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وكانت القراءة أول أمر من أوامر هلال سبحانه وتعاىل على نبيه حممد صلى هللا عليه 
: إقرأ ابسم ربك الذي خلق, خلق اإللنسان من علق, وسلم ما أوحى إليه يف غار حراء بقوله تعاىل

 (  ٥-١سورة : العلق: )إقرأ وربك األكرم, الذي علم ابلقلم, علم اإللنسان مامل يعلم, 

 الىت املتوقعة، الصعوابت  بعض حسباننا  ىف نضع أن بد ال القراءة تعليم من األوىل املرحلة ىف

  القراءة ىف خاصة األصوات  بتعلم القراءة صعوابت  ترتبط املرحلة  هذه وىف   .الطالب  يواجهها قد
1.اجلهرية

 وإذا املناسب، وقتها  ىف منها واحدة بكل العناية ينبغى ابلقراءة خاصة هارات م هناك   

 مهاراتن وللقراءة  .مراحل من يلى فيما القراءة تعليم ىف ضعف إىل تؤدي حينها، ىف معاجلتها أمهلت

 ابلرمز املناسب  املعىن ربط  2: هي للتعارف األساسية واملهارات .الفهم و التعريف :مها أساسيتان

 بني البصري، والتمييز التحليل على القدرة خالل من الكلمات  أجزاء إىل الكتايب، والتعرف )احلرف(

 خالل من الكلمات معان  إىل املكتوب، والتعرف  رموزابل  الصوت  وأصواهتا، وربط  احلروف أمساء

 .السياقات 

ينطق عليه فيجب   صحيح، بنطق املقروء يقرأ أن اإلنسان أراد فإذا نطقا   احلروف أن 
 عبد الغفار وقال   .احلروف أصوات  يعرف علينا أن جيب  ولذلك،  .األصوات  بعلم  مناسبة صحيحا

 والذبذابت  للهواء، ذبذبيه حركات  بعض من األذن لى ع الواقع  هو األثر الصوت إن    :هالل حامد

 العريب غري جيد الىت الصوامت العربية :الفتاح عبد قال كما   .للمتكلم الصوتى اجلهاز حيدثها ىف اللغة

 .3ح ع، ق، غ، ص،خ، ض، ظ، ط، :فهي تعلمها، ىف صعوبة
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 النطق على القدرة وهي املهارة اللفظية هي عناصر مخس توجد األصلية القراءة مهارات  وىف

 القدرة وهي الفهم ومهارة جوانبها، بكل املنطوقة اللغة ومراعاة قواعد مناسبة، بسرعة املعرب السليم

 الصامتة القراءة حتسني ومهارة .ونقدها يلها،وحتل وترتيبها فهم األفكار، على

ومهاراهتا عادات  وحتقيق اجلهرية، القراءة يف واالنطالق  واجلهرية،  يف الكفاءة تنتج اليت القراءة 

 ىف ، خطأ)النطق (اللفظ يف خطاء  :مها نوعني يف اجلهرية القراءة ىف ميذالتال أخطاء تنحصر  4القراءة. 
 .املعىن

 أو احلروف بعض الكلمة بتقدمي يف واخلطاء اإلعراب، يف اخلطأ اللفظ أخطاء وتشمل

 من حرف حركة يف واخلطأ آبخر، حرف إبدال احلروف، أو خمارج يف واخلطأ أوحذفها، أتخريها،

 .الكلمة أحرف
وفًقا للمشكالت املوجودة يف امليدان  لبحث موجه أكثر إىل القراءة اجلهرية ألنيف هذا ا

 . عند إجراء املالحظات 
تفرتض الباحثة أن األشخاص الذين يتعلمون لغة أجنبية )مبتدئني( أو الطالب اجلدد يف  
التعلم ألهنم يعتقدون أن هذا شيء جديد.   اللغات يواجهون بعض الصعوابت يف التكيف مع 

اللغة العربية فهًما عميًقا من    هذا تعلم  اللغة العربية. يتطلب  تعلم  الناس عند  ما شعر به معظم 
 أجل امتالك قدرات يف هذا اجملال. 

