
 الباب الرابع 
 نتائج البحث 

   عرض البياانت -أ

( مع املنتج الذي مت تطويره يف شكل  R&Dتستخدم هذه الدراسة نوع البحث والتطوير ) 
ابو  ابستخدام  املتعددة  الوسائط  )تعلم  بوينت  هذا PowerPointر  يف  املستخدم  التطوير  منوذج   .)

 ، مع مراحل التحليل والتصميم والتطوير والتنفيذ والتقييم. ADDIEالبحث هو 
 ، احلصول على نتائج البحث التالية: إجراؤهبناًء على البحث والتطوير الذي مت 

 خصائص برانمج التدريب الصوت  -1

 نتائج التحليل ( أ

األ حتليل  املرحلة  هو  به  القيام  ما  املرحلة،  هذه  يف  التحليل.  هي  البحث  هذا  يف  وىل 
هي كما  املرحلة  هذه  يف  عليها  احلصول  مت  اليت  النتائج  الطالب.  خصائص  وحتليل  االحتياجات 

 يلي:

حصول الباحثني على معلومات من العديد  نتائج التحليل اليت حصل عليها الباحثة هي 
 املوجودة يف مدارسهم.  من املعلمني حول املشكالت 

 نتائج حتليل االحتياجات   (ب

هتدف مرحلة حتليل االحتياجات إىل جعل الطالب قادرين على قراءة اجلهرية يف تعلم اللغة 
مع معلمي اللغة العربية وأبدى  العربية للطالب املبتدئني. يف هذه املرحلة أجرى الباحثة مقابالت 

 . 2019مارس  19ع مالحظات. أجريت املقابلة يوم األرب

أبن  تفيد  معلومات  على  احلصول  مت  املخربون،  عليها  حصل  اليت  املقابالت  على  بناًء 
يواجهون  زالوا  ما  أهنم  العربية، كشفوا  اللغة  تعلم  يف  للمبتدئني  وخاصة  املدرسة،  يف  الطالب 

يصع اليت  تلك  أو  احلروف  )بعض  احلروف  نطق  يف  األخطاء  مثل  اجلهرية،  قراءة  يف  ب  صعوابت 



اجلهرية  قراءة  أن  نعلم  النص. كما  قراءة  يف  والتنغيم  األخرى،  ابلكلمات  الكلمات  ربط  نطقها(، 
حيث  من  )سواء  وواضح  عاٍل  بصوت  تقدميه  مت  الذي  النص  نطق  للطالب  ميكن  أنه  تعين 

 احلروف والكلمات واجلمل(. 

أعال املذكورة  املشاكل  تسبب  عوامل  عدة  هناك  أن  العربية  اللغة  مدرسو  األول كشف  ه. 
يدخلون   الذين  للطالب  ابلنسبة  العربية،  اللغة  بتعلم  دراية  على  ليسوا  الطالب  معظم  أن  هو 

احلكومية املتوسطة  املدرسة  من  الطالب  بعض  أييت  الثانوية،  املدرسة  ابلنسبة (SMP)  مستوى   ،
اإلسالمية املتوسطة  مدرسة  يدخلون  الذين  مدارس (Mts)للطالب  من  منهم  الكثري  أييت   ،

احلكوميةاال لطالهبا. SD)  بتدائية  العربية  اللغة  تعلم  تقدم  مل  االبتدائية  املدارس  بعض  يف  اليت   )
( ومدرسة الثانوية املهنية  SMP)ابلنسبة ألولئك الذين يدرسون يف هذه مدرسةاملتوسطة احلكومية  

(SMK .فهم ال يعرفون اللغة العربية على اإلطالق ،) 

األ من  أقل  التعلم  أن  يبدو  من لذلك  ُيطلب  القراءة،  تعلم  عند  هو  الثاين  العامل  مثل. 
وتفرتض   الطويلة،  القراءة  نصوص  من  الكثري  وهناك  املدرسي،  الكتاب  يف  النص  قراءة  الطالب 
ال يتم   املبتدئني. املستوى وأيًضا قد  الباحثة أن هذا أيًضا عامل يف حدوث أخطاء للطالب عند 

 احلروف أو الكلمات.  إجراء حتليل.قم بتعليم نص القراءة، سواء

التعلم  وسائط  تطوير  تصميم  الضروري  من  القراءة،  مهارات  يف  خاصة  التعلم،  لتسهيل 
هبدف توفري الراحة للطالب الذين يتعلمون اللغة العربية فقط )املبتدئني( حىت يتمكنوا من القراءة  

 يف قراءة اجلهرية. 

أفك تقدمي  يف  الباحثة  ترغب  املقابلة،  نتائج  على  لدعم بناًء  التعلم،  وسائط  تطوير  حول  ار 
من   جًدا  مهمة  الوقت  هذا  يف  املستخدمة  الوسائلة  فإن  سابًقا،  ذكران  ألنه كما  االبتكارات،  هذه 

 أجل خلق تعلم ممتع. 



ابلنسبة للطالب الذين ميكن للباحثني إجراء موضوعات حبثية يف مرحلة التطبيق، تستخدم 
الباحثون حيتاجهم  الذين  الطالب  وسائلة    الباحثة  على  جتارب  لتقدمي  مدارس  عدة  من  أنفسهم 

 التطوير.

شكل  يف  تعليمية  وسائط  تطوير  الضروري  من  اجملال،  هذا  يف  عليه  العثور  مت  ما  على   بناًء 
powerpoint   بناًء اجلهرية.  قراءة  إتقان  يف  نشاطًا  أكثر  يكونوا  أن  الطالب  على  تسهل  أن  ميكن 

 على مادة قراءة اجلهرية. PowerPointة ابستخدام على ذلك، طورت الباحثة وسائط تعليمي

 ج( يف مرحلة حتليل املنهج 

صياغة   إىل  التحليل  هذا  يهدف  املطبقة.  املختلفة  املناهج  أدوات  بتحليل  الباحثة  تقوم 
( األساسية  الكفاءات  على  بناًء  تعليمية  وأهداف  )KIمؤشرات  األساسية  والكفاءات   )KD  )

 .2013بية للصف السابع للطالب املبتدئني الذين يشريون إىل منهج املطبقة يف كتب اللغة العر 

 يتم عرض صياغة املؤشر بناًء على الكفاءات األساسية كما يلي:

