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Abstract 

The research wanted to design an instructional medium to teach and learn 

Arabic, and it is called “structure circle”. The aim of this research is to know the 
effectiveness of using the medium “structure circle” to upgrade the reading skill 

and the research problem “how effective the using of structure circle to upgrade 
the reading skill of first grade students of Hidayatul Mubtadi’in junior high school 

of Malang. This research problem is divided into four research problems, i.e. 1) 
how does the design of structure circle complete? 2) How is the effectiveness of 

using the structure circle to upgrade students’ competence in loudly reading? 3) 
How is the effectiveness of using the structure circle to upgrade text 

understanding?  

The approach of this research is qualitative quantitative research. Its 

independent variable is using the structure circle in Arabic teaching and the 

dependent variable of it is students’ competence in reading skill. The researcher 

uses one group method and chooses the population all first grade students of 

Hidayatul Mubtadi’in junior high school of Malang in academic year 2009/2010 

and the sample 20 students of them. The data collection instruments used in this 

research are observation, interview, questionnaire, and tests.  

Research findings show that (1) the design of the instructional medium 

reaches very good point from the experts of Arabic teaching and instructional 

media; (2) it is very effective to improve the students’ competence in loudly 

reading by the evidence that the t-value 10,40 is more than the t-table values; (3) it 

is very effective to increase the text understanding ability for the t-value 3,21 is 
more than the t-table values. 
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 مقدمة  - أ 

اللغة وسیلة االتصال بین الناس، و ھي أرقى وسیلة توصلت لھا 
البشریة للتفاھم وسد حاجات التعبیر عن العواطف و نقل المعارف و 

و صار تعلم اللغة األجنبیة و خاصة اللغة . م المھارات و الخبراتتعلی
العربیة شیئا مھما لفتح أبواب العلوم و المعارف الدینیة و الدنیویة ألن 

لذا، فإن عملیة . العلوم والمعارف ھي وسیلة لنیل سعادة الدنیا و اآلخرة
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تكون أمرا تعلیم و تعلم اللغة العربیة لغیر الناطقین بھا لإلندونیسیین 
مھما یحتاج االھتمام الكبیر من علماء التربیة لتطویر مناھجھا و تصمیم 
المواد و الوسائل التعلیمیة التي ستساعد وتسھل على الدارسین و 

  .  المدرسین في الدراسة

السمعیة أو البصریة أو السمعیة (أصبح استخدام الوسائل المختلفة 
روریا، و أصبحنا ننظر إلى في مجال تعلیم اللغة أمرا ض) البصریة

و إذا كان المعلم . الوسائل التعلیمیة كجزء أصیل في عملیة التعلیم نفسھا
في اللغات األخرى قد أصبح قادرا على استغالل كافة اإلمكانات التي 
تتیحھا األجھرة المعاصرة في مجال عملھ، فإن معلم اللغة العربیة ما 

ینات المختلفة في مجال تعلیم زال بعیدا عن استیعاب مدى خطورة المع
  ١.اللغة العربیة

و في ھذا العصر الحدیث، قد توافرت الوسائل اإللكترونیة مثل 
و یستخدم بعض مدرسي اللغة العربیة ھذه . التلفیزیون و الحاسوب

الوسائل في عملیة تعلیمھم لیشجعوا طالبھم و یذھبوا مللھم أثناء 
ن بالبرامج الحاسوبیة منھم من و من المدرسین الذین یتأھلو. الدراسة

صنع البرنامج الحاسوبي الخاص لتعلیم اللغة العربیة فوجدنا اآلن 
األلعاب اللغویة الحاسوبیة مثل برنامج لنطق األحرف الھجائیة لفالح 

  .و تكون ھذه الوسائل مفیدة جدا لدى الطلبة و المدرسین. كامل

للعربیة المتعلقة لھذه الظواھر الموجودة في عملیة تعلیم اللغة ا
بتصمیم و تطویر و استخدام الوسائل التعلیمیة أراد الباحث أن یصمم 
وسیلة بسیطة رخیصة و مفیدة لجمیع دارسي اللغة العربیة خاصة 
لمستوى المبتدئین و طلبة الصف األول في المدارس المتوسطة 

" دائرة القواعد"فصنع الباحث وسیلة مطبوعة و یسمیھا . اإلسالمیة

(structure circle/lingkaran kowaid).   سمیت بدائرة القواعد ألن شكل ھذه
و تكتب علیھا بعض القواعد النحویة المیسرة . الوسیلة ھو لوحة دائرة

بھذه الوسیلة یفھم الطلبة عن القواعد . التي یتعلمھا المبتدئون في العربیة
ة أن تكون لھا و ترجى ھذه الوسیل. األساسیة المستخدمة في اللغة العربیة

                                                
ة الملك جامع: الریاض(، المعینات البصریة في تعلیم اللغةمحمود إسماعیل صیني،  ١

  ز: ص) ١٩٨٣سعود، 
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فائدة كبیرة لترقیة مستوى الطلبة في فھم التركیب و القواعد و یُطبق ھذا 
  . الفھم على مھارتھم في القراءة

یجرى الباحث ھذه التجربة على طلبة الصف األول في مدرسة 
اختارھم الباحث كمجتمع . ھدایة المبتدئین المتوسطة اإلسالمیة ماالنج

