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مدرسة السقاف العربية ،سنغافورة.
امللخص
اختارت الباحثة يف هذا البحث جمموعة واحدة طبقت عليها املادة التعليمية اليت صممتها من
خالل اطّالع برانمج أي بوك  Ibookملهارة القراءة خاصة فهم املقروء لطالبات الصف الثاين
للمرحلة االبتدائية مبدرسة السقاف العربية .استخدمت طالبات السقاف العربية هذا أي ابد
أكثر عند املواد األكادمية ألن الربامج املع ّدة من املتجر االلكرتوين متوفرة لكن مادة اللغة العربية
تصمم املواد
ليست هناك برانجما رائعا للطالبات .انطالقا من املشكلة املذكورة ،قررت الباحثة أن ّ
التعليمية املناسبة ابستخدام أي بوك للطالبات .يستهدف البحث إىل  )1إعداد مواد مهارة
القراءة الرائعة واجلذابة  )2ومعرفة مواصفاهتا الالزمة يف إعدادها .فاستخدمت الباحثة ابملدخل
الكمي يف هذا البحث .منهج البحث هو البحث التطويري .املنهج هلذا البحث يتضمن من :
 )1املالحظة  )2املقابلة  )3االستبانة  )4االختبار .أما جمتمع البحث فيتكون من طالبات
الصف الثاين االبتدائي يف مدرسة السقاف العربية بسنغافورة العام الدراسي  .2014عدد
الطالبات يف هذا الصف سبع وعشرون طالبة .من نتائج هذا البحث أ ّن خطوات تصميم املواد
ف الثاين للمرحلة االبتدائية يف مدرسة السقاف
الص ّ
التعليمية يعين أي بوك  Ibookلطالبات ّ
العربية بسنغافورة حتتاج إىل دقة وجهد كبري .بعد إمتام انتاج املواد التعليمية يف فهم املقروء
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ابستخدام برانمج أي بوك  ، Ibookوتصحيحها بعد تقييم اخلبري عليها مث جتريبها من خالل
التطبيق عند عملية تعليمية ،رأت املعلمة والطالبات أن هذه املواد التعليمية ممتازة وجذابة.
الكلمات املفتاحية :إعداد ،مواد التعليم ،مهارة القراءة
مقدمة
اختار هللا تعاىل القرآن الكرمي ابلعربية .فأنزل هللا القرآن الكرمي ابللغة العربية .وتكلم نبينا حممد
صلى هللا عليه وسلم ابللغة العربية أيضا .هذا هو دليل أن اللغة العربية هي لغة الدين واحلضارة.
قال هللا تعاىل يف سورة يوسف آية  ( : 2إان أنزلناه قرآان عربيا لعلكم تعقلون) .هذه اللغة هي
لغة خالدة حىت يوم القيامة .ال ب ّد على مسلم أن يتعلم اللغة العربية ألنه ال يستطيع أن يفهم
ويتعمق دينه اإلسالم إال بعد أن يتعمق ويتقن يف اللغة العربية .كثري من الكتب والعلوم
اإلسالمية قد كتبت ابللغة العربية .وهبذه اللغة سوف نستطيع أن نفهم القواعد الفقهية
والشرعية واألحاديث من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .وميكننا أن نستنبط األحكام الفقهية
املوجودة يف القرآن ابللغة العربية .ومن هنا نستطيع أن نقول هناك العالقة بني اللغة العربية
عمر بن اخلطاب  -رضي هللا عنه " :-تعلَّموا العربيةَ؛ فإهنا من
والدين اإلسالمي كما قال ُ
ِ
ائض؛ فإهنا من دينكم".
دينكم ،وتعلَّموا الفر َ
اللغة العربية هي لغة يسرية سهلة مجيلة عذبة إذا قدمت للنشء مناهجها وفق خصائصها
األصيلة ،ومنطقها الواضح ،وعالقتها القوية بعلوم الشريعة اإلسالمية ،ويف ضوء تقنيات يف جمال
علم املناهج الرتبوية دون أن تنبت الصلة بني الرتاث العربية هلذه اللغة ومتطلبات تعليم أو تعلم
اللغات يف العصر احلديث .1تعليم اللغة العربية وتعلّمها أمر مهم يف حياة املسلم خاصة لغري
الناطقني.

