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  أىدم ىذا البحث اعبماعي  إىل:

  "سوتوكوأبي المحبوب "  رحمو اهلل" و دوي زليحةأّمي المحبوبة "

 االف،  مهما ربيماين تربية حسنة كنصحماين نصيحة طيبة حىت اكوف عما أنما عليو
 عسى أف يرحم اهلل يف حيماهتمما يف الدنيما كاألخرة
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 مستخلص البحث

( لتيليم اللغة autoplay mediastudioتطوير كسيلة التيليمية اكتوبالم)ـ. 6102اػبَتة, عفتماح. 
قسم تيليم اللغة اليربية,  وركاسمارم بماسوركاف،اليربية يف عدرسة الثمانوية اإلسالعية دار التقول سنجوننجوغ ب

 كلية اليلـو الًتبية كالتيليم, جماعية عوالنما عمالك إبراىيم اإلسالعية اغبكوعية دبماالنج.

 اؼبشرؼ : الدكتور اغبماج نور ىمادم اؼبماجستَت

 : تطوير كسيلة التيليمية، اكتوبالم، تيليم اللغة اليربية الكلمات المفتاحية

. كيف تيليم اللغة اليربية تتكوف عن التدري  الذم يوجب يف اؼبدرسةاليربية ى  إحدل  تيليم اللغة 
عن أربية عهمارات. كلكن تيليم اللغة اليربية فيهما بصفة عماعة مل ربقيق األىداؼ اؼبوجودة. ألف اليواعل الىت 

يم, كعلى خلفية عن تؤثرىما, عنهما : طريق التدري  كالوسمائل ك أسلوب التيليم كاسًتاذبية كعنهج التيل
التالعيذ كغَتىما. كبوجود الوسيلة التيليمية عمل التيليم كالتيلم يكوف سهل ك ؿبدد. كلكن كثَت عن اؼبدرسة 
ال تستيملو يف تيليم اللغة اليربية كمثل ىف عدرسة الثمانوية اإلسالعية دار التقول سنجوننجوغ بوركاسمارم 

 بماسوركاف. 

الوسيلة التيليمية اكتوبالم  يف اؼبدرسة الثمانوية تطوير  كيف (0اسئلة البحث يف ىذالبحث ى  )
فيمالية الوسيلة التيليمية كيف ( 6اإلسالعية دار التقول سنجوننجوغ بوركاسمارم بماسوركاف عند اددم؟ )

كعن أىدا ؼ .اكتوبالم  يف اؼبدرسة الثمانوية اإلسالعية دار التقول سنجوننجوغ بوركاسمارم بماسوركاف ؟
رفة كيفية تطوير " الوسيلة التيليمية اكتوبالم " ك عيرفة ك عيرفة عدل في مالية استخداـ " البحث ى  عي

الوسيلة التيليمية اكتوبالم" يف تيليم اللغة اليربية بماؼبدرسة الثمانوية اإلسالعية دار التقول سنجوننجوغ 
 بوركاسمارم بماسوركاف.

كالكيف . كاستخدعت البماحثة أدكات صبع أعما عنهج ىذا البحث ىو اؼبنهج التطوير بماؼبدخل الكم  
( كنتمائج ىذا البحث 0البيمانمات عن اؼبالحظة كاؼبقمابلة ك اإلختبمار كاالستبمانة. نتمائج يف ىذا البحث ى : )

اددم عندىما طبسة خطوات  اللغة اليربيةحبسب احتيماج التالعيذ يف تيليم  اكتوبالم(تصميم 0ى  )
( إف استخدـ 6ذبريبة كتقوًن.)ك ت، كتصميم اؼبنتج، كتطوير ربليل اغبماجمات كاؼبشكال :التصميم كى  

الوسيلة التيليمية اكتوبالم فيتيليم اللغة اليربية بماؼبدرسة الثمانوية اإلسالعية سنجوننجوغ بوركاسمارم بماسوركاف 
 tجة . بدليل إف نتييدؿ على ارتفماع الدرجة يف تيليم اللغة اليربية عند التالعيذ ك يصيل إىل درجة في مالية



 م
 

ولة أم أف فركض ىذا البحث كذلك  دبيٌت عقب 6،12اكرب عن نتيجة اؼبستول اؼبينوم  5،،،اإلحصمائ  
.عقبولة

ABSTRACT 

Khoiroh,Miftakhul 2116. The Development Learning Media Autoplay Application 

for  Arabic Learning in Islamic Senior High School Darut Taqwa of  Sengonagung 

Purwosari Pasuruan. S-1 Thesis Arabic Language Education Faculty of Education 

and Teacher Training , State University Maulana Malik Ibrahim of Malang. 

 Advisor : Dr. H. Nurhadi, M.A 
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Arabic lesson is one of the compulsory subjects in Madrasahor School. And 

Arabic is the foreign language which needs to understand more in the learning. Arabic is 

divided into four Maharah (four skills), listening, writing, reading and speaking skill. But 

in general Arabic lesson has not reached the expected goal because of several factors, 

including the methods, strategies, models and media. With instructional media, teaching 

and learning activities will be easy and fun. But many schools are still not using 

instructional media in teaching Arabic as in MA Darut Sengonagung Purwosari Taqwa 

Pasuruan. 

The problem formulations in this study were (1) how to design Autoplay media for 

learning Arabic in MA Darut Taqwa Sengonagung Purwosari based ADDIE theory? (2) 

How can the effectiveness of Autoplaymedia towards learning nahwu in MA Darut Taqwa 

Sengonagung Purwosari?. The purpose of this study was to know how to design Autoplay 

mediafor learning Arabic based ADDIE theory?, how the effectivenessof ADDIE theory to 

learning Arabic in MA Darut Sengonagung Purwosari Taqwa Pasuruan. 

  This research used experimental research with a quantitative approach. The study 

consisted of two groups: the experimental group and the control group. The researcher used 

observations, interviews, tests and questionnaires as data collection tools. The results of 

this study were (1) that the media autoplay is designed based on the needs of students in 

Nahwulearning activities based theory ADDIE that there are five steps in, namely: 

analyzing needs based on observation, designing products, developing products for 

learning  Arabic based on media autoplay, the fourth step is delivery and testing products 

based on autoplay in learning Arabic, And the last is that the researchers  measured the 

validity of product to grammarians and instructional media design experts. (2) Learning 

Arabic using autoplay media in MA Darut Taqwa Pasuruan Sengonagung Purwosari 

iseffective. The test results showed that the results was 5.57,it wasgreater than 

thesignificance 2.13.It indicated that the results of the test were accepted. The use of 

autoplay media for learning Arabic in MA Darut Taqwa Sengonagung Purwosari 

Pasuruanis effective 



 ن
 

. 

 

 

ABSTRAK 

Miftakhul, Khoiroh. 2116. Pengembangan media pembelajaran menggunakan Autoplay 

dalam pembelajaran Bahasa Arab di Kelas X MA Darut Taqwa sengonagung Purwosari 

Pasuruan. Skripsi, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Jurusan Pendidikan Bahasa 

Arab, Universitas Islam Negeri (UIN)  Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. 

H. Nurhadi, M.A 

 

Kata kunci:pengembangan media pembelajaran, Autoplay, Pelajaran Bahasa Arab. 

Pelajaran Bahasa Arab merupakan salah satu pelajaran wajib di Madrasah/Sekolah. 

Dan Bahasa Arab merupakan bahasa asing yang mana dalam mempelajarinya butuh 

pemahaman lebih. Pembelajaran bahasa Arab dibagi menjadi empat maharah (empat 

keterampilan), yaitu keterampilan mendengarkan, menulis, membaca dan berbicara. Akan 

tetapi secara umum pembelajaran bahasa Arab belum mencapai tujuan yang diharapkan, 

dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya dari faktor metode, 

strategi, model dan medianya. Dengan adanya media pembelajaran, kegiatan belajar 

mengajar akan menjadi mudah dan menyenangkan. Tetapi banyak sekolah yang masih 

belum menggunakan media pembelajaran dalam mengajar Bahasa Arab seperti di MA 

Darut Taqwa sengonagung Purwosari Pasuruan. 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah (1) Bagaimana pengembangan media 

Autoplay untuk pembelajaran bahasa arab di MA Darut Taqwa Sengonagung Purwosari 

berdasarkan teori ADDIE? (2) Bagaimana efektifitas media Autoplay terhadap 

pembelajaran nahwu di MA Darut Taqwa Sengonagung Purwosari?. Adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah mendesain media 

Autoplay untuk pembelajaran bahasa arab berdasarkan teori ADDIE?, bagaimana 

efektifitasnya terhadap pembelajaran bahasa arab di MA Darut Taqwa Sengonagung 

Purwosari Pasuruan. 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimen dengan pendekatan 

kuantitatif. Penelitian ini terdiri dari dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol. Peneliti menggunakan observasi, wawancara, tes dan angket sebagai 

alat pengumpulan data.Hasil dari penelitian ini adalah (1) media autoplay didesain 

berdasarkan kebutuhan siswa dalam kegiatan pembelajaran nahwu berdasarkan teori 

ADDIE yang terdapat lima langkah, yaitu: analisa kebutuhan berdasarkan hasil observasi, 

mendesain produk, mengembangkan produk untuk pembelajaran bahasa arab berbasis 

media autoplay, tahap keempat adalah penyampaian dan uji coba produk dalam 

pembelajaran bahasa arab. Dan yang terakhir adalah peneliti mengukur validitas product 

kepada ahli tata bahasa dan ahli desain media pembelajaran.(2)  Pembelajaran bahasa arab 

dengan menggunakan media autoplay di MA Darut Taqwa Sengonagung Purwosari 

Pasuruan efektif. Hasil tes menunjukkan bahwa hasil hitung adalah 5557 lebih besar dari 

signifikansi 2513 hal ini menunjukkan bahwa hasil dari test diterima. Penggunaan media 

autoplay  untuk pembelajaran Bahasa Arab di di MA Darut Taqwa Sengonagung Purwosari 

pasuruan efektif. 
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 األول فصلال

 المقدمة

 خلفية البحث . أ

اللغة اليربية ى  اللغة اليقيدة كلغة حضمارة كلغة رسمالة حبة كخمالدة ى  القراءف الكرًن 
كتيد اللغة اليربية ثمالثة لغمات اليماـ اغبديثة عن حيث انتشمارىما، ك سية  1اؼبتيبد بكالعتو.

 0تكتب هبما ك ثمائق األعم اؼبتحددة.عنماطقهما، كمما تيد إحدل اللغمات الست اليت 

ك تشغل اللغة اليربية عركزا جغرافيما عهمما يف اليمامل، كؽبما تماريخ طويل عتصل، يصل إىل 
سبتهماءة كألف سنة على األقل: لغة حديث كأدب، كعلم،أدت عهمتهما عرب عصورىما 

اجع دبقدار عما تيط  دبقدار  عما ييطيهما أىلهما عن اىتمماـ كعنماية، كتًت  -كعما زالت -التمارخيية
 أىلهما عن ؾبماؿ اليلم ك اغبضمارة. ييطيهما 

كماف دكرة اللغة اليربية الة اؼبواصالت اإلنسماف بغَتىم كالة اؼبواصالت اؼبؤعنُت بماهلل تيماىل 
صالة كمانت أك دعماء أك قراءة القراف الكرًن. اللغة اليربية اربع عهمارات ى  : عهمارة 

ة، ك عهمارة الكتمابة. فمنهما نيرؼ أف اللغة اليربية عهم  اإلستمماع، عهمارة الكالـ، عهمارة القراء
 جدا لنما ككذالك تيليمهما. 

كمانت عملية الدراسة ك التيليم كرا ىماعم يف حيماة اإلنسماف، كى  السبيل الوح  لنيل 
. كفيهما عنماصر عتنوعة كإحدل عنهما اؼبواد التتيليمية أك اؼبواد الدراسية أك اؼبواد التيليمية  اليلـو

ىماع ة يف عملية الد راسة كى  عملية تؤثر نتمائج الد راسة. ى  شيئ
0  

                                                           
1

  6. عنماىج تيليم اللغة اليربية األسماس . القماىرة: دار الفكر اليريب. ص:0986ؿبي  الدين صيرالبر.   
0
. 040-081. اللغة اليربية ك اليلية : اللغة القوعية كاليلية. القماىرة : دار اؼبيمارؼ. ص. 0999إبراىيم اني .    
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كماف تيليم اللغة اليربية عهمما كعليهما اؽبدؼ. يف تيليم اللغة اليربية اؽبدؼ اػبصوص  
ييٍت اؼبيلم، فيليو أف جييل اللغة اليربية سهلة كعفهـو عند الطمالبة. ك اؽبدؼ عند الطمالبة 

 4ييٍت فهم اللغة اليربية بفهم جيد.

اؽبدؼ األسماس  عن كسيلة التيليم ييٍت تشرب الر سمالة اك اؼبيمالوعمات كماعال عند الطمالبة. 
 كاألىداؼ عن كسيلة التيليم كاللة التيليم ييٍت :

 لتسهيل التيليم ك التيلم يف الفصل  .1

 لًتقية كفماءة التيليم  .2

 غبف  اؼبنماسب بُت الدرس كأىدافو  .3

 اؼبسماعد يف كثمافة الطمالبة عند التيليم .4

لذا، توجد البماحثة اؼبشكالت اؼبتنوعة حوؿ تيليم اللغة اليربية يف اؼبدرسة الثمانوية اإلسالعية 
 :الت عنهماكاؼبشكدار التقول سنجوننجوغ بوركاسمارم بيد اف تالح  كتقمابل،

 رغب  أكثر الطالب يف تيليم اللغة بماستخداـ برنماعج الذايت بماغبماسوب  .1

 اليربية ألف اؼبالؿ بماؼبواد قد نقص رغبة الطالب يف تيليم اللغة .2

 قد نقص اؼبدرس عن اإلستخداـ إسًتاذبيما، طريقة، كالوسمائل يف التيليم .3

اف ترل البماحثة اىل اؼبشكالت السمابقة، تريد البماحثة لتطوير كسيلة التيليم اللغة اليربية بيد 
 الذايت بماألىداؼ كممايل  :

 ة اؼبصممة اغبسنةلًتقية رغبة الطالب يف تيليم اللغة اليربية بمالوسيل .1

 استطماع الطالب يف استيمماؿ الوسيلة الذايت يف يوعهم لك  ترقية عيرفتهم يف اللغة اليربية .2

                                                                                                                                                                             
0 Abdul Hamid.2118. Pembelajaran Bahasa Arab pendekatan, Metode, Strategi, Materi, dan Media. UIN 

Malang: UIN-Malang Press. Hal 69 
4
 Abdul Hamid dan Bisri Mustofa. 2112. Metode dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab. Malang: UIN 

Maliki Press. Hal: 5 
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م اللغة اليربية يف اؼبدرسة ى  كاحد عن اؼبوضوعمات اليت تصميمهما كتنفيذىما لتطوير لغة يتيل   
كل عستول عن در ست اللغة اليربية يف   .جيدة للتواصل، كخماصة عند التحدث إىل األجمانب
  (MTS)، اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالعية(MI) عستويمات اؼبدرسة الدينية ى  عن اؼبدرسة االبتدائية 

يف كاؼبدرسة  الثمانوية اإلسالعيية اللغة اليربية ى   ؾبماؿ ( MA)كاؼبدرسة  الثمانوية اإلسالعيية 
 الكالـ، القراءة عتكماعل عن اؼبدارس  ألهنما تتكوف عن عدة فركع اليلم، كى  اإلستمماع، 

  .كالكتمابة

ك الوسمائل التيليمية يف تدري  اؼبكوف كجزء عن اعبهود اؼببذكلة لتيزيز عملية التفماعل  بُت  
كىكذا فإف اؼبهمة الرئيسية للوسيلة  .اؼبيلم كالطمالب كالتفماعل  بُت الطمالب عع البيئة التيليمية

ربفيز الطالب للقيماـ   جهز اغبماسوبديكن التيلم بأ للتيلم ى  كأداة عسماعدة يف التيليم. 
ؾبموعة عتنوعة عن التدريبمات نظرا لتوافر ؾبموعة عتنوعة عن الرسـو اؼبتحركة، كالرسوعمات 
التوضيح كاأللواف اليت تضيف كاقيية .كعن ذلك استخداـ أجهزة اغبماسوب  ديكن توفَت التغذية 

التيلم النشط يشرؾ الطالب عن  اؼبرتدة اؼببماشرة للطالب. اليديد عن األسماليب اؼبتقدعة يف
  .خالؿ ؿبماكماة اغبماسوب ، ىو استخداـ برنماعج التشغيل التلقمائ 

كيتكوف ىذا الربنماعج عن اؼبمكن حىت أف الطالب ىم أكثر نشماطما يف عتمابية تيليم اللغة 
ية كبماإلضمافة إىل ذلك، ال يتم اؼبشب .ألف ىذا الربنماعج حيتوم على عوضوع اللغة اليربية .اليربية

الطالب عع كجهة نظر الرسـو اؼبتحركة يف شكل الصور اؼبتحركة الرسـو اؼبتحركة كالصوت 
 .الطالب ى  أيضما قمادرة على اإلجمابة على أسئلة التماريخ كتيبئتهما يف شكل عغماعرة .عتنوعة

اختمار اؼبؤلف طلبة يف احملتول الثمانوية اإلسالعية  ككمائن البحوث ألهنم قمادرة على تشغيل 
ب، كقمادرة على عتمابية التقدـ احملرز يف التكنولوجيما كأيضما عتحم  إذا رأكا أك تليب ليبة اغبماسو 

أك ليبة على اغبماسوحبىت يتسٌت ؽبم أيضما حبمماس إذا كمانت تيلم اؼبواد اليربية بماستخداـ كسمائل 
 اإلعالـ اغبماسوب يف ىذا الصدد عن اؼبتوقع برنماعج التشغيل التلقمائ  ييزز اىتمماـ الطالب يف
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تطوير المواد  "ألنو تأخذ البماحثة اؼبوضوع  .اللغة اليربية يف عستول الثمانوية اإلسالعية عوضوع
في المدرسة الثانوية  لتعليم اللغة العربية على أساس وسيلة التعليمية اوتوبالي الدراسية

 .اإلسالمية دار التقوى سنجوننجوغ بورووساري باسوروان"

 أسئلة البحث . ب

 ة البحث، فحددت البماحثة عشكالة البحث ييٌت:اعتممادا على خلفي

 ؟يف تيليم اللغة اليربية (Autoplay Media Studio) ية اكتوبالمالتيليم يلةكس تطوير كيف .1

يف تيليم اللغة ( Autoplay Media Studio) ية اكتوبالمالتيليم يلةكس استخداـ فيماليةكيف  .2
 ؟ سنجوننجوغ بورككسمارم بماسوركاف دار التقولاليربية يف اؼبدرسة الثمانوية اإلسالعية 

 أىداف البحث . ج

 اؽبداؼ عن ىذا البحث ييٌت:

 Autoplay Media) ية اكتوبالمالتيليم يلةكسؼبيرفة تيليم اللغة اليربية بكيفية  .1

Studio) . 

