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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 احلود هلل رب العاملني

 والصالة والسالم على سيد املزسلني
 سيدًا حمود صلى اهلل عليَ وسلن وعلى آلَ وصحبَ أمجعني

 :احملبىبني ُذٍ الزسالت إىل ت يأُد
 والديي خري ليليك أسوة أهيو رمحةأيب 

 أخيت صغرية عطية رمضان رمحة
 وسهالئيعائليت وأقزبائي 

 وأساتذيت الكزهاء
 ويزمحهن ويباركهنأى حيفظهن اهلل 

 ويزسقهن رسقا حسٌا
 واهلل جيشيهن بأحسي اجلشاء

 آهني يا رب العاملني
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 شكر وتقدير
وجعلنامنأمةسيدولدعدانن،احلمدهللربالعادلني ،الذيمّنعلينابنعمةاإلميان،

والسالمعلى والصالة القرآن. لغة العربية دمحمصلىأشرفاألانموجعللغة هللا،سيدان
لرسالةالعلميةهللاعليووسلم،والووصحبو الكرام،وبعد.انتهتالباحثةيفكتابةىذها

العلميةللماجستري،وتريدالباحثةأنتقدمجزيلالشكرواالحرتامإىلكلادلساعدين
لرسالة،وىم: وادلصاحبنيوادلستحّقنيلكتابةىذها

أ .1 إبرستاذ مالك موالان جامعة مدير احلارس، عبد احلاج اإلسالميةد. اىيم
اركة  احلكوميةمباالنجعلىإاتحيتالفرصةلطلبالعلميفىذهاجلامعةادلب

2.  وأستاذة الدراساتالعليا كلية عميدة أميمسبلة، احلاجة د. احلاجأستاذ د.
موالانمالكإبراىيم جامعة العربية اللغة تعليم رئيسقسم وركاديناات،  ولداان

 ،دلاقامابومنإدارةالكليةوالقسم.اإلسالميةاحلكوميةمباالنج
دانيالحلميادلشرفالثاين،د.أستاذد.نورىادي،ادلشرفاألولوأستاذ .3

وحكمةيفاللذا وصرب بكلاىتمام عليها وأشرفا وأرشداىا الباحثة وجها ن
 كتابةىذاالبحث.

وة،اخلبريد.نورليليفطرايينأستاذة .4 أمحدماكيأستاذيفرلالزلتوىادلادة،
،اخلبريالثاينيفرلالتصميمالوسيلةالتعليمية،اللذانأعطياحسنادلاجستري

لرسالة.  ادلالحظاتواالقرتاحاتإىلالباحثةيفإمتامىذها
الذين .5 والطالباتفيو والطالب األساتذة ومجيع دلركزي ا اجلامعة معهد مدير

 ساعدواالباحثةيفكتابةىذاالبحث.
كليةالدراساتالعليامجيعاألسا .6 واألستاذاتيفقسمتعليماللغةالعربية، تذة

 احملرتمنيواألصدقاءومنالتستطيعالباحثةذكره.
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لزمالء،خاصةيفقسمتعليماللغةالعربيةفصل"أ"للمرحلة .7 2118-2مجيعا
لرسالة.  الذينقدرافقواوساعدواودفعواإلمتامكتابةىذها

8.  األخوات اإلسالميةمجيع الثانوية ادلدرسة احلكمة دار معهد يف واإلخوان
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ونىذاالبحثانفعاالعظيمأنتكونأعماذلممقبولةومثابةويكىذا،وأسألهللا
.آمني.انفعاومفيداللناسأمجعني

2121يناير6،ابتو
الباحثة

رحيم فطريكرنيا
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 مستخلص البحث
فطري كرنيا رحيم علىأساسووردبريس2020، التفاعلية الوسائلالتعليمية تطوير .

نظامإدارةالتعليملرتقيةمهارةالكالممبعهداجلامهةادلركزيجامعةموالانمالك
إبراىيماإلسالميةاحلكوميةماالنج.حبثجامعي،قسمتعليماللغةالعربية،كلية

 ماالنج.الدراسات احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالان جامعة العليا،
ادلشرفاألول:د.نورىادي،وادلشرفالثاين:د.دانيالحلمي.

:الوسيلةالتعليميةالتفاعلية،وردبريس،مهارةالكالم.الكلمات املفتاحية

منإن غاية متثل اليت ادلهاراتاألساسية من العربية اللغة يف غاايتالكالم
 اللغوية. التدريباتالدراسة إىل الكالم مهارة تعليم الويتطلب يف الطلبة لدفع كالم،

تعليماللغةالعربيةمبعهداجلامعةادلركزيجامعة.وتعويدكفاءةالطلبةيفتعبريأفكارىم
ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالان أساسي ىدف مهارةلو تنمية إىل

 وتطبقيها اليوميةالكالم، احلياة ويف . الباحثة فيوالحظت العربية اللغة تعليم برانمج
ألنأكثرادلدرسنييستخدمونطريقةاحملاضرةملتقضحاجةالطلبةالتعليمأنووجدت

إىلامنالتدريبات.انطالقادلستخدمفيوأقلالتعليميةوكانالكتابواإللقاءيفالتعليم،
أساسووردبريسنظام على التفاعلية التعليمية الوسائل بتطوير فقامتالباحثة ذلك،
إبراىيم مالك موالان جامعة ادلركزي اجلامعة مبعهد الكالم مهارة لرتقية التعليم إدارة

اإلسالميةاحلكوميةماالنج.

إىلأىدافو الدراسة ىذه وصفإمتام1: التفاعلي( علىالوسائلالتعليمية ة
ادلركزيجامعة اجلامهة مبعهد الكالم مهارة لرتقية التعليم إدارة أساسووردبريسنظام

ماالنج احلكومية اإلسالمية مالكإبراىيم موالان ،2 ) وصفصالحية الوسائلتطوير
مبعهد الكالم مهارة لرتقية التعليم إدارة علىأساسووردبريسنظام التفاعلية التعليمية

(وقياسفعالية3اجلامهةادلركزيجامعةموالانمالكإبراىيماإلسالميةاحلكوميةماالنج،
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التعليملرتقيةمهارة التفاعليةعلىأساسووردبريسنظامإدارة تطويرالوسائلالتعليمية
ماالنجالكال احلكومية اإلسالمية موالانمالكإبراىيم ادلركزيجامعة اجلامهة مبعهد .م
تستخدموا منهجالبحثالتطويريعند الدراسة يفىذه الباحثة ،Lutherلوطري

ستخطوات من وتتكون ىي: ،1 2،التخطيط( التصميم( ،3 ادلواد( مجع ،4)
.(التوزيع6التجربة،(5اإلعداد،

تطويرالوسائلالتعليميةالتفاعليةعلى(1جىذاالبحثوالتطويرىي:وأمانتائ
أساسووردبريسنظامإدارةالتعليملوخصائصىيتكونالوسائلبشكلويبابسم

shollu.comاليتتشملفيوادلوادالتعليميةمناسبةإىلادلوادادلوجودةيفصباحاللغة
التدريبات. فيو الوسائل(2ويتم التحكيممناخلبريصالحية ىينتيجة منالتعليمية
مناخلبريمنانحيةالوسائلو57،5اليتحصلعلىنتيجةمئويةانحيةادلوادالتعليمية

 بالتعليمية مئوية علىوتدال52،3نتيجة ن جدا". "جيد الوسائل(3درجة فعالية
 الباحثة حصلتعليها تالتعليمية -نتيجة و11،02حساب: جدول:-تنتيجة

أن2،07 وتدل -ت. -ت>حساب = Hoجدول الوسائل أن مبعىن مقبول
تكون الكالم مهارة لرتقية التعليم إدارة علىأساسووردبريسنظام التفاعلية التعليمية
فعالةلدىالطلبةمبعهداجلامعةادلركزيجامعةموالانمالكإبراىيماإلسالميةاحلكومية

ماالنج.
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ABSTRAK 

Fitri Kurnia Rahim, 2020, Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif 

Berbasis WordPress Learning Management System Untuk Meningkatkan 

Keterampilan Berbicara Bahasa Arab di Ma’had UIN Maulana Malik 

Ibrahim Malang. 

Pembimbing: 1) Dr. Nurhadi, M.A, 2) Dr. Danial Hilmi, M.Pd 

Kata Kunci: Media Pembelajaran Interaktif, WLMS, Keterampilan Berbicara. 

Berbicara dalam bahasa Arab adalah salah satu keterampilan dasar yang 

mewakili salah satu tujuan pembelajaran bahasa. Pembelajaran keterampilan 

berbicara membutuhkan latihan, untuk memotivasi pelajar berbicara dan melatih 

kemampuan, pelajar untuk mengungkapkan ide-ide atau pikiran mereka. 

Pembelajaran bahasa Arab di Pusat Ma’had Al Jami’ah, Universitas Negeri Islam 

Maulana Malik Ibrahim Malang, memiliki tujuan utama untuk meningkatkan 

keterampilan berbicara dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Peneliti 

mengamati program pembelajaran bahasa Arab di ma’had tersebut dan 

menemukan bahwa pembelajaran tidak sesuai dengan harapan pelajar karena 

sebagian besar guru menggunakan metode ceramah, dan buku pembelajaran yang 

digunakan hanya sedikit mencakup beberapa latihan. Berdasarkan hal tersebut, 

peneliti mengembangkan media pembelajaran interaktif berbasis WordPress 

Learning Management System untuk meningkatkan keterampilan berbicara di 

Pusat Ma’had Al-Jami’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 1) mendeskripsikan penyelesaian 

pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis WordPress Learning 

Management System untuk meningkatkan keterampilan berbicara di Pusat 

Ma’had Al-Jami’ah Universitas Negeri Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, 2) 

Menjelaskan validasi pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis 

WordPress Learning Management System untuk meningkatkan keterampilan 

berbicara di Pusat Ma’had Al-Jami’ah Universitas Negeri Islam Maulana Malik 

Ibrahim Malang, 3) Mengukur efektivitas pengembangan media pembelajaran 

interaktif berbasis WordPress Learning Management System untuk meningkatkan 

keterampilan berbicara di Pusat Ma’had Al-Jami’ah Universitas Negeri Islam 

Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

pendekatan pengembangan model Luther, dan terdiri dari enam langkah: 1) 

perencanaan, 2) desain, 3) pengumpulan bahan, 4) pembuatan, 5) uji produk, 6) 

distribusi. 
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Adapun hasil penelitian dan pengembangan ini adalah pengembangan 

media pembelajaran interaktif berbasis WordPress Learning Management System 

yang memiliki kriteria yaitu media ini berbentuk website dengan nama shollu.com 

yang berisi tentang materi-materi pembelajaran sebagaimana materi shobahul 

lughoh, dengan konsep video tutorial dan drill latihan-latihan materi. Validitas 

media dinilai oleh pakar bidang materi pembelajaran yang memperoleh persentase 

97,5 dan nilai dari pakar bidang media pembelajaran dengan skor 92,3 yang mana 

keduanya menunjukkan tingkatan "sangat baik". Adapun efektivitas media 

pembelajaran yang diperoleh peneliti, yaitu hasil perhitungan T adalah: 11,02, dan 

hasil T-tabel adalah: 2,07. Ini menunjukkan bahwa t-hitung > t-tabel = Ho dapat 

diterima dalam arti bahwa media pembelajaran interaktif berbasis WordPress 

Learning Management System untuk meningkatkan keterampilan berbicara dinilai 

efektif bagi siswa di Pusat Ma’had Jami’ah Universitas Islam Negeri Maulana 

Malik Ibrahim Malang. 
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ABSTRACT 

Fitri Kurnia Rahim, 20019, Development of Arabic Teaching Aids Based on 

WordPress Learning Management System to Upgrade Speech Skill at the 

Ma'had Al Jami'ah Center, Maulana Malik Ibrahim Islamic State 

University Malang. Thesis. Arabic Language Education Study Program, 

Postgraduate, Maulana Malik Ibrahim Islamic State University of 

Malang. 

Advisor: 1) Dr. Nurhadi, M.A, 2) Dr. Danial Hilmi, M.Pd 

Keyword: Teaching Aids, WordPress Learning Management System, Speech 

Skill 

Speaking Arabic is one of the basic skills that represents one of the goals 

of language learning. Learning speaking skills requires practice, to motivate 

students to speak and practice the ability of students to express their ideas or 

thoughts. Learning Arabic at the Ma'had Al Jami'ah Center, Maulana Malik 

Ibrahim Islamic State University of Malang, has the main goal of improving 

speaking skills and applying them in everyday life. Researchers observed the 

Arabic learning program at the ma'had and found that learning was not in line 

with student expectations because most teachers used the lecture method, and the 

learning book used only included a few exercises. Proceeding from this, the 

researcher developed interactive teaching aids on the basis of WordPress Learning 

Management System to upgrade speech skill at the Ma'had Al Jami'ah Center, 

Maulana Malik Ibrahim Islamic State University of Malang. 

The purpose of this study is to: 1) describe the completion of the 

development of interactive learning media based on the WordPress Learning 

Management System to improve speaking skills at the Ma'had Al-Jami'ah Center 

Islamic State University Maulana Malik Ibrahim Malang, 2) Explain the 

validation of the development of interactive learning media based on WordPress 

Learning Management System to improve speaking skills at the Ma'had Al-

Jami'ah Center Islamic State University Maulana Malik Ibrahim Malang, 3) 

Measuring the effectiveness of developing interactive learning media based on the 

WordPress Learning Management System to improve speaking skills at the 

Ma'had Al-Jami'ah Center Islamic State University Maulana Malik Ibrahim 

Malang. In this study, the researcher uses the Luther developmental approach, and 

it consists of six steps: 1) planning, 2) design, 3) material collection, 4) assembly, 

5) testing, 6) distribution. 

As for the results of this research and development: The validity of the 

teaching aids is the result of the arbitration from the expert in terms of educational 
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materials that obtained a percentage of 97.5 and from the expert in terms of 

educational means with a score of 92.3 and indicates the degree of "very good". 

As for the effectiveness of the educational aids obtained by the researcher, the 

result of T-calculation is: 11.02, and the result of T-table is: 2.07. It indicates that 

t-account <t-table = Ho is acceptable in the sense that interactive teaching aids 

based on a WordPress Learning Management System to upgrade speech skill are 

effective for students at the Ma'had Al-Jami'ah Center Maulana Malik Ibrahim 

Islamic State University of Malang. 
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بوسيلة  shollu.comصفحة أمامية ظاهرة من الويب  19اجلدول 
 اجلوال

39 

 shollu.com 35الصفحة األمامية من الويب  14اجلدول 
 34 الشعار للتشجيع يف تعليم اللغة العربية 13اجلدول 
 33 مستوايت الدراسة 13اجلدول 

13اجلدول   
االتصاالت إما من عالمة الوسائط اإلجتماعية أو 

 33 اإلدارة

18اجلدول   33 قائمة الدليل 
12اجلدول   38 قائمة الدراسة 
91اجلدول   38 التدريبات 



91اجلدول   32 قائمة من حنن 
99اجلدول   31 التعليمية ادةانحية املالنتائج من اخلبري من  
95اجلدول   31 اللغوية انحيةالنتائج من اخلبري من  
94اجلدول   31 يف انحية املادة التعليمية نتيجة أخرية من اخلبري 

93اجلدول   39 التعليميةالوسائل انحية النتائج من اخلبري من  

93اجلدول   35 نتائج من حتكيم اخلرباء 

93اجلدول   34 االقرتاحات واالنقادات والتعليقات من اخلرباء 

98اجلدول   33 االستبانة من جتربة بيتا 

 33 نتائج من تقييم الطالب 92اجلدول 

 38 نتائج االختبار القبلي والبعدي 51اجلدول 
  

 



 

 األول الفصل

 والدراسات السابقة اإلطار العام

 مقدمة .أ 
، وتلك اللغويةاهارات ادليتم دون االعتماد على  تعلم اللغة ال ؽلكن أن إن

قراءة، والكالم، والكتابة. ويتوقف تعلم اللغة على تعلم  ادلاهارات ىي: االستماع، وال
داماها ابلشكل ىذه ادلاهارات واكتساهبا، حىت يتمكن من شلارسة تلك اللغة واستخ

وقد قال طعيمة، اللغة ماهارات، شأن غَتىا من ماهارات. يتعلماها اإلنسان   ٔالصحيح.
لرايضة وغَتىا. وال ؽلكن دلثل ىذه اجملاالت أن  كالسباحة وقيادة السيارات والطباعة وا
دلرء من كتاب يستظاهر معلوماتو وػلفظ قواعده، إذ البّد من ادلمارسة.  يتعلماها ا

دلمارسة ما كان يف موقع العمل، أو يف منطقة األداء الفعلي اليت يعد وأفضل أشكال ا
لكل ماهارة من ماهارات اللغة خصائص وشليزات زبتص هبا، إال أن ىذه  ٕادلرء ذلا.

ومن  ٖادلاهارات تتكامل فيما بيناها وصوال إىل األداء السليم يف تعلم اللغة وشلارستاها.
 .وشلارستاها اللغويةاهارات ادلان تعلم أية لغة جديدة يتطلب إتق ،ادلعلوم

 غَت أوىي أداء لغوي )صويت الذي كتبو دار الشفاعة  اللغوية ادلاهارةمفاهوم 
 ادلنطوقة اللغوية القواعد ومراعة والفاهم الكفاءةو  الدقةو  لسرعةاب ( يتميزصويت
الكالم يف اللغة أضاف طعيمة قائال أن و وأداء لغوي صويت ىو الكالم.  ٗة.وادلكتوب
بية من ادلاهارات األساسية اليت سبثل غاية من غاايت الدراسة اللغوية. وإن كان ىو العر 
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% من  ٜ٘ويرى معظم اللغويون أن حوايل  ٘نفسو وسيلة التصال مع اآلخرين.
النشاط اللغوي يكون نشاطا شفاهيا ويشكل التحدث أداة اتصال سريعة بُت األفراد أو 

وجود البيئة و  وادلمارسة. لكالم ربتاج إىل التدريبولتنمية ماهارة ا ٙبُت الفرد واجملتمع.
 .لتنمية ماهارة الكالموالتدريبات ادلدعمة لوازم يف شلارسة اإلتصال 

عربية. بدأ  حركة التطوير والتجديد لتعليم اللغة ال وادلعاهد أصبح عامال من عوامل 
معاىد مكانة تعليم اللغة العربية وتعلماها يف إندونيسيا من ادلعاىد اإلسالمية. إن لل

عربية يف إندونيسيا من خالل رلالس العلم وحلقات تربوية اليت  ماهمة يف انتشار اللغة ال
عربية أيضا لفاهم  تقام فياها، ال يتعلم الطالب العلوم اإلسالمية فحسب، بل علم اللغة ال

عربية  ٚادلؤلفات اليت معظمو ابلعربية. ركة نشطة يف رلال تعليم اللغة ال مث تبدو ح
لرمسية وؽلتد تعليماها وتعلماها يف صبيع ادلستوايت وتعلم لرمسية وغَت ا اها يف ادلؤسسات ا

 الدراسية من اإلبتدائية حىت اجلامعة، السيما يف مرحلة الطفولة.

