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القراءة هي مهارة أساسية يف حياة البشرية وهي مهارة مكتسبة. هي الوسيلة اليت تعتمد عليها  
الشخص لتنفيذها هي املطالعة املستمرة واملطالعة مقرتنة ابلقراءة والزمة كي يتحقق فعل القراءة بواسطة 

أي   روءخاصة يف فهم املقالقراءة  فقامت الباحثة حبثها يف تعلم اللغة العربية خاصة يف مهارة  اإلنسان.  
فهم مجلة جبملة مفيدة بل يواجهون الصعوبة يف    يفهموا، الطلبة يستطيعون أن  التعلميةألّن يف املرحلة  
تصّمم املواد التعليمية  فلذلك، بتقدم التكنولوجيا يف العامل الرتبوي، هتدف الباحثة أن   .النص فقرة بفقرة

 الرائعة واجلذابة  إعداد مواد مهارة القراءةهدف البحث إىل  املناسبة ابستخدام أي بوك للطالبات. يست
. 

املقابلة   املالحظة،  البياانت،  جبمع  التجرييب  واملنهج  الكمي  الباحثة ابملدخل  استخدمت 
. فنتائج البحث يف هذا  األول الثانويواالختبار لطالبات مدرسة السقاف العربية بسنغافورة للصف  

نتائج  هذا من    فعالية أكرب.  القراءةالبحث أن استخدام هذا الربانمج قد رقى كفاءة الطالبات يف مهارة  
لطالبات الّصّف األول   Pagesالربانمج التطبيقي    البحث أّن خطوات تصميم املواد التعليمية يعين أي

للمرحلة الثانوية يف مدرسة السقاف العربية بسنغافورة حتتاج إىل دقة وجهد كبري. بعد إمتام انتاج  املواد 
،  وتصحيحها بعد تقييم اخلبري عليها مث    Pagesالربانمج التطبيقي  التعليمية يف فهم املقروء ابستخدام  

ة  خاص  فهم املقروءيف  ة الطالبات  رتقية كفاءهلا فعالة ل  جتريبها من خالل التطبيق عند عملية تعليمية
 وتؤثر أتثريا كبريا يف رفع مستوى فهمهن وكتابتهن.  

 
 فهم املقروء، الربانمج التطبيقي، إعداد: 
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اللغة العربّية هي لغة القرآن الكرمي، والسنة النبويّة الشريفة، وهي بذلك جزء ال يتجزأ من الدين اإلسالمّي، 
وقراءة القرآن ركن من أركان الصالة، والصالة ركن من أركان اإلسالم، وتُعترب اللغة العربية أكرب لغات اجملموعة 

الع املنتشرة يف  اللغات  أكثر  أيضاً  املسلمون من غري أيضا  هي  .  امل السامية، وهي  هبا  يتحدث  لغة اثنوية 
هللا تعاىل يف سورة النحل  .العرب، وينتشر متكلمو اللغة العربّية يف الوطن العربّ  :} ولقد نعلم 103آية قال 

ينبغي على مسلم  أهنم يقولون إمنا يعّلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عرب مبني {.
اللغة العربية كي يفهم ويتعمق الدين اإلسالمي. ابللغة العربية، لديه القدرة أن يفهم القواعد الفقهية   أن يتعلّم 

تعليم .  والشرعية واألحاديث النبوية ألن كثري من الكتب والعلوم اإلسالمية مكتوبة هبذه اللغة أي اللغة العربية
 ري الناطقني. اللغة العربية وتعّلمها أمر مهم يف حياة املسلم خاصة لغ

 
 

 
وكل من هذه املدارس قد    .م املواد الدينية واللغة العربيةمدارس اليت تعلّ   6يف سنغافورة، هناك  

التعليمية احلديثةاستعملت   اليت الوسائل  تعّرف  املدارس  العربية هي إحدى  السقاف  . مدرسة 
التوحيد، الفقه والسرية قد تستخدم اللغة العربية  تعلم كل مواد دينية ابللغة العربية مثل التجويد،  