( يف تيليم Autoplay Media Studio) ية اكتوبالمالتيليم يلةكسؼبيرفة فيمالية استخداـ  .2
دار التقول سنجوننجوغ بورككسمارم  رسة الثمانوية اإلسالعيةاللغة اليربية يف اؼبد

 .بماسوركاف

 البحث فوائد . د

 فوائد البحث قسمُت كى  النظرية ك تطبيقية. 

 النظرية .1

اع ما فمائدة عن النظرية ى : 
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عن نتيجة ىذا البحث ييط  إتقمانية ك عيريفة اعبدجية عن استخداـ كسمائل 
ة األخرل نتيجة ىذا البحث ييط  إتقمانية ك التيليم لتيليم اللغة اليربية.كعن نماحي

ية التيليم يلةكسعيريفة اعبدجية يف تيليم اللغة اليربية. ك عزاكلتو ىو فهم بماستخداـ 
لي  بتغيَت اليصر اغبديث إال تأس   على فهم شماعل بنظمار اؼبقماـ اك  اكتوبالم

 ."02ة الطالب اليت ينماسب بتخطيط "طبيي

 تطبيقية .2

 بقية ى :اع ما فمائدة عن التط

 البماحثة.أ 

 ية اكتوبالمالتيليم يلةكس أف ييمارؼ يف تيليم اللغة اليربية بماستخداـ تسماعد البماحثة 

(Autoplay Media Studio ك ) .عزاكلتو على تيليم الطالب 

 اؼبدرسة.ب 

 يلةكس بماستخداـ براعج التيليم يف تطوير عؤسسة ؼبسماعدة للحصوؿ على عيلوعمات
 (، األخص يف تيليم اللغة اليربية.Autoplay Media Studio)ية اكتوبالمالتيليم

 اؼبدر س . ج

 Autoplay Media) ية اكتوبالمالتيليم يلةكسيسماعد اؼبدرس لتطوير الدراسة بماستخداـ 

Studio) كاكتسماب كالنقماد يقلية اػبالؽ كشكل ال صفة تلد ديكن للميلمُت أف حبيث
 .التيليم الفيماؿ كتطوير يف عملية التيلماؼبيرفة 
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 الطالب. د

تسماعد الطالب لكفماءة تيليم ك يسهلهم يف تيليم اللغة اليربية بمانواع اإلتقمانية على 
 شكل كسمائل التيليمية.

 

 البحث فرضية  .ه 

 Autoplay) ية اكتوبالمالتيليم يلةكسفركض البحث اليت يأس  لتطوير الدراسة بماستخداـ 

Media Studio)  :  كمما يل 

يف تيليم اللغة اليربية لتنمية  (Autoplay Media Studio)ية اكتوبالمالتيليم يلةكس .1
 عشوؽ كفهم درس الطالب

سبرينمات اليت تزيد شيور  (Autoplay Media Studio) ية اكتوبالمالتيليم يلةكسلدل  .2
 التشجيع ك تنمية كفماءة الطالب يف تيليم اللغة اليربية.

تمابة ألنو نماحية % ك21% صورة ك 51التيليمية للولد اك التلميذ  ةلتكوين الوسي .3
 .بصرم تنصر نماحية كالع  على الطالب

 حدود التطوير .و 

يف تيليم اللغة اليربية حدكد  (Autoplay Media Studioلدل تطوير الوسمائل التيليمية )
 يف تطويرىما، ى  :

يف تيليم اللغة اليربية   (Autoplay Media Studio)ية اكتوبالمالتيليم يلةوسال .1
 اد بماللغة اليربيةاستخداعهما عن عدرس اؼبو 
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( يف تيليم اللغة اليربية عن عرحلة Autoplay Media Studio)ية اكتوبالمالتيليم يلةوسال .2
 البماب اؽبواية()الثمانية 

( إال اؼبدرسة الثمانوية Autoplay Media Studio)ية اكتوبالمالتيليم يلةوسالعما استخدـ   .3
 .ليربية كيف اؼبواد عن عرحلة الثمانيةاإلسالعية اغبكوعية يف فصل اليماشرة يف تيلبم اللغة ا

 حدود البحث .ز 

 ( اغبدكد اؼبوضوعية1
يف اؼبدرسة الثمانوية  اللغة اليربية" ك فيماليتهما يف تيليم اكتوبالماؼبوضوع يف ىذا البحث "

 ىف صف الثماىن. اإلسالعية دار التقول سنجوننجوغ بوركاسمارم بماسوركاف
     اغبدكد اؼبكمانية (2

اإلسالعية دار التقول سنجوننجوغ بوركاسمارم درسة الثمانوية ماؼبجيرم ىذا البحث ب
  بماسوركاف

 اغبدكد الزعمانية   (3

 .0110-6101عن اليماـ الدراس  يبدأ ىذا البحث يف شهر ابريل 

 حدكد اؼبمادية (4

 اؼبمادة التيليمية تبحث يف ىذه البحث ىو عدة التيليم اللغة اليربية عن بماب اؽبواية

 الدرسات السابقة . ح

 الدراسة السمابقة بيض البماحثة عن، بُت  الدراسة السمابقة عن كالتكرار اؼبسماكة لتبتيد عن

 :، عن بينهمايف الدراسة ااؼبسماكم

 الدراسة السمابقة بيض البماحثة عن، بُت  الدراسة السمابقة عن كالتكرار اؼبسماكة لتبتيد عن

 :، عن بينهمايف الدراسة ااؼبسماكم
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تطوير كسمائل اإلعالـ التيلم التفماعل   ( بينواف:،610يمايمانق عغما بوالف سمابيت ) .1
 اكتوبالم يف عمادة التمارخيية الثقمافة اإلسالعية 

)بماؼبنهج اليلم  لتنمية نتمائج التيلم يف فصل السمابع اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالعية 
 اغبكوعية الرابية عماالنج( 

 عنهج حبثهما:
بماؼبدخل  (Research and Development)عنهج ىذا البحث ىو البحث ك تطوير 

الكم .كاألدكات عبمع البيمانمات يف ىذا البحث ى : اؼبقمابلة، اإلستبمانة كاإلختبمار. ك 
ل، تصميم، تطوير، تطبيق،ك كى  ربلي addie))البماحثة تستخدـ شكل التطوير اددم 

عن نماحية االتفماؽ بُت ىذين حبثُت، ىذه البماحثة يف عمادة التمارخيية الثقمافة تقوًن. ك 
  اإلسالعية.

( بينواف: تطوير كسيلة تيلم اإلضمايف للغة اليربية ،610ز أئمة االعم اغبنيف  )فَتك  .2
 بستخداـ برنماعج اكتوبالم 

 )يف عدرسة الثمانوية اإلسالعية اغبكوعية الثمالثة كديرم(
 

 عنهج حبثهما:
بماؼبدخل  (Research and Development)عنهج ىذا البحث ىو البحث ك تطوير 

مانمات يف ىذا البحث ى : اؼبقمابلة، اإلستبمانة كاإلختبمار. ك الكم .كاألدكات عبمع البي
ل، تصميم، تطوير، تطبيق،ك كى  ربلي addie)البماحثة تستخدـ شكل التطوير اددم )

 تقوًن.

 تحديد المصطلحات . خ

تقدـ البماحثة يف ىذه اؼبنماسبة ربديد اؼبصطلحمات اؼبستخدعة يف عملية البحث التطوير 
 اإلختالؼ يف فهم اؼبصطلحمات، كى  كمما يل  : ألجل الدفماع عن اػبطماء اك عن

 وسمائل التيليميةال .1
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 التيليم عند عملية كالطالب بُت اؼبيلمُت لالتصماؿ ديكن استخداعو كل عما ىو 

ديكن أف  حىت إىل اؼبتلق  عن اؼبرسل أك درس ؿبتويمات الرسمالة توزيع كييمل على
 ك تسماعد ،ى  جيدة يليمأنشطة الت يفكفماءة الطالب ك  جذب الينماية أك اليقل ربفز
 فيمالية

   (Autoplay Media Studio) ية اكتوبالمالتيليم يلةوسال .2

ىو احدل عن حماسوب برؾبيمات اليت  Autoplay Media Studioبرنماعج 
تستخدعو للمحصوؿ اغبماسوب الوسمائط اؼبتيددة بتجميع انواع عن الوسمائل كمثل 

 ًن. الصور، الصوت، الفيديو، النص، الفالش اىل التقد
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 الثاني فصلال

 اإلطار النظري

 

 

 التطوير .أ 

 عفهـو التطوير .1

التطوير ىو الطريقة اليت تستخدـ لتحصيل اإلنتماج اؼبتيُت كخيترب فيمالية عن تلك 
ىو شيئ الذم حيصل اإلنتماج اؼبيدد، يبماحث الشيئ بإتبماع  البحث كالتطوير كأع ما5.اإلنتماج

كثَت عن التصميم الذم ينماسب بمالتطوير كى : امهي ة خطوات عيُت. كيف ىذه اؼبوضوع  
البحث كالتطوير، اؼبواصفمات عن البحث كالتطوير ك منوذج عن البحث كالتطوير. كيف حوؿ 
الًتبية كالتيلم اػبماصة أف  حبث كالتطوير يًتكز حبثو يف دائرة التصميم اك اػبط ة عن إنتماج 

 6كسمائل التيليمية اك كتب التيليمية.

 لبحث كالتطويرربديد ا .2

ينغ  يف البحث كالتطوير اف يتبع اػبطوات اؼبيُت بمالًتتيب، كيستطيع اف خيتمار عن 
 7النموذج كمثل اددم، بورؾ ك كوؿ ك ديك ك جرم كغَتىم.

 كعلى سيل كرجي  يف صيغة الوضيع عن البحث كالتطوير، كى : 

 عن عملية كاثمار عن خطة اإلنتماج التطوير (1

 لتطوير الوسيلة اك إنتماج الوسيلة اعبديدة عن عملية النماس التطوير (2

 اػبط ة اك التصميم كعملية التيليم كالتيلم عن التطوير (3

                                                           
5
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung, Alfabeta:2118. Hal 297 

6
 Setyosari punaji, Metode penelitian pendidikan & Pengembangan, Jakarta, Prenadamedia:2113. Hal 276 

7
 ibid hal 277 
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 أمهية اىداؼ البحث كالتطوير  .3

 األىداؼ عن البحث كالتطوير ىو يريد اف يقـو تغيَت الذم يف األكقمات اؼبيُت. ككثَت

 8كر كى :عن السبب ؼبماذا تفماعلية البحث كالتطوير سببهما على فماف دم ف

يف البحث التقلدم )كمثل التجربة ك عالحظة( ىم يبشر عن اؼبيرفة اغبمالة فقط،  (1
 دكف حيسم عن اؼبسئلة 

يف البحث كالتطوير البماحث يستطيع اف حيسم عن اؼبسئلة كمثل عقبوؿ يف تطوير  (2
 كسيلة التيلمية.

 منوذج البحث كالتطوير .4

 البحث كالتطوير، منوذج ىو شيئ منوذج ىو النيمابة، تيمل بمالبصرم اك كالع . أعما يف
الذم ييط  إطمار اليملية لتطوير اؼبواد اك البحث. كثَت عن انواع النموذج عثل تصورية، 

 عنهجية، عنظوعة ك غَتىم. 

 

 المواد الدراسيةب. 

 ( مفهوم المواد الدراسية 1 

 اؼبواد يف صبيع صوارىما سواء اكمانت علمية اـ زراعية أـ عيدنية ى  اليت أكحت 
لإلنسماف بماألدكات الالزعة لتهذيبهما ككضيهما عوضيهما عوضع االستخداـ الفيل  لتف  
دبطلبماتو. اؼبواد التيليمية ى  ؿبتول تيليم  الذم نرغب يف تقدديو للطالب بغرض ربقيق  

                                                           
8
 Ibid hal 278 
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أىداؼ تيليمية عيرفية أك عهمارية أك كجدانية. كى  اؼبضموف الذم يتيلمو التلميذ يف 
 0علم عما.

اسية اؼبضموف الذم يتيلمو التالعيذ يف علم عما كتتنوع صور ىذا احملتول اؼبواد الدر 
التيليم  فقد يكوف عمادة عطبوعة يف الكتب أك اؼبقررات التيليمية أك على لوحمات أك 

 11سبورات عصلقمات.

رأل طييمة أف اؼبواد التيليمية ى  ؾبموعة اػبربات الًتبوية كاغبقمائق كاؼبيلوعمات 
لبة هبما كاالذبماىمات كالقيم اليت يراد تنميتهما عندىم أك اؼبهمارات اغبركية اليت ترج  تزكيد الط

اليت يراد إكسماهبم إيماىما هبدؼ ربقيق النمو الشماعل اؼبتكماعل ؽبم يف ضوء األىداؼ 
 11اؼبقررة يف اؼبنهج.

كرأل الغمايل أف الكتماب التيليم  ىو الكتماب األسماس  للطمالب كعما يصحبو عن عواد 
اليت تؤلف عن قبل عتخصصُت يف الًتبية كاللغة كتقدـ للدراسيُت تيليمية عسماعدة ك 

لتحقيق أىداؼ عيينة يف عقرر عيُت, يف عرحلة عيينة بل يف صف دراس  عيُت كيف زعن 
 ؿبدد. 

اؼبواد ؽبما إسهماعماهتما الفردية يف التيلم لي  فقط فيمما خيتص بماؼبيلوعمات كلكن 
فيهما، ك اؼبنطق اػبماص هبما، ككل ىذا لو  أيضما يف اكتسماب  النمط التفكَت الذم يستخدـ

 10تأثَته على ذىن الدراس ؽبما. 

 إعداد اؼبواد الدراس    .1

                                                           
ىقف إلاشالمي ومشروع العربُت عبذ الرحمن، دروس الذوراث الخذرشُت ملعلمى اللغت العربُت لغير الىاطقين بها )مؤشصت ال   9

  444( ص  4141للصمع، 
 444عبذ الرحمن، هفض املراجع ص.  40
11

 404رشذي احمذ طعُمت ، املرجع الصابق، ص.  
  460(، ص. 4994إبراىُم ٌصُىوي عميرة، املىهج وعىاصرو، الطبعت الثالثت، ) القاىرة: دار املعارف ،  44
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دبجموعة عن اؼبيمايَت اليت ينطلق عنهما تطوير  10قد ػبص رشيد اضبد طيمية
 اؼبواد أك إعدادىما، كى  :

ية الكتب ك اؼبنماىج الدراسية، أم أف ييرؼ عن يقـو بإعداد اؼبواد اؼبيلوعمات األسماس (1
حوؿ عنهج اللغة اليربية كعرحلة التيليم، أىدافو اليماعة كاػبماصة كخطة الدراسة فيو، 

 مث أىداؼ كتب تيليم اللغة اليربية يف ضوءه. 

