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 موافقة المشرف
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اللغة تعليم ل (adobe flash)دكيب فالش التعليمية بأواد اظتتطوير  العنواف          :         
 لًتقية مهارة االستماع (assure)على أساس نظرية أشور العربية 

 تولنجاف سيدكىرجو( إلبتدائيةالثامنة ا بالتطبيق على مدرسة ػتمدية)
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 اعتماد لجنة المناقشة
 

 adobe)كيب فالش التعليمية بأدواد اظتتطوير إف رسالة اظتاجستَت حتت العنواف: 

flash) على أساس نظرية أشور العربية اللغة تعليم ل(assure) لًتقية مهارة االستماع 
اليت أعدهتا الطالب:  ،تولنجاف سيدكىرجو( إلبتدائيةالثامنة ا بالتطبيق على مدرسة ػتمدية)

 ( S-2/11011711) يب عارفُت سدكف
ناقشة كيقر قبوعتا شرطا للحصوؿ قد دافعت الطالب عن ىذه الرسالة أماـ غتلس اظت 

 ـ.1710يونيو،  11على درجة اظتاجستَت ُب تعليم اللغة العربية، كذلك ُب يـو األربعاء،
 كيتكوف صتنة اظتناقشة من السادة األساتذة:
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 إقرار الطالب
 
 

 : ااتآٌبكبياناٌب دناه،أنا اظتوقعة أ
 يب عارفُت سدكف :   سم اال

  11011711 :  رقم التسجيل
اللغة تعليم ل (adobe flash)التعليمية بأدكيب فالش واد اظتتطوير  العنواف          :         

 لًتقية مهارة االستماع (assure)على أساس نظرية أشور العربية 
 تولنجاف سيدكىرجو( إلبتدائيةالثامنة ا بالتطبيق على مدرسة ػتمدية)

 

للحصوؿ على درجة اظتاجستَت ُب شرط رهتا لتوفَت أقر بأف ىذه الرسالة اليت حض
تعليم اللغة العربية الية الدراسات العليا ّتامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اضتكومية 

 ماالنج، حضرهتا كاتبتها بنفسي كما زكرهتا من إبداع غَتم أك تأليف اتآخر. كلذا ادعى 
 ،ي فأنا أحتمل اظتسؤكلية على ذلكأحد استقباال أهنا من تأليفو كتبُت أهنا فعال ليست من ْتث

الية الدراسات العليا ّتامعة موالنا مالك إبراىيم كلن تكوف اظتسؤكلية على اظتشرؼ أك على  
 ماالنج.اإلسالمية اضتكومية 

 أحد على ذلك. بناء على رغبيت اطتاصة كال جيربينىذا اإلقرار  تحرر ىذا، ك 
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 إهداء

 
 أىدم ىذه الرسالة إىل:

 فيناه  الكردية أبو حيِت كأمياضل أيب الف 

 رزؽ جنديك راىرجو أخيت 

  كصديقي الذم اليتعب ُب إعطاء التشجيع كالدكافع 

  أصدقائي كصديقاٌب ُب جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اضتكومية ماالنج

 ُب قسم تعليم اللغة العربية
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 استهالل

 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

ْنَسَن ِمْن َعَلٍق )ٔبِاْسِم رَبَِّك الَِّذى َخّلَق)ِإقْ َرْأ  ( ٖ( اقْ َرْأ َورَبَُّك اْلألْكَرُم )ٕ( َخَلَق اإْلِ
نَسَن َما َلْم يَ ْعَلْم)ٗاَلَِّذى َعلََّم بِاْلَقَلِم )  (٘( َعلََّم اإْلِ
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 كلمة الشكر والتقدير 
 
الـ علػػى أشػػرؼ األنبيػػاء كاظترسػػلُت كعلػػى  لػػو اضتمػػد ر رب العػػاظتُت كالصػػالة كالسػػ

 كبعد. ،كأصحابو أرتعُت
يسػر الباحػإ إنتهػػاء اتابػة ىػذه الرسػػالة العلميػة للماجسػتَت، كىنػػا يريػد الباحػػإ أف 
تقدـ من صميم قلبها العميق أجزؿ الشكر كأذتن التقػدير ظتػن قػد سػاىم كسػاعدىا علػى اتابػة 

 كىم :ىذه الرسالة، 
جامعػػة موالنػػا مالػػك إبػػراىيم االسػػالمية مػػدير اج موجيػػا راىرجػػو، تاذ الػػداتور اضتػػاألسػػ .1

 .اضتكومية مباالنج

الدراسػة العليػا كالػداتور كلػدانا كرغاديناتػا رئػيس  عمَت اليػة الداتور ْتر الدين االستاد .1
 مباالنج.يم االسالمية اضتكومية قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراى

امشػرؼ  مػي زىػدمحليمشػرؼ األكؿ. كالػداتور ، اد البػارلنػور حسػن عبػالػداتور  .3
كأرشػػداىا كأشػػرفا عليػػو بكػػل اىتمػػاـ كصػػرب كحكمػػة ُب   الثػػاين، اللػػذاف كجهػػا الباحػػإ

 اتابة ىذه الرسالة

 جاكلة اظتدرسة ُب مدرسة ػتمدية الثامن اإلبتدائية تولنجاف سيدكىرجو رئيس. 1
 اظتدرسة.الطالبات ُب ذلك كرتيع األساتذة كاألستاذات كالطالب ك  شرقيةال

ىذا كأسأؿ ار أف تكػوف أعمػاعتم مقبولػة كمثابػة، كتكػوف رسػالة اظتاجسػتَت ىػذه نافعػة 
 كمفيدة للعباد كالبالد،  مُت.
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 مستخلص البحث
 

اللغة تعليم ل (adobe flash)التعليمية بأدكيب فالش واد اظتتطوير  .1710. يب عارفُت، سدكف
بالتطبيق على مدرسة ) لًتقية مهارة االستماع (assure)س نظرية أشور على أساالعربية 
رسالة اظتاجستَت لربنامج الدراسات  .تولنجاف سيدكىرجو( إلبتدائيةالثامنة ا ػتمدية

(  1العليا باصتامعة اإلسالمية اضتكومية موالنا مالك إبراىيم ماالنج. حتت إشراؼ )
 .زىدم اتور حليميالد  (1، ) الداتور نور حسن عبد البارل

 فعالية أدكيب فالش لًتقية مهارة اإلستماع:  لرئيسيةالكلمات ا
باستخداـ الًترتة مباشرة، حيت  ُب عملية التعليم قاـ ىذا البحإ من اظتشكالت 

ُب مدرسة ػتمدية الثامن  التعلم عملية ُب اظتشاراة ُب زتاسة أقليكوف الطلبة ملل ك
. أعطى اظتعّلم اظتواد من الكتاب العصرل بقراءة كالًترتة اإلبتدائية تولنجاف سيدكىرجو

مباشرة، كإعطاء اظتفردات جديدة الىت ال يعرفها الطلبة. كُب ىذه اظتدرسة ىناؾ معمل اللغة 
 ديكن استخدامها لتعليم اللغة العربية بوسائل التعليم ااضتاسوب.

ضتساب البيانات كاظتنهج الذم يستخدـ ىذا البحإ ىو اظتنهج التطويرل كامي  
كالنوعي صتمع البيانات. تطّور الباحإ اظتادة من الكتاب العصرل كيدخلو ايل الربامج أدكيب 

حتديد الكفاءة األساسية كاألىداؼ  فالش علي أساس نظرية أشور ىو حتليل اظتتعّلمُت ك
الوسائل كاظتواد  تطبيق تكنولوجية، التعليمية، كاختار االسًتاتيجية، الوسائل كاظتواد التعليمية، ك

 اشًتاؾ الطلبة، كالتقوًن كالتحسُت. التعليمية، ك
ة، كمن عمرىم كما حيبوف ارسـو اظتتحراة بالطل لقدرة كفقاصمم الباحإ اإلنتاج 

upin  كipin ك doraemon  كغَت ذلك. ٍب يدخل الباحإ اظتواد التعليمية باظتوضوع اظتقصف
مقارنة التعليم بُت اإلختيار قبلي كاإلختيار  sing testكإستخدـ الباحإ برموز . كالبيت
ك اإلختبار بعدم  11كمن اضتسام برموز اإلختبار قبلي حصوؿ علي قيمة اظتتوسط . يعدم

ك  1،69% ىو α  =5، من ذلك دليل  ىناؾ زيادة. نرل ايل القيمة التجريب بوجهاف 96
 . مقبوؿ Hαوؿ ك غَت مقب Hoحىت  1،69كذلك القيمة أارب من  1،19ىو  Zhُب قيمة 
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ABSTRACT 

 

Sidon, Bey Arifin. 2017. Development of teaching materials using adobe flash Arabic 

learning on the basis of assure theory to improve listening ability. Thesis, 

Postgraduate Program Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang. Advisors : (1) Dr. H. Nurhasan Abdul Bari, M.A; (2) Dr. H, Halimi 

Zuhdi M.Pd 
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This study departs from the problems that exist in the learning process using 

translation system that makes students feel bored and lack of spirit in following the 

learning process in SD Muhammadiyah 8 Tulangan Sidoarjo. A teacher gives material 

from Al-ashri textbooks by reading sentences and translating them directly, and 

giving new unknown vocabularies to students. This school also has computer 

laboratory and languages laboratory that can be used for interactive computer-based 

learning such as adobe flash. 

