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 أدويب فالش برنامج وسيلة تطوير تعلّم اللغة العربية باستخدام
(Adobe Flash) يف ترقية رغبة التالميذ و أثره 
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 االستهالل

 ِبسِم اِ الرحمِن الرِحيِم
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 اإلهداء

 إىل والدي ووالدتي
 املعلمني األولني الذين تلقيت على يديهما الكرميتني أول مبادئ الصدق والوفاء وعرفت يف نفسهما السمحة الطيبة

 تقدمة إجالل واحرتام وكان دعاؤمها املستمر خري معني يل يف حياتي وسالمة الطويلة ونقاء الضمري

 م بالكثري إىل أساتذتي الذين أدين هل
 تقديرا وإجالال عليهم صبيب الرمحة والرضوان

 إىل الذين حيرصون على اللغة العربية حرصهم على وجود األمة وبقائها رسل حضارة أسهمت
وتسهم يف خدمة اإلنسان
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 الشكر والتقدير

 احلمدهللا وكفى، الذي أنعم على مجيع عباده الوىف، العلي الكبري اهلادى من
 الة والسالم على النيب املصطفى، سيد األولني واألخرين املصفى، حممد والص . اهتدى

 . صلى اهللا عليه وسلم قائد املخلوقني إىل اهلدى، وأله وأصحابه ومجيع أتباعه املهتدى
 قد من اهللا على الباحث بإاء إعداد هذا البحث، فله جزيل الشكر والتقدير،

 . يته، وجيعلها نافعا للباحث وللناس أمجعني ويتمىن الباحث أن يرضيه اهللا يف مجيع عمل
 وعرف الباحث أن هذا البحث الميكن أن يكتمل بنفسه، ولكن مبساعدة ورعاية

 : األخرين، املشجعني الباحث يف إمتام هذا البحث، ومنهم
 فضيلة األستاذ الدكتور احلاج إمام سوبرايوغو، مدير جامعة موالنا مالك

 . ماالنج إبراهيم اإلسالمية احلكومية
 فضيلة األستاذ الدكتور مهيمن، عميد كلية الدراسات العليا جامعة موالنا

 . مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
 فضيلة الدكتور شهداء صاحل، رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات

 . العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
 ستاذ سيف املصطفى املاجستري، سكرتري قسم تعليم اللغة العربية كلية فضيلة األ

 . الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
 فضيلة الدكتور توركيس لوبيس، املشرف الذي بذل جهده يف رعاية الباحث

 ووجه خطواته يف كل الذي قد أفاد الباحث علمياً وعملياً و يف تكميل هذا البحث،
 فله من اهللا أحسن ، مراحل إعداد هذا البحث منذ بداية فكرة البحث حىت االنتهاء منه

 العرفان اجلزاء، ومن الباحث عظيم الشكر و
 وكذلك الشكر والتعظيم إىل األساتذة يف قسم تعليم اللغة العربية كلية

فيقدم هلم . ماالنج كومية اإلسالمية احل مالك إبراهيم جامعة موالنا الدراسات العليا



 د

 على ما قدموه من العلوم واملعارف والتشجيع وجزاهم العرفان الباحث كل الشكر و
 . اهللا خري اجلزاء

 فضيلة الوالدين احملبوبني، املعلم األول يف حياة الباحث منذ والدته حىت يصل
 . وال ميالن أن يقود الباحث يف سلوك الطريق السديد . إىل عمره اآلن
 ك يقدم الباحث جزيل الشكر إىل األستاذة ليليك مطمئنة، ناظرة مدرسة وكذل

 كما يطيب للباحث أن يتوجه بكل احلب والشكر منبع العلوم االبتدائية ماالنج،
 . لزمالئي األعزاء املدرسني مبدرسة منبع العلوم االبتدائية ماالنج

 املتواضع وألشقائي وزمالئي وأصدقائي وكل من ساهم يف إخراج هذا العمل
 إىل حيز الوجود ولو بكلمة تشجيع، هلم مجيعا خالص الشكر وعظيم التقدير

 . واالمتنان
. واهللا املوفق اهلادي إىل سبيل الرشاد
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 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنج

 راسات العليا قسم تعليم اللغة العربية كلية الد

 تقرير املشرف
 احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف بسم اهللا الرمحن الرحيم

 . األنبياء واملرسلني وعلى أله وأصحابه أمجعني
 : بعد االطالع على البحث العلمي الذي حضره الطالب

 ماحي أويل الكرام : االسم
 S2 / ٠٨٧٢٠٠١٥ : التسجيل رقم

 أدويب فالش برنامج وسيلة تطوير تعلّم اللغة العربية باستخدام : عنوان البحث
) Adobe Flash ( يف ترقية رغبة التالميذ و أثره 
 ) االنج مب مدرسة منبع العلوم االبتدائية على بالتطبيق (

 . وافق املشرف على تقدميه إىل جملس اجلامعة

 املشرف

 توركيس لوبيس . د
 ١٥٠٣١٨٠٢٠ : لتوظيف رقم ا

 االعتماد
 رئيس قسم تعليم اللغة العربية

 شهداء صاحل . د
١٩٧٢٠١٠٦٢٠٠٥٠١١٠٠١ : رقم التوظيف
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 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنج

كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية

 عتماد جلنة املناقشة ا
 : عنوان البحث

 ) Adobe Flash ( أدويب فالش برنامج وسيلة تطوير تعلّم اللغة العربية باستخدام
 يف ترقية رغبة التالميذ و أثره

 ) االنج مب مدرسة منبع العلوم االبتدائية على بالتطبيق (

 حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري يف تعليم اللغة العربية
 S2 / ٠٨٧٢٠٠١٥ : رقم التسجيل ماحي أويل الكرام : إعداد الطالب

 قد دافع الطالب عن هذا البحث أمام جلنة املناقشة وتقرر قبوله شرطا لنيل درجة
 . م ٢٠١٠ يونيو ٢٤ املاجستري يف تعليم اللغة العربية، وذلك يف يوم اخلميس

 : وتتكون جلنة املناقشة من السادة األساتذة
 ) ( إبراهيم الدكتور فيصل حممود آدم - ١
 ) ( الدكتور حممد موجب - ٢
 ) ( الدكتور توركيس لوبيس - ٣
 ) ( عبد الباري الدكتور نور حسن - ٤

 يعتمد،
عميد كلية الدراسات العليا

 مهيمن كتور د ال ستاذ األ
١٩٥٦١٢١١١٩٨٣٠٣١٠٠٥ : رقم التوظيف
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 إقرار الطالب
 : أنا املوقع أدناه، وبيانايت كاآليت

 ويل الكرام ماحي أ : االسم
 S2 / ٠٨٧٢٠٠١٥ : التسجيل رقم

 مبنطقة ٦٥١٥٢ تيغال غوندو ٤٥ قرية وونت ساري رقم : العنوان
 كارانج بلوسو مبدينة ماالنج مبحافظة جاوى الشرقية

 أقر بأن هذه الرسالة اليت حضرا لتوفري شرط لنيل درجة املاجستري يف تعليم اللغة
 عة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج العربية كلية الدراسات العليا جام

 : حتت عنوان
 ) Adobe Flash ( أدويب فالش برنامج وسيلة تطوير تعلّم اللغة العربية باستخدام

 يف ترقية رغبة التالميذ و أثره
 ) االنج مب مدرسة منبع العلوم االبتدائية على بالتطبيق (

 وإذا ادعى أحد . ع غريي أو تأليف اآلخر حضرا وكتبتها بنفسي وما زورا من إبدا
 استقباال أا من تأليفه وتبني أا فعال ليست من حبثي فأنا أحتمل املسؤولية على ذلك،
 ولن تكون املسؤولية على املشرف أو على كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك

 . إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
 . ء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلك هذا، وحرر هذا اإلقرار بنا

 م ٢٠١٠ يونيو ٢٤ ماالنج،
 توقيع صاحب اإلقرار

ماحي أويل الكرام
S2 / ٠٨٧٢٠٠١٥ : رقم التسجيل
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 مستخلص البحث

 تطوير تعلم اللغة العربية باستخدام برنامج أدويب . م ٢٠١٠ ماحي أويل الكرام،

 تطبيق على مدرسة منبع العلوم بال ( فالش وأثره يف ترقية رغبة التالميذ

 جامعة موالنا ملك كلية الدراسات العليا . رسالة املاجستري ). االبتدائية ماالنج
 . توركيس لوبيس . د : حتت إشراف . إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 التطوير التعليمي، برنامج أدويب فالش : الرئيسة الكلمة
 العلوم ية يف تعلم العلوم ، وكذلك يف تعلم املرحلة االبتدائية هي املرحلة األساس

 التالميذ تعلم اللغة العربية، أ ن يف هذه املرحلة يبد أل أخذ الباحث هذه املرحلة . العربية
 اجليدة لدى ات االنطباع غرض ول . التالميذ يف الدراسة نفس األولية تؤثر ات نطباع واال

 ر هذا ا واخت . أدويب فالش اسا على برنامج التالميذ، صمم الباحث وسيلة تعليمية أس
 . الربنامج ألنه أحسن وأليق يف تكوين الوسيلة التعليمية، وأسهل يف استخدامه

 أثناء تعليم تصميم الوسيلة، جرب تلك الوسيلة من الباحث انتهاء بعد
 . جتاههم الوسيلة هذه أثر استخدام كذلك هم طوال الدراسة و دوافع التالميذ، والحظ

 ما هي الوسائل املستخدمة يف عملية تعليم اللغة ) ١ : ( ومشكلة البحث هي
 كيف يتم تصميم مادة ) ٢ ( العربية للتالميذ يف مدرسة منبع العلوم االبتدائية مباالنج؟

 ما أثر ) ٣ ( تعليمية باستخدام وسيلة برنامج أدويب فالش يف تعليم اللغة العربية؟
 بة تالميذ مدرسة منبع العلوم استخدام وسيلة برنامج أدويب فالش التعليمية يف ترقية رغ

 . االبتدائية يف تعلم اللغة العربية؟
 تطويري يتكون جمتمعه من مجيع تالميذ مدرسة منبع العلوم حبث هذا البحث

 وأما عينة هذا البحث فتتكون من طلبة . م ٢٠١٠ / ٢٠٠٩ االبتدائية السنة الدراسية
 برنامج أدويب فالش التعليمية، وسيلة فاملتغري املستقل يف هذا البحث هو . الصف الرابع

 واألدوات جلمع البيانات هي . ع هو  رغبة التالميذ يف تعلم اللغة العربية تاب واملتغري ال
. املقابلة ) ٣ ( االستبانة ) ٢ ( املالحظة ) ١ (



 ط

 منبع العلوم االبتدائية مدرسة أن ) ١ : ( نتائج هذا البحث هي من أهم
 ) ٢ . ( والطباشري ، املدرسي رة، والكتاب ، السبو منها تعليمية عادية استخدمت وسائل

 الشاشة ) أ : ( مت تصميم الوسيلة التعليمية باستخدام برنامج أدويب فالش، ويتكون من
 الشاشة حول ) د ( الشاشة للمواد الدراسية، ) ج ( الشاشة اإلرشادية، ) ب ( األساسية،

 نتائج اليت ىل ال إ الباحث توصل وبعد عملية التجربة للتالميذ ) ٣ . ( الربنامج واملصمم
 عملية تعلم اللغة أثناء أثرت يف ترقية رغبة التالميذ قد تدل على أن الوسيلة املصممة

 وانطالقا من عملية التصميم ونتائج التجربة، ميكن القول بأن تصميم هذا . العربية
. بتدائي اللغة العربية وخاصة للتالميذ اال تطوير وحتسني عملية تعلم إىل الربنامج حمتاج
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ABSTRACT 

Makhi Ulil Kirom, 2010. Development of Arabic Language Learning Media 
Using Adobe Flash Program and Its Influence In Improving Student 
Motivation  at  Elementary  School.  Thesis.  Program  of  Pascasarjana, 
State  Islamic University Maulana Malik  Ibrahim of Malang. Advisor: Dr. 
Turkis Lubis, DESS. 

Key word: Learning development, Adobe Flash Program 

The  elementary  school  is  a  basic  step  in  learning, as well  as  in  learning 
Arabic. Researchers chose this level, because at this stage students begin to learn 
language arabic, and first impressions affect student learning in a psychological or 
scientific.  And  in  order  to  make  a  good  impression  on  students,  researchers 
designed a basic program of learning media with Adobe Flash. Researchers chose 
this program because this program is deemed most appropriate based on its use in 
teaching. 

After  the  researchers  finished  designing  this  media,  then  researchers 
conducted an experiment, and observing the condition of students throughout the 
lesson and the influence of media that are designed to the lesson. 

Formulation  of  the problem  in  this  research  are:  (1) What are  the media 
used in the process of teaching Arabic to students at MI Mambaul Ulum, (2) How 
to  design  educational  materials  using  Adobe  Flash  in  the  learning  program  in 
Arabic  language?  (Three),  what  impact  the  use  of  Adobe  Flash  in  increasing 
students' interest in MI Mambaul Ulum Arabic lessons?. 

Development  research  group  consists  of  students  Mambaul  Ulum  MI 
2009/2010 academic year. The research sample consisted of fourth grade students. 
Independent  variables  in  this  research  program  is  Adobe  Flash,  and  variable 
binding is the desire of students to learn Arabic. 

Results  from  this  study  are:  (1)  media  used  in  MI  Mambaul  Ulum  is 
conventional  media,  blackboards,  books  and  pens.  (2)  Researchers  have 
completed  the  design  of  instructional media  using Adobe Flash  program, which 
consists  of:  (a)  the main  view,  (b)  support  layer,  (c)  screen  to  subjects,  (d)  the 
display of program and project designer. (3) and after the trial implementation of 
the  program  on  students,  it  is  known  that  the  tools  are  designed  to  be  used  for 
students' motivation development in Arabic subjects. Based on the design process 
and the experiment results, it can be said that the design of the program is in need 
in  developing  and  enhancing  the  process  of  learning  Arabic,  especially  for 
elementary school students.
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Kata kunci: pengembangan pembelajaran, program adobe flash. 
Sekolah dasar adalah tahap dasar dalam pembelajaran, begitu juga dalam 

pembelajaran bahasa Arab. Peneliti memilih tingkat  ini karena pada tahap ini  lah 
siswa  mulai  belajar  bahasa  Arab,  dan  kesan  pertama  dalam  belajar  sangat 
mempengaruhi  siswa  secara  psikologis  atau  keilmuan. Dan  agar dapat membuat 
kesan yang  baik terhadap siswa, peneliti merancang sebuah media pembelajaran 
dengan program dasar Adobe Flash. Peneliti memilih program ini karena program 
ini dianggap paling sesuai sesuai dalam penggunaannya dalam pembelajaran. 

Setelah  peneliti  selesai  merancang  media  ini,  kemudian  peneliti 
melakukan percobaan, dan mengobservasi kondisi siswa sepanjang pelajaran dan 
pengaruh media yang dirancang terhadap pelajaran. 