 

 
 
 

 مؤشرات اإلجناز  :1الصورة 



 
التعلم.   أهداف  إىل  ختفيضها  يتم  حتديدها،  مت  اليت  الكفاءات  إجناز  مؤشرات  على  بناًء 

 أهداف التعلم اليت متت صياغتها هي كما يلي:

ْعرِْيُف  (أ) اَلت َّ اهلجائية،  حول:  عاٍل  بصوت  نص  قراءة  للطالب  ميكن 
ْفِس، اَْلَعاِمُلْوَن اْلَمدْ   َرِسيَّة، َاأْلَْلَوانُ الن َّ

والعبارات   (ب) والكلمات  احلروف  أصوات  نطق  للطالب  ميكن 
اَْلَعاِمُلْوَن  ْفِس،  الن َّ ْعرِْيُف  اَلت َّ اهلجائية،  ب :  املتعلقة  مباشرة  العربية  واجلمل 

 اْلَمْدَرِسيَّة، َاأْلَْلَوانُ 

  ميكن للطالب تقليد صوت الكلمات والعبارات والكتاابت اليت   (ج)
ْفِس،   الن َّ ْعرِْيُف  اَلت َّ اهلجائية،  وإثباهتا:  وذكرها  عنها،  مسعت 

 اَْلَعاِمُلْوَن اْلَمْدَرِسيَّة، َاأْلَْلَوانُ 

اهلجائية،   (د) حول:  بسيطة  تعبريات  إظهار  للطالب  ميكن 
ْفِس، اَْلَعاِمُلْوَن اْلَمْدَرِسيَّة، َاأْلَْلَوانُ  ْعرِْيُف الن َّ  اَلت َّ

  صائص الطالبنتائج حتليل خ(. 2



املستوايت   على  بل  املستوايت،  على  يعتمد  ال  فهو  املبتدئني،  ابلطالب  هنا  املقصود  أما 
تعلم   فهم  مستوى  يف كل  الطالب  جلميع  ميكن  ال  ألنه  والعليا،  املتوسطة  املستوايت  من  املأخوذة 

 اللغة العربية والتعرف عليه.

الب يستخدمها  املرحلة اليت  هي  الطالب  خصائص  الطالب  حتليل  لتحديد خصائص  احثة 
اليت هي أساس الباحثني لتطوير الوسائط اليت سيتم تطويرها. من املتوقع أن تعمل وسائل اإلعالم  

 وفًقا خلصائص الطالب على حتسني نتائج تعلم الطالب.

يف   الباحثة  أجراها  اليت  املالحظات  نتائج  على  عام، 2019مارس    19بناًء  بشكل   ،
األنش  يف  الطالب  جيعل  شارك  احملاضرة  طريقة  يستخدم  الذي  التعلم  جيد.  بشكل  التعليمية  طة 

الطالب أقل نشاطًا. لتنشيط الطالب، فإن جهود املعلم هي توفري نص القراءة املستخدم وتعيني  
 الطالب الذين سيقرؤون النص.

سأهلم  عندما  لذلك  اجلهرية،  قراءة  يف  صعوبة  جيدون  الطالب  بعض  أن  الباحثة  ورأت 
لغة العربية مباشرة شعر الطالب بعدم ثقتهم يف أنشطة القراءة. من أجل التخطيط اجليد مدرس ال

يشجع   هنج  هلا  تعليمية  وسائط  استخدام  الضروري  من  القراءة،  تعلم  ألهداف  وفًقا  للتعلم 
 الطالب النشطني وقادر على تعزيز محاس تعلم الطالب بشكل مستقل ومع املعلمني. 

التحليل،   هذا  على  ابستخدام  بناًء  التعلم  وسائط  تطبيق  على    powerpintميكن  الطالب  على 
 مستوى املبتدئني وميكن توقع حتسني نتائج تعلم الطالب.

 

 نتائج التصميم د(

تطوير   منوذج  من  الثانية  تبدأ    ADDIEاملرحلة  املرحلة  هذه  يف  التصميم.  مرحلة  هي 
خطواتن يف مرحلة التصميم هذه،   الباحثة يف تصميم وسائط التعلم اليت سيتم تطويرها. هناك



وسائط  وميزات  التصاميم  وإعداد  اجلهرية،  قرأة  يف  التعليمية  املواد  إعداد  ذلك  يف  مبا 
powerpoint . 

ويف مرحلة التصميم هي مرحلة تصميم الوسيلة التعليمية التفاعلية تتضمن صياغة أهداف  
( بوينت  ابور  وسيلة  طوير  التعلم.  وسيلة  إعداد  powerpointصنع  الطالب.  الحتياجات  وفًقا   )

 أدوات الختبار جدوى وسيلة التعلم كمصدر لتعلم الطالب. 

 تصميم الوسيلة  (أ

 لألسباب التالية:وهكذا صمم الباحثة املادة ابملستوى املتوسط 

النص   (1 يف  ونقص  الصور  من  الكثري  فهناك   ، أساسية  مادة  تستخدم  إذا كنت  أنه 
 راءة ملمارسة الق

 إذا كنت تستخدم مادة عالية املستوى، فستجد الكثري من املواد وحجم الصورة  (2

مناسبة   (3 تكون  أن  هبدف  املتواسطة  املدرسة  يف  املوجودة  املادة  الباحثة  أتخذ 
 ملستوايت املبتدئني مثل األطفال يف املستوايت املتواسطة والثانوية.

 .األداة تصميم (ب

 مقابلة (1

ا توجيه  هلدف  يتم  وفًقا  املتعددة  الوسيلة  يستخدمون  الذين  للطالب  ملقابالت 
 البحث.

 اإلستبانة  (2

 عند إجراء اإلستبانة، وجه الباحث أسئلة حول الوسيلة املستخدمة من أجل:

 )أ( حماضر خبري الوسيلة

 )ب( حماضر خبري املادة  

 )ج( مدرس اللغة العربية

 د( املبتدئني )



 التوثيق  (3

ا الواثئق  املتعددة  نتائج  الوسيلة  استخدام  عند  املعنيني  الطالب  عملية  على  هي  ملأخوذة 
 اليت يتم اختبارها.

