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 الرابع الباب

  تحليل البيانات

 باوربوينت  مايكروسوفت برنامج الحاسوب وسيلة ستخدامباالقراءة مهارة تعليم 

 اإلسالمية الحكومية األولى بسمارانج عاليةللصف العاشر بمدرسة ال

 

 األولى بسمارانج الحكوميةاإلسالمية  عاليةال المدرسة عن عامة لمحة  . أ

  الموقع الجغرافي .1

 حمافظة يف منطقة مسارانج مسارانج األوىل اإلسالمية احلكومية عاليةالتقع املدرسة   
  اإلسالمية احلكومية األوىل مسارانج كما يلى :  عاليةالوموقع املدرسة  وسطى.الجاوا 

 Plamongan Sari : حتديد مسكن اتمع وشارع    اجلانب املشرقي

  : حتديد مسكن اتمع    اجلانب اجلنويب

  : حتديد مسكن اتمع    اجلانب الغريب 

   Brigjen S. Sudiarto: حتديد شارع   اجلانب الشمايل 

   
 تاريخ التأسيس  .2

 ب 1966مسيت املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل مسارانج ىف السنة 
SP IAIN ( املدرسة اإلعدادية للجامعة اإلسالمية احلكومية ) مسارانج حتت مدير املدرسة

  SPمسارانج. وتغيري  Ki Mangun Sarkoroجي، ومكانه ىف الشارع استاذ امحد درا

IAIN حتت مدير  1979 ىف السنة باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل مسارانج
  Brigjen S. Sudiarto املدرسة استاذ عبد الكرمي حسني، وينتقل مكانه ىف الشارع

  ألن كما يلى : حىت ا 1979ومدير املدرسة من السنة  .مسارانج

 ) 1984-1982(  الدكرتندوس احلاج عبد الكرمي حسنياستاذ  )1
 ) 1985- 1984(  عبد الفتاح احلاجاستاذ  )2
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 ) 1988-1985( صنهاجى رمحة  احلاجاستاذ  )3
 ) 1992-1988(  احلاج إمسونواستاذ  )4
 ) 194-1992(  رمحة صاىف الدكرتندوس احلاجاستاذ  )5
 ) 1996- 1994(  حمّمدي الدكرتندوس احلاجاستاذ  )6
 ) 1998-1996(  أكوس هادي سوسانطاالدكرتندوس استاذ  )7
 ) 2002-1998(  هاريونو الدكرتندوس احلاج استاذ )8
 ) 2007- 2002(  باسوقى احلاج   الدكرتندوساستاذ  )9

 حىت األن ) 2007(  سيف الدين احلاج الدكرتندوساستاذ  )10
   

  المنهج الدراسي وتوزيع حصص المواد الدراسية  .3

على املنهج الدراسي  مسارانج األوىلاإلسالمية احلكومية  عاليةالرسة تعتمد املد
اليت قررا وزارة الشؤون الدينية مجهورية إندونيسيا. ويف تنفيذ هذا املنهج صممت  2004

. هذه 2006 (KTSP)هذه املدرسة ما يسمى باملنهج الدراسي للمستوى املدرسي 
خبصصها املقّررة  عاليةالسية على املستوى املدرسة املناهج الدراسية حتتوي على املواد الدرا

  لكل مادة من املواد الدراسية.
  

  المعلمين والمتعلمينعدد  .4

للسنة  مسارانج األوىلاإلسالمية احلكومية  عاليةاليبلغ عدد الطلبة يف املدرسة 
 398طالبا. ويتكون طلبة الصف األول حوايل  1214حوايل  2012/2011الدراسية 
 414طالبا، وطلبة الصف الثالث حوايل  402بلغ طلبة الصف الثاىن حوايل طالبا، وي

فصال للصف  12فصال تتكون من  33طالبا. وعدد الفصول للدراسة يف هذه املدرسة 
فصال للصف الثالث كما يف   12 كذلكو  فصال  للصف الثاىن ،  12 األول ، و

 اجلدول اآليت:
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   2 جدول
  مسارانج األوىلاإلسالمية احلكومية  ليةعاالعدد طلبة يف املدرسة 

  2012/2011للسنة الدراسية 
  اموع  عدد الطالبات  عدد الطلبة  الصف  الرقم
  398  203  195  الصف الثاين عشر  1
  402  204  198 ادي عشرالصف احل  2
  414  215  199 عاشرالصف ال  3

  1214  622  592  اموع
 

مدرسا من الذكور ثالثون مدرسا  69هم أما املدرسون يف هذه املدرسة فيبلغ عدد  . أ
   1 مدرسة من اإلناث. 39

  2مخسة، وهم: اللغة العربيةو أما مدرسوا   . ب
كلية الرتبية جامعة واىل سوجنوا ، الليسانس، متخرج يف  زينوري سراج الدكرتندوس .1

  قسم التعليم الدين. من اإلسال مية احلكومية مسارانج
كلية الرتبية جامعة واىل سوجنوا يف  الليسانس، متخرج ، أ.م.أإمام مرشيد،  .2

من قسم التعليم اللغة العربية، و كذلك املاجستري  اإلسالمية احلكومية مسارانج
ماالنج  اإلسالمية احلكوميةموالن مالك إبراهيم  لية الرتبية جامعة متخرج يف ك

 .من قسم التعليم اللغة العربية

لرتبية جامعة واىل سوجنوا كلية االليسانس، متخرج يف  ، حممد توفيق، أ.م.أ .3
  .من قسم التعليم اللغة العربية اإلسالمية احلكومية مسارانج

كلية الرتبية جامعة واىل سوجنوا اإلسالمية الليسانس، متخرج يف  ، نور هادي، أ.م.أ .4
متخرج يف  من قسم التعليم اللغة العربية، و كذلك املاجستري  احلكومية مسارانج

                                                             

  اإلسالمية احلكومية األوىل بسمارانج عاليةالاملدرسة  البيانات العامة والوثيقة يف 1

  صباحا 10.00يف الساعة  2012يناير  25يف يوم الثلثاء   )العربية اللغة معلماألستاذ نور هادي املاجستري ( مع ومواجهة مقابلة 2
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من قسم ماالنج  اإلسالمية احلكوميةن مالك إبراهيم موال لية الرتبية جامعة ك
  . التعليم اللغة العربية

كلية الرتبية جامعة واىل سوجنوا الليسانس، متخرج يف   :.أحممد نور حان، أ.م .5
من قسم التعليم اللغة العربية، و كذلك املاجستري  اإلسالمية احلكومية مسارانج

ماالنج  اإلسالمية احلكوميةإبراهيم  موالن مالك لية الرتبية جامعة متخرج يف ك
  . من قسم التعليم اللغة العربية

  
للصف  باوربوينت  مايكروسوفت برنامج الحاسوب وسيلة ستخدامباالقراءة  مهارة تعليم  . ب