Rumusan masalah  dalam  penelitian  ini  adalah:  (1) Apa  saja media  yang 
digunakan  dalam  proses  pengajaran  bahasa  Arab  untuk  siswa  di  MI  Mambaul 
Ulum,  (2)  Bagaimana  cara  mendesain  materi  pendidikan  dengan  menggunakan 
Program Adobe  Flash  dalam  pembelajaran  bahasa  dalam bahasa Arab?  (3)  apa 
dampak  penggunaan  program  Adobe  Flash  dalam  peningkatan minat  siswa MI 
Mambaul Ulum dalam pelajaran bahasa Arab? 

Kelompok  penelitian  pengembangan  ini  terdiri  dari  siswa  MI  Mambaul 
Ulum  tahun ajaran 2009/2010. Sampel penelitian  ini  terdiri dari  siswa  kelas  IV. 
Variabel  independen dalam penelitian  ini adalah  program Tutorial Adobe Flash, 
dan variabel pengikat adalah keinginan siswa untuk belajar bahasa Arab. 

Hasil  dari  penelitian  ini  adalah:  (1)  media  yang  digunakan  pada  MI 
Mambaul  Ulum  adalah  media  konvensional,  papan  tulis,  buku,  dan  pena.  (2) 
peneliti  telah  menyelesaikan  perancangan  media  pembelajaran  menggunakan 
program Adobe Flash, yang terdiri dari: (a) tampilan utama, (b) layer bantuan, (c) 
layar untuk mata pelajaran, (d) layar tentang program dan perancang program. (3) 
dan  setelah  dilakukan  percobaan  penerapan  program  terhadap  siswa,  diketahui 
bahwa alat yang dirancang dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi belajar 
siswa  dalam  mata  pelajaran  bahasa  Arab.  Berdasarkan  proses  desain  dan  hasil 
percobaan,  dapat  dikatakan  bahwa  desain  program  ini  di  butuhkan  dalam 
mengembangkan  dan  meningkatkan  proses  pembelajaran  bahasa  Arab,  terutama 
untuk siswa sekolah dasar.
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 اإلطار العام : الفصل األول

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 ونعوذ باهللا مـن شـرور ، احلمد هللا رب العاملني، حنمده ونستعينه ونستغفره

 من يهديه اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، ال ، أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا
 أما بعد، . حول وال قوة إال باهللا

 مقدمة - أ
 هي أول ما يتعلم اإلنسان يف حياته، واللغـة ال . مة يف احلياة االجتماعية اللغة مه

 تنمو وتتطور اللغة حسب تطور اتمعات الـيت بل . تكون ثابتة على ما كانت عليها
 تأخر اللغة إذا كان اتمـع ت ، وكذلك اللغة تطورت تطور اتمع كلما . تكلمت ا

 . والثقافة ثابتني على حاهلما
 نسان يف العصر احلديث كثريا من الفكر واجلهد حلل مشكلة االتـصال اإل يبذل

 هذه املشكلة يف منو وسائل االتصال، كالـصحافة ت بني األفراد والشعوب، وقد متثل
 أيضا يف اهتمام املؤسسات التربوية والثقافيـة ت واإلذاعة والتلفزيون منوا كبريا، ومتثل

 . بتعليم لغتها القومية لألجانب
 اسة اللغات األجنبية مسألة حيوية يف عصرنا، أوصي كثري من املربني بأن وألن در

 ١ . يكون لكل طفل يف املدرسة االبتدائية فرصة لتعلم اللغة األجنبية

 اتمع والعلوم والثقافـة حـىت يف يف واآلن، قد تطور كل شيء يف هذا العامل،
 مدرسـي اللغـة ولذلك، جيب على كل مدرس يف هذا العامل خاصـة . التكنولوجيا

 بتطوير أنفسهم ومعلومام يف التكنولوجيا، لكـي يكـون بالقيام العربية، أن حياولوا
 . اللغة العربية معرفة عداد األجيال املتقدمني يف إ يف التعليم و التكنولوجيا مساعدا هلم

 مـن النظريـة إىل - ى يونس و حممد عبد الرؤف الشيخ، املراجع يف تعليم اللغة العربية لألجانب فتحي عل 1
. ٨١ : ص ) م ٢٠٠٣ مكتبة وهبة، : القاهرة ( التطبيق



٢ 

 وبعض التكنولوجيا املستخدم يف تعليم اللغة العربية هو احلاسوب، وكثريا ما جند
 . ا يليق باحلاسوب حىت ميكننا أن نوظف ذلك الربنامج يف التعليم برناجم

 كون املادة والوسـيلة على كل حال، التعليم حيتاج إىل املادة والوسيلة، ولكي ت
 للتالميذ، من جانب إعطاء املـادة وعرضـها، ة وجذاب ة ملا هو مطلوب طابق وم ة الئق

 . جلذابة، بطريقة جذابة ومجيلة املدرس أن يبذل جهده يف تكوين الوسيلة ا ينبغي على
 من التالميذ اآلن ال يهتمون، واليبالون بـتعلم اللغـة ا كثري أن سف، ؤ ومن امل

 . لغة متأخرة، ال تليق بتطـور الزمـان على أا اللغة العربية إىل أم ينظرون . العربية
 سابقة نشأ هذا الرأي ألن تعليم اللغة العربية اجلاري به العمل مند السنوات الـ ولقد

 يظنون مجيع ما يوجد يف اللغة العربية ولذلك فاملتعلمون يكون على شكل غري مريح،
 . غري جذاب، ويصعب تعلمه

 م علم ويتعلَّ ت يف العامل ميكن أن ات انطالقا من هذا الفهم، الصحيح أن مجيع اللغ
 فرصة تعطي اليت ومن األهم، أن الطريقة املرحية اجلذابة للنفس، هي . بطريقتها اخلاصة

 . كبرية يف سرعة فهم اللغة واستيعاا لغري متكلمي هذه اللغة
 وما االتصاالت، ثورة بعصر مسي والذي فيه، نعيش الذي العصر طبيعة ظل ويف

 التعلـيم، تقنيات مستحدثات جمال يف قبل من البشرية تعرفه مل تقدم من بذلك ارتبط
 استراتيجيات حتسني أجل من األمهية بالغَ أمرا التعليم وتقنيات وسائل أصبح استخدام

 ـا متيزت اليت املتعددة باملوضوعات التعليمية املناهج ازدحام ظل خصوصا يف التعليم
 . احلديثة احلياة ظروف تفرضها واليت املعرفة نظم

 بتطوير األخرية اآلونة يف العامل دول من العديد اهتمت تقدم، فقد ما على استنادا
 التـدريس هيئة أعضاء من كل أداء تطوير خالل من وذلك يمية، التعل االستراتيجيات

 أو التدريسية املواقف يف سواء واالتصال املعلومات تكنولوجيا مع التعامل يف والتالميذ
 ٢ . العلمي البحث جماالت أو أساليب التقومي

 األقصى، ورقة العمل جبامعة التدريس هيئة ألعضاء التعليم تقنيات واستخدام توافر تيسري حممود نشوان، واقع 2
. ١٦٥ : جلامعة األقصى، ص



٣ 

 واجلانب اخلاص يف ترقية رغبة التالميذ يف التعلم هو اجلانب النفـسي، فلـذلك
 باحث ويقوم بالتجربة يف ترقية رغبة التالميذ باستخدام الوسيلة الرائعة اجلذابة يركز ال

 . لديهم يف تعليم اللغة العربية
 هناك أشياء ذات أثر قوي يف عملية االتعليم والتعلم لدى الطالب، منها اخلربات

 ه دور وكل من هذه األشياء ل ٣ العملية املباشرة والتمثيل والنماذج والعينات واملقاطع،
 مثال اخلربات العملية املباشرة، هذه العملية تعطي أثرا قويا للتالميـذ . يف عملية التعليم

 مقابلة مع كون التالميذ فقط يقبلون املادة املدروسة من األساتيذ دون مشاركتهم يف
 وأيضا، يف بعض األحوال يوجد تالميذ ال يستطيعون أن يركزوا عمليتهم يف . العملية

 ، وميكن هلـم أن يقبلـوا املـواد ) Kinestetik ( يسمى بكينيستيتيكية شيء خاص، أو
 . التعليمية بواسطة الوسيلة التعليمية

 ويف هذه املناسبة حياول الباحث أن يصمم ويعد وسيلة تعليمة باستخدام برنامج
 Adobe " ( أدوب فالش " Flash ( يصمم أن ، وهو برنامج ميكن للباحث أن يطور به أو 

 . برناجما أخر وكذلك أن يكون
 باملواد التعليميـة يف الكتـب ترتبط ويقصد الباحث يف جتربته أن يصمم وسيلة

 ة، وترقي رغبـة ي ذب ا املقررة للتالميذ بوسيلة ذلك الربنامج حىت تكون الدراسة أكثر ج
 ألن الوسية اجليدة تثري اهتمام التالميذ وتشوقهم إىل . التالميذ يف تعلم مادة اللغة العربية

 . وبالتايل يرجى من ذلك أن يتحسن فهم التالميذ يف مادة اللغة العربية . ة الدرس متابع

 مشكلة البحث - ب
 ظهر بعض املشكالت اليت تؤدي الباحث أن يعد أسئلة البحث منها، وتتـضح

 : فيما يلي
 قلة الوسائل املستخدمة يف مدرسة منبع العلوم االبتدائية - ١

 م، ١٩٨٦ مكتبة احملتسب، : إعدادها وطرق استخدامها، عمان – علي عثمان، الوسائل التعليمية التعلمية 3
. 27 - 24 ص
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 لغة العربية الدوافع الدنية لدى التالميذ يف تعلم ال - ٢

 أسئلة البحث - ج
 : نظرا إىل ما سبق من خلفية البحث يصوغ الباحث أسئلة البحث فيما يلي

 مدرسة منبع ما هي الوسائل املستخدمة يف عملية تعليم اللغة العربية للتالميذ يف - ١
 ؟ العلوم االبتدائية مباالنج

 يف تعليم برنامج أدويب فالش وسيلة باستخدام مادة تعليمية كيف يتم تصميم - ٢
 اللغة العربية؟

 ما أثر استخدام وسيلة برنامج أدويب فالش التعليمية يف ترقية رغبـة تالميـذ - ٣
 يف تعلم اللغة العربية؟ االبتدائية منبع العلوم مدرسة

 أهداف البحث - د
 : تتضح األهداف اليت يريد الباحث الوصول إليها يف هذا البحث فهي فيما يلي

 وخاصـة تالميـذ . دى التالميذ يف تعلُّم اللغة العربية وجود الوسيلة اجلذابة ل - ١
 . االنج مب مدرسة منبع العلوم االبتدائية

 عداد الوسيلة التعليمية باستخدام برنامج أدويب فالش يف تعلـيم إ معرفة عملية - ٢
 اللغة العربية حىت تكون هذه الوسيلة جذابة لدى التالميذ، وخاصة يف مدرسة

 . االنج مب منبع العلوم االبتدائية
 ترقية رغبة تالميذ مدرسة منبع العلوم االبتدائية يف تعلُّم اللغة العربية باستخدام - ٣

 . الوسيلة برنامج أدويب فالش التعليمية يف عملية الدراسة

 فروض البحث - ه
 : حث من هذه التجربة واالستقراء ما يلي الب تتضح فروض

ـة تعلـيم تالميذ امل جذابة ل وسيلة برنامج أدويب فالش التعليمية - ١  درسة يف عملي
. وتعلُّم اللغة العربية



٥ 

 باستخدام برنامج وجود الوسيلة اجلذابة يف عملية تعليم وتعلم اللغة العربية إن - ٢
 . ارتفاع رغبة التالميذ يف تعلُّم اللغة العربية أدويب فالش التعليمية سيؤدي إىل

 أمهية البحث - و
 : تتضح أمهية هذا البحث فيما يلي

 لـذا . شبيه باللعب ال ميلة يف الدراسة، أو اجل شياء إىل األ التالميذ جذب ت عادة ي - ١
 املـواد الواجبـة لتلـك وسيلة تتوفر فيها هذه املواصفاة يف صمم الباحث ي س

 . يف العرض ومبا يوفر املرحلة،
 يكون هذا البحث خمترعا لتصميم وتطوير الوسيلة التعليمـة اجلذابـة لـدى - ٢

 . رقية رغبتهم يف تعلم اللغة العربية التالميذ للمرحلة االبتدائية، لت
 . هذا البحث حيتاج إىل نشاطات األستاذ يف تكوين الوسيلة، من الفن واحملتوى - ٣

 وهذه هـي . وحيتاج إىل علوم أخرى سوى اللغة العربية من العلوم احلاسوبية
 . خصوصية هذا البحث

 تالميـذ ينتج هذا البحث برناجما ميكن استخدامه يف احلاسوب، ويتعلم بـه ال - ٤
 . م نفسه أ ب

 حدود البحث - ز
 : تتضح حدود هذا البحث فيما يلي

 ها الباحث تتكون من موضوع تكون الوسيلة اليت يصمم : وضوعية احلدود امل - ١
 أثر استخدام فاعلية وستجرب الوسيلة يف لقائني، ملعرفة ". األسرة " واحد، وهو

 يـة ق ه التجربة تر ودف هذ . هذا الربنامج يف عملية تعليم وتعلم اللغة العربية
 رغبة التالميذ يف تعلم اللغة العربية، خاصة تالميذ مدرسة منبع العلوم االبتدائية

 . االنج مب
 مدرسة منبع العلوم التجربة تالميذ الصف الرابع يف ستشمل : احلدود املكانية - ٢

وقد اختار الباحث هذه املدرسة لتوافر أجهـزة احلاسـوب . االبتدائية مباالنج
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 ألن التالميذ يبـداء - الصف الرابع - لك مت اختيار هذه املرحلة كذ . الكافية
 دراسة اللغة العربية يف هذا الصف، ويهدف الباحث أن يبداء التلميذ بوسـيلة

 . جذابة تؤثر يف حبه للمادة مستقبال
 تكون التجربة تعقد للفصل الرابع يف املرحلـة الثانيـة، ويف : احلدود الزمانية - ٣

 . م ٢٠١٠ / ٢٠٠٩ اسية السنة الدر

 حتديد املصطلحات - ح
 : حتدد مصطلحات هذا البحث فيما يلي

 هـي ) املعروف سابقا باسم ماكروميديا فالش ( هو أدويب فالش أدوب فالش - ١
 منصة متعددة الوسائط حصلت عليها أصال ماكروميديا وقامـت بتطويرهـا

 ، أصبحت ١٩٩٦ منذ عرض يف عام . ن قبل أدويب سيستمز م حاليا وتوزعها
 طريقة املشهورة إلضافة الصور املتحركة والتفاعل علـى صـفحات فالش ال
 فالش يشيع استخدامه إلنشاء الرسوم املتحركة، واإلعالنات، وخمتلف . الويب