ادة القاعدیة المكتوبة في دائرة القواعد ھي ھذا البحث العلمي ألن الم
. مناسبة لمادة القواعد لمستوى الصف األول في المدرسة المتوسطة

فعالیة استخدام دائرة "لذلك، فموضوع البحث الذي سیقوم بھ الباحث ھو 
دراسة تجریبیة في مدرسة ھدایة المبتدئین (القواعد لترقیة مھارة القراءة 

  )".االنجالمتوسطة اإلسالمیة م

إن مشكلة ھذا البحث ھي ما مدى فعالیة استخدام دائرة القواعد 
لترقیة مھارة القراءة لطلبة الصف األول في مدرسة ھدایة المبتدئین 

المشكلة طرح الباحث بعض ھذه من ؟ و المتوسطة اإلسالمیة ماالنج
كیف یتم تصمیم وسیلة دائرة القواعد في . ١ :األسئلة لبحثھ ھذا و ھي

ما مدى فعالیة استخدام دائرة القواعد لترقیة . ٢؛ یم اللغة العربیة؟تعل
ما مدى فعالیة . ٣؛ كفاءة طلبة الصف األول في القراءة الجھریة؟

 استخدام دائرة القواعد لفھم المقروء لدي طلبة الصف األول؟

 

  الوسائل التعلیمیة  - ب 
إن التكنولوجیا الحدیثة قد زودتنا بالكثیر من الوسائل 

لیمیة من أجھزة و مواد تساھم في تسھیل عملیة االتصال بین التع
المعلم و الدارس، خاصة في الحاالت التي ال تتمكن فیھا اللغة 

مع أن ھذه الوسائل . وحدھا من القیام بھذا العمل بالكفاءة المطلوبة
التقنیة لن تخلق بالضرورة من المعلم العادي عمالقا تربویا، لكنھا 

و تحسین أدواتھ إذا توافرت لدیھ المھارات ستعمل على تطویر 
  ٢.الكافیة لكي یسخر ھذه األدوات لفائدة عملیة التعلیم

  مفھوم الوسائل التعلیمیة - ١

یمكن  (medium)" الوسیلة"الوسائل التعلیمیة لغة ھي من 
أن نقول بأن الوسائل التعلیمیة ھي كل أداة یستخدمھا المعلم 

                                                
٢
معامل اللغات و أثرھا في تنمیة صالح عبد المجید العربي و عبد العزیز محمد العقیلي،   

  ١١: ص) ١٩٨٢دار المریح، : الریاض(، المھارات اللغویة
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عاني كلمات المعلم، أي لتحسین عملیة التعلیم، و توضیح م
لتوضیح المعاني و شرح األفكار و تدریب الدارسین على 
المھارات و اكسابھم العادات و تنمیة االتجاھات و غرس القیم، 
دون االعتماد األساس من جانب المعلم على استخدام األلفاظ و 

  ٣.الرموز و األرقام

ھي كما قال عبد المجید سید منصور إن الوسائل التعلیمیة 
ما تدرج تحت مختلف الوسائل التي یستخدمھا المعلم في الموقف 
التعلیمي، یغرض إیصال المعارف و الحقائق و األفكار و 

  ٤.المعاني للدارسین

بالنظر إلى اإلیضاح المذكور نعرف بأن الوسائل التعلیمیة 
ھي كل األشیاء التي یستخدمھا المعلم لتوصیل المعلومات أو 

  .م أو المبادئ في عملیة التعلیماألفكار أو المفاھ

  

  المبادئ العامة الواجب مراعتھا عند استخدام الوسائل التعلیمیة - ٢

من األھمیة بمكان عدم االقتصار على وسائل تعلیمیة معینة 
و من المفضل استخدام الوسیلة ذات . لتحقیق األھداف التربیة

التي تمكن  الفاعلیة من الناحیة التربویة و التعلیمیة، وفقا للمھارة
المعلم من استخدامھا و التأكد من الفوائد و اإلمكانیات التي توفرھا 

و لكي تؤدي الوسیلة دورھا في عملیة . وسیلة معینة دون أخرى
التعلیم بشكل فعال مناك مبادئ عامة یجب مراعاتھا عند استخدام 

  ٥:الوسائل التعلیمیة و ھي

  ضروریة تحدید الغرض  )أ 

وري أن یتضح في ذھنھ الغرض من المعلم الناجح من الضر
. الدرس و یعرف الدور الذي ستؤدیھ الوسیلة في العملیة التعلیمیة

كما یجب أن یتضح للدارسین ذات الغرض، بل و یشعر التالمیذ 
بالحاجة إلى الوصول إلى حل المشكلة التعلیمیة أو غرض 

و لذلك یستخدم المعلم الوسیلة التعلیمیة . یریدون الوصول إلیھ
                                                

٣
سیكولوجیة الوسائل التعلیمیة و وسائل تدریس اللغة عبد المجید سید أحمد منصور،   

  ٤٠: ص) ١٩٨١: القاھرة(، العربیة
٤
  ٣٨: المرجع نفسھ، ص  

٥
  ٥٤: المرجع نفسھ، ص  
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ثارة الدارسین أو لتقدیم مادة تعلیمیة أو لشرح تفصیلي، أو إل
  .للمقارنة و الربط، أو لالختبار