فنوف اللغة كعهمارهتما، أم اف حيدد اؼبؤلفوف اؼبهمارات اللغوية، كعهمارات الدراسة اليت  (2
غوية على فنوف اللغة األربية: ينبغ  تنميتهما عند الطالب. كقد مت توزيع اؼبهمارات الل

 اإلستمماع, ك الكالـ، كالقرأة، ك الكتمابة. 

احملتول اللغوم، أم أف تراع  بيض اؼبيمايَت اػبماصة بماعبوانب اللغوية يف الكتب عثل  (3
 فلسفة النظر إىل اللغة كاختيمار اؼبفردات كالًتكيب ك الظواىر اللغوية.

اػبماصة بماختيمار عوضوعمات الكتمابة  احملتول الثقمايف، أم أف تراع  بيض اؼبيمايَت (4
 كالنصوص القرانية كاألدبية كاسلوب كتمابتهما.

تيليم الكتمابة، أم أف تراع  بيض اؼبيمايَت اػبماصة دبفهـو الكتمابة كأسماليب تنمية  (5
 إستيداد الطالب للكتمابة كطرؽ تيليمهما كعيوؽبم فيهما كالتيلم الذايت.

َت اػبماصة ببنماء التدريبمات عع عراعماة التدريبمات اللغوية، أم أف تراع  بيض اؼبيماي (6
 الفركؽ القردية

 تنظيم الكتب، أم أف ييرؼ اؼبؤلفوف ببنماء الكتب كإخراجهما (7

                                                           
ض اللغت 43   444-444(، ص. 4998العربُت بالخعلُم ألاشاس ي ، ) القاىري : دار الفكر العربي،  رشذي أحمذ طعُمت، مىاهج جذَر
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الكتب اإلضمافية، أم أف يشمل الكتماب اؼبدرس  ـبتلف الكتب كاألدكات اؼبصماحبة  (8
ل اليت يتلقى الطمالب عنهما اؼبيرفة كاليت يوظفهما اؼبيلم يف الربنماعج التيليم  عثل دلي
 اؼبيلم ككراسة التدريبمات كأشرطة التسجيل، كاؼبذكرات ككراسة اإلختبمارات اؼبوضوعية.

 

 أس  إعداد اؼبواد الدراسية  .2

هتتم الًتبوية اغبديثة بمالكتب التيليمية كإقماعتهما على أس  تتفق كالنظربمات 
الًتبوية اغبديثة، ككماف أشد عما حرصت عليو أف ربدد ىذه األس  كتدعو إىل التزعهما 

 عند التأليف الكتب التيليمية كاستخداعهما.

كالواقع أف الفرؽ بُت الكتماب التيليم  كفق اؼبفهـو الًتبوم القدًن لي  فرقما يف عكمانو 
كامهيتو ككظيفتو فحسب، بل ىو فرؽ يف األس  كعدل االسًتشمادهبما عن كعى كبصَتة 

 يف أثنماء تأليفو كاستخداعو. 

ؼبؤلفُت كعقررم الكتب التيليمية لتيليم اليربية كعن ىذا اؼبنطلق أصبح لزاعما على ا 
 14: لألجمانب عراعمات األس  األتية

 األس  الثقمافة كاالجتمماعية  (1

ربتل الثقمافة بماعتبمارىما طرائق حيماة الشيوب كأنظمتهما السيماسية كاالقتصمادية ك 
مال الًتبوية عكمانة ىماعة يف تيليم ك تيلم اللغمات االجنبية، كى  تيترب عكونما أسماسيما كعك

عهمما حملتول اؼبواد التيليمية يف ىذا اؼبيداف. لذلك ال بد أف تندعج الينماصر الثقمافة للغة 
  اؼبستهدفة اندعماجما كماعال يف اؼبمادة التيليمية.

                                                           
14

  49هاصر عبذ هللا وعبذ الحمُذ، أشض إعذاد الكخب الخعلُمُت لغير الىاطقين بالعربُت، )دار إلاىخصام، دون مكان الطابع(، ص. 
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كىنماؾ ؾبموعة عن األس  ذبيل عن الثقمافة جزءا اسماسيما عن تيلم اللغة األجنبية 
 عنهما: 

ال تيتمد فقط على إتيماف عهمارات اللغة  أف القدرة على التفماعل عع النماطقُت بماللغة (أ
 كعمادهتما كاعماؽبما كتطليماهتما. 

أف فهم ثقمافة اللغة األجنمابية كالتفماعل عيهما أعر عهم يف حد ذاتو، فمالفماىم اليماؼبى   (ب
 أصبح اال ف عن األىداؼ أألسماسية للتيليم يف أم بلد عن بلداف اليماـ.

لنماس الذين يتكلموف اللغة اليت أف الدراسُت أنفسهم عمادة عما يكونوف عشغوفُت بما ا(ج
يتيلموهنما، كيريدكف عيرفة أشيماء كثَتة عنهم: عن ىم؟ عما طبيية حيماهتم؟ كيف 

 يييشوف؟

أف اليمادات الثقمافية تشبة إىل حد كبَت اؼبهمارات اللغوية، فماؼبتحدث بماللغة يتصرؼ (د
 بشكل عيُت كطريقة اإللتقمائية.

كلكن ألصحماب اللغة أيضما أغرض عن  أف للدارسُت أغرضما عن تيلم اللغة كالثقمافة، ( و
 تيليم لغتهم كنشر ثقمافتهم، لذا فما اغبرصف  اؼبمادة على ربقيق اعبمانبُت أعر عهم.

كيف إطمار ىذه اؼبنطلقمات ديكن أف نضع ؾبموعة عن الشركط كاؼببمادئ اليت ينبغ  
غَت اف تراع  يف احملتول الثقمايف للممادة التيليمية األسماسية لتيليم اللغة اليربية ل

 النماطقُت هبما:

 أف تيرب اؼبمادة عن ؿبتول الثقمافة اليربية اإلسالعية  .4

 أف تيطى صورة صدقة كسليمة عن اغبيماة يف األفطمار اليربية .4

أف يثَت احملتول الثقمايف للممادة اؼبتيلم كيدفية إىل تيلم اللية ك   االستمرار يف ىذا  .3
 التيلم 
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 أف ينظم احملتول الثقمايف .1

 لبييدإعما عن القريب إىل ا (1

 أك عن اغبماضر إىل اؼبستقبل (2

 أك عن األنما اىل األخرين  (3

 أك عن أألسرة إىل اجملتمع أألكسع (4

 أف تربط اؼبمادة الثقمافية خبربات الدراسُت السمابقة يف ثقمافتهم.  .5

 األسس السكولوجية  (2

عن اؼبيلـو أف اؼبتيلم يشكل عنصرا أسماسيماىف  اليملية التيلمية، فهو احملور الذم 
كأنو أكال كأخَتا ىو اؽبذاؼ عن اليلمية التيليمية،فمما قماعت ىذه اليلمية إال تركز عليو، 

عن أجل ربقيق أىذاؼ عيينة لدم اؼبتيلم النفسية كاليقلية تيد عطلبما ضركريما عند إعداد 
 11اؼبنماىج الدارسية.

كعن الواضح أف لكل عرحلة عمرية خصمائصهما النفسية ك اليقلية، بل إف اإلفراد 
بينهم عن قدرة عقلية كظبمات نفسية داخل اؼبرحلة اليمرية الواحدة، كعن  خيتلفوف فيمما

ىنما طهر عبدأالفركؽ الفردية اؼبتصلة بنمو اؼبتيلمُت كالذم ينبغ  عراىماتو عند إعداد 
 كاختيمار اؼبواد الدراسية.

كيف اغبقيقة كطبقما ؼبختلف سيكولوجيمات التيلم، أككمافية بشكل عماـ لتوجية كل 
ت اؼبواد التيليمية، كلذلك فمالبداية ىو اؼبيلم الذم يستطيع دبيرفة جملموعة عنماصر كعيماعبما

عن عبمادئ التيلم اؼبستقماة عن اليديد عن النظريمات أف يطبق على اؼبمادة التيليمية عما 

                                                           
15

 48-47هاصر عبذ هللا وعبذ الحمُذ، هفي املرجع، ص :  
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حيقق لو عن طريقهما عملية تيلم فيمالة. ينبغ  أف تراع  عن الشرط ك اؼببمادئ عند كضع 
 للغة اليربية لغَت النماكقُت هبما:عمادة تيلمية أسماسية لتيليم ا

 أف تنماسب اؼبمادة اػبصمائص النفسية كالثقمافية للدارسُت  .1

 أف تراع  اؼبمادة الفركؽ بُت عيوؿ كاىتمماعمات كأغرض الدارسُت عن تيلم اللغة  .2

أف ربدد عكماف لكل عهمارة عن عهمارات اللغة يف اؼبمادة اؼبقدعة، كعما ينبغ  أم  .3
 ييط  لكل عنهما عن ىذه اؼبمادة

ف ربدد بوضوح عستوبمات األداء اؼبطلوبة يف كل عهمارة عن عهمارات اللغة كاؼبراعة أ .4
 ذلك يف اؼبراحل اؼبختلفة عن اؼبمادة 

 10أف نبٍت اؼبمادة اليلمية كفق استيدادات الدارسُت كقدرهتم  .5

 أف ربقق اؼبمادة اؼبطمالب األسماسية للدارسُت عن تيلم اللغة  .6

كاستيدادهتم لتيرؼ اللغة كزيمادة عيلوعماهتم  أف تراع  اؼبمادة إثمارة رغبة الدارسُت .7
 كإشبماع حب اسطالعهم كبو ثقمافتهم كذلك عن طريقة األنشطة كاؼبممارسمات 

أف ربفز اؼبمادة اؼبقدعة يف الكتماب اؼبدرس  عشكلة حيماكؿ التغلب عليهما عن  .8
 طريقة تيلم اللغةأف تصماغ اؼبمادة كتنظيم يف ضوء الطرؽ الفيمالة يف تدري  اللغمات

 .اع  التكماعل يف اؼبمادة بُت الكتماب األسماس  كعصماحبهماأف ير  .9

 

 األس  الًتبوية (3

اليت  كيقصد هبذا اعبمانب اؼبمادة اللغوية اؼبكونة عن أصوات ك عفردات كالًتاكيب 
تقدـ يف كتب تيليم اليربية لغَت النماطقُت هبما ك االسلوب اؼبنماسب يف عرضهما للدارسُت، 

 ارسُت.كعدل سهولة أك صيوبة تلك اؼبمادة لد

                                                           
16

 31ذ هللا و عبذ الحمُذ، املرجع الصابق، ص: هاصر عب 
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كتنماكؿ اللغة اؼبقدعة يف كتب اليربية كلغة ثمانية تقدـ على اؼبستول اللغوم 
كاؼبستول الًتبوم فمثال عند تقدًن الًتاكيب اليربية يلـز اعبمل؟ كىل تبدأ بماإلظبية أـ 
الفيلية؟ كىل تبدأ بمالبسيطة أـ اؼبركبة؟ اإلجمابة عن ىذه األسئلة عن الصيب تنماكؽبما 

عبمانب الًتبول، كعن مث رأينما أف ىذين األسماسُت )اللغول ك الًتبول( لغويما دبيزؿ عن ا
 .أسماسما كاحدا

ينبغ  أف تراع  عن الشركط ك اؼببمادئ عند كضع اؼبمادة التيليمية أسماسية لتيليم 
 اللغة اليربية لفَت النماطقُت هبما:

 أف تقدـ اؼبواد عدل عتيدد عن األنشطة اللغوية الثقمافية  .4

 ذم تتكماعل فيو اؼبهمارات اللغوية كاؼبيلوعمات الثقمافيةأف تنظيم بمالشكل ال .4

أف يضبط فيهما عدد اؼبفردات حبيث تقدـ اليدد الذم يكف  لتقدًن النص   .3
 اؼبطلوب دكف تقليل أك أكثر 

 أف تظبط نوعية اؼبفردات حبيث تتحرؾ عن اغبس  إىل اجملرد .1

ف برنماؾبما أف خيصص يف اؼبمادة التيليمية جزء عيُت للجمانب الصويت حبيث يكو  .5
 عنظمما لتيليم األصوات

 أف يتكماعل الربنماعج الصويت عع بقية عنماصر عمادة تيليم اللغة كعهمارهتما  .6

 أف تستمد الًتاكيب اللغوية يف اؼبمادة عن الًتاكيب الشمائية اؼبألوفة االستخداـ  .7

 أف تتحرؾ الًتاكيب عن البسيط إىل اؼبيقد  .8

 .مادل الشرح النحول اؼبقيدأف جيتنب تقدًن القواعد بطريقة عبماشرة عع تف
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 كسمائل التيليمية. ج

 عفهـو الوسمائل الت يليمي ة .1

الوسمائل التيليمي ة ى  "عما تندرج ربت ـبتلف الوسمائط اليت يستخدعهما األستماذ يف 
 14اؼبوقف الت يليم , بغرض إيصماؿ اؼبيمارؼ كاغبقمائق كاألفكمار كاؼبيماين للطلبة".

تسميمات حيث تسم ى اؼبسمائل التيليمي ة كأحيمانما  كتطلق على الوسمائل التيليمي ة عد ة
أخرل تقنيمات التيليم. ككل  ىذه اؼبسم يمات تيٍت ـبتلف الوسمائل اليت يستخدعهما األستماذ يف 

 عوقف التيليم , بغرض إيصماؿ اؼبيمارؼ كاغبقمائق كاألفكمار كاؼبيماين للطلبة.

يلة ى  إنسماف أك عمادة الوس Gerlach and Ely (1041)صبع عن كلمة الوسيلة عند الوسيلة
. 18أك حدث الذم بٌت حمالة يتيلم أك حىت حيصل الطمالب اؼبيلوعمات أك اؼبهمارات أك السلوؾ

التيليمية ى  أدكات حسية تيتمد على ـبماطبة حواس اؼبتيلم، خماصة حماس   الوسيلةأعما
 10السمع ك البصر؛ بغية إبراز اؼبيمارؼ ك اؼبيلوعمات اؼبراد ربصيلهما.

ما عن الينماصر  (AriefSudiman)اليت ذىب إليو  (Gagne)أع ما قماؿ غغٍت  يف كتمابو، أهن 
 01اؼبوجودة يف بيئة التالعيذ لتهجيجهم يف التيل م.
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 فمائدة الوسيلة التيليمية  .2

التيليمية يستطيع أف ينهض اإلرادة ك  الوسيلة( أف استخداـ 0992يرل ضبمالك )  
ؤثر فسيكولوجية التالعيذ. استخداـ الرغبة اعبديدة كالتشجيع يف التيليم ك التيلم كي

 01التيليمية يف عدة التوجيو سيسماعد فيمالية التيليم ك إيصماؿ اؼبيلوعمات. الوسيلة

 التيليمية الوسيلةطريقة اختيمار  .3

التيليمية أداة عهمة عسماعدة ليملية التيليم لكن ينبغ  للميلم  الوسيلةكمما عرفنما أف   
التيليمية ألف إذا أخطأ اؼبيلم الختيمار  لوسيلةاأف يهتم أشد اىتمماعما بطريقة اختيمار 

التيليمية عفسدة عن عملية التيليم ك بماليك  إذا صح  الوسيلةستكوف  ليميةالتي الوسيلة
التيليمية كظيفتهما. لذا ينبغ  للميلم أف  الوسيلةالتيليمية ستيمل  الوسيلةاؼبيلم الختيمار 
 :00يهتم هبذ اؼبهيمار

 ؽبدؼ اؼبقصود.عنماسبة بما الوسيلةأف تكوف .أ 

 عطمابقة ؼبيماضدة ؿبتويمات الدرس عن صفة كحقيقة كصيغة كعبدإ. الوسيلةأف تكوف .ب 

عملية ك ظريفة ك ثمابتة. فإف كماف اليوسع الوقت ك اؼبماؿ أك اؼبواد  الوسيلةأف تكوف .ج 
 فال تكلف إلنتماجهما. الوسيلةإلنتماج 

 .الوسيلةأف يكوف اؼبيلم عتأىال يف استخداـ .د 

 تصنيف اؽبدؼ..ه 

 ءة الصنماعة أك التقنيكردا.و 

 أمه ية الوسمائل التيليمي ة  .4

للوسمائل الت يليمي ة أمهية تربوي ة كقد أثبتت كثَت عن الدراسمات جدكل استخداعهما       
كدكرىما يف رفع عستول ربصيل الطلبة, كخماصة بيد أف ات سيت اؼبنماىج الدراسي ة 
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بيد يـو كتأيت عن جهمات  كتيد دت جوانبهما كأصبحت اؼبيمارؼ كاؼبيلوعمات تزداد  يوعما
ككسمائط عدة. نظرا لتطو ر كسمائل اإلتصماؿ كتيد د كسمائل اؼبيرفة كعصمادرىما. 