 صفحات الويب ينتشر ا مكونات الفالش لدمج الفيديو يف صفحات الويب،
 ٤ . ة ويف اآلونة األخرية مت تطوير التطبيقات على اإلنترنت لتسبح أكثر اثار

 هي كل أداة يستخدمها املعلم لتحـسني عمليـة التعلـيم الوسيلة التعليمية - ٢
 والتعلم، ويندرج حتت ذلك توضيح املعاين، وشرح األفكار وتدريب املـتعلم

 ٥ . على املهارات، وتنمية االجتاهات، وغرس القيم

 هيئة عضو يستخدمها اليت التعليمية واملواقف واألجهزة هي املواد تقنية التعليم - ٣
 تغيري أو فكرة لتوضيح خاص ونظام بطريقة التعليمي االتصال يف جمال التدريس

4 i wik / org . wikipedia . ar :// http / ٠٨:٥٧ ، ٢٠٠٩ ديسيمرب ١٩ ، يوم االثنني فالش _ أدويب 
 العام للتربية اإلسالمية، الدورة التدريبية للمعلمني اجلدد، وزارة التربية لدولة كويـت، بـدون التوجيه الفين 5

. ٢ : السنة، ص

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%8A_%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B4


٧ 

 ألهداف املتعلم حتقيق عن النظر بغض أحد املوضوعات شرح أو غامض مفهوم
 ٦ . حمددة سلوكية

 األدوات واألجهزة يضم متكامل تنظيم " هي التعليم تقنيات أن الباحث ويرى
 االتصال إطار يف التدريس هيئة عضو خدمها يست اليت التعليمية واملواد واملواقف

 ". والتعلم التعليم حتسني عملية دف التعليمي
 جـرآت التعلـيم إ ن مـ هي عملية االستعداد اليت تتكون استراتيجية التعليم - ٤

 ٧ . للوصول إىل أهداف التعليم املعينة املصممة

 الدراسات السابقة - ط
 تصميم الوسـيلة " ، حتت املوضوع ) م ٢٠٠٨ حممد واهب داريادي، ( دراسة - ١

 ، " التعليمية باستخدام احلاسوب لتدريس مهارة القراءة جبامعة ماالنج احلكومية
 وهدفت هذه الدراسة للتسهيل يف عملية تعريض مواد مهارة القراءة، ليس يف

 وبرنامج املستخدم . حتسني مهارة القراءة للطالب يف جامعة ماالنج احلكومية
 Macromedia هو برنامج ماكروميديا ديريكتور Director . وركز البحث على 

 الربناج التعليمية باستخدام ) ١ : ووصل الباحث إىل . هيكل العمل التحصيلي
 مفهـوم ) التمهيد، ب ) احلاسوب لتدريس القراءة، مت تصميمها وتتكون من أ

 خطوات مقترحة ) أنواع القراءة، هـ ) أهداق القراءة، د ) القراءة وتطورها، ج
 ) أخطاء الطالب يف القراءة وطرق إصـالحها، ز ) لقراءة، و للسري يف درس ا

 يرى اخلرباء والطلبـة أن ) ٢ . فوائد معاجلة األلفاظ والتراكيب اللغوية، املراج
 بعد اإلطالع على هذا الربنامج التعليمية واستخدامها يف تدريس مهارة القراءة

 وفر درجة عالية ي ) يزيد حتصيلهم الدراسي والتجاههم اإلجيابية، ب ) أ : للطلبة

 . ٤١ : ص ) م ١٩٨٨ القلم، دار : الكويت ( والتربية، التكنولوجيا الطوجبي، محدي حسني 6
7 Direktorat  Jenderal  Peningkatan  Mutu  Pendidik  Dan  Tenaga  Kependidikan  Departemen 
Pendidikan Nasional,  2008. Strategi Pembelajaran dan Pemilihannya. p. 3



٨ 

 يقلل وقت الـتعلم واجلهـد ) ٣ . من الضبط واإلنضباط الذايت داخل الصف
 . الذي يبذله الطلبة واملدرس

 برنامج مقتـرح يف تنميـة " حتت املوضوع ) م ٢٠٠٨ رادفة احلسنة، ( دراسة - ٢
 Multimedia) برنامج احملوسبة Interaktif) يف تعليم اللغة العربيـة يف املدرسـة 
 هذه الدراسة دف إىل تنويع منبـع . المية سوريا بوانا ماالنج املتوسطة اإلس

 . Multimedia Interaktif املواد التعليمية باقتراح الربنامج احملوسبة
 تصميم الربنامج احلاسوبية يف " حتت املوضوع ) م ٢٠٠٩ عبد املنتقم، ( دراسة - ٣

 نـامج كانت هذه الدراسة فقط جربت على استخدام بر ". تعليم اللغة العربية
 باور بوينت ودف إىل مستوى لياقة استخدامه يف عملية تعليم وتعلم اللغـة

 . العربية، أساسا على أراء اخلرباء وأراء الطلبة يف الصف التجريب
 استخدام برنـامج سـويس " حتت املوضوع ) م ٢٠٠٩ سوبرييانطا، ( دراسة - ٤

 جـزء مـن وكان الربنامج املستخدم ". ماكس احلاسويب لتعليم مهارة الكالم
 . الربنامج الذي سيستخدمه الباحث يف هذه الدراسة

 الدراسات الـسابقة، أن الدراسـات و وما مييز الدرا سة احلالية عن البحوث
 نفسية التالميذ حيث يعلِّم ويدرِّب األساتذ برناجمهم ومادة تعليمـيهم ب السابقة التم

 يف نفسية التالميـذ ب تم وهذه الدراسة . ىل جناح التجربة أو عدمه هم إ ر ا نظ موجهني أ
 وجترب على تالميذ االبتدائية نظرا أم كـانوا يف املرحلـة األوىل يف . الدرجة األوىل

 . تعلم اللغة العربية
 سيجرب الباحث هذا اجلانب ألن املفاهيم اجليدة املرحية للتالميذ يف أول احلال

 ة العربيـة سـتكون وإذا أخذنا اهتمامهم باللغ . ستكون راسخة يف أذهام وتستمر
 . الدراسة وإعطاء املادة سهلة وراسخة لدى التالميذ

 اإلنسانية، وذلـك هـدف الشخصية بناء على هذا البحث يركز التعليم إن
 التربية دورها حتتل حيث النضج، مرحلة إىل بأماٍن الصغار وإيصاهلم بيد لألخذ أساسي
والـذكاء العقل واجلسم على يز ويكون الترك التعليم، عملية من أكثر احلالة يف هذه



٩ 

 حـس املـسؤولية وتنمية االختالف، حق واحترام باآلخر، اجلمايل والعالقة واحلس
 ٨ . متغري عامل يف ظل الروحية والقيم األخالقية املبادئ وغرس

 انطالقا من هذا التعريف أن اجلانب النفسي لدى تالميذ املرحلة االبتدائية يقوم
 يف كرهم، حىت رغبتهم يف شيء ما، مث يؤثر يف تطورهم بدور هام يف تركيز مدى تف

 . التعليم، خاصة يف تعلم اللغة العربية

 يف الدولة ختطيط هيئة : السورية ( البشرية، الفصل األول، التنمية عن الثاين الوطين باروت، التقرير مجال حممد 8
. ٢١ : ص ) م ٢٠٠٤ العربية السورية، اجلمهورية حكومة



١٠ 

 اإلطار النظري : الفصل الثاين

 مفهوم الوسيلة التعليمية

 تعريف الوسيلة التعليمية - ه
 املعرفـة بواسطتها تنقل اليت والطرق واألدوات األجهزة هي التعليمية فالوسائل
 وذلـك التعليمية األهداف حتقيق على قادرة تعليمية ملواقف تقوميا و ختطيطا وتطبيقا

 ٩ . التعلم بيئة لتعديل الطرق أفضل باستخدام

 كل أداة يستخدمها املعلم لتحسني عملية التعلـيم والـتعلم، ويعرف أيضا أا
 ويندرج حتت ذلك توضيح املعاين، وشرح األفكار وتدريب املتعلم على املهـارات،

 ١٠ . اهات، وغرس القيم وتنمية االجت

 ١١ : وكانت الوسائل التعليمية هلا دور كبري يف عملية التعليم والتعلم، وهي

 . تقليل اجلهد واختصار الوقت من املعلم واملتعلم - ١
 الوسائل التعليمية تعلم مبفردها، كالرحالت التعليمية والسنيما، والتلفزيون - ٢

 . واملعارض واملتاحف ولوحة العرض
 مية تساعد يف نقل املعرفة وتوضيح اجلوانب املبهمة وتثبـت الوسائل التعلي - ٣

 . عملية اإلدراك، كالكرات األرضية واخلرائط والنماذج والصور
 الوسائل التعليمية تثبت املعلومات وتزيد من حفظ الطالـب وتـضاعف - ٤

 . استيعابه كاألفالم والصور والرسومات واللوحات التعليمية
 مات الطالب وتقيس مدى ما استوعبه من مادة الوسائل التعليمية تقوم معلو - ٥

ـارب العلميـة  . الدرس كاخلرائط الصماء ولوحة الكهرباء وإجـراء التج

 ، ( 11 ) العدد التربية املعاصرة، جملة التعليمية، الوسائل مفهوم عن نظرية حلميي، دراسة احلميد عيد عفاف 9
 . ٣٦ : ص ) م ١٩٩٠ احلديثة، التربية رابطة : القاهرة (

 . ٢ : التوجيه العام للتربية اإلسالمية، املرجع السابق، ص 10
. ٢٨ - ٢٧ : علي عثمان، املرجع السابق، ص 11



۱۱ 

 : وتزاد يف معلومات أخرى من أمهية الوسيلة التعليمية، وهي
 . تنمي االستمرار يف الفكر - ١
 . تسهل عملية التعليم على املدرس، والتعلم على الطالب - ٢
 . ملعينة للتعليم توضيح بعض املفاهيم ا - ٣
 تساعد على إبراز الفروق الفردية بني الطالب يف ااالت اللغوية املختلفة، - ٤

 . وخباصة يف جمال التغيري الشفوي
 تساعد الطالب على التزود باملعلومات العلمية، وبألفاظ احلضارة احلديثة - ٥

 . عليها الدالة
 . ذات تتيح للمتعلمني فرصا متعددة من فرص املتعة ، وحتقيق ال - ٦
 . تساعد على إبقاء اخلربة التعليمية حية ألطول فترة ممكنة مع التالميذ - ٧
 ١٢ . تعلم املهارات ، وتنمي االجتاهات ، وتريب الذوق ، وتعدل السلوك - ٨

 ويقصد بعملية التعليم توصيل املعرفة إىل املتعلم، وخلق الدوافع، وإجياد الرغبة
 أو عرفة، وهذا يقتضي وجود طريقـة، لديه للبحث والتنقيب، والعمل للوصول إىل امل

 فمن هنا، كانت الوسيلة التعليمية تعمـل يف دور هـام يف . أسلوب يوصله إىل هدفه
 . حتصيل العملية التعليمية اجليدة وتوصل املواد التعليمية املقصودة للتالميذ وإفهامهم ا

 أنواع الوسيلة التعليمية - و
 يون الذين يهتمون ا ، وبآثارها على يصنف خرباء الوسائل التعليمية ، والتربو
 : احلواس اخلمس عند الدارسني باموعات التالية

 : الوسائل البصرية مثل : اموعة األوىل
 ة ، واألفالم الثابت والشرائح املعتمة، لصور ا - ١
 األفالم املتحركة والثابتة - ٢
 . السبورة - ٣

12 http://www.drmosad.com/index99.htm. diakses hari sabtu, 6 Februari 2010



۱۲ 

 اخلرائط - ٤
 الكرة األرضية - ٥
 اللوحات والبطاقات - ٦
 انية الرسوم البي - ٧
 النماذج والعينات - ٨
 املعارض واملتاحف - ٩

 : الوسائل السمعية : اموعة الثانية
 : وتضم األدوات اليت تعتمد علة حاسة السمع وتشمل

 اإلذاعة املدرسية الداخلية - ١
 " الراديو " املذياع - ٢
 " اجلرامفون " احلاكي - ٣
 أجهزة التسجيل الصويت - ٤

 : بصرية الوسائل السمعية ال : اموعة الثالثة
 : وتضم األدوات واملواد اليت تعتمد على حاسيت السمع والبصر معا وحتوي اآليت

 األفالم املتحركة والناطقة - ١
 األفالم الثابتة، واملصحوبة بتسجيالت صوتية - ٢
 مسرح العرائس - ٣
 التلفاز - ٤
 " الفديو " جهاز عرض األفالم - ٥

 : اموعة الرابعة وتتمثل يف
الرحالت التعليمية - ١



۱۳ 

 رض التعليمية املع - ٢
 ١٣ املتاحف املدرسية - ٣

 : ومن ناحية أخرى، تنقسم الوسيلة التعليمية إىل هذه التقسيمات، وهي
 هي املواقف التعليمية اليت يكون فيها املتعلم إجيابيا نشطا : اخلربات املباشرة - ١

 فعاال وتكون اخلربة اليت مير ا غنية واقعية ميكن أن ترى وتسمع وتذاق وتشم
 ومن أهم مميزاا أا تعترب ٠ لغرض معني واضح يف نفس املتعلم وتلمس ودف

 أساسا هاما لغريها من اخلربات اليت تليها كما أا باقية األثر غالبا يف ذهن
 املتعلم وملا كانت ظروف املتعلمني واملدارس ال متكن من تعليم املتعلمني كل

 ٠ إىل وسائل أخرى شئ عن طريق اخلربات املباشرة اهلادفة فإن املعلم يلجأ
 ٠ اسمات والنماذج واألشياء والعينات واللوحات املختلفة - ٢
 التوضيحات العملية - ٣
 الرحالت - ٤
 املعارض - ٥
 الصور املتحركة وتعرض عن طريق السينما والتلفاز - ٦
 الصوت ويشمل االسطوانات وأشرطة التسجيل واإلذاعة - ٧
 الصور الثابتة وتتضمن الصور الفوتوغرافية والشرائح - ٨
 ١٤ وتشمل الرسوم البيانية واخلرائط واللوحات والكاريكاتري : سوم الر - ٩

 ومن هذه التقسيمات، دخل برنامج أدويب فالش يف نوع وسيلة السمعية
 فلذلك . البصرية، وهذه الوسيلة تكون أكثر دورا وتأثريا للطالب يف تعملية الدراسة

 ميمة لتشويق التالميذ يهدف الباحث باستخدام هذا الربنامج يف تصميم الوسيلة التعلي
 . دراستهم وجعلمهم حيبون يف املادة املدروسة

13 http://alfrasha.maktoob.com/alfrasha61/thread57208/,  diakses  hari  Selasa,  8  Juni  2010,  jam 
08.07 

. ٧ : جع السابق، ص ، املر التوجيه الفين العام للتربية اإلسالمية 14
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 شروط اختيار الوسائل التعليمية - ج
 أن األهم قبل أن تستخدم الوسيلة التعليمية، هو كيف عملية اختيارها، وهذه

