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In fact, the motivation of students to study Arabic at the MA Nurul Ulum not 
materialize significantly. There is a tendency that the enthusiasm and their desire to 
learn Arabic in a state that has not been according to expectations. Therefore, the 
researcher looks for a way to teach the Arabic language using Macromedia Flash 
Professional 8 and effectiveness to increase student motivation. This research aimed to 
design a computer-based programs to enhance their motivation for learning Arabic.

 

Expected from this research will be visible increase in seriousness and happiness 
students in the process of learning the Arabic language, thus improving their language 
skills.

 

This research is to design the Arabic language learning program based on 
computer and then conducted research at MA Nurul Ulum Malang and validation from 
the experts.

 

The objectives of this research are: (1) to describe

 

how to make the design 
and means of teaching Arabic using Macromedia Flash Professional 8. (2)

  

to describe 
the specification of learning the Arabic language by this media to enhance student 
motivation.

 

(3) to describe about the success rate of student motivation in MA Nurul 
Ulum Malang use this medium of learning Arabic. 

 

This research method uses the design of research and development. Validation 
of media experts including two Arabic language teaching experts and two multimedia 
experts. Field research using the 26 students, consisting of 11 students and 15 female 
students. The instruments of this study are questionnaire, observation, interviews, and 
experimentation. The analysis of data using quantitative methods, qualitative content 
analysis, quantitative analysis and statistics. 

 

The results of this research are: (1) Design learning Arabic media using 
Macromedia Flash Professional 8 through four stages of design, preparation, writing 
program design, implementation phase, trial and development stage.

 

It consists

 

of 
several slides, which is the main screen, the screen contents, the display instructions for 
use, the screen about the subject matter, and the screen of biography of the researcher 



    
and colleague, and the expression of thanks and appreciation, and the bibliography, and 
a screen cover. (2) The analysis in this research using a range of excellent score at all 
until failure, the validation of the Arabic language teaching experts showed 89,5% which 
means excellent, and multimedia experts showed levels of 89,2% which means 
excellent. (3) The success of Arabic language teaching by using this program has

 
a very 

strong influence and significant increase in student motivation with the results: 92.2%, 
in the estimate is excellent.

 

This program is a learning tool which is very good and interesting and 
appropriate to the objectives and the school curriculum, and help the students more 
than the regular method. In addition students can study independently (Self-Learning) 
and resulted in students more actively in learning, because they enjoy using this 
medium,

 

This means that this media can enhance students' language abilities, because 
there are some tests and exercises are varied, and if students want to practice 
constantly Insya Allah, may improve their ability in language proficiency. This media has 
several advantages such very interesting because there are many

 

interesting images, 
sounds and forms; students can interact with this media; and in general can improve the 
students' language skills. The drawbacks are students who are not accustomed to using 
computers there are difficulties when using this medium, and the program requires a 
good computer. 

 



    
ABSTRAK 
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Macromedia Flash Proffesional 8,

 

Meningkatkan Motivasi Siswa.

  

Pada kenyataannya, motivasi siswa untuk belajar bahasa Arab di MA Nurul Ulum 
Malang belum terwujud secara signifikan. Ada kecenderungan bahwa antusiasme dan 
keinginan mereka untuk belajar bahasa Arab belum pada keadaan yang sesuai harapan. 
Oleh karena itu, peneliti mencari cara untuk mengajarkan bahasa Arab dengan 
menggunakan Macromedia Flash Professional 8 dan efektivitas untuk meningkatkan 
motivasi belajar siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mendesain program berbasis 
komputer untuk meningkatkan motivasi mereka dalam belajar bahasa Arab. Diharapkan 
dari penelitian ini akan terwujud

 

peningkatan kesungguhan dan perasaan senang siswa 
dalam proses belajar bahasa Arab, sehingga meningkatkan kemahiran bahasa yang 
mereka miliki. 

 

Penelitian ini adalah untuk mendesain program pembelajaran bahasa Arab 
berbasis komputer dan kemudian dieksperimenkan di MA Nurul ulum Malang dan dan 
validasi dari ahli. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) mendiskripsikan 

 

cara membuat 
desain media dan

 

cara pengajaran bahasa Arab dengan menggunakan Macromedia 
Flash Professional 8. (2) mendiskripsikan  karakteristik media pembelajaran bahasa Arab 
ini untuk meningkatkan motivasi siswa. (3) mendiskripsikan  tingkat keberhasilan 

motivasi siswa di MA Nurul Ulum  Malang menggunakan media pembelajaran bahasa 
Arab

 

ini.

 

Metode  penelitian ini

 

menggunakan desain penelitian pengembangan

 

(Riset 
and Development). Validasi dari ahli media meliputi dua pakar pengajaran bahasa Arab 
dan dua ahli multimedia. Penelitian lapangan menggunakan 26 siswa, yang terdiri dari 
11 siswa dan 15 siswi. Instrumen penelitian ini adlah angket, 

 

observasi, wawancara, dan 
eksperimen. Analisis data menggunakan metode analisis kuantitatif,

 

analisis isi kualitatif,

 

dan analisis kuantitatif statistik. 

 

Hasil penelitian ini adalah: (1) Desain media pembelajaran bahasa Arab 
menggunakan Macromedia Flash Professional 8 melalui empat tahap, yaitu tahap 
desain, persiapan, menulis rancangan program, tahap pelaksanaan, tahap percobaan 



    
dan pengembangan. Dan desain

 
media ini terdiri dari beberapa slide, yaitu

 
layar utama, 

layar daftar isi,

 
layar petunjuk penggunaan, layar tentang materi pelajaran, dan layar 

tentang biografi peneliti dan kerabat kerja dan ucapan terima kasih dan penghargaan 
serta daftar pustaka, dan layar penutup. (2) Analisa dalam penelitian ini menggunakan 
rentang skor sangat baik sekali sampai gagal, validasi dari pakar pengajaran bahasa Arab 
menunjukkan hasil 89,5% yang berarti baik

 
sekali, dan dari ahli multimedia menunjukkan 

tingkatan

 

hasil 89,2% yang berarti baik

 

sekali. (3) Keberhasilan pengajaran bahasa Arab

 

dengan menggunakan program ini memiliki pengaruh yang sangat kuat dan signifikan 
dalam meningkatkan motivasi siswa

 

dengan hasil: 92,2% yaitu baik

 

sekali. 

 

Program ini adalah sarana belajar yang sangat bagus dan menarik serta sesuai 
dengan tujuan dan kurikulum sekolah, sehingga

 

membantu siswa belajar lebih baik 
daripada metode biasanya. Selain siswa bisa belajar sendiri (Self Learning) dan 
mengakibatkan siswa lebih giat dalam belajar, karena mereka senang menggunakan

 

media ini.

 

Hal ini berarti media ini dapat meningkatkan kemampuan bahasa siswa, 
karena ada beberapa tes dan latihan yang bervariasi, dan jika siswa yang mau berlatih

 

secara

 

terus-menerus Insya Allah, dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam 
kemahiran bahasa.

 

Media ini

 

memiliki beberapa kelebihan yaitu sangat menarik karena 
ada berbagai gambar, suara

 

dan

 

bentuk yang menarik;

 

siswa dapat berinteraksi dengan 
media ini; dan secara umum bisa

 

meningkatkan dalam

 

keterampilan berbahasa

 

siswa. 
Adapun kekurangannya adalah siswa yang tidak terbiasa menggunakan komputer 
terdapat kesulitan ketika menggunakan media ini;

 

dan program ini membutuhkan 
komputer yang bagus dan canggih.
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Expected from this research will be visible increase in seriousness and happiness 
students in the process of learning the Arabic language, thus improving their language 
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This research is to design the Arabic language learning program based on 
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the experts.

 

The objectives of this research are: (1) to describe

 

how to make the design 
and means of teaching Arabic using Macromedia Flash Professional 8. (2)
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the specification of learning the Arabic language by this media to enhance student 
motivation.

 

(3) to describe about the success rate of student motivation in MA Nurul 
Ulum Malang use this medium of learning Arabic. 

 

This research method uses the design of research and development. Validation 
of media experts including two Arabic language teaching experts and two multimedia 
experts. Field research using the 26 students, consisting of 11 students and 15 female 
students. The instruments of this study are questionnaire, observation, interviews, and 
experimentation. The analysis of data using quantitative methods, qualitative content 
analysis, quantitative analysis and statistics. 

 

The results of this research are: (1) Design learning Arabic media using 
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program design, implementation phase, trial and development stage.
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several slides, which is the main screen, the screen contents, the display instructions for 
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and colleague, and the expression of thanks and appreciation, and the bibliography, and 
a screen cover. (2) The analysis in this research using a range of excellent score at all 
until failure, the validation of the Arabic language teaching experts showed 89,5% which 
means excellent, and multimedia experts showed levels of 89,2% which means 
excellent. (3) The success of Arabic language teaching by using this program has

 
a very 

strong influence and significant increase in student motivation with the results: 92.2%, 
in the estimate is excellent.

 

This program is a learning tool which is very good and interesting and 
appropriate to the objectives and the school curriculum, and help the students more 
than the regular method. In addition students can study independently (Self-Learning) 
and resulted in students more actively in learning, because they enjoy using this 
medium,

 

This means that this media can enhance students' language abilities, because 
there are some tests and exercises are varied, and if students want to practice 
constantly Insya Allah, may improve their ability in language proficiency. This media has 
several advantages such very interesting because there are many

 

interesting images, 
sounds and forms; students can interact with this media; and in general can improve the 
students' language skills. The drawbacks are students who are not accustomed to using 
computers there are difficulties when using this medium, and the program requires a 
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 الفصل األول
 اإلطار العام

  

ة البحث، ومشكلة    ون هذا الفصل من عشرة مباحث وهي يتك   خلفي
ية   ث، وفرض ة البح ث، وأهمي داف البح ث، وأه ئلة البح ث، وأس البح
ث،   ل البح ث، وهيك طلحات البح ث، ومص دود البح ث، وح البح

 .الدراسات السابقةو

  خلفية البحث  -أ
فهي تؤدي . العظيمة في العالمإحدى اللغات العربية اللغة  تعتبر

و  ةو العلمي ةو الثقافي ةقتصادياالو ةسياسيال تمجاالالفي  مهما دورا
تنمية المجتمعات العربية و  فيما ِهمدورا تؤدي آذلك و، ةاألدبي

فهم  ،للمسلمينمهمة لغة اآلن  العربيةتعتبر اللغة و .اإلسالمية
تالوة في و ،خمسفي الصلوات ال:  في معظم عبادتهم هايستخدمون
و قد ُعرف عند . و األذآار و غيرها ،والدعوات ،حاديثواأل القرآن
و هي أيضا لغة القرآن  ،لغة دين اإلسالم العربيةأن اللغة  ،الجميع

 .الكريم و الحديث الشريف و مصادر اإلسالم األخرى

لغة رسمية ألآثر من اثنين و عشرين  العربيةاللغة و قد أصبحت 
 340و يتكلم العربية اليوم أآثر من  .و أفريقيا ق األوسطالشرفي دولة 

أي من  ،هم ما بين آسيا و شمال أفريقاتمتد أراضيتقريبا مليون نسمة 
 ،و األردن ،في الجزيرة العربيةالمحيط األطلنطي، و إلى الخليج العربي

و ليبيا،  السودان، و ،و مصر ،و العراق ،و لبنان ،و سوريا ،و فلسطين
 ،ايو غرب أفريق ،و المغربَو الجزائر و ُموريَتانيا،  ،و تونس

 .  1والصحراء الشمالية

                                                            
–في تعليم اللعة العربية لألجانب المرجع فتحي علي يونس و محمد عبد الرؤوف الشيخ ،   1

 12: ص ) 2003مكتبة وهبة ، : القاهرة ( -من النظرية إلى التطبيق
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األمم المتحدة  هاأّآدتو  ،لغة عالميةصارت قد  العربية اللغة إن
زية و يآلغة رسمية سادسة في العالم بجانب اللغات األخرى آاإلنجل

المتحدة  األممبعد أن قررت  .2الفرنسية و اإلسبانية و الروسية و الصينية
إدخال  ،28القرار رقم و بموجب نص في الدورة الثامنة و العشرون 

و لغات العمل التي تستخدم في  ،اللغة العربية بين اللغات الرسمية
أساسية اللغة العربية لها أهمية  و. الجمعية العامة و فروعها الرئيسية

 فيبغيرها  لناطقينل آذلك و ،العالم العربي فيالناطقين بها  إلىبالنسبة 
مثل إندونيسيا اإلسالمية  انالبلدبعض ألنها لغة ثانية في  ،ىاألخر دولال

آما أن آثيرا من شعوب الدول اإلسالمية لديها  ،و ماليزيا و غيرهما
بتعلم اللغة العربية الرتباط هذه اللغة  ،بل و ترحب ،االستعداد النفسي
 .3بديانة هذه الشعوب

 ،آونها لغة الدين إلىهم بالنسبة تعليم اللغة العربية أمر مو
أهمية تعليم اللغة العربيية  نواحي منو.  والعلوم واالتصال،

من البلدان إندونيسيا  إلىالوافدين السائحين  تزايدلإلندونيسيين هي 
يجيدون  البلدان العربية ال فياإلندونيسيين العاملين و آذلك ألن العربية، 

آفاءة ترقية  إلىاللغة األجنبية يهدف  أن تعليم فضال عن. اللغة العربية
. الطلبة على مطالعة العلوم، والتقنيات، وعلوم الدين، والفنون والثقافة

 .4ورخائه ورخاء مجتمعه تهآفاءهذا لترقية 

دوات ومواد يستخدمها المعلم أأجهزة وهي لوسيلة التعليمية اإن 
 يستعملأن  معلم اللغةعلى  ينبغىو  .لتحسين عملية التعليم والتعلم

يساعد المتعلم على معرفة حاجاته ِل ةو الجذاب ةيلالبدلوسيلة التعليمية ا
يعين الطالب و الجذابة  ةالصحيحلوسيلة التعليمية اف .5وآيفية تحقيقها

                                                            
: ص ) 1991،  صوافدار ال: رياض(، اللغة العربيةفنون دريس تآور، دعلي أحمد م  2

50 
: ص ) 2000دار الفالح ، : عمان (،  أساليب تدريس اللغة العربيةمحمد علي الخولي ،   3

20   
4 Depdiknas RI, Kurikulum 2004, Naskah  Akademik Pengajaran Bahasa Asing,  
(Jakarta, 2005), p. 15 
 

:  عمان ( دراسات في المناهج واألساليب العامة،صالح ذياب هندي وهشام عامر عليان،   5
 67 : ص ) 1987دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 
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وتنبع أهمية الوسيلة التعليمية، وتتحدد  .إشباع حاجاتهم الضروريةعلى 
داف التي يتم اختيار من طبيعة األهالتعليم أغراضها التي تؤديها في 

الوسيلة لتحقيقها من المادة التعليمية التي يراد للطالب تعلمها، ثم من 
 .مستويات نمو المتعلمين اإلدراآية

التعليمية الجذابة و المتقدمة  ائلإحدى الوسهو معروف إن وآما  
نال الحاسوب اهتماما آبيرا من قبل التربويين  وقد .هي الحاسوب

ود األخيرة من هتمين بالعملية التعليمية في العوالمتخصصين والمه
القرن العشرين الماضي، وازداد هذا االهتمام بالحاسوب وبرمجياته في 
بداية القرن الحادي والعشرين الحالي، ويظهر ذلك جليا من خالل 
التوجهات التربوية الحديثة نحو حوسبة المناهج والمواد الدراسية، 

الصفية، أمال في تطبيق استراتيجية و الحجرات  وحوسبة المدارس،
  .)E- Learning(التعلم اإللكتروني 

ُتعد تقنيات التعليم رآًنا أساسًيا من أرآان العملية التعليمية و
من اآللي وُيعد الحاسوب . وجزًءا ال يتجزأ من النظام التعليمي الشامل

فظهور  .أبرز المستجدات التي أنتجتها التقنية الحديثة في القرن العشرين
الحاسوب فرض آثيًرا من المتغيرات في جميع النواحي المعرفية 
والعملية حتى أصبحت بصمة الحاسوب اآللي واضحة المعالم في جميع 

يتميز  إذ .الميادين لتشكل أداة قوية لحفظ المعلومات ومعالجتها ونقلها
الحاسوب بالعديد من اإلمكانات التي جعلت منه أداة تنافس العديد من 

لما له . لوسائط التعليمية األخرى والعديد من االستراتيجيات التعليميةا
فه يمن منهجية تتجاوز الفروق الفردية، وترآز على نشاط المتعلم، وتك

وذلك . إبجابيا على أساليب العمل والتغلب على بعض المشكالت
باعتباره أداة من السهل االستعانة بها ودمجها في العديد من 

  .6ت التقليدية لتطويرها وزيادة آفاءاهااالستراتيجيا

الحاسوب مادًة للتدريس، ويمكن أن يكون أيضًا  يكون أن وُيمكن
فالحاسوُب ُيساعد على إتماِم العملية التعليمية التعلُّمية . آلًة تعليمية

وإنجازها، من خالل الُمساعدة في شرح الدروس، وَحلِّ التمارين، 
                                                            

بعة الرابعة، الطاستخدام الحاسب اآللي في التعليم، الموسي، عبد اهللا بن عبد العزيز   6
 40: ، ص )2008جامعة اإلمام، : الرياض (
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ن الُمحاآاة للواقع في المخابر والمعامل، وتقديم المعارف، وإجراء تماري
وتـمثيل الظواهر الطبيعية أو ُمـحاآاتـها، آما ُيساعد الُمدرس على 

ورت و قد تط .7تصميم الدروس وفق األهداف التعليمية الموضوعة
إحدى  بواآلن أصبح الحاسو. عليم اللغةأساليب استخدام الحاسوب في ت

لمواد لعدادهم إلغة، من حيث األدوات التي تساعد معظم معلمي ال
 .  عة و المريحةمتو في تصميم البرنامج الم ةالدراسي

الحاسوب وسيلة تعليمية ذات فعالية آبيرة، حيث  يعتبر استخدام و
قد . أثبتت معظم األبحاث في مجال الحاسوب و التعليم هذه الفعالية

ليم من نتائج أفضل في التع إلىأدى فاستخدم الحاسوب آوسيلة تعليمية 
في التعليم توفير بعض الوقت  إلىالطرق التقليدية في الصف؛ و أدى 

من المادة مقارنة بالوقت العادي الذي يستنفذ في الصف للكمية ذاتها 
يتميز  .8تنمية اتجاهات أآثر إيجابية نحو الحاسوب إلىالتعليمية؛ و أدى 

مكونات التعلُّم  عن الوسائل التعليمية التقليدية بأّنـه يجمع جميع الحاسوب
 .9الذاتي في برامجه فهو وسيلة للتعلم الذاتي

يمكن استخدام الحاسوب آأداة في التعلم الذاتي وآلة تعليمية و 
ُمتكاملة، تجمع بين عرض المعلومات واستجابة المتعلم والتغذية 

 إلىتوضيح المفاهيم وإزالة الغموض، باإلضافة  ا فيساعدم. الراجعة
لحاسوب إيجاد جو تعليمي خارج لآما ُيمّكن . يقإيجاد عنصر التشو
وُيساعد على تأمين ُبنية تفاعلية بين الُمتعلم  ،نطاق قاعة الصف

والبرنامج الحاسوبي، فُيقبل الُمتعلم على التعلم في جو َيمتاُز بالتفاعل 
من خالل تأدية المتعلم لعدد من األنشطة التعليمية معًا مثل . 10زوالترآي

الحظة واالستماع واالستجابة للمثيرات التعليمية، إضافة القراءة والُم

                                                            
 اإلمارات العربية المتحدة  (،طرائق التدريس العامة في عصر المعلومات، فخر الدين القال  7
   334: ،  ص )2006، جامعة العين دار الكتاب الجامعي: 
م الحاسوب و االنترنت في ميادن التربية ااستخديز السرطاوي، جودت سعادة و عادل فا  8

  47: ص ) 2003دار الشروق للنشر و التوزيع، : األردون  -عمان (و التعليم 
، )2003منشوارت جامعة دمشق، : دمشق (، محو األمية وتعليم الكبار، الدين القال فخر  9

 76: ص 
، دار الفكرالعربي: عمان (،سوب في التعليماستخدام الحا ،يل الفارآإبراهيم عبد الو  10

  19: ، ص )2002



5 

 

 

 

اطالعه على نتيجة استجابته بصورة فورية مما ُيسهم في تعزيز  إلى
 . عملية التعليم وتعديل اتجاهها

العلمية التي تتعلق الظاهرة بحث أن ييريد الباحث و من هنا  
روفشنال ماآروميديا فالش بالذي يسمى بوبالحاسوب و برنامجه  اآثير
8 )Macromedia Flash Professional 8 (تعليم اللغة  فيترقية رغبة الطلبة ل

نشأت فكرة هذا البحث لتطوير ولقد  .ةمرحلة المتوسطالفي  العربية
سيصمم الباحث البرامج التعليمية باستخدام و. نوعية تعليم اللغة العربية
 )8ش بروفشنال ماآروميديا فال(برنامج عد يو. ذلك البرنامج الحاسوبي

و أيضا . استعماله و تطبيقهفي السهولة المتميزة بمن برامج الحاسوب 
عصر الخاصة في الذاتي في عملية التعليم والتعلم  هذا البرنامج فيدي

و  في عملية الدراسة ةو يستطيع أن يعين الطالب و األساتذ الحديث
 .زيادة رغبة الطلبة في عملية التدريس من يمكن

 ماآروميديا فالشأريسطو هدي سوفارطو أن  ء في آتابجالقد  و
هو تطبيق البرمجيات التي آثيرا ما تستخدم للرسوم  8 بروفشنال

أآشن  8 بروفشنال ماآروميديا فالش .الدوليةشبكة الالمتحرآة على 
 authoring( ويمكن أن يكون أداة تأليف )ActionScript( البرمجة tool(  جدول

وهكذا  .أآشن هو البرمجة الموجهة للكائنات .زمني وعلى أساس منظم
  (Multimedia Software) يمكن أن تستخدم في تطوير الوسائط المتعددة

الشبكة واستخدام على و إلنتاج القرص المضغوط،  الجيدة و التفاعلية
يمكن االطالع على الوسائط المتعددة في النصوص و .الدوليةشبكة ال

فالم الفيديو الرقمية لتظهر معا في وقت والصور والرسوم المتحرآة وأ
 8 بروفشنال ماآروميديا فالشو .واحد، واستخدام أزرار آأداة تفاعلية

فن واحد فقط من تأليف أداة إلنتاج وسائط متعددة، ولديه القدرة على 
 .11خلق البرمجة التفاعلية

ل يسهتفي في تعليم اللغة العربية  و تساعد هذه البرامج الطالَب
أو عن  بدال عن الكتاب المدرسي المعلومات إلىوالوصول البحث 
وتوفر إمكانية التفاعل واالستجابة للطالب وتشجيعهم، وخلق  .المعلم

                                                            
11 Ariesto Hadi Sutopo. Multimedia Interaktif dengan Flash.  utarman dan Endro. 
(Jogjakarta : Graha Ilmu, 2003), p 60 
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وتقوم معظم . بيئة غنية بالتشويق مما يشجع الطالب على التعلم دون ملل
مما يسهل على الطالب أو  ،هذه البرامج بحفظ سجل تطور الطالب

وهذا يساعد المعلم  ،إنجازه وصعوبات التي واجههاالمعلم معرفة ما تم 
في تحديد األسلوب المناسب للتعامل مع آل طالب لتحقيق األهداف 

 .  12المرجوة

 الثانوية اإلسالمية ماالنجنور العلوم مدرسة الباحث قد اختار و 
ضمن المؤسسة اإلسالمية التي آميدان البحث ألن هذه المدرسة آانت 

في التي ارس المدإحدى  و هذه المدرسة. لوم اإلسالميةمعهد نور العفيها 
تعّلم اللغة العربية في حجرة الدراسة فقط بل باإلضافة  تحددال ماالنج 

على الرغم من إهتمام المدرسة باللغة العربية و  .في المعهد أيضاإليها 
األهداف ألن  .هذه اللغة فهما عميقامعظم الطالب فهم لم يإهتماما آبيرا 

و الهدف من تعليمها ليس إال . غرض مرجّو إلىعليمها لم تصل في ت
ناحية أخرى قد حاول من و  .األسئلة في اإلختبار النهائيعلى جابة إلل

ترقية تعليم اللغة العربية باستعمال الوسائل المتنوعة و التعليم رجال 
الميول والدفاع  لما تقدم ذآره فإن .محدود اإلبتكاربية ولكن بشكل

 . تعلم اللغة العربية لم يجر بأحسن األحوالفي  لطالبل

ألن (قام الباحث بالمالحظة المبدئية في هذه المدرسة  لقد و
الطالب حيث وجد ) الباحث أحد المدرسين في هذه المدرسة منذ سنتين

 هم الحماسولدي. لية الحاسوب اآلليا شديدا إقامة التعليم بوسيحبون حّب
هم يمارسون بالجهد و و. مون في معمل اللغةوالميول العالية حينما يتعل

العرض  باستخدام الحاسوب وجهازوالتعلم سرور في عملية التعليم ب
 . األخرى ةدوات اإلليكترونياألو

وذلك  ،بمساعدة الحاسوبتعليم اللغة العربية  الباحث فكرلما تقدم       
دى لفي التعلم الذاتي  مهما ادورسيؤدي الحاسوب إعتقادا منه بأن 

دروسًا تعليمية مفردة أو جماعية سيقدم الحاسوب أن ب، مما يعني الطال
، وهناك يحدث التفاعل بين هؤالء التعلم الذاتيفي   الطلبة مباشرة إلى

. حاسوبيالبرنامج البإعداد  الباحث ماق لذا، .التعليمية الطلبة والبرامج
                                                            

عة جام: الرياض ( بعة الثالثةالط الحاسب اآللي واستخداماته في التعليم،محمد فودة،  ألفت  12
 300: ،  ص )2008الملك سعود، 
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ة العربية وسيلة تعليم اللغيصمم قد بناء على ما سبق فإن الباحث و
فاعليتها في  الختبار و 8ماآروميديا فالش بروفشنال برنامج باستخدام 

الثانوية نور العلوم مدرسة و ذلك بتطبيقها في ، ترقية رغبة الطلبة
  . ماالنجباإلسالمية 

  

 مشكلة البحث -ب 
هي البحث  أن مشكلةالباحث يرى انطالقا من خلفية البحث 

تعليم اللغة العربية باستخدام برنامج وسيلة فعالية ما مدى "معرفة 
وذلك من  في ترقية رغبة الطلبة 8ماآروميديا فالش بروفشنال 

في مدرسة نور العلوم الثانوية  تطويريجريبي تبحث  خالل
من  ه المشكلةن هذحاول الباحث اإلجابة عقد و ."اإلسالمية بماالنج

 .تيةاآلالفرعية الل األسئلة خ
 

 أسئلة البحث -ج
  :يعرض أسئلة البحث التالية  حدد الباحث المشكلة،ن بعد أ

وسيلة تعليم اللغة العربية باستخدام برنامج تصميم  إجراءآيف  -1
في مدرسة نور العلوم الثانوية  8ماآروميديا فالش بروفشنال 

 ؟ اإلسالمية بماالنج
وسيلة تعليم اللغة العربية باستخدام برنامج ما خصائص  -2

 ؟ في ترقية رغبة الطلبة 8نال ماآروميديا فالش بروفش
وسيلة تعليم اللغة العربية باستخدام برنامج نجاح  ما مدى -3

في تعلم  في ترقية رغبة الطلبة 8ماآروميديا فالش بروفشنال 
 في مدرسة نور العلوم الثانوية اإلسالمية بماالنج اللغة العربية

 ؟
 

 أهداف البحث -د
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 : حث هيإن أهداف الباألسئلة السابقة   بناء على

وسيلة تعليم اللغة العربية باستخدام تصميم آيفية  وصف -1
في مدرسة نور العلوم  8ماآروميديا فالش بروفشنال برنامج 

 .الثانوية اإلسالمية بماالنج
وسيلة تعليم اللغة العربية باستخدام برنامج خصائص  وصف -2

 .في ترقية رغبة الطلبة 8ماآروميديا فالش بروفشنال 
سيلة تعليم اللغة العربية باستخدام برنامج ونجاح  مدىوصف  -3

في  في ترقية رغبة الطلبة 8ماآروميديا فالش بروفشنال 
 .مدرسة نور العلوم الثانوية اإلسالمية بماالنج

 
 أهمية البحث -هـ 

 ىيرة لدبأهمية آ إلىهذا البحث يشير في رأي الباحث إن 
ون اللغة العربية ومعلمي اللغة العربية، والطالب الذين يتعلم ،الباحث

التي سيأخذها الباحث محل البحث وسائر و المدرسة لغير الناطقين بها، 
 اللغة العربيةُمِحّبي من  العلمي بحثال ااآلخرين وممن يقرأ هذالمدارس 

   :من الناحيتين التطبيقية والنظرية، آما يأتي 

 :ـكون مفيدا ِليا البحث أن ذقية، يرجى هين الناحية التطبِم -1

ه في     ستفيد منه الباحث،  يرجى أن ي. الباحث )أ ( في تطوير خبرت
ة  لاالستفادة من الحاسوب آوسيلة فعالة  ة في    ترقي ة الطلب رغب

وأن يكون هذا البحث أحد مراجع البحث     . تعليم اللغة العربية
ن    ث ع ي تبح ي الت وبية العلم رامج الحاس ميم الب  ذي، والتص

ة   خاصة التعليمية  ةليالوسستخدم ي ة   عن فعالي رامج التعليمي الب
ة  ترقية ل 8ماآروميديا فالش بروفشنال برنامج باستخدام  رغب
واحي ا  رجى أن تطوير البحوث  ي، والطلبة لنقصان  األخرى ن

 . هذا البحثفي 

م )ب ( ي      ير. المعل ث ف ذا البح ن ه م م تفيد المعل ى أن يس ة ج ترقي
ة    ة خاص ة العربي دريس اللغ تخدام ت امج باس ديا برن ماآرومي

ة  ل 8 فالش بروفشنال  ة  ترقي ة الطلب ر  يأن  ، ورغب  ةعطي الخب
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م   أن آذلكو. الحاسوبية ةليالوسما تتعلق ببلمعلم ل يتعرف المعل
ديا فالش   برنامج استخدام ميزة على عبر هذا البحث  ماآرومي

 .الفعاليةذو  مستعملةالتعليمية الوسائل الأحد آ 8بروفشنال 

ني. بالطال )ج ( تفيد م ذا البحث  رجى أن يس ي ه م علتالطالب ف
 8ماآروميديا فالش بروفشنال  برنامج باستخدام اللغة العربية 

ر  لالمتعلم للغة العربية خاصة   وأن يجد فيه، رغبتهمترقية ل غي
 .م اللغة العربيةوسهولة في تعّل ةية ودافعيالناطقين بها جاذب

ذا البحث في    من رجى أن تستفيد المدرسة ي. رسةْدالَم )د ( نتيجة ه
دريس  ة ت ة العربي تخدام اباللغ ةال ةليوسالس وبية  تعليمي الحاس

ة ل ة ترقي ة الطلب ة  رغب امج وخاص الش  برن ديا ف ماآرومي
 .8بروفشنال 

رىا )ه ( دارس األخ د ي. لم تفيد الم ى أن تس رى رسارج ن  األخ م
دريس     ي ت ث ف ذا البح ة ه ة نتيج ة العربي ة اللغ ي  بالطريق الت

ة الم وسائل  تستخد ة  لالحاسوبية   تعليمي ة  ترقي ة الطلب ل   رغب مث
 .8ماآروميديا فالش بروفشنال نامج بر

عطاء إل كون مفيداي ا البحث أنهذ في ، يرجىنظريةن الناحية الِم -2
تطوير البرامج الحاسوبية أشكال المعلومات الجديدة في وجود شكل من 

تطور عملية التعليم سهم في ت نيمكن أالتي التفاعلية والجذابة والمريحة 
تدريس نظرية  يقويأن  هذا البحثفي  يرجىو .االبتكاري للغة العربية

رغبة الطلبة ترقية لالحاسوبية  تعليميةال ةليالتي تستخدم وساللغة العربية 
عملية تعلم وتعليم د أيضا خزائن العلوم والمعارف خاصة في يو أن يز

 .اللغة العربية

 

 

 فرضية البحث  -و
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ماآروميديا فالش تعليم اللغة العربية باستخدام برنامج إن 
رغبة الطلبة في رقي يو يستطيع أن و فعاٌل   جذاٌب و ُمريٌح 8بروفشنال 

 .م اللغة العربيةتعل

 

 حدود البحث -ز
 لىعرآز والتي ت والمرجوة ةالمرسوم بحثأهداف العلى اعتمادا 

وسيلة تعليم اللغة العربية باستخدام  باستخدامتدريس اللغة العربية 
وسيجري  ،رغبة الطلبةترقية ل 8ماآروميديا فالش بروفشنال برنامج 
الوقت المتاح  في جدوداختيارها  على العينة التي تما البحث هذ تطبيق

 العلمي هذا البحث حدود الباحث وعليه يبين .لتنفيذ التجربة مع الطلبة
   :آما يلي 

وعية  -1 دود الموض ميم :  الح ة  يلة وستص ة العربي يم اللغ تخدام تعل  باس
ة ترقية ل 8بروفشنال  ماآروميديا فالشبرنامج  واد   .رغبة الطلب و الم

، وهما "المهنة"و  "الهواية"ن يدرس/ لهذه البرامج يتكون من مادتين 
ام  ي لتم ل الدراس تير( الفص اني )السميس ذه    . الث ث ه ذ الباح د أخ وق

واد  االم ة ال   معظمه يم اللغ اب تعل ن آت ـ د عم ة ِل اب  . ربي ة و آت هداي
ديك لِ   ين ي ة ب رح العربي د ال وزان ـ َعب راهيم الف ن إب ار   .من ب د اخت ق

ث  ذينالباح ة   ه ابين ألن المدرس ث  -الكت دن البح دمتهما  مي د اتخ ، ق
ذلك االنج    ألن وآ ي م رى ف دارس األخ م الم ذين  معظ تخدم ه  يس
دن  ، لسهولة فهمالكتابين ذلك ألن  ، الطلبة مواضيعها من ل ان  وآ الكتاب

   .بيةالمنهج الجديد في تعليم اللغة العرقد استخدمها في 

الثاني، العام الدراسي  )السميستير( الفصل الدراسي:  الحدود الزمنية -2
2009-2010 . 

ة  -3 دود المكاني ن   الصف:  الح ر م ة العاش وم  مدرس ور العل ة ن الثانوي
 .اإلسالمية ماالنج
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 مصطلحات البحثتحديد  -ح

بالقارئ عن لهذا البحث مصطلحات مهمة يجب بيانها ابتعادا  
 :هيا البحث هم المصطلحات الواردة في هذأو. التوهم

 :الحاسوبية  التعليمية ةليوسالتصميم  -1

في  المدروسة  الحاسوبية  التعليمية ةليالوسبتصميم مواد قام الباحث 
االنج    المية بم ة اإلس وم الثانوي ور العل ة ن تخدام ب مدرس يلة اس الوس

امج  باستخدام  الحاسوبية التعليمية  ديا فالش برو  برن فشنال  ماآرومي
د  في هذا البحث و .8 ة  ةليالوس تصميم   ق النظر  الحاسوبية   التعليمي ب

ى ي   إل الب ف ة الط ديث الحاج ة   ألن. عصر الح ة العربي يم اللغ تعل
ة  ةليالوس استخدام ب ع  الحاسوبية   التعليمي ة  جذاب و ممت ذلك  للطلب ، ل

  .عملية التعليمفي  ويرقيه دفاعهمانيستطيع أن يشجع 

 يةتعليم اللغة العرب -2

دريس " عّلم"مشتق من آلمة " التعليم"آلمة  في   أو العمل  بمعنى الت
ة  يم هو   . أنشطة التربي ه       والتعل ا آشف عن إجراء تطبيقي يستخدم م

تعلُّم  م ال نعل ي   م ة داخل الفصل الدارسي ف ة تربوي مواقف تعليمي
ة  ائط التعليمي ع الوس تاذ،   . 13جمي ا األس ى عناصر منه ون عل و تتك

واد،   يم   والطالب، والم ة، والتقي نهج، والطريق ه   .والم ا أهداف  فهي  أم
الب يتعلم ل الط دريس . ونجع طالح الت دف واص ىيه ة  إل ترقي

تعلم الدارسون ب ة لكي ي اطات التعليمي دافتالنش ر عل وجه  و .14أآب
ة  ة العربي يم اللغ و تعل ة    ه ة العربي ادة اللغ تعلم لم يم وال ة التعل عملي

اءة    داخل الفصل أم خارج الفصل بهدفسواء في  ز آف ترقية وترآي
  .الطالب

 : 8ماآروميديا فالش بروفشنال برنامج  -3

                                                            
دار الخريجي للنشر والتوزيع ، : الرياض (تصميم التدريس، ، عبد الحافظ محمد سالمة  13

 15: ص ) 1424
: جاآرتا (، اإلندونيسي العربي: القاموس السياقي، ، ناصرة إسحاقباصونيمام الدين إ  14

 248: ص ) 2001آلية اآلدب جامعة إندونيسيا، 
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ات   إحدى هو  8 بروفشنال ماآروميديا فالشأن  في  تطبيق البرمجي
وب  ى    الحاس ة عل وم المتحرآ تخدم للرس ا تس را م ي آثي بكة الالت ش

 )ActionScript( أآشن البرمجة 8 بروفشنال ماآروميديا فالش .الدولية
ن أن يك أليفويمك  authoring( ون أداة ت tool(  ى ي وعل دول زمن ج
ددة      .أساس منظم  وهكذا يمكن أن تستخدم في تطوير الوسائط المتع

(Multimedia Software)  ة دة  و التفاعلي اج القرص المضغوط،     الجي إلنت
ى  تخدام عل بكة الواس ةش ائط و .الدولي ى الوس الع عل ن االط يمك

ديو    المتعددة في النصوص والصور والرسوم   الم الفي ة وأف المتحرآ
ة     أداة تفاعلي  .الرقمية لتظهر معا في وقت واحد، واستخدام أزرار آ

اج   8 بروفشنال ماآروميديا فالشو فن واحد فقط من تأليف أداة إلنت
ة        ق البرمجة التفاعلي ى خل درة عل ه الق ددة، ولدي وأيضا  . وسائط متع

ور أو هذا البرنامج بكل مصادرها إما من أوجه النصوص أو الص    
ا  يوجد .15األصوات المتضحة من حاجز الحاسوب رة  مزاي ذا   آثي له

امج ال رى، من بابرن ة األخ رامج المماثل ع الب ة م المقارن ن أن  :ه يمك
ام أخرى    فيه تخلق األزرار التفاعلية يلم أو أجس يمكن إجراء   ؛ مع ف

يلم ي ف ون ف فافية الل ى ش رات عل وم ؛ تغيي رات الرس راء تغيي إج
ة الرسوم    ؛ واحد إلى آخر المتحرآة من نموذج ق حرآ يمكن أن تخل

لفا  ة ونشر     ؛المتحرآة عن طريق اتباع مسار محدد س ويمكن ترجم
ابوا   ،جي بي جي ،جف ،هتمل ،فرنك سويسري: أنواع قليلة منها  ب

ا   و غيني ) .swf, .html, .gif, .jpg, .png, .exe, .mov.( التحرآات  ،إآس  ،ني
 .وغيرها

 رغبة الطلبة -4

ة الرقصد بت ة غب ّبلغ ي و. 16هي اإلرادة و الح ة ف ة الطلب ا رغب أم
هم  ودهم وحماس ولهم وجه ة هي مي ة العربي يم اللغ اعهم تعل ي  ودف ف

يم  عملية تعلم أن  .اللغة العربية، وهذه الرغبة أساس النجاح في التعل

                                                            
15 Sanusi, Yusring, Pembelajaran Bahasa Arab tentang Teknik Dasar Penggunaan 
Multimedia dalam Pengajaran Bahasa Arab, Nady Al-Adab, Jurnal : Universitas 
Hasanudin, 2006, Vol. 4 tahun 2006, p. 57.  

المكتبة : يروتب( لثة والثالثون،الطبعة الثا، المنجد في اللغة واألعالم، لويس مألوف  16
 268: ص ) 1992، الشرقية
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ي   اح ف ة      النج يلة مجموع و حص ة ه ة ثاني ة آلغ ة العربي يم اللغ تعل
ل بع   ل يتفاع ن العوام ة م ع بعض  متكامل ها م ا يخص   . ض ا م  منه

ه  امج نفس درس والبرن دارس و الم يء   و. ال ة ش د الطلب ة عن الدافعي
الرغم من الصعوبات          ة ب م اللغ ى تعل دارس عل يظهر في إصرار ال

 . 17التي تواجهه وقدرته على مواجهة التحديات

 

 الدراسات السابقة -ط
 قائمة الدراسات السابقة: الجدول األول 

من
رة

 المحتوى وعالموض الباحث

1.

عبد المنتقيم 
األنصاري 

رسالة (
/ الماجستير 

2009( 

تصميم البرامج التعليمية 
باستخدام الحاسوب 

في تعليم ) باور بونت(
بالتطبيق (اللغة العربية 

على المدرسة الثانوية 
الحكومية األولى 

 )ماالنج
 

استخدم الباحث برنامج باور بونت 
)Power Point (ث رآز البح .في بحثه

وصل . رييعلى هيكل البحث التطو
أن هذا البحث قام بإصالح  إلىالباحث 

و تنقيح البرامج التعليمية وفق 
وأن . االقتراحات من فاعل التجربة

البرامج التعليمية المصممة باستخدام 
تعليم ينت مناسبة في برنامج باور بو

 اللغة العربية

2.

رديفة 
الحسنة 

رسالة (
/ الماجستير 

2008( 

امج مقترح في تنمية برن
البرامج المحسوبة 

)Multimedia Interaktif (
ي تعليم اللغة العربية ف

في المدرسة المتوسطة 
اإلسالمية سوريابوانا 

 ماالنج

فلس مكس استخدمْت الباحثة برنامج 
)Flash Mx (أن نتيجة و .في بحثها

 ءالبرامج المحسوبة المصممة في ضو
 منهج على أسس وحدة دراسة مطبوعة
على شكل األسطوانية، على وجه العام 
هذا البرنامج جيد والئق وفعال لترقية 
و  .مهارة الطلبة في تعليم اللغة العربية

في عملية التعلم و يسهل على المدرس 
                                                            

: الرباط (به، يتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها مناهجه و أسالرشدي أحمد طعيمة،   17
 81: ص ) 1989والعلوم والثقافة،  منشورات المنظمة اإلسالمية للتربية
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آان الطالب يشعرون بالسهولة 
 والسعادة للقيام بعملية التعليم

3.

محمد 
واهب 

داريادي 
رسالة (

/ الماجستير 
2007( 

لبرامج التعليمية تصميم ا
باستخدام الحاسوب في 

بقسم (تعليم القراءة 
األدب العربي، آلية 

الجامعة  –اآلداب 
 )ماالنج الحكومية

استخدم الباحث برنامج ماآرو ميديا 
في ) Macromedia Director(ديرآتور 
أن هذه البرامج التعليمية و. بحثه

في تدريس مهارة القراءة استخدمها 
حصيلهم الدراسي للطلبة يزيد من ت

واتجاهاتهم اإلجابية ويوفر درجة عالية 
واالنضباط الذاتي داخل  ضبطالن م

التعلم والجهد  الفصل ويقلل من وقت
  الذي يبذل الطلبة و المدرس

 

في هذه  الباحثون رية، و رآزيبحوثا تطوالدراسات السابقة  تآان
اآللي، قد التعليمية باستخدام الحاسوب  الوسائلتصميم  لىع ثوالبح

 Power(برنامج باور بونت  :استعمل الباحثون البرامج المتنوعة، وهي

Point( و برنامج فلس مكس ،)Flash Mx( وبرنامج ماآرو ميديا ديرآتور ،
)Macromedia Director .(من بحث السابقة  اتوما وجد الباحث من الدراس

ش بروفشنال ماآروميديا فالبرنامج  البرامج التعليمية باستخدامتصميم 
8 )Macromedia Flash Professional 8 (ي تعليم اللغة العربية في المرحلة ف

و على ضوء هذا التعليق يتضح للباحث أن الدراسة  .الثانوية المدرسة
ألن الباحث يريد أن . السابقة اتالتي يقوم بها الباحث تختلف عن الدراس

ماآروميديا فالش مج باستخدام برناوسيلة تعليم اللغة العربية  يبحث
لتالميذ الصف  في تعليم اللغة العربيةترقية رغبة الطلبة ل 8بروفشنال 

 .في مدرسة نور العلوم الثانوية اإلسالمية بماالنجالعاشر 
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 الثاني الفصل

 اإلطار النظري
   

 الوسائل التعليمية:   المبحث األول
 التعليمية الحاسوببرامج :   المبحث الثاني
 )المتوسط(منهج التعليم في المستوى الثانوية :  الثالمبحث الث
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 المبحث األول
 ل التعليميةائالوس

 ل التعليميةائمفهوم الوس -أ

هي أدوات وأجهزة يستخدمها المعلم لتحسين ل التعليمية ائالوس
ذا المعنى مسميات وتطلق على ه. عملية التعليم والتعلم وزيادة آفاءتها

وبصرية أو تكنولوجية التعليم أو الوسائل معينات سمعية آثيرة منها 
جميع المواد واألدوات إن الوسيلة التعليمية هي  كالم أخربو . 18التعليمية

والبرامج واآلالت واألجهزة والمعدات والمواقف التعليمية واللغة اللفظية 
يستخدمها المعلم لتحسين عملية التعلم والتعليم، وتوضيح المعاني التي 

التدريب على المهارات، أو تعويد التالميذ على العادات واألفكار، أو 
الآتساب والصالحة، أو تنمية االتجاهات، وغرس القيم المرغوب فيها، 

، من أجل تحقيق األهداف التعليمية ميع مجاالتهاالخبرات التعليمية في ج
  .19تعلم أآثر فاعلية وآفاية إلىالمرغوب فيها ومن أجل الوصول 

هي ما يلجأ إليه المدرس من  الوسيلة التعليمية ويمكن القول أن 
أدوات وأجهزة ومواد لتسهيل عملية التعلم والتعليم وتحسينها 

تستخدم لتعين المعلم على  الوسيلة التعليميةقصد أن يهذا بو. 20وتعزيزها
توصيل المعلومات والحقائق للطالب بأسهل وأقرب أنواع الطرق 

تلفة في نظام تعليمي بأهداف تعليمية والوسائط والوسائل واألجهزة المخ
م، فمنهم يقدزمن هناك اختالف في تسمية الوسائل التعليمية منُذ و. محددة

من أسماها وسائل اإليضاح ومنهم من أطلق عليها ُمعينات التدريس 
)Teaching  Aids( ومنهم من أسماها وسائل سمعية وبصرية ،)Audio - 

Visual Aids ( أن آل هذه التسميات قاصرة وتعبر عن  ىإلولقد اتجه الرأي
 .وظيفة ضيقة

                                                            
 150: ص ) 1995دار الكتب، : قاهرة ال(أسس طرق التدريس، أحمد إبراهيم قنديل،   18
المراجعة : الرياض (، )حقيقة تدريبه(الوسائل التعليمية عبد العزيز بن زيد أبو تلي،   19

 7: ص ) هـ1420العلمية والفنية وحدة التطوير بإدارة التديب التربوي، 
دار النفائس، : بيروت (خصائص العربية وطرائق تدريسها، نايف محدود معروف،    20

  223: ص ) 1998
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فتسمية وسائل اإليضاح آان منشؤها تصور أن اللغة المنطوقة أو 
وأن الكالم  .المكتوبة عاجزة عن أن تكون هي وحدها وسيلة التفاهم

 إلىوحده عاجز عن نقل الحقائق والمعلومات وهذا ما دعا المفكرين 
اللغة لتوضيح مدلوالتها  إلىإلضافة استعمال وسائل إضافية أخرى با

 .21مثل الرسوم والصور

هي اسم يصف الوسائل فالوسائل السمعية والبصرية و أما 
السمعية بالحاستين اللتين تغلبان على اإلنسان عند االستفادة منهما وهما 

تلك  في هذا اإلطار بأنها) Dale(، وهنا قد عّرفها ديل 22السمع والبصر
تمد أساسًا على القراءة واستخدام األلفاظ لنقل معانيها المواد التي ال تع

وفهمها وهي مواد يمكن بواسطتها زيادة جودة التدريس وتزويد الطالب 
وهو في هذا التعريف أراد أن ينقل  .23بخبرات تعليمية باقية األثر

طرق للتدريس تدرك عن  إلىالوسائل من مجرد مواد مساعدة للتدريس 
لبصر ظنًا منه أن اإلنسان يتعلم عن طريق طريق حاستي السمع وا

هاتين الحاستين فقط دون غيرهما، ولّما آان المتعلم ال يتعلم عن طريق 
. ، بل هناك حواس أخرى مثل اللمس والتذوق24السمع والبصر فقط

ولذلك وجد أنه من األفضل تسميتها بالوسائل التعليمية، ألن التعريف 
اإلمكانات المتوفرة في بيئة  آل الشامل يؤآد على آل اإلنسان وعلى

 . 25المتعلم

تتكون من مواد وأجهزة  الوسائل التعليمية أن حمدان عرف
فالمادة التعليمية هي المادة المعرفية المراد إآسابها الطالب  .تعليمية

سواًء تم االتصال بالصوت أم بالصورة أم بهما معًا، وأما األجهزة 
لة التسجيل وجهاز الفيديو وآلة عرض التعليمية فهي وسائط هذا النقل آآ

                                                            
مكتبة : الرياض ( ،من الوسائل التعليمية إلى تكنولوجيا التعليم اعيل يوسف،ماهر إسم 21

 34: ص ) 1999، الطبعة األولى ،الشقري
 34: المرجع نفسه، ص  22
مكتبة : الكويت (، تكنولوجيا التعليم في تطوير الموافق التعليمية عبد العزيز الدشتي، 23

 5: ص) 1988، الطبعة األولى ،الفالح
دار الفكر، الطبعة : األردن (،  مدخل إلى تكنولوجيا التعليم سالمة،محمد فظ عبد الحا 24

  34: ص) 1998ة، الثاني
، الطبعة الثانية، دار الشروق: عمان (، التكنولوجيا في عملية التعلم والتعليم، بشير آلوب 25

 16: ص) 1993
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بأنها األدوات واآلالت والمعدات التي  الدشتيوعرفها  .26الشفافيات
مجموعة من الدارسين سواء داخل  أويستخدمها المعلم أو الدارس 

الفصل أو المدرسة أو خارجهما بقصد تحسين ورفع درجة آفاءة العملية 
 وقت ممكن وبأقل الجهد وذلك التعليمية وبلوغ األهداف المنشودة في أقل

