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 بسم هللا الرمحن الرحمي

 
 

َا َيسمْرنَاُه بِِلَساِنَك لِتَُبشَِّر ِبِو اْلُمتمِقَُت َكتُػْنِذَر ِبِو قَػْومنا ُلدًّا}}  {{فَِإَّنم
 (ٜٚ:مرمي)سورة 

 
 
 

ا يَا أَيػَُّها الم }} ُيْصِلْح َلُكْم أَْعَماَلُكْم َكيَػْغِفْر  (ٓٚ)ِذيَن آَمُنوا اتػمُقوا اللمَو َكُقوُلوا قَػْوالن َسِديدن
 ({{ٔٚ)َكَمْن يُِطِع اللمَو َكَرُسوَلُو فَػَقْد فَاَز فَػْوزنا َعِظيمنا  ۗ  َلُكْم ُذنُوَبُكْم 

 (ٔٚ-ٓٚ: زحااب)سورة األ
 
 
 

ـَ ِبَغَْتِ ذِْكِر اللمِو َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَؿ قَاَؿ َرُسو  ُؿ اللمِو َصلمى اللمُو َعَلْيِو َكَسلمَم اَل ُتْكِثُركا اْلَكبَل
اِسيفَِإفم َكثْػَرَة اْلَكبَلـِ ِبَغَْتِ ذِْكِر اللمِو َقْسَوةه لِْلَقْلِب َكِإفم أَبْػَعَد النماِس ِمْن اللمِو اْلَقْلُب اْلقَ   

 )ركه الًتميذم(
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ذا البحث اجلامعي إىل:أىدم ى  

الذين ربياين باإلخبلص كالرمحة احملًـت أمي أمنة كأيب سويل كأسريت  

 

 أختاف

 فاطمة الاىرة كليلس فكريا أشلي

 

 كجيع أىلي األزحباء على دعائهم للنجاح يف مجيع أمورم كخاصة يف احلياة كالتعليم
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 شكر وتقدير
 بسم اهلل الرمحن الرزحيم

رش العظيم، كالصبلة كالسبلـ على رسولو الكرمي، سيدنا احلمد اهلل رب الع
كموالنا زلمد رؤكؼ رزحيم، كعلى كأصحابو الذين بذلوا أنفسهم كأمواذلم خالصا لوجو 

 الكرمي.
التعليمية دلهارة  فلبوؾ دبوضوع "تطوير الوسيلةقد سبت كتابة ىذا البحث اجلامعي 

لنيل درجة  ة باصليل، فاسركياف("درسة الثانوية اإلسبلمية احلكوميادلالكبلـ )يف 
يف قسم تعليم اللغة العربية لكلية علـو الًتبية كالتعليم جبامعة موالنا  (S-1)بكالوريوس 

مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج، فتسرين أف أقدـ جايل الشكر كعظيم تقديرم 
 إىل من قد ساعدين على كتابة ىذا البحث كىم:

مدير جامعة موالنا دكتور احلاج موجيا راىارجو ادلاجستَت، فضيلة األستاذ ال .1
 مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية دباالنج

عميد كلية علـو الًتبية كالتعليم جامعة فضيلة الدكتور احلاج نور علي ادلاجستَت،  .2
 موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية دباالنج

اجستَت، رئيسة قسم تعليم اللغة العربية جامعة احلسنة ادل ةالدكتورة شللوءفضيلة  .3
 موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية دباالنج

كىو مشريف كافيا على توجيهاتو  الدكتور عبد الوىاب رشيدم ادلاجستَت، فضيلة .4
 القيمة كإرشادتو الوافرة يف كتابة ىذا البحث

كلية لقسم تعليم اللغة العربية ـ بكل الشكر كالتقدير إىل ادلدرسُت يف كما أقد .5
علـو الًتبية كالتعليم جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية دباالنج. 
فلهم مٍت كل الشكر كالتقدير على ما قدموا من العلـو كادلعارؼ كالتشجيع 

 كجااىم اهلل عٍت خَت اجلااء



 د
 

مها مسازحة الدكتور كما يطيب يل أف أتوجو بكل الشكر كالتقدير للخربائُت، ك  .6
توفق الرمحن كالدكتور دنياؿ احللمي ادلاجستَت، لكل ما قدموا من اإلرشادات 

 كالتوجيهات كالتعليقات إلسباـ ىذا البحث
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 مستلخص البحث
ـ. تطوير الوسيلة فلبوؾ التعليمية دلهارة الكبلـ )يف ادلدرسة الثانوية اإلسبلمية احلكومية باصليل ٕٙٔٓستي أري نعيمة، 
سركياف(. البحث اجلامعي قسم تعليم اللغة العربية كلية علـو الًتبية كالتعليم جامعة موالنا مالك إبراىيم فا

 اإلسبلمية احلكومية ماالنج. ادلشريف: الدكتور احلاج عبد الوىاب رشيدم ادلاجستَت
 

 الكلمات األساسية: مهارة الكالم، الوسيلة التعليمية، فلبوك
أصبح صلاح التعليم يف إندكنيسيا معيارا للمجتمع كاحلكومة، ازحدل من صلاح التعليم يف تعليم اللغة العربية. معيار  

صلاح التعليم من اإلسًتاذبية كالكتاب التعليمي كالوسيلة التعليمية على أساس تكنولوجيا. أّف تكنولوجية علم من العلـو 
ة التعلمية، خاصة يف مدرسة الثانوية اإلسبلمية احلكومية باصليل فاسركياف اليت ىذه احلديثة اليت هتدؼ إىل تسهيل العلمي

ادلدرسة أفضل يف رلاؿ تكنولوجيا.لكّن مدرسوف استخدموا الوسيلة التعليمية على أساس فلبوؾ قليل جدا يف عملية التعليم 
تكنولوجيا ىو فلبوؾ. ىذه الوسيلة ىي ترقية الوسيلة  اللغة العربية خاصة يف مهارة الكبلـ. أما الوسيلة التعليمية على أساس

التعليمية يف مهارة الكبلـ ألهنا الوسيلة التعليمية السمعية كالبصرية غَت مطبوعة اليت إضافة الفيديو ك ادلوسيقي كالصور 
 ادلتحركة كالصور زحيت التبلميذ جذابة كدكافع يف تعليم مهارة الكبلـ.

دلهارة الكبلـ يف ادلدرسة الثانوية  الوسيلة فلبوؾ التعليمية كيف يتم تطوير  (ٔكمشكبلت ىذا البحث ىي:  
دلهارة الكبلـ يف ادلدرسة الثانوية  ( كيف مواصفات الوسيلة فلبوؾ التعليميةٕاإلسبلمية احلكومية باصليل فاسورياف، 
هارة الكبلـ يف ادلدرسة الثانوية اإلسبلمية دل فعالية الوسيلة فلبوؾ التعليمية ( ماٖاإلسبلمية احلكومية باصليل فاسورياف، 

كمن منهج ىذا البحث الكيفي كالكمي باستخدمت االختبار القبلي كاالختبار البعدم  احلكومية باصليل فاسورياف.
يف الصف الضابطة كالصف التجربة. سكاين ىذا البحث التبلميذ يف مدرسة الثانوية اإلسبلمية احلكومية باصليل فاسركياف 

 ٔـ، كمسطرة ىذا البحث التبلميذ تعدد يف الصف األكؿ الرياضيات كعلم الطبيعي  ٜٕٙٔ-ٕ٘ٔٓعاـ الدراسي يف 
 التبلميذ. ٖٚالصف التجريبة  ٘التبلميذ  كتعدد يف الصف األكؿ الرياضيات كعلم الطبيعي  ٖٚالصف الضابطة 

وسيلة فلبوؾ التعليمية دلهارة الكبلـ على تصميم من ال( ٔكأما نتائج ىذا البحث فيمكن أف تتخلص فيما يأيت:  
يتكوف من مخسة خطوات، ربليل اإلزحتياجات ىي ربليل ادلشكبلت يف ادلدرسة كزللوؿ على ادلشكبلت.  Addieَّنوذج 

تصميم ىي البازحثة زبطط الوسيلة فلبوؾ التعليمية دلهارة الكبلـ. تطوير ىي البازحثة تصنع كتطوير من الوسيلة التعليمية. 
بة اإلنتاج، البازحثة تطبيق الوسيلة التعليمية. تقومي ىو البازحثة تعاير اإلنتج إىل خبَت يف رلاؿ قواعد اللغة كخبَت يف رلاؿ ذبري

 لتعليم يف الصف ليس لتعليم الذايت كفيها ثبلثة أبوات ك( مواصفات ىذه الوسيلة منها: ٕتصميم الوسيلة التلعليمية. 
كمطورت من كتاب التعليمي كزارة الديانة كمن الوسائل  اإلسبلمية احلكومية كمطورت ك للصف األكؿ يف ادلرزحلة الثانوية

( إف الوسيلة فلبوؾ التعليمية دلهارة الكبلـ يف ادلدرسة الثانوية ٖ السمعية الوبصرية أك الوسيلة التعليمية غَت مطبوعة.
عالية من معدلة نتيجة الكفائة لتبلميذ يبلغ ـ ف ٕٙٔٓ-ٕ٘ٔٓاإلسبلمية احلكومية باصليل فاسركياف يف عاـ الدراسي 

%.  كمعدلة نتيجة استبانة التبلميذ من الوسيلة التعليمية على ٖ٘،ٕٔ% فدرجة ترقيتها ٜٕ،ٚٚ% كتصَت ٖٜ،٘٘
  %. ٖٛمستول شلتاز كىو 
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ABSTRACT 

 

Siti Arina Imah, 2116. The Development Learning Media Flipbook for Speaking Application in 

Islamic Senior High School of Bangil Pasuruan. S-1 Thesis Arabic Language 

Education Faculty of Education and Teacher Training, State University Maulana 

Malik Ibrahim of Malang. Advisor: Dr. H. Abdul Wahab Rosyidi, M.Pd 

 

Keywords: The Development Learning Media, Speaking, Flipbook 

 Currently, the result of the study of students becomes a benchmark for society and 

government, one of the result of the study in learning Arabic. The result of the study can be 

determined from a variety of factors such as learning strategies, learning book, and technology-

based learning media. Because the technology is modern science which aims at facilitating the 

learning media, one of which occurred in Islamic Senior High School of Bangil Pasuruan who 

have excelled in the field of technology. However , the reality that very few of the various teachers 

are not using media technology based learning in the preces of learning, particularly of speaking. 

As a technology-based learning media is a flipbook. This media is media that can support learning 

speaking skills because this type of audio visual media which can be entered in the form of video, 

music, animation, as well as movie images, so students are more excited and motivated in learning 

speaking who can see the videos in reality after learning.  

 Therefore, the problem statement of this research are, 1) How design the development 

learning media flipbook for speaking application in Islamic Senior High School of Bangil 

Pasuruan, 2) How characteristic of development learning media flipbook for speaking application 

in Islamic Senior High School of Bangil Pasuruan , 3)How effectiveness of development learning 

media flipbook for speaking application in Islamic Senior High School of Bangil Pasuruan. This 

type of research is qualitative and quantitative use of pre-test and post-test in control class and 

experimental class. The population of this research is the students of in Islamic Senior High 

School of Bangil Pasuruan 2115-2116 school year. Based on various considerations and 

objectives of the samples in the study were students of class X MIA 1 as the control class totaled 

33 students and class X MIA 5 as an experimental class totaled 33 students.  

 The result of research can be conclusion that, 1) the form of design media-based learning 

for conversational skills flipbook is prepared using a model Addie who has five stages: analysis, 

this stage to analyze the problem faced at the school in the media as well as technology-based 

learning solutions to face the problem, Design, At this stage researchers design of media-based 

learning conversational skills flipbook, Development, in this stage of the design researcher 

speaking skills-based learning media flipbook, implementation, this phase is the delivery and 

testing of the product of media-based learning conversational skills flipbook, Evaluation, this last 

stage researchers measured the validity of the product to the grammarian and instructional media 

design experts. This product development is based on the handbook students from wearing 

religious department which 13 curriculum, 2) Characteristic of learning media: to teach in the 

classroom is not a self-education, Islamic Senior High School , and including audio-visual, 3) for 
media-based learning for conversational skills flipbook can improve the effectiveness of learning 

conversational skills in Islamic Senior High School Bangil 2115-2116 school year, with an 

increase in average value average students' speaking skills from 55..35 to 33.2.5, the value of the 

increase was 21.355. And the average value of students' response to media-based learning 

conversational skills flipbook reached %35, this shows a very good student responses. 
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Siti Arina Imah, 2116. Pengembangan Media Pembelajaran Flipbook untuk 

Keterampilan Berbicara Penerapan di Madrasah Aliyah Negeri Bangil 

Pasuruan. Skripsi Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah 

dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing: Dr. H. Abdul Wahab Rosyidi, M.Pd 

 

Kata Kunci: Pengembangan Media Pembelajaran, Keterampilan Berbicara, Flipbook 

 

Saat ini, hasil belajar siswa menjadi tolak ukur bagi masyarakat dan pemerintah, 

salah satunya hasil belajar dalam pembelajaran bahasa Arab. Hasil belajar dapat 

ditentukan dari berbagai faktor diantaranya strategi, bahan ajar, dan media pembelajaran 

berbasis teknologi. Karena teknologi merupakan ilmu modern yang bertujuan 

memudahkan media pembelajaran, salah satunya yang terjadi di Madrasah Aliyah Negeri 

Bangil Pasuruan yang telah unggul dalam bidang teknologi. Akan tetapi, realita yang 

didapat bahwa sangat sedikit dari berbagai guru belum menggunakan media pembelajaran 

berbasis teknologi dalam proses pembelajaran, terutama pembelajaran bahasa Arab pada 

Keterampilan Berbicara. Adapun salah satu media pembelajaran berbasis teknologi 

adalah flipbook. Media ini adalah media pembelajaran yang dapat mendukung 

pembelajaran keterampilan berbicara karena media ini jenis audio visual yang mana dapat 

dimasukkan berupa video, musik, animasi bergerak, maupun gambar, sehingga siswa 

lebih bersemangat dan termotivasi dalam belajar keterampilan berbicara yang dapat 

melihat video secara realita setelah pembelajaran.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana desain media 

pembelajaran flipbook untuk keterampilan berbicara berbasis di Madrasah Aliyah Negeri 

Bangil Pasuruan, 2) Bagaimana karakteristik media pembelajaran flipbook untuk 

keterampilan berbicara berbasis di Madrasah Aliyah Negeri Bangil Pasuruan, 3)Sejauh 

mana efektivitas pengembangan media pembelajaran flipbook untuk keterampilan 

brbicara di Madrasah Aliyah Negeri Bangil Pasuruan. Jenis penelitian yang digunakan 

adalah kualitatif dan kuantitatif yang menggunakan pre test dan post test pada kelas 

kontrol dan kelas eksperimen.  

Adapun hasil dari penelitian ini adalah: 1) Desain dari media ini adalah disusun 

menggunakan model Addie yang memiliki lima tahap yaitu Analysis, tahap ini untuk 

menganalisis permasalahan yang dihadapi di sekolah tersebut dalam media pembelajaran 

berbasis teknologi serta solusi untuk menghadap masalah tersebut, Design, peneliti 

mendesain dari media pembelajaran flipbook keterampilan berbicara, Development, tahap 

ini peneliti membuat dan mengembangkan product media pembelajaran flipbook 

keterampilan berbicara, Implementation, tahap ini adalah penyampaian dan uji coba 

product dari media pembelajaran keterampilan berbicara berbasis flipbook, Evaluation, 

peneliti mengukur validitas product kepada ahli tata bahasa dan ahli desain media 

pembelajaran. Pengembangan product ini disusun berdasarkan atas buku pegangan siswa 

dari Departemen Agama yang memakai kurikulum 13, 2) adapun karakteristiknya yaitu: 

pembelajaran di kelas bukan pembelajaran individual, untuk Madrasah Aliyah Negeri, 

terdiri dari tiga bab, termasuk media audio-visual dan non cetak, 3) Media ini 

meningkatkan keefektifan pembelajaran keterampilan berbicara, dengan peningkatan nilai 

rata-rata keterampilan berbicara siswa dari 55,.3 % menjadi 33,2.5 maka nilai 

peningkatannya adalah 21,355. Dan nilai rata-rata respon siswa terhadap media 

pembelajaran flipbook keterampilan ini mencapai %35 hal ini menunjukkan respon siswa 

yang sangat baik. 
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 لالفصل األو  

 مقد مة

   خلفية البحث - أ

أصبح صلاح التعليم يف إندكنيسيا معيارا للمجتمع كاحلكومة، اخلاصة يف مادة 
اللغة العربية، كلكن ىناؾ تسبب عوامل، منها: اضلفاض تطبيق اسًتاتيجبة يف التعليم 

على أساس  التعليمية وسيلةالضلفاض كالتعّلم كاضلفاض طرائق التدريس كأفضل ا
 تكنولوجية.

، يف تعليم اللغة األجنابية، خاصة يف تعليم اللغة العربية الوسيلة التعليمية مهمة
ستخدمها ادلعلم الوسيلة التعليمية ىي كل أداة تسهل ادلعلموف يف تعليم كالتعّلم. ألهنا ت

التدريب على ادلهارات، أك تعويد ، أك لتعليم، كتوضيح ادلعاين كاألفكارلتحسُت عملية ا
أف التبلميذ على العادات الصاحلة، أك تنمية االذباىات، كغرس القيم ادلرغوب فيها، دكف 

2عتمد ادلعلم أساسا على األلفاظ كالرموز كاألرقاـ.ت
 

أّف تكنولوجية علم من العلـو احلديثة اليت هتدؼ إىل تسهيل العلمية التعلمية عن 
نمو التعليم عندـ تقّدـ العلـو سوؼ ت طريق استفادة مصادر التعليم كالتعّلم.

0اتصاالت. كالتكنولوجيا. ككانت ادلصطلحات منها
 

نفيد يف عملية التعليم اللغة العربية. تكنولوجية تطوير تكنولوجية تستطيع أف تست
ة طبوعة منها، جريدادلوسائل ال. كغَت مطبوعة مثل األلكًتكينّ  تتكوف من مطبوعة

كمدياع   كسائل األلكًتكيّن منها، زحاسوب كتلفاز كرلبلت ككتب كنشرة كغَتىا. دلا

                                                           
1
 Arif Sadiman, 1..6. Media Pendidikan, Pengertian, dan Pengembangannya. Jakarta: Raja 

Graindo. hlm: 16 
0
. . ٕٛٓٓزلمد عبد احلميد،    ٛٗٔماالنج. ص: راىيم اإلسبلمية احلكوميةجامعة موالنا مالك إباذلجـو
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 (Flipbook)بوؾ ككتاب األلكًتكيّن كفل، (Compact Disk)كشبكة الدكلية كقرص مدمج 
1كغَتىا.

 

ية يف ادلدرسة الثانوية اإلسبلم مثليف عملية التعليم،  األلكًتكيّن مهمةوسيلة ال
لية التعليم كلكل الصف على تكنولوجية يف عم تستخدـاحلكومية باصليل. ىذه ادلدرسة 

 األلكًتكينّ وسيلة األلكًتكيّن. الوسيلة الادلعلموف باستخداـ  أقّلية كلكن موجد ساسة،

 .(Flipbook) بوؾىي فل، يف عملية التعليم تستطيع أف تشجع ميوؿ التبلميذ

الرسـو ادلتحركة الكبلسيكية ادلصنوعة من كومة  ىو نوع من (Flipbook) بوؾفل
ىا االكراؽ لتشبة الكتاب، كيف كل صفحة ديكنك إضافة الصور كادلوسيقي كالفيديو كغَت 

لذالك أردات البازحثة أف تستنفيد   ىتاـ يف عملية التعلم.ادلتحركة حبيث أكثر إثارة إل
 2كوسة يف مهارة الكبلـ.

الكبلـ ىو النشاط اللغوم ادلهم يف احلياة اليومية كاف اإلنساف بو حياكؿ أف يعرب 
عن كل مازحظرة ببالو األفكار كالشفوم. دكف التعبَت عن نفسو اليعرؼ اإلنساف ما فكره 

عالية االنتجية كىي مهارة القراءة كشعره. كالكبلـ ىو إزحد ادلهارات اللغوية االربعة الف
كاالستماع كالكتابة كالكبلـ. كالكبلـ ىي تعبَت من أمهية ادلهارات بالنسبية إىل اللغة 
األجنبية كتعبَت من أىم ادلهارات اللغوم. ألف الكبلـ جاء عملى الذم ديارسو ادلتعلم. 

على ىذا ادليداف  ئموفللغة األجنبية كيعتبَت كالقافالكبلـ جاء أساسي يف منهج تعليم ا
من أىم اىداؼ تعليم اللغة األجنبية ذلك اللغة األجنبية ذلك أنو ديثل يف الغالب اجلاء 

3العملى الطبقي يف تعليم اللغة.
 

                                                           
3
 Abdul Wahab Rasyidi, 211.. Media Pembelajaran Bahasa Arab, Malang: UIN Press. hlm: 23 

4
 Endang Mulyatiningsih, 2112. Modul kuliah pengembangan Model Pembelajaran UNY 

3
ادلملكة العربية السعودية جامعة أـ القرل. ص: تعليم اللغة العربية الناطقُت بلغات أخرل. زلمود كامل الناقة،   

ٔ٘ٔ 
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تستطيع أف  (Flipbook)بوؾ ك، الوسيلة التعليمية على أساس فلذلبناء على 
بوؾ الكبلـ كفلف لديها جاذبية يف عملية التعليم. كمهارة ، ألًتؽ مهارة الكبلـت
(Flipbook)  متعلقة يف عملية التعليم، ألف فيجب يف عملية التعليم أف يوجد مادة

 .التعليمية لًتقية التعليم الوسيلةالتعليمية ك 

. لغَت ناطقُت ت مهارة الكبلـ ىي ادلهارة األساسية بعد مهارة االستماعفكان
مهارة انتاجية تتطلب  ادثة كالتعبَت  الشفهي. الكبلـ ىوكتشتمل مهارة الكبلـ على احمل

من ادلعلم القدرة على استخداـ األصوات بدقة كالتمكن من الصيغ النحوية كنظاـ 
التعبَت  عما يريده ادلتكلم يف مرادؼ احلديثا كترتيب اجلمل الكلمات زحىت تساعد على 

أف الكبلـ عبارة عملية ذكية تتضمن دافعا للمتكلم مث مضمونا للحديث كما أف الكبلـ 
تعبَت عملية انفعالية كاجتماعيا، كمعٌت ىذا أف الكبلـ ىو عملية تبداء كينتهى باسباـ 

 4اعى.عملية اتصاؿ صوتية مع متحدث من بناء اللغة يف موقف اجتم

أكثر من  عامل ىو ، ألف تسببهارة الكبلـ مهمة يف ىذه ادلدرسةتعليم م
ة اليت ما يف مادة اللغة التبلميذ يف ىذه ادلدرسة زبّرجوا يف ادلدرسة ادلتواسطة احلكومي

لوجية بل ىذه ادلدرسة العربية كالتستخدموف معلموف الوسيلة التعليمية على أساس تكنو 
ربامج تعليم التطبيقي يف رلاؿ تكنولوجيا ادلعلومات كاالتصاالت من رلمع تعاملت بال

 Program Pendidikan Terapan Bidang Tekonologi)علمي تكنولوجيا سوربايا 

Informasi dan Komunikasi Institute Tekonologi Surabaya)  كتعاملت بالشركة
ذب أف ذبتإذا توجد الوسيلة التعليمية على أساس فلبوؾ تستطيع axioo. تكنولوجيا 

 0التبلميذ لتتعلم مهارة الكبلـ.

                                                           
4
 ٖ٘ٔادلرجع السابق. ص: زلمد كامل الناقة،   

3
إىل رئيس ادلدرسة الثانوية اإلسبلمية احلكومية باصليل باسم الدكتور احلاج ألفاف مكمور  الثانية ادلقابلةنتيجة  

صبازحا يف الغرفة رئيس ادلدرسة  ٓٓ:ٓٔ زحىت ٘ٔ:ٜٓمن الساعة  ٕٙٔٓإبريل  ٖٔادلاجستَت، يـو األربعاء، 
 الثانوية اإلسبلمية احلكومية باصليل، فاسركياف.
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يرفع كفاءة سوؼ Flipbook) ) بوأف استخداـ فل، ةسبقالبناء على ادلبلزحظة فيما 
على  األلكًتكينّ وسيلة الطّور  اعبله، البازحثة تىداؼ التعّلم. على أساس التفسَتكربقيق أ
يف عملية  جذابةلكي   الوسيلة التعليمية( تصميم ٔبسببُت:  Flipbook) )بوؾ أساس فل

التعليمية اليت لديها عناصر منها فيديو كصور  ىو الوسيلةFlipbook) )بوؾ فل( ٕ، التعليم
8كغَتىا. Theme ك Import PDF كموسيقي كتصميم ك

    

 ادلوضوع تبحث أف  يف عملية التعليماردات ة قصد البازحثتبناء على ذلك،  
الثانوية مدرسة الفي  مهارة الكالمل التعليميةFlipbook) )فلبوك  وسيلةالتطوير "

ًتفع الوسيلة التعليمية على أساس ألف ل ".، فاسورياناإلسالمية الحكومية بانجيل
 كين يف عملية التعليم.األلكًت 

 

 أسئلة البحث - ب

 سئلة البحث كما يلي:مناسبة خبلفية البحث كضعت البازحثة أ

يف دلهارة الكبلـ  التعليمية (Flipbook) فلبوؾ وسيلةال تصميمكيف  -1
 ؟، فاسوريافيلالثانوية اإلسبلمية احلكومية باصل درسةادل

دلهارة الكبلـ يف  يميةالتعل (Flipbook) فلبوؾ الوسيلةما موصفات  -2
 ادلدرسة الثانوية اإلسبلمية احلكومية باصليل، فاسورياف؟

يف  دلهارة الكبلـ التعليمية (Flipbook) فلبوؾوسيلة الفعالية كيف  -3
 ؟  ، فاسورياف يلالثانوية اإلسبلمية احلكومية باصل درسةادل

 

 أهداف البحث -ج

 بحث كما يلي:كضعت البازحثة أىداؼ النظر على أسئلة البحث 

                                                           
%
 Mukhtar, Iskandar, 2111 . Desain Pembelajaran Berbasis TIK  .Jakarta, GP Press: Hal: 32 
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يف دلهارة الكبلـ  التعليمية (Flipbook) فلبوؾ وسيلةال تصميمدلعرفة  -1
 .، فاسوريافيلالثانوية اإلسبلمية احلكومية باصل درسةادل

دلهارة الكبلـ  التعليمية (Flipbook) فلبوؾ الوسيلةدلعرفة مواصفات  -2
 فيف ادلدرسة الثانوية اإلسبلمية احلكومية باصليل، فاسوريا

مهارة  يةالتعليم (Flipbook) فلبوؾ الوسيلةمنتجية فعالية دلعرفة  -3
 .، فاسوريافيلالثانوية اإلسبلمية احلكومية باصل درسةادليف الكبلـ 

 

 فروض البحث -د

 تستطيع أف ترفعدلهارة الكبلـ  التعليمية (Flipbook) فلبوؾ وسيلةال تخداـسإف ا
  .، فاسوريافيلالثانوية اإلسبلمية احلكومية باصل درسةادليف  الكبلـ للتبلميذمهارة  فعالية

 أهمية البحث -ه

دلهارة  التعليمية (Flipbook) فلبوؾ وسيلةالتطورم ىذا البحث عن الحبث أما 
على األمهية النظراية كاألمهية  أمهية ىذا البحثأما  .لًتقية مهارة الكبلـدة جو ذلا الكبلـ 
 كما يلي:  التطبقية

 نظريةالمهية األ -1

ىذا البحث مسامهة نظرية للدراسة العلمية  سوؼ يكوف نتائج
يف تعليم اللغة العربية يف إنتاج ن يشتغل ككاألساتذة ككل شل ةكالبازحث

 لتبلميذ. ادلهارة الكبلـمادة الوسيلة التعليمية كتصميمها خاصة يف 

 األمهية التطبقية -2

 اللبازحثة.أ 
 تعلم كادلعرفة يف ادلستقبلادة الىذا البحث مفيدا لايكوف أف ت
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 للمعّلمب. 