 

The research methods used in this research are R&D method and qualitative 

and quantitative descriptive method. The researcher developed the teaching material 

from Al-Ashri textbook by inserting it into adobe flash software with the steps done 

on the basis of Assure theory that is analyzing the learners, stating the standard and 

objectives, choosing technology strategy, media, and material, then require students 

participation, evaluate and revise. Starting from that, the researcher created and 

designed products that match students' will, student age, and what they like such as 

cartoon characters Upin and Ipin, Doaraemon and other figures. Then the researchers 

included the canteen-house themed material, provided vocabularies and designed it by 

entering the picture that has been prepared. Then created a button and entered the 

appropriate sound with the picture such as coffee, tea, milk and others when the 

button is pressed right on the picture then will sound out appropriate to the image. 

Based on data obtained using adobe flash, it can arouse their willingness to learn and 

their passion because Assure theory can give new color in student learning especially 

on their listening ability. Because researcher used audio visual, computer and 

projector. And the equipment needed to choose according to the needs and abilities of 

participants in SD Muhammadyah 8 Tulangan Sidoarjo. 

 

From the observation data, the students look has more attention and 

enthusiasm in learning. From the questionnaire data for the students, the most number 

chose the category of frequent assessment. From the teacher questionnaire, it is 

calculated that the highest is choosing the „always‟ category, 87%. Furthermore for 

linguists 83.3% chose „clear and feasible‟ categories, whereas media experts 70% 

chose „clear and easy‟ categories. Then the student tests are compared with the table 

and using the sing test formula, the results obtained showed the value enhancement of 

each child from the average of pre test 41 and in the post test became 69. It can be 

concluded that the use of adobe flash for learning Arabic language especially the 

listening ability/skill using assure theory has influence and it is effective to use in SD 

Muhammadiyah 8 Sidoarjo Tulangan. 
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Sidon, Bey Arifin. 2017. Pengembangan bahan ajar menggunakan adobe flash untuk 

pembelajaran bahasa arab atas dasar teori assure untuk meningkatkan 

kemampuan menyimak. Tesis, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: (1) Dr. H. Nurhasan Abdul 

Bari, M.A; (2) Dr. H, Halimi Zuhdi M.Pd 

 

Kata Kunci : efektivitas adobe flash untuk kemampuan menyimak 

 

 Penelitian ini berangkat dari permasalahan yang ada pada proses pembelajaran 

yang menggunakan system terjemah yang membuat siswa merasa bosan dan kurang 

semangat dalam mengikuti proses pembelajaran yang ada di Sd Muhammadyah 8 

tulangan sidoarjo. Seorang guru memberikan materi dari buku ajar Al-ashri dengan 

cara membacakan kalimat dan menterjemahkanya secara langsung, dan memberikan 

kosakata baru yang tidak diketahui oleh siswa. disokolahan ini juga mempunyai lap 

computer dan bahasa yang bisa dimanfaatkan untuk belajar interaktif berbasis 

computer seperti adobe flash. 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode R&D 

dan deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Peneliti mengembangkan materi ajar dari 

buku Al-Ashri dengan memasukanya kedalam software adobe flash dengan langkah 

yang dilakukan atas dasar teori Assure yaitu menganalisis pemelajar, menyatakan 

standart dan tujuan, memilih strategi teknologi, media, dan material, kemudian 

mengharuskan partisipasi siswa, mengevaluasi dan revisi. Berawal darisana peneliti 

membuat dan mendesain produk yang meyesuaikan kemaumpuan siswa, umur siswa, 

dan apa yang mereka sukai seperti tokoh kartun upin dan ipin, doaraemon dan tokoh 

lainya. Kemudian peneliti memasukan materi yang bertema kantin dan rumah, 

memberikan mufrodat dan mendesain dengan memasukan gambar yang telah 

disiapkan, kemudian membuat tombol button dan memasukan suara yang sesuai 

dengan gampar seperti kopi, teh, susu dan lain-lain.ketika tombol ditekan tepat pada 

gambar maka akan keluar suara yang sesuai gambar.Berdasarkan data yang didapat 

menggunakan adobe flash bisa membangkitkan kemauan belajar mereka dan 

semangat mereka. Karena teori assure dapat memberikan warna baru dalam belajar 

siswa terutama pada kemampuan mereka dalam menyimak. Karena peneliti 

menggunakan audio visual, computer dan proyektor. Dan peralatan yang dibutuhkan 

untuk memilih sesuai kebutuhan dan kemampuan peserta di SD Muhammadyah 8 

tulangan Sidoarjo. 