كذلك تسماعد كسمائل التيليمي ة األستماذ يف عواجهة أعداد الطلبة الكبَتة ككثمافة 
الفصوؿ الد راسي ة بيد أف أصبح التيليم علزعما يف بيض عراحلو كازداد الوع  كاحتل 

 عك مانة كبَتة يف نفوس الن ماس. التيليم

ما تشوؽ الطلبة للدرس كتوجو اىتمماعهم إليو       كفبما جييل الوسمائل التيليمي ة عهم ة أهن 
كذبيل أثر عما يتيل مونو بماقيما كعستمر ا كتسماعدىم على سرعة تذكر اؼبيلوعمات إلرتبماطهما 

لى عراعة الفركؽ بأسماس حس  علموس. كذلك فإف  الوسمائل التيليمي ة تيُت  األستماذ ع
عند الطلبة ألف  تنويع اػبربات كتيدد األسماليب اليت دير  فيهما اؼبتيل موف تؤد ل إىل حسن 

استجمابتهم, كل  حسب قدراتو كعما ينماسبو.

 أنواع الوسمائل التيليمي ة .5

 انقسمت الوسمائل حسب اغبماسة اليت زبماطبهما إىل أنواع, ى :

 ب حماسة السمع "األذف" كمالراديو الوسمائل الس ميي ة كى  السمائل اليت زبماط (1

 كاألسطونمات كاألشرطة التسجيلي ة كعيماعل اللغمات.

الوسمائل البصري ة كى  الوسمائل اليت زبماطب حماسة البصر كمالصور اؼبتحر كة  (2
 كالرسـو كاللوحمات كالشرائح كاألفالـ.

كسمائل ظبيي ة بصري ة كى  الوسمائل اليت زبماطب اغبماستُت عيما "السمع لبصر"    (3
 ر اؼبتحر كة كالنماطقة غَتىما.كمالصو 

 الوسمائل التيليمي ة كتيليم اللغة اليربي ة  .6



22 
 

اللغة اليربي ة لغَت النماطقُت هبما تيترب عن اللغمات األجنبي ة, شأهنما يف ذلك الشأف          
ما يلـز ؽبما توافر عهمارات لغوي ة عيي نة  بماق  الغمات سواء كمانت لغة أكىل أك لغة ثمانية فإهن 

ما. كىذه اؼبهمارات اللغوي ة ى : األستمماع كالكالـ كالقراءة كالكتمابة. كربتماج إلتقماف تيلمه
 ىذه اؼبهمارات إىل الفهم كالتكرار كاؼبممارسة لتيلمهما بكفماءة كإتقماف.

 (Autoplay Media Studio)اوتوبالي  . د

 (Autoplay Media Studio)مفهوم اوتوبالي  -5 

حصوؿ اغبماسوب الوسمائط ىو إجدل عن حماسوب برؾبيمات اليت تستخدعو للم 
اؼبتيددة بتجميع أنواع عن الوسمائل كمثل الصور، الصوت، الفيدييو، النص، الفالش اؿ 

 التقدًن.

 يف حماسوب برؾبيمات كمما يل :  Autoplay Media Studioتستخدـ 

 تطوير استيمماؿ الوسيلة .أ

 Computer based training .ب

 (  (CD roomفقطحماسوب قرص عدعج للقراءة .ج

 عمل .د

 00غَت ذالكك .ه

 Autoplay Media Studioأمه ية برنماعج   -2

عن أشهر الرباعج على اإلطالؽ يف ؾبماؿ  Autoplay Media Studioييترب برنماعج 
ما حيتول على  تصميم األسطوانمات ذاتية األقالع. كال يتوقف الربنماعج عند ىذا اغبد. كإمن 

فهو قبد ذاتو ديكنو عمل  فبيزات يتوفق هبما على بماق  الربنماعج اليت تقـو بنف  اليمل.
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تشغيل صويت عستقل حبمالة بدكف اغبماجة اىل براعج تشغيل للصوت. ككذالك عمارض اىل 
 عستقلة حبماؽبما. internetعلفمات الفيديو. كىم كمماف عمل كاجهمات سبكنك عن تصفح 

 Autoplay Media Studioعزايما  -3

 تطبيق اجمل ماين ك نستطيع اف كبمل يف شبكة الدكلية  (4

 فهم عن الربنماعج األخرلاسهل لي  (4

 التلقمائ  كسمائل اإلعالـ ستوديو بشكل عبماشر يف ديكن أف تنشأ كظيفة بيد أف  (3

 .تلقمائيما عبماشرة ديكن أف تدار عؤسبر نزع السالح عالعح عندعما ندخل أم تلقمائيما

 اتبع التيليممات( مث  CDأيقونة  زر نشر  ديكنك الضغط على عبيل

 Autoplay Media Studioعيوب  -4

 القوالب اؼبتوفرة ـ كجودعد (4

 كغَت جذابة فبلة عرض الشرائح (4

 يف بيض األحيماف خطأ أك ربطم (3

 تعليم اللغة العربية . ه
عرضهم على   التيليم عن فيل عل م عثال قولو تيلى : "كعلم ادـ األظبماء كلهما مث      

تكم الإلو إال اؼبالئكة", ك التلقُت عن فيل لقن,  عثلو قولو عليو الصالة كالسالـ:"لقنوا عو 
اهلل". أعما ابراىيم نماصر  فميز  بُت عيٌت التدري  ك التيليم,كرأل إىل أف عيٌت التدري  

 04أكسع كأمشل بإعتممار ؼبيٌت التيليم, كقماؿ: التيليم ؾبهود شخص اخر على التيليم. 
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نزؿ القرأف الكرًن بماللغة اليربية, فأحمايهما, رضمن بقمائهما زنشرىما يف كل عكماف كصلت    
ليو الدعوة كأقبل الن ماس على تيليم اليربية حبمماس يف عصور اإلسالعية األكىل مث اكبسر ا

 تيليمهما كقل اإلقبماؿ عليهما يف اليصور اؼبتأخرة حىت  أطل القرف.

ىو أعظم عواعل اغبف  عليهما كانتشمارىما فلقد انتشرت اليربية عن طريق القراف الكرًن    
غة أخرل عن لغمات اليمامل. فه  لكل اؼبسلمُت اللغة انتشمارا كاسيما كمما مل تنتشر أية ل

الوحدة اعبمائزة يف اليبمادة كؽبذا السبب تفوقت اليرية تفوقما كبَتا على كل اللغمات يتكلمهما 
  اؼبسلموف.

تيليم اللغة اليربية ى  عملية التيليمية ديكن بأف قدرة أسماس  اليت فيهما 
عن تأثَت اللغمات كلذالك سبيل  اكلد عندعما يتيلم اللغة األـ اك األكؿ ىو طماىر

قبح بسرييما. حُت عند يتيلم اللغة اليربية تسير بأصيب ألف جيب على اكلد 
 01بأف ينماسب نظماـ اللغة األـ إىل نظماـ اللغة اليربية.

فنستنتج أف تيليم اللغة ىو ؿبماكلة ؼبسماعدة طمالب ليتصل عبماشرة عع 
غة األـ. كلذا فإف تيليم اللغة كماف رعوز اللغة الثمانية اليت زبتلف عن نظماـ رعوز الل

دبيٌت يسماعد طمالبما يف تطوير ايتطماعة. عقلو كبيث ذكقة اللغوم كثقمافة 
 عتحدثيهما كيسماعد اكتسماب الطالب عهمارات لغوية عيينة. 

إف عماؼبية الدعوة اإلسالعية كإنسمانيهما ذبيل عن الضركرم اإلىتمماـ بتيليم 
نماطقُت بغَتىما عن اليرب كاؼبسلمُت. فه  كتيلم اللغة اليربية للنماطقُت هبما ك ال

بماإلضمافة اىل أهنما اللغة األـ مل يربو على عمائة كستُت عليوف عن اؼبسلمُت اليرب. 
فإهنما اللغة القدسة ؼبما يربو على ألف عليوف عسلم يف صبيع أكبماء األرض. حيث 

فقد  إهنما لغة القرأف كتالكة القرأف كتدبر اية القراف ضركرم لكل عسلم كعن ىنما
ازدادت أمهية تيليم اللغة األجنبية كأصبح ؽبما دكر أسماس  يف كسر تلك اغبواجر 

 اليت تيوؽ تبمادؿ األفكمار بُت الشيوب.
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 أمهية اللغة اليربية . أ

 : 00أمهية اللغمات األجنبية يف األيت 0952كقد حددت عمارل 

أهنما تكسب الفرد ؾبموعة عن اؼبهمارات الالزعة لالتصماؿ الدكىل   .1
 اؼبهمارات  كتتضمن ىذه

زيمادة القدرة على فهم اللغة األجنبية عند التحدث أك اليتمماع إىل  .2
النشرات اإلخبمارية أك عشماىدة األفالـ األجنبية كغَتىما عن األعمماؿ 

 األخرل 

القدرة على التحدث بماللغة األجنبية عند االتصماؿ بذكم الثقمافة  .3
 األخرل سواء عن أجل اليمل اك االستمماع أك السيماحة

ة على قراءة اللغة األجنبية بسهلة كبَتة كذلك لإلطالء على القدر  .4
 أفكمار االخرين ك اإلستمماع هبما ك اإلستفمادة عنهما

الفهم اعبيد للغة الذم يكشف للمتيلم تركيبمات تلك اللغة كييطيو  .5
 عنظورا جديدا للغة األصلية كزيمادة اؼبفرداتو اللغوية.

نظماعهما  -تمارخيهما -فيتهماتوسيع كتيميق اؼبيرفة بماللغة األجنبية )جغرا .6
كعيمايَت الضبط اإلجتمماع  كاجتالفهما  -ثقمافتهما -أدهبما-اإلجتمماع 

 عن ثقمافة األخرل(

الفهم اعبيد لثقمافة االخر كالتصرؼ عيو طبقما ؽبذه الثقمافة كاحًتاعهما كاالستفمادة 
  عنهما. 
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 الثالث فصلال
 منهجية البحث

 

 مدخل البحث ومنهجو  . أ

ك . الكم البماحث ىو عدخل الكيف   إف عدخل البحث الذم استخدعو
عنهجو ىو البحث  ك التطوير. ك ىذه الطريقة ى  طريقة البحث اؼبستخدعة للحصوؿ 

. كالبحث كالتطوير ىو عملية أك خطوات لتطوير النتمائج 04على نتمائج عيُت كذبربة  فيمالة
 .08اعبديد أك اسبماـ النتمائج اؼبوجود

التيليمية اإلختبمار التفماعل  يف  كاستخداـ ىذا اؼبدخل لوصف تصميم كسمائل 
للطالب  يف اؼبدرسة الثمانوية  (Autoplay Media Studioتيليم اللغة اليربية بماستخداـ )

اإلسالعية اغبكوعية. كجبمانب ذالك استخداـ البماحث اؼبخل الكيف  لنظر فيمالية تيليم 
اللغة اليربية  اللغة اليربية بماستخداـ كسمائل التيليمية اإلختبمار التفماعل  يف تيليم

درسة الثمانوية اإلسالعية دار التقول للطالب  يف اؼب (Autoplay Media Studioبماستخداـ )
 . سنجوننجوغ بوركاسمارم بماسوركاف

نظرا اىل اؼبوضوع الذم قدعو البماحث كىو تطوير كسمائل التيليمية اإلختبمار 
للطالب  يف  (Autoplay Media Studioالتفماعل  يف تيليم اللغة اليربية بماستخداـ )

اؼبدرسة الثمانوية اإلسالعية اغبكوعية، كنوع البحث اؼبنماسب ىذا اؼبوضوع ىو حبث 
 تطويرم. كى  طريقة البحث اؼبستخدعة للحصوؿ على إنتماج عيُت ك ذبربة فيمالة. 
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 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan,Cet Ke-V (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 
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 منوذج التطوير  . ب

. منوذج التطوير اؼبشهور يف الذم حصلومنوذج التطوير ىو أسماس لتطوير  النتمائج 
 تقوًن(.  –تطبيق  –تطوير  -تصميم  –)ربليل  ADDIEتصميم التيليم ىو منوذج 

 إجراءات التطوير . أ

ىيكل النموذج تصميم اؼبواد التيليمية ك فيمما يل  بيماف لكل خطوة عن اػبطوات 
 اػبمسة:

 ربليل (1

التحليل ىو اإلجزاء األكؿ الذل يلـز على اؼبصمم بقيماـ بو. ك ىو التحليل 
 ليل عتطلبمات ك حماجة الطلبة.التمهيدية أك رب

 تصميم (2

ىو ربديد اؼبشكلة على حسب ربليل عتطلبمات الطلبة عثل أىداؼ التدري  ك 
الكفمايمات األسماسية ك اسًتاذبيمات التدري  ك أنواع التقوًن. شبذ صم منوذج اؼبواد 
الدراسة اعتمماد على نتمائج ربليل عتطلبمات الطلبة. تتم يف ىذه اؼبرحلة  الطراز 

 .اؼببدئ

 تطوير (3

 يف ىذه اؼبرحلة ى  يطور الوسمائل التيليمية اؼبنماسبة بتصميم اليت جيلتو.

 تطبيق (4

يف ىذه اؼبرحلة يطبق تصميم كطريقة اليت طو ر يف اؼبكماف اغبقيق ىو يف الفصل. 
اؼبواد الذم يبلغ اف ينماسب بطريقة أك منوذج جديد الذم يطور. بيد تطبيق الطريقة 

 مث ييمل التقوًن األكؿ.
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 تقوًن (5

عملية التقوًن ديكن أف حيدث يف كل اؼبراحل األربع اؼبذكورأعاله، يسمى ىذا التقوًن 
بمالتقوًن التكوين ألف  الغرض عنو ربتماج إىل اؼبراجية، على سبيل اؼبثماؿ، يف عرحلة 
التصميم، ردبما يتيُت علينما أحد أشكماؿ اتقوًن التكويٍت بغية توفَت عالحظمات اػبرباء  

 د اؼبصمم.كمدخالت للموا

 طريقة التجربة . ج

 Autoplayالتيليمية اإلختبمار التفماعل  يف تيليم اللغة اليربية بماستخداـ ) ذبربة كسيلة

Media Studio)  للطالب  يف اؼبدرسة الثمانوية اإلسالعية اغبكوعية عن البحث ك التطوير
(R&D )ييٍت  ك اؼبالحظة اؼبستخدـ ، كاؼبقمابلةيستطيع اف يلخص بطريقة االستبمانة

اؼبدرس يف استيمماؿ ىذه الوسمائل التيليمية اإلختبمار التفماعل  يف تيليم اللغة اليربية ؼبيرفة 
 فيمالية استخداـ ذالك الوسمائل.

 أدوات البحث  . د

حسب إحتيماجهما أدكات البيمانمات اليت تتكوف  ةعن البيمانمات السمابقة استيملت البماحث
 عن:

حتيماجهما أدكات البيمانمات اليت عن البيمانمات السمابقة استيملت البماحثة حسب إ
 تتكوف عن:

 الحظةاؼب (1

ى  كسيلة عهمة عن كسمائل صبع البيمانمات، كىنماؾ عيلوعمات ديكن للبماحث أف 
حيصل عليهما بمالفحص اؼببماشر. كإف اؼبالحظة كأسلوب للبماحث جيب اف يكوف 
عركزة بينماية كأف يكوف عوجهة لغرض ؿبدد كأف يكوف عنظمة كاف يسجل بدقة 

 يالح  البماحث يف تنفيذ عملية التدري  بمالوسيلة التيليمية. كحرص. كأف 
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 اؼبقمابلة (2

تيترب اؼبقمابلة استبيمانما شفويما يقـو عن خاللو البماحث جيمع اؼبيلوعمات كالبيمانمات 
الشفوية عن اؼبفحوص، كى  ادات عهمة غبصوؿ على اؼبيلوعمات عن خالؿ عصمادرىما 

مات عن أمهية الوسيلة التيليمية يف تدري  البشرية. يستخدـ البماحث اؼبقمابلة عبمع البيمان
 اللغة اليربية. 

 اإلستبمانة (3

ى  اداة غبصوؿ على اغبقمائق كصبع البيمانمات عن الظركؼ ك االسماليب القمائمة 
بمالفيل، كييتمد على إعداد اجملموعة عن االسئلة ترسل ليدد كبَت نسيبما على افراد 

ة عبميع فئمات اجملتمع اؼبراد فحص اجملتمع ) حيث ترسل ىذه األسئلة عمادة ليينة فبثل
االستبمانة لتحكيم اك التيليق على انتماج تصميم كسيلة  ةأرائهما(. استخداـ البماحث

 التيليم.