أن   أيًضا  حياولون  ولكنهم  التعلم،  أنشطة  مشاركتهم يف  احتمال عدم  يستبعد  ال  ولكن 
العربية وفهمها، حىت عندما يستخد اللغة  تعديل  قادرين على  املعلمون االسرتاتيجيات يكونوا  م 
 وأساليب التعلم، فإن الطالب متحمسون للمشاركة يف أنشطة التعلم.

لذلك، ميكن التغلب على املشكالت القائمة يف امليدان من خالل وجود اسرتاتيجيات  
 وطرق للتعلم هبدف أن يتمكن التعلم من العمل بكفاءة وفعالية.

علمي اللغة العربية أيًضا يف مدارس أخرى أن  ومع ذلك، تفيد معلومات من العديد من م
احلروف   تالميذ ونطقها السيما  احلروف  ومتيز  املتسلة  احلروف  ببعض  تعرف  جيدون صعوبة يف 
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الشبهه يف اإلندونسي والعربية مثل احلروف: ف، ع، ش، ق، غ، ق، واحلروف غري موجودة يف  
  اللغة األم مثل: ض، خ، ذ، ث، ص، ط، ظ،  

ال جتعل  مساعدة  وهذا  هبدف  حلول  تقدمي  يف  ويرغبون  ابلبحث  جًدا  مهتمني  باحثة 
 الطالب واملعلمني حبيث ميكن تعظيم أنشطة التعلم وخاصة يف قراءةاجلهرية.

 صحة الطفل صحيح إلكتساب  واضح ونطق مسموع، بصوت القراءة هي  اجلهرية القراءة

 األداء وإجادة النطق إلتقان وسيلة أحسن وهي خمارجها الصحيحة، من احلروف وإخراج النطق،

5ومتثيل املعىن، 
 حىت يسمع بصوت  على القراءة التالميذ املدرس  ميرن أن اجلهرية القراءة من الغرض إن 

والقراءة، ىف أخطاءهم هلم  يصلح أن يستطيع  النطق، ليجيدوا ابلتدريج، السرعة ويعودهم النطق 

 التالميذ تعود القراءة اجلهرية من فاالغرض .الفهم مع السرعية والقراءة املعىن، اإللقاء ومتثيل وحيسنوا

 6اإلستماع. ىف لذة املستمعون جيد حىت من مجال القطعة ىف ما وإظهار والتمثيل، اإللقاء حسن
قدرة  لرتقية  الصويت  التدريب  برانمج  البحث  يتطور  أعاله،  املذكورة  املشاكل  على  بناًء 

خربين األصليني ميكن الدارسني املبتدئني يف القراءة اجلهرية، حيث أصبح مثااًل على نطق لغة امل
 .استبداله ابلتسجيالت أو الوسائل

التشعيب ارتباط  بوينت  ابور  وسيلة  هي  الباحثة  حلت  معروفة  hyperlink)  أّما  وهي   ،)
يستخدموهنا. األشخاص  من  جًدا  قليل  عدد  هناك  يزال  ال  ولكن  ارتباط   جيًدا  بوينت  ابور 

ة أو ملف مستند أو برانمج أو صفحة ( هو طريقة لربط قسم معني يف شرحيhyperlink)  التشعيب
 ويب أبجزاء أخرى يف هذا اجملال. 

التشعيب ارتباط  بوينت  تساعد وظيفة ابور  االنتقال hyperlink)  ميكن أن  القارئ على   )
من صفحة إىل صفحة أخرى يف جهاز كمبيوتر واحد بدون أو مع اتصال ابإلنرتنت وميكن أيًضا 

أندر  أو  هاتف حممول  مع  الصور   ويد.استخدامها  أو يف  النص  الربانمج يف  تضمني هذا  ميكن 
وفًقا   أخرى  صفحة  إىل  القارئ  توجيه  سيتم  الصورة،  أو  النص  على  النقر  يتم  عندما  حبيث 

 حملتوايت الرابط. 
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أدوات  عرب  بوينت  ابور  بوسيلة  الربانمج  هذا  تطوير  على  املشكلة  حل  الباحثة  وحتاول 
( التشعيب  اليت كثhyperlinkارتباط  أحد (  وهي  اإلستخدامها،  قل  بل  مرسني  عند  اشتهار  رية 