 .27األلفاظ وحدها إلىدون االستناد 

ويربط البعض بين مفهوم الوسائل التعليمية ووسائل االتصال 
حيث يقول إن الوسائل التعليمية هي معينات تدريس  ومنهم الطوبجي

)Teaching Aids ( أو معينات تعليم)Instructional Aids ( يستخدمها المعلم في
 إلىادة العلمية وتسد عجزه في توصيل المعلومات، وال تشير توضيح الم

أي ارتباط بين أداء الطالب وتعلمه سلوآيات جديدة أو تحقيق ألهداف 
على أنها أدوات ومواد تستخدم بخبرة   ويعرفها توآر .28سلوآية محدودة

ودراية في تحقيق عملية االتصال في الموقف التعليمي بحيث تتكون من 
يرغب في التأثير في فرد أو أآثر عن طريق رسالة مصدر ومرسل 

وهذا التعريف . 29تحتوي على جوانب معرفية ووجدانية ونفس حرآية
ربط الوسيلة التعليمية على أنها وسيلة اتصال مهمال بذلك خصائص 

 .المتعلمين وطبيعة المادة التعليمية

ويعرفها يوسف، بأنها الوسيلة التي تمخضت عنها الثورة في علم 
جانب  إلىاالتصال والتي يمكننا استخدامها لتحقيق األهداف التعليمية 

ويتضمن هذا التعريف استخدام التلفزيون . 30المعلم والكتاب والسبورة
والفيديو وجهاز العرض فوق الرأس وغيرها من األجهزة المفيدة في 

ولقد  .التعليم آوسائل تعليمية ألنها تمخضت عن الثورة في علم االتصال
مجموعة الوسائل التي يعتمدها النظام التربوي  فها الطوبجي، بأنهاعر

                                                            
) 1986ية الحديثة، دار الترب: عمان (، وسائل و تكنولوجيا التعليممحمد زياد حمدان،  26

 4: ص 
 23: الدشتي، مرجع سابق، ص عبد العزيز  27
، دار القلم: الكويت (، وسائل االتصال والتكنولوجيا في التعليم، حسين حمدي الطوبجي 28

 24: ص  )1987، الطبعة الثامنة
29 M. Ghandour, Learning principles essential for effective computer assisted 

instruction, Bulletin of the faculty of education, vol.14, 1990, p. 25 

 11: يوسف، مرجع سابق، ص ماهر إسماعيل  30
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لتسهيل عملية التعليم والتعلم، والعمل بأنجح األساليب وأحدث الطرق 
 .31التربية السليمة إلىللوصول بالمتعلم 

 ل التعليمية ائالوسأنواع  -ب
األولى، فيما . ثالثة أقسام في المجمل إلى الوسيلة التعليميةتنقسم 

. يمكن أن تسمع إليها األذن آالمذياع، والقرص، والتسجيل الصوتية
والجرائد،  ،والثانية، فيما يمكن أن تبصر العين آالكتاب، والسبورة

والثالثة فيما يمكن أن تسمع األذن وأن تبصر . والمجالت وغير ذلك
 . والحاسوب وغير ذلك )animasi(بالعين آالتلفاز، والصورة المتحرآة 

في آتابه خصائص اسب مع ما قّسم نايف محمود معروف وهذه تن
 32إلىتنقسم  الوسيلة التعليمية آتب فيه أنفقد . العربية وطرائق تدريسها

 )2(؛ الوسائل البصرية وهي التي يستفاد عن طريق نافذة العين )1( :
الوسائل  )3(التي يستفاد عن طريق نافذة األذن؛ الوسائل السمعية وهي 

 .ية وهي التي يستفاد عن طريق نافذة العين و األذن معاالسمعية البصر

 الوسيلة )1( :33قال على الخولي للوسائل ثالث أنواع، وهي و 
مثل  visual  البصرية الوسيلة )2(مثل الشريط و المذياع؛  audio  السمعية
إن  .مثل األفالم audio visual البصرية السمعية الوسيلة )3(؛ الصور

التي قصدها ويستخدمها ) audio visual(سمعية البصرية إحدى الوسائل ال
و استخدام . الباحث هي متعدد الوسائل التفاعلية في تعليم اللغة العربية

هذه إذ تتيح  ،الطالب في فهم اللغة العربية ةساعدمل هو هذه الوسيلة
وهذا التعدد . للمتعلم أن يستخدم أآثر من حاسة واحدة في تعليمهالوسيلة 
 . خدام الحواس يساعد على زيادة الفهم واالستداللفي است

بالطبع أن استخدام المعلم لتلك الوسيلة ألجل توضيح المفاهيم 
الغامضة واألفكار المتعددة، وهي معينة للدرس ومن أمثلتها أجهزة 

والوسيلة الجيدة هي . التسجيل والصور والبطاقات والخرائط والرحاالت

                                                            
 24: ، مرجع سابق، ص الطوبجيحسين حمدي  31
دار النفائس، : بيروت (خصائص العربية و طرائق تدريسها، نايف محمود معروف،  32

 236-235: ص ) 1998
 171: ص ) 1986دار العلم، : بيروت (وس التربية، قاممحمد علي الخولي،  33
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الطالب ممتعة ال  ىالدراسة لد، و تجعل هاالوسيلة التي تحقق الهدف من
ولذلك على المدرس . لديهم في تعليم اللغة العربيةالجاذبية  وتزيدمتعبة، 

  .في الفصل الدراسيله أن يعد وسائله حسب خطته وتكون مرافقة 

 التعليمية الوسائل مميزات -جـ
  :34احسن استخدامها فوائد آثيرة منهللوسائل التعليمية إذا ُأ     

 ،تقدُم المعلومات بأسلوب ال يمكن تحقيقه في الكتاب المدرسي -1
توفير الوسائل المساعدة آالصور الثابتة والمتحرآة : مثل 

 .جانب النص إلىوالصوت 
تقدم للتالميذ أساسا ماديا لإلدراك الحسي، ومن ثم تقلل من  -2

 .استخدامهم أللفاظ ال يفهمون معناها
علومات عن الكتاب تختلف طريقة عرضها وإيصالها للم -3

 .المعلومات إلىمن حيث سهولة البحث والوصول  ،المدرسي
التعليمية إمكانية التفاعل واالستجابة للطالب  توفر البرامج -4

وإتاحة الفرصة له عندما يخطئ دون أن يخشى أو  وتشجيعه،
  .  يتعرض لإلحراج أو اإلهانة

و آذلك  تجعل ما يتعلمونه باقي األثرو  ثير اهتمامهم آثيرات -5
 .النشاط الذاتي إلىتقدم خبرات واقعية تدعو التالميذ 

ُتمكن الطالب من تكرار الدرس أآثر من مرة حسب الحاجة، أو  -6
اختيار الوقت المناسب لتعلمه، آما يمكن تقييم فهم الدرس آنيا 

  .عن طريق اإلجابة عن األسئلة
تنمي فيهم استمرارية التفكير، آما هو الحال عند استخدام  -7

 . لصور المتحرآة، والتمثيليات، والرحالتا
 .خلق بيئة غنية بالتشويق، مما يشجع على التعلم دون ملل -8
وجود البرامج التي تقوم بتحليل إجابات الطالب وبالتالي تقرر  -9

 .المستوى المناسب له
تسهم في نمو المعاني ومن ثم في تنمية الثروة اللغوية عند  -10

 .التالميذ
                                                            

جامعة : الرياض ( بعة الثالثةالط الحاسب اآللي واستخداماته في التعليم،محمد فودة،  ألفت  34
 301-300: ،  ص )2008الملك سعود، 
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حصول عليها عن طريق أدوات أخرى، تقدم خبرات ال يمكن ال -11
 .وتسهم في جعل ما يتعلمه التالميذ أآثر آفاية وعمقا وتنوعا

تقوم معظم هذه الوسائل بحفظ سجل تطور الطالب، مما يسهل  -12
على الطالب أو المعلم معرفة ما تم إنجازه والصعوبات التي 

في تحديد األسلوب المناسب وهذا يساعد المعلم . واجهها
   .ع آل طالب لتحقيق األهداف المرجوةللتعامل م

 ل التعليمية في عملية التعليم والتعلمائدور الوس -د
تتم بوساطها ترجمة المناهج الدراسية التي يقصد بعملية التعليم       

سلوك واقعي محسوس لدى  إلىالمنشودة واألهداف الدراسية المطلوبة 
المتعلم،  إلىالمعرفة  توصيلعملية التعليم أن أخر و في قول  .الطالب

وخلق الدوافع، وإيجاد الرغبة لديه للبحث والتنقيب، والعمل للوصول 
. هدفه إلىالمعرفة، وهذا يقتضي وجود طريقة، أو أسلوب يوصله  إلى

على الممارس لعملية التعليم والتعلم ما تنطوي عليه  فيلذلك ال يخ
الحسية التي  الوسيلة التعليمية من أهمية آبرى في توفير الخبرات

يصعب تحقيقها في الظروف الطبيعية للخبرة التعليمية، وآذلك في 
تخطي العوائق التي تعترض عملية اإليضاح إذا ما اعتمد على الواقع 

دور المدرس في اإلطار التقليدي باإليجابية، بيد أن دور  ويتميز .نفسه
  .الطالب فيه سلبية في آثير من األحيان

ة التعليمية، وتتحدد أغراضها التي تؤديها في وتنبع أهمية الوسيل
المتعلم من طبيعة األهداف التي يتم اختيار الوسيلة لتحقيقها من المادة 
التعليمية التي يراد للطالب تعلمها، ثم من مستويات نمو المتعلمين 

لمراحل على وفق ااختيارها عند تختلف الوسيلة التعليمية و .اإلدراآية
المرحلة ولمراحل التعليمية المتقدمة، خاصة ل، ماحد  إلىالتعليمية 

 .المتوسطة والثانوية

 : 35ويمكن حصر دور الوسيلة التعليمية وأهميتها في اآلتي

                                                            
دروس الدورات التدريبية لمعلمي اللغة بن إبراهيم الفوزان وزمالؤه،  الرحمن عبد  35

مؤسسة الوقف اإلسالمي، : الرياض ( ،)الجانب النظري(الناطقين بها العربية لغير 
 104 - 103: ،  ص )1424
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أن الوسائل  أوضحت الدراسات واألبحاثفلقد إثراء التعليم،  -1
الخبرات التعليمية تلعب دورا جوهريا في إثراء التعليم وتوسيع 

ر بناء المفاهيم وتخطي الحدود الجغرافية تيسيأنها و ،المتعلم لدى
والطبيعية باستخدام وسائل اتصال متنوعة تعرض الرسائل 

 .التعليمية بأساليب مثيرة ومشوقة وجذابة
تحقيق اقتصادية التعليم، ويقصد بذلك جعل عملية التعليم اقتصادية  -2

فالهدف الرئيس . تكلفته إلىبدرجة أآبر من خالل زيادة نسبة التعلم 
التعليمية هو تحقيق أهداف تعلم قابلة للقياس بمستوى فعال وسائل لل

  .بأقل قدر من التكلفة في الوقت والجهد والمصادر
استشارة اهتمام التلميذ وإشباع حاجته للتعلم، ويكتسب التلميذ  -3

التي تثير  الخبرات ل التعليمية المختلفة بعض ائباستخدام الوس
التعليمية التي يمر  الخبرات نت وآلما آا. اهتمامه وتحقق أهدافه

ملموس وثيق الصلة  الواقعية أصبح لها معنى إلىبها المتعلم أقرب 
 إلىتحقيقها والرغبات التي يتوق  إلىباألهداف التي يسعى التلميذ 

 . إشباعها
والمقصود  .تساعد الوسيلة التعليمية على تحاشي الوقوع في اللفظية -4

ًا ليست لها عند التلميذ الداللة التي لفاظأباللفظية استعمال المّدرس 
لها عند المّدرس وال يحاول توضيح هذه األلفاظ المجردة بوسائل 
مادية محسوسة تساعد على تكوين صور مرئية لها في ذهن 

ولكن اذا تنوعت هذه الوسيلة فإن اللفظ يكتسب أبعادًا من . التلميذ
زيادة التقارب  مر الذي يساعد علىالمعنى تقترب به من الحقيقة األ

 .والتطابق بين معاني األلفاظ في ذهن آل من المّدرس والتلميذ
ساعد ييكتسب التلميذ خبرات مباشرة تجعله أآثر استعداد للتعلم مما  -5

 .على جعل تعلم التلميذ في أفضل صورة
ترسيخ تساعد على اشراك جميع حواس المتعلم، مما يساعد على  -6

 .  بقاء أثر التعلموتعميق 
جابية في اآتساب الخبرة، ية مشارآة التلميذ اإلدزيا د فيتساع -7

وتنمي قدرة التلميذ على التأمل ودقة المالحظة واتباع التفكير 
وهذا األسلوب يؤدي . حل المشكالت إلىالعلمي للوصول 

 .   تحسين نوعية التعلم ورفع األداء عند التالميذ إلىبالضرورة 
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انب المبهمة، وتثبيت عملية تساعد في نقل المعرفة، وتوضيح الجو -8
 . اإلدراك

تثبيت االستجابات  إلىتنويع أساليب التعزيز التي تؤدي  تساعد في -9
 .الصحيحة

ليب التعليم لمواجهة الفروق الفردية بين اعلى تنويع أستساعد  -10
 .المتعلمين

  .ترتيب واستمرار األفكار التي يكونها التلميذ إلىتؤدي  -11
 . ظ الطالب، وتضاعف استيعابهتثبت المعلومات، وتزيد من حف -12
 . سب، وتقيس مدى ما استوعبه من الدرتقّوم معلومات الطال -13
 . تسهل عملية التعليم على المدرس، والتعلم على الطالب -14
توضيح بعض  و ها آالتلفاز، والرحالت، والمتاحفتعلم بمفرد -15

 . المفاهيم المعينة للتعليم
ة في المجاالت اللغوي تساعد على إبراز الفروق الفردية بين الطالب -16

 . ير الشفويتعبالمختلفة، وبخاصة في مجال ال
تساعد الطالب على التزود بالمعلومات العلمية، وبألفاظ الحضارة  -17

 .الحديثة الدالة عليها
 . تتيح للمتعلمين فرصا متعددة من فرص المتعة، وتحقيق الذات -18
 . لوكتعلم المهارات، وتنمي االتجاهات، وتربي الذوق، وتعدل الس -19
 التعليمية الوسائلخطوات إعداد  -هـ 

 :36وهي  الوسيلة التعليميةهناك عدة خطوات إلعداد 

تتناسب الوسيلة مع األهداف التي سيتم بحيث  تحديد األهداف -1
 .تحقيقها من الدرس

 الوسيلة التعليميةوصف السلوك النهائي للمتعلم بعد االنتهاء من  -2
ر مقياسا لمستوى األداء عند عتبت اوقيمة هذا الوصف تأتي من آونه

 .المتعلم

                                                            
دار الخريجي للنشر والتوزيع ، : الرياض (تصميم التدريس، ، عبد الحافظ محمد سالمة  36

 62: ص ) 1424
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أصغر مهمة ثم ترتيبها في تسلسل  إلىتحليل السلوك التعليمي  -3
 .االنتقال لإلطار التالي وهكذا إلىمناسب بحيث تؤدي آل استجابة 

مادة  إلىببعض األنشطة أو طلب الرجوع  لوسيلة التعليميةلالتقديم  -4
 .التعليمية الوسيلةتعليمية تساعد المتعلم في السير في 

إما  ابحيث يسجل المتعلم اسنجابته الوسيلة التعليميةبدأ تبعد ذلك  -5
 .آتابة أو بالضغط على زر

 .مرحلة التجريب على عدد قليل من المتعلمين بهدف التقويم -6

بالنا االختبارات القبلية التي تحدد مستوى المتعلم، ثم  عن وال يغيب -7
يه المتعلم بعد االنتهاء من االختبارات البعدية التي تحدد ما وصل إل

 .   الوسيلة التعليميةاستخدام 
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 المبحث الثاني

 التعليمية الحاسوببرامج 

 التعليمفي  الحاسوب  -أ
الحاسوب اآللي هو جهاز إليكتروني يقوم باستقبال البيانات 

والمنطقية راء مجموعة من العمليات الحسابية جوتخزينها، ومن ثم إ
ومن ثم يقوم . ذاآرتهن البرنامج المختزنة في عليها وفقا لسلسلة م

وبكالم أخر أن  .37بإخراج نتائج المعالجة على وحدات اإلخراج المختلفة
نات االحاسوب هو آلة إليكترونية يمكن برمجتها لكي تقوم بمعالجة البي
 .38وتخزينها واسترجاعها وإجراء العمليات الحسابية والمنطقية عليها

قدم إذ . ت، بدأت ثورة آبيرة في مجال التعليمومنذ منتصف السبعينيا
للتعليم الوسيلة المعينة للطالب لعمل المشاريع العلمية  الحاسوب
وآذلك وفر للمعلم الوسيلة لالحتفاظ بالتقارين الخاصة بالطلبة . المختلفة

آما آان له أثر مهم في اإلدارة المدرسية فسهل . أو إعداد االختبارات
 .درسين في آن واحدعمل اإلداريين والم

قد هيأ ظهور جيل الحواسيب الشخصية مرونة عالية في ول
االستخدام والتوظيف في مجاالت الحياة آافة، وبخاصة في التعليم 

قد استخدم الحاسوب اآللي في التعليم لمساعدة الطالب على و .والتعلم
تعلم موضوعات جديدة في العلوم آافة آالقرآن الكريم واإلمالء 

ضيات والعلوم، حيث يقوم المتعلم بتتبع التعليمات على شاشة والريا
يتبع ذلك مجموعة من األسئلة تتطلب من الطالب . منها ويتعلمالحاسوب 

آد من استجابة سريعة يقوم الحاسوب بعدها بتقويم إجابة الطالب للتأ
، فإذا أجاب الطالب إجابة صحيحة صحتها أو لتنبيهه لحدوث خطأ

مستوى أعلى أو موضوع  إلىالتعليم واالنتقال  يستمر الحاسوب في
وإن آانت اإلجابة خاطئة يقوم الحاسوب بإعادة شرح الدرس مرة . أخر

                                                            
ية، طبعة الثانالمقدمة في الحاسب اآللي وتقنية المعلومات، ، طارق بن عبد اهللا الشدي  37
 8: ص ) 1416دار الوطن للنشر ، : الرياض (

 20: ص  عبد اهللا بن عبد العزيز الموسي، مرجع سابق،   38
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 .أخرى وتقويم أداء الطالب بأسئلة جديدة تختلف عن السابقة وهكذا
  :التعلم من الحاسوبويطلق على التعليم بمساعدة الحاسوب بمصطلح 

Computer Assisted Instruction  (CAI) عدد من األساليب المستخدمة  وهناك
تدريبات وتمارين، التدريس، : في التعليم بواسطة الحاسوب اآللي وهي 

       .39وغيرها اإلرشاد الفردي أو التعليم الخصوصي، اتالمحاآ

وفي الوقت الذي ال يزال الجدل قائمًا بين العاملين في التربية 
ي حول فاعلية استخدام التقنيات والتعليم في آافة أقطار الوطن العرب

التربوية بأشكالها التقليدية، يقوم الجدل والنقاش في الدول المتقدمة حول 
أفضل السبل الستعماله وتوظيفه في سياق نظاٍم تربوي تعليمي جديد 
يؤدي فيه الحاسوب الدور الرئيس في جميع المواد الدراسية وعلى 

 .40مستوى المراحل التعليمية جميعها

، "أتكسون"ظهر التعلم بمساعدة الحاسوب على يد آل من  لقد
، وهو عبارة عن برامج في مجاالت التعلم "سوبس"، و"ويلسون"و

آافة، يمكن من خاللها تقديم المعلومات، وتخزينها، مما يتيح الفرص 
 إلىأمام المتعلم ألن يكتشف بنفسه حلول مسألة من المسائل، أو التوصل 

   .41نتيجة من النتائج

 في التعليم الحاسوباستخدام أهداف  -ب
فهو يكرر  .وللمتعلم يعتبر الحاسوب معينًا ومساعدًا للمعلم

وآما . جالتدريبات والتمارين دون ملل، ويشكل جزءًا أساسيًا من المنه
يستخدم الحاسوب في تعلم المفاهيم والمعارف فهو يسهم آذلك في تعلم 

مثًال فإنه  سرةتتعلق باأل المادةنت االتجاهات و القيم المرغوبة، فإذا آا
ولكنها قد ال تحدث األثر اإليجابي  سرةيمكن أن تكون هناك قصة عن األ

عن  سرةاألالذي يحدثه رؤية الطالب وتفاعله مع موقف تتمثل فيه 
ومن هنا توجد أهداف وأهمية التعلم والتعليم  .طريق برنامج تعليمي

                                                            
 14-12 :رجع نفسه، ص الم  39
 33: ص ، 1998مرجع سابق، سالمة،  محمد عبد الحافظ  40
 )1998، دار الفكر: عمَّان ( ،تفريد التعليم الحيلة، محمد محمود، وتوفيق أحمد مرعي 41

 16: ص 
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الستخدام الحاسوب بوصفه هناك أهداف آثيرة ف. بوبمساعدة الحاس
 :42وسيلة مساعدة في التعليم، وهي 

تنسيق عمليات تنمية التعليم وتطويرها واستكمالها، ووضع خطط  -1
وذلك . التعليم والتربية على أسس تواآب التطورات المعاصرة

تطوير أساليب التدريس بحيث تستفيد من التقنيات الحديثة باتباع 
التعليمية و معالجة  قديم المادةلتحديث األساليب المنهجية في ت

ردية لدى المتعلم، وتوفير اهتمام المعلم الشخصي لكل المشكالت الف
 .منهم

رفع مستوى عملية التعليم والتعلم باتباع زيادة سرعة عملية التعلم  -2
 .و تحقيق معايير أعلى لعملية التعليم

لية في عم) يباسوالح(زيادة وتكثيف استخدام التقنيات التكنولوجية  -3
 .التعليم والتعلم

زيادة التوعية العامة ونشر الثقافة المعلوماتية على المستوى العام  -4
عن طريق تشجيع المتعلمين على استثمار معطيات العصر التقنية 

 . اة في مجتمعاتهميفي تطوير الح

يوفر الحاسوب فرصًا آافية للمتعلم للعمل بسرعته الخاصة، مما  -5
 . 43يميقرب من مفهوم تفريد التعل

فورية، وبحسب  (Feed back) يزود الحاسوب المتعلم بتغذية راجعة -6
 .استجابته للموقف التعليمي

الدافعية من العوامل  إلىحيث يعتبر التشويق مضافًا : التشويق -7
الهامة في نجاح المتعلم، والبرامج التعليمية تعتبر مشوقة إذا 

ونة، المر: احتوت على صفات وعناصر تبعث على التشويق مثل
  .قوة التغذية الراجعة، عرض األشكال وتحريكها، األلعاب التعليمية

                                                            
 82-81: ص  عبد اهللا بن عبد العزيز الموسي، مرجع سابق،   42
،  دار الفكر: عمان ( ،وسائل االتصال و التكنولوجيا في التعليمعبد الحافظ محمد سالمة،  43

  369 :، ص) 2001
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قابلية الحاسوب لتخزين استجابات المتعلم ورصد ردود أفعاله، مما  -8
يمكن من الكشف عن مستوى المتعلم وتشخيص مجاالت الصعوبة 

 .التي تعترضه، فضًال عن مراقبة مدى تقدمه في عملية التعلم

 .ستطالع عند المتعلمينمي الحاسوب حب اال -9

 .يخلص الطالب من التشتت ويزيد من فترة االنتباه لديهم -10

 في التعليم الحاسوباألنماط التعليمية الستخدام  -جـ
بمساعدة الحاسوب نمط من أنماط التعليم يستخدم البرامج التعليم 

تقدبم المادة بصورة  إلىالتي تعرف بالبرمجيات التعليمية، والتي تهدف 
ويمكن استعمال هذا . ود المتعلم خطوة بخطوة نحو إتقان التعليمشيقة تق

النوع داخل الفصل من طرف المعلم بوصفه أداة تعزيز أو خارج 
أن يستخدم آأداة فعالة في  الفصل بوصفه أداة للتعليم الذاتي آما يمكن

 ).التغدية الراجعة(التدارك  عملية

مة الشائعة عد نظام التعليم بمساعدة الحاسوب من األنظوي
التعليمية ومناسبته وذلك لتعدد أسالبيه . االستخدام في آثير من دول العالم

 .لجميع فئات المتعلمين سواء  العاديين أو بطيئي التعلم أو المعوقين

هناك خمسة أنماط تعليمية الستخدام الحاسوب في التعليم، وهي و
44: 

 . )Tutorial Mode(طريقة التعلم الخصوصي الفردي  -1

 .)Drill and Practical Mode( والممارسةالتمرين أو التدريب يقة طر -2

 .)Mode Simulation Programs( المحاآاةطريقة  -3

 ).Instructional Games Mode(طريقة األلعاب التعليمية  -4

 .(Problem Solving Mode) تحل المشكالطريقة  -5

                                                            
 83: ص  عبد اهللا بن عبد العزيز الموسي، مرجع سابق،   44
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. و قد وفر الحاسوب سبال آثيرة لتقديم تعليم على مستوى أفضل
وتوفرت برامج آثيرة . إمكانية أآثر في توضيح األفكار وتقريبها للواقعو

هذه . تمتاز بإجراءاتها السهلة وخطواتها الواضحة الني تغني التعليم
األداة المساعدة للمعلم والوسيلة المثلي التعليم  إلىالبرامج أضافت 

 و هناك تطبيقات حاسبية مختلفة قدمت وسائل. للطالب للنمو والتعلم
المفاهيم وتشجيع االبتكار وتشجيع العمل التعاوني  مساعدة في تقريب
البرامج التطبيقية، و برامج النظم المسؤولة، و  بين الطالب آالمثال

 .45ةابرامج االتصاالت، وبرامج النمذجة والمحاآ

بطريقة التعلم  يةميتعليم اللغة العربية باستخدام الوسيلة التعل -د
 الذاتي

من األساليب التربوية التي دعت إليها  اذاتي واحديعد التعلم ال
العصر آما أآدت البحوث المختلفة علي قيمتها وأهميتها  متطلبات

ء بمجرد دخولهم يالدراسية إلي تأصيلها لدى النش ودعت المناهج
ُ يؤثر على. المدرسة استقالل الشخصية واالعتماد على الذات  باعتباره

هو من أهم أساليب التعلم و .المسؤولية ملوالقدرة على اتخاذ القرار وتح
مهارات التعلم بفاعلية عالية مما يسهم في تطوير  التي تتيح توظيف

التعلم الذي نعلم  وهو نمط من أنماط ،اإلنسان سلوآيًا ومعرفيًا ووجدانيًا
  .فيه التلميذ آيف يتعلم ما يريد هو بنفسه أن يتعلمه

االستقالل في تحصيل المعرفة تنمية مهارة  ،التعّلم الذاتييقصد ب
وما يستطيع . وتمكينه من أن يوّظف ما لديه من أمكانات. عند الطالب

. في سبيل زيادة قدرته على فهم البيئة المحيطة به. الحصول عليه منها
د باآتساب المهارات المتجددة بتجد وذلك. والتعامل معها. واالستجابة لها

على نشاط  سلوب الذي يعتمداألأنه أحمد اللقاني ويرى  .46العصر
 المتعلم بمجهوده الذاتي الذي يتوافق مع سرعته وقدراته الخاصة

مستخدما في ذلك ما أسفرت عنه التكنولوجيا آالمواد المبرمجة ووسائل 
وأشرطة فيديو وبرامج تليفزيونية ومسجالت وذلك لتحقيق  تعليمية

                                                            
 230 - 287: محمد فودة، مرجع سابق، ص  ألفت  45

: الرباط (به، يتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها مناهجه و أسالرشدي أحمد طعيمة،   46
  265: ص ) 1989منشورات المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة، 
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ربوية منشودة أهداف تالنماء واالرتقاء، ولتحقيق  مستويات أفضل من
 . 47للفرد

ويمكن القول أن التعلم الذاتي ليس نشاطا معرفيا أو نمطا سلوآيا 
فحسب، ولكنه اتجاه شخصي وأسلوب حياة للفرد في تحقيق ذاته، فهو 
أسلوب يسعى فيه المتعلم إلى تحقيق األهداف الموضحة عن طريق 

ة واإليجابية تفاعله مع المادة التعليمية، والسير من خالل مشارآته النشط
في المواقف التعليمية، وتحصيل المعرفة وفقا لقدراته، واستعدادته، 

 .48وإمكاناته الخاصة، وسرعته الذاتية مع أقل توجيه من المعلم

 :  منها  التعلم الذاتي أهميةوأما 
آبيرًا من علماء  إن التعلم الذاتي آان وما يزال يلقى اهتماما -1

، ألنه يحقق ب التعلم األفضلالنفس والتربية، باعتباره أسلو
لكل متعلم تعلما يتناسب مع قدراته وسرعته الذاتية في التعلم 

 .ويعتمد على دافعيته للتعلم
 .يأخذ المتعلم دورا إيجابيا ونشيطًا في التعلم -2
، وإيجاد بيئة خصبة تدريب التالميذ على حل المشكالت -3

 .49لإلبداع
ألدائية العلمية ويهدف التعلم الذاتي إلى تنمية الكفايات ا

إن دور المعلم ينتقل من دور المصدر . واألآاديمية لدى المتعلم
األساسي الوحيد لعمليات التعلم، إلى دور المنظم والمرشد الذي 

ويمكن تلخيص أبرز هذه . يقوم خدماته عندما يتطلب الموقف ذلك
 : 50األهداف باآلتي 

لمه اآتساب مهارات وعادات التعلم المستمر لمواصلة تع -1

                                                            
عالم : القاهرة(جزء الثاني ال، تدريس المواد االجتماعية، حسين اللقاني وآخرونأحمد   47

 110: ص ) 1990، الكتب
دار  :األردن(، التعلم الذاتي بالموديوالت التعليمية، عبد الرحمن عبد السالم جامل  48

 14 - 12: ص ) 1998، المناهج
 12: المرجع نفسه، ص   49
ص ) 2001، المسيرةدار : عمان( ،التعلم الذاتي بالحقائب التعليمية، عمر محمود غباين  50
: 26 
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 .الذاتي بنفسه
يؤآد على توافر خيارات التعليم المتنوعة، والمصادر التي  -2

يحتاج الطالب إليها حتى يستثمر طاقاته وفق قدراته 
 .واستعداداته ورغباته

تنظيم الخبرات والمواد التعليمية على نحو يسمح لكل طالب  -3
 . أن ينمو ويتقدم وفقا لقدراته

تحقيق التربية و بنفسهالفرد مسؤولية تعليم نفسه  يتحمل -4
 .المستمرة مدى الحياة

ظل التقدم التكنولوجى  في، خاصة هساليبأوطرق التعلم الذاتى وأما 
الوسائط ( لكترونيةجهزة والمعدات اإلالكثير من األ وظهور
التى يعتمد الوسائل  همأأن يحدد ، ولكن يمكن بصفة عامة )المتعددة

الحاسوب وبرامجه ستعمال آاعملية التعلم الذاتى  فيعليها اآلن 
-Multi الوسائط المتعددةو المكتبات بصفة عامة، و الخاصة بالتعليم

Media  0فالم الفيديوأمزايا  للحاسوبوهى تضيف 

االنتقادات الشديدة التى وجهت ضد التعليم المبرمج  وعلى اثر
جابة التلميذ مع إيتطلب أن تتطابق الذي الطولى  وخاصة البرنامج عامة
ادخلت فقد الحفظ وعدم االبتكار،  إلىيدعو  مما ،بة النموذجيةجااإل

التعليم المبرمج، وتم اختبارها عمليا، وفيما يلى  تحسينات آثيرة على
  .اتجاهين هامين لهذا التطوير إلىنقدم مثالين يشيران 

يجاد العديد من التطبيقات التربوية إوتم  .الحاسوب اآللييتعلق باستعمال  -1
الحاسوب لتطوير العملية التعليمية وتحسينها على أنماط التي استخدم 

 Drill( والممارسةالتمرين برامج : واستراتيجيات مختلفة ومتنوعة مثل
and Practical( ، المحاآاةبرامج  )Simulation Programs( ، حل برامج

 Tutorial(البرامج التعليمية البحتة ، (Problem Solving Programs) المشكلة

Programs( برامج اللعبة ،)Gaming Programs(51 . 

الرغم من أن مكتشفي هذه  على .يأو البنيو يالتصال الهيكلبايتعلق   -2
. التعليم المبرمج داة جديدة فيأزالوا يعتبرونها وسيلة أو  الطريقة ما

                                                            
 47-46 :ص  المرجع تفسه،   51



32 

 

 

 

فهم واستيعاب التلميذ، وليس فقط  وتسعى لتطوير نظام قادر على تقييم
االستعمال الرشيد للمعارف في  قييم القدرة علىت يقدرته على التذآر، أ

 أنو. تنظيمية محددة مختلف المجاالت وتنظيم عناصرها وفقًا لمعطيات
مع  يقوم فيه الفرد بمفرده بالتفاعل يسلوب تعليمأهو  التعليم المبرمج
 سئلة أوالبرنامج يعبر عن سلسلة من البنود أو األ .يالبرنامج التعليم

 أو المادة ،ب من التلميذ االجابة عنها بالترتيبالعبارات التى يطل
 .التعليمية سواء آانت مسموعة أو مرئية أو آليهما معًا

تعلم ذاتي يقوم على التحكم في ترتيب المهارات،  التعليم المبرمجإن  
ولقد . والخبرات التعليمية في خطوات صغيرة متدرجة ومتسلسة بشكل دقيق

عالية في التعليم العالجي، ويمكن استخدامه أثبت التعليم المبرمج فعالية 
آمدرس خصوصي لذوي التحصيل المتدنى خصوصا في الصفوف 

ساق أو مالمزدحمة، آما يمكن استخدامه مع الطلبة الذين فاتتهم أجزاء من ال
 .52المقرر بسبب التغيب لفترة زمنية معينة

 8ماآروميديا فالش بروفشنال  برنامج لىالتعرف ع -هـ
 Macromedia Flash( 8اآروميديا فالش بروفشنال م برنامج

Professional 8 ( برامج الملتيميديا على االطالق يستخدم لتكوين إحدى
قراص الضوئية أللالعروض التقديمية الكبيرة والتفاعلية مع المستخدم 

المتحرآة الرسوم إحدى ماآروميديا فالش هو . وآذلك تطبيقات الويب
قات البرمجيات التي هي شعبية جدا اليوم تصميم تطبي التي تستطيع

ماآروميديا  .بشكل رئيسي لتطبيقات الرسوم المتحرآة في تأثير مذهل
فالش هو برنامج الرسوم المتحرآة التي استخدمت على نطاق واسع من 

لرسوم بين برامج او. الرسوم المتحرآة إلنتاج الرسوم المتحرآة المهنية
ثر مرونة في فالش هي البرامج األآ ، ماآروميدياالمتحرآة الموجودة

مالمح هي الرسوم المتحرآة التفاعلية ومثال . صنع الرسوم المتحرآة
 .53وغيرها ،رآة، لعبة، والعروض، والسينماالش

 : بعض األسباب الختيار فالش على النحو التالي 
                                                            

 30-28: ، ص ، مرجع سابقلرحمن عبد السالم جاملعبد ا  52
53 Bayu Stevano dan Beranda Agency. 101 Tip dan Trik Flash 8. (Jakarta : PT 
Elex Media Komputindo, 2007), p 1 



33 

 

 

 

 .)نشرت مرة واحدة(النتيجة النهائية فالش وحجم أصغر  -1
يقرب من جميع الصور  استيراد مامن  فالش يمكن  -2

 .والملفات الصوتية التي يمكن أن تكون أآثر على قيد الحياة
 .إنشاء رسوم متحرآة ، وتنفيذ رقابةمن يمكن  -3
كسر حتى في التكبير عدة مرات ألن تت صور فالش ال  -4

 الصور هي ناقل الصور
 يمكن أن تخلق األزرار التفاعلية مع فيلم أو أجسام أخرى -5
 ت على شفافية اللون في فيلميمكن إجراء تغييرا  -6
إجراء تغييرات الرسوم المتحرآة من نموذج واحد إلى   -7

 آخر
يمكن أن تخلق حرآة الرسوم المتحرآة عن طريق اتباع  -8

 مسار محدد سلفا

تخزين النتيجة النهائية في أشكال وويمكن ترجمة ونشر   -9
 ،هتمل ،فرنك سويسري: منها متعددة مختلفة إلى أنواع 

في، أ، التحرآات ،إآس ،بابوا نيو غينيا ،جي بي جي ،جف
).swf, .html, .gif, .jpg, .png, .exe, .mov. avi ( أو غير ذلك من

54.تنسيق ملف
 

 ماآروميديا فالش توجد في هذا وصف البيئة التي و 

 

 8ماآروميديا فالش بروفيشنال من  المبدئيةشة الشا : األولى الصورة

 :لك الصور المذآورة ت شرحو
                                                            

54  Di akses dari http://www.t01nk.blog.friendster.com/2008/12/mengenal-
macromediaadobe-flash/ pada tanggal 20 Mei 2010, pukul 15.10 WIB 
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1- TimeLine : A )النشر(  

2- Tools Panel : B )أدوات لوحة(  

3- Stage : C  )المرحلة(  
4- Action Frame : D  )إطار العمل(  

5- Library : E  )مكتبات(  
6- Properties : F  )خصائص(  

 
يحتوي  فإنه 8ماآروميديا فالش بروفيشنال لا أدوات لوحةو أما 
لرسم والطالء ، والصفر ، اها في مرحلة يمكن استخدام على أجهزة 
 : دوات لوحةأل فيه بيان و هذا هو الجدوال. وهكذا دواليك

 أدوات لوحة :الثاني  الجدول

 الغرض/ وظيفة  اسم رمز

 

Selection Tool

اختيار أداة
 . و نقلهلتحديد آائن أ

 

Free Transform 

  تحويل الحرة 

لتغيير شكل الجسم أو أماآن 
 . للكائن

 

Gradient Transform  

  يلالتحو معامل

 . كائناللتغيير تدرج اللون على 

 

Line Tool 

  خط أداة 

 . لرسم خط

 

Lasso Tool 

  السو أداة 

 . ريةكائن بحاللتحديد 

 

Pen Tool 

  القلم أداة 

 . لرسم خط في نقطة

 

Text tool  

  أداة النص

 . إلنشاء النص

 

Oval Tool  ةالكائنات البيضاوي لبناء شكل 
 ). القطع الناقص أو الدائرة(
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  البيضاوي أداة

 

Rectangle Tool  

  المستطيل أداة

مستطيل أو (مربع إلنشاء آائن 
 ). مربع

 

Pencil Tool 

  رصاص قلم أداة 

خط قلم وجوه وفقا لاللرسم 
 . رصاص

 

Brush Tool  

  اةفرش أداة

كائن مع الويمكن تحديد لرسم 
 . سمك الخط وفقا لفرشاة الرسم

 

Ink Bottle Tool  

  أداة الحبر زجاجة

 . لرسم خط

 

Paint Bucket Tool  

  أداة الجردل الطالء

  .لتلوين آائن

 

Eyedropper Tool 

  الشافطة أداة 

ألخذ عينة لون من األلوان 
 . الموجودة بالفعل

 

Eraser Tool  

  ممحاة أداة

 . لحذف سطر أو الكائن
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 الثالثالمبحث 
 )المتوسط( الثانوي في المستوىتعليم المنهج 

 
واد  و للمنهج تعريفات متعددة، منها مجموعة من المقررات، أو الم

ة         ى درجة علمي زم للتخرج، أو الحصول عل دان   في الدراسية التي تل مي
يس  نهج     رئ ة أو م واد اإلجتماعي نهج الم ل م ة مث ادين الدراس ن مي م

ه  .الرياضيات ر أن الم أخ ي ينبغ وبك واد الت املة للم ة ش ة عام أن  يخط
ة       ة علمي ى درج ل عل ة ليحص ذ بالمدرس ها التلمي هادة(يدرس ه ) ش تؤهل

 .55للعمل بمهنة أو حرفة

ة  ية مترابط ة عناصر أساس ى أربع نهج عل ة الم تمل بني ذه . تش وه
ة   : صر هيالعنا رات التعليمي وى، الخب ويم  ،األهداف، المحت رى  . والتق وي

ررات الدراسية، الكتب قالم: سرحان أن المنهج بمفهومه الواسع يتضمن 
ويم،       اليب التق ات وأس ة، النشاطات، االمتحان والمراجع، الوسائل التعليمي

دات    اني والمع ق والمب دريس، المراف ة الت ول أن  . 56طريق ة الق و خالص
داف،         منهج ت ين عن أه ا هو تنظيم مع اطقين بغيره ة للن عليم اللغة العربي

ة    ائل التعليمي ة، والوس وى، والطريق ادرها ومحت ذي   ومص ويم ال ، والتق
يمكن المتعلم من االتصال باللغة العربية ومن فهم ثقافتها وممارسة أوجه 

 .داخل المدرسة أو خارجهاوالمهارات اللغوية النشاط الالزمة 

ة   منهج تعلي  ة العربي ة    م اللغ ع   أو المتوسط  في المستوى الثانوي يتب
ة       ة لجمهوري ؤون الديني درته وزارة الش ذي ص ومي ال ار الق المعي

 KTSP / Kurikulum Tingkat(على أسس وحدة دراسية ، وهو منهج إندونيسيا

Satuan Pendidikan(.   ة بالق ديني   اآما أآد وزارة الشؤون الديني ر ال نون وزي
 .Peraturan Menteri Agama RI No( 2008السنة  2ونيسيا نمرة جمهورية أند

2 Tahun 2008(.    ذي وضعته وزارة وتتبع آذلك نموذج الخطط الدراسية ال
يا   ة إندونيس ة لجمهوري ؤون الديني ذ. الش ى  هه وى عل وذج يحت و النم  نح

                                                            
دار المعارف، : قاهرة ال(، بعة الثالثةطال، المنهج وعناصرهبسيوني عميرة،  إبراهيم 55

 29 : ، ص)1991
، )1977جامعة الكويت، : الكويت ( ،لمعاصرةا المناهجالدمرداش عبد المجيد سرحان،  56

 18-16:  ص
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ة،        طة التعليمي وى، االنش ية، المحت اءات األساس اءة والكف ار الكف معي
رات، ال دريس     المؤش ان الت اب زم ة، نص ادر الدراس ويم، مص . تق

داف،   ي األه نهج  وه ر الم ى عناص ا عل ذا وفق ث ه يعرض الباح وس
 . والتقويموالمصادر، المحتوى، الطريقة، الوسائل 

 األهداف -أ 
ة معلومات الطالب       ة هي ترقي ة   في أهداف تعليم اللغة العربي اللغ

ة واالتصالية الجي    ذه هي األهداف    . دةالعربية وتنمية مهاراتهم اللغوي وه
ة      ة أجنبي ة آلغ ة العربي يم اللغ ة لتعل ى     . العام س عل نهج مؤس ذا الم وه

نعكس     ة ت داف الخاص اءة، فاأله يالكف اءات    ف اءة والكف ايير الكف مع
ى تنقسم معايير الكفاءة . األساسية ة وهي االستماع       إل ارت لغوي ع مه أرب

ة راءة والكتاب الم والق ايير . الك ة مع ارة لغوي ل مه يةولك ن . 57أساس ويمك
 : تفصليها آما يلى

م الطالب      في الكفاءة  )1: ( معايير الكفاءة  -1 تماع، هي أن يفه االس
انى الموجودة  يالمع نص المسموع ف اءة  )2(؛ الحوار وال الكف

فويا        في ر الطالب الحوار  والنص ش  )3(؛ الكالم، هي أن يعب
وب القراءة، هي أن يفهم الطالب معانى النص المكت  فيالكفاءة 

مونه اءة  )4( ؛ومض يالكف ب   ف ر الطال ي أن يعب ة، ه الكتاب
  .الفكرة تحريريا

ية  -2 اءات األساس ايير  ، الكف يل مع ي تفص ية ه اءات األساس الكف
اءات   يالكف ة ف راءة والكتاب الم والق تماع والك ذه . االس وه

 :   الكفاءات األساسية هي آما يلى
ية  )أ ( اءات األساس يالكف ي  ف تماع، وه تجي: االس انى أن يس ب مع

أن يستجيب   ؛الحوار البسيط المسموع حول الموضوعات المقررة
ذين ي  يطين الل موعين البس نص المس وار و ال انى الح مالن مع ش

ررة  ب المق ودة  أ ؛التراآي رة الموج تجيب الفك ين يس وار  ف الح
ررة     وعات المق ول الموض يطين ح موعين البس نص المس وال

 .باستخدام التراآيب األساسية المقررة

                                                            
57  Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, Model 
Pengembangan Silabus Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab Madrasah 
Tsanawiyah, (Jakarta : 2006), p. 117 
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دا عن     : الكالم، وهي   في فاءات األساسية  الك )ب ( أن ينطق الحوار جي
ررة  ية المق تخدام التراآيب األساس ررة باس أن  ؛الموضوعات المق

وعات   ول الموض حيح ح ر ص ق ونب يط بنط وار البس ل الح يمث
ررة ودة    ؛المق رة الموج ر الفك يأن يعب نص   ف وار أو ال الح

ررة با     وعات المق ول الموض يطين ح موعين البس تخالمس دام س
 .قررةمالتراآيب األساسية ال

ية  )ج ( اءات األساس يالكف ي ف راءة، وه ة : الق ا الكلم رأ جهري أن يق
ررة    والعبارات والجمل بنطق ونبر مقبول حول الموضوعات المق

ررة    ية المق ب األساس تخدام التراآي اني   ؛باس تجيب مع أن يس
ودة  ل الموج ارات والجم ردات والعب يالمف ول  ف يط ح نص البس ال

ررةالموضوعا ية المق تخدام التراآيب األساس ررة باس أن  ؛ت المق
وب حول الموضوعات      فييستجيب الفكرة الموجودة  النص المكت

 .المقررة باستخدام التراآيب األساسية المقررة
ية  )د ( اءات األساس يالكف ة، وهي ف يطة : الكتاب رة البس ل الفك أن ينق

ب     تخدام التراآي ررة باس وعات المق ول الموض ا ح تحريري
ررةاألس ية المق ول   ؛اس ا ح يطة تحريري رة البس تجيب الفك أن يس

ررة ب المق تخدام التراآي ررة باس وعات المق ر  ؛الموض أن يعب
ررة       وعات المق ول الموض ا ح ا موجه يطة تحريري رة البس الفك

 .باستخدام التراآيب األساسية المقررة
 
 
 

 المحتوى -ب 
ون   وع      يتك ل الموض وعات، وآ ن الموض نهج م ذا الم وى ه محت
م دة 20ل يش ردة جدي ا مف ن  تقريب ة م طة لغوي ين وأنش ب مع ، وترآي

ة    راءة والكتاب الم والق تماع والك وعات   . االس ذه الموض يل ه ي وتفص ف
 :  آما يلىالمستوى الثانوية خاصة في الصف العاشر 

ارف،  : تحت الموضوع   األول  سالفصل الدراسي األول، الدر  تع
ة  و ب التالي ى الموضوعات والتراآي مل عل ية ) 1(: يش ات الشخص  البيان
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ة ( واع المعرف ض أن رة وبع ة  ) 2(؛ )النك ي المدرس ة ف ق العام المراف
  .)المبتدأ والخبر(

درالفصل الدراسي األول،   اني تحت الموضوع  سال اة : الث الحي
ة، و مل العائلي ة يش ب التالي ى الموضوعات والتراآي ي) 1( :عل ت  ف البي

 .)اإلضافة بمعنى الالم(كن الس في) 2(؛ )الضمائر المنفصلة و المتصلة(
ة،  : تحت الموضوع   األول  سالدرالفصل الدراسي الثاني،   الهواي

مل و ة يش ب التالي وعات والتراآي ى الموض ة ) 1( :عل واع الهواي أن
دي   (في معرض الهواية ) 2(؛ )المصدر وحروف الجر( يس عن يس   –ل ل

 .)معي
در الفصل الدراسي الثاني،   اني تحت الموضوع     سال ة،  ال: الث مهن

مل و ةيش ب التالي وعات والتراآي ى الموض اة ) 1(: عل ة والحي المهن
 .)مبتدأ والخبر بفعل المضارع(المهنة والنظام ) 2(؛ )العطف(

 الطريقة -ج 
ة     ة التوليفي ة وهي   طريقة التدريس المقترحة هي الطريق أو التقليدي

فوية، القوا معية الش اعالس ة، وغيره ئلة واألجوب ة، األس ي  د والترجم الت
 .يرتبط بأهداف التعليم

 الوسائل والمصادر  -د 
تخدمة   ة المس ائل التعليمي يالوس بورة ف ي الس ة ه ذه المدرس  ،ه

ير ية  ،والطباش ب الدراس ات  ،والكت ات التمرين ض  وآراس ي بع ، و ف
 . األحيان في معمل اللغة بمساعدة الحاسوب اآللي

ة العربي  اوآتب الدراسة يستخدمها المدرسون هي آت  ة ب تعليم اللغ
ها نشر ، )تعليم اللغة العربية(تحت الموضوع  هداية. الدآتور دي ألفه ذال

يا الوسطى  جاوا آاريا طه فوترا سمارانج  د يؤخذ من     . إندونيس ذلك ق وآ
دآتور      ه ال ذي ألف ديك ال ين ي ة ب اب العربي رحمن  آت د ال راهيم  َعب ن إب ب

وزان ة  . الف ادر المخطط يوالمص ية،     ف ب الدراس ي الكت نهج ه ذا الم ه
دةا الت، الجري م، المج ريط . لمعج ي الش ة ه ائل المقترح و  ،والوس

 .، والقرص وغيرهااألسطوانة
 التقويم  -ه 

ي   اال  تخدمة ه ارات المس ار االختب وعي واالختب ارالموض  ختب
ذاتي ل     و. ال ى األق رات عل ع م ويم أرب رى التق ييج نة الدر ف يةاالس : س
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فصل الدراسي لي لالنهائالتقويم و، فصل الدراسي األوللل يلنصفاالتقويم 
فصل  لالنهائي لوالتقويم  ،الثانيفصل الدراسي لللنصف االتقويم و ؛األول

 .الثانيالدراسي 
ا  سؤاال   20 فصل الدراسي األول لي لنصفلايحتوى االختبار   تقريب

 5أو اإلجابة الحرة ، والمقال تقريبا سؤاال 15تتكون من متعددة االختيار 
ؤاال ا س ارو .تقريب وى االختب ائي ل يحت ي األوللالنه ل الدراس  45 فص
ؤاال  ا س ار تقريب ددة االختي ون من متع ؤاال 40تتك ا س ال تقريب أو ، والمق

اري في        .تقريبا سؤاال 5اإلجابة الحرة  ذا الشكل االختب ذلك يجري ه وآ
 .الثانيفصل الدراسي لا

ويم   فيالتقويم المقرر  ئلة المحددة   المنهج هو التق ة األس ذا  . بإجاب ه
ويم  اءة الطالب التق يس آف ييق ارتي ف ة مه راءة و الكتاب و باإلضافة ، الق

