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    الباب الثاني

  

  

   الدراسات السابقة . أ

عن املوضوع املتعلق ذا البحث، وجدت الباحثة البحث العلمي كما  املطالعة بعد
  يلي، حتت املوضوع :

الثامن مبدرسة  الصفيف  للتالميذالعربية  الكتبمشكالت التالميذ يف قراءة " .1
أين  د البحثوإعدا. مسلك اهلدى الثانوية اإلسالمية سلوكي رمبانج وعالجها

 يف التالميذ مشكالت ملعرفة البحث هذا يهدف). 3104292( ،مفتاح اجلنة ر
 الكتب قراءة يف سلوكي اإلسالمية الثانوية اهلدى مسلك مبدرسة الثامن الصف
 .عالجها ومعرفة العربية

 الثامن الصف يف التالميذ مشكالت أن وهي النتائج الباحثة وأخذت
 من تتكون العربية الكتب قراءة يف سلوكي اإلسالمية يةالثانو  اهلدى مسلك مبدرسة

 على تشتمل اللغوية املشكالت .اللغوية غري واملشكالت اللغوية املشكالت
 وأحوال املعلم أحوال من فتتكون اللغوية غري املشكالت وأما .والقواعد املفردات
  .التعليمية والوسائل التعليمية والطريقة الوقت وأحوال التالميذ

 على حتتوي املفردات) 1( اللغوية املشكالت فهي حل حلها أماو 
 غري الكتب قراءة يف التمرينات وإكثار وتعبريها، العربية الكلمات نطق يف املمارسة

 أو واالت الرتاث وكتب واألحاديث الكرمي القرآن قراءة وتعويد املضبوطة،
 وحتفيظ املعجم، أو سالقامو  يف الصعبة الكلمات عن والبحث العربية، اجلرائد

 على حتتوي القواعد )2(العربية، الكتب يف االستعمال الكثرية الشائعة املفردات
 املضبوطة الكتب ومقارنة القواعد، تعلم حصة وتزويد اإلعراب، التالميذ فهم

 جدوال قراءة تكرار وتعويد اإلعراب، جدوال وصناعة املضبوطة، غري والكتب
 .اإلعراب

لدى التالميذ للمدرسة "نامسا" اإلبتدائية  القراءة يفالتعليمية تنمية الطريقة " .2
هذا البحث هدفان، مها: ملعرفة ما هي طريقة تعليم  وإعداد البحث. بسمارانج
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القراءة املستخدمة لدى التالميذ للمدرسة "نامسا" اإلبتدائية بسمارانج، وكيف 
رسة "نامسا" اإلبتدائية تنمية الطريقة التعليمية يف القراءة لدى التالميذ للمد

  بسمارانج.
يعترب هذا البحث نوعيا وصفيا حيث تعتمد الباحثة على املعلومات 
والبيانات غري الرسم الرقم ولكن بالرسم النوعي الوصفي. ولذلك تتكون مصادر 

هي املصدر  )library research() حبث مكتبة 1البيانات هلذا البحث هي: 
لكتب اليت هلا بيان وشرح عن طرق تعليم اللغة. األساسي يف هذا البحث فهي ا

وهو مصادر البيانات اليت تستخدمها الباحثة  )field research() حبث ميدانية 2
مباشرة بالناس واخلربات اليت تكمل البيانات هلذا البحث. مث استخدامت من 

  ت.الباحثة هي طريقة املشاهدة، طريقة املقابلة، طريقة التوثيقة جلمع البيانا
والنتائج اليت حصلتها الباحثة هي أن تستخدم الطريقة يف تعليم القراءة هي 
الطريقة الرتكيبية والطريقة التحليلية. الطريقة الرتكيبية تنقسم إىل قسمني وهي 
الطريقة األجبدية و الطريقة الصوتية، وأما الطريقة التحليلية حتتوي على الطريقة 

 لدى التالميذ نمية الطريقة التعليمية يف القراءةالكلمة والطريقة اجلملة. وأما ت
الطريقة ، للمدرسة "نامسا" اإلبتدائية بسمارانج هي يعطى على التالميذ بواجبات

لدى  تنمية الطريقة التعليمية يف القراءةالتدريس. ومن  تعاونية التعليمية، هيئة
 تعليم اللغة العربية للمدرسة "نامسا" اإلبتدائية بسمارانج، أن التالميذ يف التالميذ

تنمية الطريقة يف مدرسة "نامسا"  و غري منتقدروا فهم تعليم اللغة العربية جبيد. 
، )BTA(اإلبتدائية يقوم ايضا بأنشطة يف خارج الفصل مثال تعليم القرآن وكتابته 

   ..التالوة القرآن وغريها

ارة االستماع للتالميذ "فّعالية استخدام وسيلة القرصة التفاعلية على إجناز تعلم مه .3
يف الصف اخلامس مبدرسة فرماتا بوندا االبتدائية اإلسالمية االندماجية مراجنني 

). كتبت الباحثة 063211027دمياك. وإعداد البحث أوالن سوجتي رمضاين (
 الذين التالميذ على االستماع إختبار درجة من املتوسط قيمة أن هذاالبحث

 أن. 8,10:  فهي التفاعلية القرصةوسيلة  تخدامباس االستماع مهارة يتعلمون
 مهارة يتعلمون الذين التالميذ على االستماع إختبار درجة من املتوسط قيمة
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 استخدام أن.  7,20:  فهي التفاعلية القرصةوسيلة  استخدام دون االستماع
 الصف ىف التالميذ لدى االستماع مهارة التعليم يف التفاعلية القرصة وسيلة

 هلا دمياك مبراجنني االندماجية اإلسالمية االبتدائية بوندا فرماتا مبدرسة مساخلا
 )T-Test(  ت اختبار. هذه احلالة دلت من نتيجة دوا من فّعالية أحسن

 :  هي والنتيجة
021,2206,5 >

> to tt
 

 وهذه. مقبولة البحث هذا يف الفرضيةف داللة، ذو الفرق أن واحلاصل
 يتعلمون الذين التالميذ إجناز بني الفرق يوجد على تدل بحثال هذا يف احملاصلة

إستخدمت الباحثة يف  .وبدوا التفاعلية القرصة وسيلة باستخدام االستماع مهارة
و املساوي  .، ليس بالنهج النوعيهذا البحث بالنهج الكمي لتحليل البيانات

 .ذاالبحث يعين استخدام الوسيلة التعليمية يف التعليم
  

 

 برنامج الحاسوب وسيلة ستخدامباالقراءة  مهارة تعليم :النظريالهيكل  . ب

  باوربوينت  مايكروسوفت

 القراءة مهارة  تعليم .1

 القراءة مهارة  مفهوم تعليم .أ 

 جعلهدرس أي لتعليما، مبعىن التهذيب أو تلقني ا - يعّلم -"تعليم" لغة عّلم
صال املعلم العلم واملعرفة إىل و تعريف التعليم هو جعله يتعلم. واصطالحا هو إي1يعلم.

أذهان التالميذ بطريقة قومية هي الطريقة اإلقتصادية اليت توفر لكل من املعلم و املتعلم 
   بالوقت و اجلهد يف سبيل احلصول على العلم و املعرفة.