الوسائط   تطوير  لتصميم  تفصيالً  أكثر  وصف  يلي  فيما   ، أعاله  الشرح  نتائج  على  بناًء 
 املتعددة. تصميم التعلم ابلوسائط املتعددة ابلطريقة التالية:

 ( اجلهرية إعداد إطار التعلم املادي )قراءة  (1

يف   )للمبتدئني  السابع  للصف  العربية  اللغة  على كتب  التعليمية  املواد  إطار  إعداد  يعتمد 
إىل   األول  السهل  من  رئيسيني،  جزأين  من  تطويرها  سيتم  اليت  املواد  تتكون  املتوسط(.  املستوى 

 . األكثر صعوبة

 فيما يلي إطار عمل املواد التعليمية يف قراءة اجلهرية:

 موضوع  (أ)
 احملتوايت  (ب)

 )ج( تقييم املواد
 ( إعداد تصميم الوسائط املتعددة التعليمية وميزاهتا2

عرض   يلي  فيما  والنهاية.  واحملتوى  البداية  التعلم  وسائط  وميزات  تصميم  إعداد  يشمل 
 التصميم للجزء األويل من وحدة التعلم: 

 الغالف (أ)

ابجلم مليء  ابوربوينت  التعلم  وسائط  على  يف الغالف  نقاط  على  وحيتوي  االفتتاحية  ل 
شكل تعليمات لالستخدام ومؤشرات اإلجناز والكفاءات األساسية والكفاءات األساسية. وأيًضا 

 يف تصميم األلوان اليت يتم ضبطها بني األلوان مع بعضها البعض. 



الف  بينما يتم تعديل تصميم الصورة على املادة حسب املادة املراد نقلها. بينما حيتوي الغ
 اخللفي على صور وسري ذاتية للباحثني.

من املتوقع أن جيذب تصميم الغالف اجلذاب االهتمام ويثري محاس الطالب لدراسة املواد 
 املقدمة يف تعلم الوسائط املتعددة. ها هو تصميم غالف وسائط التعلم:

 حمتوايت  عرض غالف وسائط التعلم :2 الصورة

 
 خريطة مفاهيم تعلم الوسائط املتعددة (ب)

( الكفاءات  تعيني  على  الكفاءة  خريطة  )KIحتتوي  األساسية  والكفاءات   )KD )
 واملؤشرات. يهدف توفري خرائط الكفاءة إىل تسهيل تطوير تعلم الوسائط املتعددة.

 اءة الواردة يف وسائط املتعددة التعلم:فيما يلي عرض خلريطة الكف

 : الكفاءات األساسية واألساسية3الصورة 



  
 

 )ج( املفهوم املادي 

يف   يف ميزات  على  حيتوي  فإنه  التعلم،  تصميم  يف  تضمينها  سيتم  اليت  املواد  مفهوم 
يف  الكلمات  تنقل  اليت  املضافة  املتحركة  الرسوم  إىل  ابإلضافة  تشعبية،  ارتباطات  شكل 

 .PowerPointوسائط 

 

 : قراءة املواد واحملتوى 4الصورة    

 
 



 

 : الرتكيز على أمثلة صوت احلروف5الصورة 

  
 

 

 

 )د( سرية املؤلف 

والعنوان  االسم  من  بدءًا  للمؤلف،  الكاملة  اهلوية  على  للمؤلف  البيولوجية  البياانت  حتتوي 
التعليمي   ومكان والتاريخ  والقسم  التدريس  هيئة  وأعضاء  الطالب  تعريف  ورقم  امليالد  واتريخ 

 للمؤلف. فيما يلي عرض لسرية املؤلف: 

 السرية الذاتية للباحثة : 6 الصورة



 

 

الط  ه(. لتعليم  أداة  هو  لتحسني  امللصق  العربية  اللغة  تعلم  يف  متعددة  وسائط  هناك  أن  الب 
 مهارات القراءة وخاصة القراءة اخلهرية 

 : ملصق مقدمة لوسائل متعديدة  7الصورة 

 



 إعداد أدوات تقييم وسائط التعلم ( 3

واست التعلم،  وحدة  تقييمات  شكل  يف  التعلم  وسائط  تقييم  أدوات  بياانت إعداد 
استجابة الطالب، وأوراق مالحظة تنفيذ التعلم. فيما يلي عرض تقدميي ألداة تقييم كل  

 وحدة تعليمية: 

 قم إبعداد ورقة تقييم الوسائط التعليمية   (أ)

يف   التعلم  وسائط  تقييم  ورقة  إعداد  خربة    3يتم  حسب  الثالثة  األنواع  متييز  يتم  أنواع. 
 املدقق. املدقق

 وسائل اإلعالم التعليمية من قبل حماضرين خرباء املواد  ورقة تقييم (1)

جوانب  ذلك  يف  مبا  التعلم  وسائط  ملتطلبات  وفًقا  التعلم  وحدة  تقييم  ورقة  تعديل  يتم 
جدوى احملتوى وعرض املواد. فيما يلي تفاصيل جوانب التقييم وعدد عناصر البيان يف ورقة تقييم  

 ء املواد.الوسائط التعليمية بواسطة حماضرين خربا

هو  والثالث  التعليمية،  يف املواد  خبري  حماضر  هو  والثاين  يف املواد،  خبري  حماضر  هو  األول 
 مدرس اللغة العربية. فيما يلي األنواع الثالثة من أوراق تقييم وسائط التعلم:

 ورقة تقييم وسائل اإلعالم التعليمية بواسطة حماضر إعالمي  (2)

وسائط  تقييم  ورقة  تعديل  التصميم    يتم  جلوانب  التعلم  وسائط  للمتطلبات  وفًقا  التعلم 
تقييم   ورقة  يف  البيان  عناصر  وعدد  التقييم  جوانب  تفاصيل  يلي  فيما  املستخدمة.  اجلرافيكي 

 وسائل اإلعالم التعليمية من قبل احملاضرين اخلرباء اإلعالميني. 

 ورقة تقييم وسائل اإلعالم التعليمية ملعلم اللغة العربية  (3)



جوانب   تتضمن  اليت  التعلم  وسائط  ملتطلبات  وفًقا  التعلم  وسائط  تقييم  ورقة  تعديل  يتم 
جدوى احملتوى وعرض املواد والرسومات واللغة. فيما يلي تفاصيل جوانب التقييم وعناصر البيان  

 العديدة يف ورقة تقييم وسائط التعلم من قبل مدرس اللغة العربية.

