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  العربية �ستخدام ماكروميد� فالشاللغة  مادة تطوير

  على اساس املدخل اإلتصايل

  �ميكاسان مادورا اإلسالمية بتدائيةاإل الغزايل �لتطبيق على مدرسة

  

  رسالة املاجستري

 

 إعداد

  بداري

  ١٣٧٢٠٠٤١رقم التسجيل: 

  

  
  

  

  

  

 

  قسم تعليم اللغة العربية

  العليا كليات الدراسات

 إندونيسيا ماالنجراهيم اإلسالمية احلكومية � مالك إبجامعة موال

  ٢٠١٥العام 
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  العربية �ستخدام ماكروميد� فالشاللغة  مادة تطوير

  على اساس املدخل اإلتصايل

 �ميكاسان مادورا اإلسالمية بتدائيةاإل الغزايل �لتطبيق على مدرسة

 

 رسالة املاجستري

لك إبراهيم اإلسالمية احلكومية اجامعة موال� مالعليا  كلية الدراساتهذه الرسالة تقدم إىل  

  نج الستفاء شرط من شروط احلصول على درجة املاجستريماال

  تعليم اللغة العربيةقسم  يف

 

 إعداد

  بداري

  ١٣٧٢٠٠٤١رقم التسجيل: 

  
  

  

  

  

  

  قسم تعليم اللغة العربية

  العليا كليات الدراسات

  احلكومية ماالنج إندونيسياراهيم اإلسالمية جامعة موال� مالك إب

  ٢٠١٥العام   
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  موافقة املشرفني

  :رسالة املاجستري الذي أعتها الطالببعد االطالع على 

 بداري :    سماال

   ١٣٧٢٠٠٤١:  تسجيلرقم ال

  العربية �ستخدام ماكروميد� فالشمادة اللغة  تطوير :    عنوان

  على اساس املدخل اإلتصايل

  رسة الغزايل اإلبتدائية اإلسالمية �ميكاسان مادورا�لتطبيق على مد            

  .وافق املشرفان على تقدميه إىل جملس اجلامعة

  م٢٠١٥-١٢-١٧ ماالنج،

  األولاملشرف 

  

  احلاج ولدا� ورغادنتا املاجستريد. 

  ١٩٧٠٠٣١٩١٩٩٨٠٣١٠٠١ رقم التنظيم :

  م٢٠١٥-١٢-١٧ ماالنج،

  ملشرف الثاين

  

  تريزيد بن مسري املاجساحلاج د. 

  ١٩٦٧٠٣١٥٢٠٠٠٠٣١٠٠٢ رقم التنظيم :

  االعتماد

  رئيس قسم تعليم اللغة العربية

  

  ولدا� ورغادينا� املاجستري الدكتور احلاج

  ١٩٧٠٠٣١٩١٩٩٨٠٣١٠٠١: رقم التوظيف



 د 

 

  إقرار الطالب

  وبياين كاآليت: ،د�هأ� املوقع أ

  بداري:     اإلسم الكامل 

  ١٣٧٢٠٠٤١:     رقم التسجيل 

الرسالة اليت حضر�ا لتوفري شرط من شروط احلصول على درجة  أقر �ن هذه

املاجستري ىف ختصص تعليم اللغة العربية بر�مج الدراسات العليا جبامعة موال� مالك إبراهيم 

  اإلسالمية احلكومية ماالنج، حتت العنوان:

  العربية �ستخدام ماكروميد� فالشمادة اللغة  تطوير

  يلعلى اساس املدخل اإلتصا

  �لتطبيق على مدرسة الغزايل اإلبتدائية اإلسالمية �ميكاسان مادورا

حضر�ا وكتبتها بنفسي وما زور�ا من إبداع غريي أو �ليف اآلخر، واذا أدعى 

أحد فيما بعد أ�ا من �ليفه وتبني أ�ا فعال ليست من حبثي فأ� أحتمل املسؤولية عن ذلك 

و على كلية الدراسات العليا جبامعة موال� مالك إبراهيم ولن تكون املسؤولية على املشرف أ

  اإلسالمية احلكومية ماالنج.

  هذا، وحررت هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلك. 

  م٢٠١٥ديسمرب  ١٠ماالنج،   

  

  بداري  

  ١٣٧٢٠٠٤١رقم التسجيل :    
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  لشعارا
����﷽  

  

  ىل يف القرآن الكرميقال هللا تعا

                ٣رف: خ(الز(  

  

 

  طاب �:اخلبن وقال عمر إ

 مْ كُ نِ يْ دِ  ِنْصفُ ا هَ نـَّ إِ فَ  ةِ يَ بِ رَ العَ  ْوامُ لَّ عَ تَـ 

  

  



 و 

 

  استهالل

  

  

وا العرب لثالث ألين عريب قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أحب :عن ابن عباس قال ﴿

  ﴾عريب كالم أهل اجلنة عريب و القرآن و 

  

  (رواه الطرباين)



 ز 

 

 إهداء

  :إىل أهديها الرسالة هذه

 ﴾سّيت أمينةووالديت احملبوبة  آمني عرضوالدي احملبوب ﴿

  �ملوعظة احلسنة وشجعاين �ألسوة احلسنة  منذ الصغر ن ربياينلَذيال

  رينالدا يف لكي أكون سعيدا و�جحا

وإىل أخي الكبري وأخي الصغري وأخيت الصغرية وعائليت الكبرية الذين شجعوين 

  ألكمل هذه الرسالة

  

  

  



 ح 

 

  كلمة الشكر والتقدير

الذي بنعمته تتم الصاحلات وبفضله تتنزل اخلريات والربكات ومبغفرته تغفر احلمد � 

 الذي قد محل الناس من الذنوب واخلطيئات، مث صالة وسالما على حبيبنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

رسالة وال ميكن أن يتمها دون الانتهى الباحث من كتابة هذه وقد الظلمات اىل النور. 

  لذا يشكر شكرا جزيال على: ،مساعدة اآلخرين

جامعة موال� مالك إبراهيم  مدير األستاذ الدكتور احلاج موجيا راهارجو فضيلة - ١

 .االنجمباإلسالمية احلكومية 

، عميد كلية الدراسات العليا جامعة موال� احلاج حبر الديناألستاذ الدكتور  فضيلة - ٢

 مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

، رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات ولدا� وارغادينا�احلاج  فضيلة الدكتور - ٣

املشرف األول الذي ، و راهيم اإلسالمية احلكومية ماالنجالعليا جامعة موال� مالك إب

أفاد الباحث علميا وعمليا يف كل مراحل إعداد هذا البحث منذ بداية فكرة البحث 

 حىت االنتهاء منه، فله من هللا خري اجلزاء ومن الباحث عظيم الشكر والتقدير.

قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات سكرتري  ،مفتاح اهلدىاحلاج الدكتور  فضيلة - ٤

 .موال� مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنجالعليا جامعة 

، املشرف الثاين الذي أفاد الباحث علميا وعمليا زيد بن مسريفضيلة الدكتور احلاج  - ٥

يف كل مراحل إعداد هذا البحث منذ بداية فكرة البحث حىت االنتهاء منه، فله من 

 هللا خري اجلزاء ومن الباحث عظيم الشكر والتقدير. 

اللذين قد أعطا  احلاج فيصل حممود والدكتور ستاذ الدكتور منري العابديناألفضيلة  - ٦

 ة.الباحث املدخالت املفيدة يف كتابة خطة البحث من هذه الرسال

امعة جب قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليايف  فصل "ج" مجيع زمالئي  - ٧

 .موال� مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج



 ط 

 

امعة موال� مالك إبراهيم اإلسالمية جب كلية الدراسات العليايف   زمالءالمجيع  - ٨

 . احلكومية ماالنج

. ولكل األمور نقصان كما وجد يف قول حبسن الثوابكم يثيبعسى هللا أن 

ئلة إىل أثر من اآل�ر اإلنسانية املاالشاعر إذا مت األمر بدا نقصه، وكذلك أن هذا البحث 

ا يرجو الباحث العفو واالنقادات واإلقرتاحات واملدخالت �لكثري ائص. فلذاألخطاء والنق

. وميكن للباحثني الالحقني أن يطوروا هذا على سبيل اإلصالحمن القارئني والباحثني 

البحث إىل البيان والشرح عميقا من أجل تطوير اللغة العربية. وأخريا عسى أن جيعلنا هللا 

   أعلم �لصواب. من الناجحني يف الدارين، آمني. وهللا

  

  اجلـزاء أحسنجزاكم هللا 

  

  

  م٢٠١٥ديسمرب  ١٠ماالنج،

  الباحث

  

  بداري

١٣٧٢٠٠٤١  

  

  



 ي 

 

  مستخلص البحث

تطوير مادة اللغة العربية �ستخدام ماكروميد� فالش على اساس املدخل اإلتصايل �لتطبيق على ، ٢٠١٥بداري، 

رسالة املاجستري لرب�مج الدراسات العليا يف قسم تعليم . رامدرسة الغزايل اإلبتدائية اإلسالمية �ميكاسان مادو 

املشرف: الدكتور . اللغة العربية جبامعة موال� مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج، يف قسم تعليم اللغة العربية

 . املاجستري زيد بن مسرياحلاج والدكتور  احلاج ولدا� ورغادنتا املاجستري

 ، بر�مج ماكرو ميد� فالش.تعليم اللغة العربية: يةالكلمات األساس

 الباحث ، فال بد أن �تم بعملية تعليمها. ولكن التعليمية الوسيلةونظرا إىل أمهية تعليم اللغة العربية خصوصا 

يقة وهي، أن طر  مدرسة الغزايل اإلبتدائية اإلسالمية �ميكاسان مادوراأن هناك مشكالت يف تعليمها خصوصا يف  وجد

 التالميذالرغبة يف تعليم اللغة لدى التعليم اليت يستخدمها املدرس مل تكن فعالة، والوسائل التعليمية مل تتوفر توفرا مقنعا، وعدم 

ولعالج هذه متسائمني وغري متفاعلني.  التالميذلغة العربية ممال، فأصبحت  إذا أصبحت عملية التعليم والتعلم يف ال

  اللغة العربية. الدراسة عملية يف ماكروميد� فالش بر�مجلوسيلة ا املشكالت قدم الباحث

على اساس املدخل  بر�مج ماكروميد� فالش �ستخدام اللغة العربية مادةإلنتاج هذا البحث هي:  وأهداف

 لدى جذابة الوسيلة هذه تكون حىت .العربية اللغة تعليم يف �ميكاسان مادورابتدائية اإلسالمية درسة الغزايل اإلمباإلتصايل 

 ستخداماللغة العربية � تصميم مادة لقياس فعالية .�ميكاسان مادورابتدائية اإلسالمية الغزايل اإلمدرسة  يف وخاصة التالميذ،

�ميكاسان بتدائية اإلسالمية الغزايل اإل مدرسة تالميذقدرة  ترقية يف ماكروميد� فالش على اساس املدخل اإلتصايل بر�مج

  .العربية اللغة تعلم يف امادور 

تقوم الباحث �لبحث والتطوير بشكل شرح واملدخل الكمي. و  تستخدم الباحث يف إعداد حبث املدخل الكيفي

عني، واختبار املنتج املإلنتاج املستخدمة  هو طريقة البحث ،والتطويرالبحث م استخد� البحث اهذو  سوجييونو يف كتابه.

) تصديق ٤) تصميم اإلنتاج، ٣) مجع البيا�ت، ٢) الطاقة واملشكالت، ١ات البحث والتطوير. خطو وأما  .جاملنت افعالية هذ

) اإلنتاج ١٠) إصالح اإلنتاج، ٩) جتربة اإلنتاج، ٨) إصالح اإلنتاج، ٧) جتربة اإلنتاج، ٦) إصالح التصميم، ٥التصميم، 

  النهائي.

املطورة هلا فعالية يف كفاءة التالميذ يف  ماكروميد� فالشبر�مج اللغة العربية �ستخدام مادة نتائج هذا البحث: 

�ء  تعليم مادة اللغة العربية، يبدو ذلك عندما قارن الباحث بني النتائج يف اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي، وذلك أن درجة

للغة واحملتوى واخلبري يف ستبانة من خبريين وهو اخلبري جمال اأن معدل نتيجة اال .%١٠،٧٠ ) يف هذا البحثtحساب (

وهي يف درجة جيد  %٨٩جمال تصميم وسيلة تعليمة. اخلبري يف جمال اللغة واحملتوى قد أعطى نتيجة للوسيلة التعليمة املطورة 

وهي يف درجة جيد جدا.  %٩٤جدا، وأما اخلبري يف جمال تصميم وسيلة تعليمة قد أعطى نتيجة للوسيلة التعليمة املطورة 

نتيجة االستبانة من  وهي يف درجة جيد جدا. % ٩١،٥حث النتيجة من هذين اخلبريين فوجد الباحث نتيجة فحسب البا

 %٨٨املطورة بنتيجة  ماكروميد� فالش بر�مج اللغة العربية �ستخداممدرس اللغة العربية حصل الباحث أن الوسيلة التعليم 

اللغة  من التالميذ يقولون املادة %١٨٨,٥٧حصل الباحث أن نتيجة االستبانة من التالميذ  وهي يف درجة جيد جدا.

املطور جذاب وسهولة لفهم الوسيلة التعليمة املطورة ويشجعهم يف تعلم اللغة  ماكروميد� فالش بر�مج العربية �ستخدام

 ة اللغة للمستوىتساعد على ترقية تعلم مهار  ماكروميد� فالش بر�مجفمعناه نتيجة البحث على أن استخدام  العربية.

 .درسة الغزايل اإلبتدائية اإلسالمية �ميكاسان مادورامبتالميذ ال
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ABSTRACT 
Bidari, 2015, Development Arabic Language Learning Using Macromedia Flash program with 

Communicative Approach (With Test In Madrasah Ibtida'iyah Al Ghozali Pamekasan 
Madura).Thesis, Arabic Education Courses of Postgraduate Program of Islamic State 
University Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor : I) Dr. H. Wildana Wargadinata, 
M, Ag, II) Dr. H. Zaed Bin Smeer, MA.  

Keywords: Learning Arabic, Macromedia Flash 

Realizing the importance of Arabic teaching, specially teaching media, we have to pay 
attention  to its teaching process. But writer finds many problems in teaching Arabic specially in the 
elementary school Al-Ghazali Pamekasan Madura. Such as the teaching methods used by teachers 
have not been effective, and media of teaching is not perfect anymore satisfying, as well as the lack 
of interest the students to learn language. So that the process of learning Arabic language makes the 
student bored and students become not optimistic. To prevent these problems designed the writer 
propose program Macromedia Flash in the process of learning the Arabic language. 

This research purpose For the production of the Arabic language material using 
Macromedia Flash program on the basis of communication entrance Al Ghazali Islamic elementary 
school Pamekasan Madura in teaching Arabic language. This means even be attractive among 
students, especially in al-Ghazali Islamic Primary School Pamekasan Madura. To measure the 
effectiveness of the design of the Arabic language material using Macromedia Flash program on the 
basis of communication entrance to upgrade the ability of school pupils Al Ghazali Islamic 
elementary Pamekasan Madura to learn Arabic. 

The researcher used in the preparation of search qualitative and quantitative entrance 
hallway. The researcher research and development is explained in his book Sugiyono. This research 
using the research and development, is a research method used to produce a particular product, and 
test the effectiveness of this product. The steps of research and development. 1) energy and problems 
2) Data collection 3) Production Designer 4) ratification design 5) design fix  6) production 
experience 7) Repair production 8) production experience 9) Repair of production 10) final 
production 
The result of this research are obtained as follow:  Arabic language using Macromedia Flash 

software developed her effectiveness in the efficiency of the students in the teaching of Arabic 

material, it seems that when he compared the results between the researcher in tribal test and post-

test, so that the degree of calculation V (t) in this research10,70%. The average results of 

questionnaire experts are: the experts in Arabic language and the expert in design learning media 

(Macromedia Flash). Experts in the field of Arabic language give a value for the learning media that 

was developed 89%, which is in a very good rate, and experts in the field of design learning media 

(macromedia flash) giving value to the learning media that was developed 94%, which is in a very 

good rate , Researchers add up the results of two of these experts, the results are 91.5%, which is in a 

very good level. On the results of questionnaires from Arabic language teacher researchers get 

results for learning media used Macromedia Flash program that was developed 88%, which is in a 

very good level. On the results of the questionnaire of students researchers gain value 188.57% of 

students said Arabic language learning materials using Macromedia Flash program that was 

developed is very interesting and easy to understand for the development of learning media and 

encourage them to learn Arabic. With the conclusion that the use of Macromedia Flash program can 

improve learning skills of the students' language in elementary school Al-Ghazali Pamekasan 

Madura East Java. From the results mentioned above, it should program Macromedia Flash can be 

used properly in the teaching process. 
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ABSTRAK 
Bidari, 2015, Pengembangan Pembelajaran Bahasa Arab Menggunakan program Macromedia 

Flash dengan Pendekatan Komunikatif (Dengan Uji Coba Di Madrasah Ibtida’iyah Al 
Ghozali Pamekasan Madura). Tesis, Program Pascasarjana, Megister Pendidikan Bahasa 
Arab UIN Maulana Malik Ibrahim. Malang, Pembimbing: Dr. H. Wildana Wargadinata, M, 
Ag. Dr. H. Zaed Bin Smeer, MA. 

Kata Kunci: Pembelajaran Bahasa Arab, Macromedia Flash 
Melihat pentingnya pengajaran bahasa Arab khususnya media pembelajaran maka kita 

harus memperhatikan bagaimana proses pengajarannya. Namun, penulis menemukan bahwasanya 
banyak persoalan di dalam mengerjakannya khususnya di madrasah ibtidaiyah Al-Ghazali 
pamekasan Madura. Yaitu, metode pengajaran yang digunakan guru belum efektif, dan media 
pengajaran belum sempurna lagi memuaskan, serta kurangnya minat siswa untuk belajar bahasa 
sehingga proses belajar mengajar bahasa arab jadi membosankan dan siswa menjadi tidak optimis. 
Dan untuk mencegah peramasalahan ini maka penulis mengajukan program Macromedia Flash 
dalam proses pembelajaran bahasa arab. 

Dan tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk produk materi bahasa Arab dengan 
menggunakan program Macromedia Flash dengan pendekatan komunikatif di madrasah ibtidaiyah al 
Ghazali Islamiyah  Pamekasan Madura dalam pengajaran bahasa Arab. Sampai menjadi media yang 
menarik di kalangan pelajar, khususnya di madrasah al-Ghazali ibtida’iyah Islamiyah Pamekasan 
Madura. Untuk mengukur keefektifan desain materi bahasa Arab dengan menggunakan program 
Macromedia Flash dengan pendekatan komunikatif untuk menggukur kemampuan murid sekolah Al 
Ghazali Ibtida’iyah Islamiyah Pamekasan Madura dalam belajar bahasa Arab. 

Peneliti menggunakan dalam penyusunan penelitian pendekatan kualitatif dan pendekatan 
kuantitatif. peneliti merencanakan  dalam Penelitian dan pengembangan yang dijelaskan dalam 
bukunya Sugiyono. Penelitian ini menggunakan penelitian dan pengembangan itu adalah metode 
penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji efektivitas produk ini. 
Dan adapun Langkah-langkah penelitian dan pengembangan. 1) kemampuan dan masalah 2) 
Pengumpulan data 3) Desain produk 4) Ratifikasi desain  5) Memperbaiki desain 6) Uji coba produk 
7) Perbaikan produk 8) Uji coba produk 9) Perbaikan produk 10) produk  akhir. 

Hasil dari penelitian ini adalah: Materi Bahasa Arab menggunakan progam Macromedia 
Flash yang dikembangkan efektif dalam  meningkatkan siswa dalam pembelajaran materi bahasa 
Arab, tampaknya bahwa ketika peneliti membandingkan antara hasil dalam ujian free-test dan ujian 
post-test,sehingga hasil perhitungan (t) dalam penelitian ini 10,70%. Rata-rata hasil dari angket para 
ahli yaitu ahli dalam bidang bahasa arab dan ahli dalam bidang desain media 
pembelajaran(macromedia flash). Ahli di bidang bahasa memberikan nilai untuk media 
pembelajaran yang di kembangkan 89%, yang dalam tingkat yang sangat baik, dan ahli dalam bidang 
desain media pembelajaran(macromedia flash) memberikan nilai untuk media pembelajaran yang di 
kembangkan 94%, yang dalam tingkat yang sangat baik. Peneliti menjumlah hasil dari dua ahli ini, 
maka terdapat hasil 91,5%, yang dalam tingkat sangat baik. Pada hasil angket dari guru bahasa Arab 
peneliti mendapatkan hasil untuk media pembelajaran menggunakan program Macromedia Flash 
yang di kembangkan 88%, yang dalam tingkat sangat baik. Pada hasil angket dari siswa peneliti 
mendapatkan nilai 188,57% siswa mengatakan materi pembelajaran bahasa Arab menggunakan 
program Macromedia Flash yang di kembangkan sangat menarik dan mudah dimengerti untuk 
pengembangan media pembelajaran dan mendorong mereka untuk belajar bahasa Arab. Dengan 
kesimpulan bahwa penggunaan program macromedia flash dapat meningkatkan pembelajaran 
keterampilan bahasa pada siswa Madrasah Ibtidaiyah Al Ghazali pamekasan madura.  
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ABSTRAK 
Bidari, 2015, Pengembangan Pembelajaran Bahasa Arab Menggunakan program Macromedia 

Flash dengan Pendekatan Komunikatif (Dengan Uji Coba Di Madrasah Ibtida’iyah Al 
Ghozali Pamekasan Madura). Tesis, Program Pascasarjana, Megister Pendidikan Bahasa 
Arab UIN Maulana Malik Ibrahim. Malang, Pembimbing: Dr. H. Wildana Wargadinata, M, 
Ag. Dr. H. Zaed Bin Smeer, MA. 

Kata Kunci: Pembelajaran Bahasa Arab, Macromedia Flash 
Melihat pentingnya pengajaran bahasa Arab khususnya media pembelajaran maka kita 

harus memperhatikan bagaimana proses pengajarannya. Namun, penulis menemukan bahwasanya 
banyak persoalan di dalam mengerjakannya khususnya di madrasah ibtidaiyah Al-Ghazali 
pamekasan Madura. Yaitu, metode pengajaran yang digunakan guru belum efektif, dan media 
pengajaran belum sempurna lagi memuaskan, serta kurangnya minat siswa untuk belajar bahasa 
sehingga proses belajar mengajar bahasa arab jadi membosankan dan siswa menjadi tidak optimis. 
Dan untuk mencegah peramasalahan ini maka penulis mengajukan program Macromedia Flash 
dalam proses pembelajaran bahasa arab. 

Dan tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk produk materi bahasa Arab dengan 
menggunakan program Macromedia Flash dengan pendekatan komunikatif di madrasah ibtidaiyah al 
Ghazali Islamiyah  Pamekasan Madura dalam pengajaran bahasa Arab. Sampai menjadi media yang 
menarik di kalangan pelajar, khususnya di madrasah al-Ghazali ibtida’iyah Islamiyah Pamekasan 
Madura. Untuk mengukur keefektifan desain materi bahasa Arab dengan menggunakan program 
Macromedia Flash dengan pendekatan komunikatif untuk menggukur kemampuan murid sekolah Al 
Ghazali Ibtida’iyah Islamiyah Pamekasan Madura dalam belajar bahasa Arab. 

Peneliti menggunakan dalam penyusunan penelitian pendekatan kualitatif dan pendekatan 
kuantitatif. peneliti merencanakan  dalam Penelitian dan pengembangan yang dijelaskan dalam 
bukunya Sugiyono. Penelitian ini menggunakan penelitian dan pengembangan itu adalah metode 
penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji efektivitas produk ini. 
Dan adapun Langkah-langkah penelitian dan pengembangan. 1) kemampuan dan masalah 2) 
Pengumpulan data 3) Desain produk 4) Ratifikasi desain  5) Memperbaiki desain 6) Uji coba produk 
7) Perbaikan produk 8) Uji coba produk 9) Perbaikan produk 10) produk  akhir. 

Hasil dari penelitian ini adalah: Materi Bahasa Arab menggunakan progam Macromedia 
Flash yang dikembangkan efektif dalam  meningkatkan siswa dalam pembelajaran materi bahasa 
Arab, tampaknya bahwa ketika peneliti membandingkan antara hasil dalam ujian free-test dan ujian 
post-test,sehingga hasil perhitungan (t) dalam penelitian ini 10,70%. Rata-rata hasil dari angket para 
ahli yaitu ahli dalam bidang bahasa arab dan ahli dalam bidang desain media 
pembelajaran(macromedia flash). Ahli di bidang bahasa memberikan nilai untuk media 
pembelajaran yang di kembangkan 89%, yang dalam tingkat yang sangat baik, dan ahli dalam bidang 
desain media pembelajaran(macromedia flash) memberikan nilai untuk media pembelajaran yang di 
kembangkan 94%, yang dalam tingkat yang sangat baik. Peneliti menjumlah hasil dari dua ahli ini, 
maka terdapat hasil 91,5%, yang dalam tingkat sangat baik. Pada hasil angket dari guru bahasa Arab 
peneliti mendapatkan hasil untuk media pembelajaran menggunakan program Macromedia Flash 
yang di kembangkan 88%, yang dalam tingkat sangat baik. Pada hasil angket dari siswa peneliti 
mendapatkan nilai 188,57% siswa mengatakan materi pembelajaran bahasa Arab menggunakan 
program Macromedia Flash yang di kembangkan sangat menarik dan mudah dimengerti untuk 
pengembangan media pembelajaran dan mendorong mereka untuk belajar bahasa Arab. Dengan 
kesimpulan bahwa penggunaan program macromedia flash dapat meningkatkan pembelajaran 
keterampilan bahasa pada siswa Madrasah Ibtidaiyah Al Ghazali pamekasan madura.  
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  مستخلص البحث

تطوير مادة اللغة العربية �ستخدام ماكروميد� فالش على اساس املدخل اإلتصايل �لتطبيق على ، ٢٠١٥بداري، 

رسالة املاجستري لرب�مج الدراسات العليا يف قسم تعليم . رامدرسة الغزايل اإلبتدائية اإلسالمية �ميكاسان مادو 

املشرف: الدكتور . اللغة العربية جبامعة موال� مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج، يف قسم تعليم اللغة العربية

 . املاجستري زيد بن مسرياحلاج والدكتور  احلاج ولدا� ورغادنتا املاجستري

 ، بر�مج ماكرو ميد� فالش.تعليم اللغة العربية: يةالكلمات األساس

 الباحث ، فال بد أن �تم بعملية تعليمها. ولكن التعليمية الوسيلةونظرا إىل أمهية تعليم اللغة العربية خصوصا 

يقة وهي، أن طر  مدرسة الغزايل اإلبتدائية اإلسالمية �ميكاسان مادوراأن هناك مشكالت يف تعليمها خصوصا يف  وجد

 التالميذالرغبة يف تعليم اللغة لدى التعليم اليت يستخدمها املدرس مل تكن فعالة، والوسائل التعليمية مل تتوفر توفرا مقنعا، وعدم 

ولعالج هذه متسائمني وغري متفاعلني.  التالميذلغة العربية ممال، فأصبحت  إذا أصبحت عملية التعليم والتعلم يف ال

  اللغة العربية. الدراسة عملية يف ماكروميد� فالش بر�مجلوسيلة ا املشكالت قدم الباحث

على اساس املدخل  بر�مج ماكروميد� فالش �ستخدام اللغة العربية مادةإلنتاج هذا البحث هي:  وأهداف

 لدى جذابة الوسيلة هذه تكون حىت .العربية اللغة تعليم يف �ميكاسان مادورابتدائية اإلسالمية درسة الغزايل اإلمباإلتصايل 

 ستخداماللغة العربية � تصميم مادة لقياس فعالية .�ميكاسان مادورابتدائية اإلسالمية الغزايل اإلمدرسة  يف وخاصة التالميذ،

�ميكاسان بتدائية اإلسالمية الغزايل اإل مدرسة تالميذقدرة  ترقية يف ماكروميد� فالش على اساس املدخل اإلتصايل بر�مج

  .العربية اللغة تعلم يف امادور 

تقوم الباحث �لبحث والتطوير بشكل شرح واملدخل الكمي. و  تستخدم الباحث يف إعداد حبث املدخل الكيفي

عني، واختبار املنتج املإلنتاج املستخدمة  هو طريقة البحث ،والتطويرالبحث م استخد� البحث اهذو  سوجييونو يف كتابه.

) تصديق ٤) تصميم اإلنتاج، ٣) مجع البيا�ت، ٢) الطاقة واملشكالت، ١ات البحث والتطوير. خطو وأما  .جاملنت افعالية هذ

) اإلنتاج ١٠) إصالح اإلنتاج، ٩) جتربة اإلنتاج، ٨) إصالح اإلنتاج، ٧) جتربة اإلنتاج، ٦) إصالح التصميم، ٥التصميم، 

  النهائي.

