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Abstrak
Sebagai bahasa asing, pembelajaran bahasa Arab di Indonesia seakan tidak pernah surut dari
problematika klasik, mulai dari unsur linguistik sampai non linguistik. Al-mahārāt al-arba’ yang
menjadi fokus pembelajaran bahasa, menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah pembelajaran bahasa.
Masing-masih mahārah (skill) tersebut mempunyai tantangan yang berbeda-beda. Salah satu mahārah
yang sulit dikuasai adalah maharoh al-Qirā’ah (reading skills), selain faktor huruf yang berbeda,
gramatikal, morfologi, dan kosakata, tidak adanya harokat pada teks juga menjadi tantangan utama
bagi para pendidik dan pembelajar bahasa Arab. Maka peneliti tertarik untuk membuat format baru,
dengan mendesain materi yang sudah ada (buku) menjadi materi yang berbasis komputer (CD
Pembelajaran), dengan harapan pembelajaran semakin menarik dan tujuan pembelajaran bisa tercapai.
Penelitian tersebut dilaksanakan di SMP Islam yang notabene siswanya tidak pernah belajar bahasa
Arab, tetapi ketrampilan IT-nya sudah baik. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian
kuantitatif deskriptif, sedangkan instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah 1. Tes, 2.
Interview, dan 3. Angket. Dari penelitian tersebut dapt disimpulkan bahwa desain materi ajar berbasis
komputer berdampak signifikan terhadap perkembangan kemampuan membaca siswa, hal tersebut
ditunjukkan dengan perubahan rata-rata nilai pretest yang mencapai 57,87 meningkat menjadi 77,40
pada rata-rata nilai posttestnya. Hasil tersebut diperkuat dengan t test yang dilakukan peneliti serta
hasil analisa angket dan interview.
Kata Kunci:, desain, berbasis komputer, mahārah al-Qirā’ah

| Vol 1 No 1 Tahun 2016

التفكَت والتقوًن واحلكم والتحليل والتعليل
وحل ادلشكالت.1
تعترب القراءة مهارة أساسية من مهارات
تعلم أي لغة أجنبية ،فبالرغم من تأكيدنا
على أمهية كل من اإلستماع واحلديث يف
تعلم اللغة واستخدامها إال أنو كثَت ما يتعذر
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أ .مقدمة
إن القراءة ىي إحدى ادلهارات
األساسية يف تعلم اللغة سوى االستماع
والكالم والكتابة .والقراءة عملية عقلية
يستخدم اإلنسان فيها عقلو وخرباتو السابقة
يف فهم وإدارك مغزى الرسالة الىت تنتقل إليو.

على ادلتعلم إستخدام ىاتُت ادلهارتُت ال

مهارة القراءة ىي التعريف والفهم جبميع

بسبب ضعفهما لديو ولكن بسبب قلة

نواعو والسرعة يف القراءة .والقراءة نشاة،

الفرصة الىت تتاح لو لكي ديارس اللغة شلارسة

تتصل العُت فيو بصفحة مطبوعة ،تشتمل

شفوية أو أن يشعر أن حاجتو دلارسة اللغة

على رموز لغوية معينة يستهدف الكاتب

شلارسة شفوية قليلة وغَت متوقعة.

منها توصيل رسالة القارئ ،وعلى القارئ أن

ومن أىداف تعليم القراءة ،ىي:
.1

أن يتمكن من قراءة نص قراءة جهرية
بنطق صحيح.

.2

أن يتمكن من استنتاج ادلعٌت العام
مباشرة من الصفحة ادلتبوعة وإدراك تغَت
ادلعٌت بتغَت الًتاكيب.

يفك ىذه الرموز ،وحييل الرسالة من شكل
مطبوع إىل خطاب خاص لو .والقراءة عملية
عقلية يستخدم اإلنسان فيها عقلو وخرباتو
السابقة يف فهم وإدارك مغزى الرسالة الىت
تنتقل إليو.
إن القراءة ليست مهارات بسيطة ،كما
أهنا ليست أداة مدرسية ضعيفة ،إهنا أساسية
عملية ذىنية تأملية ،وينبغى أن تبٌت كتنظيم

 1رشدي أمحد طعيمة ،تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا( ،دار الفكر
العريب :القاىرة.175 ،)2004 ،

مركب يتكون من أمناط ذات عمليات عليا،
إهنا نشاط ينبغى أن حيتوي على كل أمناط
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إن اجملتمع اإلنساين ادلعاصر

.3

أن يتعرف معاىن ادلفردات من معاىن

رلتمع متعلم يصعب تصور عمل مهاري

السياق ،والفرق بُت مفردات احلديث

فيو اليتطلب القراءة ،وبالقراءة يستطيع

ومفردات الكتابة.

الدارس أن حيقق أغراضو العملية من

.4

تعليم العربية ،قد تكون أغراضا ثقافية أو
اقتصادية أوسياسية أو تعليمية أو غَتىا.