 اإلسالمية الحكومية األولى بسمارانج عاليةالعاشر بمدرسة ال

ة الحكومية األولى اإلسالمي عاليةللصف العاشر بمدرسة ال القراءةمهارة  تعليم .1

 بسمارانج

  القراءةمهارة  تعليم أهداف   ) أ

كل   تنيدراسحّصتني تعليم اللغة العربية يف هذه املدرسة يف إن 
أسبوع، ويتضمن فيها تعليم املهارات اللغوية األربع، وهي مهارة االستماع 

مية اإلسال عاليةالاملدرسة تعليم القراءة يف والكالم والقراءة والكتابة. وأهداف 
تتمثل يف األهداف العامة لتعليم اللغة العربية اليت  مسارانج األوىلاحلكومية 

  . 3)2004(توسيع املنهج الدراسي  2006 املنهج الدراسي اقرره
وأما أهداف تعليم مهارة القراءة يف درس اللغة العربية هلذه املدرسة 

  ما يلي:كما ورد يف املنهج الدراسي، فهي 
ذ من قراءة جهرية تشري إىل الكلمات والعبارات أن يتمكن التالمي  )1

  واجلمل بالنطق والنرب والتنغيم الصحيح.
 والتعابري الكلمات ـيمعانأو فهم  ةـأن يتمكن التالميذ من استجاب  )2

  .بشكل بسيط واجلمل املكتوبة يف النص املقروء

                                                             

  ارا 12.30- 12.00يف الساعة 2011نوفمرب  3يف يوم اخلميس   )العربية اللغة معلمستاذ نور هادي املاجستري (األ مع ومواجهة مقابلة  3



46 

 

 

 

ة أو الثانية يف ياألفكار الرئيسأو فهم  أن يتمكن التالميذ من استجابة  )3
 4.النص املقروء بشكل بسيط

وتتمثل تلك األهـداف يف معايري الكفاءات يف اللغة العربية، 
والكفاءات األساسية، واملؤشرات، واملواد الدراسية، واألنشطة التعليمية، 

   والتقومي، واملصادر، والزمان أو احلصة للدراسة.
اءة يف شكل املادة القر لفظ و فهم مهارة القراءة، يعين  معايري الكفاءات  )1(

  النص البسيط عن املوضوع القراءة.
، الكلمات عالنطق احلروف وقراءا بصوت الكفاءات األساسية يعين   )2(

واجلمل، والفقرة  البسيطة بالضبط، التعرف على شكل وموضوع النص 
البسيط بالضبط،  احلصول على معلومات عامة  من النص البسيط، 

 بالفقرة الرئيسية بالضبط.
د و النرب جيدا، اإلجابة على قراءة نص القراءة مع التجوي ،تواملؤشرا  )3(

  األسئلة حول مضمون النص القراءة. بعض
ذكر  الصواب بشكل (صحيح) أو اخلطأ بشكل (خطأ) اجلملة من اجلملة 

 اليت يتم توفريها من حيث املعىن. 

 ، نص القراءة عن املوضوع الدرس.واملواد الدراسية  )4(

كتور د. هداية" باتباع املنهج د ليم اللغة العربية، الالكتاب "تع، واملصادر  )5(
، املعجم او عاليةللصف العاشر مبدرسة ال 2008الدراسي للسنة 

القاموس، الكتب او املراجع األخرى املتعلق مبوضوع الدرس، جهاز 
 ، جهاز عرض الصور املعتمةاحلاسوب، السبورة، 

 5.دقيقة) 45×  2للقاء  (واحد مرة يف ا، يعين والزمان أو احلصة للدراسة  )6(

  

  القراءةمهارة  تعليم في  التعليمية األنشطة   ) ب

                                                             

4 Departemen Agama RI، Model Pengembangan Silabus Pendidikan Agama Islam dan 
Bahasa Arab Madrasah Aliyah (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen 
Agama RI، 2006), hlm: 122 

  عن ختطيط إعداد التعليم اإلسالمية احلكومية األوىل بسمارانج عاليةالاملدرسة  البيانات العامة والوثيقة يف 5
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  دقيقة) 15إدراك شعوري (• 
، والتحقق ة الفصل الكامل مع كلمات الرتحيباملعلم خيلق جو من العاطف )أ

  الطالب كشكل من أشكال التسامح.من احلضور من 
سئلة تتعلق مع بضعة ألطالب يف التواصل واخلالق اإلندفاع ل املعلم أعطى )ب

  باملوضوع
  عن املوضوعل لنقل الغرض من تعلم ج) تشجيع املعلم الفضو 

لتعزيز فضول املوضوع املعلم يقدم اخلطوط العريضة موعة من املواد حول  )د
  الطالب.

  دقيقة) 60األساسية (األنشطة • 
  استكشاف) أ (

  صحيح.املواد بشكل  املعلم يعطي مثاال على القراءة )1(     
  ن الطالب لالستماع جيدا ويقلد.يطلب م )2(    
  ويرد هذا الغرض يف هذه املادة.املعلم يشرح  )3(    
 يسأل املعلم الطالب على فهم الغرض يرد يف هذه املادة. )4(    

  إعداد )ب(
إىل القراءات ، مث الطالب يستمعون املعلم والطالب  من قراءة املواد )1(     

  .املعلممن  ةالقراءيقلدون 
و  جهرية ، قراءةيقرء إحدى من التالميذ القراءة واحدا فواحدا ب )2(     

  .الطالب قراءة املادة  واحدا تلو اآلخر معيشاهدون اآلخرين 
معناها ، مث طالب يبحثون عن املفردات اجلديدة اليت مل يفهم  )3(     

  درس لتفسري ذلك.امل
  .صامتة قراءة م باستخدامالطالب يف القراءة والفه )4(     
 .القراءة اإلجابة على أسئلة الطالب من مواد )5(     

  (ج) تأكيد
ند إىل عمل الطالب يف املعلم تقدمي مالحظات واستنتاجات تست )1(     

  التواصل.
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بطريقة  صحيح م هو جيد واملعلم توفري التعزيز التجويد قراءة املرسو  )2(     
  مسؤولة.

خالق سجالت مهمة حول هذا املوضوع اليت جيب أن  علمملتوفري ا )3(     
  يلم الطلبة.

  دقيقة) 15( ةنشاطإختتام • 
اد ذات توجيه الطالب املعلم لتدوين املالحظات بشكل مستقل املو )أ    

  الصلة اليت مت تشغيلها.
  بطريقة مسؤولة. ىمادة اليت أعطاملعلم إجراء التقييم النهائي لل )ب  
  مت تدريسها بطريقة دميقراطية. بداء املالحظات على املواد اليتج) املعلم بإ  
وبرامج ختصيب عد املعلم خطة أنشطة املتابعة بشكل مستقل يف شكل  )د  

تعيني املهمة ، سواء املهام الفردية      اليورانيوم وخدمات املشورة ، أو 
  فقا لنتائج التعلم لدى الطالب.واجلماعية و 

جيع الفضول الذي حيب القراءة وذلك بتوفري خطط طالب املعلم تش )ه  
 6الدرس لالجتماع القادم.