املتوسطة. إضافة إىل ذلك أن مدرسة السقاف العربية فهي مدرسة قد تبقى كلمة العربية يف امسها  
نؤكد على بناء أساس قوي يف العلوم العربية الرمسي. وهذا يناسب مع هدف هذه املدرسة أي "

الكرمي والسنة املتطهرة اليت تنشئ القائدات املسلمات التقيات والثقافة االسالمية املتمثلة يف القران  
.وعالوة من  مع التفوق األكادميي وتنمية الطاقات االبداعية خلدمة الدين واألسرة واجملتمع واألمة

العربية هذه  اللغة  اهلدف ألن  لتحقيق هذا  العربية  السقاف  لطالبات مدرسة  إنه حتديد  هذا، 
 ليست لغة أمهم. 

. تعّد الدبلومطالبات مدرسة السقاف اللغة العربية من الصف األول االبتدائي حىت  تتعلم  
 . اللغة العربية  مادةيف تعليم  م2010سنة لكل طالبة منذ  (IPad)   هذه املدرسة "أي ابد"  
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تواجه مدرسة السقاف العربية بعض املشاكل يف تعليم اللغة العربية خاصة يف فهم املقروء وهي  
اجلانب النفسي والتعليمي. املشكلة النفسية أوال من جهة الطالبات هي امللل بكلمات كثرية.  من  

السقاف حيبنب اللغة العربية ويرغنب فيها. وهؤالء يستطعن أن يفهمن ويكتنب طالبات    من  معظم
أو يف فقرة واحدة، هّن ال يبالني كي يفهمن النص   اواحد  انص  يقرأنمجلة جبملة لكن عندما  

ألهنن يشعرن مبلل بوجود مجل كثرية يف فقرة واحدة أو يف نص طويل. لذلك ال يستطعن أن 
فيما بعدها. اثنيا من املشكلة النفسية من جهة املعلمة هي قلة األوقات   يرتبطن من مجلة إىل مجلة

التعليمية. وهذا كله بسبب شغلها النتهاء املقررة املدرسية وكذلك شغلها يف   إلعداد الوسائل 
 تصحيح كراسات الطالبات.  

فتستخد  املعلمة،  ُشغل  بسبب  التقليدية.  الوسائل  استخدام  هي  التعليمية  املشكلة  م  أما 
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،  

يف فهم املقروء تقدم الباحثة احللول املناسبة هلذه املشكالت أي إبعداد الوسائل التعليمية خاصة  
 لرفع مستوى وحتسني عملية التعليمية يف فهم املقروء. 

  حبثت الباحثة البحوث الكثرية عن تصميم الوسائل التعليمية لرتقية مهارة القراءة لكن الباحثة 
هنا نشأت فكرة الباحثة لتستخدم   ومن  .   Pagesالربانمج التطبيقي  مل جتد أي حبث يستخدم  

يف عملية تعليم اللغة العربية لرفع مستوى عملية العربية وحتسينها خاصة     Pagesالربانمج التطبيقي  
. كان    Pagesالربانمج التطبيقي  يف فهم املقروء حيث تصمم الباحثة الربامج التعليمية ابستخدام  

طالبات يستخدمنه وكذلك ستعاون املعلمة يف نقل هو برانمج رائع لل    Pagesالربانمج التطبيقي  
عند     Pagesالربانمج التطبيقي  داد  إعتعّد الباحثة حبثا حتت املوضوع "  وهبذااملهارة إىل الطالبات.  