وهي قدرة توجد عند اإلنسان ا  2مهارة هي مصدر من مهر مبعىن احلذق.
 3ة مقعدة يف سهولة ودقة، وتكيف مع تغري الظروف.يستطيع القيام بأعمال حركي

 استعداد الكتساب شيئ معني. skillواملهارة 

                                                        

 	���ف، ���� .1����ق،:  ���وت( ،وا���م ا���� �� ا�   ٤٦١ .ص ،14.ط ،)2005 دارا�
2%&� 777.ص ،()� ا�
3   

 �,ادأ* ،)١٩٩٢ وا��1ز�%، ا�7�4 دار:  ا���/ض( ،5
ر�04/ �3وط� و	/ھ�01/ ا������ ا�0/رات ���/ن، 	-

 8.ص ،١.ط
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 هي 4.القراءة كيفية مبعىن قرأ من مصدر وهي قراءات مجعها لقراءةاو اما 
- يفعل-فعل وزن على" قراءة-يقرأ-قرأ" كتابة ىف كما ارد الثالثي الفعل مصدر

. او القراءة هي نظر وفهم 6و القى النظر عليه ومطالعتهوهي نطق باملكتوب فيه ا5.فعال
. اما املقصود من مهارة القراءة فهي ميهر 7ما حيتوي علي املكتوب فيه (سرية او جهرية)

  ان يطالعوها.  جهرية وتفهم ما فيه حىت يستطيع التالميذ يف قراءة املكتوب سرية او
 حذقها األجنبية اللغة سمدر  على جيب الىت املهمة املهارات إحدى القراءة

 إىل حتويلها و الكتابة الرموز فك هي اذ الكتابة و بالكالم وثيقا ارتباطا ترتبط وهي
   8.إتقاا يف كبريا دورا للتعلم أن السابقة، اخلربات تلعب مهارة وهي منطوقة، أصوات

 والتحليل، واحلكم، والتقومي التفكري أمناط كل على حتتوي نشاط هي القراءة
 تتم عقلية عملية هي القراءة أن السمان على حممود عند9.املشكالت وحل لتعليل،وا

 األلفاظ إىل مث. الصامتة القراءة هى وهذه. ذهنية معاىن إىل الكتابة الرموز ترمجة فيها
  10.اجلهرية القراءة هى وهذه املسموعة

  :)Finochiaro and Bonomo( وبنومو فينوجريو وعند
''Reading is bringing meaning to and getting meaning from printed of    
written material.''11 

   .املكتوبة معىن إىل وفهم أخذ هي القراءة و        

 التفكري عملية ألا يسيطرواها، أن التالميذ على جيب القراءة مهارة وكذلك
 إىل الكتابة الرموز ترمجة يعىن النظرية عملية هي و املفردات تعرف على حيتوي

 ما وحتليل وفهمها، الرموز ونطق القراءة مفهوم يصبح األساس هذا وعلى 12.الصوتية

                                                        
4

ر<� ا�)�� ا��&= إ��اھ�7، ا����7 �; 	��7 وا(�A. 16. ص ،)ا�4�� دون ا��/رف، دار: ا�@/ھ�ة( ،ا������ ا���� �

،
����ق، دار: ���وت( ا� .617. ص ،)ا�
5
/را()E ،ا���(��B1 ا�	 ،C���� ��D	��Bم 	-> :��/F1> ،��	5-4. ص ،)1996 ا����. 
6,CF;��;ا� ���	ىI��F)س ا�	/K -����,L���616),ص. 1972,(���وت:دار ا���7 ��

6
   

7 Lukman Ali,dkk, Kamus Besar Indonesia, (Jakarta:Balai Pustaka,1994), hlm.83. 
5 

 ��اج 	-;� R�/-% ا���	و I�Iا��
;� %��
 ا�;� L��F( ،ا�@��Bة ا������1 ا�
ورات 	�STة � ،�F	�C> ا��* أ�

 74.،ص)ا��4د�� ا������
6


ي  Vر 
��رات: ا���/ض( ،�0/ ا��/ط@�L ���� ا������ 7���5 ط���، أ*�	 �A�����1 ا�����	�>Wوا����م ا ،��/@Dوا� 
 175.ص ،)1989

�د 9-	 C�� ن/ .122. ص ،)1983ا��/رف، دار: ا�@�0ة( ,ا������ ا���� 5
و�� �C ا��1&�= ,ا�4
11Henry Guntur Tarigan, Membaca Sebagai Suatu Ketrampilan Berbahasa, (Bandung: 

Angkasa, 1982), hlm. 8 

12Farida Rahim, Pengajaran Membaca Di Sekolah Dasar, (Jakarta, PT Bumi Aksara, 
2005), hlm. 5. 
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 يف به واإلنتفاع املشكالت حل يف منه واإلفادة معه، والتفاعل ونقده. مكتوب هو
  .باملقروء النفسية واملتعة املواقف،

تعلم مهارة مهارة القراءة، هو استيعاب املعند حممد بن ابراهيم اخلطيب، إن 
للوقوف على الكلمات واحلروف وكيفية تعبريها إىل أن يكون هدف املدرس ىف هذا 
الصدد على حّد متكني املتعلم من إخراج احلروف من خمارجها الصحيحة ونطق 
الكلمات بصوت مسموع بعد أن أدركها بصريا دون االهتمام باملدلول الذي تؤديه هذه 

13الكلمات وفهم معناها.
   

 14ا على مفهوم القراءة الواسع، نصح دكتور حممد بن إبراهيم اخلطيباعتماد
  املدرسني على االهتمام بأربع مهارات مهمة ىف القراءة. وتلك املهارات األربع هي :

  التعرف على الرموز اللغوية  - 1
  مهارات الفهم - 2
  السرعة ىف القراءة  - 3
   الطالقة ىف القراءة. - 4

إيصال املعلم  هي تعليم مهارة القراءة أن الباحثة صتلخ السابقة، الفكرة ومن
ميهر التالميذ يف قراءة على  حيتوي التفكري عمليةب العلم واملعرفة إىل أذهان التالميذ

  املكتوب سرية او جهرية وتفهم ما فيه حىت يستطيع ان يطالعوها. 
  

  لقراءةا تعليم مهارة أهمية .ب 

  : 15د طعيمة قال  رشدي أمح ومن أمهيات القراءة  كما
أوىل املهارات الثالث (و هي القراءة و الكتابة و احلساب) اليت جيمع  أن القراءة هي  .1

 .اتمع اإلنساين على حق الفرد يف تعلمها

أن الرتبية املستمرة ، و التعلم مدى احلياة، و التعليم الذايت شعارات ال تتحقق يف   .2
إا أنشطة تعتمد على كمية و نوع ما  حياة اإلنسان إال إذا كان قادرا على القراءة.

 .يقرؤه

                                                        

 �L ا��اھ�7  13-	X�YZ1;� ا����1,  �����ط�ا]3 7���5 ا���� ا� ، ا�F	 :58ص : , )  2003( ا���/ض  

 
14

 %&�  74- 63. ص ، ()� ا�

ي   15Vر
  176-175. ص ،	�&% </�3، ط��� أ*
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 .أن القراءة الواسعة شرط للثقافة الواسعة  .3

إن القراءة هي املهارة اليت تبقي مع الدارس عندما يرتك البلد العريب الذي يتعلم فيه   .4
يع من خالهلا أن يتعرف على أمناط الثقافة العربية و طاللغة، كما أا املهارة  اليت يست

 ا.مالحمه

 بالقراءة يستطيع الدارس أن حيقق أغراضه العملية من تعليم العربية.   .5

و القراءة مهارة يستطيع الدارس ا حتقيق قدر من االستماع و قضاء وقت الفراغ مبا  .6
 هو أجدى

 .التصال وسيلةأصبحت القراءة أهم  .7

 .على املعلومات للحصولمصدر أساسي  .8

  16 ن مواد الدراسة.يف كل مادة م النجاحوالقراءة هي أساس  .9
القراءة تساعد الطلبة على اكتساب املعارف و تثري لديهم  أن الباحثة تلخص

الرغبة يف الكتابة  اخلالقة. فمن القراءة تزداد معرفة الطلبة بالكلمات و اجلمل و 
العبارات املستخدمة يف الكالم و الكتابة. و على هذا فهي تساعد الطلبة يف تكوين 

  .إحساسهم اللغوي
 

 القراءة  تعليم مهارة أهداف .ج 

 :ليت كما وهي هلا أهداف، القراءة مهارة تعليمل

أن يتمّكن الدارس من ربط الرموز املكتوبة باألصوات الىت تعّرب عنها ىف اللغة  .1
 العربية.