  

  القراءةمهارة  تعليم المواد في   ) ج

2006إن مواد القراءة املدروسة تعتمد على املنهج الـدراسي 
7 ،

وأما حمتوى تلك املواد فهو يتماشى مع أهداف تعليم اللغة العربية ومهاراا 
ع، والـكالم، والقراءة، والكتابة. وتتمثل تلك األربع وهي مهارة االستما 

األهـداف يف معايري الكفاءات يف اللغة العربية، والكفاءات األساسية، 
واملؤشرات، واملواد الدراسية، واألنشطة التعليمية، والتقومي، واملصادر، والزمان 

  أو احلصة للدراسة.

                                                             

  عن ختطيط إعداد التعليم  اإلسالمية احلكومية األوىل بسمارانج عاليةالاملدرسة  البيانات العامة والوثيقة يف 6

7  Departemen Agama RI، Model Pengembangan Silabus Pendidikan Agama Islam dan 
Bahasa Arab Madrasah Aliyah (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen 
Agama RI، 2006), hlm: 122 
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الثة تشتمل على تواملواد القرائية املدروسة لكل املراحل الدراسية الث
  املهارات اللغوية األربع وعناصر اللغة؛ املفردات والرتاكيب (القواعد). 

للصف العاشر مبدرسة و أّما املوضوع املواد الدرس يف تعليم مهارة القراءة 
  ، كما يلي:اإلسالمية احلكومية األوىل بسمارانج عاليةال

 ، "طاقة شخصيةب"نّص القراءة عن ما يتعلق ب )1

  "،املرافق العامةاءة عن ما يتعلق ب"نّص القر  )2

 "،يف البيت" نّص القراءة عن ما يتعلق ب  )3

 "،السكن ب " يتعلقنّص القراءة عن ما   )4

  ".اغِ رَ الفَ  اتِ قَ وْ أَ  اءُ ضَ قَ  نّص القراءة عن ما يتعلق ب "  )5

كتور د املصدر الرئيسي املواد أخذ من الكتاب "تعليم اللغة العربية، ال
للصف العاشر مبدرسة  2008نهج الدراسي للسنة د. هداية" باتباع امل

  8عالية.ال
  

   القراءةمهارة  تعليمد)  الطريقة في 

لقد ظهرت ىف جمال تعليم مهارة القراءة عدة طرق، لكل منها 
  : 9مزاياها وعيوا على حد سواء. ومن هذه الطرق ما يلى

ث يشرح املعلم طريقة احلروف اهلجائية ( طريقة األجبدية أو احلرفية ) حي) 1( 
احلروف األجبدية ىف اللغة األجنبية ويرسم كل حرف منها مث يطلب من 

 الطلبة أن حيفظوا أشكاهلا بالرتتيب عن ظهر القلب.

الطريقة الصوتية حيث تعلم األحرف اهلجائية مفتوحة مث تعلم مضمومة  )2(
 مث تعلم مكسورة. وهكذا تعلم أصوات التنوين على هذا الرتتيب.

طريقة املقطعية حيث يتعلم الطلبة املقاطع مث يتعلمون الكلمات املؤلفة ال) 3(
 من املقاطع.

                                                             

  ارا  12.30-12.00يف الساعة 2011نوفمرب  3ميس يف يوم اخل  )العربية اللغة معلماألستاذ نور هادي املاجستري ( مع ومواجهة مقابلة 8

  ارا  12.30-12.00يف الساعة 2011نوفمرب  3يف يوم اخلميس   )العربية اللغة معلماألستاذ نور هادي املاجستري ( مع ومواجهة مقابلة 9
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طريقة الكلمة حيث يتعلم الطلبة الكلمة مث يتعلمون احلروف الىت ) 4(
 تكونت منها الكلمة.

طريقة اجلملة حيث يعرض املعلم مجلة قصرية على البطاقة أو السبورة مث ) 5(
بعده عدة مرات. ويعرض مجلة تزيد عن ينطقها ويردده الطلبة من 

  اجلملة األوىل كلمة واحدة وينطقها ويرددها.
بدأ بإعطاء دروس يف وهي ،  القراءةاخلطوات يف طريقة ، ) طريقة القراءة6(

ا مع التعاريف املفردات واملصطلحات اليت تعترب صعبة وشرح معناه
ومناقشة ، ويقرأ الطالب القراءة بصمت النص، واألمثلة يف اجلمل

حمتوى القراءة اليت قد تكون األسئلة باستخدام اللغة األم للطالب ، 
وهي مهمة يف كتاب عن قراءة احملتوى ، ودرس األدب توسع يف 

  الداخل وتقدمي تقرير إىل املعلمني ، واألشياء اليت تعترب صعبة.
ميذ بتدريب قدرة التال املادةالطريقة الىت تقّدم ) طريقة التدريب، يعين 7( 

لكى يتوّلوها كامال. وتطّبق هذه الطريقة ىف اللغة العربية بتزويد 
التالميذ باملواد مث يأمرهم املعّلم ليعملوها حتت إرشاده حّىت 
يقدروا كاملة. و كذلك يقصد به أن يكون التالميذ معرفة 

  وقدرة معينة كامال.
  
  القراءة عليم مهارةتوسائل  ه) 

داة يستخدمها املعلم لتحسني عملية لوسائل التعليمية هي "كل أا
التعليم، وتوضيح معاين الكلمات وشرح األفكار وتدريب الدارسني على 
املهارات وإكسام العادات وتنمية االجتاهات وغرس القيم، دون االعتماد 

   األساسي من جانب املعلم على استخدام األلفاظ والرموز واألرقام".
 مستعدة الطلبة على القراءة دف هذه الوسائل التعليمية إىل

بسرعة وسهولة ويسر ودقة لفهم حمتوى املادة املقروءة. واألجهزة احلديثة 
الكتاب "تعليم اللغة  الىت تساعد على سرعة القراءة وفهم احملتوى منها :

للصف  2008كتور د. هداية" باتباع املنهج الدراسي للسنة د العربية، ال
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حلاسوب، ورة، التلفاز، القاموس أو املعجم، االسب، عاليةالعاشر مبدرسة ال
من  األلعاب الغوية مسجل الشريط، مادة القراءة يف الشرحية و كذلك 

الظروف، القصة القصرية، التعرف على معىن  تكوين اجلمل، األفعال و
10املفردات، الكلمة وتعريفها، و إطاعة األوامر.