املتعددة  الوسائط  برامج  قادرة على عرض  لتكون  التحديد  وجه  تصميمها على  اليت مت  الربامج 
مواد خام   يتطلب  ال  نسبيا، ألن  مكلفة  وغري  االستخدام  وسهلة  التصنيع،  بسهولة يف  اجلذابة 

 7. خبالف أدوات ختزين البياانت 

التشعيب   االرتباط  بوينت  ابور  أو    (hyperlink)وأّما  التقدميي  العرض  مللف  ارتباط  هو 
ح عن طريق الوسائط التعليمية مبواد أخرى عندما يكون ملف العرض التقدميي على عرض شرائ

توجيه املؤشر إىل مكان االرتباط التشعيب. يعد استخدام تسهيالت االرتباط التشعيب مهًما جًدا،  
 .ابإلضافة إىل كونه فعااًل، فهو أيًضا فعال جًدا يف عملية العرض التقدميي

فقط  العربية  اللغة  يتعلمون  الذين  لألشخاص  خمصص  املتعددة  الوسائط  استخدام  إن 
يف )املبتدئني(،   سواء  استخدامه،  يف  يرغب  شخص  أي  يكون  قد  هنا  املبتدئني  معىن  ولكن 

 ، هبدف توفري الراحة يف أنشطة التعلم والتعلم. MI  ،MTS  ،MAمستوى 

التصميم ملستوى   أو مستوايت أخرى،    MIوكذلك مالحظة معىن استخدامه هنا، عند 
للمشكال وفًقا  تدريسها،  يتم  اليت  املواد  النظر يف  أيًضا  الطالب يف هذا  جيب  يواجهها  اليت  ت 
 اجملال، من أجل احلصول على نقطة مضيئة يف احللول املقدمة.

هلذا السبب، طور الباحثة برانجًما تعليمًيا ملهارات القراءة اجلهرية حيث ميكن هلذا الربانمج 
الذين  لألشخاص  حالً  إىل كونه  ابإلضافة  الطالب  لدى  املوجودة  املشكالت  على  التغلب 

 . مون اللغة العربيةيتعل

 حتديد املصطلحات -ب 

)مبتدئني(. املستوايت  جلميع  جذاب  بتصميم  املتعددة  وسيلة  يف  خاص  أما   تصميم 
املراحل اليت سيحققها الطالب يف هذه الدراسة هي يف مرحلة فهم صوت القراءة وقراءهتا ابنتظام  
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يتم وصفها يف والوسيلة، من خالل أربع مهارات هي االستماع والتواصل والقراءة والكتاب ة اليت 
 وذلك هبدف تقدمي راحة الطالب املبتدئني يف التعليم على قرأة اجلهرية.

 اجلهرية  قراءة -1

األصوات  أصوات  بني  تقريًبا  القراءات  فيها  تتطابق  قراءات  هي  هنا  القراءة  مهارات 
 اإلندونيسية.اإلندونيسية والعربية ، وكذلك أصوات احلروف اليت ليست يف نطق اللغة 

 
  ( hyperlink) وسيلة ابور بوينت ارتباط التشعيب -2

وسيلة ابور بوينت ارتباط التشعيب هي الوسائط املتعددة هنا هي مزيج من بياانت النص  
يقدمون  الذين  األصليني  املتحدثني  من  والصوت  املشكلة،  يف  عقبة  تشكل  اليت  األحرف  أو 

و  القراءة،  نطق  على  عامة  نظرة  احلروف، مباشرة  أصوات  إطالق  على كيفية  تركز  اليت  الصور 
واجملموعات   األفراد  الطالب  يستخدمها  اليت  والتفاعالت  احلروف،  املتحركة حيث خترج  والرسوم 

 اليت يسهل صنعها وتشغيلها. 
 أسئلة البحث  -ج

 ؟وسيلة املتعددة لرتقية قدرة الدارسني املبتدئني يف القراءة اجلهريةما خصائص  -1

تطوير برانمج وسيلة املتعددة لرتقية قدرة الدارسني املبتدئني يف القراءة    ما كيفية استخدام -2
 ؟اجلهرية

 أهداف البحث  -د

 ؟ وسيلة املتعددة لرتقية قدرة الدارسني املبتدئني يف القراءة اجلهريةكشف خصائص امناط  -1