املطورة هلا فعالية يف كفاءة التالميذ يف  ماكروميد� فالشبر�مج اللغة العربية �ستخدام مادة نتائج هذا البحث: 

�ء  تعليم مادة اللغة العربية، يبدو ذلك عندما قارن الباحث بني النتائج يف اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي، وذلك أن درجة

للغة واحملتوى واخلبري يف ستبانة من خبريين وهو اخلبري جمال اأن معدل نتيجة اال .%١٠،٧٠ ) يف هذا البحثtحساب (

وهي يف درجة جيد  %٨٩جمال تصميم وسيلة تعليمة. اخلبري يف جمال اللغة واحملتوى قد أعطى نتيجة للوسيلة التعليمة املطورة 

وهي يف درجة جيد جدا.  %٩٤جدا، وأما اخلبري يف جمال تصميم وسيلة تعليمة قد أعطى نتيجة للوسيلة التعليمة املطورة 

نتيجة االستبانة من  وهي يف درجة جيد جدا. % ٩١،٥حث النتيجة من هذين اخلبريين فوجد الباحث نتيجة فحسب البا

 %٨٨املطورة بنتيجة  ماكروميد� فالش بر�مج اللغة العربية �ستخداممدرس اللغة العربية حصل الباحث أن الوسيلة التعليم 

اللغة  من التالميذ يقولون املادة %١٨٨,٥٧حصل الباحث أن نتيجة االستبانة من التالميذ  وهي يف درجة جيد جدا.

املطور جذاب وسهولة لفهم الوسيلة التعليمة املطورة ويشجعهم يف تعلم اللغة  ماكروميد� فالش بر�مج العربية �ستخدام

 ة اللغة للمستوىتساعد على ترقية تعلم مهار  ماكروميد� فالش بر�مجفمعناه نتيجة البحث على أن استخدام  العربية.

 .درسة الغزايل اإلبتدائية اإلسالمية �ميكاسان مادورامبتالميذ ال
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ABSTRACT 
Bidari, 2015, Development Arabic Language Learning Using Macromedia Flash program with 

Communicative Approach (With Test In Madrasah Ibtida'iyah Al Ghozali Pamekasan 
Madura).Thesis, Arabic Education Courses of Postgraduate Program of Islamic State 
University Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor : I) Dr. H. Wildana Wargadinata, 
M, Ag, II) Dr. H. Zaed Bin Smeer, MA.  

Keywords: Learning Arabic, Macromedia Flash 

Realizing the importance of Arabic teaching, specially teaching media, we have to pay 
attention  to its teaching process. But writer finds many problems in teaching Arabic specially in the 
elementary school Al-Ghazali Pamekasan Madura. Such as the teaching methods used by teachers 
have not been effective, and media of teaching is not perfect anymore satisfying, as well as the lack 
of interest the students to learn language. So that the process of learning Arabic language makes the 
student bored and students become not optimistic. To prevent these problems designed the writer 
propose program Macromedia Flash in the process of learning the Arabic language. 

This research purpose For the production of the Arabic language material using 
Macromedia Flash program on the basis of communication entrance Al Ghazali Islamic elementary 
school Pamekasan Madura in teaching Arabic language. This means even be attractive among 
students, especially in al-Ghazali Islamic Primary School Pamekasan Madura. To measure the 
effectiveness of the design of the Arabic language material using Macromedia Flash program on the 
basis of communication entrance to upgrade the ability of school pupils Al Ghazali Islamic 
elementary Pamekasan Madura to learn Arabic. 

The researcher used in the preparation of search qualitative and quantitative entrance 
hallway. The researcher research and development is explained in his book Sugiyono. This research 
using the research and development, is a research method used to produce a particular product, and 
test the effectiveness of this product. The steps of research and development. 1) energy and problems 
2) Data collection 3) Production Designer 4) ratification design 5) design fix  6) production 
experience 7) Repair production 8) production experience 9) Repair of production 10) final 
production 
The result of this research are obtained as follow:  Arabic language using Macromedia Flash 

software developed her effectiveness in the efficiency of the students in the teaching of Arabic 

material, it seems that when he compared the results between the researcher in tribal test and post-

test, so that the degree of calculation V (t) in this research10,70%. The average results of 

questionnaire experts are: the experts in Arabic language and the expert in design learning media 

(Macromedia Flash). Experts in the field of Arabic language give a value for the learning media that 

was developed 89%, which is in a very good rate, and experts in the field of design learning media 

(macromedia flash) giving value to the learning media that was developed 94%, which is in a very 

good rate , Researchers add up the results of two of these experts, the results are 91.5%, which is in a 

very good level. On the results of questionnaires from Arabic language teacher researchers get 

results for learning media used Macromedia Flash program that was developed 88%, which is in a 

very good level. On the results of the questionnaire of students researchers gain value 188.57% of 

students said Arabic language learning materials using Macromedia Flash program that was 

developed is very interesting and easy to understand for the development of learning media and 

encourage them to learn Arabic. With the conclusion that the use of Macromedia Flash program can 

improve learning skills of the students' language in elementary school Al-Ghazali Pamekasan 

Madura East Java. From the results mentioned above, it should program Macromedia Flash can be 

used properly in the teaching process. 
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  الفصل األول

  اإلطار العام 

 املقدمة  - أ

من أهم املقومات الثقافية واحلضارية، وهي وسيلة االتصال االجتماعي إن اللغة 

وتفاعل أفراد ا�تمع، وهي وسيلة احملافظة على الرتاث لذلك حيوص أي جمتمع على أن 

اإلنسان أن يفكر بدون يتعلم أفرادها مهارا�ا املختلفة، فاللغة وعاء التفكري وال يستطيع 

  ١اللغة، ألن اللغة أساس تعلم املواد األخرى.

وللغة العربية مكانة خاصة بني لغات العامل كما أن أمهية تعلم هذه اللغة تزيد يوما 

بعد يوم، أل�ا من لغة املسلمني خاصة ولغة العامل عموما. ومن مكانتها كلغة املسلمني 

لقرآن الكرمي ولغة الصالة ولغة الرتاث العريب، أما ��ا أساس الذي بنـَى عليه لغة ا

أصبحت اللغات العاملية اليت تعتمد لغات عمل يف املنظمات الدولية واإلقليمية، مكانتها 

ويف احملافل واللقاءات األممية، ويف التواصل الفكري واالجتماعي واالقتصادي بني خمتلف 

ي مهارة االستماع والكالم والقراءة مث ومن أشهر تعليم املهارات اللغوية وه األقطار.

  الكتابة.

 ال واللغة حياته، يف اإلنسان يتعلم ما أول هي . االجتماعية احلياة يف مهمة اللغة

 اليت تمعات�ا تطور حسب اللغة وتتطور تنمو بل  .عليها كانت ما على �بتة تكون

 تمع�ا كان إذا اللغة تتأخر وكذلك ، اللغة تطورت تمع�ا تطور كلما . ا� تكلمت

  .حاهلما على �بتني والثقافة

                                                           
  ٣٢ص:  م)٢٠٠٣الر�ض: مكتبة التوبة، ،(الطبعة األوىل ،طرائق تعليم اللغة العربية،دمحم إبراهيم اخلطيب ١
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 االتصال مشكلة حلل واجلهد الفكر من كثريا احلديث العصر يف نسان اإل يبذل

 كالصحافة االتصال، وسائل منو يف املشكلة هذه متثلت وقد والشعوب، األفراد بني

 بتعليم والثقافية الرتبوية املؤسسات اهتمام يف أيضا ومتثلت كبريا، منوا والتلفزيون واإلذاعة

 أوصي عصر�، يف حيوية مسألة األجنبية اللغات دراسة وألن. لألجانب القومية لغتها

  ٢.األجنبية اللغة لتعلم فرصةبتدائية اإل املدرسة يف طفل لكل يكون �ن املربني من كثري

 يف حىت والثقافة والعلوم تمع�ا يف العامل، هذا يف شيء كل تطور قد واآلن،

 العربية، اللغة مدرسي خاصة العامل هذا يف مدرس كل على جيب ولذلك، . التكنولوجيا

 التكنولوجيا يكون لكي التكنولوجيا، يف م�ومعلوما أنفسهم بتطوير �لقيام حياولوا أن

  .العربية اللغة معرفة يف املتقدمني األجيال إعداد و التعليم يف هلم مساعدا

 جند ما وكثريا احلاسوب، هو العربية اللغة تعليم يف املستخدم التكنولوجيا وبعض

 حال، كل على .التعليم يف الرب�مج ذلك نوظف أن ميكننا حىت �حلاسوب يليق بر�جما

 هو ملا مطابقة و الئقة والوسيلة املادة تكون ولكي والوسيلة، املادة إىل حيتاج التعليم

 يبذل أن املدرس على ينبغي وعرضها، املادة إعطاء جانب من للتالميذ، وجذابة مطلوب

  .ومجيلة جذابة بطريقة اجلذابة، الوسيلة تكوين يف جهده

 العربية اللغة بتعلم واليبالون يهتمون، ال اآلن التالميذ من كثريا أن املؤسف، ومن

 نشأ ولقد. الزمان بتطور تليق ال متأخرة، لغة ا�أ على العربية اللغة إىل ينظرون م�أ .

 على يكون السابقة السنوات مند العمل به اجلاري العربية اللغة تعليم ألن الرأي هذا

 جذاب، غري العربية اللغة يف يوجد ما مجيع يظنون فاملتعلمون ولذلك مريح، غري شكل

  .تعلمه ويصعب

                                                           
إىل  النظرية من - لألجانب العربية اللغة تعليم يف املراجع الشيخ، الرؤف عبد دمحم و يونس ى عل فتحي  ٢

  .٨١م) ص : ٢٠٠٣وهبة، مكتبة : التطبيق(القاهرة
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 ويتعلَّم تعلم أن ميكن العامل يف اللغات مجيع أن الصحيح الفهم، هذا من انطالقا

 فرصة تعطي اليت هي للنفس، اجلذابة املرحية الطريقة أن األهم، ومن . اخلاصة بطريقتها

  واستيعا�ا لغري متكلمي هذه اللغة. اللغة فهم سرعة يف كبرية

ويف ظل طبيعة العصر الذي نعيش فيه، والذي مسي بعصر ثورة االتصاالت، وما 

مستحد�ت تقنيات التعليم، ارتبط بذلك من تقدم مل تعرفه البشرية من قبل يف جمال 

أصبح استخدام وسائل وتقنيات التعليم أمرا �لغ األمهية من أجل حتسني اسرتاجتيات 

التعليم خصوصا يف ظل ازدحام املناهج التعليمية �ملوضوعات املتعددة اليت متيزت �ا نظم 

  املعرفة واليت تفرضها ظروف احلياة احلديثة.

مت العديد من دول العامل يف األونة األخرية تقدم، فقد اهتاستنادا على ما 

بتطوير االسرتاتيجيات التعليمية، وذلك من حالل تطوير أداء كل من أعضاء هيئة 

التدريس والتالميذ يف التعامل مع تكنولوجيا املعلومات واالتصال سواء يف املواقف 

  ٣التدريسية أو أساليب التقومي أو جماالت البحث العلمي.

 فلذلك النفسي، اجلانب هو التعلم يف التالميذ قدرة ترقية يف اخلاص واجلانب

 اجلذابة الرائعة الوسيلة �ستخدام التالميذ قدرة ترقية يف �لتجربة ويقوم الباحث يركز

  .العربية اللغة تعليم يف لديهم

 اخلربات منها الطالب، لدى والتعلم التعليم عملية يف قوي أثر ذات أشياء هناك

 يف دور له األشياء هذه من وكل ٤،واملقاطع والعينات والنماذج والتمثيل املباشرة العملية

                                                           
ورقة العمل  األقصى، جبامعة التدريس هيئة ألعضاء التعليم تقنيات واستخدام توافر واقع نشوان، حممود تيسري  ٣

  ١٦٥ : ص األقصى، جلامعة
م، ١٩٨٦احملتسب، مكتبة : عمان استخدامها، وطرق إعدادها – التعلمية التعليمية الوسائل عثمان، علي  ٤

  .٢٧-٢٤ص:
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 مقابلة للتالميذ قو� أثرا تعطي العملية هذه املباشرة، العملية اخلربات مثال . التعليم عملية

. العملية يف مشاركتهم دون األساتيذ من املدروسة املادة يقبلون فقط التالميذ كون مع

 ،خاص يف شيء عمليتهم يركزوا أن يستطيعون ال تالميذ يوجد األحوال بعض يف وأيضا،

 بواسطة التعليمية املواد يقبلوا أن هلم وميكن )Kinestetik( بكينيستيتيكية يسمى أو

  .التعليمية الوسيلة

من حيث املواد (مواد الكثرية من العقبات ال خيلو  رساتعلم اللغة العربية يف املد

عموما، طرق التدريس  .املتواصلةتعليمية) واألساليب والتقنيات والوسائل التعليمية 

جمرد االستماع ميذ التاملستخدمة يف املدارس هي احملاضرة، يعين أن يعرض املعلم املواد وال

الذين ميذ التالهلا �ثري إىل  مي.يالنظام التعليف  ادلتبَ الإىل ما يلقيه املعلم، ليس هناك 

اللغة ميذ املواد التعليمية التتدريس اللغة العربية. من آ�ره أن يفهم الاليشاركون عملية 

  م اللغة العربية.يمن حيث تعل والتنوع عوبة لنفس النمط، ليس هناك االبتكارصالعربية �ل

يف  ميذالتالشجيع من اهلدف الرئيسي لت يف تعلم اللغة العربيةوالتنوع  االبتكار

  .ميذ متحمّسنيالتال اجلذابة جتعل تعلم اللغة العربية وطريقة التعليم

 اليت قام �ا الباحث، واملعلومات من مدرسي املواد يةبناء على املالحظات األول

 رغبة أن كاسان مادورايم� اإلبتدائية اإلسالمية يف املدرسة الغزايل والتالميذاللغة العربية 

. كما قال األستاذ مصباح "كثري من التالميذ ال يتحمسون يف ضةنخفِ ال تزال مُ  ميذالتال

االبتكار  ينقصهتعلم اللغة العربية ، واد تعلم اللغة العربية اليت هي أقل ممتعةامل التعليم، ألن

ميذ، وأيضا قلة الوقت يف تعليم التالعربية املنخفض للاللغة حتفيز تعلم ، على املعلم وتركز

وأيضا التالميذ يوجه  .٥فقط مرة يف األسبوع مبدة الساعة واحدة" ،مادة اللغة العربية

                                                           
  .٢٠١٥ فرباير ٧ التاريخ مادوراكاسان يم� اإلبتدائية اإلسالمية درسة الغزايلمبمصباح املقابلة مع األستاذ   ٥
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عدم ، طريقة التعلم اليت ال تزال �بتةاملستخدم، ألن الصعوبة يف فهم املواد التعليمية 

األساليب والوسائط التنوع، عدم وجود االبتكار و  وأيضا وجود املواد التعليمية (كتب)،

ميذ التحبيث مل يكن هناك استجابة جيدة من ال فصلاملستخدمة من قبل املعلمني يف ال

  ٦.مون �للغة العربية ويستخفون �اتميذ قد ال يهالتعلى اللغة العربية، و ال

نة للباحث أن يهتم يف جمال استخدام تكنولوجيا ماكروميد� هذه املشكلة الكامِ 

اللغة العربية هي يف تعلم والتنوع  ملشاكل املوجودة. االبتكارمن افالش  لتوفري حلول 

طلب املعلم لتقدمي ي على تعلم اللغة العربية. تالميذالرئيسي لتأكيد ال واحدة من اهلدف

ء على انتهاميذ التلول املناسبة حىت يستطيع الالتوجيه ويقدر أن خيتار على حتديد احلُ 

التعلم. ينبغي على املعلم أن يستخدم املواد التعليمية واألساليب والتقنيات،  التمشك

إحدى الطرق و يف التعلم.  اممتعتكون ميذ التوالوسائل اليت تعترب قادرة على تغيري سلوك ال

  هي استخدام الوسائل املبتكرة، ومنها ماكروميد� فالش. ميذالتالذاب لرفع اجل

ألنه حيتوي  ميذ يتشرقونالتال ام ماكروميد� فالش جيعلتعلم اللغة العربية �ستخد

على عرض البصرية للرسوم املتحركة يف عرض املواد التعليمية. جناح تعلم اللغة العربية 

 تأثر من خالل عدة عوامل، منها عوامليماكروميد� فالش هو  �ستخدام تكنولوجيا

  وسائل التعليم مع األدوات املدرسية.أنفسهم، وقدرة املعلمني لتطوير وتشغيل ميذ التال

زءا من كمبيوتر جُ أصبحت أجهزة   التطور السريع لتكنولوجيا اليوم، إىلا نظر و 

 م يف جمال التكنولوجيا،التقدقد استخدام  خمتلف التخصصات حياة اإلنسان.

هوالكمبيوتر. وقد تقدم برامج الكمبيوتر املختلفة للتعلم، واحد منها هو ماكروميد� 

                                                           
    .٢٠١٥ فرباير ١٢التاريخ  مادوراكاسان يم� اإلبتدائية اإلسالمية مدرسة الغزايل التالميذاملقابلة مع   ٦
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املذكورة. كان ماكروميد�  تش ميكن أن يكون العرض األول إلعطاء حل املشكالفال

فالش هو جمموعا من مفاهيم التعلم مع التكنولوجيا السمعية البصرية اليت تقدر على 

توليد امليزات اجلديدة اليت ميكن استخدامها يف التعليم. واليت ميكن استخدامها يف التعليم 

املفيد لتحريك الصور املتحركة كما نريدها. وميزات  )action scrip(هو سهم العمل

  الصوت اليت ميكن استخدامها لعرض تعلم الصوت يف فالش.

،  قطماكروميد� فالش هو بر�مج إلنشاء الرسوم املتحركة واملهنية. ليس ذلك ف

كما ا�ا تستخدم ماكروميد� فالش جلعل األلعاب، والرسوم املتحركة، وتطبيقات 

ماكروميد�  املتعددة التفاعلية مثل املنتجات التجريبية والدرس التفاعلي. الوسائط

وتستخدم من  املشهورة الربجميات الناتج هو عبارة عن بر�مج لتصميم الرسوم املتحركة

  قبل مصممي الغرافيك.

املزا� تكمن يف القدرة على إنتاج حركة الرسوم املتحركة والصوت. ويستخدم و 

يكثرا ستخدامه  ، ولكن اآلنالشبكةفالش لتنمية يف وقت مبكر للرسوم املتحركة على 

لربامج التعلم يقوم بتصميم بر�مج ماكروميد� فالش  للوسائل التعليمية ملزا�ها املوجودة.

ل للتعلم ال ائومع ذلك، استخدام ماكروميد� فالش كوس يف الشريط التعلمي. جيمعو 

لقد مت تطبيقها يف  لستخدام هذه الوسائايف تعلم اللغة العربية. يف حني أن  يزال �درا

التالميذ  ساعديأو الرسوم املتحركة أن  صورة منوذجرس. ألن اخمتلف التخصصات يف املد

م ي، وضعف يف نظام التعلةلائا� هذه الوسز امل على تذكر املواد املقدمة. عندما ينظر اىل

  �ستخدام ماكروميد� فالش. األنم اللغة العربية يتعلكان رس، فاالتقليدي يف املد
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العربية م اللغة يالتعل سائلاالبتكار و  يريد الباحث يف بناء مما سبق ذكره،

التقليدية ضعف أساليب التدريس  إىل�مج ماكروميد� فالش. �لنظر �ستخدام بر 

 " تطويرموضوعتم هذا البحث من خالل اختاذ واحلاجة إىل الوسائل التعليمية املبتكرة، في

�لتطبيق  على اساس املدخل اإلتصايل اللغة العربية �ستخدام ماكروميد� فالش مادة

  ." �ميكاسان مادورابتدائية اإلسالمية الغزايل اإل مدرسةعلى 

  أسئلة البحث  - ب

 أن تقوم بتطوير الباحث�دف املذكورة،  خلفية البحثمن  بناء على ما سبق

�لتطبيق  على اساس املدخل اإلتصايل اللغة العربية �ستخدام ماكروميد� فالشمادة 

 اآلتية: ، �ألسئلة�ميكاسان مادورابتدائية اإلسالمية مدرسة الغزايل اإلعلى 

على اساس  ماكروميد� فالشبر�مج  �ستخدام اللغة العربية مادةتطوير كيف يتم  .١

 تعليم يف �ميكاسان مادورابتدائية اإلسالمية درسة الغزايل اإلمباملدخل اإلتصايل 

 ؟العربية اللغة

على  ماكروميد� فالش بر�مج ستخدام� اللغة العربية مادة تصميم مدى فعالية ما .٢

بتدائية اإلسالمية الغزايل اإل مدرسة تالميذ قدرة ترقية يف اساس املدخل اإلتصايل

 العربية؟ اللغة تعلم يف �ميكاسان مادورا

  أهداف البحث -ج

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

على اساس املدخل  بر�مج ماكروميد� فالش �ستخدام اللغة العربية مادة إلنتاج .١

 اللغة تعليم يف �ميكاسان مادورابتدائية اإلسالمية درسة الغزايل اإلمباإلتصايل 

 .العربية
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على  ماكروميد� فالش بر�مج ستخداماللغة العربية � مادة تصميم فعالية لقياس .٢

بتدائية اإلسالمية الغزايل اإل مدرسة تالميذقدرة  ترقية يف اساس املدخل اإلتصايل

 .العربية اللغة تعلم يف �ميكاسان مادورا

  جمواصفات املنت -د

 ماكروميد� فالش بر�مج اللغة العربية �ستخدام مادةلتعليم  نتاجأما مواصفات امل

 فهم يف يتسرعون حىت اللغة العربية تعليم يف التالميذ يسهللعلى اساس املدخل اإلتصايل 

مدرسة الغزايل يف  ةخاص وحيلل املشكالت املوجودة فيه تطبيقه على ويقدرون مادته

ر�مج ماكروميد� العربية �ستخدام ب اللغة ميتعل. �ميكاسان مادورابتدائية اإلسالمية اإل

مي يالتفاعلي أو الشريط التعلم يتعليف شكل وسائل  العربية اللغة ةادفالش سيقدم م

املألف ، اسم العنوان(الصفحة األوىلعلى  حيتوى وهذا وجمهزة الرسوم املتحركة املمتعة.

 الصفحة(الصفحة القائمة، )زر لبدء تشغيل املواد مث املتحركة ةالصور  ،اجلامعةوشعار 

 املهتمةالكفاءة (صفحة القائمة الثانية)، قبل أن يتوجه إىل القائمة الثانيةاملتقدمة 

واد امل، ةاجلمل، واحملادث ،املفردات ،ةيساملدر االعنوان أدوات (هي نتعلم ،الكفاءة األساسيةو 

 )،)Identity/Author(الكاتب  ،)Kuis(تدريب  ،)أدوات املدرسة عنحول الفيديو 

  .اإلختتام

اللغة العربية �ستخدام بر�مج ماكروميد� فالش حيتوي مادة م يتعلوأما مميزات 

خطة ، جمهزة بنظم املعلومات مثل معلومات التقييم، سابقةاملممارسة و لعلى األسئلة ل

ماكروميد� فالش الذي حيتوي على الكفاءات ستخدم بر�مج يالعملية الدرس 

م يح لتعلو وض�لم املصمم يم، وسيناريو التعليم، ومؤشرات التعلياألساسية، وأهداف التعل

 �ستخدام ماكروميد� فالش.



٩ 
 

  فروض البحث -ه

  : يلي ما واالستقراء التجربة هذه من البحث فروض تتضح

 تعليم عملية يف املدرسة لتالميذ جذابة التعليمية ماكروميد� فالش بر�مج وسيلة .١

 .العربية اللغة وتعلُّم

 بر�مج �ستخدام العربية اللغة وتعلم تعليم عملية يف اجلذابة الوسيلة وجود إن .٢

   .العربية اللغة تعلُّم يف التالميذ قدرة ارتفاع إىل سيؤدي التعليمية ماكروميد� فالش

  البحث أمهية  - و

  : يلي فيما البحث هذا أمهية تتضح

 لذا. �للعب الشبيه أو الدراسة، يف اجلميلة األشياء إىل التالميذ يتجذب عادة .١

 املرحلة، لتلك الواجبة املواد يفت املواصفا هذه فيها تتوفر وسيلة الباحث سيصمم

 .العرض يف يوفر ومبا

 التالميذ لدى اجلذابة التعليمة الوسيلة وتطوير لتصميم خمرتعا البحث هذا يكون .٢

 .العربية اللغة ميتعل يف �مقدر  لرتقية ،بتدائيةاإل للمرحلة

. واحملتوى الفن من الوسيلة، تكوين يف األستاذ نشاطات إىل حيتاج البحث هذا .٣

 هي وهذه. احلاسوبية العلوم من العربية اللغة سوى أخرى علوم إىل وحيتاج

 .البحث هذا خصوصية

 التالميذ به ويتعلم احلاسوب، يف استخدامه ميكن بر�جما البحث هذا ينتج .٤

    . �نفسهم

  حدود البحث -ز

  : يلي فيما البحث هذا حدود تتكون



١٠ 
 

 موضوع من تتكون الباحث يصممها اليت الوسيلة تكون : املوضوعية احلدود .١

مادة  فاعلية ملعرفة لقائني، يف الوسيلة وستجربة "يدوات املدرسأ" وهو واحد،

 يف على اساس املدخل اإلتصايل ماكروميد� فالش بر�مج ستخدام� اللغة العربية

 ميتعل يف التالميذ قدرة رتقيةل التجربة هذه دف�و . العربية اللغة وتعلم تعليم عملية

 .�ميكاسان مادورابتدائية اإلسالمية الغزايل اإل مدرسة تالميذ خاصة العربية، اللغة

بتدائية الغزايل اإل مدرسة يف ولاأل الصف تالميذ التجربة ستشمل : املكانية احلدود .٢

 أجهزة لتوافر املدرسة هذه الباحث اختار وقد. �ميكاسان مادورااإلسالمية 

 أبد ألن – ولاأل الصف -  املرحلة هذه اختيار مت كذلك. الكافية احلاسوب

 التلميذ يبداء أن الباحث ويهدف الصف، هذا يف العربية اللغة دراسة التالميذ

 .مستقبال للمادة حبه يف تؤثر جذابة بوسيلة

 ويف السنة ،بتدائيةاإل املرحلة يفول األ للفصل تعقد التجربة تكون : الزمانية احلدود .٣

  .م٢٠١٤/٢٠١٥ الدراسية

  الدراسات السابقة  . ح

 التعليمية الوسيلة تصميم" املوضوع حتت ٧م)٢٠٠٨ دار�دي، واهب دمحم(دراسة  .١

 وهدفت ،" احلكومية ماالنج جبامعة القراءة مهارة لتدريس احلاسوب �ستخدام

 مهارة حتسني يف ليس القراءة، مهارة مواد تعريض عملية يف للتسهيل الدراسة هذه

 بر�مج املستخدم هو وبر�مج. احلكومية ماالنج جامعة يف للطالب القراءة

 العمل على هيكل البحث . وركزMacromedia Director  ديريكتور ماكروميد�

 �ستخدام احلاسوب التعليمية الرب�ج) ١ : إىل الباحث ووصل . التحصيلي

 وتطورها، مفهوم القراءة) ب التمهيد، )أ من وتتكون تصميمها مت القراءة، لتدريس
                                                           

٧
رسالة ،  احلكومية ماالنج جبامعة القراءة مهارة لتدريس احلاسوب �ستخدام التعليمية الوسيلة تصميم،  دار�دي واهب دمحم  

(ماالنج: كلية الدراسات العليا جبامعة اإلسالمية موال� مالك  ، التحصيلي العمل على هيكل البحث وركز املاجستري

  .)م٢٠٠٨ ، إبراهيم احلكومية ماالنج



١١ 
 

 لقراءة، ا درس يف مقرتحة للسري خطوات ه) القراءة، أنواع د) القراءة، أهداق ج)

 األلفاظ معاجلة ز) فوائد إصالحها، وطرق القراءة يف الطالب أخطاء و)

 هذا على اإلطالع أن بعد والطلبة اخلرباء يرى )٢املراج. اللغوية، والرتاكيب

 حتصيلهم يزيد أ) : القراءة للطلبة مهارة تدريس يف واستخدامها التعليمية الرب�مج

 الذايت واإلنضباط الضبط عالية من درجة ب) يوفر اإلجيابية، والتجاههم الدراسي

 واملدرس. الطلبة يبذله واجلهد الذي التعلم وقت يقلل )٣الصف. داخل

 تنمية بر�مج يف مقرتح بر�مج " املوضوع حتت ٨م)٢٠٠٨ احلسنة، (رادفة دراسة .٢

 املتوسطة املدرسة يف العربية اللغة تعليم يف (Multimedia Interaktif) احملوسبة

 التعليمية املواد منبع تنويع إىل دف� الدراسة هذه . ماالنج بوا� سور� اإلسالمية

 .Multimedia Interaktif  احملوسبة الرب�مج �قرتاح

 يف احلاسوبية الرب�مج تصميم" املوضوع حتت ٩)م ٢٠٠٩ املنتقم، عبد( دراسة .٣

 �ور بر�مج استخدام على جربت فقط الدراسة هذه كانت ." العربية اللغة تعليم

 العربية، اللغة وتعلم تعليم عملية يف استخدامه لياقة مستوى إىل دف�و  بوينت

 .التجريب الصف يف الطلبة وأراء اخلرباء أراء على أساسا

                                                           
٨
 املدرسة يف العربية اللغة تعليم يف (Multimedia Interaktif) احملوسبة تنمية بر�مج يف مقرتح بر�مج ، احلسنة رادفة  

(ماالنج: كلية  غري منشورة، ،على املنهج البحث والتصميم املاجستريرسالة ،  ماالنج بوا� سور� اإلسالمية املتوسطة

  .م) ٢٠٠٨لك إبراهيم احلكومية ماالنج، الدراسات العليا جبامعة اإلسالمية موال� ما

٩
غري  ،رسالة املاجستري على املنهج البحث والتصميم،  العربية اللغة تعليم يف احلاسوبية الرب�مج تصميم ، املنتقم عبد  

  .م) ٢٠٠٩لك إبراهيم احلكومية ماالنج، (ماالنج: كلية الدراسات العليا جبامعة اإلسالمية موال� ما منشورة،
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 ماكس سويس بر�مج استخدام" املوضوع حتت ١٠)م ٢٠٠٩ سوبرييانطا،( دراسة .٤

 الذي الرب�مج من جزء املستخدم الرب�مج وكان ." الكالم مهارة لتعليم احلاسويب

 .الدراسة هذه يف الباحث سيستخدمه

 السابقة الدراسات أن السابقة، والدراسات البحوث عن احلالية الدراسة مييز وما

 موجهني تعليميهم ومادة بر�جمهم األساتذ ويدرِّب يعلِّم حيث التالميذ بنفسية تم�ال

 الدرجة يف التالميذ بنفسية تم� الدراسة وهذه . عدمه أو التجربة جناح إىل هم أنظار

 اللغة تعلم يف األوىل املرحلة يف كانوا م�أ نظرا بتدائيةاإل تالميذ على وجترب. األوىل

  .العربية

 احلال أول يف للتالميذ املرحية اجليدة املفاهيم ألن اجلانب هذا الباحث سيجرب

 الدراسة ستكون العربية �للغة اهتمامهم أخذ� وإذا . وتستمر م�أذها يف راسخة ستكون

  .التالميذ لدى وراسخة سهلة املادة وإعطاء

 أساسي هدف وذلك اإلنسانية، الشخصية بناء على التعليم يركز البحث هذا إن

 هذه يف دورها الرتبية حتتل حيث النضج، مرحلة إىل �مانٍ  وإيصاهلم الصغار بيد لألخذ

 اجلمايل واحلس والذكاء واجلسم العقل على الرتكيز ويكون التعليم، عملية من أكثر احلالة

 املبادئ وغرس املسؤولية حس وتنمية االختالف، حق واحرتام �آلخر، والعالقة

  ١١.متغري عامل ظل يف الروحية والقيم األخالقية

 يقوم بتدائيةاإل املرحلة تالميذ لدى النفسي اجلانب أن التعريف هذا من انطالقا

 يف تطورهم يف يؤثر مث ما، شيء يف رغبتهم حىت تفكرهم، مدى تركيز يف هام بدور

 .العربية اللغة تعلم يف خاصة التعليم،
                                                           

١٠
رسالة املاجستري على املنهج البحث ،  الكالم مهارة لتعليم احلاسويب ماكس سويس بر�مج استخدام ، سوبرييانطا  

لك إبراهيم احلكومية ماالنج، (ماالنج: كلية الدراسات العليا جبامعة اإلسالمية موال� ما غري منشورة، ،والتصميم

  .م) ٢٠٠٩

يف  الدولة ختطيط هيئة : (السورية األول، الفصل البشرية، التنمية عن الثاين الوطين التقرير �روت، مجال دمحم  ١١

  .٢١ : م) ص ٢٠٠٤ السورية، العربية اجلمهورية حكومة
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  املصطلحات حتديد -ط

  : يلي فيما البحث هذا مصطلحات حتدد

هو تطبيق عضو التصميم يف امليدان، وبعد التجريب فصلح التصميم  التطوير .١

ملادة اللغة العربية مية يوسيلة التعلد الباحث �لتطوير هنا حيد �١٢لتقييم املطلوب.