ة العربية يف تعليم أف يكوف ىذا البحث مساعدا ادلعّلمي اللغ
التعليمية  ( Flipbook) فلبوؾ وسيلةالباستخداـ  ادلهارة الكبلـ

 .الكبلـدلهارة 

 للتبلميذ. ج

تبلميذ يف تعليم اللغة العربية ىذا البحث مساعدا للأف يكوف 
يستفيدكا من ىذا أف  كيستطعوف هارة الكبلـادلم خاصة يف تعلي

 ادلادة ادلهارة الكبلـ.

 للقارئ. د

أف يكوف ىذا البحث مفيدا لاادة ادلعرفة كمساعدا يف زيادة 
التعليمية  (Flipbook) فلبوؾ وسيلةال تطويرادلراجع خاصة يف 

 .ادلهارة الكبلـدلادة 

 

 حدود البحث -و
 ىي:يقتصر ىذا البحث على ثبلثة زحدكد ك 

 هارة الكبلـدل التعليمية فلبوؾ وسيلةالاحلدكد ادلوضوعة: أما أساليب  -1
ىوية " منها ادلهارة الكبلـأخوذ من ادلادة عن يف ىذا البحث فهو 

يف مستول  "ادلهنة النظاـك" "ادلهنة كاحلياة" ك"الطبلب كادلعرض
 .لًتقية مهارة الكبلـ الثاين من كتاب التعليمي قسم الدين

 لبحث يف الصف األكؿكد ادلكانية: زحددت البازحثة مكاف ااحلد -2
احلكومية  اإلسبلمية الثانوية سةاادلدر يف  ٘الريضيات كعلم الطبيعي 

 باصليل، فاسورياف.

أف ىذا البحث جيرم يف الدراسي األكىل، يف السنة احلدكد الامانية:  -3
 ـ. ٕٙٔٓ-ٕ٘ٔٓالدراسية 
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 تحديد المصطلحات  -ز

يف ىذا البحث عدد من ادلصطلحات، كلتسهيل البحث  كتستخدـ البازحثة
 سوؼ تعّرؼ البازحثة ادلصطلحات ادلستخدمة كما يلي:

ربتاج  عناصر اليتالوسيلة التعليمية تتكوف من : وسيلة التعليميةال -1
بُت ادلعلموف كالتبلميذ. الوسيلة التعليمية على شكل  إلتصاالت

 اخلردكات كالربرليات.

كالكبلـ ىي تعبَت من أمهية ادلهارات بالنسبية إىل  مهارة الكالم: -2
 اللغة األجنبية كتعبَت من أىم ادلهارات اللغوم.

نوع من الرسـو ادلتحركة الكبلسيكية ادلصنوعة من الورؽ  بوك:فل -3
صفحة عملية ينظر تتحرؾ أك  يشبو كتاب مسيك، ككصف يف كل

 متحركة.

 

 الدراسات السابقة  -ح

زحثة عدة البحوث  العلمية كجدت البازحثة أف ىناؾ بعض كبعد أف تتبعت البا
  (Flipbook)فلبوؾ  تطوير الوسيلةيف  قة. كمل ذبد البازحثة البحث اجلامعيالبحوث الساب
فلذلك ىذا البحث ىو حبث جديد. كأما الدراسة السابقة ىي  ة الكبلـ. التعليمية دلهار 

 كما يلي:

 0يو أرفيناايفا أ -1

اللغة العريبة على شكل  الوسيلة التعليميةادلوضوع "تطوير ىذا البحث ب
بالتطبيق على ادلدرسة ركضة الطلبة الثانوية اإلسبلمية   (Flipbook).فلبوؾ 

                                                           
بالتطبيق على ادلدرسة  (Flipbook)طوير الوسيلة التعليمية اللغة العريبة على شكل فلبوؾ ت ، ايفا أيو أرفينا0

. بيغياكرتااإلسبلمية احلكومية  سوناف كاليجاغاجبامعة  البكالوريوس، رسالة  ركضة الطلبة الثانوية اإلسبلمية كديرم

 ، كلية الدراسات العاليا قسم تعليم اللغة العربية0929
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اللغة  الوسيلة التعليميةماىي خصائص  (2كديرم. كأسئلة البحث منها: 
الوسيلة مامدل فعالية استخداـ  (0 ،؟(Flipbook)العريبة على شكل فلبوؾ 

نتائج البحث   أما ؟.(Flipbook)اللغة العريبة على شكل فلبوؾ  التعليمية
ادلواد التعليمية، كالتدريبات، كالقاعدة كتدريبها، كاللعبة ( حيتوم ٔكمايلى: 

اللغة لتعليم  الوسيلة التعليميةإف استخداـ ( ٕاللغوية، كقائمة ادلفردات. 
اء رغبة الطبلب كتنمية كفاءهتم الذم أعداتو البازحثة لو فعالية يف إثر  العربية

.  كاتضح ذلك عندما كّزعت البازحثة االستبانة اىل الطبلب اللغة العربيةيف 
. اللغة العربيةيف تعليم  الوسيلة التعليمية فلبوؾدلعرفة آرائهم عن استخداـ 

الوسيلة رأكف أف   ( <% 89)زحصلت البازحثة اف معظم الطبلب 
، كأنو تعليم اللغة العربيةي رغبة الطبلب يف يستطيع أف ينمجذاب،  التعليمية

. مث قارنت البازحثة بُت اللغة العربيةيايد محاسة الطبلب يف تعليم كتعّلم 
النتائج اليت حيصل عليها طبلب رلموعة التجربة كالطبلب اجملموعة الضابطة 

( يف ىذا البحث (t9يف االختبار البعدم، كاتضح ذلك أف درجة تاء زحساب 
كمن  (ٓٗ،ٕ) (%3)كرب من درجة تاء جدكؿ على مستول ( أٖٗ،ٔٔ)

    (٘ٚ،ٕ) %ٔدرجة تاء جدكؿ على ادلستول

 29ٕ٘ٔٓستياكاف عارؼ  -2

سائل التعليمية برنامج يندكس مويف مكَت و وير الىذا البحث بادلوضوع " تط
(Windows Movie Maker)  يف تعليم النحو )بالتطبيق على الطلبة معهد دار

( ما خصائص ٔمفاتح العلـو فودككاتوف باسوركاف. كأسئلة البحث منها: 
 Windows Movieويف مكَت )تظوير السائل التعليمية برنامج يندكس م

Maker ،ما صبلزحيتة من تظوير السائل التعليمية ٕ( يف تعليم النحو؟ )

                                                           
11

يف (. Windows Movie Maker) تظوير السائل التعليمية برنامج يندكس مويف مكَت، ٕ٘ٔٓستياكف عارؼ.  
  ودككاتوف باسوركافتعليم النحو )بالتطبيق على الطلبة معهد دار مفاتح العلـو ف
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( ٖ( يف تعليم النحو؟، Windows Movie Makerبرنامج يندكس مويف مكَت )
 Windowsما فعالية تظوير السائل التعليمية برنامج يندكس مويف مكَت )

Movie Makerتطوير ( ٔج البحث كمايلى: ( يف تعليم النحو؟. أما نتائ
الوسائل التعليمية بةنامج يندكس مويف مكَت تشكل فديو تعليمي حيتوم 

( تطوير الوسائل التعليمية ٕدقيقة.  ٕ٘على أربعة أبواب. كل باب يقضي 
بةنامج يندكس مويف مكَت صبلزحيةبناء على زحصوؿ االستبانة من أىل ادلواد 

. ٗٔ،ٔتعٍت  t-tesليل ىو نتيجة ( كسائل طورت فعالية كالدٖالتصميم، 
تعٍت   t-table (%3)من  ٕ،ٕٖٛ t-teble (%2)ىذه النتيجة أمرب من 

ٕٓٗ،ٕ . 

 22ٖٕٔٓاذلدل،  بلزلمد فض -3

البحث بادلوضوع " الوسائل التعليمية يف تعليم مهارة الكبلـ للصف  ىذا
السابع دبدرسة منبع الصاحلُت ادلتوسطة سوجي منيار غرسيك"، أما أسئلة 

( ما ىي الوسائل التعليمية ادلستخدمة لتعليم مهارة الكبلـ ٔالبحث منها: 
(  ٕ؟، للصف السابع دبدرسة منبع الصاحلُت ادلتوسطة سوجي منيار غرسيك

كيف كاف تنفيذ الوسائل التعليمية يف تعليم مهارة الكبلـ للصف السابع 
ىذا  تيجةدبدرسة منبع الصاحلُت ادلتوسطة سوجي منيار غرسيك؟. كإف ن

مؤسسا بالنتيجة اقًتح البازحث على مجيع مسؤكلُت يف صلاح البحث تعٍت، 
ًتاس عن تنفيذ التعليم يف ىذه ادلدرسة أف تقـو بًتقية التعليم كتدكمي كازح

الوسائل التعليمية يف تعليمهم زحصوصا تعليم مهارة الكبلـ للصف السابع 
تيسَت سَتا محيبل  ٕٕٔٓ/ٖٕٔٓمنبع الصاحلُت الكتوسطة السانة الدراسية 

 بتقدير جيد جدا. 

                                                           
الوسائل التعليمية يف تعليم مهارة الكبلـ للصف السابع دبدرسة منبع الصاحلُت . ٖٕٔٓفضل اذلدر، زلمد،    11

 . ادلتوسطة سوجي منيار غرسيك
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 ٔ.ٔاجلدكؿ 
 ادلقارنة بُت الدراسة السابقة كدراسة البازحثة

 االختالفات تالتشبها البحث موضوع ة/الباحث اسم الرقم

الوسيلة تطوير ايفا أيو أرفينا 2
اللغة  التعليمية

العريبة على 
شكل فلبوؾ 

.(Flipbook) 
بالتطبيق على 
ادلدرسة ركضة 
الطلبة الثانوية 

اإلسبلمية  
 كديرم

استخدمت 
حبث  كىيالبازحثة 
بادلدخل  كالتطوير

الكمي كالكيفي 
على جنس 
البحث التطويرم 
(Research and 

Development) 

شكل  يفك 
 تكنولوجيا

ادلادة يف تطوير 
الوسيلة التعليمية 
 اللغة العربية

تتضمن أربع 
مهارات، بل ىذا 
البحث لًتقية 
مهارة الكبلـ 

 كزحدا.

وير السائل تط ستياكاف عارؼ 0
التعليمية برنامج 
يندكس مويف 

مكَت 
(Windows 

Movie Maker )
يف تعليم النحو 

بيق على )بالتط
الطلبة معهد دار 
مفاتح العلـو 

فودككاتوف 

استخدمت 
البازحثة كىي 

تطوير الوسائل 
التعليمية من 

الوسائل التعليمية 
السمعي كالبصرم 

كعلى أساس 
تكنولوجيا 

كاستخدـ َّنودج 
.Addie 

ادلادة يف تطوير 
الوسائل التعليمية 

، يف تعليم النحو
بل ىذا البحث 
يف ادلادة مهارة 

 الكبلـ
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 باسوركاف

 بلزلمد فض 1
 اذلدل

الوسائل 
التعليمية يف 
تعليم مهارة 

الكبلـ للصف 
السابع دبدرسة 
منبع الصاحلُت 

ادلتوسطة سوجي 
 منيار غرسيك

 

تعليم مهارة 
الكبلـ كيف 

الوسائل التعليمية 
تتكوف من 

الوسيلة التعليمية 
السمعية 

)ادلوسقي( 
كالبصرية )الصورة( 

كالسمعية 
 رية )األفبلـكالبص

أكالفيديو( كىذا 
البحث على 

  تكنولوجياأساس 

البحث التجرييب 
البازحثة  بل

تستخدمت 
 البحث كالتطوير

 

أف ىذه الدراسات اجلديدة قد  كأما العبلقة بُت الدراسات اليابقة كاجلديدة ىي:
رقها يف ادلادة قامت قبلها سواء بالوسيلة التعليمية فلبوؾ كيف مرزحلة ادلدرسة كلكن ف

 ت اللغوية.كادلهارا
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 فصل الثانيال

 اإلطار النظري

 وسيلة التعليميةالتطوير المبحث األول: 

 وأهميتها وسيلة التعليميةالمفهوم  -1

ستخدمها ادلعلم لتحسُت عملية الوسيلة التعليمية : ىي كل أداة تديكن القوؿ إف 
، أك تعويد التبلميذ تتعليم، كتوضيح ادلعاين كاألفكار، أك التدريب على ادلهاراالتعلم كال
، دكف أف يعتمد ات الصاحلة، أك تنمية االذباىات، كغرس القيم ادلرغوب فيهاعلى العاد

  20.ادلعلم أساسا على األلفاظ كالرموز كاألرقاـ

ادلوقف  ستخدمها ادلعلم يفىي باختصار مجيع الوسائط اليت توسيلة التعليمية ال
يذ جلعل درسو أكثر إثارة ، أك ادلعاين للتبلمالتعليمي لتوصيل احلقائق، أك األفكار

 21.كمباشرة يف نفس الوقتكتشويقا، كجلعل اخلرب الًتبوية خربة زحية كىادفة 

تعليم قصد بعملية التكدكر الوسائل التعليمية يف عملية التعليم كالتعلم، ىي 
، كالعمل جياد الرغبة لديو للبحث كالتنقيب، كإتوصيل ادلعرفة إىل ادلتعلم، كخلق الدكافع

 .، أك أسلوب يوصلو إىل ىدفوريقةا يقتضي كجود ط، كىذللوصوؿ إىل ادلعرفة

جياد ، كإتعليم توصيل ادلعرفة إىل ادلتعلم، كخلق الدكافعقصد بعملية الت      
الرغبة لديو للبحث كالتنقيب، كالعمل للوصوؿ إىل ادلعرفة، كىذا يقتضي كجود طريقة، أك 

تعليم كالتعلم ما تنطوم . لذلك ال خيفى على ادلمارس لعملية الأسلوب يوصلو إىل ىدفو

                                                           
20

. رياض: أساس إعداد الكتب التعلمية لغَت الناطقُت هبا .ـٜٜٔٔ ناصر عبد اهلل الغاىل كعبد احلميد عبد اهلل، 
 ٚ،  ص:دار الغاىل

21
. مصر: جامعة ادلنصورة، دت. يم العربية لغَت الناطقُت هبامناىجة كأساليبةتعل .ٜٜٛٔرشيد أمحد طعيمة،  

 ٕٕٓص: 
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عليو الوسائل التعليمية من أمهية كربل يف توفَت اخلربات احلسية اليت يصعب ربقيقها يف 
، ككذلك يف زبطي العوائق اليت تعًتض عملية اإليضاح لظركؼ الطبيعية للخربة التعليميةا

 22إذا ما اعتمد على الواقع نفسو.

 23:كديكن زحصر دكر الوسائل التعليمية كأمهيتها يف اآليت

 ، كاختصار الوقت من ادلتعلم كادلعلماجلهد تقليل.أ 

 تتغلب على اللفظية كعيوهبا.ب 

كتثبيت عملية دلعرفة، كتوضيح اجلوانب ادلبهمة، تساعد يف نقل ا.ج 
 اإلدراؾ

  الدارسُت، كتنمي فيهم دقة ادلبلزحظة تثَت اىتماـ كانتباه.د 

عملية ىي أداة من بناء على ذلك، تعريف الوسيلة التعليمية كأمهيها بشكل عاـ   
التعلم أك كل شيئ ديكن أف تستخدـ لتحفيا األفكار كادلشاعر كاالىتمامات كالقدرات 

شمل من ادلتعلمُت كذلك لتشجيع عملية التعلم. ىذا القيد كاسع شديدا كيكادلهارات 
 24.فهم متعمق دلصادر كالبيئة كالبشرية كاألساليب ادلستخدمة ألىداؼ التعلم كالتدريب

 شروط اختيار الوسائل التعليمية  -2

لو يف عملية التعلم، ذم كجدت من أجعلمية الغرض التلكي تؤدم الوسائل ال
20، ال بد من مراعاة الشركط التالية :كبشكل فاعل

 

 أف تتناسب الوسيلة مع األىداؼ اليت سيتم ربقيقها من الدرس .أ 

 دقة ادلادة العلمية كمناسبتها للدرس.ب 

                                                           
14

 Atwi Suparman, 1..1. Desain Pembelajaran. Jakarta: Depdikbud- Universitas Terbuka. hlm: . 
15

 Hasan Musthofa Abdul Mut’thy, Al-Wasail al Ta’limiyyah. Al mamlakah al Arabiyah as 

Saudiyah: Jamiah al Imam Ibnu Saud Islamiyah. hlm: 63 
16

 218:ص1997دمشق،جامعةمنشورات:مشقالعربية،اللغةتعليمطرائقفيالسيد،أحمدمحمود 
13

 Soeparno, 1.%3. Media Pengajaran Bahasa. Jakarta: Logos. hlm: 3. 
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 زحيث خرباهتم السابقة أف تناسب الطبلب من .ج 

ينبغي أال ربتوم الوسيلة على معلومات خاطئة أك قددية أك ناقصة أك .د 
متحياة أك مشوىة أك ىازلة كإَّنا جيب أف تساعد على تكوين صورة كلية 

 كاقعية سليمة صادقة زحديثة أمينة متانة 

 منها: كفقا لتفكَت البازحثة، أما شركط اختيار الوسائل التعليمية  

 مناسب بأىداؼ التعلم (1

ما األىداؼ التعلم ادلراد ربقيقها يف نشاط التعلم. فإنو ديكن بعد 
 ذلك يتم ربليلها بأية الوسيلة التعليمية ىذه األىداؼ. 

 يميةمناسب بادلادة التعلم (2

اختيار الوسيلة التعليمية جييب أف يناسب بادلادة التعليمية ألهنا 
 ازحدل من أىداؼ التعليمية.

 ناسب باخلصائص التبلميذ كادلعلمُتم (3

يف ىذه احلالة جيب أف تكوف الوسيلة التعليمية على دراية خصائص 
التبلميذ كادلعلمُت. دبا يف ذلك استعراض اخلصائص الوسيلة 
التعليمية الستخدامها. خصائص التبلميذ اآلخر،  سواء من كمى 

يذ على )اجلودة كمياات كعادات أخرل( من التبلم)عدد( أك كيفي 
 الوسيلة التعليمية اليت ستستحدمها.

 مناسب بؤلساليب التعيم (4

ىذا جييب أف تناسب على زحالة النفسية التبلميذ، أف يتعلم 
 التبلميذ تتأثر من أسلوب التعلم.

 مناسب باحلالة البيئة كادلرافق الدعم كالوقت ادلتاح (5

فق الوقت إف مل يكن بدعم من مرا كمع ذلك خَت الوسيلة التعليمية
كترتبط كسائل اإلعبلـ أيضا مع ادلستخدـ أك ادلتاح مث أقل فعالية. 
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استخدامو يف ىذه احلالة ادلعلم، إذا مل يكن لدل ادلعلم القدرة على 
استخداـ كسائل اإلعبلـ بشكل صحيح كسوؼ آثار، فضبل عن 

 .غَتىا من ادلرافق

 

 التعليمية القواعد العامة في استخدام الوسائل -3

ق الًتبويوف كخرباء الوسائل التعليمية بعد أف عرفت قيمتها كالعائد الًتبوم يتف
منها بأهنا ضركرة من ضركرات التعلم كأدكاتو ال ديكن االستغناء عنها، ذلذا رصدت 

 السلطات التعليمية ذلا مياانيات ضخمة لشرائها أك إلنتاجها أك لعرضها كبيعها. 

هبا  ريب أف كثَتا من ادلعلمُت ال يستعينوفغَت أف ادلشكلة تكمن يف عادلنا الع
28بالقدر الكايف لسباب منها :

 

، كال كىم طبلب يف مرازحل التعليم العاـأف ىؤالء ادلعلمُت مل يتدربوا عليها .أ 
 ىم يف مرازحل الدراسة يف كليات الًتبية ، كدكر ادلعلمُت 

يعترب استخدامها مضيعة للوقت أف بعضهم ال يؤمن بفائدهتا كجدكاىا ك .ب 
 كاجلهد كأف الطبلب لن يستفيدكا منها شيئا

كالبعض خيشى ربمل مسؤكليتها خوفا من أف تكسر  أك ربرؽ أك تتلف، .ج 
 فيكلف بالتعويض عنها

، كغَتىا ال يوجد مطلقا ما يربر عدـ استخدامها كرغم األسباب السابقة
مة دلواقف تربوية يستفيد منها الطبلب كيبقى كاالستفادة منها، كشلا تتيحو من فرص عظي

لسنوات طويلة. لذلك ينبغي على ادلعلم عند استعماؿ الوسائل التعليمية  أثرىا معهم 
20مراعاة التايل :
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ف حيضر درسو الذم سيقـو قبل استخداـ الوسيلة التعليمية إىل ادلعلم أ. أ
بتدريسو، مث حيدد نوع الوسيلة اليت ديكن أف تفيد فيو، كمن مث مل جيد صعوبة 

 يف ذبهياىا كاستخدامها 

ينبغي على ادلعلم إال يستخدـ أكثر من كسيلة يف الدرس الوازحد، ضمانا . ب
 لًتكيا الطبلب عليها من جانب ، كحلسن استخدامها من جانب آخر 

أال يكوف استخداـ الوسيلة التعليمية ىو األساس يف الدرس، إذ ىو ينبغي . ج
جاء مكمل لو، ذلذا جيب التنبو لعنصر الوقت الذم ستستغرقو، خاصة كأف 
بعض الطبلب قد يطلبوف من ادلعلم االستمرار يف االستمتاع هبا شلا يضع 

 جاءا كبَتا من الفائدة اليت استخدمت من أجلها 

رب طبلبو عن الوسيلة اليت سيستخدمها أمامهم ف كعن على ادلعلم أف خيد. 
اذلدؼ منها، ذلك قبل أف يبدأ الدرس، زحىت ال ينصرؼ جاء من تفكَتىم 

 يف تأملها، يف الوقت الذم يكوف فيو منشغبل يف شرح الدرس

 

 فوائد الوسائل التعليمية  -4
 09للوسائل التعليمية إذا أزحسن استخدامها فوائد كثَتة منها :

تقدـ للتبلميذ أساسا ماديا لئلدراؾ احلسي كمن مث تقلل من استخدامهم .أ 
  أللفاظ ال يفهموف معناىا

تنمي فيهم استمرارية التفكَت، كما ىو احلاؿ عند استخداـ الصور .ب 
 ادلتحركة كالتمثيليات كالرزحبلت

 َّنو ادلعاين ف كمن مث يف تنمية الثركة اللغوية عند التبلميذتسهم يف .ج 

تقدـ خربات ال ديكن احلصوؿ عليها عن طريق أدكات أخرل كتسهم يف .د 
 جعل ما يتعلمو التبلميذ أكثر كفاية كعمقا كتنوعا
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 أنواع الوسائل التعليمية  -5

بآثارىا على يصنف خرباء الوسائل التعليمية كالًتبويوف الذين يهتموف هبا ك 
 02احلواس اخلمس عند الدارسُت باجملموعات التالية : 

 الوسائل البصرية مثل : ( أ

 الصور ادلعتمة كالشرائح كاألفبلـ الثابتة  (1

 األفبلـ ادلتحركة كالثابتة (2

 السبورة (3

 اخلرائط  (4

 الكرة األرضية (5

 اللوزحات كالبطاقات  (6

 لسمعيةالوسائل ا( ب

 كتضم األدكات اليت تعتمد علة زحاسة السمع كتشمل :
 اإلذاعة ادلدرسية الداخلية (1

 " ادلذياع " الراديو (2

 احلاكي " اجلرامفوف "  (3

 أجهاة التسجيل الصويت  (4

 الوسائل السمعية البصرية( ج

 : كتضم األدكات كادلواد اليت تعتمد على زحاسيت السمع كالبصر معا كربوم اآليت

 األفبلـ ادلتحركة كالناطقة  (1

 كادلصحوبة بتسجيبلت صوتية األفبلـ الثابتة  (2

 مسرح العرائس  (3

 التلفاز  (4
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 "جهاز عرض األفبلـ "الفيديو (5

 فلبوؾ (6

السمعية البصرية. أما الوسيلة التعليمية ىذا البحث باستخداـ الوسيلة التعليمية 
ي كالصور كاألفبلـ كالفديو كغَتىا. كىذا فلبوؾ من الصوت كادلوسيقف ىذه الوسيلة تتكو 

من الوسيلة التعليمية السمعية البصرية، ألنو نستطيع أم ندخل الصور كالصوت 
 كادلوسيقي كالفديو كاألفبلـ كغَتىا. 

