الفرق يوجدف

(slide bersuara) .ملادة القراءة املطّور وبعده 
 قاعدة النتيجة (2

 مردود Ho مقبول tt -<  ot  = Ha أو   t+t > ot إذا 
 14.مردود Ha مقبول t+t ≤ ot   ≤ tt- = Ho وإذا 

 الثانية اإلنتاج تحسين (ط
 التعليمية لةالوسي بتحسني الباحثة قامت الثانية التجربة انتهاء وبعد 
 .الثانية التجربة نتيجة على مناسبا

 
 
 

                                                           
14 Danang Sunyoto, Prosedur Uji Hipotesis untuk Riset Ekonomi  إجراء اختبار الفروض للبحث(
 .32 ,(Bandung: Alfabeta, 9019) االقتصادي(
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 اإلنتاج واخبار االنتشار (ي
 فتم. يرالتطو  البحث يف العملية كل انتهاء بعد األخرية اخلطوة وهذه 

 يأيت حيت للتحسني قابال يزال ال اإلنتاج وهذا. التعليمية الوسيلة إنتاج حبث
 .واحسن أفضل بشكل
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 رابعالباب ال
  شتهاومناقالقراءة  لمادة (Slide Bersuara)الصوتية الشرائح برنامج  فعالية

 Slide)وتية الشرائح الص باستخدام التعليمية الوسيلة إعداد على الباب هذا يشتمل

Bersuara)   ومكونات التعليمية، الوسيلة شاشات وتصميم الثانوية، للمرحلةملادة القراءة 
 يف املتخصص برياخل على التعليمية الوسيلة تصديق أو حبرية) التجربة ونتيجة الشاشات
 املتخصص اخلبري لىع التعليمية الوسيلة تصديق أو جتربة التعليمية، واملادة التدريس أساليب

 من جمموعة لىع التعليمية الوسيلة ةبر جت التعليمي، واحلاسوب التعليم تكنولوجيا يف
 .النتائج ومناقشة ،(الطالبات
 

 معهد والى صاعا عن لمحةالمبحث األول: 
 اريخ تأسيس معهد والى صاعا للتربية اإلسالمية الحديثةت .أ

 يف الفرتة االستعمارية اهلولندية يف إندونيسيا كان املسلمون يف صعوبة عظيمة
يف مواجهة أحوال احلياة االجتماعية واالقتصادية والثقافية بأهنم اليزالون يف جمال 

رذيلة يف ضاللة من الشريعة وهلم العادة ال لوااممارسة الشريعة االسالمية. وبعضهم ماز 
يف حياهتم حنو شرب اخلمر والقامر وغريها. وهذه األحوال قد توجد يف منطقة 

  Ngabar(.6(بر متفرقة، منها يف منطقة جنا
إحدى من سكان جنابر، بدأ يف حماولة هذه كياهي اهلاج حممد طيب 

األحوال يف سكان جنابر من أجل جتنب تضارب االجتماعية واختار جمال الرتبية 
ىل إوالتعليم يف اصالح هذا اجملتمع. ولتحقيق هذا اهلدف املنشودة أدخل أبنائه 

، ولبناء  (Tegalsari)املعهد اإلسالمي الساليف يف فونوروغو واملعهد تغال ساري 
 كوادر املعهد أدخله إىل معهد دار السالم كنتور.

 

                                                           
6
  http://ppwalisongo.id/page/id/sejarah )تاريخ تأسيس معهد والى صاعا( 
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كياهي اهلاج حممد طيب يف تأسيس املدرسة الدينية اإلسالمية  مث بدأ 
 . ويف أول تأسيسها الدخول يف املساء مث غريت6491"بستان العلوم" يف سنة 

ى" درسة االبتدائية اإلسالمية "منب  اهلدإىل الصاح. وكذلك غريت إسم املدرسة بامل
ملدرسة بإسم ا، ويف هذه السنة فتحت املدرسة للمستوى الثانوي 6418يف سنة 

ة. مث يف سنة االبتدائي الستمرار اخلريج من املدرسةالثانوية للمعلمني وهذه املدرسة 
تغريت اسم املدرسة مبناهج تربية املعلمني واملعلمات اإلسالمية. ويف سنة  6496
تغريت اسم املدرسة مرّة أخرى برتبية املعلمني اإلسالمية وتربية واملعلمات  6481

ورائد الدرسني هم: أمحد طّيب، إبراهيم طّيب، إمام سباين، أبدو  اإلسالمية.
 6 ظل، وغريها.د فالعاليم، حمم

، 6416فجاءت تسعة الطالب من مناطق خارج مدينة فونوروغو يف سنة 
تح فوأما قبلها كل الطالب من حول دائرة عابر. تعترب جميئ ه الء الطالب اجلدد 
اىل و الصفحة اجلددة هلذه املدرسة، فقام كياهي اهلاج حممد طيب بتأسيس معهد 

 ه. 6416من أبريل سنة  عابر رمسيا يف التاريخ الرابيعصاعا 
يمة رأى فضيلة عظ لكن ،كاسم املعهد ليس بدون غرضواىل صاعا   ياراخت

عهد ميتأثر جهادوه يف القلب م سس  تشار اإلسالم يف جزيرة جاو.من الوال يف ان
اىل صاعا و ويسمى هذا املعهد مبعهد جنابر حىت مسي هذا املعهد مبعهد وايل صاعا. 

فضيلة عظيمة من الوال بدعوة اإلسالمية نظرا من أمرين. األول، يريد أن يذكر إىل 
ار يريد أن يتوارث ويستمر نّشطوه وجهدوه يف انتش، يف بالد إندونيسيا. الثاين

 3دة.دائرة متعدّ وكذلك تسعة طالب األّول اليت جاء يف هذا املعهد من  اإلسالم.
 

                                                           

6  Warta Tahunan, Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar )معهد واىل صاعا عابر ), Edisi 

XXXIV, 6939/6161, 66. 
3  http://ppwalisongo.id/page/id/sejarah )تاريخ تأسيس معهد والى صاعا( 
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 افيه والتعليم التربية هدافأ .ب
 9كما يلي:واىل صاعا  مبعهد  والتعليم الرتبية هدافأاجّتاه و  إن

 .متقية باهلل .6
 .مطيعة .6
 .عفيفة .3
 .السليم اجلسم .9
 .مطّلع .1
   .احلر التفكري .1
 .خاصة شركة مشغل .9
 .نالوطحب  .8

 
 المدرسين والمدرسات والطالبات أحوال .ج

 639هي  6164-6168املدرسني واملدرسات يف هذا املعهد للسنة عدد 
ت الباطالبعضهم وبعضهم و  هذا املعهد من خرجياتاألكثرهم هي  وأن مدرسني،

م  من خارج املعهد فالتعلم درس العا وبعضهم يف جامعة رياض اجملاهدين جنابر،
 كدرس بيولوجيا

 849هي  6164-6168يف هذا املعهد للسنة عدد الطالبات أما و 
لثاين، والفصل والفصل االفصل األول  تنقسم الطالبات إىل مثانية فصول: ،الطالبات

ل والفصل األو  ،والفصل السادسالثالث، والفصل الرابع، والفصل اخلامس، 
فصول بعدد سة مخالفصل الثاين ينقسم إىل ف .والفصل االثالث التكثيفي ،التكثيفي

 1.الطالبات 636

                                                           

 
 .6164 ماريس 66 التاريخ ،وايل صاعا معهد يف ،6 الوثائق9
 .6164 ماريس 64 ،وايل صاعا معهد يف ،املقابلة ،ك ألفيةليلي 5 
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 1،4الجدول 
 طالبات الفصل الثانيعدد 

 عدد مجتمع البحث الفصل الرقم

 A 61  الثاىن 6

 B 61  الثاىن 6

 C 61  الثاىن 3

 D 69  الثاىن 9

 E 69  الثاىن 1

 طالبات 414 اجملموع 

 
 التعليمية  الوسيلةأحوال  .د

 كثريا تساعد وهذه. والتعلم التعليم عملية يف مهم أمر التعليمية الوسيلة إن
 هي والتعلم مالتعلي لعملية املستخدمة التعليمية والوسيلة. الدرس لفهم للطلبة
لرأس شفافيات العارض فوق اواحلركة املدّرسة والصورة من بعض األحيا و  السبورة

 1.الكمبوترو 
 

 للبناتوالى صاعا  المعهد في القراءة مادة تعليم .ه
واىل  املعهد يف القراءة مادة تعليم كيفية الباحثة الحظت البحث بدايةقبل 

 : ممايلي صيلهافت فبيان. أمور عدة على وحصلت للبناتصاعا 

                                                           

 .6164 ينايري 66 ،فونوروغو ،املقابلة ،ك ألفيةليلي 6 



11 

 

 
 

 وزارة قررته لذيا الدراسي املنهج للبناتواىل صاعا املعهد  تتبع التعليم منهج .6
 لذيا التعليمية الدراسية منهج املدرسة هذه فتستخدم الدينية، الش ون

كّلية   منهجو ، ۳۱۰۲ العام الدراسي املنهج هو املدارس، أكثر استخدمه
 لعلوما ودراسة اإلسالمية دراسة من تتكون املعلمات اإلسالمية، وهذا املنهج

 من الطالبات كنيمت هبدف العربية اللغة فتعليم :يلي كما بتفصيلها الكونية
 والتعليم يةوالرتب اإلسالمية والدراسة اإلسالمية العلوم كمفتاح العربية اللغة
 التعليمو  احلديثة االتصال كوسائل اإلجنيليزية اللغة وعلوم احلساب وعلوم
 والعلوم اعيةاإلجتم والعلوم الطبيعية والعلوم اإلسالمية العلوم الكونية العلوم

 دراسةو  اإلسالمية الدراسة بني التوازن هي املناهج هذه فأهداف السياسية،
 9.الكونية العلوم

 العربية اللغة تدريس يف املدرسة استخدمت الذي الكتاب املدرسي الكتاب .6
سة عشر ه مخفي املستخدمة فاملواد"القراءة الرشيدة اجلزء األول"،  كتاب هي

 هذا من اضوعمو  رعش ةثالثموضوعا ولكن حددت الباحثة يف تطويرها إىل 
صيد  أر،والف األسد عيادة املريض، والفيل، الصيب احلريق،: ووه الكتاب،
 جنيب، لدو  الببغاء، الطيور، والعنز، إطالق الثعلب والذئب، الراعي الّسمك،

  8.العنزان الكسب، حالوة ،بالشرّ  الشرّ 
 

الوسيلة التعليمية في المهارات اللغوية     المبحث الثاني: مواصفات اإلنتاج 
   (Slide Bersuara) الشرائح الصوتيةببرنامج 

 تحليل اإلحتياجات .أ
 اتلباوالط المدّرسة مع المقابلةو  مالحظةال من البيانات عرض .4

                                                           

 
9
 .6164 ديسمبري 68 ،فونوروغو ،املقابلة ،ك ألفييتليلي 

 
8
 .6164 ينايري 66 ،فونوروغو ،املقابلة ،ك ألفييتليلي 
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 اتلباالط الوأحو  مادة القراءة تعليم حالة ملعرفة باملقابلة الباحثة قامت 
 : يلي كماّن  منه املعلومات نالتف
 ستخداما دون تعليمالعملية  ولكن جيدا شرحا مادة القراءة سةاملدرّ  شرحت (أ

 سةملدرّ ا تستخدم ولكن .سةاملدرّ إاّل حراكة اجلسمية  التعليمية الوسيلة
 . ثةمالحظة الباحأو سوى وقت  حياناأل يف بعض التعليمية الوسيلة

 اتلباالط من وبعض بة،اجذ غري الفصل هذا يف مادة القراءة تعليم أن (ب
تمن يه ال هنّ وبعضوصعبة لفهم املادة القراءة.  تعليمال عند ممال نيشعر 

لك املشكالت تسبب إىل صعبة فت وال يالحظن شرح املدّرسة جّيدا.
من مادة  كاياتعليهّن أن حيفظن حاحلفظ مادة القراءة. ألّن وجب 

 إىل مدّرسة مادة القراءة. القراءة
القراءة " كتاب هي املعهد هذ يف ةستخدمامل مادة القراءة كتاب أن (ج

 لدى ولكن أقل جاذبية .جّيد الكتاب وهذا ،"الرشيدة اجلزء األول
ردات اجلديدة مرتفع وكثري املف اللغة واألسلوب فيه نيشعر  نّ ألهن اتلباالط
 لتعليميةا الوسيلةن جتحيو  .اتكون جيد مل اتلباالطوالقراءة  يفهمنمل 

عن حكاية املقلة واألصوات  ليسهلن على فهم مادة القراءة، كصورة
 أن اتلباالط تستطيع حىت لة.ااجلذبة والوضيحة ملثالية قراءة احلكاية املق

 .سليمة قراءة املقالة ويقرءن ويستنبطن نيفهم
 

  المنتجتصمبم  .ب
 لتباع أنواعد من قيام الباحثة باالوسيلة التعليمية املتطورة، البولنحصل إىل 

مثل هذه اخلطوات تت مية وإنتاجها،يالتعل –اخلطوات عند تصميم الوسيلة التعليمية 
 مبا يأيت:

 الوسيلة من العامة التعليمية األهداف تحديد .4



19 

 

 
 

 جزءيت ال جزء القراءة أن مع القراءة، مادة لتعليم خاصة الوسيلة هذه
 يعين قهاحتقي إىل نسعى اليت األهداف تكون وقد واجملتمع، الفرد حياة من

 والتعلم التعليم ةعملي إىل حنصل حىت والتعلم التعليم عملية يف سةاملدرّ  مساعدة
 . الفعالة أو احلذابة

وضيح فقامت الباحثة بت املرحلة هذه يف القراءة مادة التعليم أهداف وأما
 األهداف العامة، وهي:هذه 

  .العربية الغرية الطالبات اكساب (أ
  .معانيهاو  املفردات ذكر على القدرة الطالبات اكساب (ب
  .العربية املقالة فهم على القدرة الطالبات كسابا  (ج
  .العربية املقالة قراءة على القدرة الطالبات اكساب (د
 .العربية مقالة عن احلوار على القدرة الطالبات اكساب (ه
 

  المستهدفة الفئة خصائص تحديد .2
  ، منها:خصائص هلم الوسيلة هلذه املستهدفة الفئةف

 صعنبي األحيان بعض يف ولكن ،املطالعة أو مادة القراءة درس حينب نأهن (أ
  .القراءة املادة وقراءة السليمة وحفظ وحوار فهم علي

لعربية كلغة ا، األهنن مل يتعوّدن اللغة بسيطة واملفردات اللغة عن نتهئكفا (ب
 اليومية جيدا.