ارات   ب ردات، العب انى المف والجمل المضمونة    ،استيعاب الطالب على مع
 . المقررالنص  في
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 
نهج البحث    الباحث سبعة مباحث وهي     عرض الفصل يفي هذا  م

، وأدوات جمع البيانات، البيانات ومصادرها وتصميمه، ونوع البحث، و
 .وأسلوب تحليل البيانات، وفحص صحة البيانات، وخطوات البحث

  البحث و تصميمه  منهج -أ 
يصّمم الباحث هذا البحث باختيار منهج البحث المناسب الذي هو 
آيفية عامة مستخدمة لجمع المعلومات وتحليلها وآذلك لحل 

لبحث لمل عامة هذا البحث يرآز على هيكل العو. المسشكالت
نشاط قبل الميدان،  : قسم عملية البحث على ثالث مراحلوتن. التطويري

 . 58تحليل البياناتوالتطبيقي، العمل نشاط  الميدان  أو و

البحث في آتاب البحث العلمي لذوقان عبيدات وأخرون أن اء وج
بدراسة التغيرات التي تمر بها ظاهرة من يهتم أو النمائي  التطويري 
على هذه الدراسات وبذلك ال تقتصر . بر مرحلة من الزمنالظواهر ع

وصف الوضع الحالي أو الواقع الحالي للظاهرة، بل تدرس الظاهرة في 
فترة ما ثم تتابع دراستها لمعرفة التغييرات التي تمر بها الظاهرة مع 

 . 59الزمن والعوامل التي تسبب هذه التغيرات

 البحث نوع -ب 
وسيلة تعليم اللغة  صميمتاحث وهو طبقا للموضوع الذي قدمه الب

لترقية رغبة  8ماآروميديا فالش بروفشنال العربية باستخدام برنامج 
منهج في تعليم اللغة العربية، يستخدم الباحث في هذا البحث الطلبة 

                                                            
58 Moleong, Lexy. J. Metodologi Penelitian Kualitatif.  (Bandung : Remaja 
Rosdakarya, 2009), p. 125-126 

 –عمان (مفهومه، وأدواته، وأسالبه، : البحث العلمي ذوقان عبيدات، وأخرون،   59
  263: ص ) 1993دار الفكر، : األردون 
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هو التطويري البحث و. )Research and Development( التطويري البحث
الحاالت المتعلقة بعملية  يكتب ويبحث وينفذ ويكمل فيالذي البحث 

في ) prototype(نموذج المثالي على الحصول بقصد الالتعلم والتعليم 
 .CD Pembelajaran(60(التعليمي  صرقالطريقة التعليمية باستخدام ال

حول وجد الباحث ما هو التطويري ويمكن القول أن البحث  
المشكلة  حل هذهيالمسألة والمشكلة المماثلة بصورة نظرية وجدلية، و

ولم وتحقيق أهدافه . في هذا البحثبها التي سيتطور الباحث باآللية 
مقاصدها  إلىتصل حينئذ أو قد وجدت ولكن لم اآللية من قبل توجد تلك 

 في هذا البحث الباحث البياناتيأخذ س و .61المستخدمة لحل المشكلة
الباحث  أخذيو. طبيعيا دون تقليب من الحال الواقعي في تنفيذ هذا البحث

البيانات الطبيعية يعني أن الباحث اشترك مباشرة في ميدان البحث 
 .62لحصول على بيانات البحث

            

  هامصادروالبيانات   -ج 
يانات الكمية اإلحصائية البيانات في هذا البحث هي الب معظم إن

)data  kuantitatif-statistik(حث البا فغير. ، وباإلضافة إلى البيانات الكيفية
 teknik(البيانات الكيفية بتقنية وصفية بنسبة مئوية  إلىيانات الكمية الب

diskriptif prosentase.( عليها حصل الباحث  الكمية وخصائص تلك البيانات
تالميذ ال من آذلكاللغة العربية و الوسائل التعليمية وخبير تعليم خبير من

ل على أن هذه الوسيلة تد 5منها نتيجة . س للتقديرباستخدام خمسة مقايي
، ونتيجة )جيد( تدل على أنها مناسبة 4، ونتيجة )جيد جدا( مناسبة تامة

 تدل على أنها غير مناسب 2، ونتيجة )متوسط( تدل على أنها معتدل 3
 .)ناقص جدا(اما تدل على أنها غير مناسب تم 1ونتيجة  ،)ناقص(

م الحصول تتشتمل البيانات على جميع المعلومات واإلخبار التي 
بوسيلة  نا عليهاسواء آانت تحصل الكيفية من مصادر البياناتعليها 

                                                            
60 Ibid, p. 6 
61 Latief, M. Adnan. Development Research. (Makalah disajikan dalam rangka 
perkuliahan evaluasi dan asessent pembelajaran Program Pascasarjana Universitas 
Islam Negeri Malang), p. 1 
62 Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek. (Jakarta : 
Rineka Cipta, 2002), p. 12 
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أو والمدرس والمالحظة أثناء التدريس المقابلة المباشرة بين الباحث 
البيانات الثابتة سواء آانت . بوسيلة الكتابة من الفحص األول من البحث

ا في أن تدفع تحصل بالمقابلة أو الكتابة من مصادر البيانات تؤخذ برهان
البيانات . وأما البيانات التي تصدر منها نوعان. 63لعالج مشكلة البحث

ساسية و البيانات األ. نويةاالبيانات اإلضافية أو الثالرئيسية و األساسية أو
و ممن يعرف حقيقة مشكلة البحث تماما تصدر من الشخص األول أ

ابة والتسجيل البيانات اإلضافية تصدر من التوثيقات آالكتووجيدا، 
 .64إلتمامهااألساسية استخدام البيانات تساعد في والصور التي 

بالخبراء لطلب  الباحثسيصل للحصول على البيانات المرجوة و
اللغة خبير الوسائل التعليمية و خبير تعليم  تلك البيانات المقصودة وهم

وآذلك  في مدرسة نور العلوم الثانوية اإلسالمية بماالنج العربية
البيانات معلوماته من مصادر ومن غير ذلك يأخذ الباحث .  65لطلبةا

الوثائق، و أوراق تعليم الطلبة، وتعاليق األستاذ حول آ ةالمكتوب
 .األوراق

 االستبانة للخبراء والطلبة، وآذلك منهافأما المصادر األساسية 
س يدرفي وسط تلطالب المالحظة لو اللغة العربية، مدرسمع ة المقابل
 .طلبا )26( نوعشرستة و ة العربية، وعينة البحث هي اللغ

والمصادر اإلضافية هي الوثائق المتعلقة بتعليم اللغة العربية و 
ماآروميديا بمج الحاسوبية خاصة اببر ةالمتعلقالمتعددة الوسائل أنواع 

 .تعليم اللغة العربيةفي  ترقية رغبة الطلبةل 8فالش بروفشنال 
. ِلـ د" تعليم اللغة العربية"من آتاب تؤخذ حث في هذا البالوثيقتان و

 .الفوزانبن إبراهيم ِلـ َعبد الرحمن " العربية بين يديك"هداية وآتاب 
 

 أدوات جمع البيانات -د 
  :جمع البيانات فيما يليفي هذا البحث أدوات يستخدم الباحث 

                                                            
63  Sunarto. Metodologi Penelitian. (Surabaya : PP. S Unesa, 2001), p. 56 
64 Ibid, p. 47 
65 Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan Badan Penelitian dan 
Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional. Metode Penelitian 
Pengembangan. (Jakarta :  Departemen Pendidikan Nasional, 2008), p. 13 
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 )Questioner( االستبانة  -1
من الناس استطالعا  عدد إلىويقصد باالستبانة هي أسئلة موجهة  

: بأنها على يونس االستبانة  يويعرف فتح. 66في قضايا معينةآلرائهم 
قائمة من األسئلة أو األحكام أو التقريرات التي يتطلب فيها الرأي، 
وعادة مايكتب هذا الرأي، ويتطلب اإلجابة بوضع عالمات مميزة آهذه 

سيعرض  و. 67، وقد يتطلب تقريرا مطوال مكتوبا)√(العالمة مثال 
تعليم خبير الوسائل التعليمية وخبير مجموعة من االستبانة على الباحث 

 .وآذلك الطلبةاللغة العربية 
من األسئلة المكتوبة التي يستعملها الباحث االستبانة يتضمن هذا 

والطلبة عن صدق تصميم اللغة العربية  خبيرإليجاد المعلومات من 
ماآروميديا فالش بروفشنال دام برنامج باستخ ة تعليم اللغة العربيةليوس
 .ترقية رغبة الطلبةل 8

 )Interview( المقابلة -2
جابة اإلالباحث من َتَمّكن المقابلة هي طريقة لجمع المعلومات التي 

وجها بوجه  ويعتمد على مقابلة الباحث للمصادر البحث، على أسئلة
ها من قبل بغرض طرح عدد من األسئلة من قبل الباحث واإلجابة علي

أو يقال أنها طريقة طلب البيانات بطريقة الحوار والتساؤل بين المصدر 
تبيانا اس -حد آبير إلى–وتعتبر المقابلة  .68الباحث والفاعل والخبراء
جابات فإن المستجوب يعطي معلوماته شفويا شفويا، فبدال من آتابة اإل

  .  69في عالقة مواجهية
نات في هذا البحث هي المقابلة فالمقابلة المناسبة لكشف البيا

الدقيقة، وهي مقابلة حرة يوجه فيها الباحث أسئلتها على حسب دليل 
المقابلة بالموضوع الذي يدور حوله ثم تترك الحرية للخبير أن يتكلم آما 

آخر ليدفع الخبير وتشجيعه على  إلىدخل الباحث من حين تيريد و سي
أ من اإلعداد للمقابلة، ثم تنفيذ وأما خطوات هذه المقابلة يبتد .الكالم

                                                            
66 Koentjaraningrat. Metode-metode Penelitian Masyarakat. (Jakarta : PT. 
Gramedia, 1980), p. 215 

دار الثقافة، : القاهرة (، تصميم منهج لتعليم اللغة العربية لألجانب فتح على يونس،  67
  166: ص ) 1977

68  Maleong, Lexy J. 2009, op. cit., p. 135 
وآالة المطبوعات، : الكويت ( بعة السادسةالطأصول البحث العلمي ومناهجه، ، بدر أحمد   69

  350: ، ص)1982
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فهي نفذ هذا العمل ألجلها يالبيانات التي ف .70المقابلة، وتسحيل المقابلة
مقارنة ما بين الطريقة السابقة الجارية التي يستخدمها معلم اللغة ألجراء 

 العربية في عملية التعليم والطريقة الجديدة التي سيستخدمها الباحث
المقابلة بين الباحث و الطالب يمكن لكشف و .بالوسيلة الحاسوبية

 .المعلومات واألراء عن تلك الوسيلة الحاسوبية لديهم
 )Observation( المالحظة -3

إليها في هذا البحث يستخدم الباحث التي نحتاج لكشف البيانات 
هي  ، وطريقة المالحظة بالمشارآة ويقال أيضا بالمالحظة المباشرة

 .غوية المدروسةلمن النشاطات ال اًءلباحث جزفيها اطريقة بحيث يكون 
تصاله مباشرة باحث بمالحظة سلوك معين من خالل إأي يقوم ال

والمالحظة وسيلة من وسائل . 71درسهايباألشخاص أو األشياء التي 
ها تجميع الببانات، وهناك معلومات يمكن للباحث أن يحصل علي

باألشياء المادية  ون األمر متعلقاوذلك عندما يك. بالفحص المباشر
ويكتب الباحث و يسجل . 72والنماذج وعمليات تتضمن دراسة اإلنسان

عملية المالحظة ال تجري نحو و. البيانات المهمة أثناء المالحظة
. الحقائق المنظورة فحسب، بل نحو الحقائق المسموعة و الحسية أيضا

 .التعليموهناك أشياء أخرى مثل العبارات والبيانات المعبرة في عملية 
المالحظة بدون المشارآة أو غير المباشرة وهي  الباحث استخدم

ال  النشاطات الموجودة غير أنهالباحث فيها طريقة يالحظ ويراقب 
ميزتها في تمكين الباحث يختار الباحث هذه الطريقة لو. منها اءتكون جًز

 .من أن يالحظ السلوك آما يحدث فعال في الواقع بصورة طبيعية
 

 تحليل البيانات أسلوب -ه 
لتحليل البيانات الموجودة في هذا البحث يستخدم الباحث مدخلين، 

لمحصولة تجهز بتقنية وصفية وهي البيانات ا. آمي و آيفي: وهما 
فسرها يثم ية المئوالبيانات  إلىغّير الباحث البيانات الكمية . يةالمئو

                                                            
70 Ainin, Mochammad. Metodologi Penelitian Bahasa Arab. (Pasuruan : Hilal 
Pustaka, 2007), p. 115-116 

  149: ص  مرجع سابق،ذوقان عبيدات، وأخرون،   71
 354:  أحمد بدر، مرجع سابق، ص  72
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يقوم التعليمية،  للتأآد من ثبات البرمجيةو .بالكلمات الكيفية أو الوصفية
 مجية التعليميةاالبر اتالباحث باحتساب معامل ثبات عن طريق االختبار

مجموعة من المحكمين المتخصصين في على االختبار يعرض حيث 
 26عددها وأفراد عينة الدراسة وعلى ، اللغة العربيةتكنولوجيا تعليم 

 .الباط
الطراز فإن % 65تبلغ التي بيم الحصول عليها إذا آانت النتيجة 

)Prototype ( ألنها من جملة أآثر من لتعليملالنتفاع آوسيلة لمستعد ،
وأما الرموز المستخدمة لتحليل البيانات . خمسين في مائة الذين يحبواه

الوسائط (ومن خبير الوسائل اللغة العربية  خبيرالمحصولة من 
 :والطالب هي ) المتعددة

 : سئلةاألآل بنود . 1
 
 

 

 : الشرح
 P   :المعدل أو المأوية 
 X   : آل بنود السؤال اجابات عدد 

Xi    :عدد أفراد العينة 

 )konstanta(الثبات :    100%

 : سئلةاألجميع بنود . 2
 

 
 

 : الشرح
 P    :ويةأو المئ المعدل 

X∑  :على جميع بنود السؤال  جاباتاإل 

Xi ∑  :األسئلةعلى جميع بنود   زمةالال جاباتاإل نتيجة 

 )konstanta(الثبات :     100%

P =
X
Xi

X 100% 

P  =
∑X 

∑Xi 
X  100 % 
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دفتر بلغ معامل الثبات ما  رتباط واالب معامل احيث حس ، آما في ال
 .73وهي قيمة مناسبة ألغراض تطبيق هذه الدراسة

 5مبدأ تحويل نتيجة البيانات الكمية إلى الكيفية بمقياس : الجدول الثالث 
 الرقم التقدير النسبة المئوية

 1 ممتاز % )100 – 85(
 2 جيد جدا % )84 – 75(
 3 جيد %  )74 – 60(
 4 مقبول %  )59 – 50(

 5 راسب/  فاشل ) 50% <( 

 :وأما جدول تلك العملية المذآورة آما يلي 
 ملخص منهجية البحث: الجدول الرابع 

جمع أدوات  مصادر البيانات البيانات أسئلة البحثالنمرة
 البحث

طريقة تحليل 
 البيانات

1-
يمكن آيف 
وسيلة تصميم 

تعليم اللغة 
العربية 

باستخدام 
برنامج 

ماآروميديا 
فالش بروفشنال 

 ؟8

المواد التعليمية لفصل (الوثائقية 
العاشر في المدرسة الثانوية في 

: ، وهي السميستير الثاني
 )الهواية و المهنة

الوثيقتان من آتاب 
ِلـ " تعليم اللغة العربية"

هداية وآتاب . د
ِلـ " كالعربية بين يدي"

 َعبد الرحمن الفوزان

الطريقة 
 الوثائقية

تحليل الكمي 
 الكيفيو

التعليقات و االقتراحات من 
التعليمية  ةليأشكال الوس

 الحاسوبية

الخبراء، و المعلم، 
 المقابلة والطالب

تحليل الكيفي 
وتحليل 

 المحتوى  

                                                            
73 Sudjana. Statistik: Desain dan Analisis Eksperimen. (Bandung : Tarsito, 1990), 

P. 45 
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2-

ما خصائص 
وسيلة تعليم 
اللغة العربية 

باستخدام 
برنامج 
ا ماآروميدي

فالش بروفشنال 
 ؟ 8

 ةليالوسجانب أشكال .1
مثل ( الحاسوبيةالتعليمية 

عرض الشاشة؛ تقديم 
 )الصور

يتعلق الذي جانب الخاص ال .2
التعليمية  ةليالوسبمضمون 
المواد مثل ( الحاسوبية

التعليمية الحاسوبية؛  ةليللوس
 ةليلوسافعالية الطلبة؛ دور 
للتعلم التعليمية الحاسوبية 

 )الذاتي

تعليم اللغة خبير 
العربية، وخبير 

 الوسائل

تصديق 
التعليم خبراء 

والوسائط 
 المتعددة

تحليل الكمي 
 اإلحصائي

3-

 نجاحآيف 
وسيلة تعليم 
اللغة العربية 

باستخدام 
برنامج 

ماآروميديا 
فالش بروفشنال 

في ترقية  8
 ؟رغبة الطلبة 

الجوانب المتنوعة التي تتعلق 
 بهذه الوسيلة برغبتهم مستعينا

جذابة و  الوسيلة هذه: ل مث
؛ سهولة االستخداملديك؛ ممتعة 

؛ فهم الدرس فردياتستطيع أن ت
تستطيع أن ترقي آفاءتك في 

تساعدك ؛ مهارات اللغة العربية
؛ م اللغة العربيةيفي سهولة تعل

 وغيرها

 تحليل الكمي  االستبانة الطالب
 اإلحصائي

؛ الهدفمن جوانب  اتمؤشرال
 وغيرها التقييم؛ الوسيلة؛ المادة

عملية الطالب أثناء 
والمقابلة مع  التعليم

 المدرس

 المالحظة
 والمقابلة

تحليل الكيفي 
و تحليل 
 المحتوى

 

 

 فحص صحة البيانات -و 
من لما آانت البيانات التي جمعها الباحث متوفرة آاملة البد له 

فحص تلك البيانات المجموعة قبل أن تحلل وتفسرها لتكون صالحة 
 .ضابطة
ي أثناء عملية تحليل البحث على الباحث أن يقوم بعملية فحص ف

فللحصول على . صحة البيانات لتقرير صحة البيانات في هذا البحث
الباحث طريقة المراقبة سوف يستخدم البيانات واالآتشافات الصحيحة 
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عالقة صحة البيانات التي توضح هي الطريقة ووطريقة المقارنة  الدقيقة
 .ودة خارج البيانات نفسها للفحص أو المقارنةباألشياء الموج

طول ) 1: (وهناك بعض الطرق لفحص صحة البيانات هي 
مناقشة ) triangulasi( ،)4( التثليثي) 3(عمق المالحظة، ) 2(االشتراك، 
تفضيل الشرح، ) 7(آفاءة المراجع، ) 6(تحليل السلبية، ) 5(، اآلخرين

 .حسابة) 8(
ختار الباحث ما يليق سيلبيانات فومن هذه الطرق لفحص صحة ا

 :ببحثه وهي
للحصول على المعلومات الصحيحة . طول االشتراك -1

طول اشتراك الباحث في سائر  إلىفيحتاج الباحث 
النشاطات والبرامج والعملية المتعلقة بمادة اللغة العربية 

 .وتنمية متعدد الوسائل التي يريد بحقها
ولكشف الخصائص  لمعرفة صحة البيانات. عمق المالحظة -2

 إلىفي حاجة هو ف. في المالئمة بالمشكالت التي يريد حلها
فهو المالحظة العميقة الدقيقة نحو آل ما تكون مادة البحث، 

صل على البيانات أن يخ إلىبالمالحظة تمر في القيام سي
 .الصحيحة

التثليثي هي إحدى الطرق لفحص  : )triangulasi( التثليثي -3
خارج البيانات  شيءدام عامل أو صحة البيانات باستخ

واستخدام الباحث . نفسها لفحص تلك البيانات أو للموازنة
هذه الطريقة للمقارنة بين البيانات الموجودة عندما وجدت 
االختالفات بين البيانات المجموعة من المالحظة والوثائقية، 

 .أو بين الوثائقية والمقابلة، أو بين المالحظة والمقابلة
من الطرق إن   :اآلخرون من ذوي الخبرة و الكفاءة مناقشة  -4

عرضها الصحيحة البيانات  إلىالباحث ليصل  هاالتي يسلك
ليناقشوا ويصلحوا ما يلزم إصالحه، وبهذه آخرين على 

  .المعلومات الصحيحة الضابطةالباحث المناقشة سيكتشف 
 

 مراحل التصميم  -ز 
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غة العربية باستخدام وسيلة تعليم الل يسير الباحث في عملية إعداد
 في ترقية رغبة الطلبة 8ماآروميديا فالش بروفشنال برنامج 

 :ها على الخطوات التاليةيوتطور مجياتاالبر

تحديد األهداف التعليمية للبرنامج بدقة وبعبارات هدفية محددة حتى  -1
البرنامج بحيث يضمن تحقيق هذه  هتوجي يساعد المبرمج على

 .األهداف
تعلمين، وبالتالي اختيار المادة التعليمية المناسبة تحديد مستوى الم -2

 .لهم
 .تحديد المادة التعليمية التي يتكون منها البرنامج -3
تحديد نظام عرض المادة التعليمية للبرنامج، وهذا يتطلب ترتيبا  -4

  .الصعب إلىبحيث تتدرج من السهل  منطقيا للمادة التعليمية
وحدات  إلىة التعليمية آتابة إطارات البرنامج؛ أي تقسم الماد -5

إطارا أو خطوة، وآل إطار يتكون من  صغيرة جدا يكون آلٌّ منها
التغذية الراجعة  المعلومات والمثيرات واالستجابات التي يتبعها

 .والتعزيز الفوري
ماآروميديا فالش برنامج حوسبة المادة التعليمية باستخدام  -6

 .8بروفشنال 
تجري هذه العملية ). Validasi(ه و تقويمه و تصديقالبرنامج  وتعديل -7

 إلىتحتاج هذه العملية و ) Validasi Ahli( خبيرالأو تحكيم بصدق 
 وخبير الوسائلاللغة العربية، تعليم  خبير ين وهماخبيرمساعدة ال

 .74)الوسائط المتعددة(
 .المستنتج) Revisi(ومراجعة  استنساخ البرنامج -8

                                                            
74 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D. (Bandung : Alfabeta, 
2006). p. 338-339 
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 : وسوف توضح رسمها بالهيكل التالي

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آيفية عملية بحث تطويري في هذا البحث:  الرسم األول

البرنامج التعليمية 
الحاسوبية

 التعديل

 التقويم تجريب

التصليح

 َتحديد األهداف التعليمية

 مستوى المتعلمينَتحديد 

 التعليميةالمادة َتحديد 

نظام عرض المادة  َتحديد
التعليمية

 آتابة إطارات البرنامج

حسوبة المادة ببرنامج 
 أوتوبالي ميديا ستوديو

تصديق الوسائل التعليمية 
للخبراء

جاستنساخ البرنام
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 الفصل الرابع
 ومناقشتها عرض البيانات وتحليلها

 
 

 ميدان البحث عن لمحة:  المبحث األول 

 عرض البيانات:   الثانيالمبحث 

 تحليل البيانات ومناقشاتها :  الثالثالمبحث 
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 المبحث األول

 البحثميدان  عن لمحة
 

 تاريخ مدرسة نور العلوم اإلسالمية آبونساري ماالنج -أ 
في   آبونساري ماالنجاإلسالمية مدرسة نور العلوم وقعت 

 أقام ذلك المعهد. آبونساري ماالنجاإلسالمية نور العلوم ضمن معهد 
آان آياهي الحاج شفاء عالم في . تقريبا 1950آياهي الحاج شفاء سنة 

المجتمع والشباب الذين يعيشون حوالي الشارع  لموهو يع. العلوم الدينية
. والعلوم الدينية الكريم القرآن) Satsuitubun 17( 17ساتسوتوبون الرقم 

وفي مرور الوقت يزداد الراغبون في العلوم الدينية حتى في السنة 
مدرسة ) زوجة الحاج شفاء(أقامت السيدة الحاجة رحمة نور  1967

معهد ون إليه أن يسكنوا فيه، وهذه أول مبدأ ومسكنا حيث يستطيع القادم
 . اإلسالمية نور العلوم

أسست مدرسة دينية إسالمية نور العلوم  1977وفي السنة  
وفي هذه . مترا طوال وعرضا 1250القائمة علي األراضي بوسع 

المدرسة يتعلم الطلبة في الفصول الدراسية لكثرة الطلبة الذين يأتون 
ثم يليه يطلب الشيخ من أصدقائه الذين . د للتعلمهويسكنون في هذا المع

وهذا . لهم المعارف والقدرات في العلوم الدينية أن يعلموا الطلبة فيها
باستخدام الوسائل اإلسالمي نور العلوم المعهد  ي هذافمبدأ عملية التعليم 

 .التعليمية البسيطة الموجودة فيه

ة تسع سنوات ففتحت وفقا لما خّططته الحكومة بوجوب التعلم لمد
والسنتان بعدها أي في السنة  1986المتوسطة سنة  المدرسَة المديرُة
المتوسطة (ن وهتان المرحلتا. انوية نور العلومفتحت المدرسة الث 1988

وبوجود . تحت ضمن وإدارة وزارة شؤون الدينية اإلندونيسيا )والثانوية
واصلة دراستهم ت مهذه المرحلة الدراسية يمكن للمتخرجين والمتخرجا

 .أي الجامعة دينية آانت أم عاّمة إلي المرحلة األعلى
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، واستمر في رياسة 1994وبعد وفاة السيدة رحمة نور سنة 
زوج خليفة (وتطوير هذه المدرسة هو الحاج أحمد سيوطي دخالن 

العالم في العلوم ) ، وهي ابنة الحاج شفاء والحاجة رحمة نورزهرة
وقد . ج أحمد سيوطي دخالن بممارسة هذه المدرسةويقوم الحا. الدينية

، واآلن 2009إلى رحمة ربه في سنة أحمد سيوطي دخالن رجع الشيخ 
ابن الحاج شفاء (ذلك المعهد و مدرسته تحت رعاية الحاج فوزي شفاء 

وآنائنها وهم  خليفة زهرةو بمساعدة أبناء الحاجة ) والحاجة رحمة نور
حاج أحمد مشفع أسعدي، والحاج الحاج على مصطفى أسعدي، وال

سلطان رافعي، والحاج ملك سالم أمين، والحاح محب الرضى، 
 .والحاجة خالصة العين، والحاجة مشارفة وغيرها

 رؤية ورسالة المدرسة -ب 
اإلسالمية آمرآز العلوم الدينية والعامة المدرسة إن هذه 
منها . مدرسة األخرىلها خصوصية بالنسبة لل .للشباب واألمة

تحقق العقيدة القوية، والروح العميقة،  المدرسةهذه  أن
وآذلك روح اإلخالص  .واألخالق الحسنة، والعلوم الواسعة

بجانب ذلك أن لها . التي تصلح أن تنّور الحياة في المجتمع
 .آذلك رؤية ورسالتها

 : اإلسالمية هي المدرسةورؤية هذه 

 نجآبونساري ماال ةمدرسة نور العلوم اإلسالميآانت "
 "باعتبارها مدرسة مستقلة الشعوبية واإلسالمية

 :اإلسالمية هي المدرسةرسالة هذه أما  

تصبح المدرسة اإلسالمية التي تصلح أن تزود الطلبة  -1
بالعقيدة القوية وعمق الروح وحسن األخالق والعلوم 

 .الواسعة
تنمي هذه المدرسة العلوم دينية آانت أم عاّمة وآذلك  -2

 .الفنون اإلسالمية
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ترفع هذه المدرسة القيم اإلسالمية والثقافة اإلندونسية  -3
 . في تحقيق أسوة الحسنة للمجتع العالية

لى إضافة تدريس باإلال تعقدهذه المدرسة التي  تصبح -4
 .الزيادة

الذين الموجهة المتخرجين طالب هذه المدرسة ال تخرج -5
ومبتكرة على  ،لقدرة الدين، واستقالل تنافسية

 .التغييرات
األخالق والمنطق والتفكير المواقف والسلوك و تعزيز -6

 .العلمي
 منهج الدراسي للغة العربية  -ج 

يتبع المعيار في هذه المدرسة   منهج تعليم اللغة العربية 
، القومي الذي صدرته وزارة الشؤون الدينية لجمهورية إندونيسيا

 KTSP / Kurikulum Tingkat(وهو منهج على أسس وحدة دراسية 

Satuan Pendidikan(.  آما أآدت وزارة الشؤون الدينية بالقانون
 Peraturan( 2008السنة  2وزير الديني جمهورية أندونيسيا نمرة 

Menteri  Agama  RI No. 2 Tahun 2008 .( وتتبع آذلك نموذج الخطط
الدراسية الذي وضعته وزارة الشؤون الدينية لجمهورية 

عيار الكفاءة والكفاءات م نحو النموذج يحتوى على ههذ. إندونيسيا
نشطة التعليمية، المؤشرات، التقويم، األساسية، المحتوى، األ

وسيعرض الباحث هذا . مصادر الدراسة، نصاب زمان التدريس
وفقا على عناصر المنهج  وهي األهداف، المحتوى، الطريقة، 

 .والتقويموالمصادر، الوسائل 

التعليمية  ومن واجبة المعلم أن تعين المدلوالت والمادة
أي بوجود . رئيسية مناسبا بأحوال منطقة ورغبة الطالب فيهال

مقاما له  المنهج على مستوى وحدة الدراسية آان مدرس حريا و
واسعا الختيار المادة التعليمية حسب أحوال الدارسين وقدرتهم، 

 .ويستطيع على الدارسين تنمية قدرتهم وحاجتهم ورغبتهم

يتكون من  مدرسةال هم في هذإن منهج التعليم المستخد
: 
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داف -1 ة . األه ة العربي يم اللغ داف تعل ة  أه ذه المدرس ي ه هي ف
اراتهم      ة مه ة وتنمي ة العربي ي اللغ الب ف ات الط ة معلوم ترقي

دة  الية الجي ة واالتص يم  . اللغوي ة لتعل داف العام ي األه ذه ه وه
ة  اءة،      . اللغة العربية آلغة أجنبي ى الكف نهج مؤسس عل ذا الم وه

د اءات     فاأله اءة والكف ايير الكف ي مع نعكس ف ة ت اف الخاص
ارت  . األساسية ة وهي   التنقسم معايير الكفاءة إلى أربع مه لغوي

ة   راءة والكتاب ايير     . االستماع الكالم والق ة مع ارة لغوي ولكل مه
ية ا . أساس ن تفصليها آم تماع،  )أ: (يلتويمك ي االس اءة ف الكف

ي ا     ودة ف انى الموج ب المع م الطال ي أن يفه نص  ه وار وال لح
الكفاءة في الكالم، هي أن يعبر الطالب الحوار    )ب(؛ المسموع

فويا  م الطالب        )ج(؛ والنص ش راءة، هي أن يفه اءة في الق الكف
ة، هي    )د(؛ معانى النص المكتوب ومضمونه الكفاءة في الكتاب
  .أن يعبر الطالب الفكرة تحريريا

في االستماع  هي تفصيل معايير الكفاءات الكفاءات األساسيةو 
ة راءة والكتاب الم والق ا  . والك ية هي آم اءات األساس ذه الكف وه

ي  ) أ( :   يلت تماع، وه وار   : االس انى الح تجيب مع أن يس
ررة   وعات المق ول الموض موع ح يط المس تجيب  ؛البس أن يس

ذين يشمالن  نص المسموعين البسيطين الل انى الحوار و ال مع
ررة ب المق رةأ ؛التراآي تجيب الفك ودة  ن يس يالموج وار  ف الح

ررة  وعات المق ول الموض يطين ح موعين البس نص المس وال
ررة ية المق الم، وهي) ب( .باستخدام التراآيب األساس أن : الك

تخدام        ررة باس وعات المق ن الموض دا ع وار جي ق الح ينط
ررة  ية المق ب األساس ق    ؛التراآي يط بنط وار البس ل الح أن يمث

ررة     وعات المق ول الموض حيح ح ر ص رة   ؛ونب ر الفك أن يعب
ودة  يالموج ول     ف يطين ح موعين البس نص المس وار أو ال الح

ررة     ية الق ب األساس تخدام التراآي ررة باس وعات المق  .الموض
ارات والجمل      : القراءة، وهي) ج( ة والعب ا الكلم رأ جهري أن يق

تخدام     ررة باس وعات المق ول الموض ول ح ر مقب ق ونب بنط
ررة ية المق ب األساس تج ؛التراآي ردات أن يس اني المف يب مع

ودة    ل الموج ارات والجم يوالعب ول    ف يط ح نص البس ال
ررة ية المق تخدام التراآيب األساس ررة باس  ؛الموضوعات المق
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ودة  رة الموج تجيب الفك يأن يس ول  ف وب ح نص المكت ال
ررة  ية المق ب األساس تخدام التراآي ررة باس  .الموضوعات المق

ي) د( ة، وه يط: الكتاب رة البس ل الفك ول أن ينق ا ح ة تحريري
ررة ية المق تخدام التراآيب األساس ررة باس  ؛الموضوعات المق

وعات       ول الموض ا ح يطة تحريري رة البس تجيب الفك أن يس
ررة   رة البسيطة     ؛المقررة باستخدام التراآيب المق ر الفك أن يعب

تخدام       ررة باس وعات المق ول الموض ا ح ا موجه تحريري
 .التراآيب األساسية المقررة

وىال -2 ي ال .محت وى ف ذمحت ف  ه ي الص ة ف ة خاص ه المدرس
 20كل الموضوع  يشمل    لو .من الموضوعات  العاشر يتكون 
دة  ردة جدي ا مف ن      .تقريب ة م طة لغوي ين وأنش ب مع وترآي

ة   راءة والكتاب الم والق تماع والك ذه  . االس يل ه وتفص
ة خاصة في الصف العاشر      الموضوعات  في المستوى الثانوي

ى ا يل ي  )أ( : آم ل الدراس درالفص ت األول  ساألول، ال تح
ارف، و: الموضوع  ب   تع وعات والتراآي ى الموض مل عل يش

ة ية  :التالي ات الشخص ة  ( البيان واع المعرف رة وبعض أن ؛ )النك
ة  ي المدرس ة ف ق العام ر(والمراف دأ والخب الفصل ) ب( .)المبت

در ي األول، ال وع  سالدراس ت الموض اني تح اة : الث الحي
ة، و  وع   العائلي ى الموض مل عل ة  يش ب التالي ي  :ات والتراآي ف

اإلضافة (السكن في ؛ )الضمائر المنفصلة و المتصلة(البيت 
در     )ج. ()بمعنى الالم اني، ال األول  سالفصل الدراسي الث

وع   ت الموض ة، و: تح وعات   الهواي ى الموض مل عل يش
؛ في )المصدر وحروف الجر(أنواع الهواية  :والتراآيب التالية

ة   رض الهواي دي  (مع يس عن ي  –ل يس مع ل ) د( .)ل الفص
در اني، ال ي الث وع  سالدراس ت الموض اني تح ة، : الث المهن

ة و ب التالي ى الموضوعات والتراآي مل عل اة  :يش ة والحي المهن
 .)مبتدأ والخبر بفعل المضارع(؛ المهنة والنظام )العطف(

ة -3 دريس  .الطريق ة الت ة طريق ذه المدرس ي ه ة ف ي الطريق ه
ة،    اأو التقليدية وهي التوليفية  د والترجم لسمعية الشفوية، القوائ

 .التي يرتبط بأهداف التعليم األسئلة واألجوبة، وغيرها
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ائل   -4 ادر الوس ذه       .والمص ي ه تخدمة ف ة المس ائل التعليمي الوس
بورة   ي الس ة ه ير ،المدرس ية  ،والطباش ب الدراس  ،والكت

ات  ات التمرين ة    وآراس ل اللغ ي معم ان ف ي بعض األحي ، و ف
تخدمها    .ليبمساعدة الحاسوب اآل ة يس ب الدراس وآت

ة ال    االمدرسون هي آت ة العربي يم اللغ ه  ذب تعل دآتور د ي ألف . ال
ا طه   ها نشر ، )تعليم اللغة العربية(تحت الموضوع  هداية آاري

يا الوسطى  جاوا فوترا سمارانج  د يؤخذ من     . إندونيس ذلك ق وآ
ن     رحمن ب د ال دآتور َعب ه ال ذي ألف ديك ال ين ي ة ب اب العربي آت

راهيم وزان إب ي     . الف نهج ه ذا الم ي ه ة ف ادر المخطط والمص
دة  الت، الجري م، المج ية، المعج ب الدراس ائل . الكت والوس

 .، والقرص وغيرهاو األسطوانة ،المقترحة هي الشريط
ويم -5 ذه المدرسة  .التق ويم في ه اراااليستخدم التق هي ، و نختب

ار الموضوعي واال ختبار اال ذاتي  ختب ع    و. ال ويم أرب يجرى التق
ويم  : سية اات على األقل في السنة الدر  مر فصل  لل يلنصف االتق

ي األول ويم و، الدراس ائي لالتق ي األوللالنه ل الدراس  ؛فص
ويم و ف االتق ي لللنص ل الدراس انيفص ويم  ،الث ائي والتق النه
فصل لي للنصفايحتوى االختبار أحيانا  .الثانيفصل الدراسي لل

ؤاال  20 الدراسي األول ا س ن تقريب ون م ار تتك ددة االختي متع
ؤاال 15 ا س ال تقريب رة ، والمق ة الح ؤاال 5أو اإلجاب ا س . تقريب
ار  و وى االختب ائي ليحت ي األول لالنه ؤاال  45 فصل الدراس س

ال  تقريبا سؤاال 40تتكون من متعددة االختيار تقريبا  أو ، والمق
رة  ة الح ؤاال 5اإلجاب ا س كل  . تقريب ذا الش ري ه ذلك يج وآ
رر في     .الثانيالدراسي  فصللاالختباري في ا ويم المق ذه  التق ه

ئلة المحددة  التقويم المدرسة هو  يس    . بإجابة األس ويم يق ذا التق ه
ي    ب ف اءة الطال ة  آف راءة و الكتاب ا الق افة ، مهارت و باإلض

اراتب ردات، العب انى المف ى مع ب عل تيعاب الطال ل  ،اس والجم
 .المقررالمضمونة في النص 

 حالة المدرسين والطلبة  -د 
نور العلوم  مدرسة هلهذ المدرسين والمدرساتإن 
أحد آبونسارى ماالنج ليسوا قاصرين على خريجي اإلسالمية 
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 ناظر المدرسة

 محمد معيز

الجامعات وإنما المدرسون فيها من خريجي الجامعة فقط، 
 .إسالمية آانت و عامة

موظفي و مدرسي مدرسة نور العلوم اإلسالمية يبلغ عدد 
 50نحو  2010 – 2009للسنة الدراسية آبونساري ماالنج  

جميع المدرسين و. مدرسا 45و  مؤظفا 5الذين يتكون من . نفرا
 بعملية التعليم حسب تخصصهم الالئق بكفائتهم، ويعرف واقام

مستوى  من الشهادة الدراسية الجامعية في ذلك بما عندهم
 .الجامعى والماجسيتير

 :و أما الهيكل التنظيمي لهذه المدرسة هي 

 

 

 

 

 

 

 

   
 الهيكل التنظيمي لمدرسة نور العلوم اإلسالمية بماالنج: سم الثاني الر

يبلغ عدد الطلبة  2010-2009 عام الدراسيو في ال
العاشر و الصف في  اطالب 86وأما تفصيلها  .طالبا 213جميعا 

الثاني الصف في  اطالب 49في الصف الحادي عشر و  اطالب 78
أربعة تكون إلى ، فإنهم يالعاشرالصف طلبة بنسبة و .عشر
الصاف العاشر وآان  في  و أخذ الباحث إجراء بحثه. فصول
 .تلميذة 15تلميذا و  11تلميذا، يتكون من  26عددهم 

 العلمية شؤونفي  ساعد

 أستري تريسناواتي

 المرافق العامة شؤونفي  ساعد

 ميسناجي

 الطلبة شؤونفي ساعد 

 نور فائزة
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 المبحث الثاني

 عرض البيانات

 
 قد جمع الباحث هذه البيانات بأنواع األساليب، وهي اإلستبانة و

بيانات، فقام ولسهولة توجيه عرض ال. المالحظة والمقابلة واالختبار
 .الباحث بعرضها مناسبا بأسئلة البحث المذآورة في الفصل األول

آيفية تصميم وسيلة تعليم اللغة العربية باستخدام برنامج   -أ 
في مدرسة نور العلوم  8ماآروميديا فالش بروفشنال 
  الثانوية اإلسالمية بماالنج

ربع الحاسوبية أ تعليميةاستخدم الباحث لتصميم هذه الوسيلة ال
، آتابة إطارات البرنامج ،مرحلة التصميم واالعدادمراحل، وهي 
تلك المراحل الباحث بقام  .مرحلة التجريب والتطوير، مرحلة التنفيذ

 .ألنها أحسن طرق وأقرب إلى األسلوب المناسب في البحث التطويري

 خطوات تصميم البرنامج التعليمي الحاسوبي -1
مور مج التعليمي جملة من األالباحث عند إعداد البرنا ىعاوقد ر

 ،انسجام اللغة المستخدمة في العرض التوضيحي بمستوى الطلبة: منها
و عرض المادة  توضيح المفاهيم والمهارات وفهمها بشكل مناسب،

 ومناسبة المواد المستخدمة بالمنهج في المدرسة، وجذاب، جيدبأسلوب 
فصيل تلك المراحل وت .والتنقل بين أجزائهالبرنامج و سهولة استخدام 

 :الخطوات اآلتيةالمذآورة في 

 (Design and Preparation)   عدادمرحلة التصميم واإل )أ 
 مبدئيضع المصمم فيها تصميم ووهي المرحلة التي 

ن تحتويه البرمجية من ألمشروع البرمجية، وما ينبغي 
تدريبات وغيرها من النشطة واألاد وومالهداف واأل

برنامج الحاسوب  أولى الثبات مرحلة هي هذه .محتويات
الكتاب الدراسي المستخدم  بمالحظة قام الباحث .المستخدم
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آميدان البحث و الكتب األخرى التي تتعلق في المدرسة 
المدرسة الكتاب  تلكفي الباحث وجد وما  .بالمواد المحدد

لترقية  لذلك،. المريح لزيادة رغبة الطلبة عند التعّلمالخاص 
الطلبة شيء  ى الباحث، أعطم اللغة العربيةرغبتهم في تعلي

و نتيجة  .بذيل الذي يمكن أن ترقي رغبتهم حين الدراسة
هي اإلعداد الترتيبي لمضمون البرنامج هذه المرحلة 

 .المرجو

برنامج بدقة هذا الاألهداف التعليمية ل ديحدبتبدأ الباحث  -1
 على المستخدموبعبارات هدفية محددة حتى يساعد 

، نامج بحيث يضمن تحقيق هذه األهدافالبر هتوجي
المنهج في المدرسة آميدان بواألهداف المذآور مطابق 

وقد آتب الباحث تلك األهداف في هذا الفصل . البحث
. منهج الدراسي للغة العربيةنقطة  المبحث األول في في

وال يحتاج إلى األهداف األخرى التي يصعب للجميع 
 .أن يطبقها

لهذا  تحديد مستوى المتعلمينبوبعدها قام الباحث  -2
مرحلة الثانوية خاصة للصف الوهي في  البرنامج،
 .ألن هذه المرحلة مرحلة هامة في عملية التعلم. العاشر

وآذلك أن هذه المرحلة أغلى مراحل قبل المواصلة إلى 
 ).الجامعة(المرحلة العالية 

بة للطاد التعليمية المناسبة لوالم الباحث اروبالتالي اخت -3
وهذا . المادتين وهما الهواية والمهنة تكون منتلتي ا

مطابق بالمنهج المقرر وبالكتاب الدراسي الذي استعمل 
 .في هذه المدرسة و الممكن لمعظم المدارس األخرى

تحديد نظام عرض المادة واألخير جاء الباحث ب -4
التعليمية للبرنامج، وهذا يتطلب ترتيبا منطقيا للمادة 

، و وضع درج من السهل إلى الصعببحيث تت التعليمية
تدرج الدرس  .الباحث هذه المواد المصممة في الملحق

بالبينة أن هذه الوسيلة بدأت  السهل إلى الصعبمن 
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بالمفردات الجديدة، ثم الحوار، ثم القراءة، ثم الكتابة، 
وآذلك في  .ثم المعالجة التراآيب، واألخير اختبر نفسك

 .الجملة ضمن آل المهارات، بدأ بأسهل

 (Drafting The Program) آتابة إطارات البرنامج )ب 

تم فيها ترجمة الخطوط العريضة التي توهي مرحلة التي 
وضعها المصمم إلى إجراءات تفصيلية وأحداث ومواقف 
تعليمية حقيقية على الورق وتجهيزه بمرحلة اإلعداد من 

ية م المادة التعليميآتابة إطارات البرنامج أي تقس .متطلبات
إطارا أو خطوة، وآل  منها إلى وحدات صغيرة يكون آل
األسئلة والمهارات اللغوية إطار يتكون من المعلومات و

 .التغذية الراجعة والتعزيز الفوري االستجابات التي يتبعهاو
 .المصممة سوف يجد في الملحق إطارات البرنامج و

ة الوسيلة التعليميإعتمادا لتطوير  خطةال الباحث صمموقد 
 Petunjuk(دليل االستخدام  )1( التي تتكون منالحاسوبية 

Penggunaan (البرنامجأدوات بيانات  الذي يشتمل على 
الوسيلة من الموضوع والمفردات الجديدة حتى  وبيانات

وتشتمل على المادتين ) Materi(المواد ) 2(اختبر نفسك؛ 
ن ويتكون م) Penutup(اختتام ) 3(وهما الهواية والمهنة؛ 

مشارآات المصادر والمراجع، والسيرة الذاتية للباحث، و
 .، وآلمة الشكر والتقديرالعمل

 (Executing) مرحلة التنفيذ )ج 

في  إطارات البرنامجتم فيها تنفيذ توهي مرحلة التي 
باستخدام  صورة برمجية وسائط متعددة تفاعلية

، مع آتابة بعض 8ماآروميديا فالش بروفشنال 
 صمم الباحث .لموجودة في ذلك البرنامجا  (Scrip)النسخة
، )الحوار(من حيث المفردات الجديدة، مهارة الكالم المواد 

التراآيب، واختبر  مهارة القراءة، مهارة الكتابة، معالجة
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 )prototype(الطراز المبدئى  نتيجة هذه المرحلة هيو . نفسك
 . الذي يستطيع أن يقيم للمرحلة التالية

 Experiment and)  تطويرمرحلة التجريب وال )د 

Development) 

الوسيلة التعليمية تم فيها عرض توهي مرحلة التي 
على  8باستخدام ماآروميديا فالش بروفشنال  الحاسوبية

 البرنامج تعديلبهدف  لمختلفينا والخبراء الطلبةعدد 
تجري هذه ). Validasi(وتقويمه وتصديقه ه وتطوير هتحسينو

 Validasi(الخبير  العملية بصدق أو تحكيم Ahli (لطراز ل
تحتاج هذه العملية إلى مساعدة الخبيرين  .المبدئى المصمم

الوسائط (وهما خبير تعليم اللغة العربية، وخبير الوسائل 
ثم  المستنتج) Revisi(و تصليح مراجعة وبعدها ). المتعددة

 .استنساخ البرنامج

لبرنامج لتصميم شاشات اتفصيليا لقد وضع الباحث تصورًا و
التعليمي بما يتناسب مع موضوع وحجم المادة الدراسية بتقسيمها على 

 :فصول و أجزاء، واهتم عند التصميم باآلتي

 .تحديد موقع الشكل أو الرسم المقترح )أ 
 بحثو ،المستخدمة في هذا البرنامجالمالئمة الصور اختيار  )ب 

  .الصور الطبيعية المرشدة إلى معنى المفردات الباحث
األلوان التي ستظهر بها األشكال أو النصوص ومدى  انتقاء )ج 

 تحديد األصواتألجل راحة العين والتشويق، وآذلك  مالءمتها
 .الجيدة

. الهواية والمهنة: التي تتكون من المادتين المواد  الباحثأعد  )د 
المفردات الجديدة، والحوار، : ولكل المادة تحتوي على 

وهذا . آيب، واختبر نفسكوالقراءة، والكتابة، والمعالجة الترا
  .المقررالمنهج الدراسي الترتيب مطابق ب

آامال   Microsoft Word الكتابة برنامجفي المواد  الباحث آتب )ه 
 .وبالتتابع مواضعهابالصور لكل منها، 
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و الحوار بصوته أصوات الكلمات المعدة  الباحث سجل )و 
 Nero WaveEditorباستخدام  ت ألصواتلك ا، Neroمن برنامج   

لتكون خلفية األصوات والحوار المسجلة المتصلة بالكلمات 
 .الموادبالمكتوبة مناسبة  هالكل

برنامج ماآروميديا فالش بروفشنال عملية التصميم باستخدام  )ز 
جاء على آتابة العربية، لذلك  هذا البرنامجولكن ال تشتمل . 8

الذي يمكن تغيير آلمة  FlaArabicالباحث برنامج أخر وهو 
برنامج بية من أحد شكل إلى أشكال أخرى، خاصة في العر

    .8ماآروميديا فالش بروفشنال 
 وقت تقديمها وزمنها وإمكانية التحكم بها الباحث حددوبعدها  )ح 

 و .القدرة على تحريك الشكل أو النص من مكان إلى آخرو
سهولة االنتقال من مكان إلى آخر في الشاشة، أو جعل الباحث 
 .أو أجزاء منه البرنامجهاء تة أخرى أو إنشاش من شاشة إلى

إظهارها للطلبة من حيث  ةالمعلومات الالزموقام الباحث ب )ط 
ووضع اإلرشادات  ،حجمها وطريقة تقديمها والحصول عليها

وباإلضافة زاد الباحث  .البرنامجهذا الالزمة الستخدام 
 .لتسهيل استعماله إعطاء التغذية الراجعة للطلبةب

في عدد من األخير من هذا البرنامج ظ المنتج حفومن الممكن  )ي 
أما  .وغيرها png  و  ,swf, exe,  mov, html: ، هي (format)البنية 

وتكون هذه الوسيلة في  .swfو  exeمحفوظة بـ  البرنامجهذا ل
عملية تصوير هذه وجرى  )األسطوانة( المضغوطشكل قرص 

 .دامهجاهز الستخ البرنامجهذا  ، وNeroالقرص ببرنامج 
  لبرنامج التعليميلالشاشات مكونات  -2
 :اآلتيآالشاشات مكونات ضمن توت

عبارة عن مجموعة في هذه الشاشة . )المقدمة(المبدئية  الشاشات  )أ 
 تحتوي علىوهي  ،والموسيقى رةمن الشاشات مصحوبة بالصو