 : هي أهم العوامل تؤثر يف اختيار الوسيلة التعليمية
 . مالئمة ملوضوع وأهداف الدرس ‐ ١
 . ة جيدة ويراعى فيها سالمتها وصالحيتها أن تكون حبال ‐ ٢
 . مناسبة لزمن احلصة ‐ ٣
 . بسيطة وغري معقدة ‐ ٤
 . يراعى فيها جانب التشويق واإلثارة ‐ ٥
 . مالئمة ملدارك الطلبة وتناسب مستواهم العلمي والثقايف واملرحلة الدراسية ‐ ٦
 . اإلملام بطريقة استخدامها ‐ ٧
 . أن تعرض يف الوقت املناسب ‐ ٨
 ١٥ . ة احملتوى العلمي متقنة يف إعدادها وصحيح ‐ ٩

 فوائد استخدام الوسائل التعليمية - د
 قال أزهر يف كتابه الوسيلة التعليمية نقال من مهاليك، أن الوسيلة التعليميـة يف
 عملية التعليم تدفع رغبة جديدة، وتنمي الدوافع والتأثري للتعلم، بـل أهنـا تتـضمر

 ١٦ . املؤثرات النفسية للتالميذ

 لوسيلة التعليمية بأا جتلب السرور للتالميـذ وجتـدد وقال إبراهيم يف أمهية ا
 ١٧ . نشاطهم، أا تساعد على تثبيت احلقائق يف أذهان التالميذ، وأا حتيي الدرس

 وزارة : رياض ( أمحد حممد العوضي، حماضرة يف الوسائل التعليمية، لدورة طرق تدريس علوم الشريعة، 15
 . ٥ : م، ص ٢٠٠٧ ، ) التوجيه الفين العام للتربية اإلسالمية : التربية

16 Azhar Arsyad. Media Pembelajaran. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada). 2006. p 15. 
. ٤٣٢ : ، ص ١٩٦٢ ، ) دار املعارف : قاهرة ( عبد احلليم إبراهيم، املوجه الفين ملدرسي اللغات العربية، 17



۱٥ 

 مفهوم تقنية التعليم

 تعريف تقنية التعليمية - أ
 هيئـة عضو يستخدمها اليت التعليمية واملواقف واألجهزة تقنية التعليم هي املواد

 مفهوم تغيري أو فكرة لتوضيح خاص ونظام بطريقة التعليمي االتصال جمال يف التدريس
 سـلوكية ألهـداف املتعلم حتقيق عن النظر بغض أحد املوضوعات شرح أو غامض
 ١٨ . حمددة

 األدوات واألجهزة يضم متكامل تنظيم " هي التعليم تقنيات أن الباحث ويرى
 االتـصال إطـار يف التـدريس ئة هي عضو يستخدمها اليت التعليمية واملواد واملواقف

 ". والتعلم التعليم حتسني عملية دف التعليمي
 والتحسني يف هذا احلال اليكون فقط بزيادة النقص، أو يغطي احلفر، أو خيـيط

 ، التحسني ليس فقط يعمل ) Miarso ( يف ميارسو ) Banathy ( كما قال بناطي . املمزق
 ١٩ . خمالفا من قبل ليصل إىل ما يـراد سواء من قبل أو يعمل أحسن من قبل، بل يعمل

 : وللوصول إىل هذا احلد علينا أن نكمل أربعة مداخل، وهي
 النفسي، ( ، هو مزج األشياء من أنواع جماالت العلوم isomeristik مدخل - ١

 . حىت يكون يف التحاد خاص ) االتصايل، اإلقتصادي، وهلم جرا
 . ملشكالت ، هو بطريقة مرتبة يف اخلروج من ا sistematik مدخل - ٢
 ، هو التأمني بوجود القيم األعلى يف مجع العمليات من sinergistik مدخل - ٣

 . أن تعمل العمليات على حدة
 ٢٠ . ، هو البحث املتكامل sistemik مدخل - ٤

 . ٤١ : الطوجبي، املرجع السابق، ص محدي حسني 18
19  Yusufhadi  Miarso.  Menyemai  Benih  Teknologi  Pendikan.  (Jakarta  :  Kencana  Penanda  Media 
Group). p. 623 

. ٦٣ : نفسه، ص املرجع 20
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 ويرى الباحث من هذه املداخل، أن هذا البحث يـستخدم املـدخل األول يف
 ربة هدفا إىل ترقية رغبة تالميـذ تكوين الوسيلة التعليمية املستعرضة للتالميذ يف التج

 . املدرسة االبتدائية يف تعلم اللغة العربية

 أمهية تقنية التعليم - ب
 ألن بعض منا أحيانا جند التلميذ . كانت تقنية التعليم مهمة جدا يف عملية التعليم

 الذي اليفهم باملادة إال أن نستخدم الوسيلة يف التعليم، وكانت الوسيلة بعض من تقنية
 . عليم الت

 وتعريفها األساسي هو العملية اليت . وال ختلو تقنية التعليم من تعريف التقنية عامة
والنتيجـة . هلا مزية يف الترفع، وتلك العملية حتتاج إىل املال أو ينتج النتيجة خاصـة

 إذن، . املستخدمة أو املنتاجة ال ختلو عن النتيجة القدمية، ألا تدخل يف أسلوب واحد
 ألساسي من التقنية، ال يشترط يف األدوات املستخدمة أن يكون جديدا، ألن التعريف ا

 ٢١ . تلك األدوات قد يوجد من قبل

 وما االتصاالت، ثورة بعصر مسي والذي فيه، نعيش الذي العصر طبيعة ظل ويف
 التعليم، تقنيات مستحدثات جمال يف قبل من البشرية تعرفه مل تقدم من بذلك ارتبط

 استراتيجيات حتسني أجل من األمهية بالغ أمرا التعليم وتقنيات وسائل م أصبح استخدا "
 ـا متيزت اليت املتعددة باملوضوعات التعليمية املناهج ازدحام ظل خصوصا يف التعليم

 ٢٢ . احلديثة احلياة ظروف واليت تفرضها املعرفة نظم

 ألخرية بتطـوير على ما تقدم فقد اهتم العديد من دول العامل يف اآلونة ا استنادا
االستراتيجيات التعليمية يف أي جمال كان، وخاصة يف تعليم اللغة العربية، كي تكون

 . ٦٢ : املرجع نفسه، ص 21
 فقط واملنفذ مع الصوت، بالشرائح ولفظيا يا بصر املنفذ الدرس من كل املشيقح، دور سليمان حممد 22

 وطرق املناهج يف دراسات الثاين االبتدائي، الصف طالب لدى أثرا أبقى التعليم جعل يف الصويت بالتسجيل
. ١٠٨ : م، ص ١٩٩٣ ، ٢٠ – التدريس، العدد وطرق ج للمناه املصرية اجلمعية التدريس،



۱۷

 تعليم اللغة جذابة وجيعل التالميذ الذين يتعلمون ا يشعرون بالسعادة طوال عمليـة
 . التعليم والتعلم، ويرجى منه أن تترشح املواد املستعرضة يف أذهام

 بوي مفهوم علم النفس التر

 تعريف علم النفس التربوي - أ
 أساسا هو فرع نظري وتطبيقي من فروع علم النفس يهتم علم النفس التربوي

 الدراسة وتربيـة بالدراسات النظرية واإلجراءات التطبيقية ملبادئ علم النفس يف جمال
 النشء وتنمية إمكانام وشخصيام ويركز بصفة خاصة على عملييت التعلم والتعليم

 ريب، واألسس النفسية لعمل املدرس و ميكن حتديد طبيعة على النفس التربـوي والتد
 : يف األيت

 يعتمد علي جمموعة من احلقائق واملعارف املشتقة من البحث العلمي يف علـم . ١
 . النفس

 . يركز علي دراسة السلوك يف جماالت العمل املدرسي . ٢
 . ارف يتبىن منهجا للبحث العلمي وجتميع وتنظيم البيانات واملع . ٣
 . دراسة املبادئ والشروط األساسية للتعلم . ٤
 . تعويد االطفال على العادات واالجتاهات السليمة . ٥

 . إجراء التجارب ملعرفة أفضل املناهج التعليمية . ٦

 . االستعانة باالختبارات النفسية لقياس ذكاء التالميذ . ٧
 ليت ا و يهدف علم النفس التربوي إيل توفري كم من احلقائق املنظمة والتعميمات

 اإلنسانية داخـل ميكن أن تساعد املعلم يف حتقيق أهدافه املهنية وتقدير أمهية العالقات
 االسـاليب الدقيقـة يف حجرات الدراسة يف بناء شخصيات التالميذ إيل جانب فهم

 ٢٣ . احلكم وتقدير نتائج التالميذ

23 http://ar.wikipedia.org/wiki/   تربوي _ نفس _ علم , diakses hari kamis, 11 Februari 2010, jam 07.37.
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 س حياول علم النفس التربوي أن يطبق نتائج كل من علم النفس العام وعلم النف
 االجتماعي وعلم نفس الطفل كلي يساعد على فهم أفضل لعمليات التعلـيم، وهـو
 يسع الكتشاف العوامل اليت تؤثر يف عمليات التعليم كيفا وكما، وذلك عن طريـق
 دراسة السلوك العقلي واجلسمي واالجتماعي واالنفعايل لألطفال والراشدين والوضع

 لفهم العام أو حمل األفكار املتـصلة بـالتعليم املثايل أن حيل علم النفس التربوي حمل ا
 والتعلم مما يعتمد على احملاولة واخلطأ، وذلك للوصول إىل تـشكيلة مـن الفـروض

 ٢٤ . واملفاهيم املتصلة بأنواع بيئة التعلم

 دور علم النفس يف التربية - ب
 الـيت - فلذلك، التربيـة . علوم النفس لديها أثر كبري يف تقدم وتطور التربية

 ال ميكن أن تنجح إال بالتأسس إىل علوم النفس – ف إىل قيادة اإلنسان طول حياته د
 وـذه ٢٥ . اليت تعرف عن تطور حياة اإلنسان حىت يف خصائصه وطبيعاته وشخصياته

 . يركز على علوم النفس التربوي نشاء علم العالقة ي

 مفهوم الدوافع

 تعريف الدوافع - أ
 والواقـع إن . ة أو الطاقة احملركة للكائن احلـي تعترب الدوافع مبثابة القوة الدافع

 . الدوافع النفسية من املوضوعات اليت تشغل أذهاننا مجيعا يف حياتنا اليومية
 هي اليت تدفعنا إىل العمل وبذل الطاقةالنشاط . فالدوافع هلا أمهية كبرية يف حياتنا

 ٢٦ . ألجل إرضاء هذه الدوافع

 . ٧ - ٦ : ص ) م ١٩٩٦ دار الكتب العلمية، : بريوت ( كامل حممد حممد عويضة، سيكولوجية التربية 24
25  Baharuddin.  Psikologi  Pendidikan,  Refleksi  Teoretis  Terhadap  Fenomena.  (Jogjakarta  :  Ar‐Ruz 
Media). 2007. p 13 

. ٢٢٠ : ص ) م ١٩٩٦ دار الكتب العلمية، : بريوت ( كامل حممد حممد عويضة، علم نفس الشخصية 26
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 س التربوي، ألن الدوافع موجودة نـشأت والدوافع هلا عالقة قوية مع علم النف
 يف الذهن، وألن نشاط التالميذ ينشأ بسبب الدوافع املوجهة إليهم، والوسيلة اجلذابـة

 . سيدافع ترقية رغبتهم يف التعلم
 هو احلالة اليت تثري السلوك يف ظروف معينة وتواصله حىت علم النفس يف الدافع

 . ينتهى إىل غاية معينة وفمثال الطالب يذاكر دروسـه بـدافع الرغبـة يف النجـاح
 : هي وخصائص الدوافع

 أو حالة سيكولوجية كالرغبة والعطش كاجلوع قد يكون الدافع حالة بيوجلبة . ١
 . يف التفوق

 . قد يكون حالة مؤقتة كالغضب أو حالة دائمة كحب االستطالع . ٢
 ٢٧ . قد يكون فطريا . ٣

 فع الـيت ختـرج مـن فمن هنا يعرف أن رغبة التالميذ ميكن وجوديته من الدوا
 . نفسيتهم

 أنواع الدوافع - ب
 فلذلك كانت الدوافع متنوعا، من . تنقسم أنواع الدرافع إىل أنواع النواحي

 : ناحية تكوينها تنقسم الدوافع إىل قسمني، ومها
 الدوافع الفطرية - ١

 . فاملراد منها هي الدوافع املوجودة منذ الوالدة، وتنشأ تلك الدوافع بدون التعلم
 الدفاع لألكل والشرب والعمل واالستراحة، وتسمى هذه الدوافع : فاملثال

 phsilogical ( ويقول أردن فراندسن مبصطلح الدوافع النفسي . بالدوافع اجلسمانية

drives .( 
 ) الطارئة ( الدوافع املدروسة - ٢

 . الدفاع يف التعلم أو تعليم األشياء للمجتمع : فاملثال . وهي الدوافع الناشأة بالتعلم

27 http://ar.wikipedia.org/wiki/دافع, diakses hari rabu, 10 Februari 2010, jam 11.20

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B7%D8%B4
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 الدوافع إىل ثالثة ) Marquis ( و مارقويس ) woodworth ( م وودورته وقس
 : أقسام، وهي

 ، منه احلاجة إىل األكل والشرب واالستراحة، ) organis ( الدفاع الطبيعي - ١
 . كما عرفه فراندسن

 ، منه الدفاع للخروج من املضر، والدفاع ) darurat ( الدفاع الضروري - ٢
 . ينشأ من العناصر اخلارجية وهذا الدفاع . للعقاب، والسعي، والصيد

 ، منه احلاجة إىل التطوير والتالعب، ووضع ) objektif ( الدفاع املوضوعي - ٣
 ٢٨ . وهذا الدفاع ينشأ ملواجهة احلياة التفاعلية . الرغبة

 عالقة الدوافع بالتربية - ج
 كل شيء يعمله اإلنسان يف هذا العامل حيتاج الدوافع، ال سيما يف التربية، ألن

 وألن حقيقة الدوافع هي الدفاع . اجون إىل األشياء الدافعة لعملية دراستهم التالميذ حيت
 الداخلي واخلارجي للتالميذ الذين حياولون أن يغريوا األخالق، عادة هذا احلال

 وهذا يعطي دورا كبريا يف جناح التالميذ يف . مؤسسا على املؤشرات أو العناصر املتعلقة
 . دراستهم

 : يف التربية فيما يلي وتنفصل مؤشرات الدوافع
 اإلرادة للنجاح - ١
 وجود الدفاع واالحتياج يف الدراسة - ٢
 وجود الرجاء واألمل للمستقبل - ٣
 وجود اجلوائز يف الدراسة - ٤
 وجود األنشطة الشيقة يف الدراسة - ٥
 ٢٩ الدراسة جيدا وجود البيئة الدراسية املالئمة اليت متكن التالميذ - ٦