 Dari data observasi,terlihat siswa lebih perhatian dan semangat dalam belajar. 

Dari data pemberian angket untuk siswa jumlah terbanyak memilih kategori penilaian 

sering. Dari angket guru terhitung paling tinggi adalah memilih kategori selalu yaitu 

87%. Selanjutnya untuk ahli bahasa 83,3% kategori jelas dan layak, sedangkan ahli 

media 70% kategori jelasdan mudah. kemudian tes untuk siswa dibandingkan dengan 

tabel dan menggunakan rumus sing test, hasil yang diperoleh peningkatan nilai setiap 

anak dari pre test rata-rata 41 dan pos test menjadi 69. Bisa disimpulkan bahwa 

penggunaan adobe flash untuk pembelajaran bahasa arab khususnya kemampuan 

menyimak dengan menggunakan teori assure mempunyai pengaruh dan efektif untuk 

digunakan di SD Muhammadyah 8 tulangan Sidoarjo. 
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 الفصل األول

 اإلطار العام

 خلفية البحث .أ 
ّف اللغة العربية أفضل اللغات كأفصح اللغات، كىي لغة القر ف الكرًن. أاما عرفنا 

 غة العربية قد إنتشر ُب إندكنيسيا، فأكؿ ظهور تعليم ىذه اللغة اانت اظتادةلك تعليم ال
التعليمية هتدؼ إىل قراءة القر ف كفهمو باللغة احمللية حىت ال حتتاج إىل اظتادة الشاملة. ُب 
الزماف الالحق ال ؾتد تغيَتا للوسيلة ُب عملية التعليم إال بزيادة قليلة مثل الراديو كالتلفاز 
كاألسطوانات كالتسجيالت الصوتية كلكّن ىذا ػتدكد كمقصور على اظتدارس اظتخصوصة 

التكنولوجي ك  تصميم فنجد قّلة استخداـ ىذه الوسائل ُب أاثر اظتدارس التعليمية.
ك لذلك قليل من  1الوسائل لو مسامهة لفعالية التعليم لد الطلبة كمساعدة افايتهم.

اما قد غرفنا  اسوب ليسهل الطالب لتعلم اظتادة.اظتدرسة تستخدـ الوسائل التعليمية ااضت
هيم ُب التعليم، ألف مواد التعليمية ىو ضركرة كجود معلم لتقدًن اظتواد أف اظتواد التعليمية م

لد الطلبة، ك مواد التعليمية ىي جزء من عملية تطوير ك االبتكار ُب التعليم. اظتواد 
ك جهة نظر،   التعليمية ال يستخدـ دائما بتقليدية فقط، ك الان لبد معلم يصلح منوذج

 .ظتهنية، كالسلوؾ ُب التدريسالتفكَت كاظتواقف كالعادات، كا
ينقسم  ُب مؤسسة التعليميةغة العربية لتعليم البالدنا ىذا عموما ك اما عرفنا ُب 

لطريقة ـ اظتعهد اضتديثة باادخإست ،العربية ُب اظتعهد تعليم اللغةايل ثالثة أقساـ. االكؿ، 
عليم اللغة العربية قاـ ُب تة ُب اظتعهد السلفي. ك الثالإ، تعليم اللغة العربيمبشرة. الثاين، 

دكر اظتعلم ك الطالب ىناؾ يتغَت بوجود التكنولوجي ُب عمالية التعليم،  2كقت معينا.
معلم ك الكتاب ال يكوف مصدر ال اظتعلومات كالان يكوف معلم اظتيسرين ُب إاتساب 

 اظتعلومات.

                                                
1
.sumaldino dkk, instructional technology and media for learning, (jakarta: kencana, 2011) 
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2Nana jumhana, aplikasi teknologi pembelajaran dalam pemecahan 
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 األسبوع اإلبتدائية تولنجاف سيدكىرجو ىناؾ ساعتاف ُب ُب مدرسة ػتمدية الثامنة
ك ُب تلك اظتدرسة ىناؾ معمل اللغة العربية مل يستخدـ ذلك اظتعمل جيدا. ك لذلك ْتإ 
الباحإ ُب اظتدرسة ػتمدية الثامنة اإلبتدائية تولنجاف سدكىرجو لنمارس اللغة العربية 
اضتاسوبية ليساىل الطلبة ُب تعليم اللغة. ك مواد التعليم اللغة العربية ُب تلك اظتدرسة 