 تطابقها على اساس املدخل اإلتصالمث تطورها و  مايكروميد� فالش،�ستخدام 

 .�ميكاسان مادورابتدائية اإلسالمية الغزايل اإل مدرسةيف 

إحدى من املادة املستخدمة، وتستخدم أكثر املدارس يف هي  مادة اللغة العربية .٢

من مواد لكن ط فق ربية وليس من مادة اللغةعإندونيسيا. وهناك من مادة اللغة ال

هي املادة التعليمية  من كراسة . وتعريف أخرىتالميذالتعليمية وكراسة عملية ال

وفيها املادة واخلالصة والواجبة اليت  تالميذالم الذاتى لدى يترجى أن تكون من التعل

تتعلق �ملادة التعليمية. وتقصد الباحث يف هذا البحث أن مواد التعلمية اليت 

الغزايل  مدرسة يستخدم مايكروميد� فالش على اساس املدخل اإلتصايل يف

 .�ميكاسان مادورابتدائية اإلسالمية اإل

 والتعلم، التعليم عملية لتحسني املعلم يستخدمها أداة كل هي التعليمية الوسيلة .٣

 املهارات، على املتعلم وتدريب األفكار وشرح املعاين، توضيح ذلك حتت ويندرج

 ١٣.القيم وغرس االجتاهات، وتنمية

هو بر�مج إلنشاء تطبيقات املتحركة واملهنية. كما ا�ا  بر�مج مايكروميد� فالش .٤

تستخدم ماكروميد� فالش جلعل األلعاب، والرسوم املتحركة، وتطبيقات الوسائط 

املتعددة التفاعلية مثل املنتجات التجريبية والدرس التفاعلي. املزا� تكمن يف القدرة 

اكروميد� فالش لرب�مج على إنتاج حركة الرسوم املتحركة والصوت. ويستخدم م

 التعليم، وخاصة يف تعليم اللغة العربية.

                                                           
12Prawiradilaga,Dewi Salma.Prinsip Disain Pembelajaran.(Jakarta: Prenada Media Group, 

2007)p. 15 
  ٢ :ص بدون السنة، كويت، لدولة الرتبية وزارة اجلدد، للمعلمني التدريبية الدورة اإلسالمية، للرتبية العام الفين التوجيه  ١٣



١٤ 
 

هذا املدخل اإلتصايل يستند على عدد من نظرية لغوية  :املدخل اإلتصايل .٥

م. فإن األهداف من هذا املدخل هو أن الطالب لديهم يوسيكولوجية التعل

  ماعية املختلفة.الكفاءة يف إلتصال بستخدام اللغة اليت قد تعليمه يف املواقف االجت



١٥ 

  الفصل الثاين

 اإلطار النظري 

  

 التعليمية ةاداملاملبحث األول:   .١

 املادة اللغة العربية مفهوم . أ

اللغة العربية هي اللغة الثانية اليت جيري تدريسها إجبار� يف معظم بالد 

اإلسالمية، كما أّ�ا هي اللغة الرابعة أو اخلامسة من بني أهّم اللغات األجنبية اليت يتم 

نعرف أن نعليم اللغة العربية مهمة يف حياة اإلنسان، ١٣كثري من بالد أوروبية،تعليمها يف  

وكان دور اللغة العربية آلة املواصالت ألن للغة العربية مكانة خاصة بني اللغة العامل. 

اإلنسان بغريهم وآلة املواصالت املؤمنني �� تعاىل صالة كانت أو دعاء أو قراءة القران 

كما قال هللا تعاىل يف كتابه العزيز " إن أنزلناه قراء� عربيا لعلكم   الكرمي أو سالما.

تلك األية �ن اللغة العربية لغة القران الكرمي، لغة يفهم من ١٤).٢تعقلون "(يوسف: 

ملواصالت واإلعالم بني اللغة اليت حتدث �ا الرسول وتكلم �ا أصحابه، ولغة ا اجلنة،

  املسلمني.

لعربية تكون اللغةالتيتعلمهاكثري من ا�تمع.فلذا حيتاج إىل يف إندونيسيا اللغة ا

تعليم العربية املناسبة للمعلمني الناطقني بغريها. يف اللغة العربية ثالثة العناصروأربع 

  ليمها.املهارات اللغوية. هناك األسلوب و الطرق املتنوعة يف تع

 
                                                           

، (إيسيسكو: اللغة العرابية لغري الناطقني �اطرائق تدريس ، ٢٠٠٣حممود كامل الناقة وزمالئه،٤

    ١٠م)، ص. ١٩٨٩منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثاقفة، الر�ط, 
  ٢٣٥، ص.٢٠٠٤. جاكر�.، القران الكرميشامل ٥
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  مفهوم املواد التعليميةب.

�ملواد التعليمية هي جمموعة اخلربات الرتبوية يقصد  وقال رشدي أمحد طعيمة  

واحلقائق واملعلومات اليت يرجى تزويد الطالب �ا، وكذلك االجتاهات والقيم اليت يراد 

تنميتها عندهم. وأخريا املهارت احلركية اليت يراد إكسا�م إ�ها، �دف حتقيق النمو 

  ١٥هج.الشامل املتكامل هلم يف ضوء األهداف املقررة يف املن

وهناك النظر�ت األخرى عن مفهوم املواد التعليمية أو احملتوى وهي كما قال 

 التعليمي احملتوى هي التعليمية املواد إن وهو الشيخ الرؤوف عبد ودمحم يونس علي فتحى

 وجدانية أو مهارية أو تعليمية أهداف حتقيق بغرض للطالب تقدميه يف املعلم يرغب الذي

  ١٦.ما علم يف الطالب يتعلمه الذي املضمون هي أ�ا أي

 يستخدمها مادة كل إ�ا جميد شرحها كما التعليمية وقال األخر ما يقصد �ملواد

: على األقل على واحدة مادة وتشتمل. والتعليم التعلم عملية تنفيذ يف ملساعدته املعلم

 علومات،امل) ٣(و املطلوبة، الكفاية) ٢(و ،)املعلم/  الطالب دليل( التعلم دليل) ١(

 واملمارسة، التدريب بطاقات على يشتمل الذي العمل دليل) ٥(و التدريبات،) ٤(و

  ١٧.التقومي) ٦(و

                                                           
جامعة أم ، (اجلزء الثاين)، (مكة املكرمة: ، املرجع يف تعليم العربية للناطقني بلغات أخرىرشدي أمحد طعيمة ١٥

  ٢٠٢م. ص. ١٩٨٦القرى، 
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١٧ 
 

 الذي التعليمي احملتوى هي التعليمية املواد أن وزمالءه الفوزان وقال أيضا كما قال

 وجدانية أو مهارية أو معرفية تعليمية أهداف حتقيق بغرض للطالب تقدميه يف نرغب

  ١٨ما. علم يف التلميذ يتعلمه الذي ملضمونا وهي

املواد التعليمية ��ا هي مواد التعليم املصمَّمة بشكل منظوم (Pannen) عّرف �نن

أّن املادة  (Sadjati)ورأى ساجايت ١٩.ويستخدمها الدارس واملعّلم يف العملية التعليمية

ا �موعة معيّنة يف عملية التعليمية فريدة وخمصَّصة، فريدة من حيث أّ�ا ميكن استخدامه

تعليم معّينة، وأّن املادة الدراسية خمصَّصة حيث أ�ا مصمَّمة بغية احلصول إىل هدف 

الذين  ُتالئم نوعية املادة وفطرة التالميذخاص من جمموعة خاصة وبطريقة أداء خاصة 

ملهارات �ّن املادة التعليمية جمموعة من املعلومات وا(Kemp)ويقول كمب ٢٠.يستخدمو�ا

  ٢١.واملواقف

بناًء على املفاهيم السابقة يّتضح �ّن املواد التعليمية لتعليم اللغة العربية هي مواد 

تعليم اللغة العربية اليت تتضّمن فيها جمموعة من املعلومات واملهارات واملواقف املصمَّمة 

اللغة العربية. بشكل منظوم حىت يتمّكن املدّرسون والتالميذ استخدامها يف عملية تعليم 

الذي حيتوي على دروس ما يُعترب  - مسعًيا كان أم بصر�ً –فليس كّل كتاب أو بر�مج 

مادة تعليمية إن مل يكن التصميم منّظًما بشكل منظوم للعملية التعليمية ومل يقدم ما يفيد 

  للدارس واملعّلم.
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بغرض حتقيق  ميذعليمي الذي نرغب يف تعليمه للتالاملواد التعليمية هي احملتوى الت

يف  وهي املضمون الذي يتعلمه التالميذأهداف تعليمية معريفية أو مهاريىة أو وجدانية.

 املعلومات اليت يرجى تزويد التالميذأو هي جمموعة اخلربات الرتبوية واحلقائق و  ٢٢علم ما.

اكتسا�ا �ا، واالجتاهات والقيم اليت يراد تنميتها عندهم، أواملهارات احلركية اليت يراد 

  ٢٣إ�هم، �دف حتقيق النمو الشامل املتكامل هلم يف ضوء األهداف املقررة يف املنهج.

تتنوع صورة هذه احملتوى التعليمي، فقد يكون مادة مطبوعة يف الكتب واملقررات 

التعليمية أو على لوحات أو سبورات أو ملصقات، وقد يكون مادة مصورة كالصور 

عقد، وقد يكون غري مألوفة تخذ أشكاال أخرى من البسيط إىل املالثابتة أواألفالم، وقد ي

واملعلمني على حّد سواء. فتعني املادة املوجودة يف امليدان حيتاج إىل اختيارها. للتالميذ 

ويتطلب هذا إىل ميزانية احملتوى. فهي البد من أن تناسب �هلدف التعليمي الذي يذكر 

. فاملادة إحدى من مكو�ت املنهج اليت كها التالميذاليت البّد من أن ميتل فيه الكفاءة

  ٢٤تسمى مبحتوى املنهج .

 ومن هذه النظر�ت الكثرية السابقة من اخلرباء يف تعليم اللغة العربية رأى الباحث

 لكي التالميذ إىل ويقدمه التعليم عملية لتنفيذ املعلم يستخدمها ما كل التعليمية أن املواد

 العملية يف وضروري مهم أمر التعليمية، وهي األهداف أو يةلغو  كفاية على حيصلوا
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 أجل من وكذلك تعلمها يف الطلبة وقدرات حاجات حسب تطويرها والزم التعليمية،

  .املستخدم الدراسي املنهج قررها قد اليت التعليمية املنظومة وفق أهدافها حتقيق

  أقسام املواد التعليميةج. 

 ث الشكلقسيم املواد التعليمية من حي )١

تقسم املواد التعليمية من حيث شكلها إىل أربعة أقسام، منها: املواد 

  املطبوعة، املواد السمعية، املواد السمعية البصرية، واملواد التفاعلية.

ملواد املطبوعة: هي جمموعة املواد املعّدة �لقرطاس املستفادة يف ا�ال  ) أ

ت، ي، كراسة التدريباالتعليمية أو إيصال املعلومات. كالكتاب املدرس

  ميودول، الرسوم، وما أشبه ذلك.

املواد السمعية: تستخدم املواد اإلشارة املباشرة من راديو، ممكن أن  ) ب

تستخدمها نفر من الناس أو جمموعة منه. كشريط، راديو أو املذ�ع، 

 وما أشبه ذلك.

املواد السمعية البصرية: هي كّل املواد من اإلشارة السمعية متكن  ) ج

 ها �لرسوم املتحركة املتعاقبة، كالفلم.ربط

  املواد التفاعلية: اجلمع بني الوسائل التعليمية. كالقرش التفاعلي ) د

 قسيم املواد التعليمية من حيث تنفيذها )٢

تقسم املواد التعليمية من حيث تنفيذها إىل مخسة أقسام، منها: املواد 

السمعية، مواد فيديو، ومواد املنفذة دون اجلهاز، املواد املنفذة �جلهاز، املواد 

  .الكمبيوتر
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 قسيم املواد التعليمية من حيث الصفة )٣

تقسم املواد التعليمية من حيث صفتها إىل أربعة أقسام، منها: املواد 

املطبوعة، مواد التكنولوجيا، املواد املستخدمة للعملية أو التصميم، املواد 

  ٢٥التفاعلية أو االتصالية.

   التعليمية تقنيةل التعليمية و الوسائالثاين: املبحث  .٢

  الوسائل التعليمية . أ

  مفهوم الوسيلة التعليمية )١

الوسيلة التعليمية هي كل ما يساعد الدارس على إدراك واكتساب مفهوم إن   

وميكن تعريف الوسيلة التعليمية هي كل أداة يستخدمها املعلم لتحسني ٢٦ مواد دراسية.

واألفكار، أو التدريب على املهارات، أو تعويد  عملية التعليم والتعلم ، وتوضيح املعاين

على العادات الصاحلة، أو تنمية االجتاهات، وغرس القيم املرغوب فيها، دون أن  الطلبة

  يعتمد املعلم أساسا على األلفاظ والرموز واألرقام.

املعرفة  بواسطتها تنقل اليت والطرق واألدوات األجهزة هي التعليمية فالوسائل

وذلك  التعليمية األهداف حتقيق على قادرة تعليمية ملواقف تقوميا و طبيقاوت ختطيطا

  ٢٧التعلم. بيئة لتعديل الطرق أفضل �ستخدام

 والتعلم، التعليم عملية لتحسني املعلم يستخدمها أداة كل أ�ا أيضا ويعرف

 ةاملهارات،وتنمي على املتعلم وتدريب األفكار وشرح املعاين، توضيح ذلك حتت ويندرج

  ٢٨القيم. وغرس اهات، االتج
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  :٢٩ وهي والتعلم، التعليم عملية يف كبري دور هلا التعليمية الوسائل وكانت

 .واملتعلم املعلم من الوقت واختصار اجلهد تقليل ) أ

والتلفزيون  والسنيما، التعليمية كالرحالت مبفردها، تعلم التعليمية الوسائل ) ب

 العرض. ولوحة واملتاحف واملعارض

وتثبت  املبهمة اجلوانب وتوضيح املعرفة نقل يف تساعد ميية تعلال الوسائل ) ج

 والصور. والنماذج واخلرائط األرضية كالكرات اإلدراك، عملية

وتضاعف  الطالب حفظ من وتزيد املعلومات تثبت التعليمية الوسائل ) د

 التعليمية. واللوحات والرسومات والصور كاألفالم استيعابه

 من استوعبه ما مدى وتقيس الطالب علوماتم تقّوم التعليمية الوسائل ) ه

  العلمية. التجارب وإجراء الكهر�ء ولوحة الصماء كاخلرائط مادة الدرس

 : وهي التعليمية، الوسيلة أمهية من أخرى معلومات يف وتزاد

 الفكر. يف االستمرار تنمي ) أ

 الطال. على والتعلم املدرس، على التعليم عملية تسهل ) ب

 بني الفردية الفروق إبراز على للتعليم.تساعد عينةامل املفاهيم بعض توضيح ) ج

 الشفوي. التغيري جمال يف املختلفة، وخباصة اللغوية ا�االت يف الطالب

احلديثة  احلضارة و�لفاظ العلمية، �ملعلومات التزود على الطالب تساعد ) د

 عليها. الدالة

 ذات. ال وحتقيق ، املتعة فرص من متعددة فرصا للمتعلمني تتيح ) ه

 التالميذ. مع ممكنة فرتة ألطول حية التعليمية اخلربة إبقاء على تساعد ) و

 ٣٠السلوك. وتعدل ، الذوق وتريب ، االجتاهات وتنمي ، املهارات تعلم ) ز

الرغبة  وإجياد الدوافع، وخلق املتعلم، إىل املعرفة توصيل التعليم بعملية ويقصد

أو  طريقة، وجود يقتضي وهذا ملعرفة، ا إىل للوصول والعمل والتنقيب، للبحث لديه

                                                           
  ٢٧ :ص السابق، املرجع عثمان، علي  ٢٩
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هام يف  دور يف تعمل التعليمية الوسيلة كانت هنا، فمن . هدفه إىل يوصله أسلوب

  وإفهامهم �ا. للتالميذ املقصودة التعليمية املواد وتوصل اجليدة التعليمية العملية حتصيل

  التعليمية الوسيلة أنواع )٢

 على و��رها يهتمون �ا، ينالذ والرتبويون ، التعليمية الوسائل خرباء يصنف  

  : التالية ��موعات الدارسني عند اخلمس احلواس

  : مثل البصرية الوسائل : األوىل ا�موعة

 الثابتة واألفالم ، والشرائح املعتمة، الصور ) أ

 والثابتة املتحركة األفالم ) ب

 . السبورة ) ت

 اخلرائط ) ث

 األرضية الكرة ) ج

 والبطاقات اللوحات ) ح

 انية اليب الرسوم ) خ

 والعينات ذجالنما ) د

   واملتاحف املعارض ) ذ

  : السمعية الوسائل : الثانية ا�موعة

  : وتشمل السمع حاسة علة تعتمد اليت األدوات وتضم

 الداخلية املدرسية اإلذاعة ) أ

 " الراديو " املذ�ع ) ب

 " اجلرامفون " احلاكي ) ت

 الصويت التسجيل أجهزة ) ث

  : لبصرية ا السمعية الوسائل : الثالثة ا�موعة
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  : اآليت وحتوي معا والبصر السمع حاسيت على تعتمد اليت واملواد دواتاأل وتضم

 والناطقة املتحركة األفالم ) أ

 صوتية بتسجيالت واملصحوبة الثابتة، األفالم ) ب

 العرائس مسرح ) ت

 التلفاز ) ث

 " الفديو " األفالم عرض جهاز ) ج

  : يف وتتمثل الرابعة ا�موعة

 التعليمية الرحالت ) أ

 التعليمية عرض امل ) ب

 ٣١ملدرسيةا املتاحف ) ت

  : وهي التقسيمات، هذه إىل التعليمية الوسيلة تنقسم أخرى، �حية ومن

 إجيابيا املتعلم فيها يكون اليت التعليمية املواقف هي : املباشرة اخلربات ) أ

 وتسمع ترى أن ميكن واقعية غنية �ا مير اليت اخلربة وتكون نشطا فعاال

 املتعلم. ومن نفس يف واضح معني لغرض و�دف وتشم وتلمس وتذاق

كما أ�ا  تليها اليت اخلربات من لغريها هاما مميزا�ا أ�ا تعترب أساسا أهم

 ال واملدارس املتعلمني ظروف كانت وملا ذهن املتعلم يف غالبا األثر �قية

 فإن اهلادفة املباشرة اخلربات طريق عن كل شئ املتعلمني تعليم من متكن

 أخرى. وسائل إىل يلجأ املعلم

 ٠ املختلفة واللوحات والعينات واألشياء والنماذج سماتا� ) ب

 العملية التوضيحات ) ت

 الرحالت ) ث

 املعارض ) ج

                                                           
31 http://alfrasha.maktoob.com/alfrasha61/thread57208/, diakses hari Selasa, 8 Juni 2010, 
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 والتلفاز السينما طريق عن وتعرض املتحركة الصور ) ح

 واإلذاعة التسجيل وأشرطة االسطوا�ت ويشمل الصوت ) خ

 والشرائح الفوتوغرافية الصور وتتضمن الثابتة الصور ) د

 ٣٢والكار يكاتري. واللوحات واخلرائط يةالبيان الرسوم وتشمل : الرسوم ) ذ

السمعية  وسيلة نوع يف فالش أدويب بر�مج دخل التقسيمات، هذه ومن

فلذلك  . الدراسة تعملية يف للطالب و�ثريا دورا أكثر تكون الوسيلة وهذه البصرية،

التالميذ  لتشويق ميمة التعلي الوسيلة تصميم يف الرب�مج هذا �ستخدام الباحث يهدف

  .املدروسة املادة يف حيبون وجعلمهم دراستهم

  التعليمية الوسائل اختيار شروط )٣

وهذه  اختيارها، عملية كيف هو التعليمية، الوسيلة تستخدم أن قبل األهم أن  

  : التعليمية الوسيلة اختيار يف تؤثر العوامل أهم هي

 . الدرس وأهداف ملوضوع مالئمة ) أ

 وصالحيتها متهاسال فيها ويراعى جيدة ة حبال تكون أن ) ب

 . احلصة لزمن مناسبة ) ت

 . معقدة وغري بسيطة ) ث

 . واإل�رة التشويق جانب فيها يراعى ) ج

 . الدراسية واملرحلة والثقايف العلمي مستواهم وتناسب الطلبة ملدارك مالئمة ) ح

 . استخدامها بطريقة اإلملام ) خ

 . املناسب الوقت يف أن تُعرض ) د

 ٣٣.العلمي احملتوى ة وصحيح إعدادها يف متقنة ) ذ

                                                           
  ٧ :ص السابق، رجع امل ة، اإلسالمي للرتبية العام الفين التوجيه  ٣٢
 وزارة : ر�ض) الشريعة، علوم تدريس طرق لدورة التعليمية، الوسائل يف حماضرة العوضي، دمحم أمحد  ٣٣
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  التعليمية الوسائل استخدام فوائد )٤

يف  التعليمية الوسيلة أن مهاليك، من نقال التعليمية الوسيلة كتابه يف أزهر قال

 تتضمر املؤثرات أهنا بل للتعلم، والتأثري الدوافع وتنمي جديدة، رغبة تدفع التعليم عملية

  ٣٤للتالميذ. النفسية

وجتدد  للتالميذ �ا جتلب السرورالتعليمية � الوسيلة أمهية يف إبراهيم وقال

  ٣٥الدرس. وأ�ا حتيي التالميذ، أذهان يف احلقائق تثبيت على أ�ا تساعد نشاطهم،

  التعليم تقنية . ب

  التعليمية تقنية مفهوم )١

هيئة  عضو يستخدمها اليت التعليمية واملواقف واألجهزة املواد هي التعليم تقنية  

 مفهوم تغيري أو فكرة لتوضيح خاص ونظام قةبطري التعليمي االتصال جمال يف التدريس

 سلوكية ألهداف املتعلم حتقيق عن النظر بغض املوضوعات أحد شرح أو غامض

  ٣٦حمددة.

 واألجهزة األدوات يضم متكامل تنظيم "هي التعليم تقنيات أن الباحث ويرى

التعليمي  االتصال إطار يف التدريس هيئة عضو يستخدمها اليت التعليمية واملواقف واملواد

  ."والتعلم التعليم عملية حتسني �دف

                                                                                                                                                               

  ٥ : ص م، ٢٠٠٧ ،( ة اإلسالمي للرتبية العام لفينا التوجيه :ة الرتيب .
34 Azhar Arsyad. Media Pembelajaran. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada). 2006. p 15.  

  ٤٣٢ :، ص١٩٦٢ ،( ف املعار دار : قاهرة ) العربية، اللغات ملدرسي الفين املوجه إبراهيم، احلليم عبد  ٣٥
  ٤١ :ص السابق، رجعامل الطوجبي، محدي حسني ٣٦
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خييط  أو احلفر، يغطي أو النقص، بز�دة فقط اليكون احلال هذا يف والتحسني

 يعمل فقط ليس التحسني) Miarso( ميارسو يف )Banathy( بناطي قال كما  .املمزق

  ٣٧.دمايرا إىل ليصل قبل من خمالفا يعمل بل قبل، من أحسن يعمل أو قبل من سواء

  : وهي مداخل، أربعة نكمل أن علينا احلد هذا إىل وللوصول

 ،النفسي(العلوم جماالت أنواع من األشياء مزج هو،  isomeristik مدخل ) أ

 .خاص التحاد يف يكون حىت )جرا وهلم اإلقتصادي، االتصايل،

 .املشكالت من اخلروج يف مرتبة بطريقة هو، sistematik  مدخل ) ب

 العمليات مجع يف األعلى القيم بوجود التأمني هو، sinergistik  مدخل ) ج

 .حدة على العمليات تعمل أن من

 ٣٨.املتكامل البحث هو، sistemik  مدخل ) د

 يف األول املدخل يستخدم البحث هذا أن املداخل، هذه من الباحث ويرى

 تالميذ رغبة ترقية إىل هدفا جربة الت يف للتالميذ املستعرضة التعليمية الوسيلة تكوين

  .العربية اللغة تعلم يف االبتدائية ملدرسةا

  التعليم تقنية أمهية )٢

 جند أحيا� منا بعض ألن . التعليم عملية يف جدا مهمة التعليم تقنية كانت  

 من بعض الوسيلة وكانت التعليم، يف الوسيلة نستخدم أن إال �ملادة اليفهم الذي التلميذ

  . التعليم تقنية

                                                           
37 Yusuf hadi Miarso. Menyemai Benih Teknologi Pendikan. (Jakarta : Kencana Penanda 

Media Group). p. 623 
٣٨

  ٦٣ :ص نفسه، املرجع 
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 العملية هو األساسي وتعريفها . عامة التقنية تعريف من التعليم تقنية ختلو وال

 والنتيجة . خاصة النتيجة ينتج أو املال إىل حتتاج العملية وتلك الرتفع، يف مزية هلا اليت

 إذن، . واحد أسلوب يف تدخل ا�أل القدمية، النتيجة عن ختلو ال املنتاجة أو املستخدمة

 ألن جديدا، يكون أن املستخدمة األدوات يف يشرتط ال التقنية، من ألساسي ا التعريف

  ٣٩.قبل من يوجد قد األدوات تلك

 وما االتصاالت، ثورة بعصر مسي والذي فيه، نعيش الذي العصر طبيعة ظل ويف

 التعليم، تقنيات مستحد�ت جمال يف قبل من البشرية تعرفه مل تقدم من بذلك ارتبط

 اسرتاتيجيات حتسني أجل من األمهية لغ� أمرا التعليم وتقنيات وسائل ام استخد أصبح

 نظم ا� متيزت اليت املتعددة �ملوضوعات التعليمية املناهج ازدحام ظل يف خصوصا التعليم

  ٤٠.احلديثة احلياة ظروف تفرضها واليت املعرفة

 بتطوير األخرية اآلونة يف العامل دول من العديد اهتم فقد تقدم ما على استنادا

 تكون كي العربية، اللغة تعليم يف وخاصة كان، جمال أي يف التعليمية االسرتاتيجيات

 عملية طوال �لسعادة يشعرون ا� يتعلمون الذين التالميذ وجيعل جذابة اللغة تعليم

  .م�أذها يف املستعرضة املواد ترتشح أن منه ويرجى والتعلم، التعليم

  

 

                                                           
  ٦٢ :ص نفسه، املرجع  ٣٩
 �لتسجيل فقط واملنفذ مع الصوت، �لشرائح ولفظيا � بصر املنفذ الدرس من كل دور املشيقح، سليمان دمحم  ٤٠

 للمناهج املصرية اجلمعية وطرق التدريس، املناهج يف دراسات االبتدائي، الثاين الصف طالب لدى أثرا أبقى التعليم جعل يف الصويت

  ١٠٨ : م، ص٢٠،١٩٩٣ -العدد التدريس، وطرق
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  بر�مج مايكروميد� فالشاملبحث الثالث:  .٣

  �مج مايكروميد� فالشبر  مفهوم .أ 

ه خرباء الرسوم ستخدميماكروميد� فالش هو بر�مج الرسوم املتحركة اليت 

نتاج الرسوم املتحركةاملهنية. ماكروميد� فالش هو الرب�مج األكثر مرونة يف املتحركة إل

الرسوم املتحركة، مثل الرسوم املتحركة التفاعلية، واأللعاب، والعروض وعرض الرسوم  جعل

  .٤١اىاملتحركة اآلخر 

كن أيضا أن متأل ، ومي)viktor grafis(متجه الرسوماتعلى سيتأسهذا الرب�مج 

هي ا�ها ز ممن ريادها من الربامج األخرى. و لصور النقطية اليت يتم است�هذا الرب�مج 

رهيبة. الصغري جدا، ولكنعرض الرسوم املتحركة على شبكة اإلنرتنت الحجمها 

ميكن عرض يعنيأن ، )streamingا(تدفق الرسوم املتحركة جعلدرة على الق له أيضافالشو 

كون يأن ، ميكنذلككو متاما.  حتصل عمليةالتحميل ملتمهما كانالرسوم املتحركة مباشرة 

فيلم وتطبيقات الويب التفاعلية اليت تسمح للمستخدمني �لتفاعل مباشرة فالش ليجعل 

  .املصنوع مع التطبيق

ميكن أن تشمل أيضا عناصر تفاعلية يف فيلمه مع  )Movie flash(فيلم فالش

تفاعل أن ي(لغة برجمة يف فالش) حبيث ميكن للمستخدم  )Action Script(سيناريو العمل

مع الفيلم من خالل لوحة املفاتيح أو املاوس لالنتقال إىل أجزاء خمتلفة من الفيلم، 

  ، وغريها.شكالمن خالالألل املعلومات ادخإ، وضوعاتنتقال املاو 

 كيفية عرض مايكروميد� فالش .ب 

وأما كيفية عرض مايكروميد� فالش يف عملية التعليم هي: ما قبل التعليم، وما 

 الدراسية ملواد مع تتناسب حيث ووسعها الباحث عدهلا قد التالية نشطةوأ التعليم. بعد

  : هي الدراسي، التالميذ ومستوى

                                                           
41MADCOMS. 2007.Macromedia Flash Pro 8. Yogyakarta:CV. Andi.hal.01 
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موضوعا جديدا ميذ بعد إلقاء املدرس تتم العملية �بتداء التفكري بني التال ) أ

وينبغي لكل التالميذ هنا أن يعطي أفكارهم لتقدمي ما من ملواد الدراسية.