قـسـم شارة الجامعة، و عبارة عن مكان الدراسة لهذا البحث يعني 
جامعة موالنا  ،آــليـة الـدراسـات العليا، لعـــربـيـةتـعـليـم اللغة ا

موضوع البرنامج و ، مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنج
 Media(الوسائط المتعددة لتعليم اللغة العربية وهو  Pembelajaran 
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Interaktif  Bahasa  Arab ( الشاشات، و وضع الباحث أول في
أو انتهاء البرنامج ) 4(بعالمة  االختيارين بين مواصلة البرنامج

 :وصورتها هي ). 6(بعالمة 

 
 لهذا البرنامجالشاشة المبدئية : الثانية  الصورة

هذا لالستخدام ا وهي تحتوي على دليل. ة لفهرس البرنامجالشاش )ب 
 Petunjuk( البرنامج Penggunaan(والمواد الجاهزة ، )Materi( ،
 عالمةو ) Biografi( لذاتيةللسيرة ا عالمة، و)Penutup( واالختتام

 Daftar(لقائمة المصادر والمراجع  Pustaka (لمشارآات  عالمةو
 Ucapan Terima(وفيه آلمة الشكر والتقدير ) Kerabat Kerja( العمل

Kasih(.  
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 لفهرس البرنامج ةالشاش: الثالثة الصورة 
 Petunjuk(هذا البرنامج ل دليل االستخدامة شاش )ج  Penggunaan( ،

البرنامج هذا آيفية استخدام  للطلبة عنتوضح رض منها أن والغ
وآذلك التتابع بين الموضوعات  ،القوائمالتعليمي والتنقل بين 

على آل  المعلوماتوإعطاء . المستخدمة في هذا البرنامجوالمواد 
شاشة من البرنامج التعليمي لما سيقوم به من خطوات الحقة 

  .الصورتين التاليينا في آم. به لسهولة التشغيل واالستخدام
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 دليل االستخدامة شاش:  ةالصورة الرابع
 البرنامجأدوات بيانات :  الخامسالجدول 

 البيانات رمزال

 

 عالمة الخروج

 للرجوع إلى القائمة األساسيةعالمة 

 

القائمة أو الشاشة أو إلى  رااإلستمر عالمة
 تليها التدريبات
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 القائمة أو الشاشة أو التدريباتإلى  العودةة عالم

للرجوع إلى قائمة اختيار المهارة حين في عالمة 
 ضمن المواد

 للرجوع إلى قائمة اختيار الموادعالمة 

للرجوع إلى قائمة اختيار المهارة في أول عالمة 
 المواد

 لالرشادات و التوضيح و مفتاح األجوبةعالمة 

 رة الذاتية للباحثلمعرفة السيعالمة 

مشارآات العمل وآلمة الشكر لمعرفة عالمة 
 والتقدير

 لمعرفة قائمة المصادر والمراجععالمة 

 

ق هي السابفي الجدول  العارضةو بياناتها آما هي  الرموز تلك
لمستخدم في إجراء هذه الوسيلة لالبرنامج التي تساعد أدوات 

لرجوع إلى لو أو للخروج، أادة، عإلأو ل ،الحاسوبية، إما لالستمرار
 .وغيرهاأالقائمة األساسية 

 :ة للمواد الدراسية، وهي تحتوي على الشاش )د 
التي يمكن من ) الهواية والمهنة(التعليمية  الموادالشاشة لقائمة  )1

رغب الطلبة في التي تأو مادة  درسخاللها اختيار أي 
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فيظهر . األيسرعلى زر الماوس دراستها عن طريق ضغطة 
 :آما في الصورة التالية 

 
 التعليمية الموادقائمة شاشة : الخامسة الصورة 

تشتمل على المفردات . شاشة فهرس الدرس األول وهو الهواية )2
الجديدة، والحوار، والقراءة، والكتابة، ومعالجة التراآيب، 

إذا أراد الطالب إختيار أي نشاط في هذه القائمة . واختبر نفسك
. زر الماوس األيسر على أي عالمة فيهابطريقة ضغطة على 

 :وشاشتها آما تلي 

 

 الدرس األولشاشة فهرس : السادسة الصورة 
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أول ما يعرض الباحث في  يه .شاشة المفردات الجديدة )3
ة قبل شرح الدرس في الزم قائمةوهذه ال .الموضوع المحدد

خزائن الكلمات الموجودة لمعرفة ) الهواية(الموضوع  هذا
اثنتان على  قائمةتكون هذه الوت .ة في القائمات التاليةوالمستعمل

وتضاف تلك المفردات بالصور واألصوات . وعشرون مفردة
إذا أراد أن يعرض الطالب المفردات . التي تساعد لفهمها

واألصوات والصور الموجودة، فبطريقة ضغطة على زر 
 الصورة آما في. الماوس األيسر في إحدى المفردات الجاهزة

   :سابعة ال
 
 
 
 
 
 
 

 
 المفردات الجديدةشاشة : السابعة الصورة 

إحدى المهارات اللغوية  مهارة الكالم هي .شاشة الحوار )4
تعرض . اتالشاش ثالث تتكون من قائمةهذه الفي و .المنتجة

الشاشة األولى المحادثة بين أربعة أشخاص عن جمعيات 
ابية التي والشاشة الثانية تعرض األسئلة االستع. الهوايات

تعبير الوالشاشة الثالثة تعرض األسئلة ب. تتعلق بالحوار السابق
ثم توجد األسئلة ) صورة الطالب(عن الصورة المقيدة 
وأما في الحوار يستطيع . الصورةتلك القصيرة التي تتعلق ب

الطالب أن يسَتِمعوا األصوات الجاهزة في ضمنها بطريقة 
وفي األسئلة . مضغط الماوس األيسر على اسم المتكل

االستعابية توجد األجوبة لمساعدة الطالب بعد جوابهم حينما 
وفي  .ضغط على زر الماوس األيسر على عالمة التعجب
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التعبير عن الصورة يساعد الطالب أن يعبر عن الهواية باللغة 
 .العربية ولو بشيء بسيط

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 و التعبير باللغة العربيةابية الحوار و األسئلة االستعشاشة : الثامنة الصورة 

إحدى المهارات اللغوية  يه وأما القراءة .شاشة القراءة )5
تعرض . شاشات أربعتتكون من  قائمةهذه الفي  .المهمة

. الشاشة األولى القراءة تحت الموضوع في معرض الهوايات
من طريقة  األسئلة االستعابيةوالشاشة الثانية تعرض فيها 

إذا ) خ(ت الجملة صحيحة وحرف إذا آان) ص(وضع حرف 
و تعرض الشاشة الثالثة نوع التدريبات . آانت الجملة خطيئة

. األخرى، وهو امالء الفراغ بالكلمات المناسبة وفقا بالنص
والشاشة الرابعة تعرض األسئلة االستعابية التي تتعلق بالقراءة 

ويمكن أن يطابق بين أجوبة الطلبة بمفتاح األجوبة . السابقة
موجودة حينما ضغطة على زر الماوس األيسر على عالمة ال

 :وصورها آما تلي . التعجب
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 القراءة و األسئلة االستعابيةشاشة : التاسعة الصورة 
قام الباحث . شاشات أربعفي هذه القائمة تعرض . شاشة الكتابة )6

في الشاشة . بالتدريبات التي البد أن يجيبها الطالب مباشرة
األولى جاءت باألسئلة العشوائية التي تحتاج لترتيبها، وتبدأ 

و أما الشاشة الثانية هي اجب األسئلة اآلتية . بالكلمة الملونة
تتكلم عن آتابة التقرير الحرة  الثالثةوالشاشة . إجابًة قصيرًة

والشاشة األخيرة هي تعرض عن أن . في آراسات الطلبة
ويمكن . ق بالصورة بجوارهايكتب الطالب بالتعبير الذي يتعل

أن يطابق بين أجوبة الطلبة بمفتاح األجوبة الموجودة حينما 
ضغطة على زر الماوس األيسر على عالمة التعجب إال في 

 .الشاشة األخيرة ألن السؤال ذاتيا
 

 
 
 
 
 
 
 



73 

 

 

 

 
 
 
 
 

 الكتابة و األسئلة االستعابيةشاشة : العاشرة الصورة 
تتكلم الشاشة . ها ثالث شاشاتفي. شاشة معالجة التراآيب )7

األولى الوصف العام و التعريف عن التراآيب التي يدرسها 
ابتدأ بالجملة في النص السابق . الطالب، وهي حروف الجر

التي فيها حرف الجر ثم الشرح المجمل عن حرف الجر 
تشرح الشاشة التالية النماذج المتنوعة من حروف  و. ووظيفته

الثالثة هي األسئلة االستعابية التي والشاشة . الجر مفصال
لمساعدة  و. تحتاج لمعرفة فهم الطلبة عن الدرس السابق تعّلُمه

الطالب عند جواب األسئلة، توجد مفتاح األجوبة بضغطة على 
 .زر الماوس األيسر على الجملة
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 معالجة التراآيب و األسئلة االستعابيةشاشة : الحادية عشرة الصورة 

هذه القائمة مهمة . اختبر نفسك، تتكون من أربع شاشاتشاشة  )8
جدا، ألن تعرف آفاءة الطلبة عن الدروس القادمة، وتسمى 

الشاشة األولى تكلمت عن التدريب بمواصلة الصورة  .بالتقويم
وما تناسبها من الجمل الجاهزة بطريقة سحب الجملة إلى 

مواصلة الكلمة الشاشه الثانية ُتَدّرب بطريقة . الصورة المناسبة
الشاشه الثالثة هي التدريب . في موضوع الهواية وما تناسبها

إذا ) 6(عالمة إذا آانت الجملة صحيحة و) 4( بوضع عالمة 
وتشرح الشاشة األخيرة عن السؤال باالختيار  .آانت خطيئة

 . المتعددة وفقا بالنص المذآور

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 سكاختبر نفشاشة : الثانية عشرة الصورة 
تشتمل على المفردات . شاشة فهرس الدرس الثاني وهو المهنة )9

الجديدة، والحوار، والقراءة، والكتابة، ومعالجة التراآيب، 
إذا أراد المستخدم إختيار أي نشاط في هذه . واختبر نفسك
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وشاشتها آما . القائمة فبطريقة ضغطة على زر الماوس األيسر
 :تلي 

 

 الدرس الثانيفهرس شاشة : الثالثة عشرة الصورة 

دخيرة المفردات لمعرفة  وهذه الشاشة. شاشة المفردات الجديدة )10
 الشاشةتكون هذه وت .الموجودة والمستعملة في الشاشات التالية

وتضاف تلك المفردات بالصور . ثمان وعشرون آلمةعلى 
إذا أراد أن يعرض المفردة . واألصوات التي تساعد لفهمها

قة ضغطة على زر الماوس األيسر وصورتها وصوتها، فبطري
   :ةالرابعة عشر الصورة آما في. في إحدى المفردات الجاهزة

 
 
 
 
 
 

 المفردات الجديدةشاشة : الرابعة عشرة الصورة 
تعرض . ثالث شاشاتتتكون من  قائمةوهذه ال .شاشة الحوار )11

الشاشة األولى المحادثة بين الشخصين عن موضوع المهنة 
لثانية تشرح عن األسئلة االستعابية التي الشاشة ا. والحاية
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والشاشة الثالثة تعرض األسئلة بالتعبير . تتعلق بالحوار السابق
ثم توجد األسئلة القصيرة ) صورة الطبيبة(عن الصورة المقيدة 

وأما في الحوار يستطيع الطالب أن . التي تتعلق بتلك الصورة
األيسر  يسَتِمعوا األصوات في ضمنها بطريقة ضغط الماوس

وفي األسئلة االستعابية توجد األجوبة . على اسم المتكلم
لمساعدة الطالب بعد جوابهم حينما ضغطة على زر الماوس 

وفي التعبير عن الصورة يساعد  .األيسر في عالمة التعجب
 .بسيطاالطالب أن يعبر عن المهنة ولو 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الستعابية الحوار و األسئلة اشاشة : الخامسة عشرة الصورة 

تعرض . شاشات أربعتتكون من  قائمةهذه الفي  .شاشة القراءة )12
. الشاشة األولى القراءة تحت الموضوع في العمل لخدمة البالد

من طريقة  األسئلة االستعابيةوالشاشة الثانية تعرض فيه 
إذا ) خ(إذا آانت الجملة صحيحة و حرف ) ص(وضع حرف 

الثالثة نوع التدريبات  و تعرض الشاشة. آانت الجملة خطيئة
 .األخرى، وهو امالء الفراغ بالكلمات المناسبة وفقا بالنص

والشاشة الرابعة تعرض األسئلة االستعابية التي تتعلق بالقراءة 
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ولمساعدة الطالب عند جواب األسئلة، توجد مفتاح  .السابقة
األجوبة حين ضغطة على زر الماوس األيسر على الجملة 

 :وصورها آما تلي 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 القراءة و األسئلة االستعابيةشاشة : السادسة عشرة الصورة 
في هذه . مهارة الكتابة أصعب مهارات اللغة. شاشة الكتابة )13

قام الباحث بالتدريبات التي البد . شاشات أربعالقائمة تعرض 
في الشاشة األولى جاءت باألسئلة . أن يجيبها الطالب مباشرة

و أما . تحتاج لترتيبها، ويبدأ بالكلمة الملونة العشوائية التي
والشاشة . الشاشة الثانية هي اجب األسئلة اآلتية إجابًة قصيرة

 .تتكلم عن آتابة التقرير الحرة في آراسات الطلبة الثالثة
والشاشة األخيرة هي تعرض عن أن يكتب الطالب بالتعبير 

ن أجوبة ويمكن أن يطابق بي. الذي يتعلق بالصورة بجوارها
الطلبة بمفتاح األجوبة الموجودة حينما ضغطة على زر 
الماوس األيسر على عالمة التعجب إال في الشاشة األخيرة 

 :وصورها هي . ألن السؤال ذاتيا
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 الكتابة و األسئلة االستعابيةشاشة : السابعة عشرة الصورة 
الشاشة  تعرض. فيها ثالث شاشات. شاشة معالجة التراآيب )14

الوصف العام عن التراآيب التي درسها  األولى  التعريف و
ابتدأ بالجملة الموجودة في . الطالب، وهي حروف العطف

النص التي فيها حرف العطف، ثم الشرح المجمل عن حرف 
تشرح الشاشة الثانية النماذج المتنوعة من  و. العطف ووظيفته

ألسئلة والشاشة األخيرة هي ا. حروف العطف تفصيال
 و. االستعابية التي لمعرفة فهم الطلبة عن الدرس السابق تعلمه

لمساعدة الطالب عند جواب األسئلة، توجد مفتاح األجوبة 
 .بضغطة على زر الماوس األيسر على الجملة
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 معالجة التراآيب و األسئلة االستعابيةشاشة : الثامنة عشرة الصورة 

هذه الشاشات . أربع شاشات شاشة اختبر نفسك، وتتكون من )15
مهمة جدا، لمعرفة آفاءة الطلبة عن الدروس السابقة، وتسمى 

تتكلم الشاشة األولى التدريب بمواصلة  .بالتقويم الدراسي
الصورة وما تناسبها من الجمل الجاهزة، بطريقة سحب الجملة 

ُتَدّرب الشاشة الثانية بطريقة مواصلة  و. إلى الصورة المناسبة
الشاشه الثالثة هي . موضوع الهواية وما تناسبها آلمة عن

عالمة إذا آانت الجملة صحيحة و)4(التدريب بوضع عالمة 
وتشرح الشاشة األخيرة عن السؤال  .إذا آانت خطيئة) 6(

 . باالختيار المتعددة وفقا بالنص المذآور

 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

 اختبر نفسكشاشة : التاسعة عشرةالصورة 
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عن السيرة الذاتية لدى الباحث و مشارآات  ات المتعددةالشاش )ه 
تعرض  .وقائمة المراجع والمصادرالعمل وآلمة الشكر والتقدير 

فيها شخصية الباحث مجمال من اسمه الكامل والمؤهالت العلمية 
وإضافة بمشارآات العمل، هم  .وهواياته وخبراته ومهنه وغيرها

لمة الشكر والتقدير وتتم بك. الذين يعطون أوقاته ليتم هذا البرنامج
 .ألن هذا البحث العلمي اليمكن أن ينتهي إال بمساعدة األخرون

 .أساسية و إضافة قائمة المراجع والمصادروتعرض فيها أيضا 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

عن السيرة الذاتية و مشارآات العمل و آلمة الشكر  اتشاشال: العشرون الصورة 
 وقائمة المراجع والمصادر والتقدير

تعرض فيها التهنيئة من الباحث على االستفادة . ختتامة االشاش )و 
وتكتب أيضا االقتراحات والتوصيات من . لهذا البرنامج التعليمي
 .القارئين لهذا البرنامج
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 االختتام ةشاش: الحادية والعشرون الصورة 

 
خصائص تصميم وسيلة تعليم اللغة العربية باستخدام  -ب 

 8برنامج ماآروميديا فالش بروفشنال 
تحكيم وآذلك من سائر نتائج ( إستجابات من الطلبةلنيل نتائج 

ثم تحليل ) خبراء الوسائط المتعددةتحكيم  و تعليم اللغة العربيةخبراء 
 :اآلتيةالرموز تلك النتائج، قام الباحث ب

 : آل بنود السؤال
 
 

 

 : الشرح
 P   :المعدل أو المأوية 
 X   : آل بنود السؤال اجابات عدد 

Xi    :عدد أفراد العينة 

 )konstanta(الثبات :   100%

 : سئلةاألجميع بنود 
 

P =
X
Xi

X 100% 

P  =
∑X 

∑Xi 
X  100 % 
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 : الشرح
 P    :ويةأو المئ المعدل 
X∑  :على جميع بنود السؤال  جاباتاإل 

Xi ∑  :على جميع بنود السؤال زمةالال جاباتاإل نتيجة 

 )konstanta(الثبات :     100%

دفتر مل الثبات بلغ معاما  رتباط واالب معامل احيث حس ، آما في ال
 .البحث اوهي قيمة مناسبة ألغراض تطبيق هذ

 مبدأ تحويل نتيجة البيانات الكمية إلى الكيفية: السادس الجدول 
 الرقم التقدير النسبة المئوية

)85 – 100( %   1 ممتاز

)75 – 84( %   2 جيد جدا

)60 – 74(  %   3 جيد

)50 – 59(  %   4 مقبول

 5 راسب/  لفاش ) 50% <( 

وسيلة تعليم اللغة العربية عَرض الباحث البيانات عن خصائص 
تعليم تحكيم خبيري من  8باستخدام برنامج ماآروميديا فالش بروفشنال 

) الوسائط المتعددة(الوسائل التعليمية تحكيم خبيري و  اللغة العربية
   .آانت أم مفتوحة مغلقة بأسلوب اإلستبانة

 تعليم اللغة العربيةنتائج تحكيم خبيري  -1

 اللغة العربية من تحكيم خبراء تعليمنتائج االستبانة البيانات من 
 اللغة العربية نتائج االستبانة من تحكيم خبراء تعليم: السابع الجدول 

التقد % ∑x∑ xi تحكيم الخبراء مجموع األسئلةامؤشرالالر
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 ير 5 4 3 2 1 تقم

محتو-1
ى 

المواد 

اد الموتناسب .1
التعليمية 

الثانويالمستوى ب

مم 90 10 9 1 1   
 تاز

ح شرح يتوض.2
المواد بالصور 

 واألشكال 

مم 90 10 9 1 1   
 تاز

 المواد ترابط.3
بالمحتوى 
أو  الدراسي

 الكتاب المدرسي

مم 90 10 9 1 1   
 تاز

المواد التعليمية .4
من  تقديرمت

 إلىالسهولة 
 الصعوبة

مم 90 10 9 1 1  
 تاز

األهدا-2
ف 

التعليم
ية 

والكفاء
ة 

المطلو
 بة

عملية تعليم اللغة .1
العربية باستخدام 

التعليمية  ةليالوس
مناسبة الحاسوبية  

باألهداف التعليمية 

 

مم 10 100 10 2   
 تاز

ناسب تعليم اللغة تي.2
العربية باستخدام 

التعليمية  ةليالوس
بالكفاءة  الحاسوبية
   المطلوبة

 

مم 90 10 9 1 1  
 تاز

جانب -3
و   اللغة

 ةليالوس مادة.1
التعليمية 

مم 90 10 9 1 1   
 تاز
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التراآي
 ب 

مقدمة الحاسوبية  
باللغة المتوفرة 
 لدى الطلبة و

 اهمتناسب مستو

التراآيب .2
واألساليب اللغوية 
ليس فيها غموض

جيد  80 10 8  2   
جدا

طريقة -4
آتابة 

المواد 
التعليم

 ية  

مراعاة القواعد .1
مالئية اإل

األساسية في 
مثل المد  الكتابة

 وهمزة القطع

مم 90 10 9 1 1   
 تاز

مراعاة عالمات .2
 و الترقيم

خصائص الكتابة 
 األخرى العربية

مثل عند الكتابة 
النقط و الفاصلة و 

 غيرهما

مم 90 10 9 1 1   
 تاز

الخط واضح .3
للقراءة وحجمه 

 مناسب

مم 10 100 10 2    
 تاز

التفاع-5
  ل

 ةليالتعلم بالوس.1
التعليمية 

الحاسوبية يزيد 
ة الطلبة من فاعلي

 داخل الحصة

مم 90 10 9 1 1   
 تاز
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 ةليتعمل الوس.2
التعليمية 

الحاسوبية  على 
 زيادة حماس

اللغة  للتعلمالطلبة 
 العربية

مم 10 100 10 2    
 تاز

تقويم -6
آفاءة 
الطلبة 

لبة يكسب الط.1
مهارات أفضل 
من طريقة 

 ريس العاديةالتد

جيد  80 10 8  2   
جدا

التعليمية  ةليالوس.2
الحاسوبية  تعطي 
نتائج أفضل من 

 التعلم العادية

مم 10 100 10 2    
 تاز

أسلو-7
ب 
التقو
 يم

 ةليالوستتضمن .1
التعليمية 

الحاسوبية 
االختبارات 

المناسبة بالمواد 
  المدروسة

مم 10 100 10 2    
 تاز

االختبارات إن .2
 عة وجذابةمتنو

مم 10 100 10 2    
 تاز

استخدام -8
 ةليالوس

التعليمية 
الحاسو

 بية  

توجد االرشادات .1
الواضحة في 

 ةليالوساستخدام 
التعليمية 

 الحاسوبية  

جيد  80 10 8  2   
جدا
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سهولة استخدام .2
التعليمية  ةليالوس

 الحاسوبية  

جيد  80 10 8  2   
 جدا

دور -9
 ةليالوس

التعليمية 
حاسوال

بية 
للتعلم 
  الذاتي

 ةلييؤدي الوس.1
التعليمية 

الحاسوبية  دورًا 
  بديًال عن المعلم

جيد  80 10 8  2   
 جدا

 ةلييؤدي الوس.2
التعليمية 

الحاسوبية  دورًا 
بديًال عن الكتاب 

 المدرسي

جيد  80 10 8  2   
 جدا

التعليمية  ةليالوس.3
الحاسوبية  تقلل 
من فرص تعلم 

 يفالطالب الضع

جيد  80 10 8  2   
جدا

 ةليتوفر الوس.4
التعليمية 

الحاسوبية  فرص 
تعلم مناسبة ألنها 
ترآز على 
عنصر الترفيه 
والمتعة لدى 

 ةالطلب

مم 90 10 9 1 1   
 تاز

20      المجموع
6 

23
0   

مم89,5        المعدل
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تاز
 

من  اللغة العربية بيان عرض البيانات عن تحكيم خبراء تعليم )1
 إلستبانة المغلقةا
 محتوى المواد )أ 

ة  تناسب أربع مؤشرات وهي  محتوى المواد لمتغير المواد التعليمي
واد بالصور واألشكال    يتوض ؛ الثانويالمستوى ب رابط ح شرح الم  ؛ ت

واد ي الم المحتوى الدراس اب المدرس ب ة ي؛ أو الكت واد التعليمي الم
ديرمت هولة   تق ن الس ىم عوبة إل ر . الص ة المؤش دل نتيج ى مع ة األول
انوي المستوى  المواد التعليمية بتناسب ( از،    % 90) الث دير ممت في تق

دا    ق ج ر األول مواف ة الخبي ان أن نتيج ق ) 5(ببي اني مواف ). 4(و الث
واد بالصور واألشكال    يتوض(وأما المؤشرتة الثانية  في  ) ح شرح الم

دل   ر األول موافق    %90تقدير ممتاز بمع ان أن نتيجة الخبي دا   ، ببي ج
 المواد ترابط(ومعدل نتيجة المؤشرة الثالثة  ).4(و الثاني موافق ) 5(

ي  المحتوى الدراس اب المدرس  ب از،   % 90) يأو الكت دير ممت ي تق ف
دا    ق ج ر األول مواف ة الخبي ان أن نتيج ق ) 5(ببي اني مواف ). 4(و الث

ة   رتة الرابع ا المؤش ة مت(وأم واد التعليمي ديرالم هولة  تق ن الس ىم  إل
عوبة ي) الص دل    ف از بمع دير ممت ر   %90تق ة الخبي ان أن نتيج ، ببي

ق دا  األول مواف اني موافق ) 5(ج دل النتيجة  ). 4(و الث ر ومع لمتغي
 .في تقدير ممتاز% 90 :محتوى المواد

 األهداف التعليمية والكفاءة المطلوبة )ب 
ر ة    لمتغي اءة المطلوب ة والكف داف التعليمي ا   األه رتان وهم مؤش

ة العر   يم اللغ ة تعل تخدام  عملي ة باس وبية   ةليالوسبي ة الحاس التعليمي
ة داف التعليمي بة باأله تخدام  تي؛ مناس ة باس ة العربي يم اللغ ناسب تعل

معدل نتيجة المؤشرة  .بالكفاءة المطلوبة التعليمية الحاسوبية ةليالوس
ى  تخدام  (األول ة باس ة العربي يم اللغ ة تعل ة  ةليالوسعملي التعليمي

وبية   داالحاس بة باأله ةمناس از، % 100 )ف التعليمي دير ممت ي تق ف
دا  ق ج ر األول مواف ة الخبي ان أن نتيج دا ) 5(ببي ق ج اني مواف و الث

ة ). 5( ا المؤشرتة الثاني تخدام تي(وأم ة باس ة العربي يم اللغ ناسب تعل
وبية  ةليالوس ة الحاس ة  التعليمي اءة المطلوب از  ) بالكف دير ممت ي تق ف
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دل  ر األ  %90بمع ة الخبي ان أن نتيج ق، ببي اني ) 4( ول مواف و الث
دا  ق ج ة  ). 5(مواف دل النتيج ر ومع ة لمتغي داف التعليمي األه

 %. 95في تقدير ممتاز بمعدل  :والكفاءة المطلوبة
 جانب اللغة والتراآيب )ج 

ر   بلمتغي ة و التراآي ب اللغ ا   جان رتان وهم ادةمؤش  ةليالوس م
وبية    ة الحاس ة التعليمي ة و   مقدم دى الطلب وفرة ل ة المت ب  باللغ تناس

تو ة   ؛ اهممس اليب اللغوي ب واألس وض  التراآي ا غم يس فيه دل . ل مع
ى    رة األول ة المؤش ادة(نتيج وبية    ةليالوس م ة الحاس ة التعليمي مقدم

ة و   دى الطلب وفرة ل ة المت تو  باللغ ب مس دير  % 90) اهمتناس ي تق ف
دا    اني موافق   ) 5(ممتاز، ببيان أن نتيجة الخبير األول موافق ج و الث

ا ا). 4( دل    وأم از بمع دير ممت ي تق ة ف رتة الثاني ب (لمؤش التراآي
ر  % 80 )ليس فيها غموضواألساليب اللغوية  ، ببيان أن نتيجة الخبي

ر  ومعدل النتيجة  ). 4(و الثاني موافق ) 4( األول موافق جانب  لمتغي
 . في تقدير ممتاز% 85 :اللغة والتراآيب

 طريقة آتابة المواد التعليمية )د 
اة  ثالث مؤشرات وهي    المواد التعليمية طريقة آتابةلمتغير  مراع

مراعاة ؛ مثل المد وهمزة القطع القواعد اإلمالئية األساسية في الكتابة
ة   األخرى خصائص الكتابة العربية و عالمات الترقيم ل  عند الكتاب مث

ا نقط و الفاصلة و غيرهم ه ؛ ال راءة وحجم  .مناسبالخط واضح للق
ة األساسية في    مر(معدل نتيجة المؤشرة األولى  اعاة القواعد اإلمالئي

ة ع   الكتاب زة القط د وهم ل الم ان أن   % 90 )مث از، ببي دير ممت ي تق ف
دا     ق ج ر األول مواف ة الخبي ق  ) 5(نتيج اني مواف ا ). 4(و الث وأم

 خصائص الكتابة العربية و مراعاة عالمات الترقيم(المؤشرتة الثانية 
از   )غيرهما مثل النقط و الفاصلة وعند الكتابة  األخرى في تقدير ممت
ر األول موافق  %90بمعدل  دا   ، ببيان أن نتيجة الخبي اني  ) 5(ج و الث
ق  ة     ).4(مواف رة الثالث ة المؤش دل نتيج راءة   (ومع ح للق ط واض الخ

ه  ر  %  100 )مناسبوحجم ة الخبي ان أن نتيج از، ببي دير ممت ي تق ف
دا  ق ج دا  ) 5(األول مواف ق ج اني مواف دل النتي). 5(و الث ة  ومع ج

 .في تقدير ممتاز% 93,3 :طريقة آتابة المواد التعليميةلمتغير 
  التفاعل )ه 
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التعليمية الحاسوبية   ةليالتعلم بالوسمؤشرتان وهما  التفاعللمتغير 
ن فاعلي  د م ة يزي ة ة الطلب ل الحص ل الوس ؛ داخ ة  ةليتعم التعليمي

جة  معدل نتي. اللغة العربية للتعلمالطلبة  الحاسوبية  على زيادة حماس
د من فاعلي     ةليالتعلم بالوس(المؤشرة األولى  ة التعليمية الحاسوبية يزي

ر     % 90 )داخل الحصةالطلبة  ان أن نتيجة الخبي از، ببي في تقدير ممت
دا   ق ج ق  ) 5(األول مواف اني مواف رة    4(و الث ة المؤش دل نتيج ومع

ادة حماس     ةليتعمل الوس(الثانية  ى زي ة   التعليمية الحاسوبية  عل الطلب
ر  %  100 )اللغة العربية تعلملل في تقدير ممتاز، ببيان أن نتيجة الخبي

دا    دا    ) 5(األول موافق ج اني موافق ج دل النتيجة   ). 5(و الث ا مع  وأم
 .، وتقديره ممتاز%95:  التفاعللمتغير 

 تقويم آفاءة الطلبة )و 
ا    تقويم آفاءة الطلبةلمتغير  ة  يكسب الط مؤشرتان وهم ارات  لب مه

ة ال    ن طريق ل م ة  أفض دريس العادي وبية    ةليالوس ؛ ت ة الحاس التعليمي
ة     تعلم العادي ى     . تعطي نتائج أفضل من ال دل نتيجة المؤشرة األول مع

في % 80 )مهارات أفضل من طريقة التدريس العاديةلبة يكسب الط(
ق     ر األول مواف ة الخبي ان أن نتيج دا، ببي د ج دير جي اني ) 4(تق و الث

ق  ة  ). 4(مواف رتة الثاني ا المؤش وبية   ةليالوس(وأم ة الحاس التعليمي
، %100في تقدير ممتاز بمعدل )تعطي نتائج أفضل من التعلم العادية

ق   ر األول مواف ة الخبي ان أن نتيج دا  ببي دا  ) 5(ج ق ج اني مواف و الث
ة   ).5( دل النتيج ر ومع ةلمتغي اءة الطلب ويم آف دير % 90 :تق ي تق ف

 .ممتاز
 أسلوب التقويم  )ز 

ويم  لمتغير  ا    أسلوب التق ة   ةليالوس تتضمن  مؤشرتان وهم التعليمي
وبية  ة  الحاس المواد المدروس بة ب ارات المناس ارات ؛ إن االختب االختب

 ةليالوس تتضمن  وهما (معدل نتيجة المؤشرة األولى . متنوعة وجذابة
في تقدير  )االختبارات المناسبة بالمواد المدروسةالتعليمية الحاسوبية 

دا   ، ببيان أن نتيجة الخبير األول موافق%100ممتاز بمعدل و ) 5(ج
االختبارات متنوعة إن (وأما المؤشرتة الثانية ). 5(الثاني موافق جدا 

ر األ %100في تقدير ممتاز بمعدل) وجذابة ول ، ببيان أن نتيجة الخبي
ق دا  مواف دا  ) 5(ج ق ج اني مواف ة   ). 5(و الث دل النتيج ر ومع لمتغي

 %.100في تقدير ممتاز بمعدل :أسلوب التقويم



90 

 

 

 

  التعليمية الحاسوبية ةليالوساستخدام  )ح 
ا   التعليمية الحاسوبية ةليالوساستخدام لمتغير  توجد  مؤشرتان وهم

تخدام    ي اس حة ف ادات الواض وب  ةليالوساالرش ة الحاس ؛ يةالتعليمي
تخدام  هولة اس وبية ةليالوسس ة الحاس رة . التعليمي ة المؤش دل نتيج مع

ى  تخدام   (األول ي اس ادات الواضحة ف د االرش ة  ةليالوستوج التعليمي
ر األول        % 80 )الحاسوبية ان أن نتيجة الخبي دا، ببي د ج دير جي في تق

ق  ق ) 4(مواف اني مواف ة  ). 4(و الث رتة الثاني ا المؤش هولة (وأم س
في تقدير جيد جدا، ببيان % 80 )التعليمية الحاسوبية ةليوسالاستخدام 

ق    ر األول مواف ة الخبي ق  ) 4(أن نتيج اني مواف دل  ).4(و الث ومع
ة   ر النتيج تخدام لمتغي وبية ةليالوساس ة الحاس ي % 80 :التعليمي ف

 .تقدير جيد جدا
 للتعلم الذاتي التعليمية الحاسوبية  ةليالوسدور  )ط 

ر  وبية  ال ةليالوسدور لمتغي ة الحاس ذاتي تعليمي تعلم ال ع  لل أرب
ي  رات وه ؤدي الوسمؤش ن   ةليي ديًال ع وبية دورًا ب ة الحاس التعليمي

م ؤدي الوس؛ المعل اب    ةليي ن الكت ديًال ع وبية  دورًا ب ة الحاس التعليمي
م الطالب       ةليالوس؛ المدرسي ل من فرص تعل التعليمية الحاسوبية  تقل
ا  التعليمية ا ةليتوفر الوس؛ الضعيف لحاسوبية  فرص تعلم مناسبة ألنه

معدل نتيجة المؤشرة   . ةترآز على عنصر الترفيه والمتعة لدى الطلب
ى  ؤدي الوس(األول م ةليي ديًال عن المعل وبية  دورًا ب ة الحاس  )التعليمي

ر األول موافق   % 80 و ) 4(في تقدير جيد جدا، ببيان أن نتيجة الخبي
ق  اني مواف رتة الث). 4(الث ا المؤش ة وأم ؤدي الوس(اني ة  ةليي التعليمي

اب  ديًال عن الكت وبية  دورًا ب د % 80 )المدرسيالحاس دير جي ي تق ف
ق  ر األول مواف ان أن نتيجة الخبي دا، ببي ق ) 4(ج اني مواف  ).4(و الث

ل من      ةليالوس(ومعدل نتيجة المؤشرة الثالثة  ة الحاسوبية  تقل التعليمي
ب الضعيف م الطال دير ج% 80 )فرص تعل ي تق ان أن ف دا، ببي د ج ي

اني موافق   ) 4(نتيجة الخبير األول موافق   ا المؤشرتة   ). 4(و الث وأم
ا       ةليتوفر الوس(الرابعة  م مناسبة ألنه التعليمية الحاسوبية  فرص تعل

دى الطلب    ة ل ه والمتع ى عنصر الترفي ز عل از  ) ةترآ دير ممت ي تق ف
دل  ق %90بمع ر األول مواف ة الخبي ان أن نتيج اني و الث) 4( ، ببي

دا  ق ج ة  ). 5(مواف دل النتيج ر ومع ة  ةليالوسدور لمتغي التعليمي
 .في تقدير جيد جدا% 82,5 :للتعلم الذاتيالحاسوبية 
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رات التي تتكون من المؤشرات، فُعرفت         ائج المتغي دل  نت  ومن مع
دير   % 89,5: بمعدلة النتيجة  تعليم اللغة العربيةتحكيم خبيري من  في تق

 .ممتاز

ان عرض البيا )2 يم من بي ري التعل ات و اقتراحات خبي ات عن تعليق ن
 :اإلستبانة المفتوحة

 )شهداء الصالح. د(تعليقات و اقتراحات الخبير األول  ) أ
 .على آل الشاشات) دليل االستخدام(أن يشرح اإلشارات  )1(
ة   ) موضوع الحوار(آلمة البادمينتون في القراءة  )2( دل بكلم أن تب

 .آرة الريشة: 
 )ترآيس لوبيس. د(الثاني  بيرتعليقات و اقتراحات الخ ) ب
 .تصحيح بعض األخطاء النحوية )1(
 .استخدام المفردات أآثر دقة )2(
 .استخدام صيغ األوامر والطلبات بدقة )3(

 
 الوسائط( نتائج تحكيم خبيري وسيلة تعليم اللغة العربية -2

 )المتعددة
 وسيلة تعليم اللغة العربيةمن تحكيم خبراء نتائج االستبانة البيانات من 

 )المتعددة ئطالوسا(
 )المتعددة الوسائط( وسيلةالنتائج االستبانة من تحكيم خبراء : الثامن الجدول 

الر
 قم

مؤشرال
 األسئلة ات

التقد %∑x∑ xiتحكيم الخبراء مجموع
 ير

123 4 5 

عر-1
ض 
الشا
 شة

 

1. 
تحديد موقع 
الشكل أو الرسم 

 المقترح

ممتا 90 10 9 1 1   
 ز

األلوان  اختيار .2
مستخدمة في ال

البرنامج ألجل 

ممتا100 10 10 2    
 ز
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راحة العين 
 والتشويق

تقديم -2
الصو

  ر

 الصوراختيار  .1
التعليمية المالئمة 

للوحدات 
 الدراسية

ممتا 90 10 9 1 1   
 ز

الصور واضحة  .2
 وسهلة الفهم

ممتا 90 10 9 1 1   
 ز

 الصورتساعد  .3
المستخدمة في 

 تصور المعنى

ممتا 90 10 9 1 1   
 ز

تقديم -3
األصوا

 ت

استخدام  .1
األصوات يزيد 

 فهم المعلومات

ممتا 90 10 9 1 1   
 ز

األصوات  .2
المسموعة 
 واضحة

ممتا100 10 10 2    
 ز

تقديم -4
النصو
 ص

انتقاء األلوان .1
التي ستظهر بها 

 واألشكال 
النصوص ومدى 

 مالءمتها

جيد  80 10 8  2   
 جدا

وإبراز العناوين .2
اضح بخط و

ومميز لتتم 
مالحظته 

ومتابعته من 

ممتا 90 10 9 1 1   
 ز
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ةالطلب

عر-5
ض 
المادة

تجنب عرض .1
آمية آبيرة من 
المعلومات في 
 الشريحة الواحدة

جيد  80 10 8  2   
 جدا

ترتيب شرائح .2
العرض بأسلوب 

 منطقي

جيد  80 10 8  2   
 جدا

سهولة االنتقال .3
 إلىمن مكان 
 آخر في الشاشة

ممتا 90 10 9 1 1   
 ز

10      المجموع
7 

12
0 

  

 89,2        المعدل
ممتا
 ز

 

 وسيلة تعليم اللغة العربيةبيان عرض البيانات عن تحكيم خبراء  )1
 من اإلستبانة المغلقة )المتعددة الوسائط(
 عرض الشاشة )أ 

ر ة لمتغي ا  عرض الشاش رتان وهم كل أو مؤش ع الش د موق تحدي
لوان المستخدمة في البرنامج ألجل راحة  األ اختيار؛ الرسم المقترح
ى  . العين والتشويق ع الشكل    (معدل نتيجة المؤشرة األول د موق تحدي

ر     %  90 )أو الرسم المقترح ان أن نتيجة الخبي از، ببي في تقدير ممت
دا    ) 4(األول موافق  اني موافق ج ة    ). 5(و الث ا المؤشرتة الثاني وأم

ار ( ا  اختي ي البرن تخدمة ف وان المس ين  األل ة الع ل راح مج ألج
ر   % 100في تقدير ممتاز بمعدل  )والتشويق ، ببيان أن نتيجة الخبي
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ق دا  األول مواف دا   ) 5(ج ق ج اني مواف ة   ). 5(و الث دل النتيج ومع
 .في تقدير ممتاز%  95 عرض الشاشةل
 تقديم الصور )ب 

ر  ورلمتغي ديم الص ي  تق رات وه الث مؤش ار ث وراختي  الص
دا ة للوح ة المالئم يةالتعليمي هلة ت الدراس حة وس ور واض ؛ الص

دل نتيجة   . المستخدمة في تصور المعنى     الصور تساعد  الفهم؛  مع
ى   رة األول ار (المؤش وراختي دات    الص ة للوح ة المالئم التعليمي

ية ر األول   %  90 )الدراس ة الخبي ان أن نتيج از، ببي دير ممت ي تق ف
ق  ق  ) 4(مواف اني مواف ة  ). 5(و الث رتة الثاني ا المؤش صور ال(وأم

م  هلة الفه دل   ) واضحة وس از بمع دير ممت ي تق ان أن % 90ف ، ببي
ق  ر األول مواف ة الخبي دا ) 4(نتيج ق ج اني مواف دل  ).5(و الث ومع

ة   رة الثالث ة المؤش اعد (نتيج ورتس ور   الص ي تص تخدمة ف المس
ى ر األول %  90 )المعن ة الخبي ان أن نتيج از، ببي دير ممت ي تق ف
 لتقديم الصور ومعدل النتيجة  ). 5( و الثاني موافق جدا) 4(موافق 

 . في تقدير ممتاز%  90
 تقديم األصوات )ج 

د    مؤشرتان وهما  تقديم األصواتلمتغير  استخدام األصوات يزي
حة    موعة واض وات المس ات؛ األص م المعلوم ة  .  فه دل نتيج مع

ى   م المعلومات (المؤشرة األول د فه % 90 )استخدام األصوات يزي
ر األول موافق     في تقدير ممتاز، ببيان أن اني  ) 4(نتيجة الخبي و الث

دا  ق ج ة  ). 5(مواف رتة الثاني ا المؤش موعة (وأم وات المس األص
دل  )واضحة از بمع دير ممت ي تق ر %100ف ة الخبي ان أن نتيج ، ببي

ق دا  األول مواف دا   ) 5(ج ق ج اني مواف ة  ). 5(و الث دل النتيج ومع
 %.95في تقدير ممتاز بمعدل تقديم اآلصوات لمتغير 

 ديم النصوصتق )د 
ر   وص لمتغي ديم النص ا   تق رتان وهم ي  مؤش وان الت اء األل انتق

اوين  ؛ النصوص ومدى مالءمتها وستظهر بها األشكال  وإبراز العن
دل نتيجة   . ةبخط واضح ومميز لتتم مالحظته ومتابعته من الطلب مع

ى   رة األول كال     (المؤش ا األش تظهر به ي س وان الت اء األل  وانتق
دى مالءمته  ان أن   % 80 )االنصوص وم دا، ببي د ج دير جي ي تق ف
ا المؤشرة   ). 4(و الثاني موافق  ) 4(نتيجة الخبير األول موافق  وأم
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ه      (الثانية  ه ومتابعت تم مالحظت ز لت إبراز العناوين بخط واضح وممي
دل      )ةمن الطلب از بمع دير ممت ر    %90في تق ان أن نتيجة الخبي ، ببي

دل النتيجة    ). 5(و الثاني موافق جدا ) 4( األول موافق ر  ومع لمتغي
 .في تقدير ممتاز% 85 تقديم النصوص 

 عرض المادة )ه 
ة    ثالث مؤشرات وهي    عرض المادةلمتغير  تجنب عرض آمي

ترتيب شرائح العرض    ؛ آبيرة من المعلومات في الشريحة الواحدة
ي لوب منطق ان ؛ بأس ن مك ال م هولة االنتق ىس ة إل ي الشاش . آخر ف

ى   رة األول ة المؤش دل نتيج ن  ت(مع رة م ة آبي رض آمي ب ع جن
ان      % 80 )المعلومات في الشريحة الواحدة  د جدا، ببي دير جي في تق

ق  ر األول مواف ة الخبي ق ) 4(أن نتيج اني مواف ا ). 4(و الث وأم
دير    )ترتيب شرائح العرض بأسلوب منطقي(المؤشرة الثانية  في تق
ر األول موافق    %80جيد جدا بمعدل  ان أن نتيجة الخبي و ) 4( ، ببي

دا ال ق ج اني مواف ة ). 4(ث رة الثالث ة المؤش دل نتيج هولة (ومع س
ان  ن مك ال م ىاالنتق ة إل ي الشاش از، % 90 )آخر ف دير ممت ي تق ف

ر األول موافق    دا    ) 4(ببيان أن نتيجة الخبي اني موافق ج ). 5(و الث
 %.  83,3في تقدير جيد جدا بمعدل  لعرض المادةومعدل النتيجة  

رات   التي تتكون من المؤشرات، فُعرفت      ومن معدل نتائج المتغي
ري  من  ة   تحكيم خبي ائل التعليمي ددة  (الوس %  89،2: ) الوسائط المتع

 .في تقدير ممتاز
وسيلة تعليم  بيان عرض البيانات عن تعليقات و اقتراحات خبيري )2

 :من اإلستبانة المفتوحة )المتعددة الوسائط( اللغة العربية
 )محمد فيصل الماجستير(تعليقات و اقتراحات الخبير األول  )أ 

قاط )1( حب وإس ي  )Drag and Drop( لس ذه ف يلة  أن يه د الوس زي
هولة     تخدمين بس ن للمس ث يمك ة بحي يس مكدس ام ول االهتم

 .هافهم
 .ألي مرحلةالتعليمية أن توضح هذه الوسيلة  )2(

بكالوريوس أخلص منزلين، (الثاني  تعليقات و اقتراحات الخبير )ب 
 )في الحاسب اآللي

 .، يمكن إضافة بعض الخياراتالخلفي تإلعدادات الصو )1(
 .شاشة تعليمات لالستخدام على آلال )2(
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م من          )3( ذلك يمكن أن نعرف آ ئلة المطروحة، ل ى األس سجل عل
 .األسئلة يمكن اإلجابة الطالب

ددة  )4( ئلة ذات متع ى أس تخدام  اال  عل ل اس ن األفض ار، فم ختي
 ).Check Box( بدال من خانات )Option Button( أزرار الخيار

 .، يمكن إضافة حجم صوت قابل للتعديلالشاشةى عل )5(
إضافة إلى تحكيم الخبراء التي تم ذآره، لهذه الوسيلة خصائص 

 :آثيرة التي لخصها الباحث آما يلي 
أن هذه الوسيلة مثيرة جدا لالهتمام ألن  .ناحية األشكالمن  -1

 . المتنوعة والجذابة واأللوانتوجد الصور واألصوات 
اختار الباحث المواد في هذه الوسيلة . دةمن ناحية عرض الما -2

ولذلك قام . بالنظر إلى حوائج الطلبة واألهداف من المدرسة
الباحث في اختيارها بالمواضيع الهامة، للمثال في الدرس 

في الهواية اختار الباحث موضوع جمعيات الهواية األول 
 .الطلبة لكونها أهم الموضوعات التي البد أن تدرسها

صممت هذه الوسيلة . هذه الوسيلة سهولة استخداممن ناحية  -3
 .ولو للمبتدئين في استخدام الحاسوب اآللي. بأسهل ما يمكن

صمم الباحث لهذه الوسيلة بأحسن الطرق،  .تصميمالمن ناحية  -4
بالنظر إلى أسس تصميم الوسيلة التعليمية الجيدة حتى تكون 

اصة هذه الوسيلة ممتعة و جذابة و مريحة لمستخديمها، خ
 .للطلبة في المستوى الثانوي

أن هذه الوسيلة تستطيع التفاعل مع الطلبة . من ناحية التفاعل -5
بصورة آافية، ألن فيها األسئلة التي يمكن إجابتها الطلبة 

وبزيادة هناك مفتاح األجوبة لمساعدة الطبلبة بعد . مباشرة
 . اإلجابة

. ة الطالبمناسبة لمرحل ة متنوعة وليالوساالختبارات في هذه  -6
و ) أنسب بالمنهج والكتاب الدراسي(ألن االختبارات سهلة 

 .مازال في حد آفاءة الطلبة
هي لدى الطالب الذين ال يمارسوا في  هذه الوسيلة عيوبما وأ -7

استعمال  أول استعمال الحاسوب اآللي توجد الصعوبات عند
لوسيلة الحاسوب الحديث هذه الوسيلة؛ و تحتاج هذه ا

إذا آانت اإلجابة خاطئة ال األسلة الموجودة في ووالمتطور، 
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تحليل الينبغي أن يكون يستطيع أن يعرف أي سؤال خاطئة و 
بأن أفضل وأآمل إذ يمكن أن  في الزيادة وسؤال، لكل بند 

 .شاملة لطالبابحيث يمكن معرفة قدرة يزيد التقويم المحدد 
ة في مدرسة نور العلوم الثانوينجاح ترقية رغبة الطلبة  -ج 

الوسيلة تعليم اللغة العربية باستخدام في  اإلسالمية بماالنج
 الحاسوبية  التعليمية

لمعرفة ترقية رغبة الطلبة في مدرسة نور العلوم الثانوية اإلسالمية 
بماالنج بوسيلة تعليم اللغة العربية باستخدام برنامج ماآروميديا فالش 

الطلبة مغلوقة آانت أم ، قام الباحث بتوزيع االستبانة لدى 8بروفشنال 
مفتوحة، وباإلضافة قام الباحث بالمالحظة في أثناء عملية التدريس 

و بإتمام البيانات جاء الباحث بالمقابلة مع مدرس . بطريقة هذه الوسيلة
 .اللغة العربية في هذه المدرسة

 نتائج إستجابات الطلبة من االستبانة -1

ة الحاسوبية في قدم الباحث نتيجة برنامج الوسيلة التعليمي
بعد التوضيح والتجريب عن هذا . األسطوانة للحصول على تقديرها

البرنامج في مختبر الحاسوب وآيفية استخدامها، َوزَّع الباحث االستبانة 
 : وحصل الباحث على التقدير آما في الجدولين اآلتي . للطلبة

 تفصيال نتائج االستبانة الستجابة الطلبة : التاسع الجدول 

 عينةال

 المؤشر

معدلة  الــــــــــــــــــطـــــــلـــــــــــــــــــــــــــــبة
 النتائج

1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21222
3 

2
4 

2
5 26 

ت
ـرا
ــــ
ــــ
ــــ
شـ
مؤ
ــــ
ــــ
لـــ
ا

 

1 55455554 55 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4،77

2 55355555 55 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4،77

3 44433543 44 5 4 3 3 5 5 5 5 4 5 5 2 4 4 5 5 4،11

4 54554543 55 5 5 3 3 5 5 5 5 5 4 5 2 5 4 5 5 4،46

5 55454554 55 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 3 5 4 5 5 4،65

6 45455555 55 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4،85

7 54344554 55 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4،58

8 55445555 55 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4،77
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9 55454554 55 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 3 5 5 4،65

10 54444535 55 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 3 4 4 5 5 4،42

11 55455554 55 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 4 3 5 5 5 5 4،69

12 44455545 55 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4،73

13 54545454 55 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4،58

14 53355545 55 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 3 4 4 5 5 4،54

15 53445543 55 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4،58

   :إستجابة الطلبة بعد استخدام الوسيلة التعليمية نتائج 

 )ممتاز: ودرجته % (92،2أو  4،61=  15:  69،15

 

 نتائج االستبانة الستجابة الطلبةالبيانات من 
 مجماال ج االستبانة الستجابة الطلبةنتائ: العاشر الجدول 

 المؤشراتالرقم
إستجابة الطلبة مجموع

x∑ xi∑ % التقدير
123 4 5 

1.

