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 الباب الأول

 مقدمة

  : خلفية البحث    الفصل الأول 

 لا  والدولة والأمة المجتمع حياة في تحدث التي والتغيرات التطوراتيظهرأن  

 لا ،ذلك جانبب و.والثقافة الفن وكذلك والتكنولوجيا العلوم تطور عن  هافصل يمكن

 جزء والتعليم ، التعليم دور عن الوقت هذا في والتكنولوجيا العلوم تقدم فصل يمكن

 بين مشتركة مسؤولية هي التعليم مشكلة فإن ، لذلك. الناس حياة من أساسي

 للاهتمام مثيرًا موضوعًا التعليمية القضايا تكون ما غالبًا. والحكومة والمجتمع الأسرة

 طبيعي شيء هذا. التعليم خبراء وحتى ، الأوسع المجتمع بين ، للمحادثة ودافئًا

 .التعليم عملية في ويشارك مصلحة لديه شخص كل لأن

 اللغة تعلم هي البشرية الموارد نوعية لتحسين التعلم عمليات من واحدة

. أهدافهم عن للتعبير العرب ويستخدمها يجمعها كلمات هي العربية اللغة. العربية

 (:3: 8002) الغلاييني مصطفى الشيخ يقول

 أغراضهم عن العرب بها تعبر التي الكلمات هي:  العربية اللغة
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 أو غرضهم عن للتعبير العرب يستخدمها التي الكلمات هي العربية: "معنى

 ."غرضهم

 ولدت لغات مجموعة هي العربية واللغة ، العربية اللغة هي العالم في اللغات من واحدة

 لغة أيضًا هي العربية اللغة. الخنزير ولحم سام بني لغات أيضا تشمل والتي سامية من

 عربيًا بلدًا وعشرون اثنان به ويتحدث المسلمون يعتقده الذي الإلهي والكتاب القرآن

 ، الخولي علي محمد) نفسها الإسلام بلغة موضح هو كما المسلمين لملايين معروفًا

1828 :81). 

 يمكن أجنبية لغة هي العربية اللغة أن القول يمكن ، المعنيين هذين من

 التي الجمل هياكل خلال من الأهداف أو الأفكار أو الأفكار لوصف استخدامها

. العالم في الأخرى اللغات بين متميزة مكانة لها العربية اللغة.فهمها للآخرين يمكن

 الحديث العصر هذا في وخاصة ، يوم بعد يومًا العربية اللغة إلى الحاجة تزداد

 (88: 8010 ، الخولي علي محمد)

 :كالتالي هو الاجتماعية الحياة في العربية اللغة دور
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 لأن نظرًا ، جدًا وثيقًا ارتباطًا( الإسلام) بالدين العربية اللغة ترتبط. دينية كلغة .1

 باللغة يغلب الذي الأدب وكذلك ، والحديث القرآن في تجمع تعاليمها

 مثل ، العربية اللغة أيضًا الإسلامية الطقوس تستخدم ، ذلك بجانب و .العربية

 .العربية اللغة باستخدام بها الوفاء يجب الصلاة

 أيضًا تعمل العربية اللغة فإن ، دينية لغة كونها عن النظر بصرف. العلوم كلغة .8

 التي اللغات من بالعديد الوقت هذا في الحديث العلم يتطور. علمية كلغة

 نظريات أساسيات لكتابة استخدمت قد اللغة هذه لأن العربية تتحدث

 أوروبا قبل من اعتمادها قبل ، المراجع مختلف في المنتشرة العلوم ومفاهيم

 .اليوم هي كما وتطويرها

 ليس الدور. سابقًا اتصال كأداة العربية اللغة وصف تم. الجمعيات في كلغة .3

 والوطني والإقليمي المحلي المستوى على أيضًا ولكن ، الأفراد بين فقط

 (.12: 8012 ، كوسيم نانانغ. )الدولي وحتى

 في العربية اللغة دراسة يتم ، للمسلمين العربية اللغة لأهميةشك في  أن   الا 

 لعام 80 رقم القانون في. الرسمية وغير الرسمية التعليمية المؤسسات في إندونيسيا
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 قنوات هي النظامي التعليم مؤسسات أن يُذكر ، الوطني التعليم نظام بشأن 8003