فمن ضمن مراحل الدراسية الفعالة إبندونيسيا اجلامعة، وىي مصنع من مصانع 
تربية األجيال حىت يصبح وا أجيال متقدمة كاخلرباء اجليل اليت تقوم بوظيفة ىامة 

جامعة  ٛوادلعلمُت وادلؤىلُت وادلطورين، فاهم الذين ينشرون ىذه الفنون ضلو اجملتمع.
موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج ىي إحدى اجلامعات يف إندونيسيا 

 فياها تتميز ابىتماماها يف تطوير اللغة األجنبية، وشلا يدل ذلك، وجود معاهد اجلامعة اليت
عرب يزية يسمى بصباح اللغة،تعليم اللغة ال وىو أحد الربانمج اخلاص لتعليم  ية واإلصلل
عربية عربية تقدر الطلبة واألىداف ادلطلوبة من صباح اللغة ىي  .اللغة ال استخدام اللغة ال
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مركزا من أن لذلك، يعترب  اليومية.األنشطة وشلارستاها وتطبيقاها يف  معاهد اجلامعة 
وتنميتاها لدى الطلبة، خاصة ماهارة  اللغة ًتقية ماهاراتامعة األخرى لمراكز اجل
 .الكالم

، يف صباح اللغة ُتقابلة مع الطالب وادلعلمادلو  ادلالحظة حاولت الباحثةوقد 
عربية يف برانمج أن  وانولت النتائج يكن التغيَتات الكبَتة يف صباح اللغة مل تعليم اللغة ال

لزمان القائم على التكنولوجيا. يف تنفيذه وطريقتو دبدى تطور   ُتادلعلمأكثر و ا
احملاضرة واإللقاء، فصار بعض من أسلوب التعليم التقليدي وىي  على ونيعتمد

واألسلوب الطالب يشعرون ابدللل والكسالن وغَت شجاعة عند تعليم اللغة العربية. 
م ماهارة تعليحيث أن ماهارة الكالم.  غَت فعال يف تعليمادلذكور ؽلكن استخدامو 

وابلنسبة إىل ادلواد . ادلمارسةالكالم ليس عملية ساهلة بل إظلا ىي عملية ربتاج إىل 
التعليمية، أن ادلواد ادلوجودة يف كتاب صباح اللغة مل تكن شاملة، ال توجد فيو 

 ٜفالتدريب ادلستمر يف ظل ادلشرف أساس ماهم لتعلم ادلاهارة واتقاهنا. التدريبات.
ة كفاءة الطلبة ومدى قدرهتم يف إتقان ادلواد  ويعترب أن التدريبات ىي أساس ماهم دلعرف

 التعليمية. 

ينبغي للمعلم أن يبذل جاهده إلاثرة رغبة الطالب يف الكالم وادلناقشة وميوذلم 
واع االتصال الشفاهي ادلختلفة، ومعرفة األساليب والطرق وكذلك الوسائل التعليمية  أبن

ابإلضافة إىل ذلك، الوسائل ذا النشاط اللغوي. م يف ىدلساعدة الطلبة على تنمية قدراهت
ومن ادلتطلبات ادلاهمة سوى الكتاب الدراسي.  التعليمة الزمة يف عملية صباح اللغة

لكن الواقع، أقّل من معلمي صباح اللغة الذين يستخدمون الوسائل التعليمية ادلدعمة 
 يف عملية التعليم. 
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 وذلك ،يف ترقية ادلاهارات اللغوية روريوض ىامالتعليمية دور  الوسائلوجود 
 إىل الدراسية ادلواد من ادلعلومات توصيل يف كثَتا ادلدرس تساعد التعليميةالوسائل  ألن

استخدام الوسائل التعليمية أن تالئم أىداف  بساهولة ويسر وسريع. الطالبأذىان 
ستماع عن التعليم ادلناسبة لكل من ماهارات اللغة األربع حيث اختلف ماهارة اال

 . األخرى كماهارة الكالمت اللغة ماهارا

تعليم ماهارات اللغة األربع يف حاجة ماسة إىل الوسيلة تشار الدراسة السابقة أن 
التعليمية ادلناسبة كي تتحق العملية التعليمية بنجاح وفعال مع مراعاة خصائص كل 

براىيم وجيو زلمود، إن  ٓٔمن ماهارة لغوية مذكورة. مية يلعتالوسيلة الاختيار ويقول إ
الوسيلة  ئمةال، وميميمطابقة الوسائل للموقف التعل: تم ما يليهتن أ بدال ،يدةجلا

 ٔٔ.صول علياها، والتكالفاحلمكانية إالتعلمي، و صدر دلو األلمتعلم، ودقة الوسيلة 
عربية يف ربقيق األىداف و  الوسائل التعليمية اجليدة وادلناسبة حيث ذبعل تعليم اللغة ال

لرغبة للمتعلم.ينبت اوأن  حلركة وا  لتفاعل وا

يف العصر احلاضر، يعّد تعليم اللغة العربية أن يالئم مع مالئمة العصور النمّوة. 
قدمت التكنولوجيا احلديثة وسائل وأدوات لعبت دورا كبَتا يف تطوير أساليب وقد 

ر ادلواد التعليم والتعلم يف السنوات األخَتة. ومن تقدم التكنولوجيا، ؽلكن تطوي
التعليمية على ضوء اإلنًتنت. حيث أن اإلنًتنت يعرفو عبد اذلادي ىو شبكة حاسبات 
واع.  حاسبات تتصل بعضاها البعض من خالل خطوط اتصال سلتلفة األشكال واألن
وىناك التعليم اإللكًتوين، وىو أحد أشكال التعليم عن بعد اليت تعتمد على إمكانيات 

اإلنًتنت واحلاسبات اآللية يف دراسة زلتوى تعليمي وأدوات شبكة ادلعلومات الدولية و 
وكذالك، قد  ٕٔزلدد عن طريق التفاعل ادلستمر مع ادلعلم أو ادليسر وادلتعلم واحملتوى.
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عربية على اإلنًتنت، مناها برانمج  -www.Arabicأبرز الربانمج يف تعلم اللغة ال

Online.net ،busuu.com عربية وغَت ذلك. ىذا يدل على أن شكل تعلي م اللغة ال
  يزدىر مع نشأة العصور.

لتكنولوجيا يتمتع بو وا .أقرب هبا التكنولوجيايف عصر العودلة، كانت الطالب 
ابستخدام  كثَتا لبحث ادلعلومات واألخبار واالتصاالت وغَتىا، الطالب ويستخدمو

لوسائل ويف إندونيسيا، يوجد بعض ا. األجاهزة اإللكًتونية بوسيلة اجلوال أو احلاسوب
الذي يقدم التعلم بناء على ادلناهج  ruang guruالتعليمية اإللكًتونية ادلشاهورة مثل 

عربية  الدراسي لرمسي بوسيلة التعليم التفاعلي. لكن اآلسف، مل يوجد تعليم اللغة ال ا
عربية يف عصران احلاضر.فيو.  وهبذه  وتلك األمور من التحدايت اليت تواجو اللغة ال

ة إىل الوسائل التعليمية التفاعلية على أساس الويب من ادلتطلبات الظواىر، احلاج
 ادلاىية.

موقع ويب يقدم إمكانية لتكوين عملية التعليم التفاعلي. وىي من ادلورد 
سرع للوصول إليو. ثرى على ادلعلومات وأساهل يف االستخدام وأ التعليم  ٖٔالدراسي أ

و ادلستخدم بوسيلة شبكة اإلنًتنت، على أساس الويب من عملية التعليم الذي ينتفع ب
بوسيلة إنًتنت، يستطيع الطالب (. e-learningوىو أحد تطبيق التعليم اإللكًتوين )

ومن أن يتعلموا اللغة العربية قائمون أبنفساهم، أينما كانوا وال حبد زمن ما أرادوا. 
دلواد ادلتقدمة فيو ؽلكن ذبديدىا وربسيناها  فائدة الويب كوسيلة التعليمية أن احملتوايت وا

  بساهولة ويف وقت ما شىت.

عند راين ك.  (Learning Management System) نظام إدارة التعليم وكان
وزيع الربامج أليس ىو القائمة اليت تقوم إلدارة  التدريب والسجالت التعليمية، برانمج لت
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يات وىو تطبيق الربرل ٗٔالربامج عرب اإلنًتنت مع ميزات للتعاون "ادلتصل اإلنًتنت".
ووردبريس ألنشطة "اإلنًتنت" وبرامج التعلم اإللكًتونية وزلتوى التدريب. 

WordPress  نظام إدارة التعليم(Learning Management System) القائمة  أحد
وادلعروف يف صناعة الويب، مثل الويب للمؤسسات التعليمية والويب النفسي  ادلشاهور

شركة وللتجارة والدوان اإللكًت  عدة القائمات وادلظاىر  لووين. ومن شليزاتو، والويب لل
. والنظام اإللكًتوين open source ادلفتوح ىو من ادلنتج ادلصدروادلظاىر اجلذابة و 

ويزيد  ادلعلمعملية يرتقي فعالية  ؽلكن أن open sourceادلصدر ادلفتوح  على أساس
ؽلكن  pluginواإلضافات  templateالقوالب ولو  .اىتمام ادلتعلم يف مادة التعليم
 .استخداماها لتحسُت موقع الويب

قد اقتضت ىذا البحث معاجلة ادلشكالت واستنادا إىل خلفية البحث السابق، ف
ركزي جامعة موالان مالك إبراىيم ماالنج  دل ادلوجودة يف صباح اللغة دبعاهد اجلامعة ا

ع تطوير ، وزبتار الباحثة البحث التطوير ابدلوضو التعليمية التفاعليةالوسائل بتطوير 
ماهارة لًتقية  ووردبريس نظام إدارة التعليمعلى أساس  التعليمية التفاعليةالوسائل 
براىيم اإلسالمية احلكومية ماالنجالكالم  دلركزي جامعة موالان مالك إ  .دبعاهد اجلامعة ا

 أسئلة البحث .ب 
 ابلنسبة للمشكالت اليت قدمتاها الباحثة، فإن أسئلة البحث كما تلي:

ووردبريس نظام على أساس  التعليمية التفاعليةالوسائل  تطوير يتمكيف  .ٔ
دلركزي جامعة موالان مالك إدارة التعليم لًتقية ماهارة الكالم  دبعاهد اجلامعة ا
 ؟إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 
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ووردبريس نظام إدارة على أساس  التعليمية التفاعليةالوسائل صالحية ما  .ٕ
دلركزي جامعة موالان مالك  التعليم لًتقية ماهارة الكالم دبعاهد اجلامعة ا

 ؟إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 
ووردبريس نظام إدارة على أساس التعليمية التفاعلية الوسائل ما مدى فعالية  .ٖ

دلركزي جامعة موالان مالك التعليم لًتقية ماهارة الكالم  دبعاهد اجلامعة ا
 ؟إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 

 ف البحثأهدا .ج 
 األىداف اليت ربصل علياها الباحثة يف ىذا البحث فاهي ما يلي:

ووردبريس نظام على أساس  التعليمية التفاعليةتطوير الوسائل  لوصف إسبام .ٔ
دلركزي جامعة موالان مالك إدارة التعليم لًتقية ماهارة الكالم  دبعاهد اجلامعة ا
 إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

ووردبريس على أساس  التعليمية التفاعليةير الوسائل تطو  صالحية لوصف .ٕ
دلركزي جامعة موالان نظام إدارة التعليم لًتقية ماهارة الكالم  دبعاهد اجلامعة ا
براىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج  .مالك إ

ووردبريس نظام على أساس التعليمية التفاعلية تطوير الوسائل لقياس فعالية  .ٖ
دلركزي جامعة موالان مالك ارة الكالم إدارة التعليم لًتقية ماه دبعاهد اجلامعة ا

 .إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
 مواصفات اإلنتاج .د 

ووردبريس نظام على أساس  التعليمية التفاعليةالوسائل تريد الباحثة أن تنتج 
بإدارة التعليم لًتقية ماهارة الكالم  دلركزي جامعة موالان مالك إ راىيم دبعاهد اجلامعة ا
تكون من ادلواد الدراسية اليت تناسب تمكوانت ادلنتج اإلسالمية احلكومية ماالنج. 

 صباح اللغة، خاصة يف الفصل األساسيل األساسي وتالئم ادلواد ادلوجودة يف الكتاب
األخرى ادلوجودة يف موقع الويب والقائمات  .أو ادلبتدئ وتتضمن ادلواد أربع ادلاهارات
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ل ىي  قائمةالصفحة الرئيسة من موقع الويب. و  تقدم ،(beranda) ماميةاألركبة ا
ىي  (kuliahوقائمة الدراسة )استخدام الويب. دليل توى على رب (petunjuk) الدليل

عربية حسب مستوايت الدراسية وتتكون فيو ادلواد الدراسية  قائمة لتعليم اللغة ال
اللغة العربية وتعلماها ار عن األخب قائمة اليت تقدم (beritaوقائمة األخبار )بات. يوالتدر 

 (hiburanوقائمة التسلية )برانمج صباح اللغة وما يتعلق بو. وتعليماها واألخبار حول 
 tentangوقائمة من ضلن )التشجيعات والتسليات لتعليم اللغة العربية. تستوعب 

kami)  عن موقع الويب ومطّور الويب واالتصال بو. تعلى البياانتنطوي 

لتساهيل الطالب   وصفية، اللغة اإلندونسية وجودة تستخدمكل قائمات ادل
، الويب أن يكون وسائل التعليم اإلضايف ؽلكن. و الويبىذا يف كادلستخدمُت 

بوسيلة أجاهزة  لفصل أو خارجو، وؽلكن الوصول إلياهاطالب داخل اال ايستخدماه
 متنوعة مناها احلاسوب أو اجلوال. 

 فروض البحث .ه 
على  التعليمية التفاعليةالوسائل أبن : البحث يعّدهمن ىذا فروض البحث ؽلكن 

دبعاهد اجلامعة ماهارة الكالم لًتقية تساعد الطالب  ووردبريس نظام إدارة التعليمأساس 
دلركزي جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج  .ا

 أمهية البحث .و 
 بُت يف ىذا البحث أعليتان علا أعلية نظرية وتطبيقو:تت

على أساس  التعليمية التفاعليةيتوقع تطوير الوسائل مهية الظررةة  األ .ٔ
دلركزي ووردبريس نظام إدارة التعليم لًتقية ماهارة الكالم  دبعاهد اجلامعة ا

جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، أن يساهم إساهاما 
دبريس نظام وور على أساس  التعليمية التفاعليةنظري يف تطوير الوسائل 
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دلركزي جامعة موالان مالك إدارة التعليم لًتقية ماهارة الكالم  دبعاهد اجلامعة ا
 إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

 يتوقع أن تساهم نتائج ىذا البحث إساهاما تطبيقا، وىو: األمهية التطبيقية  .ٕ
أن يكون منتج من ىذا البحث مصدرا لربانمج صباح اللغة خاصة،  (ٔ

عربية عامة.وتعليم الل  غة ال
أن يكون منتج ىذا البحث للمعلمُت وسائال التصال ادلعلومات على  (ٕ

 أذىان الطالب بساهولة ويسر وسريع.
أن يساهم منتج ىذا البحث عملية تعليم اللغة العربية فّعال وشلتعة   (ٖ

دلرجوة.  ومناسبة للوصول إىل األىداف ا
 حدود البحث .ز 

 حدد الباحثة ابحلدود اآلتية:ليكون ىذا البحث حبثا واضحا ومفصال، فت

تطوير الوسائل  ربدد الباحثة موضوع ىذا البحث يف :احلد ادلوضوعي .ٔ
ووردبريس نظام إدارة التعليم لًتقية ماهارة على أساس  التعليمية التفاعلية

دلركزي جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية الكالم  دبعاهد اجلامعة ا
 حسب قدرة الطلبة يف مستوى األساسي. . وادلواد مناسبة احلكومية ماالنج

دلركزي جامعة موالان مالك : اختارت الباحثة احلد ادلكاين .ٕ دبعاهد اجلامعة ا
التعليمية ألن مل يكن فياها الوسائل  إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 . ووردبريس نظام إدارة التعليمعلى أساس  التفاعلية
عام الدراسي األول من شاهر : يقتصر زمن البحث على الاحلد الزمين .ٖ

 م.ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓالعام الدراسي  ديسمربأكتوبَت إىل 
 حتدةد ادلصطلحات .ح 

 تستخدم الباحثة عدد من ادلصطلحات كما يف التايل:
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أن الوسائل التعليمية  Phillipsالوسائل التعليمية التفاعلية: نظر فيليبس  .ٔ
يقول  Koesnandar التفاعلية تكّيف طريقة التعلم ادلتنوعة. وأما كوسناندار

لرسوم والنصوص  أهنا ما صبعت من الفيديو وأجاهزة السمعّي والصور وا
 ٘ٔادلتكّونة تكامال وتفاعال.

 Learning): أحد نظام إدارة التعليم ووردبريس نظام إدارة التعليم .ٕ

Management System)  بصفاتو مفتوح ادلصدرopen source  الذي
 Learning)نظام إدارة التعليم و  .يستخدمو ادلستخدم لصناعة الويب

Management System)  عند راين ك. أليس ىو القائمة اليت تقوم إلدارة
التدريب والسجالت التعليمية، برانمج لتوزيع الربامج عرب اإلنًتنت مع 

 ٙٔميزات للتعاون "ادلتصل اإلنًتنت".
القدرة ماهارة الكالم: وىي من ماهارة إنتاجية تتطلب من ادلتعلم أو ادلتكلم  .ٖ

على استخدام األصوات بدقة والتمكن من الصيغ النحوية ونظام لًتتيب 
 ٚٔالكلمات اليت تساعد على التعبَت عما يريد أن يقولو يف مواقف احلديث.

براىيم اإلسالمية احلكومية  .ٗ دلركزي جامعة موالان مالك إ معاهد اجلامعة ا
 ماالنج.