28  Sardiman AM.  Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, Pedoman Bagi Guru dan Calon Guru. 
(Jakarta: Rajawali Pers). TT. p. 85‐87. 
29 Hamzah B Uno. Teori Motivasi dan Pengukurannya: Analisis di Bidang Pendidikan. (Jakarta: PT 
Bumi Aksara). 2007. P. 23.
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 . عملية الدراسة، وتكميل احلصول عليها والدوافع يف التربية دف إىل حتسني
 : وهناك ثالثة أهداف الدوافع

 دفع الناس للعمل - ١
 تعيني هدف العمل - ٢
 ٣٠ انتخاب العمل - ٣

 دور الدوافع يف التربية - د
 يف األساس يهدف الدوافع ملساعدة فهم وشرح شخصية املرء، وذلك يشمع

 : وهناك دور هام للدوافع يف التربية، منها . على شخصية املتعلم
 تعيني األشياء املمكنة استخدامها يف عملية التعلم والتعليم - ١
 توضيح أهداف الدراسة املرادة - ٢
 تعيني أنواع جلام التهييج الدراسة - ٣
 ٣١ تعيني مواظبة التعلم - ٤

 مفهوم أدويب فالش

 تعريف أدويب فالش - أ
 هي منـصة متعـددة ) املعروف سابقا باسم ماكروميديا فالش ( أدويب فالش
 يها أصال ماكروميديا وقامت بتطويرها حاليا وتوزعهـا ن قبـل الوسائط حصلت عل

 ، أصبحت فـالش الطريقـة املـشهورة ١٩٩٦ منذ عرض يف عام . أدويب سيستمز
 فالش يـشيع اسـتخدامه . إلضافة الصور املتحركة والتفاعل على صفحات الويب

نات إلنشاء الرسوم املتحركة ، واإلعالنات ، وخمتلف صفحات الويب ينتشر ا مكو
 الفالش لدمج الفيديو يف صفحات الويب ، ويف اآلونة األخرية مت تطوير التطبيقـات

 . على اإلنترنت لتسبح أكثر اثارة

30 Sardiman MA. Ibid. P. 84. 
31  Ibid. P. 27.
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 فالش ميكنه التالعب بالنواقل والغرافيكس ، وتدعم البث ثنائىي االجتاه للنظم
 العديد مـن . وهو حيتوي على لغة برجمة تدعى أكشن سكريبت . السمعية والبصرية

 جات الربجميات والنظم واألجهزة قادرة على إنشاء أو عرض حمتوى فالش ، مبا يف منت
 ذلك أدويب فالش بالير، وهو متاح جمانا ألكثر متصفحى الويـب شـيوعا وبعـض

 برنـامج ). باستخدام فالش اليـت ( اهلواتف النقالة وغريها من األجهزة اإللكترونية
وى ملنـصة األدويب أدويب فالش املتخصص للوسائط املتعددة يستخد  م إلنـشاء احملـت

 الرابط، مثل تطبيقات الويب واأللعاب واألفالم واحملتويات للهواتف احملمولة واألجهزة
 . الرقمية النقالة األخرى

 عادة مـا " ألعاب فالش " أو " فالش األفالم " لألفالم أو SWF امللفات يف شكل
 . على شبكة اإلنترنت وقد يكون جزء من صفحة SWF ينتهى اسم امللف ذا الشكل

 قد ميكن اللعب به عن طريق مشغل الفالش بشكل مستقل أو دجمها يف العارض، وهي
 hqx يف مايكروسـوفت وينـدوز أو exe مـع الرمـز ( ذاتية التنفيذ ألفالم الفالش

 وقد تستخدم داخل ملفات ال flv تنتهى بـ ] spec 1 [ ملفات فالش فيديو ). ملاكنتوش
SWF عن طريق مشغل أو يتم تشغيلها flv مثل يف إل سي، أو كويك تـامي وينـدوز 

 ٣٢ . ميديا بالير مع الترميز اخلارجي املضاف

 جماالت استخدام برنامج أدويب فالش - ب
 ميكن استخدام هذا الربامج يف االت املتنوعة، ألن هذا الربامج يتكون مـن

 كة، وميكن أيـضا مث جعل تلك الصورة متحر ) paint ( أنواع الربامج مثال يف التصوير
 editing ( ، ويف ترتيب الفلم ) website ( صنع املوقع film ( والتعريض كما يف بـور ، 

 power ( بوينت point  presentation ( كل تلك العمليات باسـتخدام . ، وهلم جر 
 . برامج فالش

32 i wik / org . wikipedia . ar :// http / ٢٠٠٩ ديسيمرب ١٩ حيمل االثنني . املرجع السابق . فالش _ أدويب ، 
٠٨:٥٧ .

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%8A_%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B4


۲۳ 

 استخدام برنامج أدويب فالش يف التربية - ج
 يب فالش أساسا استخدم كثري من مصممي الوسيلة التعليمية برنامج أدو

 اختار املصممون ألن برنامج أدويب فالش أحسن وأكمل يف مكوناته . لوسيلته
 وخصوصياته يف تكوين الوسيلة التعليميمة، ميكن فيه صنع الصور أو الصور املتحركة

) animasi ( يف مكان واحد، وهذا يسهل املصممني يف عملية تكوين وتصميم الوسيلة . 
 CD ( لى شكل القرص املدجمة ع تعليمية ذا الربنامج صنع املصممون الوسيلة ال

Interaktif ( ا أو على شكل الوقع، الذي ميكن ملستخدمي هذه الوسيلة العمل ، . 
 ولكن من األسف، أن برنامج أدويب فالش اليقبل األحرف العربية، حىت إذا

 . مرتبطا كتبنا الكلمات العربية خترج يف الربنامج األحرف العربية منفصال، ليست
 وحىت . فلذلك، قليال ما استخدم املصممون الوسيلة التعليمية العربية هذا الربنامج

 . اآلن، وجد الباحث الوسيلة التعليمية املستخدمة هذا الربنامج لغري املادة العربية فقط
 ألن فهمهم املادة . يهدف هذا الربنامج يف التربية لتكوين النظر للتالميذ يف فهم املادة

 ؤسسة باجلمل، و فهمهم املادة املؤسسة بالصور، إذا ارتبط ارتباطا وتيدا، يوصل امل
 اجلمل إىل الصور، ويؤدي الفهم األجود من أن ينال الفهم من أحاد النوع، ولو كان

 ٣٣ . بعض التالميذ يفهم كامال املادة بأحاد النوع، لكن نادرا

33 Ringkasan dari Richard E Mayer. Multi‐Media Learning: Prinsip‐Prinsip dan Aplikasi. (Jogjakarta: 
Pustaka Pelajar). 2009. p. 116‐117.



۲٤ 

 منهجية البحث : الفصل الثالث

 منهج البحث - ب
 ويعترب . ج الذي يستخدمه الباحث يف هذا البحث هو املنهج التجرييب إن املنه

 والتجريب سواء . املنهج التجرييب أقرب مناهج البحوث حلل املشاكل بالطريقة العلمية
 هو حماولة للتحكم يف مجيـع . كان يف املعمل أو يف قاعة الدراسة أو يف أي جمال آخر

تغري واحد، حيث يقوم الباحـث بتطـويره أو املتغريات والعوامل األساسية باستثناء م
 . تغيريه دف حتديد وقياس تأثريه يف العملية

 William ( ويعرف ويليام ويرمسا Wiersma ( احلالة اليت يكـون أن التجربة هي 
 فيها على األقل متغري واحد وهو املتغري املستقل، ميسى باملتغري التجرييب، الـيت تعمـد

 ٣٤ . ن قبل الباحث التالعب ا أو تغيريها م

 حياول الباحث يف هذا البحث أن يضبط العوامل األساسية املؤثرة يف املـتغري
 الوسـيلة " أو بعبارة أخرى أن املتغري املـستقل . التابع يف التجربة ويقيس تأثريها عليه

 اليت تصمم وتتطور من أنواع املواد التعليمية اليت توجد يف املرحلة اربـة، " التعليمية
 وبالتايل يأخذ الباحث النتائج اليت تتعلق بفعاليـة . أدويب فالش ويربمج بوسيلة برنامج
 التالميذ ويؤخـذ يف إىل الرغبة والدوافع النفسي لدى نظر بال استخدام ذلك الربنامج

 . االعتبار

 جمتمع البحث وعينته وأسلوب اختيارها - ج
 ع إن جمتم . إن جمتمع البحث يعين مجيع املفردات الظاهرة اليت يدرسها الباحث

 ت البحث إذن مجيع األفراد أو األشخاص أو األشياء الذين يكونون موضوع مشكال
 . البحث

34 William  Wiersma.  1996.  Research  Methods  in  Education:  An  Introduction,  Fourth  edition. 
Massachusetts : Allyn and Bacon. p. 101.



۲٥ 

 اليت مدرسة منبع العلوم االبتدائية مباالنج وجمتمع هذا البحث هو مجيع تالميذ
 وكان أكثر تالميذ هذه املدرسة مل . تلميذة ٨٣ تلميذا و ٧١ تلميذا، ١٥٤ تتكون من

 ويهـدف . منهم يقول أن اللغة العربية لغة صعبة ومملـة و بية، يهتموا بتعلم اللغة العر
 طور بوسيلة برنامج أدويب فالش ي صمم و الذي سي لباحث باستخدام الربنامج املقترح ا

 . يرقي رغبتهم يف تعلم اللغة العربية
 ١٦ تلميذا، ٣٢ الذي يتكون من وعينة هذا البحث هو تالميذ الصف الرابع

 تار الباحث هذا الصف، ألن الصف الرابع هو الفترة األوىل واخ . تلميذة ١٦ تلميذا و
 . يف تعلم اللغة العربية لديهم

 متغريات البحث - د
 أمـا . متغريات البحث اليت يستخدمها الباحث هو متغري مستقل ومتغري تابع

 املتغري املستقل أو املتغري التجرييب كما عرفه الباحثون فهو العامل الذي يريد الباحـث
 وسيلة برنـامج " املتغري التجرييب يف هذا البحث هو . أثره على املتغري التابع أن يقيس

 واملتغري التـابع كمـا عرفـه . املعتمد يف التعليم والتعلم العام " أدويب فالش التعليمية
 رغبة " الباحثون هو العامل الذي ينتج عن تأثري العامل املستقل أو املتغري التجرييب، وهو

 ". للغة العربية التالميذ يف تعلم ا

 أدوات البحث - ه
 : التالية األدوات الباحث ستخدم ي
 املالحظة  ۱

 حيث ومعلوماته خلرباته انتسابه يف العادي اإلنسان يستخدمها وسيلة ي وه
 للحصول على البيانات . ٣٥ عنه نسمع أو نشاهده ما خالل من خرباتنا جنمع

 دار النهـضة العربيـة، : القاهرة ( نفس جابر عبد احلميد جابر واآلخرون، مناهج البحث يف التربية وعلم ال 35
. م ١٩٩٠ : ص ) م ١٩٧٨



۲٦ 

 أو املالحظة املباشرة، املطلوبة لبحثه، فيستخدم الباحث طريقة املالحظة باملشاركة
 وهنا يكون الباحث جزءا من النشاطات التعليمية اللغوية املدروسة، يقوم الباحث
 يف هذا اال مبالحظة سلوك معني من خالل اتصاله مباشرة باألشخاص واألشياء

 . املدروسة
 ويف هذا البحث سيعمل الباحث باملالحظة قبل أن يعرض املادة اليت تصمم

 التعليمية أمام التالميذ، مث يعرض الباحث املادة املصممة، مث يالحظ من يف الوسيلة
 . جديد بعد تعريضه

 االستبانة  ۲
 وقد اختار الباحث االستبيان أو االستفتاء يف هذا البحث كأداة جلمع

 ويقصد باالستبيان أسئلة موجهة إىل عدد من الناس . البيانات السابق ذكرها
 هو : " ويعرف فتح علي يونس االستبيان قائال . معينة استطالعا آرائهم يف قضايا

 قائمة من األسئلة أو األحكام أو التقريرات اليت يتطلب فيها الرأي، وعادة ما
 ، ) √ ( يكتب هذا الرأي، ويتطلب اإلجابة بوضع عالمة مميزة كهذه العالمة مثال

 مع ويستخدم الباحث هذه االستبانة جل . ٣٦ " وقد يتطلب تقريرا مطوال مكتوبا
 البيانات حول مناسبة نتيجة التطوير وجذابيتها من حيث حمتوى الوسيلة ومن
 . حيث طريقة تقدميها ومن حيث وضوحها وانقرائيتها وإمكانية استخدامها

 وكذلك ملعرفة خصائص . ويرسل هذه االستبانة إىل اخلرباء ومدرسي اللغة العربية
 من اهلدف عن لتعيني االجتماعية م وخلفيا م واحتياجا األولية م ومعرفته التالميذ
 . وتطوير الوسيلة التعليمية تصميم

 : ص ) م ١٩٧٧ دار الثقافـة، : القـاهرة ( فتحي علي يونس، تصميم منهج لتعليم اللغة العربية لألجانـب 36
١٦٦ .