 أسس استخدام الوسائل التعليمية -4

ىنالك أسس معينة جيب األخد هبا عند اختيار كاستخداـ الوسيلة التعليمية   
 00كن إجيازىا دبا يلي: دي

 جيب ربديد األىداؼ ادلراد ربقيقها من خبلؿ استخداـ الوسائل التعليمية.أ 

التعرؼ على الوسائل التعليمية ادلتازحة كعلى إمكانية استخدامها قبل بدء .ب 
 لدراسةااحلصة 

أف تكوف الوسيلة التعليمية ادلختارة تتناسب كادلرزحلة اليت فيها التبلميذ أك .ج 
الطلبة، كعدـ اختيار الوسائل ادلعقدة كاليت ال يستطيعوف فهمها كالتعرؼ 

 عليها شلا جيعلهم ينشغلوف بالوسيلة كإمهاؿ ادلادة ادلقدمة من خبلذلا

 كتشويقهم دلا يقـو من خبلذلا أف تكوف قادرة على شد انتباه الطلبة.د 

 وسيلة التعليميةمن ال معايبمزيا و  -7

الوسيلة التعليمة مهمة يف عملية التعليم، ألهنا إزحدل من عناصر يف عملية   
التعليم. كأنواع من الوسيلة التعليمية تتكوف من الوسيلة التعليمية السمعية كالوسيلة 
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 ٓٛٔجامعة بغداد: دار ادلناىج ص:  طرائق التدريس.. ٖٕٓٓالدكتورة دينة عثماف األزحد،   
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سمعية كالبصرية. كلكن لكل أنواع لديهم مايا التعليمية البصرية كالوسيلة التعليمية ال
 01كعيوب. أما مايا كعيوب من لكل أنواع منها:

 لة التعليمية السمعيةيمن الوس معايبمايا ك . أ

مايا على أما سيلة أفضل على الصوت. الوسيلة التعليمية السمعية ىي الو 
 منها: ىذه الوسيلة 

 ميذ الًتكيا كزحساس على السمعهايستطيع التبل (1

 أسعار رخيصة ك أكثر من متنوعة الربنامج التلفاز (2

 صفتها سهل منتقل (3

 تطوير أف زبيل التبلميذ يف الكتابة كتصوير كغَتىا (4

 من ىذه الوسيلة منها: معايبأما 
 ادلعنوملوسيلة تستخدـ إىل التبلميذ لذيهم فكرة ىذه ا (1

 جيب أف تكوف اخلَتة، إذا جيب على التعليم أكال (2

 ىذه الوسيلة تعرض الرما  (3

 لة التعليمية البصريةيمن الوس معايبمايا ك . ب

 أما مايا كعيوب من الوسلة التعليمية البصرية، كما اآليت:
 مايا على ىذه الوسيلة منها:

 تستطيع ليقرأ مرة األخرل صفتها (1

 تركا ادلسودة الصحيحة (2

 ترفع اجلذابة إىل التبلميذ (3

 تتفعل بُت التبلميذ كبيئتها (4

 من ىذه الوسيلة منها: معايبأما 
 أقل عملي يف عملية التعليم (1
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 ىذه الوسيلة على شكل الصور فقط (2

 ىذه الوسيلة على شكل الكتابة كال يستطيع السمعها (3

 من الوسيلة التعليمية السمعية كالبصرية معايبيا ك ج. ما 

 02أما مايا كعيوب من الوسلة التعليمية البصرية، كما اآليت:

 مايا على ىذه الوسيلة منها:
 ديكن أف زبلق االنطباع ادلكاف كالاماف (1

الصوت الناتج ديكن أف يسبب الواقع إىل الصورة يف شكل من أشكاؿ  (2
 التعبَت النقي

ىذه الوسيلة لديها األلواف ادلتنوعة لكي جدابة إىل التبلميذ يف عملية  (3
 التعليم

أف تكوف تتكوف من الصوت )موسيقي( كالصور كالفنة كاألفبلـ كالفيديو  (4
 كغَتىا

 ربرؾ الدكافع إىل التبلميذ يف عملية التعليمأف تكوف  (5

 على ىذه الوسيلة منها: معايب
 معدات كمعقدة باىظة الثمن تتطلب (1

 أكثر تكلفة (2

قدرات ادلوارد البشرية يف استخداـ الوسائط ادلتعددة ال يااؿ حيتاج إىل  (3
 ربسُت

إف ىذا البحث، قامت البازحثة تستخدـ الوسيلة التعليمية السمعية كالبصرية على   
نة كاألفبلـ أساس فلبو. ىذه الوسيلة تستطيع أف تدخل الصوت )موسيقي( كالصور كالف

احلاسوب للصف عند  كالفيديو كغَتىا. كدلكن عيوب من ىذه الوسيلة ىي بااستخدـ
 عملية التعليم.
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 (Flipbookبوك ): فلالمبحث الثاني

 تعريف وميزاته -1

إىل متنوعة  PDFىو كسيلة ذبهياات اليت معّد ليحّوؿ إضبارة  (Flipbook)بوؾ فل
التعليمي ك فهرس كغرىا. باستخداـ ىذه  صفحات يف شكل الكًتكين ك رلبلت ككتاب

الوسيلة سضرب كال يف شكل نصص فقط كلكن يف شكل صور كفيدييو كموسيقي 
03كغَتىا.

كإضبارة فيدييو.  SWFك  PDFبالفليبوؾ نستطيع أف يضيف إضبارة صور ك   
 04:أما ميااهتا منها

 اضف اإلضبارة. ىذا ادلياة تتكوف من مياتُت ىي:( أ

: ىذا ادلياة نستطيع أف ندخل اإلضبارة يف شكل ( Import) كاردات (1)
 SWF.ك  PDFفيدييو كصور ك 

 : ىذا ادلياة نستطيع أف ضلذؼ اإلضبارة ما ال نريد.( Delete)زحذؼ  (2)

: ىذا ادلياة نستطيع أف ضلرير اإلضبارة. أما ىذا ( Page Edit)الصفحة التحرير ( ب
 تتكوف من ادلَتات، منها:

ىذا ادلَتة تتكوف من ادلياات، منها: استَتاد االرتباط : ( Element)عنصر  (1)
كاستَتاد ( Import Teks)كاستَتاد النص ( Import Hyperlink)التشعيب 
( Import Hotspot)الساخنة كاستَتاد النقطة ( Import Image)الصور 

( Import Youtube)كاستَتاد يوتيوب ( Import Video)كاستَتاد الفيدييو 

 (.Import Sound)كاستَتاد ادلوسيقي 

 : كاف ىذا ادلياة الرسـو ادلتحركة.( Clipart)فنية  (2)
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(3) (Effect)  كاف يتكوف أشكاؿ، منها: فقاعات كالعمبلت الذىبية :
 طر كغَتىا.الطَتاف كشكل ادل

: ىذا ادلياة نستطيع أف نصميم متنوعة، منها: القبة الذىبية ك  (Design) ج( تصميم
 .الشتاء ك البحَتة كغَتىا

: النتيجة النهائية ذلذا ادلياة ديكن أف تكوف أشكاؿ اإلضبارة، ( Publish)د( نشر 
 كزحافظة الشاسة. APPك ZIPكEXE ك HTMLمنها: 

 (Flipbook) خطوات من صناعة فلبوك  -2

( يف الوسيلة التعليمية على عملية Flipbookأما خطوات من إعداد فلبوؾ )
 00التعليم، البياف كما يلي:

 اختيار ادلادة التعلم بادلناسب االزحتياجات (1

  (CorelDraw( أككورؿ ديرا )Photoshopصاب )يصنع غبلؼ الكتاب يف فتو  (2

 (Microsoft Wordيكتب ادلادة التعلم يف مكورسوؼ ككرد ) (3

 Microsoftيف مكورسوؼ ككرد )يدخل من غبلؼ الكتاب كادلادة التعلم  (4

Word ) 

 Microsoftفحصل غبلؼ الكتاب كادلادة التعلم يف مكورسوؼ ككرد ) (5

Word على شكل  )PDF 

 ( Flipbookفلبوؾ )يفتح  (6

فلبوؾ إىل   PDFعلى شكل يدخل البيانات ل (Import)حيتار كاردات  (3
(Flipbook) 

 (Page Edit)خيتار قائمة الصفحة التحرير  (%
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قي كالفيديو كالصور ك فنية يخيتار الصفحة على االزحتياجات ليدخل ادلوس (.
(Clipart ) ك(Effect.) 

ليصميم اخللفية من غبلؼ الكتاب ( Design)تصميم فيختار قائمة  (11
 كادلادة التعلم لكي ذباذب اليئاف

ديكن  ىذه النتيجة النهائية ذلذا ادلياة(. Publish)خيتار قائمة نشر االخرة  (11
كزحافظة  APPك ZIPكEXE ك HTMLأف تكوف أشكاؿ اإلضبارة، منها: 

 الشاسة

   (Flipbook)فلبوك من  معايبمزايا و  -3

 أما مايا كعيوب من ىذا فلبوؾ كما اآليت:
 08مايا من الوسيلة التعليمية على أساس فلبوؾ منها:

أف تكوف تدخل الصوت )موسيقي( كالصور كالفنة كاألفبلـ كالفيديو  (1
 كغَتىا

 أف تكوف الدكافع إىل التبلميذ عند عملية التعليم (2

 اف متنوعةتتكوف من األلو  (3

 سهولة التخاين )عمليا( (4

 أف تكوف باستخدـ يف مجيع ادلادة التعليمي كأربعة ادلارات (5

 من الوسيلة التعليمية على أساس فلبوؾ منها: معايب
 أكثر تكلفة (1

 االىتماـ الكايف من احلكومة (2

 أف تكوف باستخدـ احلاسوب (3
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 مهارة الكالم: المبحث  الثالث

 وأهمتها الكالم مفهوم مهارة -1

الكبلـ يف أصل اللغة عبارة عن األصوات ادلفيدة، كعند ادلتكلمُت ىو ادلعٌت 
القائم بالنفس الذم يعرب عنو بألفاظ، يقاؿ يف نفسي كبلـ، كيف اصطبلح النحاه: 

التعريف االصطبلزحي للكبلـ فهو: ذلك  أما 00اجلملة ادلركبة ادلفيدة ضلو: جاء النشاء.
الكبلـ ادلنطوؽ الذم يعرب بو ادلتكلم عما يف نفسو من ىاجسو، أك خاطرة، كما جيوؿ 
خباطرة من مشاعر مأزحساسات، كما ياخر بو عقلة من رأم أكفكر، كمايريد أف ياكد بو 

مة يف يف التعبَت كسبل غَته من معلومات، أك ضلو ذلك، يف طبلقة كانسيات، مع صحة
 19.األداء

الكبلـ ىو مهارة انتاجية تتطلب من ادلعلم القدرة على استخداـ األصوات بدقة 
كالتمكن من الصيغ النحوية كنظاـ كترتيب اجلمل الكلمات زحىت تساعد على التعبَت عما 

تضمن دافعا للمتكلم يريده ادلتكلم يف مرادؼ احلديثا ال أف الكبلـ عبارة عملية ذكية ت
مث مضمونا للحديث كما أف الكبلـ تعترب عملية انفعالية كاجتماعيا، كمعٌت ىذا أف 
الكبلـ ىو عملية تبدأ كينتهى باسباـ عملية اتصاؿ صوتية مع متحدث من بناء اللغة يف 

12.موقف اجتماعى
 

 

 أهداف تعليم مهارة الكالم -2

 أىداؼ عامة لتعليم مهارة الكبلـ، منها:

                                                           
00

 ٙٓٛ. ص: ٕرلموعة اللغة العربية: ادلعجم الوسط. ج   

19
 ٙٓٛ. ص: ٔ، ج نفس ادلرجيع  

12
: لكة العربية السعودية جامعة أـ القرل. ص. ادلمتعليم اللغة العربية الناطقُت بلغات أخرلزلمود كامل الّناقة،   

231 
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قدرة التبلميذ على نطق األصوات )زحركؼ اذلجائية( كالكلمة كاجلملة العربية . أ
 ادلسموعة 

 قدرة التبلميذ على التعبَت ادلفردات كالكلمة بصوت جهرا. ب

 قدرة التبلميذ على اذاء احلوار مع زمبلئيك بادلوضوع مناسب. ج

 

 وسائل تعليم مهارة الكالم  -3
يقصد بالوسائل التعليمية كل اداة سشتخدمها ادلعلم لتحسُت عملية التعلم، 
كتوضيح معاين الكلمات كشرح األفكار كتدريب الدارسُت على ادلهارات كاكتساهبم 

رس القيم، دكف االعتماد األساس من جانب ادلعلم على العدات كتنمية االذباىات كغ
 10استخداـ األلفاظ كالرموز كاألرقاـ. كتنقسم الوسائل إىل ثبلثة أنواع، منها:

 لراديرالوسائل مسعية، مثل الشريط ادلسجل كا( أ

 كسائل البصرية، مثل اللوزحات كالصور( ب

 ج( كسائل مسعية بصرية، مثل األفبلـ الناطقة
 11:كىذه مثاؿ اآلخر كالتايل، منها 

 السبورة،  (1

 :تقدمي عونا كبَتا يف رلاالت سلتلفة منها

 كتب ادلعلم على السبورة التاريخ كرقم الدرس كالصفحة اليت سيدرسهاي (1)

 يكتب ادلعلم الكلمات اجلديدة كمعانيها على السبورة (2)

 يكتب ادلعلم الًتاكيب اجلديدة على السبورة (3)

 الصور (2

 الصور كسيلة بصرية زبدـ أىدافا عديدة منها:
                                                           

10
 ٓٗ. ص:القاىرة: دار ادلعارؼسيكولوجية الوسائل تدريس العربية. . 2082عبد اجمليد سيد أمحد منصور،  

11
 ٔٚٔأساليب تدريس اللغة العربية. عماف: دار الفبلح. ص: .0999 زلمد على اخلايل،  
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  كقت كازحدذبمع الصورة عيوب الطبلب على منظر كازحدا يف (1)

تستخدـ الصورة يف تعليم معاين الكلمات عن طريق االقًتاف ادلباشر  (2)
 بُت الكلمات كالصورة

 تستخدـ الصورة لتكوف زلور زلادثة أكأية نشاطات فوية أخرل (3)

 اللوزحات (3

 تقـو اللوزحات بالوظائف اآلتية:
لى تساعد على بثبيت ادلادة ذىن الطالب عن طريق عرضها أمامة ع (1)

زحائط غرفة الصف دلدة أسبوع كازحد أكاكثر. كتدعى زحينئذ لوزحات 
 احلائط

من ادلمكن استخداـ قوائم الكلمات ادلكتوبة على اللوزحات يف  (2)
تدبات التعويض. فيشَت ادلعلم إىل الكلمة كيقـو الطالب بالتعويض 

 ادلطلوب

راءة من ادلمكن استخداـ ادلادة ادلكتوبة على اللوزحات ألغراض الق (3)
 كادلراجعة من زحُت ألخر

 أشرطة التسجيل، (4
 أشرط التسجيل كسيلة مسعية زبدـ عدة أىداؼ منها:

تسحيل على األشرطة َّناذج من قراء اللغة العربية كتكلمها بصوت  (1)
 ابناء ىذه اللغة. 

تسجيل على الشريط مجل بُت كل مجلة كاألخرل كقوؼ يكفي لَتدد  (2)
 معها. الطالب اجلملة بعد أف يس

 تسجيل على الشريط اسئلة جييب عنها الطالب شفهيا أككتابتا.  (3)
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 طريقة تعليم مهارة الكالم -4

 12فمنها: أما طرؽ التدريس ادلناسب إلستخداـ ىذا التعليم

  (Direct Method)لطريقة ادلباشرة ا( أ

تستخدـ ىذه الطريقة األقًتاف ادلباشرة بُت الكلمة كما تدؿ عليو، ككذلك 
تستخدـ أسلوب التقليد كاحلفظ زحيث يستظهر الطبلب مجبل باللغة العربية 
كأغاين كزلاكرات تساعدىم على إتقاف اللغة ادلنشودة، تتجنب ىذه الطريقة 

 مكاف اللغة األـ كال تستخدـ األزحكاـ النحوية.استخداـ الًتمجة، كال 

  (Total Physical Respon Method)ريقة اإلستجابة اجلسمية الط( ب

من الطبلب أف يعملوا ما أمرىم مباشرة باالستجابة اجلسدية. يطلب ادلعلم 
 على سبيل ادلثاؿ، أمر ادلدرس الطالب ليفتح الباب فالطالب يفتحو مباشرة.

  (Audio-Lingual Method)سمعية الشفهية ج( الطريقة ال

ينبغي أكال أف يقتصر أنشطة الدارس على اجلانب السمعي الشفهي كاجملاالت 
البصرية اإلشارية للسلوؾ اللغوم. كما ينبغي أف يعقب مرزحلة التعريف ةالتمييا  
كل من احملاكمة ةالتكرار كاالستظهار كاليركا الدارس اىتمامو على توسيع 

ادلفردات إال بعد أف يتعود على األصوات كالنظم كالصيغ، كعلى  زحصيلتو من
 الدارس أف يركا على الصحة اللغوية قبل السعي ضلو الطبلقة.

  (Communicative Method)د( الطريقة االتصالية 

كقد يقـو ادلدرس بصورة شخصية كغَت رمسية من خبلؿ اجللسات االنفرادية مع  
عن موضوعات مثل نظر الدارس إىل أسلوبو يف فيها ادلعلم  كل دارس، يتحدث

التعليم كقدراتو التعليمية اخلاصة كأىدافو من التعليم كما قد يتم ذلك بصورة 
 رمسية عن طريقة إجراء عملية ربديد ازحتياجات.

  (Eclectic Method)ق( الطريقة االنتقائية أكالتوليفية 

                                                           
12

 ٜٙ. ص: ٕٜٜٔالرياض: دار ادلسلم، ادلهارات اللغوية كأمهيتها كطرائق تدريسها. أمحد فؤاد زلمد علياف،   
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أف بعضها يكمل البعض من ادلمكن أف ننظر إىل الطرائق السابقة على أساس 
اآلخر بدال من النظر إليها على أساس أهنا متعارضة أك متناقضة. كعلى ادلدرس 
أف يشعر بأنو زحر يف استخداـ األساليب ليت تناسب طبلبة بعض النظر عن 

 انتماء األساليب لطرائق تدريس سلتلفة.
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 الفصل الثالث

 التطويري منهجية البحث

 لبحث ومدخلهمنهج ا - أ

 دلهارة الكبلـ على أساس الوسيلة التعليمية يستخدـ ىذا البحث عن تطوير
التطوير كيف ىذا البحث ىو ادلدخل الكيفي ىو منهج البحث ك ( Flipbook) بوؾفل

كالكمي. بناء على ذلك، يهدؼ ىذا البحث إىل ربسُت ةالتطوير كإنتاج كإختبار 
 13كغَتىا. ككسائل التعليمية إلسًتاتيجياتالفعالية من ادلنتجييات كالطريقات كا

 التطوير طرائق - ب

( ٕر، التطوي ( خطواتٔحباث ثبلثة عناصر منها: التطوير األ طرائقشمل ت
 أما بالوصف كل عنصر على النحو التايل: 14.إجراءت حبث التطوير( ٖ التطوير، َّنوذج

 تطويرال خطوات .1

 اخلطوة الوصفي ك اخلطوةتنفيذ البحث كالتطَت بااستخداـ طريقات منها: 
 على النحو التايل: خطواتأما بالوصف كل  10التجريبية. اخلطوة التقومية ك

الوصفي تستخدـ يف البحث األكؿ جلمع البيانات زحوؿ األكضاع  اخلطوة( أ
( كما ادلكونات األساسية للمنتجيات اليت سيتم تطويرىا، ٔاحلالية منها: )

 عوامل. ( عماد ٖ( مستعمل مثل: مدرسة كمعلم كتبلميذ، )ٕ)

زحثة تصف من نتيجة ادلقابلة رئيس ادلدرسة ىذه اخلطوة الوصفية، قامت البا
الثانوية اإلسبلمية احلكومية باصليل كادلقابلة من معلمة اللغة العربية لصف 
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 Putra, Nusa. 2111.Research & Development )Penelitian dan Pengembangan: Suatu Pengantar). 

Jakarta: Rajawali Hlm: 63 
36

 Tim Puslitjaknov. 211%. Metode Penelitian Pengembangan, Pusat Penelitian Kebijakan dan 

Inovasi Pendidikan. Badan Penelitian dan Pengembangan. Departemen Pendidikan Nasional. 

Hlm: % 
33

 Sukmadinata, Nana Syaodih. 211.. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya. Hlm: 163 

 تحليل

 تصميم

 تطبيق تطوير

 تقييم
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األكؿ كاآلخر من االستبيانة من خبَت عن تطوير اإلنتاج بدكف من رلاؿ 
 تصميم اإلنتاج كبدكف من رلاؿ ادلادة التعليمي أكقواعد اللغة.

 كتستخدـ عملية كنتيجة. ستخدـ لتقومي تطوير االنتاجالتقومية ت اخلطوة( ب

تبُت نتيجة من تطوير اإلنتاح قبل إىل  ىذه اخلطوة التقومية، قامت البازحثة
خبَت كبعدىا كنتيجة من االستبيانة التبلميذ عن استخدـ الوسيلة التعليمية 

 على أساس فلبوؾ.

اجملموعة التجريبية  التجريبية تستخدـ حملاكمات االنتج لقياس يف ج( اخلطوة
ىذه اخلطوة  لتحديد مقارنة من نتيجة االنتج. كاجملموعة الضابطة، النو

التجربية، قامت البازحثة تبُت من نتيجة االختبار الوسيلة التعليمية على 
أساس فلبوؾ لتعليم مهارة الكبلـ يف صف األكؿ بادلدرسة الثانوية اإلسبلمية 

 احلكومية باصليل، فاسركياف.

 

 نموذج البحث التطويري .2

البحث التطويرم يف التعليم ىو أزحد أساليب التطوير باألساس  الصناعي الذم 
يستخداـ اخًتاع البحث لتخطيط االنتاج باخلطوات اجلديدة أك باخلطوات 
التطوير، مث التجربة يف ميداف البحث كالتصحيح كاكماذلا زحىت تشمل ادلواصهات 

 Educational) 18ؿ بورغ كغاؿ يف كتاب.)قو  اهتاخلاصة لفعاليتها كجود

Research, 0991:390)   

جيا كيف ىذا البحث، قامت البازحثة بإنتاج الوسيلة التعليمية على أساس تكنولو 
 Saintifikدركس اللغة العربية،فلبوؾ لتعليم مهارة الكبلـ تطويرا على كتاب من "

Kurikulum 0921 Buku Siswa Bahasa Arab Pendekatan"  حبيث يكوف
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أكثر تطورا لتبلميذ الفصل العاشرة من ادلدرسة اإلسبلمية احلكومية باصليل، 
 فاسورياف.

 Dick Andعلى َّنوذج ديك ككارم )استخدمت البازحثة منهج البحث التطويرم 

Carry  بالرما )ADDIE  (Analyze, design, development, implement, 

.evaluate)  البازحثة ىذا النموذج ألف ىذه اخلطوات لديها خطواة كفضلت
إجرائية بسيطة ككاضحة لتطوير الوسيلة التعليمية كالكتاب التعلمي كإسًتاذبية، 

 10:التالية لكي تكوف ادلنهج أكضحفوضحت البازحثة باخلطوات 

 (analyze) ربليل االزحتياجات.أ 

 (design)  تصميم اإلنتاج.ب 

 (development) تطوير اإلنتاج.ج 

 (implemetation) ذبربة اإلنتاج.د 

 (evaluate)تقومي اإلنتاج .ه 
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ربليل 
 االزحتياجات 

تصميم  
 اإلنتاج  

 ذبربة اإلنتاج  تطوير اإلنتاج 

 تقومي اإلنتاج 
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 يتطوير ال البحث إجراءات .3

مرازحل تنفيذ التطوير كالبازحثة تستخدـ على أساس إجراءت تطَت بنموذج 
ADDIE :ىذا النموذج استخدمها متنوعة من اشكاؿ لتطوير االنتاج منها .

اسًتتيجية التعليم كطريقة التعليم ككسائل التعليم كإعداد الكتاب التعليمي. ىذا 
كيتضمن ىذا  لتصميم النظاـ التعليم. Dick and Carry النموذج متطور على 

  29النموذج مخس خطوات:

 أما شرح من النموذج مخس خطوات، كىي: 

 االزحتياجات ربليل (1)

اجات كادلشكبلت. احلاجة ادلرزحلة األكىل يف البحث التطويرم ىي كجود احل
ىي كل األشياء لدم زيادة القيمة عند االنتشار، كادلشكلة ىي عدـ مناسبة 

 22الشيئ بُت الرجاء كالوقع يف ادليداف.

جات يف مدرسة الثانوية االنتيا ليل االنتياجات ىذا البحث لتوجدرب
البازحثة علىى ربليل االنتياجات  ت. استخداماحلكومية باصليلاإلسبلمية 

عن مايا ادلدرسة كالوسيلة التعليمية عند عملية  رئيس ادلدرسةإىل  دلقابلةبا
عن منهج الدراسي كالوسيلة التعليمية عند عملية ة العربية كادلعلمة اللغ التعليم

 التعليم. 

 

 اإلنتاجتصميم  (2)

ادلرزحلة الثانية ىي تصميم اإلنتاج. ادلراد بو ىو مجع البيانات ادلستخدمة 
 20لتخطيط كتصميم اإلنتاج، الذم يرجى بو زحبل دبشكبلت ادلوجودة.