تعمل الكتاب العصرم الذم الفو أزتاد فوزل زتيد ك ريز عريف أزتدل ك يطابق يس
. تطوير اظتواد يطابق بتطوير إحتياج الناس، ك مواد التعليم ُب اظتدرسة عند 1713باظتنهاج 

 التدريس معلم لو مؤثر فيو.
 ، ك نرم تطور ىذا الزمافالطلبة ُب عمالية التدريس جيب اظتعلم لو األفكار لنجاح

 لبد علينا أف ينتفع تطور التكنولوجي مثل اضتاسوب، ألف فيو برامج االفوتوصوب
(phothoshop)  فور فوعُت(power point) ادكؼ فلس ك غَت ذلك. ك اثَت من اظتدرسة ،

مل يستخدـ ذلك الربامج. تطوير اظتواد التعليمية التقليد يتغَت  بإلبتكار ُب التعليم ىناؾ 
ُب مدرسة ػتمدية الثامنة  علم ُب إعطاء مواد التعليم لد الطلبة.شيئ مهيم ظتساعدة اظت

أف الكتاب الدراسي ُب تعليم اللغة العربية ػتدكد على اإلبتدائية تولنجاف سيدكىرجو 
من تلك اظتشكالت  لبة. كالكتاب ػتتمال بالنصوص كالتدريبات اليت تبدك ملال عند الط

الكتاب الدراسي تعليم اللغة العربية ُب مدرسة  اد التعليمية منو ريد الباحإ أف تطّور مي
 (adobe flash)يعٍت بالستخداـ أدكؼ فلس  بتدائية تولنجاف سيدكىرجوة اإلػتمدية الثامن

. ك ىذا ملال أك تعبا ُب تعّلم ىذه اظتادة كتلّوف بصدر اللوف اظتلونة ةحىت ال يشعركا الطلب
إ فيديو من الكتاب العصرم. برامج الوسائل لوصوؿ مواد التعليمية، ك سيصنع الباح

يكوف الطلبة فهما بأفالـ ك عتا التجربة من ذلك الربامج،  (adobe flash)بأدكؼ فلس 
، لتصنيع كسائل االعالـ التعلم(adobe flash)إستخدـ الباحإ الربغتيات بأدكؼ فلس 

ك بتلك مالمح جديدة ك ديكن إستخدامها ُب التعليم  (adobe flash)إنتاج أدكؼ فلس 
مفيدة ليتحرؾ صور اظتتحراة. إستخداـ   (action scrip)مالمح يعٍت بوجود سيناريو العمل

لصناع لعب ايضا فيو ك الوسائط اظتتعددة التفاعلية، ك اما قد  (adobe flash)أدكؼ فلس 
 عرفنا ىذا برامج مل يستخدـ ُب مدرسة ػتمدية الثامنة اإلبتدائية تولنجاف سيدكىرجو.
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أغلب لًتقية مهارة اإلستماع،    (adobe flash)الباحإ أدكؼ فلس  ك إستخدـ
مثل مهارة  هارة الواحدة أك اظتهارتُت فحسبالتعليم الذم يوجد ُب اضتقيقة من اظت

 النشاط التعليمي لفأفراد بالرغم من أمهية االستماع كالدكر الذم يلعبو ُب 3االستماع.
سواء على اظتستول اللغوم البحإ أك على  ظي هبذه األمهية(، إال أنو ال حيةب)للطل

إىل جانب ذلك أف الكتاب الدراسي ُب تعليم اللغة العربية ػتدكد على  1اظتستول الًتبوم.
ك رأم الباحإ ُب  .لبةريبات اليت تبدك ملال عند الطالكتاب ػتتمال بالنصوص كالتد

اللغة العربية عند عمالية مدرسة ػتمدية الثامنة اإلبتدائية تولنجاف سيدكىرجو ُب التعليم 
التدريس بُّت اظتعلم من اتاب العصرم بطريقة القراءة ك يسمع الطلبة عن الدرسهم، ك 

ادة اظتىذه اظتادة ال تكمل بكيرل الباحإ أف يعطي اظتعلم اظتفردات قبل القراءة الكتاب. 
 ة.ستيعابية بعد اظتواد التعليميية مثل األلعاب اللغوية كاألسئلة االمليالتع

ستماع، ىناؾ توجد التدريبات كاذلك التدريبات اظتتنوعة لًتقية على مهارة اال
، مع أف ىذه ةلدل الطلب ىذه التدريبات أقل غتموعا كتطبيقا عند الباحإ يةاظتهارت