كتستخدعو البماحثة ؼبيرفة استجمابمات التالعيذ على استخداـ الوسيلة التيليم 
 skala)، كمنوذج ىذا االستبمانة سكماال ليكَتت اللغة اليربية" يف تيليم أكتوبالم"

likert) .تتكوف عن أربع اختبمارات: غَت عوافق جدا ك غَت عوافق ك عوافق ك عوافق جدا
كالتقريرات يف االستبمانة تيتمد على استجمابمات التالعيذ كمثل االىتمماـ كالرغبة 

 كاالقتنماع.
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 0.1اعبدكؿ 

 عييمار استجمابمات التالعيذ

 )%(نسبة مئوية  المستوى الرقم

 % 111-%04   فبتماز 1

 %00-%04 عتوسط 0

 %00-%1 فماشل 0

 

 كأعما عييمار نتيجة االستبمانة للخرباء كمما يف اعبدكؿ اآليت

 2.6اعبدكؿ 

 عييمار استجمابمات اػبرباء

 )%( نسبة مئوية المستوى الرقم

 %01-%1 نماقص جدا 1

 %41-%01 نماقص 0

 %01-%41 عقبوؿ 0

 %81-%01 جيد 4

 %111-%81 جيد جدا 1
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 اإلختبمار (4

إلختبمار ىو أحد الينماصر اؼبهمة يف تقوًن التيليم. يقصد االختبمار لتنماكؿ صورة ا
فكرية عن الكفماءة اليت دينكهما الطالب يف التيليم. تستخدـ البماحثة اختبمار اؼبكتوب يف 
االختبمار القبل  كاالختبمار البيدم. االختبمار ىنما ؼبيرفة عقيماس قدرة التالعيذ ككفماءهتم 

كتيليم اللغة اليربية. االختبمار  القبل  تيط  على التالعيذ يف بيد عملية التدري  
بماستخداـ الوسمائل التيليمية  اللغة اليربيةالفصل التجرييب قبل اكتسماب تيليم 

(Autoplay Media Studio) أعما االختبمار البيدم تيط  على التالعيذ اكتسماب تيليم .
 . (Autoplay Media Studio)بماستخداـ الوسمائل التيليمية اللغة اليربية 

قبل  اللغة اليربيةكىماتُت اإلختبمارين ؼبيرفة كفماءة الطالب كعشكالهتم يف تيليم 
بيد تطبيق  اللغة اليربية كيف تيليم (Autoplay Media Studio)تطبيق الوسمائل التيليمية 

 .(Autoplay Media Studio)لوسمائل التيليمية 

يل نتمائج اإلختبمار القبل  كاإلختبمار كتستخدـ البماحثة اؼبقيماس  اؼبيديل لتحل
. كأعما رعوزة  Tالبيدم، كعسماعدة البماحثة يف ربليل ىذه النتمائج عستيينما بماإلختبمار 

 :كمالتمايل 
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 اؼبقيماس اؼبيديل عن اجملموعة التجربة  = 

 اؼبقيماس اؼبيديل عن اجملموعة الضمابطة  = 

 
 تجربة اليدد التنوع  ىف كل النتمائج عن اجملموعة ال =

 
 اليدد التنوع  ىف كل النتمائج عن اجملموعة الضمابطة  =

 عدد التالعيذ ىف اجملموعة التجربة  = 

 عدد التالعيذ ىف اجملموعة الضمابطة   = 

 

    0.0اعبدكؿ

 :00عيماير قبماح الطالب يف اإلختبمار 

 النسبة اؼبأكية )%( فئة النتمائج تقدير الرقم

 %111-%01 111 - 01 فبتماز 1

 %80-%81 80 - 81 جيد حدا 0

 %40-%41 40 - 41 جيد 0

 %00-%01 00 - 01 عتوسطة 4
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 M.Soenardi Djiwandono, Tes Bahasa Dalam Pengajaran, (Bandung: ITB, 1996), hlm. 31 



33 
 

 %10-%10 10 -10 عقبوؿ 1

 %11 -% 1  - 11 ضييف 0

 مصادر البيانات . ه

إف عصمادر البيمانمات الذم يستخدعهما البماحث يف ىذا البحث ك التطويرم  
بيمانمات الكيفية عن اؼبقمابلة نوعماف، مهما البيمانمات الكيفية ك البيمانمات الكمية، ك ال

 كاؼبالحظة. كأعما البيمانمات الكمية عن نتمائج اإلستبمانة عن اػبرباء كاؼبدرس كالتالعيذ. 

 تحليل البيانات  . و

 البيمانمات الكيفية  .1

حيلل البماحث البيمانمات عن اؼبالحظة كاؼبقمابلة ككذالك تطوير الوسمائل اللتيليمية 
مار التفماعل  لطالب اؼبدرسة الثمانوية اإلسالعية يف تيليم اللغة اليربية بماستخداـ اإلختب

 . ( descriptive analysisاغبكوعية بماسلوب الوصف  )

 البيمانمات الكمية  .2

حيلل البماحث البيمانمات عن اإلستبمانة للخرباء كالطالب بألسلوب اإلحصمائ  
. فيستيمل البماحث القيمة اليمالية لكل ( descriptive analysis statistic) الوصف 

 البنود اؼبوجودة يف االستبمانة. عن

 أسلوب تحليل البيانات . ي

كاؼبراد بتحليل البيمانمات ى  اليملية اليت تنظم أك تكوف بواسطهما اؼبالحظمات 
 01النماذبو عن تطبيق خطة حبث عيينة حبيث ديكن اغبصوؿ عنهما على نتمائج.
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بيد أف صبع البيمانمات السمابقة، تستخدـ البماحثة األسلوب التطوير لتصميم 
، كاألسلوب الوصف  التحليل  لبيماف آراء التالعيذ، اللغة اليربية" لتيليم أكتوبالم"

كتستخدـ البماحثة يف ىذه الدراسة التحليل الكم ، لذلك كمانت إجراءات  البح ربتماج 
 إيل اإلقماعة بمالتيديد كاغبسماب، كييرض أيضما فيو اعبدكؿ.

تحليل احصمائ  اإلسنداليل لتحليل البيمانت الكمية بماعغَتتُت تستيمل البماحثة ال
(Analysis Statistic Inferensial) كمما قماؿ أضبد بدر: التحليل االحصمائ  اإلستداليل ،

كاليت سبقت اإلشمارة إليهما، أم اختبمار صبماعة  (Sampling)فهو يتضمن عملية اؼبيماينة 
 01اؼبختمارة عنو. (Population or Universe) صغَتة سبثل اجملتجع الكبَت

: يستيمل التحليل اػبصمائ  اإلسنداليل بتطويع Bambang setiyadiؿ بينمما قما
 أك غَت عيمامل (Parameterik)البيمانمات عن اؼبتغَتتُت أك اكثمار، إعما بماالحصمائ  اؼبيلم  

(Non-Parameterik)
00 

 Tكإذا اردنما اغبصوؿ إيل اؼبقمارنة بُت اليينتُت الفمارقتُت فنستيمل اختبمار 
بأف  AnasSudijono كمما قماؿ00.(Independent Groups T-Test)للمجموعة اؼبستقلة 

 04ىو االختبمار الفرض الصفرم ىل ىو صحيح أك زائف. Tاالختبمار

كيف ىذه اغبمالة تستخدـ البماحثة أسلوب ربليل البيمانمات عن نتيجة تييلم التالعيذ 
 اليت تتجلى عن فركؽ اؼبقيماس اؼبيديل لنتيجة التالعيذ حىت زبترب فركض البحث تؤخذ

( يف اؼبمائة، كلتحليل عستول فركؽ نتيجة التيليم لالختبمارين يقـو 1عستول الفركؽ )
 البماحثة على األرعزة التمالية:

                                                           
31
 .323-ص.الحرميعبدهللاالمطبوعاتوكالة:كويت.ومناهجهالعلميالبحثأصول.1982.بدرأحمد

32
Bambang Setiayadi. 2116. Metodologi Penelitian untuk Pengajaran Bahasa Asing. Yogyakarta: Graha 

Ilmu. Hal. 93. 
33

 Ibid. Hal. 95. 
34

Anas Sudijono. 2117. Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara. Hal. 88. 
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 01(0نطلب قيمة اؼبتوسط لكل ؾبموعة بمالرعز اؼبتوسط ) .1

  
∑ 

 
 

 البيمانمات:

 : اؼبتوسط  

 : ؾبموعة النتيجة  ∑

 : عدة اليينة   

كبراؼ اؼبييمارم بُت قيمة اؼبتوسطة يف القبل  كقيمة كبيد ذلك نطلب قيمة اإل .2
 00اؼبتوسط يف القبل  بماستخداـ الزعز:

 

   √
∑ 

 
 

 البيمانمات:

 : اؼبنوسط عن الفركؽ بُت نتيجة القبل  ك البيدم   

 : عدد اليينة   

: ؾبموعة الفركؽ بُت نتيجة قبل  كبيدم الذم يستطيع أف   ∑
 ييرفو بمالرعز:
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Sukardi. 2117. Metodologi Peneltian Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara. Hal. 88. 
36

Ibid. Hal 89. 
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∑      

 : اؼبتوسط لنتيجة البيدم  
 : اؼبتوسط لنتيجة القبل   

 

 04نطلب عستول الفركؽ بُت اختبمار قبل  كالبيدم بمالرعز:  .3

 

  
  

√
∑  

     1 

 

 

الرعز السمابق أحد الرعوز اإلخصمائية اؼبستيملة ؼبيرفة الصواب 
عستول الفركؽ بُت  أكاػبصماء عن فركض صرؼ الذم يقوؿ أف ييرؼ

االختبمار القبل  كاالختبمار البيدم، كسبتحن بيد ذلك نتيجة عستول الفركؽ 
 .(T-Test)بقيمة 
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 الفصل الرابع

 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها

مدرسة الثانوية اإلسالمية دار التقوى سنجوننجوغ إلىلمحة المبحث األول : 
 بورواساري باسوروان

سنجوننجوغ بورواساري دار التقوى الثانوية اإلسالمية مدرسة تاريخ تأسيس  .1
 باسوروان

ى   الثمانوية اإلسالعية دار التقول سنجوننجوغ بوركاسمارم بماسوركاف عدرسة
غمالة دار التقول سنجوننجوغ بوركاسمارم إحدل اؼبدارس التمابية ؼبيهد السلف  

جوننجوغ سنبقرية  16رقمعيهد غمالة . يقع ىذا اؼبيهد يف شمارع بماسوركاف
 .جماكل الشرقيةبوركاسمارم بماسوركاف

دار التقول سنجوننجوغ غمالة عيهد صماحل حبر الدينأس   الشيخ اغبماج 
كماف شيبة ـ، كيف بداية تأسيسو   1989\1991 يف السنةبوركاسمارم بماسوركاف

مث تطو ر ىذا اؼبيهد جبهده تطو را سرييما.  كيف السنة كاحدة كى  شيبة الدينية. 
 نت الشيبة يف تلك اؼبدرسة اف ذبيل ثالثة الشيوب.كما ـ  0998

، مث تطو ر ىذا اؼبيهد جبهده تطو را سرييماعؤسسة دار التقول قليلة يف القدًن. 
االف كمانت اؼببماين اؼبدرسة عنذ عدرسة عستول ركضة األطفماؿ حىت عستول اعبماعية 

ية دار التقول عدرسة الثمانوية االسالع 6101اككتوبر  21دار التقول. كيف التماريخ 
 إعتممادىما " أ ".
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 ىوية المدرسة .1

اؼبيتمدة عن قبل الثمانوية اإلسالعية دار التقول فيمما يل  نبذة عدرسة عدرسة
، كيتم  ذبديدىما عند اجراء بماسوركافرئي  اؼبؤسسة كعكتب كزارة الًتبية دبدينة 

 اعتمماد اؼبدرسة.  

اسم اؼبدرسة             دار التقول سنجوننجوغ  الثمانوية اإلسالعية عدرسة:
بوركاسمارم بماسوركاف

131235141136:الرقم االحصماء اؼبدرسة 

 : عدين     كضع اؼبدرسة

02عيهد غمالة دار التقول رقم  : شمارع الينواف

سنجوننجوغ:  دائرة القرية

 بوركاسمارم:  نماحية

بماسوركاف:  عديرية

611717 -1242 :      رقم اؽبماتف

 : أ      اعتمماد
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 الرؤية والرسالة .2

لي  ألجل احملماكلة يف إجراء الثمانوية اإلسالعية دار التقول إف تأسي  عدرسة
. فيمما يل  رؤية اؼبدرسة  األنشطة التيليمية، بل ؽبما رؤية كرسمالة كىدؼ عيُت 

 كرسمالتهما:

 ،اليماـ اك اليلـو التكنولوجيما الرؤية: تكوين األجيماؿ اؼبت قُت، كاؼبتقنُت يف اليلـو(أ
 .كاؼبتحلُت بماألخالؽ الكردية كعبصرة عن الوطنية

 الرسمالة:  (ب

 ( تنمية الوع  يف اليبمادة يف اغبيماة اليوعية0

تيماعل الدراسية ك التوجيو بماؼبؤثر(2

 جودة اعبماعي  تنمية(3

ؤسسة بمالتطوير الوسمائل ك تقدًن الوسيلة ( تنمية جودة اؼب4

 تكمارية سكماف اؼبدرسةاب تنمية(5

( تطبيق النظماـ عن اإلشًتاؾ اف يورط كل السكماف اؼبدرسة2

 ساسيةساألنشطة األ .3

ذبرم عن يـو الثمانوية اإلسالعية دار التقول  إف األنشطة التيليمية يف عدرسة
، كأعما اؼبواد التيليمية تتكوف ماعي  مث يـو السبت إىل يـو االحداإلثنُت إىل يـو اػب

 يماعة كاؼبواد الدينية.عن اؼبواد ال
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، علم اؼبواد اليماعة: اعبنسية، الريماضيمات، اللغة االن شبنية (1 دكنيسييما، اليلـو
 ، اللغة االقبليزية.االجتمماع

ستة اؼبواد الدينية: القرآف اغبديث، عقيدة األخالؽ، فقو، اللغة اليربية، اىل  (2
 تماريخ الثقمافة اإلسالعيةالسنة كاعبماعية، 

 األنشطة اإلضافية .4

، كديكن الثمانوية اإلسالعية دار التقول  ماؾ أنشطة إضمافية ـبتلفة يف عدرسةىن
للطلبة اختيمار األنشطة اؼبنماسبة برغبماهتم كعيوؽبم. كىذه األنشطة تُيقد بيد سماعمات 
الدراسة كى  بداية عن السماعة الثمانية ظهرا. كأعما أنواع األنشطة اإلضمافية يف اؼبدرسة  

 كمما يل :

 كرة السلة.أ

 ت األكلية للمراىقُتاؼبسيماقما.ب

 القصيدة.ج

 عوسيقى.د

اؼبسرحية.ه

 

 أحوال الطلبة  والمدّرسين .5

 درسةؼبيهما يُيرؼ أف عدد الطلبة اعبدد انطالقما عن البيمانمات احملصولة عل
دكؿ عدد الطلبة ؽبذه يزداد كل السنة. فيمما يل  ج الثمانوية اإلسالعية دار التقول

 سنوات األخَتة: اؼبدرسة يف ثالث
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 سنوات األخيرة ثالث عدد الطلبة لهذه المدرسة في 1.1م جدول رق 

2113/21142114/21152115/2116

444476588



التقول   الثمانوية اإلسالعية دار  تدؿ كال اعبدكلُت على زيمادة يف عدد الطلبة ؼبدرسة
 سنوات األخَتة.  ثالث

 المرافق الداعمة .6

الثمانوية اإلسالعية  كؿ عدرسةبصفتهما عدرسة على عييمار الًتبية الوطٍت فتحما
الثمانوية  يف زيمادة اؼبرافق الداعمة للتيليم. كأعما اؼبرافق الداعمة يف عدرسة دار التقول

 كمما يل :اإلسالعية دار التقول

 الفصل.أ 

 اؼبكتب اؼبدرس.ب 

 رئي  اؼبدرسة اؼبكتب.ج 

 إدارة التنظيم اؼبكتب.د 

 الكمبيوتر.ه 

 عيمل اللغة.و 

 عيمل اليلـو.ز 

 اؼبكتبة.ح 

 عيداف الكرة.ط 

 عيداف الكرة اليد.ي 

 عيداف الكرة السل ة.ك 
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 عصلى.ل 

 غرفة استشمارة.م 

 غرفة ىيئة الطلبة.ن 

األنبمار.س 

 اوتوبالي أساس على موادال التطوير عملية من البيانات عرض  :الثاني المبحث

 االحتياجات تحليل . أ

يف عدرسة " الثمانوية اإلسالعية  38قماعت البماحثة دبالحظة عبدئية ك دبقمابلة اؼبدرس
 كاكتشماؼ البماحثة ظواىر اؼبشكالت اؼبتيددة، عنهما: دار التقول" ،

أف يتيلم التالعيذ اللغة اليربية بأسلوب تقليدم دكف اإلقًتاف اؼببماشر ام بوسيلة  .1
 عيينة، ككمانت الوسمائل اؼبستخدعة عمادية

كثَت عن الطالب يشيركف بماؼبلل طواؿ عملية التيليم ك التيلم بسبب قلة رغبة  .2
 اليربية.التالعيذ يف تيلم اللغة 

كلذالك تيليم اللغة اليربية حيتماج إىل التحديد ك التصحيح حىت يكوف تيليمهما 
أحسن فبما قد سبق. ك نظرت البماحثة إىل حماؽبم، يف تلك اؼبدرسة كثَت عن الة التدري  
اك الة التيليم، كلكن قليل لستخداعهما ك حقيقتو التالعيذ ضبماسة بماستخداـ الوسيلة 

يليمية يف التيليم. كلذالك البماحثة تريد اف تطوير كسيلة التيليمية لك  التيليمية اك الة الت
كجدت البماحثة البيمانمات عن اؼبشكالت ك التالعيذ يشيركف شجماعما، ضبماسة، يف التيليم.