 الدراسات السابقة .ط 
ستفاد توجد الدراسات ادلعينة تاسات السابقة، و الباحثة إبطالع عدة الدر  قامت

 مناها يف جوانب موضوع البحث، مناها:

يرما أنندايين،  .ٔ ابدلوضوع تطوير ادلواد التعليمية  ٕٙٔٓحبث تطويري عند إ
ادلوضوعية دلادة اللغة العربية ابستخدام موقع الويب للمدرسة الثانوية العامة 

بحث على مناهج البحث والتطوير إبندونيسيا. واستخدمت الباحثة طريقة ال
                                                             

15 Fatkhiyannur, hal. 23 
16 Ellis, Ryann K., 2119. A Field Guide to Learning Management Systems. ASTD, hal. 1 
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( تطّور ادلواد ٔ. استاهدفت الدراسة إىل Borg & Gallعند بورق وغال 
عربية ابستخدام موقع الويب للمدرسة  التعليمية ادلوضوعية دلادة اللغة ال

( معرفة فعالية ادلواد التعليمية ادلوضوعية دلادة ٕالثانوية العامة إبندونيسيا، 
عربية ابستخد ام موقع الويب للمدرسة الثانوية العامة إبندونيسيا. دلت اللغة ال

دلت نتائج البحث على أن ادلنتج لو فعالية وؽلكن أن ػلسن جودة تعليم 
عربية، وحصل ادلنتج على درجة جيد جدا من اخلرباء. والفرق بُت  اللغة ال

ة وليس تطوير ادلواد الوسائل التعليمية الفعاليىو تطوير الدراسة الباحثة 
 .ليمية ادلوضوعيةالتع

. تطوير الوسائل التعليمية التفاعلية ٜٕٔٓبينتان اتسكورينا ىاردينيغتياس،  .ٕ
عربية الصف الثالث ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية  للمفردات يف تعليم اللغة ال

استخدمت الباحثة طريقة البحث على مناهج البحث  مفتاح العلوم كاديري.
. استاهدفت الدراسة إىل حصول Borg & Gall عند بورق وغال والتطوير

واختبار ادلنتج حىت يكون مستخدما   التعليمية التفاعليةعلى منتج الوسائل 
عربية يف ادلدرسة اإلبتداسية مفتاح العلوم   كوسيلة اإلضايف يف تعليم اللغة ال
دلرجوة. دلت نتائج البحث على أن  كاديري لتحقيق األىداف التعليمية ا

كن أن يكون وسيلة يف تعليم اللغة العربية، خاصة تعليم ادلنتج لو فعالية وؽل
ادلفردات. والفرق بُت دراستاها ودراسة الباحثة من حيث ادلنتج، منتج 

ىذا البحث على أساس الويب. واذلدف غَت رلرد  التعليمية التفاعليةوسائل 
 يف ادلفردات، لكن يف صبيع ماهارات اللغوية.

وسائل التعليمية ادلوضوعية التفاعلية . تطوير الٕٛٔٓدى فكرية نصل، مول .ٖ
على أساس ووردبريس بوسيلة مووديل يف الصف اخلامس ادلدرسة اإلبتدائية 

استخدمت الباحثة طريقة البحث على مناهج و .احلكومية الثاين ماالنج
استاهدفت الدراسة: لتحصيل . وDick & Carey عند ديك وكاري التطوير
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 وعية التكاملي على أساس الويب ابستخدامادلنتج من وسائل التعليمية ادلوض
( تطوير الوسائل التعليمية ٔ. دلت نتائج البحث على أن Moodle مووديل

فعالية  Moodle مووديل ادلوضوعية التكاملي على أساس الويب ابستخدام
-tحسب نتائج التجربة القبلي والبعدي واستجابة الطالب ابإلحصائي 

hitung  ين رسم بياأكرب نتائج منt-tabel  ٙبدرجة،ٓٛٛ < ٔ،ٚٓٙ 
دبعٌت وجود التغيَت واالختالفات ماهمة بُت التجربة القبلي والبعدي بعد 

 أساس الباحثة من جاهةوالفرق مع الدراسة  استخدام الوسائل التعليمية.
وىو على أساس ووردبريس نظام إدارة التعليم  التعليمية التفاعليةالوسائل 

(Wordpress Learning Manajement System). 

وركزت  من البحوث السابقة، عرفنا أن ىذا البحث ؼلتلف عن حبوث السابقة. 
الباحثة ىذا البحث يف تطوير الوسائل التعليمية التفاعلية على أساس ووربريس نظام 

ووجود الفروق بُت  .(Wordpress Learning Manajement Systemإدارة التعليم )
د كادلواد األساسية وأما الدراسات السابقة مناها أىد اف البحث عند إيرما لتطوير ادلوا

الباحثة تطوير الوسائل اإلضافية، مث شكل إنتاج الوسائل التعليمية متنوعة، بعضاهم 
 .applicationػلصلون على اإلنتاج بوسيلة ويب وبعضاهم على شكل التطبيق 

حيث تطوير، الوتستفيد الباحثة من الدراسات السابقة ادلراجع لكتابة البحث و 
وتستفيد ادلراجع حول تطوير الوسائل أن كلاها تستخدمون البحث التطويري. 

. وتستفيد ٜٕٔٓبينتان اتسكورينا ىاردينيغتياس، التعليمية التفاعلية من البحث عند 
 .ٕٙٔٓحبث تطويري عند إيرما أنندايين، ادلراجع حول ويب من 
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 الثاين الفصل

 اإلطار الظرري

 الكالممهارة   ادلبحث األول

 مفهوم مهارة الكالم .أ 
تعد ماهارة الكالم إحدى ادلاهارات اللغوية األساسية، ألن اللغة يف األصل  

د خوايل أن اللغة أساس صوتية، قد تكلم اإلنسان قبل أن يكتباها، كالم. ىذا ما أيّ 
 اللغةوقد مسعنا كثَتا قول ابن جٍت أن  ٛٔفاللغة أساس نشاط الشفوي أو الكالم.

ولذلك، يعترب  .، وىذا دبعٌت الكالموات يعرب هبا كل قوم عن أغراضاهمأص يى
 الكالم أىم جزء يف ماهارة اللغة كوسيلة لإلتصال.

. وتعرف ادلاهارة أبهنا السرعة ادلاهارة يف اللغة ىي مصدر من ماهر ؽلاهر ماهارة
الكالم يف أصل اللغة عبارة عن و  ٜٔوالدقة واإلجادة يف عمل من األعمال.

 ٕٓدلفيدة، وعند ادلتكلمُت ىو ادلعٌت القائم ابلنفس الذي يعرب عنو أبلفاظ.األصوات ا
 تعريف الكالم عند اللغويُت، مناهم:أما و  ٕٓأبلفاظ.

براىيم اللبدي،  .ٔ الكالم اصطالحا ىو فن نقل ادلعتقدات وادلشاعر وقال مٍت إ
واألحاسيس وادلعلومات وادلعارف واخلربات واألفكار واألراء من شخص 

قع من ادلستمع أو ادلستقبل أو ادلخاطب موقع القبول إىل أخرين نقال ي
 ٕٔ.والفاهم والتفاعل واالستجابة
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رأى أضبد فؤاد عليان أن الكالم ىو اللفظ واإلفادة، واللفظ ىو الصوت  .ٕ
كما أن اإلفادة ىي : ما دلت على معٌت من ادلشتمل على بعض احلروف  

 ٕٕادلعاين، على األقل يف ذىن ادلتكلم.
دمحم صالح ا .ٖ ، أن الكالم ىو ما يصدر عن اإلنسان من رلاور يلدين علقال 

من صوت يعرب بو عن شيء لو داللة يف ذىن ادلتكلم والسامع أو على األقل 
 ٖٕيف ذىن ادلتكلم.

وماهارة الكالم ىي الكالم ابستمرار دون توقف مطلوب ودون تكرار 
عندما  للمفردات بصورة متقاربة مع استخدام الصوت ادلعرب. والطلبة أو الدارس

يتقن ىذه ادلاهارة فإهنا يستطيع أن ػلقق اذلدف األساسي للغة وىو القدرة على 
وىي من ماهارة إنتاجية تتطلب من ادلتعلم أو ادلتكلم القدرة  ٕٗاالتصال ابآلخرين.

على استخدام األصوات بدقة والتمكن من الصيغ النحوية ونظام لًتتيب الكلمات 
وهبذا تعترب  ٕ٘أن يقولو يف مواقف احلديث. اليت تساعد على التعبَت عما يريد

ماهارة الكالم ىي آالت االتصال مع اآلخرين بتعبَت ما يريد اإلنسان ابستخدام 
 األصوات وترتيب الكلمات.

 أهداف مهارة الكالم .ب 
ىدف رئيسئ يف تعلم الكالم ىو أن نعود الطالب التعبَت الصحيح ابللغة 

ولعل من  َٕٙتات اليت تالئم دبراحلاهم.الصحيحة، ونزودىم ببعض الكلمات والتعب
أبرز تعليم ماهارة الكالم ىو التطبيق يف النطق وتدريب التحدث مع اآلخرين 

 وتوصيل األراء أو ما وجد يف الذىن ادلتكلم.
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  ٕٚأىم أىداف تعليم الكالم ىي:ويوجد 
واع النرب والتنغيم ادلختلفة  .ٔ عربية وأن يؤدي أن أن ينطق ادلتعلم أصوات اللغة ال

 وذلك بطريقة مقبولة من أبناء الغربية
ورة وادلتشاهبة  .ٕ  أن ينطق األصوات ادلتجا
حلركات الطويلة  .ٖ حلركات القصَتة وا  أن يدرك الفرق ىف النطق بُت ا
 أن يعرب عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية ادلناسبة  .ٗ
عربية  .٘ لًتكيب الكلمة ىف ال أن يعرب عن أفكاره مستخدما النظام الصحيح 

  لغة الكالم خاصة ىف
تذكَت والتأنيث  .ٙ أن يستخدم بعض خصائص اللغة ىف التعبَت الشفوي مثل ال

عربية   وسبييز العدد واحلال ونظام الفعل وأزمنتو وغَت  ذلك شلا يلزم ادلتكلم ال
أن يكتسب ثروة لطفية كالمية مناسبة لعمره ومستوى نضجو وقدراتو،  .ٚ

 ال عصرية وأن يستخدم ىذه الثروة ىف اسبام عملية اتص
عربية ادلقبولة وادلناسبة لعمره ومستواه  .ٛ أن يستخدم بعض أشكال الثقافة ال

اإلجتماعي وطبيعة عملو، وأن يكتسب بعض ادلعلومات األساس عن تراث 
 العريب واإلسالمي 

 أن يعرب  عن نفسو تعبَتا واضحا ومفاهوما ىف مواقف احلديث البسيطة  .ٜ
والتحدث هبا بشكل متصل ومًتابط  أن يتمكن من التفكَت ابللغة العربية .ٓٔ

 .لفًتات زمنية مقبولة
أيىب هبا يف ماهارة الكالم، وىي: نطق احلروف من  من األمور ادلاهمة ال

سلارجاها األصلية وترتيب الكالم ترتيبا معينا، وتسلسل األفكار وترابطاها والضبط 
 النحوي والصريف واستخدام ادلفردات اللغوية وما أشبو ذلك.

 رة الكالمأمهية مها .ج 
                                                             

ايسيكو: منشورات ادلنظمة . اللغة العربية لغَت الناطقُت هباطرائق تدريس  .مٖٕٓٓ، ود كامل الناقة ورشدي أضبد طعيمةزلم ٕٚ
 ٖٓٔص. لًتبية والعلوم والثقافةاإلسالمية ل
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الكالم ماهارة من ادلاهارات اللغوية األساسية، وليس الكالم فرعا معزوال عن 
عربية لألجانب.  روع اللغة ال عربية بل ىو الغاية من دراسة كل ف روع اللغة ال ابقي ف
وىذا كما قال طعيمة أن الكالم يف اللغة العربية من ادلاهارة األساسية اليت سبثل 

 ٕٛلغوية. وإن كان ىو نفسو وسيلة التصال مع اآلخرين.غاية من غاية الدراسة ال
 :ٜٕالكالم يف احلياة يف نقاط زلددة تكشف لنا جوانب من ىذه األعليةأعلية و 
لوجود، فاإلنسان  .ٔ دلؤكد أن الكالم كوسيلة إفاهام سبق الكتابة يف ا من ا

 تكلم قبل أن يكتب، ولذلك فإن الكالم خادمة للكتابة.
د اإلنسان الطالقة يف التعبَت عن أفكاره، والقدرة التدريب على الكالم يعو  .ٕ

 على ادلبادأة ومواجاهة اجلماىَت.
، يف حاجة ماسة إىل ادلناقشة، وإبداء احلياة ادلعاصرة دبا فياها من حرية وثقافة .ٖ

ناع، وال سبيل إىل ذلك إال ابلتدريب الواسع على التحدث،  لرأي، واإلق ا
 النفس.الذي يؤدي إىل التعبَت الواضح عما يف 

خصوصا يف ىذا العصر الذي تعددت فيو وسائل النقل  –الكالم  .ٗ
ليس وسيلة لطمأنة الناس ادلتنقلُت فقط، بل طمأنة أىلياهم  –وادلواصالت 

وذوياهم، ألن يف انقطاع االتصال بداية اخلطر، فادلغًتب وادلسافر عندما 
، يكلم أىلو ابذلاتف يطمئناهم، ويكلم رفاقة وأصدقاءه فيطمئن علياهم

 ويطمينون عليو.
للحكم على ادلتكلم، ومعرفة مستواه  –إىل حد ما  –والكالم مؤشر صاقد  .٘

الثقايف، وطبقتو االجتماعية، وماهمنتو أو حرفتو، ذلك ألن ادلتكلمُت على 
اختالف أنواعاهم، إظلا يستخدمون اصطالحات لغوية تنيبء عن عملاهم، 

علماء ادلنطق: إن ومن ىنا فإن الكالم ىو اإلنسان، ولذلك قال بعض 
 اإلنسان حيوان انطق.
                                                             

 ٓٙٔطعيمة، ادلرجع السابق،   22
دمحم،   29  ٚٓٔ-ٙٓٔ. طرق تدريس اللغة العربية. القاىرة: مكتبة الناهضة ادلصرية. ص. ٜٜٓٔعطا، إبراىيم 
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ناع، والفاهم واإلفاهام بُت ادلتكلم وادلخاطب .ٙ ، ويبدو والكالم وسيلة اإلق
ذلك واضحا من تعدد القضااي ادلطروحة للمناقشة بُت ادلتكلمُت، أو 

 ادلشكالت اخلاصة والعامة اليت تكون زلال للخالف.
ولو   –تعبَت الفرد عن نفسو والكالم وسيلة لتنفيس الفرد عما يعانيو، ألن  .ٚ

عالج نفسي ؼلفف من حدة األزمة اليت يعانياها، أو  –كان ػلدث نفسو 
 ادلواقف اليت يتعرض ذلا.

لذكر  .ٛ والكالم نشاط إنساين يقوم بو الصغَت والكبَت، وادلتعلم واجلاىل، وا
واألنثى، حيث يتيح للفرد فرصة أكثر يف التعامل مع احلياة، والتعبَت عن 

 الضرورية.مطالبة 
والكالم وسيلة رئيسة يف العملية التعليمية يف سلتلف مراحلاها، ال ؽلكن أن  .ٜ

 يستغٌت عنو معلم يف أية مادة من ادلواد للشر والتوضيح.
 الوسائل التعليميةادلبحث الثاين  

 مفهوم الوسائل التعليمية .أ 
سائل قد أصبحت الوسائل التعليمية عنصرا أساسيا يف العملية التعليمية. والو 

التعليمية كانت موجودة منذ القدم، غَت أن اإلنسان كان يستخدماها دون بررلة 
 والوعي، وىي على بساطتاها تًتك بصمتاها بُت األفراد من شخص آلخر.

لرسالة  وانتشر التعريفات عناها، وىي الوسائل صبع من وسيلة، دبعٌت يرسل ا
شوكاين وابن كثَت : ا لوسيلة أبهنا القربة اليت من الرسائل إىل ادلرسل. ويبُت ال

وربو.   ٖٓيتقرب هبا إىل هللا تعاىل كالعبادة، والطاعة، وضلوعلا وسط بُت اإلنسان 
براىيم مطاوع أبهنا أداة يستخدماها  ومن التعريف االصطالحي يعرفاها إ
ادلدرس لتحسُت عملية التعليم والتعلم، وتوضيح كلمات ادلدرس، أي لتوضيح 

شرح األفكار أ و تدريب التالميذ على ادلاهارات أو تعويدىم على ادلعاين أو 
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والتعريف األخر من عالونة  ٖٔالعادات أو تنمية اإلذباىات أو غرس القيم فياهم.
شفيق، صبيع الوسائط اليت يستخدماها ادلعلم يف ادلوقف التعليمي لتوصيل احلقائق 

اخلربة الًتبوية واألفكار وادلعاين للتالميذ جلعل الدراسة أكثر إاثرة وتشويقا وجلعل 
وتعريف عسقول ىي األدوات  ٕٖخربة حية ىادفة ومباشرة يف نفس الوقت.