1علي امساعيل حممد ،املنهج يف اللغة العربية ،ط ( 1:القاهرة :مكتبة وهبة1997 ،م) ص 308
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يف هذا احلال ،كانت الوسائل التعليمية تلعب دورا مهما يف حياة املعلم لتعليمها لغري الناطقني.
إن الوسائل التعليمية هي أجهزة وأدوات اليت يستخدمها املعلم لتحسني عملية التعلم والتعليم.
إن التعليم يف الزمن املاضي ليس كما كان يف الزمن احلديث .يف املاضي ،قد استعملت التعليمية
البسيطة ملساعدة املعلم يف استخدام املواد الدراسية ،على سبيل املثال السبورة والكتاب أو
اللوحة فقط لكن يف معاصرتنا اآلن ،قد تعرض الطلبة إىل الوسائل التعليمية احلديثة أي
التكنولوجيات احلديثة حىت أصبحت الوسائل التعليمية اآلن ركنا وأمرا مهما يف العملية التعليمية.
كانت الوسائل التعليمية تساعد املعلم يف مواجهة أعداد الطلبة الكبرية وكذلك تصبح الوسائل
التعليمية تشوق الطلبة للدرس وتوجه اهتمامهم إليه وجتعل أثر ما يتعلمون ابقيا ومستمرا
وتساعدهم على سرعة تذكر املعلومات الرتباطها أبساس حسي ملموس 2.واخلالصة من هذه
كلها أن الوسائل اليت يستخدمها املعلم يف املوقف التعليمي وهي لتوصيل احلقائق أو األفكار
أو املعاىن أو املعارف للتالميذ جلعل درسه أكثر إاثرة وتشويقا و كذلك جلعل اخلرب الرتبوية خربة
حية وهادفة ومباشرة يف نفس الوقت.
قد بدأت مدارس سنغافورة تستعمل الوسائل التعليمية احلديثة لكي يستخدمها املعلم يف تعليمه
ليسهل املعلم أن خيتار أي برامج مناسبة لتالميذه
ملواد معينة .حىت اشرتت املدارس برامج كثرية ّ
وخاصة ملادته.
يف سنغافورة ،هناك  6مدارس اليت تعلم املواد الدينية واللغة العربية وكل من هذه املدارس كذلك
قد استعملت هذه الوسائل التعليمية احلديثة  .مدرسة السقاف العربية هي إحدى املدارس
تعرف اليت تعلم كل مواد دينية ابللغة العربية مثل التجويد ،التوحيد ،الفقه والسرية قد تستخدم
ّ
اللغة العربية املتوسطة .إضافة إىل ذلك أن مدرسة السقاف العربية فهي مدرسة قد تبقى كلمة
العربية يف امسها الرمسي .وهذا يناسب مع هدف هذه املدرسة أي "نؤكد على بناء أساس قوي
يف العلوم العربية والثقافة االسالمية املتمثلة يف القران الكرمي والسنة املتطهرة اليت تنشئ القائدات
2أوريل حبر الدين ،مهارات التدريس حنو إعداد مدرس اللغة العربية الكفء ،ط( 1:مطبعة جامهة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنق ،أبريل  )2011ص157
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املسلمات التقيات مع التفوق األكادميي وتنمية الطاقات االبداعية خلدمة الدين واألسرة واجملتمع
واألمة.وعالوة من هذا ،إنه حتديد لطالبات مدرسة السقاف العربية لتحقيق هذا اهلدف ألن
اللغة العربية هذه ليست لغة أمهم.
تتعلم طالبات مدرسة السقاف اللغة العربية من الصف األول االبتدائي حىت الرابع الثانوي .تع ّد
هذه املدرسة "أي ابد" ) (IPadلكل طالبة منذ سنة 2010م يف تعليم كل مواد لكن ملادة اللغة
العربية ليس هناك برانجما رائعا للطالبات.