اإلقًتاحمات اؼبوجودة يف عملية التيليم اللغة اليربية كتيليمهما عن اؼبالحظة ك اؼبقمابلة، 
ير كسمائل التيليم اللغة اليربية اعبذاحبة ك اؼبرحية لطالب فماردت البماحثة أف تقـو بتطو 

اؼبتوسطُت حىت اف تكوف تيليم اللغة اليربية أحسن فبما قد سبق.

                                                           
38
 العربيةاللغةبالمدرسالمالحظةعنعملتانالباحثةقامت
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كسيلة ى كمما ى  عيركؼ إف إحدل الوسيلة التيليمية اعبذابة ك اؼبتقدعة 
وعيو تيليم التيليمية أكتوبالم. عملية التيليم هبما أكثر جماذبية، كأكثر تفماعلية ديكن أف ن
 التالعيذ أكثر شجماعما، ككذلك ديكن أف تيزز عوقف كاإلىتمماـ لتيليم التالعيذ.

كلذالك استخداـ البماحثة الوسيلة التيليمية أكتوبالم يف تطوير الوسيلة، ألهنما 
سهلة يف إستفماده كاستيممالو كتطبيقو لدل اؼبيلم كاؼبتيلم حىت يكوف كسيلة عنماسبة يف 

 م خماصة يف تيليم اللغة اليربية.عملية التيليم كالتيل

كيفيد كثَتا ىذه الوسيلة يف عملية التيليم كالتيلم الذايت كيسماع الطالب كثَتا يف 
فهم البحث كالوصوؿ إىل اؼبيلوعمات بدال عن الكتماب اؼبدرس  اك عن اؼبيلم، ألف هبذه 

ثبت بأف  الوسيلة ىم يشماىدكف كيسميوف اؼبود اؼبدركسة حىت يتذكركا كثَتا عنهما. كقد
 و.% فبما شماىده ك ظبيو يف الوقت نفس21% فبما ظبيو ك 61اإلنسماف يتذكر 

اكتوبالم أسماس على التيليمية الوسيلة استخداـ عناليربية اللغة اؼبيلمة رألمث 

 دبما. اليربية اللغة تيليم يف خماصة تكنولزجيما ؾبماؿ يف أفضل اؼبدرسة ىذه ألهنما جدا جذابة

 عمايف الوسيلة فذه. عتنوعة كالصور ،كاأللوف كالبصرية السميية التيليمية الوسيلة فيو

 على التيليم عملية تسهل ى  التيليمية الوسيلة ألهنما اليربية اللغة تيليم يف صيوبة

 بماكثر تتكوف الوسيلة كىذه(. الوسمائل أمهية على عنماسب) تالعيذال على كالتيلم اؼبدرس،

.االخرل كسيلة

 اإلنتاج تصميم . ب

 قبل احملتماجة األشيماء البماحثة صممت السبق، يف اؼبشكالت ك غبماجماتا شرح عنك 

: التمالية كالبيمانمات األجهزة كإعداد بتقدًنالتيليمية الوسيلة التطوير

 كعن. الإلسالعيةالثمانويةاؼبدرسة عن يماشرال فصللل اليربية اللغة اؼبمادة الدراس  اؼبنهج

 :كممايل  الدراس  تهجاؼب على لداللة البيمانمات
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4.2 ؿاعبدك 

 الدراس  اؼبنهج على لداللة البيمانمات

 البيانات توضيح البيانات الرقم

تيليم اللغة اليربية اؼبمادة1

 /الثماينالفصل اليشر /اؼبستولالفصل2
دار التقول عدرسة الثمانوية اإلسالعية  اؼبدرسة3

سنجوننجوغ بوركاسمارم بماسوركاف

اضبد عفي  السرجمانما اسم اؼبيلمة4

تيليم اللغة اليربية تتكوف عن كصف اؼبمادة5
اؼبفردات، كعهمارت الكالـ، عهمارت 
القراءة ك القواعد كالفيديو ينماسب 

عن اؼبوضوع

قدرة التالعيذ اف حيماف  عن  .1 األىداؼ التيليمية6
 ، اؼبفردات اعبديدة، كقراءة النص 
كيتجرأ ليتكلم يف التقدًن، يسهل 

 ككلهماف تفهم عن اؼبمادةالقواعد
تيليمهم.كفرحما يفشجماعما

تتلف   التالعيذ على نظق  .1 الكفماءة الرئيسة7
األصوات اغبركؼ كالكلمة 

"ىواية كاعبملة اليربية عن 
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الطالب كاؼبيرض" ك "اؼبهنة 
 .كاغبيماة"

"ىواية اؼبوضوع عنحيماكرالتالعيذ .2
الطالب كاؼبيرض" ك "اؼبهنة 

 كاغبيماة" 

اليت ينطق التالعيذيكتب ك  .3
"ىواية عن لكلمة تتكوف بما

الطالب كاؼبيرض" ك "اؼبهنة 
بمالقواعد اللغوية تنماسبكاغبيماة" 

 ىواية الطالب كاؼبيرض .1 اؼبواد الدراسية8

اؼبفردات عن ىواية الطالب ( أ
 كاؼبيرض 

 اغبوار عن ىواية الطالب( ب

عن ىواية النص القراءة ( ت
 الطالب

 القواعد عن اغبرؼ اعبر  ( ث

 اؼبهنة كاغبيماة .2

ة اؼبفردات عن اؼبهن( أ
 كاغبيماة 

 كاغبيماةاغبوار عن اؼبهنة ( ب
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اؼبهنة القراءة النص عن ( ت
 كاغبيماة

كاغبيماةاؼبهنة القواعد عن ( ث

 حف  اؼبفردات .1 التقوًن11

 حماكر احملمادثة يف التقدًن .2

صنع الكلمة اؼبنماسب بماؼبوضوع .3

دقيقة 91 الوقت11

الكتماب التيليم  ؼبمادة اللغة  .1 الوسمائل التيليمية12
 اليربية

 القلم .2

 شماشةال .3

 اغبماسوب .4

 آلة اليرض .5


 ككل. كاغبيماة كاؼبهنة كاؼبيرض الطالب ىواية: أبوابُت عن تتكو الدراسية اؼبواد إف     

 .القواعد ك القراءة ك الكالـ عهرات اؼبفردات، على تتكوف أبواب

اإلنتاج تطوير. ج

 عن عن كلهم اؼبمادة البماحثة اخذت اكتوبالم، التيليميةالوسيلة ىذه تطوير يف

 الوسيلة نقص الذم(Departemen Agama)الدين كزارة على التيليم  الكتماب
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 اكتوبالم التيليمية الوسيلة بماستخداـ ككذالك تكنولوجيما، أسماس على التيليمية

.اليربية اللغة لتيليم الدكافع يستطيع التالعيذ

يتكوف ىذا اؼبنتماج عن الشماشمات الكثَتة عنهما : 

 رس الربنماعج الشماشة لفه -1

كى  ربتول على اػبيمارات للمواد اؼبوجودة يف ىذه الوسيلة، عنهما الصوار كصبلة ك 
 .فيديو ك التمرينمات. كطريقة اغبصوؿ إىل إحدل اؼبواد اؼبيينة ى  بظغطهما

 

 :0صورة 

 
 

 

 

 

 

 



48 
 

 : 6صورة 


 األسماسية، كجدانية، عيرفية، حركية(الشماشة عن الكفماءة ) -2

 : 2صورة 
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 الشماشة عن الفهرس اؼبماد ة -3

ىذه الشماشة تتكوف عن اإلختيمار اؼبماد ة.

 :4صورة 



 

 الشماشة عن اؼبفردات  -4

ىذه الشماشة يدؿ على كاحدة عن اؼبفردات عند النقر سيتم عرض الصورة. كإف 
ىذه اؼبفردات ؾبهزة بمالصور كالغنماء. كأعما الغنماء اؼبوجودة ؼبسماعدة الطالب شجماعما، 

د اف ننطفأ تلك الغنماء، كبن نستطيع اف نضيق عسكت. كطريقة إخراج كلكن إذا نري
عيٌت عن الصورة عن اؽبواية يف ىذه الشماشة ى  بضغط الصورة اؽبواية.



:5صورة 
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 الشماشة عن اؼبهمارة القراءة كالكالـ -5

ىذه الشماشة يدؿ على كاحدة عن القراءة ك الكالـ. أعما القراءة ى  دعوة التالعيذ 
ر إىل الشماشة. كأعما الكالـ ى  دعوة التالعيذ للتطبيق عن النص اغبوار للقراءة بنظ

بُت التلميذين. ك أخذت تلك النصوص عن الكتماب اؼبنماسبة بمالتالعيذ يف عستواىم.
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:6صورة 






 الشماشة عن الفيديو -6

ىذه الشماشة تتكوف عن الفيديو اليت تنماسب بماؽبواية، كمانت عن اؼبفردات 
لة التالعيذ غبف  اؼبفردات، كإذا تفتح ىذه الفيديوا فَتجو عن كجهتهما لسه

التالعيذ لتبماعو. كالتنسى عٍت اف اعط  النص اؼبنماسب بتلك الغنماء.
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:5صورة 



 الشماشة عن التمرينمات -7

ىذه الشماشة تدؿ عن التمرينمات لإلختبمار التالعيذ. كجهماهتما ى  لسهلة 
يكفوف اإلجمابة األسئلة عن ىذه الوسيلة دكف  التالعيذ عن اإلجمابة األسئلة. كىم

 اإلجمابة عن القرطماس. 

 

 

 

 



 



53 
 

 :8صورة 


 الشماشة عن السَتة الذاتية -8

يف ىذه الشماشة ى  سَتة الذاتية عن البماحثة.

 :9صورة 
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 اإلنتاج تجريبة.د

. فيماليتوك  جودتو ؼبيرفة اؼبنتج ذبربة عملية كى . اإلنتماج ذبربة ى  الرابية اؼبرحلة

.البيدم كاالختبمار القبل  االختبمار بماستخدعت اإلنتماج ذبريبة البماحثة اؼبرحلة ىذه يف

 يف البيدم كاإلختبمار القبل  اإلختبمار البماحثة استخداعت التجربة، كىذه
.05 عن تتكوف الفصل كلكل.الثماين اللغةاليماشر اللفصل يف ىو الظمابط  اجملموعة

28 التماريخ اإلثنُت يـو يف القبل  ختبماراال على اإلنتماج ذبربة البماحثة قماعت

 اللغةاليماشر اللفصل يف صبماحما 11.11–19.15 السماعة يف 0110 أبريل

 أسماس على اليربية اللغة للتيليم التيليمية الوسيلة بدكف الضمابطة اجملموعة الثماين

–11.11 السماعة يف 0110 أبريل31 السبت التماريخ الثالثماءكيـو.اكتوبالم

 بمالوسيلة التجربة للمجموعة الثماين اللغةاليماشر اللفصل يف صبماحما 11.31

 0110 عمايو 0 إثنُت التماريخ يف مث. اػبرباء إىل اإلنتماج تقوًن قبل اكتوبالم التيليمية

 إىل اإلنتماج تقوًن بيد التجربة ك الضمابط ؾبموعة إىل اإلختبمار تأيت اف البماحثة قماعت

.اػبرباء

 اإلنتاج تقويم. ه

 كذبريبة  اإلنتماج كتطوير اإلنتماج كتصميم اإلحتيماجمات ربليل عن ذلك، كبيد

اإلنتماج تقوًن ىو اآلخرة اإلنتماج  إىل ربتماج التيليمية الوسيلة أف البماحثة دركت.

 الىتمماـ التيليمية الوسيلة بتحسُتك  بزيُت، البماحثة فقماعت. كالتصحيح التيديل

 للتالعيذ كأسهل كأجذب أحسن التيليمية الوسيلة ذبيل ىتح اػبرباء، قيم اليت األشيماء

 ؾبماؿ يف اػبطيئمات عن تصحيح فماألكؿ،.اليربية اللغة التيليم عملية عند الفهم يف
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 كى  اليربية اللغة إىل البماحثة بدلت مث اندكنسيما بماللغة كتمابتو اك ؿ ييٍت .اللغة قواعد

.حركية ك عيرفية كجدانية، األسماسية، كفماءة

 قماعت.اليربية اللغة عمادة ؾبماؿ يف خبَت عن االستبمانةعن اإلنتماج تقوًن نتمائح أعما   

.0110أبريل00 ،ميةاعب كيـو األربيماء يـو البماحثة

ك اػبرباء األكؿ ىو  دكتور شيف اؼبصطفى اؼبماجستَت، كىو خرب عن تيليم اللغة 
اليربية عن نماحية عضموف ىذه الوسيلة. 

 : 4.0اعبدكؿ 

  اليربية اللغة اؼبمادة ؾبماؿ يف خبَت عن الستبمانةا نتمائج

 (اؼبماجستَت اؼبصطفى شيف الدكتور)

 

 الرقم

 

 التقويم بنود

 التقويم نتيجة

 المعدل النتيجة

 المئوى

 الدرجة

اؼبماد ة ينماسب بماحتيماج التالعيذ )يف 1
كسيلة التيليمية(



4



81%





 جيد

اؼبماد ة ينماسب بماحتيماج النحوية )يف 2
ة التيليمية(كسيل



5



111%



 جيد جدا

اؼبماد ة عنمافية ليزيد عيرفة التالعيذ)يف 3
كسيلة التيليمية(



5



111%



 جيد جدا
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4

اؼبماد ة ينماسب بماؼبهمارات اللغة اليربية 
ككفماءة بمالتالعيذ )يف كسيلة 

التيليمية(



4



81%



 جيد

استقرار عد ل )يف كسيلة التيليمية(5

4



81%



 جيد
ماد ة اسهل للتفهيم التالعيذ يف اؼب6

تدريسهم



5



111%





جداجيد

 استيمماؿ اللغة )يف كسيلة التيليمية(7
 ينماسب يف اؼبرحلة اؼببتدئ

 جيد481%

تقدًن اؼبماد ة ترتيبما )يف كسيلة 8
التيليمية(



4



81%



 جيد 

 جيد جدا %68 53 المجموع
 الدكتور إىل كزعتهما اليت االستبمانة نتمائج عن البيمانمات لتحليل اؼبستخدعة الطريقة أعما

:برعز ى  اؼبماجستَت اؼبصطفى شيف













اؼبيدؿ اؼبيؤلنتيجة عن  

 صبلة عستجيب



 =ابنسبة اعبو 
711 

8 
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:اآلتية اؼبيمايَت البماحثة كضيت كتصنفهما، االستبمانة نتمائج كلوصف

 النسبة المؤية التقدير الرقم
%21-%1 نماقص جدا1

%41-%21 نماقص2

%61-%41 عقبوؿ3

%81-%61 جيد4

%111-%81 جيد جدا5



 عماد ة خبَت إىل التيليمية الوسيلة تصديق عن فمالنتيجة اعبدكاؿ، ؽبذا كفقما
".جدا جيد" عستول على كى % 86 عئوية نسبة إىل يبلغ الدراسية

 خرب عن نماحية الوسيلة التيليمية كأعما اػبرب الثماين ىو صماحل حسٍت السرجمانما كىو  

 : 4.4اعبدكؿ 
.التيليمية الوسيلة تصميم ؾبماؿ يف خبَت نع االستبمانة نتمائج   

(السرجمانما حسٍت صماحل)

 