 املاضي القراءة اليت درسن يف املادةوحوار  القرائي النص فهم يف هنكفائت (ج
  .بسيطة

 
 باألهداف المرتبط التعليمي المحتوى تحديد .1
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ء "القراءة الرشيدة اجلز  كتاب يف املكتوبة املواد أن الباحثة وجدت 
البات . والبد للمدّرسة أن تشرف الطاملركبة إىل البسيطة األمور من تبدأ األول"

 املادة خرآ ويف. جيدا فهما يفهمن حىت وفهمهعلى قراءة النص قراءة سليمة 
 األهداف ومنن. فهمه لتحقيق بعمليتها مأمور مترينات عدة الباحثة وجدت
  :هي مادة لكل اخلاصت

 اكساب على يشمل اخلاص اهلدف إن: (احلريق) األول املوضوع
، "احلريق" وعمبوض املتعلقةاجلديدة  املفردات معاين ذكر على الكفاءةالطالبات 

 قراءة علىالطالبات  اكساب ، "احلريق" املقالة فهم على الطالبات كسابا 
 مقالة عن احلوار علىالطالبات  ، اكساب"احلريق" قراءة سليمة املقالة

 "احلريق".
 اكساب على يشمل اخلاص اهلدف إن: (والفيل الصيب) الثاين املوضوع

 الصيب" وعمبوض  املتعلقةاجلديدة  املفردات معاين ذكر على الكفاءةالطالبات 
 ساباك ، "والفيل الصيب" املقالة فهم على الطالبات كسابا ، "والفيل

لطالبات ا ، اكساب" قراءة سليمةوالفيل الصيب" املقالة قراءة علىالطالبات 
 ".والفيل الصيب" مقالة عن احلوار على

 على يشمل اخلاص اهلدف إن: (عيادة املريض) الثالث املوضوع
 وضوعمب  املتعلقةاجلديدة  املفردات معاين ذكر على الكفاءةالطالبات  اكساب

 اكساب  ،"عيادة املريض" املقالة فهم على الطالبات كسابا ، "عيادة املريض"
البات الط ، اكساب"عيادة املريض" قراءة سليمة املقالة قراءة علىالطالبات 

 "عيادة املريض". مقالة عن احلوار على
 اباكس على يشمل اخلاص اهلدف إن: (والفأر األسد) الرابع املوضوع

 األسد" وعمبوض  املتعلقةاجلديدة  املفردات معاين ذكر على الكفاءةالطالبات 
 اكساب ، "والفأر األسد" املقالة فهم على الطالبات كسابا ، "والفأر
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ات الطالب ، اكساب" قراءة سليمةوالفأر األسد" املقالة قراءة علىالطالبات 
 ".والفأر األسد" مقالة عن احلوار على

 على يشمل اخلاص اهلدف إن: (صيد الّسمك) اخلامس املوضوع
 وضوعمب  املتعلقةاجلديدة  املفردات معاين ذكر على الكفاءةالطالبات  اكساب

 ، "صيد الّسمك" املقالة فهم على الطالبات كسابا ، "صيد الّسمك"
 ، اكساب"صيد الّسمك" قراءة سليمة املقالة قراءة علىالطالبات  اكساب

 "صيد الّسمك". مقالة عن احلوار علىالطالبات 
 على يشمل اخلاص اهلدف إن: (والذئب الراعي) السادس املوضوع

 وضوعمب  املتعلقةاجلديدة  املفردات معاين ذكر على الكفاءةالطالبات  اكساب
 ، "والذئب الراعي" املقالة فهم على الطالبات كسابا ، "والذئب الراعي"

 اب، اكس" قراءة سليمةوالذئب الراعي" املقالة قراءة علىالطالبات  اكساب
 ".والذئب الراعي" مقالة عن احلوار علىالطالبات 

 على يشمل اخلاص اهلدف إن: (والعنز الثعلب) السابع املوضوع
 وضوعمب  املتعلقةاجلديدة  املفردات معاين ذكر على الكفاءةالطالبات  اكساب

 ، "نزوالع الثعلب" املقالة فهم على الطالبات كسابا ، "والعنز الثعلب"
 ساب، اك" قراءة سليمةوالعنز الثعلب" املقالة قراءة علىالطالبات  اكساب

 ".والعنز الثعلب" مقالة عن احلوار علىالطالبات 
 على يشمل اخلاص اهلدف إن: (الطيور إطالق) الثامن املوضوع

 وضوعمب  املتعلقةاجلديدة  املفردات معاين ذكر على الكفاءةالطالبات  اكساب
 ، "الطيور إطالق" املقالة فهم على الطالبات كسابا ، "الطيور إطالق"

 ، اكساب" قراءة سليمةالطيور إطالق" املقالة قراءة علىالطالبات  اكساب
 ".الطيور إطالق" مقالة عن احلوار علىالطالبات 
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 اكساب على يشمل اخلاص اهلدف إن: (الببغاء) التاسع املوضوع
 وعمبوض  املتعلقةاجلديدة  املفردات معاين ذكر على الكفاءةالطالبات 
طالبات ال اكساب ، "الببغاء" املقالة فهم على الطالبات كسابا ، "الببغاء"

 عن واراحل علىالطالبات  ، اكساب"الببغاء" قراءة سليمة املقالة قراءة على
 "الببغاء". مقالة

 اكساب على يشمل اخلاص اهلدف إن: (جنيب ولد) العاشر املوضوع
 ولد" وعمبوض  املتعلقةاجلديدة  املفردات معاين ذكر على الكفاءةالطالبات 

البات الط اكساب ، "جنيب ولد" املقالة فهم على الطالبات كسابا ، "جنيب
 عن واراحل علىالطالبات  ، اكساب" قراءة سليمةجنيب ولد" املقالة قراءة على
 ".جنيب ولد" مقالة

 ىعل يشمل اخلاص اهلدف إن: (بالشرّ  الشرّ ) دي عشراحل املوضوع
 وضوعمب  املتعلقةاجلديدة  املفردات معاين ذكر على الكفاءةالطالبات  اكساب

 كسابا  ، "بالشرّ  الشرّ " املقالة فهم على الطالبات كسابا ، "بالشرّ  الشرّ "
بات الطال ، اكساب" قراءة سليمةبالشرّ  الشرّ " املقالة قراءة علىالطالبات 

 ".بالشرّ  الشرّ " مقالة عن احلوار على
 لىع يشمل اخلاص اهلدف إن: (الكسب حالوة) عشر ثاينال املوضوع

 وضوعمب  املتعلقةاجلديدة  املفردات معاين ذكر على الكفاءةالطالبات  اكساب
 ،"الكسب حالوة" املقالة فهم على الطالبات كسابا ، "الكسب حالوة"

 ، اكساب" قراءة سليمةالكسب حالوة" املقالة قراءة علىالطالبات  اكساب
 ".الكسب حالوة" مقالة عن احلوار علىالطالبات 

 ساباك على يشمل اخلاص اهلدف إن(: العنزان) الثالث عشر املوضوع
 وعمبوض  املتعلقةاجلديدة  املفردات معاين ذكر على الكفاءةالطالبات 

ات الطالب اكساب ،"العنزان" املقالة فهم على الطالبات كسابا ، "العنزان"
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 عن احلوار علىالطالبات  ، اكساب" قراءة سليمةالعنزان" املقالة قراءة على
 "العنزان" مقالة

 
 التعليمية المناسبةاختيار المواد واألجهزة  .1

لشرائح ا بربنامج ملادة القراؤة التعليمية الوسيلة هنا الباحثة ستطور
 املوادب مطابقا التعليمية الوسيلة هذه يف واملواد (Slide Bersuara)الصوتية 
 لتعليميةا الوسيلة وهذه"القراءة الرشيدة اجلزء األول".  كتاب يف التعليمية
الشرائح  بربنامج التعليمية الوسيلة هذه. الثاين للصف الوسطى للمرحلة
 الصيب احلريق، :وهو ضوعامو  رعش ةثالث من (Slide Bersuara)الصوتية 
 لثعلبا والذئب، الراعي صيد الّسمك، والفأر، األسد عيادة املريض، والفيل،

 سب،الك حالوة ،بالشرّ  الشرّ  جنيب، ولد الببغاء، الطيور، والعنز، إطالق
 ضوع فيه املفردات والنص املقالة احلكاية.مو ولكّل  .العنزان
 

 املواد اختيار: األوىل اخلطوات (أ
"القراءة  تابالك يف املواد من الباحثة اهتخذأ التعليمية الوسيلة هذه  

 يف اينالت الفصل يف املواد هي املستخدمة املواد. الرشيدة اجلزء األول"
 ألسدا عيادة املريض، والفيل، الصيب احلريق، :وهي الوسطى املستوى
 يور،الط والعنز، إطالق الثعلب والذئب، الراعي صيد الّسمك، والفأر،
ضوع مو  ولكلّ  .العنزان الكسب، حالوة ،بالشرّ  الشرّ  جنيب، ولد الببغاء،

 فيه املفردات والنص املقالة احلكاية.
 

 الربنامج اختيار: الثانية باخلطوات (ب
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 األهن (Slide Bersuara)الشرائح الصوتية  برنامج الباحثة واختيار
ترفع  ةالبصري السمعية الوسائل. فالسمعية البصرية الوسائلإحدى من 

ألنه جيمع احلاستني معا. الدليل، أن  أعلى الدرجات التعليميةدرجة 
باملئة  11باملئة مما شاهده، و 31باملئة مما مسعه، و 61اإلنسان يتذكر 

 Slide)ية الشرائح الصوت برنامج وميكنمما شاهده ومسعه يف الوقت نفسه. 