دلواد واألجاهزة وادلواقف اليت يوضحاها ادلعلم، داخل ادلدرسة أو خارجاها يف  وا
إطار خطة التفعيل دور ادلتعلم، وربويل اجملرد من ادلعلومات إىل زلسوس وتؤدي 

 إىل ربقيق األىداف التعليمية.
ص من التعريفات السابقة، أن الوسائل التعليمية ىي رلموعة من ونلخ

األدوات وادلواد التعليمية اليت استخدماها ادلعلم لتساهيل عملية التعلم والتعليم 
دلرجوة.  وربقيق األىداف الدراسية ا

 أمهية الوسائل التعليمية .ب 
تتيح  ل ادراكنا واقع وظيفتاها، إذاللية الوسائل التعليمية من خىتبدو لنا أ

استخدام  يفذا التعدد ى، و وتعلم يفأن يستخدم أكثر من حاسة واحدة للمتعلم 
نسان، إلعرفة لدلا نوافذ اهنل، خاصة وأالستدإلايدة الفاهم واعلى ز واس يساعد حلا

سنت وتعززت عملية التعلم ربستقبلة كلما ساهلت و دلا وكلما زاد عدد النوافذ
 ٖٖ.دراكإلوا

يف عملية التعليم  -وفقا للحيلة وأصحاهبا  -يمية تتمثل أعلية الوسائل التعل
لرئيسة الثالثة من عناصر العملية التعليمية  والتعلم يف أتثَتىا الفعال على العناصر ا

 والتعلمية وىي : ادلعلم وادلتعلم وادلادة التعليمية، ومن أعليتاها كما يف التايل:
 أعليتاها للمعلم  .ٔ

 معلم على األمور التالية:يساعد استخدام الوسائل التعليمية لل
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 تساعده على رفع درجة كفايتو ادلاهنية واستعداده (ٔ
قوم دلنفذ، وادلخطط، وادلدور ا ىللقن إادلتغَتي دوره من الناقل و  (ٕ

 للتعليم
 .اهباها، والتحكم ؽلدة، وتقو ادلتساعده على حسن عرض ا (ٖ
 .تاح بشكل أفضلدلل كل الوقت امتكنو من استغا (ٗ

 أعليتاها للمتعلم .ٕ
 ادلتعلم حب االستطالع، وترغبو يف التعلم تنمي يف (ٔ
 تقوي العالقة بينو وبُت ادلعلم، وبينو وبُت زمالئو (ٕ
 هبا توسع رلال اخلربات اليت ؽلر (ٖ
اركة والتفاعل مع ادلواقف الصفية ادلختلفة (ٗ  تشجعو على ادلش
 .تثَت اىتمامو وتشوقو إىل التعلم وتوفر من وقتو وجاهده يف التعلم (٘

 ليميةأعليتاها للمواد التع .ٖ
تساعد على توصيل ادلعلومات، وادلواقف، واالذباىات، وادلاهارات  (ٔ

 ادلضمنة يف ادلادة التعليمية إىل ادلتعلمُت
تساعد على إبقاء ادلعلومات حية وذات صورة واضحة يف ذىن  (ٕ

 ادلتعلم
 .تبسيط ادلعلومات واألفكار وتوضيحاها (ٖ

ة كبَتة يف عملية التعليم و  التعلم للحصول ظاهرت الوسائل التعليمية أعلي
 على ربقيق األىداف التعليمية ادلطلوبة ولتكوين عملية التعليم الفعالة.

 الوسائل التعليميةاختيار  .ج 
ة كثَتة ومتنوعة، واحملاولة يف تقرير الوسيلة ادلستخدمة  إن الوسائل التعليمي
أن يستند ادلعلم إىل حاجات الطالب وأحواذلم وفق األىداف ادلطلوبة. وكيفية 

 تيار الوسائل التعليمية مناها:يف اخ
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 يفنراعياها ب أن غل يتال ىلو األالوسائل للموقف التعلمي: الصفة  مطابقة .ٔ
للموقف ومدى ي مدى أتديتاها للغرض ابلنسبة ىاختيار الوسيلة التعليمية 

 .اهزاتفاقاها مع
التعليمية ئمة الوسيلة الي مدى مىالوسيلة للمتعلم: الصفة الثانية ئمة الم .ٕ

ب الواستعدادات الطبد أن تتناسب الوسيلة مع قدرات ال، فوسللمتعلم نف
تقل  الم، و هناىفتشتيت أذم هتتكون فوق مستواي الم، فذلم وميو هتوحاجا

 .نفوساهم يللل إدلسأم واالاساهم وتدخل ضبم فتقلل هتعن مستواي
 يتعلومات الدلاصدر أيضا بدقة دلصدر التعليمي: يقاس ادلدقة الوسيلة أو ا .ٖ

صة ابلنسبة للمصادر اخلا ويتعلأ وقياس لدلذا اىعن طريقة. و  صل علياهارب
ات ىعطي معلومات واجتاتقد  يتفاهام الألطبوعة وكذلك ابلنسبة لدلا

 .خاطئة
مة ابلنسبة للوسيلة التعليمية كذلك اصول علياها: من النواحي اذلحلإمكانية ا .ٗ

رس أن دادليرى ، فقد وتاج إلياها فيضلالوقت الذي  يفصول علياها حلإمكانية ا
الوقت  يف، ُتموضوع معابلنسبة لتعلم  الم يؤدي الغرض كامالفألأحد ا

ن ناك مكاىيكون  الأخرى أو قد درسة دلذا الفيلم معارا ىالذي يكون 
 .ذلك ضلوهدرسة أو دلا يف ومناسب لعرض

التعلم معينات  ُتفاضلة بدلا يفاليف: تدخل التكاليف أيضا كعنصر التك .٘
 يف إظلاناها و شب ذا العنصر نذكر أن قيمة الوسيلة ليست يفذل ختلفة. وابلنسبةدلا
أو نكتسباها عن  ااستعماذلمن  هبارج طلكن أن  ؽليتعلومات والنتائج الدلا يف

وضوع دلبسيطة أو رسم توضيحي صورة  ٍتحيان تغألطريقاها. ففي بعض ا
ذلك من جاهد  و، وما يتكلفوانتقال إليأو  ووضوع بذاتدلما عن إحضار ا

ترتيبات تساعد على َت أحوال كث يفدرس يستطيع دلواومال.  يذع  ة أن 
ي ًت شمن أن ي الصادر أو الوسائل التعليمية. فبددلاخفض تكاليف بعض 
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كن أن ؽل، ونا يرى من الضروري أن يطلعوا عليكتااب معي  المثيذ مرليع التال
 ٖٗ.ميذالالت ُتب و، ويضع نظاما لتداولودودا منزلعددا  يًت شي

عليمية ال ؼلتارىا ادلعلم حسب إرادتو، لكن للمعلم أن ؼلتارىا الوسائل الت
 ويستخدماها حسب حاجة الطالب وابلنظر إىل ما حوذلم وما ذكر يف السابق. 

 أنواع الوسائل التعليمية .د 
تنقسم الوسائل التعليمية من حيث احلواس اليت تعتمد علياها إىل الوسائل 

(، والوسائل السمعية Visual Aids)(، والوسائل البصرية Audio Aidsالسمعية )
أما يف رلال تعليم اللغات األجنبية دبا فياها  ٖ٘(.Audio-Visual Aidsالبصرية )

اللغة العربية بوصفاها لغة أجنبية فتنقسم الوسائل التعليمية حسب ادلاهارات اللغوية 
 اليت تستخدم ىذه الوسائل يف تعليماها، وىي: 

(، وأعلاها ما يلي: Listening Aidsاع )الوسائل التعليمية لتدريس االستم .ٔ
لراديو واحملادثة  جاهاز األسطواانت )احلاكي( وجاهاز التسجيل واألشرطة وا

 اذلاتفية
(، وأعلاها ما يلي: Speaking Aidsوالوسائل التعليمية لتدريس الكالم ) .ٕ

 اللوحات الوبرية واألفالم الثابتة وسلترب اللغة.
قراء .ٖ (، وأعلاها ما يلي: Reading Aidsة )والوسائل التعليمية لتدريس ال

(، Reading Cards(، بطاقات القراءة )Flash Cardالبطاقة الومصية )
 (.Forms(، االستمارات )Reading Laboratoriesمعامل القراءة )

، وأعلاها ما يلي: (Writing Aidsوالوسائل التعليمية لتدريس الكتابة ) .ٗ
 ٖٙ.مائية واجلرائد واجملالتالشرائط الصوتية ادلسجلة، األفالم السين
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( الوسائل التعليمية على أربعة أقسام، ٜٜٔٔوقّسم القامسي والسيد )
دمحم أحسن الدين على ادلخطط كما يف التايل:  وتصّورىا إمام أنصاري و

 
 

 

 

 

 

 

 

 
غلب على ادلعلم مراعاة مستوى الفعالية والكفاءة يف اختيار الوسائل 

 ماها بعدة الوسائل ادلتنوعة، ومراعاة األىداف التعليمية.التعليمية واستخدا
 التعليمية التفاعليةالوسائل  .ه 

يعترب التفاعل بُت ادلعلم وادلتعلم، وبُت ادلتعلمُت أنفساهم داخل حجرات 
والتفاعلي ىي احلوار بُت طريف ادلوقف التعليمي، ادلتعلم والربانمج،  ٖٚالدراسة.

ض من خالل واجاهة ادلستخدم اليت غلب أن ويتم التفاعل بُت ادلستخدم والعر 
تكون ساهلة، حيث ذبتنب انتباه ادلستخدم، فيسَت يف احملتوى ويتلقى تغذية 
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الوسائل التعليمية  

األجهزة احلسي األصلية  البعد   العرض 

 السمعية
 البصرية
البصرية السمعية  

 الوسائط ادلتعددة

 األصلية
 التقليدية

 البعدين
 أبعاد ٖ
 صامت-عرض
 حركة-عرض

 

  جاهاز العرض
 دون جاهاز العرض

 



ٕٖ 

 ٖٛراجعة، ويبحر يف العرض ليكتشف ويتوصل بنفسو إىل ادلعلومات اليت يرغباها.
 إذا، التفاعل دبعٌت وجود االتصال بُت الطرفُت، ىناك الفعل ورد الفعل.

(، يف عملية التعليم التفاعلي ربدث عدة اإلتصاالت مناها ٕٛٓٓعند مونَت )
(، واالتصاالت ابذباىُت one way communicationاالتصاالت ابذباه واحد )

(two ways communication( واالتصاالت بعدة االذباىات ،)multy ways 

communicationلم ( بُت ادلعلم وادلتعلم. يقدم ادلعلم ادلادة التعليمية وادلتع
يستجيب ذلا. الوسائل التفاعلي ىي مزيج من عدة الوسائل اليت تالعباها ادلستخدم 
يف تنظيماها. والوسائل التعليمية التفاعلية من الوسيلة اليت يصَت ادلعلم وادلتعلم 

 والوسيلة ادلستخدمة مًتابطة ومتواصل بيناهم لتحقيق األىداف التعليمية.
عليمية التفاعلية تكّيف طريقة التعلم أن الوسائل الت Phillipsنظر فيليبس 

يقول أهنا ما صبعت من الفيديو وأجاهزة  Koesnandarادلتنوعة. وأما كوسناندار 
لرسوم والنصوص ادلتكّونة تكامال وتفاعال. الوسائل و  ٜٖالسمعّي والصور وا

مث سيكون رد العمل من  إذ كان العمل من ادلستخدمُت تعترب تفاعالالتعليمية 
 تعليمية.الوسائل ال

 ب الوسائل التعليمية التفاعليةاليأس .أ 
من أسلوب التدريب  تتكون أساليب الوسائل التعليمية التفاعلية عند رومسان

 واحملاكاة واللعبة.  ر التعليميةوالدو 
 Drillsالتدريب  .ٔ

أسلوب التعليم بطريقة تدريب الطالب على ادلواد التعليمية اليت تقدم وىي 
واالعتباطّي،  لوب رلموعة من األسئلة ادلتنوعةذلم. كما يقدم ىذا األس

ويف اخلاسبة، يستطيع  .ويتّم شكلاها ابألجوبة الصحيحة والبياانت ادلفيدة
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ٕٗ 

عرفة درجة احلصول على وىذا دل ،ادلستخدم أن ينظر إىل النتائج احملصولة هبا
   ادلؤشرات ادلطلوبة.

 Tutorialالدور التعليمية  .ٕ
إعطاء التوجياهات وادلساعدات ريقة أسلوب التعليم ادلوجو بطوىي 

اال. مؤثرا وفعّ تعلما واإلرشادات والتشجيعات ألن يتعلم الطالب 
لرسوم.                                                                     حركة وا توجياهات تقدماها ابلنصوص والصور صامتة أو مت                                                                                                                                                                           وال

 Simulationاحملاكاة  .ٖ
 ة أكثر واقعية بصناعة التجربة التقليديةيىذا األسلوب لتوفَت التجربة التعليم
قيقية وىي ربدث يف األحداث خالية اليت يتقرب شكلاها من األحداث احل

 من ادلخاطر.
 Instructional Gameاللعبة التعليمية  .ٗ

لتكوين عملية التعلمية ابللعبة ادلصممة ادلقدمة أسلوب التعليم احلاسويب وىي 
 التعلمية ادلمتعة، حىت ال يشعر الطالب أهنم يف عملية التعّلم. 

 wordpress learning) ووردبرةس نرام إدارة التعليمادلبحث الثالث  
management system) 

 مفهوم الوةب .أ 
مصطلح الويب أو غالًبا ما نسمع ابلشبكة العادلية ىو مساحة من ادلعلومات 
ادلفيدة واحلوارات اليت توصل إلياها ادلستخدم من خالل ادلستعرض. من خالل 

ا أن ضلصل أنواعا من ( ، ؽلكننwwwشبكة اإلنًتنت أو شبكة الويب العادلية )
أنو ؽلكن إلنشاء بيئة التعليمية االفًتاضية. ويقول رومسان وآخرون . وماتادلعل

حبيث يتم توفَت بيئة التعلم عن طريق الويب حبيث ؽلكناها دعم عملية التعلم دبا يف 
 ذلك منتدايت ادلناقشة والدردشة والتقييمات عرب اإلنًتنت واألنظمة اإلدارية. 



ٕ٘ 

مرتبطة ببعضاها البعض وسلزنة على  ويب صفحات ىو رلموعة مواقع الويب
ومن  خدمة الويب بفضل اإلنًتنت ؽلكن زايرة مواقع الويب عرب .اخلادم نفس

وؽلكن عرض ادلواقع  .متصفح الويب يدعى حاسويب خالل برانمج
مواقع الويب موجودة فيما  .(WAP) الواب عرب تقنية اذلواتف النقالة بواسطة
 ٓٗ.دبزودات الويب يسمى

( إن ىناك ثالثة ٗ: ٕ٘ٓٓ( يف سواينتو )ٜٜٛٔ) Haugheyىاوغي قال 
 webو  web courseظلادج يف تطوير نظام التعلم القائم على اإلنًتنت وىي 

centric course  وweb enhanced course. 
ٔ. Web course 

ىو استخدام اإلنًتنت لألغراض التعليمية حيث يفصل الطلبة وادلدرسون 
انت ادلواد التعليمية وادلناقشات وادلشاورات وادلاهام خارج الفصل. وك

والتمارين واالمتحاانت واألنشطة التعليمية األخرى مقدمة من خالل 
 اإلنًتنت أو يسمى ابلتعلم عن بعد.

ٕ. Web centric course 
ىو استخدام اإلنًتنت الذي غلمع بُت التعلم عن بعد والتعلم التقليدي. 

 اإلنًتنت ومن خالل ادلدرسُت. وؽلكن للمعلم أن وتقدم ادلواد التعليمية عرب
يعطي اإلشارات للطلبة لتعلم ادلوضوع من خالل شبكة اإلنًتنت. وؽلكن 
للطلبة أن بيحث عن مصادر أخرى من ادلواقع ادلناسب. ويف اللقاء يبحث 

 ادلدرسون والطلبة يف ادلواد التعليمية ادلأخوذة من خالل شبكة اإلنًتنت.
ٖ. Web enhanced course 

ىو استخدام اإلنًتنت لدعم ربسُت جودة التعلم يف الفصل. وكانت وظيفة 
اإلنًتنت ىنا لتوفَت اإلثراء واالتصال بُت ادلدرسُت والطلبة وزمالئاهم 
وأعضاء اجملموعة. ولذا، فإن دور ادلدرسُت مطلوب إلتقان طريقة حبث عن 
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ٕٙ 

عن ادلواقع ادلناسب ادلعلومات على شبكة اإلنًتنت وتوجيو الطلبة إىل حبث 
للمواد التعليمية وعرض ادلواد التعليمية من خالل شبكة اإلنًتنت وتقدمي 

 التوجيو  واالتصاالت عرب اإلنًتنت وغَتىا.
 wordpress learning managament ووردبرةس نرام إدارة التعليم مفهوم .ب 

system 
 ىو Learning Management System ووردبريس نظام إدارة التعليم

رة ومتابعة وتقييم التدريب والتعليم  برانمج حاسويب صمم للمساعدة يف إدا
ادلستمر، حيث صبيع أنشطة التعلم تتم عرب النت أي عن بعد. يوصف أيضا 

: وىو من أىم األدوات احلديثة  e-learningدبنصفة للتعلم اإللكًتوين ابإلصلليزية 
وع من الرب  امج لألساتذة وادلساعدين للتعلم عن بعد عرب الويب يسمح ىذا الن

والتعريف  ٔٗوالطلبة بتوفَت صبيع األدوات الالزمة إلسبام العمليات التعليمية.
وزيع  LSMاآلخر،  ىو نظام إلدارة التدريب والسجالت التعليمية، برانمج لت

الربامج عرب اإلنًتنت مع ميزات للتعاون "ادلتصل اإلنًتنت". وىو تطبيق الربرليات 
وأمثلة من   ٕٗنت" وبرامج التعلم اإللكًتونية وزلتوى التدريب.ألنشطة "اإلنًت 
الذي دّل حبثو على أنو من موقع ويب ، www.moodle.com ىذه الربرلية ىي

 الفعال لتعليم اللغات.
مفتوح  لكًتوينإىو نظام إدارة زلتوى  WordPress :ابإلصلليزية ووردبريس

، My SQL ماي إس كيو إل وقواعد بياانتPHP  يب إتش يب ٍّت بلغة، مبادلصدر
شركة وّزعو  أو أعلى؛  ٕاإلصدار رقم  رخصة جنو العمومية ربت  Automattic ُت
تطويره رلموعة من ادلطورين ادلتطوعُت. تتيح الوظائف اليت يتوّفر  ويساىم يف
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ٕٚ 

نظام  وىي من أحد ٖٗ.ادلدوانت خصوصا موقع ويب علياها ووردبريس إدارة أيّ 
 ،لصناعة الويب و ادلستخدمستخدمالذي ي بصفاتو مفتوح ادلصدر إدارة التعليم

  من أساهل الربرلية يف صناعة الويب. وىو 
 Learning Managementووردبريس نظام إدارة التعليم ومن شليزات 

System WordPress: 
 . WordPress ووردبريس تاج إىل التكلفة للحصول على معداتال ػل .ٔ
. ؽلكن للمستخدمُت أن open source التثبيت يبٌت على ادلصدر ادلفتوحو  .ٕ

 رلاان إلياها صلػلو  WordPress ووردبريس ينظر إىل الرموز يف بناء
ومستقاّل، حىت أن يكون ادلستخدم متقدما يف تطويره وربسينو حسب إرادة 

اجملانة ؽلكن  plugin واإلضافات template ومتاح فيو القوالب .ادلستخدم
 استخداماها لتحسُت موقع الويب.