  تجربة الوسیلة و اختیارھا  )ب 

من الضروري أن یتعرف المعلم على الوسائل التعلیمیة 
المتواخز وجودھا بالمدرسة و یستكمل الناقص منھا، و یحسن 

ستخدامھا، و علیھ اختیار الوسیلة و یتحاشى كثرة و استمرار ا
القیام بدراسة الوسیلة و تجربتھا قبل استخدامھا في الدرس، 

  .للتغلب على صعوبات استخدامھا أمام الدارسین

  االستعداد  )ج 

االستعداد الستخدام الوسیلة ذو أھمیة مثل استخدامھا الفعلي 
و ھو ییسر عملیة االستخدام التي تختلف باختالف الوسیلة و 

تعلیمیة و االستعداد مثل العروض السینمائیة باختالف المرحلة ال
التي تحتاج إلى توفیر الفیلم و قاعة العرض و و التأكد من سالمة 

  .جھاز العرض

  استخدام الوسیلة في الموعد و المكان المناسب  )د 

یجب على المعلم استخدام الوسیلة عندما یتھیأ التالمیذ من 
اسب مع خطوات الناحیة النفسیة و العقلیة لتقبلھا، بحیث تتن

كما . الدرس و بذلك یكون استخدامھا وظیفیا و لیست كأداة للتسلیة
أن المكان المناسب ضروري في نجاح اإلفادة المرثقبة من 
استخدام الوسیلة، حیث یمكن للدارسین متابعة الدرس  و إیجابیة 

  .الفائدة

  تماسك الخبرات  )ه 

ة بین یجدر قیام الدارسین بمعاونة المعلم باكتشاف العالق
عناصر الدرس و خبراتھ المختلفة، للوصول إلى مدرجات أوسع 

إضافة إلى ذلك علیھم مسؤولیة . و فھم أعمق و تعمیمات أشمل
تقدیم الدرس، إذ أن في ذلك ما یعاونھم على إدراك العالقة بین 

و على المعلم التثبیت على مسؤولیة تقدیم . أجزاء الدرس
اللغویة الجدیدة، و التي قد الدراسین للمصطلحات و المفردات 

  .تكون عقیدة في التحصیل المثمر

  المتابعة  )و 
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یمكن للمعلم التأكد من تحقیق أغراض الوسیلة باستخدام 
طرق مختلفة كالمناقشة و األسئلة الموضوعیة و جمع البیانات أو 
وضع تقریر لیتأكد من استفادة الدارسین منھا، و فھم محتویاتھا و 

  .طلوبةإكسابھم الخبرات الم

  تكرار استخدام الوسیلة  )ز 

یمكن للمعلم أن یستخدم الوسیلة مرة واحدة أو مرتین، أو 
یستبدل وسیلة بأخرى تكمیلیة فقد یؤدى تكرار االستخدام  إلى 

  .اإلعراض و عدم التقبل

  

  تعلیم مھارة القراءة  - ج 

التعرف : تشتمل المھارات القرائیة على مھارتین أساسیین ھما
لتعرف التعرف على الرموز اللغویة، و أما و یقصد با. و الفھم

الفھم فیقصد بھ فھم المعاني من خالل الربط بین الرموز المكتوبة 
  ٦.أي الكلمات بخبرات القارئ فیھا

  التعرف على الرموز اللغویة - ١

و یعنى التعرف على إدراك الرموز، و معرفة المعنى 
لدارس و یعنى ھذا أن ا. الذي یوصلھ في السیاق الذي یظھر فیھ

یجب أن یتعلم التعرف على الرموز، و یفھم المعانى المختلفة 
لھا، فال قیمة للدارس أن یملك المھارة في التعرف على 

  .الكلمات إذا لم تكن لدیھ معرفة بالمعنى

  )فھم المقروء(الفھم  - ٢

أما الفھم فیقصد بھ فھم المعانى أي فھم المقروء، و ھو 
ولى في ھذه العملیة ربط و الخطوة األ. الھدف من كل القراءة

و ربط الخبرة بالرمز أمر . خبرة القارئ بالرمز المكتوب
و قد ال یصل القارئ إلى . ضروري، لكنھ أول أشكال الفھم

المعنى من كلمة واحدة، و لكن القارئ الجیدیستطیع أن یفسر 
الكلمات في تركیبھا السیاقي و یفھم الكلمات كأجزاء للجمل، و 

و . مفردات، و الفقرات كأجزاء للموضوعالجمل كأجزاء لل
یشمل الفھم  في القراءة الربط الصحیح بین الرمز و المعنى و 
                                                

٦
  ١٨٣: ، صمرجع سابقفتحى على یونس و محمود كامل الناقة،   
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إیجاد المعنى من السیاق واختیار المعنى المناسب، و تنظیم 
األفكار المقروءة، و تذكر ھذه األفكار واستخدامھا في بعد 

  ٧.األنشطة الحاضرة و المستقبلة

تندرج المھارات القرائیة جمیعھا و عند المجاور، یمكن أن 
  :تحت خمس مھارات أصلیة، ھي

المھارة اللفظیة، و ھي القدرة على النطق السلیم المعبر بسرعة  - ١
  .مناسبة

مھارة الفھم، وھي القدرة على ترتیب األفكار و فھمھا و تحلیلھا  - ٢
  .و نقدھا و ربطھا