Bersuara) القراءة.خاصة ملادة  أثري لوصول األهدف التعليميةأن ت 
 الثالثة اخلطوات (ج

 :آلتيةا اخلطوات الباحثة اتبعت التعليمية الوسيلة ولبناء
 كتابة السيناريو (4

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 اللوحات القصصية تصميم (2
اللوحات القصصية لتطوير الوسيلة  وقد صممت الباحثة

يت ال (Slide Bersuara)الشرائح الصوتية التعليمية على برنامج 
 :تكون مما يلىت

الغالف للبداية 
 الربنامج

 الصفحة الرئيسية
 طريقة اإلستخدام املوضوعات املنهج الدراسي

 التمرينات القراءة املفردات
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 لبداية الربنامجالصفحة الرئيسية اللوحة القصصية  (أ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

  

الصفحة 
 الرئيسية

طريقة 
 اإلستخدام

املنهج 
املوضوع الدراسي

 ات
القراءة الرشيدة 
 اجلزء األول 

تعليم اللغة 
العربية للصف 
الثاين يف املعهد 

  واىل صاعا
 انتهى
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 طريقة اإلستخدام لعرضاللوحة القصصية  (ج)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  اللوحة املنهج الدراسي لعرض املنهج الدراسي (د)

 انتهى

طريقة 
 اإلستخدام

املنهج 
 املوضوعات الدراسي

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

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

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

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

املنهج 
 الدراسي

الصفحة 
 الرئيسية
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 املوضوعاتلعرض اللوحة القصصية  (ه)
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 لعرض الدرساللوحة القصصية  (و)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 درس املطالعة

 الصورة

 انتهى

طريقة 
 اإلستخدام

املنهج 
 املوضوعات الدراسي

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

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

 

املنهج 
 الدراسي

الصفحة 
 الرئيسية



91 

 

 
 

  املوضوع والصورة تدل عليه لعرضاللوحة القصصية  (ز)
 
 
 
 
 
 
 
 

إحدى من املفردات ومعنها والصورة تدل اللوحة القصصية لعرض  (ح)
 عليها

 
 

  

 املوضوع

 

الصورة تدل 
 عليها

 

احدى املفردات  
 ومعناها

الصورة تدل 
 عليها

 املفردات
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 القصة اللوحة القصصية لعرض (ط)

 

 

 

 

 
 
 

  التمريناتللوحة القصصية لعرض ا (ي)

 التمرينات

 نص املقالة 

 الرقم الصورة
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 الكتابات (1
 التعليمية ةليالوس تصميم عن البيان لتوضيح الكتابات هذه

 وهي: (Slide Bersuara)الشرائح الصوتية امل سس على برنامج 
 بحث الصور في إنتيرنيت (أ)

 أن كنمت ةسفاملدرّ ، اجلديدةللمفردات هذا الصور 
 لرسومات بديال استخدامها ميكن ألن ،الصور ستفيدت

 .اجلديدة املفردات وشرح دميتق يف السبورة
 الصور تصوير (ب)

 السيناريو حسب الربنامج هلذا الصور تصوير أن
وهذه الصور تتعلق على . املادة هذه يف قصة لكل املوجود

 البداية يف الباحثة صّورتالنص املقالة أو احلكاية. و 
 .رصاص قلم باستخدام

 الصور إصالح (ج)
 خاص لمبق الصور ختن مث املقالة التصوير هناية بعد 
 .تلك بوضوح ظهر حيت (Drawing Pen) للتصوير

 الضوئي المسح بجهاز الصور (scan) مسح (د)
 جبهاز الصور الباحثة مسحت ،الصور ختن بعد 
 يف ورالص من ستفيدت أن كنمت ةسفاملدرّ . الضوئي املسح
 بورةالس لرسومات بديال استخدامها ميكن ألن القراءة تعليم

 النصوص احلكاية. وشرح دميتق يف
 تزين الصور (ه)

 بكومبونريمث تزين ذلك الصور باأللوان املتنوعة 
 ، (Adobe Photoshop CS5)1أدويب فوتوشوب إس  بربنامج
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 ياغةص أسس عتربت ألهنا الربنامج لتشويق أسسفاأللوان 
. واهليكل الشكل مالئمة حنو متكامل بشكل اإلنتاج
 ،األخضر واللون األزراق، اللون: يلي مما املختارة فاأللوان
، رمساأل واللون ،األصفر واللون أمحر، واللون الربتقايل، واللون
 البنفسجي. واللون

 ةكتابة الرقم الصور  (و)
 ةكتابة الرقم الصور ، مث  تزين الصور باأللوانبعد 
مث  (Microsoft Word)ميكروسوف وارد  بربنامج بكومبونري
اينت ف بربنامج بكومبونريإىل داخل الصورة  الرقمتدخل 
(Paint). 

 ترتب المواد (ز)
اور بوينت ب بربنامج بكومبونريمث ترتب مجيع الصور 

 وكذلك كتابة املفردات والنصوص احلكاية والتمرينات فيه. 
 سّجل األصوات (ح)

 مبونريبكو  األصوات سّجلمث بعد انتهاء ترتيب املواد 
. (CyberLink YouCam 5) 1سيبريلني يوكام  بربنامج

راءة ق احلكايةقراءة النصوص  لتوضيح األصوات واستخدمت
 لىع سةاملدرّ  قيام هي القراءة مادة تعليم أساس األن ،سليمة
 ديالب يكون أن ميكن األصوات فإن. القراءة يف املثال إعطاء
 .منها

 
 إنتاج الوسيلة التعليمية (1
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 ههذ عن بيان الباحثة قامت الربنامج، عرض لتوضيح
 Slide)الشرائح الصوتية  برنامج على امل سس التعليمية الوسيلة

Bersuara) وهي  : 
 لشاشةا هذه يف. لبداية الربنامجالصفحة الرئيسية  شاشة (أ)

 ول،األ اجلزء الرشيدة القراءة وهو الربنامج موضوع عن عبارة
 يقونةألوسيلة التعليمية هي أيقونة  مخس الباحثة ووضعت
ملنهج ا أيقونةطريقة اإلستخدام،  أيقونة, الرئيسيةالصفحة 
. امجالربنانتهاء  أيقونةاملوضوعات، أخريا  أيقونةالدراسي، 

 : التالية بصورة الباحثة فيأيت لكذ ضوء على
 
 
 
 
 
 
 
 

الستخدام . هذه الشاشة تعرض كيفية ا طريقةشاشة العرض  (ب)
استخدام برامج التعليم من خالل البيان املختصر. وعلى 

 : لك فتأيت الباحثة بصورة تاليةذضوء 



86 

 

 
 

 
 علىو  القراءة ملادة التعليم أهداف فيه .الدراسي منهج شاشة (ج)

 : تالية بصورة الباحثة فتأيت لكذ ضوء
 

 

 
 

املوضوعات  إلختيار عرضالشاشة . هذه املوضوعات شاشة (د)
 من مادة القراءة اليت ستعلمها الطالبات الفصل الثاين. ولكلّ 
موضوع تتكون من الدرس، املوضوع، املفردات ومعاهنا 
والصور تدل عليها، الصور اليت تبني عن احلكاية املوضوع 

 فتأيت لكذوالنصوصه والتمرينات املتنوعة واألصوات. 
 :تالية بصورة الباحثة
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. هذه الشاشة تعرض الدرس لبداية املادة الدرس شاشة (ه)

 القراءة اليت ستعلمها الطالبات.

  
 

املوضوع. هذه الشاشة تعرض املوضوع املادة القراءة  شاشة (و)
 اليت ستعلمها الطالبات والصورة تدل عليه.
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احدى املفردات. هذه الشاشة تشرح  شاشة (ط)
 والصورة تدل عليها املفردات اجلديدة ومعناها

. ولكّل مثلة يف القراءةاأل لتوضيح واألصوات
 أيتفت البيان هذا ومن .املوضوع هناك مخس املفردات

 :اآلتية بالصورة الباحثة
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 عرضالنصوص القرائي. هذه الشاشة ت شاشة (ظ)

القراءة  كتاب ترتيب حسب القراءة مادةتشرح و 
 واألصوات والنص بالصور وهذه زء األولجلاالرشيدة 
 تأيتف البيان هذا ومن .يف القراءةمثلة األ لتوضيح
 :اآلتية بالصورة الباحثة

 
 

 كلل األسئلةوتشرح  عرضالتمرينات. هذه الشاشة ت شاشة (ي)
مثلة ألا لتوضيح واألصوات وتتكون من ثالث مترينات. مادة

التمرين  ،التمرين األّول: أجب هذه األسئلة اآلتية يف القراءة.
، خط اآلتية مع مرعاة ما حتته مجلة تشبه اجلمل الثاىن: كّوين

علي مجلة مثّ اج التمرين الثالث: اكتيب معاين الكلمات اآلتية
 صورةبال الباحثة فتأيت البيان هذا ومن. مفيدة لكّل منها

 :اآلتية
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 تصديق اإلنتاج من الخبرين والمدّرسة باالستبانة .ج
جملال  اخلبري إىل قدمت منتجها الوسيلة التعليمية تطوير الباحثة إكمال بعد

هو  التعليميةالوسيلة  جملال واخلبري املاجستريأب مشّفع فطاين املواد التعليمية هو د. 
 :يلي ما وهي التقومي، نتيجة الباحثة منهما وستبني لنيل التقومياملاجستري  د.هرجايل

 
 التعليميةلمجال المواد  الخبيرمن  تصديق اإلنتاج .4

جملال املواد التعليمية  اخلبري إىل قامت الباحثة تصديق اإلنتاج منتجها
هو د. أب مشّفع فطاين املاجستري )حماضر يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية 

 فونوروغو(.
 1،2الجدول 

 نتائج تقويم الخبير لمجال المواد التعليمية
 التقويمنتيجة  بنود التقويم العناصر التقويم الرقم

 الدرجة المعدل النتيجة
وضوح أهداف  6

 ميالتعل
يتم عرض أهداف 

 م بشكل واضحيالتعل
 ج % 81 9

سهولة حتقيق أهداف   6
  التعلم للمستخدم

 ج % 81 9

مطابقة املواد  3
 بالكفاءة األساسية

مطابقة املواد بالكفاءة 
 املطلوب حتقيقها

 ج % 81 9

توافق املادة باملواد  9
 التعليمية

 ج % 81 9

عدم اخنراف املواد   1
 املقدمة عن املفهوم 

املواد املقدمة يف شكل 
الرسوم املتحركة أو 

 ج % 81 9
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الصورة ال تنخرف عن 
 املفهوم

مطابقة احملتوى مع  1
مستوى قدرة 
واحتياجات 
 الطالبات

مطابقة احملتوى مع 
 مستوى قدرة الطالبات

 ج % 81 9

مطابقة احملتوى  9
 باحتياجات الطالبات

 ق % 11 3

وضوح تسليم   8
 املواد

وضوح تعليمات 
 االستخدام

تدفق تسليم  املواد 
 واضح 

 ج % 81 9

4 
 

وضوح املعلوملت الواردة 
 يف تعليمات االستخدام

 ج % 81 9

وجود اإلدراك  61
 بالرتابط

 ق % 11 3 وجود اإلدراك بالرتابط

66  
املفردات وجود 
 رينات والتم

املفردات وجود 
 ريناتوالتم

1 611 
% 

 ج ج

مطابقة بني املفردات  66
 والصور

 ج % 81 9

63  
قدرة الوسيلة 
التعليمية لرتقية 

 الباتنشاط الط

توفر الوسيلة التعليمية 
 حافزا لنشاط املتعلم

 ج % 81 9

توفر الوسيلة التعليمية  69
للمتعلمني فرصة التعلم 
بشكل مستقل أو يف 

 جمموعات

 ج % 81 9
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يتم عرض الصور  61
النصوص احلكاية و 

واأللوان واألصوات 
بانسجام وتناغم 

 وتناسب

دقة اختيار نوع وحجم 
 احلروف

 ج % 81 9

 واألصوات عرض الصور 61
املقدمة بشكل واضح 
وال يسبب إىل تقسيم 

 الرتكيز

 ج % 81 9

 ج % 81 9 أزرار التنقل سهلة الفهم سهولة التنقل 69
فهم اللغة سهولة  68

 املستخدمة
توافق الكنابة مع قواعد  
 كتابة اللغة العربية 

 ج % 81 9

توافق اللغة مع مستوى  64
 التطور الفكري للطالب

 ج % 81 9

 
ولوصف نتائج االستبيانة وتصنيفها قد وضعت الباحثة املعايري يف 

 الباب الثالث، وأما النتيجة من حالل احلاسب التايل:
 

 

 البيان: 
P    املئوية الصالحية = 

 ∑ 𝑥𝑖    جمموعة القيمة احملصولة = 
  ∑ 𝑥𝑖  جمموعة األسئلة ضرب على قيمة األعلى = 

 
 

 )جّيد( %98املئوية الصالحية = 

P =
∑ 𝑥𝑖

∑ 𝑥
X %001 

 

P =
91
41 X 6111 
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 استخدامها ميكن ،ةدجيّ  هي التعليمية املواد جملال اخلبري من النتيجة
ذلك أن الوسيلة التعليمية اليت إعدادها  ىنومع .والتصحيح التعديل من قليل مع

اىل صاعا و الطالبات الفصل الثاين مبعهد ميكن استخدامها يف التدريس صاحلة 
 :اخلبري من التعليقات وهذه .بالتصحيح البسيطللبنات 

 .أن تصحيح أهداف العليم (أ
 .جذببصوت فصيح و  القارءأن تبحس الباحثة  (ب

 
 

 الوسيلة التعليميةلمجال  الخبيرتصديق اإلنتاج من  .2
جملال املواد التعليمية  اخلبري إىل قامت الباحثة تصديق اإلنتاج منتجها

 )حماضر يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروغو(. املاجستري د.هرجايلهو 
 1،1الجدول 

 التعليمية وسيلةنتائج تقويم الخبير المجال ال

 نتيجة التقومي بنود التقومي عناصر التقومي الرقم
 الدرجة املعدل ةالنتيج

6  
 
 
 

