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 الاطار النظري . ا

  التعليم  فهم وسائل. 1

ويعمل على توضيح معنى الرسالة،  وسائل التعلم هو أداة التي تساعد في عملية التدريس والتعلم 

وسائل تعلم يحمل برنان هامة كأداة   .تحسين التعلم والكمالحتى يمكن تحقيق الهدف املتمثل في 

  .إلنشاء عملية تعلم الفعالة

من الاستدالل باملعنى الثاني ملا ورد أعاله أن وسائل أداة لتعلم توضيح معنى الرسالة حتى يتم  

تعلم اللغة العربية سوف تكون أكثر إثارة , الاستعانة بوسائل. التوصل إلى أهداف التعلم أكثر فعالية

 . لالهتمام، فضال عن جعله أسهل للمعلم في عملية التعلم

 يم أهداف وسائل التعل. 2

 :يطرح أربعة وسائل التعلم وظيفة  وسائل املرئية خاصة، هي(  89 )ليفيا ولينتز 

 الوظيفة املباالة .( ا

هي جوهر، التي تجذب وتوجيه انتباه الطالب للتركيز  البصريةالوظيفة املباالة  في وسائل  

 .على محتوى متعلق بمعنى البصرية املعروضة أو النص املصاحبة للمواد التعليمية

 وظيفة فعالة .( ب
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أو )ة ويمكن رؤية من مستوى التمتع الطالب عندما تعلم البصريوظيفة فعالية وسائل  

رئية أو يمكن تحميلها بالعواطف واملواقف معطف من أسلحة صور امل. تصويري  نص( قراءة

  .للطالب، وعلى سبيل املثال املعلومات التي يحمل املشاكل الاجتماعية

 وظيفة املعرفي   .( ت

ينظر إليه من نتائج الكشف عن الدراسة التي اتخذت  البصريةالوظيفة املعرفية وسائل  

 .صورة مرئية أو تيسير تحقيق ألاهداف على فهم وتذكر املعلومات أو الرسائل املوجودة في الصورة

 وظيفة تعويضية .( ث

يستوعب الطالب الذين تكون ضعيفة وبطيئة وفهم  البصريةوظيفة تعويضية وسائل   

 
 
   .محتويات الدروس املقدمة مع النص أو قدم لفظيا

 9 إلى  1 عن طريق إضافة الوسائل البصرية في عملية التعلم، سيتم زيادة الذاكرة من  

عند استخدامها في وسائل  في املئة 22  وتبين البحوث أيضا أن هناك زيادة بنسبة. ئةاملفي 

ليس فقط أنه يمكن تخفيض الوقت الالزم لتقديم مفهوم نسبة . في تدريس املفردات البصرية

صورة ربما ال يملك . في املئة عند استخدام وسائل البصرية لدعم عرض شفوي  12تصل إلى 

 1 . آالف كلمات، ولكن ثالث مرات أكثر فعالية من الكلمات وحدها
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 وسائل قصة الصورة . 3

كوسائل رسومات املستخدمة في عملية التعلم، من الناحية عملية، يمكن القصة صورة  

أن ميجكومونيكاسيكان بالحقائق وألافكار بوضوح وبقوة من خالل مزيج من الكشف عن الكلمات 

  .والصور 

كذلك الرسوم الهزلية، قصة . املوارد التعليمية تستطيع متطور من خالل قصة صورة 

قصة . تي هي مجهزة بصورة أو رسم توضيحي لتوضيح محتوياتهاهو قراءة ال( cergam)صورة 

ل الحقائق وألافكار بوضوح وبقوة من خالل مزيج من الكشف تواصالصورة كوسائل تستطيع أن 

 . عن الصور والكلمات في القصة

Rothlen وMeinbach  هما تعبيرانa picture storybooks conveys is message through 

illustrations and written text; both elements are equally important to the story.
ويتضمن    

هذا التعبير إحساس بأن كتاب قصة صورة هو كتاب يحتوي على رسالة من خالل شكل صور 

 .وكتابيةتوضيحية 

توفير فهم شامل ويوفر حافزا ملخيلة القارئ : ، همالها وظيفتان القصة وظيفة الصور في 

، بين أمور arbutnot  ( 228)و suther-landوفقا بعض خصائص قصة الصورة . وبخاصة ألاطفال

ويحتوي على مجموعة من املفاهيم، يمكن فهم املفاهيم مقتضبة ومباشرة،  قصة الصورة :أخرى 

 .الكتابة بسيط، وهناك الرسوم التوضيحية تكمل النص التي تمت كتابتها بالطالب، وأسلوب
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الترتيب الزمني ألاحداث الواردة في قصة الصورة يجعل من السهل التقاط الفكرة القائلة بأن 

  .الطالب سوف يكون سكب في ذهنه

. عرض قصة صورة، يجب أن يكون ديسيسوياكان مع سن الطفل، للمساعدة في التنمية 

حتى أنه . املراهقين، ألاطفال ألاكبر سنا تميل إلى أن تكون أكثر عقالنية التفكيرألن وقت سن 