  17 .أن يتعّرف عالمات الرتقيم ووظيفة كّل منها   .2

 .املعىن ومتثيل األداء، حسن النطق، جودة .3

  .القراءة إىل امليل تنمية .4

  .اجلديدة والرتاكيب املفردات من التالميذ حصيلة وتنمية اللغوي، الكسب .5
   18 .قراءه ما معىن عن الصحيح التعبري على التالميذ تدريب .6

                                                        
16

 125-124)، ص 1983، (ا�@/ھ�ة: دار ا��/رف،  	�&% </�3 ،ا�4/ن	-�د ���   
17


ي Vور �K/�ا� \	/S د�-	
��رات  ا،�/ط@�L �=�ا]3 5
ر�� ا���� ا������ ���� ا�طط���،  أ*�	 ،�F4�4إ�)
 ،��/@D����1 ا����م   وا��� ��	�>Wا �A�  152-151. ص، )2003ا�

18

ر<C ا�)�C ا��&= إ��اھ�7، ا����7 �; 59. ص ،)<�� دون ا��/رف، دار: 	�B( ،ا������ ا���� �
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  .العربية تعليم من العملية أغراضه حيقق أن املدرس يستطيع بالقراءة  .7
 مبا القراغ وقت وقضاء اإلستمتاع من قدر حتقيق يستطيع املدرس ا مهارة والقراءة .8

  19.أجدى هو
 كسب بغرض الفهم هي  من تعليم مهارة القراءة أهداف أن الباحثة تلخص

والقراءة هي وسيلة  .والتذوق النقد أو واملتعة، التسلية أو باملقروء، اإلنتفاع أو املعلومات
  .التفاهم بني أفراد اجلماعة

  
  القراءةمواد  .د 

 ا عن مادة اإلستماع. هلا مقومات والختتلف خصائص مادة القراءة كثري 

املتعلم. ومن أهداف  صفات تناسب مع اهلدف السلوكى الذى يرمى إليه املعلم و
التعليم هو احلفظ وتذكر كل التفاصيل، واستخالص األفكار الرئيسية وتلخيصها، 
ومعرفة احملتوى العام لالستيعاب والفهم، واستنتاج املعاىن، وتنمية التذوق والنقد، 

الصاحلة  اللغة أن خيتار املواد الدراسيالتعرف على التأثري. فينبغى على معلمى و 
  ه من قبل.هدف الذى قرألل

  واملواد الدراسية األساسية يف تعليم القراءة:
ممنوع التدخني،  :مثل ،املادة اللغوية اليت تكتب ا الفتات التحذير و التوجيه .1

  مثل : طريق يف اجتاه واحد. ،و كلماتوعالمات املرور الدولية اليت تشمل صورا 
 كتابة دليل  :    مثل، املصادر اليت حيتاج إليها القارئ للبحث عن معلومات تفيده .2

  التليفونات و طريقة تبويب كل جزء من هذا الدليل.
األسلوب اخلاص الذي تتميز به لغة عناوين الصحف و رؤوس املوضوعات، و هو  .3

عن طريق عرض قليل من املعلومات عن  عادة يهدف إىل جذب أنظار القارئ
مثل : ، موضوع املقال، و خيرج بذلك عن األسلوب النحوي السليم يف الكتابة

  لغة اإلعالنات التجارية اليت تتالعب باأللفاظ.
املادة اللغوية اليت تكتب ا االستمارات و البطاقات  املختلفة اليت حيتاج إليها  .4

  ن و املهنة.سعن ال مثل : معلومات،القارئ إىل فهمها
                                                        


ي19Vر 
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اللغة املركزة املختصرة اليت تكتب ا الربقيات و بطاقات الدعوة و إعالنات  .5
الوفيات و اإلعالنات املبوبة و االصطالحات اليت تكرر دائما يف مثل هذه 

  املناسبات.
املادة اللغوية اليت تكتب ا الشيكات املصرفية ، و تلك اليت تظهر على أوراق  .6

  مالت املعدنية املختلفة.النقد  و الع
التعليمات اليت تكتب على زجاجات الدواء و علب األغذية و املشروبات مبينة  .7

طرق االستعمال و دواعيه، حمذرة من بعض ملقد يتعرض له القارئ من خماطر 
  .20بسبب سوء االستعمال

   
 القراءة أنواع .ه 

  :منها خمتلفة إلعتبارات أنواع عدة إىل العامة القراءة تنقسم
  .األداء طبيعة حيث من القراءة أنواع: أوال
  .االغراض حيث من القراءة أنواع: ثانيا
 :هما األداء طبيعة حيث من القراءة أنواع: أوال

 .الصامتة القراءة ) أ

عملية فكرية ال دخل للصوت فيها،  هي الصامتة بالقراءة واملراد
فع الصوت فيها ألا حل الرموز املكتوبة وفهم معانيها بسهولة ودقة، وليس ر 

بالكلمات إال عمال إضافيا، وكما إن رؤية الكلب مثال كافية إلدراكه دون 
   21حاجة إيل النطق بامسه، فكذلك رؤية الكلمة املكتوبة.

واملعروف أن القارئ الصامت يقرأ لنفسه فقط، ولذلك فهو يركز 
 جهده على املعىن املقروء ليدركه دون أن يصرف جهدا أخر من أجل التلفظ

أو يشغل نفسه مبراعاة إخراج احلروف من خمارجها أو متثيل املعين املتضمن 
بكيفيات صوتية معينة أو حىت التوقف للتنفس ألنه يستطيع أن يفعل ذلك 

                                                        
20  
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يف أثناء القراءِة  اجلهرية على ما سنذكره بعد. ومن هنا كانت القراءة الصامتة 
  22اكثر شيوعا وأسرع أداء.

يظهر فيها انتقال العني هي ءة الصامتة القرا أن الباحثة تلخص 
فوق الكلمات، وإدراك القارئ ملدلوالا حبيث لو سألته يف معين ما قرأه 
ألجابك، وإذن فهي سرية ليس فيها صوت وال مهس وال حتريك لسان أو 

  شفة.
  :ليت كما الصامتة القراءة يف أهدافها وأما

  .اللغوية املعرفة التلميذ إكساب .1
  .والفهم القراءة يف السرعة التلميذ تعويد .2
  .وتغذيته خياله تنشيط .3
  .طويلة مدة الطالب يف املالحظة دقة تنمية .4
 يقرأ مبا اإلستماع على وتعويده الطالب، يف واحلكم النقد روح تنمية .5

23.واإلستفادة
 

  
 اجلهرية القراءة ) ب

 واللسان احلفجرة بتحريك ألا صامتة قراءة عكس القراءة هذه
 خالله القارئ تنطق اليت هي وتعريفها ألصوات،ا إلخراج والشفتني
   24 .معناه وفهم وءاملقر  ضبط سراعة مع مسموع بصوت باملعروف

 سبقت الىت الصامتة القراءة اهداف اىل إضافة يعىن أهدافها
  :ذكرا

  .احلروف خمارج بعنبط النطق جودة على الطالب تدريب .1
 تصوير وحماولة مالرتقي  عالمات مبراعات األداء صحة الطالب تعويد .2

  .اخل...استفهام أو تعجب من املختلفة اإلنفعالية للحاالت اللهجة

                                                        
/ن �Kرة، 22��> L4*� ��@�;Y5 _Kا�	درا</ت 5-����� و�	�>Wا L�
( ا�@/ھ�ة : دار  ،� 7���5 ا���� ا������ وا�

 127)، ص 1981ا��/رف، 
��رة 23�	 �� %K�	 �F4)ا��� �F;�� /1)�11)WاHttp://id.wikipedia.org/wiki/Microsoft_PowerPoint 