حيتاج اظتعلم بأم مؤشر ُب تعليم اللغة العربية للغة األجنبية.أساسية ُب ااتساب ا اظتهارت
اع. ُب ىذه اظتدرسة مل يتعلم مهارة االستماع مبؤشرىا االستماع اطتاصة ظتهارة االستم

من الكتاب الدراسي  يةاد التعليمو اظتطّور يريد الباحإ أف يمن تلك اظتشكالت جيدا، ك 
يعٍت  بتدائية تولنجاف سيدكىرجوة اإلُب تعليم اللغة العربية ُب مدرسة ػتمدية الثامن

، . إضافة إىل ذلك( لًتقية مهارة اإلستماعadobe flashاضتاسوبية باستخدـ أدكؼ فلس )
ية ادة التعليماظتيمية باضتاسوب بسيطة ُب افتتاح ادة التعلاظتتستطيع ىذه الربغتية أف جتعل 
. كمن كتدفعهم للتعلمملال أك تعبا ُب تعّلم ىذه اظتادة  ةبكاختيارىا حىت ال يشعر الطل

اأهنا دليال أك باضتاسوب  تسهيال  ليميةادة التعاظتتطوير على  ىمساعدتنب اظتدّرسُت، جا
االستماع، كتزيد  ظتهارتكاستعماؿ الوسيلة التعليمية كتنوّع التدريبات إرشادا عتم، 

                                                
. باتآخرين األكىل حياتو مراحل ُب اإلنساف هبا اتصل اليت الوسيلة إلنو حياتنا ُب ابَتة أمهية كلو األساسية اظتهارة ىو تماعاالس3

 للغة، األخرل اظتهارات يكتسب أيضا طريقو كعن. كاظتفاىيم األفكار كيتلقي كالًتاايب اصتمل أمناط كيتعّلم اظتفردات يكتسب طريقو عن
 اإلسالمية اظتنظمة منشورات: مصر) ،كأساليبو مناىجو هبا الناطقُت غَت العربية تعليم طعيمة، أزتد رشدم من مأخوذ) .تابةكا كقراءة االما
 (.110 ص( 1686 إيسيسكو، كالثقافة كالعلـو للًتبية

 ص( 1683 اظتعرفة، ارد: القاىرة) الثانية، الطبعة ،الدينية كالًتبية العربية اللغة تدريس طرؽ ك خركف، خاطر رشدم ػتمود 4
191. 
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شور أسس نظرية ا ىدـ الباحإ علخاالستماع. كاست ةظتناسبة مبهار باأللعاب اللغوية ا
(assure) ة ػتمدية الثامنة لتعليم اللغة العربية ُب مدرس ك يستعمل الوسائل التعلمية

 اإلبتدائية تولنجاف سيدكىرجو.
أاثرىا استخداـ الوسائل التعليمية ااضتاسوب لفعالية  (assure)ُب النظرية اشور 

ىناؾ  (assure)بأسلوب اشور  التعليميةُب عملية التدريس بُت اظتدارس كالطالب. إف 
األكؿ  5يل إحتياجات الطلبة.الطريقة اطتاصة اليت فعلها اظتدارس ُب عملية التعليم كىي حتل

يعٍت حتليل اطتصائص العاـ من الطلبة، كهبذا حتليل يعرؼ الباحإ عن ضركرية الطلبة 
فرديا كأثرىا على تعليمهم، يعٍت بتمييز عمر ك جنس لد الطلبة. كالثاين اظتهارات 

ة اليت األساسية اظتخصصة احملددة كأسلوب تعّلم لد الطلبة، كيراجع أسلوب تعّلم إيل طبيع
. ٍب حتديد األىداؼ ال طالب لديو ذااء ؼتتلفةحيدد الطالب ليشعر بيئة التعلم، ألف ُب  

كاظتعايَت، بعد حتليل إحتياجات الطلبة حيّدد اظتعلم األىداؼ كاظتعايَت بذلك خطوة يعرؼ 
اظتعلم بأم ىدؼ يتعلم الطلبة عن درسهم. ٍب إختيار االسًتاجتيية كالتكنولوجيا كالوسائل 

ظتواد، خيًت الباحإ عن كسائل الذم مطابقا بأىداؼ التعليم باالستخداـ التكنولوجي كا
كالوسائل كاظتواد التعلمية، كإستخداـ التكنولوجيا كالوسائل كاظتواد يعٍت بربامج ادكؼ فلس 

 لًتقية مهارة اإلستماع.
 مل بتدائية تولنجاف سيدكىرجوة اإلمدرسة ػتمدية الثامنرأم الباحإ تعليم ُب 