هبذا تواجه مدرسة السقاف العربية بعض املشاكل يف تعليم اللغة العربية خاصة يف فهم املقروء
وهي من اجلانب النفسي والتعليمي .املشكلة النفسية أوال من جهة الطالبات هي امللل بكلمات
كثرية .أخربت املعلمة من هذه املدرسة أن معظم طالبات السقاف حيبنب اللغة العربية ويرغنب
فيها .وهؤالء يستطعن أن يفهمن ويكتنب مجلة جبملة لكن عندما يرين كلمات كثرية يف نص
هن ال يبالني كي يفهمن النص ألهنن يشعرن مبلل بوجود مجل كثرية يف
واحد أو يف فقرة واحدةّ ،
فقرة واحدة أو يف نص طويل .لذلك ال يستطعن أن يرتبطن من مجلة إىل مجلة فيما بعدها .اثنيا
من املشكلة النفسية من جهة املعلمة هي قلة األوقات إلعداد الوسائل التعليمية .وهذا كله
بسبب شغلها النتهاء املقررة املدرسية وكذلك شغلها يف تصحيح كراسات الطالبات.
أما املشكلة التعليمية هي استخدام الوسائل التقليدية .بسبب ُشغل املعلمة ،فتستخدم املعلمة
كتااب دراسيا واحدا فقط لتعليم فهم املقروء بدون استخدام الوسائل التعليمية األخرى .هذه
الطريقة والوسيلة ستؤدي إىل ملل الطالبات يف اللغة العربية .ومن هذه املشكالت املوجودة،
تقدم الباحثة احللول املناسبة هلذه املشكالت أي إبعداد الوسائل التعليمية خاصة يف فهم املقروء
لرفع مستوى وحتسني عملية التعليمية يف فهم املقروء.
حبثت الباحثة البحوث الكثرية عن تصميم الوسائل التعليمية لرتقية مهارة القراءة لكن
الباحثة مل جتد أي حبث يستخدم برانمج "أي ابد" ) . (IPadكانت الدراسات السابقة منها
سونرمي ( )2011وموضوعها "فعالية استخدام لعبة "اخترب معلوماتك" و "من هو" لرتقية مهارة
القراءة" (حبث جترييب ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية النموذجية سورونخ اببووا الغريبة)،
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مثّ نور مفيدة رمضان اثنني ( )2013ابملوضوع "إعداد املواد التعليمية ملهارة القراءة ابستخدام
برانمج ماكروميداي فالش بروفيسيوانل  ( 8حبث تطويري يف مدرسة اهلداية االبتدائية واجاك
مباالنج ) وما أشبه ذلك.
ومن هنا نشأت فكرة الباحثة لتستخدم "أي ابد"  IPadيف عملية تعليم اللغة العربية
لرفع مستوى عملية العربية وحتسينها خاصة يف فهم املقروء حيث تصمم الباحثة الربامج التعليمية
ابستخدام برانمج  . Ibookكان برانمج  Ibookهو برانمج رائع للطالبات يستخدمنه وكذلك
ستعاون املعلمة يف نقل املهارة إىل الطالبات .وهبذا تع ّد الباحثة حبثا حتت املوضوع "إعداد برانمج
أي ابد يف تعليم مهارة القراءة" ( البحث التطويري مبدرسة السقاف العربية ،سنغافورة).
أسئلة البحث:
من خلفية البحث ،صاغت الباحثة أسئلة البحث كما يلي:
 )1كيف يتم إعداد مواد مهارة القراءة ابستخدام  Ibookيف مدرسة السقاف العربية ؟
 )2ما مواصفات مواد تعليم مهارة القراءة ابستخدام  Ibookيف مدرسة السقاف العربية ؟
أهداف البحث :
يهدف هذا البحث إىل ماأييت -:
 )1إعداد مواد مهارة القراءة ابستخدام  Ibookالرائع واجلذاب يف مدرسة السقاف العربية.
 )2معرفة مواصفات مواد تعليم مهارة القراءة ابستخدام  Ibookيف مدرسة السقاف العربية.