                                                           
41

 Endang Mulyatiningsih.2112.Modul kuliah pengembangan Model Pembelajaran UNY  hlm:5 
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 Sugiyono. 2112. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta hlm: 
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عن األشياء احملتاجة يف تطويو الوسيلة التعليمية. بالتخطيط قامت البازحثة 
اة التعليم مهارة الكبلـ ادلستخدـ يف الصف األكؿ أجهب صممت البازحثة

الريضيات كعلم الطبيعي للمدرسة الثانوية اإلسبلمية احلكومية كالتخطيط يف 
 الوسيلة التعليمية كاحلاجات احملتاجة قبل التطوير.

 

 اإلنتاج تطوير (3)

ادلرزحلة الثالثة ىي تطوير اإلنتاج. كىو إنتاج من التخطيط قبلو الذم ينتفع 
لآلخرين. كيف تصميم اإلنتاج، أف تشمل بالصور أكاجلدكاؿ لبياف زلتوياتو 

كيف ىذا البحث، قامت البازحثة تطوير الوسيلة  21كمواصفاتو كزحجمو.
التعليمية على أساس فلبوؾ )تكنولوجيا( يف تعليم مهارة الكبلـ ربت 

للصف األكؿ  ”SABAR Siswa Aktif Belajar Bahasa Arab“ادلوضوع 
الريضيات كعلم الطبيعي للمدرسة الثانوية اإلسبلمية احلكومية باصليل، 

 سركياف.فا

 

 تجربة اإلنتاج (4)

ادلرزحلة الرابعة ىي ذبربة اإلنتاج. كىي عملية ذبربة ادلنتج دلعرفة جودتو 
اجملموعُت باالختبار القبلي  إىل اإلنتاج ازحثة بتجربةقامت الب 22كفعاليتو.

 ٔكاالختبار البعدم مها التبلميذ يف الصف األكؿ الرياضيات كعلم الطبيعي 
اجملموعة  ٘اجملموعة الضابط كيف الصف األكؿ الرياضيات كعلم الطبيعي 

كبعد  التجربة. ذبرب البازحثة إىل ىذه اجملموعُت قبل التقومي اإلنتاج إىل اخلرباء
إىل التبلميذ يف اجملموعة التجربة بالوسيلة االستبانة التقومي اإلنتاج إىل اخلرباء ك 

  عن تعليم مهارة الكبلـ باستخدمت الوسيلة التعليمية على أساس فلبوؾ.
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 اإلنتاج تقويم (5)

 23عملية تقومي ادلنتج يف نظاـ عملو.ادلرزحلة اخلامسة ىي تقومي اإلنتاج. كىو 

كاف التقومي يف ىذه ادلرزحلة من نتيجة االستبيانة ادلغلقة اليت كزعت إىل 
 .٘اخلرباء كالتبلميذ الصف األكؿ الريضيات كعلم الطبيعي 

 طريقة جمع البيانات  -ج

 ىذا اذكات مجع البيانات أربع اخلصائص، منها:

رباتو كمعلوماتو ادلبلزحظة ىي كسيلة يستخدمها االنساف العادم يف اكتسابو خل .1
زحيث صلمع خرباتنا من خبلؿ ما نشاىده  أف نسمع عنو، كلكن البازحثة زحُت 
يبلزحظ فإنو يتبع منهجا معينا جيعل من مبلزحظاتو اساسا دلعرفة كاعية أفهم دقيق 

بازحثة يف ىذه ادلبلزحظة عند تعليم مهارة الكبلـ يف قامت ال 24لظاىرة معينة.
مدرسة الثانوية اإلسبلمية احلكومية باصليل  ٘الصف الرياضيات كعلم الطبيعي 

 فاسركياف.

ىي زلادثة موجهة بُت البازحث كالشخص أك شخاص أخرين  السخصية ادلقابلة .2
و من هبدؼ الوصوؿ إىل زحقيقة أك موقف معُت، يسعى البازحث للتعريف علي

تستعميل البازحثة ادلقابلة مع رئيس ادلدرسة  20أجل ربقيق أىداؼ الدراسة.
 كمعلمة اللغة العربية مدرسة الثانوية اإلسبلمية احلكومية باصليل فاسركياف.

ى معلومات كبيانات كزحقائق مرتبطة ىو أداة مبلئمة للحصوؿ عل اتاالستبيان .3
بوقع معُت، كيقدـ االستبياف بشكل عدد من االسئلة يطلب االجابة عنها من 

 28قبل عدد من االفراد ادلعنيُت.
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تتكوف من أربع اختيارات:   skalalikertَّنوذج ىذا االستبيانات سكاال ليكَتت 
 مواقف جدا. كالتقريرات يف االستبيانات مواقف جدا كمواقف كغَت مواقف كغَت

بادلدرسة الثانوية  MIA 3تعتمد على االستبيانات التبلميذ يف الصف العاشرة 
 اإلسبلمية احلكومية باصليل، فاسركياف.

 

 1.2اجلدكؿ 

 معيار استجابات التبلميذ

 نسبة مئوية )%( المستوى الرقم

 % 299-%40   شلتاز 2

 %44-%12 متوسط 0

 %11-%9 لفاش 1

 

كأما االستبانة إىل اخلرباء لتقومي من األنتاج. تقابل البازحثة إىل اخلربيُت ىها خبَت 
من أىل القواعد اللغة الدكتور دنيااحللمي ادلاجستَت كخبَت يف اجملاؿ تصميم 

 الوسيلة التعليمية الدكتور احلاج توفق الرمحاف ادلاجستَت. 
 ٕ.ٖاجلدكؿ 

 معيار استجابات اخلرباء

 نسبة مئوية )%( المستوى الرقم

 %09-%9 ناقص جدا 2

 %29-%02 ناقص 0

 %49-%22 مقبوؿ 1

 %89-%42 جيد 2

 %299-%82 جيد جدا 3
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 – Pretest). االختيار ىو تأسيسا شلا استخدامو البازحثة يف تصميم التجربة كىي  .4

Postest)ختبار ىي كتستخدـ البازحثة االختبار الذم رتيبتو البازحثة. كظيفة اال
مجع البيانات اليت تتعلق دبعرفة كفاءة التبلميذ كيكوف يف بداية الفًتة اإلجرائية 

 )يسمى باالختبار القبلي( كيف آخر كل دكر )يسمى باالختبار البعدم(.

كأما اذلدؼ من االختبار القبلي معرفة إىل كفاءة التبلميذ األكلية قبل قياـ 
20البعدم فمعرفة تقدـ التبلميذ يف أخر دكر.اإلجراء، كأما اذلدؼ من االختبار 

  
كتصنيف االختبار يعتمد على اخلطوات اآلتية. اال عداد كإختبار ادلادة تعيُت 

لة على أساس خذاذة نوع االختبار كتعيُت عدد بنود األسئلة كترتيب األسئ
على ادلشًتؾ لنقدىا  احلوار كتصنيف البازحثة اختبار من متعدد زحوىل 39األسئلة.

من  كتكليمها مّث تناقشها البازحثة كادلشًتؾ لتحسينها. كالبيانات ادلرجوه تتناكذلا
ككفاءهتم بعد أف يستخدموا  األكلية للطلبة يف مهارة الكبلـاالختبار ىي الكفاءة 

 الوسيلة التعليمية على أساس فلبوؾ يف تعليم مهارة الكبلـ. 

 1.051 ؿاجلدك 

 معيار نتيجة االختبار
 (%) نسبة مئوية المستوى الرقم

 09% - 299% شلتاز 2

 89% - 80% جدا جيد 0

 09% - 00% جيد 1

 49% - 40% متوسط 2

 34% - 30% مقبوؿ 3

                                                           
4.

 M. Soenardi Djiwandono, 1..6. Tes Bahasa dalam Pengajaran. Bandung:ITB Bandung, hlm: 

21-21 
51

 Ainin M. dkk, 2116. Evaluasi dalam Pembelajaran Bahasa Arab. Malang: Misykat. Hlm: .3-

112 
51

 Buku Bahasa Arab Kurikulum 2113 Panduan Bagi Guru, hlm: xiv 
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 9% -33% ضعيف 4

 

 مصادر البيانات -د

 إّف مصادر البيانات اليت تستخدمها البازحثة:

 البيانات األساسي .1

لثانوية اإلسبلمية دلدرسة ابا ٘يف الصف األكؿ الريضيات كعلم الطبيعي  التبلميذ
كىو اجملموعة التجريبية كالتبلميذ يف الصف األكؿ  احلكومية باصليل، فاسورياف
بادلدرسة الثانوية اإلسبلمية احلكومية باصليل،  ٔالريضيات كعلم الطبيعي 

 فاسورياف كىو اجملموعة الضابطة

 البيانات اإلضافية .2

ادلتعلقة بأزحواؿ ادلدرسة الثانوية رئيس ادلدراسة : تأخد البازحثة عن البيانات . أ
 اإلسبلمية احلكومية باصليل، فاسورياف

كحالة التبلميذ يف   ة: تأخد البازحثة ادلعلومات عن ادلعلم ة اللغة العربيةادلعلم. ب
 استخدـ الوسيلة التعليمية.كعن تعليم مهارة الكبلـ ك  الصف

 أسلوب تحليل البيانات -ه
لعملية اليت تنظم أك تكوف بواسطها ادلبلزحظات كادلراد بتحليل البيانات ىي ا

  30الناذبو عن التطبيق خطة حبث معينة حبيث ديكن احلصوؿ منها على نتائج.

األسلوب التطوير لتصميم بعد أف مجع البيانات السابقة، تستخدـ البازحثة 
"الوسيلة التعليمية على أساس فلبوؾ" لتعليم مهارة الكبلـ، كاألسلوب الوصفي التحليلي 

                                                           
30

عامل الكاتب: القاىرة البحث الًتبية أصولو كمناىجو.  ـ.  ٖٜٛٔزلمد لبيت النحيحي كزلمد منَت مرسي،  
 ٖٓص:
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لبياف آراء التبلميذ، كتستخدـ البازحثة يف ىذه الدراسة التحليل الكمي، لذلك كانت 
 إجراءات البحث ربتاج إىل اإلقامة بالتعديد كاحلساب، كتعرض أيضا فيو اجلدكؿ. 

تحليل البيانات الكمية بامغثرتُت تستعمل البازحثة التحليل ازحصائي اإلسنداليل ل
((Analysis Statistic Inferensial   كما قاؿ أمحد بدر: التحليل االزحصائي اإلستداليل

كاليت سبقت اإلشارة إليها، أم اختبار مجاعة   (Sampling)فهو يتضمن عملية ادلعانية 
 31.ادلختارة منو (Population or Universe) صغَتة سبثل اجملتمع الكبَت

يستعمل التحليل اخلصائي اإلستداللس بتطويع البيانات من ادلتغَتتُت أك أكثار، 
 32.(Non-Parameterik)أك غَت معلم  (Parameterik)إما باالزحصائي ادلعلم 

 T لعبنتُت الفارقُت فنستعمل اختباركإذا اردنا احلصوؿ إىل ادلقارنة بُت ا

ىو االختبار   Tختبار  بأف اال   .(Independent Groups T-Test)للمجموعة ادلستقلة 
 33الفرض الصفرم ىل ىو صحيح أك زائف.

كيف ىذه احلالة تستخداـ البازحثة أسلوب ربليل البيانات عن نتيجة تعليم 
نتيجة التبلميذ زحيت زبتَت فركض البحث التبلميذ اليت تتجلي من فركؽ ادلقياس ادلعديل ل

يف ادلائة، كلتحليل مستول فركؽ نتيجة التعليم لبلختبارين  (9)تؤخذ مستول الفركؽ 
 يقـو البازحثة على األرماة التالية: 

 34(ٔنطلب قيمة ادلتوسط لكل رلموعة بالرما ادلتوسط ) .1

 

 

                                                           
31

 101 :ٕكويت: ككلية ادلطبوعات عبد اهلل احلرمي. أصوؿ البحث العلمي كمناىجة. . ٖٜٛٔأمحد بدر.   
54

 Bambang Setiayadi, 2116. Metodologi Penelitian untuk Pengajaran Bahasa Asing. Yogyakarta: 

Graha Ilmu, hlm: .3 
55

 Anas Sudijono, 2113. Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara. Hlm: %% 
56

 Sukardi, 2113. Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara. Hlm: %% 
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 البيانات:
X : ادلتوسط 
 رلموعة النتيجة :  

 N عدد العينة : 

 

كبعد ذلك نطلب قيمة اإلضلراؼ ادلعيلرم بُت قيمة ادلتوسط فس القبلي كقيمة  .2
 30بلي باستخداـ الرما.ادلتوسط يف الق

 

 

 

 

 

 البيانات:
Md ادلتوسط من الفركؽ بُت نتيجة القبلي كالبعدم : 

N  : عدد العينة 
D∑ :  رلموعة الفركؽ بُت نتيجة قبلي كبعدم الذم يستطيع أف يعرفو

 بالرما:

D X-Y∑ 

 

  X ادلتوسط لنتيجة البعدم : 
 Y : ادلتوسط لنتيجة القبلي 

 38نطلب مستول الفركؽ بُت اخلتبار قبلي كالبعدم بالرما: .3

                                                           
53

 Ibid, hlm: .3 
5%

 Arikunto, Suharsimi, 1.%5.  Prosedur Penelitian . Yogyakarta: Bina Aksara.  Hal 1.1 
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الرما السابق أزحد الرما اإلخصائية ادلستعملو دلعرفة الصواب أك اخلطاء من 
فركض صفر الذم يقوؿ أف يعرؼ مستول الفركؽ بُت االختبار القبلي كاالختبار 

 .(T-Test)ول الفرؽ بقيمة البعدم، كسبتحن بعد ذلك نتيجة مستم
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 الفصل الرابع

 ومناقشتها عرض البيانات وتحليلها

ة التعليمي فلبوؾ الوسيلة تصميم: منها مبازحث أربعحيتول ىذا الفصل على 
 فلبوؾ لةكفعالية الوسي كمواصفات الوسيلة فلبوؾ التعليمية دلهارة الكبلـ دلهارة الكبلـ

 كالبياف كما يلي: مناقشة البحث كنتائجهاك  )نتائج االختبار( ـالتعليمية دلهارة الكبل

 التعليمية لمهارة الكالم  فلبوك الوسيلة تصميمبحث األول: مال

قبل يدؿ عن عرض البيانات من عملية التطوير، ستقدـ البازحثة عن تاريخ 
البعثة ادلدرسة الصورةىا كالرؤية ك ك  ، فاسركيافدرسة الثانوية اإلسبلمية احلكومية باصليلادل

 كقائمة ادلعلموف من الدرسة الثانوية اإلسبلمية احلكومية باصليل

 لمحة عن ميدان البحث -1

 تاريخ مدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية بانجيل . أ

ادلدرسة الثانوية اإلسبلمية احلكومية باصليل ىي مؤسسة الًتبوية الثانوية 
اف جاكل الشرقية. ىذه ادلدرسة يتأسس أف اإلسبلمية احلكومية يف ادلدينة فاسوري

ينتج من أساس كرجاء الناس يف باصليل. هبدؼ كذا تقدـ أجياؿ اإلسبلمية 
ة يف مرزحلة ادلتوسطة بالعلـو اإلسبلـ كيعمل موجب على تقدـ أجياؿ من ادلدرس

 30زحىت العاىل.

ـ، مدير من ادلؤسسة "احلكمة" باصليل ديلك  ٕٜٛٔتارخيي يف السنة 
على أساس ليوقف ادلدرسة الثانوية يف باصليل اليت مكانة احلكومية، بل كجدت 
يف ادلدينة فاسورياف بعض ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية. على فوؽ ذلك 

                                                           
30

 اصليل، فاسركيافالوثائق من نائب رئيس النتهج يف مدرسة الثانوية اإلسبلمية احلكومية ب  
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كومية ليتابع التعليم يف مرزحلة الثانوية. مث حيتج ادلدرسة الثانوية اإلسبلمية احل
 ادلدرسة الثانوية بسبب كما يلي: مدير  يرغب أف يوجد

يستجيب جملتمع باصليل الذين بدين اإلسبلـ على حيتج ادلؤسسة  (1
 الًتبوية اإلسبلمية احلكومية

 دلا توجد ادلؤسسة على مرزحلة الثانوية اإلسبلمية احلكومية (2

من مرزحلة ادلدرسة اإلبدائية اإلسبلمية كادلدرسة  يتحتم ادلؤسسة (3
 ادلتوسطة اإلسبلمية كادلدرسة الثانوية اإلسبلمية

ـ توجدا  ٕٜٛٔمايو  ٕٛق على تاريخ  ٕٓٗٔرجب  ٕٚفتاريخ   
أساس كيوقف ادلدرسة الثانوية يف ادلؤسسة "احلكمة" اليت تسمى ادلدرسة الثانوية 

قف على أقل من السنة يوجد ادلشكلة ىي ال اإلسبلمية سبهيدم احلكومية. بعد يو 
تريد إذا توجد ادلدرسة الثانوية اإلسبلمية احلكومية يف باصليل. ىم يسببوف ىو 
ادلدرسة الثانوية اإلسبلمية احلكومية أف تستطيع  زلقا من ادلدارس الثانوية 

 اإلسبلمية على مكانة األىلية.

درسة الثانوية دلناسب احلالية فم ٜٗٛٔ/ٖٜٛٔيف عاـ الدراسي 
اإلسبلمية احلكومية لَتاجع على ادلؤسسة "احلكمة". زحواىل يف عاـ الدراسي 

مدير  ادلدرسة الثانوية اإلسبلمية "احلكمة". جيتهد أف يستعيد  ٜ٘ٛٔ/ٜٗٛٔ
ادلدراسة الثانوية اإلسبلمية ليكوف ادلدرسة الثانوية اإلسبلمية احلكومية، على 

الثانوية اإلسبلمية احلكومية فاسورياف ليس الرغم فحسب على مكانة ادلدرسة 
 يياصليل. 

فاسورياف يف باصليل بالرسالة التقريرة  ٜٜٗٔ/ٖٜٜٔيف عاـ الدراسي 
ادلدرسة الثانوية  ٖٜٜٔأكتوبر  ٕ٘يف تاريخ  ٕٕٗقسم الدىنية بالرقم: 

اإلسبلمية احلكومية باصليل فاسورياف يف قرية غبلصلغانج باجي فاسورياف. يبداء 
 رسة الثانوية اإلسبلمية احلكومية باصليل فاسورياف من كما يلي:ادلد
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 ـ( ٕٜٛٔمايو  ٕٛادلدرسة الثانوية اإلسبلمية "احلكمة" ) (1

( ٖٜٜٔ-ٕٜٛٔادلدرسة الثانوية اإلسبلمية احلكومية فاسورياف ) (2
 باصليل

ادلدرسة الثانوية اإلسبلمية احلكومية باصليل بالرساية التقريرة رقم  (3
 ـ. ٖٜٜٔأكتوبر  ٕ٘ التاريخ يف ٕٕٗ

أما األمساء من مؤسسة ادلدرسة الثانوية اإلسبلمية احلكومية باصليل كما 
 يلي :

 الدكتور داكياس (1

 الدكتور إزحسن (2

 الدكتور احلاج زلمد سعودم الصديق ادلاجستَت (3

 الدكتور احلاج فتح كرنادم (4

 زحسُت (5

 زلمد سامل  (6

 عبد الرمحن نبهاف (3

دـ األمساء رئيس ادلدرسة يف ادلدرسة الثانوية اإلسبلمية احلكومية أما خ
 باصليل كمايلي:

 ـ( ٖٜٜٔ -ٕٜٛٔالدكتور داكياس )يف السنة  (1

 ـ( ٖٕٓٓ-ٖٜٜٔالدكتور احلاج إزحسن )يف السنة  (2

-ٖٕٓٓالدكتور احلاج زلمد سعودم الصديق ادلاجستَت )يف السنة  (3
 ـ( ٕٔٔٓ

 ـ( ٕٔٔٓمستمرب -اجستَت )أغسطسالدكتور أبو ناصر ادل (4

 (ـ ٕٕٔٓ-ٕٔٔٓاحلاج رشديانط ادلاجستَت )يف السنة  (5



44 
 

 اآلف(-ٕٕٔٓالدكتور احلاج ألفاف مكمور ادلاجستَت )يف السنة  (6

 

 الصورة الجانبية المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية بانجيل . ب

كومية باصليل، كما أما من الصورة اجلانبية ادلدرسة الثانوية اإلسبلمية احل
 49يلي:

 اسم ادلدرسة : ادلدرسة الثانوية اإلسبلمية احلكومية باصليل (1

 كضع : احلكومية (2

 2001سنة من كجودىا :  (3

 االعتماد : شلتارة (4

أ جبي فاسورياف جاكل  ٖالعنواف : يف الشارع قاعة القرية غلنغانج  (5
 الشرقية 

 ٜٕٖٓٙٚ( ٖٖٗٓ: ) رقم اذلاتف (6

 ٗ٘ٔٚٙالرما الربيدم :  (3

 اخلريطة

 61اخلريطة
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 نفس ادلراجع  
61

 https://www.google.co.id/maps 
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 الرؤية والبعثة المدرسة . ج

الرؤية " ربقيق ادلؤسسات اإلسبلمية كاجلودة كتنافسية كاخبلؽ الكردية  (1
ة احلكومية باصليل ىي ادلتل العليا كفكرة اليبءة " ادلدرسة الثانوية اإلسبلمي

كااللتااـ القوم للمجتمع ادلدرسة تسعى لتحقيق ادلدرسة الثانوية 
اإلسبلمية احلكومية باصليل كادلدراسة يف ادلستقبل. الرؤية ادلدرسة ىي 

 مصادر االحياء يف تنفيد التعليم ادلدارس.

 باصليل منها:أما عبلمات من ىده ادلدرسة الثانوية اإلسبلمية احلكومية 

%/ ٓٓٔجودة يف منجا الدرسي/ينجح من اإلمتحاف الوطنية  (1
 كمقبوؿ يف اجلامعات احلكومية

جودة يف غَت منجا الدراسي مثل: رللة الرياضية كالثقافة  (2
 كمسابقة الدرسية كعمل العلميا

جودة يف فهم عقيدة اإلسبلـ كيعبد العبادة كيكوف األخبلؽ  (3
 الكردية

 براعة يف ادلعلومات كتكنوجليا ليدخل إىل اجلامعاتأف يكوف  (4

ربقيق بيئة ادلدرسة أف تفضي الشراكة كالفرؽ الدقيقة  (5
 اإلسبلمية

زحصل على ثقة اجملتمع كمؤسسة تعليمية تنافسية أف ادلصلحة  (6
 العامة كفقا لتوقعات أصحاب ادلصلحة

 منها:الثانوية اإلسبلمية احلكومية باصليل ادلدرسة  البعثةأما 
لًتقية اجلودة يف رللة الدرسية أف تستطيع خريج اجلودة ادلنجا كمقبوؿ يف  (1

 اجلامعات 

 لًتقية اجلودة يف غَت رللة الدرسية كتستطيع أف تنافس بادلدراسة العامة  (2

 لًتقية مصادر ادلعلموف الذين أف يكوف كفاءة كازحًتاؼ (3
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 التكنوجليالًتقية  يف منهج التطوير رللة النعلومات ك  (4

لًتقية التطوير بنية التحتية ادلدرسة كالوسائل التعلمية اليت تستطيع دعم أف  (5
 ربسُت نوعية اخلرجُت

تنفيد برامج التعاكف كتوسيع شبكة عرب ككالة يف اجمللة النعلةمات كالتكنوجليا  (6
 بالقسم رلمع العلمي سوربايا 

 اسة الرفعةتنفيد خدمات اإلدارة كالتعليم كربسُت ادلدر  (3

 قائمة المعلمون المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية بانجيل .د  

 إلسبلمية احلكومية باصليل منها :أما قائمة ادلعلموف يف ادلدرسة الثانوية ا

 

 2.2 ؿاجلدك 

 الوضائف األسماء الرقم
 رئيس ادلدراسة الدكتور ألف مكمور ادلاجستَت 2

 نهج الدراسةرللة ادل عرفاف فوزم بكالوريوس 0
 رللة التبلميذ عفاف كىيةدم بكالوريوس 1
 رللة اإلتصاالت كاجملتمع خبارم مصطفى بكالوريوس 2
 رللة البنية التتية الدكتور عمرف رشادم 3
 ادلعملة رازحس عمالية بكالوريوس 4
 ادلعلم رمحد ىريادم 0
 ادلعلم الكتور زلمد فاطٍت 8

 ادلعلم زلمد على بكالوريوس  0
 ادلعملة فاعاايت بكالوريوس 29
 ادلعلم لقماف زحاكم بكالوريوس 22
 ادلعلم احلاج زلمد الشفاء بكالوريوس 20
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 ادلعلم احلاج جيبلين 21
 ادلعلم سبلمة شهرالدين بكالوريوس 22
 ادلعلم الدكتور فرىاف بكالوريوس 23
 ادلعملة إمي سرياف بكالوريوس 24
 علمادل جوىاف إركاف ادلاجستَت 20
 ادلعملة سوغيايت بكالوريوس 28
 ادلعملة جوال برىاتننج تياس ادلاجستَت 20
 ادلعلم ريتا نورفدا بكالوريوس 09
 ادلعملة الدكتورة ييوؾ نور ىيايت 02
 ادلعملة نفيسة ادلنورة بكالوريوس 00
 ادلعلم فوزم بكالوريوس 01
 ادلعلم ىرم سنطسو بكالوريوس 02
 ادلعملة الوية بكالوريوس 03
 ادلعملة إفا كىيودم بكالوريوس 04
 ادلعملة الدكتورة دكم فراستياكيت 00
 ادلعملة الدكتورة احلاج نور محيدة 18
 ادلعملة الدكتورة سفراننجتياس 00
 ادلعملة سيت نورسلة بكالوريوس 19
 ادلعلم الدكتور زلمد خسَتم 12
 ادلعملة الدكتورة لليك جورينة 10
 ادلعملة يت بكالوريوسدكم يوني 11
 ادلعملة جوسنية بكالوريوس 12
 ادلعملة ننوؾ إكو ىراكيت ادلاجستَت 13
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 الوسيلة التعليمية على أساس فلبوك عرض البيانات من عملية التطوير -2

البازحثة يف عملية التطوير  اخلطوات الكثَتة. كرتبت البازحثة خطوات قامت 
تطوير اإلنتاج كذبربة اإلنتاج كتقومي م اإلنتاج ك التطوير ىي ربليل االزحتياجات كتصمي

  40(.Addie)على خطوات ادم 

 تحليل االحتياجات . أ

قامت البازحثة ربليل االزحتياجات  قبل تطوير الوسيلة التعليمية، 
ليها بادلقابلة عن ربليبل من االزحتياجات بعرض البيانات اليت زحصلت ع

اإلسبلمية  درسة الثانويةادليف الوسيلة التعليمية  عنكادلشكبلت ادلوجودة 
 ياف. أما البياف كاآليت:ك ر احلكومية باصليل، فاس

كالوسيلة التعليمية عن   قابلت البازحثة عن منجا يف ىذه ادلدرسة
يع ادلادة التعليم خاصة اللغة على أساس تكنولوجيا عند عملية التعليم يف مج

زحصلت البازحثة البيانات لوجيا ل من إمتياز ادلدرسة يف رلاؿ تكنو مثالعربية. 
 41التالية:

ربامج تعليم التطبيقي يف رلاؿ تكنولوجيا ىذه ادلدرسة تعاملت بال
 Program)ادلعلومات كاالتصاالت من رلمع علمي تكنولوجيا سوربايا 

Pendidikan Terapan Bidang Tekonologi Informasi dan Komunikasi 

Institute Tekonologi Surabaya)  تعاملت بالشركة تكنولوجيا كaxioo . يف
، جريب تدريب الًتبوية عن إنشاف آيل ٖٕٔٓيوين  ٜٔ-ٕٓتاريخ 

(Robot)  ،يف ادلعمل اللغة ادلدرسة الثانوية الئلسبلمية احلكومية باصليل
                                                           

40
 ٘ٛدار السلمة للنشر كالتوزيع. الرياض، ص: اليحث العلمي. . ٜٜٚٔذكقاف عبيدات،   

41
إىل رئيس ادلدرسة الثانوية اإلسبلمية احلكومية باصليل باسم الدكتور احلاج ألفاف مكمور  الثانية ادلقابلةنتيجة   

صبازحا يف الغرفة رئيس ادلدرسة  ٓٓ:ٓٔزحىت  ٘ٔ:ٜٓمن الساعة  ٕٙٔٓ إبريل ٖٔادلاجستَت، يـو األربعاء، 
 الثانوية اإلسبلمية احلكومية باصليل، فاسركياف.
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ربامج تعليم ىو نصر الدين ادلاجستَت من ل بادلشرؼ ىذه البنامج فاسركياف
التطبيقي يف رلاؿ تكنولوجيا ادلعلومات كاالتصاالت من رلمع علمي 

 . ادلعلمُت الذين ىم خرباء يف رلاؿ عملهم تكنولوجيا سوربايا ك

 Eagle Junior Documentary”كقد اكتسبت ادلدرسة البطولة يف

Campٕٖٓٔم كاألسرة كبالتعاملت " الذم منظمت الطنية للسكاف كتنظي
"قصص النوع ىذا األفبلـ بادلوضوع . Metro TVكازحدة من التلفاز الوكطٍت 

التعريب" زحصلت ثبلثة فاز منها: فلم شلتاز كفلم شلتاك من اختيار احمللفُت 
كيتعلموف التبلميذ عن تكنولوجبا بعد الدرسة يف معمل كفكرة الفلم شلتاز. 