 لبعض ادلستخدمُت.  واحد WordPress ووردبريس يف استخدامؽلكن  .ٖ
 وفيو عدة من اإلضافات ادلتطورة دائما. .ٗ
تنسيق النصوص وشكلاها وكذالك ادلالمح  WordPress ووردبريس يعدّ  .٘

 . التامة إلدارهتا
سوى  لو عدة من ادلميزات األخرى WordPress ووردبريس كانو 

من الربرلة ادلستخدمة وادلفيدة لتطوير الوسائل  وىذا يدل أنو ادلذكور يف السابق.
 .التعليمية التفاعلية بوسيلة ويب
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ٕٛ 

 الثالث الفصل
 مظهجية البحث

 مدخل البحث ومظهجه .أ 
 .ث ىو البحث التطويريالباحثة يف ىذا البحاستخمدتو مناهج البحث الذي 
ويبدأ ىذا  ٗٗللحصول على نتائج معينة وذبربة فعالة. وىو مناهج البحث ادلستخدم

ادلناهج بعملية البحث لنيل ادلعلومات عن حاجة ادلعمول ويستمر بعده بعملية التطوير 
الويب على أساس  التعليمية التفاعليةىذا البحث وىي الوسائل لتحصيل منتج 

وىذه  .ر بو ادلعلم والطالب بوسيلة اإلنًتنتسّ ادلتي ارة التعليمووردبريس نظام إد
 الوسيلة التعليمية تستخدماها ادلعلم والطالب كالوسيلة الدراسية اإلضافية.

. Luther عند لوطَت والنمودج تستند إليو الباحثة ظلودج البحث والتطوير
تتضمن كًتوين و لتطوير الوسائل اإللستخدم ي أبنووأسباب اختيار ىذا النمودج، 

ت ، دلا كانعال وادلؤثر وكانت عمليتو تفاعالادلراحل األساسية من مناهج الدراسية الف
مل إىل تطوير التعليم دبا قبلو. ونتيجة األخَتة من النتيجة من اختبار كل ادلراحل رب

ويتكون ظلودجو على ستة مراحل وىي ادلراحل كادلنتج األول للمراحل التالية. 
وزيع.  واإلعدادخطيط وصبع ادلواد التصميم والت ويصور إيوان بينانتو والتجربة والت

 كما يلي : Lutherظلودج الوسائل التعليمية على نظرية 
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 إجراءات البحث .ب 
ذبري الباحثة بعض ادلراحل يف تطوير الوسائل التعليمية التفاعلية على أساس 

ىي كما يف ، و Lutherووردبريس نظام إدارة التعليم حسب ظلودج لوطَت 
 التايل:

   خطوات تطوةر الوسائل على منودج لوطري  1اجلدول 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التخطيط

ادلوادمجع   

 اإلعداد

 التجربة

ادلكتبيةالدراسة   الدراسة التمهيدةة 

1 

3 

4 

5 

 التجربة

 التجربة 

ادلخطط اإلنسيايبتصميم  تصميم ادلواد القصة ادلصورةتصميم     

 صاحل

 حتسني

 6 التوزةع

 2 التصميم
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 وبينت الباحثة اخلطوات السابقة كما يف التايل:

 concept التخطيط .ٔ
دلرحلة األوىل من تطوير الوسائل   تكون. وتفاعليةالتعليمية التيعترب التخطيط ا

دلرحلة تعيُت شكل الوسائل و وادلستخدمُت. من تعيُت األىداف  ىذه ا
دلواد التعليمية وزلتوايت وتعيُت نظام أساسي مثل قياس  الوسائل التعليمية. وا

تستخدماها الباحثة اليت  platformالوسيلة التعليمية وأسلوهبا ومنصة بًتولية 
 وما أشبو ذلك.

وم الباحثة ابلدراسة التماهيدية والدراسة ادلكتبية عملية التخطيط، تقويف 
الدراسة التماهيدية ذبري هبا الباحثة دلعرفة ادلشكالت . اجاتتيحتحليل االل

دلركزي جامعة موالان مالك  عربية دبعاهد اجلامعة ا ادلوجودة يف تعليم اللغة ال
دلالحظة إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، ربصل البياانت مناها ابدلقابلة وا

الدراسة ادلكتبية تقوم هبا الباحثة جلمع ادلعلومات دبراجعة واالستبانة. وأما 
الدراسات السابقة ادلتعلقة دبوضوع البحث ومطالعة اإلطار النظري حول 

 ادلاهارات اللغوية والوسائل التعليمية التفاعلية. 
 design التصميم .ٕ

 flowchart اإلنسيايب ادلخطط تكوينو بدأ بتصميم ادلواد عملية التصميم ت

 اتوىذا ياهدف إىل أن يكون إجراء .storyboardالقصة ادلصورة و 
 :عملية التصميم يف التايلالباحثة  تبُّت موّجاها ومرّتبا. و الوسائل التعليمية 

تصميما اتما وتفصيال،  يف الوسائل التعليميةتقدماها اليت تصميم ادلواد  .ٔ
 أجاهزهتا. بنية الوسائل، ومعزوفتاها وموادىا أومن 

 .تكوين ادلخطط اإلنسيايب لتوضيح اخلطوات من اخلطة إىل اآلخر .ٕ
 .تكوين القصة ادلصورة لتوصيف كل اخلطوات .ٖ
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 material collecting صبع ادلواد .ٖ
دلرحلة، ذبمع وادلواد  الوسائل التعليمية.يف  تقدماها اليت ادلواد الباحثة يف ىذه ا

لًتقية  السمعية البصرية وغَتىا تكون من الصور أو السمعية أو البصرية أوت
ابدلواد وادلواد اليت زبتارىا وتعّيناها الباحثة مناسبة  .وسائل التعليمية التفاعلية

دلركزي للمستوى األساسي دب كتاب صباح اللغة  يف ادلوجودة عاهد اجلامعة ا
 جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

 assembly اإلعداد .ٗ
 كل ادلوادوسائل التعليمية بعد أن سبجع   إعداد اخلطوةىذه حثة يف البا تعمل

 storyboardالقصة ادلصورة دبناسبة  مثل النصوص والصور والفيديو وغَتىا

 من قبل. ستعدّ الذي ي
 testing التجربة .٘

الوسائل التعليمية  صالحيةذبربة الوسائل التعليمية دلعرفة الباحثة قوم وت
 الفا التجربةتكون التجربة على اها. وتاء ادلوجودة فياألخط رؤيةالتفاعلية و 

Alpha بيتا وذبربة Beta . 
 Alphaألفا ذبربة  .ٔ

 من انحية ادلادة التعليمية، اخلبَت ؼلربىا اخلبَتان Alphaألفا ذبربة 
وعلا احملاضران جبامعة موالان مالك  .من انحية الوسيلة التعليميةواخلبَت 

واستخدمت الباحثة معاير تقييم . ماالنجإبراىيم اإلسالمية احلكومية 
، اليت ربتوى على ثالثة رلاالت ٕٙٓٓالوسائل التعليمية عند واىونو 

ومن ىذه  ٘ٗوىي ىندسة الربرليات واتصال بصري وتصميم التعليمية.
الثالثة فقسمت الباحثة إىل ىندسة الربرليات واتصال بصري كمجالُت 

رلال تصميم التعليمية  عليمية. وأمااخلبَت من انحية الوسيلة التؼلربعلا 
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، أبن البحث اللغويةزادت الباحثة رلال و  دلواداخلبَت من انحية ا ؼلربىا
عربية  . حول اللغة ال

حىت  ربسُت الوسائل التعليميةالباحثة  فتقوم وبعد التجربة من اخلبَتان،
  أن تكون الوسائل التعليمية التفاعلية أصلح وأصوب استخداما.

 Betaتا بيذبربة  .ٕ
وؼلربىا مستخدم الوسائل وىو الطالب  .Betaمث ذبري إىل ذبربة بيتا 

وادلعلم. واليت تتكون تقييمو على ساهولة االستخدام وتقدمي ادلعلومات 
وتكامل الوسائل وقيمة الفنية وقيمة اجلمالية ووظيفة الشمولية. والقيمة 

 ابستخدام صفحة استقصائية. 
وزيع .ٙ  distribution الت

وزيع ليةعميف  وىي الوسائل  الوسائل التعليمية ادلصنفة الباحثة ، تقدمالت
ادلدبرين إىل  ووردبريس نظام إدارة التعليمالتعليمية التفاعلية على أساس 

دلركزي جامعة موالان مالك إبراىيم يف  والطالب ُتادلعلمو  معاهد اجلامعة ا
دموهنا بوسيلة اليت يستخ ربانمج صباح اللغةاإلسالمية احلكومية ماالنج ل

 .اإلنًتنت
  هامصادر و البياانت  .ج 

البياانت ىي ادلعلومات اليت حصلت علياها الباحثة وتكون موضوع البحث، 
إلياها ربصل اليت البياانت و  ٙٗوتنائج ادلالحظة واحلقائق والواثئق ابلًتكيز على البحوث.

اها إلي ربصلاليت النوعية البياانت النوعية والبياانت الكمية. تتكون من البياانت إلياها 
قبل عملية تطوير الوسائل. ومصادر  والواثئقالباحثة ىي نتائج ادلقابلة وادلالحظة 

برانمج صباح  البياانت ربتوى على ادلؤسسُت وادلعلمُت والطالب يف ادلستوى األساسي
براىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.  دلركزي جامعة موالان مالك إ اللغة دبعاهد اجلامعة ا
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. وأما من اخلرباء خالت واالقًتاحات والتعليقاتاادلدالنوعية األخرى من والبياانت 
الكمية ىي النتيجة من االستبانة كصالحية ادلنتج والنتيجة من االختبار عن  اانتالبي

 فعالية ادلنتج.

 أدوات البحث .د 
، مناها ادلالحظة وادلقابلة يف ىذا البحثأربعة أدوات  الباحثة تاستخدم
 :الباحثة يف التايل تبار. وستبيناهاواالستبانة واالخ

 ادلالحظة .ٔ
طريقة ادلالحظة ىي عملية تبدأ حبالة ادلستعدة وذلا حاجة خاصة يف نظرىا 

وادلالحظة تكون مباشرة وغَت  ٚٗوتعلقتاها من رلال النقس أو اإلجتماع.
مباشرة. وتستخدم الباحثة ادلالحظة مباشرة يف إجراءات صباح اللغة لنيل 

حوال تعليم اللغة العربية فياها، إما ادلالحظة إىل طريقة ادلعلومات عن أ
 ادلعلمُت يف التعليم وأحوال الطالب عند التعلم وادلواد التعليمية وغَتىا.

 ادلقابلة .ٕ
ادلقابلة آالت ماهمة للحصول على ادلعلومات من خالل مصادرىا البشرية. 

دلراد هبا ادلناىج جلميع البياانت لطريقة السؤال واجلواب  رين أو فنالبُت وا
وتقوم الباحثة ادلقابلة مع بعض ادلؤسسُت  ٛٗأكثر يف رللس واحد متوجاهُت.

دلركزي جامعة موالان مالك إبراىيم  وادلعلمُت والطالب دبعاهد اجلامعة ا
اإلسالمية احلكومية ماالنج. وربصل ىذه ادلقابلة على ادلعلومات عن تعليم 

 ىدافو ومشكالتو وما سوى ذلك.اللغة العربية يف صباح اللغة إجراءاتو وأ
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 االستبانة .ٖ

االستبانة تتضمن على االستبانة ادلستخدمة يف الدراسة التماهيدية واالستبانة 
  ادلستخدمة لنيل مدى صالحية ادلنتج ادلطّور.

 واالختبار .ٗ
استخدمت الباحثة االختبار القبلي واالختبار البعدي دلعرفة مدى فعالية 

على أساس ووردبريس نظام إدارة التعليم  التفاعليةتطوير الوسائل التعليمية 
دلركزي جامعة موالان مالك إبراىيم  لًتقية ماهارة الكالم دبعاهد اجلامعة ا

 اإلسالمية احلكومية ماالنج.
 حتليل البياانت .ه 

الكيفي تحليل التحليل البياانت وىي ليستخدم ىذا البحث التطويري نوعان 
 ، والبيان مناهما كما يلي:والكمي
 سلوب حتليل البياانت الكيفيةأ .1

ورمان   الباحثة تستخدم يف ربليل البياانت النموذج التفاعلية من ميليس وحب
، وىي تعترب البياانت اليت تظاهر ابلكلمات أو الوصف صبع البياانت( ٔ كما يلي:

الوصف وال ابألرقام، صبع البياانت يف رلموعة متنوعة من أسلوب صبع البياانت 
 ٜٗجلاىزة أن تستخدم من خالل كتابة أو تسجيل وربقيق.وعادة من عملية غَت ا

، زبفيض البياانت من عملية التلخيص واختيار ادلوضوع البياانت ( زبفيضٕ
لًتكيز على ادلاهم. ، تقوم الباحثة تلخيص البياانت (ٗ.  عرض البياانت (ٖ ٓ٘وا

 ابستنتاج بعد زبفيض البياانت وعرضاها. 

 أسلوب حتليل البياانت الكمية .2
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 ب ربليل االستبانةأسلو  .أ 
دبعاهد اجلامعة وادلعلمُت  والطالباالستبانة من اخلرباء  ةالباحث ربلل

دلركزي جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج  ا
عربية. ت لتصويف آرائاهم عن ىذا ادلنتج ثره يف تعليم اللغة ال ستخدم وأ

 ة يف ىذا البحث كمايلى:التعليمي لوسائلادلعيار ادلعترب لتقومي ا ةالباحث

   
∑  

∑ 
 x ٔٓٓ 

 :البيان

P ادلئوية الصالحية : 

xi∑ رلموع القيمية احملصولة : 

x∑ رلموعة األسئلة ضرب على قيمة األعلى : 

 ٔ٘للتقدير: وأما ادلعيار الذي يستند إليو الباحث للتصوير الوصفي

 ةالدرجة الختيار االستجابة يف االستبان  2 اجلدول

الدرجة الختيار االستجابة يف 
 االستبانة

 التقدير

 جيد جدا ٗ
 جيد ٖ
 مقبول ٕ
 قصان ٔ
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 ٕ٘ستند إليو للتصوير الوصفي للدرجة كما يلي:ة ادلعيار الذي تستخدم الباحثت
 ادلعيار لتصوةر الدرجات  3اجلدول 

لرقم  التقدير مسافة ربديد النتيجة ا
تخداماها بدون جيد جدا، ؽلكن اس %ٓٓٔ –%  5ٔ٘ٛ ٔ

 التصحيح
 مقبول، ؽلكن استخداماها ابلتصحيح البسيط % ٘ٛ -% 5ٔٓٚ  ٕ
 انقص، الؽلكن استخدام يف التعليم أحسن % ٓٚ -%  5ٔٓ٘  ٖ
 مردود، الغلوز أن يستخدماها %ٓ٘ – ٔ، ٓ ٗ

 أسلوب ربليل االختبار  .ب 
من  ةثصلاها الباحالبياانت من نتائج الطلبة اليت رب بتحليل ةقوم الباحثت

للحصول على  t-testاالختبار القبلي واالختبار البعدي ابستخدام رمز 
 معرفة فعالية ادلنتج ادلطور.

لرمز ادلستخدم يف ىذا البحث  : وفيما يلي شكل ا

  
  

∑ 2 
     1 

 

t  قيمة ادلقارنة : 
Md   متوسط االضلراف بُت االختبار البعدي واالختبار :
 القبلي
   معيار األخطاء من معدايل ادلتغَتين:  ∑ 2 

N   :عدد العينة  
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 الفصل الرابع

 نتائج البحث والتطوةر حتليلها ومظاقشتها

 عرض البياانت وحتليلهاادلبحث األول  

تطوةر الوسائل التعليمية التفاعلية على أساس ووردبرةس نرام إدارة التعليم  . أ
 لرتقية مهارة الكالم
اليت تتكّون  Lutherى خطوات البحث التطويري لوطَت اعتمدت الباحثة عل

على ستة خطوات يف تطوير الوسائل التعليمية التفاعلية على أساس ووردبريس نظام 
دلركزي جامعة موالان مالك إبراىيم إدارة التعليم لًتقية ماهارة الكالم  دبعاهد اجلامعة ا

 : ، وتوضحاها الباحثة يف ما يلياإلسالمية احلكومية ماالنج
 التخطيط .1

قد قامت الباحثة يف ىذه اخلطوة تعيُت األىداف وادلستخدمُت للوسائل 
التعليمية، وتعيُت شكل الوسائل وادلواد التعليمية وزلتوايت الوسائل التعليمية. 
وتعيُت نظام أساسي مثل قياس الوسيلة التعليمية وأسلوهبا ومنصة بًتولية 

platform  بو ذلك. وتتصور الباحثة التخطيط يف تستخدماها الباحثة وما أشاليت
 اجلدول التايل.

 وصفية التخطيط   4 اجلدول

 وصفية التخطيط ألوان التخطيط
  shollu.comويب  ادلوضوع
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نوع الوسائل 
 التعليمية

ووردبريس نظام الويب الوسائل التعليمية التفاعلية على أساس 
 بوسيلة االنًتنت إدارة التعليم

 األهداف

ائل التعليمية التفاعلية، تقدمي الوسائل التعليمية تقدمي الوس
اإلضافية، تنمية رغبة الطالب وعلتاهم يف التعلم، ترقية ماهارة 
الكالم، تقدم التدريبات ادلعينة وادلناسبة ابدلادة، مساعدة 

 ادلعلمُت يف توصيل ادلعلومات عند عملية التعليم

 ادلصدر
دلركزي جامعة دبعاهد اجلامعالطالب يف ادلستوى األساسي  ة ا

 موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 حمتوايت اإلنتاج
(، beranda(، قائمة الصفحة األمامية )loginالتسجيل )
(، berita(، واألخبار )materi(، وادلادة )petunjukوالدليل )
 (tentang kami(، ومن ضلن )hiburanوالتسلية )

بعد انتاهاء عملية الدراسة ادلكتبية والدراسة  وىذا التخطيط تنالو الباحثة
 التماهيدية، وربصل على النتائج ادلستفيدة مناهما.

 الدراسة ادلكتبية .ٔ

الدراسة ادلكتبية تقوم هبا الباحثة جلمع ادلعلومات دبراجعة الدراسات 
موضوع البحث ومطالعة اإلطار النظري حول ادلاهارات إىل السابقة ادلتعلقة 
وابلنسبة إىل البياانت  .والويب وما أشبو ذلك ل التعليمية التفاعليةاللغوية والوسائ

 البياانت احملصولة يعرف أن: 

 تعلم اللغة ال ؽلكن أن يتم دون االعتماد على ادلاهارات اللغوية. (ٔ
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ماهارة الكالم تعترب ماهارة أساسية من ادلاهارات اللغوية، اليت سبثل  (ٕ
 ع اآلخرين.غاية من غاايت الدراسة اللغوية وىي وسيلة التصال م

 لتنمية ماهارة الكالم ربتاج إىل التدريب وادلمارسة والبيئة ادلدعمة. (ٖ
عربية (ٗ حركة التطوير لتعليم اللغة ال  ادلعاهد أصبح عامال من عوامل 
 اجلامعة من ضمن مراحل الدراسة الفعالة إبندونيسيا. (٘
 وجود الوسائل التعليمية دور ىام وضروري يف ترقية ادلاهارة اللغوية (ٙ
تحدايت يف عصر العودلة، مع أن الطالب أقرب هبا وجود ال (ٚ

 التكنولوجيا.
 الدراسة التماهيدية .ٕ

الدراسة التماهيدية ذبري هبا الباحثة دلعرفة ادلشكالت ادلوجودة يف تعليم 
ب دلركزي جامعة موالان مالك إ راىيم اإلسالمية اللغة العربية دبعاهد اجلامعة ا

 ادلقابلة.و دلالحظة ابالبياانت مناها وحصلت  احلكومية ماالنج.