أمهية البحث
يُرجى هذا البحث أن يكون مفيدا كما يلي:
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 -1اجلانب النظري :إلثراء املعارف يف جمال التعليمي خاصة يف تطبيق طرائق تعليم
اللغة العربية مبا فيها تعليم فهم املقروء ابملدرسة اإلعدادية ولتطوير نوع من أنواع
الطرائق التعليمية املوجودة.
 -2اجلانب التطبيقي:
أوال:

للباحثة ،سيكون هذا البحث جماال مهما على أنه ليس هناك البحث
يف تعليم فهم املقروء ابستخدام .Ibook

اثنيا:

للمعلم ،سيسهل وحيقق أعمال املعلم يف إعداد الوسائل التعليمية
اجلديدة حىت يستطيع أن خيتار أي احملتوى املناسب الستخدامه يف
تعليم فهم املقروء.

اثلثا:

للطالبات ،أن هذه الوسائل تناسب ببيئة الطالبات أي أهنن اآلن يف
عصر التكنولوجيات ودائما حيتجن إىل التعلم التفاعلي.

رابعا:

ملدرسة السقاف العربية ،سوف يكون هذا البحث يزيد برامج اللغة
العربية خاصة لربامج .Ibook

الدراسات السابقة:
 -1نور مفيدة رمضان اثنني ()2013
 العنوان :إعداد املواد التعليمية ملهارة القراءة ابستخدام برانمج ماكروميداي فالش
بروفيسيوانل  ( 8حبث تطويري يف مدرسة اهلداية االبتدائية واجاك مباالنج )
 منهج البحث  :استخدمت الباحثة املنهج التطويري ابملدخل الكمي.
 أمهية نتيجة البحث:
 )1رأى الطالب أن هذه املواد ممتازة .وهذا نسبة إىل التقدير من استبانة الطالب بنسبة
.%98,25
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 )2أما املدرس فقد رأى أن املواد املعدة ممتازة بنسبة تقدير استبانة املعيار العامة من املواد
 .%100وتقدير معيار أهداف املواد  .%100وتقدير استبانة معيار حمتوى املواد
.%90,38
-2حممد أحسن احلسىن ()2011
 العنوان :إعداد برجمة أوليد ستودية يف االفالم التعليمية لرتقية مهارة االستماع ( .حبث
تطويري يف مدرسة مفتاح اخلريات املتوسطة االسالمية بسمارنج جاوى الوسطى)
 منهج :هذا البحث من النوع الكيفي الكمي.
 أمهية نتيجة البحث:
 )1الباحث يستطيع أن ينتج االنتاج التعليمي حىت حيصل على األفالم التعليمية الكارتونية
بربجمة أوليد ستوديو.
 )2له أاثر إجيايب لرتقية مهارة االستماع يف تعليم النقاط األفكار الرئيسية لدى الطلبة.
والطلبة يتعلمون مهارة االستماع ابستعمال االفالم التعليمية بربجمة أوليد فيديو ستوديو.
 )3له أاثر إجيايب لرتقية مهارة االستماع يف تعليم التمييز بني األصوات املتجاورة يف النطق
واملتشاهبة يف الصورة.
 -3حممد عبد الرحيم ()2011
 العنوان :إعداد برانمج سويش ماكس ) (SWiSHmaxاحلاسويب لتعليم مهارة القراءة (
حبث تطويري وجترييب يف املدرسة احملمدية املتوسطة  4سنجاساري ماالنج جاوى
الشرقية).
 منهج  :هذا البحث هو البحث الوصفي التحليلي بتصميم البحث التطويري والتجرييب.
 هدف البحث :إ ّن اهلدف يف تعليم مهارة القراءة ملعرفة مدى فعالية استخدامه يف تعليم
مهارة القراءة يف املدرسة احملمدية املتوسطة  4سنجاساري ماالنج.
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 أمهية نتيجة البحث :
كان هذا البحث ،قبل تطبيق برانمج سويش ماكس ) (SWiSHmaxاحلاسويب ،اكتسب
كل طالب متوسط املدرسة احملمدية املتوسطة  4سنجاساري ماالنج بنتيجة إىل
 .33,69بعد تطبيق هذا الربانمج ،قد حصل الطالب على النتيجة إىل  .5,84هذا
اإلنتاج يدل على أن برانمج سويش ماكس ) (SWiSHmaxاحلاسويب فعال لرتقية قدرة
الطلبة قي مهارة القراءة.
 -4سونرمي ()2011
 العنوان :فعالية استخدام لعبة "اخترب معلوماتك" و "من هو" لرتقية مهارة القراءة (حبث
جترييب ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية النموذجية سورونخ اببووا الغريبة)
 منهج  :هذا البحث هو حبث جترييب
 أمهية نتيجة البحث :
 -1أن استخدام األلعاب اللغوية أبسلوب السؤال واجلواب لعبة "اخترب معلوماتك" ولعبة
"من هو" كالوسيلة التعليمية قد ساعدت الطلبة يف ترقية كفاءة الطلبة لفهم نص املقروء،
واشرتك الطلبة يف عملية التعليم والتعلم ابلرغبة فيها واحلماسة أي مبعىن أن هذه األلعاب
فعال جدا يف تطبيقه يف تعليم مهارة القراءة هبذه املدرسة.
-2أن فعالية استخدام األلعاب اللغوية أبسلوب السؤال واجلواب "اخترب معلوماتك"
و"من هو" لرتقية مهارة القراءة على جانب فهم املقروء مثبتة واقعة .وهلذا على املعلمني
أن يطوروا ويوسعوا الوسائل التعليمية أخرى حىت ال يشعر الطالب مبلل وسأم عند تعليم
اللغة العربية.
 -5أمحد مشس املعارف ()2011
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العنوان :تطوير املواد التعليمية احلاسوبية لرتقية مهارة القراءة ( حبث تطويري ابلتطبيق
على املدرسة ثنائية اللغة العالية ابتو).
منهج  :هذا البحث التطويري.
أهداف البحث -1 :معرفة تطوير مواد تعليمية حاسوبية لرتقية مهارة القراءة يف على
املدرسة ثنائية اللغة العالية ابتو.
 -2معرفة مدى فعالية استخدام مواد التعليمية حاسوبية لرتقية مهارة القراءة يف على
املدرسة ثنائية اللغة العالية ابتو.
أمهية نتيجة البحث :
 -1إن إجراءات تصميم تطوير املواد التعليمية احلاسوبية لرتقية مهارة القراءة يف على
املدرسة ثنائية اللغة العالية ابتو حتتاج إىل دقة مبا فيه من اإلجراءات التالية  :أ -الدراسة
املبدئية ،ب -تصميم اإلنتاج ،ج -حتكيم اخلرباء ،د -جتربة حمدودة.
 -2إن معدل نتيجة اإلختبار القبلي الطلبة يف تعليم القراءة  %4,88قبل استخدام
األسطوانة .أما يف االختبار البعدي أي بعد استخدام األسطوانة حصل على .%9,64
وهذه النتيجة تدل على أن هناك ارتفاع كبري بني االختبارين ،وهذا معناه أن هذه
أسطوانة دروس حاسوبية تفاعلية فعالة وإجيابية.