عالقات ادلعٌت الىت تربط بينها.
.5

وىذه تدل على أمهية تعليم مهارة
القراءة .ولكن دلعرفة أهنا يصعب تعلمها،

.6

.7

القراءة ،جيب أن يدور حديثنا يف إطارين ،مها :
ادلدخل
وادلهارات

Approach
skills

يشمل طرائق تعليم القراءة

تشمل األساليب

Techniques

اليت يستخدمها القارئ ،لتحصيل ادلعٌت من
الصفحة ادلطبوعة .وتقدم مهارات القراءة على
شكل ىرمي ،يبدأ من اليسَت إىل ادلعقد .ويعد
تعليم مهارات القراءة ادلتقدمة أمرا زلوريا ،إذا
أردنا لطالبنا ربقيق مستويات عليا يف القراءة.

أن تعريف عالمات الًتقيم ووظيفة كل
منها.

.8

عند احلديث عن طرائق و أساليب تعليم

أن يفهم األفكار اجلزئية والتفاصيل وأن
يدرك العالقات ادلكنونة للفكرة الرئيسئة.

يدرهبم أوال على فك الرموز الكتابية.
ب.مشكلة تعليم مهارة القراءة

أن يقرأ بفهم وإنطالق دون أن تعوق
ذلك قواعد اللغة وصرفة.

خاصة إذا مل يتعرف الطالب على الرموز
الكتابية ،لذلك جيب على ادلدرس أن

أن يفهم معاىن اجلمل ىف الفقرات وإدراك

أن يقرأ بطالقة دون اإلستعانة بادلعاجم
أو قوائم مفردات مًتمجة إىل اللغتُت.
أما ادلواد التعليمية ىي ادلواد
اللغوية اليت تقدم دلتعلمي اللغة ،سواء
أكان مسموعة أو مقروءة كالكتاب
بأنواعها والصحف واجملالت واألشرطة
واألفالم ويدخل يف ذلك اخلطط
وادلناىج .وعلى وجو العام تنقسم ادلواد
التعليمية بثالثة أنواع وىي األجهزة وادلواد
التعليمية التعلمية والنشاطة التعليمية.
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ألن العقل عند قراءة الفقرة ،يقوم بكثَت من

ومن أىم مهارات القراءة ىي التعرف إىل

األنشطة ادلعقدة .ومن ذلك :االختبار والًتكيز

احلروف ،والربط بُت األصوات واحلروف،

والربط والتنظيم والتحليل والتقوًن ،بااالضافة إىل

والتعرف إىل الكلمة ،والفهم (االستيعاب).

معرفة دالالت الرموز الكتابية ،وفهم معاين
الكلمات حبسب سياقاهتا ،وسبييز األفكار
الرئيسية من الثانوية.
وجيب أن تعاًف مادة القراءة ادلهارات
التالية )1 :الفهم احلريف (السطحي)
 )2القراءة التفسَتية (التأويلية)
)3

التحليل

)4 ،Analysis

،Literal

،Interpretation

التقوًن

،Evaluation

 )5التقدير .Appreciation

إن ادلهارات السابقة تتكامل فيما بينها،
فقد يبدأ التلميذ مثال بتطوير مهارات التعرف إىل
الكلمة ،قبل أن يتقن مهارات التعرف إىل
احلروف واألصوات .ومن ناحية أخرى ،علينا
العناية دبهارات االستعداد للقراءة

 .Readinessفقد ثبت أن ادلادة الىت تأيت يف
برامج االستعداد للقراءة ،ربقق فوائد كثَتة
للتلميذ .فهي سبدة خبربة غنية وخلفية لغوية،

ج .الوسائل التعليمية

وجانب عاطفي ،وذكاء اجتماعي ،ومنو حركي،

الوسائل التعليمية ىي آالت تصورية،

كما تقوي دافعيتو ورغبتو القراءة.
أما أىم ادلهارات القرائية

بالصورة أو غَتىا لتكوين ادلعلومات ويستخدمها
يف عملية التعليم ،وىذا رأي

Reading

Berlach

و.Ely

skills

Reading

وىي :مهارات االستيعاب ،ومهارات

وقد دخلت الوسائل ادلختلفة يف رلاالت الًتبية

التعرف إىل الكلمة ،ومهارات التعرف إىل

والتعليم ربت أمساء كثَتة فعرفت أول األمر باسم

احلرف/الصوت ،واحلاسوب واالستعداد إىل

الوسائل "ادلعينة" او " معينات التدريس"

القراءة.

Teaching Aids

والبصرية"

Aids

أو " الوسائل السمعية

ومن أصعب األمور يف عملية القراءة

واستعان هبا

(إن

Audiovisual

ادلدرسون يف تدريسهم بدرجات متفاوتو من

الفهم ،وقد قال ثور ندايك

Thorondike

فهم الفقرة حبل مسألة يف الرياضيات) .وذلك
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حوذلا نشاط التلميذ لتحقيق أىداف زلدودة
للدرس.