تقييم أوراق  على  االطالع  وخرباء    ميكن  املواد  خرباء  حماضرين  بواسطة  التعلم  وحدة 
 اإلعالم ومعلمي اللغة العربية يف امللحق.

 تطوير استبانة استجابة الطالب   (4)

مت جتميع استبياانت إجاابت الطالب بناًء على مالءمة احملتوى واللغة والرسومات. هناك  
ب ، وهو عبارة ذات قيمة إجيابية. يتم  نوع واحد من العبارات املستخدمة يف استبيان إجابة الطال

 . عرض تفاصيل اجلوانب والعديد من عناصر عبارات استبيان إجاابت الطالب أدانه

 

 ج( نتائج التطوير 

تطوير   منوذج  من  الثالثة  إىل   ADDIEاملرحلة  املرحلة  هذه  هتدف  التطوير.  مرحلة  هي 
احلص بعد  تصميمها.  مت  اليت  التعلم  وسائط  جدوى  مدى  متت  معرفة  اجلدوى،  تقييم  على  ول 

 : يتكون املدقق من حماضران مراجعة وسائط التعلم وفًقا النتقادات واقرتاحات املدقق.

واحملاضر اخلبري املادي  الدكتورة حج فطوية    اخلبري اإلعالمي وهو ماكي حسن، املاجستري
 للغة العربية ، وهم حممد كفراوي، املاجستري ومدرس  نور املاجستري

وير الوسيلة املتعددة هنا يقوم الباحثة بتطوير مواد تعليمية مصممة للتكيف مع  مراحل تط
 (، وهي كالتايل: powerpointمستوى املبتدئني ابستخدام ابور بوينت )

 . البحث عن املواد املناسبة للطالب املبتدئني1

 . حتتوي الوسائط على صور تطابق املادة 2



 املفردات . امأل الصوت يف تعلم االستماع وكذلك 3

 .عند إدخال املواد والصور والصوت  PowerPoint. توفري رسوم متحركة ممتعة لربانمج 4

 نتائج اإلستباانت  -1

تطوير   على  املدخالت  وكذلك  النتائج  على  الباحثة  حصلت  التحقق،  اختبار  إجراء  بعد 
 هذه الوسائط هبدف إتقان الوسائط املستخدمة، وكانت النتائج كما يلي: 

 

لتقييم على وسائل )خلرباء وسائل( أسئلة ا   

 حباجة إىل إصالح 1نتيجة 
 غري جيد  2نتيجة 
 يكفي 3نتيجة 
 جيد  4نتيجة 
 ممتاز 5نتيجة 

  

   1 مكون رقم
 تصميم الوسائل

جيذب تصميم الوسائط اهتمام الطالب   1
 ابلتعلم 

 جيد  80% 4

 جيد  %80 4 تصميم وسائط مناسب ملستوى املبتدئني 2
%80 4 كتابة على الشرائح واضحة وسهلة القراءة ال 3

 جيد  %
 يكفي %60 3 الغالف )فتاحة( مثري لالهتمام  4

 الرسومات 



 جيد  %80 4 دقة استخدام اخلط )اخلط( وحجمه  1
 يكفي %60 3 دقة التخطيط 2
مجال عرض الصور والرسوم التوضيحية   3

 والرسومات

 جيد  80% 4

 يكفي %60 3 توافق تركيبة األلوان 4
 انفجار 

السرد أو القراءة ليست كثيفة للغاية يف  1
 شرحية واحدة

 يكفي 60% 3

 جيد  %80 4 مجل قصرية وفهم كلمات  2
 جيد  %80 4 صور ذات مغزى  3
 يكفي %60 3 نظام متسق ودقيق الكتمال املواد 4

 بدين 
 جيد  Android  4 80%استخدام الوسائط مع جّول 1
 جيد  %80 4 اإلعالم استخدام اإلنرتنت  استخدام وسائل 2
استخدام الوسائط يف أي وقت ويف أي   3

 مكان 

 يكفي 60% 3

 

 واملدخالت االقرتاحات

  لسهولة   احلجم  كبرية  وليست  رمسية  تزال   ال  ولكنها  سائدة  غري  خطوطًا  استخدم (1
 . القراءة

  مقدمة   على   للحصول   الوسائط  عن  بعيًدا  واحدة  بصفحة  مصمًما  ملصًقا  أضف (2



 . املطورة الوسائط عن موجزة
  صورة  أضف  ذلك،   أردت  وإذا  سرد  شكل  يف  مطور  تعريف   ملف  إبنشاء  قم (3

 .لنفسك 
 

من    جيدة  املستخدمة  املتعددة  الوسائط  فإن  التعليمية  الوسائط  خرباء  تقييم  على  بناّء 
من   إضافية  تعليقات  هناك  ولكن  املبتدئني،  املرحلة  طالب  مع  والتكيف  اإلعالم  التصميم  خرباء 

 لدعم كمال الوسائط.

  :مثل املدخلة املواد بتحسني الباحثة قامت  وسائل، خرباء واقرتاحات  تعليقات  على بناءً 

 رؤيته  الطالب  على يسهل حبيث  أكرب خطًا استخدم  -(أ
 املتطورة  الوسائط عن إبجياز التعريف هبدف ملصق  بعمل قم مث -(ب 

 األخرية الشرحية  يف الشخصي ملفك  صورة أضف مث(. ج

هي    عليها  احلصول  مت  اليت  وهناك    ٪ 60النتائج  جًدا    6تقييمات،  جيدة  تقييمات 
درجة   على  حصلوا  الذين  على    ٪80وأولئك  حصلوا  مت    9والذين  اليت  النهائية  القيمة  مث  جيد. 