لثانية زحىت يف الساعة الرابعة مساء. اللغة الذم شاركت لصف األكؿ كا
 كإلمتحاف الوطٍت على أساس احلاسوب. 

الوسيلة التعليمة يف عملية التعليم على أساس تستخددموف ادلعلموف 
 ,Mc. Word, Mc. Excel, Mc. Power Point, Photoshopتكنولوجيا من 

Corel Draw, Movie Maker,  .كغَتىا 

يف علية  التعليمية فلبوؾ خداـ الوسيلةاست آراء رئيس ادلدرسة عنأما 
الدكافعية لتبلميذ  أف تكوفجيد جدا كجذابة، ألهنا  التعليم دلهارة الكبلـ

لتعليم مهارة الكبلـ. كيف ىذه الوسيلة من الوسيلة التعليمية السمعية 
ادلوسيقي كالصور كالفنة كالفيديو  يدخلكالبصرية. ىذه الوسيلة ديكن أف 

متنوعة كغَتىا )مناسب بادلايا الوسيلة التعليمية السمعية  كاألفبلـ كاأللوف
  .داعمة للغاية يف تطوير ىذه ادلدرسة القائمة على التكنولوجيا كالبصرية( ك
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مهارة عملية التعليم عن مع ادلعلمة اللغة العربية حبثت قابلت البازحثة 
. كغَتىا كاستخداـ الوسيلة التعليمية كمنهج الدراسي خطة التدريسك الكبلـ 

 42:زحصلت البازحثة البيانات التالية

تعليم مهارة الكبلـ باستخداـ ادلدخل العلمي من خطة ادلنهج 
. استخدمت الكتاب التعليمي (الدراسي كخطة التدريس )البيانات ادلرفقة

دلعملُت  ”Kementerian Agama“ كزارة الشؤكف الدينية كزارة الدممن 
لوسيلة التعلمية لكل مهارات، إذا كللتبلميذ كيف ىذه الكتاب التعليمي مايف ا

خاصة يف مهارة الكبلـ كغَتىا. خبلؿ ىذا الوقت   ادلعلمُت منفردا تإعداد
بسبب حيفظوف عدـ كجود مفردات  ،كاف التبلميذ صعوبة يف مهارة الكبلـ

كمل تناسب قواعد اللغة. أما ادلشكبلت يف تعليم مهارة الكبلـ ىي التبلميذ 
 مباشرة أف جيب الوقت يف األسبوع ادلستقبل.ال تستطيع حيفظوف النصص 

 استخدمت الوسيلة التعليمية يف تعليم مهارة الكبلـ السمعية فقط.

استخداـ الوسيلة التعليمية على أساس  عن اللغة العربية رأل ادلعلمة
جدا ألهنا ىذه ادلدرسة أفضل يف رلاؿ تكنولاجيا خاصة يف  ةجذاب فلبوؾ

يو الوسيلة التعليمية السمعية كالبصرية كاأللوف تعليم مهارة الكبلـ. دبا ف
متنوعة. فذه الوسيلة مايف صعوبة يف تعليم مهارة الكبلـ ألهنا الوسيلة 

تسهل عملية التعليم على ادلدرس، كالتعلم على الطالب التعليمية ىي 
دعم يف تعليم مهارة )مناسب على أمهية الوسائل(. كىذه الوسيلة أف تكوف 

 الكبلـ.

                                                           
42

إىل ادلعلمة اللغة العربية ادلدرسة الثانوية اإلسبلمية احلكومية باصليل باسم ننوؾ إكو ىراكيت  الثانية ادلقابلةنتيجة   
هنارا يف ادلعصف ادلدرسة الثانوية  ٘ٓ:ٕٔزحىت  ٓٔ:ٔٔمن الساعة  ٕٙٔٓإبريل  ٗٔادلاجستَت، يـو اخلميس، 

 مية احلكومية باصليل، فاسركيافاإلسبل
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 صميم اإلنتاجت . ب

إجابة عن احلجات كادلشكبلت ادلطركجة بياهنا يف السبق، مجعت كصممت 
بتقدمي كإعداد األجهاة  لتطوير الوسيلة التعليميةالبازحثة األشياء احملتاجة قبل ا

 كالبيانات التالية: 

ادلنهج الدراسي ادلادة اللغة العربية خاصة يف تعليم مهارة الكبلـ للصف 
تهج ة الئلسبلمية احلكومية. كمن البيانات لداللة على ادلاألكؿ من ادلدرس
 الدراسي كمايلي:

 

 2.0ؿ اجلدك 

 البيانات لداللة على ادلنهج الدراسي
 توضيح البيانات البيانات الرقم
 مهارة الكبلـ ادلادة 2
 الصف األكؿ/الثاين الصف/ادلستول 0
مدرسة الثانوية اإلسبلمية احلكومية  ادلدرسة 1

 فاسركياف باصليل،
 ننوؾ إكوىركايت ادلاجستَت اسم ادلعلمة 2

مهارة الكبلـ ىو مادة يف تعليم  كصف ادلادة 3
لقدرة على مواجهة اآلخرين، الذم 

كتنمية الثقة بالنفس، كاإلعداد 
للمواقف احليوية اليت تتطلب فصازحة 
اللساف، كالقدرة على االرذباؿ، 
كالتعود على االنطبلؽ يف احلديث 

 ة يف التعبَتكالطبلق
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قدرة التبلميذ على نطق . أ األىداؼ التعليمية 4
اذلجائية(  األصوات )زحركؼ

كالكلمة كاجلملة العربية 
  ادلسموعة

قدرة التبلميذ على التعبَت . ب
 الكلمة بصوت جهراادلفردات ك 

قدرة التبلميذ على اذاء احلوار . ج
 مع زمبلئيك بادلوضوع مناسب

التبلميذ على نظق  تلّفظت .1 الكفاءة الرئيسة 0
احلركؼ كالكلمة  األصوات

"ىواية كاجلملة العربية عن 
الطبلب كادلعرض" ك "ادلهنة 

 كاحلياة" ك"ادلهنة كالنظاـ"

تناسب عن بادلوضوع  كرزلا .2
"ىواية الطبلب كادلعرض" ك 
 "ادلهنة كاحلياة" ك"ادلهنة كالنظاـ"

عن  ادلعلوماتمن  نطق التبلميذي .3
طبلب كادلعرض" ك "ىواية ال

"ادلهنة كاحلياة" ك"ادلهنة كالنظاـ" 
 تناسب لقواعد اللغويةبا

 ىواية الطبلب كادلعرض .1 ادلواد الدراسية 8

ادلفردات عن ىواية الطبلب ( أ
 ٘ٔ-ٓٔكادلعرض بُت 
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 مفردات

احلوار عن ىواية الطبلب ( ب
 كادلعرض

 ادلهنة كاحلياة .2

ادلفردات عن ادلهنة ( أ
 ٘ٔ-ٓٔ كاحلياة

 مفردات

 احلوار عن ادلهنة كالنظاـ( ب

 ادلهنة كالنظاـ .3

فردات عن ادلهنة كالنظاـ ادل( أ
 مفردات ٘ٔ-ٓٔ

 احلوار عن ادلهنة كالنظاـ( ب
 األصوات التبلميذ على تلفظت .1 الؤشرات 0

كالكلمة  (زحركؼ اذلجائية)
كاجلملة العربية عن "ىواية 
الطبلب كادلعرض" ك "ادلهنة 

 اة" ك"ادلهنة كالنظاـ"كاحلي

تتلفظ التبلميذ على اجلملة  .2
"ىواية عن  فالنص أك احلوار

الطبلب كادلعرض" ك "ادلهنة 
 كاحلياة" ك"ادلهنة كالنظاـ"

 هرباجل واراحل التبلميذ يعرض .3
"ىواية الطبلب كادلعرض" ك عن 
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 "ادلهنة كاحلياة" ك"ادلهنة كالنظاـ"

لساف عن با ينطق التبلميذ .4
ة الطبلب كادلعرض" ك "ىواي

 "ادلهنة كاحلياة" ك"ادلهنة كالنظاـ"
 الوظيفة ادلفردات .1 التقومي 29

 الوظيفة احملادثة .2
 دقيقة/لقتُت ٜٓ الوقت 22

اللغة  الكتاب التعليمي دلادة .1 ئل التعليميةالوسا 20
 العربية

 السبورة .2

 القلم .3

 احلاسوب .4
 

ثة أبواب: ىواية الطبلب كادلعرض كادلهنة ادلواد الدراسية تتكو من ثبلإف 
كاحلياة كادلهنة النظاـ. ككل أبواب تتكوف على ادلفردات كتدربيها كمهارة الكبلـ 

 "احلوار" كتدرهبا.

 

 تطوير اإلنتاج. ج

يف تطوير الوسيلة التعليمية على أساس فلبوؾ،  اىتمت البازحثة األشياء ادلطورة 
خاص  (Kementerian Agama) شؤكف الدينيةكزارة المن الكتاب التعليمي على 

عليمية على أساس تكنولوجيا، يف ادلادة مهارة الكبلـ الذم نقص الوسيلة الت
التعليمية )تكنولوجيا( التبلميذ يستطيع الدكافع  فلبوؾ باستخداـ الوسيلةلك ككذا

لتعليم اللغة العربية خاصة يف تعليم مهارة الكبلـ. رتبت البازحثة مضموف من 
 وسيلة التعليمية بتقدمي اآليت:ال
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 2.1ؿ اجلدك 

 مضموف الوسيلة التعليمية على أساس فلبوؾ ترتيب

 الصورة البيانات الرقم
 جزء األول من الوسيلة التعليمية

 الغالف 2
ىذه الصفحة الغبلؼ يف تقدمي أكؿ 
الوسيلة التعليمية، كضعت ألواف 
متنوعة )لوف األمحر كاألزرؽ كاألصفر 

لطها كاندماج بُت كاألزحضر( خل
األلواف ادلتقربة. ككضعت احلرؼ 

 الصحيح

 

 التمهيد 0

كتبت فيو التمهيد اليت تبُت عن 
تصميم الوسيلة التعليمية تتكوف من 

 كالوسائل التعليمية كالتقومي ادلادة
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 تقديم المادة الدراسية 1
قدمت يف الوسيلة التعليمية ادلادة 
الدراسية اليت يبُت عن ادلادة الدراسية 
تتكوف من ادلفردات كتدريبها ككىارة 

 الكبلـ عن احلوار كتدريبها

 

 

 

 

 

 األهداف التعليمية 2

دلادة قدمت يف الوسيلة التعليمية ا
األىداؼ الدراسية اليت يبُت عن 

ثبلثة األفداؼ تتكوف من التعليمية 
 التعليمية 

 

 

 

 محتويات الكتاب 3

فيو احملتويات اليت كجدت يف الوسيلة 
التعليمية ككضعت فيو سبرة الصفحة 

 يف فتح الوسيلة التعليمية
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 في الباب الرابع "هواية الطالب والمعرض" الجزء الثاني المادة الدراسية

 الدرس األزرق الغالف لعنوان 4
 الرابع

اف الدرس الذم فيو الغبلؼ لعنو 
 الصورة فيوك  كضع يف ىذا الباب

 

 

 

 

 

 

 المفردات 0
فيو تعليم ادلفردات بتقدمي الصورة 

يف الباب الرابع عن  كالكلمة كادلعٌت
 ىواية الطبلب كادلعرض

 

 

 

 

 

 تدريبات على المفردات 8
فيو التدريبات تدريبات على ادلفردات 

 ٘للتبلميذ يف إجابة أسئلة إىل أقل 
 يف الباب الرابع تدريبات
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الحوار عن هواية الطالب  0
 والمعرض

بتقدمي النص الذم احلوار، فيو تعليم 
ستول التبلميذ يف إجراء يناسب دب

كيناسب النص بأعماؿ يوميو  اجلوار
 التبلميذ

 

 

 0 تدريبات على مهارة الكالم 29

فيو تدريبات على مهارة الكبلـ 
لتبلميذ بتقدمي عن احلوار الذم يعمل 

عن ىواية الطبلب  مع زميلك
 كادلعرض

 

 

 

 

 

 0تدريبات على مهارة الكالم 22

فيو تدريبات على مهارة الكبلـ 
عن   إجابة أسئلة الشاملةلتبلميذ يف

 ىواية الطبلب كادلعرض
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هواية الطالب  عن الحوار تطبيق 20
 والمعرض

فيو فيديو عن تدريب احلوار لتبلميذ 
 الذم يعمل مع زميلك

 

 

 

 

 

 

  

 تالمحفوظا 21

فيو احملفوظات ربتج أف ترقية الذافعية 
لتبلميذ يف عملية التعليم خاصة يف 

. كاحملفوظات يف ىذا مهارة الكبلـ
الباب الرابع عن "كما الذة إال بعد 

 التعب"

 

 

 في الباب الخامس "المهنة والحياة" المادة الدراسية لثالجزء الثا

 الدرس األحمر الغالف لعنوان 22
 الخامس

اف الدرس الذم فيو الغبلؼ لعنو 
 الصورة فيوك  كضع يف ىذا الباب
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 المفردات 23

فيو تعليم ادلفردات بتقدمي الصورة 
يف الباب اخلامس عن  كالكلمة كادلعٌت

 ادلهنة كاحلياة

 

 

 

 

 

 

 

 تدريبات على المفردات 24

فيو التدريبات تدريبات على ادلفردات 
 ٘للتبلميذ يف إجابة أسئلة إىل أقل 

يف الباب اخلامس عن ادلهنة  تدريبات
 كاحلياة

 

 

 

 

 

 اةالحوار عن المهنة والح 20

بتقدمي النص الذم احلوار، فيو تعليم 
ستول التبلميذ يف إجراء يناسب دب

كيناسب النص بأعماؿ يوميو  اجلوار
 التبلميذ
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 تدريبات على مهارة الكالم 28

فيو تدريبات على مهارة الكبلـ 
عن  لتبلميذ يف إجابة أسئلة الشاملة

 هنة كالنظاـادل

 

 

 

 

 المحفوظات 20

فيو احملفوظات ربتج أف ترقية الذافعية 
لتبلميذ يف عملية التعليم خاصة يف 

كاحملفوظات يف ىذا . مهارة الكبلـ
الباب اخلامس عن "لوال العلم لكاف 

 الناس كالبهائم"

 

 

 

 

 

 

 الجزء الرابع المادة الدراسية في الباب الخامس "المهنة والنظام"

 الدرس البرتقالي الغالف لعنوان 09
 السادس

اف الدرس الذم فيو الغبلؼ لعنو 
 الصورة فيوك  كضع يف ىذا الباب
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 المفردات 02

فيو تعليم ادلفردات بتقدمي الصورة 
يف الباب اخلامس عن  كالكلمة كادلعٌت

 ادلهنة كالنظاـ

 

 

 

 

 تدريبات على المفردات 00

فيو التدريبات تدريبات على ادلفردات 
 ٘للتبلميذ يف إجابة أسئلة إىل أقل 

اخلامس عن ادلهنة  يف الباب تدريبات
 كالنظاـ

 

 

 

 

 

 فيديو األغنية عن المهنة والنظام 02

فيو فيديو عن ادلهنة كادلظاـ يتكوف 
 من ادلفردات
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03 

 
 الحوار عن المهنة والنظام

بتقدمي النص الذم احلوار، فيو تعليم 
ستول التبلميذ يف إجراء يناسب دب

كيناسب النص بأعماؿ يوميو  اجلوار
 التبلميذ

 

 

 

 تدريبات على مهارة الكالم 04

فيو تدريبات على مهارة الكبلـ 
عن  لتبلميذ يف إجابة أسئلة الشاملة

 ادلهنة كالنظاـ

 

 

 

 

 المهنة والنظام الحوارعن  تطبيق 00

فيو فيديو عن تدريب احلوار لتبلميذ 
 الذم يعمل مع زميلك
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 مراجع 08

فيو مراجع يتكوف من القموس 
 كالكتاب ليتم الوسيلة التعليمة

 

 

 

 

 

 

 

 الذاتية ةسير  00

فيو سَت الذاتية عن سّكن البازحثة 
كىوايتها كتاريخ ادلبلدية كسَتة الًتبوية 

 كرقم اذلاتف

 

 

 

 

 

 

 المحفوظات 19

فيو احملفوظات ربتج أف ترقية الذافعية 
 عملية التعليم خاصة يف لتبلميذ يف

. كاحملفوظات يف ىذا مهارة الكبلـ
الباب اخلامس عن "احلياة ىي 

 يكافح الكسل كيلتقط األزحبلـ"
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 المحفوظات 12

فيو احملفوظات ربتج أف ترقية الذافعية 
لتبلميذ يف عملية التعليم خاصة يف 

. كاحملفوظات يف ىذا مهارة الكبلـ
الباب اخلامس عن "العلم يف الصغر  

 كالنقش على احلجر"

 

 

 

 

 

 

 

 

 تجريبة اإلنتاج د.

ادلرزحلة الرابعة ىي ذبربة اإلنتاج. كىي عملية ذبربة ادلنتج دلعرفة جودتو 
ج باستخدمت االختبار القبلي فعاليتو. يف ىذه ادلرزحلة البازحثة ذبريبة اإلنتا ك 

 43:كاالختبار البعدم كالتجربة التكويٍت، يتكوف على ثبلث خطوات

كىذه ذبربة ، (one-to-one trying out)ذبربة على َّنوذج الشخصي  (1)
لتحصل اقتبلاح األكؿ عن اإلنتاج أكادلشركادلعُت. ذبربة الشخصي 

 على ثبلث أشخاص إىل مخشة أشخاص.

تتعلق ىذه التجربة ، (small group tryout)ذبربة الفرقة الصغَتة  (2)
 على نصف عدد تبلميذ يف الصف.

تتعلق ىذه التجربة على مجيع ، (field tryout)ذبربة الفرقة الكبَتة  (3)
 التبلميذ يف الصف.

كيف ىذا البحث، كفت البازحثة ذبربة اإلنتاج على َّنوذج الفرقة الكبَتة  
اليت تتعلق على مجيع التبلميذ يف الصف. كىذه التجربة، استخدامت البازحثة 
اإلختبار القبلي كاإلختبار البعدم يف الصف الظابط ىو يف الصف األكؿ 
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كيف الصف التجرييب ىو يف الصف األكؿ  ٔضيات كعلم الطبيعي الري
التبلميذ يف مدرسة  ٖٚ. لكل الصف تتكوف من ٘الريضيات كعلم الطبيعي 

  الثانوية اإلسبلمية احلكومية باصليل فاسركياف.

يـو اإلثنُت  على االختبار القبلي يف اإلنتاج ذبربةقامت البازحثة 
صبازحا يف الصف  0.19 – 0:99عة يف السا ٕٙٔٓإبريل  ٕ٘التاريخ 

 فلبوؾ اجملموعة الضابط بدكف الوسيلة ٔاألكؿ الرياضيات كعلم الطبيعي 
يف الساعة  ٕٙٔٓإبريل  ٕٙالثبلثاء التاريخ  إىل التعليمية دلهارة الكبلـ. يـو

 ٘صبازحا يف الصف األكؿ الرياضيات كعلم الطبيعي  ٖٓ.ٜ – ٓٓ:ٚ
قبل تقومي اإلنتاج إىل الكبلـ التعليمية دلهارة  ؾفلبو  اجملموعة التجربة بالوسيلة

 اخلرباء.
اإلنتاج على االختبار البعدم يف يـو اإلثنُت  ذبربةقامت البازحثة 

صبازحا يف الصف  ٖٓ.ٜ – ٓٓ:ٚيف الساعة  ٕٙٔٓمايو  ٕالتاريخ 
 فلبوؾ اجملموعة الضابط بدكف الوسيلة ٔاألكؿ الرياضيات كعلم الطبيعي 

يف الساعة  ٕٙٔٓمايو  ٖالثبلثاء التاريخ  إىل ة الكبلـ. يـوالتعليمية دلهار 
 ٘صبازحا يف الصف األكؿ الرياضيات كعلم الطبيعي  ٖٓ.ٜ – ٓٓ:ٚ

التعليمية دلهارة الكبلـ بعد تقومي اإلنتاج إىل  فلبوؾ اجملموعة التجربة بالوسيلة
  اخلرباء.

 ه. تقويم اإلنتاج

وير اإلنتاج م اإلنتاج كتطكبعد ذلك، من ربليل اإلزحتياجات كتصمي  
انطبلقا من البيانات ادلوجودة اليت تشَت رة ىو تقومي اإلنتاج. كذبريبة اإلنتاج اآلخ

جستَت )مسازحة الدكتور دنياؿ احللمي ادلا إىل اخلربئُتيف عملية تصديق اإلنتاج 
ة ، أف الوسيلة التعليمية الذم الفتو البازحث(ن ادلاجستَتكمسازحة الدكتور توفق الرمح

ربتاج إىل التعديل كالتصحيح. فقامت البازحثة بتحسُت الوسيلة التعليمية الىتماـ 
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األشياء اليت قيم اخلرباء، زحىت ذبعل الوسيلة التعليمية أزحسن كأجذب كأسهل 
 للتبلميذ يف الفهم عند عملية التعليم. 