2

أما الوسائل لتدريب الطالب على القراءة
عديدة ،منها بطاقة التهجئة ،وبطاقة الومضية،

احلماس كل حسب مفهومو ذلا واديانو بأمهيتها.
ومنهم من أنكرىا كلية و أستمر يف تدريسو
بالطريقة اليت نشأ عليها وتعلم هبا وأساسها
اإللقاء والتلقُت.

وبطاقة ادلفردات ،وبطاقة ادلالءمة ،وبطاقة

ولو نظرنا إىل األنظمة التعليمية وادلناىج

التكملة ،وبطاقة األسئلة واألجوبة وغَتىا .ولكن

الدراسية لوجدنا أن " الوسائل التعليمية" ما

الوسائل التعليمية احلديثة دلهارة القراءة زلدودة،

زالت رغم التقدم العلمي والتكنولوجي يف

وعلى األغلب يستخدم ادلدرس الوسائل التعليمية

وسائل االتصال التعليمي ال تنال االىتمام

القددية لتعلم مهارة القراءة دون الوسائل احلديثة،

الالزم من رجال الًتبية والتعليم ،فهي ما زالت

فطبعا يشعر الطالب بادلالل يف تعليم مهارة

– يف احلقيقة -تأيت يف ادلركز التايل ألساليب

القراءة ،مع أن الوسائل التعليمية تنمو وتنشأ مع

التدريس التقليدية كااللقاء والشرح اللفظي،

مرور الزمان.

وتقتصر وظيفتها يف نظر البعض على تكملة "

د .المعينات البصرية في فصول اللغة
تتخذ ادلعينات البصرية أشكاال متعددة
يف التعليم اللغة .فيمكن أن تكون يف ىيئة
"شفافية" من شفافيات " العارض فوق الرأس"
تظهر صورهتا أمام التالميذ .وديكن أن تكون
فيلما متحركا يف جهاز التلفيزيون .واحيانا صلدىا
يف شكل بطاقة صغَتة بُت أصابع التالميذ ،أو
 2حسُت محدي الطو رلي ،وسائل االتصال والتكنولوجيا يف التعليم( ،
الكويت :دار القلم.23 ،)1987 ،

عملية االلقاء والتلقُت" اليت تأيت يف ادلكان
األول يف عملية التدريس وأما غَتىا فهي وسائل
ثانوية غَت أساسية ،تدخل يف باب الكماليات
دبعٌت أن الوسائل التعليمية ال تشكل ركنا رئيسيا
يف اسًتاتيجية التدريس

Teaching Strategies

ربتاج إىل إعداد وزبطيط مسبقُت حبيث يدور
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زميلو أكثر سهولة وأقرب إىل الواقع ،وربد من

لوحة كبَتة معلقة على جدار الفصل .وتارة

كالم ادلعلم يف الدرس ،وتفسح فرصا أطول

نشاىدىا بطاقات أو أشكاال سلتلفة األلوان

للدارس كي يتكلم .فالوقت الدي يقتطع من

زادلساحات والرسوم ،حيركها ادلعلم على سبورة

كالم ادلعلم ،يستفيد بو الدارس يف مزيد من

وبريّة ،أو لوحة مغناطيسية ،ليصور حدثا معينا
كأمنا يقع أمام عيون التالميذ ،وعلى مشهد

موضوعات حقيقية من العامل اخلارجي تنقل

منهم.

التدريب على اللغة ،وتثرى الفصل جيلب
بواسطة الصورة ،شلا يساعد يف ايصال ادلعلومات
وتثبيتها ،وتوضح األمور بتوفَت بُعد جديد للواقع
 ،وتشرح احلقائق اليت ديكن أن سبر مرورا عابرا،
دون أن ينتبو إليها الدارس ،فادلعاين اجملردة عن
الصوت واحلرارة والسرعة واحلجم وادلسافة والكتلة
والعمق والوزن واللون والوقت والعاطفة ديكن
تدريسها بسهولة ،وتفريبها إىل أذىان الدارسُت
بادلعينات البصرية ،وغَت ذلك.

التعليم عملية مركبة ومعقدة ،وللمعينات
البصرية دور كبَت يف حفز دارس اللغة واستثارتو.
ويعتمد الدارس على استخدام أذنو وعينو مجيعا.
غَت أن العُت ىي قناة االتصال األوىل واألساسية
للتعلم .والشك أن ادلعينات البصرية اجليدة
ستساعد يف جلب احليوية للدرس ،وربقيق ادلتعة
واإلثارة للدارس ،وجعل عملية التعلم أكثر سرعة
وأقوى أثرا.