نمو تحسین القراءة الصامتة والجھریة بالتغلب على الصعوبة  - ٣
  .فیھما، والتدریب علیھما

االنطالق في القراءة الجھریة مع التنغیم الصوتي، و تمثیل  - ٤
  .المعنى، و سالمة األداء

 ٨.تحقیق عادات القراءة و مھاراتھا التي تنتج الكفاءة في القراءة - ٥

و من ھذه المھارات األساسیة یركز الباحث في بحثھ إلى 
  :المھارات المناسبة لمستوى المبتدئین و ھي

  .القدرة على إعطاء الرمز معناه - ١

القدرة على فھم الوحدات األكبر، كالعبارة و الجملة و الفقرة و  - ٢
  .القطعة كلھا

 .القدرة على القراءة في وحدات فكریة - ٣

  البحث عن المعلومات أو استخراج المعلومات المعینة - ٤

 

 منھج البحث  - د 

المنھج المستخدم في ھذا البحث ھو المنھج التجریبي 
)Experimental Research .( ویستخدم ھذا المنھج غالبا لبحث الحوادث

أو الظواھر الصادرة في الظروف المعینة، ویالحظ الباحث تلك 
والتجربة ھي مالحظة  ٩.الحوادث والظواھر بدقة لمعرفة أسبابھا

مقصودة تحت ظروف محكومة، ویقوم بھا الباحث الختبار الفرض 
                                                

٧
  ١٨٥: ، صالمرجع نفسھ  

٨
  ١٤٦: ، صالمرجع نفسھ  

9   . Ali, Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi, (Bandung: Angkasa, 1987) hal. 130 
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أن أفضل الظروف التي  والحصول على العالقات السببیة، كما
یمكن أن تتم فیھا التجربة ھي التحكم في جمیع العوامل و 

وكان الباحث یستخدم طرق  ١٠.المتغیرات باستثناء عامل واحد
  .المجموعة الواحدة

ویحتاج الباحث أیضا إلى األرقام والجداول واإلحصاء في 
. مقیاس ما حصلھ في بحثھ، فلذلك یستخدم الباحث المنھج الكمي

لكن الباحث یرى أن بیان ھذا البحث لم یتكامل إال بإعطاء و
. التفسیر والشرح بدون األرقام أو الجداول أو اإلحصاء وحدھا

  . فكان الباحث یستخدم أیضا المنھج الكیفي

  

  متغیر البحث  - ه 

ألن ھذا البحث ھو من النوع التجریبي فالزم أن تكون لدیھ 
المتغیر المستقل  و لھذا البحث العلمي متغیران ھما. متغیر

independent variable  أي المتغیر الذي یرید الباحث أن یقیس مدى
تأثیره على الموقف و یسمى أیضا المتغیر التجریبي و الثاني ھو 

أي المتغیر الذي ینتج عن تأثیر  dependent variableالمتغیر التابع 
ام فالمتغیر التجریبي لھذا البحث ھو استخد ١١.المتغیر المستقل

وسیلة دائرة القواعد في تعلیم اللغة العربیة و المتغیر التابع ھو 
  . قدرة الطلبة على مھارة القراءة

 

 أسلوب تحلیل البیانات  - و 

  

 وصفیة البیانات و تبویبھا - ١

یجمع الباحث البیانات في الجداول ویحاول الباحث 
تصنیفھا وتقسیمھا حتى تكون تلك البیانات في المجموعة 

  .فرقةأو الفئة المت

 تحلیل البیانات و تفسیرھا - ٢

                                                
وكالة المطبوعات : كویت(، الطبعة السادسة، العلمي و مناھجھ البحث ، أصولبدر أحمد.  ١٠

 ٢٧٧: ص) ١٩٨٢عبد هللا حرمي، 
١١

  ٢٧٧. ، صالمرجع نفسھ  
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العملیة األخیرة ھي التحلیل وإعطاء التفسیر عن كل 
. البیانات المأخوذة وتعلقھا بالنظریة الموجودة ثم یلخصھا

ل الباحث تحلیل تلك البیانات كما یأتي   :ویفصّ

تحلیل تطبیق استخدام وسیلة دائرة القواعد في تعلیم   )أ 
مدرسة  المتوسطة القراءة لطلبة الصف األول في ال

 .اإلسالمیة ھدایة المبتدئین ماالنج

  :والرموز المستخدمة في بحث معدل نتیجة الطلبة ھو

N

x
X

     

  المعدل=  X: البیان

 x =جملة النتائج المحصولة من جیمع الطالب.  