 -6ماحي أويل الكرام ()2010
 العنوان :تطوير تعلم اللغة العربية ابستخدام وسيلة برانمج أدويب فالش وأثره يف ترقية
رغبة التالميذ ( ابلتطبيق على مدرسة منبع العلوم االبتدائية مباالنج).
 منهج  :هذا البحث هو حبث تطويري.
 أمهية نتيجة البحث :
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أن الوسيلة املصممة قد أاثرت يف ترقية رغبة التالميذ أثناء عملية تعلم اللغة العربية.
وانطالقا من عملية التصميم ونتائج التجربة ،أن تصميم هذا الربانمج حمتاج إىل تطوير
وحتسني عملية تعلم اللغة العربية خاصة للتالميذ املبتدئني.
بعد اإلطالع على الدراسات السابقة ،ترى الباحثة أن املوضوع الذي تبحث الباحثة هو موضوع
جديد ألن من هذه الدراسات السابقة هناك فرق كبري ابلبحث الذي تقوم هبا الباحثة .قد حبثت
الباحثة األوىل " نور مفيدة رمضان اثنني" عن مهارة القراءة ابستخدام برانمج ماكروميداي فالش
بروفيسيوانل  .8أما الباحث الثاين " حممد أحسن احلسىن" قد حبث يف مهارة االستماع
ابستخدام برجمة أوليد ستودية ،وأما الباحث الثالث "حممد عبد الرحيم" مع حبثه يف إعداد برانمج
سويش ماكس ) (SWiSHmaxاحلاسويب لتعليم مهارة القراءة .كذلك الباحثة الرابع "سونرمي" قد
حبثت يف فعالية استخدام لعبة "اخترب معلوماتك" و "من هو" لرتقية مهارة القراءة ،وأما الباجث
اخلامس "أمحد مشس املعارف" قد حبث يف تطوير املواد التعليمية احلاسوبية لرتقية مهارة القراءة
وأما الباحث السادس " ماحي أويل الكرام " قد حبث يف تطوير تعلم اللغة العربية وأثره يف ترقية
رغبة التالميذ ابستخدام وسيلة برانمج أدويب فالش .ومن هنا ،ترى الباحثة أن هذه البحوث
كلها قد استخدمت الوسائل التعليمية يف تعليم اللغة العربية لكن الوسائل املستخدمة خمتلفة
ابلبحث الذي أرادت الباحثة أن تبحث وتقوم هبا على أنه يكون املوضوع والبحث جديدا لدى
الباحثة وليس حبثا مكررا أي "إعداد مواد مهارة القراءة يف ضوء برانمج  Ibookيف مدرسة
السقاف العربية".