فقامت البازحثة بتعديل كتصحيح من نتئج اإلنتاج، فنالت البازحثة تعليقات 
 ازحات اخلرباء. كىي كما يلي:كاقًت 

 ن اخلطيئات يف رلاؿ قواعد اللغة.فاألكؿ، تعديل كتصحيح م

 

 ٗ.ٗؿ اجلدك 
 تعديل كتصحيح من اخلطيئات يف رلاؿ قواعد اللغة

 التصحيح لخطأ الصفحة الرقم
 ِمْهَنةه ج ِمَهنه  كتابة "ِمْهَنةه ج ِمَننه" 00 2

ُىْم كتابة "فَالصمَحِفيػُّْوَف أَْدَكارُ  00 0
 ُمِهممةه"

 فَالصمَحاِفيػُّْوَف أَْدَكارُُىْم ُمِهممةه 

 فَاِكَهةه ج َفِكوَ  كتابة "فَاِكَهةه ج َفِكوه" 11 1

2 12 "  زَحْضَرَكاته  كتابة "زَحْضرَاَكاته

 أَنَا أَقػْرَأُ َكَتاَب الِفْقوِ  "كتابة "أَنَا أَقػْرَاُء َكَتاُب الِفْقوِ  18 3
أَبُػْوِؾ كتابة "َما َمْهَنُة  18 4

 يَاَخِدجْيَةه؟"

 َما ِمْهَنُة أَبِْيِك يَاَخِدجْيَةه؟

كتابة "أَنَا أُرِْيُد اَْف َأُكْوَف  10 0
 َصَحِفيمةن"

 أَنَا أُرِْيُد اَْف َأُكْوَف َصَحاِفيمةن 

كتابة "َعَسى اهلل َأْف جَيَْعَلَنا  29 8
 نَاِجحنا"

 َعَسى اهلل َأْف جَيَْعَلَنا نَاِجِحُْتَ 

 َكِإيَاِؾ يَاَخِدجْيَةه  كتابة "َكإَِيِك يَاَخِدجْيَةه" 29 0
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قامت . االستبانة من خبَت يف رلاؿ قواعد اللغة أما نتائح تقومي اإلنتاج من
زحىت  ٓٓ:ٗيف الساعة  0924 إبريل ٕٛربعاء كيـو اخلميس، البازحثة يـو األ

االستبانة من  منأما نتائح تقومي اإلنتاج مساء يف مركا اللغة )القاعة ج(.  ٖٓ:ٗ
 ، البياف اآليت:خبَت يف رلاؿ قواعد اللغة

  ٙ.ٗؿ دك اجل
 نتائج االستبانة من خبَت يف رلاؿ قواعد اللغة 

 الدكتور دنياؿ احللمي ادلاجستَت()
 

 الرقم
 

 بنود التقويم
 نتيجة التقويم

المعدل  النتيجة
 المئوى

 الدرجة

الوسيلة التعليمية "فلبوؾ" سهلة  2
ادة يف مهارة الكبلـ ليعرض ادل
 للتبلميذ

 

2 

 

89% 

 

 

 جيد

تصميم "فلبوؾ" ىو مثاؿ أعلى من  0
الوسيلة التعليمية للتبلميذ يف ادلرزحلة 

 ادلبتدئ

 

3 

 

299% 

 

 جيد جدا

لكل اجلملة يف "فلبوؾ" يسهل  1
دلقركء ألنو باستخداـ مثاؿ أعلى 

 زلكّ 

 

3 

 

299% 

 

 جيد جدا

 

2 
مقياس مثاؿ أعلى أزحرؼ لكل 

 مل يف "فلبوؾ" اجل
 

2 

 

89% 

 

 جيد
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مادة ىذه الوسيلة التعليمية "فلبوؾ"  3
 يناسب على قواعد اللغة

 

2 

 

89% 

 

 جيد

عبلمة الًتقيم ىذه الوسيلة التعليمية  4
 "فلبوؾ" بناسب على عبلمة معُت

 

2 

 

89% 

 

 

 جيد

عناصر اللغة ىذه الوسيلة التعليمية  0
 "قلبوؾ" يناسب يف ادلرزحلة ادلبتدئ

 جيد 89% 2

تراكب من نصص ىذه الوسيلة  8
التعليمية "فلبوؾ" ينايب بادلستعمل 

 "فلبوؾ"

 

3 

 

299% 

 

 جيد جدا

 جيد جدا %88 55 المجموع
 

أما الطريقة ادلستخدمة لتحليل البيانات من نتائج االستبانة اليت كزعتها إىل 
 الدكتور دنياؿ احللمي ادلاجستَت ىي برما:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كلوصف نتائج االستبانة ك

 تصنفها، كضعت البازحثة ادلعايَت اآلتية:



 =نسبة اجلواب
  ادلعدؿ ادلعؤل جة مننتي

 مجلة مستجيب



 =نسبة اجلواب
099 

8 

 =88 % 
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 النسبة المؤية التقدير الرقم
 %09-%9 ناقص جدا 2

 %29-%02 ناقص 0

 %49-%22 مقبوؿ 1

 %89-%42 جيد 2

 %299-%82 اجيد جد 3

 

كفقا ذلذا اجلدكاؿ، فالنتيجة عن تصديق الوسيلة التعليمية إىل خبَت قواعد اللغة 
 % كىي على مستول "جيد جدا".ٛٛيبلغ إىل نسبة مئوية 

 .تصميم الوسيلة التعليمية، تعديل كتصحيح من اخلطيئات يف رلاؿ ثاينفال

 ٘.ٗاجلدكاؿ 
 الوسائل التعليمية تعديل كتصحيح من اخلطيئات يف رلاؿ تصميم

 التصحيح الصورة الخطاء الرقم
ديسح يف صفحة  2

"ىامش" ألنو ىذه 
الوسيلة التعليمية 

 غَت مطبوعة

 

 

 

الوسيلة التعليمية مايف  
 عن ىامش

 

. لتعليميةتصميم الوسيلة ااالستبانة من خبَت يف رلاؿ  أما نتائح تقومي اإلنتاج من

 0.19يف الساعة  ٕٙٔٓإبريل  00قامت البازحثة يـو األربعاء كيـو اخلميس، 
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االستبانة من خبَت يف  تقومي اإلنتاج من جأما نتائ. القاعة أمساء يف  1.99زحىت 
 تصميم الوسيلة التعليمية، البياف اآليت:رلاؿ 

  ٚ.ٗؿ اجلدك 
  لتعليميةتصميم الوسيلة انتائج االستبانة من خبَت يف رلاؿ 

 ادلاجستَت( نتوفق الرمح احلاج )الدكتور
 

 الرقم
 

 بنود التقويم
 نتيجة التقويم

المعدل  النتيجة
 المئوى

 تقديرال

 

2 
التعليمية سهلة  "فلبوؾ"  الوسيلة

ليعرض ادلادة يف مهارة الكبلـ 
 للتبلميذ

 

3 

 

299% 

 

 جيد جدا

 

0 
تصميم "فلبوؾ" ىو مثاؿ أعلى من 

مية للتبلميذ يف ادلرزحلة الوسيلة التعلي
 ادلبتدئ

 

3 

 

299% 

 

 جيد جدا

 

1 

 

لكل اجلملة يف "فلبوؾ" يسهل 
دلقركء ألنو باستخداـ مثاؿ أعلى 

 زلكّ 

 

3 

 

299% 

 

 جيد جدا

 

2 
مقياس مثاؿ أعلى أزحرؼ لكل 

 اجلمل يف "فلبوؾ" 
 

3 

 

299% 

 

 جيد جدا

 

3 

 

"فلبوؾ" الوسيلة التعليمية على 
مرغوب يف أساس تكنولوجيا اليت 

ادلرزحلة ادلبتدئ كإضافة عن العلـو 

 

3 

 

 

299% 

 

 

 جيد جدا
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 تكنولوجيا
 

4 
تصميم الوسيلة التعليمية "فلبوؾ" 

جذاب ألهنا إضافة الصرك 
 كادلوسيقي كاألفبلـ كالفيديو

 

3 

 

299% 

 

 جيد جدا

 

0 
اختبار لكل األلواف يناسب إىل 
التبلميذ لتعليم مهارة الكبلـ يف 

 ئادلرزحلة ادلبتد

 

3 

 

299% 

 

 جيد جدا

 

8 
تصميم "فلبوؾ" باستخداـ 

Software إذا باستخداـ للحاسوب 

 

2 

 

89% 

 

 جيد

 جيد جدا %98 59  المجموع   

 

 كزعتها إىل أما الطريقة ادلستخدمة لتحليل البيانات من نتائج االستبانة اليت
 ن ادلاجستَت ىي برما:الدكتور توفق الرمح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 =نسبة اجلواب
ة من ادلعدؿ ادلعؤلنتيج  

 مجلة ادلستجيب

 

 نسبة اجلواب= 

089 

8 

 =08%  
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 كلوصف نتائج االستبانة كتصنفها، كضعت البازحثة ادلعايَت اآلتية:

 النسبة المؤية التقدير الرقم
 %09-%9 ناقص جدا 2

 %29-%02 ناقص 0

 %49-%22 مقبوؿ 1

 %89-%42 جيد 2

 %299-%82 داجيد ج 3

 

كفقا ذلذا اجلدكاؿ، فالنتيجة عن تصديق الوسيلة التعليمية إىل خبَت قواعد اللغة 
 % كىي على مستول "جيد جدا".ٜٛيبلغ إىل نسبة مئوية 

 

 ستبانة من التبلميذنتائج من االثالث، فال

 0.23 – 0:19، يف الساعة ٕٙٔٓمايو  ٕقامت البازحثة يـو الثبلثاء 

مدرسة الثانوية اإلسبلمية احلكومية  ٘الرياضيات كالطبيعي صبازحا يف الصف 
 بلميذ يف ىذا اجلدكؿ اآليت:أما نتائج من االستبانة من التباصليل، فاسركياف. 

 

  ٛ.ٗؿ اجلدك 
 بة تبانة من التبلميذ يف الصف التجر نتائج االس

 (٘صف األكؿ الرياضيات كالطبيعي )

المائوية  المجموع
)%( 

م بنود رق البيان الكمية
 التقريبات

 

299%  

20%   موافق جدا 28 

 2 32%  موافق 20 

 غَت ادلوافق - -
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 غَت ادلوافق جدا - -

 

299%  

24%   موافق جدا 20 

0 32%  موافق 09 

- 
 غَت ادلوافق -

 غَت ادلوافق جدا - -

 

299%  

30%   موافق جدا 02 

1 21%  موافق 24 

 غَت ادلوافق - -

 غَت ادلوافق جدا - -

 

299%  

32%   موافق جدا 20 

2 20%  موافق 28 

 غَت ادلوافق - -

 غَت ادلوافق جدا - -

 

299%  

30%   موافق جدا 02 

3 21%  موافق 24 

 غَت ادلوافق - -

 غَت ادلوافق جدا - -

 

299%  

32%  4 موافق جدا 09 
 

24%  موافق 20 

 غَت ادلوافق - -

َت ادلوافق جداغ - -  

 

299%  

22%   موافق جدا 23 

0 30%  موافق 00 
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 غَت ادلوافق - -

 غَت ادلوافق جدا - -

 

299%  

20%   موافق جدا 28 

8 32%  موافق 20 

 غَت ادلوافق - -

 غَت ادلوافق جدا - -

 

299%  

21%   موافق جدا 24 

0 30%  موافق 02 

 غَت ادلوافق - -

  ادلوافق جداغَت - -

 

299%  

21%   موافق جدا 24 

29 30%  موافق 02 

 غَت ادلوافق - -

 غَت ادلوافق جدا - -

 

 ٘إف البياف من نتائج االستبانة من التبلمذ الصف األكؿ الرياضيات كالطبيعي 
 مدرسة الثانوية اإلسبلمية احلكومية باصليل فاسركياف، كما اآلتية:

 

  ٜ.ٗؿ اجلدك 
 ف من النتائج االستبانة من التبلميذالبيا

 رقم بنود النسبة المائوية
التقريبات   العدد السفلى العدد األعلى 

32%  20%  2 

32%  24%  0 
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30%  21%  1 

32%  28%  2 

30%  21%  3 

32%  24%  4 

30%  22%  0 

32%  20%  8 

30%  21%  0 

30%  21%  29 

328%  230 %  المجموع 

2282 %  2000%  المتوسط 

 %299×2282 :ٕٕٕٔتيجة = الن

 =81% 

  

 فلبوؾ  نتيجة استجابات التبلميذ على تعليم مهارة الكبلـ باستخداـ الوسيلة
%  ٚٙ%. كإذا دخلت معيار نتيجة االستبانة فيكوف فيما  ٖٛالتعليمية يبلغ 

%. فتلخص البازحثة أف استجابات التبلميذ يف الصف األكؿ  ٓٓٔ -
ألهنا يناسب على اجلدكؿ ادلعاير . ممتازمستول على  ٘الرياضيات كالطبيعي 

 اآلتية: 

 االستبانات من التبلميذ ادلعيار اجلدكؿ

 نسبة مئوية )%( المستوى الرقم

  299-40   شلتاز 2

 44-12 متوسط 0

 11-9 فاشل .1

 

 الوسيلة فلبوك التعليمية لمهارة الكالم مواصفات: مبحث الثانيال
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صائص ادلتمياة، فيو ادلاايا كادلعايب. ككذلك ادلواصفات لكل الوسيلة التعليمية اخل
 الوسيلة فلبوؾ التعليمية دلهارة الكبلـ ىي:

 مواصفات الوسيلة فلبوؾ التعليمية دلهارة الكبلـ- أ

 ، منها:أما مواصفات الوسيلة فلبوؾ التعليمية دلهارة الكبلـ

 ىذه الوسيلة لتعليم يف الصف ليس لتعليم الذايت .1

سيلة فلبوؾ التعليمية دلهارة الكبلـ، فيها ثبلثة أبوات ىو "ىواية الو  .2
 الطبلب كادلعرض" ك"ادلهنة كاحلياة" ك"ادلهنة كالنظاـ"

 لكل أبواب يتكوف من مخسة عشر مفردات كتدريبها كزحوار كتدريبو .3

الوسيلة فلبوؾ التعليمية خاصة يف الصف األكؿ يف ادلرزحلة الثانوية  .4
 وميةاإلسبلمية احلك

مخسة عشر مفردات كتدريبها كزحوار كتدريبو من الوسيلة فلبوؾ  .5
 كزارة الشؤكف الدينيةالتعليمية مطورت من كتاب التعليمي 

“Kementerian Agama” 

 ىذا اإلنتاج بوسيلة التعليمية على أساس تكنولوجيا .6

الوسيلة فلبوؾ التعليمية دلهارة الكبلـ تتكوف من موسيقي كفيديو  .3
 ر ادلتحركة كألواف ادلتنوعة فيهاكصو 

 ىذه الوسيلة من الوسائل السمعية الوبصرية .%

 ىذه الوسيلة من الوسيلة التعليمية غَت مطبوعة ..

 مايا الوسيلة فلبوؾ التعليمية دلهارة الكبلـ- ب

 :كما اآليتأما مايا الوسيلة فلبوؾ التعليمية دلهارة الكبلـ،  

 فبلـ كصور متحركة كفنة كألواف متنوعةتتكوف من موسيقي كفيديو كأ .1

 اللغوية اراتهأف تكوف باستخدـ يف مجيع ادلادة التعليمي كأربعة ادل .2

 أف تكوف الدكافع إىل التبلميذ عند عملية التعليم .3

 من الوسيلة التعليمية على أساس فلبوؾ منها: أما معايب -ج



78 
 

 أف تكوف باستخدـ احلاسوب .1

 شاشةأف تكوف يف الصف ال .2

ال سيتخدـ بالعامة، ألف احملتول يضم مادة التبلميذ يف الصف األكؿ  .3
 بادلدرسة الثانوية اإلسبلمية احلكومية

الوسيلة فلبوؾ التعليمية دلهارة الكبلـ إزحتبلفا من كل الوسيلة التعليمية لتعليم   
تطوير اللغة األجنبية األخر. لدل ادلواصفات ادلتنوعة. كيف البحث تسع الواصفات 

 الوسيلة فلبوؾ التعليمية دلهارة الكبلـ.

 الوسيلة فلبوك التعليمية لمهارة الكالمفعالية من : بحث الثالثمال

دلهارة الكبلـ يف مدرسة الثانوية  التعليمية فلبوؾ رفة فعالية من الوسيلةدلع  
فهم . كأما عينية ٕٙٔٓ-ٕ٘ٔٓيف العاـ الدراس  اإلسبلمية احلكومية باصليل فاسركياف

كثبلثوف( تلميذا، ىذا  سبعة) ٖٚكىم  ٔاألكؿ الرياضيات كالطبيعي التبلميذ يف الصف 
 ٖٚكىم  3الصف األكؿ  الرياضيات كالطبيعي الصف ىو الصف الضابط. كالصف 

كستعرض البازحثة نتائج البحث  . كثبلثوف( تلميذا، ىذا الصف ىو الصف التجربة سبعة)
 كما يلي:

 لمجموعة الضابطةااالختبار من نتائج  -1

ختبار البعدم يف صف الضابط، ختبار القبلي كاالبعد أف قامت البازحثة باال
 ختبار القبلي لصف الضابط ىونالت البازحثة النتائج كىي: إف متوسط نتيجة اال

توضيحا ذلا ىذا ىو  42،36ختبار البعدم ىو كمتوسط نتيجة اال 21،02
  :ؿاجلدك 

 2.29اجلدكؿ

 بطامتوسط نتائج صف الض
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 نتيجة االختبار رقم

 ٓٔ،ٛٗ االختبار القبلي 2

 ٜٕ،ٗٙ االختبار البعدم 0

 

ختبار اعتمادا على اجلدكؿ السابق يتضح أف نتيجة أف نتيجة ادلتوسط يف اال
، كإذا دخل على معيار نتيجة ٓٔ،ٛٗلي لدل التبلميذ لصف الضابط يبلغ القب
زحثة أف كفاءة التبلميذ (، فتلخص الباٜٗ،٘٘ – ٓ٘،ٓٗختبار فيما بُت )اال

 مقبول".لصف الضابط على مستول "
كأما نتيجة ادلتوسط يف اإلختبار البعدم لدم الطلبة لصف الضابط يبلغ 

 – ٓ٘،٘٘ختبار فيما بُت )، كإذا دخل على معيار نتيجة االٜٕ،ٗٙ
(، فتلخص البازحثة أف كفاءة التبلميذ لصف الضابط على ادلستول ٜٗ،ٗٙ

 .04،06جة فركؽ ادلتوسط بينهما فهي . كأما نتيمتوسط""

 

 المجموعة التجربة االحتبار من نتائج -2

ختبار البعدم يف صف التجربة نالت ختبار القبلي كاالبعد أف قامت البازحثة اال
 ٜٗ،٘٘ختبار  القبلي لصف التجربة البازحثة النتائج كىي: إف متوسط نتيجة اال

 وضيحا ذلا ىذا ىو اجلدكؿ:. تٜٕ،ٚٚختبار البعدم ىي كمتوسط نتيجة اال

 

 

 

 2.22اجلدكؿ 

 متوسط نتائج صف التجريبة

 نتيجة االختبار رقم

 ٜٗ،٘٘ االختبار القبلي 2
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 ٜٕ،ٚٚ االختبار البعدم 0

 

ختبار القبلي لدل اعتماد على اجلدكؿ السابق يتضح أف نتيجة ادلتوسط يف اال
ختبار نتيجة اال ، كإذا دخل على معيارٜٗ،٘٘التبلميذ لصف التجربة يبلغ 

(، فتلخص البازحثة أف كفاءة التبلميذ لصف ٜٗ،٘٘ – ٓ٘،ٓٗفيما بُت )
 .متوسط"التجربة على مستول "

كأما نتيجة ادلتوسط يف االختبار البعدم لدل التبلميذ لصف التجربة يبلغ 
 – ٓ٘،٘ٙختبار فيما بُت )، كإذا دخل على معيار نتيجة االٜٕ،ٚٚ
كفاءة التبلميذ لصف التجربة على مستول   (، فتلخص البازحثة أفٜٗ،ٜٚ
 .00،13كأما نتيجة فركؽ ادلتوسط بينهما فهي  "جيد".

 الفرق بين نتائج صف الضابط وصف التجربة -3

 ختبار القبلي لصف الضابط وصف التجربةاال ( أ

ختبار البعدم يف صف الضابط بعد قامت البازحثة اإلختبار القبلي كاال
ختبار زحثة النتائج كىي: إف متوسط نتيجة االكصف التجربة، نالت البا
ختبار البعدم ىو كمتوسط نتيجة اال ٓٔ،ٛٗ القبلي لصف الضابط ىو

كمتوسط  ٜٔ،ٙٔكعلى ىذال يدؿ على أف ىناؾ ارتفاع قليل كىو  ٜٕ،ٗٙ
ختبار كمتوسط نتيجة اال ٖ٘،ٕٔختبار القبلي لصف التجربة ىو نتيجة اال

على أف ىناؾ ارتفاع كثَت كىو . كعلى ىذا يدؿ ٜٕ،ٚٚالبعدم ىو 
 :. توضيحا ذلا ىذا ىو اجلدكؿٖ٘،ٕٔ

   2.20اجلدكؿ 
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 التجربة الصفالضابط ك  متوسط نتائج الصف

 

 رقم

  الصف

 الضابط صف

 

 االختبار التجربة صف

 ٜٗ،٘٘ ٓٔ،ٛٗ االختبار القبلي 2

 ٜٕ،ٚٚ ٜٕ،ٗٙ االختبار البعدم 0

 ٖ٘،ٕٔ ٜٔ،ٙٔ االرتفاع

 

 ٓٔ،ٛٗختبار القبلي لصف الضابط ىي ف متوسط نتيجة االكظهر اآلف أ
. كىذه تدؿ ٜٗ،٘٘ختبار القبلي لصف التجربة ىي كمتوسط نتيجة اال

ختبار القبلي لصف كعلى ىذا كإف  نتيجة اال ٗ٘،ٚعلى ىناؾ فرؽ كىو 
 التعليمية فلبوؾمن الوسيلة  الضابط كصف التجربة ليس فرؽ مبُت لعملية

 هارة الكبلـ.دل

 االرتفاع متوسط نتائج صف التجريبة  ( ب

التعليمية دلهارة الكبلـ التبلميذ يف  فلبوؾ دلعرفة فعالية تستخدـ الوسيلة
مدرسة الثانوية اإلسبلمية احلكومية باصليل، فاسركياف، قامت البازحثة التحث 

، كاستخدمت ٘التجرييب يف الصف األكؿ الرساضيات كعلم الطبيعي 
ستبانة لقياس النجاح تعليم مهارة الكبلـ بالوسيلة البازحثة االختبار كاال

 التعليمية على أساس فلبوؾ.
هارة التعليمية دل فلبوؾ من نتائج االختبار القبلي قبل باستخدمت الوسيلة
هارة التعليمية دل فلبوؾ الكبلـ كنتائج االختبار البعدم باستخدمت الوسيلة

 فاع كبَت، كما يف اجلدكؿ:الكبلـ لعد بصف التجربة ىناؾ فرؽ كثَت أك ارت

   2.21اجلدكؿ 
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 االرتفاع متوسط نتائج صف التجربة

 نتائج االختبار الرقم

 ٜٗ،٘٘ االختبار القبلي 2

 ٜٕ،ٚٚ االختبار البعدم 0

 ٖ٘،ٕٔ االرتفاع
 

، كذلك ٖ٘،ٕٔق أف نتيجة التدريج يف االختبار أساس على اجلدكؿ الساب
 مهارة الكبلـ زحينما استخداموا الوسيلةتدؿ على ترقية كفائة التبلميذ يف 

التعليمية دلهارة الكبلـ. كأما نتيجة استجابات التبلمييذ يف االستبانة  فلبوؾ
التعليمية دلهارة  فلبوؾ شلتاز زحينما استخدموا الوسيلةتدؿ على ادلستول 

 .ٖٛالكبلـ كىي 

ة الكبلـ التعليمية دلهار  فلبوؾ كتلخص البازحثة أف فعالية استخدموا الوسيلة
لدل التبلميذ يف مدرسة الثانوية اإلسبلمية احلكومية باصليل، فاسركياف ذك 

 .significantمعٌت 

 ختبار البعدي لصف التجربةختبار القبلي واالاال ( ج

درسة ادليف  التعليمية فلبوؾبالوسيلة  كدلعرفة مدل فعالية تعليم مهارة الكبلـ
ختبار فاسركياف اعتمادا على نتيجة االالثانوية اإلسبلمية احلكومية باصليل، 

ختبار البعدم يف صف التجربة كىو األكؿ الريضيات كعلم القبلي كنتيجة اال
 . فتستخدـ البازحثة بالرموز:٘الطبيعي 
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 كأما خطوات زحسبها كىي كما يلي:
 (H2)كالفرض البديل  (Ho)تقدـ الفرض الصفر  (1

(Ho)  =ة كفائة التبلميذ يف تعليم مهارة غَت فعاؿ لتنميالتعليمية فلبوؾ  الوسيلة
 الكبلـ

 (H2) =فعاؿ لتنمية كفاءة التبلميذ يف تعليم مهارة التعليمية فلبوؾ  الوسيلة
 الكبلـ

 يطلب عن ادلتوسط كمعيار اإلضلراؼ كما يف الصفحة التالية (2

 

   2.28 اجلدكؿ

 ة االختبار القبلي كاالختبار البعدم لصف التجريبةالفركؽ بُت نتيج

 

 الرقم

ختبار اال
 القبلي

ختبار اال
 البعدي

 

 /dالفروق

 

d
6

 

 
xd 

 

X
6

d 

2 39 09 09 299 ٔ،ٗ- ٔ،ٜٙ 

0 49 09 29 299 ٔٔ،ٗ- ٕٜٔ،ٜٙ 

1 49 89 09 299 ٔ،ٗ- ٔ،ٜٙ 

2 29 09 19 099  ٙ،ٛ ٖٚ،ٜٙ 

3 49 09 19 099 ٙ،ٛ ٖٚ،ٜٙ 

4 39 89 19 099 ٙ،ٛ ٖٚ،ٜٙ 

0 39 09 09 299 ٔ،ٗ- ٔ،ٜٙ 

8 09 09 09 299 ٔ،ٗ- ٔ،ٜٙ 

0 39 89 19 099 ٙ،ٛ ٖٚ،ٜٙ 

29 09 09 09 299 ٔ،ٗ- ٔ،ٜٙ 

22 39 39 9 9 ٕٔ،ٗ- ٗ٘ٚ،ٜٙ 
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20 09 09 09 299 ٔ،ٗ- ٔ،ٜٙ 

21 49 49 9 9 ٕٔ،ٗ- ٗ٘ٚ،ٜٙ 

22 39 09 29 2499 ٔٛ،ٙ ٖٗ٘،ٜٙ 

23 49 39 29- 299 ٖٔ،ٗ- ٜٛ٘،ٜٙ 

24 49 89 09 299 ٔ،ٗ- ٔ،ٜٙ 

20 29 89 29 2499 ٔٛ،ٙ ٖٗ٘،ٜٙ 

28 29 09 39 0399 ٕٛ،ٙ ٛٔٚ،ٜٙ 

20 19 09 29 2499 ٔٛ،ٙ ٖٗ٘،ٜٙ 

09 39 09 29 2499 ٔٛ،ٙ ٖٗ٘،ٜٙ 

02 39 89 19 099 ٙ،ٛ ٖٚ،ٜٙ 

00 49 09 29 299 ٔٔ،ٗ- ٕٜٔ،ٜٙ 

01 39 89 09 299 ٔ،ٗ- ٔ،ٜٙ 

02 39 49 29 299 ٔٔ،ٗ- ٕٜٔ،ٜٙ 

03 39 39 9 9 ٕٔ،ٗ- ٗ٘ٚ،ٜٙ 

04 29 09 19 099 ٙ،ٛ ٖٚ،ٜٙ 

00 09 09 09 299 ٔ،ٗ- ٔ،ٜٙ 

08 39 09 09 299 ٔ،ٗ- ٔ،ٜٙ 

00 49 09 29 299 ٔٔ،ٗ- ٕٜٔ،ٜٙ 

19 49 09 19 099 ٙ،ٛ ٖٚ،ٜٙ 

12 09 09 09 299 ٔ،ٗ- ٔ،ٜٙ 

10 49 89 09 299 ٔ،ٗ- ٔ،ٜٙ 

11 49 89 09 299 ٔ،ٗ- ٔ،ٜٙ  

12 09 09 09 299 ٔ،ٗ- ٔ،ٜٙ 
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13 89 89 9 9 ٕٔ،ٗ- ٗ٘ٚ،ٜٙ 

14 09 09 09 299 ٔ،ٗ- ٔ،ٜٙ 

10 39 89 19 099 ٙ،ٛ ٖٚ،ٜٙ 

 ٕٗ،ٕٖٛٛ -ٕ،ٙٔ 00499 000 0849 0909 مجموع

 ٗ٘،ٕٕٙ -ٖٗ،ٓ ٔٛ،ٓٔٙ ٓٗ،ٕٔ ٜٕ،ٚٚ ٜٗ،٘٘ المتوسط

 

 ٜٕ،ٚٚ= (X) من ىذا اجلدكؿ عرؼ أف ادلتوسط لنتيجة االختبار البعدم 

كرلموعة الفركؽ بُت نتيجة االختبار  ٜٗ،٘٘=  (Y)كادلتوسط لنتيجة االختبار القبلي 
كادلتوسط من الفركؽ بُت نتيجة  D)∑ (=000القبلي كنتيجة االختبار البعدم  

كرلموع مربع الفركؽ بُت  ٓٗ،ٕٔ=  (Md)االختبار القبلي كنتيجة االختبار البعدم  
Xي كنتيجة االختبار البعدم نتيجة االختبار القبل

0
d∑  =ٖٕٛٛ،ٕٗ ،  كعدد العينة

 كما يلي:   -tفتجد قيمة  ٖٚ  = (N)يف االختبار 
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ف أف ادلتوسط يف االختبار القبلي بناء على ىذا اجلدكؿ، تستطيع أف تعري
، ٙٚ،ٕٔفتعريف أف الفركؽ بينهما  ٜٙ،ٚٚكادلتوسط يف االختبار البعدم  ٖٜ،٘٘

للمجموعة ادلستقلة  tكإذا أرادنا احلصوؿ إىل ادلقارنة بينهما فتستعمل البازحثة االختبار 
(Independent group T-Test) فتحصل أف قيمة .t-test  فتفسر  ٙ٘،ٛبالنسبة إؿ ىذا

 ٓٗ% لعدد العينة ٘% فتجد يف درجة الداللة ٔ% ك٘جبدكؿ بالدرجة ىذه القيمة 
احملصولة ىي  t-test، فتعريف بادلقرنة بُت 4ٚ،ٕكيف درجة  ٗٓ،ٕىي 
ٕ،ٚ4<ٛ،٘ٙ>ٕ،ٓ2. 