۲۷ 

 املقابلة  ۳
 املقابلة هي الطريقة االتصالية املباشرة احلرية بني السائل واملسؤول جلمـع

 . ٣٧ البيانات اليت حيتاج إليها ) الباحث ( املعلومات، ويسجل السائل
 لدقيقة، وهي مقابلة حـرة فاملقابلة املستخدمة يف هذا البحث هي املقابلة ا

 يوجه فيها الباحث األسئلة اعتمادا على دليل املقابلة باملوضوع الذي يدور حوله
 مث تسمح احلرية للمسؤول أن يتحدث كما يريد ويتدخل الباحث يف الكالم ليدفع

 . املسؤول ويشجعه على الكالم
 : واملقابلة اليت يستخدمها الباحث جلمع البيانات عن

 يف جمال تعليم اللغة العربية واقتراحاته ومدخالته عن الوسـيلة تعليقات خبري - ١
 ، من حيث تنظيمهـا، " منبع العلوم " التعليمية املصممة يف املدرسة االبتدائية

 واستمراريتها، وتتابعها، وتكاملها، ومناسبتها، والنـشاطات التعلميـة و
 باحث لتصحيحه إمكانياا لالستخدام وفعاليتها، ويف الوسيلة اليت تصممها ال

 . قبل التجربة امليدانية من حيث اهلدف من تعليمها والنشاطات التعليمية
 مـن فيـه مبا مباالنج " منبع العلوم " االبتدائية املدرسة يف العربية اللغة تعليم - ٢

 املستخدمة والوسائل تعليمها وطريقة التعليمية واملادة الدراسية واخلطة املنهج
 . التعليمية العملية يف ملدرسون ا يواجهها اليت واملشكالت

 مصادر البيانات - و
 : تتضح مصادر البيانات يف هذا البحث فيما يلي

 مدرسة منبع العلـوم من الكتب املدرسية لتالميذ الصف الرابع يف : الوثائق - ١
 . االبتدائية مباالنج

 . املنهج املستخدم يف تعليم اللغة العربية - ٢
 . تصميم الوسيلة التعليمية برنامج أدويب فالش الذي يستخدم يف - ٣

37 
Prantiasih, A. Perencanaan Pengajaran PPKN. (Malang: IKIP Malang). p. 91



۲۸ 

 . ماالنج " منبع العلوم " املدرسة االبتدائية األهلية مدرس اللغة العربية يف - ٤
 . اخلرباء يف جمال تعليم اللغة العربية واستخدام تكنولوجيا يف التعليم - ٥
 . مدرسة منبع العلوم االبتدائية مباالنج تالميذ الصف الرابع يف - ٦
 . لبعدية املالحظة القبلية واملالحظة ا - ٧
 . نتائج اإلستبانة مع التالميذ - ٨
 نتائج مقابلة مع اخلبري ومدرسي اللغة العربية حول لياقة استخدام الوسـيلة - ٩

 . برنامج أدويب فالش التعليمية يف عملية التعليم

 أسلوب حتليل البيانات - ز
 يقوم الباحث بتحليل البيانات من خالل املالحظة و االستبانة واملقابلـة حنـو

 لتـصوير يف القرص املدمج ومناسبته يف التعريض أمام التالميذ وصفيا ة املطورة الوسيل
 أهداف استخدام هذه العملية وتعليم اللغة العربية اليت تتكون من الكفاءة والكفـاءة

 ولتصوير خـصائص الطلبـة ومعرفتـهم األوليـة األساسية واملدلوالت الدراسية،
 اخلرباء و مدرسي اللغة العربية يف املدرسـة واحتياجام وميوهلم، وكذلك التقدير من

 . ماالنج عن الربنامج وفعاليته يف التجربة " منبع العلوم " االبتدائية األهلية

 مراحل تنفيذ البحث - ح

 ختطيط ) ١
 دى تعلم اللغة العربية ل املالحظة القبلية عن نفسية التالميذ - أ
 ادة األساسية وتقسيمها إىل درسني امل حتديد - ب
 لتعليمية باستخدام برنامج أدويب فالش تصميم الوسيلة ا - ج
 تعديل الوسيلة حسب اقتراحات اخلرباء - د

 تنفيذ ) ٢
 توزيع اإلستبانة القبلية لتالميذ الصف الرابع - أ
تقدمي الوسيلة التعليمية لتالميذ الصف الرابع - ب



۲۹ 

 املقابلة مع مدرس الصف الرابع - ج
 املقابلة مع اخلبري أو اخلرباء - د
 توزيع اإلستبانة البعدية - ه

 يل حتل ) ٣
 املالحظة البعدية - ١

 هيكل البحث - ح
 : هيكل البحث فيما يلي يتضح

 اإلطار العام : الفصل األول
 مقدمة - ي
 أسئلة البحث - ك
 أهداف البحث - ل
 فروض البحث - م
 أمهية البحث - ن
 حدود البحث - س
 حتديد املصطلحات - ع
 الدراسات السابقة - ف

 اإلطار النظري : الفصل الثاين
 مفهوم الوسيلة التعليمية - أ

 يلة التعليمية تعريف الوس - ز
 أنواع الوسيلة التعليمية - ح
 شروط اختيار الوسائل التعليمية - ط
فوائد استخدام الوسائل التعليمية - ي



۳۰ 

 مفهوم تقنية التعليم - ب
 تعريف تقنية التعليمية ) ٣
 أمهية تقنية التعليم ) ٤

 مفهوم علم النفس التربوي - ج
 تعريف علم النفس التربوي ) ١
 دور علم النفس يف التربية ) ٢

 مفهوم الدوافع - د
 ريف الدوافع تع ) ١
 أنواع الدوافع ) ٢
 عالقة الدوافع بالتربية ) ٣
 دور الدوافع يف التربية ) ٤

 مفهوم أدويب فالش - ه
 تعريف أدويب فالش ) ١
 امج أدويب فالش ن جماالت استخدام بر ) ٢

 منهجية البحث : الفصل الثالث
 منهج البحث - ح
 جمتمع البحث وعينته وأسلوب اختيارها - ط
 متغريات البحث - ي
 أدوات البحث - ك

 املالحظة ) ١
 االستبانة ) ٢
 املقابلة ) ٣

 مصادر البيانات - ل
أسلوب حتليل البيانات - م



۳۱ 

 مراحل تنفيذ البحث - ن
 التحليل : الفصل الرابع

 عرض البيانات - ب
 حتليل البيانات - ج
 مناقشة البيانات - د

 نتائج البحث والتوصيات واملقترحات : الفصل اخلامس
 نتائج البحث - أ

 توصيات البحث - ب
مقترحات البحث - ج



۳۲ 

 ليل التح : الفصل الرابع

 يتناول هذا البحث إعداد الوسيلة التعليمية باستخدام برنامج أدويب فالش
 من نفسية التالميذ يف مدرسة ( التعليمية لتطيور تعلم اللغة العربية، ونتيجة املالحطة

 جتريب الوسيلة التعليمية على جمموعة احملكمني ( ونتيجة التجربة ) منبع العلوم االبتدائية
 ب التدريس والقياس والتقومي، وجتريب الوسيلة التعليمية على املتخصصني يف أسالي

 . ، ومناقشة النتائج ) مدرس اللغة العربية وجمموعة من التالميذ

 تصميم الربنامج - ه

 االستعدادات  ۱
 يف أساسي برنامج ألنه احلاسوب، إىل فالش أدويب مج نا بر تثبيت - أ

 . املادة هذه تكوين
 . وفصلها اسي الدر الكتاب من املأخوذة املادة إعداد - ب

 الوسيلة تصميم  ۲
action script بشكل فالش أدويب برنامج افتح - أ 3.0 

١ صورة



۳۳ 

x 940 إىل الشاشة مساحة غير - ب 700 px 

 ٢ صورة

 املرحلة إىل اخللفية الصورة ادخل مث جديدة ) layer ( طبقة اجعل - ج
) stage ( الطبقة واغلق 

٣ صورة



۳٤ 

 اسم اكتب مث للمادة راية ة الثاني الصورة ادخل مث ثانية طبقة اجعل - د
 الطبقة اغلق مث املكونة املادة

 ٤ صورة
 اكتب مث القائمة مكان ليكون مربعا واجعل ثالثة، جديدة طبقة اجعل - ه

 القائمة أنواع

٥ صورة



۳٥ 

 األور شكله من القائمة يف األمساء كل بتحويل ) button ( زرا اصنع مث - و
 F8 بضغط الزر شكل إىل

 ٦ صورة
 الطبقات هذه مجلة واصنع املادة، حمتويات ملوضع جديدة طبقة اصنع - ز

 املوضوعات حسب

٧ صورة



۳٦ 

 movie ( كليب مويف شكل إىل املادة ل وحو املادة كتب ا مث - ح clip ( 
 . الربنامج يف واستخدامه للمادة التصحيح ليتمكن

 ٨ صورة
 : التايل action script واكتب

stop(); 

٩ صورة



۳۷ 

 حسب الطبقات أو timeline واصنع . نفسها ب الطبقات يعمل ال لكي
 action كتابة مكان لفتح . املرادة املادة مجلة script ، يف القوس ضع 

 بطريقة أو . action واختر ويندوس قائمة اضغط مث املختارة املرحلة
 ). keyboard ( املفاتيح لوحة يف F9 بضغط أخرى

 : التايل action script فاكتب ، klick عملية يف القائمة تعمل لكي - ط
stop(); 

mufrodat_btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, bittonClicked1); 
function buttonClicked1(event:MouseEvent):void { 

pages_mc.gotoAndStop(1); 
mask_mc.play(); 
bgContent_mc.play(); 

} 

hiwar_btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, bittonClicked1); 
function buttonClicked1(event:MouseEvent):void { 

pages_mc.gotoAndStop(1); 
mask_mc.play(); 
bgContent_mc.play(); 

} 

mufrodat_btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, bittonClicked2); 
function buttonClicked2(event:MouseEvent):void { 

pages_mc.gotoAndStop(2); 
mask_mc.play(); 
bgContent_mc.play(); 

} 

qiroah_btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, bittonClicked3); 
function buttonClicked3(event:MouseEvent):void { 

pages_mc.gotoAndStop(3); 
mask_mc.play(); 
bgContent_mc.play(); 

} 

qowaid_btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, bittonClicked4); 
function buttonClicked4(event:MouseEvent):void { 

pages_mc.gotoAndStop(4); 
mask_mc.play(); 
bgContent_mc.play(); 

} 

latihan_btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, bittonClicked5); 
function buttonClicked5(event:MouseEvent):void { 

pages_mc.gotoAndStop(5); 
mask_mc.play(); 
bgContent_mc.play(); 

} 

about_btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, bittonClicked6); 
function buttonClicked6(event:MouseEvent):void {



۳۸ 

pages_mc.gotoAndStop(6); 
mask_mc.play(); 
bgContent_mc.play(); 

} 

 action script ومل تعمل الشاشة فغري نوع action script إذا مت كتابة

action script إىل 2.0  ). edit ( يف قائمة التصحيح 3.0
 نوع إىل نوعه حول مث قبل، من صنعنا كما جديدة قائمة اصنع - ي

button ، عملية لتتمكن click فيه . 

 ١٠ صورة
 : التالية action script اكتب مث

Stop(); 

var music:Sound=new Sound(new URLRequest("kiva_violin.mp3")); 
var isPlaying:Boolean=false; 
var sc:SoundChannel; 

musicON_btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, mulai); 
function mulai(event:MouseEvent):void { 

if (! isPlaying) { 
sc=music.play(); 
isPlaying=true; 

} 
} 

musicOFF_btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, berhenti); 
function berhenti(event:MouseEvent):void { 

sc.stop(); 
isPlaying=false;



۳۹ 

} 

 فيعمل أصبت إذا ، ctrl+Enter بضغط الربنامج جرب الكلمة، هذه كتابة مت إذا
 . صحيحا الربنامج

 التعليمي فالش أدويب برنامج إىل املادة إدخال  ۳
 : يلي فيما والشرح الربنامج، إىل املادة ندِخل األن الربنامج، صنع اكتمل أن بعد

 مرحلة واختر فالش، أدويب باستخدام املكونة الربنامج ملف افتح - أ
content ، اعمل click املادة إىل ليدخل مرتني . 

 فواحدا واحدا دة املستع الطبقات إىل والكلمات الصور من املادة ادخل - ب
 . كله يتم حىت

 األوىل الصورة ادخل

١١ صورة



٤۰ 

 املادة مجلة حسب جديدة طبقات اصنع مث movie clip شكل إىل الصورة حول

 ١٢ صورة

١٣ صورة



٤۱ 

 ١٤ صورة

١٥ صورة



٤۲ 

 ١٦ صورة

 ١٧ صورة
 كلمة اكتب . بنفسها املادة يف كل طبقة جديدة، لكي ال تعمل action script اكتب

stop();



٤۳ 

 ١٨ صورة

١٩ صورة



٤٤ 

 ٢٠ صورة

٢١ صورة



٤٥ 

 ٢٢ صورة

٢٣ صورة



٤٦ 

 ) rendering program ( الربنامج تقدمي  ٤
 هذا شكل حنول أن علينا حاسوب، أي يف يستخدم أن ميكن الربنامج هذا جلعل

 : العملية هي وهذه ، exe.* شكل إىل fla/*.swf.* من الربنامج
 . publish setting اختر مث ، file قائمة اختر مث لربنامج ا افتح - أ

 ٢٤ صورة
 Flash يف اختيارات امسح جديدة، شاشة ظهرت إذا - ب (.swf) و HTML 

(.html) . واختر Windows Projector  (.exe) ، امللف حفظ مكان وحول 
. publish اضغط مث امللف، فتح يف تتحري ال كي



٤۷ 

 ٢٥ صورة
 ب وجر امللف احبث - ج

 نتبجة استبيان الربنامج من اخلرباء - و
 حتقق املادة إىل اخلرباء الذين هلم اهتمام بتعليم اللغة العربية وقد قام الباحث

 وهم ) أساليب التدريس والقياس والتقومي وتكنولوجيا التعليم واحلاسوب التعليمي (
 الدكتور شهداء صاحل نور وأستاذ دكتور شيخون حممد، وبيين ستياوان يف ناحية

 واختار الباحث هؤالء اخلرباء بوصفهم خرباء تعليم اللغة العربية . العلوم احلاسوبية
 . والعلوم احلاسوبية لتقومي الربنامج التعليمي املصمم

 : وسيشرح الباحث بالتفصيل على نتائج التحقق عن الربنامج املقترح فيما يلي
 ادة ومطابقتها يف التدريس أراء اخلرباء يف تعليم اللغة العربية من ناحية حمتوى امل - ١

للتالميذ
 من حيث املواد للربنامج أدويب فالش التعليمي : أوال

 األسئلة املؤشرات يف النسبة املؤوية الدرجة
٤ ٣ ٢ ١



٤۸ 

 تناسب املواد التعليمية مبستوى
 االبتدائي

١٠٠ 

 ٣٣ ٦٦ وضوح شرح املواد بالصورة
 املواد التعليمية من السهلة إىل تدرج
 الصعبة

٣٣ ٦٦ 

 مج نا رب ل ا مواد
 أدويب فالش

 التعليمي

 بط املواد باحملتوى الدراسي أو ا تر
 املدرسي املنهجي الكتاب

٣٣ ٦٦ 

 ١ اجلدول رقم
 تناسب املواد التعليمية األول، اإلجابة من حيث : ١ يتضح من اجلدول رقم

 ). موافق جدا ( ٤ من أفراد عينة الدراسة بدرجة % ١٠٠ بنسبة مبستوى االبتدائي
 من أفراد عينة % ٦٦ بنسبة وضوح شرح املواد بالصورة الثاين، اإلجابة من حيث

 موافق ( ٤ من أفراد عينة الدراسة بدرجة % ٣٣ ، وبنسبة ) موافق ( ٣ الدراسة بدرجة
 بنسبة املواد التعليمية من السهلة إىل الصعبة تدرج الثالث، اإلجابة من حيث ). جدا
 من أفراد عينة % ٣٣ ، وبنسبة ) موافق ( ٣ راسة بدرجة من أفراد عينة الد % ٦٦

 بط املواد باحملتوى ا تر الرابع، اإلجابة من حيث ). موافق جدا ( ٤ الدراسة بدرجة
 ٣ من أفراد عينة الدراسة بدرجة % ٦٦ بنسبة املدرسي املنهجي الدراسي أو الكتاب

 وعند مجع . ) موافق جدا ( ٤ من أفراد عينة الدراسة بدرجة % ٣٣ ، وبنسبة ) موافق (
 يف هذا التعليمي أدويب فالش مج نا رب ل املواد ل النسب املئوية كلها ميكن القول بأن