 " ) البحث التطويري مبدرسة السقاف العربية، سنغافورة(. األول الثانوي  تعلّم مهارة القراءة للصف
 

 

 من خلفية البحث، صاغت الباحثة أسئلة البحث كما يلي:  
 يف مدرسة السقاف العربية ؟  Pagesابستخدام  فهم املقروءكيف يتم إعداد مواد  -
4 
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 -يهدف هذا البحث إىل ماأييت :
 . السقاف العربيةيف مدرسة الرائع واجلذاب  Pagesإعداد مواد مهارة القراءة ابستخدام  -

 
5 

 يُرجى هذا البحث أن يكون مفيدا كما يلي: 
 
  العربية   اللغة  تعليم  طرائق  تطبيق  يف  خاصة  التعليمي  جمال  يف  املعارف  إلثراء -1

 .املوجودة  التعليمية   الطرائق  أنواع  من   نوع   ولتطوير  اإلعدادية  ابملدرسة  املقروء  فهم  تعليم  فيها  مبا
 

2-
للباحثة، سيكون هذا البحث جماال مهما على أنه ليس هناك البحث يف تعليم   : أوال

 .Pagesالربانمج التطبيقي  فهم املقروء ابستخدام  
ل وحيقق أعمال املعلم يف إعداد الوسائل التعليمية اجلديدة حىت للمعلم، سيسهّ اثنيا:

 احملتوى املناسب الستخدامه يف تعليم فهم املقروء. يستطيع أن خيتار أي  
اآلن يف عصر اثلثا: أهنن  الطالبات أي  ببيئة  تناسب  الوسائل  هذه  أن  للطالبات، 

 التكنولوجيات ودائما حيتجن إىل التعلم التفاعلي. 
العربية رابعا: اللغة  برامج  يزيد  البحث  هذا  يكون  العربية، سوف  السقاف  ملدرسة 

 .  Pages  لتطبيقخاصة 
 

6 

١2013

 8العنوان: إعداد املواد التعليمية ملهارة القراءة ابستخدام برانمج ماكروميداي فالش بروفيسيوانل   ▪
 مدرسة اهلداية االبتدائية واجاك مباالنج ( ) حبث تطويري يف 

 منهج البحث : استخدمت الباحثة املنهج التطويري ابملدخل الكمي.  ▪
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 أمهية نتيجة البحث: ▪
 %.  98,25رأى الطالب أن هذه املواد ممتازة. وهذا نسبة إىل التقدير من استبانة الطالب بنسبة  (1
%.  100أما املدرس فقد رأى أن املواد املعدة ممتازة بنسبة تقدير استبانة املعيار العامة من املواد   (2

 %90,38%. وتقدير استبانة  معيار حمتوى املواد 100وتقدير معيار أهداف املواد 

 
22011

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: ▪
ينتج االنتاج التعليمي حىت حيصل على األفالم التعليمية الكارتونية بربجمة  الباحث يستطيع أن   (1

 أوليد ستوديو. 
الطلبة. والطلبة   (2 الرئيسية لدى  النقاط األفكار  تعليم  له أاثر إجياب لرتقية مهارة االستماع يف 

 يتعلمون مهارة االستماع ابستعمال االفالم التعليمية بربجمة أوليد فيديو ستوديو. 
أاثر إجياب لرتقية مهارة االستماع يف تعليم التمييز بني األصوات املتجاورة يف النطق واملتشاهبة  له   (3

 يف الصورة.

 

32011) 
ماكس   ▪ سويش  برانمج  إعداد  ) حبث    (SWiSHmax)العنوان:  القراءة  مهارة  لتعليم  احلاسوب 

 سنجاساري ماالنج جاوى الشرقية(.   4تطويري وجترييب يف املدرسة احملمدية املتوسطة 
 منهج : هذا البحث هو البحث الوصفي التحليلي بتصميم البحث التطويري والتجرييب. ▪

دامه يف تعليم مهارة هدف البحث: إّن اهلدف يف تعليم مهارة القراءة ملعرفة مدى فعالية استخ ▪
 سنجاساري ماالنج.  4القراءة يف املدرسة احملمدية املتوسطة 
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 أمهية نتيجة البحث :  ▪
برانمج سويش ماكس   تطبيق  قبل  البحث،  اكتسب كل    (SWiSHmax)كان هذا  احلاسوب، 