منهج البحث
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إن املنهج املستخدم هلذا البحث هو املنهج التطويري & (Research
) Developmentأي هو التحسني للوصول إىل حتقيق األهداف املرسومة بصورة أكثر
كفاءة 3وكذلك طريقة البحث املستخدمة الكتساب على انتاج معني وجتربة فعالية.
اختارت الباحثة املنهج التطويري هلدف تطوير برانمج أي ابد ) (IPadمن أصل كتاب
"قراءيت العربية" للصف الثاين االبتدائي كي يتناسب مع البيئة والثقافة احمللية مع إعداد
األلعاب اللغوية البسيطة للطالبات ألن األلعاب اللغوية هي نوع من أنواع الوسائل
التعليمية ونشاط مهم من أنشطة التعليم االتصايل.4وهذه األلعاب اللغوية كذلك ملعرفة
فهم الطالبات اجتاه النص املقروء.
أما مدخل هذا البحث ،فاستخدمت الباحثة ابملدخل الكمي
)Approachحيث تتعامل الباحثة مع جمتمع البحث وجتمع منهم البياانت بطريقة املقابلة مث
املالحظة مث االستباانت .جمتمع البحث أي ملرحلة الثاين االبتدائي يف مدرسة السقاف
العربية .استخدمت الباحثة جمموعة واحدة يف جتربة هذه الوسيلة التعليمية يف مهارة
القراءة.
(Quantitative

اليباانت من أسئلة البحث
حتتوي هذه البياانت من بياانت املالحظة واملقابلة وكذلك االستبانة .قد قامت
الباحثة بعرض بياانت البحث ومشكالته لسهولة توجيه عرضها .ها هنا التحليل للسؤال
األول من أسئلة البحث عن كيفيات يف إعداد مواد مهارة القراءة ابستخدام أي بوك
) (Ibookيف مدرسة السقاف العربية .فبدأت الباحثة إجراءات تصميم برانمج أي ابد يف
فهم املقروء
3طه علي حسني الدليمي وسعاد عبد الكرمي عباس الوائلي،املرحع السابق ،ص45
4عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان ،املرجع السابق،ص130
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أ -حتليل االحتياجات
استندت الباحثة اخلطوات التالية عند عملية تصميم برانمج أي بوك  Ibookيف
تعليم فهم املقروء لطالبات الصف الثاين االبتدائي يف مدرسة السقاف العربية .قامت
الباحثة جبمع البياانت يف حتليل احلاجات واملشكالت فيما يلي-:
 )1عرض بياانت املالحظة ومناقشها.
 )2عرض بياانت املقابلة وحتليلها ومناقشتها
أ) نتائج املقابلة مع رئيسة قسم اللغة العربية
ب) نتائج املقابلة مع معلمة اللغة العربية قبل التجربة
ج) نتائج املقابلة مع معلمة اللغة العربية بعد التجربة
ب -ختطيط االنتاج
ج -إعداد املواد التعليمية
د  -حتكيم خبري برانمج أي بوك
بعد أن صممت الباحثة املواد التعليمية ملهارة القراءة ابستخدام أي بوك مبدرسة
السقاف العربية ،قدمت إىل خبري برانمج أي بوك ملعرفة آرائه عن مزااي هذه املواد وعيوهبا.
فعرضت الباحثة هذا الربانمج إىل السيد حممد ظريف فهو اخلبري يف تصميم الربانمج.
من نتيجة االستبانة احملصولة من السيد حممد ظريف ،أنه قد أعطى النتيجة هلذا
الربانمج بـ  .%100دلّت هذه النتيجة على أن هذا الربانمج جيد جدا واستطاعت
الباحثة أن تتطورها لرتقية قدرة الطالبات يف مهارة القراءة خاصة ومهارات األخرى عامة.