 . الربنامج على مستوى جيد جدا

 من ناحية اللغة والتراكيب : ثانيا
 األسئلة املؤشرات يف النسبة املؤوية الدرجة

٤ ٣ ٢ ١ 
٦٦ ٣٣ برنامج أدويب فالش التعليمي قدم ي اللغة



٤۹ 

 املتوفرة لدى باملفردات دروسه
 ناسب مستواهم ت و التالميذ

 والتركيب

 حتدث التراكيب واألساليب اللغوية ال
 ض و م للبس أو الغ ا

٣٣ ٦٦ 

 ٢ اجلدول رقم
 برنامج أدويب فالش مي قد ت األول، اإلجابة من حيث : ٢ يتضح من اجلدول رقم

 من % ٣٣ بنسبة تواهم ناسب مس ت و التالميذ املتوفرة لدى الدروس باملفردات التعليمي
 من أفراد عينة الدراسة بدرجة % ٦٦ ، وبنسبة ) موافق ( ٣ أفراد عينة الدراسة بدرجة

 حتدث التراكيب واألساليب اللغوية ال الثاين، اإلجابة من حيث ). موافق جدا ( ٤
 ، وبنسبة ) موافق ( ٣ من أفراد عينة الدراسة بدرجة % ٦٦ بنسبة ض و م للبس أو الغ ا

 وعند مجع النسب املئوية كلها ). موافق جدا ( ٤ الدراسة بدرجة من أفراد عينة % ٣٣
 . للربنامج التعليمي على مستوى جيد جدا اللغة والتركيب ميكن القول بأن

 من حيث طريقة كتابة مادة برنامج أدويب فالش التعليمي : ثالثا
 األسئلة املؤشرات يف النسبة املؤوية الدرجة

٤ ٣ ٢ ١ 
 ة القواعد اإلمالئية األساسية يف ا مراع

 الكتابة مثل املد ومهزة القطع
١٠٠ 

 ة عالمة الترقيم وخصائص ا مراع
 الكتابة العربية األخرى عند الكتابة

 مثل النقاط والفاصلة

٣٣ ٦٦ 

 طريقة كتابة
 برنامج مواد

 أدويب فالش
 التعليمي

 ٦٦ ٣٣ ة وحجمه مطابق ء اخلط واضح للقرا
٣ اجلدول رقم



٥۰ 

 ة القواعد اإلمالئية ا مراع األول، اإلجابة من حيث : ٣ جلدول رقم يتضح من ا
 من أفراد عينة الدراسة % ١٠٠ بنسبة األساسية يف الكتابة مثل املد ومهزة القطع

 ة عالمة الترقيم وخصائص الكتابة ا مراع الثاين، اإلجابة من حيث ). موافق ( ٣ بدرجة
 من أفراد عينة الدراسة % ٦٦ بنسبة العربية األخرى عند الكتابة مثل النقاط والفاصلة

 ). موافق جدا ( ٤ من أفراد عينة الدراسة بدرجة % ٣٣ ، وبنسبة ) موافق ( ٣ بدرجة
 من أفراد % ٣٣ بنسة جم احل ة ة ومطابق ء ح اخلط للقرا و ض و الثالث، اإلجابة من حيث

 ٤ من أفراد عينة الدراسة بدرجة % ٦٦ ، وبنسبة ) مقبول ( ٢ عينة الدراسة بدرجة
 برنامج د وا طريقة كتابة م وعند مجع النسب املئوية ميكن القول بأن ). دا موافق ج (

 . للربنامج التعليمي على مستوى جيد أدويب فالش التعليمي

 من حيث دور الربنامج التعليمية : رابعا
 األسئلة املؤشرات يف النسبة املؤوية الدرجة

٤ ٣ ٢ ١ 
 ش التعليمي برنامج أدويب فال يؤدي

 دورا بديال عن الكتاب املدرسي
 مج نا دور الرب ٦٦ ٣٣

 ة التعليمي
 برنامج أدويب فالش التعليمي فرص وفر ي

تركز على عنصر ا تعلم مناسبة أل 
 التالميذ ية واملتعة لدى ف التر

٦٦ ٣٣ 

 ٤ اجلدول رقم
 برنامج أدويب فالش التعليمي أداء األول، اإلجابة من حيث : ٤ يتضح من اجلدول رقم

 ٣ من أفراد عينة الدراسة بدرجة % ٣٣ بنسبة عن الكتاب املدرسي دورا بديال
 الثاين، ). موافق جدا ( ٤ من أفراد عينة الدراسة بدرجة % ٦٦ ، وبنسبة ) موافق (

 تركز على ا برنامج أدويب فالش التعليمي فرص تعلم مناسبة أل وفر ي اإلجابة من حيث
٣ فراد عينة الدراسة بدرجة من أ % ٣٣ بنسبة التالميذ ية واملتعة لدى ف عنصر التر



٥۱ 

 وعند مجع ). موافق جدا ( ٤ من أفراد عينة الدراسة بدرجة % ٦٦ ، وبنسبة ) موافق (
 . النسب املئوية ميكن القول بأن دور الربنامج التعليمي على مستوى جيد جدا

 من حيث فعالية التالميذ : خامسا
 األسئلة املؤشرات يف النسبة املؤوية الدرجة

٤ ٣ ٢ ١ 
 ربنامج أدويب فالش التعليمي التعلم ب التالميذ الية فع

 خل احلصة ا د التالميذ يزيد فعالية
٦٦ ٣٣ 

 ٥ اجلدول رقم
 يزيد ربنامج أدويب فالش التعليمي التعلم ب اإلجابة من حيث : ٥ يتضح اجلدول رقم

 ، ) موافق ( ٣ من أفراد عينة الدراسة بدرجة % ٣٣ بنسبة خل احلصة ا د التالميذ فعالية
 وذا ميكن القول بأن ). موافق جدا ( ٤ من أفراد عينة الدراسة بدرجة % ٦٦ سبة وبن

 . فعالية التالميذ يف الربنامج التعليمي على مستوى جيد جدا

أراء اخلرباء يف العلوم احلاسوبية حول برنامج أدويب فالش التعليمي واستخدامه - ٢
 من حيث عرض الشاشة : أوال

 األسئلة املؤشرات لنسبة املؤوية يف ا الدرجة
٤ ٣ ٢ ١ 

 حتديد موقع الشكل أو الرسم أو
 النص املقترح

 عرض الشاشة ١٠٠

 اختيار األلوان املستخدمة يف الربنامج
 ألجل راحة العني والتشويق

٥٠ ٥٠ 

٦ اجلدول رقم



٥۲ 

 حتديد موقع األول، إجابة عينة عن : ٦ أشارت نتائج الدراسة يف اجلدول رقم
 % ١٠٠ نسبة ٣ من أفراد عينة الدراسة بدرجة أو النص املقترح الشكل أو الرسم

 اختيار األلوان املستخدمة يف الربنامج ألجل الثاين، وإجابة السؤال حول ). موافق جدا (
 ، وأجاب ) موافق ( ٣ من أفراد العينة بدرجة % ٥٠ ، حيث أشار راحة العني والتشويق

 مجع النسب املئوية كلها ميكن وعند ). موافق جدا ( ٤ من أفراد العينة بدرجة % ٥٠
 . القبول بأن عرض الشاشة للربنامج التعليمي على مستوى جيد

 من حيث تقدمي الصور : ثانيا
 األسئلة املؤشرات يف النسبة املؤوية الدرجة

٤ ٣ ٢ ١ 
 اختيار الصور املالئمة للوحدات

 الدراسية
 تقدمي الصور ١٠٠

 ٥٠ ٥٠ حتديد الصور واألصوات
 ٧ جلدول رقم ا

 اختيار الصور املالئمة األول، اإلجابة من حيث : ٧ يتضح من جدول رقم
 ). موافق جدا ( ٤ من  أفراد عينة الدراسة بدرجة % ١٠٠ بنسبة للوحدات الدراسية
 من أفراد عينة الدراسة % ٥٠ بنسبة حتديد الصور واألصوات والثاين، من حيث

 وعند مجع النسب املؤوية كلها ). دا موافق ج ( ٤ ، وهكذا بدرجة ) مقبول ( ٢ بدرجة
 ميكن القول بأن تقدمي الصور للربنامج التعليمي جيد جدا، حبذف كون الصوت
 املتعلقة بالصور، ألنه ال خيرج يف بعض الصور ويسبب فشل عمل الربنامج، فاألحسن

. حذفه



٥۳ 

 من حيث النصوص : ثالثا
 األسئلة املؤشرات يف النسبة املؤوية الدرجة

٤ ٣ ٢ ١ 
 إبراز العناوين خبط واضح ومميز لتتم

 التالميذ مالحظته ومتابعته من
 النصوص ١٠٠

 وترقي رغبتهم يف التالميذ جتذب املادة
 تعلم اللغة العربية

٥٠ ٥٠ 

 ٨ اجلدول رقم
 إبراز العناوين خبط واضح ومميز األول، من حيث : ٨ يتضح من اجلدول رقم

 ٣ من أفراد عينة الدراسة بدرجة % ١٠٠ بنسبة التالميذ لتتم مالحظته ومتابعته من
 وترقي رغبتهم يف تعلم اللغة العربية التالميذ جتذب املادة الثاين، من حيث ). موافق (

 من % ٥٠ ، وكذلك بنسبة ) موافق ( ٣ من أفراد عينة الدراسة بدرجة % ٥٠ بنسبة
 ئوي كلها، الحط وعند مجع النسب امل ). موافق جدا ( ٤ أفراد عينة الدراسة بدرجة

 . الباحث بأن النصوص للربنامج التعليمي على مستوى جيد، ويالئم لالستخدام

 من حيث عرض املادة : رابعا
 األسئلة املؤشرات يف النسبة املؤوية الدرجة

٤ ٣ ٢ ١ 
 جتنب عرض كمية كبرية من

 املعلومات يف الشرحية الواحدة
١٠٠ 

 ٥٠ ٥٠ ض بأسلوب منطقي ترتيب شرائح العر

 عرض املادة

 سهولة االنتقال من مكان إىل أخر يف
 الشاشة أو من شاشة إىل أخرى أو

 إاء العرض التوضيحي أو أجزاء منه

١٠٠



٥٤ 

 ٩ اجلدول رقم
 جتنب عرض كمية كبرية من األول، من حيث : ٩ يتضح من اجلدول

 ٣ راسة بدرجة من أفراد عينة الد % ١٠٠ بنسبة املعلومات يف الشرحية الواحدة
 من % ٥٠ بنسبة ترتيب شرائح العرض بأسلوب منطقي الثاين، من حيث ). موافق (

 موافق ( ٤ من أفراد عينة الدراسة % ٥٠ ، و ) موافق ( ٣ أفراد عينة الدراسة بدرجة
 سهولة االنتقال من مكان إىل أخر يف الشاشة أو من شاشة الثالث، من حيث ). جدا

 من أفراد عينة % ١٠٠ بنسبة حي أو أجزاء منه إىل أخرى أو إاء العرض التوضي
 وعند مجع من النسب املئوية ميكن القول بأن عرض ). موافق جدا ( ٤ الدراسة بدرجة

 . املادة للربنامج التعليمي الذي صممه الباحث على مستوى جيد جدا

 من حيث استخدام برنامج أدويب فالش : خامسا
 األسئلة املؤشرات ؤوية يف النسبة امل الدرجة

٤ ٣ ٢ ١ 
 برنامج وضوح إرشادات استخدام

 أدويب فالش التعليمي
 استخدام ١٠٠

 برنامج أدويب
 فالش

 التعليمي
 برنامج أدويب فالش سهولة استخدام

 يف التعلم التعليمي
٥٠ ٥٠ 

 ١٠ اجلدول رقم
 وضوح إرشادات استخدام األول، من حيث : ١٠ يتضح من اجلدول رقم

 ٢ من أفراد عينة الدراسة بدرجة % ١٠٠ بنسبة ش التعليمي برنامج أدويب فال
 يف التعلم برنامج أدويب فالش التعليمي سهولة استخدام الثاين، من حيث ). مقبول (

 من أفراد % ٥٠ ، وكذلك ) موافق ( ٣ من أفراد عينة الدراسة بدرجة % ٥٠ بنسبة
ا ميكن القول بأن وعند مجع النسب املئوية كله ). موافق جدا ( ٤ عينة الدراسة بدرجة



٥٥ 

 للربنامج التعليمي على مستوى القبول، وقد برنامج أدويب فالش التعليمي استخدام
 . أصلح وأزاد الباحث على النقصان حيت يوايف ما اقترح احملققون

 من حيث مكونات الوسيلة : سادسا
 األسئلة املؤشرات يف النسبة املؤوية الدرجة

٤ ٣ ٢ ١ 
 ٥٠ ٥٠ بعض املفاهيم املعينة توضيح

 مساعدة إبراز الفروق الفردية بني
 التالميذ

٥٠ ٥٠ 
 مكونات
 الوسيلة

 ٥٠ ٥٠ تنمية االستمرار يف الفكر
 ١١ اجلدول رقم

 األول، من حيث توضيح بعض املفاهيم املعينة : ١١ يتضح من اجلدول رقم
 ن أفراد عينة م % ٥٠ ، وبنسبة ) مقبول ( ٢ من أفراد عينة الدراسة بدرجة % ٥٠ بنسبة

 الثاين، من حيث مساعدة إبراز الفروق الفردية بني ). موافق جدا ( ٤ الدراسة بدرجة
 ، وهكذا من أفراد ) مقبول ( ٢ من أفراد عينة الدراسة بدرجة % ٥٠ التالميذ بنسبة

 الثالث، من حيث تنمية االستمرار يف الفكر بنسبة ). موافق ( ٣ عينة الدراسة بدرجة
 من أفراد عينة % ٥٠ ، وكذلك ) موافق ( ٣ الدراسة بدرجة من أفراد عينة % ٥٠

 وعند مجع النسب املئوية كلها ميكن القول بأن ). موافق جدا ( ٤ البحث بدرجة
 مكونات الوسيلة للربنامج العتليمي الذي صممه الباحث على مستوى جيد جدا،

. وقد أصلح وأزاد الباحث ذلك . بشرط إصالح النقصان
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 حتليل البيانات - ز

 نتيجة املالحظة القبلية - ١
 عقد الباحث مبالحظة عملية تعلم وتعليم اللغة العربية ونفسية التالميـذ يف

 م، ٢٠١٠ إبريل ١٥ مدرسة منبع العلوم االبتدائية فصل الرابع يوم اخلميس،
 : وينال النتائج فيما يلي

 قلة الوسائل املستخدمة يف عملية تعلم وتعليم اللغة العربية - ١
 التالميذ للمادة املستعرضة طوال عملية الدراسـة، مـع أن عدم جذابة - ٢

 . املدرس قد شرح املادة بطريقة صحيحة، لكن ناقصا يف األنشطة
 نقصان انتباه التالميذ للدراسة، بعض قليل منهم يهتم وينتبه للمـدرس، - ٣

 . وكثري منهم يشتغلون بأنفسهم وبأصحام

 ) بية ملدرس اللغة العر ( نتيجة االستبانة القبلية - ٢
 قدم الباحث أسئلة االستبانة ملدرس اللغة العربية يف مدرسة منبـع العلـوم