N  =عدد الطالب  

بار ویشیر الباحث النتیجة المحصولة في االخت
: باستخدام) Pre Test(القبلي 

1X والنتیجة في االختبار ،
: باستخدام )Post Test(البعدي 

2X     

 

والرموز المستخدمة في البحث التجربي 
)Experiment Research ( بطرق المجموعة

لتقویم فعالیة إحدى ) One Group  Method(الواحدة 
 :١٢المستخدمة  ھي الطرق

t  =

)1(

2




NN

X

M

d

d  

  :البیان

t   = قیمةt. test  )t  الحسابي ( 

d =  التفریق)Gain (في نتیجة كل الطالب بین 

والنتیجة في  االختبار  )Pre Test(االختبار القبلي 
"أو المحصولة من ) Post Test(البعدي 

1X -
2X"  

                                                
12  .  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek, Cet. XII, Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 2002 p. 277-278  
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d
M  = معدل جملةd ،والرموز المستخدم :d

M  =

N

d    

d
X = ،انحراف نتیجة كل الفاعل أو الطالب

d  - d: والرموز المستخدم
M  

 2

dX=  الجملة المربعة من انحراف نتیجة كل الفاعل
  أو الطالب

N  = العینة(عدد الطالب( 

 عرض البیانات  - ز 

 تصمیم وسیلة دائرة القواعد - ١

في عملیة تصمیم وسیلة دائرة القواعد بدأ الباحث 
بالبحوث عن مواد القواعد المناسبة لمستوى المبتدئین في تعلم 

الدراسیة لطلبة الصف فجمع الباحث بعض الكتب . اللغة العربیة
و ھذه الكتب تصمم . األول في المدرسة المتوسطة اإلسالمیة

جمع الباحث المواد من . KTSPو  KBKعلى منھجین، ھما 
المنھجین المختلفین ألن الباحث یرید أن تكون ھذه الوسیلة 
المصممة نافعة للطلبة الذین یستخدمون الكتب الدراسیة من 

  .المناھج المختلفة

الباحث إلى عملیة تصمیم الوسیلة في البرمجة  ثم وصل
الحاسوبیة المخصصة لتصمیم الصورة و استخدم الباحث 

و جعل الباحث الوسیلة تملك وجھین و . Adobe Photoshopالبرمجة 
في كل دائرة . لكل وجھة دائرتان؛ الدائرة الخارجیة و الداخلیة

یة بعض و في الدائرة الخارج. تكتب بعض الموضوعات السابقة
  .األثقاب للنظر إلى ما في الدائرة الداخلیة

 

  الصورة التوضیحیة ألجزاء الوسیلة

 (full-colored side)للوجھ الملون 
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دور طرف الثقبة حىت يكون 
متوازيا باملوضوع املراد تعلمه! 

 طرف الثقبة

 املوضوع

حمتوى املادة يف 
 الدائرة الداخلية

حمتوى املادة يف 
 الدائرة اخلارجية

ثقبة للنظر إىل ما يف 
الدائرة الداخلية 

  
 

 

 

 

 

 الصورة التوضیحیة ألجزاء الوسیلة

  للوجھ األبیض
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دور العالمة احلمراء حىت تكون متوازيا 
بكلمة " الفعل املاضى"  أو الفعل املضارع"  

 طرف الثقبة ملعرفة أوزان الفعل

 املوضوع

حمتوى املادة يف 
 الدائرة الداخلية

حمتوى املادة يف 
 الدائرة اخلارجية

ثقبة للنظر إىل ما يف 
الدائرة الداخلية 

دور طرف الثقبة حىت يكون 
 متوازيا باملوضوع املراد تعلمه! 

  
  

  كیفیة استخدام الوسیلة - ٢

لك وجھین و لكل وجھ دائرتین؛ داخلیة و ھذه الوسیلة تم  - )أ 
و كل دائرة تحتوى على الموضوعات المتنوعة . خارجیة

  .و المختلفة

ن   - )ب  ّ توجد  (full-colored side)في الدائرة الداخلیة في الوجھ الملو
المبتدأ، الخبر، : ستة موضوعات عن التراكیب و ھي

الجر و المجرور، النعت و المنعوت، الخبر المقدم و 
أما في الدائرة الخارجیة . بتدأ المؤخر، و المفعول بھالم

توجد خمسة موضوعات؛ ظرف المكان، ظرف الزمان، 
نواصب الفعل المضارع، جوازم فعل المضارع، و أنواع 

  .الجملة
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في الوجھ الملون توجد ثقبة واحدة فقط للنظر إلى ما في   - )ج 
ت، مثال نرید أن نتعلم عن النعت و المنعو. الدائرة الداخلیة

ر الثقبة حتى تكون متوازیا بموضوع النعت  ّ فمباشرة ندو
 .و المنعوت

الثقبة بالعالمة الحمراء . في الوجھ األبیض ھناك ثقبتان  - )د 
تستخدم للنظر إلى أوزان فعل الماضى و المضارع 

الفعل "بتوجیھ العالمة إلى الطرف المكتوب فیھ كلمة 
الفعل "أو إلى الطرف المكتوب فیھ كلمة " الماضى

 ". المضارع

أما الثقبة بالعالمة األزرق تصح أن نقربتھا مباشرة إلى   - )ه 
الموضوعات . الموضوعات التي تكتب بحبر زرقاء

االسم : الموجودة في الدائرة الداخلیة في ھذا الوجھ ھي
المفرد، االسم المثنى، جمع التكسیر، جمع المؤنث السالم، 

و في . ارةجمع المذكر السالم، اسم االستفھام، و اسم اإلش
أنواع الكلمة، الضمائر، و االسم المذكر : الدائرة الخارجیة

 .و المؤنث

مثال نرید أن نتعلم عن الخبر المقدم و المبتدأ المؤخر،   - )و 
 :فالخطوات التي نفعلھا ھي