يعطي اظتعّلم التعليم مهارة اإلستماع جيدا كاظتعلم نادرا ُب إعطائو. ٍب إشًتااة الطلبة ُب 
التعليم اللغة العربية، حيتاج اظتعلم دكر الطلبة ُب التعّلم، ألف ىذه خطوات ديكن أف يعلق 
الطلبة فهمهم عن الدرس، مثل بطريقة اللعب كتدربات ُب تعّلم اللغة العربية. ك األخر 

بعد تنفيد بتلك اطتطوة التقوًن يكوف مهيما لتأثَت تعّلم لد الطلبة، ال يقاـك  6و التقوًن.ى
اظتعّلم فقط لنجاح من ىدؼ التعليم، كالان تقوًن رتيع ُب عمالية التعليم أيضا كتأثَت 
بالتخداـ التكنولوجي كالوسائل، ديكن ال تناسب بُت األىداؼ التعليم كنتيجة 

ة، كلبد اظتعلم بالطل قيمة حتسن أف ديكن استخدـ كسائل التكنولوجية الطلبة.كالبيئة اليت
ة، ك يستخدـ اظتعلم اظتناسب التعليمية اسًتاتيجيات اختيار جلأل ميالتعل ُب هنجيعرؼ 

                                                
5
. sumaldino, h.122 

6Routledge, Teaching Community, (New York: Gloria Watkins, 2003), 
hlm 67 – 81. 
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إسًتاجتي التعليمية ُب التسميم اظتنهجي. من تلك اظتشكالت ْتإ الباحإ تطوير اظتواد 
(assure)لتعليم اللغة العربية علي أساس نظرية أشور (adobe flash)التعليمية بأدكؼ فلس 

 .بتدائية تولنجاف سيدكىرجوة اإلمدرسة ػتمدية الثامنلًتقية مهارة اإلستماع ُب 

 أسئلة البحث .ب 
مناسبة بالدراسة اليت يأخذىا الباحإ كىي الدراسة أما األسئلة ُب ىذا البحإ 

 حإ ىي: يرية، من ىذه الدراسة فأسئلة البالتطو 
علي اللغة العربية  ميتعلل ( adobe flash)تعليمية بأدكؼ فلس الاد و اظتتطوير  يتم يفا .1

 ةُب مدرسة ػتمدية الثامنلًتقية مهارة االستماع  (assure)نظرية أشور  أساس
 تولنجاف سيدكىرجو؟ بتدائيةاإل

أساس علي اللغة العربية  ميلتعل (adobe flash)بأدكؼ فلس  التعليميةاظتواد  فعالية ما .1
بتدائية ة اإلُب مدرسة ػتمدية الثامن األستماع ةلًتقية مهار  (assure)نظرية أشور

 تولنجاف سيدكىرجو؟
 

 أهداف البحث .ج 
 لي :يناعتا الباحإ ُب ىذا البحإ اما يريد أف ي يتىداؼ الكاأل

علي الغة العربية  ميتعلل ( adobe flash)التعليمية بأدكؼ فلس اد و اظت تطويرمعرفة  .1
ة ُب مدرسة ػتمدية الثامن مهارٌب األستماع لًتقية (assure)ظرية أشور نأساس 

 .بتدائية تولنجاف سيدكىرجواإل
علي أساس الغة العربية  ميلتعل (adobe flash)بأدكؼ فلس  تعليميةالاظتواد  فعاليةمعرفة  .1

بتدائية ة اإلُب مدرسة ػتمدية الثامن مهارٌب األستماع لًتقية(assure)نظرية أشور 
 .تولنجاف سيدكىرجو
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 واصفات اإلنتاجم .د 
اإلنتاج احملتاج كاظترجو ُب ىذا البحإ كالتطوير من ىذه الدراسة يريد الباحإ أف 

شور أعلي أساس نظرية  اضتاسوبية اللغة العربية مية من الكتاب الدرسيةيينتج اظتواد التعل
(assure)  و، بتدائية تولنجاف سيدكىرجة اإلاإلستماع ُب مدرسة ػتمدية الثامن ةلًتقية مهار

 ةلًتقية مهار  (adobe flash) حإ أدكؼ فلسادـ البخيم ك يستيعٍت ُب كسائل التعل
، حيت (assure) مية اضتاسوبية اظتطورة علي األساس نظرية الشورياإلستماع. مواد التعل

مية فعاال على ؽتارسة مهارة اإلستماع. كىذه ييشارؾ كيتفاعل الطلبة ُب العملية التعل
رس باستخدـ الشاشة أك التعليم الذاٌب، كاذلك يسمح مبساعدة اظتد اظتواد أيضا تستخدـ

 adobe) أدكؼ فلسأخذ الباحإ من الكتاب العصرم ك يذخلو إيل  معمل اللغوية.