 المدرسة / ابتدائية مدرسة) الأساسي التعليم من تتكون ومستوية منظمة تعليمية

( العالية المدرسة /المهنية الثانوية المدرسة) الثانوي التعليم ومؤسسات( المتوسطة

 لسنة 80 رقم القانون في الرسمي غير التعليم أن حين في. العالي التعليم ومؤسسات

 هي النظامي غير التعليم مؤسسات أن على ينص الوطني التعليم نظام بشأن 3003

 تنظيم مجموعات من تتكون ومتدرجة منظمة بطريقة تنفذ رسمية تعليمية قنوات

 حديقة ، والاستوديوهات ، الخاصة والمؤسسات ، الأطفال رعاية وحدائق ، الأسرة

 ، المجتمعي التعلم مركز ، التدريب مؤسسة ، التعليم مجلس ،  التعليمية القرآن

 (.21: 8012 ، بافاضل إبراهيم) الإسلامية الصعود ومدرسة

 وتطوير استكشاف هو العربية اللغة تعلم من الرئيسي الغرض فإن ، نافرعكما

 (الكتابة) سلبي أو( لفظي) نشط بشكل سواء ، اللغة استخدام على الطلاب قدرة

 أن على اللغة تعلم خبراء جميع يتفق ، عام بشكل. (23: 8018 ، نهى أولين)

 ومهارات ، الاستماع مهارات بينها من. أربعة إلى مقسمة والكفاءة اللغوية المهارات

 ترتبط(. 55: 8018 ، نهى أولين)  الكتابة ومهارات القراءة، ومهارات ، الكلام
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 ، اللغوية المهارات اكتساب في لأنه ، البعض ببعضها وثيقًا ارتباطًا الأربع المهارات

 .المنتظم التسلسل علاقات خلال من عليها الحصول يتم ما عادة

 من العديد توجد ما غالبًا ، القراءة مواد وخاصةً ، العربية اللغة تعلم في

 المواقف بين الفجوة هي التعلم مشكلة. الأهداف تحقيق تعيق التي المشكلات

 (. 812:8010،وين سنجي) المتوقعة والظروف الحقيقية

 ترجمة القراء على الصعب من أنه العربية اللغة قراءة في المشكلات بين من

 في الرئيسية والأفكار المحتوى القارئ يفهم ولا صحيح وبشكل بطلاقة القراءة نص

 ، اءةالقر المواد وخاصة ، العربية اللغة تعلم مشاكل تزال لا.قراءته تتم الذي النص

 من الثامن الصف في العربيةاءة  القر مادة تعلم أن ، المعلم ملاحظة نتائج وكذلك

 لأن , القراءة مهارات في خاصة ، منخفضًا  المتوسطة اروتغ مودا كاريا مدرسة

 أنشطة تزال لا في دافع وجود وعدم منازلهم في دينية تلاوة يحضرون لا منهم البعض

 يلعب لا ، التعلم عملية تتم فعندما ، فعالة غير المدرسة في  القراءة وتعلم القراءة

 المعلم يشرح ، المطروحة الأسئلة الطلاب يوجه عندما لذا نشطًا، دورًا الطلاب معظم

 المعلم ويستخدم بالملل الطلاب يشعر حتى المحاضرة طريقة باستخدام المادة
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 في التعلم بالملل الطلاب يشعر بحيث آخر تعلم وسائط بدون فقط المصدرية الكتب

 ، رتيبة تكون أن إلى تميل بها الشعور يتم التي التعلم عملية لأن هذا يحدث. الصف

 .وفعالة متنوعة تعليمية وسائط يستخدم لا المعلم أن هو أحدها

 للاهتمام مثير تعليمي نشاط إنشاء على قادرًا المعلم يكون أن يجب وبالتالي

 الإعلام وسائل بتطبيق الباحث سيقوم ، الحالة هذه في. للطلاب ومطالب وممتع

 المثيرة التعلم وسائل إحدى. للتعلم الطلاب حماس تبني أن يمكن التي المختلفة

 لتدريببور بوينت  مثل الإلكترونية الوسائط هي الطالب نشاط تتطلب والتي للاهتمام

 .القراءة الجهرية ممارسة نمذجة طريق عن وذلك ، الطلاب لدى القراءة مهارات

القراءة  )عال بصوت القراءة من عليها الحصول يمكن التي المزايا بعض

 تصحيح يمكن( 8) ؛ الطلاب ثقة زيادة( 1(: )123: 1883) لنابان وفقًا( الجهرية

 لأن ، الفصل في الانضباط تعزيز( 3) ؛ المعلم قبل من الفور على النطق في الأخطاء

( 5) ؛ بالكتابة النطق لربط الفرصة الطلاب إعطاء( 4) ؛ نشطا دورا يلعبون الطلاب

 .مجموعات في القراءة على الطلاب تدريب
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 نجاح يدعم ما كل إلى الانتباه الضروري من ، التعلم أهداف تحقيق أجل من