 تقنيات العرض

تناسق العرض املنهجي 
 يف كل موضوع

 ج % 81 9

 ج % 81 9 مطالب عرض املواد 6
 توازن احملتوى املادي بني 3

 املوضوعات
 ج % 81 9

االكتمال املنتظم يف  9
املوضوعات )املفردات، 

 ق % 11 3
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النصوص الصور و 
 التمرينات(و احلكاية، 

 ج % 81 9 تنوع التمرينات 1
1  

 
 دعم عرض الوسيلة

تعليمات استخدام 
 الوسيلة واضحة

 ج % 81 9

وجود معلومات إضافية  9
تدعم استخدام الوسيلة 

 التعليمية

 ق % 11 3

8  
 
 
 

اسرتاتيجية تقدمي 
 املواد التعليمية

 ج % 81 9 يةتفاعلية الوسيلة التليم
الوسيلة على حتمل  4

نشاط الطالبات يف 
 التعلم

 ج % 81 9

قدرة الوسيلة التعليمية  61
على زيادة إتقان املواد 

 التعليمية

 ج % 81 9

قدرة الوسيلة التعليمية  66
ا على تنمية موفقا اجيابي

 للمتعلم

 ج % 81 9

66  
استخدام 

املصطالح ورمز أو 
 زر
 

االتساق يف استخدام 
 املصطالح

 ج % 81 9

االتساق يف استخدام  63
 رمز أو زر

 ج % 81 9
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69  
 
 
 
 

 البيانية
 

األصوات املسّجل 
 جّذابة

 ق % 11 3

دقة اختيار اخلط أو  61
 الكتابة

 ق % 11 3

تعديل لون اخللفية  61
 والكتابة

 ق % 11 3

 ق % 11 3 لصور ااختيار دقيق  69
 ق % 11 3 دقة ترتيب الصور  68
مية التعليعرض الوسيلة  64

 بسيطة وجّذابة
 ق % 11 3

سهولة استخدام  61
 الوسيلة التعليمية 

 ج % 81 9

ولوصف نتائج االستبيانة وتصنيفها قد وضعت الباحثة املعايري يف 
 الباب الثالث، وأما النتيجة من حالل احلاسب التايل:

 

 

 البيان: 
P    املئوية الصالحية = 

 ∑ 𝑥𝑖     =جمموعة القيمة احملصولة 
  ∑ 𝑥𝑖  جمموعة األسئلة ضرب على قيمة األعلى = 

 
 

 )جّيد( %96املئوية الصالحية = 

P =
∑ 𝑥𝑖

∑ 𝑥
X %001 

 

P =
96
611 X 6111 
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 استخدامها ميكن ،ةدجيّ  هي التعليميةالوسيلة  جملال اخلبري من النتيجة
ومعىن ذلك أن الوسيلة التعليمية اليت إعدادها  .والتصحيح التعديل من قليل مع

اىل صاعا و الطالبات الفصل الثاين مبعهد ميكن استخدامها يف التدريس صاحلة 
 :اخلبري من التعليقات وهذه .بالتصحيح البسيطللبنات 

يف اختيار الصور، الصوار البد أن تكون  جيدا هتتم أن الباحثة على (أ
 .واضحا

 .حيتاج إىل تغيريلون املكتب غري جيد،  (ب
 .الوسيلة التعليميةلون األخضر واالزرق مها أحّب الون يف  (ت

 

 مدرسة المطالعةتصديق اإلنتاج من  .1
 هي إىل مدرسة املطالعة قامت الباحثة تصديق اإلنتاج منتجها

 (.للبناتواىل صاعا األستاذة يف معهد )األستاذة ليليك ألفية 

 1،1الجدول 
 نتائج تقويم مدرسة المطالعة

 نتيجة التقويم بنود التقويم العناصر التقويم الرقم
 الدرجة المعدل النتيجة

6  
 

 تقنيات العرض

االكتمال املنتظم يف 
املوضوعات )املوضوع، 

املفردات، الصور 
احلكاية، النصوص و 

 التمرينات(و 

1 611 
% 

 ج ج

 احملتوى التوافق  6
 واالحتياجات

 ج % 81 9
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توافق احملتوى مع  3
مستوى قدرة 
واحتياجات 
 الطالبات 

ع م احملتوى التوافق
 املادة التعليمية

 ج % 81 9

ع م احملتوىالتطابق  9
  مستوى قدرة الطالبات

 ج % 81 9

دعم عرض  1
 الوسيلة

وضوح التعليمات 
 لالستخدام

 ج % 81 9

1  
 
 
 

فاعلية الوسيلة 
 ليميةعالت

ة الوسيلة التعليميقدرة 
 اداملو على زيادة إتقان 
  التعليمية

 ج % 81 9

الوسيلة تساعد  9
التعليمية على حتسني 
قدرة الطالبات يف 

 القراءة

 ج % 81 9

قدرة الوسيلة التعليمية  8
على زيادة نشاط 
 ودوافع الطالبات

 ج % 81 9

تفاعلية الوسيلة  4
 ليميةعالت

 ج % 81 9

61  
 البيانية

 ق % 11 3 دقة تركيبات األلوان
اختيار اخلط  دقة 66

 والكتابة
 ق % 11 3

 ج % 81 9 دقة اختيار الصور 66
 ج % 81 9 مستوى االبداع مستوى االبداع 63
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سهولة فهم اللغة  69
 املستخدمة

اللغة دقة استخدام 
 املستخدمة

 ج % 81 9

وجود التمرينات  61
 املتنوعة

التمرينات استخدام 
 املتنوعة

1 611 
% 

 ج ج

 
 

 االستبيانة وتصنيفها قد وضعت الباحثة املعايري يفولوصف نتائج 
 الباب الثالث، وأما النتيجة من حالل احلاسب التايل:

 

 

 البيان: 
P    املئوية الصالحية = 

 ∑ 𝑥𝑖    جمموعة القيمة احملصولة = 
  ∑ 𝑥𝑖  جمموعة األسئلة ضرب على قيمة األعلى = 

 
 

 )جّيد( %81املئوية الصالحية = 

 من قليل مع استخدامها ميكن د،جيّ  هي مدرسة املطالعة من النتيجة
ومعىن ذلك أن الوسيلة التعليمية اليت إعدادها صاحلة  .والتصحيح التعديل

للبنات  صاعا واىلالطالبات الفصل الثاين مبعهد ميكن استخدامها يف التدريس 
 .بالتصحيح البسيط

 

P =
∑ 𝑥𝑖

∑ 𝑥
X %001 

 

P =
11
91 X 6111 
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لشرائح االوسيلة التعليمية المؤسس على برنامج المبحث الثالث: فعالية استخدام 
 لمادة القراءة بمعهد والى صاعا للبنات. (Slide Bersuara)الصوتية 

 بة األولى للوسيلة التعليميةالتجر  .أ
 61للبنات مع واىل صاعا يف معهد  األوىل التجربة الباحثة عقدت
الوسيلة  صالحية ملعرفة هو التطوير البحث يف األوىل بالتجربة تقصدطالبات. و 

. وقامت الباحثة تطبيقها وسهولة هلا املخصص بالزمان التعليمية ومناسبتها
بعملية التدريس نفسها. فاختارت الباحثة املوضوع "الشر بالشر". مث وزعت 

 :يلي ماكبانة  االست بيان وتفصيل التجربة الباحثة أوراق االستبانة يف هناية
 بيان للكشف عن مالئمة الوسيلة التعليمية للمادة: (6

 .كانت الربنامج مطابقة ملادة القراءة (أ
 بيان للكشف عن جاذبية الوسيلة التعليمية: (6

لشرائح ا برنامجسهولة استخدام الوسيلة التعليمية امل سس على  (أ
 .الصوتية

 .تقدمي الربنامج مشوق (ب
 بيان للكشف عن صور وأصوات الوسيلة التعليمية: (3

 .استخدام صور وأصوات الربنامج واضحة (أ
 بيان للكشف عن لغة الوسيلة التعليمية: (9

 .كانت اللغة املستخدمة سهلة للفهم (أ
 مستوى مضمون الوسيلة التعليمية:بيان للكشف عن  (1

 .تقدمي املادة واضحة (أ
 .يسهل الربنامج على فهم املادة (ب
 .أسئلة التمرينات مطابقة للمادة (ج
 .ملستوى قدرة الطالباتأسئلة التمرينات مطابقة  (د
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 .كان الربنامج يزيد رغبة الطالبات يف تعليم املطالعة (ه
 .املطالعة تعليم يف الطالبات فعالية يزيد الربنامج كان (و
 .متفاعلة الربنامج كان (ز
 .متعل يف الطالبات ومهارة استقاللية حتسني على الربنامج يعمل (ح
 .التعلم أهداف حتقيق على الربنامج يسهل (ط
                                                                                                                                                                .بالطالبات اخلاصة التعلم عربة يثري الربنامج كان (ي
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 1،4الجدول 
 نتائج االستبانة من الطالبات

 أسئلة االستبانة

 النتيجة

 المعدل المجموع

جدا
فق 

موا
 

افق
مو

رط 
 بش

افق
مو

افق 
 مو

غير
جدا 

فق 
ر وا

غي
 

 سهولة استخدام الوسيلة التعليمية
 ة الشرائح الصوتي برنامجامل سس على 

61x1= 
11 

63x9= 
16 

6x3= 
1 

- - 618 81% 

 =61x1 تقدمي الربنامج مشوق
11 

66x9= 
98 

3x3= 
4 

- - 619 81% 

= 66x1 تقدمي املادة واضحة 
11 

63x9= 
16 

6x3= 
3 

- - 661 88% 

= 61x1 يسهل الربنامج على فهم املادة
11 

63x9= 
16 

6x3= 
1 

- - 618 81% 
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استخدام الصور وأصوات الربنامج 
 واضحة

61x1 =
91 

9x9 =
68 

3x3= 
4 

- - 666 41% 

= 66x1 كانت اللغة املستخدمة سهلة للفهم
11  

66x9 =
98 

6x3= 
3 

- - 666 84% 

= 66x1 أسئلة التمرينات مطابقة للمادة
11 

63x9= 
16 

- - - 666 41% 

أسئلة التمرينات مطابقة ملستوى قدرة 
 الطالبات

61x1 =
11 

66x9 =
99 

9x3= 
66 

- - 611 81% 

 الطالبات يفكان الربنامج يزيد رغبة 
 تعليم املطالعة

61x1 =
11 

63x9 =
16 

6x3 =
1 

- - 618 81% 

كان الربنامج يزيد فعالية الطالبات يف 
 تعليم املطالعة

66x1 =
11 

66x9 =
99 

3x3 =
4 

- - 618 81% 

= 3x1 كان الربنامج متفاعلة
61 

66x9 =
89 

6x3 =
3 

- - 616 86% 
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اللية ستقيعمل الربنامج على حتسني ا
 مالطالبات يف تعلومهارة 

8x1 =
91  

61x9 =
19 

6x3 =
3 

- - 619 81% 

يسهل الربنامج على حتقيق أهداف 
 التعلم

66x1 =
11 

66x9 =
98 

6x3 =
3 

- - 666 84% 

كان الربنامج يثري عربة التعلم اخلاصة 
                                             بالطالبات                                                                                                                    

9x1 =
31 

69x9 =
11 

9x3 =
66 

- - 613 86% 

= 61x1 الربنامج مطابقة ملادة القراءةكانت 
11 

69x9 =
11 

6x3 =
3 

- - 614 89% 
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 البيانات الرقمية اليت يف اجلدول السابق كما يلي:  توضيح
 رنامجبعلى  امل سس سهولة استخدام الوسيلة التعليميةأن املعدل العام ل (6

سهولة  ج(، أي أن الوسيلة)ج  81% (Slide Bersuara)الشرائح الصوتية 
 استخدام عند الطالبات 

 مشوق )ج ج(، أي أن تقدمي الربنامج %81تقدمي الربنامج أن املعدل العام ل (6
 عند الطالبات

 )ج ج(، أي أن تقدمي املادة واضحة %88تقدمي املادة أن املعدل العام ل (3
فهم ل (Slide Bersuara)الشرائح الصوتية  الربنامجملضمون  أن املعدل العام (9

 فهم املادةللسهل )ج ج(، أي أنه مشوق و  %81املادة 
)ج  %41الصور واألصوات يف زيادة فهم املادة أن املعدل العام لتوضيح  (1

  املادة عند الطالبات مناسبة ويعني على فهم ج(، أي أهنا
)ج  84% (Slide Bersuara)الشرائح الصوتية  برنامجللغة أن املعدل العام  (1

 أهنا سهل للفهم ج(، أي
)ج ج(، أي أهنا  %41أسئلة التمرينات حنو املادة  لتوافق أن املعدل العام (9

 مطابقة ملادة املطالعة
)ج  %81التمرينات حنو مستوى قدرة الطالبات أن املعدل العام لتوافق  (8