 

  
   القراءةمهارة  تعليم ) التقويم في و

ومي هو العملية الىت حيكم ا على مدى جناح العملية الرتبوية إن التق
  ىف حتقيق 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(
  مل.ملعرفة مضمون اجل )5(
  للتعرف على الكلمة العربية.) 6(

  :القراءة كما يلىمهارة  عليمومن أنواع التقوميات أو االختبارات ىف ت
  اختبارات األصوات )1(

  من املمكن أن خيترب النطق ىف عدة طرق منها: 
القراءة اجلهرية، يطلب املعلم من الطالب أن يقرأ جمموعة من   الكلمات    )2(

  أو اجلمل أو الفقرة.
يز بني الثنائيات، يستمع الطالب إىل املعلم أو شريط تشجيل التمي )3(

ويطلب منه احلكم  إذا كانت الثنائية الىت مسعها تدل على كلمتني 
  خمتلفتني أو تدل على الكلمة ذاا مكررة مرتني.

                                                             

  ارا  12.30-12.00يف الساعة 2011نوفمرب  3يف يوم اخلميس   )العربية اللغة معلماألستاذ نور هادي املاجستري ( مع ومواجهة مقابلة 10
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نطق الثنائيات، تقدم للطالب جمموعة من الثنائية الصغرى مكتوبة  )4(
يم املعلم قدرته على التفريق بني ويطلب منه أن ينطقها مثىن مثىن ليق

 األصوات عند نطقها.

 يف األسئلة إمالء الفراغ من اجلمل )5(

  11التعبري من النصوص القراءة املوجودة أمام الفصل )6(
للصف العاشر مبدرسة الباحثة، قام معلم اللغة العربية مشاهدة عند  

التمرينات  بالتقييم اجليد يعين اإلسالمية احلكومية األوىل بسمارانج عاليةال
فحسب،  )Kognitif(. وال يكون التقييم يف ناحية املعرفة والثقافة 12والتدريبات

والعمل أو املمارسة  )Afektif(ناحية العطفة والوجدان  من بل إمنا
)Psikomotorik(  أيضا. يف العملية التعليمية يقوم املعلم بالتقييم مباشرة أم غري

  مباشرة. 
رينات والتدريبات شفوية كانت أم حتريرية، يفتش بعد القيام بالتقييم التم

ويقوم املعلم األجوبة ويعطي النتائج أو حتصيل الدرس يف االختبار إىل الطالب. 
بتحليل حتصيل االختبارات بسؤال الطالب، هل ا الفصل معلم اللغة العربية يف هذ

املعلم يف إجابة األسئلة مشكالت؟ وإذا كانت املشكالت أو الصعوبات، فيشارك 
 والطالب يف عالجها وحلها قبل بدء الدرس اجلديد.

  
 مايكروسوفت برنامج الحاسوب وسيلة ستخدامبا القراءةمهارة  تعليم .2

اإلسالمية الحكومية األولى  عاليةللصف العاشر بمدرسة ال باوربوينت

 بسمارانج

بعد مجع البيانات، تريد الباحثة أن تقوم بتحليل هذه البيانات. ولذلك 
 احلاسوب وسيلة ستخدامباتعليم القراءة  يل الباحثة يف هذا الباب كيفية حتليلحتل

اإلسالمية احلكومية  عاليةللصف العاشر مبدرسة ال باوربوينت مايكروسوفت برنامج
  .األوىل بسمارانج

                                                             

  ارا  12.30-12.00يف الساعة 2011نوفمرب  3يف يوم اخلميس   )العربية اللغة معلماألستاذ نور هادي املاجستري ( مع ومواجهة مقابلة 11

   العالية اإلسالمية احلكومية األوىل بسمارانج املشاهدة يف الصف العاشر مبدرسة 12
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املعلم  إيصال هي القراءةتعليم مهارة  أن الباحثة تلخصمن املعروف، 
ميهر التالميذ يف قراءة على  حيتوي التفكري عمليةب الميذالعلم واملعرفة إىل أذهان الت

اعتمادا على املكتوب سرية او جهرية وتفهم ما فيه حىت يستطيع ان يطالعوها. 
املدرسني على  13مفهوم القراءة الواسع، نصح دكتور حممد بن إبراهيم اخلطيب

  : 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

التالميذ من  تفهيمعلى  املعلم بههي كل ما يستعني  التعليميةوالوسائل 
الوسائل التوضيحية والوسائل التعليمية هلا دور هام يف تسهيل تعليم القراءة، 

 على كل معلم أن خيتار أية الوسائل املناسبة بتعليم القراءة.وأنواعها كثرية ولذلك 
إليصال املعلومات إىل أذهان  اهام ادور نعرف أن هلا  التعليميةالوسائل من مفهوم 

  التالميذ يف التعليم. 
 برنامج احلاسوب باستخدام وسيلة قراءةحلصول النجاح يف تعيلم ال

اإلسالمية احلكومية األوىل  عاليةال للصف العاشر مبدرسة باوربوينت  مايكروسوفت
اإلعداد كتنظيم الوقت، واختيار املواد املناسبة وقد  قد أدى املعلم ،بسمارانج

، بل أحيانا ما زال بعض الطالب يشعرون بامللل باستخدام وسيلةتتبادل املواد 
طول  ات الكثريةاألنشطاليت فيه يف سكن الطالب  ألم يشعرون بالتعب والسأم،

السابعة ، لكل متعلم الدراسات الكثرية منذ الساعة ةالباحث تكما عرفوم.  الي
الذين يف سكن الطالب و يف مسائا، مث جيب عليهم  صباحا حىت الساعة الثالثة

االشرتاك يف تعليم اللغة أو الكتب السلفية من بعد صالة املغرب باجلماعة املعهد 
  .14حىت الساعة التاسعة ليال

                                                             

  74-63) ص.   2003طرائق تعليم اللغة العربية ( الرياض: مكتبة التوبة,   راهيم اخلطيب،حممد بن اب 13 

   اإلسالمية احلكومية األوىل بسمارانج عاليةال ا	��ر�� يفبعض التالميذ من الصف العاشر  مع ومواجهة مقابلة 14
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 احلاسوباللغة العربية االستخدام بوسيلة  ملعلم نبغي، يعلى هذا ئابنا
أن يهتموا األشياء و  كوسيلة يف تعليم اللغة العربيةباوربوينت   مايكروسوفت برنامج

إىل املواد وتبادل املادة  القراءةمن املتعلمني تستطيع أن تنهض اهتمام ومحاس 
م حاجة راحة ونظام وجتعل حالة التعليم والتعلاألخرى املنجذبة لدى املتعلمني 

  الدرس بسهولة. يقبلواأن تعلمني حىت يستطيع امل
 تعليم في  استخدام وسيلة الحاسوب برنامج مايكروسوفت باوربوينتحجة   ) أ

 مهارة القراءة.