 ةليالوستساعدك 
الحاسوبية التعليمية 

في سهولة تعليم 
 اللغة العربية

ممتاز20124 13095،4 6   

2.

التعليمية  ةليالوس
الحاسوبية جذابة و 

 ممتعة
ممتاز95،4 22124 130 2 2  

3.

 ةليؤدي الوست
التعليمية الحاسوبية 

دورًا بديًال عن 
 المعلم

جيد 82،3 1010107 130 15 
 جدا
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4.

 ةليؤدي الوست
التعليمية الحاسوبية 

دورًا بديًال عن 
 المدرسيالكتاب 

ممتاز89،2 17116 130 5 13 

5.

التعليمية  ةليالوس
الحاسوبية  ترتبط 
بالمحتوى الدراسي 

 تسهم في إثرائهو

ممتاز93،1 18121 130 7 1  

6.

 ةليتوفر الوس
التعليمية الحاسوبية 
فرص تعلم مناسبة 
ألنها ترآز على 
عنصر الترفيه 

 ديكوالمتعة ل

ممتاز96،9 22126 130 4   

7.

التعليمية  ةليالوس
الحاسوبية  تقلل من 
فرص تعلم الطالب 

 الضعيف

ممتاز91،5 16119 130 9 1  

8.

 ةليقدم الوست
التعليمية الحاسوبية 

 مثيرة للتعلم
ممتاز95،4 20124 130 6   

9.

 ةليالوسبالتعلم 
التعليمية الحاسوبية 

يكسب الطالب 
مهارات أفضل من 
طريقة التدريس 

 العادي

ممتاز93،1 18121 130 7 1  
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10.

 التدريسطريقة 
التعليمية  ةليبالوس

الحاسوبية  تعطي 
نتائج أفضل من 

 علم العاديالت

ممتاز88،5 1113115 130 2  

11.

 ةليالوسب التعلم
التعليمية الحاسوبية 

تك يزيد من فاعلي
 داخل الحصة

ممتاز93،8 20122 130 4 2  

12.

 ةليالوس تعمل
التعليمية الحاسوبية 
ك على زيادة حماس

 للتعلم

ممتاز94،6 19123 130 7   

13.

 االستخدامسهولة 
 التعليمية ةليبالوس

 الحاسوبية
ممتاز91،5 1115119 130   

14.

 ةليالوسب التعلم
التعليمية الحاسوبية 
يستطيع أن يفهم 

 فرديا الدرس

ممتاز90،8 17118 130 6 3  

15.

 هذهتستطيع 
التعليمية  ةليالوس

أن ترقي  الحاسوبية
آفاءتك في مهارات 

 اللغة العربية

ممتاز17119 13091،5 7 2  

  17981950      المجموع
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ممتاز92،2        المعدل

 
بيان عرض البيانات عن إستجابات الطلبة من اإلستبانة  -2

 المغلقة 
لدى الطلبة خمسة عشر مؤشرة، بعدد المجموعة ست وعشرون 

 :وبيانات االستبانة آما تالي. عينة
م اللغة يالحاسوبية في سهولة تعلالتعليمية  ةليالوستساعدك  )1

 .وتقديره ممتاز%  95،4ألولى معدلة النتيجة لمؤشرة ال .العربية
  معدلة هذه المؤشرةو ،الحاسوبية جذابة و ممتعةالتعليمية  ةليالوس )2

 .وتقديره ممتاز%  95،4
لهذه  .التعليمية الحاسوبية  دورًا بديًال عن المعلم ةليؤدي الوست )3

 .في تقدير جيد جدا%   82،3  المؤشرة معدلتها 
الحاسوبية  دورًا بديًال عن الكتاب  التعليمية ةليؤدي الوست )4

وتقديره %  89،2معدلة النتيجة الرابعة لمؤشرة ل .المدرسي
 .ممتاز

التعليمية الحاسوبية  ترتبط بالمحتوى الدراسي وتسهم في  ةليالوس )5
 .في تقدير ممتاز%  93،1  معدلة هذه المؤشرةو. إثرائه

ة ألنها ترآز التعليمية الحاسوبية  فرص تعلم مناسب ةليتوفر الوس )6
 96،9لهذه المؤشرة معدلته   ،ديكعلى عنصر الترفيه والمتعة ل

 .في تقدير ممتاز% 
التعليمية الحاسوبية  تقلل من فرص تعلم الطالب  ةليالوس )7

 .وتقديره ممتاز%  91،5معدلتها  السابعةلمؤشرة ل: الضعيف
معدلة هذه و: التعليمية الحاسوبية  مثيرة للتعلم ةليتقدم الوس )8

 .في تقدير ممتاز%  95،4  مؤشرةال
التعليمية الحاسوبية  يكسب الطالب مهارات أفضل  ةليالوسبالتعلم  )9

معدلة النتيجة التاسعة لمؤشرة ل،  من طريقة التدريس العادي
 .وتقديره ممتاز%  93،1

التعليمية الحاسوبية  تعطي نتائج أفضل  ةليبالوس التدريسطريقة  )10
في تقدير %  88،5  ه المؤشرةمعدلة هذو: من التعلم العادي

 .ممتاز
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داخل تك التعليمية الحاسوبية  يزيد من فاعلي ةليالوسب التعلم )11
 .في تقدير ممتاز%  93،8  معدلة هذه المؤشرةو: الحصة

، للتعلمك التعليمية الحاسوبية  على زيادة حماس ةليالوس تعمل )12
 .في تقدير ممتاز%  94،6  معدلة هذه المؤشرةو

معدلة هذه ، والتعليمية الحاسوبية ةليبالوس اماالستخدسهولة  )13
 .في تقدير ممتاز% 91،5  المؤشرة

 .فرديا الدرسيستطيع أن يفهم التعليمية الحاسوبية  ةليالوسب التعلم )14
 .في تقدير ممتاز%  90،8  معدلة هذه المؤشرةو

أن ترقي آفاءتك في  التعليمية الحاسوبية ةليالوس هذهتستطيع  )15
في تقدير %  91،5  معدلة هذه المؤشرةو .بيةمهارات اللغة العر

 .ممتاز
إستجابات ومن معدلة نتائج جميع المؤشرات مجماال، فُعرفت 

في %  92،2 :لهذه الوسيلة التعليمية الحاسوبية بمعدلة النتيجة الطلبة
 .تقدير ممتاز

من الطلبة بيان عرض البيانات عن تعليقات و اقتراحات  -3
 اإلستبانة المفتوحة 

 :تعليقات و اقتراحات الطلبة تتكون من النقاط اآلتية ومجمل
يحب الطلبة حبا شديدا في تعليم اللغة العربية باستخدام هذه  )أ 

هم يشعرون أّن هذا البرنامج يستطيع . الوسيلة التعليمية الحاسوبية
 .أن يزيد رغبتهم في عملية التعليم

وأسهل ظنون أن التعليم باستخدام هذه الوسيلة أفضل وأحسن هم ي )ب 
 .من التعليم بالطريقة العادية

باللغة اإلندونيسية والنموذج ) معنى الكلمة(زيادة الترجمة  )ج 
تزيد السهولة حين فهم ) تحت الصورة(الجديدة لمفردات ل

 .المفردات
 .فمن الممكن أن يضاف بالصورة المتحرآة لزيادة اإلهتمام )د 
 . هم مسرورن بهذه الوسيلة ألنها ممتعة وجذابة وسهلة )ه 
التعلم (ذه الوسيلة تجعل الطلبَة ُمْبكاِريون ومستقلون بأنفسهم ه )و 

 ).الذاتي
توجد الصعوبات عندما الطلبة ال يستطيعون أن يجريوا الحاسوب  )ز 

 .اآللي، أو ليس عندهم الممارسة بعملية الحاسوب
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الطلبة الذين ال يمارسون بالصدق والجهد، يمكن أن يغشوا في  )ح 
ألن توجد مفتاح . ة والتدريباتوسط التعلم عند يعملون األسئل

 .األجوبة في هذه الوسيلة
 مالحظة عند عملية هذه الوسيلةالنتائج  -4

عند عملية هذه الوسيلة التعليمية الباحث للطلبة مالحظة  نتائجو
 :الحاسوبية، انطالقا من العناصر التالية 

التعليمية الحاسوبية  ةليالوسعملية تعليم اللغة العربية باستخدام  -1
 ةليالوسمعظم الطلبة يشعرون بأن هذه و. سبة بالهدف المقصودمنا

 .مناسبة بالهدف المقصودالتعليمية الحاسوبية 
. التعليمية الحاسوبية ةليالوسالطالب يستطعون أن يفهموا المادة ب -2

 .ةليالوسهذه يفهموا المادة بمعظمهم يستطيعون أن و
التعليمية  ةليسالو الصعوبات للطلبة في فهم المادة باستخدام توجد -3

المادة الكثيرة عندما يفهمون الصعوبات ما عندهم و. الحاسوبية
 .ةليالوسهذه ب باستخدام

. جيدا التعليمية الحاسوبية ةليالوس يستطيع الطالب أن يستعملوا -4
 التعليمية الحاسوبية ةليالوس يستعملوامعظمهم يستطيعون أن و

 .جيدا
قد . الَب في فهم الدرسالحاسوبية الطالتعليمية  ةليالوستساعد  -5

 .في فهم الدرس الطلبةالحاسوبية التعليمية  ةليالوس تساعد
معظمهم يشعرون بأن ف. ممتعة و جذابة لدى الطالب ةليالوسهذه  -6

 .ممتعة و جذابةالتعليمية الحاسوبية  ةليالوسهذه 
 تعطي نتائج أفضل من التعلم العادي ةليالوسهذه طريقة التدريس ب -7

اج إلى أعمق المالحظة وتجريبة صحيحة للطالب، هذا يحت
تعطي نتائج أفضل من التعلم   ةليالوسهذه أن  تبدوولكن . طويلة
 .للطلبة، بالحجة أنهم الحظو أحسن من الطريقة العادية العادي

االختبارات  فطبعا،. مناسبة للطالب ةليالوساالختبارات في هذه  -8
أنسب (سهلة  االختباراتألن  ،مناسبة للطالب ةليالوسفي هذه 

 .و مازال في مرحلة الطلبة الثانوية) بالمنهج والكتاب الدراسي
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. ةليالوسيستطيع الطالب أن يجيبوا األسئلة االختبارية في هذه  -9
يجيبوا األسئلة االختبارية في هذه معظمهم يستطيعون أن و

 .إجابة صحيحة ةليالوس
 المقابلة مع المدرسنتائج  -5

نات والمالحظة، زاد الباحث سوى آانت البيانات من االستبا
و حصل على . البيانات بمقابلة مدرس اللغة العربية لفحصها

ما . االقتراحات والتعليقات منهم لتنقيح هذه الوسيلة التعليمية الحاسوبية
وجد الصعوبة الكثيرة عند إجراء هذه الوسيلة التعليمية الحاسوبية، ألن 

وجرى . لة استعمالهادليل اإلجراءات واضح جدا وسهلت هذه الوسي
 .هذه المقابلة آلما زار الباحث المجموعة الميدانية في المدرسة

وزاد مدرس اللغة العربية هذه البيانات بمقابلتها لفحص البيانات 
  .التي نالها الباحث من نتائج استبانة الطلبة

 ؟ بشكل عام ما رأيك عن هذه الوسيلة التعليمية الحاسوبية:  الباحث
عند رأيي أن هذه الوسيلة التعليمية الحاسوبية جيدة جدا :  المدرس

ومشوقة، ألن تستطيع هذه الوسيلة  أن تساعد الطلبة  أآثر من 
الطريقة العادية وآذلك قد قال معظم الطالب بأنهم يحبون هذه 

 .الوسيلة 
آيف تناسب بين هذه الوسيلة و المواد التعليمية في منهج هذه :  الباحث

 المدرسة؟  
مناسبا جدا، ألن في هذه المدرسة مادتان وهما الهواية  مدرسال

 . والمهنة وعرضت هذه الوسيلة تلك المادتين الجاهزتين
 هل يحب الطلبة التعليم باستخدام هذه الوسيلة ؟ لماذا ؟:  الباحث
ألن  هافي استخدام ونرغبي هم يحبون حبا شديدا و. نعم:  المدرس

 .تستطيع أن تضيف إثارتهم
 ؟ لماذا ؟ تعزيز دوافع الطلبةهل تستطيع هذه الوسيلة :  حثالبا

 Self(ألن يستطيع الطالب أن يتعلموا ذاتيا . نعم، طبعا:  المدرس

Learning (الطلبة في التعليم تؤدي إلى مزيد من حماسو. 
؟  الطلبةلدى  هل تستطيع هذه الوسيلة زيادة آفاءة اللغوية:  الباحث 

 لماذا ؟
ألن توجد االختبارات و التدريبات المتنوعة . ستطيعنعم ت:  المدرس

و المختلفة، وعددها آثيرة جدا، و إذا قام الطالب بتلك 
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التدريبات متواصال فبإذن اهللا تستطيع أن تزيد آفاءتهم في 
 .مهارات اللغة

 هل هذه الوسيلة سهلة استخدامها ؟:  الباحث
 .لوسيلةال يحتاج وقتا طويال لدراسة هذه ا. نعم:  المدرس
 ؟ استخدام هذه الوسيلةبما مزايا التعلم :  الباحث
هذه الوسيلة مثيرة جدا لالهتمام ألن توجد الصور :  المدرس

واألصوات واألشكال المتنوعة والجذابة؛ تستطيع هذه الوسيلة 
التفاعل مع الطلبة؛ و باإلجمال تستطيع أن تضيف آفاءة الطلبة 

 .في المهارات اللغوية
 ؟ استخدام هذه الوسيلةبالتعلم  عيوبا م:  الباحث
لدى الطالب الذين ال يمارسوا في استعمال الحاسوب :  المدرس

اآللي توجد الصعوبات عند استعمال هذه الوسيلة؛ و تحتاج هذه 
الوسيلة الحاسوب الحديث والمتطور، وحقيقًة في هذه المدرسة 

 .ال توجد الحواسب المتنوعة الحديثة
 االقتراحات واالنتقادات لهذه الوسيلة ؟ ما هي ؟ هل عندك:  الباحث
هذه الوسيلة جميلة جدا، ولكن بأن أفضل وأآمل إذ . نعم:  المدرس

؛ لطالبابحيث يمكن معرفة قدرة يمكن أن يزيد التقويم المحدد 
وفي اختبر نفسك إذا آانت اإلجابة خاطئة ال يستطيع أن يعرف 

سؤال؛ أن ل لكل بند تحليالينبغي أن يكون أي سؤال خاطئة و 
تطور هذه الوسيلة في المواد والمستويات األخرى حتى تنتفع 

 .للطلبة جميعا
 



106 

 

 

 

 لثالثالمبحث ا

 تحليل البيانات و مناقشتها

 
بعد ما عرض الباحث البيانات من اإلستبانة والمالحظة واالختبار 

قديم والمقابلة، ثم حلل الباحث البيانات مناسبا بأسئلة البحث آما هي في ت
 .عرض البيانات

آيفية تصميم وسيلة تعليم اللغة العربية باستخدام برنامج  -أ 
في مدرسة نور العلوم  8ماآروميديا فالش بروفشنال 

 الثانوية اإلسالمية بماالنج
آما قدم الباحث في عرض البيانات، بدأ إجراءات تصميم هذه 

 مرحلةوهي  الوسيلة التعليمية الحاسوبية بالمراحل المتدرجة
مرحلة ، ومرحلة التنفيذ، آتابة إطارات البرنامج ،التصميم واالعداد

و تلك المراحل مطابقة بالخطوات إلعداد . التجريب والتطوير
 عبد الحافظ محمد سالمة، آما نقل من آتاب الوسيلة التعليمية

تحديد األهداف ، وهي تصميم التدريس تحت الموضوع ،وأخرون
، ألهداف التي سيتم تحقيقها من الدرسأن تتناسب الوسيلة مع ابحيث 

 الوسيلة التعليميةوصف السلوك النهائي للمتعلم بعد االنتهاء من 
وقيمة هذا الوصف تأتي من آونها تعتبر مقياسا لمستوى األداء عند 
المتعلم، تحليل السلوك التعليمي إلى أصغر مهمة ثم ترتيبها في 

نتقال لإلطار التالي تسلسل مناسب بحيث تؤدي آل استجابة إلى اال
ببعض األنشطة أو طلب الرجوع إلى  لوسيلة التعليميةوهكذا، التقديم ل

، بعد ذلك الوسيلة التعليميةمادة تعليمية تساعد المتعلم في السير في 
بحيث يسجل المتعلم اسنجابتها إما آتابة أو  الوسيلة التعليميةتبدأ 

من المتعلمين بالضغط على زر، مرحلة التجريب على عدد قليل 
 .بهدف التقويم

تصميم آامل ضع المصمم و ،مرحلة التصميم واالعدادفي 
اد ون تحتويه البرمجية من أهداف ومأوما ينبغي  .لمشروع البرمجية

مرحلة أولى  هي هذه .وأنشطة وتدريبات وغيرها من محتويات
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هناك بعض المحددة التي قد  .برنامج الحاسوب المستخدم الثبات
تحديد األهداف حث في آتابة هذا البحث العلمي، وهي راعى البا

التعليمية للبرنامج بدقة وبعبارات هدفية محددة حتى يساعد المبرمج 
تحديد ، فالبرنامج بحيث يضمن تحقيق هذه األهداف هتوجي على

، .في المرحلة الثانوية خاصة للصف العاشر ووه مستوى المتعلمين
تحديد المادة التعليمية ، ثم ة المناسبة لهموبالتالي اختيار المادة التعليمي

م عرض المادة التعليمية تحديد نظا ، وتكون منها البرنامجتالتي 
بحيث تتدرج من السهل  وهذا يتطلب ترتيبا للمادة التعليمية .للبرنامج

 .الصعب إلى
وقد آتب الباحث تلك األهداف في هذا الفصل في المبحث األول 

وال يحتاج إلى األهداف . لغة العربيةفي نقطة منهج الدراسي ل
اد والم الباحث و اختار .األخرى التي يصعب للجميع أن يطبقها

وهذا مطابق  ،المادتين تكون منتالتي لطلبة التعليمية المناسبة ل
بالمنهج المقرر وبالكتاب الدراسي الذي استعمل في هذه المدرسة 

التعليمية  تحديد نظام عرض المادةالباحث ب قاماألخير في و
تدرج  .وضع الباحث هذه المواد المصممة في الملحقللبرنامج، 

أسهل بالبينة أن هذه الوسيلة بدأت ب السهل إلى الصعبالدرس من 
 . اختبر نفسك و اختتم بالتقويم فيالمفردات الجديدة، الروس وهو 

الكتاب الدراسي المستخدم في هذه  بمالحظة قام الباحثقد 
 لم يجدوبالطبع  .ألخرى التي تتعلق بالمواد المحددةالكتب اوالمدرسة 
المريح لزيادة رغبة الطلبة في هذه المدرسة الكتاب الخاص الباحث 

ى ، أعطلترقية رغبتهم في تعليم اللغة العربية لذلك،. عند التعّلم
، الطلبة شيء بذيل الذي يمكن أن ترقي رغبتهم عند الدراسة الباحث

الطلبة عن آيفية الدراسة التي عرفة آراء لمو .وها هي هذه الوسيلة
بالتعلم في المعمل بمساعدة الحاسوب  مريح عندهم، دعى الباحث

 .اآللي
وبعد القيام بتلك الطريقة، حصل الباحث أنهم يحبون حبا شديدا 

لهذا قام الباحث بتصميم الوسيلة . التعلم بوسيلة الحاسوب اآللي
سس المنهج المستخدم والمواد التعليمية الحاسوبية التي قامت على أ

وبعد مطالعة الكتاب اختار الباحث . الجاهزة في الكتاب الدراسي
الكتب ما تتعلق بالبرامج  بمالحظةالبرنامج المناسب لهذه الوسيلة، 
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 8ماآروميديا فالش بروفشنال ثم ُقرر برنامج أدوات لينة . الحاسوبية
ار الباحث هذا واخت .الحاسوبية المريحة التعليمية لتصميم الوسيلة
، ويمكن المزج بين أآثر تشويقا و سهولة اإلجراء البرنامج ألنه

 .الكلمة والصورة والصوت في برنامج واحد
وهي ، آتابة إطارات البرنامجوالمرحلة التالية هي مرحلة 

تم فيها ترجمة الخطوط العريضة التي وضعها المصمم تمرحلة التي 
. مواقف تعليمية حقيقية على الورقإلى إجراءات تفصيلية وأحداث و

الوسيلة التعليمية الحاسوبية إعتمادا لتطوير  خطةال الباحث صمموقد 
دليل االستخدام التي تشتمل على بيانات الوسيلة  )1( التي تتكون من

المواد ) 2(من الموضوع والصورة المبدئية، حتى اختبر نفسك؛ 
االختتام ويتكون ) 3( وتشتمل على المادتين وهما الهواية والمهنة؛

، مشارآات العملمن المصادر والمراجع، والسيرة الذاتية للباحث، و
 .وآلمة الشكر والتقدير

. مرحلة التنفيذوبعد تمت المرحالتين السابقتين، جاء الباحث ب
 في صورة برمجية إطارات البرنامجتم فيها تنفيذ توهي مرحلة التي 

، 8ماآروميديا فالش بروفشنال باستخدام  وسائط متعددة تفاعلية في
 صمم الباحث .الموجودة في ذلك البرنامجالنسخة مع آتابة بعض 

، مهارة القراءة، مهارة )الحوار(من حيث مهارة الكالم المواد 
وبعدها صّمم الطراز . التراآيب، واختبر نفسك الكتابة، معالجة

العملية الباحث ب المبدئى، وهذه أصعب وأقدم مرحلة التطوير ألن مّر
وفي هذه المرحلة يحتاج إلى دقة التحليل في اختيار البرامج . الكثيرة

فإذا . أو أدوات اللينة المناسبة عند تقديم الوسيلة التعليمية الحاسوبية
 .أخطأ فتكون الوسيلة غير جاهزة ومشوقة

مرحلة هذه ال. التجريب والتطويرمرحلة األخيرة هي مرحلة وال
باستخدام  سيلة التعليمية الحاسوبيةالوتم فيها عرض تالتي 

على عدد من المحكمين المختلفين،  8ماآروميديا فالش بروفشنال 
تجري هذه العملية . البرنامج وتعديل بهدف التحسين والتطوير
تحتاج هذه العملية إلى  .لطراز المبدئىلبصدق أو تحكيم الخبير 

بير الوسائل مساعدة الخبيرين وهما خبير تعليم اللغة العربية، وخ
 .المستنتج ومراجعة استنساخ البرنامجوبعدها ). الوسائط المتعددة(
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خصائص تصميم وسيلة تعليم اللغة العربية باستخدام  -ب 

  8برنامج ماآروميديا فالش بروفشنال 
خصائص تصميم لمعرفة في تحليل نتائج اإلستبانة من الخبراء 
آروميديا فالش بروفشنال وسيلة تعليم اللغة العربية باستخدام برنامج ما

 نتيجة تحويل مبدأ، استخدم الباحث و فاعليتها في ترقية رغبة الطلبة 8
. آما في الجدوال السابق ذآُره. 5 بمقياس الكيفية إلى الكمية البيانات

وبعد عرض الباحث البيانات عن خصائص هذه الوسيلة التعليمية 
   :ل تلك البيانات آما تلي الحاسوبية بأسلوب اإلستبانة، قام الباحث بتحلي

 تعليم اللغة العربيةتحكيم خبيري  -1
 محتوى المواد )أ 

ألن . ممتازأي في تقدير %  90 : محتوى الموادلمعدل النتيجة 
تتكون من عرض المفردات الجديدة، وهي  المواد المعدة متنوعة

وهذا . والحوار، والقراءة، والكتابة، زمعالجة التراآيب و التقويم
تقديم  يتضمن و.  جزاء لهذه الوسيلة التعليمية الحاسوبيةمناسبا بأ

 مناسبة لقواعد الخط العربيالوالكتابة  األصوات نطقمن المفردات 
لتوضيح المعنى معا، حتى ال تتفرق مفاهيم الصورة المناسبة و 

وقام الخبيران بأن المواد . المستخدم بين الكلمة نطقا و آتابة و معناها
ح شرح المواد بالصور يتوضالطالب، ولمستوى ابتناسب الجاهزة 
 الموادوباإلضافة قد رابط . تساعد فهم معانى المفردات واألشكال

المواد التعليمية ، وأن أو الكتاب المدرسي بالمحتوى الدراسي
 .الصعوبة إلىمتدرجة من السهولة 

 األهداف التعليمية والكفاءة المطلوبة )ب 
داف التعليمية والكفاءة األه متغيرحصل البحث لمعدل نتيجة 

إذا ُنظرت لهذه الوسيلة %.  95بمعدل  ممتازفي تقدير  :المطلوبة
مناسبة باألهداف التي  التعليمية والكفاءة المطلوبةفُوجد أن األهداف 

 هذه عملية تعليم اللغة العربية باستخداموإن . قررت رجال المدرسة
ن قامت هذه الوسيلة أل بالكفاءة المطلوبة ومناسبة باألهداف  ةليالوس

، وقد قام الدراسي الذي طبق في هذه المدرسةعلى أسس المنهج 
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 الوسائط هذه تصميممن مبادئ  المنهج متطلبات مراعاةب الباحث
 .المتعددة

 جانب اللغة والتراآيب )ج 

أي في تقدير %  85 جانب اللغة والتراآيبمعدل النتيجة لمعدل 
أسس آتابة المواد الجيدة  قد راعت على هذه الوسيلةآانت . ممتاز

باللغة مقدمة التعليمية  ةليالوسلهذه  موادال .من حيث اللغة والتراآيب
التراآيب ، وأما اهممستوعلى تناسب  المتوفرة لدى الطلبة و

 التراآيبجوانب اللغة وولذلك . ليس فيها غموضواألساليب اللغوية 
ألن هذه  .المواد في هذه الوسيلةمساعدة الطالب على فهم هذه 

ينبغي أن يكون وفقا وما احترازها حتى لغة العن تكلم الوسيلة 
 .  للقواعد

 
 
 

 طريقة آتابة المواد التعليمية )د 
دل    ة حصل البحث لمع واد التعليمي ة الم ة آتاب أي % 93,3 طريق

ى مدى   مهم جداجانب هذا ال. ممتازفي تقدير  ، ألنه ينبغي أن يستند إل
ذه الم    . درة الطالبمالءمة المواد المعروضة على ق درس ه ا ت اد وآم

في آتابة  و. في فئة يجب تقديم الدعم لتعزيز القدرات اللغوية للطالب
ة     المواد قد راعى من  ة األساسية في الكتاب د    القواعد اإلمالئي ل الم مث

رقيم  ، ووهمزة القطع ة   و مراعاة عالمات الت ة العربي  خصائص الكتاب
ة   األخرى نقط و الفا  عند الكتاب ل ال ا  مث ة  صلة و غيرهم الخط  ، و آتاب

 .مناسبواضح للقراءة وحجمه 
  التفاعل )ه 

ر ل   لمتغي ة  بالتفاع دل النتيج ة  %  95مع ي درج ازف ذه . ممت له
يلة التفاعل    امج  من الوس ى المستخدم   البرن ى  المستخدم  ومن  إل  إل

امج ن    البرن ذا م د، وه كل جي ت بش د قام رامج  سأس صراعنق الب
اعل  يلةآانت ل. يالتف ذه الوس ات الواضحة ه ل  البيان ذآور في دلي آالم

ة   كالها وصورها جذاب ذلك أش ئلة، وآ وق األس ر ف تخدام واألوام االس
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، داخل الحصة  ة الطلبة يزيد من فاعلي ةليالوسهذه التعلم بلذا  .وممتعة
اس و ادة حم ة  زي تعلمالطلب ة  لل ة العربي د   . اللغ يلة ق ذه الوس ع به داف

ر، وبال ة بشكل جدي وخطي ي الطالب للدراس ا ف ادة اهتمامه الي زي ت
ة   ة العربي ى          .تعلم اللغ ى إضافة إل ادرا عل ة المطاف ق يتم في نهاي وس

 .تدريجيا مثراء لغته
 تقويم آفاءة الطلبة )و 

أي في تقدير %  90 تقويم آفاءة الطلبةمعدل النتيجة لمعدل 
وهذا  .قام بأسس قواعد إعداد المواد الجيدة إن هذه الوسيلة. ممتاز

. منهج المقرر الذي يتكون من األهداف حتى التقويميعني مطابق بال
مناسبا بالمنهج الدراسي الذي  في هذه الوسيلة تقويم آفاءة الطلبةأما 

 المنهج متطلبات مراعاةطبق في هذه المدرسة لو لم يكن تاما ألن 
يم وينبغي أن يكون التق. التفاعلية المتعددة الوسائط تصميممن مبادئ 

هذه من  .س فهم الطالب للدروس المستفادةقايأن ويستطيع جيد 
أفضل من طريقة التدريس اللغوية مهارات ب اليكسب الط الوسيلة
 .تعطي نتائج أفضل من التعلم العادية، والعادية

 أسلوب التقويم  )ز 
أي في تقدير %  100 أسلوب التقويمحصل البحث لمعدل 

لمناسبة االختبارات االتعليمية الحاسوبية  ةليالوستتضمن . ممتاز
وجذابة لذلك قام التحكيم  االختبارات متنوعةوإن . بالمواد المدروسة

في هذه الوسيلة ممتعة يم وأساليب التقو .من الخبراء بأعلى الدرجات
بشكل واسع في وسائل اإلعالم وتكييفها مع الدروس التي تم و

يم الذي يتم قادرا على رؤية ويم الجيد هو التقووالتق. تدريسها من قبل
نواحي  من ،قدرة الطالب عموما من الدروس التي تم تدريسها

ويوجد التقويم في هذه . الحوار والقراءة والكتابة ومعالجة التراآيب
 .الوسيلة في اختبر نقسك واألسئلة اإلستعابية التي بعد الدرس

  التعليمية الحاسوبية ةليالوساستخدام  )ح 
% 80 ة الحاسوبيةالتعليمي ةليالوساستخدام معدل النتيجة لمعدل 

دا أي في تقدير  يلة  آانت  . جيد ج ذه الوس ات واضحة    ه وأشكالها  بيان
د وجد في أول الشاشات ولكن         .مثيرة لالهتمام ل االستخدام ق أما دلي

اال  د   .بشكل شامل وباإلضافة إلى ذلك دليل األوامر قبل الدرس مجم ق
تخدام  ي اس ادات الواضحة ف د االرش ذه وج ع . ةليالوسه ي الواق د ف ق
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رة، أو إذ     ي أول م يلة ف ذه الوس تخدم ه د بعض الصعوبات لمس يوج
ي    وب اآلل ة الحاس ارس بعملي تخدم ال يم م   . المس عر معظ ا يش آم

 . المستخدم أن هذه الوسيلة سهلة استخدامها
 للتعلم الذاتي التعليمية الحاسوبية  ةليالوسدور  )ط 

دل   ث لمع وبية   ةليالوسدور حصل البح ة الحاس تعلم التعليمي لل
دير   % 82,5 الذاتي دا  أي في تق د ج يلة     . جي ذه الوس يمكن استخدام ه

ا  ذاتي ألنه تعلم ال رح تعطىلل تخدم ةب ار المس وادال الختي من حيث  م
اج  التي أو الحوار أو القراءة أو الكتابة أو اختبر نفسك   المفردات  يحت

ا د . إليه ده رشدي أحم ا أآ ذاتي آم تعلم ال با بأسس ال ا مناس ذه آله وه
ة ين       ا. طعيم ل تحس ن أج الب م دريب الط دا لت م ج ذاتي مه تعلم ال ل
دراتها  تعلم        .ق را في ال يلة دورا آبي ذه الوس ذاتي تلعب ه ذا   ال ذلك ه ، ل
ب ل       الجان ي تحلي الب ف ة الط ز أسس عقلي ل تعزي ن أج دا م م ج مه

ه ة اهتمام د ت. ومتابع ذه ؤدي ق م  ةليالوسه ن المعل ديًال ع  دورًا ب
ذ تقلل وآذلك . المدرسيالكتاب و م الطالب      ةليالوس ه ه من فرص تعل

عيف ى  الض افة إل وفر الوس ، وباإلض ا    ةليت بة ألنه م مناس رص تعل ف
دى الطلب       ة ل ه والمتع ر الترفي ى عنص ز عل ت  . ةترآ و آان ذه  ول ه

ة مع المؤشرات        دا، ولكن بالمقارن د ج المؤشرة معدلتها في تقدير جي
ذين   وفقا لإلجابات الطل. األخرى ما زالت في المرحلة المنخفضة ة ال ب

تعلم، ال        ة ال ة في عملي ام المهم وم مق تاذ يق يمكن أن   يشعرون أن األس
 . ادورها االستعاضة عنها بأية وسيلة تطرف

ة و ورة عام ي ص ائج   ف دل نت ن مع رات م ات للمؤش ل بيان تحلي
ن     ون م ي تتك ة الت ة العربي يم اللغ ري تعل يم خبي ن تحك رات م المتغي

يلة التع  المؤشرات، فُعرفت ة النتيجة   لهذه الوس ة بمعدل في  % 89,5: ليمي
دير  ازتق ة   . ممت ون آامل د تك امج ق ذا البرن ي ه ي ف اط الت م النق ألن معظ
ل         . وممتعة د تحلي ا بع ق به ا تتعل ياء م يح آل األش ولذلك جاء الباحث بتنق

 .تعليقات واقتراحات الخبراء، ولكن بشكل تدريجيا

ة ل ث أن نتيج يلة حي ذه الوس ن  ه ة ال م يم اللغ ري تعل ي  خبي ة ف عربي
دها الخب   " ممتاز" تقدير  ا أآ ا  راءآم ل ينبغي     أنه دة  ب يح   اءجر إجي التنق

اهيم  اتلبعض النقاط بعد مر ات     . بعملية تحليل المف يس آل التعليق ذلك ل ل
ات  ام و االقتراح يم ق ري التعل ن خبي ا الباحث م يم،  .بتنقيحه د التحك وبع
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الكاملة آي يستخدمها  ُأزيد هذه الوسيلة بإرشادات و مراقبة لهذه الوسيلة 
رة  ة دون حي تخدم بحري ى   . المس م تتناسب بمعن ي ل رت الصور الت وُغي

ا تشويقا    و آانت بعض الشاشة     . الكلمات و شاشة في الوسيلة التى أقله ل
واد  . مزدحمة بالصور والكلمات  بل ما زالت مناسبة باحتياج محتوى الم

يح عدة االقتراحات والتصو       م بتنق م يق يبات من حيث  حيث أن الباحث ل
ة    ول عملي ارات لط ورة أو العب ر الص دريبات و تغيي واع الت ادة أن زي
ل حاول           ك العناصر ب را بتل تم آثي م ته ة ل ة التجربي تنقيحها و آذلك العين

 .الباحث تحسين مظهر البرنامج

 )المتعددة الوسائط( تحكيم خبيري وسيلة تعليم اللغة العربية -2
 عرض الشاشة )أ 

دل   ث لمع ل البح رض الحص ةع دير %  95 شاش ي تق أي ف
ة من   ألن .  ممتاز الشاشات العارضة في هذا البرنامج جذابة وجميل

أنواع    . حيث أشكالها وألوانها وغيرها امج ب ذا البرن وباإلضافة قام ه
ى      االختيارات التي يستطيع المستخدم أن ينتقل من إحدى الشاشة إل

 .الشاشة األخرى
 تقديم الصور )ب 

ديم معدل النتيجة لمعدل  دير   %  90 الصور  تق از أي في تق  .ممت
ى    ة إل الصورة من أساليب توضيح المعنى أآثر فعالية سوى الترجم

ة ة األمي ة و   . اللغ ون جذاب د تك امج ق ذا البرن ي ه م الصور ف ومعظ
 .تساعد تصور معنى المفردات الجاهزة

 تقديم األصوات )ج 
از في درجة   %  95معدل النتيجة  ب تقديم األصوات لمتغير . ممت

د  تخدام األصواتايفي ات ةدازيل س م المعلوم ات   فه ابق الكلم وليط
واتها    ع أص ل م ر     .والجم و غي حة ول ات واض وات الكلم ألن أص

  .صافية بل الموسيقى المصاحبة جذابة لهذه المستوى
 تقديم النصوص )د 

دل  ة لمع دل النتيج وص مع ديم النص دير %  85 تق ي تق أي ف
ة  ألن  النصوص سهلة فهمها و ما زالت ف.  ممتاز . ي مستوى الطلب

ا  في  و قد ساعدت للمستخدم اك . زيادة دخيرة المفردات وفهمه  وهن
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وان  كال واألل احب   األش ي مص ة ف وصالمتنوع راز ، النص وإب
 .ةالطلبلدى  اومتابعته االعناوين بخط واضح ومميز لتتم مالحظته

 عرض المادة )ه 
جيد أي في تقدير %   83,3  عرض المادةحصل البحث لمعدل 

امج أ   النصوص تجنب ن أل. جدا ذا البرن ر  اض اعرالمواد في ه  ةآبي
ي الش  ات ف ن المعلوم ةم دة اش رض  ، والواح رائح الع ب ش ترتي

لوب  ى الصعوبة، وبأس ال من من السهولة حت هولة االنتق إحدى س
 .خر في الشاشةأ إلىالمادة 

ال  ومن معدل  نتائج المتغيرات التي تتكون من المؤشرات    ، باإلجم
ددة  (الوسائل التعليمية خبيري  تحكيممن  فُعرفت  89،2: ) الوسائط المتع

از%  دير ممت د تكون . في تق امج ق ذا البرن ي في ه اط الت ألن معظم النق
د         . آاملة و جذابة ا بع ق به ا تتعل ياء م يح آل األش ولذلك جاء الباحث بتنق

 .تحليل تعليقات و اقتراحات الخبراء

ادة توض       ا هي زي ا إهتمام ات أآثره ذه   ومن التعليق ة له يح أي مرحل
يلة لمستوى المتوسط    التعليميةالوسيلة  ، و لم يشرح الباحث أن هذه الوس

دم دئ والمتق توى المبت ر مس ة، غي ة الثانوي ي المرحل ذلك . أي ف وآ
ارات    الخلفي إلعدادات الصوت ر   ، ، يمكن إضافة بعض الخي و في اختب

دريب  ي الت قاطنفسك ف ي  لسحب وإس ذه ف يلة  أن يه د االهالوس ام زي تم
هولة فهم    تخدمين بس ن للمس ث يمك ة بحي يس مكدس ا، ول ي ه ئلة وف األس

ة الطالب    ذلك  المطروحة يمكن أن نعرف آم من األسئلة يمكن إجاب ، وآ
ددة ئلة ذات متع دال اال  أس ار ب تخدام أزرار الخي ار، فمن األفضل اس ختي

امج بأحسن األشكال حتى سهلة          . من خانات ذا البرن ح الباخث له د نق وق
تخد تخدميناس ر . امه للمس ي غي ة الت ة الخلفي ر شاش اول الباحث تغيي وح

ة       ر جميل ي غي يقي الت وات والموس الح األص بة و إص ال  ألنو. مناس آ
ام  الخبيرين قد اتفقا باستعداد هذا البرنامج امج     الباحث  ق ذا البرن يح ه بتنق

 .تصويب الغالظات حيث إتمام النقصان و

ل الباحث يلة، حل ذه الوس ا خصائص ه ودة  وأم ات الموج من البيان
ا  كالها .ذآره ن أش ا م ور ( إم د الص ام ألن توج دا لالهتم رة ج مثي

ة وان المتنوعة والجذاب ادة، ومن )واألصوات واألل مطابق ( عرض الم
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ذلك أن   .)حوائج الطلبة واألهداف من المدرسة  ب يلة   وآ ذه الوس سهولة  ه
تخدامها ن   اس ا يمك هل م د . بأس يلة ب  وق ذه الوس ث له مم الباح ن ص أحس

ى تكون  دة حت ة الجي يلة التعليمي ى أسس تصميم الوس النظر إل الطرق، ب
ي    ة ف تخديمها، خاصة للطلب ة لمس ة و مريح ة و جذاب يلة ممتع ذه الوس ه

 .المستوى الثانوي

رى،  ائص أخ ة       وخص ع الطلب ل م تطيع التفاع يلة تس ذه الوس أن ه
ة مبا   ا الطلب ومن  . شرة بصورة آافية، ألن فيها األسئلة التي يمكن إجابته

ة    ة متنوعة و ليالوسفي هذه واالستعاب االختبارات ناحية  مناسبة لمرحل
و مازال في حد آفاءة واألهداف ألن االختبارات أنسب بالمنهج . الطالب
 .الطلبة

 
في مدرسة نور العلوم الثانوية نجاح ترقية رغبة الطلبة  -ج 

تعليم اللغة العربية باستخدام في  اإلسالمية بماالنج
 الحاسوبية ة التعليميةالوسيل
إستجابات من معدلة نتائج جميع المؤشرات مجماال، فُعرفت  وظهر

في %  92،2 :لهذه الوسيلة التعليمية الحاسوبية بمعدلة النتيجة الطلبة
وهذا بمعنى أن معظم الطالب يحبون تعليم اللغة العربية . تقدير ممتاز

ت أن لديهم الرغبة هذه النتائج تثب. بوسيلة هذا البرنامج الحاسوبي
الكثيرة في التعليم بمساعدة الحاسوب اآللي، هم يظنون أن هذه الوسيلة 

توجد من . يستطيعون أن يزيدوا آفاءتهم في المهارات اللغويات
أن التعليم باستخدام هذه الوسيلة أفضل وأحسن االستجابة، هم يشعرون 

 . وأسهل من التعليم بالطريقة العادية
توفر "انة المذآورة، توجد أن السؤال السادس وهيمن أسئلة االستب

التعليمية الحاسوبية فرص تعلم مناسبة ألنها ترآز على عنصر  ةليالوس
لهذه . بأعلى الدرجات من األسئلة األخرى" ديكالترفيه والمتعة ل
التعلم بمساعة الطرق .  في تقدير ممتاز%  96،9المؤشرة معدلته  

بطرق متنوعة وممتعة قد ال يجري في  المناسبه باألهاف المقصودة و
لذلك التعلم باستخدام هذه الوسيلة يزيد رغبة الطلبة و . هذه المدرسة

 .       يعطي الفرص الواسعة لترقية مهارات اللغة العربية لديهم
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وأدنى التقديرات من االستبانة الموجودة، توجد من السؤال الثالثة 
لهذه  ".بية  دورًا بديًال عن المعلمالتعليمية الحاسو ةليؤدي الوست"وهي 

ولو هذا السؤال أصغر .  في تقدير جيد جدا%   82،3 المؤشرة معدلتها
هم ). جيد جدا(الدرجات عند الطلبة ولكن ما زال في المرحلة المرتفعة 
ولو آان التعليم . يشعرون أن األستاذ يقوم مقام المهمة في عملية التعلم

جذابة عندهم لكن هم يحتاجون الرعاية باستخدام الوسيلة ممتعة و 
 . التعلم الذاتي لديهم ال يجريوا بأحسن الطرق. والتوجيهات من المدرسين

حبا شديدا في تعليم اللغة العربية  ونالطلبة يحبوخالصة القول أن 
هم يشعرون أّن هذا البرنامج . باستخدام هذه الوسيلة التعليمية الحاسوبية

يستطيع هذا البرنامج تحسين  .في عملية التعليميستطيع أن يزيد رغبتهم 
 .القدرات اللغويات لديهم

وبإلضافة، بعض الطلبة يريد تحسين هذا البرنامج بزيادة الترجمة 
تحت (الجديدة لمفردات باللغة اإلندونيسية والنموذج ل) معنى الكلمة(

فمن الممكن أن يضاف بالصورة  .للتسهيل حين فهم المفردات) الصورة
هم مسرورن بهذه الوسيلة ألنها ممتعة وجذابة . تحرآة لزيادة اإلهتمامالم

التعلم (وهذه الوسيلة تجعل الطلبَة ُمْبكاِريون ومستقلون بأنفسهم . و سهلة
 .ولو مازالوا الحاجة لتوجيه المعلمين) الذاتي

لهذه الوسيلة توجد الصعوبات عندما الطلبة ال يستطيعون أن 
. أو ليس عندهم الممارسة بعملية الحاسوب يجريوا الحاسوب اآللي،

الطلبة الذين ال يمارسون بالصدق والجهد، يمكن أن يغشوا في وسط 
ألن توجد مفتاح األجوبة في هذه . التعلم عند يعملون األسئلة واإلستعاب

 . الوسيلة

 جدا مناسبة ةليالوسهذه عملية تعليم اللغة العربية باستخدام وأما 
الطالب يستطعون أن معظم . من المنهج المقرر ةف المقصوداهدباأل

 ةليالوس أن يستعملوا ونيستطيع ، وهمةليالوسهذه يفهموا المادة ب
الحاسوبية الطالَب التعليمية ة ليالوستساعد ، وجيدا التعليمية الحاسوبية

تعطي  ةليالوسهذه طريقة التدريس بوأما  .فهما عميقا في فهم الدرس
ألن عند الطلبة هذه الوسيلة شيء جديد  لعادينتائج أفضل من التعلم ا

تعطي   ةليالوسو في الظاهر أن هذه  .ومظهرها جميل واستخدامها سهلة
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أحسن من  اللطلبة، بالحجة أنهم الحظو نتائج أفضل من التعلم العادي
مناسبة  ، عندهمةليالوساالختبارات في هذه و من ناحية  .الطريقة العادية

و ) أنسب بالمنهج والكتاب الدراسي(ارات سهلة ألن االختب بكفاءتهم،
 .تهممازال في مرحل

إذا نظر إلى المؤشرات سبق شرحها فاآتشف الباحث أن الطلبة 
التجربية يرغبوا بهذه الوسيلة ويستطيعون إجراء هذه الوسيلة ذاتيا ألن 
قدم هذه الوسيلة آافية ومتنوعة ومناسبة بحاجاتهم و مشوقة بالصور 

ألشكال واألصوات الجذابة ودليل االستخدام لهذه الوسيلة واأللوان وا
وهذه من أسباب ترقية الرغبة لديهم في تعلم اللغة العربية . واضحة

هذه  ساعدوت. وآذالك زيادة حرصهم في عملية التعلم دون ملل و إرغام
  .اتنمي مهاراتهم اللغوية متدرج علىالوسيلة الطلبة 
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 الفصل الخامس
 الخاتمة

 
ة مباحث وهي     عرضالفصل يهذا  في ائج البحث،    الباحث ثالث نت

 .اإلقتراحاتالتوصيات، 
 

 نتائج البحث  -أ 
 اللغة تعليم وسيلة تصميمبعد عرض الباحث البيانات ثم تحليلها عن 

 في فاعليتها و 8 بروفشنال فالش ماآروميديا برنامج باستخدام العربية
 اإلسالمية الثانوية العلوم نور مدرسة بالتطبيق على الطلبة رغبة ترقية
 :آما يليفعليه أن يقدم نتائج البحث العلمي هذا ، بماالنج

 برنامج باستخدام العربية اللغة تعليم وسيلة تصميمآيفية  -1
 :يمر آما يلي الطلبة رغبة ترقية في 8 بروفشنال فالش ماآروميديا

 ،مرحلة التصميم واالعدادجاء الباحث بأربعة المراحل، وهي  )أ 
مرحلة ، ومرحلة التنفيذ، وآتابة إطارات البرنامجلة مرح و

تلك المراحل ألنها أحسن الباحث بقد قام  .التجريب والتطوير
 .طرق وأقرب إلى الشكل المناسب في البحث التطويري

هذه الوسيلة التعليمية لمقياس اللغة العربية تحكيم خبراء تعليم  )ب 
ف التعليمية األهدامحتوى المواد، و: من النواحيالحاسوبية 

طريقة آتابة والكفاءة المطلوبة، وجانب اللغة والتراآيب، و
المواد التعليمية، والتفاعل، وتقويم آفاءة الطلبة، وأسلوب 

 ةليالوس، ودور التعليمية الحاسوبية ةليالوسالتقويم، واستخدام 
الوسائل  تحكيم خبراءو .للتعلم الذاتيالتعليمية الحاسوبية 

عرض : احيونهذه المن قد راعى  )المتعددةالوسائط ( التعليم
الشاشة، وتقديم الصور، وتقديم األصوات، وتقديم النصوص، 

 . وعرض المادة
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تجربة المنتج على الطلبة في ميدان البحث لترقية رغبتهم في  )ج 
 ةليالوسالتدريس التي تتكون من المتغيرات وهي هذه 

ؤدي ت عة،جذابة و ممتو الحاسوبية سهلة استخدامهاالتعليمية 
عن و التعليمية الحاسوبية  دورًا بديًال عن المعلم ةليالوس

بالمحتوى الدراسي  ةليالوسهذه ترتبط المدرسي، الكتاب 
تقلل ، وفرص تعلم مناسبة ةليالوسهذه توفر ، وتسهم في إثرائه

التعلم ، تقدم مثيرة للتعلم، ومن فرص تعلم الطالب الضعيف
ات أفضل من طريقة يكسب الطالب مهار ةليالوسبهذه 

، تعطي نتائج أفضل من التعلم العادي، والتدريس العادي
 ةليالوستزيد هذه ، داخل الحصةتك يزيد من فاعليوأيضا 
 هذهفرديا، تستطيع  الدرسويستطيع أن يفهم ، للتعلمك حماس
تجربة وال .أن ترقي آفاءتك في مهارات اللغة العربية ةليالوس

في لوم الثانوية اإلسالمية بماالنج مدرسة نور الع في الميدانية
طلبا و  11تلميذا تتكون من  26بعدد  العينة الصف العاشر 