وبعد ادلالحظة، تعرف الباحثة أن الطالب تتكون من مرحلة الدراسية 
ومل يسكن يف ادلعاهد قبلو  ادلتنوعة، بعضاهم متخرجوا ادلدرسة الثانوية العامة 
وبعضاهم متخرجوا ادلدرسة الثانوية اإلسالمية وسكنوا يف ادلعاهد. وهبذا 

األساسي( حسب  -ادلتوسط  – احلال، ىم تنقسم إىل مستوايهتم )العايل
عربية. وادلشكلة الكثَتة توجديف مستوى األساسي، مع أهنم  قدرهتم يف اللغة ال

عربية يف ادلدرسة السابقة.   مل يتعلموا كثَتا اللغة ال
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دلربيُت بقسم  وأما ادلقابلة اليت قامت هبا الباحثة ىي ادلقابلة ادلباشرة إىل ا
ركزي جامعة موالان مالك إبراىيم دبعاهد االلغة وادلدرسُت والطالب  دل جلامعة ا
 ، والبياانت احملصولة مناها : اإلسالمية احلكومية ماالنج

 ال توجد التدريبات ادلعينة يف كتاب صباح اللغة. (ٔ
 أقل من ادلدرسُت الذين يستخدمون الوسائل التعليمية يف عملية التعليم. (ٕ
 إللقاء. أكثر ادلدرسُت يعتمدون أسلوب التعليم ابحملاضرة وا (ٖ
لزمان احلاضر  (ٗ ومل تكن التغيَتات الكبَتة يف عملية التعليم دبدى تطور ا

 وىو قائم على التكنولوجيا.

عد ربليل االحتياجات وادلشكالت فيكون زبطيط ىذ البحث كما وب
ذكر يف السابق. وادلواد التعليمية تستند إىل ادلواد ادلوجودة يف كتاب تعليم 

عربية دلستوى األ دلركزي وزلتوايهتا تتضمن على اللغة ال ساسي دبعاهد اجلامعة ا
 أىداف الدراسة وادلواد التعليمية والتدريبات. 

 التصميم  .2

واع التصميم، وىي  تصميم ادلواد التعليمية قد قامت الباحثة ثالثة أن
ة كلاها يف تصميم القصة ادلصورةو  وتصميم ادلخطط اإلنسيايب . وبينت الباحث

 التايل:

 لتعليميةتصميم ادلواد ا .ٔ
يف تصميم ادلواد التعليمية، استندت الباحثة إىل ادلواد التعليمية 
ادلوجودة يف كتاب صباح اللغة، خاصة يف مستوى األساسي. وكانت 
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ْفِسي،  ن َّ اُرُف ال َع ت َّ ادلواد ادلوجودة فيو يتكون من ادلوضوعات مناها: ال
اُرُف َعِن اأْلََخرِْيَن، واأْلُْسَرُة،  أاَيَّمِ  َع ت َّ ْي يف اْلَمْعاَهِد، اجْلَاِمَعُة، وال

ادلواد للوسائل التعليمية التفاعلية على أساس  فيكون تصميم
 ووردبريس نظام إدارة التعليم لًتقية ماهارة الكالم تتضمن على:

 األىداف التعليمية (ٔ
تصميم األىداف التعليمية تستند إىل ترقية ماهارة الكالم يف 

 مستوى األساسي.
 األهداف التعليميةتصميم   5 دولاجل

 األهداف التعليمية ادلوضوع الرقم

ٔ 
التعارف 
 النفسي

يستطيع الطالب إتقان ادلفردات  .ٔ
والعبارات والكلمات ادلتعلقة دبوضوع 

 التعارف النفسي
يستطيع الطالب فاهم ادلفردات والعبارات  .ٕ

والكلمات ادلتعلقة دبوضوع التعارف 
 النفسي

ب فاهم استخدام ادلفردات يستطيع الطال .ٖ
والعبارات والكلمات ادلتعلقة دبوضوع 

 التعارف النفسي
تركيب ادلفردات  .ٗ يستطيع الطالب 

والعبارات والكلمات ادلتعلقة دبوضوع 
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 التعارف النفسي شفاهيا

ٕ 
التعارف عن 
 األخرين

يستطيع الطالب إتقان ادلفردات  .٘
والعبارات والكلمات ادلتعلقة دبوضوع 

 ن األخرينالتعارف ع
يستطيع الطالب فاهم ادلفردات والعبارات  .ٙ

والكلمات ادلتعلقة دبوضوع التعارف عن 
 األخرين

يستطيع الطالب فاهم استخدام ادلفردات  .ٚ
والعبارات والكلمات ادلتعلقة دبوضوع 

 التعارف عن األخرين
تركيب ادلفردات  .ٛ يستطيع الطالب 

والعبارات والكلمات ادلتعلقة دبوضوع 
 عارف عن األخرين شفاهياالت

 ادلادة التعليمية (ٕ
تصميم ادلادة األساسية تقدم ابلفيديو. والفيديو ػلتوى على 
احلوار بُت الشخصُت أو ادلتكلم نفسو، والبيان عن ادلادة يقدم 
ابللغة اإلندونيسية حىت أن يفاهم الطالب يف مستوى األساسي 

 فاهما عميقا.
   تصميم ادلادة التعليمية6اجلدول 

 البيان شكل ادلادة ادلوضوع لرقما
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التعارف  ٔ
 النفسي

كيفية تقدم السؤال  احلوار
واجلواب عن التعارف 

النفسي )االسم، 
اجلنسية، القسم، 

 السكن(
 نص احلوار عن التعارف النفسي

 : السَّاَلُم َعَلْيُكمْ  دمحم
 : َوَعَلْيُكُم السَّاَلمُ  فاضل
َكِرمْيُ؟: ِإمسِْْي زُلَمٌَّد، َوَما امسُْ  دمحم  َك اْل

، َكْيَف َحاُلَك؟ فاضل  : ِإمسِْْي فَاِضٌل
ُتَك اَي فَاِضٌل؟ دمحم ي َّ ِ، َما ِجْنِس  : خِبََْتٍ َواحلَْْمدُ لِلِّ

، َوأَْنَت؟ فاضل  : أاََن َمالَْنِجيُّ
َتاينُّ، َىْل أَْنَت طَاِلٌب َجِدْيٌد يف اجْلَاِمَعِة َمواَلاَن  دمحم نْ  بَ  : أاََن 

ْساَلِميَِّة احْلُُكْوِميَِّة َمااَلْنِج؟َماِلِك إِ  َراِىْيَم اإْلِ  بْ 
َعْم، َوأاََن َأْدُرُس يف ِقْسِم ِعْلِم اأْلَْحَياِء ِلُكلِّيَِّة اْلُعُلْوِم  فاضل نَ   :

ْوِجيَّا، َوأَْنَت؟ ْوُل نُ   َوالتِّْك
ارِيَِّة ِلُكلِّيَّ  دمحم َد ِة : وَأاََن َكَذِلَك، َبْل َأْدُرُس يف ِقْسِم اإْلِ

ْقِتَصاِديَِّة   اإْلِ
بْ ٌَت َتْسُكُن؟ فاضل  : طَيٌِّب، يف َأيِّ اْلَم
بْ ٌَت ِاْبُن ُرْشِدْي، َوأَْنَت؟ دمحم  : َأْسُكُن يف اْلَم
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بْ ٌَت اْلَفاَريب  فاضل  : َأْسُكُن يف اْلَم
ِبُوُجْوِد اْلَمْعاَهِد ُسواَْنن أَْمِبْيل  دمحم  اْلَعايل : َما َأصْبََل َىِذِه اجْلَاِمَعِة 

 اْلَعايل 
 : َعَسى هللاُ أَْن غَلَْعَلَنا ِمَن اْلَعاَلِمُْتَ َوالنَّاِجِحُْتَ  فاضل
، ِإىَل اللَِّقاءِ  دمحم  : آِمُْتَ اَي َربَّ اْلَعاَلِمُْتَ

 : َمَع السَّاَلَمةِ  فاضل

التعارف عن  ٕ
 األخرين

النص يقرأه 
 ادلتكلم

استخدام الضمَت 
عندما تكلم عن 

 األخرين
 عن األخرينعن التعارف  الكالمنص 
َنَب. ِىَي َتْدُرُس يف َجاِمَعِة َمواَلاَن َماِلِك َىِذِه صَ  يْ  اِحَبيِتْ، ِامْسُاَها َز

ْو   ْساَلِميَِّة احْلُُكْوِميَِّة َمااَلْنِج يف ِقْسِم اْلِكْمَيائِْي. َوَل َراِىْيَم اإْلِ بْ  ِإ
َعَربِيَّةَ  لَُّم اللَُّغَة اْل َع تَ  تَ  َب اجْلُُدَد يف َىِذِه  َذِلَك، ِىَي  أِلَنَّ الطُّالَّ

َفِة. ث َّ َعَرِبيَِّة اْلُمَك بَ راَْنِمَج اللَُّغِة اْل ْشًتُِكْوا  ُب َعَلْياِهْم َأْن َي  غلَِ
اَعِة الثَّانِيَِّة َحىتَّ السَّاَعِة  َعَربِيََّة ُمْنُذ السَّ لَُّم اللَُّغَة اْل َع تَ  نَ  أاََن َمَعاَها 
لَُّم هِبَا أِلَنَّ  َع تَ  نَ  َنَما  يْ  َفَرِح ِح اًرا. َنْشُعُر اِبْل نَ اَه َوالنِّْصِف 
نَ ْفاَهُماَها ِبُساُهْوَلٍة. يف اْلَفْصِل، ضَلُْن  لََنا َمادًَّة شُلِْتَعًة َحىتَّ 

َعِة فَ   وِّ نَ  تَ  ْسَتِطْيُع َأْن ُنَشاِوَر َمَع اأْلَْصِدقَاِء ِمَن اأْلَْقَساِم اْلُم َن
َرِة. ِلَذاِلَك، ُأِحبُّ َأْن  َرِة اْلُمَؤثِّ بْ  بَ ْعِض اأْلُُمْوِر. َوَىَذا ِمَن اخلِْ
َكِرميِْ ِعْنَد  ُقْرآِن اْل دٍّ َواْجِتاَهاٍد َوَأسَبٌتَّ هِبَا لَِفاْهِم اْل َعَربِيََّة جِبِ اللَُّغَة اْل
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 ِتاَلَوتِِو.
 

 التدريبات (ٖ
تصميم التدريبات منّسق ابألىداف التعليمية دلاهارة الكالم. ويف 
التدريبات ىناك الوقت ادلعُت للتديبات، وإصالح األجوبة، 

 والقيمة أو النتيجة بعد أداء التدريب.
 تصميم ادلخطط اإلنسيايب .ٕ

ادلخطط اإلنسيايب ياهدف إىل تصوير اخلطوات من خطة إىل 
خلطوات يف صناعة الوسائل التعليمية. خطة أخرى وتوضيح كل ا

وصممت الباحثة ادلخطط اإلنسيايب بعد معرفة زلتوايت الوسائل 
دلواد. وادلخطط اإلنسيايب يناسب إىل أساس ووردبريس نظام إدارة  وا

 التعليم. 

   ادلخطط اإلنسيايب7اجلدول 
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 تصميم القصة ادلصورة .ٖ
صفية اخلطة إىل اخلطة القصة ادلصورة تصصماها الباحثة دلعرفة و 

األخرى مفصال بتقدمي قائمة الوسائل وتقدمي وصفيتاها. والقصة ادلصورة تبُت 
شرح زلتوايت من ادلخطط اإلنسيايب. والقصة ادلصورة تقدماها الباحثة يف  وت

 صفحة ادلالحق.

  مجع ادلواد .3

يف ىذه اخلطوة، تقوم الباحثة صبع ادلواد للمادة التعليمية وادلواد للويب، 
 وربتوى على الصور والفيديو والسمعي. 

 والصور اليت صبعتاها الباحثة للمادة التعليمية، مناها :
 خلفية الصورة للفيديو .ٔ

 

  gambar ilustrasiوالصورة الوصفية  .ٕ
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الصورة ادلقدمة يف الصفحة اليت صبعتاها الباحثة للويب، وىي والصور  .ٖ

 األمامية، مناها شعار.

 
 حلة التعليم.خلفية الصورة دلر  .ٗ

 

  

مرحلة ادلتوسط  

العايلمرحلة   
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وبعض الصور ادلوجودة داخل الويب مأخوذة من غوغل سَتش  

 وبعضاها مصنوعة بنفس الصانع.
ة كادلوسيقى الطبيعة audioالسمعية  .٘  music latar من ادلوسيقى ادلناسب

 للوسائل التعليمية.
 تسجيل الصوت حملتوايت ادلواد التعليمية كالفيديو أو اجلاهاز السمعي .ٙ
 و للمواد التعليمية.الفيدي .ٚ

 اإلعداد .4

قامت الباحثة يف ىذه اخلطوة إعداد وسائل التعليمية بعد أن سبجع كل ادلواد 
الذي  storyboardمثل النصوص والصور والفيديو وغَتىا دبناسبة القصة ادلصورة 

وتستخدم الباحثة كوريل زلتوايت الويب بتصميم ىذا العمل يبدأ  من قبل. ستعدّ ي
براميار  CorelDrawدراوو  يف تصميم الشارة أو الشعار والصور وغَتىا وأدويب 

adobe premier .يف صناعة الفيديو 

   إعداد لوجو أو الشعار للوةب 8 اجلدول

األساسيمرحلة   
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ووردبريس على أساس نظام إدارة  platformتستخدم الباحثة منصة بًتولية 

ثة اسم النطاق التعليم يف إعداد الوسائل التعليمية بشكل الويب. وزبتار الباح
domain  ابسمshollu.com ىذا االسم .shollu  مأخوذ من اسم الربانمج تعليم

دلركزي جامعة موالان مالك إبراىيم ماالنج، وىو صباح  اللغة العربية دبعاهد اجلامعة ا
 .sholluاللغة واشتاهر اسم صباح اللغة ادلختصر ابسم 

نظام إدارة التعليم الوسائل التعليمية التفاعلية على أساس ووربريس 
shollu.com :لو خصائص، مناها 

، بعد تسجيل إىل ويب dashboardلكل الطلبة ذلا لوحة أجاهزة البيان  .ٔ
shollu.com وىي صفحة بياانت عن أعمال الطلبة يف التعلم أو تقرير .

 االختبار الذي قد أّدت بو الطلبة. 
 لدى الطلبة dashboard  لوحة أجهزة البيان 9 اجلدول
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، بعد تسجيل إىل ويب dashboardلوحة أجاهزة البيان  لكل ادلعلم ذلم .ٕ

shollu.com . وادلعلم يستطيع أن ينظر إىل الطلبة ادلتصلةonline  أو يراقب
 الطلبة عند االختبار.

 لدى ادلعلم dashboard  لوحة أجهزة البيان  11اجلدول 
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عن ادلادة الذي يشرحاها  ادلادة التعليمية تقدماها ابلفيديو اجلذابة مع البيان .ٖ
شرح والبيان من ادلواد shollu.com( ادلختار instructorادلدرس ) . ويتم ال

 بوجود النصوص ادلعرض يف الفيديو، حىت تكون البيان واضح.
 مفتوح من احلاسوب أو اجلوال بوسيلة اإلنًتنت. shollu.comويب  .ٗ
 تكامل بعالمة اتصاالت مناها  shollu.comويب  .٘

 
 مناها : shollu.comات ادلوجودة يف والقائم .ٙ

 الصفحة األمامية .ٔ
الصفحة األمامية ىي صفحة تبدو يف أول مرة بعد أن تبحث عالمة الويب 

shollu.com  .يف اإلنًتنت بوسيلة احلاسوب أو اجلوال 
 يف غوغل سريش shollu.comالصورة   حبث 
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 يف االنرتنت shollu.comصفحة عالمة الوةب   11اجلدول 

 
 بوسيلة احلاسوب shollu.com. صفحة أمامية من الوةب 2لصورة ا

صفحة أمامية يف احلاسوب تبدو كل القائمة ادلوجودة فيو واضحا. ىناك 
لركبة األمامية )(logoالشارة ) (، kuliahالدراسة )(، petunjuk، الدليل )(beranda، ا

وىناك تسجيل (. tentang kamiمن ضلن )(، hiburanالتسلية )(، beritaاألخبار )
وىذا يعّد دلن يسجل إىل ىذا الويب. وجود الصورة الظاىرة يف ( loginالدخول )

نوع الوسائل ووصفية الوسائل ادلستعّدة يف ىذا الويب.   صفحة أمامية مع الكتابة عن 

وأما تفتح عالمة الويب بسويلة اجلوال، فكانت القائمات ال تبدو يف صفحة 
  (.loginتسجيل الدخول ) أمامية، لكن نبحثاها جانب

 بوسيلة اجلوال shollu.comصفحة أمامية ظاهرة من الوةب   12اجلدول 



ٖ٘ 

 
 

 shollu.comالصفحة األمامية من الوةب   13اجلدول 



٘ٗ 
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يف الصفحة األمامية تقدم وصفية الوسائل التعليمية التفاعلية على أساس 
التعليم وكيفية تقدمي  ووردبريس نظام إدارة التعليم. شليزات من نظام إدارة

 الوسائل التعليمية التفاعلية وجود التدريبات من كل ادلواد.