ب طرف الثقبة إلى  - )١ نأخذ الوجھ الملون ثم نقرّ
  .موضوع الخبر المقدم و المبتدأ الخؤخر

القواعد، و األمثلة عن ھذا في الثقبة نجد تعریف، و  - )٢
  .التركیب

ألن تركیب الخبر المقدم و المبتدأ المؤخر یتعلق  - )٣
أیضا بالجر و المجرور و ظرف المكان فیمكن لنا 

و أما . أن ندور الثقبة إلى قسم الجر و المجرور
الظرف المكان نستطیع أن نراه مباشرة في الدائرة 

 .الخارجیة

  

  

  تحلیل البیانات و مناقشتھا  - ح 

 یل جودة تصمیم وسیلة دائرة القواعدتحل - ١
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لمعرفة جودة تصمیم وسیلة دائرة القواعد استخدم 
الباحث لمحة االستبانة التي یقدمھا إلى ثالثة خبراء في تعلیم 

الدكتور : اللغة العربیة و في الوسائل التعلیمیة و ھؤالء الخبراء
شھداء صالح، و الدكتور تركیس لوبس، و الدكتور نور 

   .المرتضى

تسأل ھذه االستبانة التحكیم من الخبراء في جودة الوسیلة 
و . المصممة و یقدم الباحث فیھا تسعة تقریرات أو بیانات

 ٣، )موافق( ٤، )موافق جدا( ٥: درجات االستجابة و قیمتھا ھي
و التقریرات ). غیر موافق جدا( ١، )غیر موافق( ٢، )مقبول(

  :المطروحة ھي

تملك الصیغة البسیطة والمیسرة و ھذه الوسیلة التعلیمیة   - )أ 
  .سھلة في االستخدام

مع  ھذه الوسیلة التعلیمیة مرتبة، و منظمة، و ال تختلط  - )ب 
المواد التي ال صلة لھا بالموضوع و مع الوجوه لیست 

  .ضروریة، أو مثیرة للقلق الخلفیة

ھذه الوسیلة التعلیمیة مناسبة في تعلیم مھارة القراءة و   - )ج 
  .القواعد

  .ن مثیر و ال مزعجعرض األلوا  - )د 

ھذه الوسیلة التعلیمیة تستطیع أن تستخدم في وقت   - )ه 
  .طویل

  .عرض ھذه الوسیلة مثیر على وجھ عام  - )و 

كانت المواد المضمونة في ھذه الوسیلة سھلة في الفھم   - )ز 
  .للطلبة المبتدئین في تعلم اللغة العربیة

  .تملك المواد في ھذه الوسیلة التعلیمیة الحدود الواضحة  - )ح 

ھذه الوسیلة التعلیمیة ذات الصلة بأھداف  المواد في  - )ط 
منھج تعلیم اللغة العربیة لمستوى الصف األول في 

 .المدرسة المتوسطة اإلسالمیة

  

  

  ١الجدول  

  نتیجة االستبانة عن آراء الخبراء في جودة وسیلة دائرة القواعد
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  التقریر  الرقم

  النتیجة

∑  
تقدیر 
  الجودة

ق 
واف

 م
یر

غ
اما

تم
فق  
وا

 م
یر

غ
  

م
ول

قب
  

فق
وا

م
جدا  

ق 
واف

م
  

٥  ٤  ٣  ٢  ١  

  جید جدا  ١٤  ١٠  ٤  ٠  ٠  ٠  أ  ١

 جید جدا  ١٥  ١٥  ٠  ٠  ٠  ٠  ب  ٢

 جید جدا  ١٤  ١٠  ٤  ٠  ٠  ٠  ج  ٣

 جید جدا  ١٥  ١٥  ٠  ٠  ٠  ٠  د  ٤

 جید جدا  ١٣  ٥  ٨  ٠  ٠  ٠  ھـ  ٥

 جید جدا  ١٥  ١٥  ٠  ٠  ٠  ٠  و  ٦

 جید جدا  ١٤  ١٠  ٤  ٠  ٠  ٠  ز  ٧

 جید جدا  ١٤  ١٠  ٤  ٠  ٠  ٠  ح  ٨

 جید جدا  ١٤  ١٠  ٤  ٠  ٠  ٠  ط  ٩

١٢٨  ١٠٠  ٢٨  ٠  ٠  ٠  ∑  ١٠    

  جید جدا  ١٤,٢٢            المعدل  ١١

 

  ٢الجدول  

  مسافات تحدید نتیجة استبانة عن آراء الخبراء 

  في وسیلة دائرة القواعد و تقدیرھا

  تقدیر الجودة  مسافات تحدید النتیجة  الرقم

  جید جدا  ١٥ – ١٣  ١

  جید  ١٢ – ١٠  ٢

  لمقبو  ٩ – ٧  ٣

  ضعیف  ٦ – ٤  ٤

  ضعیف جدا  ٣ – ١  ٥

رأینا النتیجة من االستبانة المقدمة للخبراء في الجدول   
أن جمیع التقریرات تصل إلى درجة جید جدا ألنھا تجد القیمة 
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لذلك، نستطیع أن نستنبط من ھذه البیانات أن . ١٣أكبر من 
جودة وسیلة دائرة القواعد ھي في مستوى جید جدا و ھي صالح 
لالستخدام في عملیة تعلیم و تعلم اللغة العربیة خصة في تعلیم 
مھارة القراءة و القواعد للطلبة في مستوى المبتدئین و منھم 