 ، السبب لهذا. المهيمنة العوامل أكثر أحد التعليمية العملية في  النجاح يعد. التعلم

 حقًا مهتمين الطلاب يكون حتى التعليمية العملية في موات جو خلق الضروري من

 .العملية هذه في بنشاط ويشاركون

 إحدى باستخدام تجربة بإجراء الباحث سيقوم ، السابق الوصف على بناءً

 في العربية القراءة فهم على القدرة رقية لت كحل اختيارها تم التي الإلكترونية الوسائط

نموذج تدريبات القراءة الجهرية با لوسيلة  الإ  " البحث موضوع هي التي المدرسة

ن في لكترونية لترقية مهارة التلاميذ فيها )دراسة شبه تجرية  على تلاميذ الصف الثام

 سطة  ("مدرسة كريا مود غاروة المتو

 الفصل الثانى   : تحقيق البحث 

 مع   تدريبات القراءة الجهرية  نموذج استخدام قبل  القراءة مهارة كيف تكون .1

كريا مود غاروة   مدرسة في الثامن الصف لطلاب الإلكترونية الوسائل

 ؟ سطةالمتو
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 مع   تدريبات القراءة الجهرية نموذج  استخدام بعد القراءة مهارة  كيف تكون  .8

كريا مود غاروة   مدرسة في الثامن الصف لطلاب الإلكترونية الوسائل

 ؟ سطةالمتو

تدريبات القراءة  نموذج   استخدام بعد القراءة راتمها  ترقية  كيف تكون .3

كريا مود   مدرسة في الثامن الصف لطلاب الإلكترونية الوسائل مع   الجهرية

 ؟ سطةغاروة المتو

 الفصل الثالث   : أغراض البحث 

 :يلي فيما الدراسة هذه في البحث أهداف تتمثل ،على ماقد سبق بيانه

 مع   تدريبات القراءة الجهرية نموذج   استخدام قبل  القراءة مهارات لمعرفة .1

كريا مود غاروة   مدرسة في الثامن الصف لطلاب الإلكترونية الوسائل

 .سطةالمتو

 مع   تدريبات القراءة الجهرية نموذج  استخدام بعد القراءة مهارات لمعرفة .8

كريا مود غاروة   مدرسة في الثامن الصف لطلاب الإلكترونية الوسائل

 .سطةالمتو
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 مع   تدريبات القراءة الجهرية نموذج  بعد  القراءة راتمها  ترقية  لمعرفة .3

كريا مود غاروة   مدرسة في الثامن الصف لطلاب  الإلكترونية الوسائل

 سطةالمتو

 

 الفصل الرابع    : فوائد البحث

 :التالية الفوائد الدراسة هذه لنتائج كونت أن ةالمؤلف يأمل

 :للطلاب. 1

 في الطلاب عقلية وتغيير العربية اللغة تعلم في جادين ليكونوا الطلاب تحفيز. أ

 .العربية اللغة مهارات

 .العربية باللغة القراءة مهارات تطوير على الطلاب شجعأن ي  .ب

 .للتعلم جدًا مهمة لغة هي العربية اللغة أن فهمًا يوفر أن .ج

 للمعلمين. 8

 .التعلم ونوعية العملية جودة لتحسين التعلم في كتقييم يستخدم أن.أ
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 في  والكتابة القراءة تعلم في خاصة العربية اللغة تعلم لتطوير كمرجع إعداده تم. ب

 .ةالقراء 

 

 الفصل الخامس : أساس التفكير 

 يمكن تعليمية نماذج خمسة على كردى  و نور وفقًا التعلم نموذج يحتوي

 على القائم التعلم التعاوني التعلم ؛ المباشر التعلم: وهي ، التعلم إدارة في استخدامها