 
 يف تعليم اللغة العربية الشعار للتشجيع  15اجلدول 
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 الدراسة ت. مستواي6الصورة 

ىذا الويب يقدم كل مستوايت الدراسة وىي تستند إىل مستوى الدراسة يف  
دلركزي جامعة موالان  مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، لكن يف معاهد اجلامعة ا

سًتكز الباحثة دلستوى األساسي.  يف ىذا البحث 



٘ٚ 

 
 االتصاالت إما من عالمة الوسائط اإلجتماعية أو اإلدارة  17اجلدول 
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 قائمة الدليل .ٕ
قائمة الدليل ربتوى على الدليل يف استخدام الويب والدليل عن زلتوايت 

 لدليل عن معايَت الدراسة ومؤشراهتا.الوسائل التعليمية وا
 قائمة الدليل  18اجلدول 

 
 
 قائمة الدراسة .ٖ

قائمة الدراسة تتضمن على ادلوضوعات ادلستعدة وفيو ادلواد األساسية 
والتدريبات للماهارة اللغوية واخلالصة من ادلادة. ويف كل ادلوضوع ادلادة 

لرئيسية والبيان من اها بشكل الفيديو والصورة. األساسية ادلشمولة من ادلادة ا
 مث وجود التدريبات التدرغلية يف كل ادلاهارات اللغوية. 
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 قائمة الدراسة   19اجلدول 

 
 الصورة   التدرةبات

 
 قائمة األخبار .ٗ

ىذه القائمة تقدم األخبار الواقعية عن برانمج صباح اللغة دبعاهد اجلامعة 
عربية  دلركزي أو األخبار العامة عن اللغة ال  وتعليماها وتعلماها.ا
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 قائمة التسليات .٘
ىذه القائمة تشمل على التسليات اللغوية إما بشكل التشجيعية من 

 اللغويُت أو ادلدرسُت أو الطالبُت بقسم اللغة العربية.
 قائمة من ضلن؟ .ٙ

ىذه القائمة تبُت عن مؤلف الويب وأعضائو، وما ىو الويب ادلألوف هبم 
يو ادلعلومات عن االتصاالت حول وما أىدافاهم يف أتليف الويب. وف

 الويب.
   قائمة من حنن21اجلدول 

 
 التجربة .5

قامت الباحثة ذبربة الوسائل التعليمية دلعرفة صالحية الوسائل التعليمية 
التفاعلية ورؤية األخطاء ادلوجودة فياها. وتتكون التجربة على ذبربة ألفا 

Alpha  وذبربة Beta . 
 



ٙٔ 

 
 Alfaذبربة ألفا  .ٖ

ؼلربىا اخلبَتان، اخلبَت من انحية زلتوى ال واخلبَت للمواد.  Alphaذبربة 
براىيم اإلسالمية احلكومية  للمواد. وعلا احملاضران جبامعة موالان مالك إ

وأما اخلبَت من انحية الوسيلة التعليمية يقوم بتقييم ىندسة الربرليات ماالنج. 
ا اخلبَت فأم .ادلاجستَت واتصال بصري. واخلبَت ىو أستاذ أضبد ماكي حسن

من انحية ادلادة التعليمية يقوم بتقييم حول تصميم التعليمية واللغوية. وزبربىا 
 أستاذة د. ليلي فطرايان.

 كما يف التايل:  التعليمية ادةق اخلبَت من انحية ادلنتائج تصديو 
  التعليمية ادةانحية ادل  الظتائج من اخلبري من 22اجلدول 

 لرقما البظود عظاصر التحكيم الظتيجة
 تناسب ادلواد ابألىداف التعليمية ٘

تصميم 
 ادلواد

ٔ 
 ٕ ادلواد التعليمية عميقة ٘
شرح واضح ٘  ٖ وصف ادلواد وال
 ٗ الساهولة يف فاهم ادلواد ٘
 ٘ تناسب الصور والفيديو ابدلواد التعليمية ٘
 اجلملة 25
 ادلعدل 5

 

ادة التعليمية الذي واجلدول السابق ىو التحكيم من اخلبَت من انحية ادل
د. وأما نتائج تقييم بند اللغوية تعرض الباحثة يركز إىل تقييم بند تصميم ادلوا

 يف ما يلي:
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 اللغوةة انحية  الظتائج من اخلبري من 23اجلدول 

 الرقم البظود عظاصر التحكيم الظتيجة
 كتابة ادلواد واضحة ومقروءة ٘

 اللغوية
ٙ 

 ٚ يف ادلواد التعليمية صحة ادلصطلحات ادلستخدمة  ٗ
 ٛ اللغة ادلستخدمة تكون ساهلة يف فاهماها ٘

 اجلملة 14
 ادلعدل 4667

 كما يف التايل:  التعليمية ادةق اخلبَت من انحية ادلنتائج تصديوحصلت 
   نتيجة أخرية من اخلبري يف انحية ادلادة التعليمية24اجلدول 

 الرقم البظود ادلعدل الدرجة
 ٔ يم ادلواد التعليميةتصم ٘ جيد جدا
 ٕ اللغوية ٚٙ،ٗ جيد جدا
 اجلملة 46835 جيد جدا

، فجودة التعليمية ادةمن انحية ادلوابلنسبة إىل نتائج تصديق اخلبَت 
ة كما يف التايل:  التصديق يف نسبة مثوي

   
∑ ٔٗ ٕ٘
∑ ٛ ٘  x ٔٓٓٝ 

   ٜٚ5٘ % 
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ة التعليمية وتدل ىذه % للخبَت من انحية ادلاد ٘،ٜٚفحصلت النتيجة 
اجلملة إىل درجة "جيد جدا"، ومعٌت ذلك ؽلكن استخداماها يف عملية 

 التعليم. والتعليقات من اخلبَت وىي اختيار ادلفردات الشائعة استخداماها.
ةالوسائل ق اخلبَت من انحية نتائج تصديو   كما يف التايل:  التعليمي

  التعليمية الوسائلانحية اجلدول   الظتائج من اخلبري من 

 الرقم البظود عظاصر التحكيم الظتيجة
 الوسائل ادلطورة فّعالة ومؤثرة ٘

ىندسة 
 الربرلية

ٔ 
 ٕ الوسائل ادلطورة / ويب موثوقة ٘
 ٖ ويب بسيط وساهل استخدامو ٗ
 ٗ ساهولة يف زلافظة ويب ٗ
 ٘ ويب مستخدم من أي وسيلة ٗ
 ٙ ويب مستخدم بال تنسيب ذباهيزات اخلاصة ٘
 اجلملة 27
 ادلعدل 465

 

 الرقم البظود عظاصر التحكيم الظتيجة
لرسالة ادلناسبة ابلغاية واذلدف ٗ  الوسائل ذلا ا

اتصال 
 بصري

ٔ 
 ٕ الوسائل ادلطور مبدعة وجذابة ٘
 ٖ الوسائل ادلطور بسيطة ومشوقة ٘
 ٗ ترتيب الويب جذاب ٘
 ٘ شلزوج األلوان ادلستخدمة مطابق ورائع ٘
 ٙ أيقونة ويب واضحة ٘
 ٚ مالحة ويب ساهولة الفاهم ٗ
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 اجلملة 33
 ادلعدل 4671

 
 وىي: التعليمية الوسائلق اخلبَت من انحية نتائج تصديوحصلت 

 الرقم البظود ادلعدل الدرجة
 ٔ ىندسة الربرلية ٘،ٗ جيد جدا
 ٕ اتصال بصري ٔٚ،ٗ جيد جدا
 اجلملة 46615 جيد جدا

، فجودة التعليمية ادةمن انحية ادلئج تصديق اخلبَت وابلنسبة إىل نتا
ة كما يف التايل:  التصديق يف نسبة مثوي

   
∑ ٖٖ ٕٚ
∑ ٖٔ ٘  x ٔٓٓٝ 

   ٜٕ5ٖ % 

% للخبَت من انحية الوسائل التعليمية وتدل  ٖ،ٕٜفحصلت النتيجة 
ىذه اجلملة إىل درجة "جيد جدا"، ومعٌت ذلك ؽلكن استخداماها يف عملية 

 لتعليم. والتعليقات من اخلبَت وىي ؽلكن ربسيناها بتجربة ادليدانية.ا
   نتائج من حتكيم اخلرباء26اجلدول 

 اخلبري البظود ادلعدل مجلة ادلعدل الظتيجة ادلئوةة الدرجة
 جيد جدا

ٜٚ،٘ ٗ،ٖٛ٘ 
 تصميم ادلواد التعليمية ٘

 ادلواد
 اللغوية ٚٙ،ٗ جيد جدا
 الوسائل ندسة الربرليةى ٘،ٗ ٘ٓٙ،ٗ ٖ،ٕٜ جيد جدا
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 اتصال بصري ٔٚ،ٗ جيد جدا

واخلالصة من الصور السابق أن نتائج تصديق الوسائل التعليمية من 
ربكيم اخلرباء تشار إىل درجة "جيد جدا". وتعترب صالحية الوسائل احملصولة 

 جيد جدا استخداماها يف عملية التعليم.
ربسُت الوسائل الباحثة  امتق وبعد التجربة من اخلبَتان مرات عديدة،

 حىت أن تكون الوسائل التعليمية التفاعلية أصلح وأصوب استخداما. التعليمية
 وربسُت الوسائل التعليمية ادلطورة مناها:

   االقرتاحات واالنقادات والتعليقات من اخلرباء27 اجلدول

 الظاحية
 االقرتاحات واالنقادات والتعليقات

 سائلخبري الو  اخلبري ادلواد

 - زايدة التدريبات عن ادلادة ادلادة التعليمية

 اللغوية

تغيَت اللغة ادلستخدمة يف 
األىداف التعليمية حسب 

 النظام الشائعة
- 

ربسُت اختيار ادلصطلح 
 - ادلستخدم يف ادلادة

ىندسة 
 الربرلية

 ربسُت نظام التسجيل -

 - اتصال بصري
ء كتابة النصوص يف  إعطا

ن الفيديو الفيديو حىت يكو 
 مقروء وواضح.
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 Betaذبربة بيتا  .ٗ
ىذه التجربة  .Betaبعد ذبربة ألفا، مث ذبري الباحثة إىل ذبربة بيتا 

دلركزي جامعة موالان مالك  لطالب يف مستوى األساسي دبعاهد اجلامعة ا
طالبا. وقامت  ٕٕإبراىيم األسالمية احلكومية مالنج. وتتكون اجملموعة من 

ار القبلي قبل تطبيق الوسائل التعليمية ادلطورة واالختبار الباحية فياها االختب
البعدي بعد تطبيقاها. وزعت الباحثة االستبانة إىل طالب مستوى األساسي 
دلعرفة أراءىم بعد استخدام الوسائل التعليمية ادلطورة. وستعرض الباحثة 

ج االستبانة البياانت من االختبارين وربليلاها تفصيال يف ادلبحث التايل. وأما نتائ
 االستبانة احملصولة ىي كما يف التايل:

   االستبانة من جتربة بيتا28اجلدول 

 عظاصر التحكيم الرقم
مجلة من 
 الظتائج

 ادلعدل

 ٖٕ،ٗ ٖٜ معرض الويب جذاب ٔ
 ٔٗ،ٗ ٜٚ اختيار مزيج األلوان مالئم ٕ
 ٖٙ،ٗ ٜٙ كتابة النصوص ساهلة للقراءة ٖ
 ٖٕ،ٗ ٖٜ استخدامو ساهل وبسيط ٗ
 ٛٙ،ٗ ٖٓٔ ادلستخدمة ساهلة فاهماها اللغة ٘
 ٘ٗ،ٗ ٜٛ زلتوايت ادلواد بسيطة وساهلة ٙ
دلرحلة  ٚ جودة التدريبات مناسب ابدلواد وا

 التعليمية
ٜ٘ ٗ،ٖٕ 

 ٕٖ،ٗ ٜ٘ الوسائل تساعد يف فاهم ادلادة ٛ
 ٕٚ،ٗ ٜٗ الوسائل تزيد اذلمة يف التعليم ٜ
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احثة بتحليل اإلجابة اعتمادا إىل البياانت يف اجلدول السابق فقامت الب
 من كل عناصر. وحسبت الباحثة النتائج ادلئوية مناها ابلرموز كما يف التايل:

   
∑  

∑ 
 x ٔٓٓ 

 :البيان

P ادلئوية الصالحية : 

xi∑ رلموع القيمية احملصولة : 

x∑ رلموعة األسئلة ضرب على قيمة األعلى : 
ة كما يف التايل:  وحصلت النتائج ادلئوي

 من تقييم الطالبدول   نتائج اجل

 عظاصر التحكيم الرقم
نسبة مئوةة 

)% ( 
 الدرجة

 جيد ٘،ٗٛ  معرض الويب جذاب ٔ
 جيد جدا  ٕ،ٛٛ اختيار مزيج األلوان مالئم ٕ
 جيد جدا  ٖ،ٚٛ كتابة النصوص ساهلة للقراءة ٖ
 جيد  ٙ،ٗٛ استخدامو ساهل وبسيط ٗ
 جدا جيد ٙ،ٖٜ اللغة ادلستخدمة ساهلة فاهماها ٘
 جيد جدا ٔ،ٜٛ زلتوايت ادلواد بسيطة وساهلة ٙ
دلرحلة  ٚ جودة التدريبات مناسب ابدلواد وا

 التعليمية
 جيد جدا ٗ،ٙٛ

 جيد جدا ٗ،ٙٛ الوسائل تساعد يف فاهم ادلادة ٛ
 جيد جدا ٗ،٘ٛ الوسائل تزيد اذلمة يف التعليم ٜ
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درجة ومن اجلدول السابق، اتضحت أن النتائج احملصولة تدل على 
"جيد جدا" لكل عناصر التقييم إال عنصرين وعلا العنصر األول أي معرض 

لرابع أي استخدامو ساهل وبسيط على درجة  الويب جذاب والعنصر ا
"جيد". وادلعٌت من ذلك، أن الوسائل التعليمية ادلطورة ؽلكن استخدامو يف 

 التعلم.
 التوزةع .6

ل التعليمية التفاعلية وىذا من اخلطوة األخَتة يف عملية تطوير الوسائ
وزعت الباحثة ووردبريس نظام إدارة التعليمعلى أساس  . ويف ىذا العمل، 

دلركزي جامعة موالان  دلربّيُت يف معاهد اجلامعة ا ىذه الوسائل ادلطورة إىل ا
مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج ليستفيدوا مناها يف برانمج صباح 

 اللغة.

الوسائل التعليمية التفاعلية على أساس ووردبرةس نرام  ادلبحث الثاين  صالحية
 إدارة التعليم

أشارت البياانت من صالحية الوسائل ادلطورة يف الصفحة السابقة. قامت الباحثة 
ووردبريس نظام إدارة الباحثة بعملية صالحية الوسائل التعليمية التفاعلية على أساس 

ألول من انحية ادلواد التعليمية الذي يقدم بتقدمي االستبانة إىل اخلربين، اخلبَت ا التعليم
النتائج حول تصميم ادلادة التعليمية واللغوية واخلبَت الثاين من انحية الوسائل التعليمية 
الذي يقدم النتائج حول ىندسة الربرلية واتصال بصري. وحصلت مناهما االقًتاحات 

ة من اخلبَت األول توجو الباحثة يف تصحيح الوسائل وربسيناها. وكانت قيمة صالحي
تشار ىذه إىل درجة "جيد جدا"، وتعترب أن الوسائل ادلطورة  ٘،ٜٚنتيجة مئوية 

 ٖ،ٕٜصاحلة استخداماها يف عملية التعليم. وأما صالحية من اخلبَت الثاين نتيجة مئوية 
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أن الوسائل ادلطورة صاحلة استخداماها يف عملية دبعٌت درجة "جيد جدا"، وتدل على 
 . التعليم
من ىنا استنبطت الباحثة استنباطا إصباليا أن الوسائل ادلطورة ذلا درجة جيد و 

جدا من صالحية اخلرباء. وستكون الوسائل التعليمية التفاعلية على أساس ووردبري 
 نظام إدارة التعليم استخداماها يف تعلم اللغة العربية وتعليماها.

ة على أساس ووردبرةس نرام إدارة فعالية الوسائل التعليمية التفاعليادلبحث الثاين  
 التعليم

قامت الباحثة ابالختبار القبلي واالختبار البعدي وحصلت النتائج مناهما وحللتاها 
ت دلعرفة فعالية الوسائل ادلطورة. والنتائج احملصولة مناها   -وحللتاها ابستخدام اختبار
 كما يف اجلدول التايل: 

 
   نتائج االختبار القبلي والبعدي31اجلدول 

 أمساء الطلبة مالرق
االختبار 
 القبلىي

االختبار 
 البعدي

الفرق بني 
نتائج 

 االختبارةن

االحنراف 
عن متوسط 

 الفروق

مربع 
)االحنراف 
عن متوسط 

 الفروق(
 5ٖٖٔ 5ٕٛٔ- ٓٔ ٜٓ ٓٛ لطفي عزمى ٔ
 5ٖٖٔ 5ٕٛٔ- ٓٔ ٜٓ ٓٛ نعمة ٕ
 5ٖٖٔ 5ٕٛٔ- ٓٔ ٜٓ ٓٛ أدا موالان ٖ
 5ٜٗٙٙ 5ٔٛٛ ٕٓ ٓٓٔ ٓٛ إيواين ٗ



ٚٓ 

 5ٖٖٔ 5ٕٛٔ- ٓٔ ٜٓ ٓٛ موالان نور ٘
 5ٖٖٔ 5ٕٛٔ- ٓٔ ٓٓٔ ٜٓ أغيتا مايال ٙ
 5ٖٖٔ 5ٕٛٔ- ٓٔ ٜٓ ٓٛ بينتانج ٚ
 5ٜٗٙٙ 5ٔٛٛ ٕٓ ٜٓ ٓٚ عائدة ٛ
 5ٖٖٔ 5ٕٛٔ- ٓٔ ٓٛ ٓٚ راتو ألينا ٜ
ألفُت نور  ٓٔ

 5ٜٖٙٚٔ 5ٕٛٔٔ- ٓ ٓٓٔ ٓٓٔ عيٍت
 5ٖٖٔ 5ٕٛٔ- ٓٔ ٜٓ ٓٛ حافظة سعدية ٔٔ
 5ٖٖٔ 5ٕٛٔ- ٓٔ ٜٓ ٓٛ فرةسلوى سا ٕٔ
 5ٖٖٔ 5ٕٛٔ- ٓٔ ٜٓ ٓٛ غٌت نيبلة ٖٔ
 5ٜٗٙٙ 5ٔٛٛ ٕٓ ٓٓٔ ٓٛ فٍت أزفر ٗٔ
وري فاربة  ٘ٔ  5ٖٖٔ 5ٕٛٔ- ٓٔ ٓٓٔ ٜٓ ن
 5ٖٖٔ 5ٕٛٔ- ٓٔ ٓٛ ٓٚ تقي الدين ٙٔ
دوي نور  ٚٔ