 عرفه من املعلومات أو خرب الذى يراد تعليمه.

يطلب املدرس من كل التالميذ أن يفكروا حول موضوع املواد التعليمية  ) ب

 ا.ت منه�عطاء املفردات أو التعبري على األقل مخسة كلما

يوجه املدرس التالميذ إىل تسجيل ما قد حصلوه من معلوما�م، املفردات  ) ت

والتعبري واجلمل أو املواد التعليمية يعين �ستخدام بر�مج مايكروميد� 

 .فالش

  مايكروميد� فالش يزات بر�مجمم .ج 

على إنشاء أزرار تفاعلية لفيلم  ةقادر هي بر�مج ماكروميد�فالشمن أخرى ميزةو 

. ماكروميد� فالش قادرة على إجراء تغيري شفافية اللونفي فيلم. وضوعاتغريها من املأو 

على إجراء تغيريات الرسوم املتحركة من شكل إىل آخر، وقادرة  ةماكروميد� فالش قادر 

. مع ماكروميد� فالش، هحركة الرسوم املتحركة ملتابعة املسار الذي مت تعيين جعلعلى 

  نشر) مللف التطبيق (إكس).الشرت (ونُ  ملفات ميكن حتويلها

  فالش مايكروميد�بطريقة الرسوم املتحركة جعل  .د 

. )frame(ماكروميد� فالش يرتبط دائما مع اإلطارالرسوم املتحركة معجعل 

الرسوم  جعلستخدم لتعيني يُ  الذي طبقات الواردة يف لوحة اخلطالاإلطار هو جزء من 

عبت يف الرسوم الصورة مث لُ  ترتيبالورق الذي ميكن طار من تعبري اإلاملتحركة. ميكن 

  .٤٢املتحركة

                                                           
42Chandra.2006.7JamBelajarInteraktifFlashProfesional8UntukOrangAwam.Palembang: 

CV. Maxicom.hal. 14 
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لرسوم املتحركة من اإلطار إىل اإلطار. �خذ أطول إطار الرسوم املتحركة جتري ا

طبقة للكن متابعة متطبقةو عدة طبقات. لرسوم املتحركة منا تكونيعد تشغيله. ميكن أن ف

قة دليل لتقدمي التوجيه . ختدم طب)layer mask(وقناع طبقة )layer guide(اخلاصة بك

  طبقة قناع.يف  ختدم طبقة قناع إلخفاء وإظهار أجزاء أخرى على طبقة

  فالش مايكروميد�أساس  .ه 

  أساسيات الرسوم املتحركةو  يد� فالش هو الرسوم املتحركة،ماكروم أساسوأما 

 :كما يلي

لنقل  يستخدماليت  الرسوم املتحركةهو ) Motion Tween( تويناملنسن  ) أ

) keyframeرمي (فقي كائن مت حتويله يف شكل رموز على أساس حدودال

)، buttonزر( )،movieclipو املقطعالفيلم(الرموز يف فالش ه عني.امل

 ).graphic)، بياين(buttonزر( )،movieclipاملقطعالفيلم( ). graphicبياين(

اإلطار  يةتقنبمقارنة منأبسط) Motion Tweenيةاملنسنتوين(تقن

 التحركفي يبدأالذي يكفي إعداد الصورة )، frame by frameواإلطار(

يف ) keyframeقيفرمي ( ريخ) وواحد اهلوى يف األkeyframeاألول قيفرمي (

 .٤٣آلياً حلركة الثاين ) �keyframeقيفرمي ( حالة النهاية، مث يتم إنشاء

 لتحويل يت يستخدمال الرسوم املتحركة ) هوShapeTweenشابف توين( ) ب

 اطبيعي اشكل واحد إىل آخر. جيب أن يكون الكائن كائن

الرسوم  ه). مل يتغري موقف هذobjekter-breaka part/االعرتاضكسرجزء(

) ShapeTweenية شابف توين(املتحركة، وتغيري شكله فقط. استخدام تقن

                                                           
43Ibid. hal. 100 
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حداث سيتم اإلشكال خمتلفة، واالنتقال أو املوضوعات �عداد � كفيي

 .٤٤لياً آإنشاء التغيري 

) guideوفقا قويد(لتحريك الرسوم املتحركة ي تقنية ه) guideتقنية قويد( ) ت

دليل �نشاء )guideجعل قويد(. )guideقويد( اليت مت إنشاؤها على طبقة

 لديه اجتاه واضح ومسار.الذي خط 

إلخفاء حمتو�ت طبقة أخرى ولكن ) maskingُتستخدم تقنية ماشكيغ( ) ث

 انطريقت) maskingماشكيغ( لرسوم املتحركةل. ياجلار الفيلم التقدمي أثناء 

أما املوضوع تحركة ) مmaskingماشكيغ( ، األوىل هي منطقةانأساسيت

) maskingماشكيغ( والثانية هي منطقة ) الساكت،maskالذى ماش(

، تلكما التقنيتني تقدمان تحركة) مmaskالساكت أما املوضوع الذى ماش(

ن هذه التقنيات سيتم عرض الرسوم . كل ماملختلفةتحركة الرسوم امل

الرسوم  جعلميكن ) maskingبتقنية ماشكيغ(، املهم. ةختلفاملاملتحركة 

 ٤٥.املتحركة الضوء على اجلزء املطلوب وإخفاء األجزاء غري املرغوب فيها

  مايكروميد� فالشتعليم مادة اللغة العربية �ستحدام  .و 

ه من املعلومات أو اخلربات يساعد التالميذ على تذكر أو تكرير ما قد عرف ) أ

السابقة لديه ويعلقها �املوضوع اجلديد من املواد التعليمية ويف هذه املرحلة 

 يبدء املدرس تعليمية �دف إىل تنشيط التفكري قبل التعلم.

                                                           
44Ibid. hal. 103 
45Ibid. hal. 132 
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يساعد التالميذ على أن يكرر ما يريد أن تعليم من موضوع املواد التعليمية  ) ب

املرحلة يرشد املدرس التالميذ يف  أو يعني األهداف للتعلم. ويف هذه

تصميم األسئلة الفهمية، �إلضافة إىل تعيني ما يريدون أن يعرفوا ويتعلموا 

من املواد التعليمية، و�دف تلك األسئلة إىل فهم ما تضمنه املادة من 

املقروء، و�دف تلك األسئلة إىل فهم ما تضمنه املادة من املعلومات 

 األخرى.

ميذ على تفتيش أو تشجيل ما قرأة وتعليمه من مو ضوع مث يساعد التال

املواد التعليمية ويف هذه املرحلة يرشد املدرس التالميذ يف كتابة ما قراؤوه 

وتعلموه من املعلومات املطلوبة فياملواد التعليمية، مث يعلقون �سئلتهم الىت 

  يريدون األجوبية عنها.

  

  املدخل اإلتصايل: بع ااملبحث الر  .٤

  املدخل اإلتصايل مفهوم . أ

هذا املدخل اإلتصايل يستند على عدد من نظرية لغوية وسيكولوجية 

 تالميذالتعلم.أهداف تعلم اللغة وفقا هلذا املدخل هو اإلتصايل واقعية، مبعىن أن ميكن لل

استخدام لغة أجنبية للتعّلم كأداة اتصال. وبعبارة أخرى، فإن األهداف من هذا املدخل 

يف املواقف  اهو إلتصال بستخدام اللغة اليت قد تعلماالكفاءة يف ميذتاللتكونل هو أن

  االجتماعية املختلفة.
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 دخل اإلتصايلامل خصائص . ب

االتصال عملية متداخلة العناصر حيث إ�ا متتلئ �لرموز الكالمية والغري كالمية 

ت والثقافة اليت يتبادهلا املرسل واملستقبل يف ظل اخلربات الشخصية و اخللفيات والتصورا

السائدة لكل منها. وال ميكن أن تتطابق عمليتا اتصال تطابقا �ما ألن كل حالة اتصال 

فريدة ومستقلة بذا�ا وظروفها وسياقها. ولذلك البد من معرفة خصائص االتصال اليت 

االتصال عملية مستمرة، االتصال تعرب عن ديناميكيته أو حركته النشطة التفاعلية الدائبة.

نظامًا متكامًال، االتصال تفاعلي وآين ومتغري،االتصال غري قابل للرتاجع أو يشكل 

 .التفادي غالبا، االتصال قد يكون قصد�ً وقد ال يكون، واالتصال ذو أبعاد متعددة

  دخل اإلتصايلاللغة يف امل وظائف . ج

من حتقيق وسري  تالميذم اللغة وعملية ظيفية متكن الطلب تعلهذا املدخل ي

  ظائف اللغة على النحو التايل:يف عة العمل سب

للحصول على شيء غري  اللغة بوصفها أداةً استخدمت وظيفة مفيدة،  )١

 مادي، مثل األكل والشرب.

اللغةإلعطاء تعليمات إىل الطرف اآلخر وتنظيم استوظفت وظيفة تنظيمية،  )٢

 السلوك.

اللغةلتبادل اخلربات واملشاعر واألفكار من استخدمت وظيفة التفاعل،  )٣

 شخص مع األطراف األخرى.

 اللغةللتعبري عن املشاعر واألفكار.استخدمت وظائف الشخصية،  )٤

اللغةللحصول على استخدمت وظائف الكشف عن جمر�ت األمور، )٥

 معلومات حول أسباب هذه الظاهرة والرغبة يف تعلم اللغة.
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اللغةللتعبري خيال واسع، اخليال، وخالقة األفراد، استخدمت وظيفة اخليال، )٦

 أ�ا ال تتطابق مع الواقع.هما م

وظيفة التمثيل، اللغة املستخدمة لعرض األفكر والتسليم املعلومات  )٧

 لآلخرين.

 ةاإلتصاليالكفاءة  . د

لتعلم للحصول على مفاهيم اللغة أيضا �يعين  م اللغة على أساس هذا املدخلتعل

ليت جيب أن الكفاءات اإلتصايل ا  عن ذلك. ولذلك، ال يقل عن أربعوكيفية التعبري

  اللغة العربية.منها  التوجه تعلم اللغة،

على التعلم ونظام اللغة وقادرة على  تالميذالكفاءة النحوية، أي قدرة ال )١

 استخدامها.

الكفاءة اللغوية االجتماعية، ، أي قدرة األفراد على فهم السياق االجتماعي  )٢

 .اللغةبتلك االتصالحيدث الذي 

ن ادثة ماحملرة األفراد على حتليل أشكال الكفاءة حتليل اخلطاب، أي قد )٣

 ةوطرق للتعبري عن معىن، والعالق ،العناصر عالقةخالل فهم بنية اجلملة، 

 .ا� كليالنص  

الكفاءة االسرتاتيجي، أي قدرة األفراد على حتديد األساليب  )٤

واالسرتاتيجيات املناسبة لتبدأ وتنتهي احملادثة، واحلفاظ على انتباه اآلخرين 

 ادثة، واالسرتاتيجيات املالئمة األخرى من أجل إمتام عملية االتصال.إىل احمل



٣٥ 
 

دخل اإلتصايل يؤكد يتم دراسة أمهية أشكال اللغة، ألن اللغة هي نظام للتعبري امل

تقبال  تصالعلى اإل اليس فقط قادر فرديرجا لكل األ،على اساس معنويةعن املعىن.

  (كتابة وحمادثة). فعايللا لاصتاإلاالستماع والقراءة)، ولكن أيضا (

الذي يولد ويتطور على اساس اإلطار النظري  السمعيةخيتلف �ملدخل اللغوية 

 اململكةيولد املدخل اإلتصايل ويتطور يف  أمريكا، يف والسلوكية اهليكلية اللغة علم

 ولكن التخصصات، من وغريها اللغوية العلوم يفاليت ال يرتبط مبدخل واحدة  اإلجنليزية،

     .األخرى التخصصات من متنوعة جمموعةيد شيئ جديد يف

  دخل اإلتصايلامل عالمة . ه

 بني من يتميز،املدخل اإلتصايل  �ستخدام اللغة تعلم وبرومفد فينوكرو قال كما

  :التايل النحو على أخرى، أمور

 .اللغة أشكال من وشكل هيكل من أهم املعنوية هي )١

التعليم اهليكلي، األصوات أو  اإلتصايل، ليس التعلم يعين اللغات تعلم )٢

 املفردات املتفرقة.

 استخدام على والقدرة ،ايلصتاإل قدرة على احلصول هو اللغة تعلم أهداف )٣

 .الصحيحةو  فعالاللغة ب نظام

 ينبغي اليت الرئيسية األهداف يف قبوهلا ميكن اليتالفصاحة �ستخدام اللغة  )٤

ه. فسياق هو املنطلق وقّلة استخدام اللغة على سياق استخدام.حتقيقها

 األساسي.

ترتبل وترحل املواد املدراسية على اساس احملتويتها، واهدافها أو معناها  )٥

 اجلذاب.



٣٦ 
 

 التنوع اللغوي هي مركز األساسية يف املواد واملنهجيات. )٦

 الوسائل اليت تساعد التالميذ يف تعليمه اليت تناسببمرحلتهم وأملهم وغريه. )٧

ميذ فالرتمجه واستخدام اللغة األم وهذ ميكن إن كان حيتاج ويستخدام التال )٨

 استخدامها.

 احلوار، إذا ما إستخدمات حول وطائف اإلتصال ومل حيفظها التالميذ. )٩

احلاوله على التعليم اإلتصايل من املستوى األوىل، من مادة القراء  )١٠

 والكتاب.

املدرس يساعد التالميذ يف أي الطريقة اليت تسجعهم �ستخدام اللغة  )١١

 مت درسها. اليت

يرجى التالميذ أن تتحدث مع األخرين بطريقة جمموعة مباسرة كانت أم   )١٢

 كتابة.

وهكذا، مدخل اإلتصايل يدل على اإلنسانية، أكثر أنشطة التالميذ يف الفصل 

  من أنشطة املدرس. يف تعليم اللغة يكون املدرس وسيلًة و مشجعاً.



 
 

٣٨ 

  الفصل الثالث

  منهجية البحث

 منهجهالبحث و  مدخل - أ

تقوم الباحث . و واملدخل الكمي تستخدم الباحث يف إعداد حبث املدخل الكيفي

البحث م استخد� البحث اهذو  �لبحث والتطوير بشكل شرح سوجييونو يف كتابه.

  .٤٠جاملنت اذعني، واختبار فعالية هاملنتج املإلنتاج املستخدمة  هو طريقة البحث ،والتطوير

يف مادة اللغة العربية، ُيستخدم البحث التحليلي �حلاجة تفاعلية الواد املنتاج إل

، فمن الضروري املدرسةيعمل يف ل يف تلك مادة اللغة العربيةاختبار فعالية املواد التفاعلية و 

 .استمراريالبحث والتطوير هو هذا  ،الوسائل التعليمية. لذلكالختبار تلك  البحث

 اءات البحث والتطويرإجر  - ب

مادة اللغة  تستخدم الباحث إجراءات البحث والتطوير يف كتاب سوجييونو لتطوير

مدرسة الغزايل  العربية �ستخدام ماكروميد� فالش على اساس املدخل اإلتصايل يف

) الطاقة ١، خطوات البحث والتطوير. �ميكاسان مادورابتدائية اإلسالمية اإل

) إصالح ٥) تصديق التصميم، ٤) تصميم اإلنتاج، ٣البيا�ت، ) مجع ٢واملشكالت، 

) إصالح اإلنتاج، ٩) جتربة اإلنتاج، ٨) إصالح اإلنتاج، ٧) جتربة اإلنتاج، ٦التصميم، 

  ٤١وميكن نظرها يف الصورة التالية: ) اإلنتاج النهائي.١٠
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  لية:والبيان عن إجراءات البحث والتطوير السابقة التا

إجراء املالحظة ملعرفة عملية التعليم يف مكان البحث  املشكلة، وتقوم الباحث - ١

س ومدرّ  �ميكاسان مادورابتدائية اإلسالمية الغزايل اإل واملقابلة مع مدير املدرسة

واملادة التعليمية  التالميذملعرفة خصائص  يف مادة اللغة العربية اللغة العربية

 .اللغةالوسائل املستخدمة لتعليم مهارة و  املستخدمة وطريقة تعليم

 الباحث  التعليم اللغة العربية، مث قاميف التالميذجلمع أخطاء مجع البيا�ت،  - ٢

 للحصول على البيا�ت اليت حتتاج إليهاو  بعد ذلك بتصنيف األخطاء. مبطالعة

استبيان  من طريقة نتائجوال طريقة التوثيق ،من طريقة املقابلة البحث ايف هذ

 .تالميذوال درسط املتعددة، واملنتهاء من خرباء الوسائاال

 غة العربية �ستخدام مايكروميد� فالش.لال تطوير املادةو تصميم اإلنتاج، تصميم  - ٣

 تصميم اإلنتاج الطاقة واملشكلة
 

 مجع البيا�ت
 

 تصديق التصميم

 إصالح التصميم
 

 جتربة اإلنتاج

 

 إصالح اإلنتاج
 

 ماملستخدجتربة 

 إصالح اإلنتاج
 اإلنتاج النهائي
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. واخلبري اللغة العربية مادةالتصميم من اخلرباء يف جمال تصديق التصميم،  تصديق - ٤

قومي وإعطاء االقرتاحات تصديق والتل�بر�مج مايكروميد� فالش  يف جمال إنتاج

 والتعليقات.

إصالح التصميم، وتكون بتصحيح اإلنتاج اخلطة التصميم عن األخطاء  - ٥

  والنقصان املوجودة حسب تصديق اخلرباء .

اللغة العربية  بتطبيق املادة ه، وهذبر�مج مايكروميد� فالشأي  ١ ،جتربة اإلنتاج - ٦

  ملعرفة مدى فعالية.�ستخدام مايكروميد� فالش 

بر�مج عطاء حتسني إأي التصحيحات والتعديالت، يعين  ١إصالح اإلنتاج  - ٧

حسب حتليل  بر�مج مايكروميد� فالشبعد معرفة نقصان مايكروميد� فالش 

 وتقومي من التجربة.

اللغة العربية  بتطبيق املادة ه، وهذبر�مج مايكروميد� فالشأي  ٢جتربة اإلنتاج  - ٨

 عرفة مدى فعالية.مل�ستخدام مايكروميد� فالش 

بر�مج عطاء حتسني إأي التصحيحات والتعديالت، يعين  ٢إصالح اإلنتاج  - ٩

حسب حتليل  بر�مج مايكروميد� فالشبعد معرفة نقصان مايكروميد� فالش 

 وتقومي من التجربة.

مستوى ميذ يف اإلنتاج النهائي وهو حبسب اقرتاحات اخلرباء واملدرس وآراء التال -١٠

 االرب�مج مايكروميد� فالشن تكون هذأجة االختبار. وترجو ونتي املتوسطة

 تعليم مادة اللغة العربية.يف عملية  ةمستخدم طورتاملالرتاكيب العربية 

  

  



٤١ 
 

 نتاججتربة امل - ج

�دف جتربة اإلنتاج جلمع البيا�ت املستخدمة كألة أساسية لنيل درجة الفعالية 

  لى:ونتيجة اإلنتاج. وهذه جتربة اإلنتاج حتتوي ع

 تصميم التجربة -١

  إن تصميم التجربة تتكون من ثالثة مراحل هي:

تجربة الفردية ستجرب ال، يف هذه الصغرية جتربة أي تجربة الفرديةال .أ 

بتدائية اإلسالمية مدرسة الغزايل اإل يف تالميذالباحث تصميم التجربة 

 .�ميكاسان مادورا

مدرسة الغزايل  يفتقوم الباحث بتجربة امليدانية تجربة امليدانية، سال .ب 

 .�ميكاسان مادورابتدائية اإلسالمية اإل

 التجربة أفراد -٢

 التجربة، كما �يل: أفرادتقوم الباحث �لتجربة وحتتاج الباحث إىل 

اللغة العربية هو  مادةاخلبري األول يعين من جمال  ،التجربة من اخلرباء أفراد .أ 

 من جمال تصميمواخلبري الثاين يعىن ، املاجستري نور علي د. احلاج

، هو د. احلاج مصلح وحد املاجسرت اإلنتاج مايكروميد� فالش

 ةداتستهدف لنيل التصديق والتقومي واالقرتاحات والتعليقات عن امل

على اساس املدخل  العربية �ستخدام ماكروميد� فالشاللغة 

 �ميكاسان مادورابتدائية اإلسالمية مدرسة الغزايل اإلاإلتصايل يف 



٤٢ 
 

بتدائية اإلسالمية درسة الغزايل اإلاملالتالميذ يف التجربة من  أفراد .ب 

، تستهدف لنيل البيا�ت عن نتيجة االختبار القبلي �ميكاسان مادورا

  .والبعدي

 بيا�ت البحث -٣

 بيا�ت التطوير - أ

لنيل البيا�ت الثانوية الغزايل �ميكاسان مادورا  مدير املدرسة -١

 .تالميذيتعلق ب عماحول عملية التعليم و واملعلومات 

يف تلك املدرسة لنيل البيا�ت ملادة اللغة العربية س درِّ امل -٢

 .ملادة اللغة العربيةواملعلومات عن أحوال عملية التعليم والتعلم 

�ميكاسان بتدائية اإلسالمية الغزايل اإلالتالميذ يف املدرسة  -٣

�ت وبيا علومات يف تعليم اللغة العربيةلنيل البيا�ت وامل ،مادورا

 استخدامميذ قبل ختبار قبلي أي نتيجة التالاإلالنتيجة يف 

 بر�مج مايكروميد� فالش.

العربية �ستخدام اللغة  ةدااملتصديق عن الاخلرباء لنيل  -٤

 .ماكروميد� فالش

  بيا�ت اإلنتاج -  ب

استخدام بر�مج  بعد ميذأي نتيجة التالبيا�ت االختبار البعدي 

  مايكروميد� فالش.

  

 



٤٣ 
 

  مجع البيا�ت أساليب -٤

  تستخدم األساليب اآلتية: لبيا�ت اليت حتتاج إليها الباحثللحصول على ا

 املالحظة )١

ملعرفة هذا األسلوب أثناء سري العملية التعليمية يف الفصل  استعمل الباحث

، املطورة بر�مج مايكروميد� فالش�ستخدام  ملادة اللغة العربية عملية التعليم

  ظة املباشرة إىل العملية التعليمية.وذلك عن طريق املالح

 املقابلة )٢

 خرينآ أشخاص أو شخص وبني �ملقابلة القائم بني موجهة حمادثة هي

 حتقيق أجل من التعرفه الباحث سعىت معني موقف أو حقيقة إىل الوصول �دف

املقابلة ألخذ البيا�ت قدر اإلمكان من  الباحث وتستخدم ٤٢.الدراسة أهداف

هم تتعلق بتصديق وتعزيز اإلنتاج إما نظر� أو تطبيقيا. ومقابلة  ءاخلرباء عن آرا

ا، ميذا�بتالألخذ بيا�ت املدرسة تتعلق �لبحث لنيل البيا�ت عما يتعلق 

 عن فعاليةبيا�ت الو ملادة اللغة العربية، البيا�ت عن أحوال عملية التعليم والتعلم و 

  املطورة. بر�مج مايكروميد� فالش
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٤٤ 
 

 تبانةاالس )٣

 على احلصول بقصد تعد اليت املكتوبة األسئلة من جمموعة عن عبارة هي

 كتابه يف رجاء وقال ٤٣.معني موقف أو ظاهرة حول املبحوثني آراء أو معلومات

 احلقائق، على للحصول العلمي البحث أدوات من مفيدة أداة االستبانة أن

 واالجتهات املواقف ودراسة واألحوال الظروف على والتعرف الوقائع إىل والتوصل

 الوحيدة العملية الوسيلة األحيان بعض يف وهو ويكملها، املالحظة يساعد واآلراء،

�دف استخدام االستبانة يف هذا البحث للحصول  ٤٤.العلمية �لدراسة للقيام

املطّورة، فلذلك  برب�مج مايكروميد� فالشعلى معلومات وبيا�ت وحقائق مرتبطة 

ة ملدير املدرسة واملدرس ملادة اللغاالستبانة  ث االستبانة حلصوهلا. وهذهختتار الباح

 .�ميكاسان مادورابتدائية اإلسالمية الغزايل اإلالعربية، والتالميذ يف املدرسة 

  االختبار )٤

 نتاجاإل املادة االختبار يف هذا البحث تستخدم كآلة ملعرفة ولقياس فعالية

قبل  ميذنتيجة التالحصول على لي والبعدي لاملطّورة. وجيعل االختبار القبل

  .استخدام بر�مج مايكروميد� فالش املطورة وبعد استخدامها
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  أدوات البحث -٥

ما  إليها، وهياليت احتاج جلمع البيا�ت أربعة أنواع من األدوات  ستخدم الباحثا

  :يلي

 االختبار.أسئلة  )١

هــــو بــــار يف هــــذا البحــــث . واالختاأســــئلة االختبــــار أداة لبحثهــــ ســــتخدم الباحــــثا

ــــار االختبــــار  بــــر�مج ، وذلــــك للوقــــوف علــــى مــــدى فعاليــــة البعــــديالقبلــــي واالختب

وكـــــان  .املطـــــورة بــــر�مج مايكروميـــــد� فـــــالش بعـــــد اســـــتخدامه مايكروميــــد� فـــــالش

ـــار األســـئلة يف  ـــار  ســـئلةأ ١١ القبلـــياالختب أســـئلة  ١١ البعـــديواألســـئلة يف االختب

ري اخلبــإىل  تقــدميها بــار القبلــي والبعــدي قــام الباحــثتصــديق عــن أســئلة االختاللنيــل 

ـــة  يف جمـــال مـــادة جمـــال  يف واخلبـــري، املاجســـتري نـــور علـــي احلـــاج د.هـــو: اللغـــة العربي

  هو د. احلاج مصلح وحد املاجسرت. اإلنتاج مايكروميد� فالش تصميم

 املالحظة.دليل  )٢

، وذلـــك عــــن لفصـــلملالحظـــة العمليــــة التعليميـــة يف ااألداة  هـــذا الباحـــث ســـتخدما

 طريق املالحظة املباشرة إىل العملية التعليمية.

 دليل املقابلة. )٣

بعــدة مقابلــة جلمــع البيــا�ت وتصــميم املــواد التعليميــة، وتــتلخص هــذه  قــام الباحــث

  املقابلة فيما يلي:
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 العربيــة �ســتخدام ماكروميــد� فــالشاللغــة  ةدامــاملقابلــة مــع اخلــرباء يف تطــوير  -

واألخــرى مــع اخلــرباء يف اللغــة العربيــة، ومــنهج  اإلتصــايلعلــى اســاس املــدخل 

 . بر�مج مايكروميد� فالش تدريسها، وإعداد

�ميكاســان بتدائيــة اإلســالمية الغــزايل اإليف املدرســة املقابلــة مــع مــدير املدرســة  -

، وذلــك للكشــف عــن أهــداف تــدريس اللغــة يف املدرســة، ومشــكالت مــادورا

للغــة العربيــة، ومــدى احتيــاج املــدرس إىل تطــوير املــدرس والتالميــذ يف تــدريس ا

 علـى اسـاس املـدخل اإلتصـايل العربية �ستخدام ماكروميـد� فـالشاللغة  ةدام

 يف التعليم اللغة العربية.