 .طلبة 15
خصائص وسيلة تعليم اللغة العربية باستخدام برنامج ماآروميديا  -2

 : من النواحىفي ترقية رغبة الطلبة  8فالش بروفشنال 
عدل بم "ممتاز"في درجة اللغة العربية تحكيم خبراء تعليم  )أ 

 %.89,5 النتيجة 
في درجة ) الوسائط المتعددة( الوسائل التعليم تحكيم خبراءو )ب 

 %. 89،2بمعدل النتيجة  " ممتاز"
وأما خصائص هذه الوسيلة، إما من أشكالها وهي مثيرة جدا  )ج 

لالهتمام ألن توجد الصور واألصوات واأللوان المتنوعة 
واألهداف والجذابة، ومن عرض المادة مطابق بحوائج الطلبة 

سهولة استخدامها، وقد صممها بأحسن الطرق . من المدرسة
وخصائص . حتى تكون ممتعة و جذابة و مريحة لمستخديمها

أخرى، أن هذه الوسيلة تستطيع التفاعل مع الطلبة بصورة 
 .مناسبة لمرحلة الطالب متنوعة و هااالختبارات في وآافية، 

مدرسة نور لعربية في م اللغة اترقية رغبة الطلبة في تعلنجاح  -3
الوسيلة التعليمية  العلوم الثانوية اإلسالمية بماالنج باستخدام
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فُعرفت  صل من معدلة نتائج جميع المؤشرات،حالحاسوبية 
: إستجابات الطلبة لهذه الوسيلة التعليمية الحاسوبية بمعدلة النتيجة

وهذا بمعنى أن معظم الطالب يحبون . في تقدير ممتاز%  92،2
لذلك هذه و ،م اللغة العربية بوسيلة هذا البرنامج الحاسوبيتعلي

الوسيلة مريحة وممتعة وتستطيع أن ترقي رغبتهم في تعليم اللغة 
 .العربية

على أسس المعلومات الوسيلة التعليمية الحاسوبية يوفر استخدام 
 والتعلمدرجة عالية من الضبط  التكنولوجية في تعليم اللغة العربية

تعليم اللغة في الوسيلة هذه استخدام  أّنو .ل الصفالذاتي داخ
يقلل من وقت التعلم والتعليم والجهد الذي تبذله الطلبة  العربية

 .والمدرس
 

 التوصيات  -ب 
لتحسين تعليم و تعلم اللغة العربية في مدرسة نور العلوم 
الثانوية اإلسالمية بماالنج خاصة، و في مدارس أخرى، وصى 

أن تكون  عتماد على ما يحصل عليه في بحثهالباحث  التوصيات با
للتعليم اللغة العربية باستخدام الحاسوب نتيجة البحث مدخال نافعا 

البحوث  اتتبعهاآللي ولمعلمي اللغة و مصممي البرامج التعليمية، و
 :آما يالى  المستمرة

المشتغلين باللغة العربية وآيفية تعليمها أن يهتموا بإعداد  على -1
عليمية على أسس المعلومات التكنولوجية البرامج الت

 .وتصميميها بأحسن الشكل حتى عملية التعليم ممتعة
التعليم أهمية أن يعرفوا  اللغة العربيةلمشرفي ومعلمي البد  -2

الحاسوبية وآيفية إعدادها في  بمساعدة الوسيلة التعليمية
 .التدريس

مستمرا إستخداما التعليمية الحاسوبية أن ُيستخدم هذه الوسيلة  -3
حتى  لحصول على ترقية رغبة الطلبة في تعليم اللغة العربية

 .األربعةرقي المهارات اللغوية ي
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أن يراعي معلمو اللغة العربية باهتمام على طريقة التعلم  -4
والتعليم المريح والممتع، لتكون عملية التعلم عمليًة جذابًة 

 .وفعاليًة
 لية التدريسفي عم التعليمية الحاسوبية الوسيلةاستخدام  -5

التعامل اللغة والآتساب مهارات بعضهم بعضا  بةلتدريب الطل
 .الوسيلةمع هذه 

أن يراعي مصممو برامج الوسيلة التعليمية على األسس و  -6
 .خطوات تصميم الوسيلة للحصول على المنتج الجيد

ضرورية إعداد الطرق المتنوعة الجذابة وخاصة في التدريس  -7
لوجية حتى يصبح تعليم اللغة المعلومات التكنوبمساعدة 

  .العلربية وسائر العلوم األخرى عملية فعالية شائقة
 

 اتاإلقتراح -ج 
يقترح الباحث إجراء المزيد من  البحث العلميفي ضوء نتائج 

وفقا على ما يحصلت  البحوث والدراسات في المجاالت التالية
اقترح  وتنبه إلى النقصان الذي يمكن للباحثين األخرين. الباحث عليه

 :الباحث آما يلي

، خاصة هذا البحث يحتاج إلى االستمرار في تحسينه وتعميقه -1
فرص واسعة  هفمن آان لدي. للباحثين في تعليم اللغو العربية

فعلية أن يزيد  التعليمية الحاسوبية للبحث عن تصميم الوسيلة
بكيفة أخرى في أي  أن تكمل هذه الوسيلةو. وينمي هذه الوسيلة

 .وأي مجال وغيرهما مرحلة وأي
أشكال وألوان وصور أآثر جذابة بتغيير  الوسيلةأن تتم  -2

 .وأصوات
الجذابة و الجيدة أآثر حتى يرقي حرص  الوسيلةأن تصمم   -3

 . على تعلم اللغة العربية الطلبة
إمكانية تعميم نتائجها على الموضوعات  البحثأظهرت  -4

ات التي أساس المتغير األخرى، بمراحل تعليمية مختلفة على
 .تم تناولها
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الوسيلة مقارنة فاعلية  األخرى البحوثيمكن أن تتناول  -5
 . ة آانتمرحلأي تعليمية أخرى في  طرقالتعليمية الحاسوبية ب

هذا البحث لمعرفة ترقية رغبة الطلبة في عملية التدريس  -6
قياس التحصيل البحث هذا م تتناول بمساعدة هذا البرنامج ول
ى الباحث عل ، لذلكعمليات معرفيةالمرجأ آعامل تابع أو 

الوسيلة المستقبلية بيان فاعلية البحوث مكن أن تتناول األخر ي
 .التعليمية الحاسوبية
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 المالحق

 

 ئطالوسا( وسيلة تعليم اللغة العربية رياالستبانة لخب -1
 )المتعددة

 :في الدرجة المناسب ) √(ضع عالمة 

أو  متوسط=  3، جيد أو جذاب=  4، جيد جدا أو جذاب جدا=  5
 ناقص جدا=  1، ناقص=  2، مقبول

الر
 األسئلة اتمؤشرال قم

 الدرجة

543 2 1 

عرض .1
 الشاشة

 

1.
تحديد موقع الشكل أو الرسم 

 المقترح
     

ة في األلوان المستخدم اختيار.2
البرنامج ألجل راحة العين 

 والتشويق

     

التعليمية المالئمة  الصوراختيار .1 تقديم الصور.2
 للوحدات الدراسية

     

      الصور واضحة وسهلة الفهم.2

المستخدمة في  الصورتساعد .3
 تصور المعنى

     

 تقديم.3
 األصوات

استخدام األصوات يزيد فهم .1
 المعلومات

     

      ألصوات المسموعة واضحةا.2

     انتقاء األلوان التي ستظهر بها .3تقديم .4
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النصوص

 

النصوص ومدى  واألشكال 
 مالءمتها

وإبراز العناوين بخط واضح .4
ومميز لتتم مالحظته ومتابعته من 

 ةالطلب

     

عرض .5
 المادة

تجنب عرض آمية آبيرة من .1
 المعلومات في الشريحة الواحدة

     

ترتيب شرائح العرض بأسلوب .2
 منطقي

     

آخر  إلىسهولة االنتقال من مكان .3
 في الشاشة

     

 

 :مقترحات
........................................................................................

.................................................................... ..
 ...............................................................................
............................................................................... 

 ...............................................................................
............................................................................... 

 )الوسائط المتعددة( يةتعليمالوسائل الخبير 

 

)____________________( 
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 تعليم اللغة العربية رياالستبانة لخب -2
 :في الدرجة المناسب ) √(ضع عالمة 

و أ متوسط=  3، جيد أو جذاب=  4، جيد جدا أو جذاب جدا=  5
 ناقص جدا=  1، ناقص=  2، مقبول

الر
 األسئلة اتمؤشرال قم

 الدرجة

5 4 3 2 1 

محتوى .1
 المواد 

المستوى المواد التعليمية بتناسب .1
 الثانوي

     

ح شرح المواد بالصور يتوض .2
 واألشكال 

     

أو  بالمحتوى الدراسي المواد ترابط .3
 الكتاب المدرسي

     

مية متدرجة من السهولة المواد التعلي .4
 الصعوبة إلى

    

األهداف .2
 التعليمية

الكفاءة و
 المطلوبة

عملية تعليم اللغة العربية باستخدام .1
مناسبة التعليمية الحاسوبية   ةليالوس

 باألهداف التعليمية 
 

    

ناسب تعليم اللغة العربية باستخدام تي.2
بالكفاءة  التعليمية الحاسوبية ةليالوس
   وبةالمطل

 
    

 جانب اللغة.3
 والتراآيب 

التعليمية الحاسوبية  ةليالوس مادة.1
 باللغة المتوفرة لدى الطلبة ومقدمة 

 اهمتناسب مستو

     

     ليس فيها التراآيب واألساليب اللغوية  .2
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 غموض

طريقة آتابة .4
المواد 

 التعليمية  

مراعاة القواعد اإلمالئية األساسية في  .1
 مثل المد وهمزة القطع الكتابة

     

خصائص  و مراعاة عالمات الترقيم .2
عند الكتابة  األخرى الكتابة العربية

 مثل النقط و الفاصلة و غيرهما

     

      مناسبالخط واضح للقراءة وحجمه  .3

التعليمية الحاسوبية  ةليالتعلم بالوس .1  التفاعل.5
 داخل الحصةة الطلبة يزيد من فاعلي

     

التعليمية الحاسوبية  ةليتعمل الوس .2
اللغة  للتعلمالطلبة  على زيادة حماس

 العربية

     

تقويم آفاءة .6
 الطلبة 

مهارات أفضل من لبة يكسب الط .1
 طريقة التدريس العادية

     

التعليمية الحاسوبية  تعطي  ةليالوس .2
 نتائج أفضل من التعلم العادية

     

أسلوب .7
 التقويم

التعليمية الحاسوبية  ةليالوسن تتضم .1
االختبارات المناسبة بالمواد 

  المدروسة

     

      االختبارات متنوعة وجذابةإن  .2

استخدام .8
 ةليالوس

التعليمية 
 الحاسوبية  

توجد االرشادات الواضحة في  .1
التعليمية الحاسوبية   ةليالوساستخدام 

     

التعليمية  ةليالوسسهولة استخدام  .2
 الحاسوبية  
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 ةليالوسدور .9
التعليمية 

الحاسوبية 
 للتعلم الذاتي

التعليمية الحاسوبية  ةلييؤدي الوس .1
  دورًا بديًال عن المعلم

     

التعليمية الحاسوبية  ةلييؤدي الوس .2
 المدرسيدورًا بديًال عن الكتاب 

     

التعليمية الحاسوبية  تقلل من  ةليالوس .3
 لطالب الضعيففرص تعلم ا

     

التعليمية الحاسوبية  ةليتوفر الوس .4
فرص تعلم مناسبة ألنها ترآز على 

 ةعنصر الترفيه والمتعة لدى الطلب

     

 

 :مقترحات
........................................................................................

...................................................................... 
...............................................................................  

 تعليم اللغة العربيةخبير 

 

)____________________( 
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التعليمية ة ليالوساالستبانة  للطلبة نحو التعليم باستخدام  -3
 الحاسوبية

 :جة المناسب في الدر) √(ضع عالمة  -4

أو  متوسط=  3، جيد أو جذاب=  4، جيد جدا أو جذاب جدا=  5 -5
 ناقص جدا=  1، ناقص=  2، مقبول

الر
 األسئلة قم

 الدرجة

5 4 3 2 1 

الحاسوبية في التعليمية  ةليالوستساعدك -1
 م اللغة العربيةيسهولة تعل

     

     الحاسوبية جذابة و ممتعة التعليمية  ةليالوس-2

التعليمية الحاسوبية  دورًا  ةليؤدي الوست-3
 بديًال عن المعلم

     

التعليمية الحاسوبية  دورًا  ةليؤدي الوست-4
 المدرسيبديًال عن الكتاب 

     

التعليمية الحاسوبية  ترتبط  ةليالوس-5
 بالمحتوى الدراسي وتسهم في إثرائه

     

التعليمية الحاسوبية  فرص  ةليتوفر الوس-6
مناسبة ألنها ترآز على عنصر تعلم 

 ديكالترفيه والمتعة ل

     

التعليمية الحاسوبية  تقلل من  ةليالوس-7
 فرص تعلم الطالب الضعيف

     

التعليمية الحاسوبية  مثيرة  ةليتقدم الوس-8
 للتعلم

     

     التعليمية الحاسوبية  يكسب  ةليالوسبالتعلم -9
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الطالب مهارات أفضل من طريقة 
 عاديالتدريس ال

التعليمية  ةليبالوس التدريسطريقة -10
الحاسوبية  تعطي نتائج أفضل من التعلم 

 العادي

     

التعليمية الحاسوبية  يزيد  ةليالوسب التعلم-11
 داخل الحصةتك من فاعلي

     

التعليمية الحاسوبية  على  ةليالوس تعمل-12
 للتعلمك زيادة حماس

     

التعليمية  ةليبالوس االستخدامسهولة -13
 الحاسوبية

     

يستطيع التعليمية الحاسوبية  ةليالوسب التعلم-14
 فرديا الدرسأن يفهم 

     

أن  التعليمية الحاسوبية ةليالوس هذهتستطيع -15
 ترقي آفاءتك في مهارات اللغة العربية

     

 :مقترحات
........................................................................................

...................................................................... 
............................................................................... 

 الطالب

)____________________( 



135 

 

 

 

باستخدام الوسيلة التعليمية  مالمالحظة في عملية التعل -6
 الحاسوبية 

الر
 قم

امؤشرال
 ت

 التحكيم األسئلة

 ال نعم

هل عملية تعليم اللغة العربية باستخدام -1 الهدف-1
مناسبة التعليمية الحاسوبية   ةليالوس

 بالهدف المقصود ؟

  

هل الطالب يستطعون أن يفهموا المادة .1 المادة -2
   ؟ التعليمية الحاسوبية ةليالوسب

  

ات للطلبة في فهم المادة الصعوب توجدهل .2
   ؟ التعليمية الحاسوبية ةليالوس باستخدام

  

 ةليالوس هل يستطيع الطالب أن يستعملوا.1 الوسيلة-3
 جيدا ؟ التعليمية الحاسوبية

  

الحاسوبية التعليمية  ةليالوسهل تساعد .2
 الطالَب في فهم الدرس ؟

  

ممتعة و جذابة لدى  ةليالوسهل هذه .3
 الطالب؟

  

تعطي   ةليالوسهذه طريقة التدريس بهل .4
 للطالب؟ نتائج أفضل من التعلم العادي

  

مناسبة  ةليالوسهل االختبارات في هذه .1 التقييم-4
 للطالب ؟

  

هل يستطيع الطالب أن يجيبوا األسئلة .2
 ة ؟ليالوساالختبارية في هذه 

  

  المقابلة مع المدرس -5
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 األسئلة الرقم

 ؟ بشكل عام هذه الوسيلة التعليمية الحاسوبيةما رأيك عن  -1

آيف تناسب بين هذه الوسيلة و المواد التعليمية في منهج هذه  -2
 المدرسة؟

 هل يحب الطلبة التعليم باستخدام هذه الوسيلة ؟ لماذا ؟ -3

 ؟ لماذا ؟ تعزيز دوافع الطلبةهل تستطيع هذه الوسيلة  -4

 ؟ لماذا ؟ الطلبةلدى  للغويةهل تستطيع هذه الوسيلة زيادة آفاءة ا -5

 هل هذه الوسيلة سهلة استخدامها ؟ -6

 ؟ استخدام هذه الوسيلةبما مزايا التعلم  -7

 ؟ استخدام هذه الوسيلةبالتعلم  عيوبما  -8

 هل عندك االقتراحات واالنتقادات لهذه الوسيلة ؟ ما هي ؟ -9
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  التجريب عملية في الفوتوغرافية الصور -6
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  مواد للوسيلة التعليمية الحاسوبيةال  -7
MATERI TULISAN UNTUK MEDIA PEMBELAJARAN  

Urut‐urutan alur untuk materi media pembelajaran dengan Macromedia Flash 
Professional 8 : 

1. Judul 
2. Gambar secara umum yang berfungsi untuk apersepsi siswa terhadap 

materi 

3. Mufrodat Jadidah / اْلُمْفَرَداُت ْالَجِدْيَدة (kosakata baru) dan di terangkan 
artinya dengan bantuan gambar yg natural (real sesuai kenyataan) 

4. Hiwar / الِحَوار (speaking/Percakapan) dan setelah hiwar langsung al‐
asilah al‐isti’abiyah (latihan yang berhubungan dengan hiwar) 

5. Qiro’ah /  الِقَراَءة (reading/bacaan) dan setelah qiro’ah langsung al‐
asilah al‐isti’abiyah (latihan yang berhubungan dengan qiro’ah) 

6. Kitabah /  الِكَتاَبة (writing/menulis) dalam kitabah langsung 
mengerjakan 3 tipe soal, yaitu : mengurutkan kata, menjawab 
pertanyaan, dan membuat karangan singkat.  

7. Mu’alajah Tarookib / ُمَعالَجة التََّراِآيب (tata bahasa/structur/nahwu‐
shorof), di berikan dulu pengertian secara sederhana kemudian 
ditambahi dengan contoh‐contoh penggunaannya dan setelah Mu’alajah 
Tarookib langsung mengerjakan  al‐asilah al‐isti’abiyah (latihan yang 
berhubungan dengan Mu’alajah Tarookib) 

8. Ikhtabir Nafsak /  ْخَتِبْر َنْفَسكِا  (Latihan Mandiri) yang berhubungan 
dengan seluruh materi yang telah di pelajari sebelumnya dan ini untuk 
mengevaluasi materi yang telah dipelajari. Yang terdiri dari : 
mencocokkan kalimat dengan gambar, menghubungkan kata hobi dengan 
sesuatu yang sesuai dengannya, memilih kalimat yang benar atau salah, 
dan menjawab pertanyaan sesuai dengan teks.  
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 )Pelajaran Pertama: (ول الدرس األ

 )Hobi(َاْلِهَواَية 

 )Kosakata Baru(اْلُمْفَرَداُت ْالَجِدْيَدة 

 

 Kosakata Baru (arti) No ْالَجِدْيَدةاْلُمْفَرَداُتَنْمَرة

 .Kumpulan/kelompok Hobi 1 َجْمِعيَُّة اْلِهَواَية-1

 .Hobi utama/favorit 2 ِهَواَية ُمفََضََّلة-2

 .Rekreasi/travelling 3 ِرْحَلة-3

 .Olah raga 4 ِرَياَضة-4

 .Memasak 5 َطَبخ-5

 .Tata boga 6 َتْدِبْيٌر مْنِزِليٌّ-6

 .Gambar 7 َرْسم-7

 .Jurnalistik 8 َصَحاَفة-8

 .Fotografi 9 َتْصِوْير-9

 .Kaligrafi/Tulisan Arab 10 َخطٌّ َعَرِبيٌّ-10

 .Komputer 11 َحاُسْوب-11

 .Memilih 12 اْخَتار-12

 .Ikut/menjadi anggota 13 ُمْشَتِرك ِفي-13

 .Bermain‐ Pemain14 َالِعب -َلِعَب -14

 .Pameran hobi 15 َمْعِرض الِهواَيات-15

 .Sepak bola 16 ُآرَُّة الَقَدم-16

 .Basket 17 ُآرَُّة السَّلَّة-17

 .Tenis meja 18 ُآرَُّة الطَّاِوَلة -18

 .Cerita bersambung19ِحَكاَيَة ُمَتَسْلِسَلَة-19

 .Majalah mingguan 20 َمَجلَّة ُأْسُبْوِعّية-20

 .Catur  21 َشْطَرْنج-21

 .Stand / counter 22 َجَناح-22
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 Percakapan: الِحَوار 

 )Kumpulan Hobi(  َجْمِعيَّاُت الِهَواَية

 َيا ِعْرَفان َما ِهَواَيُتَك ؟:  ِدْيِدْيك

 .الِقَراَءة، َوالرَّْسم، َوالرِّحَلة، َوالَحاُسوب: ِهَواَياِتْي َآِثْيَرٌة :  ِعْرَفان

 َوَما ِهَواَيُتَك الُمَفضََّلة ؟:  ْيِدْيكِد

 َو. الِقَراَءة َيا َصدْيِقْي، َسَأْخَتار َجْمِعيََّة الِقَراَءة إْن َشاَء اهللا:  ِعْرَفان
 َما ِهَواَيُتَك َيا ِدْيِدْيك؟

َة َقْد َآَتْبُت الِحَكاَي. َأَنا ُأِحبُّ الِكَتاَبة، َوالصََّحاَفة، والتَّْصِوْير:  ِدْيِدْيك
  َو َأْنِت َيا ِرْيَنا َما ِهَواَيُتِك ؟. الُمَتَسْلِسَلَة ِفي الَمَجلَّة اُألْسُبْوِعّية

َو . ِهَواَيِتْي الطََّبُخ َو َأَنا ُأِرْيُد أْن َأْخَتاَر َجْمِعيََّة التَّْدِبْيِر اْلَمْنِزَليِّ:  ِرْيَنا
 َأْنَت َيا َحاِفظ، أيَّ َجْمِعّية َتْخَتاُر ؟

َأَنا ُأِحبُّ ُآّرَة الَقَدِم، َألنِّْي ُأِرْيُد . َأَنا ُمْشَتِرٌك ِفي َجْمِعّيِة الرَِّياَضة : َحاِفظ
 . َأْن َأُآوَن َالِعَب ُآرَِّة الَقَدِم إْن َشاَء اهللا

 

 :(latihan pengayaan) اَألْسِئَلة االْسِتَعاِبّية  - أ

 الِقَراَءة ؟الُمَفّضَلة َما ِهَواَيُة ِعْرَفان  -1
 ِدْيِدْيكَواَيُتُه الصََّحاِفي ؟ َمْن ِه -2
 ِفي الَمَجلَّة اُألْسُبْوِعّيةَأْيَن َآَتَب ِدْيِدْيك الِحَكاَيَة الُمَتَسْلِسَلَة ؟  -3
 أو التْدبير المنِزلّي ِهَواَيُتَها الطََّبُخِرْيَنا ؟ َما ِهَواَيُة  -4
 ِبْيِر اْلَمْنِزَليِّ؟ ِهَي َتْخَتار َجْمِعيََّة التَّْدأيَّ َجْمِعّية َتْخَتاُر ِرْيَنا  -5
 َهاَنَعم ُهَو ُيِحبُّ؟ َهْل َحاِفظ ُيِحبُّ الرَِّياَضة  -6
 َألنِّه ُيِرْيُد َأْن َيُكوَن َالِعَب ُآّرة الَقَدِمِلَماذا ُيِحبُّ َحاِفظ ُآّرَة الَقَدِم ؟  -7
الِقَراَءة، َوالرَّْسم، َوالرِّحَلة ، َوالَحاُسوب، ! اْذُآْر َأْنَواَع الِهَواَية  -8

 الِكَتاَبة، َوالصََّحاَفة، والتَّْصِوْير، َوالتَّْدِبْيِر اْلَمْنِزَليِّ، َوالرَِّياَضةَو
 .َوَغْيَرَها
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 !َعبِّْر الصُّْوَرة اآلِتَية ِبالعربيِة مْسَتِعْيًنا باَألْسِئَلة اآلِتَية  -9
(Ungkapkan gambar di bawah ini dengan bahasa Arab 

sesuai dengan bantuan beberapa pertanyaan di bawah ini): 

 َمْن ُهَو ؟ -1

 ما ِهَواَيتُه ؟ -2

 َماذا َتْعمل ؟ -3

 أْيَن ُهَو ؟ -4

 َما َلْوُن َثْوُبُه ؟ -5

 َهْل ُهَو ُمْنَفِرًدا ؟ -6

 َماَذا َتْقَرأ ؟ -7
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 )Bacaan(الِقَراَءة 

 )Di Pameran Hobi(ِفْي َمْعِرِض الِهَواَيات 

َأْصَحاُبه َمْعِرَض الِهَواَيات ِفي  ِفي اُألْسُبوِع الَماِضي َزاَر َأْنُطْون َو
 . ُهَناَك ِهَواَياٌت َآِثيَرٌة ِجدا. َماَالْنج

ِفْيِه َبْعُض اآلَياِت الُقْرآِنّية َو اَألَحادْيِث ُتْعَرُض . َهَذا َجَناُح الَخطِّ الَعَرِبّي
 .الُكْوِفي َوَغْيِرَهاالنََّبِوّية ِبأْنَواِع الُخُطْوِط العرِبّية ِمَن النَّْسِخ َوالرِّْقَعة و

ِفْيِه َأْنَواُع اَألْطِعَمِة اِإلْنُدْوِنْيِسيَِّة ِمْثُل ُتْعَرُض . َو َهذا َجَناُح التَّْدِبْيِر اْلَمْنِزِليِّ
ُتْعَرُض ِفْيِه أْيًضا آَالُت  َو. ِفْيْتِشيل، َوُصْوُتْو، َو َشاِتي، َو َراُوْون َوَغْيَرها

 .ِن، َوالِمْلَعَقِة، َو الشَّْوَآِة، َو السِّّكيِن وَغْيِرَهاالّطْبخ َآالُفْرِن، َوالُصْح

. ِفْيِه أْنَواُع الصَُّوِر الُفْوُتْوغَراِفيَّة الَجِمْيَلةُتْعَرُض . َو َهذا َجَناُح التَّْصِوْير
 .َو ُتْعَرُض ِفْيِه أْيًضا آَالُت التَّْصِوير الُمْخَتِلَفِة

ِفْيِه آَالُت الرَِّياَضة ِلُكرَِّة الَقَدِم، َوُآرَِّة َرُض ُتْع. َو َهذا َجَناُح الرَِّياَضة
 .السَّاَلِة، َواْلَباْدِمْيْنُتون، َو ُآرَِّة الطَّاِوَلِة، َوالشَّْطَرْنِج وَغْيرَها

ِفْيِه أْنَواُع الَمَجالَِّت َوالصُُّحِف الُمْخَتِلَفِة، ُتْعَرُض . َو َهذا َجَناُح الصََّحاِفيِّ
 .ِفْيِه أْيًضا آَالُت الصََّحاِفِة الُمَتَنوَِّعةُتْعَرُض َو . اَنْت َأْو َحِدْيًثاَقِدْيًما َآ

 

ى َلَع) خ( َحْرَف ْوَأ ِةَحْيِحالصَّ الُجَملى َلَع) ص( َحرَف َضْع  -1
 !ِوْفًقا ِبالنَّص  يئةِطالَخ الُجَمل

(Tulis huruf )  ص(  untuk kalimat yang betul dan huruf  ) خ(  
untuk kalimat yang salah sesuai dengan teks di atas!)  

.َيُزْور َأْنُطْون َو َأْصَحاُبه َمْعِرَض الِهَواَيات ِفي اُألْسُبوِع اآلِتي -1
 ) خ( 

.ِفْيْتِشيل، َو ُصْوُتْو، َو َشاِتي، َبْعُض َأْمِثَلِة اَألْطِعَمة اِإلْنُدْوِنْيسّية -2
 ) ص( 
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 ) خ( .الَعَرِبّي َبْعُض اآلَياِت الُقْرآِنّية َفَقْطِفْي َجَناح الَخطِّ ُتْعَرُض  -3

 ) خ (   .  آَالُت التَّْصِوير ِفْي َجَناح الصََّحاِفيُتْعَرُض  -4

ِفي َجَناِح الرَِّياَضة آَالُت الرَِّياَضة ِلُكرَِّة الَقَدِم، َوالشَّْطَرْنِج  ُتْعَرُض -5
 )ص(وَغْيِرهَا 

 

 !الُمناسبِة الموُجودِة ِفْي الُمربَّع ِبالَكِلَمات ِاْمِإل الَفَراغ  -2
(Isilah titik‐titik di bawah ini dengan kalimat yang 

sesuai yang tersedia di kotak!) 

، َجَناِح الصََّحاِفي، َمْعِرَض الِهَواَيات ،  النَّْسِخ،  َجَناِح التَّْصِوْير(
 )الُفرن

 .ِفي َماَالْنج )....َض الِهَواَياتَمْعِر.....(َزاَر َأْنُطْون َو َأْصَحاُبه  -1

َجَناِح ..(أْنَواِع الصَُّوِر الُفْوُتْوغَراِفيَّة، َفُتْعَرض ِفي ِإَذا َأَراَد ُمَشاَهَدَة  -2
 )...التَّْصِوْير

َجَناِح ...(ِفْي  أْنَواُع الَمَجالَّت َوالصُُّحف الُمْخَتِلَفة ُتْعَرُض -3
 . ).....الصََّحاِفي

 .َبْعُض َأْمِثَلة آالت الّطْبِخ) .....رنالُف.....( -4

ِفْي َجَناِح الَخطِّ الَعَرِبّي َبْعُض اآلَياِت الُقْرآِنّية ِبأْنَواِع ُتْعَرُض  -5
 .َوَغْيِرها)  .....النَّْسِخ.....(الُخُطْوِط العرِبّية ِمَن 

 !اِجْب َعن األْسِئلة اآلتية طبقا للنص السابق -3
(Jawablah pertanyaan2 di bawah ini sesuai dengan 

bacaan di atas!) 

 أيَن َيَقُع َمْعِرَض الِهَواَيات ؟ -1

 َماذَا ُتْعَرُض ِفي َمْعِرِض الِهَواَيات ؟ -2
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 َما َأْنواع اَألْطِعَمة اِإلْنُدْوِنْيِسيَّة ؟ -3

 !ُاْذُآْر آالِت الرَِّياَضِة ِفْي َجَناِح الرَِّياَضة  -4

 ِض الِهَواَيات ِعْنَدَك ؟ ِلَماَذا ؟ َما َأْفَضُل اَألْجِنَحة ِفي َمْعِر -5

 

 )Tulisan(الِكَتاَبة 

اًء ِمَن الِعَباَرات الُمَلوََّنة، ِلَتُكْوَن ُجَمَلًة ِاْبِتَد اآلتية َرتِّْب الِعَباَرات -أ 
 !ُمِفْيَدًة 

(Urutkan kata‐kata di bawah ini di mulai dengan kata yang 
berwarna, agar menjadi kalimat yang sempurna!) 

 - َشاَهَد -َو ُزَمَالُئُه  -َمْعِرَض  -ِفي اُألْسُبوِع  -َوْحُيْوِدي    -1
   الَماِضي – الِهَواَيَات

 ) الَماِضي ِفي اُألْسُبوِع الِهَواَيَات َمْعِرَض َو ُزَمَالُئُه َوْحُيْوِدي َشاَهَد( 

 - اَألْطِعَمِة -ِمْثُل  -ِلّي اْلَمْنِز - ِةيَّاِإلْنُدْوِنْيِس -ِفي َجَناِح  -ْنَواُع َأ  -2
 ُتْعَرُض –ُصْوُتْو  -التَّْدِبْير 

 ِمْثُلِة يَّاِإلْنُدْوِنْيِساَألْطِعَمِة  ْنَواُعَأ اْلَمْنِزِلّي التَّْدِبْير ِفي َجَناِح ُتْعَرُض(
 ) ُصْوُتْو

 َهذا َجَناُح - الرَِّياَضة - ِفْيِه –َوالّشْطَرْنج  -الرَِّياَضة  –َوَغْيرهما  -3
 ُتْعَرُض – ِلْلَباْدِمْيْنُتون – آَالُت –

 ِلْلَباْدِمْيْنُتون الرَِّياَضة آَالُت ِفْيِه ُتْعَرُض الرَِّياَضة َهذا َجَناُح(
 )َوالّشْطَرْنج َوَغْيرهما

 –الِحَكاَيَة  - ُأِحبُّ -الُمَتَسْلِسَلَة –الصََّحاَفَة  – اُألْسُبْوِعّية -َآَتْبُت   -4
 َقْد –الَمَجلَّة  ِفي  - والِكَتاَبَة

 ِفي الَمَجلَِّة الُمَتَسْلِسَلَة الِحَكاَيَة َآَتْبُت َقْد والِكَتاَبَة الصََّحاَفَة ُأِحبُّ(
 )اُألْسُبْوِعّية
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 -َجْمِعيََّة  - الِقَراَءُة - وِهَواَيِتْي -َسَأْخَتار  - ِتْياِهَواَي - إْن َشاَء اهللا  -5
 ِةالِقَراَء – الُمَفضََّلة –َآِثْيَرٌة 

إْن  الِقَراَءِة َجْمِعيََّة َسَأْخَتاُر الِقَراَءُة الُمَفضََّلِةَآِثْيَرٌة وِهَواَيِتْي  ِتْياِهَواَي(
 )َشاَء اهللا

 

 !َاِجْب  األْسئَلة اآلتية   -ب 
(Jawablah pertanyaan‐pertanyaan di bawah ini!) 

 َماَذا ُتَشاِهُد ِفي َجَناِح التَّْدِبْير الَمْنِزِلي ؟  -1

 ).ِفْيِه َأْنَواُع اَألْطِعَمِة َو آَالُت الّطْبخاِهُد ُأَش(

 ِلَماَذا َأْنَت َتْخَتار َجْمِعيَّة الرَِّياَضة ؟   -2

 ).َألنِّْي ُأِحبُّ الرَِّياَضة َو ُأِرْيُد َأْن َأُآْوَن َالِعًبا َماِهًرا(

 َأْيَن ُتْعَرُض أْنَواُع الَمَجالَّت َوالصُُّحف الُمْخَتِلَفة ؟  -3

 ).َناِح الصََّحاِفيِِّفي َج(

 ! َهْل َلَدْيَك ِهَواَيٌة ؟ ُاْذُآْرَها   -4

الِقَراَءة، َوالرَّْسم، َوالرِّحَلة ، َوالَحاُسوب، َوالِكَتاَبة، َنَعْم، (
 .)َوالصََّحاَفة، والتَّْصِوْير، َوالتَّْدِبْيِر اْلَمْنِزَليِّ، َوالرَِّياَضة َوَغْيَرَها

 !َيات الِتي ُتْوَجُد ِفي ِبْيَئِتَك ُاْذُآْر َأْنَواَع الِهَوا  -5

الِقَراَءة، َوالرَّْسم، َوالرِّحَلة ، َوالَحاُسوب، َوالِكَتاَبة، َوالصََّحاَفة، (
 .)والتَّْصِوْير، َوالتَّْدِبْيِر اْلَمْنِزَليِّ، َوالرَِّياَضة َوَغْيَرَها

 

 !اآلِتْي  اْآُتْب التَّْقِرير َعْن ِهَواَيتَك ِفي ُآرَّاَستَك َآالِمَثال -ج 
(Tulislah karangan sederhana tentang hobimu di buku tulismu seperti 

pada contoh di bawah ini!) 
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 ._____ ، َو _____ ، _____ ، ____ ِعْنِدْي ِهَواَياٌت َآِثْيَرٌة ، ِمْثُل 

 . ________ ، َألنِّي _______ َأَنا ُأِحبُّ 

 .ِإْن َشاء اهللا___ ________َسَأْخَتاُر َمْجُمْوَعة 

َأَنا أِريُد َأْن ُأَشاِهد . ___________ ِفْي َيْوِم الُعْطَلة َسَأُزْوُر َمْعِرَض 
 . __________ ، َو ُتْعَرُض ِفيه ____________ َجَناَح 

 .____________ َو ُأَماِرُس ِفي أْوَقات الَفَراغ 

 ........الخ . ْيو َعَرْفُت َأنَّ ِهَواَياِتْي ُمِفْيَدٌة ِجدا ِل

 

 !اْآُتْب الُجْمَلَة الُمَناِسَبَة ِبالصُّْوَرِة  -د 
(Tulislah kalimat yang sesuai dengan gambar!) 

1- 
 

 

2-
 

 

__________________ 

__________________ 
 

__________________ 

__________________ 

3- 4- 
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__________________ 

__________________ 
 

__________________ 

__________________ 
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 يباِآَرُمَعالَجة التَّ

)Pelajaran Tentang Tata Bahasa/Struktur( 

 )Huruf Jer atau kata awalan(ُحرْوُف الَجرِّ 

ِفْيها  ْيِتالَّ اُتَرالَتعِبْي اَكُهَن. ِقاِبالسَّ صِّالنَّ ْيُذِآرْت ِف ْيِتات الََّرالَتعِبْي َالِحْظ
 : ا َهاُتَتْعِبْير َيِه ِههِذ. الَجرِّ ُفْرَح

(Pelajari dan perhatikan ungkapan‐ungkapan yang disebutkan pada bacaan 
di atas. Terdapat beberapa ungkapan yang ada huruf jernya, yaitu :) 

 اُألْسُبوِع الَماِضي َزاَر َأْنُطْون َو َأْصَحاُبه ِفي -1

ْنَواِع ِبأَبْعُض اآلَياِت الُقْرآِنّية َو اَألَحادْيِث النََّبِوّية  ِهِفْيُتْعَرُض  -2
 الُخُطْوِط العرِبّية 

 النَّْسِخ َوالرِّْقَعة والُكْوِفيِمَن  -3

  لُفْرِنَآاُيْعَرُض ِفْيِه أْيًضا آالت الّطْبخ  و -4

. رَِّجاْل وِفُرُح ْنِم َيِه  " ـَآ "و  "  ِمْن "و " ـــِب "َو " ِفْي " ُفْوُرُح
 ).اَهِرْيَغ َو ِةالَكْسَر ِةَآَرَحا ِبأْحَياًن(وِر ْجُراْلَمَرُب ِبا ُتْعَهُلُخْدَت ْيِتالَّ ُةَمِلَكاْل َو

(Huruf‐huruf  dan " ِفي"  dan " ـِب"  dan  "ِمن "   adalah termasuk   " ـَآ" 
sebagian huruf‐huruf jer. Dan kata yang didahului huruf jer tersebut 
dihukumi majrur/di baca jer, dan biasanya di harakati dengan harakat 

kasrah) 

 .اء ، الَكاف ، الَالمِمْن ، ِإَلى ، َعْن ، َعَلى ، ِفْي ، الَب:  ِهَي الَجرِّ حُرْوُفَو

(Huruf‐huruf jer adalah   اء ، الَكاف ، ِمْن ، ِإَلى ، َعْن ، َعَلى ، ِفْي ، الَب
 (الَالم

 ُاْدُرْس َو َالِحْظ 

)Pelajari dan amati contoh kalimat di bawah ini( 

 di dalam, di, pada: ِفْي  ,dari, berasal dari: ِمْن
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termasuk 

ِمَن قريٌب  َمْعِرُض الِهواَياِت 
 الَمْدَرَسِة

 الَساِبَعِة ِمَن السَّاعِةَنْدُرُس  

 ِلالصَّفِّ اَألوَّ ِمن ُطالَِّبُهَو  

 ِفْي الِمْحَفَظِةْلِكَتاُب َا  

 َتَالِمْيٌذ ِفي اْلَفْصِل 

 اِبَعِةالسَّ ِفي السَّاَعِةَأْذَهُب  

       

  di, dengan, karena: الَباء   ke, kepada, sampai: ِإَلى

 ِإَلى َمْعِرِضَذَهَب َراِزْي  
 الِهواَيات

 ِإَلى النَّاِسَأْرَسَل اُهللا ُمَحّمًدا  

ِإلى صََّباِح َنْعَمُل ِمن ال 
 الَمَساِء

 ِبالَمِدْيَنِةَأْسُكُن   

 ِباْلَقَلِمَآَتَب َطاِريٌق  

 ِبُظْلِمِهْمُيَعذُِّب اُهللا النَّاَس  

       

 seperti:الَكاف   dari, tentang: َعْن

 َعِن الَمْسِجِدَاْلَبْيُت َبِعْيٌد  

الُمِفْيَدِة َعِن الِهَواَيِةَنَتَكلَُّم  
  

 َآاَألَسِد الَخطَّاِب ُنْب ُعَمُر  

َو  َآالرِّحَلِةِلْي ِهَواَياٌت َآِثْيَرٌة  
 الرَّْسِم

       

 kepunyaan, untuk: الالم   di atas, kepada: َعَلى

َعَلى الَمْكَتِبالَقَلُم  

 َعَلى اِهللاَتَوآَّْلُت  

 ِلَزْيٍدَهِذِه الَحِقْيَبُة   

 َهَذا الِكَتاُب ؟ ِلَمْن 
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  ِةَياآلِت الَجرِّ الُمَناِسب َعَلى الُجْمَلِةَضْع َحْرَف  - أ
(Tulislah huruf jer yang sesuai dengan kalimat di bawah ini!) 

 اْلَمْدَرَسِة األهِليِة...... )ِفي(....َأَنا َأْدُرُس   -1

 الَمْسِجِد...... )ِمَن(....َيرِجُع َسِليٌم   -2

 ِدالَمعَه...... )ِإَلى(....َذَهَبْت َفاِطَمة   -3

 الَمْكَتَبِة...... )َعِن(....َبْيِتْي َبِعْيٌد   -4

 الَمْكَتِب..... )َعَلى(.....الَحِقْيَبُة   -5

 ُمَحمٍَّد...... )ِلــ(....َهذا الِكَتاُب   -6

 ِمْثِلِه َشْيٌئ..... )َآــ(.....َلْيَس   -7

 السَّّياَرِة..... )ِبــ(.....َذَهْبُت ِإَلى الُسْوِق   -8

 الِحَزاَنِة..... )ِفْي(.....َالطََّباِشُر   -9

 الُكْرِسيِّ...... )َعَلى(....الَطاِلُب َجاِلٌس -10

 

 

 )Latihan Mandiri( !ْخَتِبْر َنْفَسك ِا

 اْخَتْر الُجْمَلة الُمَناِسَبة ِبالُصْوَرة -أ 

(Pilihlah kalimat yang sesuai dengan gambar) 

 الُصوَرةنمرة  الُجْمَلةنمرة

َزاَر أِميـن  -1
َمْعِرَض الِهَواَية 

في األْسُبوِع 

◄ )4( 

 
► 

1- 
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 الَماِضي
(Pada Minggu yang lalu, Amin 
mengunjungi pameran hobi)    

اْخَتاَرْت ُنْوِفي  -2
 َجْمِعيَّة الَحاسوب

◄ )3( 

 

 
► 

2- 

(Novi memilih kelompok hobi 
computer / IT)    

ِهَواَية ُرْوِدْي  -3
 ُآرَّة الَقَدمَيلَعُب 

◄ )1( 

 

 
► 

3- 

 
(Hobinya Rudi adalah 
bermain sepak bola)    

َهذا َجَناُح التَّْدِبْير  -4
ُتْعَرُض . اْلَمْنِزِلّي

ِفْيِه َأْنَواُع الطََّعاِم 
 الِصْيِني

◄ )5( 

 

 
► 

4- 

 
(Ini stand tata boga. Di sini 

dipamerkan berbagai 
makanan Cina) 

   

ِهَواَية ُمَحمد  -5
 الُمفضلة الِقراءة

◄ )2( 

 

 
► 

5- 

(Hobi Muhammad yang 
paling utama adalah 

membaca) 
   

 

 ِصْل َبْيَن الِهَواَية َو َما ُيَناِسُبها -ب 
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(Hubungkan antara hobi dengan sesuatu yang 
sesuai dengannya) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرَِّياَضة

 الّتْصِوْير

 الَخطُّ الَعَرِبّي

 التَّْدِبْير الَمْنِزِلي

الِكَتاَبة

 َخّط النَّْسخ

 الشَّْطَرْنج

 آالت الّطْبخ

 الصَُّور الُفْوُتْوغَراِفيَّة

َة الُمَتَسْلِسَلَةالِحَكاَي  
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 ِةاَرَبِعى اْلَلَع) ×(الصحيحة أو  ِةاَرَبِعى اْلَلَع) √( َضْع َعَالَمَة -ج 
 أَطَخاْل ِحَصحَِّو ِةَئْيِطالَخ

(Pilih tanda  )√(  untuk jawaban yang benar dan tanda  )×(  untuk 
jawaban yang salah, dan betulkan yang salah) 

 )×(.  الِهَواية َعن َمعِرِض َذاِهٌبَصِدْيقي أْحَمد ، ُهَو  -1

 َمعِرِض الِهَواية ِإَلى َذاِهٌبُهَو (  ____________________
(_________  

 )×(  .الرِّحَلةَعلى َجْمِعيَّة َأَنا ُمْشَتِرٌك  -2

  _________)َجْمِعيَّة الرِّحَلة ِفْيِرٌك َأَنا ُمْشَت( ____________________

 )√(.  ِبالُكرِة ُآلَّ َيوٍمَأْحَمد ب َعْلَي -3
___________________________________________________ 

  ) ×(.  الُفْرِن وَغْيرهِإَلى  ُيْعَرُض ِفْيِه أْيًضا آالت الّطْبخ و -4

  _________)ْرِن وَغْيرهالُف ِمَن آالت الّطْبخ( ____________________

 )√(. السَّاعة الرَّاِبَعة  ِمن السُّوق الَمرَآِزيَرَجَعْت َرْمَلة  -5
___________________________________________________ 

 

اْخَتْر الَجَواب الصَِّحْيح ِفي َصْفَحة اَألْسِئَلة  اْقَراْء النَّص اآلِتْي و -د 
 الِتي َتِلْيَها

(Bacalah teks di bawah ini dan pilihlah jawaban yang 
benar pada halaman selanjutnya) 
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الِقَراَءة، : َلُه ِهَواَياٌت َآِثْيَرٌة ِجدا . ِاْسُمُه َأْحَمد. ِعْندْي َصديٌق
. َو ِهَواَيُتُه الُمَفضََّلة الِكَتاَبة. َوالِكَتاَبة، َوالصََّحاَفة، والتَّْصِوْير، َوالَحاُسوب

 .َآَتَب الِحَكاَيَة الُمَتَسْلِسَلَة ِفي الَمَجلَّة اُألْسُبْوِعّيةَقْد 

ُهو ُيِرْيُد أْن َيُكْوَن . أْحَمد ُمْشَترٌك ِفي َجْمِعّيِة الِكَتاَبة ِفي َمْدَرَسِتِه
 ". َالْسَكاْر ِفَالنِجْي " َآاِتًبا َمْشُهوًرا َآَأْنِدِرَيا ِهَناَتا ُمَؤلِّف 

. َزاَر أْحَمد و ُزمَالُئُه َمْعِرَض الِهَواَياِت ِفي َماالْنج ِفْي َيْوِم الُعْطَلِة
ِفْيِه أْنَواُع الصُُّحف َو ُتْعَرُض . ُهو َشاَهد َجَناَح الصََّحاَفة َو الِكَتاَبة

ِفْيِه أْيًضا الُكُتب المْشُهوَرة ِمن ُآتَّاِب ُتْعَرُض َو . الَمَجالت الُمْخَتِلَفة
 .اِإلْندوِنْيِسيِّن

 ؟ِفْي َيوِم الُعْطَلة  أْحَمد ُبَهْذَي ى أيْنَلِإ -1

َجَناح  -أ
 الصََّحاَفة

َجْمِعّيِة  -ب
 الِكَتاَبة

َمْعِرَض  -ج
 الِهَواَية

الَمَجلَّة  -د
 اُألْسُبْوِعّية

 ......ِهَواياٌت َآٍثيرة، ِإّال  أْحَمدِعنَد  -2

 التَّْصِوْير -د الَحاُسوب -ج الصََّحاَفة -ب الرََّسم -أ

 ؟ أْحمد الُمَفضلةَما ِهَواَيُة  -3 

 الِكَتاَبة -د الَحاُسوب -ج التَّْصِوْير -ب الِقَراَءة -أ

 ......َجَناِح الصََّحاَفِة َو الِكَتاَبة، ِإالَّ ُتْعَرُض ِفي  -4

الَمَجالت  -أ
 الُمْخَتِلَفة

الُكُتب  -جأْنَواُع الصُُّحف -ب
 المْشُهوَرة 

 الصََّحاَفةآالُت  -د

 ؟َمْعرَض الِهَواَية إَلى َزار أحَمد َمْن َع َم -5

 َأْنِدِرَيا ِهَناَتا -د التَّالِميذ -ج ُزمَالِئِه -ب َصِدْيِقي -أ
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 )Pelajaran Kedua: ( الثَّاني ُسْرلدََّا

 )Pekerjaan( َاْلِمْهَنة

 )Kosakata Baru(اْلُمْفَرَداُت ْالَجِدْيَدة 

 Kosakata Baru (arti) No ةْالَجِدْيَداْلُمْفَرَداُتَنْمَرة

 .Petani  1 َفالٌَّح-1

 .Pedagang 2 َباِئٌع-2

 .Polisi 3 ُبْوِلْيس/  ُشْرِطيٌّ-3

 .Insinyur 4 ُمـَهْنِدٌس-4

 .Wartawan 5 َصَحِفيٌّ-5

 .Jangan lupa 6 َال َتْنَس-6

 .Menyediakan 7 ُيَوفُِّر -َوفََّر -7

 .Selesai  8 َيْنَتِهي -اْنَتَهى -8

 .Memeriksa / mengobati9 ُصَيْفَح -َفَحَص -9

 .Menuai / memanen 10 َيْحُصُد -َحَصَد -10

 .Menyembuhkan 11 ُتَعاِلُج  - َعاَلَج -11

 Memindah barang َيْنُقُل الَبَضاِئع-12
dagangan 

12. 