ه .إيجابيات استخدام الحاسوب في تعلم
اللغة

3

4

أما أمهية استخدامها ىي :تنوع ادلعينات
البصرية سَت الدرس ،فتجعلو أكثر حيوية

يتضمن استخدام احلاسوب يف تعلم اللغة

شجع الدارسُت على نقل أعينهم من
وتشويقا ،وتُ ِّ

كثَتا من ادلتعة والتحدي ،وتتحقق ادلتعة للدارس

صفحات الكتاب ،شلا جيعل كالم الدارس مع

عن طريق أساليب التشويق ،اليت يلجأ إليها
احلاسوب يف أثناء عرض اللغة ،وهبذا يتحول
تعلم اللغة من عمل مرىق – كما نرى يف كثَت

3

زلمود امساعيل صيٍت وناصف مصطفى عبد العزيز وسلتار الطاىَت ،دليل
ادلعلم إىل استخدام الصور والبطاقات يف تعليم العربية( ،الرياض،

مكتب الًتبية العربية العريب لدول اخلليج1991 ،م).19 ،
4ادلرجع نفسو.19 ،
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ورأى سلتار الطاىر حسُت أن أىم إجيابيات

من فصول تعليم اللغة – إىل نشاط شلتع جذاب.

استعمال احلاسوب يف رلال تعلم اللغة وتعليمها

أما التحدي ،فمصدره أن احلاسوب ،كثَتا ما

ىي:

يتبع طريقة حل ادلشكلة ،شلا يدفع الدراس إىل

.1

حيقق احلاسوب فكرة تفريد التعلم
individualization

يف صفوف تعليم

اللغة ،حيث يسمح لكل طالب بأن
يعمل وفق قدراتو وسرعتو ،ويقدم لو ما
يالئمو من ادلواد ،ويليب حاجتو الفردية.
.2

يتسم احلاسوب بادلرونة من حيث
الوقت ،فهو يسمح للطالب باختيار
الوقت الذي يراه مناسبا للدراسة ويسمح
للمتعلمُت بالعمل حبسب قدراهتم.

.3

يتسم احلاسوب بادلرونة من حيث
ادلكان ،فهو يسمح للطالب بتلقي
مقررات دراسية من مسافات بعيدة.

.4

التفكَت والبحث واالكتشاف ،وصوال إىل حل
ادلشكلة اليت تطرح عليو .وهبذا يضطر إىل
استخدام اللغة ،لتحقيق أعراض عملية .
5

ومن ناحية أخرى ،ديكن االستعانة
باحلاسوب يف تدريس معظم جوانب اللغة ،مثل
القواعد واألدب وادلهارت الكتابة اآللية
واإلبتداعية ،ويف تعليم القراءة بأشكاذلا ادلختلفة،
ويف عرش األصوات وادلفردات ،وعالمات
الًتقيم .ومن جهة أخرى فاحلاسوف أداة فعالة
يف رلال االختبارات و التقوًن ،كما أنو يقوم
بإثارة دافعية ادلتعلم ،وشحذ قدرات التفكَت
لديو .أضف إىل ذلك أنو يساعد ادلدرسُت على
زبزين ادلعلومات والبيانات وحفظها ،ودينحهم

يركز الطالب على ادلواد ادلعروضة على

وقتا أطول ،يستثمرونو يف خدمة طالهبم ،وترقية

احلاسوب ويتابعها ،أكثر شلا يفعل

العملية التعلمية.

بالنسبة للمواد اليت تقدم يف غرفة
الدراسةأو يف سلترب اللغة ،دلا يتميز بو
احلاسوب من وسائل عرض جذابة

 5سلتار الطاىر حسُت ،تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا يف ضوء
ادلناىج احلديثة( ،اذلرم :الدار العادلية.457 ،)2011 ،
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فلحظ الباحث الكتاب ادلرجع ،ووجد الباحث

ومتنوعة،

ادلشكالت يف التدريبات ،ليس فيو التدريبات

التعليمية.

الكثَتة يف أسئلة القراءة ،إذن صمم الباحث
ادلواد التعليمية عن ذلك الكتاب كميا ونوعيا،
وغَت الباحث ادلواد
وزاد الباحث عدد التدريبات ّ
التعليمية من الكتاب إىل األسطوانة ،واستخدم
الباحث احلاسوب والشاشة كوسيلة تعليميةل
حل تلك ادلشكالت والبتعاد الطالب عن ادلالل
يف التعليم.
ونظر الباحث الدراسة السابقة اليت حبثت
عن مهارة القراءة ،منها دراسة أنصاري (،)2009
حبث الباحث عن تنفيذ تعليم القراءة من جهة
ادلعٌت يف ادلدرسة العالية اإلسالمية احلكومية نغارا
بايل .وقال أن تعليم القراءة من جهة ادلعٌت فيها
جيرى بدون استخدام الوسائل احلديثة .وىناك
ادلشكلة يف فهم النصوص .وبعد استخدام
الوسائل يف تعليم القراءة وجد الباحث الفعالة
يف ترقية مهارة القراءة .أما دراسة أمحد جنيدي
مصطفى ( )2009حبث عن تصميم الوسيلة
التعليمية باستخدام احلاسوب لتعليم القراءة
بقسم تعليم اللغة العربية يف معهد "شيخنا