 تعليم يف  استخدام وسيلة احلاسوب برنامج مايكروسوفت باوربوينت
لغاية يف نظر الطالب، وسوف تكون أنشطة التعلم ومثرية لالهتمام لمهارة القراءة 

يف عرضه ميكن إدراج صوت معني أو حىت األغاين، والصور  وذلك ألن املعلم
حىت تشعر بالسعادة وليس مضحك أو احلركات اليت جتذب العديد من الطالب 

كانت   وسيلة احلاسوب برنامج مايكروسوفت باوربوينتأن . مع سأمال وبامللل 
ن خالل هذه الطبقة يعترب الطالب بأنه ثورة طريقة تدريس املعلمني، إذا كا

وسيلة احلاسوب برنامج مايكروسوفت "سجن"، مث بعد املعلم يستخدم 
  15، وحتولت الطبقة إىل "الطبقة" مكانا لطيفا فيه أنشطة التعلم.باوربوينت
عرض تقدميي  سيجعل عنداليت البد على املعلم أن يهتمها  األشياء 

  هي: التعلم  مايكروسوفت باوربوينتوسيلة احلاسوب برنامج  باستخدام

  التعلم: جوانب أ)

  .صحيحةفاهيم ونظريات وفقا مل أن يكون من املوادمادة ) يكون لل1

  منهج.وفقا لل هذا املوضوع اختيار جيب )2

  أهداف التعلم.املادة و  بني اتساق وهناك )3

  خر التطورات).(وفقا آلالواقع ) و 4

  هذا املفهوم. فهم الفهم وتوضيح ى تبسيطتساعد عل الرسالة اليت إن وضوح )5

  .للمساعدة يف شرح إعطاء أمثلة )6
                                                             

  ارا 12.30-12.00يف الساعة 2011نوفمرب  3يوم اخلميس  يف  )العربية اللغة معلماألستاذ نور هادي املاجستري ( مع ومواجهة مقابلة 15
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  :أو التقنية الفنية ب) اجلوانب

  .التوضيح توضيح وختطيط لون مثل العرض شاشة العروض جيب أن )1

  .لتحسني إمكانية القراءةاللون اخلط واحلجم و  نوع النص تنظر يف ) جيب أن2

  .رسالة وضيحلت الصور والصور املتحركة )3

 والتكلفة. اجلهد والوقت فيما يتعلقكفاءة ) و 4

  
 تعليم في  باوربوينت مايكروسوفتاستخدام وسيلة الحاسوب برنامج أهداف   ) ب

 مهارة القراءة.

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

  مهارة القراءةتعليم  يف وسيلة احلاسوب برنامج مايكروسوفت باوربوينتاستخدام 
  16:كما يلي  وهي

توافر األساس املادي احملسوس للتفكري اإلدراكي ومن مث تقلل من استجابات  )1
 الطالب اللفظية اليت اليفهمون معناها. 

 تثري إىل درجة كبرية اهتمام الطالب. )2
  ب باقية األثر.جتعل خربات الطال )3
 توفر خربات واقعية تثري النشاط الذايت للطالب. )4
املادة املكتوبة يف  تساعد على التفكري املنسق املستمر وعلى األخص )5

 الشرحية.
 .ريةبصتسهم يف منو املعين ومن مث تزيد ثروة الطالب ال )6
توفر خربات متنوعة يصعب احلصول عليها عن طريق أدوات ووسائل أخري   )7

 على زيادة التعليم وفاعليته. كما تعمل

                                                             

  ارا  10.00- 11.00يف الساعة 2011نوفمرب  4يف يوم اجلمعة   )العربية اللغة معلماألستاذ نور هادي املاجستري ( مع ومواجهة مقابلة16
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 برنامج الحاسوب وسيلةب القراءةالمعلم في تعليم  يستخدمهاإلعداد الذي   ) ج

  باوربوينت مايكروسوفت

 مايكروسوفت برنامج احلاسوب وسيلة ستخدامبا تعليم القراءةأما 
فهو  اإلسالمية احلكومية األوىل بسمارانج عاليةللصف العاشر مبدرسة ال باوربوينت

  التالية:ى اخلطوات عل
 برنامج احلاسوب وسيلةب القراءةيف تعليم  اإلعداد الذي يستخدمه املعلم

مواد التعليم لطالبه ويساعدهم  كامال، ألن املعلم يستعد باوربوينت مايكروسوفت
على اكتساب القدرة ىف حتصيل املعلومات. إن إعداد املواد هو شيء أساسي يف 

  .17ستخدمة هو شيء مهّم أيضاالعلم بل اختيار األجهزة امل
إعداد املعلم اللغة العربية يف العملية التعليمية حيتوي على االستعداد 

وهي حتديد  باوربوينت مايكروسوفت برنامج احلاسوبباخلطوات استخدام وسيلة 
 مايكروسوفت برنامج احلاسوبوسيلة  األهداف التعليمية الىت سيحققها

تعليمية املناسبة ذه الوسيلة. وحتديد الطريقة . مث حتديد املادة الباوربوينت
، التأكد باوربوينت مايكروسوفت برنامج احلاسوبالتعليمية املناسبة بوسيلة وسيلة 

من إمكانية احلصول عليها، واستخدامها، وتوظيفها يف حتقيق أهداف الدرس، 
عد عن قبل استخدامها ليبت باوربوينت مايكروسوفت برنامج احلاسوبجتربة وسيلة 

  االرجتالية، اإلعداد باإلرشادات اخلاصة عن املشكلة ىف تطبيقها.
خاصة ميكن وضعها بسهولة مع هذا الربنامج.على سبيل  تعليم القراءة

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

 )slide(يف الشرحية املفردات وميكن صانعي الربنامج إدخال  مهارات القراءة سهلة.
، مث إدخال التدريبات يف الشرحية الثانية )slide(إدخال النص يف الشرحية ، األوىل

                                                             

  ارا  12.30-12.00يف الساعة 2011نوفمرب  3خلميس يف يوم ا  )العربية اللغة معلماألستاذ نور هادي املاجستري ( مع ومواجهة مقابلة 17
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ويدخل  يف الشرحية التالية. )feedback( الراجعة التعذية ، مث إدخال تدريباتلثةالثا
  18لصور املختلفة لتجميل مظهر النص.صانع ا

سوى اإلعداد التحريري جيب إعداد املعلم يف ذهنه صحيحة مرتبة منظمة 
وجيب أن يكون عارفا بالضبط مقدار ما سيلقيه على الطالب منها وما سيقوم من 
الصعوبات يف سبيل فهمها فهما صحيحا وبعد أن يستخصر املعلم مادته جيب 

  ليت يفهمها الطالب ويرقى عقوهلم.أن يفكر يف خري الطرق ا
باستخدام وسيلة يف القراءة أما أحوال الطالب يف العملية التعليمية 