 .التعلم واستراتيجيات المناقشة؛ المشكلات حل

 هي التدريب طريقة فإن ،( 8001) لرستية وفقًا التدريب طريقة/  نموذج

 الطلاب لدى يكون بحيث تدريبية بأنشطة بالقيام الطلاب يقوم حيث للتدريس طريقة

 التدريب طريقة فإن ،( 8003سغر: )وفقًا. تعلمه تم ما من أعلى مهارات أو مهارة

 إلى ، معينة عادات لغرس للتدريس جيدة طريقة هي التدريب طريقة أو( التدريبات)

 .والمهارة والفرصة والدقة البراعة على للحصول كوسيلة ذلك جانب
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 تاريجان يقول  القراءة مهارات هي العربية اللغة تعلم مهارات من واحدة

 الرسالة على للحصول القارئ ويستخدمها ينفذها عملية هي القراءة أن( 2: 1884)

 آخر تعريف خلال من. المكتوبة اللغة أو الكلمات وسيط خلال من المؤلف ينقلها التي

 الذي النص خلال من والكتاب القراء بين تواصل عملية هي جوهرها في القراءة ،

 .المكتوبة واللغة المنطوقة اللغة بين معرفية علاقة هناك مباشرة ثم ، كتبه

 هو ما محتويات وفهم رؤية هي القراءة فإن( 148: 8011) إزان لأحمد وفقًا

 أن حين في. مكتوب هو ما قراءة أو والإملاء القلب في أو التعبير خلال من مكتوب

 الرموز) مكتوب شيء محتويات على التعرف على القدرة هي القراءة مهارات

أجف حرمون :  ).القلب في هضمها أو قراءتها خلال من وفهمها( المكتوبة

143:8013.) 

 بشكل القراءة معنى وفهم قراءة نشاط على فقط القراءة تركز لا ، أوسع بمعنى

 ذلك من أكثر يتضمن ولكنه ، والحركية المعرفية العناصر فقط يشمل والذي ، جيد

 مع كثب عن التواصل على قادر قارئ هو الجيد القارئ. القراءة لمحتويات إلهامًا
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 ذلك إلى وما ، وحزنًا وشوقًا ومدهشًا وغاضبًا سعيدًا يكون أن ويمكن ، القراءة

 .القراءة محتوى لموجة وفقًا

 بصوت قراءة. بصمت والقراءة عالٍ بصوت القراءة هما نوعين  القراءة تتكون

 تهدف. الصف في عال بصوت النصوص قراءة الطلاب هو( القراءة الجهرية) عال

 في الطلاب إيقاع ومعرفة ، الطلاب لدى القراءة مهارات معرفة إلى النوع هذا قراءة

 قدرة ورؤية ، للطلاب الترقيم علامات قراءة على القدرة ورؤية ، والكتابة القراءة

 وتعرّف ، قراءاتهم قراءة في الطلاب رغبة وإرضاء ، القراءة مواد فهم على الطلاب

 مهنة كأحد القراءة على الطلاب وتدريب ، الناس أمام التحدث على الطلاب

 القراءة هي( القراءة ثمتة) القلب في القراءة(. 115: 8018 ، نهى أولين. )الإنسان

 بدون حتى ، همسات أو صوت بدون العيون استخدام طريق عن فقط تتم التي

 .الشفاه تحريك

 محدود عالٍ بصوت القراءة استخدام أن نرى أن يمكننا ، اليومية حياتنا في  

 حياتهم روتين في عالٍ بصوت القراءة الناس من قليلة قلة من يُطلب حيث ، للغاية

 ، وبالتالي. القساوسة أو المحامين أو الصوت مكبرات أو الراديو مذيعي مثل ، اليومي
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 بروتون. )بالفعل محدودة اهتماماتها أو استخداماتها فإن ، الأغلبية حيث من

 (.88: 1822( آخرون)