.5
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تستغل

مجيع

الوسائط

يلتقى كل طالب تغذية راجعة فورية
الستجاباتو ،حيث يقوم احلاسوب
بتصحيح مجيع الطالب يف حلظات.
بداية من الوسائل التعليمية اليت قد شرحو

الباحث ،وجد الباحث الكتب التعليمية الكثَتة
اليت تستخدم يف مجيع ادلدارس ،منها كتاب تعليم
اللغة العربية ،وتعليم اللغة العربية بُت يديك
وغَتىا .ورأى الباحث إحدى ادلدارس
بسيدوىارجو،

ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية

جايت أغوع

قد

،Islamic fullday school

استخدم مدرس اللغة كتاب تعليم اللغة العربية،
ألفو أستاذة ناديا أفئدة وأستاذة إكا ديان مفيدة.
وجد الباحث ادلشكالت الكثَتة يف عملية
التعليم خاصة يف تعليم مهارة القراءة .ال يستطيع
الطالب يف فهم النصوص البسيطة وعندىم
الكفاءة الضعيفة يف إجابة االختبار .علم ادلعلم
طالبو بادلواد ادلوجودة يف الكتاب ،وما وجد
ادلعلم ادلشكالت يف عملية التعليم ،ولكن دلاذا
نتيجتهم يف إجابة أسئلة القراءة بدرجة فاشلة ؟
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.2

خليل" بانكالن مادورا بالطريقة الوصفية

وضع اخلطة

 .3إنتاج

التحليلية .وقال بأن استخدام الوسيلة التعليمية

 .4ربكيم اخلرباء من ادلتخصصُت يف رلال

باستخدام احلاسوب فعالة لًتقية مهارة القراءة

تعليم اللغة العربية والتكنولوجيات

بقسم تعليم اللغة العربية يف معهد "شيخنا

 .5تصحيح وتعديل

خليل" بانكالن مادورا.

بعد أن حصل على اإلشرافات من

بعد أن الحظ الباحث أنواع الدراسات

اخلرباء فعمل الباحث إىل تصحيح
وتعديل ما وجده من األخطاء والنقصان
يف تطوير ادلواد التعليمية.

حيث منهج ،وأىداف ،وطريقة عالجها.

طبقا للموضوع الذي قدمو
الباحث ،استخدم الباحث ادلدخل
الكمي

عن الدراسات السابقة ،مهما يتفق كلها يف حبث
مشكلة مهارة القراءة فإنو خيتلف عنها كلها من

 .6ذبربة زلددة وتصحيح هنائي

،Quantitatif Approach

السابقة ،أن الدراسة اليت يقوم هبا الباحث خيتلف

كما

رأى مالوع أن مدخال كميا من أنواع
البحوث اليت تقتصد دلفهوم ادلظاىر الذي
تعنيها موضوع البحث مثل  :السَت،
والسلوك ،وإدراك احلس والتشويق
والتصرف وما إىل ذلك بصورة مجعية
ووصفية ،بشكل الكلمات واللغة يف

و .منهجية البحث
مرحلة اإلنتاج ىي مرحلة يقوم هبا الباحث
إلعداد تطوير ادلواد التعليمية ،وىذه ادلرحلة ذبري
باخلطوات التالية :
 .1دراسة مبدئية أو ادلالحظة
أول خطوات ذلذه ادلرحلة ىي أن يذىب
الباحث إىل الكلية ليقوم بادلالحظة
ادلباشرة على الظاىرات وادلشكالت يف
عملية التعليم والتعلم ويعُت حاجاهتا
بأنو البد أن يصمم ادلواد التعليمية
لتنمية مهارة القراءة.
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باستخدام ادلواد التعليمية احلاسوبية.

السياق اخلاص الطبيعي بانتفاع الطريقة

وظيفة االختبار ىي مجع البيانات اليت

ادلتنوعة الطبيعة.6

تتعلق دبعرفة كفاءة الطلبة ويكون يف

ىذا البحث يركز على ىيكال

بداية الفًتة اإلجرائية (يسمى باالختبار

العمل للبحث الوصفي التحليلي ،ينقسم

القبلي) ويف آخر الدور (يسمى

عملية البحث على ثالثة مراحل ،وىي

باالختبار البعدي).

النشاط قبل ادليدان ،والنشاط ادليداين أو

واذلدف من االختبار القبلي معرفة كفاءة

التطبيقي ،وربليل البيانات .وأما تصميم

الطلبة األولية قبل قيام اإلجراء ،وأما

ىذا البحث فهو البحث التطويري.