�b آ`�-5 c2011/ 11/10 �1/ر�  
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 .القراءة يف املناسبة السرعة الطالب تعويد .3

 مواجهة على قدرم وبتنمية األدبية القراءة الطالب إكتساب .4
25.اجلمهور

 

. اللغة مهارات لتعليم برنامج أي يف هام موقع اجلهرية للقراءة
 اإلنسان حياة يف موقعها أمهية من األمهية هذه اجلهرية ةالقراء وتستمد
 تشخيص: منها تذكر وظائف اجلهرية والقراءة. اتمع يف ونشاطته

 مشكالته إكتشاف الكلمات، تعريف يف الدارس يوجهها اليت الصعوبات
  26.النطق يف

 ترمجة فيها تتم الىت العملية هى اجلهرية قراءة أن الباحثة تلخص
 الداللة متباينة مسموعة وأصوات منطوقة ألفاظ إىل وغريها كتابةال الرموز

  .معىن من حتمل ما حسب
   

  :هي الغرض حيث من القراءة أنواع: ثانيا

 )Extensive Reading( املوسعة القراءة .أ 

 يف املدارس تعلمها اليت القرائية املهارات تدعيم إىل فتهدف
 النوع هذا يف النشاط ويدور. احلرة القراءة على بالقدرة وتزويده الفصل،

 يف املعلم الستشارة يلجأ قد أنه إال. الطالب على معتمدا الفصل خارج
 بسيطة، موضوعات حول القراءة من النوع هذا مواد ويدور. اجلوانب بعض

27.الطالب باهتمامات صلة ذات قصرية وقصص
 

 النقد روح القارئ عند تكون سعةاملو  القراءة أن الباحثة تلخص
  .به احمليطة احلياة يف يدرك مبا وبالتاىل يقراءه، ما لقيمة ديروالتق

 )Intensive Reading( املكثفة القراءة .ب 

 مهارات تنمية إىل ودف الفصل داخل جتري اليت القراءة هي
 الرتاكيب و املفردات بتعليمهم اللغوية حصيلتهم وزيادة دارسني عند القراءة

                                                        
25��� 
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 على الدارس يدرب الصعوبة من مستوى على املواد هلذا وختتار 28.اجلديدة
 من النوع هذا يف النشاط ويدور. والتفاعل والفهم التعرف مهارات اكتساب

  29.الدراس الفصل ويف املعلم إشراف حتت القراءة
 الذي القواعد مع مفردات لزيادة دف املكثفة القراءة وهذه

 القراءة املكثفة  أن الباحثة تلخص 30.حيتاجها

 يليةالتحل القراءة .ج 

 نقيدة نظرة ممارستها من املرء لدى يتولد اليت املتأنية القراءة وهي
 والروابط املوازنة خالل من األشياء، على احلكم خالهلا من تستطيع

  31.شعرية قصيدة أو أدبية، قصد نقد مثل. واإلستنتاج
 املعلومات عن حبثا التالميذ لتدريب التحليلية القراءة هذه ودف

 عالقة عن حبثا املنطيقي، لفكر تدريب للتالميذ ذلك وغري املكتوبات، من
  32.القراءة من خالصة وتأخذ األخرى، مبواقع واقع بني

  
  المشكالت في القراءة .و 

 المشكالت اللغوية  .1

إن التعلم عملية ليستطيع ا الطالب الوصول إىل تغيري أفعاله أو تزيد 
وهذا ما جنده من  مهارته. وهذه العملية قد تكون سهلة وقد تكون صعبة.

  املناظر املتعلقة بعملية تعلم الفرد.
املشكلة اللغوية تنبثق غالبا من األمناط العربية اليت المقابل هلا يف اللغة 

ومعىن هذا أن املشكلة اللغوية تصدر من االختالف بني اللغة  33األندونسية.
  العربية واللغة األندونسية.

                                                        
23

 ��اج 	-;� R�/-% ا���	و I�Iا��
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 ا�;� L 6.،ص ا�3�/4 ا��&% � ،�F	�C> ا��*
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31http://id. Wikipedia.org/wiki/Microsoft_powerpoint  %&�ا�3�/4 ا�  
32Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, Malang: Misykat, 2005, 

hlm. 131. 
33 C�D	 
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ني لغة وأخرى أي قال علي احلديدي:"واختالف األصوات ب
االختالف يف النطق وخمارج احلروف هو الصعوبة الكربى اليت تواجه متعلم 

  34 اللغة."
من الفقرة السابقة عرفت الباحثة أن تعلم اللغة األجنبية اليت منها اللغة 
العربية فيه مشكالت سواء كانت من جهة اللغة أن غريها. وكذلك تعلم القراءة 

قراءة فرع من فروع اللغة العربية، ومن الالزم أن من فيه مشكالت وذلك ألن ال
  تعلمها سيواجه هذه املشكالت.

ومن أهم املشكالت اليت تواجه املتعلم اللغة العربية هي االختالف بني 
املكتوب واملنطوق، وهي املشكالت اللغوية العامة الخيتص ا العربية وحدها. 

ك الصعوبات خاصة بقواعد وتبدو مشكالت القراءة يف صورة متعددة، هنا
  اإلمالء كما يلي:

ميكن للباحثة أن تقول أن املشكلة اللغوية من األمور اليت جيب أن 
يواجه املتعلم، كمتعلم أية لغة أجنبية وذلك ألن بني اللغة املتعلمة واللغة األصلية 

 (اللغة األم) اختالفا.
  

 المشكالت غير اللغوية .2

يف حال املنهج أو املواد الدراسية اليت  أن املشكلة غري اللغوية قد تكون
مل يعدها املؤلف إعدادا كامال وحال املعلم الذي تنتقص منه املهارات اللغوية 
واملهنية وعدم استعداد الدارسني لتعلم اللغة العربية بسبب امللل والتعب والتشاؤم 

  وقلة احلوافز وعدم قلة الوسائل التعليمية.
صعوبة تعلم اللغة األجنبية تبعا لسنا قال على احلديدي: "وختتلف 
  35الدارس والبيئة اليت يعيش فيها أثناء تعلمه.
اللغوية قد تكون يف غري القراءة  تعلم بناء على ما سبق فإن مشكلة

  األمور السابقة وليكون البحث مرتبا تنظمه الباحثة، وهو كما يلي: 
  حال املعلم )أ 

                                                        

ي��� 34�
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لح للقيام بتدريسها ليس كل معلم يقوم بتدريس اللغة العربية يص
لألجانب ألن من شرط املعلم الصاحل أن يكون معدا ومهيأ للتدريس بالطريقة 
احلديثة املتبعة يف تدريس اللغة األجنبية حبيث يتمكن من الوصول بالطالب إىل 
األهداف السالفة وأن يكون قبل كل شيئ قادرا على التحدث باللغة العربية 

  36 ون سواها.الفصحى وميارسه احلديث ا د
ومما سبق عرفت الباحثة أن معلم اللغة العربية فعليه أن يعد درسه 

له مهارة اللغة الكاملة. وكذلك ينبغي له أن يكون ماهرا يف  إعدادا تاما و
  اختيار املواد والطريقة والوسائل التعليمية املناسبة مبلكه التالميذ.

  حال التالميذ )ب 
ل إىل أهدافه، وقراءة الكتب العربية إن التعلم يقوم به التالميذ للوصو 

يقوم ا التالميذ للوصول إىل قدرة الكتابة باللغة العربية ولتحقيق هذه القدرة 
  حيتاج التالميذ إىل بذل اجلهد وأشد االهتمام من نفسهم.