 سهولة الفهم ج(، أي أهنا
رغبة  زيدت (Slide Bersuara)الشرائح الصوتية لربنامج أن املعدل العام  (4

ساعد يف ترقية رغبة أي أهنا ت)ج ج(، %81الطالبات يف تعليم املطالعة 
 الطالبات يف تعليم املطالعة

زيد فعالية ت (Slide Bersuara)الشرائح الصوتية لربنامج أن املعدل العام  (61
ساعد يف ترقية فعالية )ج ج(، أي أهنا ت %81الطالبات يف تعليم املطالعة 

 طالعةالطالبات يف تعليم امل
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 86% (Slide Bersuara)الشرائح الصوتية برنامج أن املعدل العام لتفاعلية  (66
 )ج ج(، أي أهنا مشوق ومتفاعلة

حتسني استقاللية  (Slide Bersuara)الشرائح الصوتية لربنامج أن املعدل العام  (66
ساعد الطالبات يف )ج ج(، أي أهنا ت %81يف تعلم ومهارة الطالبات 
 تعلميف  ومهارهتم حتسني استقالليتهم

هداف يف حتقيق أ (Slide Bersuara)الشرائح الصوتية لربنامج أن املعدل العام  (63
 ساعد الطالبات يف حتقيق أهداف التعلم)ج ج(، أي أهنا ت %84التعلم 

يف زيادة عربة  (Slide Bersuara)الشرائح الصوتية لربنامج أن املعدل العام  (69
 زيد عربة التعلم الطالباتأهنا ت)ج ج(، أي   %86م الطالبات التعل

ملادة املطالعة  (Slide Bersuara)الشرائح الصوتية لربنامج أن املعدل العام   (61
املطالعة أو القراءة )ج ج(، أي أهنا مناسبة جّيدة ملادة   %89أو القراءة 

                                                                                            الطالبات.                                                                     عند 
 

العامة من االستبيانة اليت وزعتها الباحثة ميكن حساهبا على والنتيجة 
 النحو التايل:
 x 611%  نتيجة كل من البند املختار xاإلجابات املئوي =  املعدل

 البنودجمموع نتائج مجيع     

 x 611%   6166  املئوي = املعدل
  6891   

  %81،1العام =  املعدل
 وصاحلة للتطبيق وال حتتاج إىل جّدا أي أن الوسيلة التعليمية جّيدة

  تعديالت. 
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 التجريبة الثانية للوسيلة التعليمية .ب
 13للبنات مع واىل صاعا يف معهد املوسعة   الثانية التجربة الباحثة عقدت

وقامت الباحثة بعملية التدريس نفسها. فاختارت الباحثة املوضوع  طالبات.
 "إطالق الطيور".

فلمعرفة مدى فعالية الوسيلة التعليمية استخدمت الباحثة األسئلة 
ريريا حت االختبارية على نوع االختبار القبلي واالختبار بعدي كما يكون االختبار

 ملعرفة فهم الطالبات فهما جّيدا.
التجربة وزعت الباحثة أوراق االستبانة إىل الطالبات واملدّرسة ويف هناية 

 لتقومي مدى جودة الوسيلة التعليمية.
 بيان للكشف عن مالئمة الوسيلة التعليمية للمادة: (6

 كانت الربنامج مطابقة ملادة القراءة (أ
 بيان للكشف عن جاذبية الوسيلة التعليمية: (6

رائح الش برنامجسهولة استخدام الوسيلة التعليمية امل سس على  (أ
 الصوتية 

 تقدمي الربنامج مشوق (ب
 بيان للكشف عن صور وأصوات الوسيلة التعليمية: (3

 استخدام صور وأصوات الربنامج واضحة (أ
 بيان للكشف عن لغة الوسيلة التعليمية: (9

 كانت اللغة املستخدمة سهلة للفهم (أ
 مون الوسيلة التعليمية:بيان للكشف عن مستوى مض (1

 تقدمي املادة واضحة (أ
 يسهل الربنامج على فهم املادة (ب
 أسئلة التمرينات مطابقة للمادة (ج
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 أسئلة التمرينات مطابقة ملستوى قدرة الطالبات (د
 كان الربنامج يزيد رغبة الطالبات يف تعليم املطالعة (ه
 املطالعة تعليم يف الطالبات فعالية يزيد الربنامج كان (و
 متفاعلة الربنامج كان (ز
 تعلم يف الطالبات ومهارة استقاللية حتسني على الربنامج يعمل (ح
 التعلم أهداف حتقيق على الربنامج يسهل (ط
                                                                                                                                                                 بالطالبات اخلاصة التعلم عربة يثري الربنامج كان (ي
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 1،4الجدول 

 نتائج االستبانة من الطالبات

 أسئلة االستبانة

 النتيجة

 المعدل المجموع

جدا
فق 

موا
 

افق
مو

رط 
 بش

افق
مو

افق 
 مو

غير
جدا 

فق 
ر وا

غي
 

 سهولة استخدام الوسيلة التعليمية
ة الشرائح الصوتي برنامجامل سس على 

(Slide Bersuara) 

69x1= 
81 

91x9= 
689 

- - - 614 81% 

 =64x1 تقدمي الربنامج مشوق
41 

38x9= 
616 

1x3= 
68 

- - 611 89% 

 = 61x1 تقدمي املادة واضحة 
631 

36x9= 
668 

1x3= 
61 

- - 693 89% 
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= 68x1 يسهل الربنامج على فهم املادة
41 

91x9= 
681 

- - - 691 81% 

استخدام الصور وأصوات الربنامج 
 واضحة

68x1 =
691 

31x9 =
691 

- - - 681 84% 

= 61x1 كانت اللغة املستخدمة سهلة للفهم
611  

96x9 =
618 

6x3= 
3 

- - 696 81% 

= 61x1 أسئلة التمرينات مطابقة للمادة
611 

96x9= 
619 

6x3= 
1 

- - 691 81% 

أسئلة التمرينات مطابقة ملستوى قدرة 
 الطالبات

64x1 =
41 

34x9 =
611 

1x3= 
61 

- - 611 89% 

كان الربنامج يزيد رغبة الطالبات يف 
 تعليم املطالعة

61x1 =
611 

96x9 =
618 

6x3 =
3 

- - 696 81% 

كان الربنامج يزيد فعالية الطالبات يف 
 تعليم املطالعة

66x1 =
661 

38x9 =
616 

3x3 =
4 

- - 696 81% 
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= 69x1 كان الربنامج متفاعلة
91 

91x9 =
611 

4x3 =
69 

- - 619 86% 

يعمل الربنامج على حتسني استقاللية 
 ومهارة الطالبات يف تعليم

64x1 =
41  

96x9 =
618 

6x3 =
1 

- - 614 81% 

يسهل الربنامج على حتقيق أهداف 
 التعلم

36x1 =
611 

36x9 =
668 

- - - 683 41% 

كان الربنامج يثري عربة التعلم اخلاصة 
                                             بالطالبات                                                                                                                    

61x1 =
611 

96x9 =
618 

6x3 =
3 

- - 696 81% 

= 61x1 الربنامج مطابقة ملادة القراءةكانت 
611 

34x9 =
611 

9x3 =
66 

- - 618 81% 
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 :يلي كما الشابق اجلدول يف اليت الرقمية البيانات توضيح
 لسه الشرائح الصوتية برنامج أن اجدّ  يوافقن( %61،48) ةطالب 69 أن (6

الشرائح الصوتية  برنامج أن يوافقن( %93،16) ةطالب 91و ،لالستخدام
 أي  %81 الربنامج هذا استخدام لسهولة العام واملعدل ،لالستخدام سهل

 .اجدّ  سهل الربنامج هذا استخدام
ة طالب 38و حدا، جّيد الربنامج تشويق إن يقلن( %31،61) ةطالب 64 أن (6

 إن يقلن( %4،16ة )طالب 1، وجّيد الربنامج تشويق إن يقلن (11،36%)
 %89 جالربنام هذا استخدام لسهولة العام واملعدل متوسط. الربنامج تشويق

 مادة القراءة. تعليم عند للتطبيق وصاحلة جذابة الوسيلة أن أي
ا. دّ ج واضح الربنامج هبذا املادة تقدمي أنّ  يقلن (%96،69) ةطالب 61 أن (3

 ةطالب 1و واضح، الربنامج هذا املادة تقدمي إن يقلن (%11،94) ةطالب 36و
 لوسيلةا أن أي. املادة تقدمي يف يتضح مل الربنامج هذا إن يقلن (9،49%)

 تقدمي لتوضيح العام واملعدل. العربية اللغة تعليم عند للتطبيق وصاحلة جذابة
 ا.جدّ  واضح الربنامج هذا من املادة تقدمي أن أي ،( جدا جيد)  %89 املادة

 على نّ ساعدهتالشرائح الصوتية  برنامج إن يقلن (%68،19) ةطالب 68 أن (9
 إنه يقلن (%96،93) ةطالب 91و جّدا، بسهولة العربية اللغة مادة فهم

 أن أي ،(جًدا جّيد) %81 األمر هلذا العام واملعدل .بسهولة نّ تساعده
 القراءة. مادة فهم يف كثريا يساعد الوسيلة

 فهم لزيادة والصور األصوات توضيح إن يقلن( %99،99) ةطالب 68 أن (1
 والصور األصوات توضيح إن يقلن( %11،11) ةطالب 31و ا،جدّ  جيد املادة
 فهم ادةلزي والصور األصوات لتوضيح العام واملعدل .جّيد املادة فهم لزيادة
 ةاملاد فهم لزيادة والصور األصوات تقدمي أن أي ،( حدا جّيد) %84 املادة
 .اجدّ  واضح
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 ادّ ج سهلة الربنامج يف املستخدمة اللغة إن يقلن (%36،91) ةطالب 61 إن (1
 هلةس الربنامج يف املستخدمة اللغة إن يقلن( %11،19ة )طالب 96و للفهم،
إن سهولة فهم اللغة يف الربنامج  لو قت (%6،14) ة واحدةوطالب للفهم،

 يفهمن الطالبات أي ،(جّدا جّيد) %81 األمر هلذا العام واملعدلمتوسط. 
 ملطورةا الوسيلة أن ذلك ومعىن. بسهولة الوسيلة هذه يف املستخدمة اللغة

 الطالبات. جمموعة مع التطبيق صاحلة
 مبادة جّدا ةمطابق أن أسئلة التمرينات يقلن (%36،91) ةطالب 61 أن (9

 3 و ،ةمطابق أن أسئلة التمرينات يقلنطالبة  (%11،18) 96و  ، التعليم
 لعاما واملعدل. متوسط باملادة مريناتالت طباقة إن يقلن (%3،69ات )طالب
 املدرسة علمته قد سئلةاأل أسئلة كل أن أي ،(جدا جّيد) %81 األمر هلذا
 .الصف يف

ة قدر  تمرينات مطابقة جدا ملستوى ال أن يقلن (%31،61) ةطالب 64 أن (8
 تمرينات مطابقة  ملستوى ال أن( يقلن %16،41طالبة ) 34و  ،الطالبات

 واملعدل مريناتالت هاءتإن يف يصعب كاد(%9،49) 1 وقدرة الطالبات 
 طلبةال قدرة مبستوى مطابقة مريناتالت أسئلة أن أي ،%89 األمر هلذا العام
 .هائهاتإن يف يصعنب ال نوه

 غبةر  نزيدهتالشرائح الصوتية  برنامج إن يقلن (%31،99) ةطالب 61 أن (4
 تهنرغب زيدت اهنأ يقلن( %19،16ة )طالب 96 و العربية، اللغة تعلم يف أكثر
 لمتع تهنرغب زيدت اهنأ يقلن( %9،16)  اتبلاط 3 و العربية، اللغة تعلم يف

الصوتية  الشرائح الربنامج العام واملعدل. متوسط مستوى على العربية اللغة
 أكثر تهنرغب زيدت اأهن أي. (جدا جّيد) % 81 العربية اللغة تعلم رغبة الرتقية

 .العربية اللغة تعلم يف
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 رياكث زيدتالشرائح الصوتية  برنامج إن يقلن( %39،46) ةطالب 66 أن (61
 زيدت اهنأ يقلن  (%11،36بة )طال 38 و العربية، اللغة تعلم يفن فعاليته
الشرائح  برنامج قدرة إن يقلن(  %9،19)  طالب ۲ و  التعلم يف نفعاليته

 واملعدل. متوسط وىمست على العربية اللغة تعلم يف نفعاليته زيادة يفالصوتية 
 العربية ةاللغ تعلم يف فعاليتهم زيدت اأهن أي ،(جيد) % 81 الشأن هلذا العام

 .التعلم عند امللل دفع إىل عنيتو 
 داج متفاعلة الشرائح الصوتية  برنامج إن قلن( ي%66،66) ةطالب 69 أن (66