اذلدف من االختبار البعدي دلعرفة تقدم

.1

الطلبة يف آخر دور 8.وتصنيف االختبار

وأساليب مجع البيانات ربتوى على :

يعتمد على اخلطوات اآلتية :اإلعداد
واختيار ادلادة تعيُت نوع االختبار وتعيُت
عدد بنود األسئلة وترتيب األسئلة على
أساس خذاذة األسئلة.

9

.1مقابلة

()interview

وىي عملية تتم بُت الباحث وشخص
آخر أو رلموعة أشخاص تطرح من
تلك األسئلة ادلطروحة.

7

.2االختبار

معيار نتيجة االختبار
التقدير

أساليب مجع البيانات

خالذلا أسئلة ،ويتم تسجيل إجاباتو مع

اجلدول األول

الرقم
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استخدم الباحث االختبار جلمع البيانات
ادلتعلقة بكفاءة الطلبة يف إجابة االختبار

فتاتنسبةمئوية ()%

6

8

Djiwandono, M. Soenardi, Tes Bahasa dalam
Pengajaran, (Bandung: ITB Bandung, 1996), 2021.
9
Ainin, M, dkk, Evaluasi dalam Pembelajaran
Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2006), 94.

Lexy. J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif
(Bandung; Remaja Rosdakarya, 1995), 12.

7منظر الضامن ،أساسيات البحث العلمي ،الطبعةاألوىل،
(عمان :دارادلسَتة.96 ،)2007 ،
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فتاتنسبةمئوية ()%

.1

شلتاز

100-79,50

الرقم التقدير
.1

شلتاز

100-67

.2

جيد

79,49-65,50

.2

متوسط

66-34

.3

متوسط

64,49-55,50

.3

فاشل

33-0

.4

مقبول

55,49-40,50

.5

ضعيف

40,44 -0

ز .نتائج البحث

.3االستبانة

أول خطوات ذلذه ادلرحلة ىي أن يالحظ

ديثل االستبيان للمعلومات اليت سيحللها

الباحث مباشرة الظاىرات وادلشكالت يف عملية

الباحث،

ويتشكل االستبيان بشكل

التعليم والتعلم ويعُت حاجاهتا بأنو البد أن يطور

مغلوق ومفتوح دبعٌت أن ادلستجيب خيتار

ادلواد التعليمية لتنمية مهارة القراءة .ورأى

من اإلجابات ادلتعددة اإلجابة األقرب

الباحث أن ضعف كفاءة الطالب يف إجابة

إىل رأيو وشعوره وقديره وموقفو ويستطيع

اختبار االختيار من متعدد بسبب قلة التدريبات

أيضا أن يعرب عن أفكاره.

10

يف الكتاب ادلستخدم وعدم الرغبة يف عملية
التعليم والتعلم .إذن أراد الباحث أن يطور ادلواد

اجلدول الثاين

التعليمية بزيادة التدريبات وبتغيَت نوع ادلواد من

معيار استجابات الطلبة

الكتاب إىل األسطوانة.
واخلطوات اليت استخدمها الباحث
لتطوير ادلواد ىي  :تعيُت ادلفردات اليت
سيستخدمها الباحث يف التدريبات ،وتعيُت

10

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu
pendekatan praktek, Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2002), 236.
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وقال فاروق عبدي ادلاجستَت ،مدرس

الصور وادلوسيقى اليت سيستخدمها الباحث يف

علم احلاسوب والتكنولوجيات .وقال أن الربنامج

التدريبات ،وتعيُت األسئلة أو وضع األسئلة حول

و

ادلادة "البيئة ادلدرسية" ،وتعيُت الربنامج

swish mx

ادلستخدم ،وخًت الباحث الربنامج بوير بوينت

وغَت ذلك .لكن ىؤالء الربامج ال يعضدون خلط

ألن ىذا الربنامج يعضد خلط

لعملية التعليم كثَت ،منها

director mx

dreamweaver macromedia

و

العريب .والربنامج البسيط وسهلة لعمليتو لكن ذو

powerpoint

العريب وسهال لعمليتو.
صمم الباحث ادلواد التعليمية باخلطوات

معرض جيد ىو برنامج بوير بوينت.
بعد أن حصل على اإلشرافات من

السابقة منذ بداية اخلطوات حىت هنايتها .ووجد

اخلرباء فعمل الباحث إىل تصحيح وتعديل ما

الباحث

اليت

وجده من األخطاء والنقصان يف تطوير ادلواد

سيستخدمها الباحث يف عملية التجربة .وبعد

التعليمية.