 احلصول عليها هي:

1080 

------------= 72% 
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من    عليها  احلصول  مت  اليت  النتائج  فإن  هذه لذا  املتعددة  الوسائط  لتطوير  اخلرباء  تقييم 
 )جيدة مبا يكفي(. ٪72هي 

 

  أسئلة التقييم على وسائل )خلرباء املواد أو اللغة( 



 حباجة إىل إصالح 1نتيجة 
 غري جيد  2نتيجة 
 يكفي 3نتيجة 
 جيد  4نتيجة 
 ممتاز 5نتيجة 

  

 جمموع  مكون رقم
 تعليمات وسائل اإلعالم

 جيد  %80  الوسائط على تعليمات واضحة لالستخدام حتتوي هذه  1
توفر التعليمات اخلاصة ابستخدام الوسائط معلومات كافية  2

 حول األساليب والتقنيات املستخدمة يف وسائل  
 جيد  80% 

 جيد  %80  حتتوي الوسائط على أهداف تعليمية 3
 يد ج %80  التعبريات التواصلية تسهل التفاعل يف عملية التعلم  4

 املادة 
 جيد  %80  اكتمال احملتوى املادي  1
 يكفي %60  حتصيل املواد التدريسية  2
 يكفي %60  حقيقة اجلوهر املادي  3
 يكفي %60  عرض املادة بسيط وجذاب 4
 جيد  %80  عرض املادة وفًقا لظواهر احلياة اليومية 5

 تدريبت 
 فييك %60  مدى مالءمة التمرين مع املواد املقدمة  1
 يكفي %60  تعليمات واضحة للممارسة  2
 يكفي %60  االختالفات يف مناذج التدريب 3



 يكفي %60  عرض التمارين من السهل إىل الصعب 4
 يكفي %60  التوافق مع مستوى الطالب 5

 بدين
 يكفي %60  سهولة فهم اللغة واملواد التعليمية  1
 يكفي %60  ضحةلغة كلمات القيادة يف وسائل اإلعالم وا 2
 يكفي %60  اختيار املفردات يف الوسائط الصحيحة  3
 يكفي %60  لغة املواد التدريسية حسب مستوى الطالب 4

 واملدخالت االقرتاحات

تتطابق   ال  حبيث  الكلمات  من  الكثري  وتقصري  إطالة  يتم  النطق  عند  ولكن  جيدة،  اللغة 
 .اختيار الكلمات جيد كمثال للطالب مث أيضا ملهرة الكالم ال يوجد صوت   .مع النطق

صوت  يوجد  ال  فقط  الصورة  أيضا  للقرآن  إدارة  .مث  لتسهيل  صوت  هناك  يكون  أن  جيب 
 .الوقت على الطالب واملعلمني

بناًء على تقييم اللغة واملواد أبن استخدام واجلميل جيًدا ولكن هناك أشياء جيب إضافتها  
 .حول الصوت يف مهارات التحدث والقراءة

  :مثل  املدخلة املواد بتحسني الباحثة قامت واللغة، املادة خرباء واقرتاحات  تعليقات  على بناءً 

 حتديده مت الذي النص يطابق حبيث تصحيحه مت ، النطق لسوء(. أ

  على يسهل مما ، القراءة ميثل صوت  ابلفعل له مجل أو كلمات   على حيتوي ما كل(.  ب 
 تعلمها الطالب 

ا مت  اليت  هي  النتائج  عليها  وهناك    ٪60حلصول  التقييمات،  جيدة    12من  وهي  تقييًما 
درجة   على  حصلوا  الذين  وأولئك  درجة    ٪80جًدا  على  حصلوا  القيمة   6والذين  مث  جيدون. 

 النهائية اليت مت احلصول عليها هي:
1200 



------------= 66,6% 
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اد حول تطوير هذه الوسائط  لذا فإن النتائج اليت مت احلصول عليها من تقييم خرباء املو  
 )جيدة مبا يكفي(.  ٪66.6املتعددة هي 

  أسئلة التقييم على وسائل )خلرباء املدرس اللغة العربية( 

 حباجة إىل إصالح 1نتيجة 
 غري جيد  2نتيجة 
 يكفي 3نتيجة 
 جيد  4نتيجة 
 ممتاز 5نتيجة 

  

 جمموع  مكون رقم
 الكفاءات األساسية

م التعليمية تلك املتعلقة بروحانية  تقدم وسائل اإلعال  1
 الطالب 

 جيد  80% 

تقدم وسائل اإلعالم التعليمية أنشطة من شأهنا  2
 تطوير مهارات الطالب االجتماعية

 جيد  80% 

تقدم وسائل اإلعالم التعليمية أنشطة ميكن أن تدرب  3
 الطالب على الفهم والقراءة

 جيد  80% 

أنشطة ميكن أن جتعل   تقدم وسائل اإلعالم التعليمية 4
 الطالب قادرين على القراءة 

 جيد  80% 

 مفهوم التعلم 
 يكفي %60  تقدم وسائل اإلعالم التعليمية أنشطة استماع  1



 جيد  %80  تقدم وسائل اإلعالم التعليمية أنشطة االتصال 2
 يكفي %60  تقدم وسائل اإلعالم التعليمية أنشطة القراءة 3
 جيد  %80  عليمية تقدم أنشطة الكتابةوسائل اإلعالم الت 4
 يكفي %60  وسائل اإلعالم التعليمية تقدم متارين 5

 املادة 
 يكفي %60  اكتمال احملتوى املادي  1
 جيد  %80  وضوح احملتوى  2
 جيد  %80  مرات دقة عرض املواد  3
ترتبط املادة اليت يتم تدريسها بظاهرة األنشطة اليومية   4

 للطالب 
 جيد  80% 

يشكل عرض املادة شخصية الطالب اليت جيب أن  5
 يتصرفوا بشكل جيد 

 جيد  80% 

 تدريبت 
 جيد  %80  مالءمة التدريب مع املواد التعليمية  1
شكل أسئلة املمارسة متماسك ومتوافق مع مهارات   2

 تعلم اللغة العربية 
 جيد  80% 

 جيد  %80  وصعبعرض شكل التمرين من سهل ومتوسط  3
 جيد  %80  وح أسئلة املمارسة وض 4
 جيد  %80  االختالفات يف أسئلة املمارسة  5

استناًدا إىل تطوير النظرايت املوجودة ، واليت طرحتها نظرية التطوير الفعال  تصميم الوس 
للوسائط املتعددة ، أن هذه الوسائط خمتلفة متاًما عن النظرية ، سواء من حيث بساطة  

لك ، مت التوصل إىل هذه الوسيلة لتكون فعالة يف تطويرهاائط البياانت أو التنفيذ. لذ  
 جيد  %80  يستخدم تصميم الوسائط اجلذاب لتعلم 1



 جيد  %80  توافق تصميم الوسائط للمستوى املبتدئ  2
 جيد  %80  وضوح الكتابة وسهولة القراءة  3