استخدام   -2 قدر لوصف كيفية  لرتقية  املتعددة  وسيلة  برانمج  يف تطوير  املبتدئني  الدارسني  ة 
 القراءة اجلهرية 

  مواصفات املنتج  املطّور -ه

 مواصفات املنتج اليت مت احلصول عليها يف هذه الدراسة هي: 

 ابور بوينت )ارتباط تشعيب( هي وسائط شائعة جًدا / معروفة  .1



مدجم2 ألهنا  القراء  انتباه  جتذب  أن  وميكن  للغاية  االستخدام  سهلة  الوسائط  هذه  يف .  ة 
 العديد من الصور املثرية لالهتمام 

 . تساعد هذه الوسائط يف أنشطة التعلم يف مهارات القراءة 3

 . مواد القراءة املأخوذة من الكتب املوجهة للطالب املبتدئني 4

. ميكن استخدام هذه الوسائط يف أي مكان، وميكن استخدامها ابستخدام أندرويد أو 5
 اجلّول

 الدراسة السابقة  -و

على  -1 يعتمد  الثانوية  املدرسة  يف  السريعة  القراءة  تعلم  منوذج  تطوير  راشدي،  إمام 
، اسنتج من هذا البحث 2014مدرسة األسنوية احلكومية ماالنج،  التعلم اإللكرتون

املواد   و  الدراسية  اخلطة  على  يشتمل  التعليم  التكنولوجيا  عرب  القراءة  مواد  مناذج 
اإل للواد  و  الطبعة  واستفدت  التعليمية  القراءة.  ملقياس  خاصة  بربانمج  لكرتونية 

الباحثة من هذا البحث خطوات تطوير املواد املعرضة ابلتكنولوجية احلديثة حسب 
تكنولوجيا   Front - end systemمنوذج   عرب  املنتج  لتطوير  مالئم  أبنه  بيتس  عند 

ان أنه  مع  خيتلف  البحث  هذا  يف  التطوير  منوذج  لكن  و  بعد.  عن  دماج للتعلم 
 النماذج اندماج النماذج حسب مسات املواد ابلتعديالت.  

يتين,   -2 فري  تري  التدخل 2013نداه  أساس  على  اهلامة  التدريس  مواد  تطوير   ،
اللغة  تعليم  دراسة  أو  ختصص  برانمج  املتعددة،   الوسائط  مع  االستجابة  سريع 

، وجامعة والية  واألدب اإلندونيسي )جامعة والية ماالنج، وجامعة والية سورااباي
هذا   من  واستنتج  ابندونغ(.  والية  وجامعة  يوجياكارات،  والية  وجامعة  جورونتالو، 
البحث مواد القراءة النقدية املطورة عرب الوسائل املتعددة . واستفدت الباحثة من  
منوذج  حسب  احلديثة  ابلتكنولوجية  املعرضة  املواد  تطوير  خطوات  البحث  هذا 

R2D2عل البحث  واختلف  مبذج  .  الفاعلي  تطوير  بنموذج  التطوير  منوذج  أن  ى 
 ثالث مناذج التطوير. و للواد املطورة يف جمال تعليم اللغة العربية 



تطوير املواد التعليمية لرتقية مهارة القراءة لتالميذ  vol 2, No 1(2016) حممد يونوس،   -3
ابتدائية يف معهد  مدرسة  املدرسة الثانوية اإلسالمية مبعهد نور احلسن فروبولينجا،  

احلسن   التعليمية   نور  املواد  تطوير  حتديد  إىل  الدراسة  هذه  هتدف  فروبولينجا، 
روضة    SMAاملناسبة لتحسني مهارات القراءة لدى طالب الصف احلادي عشر  

النموذج  مع  والتطوير  البحث  الباحث هنج  استخدم  فولينجا.  احلسن  نور  املطلق 
واستخدم  ، وجال  بورغ  اقرتحه  يف   الذي  والالحقة  السابقة  االختبارات  الباحثون 

 تطوير املواد التعليمية وحتديد فعالية املواد التعليمية.