 . في شكل وسائل قصة الصورة ينبغي بعناية املوجهة ودافع التعلم
 
قصة صورة وسائل مؤثر جدا

للذاكرة ليس فقط من ألاطفال سعداء بقصة الصورة ولكن بين املراهقين حتى بين ديواسابون 

بصورة وسائل املتوقع قصة ليصبح الطالب أكثر حماس ي في التعلم، ألن . رةمثل مع قصة صو 

  . ت النتبجة في نهاية الدرس ستكون كما هو متوقععملية بيمبيالجارانا سوف يكون لطيفا إذا كان

 مهارة القراءة  . 4

والثاني ألاول لتغيير الكتابة إلى الصوت، . سحواسين على تحتوي  العامة القراءةفي مهارات  

  9.الاستيالء على معنى للحاالت التي يتم تمثيلها بواسطة رموز الصوت والكتابة

 .صوتإلى الكتابة مهارات تغيير رمز  ( . 

العربية هي سيالبري  الهجائية. بالهجائيات أخري  ةمختلفلها أنظمة  العربية الهجائيات

تتعرف على حروف العلة التي ية الالتينية هجائالفي حين يعيشون، جميع ألاحروف  الذين 

حروف غير معروفة فرق آخر هو اللغة العربية الذي يبدأ من اليمين إلى اليسار، . والحروف امليتة

ل
ّ
العربية ألاحروف وكتابة اسم الشخص أو املكان والفرق , معّين من خالل جمل جديدة ذات شك

ثير صعوبات للطالب الذين هم على هذه الاختالفات ت. بنفسها، في البداية، في الوسط، وفي نهاية
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يقترن مع الحقيقة أن كتب مجالت وصحف يتحدثون اللغة العربية . دراية بالحروف الالتينية

 8(.دون صوتي)مكتوبة دون شمال 

 .القراءةفهم معنى مهارات ل ( . 

وفي هذه الحالة هناك ثالثة عناصر يجب . فهم معنى القراءات هو جوهر إجادة القراءة

وهذه العناصر هي الكلمات، والجمل والفقرات، العنصر . فيها ووضعت في تعلم القراءةالنظر 

 .الثالث من هذا الدعم نفس معنى مادة القراءة

تحديد أن  يجب حتى القراءات املقدمة. ومتعة مثير  كون تعليم املهارة القراءة يجب أن ت

الفرصة لقراءة النص وترجمة يتم منح الطالب . أهلية الطالب ودور تطورات ،رغبة املناسب

 
 
 وثم يصحح املعلم القراءات وتيجيماهان التي تعتبر صحيحا أو فاسدا

 
 2 .جزيرة باكان أوال

 تعريف املدرسة . ب

 التاري  موجز ( .1

 وم مرس أساس على 2 8  أغسطس   منذ وجودهابيوكيكرتا    املحمديةاملدرسة املتوسطة  أعلن

 بناء يتم لم   املدرسة املتوسطة املحمدية  .إندونيسيا جمهورية في والثقافة والتعليم التربية وزير

Yogyakarta وهي ، بالفعل املوجودة السابقة املدرسية املباني من تأتي ولكنها ، جديدة مبان   من 

 عام في الهولندي الاستعمار خالل SGB II مبنى تأسس(. II املساعدة املدارس معلمي) SGB II مدرسة

 81 . 

      :                  هوية املدرسة ( .2
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 19  212 :  رقم إحصاءت املدرسة

    مدني :  نوع املدرسة

. GT II /      ,RT/ RWنوتويدن , طارق ليتنان جندرل سوفرفطو:  عنوان املدرسة

 يوجياكارتا املنطقة الخاصة, 1 / 9

   22   (  1  2: )   رقم الحاتف

 http://www.moesixjogja.sch.id : الانترتتعنوان شبكة 

 smpmuhenamyogya@yahoo.co.id: البريد إلالكتروني             

 ستيا سوباوا:   يس املدرسة~ر

 الرؤية والرسالة. ت

  عقلية علمية ، بيئة مثقفة وباالحالق الكريمة . ابتكار جيل ذكي ، تتفوق في إلانجاز

 بعثة املدرسة. ث

 .تنفيذ أنشطة التعليم والتعلم بفعالية وابتكار وإبداع.  

 تكثيف أنشطة التعليم والتعلم.  

 اضرب أسئلة التمرين.  

  .واملعلومات والاتصاالتتحسين قدرة املتعلمين في مجال التكنولوجيا . 1

 التعرف على العيش النظيف واملحبة للبيئة بطريقة إسالمية من الحياة وألاخالق. 5

 

 

 تطوير البرنامج الالمنهجية. ج
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  الواجب الالمنهجية(  . 

قراءة و الكتابة القرأن. ا  

حزب الوطن.   

اختيار  الالمنهجية(  .2  

كرة القدم .    

 طباعة الشاشة . 

 كرة الريشة .  

 دفاع النفس .1

 كرة اليد . 

 