 : االبتدائية وينال النتيجة فيما يلي
 دقائق ٣٥ x ٢ تعقد مادة اللغة العربية مرة واحدة يف األسبوع، يناسب - ١
 املنهج على مـستوى الوحـدة ( KTSP استخدم املدرس املنهج الدراسية - ٢

 ن هذا املنهج يليق استخدامه يف هذه املدرسة ، ويرى املدرس أ ) الدراسية
 . وقال املدرس عن حالة التالميذ النفسية قبل الدراسة، وطواهلا، وبعدها - ٣

 قبل الدراسة، اختلفت حالة التالميذ، بعض منهم يشتاق ـذه املـادة،
 وكذلك يف الدراسة، بعض من التالميذ . وبعض منهم الحيب ذه املادة

 وبعـد . شتراكا جيدا، وبعض منهم يتكسل ا يشترك عملية الدراسة ا
 الدراسة، مجيع التالميذ يفرحون، مبعىن أن التالميذ الذين حيبون املـادة
 يفرحون بزيادة علمهم يف اللغة العربية، والتالميذ الذين الحيبون هـذه

. املادة يفرحون باحنالهلم عن املادة اململة والصعبة
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 – راسة هي الصور املوجودة يف املادة فالوسيلة املستخدمة يف عملية الد - ٤
 . وبيئة املردسة، والفصل، والبيت - أي يف الكتاب

 اجتذب التالميذ ذه الوسيلة إذا استطاعوا يف حفظ املفردات املدروسة - ٥
 . مث استطاعوا يف استخدامها

 وقال املدرس أن نتيجة استخدام الوسيلة املكورة جيدا، ولو مل يصل إىل - ٦
 . قارنة بدون استخدام هذه الوسيلة الدرجة املرجوة، م

 ) للتالميذ ( نتيجة التجربة واالستبانة البعدية - ٣
 بعد أن أجرى الباحث التجربة، يلخص بأن التالميذ حيبون الوسيلة

 وذلك أساسا على االستبانة . املستخدمة، وترقي رغبتهم يف تعلم اللغة العربية
 ٣١ البتدائية اليت تتكون من لتالميذ املرحلة الرابعة يف مدرسة منبع العلوم ا

 : وتشرح االستبانة فيما يلي . شخصا
 اإلجابة

 األسئلة رقم
٤ ٣ ٢ ١ 

 برنامج أدويب فالش يسهلك يف تعلم اللغة ١
 العربية

٢٢ ٦ ٢ ١ 

 ١٩ ٨ ٢ ٢ برنامج أدويب فالش جذاب وممتع ٢
 التعلم باستخدام برنامج أدويب فالش يزيد ٣

 دورك يف عملية التعلم
١٢ ١٠ ٩ 

 برنامج أدويب فالش يرقي محاستك يف تعلم ٤
 اللغة العربية

٢٣ ٦ ٢ 

 برنامج أدويب فالش يرقي رغبتك يف تعلم اللغة ٥
 العربية

١٩ ٦ ٥ ١ 

١٢ ١٢ ٧ ميكن برنامج أدويب فالش بدال عن الكتاب ٦



٥۸ 

 الدراسي
 يتعلق برنامج أدويب فالش باملادة الدراسية ٧

 عالقة وتيدة
٢٣ ٥ ٣ 

 يالئم استخدام برنامج أدويب فالش حبصة ٨
 دراسة التالميذ

٨ ٩ ٧ ٧ 

 يقلل برنامج أدويب فالش نقص الفهم من ٩
 التالميذ البطيء الفهم

٢١ ٣ ٦ ١ 

 يعرض برنامج أدويب فالش لريقي عملية ١٠
 الدراسة

٢١ ٨ ٢ 

 ٨ ١٦ ٦ ١ برنامج أدويب فالش يف االستخدام ة ل و سه ١١
 : بانة التالميذ حول الربنامج فيما يلي تتضح نتائج هذه است

 ٢ ، وتلميذان بدرجة ) ناقص ( ١ أجاب تلميذ واحد من هذا السؤال بدرجة - ١
 ٤ ، واثنان وعشرون بدرجة ) موافق ( ٣ ، وستت تالميذ بدرجة ) مقبول (
 وعند نظر النقاط ميكن القول بأن الربنامج يسهل التالميذ يف ). موافق جدا (

 . تعلم اللغة العربية
 ، وتلميذان أيضا بدرجة ) ناقص ( ١ تلميذان من هذا السؤال بدرجة أجاب - ٢

 ، وتسعة عشر تلميذا بدرجة ) موافق ( ٣ ، وتسعة تالميذ بدرجة ) مقبول ( ٢
 وعند نظر النقاط ميكن القول بأن الربنامج جذاب لدى ). موافق جدا ( ٤

 . التالميذ
 ذا ، وعشرة تلمي ) مقبول ( ٢ أجاب تسعة تالميذ من هذا السؤال بدرجة - ٣

 وعند ). موافق جدا ( ٤ ، واثنا عشر تلميذا بدرجة ) موافق ( ٣ بدرجة
 مالحظة حصول هذه االستبانة ميكن القول بأن الربنامج يعطي دورا كبريا

. للتالميذ يف تعلم اللغة العربية
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 ٣ ، وستت تالميذ بدرجة ) مقبول ( ٢ أحاب امليذان من هذا السؤال بدرجة - ٤
 وذا ميكن أن ). موافق جدا ( ٤ بدرجة ، واثنان وعشرون تلميذا ) موافق (

 . نقول بأن الربنامج يرقي محاسة التالميذ يف تعلم اللغة العربية
 ٢ ، ومخسة تالميذ بدرجة ) ناقص ( ١ أجاب تلميذ من هذا السؤال بدرجة - ٥

 ٤ وتسعة عشر تلميذا بدرجة ) موافق ( ٣ ، وستت تالميذ بدرجة ) مقبول (
 ميكن القول بأن هذا الربنامج وعند نظر حصول االستبانة . موافق جدا (

 . يرقي رغبة التالميذ يف تعلم اللغة العربية
 ، واثنا عشر تلميذا ) مقبول ( ٢ أجاب سبعة تالميذ من هذا السؤال بدرجة - ٦

 وعند ). موافق جدا ( ٤ ، وكذلك اثنا عشر تلميذا بدرجة ) موافق ( ٣ بدرجة
 يكون بدال عن مالحظة حصول االستبانة ميكن القول بأن الربنامج ميكن أن

 . الكتاب الدراسي
 ، ومخسة تالميذ ) مقبول ( ٢ أجاب ثالثة تالميذ من هذا السؤال بدرجة - ٧

 وعند ). موافق جدا ( ٤ ، وثالثة وعشرون تلميذا بدرجة ) موافق ( ٣ بدرجة
 مالحظة حصول االستبانة ميكن القول بأن الربنامج يتعلق باملادة الدراسية

 . عالقة وتيدة
 ، وسبعة تالميذ أيضا ) ناقص ( ١ من هذا السؤال بدرجة أجاب سبعة تالميذ - ٨

 ، ومثانية تالميذ بدرجة ) موافق ( ٣ ، وتسعة تالميذ بدرجة ) مقبول ( ٢ بدرجة
 وعند مالحظة حصول االستبانة ميكن القول بأن الربنامج ). موافق جدا ( ٤

 . يالئم حصة دراسة التالميذ
 ٢ الميذ بدرجة ، وستت ت ) ناقص ( ١ أجاب تلميذ من هذا السؤال بدرجة - ٩

 ، وواحد وعشرون تلميذا بدرجة ) موافق ( ٣ ، وثالثة تالميذ بدرجة ) مقبول (
 وعن مالحظة حصول االستبانة ميكن القول بأن الربنامج ). موافق جدا ( ٤

. يقلل نقص الفهم من التالميذ البطيء الفهم
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 ٣ ، ومثانية تالميذ بدرجة ) مقبول ( ٢ أجاب تلميذان من هذا السؤال بدرجة - ١٠
 وعن مالحظة ). موافق جدا ( ٤ ، وواحد وعشرون تلميذا بدرجة ) وافق م (

 . حصول االستبانة ميكن القول بأن الربنامج يرقي عملية الدراسة للتالميذ
 ٢ ، وستت تالميذ بدرجة ) ناقص ( ١ أجاب تلميذ من هذا السؤال بدرجة - ١١

 ٤ ، ومثانية تالميذ بدرجة ) موافق ( ٣ ، ووستت عشر بدرجة ) مقبول (
 وعند مالحظة حصول االستبانة ميكن القول بأن الربنامج ). دا موافق ج (

 . سهل يف استخدامه

 نتيجة املالحظة البعدية - ٤
 ) ٢٠١٠ مايو ٢٧ ( املالحظة يف اللقاء األول - أ

 أوال، أن التالميذ جيتذب باملادة املستعرضة بوسيلة برنامج أدويب فالش
 . التعليمي

 . ثانيا، فهم التالميذ باملادة املدروسة
 الثا، زاد انصات التالميذ إىل املادة املدروسة من قبـل أن يـستخدم ث

 . برنامج أدويب فالش يف عملية التعلم
 رابعا، أسرع معظم التالميذ يف حفظ املفردات، وبعضهم ما زال على

 . حاهلم، لنقصان انصام للمادة املدروسة
 ) ٢٠١٠ يونيو ٣ ( املالحظة يف اللقاء الثاين - ب

 . تالميذ املادة املدروسة يف األسبوع املاضية أوال، حفظ معظم ال
 ثانيا، فرح التالميذ عند ابتداء عملية تعلم اللغة العربية وكذلك طوال

 . عملية الدراسة
 ثالثا، زاد الباحث حصة الدراسة، ورأى الباحث أن هذه العملية غري

. جيد، ألن معظم التالميذ ميل بالدراسة لطول احلصة
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 مناقشة البيانات - ح
 بعد انتهاء الباحث على إعداد الربنامج وتصميمه عمل الباحث التجربة،
 وتأكد الباحث من التقومي الداخلي واخلارجي للربنامج، مث قام الباحث بدراسة
 حصول املالحظة، وأدخل التعديالت الالزمة للربنامج، مث إعادة عرضه على اخلرباء

 ومن االستبانات . احلا لالستخدام ومتت موافقتهم على الربنامج، وأصبح الربنامج ص
 اليت وزعها الباحث لعينة الدراسة تنتج على أن الربنامج التعليمي الذي صممه الباحث

. على مستوى جيد جدا
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 نتائج البحث والتوصيات واملقترحات : الفصل اخلامس

 يشتمل هذا الفصل األخري هلذا البحث عن تصميم الوسيلة التعليمية باستخدام
 أدويب فالش، بالتطبيق على مدرسة منبع العلوم االبتدائية ماالنج على نتائج برنامج

 البحث والتوصيات واملقترحات املفيدة للمهتمني بتعليم اللغة العربية، وللباحثني
 . الالحثني يف تصميم الوسيلة األخرى يف نفس املوضوع

 نتائج البحث - أ
 ربية يف مدرسة منبع العلوم بعد أن الحظ الباحث ويستبني إىل مدرس اللغة الع - ١

 االبتدائية يعرف بأن الوسيلة التعليمية اليت تستخدم يف تلك املدرسة هي
 الوسيلة العادية العامة، يعين الباحث أن الوسيلة فقط تتكون من الكتاب

 . الدراسي، والسبورة، والقلم، وبعض األغنية املعربة من الدرس
 ية تعليم اللغة العربية يف مدرسة منبع قد مت تصميم الوسيلة املستخدمة يف عمل - ٢

 : وتتكون هذه الوسيلة من الشاشات كما يلي . العلوم االبتدائية للصف الرابع
 عدد الشاشة مضمون الشاشة نوع الشاشة رقم
 اسم الربنامح، قائمة : الشاشة الرئيسية الشاشة األساسية ١

 تتكون من املفردات، احلوار، ( الدروس
 لنحوية، التدريبات، القراءة، القواعد ا

 ) حول الربنامج واملصمم، زر املوسيق

١ 

 ١ كيفية استخدام الربنامج التعليمية الشاشة اإلرشادية ٢
 ٣ املفردات عن أعضاء اجلسم ٣
 ١ احلوار ٤
٥ 

 الشاشة للمواد الدراسية

١ القراءة
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 ١ القواعد النحوية ٦
 ٥ التدريبات ٧
 الشاشة حول الربنامج ٧

 صمم وامل
 حول اسهخدام الربنامج يف عملية

 التعليم وخصوصياته
 وسرية حياة ودراسة املصمم

١ 

 وبعد أن . أثرت الوسيلة اليت صصمها الباحث يف عملية تعليم اللغة العربية - ٣
 أجرى الباحث االستيبان إىل التالميذ، عرف وخلص الباحث بأن أكثر

 غة العربية، وترقي رغبتهم التالميذ حيب هذه الوسيلة، وتشجعهم يف تعلم الل
 ولكن، نظرا من تعرفهم للمادة، يرى الباحث أن . يف عملية تعلم اللغة العربية

 التالميذ حيتاجون إىل زيادة حصة الدراسة، وذلك أساسا إىل على بطء حفظ
 . وفهم التالميذ للمادة، حيث جيب تكرار املادة حىت يكونوا يفهمون

 توصيات البحث - ب
 : ث املذكورة، ركز الباحث التوصيات فيما يلي ومن نتائج البح

 . زيادة حصة الدراسة للغة العربية يف مدرسة منبع العلوم االبتدائية - ١
 حتسني الوسيلة اليت صممها الباحث، وجعلها أكثر جذابا للتالميذ، وأسهل يف - ٢

 . استخدامه
 أو يرجو الباحث أن تعقد التجريبات املماثلة لتكميل حصول التجربة املاضية، - ٣

 تعقد جتربة أخرى لتحسني عملية تعلم اللغة العربية خصوصا يف املرحلة
 االبتدائية، ألن هذه املرحلة مرحلة أساسية للتالميذ يف معرفة وتعلم اللغة

. العربية
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 مقترحات البحث - ج
 عرف الباحث بأن املادة املستعرضة اليت صممها بعيد من الكمال، فلذلك قدم

 : ث فيما يلي الباحث مقترحات البح
 يرجو الباحث إىل مجيع الباحثني بعده أن حيسن ويكمل ما حبثه الباحث، - ١

 إما بالتعميق أو من ناحية أخرى أحسن وأجود، لكي تكون عملية تعلم
 ألنه، إذا يكمل ما . وتعليم اللغة العربية تنمو على حسب احتياج التالميذ
 لمية، أو مالية، أو احتاجه التالميذ يف عملية الدراسة إما من ناحية ع

 . وسائلية، ستكون الدراسة جتري على أحسن ما يراد
 فمن املمكن أن يبحث الباحثني األخر برناجما خاصا يف تعريب هذا - ٢

 ألن الباحث واجه املشكالت يف استخدام األحرف العربية يف . الربنامج
 هذا الربنامج، حىت غري الباحث شكل اخلط إىل شكل الصورة، وهذا
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