يرغبون فيها رغبة شديدة. كثري من  باوربوينت مايكروسوفت برنامج احلاسوب
الطالب يشعرون بأن درس اللغة العربية درس خميف ومملل. لذلك معلم اللغة 

حياول  اإلسالمية احلكومية األوىل بسمارانج عاليةسة الللصف العاشر مبدر العربية 
 برنامج احلاسوب القيام بتكوين العملية التعليمية املرحية، منها باستخدام وسيلة

  .19باوربوينت مايكروسوفت
  

الحاسوب برنامج  وسيلة استخدامب مهارة القراءة تعليمالخطوات في  د)

  .مايكروسوفت باوربوينت

 وسيلة وسيلة استخدامبالقراءة  ارةهتعليم م يفخطوات 
   : 20، فيما يليباوربوينت مايكروسوفت برنامج احلاسوب

 قبل التدريسأ.
. أن يعدد املعلم اآلالت والوسائل التعليمية مثل: احلاسوب وشاشة ١

  العرض ومادة القراءة وتدريبها يف شكل الشرحية املختارة.
  . أن يعدد املعلم األسئلة للتلميذات.٢
  يعدد املعلم التلميذات للتعلم. . أن٣

 خطوات التدريسب. 

                                                             

  ارا  12.30-12.00يف الساعة 2011نوفمرب  3يف يوم اخلميس   )العربية اللغة معلماألستاذ نور هادي املاجستري ( مع ومواجهة مقابلة 18

  العالية اإلسالمية احلكومية األوىل بسمارانج  املشاهدة يف الصف العاشر مبدرسة   19  

    نوفمرب17، يوم اجلمعة يف التاريخ الصف العاشرمقابلة ومواجهة مع أحد الطالب  20
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  . أن يبني املعلم أهداف التدريس.١
  . أن يوزع املعلم التلميذات إىل جمموعات.٢
. أن تشاهد التلميذات مادة القراءة وتدريبها يف شكل الشرحية ٣

  املختارة.
  . تشجيع الطالب على التفكري.4
 ميذ..إعطاء املعلم مثاليا بالقراءة للتال5 
 . أمر املعلم التالميذ للتباع القراءة.6
 .بني املعلم التالميذ مادة القراءة.7
  .إعطاء املعلم األسئلة للتلميذات.8
 .أن تقرأ كل جمموعة اإلجابة أمام الفصل. 9

  .مشاورة الفصل يقودها املعلم. 10
   .التقومي.11

ملرحية اهلنيئة وال جبانب ذلك، أن يف تكوين إقليم التعليم املريح أو البيئة ا
اإلسالمية احلكومية  عاليةللصف العاشر مبدرسة اليسأم يقوم معلم اللغة العربية 

  ببعض اخلطوات التالية: األوىل بسمارانج
  وهدوءه، ليكون مرحيا وهنيئا. فصلافظة نظافة الحم )1
ألن ال يزعجون البيئة التعليمية يف  الطالب يف سلوكهم املعلم ) إرشاد2

  مثل املزاح واجلدال باآلخرين والتكلم مع اآلخرين وغري ذلك.الفصل، 
  .قيام) أمر الطالب النعاس لل3
 مايكروسوفت برنامج احلاسوبتشجيع الطالب باستخدام وسيلة  )4

 برنامج احلاسوباملناسبة باملادة، ألن استخدام وسيلة  باوربوينت
يعاب املناسبة يثري نفس الطالب يف است باوربوينت مايكروسوفت

  21املادة.

                                                             

- 12.00يف الساعة 2011نوفمرب  21يف يوم الثالثاء   )العربية اللغة معلماألستاذ نور هادي املاجستري ( مع ومواجهة مقابلة  21 
   ارا  12.30
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وأّما إجناز ذلك التقومي فهو أّن بعض التالميذ يستطيعون أن 
جييب أسئلة املعّلم. وبعد أن اشرتكت الباحثة ىف عملية التعليم رأت الباحثة 
أّن األسباب منها هي عدم االهتمام من التالميذ بشرح املعّلم، وعدم 

مفّرحة وفّعالة باهتمام االبتكار عند املعّلم ىف التعليم لكى يكون جمّلبة و 
 أحوال التالميذ.                

إذا نظرت الباحثة من ناحية األغراض، فتخّلص الباحثة بأّن 
 برنامج احلاسوب وسيلة وسيلة استخدامبالقراءة  هارةماخلطوات ىف تعليم 

للصف العاشر مبدرسة اّلىت  يستخدمها املعّلم  باوربوينت مايكروسوفت
مناسبة بأهداف املنهج   ية احلكومية األوىل بسمارانجاإلسالم عاليةال

الدراسي يف تعليم مهارة القراءة وهي لنيل قدرة مثّقفة، بإعطاء التمرينات و 
التدريبات على الّتالميذ حىت يساعد التالميذ برتقية قدرة هم عن املعلومات 

  و يزيدهم عن اللغة العربية.

   
 مايكروسوفت برنامج الحاسوب العملية التعليمية باستخدام وسيلة   ) ه

الحكومية األولى  اإلسالمية عاليةللصف العاشر بمدرسة ال باوربوينت

   بسمارانج

تعين ينبغي على املعلم مهارة القراءة أن األشياء احملتاجة يف عملية تعليم 
باعطاء التحية و إلقاء السؤال عن أحوال أن يبدأ الدرس بأحسن ما ميكن، 

هذا أحد  .اجلديد ويهتمون به اهتماما كبرياالب بالدرس حىت يقبل الطالطالب 
 الطرق ليكون عملية تعليم اللغة العربية جيدا. كما عرفت الباحثة أثناء املراقبة و

للغة العربية يف الفصل). أن معلم اللغة يف امليدان ( أي أثناء تعليم ا املشاهدة
 يف باوربوينت كروسوفتماي برنامج احلاسوب وسيلةاستخدام با  العربية يقوم

أثناء الدرس   اإلسالمية احلكومية األوىل بسمارانج عاليةلصف العاشر مبدرسة الا
  .22لسهولة إلقاء املادة أو املعلومات إىل أذهان الطالب

                                                             

   مية احلكومية األوىل بسمارانجالعالية اإلسال املشاهدة يف الصف العاشر مبدرسة 22  
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اإلسالمية  عاليةالللصف العاشر مبدرسة  وخيطط معلم اللغة العربية
لومات وإلقاءها، حىت يكون بتخطيط املادة أو املع احلكومية األوىل بسمارانج

املقدمة إىل التطبيق   من –إلقاء املادة منظما. والدليل يدل عليه استعداد الوقت 
  فعال مناسب بإعداد التعليم أو املنهج الدراسي.  –