ــــة، وذلــــك الســــتخالص آرائهــــم حــــول  - املقابلــــة مــــع مــــدرس مــــادة اللغــــة العربي

اللغـــة  ةدامـــمشـــكال�م يف تـــدريس اللغـــة العربيـــة ومـــدى احتيـــاجهم إىل تطـــوير 

 . على اساس املدخل اإلتصايل العربية �ستخدام ماكروميد� فالش

املقابلة مع التالميذ، وذلـك السـتخالص آرائهـم حـول إحساسـهم جتـاه تطـوير  -

 .على اساس املدخل اإلتصايل العربية �ستخدام ماكروميد� فالشاللغة  ةدام

 .أوراق االستبانة )٤

بعد عملية التعليم، أما  ميذاملدرس والتاللى ع الباحث أوراق االستبانة توزع

اليت  بر�مج مايكروميد� فالشأوراق االستبانة للخرباء فقد أرفقتها الباحث مع 

اللغة  الباحث إليهم بعد عملية التصميم مباشرة. كان بنود االستبانة ملدرس قدمته

 ا�ميكاسان مادور بتدائية اإلسالمية الغزايل اإليف املدرسة  تالميذلو نود ب ١٥ العربية

على معلومات البنود إىل املشرف قبل استخدامها للجمع  ود، وتصحيح هذابن ١١

  . املطّورة رب�مج مايكروميد� فالشوبيا�ت وحقائق مرتبطة ب
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 أسلوب حتليل البيا�ت -٦

حتليل البيا�ت يعىن األمور املهمة يف عملية البحث. ألن البيا�ت احملللة يف 

البحث علمية. ألن البيا�ت املطلوبة هي الكمية والكيفية هذا البحث ستكون 

فتحتاج الباحث إىل حتليل البيا�ت الكمية والكيفية أيضا. أما خطوات حتليل 

 ٤٥) حصول على النتائج.٣) تصنيف البيا�ت ٢) تنظيم البيا�ت ١البيا�ت يعىن 

 وحتليل البيا�ت الكيفية والكمية التالية:

 يفيةحتليل البيا�ت الك )١

وصف ب يف حتليل البيا�ت الكيفية تستخدم الباحث األسلوب األبسط،

، وكذلك افيه العربيةاللغة  ةدااملوحتليل كل  بر�مج مايكروميد� فالش العناصر يف

  وصف التعليقات واالقرتاحات من اخلرباء.

 حتليل البيا�ت الكمية  )٢

 Descriptiveيا وصفيا (يف حتليل البيا�ت الكمية تستخدم الباحث حتليال إحصائ

Analysis Statistic:وهذا الرموز لتقومي إنتاج التصميم .(  

  

  

  

  

                                                           
45 Moh. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Malang: Bintang Sejahtera, 2013), hal 

131 
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  ٤٦البيان:

  : املعدل أو مئوية قيمة لكل رقم 

  عدد إجا�ت كل بنود السؤال: 

 : عدد أفراد العينة 

  : الثبات

  )١.١(اجلدول رقم: 

  ٤٧لتفسري البيا�ت من نتيجة تصديق اخلرباءودليل 

  البيان  عيار امل  نتيجة املعدلة  درجة ال

  جيد جدا  %١٠٠- %٨١  ٥
يف التدريس بدون  اكن استخدامهمت

  التصحيح

  جيد  %٨٠- %٦١  ٤
قليل ب التدريس يفا استخدامه كنمت

 التصحيحمن 

  مقبول  %٦٠- %٤١  ٣
 التدريس يفا استخدامه كنمت

 �لتصحيح

 التدريس يفا استخدامه كنمت ال  �قص  %٤٠- %٢١  ٢

                                                           
46Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian dengan Statistik, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2003), 

hal 30 
47

Sudjana, Statistik: Desain dan Analisis Ekpserimen,(Bandung:Tarsito Bandung, 1990), 
hal. 45 
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  بدلت أوا كله صلحت ال  جّدا �قص  %٢٠-%١  ١

 

. وختتار تالميذالقبلي والبعدي ملعرفة جناح ال ولتحليل نتيجة االختبار

احلزمة اإلحصائية للعلوم وتعقد �لرب�مج ) T-Testت (–الباحث اختبار 

 لتقييم جمموعة جتريبة.) Statistical Package for Sosial Sciences(االجتماعية 

 

  

 

  

  ٤٨البيان:

  Md = القبليوالبعدي( متوسطاالحنرافبيناالختبارين(  

 Xd = فروق االحنراف مع متوسط االحنراف 

 N = عدد أفراد العينة  

  

  

  

  

                                                           
48 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi, 

(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), hal349-350 
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 الفصل الرابع

  عرض البيا�ت وحتليلها ومناقشتها

 بتدائية اإلسالميةدرسة الغزايل اإلامل عن �رخيية نبذة -  أ

  بتدائية اإلسالميةمدرسة الغزايل اإل -١

 اخلامس التاريخ يف �ميكاسان مادورابتدائية اإلسالمية مدرسة الغزايل اإل نشأ

إنشاء املخابرات  الرؤية أما .عبد هللا احلاج كياهي مبادرة من م،٢٠٠٧ سنة يوليو من

 ،مبتكرةوخالقة و  تنشط اليتحتقيق عملية التعلم  بعثة ،كرميةال قخالألمن املتعلمني �

النبيلة، حتقيق التنمية  األخالق التعود تطبيق، حتقيق التنمية مستوى من الكفاءة خلرجيي

البنية التحتية املرافق و  حتقيق، واملهنية التعليمية املعلمنييدرك  املستمر،و  التقييم الفعال ىف

تنفيذ منهج قائم على الكفاءة واملهارات احلياتية األخالقية  مدرسة وأما أهداف الكافية.

ا�تمع  رؤى للطالب واملعلمني، تطويرمتعة املبتكرة و  التعلم مناذج تطبيق، واإلمدادات

  اإلسالمية.تثقيف و ، واملرح املدرسة ثقافة تطوير من أجل املدرسي

يوضع املنهج الدراسي للمدرسة على أساس التوازن بني مواد العلوم اإلسالمية، 

والعلوم اللغوية، والعلوم الكونية. وميكن تقسيم املنهج الدراسي يف هذه املدرسة إىل 

  مايلي: 

، والتجويد، والتوحيد، وهي تشمل: القرأن الكرمي الدراسات اإلسالمية، )١

 .واحلديث، والفقه، و�ريخ اإلسالم
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واإلجنليزية املواد األتية: كما يف  تشمل اللغة العربية اللغة العربية واإلجنليزية، )٢

 ).K13(الكتاب املنهج سنة ألفني و�لث عشر

وهي تشمل: احلساب، والر�ضيات، وعلم الطبيعة، والبيولوجيا،  العلوم، )٣

ة كما يف الكتاب املنهج سن اإلجتماع، واللغة اإلندونيسي، واجلغرافيا، وعلم

 ).K13ألفني و�لث عشر(

  حال املدرسني والتالميذ -٢

 ١٨م ٢٠١٦-٢٠١٥املدرسة للسنة  املدرسني واملدرسات يف هذهعدد 

  مدرسة. ٨مدرسا و  ١٠مدرسا، 

تالميذ. تنقسم  ٧٩م ٢٠١٦-٢٠١٥عدد التالميذ يف هذ املدرسة للسنة 

الثاين  يذ. وللفصلتالم ٢٤هؤالء التالميذ إىل ثالثة فصول. للفصل األول عدد التالميذ 

   تالميذ. ٣١تالميذ. وللفصل الثالث عدد التالميذ  ٢٤عدد التالميذ 

على  ماكروميد� فالش بر�مج اللغة العربية �ستخداممادة  تطويرتصميم   - ب

  اساس املدخل اإلتصايل

  مجع البيا�ت واملعلومات -١

يت قبل أن صمم الباحث وسيلة تعليمة حلل الباحث احلاجات واملشكالت ال

  يف تعليم اللغة العربية، وهي كالتالية: الغزايل �ميكاسان مادورا اإلبتدائيةمدرسة  يواجهها

 درسة اإلبتدائية الغزايل �ميكاسان مادوراأهداف تعليم اللغة العربية مب ) أ
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الغزايل  اإلبتدائيةمدرسة ير مدوهو  مدروقيملقابلة مع أستاذ � قام الباحث

ومن نتيجة تلك هداف تعليم اللغة العربية يف هذا املدرسة. ملعرفة أ �ميكاسان مادورا

 هي فهم املقروء، يعيندرسة يف هذا امللغة العربية تعليم ال أن أهداف وجد الباحث املقابلة

 كفاءةيف   بد للتالميذ أن يفهموا مادة اللغة العربية فهما عميقا حىت يصل التالميذال

أن يقرأوا ويفهموا كتب اللغة العربية، وبعدها فمن القراءة الصحيحة، مث يستطيع التالميذ 

اللغة أن يتكلموا  املمكن أن حصل التالميذ يف كفاءة الكالم، أي التالميذ يستطيعون

وين بصفة عامة هي تكالعربية صحيحا وفصيحة. أما أهداف تعليم اللغة العربية 

 ٥١تجسد هلم األخالق اإلسالمية.الشخصية اإلسالمية للتالميذ حىت ي

 درسة اإلبتدائية الغزايل �ميكاسان مادورامب حالة تعليم اللغة العربية ) ب

يؤدي أحيا�  الغزايل �ميكاسان مادورا اإلبتدائيةدرسة كان تعليم اللغة العربية مب

يف املصلى وأحيا� يف الفصل كل يوم الثال�ء يف الساعة السابعة اىل الساعة الثامنة 

فصل األول، ويستخدم فيه كتاب اللغة العربية كما محل صباحا، وهذا الدرس يُبدأ من 

، أي املدرس يقراء املادة املدروسة يف باشرةاملدرس، أما الطريقة املستخدمة فيه فطريقة امل

عملية التعليم مث يشرحها أمام التالميذ، ويف بعض املواد يطلب املدرس من التالميذ أن 

  ٥٢حيفظواها أمام الفصل.

                                                           
 ٧يف التاريخ  �ميكاسان مادورا مدرسة اإلبتدائية الغزايلكمدير  سوبنوا يجة املقابلة مع أستاذ نت  ٥١

  .٢٠١٥ فرباير
  .٢٠١٥فرباير  ١٥يف التاريخ  �ميكاسان مادورا درسة اإلبتدائية الغزايلمب املالحظةنتيجة   ٥٢
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 اإلبتدائيةدرسة لغة العربية مبمدرس ال دمحم زينللة مع أستاذ بملقا� قام الباحث

لباحث ا فيه، فوجد لغةالباحث عن حالة تعليم ال هلأ. سالغزايل �ميكاسان مادورا

  كما البيان التايل:  رسة ديف هذا امل لغةاملعلومات حول تعليم ال

 من كثريا  منه، شكالتمعدة  واجهي درسةيف هذا امل لغة العربية"أن تعليم ال

ليس  أوطريقة التعليم القدماء غري جذابة  يف أل�م التعليم، يف يتحمسون ال التالميذ

 ،اللغة تعليم يف الوقت قلة هم عند وأيضا. مللتعل يتعبون هم لذلك ،هناك وسائل جذابة

. أما من �حية الكتاب املستخدم وهو كتاب اللغة الساعة مبدة األسبوع يف مرة فقط

  ٥٣."ا محل مدرسالعربية كم

زينل، اتفقها الباحث خاصة من �حية  ومن نتيجة هذه املقابلة مع األستاذ دمحم

املواد املوجودة يف الكتاب املستخدم أ�ا أصعب وأعلى ملستوى التالميذ أل�م من مرحلة 

يف تعليم اللغة العربية. ألن رأى والحظ الباحث الكتاب املستخدم أن فيه املواد  اإلبتدائية

  لكثرية.ا

درسة لغة العربية مبحتياجات يف تعليم الشكالت واالامل بعد أن عرف الباحث

فقام الباحث بتصميم كما يف البيا�ت السابقة،  الغزايل �ميكاسان مادورا اإلبتدائية

 تالميذل على اساس املدخل اإلتصايل ماكروميد� فالش بر�مج �ستخدام وسيلة تعليمة

  .املبتدئ املستوى على زايل �ميكاسان مادورادرسة الغمب اإلبتدائية

 املنتجات هي: إلنشاء وحتتوي هذه اخلطوات

                                                           
٥٣

 مايو ٢١يف �ريخ  �ميكاسان مادورا درسة اإلبتدائية الغزايلمب دمحم زينلمع األستاذ  نتيجة املقابلة  

٢٠١٥.  
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منتجات متعددة الوسائط التعليمية يتم إنشاؤها �ستخدام ماكروميد� فالش 

ولكن  هذا امللف هو نتيجة ملزيج مزيج من الصور واألصوات والفيديو واخلطوط. .٨

وجيري العرض األول النص العريب املكتوب يف  ألفالم،أيضا حترير الفيديو ترتدي صانع ا

  �ور بوينت.

  أجزاء: ٣بشكل عام املنتجات املرتكزة على فالش تنقسم إىل 

 اليت هي الصفحة األوىل اليت تظهر عند فتح امللف. صفحتها األوىل، - أ

، أي الصفحات اليت حتتوي على خيار القائمة صفحة القائمة الفرعية -  ب

 نتج.الفرعية يف هذا امل

صفحة احملتو�ت، أي احملتوى الذي يظهر عند حتديد واحدة من القائمة  -  ج

 الفرعية.

حنتاج أوالً إىل معرفة طريقة لتمكني  قبل أن نواصل على الطريق جلعل املنتجات،

  ، هناك عدة طرق، واحدة منها، هي: زر جنمة، كما هو مبني أد�ه:٨ماكروميد� فالش 
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إذا كان هناك على  ٨االختصار ماكروميد� فالش أو ميكنك أيضا النقر على 

  سطح املكتب. الشاشة التالية هي:

  
  

  .شريط القائمة:  حيتوي على األوامر الشائعة اليت تستخدم بشكل متكرر للعمل

حيتوي على اجلهاز الرئيسي للرسم الذي يتكون من أربعة أجزاء، وهي  :     األدوات

يارات. األدوات تتكون من جمموعة خمتارة أدوات، عرض، واأللوان، وخ

أدوات املفيدة لتحديد الكائنات، أداة سوب سيليكشن ومفيدة 

لتحديد أجزاء من كائن ما، أداة التحويل احلر مفيدة تغيري احلجم، 

وأداة سطر لرسم خط، أداة السو لتحديد كائنات  تدوير الكائن،

م، أداة النص لكتابة حبرية، أداة القلم ل رسم كائنات حبرية مع القل

النص، أداة البيضاوي لرسم كائنات البيضاوي، أداة املستطيل لرسم 

أداة الفرشاة لرسم  وجوه الثالثي، أداة قلم الرصاص إلنشاء منحنيات،

MenuBar 

TimeLine 

Stage 

Properties 

Toolbox 
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كائن على شكل مثل ذيالً، وأداة زجاجة احلرب لون الكائن خط 

ممحاة حلذف  التعبئة، وأداة دلو الطالء مللء لون حمتو�ت الكائن وأداة

أداة  عرض يتكون من أداة اليد لتحريك املرحلة، الكائنات.

التكبري/التصغري التكبري والتصغري املرحلة. األلوان تتكون من السكتة 

الدماغية اللون إىل لون التعبئة على اخلط، ولون فيل مللء األلوان على 

  .ياحمتو�ت الكائن. يتكون اخليار من خيارات األداة احملددة حال

نتائج املرحلة لرؤية النتائج عندما يتم تنفيذ بر�مج  هو مكان العمل. :      املرحلة

  الفالش.

اخلط الزمين مفيد لتعيني  حيتوي مرحلة العرض املخزنة يف اإلطارات.  : اخلط الزمين 

  .وقت عرض كل إطار

ئنات على املعلومات واملقاطع اليت ميكن أن تعامل ضد الكا : حيتوي  اخلصائص 

اللون فوق  احملددة. حتتوي على ألوان حول إعداد اللون، لون الشفافية.

  املكتبة.

 التخطيط -٢

التدريب الذي تريد الباحث  اللغة العربية �ستخدام ماكروميد� فالشإن مادة 

بتدائية اإلسالمية مدرسة الغزايل اإللتالميذ  املدخل اإلتصايل ها مؤسسة على أساستطوير 

ماكروميد�  . فلذلك اعتمد الباحث بشكل أساسي يف إعداد بر�مجرا�ميكاسان مادو 

مدير على نتائج اإلحصاء اليت قام �ا يف الدراسي التمهيدي ونتائج املقابلة مع  فالش

كما أ�ا إعتمد عليها يف حتديد معيار الكفاءة والكفاءة األساسية يف    املدرسة واملدرسني.

  .كل درس من دروس املواد التعليمية
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أما أمناط التدريب يف املواد التعليمية فقد استمدته الباحث من عدة كتب 

  ).K13كما يف الكتاب املنهج سنة ألفني و�لث عشر(  معتمدة يف تعليم اللغة العربية،

على اساس املدخل  اللغة العربية �ستخدام ماكروميد� فالشمادة  تطوير  - ج

  اإلتصايل

على اساس املدخل  ام ماكروميد� فالشاللغة العربية �ستخدمادة  تنظيم  -١

 وترتيبه اإلتصايل

، السابقةالصورة  كما يف اليت مت وضعها إجراءات العمل مراحل نفذت بعد أن

حتت  )Macromedia Flashفالش ( وسائل تعليم ماكرو ميد� وقد حصلت نتائج

 Macromedia ( فالش ماكرو ميد��ستخدام بر�مج العربية  تعليم اللغة "تطوير عنوان

Flash( "مع أن ننظر للعرض على أساس تصميم ويب على األسس مدخل اإلتصال 

)Web( .مع قائمة كل لالختيار من بينها القائمة يتألف من هذه الوسيلة يف ضوء 

  .املتاحة خمتارة

على منتجات متعددة الوسائط التفاعلية مع كل صفحة  الباحثظهر يسوف 

 وصف خمتصر.
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  ىلالصفحة األو  .١

  

)، والعربيةإلندونيسية �هي: العنوان (و ، ةمن عدة عناصر  تتكونهذه الصفحة 

  زر لبدء تشغيل املواد. مث املتحركة ة، الصور اجلامعةوشعار املألف اسم 

بعض  مع ألول مرة،خرج سيهذه الصفحة ل لف الوسائامل هذاحني يتم النقر 

 النقر على عندما .املتحركة لفيةواخل تدورالشعار الذي اخلط و  على احلركة االختالفات

 مفتاحمن  فائدة .إىل الصفحة التالية أ�ا سوف تذهب مث على بدء، النقر يتم الزر

)Enter ( ائمة الصفحة القيعين  التالية للدخول إىل صفحة لنا هو السماح)Menu(.  

 
 

  



٥٩ 
 

  الصفحة القائمة .٢

  
  

قبل أن املتقدمة  يعين الصفحةهذه الصفحة هي الصفحة األوىل من القائمة، 

طبقات، مبا يف ذلك من ال يدعداليتوجه إىل القائمة الثانية. يف هذه القائمة، هناك 

العودة زر و وزر اإلستمرار ، املألف اسمو نص هدية املتحركة، و  الكتابة أهال وسهال،

  واخلروج.

 وتستخدم هذه الصفحات عادة لتوفري احلافز للطالب قبل البدء يف املواد،

  الب نشاطا يف التعلم.لدافع الط

  

  



٦٠ 
 

  الثانية القائمة صفحة .٣

  
  

 \القائمة  مستخدم خيتار هذه الصفحة يف .الثانية القائمة هي الصفحة هذه

  :وهي، هناك أربعة هذه القوائم .يف هذه الوسيلة ما هو مطلوب ميزة

 )KI & KD( الكفاءة األساسيةو  املهتمةالكفاءة  .أ 

 )Mari Belajar(هي نتعلم  .ب 

 )Kuis(تدريب  .ج 

  )Identity/Author(الكاتب  .د 

أيضا عن  هذه الصفحة يعرض، �إلضافة إىل عرض القوائم لالختيار من بينها

 وسائل اإلعالم هوية وكذلك، والعودة املقبلزر ، الصفحة املادة يف زواية الفوق من عنوان

  .زر اخلروج شدد خارج
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  )KI & KD( الكفاءة األساسيةو  ادة امليعاديةاملالكفاءة  .٤

  
  

. سوف زر على الصفحة القائمة (KI & KD) النقرالصفحة اليت تظهر عند  هي

ملناهج لعام �مناسبة  والكفائة األساسية الكفائة املهتمةتظهر هذه الصفحة على 

 يةساحتت عنوان أدوات املدر اللغة العربية . اليت سوف تكون مرتبطة مع املواد ٢٠١٣

  .اإلبتدائيةلطالب مدرسة 

 فضال عن الزرمنها الرسوم املتحركة  ،تتكون طبقات أيضا (KI & KD)القائمة  يف

  ملواصلة وتكرار يف القائمة السابقة وال ننسى الزر إ�اء إل�اء القائمة. ستمراراخللفي واإل
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  علمصفحة هي نت .٥

  
  

يف هذه  زر يف القائمة الرئيسية. فوقد النقر سوف تظهر هذه الصفحة عن

ة هناك يساملدر ا، من العنوان أدوات دراستهاو  ليتم عرضهاالصفحة يبدو أن بعض املواد 

  ة.اجلمل، واحملادث ،املفردات هي ناقشتهاثالثة أجزاء مل

 ة.يسادر املأدوات  ملستخدمني الذين يرغبون يف تعلمايسهل سيف هذه القائمة 

هناك بعض املواد اليت ميكن استخالصها للمستخدم، على سبيل املثال إذا   يف الداخل

، حنن فقط انقر فوق املواد اليت نريد. هانريد أن نتعلم من بعض أنواع املواد اليت حتددكنا 

 سيتم تقدميهاالبسيطة اليت اجلديدة و  املفردات سيكون هناك بعض املفردات يف البنود

  .احملادثةاجلمل و هناك العديد من و ، للطالب

ذلك عنوان مبا يف  اتطبق عدة أيضاهناك تتضمن  "تعلمن يه" يف القائمة

 خلفيةو الزر اخلروج، و  العودوالزر  ستمرارالزر اإل ،اليت ستناقش عنوان املقطعاملناقشة، 

هذه الوسائل الغزل واملتحركة هدية يف شكل األغنام، ألن  عجلة للرسوم املتحركة
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حىت أن الذين هم جمرد تعلم اللغة العربية فئة الناشئني ل اإلبتدائيةللمدرسة ستخدم ي

يف إرادت لطالب ل فائدةو  افياكيكون   املتحركة أو الصور املستخدمة ينبغي أنالرسوم 

  تعلهم.

  

  املادة األوىل (املفردات) .٦

  
تعلم  من املواداالوىل  املادةستظهر هذه الصفحة عندما ينقر املستخدم 

كتابة اللغة بأدوات املدرسة و . سوف تظهر بعض الصور يف الصفحة هي نتعلم املفردات

  املفردات.احلفظ يف التعلم و  الطالب لتسهيل ه،عنمع مالعربية 

بعض  من أجل معرفة العربية لتعلم للطالب اجلدد هذه الصفحة الرتكيز على

 عىنعن امل للطالب استجابة إلعطاء بعض الصورتسرتشد و  املدرسة أدواتعن  املفردات

 املفرداتعشرة  ناليت تتكون م اإلطارات نوعان منهناك املفردات. يف صفحة املفردات، 

  املدرسة.أدوات   يف معرفة املفردات للفصل األوىل
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  املادة عن اجلملة والكلمة .٧

  
  

زر  انقر على إذا كنا خيرجهذه املواد و ، اجلملة املواد عدد أو التالية هي يف املواد

، فإن )Scene Materi( يف مادة املسرحيف طبقة الثالث  الثانية القائمة هي نتعلم. واملواد

 مت قبوهلا اليت يف اجلمع بني كلمتني اإلبتدائيةطلبة املدارس  إلدخال مادة املادي هوملبلغ ا

  مجلة بسيطة. يف املناقشة األوىل يف

يف هذا الصدد هناك بعض كمية من الصور املادية عن األدوات املدرسة بقدر 

 الصورة، يفكلمة الفواحدا عن  عرفة واحداً امل واريدياملستخدمون  وعندما سبع صور،

مثل النقر صورة للقلم فإنه سوف خيرج مجلة . ريدهاينقر إحدى الصور اليت يملستخدمني ا

  ".َهَذا قـََلمٌ "بسيطة 
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و�إلضافة إىل ذلك، هناك عدة طبقات قائمة تشمل: العنوان للغة العربية أو 

الغرض بعض الصور. و  وكذلكروج، اخلزر و والعودة،  ستمراراللغة إندونيسيا، األزرار اإل

من هذه الدراسة، �إلضافة إىل األخذ �ألحكام الصادرة للطالب املبتدئني، تقدم هذه 

  طبق العقوبة يف حمادثة بسيطة بني األصدقاء.أن ياملواد مع األمل ميكن الطالب 

  مادة عن احملادثة .٨

  
  

لالنتقال  ستمرارزر اإل علىسوف تظهر هذه الصفحة عندما ينقر املستخدم 

 كانوا جيرونصيب وفتاة  أربع  احملادثة. سوف نرى صور التالية يف املوادإىل الصفحة 

الصورة  علىصورة، وعندما انقر ال. مث هناك طفل الذي يطلب منه حني مشريًا حمادثة

  .على أ�ا سوف خيرج الكلمة يف اللغة العربية ومعانيها
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العربية  والرتكيز على هذه الصفحة حيث أن الطالب يريدون التعبري عن اللغة

احملادثة. يف هذه الصفحة أيضا هناك نسخة احتياطية مث زر و  من خالل االتصاالت

الصور اليت طلبت اجلواب وسوف  علىنقر يللمتابعة يف احملادثة واملستخدم  ستمراراإل

، حىت قبل ممارسة يعين عن مادة كلمة خيرج. هذه املواد اليت نشأت من املواد السابقة

 املفردات وجعل املفردات مسبقا عن يتم تعريف الطالب، ئه األصدقاالطالب العربية بني

  مجلة بسيطة. يف

  مادة الثانية .٩
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الطالب أن أدوات املدرسة. حيث  عنواد حول الفيديو املوالثاين حيتوي على 

احلفظ  . أسلوب التعلمغينلت� املدرسة واتحلفظ والتذكري حول املفردات أديف اسهل ي

ل هذا، قد يكون أكثر فعالية عندما يطبق على الطلبة الذين يتعلمون عن طريق الغناء مث

فقط �للغة العربية. و�إلضافة إىل ذلك هناك اهتمام من جانبها ضد هذه املواد، وميكن 

  .للطالب أيضا جعل حتفيظ املفردات مع متعة وال مملة

 – File – Window – Componen)   إلدراج ملف فيديو يف اخللفية �لنقر كيفية

FLVplay) ، انقر العود واخلروج، مث  مث)Parameter – Contentpath - Ok(  سار املد يدحتو

الفيديو الذي تريد نشر احملتوى. هذا الفيديو حيتوي على بعض املفردات البسيطة حول  إلختيار 

مت  دالفيديو ق يف هذا هي املفرداتوبعض حيث أن الطالب ال تنسى بسهولة،  األدوات املدرسة

. و�إلضافة إىل ذلك، يوجد يف هذا الفيديو نص �للغة العربية والصور السابقة املفردات يف تدريسها

  القراءات. حملاكاة تتيح للطالب اليتاليت جتعل من السهل 

  التدريب .١٠
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مسابقة، مسابقة األسئلة �لنقر فوق  جعل بعدميكن ملء املستخدمني 

أنواع التصنيف. ميكن  ٥بندا مع  ٢٥ألة تتكون من الصفحة الرئيسية من القائمة. املس

للمستخدمني جديدة تسجيل الدخول وملء مسابقة األسئلة بعد ملء اهلو�ت. عمله  

دقيقة، يعترب الطالب �جحاً إذا كان حيصل على قيمة احلد األدىن  ٤٥كحد أقصى ملدة 

اء بقيمة احلد % من األسئلة. إذا كان الطالب غري قادرين على الوف٨٠، أو ٨٠من 

  .األدىن احملدد مث الطالب ما زالت ال تعترب يتقن متاما املواد اليت تعلمت �لفعل

، وهناك عدة أنواع من االختبارات مبا يف ذلك )Kuis Ceator( يف مسابقة املبدع

متعددة، استجابة متعددة، واستجابة متعددة، فيل يف الفراغ،  اسئلةصواب/خطأ، 

لطالب اختبار صواب/خطأ قال للرد على بيان ما إذا كان البيان الذي  املطابقة، والعلم. ا

كان حقيقية أو زائفة، واملقرونة �داة الصورة. سؤال صواب/خطأ هناك هي مخسة أسئلة 

ختتلف. هذا السؤال يرمي إىل قياس قدرة الطالب على فرز وال ينخدع يف بيان، نفهم  

فضال عن اختبار الطالب طالب فهم كيف قادرة على ضبط بني البيا�ت والصور، 

  :املواد اليت هي سبق شرحه سابقا حول أدوات املدرسة. كما يف الصورة أد�ه
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متعددة، يطلب من الطالب أن اختيار إجابة واحدة  أسئلة أما �لنسبة لألسئلة