 اتطالب 4و  متفاعلة الشرائح الصوتية  برنامج إن يقلن (% 13،34) 91و
 هذا يف امالع واملعدا. متفاعلةالشرائح الصوتية  برنامج إن يقلن (69،64%)

 للتطبيق صاحل جّدا متفاعل الربنامج هذا أن أي(  جّيد)  % 8۳ األمر
 . العربية اللغة تعلم يف تعليمية كوسيلة

 رياكث ساعدتالشرائح الصوتية  برنامج إن يقلن( %31،61) بةطال 64 أن (66
 يقلن(  %11،19) ةطالب 96 و التعلم يف نّ ومهاراه نّ استقالهل حتسني يف
 تعلم يف نّ اهومهار  نّ استقالهل حتسني يف ساعدتالشرائح الصوتية  برنامج إن

 نّ ومهاراه نّ قالهلاست حتسني يف الربنامج قدرة إن نيقوال تانوطالب العربية اللغة
 ،( جيد)  %81 الشأن هلذا العام واملعدل. متوسط مستوى على التعلم يف
 .لعربيةا اللغة تعلم يف نّ ومهاراه نّ استقالهل حتسني يف ساعدت اأهن أي

 نّ ه ساعدتالشرائح الصوتية  برنامج إن يقلن( %94،66) ةطالب 36 أن (63
 برنامج إن يقلن( %11،94) ةطالب 36 و التعلم، أهداف حتقيق يف أكثر

 يف العام دلواملع. التعلم أهداف إىل الوصول يف نّ ه ساعدت الشرائح الصوتية 
 ساعدتالشرائح الصوتية  برنامج إن أي. ( جدا جّيد)  % 41 األمر هذه

 .العربية اللغة تعلم غاية أقصى إىل للوصول أكثر الطلبة
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 ثرياك ثريتالشرائح الصوتية  برنامج إن يقلن(  %36،91البة )ط 61 أن (69
الشرائح الصوتية  برنامج إن يقلن(  %11،19طالبات ) 96 و تعلمهم عربة

الشرائح الصوتية  برنامج إن يقلن( %6،14طالبة واحدة )و  تعلمهم عربة ثريت
 % 81 الشأن هلذا العام واملعدل. متوسط مستوى تعلمهم على عربة ثريت

 .الطالبات متعلّ  عربة ثريت اأهن أي ،(جدا جّيد
 جدا مناسبالشرائح الصوتية  برنامج إن يقلن (%36،91طالبة ) 61أن (61

الشرائح  برنامج إن يقلن( %16،41) 34 و ، القراءة تعلم يف للتطبيق
 مطابقة إن يقلن(  %1،31) اتبلطا ۲ و القراءة، لتعلم مناسبالصوتية 
 هلذا العام عدلوامل. متوسط مستوى على القراءة ملتعلّ الشرائح الصوتية  برنامج
 ةوصاحل جّدا مطابقة التعليمية الوسيلة هذه أي ،( جدا جّيد)  %81األمر

باحثة ميكن والنتيجة العامة من االستبيانة اليت وزعتها ال القراءة تعلم يف للتطبيق
 حساهبا على النحو التايل:

 
 x 611%  نتيجة كل من البند املختار xاإلجابات املئوي =  املعدل

 جمموع نتائج مجيع البنود    

 x 611%   9911  املئوي = املعدل
  9961  

  %81،9العام =  املعدل
   التعليمية جّيدة وصاحلة للتطبيق وال حتتاج إىل تعديالت.أي أن الوسيلة 
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 :يلي وأما بيان االستبانة للمدّرسة تفصيلها كما
 س ال للكشف عن مدى مالئمة الوسيلة التعليمية على فهم مادة القراءة: (6

ناسبة ملادة مالشرائح الصوتية هل الوسيلة التعليمية امل سس على برنامج  (أ
 القراءة؟

 للكشف عن مدى جذابة الوسيلة التعليمية:أسئلة  (6
 هل نظام ترتيب مادة الربنامج يساعد لتعليم مادة القراءة؟ (أ

 هل تقدمي الصور مشوقة وسهولة الفهم؟ (ب
 هل تقدمي األصوات لزيادة فهم املادة واضحة؟ (ج
شوق مالشرائح الصوتية هل الوسيلة التعليمية امل سس على برنامج  (د

 وسهولة الفهم؟
 ن اللغة املستخدمة يف الوسيلة التعليمية:س ال للكشف ع (3

 هل اللغة املستخدمة يف الربنامج سهلة للفهم؟ (أ
 س ال للكشف عن صور وأصوات الوسيلة التعليمية: (ب
 هل الصور يف مضمون الربنامج مناسبة ملادة القراءة؟ (ج

 أسئلة للكشف عن مستوى مضمون الوسيلة التعليمية: (9
 تعلم مادة القراءة؟هل الربنامج يزيد رغبة الطالبات يف  (أ

 هل الربنامج يعني إىل دفع امللل يف تعلم مادة القراءة؟ (ب
 هل الربنامج يساعد الطالبات على فهم مادة القراءة؟ (ج
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 1،4الجدول 
 نتائج االستبانة من المدّرسة

 أسئلة االستبانة

 النتيجة

 المعدل المجموع

جدا
فق 

موا
 

افق
مو

رط 
 بش

افق
مو

 

ير 
غ

افق
مو

جدا 
فق 

ر وا
غي

 
 %81 9    √  مناسبة ملادة القراءةالشرائح الصوتية برنامج 

نظام ترتيب مادة الربنامج يساعد لتعليم مادة 
 القراءة

 √    9 81% 

 %81 9    √  تقدمي الصور مشوقة وسهولة الفهم
 %81 9    √  تقدمي األصوات لزيادة فهم املادة واضحة
لشرائح االوسيلة التعليمية امل سس على برنامج 

 مشوق وسهولة الفهمالصوتية 
  √   3 11% 

 %81 9    √  اللغة املستخدمة يف الربنامج سهلة للفهم
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 %81 9    √  الصور يف مضمون الربنامج مناسبة ملادة القراءة
كانت الربنامج يزيد رغبة الطالبات يف تعلم مادة 

 القراءة
 

√ 
    1 611% 

كانت الربنامج يعني إىل دفع امللل يف تعلم مادة 
 القراءة

 √    9 81% 

كانت الربنامج يساعد الطالبات على فهم مادة 
 القراءة

 √    9 81% 
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ميكن حساهبا  على املدّرسة العامة من االستبيانة اليت وزعتها الباحثةفالنتيجة 
 على النحو التايل:
 x 611%  نتيجة كل من البند املختار xاإلجابات املئوي =  املعدل

 جمموع نتائج مجيع البنود    

 x 611%   96  املئوي = املعدل
  11   

  %81العام =  املعدل
 ميكن، أي أهنا جّيدومن هذا املعدل اتضح لنا أن الوسيلة التعليمية 

 .والتصحيح التعديل من قليل مع ااستخدامه
 

 نتائج االختبار .ج
اىل صاعا و بعد أن قامت الباحثة بالتجربة امليدانية للوسيلة التعليمية مبعهد 

للبنات، أرادت الباحثة معرفة فعالية الوسيلة التعليمية املطورة لتعليم املادة القراءة عند 
هد تعبريهّن التحريرّي. وهذه نتيجة االختبار القبلي والبعدي لطالبات الفصل الثاين مبع

 للبنات.واىل صاعا 
 1،8الجدول 

 االختبار القبلي والبعدينتائج 
 

 الرقم
ار االختبنتيجة 

 القبلي
 

 الدرجة
 الختبارنتيجة ا

 البعدي
 

 الدرجة
 جّيد جدا 9 مقبول 9  .6
 جّيد جدا 8 مقبول 9  .6
 ممتاز 4 جّيد 1  .3
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 ممتاز 4 جّيد 1  .9
 ممتاز 8 جّيد 1  .1
 جّيد  1 مقبول 9  .1
 جّيد جدا 8 جّيد 1  .9
 جّيد جدا 8 مقبول 9  .8
 جّيد  1 ضعيف 6  .4
 ممتاز 4 جّيد 1  .61
 جّيد جدا 8 مقبول 9  .66
 جّيد جدا 9 جّيد 1  .66
 جّيد  1 ضعيف 6  .63
 جّيد  1 ضعيف 6  .69
 جّيد جدا 9 مقبول 3  .61
 جّيد جدا 9 مقبول 9  .61
 جّيد  1 مقبول 3  .69
 جّيد جدا 8 مقبول 9  .68
 جّيد جدا 8 مقبول 9  .64
 ممتاز 9 مقبول 9  .61
 جّيد 1 ضعيف 6  .66
 ممتاز 4 جّيد 1  .66
 جّيد جدا 8 جّيد 1  .63
 جّيد  1 مقبول 9  .69
 ممتاز 4 جّيد 1  .61
 جّيد  1 مقبول 3  .61
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 ممتاز 4 جّيد 1  .69
 ممتاز 4 جّيد 1  .68
 جّيد جدا 8 جّيد 1  .64
 جّيد جدا 9 مقبول 9  .31
 جّيد  1 ضعيف 6  .36
 ممتاز 4 جّيد 1  .36
 جّيد جدا 9 مقبول 9  .33
 جّيد جدا 9 مقبول 3  .39
 جّيد جدا 9 مقبول 9  .31
 جّيد جدا 9 مقبول 9  .31
 ممتاز 8 مقبول 9  .39
 جّيد جدا 9 مقبول 3  .38
 جّيد  1 ضعيف 6  .34
 جّيد جدا 9 مقبول 3  .91
 ممتاز 4 مقبول 9  .96
 جّيد جدا 8 مقبول 3  .96
 جّيد  1 مقبول 3  .93
 جّيد  1 ضعيف 6  .99
 جّيد جدا 8 مقبول 9  .91
 جّيد  1 مقبول 9  .91
 جّيد  1 ضعيف 6  .99
 ممتاز 4 جّيد 1  .98
 جّيد جدا 9 مقبول 9  .94
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 جّيد جدا 8 مقبول 9  .11
 جّيد جدا 8 مقبول 9  .16
 جّيد  1 ضعيف 6  .16
 جّيد  1 ضعيف 6  .13
 ممتاز 1 جّيد 1  .19
 ممتاز 9 جّيد 1  .11
 جّيد جدا 8 مقبول 9  .11
 جّيد جدا 9 مقبول 3  .19
 جّيد جدا 9 مقبول 9  .18
 جّيد جدا 9 مقبول 3  .14
 جّيد جدا 9 مقبول 3  .11
 جّيد جدا 8 مقبول 9  .16
 جّيد جدا 9 ضعيف 6  .16
 جّيد جدا 9 مقبول 3  .13

 
 تصنيفها كنمي القبلي االختبار يف الطالبات نتائج أن السابق اجلدول إىل نظرا

 :إىل
 أحد، ينلها مل:   ناهلا ممتاز درجة (6
 أحد، ينلها مل:  ناهلا جدا دجيّ  درجة (6
 ةطالب 61 :  ناهلا جّيد درجة (3
 ةطالب 31:  ناهلا مقبول درجة (9
 ةطالب 66:  ناهلا ضعيف درجة (1
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 على %61،34ءة: القرا املادة فهم يف الباتالط قدرة أن توضيحا هنا ومن
 .ضعيف مستوى على %69،91 ،مقبول مستوى على %19،69 ،جّيد مستوى

 
 :إىل تصنيفها ميكن البعدي االختبار يف أماو 

 ةطالب 61 :  ناهلا ممتاز درجة (6
 ةطالب 31 : ناهلا جّدا جّيد درجة (6
 ةطالب 69:   ناهلا جّيد درجة (3
 أحد ينلها مل:   ناهلا مقبول درجة (9
 أحد ينلها مل:  ناهلا ضعيف درجة (1

 %61،89ءة: القرا املادة فهم يف الباتالط قدرة أنهذه البيانات عرفنا  ومن
 مستوى على %61،48 جّدا، جّيد مستوى على % 19،69 ،ممتاز مستوى على
 . جّيد

 الباحثة تخدمتاس بتدريسها املطالعة مدرسة قامت اليت التعليم فعالية ملعرفةو 
 النتيجة: هذه على وحصلت ،SPSS الربنامج

 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
Pretets 3.08.5 63 1.10..3 .1..05 

Postets 7.8057 63 1.86.8. .13.6. 