 عاليةللصف العاشر مبدرسة الكان استخدام اسرتاتيجية ذه الوسيلة 
مالئما باملادة وأهداف التعليم مناسبا و  اإلسالمية احلكومية األوىل بسمارانج

يقرء املقرر. يشارك املعلم والطالب مشاركة متوافقة أثناء العملية التعليمية. كلما 
يشرح املعلم الدرس أو املادة، يستمع الطالب إليه ويهتمون به اهتماما كبريا. و 

حىت يظهر  - اليت مل يفهموها  –وقد يسأل الطالب بعض األسئلة إىل املعلم 
  اء الفعال واملكثار بني املعلم والطالب.اهلو 

 مايكروسوفت برنامج احلاسوب وسيلةترى الباحثة أن استخدام 
اإلسالمية احلكومية  عاليةللصف العاشر مبدرسة ال تعليم القراءةيف  باوربوينت

اإلسالمية  عاليةللصف العاشر مبدرسة ال يشجع الطالب األوىل بسمارانج
القراءة و اهتماما كبريا إىل ما قراءة على استماع   احلكومية األوىل بسمارانج

ا بسالمة النطق صحيح و فصيح ومعرفة احلروف يقرء و يفهم ا وأن املعلم 
. والدليل 23القراءة وال يشعرون بامللل والسأمة يف التعلم وأصواا ونطقها.

 مايكروسوفت برنامج احلاسوبباستخدام الوسائل التعليمية وخباصة وسيلة 
أنا " سهل على الطالب يف استيعاب املادة احملددة. تعليم القراءةيف  باوربوينت

مهارة يعترب أا ال تشعر بامللل يف تعلم للصف العاشر لبة حدى الطإ" حمفوظة
  24.باوربوينت مايكروسوفت برنامج احلاسوبوسيلة  باستخدام القراءة

  
 برنامج الحاسوبخدام وسيلة باستالقراءة  مهارة تعليمالعوامل المؤثرة لنجاح   ) و

اإلسالمية الحكومية  عاليةللصف العاشر بمدرسة ال باوربوينت مايكروسوفت

   األولى بسمارانج

                                                             

   األوىل بسمارانج احلكوميةالعالية اإلسالمية  املشاهدة يف الصف العاشر مبدرسة 23

 نوفمرب17، يوم اجلمعة يف التاريخ الصف العاشرمقابلة ومواجهة مع أحد الطالب   24
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 احلاسوب وسيلةباستخدام مهارة القراءة  أما العوامل املؤثرة لنجاح تعليم    
 اإلسالمية احلكومية عاليةللصف العاشر مبدرسة ال باوربوينت مايكروسوفت برنامج

  : 25فهي كما يلي  األوىل بسمارانج
  المعلم    )1

الشروط الالزمة للمعلم هي ذو خربة تربوية، أن يكون متخصصا ىف 
 لنجاح تعليمخرى، وأن يكون على خربة تامة أللغة العربية واملواد الدراسية اال

  .باوربوينت مايكروسوفت برنامج احلاسوب وسيلةباستخدام  مهارة القراءة
 استخدام وسيلةتعليم القراءة بأحد من العوامل لنجاح  كفاءة املعلم

اإلسالمية  عاليةللصف العاشر مبدرسة ال باوربوينت مايكروسوفت برنامج احلاسوب
. وظهرت هذه الكفاءة يف االستعداد (اختيار املادة احلكومية األوىل بسمارانج

أو اإلبداع من والتطبيق) الذي يستخدمها املعلم. والعوامل األخرى هي االبتكار 
 برنامج احلاسوباملعلمني يف تطوير املادة بأنفسهم باستخدام وسيلة 

، فتبديلها ونشرها بأحسن ما ميكن، لتثبت مناسبة هذه باوربوينت مايكروسوفت
  حىت تغرس ذكاء الطالب وشدم يف التعلم.مهارة القراءة الوسيلة يف تعليم 

  المتعلم   )2
امهم بالتعلم من احد العوامل لنجاح احرتار الطالب ومحاسهم واهتم

. وظهر هذا احلماس واالهتمام حينما جييب معا األسئلة مهارة القراءة تطبيق تعليم
 القراءةيف الشريط. واخلالصة أن الطالب يشعرون بالسهولة يف استيعاب مادة 

 .باوربوينت مايكروسوفت برنامج احلاسوب بوجود استخدام وسيلة

  ميةالتعلي الطريقة  )3 

يف إلقاء  التالميذيسري املعلم  وسيلةالطريقة هي ، التعليميةالطريقة 
  املادة الدراسية. ويقصد بطريقة التعليم يف هذا البحث هو كيفية التعليم.

  رئيس المدرسة    )4

                                                             

ارا    12.30-12.00يف الساعة 2011نوفمرب  3يف يوم اخلميس   )العربية اللغة معلماألستاذ نور هادي املاجستري ( مع ومواجهة مقابلة   25  
   العالية اإلسالمية احلكومية األوىل بسمارانج املشاهدة يف الصف العاشر مبدرسةو 
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 املنهج الدراسي يشجع د رئيس املدرسة وانتباهه بتنفيذكان تشدي
مية. بل كثري ما يقوم نفسه بشرح املناهج يف العملية التعلي اللغة العربية املعلم

 استخدام وسيلةالدراسية مباشرة إىل املعلمني يف امليدان مباشرة. ولذا كان 
  مهارة القراءة ل العملية التعليميةيسهلت باوربوينت مايكروسوفت برنامج احلاسوب

  .اإلسالمية احلكومية األوىل بسمارانج عاليةللصف العاشر مبدرسة ال
  الدينالو    )5

 لرتقية ما من الطالبإىل مشاركة الوالدين أو أولياء  درسةحتتاج امل
اإلسالمية  عاليةدرسة الاملوليعرف الوالدان تغيري سلوك أبنائهم. وشارك  درسةامل

مع الوالدين أو أولياء الطالب لرتقية سائر النواحي،  احلكومية األوىل بسمارانج
  مثل االحتفال واملشاورة وغريمها.