 .Sepeda motor 13 بـَُخاِريَّـــٌة َدَرَجٌة-13

 .Bahan makanan 14 ِغَذاِئيٌَّة َمَوادٌّ-14

 .Setelah ¼ jam 15 السَّاَعِة ُرْبِع َبْعَد-15

 .Dalam keadaan aman 16 اَألْمِن ِمَن َجوٍّ ِفي-16

 .Kesehatan umum 17 َعامٌَّة ِصحَّة-17

 .Melayani / berbakti18 ِخْدَمٌة-18

 .Jembatan 19 ُجُسْوٌر  ج  ِجْسٌر-19

 .Jalan 20 َشَواِرٌع  ج َشاِرٌع-20

 .Berita 21 َأْخَباٌر  ج َخَبٌر-21

 .Tumbuhan 22 َنَباَتاٌت ج َنَباٌت-22

 .Buah‐buahan 23َفَواِآٌه  ج  َفاِآَهٌة-23
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 Percakapan: الِحَوار 

 )Profesi dan Kehidupan(َواْلَحَياة  الِمْهَنة

 .َنْحَتاُج ِإَلى َأْطِعَمٍة َنْأُآُلَها -اِإلْنَسان –َنْحُن :  َمْحُمْود

َنْحَتاُج ِإَلى اْلَمَوادِّ الِغَذاِئّيِة، َوَلِكْن َآْيَف َنْحُصُل . َصِحْيح َيا َأِخي:  َطاِرق
 ؟ َعَلْيَها

ُهَو الَِّذْي َيْزَرُع َلَنا النََّباَتاِت . َأّوًال َنْحَتاُج ِإَلى اْلَفالَِّح:  َمْحُمْود
 .َواْلَمَوادَّ الِغَذاِئّيَة

 .َوَبْعَد َذِلَك َنْحَتاُج ِإَلى اْلَباِئع الَِّذْي َيِبْيُعَها ِفي السُّْوِق. َأْحَسْنَت:  َطاِرق

الُمَهْنِدس الَِّذْي َيْصَنُع السَّيَّاَراِت ِلَنْقِل َهِذِه  ُثمَّ َنْحَتاُج ِإَلى:  َمْحُمْود
 .اْلَبَضاِئِع

 .َو ُهَو الَِّذْي َيْبِنْي الشََّواِرَع َوالُجُسْوَر الِتْي َتِسْيُر َعَلْيَها السَّيَّاَرات:  َطاِرق

 .َوَآَذِلَك َنْحَتاُج ِإَلى َجوٍّ ِمَن اَألْمِن َوالصَِّحِة:  َمْحُمْود

 .ِإَذْن َنْحَتاُج ِإَلى الشُّْرِطيِّ َوالطَِّبْيِب:  َطاِرق

 .َصِحْيح، َوَنْحَتاُج ِإَلى الصََّحِفيِّ الَِّذْي ُيَوفُِّر َلَنا اَألْخَباُر:  َمْحُمْود

ُهْم الَِّذْيَن َيُقْوُمْوَن ِبَتْخِرْيِج هُؤَالِء الَعاِمِلْيَن . َوَال َتْنَس الُمَدرِِّسْيَن:  َطاِرق
 .اَجِمْيًع

 

 .Tingkatan  24 َمَراِحٌل   ج  َمْرَحَلٌة-24

 .Rumah sakit 25 ُمْسَتْشَفاَياٌت  ج  ُمْسَتْشَفى-25

 .Orang sakit 26 َمْرَضى  ج  َمِرْيٌض-26

 .Perusahaan  27 َشِرَآاٌت  ج  َشِرَآٌة-27

 .Bangunan  28 َمَباٌن  ج  َمْبَنى-28

 .Tujuan  29 َأْهَداٌف  ج  َهْدٌف-29
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 :(latihan pengayaan)اَألْسِئَلة االْسِتَعاِبّية  -أ

 َنَعْمَهْل َيْحَتاُج اِإلْنَساُن  ِإَلى َأْطِعَمٍة َنْأُآُلَها ؟  -10
 ِفي السُّْوِقَأْيَن َيِبْيُع اْلَباِئُع اْلَمَوادَّ الِغَذاِئّيَة ؟  -11
 َاْلُمَهْنِدسَمْن َيْبِنْي الشََّواِرَع َوالُجُسْوَر ؟  -12
 ُهَو الَِّذْي ُيَوفُِّر َلَنا اَألْخَباُرْعَمُل الصََّحِفيُّ ؟ َماَذا َي -13
 اْلُمَدرِّس َأْو اُألْسَتاُذ ؟َمْن َآاَن َوِظْيَفُتُه َيُقْوُم ِبَتْخِرْيِج اْلَعاِمِلْيَن  -14
 ِإَلى َجوٍّ ِمَن اَألْمِن َوالصَِّحِةِإَلى َأيِّ َجوٍّ َيْحَتاُج  اِإلْنَساُن ؟  -15
 َلَنا النََّباَتاِت َواْلَمَوادَّ َيْزَرُع َألّنُه ؟َتاُج ِإَلى اْلَفالَِّح ِلَماَذا َنْحُن َنْح -16

 الِغَذاِئّيَة
، َوالشُّْرِطيُّ  ،َوالُمَهْنِدُس ، َوالَباِئُع ، الَفالَُّح ! اْذُآْر َأْنَواَع اْلِمْهَنة  -17

 .وَغْيرها، َواْلُمَدرُِّس ، َوالصََّحِفيُّ ،َوالّطيَّار ، َوالطَِّبْيُب 

 

 ! اآلِتَية باَألْسِئَلة مْسَتِعْيًنا ِبالعربيِة اآلِتَية الصُّْوَرة َعبِّْر - أ
(Ungkapkan gambar di bawah ini dengan bahasa Arab 

sesuai dengan bantuan beberapa pertanyaan di bawah ini): 

 

 ؟ ِهَي َمْن -1

 ؟ َثْوُبها َلْوُن َما -2

 ؟ َيِدَها في ماذا -3

 ؟ ةَقاِئَم ِهَي َهْل -4

 ؟ َتْعمل أْيَن -5

 ؟ َتْفَعل َماذا -6

 ؟ َعَمَلَها ُتِحبُّ ِهَي َهْل -7
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 )Bacaan(الِقَراَءة 

 ِلِخْدَمِة اْلِبَالِد اْلَعَمُل 
)Bekerja untuk Mengabdi pada Negara( 

ُهَو َيْذَهُب ِإَلى اْلَمْزَرَعِة ِفي السَّاَعِة الَخاِمَسِة . ُمْخَتار َفالٌَّح َنِشْيٌط
َوَيْبَدُأ اْلَعَمَل َبْعَد ُرْبِع السَّاَعِة ِمْن ِذَهاِبِه َوَيْنَتِهي السَّاَعَة . ُآلَّ َيْوٍم َوالنِّْصِف

َيْزَرُع ُمْخَتار النََّباَتاِت َوالَفَواِآَه اْلُمَتَنوَِّعَة، . الَحاِدَيَة َعْشَرَة َنَهاًرا
 .َوَيْحُصُدَها َيْوَم َحَصاِدَها، وَيِبْيُعَها ِفي السُّْوِق

ُهَو َيْسَتْيِقُظ ِفي السَّاَعِة الرَّاِبَعِة . ْحَمُد ُمَدرٌِّس ِفي اْلَمْرَحَلِة اْلُمَتَوسَِّطِةَأ
ُيَدرُِّس اللَُّغَة . َفْجًرا، َو َيْذَهُب ِإَلى اْلَمْدَرَسِة السَّاَعَة السَّاِدَسَة َصَباًحا

َيْذَهُب َأْحَمُد ِفي اِإلْسِتَراَحِة ِإَلى  .اْلَعَرِبيََّة وِعْلَم اْلِفْقِه َوالتَّاِريَخ اِإلْسَالِمّي
 .اْلَمْكَتَبِة َوَيْقَرُأ ِآَتاًبا أْو َصِحْيَفًة

ِهَي َتْذَهُب إَلى . ِهَي َتْعَمُل ِفي ُمْسَتْشَفى اْلَقْرَيِة. َفاِطَمُة َطِبْيَبٌة َماِهَرٌة
. ُة َسْبَع َساَعاٍت ِفي اْلَيْوِمَتْعَمُل َفاِطَم. اْلُمْسَتْشَفى ِبالسَّيَّاَرِة َصَباًحا ُمَبكًِّرا

 .ِهَي ُتِحبُّ َعَمَلَها. ِهَي َتْفَحُص اْلَمْرَضى َوُتَعاِلُجُهْم ِبِإْذِن اِهللا

َساِلٌم َيْذَهُب ِإَلى . ُهَو َيْعَمُل ِفي الشَِّرَآِة الَكِبْيَرِة ِفي اْلَمِدْيَنِة. َساِلٌم ُمَهْنِدٌس
ُهَو َيْعَمُل ِستَّ َأيَّاٍم ِفي اُألْسُبْوِع َواْلُعْطَلُة ِفي . يَِّةالشَِّرَآِة ِبالدََّرَجِة الُبَخاِر

ُهَو َيْبِنْي الُبُيوَت َو المَداِرَس َوالشََّواِرَع َوالُجُسْوَر َوَغْيَرُهم ِمَن . َيْوِم اَألَحِد
 . اْلَمَباِن اُألْخَرى

 .ِلِخْدَمِة اْلِبَالِد َو الَهْدُف اَألَساِسيُّ ِلِتْلَك الِمَهِن اْلَمْذُآْوَرِة ُهَو

 

ى َلَع) خ( َحرَف ْوَأ يحِةِحالصَّ الُجَملى َلَع) ص( َحرَف َضْع -1
 !ِوْفًقا ِبالنَّص  يئةِطالَخ الُجَمل

(Tulis huruf )  ص(  untuk kalimat yang betul dan huruf  ) خ(  
untuk kalimat yang salah, sesuai dengan teks di atas!)  

 .ار النََّباَتاِت َوالَفَواِآَه اْلُمَتَنوَِّعَة َوَيْحُصُدَها ُآلَّ َيْوٍمَيْزَرُع ُمْخَت -1
 ) خ( 
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 .ُيَدرُِّس َأْحَمُد ِعْلَم اْلِفْقِه واللَُّغَة اْلَعَرِبيََّة َوالتَّاِريَخ اِإلْسَالِمّي -2
 ) ص( 

 .َفَقْطَيْبِنْي َساِلٌم الُبُيْوَت َو المَداِرَس َوالشََّواِرَع َوالُجُسْوَر  -3
 )خ( 

   .  َتْفَحُص َفاِطَمُة اْلَمْرَضى َو ُتَعاِلُجُهْم ِبِإْذِن اِهللا -4
 ) ص ( 

  .الَهْدُف اِإلَضاِفي ِلِتْلَك الِمَهِن اْلَمْذُآْوَرِة ُهَو ِلِخْدَمِة اْلِبَالِد -5
 )خ( 

 

 !الُمناسبة الموُجودة في الُمربَّعِبالَكِلَمات  ِاْمَلإ الَفَراغ -2
(Isilah titik‐titik di bawah ini dengan kalimat yang 

sesuai yang tersedia di kotak!) 

 )شَِّرَآِةال، اْلَمْكَتَبِة ،  اْلَمْزَرَعِة، ُمْسَتْشَفى ، اْلِبَالِد (

ِفي السَّاَعِة الَخاِمَسِة َوالنِّْصِف  )....اْلَمْزَرَعِة.....(َيْذَهُب الَفالَُّح ِإَلى  -1
 .ُآلَّ َيْوٍم

 .اْلَقْرَيِة )....ُمْسَتْشَفى.....(َتْعَمُل َفاِطَمُة َطِبْيَبًة ِفي  -2

َوَيْقَرُأ ِآَتاًبا أْو  )....اْلَمْكَتَبِة.....(َيْذَهُب َأْحَمُد ِفي اِإلْسِتَراَحِة ِإَلى  -3
 .َصِحْيَفًة

 .اْلَمِدْيَنِةالَكِبْيَرِة ِفي  )....شَِّرَآِةال.....(َيْعَمُل َساِلٌم ُمَهْنِدًسا ِفي  -4

 .َهَذا ُهو الَهْدُف اَألَساِسيُّ ِلَجِمْيِع اْلِمَهِن  )....اْلِبَالِد.....(ِخْدَمُة  -5

 

 !السابق للنص طبقا اآلتية األْسِئلة َعن اِجْب -3
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(Jawablah pertanyaan2 di bawah ini sesuai dengan 
bacaan di atas!) 

 ؟ الَمْزَرَعة ِفي الفالُح َيْزَرُع َماذَا -1

 ؟ ِمهَنُتَها َما. الَمْرَضى ُتعاِلُج هي المْسَتْشفى، في َتعَمُل فِطْيمة -2

  ؟ الَمْدَرَسة في الُمَدرِّس َيْعَمُل َماَذا -3

 ؟ ِمْهَنُتُه َما َو ؟ َساِلم َيْعَمُل َأْيَن -4

 !  ِبْيَئِتِك ِفْي الِمَهِن أنَوأَع ُاْذُآْر -5

 

 

 )Tulisan(الِكَتاَبة 

اًء ِمَن الِعَباَراِت المــــــَلوََّنِة، ِلَتُكْوَن ُجَمًال ِاْبِتَد يةاآلت َرتِّْب الِعَباَرات -أ 
 !ُمِفْيَدًة 

(Urutkan kata‐kata di bawah ini di mulai dengan kata yang 
berwarna, agar menjadi kalimat yang sempurna!) 

   َنْحُن -لصََّحِفيِّ ا -اَألْخَباُر  -ِإَلى  -َلَنا  -الَِّذْي  -َنْحَتاُج  -ُيَوفُِّر  -6

 ) َنْحَتاُج ِإَلى الصََّحِفيِّ الَِّذْي ُيَوفُِّر َلَنا اَألْخَباُر  َنْحُن(

 ِإَلى –اِإلْسِتَراَحِة  -ِآَتاًبا  - َيْذَهُب -َوَيْقَرُأ  -َأْحَمُد  -ِفي  -اْلَمْكَتَبِة  -7

 )ِآَتاًبا َرُأَوَيْق اِإلْسِتَراَحِة ِإَلى اْلَمْكَتَبِة ِفي َأْحَمُد َيْذَهُب(

 -ِلَنْقِل  - ِتْيالَّ -الشََّواِرَع  - الُمَهْنِدُس -َتِسْيُر  -اْلَبَضاِئِع  -السَّيَّاَراِت  -8
 َعَلْيَها  - َيْبِنْي

 )اْلَبَضاِئِع ِلَنْقِل اتالسَّيَّاَر َعَلْيَها َتِسْيُر ِتْيالَّ الشََّواِرَع الُمَهْنِدُس َيْبِنْي(

اْلُمَتَنوَِّعَة  –َوَيْحُصُدَها -َواْلَفَواِآَه  - ُمْخَتاٌر -َيِبْيُعَها ُثمَّ  –ِفي السُّْوِق  -9
 النََّباَتاِت - َيْزَرُع –
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ِفي  النََّباَتاِت َواْلَفَواِآَه اْلُمَتَنوَِّعَة َوَيْحُصُدَها ُثمَّ َيِبْيُعَها ُمْخَتاٌر َيْزَرُع(
 )السُّْوِق

 - َطِبْيَبٌة -اِهللا - َفاِطَمُة -ِبِإْذِن  -َتْفَحُص  -َو ُتَعاِلُجُهْم  -اْلَمْرَضى  -10
 ِهَي

 )اِهللا ِبِإْذِن َو ُتَعاِلُجُهْم اْلَمْرَضى َتْفَحُص ِهَي َطِبْيَبٌة َفاِطَمُة(

  

 

 !َاِجْب  األْسئَلة اآلتية  -ب 
(Jawablah pertanyaan‐pertanyaan di bawah ini!) 

 َأْيَن َيْعَمُل الطَِّبْيُب ُآلَّ َيْوٍم ؟ -6

 ُمْسَتْشَفىِفي اْل

 َماَذا َيْعَمُل الَفالَّح ِفْي اْلَمْزَرَعِة ؟  -7

 ُهَو َيْزَرُع النََّباَتات َواْلَفَواِآَه

 ِلَماَذا اِإلْنَساُن َيْحَتاُج ِإَلى اْلُمَهْنِدِس ؟   -8

 َألنَُّه َيْبِني الشََّواِرَع َوالُجُسْوَر َوالمَداِرَس َواْلُبُيوَت َوَغْيَرَها

 َأْنَت ُتِرْيد ِفي اْلُمْسَتْقَبِل ؟ ِلَماَذا ؟  َأّي مْهَنة الِتي -9

 ُمَفوٌِّض ِللطََّلَبِة

 !ُاْذُآْر َأْنَواع اْلِمَهن الِتي ُتْوَجُد ِفي ِبْيَئِتك   -10

الَفالَّح، اُألْسَتاذ، الطَِّبْيب، الُمَوظَّف، الشُّْرِطّي، الَباِئع، المَهْنِدس، 
 الصََّحِفي

 

 !هَنِة ِفي ُآرَّاَستَك َآالِمَثال اآلِتْي اْآُتْب التَّْقِرير َعِن اْلِم -ج 
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(Tulislah karangan sederhana tentang Pekerjaanmu di buku tulis 
seperti pada contoh di bawah ini!) 

ُهَو َيْذَهُب . ____ ُهَو َيْعَمُل ِفي . َماِهٌر____ ، ُهو ____ َأِبْي اسُمُه 
َساَعاٍت ____  ُهَو َيْعَمُل . ____ ، ِفي السَّاَعة ______ ِبـ____  إَلى 

 .____ ُهَو ُيِحبُّ . َو ُيَعاِلُجُهْم ِبِإْذِن اِهللا____  ُهَو َيْفَحُص . ِفي اْلَيْوِم

 .َجيَِّدٌة____ ، ُهو ُمَدرَِّسٌة ، ِهَي  ____ َو َأمَّا ُأمِّي اسُمَها 

____  ٍم ِمَن السَّاَعةُآلَّ َيْو____ ، ِهَي  َتْذَهُب ِإَلى ____ ِهَي َتْعَمُل ِفي 
 ._______________، ِهَي ُتَدرُِّس ____ حتَّى الساَعِة

 .،____  ،____ ، َوَيْقَرُأ ____ ، ِإَلىِ ____ ِهَي َتْذَهُب ِفيِ 

 . ________ ِفي اْلُمْسَتْقَبِل، َألنِّي _______ َأَنا ُأِرْيُد َأْن َأُآْوَن 

الخ . ________ ِفي ُآلِّية ____ _______َسَأْلَتِحُق ِفي الَجاِمَعة 
........ 

 

 ! ِبالصُّْوَرِة الُمَناِسَبَة الُجْمَلَة اْآُتْب -د 
(Tulislah kalimat yang sesuai dengan gambar!) 

 

1- 
 

 

2-
 

 

__________________ __________________ 
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__________________ 
 

__________________ 

3- 

 
 

4- 
 

 

__________________ 

__________________ 
 

__________________ 

__________________ 
 

 

 يباِآَرُمَعالَجة التَّ

 )Pelajaran Tentang Tata Bahasa/Sturctur( 

 اْلَعْطِف ُف ُحرْو

)Huruf ‘Atof atau kata penghubung / konjungsi( 

ا ِفْيَه ْيِتات الََّرالَتعِبْي اَكُهَن. ِقاِبالسَّ صُِّذِآرْت في النَّ ْيِتت الَّارالَتعِبْي َالِحْظ
 : ها اُتَتْعِبْير َيِه ِههِذ. اْلَعْطِف ُفْرَح

(Pelajari dan perhatikan ungkapan‐ungkapan yang disebutkan pada bacaan 
di atas. Terdapat beberapa ungkapan yang ada huruf ‘atofnya, yaitu :) 

 الُجُسْوَرَوِرَع َيْبِنْي الشََّوا -5
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 َنْحَتاُج ِإَلى الُمَهْنِدس ُثمَّ -6

 َصِحْيَفًة أْوَيْقَرُأ ِآَتاًبا  -7

 

 . اْلَعْطِفهي من حروِف "  أْو "و " ُثمَّ "و " َو "حروف 

(Huruf‐huruf  " َو "dan " َُّثم "dan  " أْو "  adalah termasuk sebagian 
huruf‐huruf ‘atof atau kata penghubung) 

 .َو ، َفــــــ ، ُثمَّ ، َأْو ، َبْل ، َلِكْن ، َال ، َحتَّى: ِهي  العطفحُرْوف و 
 َوِهَي َتْعِطُف َما َبْعَدَها َعَلى َما َقْبَلَها، َفَيْتَبُعُه ِفي ِإْعَراِبِه

(Huruf‐huruf ‘atof adalah َو ، َفــ ، ُثمَّ ، َأْو ، َبْل ، َلِكْن ، َال ، َحتَّى. Huruf 
‘atof ini menghubungkan kata sebelum dan sesudahnya, dan hukumnya 

mengikuti i’rob kata sebelumnya) 

 

 )Pelajari dan amati contoh kalimat di bawah ini(ُاْدُرْس َو َالِحْظ 

 Dan, lalu, kemudian: َو
(menunjukkan urutan 
atau tidak, bersambung 
atau tidak) 

 Lalu (urutan: َفــ 
bersambung) 

 الُمَدرُِّسْوَن َوالطَُّالُبَيْجَتِمُع  
 ُهَناَك

الرُّزَّ َوالَخَضَر الَفالَُّح َيْزَرُع  
 َواْلَفَواِآَه

 َأْجِلُس َعلَى اْلُكْرِسيِّ َوُاَراِجُع 
 َبْعَض الدُُّرْوِس

َيْدُخُل َناِظُر اْلَمْدَرَسِة اْلَقاَعَة   
 َعَلى اْلَحاِضِرْيَن َفُيَسلُِّم

  اْلَقْرَيِة َفاْلَمِدْيَنِةَساَفْرُت ِإَلى  

السَّيَّاَرَة  َزْيٌد َفَزْوَجُتُهَيْدُخُل  
 ِبُسْرَعٍة

       

 Atau (memilih): َأْو  Kemudian (urutan: ُثمَّ
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terpisah) 

ُنَصّلي الظُّْهَر ِفي ُمَصلَّى  
اْلَمْأُآوَالِت اْلَمْدَرَسِة ُثمَّ َنْأُآُل 

 َصِفِفي اْلَمْق

الصُّْبَح ُثمَّ الظُّْهَر ُيَصّلي َأْحَمُد  
ُثمَّ اْلَعْصَر ُثمَّ اْلَمْغِرَب ُثمَّ 

 اْلِعَشاَء

َتْذَهُب ِإَلى السُّْوِق َأْو َهْل   
 ِفي اْلَبْيِت ؟ َتْبَقى

اْلِقَراَءُة َأْو : َأيَّ ِهَواَيٍة َتْخَتاُر  
 ؟ الِكَتاَبُةالتَّْصِوْيُر َأْو 

       

 Tetapi: َلِكْن  Tetapi: َبْل

 ُمَدرًِّسا َبْل َطاِلًباَلْسُت  

 ِآَتاٌب َبْل ُآرَّاَسٌةَلْيَس َمِعْي  

  َبْل َأْقَرُأ.... َأْآُتُب َال  

 َبوَّاًبا َلِكْن َخاِدًماَلْسُت   

 َقَلٌم َلِكْن ِمْرَسَمٌةَما ِعْنِدْي  

 َلِكْن َأُقْوُم.... َأْجِلُس َال  

       

 Hingga …. pun: تَّىَح  Bukan: َال

 َباِئٌع َال ُشْرِطيٌَّجاَء  

 اْلِكَتاَب َال اْلَقَلَمُخِذ  

ِإَلي  ُعُمُر َال ُعْثَماُنَذَهَب  
 اْلَمْدَرَسِة

اْلَعاِمُلْوَن ُهَنا َيَتَكلَُّمْوَن ِباللَُّغِة   
 والسَّاِئُق اْلَعَرِبيَِّة َحتَّى اْلَبوَّاُب

 ِبَياُءالنَّاُس َحتَّى اَألْنَيُمْوُت  

 ِهْنٌد َحتَّى َثْوُبَهاَأْعَجَبِنْي  

 

 الُمَناِسب َعَلى الُجْمَلة اآلتية  اْلَعْطفَضْع َحْرَف  - أ
(Tulislah huruf ‘atof yang sesuai dengan kalimat di bawah ini!) 

 ُأْسَرُتُه ِفي الّشقَِّة...... )َو(.... َيْسُكُن َأْحَمد-11
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 ِمْرَسَمٌة...... )َلِكْن/  َبْل(....َلْيَس َمِعْي َقَلٌم-12

 َأْقَرُأ اْلُقْرآَن ِفي اْلَبْيِت...... )ُثمَّ(....ُأَصلِّي الصُّْبَح ِفي اْلَمْسِجِد -13

 ُيَسلُِّم َعَلى الُطالَِّب......)َفــ(....َيْدُخُل اُألْسَتاُذ اْلَفْصَل -14

َيْرِجُع ِإَلى ... )ُثمَّ(.... َاْلُمَوظَُّف َيْذَهُب ِإَلى اْلَمْكَتِب َصَباًحا-15
 الَبْيِت َمَساًء

 َأْآَتُب ِفي ُغْرَفِة اْلُمَطاَلَعِة...... )َو(...َأَنا َأْقَرُأ -16

 ُتفَّاَحًة..... )َأْو(.....ُآْل َمْوًزا -17

 ُأِرْيُد الخَضَر...... )َلِكْن/ َبْل ( ....َال ُأِرْيُد اْلَفاِآَهَة -18

ُمَدرُِّس ... )َحتَّى(... َغِة اْلَعَرِبيَِّةَيَتَكلَُّم الُمَدرُِّسْوَن ِباللُّ-19
 الرَِّياِضيَّات

.... )َال... (َهْل َمَعَك ِآَتاٌب َأْو َدْفَتٌر ؟ آِسف َلْيَس َمِعْي ِآَتاٌب َو -20
 َدْفَتٌر

 

 )Latihan Mandiri( !ْخَتِبْر َنْفَسك ِا

 اْخَتْر الُجْمَلة الُمَناِسَبة ِبالُصْوَرة -ه 

(Pilihlah kalimat yang sesuai dengan gambar) 

 

 

 الُصوَرةنمرة  الُجْمَلةنمرة
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اْلَفالَّح ُهَو الَِّذْي  -1
َيْزَرُع النََّباتات 

 َوالَفَواِآه

◄
)2( 

 
► 

1- 

 
(Petani adalah orang yang 
menanam tumbuhan dan 

buah‐buahan) 
   

ي الَطِبْيبة ِهَي الت -2
َتْفَحُص اْلَمْرَضى 

َوُتَعاِلُجُهْم ِبِإْذِن 
 اِهللا

◄ )5(

 
► 

2- 

(Dokter (pr) adalah orang 
yang memeriksa orang‐

orang sakit dan 
menyembuhkannya dengan 

izin Allah) 

   

الُمُهْنِدس ُهَو  -3
َيْبِنْي الُبُيوَت َو 

الَمَداِرَس 
َوالشََّواِرَع 
َوالُجُسْوَر 
 َوَغْيَرُهم

◄ )1(

 
► 

3- 

 

(Arsitek adalah orang yang 
membangun rumah‐rumah, 
sekolah‐sekolah, jalan‐jalan, 
jembatan‐jembatan dan 

lain sebagainya) 
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اْلَباِئُع ُهو الَِّذْي  -4
َيِبْيُع الَبَضاِئَع ِفي 

 السُّْوِق

◄ )3(

 
► 

4- 

 
(Pedagang adalah orang 
yang menjual barang 
dagangan di pasar) 

   

الُمَدرُِّس ُهَو  -5
الِذْي ُيَعلُِّم النَّاَس 

 ِفي اْلَمَداِرِس

◄ )4(

 
► 

5- 

 
(Guru adalah orang yang 

mengajarkan pada manusia 
di sekolah‐sekolah) 

   

 

 َبْيَن اْلِمْهَنة َو َما ُيَناِسُبها ِصْل -و 

(Hubungkan antara Pekerjaan dengan sesuatu yang sesuai dengannya) 

 

 

 

 

 

 

 

 

على العبارة ) ×(على العبارة الصحيحة أو ) √( َضْع َعَالَمة -ز 
 الخطيئة وَصّحح الَخطأ

 الشُّْرِطيِّ

 الصََّحِفيِّ

 الُمَهْنِدس

 الُمَدرِّس

 الَطِبْيب

 ُمْسَتْشَفى

 َجوٍّ ِمَن اَألْمِن

 ُعُلْومُيَعلِّم اْل

 َيْبَنى اْلَمَبان

 ُيَوفُِّر اَألْخَباُر
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(Pilih tanda  )√(  untuk jawaban yang benar dan tanda  )×(  untuk 
jawaban yang salah, dan betulkan yang salah) 

 )√( َفاْلُمَدرُِّسَدَخَل الُطالَُّب ِإَلى اْلَفْصِل -1
___________________________________________________ 

 )×(  .ُثمَّ ِمْرَسَمٌةَما ِعْنِدْي َقَلٌم  -2

 __________________  ِمْرَسَمٌة ْنَلِك/ َبْل َقَلٌم  _________________

 )×(.  َشاًيا َلْكْن َقْهَوًةِاْشَرْب  -3

 __________________  َقْهَوًةَأْو َشاًيا  __________________

 )√(.  َطِبيًبا َأْو ُمَهْنِدًساُيِرْيد َأْن َيُكْوَن ، ُهَو  َخالدَصِدْيقي  -4
___________________________________________________ 

 )√(. ِفي اْلَقْرَيِة َعِليٌّ َوُأْسَرُتُهَيْسُكُن  5
___________________________________________________ 

 

اْخَتْر الَجَواب الصَِّحْيح ِفي َصْفَحة اَألْسِئَلة  اْقَراْء النَّص اآلِتْي و -ح 
 الِتي َتِلْيَها

(Bacalah teks di bawah ini dan pilihlah jawaban yang 
benar pada halaman selanjutnya) 

 

َأْعَتِقُد َأنَّ التَّْعِلْيَم . َأَنا ُأِرْيُد َأْن َأْخَتاَر ِمْهَنِتْي َوْحِدْي. َلَديَّ ُمْشِكَلٌة
َو . َأِبْي ُيِحبُّ َأْن َأُآْوَن ُمَهْنِدًسا ِمْثَلُه، َأْو َطِبْيًبا ِمْثَل َأِخْي َأْحَمد. ِمْهَنٌة َطيَِّبٌة

 .ّما ُأمِّْي ُتِرْيُد َأْن َأُآْوَن َتاِجًرا ِمْثَل َجدِّْي َأْو ُمَوظًَّفا ِمْثَل َعمِّْيَأ

 ؟ َآْيَف َيُكْوُن اْلُمَتَحدِّث اآلن -1

ُيِرْيُد َأْن َيُكْوَن  -دَال َيْعَمُل  -جَيْعَمُل اآلن  -بَيْعَمُل اآلن  -أ
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 َتاِجًرا َشْيًئا َطِبْيًبا ُمَعلًِّما

 ......اْلُمَتَحدِّْث َيْعَمُل َعمُّ  -2

 َطِبْيًبا -د ُمَهْنِدًسا -ج ُمَوظًَّفا -ب َتاِجًرا -أ

 .......ُيِرْيُد اْلُمَتَحدُِّث َأْن َيُكْوَن  -3 

 ُمَعلًِّما -د َطِبْيًبا -ج ُمَهْنِدًسا -ب ُمَوظًَّفا -أ

 ...... َأْحَمُد َيْعَمُل ِفي َمَجاِل -4

 اْلَبْيع -د الَهْنَدَسِة  -ج ْيمالتَّْعِل -ب الطِّبِّ -أ

 َماَذا ُتِرْيُد ُأمُّ اْلُمَتَحدِّث ِلَوَلِدَها ؟ -5

ُمَهْنِدًسا َأْو  -بُمَوظًَّفا َأْو َطِبْيًبا -أ
 َتاِجًرا

َطِبْيًبا َأْو  -ج
 ُمَعلًِّما

 ُمَوظًَّفا َأْو َتاِجًرا -د
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 المالحق

 

 ئطالوسا( وسيلة تعليم اللغة العربية رياالستبانة لخب -1
 )المتعددة

 :في الدرجة المناسب ) √(ضع عالمة 

أو  متوسط=  3، جيد أو جذاب=  4، جيد جدا أو جذاب جدا=  5
 ناقص جدا=  1، ناقص=  2، مقبول

الر
 األسئلة اتمؤشرال قم

 الدرجة

543 2 1 

عرض .1
 الشاشة

 

1.
تحديد موقع الشكل أو الرسم 

 المقترح
     

ة في األلوان المستخدم اختيار.2
البرنامج ألجل راحة العين 

 والتشويق

     

التعليمية المالئمة  الصوراختيار .1 تقديم الصور.2
 للوحدات الدراسية

     

      الصور واضحة وسهلة الفهم.2

المستخدمة في  الصورتساعد .3
 تصور المعنى

     

 تقديم.3
 األصوات

استخدام األصوات يزيد فهم .1
 المعلومات

     

      ألصوات المسموعة واضحةا.2

     انتقاء األلوان التي ستظهر بها .1تقديم .4
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النصوص

 

النصوص ومدى  واألشكال 
 مالءمتها

وإبراز العناوين بخط واضح .2
ومميز لتتم مالحظته ومتابعته من 

 ةالطلب

     

عرض .5
 المادة

تجنب عرض آمية آبيرة من .1
 المعلومات في الشريحة الواحدة

     

ترتيب شرائح العرض بأسلوب .2
 منطقي

     

آخر  إلىسهولة االنتقال من مكان .3
 في الشاشة

     

 

 :مقترحات
........................................................................................

.................................................................... ..
 ...............................................................................
............................................................................... 

 ...............................................................................
............................................................................... 

 )الوسائط المتعددة( يةتعليمالوسائل الخبير 

 

)____________________( 
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 تعليم اللغة العربية رياالستبانة لخب -2
 :في الدرجة المناسب ) √(ضع عالمة 

و أ متوسط=  3، جيد أو جذاب=  4، جيد جدا أو جذاب جدا=  5
 ناقص جدا=  1، ناقص=  2، مقبول

الر
 األسئلة اتمؤشرال قم

 الدرجة

5 4 3 2 1 

محتوى .1
 المواد 

المستوى المواد التعليمية بتناسب .1
 الثانوي

     

ح شرح المواد بالصور يتوض .2
 واألشكال 

     

أو  بالمحتوى الدراسي المواد ترابط .3
 الكتاب المدرسي

     

مية متدرجة من السهولة المواد التعلي .4
 الصعوبة إلى

    

األهداف .2
 التعليمية

الكفاءة و
 المطلوبة

عملية تعليم اللغة العربية باستخدام .1
مناسبة التعليمية الحاسوبية   ةليالوس

 باألهداف التعليمية 
 

    

ناسب تعليم اللغة العربية باستخدام تي.2
بالكفاءة  التعليمية الحاسوبية ةليالوس
   وبةالمطل

 
    

 جانب اللغة.3
 والتراآيب 

التعليمية الحاسوبية  ةليالوس مادة.1
 باللغة المتوفرة لدى الطلبة ومقدمة 

 اهمتناسب مستو

     

     ليس فيها التراآيب واألساليب اللغوية  .2
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 غموض

طريقة آتابة .4
المواد 

 التعليمية  

مراعاة القواعد اإلمالئية األساسية في  .1
 مثل المد وهمزة القطع الكتابة

     

خصائص  و مراعاة عالمات الترقيم .2
عند الكتابة  األخرى الكتابة العربية

 مثل النقط و الفاصلة و غيرهما

     

      مناسبالخط واضح للقراءة وحجمه  .3

التعليمية الحاسوبية  ةليالتعلم بالوس .1  التفاعل.5
 داخل الحصةة الطلبة يزيد من فاعلي

     

التعليمية الحاسوبية  ةليتعمل الوس .2
اللغة  للتعلمالطلبة  على زيادة حماس

 العربية

     

تقويم آفاءة .6
 الطلبة 

مهارات أفضل من لبة يكسب الط .1
 طريقة التدريس العادية

     

التعليمية الحاسوبية  تعطي  ةليالوس .2
 نتائج أفضل من التعلم العادية

     

أسلوب .7
 التقويم

التعليمية الحاسوبية  ةليالوسن تتضم .1
االختبارات المناسبة بالمواد 

  المدروسة

     

      االختبارات متنوعة وجذابةإن  .2

استخدام .8
 ةليالوس

التعليمية 
 الحاسوبية  

توجد االرشادات الواضحة في  .1
التعليمية الحاسوبية   ةليالوساستخدام 

     

التعليمية  ةليالوسسهولة استخدام  .2
 الحاسوبية  
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 ةليالوسدور .9
التعليمية 

الحاسوبية 
 للتعلم الذاتي

التعليمية الحاسوبية  ةلييؤدي الوس .1
  دورًا بديًال عن المعلم

     

التعليمية الحاسوبية  ةلييؤدي الوس .2
 المدرسيدورًا بديًال عن الكتاب 

     

التعليمية الحاسوبية  تقلل من  ةليالوس .3
 لطالب الضعيففرص تعلم ا

     

التعليمية الحاسوبية  ةليتوفر الوس .4
فرص تعلم مناسبة ألنها ترآز على 

 ةعنصر الترفيه والمتعة لدى الطلب

     

 

 :مقترحات
........................................................................................

...................................................................... 
...............................................................................  

 تعليم اللغة العربيةخبير 

 

)____________________( 
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التعليمية ة ليالوساالستبانة  للطلبة نحو التعليم باستخدام  -3
 الحاسوبية

 :جة المناسب في الدر) √(ضع عالمة  -4

أو  متوسط=  3، جيد أو جذاب=  4، جيد جدا أو جذاب جدا=  5 -5
 ناقص جدا=  1، ناقص=  2، مقبول

الر
 األسئلة قم

 الدرجة

5 4 3 2 1 

الحاسوبية في التعليمية  ةليالوستساعدك -1
 م اللغة العربيةيسهولة تعل

     

     الحاسوبية جذابة و ممتعة التعليمية  ةليالوس-2

التعليمية الحاسوبية  دورًا  ةليؤدي الوست-3
 بديًال عن المعلم

     

التعليمية الحاسوبية  دورًا  ةليؤدي الوست-4
 المدرسيبديًال عن الكتاب 

     

التعليمية الحاسوبية  ترتبط  ةليالوس-5
 بالمحتوى الدراسي وتسهم في إثرائه

     

التعليمية الحاسوبية  فرص  ةليتوفر الوس-6
مناسبة ألنها ترآز على عنصر تعلم 

 ديكالترفيه والمتعة ل

     

التعليمية الحاسوبية  تقلل من  ةليالوس-7
 فرص تعلم الطالب الضعيف

     

التعليمية الحاسوبية  مثيرة  ةليتقدم الوس-8
 للتعلم

     

     التعليمية الحاسوبية  يكسب  ةليالوسبالتعلم -9
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الطالب مهارات أفضل من طريقة 
 عاديالتدريس ال

التعليمية  ةليبالوس التدريسطريقة -10
الحاسوبية  تعطي نتائج أفضل من التعلم 

 العادي

     

التعليمية الحاسوبية  يزيد  ةليالوسب التعلم-11
 داخل الحصةتك من فاعلي

     

التعليمية الحاسوبية  على  ةليالوس تعمل-12
 للتعلمك زيادة حماس

     

التعليمية  ةليبالوس االستخدامسهولة -13
 الحاسوبية

     

يستطيع التعليمية الحاسوبية  ةليالوسب التعلم-14
 فرديا الدرسأن يفهم 

     

أن  التعليمية الحاسوبية ةليالوس هذهتستطيع -15
 ترقي آفاءتك في مهارات اللغة العربية

     

 :مقترحات
........................................................................................

...................................................................... 
............................................................................... 

 الطالب

)____________________( 
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باستخدام الوسيلة التعليمية  مالمالحظة في عملية التعل -6
 الحاسوبية 

الر
 قم

امؤشرال
 ت

 التحكيم األسئلة

 ال نعم

هل عملية تعليم اللغة العربية باستخدام -1 الهدف-1
مناسبة التعليمية الحاسوبية   ةليالوس

 بالهدف المقصود ؟

  

هل الطالب يستطعون أن يفهموا المادة .1 المادة -2
   ؟ التعليمية الحاسوبية ةليالوسب

  

ات للطلبة في فهم المادة الصعوب توجدهل .2
   ؟ التعليمية الحاسوبية ةليالوس باستخدام

  

 ةليالوس هل يستطيع الطالب أن يستعملوا.1 الوسيلة-3
 جيدا ؟ التعليمية الحاسوبية

  

الحاسوبية التعليمية  ةليالوسهل تساعد .2
 الطالَب في فهم الدرس ؟

  

ممتعة و جذابة لدى  ةليالوسهل هذه .3
 الطالب؟

  

تعطي   ةليالوسهذه طريقة التدريس بهل .4
 للطالب؟ نتائج أفضل من التعلم العادي

  

مناسبة  ةليالوسهل االختبارات في هذه .1 التقييم-4
 للطالب ؟

  

هل يستطيع الطالب أن يجيبوا األسئلة .2
 ة ؟ليالوساالختبارية في هذه 

  

  المقابلة مع المدرس -5
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 األسئلة الرقم

 ؟ بشكل عام هذه الوسيلة التعليمية الحاسوبيةما رأيك عن  -1

آيف تناسب بين هذه الوسيلة و المواد التعليمية في منهج هذه  -2
 المدرسة؟

 هل يحب الطلبة التعليم باستخدام هذه الوسيلة ؟ لماذا ؟ -3

 ؟ لماذا ؟ تعزيز دوافع الطلبةهل تستطيع هذه الوسيلة  -4

 ؟ لماذا ؟ الطلبةلدى  للغويةهل تستطيع هذه الوسيلة زيادة آفاءة ا -5

 هل هذه الوسيلة سهلة استخدامها ؟ -6

 ؟ استخدام هذه الوسيلةبما مزايا التعلم  -7

 ؟ استخدام هذه الوسيلةبالتعلم  عيوبما  -8

 هل عندك االقتراحات واالنتقادات لهذه الوسيلة ؟ ما هي ؟ -9
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  التجريب عملية في الفوتوغرافية الصور -6
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  مواد للوسيلة التعليمية الحاسوبيةال  -7
MATERI TULISAN UNTUK MEDIA PEMBELAJARAN  

Urut‐urutan alur untuk materi media pembelajaran dengan Macromedia Flash 
Professional 8 : 

1. Judul 
2. Gambar secara umum yang berfungsi untuk apersepsi siswa terhadap 

materi 

3. Mufrodat Jadidah / اْلُمْفَرَداُت ْالَجِدْيَدة (kosakata baru) dan di terangkan 
artinya dengan bantuan gambar yg natural (real sesuai kenyataan) 

4. Hiwar / الِحَوار (speaking/Percakapan) dan setelah hiwar langsung al‐
asilah al‐isti’abiyah (latihan yang berhubungan dengan hiwar) 

5. Qiro’ah /  الِقَراَءة (reading/bacaan) dan setelah qiro’ah langsung al‐
asilah al‐isti’abiyah (latihan yang berhubungan dengan qiro’ah) 

6. Kitabah /  الِكَتاَبة (writing/menulis) dalam kitabah langsung 
mengerjakan 3 tipe soal, yaitu : mengurutkan kata, menjawab 
pertanyaan, dan membuat karangan singkat.  

7. Mu’alajah Tarookib / ُمَعالَجة التََّراِآيب (tata bahasa/structur/nahwu‐
shorof), di berikan dulu pengertian secara sederhana kemudian 
ditambahi dengan contoh‐contoh penggunaannya dan setelah Mu’alajah 
Tarookib langsung mengerjakan  al‐asilah al‐isti’abiyah (latihan yang 
berhubungan dengan Mu’alajah Tarookib) 

8. Ikhtabir Nafsak /  ْخَتِبْر َنْفَسكِا  (Latihan Mandiri) yang berhubungan 
dengan seluruh materi yang telah di pelajari sebelumnya dan ini untuk 
mengevaluasi materi yang telah dipelajari. Yang terdiri dari : 
mencocokkan kalimat dengan gambar, menghubungkan kata hobi dengan 
sesuatu yang sesuai dengannya, memilih kalimat yang benar atau salah, 
dan menjawab pertanyaan sesuai dengan teks.  
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 )Pelajaran Pertama: (ول الدرس األ

 )Hobi(َاْلِهَواَية 

 )Kosakata Baru(اْلُمْفَرَداُت ْالَجِدْيَدة 

 

 Kosakata Baru (arti) No ْالَجِدْيَدةاْلُمْفَرَداُتَنْمَرة

 .Kumpulan/kelompok Hobi 1 َجْمِعيَُّة اْلِهَواَية-1

 .Hobi utama/favorit 2 ِهَواَية ُمفََضََّلة-2

 .Rekreasi/travelling 3 ِرْحَلة-3

 .Olah raga 4 ِرَياَضة-4

 .Memasak 5 َطَبخ-5

 .Tata boga 6 َتْدِبْيٌر مْنِزِليٌّ-6

 .Gambar 7 َرْسم-7

 .Jurnalistik 8 َصَحاَفة-8

 .Fotografi 9 َتْصِوْير-9

 .Kaligrafi/Tulisan Arab 10 َخطٌّ َعَرِبيٌّ-10

 .Komputer 11 َحاُسْوب-11

 .Memilih 12 اْخَتار-12

 .Ikut/menjadi anggota 13 ُمْشَتِرك ِفي-13

 .Bermain‐ Pemain14 َالِعب -َلِعَب -14

 .Pameran hobi 15 َمْعِرض الِهواَيات-15

 .Sepak bola 16 ُآرَُّة الَقَدم-16

 .Basket 17 ُآرَُّة السَّلَّة-17

 .Tenis meja 18 ُآرَُّة الطَّاِوَلة -18

 .Cerita bersambung19ِحَكاَيَة ُمَتَسْلِسَلَة-19

 .Majalah mingguan 20 َمَجلَّة ُأْسُبْوِعّية-20

 .Catur  21 َشْطَرْنج-21

 .Stand / counter 22 َجَناح-22
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 Percakapan: الِحَوار 

 )Kumpulan Hobi(  َجْمِعيَّاُت الِهَواَية

 َيا ِعْرَفان َما ِهَواَيُتَك ؟:  ِدْيِدْيك

 .الِقَراَءة، َوالرَّْسم، َوالرِّحَلة، َوالَحاُسوب: ِهَواَياِتْي َآِثْيَرٌة :  ِعْرَفان

 َوَما ِهَواَيُتَك الُمَفضََّلة ؟:  ْيِدْيكِد

 َو. الِقَراَءة َيا َصدْيِقْي، َسَأْخَتار َجْمِعيََّة الِقَراَءة إْن َشاَء اهللا:  ِعْرَفان
 َما ِهَواَيُتَك َيا ِدْيِدْيك؟

َة َقْد َآَتْبُت الِحَكاَي. َأَنا ُأِحبُّ الِكَتاَبة، َوالصََّحاَفة، والتَّْصِوْير:  ِدْيِدْيك
  َو َأْنِت َيا ِرْيَنا َما ِهَواَيُتِك ؟. الُمَتَسْلِسَلَة ِفي الَمَجلَّة اُألْسُبْوِعّية

َو . ِهَواَيِتْي الطََّبُخ َو َأَنا ُأِرْيُد أْن َأْخَتاَر َجْمِعيََّة التَّْدِبْيِر اْلَمْنِزَليِّ:  ِرْيَنا
 َأْنَت َيا َحاِفظ، أيَّ َجْمِعّية َتْخَتاُر ؟

َأَنا ُأِحبُّ ُآّرَة الَقَدِم، َألنِّْي ُأِرْيُد . َأَنا ُمْشَتِرٌك ِفي َجْمِعّيِة الرَِّياَضة : َحاِفظ
 . َأْن َأُآوَن َالِعَب ُآرَِّة الَقَدِم إْن َشاَء اهللا

 

 :(latihan pengayaan) اَألْسِئَلة االْسِتَعاِبّية  - أ

 الِقَراَءة ؟الُمَفّضَلة َما ِهَواَيُة ِعْرَفان  -1
 ِدْيِدْيكَواَيُتُه الصََّحاِفي ؟ َمْن ِه -2
 ِفي الَمَجلَّة اُألْسُبْوِعّيةَأْيَن َآَتَب ِدْيِدْيك الِحَكاَيَة الُمَتَسْلِسَلَة ؟  -3
 أو التْدبير المنِزلّي ِهَواَيُتَها الطََّبُخِرْيَنا ؟ َما ِهَواَيُة  -4
 ِبْيِر اْلَمْنِزَليِّ؟ ِهَي َتْخَتار َجْمِعيََّة التَّْدأيَّ َجْمِعّية َتْخَتاُر ِرْيَنا  -5
 َهاَنَعم ُهَو ُيِحبُّ؟ َهْل َحاِفظ ُيِحبُّ الرَِّياَضة  -6
 َألنِّه ُيِرْيُد َأْن َيُكوَن َالِعَب ُآّرة الَقَدِمِلَماذا ُيِحبُّ َحاِفظ ُآّرَة الَقَدِم ؟  -7
الِقَراَءة، َوالرَّْسم، َوالرِّحَلة ، َوالَحاُسوب، ! اْذُآْر َأْنَواَع الِهَواَية  -8

 الِكَتاَبة، َوالصََّحاَفة، والتَّْصِوْير، َوالتَّْدِبْيِر اْلَمْنِزَليِّ، َوالرَِّياَضةَو
 .َوَغْيَرَها
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 )Bacaan(الِقَراَءة 

 )Di Pameran Hobi(ِفْي َمْعِرِض الِهَواَيات 

َأْصَحاُبه َمْعِرَض الِهَواَيات ِفي  ِفي اُألْسُبوِع الَماِضي َزاَر َأْنُطْون َو
 . ُهَناَك ِهَواَياٌت َآِثيَرٌة ِجدا. َماَالْنج

ِفْيِه َبْعُض اآلَياِت الُقْرآِنّية َو اَألَحادْيِث ُتْعَرُض . َهَذا َجَناُح الَخطِّ الَعَرِبّي
 .الُكْوِفي َوَغْيِرَهاالنََّبِوّية ِبأْنَواِع الُخُطْوِط العرِبّية ِمَن النَّْسِخ َوالرِّْقَعة و

ِفْيِه َأْنَواُع اَألْطِعَمِة اِإلْنُدْوِنْيِسيَِّة ِمْثُل ُتْعَرُض . َو َهذا َجَناُح التَّْدِبْيِر اْلَمْنِزِليِّ
ُتْعَرُض ِفْيِه أْيًضا آَالُت  َو. ِفْيْتِشيل، َوُصْوُتْو، َو َشاِتي، َو َراُوْون َوَغْيَرها

 .ِن، َوالِمْلَعَقِة، َو الشَّْوَآِة، َو السِّّكيِن وَغْيِرَهاالّطْبخ َآالُفْرِن، َوالُصْح

. ِفْيِه أْنَواُع الصَُّوِر الُفْوُتْوغَراِفيَّة الَجِمْيَلةُتْعَرُض . َو َهذا َجَناُح التَّْصِوْير
 .َو ُتْعَرُض ِفْيِه أْيًضا آَالُت التَّْصِوير الُمْخَتِلَفِة

ِفْيِه آَالُت الرَِّياَضة ِلُكرَِّة الَقَدِم، َوُآرَِّة َرُض ُتْع. َو َهذا َجَناُح الرَِّياَضة
 .السَّاَلِة، َواْلَباْدِمْيْنُتون، َو ُآرَِّة الطَّاِوَلِة، َوالشَّْطَرْنِج وَغْيرَها

ِفْيِه أْنَواُع الَمَجالَِّت َوالصُُّحِف الُمْخَتِلَفِة، ُتْعَرُض . َو َهذا َجَناُح الصََّحاِفيِّ
 .ِفْيِه أْيًضا آَالُت الصََّحاِفِة الُمَتَنوَِّعةُتْعَرُض َو . اَنْت َأْو َحِدْيًثاَقِدْيًما َآ

 

ى َلَع) خ( َحْرَف ْوَأ ِةَحْيِحالصَّ الُجَملى َلَع) ص( َحرَف َضْع  -1
 !ِوْفًقا ِبالنَّص  يئةِطالَخ الُجَمل

(Tulis huruf )  ص(  untuk kalimat yang betul dan huruf  ) خ(  
untuk kalimat yang salah sesuai dengan teks di atas!)  