صحيحة. هذه املسألة �دف إىل اختبار اإلملام �لطالب ألنه يف مسألة إجا�ت ال 

  :متعددة أن خيدعوا الطالب. على سبيل املثال كما هو موضح أد�هأسئلة  حصر هلا

  
 متعددة ولكن هل هذه املسألة إذا أسئلة الستجابة متعددة هو نفسه تقريبا مع

متعددة فقط حتديد إجابة واحدة فقط حبساب ملستوى االستجابة الصحيحة  أسئلة

نظرًا ألنه مطلوب �ختيار متعددة من صعوبة أو حتد� أكثر صعوبة مرة أخرى، 

اإلجا�ت الصحيحة املمكنة اثنني أو ثالثة. يف هذه املسألة الستجابة متعددة، هناك 

مخسة أسئلة ترتبط �ألدوات املدرسة وهناك مشكلة واحدة اليت تعطي عادة أدوات مثل 
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 استجابة متعددة. على سبيل املثال كماال صورة. مطلوب الدقة والدقة يف الرد على سو

  :هو موضح أد�ه

  
املشكلة الثالثة هي نوع فيل يف الفراغ، والقصد من هذه املسألة يف فيل فارغة 

إيسني، حيث طالب منيب �لتأكيد جمموعة واسعة -هو نفس مع أي حمتو�ت احملجوزة

من إجا�ت والكتابة حيث يكون املستخدم املعنية ملزمة بتوفري إمكانية أي اإلجا�ت 

  :يب عنها الطالب سواء من حيث الكتابة، وهذه. كما يف املثال أد�هاليت ميكن أن جي
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املشكلة القادمة هو النوع من املطابقة، وهناك ثالثة مطابقة حمفوظة يف مشاكل 

املمارسة حول األدوات املدرسة. مسألة مطابقة هنا، يتم طلب من الطالب إلثبات أو 

أنواع من الكلمات اليت جيب أن تطابق زوج عبارة وفقا �ساجنانيا. لذلك هناك عدة 

والحقا سوف تتابع بشكل عشوائي مث مهمة للطالب لزوج أو أطلب كلمة احلق مبعناه 

  :أو �لكتابة. وكما يف هو موضح يف الصورة أد�ه
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والسؤال األخري هذا مدعاة ملتواليات، وهناك اثنني من األسئلة اليت جيب أن 

لتسلسل هو منوذج هلذه املسألة اليت حتتوي على هذه جييب عليها الطالب. شكل هذا ا

املسألة حول بعض الكلمات العشوائية اليت سوف تكون مكدسة يف مجلة بسيطة. على 

  :سبيل املثال كما هو موضح أد�ه
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  لفاسم املؤ  .١١

على الساحة يتضمن البالغ البيا�ت الشخصية عن نفسك، وهناك حاجة إىل 

املصنعة لوسائط اإلعالم. وهذا نظرًا ألن املستخدم ميكن  هذه البيا�ت ملعرفة الشركة

معرفة هوية صانع األصلي لوسائل اإلعالم ال ختضع أيضا الستخدام اآلخرين، عندما 

تستخدم هذه الوسائط يف وقت الحق هوية شخص آخر لصانعي األصلية ال تزال هناك 

  ومل تقم �زالة صانع األصلي.
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ة إطارات تتألف من احليوي الذايت الكامل كتا�ت يتم حتديث القائمة هناك عد

  :املؤلفني مثل االسم و�ريخ امليالد والتعليم وغريها. كما يوجد يف الصورة أد�ه
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  اإلختتام .١٢

  
  

يف هذا املشهد األخري يسمى مشهد ختامية اليت تتضمن عن الشكر ألنه ميكن 

فيد لنا مجيعا. حسن مفيدة اآلن أو تعلم اللغة العربية بكل سرور معا، وقد يكون من امل

 ستمرارواخللف والزر اإليف املستقبل. ويف اخلتام، هناك بعض طبقة اخللفية، زر الغطاء 

  .وخروج
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  نتائج تقومي اخلرباء -٢

 بر�مج �ستخدام أي مادة اللغة العربية ةيمتعلوبعد إكمال هذه وسيلة 

مادة ين ومها خبري يف جمال احملتوى و خبري  اىل الباحث ها، قدماملصممة ماكروميد� فالش

 د. احلاج . واختار الباحثماكروميد� فالش بر�مج وخبري يف جمال التصميم العربية ةاللغ

يف اجلامعة  وهو حماضر العربية اللغةمادة خبريا يف جمال احملتوى و  قريب املاجستري نور علي

املطورة مع  تعليم وسيلة حثالبا عرضماالنج. و  الك إبراهيم احلكوميةاإلسالمية موال� م

  ة:ستبانة حتتوي على البنود اآلتياال ها. وتلكتحكيمستبانة لا

  

  )١.٢(اجلدول رقم:          

  العربية اللغةمادة احملتوى و  يف جمال خلبري اإلستبانة    

  املواد وفقا للمنهج املطبق  ١

  أعرب موضوع يف مادة منظم  ٢

  حمتو�ت املواد كاملة  ٣

  ختبارلإلااألسئلة اك هن  ٤

  الرب�مج ميكن استخدامه كمواد تعليمية  ٥

  مدرسمن  بديال هالرب�مج ميكن استخدام  ٦
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  وفقا للمادة ختبارلإلااألسئلة   ٧

  استخدام احلرف أو األحرف املناسبة  ٨

  استخدام اللغة العربية جيدة وتصحيح  ٩

  اذبيةاجل جعل الصور تبدو  ١٠

تعلمذكر املعلومات اليور ميكن أن تساعد الص  ١١  

 تصميم واجهة تفاعلية وجذابة  ١٢

تالميذال عند الشائعة املفردات استخدام  ١٣  

املستخدمة اللغة فهم يف التالميذ يسهل  ١٤  

  

  :وإضافة فيها ستبانة السابقة �تى �ا اخلبري نتيجة ومالحظةومن اال

 ٨٩تيجة ن ستبانة فحصل الباحثبعد أن حسب الباحث نتيجة من اال ) أ

 بر�مج اللغة العربية �ستخدام مادةوهذه النتيجة تدل على أن  %،

 املطور يف درجة "جيد جدا". ماكروميد� فالش

 

 هذا ستبانة وهي أنتلك اال قد كتب اخلبري املداخالت واإلضافات يف ) ب

 حمتو�ت له جيد، ماكروميد� فالش بر�مج اللغة العربية �ستخدام املادة

للمبتدئني وهناك الصور امللونة اليت تستطيع أن  اللغة العربية ليمتع يف اجليدة

 .التالميذ يف تعلم اللغة تشجع رغبة
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مادة احملتوى و يف جمال املطّورة من خبري تعليم  وسيلة وبعد أن صحح الباحث

 الثاين وهو اخلبري يف برياخلإىل  املطورة وسيلة تعليمةتلك  فعرض الباحث العربية اللغة

د. احلاج  اختار الباحثويف هذه اخلطة، . ماكروميد� فالش نتاج بر�مجصميم املتجمال 

 سورا�� احلكوميةاجلامعة اإلسالمية سو�ن أمفيل هو حماضر يف و  .مصلح وحد املاجسرت

ستبانة التحكيم اليت حتتوي ة مع ااملصمم ماكروميد� فالش بر�مج مث عرض الباحث ،

  على البنود التالية:

  

  )١.٣(اجلدول رقم:          

  ماكروميد� فالش نتاج بر�مجتصميم امل يف جمال خلبري اإلستبانة

  وميكن استخدام الرب�مج للتعلم الفردي  ١

  )ميكن ختصيص املستخدم( هذا الرب�مج مرنة  ٢

٣  
الرب�مج هو استجابة (قادرة على تقدمي التغذية 

  الراجعة للمدخالت املقدمة من قبل املستخدم)

  طبيعة تصحيحية معكوس  ٤

٥  
ردود الفعل تفاوتت االستجابة حبيث ميكن 

  للمستخدمني ال يشعرون �مللل

  استخدام اللون املناسب  ٦
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  هناك املالحة لسهولة التصفح  ٧

  برامج قابلة للنقل  ٨

  الوسائط املتعددة املتوفرة �لكامل  ٩

 كانت الصورة واضحة  ١٠

 الرسوم املتحركة جذابة  ١١

 الصوت ميكن أن يسمع جيدا وهو جمرد حق  ١٢

  الرب�مج سهل التشغيل  ١٣

 الرب�مج حيتوي على قائمة والرموز  ١٤

 هناك خيارات القوائم والرموز  ١٥

١٦  
هناك شاشة البداية (الشاشة) الذي يظهر قبل 

 فرتة وجيزة من تشغيل بر�مج

١٧  
الرب�مج جيعل املستخدمني بسهل يف تعلم اللغة 

 العربية

 الرب�مج ميكن تشغيلها بسهولة  ١٨

١٩  
/  CDاستخدام  دونبميكن تشغيل الرب�مج 

  فالش
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 استخدم هذا الرب�مج مرغوب   ٢٠

٢١  
كان يشعر �مللل مع هذا الرب�مج، بعد أن قمت 

  .بتشغيل الرب�مج لفرتة طويلة نسبيا

  وظيفة الرب�مج ال ميكن تغيريها من قبل املستخدم  ٢٢

٢٣  
كامل لدعم عملية اللديه بر�مج التسهيالت 

  التعليم والتعلم

  املبتدئ �ملستوى الوسائط مناسبة  ٢٤

  الوسائط التعليم تقدمي يف اجلذاب  ٢٥

  

  :خلبري نتيجة ومالحظة وإضافة فيهاومن االستبانة السابقة �تى �ا ا

 ٩٤نتيجة  ستبانة فحصل الباحثمن اال بعد أن حسب الباحث نتيجة ) أ

 ماكروميد� فالش بر�مج اللغة العربية �ستخدام مادة تدل أن هذهو  %

 ".جدايف درجة "جيد املطور 

ستبانة وهي أن هذا ت واإلضافات يف تلك االقد كتب اخلبري املداخال ) ب

 د لتعليم اللغةجي ماكروميد� فالش بر�مج اللغة العربية �ستخدام املادة

دات فيه الصور امللونة اجلذابة واملفر ألن  ملبتدئني،، خاصة ملرحلة االعربية

. م اللغة العربيةييتحمسون ويتمتعون يف تعلحىت هم  الشائعة عند التالميذ

أيضا سيكون  ماكروميد� فالش بر�مج اللغة العربية �ستخدام مادةوهذا 

لغة يتعلمون ال عالجا يف تعليم اللغة، ألن رأى اخلبري منذ زمان التالميذ

الصور أو ة أو يمالتعل الوسيلة، ليس فيه غري جذاب تدئنيالعربية يف املب
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 اللغة العربية �ستخدام مادةوهذا  يف الو�ئل الوحد األلوان أو التدريبات

 .دئنيسيحلل من هذه املشكلة خاصة ملرحلة املبت ماكروميد� فالش بر�مج

 العربية ةاللغ مادة اخلبريين، النتيجة من خبري يف جمال تقومي نتائج ملخصوهذا 

  : توى، وخبري من جمال تصميم الوسيلة التعليميةواحمل

  )١.٤(اجلدول رقم: 

 ملخص نتائج تقومي اخلرباء

قم
لر

ا
 

 البيان Xi X P البنود

 ٧٠ ٦٢ اج عبد الوحد علي وفا املاجسرتاحل ١
 جيد جدا %٨٩

 املعدل

 ١٢٥ ١١٧ نزار الدين املاجسرت ٢
 جيد جدا %٩٤

 املعدل

 %١٨٣ ا�موع
 جيد جدا

 %٩١،٥ املعدل العام

  

بعدما حسب الباحث النتائج من اخلبريين، فوجد الباحث أن النتيجة هي 

  وهي يف درجة جيد جدا. % ٩١،٥
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  ولوصف نتائج اإلستبانة وتصنيفها، وضع الباحث املعابري األتية:

  

  )١.٥اجلدوال رقم: (

  ٥٤ تصنيف نتائج اإلستبانة

  البيان  عيار امل  نتيجة املعدلة  درجة ال

 جيد جدا  %١٠٠- %٨١  ٥
يف التدريس بدون  اكن استخدامهمت

  التصحيح

 جيد  %٨٠- %٦١  ٤
قليل ب التدريس يفا استخدامه كنمت

التصحيحمن   

 مقبول  %٦٠- %٤١  ٣
 التدريس يفا استخدامه كنمت

 �لتصحيح

التدريس يفا استخدامه كنمت ال �قص  %٤٠- %٢١  ٢  

جّدا �قص  %٢٠-%١  ١ بدلت أوا كله صلحت ال   

 

 اللغة العربية �ستخدام فقدتبني من خالل نتائج تقييم اخلرباء السابقة أن مادة

  .% ٩١،٥ مبعدل درجة "جيد جدا" حاصلة على املطور ماكروميد� فالش بر�مج

                                                           
54

Sudjana, Statistik: Desain dan Analisis Ekpserimen,(Bandung:Tarsito Bandung, 1990), 
hal. 45 
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 املطور ماكروميد� فالش بر�مج اللغة العربية �ستخدام مادة ومعىن ذلك أن

بدون  �ميكاسان مادورابتدائية اإلسالمية درسة الغزايل اإلم صاحلة للتطبيق على تالميذ

  أي تعديل وتصحيح، وتفصيل هذا النتائج ما يلي:

نتيجة  (املواد التعليمية)اللغة العربية املعدل لنتائح اخلرباء يف جمال مادة )١

 "جيد جدا".يف درجة  %، ٨٩

 % ٩٤ة نتيج تصميم الوسيلة التعليمية املعدل لنتائح اخلرباء يف جمال )٢

  "جيد جدا".يف درجة 

 ماكروميد� فالش بر�مج �ستخدام ية أي مادة اللغة العربيةوسيلة تعليم -٣

  فعالية على اساس املدخل اإلتصايل

 يف ملساعدته املعلم يستخدمها مادة كل إ�ا جميد شرحها كما التعليمية واملادة

 التعلم دليل) ١: (على األقل على واحدة مادة وتشتمل. والتعليم التعلم عملية تنفيذ

 التدريبات،) ٤(و املعلومات،) ٣(و املطلوبة، الكفاية) ٢(و ،)املعلم/  التالميذ دليل(

 وهذا.  التقومي) ٦(و واملمارسة، التدريب بطاقات على يشتمل الذي العمل دليل) ٥(و

 ملطورةا اللغة العربية مادة يف أن مع. للباحث ةتعليم وسيلة تطوير بعملية مناسب النظري

 كفاءةو   الكفاءة ومعيار ،ماكروميد� فالش بر�مج استخدام دليل أي املعلم دليل توجد

. لتالميذ اجلديدة اخلربات تعطي أن املعلومات وتستطيع درس، كل يف األساسية

 التعلم عملية يف ومرحيا فهما التالميذ ستطيعي لكي متنوعة الباحث قدم اليت والتدريبات

  .التالميذ كفاءة مدى أي إىل ملعرفة التقومي ويوجد. التدريبات املوجودةويف عملية إجابة 
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 ماكروميد� فالش بر�مج اللغة العربية �ستخدام مادة وبعد أن حصل الباحث

عليم يف تالتعلمية  ماكروميد� فالش بر�مج استخدام ملعرفة فعالية الباحث ه، فطبقاملطور

  بتدائية.درسة الإلامل تالميذل لغة العربيةال

  

املدخل  اساسعلى  ماكروميد� فالش بر�مج اللغة العربية �ستخدام مادةتطبيق  - د

  لغة العربيةيف تعليم ال اإلتصايل

 تالميذل اللغة العربيةيف تعليم  ةيمالتعل وسيلةبتطبيق هذا ال حثالبا فقد قام

. وقبل أن يطبق مثانية لقا�ت �ميكاسان مادورابتدائية اإلسالمية درسة الغزايل اإلامل

التجربة الفردية أي جتربة الصغري مث  فقام الباحثاملطور،  ةيمتعلهذه وسيلة  الباحث

  التجربة امليدانية.

  التجربة الفردية أي جتربة الصغرية  -١

اللغة العربية مادة  أيكان هدف هذه اخلطوة معرفة صالحية املواد التعليمية 

استعان الباحث إلجراء هذا اخلطوات بتالميذ  للتعليم. ولقد �ستخدام ماكروميد� فالش

  واحد.

ومن نتائج اإلستبانة الذى أجرته الباحث مع تالميذ واحد(حيكام النجه) 

 .٩٥اتضح أن الوسيلة التعليمية "جيد جدا" 
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  التجربة امليددانية - ٢

متبعا تصميم معني من تصميم التجربة مع استخدام أدوات معينة جلميع 

  وأما اخلطوات يف التجربة امليدانية كما يلي:تحليلها. البيا�ت وطرائق ل

قبل إجراء عملية التعليم �ملواد املطورة قام الباحث �إلختبار القبلي ملعرفة قدرة 

 يف يوم اخلميس ختبار القبلياال قام الباحثفالتالميذ األولية يف تعليم مادة اللغة الغربية. 

�ميكاسان بتدائية اإلسالمية رسة الغزايل اإلدمبالفصل يف  ٢٠١٥ يوليو ٣٠ريخيف التا

  بنود األسئلة. ختبار يتكون على عشرةكان االدقيقة، و  ٦٠حول  مادورا

مادة اللغة العربية قبل تطبيق  م فهمملعرفة ما مدى كفاء�هذه العملية �دف و 

ا يف نتيجتهم كم ختبار فوجد الباحثاال هذا أن قام الباحث . وبعداملطورةة يمتعليلة وس

  اجلدول التايل:

  )٢.١(اجلدول رقم: 

  نتيجة اإلختبار القبلي

  البيان  النتيجة  اإلسم  الرقم

  ضعيف  ٣٠  رودينو  ١

  ضعيف  ٥٠  انيتييزيز   ٢

  جيد جدا  ٨٠  فريدي إروان  ٣

  مقبول  ٦٠  وريخس  ٤

  ضعيف  ٥٠  دمياس فرينجكي �دي  ٥

  جيد جدا  ٨٠  سنينة  ٦

  مقبول  ٦٠  ريكي سالدي ساهرهللا  ٧
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  جيد  ٧٠  نديكاأ  ٨

  ضعيف  ٣٠  سالنو ر   ٩

  مقبول  ٦٠  دمحم ريزال اريفني  ١٠

  ضعيف  ٥٠  سوايبه  ١١

  جيد  ٧٠  سوسانيت  ١٢

  ضعيف  ٥٠  سوليستينا  ١٣

  جيد  ٧٠  دودي موسفرييانسة  ١٤

  مقبول  ٦٠  شةيول عنور   ١٥

  البيان:

 مدرسة الغزايل لتالميذيوضح ما يف اجلدول السابق أن نتيجة مادة اللغة العربية 

حينما يقمن �إلختبار القبلي تنال النتائج  �ميكاسان مادورابتدائية اإلسالمية اإل

 وتلك النتائج تعتمد على تفاوتاملتنوعة. وهذا تدل على أن لديهم الكفاءة املختلفة. 

  النتيجة كما يف البيان التايل:

  )٢.٢(اجلدول رقم: 

 اإلختبار القبليتصنيف نتائج 

  النسبة املئوية  التقدير  تالميذعدد ال  النتيجة  الرقم

  %١٠،١٦  جيد جدا  ٢  ٦٦ – ٥١  ١

  %٢١،٤١  جيد  ٣  ٥٠ – ٣٥  ٢

  %٢٠،٥٣  مقبول  ٤  ٣٤ – ١٨  ٣

  %٢٣،٥٦  ضعيف  ٦  ١٧ – ١  ٤

  %١٠٠    ١٥  ا�موع
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�لظر إىل اجلدول السابق: إتضح الباحث أن نتائج اإلختبار القبلي للتالميذ 

  ميكن تصنيفها إىل ما �يل:

 تالميذ ٢د جدا  : درجة جي )١

 تالميذ ٣درجة جيد        : )٢

 تالميذ ٣درجة مقبول      :)٣

 تالميذ ٦درجة ضعيف     :)٤

ويتضح من اجلدول السابقة أن نتائج اإلختبار القبلي لتالميذ اإلبتدائية كما 

على  %١٠،١٦عرض الباحث يف اجلدول: يتضح أن قدرة التالميذ يف املواد التعليمية

على مستوى مقبول،  %٢٠،٥٣على مستوى جيد،و %٢١،٤١ومستوى جيد جدا، 

  على مستوى ضعيف. %٢٣،٥٦و

  وملعرفة النتيجة املعدلة استخدام الباحث الرمز كما �يل:

  الدراجة املعدلة : جمموعة الدرجة

  جمموعة التالميذ                  

                : ٨٧٠  

                  ١٥  

                : ٥٨.٠٠  

ومن النتيجة املعدلة السابقة، حسب املعيار املستخدم يف هذا البحث، عرفنا أن 

"مقبول" ألن معدل املواد التعليمية من اإلختبار القبلي على مستوى  قدرة التالميذ يف

  .٥٨.٠٠نتيجتهم

ومن اجلدول بعد عملية اإلختبار القبلي، قام الباحث بتفتيش اإلجاب لإلختبار، 

بتجربة  الباحث . وبذلك فقاملغة العربيةة الادكفاءة مهار�م عن م  الباحث السابق فعرف

"أدوات  مية �ملوضوعيالتعل فالشماكروميد�  بر�مج ستخدام� املطور هذا وسيلة تعليمة

  .املدرسية"
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والتاريخ  يف يوم الإلثنني ختبار البعدياال الباحث موبعد انتهاء عملية التجربة فقا

املطورة يف  ميةيالتعل ماكروميد� فالش بر�مج أثر استخدامعرفة ما مل ٢٠١٥ أغستس ٣

  نتيجتهم كما يف اجلدول التايل. الباحث . وحصلاللغة العربيةتعليم 

  

  )٢.٣(اجلدول رقم: 

  نتيجة اإلختبار البعدي

  البيان  النتيجة  اإلسم  الرقم

  جيد  ٧٠  رودينو  ١

  جيد جدا  ٧٥  انيتييزيز   ٢

  جيد جدا  ٩٥  فريدي إروان  ٣

  جيد جدا  ٩٥  وريخس  ٤

  جيد جدا  ٧٥  دمياس فرينجكي �دي  ٥

  جيد جدا  ٩٠  سنينة  ٦

  جيد جدا  ٩٠  ريكي سالدي ساهرهللا  ٧

  جيد جدا  ٩٠  أنديكا  ٨

  جيد جدا  ٧٥  سالنو ر   ٩

  جيد جدا  ٨٥  دمحم ريزال اريفني  ١٠

  جيد جدا  ٨٠  سوايبه  ١١

  جيد جدا  ٩٠  سوسانيت  ١٢

  جداجيد   ٨٠  سوليستينا  ١٣

  جيد جدا  ٨٥  دودي موسفرييانسة  ١٤

  جيد جدا  ٩٠  شةيول عنور   ١٥
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  البيان:

مدرسة الغزايل  لتالميذيوضح ما يف اجلدول السابق أن نتيجة مادة اللغة العربية 

ي تنال النتائج اجليد حينما يقمن �إلختبار البعد �ميكاسان مادورابتدائية اإلسالمية اإل

  يل:نطرا إىل النتيجة السابقة فتفسريها كما �. رتقيةم ال. وهذا تدل على أن لديهجدا

  

  )٢.٤(اجلدول رقم: 

 اإلختبار البعدي ةجتيننسبة مئوية ل

  النسبة املئوية  التقدير  عدد التالميذ  النتيجة  الرقم

  %١٥،٨٧  جيد جدا  ١٤  ٦٦ – ٥١  ١

  %٢٥،١٩  جيد  ١  ٥٠ – ٣٥  ٢

  %٠  مقبول  ٠  ٣٤ – ١٨  ٣

  %٠  ضعيف  ٠  ١٧ – ١  ٤

  %١٠٠    ١٥  موعا�

  

للتالميذ  البعدي�لظر إىل اجلدول السابق: إتضح الباحث أن نتائج اإلختبار 

  ميكن تصنيفها إىل ما �يل:

 تالميذ ١٤درجة جيد جدا  :  )١

 تالميذ ١درجة جيد        : )٢

 ال أحددرجة مقبول      :)٣

 ال أحد درجة ضعيف     :)٤
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لتالميذ اإلبتدائية كما  البعدي ويتضح من اجلدول السابقة أن نتائج اإلختبار

على  %١٥،٨٧عرض الباحث يف اجلدول: يتضح أن قدرة التالميذ يف املواد التعليمية

مستوى  أن حتصل على ال أحدو  على مستوى جيد، %٢٥،١٩مستوى جيد جدا، و

  ضعيف.المقبول، و 

  وملعرفة النتيجة املعدلة استخدام الباحث الرمز كما �يل:

  : جمموعة الدرجة الدراجة املعدلة

  جمموعة التالميذ                  

                : ١٢٦٥  

                  ١٥  

                : ٨٤.٣٣  

ومن النتيجة املعدلة السابقة، حسب املعيار املستخدم يف هذا البحث، عرفنا أن 

" ألن جيد جدا"على مستوى  البعدياملواد التعليمية من اإلختبار  قدرة التالميذ يف

  .٨٤.٣٣ معدل نتيجتهم

  البيان:

املواد التعليمية بعد استخدام  يشرح اجلدول السابقة على أن نتيجة التالميذ يف

حيصل على نتائج إجيالبة، وهده هي تدل على  مية املطورةيالتعل ماكروميد� فالش بر�مج

على مستوى  %١٥،٨٧سيطرة هذه املادة تكون مرتقية. كما يعرف بيانه فيما �يل: 

على مستوى جيد، وال أحد أن حتصل على مستوى مقبول،  %٢٥،١٩جيد جدا، و

  والضعيف.

لإلختبار، ّمث مطالعتها  بعد عملية اإلختبار البعدي، قام الباحث بتفتيش اإلجابة

    والقيام �إلحصاء على أخطاء التالميذ الواردة فيها.
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  مناقشة نتائج البحث  -٣

اللغة العربية �ستخدام مادة  تطوير�لتجربة امليدانية لث بعد أن قام الباح

بتدائية مدرسة الغزايل اإل�لتطبيق على  على اساس املدخل اإلتصايل ماكروميد� فالش

اللغة العربية �ستخدام مادة ، أراد الباحث معرفة فعالية �ميكاسان مادورااإلسالمية 

  لتالميذ عند تعليم اللغة العربية.املطورة يف ترقية كفاءة ا ماكروميد� فالش

مي. هذه وهي التقو  املرحلة األخرية توبعد أن جرى الباحث تلك املراحل فجاء

على  مية املطورةيالتعل ماكروميد� فالش بر�مج استخدام رحلة �تدف ملعرفة فعاليةامل

جدول  على ، وهذه املرحلة تعتمداللغة العربية لتسهيل فهم املادة صايلتدخل اإلأساس امل

ملعرفة فرق  tم إختبار االنتائج �ستخد تلك الباحث ، فحللختبار القبلي والبعدياال

ختبار البعدي وبعبارة أخرى ملعرفة وجود الفرق قبل إلقاء النتيجة بني االختبار القبلي واال

 وحصل الباحث املطورة وبعد إلقاءها. ميةيالتعل ماكروميد� فالش بر�مج �ستخدام املادة

    :كما البيان التايل  tنتيجة اإلختبار 

  

  )٢.٥(اجلدول رقم: 

 نتائج اإلختبار القبلي والبعدي

  N(  X Y  D=x-y  D2أمساء الطلبة (  الرقم

  اختبار بعدي  اختبار قبلي

  ١٦٠٠  ٤٠  ٧٠  ٣٠  رودينو  ١

  ٦٢٥  ٢٥  ٧٥  ٥٠  انيتييزيز   ٢

  ٢٢٥  ١٥  ٩٥  ٨٠  فريدي إروان  ٣
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  ١٢٢٥  ٣٥  ٩٥  ٦٠  وريخس  ٤

دمياس فرينجكي   ٥

  �دي

٦٢٥  ٢٥  ٧٥  ٥٠  

  ١٠٠  ١٠  ٩٠  ٨٠  سنينة  ٦

ريكي سالدي   ٧

  ساهرهللا

٩٠٠  ٣٠  ٩٠  ٦٠  

  ٤٠٠  ٢٠  ٩٠  ٧٠  أنديكا  ٨

  ٢٠٢٥  ٤٥  ٧٥  ٣٠  سالنو ر   ٩

  ٦٢٥  ٢٥  ٨٥  ٦٠  دمحم ريزال اريفني  ١٠

  ٩٠٠  ٣٠  ٨٠  ٥٠  سوايبه  ١١

  ٤٠٠  ٢٠  ٩٠  ٧٠  سوسانيت  ١٢

  ٩٠٠  ٣٠  ٨٠  ٥٠  سوليستينا  ١٣

 دودي  ١٤

  موسفرييانسة

٢٢٥  ١٥  ٨٥  ٧٠  

  ٩٠٠  ٣٠  ٩٠  ٦٠  شةيول عنور   ١٥

= ∑D2  ٣٩٥=∑D  ١٢٦٥  ٨٧٠  ا�موعة

١١٦٧٥  

  ٧٧٨.٣٣  ٢٦.٣٣  ٨٤.٣٣  ٥٨.٠٠  معدل الدرجة

  

 ، مث أدخل١١٦٧٥ =∑D2 و ٣٩٥=∑Dأن  الباحث من اجلدول السابق اتضح

  :هذه النتيجة حلساب اإلحنراف املعياري من الفرق �لرمز اآليت الباحث
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فحصل  SPSS ١٦من اجلدول السابق حللت الباحث ذلك النتيجة بر�مج 

  الباحث نتیجة:

٢٦،٣٣Mean =  

١٠،٧٠t =   
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وذلك أن ، االختبار القبلي واالختبار البعديعندما قارن الباحث بني النتائج يف 

   .)١٠،٧٠) يف هذا البحث (tدرجة �ء حساب (

كما يف  SPSSة جتريب اإلنتاج، فتقدم الباحث ب أما حتليل البيا�ت من نتيج

ماكروميد�  بر�مج استخدام ويف هذا البحث أراد الباحث معرفة فعالية الفصل الثالث.