 استخدام الوسائط 
مدى مالءمة استخدام الوسائط يف عملية التعلم  1

 لمبتدئني ل
 جيد  80% 

يف  2 فهمه  الطالب  على  يسهل  الوسائط  عرض 
 استخدامه

 جيد  80% 

 

 

واملدخالت االقرتاحات  

تعترب وسائل اإلعالم جيدة ابلنظر إىل أن الطالب غالًبا ما تكون لديهم أفكار سلبية منذ  
للمبتدئ التالية  الوسائط  وجود  مع  صعبة،  تعترب  فهي  العربية،  اللغة  تعلم  على  بداية  ني، 

إىل  االقرتاحات  حتتاج  العربية.  اللغة  بتعلم  للطالب  إضافًيا  اهتماًما  توفر  أن  ميكن  األقل 
 الكثري من الوسائط األخرى اليت ميكن جلميع املعلمني استخدامها

مفيد   العربية  اللغة  تعلم  وسائط  استخدام  أن  العربية  اللغة  مدرس  تقييم  على  بناًء 
يزيد   أن  وميكن  يف  للمبتدئني،  سليب  بشكل  يفكرون  الطالب  معظم  ألن  الطالب،  اهتمام  من 

 تعلم اللغة العربية ألنه يعترب أمرًا صعًبا.

  :مثل  املدخلة  املواد  بتحسني  الباحثة  قامت  العربية،  تعليم  خرباء  واقرتاحات   تعليقات   على  بناءً 

  تعلم ب الطال من الطلب كذلك   الطالب  ألفة إىل يضيف حبيث التعلم وسائط حتسني(. أ
 . اجلهرية القراءة يف وخاصة العربية، اللغة



تقييًما وهي جيدة جًدا   40تقييم ، وهناك  ٪60النتائج اليت مت احلصول عليها هي  
درجة جيدة. مث القيمة النهائية اليت مت  20وحصلوا على  ٪80وأولئك الذين حصلوا على درجة 

 احلصول عليها هي:

1840 

------------= 76,6% 
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ذا فإن النتائج اليت مت احلصول عليها من تقييم مدرس اللغة العربية على تطوير هذه ل 
 )جيدة مبا فيه الكفاية(. ٪76.6الوسائط املتعددة هي 

 استخدام برانمج التدريب الصوت  -2

 د( نتائج التطبيق

تطوير   وسائط  من  الرابعة  عن    ADDIEاملرحلة  اإلعالن  يتم  أن  بعد  التطبيق.  مرحلة  هي 
هذه  تنفيذ  يف  الدخول.  مستوى  طالب  على  التعلم  وحدة  تطبيق  يتم  املدقق،  ِقبل  من  أهليته 

 طالباً وطالبة مت فيها نقل الطالب املبتدئني من عدة مدارس. 15املرحلة شارك 

اإلعالم   وسائل  توفري  خالل  من  املتطورة  الوسائط  بتجربة  الباحثة  قامت  املرحلة  هذه  يف 
 امها حسب التعليمات. ليتمكن الطالب من استخد

هلذا السبب، مل تصل النتائج اليت حصل عليها الباحثة إىل مرحلة التجربة يف شكل أسئلة  
 معطاة، لكن الباحثني قدموا مالحظات فقط يف شكل استباانت ومقابالت. 

املطورة،   املتعددة  للوسائط  إجاابت  على  احلصول  هو  اهلدف  هذه،  التنفيذ  مرحلة  يف 
 وهي:

الب1 طلبت  الوسائط .  تقييم  العربية  اللغة  ومعلم  احملاضرين  واملواد  اإلعالم  خرباء  من  احثة 
 املستخدمة



تعلم 2 يف  املتعددة  الوسائط  استخدام  على  العزم  عقدوا  الذين  الطالب  الباحثة  سألت   .
 اللغة العربية خصيًصا للمبتدئني، كما طلب منهم تقدمي تقييم على شكل استبانة.

 مالاستع تلميح :8الصورة 

 
مت   اليت  الوسائط  الستخدام  تعليمات  توجد  املتعددة،  الوسائط  هذه  استخدام  يف 
وجود   حالة  يف  أنه  هبدف  الطالب،  قبل  من  استخدامها  سيتم  اليت  الوسائط  يف  توفريها 

كن استخدام الوسائط مباشرة من قبل مستوى املبتدئني  تعليمات الستخدام الوسائط، مي
 الطالب.

 فيما يلي تفاصيل استخدام الوسائط:

هاتف   (1 أو  الكمبيوتر  بتشغيل  ابور   Androidقم  على  هذه  املتعددة  الوسائط  افتح 
 بوينت 

حدد القائمة املتاحة يف الشرحية األوىل، لالطالع على اإلرشادات اخلاصة ابملواد اليت   (2
 سيتم تسليمها،  

 إذا كنت تريد العودة، فاضغط على للمتابعة، حدد قائمة املواد، واضغط على بدء،   (3

اضغط  (4 إهناء  تريد  إذا كنت  )ميني(  النجمة  عالمة  على  اضغط  العودة  تريد  إذا كنت 
 على النجمة )يسار( 



 مث حدد قائمة املواد املطلوبة، إذا عادت مث اضغط  (5

 لعودة إىل الشرحية السابقة، فاضغط على إذا كنت تريد ا (6

 إذا كنت تريد العودة إىل النص اضغط  (7

 يتم الرد على نتائج استخدام الوسائط املستخدمة يف االستباانت ونتائج املقابلة

 نتائج التقييمه. 

تطوير   منوذج  من  اخلامسة  مرحلة    ADDIEاملرحلة  بعد  التقييم.  مرحلة  هي 
 الية هي تقييم وسائط التعلم. يف هذه املرحلة، التقييم اإلعالميالتطبيق، تكون املرحلة الت

 ينظر إليها هي جوانب التطبيق العملي وفعالية وسائط التعلم.

احملاضرين  إجاابت  من  بياانت  الباحثة  مجعت  الوسائط املتعددة،  جتربة  إجراء  بعد 
الع اللغة  ومعلمي  املواد  يف  اخلرباء  واحملاضرين  اإلعالميني  املبتدئني  اخلرباء  والطالب  ربية 

 على تطوير الوسائط املتعددة الذي قامت به الباحثة.