( 1: )بينها من ، متعددة قدرات هي عالٍ بصوت القراءة في المطلوبة المهارات

 استخدام( 3) ، الصحيحة العبارة باستخدام( 8) ، الصحيح الكلام استخدام

( 2) ، الترقيم علامات اتقان( 5) ، جيد موقف في( 4) ، المعقول الصوتي التجويد

 فهم( 8) ، توقف بلا قراءة( 2) ، تعبير ، بشعور القراءة( 2) ، ووضوح بوضوح القراءة

 التي القراءة مادة على اعتمادًا السرعة( 10) ، قراءتها تمت التي القراءة مواد وفهم

 في بثقة القراءة( 18) ، القراءة مواد إلى باستمرار النظر دون القراءة( 11) ، يقرأها

: 1883) نابان يوضح(.  8: 8008 ، سولاستري وإيوس موليستوتي ليليانا) نفسه

 :عالٍ بصوت القراءة تدريس في المزايا من العديد هناك أن( 822

 .الطلاب ثقة زيادة •

 .المعلم قبل من الفور على النطق أخطاء تصحيح يمكن •

 .الصف في الانضباط تعزيز •
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 (.الإملاء) بالكتابة النطق لربط الفرصة الطلاب امنح •

 .مجموعات في القراءة على الطلاب تدريب •

 ، عالٍ بصوت القراءة في ضعف نقاط هناك ، مزاياها جانب إلى ، ذلك ومع

 :عال بصوت يقرأ الضعف أن( 118-112: 1828) الخولي يوضح

 ؛ بسرعة الطلاب يتعب سوف لذلك نتيجة ، الطاقة من الكثير اغتنام •

 مقارنة الكلمات بتلاوة منشغلون الطلاب لأن ، بصمت القراءة من أقل الفهم مستوى •

 .القراءة محتويات بفهم

 .آخرين أشخاص مع يتداخل أن يمكن وأحيانا ، ضوضاء يولد •

 تحقيق تدعم التي الجوانب أهم أحد هو الوسائط استخدام فإن ،عرفنا كما

 لتوجيه استخدامه يمكن شيء كل أنها على الوسائط تفسير يمكن. التعلم أهداف

 يمكن بحيث ، الطلاب واستعداد والاهتمام والمشاعر الأفكار وتنشيط الرسائل

 الوسائط (12: 8015غانى  )فؤد ،  التعليمة. العملية في المشاركة على تشجيعهم

 .التعلم تحفز أن يمكن والتي الطلاب تعلم بيئات في المكونات من مختلفة أنواع هي
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 تعددية) الوسائط: "أن (2: 1882، مولندى، هينك، )روسل  يذكر

 البيانية والرسوم والتلفزيون الأفلام المثال سبيل على ، اتصال قنوات هي( الوسائط

 اتصال قنوات هي الإعلام وسائل. )والمدربين الكمبيوتر وأجهزة المطبوعة والمواد

 الكمبيوتر وأجهزة المطبوعة والمواد البيانية والرسوم والتلفزيون الأفلام ذلك في بما

 الإعلام وسائل( 1822 ، الاتصالات وتكنولوجيا التعليم رابطة) يوفر(. والمدربين

 على قيودًا  للتعليم الوطنية الرابطة توفر. المعلومات أو للرسائل يستخدم كنموذج

 .والمعدات والصوت الجيد التواصل من كأشكال الإعلام وسائل

 أجهزة شكل في سواء ، مختلفة بأشكال مساعدة أجهزة هي التعلم وسائل

 في للمساعدة تستخدم وكلها ، غيرها أو كتب أو براغ أدوات أو صور أو إلكترونية

 .(8018:82أولين نهى ،) للطلاب الدرس محتويات توصيل

 مثل ، حديث ةإلكتروني جهاز وهي  وسائل أداة الإلكترونية كماعرفناالوسيلة 

 الوسائط تكون أن يمكن .والإنترنت والكمبيوتر والهاتف والسينما والتلفزيون الراديو

 هذه في. عمومًا رقمية الجديدة الوسائط أن رغم ، رقمية أو تمثيلية الإلكترونية
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ور بوينت ب لتسهيل القوة نقاط مع الإلكترونية الوسائط الباحثون استخدم ، الدراسة

 .القراءة

 عرض تجميع في سيساعد برنامج هو بور بوينت( 8010جيليتى : ل ) وفقًا

 عادةً تستخدم ، تقديمي عرض أداة هي ور بوينت .وسهل ومحترف فعال تقديمي

 فهم للقراء يمكن بحيث. بور بوينت شريحة في وتعبئته تلخيصه تم شيء لشرح

 برنامج هو بور بوينت. الشريحة في الملخّص التصور خلال من أكبر بسهولة تفسيرنا

 أو صور أو كتابات شكل في وعرضها التقديمية العروض تقديم في للمساعدة

 العرض وقت تشغيله تم فيديو أو صوت أو فيلم أو فيديو مقاطع أو كائنات أو رسومات

 (.8010فورنمو ، )