درسة الغزايل مب لرتقية التعليم مادة اللغة العربية لدى التالميذ مية املطورةيالتعل فالش

دام الباحث من نتائج اإلختبار . لذلك تستخ�ميكاسان مادورابتدائية اإلسالمية اإل

مية يالتعل ماكروميد� فالش بر�مجارة اللغة العربية قبل استخدام القبلي من حيث مه

ماكروميد�  بر�مجواإلختبار البعدي من حيث مهارة اللغة العربية بعد استخدام  املطورة

  .مية املطورةيالتعل فالش

درة التالميذ يف مادة اللغة إعتمادا على اجلدول السابق، تصف الباحث أن ق

 %٢١،٤١على مستوى جيد جدا، و %١٠،١٦حتصلالعربية عند اإلختبار القبلي : 

على مستوى  %٢٣،٥٦على مستوى مقبول، و %٢٠،٥٣على مستوى جيد،و

  ضعيف.

ويف اإلختبار التعدي، تصف الباحث أن معظم التالميذ ينجحن بعدما تعلم 

على اساس  املطورةمية يالتعل ماكروميد� فالش �مجبر �ستخدام  املادة اللغة العربية

وبعدما تعرض  . رغم أن هناك درجة خمتلفة كما يف اجلدول السابقة.املدخل اإلتصايل

فوصل الباجث لتدخل  الباحث النتائج من اإلختبار (القبلي والبعدي) يف نفس الفصل،

ماكروميد�  بر�مجاستخدام ملعرفة التأثري التعليمي على فعالية  SPSSهذا النتائج إىل 

  لرتقية مهارة اللغة العربية. املطورةمية يالتعل فالش
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) فلذلك تقول ٥٨.٠٠اء اإلختبار القبلي حصل على (تعرف النسبة من أحص

 املطورةمية يالتعل ماكروميد� فالش بر�مجالباحث أن مهارة اللغة العربية قبل استخدام 

) ٨٤.٣٣حصاء اإلختبار البعدي حصل على (أدىن فهي مقبول. وأما النسبة من إ

 ماكروميد� فالش بر�مج�ستخدام  املادة اللغة العربيةفذلك نقول الباحث أن مهارة 

  مرتقية �لدرجة جيد جدا. املطورةمية يالتعل

من اجلدول املذكور تستنتج الباحث �ن فروض البحث يف هذا البحث مقبول، 

  ي أكرب من نتيجة �ئي البيان.أن نتيجة التائي اإلحصائ والدليل

 بر�مج�ستخدام  ادة اللغة العربيةوبعد أن قام الباحث �لتجربة امليدانية مل

، �ميكاسان مادورابتدائية اإلسالمية درسة الغزايل اإلمب املطورةمية يالتعل ماكروميد� فالش

مية يالتعل روميد� فالشماك بر�مج�ستخدام  ادة اللغة العربيةملأراد الباحث معرفة فعالية ا

  يف ترقية كفاءة التالميذ عند تعليم اللغة العربية. املطورة

خرية فيها اإلختالف بني نتيجة االختبار القبلي اعتمادا على حساب النتيجة األ

 ماكروميد� فالش بر�مج بغري استخدام املادة ى أن التعليمختبار البعدي. وبعبارة أخر واال

 .درسة الغزايل �ميكاسان مادورامبا تفاعليا يف تعليم اللغة العربية ثر �ثري املطورة تؤ 
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  التالميذإستبانة  - ه

 ماكروميد� فالش بر�مج �ستخدام بتجربة وسيلة تعليمة وبعد أن قام الباحث

 درسة الغزايل �ميكاسان مادورامب تالميذ اإلبتدائيةستبانة لاال أيضا الباحث طورة ووزعامل

 :لىع الىت حتتوى

 

  )٣.١(اجلدول رقم: 

  املطورة اللغة العربية �ستخدام ماكروميد� فالشمادة  عن التالميذ اإلستبانة

  الرب�مج لديه موضوع واضح  ١

  حمتو�ت املواد كاملة  ٢

  ختبارلإلااألسئلة هناك   ٣

  )اليت ميكن استخدامها يف بعض األماكن/األجهزة(تكون الربامج احملمولة   ٤

  للون املناسباستخدام ا  ٥

  استخدام احلرف أو األحرف املناسبة  ٦

  النص الذي يظهر بشكل واضح  ٧

  استخدام اللغة العربية جيدة وتصحيح  ٨

  كانت الصورة واضحة  ٩
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   ةلصور � اذبيةاجل املواد جعل  ١٠

  جذابة الرسوم املتحركة  ١١

  

  

  �لرموز:ستبانة حسب الباحث ومن هذه بنود اال

  

  

  

  أن: الباحث حصلستبانة احملصولة، ومن نتيجة اال

  

  

  )٣.٢(اجلدول رقم: 

  املطورة اللغة العربية �ستخدام ماكروميد� فالشمادة  عن التالميذ اإلستبانة

  العناصر  الرقم
  التقدير

  املئوية
١  ٢  ٣  ٤  ٥  

  ١٥  -  -  -  ٦  ٩  الرب�مج لديه موضوع واضح  ١

١٠٠  -  -  -  %٤٠,٠٠  %٦٠,٠٠%  

  ١٥  -  -  ١  ١  ١٣  د كاملةحمتو�ت املوا  ٢

  ١٠٠  -  -  %٦,٦٧  %٦,٦٧  %٨٦,٦٧%  

  ١٥  -  -  ٣  ٨  ٤  ختبارلإلااألسئلة هناك   ٣

P =  x 100 % 
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  %١٠٠  -  -  %٢٠,٠٠  %٥٣,٣٣  %٢٦,٦٧  التالميذ  

اليت (تكون الربامج احملمولة   ٤

ميكن استخدامها يف بعض 

  )األماكن/األجهزة

١٥  -  -  -  ١  ١٤  

  ١٠٠  -  -  -  %٦,٦٧  %٩٣,٣٣%  

  ١٥  -  -  ١  -  ١٤  اللون املناسب استخدام  ٥

  ١٠٠  -  -  %٦,٦٧  -  %٩٣,٣٣%  

استخدام احلرف أو األحرف   ٦

  املناسبة

١٥  -  -  -  ٦  ٩  

  ١٠٠  -  -  -  %٤٠,٠٠  %٦٠,٠٠%  

النص الذي يظهر بشكل   ٧

  واضح

١٥  -  -  ٤  ٥  ٦  

  ١٠٠  -  -  %٢٦,٦٧  %٣٣,٣٣  %٤٠,٠٠%  

استخدام اللغة العربية جيدة   ٨

  وتصحيح

١٥  -  -  -  ١٢  ٣  

  ١٠٠  -  -  -  %٨٠,٠٠  %٢٠,٠٠%  

  ١٥  -  -  ٣  ١٢  -  كانت الصورة واضحة  ٩

  -  ١٠٠  -  -  %٢٠,٠٠  %٨٠,٠٠%  

  ١٥  -  -  ٢  ٨  ٥  ةلصور � اذبيةاجل املواد جعل  ١٠

  ١٠٠  -  -  %١٣,٣٣  %٥٣,٣٣  %٣٣,٣٣%  

  ١٥  -  -  ١  ١٠  ٤  جذابة الرسوم املتحركة  ١١

  ١٠٠  -  -  %٦,٦٧  %٦٦,٦٧  %٢٦,٦٧%  
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بدرجة جيد  الرب�مج لديه موضوع واضحيقولون أن  لتالميذ% من ا٦٠,٠٠ )١

 .جيد بدرجة املطورة الرب�مج لديه موضوع واضح% يقولون أن ٤٠,٠٠و  جدا

بدرجة جيد جدا  كاملة  املطور حمتو�ت املواد يقولون أن التالميذ% من ٨٦,٦٧ )٢

% ٦,٦٧و  جيد بدرجة كاملة  املطور حمتو�ت املواد% يقولون أن ٦,٦٧و 

 .مقبول بدرجة كاملة  املطور حمتو�ت املوادقولون أن ي

املطورة التالميذ  ختبارلإلااألسئلة هناك يقولون أن  التالميذ% من ٢٦,٦٧ )٣

التالميذ  ختبارلإلااألسئلة هناك % يقولون أن ٥٣,٣٣جة جيد جدا و ر بد

التالميذ  ختبارلإلااألسئلة هناك  أن% يقولون ٢٠,٠٠جة جيد و ر بداملطورة 

 .مقبول  بدجة طورةامل

اليت ميكن استخدامها (تكون الربامج احملمولة  يقولون أن التالميذمن % ٩٣,٣٣ )٤

 أنيقولون  %٦,٦٧و  املطورة بدرجة جيد جدا )يف بعض األماكن/األجهزة

املطورة  )اليت ميكن استخدامها يف بعض األماكن/األجهزة(تكون الربامج احملمولة 

  .بدرجة جيد

املطورة بدرجة جيد  استخدام اللون املناسب يقولون أن يذالتالممن  %٩٣,٣٣ )٥

 .املطورة بدرجة مقبول استخدام اللون املناسب أن يقولون %٦,٦٧و  جدا

بدرجة  استخدام احلرف أو األحرف املناسبة يقولون أن التالميذمن  %٦٠,٠٠ )٦

 بدرجة استخدام احلرف أو األحرف املناسبة% يقولون أن ٤٠,٠٠جيد جدا و 

 .جيد

بدجة جيد  النص الذي يظهر بشكل واضح يقولون أن التالميذ% من ٤٠,٠٠ )٧

بدرجة جيد و  النص الذي يظهر بشكل واضح% يقولون أن ٣٣,٣٣جدا و 

 .بدجة مقبول النص الذي يظهر بشكل واضح% يقولون أن ٢٦,٦٧
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بدرجة  استخدام اللغة العربية جيدة وتصحيح يقولون أن التالميذ% من ٢٠,٠٠ )٨

 استخدام اللغة العربية جيدة وتصحيح% يقولون أن ٨٠,٠٠ جيد جدا و

 .جيد جةر بد

بدرجة جيد و  كانت الصورة واضحةيقولون أن   التالميذ% من ٨٠,٠٠ )٩

 مقبول. بدرجة كانت الصورة واضحة% يقولون أن  ٢٠,٠٠

بدرجة جيد  ةلصور � اذبيةاجل املواد جعليقولون أن  التالميذ% من ٣٣,٣٣ )١٠

و  جيد بدرجة ةلصور � اذبيةاجل املواد جعل أن يقولون% ٥٣,٣٣جدا و 

 مقبول. بدرجة ةلصور � اذبيةاجل املواد جعل أن % يقولون١٣,٣٣

بدرجة جيد جدا و  جذابة الرسوم املتحركةيقولون أن  التالميذ% من ٢٦,٦٧ )١١

 من% ٦,٦٧و  جيد بدرجة جذابة الرسوم املتحركة% يقولون أن ٦٦,٦٧

 مقبول. بدرجة جذابة وم املتحركةالرس هذا أن يقولون التالميذ

درسة الغزايل للغة العربية مبحصل الباحث أن تعليم ا لبيا�ت السابقةومن ا

 �ستخدام اللغة العربية وسيلة تعليمة التنمية �ستخدام تدل على �ميكاسان مادورا

  .ةحىت تتسرع الطلبة يف فهم اللغة العربي مية املطورةيالتعل ماكروميد� فالش بر�مج

 إستبانة املدرس -  و

 بر�مج �ستخدام اللغة العربية وسيلة تعليمة بتجربة الباحث قام أن وبعد

 درسة الغزايلمببتدائية اإل التالميذ ستبانةاال الباحث ووزع املطورة ماكروميد� فالش

وهو  ملدرس اللغة العربية يف هذا املدرسةستبانة أيضا ، وزع الباحث اال�ميكاسان مادورا

  :على حتتوى الىت اغوس فريداذ ستألا
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  )٣.٣(اجلدول رقم:               

  املطورة اللغة العربية �ستخدام ماكروميد� فالشمادة  ملدرس عنا اإلستبانة

  املواد وفقا للمنهج املطبق  ١

  أعرب موضوع يف مادة منظم  ٢

  حمتو�ت املواد كاملة  ٣

  ختبارلإلااألسئلة هناك   ٤

  استخدامه كمواد تعليمية الرب�مج ميكن  ٥

  مدرس من  بديال هالرب�مج ميكن استخدام  ٦

  وفقا للمادة ختبارلإلااألسئلة   ٧

  استخدام احلرف أو األحرف املناسبة  ٨

  استخدام اللغة العربية جيدة وتصحيح  ٩

  اذبيةاجل جعل الصور تبدو  ١٠

تعلمذكر املعلومات اليميكن أن تساعد الصور   ١١  

 تصميم و اجهة تفاعلية وجذابة  ١٢

تالميذال عند الشائعة املفردات استخدام  ١٣  
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املستخدمة اللغة فهم يف التالميذ يسهل  ١٤  

 وميكن استخدام الرب�مج للتعلم الفردي  ١٥

  

    :�لرموز الباحث حسب ستبانةاال بنود هذه ومن

            

  

  :فيها وإضافة ومداخلة نتيجة املعلم �ا �تى السابقة ستبانةاال ومن

 % ٨٨ نتيجة الباحث فحصل ستبانةاال من نتيجة الباحث حسب أن بعد .١

 يف املطورة ماكروميد� فالش بر�مج �ستخدام تعلم اللغة العربية أن تدل وهذه

  ."جدا جيد" درجة

 تعلم اللغة العربية هذا أن وهي ستبانةاال تلك يف اإلضافات األستاذ كتب قد .٢

 خاصة ،اللغة العربية لتعليم جيد ميةيالتعل الشماكروميد� ف بر�مج �ستخدام

 الشائعة واملفردات اجلذابة امللونة الصورالرسوم املتحركة،  فيه ألن املبتدئني، ملرحلة

تعلم عسى هذا .اللغة العربية تعلم يف ويتمتعون يتحمسون هم حىت التالميذ عند

 ن ينفع للتالميذالتعلمية أ ماكروميد� فالش بر�مج �ستخدام اللغة العربية

 .للغة العربيةواملدرس يف تعلم ا

 

P =  x 100 % 
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تساعد  ماكروميد� فالش بر�مجفمعناه نتيجة البحث على أن استخدام 

  .الغزايل �ميكاسان مادورا بتدائيةاإل على ترقية تعلم مهارة اللغة للمستوى

 ماكروميد� فالش بر�مجمن النتيجتني السابقتني، ينبغي أن تستخدم 

حيحا يف العملية التعليمية. وترجو الباحثة أن يكون هذا البحث مرجعا استخداما ص

 بر�مجللبحوث الالحقة املتعلقة �ذا البحث، وأن تكون هناك حبوث تصميم عن 

  لتعليم مهارة اللغة للمستو�ت األخرى. ماكروميد� فالش
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  الفصل اخلامس

  حاتاقرت والتوصيات واإل نتائج البحث 

البحث تقدم الباحث نتائج البحث، والتوصيات واإلقرتاحات وفقا  بعد أن متّ 

  كما �يت:  هيف لعرض البيا�ت وحتليلها السابقة من املالحظة واملقابلة واإلستبانة،

  

 نتائج البحث  - أ

على  ماكروميد� فالش ر�مجب اللغة العربية �ستخدام مادةبعد أن طور الباحث 

�ميكاسان بتدائية اإلسالمية مدرسة الغزايل اإل�لتطبيق على  اساس املدخل اإلتصايل

  قد وصل الباحث إىل النتائج التالية: ، مادورا

على اساس  اللغة العربية �ستخدام ماكروميد� فالشمادة  تطويرإجراء إن  - ١

�ميكاسان بتدائية اإلسالمية ايل اإلمدرسة الغز �لتطبيق على  املدخل اإلتصايل

لتحليل اإلحتياجات، والتخطيط والتطوير، والتطوير املادة : الدراسة املبدئية مادورا

املوسعة، /اللغة العربية، وتصديق اخلرباء، والتجربة احملددة، والتجربة امليدانية

ام اللغة العربية �ستخدمادة  قد مت تطويرو  .والتصحيح والتعديل النهائي

مدرسة الغزايل �لتطبيق على  على اساس املدخل اإلتصايل ماكروميد� فالش

 ماكروميد� فالش شكل بر�مجيف  �ميكاسان مادورابتدائية اإلسالمية اإل

 ماكروميد� فالش بر�مج اللغة العربية �ستخدام املادةهذا  التعليمي، ويتكون

 كما البيان التايل:  مية يتعلال

أدوات ، وهو "ميةيتعلال ماكروميد� فالش ئل بر�مجاملوضوع للوسا  - أ

 ."املدرسية

وسيلة ، وهو دليل استخدام ةيمتعلاإلرشادات للمعلم يف استخدام وسيلة   -  ب

 .صايلتدخل اإلللمعلم على أساس امل ةيمتعل
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املطورة هلا فعالية يف كفاءة  ماكروميد� فالشبر�مج اللغة العربية �ستخدام مادة  - ٢

عليم مادة اللغة العربية، يبدو ذلك عندما قارن الباحث بني النتائج يف التالميذ يف ت

) يف هذا البحث �tء حساب ( أن درجة وذلك اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي،

)و ٢،٧٦٣=٠،٠١() أكرب من درجة �ء جدول على مستوى١٠،٧٠(

ن عدد أقّل م اإلختبار البعدي ، وأن عدد األخطاء الواردة يف)٢،٠٤٨=٠،٠٥(

مادة  عن اإلختبار القبلي. إعتمادا على نتائج إستبانة التالميذ األخطاء الواردة يف

املطورة حاصلة على درجة " جيد  ماكروميد� فالشبر�مج اللغة العربية �ستخدام 

بر�مج اللغة العربية �ستخدام مادة ، من التالميذ يقلن %١٨٨,٥٧ �ملعدلجدا" 

تعليم اللغة العربية. ة جذابة وسهلة ومشجعة وهلا إسهام يف املطور  ماكروميد� فالش

من خبريين وهو اخلبري جمال اللغة واحملتوى واخلبري يف جمال  ستبانةاال نتيجةوأما 

اللغة ادة ملغة واحملتوى قد أعطى نتيجة اخلبري يف جمال الل .ةيمتعلوسيلة تصميم 

يف درجة جيد جدا،  % وهي٨٩ ةاملطور  ماكروميد� فالشبر�مج العربية �ستخدام 

اللغة العربية ادة ملنتيجة قد أعطى  ةيمتعلوسيلة وأما اخلبري يف جمال تصميم 

 % وهي يف درجة جيد جدا.٩٤ املطورة ماكروميد� فالشبر�مج �ستخدام 

% وهي  ٩١،٥فحسب الباحث النتيجة من هذين اخلبريين فوجد الباحث نتيجة 

حصل الباحث  ستبانة من مدرس اللغة العربيةجة االنتيوكذلك يف درجة جيد جدا.

% ٨٨املطورة بنتيجة  ماكروميد� فالش بر�مج اللغة العربية �ستخدام أن املادة

 وهي يف درجة جيد جدا.

 التوصية  - ب

 ة وهي للمعلم أن يستخدمالتوصي ، ركز الباحثومن نتائج البحث السابقة

أن يستخدم  فقط  عملية التعليم وليساملتنوعة يف )ماكروميد� فالش( ةيمتعلوسيلة 

، لكي املعلم يستطيع أن يعلم األوالد بطريقة جذابة ومبعلومات رسةدالكتاب املقرر من امل

املطور  )ماكروميد� فالش( ةيمتعلوسيلة ن املمكن أيضا للمعلم أن يستخدم جديدة، فم
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ن يف تعليم اللغة على أسس إعداد املواد حىت التالميذ يتحمسون ويتمتعو  ألنه يعتمد

  .العربية

  حاتاقرت اإل  - ج

  فيما يتعلق �ذا البحث: اإلقرتاحات بعد تقدمي البحث، فرييد الباحث

والوسائل التعليمية  لغة العربيةلتعليم ال الوقتأن يهتم  مدير املدرسةرجى من ي .١

  احملتاجة ىف هذا الدرس.

جيابية للوصول إىل اإل املتنوعة الطرق سيتخدم أن  لغة العربيةاليرجى من مدرس  .٢

 .تالميذجناح ال

هذا تفاعلية املواد التعليمية الرب�مج ينبغي أن تستخدم كمواد تكميلية ملواضيع اللغة  .٣

 العربية.

ن هذا البحث أساسا للبحوث املستقبلة لتطويره يف ا�ال األوسع أل �مل الباحث .٤

فحسب، واقرتح  لى املستوى املبتدئع لغة العربيةالهذا البحث حمدود يف تعليم 

طور يف املستوى املتوسط واملتقدم. وعسى هللا على الباحثني الالحقني أن ي الباحث

ويستفيد منه املدرسون  لبحث عمال يتقبله هللا من الباحثأن جيعل هذا ا

  واآلخرون.
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  قائمة املصادر واملراجع

 عربية:املراجع ال

 ،الشريعة علوم تدريس طرق لدورة يمية،التعل الوسائل يف حماضرة ،العوضي دمحم أمحد

  )م ٢٠٠٧: ر�ض( اإلسالمية للرتبية العام الفين التوجيه :الرتبية وزارة

  .م) ١٩٨٨ القلم، دار: (الكويت ،والرتبية التكنولوجيا الطوجبي، محدي حسني

املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، القسم رشدي أمحد طعيمة، 

  .املدينة: جامعة أم القرى، دون السنة )( األول،

: دمشق( ،وممارستهاالعملية أساسيا�النظرية،البحثالعلميدويدري، وحيد رجاء

  .)٢٠٠٨ دارالفكر،

. (الر�ض: دار وأدواته وأساليبه هالبحث العلمي مفهومذوقات عبيدات وأخرون. 

  م).١٩٩٧أسامة للنشر والتوزيع. 

القاهرة: دار غريب، ، (عريب-قاموس املصطلحات الرتبوية انكليزيزكي بدوي، 

  .م)١٩٨٠

 التدريس هيئة ألعضاء التعليم تقنيات واستخدام توافر واقع نشوان، حممود تيسري

  .األقصى ورقة العمل جلامعة ،األقصى جبامعة

 : عمان ،استخدامها وطرق إعدادها – التعلمية التعليمية الوسائل عثمان، علي

  .م١٩٨٦احملتسب، بةمكت

 الرتبية جملة ،التعليمية الوسائل مفهوم عن نظرية دراسة حلميي، احلميد عيد عفاف

  .٩٩٠ احلديثة، الرتبية رابطة :ة القاهر م١ .( 11 ) ، العدد املعاصرة،
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 املعار دار : قاهرة( ،العربية اللغات ملدرسي الفين املوجه إبراهيم، احلليم عبد

  .١٩٦٢ف،

دروس الدورات التدريبية ملعلمي اللغة العربية لغري إبراهيم الفوزان وآخرون، عبد الرمحن 

، (دون املدينة: مؤسسة الوقف اإلسالمي، الناطقني �ا (اجلانب النظري)

  ه).١٣٢٣

الر�ض: مكتبة التوبة، ،(الطبعة األوىل ،طرائق تعليم اللغة العربية،دمحم إبراهيم اخلطيب

  .م)٢٠٠٣

: (السورية األول، الفصل ،البشرية التنمية عن الثاين الوطين التقرير �روت، مجال دمحم

  .م) ٢٠٠٤ السورية، العربية اجلمهورية يف حكومة الدولة ختطيط هيئة

مع  �لشرائح ولفظيا � بصر املنفذ الدرس من كل دور املشيقح، سليمان دمحم

 طالب لدى اأثر  أبقى التعليم جعل يف الصويت فقط �لتسجيل واملنفذ ،الصوت

 املصرية اجلمعية وطرق التدريس، املناهج يف دراسات االبتدائي، الثاين الصف

  .م٢٠،١٩٩٣ -العدد التدريس، وطرق للمناهج

الر�ض: مكتبة التوبة، ،(الطبعة األوىل ،طرائق تعليم اللغة العربية،دمحم إبراهيم اخلطيب

  م.٢٠٠٣

، اللغة العرابية لغري الناطقني �اطرائق تدريس ، ٢٠٠٣حممود كامل الناقة وزمالئه،

(إيسيسكو: منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثاقفة، الر�ط, 

  .م)١٩٨٩
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 اعد لقو لعلميا البحثا منهجية ،مبيضني عقلة دمحم أبونصار، دمحم عبيدات، دمحم

  .)م١٩٩٩ داروائل،: عمان( ،التطبيقات واملراحلو

 - لألجانب العربية اللغة تعليم يف ملراجعا الشيخ، الرؤف عبد دمحم و يونس على فتحي

  .م)٢٠٠٣وهبة، مكتبة : (القاهرة إىل التطبيق النظرية من

 لدولة الرتبية وزارة اجلدد، للمعلمني التدريبية الدورة اإلسالمية، للرتبية العام الفين التوجيه

  .بدون السنة كويت،
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  )املواد التعليميةاإلنتاج (

، هناك عدة طرق، ٨حنتاج أوالً إىل معرفة طريقة لتمكني ماكروميد� فالش 

  واحدة منها، هي: زر جنمة، كما هو مبني أد�ه:

  
إذا كان هناك على  ٨أو ميكنك أيضا النقر على االختصار ماكروميد� فالش 

  سطح املكتب. الشاشة التالية هي:
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  .شريط القائمة:  حيتوي على األوامر الشائعة اليت تستخدم بشكل متكرر للعمل

حيتوي على اجلهاز الرئيسي للرسم الذي يتكون من أربعة أجزاء، وهي  األدوات    : 

 أدوات، عرض، واأللوان، وخيارات. األدوات تتكون من جمموعة خمتارة

أدوات املفيدة لتحديد الكائنات، أداة سوب سيليكشن ومفيدة 

لتحديد أجزاء من كائن ما، أداة التحويل احلر مفيدة تغيري احلجم، 

وأداة سطر لرسم خط، أداة السو لتحديد كائنات  تدوير الكائن،

حبرية، أداة القلم ل رسم كائنات حبرية مع القلم، أداة النص لكتابة 

وي لرسم كائنات البيضاوي، أداة املستطيل لرسم النص، أداة البيضا

أداة الفرشاة لرسم  وجوه الثالثي، أداة قلم الرصاص إلنشاء منحنيات،

MenuBar 

TimeLine 

Stage 

Properties 

Toolbox 
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كائن على شكل مثل ذيًال، وأداة زجاجة احلرب لون الكائن خط 

التعبئة، وأداة دلو الطالء مللء لون حمتو�ت الكائن وأداة ممحاة حلذف 

أداة  اة اليد لتحريك املرحلة،عرض يتكون من أد الكائنات.

التكبري/التصغري التكبري والتصغري املرحلة. األلوان تتكون من السكتة 

الدماغية اللون إىل لون التعبئة على اخلط، ولون فيل مللء األلوان على 

  .حمتو�ت الكائن. يتكون اخليار من خيارات األداة احملددة حاليا

ئج املرحلة لرؤية النتائج عندما يتم تنفيذ بر�مج نتا هو مكان العمل. :   املرحلة   

  الفالش.

اخلط الزمين مفيد لتعيني  حيتوي مرحلة العرض املخزنة يف اإلطارات.  : اخلط الزمين 

  .وقت عرض كل إطار

على املعلومات واملقاطع اليت ميكن أن تعامل ضد الكائنات  : حيتوي  اخلصائص 

اللون فوق  اد اللون، لون الشفافية.احملددة. حتتوي على ألوان حول إعد

  املكتبة.
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(املواد التعليمية) ٨ماكروميد� فالش لرب�مج  اإلنتاج  

  الصفحة األوىل .١

  

)، �إلندونيسية والعربيةهي: العنوان (و ، ةمن عدة عناصر  تتكونهذه الصفحة 

  زر لبدء تشغيل املواد. مث املتحركة ة، الصور اجلامعةوشعار املألف اسم 

ألول مرة، مع بعض خرج سيهذه الصفحة ل لف الوسائامل هذاحني يتم النقر 

عندما النقر على  .االختالفات احلركة على اخلط والشعار الذي تدور واخللفية املتحركة

 فائدة من مفتاح .الزر يتم النقر على بدء، مث أ�ا سوف تذهب إىل الصفحة التالية

)Enter ( السماح لنا للدخول إىل صفحة التالية يعين الصفحة القائمة  هو)Menu(.  
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  الصفحة القائمة .٢

  
  

قبل أن املتقدمة  يعين الصفحةهذه الصفحة هي الصفحة األوىل من القائمة، 

طبقات، مبا يف ذلك من ال يدعداليتوجه إىل القائمة الثانية. يف هذه القائمة، هناك 

العودة وزر اإلستمرار وزر ، املألف اسمو نص هدية املتحركة، و  الكتابة أهال وسهال،

  واخلروج.