.َيُزْور َأْنُطْون َو َأْصَحاُبه َمْعِرَض الِهَواَيات ِفي اُألْسُبوِع اآلِتي -1
 ) خ( 

.ِفْيْتِشيل، َو ُصْوُتْو، َو َشاِتي، َبْعُض َأْمِثَلِة اَألْطِعَمة اِإلْنُدْوِنْيسّية -2
 ) ص( 
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 ) خ( .الَعَرِبّي َبْعُض اآلَياِت الُقْرآِنّية َفَقْطِفْي َجَناح الَخطِّ ُتْعَرُض  -3

 ) خ (   .  آَالُت التَّْصِوير ِفْي َجَناح الصََّحاِفيُتْعَرُض  -4

ِفي َجَناِح الرَِّياَضة آَالُت الرَِّياَضة ِلُكرَِّة الَقَدِم، َوالشَّْطَرْنِج  ُتْعَرُض -5
 )ص(وَغْيِرهَا 

 

 !الُمناسبِة الموُجودِة ِفْي الُمربَّع ِبالَكِلَمات ِاْمِإل الَفَراغ  -2
(Isilah titik‐titik di bawah ini dengan kalimat yang 

sesuai yang tersedia di kotak!) 

، َجَناِح الصََّحاِفي، َمْعِرَض الِهَواَيات ،  النَّْسِخ،  َجَناِح التَّْصِوْير(
 )الُفرن

 .ِفي َماَالْنج )....َض الِهَواَياتَمْعِر.....(َزاَر َأْنُطْون َو َأْصَحاُبه  -1

َجَناِح ..(أْنَواِع الصَُّوِر الُفْوُتْوغَراِفيَّة، َفُتْعَرض ِفي ِإَذا َأَراَد ُمَشاَهَدَة  -2
 )...التَّْصِوْير

َجَناِح ...(ِفْي  أْنَواُع الَمَجالَّت َوالصُُّحف الُمْخَتِلَفة ُتْعَرُض -3
 . ).....الصََّحاِفي

 .َبْعُض َأْمِثَلة آالت الّطْبِخ) .....رنالُف.....( -4

ِفْي َجَناِح الَخطِّ الَعَرِبّي َبْعُض اآلَياِت الُقْرآِنّية ِبأْنَواِع ُتْعَرُض  -5
 .َوَغْيِرها)  .....النَّْسِخ.....(الُخُطْوِط العرِبّية ِمَن 

 !اِجْب َعن األْسِئلة اآلتية طبقا للنص السابق -3
(Jawablah pertanyaan2 di bawah ini sesuai dengan 

bacaan di atas!) 

 أيَن َيَقُع َمْعِرَض الِهَواَيات ؟ -1

 َماذَا ُتْعَرُض ِفي َمْعِرِض الِهَواَيات ؟ -2



144 

 

 

 

 َما َأْنواع اَألْطِعَمة اِإلْنُدْوِنْيِسيَّة ؟ -3

 !ُاْذُآْر آالِت الرَِّياَضِة ِفْي َجَناِح الرَِّياَضة  -4

 ِض الِهَواَيات ِعْنَدَك ؟ ِلَماَذا ؟ َما َأْفَضُل اَألْجِنَحة ِفي َمْعِر -5

 

 )Tulisan(الِكَتاَبة 

اًء ِمَن الِعَباَرات الُمَلوََّنة، ِلَتُكْوَن ُجَمَلًة ِاْبِتَد اآلتية َرتِّْب الِعَباَرات -أ 
 !ُمِفْيَدًة 

(Urutkan kata‐kata di bawah ini di mulai dengan kata yang 
berwarna, agar menjadi kalimat yang sempurna!) 

 - َشاَهَد -َو ُزَمَالُئُه  -َمْعِرَض  -ِفي اُألْسُبوِع  -َوْحُيْوِدي    -1
   الَماِضي – الِهَواَيَات

 ) الَماِضي ِفي اُألْسُبوِع الِهَواَيَات َمْعِرَض َو ُزَمَالُئُه َوْحُيْوِدي َشاَهَد( 

 - اَألْطِعَمِة -ِمْثُل  -ِلّي اْلَمْنِز - ِةيَّاِإلْنُدْوِنْيِس -ِفي َجَناِح  -ْنَواُع َأ  -2
 ُتْعَرُض –ُصْوُتْو  -التَّْدِبْير 

 ِمْثُلِة يَّاِإلْنُدْوِنْيِساَألْطِعَمِة  ْنَواُعَأ اْلَمْنِزِلّي التَّْدِبْير ِفي َجَناِح ُتْعَرُض(
 ) ُصْوُتْو

 َهذا َجَناُح - الرَِّياَضة - ِفْيِه –َوالّشْطَرْنج  -الرَِّياَضة  –َوَغْيرهما  -3
 ُتْعَرُض – ِلْلَباْدِمْيْنُتون – آَالُت –

 ِلْلَباْدِمْيْنُتون الرَِّياَضة آَالُت ِفْيِه ُتْعَرُض الرَِّياَضة َهذا َجَناُح(
 )َوالّشْطَرْنج َوَغْيرهما

 –الِحَكاَيَة  - ُأِحبُّ -الُمَتَسْلِسَلَة –الصََّحاَفَة  – اُألْسُبْوِعّية -َآَتْبُت   -4
 َقْد –الَمَجلَّة  ِفي  - والِكَتاَبَة

 ِفي الَمَجلَِّة الُمَتَسْلِسَلَة الِحَكاَيَة َآَتْبُت َقْد والِكَتاَبَة الصََّحاَفَة ُأِحبُّ(
 )اُألْسُبْوِعّية
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 -َجْمِعيََّة  - الِقَراَءُة - وِهَواَيِتْي -َسَأْخَتار  - ِتْياِهَواَي - إْن َشاَء اهللا  -5
 ِةالِقَراَء – الُمَفضََّلة –َآِثْيَرٌة 

إْن  الِقَراَءِة َجْمِعيََّة َسَأْخَتاُر الِقَراَءُة الُمَفضََّلِةَآِثْيَرٌة وِهَواَيِتْي  ِتْياِهَواَي(
 )َشاَء اهللا

 

 !َاِجْب  األْسئَلة اآلتية   -ب 
(Jawablah pertanyaan‐pertanyaan di bawah ini!) 

 َماَذا ُتَشاِهُد ِفي َجَناِح التَّْدِبْير الَمْنِزِلي ؟  -1

 ).ِفْيِه َأْنَواُع اَألْطِعَمِة َو آَالُت الّطْبخاِهُد ُأَش(

 ِلَماَذا َأْنَت َتْخَتار َجْمِعيَّة الرَِّياَضة ؟   -2

 ).َألنِّْي ُأِحبُّ الرَِّياَضة َو ُأِرْيُد َأْن َأُآْوَن َالِعًبا َماِهًرا(

 َأْيَن ُتْعَرُض أْنَواُع الَمَجالَّت َوالصُُّحف الُمْخَتِلَفة ؟  -3

 ).َناِح الصََّحاِفيِِّفي َج(

 ! َهْل َلَدْيَك ِهَواَيٌة ؟ ُاْذُآْرَها   -4

الِقَراَءة، َوالرَّْسم، َوالرِّحَلة ، َوالَحاُسوب، َوالِكَتاَبة، َنَعْم، (
 .)َوالصََّحاَفة، والتَّْصِوْير، َوالتَّْدِبْيِر اْلَمْنِزَليِّ، َوالرَِّياَضة َوَغْيَرَها

 !َيات الِتي ُتْوَجُد ِفي ِبْيَئِتَك ُاْذُآْر َأْنَواَع الِهَوا  -5

الِقَراَءة، َوالرَّْسم، َوالرِّحَلة ، َوالَحاُسوب، َوالِكَتاَبة، َوالصََّحاَفة، (
 .)والتَّْصِوْير، َوالتَّْدِبْيِر اْلَمْنِزَليِّ، َوالرَِّياَضة َوَغْيَرَها

 

 !اآلِتْي  اْآُتْب التَّْقِرير َعْن ِهَواَيتَك ِفي ُآرَّاَستَك َآالِمَثال -ج 
(Tulislah karangan sederhana tentang hobimu di buku tulismu seperti 

pada contoh di bawah ini!) 
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 يباِآَرُمَعالَجة التَّ

)Pelajaran Tentang Tata Bahasa/Struktur( 

 )Huruf Jer atau kata awalan(ُحرْوُف الَجرِّ 

ِفْيها  ْيِتالَّ اُتَرالَتعِبْي اَكُهَن. ِقاِبالسَّ صِّالنَّ ْيُذِآرْت ِف ْيِتات الََّرالَتعِبْي َالِحْظ
 : ا َهاُتَتْعِبْير َيِه ِههِذ. الَجرِّ ُفْرَح

(Pelajari dan perhatikan ungkapan‐ungkapan yang disebutkan pada bacaan 
di atas. Terdapat beberapa ungkapan yang ada huruf jernya, yaitu :) 

 اُألْسُبوِع الَماِضي َزاَر َأْنُطْون َو َأْصَحاُبه ِفي -1

ْنَواِع ِبأَبْعُض اآلَياِت الُقْرآِنّية َو اَألَحادْيِث النََّبِوّية  ِهِفْيُتْعَرُض  -2
 الُخُطْوِط العرِبّية 

 النَّْسِخ َوالرِّْقَعة والُكْوِفيِمَن  -3

  لُفْرِنَآاُيْعَرُض ِفْيِه أْيًضا آالت الّطْبخ  و -4

. رَِّجاْل وِفُرُح ْنِم َيِه  " ـَآ "و  "  ِمْن "و " ـــِب "َو " ِفْي " ُفْوُرُح
 ).اَهِرْيَغ َو ِةالَكْسَر ِةَآَرَحا ِبأْحَياًن(وِر ْجُراْلَمَرُب ِبا ُتْعَهُلُخْدَت ْيِتالَّ ُةَمِلَكاْل َو

(Huruf‐huruf  dan " ِفي"  dan " ـِب"  dan  "ِمن "   adalah termasuk   " ـَآ" 
sebagian huruf‐huruf jer. Dan kata yang didahului huruf jer tersebut 
dihukumi majrur/di baca jer, dan biasanya di harakati dengan harakat 

kasrah) 

 .اء ، الَكاف ، الَالمِمْن ، ِإَلى ، َعْن ، َعَلى ، ِفْي ، الَب:  ِهَي الَجرِّ حُرْوُفَو

(Huruf‐huruf jer adalah   اء ، الَكاف ، ِمْن ، ِإَلى ، َعْن ، َعَلى ، ِفْي ، الَب
 (الَالم

 ُاْدُرْس َو َالِحْظ 

)Pelajari dan amati contoh kalimat di bawah ini( 

 di dalam, di, pada: ِفْي  ,dari, berasal dari: ِمْن
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termasuk 

ِمَن قريٌب  َمْعِرُض الِهواَياِت 
 الَمْدَرَسِة

 الَساِبَعِة ِمَن السَّاعِةَنْدُرُس  

 ِلالصَّفِّ اَألوَّ ِمن ُطالَِّبُهَو  

 ِفْي الِمْحَفَظِةْلِكَتاُب َا  

 َتَالِمْيٌذ ِفي اْلَفْصِل 

 اِبَعِةالسَّ ِفي السَّاَعِةَأْذَهُب  

       

  di, dengan, karena: الَباء   ke, kepada, sampai: ِإَلى

 ِإَلى َمْعِرِضَذَهَب َراِزْي  
 الِهواَيات

 ِإَلى النَّاِسَأْرَسَل اُهللا ُمَحّمًدا  

ِإلى صََّباِح َنْعَمُل ِمن ال 
 الَمَساِء

 ِبالَمِدْيَنِةَأْسُكُن   

 ِباْلَقَلِمَآَتَب َطاِريٌق  

 ِبُظْلِمِهْمُيَعذُِّب اُهللا النَّاَس  

       

 seperti:الَكاف   dari, tentang: َعْن

 َعِن الَمْسِجِدَاْلَبْيُت َبِعْيٌد  

الُمِفْيَدِة َعِن الِهَواَيِةَنَتَكلَُّم  
  

 َآاَألَسِد الَخطَّاِب ُنْب ُعَمُر  

َو  َآالرِّحَلِةِلْي ِهَواَياٌت َآِثْيَرٌة  
 الرَّْسِم

       

 kepunyaan, untuk: الالم   di atas, kepada: َعَلى

َعَلى الَمْكَتِبالَقَلُم  

 َعَلى اِهللاَتَوآَّْلُت  

 ِلَزْيٍدَهِذِه الَحِقْيَبُة   

 َهَذا الِكَتاُب ؟ ِلَمْن 
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(Hubungkan antara hobi dengan sesuatu yang 
sesuai dengannya) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الرَِّياَضة

 الّتْصِوْير

 الَخطُّ الَعَرِبّي

 التَّْدِبْير الَمْنِزِلي

الِكَتاَبة

 َخّط النَّْسخ

 الشَّْطَرْنج

 آالت الّطْبخ

 الصَُّور الُفْوُتْوغَراِفيَّة

َة الُمَتَسْلِسَلَةالِحَكاَي  



153 

 

 

 

 ِةاَرَبِعى اْلَلَع) ×(الصحيحة أو  ِةاَرَبِعى اْلَلَع) √( َضْع َعَالَمَة -ج 
 أَطَخاْل ِحَصحَِّو ِةَئْيِطالَخ

(Pilih tanda  )√(  untuk jawaban yang benar dan tanda  )×(  untuk 
jawaban yang salah, dan betulkan yang salah) 

 )×(.  الِهَواية َعن َمعِرِض َذاِهٌبَصِدْيقي أْحَمد ، ُهَو  -1

 َمعِرِض الِهَواية ِإَلى َذاِهٌبُهَو (  ____________________
(_________  

 )×(  .الرِّحَلةَعلى َجْمِعيَّة َأَنا ُمْشَتِرٌك  -2

  _________)َجْمِعيَّة الرِّحَلة ِفْيِرٌك َأَنا ُمْشَت( ____________________

 )√(.  ِبالُكرِة ُآلَّ َيوٍمَأْحَمد ب َعْلَي -3
___________________________________________________ 

  ) ×(.  الُفْرِن وَغْيرهِإَلى  ُيْعَرُض ِفْيِه أْيًضا آالت الّطْبخ و -4

  _________)ْرِن وَغْيرهالُف ِمَن آالت الّطْبخ( ____________________

 )√(. السَّاعة الرَّاِبَعة  ِمن السُّوق الَمرَآِزيَرَجَعْت َرْمَلة  -5
___________________________________________________ 

 

اْخَتْر الَجَواب الصَِّحْيح ِفي َصْفَحة اَألْسِئَلة  اْقَراْء النَّص اآلِتْي و -د 
 الِتي َتِلْيَها

(Bacalah teks di bawah ini dan pilihlah jawaban yang 
benar pada halaman selanjutnya) 
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الِقَراَءة، : َلُه ِهَواَياٌت َآِثْيَرٌة ِجدا . ِاْسُمُه َأْحَمد. ِعْندْي َصديٌق
. َو ِهَواَيُتُه الُمَفضََّلة الِكَتاَبة. َوالِكَتاَبة، َوالصََّحاَفة، والتَّْصِوْير، َوالَحاُسوب

 .َآَتَب الِحَكاَيَة الُمَتَسْلِسَلَة ِفي الَمَجلَّة اُألْسُبْوِعّيةَقْد 

ُهو ُيِرْيُد أْن َيُكْوَن . أْحَمد ُمْشَترٌك ِفي َجْمِعّيِة الِكَتاَبة ِفي َمْدَرَسِتِه
 ". َالْسَكاْر ِفَالنِجْي " َآاِتًبا َمْشُهوًرا َآَأْنِدِرَيا ِهَناَتا ُمَؤلِّف 

. َزاَر أْحَمد و ُزمَالُئُه َمْعِرَض الِهَواَياِت ِفي َماالْنج ِفْي َيْوِم الُعْطَلِة
ِفْيِه أْنَواُع الصُُّحف َو ُتْعَرُض . ُهو َشاَهد َجَناَح الصََّحاَفة َو الِكَتاَبة

ِفْيِه أْيًضا الُكُتب المْشُهوَرة ِمن ُآتَّاِب ُتْعَرُض َو . الَمَجالت الُمْخَتِلَفة
 .اِإلْندوِنْيِسيِّن

 ؟ِفْي َيوِم الُعْطَلة  أْحَمد ُبَهْذَي ى أيْنَلِإ -1

َجَناح  -أ
 الصََّحاَفة

َجْمِعّيِة  -ب
 الِكَتاَبة

َمْعِرَض  -ج
 الِهَواَية

الَمَجلَّة  -د
 اُألْسُبْوِعّية

 ......ِهَواياٌت َآٍثيرة، ِإّال  أْحَمدِعنَد  -2

 التَّْصِوْير -د الَحاُسوب -ج الصََّحاَفة -ب الرََّسم -أ

 ؟ أْحمد الُمَفضلةَما ِهَواَيُة  -3 

 الِكَتاَبة -د الَحاُسوب -ج التَّْصِوْير -ب الِقَراَءة -أ

 ......َجَناِح الصََّحاَفِة َو الِكَتاَبة، ِإالَّ ُتْعَرُض ِفي  -4

الَمَجالت  -أ
 الُمْخَتِلَفة

الُكُتب  -جأْنَواُع الصُُّحف -ب
 المْشُهوَرة 

 الصََّحاَفةآالُت  -د

 ؟َمْعرَض الِهَواَية إَلى َزار أحَمد َمْن َع َم -5

 َأْنِدِرَيا ِهَناَتا -د التَّالِميذ -ج ُزمَالِئِه -ب َصِدْيِقي -أ
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 )Pelajaran Kedua: ( الثَّاني ُسْرلدََّا

 )Pekerjaan( َاْلِمْهَنة

 )Kosakata Baru(اْلُمْفَرَداُت ْالَجِدْيَدة 

 Kosakata Baru (arti) No ةْالَجِدْيَداْلُمْفَرَداُتَنْمَرة

 .Petani  1 َفالٌَّح-1

 .Pedagang 2 َباِئٌع-2

 .Polisi 3 ُبْوِلْيس/  ُشْرِطيٌّ-3

 .Insinyur 4 ُمـَهْنِدٌس-4

 .Wartawan 5 َصَحِفيٌّ-5

 .Jangan lupa 6 َال َتْنَس-6

 .Menyediakan 7 ُيَوفُِّر -َوفََّر -7

 .Selesai  8 َيْنَتِهي -اْنَتَهى -8

 .Memeriksa / mengobati9 ُصَيْفَح -َفَحَص -9

 .Menuai / memanen 10 َيْحُصُد -َحَصَد -10

 .Menyembuhkan 11 ُتَعاِلُج  - َعاَلَج -11

 Memindah barang َيْنُقُل الَبَضاِئع-12
dagangan 

12. 

 .Sepeda motor 13 بـَُخاِريَّـــٌة َدَرَجٌة-13

 .Bahan makanan 14 ِغَذاِئيٌَّة َمَوادٌّ-14

 .Setelah ¼ jam 15 السَّاَعِة ُرْبِع َبْعَد-15

 .Dalam keadaan aman 16 اَألْمِن ِمَن َجوٍّ ِفي-16

 .Kesehatan umum 17 َعامٌَّة ِصحَّة-17

 .Melayani / berbakti18 ِخْدَمٌة-18

 .Jembatan 19 ُجُسْوٌر  ج  ِجْسٌر-19

 .Jalan 20 َشَواِرٌع  ج َشاِرٌع-20

 .Berita 21 َأْخَباٌر  ج َخَبٌر-21

 .Tumbuhan 22 َنَباَتاٌت ج َنَباٌت-22

 .Buah‐buahan 23َفَواِآٌه  ج  َفاِآَهٌة-23
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 Percakapan: الِحَوار 

 )Profesi dan Kehidupan(َواْلَحَياة  الِمْهَنة

 .َنْحَتاُج ِإَلى َأْطِعَمٍة َنْأُآُلَها -اِإلْنَسان –َنْحُن :  َمْحُمْود

َنْحَتاُج ِإَلى اْلَمَوادِّ الِغَذاِئّيِة، َوَلِكْن َآْيَف َنْحُصُل . َصِحْيح َيا َأِخي:  َطاِرق
 ؟ َعَلْيَها

ُهَو الَِّذْي َيْزَرُع َلَنا النََّباَتاِت . َأّوًال َنْحَتاُج ِإَلى اْلَفالَِّح:  َمْحُمْود
 .َواْلَمَوادَّ الِغَذاِئّيَة

 .َوَبْعَد َذِلَك َنْحَتاُج ِإَلى اْلَباِئع الَِّذْي َيِبْيُعَها ِفي السُّْوِق. َأْحَسْنَت:  َطاِرق

الُمَهْنِدس الَِّذْي َيْصَنُع السَّيَّاَراِت ِلَنْقِل َهِذِه  ُثمَّ َنْحَتاُج ِإَلى:  َمْحُمْود
 .اْلَبَضاِئِع

 .َو ُهَو الَِّذْي َيْبِنْي الشََّواِرَع َوالُجُسْوَر الِتْي َتِسْيُر َعَلْيَها السَّيَّاَرات:  َطاِرق

 .َوَآَذِلَك َنْحَتاُج ِإَلى َجوٍّ ِمَن اَألْمِن َوالصَِّحِة:  َمْحُمْود

 .ِإَذْن َنْحَتاُج ِإَلى الشُّْرِطيِّ َوالطَِّبْيِب:  َطاِرق

 .َصِحْيح، َوَنْحَتاُج ِإَلى الصََّحِفيِّ الَِّذْي ُيَوفُِّر َلَنا اَألْخَباُر:  َمْحُمْود

ُهْم الَِّذْيَن َيُقْوُمْوَن ِبَتْخِرْيِج هُؤَالِء الَعاِمِلْيَن . َوَال َتْنَس الُمَدرِِّسْيَن:  َطاِرق
 .اَجِمْيًع

 

 .Tingkatan  24 َمَراِحٌل   ج  َمْرَحَلٌة-24

 .Rumah sakit 25 ُمْسَتْشَفاَياٌت  ج  ُمْسَتْشَفى-25

 .Orang sakit 26 َمْرَضى  ج  َمِرْيٌض-26

 .Perusahaan  27 َشِرَآاٌت  ج  َشِرَآٌة-27

 .Bangunan  28 َمَباٌن  ج  َمْبَنى-28

 .Tujuan  29 َأْهَداٌف  ج  َهْدٌف-29
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 :(latihan pengayaan)اَألْسِئَلة االْسِتَعاِبّية  -أ

 َنَعْمَهْل َيْحَتاُج اِإلْنَساُن  ِإَلى َأْطِعَمٍة َنْأُآُلَها ؟  -10
 ِفي السُّْوِقَأْيَن َيِبْيُع اْلَباِئُع اْلَمَوادَّ الِغَذاِئّيَة ؟  -11
 َاْلُمَهْنِدسَمْن َيْبِنْي الشََّواِرَع َوالُجُسْوَر ؟  -12
 ُهَو الَِّذْي ُيَوفُِّر َلَنا اَألْخَباُرْعَمُل الصََّحِفيُّ ؟ َماَذا َي -13
 اْلُمَدرِّس َأْو اُألْسَتاُذ ؟َمْن َآاَن َوِظْيَفُتُه َيُقْوُم ِبَتْخِرْيِج اْلَعاِمِلْيَن  -14
 ِإَلى َجوٍّ ِمَن اَألْمِن َوالصَِّحِةِإَلى َأيِّ َجوٍّ َيْحَتاُج  اِإلْنَساُن ؟  -15
 َلَنا النََّباَتاِت َواْلَمَوادَّ َيْزَرُع َألّنُه ؟َتاُج ِإَلى اْلَفالَِّح ِلَماَذا َنْحُن َنْح -16

 الِغَذاِئّيَة
، َوالشُّْرِطيُّ  ،َوالُمَهْنِدُس ، َوالَباِئُع ، الَفالَُّح ! اْذُآْر َأْنَواَع اْلِمْهَنة  -17

 .وَغْيرها، َواْلُمَدرُِّس ، َوالصََّحِفيُّ ،َوالّطيَّار ، َوالطَِّبْيُب 

 

 ! اآلِتَية باَألْسِئَلة مْسَتِعْيًنا ِبالعربيِة اآلِتَية الصُّْوَرة َعبِّْر - أ
(Ungkapkan gambar di bawah ini dengan bahasa Arab 

sesuai dengan bantuan beberapa pertanyaan di bawah ini): 

 

 ؟ ِهَي َمْن -1

 ؟ َثْوُبها َلْوُن َما -2

 ؟ َيِدَها في ماذا -3

 ؟ ةَقاِئَم ِهَي َهْل -4

 ؟ َتْعمل أْيَن -5

 ؟ َتْفَعل َماذا -6

 ؟ َعَمَلَها ُتِحبُّ ِهَي َهْل -7
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 )Bacaan(الِقَراَءة 

 ِلِخْدَمِة اْلِبَالِد اْلَعَمُل 
)Bekerja untuk Mengabdi pada Negara( 

ُهَو َيْذَهُب ِإَلى اْلَمْزَرَعِة ِفي السَّاَعِة الَخاِمَسِة . ُمْخَتار َفالٌَّح َنِشْيٌط
َوَيْبَدُأ اْلَعَمَل َبْعَد ُرْبِع السَّاَعِة ِمْن ِذَهاِبِه َوَيْنَتِهي السَّاَعَة . ُآلَّ َيْوٍم َوالنِّْصِف

َيْزَرُع ُمْخَتار النََّباَتاِت َوالَفَواِآَه اْلُمَتَنوَِّعَة، . الَحاِدَيَة َعْشَرَة َنَهاًرا
 .َوَيْحُصُدَها َيْوَم َحَصاِدَها، وَيِبْيُعَها ِفي السُّْوِق

ُهَو َيْسَتْيِقُظ ِفي السَّاَعِة الرَّاِبَعِة . ْحَمُد ُمَدرٌِّس ِفي اْلَمْرَحَلِة اْلُمَتَوسَِّطِةَأ
ُيَدرُِّس اللَُّغَة . َفْجًرا، َو َيْذَهُب ِإَلى اْلَمْدَرَسِة السَّاَعَة السَّاِدَسَة َصَباًحا

َيْذَهُب َأْحَمُد ِفي اِإلْسِتَراَحِة ِإَلى  .اْلَعَرِبيََّة وِعْلَم اْلِفْقِه َوالتَّاِريَخ اِإلْسَالِمّي
 .اْلَمْكَتَبِة َوَيْقَرُأ ِآَتاًبا أْو َصِحْيَفًة

ِهَي َتْذَهُب إَلى . ِهَي َتْعَمُل ِفي ُمْسَتْشَفى اْلَقْرَيِة. َفاِطَمُة َطِبْيَبٌة َماِهَرٌة
. ُة َسْبَع َساَعاٍت ِفي اْلَيْوِمَتْعَمُل َفاِطَم. اْلُمْسَتْشَفى ِبالسَّيَّاَرِة َصَباًحا ُمَبكًِّرا

 .ِهَي ُتِحبُّ َعَمَلَها. ِهَي َتْفَحُص اْلَمْرَضى َوُتَعاِلُجُهْم ِبِإْذِن اِهللا

َساِلٌم َيْذَهُب ِإَلى . ُهَو َيْعَمُل ِفي الشَِّرَآِة الَكِبْيَرِة ِفي اْلَمِدْيَنِة. َساِلٌم ُمَهْنِدٌس
ُهَو َيْعَمُل ِستَّ َأيَّاٍم ِفي اُألْسُبْوِع َواْلُعْطَلُة ِفي . يَِّةالشَِّرَآِة ِبالدََّرَجِة الُبَخاِر

ُهَو َيْبِنْي الُبُيوَت َو المَداِرَس َوالشََّواِرَع َوالُجُسْوَر َوَغْيَرُهم ِمَن . َيْوِم اَألَحِد
 . اْلَمَباِن اُألْخَرى

 .ِلِخْدَمِة اْلِبَالِد َو الَهْدُف اَألَساِسيُّ ِلِتْلَك الِمَهِن اْلَمْذُآْوَرِة ُهَو

 

ى َلَع) خ( َحرَف ْوَأ يحِةِحالصَّ الُجَملى َلَع) ص( َحرَف َضْع -1
 !ِوْفًقا ِبالنَّص  يئةِطالَخ الُجَمل

(Tulis huruf )  ص(  untuk kalimat yang betul dan huruf  ) خ(  
untuk kalimat yang salah, sesuai dengan teks di atas!)  

 .ار النََّباَتاِت َوالَفَواِآَه اْلُمَتَنوَِّعَة َوَيْحُصُدَها ُآلَّ َيْوٍمَيْزَرُع ُمْخَت -1
 ) خ( 
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 .ُيَدرُِّس َأْحَمُد ِعْلَم اْلِفْقِه واللَُّغَة اْلَعَرِبيََّة َوالتَّاِريَخ اِإلْسَالِمّي -2
 ) ص( 

 .َفَقْطَيْبِنْي َساِلٌم الُبُيْوَت َو المَداِرَس َوالشََّواِرَع َوالُجُسْوَر  -3
 )خ( 

   .  َتْفَحُص َفاِطَمُة اْلَمْرَضى َو ُتَعاِلُجُهْم ِبِإْذِن اِهللا -4
 ) ص ( 

  .الَهْدُف اِإلَضاِفي ِلِتْلَك الِمَهِن اْلَمْذُآْوَرِة ُهَو ِلِخْدَمِة اْلِبَالِد -5
 )خ( 

 

 !الُمناسبة الموُجودة في الُمربَّعِبالَكِلَمات  ِاْمَلإ الَفَراغ -2
(Isilah titik‐titik di bawah ini dengan kalimat yang 

sesuai yang tersedia di kotak!) 

 )شَِّرَآِةال، اْلَمْكَتَبِة ،  اْلَمْزَرَعِة، ُمْسَتْشَفى ، اْلِبَالِد (

ِفي السَّاَعِة الَخاِمَسِة َوالنِّْصِف  )....اْلَمْزَرَعِة.....(َيْذَهُب الَفالَُّح ِإَلى  -1
 .ُآلَّ َيْوٍم

 .اْلَقْرَيِة )....ُمْسَتْشَفى.....(َتْعَمُل َفاِطَمُة َطِبْيَبًة ِفي  -2

َوَيْقَرُأ ِآَتاًبا أْو  )....اْلَمْكَتَبِة.....(َيْذَهُب َأْحَمُد ِفي اِإلْسِتَراَحِة ِإَلى  -3
 .َصِحْيَفًة

 .اْلَمِدْيَنِةالَكِبْيَرِة ِفي  )....شَِّرَآِةال.....(َيْعَمُل َساِلٌم ُمَهْنِدًسا ِفي  -4

 .َهَذا ُهو الَهْدُف اَألَساِسيُّ ِلَجِمْيِع اْلِمَهِن  )....اْلِبَالِد.....(ِخْدَمُة  -5

 

 !السابق للنص طبقا اآلتية األْسِئلة َعن اِجْب -3
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(Jawablah pertanyaan2 di bawah ini sesuai dengan 
bacaan di atas!) 

 ؟ الَمْزَرَعة ِفي الفالُح َيْزَرُع َماذَا -1

 ؟ ِمهَنُتَها َما. الَمْرَضى ُتعاِلُج هي المْسَتْشفى، في َتعَمُل فِطْيمة -2

  ؟ الَمْدَرَسة في الُمَدرِّس َيْعَمُل َماَذا -3

 ؟ ِمْهَنُتُه َما َو ؟ َساِلم َيْعَمُل َأْيَن -4

 !  ِبْيَئِتِك ِفْي الِمَهِن أنَوأَع ُاْذُآْر -5

 

 

 )Tulisan(الِكَتاَبة 

اًء ِمَن الِعَباَراِت المــــــَلوََّنِة، ِلَتُكْوَن ِاْبِتَد يةاآلت َرتِّْب الِعَباَرات -أ 
 !ُجَمًال ُمِفْيَدًة 

(Urutkan kata‐kata di bawah ini di mulai dengan kata yang 
berwarna, agar menjadi kalimat yang sempurna!) 

   َنْحُن -لصََّحِفيِّ ا -اَألْخَباُر  -ِإَلى  -َلَنا  -الَِّذْي  -َنْحَتاُج  -ُيَوفُِّر  -6

 ) َنْحَتاُج ِإَلى الصََّحِفيِّ الَِّذْي ُيَوفُِّر َلَنا اَألْخَباُر  َنْحُن(

 ِإَلى –اِإلْسِتَراَحِة  -ِآَتاًبا  - َيْذَهُب -َوَيْقَرُأ  -َأْحَمُد  -ِفي  -اْلَمْكَتَبِة  -7

 )ِآَتاًبا َرُأَوَيْق اِإلْسِتَراَحِة ِإَلى اْلَمْكَتَبِة ِفي َأْحَمُد َيْذَهُب(

 -ِلَنْقِل  - ِتْيالَّ -الشََّواِرَع  - الُمَهْنِدُس -َتِسْيُر  -اْلَبَضاِئِع  -السَّيَّاَراِت  -8
 َعَلْيَها  - َيْبِنْي

 )اْلَبَضاِئِع ِلَنْقِل اتالسَّيَّاَر َعَلْيَها َتِسْيُر ِتْيالَّ الشََّواِرَع الُمَهْنِدُس َيْبِنْي(

اْلُمَتَنوَِّعَة  –َوَيْحُصُدَها -َواْلَفَواِآَه  - ُمْخَتاٌر -َيِبْيُعَها ُثمَّ  –ِفي السُّْوِق  -9
 النََّباَتاِت - َيْزَرُع –
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ِفي  النََّباَتاِت َواْلَفَواِآَه اْلُمَتَنوَِّعَة َوَيْحُصُدَها ُثمَّ َيِبْيُعَها ُمْخَتاٌر َيْزَرُع(
 )السُّْوِق

 - َطِبْيَبٌة -اِهللا - َفاِطَمُة -ِبِإْذِن  -َتْفَحُص  -َو ُتَعاِلُجُهْم  -اْلَمْرَضى  -10
 ِهَي

 )اِهللا ِبِإْذِن َو ُتَعاِلُجُهْم اْلَمْرَضى َتْفَحُص ِهَي َطِبْيَبٌة َفاِطَمُة(

  

 

 !َاِجْب  األْسئَلة اآلتية  -ب 
(Jawablah pertanyaan‐pertanyaan di bawah ini!) 

 َأْيَن َيْعَمُل الطَِّبْيُب ُآلَّ َيْوٍم ؟ -6

 ُمْسَتْشَفىِفي اْل

 َماَذا َيْعَمُل الَفالَّح ِفْي اْلَمْزَرَعِة ؟  -7

 ُهَو َيْزَرُع النََّباَتات َواْلَفَواِآَه

 ِلَماَذا اِإلْنَساُن َيْحَتاُج ِإَلى اْلُمَهْنِدِس ؟   -8

 َألنَُّه َيْبِني الشََّواِرَع َوالُجُسْوَر َوالمَداِرَس َواْلُبُيوَت َوَغْيَرَها

 َأْنَت ُتِرْيد ِفي اْلُمْسَتْقَبِل ؟ ِلَماَذا ؟  َأّي مْهَنة الِتي -9

 ُمَفوٌِّض ِللطََّلَبِة

 !ُاْذُآْر َأْنَواع اْلِمَهن الِتي ُتْوَجُد ِفي ِبْيَئِتك   -10

الَفالَّح، اُألْسَتاذ، الطَِّبْيب، الُمَوظَّف، الشُّْرِطّي، الَباِئع، المَهْنِدس، 
 الصََّحِفي

 

 !هَنِة ِفي ُآرَّاَستَك َآالِمَثال اآلِتْي اْآُتْب التَّْقِرير َعِن اْلِم -ج 
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(Tulislah karangan sederhana tentang Pekerjaanmu di buku tulis 
seperti pada contoh di bawah ini!) 

ُهَو َيْذَهُب . ____ ُهَو َيْعَمُل ِفي . َماِهٌر____ ، ُهو ____ َأِبْي اسُمُه 
َساَعاٍت ____  ُهَو َيْعَمُل . ____ ، ِفي السَّاَعة ______ ِبـ____  إَلى 

 .____ ُهَو ُيِحبُّ . َو ُيَعاِلُجُهْم ِبِإْذِن اِهللا____  ُهَو َيْفَحُص . ِفي اْلَيْوِم

 .َجيَِّدٌة____ ، ُهو ُمَدرَِّسٌة ، ِهَي  ____ َو َأمَّا ُأمِّي اسُمَها 

____  ٍم ِمَن السَّاَعةُآلَّ َيْو____ ، ِهَي  َتْذَهُب ِإَلى ____ ِهَي َتْعَمُل ِفي 
 ._______________، ِهَي ُتَدرُِّس ____ حتَّى الساَعِة

 .،____  ،____ ، َوَيْقَرُأ ____ ، ِإَلىِ ____ ِهَي َتْذَهُب ِفيِ 

 . ________ ِفي اْلُمْسَتْقَبِل، َألنِّي _______ َأَنا ُأِرْيُد َأْن َأُآْوَن 

الخ . ________ ِفي ُآلِّية ____ _______َسَأْلَتِحُق ِفي الَجاِمَعة 
........ 

 

 ! ِبالصُّْوَرِة الُمَناِسَبَة الُجْمَلَة اْآُتْب -د 
(Tulislah kalimat yang sesuai dengan gambar!) 

 

1- 
 

 

2-
 

 

__________________ __________________ 
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__________________ 
 

__________________ 

3- 

 
 

4- 
 

 

__________________ 

__________________ 
 

__________________ 

__________________ 
 

 

 يباِآَرُمَعالَجة التَّ

 )Pelajaran Tentang Tata Bahasa/Sturctur( 

 اْلَعْطِف ُف ُحرْو

)Huruf ‘Atof atau kata penghubung / konjungsi( 

ا ِفْيَه ْيِتات الََّرالَتعِبْي اَكُهَن. ِقاِبالسَّ صُِّذِآرْت في النَّ ْيِتت الَّارالَتعِبْي َالِحْظ
 : ها اُتَتْعِبْير َيِه ِههِذ. اْلَعْطِف ُفْرَح

(Pelajari dan perhatikan ungkapan‐ungkapan yang disebutkan pada bacaan 
di atas. Terdapat beberapa ungkapan yang ada huruf ‘atofnya, yaitu :) 

 الُجُسْوَرَوِرَع َيْبِنْي الشََّوا -5



164 

 

 

 

 َنْحَتاُج ِإَلى الُمَهْنِدس ُثمَّ -6

 َصِحْيَفًة أْوَيْقَرُأ ِآَتاًبا  -7

 

 . اْلَعْطِفهي من حروِف "  أْو "و " ُثمَّ "و " َو "حروف 

(Huruf‐huruf  " َو "dan " َُّثم "dan  " أْو "  adalah termasuk sebagian 
huruf‐huruf ‘atof atau kata penghubung) 

 .َو ، َفــــــ ، ُثمَّ ، َأْو ، َبْل ، َلِكْن ، َال ، َحتَّى: ِهي  العطفحُرْوف و 
 َوِهَي َتْعِطُف َما َبْعَدَها َعَلى َما َقْبَلَها، َفَيْتَبُعُه ِفي ِإْعَراِبِه

(Huruf‐huruf ‘atof adalah َو ، َفــ ، ُثمَّ ، َأْو ، َبْل ، َلِكْن ، َال ، َحتَّى. Huruf 
‘atof ini menghubungkan kata sebelum dan sesudahnya, dan hukumnya 

mengikuti i’rob kata sebelumnya) 

 

 )Pelajari dan amati contoh kalimat di bawah ini(ُاْدُرْس َو َالِحْظ 

 Dan, lalu, kemudian: َو
(menunjukkan urutan 
atau tidak, bersambung 
atau tidak) 

 Lalu (urutan: َفــ 
bersambung) 

 الُمَدرُِّسْوَن َوالطَُّالُبَيْجَتِمُع  
 ُهَناَك

الرُّزَّ َوالَخَضَر الَفالَُّح َيْزَرُع  
 َواْلَفَواِآَه

 َأْجِلُس َعلَى اْلُكْرِسيِّ َوُاَراِجُع 
 َبْعَض الدُُّرْوِس

َيْدُخُل َناِظُر اْلَمْدَرَسِة اْلَقاَعَة   
 َعَلى اْلَحاِضِرْيَن َفُيَسلُِّم

  اْلَقْرَيِة َفاْلَمِدْيَنِةَساَفْرُت ِإَلى  

السَّيَّاَرَة  َزْيٌد َفَزْوَجُتُهَيْدُخُل  
 ِبُسْرَعٍة

       

 Atau (memilih): َأْو  Kemudian (urutan: ُثمَّ
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terpisah) 

ُنَصّلي الظُّْهَر ِفي ُمَصلَّى  
اْلَمْأُآوَالِت اْلَمْدَرَسِة ُثمَّ َنْأُآُل 

 َصِفِفي اْلَمْق

الصُّْبَح ُثمَّ الظُّْهَر ُيَصّلي َأْحَمُد  
ُثمَّ اْلَعْصَر ُثمَّ اْلَمْغِرَب ُثمَّ 

 اْلِعَشاَء

َتْذَهُب ِإَلى السُّْوِق َأْو َهْل   
 ِفي اْلَبْيِت ؟ َتْبَقى

اْلِقَراَءُة َأْو : َأيَّ ِهَواَيٍة َتْخَتاُر  
 ؟ الِكَتاَبُةالتَّْصِوْيُر َأْو 

       

 Tetapi: َلِكْن  Tetapi: َبْل

 ُمَدرًِّسا َبْل َطاِلًباَلْسُت  

 ِآَتاٌب َبْل ُآرَّاَسٌةَلْيَس َمِعْي  

  َبْل َأْقَرُأ.... َأْآُتُب َال  

 َبوَّاًبا َلِكْن َخاِدًماَلْسُت   

 َقَلٌم َلِكْن ِمْرَسَمٌةَما ِعْنِدْي  

 َلِكْن َأُقْوُم.... َأْجِلُس َال  

       

 Hingga …. pun: تَّىَح  Bukan: َال

 َباِئٌع َال ُشْرِطيٌَّجاَء  

 اْلِكَتاَب َال اْلَقَلَمُخِذ  

ِإَلي  ُعُمُر َال ُعْثَماُنَذَهَب  
 اْلَمْدَرَسِة

اْلَعاِمُلْوَن ُهَنا َيَتَكلَُّمْوَن ِباللَُّغِة   
 والسَّاِئُق اْلَعَرِبيَِّة َحتَّى اْلَبوَّاُب

 ِبَياُءالنَّاُس َحتَّى اَألْنَيُمْوُت  

 ِهْنٌد َحتَّى َثْوُبَهاَأْعَجَبِنْي  

 

 الُمَناِسب َعَلى الُجْمَلة اآلتية  اْلَعْطفَضْع َحْرَف  - أ
(Tulislah huruf ‘atof yang sesuai dengan kalimat di bawah ini!) 

 ُأْسَرُتُه ِفي الّشقَِّة...... )َو(.... َيْسُكُن َأْحَمد-11
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 ِمْرَسَمٌة...... )َلِكْن/  َبْل(....َلْيَس َمِعْي َقَلٌم-12

 َأْقَرُأ اْلُقْرآَن ِفي اْلَبْيِت...... )ُثمَّ(....ُأَصلِّي الصُّْبَح ِفي اْلَمْسِجِد -13

 ُيَسلُِّم َعَلى الُطالَِّب......)َفــ(....َيْدُخُل اُألْسَتاُذ اْلَفْصَل -14

َيْرِجُع ِإَلى ... )ُثمَّ(.... َاْلُمَوظَُّف َيْذَهُب ِإَلى اْلَمْكَتِب َصَباًحا-15
 الَبْيِت َمَساًء

 َأْآَتُب ِفي ُغْرَفِة اْلُمَطاَلَعِة...... )َو(...َأَنا َأْقَرُأ -16

 ُتفَّاَحًة..... )َأْو(.....ُآْل َمْوًزا -17

 ُأِرْيُد الخَضَر...... )َلِكْن/ َبْل ( ....َال ُأِرْيُد اْلَفاِآَهَة -18

ُمَدرُِّس ... )َحتَّى(... َغِة اْلَعَرِبيَِّةَيَتَكلَُّم الُمَدرُِّسْوَن ِباللُّ-19
 الرَِّياِضيَّات

.... )َال... (َهْل َمَعَك ِآَتاٌب َأْو َدْفَتٌر ؟ آِسف َلْيَس َمِعْي ِآَتاٌب َو -20
 َدْفَتٌر

 

 )Latihan Mandiri( !ْخَتِبْر َنْفَسك ِا

 اْخَتْر الُجْمَلة الُمَناِسَبة ِبالُصْوَرة -ه 

(Pilihlah kalimat yang sesuai dengan gambar) 

 

 

 الُصوَرةنمرة  الُجْمَلةنمرة
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اْلَفالَّح ُهَو الَِّذْي  -1
َيْزَرُع النََّباتات 

 َوالَفَواِآه

◄
)2( 

 
► 

1- 

 
(Petani adalah orang yang 
menanam tumbuhan dan 

buah‐buahan) 
   

ي الَطِبْيبة ِهَي الت -2
َتْفَحُص 

اْلَمْرَضى 
َوُتَعاِلُجُهْم ِبِإْذِن 

 اِهللا

◄ 
)5( 

 
► 

2- 

(Dokter (pr) adalah orang 
yang memeriksa orang‐

orang sakit dan 
menyembuhkannya dengan 

izin Allah) 

   

الُمُهْنِدس ُهَو  -3
َيْبِنْي الُبُيوَت َو 

الَمَداِرَس 
َوالشََّواِرَع 
َوالُجُسْوَر 
 َوَغْيَرُهم

◄ 
)1( 

 
► 

3- 

 

(Arsitek adalah orang yang 
membangun rumah‐rumah, 

sekolah‐sekolah, jalan‐
jalan, jembatan‐jembatan 

dan lain sebagainya) 
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اْلَباِئُع ُهو الَِّذْي  -4
َيِبْيُع الَبَضاِئَع ِفي 

 السُّْوِق

◄ 
)3( 

 
► 

4- 

 
(Pedagang adalah orang 
yang menjual barang 
dagangan di pasar) 

   

الُمَدرُِّس ُهَو  -5
الِذْي ُيَعلُِّم النَّاَس 

 ِفي اْلَمَداِرِس

◄ 
)4( 

 
► 

5- 

 
(Guru adalah orang yang 

mengajarkan pada manusia 
di sekolah‐sekolah) 

   

 

 َبْيَن اْلِمْهَنة َو َما ُيَناِسُبها ِصْل -و 

(Hubungkan antara Pekerjaan dengan sesuatu yang sesuai dengannya) 

 

 

 

 

 

 

 

 

على العبارة ) ×(على العبارة الصحيحة أو ) √( َضْع َعَالَمة -ز 
 الخطيئة وَصّحح الَخطأ

 الشُّْرِطيِّ

 الصََّحِفيِّ

 الُمَهْنِدس

 الُمَدرِّس

 الَطِبْيب

 ُمْسَتْشَفى

 َجوٍّ ِمَن اَألْمِن

 ُعُلْومُيَعلِّم اْل

 َيْبَنى اْلَمَبان

 ُيَوفُِّر اَألْخَباُر
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(Pilih tanda  )√(  untuk jawaban yang benar dan tanda  )×(  untuk 
jawaban yang salah, dan betulkan yang salah) 

 )√( َفاْلُمَدرُِّسَدَخَل الُطالَُّب ِإَلى اْلَفْصِل -1
___________________________________________________ 

 )×(  .ُثمَّ ِمْرَسَمٌةَما ِعْنِدْي َقَلٌم  -2

 __________________  ِمْرَسَمٌة ْنَلِك/ َبْل َقَلٌم  _________________

 )×(.  َشاًيا َلْكْن َقْهَوًةِاْشَرْب  -3

 __________________  َقْهَوًةَأْو َشاًيا  __________________

 )√(.  َطِبيًبا َأْو ُمَهْنِدًساُيِرْيد َأْن َيُكْوَن ، ُهَو  َخالدَصِدْيقي  -4
___________________________________________________ 

 )√(. ِفي اْلَقْرَيِة َعِليٌّ َوُأْسَرُتُهَيْسُكُن  5
___________________________________________________ 

 

اْخَتْر الَجَواب الصَِّحْيح ِفي َصْفَحة اَألْسِئَلة  اْقَراْء النَّص اآلِتْي و -ح 
 الِتي َتِلْيَها

(Bacalah teks di bawah ini dan pilihlah jawaban yang 
benar pada halaman selanjutnya) 

 

َأْعَتِقُد َأنَّ التَّْعِلْيَم . َأَنا ُأِرْيُد َأْن َأْخَتاَر ِمْهَنِتْي َوْحِدْي. َلَديَّ ُمْشِكَلٌة
َو . َأِبْي ُيِحبُّ َأْن َأُآْوَن ُمَهْنِدًسا ِمْثَلُه، َأْو َطِبْيًبا ِمْثَل َأِخْي َأْحَمد. ِمْهَنٌة َطيَِّبٌة

 .ّما ُأمِّْي ُتِرْيُد َأْن َأُآْوَن َتاِجًرا ِمْثَل َجدِّْي َأْو ُمَوظًَّفا ِمْثَل َعمِّْيَأ

 ؟ َآْيَف َيُكْوُن اْلُمَتَحدِّث اآلن -1

ُيِرْيُد َأْن َيُكْوَن  -دَال َيْعَمُل  -جَيْعَمُل اآلن  -بَيْعَمُل اآلن  -أ
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 َتاِجًرا َشْيًئا َطِبْيًبا ُمَعلًِّما

 ......اْلُمَتَحدِّْث َيْعَمُل َعمُّ  -2

 َطِبْيًبا -د ُمَهْنِدًسا -ج ُمَوظًَّفا -ب َتاِجًرا -أ

 .......ُيِرْيُد اْلُمَتَحدُِّث َأْن َيُكْوَن  -3 

 ُمَعلًِّما -د َطِبْيًبا -ج ُمَهْنِدًسا -ب ُمَوظًَّفا -أ

 ...... َأْحَمُد َيْعَمُل ِفي َمَجاِل -4

 اْلَبْيع -د الَهْنَدَسِة  -ج ْيمالتَّْعِل -ب الطِّبِّ -أ

 َماَذا ُتِرْيُد ُأمُّ اْلُمَتَحدِّث ِلَوَلِدَها ؟ -5

ُمَهْنِدًسا َأْو  -بُمَوظًَّفا َأْو َطِبْيًبا -أ
 َتاِجًرا

َطِبْيًبا َأْو  -ج
 ُمَعلًِّما

 ُمَوظًَّفا َأْو َتاِجًرا -د
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