 الرقم
 

 بنود التقويم
 نتيجة التقويم

 التقدير المعدل المئوى النتيجة

=86%
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1

ينقض "اكتوبالمالوسيلة التيليمية "
رغبة التالعيذ يف التيليم كالتيلم



4



81%



جيد



2

ينقض رغبة "اكتوبالم "تصميم
ف  عصمم  تستطيع اف التالعيذ ال

تزيذ كثَت عن الصور، كالل وف، 
ككذالك  اؼبماد ة الر خيص ليسه ل 

التالعيذ يف تدريسهم



4



81%



جيد



3



يصم م أكتوبالم بماستخداـ الربنماعج 
اعبماىرة حىت  يستطيع اف يستخدـ يف 

اغبماسوب االخر



4



81%



 جيد 



4

(استخداـ جن  كقدر )يف الكتمابة

4



81%



 جيد 


5

عونتماج اؼبنماسبة 

3





61%





عقبوؿ    



6

الر سم، الر سم البيماين، كالص ور 
اؼبنماسبة



3



61%



عقبوؿ



7

فبركج اللوف اؼبنماسبة

4



81%



جيد 



8

األصوات الظ ماىرة

5



111%



جدا جيد
 جيد  %86 53  المجموع   
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 صماحل الدكتور إىل كزعتهما اليت االستبمانة ئجنتما عن البيمانمات لتحليل اؼبستخدعة الطريقة أعما

:برعز ى  السرجمانما حسٍت







 







 







 

:اآلتية اؼبيمايَت البماحثة كضيت كتصنفهما، االستبمانة نتمائج كلوصف

 النسبة المؤية التقدير الرقم
%21-%1 نماقص جدا1





 =نسبة اعبواب

 نتيجة عن اؼبيدؿ اؼبيؤل

 صبلة اؼبستجيب



نسبة اعبواب= 

621 

8 

=31%  
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%41-%21 نماقص2

%61-%41 عقبوؿ3

%81-%61 جيد4

%111-%81 جيد جدا5



 إىل يبلغ اللغة قواعد خبَت إىل التيليمية الوسيلة تصديق عن فمالنتيجة اعبدكاؿ، ؽبذا كفقما

".جيد" عستول لىع كى % 78 عئوية نسبة

 ىذا يف التالعيذ عن االستبمانة عن نتمائج أعما. التالعيذ عن االستبمانة عن نتمائج ثمالث،فمال

:اآليت اعبدكؿ

 : ،.4اعبدكؿ 

  بةالتجر  الصف يف التالعيذ عن تبمانةاالس نتمائج

المائوية  المجموع
)%( 

رقم بنود  البيان الكمية
 التقريبات

 

111%  

49%   عوافق جدا 17 

1 51%  عوافق 18 

 غَت اؼبوافق - -

 غَت اؼبوافق جدا - -

 

111%  

54%   عوافق جدا 19 

2 46%  عوافق 16 
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- 

 غَت اؼبوافق -

 غَت اؼبوافق جدا - -

 

111%  

37%   عوافق جدا 13 

3 63%  عوافق 22 

 غَت اؼبوافق - -

 غَت اؼبوافق جدا - -

 

111%  

29%   عوافق جدا 11 

4 71%  عوافق 25 

 غَت اؼبوافق - -

 غَت اؼبوافق جدا - -

 

111%  

51%   عوافق جدا 18 

5 49%  عوافق 17 

 غَت اؼبوافق - -

 غَت اؼبوافق جدا - -

 

111%  

43%  6 عوافق جدا 15 
 

57%  عوافق 21 

 غَت اؼبوافق - -

 غَت اؼبوافق جدا - -

 

111%  

34%   عوافق جدا 12 

7 66%  عوافق 23 



62 
 

 غَت اؼبوافق - -

 غَت اؼبوافق جدا - -

 

111%  

63%   عوافق جدا 22 

8 37%  عوافق 13 

 غَت اؼبوافق - -

 غَت اؼبوافق جدا - -

 

111%  

61%   عوافق جدا 21 

9 41%  عوافق 14 

 غَت اؼبوافق - -

 غَت اؼبوافق جدا - -

 

111%  

61%   عوافق جدا 21 

11 41%  عوافق 14 

اؼبوافق غَت - -  

جدا اؼبوافق غَت - -  



 التقول دار اإلسالعية الثمانوية عدرسة ذييالتالع عن االستبمانة نتمائج عن البيماف إف
:اآلتية كمما فماسركيماف، بوركاسمارم سنجوننجوغ
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  :4.4 ؿاعبدك 

 التالعيذ عن االستبمانة النتمائج عن البيماف

 رقم بنود النسبة المائوية
التقريبات   العدد السفلى العدد األعلى 

51%  49%  1 

54%  46%  2 

63%  37%  3 

71%  29%  4 

51%  49%  5 

57%  43%  6 

66%  34%  7 

63%  37%  8 

61%  41%  9 

61%  41%  11 

596%  414%  المجموع 

1712%  1154%  المتوسط 

%111×3331:1712النتيجة = 

=68% 


 على التيليمية الوسيلة بماستخداـ اليربية اللغة تيليم على التالعيذ استجمابمات نتيجة

 04 فيمما فيكوف االستبمانة نتيجة عييمار دخلت كإذا%.  68 يبلغ "أكتوبالم" أسماس
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 1 اللغة األكؿ الصف يف التالعيذ استجمابمات أف ماحثةالب فتلخص%.  111 -% 

: اآلتية اؼبيماير اعبدكؿ على ينماسب ألهنما. ممتاز عستول على



التالعيذ عن االستبمانمات اؼبييمار اعبدكؿ

 نسبة مئوية )%( المستوى الرقم

 111-67 فبتماز .1

 66-34 عتوسط .2

 33-1 فماشل .3



 اوتوبالي أساس على العربية اللغة للتعليم التعليمية لةالوسي من فعالية:  الثالث بحثمال

 اإلسالعية الثمانوية عدرسة يف اليربية اللغة لتيليماكتوبالم التيليمية الوسيلة عن فيمالية ؼبيرفة

 عينية كأعما. 0110-0111 الدراس اليماـ يف بماسوركاف بوركاسمارم سنجوننجوغ التقول دار

 ىو الفصل ىذا تلميذا،( كثالثوف طبسة)05 كىم الثماين غةالل اليماشر الفصل يف التالعيذ فهم

 الفصل ىذا تلميذا،( كثالثوف طبسة)05 كىماألكؿ اللغة اليماشر كالفصل. الضمابطة اجملموعة

 :يل  كمما البحث نتمائج البماحثة كستيرض.التجربة اجملموعة ىو

 الضابطة المجموعة من االختبار نتائج -1

 نمالت ،ةالضمابط اجملموعة يف البيدم كاالختبمار القبل  ماربماالختب البماحثة قماعت أف بيد

 55،،ىوةالضمابط لمجموعةل القبل  االختبمار نتيجة عتوسط إف: كى  النتمائج البماحثة

:ؿاعبدك  ىو ىذا ؽبما توضيحما 83 ىو البيدم االختبمار نتيجة كعتوسط
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:4.8اعبدكؿ

الضمابطة اجملموعة عن االختبمار نتمائج



نتيجةاسنرقن

اختبار بعدياختبار قبلي

6175 اضبد عنهج البالد1

5181 اضبد لطف حبيب اهلل2

5181 ألف الزىرة3

6171 ان  إسالعية4

6571 حبر اليمامل5

6171 ديال عزة األسالعية6

5185 دكم كردة أكليما فطرم7

4571 ديمانما سلفيما لستمارم8

6181فمائقة اؽبمة9

6171الليل فوزية 11

6185 فطرة اغبسنية11

4571 فيما نفلة12

6181 إحدة الرضبة13

4571 إيفما ىريماع 14

6171 إيكما كماعليما15

5575 جوىرة النفيسة16
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6175 جوعمائية17

5185 لولوء أفريضما18

6181 ؿبمد يزيذ بسطماع 19

6175 عفماربة الفمائزة21

4175 رفُتؿبمد جوىر اليما21

5175 ؿبمد حبر الرازقُت22

5575 نندا نور ضبيدة23

5175 نسيم اغبسٌت24

6175 نوك  نور أفليما25

5171 نور اعينة الزىرة26

5175نور فضيلة27

5575 نور إسنُت 28

5171 ركض  سمامل29

6175 سيدة عمائشة31

5171 سييت جورة الوح 31

6575 َتيةسييت خ32

6181 سييت عطمئنة33

6171 سبحماف حبتيمار34

6575 كدية أككتمافيماين35

19352625 اجملموع
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55،375 عتوسط



 ةالضمابط اجملموعة نتمائج عتوسط

 نتيجة االختبمار رقم

 2،،، االختبمار القبل  .1

 75 االختبمار البيدم .2



 لدل ل القب ختبماراال يف اؼبتوسط نتيجة أف ةنتيج أف يتضح السمابق اعبدكؿ على اعتممادا

 بُت فيمما االختبمار نتيجة عييمار على دخل كإذا ،11،0 يبلغ الضمابطة موعةجمل التالعيذ

 على الضمابطة موعةجمل التالعيذ كفماءة أف البماحثة فتلخص ،(11،40 – 41،11)

 ".مقبول" عستول

 ،75 يبلغ الضمابطة موعةجمللص الطلبة لدم البيدم اإلختبمار يف اؼبتوسط نتيجة كأعما
 فتلخص ،(04،40 – 11،11) بُت فيمما االختبمار نتيجة عييمار على دخل كإذا

 فركؽ نتيجة كأعما. "متوسط" اؼبستول على الضمابطة موعةجمل التالعيذ كفماءة أف البماحثة

.5157 فه  بينهمما اؼبتوسط

 التجربة المجموعة من االحتبار نتائج -2

 البماحثة نمالت التجربة صف يف البيدم كاالختبمار القبل  بماراالخت البماحثة قماعت أف بيد

 كعتوسط 11،04 التجربة لصف القبل   االختبمار نتيجة عتوسط إف: كى  النتمائج

 :اعبدكؿ ىو ىذا ؽبما توضيحما. 44،00 ى  البيدم االختبمار نتيجة
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:4.9 اعبدكؿ

التجربة اجملموعة عن االحتبمار نتمائج    

نتيجةاسنرقن

اختبار بعدير قبلياختبا

5175 اعماليما رضبماسمارم1

5595 انيسة2

5185 اظبماء اغبسٌت3

5195 اكدتما جماىيما رعضماف 4

6191 ازكيماء الف نفوس5

6185 دكم كورنيماكايت6

5191 ديماف رتنوسمارم7

5585 اكو ليلة نور ىداية8

5191 فمائز هنماية النيمة9

81111فردكس نزال11

6595فوقما قرة اؼبصبحما11

5191 حريرة 12

5191إعماعة إكمماليما13

75111خَت النسماء عهمارداين14

6195خَت اؼبولديما15

5195ليلة الفطرية16
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6181ليلة اؼبكرعة17

5195ؿبمد عزيز الدين 18

5595ؿبمد خَت الفهم19

6181ؿبمد شهماب األفيف21

5581د اعَت عزيزؿبم21

5195هنضية اؼبولديما22

5585نيال كردية23

5591نزلة الرضبة 24

6175نور فكرم الرشيذ25

5185نور فضيلة26

5181نور فوزم27

5585نور إيفما افرليما28

5185رزكما عولنما29

6191سينىت نوفيمانيت فرادبما31

5195سييت حسنة 31

6175كردة اؼبصفوفة32

6181زىرة اليينية33

6571زيٍت34

زلفى مش  ديمانما 35
عطممة

6595
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19753171 اجملموع

56،4287،7 عتوسط



 التجريبة ؾبموعة نتمائج عتوسط

 نتيجة االختبمار رقم

 56،42 االختبمار القبل  .1

 85،5 االختبمار البيدم .2



 التالعيذ لدل القبل  االختبمار يف اؼبتوسط نتيجة أف ضحيت السمابق اعبدكؿ على اعتمماد

 بُت فيمما االختبمار نتيجة عييمار على دخل كإذا ،56،42 يبلغ التجربة موعةجمل

 على التجربة موعةجمل التالعيذ كفماءة أف البماحثة فتلخص ،(11،40 – 41،11)

."متوسط" عستول

 كإذا ،84،4 يبلغ التجربة ؾبموعة ذالتالعي لدل البيدم االختبمار يف اؼبتوسط نتيجة كأعما

 أف البماحثة فتلخص ،(84،4–56،42) بُت فيمما االختبمار نتيجة عييمار على دخل

 اؼبتوسط فركؽ نتيجة كأعما ".جدا جيد" عستول على التجربة لصف التالعيذ كفماءة

 .53502 فه  بينهمما
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 التجربة مجموعة و ةالضابط مجموعةنتائج بين الفرق -3

 التجربة مجموعة و الضابط مجموعة ل قبليال االختبار ( أ

 ؾبموعةك  ةالضمابط ؾبموعةيف البيدم كاالختبمار القبل  اإلختبمار البماحثة قماعت

:اعبدكؿ ىو ىذا ؽبما توضيحما،النتمائج البماحثة نمالت التجربة،

:4.11 اعبدكؿ

 التجربة ؾبموعةك  ةالضمابط ؾبموعة نتمائج عتوسط



 رقم

 الصف

 ةالضمابط ؾبموعة



 االختبمار التجربةعة ؾبمو 

 56،42 2،،، االختبمار القبل  .1

 85،5 75 االختبمار البيدم .2

 20،68  09،5 االرتفماع



10،4 كىو قليل ارتفماع ىنماؾ أف على يدؿ الضمابطة ؾبموعة يفاف   جدكؿ يف كمما

. 01،01 كىو كثَت ارتفماع ىنماؾ أف على يدؿك 01،08 ىو التجربة ؾبموعة كيف

 التجريبة مجموعة نتائج متوسط االرتفاع ( ب

 عدرسة يفاليربية اللغة لتيليماكتوبالم التيليمية الوسيلة تستخدـ فيمالية ؼبيرفة

 حثبال البماحثة قماعت ،بماسوركاف بوركاسمارم سنجوننجوغما اإلسالعية الثمانوية

 كاالستبمانة االختبمار البماحثة كاستخدعت ،األكؿ اللغة اليماشر الفصل يف التجرييب

.اكتوبالم التيلمية بوسيلة اليربية اللغة تيليم النجماح لقيماس
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 كنتمائج اليربية اللغة لتيليم اكتوبالم التيليمية الوسيلة بدكف القبل  االختبمار نتمائج عن

 اليربية اللغة لتيليم اكتوبالم التيليمية الوسيلة الوسيلة بماستخدعت البيدم االختبمار

:اعبدكؿ يف كمما كبَت، تفماعار  أك كثَت فرؽ ىنماؾ التجربةؾبموعة يف

:4.11 اعبدكؿ

 التجربة ؾبموعة نتمائج عتوسط االرتفماع

 نتائج االختبار الرقم

 56،42االختبمار القبل 1

 85،5االختبمار البيدم2

20،68 االرتفماع



 تدؿ كذلك ،01،08 االختبمار يف التدريج نتيجة أف قالسماب اعبدكؿ على أسماس

 كأعما. اكتوبالم التيليمية بوسيلة اليربية اللغة تيليم يف ذالتالعي كفمائة ترقية على

 استخدعوا حينمما فبتماز اؼبستول على تدؿ االستبمانة يف التالعييذ استجمابمات نتيجة

.68 كى  اليربية اللغة تيليم يف اكتوبالم التيليمية الوسيلة

 اللغة يمتيل يف اكتوبالم التيليمية الوسيلة استخدعوا فيمالية أف البماحثة كتلخص

 سنجوننجوغ التقول دار اإلسالعية الثمانوية عدرسة يف التالعيذ لدلاليربية

.significant عيٌت ذك بماسوركاف ،بوركاسمارم







73 
 

 التجربة مجموعةل البعدي واالختبار القبلي االختبار ( ج

 يف اكتوبالم التيليمية كسيلة بماستخداـ اليربية اللغةتيليم فيمالية كيف كؼبيرفة
 اعتممادابماسوركاف ،بوركاسمارم سنجوننجوغ التقول دار اإلسالعية مانويةالث عدرسة

 فتستخدـ. التجربة ؾبموعة يف البيدم االختبمار كنتيجة القبل  االختبمار نتيجة على

 :بمالرعوز البماحثة



 



 :يل  كمما كى  حسبهما خطوات كأعما

(H1) البديل كالفرض (Ho) الصفر الفرض تقدـ (1

(Ho)=يف التالعيذ كفمائة لتنمية فيماؿ غَت اكتوبالم أسماس على بيةالير  اللغة تيليم 
اليربية اللغة تيليم

 (H1)=تيليم يف التالعيذ كفماءة لتنمية فيماؿ اكتوبالم أسماس علىاليربية اللغة تيليم 

اليربية اللغة

 التمالية الصفحة يف كمما اإلكبراؼ كعييمار اؼبتوسط عن يطلب (2



:4.12اعبدكؿ

 التجريبة  موعةجمل البيدم كاالختبمار القبل  االختبمار جةنتي بُت الفركؽ



74 
 

 
 الرقم

ختبار اال
 القبلي

االختبار 
 البعدي

 

 /dالفروق

 

d
0

 

 
Xd 

 