 وتستخدم هذه الصفحات عادة لتوفري احلافز للطالب قبل البدء يف املواد،

  لدافع الطالب نشاطا يف التعلم.
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  صفحة القائمة الثانية .٣

  
  

 \يف هذه الصفحة مستخدم خيتار القائمة  .هذه هي الصفحة القائمة الثانية

  :هذه القوائم هناك أربعة، وهي .يزة ما هو مطلوب يف هذه الوسيلةم

 )KI & KD( الكفاءة األساسيةو  املهتمةالكفاءة   .أ 

 )Mari Belajar(هي نتعلم   .ب 

 )Kuis(تدريب   .ج 

  )Identity/Author(الكاتب   .د 

، يعرض هذه الصفحة أيضا عن �إلضافة إىل عرض القوائم لالختيار من بينها

زر املقبل والعودة، وكذلك هوية وسائل اإلعالم ، الفوق من الصفحة عنوان املادة يف زواية

  .خارج شدد زر اخلروج
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  )KI & KD( الكفاءة األساسيةو  ادة امليعاديةاملالكفاءة  .٤

  
  

. سوف زر على الصفحة القائمة (KI & KD) النقرهي الصفحة اليت تظهر عند 

ملناهج لعام �مناسبة  األساسيةوالكفائة  الكفائة املهتمةتظهر هذه الصفحة على 

 يةساحتت عنوان أدوات املدر اللغة العربية . اليت سوف تكون مرتبطة مع املواد ٢٠١٣

  .اإلبتدائيةلطالب مدرسة 

 فضال عن الزرمنها الرسوم املتحركة  ،تتكون طبقات أيضا (KI & KD)القائمة  يف

  ملواصلة وتكرار يف القائمة السابقة وال ننسى الزر إ�اء إل�اء القائمة. ستمراراخللفي واإل

  علمصفحة هي نت .٥
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يف هذه  زر يف القائمة الرئيسية. فوقد النقر سوف تظهر هذه الصفحة عن

ة هناك يساملدر ا، من العنوان أدوات ليتم عرضها ودراستهاالصفحة يبدو أن بعض املواد 

  ة.اجلمل، واحملادث ،املفردات هي ناقشتهاثالثة أجزاء مل

 ة.يسادر املأدوات  ملستخدمني الذين يرغبون يف تعلمايسهل سيف هذه القائمة 

هناك بعض املواد اليت ميكن استخالصها للمستخدم، على سبيل املثال إذا   يف الداخل

ريد. ، حنن فقط انقر فوق املواد اليت نهاكنا نريد أن نتعلم من بعض أنواع املواد اليت حتدد

يف البنود املفردات سيكون هناك بعض املفردات اجلديدة والبسيطة اليت سيتم تقدميها 

  .للطالب، وهناك العديد من اجلمل واحملادثة

  

  املادة األوىل (املفردات) .٦
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من املواد تعلم املادة االوىل ستظهر هذه الصفحة عندما ينقر املستخدم 

كتابة اللغة بأدوات املدرسة و . سوف تظهر بعض الصور املفردات يف الصفحة هي نتعلم

  لتسهيل الطالب يف التعلم واحلفظ املفردات. ه،عنمع مالعربية 

الرتكيز على هذه الصفحة للطالب اجلدد لتعلم العربية من أجل معرفة بعض 

املفردات عن أدوات املدرسة وتسرتشد بعض الصور إلعطاء استجابة للطالب عن املعىن 

ات. يف صفحة املفردات، هناك نوعان من اإلطارات اليت تتكون من عشرة املفردات املفرد

  للفصل األوىل يف معرفة املفردات  أدوات املدرسة.

  

  

  املادة عن اجلملة والكلمة .٧
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يف املواد التالية هي املواد عدد أو اجلملة، وهذه املواد خيرج إذا كنا انقر على زر 

، فإن )Scene Materi( يف مادة املسرحلثانية يف طبقة الثالث القائمة هي نتعلم. واملواد ا

اليت مت قبوهلا  يف اجلمع بني كلمتني اإلبتدائيةاملبلغ املادي هو مادة إلدخال طلبة املدارس 

  يف املناقشة األوىل يف مجلة بسيطة.

يف هذا الصدد هناك بعض كمية من الصور املادية عن األدوات املدرسة بقدر 

يف الصورة، كلمة الفواحدا عن  عرفة واحداً امل واريدياملستخدمون  وعندما سبع صور،

مثل النقر صورة للقلم فإنه سوف خيرج مجلة . ريدهاينقر إحدى الصور اليت يملستخدمني ا

  ".َهَذا قـََلمٌ "بسيطة 

  مادة عن احملادثة .٨
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لالنتقال  ستمرارزر اإل علىسوف تظهر هذه الصفحة عندما ينقر املستخدم 

كانوا جيرون صيب وفتاة  أربع  احملادثة. سوف نرى صور إىل الصفحة التالية يف املواد

الصورة  علىصورة، وعندما انقر ال. مث هناك طفل الذي يطلب منه حني مشرياً حمادثة

  .على أ�ا سوف خيرج الكلمة يف اللغة العربية ومعانيها

يدون التعبري عن اللغة العربية والرتكيز على هذه الصفحة حيث أن الطالب ير 

احملادثة. يف هذه الصفحة أيضا هناك نسخة احتياطية مث زر و  من خالل االتصاالت

الصور اليت طلبت اجلواب وسوف  علىنقر يللمتابعة يف احملادثة واملستخدم  ستمراراإل

  خيرج. 

  مادة الثانية .٩
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الطالب أن . حيث أدوات املدرسة عنواد حول الفيديو املوالثاين حيتوي على 

احلفظ  . أسلوب التعلمغينلت� املدرسة واتحلفظ والتذكري حول املفردات أديف اسهل ي

عن طريق الغناء مثل هذا، قد يكون أكثر فعالية عندما يطبق على الطلبة الذين يتعلمون 

فقط �للغة العربية. و�إلضافة إىل ذلك هناك اهتمام من جانبها ضد هذه املواد، وميكن 

 .للطالب أيضا جعل حتفيظ املفردات مع متعة وال مملة

  

  التدريب .١٠
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مسابقة، مسابقة األسئلة �لنقر فوق  جعل بعدميكن ملء املستخدمني 

أنواع التصنيف. ميكن  ٥بندا مع  ٢٥الصفحة الرئيسية من القائمة. املسألة تتكون من 

للمستخدمني جديدة تسجيل الدخول وملء مسابقة األسئلة بعد ملء اهلو�ت. عمله  

ألدىن دقيقة، يعترب الطالب �جحاً إذا كان حيصل على قيمة احلد ا ٤٥كحد أقصى ملدة 

% من األسئلة. إذا كان الطالب غري قادرين على الوفاء بقيمة احلد ٨٠، أو ٨٠من 

  .�لفعل ترب يتقن متاما املواد اليت تعلماألدىن احملدد مث الطالب ما زالت ال تع
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متعددة، يطلب من الطالب أن اختيار إجابة واحدة  أسئلة أما �لنسبة لألسئلة

ىل اختبار اإلملام �لطالب ألنه يف مسألة إجا�ت ال صحيحة. هذه املسألة �دف إ

  :متعددة أن خيدعوا الطالب. على سبيل املثال كما هو موضح أد�هأسئلة  حصر هلا



١٦٢ 
 

  
 متعددة ولكن هل هذه املسألة إذا أسئلة الستجابة متعددة هو نفسه تقريبا مع

االستجابة الصحيحة متعددة فقط حتديد إجابة واحدة فقط حبساب ملستوى  أسئلة

متعددة من صعوبة أو حتد� أكثر صعوبة مرة أخرى، نظراً ألنه مطلوب �ختيار 

اإلجا�ت الصحيحة املمكنة اثنني أو ثالثة. يف هذه املسألة الستجابة متعددة، هناك 

مخسة أسئلة ترتبط �ألدوات املدرسة وهناك مشكلة واحدة اليت تعطي عادة أدوات مثل 

استجابة متعددة. على سبيل املثال كما ال الدقة والدقة يف الرد على سوصورة. مطلوب 

  :هو موضح أد�ه
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املشكلة الثالثة هي نوع فيل يف الفراغ، والقصد من هذه املسألة يف فيل فارغة 

إيسني، حيث طالب منيب �لتأكيد جمموعة واسعة -هو نفس مع أي حمتو�ت احملجوزة

املستخدم املعنية ملزمة بتوفري إمكانية أي اإلجا�ت من إجا�ت والكتابة حيث يكون 

  :اليت ميكن أن جييب عنها الطالب سواء من حيث الكتابة، وهذه. كما يف املثال أد�ه
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املشكلة القادمة هو النوع من املطابقة، وهناك ثالثة مطابقة حمفوظة يف مشاكل 

لب من الطالب إلثبات أو املمارسة حول األدوات املدرسة. مسألة مطابقة هنا، يتم ط

زوج عبارة وفقا �ساجنانيا. لذلك هناك عدة أنواع من الكلمات اليت جيب أن تطابق 

والحقا سوف تتابع بشكل عشوائي مث مهمة للطالب لزوج أو أطلب كلمة احلق مبعناه 

  :أو �لكتابة. وكما يف هو موضح يف الصورة أد�ه
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وهناك اثنني من األسئلة اليت جيب أن  والسؤال األخري هذا مدعاة ملتواليات،

جييب عليها الطالب. شكل هذا التسلسل هو منوذج هلذه املسألة اليت حتتوي على هذه 

املسألة حول بعض الكلمات العشوائية اليت سوف تكون مكدسة يف مجلة بسيطة. على 

  :سبيل املثال كما هو موضح أد�ه
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  لفاسم املؤ  .١١

البيا�ت الشخصية عن نفسك، وهناك حاجة إىل على الساحة يتضمن البالغ 

هذه البيا�ت ملعرفة الشركة املصنعة لوسائط اإلعالم. وهذا نظراً ألن املستخدم ميكن 

معرفة هوية صانع األصلي لوسائل اإلعالم ال ختضع أيضا الستخدام اآلخرين، عندما 

 تزال هناك تستخدم هذه الوسائط يف وقت الحق هوية شخص آخر لصانعي األصلية ال

  ومل تقم �زالة صانع األصلي.
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  اإلختتام .١٢

  
  

يف هذا املشهد األخري يسمى مشهد ختامية اليت تتضمن عن الشكر ألنه ميكن 

تعلم اللغة العربية بكل سرور معا، وقد يكون من املفيد لنا مجيعا. حسن مفيدة اآلن أو 

 ستمرارواخللف والزر اإليف املستقبل. ويف اخلتام، هناك بعض طبقة اخللفية، زر الغطاء 

  .وخروج
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مايكرو ميد�  �ستخدام 

  فالش

                  

 االختبارو  واملقابلة املالحظة  ٢

  القبلي

                ١  

  ١                  تطبيق اإلنتاج  ٣

  ٢                  تطبيق اإلنتاج  ٤

  ١                  تطبيق اإلنتاج  ٥

  ١                  البعدي االختبار  ٦

                    حتليل البيا�ت  ٧

                    كتابة تقرير البحث  ٨
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مادة  تطوير تعيني الدرجة مبسافة حتديد النتيجة لالستبانة اخلرباء عن: ٢اجلدول 

 املدخل اإلتصايلعلى اساس  اللغة العربية �ستخدام ماكروميد� فالش

 �ميكاسان مادورابتدائية اإلسالمية مدرسة الغزايل اإل�لتطبيق على 

  ١ تصنيف نتائج اإلستبانة

  البيان  عيار امل  نتيجة املعدلة  درجة ال

 جيد جدا  %١٠٠- %٨١  ٥
يف التدريس بدون  اكن استخدامهمت

  التصحيح

 جيد  %٨٠- %٦١  ٤
قليل ب التدريس يفا استخدامه كنمت

 التصحيحمن 

 مقبول  %٦٠- %٤١  ٣
 التدريس يفا استخدامه كنمت

 �لتصحيح

 التدريس يفا استخدامه كنمت ال �قص  %٤٠- %٢١  ٢

جّدا �قص  %٢٠-%١  ١   بدلت أوا كله صلحت ال 

 

  

                                                           
1
Sudjana, Statistik: Desain dan Analisis Ekpserimen,(Bandung:Tarsito Bandung, 1990), hal. 
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  اللغة العربية جمال مادةيف : نتيجة حتكيم اخلبري ٣اجلدول 

رقم
ال

سم  
اال

  

هنة
امل

  

 بنود األسئلة
x 

 
xi  

100%× xi P= 

      x  وى
ست

امل
  

١٤  ١٣  ١٢  ١١  ١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠  

١  

ور 
كت

لد
ا

اج
احل

 
لي

 ع
ور

ن
 

تري
س

ج
املا

  

د 
ملوا

ري ا
خب

بية
عر

 ال
مية

علي
الت

  

از  % ٨٩  ٦٢  ٧٠  ٤  ٤  ٥  ٥  ٤  ٥  ٤  ٤  ٥  ٤  ٤  ٥  ٤  ٥
ممت
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  الوسائل التعليمية : نتيجة حتكيم اخلبري٤اجلدول 

رقم
ال

سم  
اال

  

هنة
امل

  

 =x  xi  100%× xi P بنود األسئلة

      x  

وى
ست

امل
  

١٢٣٤٥٦٧٨٩
١

٠  

١

١  

١

٢  

١

٣  

١

٤  

١

٥  

١

٦  

١

٧  

١

٨  

١

٩  

٢

٠  

٢

١  

٢

٢  

٢

٣  

٢

٤  

٢

٥  

١  

ور 
كت

لد
ا

اج
احل

 
حد

 و
لح

ص
م

 
تري

س
اج

امل
  

 ال
بري

خ
و 

ئل
سا

 
بية

عر
 ال

مية
علي

الت
  

از  % ٩٤  ١١٧  ١٢٥  ٤  ٥  ٤  ٤  ٥  ٥  ٥  ٥  ٥  ٤  ٤  ٥  ٤  ٥  ٥  ٥  ٥  ٤  ٤  ٥  ٥  ٥  ٥  ٥  ٥
ممت

  

  

  

  



١١٦ 
 

اللغة العربية مادة  استبانة الطلبة بعد استخدام: حتليل نتيجة ٥اجلدول 

  من �حية إجابة بنود األسئلة املتطورة ماكروميد� فالش�ستخدام 

  العناصر  الرقم
  التقدير

  املئوية
١  ٢  ٣  ٤  ٥  

  ١٥  -  -  -  ٦  ٩  الرب�مج لديه موضوع واضح  ١

١٠٠  -  -  -  %٤٠,٠٠  %٦٠,٠٠%  

  ١٥  -  -  ١  ١  ١٣  حمتو�ت املواد كاملة  ٢

  ١٠٠  -  -  %٦,٦٧  %٦,٦٧  %٨٦,٦٧%  

  ختبارلإلااألسئلة هناك   ٣

  التالميذ

١٥  -  -  ٣  ٨  ٤  

  ١٠٠  -  -  %٢٠,٠٠  %٥٣,٣٣  %٢٦,٦٧%  

اليت (تكون الربامج احملمولة   ٤

ميكن استخدامها يف بعض 

  )األماكن/األجهزة

١٥  -  -  -  ١  ١٤  

  ١٠٠  -  -  -  %٦,٦٧  %٩٣,٣٣%  

  ١٥  -  -  ١  -  ١٤  استخدام اللون املناسب  ٥

  ١٠٠  -  -  %٦,٦٧  -  %٩٣,٣٣%  

أو األحرف استخدام احلرف   ٦

  املناسبة

١٥  -  -  -  ٦  ٩  

  ١٠٠  -  -  -  %٤٠,٠٠  %٦٠,٠٠%  

النص الذي يظهر بشكل   ٧

  واضح

١٥  -  -  ٤  ٥  ٦  

  ١٠٠  -  -  %٢٦,٦٧  %٣٣,٣٣  %٤٠,٠٠%  

  ١٥  -  -  -  ١٢  ٣استخدام اللغة العربية جيدة   ٨
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  %١٠٠  -  -  -  %٨٠,٠٠  %٢٠,٠٠  وتصحيح  

  ١٥  -  -  ٣  ١٢  -  كانت الصورة واضحة  ٩

  -  ١٠٠  -  -  %٢٠,٠٠  %٨٠,٠٠%  

  ١٥  -  -  ٢  ٨  ٥  ةلصور � اذبيةاجل املواد جعل  ١٠

  ١٠٠  -  -  %١٣,٣٣  %٥٣,٣٣  %٣٣,٣٣%  

  ١٥  -  -  ١  ١٠  ٤  جذابة الرسوم املتحركة  ١١

  ١٠٠  -  -  %٦,٦٧  %٦٦,٦٧  %٢٦,٦٧%  



١١٨ 
 

�ستخدام اللغة العربية مادة استبانة الطلبة بعد استخدام : حتليل نتيجة ٦اجلدول 

  لمجموعة التجريبيةلمن �حية عدد العينة  املتطورة ماكروميد� فالش

  االسم  الرقم
 بنود األسئلة

X  xi  p  ان
لبي

ا
  ١١  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  

  جيد %٧٦  ٤٢  ٥٥  ٣  ٣  ٣  ٤  ٣  ٤  ٥  ٥  ٤  ٤  ٤  روديونو  ١

  جيد جدا  %٨٩  ٤٩  ٥٥  ٤  ٥  ٤  ٥  ٤  ٤  ٥  ٥  ٤  ٥  ٤  زيزينيت  ٢

  جيد جدا  %٨٧  ٤٨  ٥٥  ٤  ٤  ٤  ٤  ٤  ٤  ٥  ٥  ٤  ٥  ٥  فردي إراون  ٣

  جيد جدا %٨٢  ٤٥  ٥٥  ٤  ٤  ٣  ٤  ٣  ٤  ٥  ٥  ٤  ٥  ٤   سخري  ٤

دمياش فرنكي   ٥

  �دي

  جيد جدا  %٩١  ٥٠  ٥٥  ٤  ٥  ٤  ٤  ٥  ٥  ٥  ٥  ٣  ٥  ٥

  جيد جدا  %٩٣  ٥١  ٥٥  ٥  ٥  ٤  ٤  ٤  ٥  ٥  ٥  ٤  ٥  ٥  سنينا  ٦

  جيد جدا %٩٣  ٥١  ٥٥  ٤  ٤  ٤  ٤  ٥  ٥  ٥  ٥  ٥  ٥  ٥  ريقي سلدي س  ٧

  جيد جدا  %٨٤  ٤٦  ٥٥  ٥  ٤  ٤  ٥  ٥  ٣  ٤  ٤  ٥  ٣  ٤  أندكا  ٨

  جيد جدا  %٨٥  ٤٧  ٥٥  ٤  ٤  ٤  ٤  ٣  ٥  ٥  ٥  ٣  ٥  ٥  روسالن  ٩

  جيد جدا %٨٩  ٤٩  ٥٥  ٤  ٥  ٤  ٥  ٤  ٤  ٥  ٥  ٤  ٥  ٤  دمحم رسال أ.  ١٠

  جيد جدا  %٨٢  ٤٥  ٥٥  ٤  ٤  ٣  ٤  ٣  ٤  ٥  ٥  ٤  ٥  ٤  سوعيبح  ١١

  جداجيد   %٩١  ٥٠  ٥٥  ٥  ٣  ٤  ٥  ٥  ٥  ٥  ٥  ٣  ٥  ٥  أغونج إندرا  ١٢

  جيد جدا %٩٣  ٥١  ٥٥  ٥  ٥  ٤  ٤  ٤  ٥  ٥  ٥  ٤  ٥  ٥  سندرا إنسييت  ١٣

  جيد جدا  %٩٣  ٥١  ٥٥  ٤  ٤  ٤  ٤  ٥  ٥  ٥  ٥  ٥  ٥  ٥  ميمونة  ١٤

  جيد جدا  %٩٣  ٥١  ٥٥  ٤  ٤  ٤  ٤  ٥  ٥  ٥  ٥  ٥  ٥  ٥  اللطفية نةو ميم  ١٥
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  قياس األسئلة لإلختبار القبلي والبعدي: ٧اجلدول 

�ميكاسان مادورابتدائية اإلسالمية اإل  ”الغزايل“ة املدرس اسم املدرسة  

 احلادي عشر الصف

 أدوات املدرسية املادة

٢٠١٦-٢٠١٥الثاين/ الفصل الدراسي  

دقيقة ٩٠ احلصة  

  عدد األسئلة  رقم األسئلة  مؤشرات مهارة القراءة  كفاءة أساسية  الرقم

١  

نطق السليم 

وفصاحة يف 

  القراءة

  فقرة واحدة  (أ)  قراءة جهرية

٢  
 فهم اللغة

  العربية

القدرة على التمييز بني العبارات 

  الصحيحة واخلاطئة
  ١٠  ١٠-١(ب) 

   ٥و  ١(ج)   ادةتعيني موضوع امل

  ١٠، و٣،٧،٩(د) 
٧  

  ٣(ج)   القدرة على فهم املعىن النص

  ٦و  ٢(د) 
٣  

  ٢  ٤و  ١(د)   �ويل معىن سياق الكلمات

 تعيني الفكرة الرئيسية يف املادة

  بشكل دقيق

  ٤(ج) 

  ٨(د) 
٢  

  ٢(ج)   ادةتلخيص معىن امل

  ٥(د) 
٢  

  ٢  ٢-١(ه)   العربية ترمجة اللغة

  ٢٨  جمموعة األسئلة
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  لالختبار القبلي والبعدينتيجة ال معايري :٨اجلدول 

  الدرجة  النتيجةمسافة حتديد   الرقم

  جيد جدا  ٦٦ – ٥١  ١

  جيد  ٥٠ – ٣٥  ٢

  مقبول  ٣٤ – ١٨  ٣

  ضعيف  ١٧ – ١  ٤

    ا�موع
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  : نتيجة االختبار القبلي ٩اجلدول 

  االسم  الرقم
  ممتاز

١٠٠-٨٨  

  جيد جدا

٨٧-٧٥  

  جيد

٧٤-٦٢  

  مقبول

٦١-٤٩  

  ضعيف

٤٨- ٠  

  ٣٠          روديونو  ١

    ٥٠        زيزينيت  ٢

        ٨٠    فردي إراون  ٣

    ٦٠         سخري  ٤

    ٥٠        دمياش فرنكي �دي  ٥

        ٨٠    سنينا  ٦

    ٦٠        ريقي سلدي س  ٧

      ٧٠      أندكا  ٨

  ٣٠          روسالن  ٩

    ٦٠        دمحم رسال أ.  ١٠

    ٥٠        سوعيبح  ١١

      ٧٠      أغونج إندرا  ١٢

    ٥٠        سندرا إنسييت  ١٣

      ٧٠      ميمونة  ١٤

    ٦٠        اللطفية نةو ميم  ١٥
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  : النسبة املائوية من درجات نتائج االختبار القبلي ١٠اجلدول 

  النسبة املائوية  ةبالطلعدد   الدرجة  الرقم

  %٣    ممتاز  ١

  %٦  ٢  جيد جدا  ٢

  %١٧  ٣  جيد  ٣

  %٣٧  ٨  مقبول  ٤

  %٣٧  ٢  ضعيف  ٥

  %١٠٠  ١٥  ا�موعة
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  : نتيجة االختبار البعدي ١١اجلدول 

  االسم  الرقم
  ممتاز

٨٨-١٠٠  

  جيد جدا

٨٧-٧٥  

  جيد

٧٤-٦٢  

  مقبول

٦١-٤٩  

  ضعيف

٤٨- ٠  

      ٧٠      روديونو  ١

        ٧٥    زيزينيت  ٢

          ٩٥  فردي إراون  ٣

          ٩٥   سخري  ٤

        ٧٥    دمياش فرنكي �دي  ٥

          ٩٠  سنينا  ٦

          ٩٠  ريقي سلدي س  ٧

          ٩٠  أندكا  ٨

        ٧٥    روسالن  ٩

          ٨٥  دمحم رسال أ.  ١٠

        ٨٠    سوعيبح  ١١

          ٩٠  أغونج إندرا  ١٢

        ٨٠    سندرا إنسييت  ١٣

        ٨٥    ميمونة  ١٤

          ٩٠  اللطفية نةو ميم  ١٥
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  : النسبة املائوية من درجات نتائج االختبار البعدي ١٢اجلدول 

  النسبة املائوية  ةبعدد الطل  الدرجة  الرقم

  %٣  ٨  ممتاز  ١

  %١٠  ٦  جيد جدا  ٢

  %٣٠  ١  جيد  ٣

  %٢٠  ٠  مقبول  ٤

  %٣٧  ٠  ضعيف  ٥

  %١٠٠  ١٥  ا�موعة
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نتيجة ومالحظة وإضافة و  مادة اللغة العربية اخلبري : اإلستبانة١٣اجلدول 

   فيها

  عناصر التحكيم  الرقم
  النتيجة

١  ٢  ٣  ٤  ٥  

          √  املواد وفقا للمنهج املطبق  ١

        √   أعرب موضوع يف مادة منظم  ٢

          √ املواد كاملة حمتو�ت  ٣

        √   ختبارلإلااألسئلة هناك   ٤

        √   الرب�مج ميكن استخدامه كمواد تعليمية  ٥

          √ مدرسمن  بديال هالرب�مج ميكن استخدام  ٦

        √   وفقا للمادة ختبارلإلااألسئلة   ٧

        √   استخدام احلرف أو األحرف املناسبة  ٨

          √ وتصحيحاستخدام اللغة العربية جيدة   ٩

        √   اذبيةاجل جعل الصور تبدو  ١٠

          √ تعلمذكر املعلومات اليميكن أن تساعد الصور   ١١

          √ تصميم واجهة تفاعلية وجذابة  ١٢

        √    تالميذال عند الشائعة املفردات استخدام  ١٣



١٢٦ 
 

        √    املستخدمة اللغة فهم يف التالميذ يسهل  ١٤

  ٦٢  جمموعة نتيجة احملصولة

  % ٨٩  املئوية الصالحية

  جيد جدا  التقدير

  

  ودليل لتفسري البيا�ت من نتيجة حتليل البيا�ت هي :

  %١٠٠- %٨١  جيد جدا

  %٦١- %٨٠  جيد

  %٤١- %٦٠  مقبول

  %٢١- %٤٠  �قص

  %٢٠-%٠  �قص جدا
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نتيجة و ) ماكروميد� فالشوسائل التعليمية( اخلبري : اإلستبانة١٤اجلدول 

  ومالحظة وإضافة فيها

  عناصر التحكيم  الرقم
  النتيجة

١  ٢  ٣  ٤  ٥  

          √  وميكن استخدام الرب�مج للتعلم الفردي  ١

          √ )ميكن ختصيص املستخدم( هذا الرب�مج مرنة  ٢

الرب�مج هو استجابة (قادرة على تقدمي التغذية الراجعة   ٣

 للمدخالت املقدمة من قبل املستخدم)

√          

          √ طبيعة تصحيحية معكوس  ٤

ردود الفعل تفاوتت االستجابة حبيث ميكن للمستخدمني ال   ٥

 يشعرون �مللل

√          

          √ استخدام اللون املناسب  ٦

        √   هناك املالحة لسهولة التصفح  ٧

        √   برامج قابلة للنقل  ٨

          √ الوسائط املتعددة املتوفرة �لكامل  ٩

          √ واضحةكانت الصورة   ١٠
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          √ جذابة الرسوم املتحركة  ١١

          √ صوت ميكن أن يسمع جيدا وهو جمرد حقال  ١٢

        √   الرب�مج سهل التشغيل  ١٣

          √ الرب�مج حيتوي على قائمة والرموز  ١٤

        √   هناك خيارات القوائم والرموز  ١٥

وجيزة هناك شاشة البداية (الشاشة) الذي يظهر قبل فرتة   ١٦

 من تشغيل بر�مج

  √        

          √ يف تعلم اللغة العربية سهلبملستخدمني ا الرب�مج جيعل  ١٧

          √ الرب�مج ميكن تشغيلها بسهولة  ١٨

          √ / فالش CDاستخدام  دونبميكن تشغيل الرب�مج   ١٩

          √  مرغوب استخدم هذا الرب�مج  ٢٠

بعد أن قمت بتشغيل كان يشعر �مللل مع هذا الرب�مج،   ٢١

  .الرب�مج لفرتة طويلة نسبيا

√          

        √    وظيفة الرب�مج ال ميكن تغيريها من قبل املستخدم  ٢٢

        √    كامل لدعم عملية التعليم والتعلماللديه بر�مج التسهيالت   ٢٣

          √  املبتدئ �ملستوى الوسائط مناسبة  ٢٤



١٢٩ 
 

        √    الوسائط التعليم تقدمي يف اجلذاب  ٢٥

  ١١٧  جمموعة نتيجة احملصولة

  %٩٤  املئوية الصالحية

  جيد جدا  التقدير

  

  : هي البيا�ت حتليل نتيجة من البيا�ت لتفسري ودليل

  %١٠٠- %٨١  جيد جدا

  %٦١- %٨٠  جيد

  %٤١- %٦٠  مقبول

  %٢١- %٤٠  �قص

  %٢٠-%٠  �قص جدا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٣٠ 
 

  وإضافة فيهانتيجة ومالحظة املدرس و  : اإلستبانة١٥اجلدول 

  عناصر التحكيم  الرقم
  النتيجة

١  ٢  ٣  ٤  ٥  

        √    املواد وفقا للمنهج املطبق  ١

        √   أعرب موضوع يف مادة منظم  ٢

        √   حمتو�ت املواد كاملة  ٣

          √ ختبارلإلااألسئلة هناك   ٤

          √ الرب�مج ميكن استخدامه كمواد تعليمية  ٥

          √ مدرسمن  بديال هالرب�مج ميكن استخدام  ٦

          √ وفقا للمادة ختبارلإلااألسئلة   ٧

        √   استخدام احلرف أو األحرف املناسبة  ٨

        √   استخدام اللغة العربية جيدة وتصحيح  ٩

        √   اذبيةاجل جعل الصور تبدو  ١٠

          √ تعلمذكر املعلومات اليميكن أن تساعد الصور   ١١

        √   وجذابةتصميم واجهة تفاعلية   ١٢

          √  تالميذال عند الشائعة املفردات استخدام  ١٣

        √    املستخدمة اللغة فهم يف التالميذ يسهل  ١٤



١٣١ 
 

        √    وميكن استخدام الرب�مج للتعلم الفردي  ١٥

  ٦٦  جمموعة نتيجة احملصولة

  %٨٨  املئوية الصالحية

  جيد جدا  التقدير
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١٣٤ 
 

  الرسوم البيانية
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١٣٧ 
 

  املادة التعليم
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