بعد تطبيق .  33,69سنجاساري ماالنج بنتيجة إىل    4طالب متوسط املدرسة احملمدية املتوسطة  
ا النتيجة إىل  هذا  الطالب على  أن برانمج  .  5,84لربانمج، قد حصل  يدل على  اإلنتاج  هذا 

 احلاسوب فعال لرتقية قدرة الطلبة قي مهارة القراءة.  (SWiSHmax)سويش ماكس 
  

بعد اإلطالع على الدراسات السابقة، ترى الباحثة أن املوضوع الذي تبحث الباحثة هو موضوع  
الدراسا الباحثة. قد حبثت  جديد ألن من هذه  هبا  تقوم  الذي  السابقة هناك فرق كبري ابلبحث  ت 

فالش   ماكروميداي  برانمج  القراءة ابستخدام  مهارة  عن  اثنني"  رمضان  مفيدة  نور   " األوىل  الباحثة 
. أما الباحث الثاين " حممد أحسن احلسىن" قد حبث يف مهارة االستماع ابستخدام برجمة  8بروفيسيوانل  
ستودية  ماكس  أوليد  سويش  برانمج  إعداد  يف  حبثه  مع  الرحيم"  عبد  "حممد  الثالث  الباحث  وأما   ،

(SWiSHmax)    قد البحوث كلها  هذه  أن  الباحثة  ترى  هنا،  ومن  القراءة.  مهارة  لتعليم  احلاسوب 
الذي   املستخدمة خمتلفة ابلبحث  الوسائل  العربية لكن  اللغة  تعليم  التعليمية يف  الوسائل  استخدمت 

باحثة أن تبحث وتقوم هبا على أنه يكون املوضوع  والبحث جديًدا لدى الباحثة وليس حبثا  أرادت ال
" أي  التطبيقيأي ابد حتت    استخداممكررا  تعلّم     Pagesالربانمج  املقروءعند  األول    للصف  فهم 

مدرسة السقاف العربيةـبالثانوي، 
 

7.  

أي هو    (Research & Development) إن املنهج املستخدم هلذا البحث هو املنهج التطويري  
أكثر كفاءة  بصورة  املرسومة  األهداف  إىل حتقيق  للوصول  ط    1التحسني  البحث وكذلك  ريقة 

املستخدمة الكتساب على انتاج معني وجتربة فعالية. اختارت الباحثة املنهج التطويري هلدف  
  للصفوف الثانوية   أخوذ من كتب املاليزاي امل كتاب  المن أصل     Pagesمج التطبيقيالربانتطوير  

كي يتناسب مع البيئة والثقافة احمللية مع إعداد األلعاب اللغوية البسيطة للطالبات ألن األلعاب 

 
 45سعاد عبد الكرمي عباس الوائلي،املرحع السابق، صو طه علي حسني الدليمي  1
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التعليم االتصايل أنشطة  التعليمية ونشاط مهم من  الوسائل  أنواع  نوع من  .وهذه 2اللغوية هي 
 األلعاب اللغوية كذلك ملعرفة فهم الطالبات اجتاه النص املقروء.  

الب هذا  مدخل  الكميأما  ابملدخل  الباحثة  فاستخدمت   Quantitative)حث، 

Approach)  مث املقابلة  بطريقة  البياانت  منهم  وجتمع  البحث  جمتمع  مع  الباحثة  تتعامل  حيث 
  يف مدرسة السقاف العربية.   األول الثانويجمتمع البحث أي ملرحلة   املالحظة مث االستباانت.

 استخدمت الباحثة جمموعة واحدة يف جتربة هذه الوسيلة التعليمية يف مهارة القراءة.  
 