البياانت  مجع  أدوات  من  الباحثة  عليها  حصل  اليت  البياانت  نتائج  على  بناًء 
 هبدف تعزيز نتائج الدراسة، يتم عرض نتائج البياانت على النحو التايل: 

 
 
 

 نتيجة املقابلة  (1

حتديد إجاابت الطالب، فقد استخدمت الباحثة حتليل أما ابلنسبة لنتائج خامتة  
 املصفوفة، ليحصل الباحثون على نتائج إجاابت الطالب من االستبيان املوجود.

أشخاص   9أشخاص اختاروا، السؤال الثاين هناك  8السؤال األول هو أن هناك 
هناك   الثالث  السؤال  هناك    6اختاروا،  الرابع  السؤال  اختاروا،  ص  أشخا  4أشخاص 

 اختاروا، السؤال اخلامس هناك شخصان. 



 تعيني اإلجاابت  نتيجة اإلجابة  رقم
 سهل الفهم يف تعلم اللغة العربية  1

11 
1 ،2،3،4،5،9،8 ، 

من  2 وتزيد  لالهتمام  مثرية  اإلعالم  وسائل 
 احلماس لتعلم اللغة العربية

 

1،3،4،5،9،8،10 ، 
11،6 

استخدامه   3 وميكن  االستخدام  سهل 
 androidابستخدام 

1،2،3،5،9،10 ، 

 2،3،11،6 هذه الوسيلة ممتعة 4
الظروف   5 يف  الوسائط  هذه  تساعد  أن  ميكن 

 احلالية يف تعلم اللغة العربية
3،12 

 

 

 

 نتيجة اإلستبانة (2

 أسئلة التقييم على وسائل ) لتالميذ ( 

 حباجة إىل إصالح 1نتيجة 
 غري جيد  2نتيجة 
 يكفي 3نتيجة 
 حسن 4نتيجة 

 جيد جدا  5تيجة ن
 



 5 4 3 2 1 مكون رقم 

 بيان انتيك 
املتعددة  1 الوسائط  ابستخدام  اخلاصة  التعليمات  أتبع 

 بشكل جيد
     

      أان انشط يف عملية استخدام الوسائط  2
      أان شجاع عندما أحاول  3
      أستطيع أن أفهم القراءة جيدا  4
      أان أتفاعل بشكل جيد مع وسائل  5
ميكنين اإلجابة على األسئلة بشكل صحيح وصحيح  6

 ودقيق
     

      أان أفهم املواد يف وسائل اإلعالم 7
      أان واثق من عملية التعلم  8
      أستخدم الوسائط يف حماسن عملية التعلم 9
      أان أهتم ببيئة التعلم  10

 

 جمموع  اإلستبانة  أصل املدرسة اسم رقم
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

1 
 

مدرسة الثانوية  رزقينا 
األهلية داراملكرم 

 أجنر موارا
5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 

49 

النساء   2
 تقوانينا

مدرسة الثانوية 
األهلية داراملكرم 

 أجنر موارا
4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 

40 



مدرسة الثانوية  نور فاتشيا 3
األهلية داراملكرم 

 أجنر موارا
5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 

45 

مدرسة الثانوية  رمحة 4
األهلية داراملكرم 

 أجنر موارا
4 3 4 4 4 3 5 4 5 4 

40 

ديدي  5
 إرفنشة

مدرسة الثانوية 
األهلية داراملكرم 

 أجنر موارا
5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 

49 

أفريزا   6
 جولفي

مدرسة الثانوية 
 ابريب 1احلكومية 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

50 

سة الثانوية مدر  رينا أولياء 7
 ابريب 1احلكومية 

5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 

48 

سيال ريكا  8
 موليدا

املدرسة الثانوية 
  4املهنية حممدية 

 األمني بنجرماسني 
4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 

46 

نور أزرينا   9
 راماضنيت

مدرسة الثانوية 
  4املهنية حممدية 

 األمني بنجرماسني 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

40 

سفريا نور  10
 خاتيمة

مدرسة متوسطة  
اتته  1احلكومية 

 مكمور
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

50 

مدرسة متوسطة  عني  11
4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 

42 



 موعّلمني ابريب  النساء 

مزدلفة  12
 اجلنة

مدرسة متوسطة  
 موعّلمني ابريب 

4 3 4 3 4 3 4 4 4 5 

38 

أولياء  13
 رمحة

مدرسة متوسطة  
 موعّلمني ابريب 

4 4 4 3 3 4 3 3 4 5 

37 

نور  14
 يونيتاء 

مدرسة متوسطة  
 موعّلمني ابريب 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

40 

سريل  15
 سفتياين

مدرسة متوسطة  
 موعّلمني ابريب  

5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 

49 

 جمموع 
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الطالب   قبل  من  التطوير  وسائط  اختبار  من  عليها  احلصول  مت  اليت  النتائج  على  بناًء 
 لنتائج اليت مت احلصول عليها من إجاابت الطالب على االستبيان كما يلي:املبتدئني، كانت ا

 عدد املستجيبني Xالنتائج األعلى درجة  X= جمموعة األسئلة  .1
10 X 5 X 15 = 750 

 عدد املستجيبني Xالنتيجة األقل درجة  Xالنتيجة األدىن = جمموعة األسئلة  .2
10 X 1 15 = 150 

 املقياس جمموعة النتيجةالنتيجة النهائية =  .3

 املقياس جمموعة النتيجة

-----------------------------    X 100 

 % 88,4=   النتيجة األعلى



على   املستجيبني  الطالب  اكتساب  من  عليها  احلصول  مت  اليت  النتائج  على  بناًء 
 )جيد جًدا( ٪88.4استخدام الوسائط املعينة 

 

 

 

 نتائج التوثيق  (3

وسيل هو  استخدام التوثيق  هي  الطرق  إحدى  الواثئق.  من  خمتلفة  أنواع  لتوفري  ة 
التوثيق هو أيًضا شكل من أشكال املصداقية  أدلة دقيقة من تسجيل مصادر املعلومات.