أما التحليل للسؤال الثاين هو مواصفات مواد تعليم مهارة القراءة ابستخدام
 Ibookللصف الثاين االبتدائي كما يف التايل
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أ -أهداف املادة
قبل إنتاج هذه املواد ،حددت الباحثة أهدافها يف تعليم مهارة القراءة ،منها:
أ) غرس رغبة الطالبات يف القراءة
ب) قدرة الطالبات على فهم املفردات اجلديدة.
ج) قدرة الطالبات على قراءة النص مع النطق السليم.
د) تيسري الطالبات حلفظ املفردات اجلديدة.
ب -مواصفات مواد تعليم مهارة القراءة ابستخدام  Ibookللصف الثاين االبتدائي.
ج -اكتساب حمتوايت أي بوك لتعليم القراءة
د -البياانت عن العملية التعليمية
ه -جتربة إنتاج برانمج أي بوك  Ibookومناقشة نتائج البحث
 -1جتربة الربانمج
 -2عرض نتائح االختبار
 -3حتليل نتيجة االختبار للحصول على املقارنة بني االختبار القبلي والبعدي.
 -4عرض بياانت االستبانة للطالبات ابستخدام أي بوك للصف الثاين االبتدائي مبدرسة
السقاف العربية
ابلنظر إىل نتيجة االختبار القبلي والبعدي يف تعليم مهارة القراءة من نوع فهم املقروء،
وجدت الباحثة أن هناك الفرق يف تعليم فهم املقروء قبل استخدام أي بوك وبعد استخدامه.
حصلت الطالبات يف االختبار القبلي مبجموع النتيجة بـ 2019درجة ،إذا قسمت النتيجة إىل
 27طالبة ،فحصلت لكل طالبة متوسط النتيجة بـ .74,77

642
eISBN NUMBER : 978-967-2122-53-1

IRSYAD 2018 E-PROCEEDING

4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIYYAT STUDIES 2018
18th- 19th SEPTEMBER 2018. TENERA HOTEL. BANDAR BARU BANGI.SELANGOR.
ORGANIZED BY FACULTY OF ISLAMIC CIVILISATION STUDIES. INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY COLLEGE SELANGOR, MALAYSIA

أما نتيجة االختبار البعدي ابستخدام أي بوك حصلت الطالبات إىل 2374درجة .إذا قسمت
النتيجة إىل  27طالبة ،فحصلت لكل طالبة متوسط النتيجة بـ  .88من هنا ندرك أن تعليم فهم
املقروء ابستخدام أي ابد لطالبات الثاين االبتدائي مبدرسة السقاف العربية له فروق .الفرق بني
االختبار القبلي والبعدي هو .357
مناقشة نتائج البحث
 -1اعتمادا على نتيجة االستبانة من اخلبري ،قد أعطى اخلبري النتيجة هلذا الربانمج بـ .%100
دلّت هذه النتيجة على أن هذا الربانمج جيد جدا واستطاعت الباحثة أن تتطورها لرتقية قدرة
الطالبات يف مهارة القراءة خاصة ومهارات األخرى عامة.
يدل على
 -2استخدام أي بوك يف عملية تعليمية ،رقّت كفاءة الطالبات يف فهم املقروء .هذا ّ
أن هذا الربانمج مناسب ورائع لتطبيقه يف تعليم مهارة القراءة مبدرسة السقاف العربية ملرحلة
االبتدائية والثانوية.
 -3استخدام أي بوك يف عملية مهارة القراءة اليت صممتها الباحثة قد تكون مناسبة ومفيدة
لطالبات السقاف العربية .اعتمادا على النتيجة احملصولة من االختبارين مها القبلي والبعدي يف
مهارة فهم املقروء بطريقة اختبار ( ،)t-Testأن قيمة ت هو .6.222واملعدل من االختباري البعدي
هو  .90.2963ابلنظر إىل تلك النتيجة ،أن هذا البحث مقبول .هبذا أقول أن استخدام أي بوك
له أتثري لرتقية كفاءة الطالبات يف تعليم فهم املقروء.
 -4اعتمادا على بيان استبانة الطالبات ،وافقت الطالبات أن هذه املادة تستطيع استخدامها يف
عملية تعليمية ملهارة فهم املقروء .ابستخدامها أيضا ستزيد رغبة الطالبات يف قراءة اللغة العربية
وتضيف قدرهتن يف فهم املقروء.
التوصيات
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بعدما حصلت الباحثة على نتائج البحث ،ترى الباحثة قِيمة املادة وأمهيتَها فالتوصيات مما
يلي:
 .1عند تعليم مهارة فهم املقروء ،على املعلمني أن يعلّموا الطالبات أمساء االستفهام
أوال وكيفيات إجابة عن األسئلة قبل استخدام أي وسائل إن كانت .معظم
الطالبات ال يستطعن أن جينب األسئلة حول النص إبجابة صحيحة بسبب قلة
الفهم عن أسلوب أمساء االستفهام.
.2