مردكد كالفرض البديل  (Ho)فالفرض الصفر  t-tabelأكرب من قيمة  t-oألف قيمة 
(H2) فعالية  دلهارة الكبلـ التعليمية فلبوؾ دـ الوسيلةمقبوؿ. كسنجد ىنا أف تستخ

 .لتنمية كفائة التبلميذ يف مهارة الكبلـ

 مناقشة البحث ونتائجها: بحث الرابعمال

أف  ل أف يوقف الناس ازحباط، ألهنا يسببىو ذبتهد ملتعليم اللغة األجنبية 
ة. زحالية اجلديدة يف جيبل احلالية اجلديدة يف الناس لتعامل كاتصاؿ حبائذ اللغة األجنبي

جنبية سلتلف باحللية اللغة األـ من نظاـ الصوت كمقطع كقواعد اجلملة كدلاما اللغة األ
شبو من اللغة األـ. يتحامي من ملل يف تعليم اللغة األجنبية ىي يستغّل من الوسيلة 

ف أل الوسيلة لسّد زحاجة من تبلميذ اللغة األزحنبية، الوسيلة التعليمية ىي التعليمية.
تعليم ىي عملية . (Boove, 2000) الوسيلة التعليمية ىي آلة لتحقيق ادلعلومات

لن يتم سشتغيل بدكف ينطيق مساعدة اإلتصاؿ بُت معلم كطبلب ككتاب التعليمي. 
كسائل ادلعلومات أكالوسائل التعليمية. كلكن مستخدمت الوسائل التعليمية البصرية 



87 
 

يساعد يف اكتساب كشريط ك  يا مثل تلفاز كمدياعكالسمعية كالسمعية البصرية كتكنولوج
 44اللغة األجنبية.

تطوير تكنولوجيا االتصاالت ديكن أف يستخدـ يف عملية التعليم اللغة العربية. 
الوسيلة  كإلكًتكنيات.وعة ادلطبأما أنواع من تطوير تكنولوجيا االتصاالت منها الوسيلة 

ادلطبوعة منها جريدة كرلبلت ككتاب التعليمي ككتيبات كغَتىا. يف زحُت من الوسيلة 
ًتكنيات لكتككتاب اإلاإللكًتكنيات منها زحاسوب كتلفاز كمدياع كأنًتنت كقرص مددمج 

ة. كغَتىا. كمن زحبلؿ األنًتنت للحصوؿ على ادلعلومات اليت ديكن أف ترقية مهارة القراء
الكبلـ كيستخدمت زحاسوب  من خبلؿ تلفاز ةمدياع يستطيع التبلميذ لًتقية مهارة

وية، ألف من أف ترقية مهارات اللغ أربع مهارات التبلميذ أف يطور مهارة الكتابة. ديكن
  40.أربع مهارات الدعم االرتباط

التعليمية ألف من الوسيلة السمعية البصرية  فلبوؾ البازحثة من الوسيلة كأخذت
اليت يضيف ادلوسيقي كالصور ادلتحركة كالفيديو كغَتىا. كىذه الوسيلة لًتقية يف مهارة 

وار زحىت يتمكنوا شلارسة عن احل يسمع أف يشاىد التبلميذ الفيديو كادلوسيقي الكبلـ ألف
 مع زميلك. 

التعليمية دلهارة الكبلـ من كتاب التعليمي لصف  فلبوؾ طورت البازحثة الوسيلة
استخدمت البازحثة منهج . كزارة الديانةدرسة الثانوية اإلسبلمية احلكومية من ادلاألكؿ 

أما مرزحلة من َّنوذجو يتكوف من ربليل . Addieالبحث التطويرم على َّنوذج 
 نتاج كتطوير اإلنتاج كذبربة اإلنتاج كتقومي اإلنتاج.اإلزحتياجات كتصميم اإل

، رتبت البازحثة خطوات التطوير ىي ةالتعليمي فلبوؾ كمن عملية تطوير الوسيلة
ربليل اإلزحتياجات كادلشكبلت، مث مجع البيانات عن احملتاجة يف تصميم الوسيلة 

طوير الوسيلة التعليمية التعليمية إلجابة عن ادلشكبلت ادلطركزحة، مث تطوير اإلنتاج عن ت
                                                           
66

 Soeparno, 1.%3. Media Pengajaran Bahasa. Jakarta: Logos hlm: %3 
63

 Abdul Wahab Rosyidi, 211.. Media Pembelajaran Bahasa Arab.Malang:UIN Press hlm: 23 
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من األكؿ زحىت األخَت، مث ذبريبة اإلنتاج إىل اخلربين كالتبلميذ لصف األكؿ الرياضيات 
كعلم الطبيعي يف مدرسة الثانوية اإلسبلمية احلكومية باصليل فاسركياف مث تقومي جودة 

 ادلنتج بوسيلة االستبانة زحىت تكوف ادلنتج األخَت.

باختبار قبلي كاختبار بعدم  يلة التعليمية، قامت البازحثةيف ذبربة اإلنتاج من الوس
 ٔكعلى اجملموعُت مها اجملموعة الضابطة يف الصف األكؿ الرياضيات كعلم الطبيعي 

التعليمية دلهارة الكبلـ كاجملموعة التجربة يف الصف األكؿ الرياضيات  فلبوؾ بدكف الوسيلة
 .هارة الكبلـالتعليمية دل فلبوؾ بالوسيلة 3كعلم الطبيعي 

خربين مها الدكتور دنيا احللمي ادلاجستَت يف اإلنتاج إىل تقومي مرزحلة األخرة ىي  
رلاؿ قواعد اللغة كالدكتور احلاج توفق الرمحن ادلاجستَت يف رلاؿ تصميم الوسيلة التعليمية 

سبلمية يف مدرسة الثانوية اإل 3 كإىل التبلميذ لصف األكؿ الرياضيات كعلم الطبيعي
 كومية باصليل فاسركياف. احل

تبُت . Likertمقياس َّنوذج ليكرت  كيف تقدير نتائج التقومي، استعلمت البازحثة
البازحثة من خبلؿ نتائج تقومي من اخلربين كالتبلميذ بوسيلة االستبانة،  أف الوسيلة 

% من خبَت قواعد اللغة كىي على مستول "جيد ٛٛالتعليمية ادلطور زحاصل على درجة 
من خبَت تصميم الوسيلة التعليمية كىي على  %08 درجة كزحاصل علىجدا"، 

من التبلميذ يف الصف األكؿ  %81 مستول "جيد جدا"، كزحاصل على درجة
 فلبوؾ كمعٌت ذلك أف الوسيلة ".شلتاز"كىي على مستول  ٘الرياضيات كعلم الطبيعي 

الصف األكؿ من ادلدرسة  التعليمية دلهارة الكبلـ ادلطور صاحلا للتجربة على التبلميذ يف
 الثانوية اإلسبلمية احلكومية، جذاب كزلب كسهلة عند عملية التعليم مهارة الكبلـ. 

 الفصل الخامس 

 نتائج البحث والتوصيات والمقترحات
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 نتائج البحث - أ

 بناء على العرض كمناقشة البيانات السابقة تقدمت البازحثة النتائج التالية:

زحصلت البازحثة على مجع  ،ة دلهارة الكبلـالتعليمي لبوؾف الوسيلة من تصميم .1
 SABAR, Siswa Aktif“الوسيلة التعليمية غَت ادلطبوعة دلهارة الكبلـ بادلوضوع 

Belajar Bahasa Arab”  الذم فيو يتكو من ثبلث موضوع منها "ىواية الطبلب
ردات كتدريبها كل كزحدة تتكوف من ادلفكادلعرض كادلهنة كاحلياة كادلهنة كالنظاـ".  

طورت  تصميمك  كاحلوار كتدريبها كالصور كالصور الفن كالفيديو كخطة التدريس.
استخدمت منهج البحث بالتعليمية دلهارة الكبلـ  فلبوؾ البازحثة الوسيلة

  ها:أما مرزحلة من َّنوذجو يتكوف من. Addieالتطويرم على َّنوذج 

درسة ادلكادلشكبلت يف  زحتياجاتاإلزحتياجات، البازحثة ربليل اإلربليل .أ 
مع الثانوية اإلسبلمية احلكومية باصليل فاسركياف. ربليل اإلزحتياجات دبقابلة 

كاستخداـ تكنولوجيا عند عملية التعليم  سةرئيس ادلدرسة عن مايا ادلدر 
)الوسيلة التعليمية( كمقابلة مع ادلعلمة اللغة العربية يف الصف األكؿ عن 

   على أساس تكنولوجيا خاصة يف مهارة الكبلـ. استخداـ الوسيلة التعليمية

ة بياهنا يف السبق، اجات كادلشكبلت ادلطركزحإجابة عن احل تصميم اإلنتاج،.ب 
مجعت كصممت البازحثة األشياء احملتاجة قبل التطوير الوسيلة التعليمية 

ادلنهج الدراسي ادلادة اللغة العربية خاصة . بتقدمي كإعداد األجهاة كالبيانات
 يف تعليم مهارة الكبلـ للصف األكؿ من ادلدرسة الئلسبلمية احلكومية.

اىتمت  دلهارة الكبلـ، التعليمية فلبوؾ يف تطوير الوسيلةتطوير اإلنتاج، .ج 
 الشؤكف الدينية كزارةالبازحثة األشياء ادلطورة من الكتاب التعليمي على 

(Departemen Agama) نقص الوسيلة  خاص يف ادلادة مهارة الكبلـ الذم
التعليمية  فلبوؾلك باستخداـ الوسيلة تعليمية على أساس تكنولوجيا، ككذال
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)تكنولوجيا( التبلميذ يستطيع الدكافع لتعليم اللغة العربية خاصة يف تعليم 
 مهارة الكبلـ.

يف ذبربة اإلنتاج من الوسيلة التعليمية، قامت البازحثة باختبار قبلي كاختبار .د 
موعُت مها اجملموعة الضابطة يف الصف األكؿ الرياضيات بعدم كعلى اجمل
التعليمية دلهارة الكبلـ كاجملموعة  فلبوؾ بدكف الوسيلة ٔكعلم الطبيعي 

 فلبوؾ بالوسيلة 3التجربة يف الصف األكؿ الرياضيات كعلم الطبيعي 
 .التعليمية دلهارة الكبلـ

الدكتور دنيا احللمي ادلاجستَت مرزحلة األخرة ىي تقومي اإلنتاج إىل خربين مها .ه 
يف رلاؿ قواعد اللغة كالدكتور احلاج توفق الرمحن ادلاجستَت يف رلاؿ تصميم 

يف  3 الوسيلة التعليمية كإىل التبلميذ لصف األكؿ الرياضيات كعلم الطبيعي
 درسة الثانوية اإلسبلمية احلكومية باصليل فاسركياف.ادل

ىذه الوسيلة لتعليم يف ية دلهارة الكبلـ، منها: مواصفات الوسيلة فلبوؾ التعليم .2
فيها ثبلثة أبوات ىو "ىواية الطبلب كادلعرض" ك  الصف ليس لتعليم الذايت

لكل أبواب يتكوف من مخسة عشر مفردات ك  ك"ادلهنة كاحلياة" ك"ادلهنة كالنظاـ"
ة خاصة يف الصف األكؿ يف ادلرزحلة الثانوية اإلسبلميك  كتدريبها كزحوار كتدريبو

 Kementerian“ كزارة الشؤكف الدينيةمطورت من كتاب التعليمي ك  احلكومية

Agama” تتكوف من موسيقي يلة التعليمية على أساس تكنولوج ك وسكىذه ال
أك  بصريةمن الوسائل السمعية الك  كفيديو كصور ادلتحركة كألواف ادلتنوعة فيها

 الوسيلة التعليمية غَت مطبوعة.

التعليمية فعالية بطريقة البحث  فلبوؾ كبلـ باستخدمت الوسيلةإف تعليم مهارة ال .3
يف مدرسة الثانوية  ٘التجرييب يف الصف األكؿ الرياضيات كعلم الطبيعي 

البازحثة االختبار القبلي  كومية باصليل، فاسركياف. كاستخدمتاإلسبلمية احل
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 الوسيلة تخدـتعليم مهارة الكبلـ باس كاالختبار البعدم كاالستبانة لقاس النجاح

 التعليمية. أما نتيجة من االختبار كاالستبانة، البياف اآليت: فلبوؾ

التعليمية دلهارة الكبلـ  فلبوؾ معدلة نيتجة الكفائة من الوسيلة.أ 
% فدرجة ترقيتها ٜٕ،ٚٚ% كتصَت ٖٜ،٘٘لتبلميذ يبلغ 

ٕٔ،ٖٙ.% 

ل جيد من خبَت قواعد اللغة تدؿ على ادلستو  معدلة نتيجة استجابة.ب 
% كمن خبَت تصميم الوسيلة التعليمية تدؿ على ٛٛجدا كىو 

التبلميذ تدؿ على ادلستول كمن  % ٜٛادلستول جيد جدا كىو 
 %.ٖٛشلتاز كىو 

 توصيات - ب
 قدمت البازحثة التوصيات التالية:العرض كمناقشة البيانات السابقة بناء على 

 التعليمية دلهارة الكبلـ وؾفلب الوسيلةأف تستعمل األستاذة ترجو البازحثة  .1

ترجو البازحثة أف تقدـ األستاذة الوسيلة التعليمية يف تعليم مهارة الكبلـ كيكثر  .2
 كالتطيبقات كالتمرينات لتبلميذ زحىت يتعودكا على تطبيق ادلهارة الكبلـ

 تنبغي لؤلستاذة أف تستخدـ الوسيلة التعليمية ادليسرة .3

هارة الكبلـ ربتاج إىل االستمرار كال خيتص يف الباب التعليمية دل فلبوؾ الوسيلة .4
 "ىواية الطبلب كادلعرض كادلهنة كاحلياة كادلهنة النظاـ"

 المقترحات -ج

 بناء على العرض كمناقشة البيانات السابقة تقدـ البازحثة ادلقًتزحات التالية:

ىذا  التعليمية دلهارة الكبلـ كأف يصل فلبوؾ إف ىذا البحث يهتم بالوسيلة .1
 Auto Play، Movieالبحث يف أكجة أكسع من الوسيلة التعليمية على أساس 

Maker ،Quiz Creaotor ،.كغَتىا 
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أف يصل سبلمية احلكومية ك ويرم قاـ يف ادلرزحلة الثانوية اإلإف ىذا البحث التط .2
سبلمية أيضا كالخيتص يف ثبلث ادلواضع كىم باب عن حبث يف مرزحلة الثانوية اإل

الطبلب كادلعرض كادلهنة كاحلياة كادلهنة كالنظاـ" بل حيتاج أكجو أكسع "ىواية 
على سبيل  ادلثاؿ يف باب "البيانات الشخصية كادلرافق العامة يف ادلدرسة كاحلياة 

 .يف األسرة كيف سكن الطبلب"
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البحث الًتبية أصولو  .2081 زلمد لبيت النحيحي كزلمد منَت مرسي، .11
 عامل الكاتب: القاىرة كمناىجو. 

مشق: منشورات يف طرائق تعليم اللغة العربية،  .2000 زلمود أمحد السيد، .11
 جامعة دمشق

ادلملكة العربية تعليم اللغة العربية الناطقُت بلغات أخرل. ناقة، زلمود كامل ال .12
 السعودية جامعة أـ القرل

 ٕٙٓٓيربت: دار الفكر، جامع الدريس العربية، مصطفى الغبلييٍت،  .13

أساس إعداد الكتب  .2002 ناصر عبد اهلل الغاىل كعبد احلميد عبد اهلل، .14
 ار الغاىل. رياض: دالتعلمية لغَت الناطقُت هبا

لبناف: دار خصائص العربية كطرائق تعليمها،  .2002 نايف زلمود معرؼ، .15
 النفائس

 ثانيا: بحوث

تطوير كتاب التعليم اللغة العربية على شكل  .0920 زحسنية ريسناكايت، .16
. بالتطبيق على ادلدرسة ركضة الطلبة الثانوية األسبلمية  الكتاب االلكًتكين

اىيم اإلسبلمية احلكومية تَت جبامعة موالنا مالك إبر كديرم، رسالة ادلاجس
 كلية الدراسات العاليا قسم تعليم اللغة العربيةماالنج.  
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 تظوير السائل التعليمية برنامج يندكس مويف مكَت، ٕ٘ٔٓستياكف عارؼ.  .13

(Windows Movie Maker .) يف تعليم النحو )بالتطبيق على الطلبة معهد دار
 دككاتوف باسوركافمفاتح العلـو فو 

الوسائل التعليمية يف تعليم مهارة الكبلـ للصف . 0921 زلمد فضل اذلدر، .1%
 السابع دبدرسة منبع الصاحلُت ادلتوسطة سوجي منيار غرسيك

 المراجع األجنبية -ج
1.. Abdul Wahab Rasyidi, 211.. Media Pembelajaran Bahasa Arab, Malang: 

UIN Press 

21. Ainin M. dkk, 2116. Evaluasi dalam Pembelajaran Bahasa Arab. Malang: 

Misykat 

21. Anas Sudijono, 2113. Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta: Bumi 

Aksara 

22. Arif Sadiman, 1..6. Media Pendidikan, Pengertian, dan 

Pengembangannya. Jakarta: Raja Graindo 

23. Arikunto, Suharsimi, 1.%5.  Prosedur Penelitian . Yogyakarta: Bina 

Aksara 

24. Atwi Suparman, 1..1. Desain Pembelajaran. Jakarta: Depdikbud- 

Universitas Terbuka 

25. Azhar arsyad, 2112. Media Pembelajaran, edisi 1. Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada 

26. Bambang Setiayadi, 2116. Metodologi Penelitian untuk Pengajaran 

Bahasa Asing. Yogyakarta: Graha Ilmu 

23. Buku Bahasa Arab Kurikulum 2113 Panduan Bagi Guru 

2%. Endang Mulyatiningsih, 2112. Modul kuliah pengembangan Model 

Pembelajaran UNY   

2.. Hasan Musthofa Abdul Mut’thy, 2116. Al-Wasail al Ta’limiyyah. Al 

mamlakah al Arabiyah as Saudiyah: Jamiah al Imam Ibnu Saud Islamiyah 
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31. Ismail, Andang, Education Game. Yogyakarta: Pilar Media 

31. M. Soenardi Djiwandono, 1..6. Tes Bahasa dalam Pengajaran. 

Bandung:ITB Bandung 

32. Mukhtar, Iskandar, 2111. Desain Pembelajaran Berbasis TIK. Jakarta, GP 

Press 

33. Nusa Putra, 2113. Research & Development (Penelitian dan 

Pengembangan: Suatu Pengantar). Depok: PT Raja Grafindo Persada 

34. Putra, Nusa, 2111. Research & Development )Penelitian dan 

Pengembangan: Suatu Pengantar). Jakarta: Rajawali 

35. Ramdania, Diena Randa, 2113. Penggunaan Media Flash Flip Book 

Dalam Pembelajaran Teknologi  Informasi Dan Komunikasi Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa . Artikel Ilmiah Tugas Akhir. Bandung. 

UPI 

36. Soeparno, 1.%3. Media Pengajaran  Bahasa. Jakarta: Logos 

33. Sugiyono, 2112. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. 

Bandung: Alfabeta 

3%. Sukardi, 2113. Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara 

3.. Sukmadinata, Nana Syaodih, 211.. Metode Penelitian Pendidikan. 