 يف البحث لتقوية النتائج اليت مت احلصول عليها.
 لعدة طالب من مدارس خمتلفة   : توجيه توفري وسيلة املتعددة اىل طالب9الصورة 

 
 



 
 البحثة  نتائج مناقشة -ج 
الدارسني  :    األول  املبحث -1 قدرة  لرتقية  الصوت  التدريب  برانمج  أمناط  خصائص 

 تدئني يف القراءة اجلهرية املب

أو   جديدة  آلة  أو  جديدة  شئ  إنتاج  يف  التقنية  املعرفة  أو  العلم  استخدام  هو  التطوير 
أو  اجلماعي  إنتاج  بداية  قبل  اجلديدة  النظام  أو  اجلديدة  للعملية  املادة  ترقية  فيه  الذي  اإلنتاج 

قبل. من  )     1ماينتج  والتطوير  البحث  سوجدى  عملية    (Research and Developmentوفقا  هو 
املوجودة تكّمل  أو  جديد,  منتج  لتطوير  خطوات  تربيرها.أو  متكن  اليت   ,2

يعين    التطوير  البحث 
املوجودة اإلنتاج  لتنمية  أو  اإلنتاج  لتطوير  خوات  أو  .عملية 

لرتّقي    3 طريقة  أو  عملية  يعين  تطوير 
  4ما املطور, أما املطور هو الشحص الذي طور.  نوعية اللغة اليت سيتم استخدامها لغرض, أ

 فضلت  و  أّدى  منوذاج  على  البحث  منهج  الباحث  إبستخدام   متعديدة  وسائل
 واملشكالت  احلاجات  وسائل  لتطوير  وضيحة  اخلطوات  هذه  ألن  لنموذج  هذا  الباحثة

 كتاب  يف  النص  ابملادة  متعديدة  وساءل  الباحثة  تطوير.  التقوييم  و  التطبيق  التطوير  التصميم
.  (ADDIE)  أّدي  منوذج  على  والتطوير  البحث  أساليب  الباحث  يستخدم  وسطة مت  مدرسة

 
1 Ibid 72 
2 Ibid hlm 194 
3 Nana Syaodih sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, ( Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007) hlm 164 
4 Ebta Stiwan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Http://pusat.bahasa.diknas.go.id/),E-Book 



 لتطوير  بسيطة  غجررئية  خطوات   لديها  اخلطوات   هذه  ألن  النموذج  هذا  الباحثة  وفضلت
 : أوضح الطريقة تكون حبيث التالية  اخلطوات  الباحث ويوضح املتعددة، الوسائط

  وهي   التطوير،  خطوات   الباحثة  ت طور   املرافق،  من  العديد  تطوير  عملية  خالل  من
 عدة  تصميم  يف   املطلوبة  األشياء  حول  البياانت   مجع  مث   واملشكالت،  االحتياجات   حتليل

 قم  خاصة،  مبواصفات .  املنتج  جودة  تقييم  مث  املعروضة،  املشكالت   على  لإلجابة  وسائل
 تقييم   مث  ني،للمبتدئ  الطالب   من  وجمموعات   وخرباء  العربية  اللغة  ومعلمي  خرباء  مع  ابلتجربة

 .آخر منتًجا ليصبح وعينات  استبياانت  خالل من املنتج جودة
 للوسائط  الفعال  التطوير  نظرية  طرحتها  واليت  املوجودة،  النظرايت   تطوير  إىل  استناًدا 
 أو  البياانت   بساطة  حيث   من   سواء  النظرية،  عن  متاًما  خمتلفة   الوسائط  هذه  أن  املتعددة،

 . تطويرها يف فعالة لتكون الوسيلة هذه إىل التوصل مت لذلك،. التنفيذ
قدرة :    الثاين املبحث -2 لرتقية  الصوت  التدريب  برانمج  تطوير  استخدام  كيفية 

 الدارسني املبتدئني يف القراءة اجلهرية. 

األدوات   تشمل  التعلم  وسائط  أبن  جيادلون  برغي  و  غيغين  مثاال  أخر,  من  تعريف 
حم لنقل  جسداًي  استخدامها  يتم  ومسجالت اليت  الكتب,  تشمل  واليت  التعليمية  املواد  توايت 

والشرائح,  واألفالم,  الفيديو,   ومسجالت  الفيديو,   وكامريات  واألشرطة,   األشرطة, 
وسائل  تعد  آخر,  مبعىن  الكمبيوتر.  وأجهزة  والتلفزيون  والرسومات,   والصور,   والصور, 

 5اإلعالم أحد مكوانت مصادر التعلم. 

تعلم   يف  الطالب  من  املبتدئني  مستوى  على  املتعددة(  )الوسائط  املنتج  جتربة  عملية 
توجد  املتعددة   الوسائط  هذه  استخدام  يف  اجلهرية.  قراءة  يف  خاص  بشكل  العربية  اللغة 

ت مت  اليت  الوسائط  الستخدام  قبل تعليمات  من  استخدامها  سيتم  اليت  الوسائط  على  وفريها 
للمبتدئني  ميكن   ، الوسائط  الستخدام  تعليمات  وجود  حالة  يف  أنه  هبدف  الطالب، 

  استخدام الوسائط بشكل مباشر. طالب املستوى.

 
5 Azhar Arsyad, Media pembelajaran, (Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 997) hlm 4 



على   جًدا  السهل  من  التعلم،  وسائط  تطوير  يف  اإلرشادات  استخدام  خالل  من 
وسائل يف  املواد  تعلم  للطالب   الطالب  ميكن  اجلهريه،   القراءة  عند  السبب،  هلذا  اإلعالم. 

الوسائط  فإن  القراءة،  يف  مشاكل  هناك  إذا كانت  النص.  يف  القراءة  أبصوات  والنطق  التمييز 
 تقدم طريقة لكيفية أصوات القراءة حىت يتمكن الطالب من القراءة اجلهريه. 

الر  تفسري  تشتمل  إنفعالية  عقلية  عملية  هي  طريق القراءة  عن  القارئ  يتلقاها  الىت  والرسوم  موز 
املعان. وهذه  السابقة  اخلربة  بني  والربط  املعان،  وفهم  أبهنا:  .  6عينية،  اجلهرية  القراءة  تعرف 

وتوصيل املطبوعة،  الرموز  جمرد، ))التقاط  الرموز كشكل  بني  ابجلمع  وفهمها  املخ  إىل  عربالعني  ها 
استخداما  النطق  أعضاء  واستخدام  األصوات،  إبضافة  هبا  اجلهر  مث  املخ،  يف  له  املختزن  واملعىن 

7سليما((. وهي فرصة للتمرين على صحة القراءة، وجودة النطق، وحسن األداء.
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