 

 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Pretets & Postets 63 .7.1 .888 
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Paired Samples Test 

 Paired Differences T df Sig. (8-tailed) 

Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

.59 Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 
Pretets - 

Postets 
-3..761. .08885 .1833. -3.60877 -3.86.61 -33.630 68 .888 

 
 وأحسن كربأ البعادي االختبار يف الطالبات نتائج أن البيانات هذه تتضح

 t و جدول t نتيجة بني الباحثة قارنت وإذا. 3،9916 بفرق القبلي االختبار من
 أن فعرفت البحث هذا يف االحتمال ودرجة sig (2 – tailed) نتيجة وبني حساب
 – sig (2 ونتيجة ،(-33،138) حساب t من أكرب( -6،196) جدول t نتيجة

tailed) (1،111) على املقارنة نتائج هذه فدلت ،(1،11) االحتمال درجة من أقل 
ن أ إذن تستنتج الباحثة. مقبولة (Ha) بديلة وفروض مردودة( Ho) صفرية فروض أن

يف هذه الفرقة  (Slide Bersuara)الشرائح الصوتية القراءة باستخدام برنامج  مادة تعليم
  .فعالة

 
 البحث نتائج مناقشةالمبحث الرابع: 
 الباب يف ةضرو عامل التحليل ونتائج البيانات مناقشة املبحث هذا يف الباحثة حتاولت

على  مل سسا التعليمية الوسيلة تصميم: يلي كما البحوث تلك تكون كما سابقة، الرابع
 ميةالتعلي الوسيلة تطبيق ونتائج ،القراءة ملادة (Slide Bersuara)الشرائح الصوتية برنامج 
 .املطورة

 
 



661 

 

 
 

 Slide)وتية الشرائح الصعلى برنامج  المؤسس التعليمية الوسيلة مواصفات اإلنتاج .4

Bersuara) القراءة لمادة 
 يلةالوس هذه تصميم إجراءات بدأت يف عرض البيانات، الباحثة قدمت كما 
 ومرحلة يط،التخط ومرحلة تمهيدية،ال ةدراسال مرحلة وهي املتدرجة حلاباملر  التعليمية
 مع األوىل ةالتجرب ومرحلة ،اإلنتاج حتسني ومرحلة ،اإلنتاج تصديق ومرحلة التصميم،
 املراحل وتلك .األخري املنتج ومرحلة التحسني، مع الثانية التجربة ومرحلة التحسني،

 Barg) وغال برغ من ((Sugiono سوغينو يقدمه كما اإلنتاج إلعداد باخلطوات مطابقة

and Gall)  عالةف وجتربة معني اإلنتاج التحصيل املستخدمة البحث طريقة وهي . 
 استخدمت .املطالعة سةمدرّ  مع مقابلة الباحثة عقدت متهيدية دراسةال مرحلة ويف

 نصوص وأما. خربوامل الباحثة بني البيانات على للحصول ةاملنظم شبه املقابلة الباحثة
املطالعة  تعليم يف يةساملدرّ  توجيه اليت مشكلة حول فيحتوي الباحثة قدمتها الذي املقابلة

املادة  أهم نم األهن ه املادةهذ اختيار. تعليمية وسائل تنفيذ يف خاصة أو مادة القراءة
 املفردات من اللغوية لثروةا تزويد ويف الطالبات لغة يف اتأثريه ولشدة العربية اللغة تعليم يف

ه هذ احجنو . للبناتواىل صاعا معهد  يف والصرف النحو يف محلها وصحة واألساليب
 الوسائل دامواستخ التدريس قطر  تنفيذ يف سةاملدرّ  واهتمام أدوار على يفصل ال املادة

 خاصة عوبةص أي ختفيف على وللمساعدة للتوضيح استخدامها نأل ،جيدة التعليمية
من أدوات  إليه املدرس يلجأ ماهي الوسيلة التعليمية ألن  وذلك. القراءة مادة تعليم يف

 الثانية املرحلة احثةالب عقدت مث. وأجهزة ومواد لتسهيل عملية التعليم وحتسينها وتعزيزها
 .اإلنتاج وتصميم ختطيط مرحلة وهي

 مثل لرتبويةا اإلنتاجية حتسني إىل أحيانا اإلنتاج تصميم إىل هتدف املرحلة هذه
 ليةسالو  أو دراسيا منهجا املصمم اإلنتاج يكون وقد وكيفيا، كميا الطالبات جناح

 الباحثة وقامت .التعليمية العملية يف أمهيتها حيث نم التعليمية املواد أو التعليمية
 الوسيلة إن التايلوب. تعليمية عملية يف أمهيتها حيث من التعليمية ليةالوس بتصميم
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 موراأل بعدة ةالباحث أجرت فبهذا. الباب الثاين يف ذكرها سبق كما متنوعة التعليمية
( 6) اومواده أهدافها إىل بالنظر القراءة الرشيدة اجلزء األول كتاب حتليل( 6) وهي
 للوسيلة املواد مجع( 3) الطالبات وظروف القراءة ملادة ناسبةامل تعليميةال الوسيلة تعيني

  .واألصوات الصور مثل التعليمية
 لكتابا هذا أن األول، اجلزء الرشيدة القراءة كتاب بتحليل الباحثة قامت لقد

ثالثة عشر  اتللبنواىل صاعا معهد  يف املستخدمة واملواد املركب، إىل البسيط من تبدأ
 موضوعا.
 وأحوال"  األول زءاجل الرشيدة القراءة لكتاب املناسبة التعليمية الوسيلة تعيني مث

 هدافاأل األول، هي الوسيلة هذه لتعيني األمور بعدة الباحثة فقامت الطالبات،
 من قيقحت إىل نسعي الذي اهلدف مع الوسيلة توافق أن فيجب احملددة، التعليمية
 الوسيلة مةئمال مدى ذلك معىن ،الطالبات ومميزات خصائص والثاين،. خالهلا

 صدق ثالث،وال. واملعرفية واالنفعالية اجلسمية النواحي وتشمل الطالبات، خلصائص
 وأن للواقع ةمطابق املعلومات تكون أن جيب ذلك معىن. الوسيلة تقدمها اليت املعلومات

 ملعلوماتا هذه أن من نتأكد أن جيب ولذلك املوضوع عن متكاملة صورة الوسيلة تعطي
.  الدراسة وعمبوض الوسيلة حمتويات صلة مدى الرابع،.حمرفة أو ناقصة أو قدمية ليست
 الطالبات درسهي الذي باملوضوع الصلة وثيقة الوسيلة حمتويات يكون أن البد ذالك معىن
 الوسيلة اختيار نيكو  أن جيب املالية، التكلفة. اخلامس، اجلّيد والتصوير العلمية الدقة مع

 الرئيسي اهلدف نأل التكلفة قليلة الوسيلة تكون أن مبعىن اقتصادي أساس على التعليمية
 حيث من لفعا مستوى للقياس قابلة التعلم أهداف حتقيق التعليمية الوسيلة من

 . واملال واجلهد الوقت يف التكليفية
 مثل التعليمية ةلوسيلل املواد جبمع الباحثة قامت التعليمية، الوسيلة تعيني بعد

 جّيدو  بالقصة املناسب والصوت والنصوص ،بالقصةو  باملفردات املناسب الصور
 حىت لةاملرح هذه يف الطالبات ظروف على يعتمدكلها و  ، وكذلك التمريناتوجذاب
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 املذكورة خلطةا هذه ومن. القراءة مادة تعلم يف هبا واستعانة خياهلم إلشغال منها تستفاد
 Slide)ية الشرائح الصوت برنامج على  سسامل التعليمية الوسيلة الباحثة فاختارت

Bersuara)  ةاملتعدد األلوان بوجود مشوق الربنامج هلذا املميزاتو  .القراءةملادة 
 صوتواألوالنصوص  بالقصة املناسبوالصور من املفردات والصور  واألحروف
 استخدامهو  احتياجات حسب إكثره ميكن مث. املتنوعة التمريناتو  ةذاباجلو  الفصيحة
 البدو . فيها ةالوسيل هذه تصاحب أنمن املدّرسة  البد التعليمية، العملية وعند. املتكرر

 الشيء أهم من ةساملدرّ  روح نّ أل ،التعليمية الوسيلة استخدام يف الكفايةاملدّرسة  من
  .التعليمية العملية يف

 (Slide Bersuara)الشرائح الصوتية  الربنامج كون سبب أن اتضح البيان هذا ومن
 املفردات على حتتوي القراءة مادة أن: يلي ما ملادة القراءة تعليمية وسيلة لتصميم ةمناسب
 (Slide Bersuara)الشرائح الصوتية  برنامج وأما األفعال، إىل بنسبة أكثر األمساء من

 هادف نأ قبل من املذكور كما .املناسبة الصور بشكل املفردات لتوضيح ةمستخدم
 معانيهاو  ملفرداتا ذكر على هتنّ القدر و  العربية الغرية الطالبات اكسابهي  القراءة تعليم

 (Slide Bersuara)الشرائح الصوتية  العربية فربنامج املقالة قراءةو  العربية املقالة فهمو 
رائح الصوتية الش وبرنامج .العربية مقالة عن احلوارو  سليمة قراءة أمثلة تقدم عليه كنممأ

(Slide Bersuara) رامجب خالل من الوحدة بنظرية مادة القراءة تعليم لتطبيق ةمناسب 
 Slide)الشرائح الصوتية  وبرنامج التمرينات. وبرامج األصوات، وبرامج الصورة،

Bersuara) مث صالنصو و  صوروال املتعدد األلوان وضع خالل من الزمان بتطور ةمناسب 
  .ما مكان يأ إىل محله سهولة حيث فالشة، شريط، شكل على حفظه ميكن

 تصميمب الباحثة قامت اليت مرحلة وهي التصميم، مرحلة هي التالية واملرحلة
. ملادة القراءة (Slide Bersuara)الشرائح الصوتية  برنامج على امل سس التعليمية الوسيلة

مث ورة. طهذه الكتابة إلعداد تصميم الربنامج امل السيناريو، كتابةواخلطوات فيما يلي:  
 أن ميكن ةساملدرّ فالصور للمفردات يف إنترينيت،  حبثمث  تصميم اللوحات القصصية.
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 يف السبورة لرسومات بديال استخدامها ميكن ألن القراءة تعليم يف الصور من يستفيد
لم مث تصوير حكاية الوضوع بقلم الرصاص مث ثخن بق .اجلديدة املفردات وشرح دميتق

 من ستفيدي أن ميكن ةسفاملدرّ ، الضوئيخاص للتصوير مث مسح الصور جبهار املسح 
 وشرح دميتق يف السبورة لرسومات بديال استخدامها ميكن ألن القراءة تعليم يف الصور

شوب إس  فوتو أدويباأللوان املتنوعة يف مث تزين ذلك الصور ب النصوص احلكاية.
1(Adobe Photoshop CS5) ،  صياغة أسس عتربت ألهنا الربنامج لتشويق أسسفاأللوان 

 اللون: ييل مما املختارة فاأللوان. واهليكل الشكل مالئمة حنو متكامل بشكل اإلنتاج
، رمساأل لونوال ،األصفر واللون أمحر، واللون الربتقايل، واللون األخضر، واللون األزراق،
دات مث ترتب مجيع الصور يف باور بوينت وكذلك ترتب كتابة املفر  البنفسجي. واللون

 CyberLink) 1األصوات بسيبريلني يوكام نات فيه. مث تدخل احلكاية والتمريوالنصوص 

YouCam 5) .مادة عليمت أساس األن ،التعليمي احملتوى لتوضيح األصوات واستخدمت 
 يكون نأ ميكن األصوات فإن. القراءة يف املثال إعطاء على سةاملدرّ  قيام هي القراءة
 .منها بديال

 خببري قام واليت. اخلبري استبشار تصديق مبرحلة الباحثة قامت التصميم مرحلة عدب
 هرجاىل. ود التعليمية،املواد  جمال يفاملاجستري أب مشّفع فطاين . د هو اإلنتاج

 وبعد. (ملطالعةا ةسمدرّ ) ليليك ألفية وأستاذة ،يةالتعليمالوسيلة  جمال يفاملاجستري 
 أمت فلما. قللتطبي أجود هذا ليكون اإلنتاج بتحسني الباحثة قامت اإلنتاج تصديق

 يف التجربة هذه يلوبالتا اإلنتاج، هلذا األوىل التجربة الباحثة عقدت اخلبري من التحسني
 التعليمية الوسيلة ةصالحي ملعرفة كبرية مبجموعة الثانية التجربة يأيت مث صغرية جمموعة
 التجربة هذه لخال ومن القراءة، املادة تعليم يف وفعاليتها اتلباللط مناسبتها ومعرفة
 انتهاء عدفب. صورها بأحسن يأيت حىت أخرى ةمرّ  وإصالح بتحسني الباحثة قامت
 .التعليمية ةالوسيل إنتاج وميكن البحث فتم والتطوير البحث يف واخلطوات العملية
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الشرائح  برنامج امباستخد التعليمية الوسيلة فعالية مث اإلنتاج مواصفات مرحلة بعد
  .الصوتية 

 
 (Slide Bersuara)رائح الصوتية الشعلى برنامج  المؤسس التعليمية الوسيلة فعالية .2

 القراءة لمادة
 على تإعتمد حبثها إجراء يف الباحثة أن يف الباب الثالث، ذكره سبق كما 
 تتضح. إلنتاجل التصميم خطوات على املنهج هذا مرّ  حيث والتطوير البحث منهج