  .الطلبة في الصف األول في المدرسة المتوسطة اإلسالمیة

 

تحلیل تطبیق تعلیم اللغة العربیة باستخدام وسیلة دائرة القواعد  - ٢
یة المبتدئین المتوسطة في الصف األول في مدرسة ھدا

  .اإلسالمیة تاسیكمادو ماالنج

 

مدى فعالیة استخدام دائرة القواعد لترقیة كفاءة طلبة الصف   - )أ 
  األول في القراءة الجھریة

و لمعرفة فعالیة استخدام وسیلة دائرة القواعد في 
ترقیة كفاءة الطلبة في القراءة الجھریة قارن الباحث بین 

ختبار الشفھي القبلي و االختبار النتائج المحصولة في اال
و النص المقدم للطلبة عند االختبار الشفھي . الشفھي البعدي

  .ھو النص المستخدم في االختبار الكتابي

  

  ٣الجدول 

  المقارنة بین النتائج المحصولة في االختبار الشفھي القبلي و البعدي

 X1 X2  d  Xd  (Xd)  االسم  الرقم
2  

 2,25 1,5 5  ٩  ٤  عبد العزیز ١

 0,25 0,5 4  ٨  ٤  عین الیقین ٢

 0,25 0,5 4  ٨  ٤  عین النجیب ٣

 0,25 0,5- 3  ٩  ٦  أبریلیا نور قمریة ٤

 0,25 0,5- 3  ٧  ٤  باغوس دوي الكسونو ٥

 6,25 2,5 6  ٨  ٢  جاكرا نور إلھي ٦

 0,25 0,5 4  ٧  ٣  دیدیت دیوانطورو ٧

 0,25 0,5- 3  ٧  ٤  دیماس بایو قمر الدین ٨

 0,25 0,5- 3  ٩  ٦  ةھمة العزیز ٩
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 0,25 0,5 4  ٩  ٥  ھشام سفاك موالنا ١٠

 2,25 1,5 5  ٧  ٢  خیر األقران ١١

 2,25 1,5 5  ٨  ٣  خیر الھدى ١٢

 0,25 0,5 4  ٩  ٥  مریة القبطیة ١٣

 0,25 0,5 4  ٩  ٥  معرفة الحسنة ١٤

 0,25 0,5 4  ٩  ٥  میكا رحمدیة ١٥

 0,25 0,5- 3  ٩  ٦  نصفة العزیزة ١٦

 0,25 0,5 4  ٨  ٤  مةنور الخارح ١٧

 12,25 3,5- 0  ٥  ٥  نور لطیفة العیون ١٨

 12,25 3,5- 0  ٤  ٤  فوتري مانداساري ١٩

 2,25 1,5- 2  ٦  ٤  راني یونیتاساري ٢٠

 ∑  85 155 70   43 

 M  4,25 7,75 3,5    

  

  :و التحلیل على ھذا الدفتر ھو كما یلى

Md  =  
N

d   = 
20

70  = 3,5 

t  =

)1(

2




NN

X

M

d

d

  
t =

1920

43

5,3

  
  

t  = ٠١٠,٤ 

  

بالنتیجة    t   =10,40و یقارن الباحث ھذه النتیجة؛ 
الموجودة في السطر التاسع عشرة من جدول درجة الصدق 

)Significance and Confidence Level .(وجد   و
  :الباحث النتیجة اآلتیة
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>  ١٠,٤٠:     ھي%  ١في الدرجة  و النتیجة

٢,٨٦١  

>  ١٠,٤٠:     ھي%  ٥و النتیجة في الدرجة 

٢,٠٩٣  

  

اعتمادا على الرموز الموجودة فكانت ھذه التجربة 
حاصلة أو كان استخدام وسیلة دائرة القواعد فعاال جدا لترقیة 
كفاءة الطلبة في القراءة الجھریة لطلبة الصف األول في 

تدئین المتوسطة اإلسالمیة تاسیكمادو مدرسة ھدایة المب
  .ماالنج

  