عملية اإلنتاج ،استمر الباحث إىل اخلطة التالية

وأوضح الباحث النتائج االختبار كما
اآليت:
.1

نتائج االختبار القبلي
قام الباحث باالختبار القبلي،وحصل
النتائج كما يلي:

.1أعلى النتيجة

= 90

.2متواسط النتائج

= 57,78 = 1560:27

ادلواد

التعليمية

احلاسوبية

وىي ربكيم اخلرباء من ادلتخصصُت يف رلال
تعليم اللغة العربية والتكنولوجيات.
وقال إحسان موالنا ادلاجستَت ،رئيس
ادلدرسُت
للعلوم الدينية يف ادلدرسة ادلتوسطة
اإلسالمية جايت أغوع .وقال أن ادلواد التعليمية
اليت طور الباحث ىي تناسب باخلطة الدراسية،
وىذه ادلواد تتكون من األسئلة السهلة حىت
األسئلة الصعبة .وأشار الباحث لزيادة الصور يف
بعض التدريبات.
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الن بة الم وية م نتائج االختبار القبلي
شلتاز
جيد
الن بة الم وية م نتائج االختبار البعدي
شلتاز
جيد
متوسط
مقبول

ضعيف

.3النسب بببة ادلئوي ب ببة =

.1أعلى النتيجة = 100
.2متواسط النتائج

= = 27 : 2090
نظرا إىل اجلدول السابق يتضح

77,40
.3النسبة ادلئوية

أن نتائج الطالب ذلذا الفصل يف

%100X 2090

االختبار القبلي يبلغ  57,78فإذا

=% 77,40

ننظر اىل معيار نتيجة االختبار

2700

فنعرف أن القدرة الطالب للمستوى

نظرا إىل اجلدول السابق يتضح
أن نتائج الطالب ذلذا الفصل يف
االختبار البعد ييبلغ  77,78فإذا
ننظر اىل معيار نتيجة االختبار

متواسط (.)64,49-55,50
.2

نتائج االختبار البعدي
قامالباحثباالختبارالبعدي،وحصاللنتائ
جكمايلي:
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فنعرف أن القدرة الطالب للمستوى
جيد (.)79,49-65,50

t= 8,31

الفرق بي نتائج االختبار القبلي واالختبار
انطالقا من ىذا اجلدول ،نستطيع أن
نعرف أن ادلتوسط يف االختبار القبلي 57,78
وادلتوسط يف االختبار البعدي  77,40فنعرف
أن الفروق بينهما  ،19,62وإذا أرادنا احلصول
إىل ادلقارنة بينهما فيستعمل الباحث االختبار t
للمجموعة ادلستقلة

(Independent

) .group T-Testفنحصل أن قيمة t-
testبالنسبة إىل ىذا  8,31فنفسر ىذه القيمة
جبدول يف الدرجة  % 5و  % 1فنجد يف
درجة الداللة  % 5لعدد العينة  ،27ىي
 2,05ويف درجة  % 1ىي  ،2,77فنعرف
بادلقرانة بُت t-testادلتحصل عليها ىي 2,77
> . 2,05 < 8,31
ألن قيمة  t-oأكرب من قيمة t-
 tabelفالفرض الصفر )(Hoمردود
والفرض البديل ) (Haمقبول .وسنجد

البعدي
توضيحا دلعرفة مدى فعالية
تعليم اللغة العربية باستخدام
ادلواد التعليمية احلاسوبية لتنمية
مهارة.نظر الباحث على نتيجة
االختبار

القبلي

ونتيجة

االختبار البعدى بالرموز:
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ىنا أن تعليماللغةالعربيةباستخدامادلواد
18

التعليمية احلاسوبيةفعاللتنميةمهارةالقراءة.
16

18
0

9

14
12
10
8
6
4
2
0

أما نتائج االستبانة ،قدم الباحث

االستبانة لفصل السابع "ب" ،وىم  72طالبا،

0

واالستبانة يتكون من مخسة أسئلة ،ودلعرفة
نتيجةادلتوسط ،استخدم الباحث الرمز:
سؤال الوسائل التعليمية احلاسوبية
البيانات:

0

0

22

5

X

30
20
10
0

 :رلموعةالنتيجة
N

ىذا الشكل:
20
15

10
0

2

17

وىذه صورة بيانية لنتيجة االستبانة الرابعة

 :عددالعينة

وحصل الباحث نتائج االستبانة كما صورة يف

سؤال فعالية التعليم والتعلم

8

:ادلتوسط

5

0
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التعليمية احلاسوبية لتنمية مهارة

20

القراءة خاصة يف إجابة االختبار

15
10

االختيار من متعدد.
0

18

2

5

7

0

وقصَت البيانات منها،
بعد

تصميم

ادلواد

التعليمية

احلاسوبية ،يتعلم الطالب بالرغبة يف
العملية التعليمية وىذه تدل على
نتيجة االستبانة األوىل أن رغبة

0

0

20

20
15
10
5
0

7

الطالب يف عملية التعليم والتعلم
تبلغ ( % 66،67موافق جدا) ،أما
االىتماموانطباعةالطلبة

اىتمام الطلبة

تبلغ

( % 84,40موافق جدا) .
إن ىذه ادلواد التعليمية
احلاسوبية فعالة لًتقية مهارة القراءة.
من ناحية االختبار فعالية ،تدل على
نتيجة

االختبار

القبلي

تبلغ

 57,78و نتيجة االختبار البعدى
تبلغ  77,40وىناك ارتفاع كثَت،
 .19,62ومن ناحية نتيجة
االستبانة فعالية ،تدل على نتائج

أما نتائج ادلقابلة مع مدرس اللغة
العربية أستاذ جانكي دوسات ،حول
احلصول على ادلعلومات أو اآلراء عن
ادلواد التعليمية احلاسوبية اليت طورىا
الباحث ،وفعاليتها ،وانطباعات
الطالب

وربمسهم

ضلو

ىذا

األسلوب اجلديد .وحصل الباحث
بأنو يؤكد على فعالية استخدام ادلواد
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االستبانة ( )2،3،4بالعدد الكلي

تبلغ ( % 84,40موافق جدا) .