 استبانة نتائج مث ،والبعدي القبلي االختبار ونتائج اخلرباء، تقييم نتائج من للباحثة
 .اتلباالط
 التعليمية املواد جملال خبري تقييم نتائج (أ

 التعليمية سيلةالو  أن الباحثة فوجدت التعليمية املواد جملال خبري نتائج ومن
 عدم ة،األساسي بالكفاءة املواد مطابقة م،يالتعل أهداف وضوح من حيث املطورة
 تياجاتواح قدرة مستوى مع احملتوى مطابقة املفهوم، عن املقدمة املواد احنراف
 اكاإلدر  وجود االستخدام، تعليمات وضوح املواد، تسليم وضوح ،اتالطالب

 نشاط قيةلرت  التعليمية الوسيلة قدرة ،وجود املفردات والتمرينات بالرتابط،
يتم عرض الصور والنصوص احلكاية واألصوات واأللوان بانسجام  ،الطالبات

 احلةص تكون املستخدمة اللغة فهم وسهولة التنقل، سهولة وتناغم وتناسب،
 .الفصل التاين يف القراءة مادة لتعليم

 أن تصحيح أهدافهي  التعليمية جملال املواد اخلبري من التعليقات وهذه
 ختصارإل وبالتايل .باأن تبحس الباحثة القارء بصوت فصيح وجذّ ، العليم

  :يلي كما البياين بالرسوم الباحثة يتأت النتائج تلك ولتوضيح
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 التعليمية الوسيلة جملال خبري تقييم نتائج (ب
 الوسيلة أن الباحثة فوجدت التعليمية الوسيلة جملال خبري نتائج ومن
ل تناسق العرض املنهجي يف ك) العرض تقنيات من حيث املطورة التعليمية
كتمال اال ، توازن احملتوى املادي بني املوضوعات، مطالب عرض املواد ،موضوع

تنوع ، اتالتمرين ،احلكايةالنصوص املفردات، الصور و  :املنتظم يف املوضوعات
جود و  ،ضحةلتعليمات استخدام الوسيلة وا) ةالوسيل عرض دعم (،التمرينات

، ليميةعلتتفاعلية الوسيلة ا، معلومات إضافية تدعم استخدام الوسيلة التعليمية
 التعليمية املواد تقدمي اسرتاتيجية، (التعلمحتمل الوسيلة على نشاط الطالبات يف 

 التعليمية سيلةالو  قدرة ،التعليمية املواد إتقان زيادة على التعليمية الوسيلة قدرة)
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4،1الرسم البياني 
نتائج تقويم الخبير لمجال المواد التعليمية
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 يف التساقا) زر أو ورمز املصطالح استخدام (،للمتعلم اجيابيا موفقا تنمية على
 األصوات) البيانية (،زر أو رمز استخدام يف االتساق ،املصطالح استخدام

 دقيق، كتابةوال اخللفية لون تعديل ،الكتابة أو اخلط اختيار دقة، املسّجل جذابة
، سهولة جذابةو  بسيطة التعليمية الوسيلة عرض، الصور ترتيب دقة، لصورا اختيار

  .(التعليمية الوسيلة استخدام
 أن الباحثة هي على التعليمية الوسيلةجملال  اخلبري من التعليقات وهذه

يف اختيار الصور، الصوار البد أن تكون واضحا، لون املكتب غري  جيدا هتتم
. لة التعليميةالوسيجيد، حيتاج إىل تغيري، لون األخضر واالزرق مها أحّب الون يف 

 :يلي كما البياين بالرسوم الباحثة يتأت النتائج تلك ولتوضيح إلختصار وبالتايل
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4،2الرسم البياني 

ةنتائج تقويم الخبير لمجال الوسيلة التعليمي
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 املطورة ةالتعليمي الوسيلة أن الباحثة فوجدت مدرسة املطالعة نتائج ومن
 ملفردات،ا املوضوع، :املوضوعات يف املنتظم االكتمال) العرض تقنيات من حيث
 درةق مستوى مع احملتوى توافق، (التمرينات احلكاية،النصوص و  الصور

 مع حملتوىا التوافق ،حتياجاتالا مع احملتوى لتوافق)ا واالحتياجات الطالبات
 رض الوسيلةع دعم(، الطالبات قدرة مستوى مع احملتوى التطابق ،التعليمية املادة

 التعليمية وسيلةال قدرة) التعليمية الوسيلة فاعلية(، لالستخدام التعليمات وضوح)
 قدرة سنيحت على ليميةعالوسيلة الت تساعد ،التعليمية املواد إتقان زيادة على

 ،الطالبات عودواف نشاط زيادة على التعليمية الوسيلة قدرة، القراءة يف الطالبات
 اخلط اختيار ةدق ،األلوان تركيبات دقة) البيانية(، ليميةعالت الوسيلة تفاعلية
 فهم ةسهول(، االبداع مستوى) االبداع مستوى(، الصور اختيار دقة ،والكتابة

 ةالتمرينات املتنوع وجود(، املستخدمة اللغة استخدام دقة) اللغة املستخدمة
 يتأت لنتائجا تلك ولتوضيح إلختصار وبالتايل (.املتنوعة التمرينات استخدام)

 :يلي كما البياين بالرسوم الباحثة
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  والبعدي القبلي االختبار نتائج (د
 احثةالب قامت موسعة وجمموعة صغرية جمموعة يف اهبر جت خالل من مث
 مدى ةمعرف التجربة هذه من وتقصد .التعليمية الوسيلة وإصالح بتحسني
 إىل حتتاج لتجربةا هذه فلذلك. القراءة املادة لتعليم وفعاليتها اتلباللط مناسبتها
 خالل نم عملية هذه تدل كما فعاليتها لكون أخرى وجتربة اإلنتاج حتسني
 تلك ولتوضيح ارإلختص وبالتايل والبعدي، القبلي االختبارين نتائج بني املقارنة
 :يلي كما البياين بالرسوم الباحثة يتأت النتائج
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4،3الرسم البياني 

نتائج تقويم الخبير مدّرسة المطالعة
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 قد التعليمية الوسيلة والبعدي أن القبلي بني االختبار املقارنة نتائج فمن
 وذلكالقراءة،  دةما تعلم يف الطالبات رغبة وترقية املادة فهم يف الطالبات تسهل
 االختبار نتائج أن ،والبعدي القبلي االختبار يف نتائج بني الفرق إىل بالنظر
شرائح ال برنامج باستخدام التعلم مبعىن أن .القبلي نتائج االختبار من أكرب البعدي
 املادة يفهمن الطالبات معظم ألن ةفعال ةدور  اهل  (Slide Bersuara)الصوتية
 الباتالط عند جديد شيئ الوسيلة هذه حيث الوسيلة، هبذه فيها ويرغنب

 Slide)الشرائح الصوتية  برنامج أن الباحثة رأت. سةاملدرّ  عند سهلة استخدامهاو 

Bersuara) دافعية وأكثر فعالية له القراءة مهارة تعليم يف. 
 

 اتلباالط استبانة نتائج (ه
 ستبانةااملطورة تناولت الباحثة من نتيجة  التعليمية الوسيلةوأما صالحية 

  :يلي كما وهيات، لباالط
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4،4الرسم البياين 

نتائج االختبارين القبلي والبعدي
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 1،9الجدول 

 نتائج االستبانة من الطالبات

 أسئلة االستبانة

 النتيجة

جدا
فق 

موا
 

افق
مو

رط 
 بش

افق
مو

افق 
 مو

غير
جدا 

فق 
ر وا

غي
 

لشرائح اامل سس على برنامج  سهولة استخدام الوسيلة التعليمية
 الصوتية

61،48% 
93،16%  - 

- - 

%11،36 %31،61 تقدمي الربنامج مشوق  4،16% - - 
 - - %9،49 %11،94 %96،69 تقدمي املادة واضحة 

 - - - %96،93 %68،19 يسهل الربنامج على فهم املادة
 - - - %11،11 %99،99 استخدام الصور وأصوات الربنامج واضحة

 - - %6،14 %11،19 %36،91 كانت اللغة املستخدمة سهلة للفهم
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%11،18 %36،91 أسئلة التمرينات مطابقة للمادة  3،69% - - 

 - - %9،49 %16،41 %31،61 أسئلة التمرينات مطابقة ملستوى قدرة الطالبات
 - - %9،16 %19،16 %31،99 كان الربنامج يزيد رغبة الطالبات يف تعليم املطالعة
 - - %9،19 %11،36 %39،46 كان الربنامج يزيد فعالية الطالبات يف تعليم املطالعة

 - - %69،64 %13،34 %66،66 كان الربنامج متفاعلة
 - - %3،69 %11،19 %31،61 يعمل الربنامج على حتسني استقاللية ومهارة الطالبات يف تعليم

%11،94 %94،66 يسهل الربنامج على حتقيق أهداف التعلم  - - - 
%36،91                                                                                  كان الربنامج يثري عربة التعلم اخلاصة بالطالبات                                                                                 11،19%  6،14% - - 

%36،91 ملادة القراءةكانت الربنامج مطابقة   16،41% 1،31% - - 
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 :يلي كما البياين بالرسوم الباحثة يتأت النتائج تلك ولتوضيح إلختصار وبالتايل
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4،5الرسم البياني 
نتائج االستبانة من الطالبات

موافق جدا موافق موافق بشرط
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 أن الباحثة قدتعت السابق البياين الرسم يف املوجودة النقط لبعض نظرا

 Slide)الشرائح الصوتية برنامج على م سسة املطورة التعليمية الوسيلة

Bersuara) التطبيق جائزة وأهنا الطلبة بأحوال مطابقا. 
 ذههب راءةالق مادة تعلم يف يرغبون اتلباالط أن الباحثة اكتشفتف
النصوص و  وانواألل بالصور مشوقة متنوعة الوسيلة هذه ألن ،التعليمية الوسيلة
 الفهم وزيادة الرغبة يف. وهذه من أسباب سهولة اجلذابة واألصواتاحلكاية 

 عند تعلم مادة القراءة. نفوس الطالبات
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 الباب الخامس
 نتائج البحث والتوصيات 

 يما يلي:. وستبني تلك األمور فوالتوصياتبعد أن مت البحث تقدم الباحثة نتائج البحث 

 نتائج البحث .أ
على  ملؤسساعتمادا على عرض البيانات وحتليلها سابقا عن تصميم الوسيلة التعليمية إ
 بناتللواىل صاعا مبعهد  الثاين صلفلل ملادة القراءة (slide bersuara) الشرائح الصوتيةبرنامج 

 تقدمت الباحثة نتائج البحث كما تلي:
 slide) الشرائح الصوتيةعلى برنامج  املؤسس املطورة الوسيلة التعليميةإن مواصفات  .4

bersuara) املفردات اجلديدة ومعنها مع الصور تدل عليها، والصور  املادة القراءة فيه
امللّونة واملتعلقة بالنصوص احلكاية، والنصوص احلكاية، والتمرينات املتنوعة، واألصوات 

 قيام يه القراءة مادة تعليم أساس األن ،قراءة سليمة احلكايةقراءة النصوص  لتوضيح
 .القراءة يف املثال إعطاء على سةاملدرّ 

فعالة.  (slide bersuara) الشرائح الصوتيةأما عملية التعليم ملادة القراءة باستخدام برنامج  .2
  sig (2 – tailed) ودل هذا اإلختبار على أن نتيجة(، t-test) بناء على نتيجة إختبار ت

 فعرفت البحث هذا يف االحتمال ودرجة .(0،00)أقل من  (0،000)يف هذا البحث 
 نتائج هذه فدلت ،(-33،633) حساب t من أكرب( -4،6،4) جدول t نتيجة أن

إذن تستنتج . مقبولة (Ha) بديلة وفروض مردودة( Ho) صفرية فروض أن على املقارنة
 البعدي.الباحثة أن هناك فرق هام بني نتيجة اإلختبار القبلي واإلختبار 
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 توصيات البحث .ب
 توصى الباحثة بعد إجراء حبثها مبا يلي:

االهتمام بالوسيلة التعليمية لتعليم ملادة القراءة ملا له دور هام يف عملية التعليم كما أنه  .4
 يف التعليم. املشكالت لّ وح أكرب مساعد على التسهيل وتوضيح

االهتمام باحتياجات الطالبات واملدّرسات حىت تكون الوسيلة التعليمية املؤسس على  .2
 مناسبة ألحواهلن. (slide bersuara) الشرائح الصوتيةبرنامج 

تطوير الوسيلة التعليمية لكتاب "القراءة الرشيدة اجلزء األول" للفصل الثاين بطريقة جذابة  .3
 س الطالبات.لغرس الغرية وحب اللغة العربية يف نفو 
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