  اإلقليم االجتماعي   )6
اإلقليم االجتماعي هو البيئة واتمع أو العامل اخلارجي. وكان سائر 

، واملوظفون. يشاركون يف تعلمونجمتمع املدرسة مثل رئيس املدرسة، واملعلمون، وامل
 برنامج احلاسوب استخدام وسيلةب قراءةالتطوير نوعية تنفيذية عملية تعليم 

  ؤثر األحوال االجتماعية على نتيجة التعلم.. وتباوربوينت مايكروسوفت
  الوسائل واألدوات   )7

اإلسالمية احلكومية األوىل  عاليةدرسة الاملالوسائل واألدوات يف 
و قاعة كربى، و ، املسجد و املكتبة،و ما فيها،  الفصل كثرية منها بسمارانج

غرفة و ، مسجل الشريطو  مساكن الطالب،و شاشة العرض، و احلاسوب، 
  تعليم اللغة العربية.غرفة املعلم وما أشبه ذلك لدفاع تطبيقية عملية و املذاكرة، 

  
 برنامج الحاسوبباستخدام وسيلة مهارة القراءة تعليم العوامل المؤثرة لفشل   ) ز

اإلسالمية الحكومية  عاليةللصف العاشر بمدرسة ال باوربوينت مايكروسوفت

   األولى بسمارانج
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 احلاسوبباستخدام وسيلة مهارة القراءة تعليم فشل وأما العوامل املؤثرة ل
اإلسالمية احلكومية  عاليةللصف العاشر مبدرسة ال باوربوينت مايكروسوفت برنامج

  :26فهي كما يلي  األوىل بسمارانج
ومستوى االجتماعي وغريمها. هذا  الذكاءخلفية تربية الطالب املتختلفة من حيث  )1

التلميذ الذي مل يستعد  افة حلل هذه املشكلة.حيتاج إىل الطاقات واألفكار الكث
للقراءة سيوجه املشكالت فيها. وعدم استعدادات ميكن بتشاؤمه أو قلة حوافزه 
(دوافع) أو بسبب امللل أو التعب. واحلوافز من أهم األمور اليت حتقق جناحهم 

  وعدمها تسبب إىل املشكالت.
بار أن اللغة العربية صعبة ومن إن تشاؤم التالميذ وقلة حوافزه قد تصدر من اعت )2

  خوفه وعدم ثقته النفسية يف تكلمها.
موضعة الوقت نتيجة نشأة الصعوبات أيضا. ألا تؤثر يف تيسري ، حال الوقت  )3

األفكار واملفاهيم يف قراءة الكتب العربية. كما عرفت الباحثة أن املفردات أو 
اجليدة.  واألوضاعج إىل االهتمام الكلمات واجلمل العربية أو التعبريات العربية حتتا 

يف هذه احلال إذا كانت مادة قراءة الكتب العربية تلقى يف أخري الصلة يؤدي إىل 
اّال  ترى الباحثة أن تطبيق عملية تعليم اللغة العربية مملة واخنفاض تفكري التالميذ.

درس أربعة مهارات من  يعّلم العربية غةاللّ  معّلم، و أما حّصتني يف األسبوع
 .العربية غةاللّ 

 .إن الضن  من التالميذ أن اللغة العربية أصعب الدرس بنسبة من الدروس األخرى )4
باستخدام وسيلة  مهارة القراءة ترى الباحثة أن تطبيق عملية تعليم

اإلسالمية  عاليةللصف العاشر مبدرسة ال باوربوينت مايكروسوفت برنامج احلاسوب
ل. والدليل الذي يدل عليه مرتفع حتصيل تعلم التالميذ فعا احلكومية األوىل بسمارانج

أي يستطيع التالميذ على فهم املواد الدراسية. ويشعرون بسهولة فهم املادة حىت 
  يشاركون مع معلم اللغة العربية والقيام بنجاح تعلم وتعليم اللغة العربية.

                                                             

ارا   12.30-12.00يف الساعة 2011نوفمرب  3يف يوم اخلميس   )العربية اللغة معلماألستاذ نور هادي املاجستري ( مع ومواجهة مقابلة   26  
   العالية اإلسالمية احلكومية األوىل بسمارانج املشاهدة يف الصف العاشر مبدرسةو 
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 مايكروسوفت برنامج الحاسوباستخدام وسيلة المزايا و العيوب من   ) ح

   مهارة القراءةفي تعليم  باوربوينت

  27باوربوينت مايكروسوفت برنامج الحاسوبوسيلة من  المزايا )1

 .دراسيواد الامل تعرض من املعلومات حول ملعرفة املزيدالتالميذ  اا حتفز  )1(

 .لتالميذل على فهم املعلومات بصرياإرسال رسالة املواد يكون سهال   )2(

  .اودروس اليت تعلمال أكثر تركيزا على هم التالميذ  )3(

 فحسب.  اللفظية جمرد تكون حىت الي املواد الدرس  تقدمي الرسالة توضيح )4(

، واخلربة بيئة خمتلفة مع لكل طالب هي فريدة من نوعها املوقف الذي مع )5(
 وسوفمعلم و  لكل طالب املوضوع املقررة يف املناهج الدراسيةيف حني أن 

 .نفسه للتغلب على لديهكان  من املتاعب إذا يكون هناك الكثري

  إثارة لالهتمام.أكثر وضوحا و  يصبح عملية التعلم )6(

  .أكثر تفاعال يصبح التعلم إن عملية )7(

 .عند التعليم واجلهديساعد املعلم يف تنظيم الوقت  )8(

 .التالميذتعلم  نتائج حتسني نوعية )9(

 العملية التعليمية.املادية و  حنو االجيابية التالميذ موقف تعزيز )10(

 . ومثمرة أكثر إجيابية حنو املعلمني دور تغيري )11(

 واملال. مرة أخرى وميكن استخدامها حسب احلاجة، ال جيوز نسخ )12(
 / مرن / CD(. مغنطيسية أو بصرية أو شكل بيانات ميكن ختزينها يف )13(

 .يف كل مكان عملي كي اليت جيب اختاذها)، فالش
 وينتباورب مايكروسوفت برنامج احلاسوبوسيلة  ، لتالميذبالنسبة لال )14(

مثرية، متعة، و  التعلم ظروف جلعل مهارات القراءة يف اللغة العربية تعلم يف
 .روح التعلم، وجعل املللوالقضاء على 

  إيصال املواد بصريا أسهل عند فهم التالميذ. )15(
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 املعلم ال حيتاج بشرح الكثري من املواد التعليمية اليت يتم تقدميها. )16(
  ستخدامها مرة أخرى.ميكن استنساخها حسب احلاجة ، وميكن ا )17(
/ مرن /  CDميكن ختزينها يف شكل بيانات أو بصرية أو املغناطيسي. (  )18(

  .يف أي مكانميكن محلها فالش)، 
وميكن القضاء على امللل يف تعلم اللغة العربية والتعلم حىت من املثري  )19(

  .لالهتمام
  28باوربوينت مايكروسوفت برنامج الحاسوبوسيلة من  العيوب )2

 لإلعداد يف صناعة املادة التعليمية يف الشرحية لوقت الكايف احيتاج إىل   )1(

  الذين جلسوا بعيدا عن الشاشة ميذال التالإمهمث من  )2(

وسيلة األخرى ك تعليمفإنه يتطلب وسائل ال ميكن أن يقف وحده ال )3(
 إضافية 

نقصان اإلنتباه من املعلم إىل التالميذ، ألنه أكثر اإلنتباه إىل سري وسيلة  )4(
 . باوربوينت مايكروسوفت رنامجب احلاسوب
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