33,34

 )2إن ىذه ادلواد التعليمية احلاسوبية

 .211,11وكذلك من ناحية

فعالة لًتقية مهارة القراءة .من ناحية

نتيجة ادلقابلة.

االختبار فعالية ،تدل على نتيجة
االختبار القبلي تبلغ  57,78و
نتيجة االختبار البعدى تبلغ

والعدد

األعلى

خاتمة

 77,40وىناك ارتفاع كثَت،

بناء على العرض ومناقشة البيانات

 .19,62ومن ناحية نتيجة

السابقة تقدم الباحث النتائج

االستبانة فعالية ،تدل على نتائج

التالية:

االستبانة ( )2،3،4بالعدد الكلي

 )1صمم الباحث ادلواد التعليمية

األعلى

احلاسوبية لتنمية مهارة بتغيَت نوع

 .211,11وكذلك من ناحية

ادلواد التعليمية من الكتاب إىل

نتيجة ادلقابلة فعالية.

األسطوانة .جيرى يف ادلدرسة

33,34

والعدد

ادلتوسطة اإلسالمية جايت أغوع يف

ب .المراجع
أحذ خيري كاطم ،جابر عبذ الحميذ،
 ،1978مناهج البحث في

الترقبية

وعلم

النفس،
مصر:

الطبعة الثانية،
دارالنهضة العربية
امساعيل ،زلمود صيٍت وناصف مصطفى
عبد العزيز وسلتار الطاىَت،

الفصل السابع "ب"  .ويتعلم
الطالب

والنشاطات

التعليمية

بالرغبة يف العملية التعليمية وىذه
تدل على نتيجة االستبانة األوىل أن
رغبة الطالب يف عملية التعليم
والتعلم تبلغ ( % 66،67موافق
جدا) ،أما االىتمام وانطباعة الطلبة
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صاٌف ذباب ،ىندى وىشام عامر ،عليان

 ،1991دليل ادلعلم إىل

دراسات يف ادلناىج واألساليب

استخدام الصور والبطاقات يف

العامة ،عمان  :دار الفكر،

تعليم العربية ،مكتب الًتبية

للطبعة والنشر والتوزيع

العربية العريب لدول اخلليج،

الضامن ،منظر ،أساسيات البحث العلمي،
 ،2007الطبعة األوىل ،عمان:

الرياض
حسُت ،سلتار الطاىر،2011 ،

اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا يف

دار ادلسَتة

ضوء ادلناىج احلديثة ،اذلرم :الدار

طعيمة ،رشدى أمحد  ،1989،تعليم
العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجو
وأساليبو ،منشورات ادلنظمة
اإلسالمية للًتبية والعلوم الثقافة
مصر :إيسيكو

 ،2004، .................ادلهارات
اللغوية ،القاىرة :دار الفكر
العريب

 ،2004 ،..................تعليم العربية
لغَت الناطقُت هبا ،دار الفكر
العريب

تعليم

العادلية
الخىلي،

محمذ

علي،2000،

اللغىية،
االختبارات
دار
صىيلح األردن:
الفالح
الركايب ،جودت ،1986 ،طرق تدريس
اللغة العربية ،دمشق :دار الفكر،
القاىرة
السيد ،زلمد علي وعلي القاسم ،1991 ،

التقنيات الًتبوية يف تدريس اللغة
العربية لغَت الناطقُت هبا ،مصر:
إيسيكو
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 أسس،عبد اهلل الغاىل وعبد احلميد عبداهلل
إعداد الكتب لتعليمية لغَت
:الرياض

،بالعربية

الناطقُت

بدون السنة،دارالغاىل

: البحث العلمي،1987، ذوقان،عبيدات
،أساليبو-أدواتو-مفهومو
دارالفكر رللنشر والتوزيع:عتمان
، 2003 ،علي يونس وعبدالرؤوف الشيخ

ادلرجع يف التعليم اللغة العربية
لألجانب من النظارية إىل
 مكتبة وىبة: القاىرة،التطبيق
، عبد العظيم عبد السالم،الفرجاين

 التكنولوجي اوتطوير،2002
 دار غريب: القاىرة،التعليم
:كويت، سلترب اللغة،1970، على،القامسي
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