حتتوي هذه البياانت من بياانت املالحظة واملقابلة وكذلك االستبانة. قد قامت الباحثة بعرض  
يات كيفعن    البحث  من سؤالها هنا التحليل    بياانت البحث ومشكالته لسهولة توجيه عرضها.

أت  يف مدرسة السقاف العربية. فبد  Pagesالربانمج التطبيقي  ابستخدام    فهم املقروءإعداد مواد  يف  
 . املقروء فهم يف  Pagesالربانمج التطبيقي  تصميم الباحثة إجراءات 

 
8. Pages  

Pages    هو معاجل نصوص قوي يسمح ألي شخص إبنشاء مستندات مذهلة ، وأييت مضمًنا
العمل مًعا من أي Appleمع معظم أجهزة   الفعلي ، ميكنهم  التعاون يف الوقت  . ومن خالل 

إنشاء الكتب  إحدى الوظائف الرائعة من هذا التطبيق هي   .Appleأجهزة ابستخدام أي مكان 
استخدم أحد القوالب العديدة إلنشاء كل ، أنه سيسهل املعلّم عند  . من انحية التعليمومشاركتها
. مث  بهصور والفيديو وحىت الصوت اخلاص  معارض ال  مثّ إبضافة .  أي نصوص عندهشيء من  

 .Apple Booksعلى  نشرهامباشرة مع اآلخرين أو  القدرة ملشاركتها  
 

   حتليل االحتياجات   -أ   

 
 130عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان، املرجع السابق،ص 2
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يف تعليم فهم املقروء    Pagesالربانمج التطبيقي  استندت الباحثة اخلطوات التالية عند عملية تصميم  
قامت الباحثة جبمع البياانت يف حتليل يف مدرسة السقاف العربية.  األول الثانوي  لطالبات الصف  

 -احلاجات واملشكالت فيما يلي:
 ( عرض بياانت املالحظة ومناقشها.1
 املقابلة وحتليلها ومناقشتها( عرض بياانت 2

 انئب املديرأ( نتائج املقابلة مع 
 معلمة اللغة العربية   ب( نتائج املقابلة مع

 ختطيط االنتاج -ب      
 إعداد املواد التعليمية   -ج   

o  نصوص القراءة 

o  التدريبات واألنشطة املالئمة حول النص 
  Pagesالربانمج التطبيقي  ةحتكيم خبري  -د     

 
هداف استخدام الوسائل التعليمية يف الفصل ،  مقابلة مع معّلمة املادة وانئب املدير ملعرفة أبعد 

مبدرسة    Pagesالربانمج التطبيقي  ابستخدام    لفهم املقروءاملواد التعليمية    فبدأت الباحثة تصمم
ملعرفة آرائه  Pagesالربانمج التطبيقي مت إىل خبري قدّ السقاف العربية. بعد انتهاء من التصميم، 

إىل   الربانمج  الباحثة هذا  فعرضت  وعيوهبا.  املواد  مزااي هذه  فهيعن  زاوية  يف    ة اخلبري   السيدة 
 تصميم الربانمج.  

 
%،  100النتيجة هلذا الربانمج ـب    تقد أعط  ا ، أهنالسيدة زاويةمن نتيجة االستبانة احملصولة من  

دّلت هذه النتيجة على أن هذا الربانمج جيد جدا واستطاعت الباحثة أن تتطورها لرتقية قدرة 
 الطالبات يف مهارة القراءة خاصة ومهارات األخرى عامة.
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 2شكل رقم       1شكل رقم           
 

 

          
 4شكل رقم         3شكل رقم     

 
 

9 

اخلبري،    - من  االستبانة  نتيجة  على  أعطاعتمادا  ـب    ةاخلبري   تقد  الربانمج  هلذا  النتيجة 
واستطاعت الباحثة أن تتطورها  دّلت هذه النتيجة على أن هذا الربانمج جيد جدا  %،  100