 بطريقة التعليمية المؤسسات في العربية اللغة تعلم تصميم يتم أن يجب ، لذلك

 المعتادة والتدريبات بالحاجة دائمًا الطلاب يشعر حتى ، وبناءة وابتكارية إبداعية

 نموذج باستخدام أنه الباحثون يجادل ، وهكذا. القراءة على قدرتهم لتحسين

 الطلاب سيشعر ، الإلكترونية الوسائل  باستخدامقراءة الجهرية   على التدريب
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 بسهولة عليها ويعتادوا الكثير الطلاب يمارس بحيث بسرعة القراءة ويفهمون بالسعادة

 .الطلاب لدى القراءة مهارات تتطور وسوف ،

ا لوسيلة  الإ ب نموذج تدريبات القراءة الجهرية استخدام يؤدي أن المتوقع من

 التي القدرات تشمل. الطلاب  القراءة مهارة تحسين إلى الدراسة هذه فيلكترونية 

( 82: 8018) محيودين وإرتا فخروزي لعزيز وفقًا القراءة مهارات في تحقيقها يجب

( 8) ؛( والخطابية والنحوية المعجمية) البسيطة المصطلحات فهم( 1: )على القدرة

 التقييم أو التقييم( 3) ؛( القارئ فعل ورد المؤلف وغرض نية) معنى أو أهمية فهم

 مع بسهولة تكييفها يتم والتي ، المرنة القراءة سرعة( 4) ؛( والشكل المحتوى)

 .الظروف

 

 

 أساس التفكير 1.1 المخطط

 

 

 

 الجهرية با لوسيلة  الإ لكترونية تدريبات القراءة  نموذج  استخدام

 .الإدراك عقد خلال من التعلم يفتح المعلم. أ

 مع المدرسية الكتب في الموجودة الجهارية القرع نماذج قراءة خلال من التعلم في المعلم يبدأ أن.ب

 .الإلكترونية الوسائل

 .وتكرارًا مرارًا صحيح بشكل ويقرأها النصأو  الجمل أو مفرذات ال الطلاب يقلد ثم. ج
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 :القراءة على الطلاب قدرة

 ؛ الصوت خصائص من وغيرها المهراج حيث من سواء ، العربي الصوت دقة  .1

 القراءة عند( التجويد) الإيقاع استخدام دقة  .8

 كثيرًا تتكرر أو تتعثر لا ، السلسة القراءة  .3

  الترقيم علاماتهتمام  ل إال .4

 .الوضع على بسهولة ضبطها يتم والتي ، مرنة قراءة سرعة  .5
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 ، السابعة الفئة طلاب في القرع طريقة خلال من العربية اللغة قراءة على القدرة تحسين

 باراباي هارويان الاسلامية رونتين النواحى الثانوية المدرسة

 خلال من العربية اللغة قراءة على القدرة تحسين. 8011. الرحمن عوفيك

الاسلامية  الثانوية المدرسة  برنامج من السابع الفصل طلاب لدى القرعة أسلوب

 التربية كلية ، العربية اللغة تعليم قسم ، أطروحة. باراباي هارويان رونتين النواحى

 وعدم ، العربية اللغة قراءة على الطلاب قدرة عدم حالة عن البحث هذا نشأ  

 اللغة مهارات قراءة على قدرتهم تحسين أجل من وفعالة مناسبة تعلم طرق وجود

 الاسلامية رونتين النواحى الثانوية المدرسة في   السابع الفصل طلاب لدى العربية

 .باراباي هارويان

 في البحث لأساليب نوعية مقاربة تستخدم دراسة عن عبارة البحث هذا

 التعلم ظروف لتحسين الانعكاسي التعلم أشكال من شكل وهي ، الدراسي الفصل

 وهي ، التقييم عملية دورة مع المهام تنفيذ لإجراءات العقلاني الاستقرار وتحسين

 الطالب قدرة نقص مشكلة في والتفكير ، والمراقبة ، الإجراءات وتنفيذ ، التخطيط

 .العربية اللغة مهارات قراءة على
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 نفذت التي التعلم أنشطة خلال من عليها الحصول تم التي النتائج إلى استنادا