التلميذ الذي مل يستعد للقراءة سيوجه املشكالت فيها. وعدم 
(دوافع) أو بسبب امللل أو التعب.  استعدادات ميكن بتشاؤمه أو قلة حوافزه

  واحلوافز من أهم األمور اليت حتقق جناحهم وعدمها تسبب إىل املشكالت.
إن تشاؤم التالميذ وقلة حوافزه قد تصدر من اعتبار أن اللغة العربية 

  صعبة ومن خوفه وعدم ثقته النفسية يف تكلمها.
  وإضافة عن ذلك، ترجع حالة التالميذ إىل ما يلي:

 وامل اجلسمية، ومنها :الع

 –يف غالب األحيان  –الصحة العامة، إذ ترتبط قدرة التلميذ على القراءة  )1
وصحته العامة، فالتلميذ الصحيح اجلسم يستطيع مواصلة القراءة، واملواظبة 
على احلضور يف املدرسة، واملشاركة يف ميادين النشاط اليت تتطلب القراءة، 

  يبه من النمو والتقدم.والتلميذ العليل يتأخر قل نص
قوة اإلبصار: لوحظ أن التالميذ ضعاف النظر، يتأخر منوهم يف القراءة،  )2

 قيل ذلك ميسور.
                                                        

36  
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قوة السمع: فضعاف السمع ال ينتفعون كثريا بالقراءة اجلهرية واالستماع،  )3
  37يتأخرون عن زمالئهم.

 حال الوقت )ج 
سري موضعة الوقت نتيجة نشأة الصعوبات أيضا. ألا تؤثر يف تي

األفكار واملفاهيم يف قراءة الكتب العربية. كما عرفت الباحثة أن املفردات أو 
الكلمات واجلمل العربية أو التعبريات العربية حتتاج إىل االهتمام واألوضاع 
اجليدة. يف هذه احلال إذا كانت مادة قراءة الكتب العربية تلقى يف أخري الصلة 

 ميذ.يؤدي إىل مملة واخنفاض تفكري التال
 الطريقة التعليمية )د 

يف إلقاء املادة الدراسية.  التالميذالطريقة هي وسيلة يسري املعلم 
ويقصد بطريقة التعليم يف هذا البحث هو كيفية التعليم. وطريقة التعليم 
مبفهومها الواسع تعين جمموعة األساليب اليت يتم بواسطتها تنظيم اال 

   38ف تربوية معينة.اخلارجي للمتعلم من أجل حتقيق أهدا
إن الطريقة هي "النظام  والتعليموقال حممود يونس يف كتابه الرتبية 

الذي يسري املدرس يف إلقاء درسه ليوصل املعلومات إىل أذهان التالميذ بشكل 
  39 يتحسن أغراض الرتبية."

وقال عبد العليم إبراهيم: "الطريقة الناجحة يف تعليم اللغة العربية هي 
ىل الغاية املقصود يف أقل وقت وبأيسر جهد يبذله املعلم واملتعلم اليت تؤدي إ

وهي اليت تثري اهتمام التالميذ وميوله وحتفزهم على العلم اإلجيايب والنشاط 
  40 الذايت واملشاركة الفعالية يف الدرس."

  واختيار الطريقة التعليمية تعتمد على أسس كثرية من أمهها:
  طبيعة املادة اليت تدرس. )1
 ئص منو التالميذ ونوع ومستوى التعليم الذي ينشد املعلم حتقيقه.خصا )2
  مدى اقتصادية الطريقة جهدا ووقتا وتكلفة. )3

                                                        
37 %&� 134، ص ()� ا�
38 ،�
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من التعاريف السابقة، عرفت الباحثة أن الطريقة التعليمية ضرورية يف 
 العملية التعليمية، وجودها يسهل التالميذ على فهم املواد املدروسة. 

 
 القراءة مستويات تعليم .ز 

 مستويات مع تتمشى القراءة لتعليم مستويات ثالثة بني اخلرباء يزمت
 من نوع مستوى ولكل. واملتقدم واملتوسط املبتدئ املستوى أي العربية تعليم

  .عليه الرتكيز يتم املهارات
  :كالتايل القراءة تعليم مستويات

 اإلبتدائية املرحلة . أ

 األساسية، هاراتامل وتنمى ،)إستعداد( للقراءة الطالب يئة وفيها
  41.لغويا الطالب وصيد فيها ويتكون

 تالميذه يئة من بد ال. والكتابة القراءة تعليم يف املعلم يبدأ أن فقيل
 أثناء الصحيحة اجللسة التالميذ وتعويد وعضليا، وعقليا، نفسيا، املهمة هلذه

 دروس فيذتن عند للمعلم ينبغي أي الدرس تنفيذ خطوات يف وأما. والكتابة القراءة
  :يلي كما اإلبتدائية للمرحلة القراءة كتاب

 والنشاط، واألساليب، األهداف، يشمل كامال إعدادا الدرس يعد أن .1
 .املنزيل الواجب وحتديد والتقومي، والوسائل،

 .الدرس من اخلاصة األهداف حيدد أن .2

 الكلمات ويعيد الطريقة، هذه على الدرس كلمات بقية يف يستمر أن .3
42 .وآخر حني بني السابقة

 

 املتوسطة املرحلة . ب

 يف رصيده وتنمية. الطالب مفردات إثراء على الرتكيز يتم وفيها
 اليت خطوات و. ما حد إىل القراءة موضوعات أمامه وتسع اللغوية الرتكيب
  43:كالتايل الدرس هلذا تناوله يف بالفعل يتبعها سوف

                                                        
 


ي28Vر 
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  .عنها اإلجابة يرجو اليت األسئلة بعد بإلقاء للدرس التمهيد .1
 للدرس الصامتة القراءة .2

 .فكرة فكرة الدرس ألفكار اجلهرية القراءة .3

 .التقومي .4

 املتقدمة املرحلة . ج

 مفرداته تنمية على الطالب يتدرب هذه ويف: القراءة يف اإلستقالل
 يف اإلستقالل خطوات أوىل ويبدأ القواميس يستخدم كيف وتعلم ذاتيا،
   44.القراءة

 

  .القراءة تقويم  .ح 
 هو العملية الىت حيكم ا على مدى جناح العملية الرتبوية ىف إن التقومي

  45حتقيق األهداف املنشودة
  وفيما يلى أغراض تقوميات القراءة: 

  لسرعة التعرف على الكلمة. - 1
  ملعرفة أمساء األشياء. - 2
  لفهم املعىن وترتيب اجلمل. - 3
  ملعرفة قراءة األسئلة وفهمها. - 4
  ملعرفة مضمون اجلمل. - 5
  .46للتعرف على الكلمة العربية - 6

  ومن أنواع التقوميات أو االختبارات ىف تدريس مهارة القراءة كما يلى :
  اختبارات األصوات - 1

  من املمكن أن خيترب النطق ىف عدة طرق منها: 
القراءة اجلهرية، يطلب املعلم من الطالب أن يقرأ جمموعة من    -أ

  الكلمات   أو اجلمل أو الفقرة.

                                                        

ي44Vر 
 .ا����� ()� ط���، أ*
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لتمييز بني الثنائيات، يستمع الطالب إىل املعلم أو شريط تشجيل ا-ب
ويطلب منه احلكم  إذا كانت الثنائية الىت مسعها تدل على كلمتني 

  خمتلفتني أو تدل على الكلمة ذاا مكررة مرتني.
نطق الثنائيات، تقدم للطالب جمموعة من الثنائية الصغرى مكتوبة -ج

ىن ليقيم املعلم قدرته على التفريق بني ويطلب منه أن ينطقها مثىن مث
  األصوات عند نطقها.

  اختبارات املفردات، -2

  من املمكن اختبار املفردات بعدة طرق منها : 
االختبار املتعدد، يعىن بإختيار إحدى الكلمات األربع لتناسب  -أ

  الفراغ ىف اجلملة.
  ىن.املرتدفات، يعىن بإعطاء كلمة أخرى ترادف الكملة ىف املع-ب
  الشرح، يعىن شرح كلمة بعبارة أخرى.-ج
  األ ضداد، يعىن بإعطاء كلمة أخرى تضاد الكملة ىف املعىن. - د

هـ االشتقاق، يعىن بإشتقاق إسم الفاعل أو إاسم املفعول أو الصفة 
  املشاة أو غري ذلك من الكلمة.