 لرتقية قدرة الطالبات يف مهارة القراءة خاصة ومهارات األخرى عامة. 
استخدام أي بوك يف عملية تعليمية، رّقت كفاءة الطالبات يف فهم املقروء. هذا يدّل   -

ة  على أن هذا الربانمج مناسب ورائع لتطبيقه يف تعليم مهارة القراءة مبدرسة السقاف العربي
 مرحلة الثانوية. ل ل

 
10 
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 مما يلي:  توصياتبعدما حصلت الباحثة على نتائج البحث، ترى الباحثة ِقيمة املادة وأمهيَتها فال
نتائج من هذا   .1 ينبغي على   الذي صممت   Pagesالتطبيقيللحصول على أحسن  الباحثة، 

 استخدامه وتصميمه. خرين أن يصمموا بدقة وإتقان ويلّموا يف  الباحثني اآل
ينبغي على معلمي مدرسة السقاف العربية أن يستخدموا املواد والوسائل التعليمية املتنوعة الختاذ   .2

اهتمام الطالبات حنو مادة اللغة العربية خاصة يف سنغافورة اليت يشتهر سكاهنا ابلتحدث ابللغة 
رصوا على االجنليزية. هبذا أقول لزايدة حب الطالبات حنو الدراسة، جيب على املعلمني أم حي

 بذل املزيد من اجلهد جلذب انتباه الطالبات. 
واملواد التعليمية األخرى حىّت يقدر التفريق     Pagesالتطبيقعلى الباحثني اآلخرين أن ـيمّيزوا بني   .3

عند التعليم وإنشاء املصادر    Pagesالتطبيقيبني الوسيلة والغاية.عليهم أن يوّسعوا يف استخدام  
املختلفة لتحسني النقص الذي جيد فيه الستخدام الطالب على سبيل املثال : الصور اـلمتحرّكة 

 أو الفيديو اـلمناسب عند التعليم.
 

 

 
 . م1997، القاهرة: مكتبة وهبة،  1علي امساعيل  حممد،  املنهج يف اللغة العربية، ط: .1
:مطبعة ، ماالنج1اللغة العربية الكفء، ط:أوريل حبر الدين، مهارات التدريس حنو إعداد مدرس   .2

 . 2011أبريل ، راهيم اإلسالمية احلكومية مباالنججامعة موالان مالك إب
وطرائق  3 مناهجها  العربية  اللغة  الوائلي،  عباس  الكرمي  عبد  سعاد  الدليمي  حسني  علي  طه 

 .2005،مصر:دار الشروق للنشر والتوزيع، 1تدريسها، ط:

تعليم اللغة   ماحي أويل الكرام واألخرون، تعليم اللغة العربية جملة علمية حمكمة متخصصة يف 4
 .2011: ماالنج  2العربية، ط:

األجنبية،  األ 5 اللغات  تدريس  طرق  العرب،  اجمليد  عبد  الدين  صالح  الدكتور  ستاذ 
 .1981،بريوت:مكتبة لبنان،  1ط:

ط: 6 هبا،  الناطقني  لغري  العربية  اللغة  ملعلمي  إضاءات  الفوزان،  إبراهيم  بن  الرمحن  ،    1عبد 
 . 2011الرايض:مكتبة امللك فهد الوطنية، 

 . 2001، القاهرة: دار الغريب، 1طحممد حممد داود، العربية معلم اللغة احلديث،  7
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بلغات أخرى، ج .8 للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  املرجع يف  أم  1رشدي أمحد،  ، مطابع جامعة 
 القرى.

 .2000، ، األردن: دار الفالح1حممد علي اخلويل، أساليب تدريس اللغة العربية، ط .9

،  1جماور، تدريس اللغة العربية ابملرحلة اإلبتدائية أسسه وتطبيقاته، ط  حممد صالح الدين علي .10
 كويت: دار القلم.

 