 التعليم في الطلاب أنشطة ومراقبة ، التعلم في المعلم أنشطة مراقبة خلال من دورتين

 من السابع الفصل في قراءة  طريقة مع التعلم أن القول يمكن ، التعلم ونتائج ، والتعلم

 نجاح  هارويان عن الإعلان تم. الاسلامية رونتين النواحى الثانوية منطقة المدرسة

 ملاحظة ويمكن ، العربية اللغة قراءة على الطلاب قدرة تحسين ويمكنه باراباي ،

 بلغ. الثانية والدورة الأولى الدورة من تزيد التي الطلاب تعلم نتائج( 1: خلال من ذلك

 اكتمال مؤشر إطار في 22.02 الأول للاجتماع الأولى الدورة في الطلاب قيمة متوسط

 مؤشر من أقل يزال لا 22.38 إلى الثاني للاجتماع الثانية الدورة في وارتفع ، التعلم

 أقل تزال لا أيضًا 28.24 بلغت التي الأول للاجتماع الثانية الدورة كانت. التعلم اكتمال

 28.22 إلى الثاني للاجتماع الثانية الدورة في ارتفعت حيث ، التعلم اكتمال مؤشر من

 من تزداد التي الطلاب أنشطة( 8. مسبقًا المحدد التعلم اكتمال مؤشر من أعلى

 ٪28.5 الأولى الدورة وهي ، التعلم أنشطة في ، الثانية والدورة الأولى الدورة

( 3. ٪23.25 الثانية والدورة الأولى الدورة متوسط يبلغ. ٪25 الثانية والدورة

 الأولى والدورة ، الثانية والدورة الأولى الدورة من أيضًا التعلم في المعلم أنشطة زادت
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 الثانية والدورة الأولى الدورة متوسط يبلغ. ٪84.23 الثانية والدورة 24.14٪

24.48٪. 

 بشأن الإلكتروني والتعلم( القوة نقطة) التفاعلية الوسائط مع التعلم تأثير

 لطلاب الأولي الإنجاز من مراجعتها تمت التي الاجتماعية العلوم تعلم مخرجات

 الصوتية 3جمبر  ومدرسة 2 المهنية لمدرسة عشر الحادي الصف

 بوست جامعة دراسة برنامج 002.08.0113رقم التسجيل    ، بورويتو أنانج صممه

أدي  بوان   اندونيسيا جمهورية في المعلمين رابطة في التعلم لتكنولوجيا سارجانا

 سرباي

 يكون وأن تعليمية نماذج تطوير على قادرًا البحث هذا يكون أن المتوقع من

 تدريس لكل التعلم وسائط من متنوعة مجموعة واستخدام إنشاء على قادرًا

 ، ذلك جانب إلى. ومتعة إبداعًا أكثر الطلاب يصبح حتى الاجتماعية للدراسات

 في وكذلك. الطلاب تعلم نتائج تحسين على قادرة تكون أن هو الرئيسي والشيء

 طريق عن ، شبه تجربة باستخدام البحث .القراءة مهارات في العربية اللغة تعلم

 .الإلكتروني والتعلم التفاعلية الوسائط استخدام
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 المهارات ونقل المعرفة نقل في المعلمين لمساعدة أداة هي التفاعلية الوسائط

 أو فلاش شكل في مضغوط قرص   تكون أن يمكن التفاعلية الوسائط. التعلم في

 .بوينت باور

 مواد أو إلكترونية مدرسية كتب شكل في تعليمية مادة هو الإلكتروني التعلم

 إلخ. الانترنت تعليم الإنترنت أو أخبار أو التلفزيون من

( 1) هما ، مجموعتين من يتكون علاجي اختبار يوجد ، الدراسة هذه في

 مجموعات( 8) ، الإلكتروني والتعلم التفاعلية الوسائط تستخدم تجريبية مجموعات

 التعلم اختبار هو أجري الذي الاختبار أن حين في. الوسائط استخدام دون تحكم

 .(فقط التصميم اختبار منشور) الاختبار بعد ما اختبار أو النهائي

 الإلكتروني والتعلم التفاعلية الوسائط في البحث نتائج إلى استنادًا

 على التفاعل من الطلاب يتمكن حتى الاجتماعية الدراسات تعلم في لاستخدامه

 التعلم. نتائج وتحسين الأمثل النحو