ىف التزاوج، يعىن بإختيار كلمة من القائمة الثانية تقارب نظرية هلا  -ز
  املعىن ىف القائمة األوىل.

  ملء الفراغ، يعىن بإمالء الفراغ ىف اجلملة بالكلمة املناسبة. -خ
ملء الفراغ املعان، يعىن بإمالء الفراغ ىف اجلملة بكلمة مناسبة  - ط

  مذكور أول حرف أو آخره.
  اختبارات الرتاكيب، - 3

  من املمكن اختبار الرتاكيب بعدة طرق منها : 
غة، يعىن بتعديل الصيغة الىت بني قوسني مبا يتناسب مع تعديل الصي -أ

  اجلملة.
  ملء الفراغ، يعىن بوضع الكلمة املناسبة ىف الفراغ املبني. -ب
  الدمج، يعىن بادمناج اجلملتني ىف مجلة واحدة. -ج
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  كشف اخلطأ، يعىن بوضع اخلط حتت اخلطأ مث تصحيح اجلملة.  - د
  ة.إكمال اجلملة، يعىن بإكمال اجلمل -ه
  اإلعراب، بإعراب اجلملة أو الكلمة. - و
التحويل، يعىن بتحويل اجلملة من حيث زمن األفعال أو الضمائر  -ز

  أو غري ذلك.
  االختيار من متعدد، يعىن باختيار اجلواب الصحيح. -خ
التعويض، يعىن بوضع الكلمة بدال من الكلمة املناسبة ىف اجلملة  - ط

  زمة.أو الفقرة حمدثا التغيريات الال
 .47إعادة الرتتيب، يعىن بإعادة ترتيب الكلمات لتكون منها مجلة -ي

  
  
 

   باوربوينت  مايكروسوفت برنامج الحاسوب وسيلة .2

 مفهوم الوسيلة التعليمية .أ 

تطلق الوسائل التعليمية على عدة تسميات من حيث تسمى الوسائل 
م، وهذه التسميات التعليمية وأحيانا وسائل اإليضاح، وأحيانا أخرى تقنيات التعلي

تعىن خمتلف الوسائل اليت يستخدمها املعلم يف املوقف التعليمي بغرض إيصال املعارف 
 48واحلقائق واألفكار واملعاين.

التعليمية اليت ذكرت يف األدبيات الرتبوية، وتذكر  الوسائل تعريفاتوتعددت 
  منها:

ا التعليم تتظمن املواد الوسائل التعليمية بأا منظومة فرعية من منظومة تكنولوجي .1
واألدوات واألجهزة التعليمية الىت يستحدمها املعلم أو املتعلم أو كليهما ىف 

 49املواقف التعليمية بطريقة منظومة لتسهيل عملية التعليم والتعلم.

                                                        

47. C��Zا� C�� 
5
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الوسائل التعليمية هي ما يلجأ إليه املدرس من أدوات وأجهزة ومواد لتسهيل  .2
ينها وتعزيزها. وهي تعليمية ألن املعلم يستخدمها يف والتعليم وحتس عملية التعّلم

 50عمله، وهي تعّلمية ألن التلميذ يتعّلم بواسطتها.
على الرغم أّن للوسيلة كل هذه األمهية، فإّن سوء اختريها أو الفشل يف 

على املدرس أن حيسن استعماهلا قد حيول دون حتقيق أهدافنا الرتبوية. ومن هنا كان 
دامها يف خاملالئمة لطبيعة املادة اليت يدّرسها، وأن يتدّرب على است ةلاختيار الوسي

الوقت املناسب، مث ال يبالغ يف استعماهلا. إذ هي عنصر من جمموعة عناصر تتآلف 
وتتكامل لتحقيق اهلدف الذي يسعى املدّرس للوصول إليه، وذلك باملشاركة الفّعالة 

  51بينه وبني املتعلم.
الباحثة أن الوسائل التعليمية هي كل ما يستعني  لخصت، السابقةمن الفقرة 

  به املعلم على تفهيم التالميذ من الوسائل التوضيحية املختلفة.
هي كل ما يستعني به املعلم على تفهيم التالميذ من  التعليميةوالوسائل  

ها  الوسائل التوضيحية والوسائل التعليمية هلا دور هام يف تسهيل تعليم القراءة، وأنواع
  52كثرية ولذلك على كل معلم أن خيتار أية الوسائل املناسبة بتعليم القراءة.

وجناح املعلم يف تعليم تالميذه تعليما جذابا يعتمد على استخدامه يف كثري 
  من األحيان على وسائل معينة تساعده على أداء هذا العمل على أفضل وجه.

   

  الوسائل المستعملة في تدريس اللغة العربية .ب 

  هذه الوسائل  يف ااالت التالية : نقسمت
  53الوسائل التعلمية على أساس احلواس: )1

الوسائل البصرية: وتتضمن كل الوسائل اليت تعتمد على حاسة البصر فقط  .1
ىف استقبال الرسالة مثل اسمات، والصور الثابتة، والثفافيات، واخلرائط، 

 واالفالم الثابتة، والرموز البصرية.
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52 %&�  432، ص ()� ا�
53 ، 7�/> 
 63، ص. ا�3�/4 ا��&% أ*



26 

 

سمعية: وتتضمن مجيع الوسائل اليت تعتمد على حاسة السمع الوسائل ال .2
 فقط ىف استقبال مضموا مثل اإلذاعة، والتسجيالت الصوتية.

الوسائل البصرية السمعية: وتتضمن مجيع الوسائل اليت تعتمد على حاسيت  .3
السمع والبصر ىف استقبال حمتوها مثل األفالم الناطقة، والتليفزيون، وأفالم 

وجهاز عرض الشرائح الشفافة املصاحب للتسجيل الصويت، وجهاز الفيديو، 
 عرض الصور الثابتة املصاحب للتسجيل الصويت.

 54الوسائل التعلمية على أساس طريقة أو مصدر احلصول عليها: )2
وسائل جاهزة وهي الوسائل التعليمية اليت حيصل عليها املعلم جاهزة وسبق  .1

التاعليمية باختالف أماكن عملهم، إعددها من قبل املتخصمني ىف الوسائل 
وقد تكون هذه الوسائل بسيطة أو معقدة مثل اخلرائط، واألفالم الثابتة 

 واملتحركة، وشرائط الفيديو.
وسائل مصممة ومنتجة من قبل املعلم أو املتعلم وهي الوسائل التعليمية الىت  .2

معا مثل يقوم بتصميمها وإعددها املعلم أو املتعلم أو باشرتاك الإلثنان 
الصور، واللوحات، واامسات، والشفافيات، والشرائح الشفافة، وبعض 

 الربجميات الكمبيوترية البسيطة. 
وأما املراد الوسائل ىف هذا البحث هي الوسيلة املستعملة يف عملية التعليم 

التعلم من احلاسوب يعىن برنامج مايكروسوفت باوربوينت وهي من بعض و 
  لسمعية على مصدر احلصول الربجميات الكمبيوترية البسيطة.الوسائل البصرية ا

  

   باوربوينت مايكروسوفت برنامج الحاسوب وسيلةمفهوم  .ج 

ومن بعض برامج احلاسوب أوالكمبيوتر املستخدمة يف التعليم والتعلم هي 
مايكروسوفت باوربوينت اليت تتم استخدامها لتطوير مهارات التعبري للتالميذ. 