X
0

d 

0 517501 001 ،،50- 26،21 

6 559541 0101 04،69 614،61 

2 518501 1001 4،69 08،41 

4 519541 0101  04،69 614،61 

، 619101 011 0،50- 6،96  

2 618501 001 ،،50-  614،61 

5 519141 1011 9،69 82،21 

8 558501 411 01،50- 614،61 

9 519141 1011 0،00  82،21 

01 8111101 411 01،50- 004،51 

00 659501 1001 4،69 08،41 

06 519141 1011 9،69 82،21 

02 519141 1011 9،69 82،21 

04 7511101 001 ،،50- 614،61 

0، 619501 1001 4،69 08،41 

10 519541 0101 04،69 614،61 

14 618101 411 01،50- 004،51 

18 519541 0101 04،69 614،61 
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10 559541 1011 9،69 82،21 

01 618101 411 01،50-  004،51 

01 558101 001 ،،50-  26،21 

00 519541 1011 0،69 82،21 

00 558501 411 01،50- 004،51 

04 559101 1001 4،69 08،41 

01 617511 001 0،،50- 614،61 

00 518501 011 0،50-  6،96 

04 518101 011 0،50- 6،96 

08 558501 411 01،50- 0،92 

00 518501 1001 4،69 069،92 

01 619101 411 01،50-  4،51 

01 519541 0101 4،69 08،41 

00 617511 001 0،،50- 614،61 

00 618101 411 01،50- 004،51 

04 657101 001 ،،50- 26،21 

01 659501 011 0،50- 6،96 

 0100 -6،،20 00001 197531711141 مجموع

 0،،85 -،1،5 1101 21،50 85،5 2،42، المتوسط
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 كاؼبتوسط 85،5=(X)  بيدمال االختبمار لنتيجة اؼبتوسط أف عرؼ اعبدكؿ ىذا عن

 كنتيجة القبل  االختبمار نتيجة بُت الفركؽ كؾبموعة2،42،=(Y) القبل  االختبمار لنتيجة

 كنتيجة القبل  االختبمار نتيجة بُت الفركؽ عن كاؼبتوسط D)∑ (=1175  البيدم االختبمار

 كنتيجة القبل  االختبمار نتيجة بُت الفركؽ عربع كؾبموع21،50=(Md)  البيدم االختبمار

X البيدم االختبمار
2

d∑=3163،  االختبمار يف اليينة كعدد (N)= 35 قيمة فتجد t-  

 :يل  كمما

 

 

 

 

 

  
31 7

√
36225

35   35 1 

 

 

  
31 71

√
36225

1191

 



  
31 71

√31 4411765
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31 71

5 517
 

 
  5 57 

 

 2،42، القبل  االختبمار يف اؼبتوسط أف فتيري أف تستطيع اعبدكؿ، ىذا على بنماء

 اغبصوؿ أرادنما كإذا ،21،50 بينهمما الفركؽ أف فتيريف 85،5 البيدم االختبمار يف كاؼبتوسط

-Independent group T) اؼبستقلة للمجموعة t االختبمار البماحثة فتستيمل بينهمما اؼبقمارنة إىل

Test.

t hitung  =5557 

t table    = ta : db 

  = t 1515:34 

  =2513   

    

.1،14>0،10 ى  احملصولةt-test بُت بماؼبقرنة فتيريف 

. عقبوؿ (H1) البديل كالفرض عردكد (Ho) الصفر فمالفرض t-tabel قيمة عن أكرب t-o قيمة ألف

 لتنمية فيمالية اكتوبالم أسماس على اليربية اللغة لتيليم التيليمية الوسيلة تستخدـ أف ىنما كسنجد

.اليربية اللغة تيليم يف تالعيذال كفمائة
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 الخامس  فصلال

 الخاتمة

 نتائج البحث.أ 

لتيليم اللغة اليربية يف اؼبدرسة  اكتوبالم تصميمكبيد انتهماء إجراء حبث اليلم  حوىل 
 الثمانوية اإلسالعية دار التقول سنجوننجوغ بماسوركاف، كصلت البماحثة إىل االستنتماج األخَت.  

 ل : كنتمائج ىذالبحث كمما ي

عندىما  Addieمنوذج تصميم اكتوبالم حبسب احتيماج التالعيذ يف تيليم اللغة اليربية عنده  (1
تصميم ربليل اغبماجمات كاؼبشكالت دبالحظة كعقمابلة، ك : خطوات التصميم كى  طبسة

كصممت البماحثة األشيماء احملتماجة قبل التطوير الوسيلة التيليمية بتقدًن كإعداد  اإلنتماج،
تطوير اإلنتماج، يف ذبربة اإلنتماج عن الوسيلة التيليمية، قماعت البماحثة  مانمات.كاألجهزة كالبي

بماختبمار قبل  كاختبمار بيدم كعلى اجملموعُت مهما اجملموعة الضمابطة كاجملموعة التجربية 
بماستخداـ كسيلة التيليمية اكتوبالم للتيليم اللغة اليربية. كعرحلة األخرة ى  تقوًن اإلنتماج 

ك يف ؾبماؿ تصميم الوسيلة التيليمية كإىل التالعيذ  اؼبواد الدراس يف ؾبماؿ  إىل خربين مهما
 .يف عدرسة الثمانوية اإلسالعية دار التقول سنجوننجوغ بوركاسمارم بماسوركاف

يف عدرسة  فيماال اف يستخدـ يف فصل اليماشر "إف استخدـ الوسيلة التيليمية "اكتوبالم (2
بمالنظر إىل نتمائج الذم  وغ بوركاسمارم بماسوركافالثمانوية اإلسالعية دار التقول سنجوننج

 حصل عليهما التالعيذ، فنتمائج ىذا البحث ى  كمما يل :

إف تيليم اللغة اليربية بماستخدعت الوسيلة التيليمية اكتوبالم فيمالية بطريقة البحث 
التجرييب يف عدرسة الثمانوية اإلسالعية دار التقول سنجوننجوغ بماسوركاف. كاستخدعت 

االختبمار القبل  كاالختبمار البيدم كاالستبمانة لقماس النجماح تيليم اللغة اليربية  البماحثة
 .بماستخدعت الوسيلة التيليمية اكتوبالم
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عيدلة نتيجة استجمابة عن خبَت قواعد  أعما نتيجة عن االختبمار كاالستبمانة، البيماف اآليت: 
ة التيليمية تدؿ % كعن خبَت تصميم الوسيل80اللغة تدؿ على اؼبستول جيد جدا كىو 

 %.08كعن التالعيذ تدؿ على اؼبستول جيد كىو %  40على اؼبستول جيد كىو 

 ب. مقتراحات البحث 

استنبطت البماحثة ىذا البحث اعبماعي  حىت يكوف أحسن فبما قد سبق. كإلقًتاحمات عن 
 البماحثة كمما يل :

 سينو كتيميقو.إف ىذا البحث حيتماج إىل االستمرار أف يقـو البماحثوف األخركف يف رب -1

يرج  عن اؼبدرس اللغة اليربية أف يستفيد نتمائج ىذا البحث اؼبفيدة يف تيليم اللغة  -2
 اليربية. 

ينبغ  للمدرسُت يف اؼبماد ة اللغة اليربية االىتمماـ بماختيمار نوع الوسيل التيليمية يف تيليم  -3
 اعبيدة لتيليمى  إحدل كالسمائل التيليمية  اللغة اليربية، فوسيلة التيليمية اكتوبالم

 .اللغة اليربية

يرجى أف يكوف ىذا البحث عصدرا كعرجيما للبحوث الالحقة اؼبتيلقة بمالوسيلة التيليمية  -4
 .يف تدري  اللغة اليربية كخماصة اكتوبالم

لدرس  على البماحثُت األخرين أف يتطوركا ىذا البحث، عثال عن يصمم اكتوبالم -5
 .االخر
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ANGKET SISWA TERHADAP PEMBELAJARAN BAHASA ARAB  

DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA AUTOPLAY 

DI MA DARUT TAQWA SENGONANGUNG PURWOSARI 

 

A. PETUNJUK 

a. Identitas Siswa 

Nama siswa : 

Kelas  : 

b. Anda diminta untuk memberikan jawaban yang jujur sesuai dengan apa yang anda 

rasakan dan lihat menurut anda sendiri. 

c. Berilah tanda check (V) pada alternative jawaban yang dianggap sesuai 

Keterangan : 

1. Tidak setuju 

2. Kurang setuju 

3. Setuju 

4. Sangat setuju 

 

No pernyataan Jawaban 

1 2 3 4 5 

1 Saya lebih mudah memahami bahasa arab dengan 

menggunakan media autoplay 

     

2 Belajar bahasa arab dengan media autoplay 

membuat saya lebih semangat 

     

3 Materi bahasa arab dengan media autoplay lebih 

mudah dipahami dari pada menggunakan cara 

manual 

     

4 Kemampuan bahasa arab saya meningkat setelah 

belajar menggunakan media autoplay 

     

5 Materi yang disajikan sangat mudah dimengerti      

6 Belajar bahasa arab dengan media autoplay lebih 

efektif dari pada menggunakan media lainnnya 

     

7 Penyajian materi bahasa arab pada media autoplay 

runtut dan menarik 

     

8 Belajar bahasa arab dengan menggunakan media 

autoplay lebih menarik 

     

9 Pembelajaran bahasa arab tidak bosan dengan 

mengunakan media autoplay 

     

10 Menurut saya, media autoplay bisa menjadi media 

pembelajaran bahasa arab yang menarik dan 

kreatif 

     

 



 



INSTRUMEN VALIDASI UNTUK AHLI MATERI  

Nama : 

Jabatan : 

 

A. Petunjuk Pengisian Angket  

Berilah tanda check list (√) pada kolom yang paling sesuai dengan penilaian anda. 

1 = Sangat Tidak Baik 

2 = Kurang Baik 

3 = Cukup Baik 

4 = Baik 

5 = Sangat Baik 

 

B. Komponen Angket  

No. Pernyataan Jawaban 

1 2 3 4 5 

1.  Isi sudah sesuai dengan kebutuhan siswa      

2.  Isi sudah sesuai dengan bahan ajar nahwu      

3.  Manfaat untuk penambahan wawasan 

pengetahuan 

     

4.  Kesesuaian isi materi dengan tingkat siswa      

5.  Ketetapan cakupan.      

6.  Materi lebih mudah dipahami      

7.  Unsur kebahasaan mudah untuk dipahami      

8.  Penyajian materi berurutan sesuai dengan 

buku ajar  

     

 

 

 

 

 



 

 

 



 )عملية التعليم(

 

 

 

 عملية التعليم باستخدام اوتوبالي )مفردات(



 

 (عملية التعليم باستخدام اوتوبالي )قواعد

 

 

 بعد إختبار بعدي، هم إجابة اإلستبانة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENGANTAR 

INSTRUMEN PENILAIAN PRODUK PENGEMBANGAN BUKU AJAR 

KEPADA AHLI DESAIN PEMBELAJARAN 

Yth. 

Bapak Shalih Husni, S.Pd 

di Universitas Islam Negeri Maulana malik Ibrahim Malang 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

 Dalam rangka penyusunan skripsi sebagai syarat tugas akhir perkuliahan semeter 

genap di jurusan Pendidikan Bahasa Arab (PBA) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

(FITK) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Peneliti mendesain 

sebuah produk pengembangan media  ajar materi bahasa Arab berupa “Autoplay” yang 

didesain sebagai sarana pembelajaran bahasa Arab. 

 Supaya produk ini benar- benar untuk memepermudah kegiatan belajar mengajar, 

maka peneliti memohon kesediaan Bapak untuk meluangkan waktu untuk mengisi angket 

berikut sebagai penguji (ahli) dalam desain pembelajaran. 

 Sedangkan tujuan dari penelitian ini bahwa  angket tersebut dapat mengetahui 

seberapa jauh validitas dan efektifitas desain Autoplay materi bahasa Arab yang peneliti 

produksi. Dengan produk ini kemudian digunakan dalam kegiatan belajar mengajar 

setelah diadakan perbaikan sesuai dengan data yang peneliti peroleh dari hasil penelitian 

ini. 

Atas perhatian   Bapak Shalih Husni, S.Pd dalam mengisi angket ini, peneliti 

mengucapkan banyak terimakasih. Sekian  

Wassalamu’alaikum Wr. Wb 

 

        Malang, 29 April 2016 

                       Peneliti 

 

        Miftakhul Khoiroh 



PENGANTAR 

INSTRUMEN PENILAIAN PRODUK PENGEMBANGAN BUKU AJAR 

KEPADA AHLI MATERI PEMBELAJARAN 

Yth. 

Bapak Dr. Syaiful Mustofa, M.Pd 

di Universitas Islam Negeri Maulana malik Ibrahim Malang 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

 Dalam rangka penyusunan skripsi sebagai syarat tugas akhir perkuliahan semeter 

genap di jurusan Pendidikan Bahasa Arab (PBA) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

(FITK) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Peneliti mendesain 

sebuah produk pengembangan media pembelajaran  materi bahasa Arab berupa “autoplay 

media studio” yang didesain sebagai sarana pembelajaran bahasa Arab. 

 Supaya produk ini benar- benar untuk memepermudah kegiatan belajar mengajar, 

maka peneliti memohon kesediaan Bapak untuk meluangkan waktu untuk mengisi angket 

berikut sebagai penguji (ahli) dalam materi pembelajaran. 

 Sedangkan tujuan dari penelitian ini bahwa  angket tersebut dapat mengetahui 

seberapa jauh validitas dan efektifitas desain autoplay media studio  materi bahasa Arab 

yang peneliti produksi. Dengan produk ini kemudian digunakan dalam kegiatan belajar 

mengajar setelah diadakan perbaikan sesuai dengan data yang peneliti peroleh dari hasil 

penelitian ini. 

 Atas perhatian   Bapak Dr. Syaiful Mustofa, M.Pd dalam mengisi angket ini, 

peneliti mengucapkan banyak terimakasih. Sekian.  

Wassalamu’alaikum Wr. Wb 

       Malang, 29 April 2016 

                       Peneliti 

 

        Miftakhul Khoiroh 

























 :  اسم 

 : َرْقم الَقيِّد

 ِاْخَتِر ْاإِلَجابََة اْلُمَناِسَبَة بَ ْيَن ا, ب, ج, و د .أ

 ِهَواَيِِتْ ....   (1

 ِكتاَبة (أ

 ِقرَأَة (ب

 ِسبَاَحة (ج

 كرة القدم (د

 ِهَواَيِِتْ ....  (2

 ِكتاَبة (أ

 كرة السلة (ب

 ِسبَاحة (ج

 ِغناَء   (د

 ِهَواَيِِتْ ....  (3

 الرَّْسم (أ

 ِكتاَبَة (ب

 غناَء (ج

 ِقرَأَة (د

 "...يفَماَمْعىن " (4

  dari  أ(



  diب(

  sepertiج(

  kepada د(

 "...ِمنَماَمْعىن " (5

  dari  أ(

  diب(

  untukج(

  seperti د(

 "...لِ َماَمْعىن " (6

  dari  أ(

  diب(

  untukج(

 kepada د(

 "...َعلىَ َماَمْعىن " (7

  dari  أ(

  diب(

  untukج(

    di atasد(

 يذهب امحد إىل احلر، ما هوايته؟ (8

 قراءة  أ(

 كتابةب(

 موسيقيج(

    صيد السمكد(

 االن ايب .... املصلى ليقيم الصالة (9

  من أ(

 يفب(



 لج(

    علىد(

 

 

 املدرسة قريب ... البيِت (11

  يف   أ(

 بعدب(

  لِ ج(

    عند(

 هوايِت.... القراءن (11

  بعيد  أ(

 قريبب(

 قراءةج(

 على د(

 ما معىن صيد السمك؟ (12

  dari  أ(

  memancing ikanب(

  untukج(

  memasakد(

 ما معىن مراسلة؟ (13

  dari  أ(

  memancing ikanب(

  surat menyuratج(

 memasakد(

 انا اذهب إىل املدرسة ... الدراجة (14

  ب  أ(



  عنب(

 منج(

 فوقد(

 العلم ... النور (15

  ك  أ(

 يفب(

 فوقج(

 إىل د(

 انا العب كرة السلة .... امليدان (16

  ك  أ(

 يفب(

 فوقج(

 إىل د(

 طباخ؟ هوايتها طباخ، ما معىن (17

  memasak  أ(

 jalan-jalanب(

 menyapuج(

 menulisد(

 هوايته كتابة، ما معىن كتابة؟ (18

  memasak  أ(

 jalan-jalanب(

 menyapuج(

 menulisد(

 يف اإلسرتاحة تذهب فاطمة .... املكتبة (19

  ك  أ(

 يفب(



 لِ ج(

 إىلد(

 ذهبت عائشة إىل دكان ....تشرتي الرز   (21

  ك  أ(

 يفب(

 لِ ج(

 إىلد(
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