 5ٜٗٙٙ 5ٔٛٛ ٕٓ ٓٓٔ ٓٛ عيٍت
 5ٖٖٔ 5ٕٛٔ- ٓٔ ٓٓٔ ٜٓ نوفال نشوى ٛٔ
 5ٖٖٔ 5ٕٛٔ- ٓٔ ٜٓ ٓٛ ديال أيو ٜٔ
 5ٖٖٔ 5ٕٛٔ- ٓٔ ٜٓ ٓٛ فرح ىنية ٕٓ
 5ٜٗٙٙ 5ٔٛٛ ٕٓ ٓٓٔ ٓٛ مرأة الصاحلة ٕٔ
 5ٖٖٔ 5ٕٛٔ- ٓٔ ٓٓٔ ٜٓ صفية أانندا ٕٕ
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 ٖٙ،ٔٛحساب متوسط نتائج االختبار القبلي وىو  .ٔ
 ٛٔ،ٖٜالقبلي وىو  حساب متوسط نتائج االختبار .ٕ
 ٕٛ،ٔٔحساب متوسط الفروق وىو  .ٖ

للحصول على ت -اختبارابستخدام حساب -واستمرت الباحثة إىل احصاء ت
لرمز ادلستخدم و  معرفة فعالية ادلنتج ادلطور.  ىو: شكل ا

  
  

∑ 2 
     1 

 

 البيان:
t   قيمة ادلقارنة : 

Md  لبعدي واالختبار القبلي: متوسط االضلراف بُت االختبار ا 
   معيار األخطاء من معدايل ادلتغَتين:   ∑ 2 

N   :عدد العينة  

وكروسوفت أكسال -وقامت الباحثة ت  Microsoftحساب ابستخدام ماي

excel ٕجدول -. وكانت قيمة تٙٓ،ٔٔحساب = -وحصلت النتيجة ت،ٓٚ 
 . ٕٕ%(، وعدد الطالب  ٘) ٘ٓ،ٓبنسبة مستوى الداللة 

 ابلنسبة إىل ربديد الفرض اإلحصائي وىو:و 

Ho   : وسائل التعليمية التفاعلية على أساس ووردبريس نظام إدارة التعليم أن ال
دلركزي جامعة  لًتقية ماهارة الكالم تكون فعالة لدى الطلبة دبعاهد اجلامعة ا

 موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
Ha : التفاعلية على أساس ووردبريس نظام إدارة التعليم  وسائل التعليميةأن ال



ٕٚ 

دلركزي جامعة  لًتقية ماهارة الكالم تكون فعالة لدى الطلبة دبعاهد اجلامعة ا
 موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

 وربديد معيار التحقيق، وىو:
Ho   جدول-ت >حساب -ل : تمقبو 
Ha جدول-ت <حساب  -: ت مردود 

. فصار ٚٓ،ٕجدول : -وأما نتيجة ت ٕٓ،ٔٔحساب : -تيجة توكانت ن
ل دبعٌت أن الوسائل التعليمية التفاعلية على مقبو   Hoجدول = -ت >حساب -ت

أساس ووردبريس نظام إدارة التعليم لًتقية ماهارة الكالم تكون فعالة لدى الطلبة دبعاهد 
دلركزي جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احل  كومية ماالنج.اجلامعة ا

 البحثنتائج ادلبحث الثاين   مظاقشة 

وبعد انتاهت الباحثة على عرض البياانت وربليلاها، بدأت الباحثة دبناقشة نتائج 
لرئيسية اليت حصلت إلياها يف خالل إجراءات  البحث احملصولة. فتناقش الباحثة النقط ا

إدارة التعليم لًتقية  تطوير الوسائل التعليمية التفاعلية على أساس ووردبريس نظام
دلركزي جامعة موالان مالك إبراىيم ماالنج. ومن ىذه  ماهارة الكالم يف معاهد اجلامعة ا

 النقط الرئيسية ىي كيفية وصف فعالية الوسائل التعليمية التفاعلية وقياساها.
  تطوةر الوسائل التعليمية التفاعلية على أساس ووردبرةس نرام إدارة التعليم .1

اعتمدت الباحثة يف ىذا البحث على مناهج  ،دلباحث السابقةيف ا قد ذكر
البحث والتطوير وىو األسلوب العلمي للبحث والتصميم واإلنتاج وذبربة 
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وقدم العلماء خطوات منتوعة للبحث مثل برق وغال  ٖ٘صدق ادلنتج ادلطور.
وأددي وأربع د ولوطَت وما أشبو ذلك. والباحثة اعتمدت على خطوات اليت 

لوطَت يف عملية تطوير الوسائل التعليمية ومعرفة صدق وفعالية الوسائل قدمتاها 
التعليمية. وتتكون خطوات لوطَت من ست خطوات وىي التخطيط والتصميم 

وزيع.  ٗ٘وصبع ادلواد واإلعداد والتصديق والت
وقد قامت الباحثة على ىذه اخلطوات يف إجراءات البحث والتطوير. 

دلركزي فبدأت الباحثة البحث دبالحظ ة عملية تعليم اللغة العربية دبعاهد اجلامعة ا
جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. ودبعرفة ىذه األحوال 

وع ادلالحظة زلددة وىي ادلالحظة إصباال دون ربديد ، اعتمت الباحثة على ن
ت حُت تقوم الباحثة بدراسة مسحية للتعرف على واقع معُت أو جبمع البياان

إبجراء ادلقابلة لتحقيق البياانت احملصولة من الباحثة قامت و  ٘٘وادلعلومات.
ادلالحظة حىت حصلت الباحثة على معرفة ادلشكالت واالحتياجات يف تعليم 

 اللغة العربية وتعلماها. 
عربية يف برانمج صباح اللغة مل يكن  البياانتانولت  أن تعليم اللغة ال

لزمان القائم على التكنولوجيا. التغيَتات الكبَتة يف تنفيذ ه وطريقتو دبدى تطور ا
وأكثر ادلعلمُت يعتمدون على أسلوب التعليم التقليدي وىي احملاضرة واإللقاء، 
فصار بعض من الطالب يشعرون ابدللل والكسالن وغَت شجاعة عند تعليم اللغة 

دلذكور ؽلكن استخدامو غَت فعال يف تعليم ماهارة الكالم.  العربية. واألسلوب ا
حيث أن تعليم ماهارة الكالم ليس عملية ساهلة بل إظلا ىي عملية ربتاج إىل 
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ادلمارسة. وابلنسبة إىل ادلواد التعليمية، أن ادلواد ادلوجودة يف كتاب صباح اللغة 
مل تكن شاملة، ال توجد فيو التدريبات. فالتدريب ادلستمر يف ظل ادلشرف 

ويعترب أن التدريبات ىي أساس ماهم دلعرفة   ٙ٘أساس ماهم لتعلم ادلاهارة واتقاهنا.
 كفاءة الطلبة ومدى قدرهتم يف إتقان ادلواد التعليمية.

دلركزي جامعة موالان مالك إبراىيم  تعليم اللغة العربية دبعاهد اجلامعة ا
اإلسالمية احلكومية ماالنج لو ىدف أساسي إىل تنمية ماهارة الكالم، وتطبقياها 

ة الكالم تعترب ماهارة أساسية من ادلاهارات اللغوية، اليت ماهار . و يف احلياة اليومية
لتنمية  ٚ٘.سبثل غاية من غاايت الدراسة اللغوية وىي وسيلة التصال مع اآلخرين

والوسائل التعليمية . ماهارة الكالم ربتاج إىل التدريب وادلمارسة والبيئة ادلدعمة
ويف عصر  .رة الكالم، وكذلك ماهادور ىام وضروري يف ترقية ادلاهارة اللغويةلو 

وقد أبرز برانمج التعليم اإللكًتوين . العودلة، الطالب أقرب هبا التكنولوجيا
موقع ويب يقدم إمكانية لتكوين وكان  .والتعليم على أساس اإلنًتنت والويب

ثرى على ادلعلومات وأساهل  عملية التعليم التفاعلي. وىي من ادلورد الدراسي أ
سرع للوصو  وىنا نعرف أن الويب ىو الوسيلة من  ٛ٘ل إليو.يف االستخدام وأ

الوسائل التعليمية اليت تناسب أبحوال الطالب يف ىذا العصر، حىت يستفيده 
الطالب بوسيلة جوال أو احلاسوب، وىذا من عملية الطالب يوميا لبحث 

 ادلعلومات.
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وبعد انتاهت الباحثة على اخلطوة السابقة شرعت الباحثة على صبيع اليباانت 
ترجى احمل تاجة لتطوير الوسائل التعليمية وعينت أىداف التعليم وادلاهارة اليت 

ترقيتاها للطلبة. وصبعت الباحثة بعض األمور البد مراعتاها يف تطوير الوسائل 
التعليمية حىت تكون تفاعال ووفقا للحاجة ادلنشودة. مث صممت الباحثة الوسائل 

ام ويب على أساس ووردبريس نظام التعليمية التفاعلية وسيلة اإلنًتنت واستخد
. وربتوي الوسائل على ادلواد ادلوجودة يف  shollu.comإدارة التعليم ابسم 

دلركزي جامعة موالان مالك  كتاب تعليم اللغة العربية لدى طالب معاهد اجلامعة ا
إبراىيم ماالنج. ويتم فياها الفيديو والتدريبات ادلتعلقة ابدلادة التعليمية. ومن شليزات 

دلصدر ادلفتوح التعليم ىي ال ػلتاج إىل التكلفة، وىو من اىذه الوسائل شليزات 
وادلواد تكون جذابة وال ؽلكن أن ؽلل وفيو عدة من اإلضافات ادلتطورة دائما، 

 الطالب ابستخداماها وؽلكن إعادة تعلماها مرة بعد مرة. 
 تعليمالوسائل التعليمية التفاعلية على أساس ووردبرةس نرام إدارة الصالحية  .2

عرفت صالحية الوسائل ادلطورة يف الصفحة السابقة. ودلعرفة صدق تصميم 
الوسائل التعليمية قامت الباحثة بتقدمي االستبانة إىل اخلبَتين، اخلبَت األول من 
انحية ادلواد التعليمية الذي يقدم النتائج حول تصميم ادلادة التعليمية واللغوية 

ل التعليمية الذي يقدم النتائج حول ىندسة الربرلية واخلبَت الثاين من انحية الوسائ
واتصال بصري. وحصلت مناهما االقًتاحات توجو الباحثة يف تصحيح الوسائل 

تشار ىذه  ٘،ٜٚوربسيناها. وكانت قيمة صالحية من اخلبَت األول نتيجة مئوية 
إىل درجة "جيد جدا"، وتعترب أن الوسائل ادلطورة صاحلة استخداماها يف عملية 
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درجة "جيد وتدل على  ٖ،ٕٜالتعليم. وأما صالحية من اخلبَت الثاين نتيجة مئوية 
 . أن الوسائل ادلطورة صاحلة استخداماها يف عملية التعليمدبعٌت جدا"، 

ابلتجربة ادليدانية وىي الطلبة دبعاهد وبعد أن قامت هبم الباحثة، بدأت 
دلركزي جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالم ية احلكومية ماالنج، دلعرفة اجلامعة ا

آراءىم عن الوسائل ادلطورة ودلعرفة فعاليتاها. واخلطوة األخَتة ىي ربسُت 
الوسائل التعليمية بعد صالحيتاها حىت تكون الوسائل وفقا لدى الطلبة أبىداف 

دلرجوة.  ا
 الوسائل التعليمية التفاعلية على أساس ووردبرةس نرام إدارة التعليمفعالية  .3

لية الوسائل التعليمية بعد أن قامت الباحثة ابالختبار القبلي عرفت فعا
البعدي يف التجربة ادليدانية. قارنت الباحثة النتائج احملصولة من االختبار القبلي و 

 ٜ٘ت وىو الرمز ادلستخدمة لقياس الداللة. -والبعدي ابستخدام الرمز اختبار
)يف اجلدول(. وحصلت النظرية -دبراجعة إىل قيمة تحساب -وقامت الباحثة ت

بنسبة مستوى  ٚٓ،ٕجدول -وكانت قيمة ت ،ٙٓ،ٔٔحساب = -النتيجة ت
دركت الباحثة أن قيمة. ٕٕ%(، وعدد الطالب  ٘) ٘ٓ،ٓالداللة  -ت فأ
مقبول دبعٌت أن الوسائل التعليمية   Ho . وىذا يدل علىجدول-ت >حساب 

رة التعليم لًتقي ة ماهارة الكالم تكون التفاعلية على أساس ووردبريس نظام إدا
دلركزي جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية  فعالة لدى الطلبة دبعاهد اجلامعة ا

ادلطورة فعالة أن يستخدماها يف تعليم اللغة كون الوسائل تولذا  احلكومية ماالنج.
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حيث يوجد الفرق اجلايل  ٓٙالعربية. وىذا يدل على الداللة اجلالية ؽلكن التعميم.
عربية ابلوسائل التعليمية التفاعلية على أساس ووردبريس نظام بُت تعلم ا للغة ال

إدارة التعليم لًتقية ماهارة الكالم لدى الطلبة يف ادلستوى األساسي دبعاهد اجلامعة 
دلركزي جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.   ا
على ضباسة الطلبة  وترى الباحثة أن الوسائل التعليمية ادلطورة ذلا تتأثر

عربية خاصة لًتقية ماهارة الكالم، وتكون عملية التعليم وكفاءهتم يف تعلم اللغة ال
جذابة. وكما قال عمر، أن تعليم ماهارات اللغة األربع يف حاجة ماسة إىل الوسيلة 
ة كي تتحق العملية التعليمية بنجاح وفعال مع مراعاة خصائص   التعليمية ادلناسب

اختيار الوسيلة وقال إبراىيم وجيو زلمود، إن  ٔٙغوية مذكورة.كل من ماهارة ل
 ئمةال، وميميمطابقة الوسائل للموقف التعل: تم ما يليهتن أ بد، اليدةجلمية ايلعتال

صول علياها، احلمكانية إالتعلمي، و صدر دلو اأالوسيلة للمتعلم، ودقة الوسيلة 
عربية يف والوسائل التعليمية اجليدة وادلناسبة ح ٕٙ.والتكالف يث ذبعل تعليم اللغة ال

لرغبة للمتعلم. حلركة وا   ربقيق األىداف وأن ينبت التفاعل وا
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 الفصل اخلامس

 اخلالصة

 ملخص نتائج البحث . أ
وبعد انتاهاء البحث وإجراءاتو واستنتاج نتائجو، وأتيت الباحثة نتائج البحث 

لرئيسية وفقا ألسئلة البحث والتطوير اليت قصد هبا الباحثة يف  الفصل األول، فمناها: ا
تطوير ىذا البحث يستند إىل ظلودج لوطَت اليت ربتوى على التخطيط  .ٔ

وزيع. وخصائص الوسائل  والتصميم وصبع ادلواد واإلعداد والتجربة والت
التعليمية ىي الوسائل التفاعلية، على أساس ووردبريس نظام إدارة التعليم، 

ائل بشكل ويب ابسم والوسائل لًتقية ماهارة الكالم. وتكون الوس
shollu.com  اليت تشمل فيو ادلواد التعليمية مناسبة إىل ادلواد ادلوجودة يف

 صباح اللغة ويتم فيو التدريبات.
إن صالحية الوسائل التعليمية ىي نتيجة التحكيم من اخلبَت من انحية ادلواد  .ٕ

 درجة "جيد جدا".ب ٘،ٜٚادلواد التعليمية اليت حصل على نتيجة مئوية 
نتيجة مئوية من انحية الوسائل التعليمية حصل على من اخلبَت  صالحيةو 

أن الوسائل ادلطورة وذلما معٌت  درجة "جيد جدا".وتدل على  ٖ،ٕٜ
. ونتيجة ربليل االستبانة من الطلبة صاحلة استخداماها يف عملية التعليم

تصل إىل درجة "جيد جدا". وىذا يدل أن استخدام الوسائل التعليمية 
رة التعليم يساعدىم كثَتا يف  التفاعلية على أساس ووردبريس نظام إدا

ترقية ماهارة الكالم لدى الطلبة دبعاهد اجلامعة موالان إبراىيم اإلسالمية 
 احلكومية ماالنج.



ٜٚ 

فعالية الوسائل التعليمية التفاعلية على أساس ووردبريس نظام إدارة التعليم  .ٖ
ار البعدي ابستخدام حصلت علياها الباحثة ابالختبار القبلي واالختب

. وبعد مراجعة إىل ٕٓ،ٔٔحساب : -كانت نتيجة تت، و -اختبار
-ت >حساب -تفعرفت الباحثة أن   ٚٓ،ٕ جدول :-نتيجة ت
مقبول دبعٌت أن الوسائل التعليمية التفاعلية على أساس   Hoجدول = 

ووردبريس نظام إدارة التعليم لًتقية ماهارة الكالم تكون فعالة لدى الطلبة 
دلركزي جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية دب عاهد اجلامعة ا

 ماالنج.
 التوصيات . ب

 انطالقا إىل نتائج البحث السابقة تقدم الباحثة التوصيات يف التايل:
عربية : استخدام ىذه الوسائل التعليمية كالوسائل اإلضايف دل .ٔ درس اللغة ال

لطلبة ولزايدة طريقة التعليم لتوصيل ادلادة سريعا ولتساهيل الفاهم لدى ا
 اجلذابة إىل الطلبة ولتقدمي التدريبات للطلبة.

للطلبة مستوى األساسي : استخدام ىذه الوسائل التعليمية بوسيلة اجلوال  .ٕ
أو احلاسوب كالوسائل اإلضايف يف تعلم اللغة العربية. واستخداماها خارج 

 الفصل أو يف وقت ما تريد الطلبة.
ن يقوم بتطوير الوسائل التعليمية األخرى على عدة للبحوث القادمة: أ .ٖ

 أساس اجلديدة وادلناسبة لًتقية ماهارة الكالم أو دلاهارات اللغوية األخرى.
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 االقرتاحات . ت
لزائدة يف تعليم ماهارة  .ٔ أن يكون ىذا البحث مفيدا لتقدمي ادلعلومات ا

 الكالم.
الوسائل للباحث القادم أن يطور ادلواد األخرى واجملال األخر سوى  .ٕ

 التعليمية دلاهارة الكالم.
لرسالة حىت ؽلكن أن تقوم هبا ابلتحسُت  .ٖ يرجى للقراء إصالح ىذه ا

 والتصحيح.
من ادلتوقع أن يستمر الباحث القادم إىل مرحلة النشر، حيث تكون  .ٗ

 الوسائل التعليمية أكثر أوسع وأحسن من قبل.
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