 Microsoftأوالكمبيوتر مايكروسوفت باوربوينت (باإلجنليزية:  برامج احلاسوب

PowerPoint (  ا جزءهي برنامج العرض أي التوضبح من قبل مايكروسوفت،  إ
 وورد مايكروسوفت أوفيس ، (Microsoft Office)من مايكروسوفت أوفيس
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(Microsoft Offic Word)  إكسل الوصول ، مايكروسوفت أوفيس(Microsoft 

Office Excel Access)55.   
تشمل الوسائل التعليمية على قسمني رئيسيني مها املواد 

وينقسم بعض املواد  .(Hardware)التعليمية   واألجهزة  (Software)التعليمية
 التعليمية اآللية، واملواد واألجهزة التعليمية اىل نوعني مها: املواد واألجهزة  واألجهزة

التعليمية اآللية احلاسوب   ن بعض  املواد واألجهزةالتعليمية غري اآللية. وم 
  56أوالكمبيوتر.
  
  
  

 مايكروسوفت باوربوينت برنامجوسيلة الحاسوب التسهيالت من  .د 
القراءة للصف السابق أن الوسيلة املستخدمة لتعليم  ةالباحث تكما قال 

ت يف هذا البحث هي برنامج مايكروسوفمبدرسة العالية األوىل بسمارنج  العاشر
 .باوربوينت وهي من بعض الربجميات احلاسوب الكمبيوترية

ورغم أن هذا الربنامج سهل وبسيط ولكنه ميكن أن يوفر فوائد كبرية 
مايكروسوفت  برنامجوسيلة احلاسوب التسهيالت من بعض لتعليم اللغات. 

  ، كما تلي:باوربوينت
 .هذا الربنامج ميكن عرض النصوص والصور والصوت والفيديو .1
ا الربنامج ميكن أن تستوعب من كل أنشطة التعلم اللغة التفاعلية مثل وهذ .2

مها من التسهيالت  االستماع، والقراءة والكتابة ولعب اللغة. الصوت والفيديو
  اليت تقدمهما مايكروسوفت باوربوينت واليت تؤيد بقوة تعلم لغة برجمة.

  .وهناك أيضا التسهيالت املتاحة لتقدمي عرض جذاب .3
، لديه نوع من اخللفية اليت يتم تقدميها، األول هو )Background(ية اخللف .4

والثالث هو وضع صورة من  ،)tekstur( تقدمي اللون، والثاين هو إعطاء امللمس
 .امللف نفسه
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والتسهيالت األخرى من شأا أن جتعل العرض أكثر إثارة لالهتمام هي  .5
املرافق تسمح الصور املتحركة  هذه )fasilitas animasi( مرافق الرسوم املتحركة

 أو غريها من األشياء اليت تظهر من اجتاهات خمتلفة أو بطرق خمتلفة. 
هذا املرفق  )Hyperlink(والتسهيالت األخرى صناعة االرتباطات التشعبية  .6

مهم جدا لتعليم اللغة ألنه ميكن أن يكون مرتبط مع املوضوع أوالربنامج اآلخر 
 57.أو إىل اإلنرتنت

 مهمة أجزاء تستخدم ما وغالبا(Office task panes) مكتب مهمة ءأجزا .7
 منشأة هو(task panes) األجل مهمة أجزاء قبل من املعروفة أو ، املكتب
 املكتبية التطبيقات برامج يف عامة بصفة العمل أوامر على حيتوي الذي إضافية
office Microsoft  ، ثيقةو  مع جنب إىل جنبا وعرضها جتميعها مت حيث 
  .office document)  منصبه

 العالمات باستخدام التلقائية والتغيريات التحكم اللصق خيارات .8
 Control paste options and automatic changes with smart)الذكية

tags) .املطلوب النص تركيبة وتغيري للنسخ إضافية منشأة سهولة هي 
 .الذكية العالمات باستخدام

 (More convenient access to help) للمساعدة مالءمة أكثر وصول .9
 مرافق استخدام على السهولة إعطاء للمساعدة مالءمة أكثر وصول

 58.مساعدة
 Better) اجلديدة املخططات وأنواع تنظيم أفضل التخطيطات .10

organization charts and new diagram types ). 
 شريط باستخدام بيانيةال والرسوم املخططات وتنظيم االستخدام سهولة توفري

 من شكل حتديد وميكن. بوينت باور مايكروسوفت يف الرسم أدوات

                                                        
57

 Erwin Sutomo, 9 Presentasi Kreatif dengan PowerPoint 2007, (Yogyakarta: CV. Andi 
Offset, 2007 ) hlm: 22 
  

58
 Wahana Komputer, Menyusun Presentasi dengan Microsoft PowerPoint XP Secara 

Profesional, (Jakarta: Salemba Infotek, 2004) hlm: 7-8  
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 أنواع من واسعة وتشكيلة احلركة، تأثريات ، النص مع ا اخلاصة املخططات
 .التشكيالت من أخرى

 Animation effects and) املتحركة الرسوم وبرامج املتحركة الرسوم آثار .11

animation schemes اخلاص تصميمها ووضع لتحديد السهولة من تقدمي 
 .59فيه املرغوب النحو على والتأثريات املتحركة الرسوم للتغريات

الربنامج  استخداميعين أن التسهيالت املذكورة تلخص الباحثة من 
مرافق رئيسية يف تطوير املواد التعليمية. تطوير املواد  مايكروسوفت باوربوينت

ى ومرافق إضافية جلعل الربنامج أكثر جاذبية املظهر وسهلة املرافق األخر  التعليمية،
  خاصة ميكن وضعها بسهولة مع هذا الربنامج. تعليم القراءة.االستخدام

على سبيل املثال طوير مهارات تعلم اللغات مع مايكروسوفت باوربوينت 
واد القراءة. املرفق يعرض النص يف تطبيق هذا الربنامج يقدر أن يصنع امليف مهارة 

وميكن صانعي الربنامج إدخال النص يف  التعليمية مع مهارات القراءة سهلة.
األوىل، مث إدخال التدريبات يف الشرحية الثانية ، مث إدخال  )slide(الشرحية 
ويدخل صانع الصور  يف الشرحية التالية. )feedback( الراجعة التعذية تدريبات

  املختلفة لتجميل مظهر النص.
 

 خدام وسيلة الحاسوب برنامج مايكروسوفت باوربوينت استأهداف   .ه 

إحدى من الوسائل  وسيلة احلاسوب برنامج مايكروسوفت باوربوينتأن 
وسيلة التعليمية املستعملة ملساعدة املعلم على إلقاء الدروس. ولذا، فوائد 

  60كفوائد الوسائل التعليمية وهي:  احلاسوب برنامج مايكروسوفت باوربوينت
ساس املادي احملسوس للتفكري اإلدراكي ومن مث تقلل من استجابات توافر األ .أ 

 الطالب اللفظية اليت اليفهمون معناها. 

 تثري إىل درجة كبرية اهتمام الطالب. .ب 
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  جتعل خربات الطالب باقية األثر. .ج 

 توفر خربات واقعية تثري النشاط الذايت للطالب. .د 

ادة املكتوبة يف امل تساعد على التفكري املنسق املستمر وعلى األخص .ه 
 الشرحية.

 .بصرريةتسهم يف منو املعين ومن مث تزيد ثروة الطالب ال .و 

توفر خربات متنوعة يصعب احلصول عليها عن طريق أدوات ووسائل أخري   .ز 
 كما تعمل على زيادة التعليم وفاعليته.