صفييان،   -4 أساس  Vol No. 2 (2017)أمريين  القراءة  ملهارة  التعليمية  املواد  تطوير   ،
أسلوب العصف الذهن، جامعة كيائي حج أ. وهاب حسب هللا جومبانغ، النتائج  

احلص الذهين  اليت مت  العصف  استخدام منوذج  أن  هي  الدراسة  هذه  عليها يف  ول 
واالستخدام الفعال ملواد القراءة  ميكن أن حيسن القدرة على قراءة النصوص العربية

 األساسية مع منوذج العصف الذهين لتطوير مهارات النص العريب. 

وألصدقاء،   -5 الل2021كاانغأوحلادي  لتعلم  املتعددة  الوسائط  تطوير  العربية ،  غة 
األساسي،   فعالية  للمستوى  توزيع  يتم  اإلسالمية،  االبتدائية  الرمحن  هداية  مدرسة 

واالختبار  البعدي  االختبار  نتائج  على  بناًء  تطويرها  مت  اليت  املتعددة  الوسائط 
التمهيدي اللذين مت إجراؤمها بشكل طبيعي ومع يتم توزيع فعالية الوسائط املتعددة 

بن تطويرها  مت  مت  اليت  اللذين  التمهيدي  واالختبار  البعدي  االختبار  نتائج  على  اًء 
ممكنة  املتعددة  الوسائط  فعالية  تكون  النتائج  هذه  ومع  طبيعي  بشكل  إجراؤمها 

 وميكن استخدامها كمصدر تعليمي. 

، تعلم اللغة العربية ابلوسائط املتعددة التفاعلية لطالب املدرسة 2021رينيت يسمار،   -6
  التعلم  هليةلـعالية يوجياكرات، وأظهرت النتائج أن تقييم اخلبري املادي    مدرسةالعليا،  

  استجابة   نتائج  .(جيد)  4.17  مبتوسط  التعلم  انحية  من  عريب  ب  CD التفاعلي
  إجيابية  استجابة  يعطي  املعلم  أن  العربية  اللغة  تظهر  التفاعلي  التعلم  لقرص  املعلم
  مبعدل  التعلم  جوانب  منظور  من  العربية  ةاللغ  لتعلم  التفاعلي  املضغوط  القرص  على



 التفاعلي   املضغوط  القرص  على  الطالب   ردود  أو   االستجابة  نتيجة(  جيد)  4.12
  القرص   مع  التكيف  إجيابية  استجابة  يعطون  الطالب   أن  يوضح  العربية  اللغة  لتعلم

 .املضغوط

  احلكم   مدرسة  مالنج،  احلكم  بسمة  املفردات  ،vol. 9 No.1  انديف،  حممد -7
 املتعددة   الوسائط  تطوير(  1: )هي  الدراسة  هذه  نتائج  اإلسالمية،  الداخلية  ماالنج

  ست  خالل   من   ماالنج   احلكم  بسمة  األول   للفصل  العربية  اللغة  مفردات   تعلم
 واملراجعة  الصحة  من   التحقق  اإلنتاج،  التصميم،  التحليل،:  وهي  خطوات 

 يظهر (3)  ،3.75  توسطمب  التعلم  املتعددة  الوسائط  جودة (2)   واالختبار؛
  املنتج  نداء  الطالب   يظهر  عشر  اثنا  التعلم،  املتعددة  الوسائط  أن  اجلاذبية  جانب

  االستخدام  (4)  املنتج؛  جاذبية  إظهار  ديالابن  طالب   مثانية  ،   للغاية  لالهتمام  مثري
:  الطالب   تعلم  اكتمال  على  جيد  أتثري  هلا  املتعددة  الوسائط  لتعلم  العربية  املفردات 

 ٪ 95) طالب 19 يوجد  طالًبا، 20 من ، كبرية  جمموعة جتربة يف

يف   جًدا  مفيدة  املتعددة  الوسائط  هذه  أن  للباحثة،  ميكن  اليت  السابقة  الدراسات  من 
عملية التعلم. أما ما مييز هذا البحث عن غريه، فيمكن ألي شخص استخدام الوسائط املتعددة 

 لقراءة )اجلهرية(.لتعلم اللغة العربية للمبتدئني، وخاصة يف ا

 

 

 

 

 