ينبغي على املعلمني أن يستخدموا هذا برانمج أي بوك
القراءة كي تشعر الطالبات ابملتعة عند التعلم.

.3

ينبغي على معلمي مدرسة السقاف العربية أن يستخدموا املواد والوسائل
التعليمية املتنوعة الختاذ اهتمام الطالبات حنو مادة اللغة العربية خاصة يف
سنغافورة اليت يشتهر سكاهنا ابلتحدث ابللغة االجنليزية .هبذا أقول لزايدة حب
الطالبات حنو الدراسة ،جيب على املعلمني أم حيرصوا على بذل املزيد من اجلهد
جلذب انتباه الطالبات.

.4

على املدرسني أن يع ّدوا التمارين والتدريبات املتنوعة واملختلفة يف مهارة القراءة
خاصة فهم املقروء حىت تستطيع الطالبات أن يصلن إىل فهم عميق.

.5

على املدرسني أن يبدأوا ابألساس عند بدء تصيميم وتطوير أي بوك  Ibookمثل
ادخال البياانت يف ابور بوينت ( )powerpointيف نظام ويندوز.

Ibook

يف تعليم مهارة

قائمة املصادر واملراجع
علي امساعيل حممد ،املنهج يف اللغة العربية ،ط ، 1:القاهرة :مكتبة وهبة1997 ،م.
أوريل حبر الدين ،مهارات التدريس حنو إعداد مدرس اللغة العربية الكفء ،ط،1:
ماالنق:مطبعة جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنق ،أبريل .2011
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4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIYYAT STUDIES 2018
18th- 19th SEPTEMBER 2018. TENERA HOTEL. BANDAR BARU BANGI.SELANGOR.
ORGANIZED BY FACULTY OF ISLAMIC CIVILISATION STUDIES. INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY COLLEGE SELANGOR, MALAYSIA

طه علي حسني الدليمي سعاد عبد الكرمي عباس الوائلي ،اللغة العربية مناهجها وطرائق
تدريسها ،ط،1:مصر:دار الشروق للنشر والتوزيع.2005 ،
ماحي أويل الكرام واألخرون ،تعليم اللغة العربية جملة علمية حمكمة متخصصة يف تعليم اللغة
العربية ،ط 2:ماالنق.2011 :
األستاذ الدكتور صالح الدين عبد اجمليد العريب ،طرق تدريس اللغات األجنبية،
ط،1:بريوت:مكتبة لبنان.1981 ،
عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان ،إضاءات ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا ،ط، 1:
الرايض:مكتبة امللك فهد الوطنية.2011 ،
حممد حممد داود ،العربية معلم اللغة احلديث ،ط ،1القاهرة :دار الغريب.2001 ،
رشدي أمحد ،املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى ،ج ،1مطابع جامعة أم
القرى.
حممد علي اخلويل ،أساليب تدريس اللغة العربية ،ط ،1األردن :دار الفالح.2000 ،
حممد صالح الدين علي جماور ،تدريس اللغة العربية ابملرحلة اإلبتدائية أسسه وتطبيقاته ،ط،1
كويت :دار القلم.
مراجع اإلجنليزية:
Yoakam, g. A,The development of Comprehension in the middle grades: Current
problems of reading instruction .Seventh Annual Conference of Reading.
Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1951
Edwards, T.J, Oral reading in the total reading process. The elementary School Journal,
1957.
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