باستخدام تلك الوسيلة يكون التالميذ يف سهولة ويسر يف قبول ما 
ري تعليمية مادة التعليم حبيث يتحمس ويهتم التالميذ يف تقدمه املعلم من توف

عملية التعليم. ويصنع معلم اللغة برنامج تعليم اللغة بدون احلاجة لتعلم لغة برجمة 
(Programming language)ح ي. على الرغم، أن تلك الربامج للعرض أو للتوض

 61. امج تعلم اللغاتوبيان املواد، ولكن املرافق القائمة متكن أن تستخدم لصنع بر 
  

  وسيلة الحاسوب برنامج مايكروسوفت باوربوينت في استخدامعوامل  .و 

ا املعلم يف اختيار الوسيلة يهتم كن أن ليت متاالعوامل هناك بعض  
  :62املناسبة

  .ى. األهداف الرتبوية اليت حتققها الوسيلة إذا قورنت بالوسائل األخر ١
دام الوسيلة من حيث احلصول عليها . الوقت و اجلهد الذي يتطلبه استخ٢

و االستعداد الستخدامها وأسلوب استخدامها وكيفيته, وذلك إذا قورنت 
  بالوسائل األخرى حتقق نفس الغرض.

. أثر الوسيلة يف التشويق إثارة اهتمام الدارسني وما ميكن أن تثريه من ٣
  نشاطات هلا مضامينها وتطبيقاا التعليمية.
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الناحية العلمية, وكذلك جودة الوسيلة  ودقتها من  . صحة احملتوي من٤
  الناحية الفنية وصالحيتها لالستخدام.

  . مناسبة الوسيلة ملستويات الطالب وإمكانية استخدامها من جانبهم.٥
  . جتربة الوسيلة واالستعداد السابق الستخدامها.٦
  . التقومي عنصر أساسي يف إعداد الوسيلة واستخدامها.  7

  
  مايكروسوفت باور بوينت برنامجوسيلة الحاسوب  ستخداماخطوات  .ز 

 مايكروسوفت برنامج احلاسوب وسيلة استخدام وسيلةوأما خطوات 
  فيما يلي:  ،باوربوينت

  : 63برنامج مايكروسوفت باور بوينت باور بوينت فتح
انقر على زر ابدأ حىت يف القائمة البداية )taskbar(. خط يف شريط املهام 1
)start menu(.  

. يف القائمة الفرعية للربنامج ، انقر على اختيار من برنامج مايكروسوفت باور 2
. وميكن أيضا تنشيط باور بوينت مباشرة وبسرعة من خالل النقر مرتني  بوينت

 .Shortcurt(انقر مرتني) يف الرمز 
.  حني تنشيط باور بوينت ، ستعرض الشاشة اإلطار احلايل أو أوراق العمل 3 

  ارغة أوعرض تقدميي فارغ مع اسم العرض. الف
 الرسوم املتحركة ، كتابة النصب، ، )Background(اخللفية. ميكن إعطاء 4

)animasi(، الرسوم البيانية واجلداول والصور والصوت ، وتأثري احلركة،  خالوإد
  واألفالم وغري ذلك.

  
  إغالق برنامج مايكروسوفت باور بوينت:

 رق ميكن القيام به، و هذهسوفت باور بوينت هناك عدة طإلغالق برنامج مايكرو 
  :64طرق إلغالق باور بوينت 
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64Wahana Komputer, Menyusun Presentasi dengan Microsoft PowerPoint XP Secara 
Profesional, (Jakarta: Salemba Infotek, 2004) hlm: 7-8 
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، مث انقر فوق إاء )menu file(. على شريط القوائم، انقر على قائمة ملف 1
)exit(.  

طريقة اليت يتم من القائمة فوق شريط يف القائمة ملف، مث انقر على خيار . اوب2
 .)close(إغالقه

إىل ما سبق ، وميكن أيضا إغالق برنامج مايكروسوفت باور بوينت . باإلضافة 3
  على لوحة املفاتيح. Alt+F4على الفور عن طريق الضغط على مفتاح  

ميكن أيضا أن تكون وسيلة النقر على مربع الصليب األمحر (وثيقة) اليت تقع  .4
عرض . مث سيتم إغالق الربنامج وصفحة الtitlebarعلى خط الزاوية اليمىن 

 وإاؤها.
  
  

   65باوربوينت مايكروسوفت برنامج الحاسوبوسيلة من  المزايا .ح 

 (Software)وأفضل مميزات ميزة هلذا الربنامج ال حيتاج لشراء املواد التعليمية) 1( 
لذلك، يف وقت التثبيت من برامج  ألنه قد وجد يف مكتب مايكروسوفت. 

 ا تلقائيا.مايكروسوفت أوفيس مع هذا الربنامج يتم تثبيته
ميزة أخرى هلذا الربنامج هي بساطة عرض الرموز. الرموز على عرض نفس ) 2( 

 الرموز مايكروسوفت وورد وهي معروفة من قبل معظم مستخدمي احلاسوب.
وميكن يصنع املدرسون أو اللغويون الربنامج لتعليم اللغة دون احلاجة إىل تعلم 

 لغة برجمة.
 ميكن توصيل هذا الربنامج إىل شبكة اإلنرتنت. وهناك ميزة أخرى هي أنه) 3(  
 التطبيقاتمن  عديدوكان عرض مايكروسوفت باور بوينت إحدى من ) 4(            

املستخدمة االن، ألن كثري من السهولة واملزايا اليت تقدم حىت ميكن تقدمي 
 عرضا مهنيا وجذابا.
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اجلميع،  ويتم تشغيل مايكروسوفت باور بوينت بسهولة من قبل) 5(
وخصوصا ألولئك الذين ال جييدون أو عدميي اخلربة. مزايا و السهولة 
وتوفري كل التسهيالت والدعم من قبل مظهر جذاب جعل الناس يفهمون 

 ويتقن استخدامه.
مايكروسوفت باور بوينت هو واحد من شركة مايكروسوفت الرائدة ) 6(

)Microsoft corporation( التطبيق هو أكثر  يف تقدمي منتجات برنامج
استخداما اليوم. هذه هي نقطة قوة ألن مايكروسوفت يف توفري بعض 
املرافق وبعض مرافق جديدة لتطوير مرافق اإلصدارات السابقة من برنامج 

  مايكروسوفت باور بوينت.
هذا الربنامج سهل وبسيط ولكنه ميكن أن يوفر فوائد كبرية لتعليم ) 7(

ن عرض النصوص والصور والصوت والفيديو . وهذا الربنامج ميكاللغات
وهكذا، وهذا الربنامج ميكن أن تستوعب من كل أنشطة التعلم اللغة 

 التفاعلية مثل االستماع، والقراءة والكتابة ولعب اللغة. الصوت والفيديو
مها من التسهيالت اليت تقدمهما مايكروسوفت باوربوينت واليت تؤيد 

  بقوة تعلم لغة برجمة. 
املرفق األول هو  .ناك أيضا التسهيالت املتاحة لتقدمي عرض جذابوه) 8(

، لديه نوع من اخللفية اليت يتم تقدميها، األول )Background(اخللفية 
والثالث هو وضع  ،)tekstur( هو تقدمي اللون، والثاين هو إعطاء امللمس

  .صورة من امللف نفسه
أكثر إثارة لالهتمام هي  والتسهيالت األخرى من شأا أن جتعل العرض) 9(

هذه املرافق تسمح الصور  )fasilitas animasi( مرافق الرسوم املتحركة
املتحركة أو غريها من األشياء اليت تظهر من اجتاهات خمتلفة أو بطرق 
خمتلفة. ميكن أن يتم طرح كائنات من أعلى، أسفل، ميني، يسار، أو من 

ن الوسط أو من اجلانب وميكن الزوايا وميكن أن يتم طرح أيضا كائنات م
  ذا املرفق مع قليل من اإلبداع إنتاج ألعاب لغة مثرية لالهتمام.
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هذا  )Hyperlink(والتسهيالت األخرى صناعة االرتباطات التشعبية )10(
املرفق مهم جدا لتعليم اللغة ألنه ميكن أن يكون مرتبط مع املوضوع 

تباطات التشعبية أو االرتباطات واالر  .أوالربنامج اآلخر أو إىل اإلنرتنت
يف برنامج واحد يسمح للمربجمني إلعطاء مالحظات مباشرة يف عملية 

  التعلم.
   