مدى فعالیة استخدام دائرة القواعد لفھم المقروء لدي طلبة   - )ب 
 الصف األول

  ٤الجدول 

المقارنة بین نتائج الطلبة في االختبار عن فھم المقروء في القبلي و 
  البعدي

 X1 X2  d  Xd  (Xd)  االسم  الرقم
2  

 0,04 0,2- 1 4 3  عبد العزیز ١

 0,64 0,8 2 5 3  ن الیقینعی ٢

 0,04 0,2- 1 4 3  عین النجیب ٣

 0,04 0,2- 1 5 4  أبریلیا نور قمریة ٤

 1,44 1,2- 0 3 3  باغوس دوي الكسونو ٥

 10,24 3,2- 2- 1 3  جاكرا نور إلھي ٦

 0,64 0,8 2 4 2  دیدیت دیوانطورو ٧

 10,24 3,2- 2- 1 3  دیماس بایو قمر الدین ٨

 0,64 0,8 2 5 3  ھمة العزیزة ٩

 3,24 1,8 3 4 1  ھشام سفاك موالنا ١٠

 1,44 1,2- 0 3 3  خیر األقران ١١

 10,24 3,2- 2- 1 3  خیر الھدى ١٢

 0,04 0,2- 1 5 4  مریة القبطیة ١٣



١٩ 
 

 3,24 1,8 3 5 2  معرفة الحسنة ١٤

 3,24 1,8 3 5 2  میكا رحمدیة ١٥

 3,24 1,8 3 4 1  نصفة العزیزة ١٦

 0,64 0,8 2 5 3  مةنور الخارح ١٧

 3,24 1,8 3 4 1  نور لطیفة العیون ١٨

 0,64 0,8 2 5 3  فوتري مانداساري ١٩

 0,04 0,2- 1 4 3  راني یونیتاساري ٢٠

 ∑  53 77 24   53,2 

 M  2,65 3,85 1,2   2,66 

 

كما فعل الباحث في تحلیل الدفتر السابق، استخدم 
  :ما یلىأیضا في تحلیل ھذا الدفتر ك tالباحث رموز 

 Md  =  
N

d   = 
20

24  = 1,2 

t  =

)1(

2




NN

X

M

d

d

  
  

t =

1920

2,53

2,1

  
  

t  =3,21 

  

اعتمادا على الرموز الموجودة وجد الباحث أن جمیع 
الحسابي سواء كانت في  tالحسابي أكبر من قیم  tنتائج قیم 

لذلك، كانت ھذه التجربة %.  ١الدرجة  أو في%  ٥الدرجة 
حاصلة أو كان استخدام وسیلة دائرة القواعد فعاال لترقیة فھم 
المقروء لطلبة الصف األول في مدرسة ھدایة المبتدئین 

  .المتوسطة اإلسالمیة تاسیكمادو ماالنج

  نتائج البحث  - ط 
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و اعتمادا على ما الذي حصلھ الباحث والنتائج التي 
واالختبار ) Pre Test(ة في االختبار القبلي حصل علیھا الطلب

، یمكن للباحث في ھذا البحث أن یتلخص فیما )Post Test(البعدي 
  :یأتي

إن تصمیم وسیلة دائرة القواعد حصل إلى نتیجة جید جدا من  - ١
ھؤالء . الخبراء في تعلیم اللغة العربیة و في الوسائل التعلیمیة

مواد المدخلة في الوسیلة الخبراء یقیمون الوسیلة من ناحیة ال
فبھذه النتیجة كانت وسیلة دائرة . و من ناحیة جودة شكلھا

القواعد صالحة و الئقة االستخدام لعملیة تعلیم و تعلم اللغة 
  .العربیة خاصة لمستوى المبتدئین

إن استخدام دائرة القواعد لھ فعالیة كبیرة لترقیة قدرة الطلبة  - ٢
حة مقبولة ألن معدل نتائج على القراءة الجھریة قراءة صحی

الطلبة المحصولة في االختبار البعدي أكبر من معدل النتائج 
بینما  ٤,٢٥و ھي في القبلي . المحصول في االختبار القبلي

و أما من الناحیة اإلحصائیة فإن ھذه . ٧,٧٥في البعدي 
-tالحسابي أكبر من قیمة - tالفرضیة مقبولة ألن قیمة 

و  ٢,٨٦١> ١٠,٤٠: ھي%  ١لدرجة الجدولي؛ النتیجة في ا
  .٢,٠٩٣>  ١٠,٤٠:     ھي%  ٥النتیجة في الدرجة 

إن استخدام دائرة القواعد لھ فعالیة كبیرة لترقیة قدرة الطلبة  - ٣
على فھم المقروء مقبولة ألن معدل نتائج الطلبة المحصولة 
في االختبار البعدي أكبر من معدل النتائج المحصول في 

و أما في البعدي  ٢,٦٥و ھي في القبلي . االختبار القبلي
و أما من الناحیة اإلحصائیة فإن ھذه الفرضیة مقبولة . ٣,٨٥

الجدولي؛ النتیجة في - tالحسابي أكبر من قیمة - tألن قیمة 
 ٥و النتیجة في الدرجة  ٢,٨٦١> ٣,٢١: ھي%  ١الدرجة 

 .٢,٠٩٣>  ٣,٢١:     ھي% 

  قائمة  المراجع

  المراجع العربیة
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، الطبعة أصول البحث العلمي و مناھجھبدر، أحمد  - ١
 ١٩٨٢وكالة المطبوعات عبد هللا حرمي، : السادسة،كویت

، المعینات البصریة في تعلیم اللغةحمود إسماعیل صیني،  - ٢
  ١٩٨٣جامعة الملك سعود، : الریاض

، معامل صالح عبد المجید العربي و عبد العزیز محمد العقیلي - ٣
دار : ، الریاضھارات اللغویةاللغات و أثرھا في تنمیة الم

  ١٩٨٢المریح، 

سیكولوجیة الوسائل التعلیمیة و عبد المجید سید أحمد منصور،  - ٤
  ١٩٨١: ، القاھرةوسائل تدریس اللغة العربیة

أساسیات تعلیم اللغة فتحي علي یونس و محمود كامل الناقة،  - ٥
 ١٩٧٧دار الثقافة، : ، القاھرةالعربیة
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