Bandung: PT Remaja Rosdakarya 

41. Tim Puslitjaknov, 211%. Metode Penelitian Pengembangan, Pusat 

Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan. Badan Penelitian dan 

Pengembangan. Departemen Pendidikan Nasional 

 مراجع الشبكة الدوليةال -د

41. https://www.google.co.id/maps يف الساعة  ٕٙٔٓإبريل  ٕٚ)يـو األربعاء،    
ليبل( ٕ٘:ٛ  

42. https://www.google.co.id/search?q=gambar,muslim,belajar.com  يـو(
صبازحا( ٖٓ.ٜ:ٜ يف الساعة ٕٙٔٓفربيَت  ٙالسبت،   

https://www.google.co.id/maps
https://www.google.co.id/search?q=gambar,muslim,belajar.com
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43. https://www.google.co.id/search?q=gambar,percakapan.com  ،يـو السبت(
صبازحا( ٖٓ.ٜ:ٜيف الساعة  ٕٙٔٓفربيَت  ٙ  

44. https://www.google.co.id/search?q=gambar,kartun+pensil.com  يـو(
صبازحا( ٖٓ.ٜ:ٜيف الساعة  ٕٙٔٓفربيَت  ٙالسبت،   

 

 

https://www.google.co.id/search?q=gambar,percakapan.com
https://www.google.co.id/search?q=gambar,kartun+pensil.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خطة التدريس )اإلختبار البعدي(

 الثانوية اإلسالمية احلكومية باجنيل: ادلدرسة   ادلدراسة 

 : اللغة العربية/الثاين الدرس/ادلستوى 

 5: األول الريضيات وعلم الطبيعي    الصف 

 : مهارة الكالم عن ادلهنة والنظام  ادلوضوع 

 دقيقة 99:  ختصيص الوقت 

 األساسيةالكفائة  - أ
 1 األساسيةالكفائة  .1

 اخلربة الباطنية وعمل تعاليم اإلسالمية
 2 األساسيةالكفائة  .2

اخلربة الباطنية وعمل الصدق واالنضباط وقابلية والذمة وتعاونية وىوادة والصلح 
ومؤدب وتظهر  سلوك كجزء من احلّل على ادلشكالت يف التفاعل بإجيابية مع 
البيئة االجتماعية والطبيعية، وكذلك يف وضع نفسها على أهنا انكاس لألمة يف 

 اجلمعية
 3 يةاألساسالكفائة  .3

لتفهم وتطبيق وحتليل ادلعرفية احلقيقية وادلفاىيمية واإلجرائية على أساس الفضول 
حول العلوم والتكنولوجيا والفن والثقافة والعلوم اإلنسانية و بالبصرية اإلنسانية 
والوطنية والدولة وأسباب تتعلق حضارة الظواىر واألحداث وفضال عن تطبيق 

دراسة اليت زلددة وفقا للمواىب ومصاحل حلّل على ادلعرفة اإلجرائية يف رلال ال
 مشكالت

 4 األساسيةالكفائة  .4
اجلهزا والفقرة وتقدم يف رلال احلقيقة وادلوجز اليت مراتبط تطوير من تعلمت يف 

 ادلدراسة ادلستقلة وقاردة على استخدام األسلوب وفقا للقواعد العلم



 اإلنجاز الرئيسيةوكفائة  األساسيةكفائة  - ب
 المؤشرات األساسيةكفائة 

شكر ذلذه الفرصة أن تتعلم اللغة  1.1
العربية بوصفها لغة التخاطب واللغة 

 الدوليني من الككوز اإلسالمية 

 

تتصرف بالصدق والثقة يف  1.1
االتصالية مع البيئة اإلجتماعية يف مجيع 

 أحناء ادلنزل وادلدرسة

 

يتلّفظ بالصوت احلروف والكلمة  1.1
واجلملة اللغة العربية عن "ادلهنة والعبارة 
 والنظام"

يتلفظ بالصوت احلروف  1.1.1
اذلجائية والكلمة والعبارة ومجلة اللغة 

 العربية عن "ادلهنة والنظام" 
يتلفظ اجلملة فالنص أو احملادثة  1.1.1

 عن "ادلهنة والنظام"
زلادثة بتناسب عن "ادلهنة  1.1

 والنظام" بالرقة والفصيح
ار عن "ادلهنة يسّلم من األخب 1.1

 والنظام" بتناسب القواعد اللغوية

يعرض احملادثة بالقرينة عن  1.1.1
 "ادلهنة والنظام"

ينبو اللسان عن "ادلهنة والنظام"  1.1.1
 بالدقة  

 
 أهداف التعليم -ج

 تتابع يف عملية التعليم أن يرجو التالميذ منها :
قدرة التالميذ على نطق األصوات )حروف اذلجائية( والكلمة واجلملة العربية  .1

 ادلسموعة 
 قدرة التالميذ على التعبري ادلفردات والكلمة بصوت جهرا .1
 قدرة التالميذ على اذاء احلوار مع زمالئيك بادلوضوع مناسب .1



 مادة التعليمية -د

 مادة التعليمية عن "ادلهنة والنظام"

 لتعليمإستراتجية ا -ه

 : مسعية وشفهية منهج  .1
 : مناقشة وزلادثة طريقة  .1

 وسيلة التعليمية ومصادرها -و

 وسائل : حاسوب وساسة وصور وفيديو وغريىا .1
 مصادر : كتاب التعلمي والقاموس .1

 اجراءات في عملية التعليم -ز

 الوقت الوصفي االجراءات
 تقول ادلعلمة السالم ويدعو مجاعة .1 مقدمة

 العبارة إىل التالميذتقول ادلعلمة  .1
 تسرب ادلعلمة كشف الغياب وينظم التالميذ .1
 تسلم ادلعلمة من أىداف التعليمية .1
 تصف ادلعلمة مثل بالوسيلة التعليمية .5
تسلم ادلعلمة ادلوضوع يف تعليمية إىل  .6

 التالميذ
 توسع ادلادة التعليمية يف ادلاض .7

 دقيقة 19

 مالحظة .1 نواة
ادلفردات تسمع أن حياكي التالميذ عن  . أ

 "ادلهنة والنظام"
احدى التالميذ عن مرادف من عبارة  . ب

 احملادثة واآلخر مدقق

 
 
 
 
 



 
 تساؤل .2

تسأل التالميذ عن ادلفردات أو اجلملة  . أ
 أواحملادثة اليت اليعرف ادلعنىها

 ينصر االستجابة من التالميذ اآلخر  . ب
 استطالع .3

تطبيق ادلعلمة الوسيلة التعليمية على  . أ
 أساس فلبوك

الوسيلة التعليمية عن مزيدا تبني ادلعلمة  . ب
 وخلل من فلبوك

تعطي ادلعلمة إىل التالميذ عن احلوار  . ج
 امام اصف بادلوضوع "ادلهنة والنظام"

يتكلم التالميد مع زمليك عن احلوار  . د
امام اصف بادلوضوع "ادلهنة والنظام" 

 امام الصف
 عشرة .4

يبني ويتحدث من زلادثة بادلوضوع  . أ
 ها"ادلهنة والنظام" ويثبت ادلعنم

تبني التالميذ من مرادف ادلفردات  . ب
 وادلعلم االستجابة

 اتصال .5
تعرض أن تتحدث من احملادثة ادلوضوع  . أ

 "ادلهنة والنظام" بالقرينة
يبني التالميذ عن العبارة وللقاء وشكريا  . ب

 واستعذين والتعارف باللغة العربية

 
 
 
 
 

 دقيقة 79



 التعليمترشد ادلعلمة التالميذ خلالصة عن  .1 اختتام
 تقدمي ادلعلمة انعكاس وترسيخ العلم .1
 إجراء التقييم .1
تسلم ادلعلمة عن خطة التدريس يف  .1

 ادلستقيل
 تعطى ادلعلمة احملفوظات .5
 ختتيم ادلعلمة باحلمد اهلل والدعلء .6
 تسلم ادلعلمة السالم .7

 
 

 
 دقيقة 19

 

 ح. تقييم 

 : بدون االختبار طريقة التقييم  .1
 السلوكية واالختبار: تقييم على  شكل األداوات  .1

 جدوال من تقييم السلوكية في الحوار بالموضوع "المهنة والنظام"

 المعلومات والحظ الجوانب االسماء التالميذ الرقم
1 2 3 4 5 

 61 11 11 11 11 11 أمحد زلفا رمضين 1
 61 11 11 11 11 11 أدتيا نفي فسفتا 1
 77 11 11 18 15 18 أمحد توفق الرمحن 1
 58 11 19 11 11 11 السا ليل ادلكرمة 1
 75 11 17 15 15 11 أنا من خصية اهلل 5
 69 11 19 11 11 11 اسرول ولندري 6
 67 17 11 11 11 11 جندرا مولديا دوي  7
 65 17 11 11 11 11 جريل جردان فاض 8
 68 16 15 11 11 11 دوي نور أفيدة 9



 76 16 17 15 15 17 دماس أرشفندي 19
 65 15 11 11 11 11 ادليدا خرية النساء 11
 78 11 15 17 15 17 يف اذلدي شهر 11
 65 17 11 11 19 11 فرداويت ملنيا سري 11
 75 15 15 11 17 11 ىداية اإلسالمية 11
 68 11 17 15 11 11 انسان ولينيت سوسنة 15
 71 11 18 18 11 11 حقيمة احللمية 16
 65 11 11 17 11 11 ليلس كرنياويت 17
 69 11 11 11 11 11 زلمد اقدام رزقي ابدا 18
 61 11 11 11 11 11 زلمد فوزي أكرب 19
 67 11 11 11 17 11 زلمد إقبال وجيا 19
 61 11 11 15 11 11 زلمد رزقني 11
 66 11 11 11 16 11 زلمد مالك إذلام 11
 69 11 11 11 11 11 نبيال نسف اليل 11
 68 19 11 17 11 17 خبريدنفال روقي جيسار  11
 66 11 11 15 11 15 نسرنا ميغا يسريا 15
 61 11 11 11 16 11 نور مولدية 16
 65 11 11 15 11 11 نور اذلداييت 17
 66 15 15 11 11 11 رمحن صفية األعدة 18
 69 19 11 15 17 15 ريو الدو فورونطو 19
 66 11 11 15 11 15 رحيمة األفدة 19
 71 11 11 15 15 17 بيال ودياننجرمسلسا  11
 71 11 15 15 11 15 سيفا فًتي واحدة 11
 71 15 18 15 11 15 سيت سلفحة األلفا 11
 66 11 15 15 11 15 شكال مهارين اغوستا 11



 61 11 11 11 11 11 تيو أكرب انًتكسا 15
 71 17 15 11 11 15 اول ادلكنونة 16
 71 11 11 18 15 11 ولدا فًتة الرزقي 17

 ط. جانب القمة

 دؤوب .1
 تعامل  .1
 شجاعة .1
 صراحة على الرأي اآلخرين .1
 سلوك من ادلسؤلية .5

 معيار نتيجة االختبار
 

 (%نسبة مئوية ) المستوى الرقم
 99% - 199% ممتاز 1
 89% - 89% جيد جدا 1
 79% - 79% جيد 1
 69% - 69% متوسط 1
 56% - 59% مقبول 5

 

 بالموضوع "المهنة والنظام"جدوال من تقييم الحوار 

 المعلومات والحظ الجوانب االسماء التالميذ الرقم
1 2 3 

 79 19 19 19 أمحد زلفا رمضين 1
 79 19 19 19 أدتيا نفي فسفتا 1



 89 19 19 19 أمحد توفق الرمحن 1
 79 19 19 19 السا ليل ادلكرمة 1
 99 19 19 19 أنا من خصية اهلل 5
 89 19 19 19 اسرول ولندري 6
 79 19 19 19 جندرا مولديا دوي  7
 99 19 19 19 جريل جردان فاض 8
 89 19 19 19 دوي نور أفيدة 9
 99 19 19 19 دماس أرشفندي 19
 59 19 19 19 ادليدا خرية النساء 11
 99 19 19 19 يف اذلدي شهر 11
 69 19 19 19 فرداويت ملنيا سري 11
 99 19 19 19 ىداية اإلسالمية 11
 59 19 19 19 انسان ولينيت سوسنة 15
 89 19 19 19 حقيمة احللمية 16
 89 19 19 19 ليلس كرنياويت 17
 99 19 19 19 زلمد اقدام رزقي ابدا 18
 79 19 19 19 زلمد فوزي أكرب 19
 99 19 19 19 زلمد إقبال وجيا 19
 89 19 19 19 زلمد رزقني 11
 79 19 19 19 زلمد مالك إذلام 11
 89 19 19 19 نبيال نسف اليل 11
 69 19 19 19 نفال روقي جيسار خبريد 11
 59 19 19 19 نسرنا ميغا يسريا 15
 79 19 19 19 نور مولدية 16
 99 19 19 19 نور اذلداييت 17



 79 19 19 19 رمحن صفية األعدة 18
 79 19 19 19 ريو الدو فورونطو 19
 99 19 19 19 رحيمة األفدة 19
 99 19 19 19 سلسا بيال ودياننجرم 11
 89 19 19 19 سيفا فًتي واحدة 11
 89 19 19 19 سيت سلفحة األلفا 11
 99 19 19 19 شكال مهارين اغوستا 11
 89 19 19 19 تيو أكرب انًتكسا 15
 99 19 19 19 اول ادلكنونة 16
 89 19 19 19 ولدا فًتة الرزقي 17

 

 ي. جانب القمة
 اللسانطلق  .1

 19إذا يستطيع التالميذ أن يتكلم بالطالقة جدا نتيجة :  . أ
 19إذا يستطيع التالميذ أن يتكلم بالطالقة نتيجة :  . ب

 19ج. إذا يستطيع التالميذ أن يتكلم غري بالطالقة نتيجة : 
 . دقة على تكلم اجلملة1

 19أ. إذا يتكلم التالميذ بالدقة جدا نتيجة : 
 19لدقة نتيجة : ب. إذا يتكلم التالميذ با

 19ج. إذا يتكلم التالميذ غري بالدقة نتيجة : 
 . تنغيم1

 19أ. إذا يتصيل التالميذ احلوار بالتنغيم جيد جدا نتيجة : 
 19ب. إذا يتصيل التالميذ احلوار بالتنغيم جيد نتيجة : 
 19ج. إذا يتصيل التالميذ احلوار غري بالتنغيم نتيجة : 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خطة التدريس )اإلختبار القبلي(
 : ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية باجنيل  ادلدراسة 

 : اللغة العربية/الثاين الدرس/ادلستوى 
 5: األول الريضيات وعلم الطبيعي    الصف 

 : مهارة الكالم عن ادلهنة والنظام  ادلوضوع 
 دقيقة 99:  ختصيص الوقت 

 األساسيةالكفائة  - ت
 1 ألساسيةالكفائة ا .5

 اخلربة الباطنية وعمل تعاليم اإلسالمية
 2 ألساسيةالكفائة ا .6

اخلربة الباطنية وعمل الصدق واالنضباط وقابلية والذمة وتعاونية وىوادة والصلح 
ومؤدب وتظهر  سلوك كجزء من احلّل على ادلشكالت يف التفاعل بإجيابية مع 

وضع نفسها على أهنا انكاس لألمة يف  البيئة االجتماعية والطبيعية، وكذلك يف
 اجلمعية

 3 ألساسيةالكفائة ا .7
لتفهم وتطبيق وحتليل ادلعرفية احلقيقية وادلفاىيمية واإلجرائية على أساس الفضول 
حول العلوم والتكنولوجيا والفن والثقافة والعلوم اإلنسانية و بالبصرية اإلنسانية 

واىر واألحداث وفضال عن تطبيق والوطنية والدولة وأسباب تتعلق حضارة الظ
ادلعرفة اإلجرائية يف رلال الدراسة اليت زلددة وفقا للمواىب ومصاحل حلّل على 

 مشكالت
 4 ألساسيةالكفائة ا .8

اجلهزا والفقرة وتقدم يف رلال احلقيقة وادلوجز اليت مراتبط تطوير من تعلمت يف 
 قواعد العلمادلدراسة ادلستقلة وقاردة على استخدام األسلوب وفقا لل

 
 



 اإلنجاز الريسيةوكفائة  ألساسيةكفائة ا - ث
 المؤشرات الرئيسيةكفائة 

شكر ذلذه الفرصة أن تتعلم اللغة  1.1
العربية بوصفها لغة التخاطب واللغة 

 الدوليني من الككوز اإلسالمية 

 

تتصرف بالصدق والثقة يف  1.1
االتصالية مع البيئة اإلجتماعية يف مجيع 

 وادلدرسة أحناء ادلنزل

 

يتلّفظ بالصوت احلروف والكلمة  1.1
والعبارة واجلملة اللغة العربية عن "ادلهنة 

 والنظام"

يتلفظ بالصوت احلروف  1.1.1
اذلجائية والكلمة والعبارة ومجلة اللغة 

 العربية عن "ادلهنة والنظام" 
يتلفظ اجلملة فالنص أو احملادثة  1.1.1

 عن "ادلهنة والنظام"
ناسب عن "ادلهنة زلادثة بت 8.1

 والنظام" بالرقة والفصيح
يسّلم من األخبار عن "ادلهنة  8.1

 والنظام" بتناسب القواعد اللغوية

يعرض احملادثة بالقرينة عن  1.1.1
 "ادلهنة والنظام"

ينبو السان عن "ادلهنة والنظام"  1.1.1
 بالدقة  

 
 أهداف التعليم -ج

 منها :تتابع يف عملية التعليم أن يرجو التالميذ 
قدرة التالميذ على نطق األصوات )حروف اذلجائية( والكلمة واجلملة العربية  .1

 ادلسموعة 
 قدرة التالميذ على التعبري ادلفردات والكلمة بصوت جهرا .5
 قدرة التالميذ على اذاء احلوار مع زمالئيك بادلوضوع مناسب .6



 مادة التعليمية -د

 مادة التعليمية عن "ادلهنة والنظام"

 إستراتجية التعليم -ه

 : مسعية وشفهية منهج  .1
 : مناقشة وزلادثة طريقة  .1

 وسيلة التعليمية ومصادرها -و

 وسائل : حاسوب وساسة وصور وفيديو وغريىا .1
 مصادر : كتاب التعلمي والقاموس .1

 اجراءات في عملية التعليم -ز

 الوقت الوصفي االجراءات
 تقول ادلعلمة السالم ويدعو مجاعة .8 مقدمة

 ادلعلمة العبارة إىل التالميذتقول  .9
تسرب ادلعلمة كشف الغياب وينظم  .19

 التالميذ
 تسلم ادلعلمة من أىداف التعليمية .11
 تصف ادلعلمة مثل بالوسيلة التعليمية .11
تسلم ادلعلمة ادلوضوع يف تعليمية إىل  .11

 التالميذ
 توسع ادلادة التعليمية يف ادلاض .11

 دقيقة 19

 مالحظة .6 نواة
عن ادلفردات تسمع أن حياكي التالميذ  . ت

 "ادلهنة والنظام"
احدى التالميذ عن مرادف من عبارة  . ث

 
 
 
 



 احملادثة واآلخر مدقق
 

 اسئاال .7
تسأل التالميذ عن ادلفردات أو اجلملة  . ت

 أواحملادثة اليت اليعرف ادلعنىها
 ينصر االستجابة من التالميذ اآلخر  . ث

 استطالع .8
توزع ادلعلمة األورق إىل التالميذ عن  . ت

 احلوار  
التالميذ عن احملادثة أن يتحدث تتدرب  . ث

 بادلوضوع "ادلهنة والنظام"
تعرض التالميذ من زلادثة "ادلهنة  . ج

 والنظام" امام الصف
 تنظيم .9

يبني ويتحدث من زلادثة بادلوضوع  . ت
 "ادلهنة والنظام" ويثبت ادلعنمها

تبني التالميذ من مرادف ادلفردات  . ث
 وادلعلم االستجابة

 اتصال .11
ة ادلوضوع تعرض أن تتحدث من احملادث . ت

 "ادلهنة والنظام" بالقرينة
يبني التالميذ عن العبارة وللقاء وشكريا  . ث

 واستعذين والتعارف باللغة العربية

 
 
 
 
 
 

 دقيقة 79

 ترشد ادلعلمة التالميذ خلالصة عن التعليم .8 اختتام
 تقدمي ادلعلمة انعكاس وترسيخ العلم .9

 
 



 إجراء التقييم .19
تسلم ادلعلمة عن خطة التدريس يف  .11

 ادلستقيل
 تعطى ادلعلمة احملفوظات .11
 ختتيم ادلعلمة باحلمد اهلل والدعلء .11
 تسلم ادلعلمة السالم .11

 
 دقيقة 19

 

 ح. تقييم 

 : بدون االختبار طريقة التقييم  .1
 : تقييم على السلوكية واالختبار شكل األداوات  .1

 جدوال من تقييم السلوكية في الحوار بالموضوع "المهنة والنظام"

 المعلومات والحظ الجوانب االسماء التالميذ الرقم
1 2 3 4 5 

 61 19 11 11 19 19 أمحد زلفا رمضين 1
 69 19 11 11 19 11 أدتيا نفي فسفتا 1
 69 11 11 15 15 15 أمحد توفق الرمحن 1
 61 11 11 19 15 11 السا ليل ادلكرمة 1
 66 11 15 11 15 11 أنا من خصية اهلل 5
 59 19 11 15 19 11 ولندرياسرول  6
 65 11 19 19 17 11 جندرا مولديا دوي  7
 61 17 19 19 11 11 جريل جردان فاض 8
 61 16 11 19 19 11 دوي نور أفيدة 9
 66 19 11 11 15 17 دماس أرشفندي 19
 59 15 19 19 11 11 ادليدا خرية النساء 11



 66 11 11 11 15 15 يف اذلدي شهر 11
 61 17 11 19 19 11 فرداويت ملنيا سري 11
 61 11 19 15 15 11 ىداية اإلسالمية 11
 59 19 17 19 19 11 انسان ولينيت سوسنة 15
 67 11 16 17 19 11 حقيمة احللمية 16
 59 19 19 17 11 19 ليلس كرنياويت 17
 56 11 19 19 11 11 زلمد اقدام رزقي ابدا 18
 51 11 19 19 11 19 زلمد فوزي أكرب 19
 61 19 19 11 17 11 زلمد إقبال وجيا 19
 59 19 11 15 19 11 زلمد رزقني 11
 57 19 11 19 15 19 زلمد مالك إذلام 11
 58 11 19 11 11 11 نبيال نسف اليل 11
 61 19 19 11 11 17 نفال روقي جيسار خبريد 11
 58 19 19 11 11 11 نسرنا ميغا يسريا 15
 59 19 11 11 15 19 نور مولدية 16
 59 11 11 19 15 19 نور اذلداييت 17
 69 19 11 11 11 11 رمحن صفية األعدة 18
 65 11 11 11 17 11 ريو الدو فورونطو 19
 56 19 19 11 19 11 رحيمة األفدة 19
 56 19 19 11 11 11 سلسا بيال ودياننجرم 11
 58 19 11 11 19 11 سيفا فًتي واحدة 11
 61 11 17 11 19 11 سلفحة األلفاسيت  11
 57 11 11 19 19 19 شكال مهارين اغوستا 11
 51 11 11 19 19 19 تيو أكرب انًتكسا 15
 58 19 11 11 19 11 اول ادلكنونة 16



 69 19 19 11 11 11 ولدا فًتة الرزقي 17
 

 ط. جانب القمة

 دؤوب .6
 تعامل  .7
 شجاعة .8
 صراحة على الرأي اآلخرين .9

 ادلسؤليةسلوك من  .19
 

 معيار نتيجة االختبار
 

 (%نسبة مئوية ) المستوى الرقم
 99% - 199% ممتاز 1
 89% - 89% جيد جدا 1
 79% - 79% جيد 1
 69% - 69% متوسط 1
 56% - 59% مقبول 5

 

 ل من تقييم الحوار بالموضوع "المهنة والنظام"جدو 

 المعلومات والحظ الجوانب االسماء التالميذ الرقم
1 2 3 

 59 19 19 19 أمحد زلفا رمضين 1
 69 19 19 19 أدتيا نفي فسفتا 1



 69 19 19 19 أمحد توفق الرمحن 1
 19 19 19 19 السا ليل ادلكرمة 1
 69 19 19 19 أنا من خصية اهلل 5
 59 19 19 19 اسرول ولندري 6
 59 19 19 19 جندرا مولديا دوي  7
 79 19 19 19 جريل جردان فاض 8
 59 19 19 19 دوي نور أفيدة 9
 79 19 19 19 دماس أرشفندي 19
 59 19 19 19 ادليدا خرية النساء 11
 79 19 19 19 يف اذلدي شهر 11
 69 19 19 19 فرداويت ملنيا سري 11
 59 19 19 19 ىداية اإلسالمية 11
 69 19 19 19 انسان ولينيت سوسنة 15
 69 19 19 19 حقيمة احللمية 16
 19 19 19 19 ليلس كرنياويت 17
 19 19 19 19 زلمد اقدام رزقي ابدا 18
 19 19 19 19 زلمد فوزي أكرب 19
 59 19 19 19 زلمد إقبال وجيا 19
 59 19 19 19 زلمد رزقني 11
 69 19 19 19 زلمد مالك إذلام 11
 59 19 19 19 نبيال نسف اليل 11
 59 19 19 19 نفال روقي جيسار خبريد 11
 59 19 19 19 نسرنا ميغا يسريا 15
 19 19 19 19 نور مولدية 16
 79 19 19 19 نور اذلداييت 17



 59 19 19 19 رمحن صفية األعدة 18
 69 19 19 19 ريو الدو فورونطو 19
 69 19 19 19 رحيمة األفدة 19
 79 19 19 19 سلسا بيال ودياننجرم 11
 69 19 19 19 سيفا فًتي واحدة 11
 69 19 19 19 سيت سلفحة األلفا 11
 79 19 19 19 شكال مهارين اغوستا 11
 89 19 19 19 تيو أكرب انًتكسا 15
 79 19 19 19 اول ادلكنونة 16
 59 19 19 19 ولدا فًتة الرزقي 17

 

 ي. جانب القمة
 طلق اللسان .1

 19إذا يستطيع التالميذ أن يتكلم بالطالقة جدا نتيجة :  . ت
 19التالميذ أن يتكلم بالطالقة نتيجة : إذا يستطيع  . ث

 19ج. إذا يستطيع التالميذ أن يتكلم غري بالطالقة نتيجة : 
 . دقة على تكلم اجلملة1

 19أ. إذا يتكلم التالميذ بالدقة جدا نتيجة : 
 19ب. إذا يتكلم التالميذ بالدقة نتيجة : 

 19ج. إذا يتكلم التالميذ غري بالدقة نتيجة : 
 . تنغيم1

 19إذا يتصيل التالميذ احلوار بالتنغيم جيد جدا نتيجة :  أ.
 19ب. إذا يتصيل التالميذ احلوار بالتنغيم جيد نتيجة : 
 19ج. إذا يتصيل التالميذ احلوار غري بالتنغيم نتيجة : 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Draf Wawancara  

Desain Media Pembelajaran Keterampilan Berbicara Berbasis Flipbook 

 

1. Kurikulum apa yang dipakai dalam keterampilan berbicara ini? 

2. Bagaimana dengan silabus dan RPPnya? 

3. Apa buku pelajaran yang dijadikan pegangan dalam pembelajaran keterampilan 

berbicara? 

4. Apakah siswa merasa kesulitan mempelajari keterampilan berbicara selama ini? 

5. Kendala apa yang dihadapi selama mengajar bahasa Arab khususnya keterampilan 

berbicara? 

6. Media pembelajaran apa yang ada gunakan selama ini dalam pembelajaran 

keterampilan berbicara? 

7. Apakah Anda tertarik untuk mengembangkan pembelajaran keterampilan berbicara 

dengan media pembelajaan berbasis “Flipbook”? 

8. Menurut Anda bagaimana daya tarik media pembelajaran keterampilan berbicara 

berbasis “Flipbook”? 

9. Menurut Anda bagaimana tingkat kesulitan media pembelajaran keterampilan 

berbicara berbasis “Flipbook” ini? 

10. Menurut Anda apakah media pembelajaran keterampilan berbicara berbasis “Flipbook” 

dapat menunjang pembelajaran bahasa Arab bagi siswa tingkat pemula? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 صور عملية التعليم

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سيرة ذاتية عن الباحثة

 المعلومات الشخصية .أ

 : سيت أري نعيمة   االسم  .1

 1991يويل  15: جبونيغورا،  مكان وتاريخ الوالدة  .2

 : مؤنث   اجلنس  .3

 : إندونسية    اجلنسية  .4

 : مسلمة    الديانة  .5

 : إندونيسية/جاوية   اللغة ادلستخدمة  .6

 : سويل بن كرمني    اسم الوالد  .7

 : أمنة بنت واحدين    اسم الوالدة  .8

 : فاطمة الزىراء   األخت  .9

 فوجنفوجنان كالتيدو جبونيغورا :  العنوان األصلي  .11

 ج، دنيو ماالنج 5: يف الشارع جيوسوكا رقم   العنوان مباالنج  .11

  801730846580:   رقم اجلوال  .12

  tabassam.lillah@gmail.com:   الربيد اإللكًتوين  .13

 المرحلة العلمية  .ب

 السنة الدراسة الرقم
 0888-5111 روضة األطفال "تريسوال" رلوساري كالتيدو جبونيغورا 5

 0887-0885 جبونيغورا مدرسة اإلبدائية احلكةمية رلوساري كالتيدو 0

مدرسة "اليقني" ادلتوسطة احلكومية فوجنفوجنان كالتيدو  4
 جبونيغورا

0887-0881 

 0850-0886 مدرسة الثانوية احلكومية كالتيدو جبونيغورا 3

 حىت اآلن-1911 بكالوريوس قسم تعليم اللغة العربية  1
 

mailto:tabassam.lillah@gmail.com