flash)، شورأ نظريةكالان قبل ذلك النشاط نعرؼ عن (assure) ُب إحتيار الوسائل
التعليم يعٍت حتليل الطبيعة مطابق بأحواؿ الطالب. فعل اظتدارس ايل اضتاؿ عملية 

 state standards)، حتديد األىداؼ ك اظتعايَت (analyze learner carasteristic)الطالب 

and objectives) إختيار االسًتاجتيية كالتكنولوجيا كالوسائل كاظتواد ،(select strategies, 

technology, media, and material)ل كاظتواد ،إستخداـ التكنولوجيا كالوسائ(utilize 

media and materials)، التعليم ُب الطلبة إشًتااة (require learner participation)  ك
.(evaluate and revise)التقوًن

7 
 

 فروض البحث .ه 
 الباحإ ُب ىذا البحإ ىي: وقدمي يتكالفرضية ال

 علي أساسة الغة العربي ملتعلي ( adobe flash)تعليمية بأدكؼ فلس الاد و إف تطوير م -1
ُب عمالية التدريس لد الطلبة ك اظتدارس ليساىل فهم لو أثر  (assure)نظرية أشور 

 بتدائية تولنجاف سيدكىرجو.ة اإلُب مدرسة ػتمدية الثامن ،مهارة اإلستماع

                                                
7
. sumaldino, h.110 
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علي األساس الغة العربية  لتعليم ( adobe flash)تعليمية بأدكؼ فلس الاد و إف تطوير اظت -1
 ةػتمدية الثامن فعالية لًتقية مهارة اإلستماع ُب اظتدرسةو ل (assure)النظرية أشور 

 .وتولنجاف سيدكىرج بتدائيةإل
 

 فوائد البحث .و 
يرجو الباحإ ُب ىذا البحإ أف تعم الفائدة من الناحية النظرية كالتطبيقية، كديثل 

 أمهيتو اما يلي: 
م مهارة اإلستماع الفائدة النظرية، اجتاىات حديثة حوؿ التفاعلي اضتاسويب ُب تعل .1

 كتعليمها ظتادة اللغة العربية.
الفائدة التطبيقية، تسهيل عملية تعلم مهارة اإلستماع كتعليمها اطتاصة للمعلم ك   .1

 الطالب.
 

 حدود البحث .ز 
ية للمدرسة تطّور الباحإ اظتادة التعليمية من الكتاب الدراسي لتعليم اللغة العرب

ستماع. اال ةتدريبات كاأللعاب اللغوية ظتهار ُب ال از الباحإير . ك امسإبتدائية الفصل اطت
بربغتية  علي أساس نظرية أشوراللغة العربية  لتعليم اضتاسوبية ادو مكتطّورىا الباحإ لتصَت 

. لكوهنا بالتقييم الذاٌب من قياس التدريبات. كمهارة  ( adobe flash) أدكؼ فلس
و من حديإ باللغة العربية، االستماع ُب ىذا البحإ حتتول على فهم ما يلقي علي

بإيقاع طبيعي ُب حدكد اظتفردات اليت تعّلمها، التمييز بُت األفكار الرئيسية كاألفكار 
 الثانوية، استخالص النتائج من بُت ما شتعو من مقدمات.

 
 الدراسات السابقة .ح 

 ماحي أكيل الكرًن .1
ك أثره  ( adobe flash)"تطوير تعّلم اللغة العربية باستخداـ كسيلة برنامج ادكيب فالش 

(. 1717ُب ترقية رغبة التالميذ بالتطبيق علي مدرسة منبع العلـو االبتدائية مباالنج" )
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ألنو ُب ىذه تعّلم، خيتار الباحإ ىذا مستوم  ىدؼ البحإ معرفة ايفية تطوير
من  يتأثر الطلبة ُب التعلم االنطباع األكؿ، ك اظترحلة يبدأ التالميذ ُب تعلم اللغة العربية

ألف يعتربه ( adobe flash)ادكيب فالش . لذلك إستخداـ الباحإ نفسيا أك علمية جهة
ك أما الباحإ يبحإ عن تطوير اظتواد  8مناسب بالتعليم ك أثره ُب ترقية رغبة التالميذ.

التعليمية بأدكؼ فلس لتعليم اللغة العربية علي اساس نظرية أشور لًتقية مهارة 
اب الدراس لًتقية داـ أدكؼ فلس ظتمارسة اظتواد يأخذ من الكتاالستماع، يعٍت باستخ

 مهارة االستماع ك يستخدـ علي أساس نظرية أشور قبل عمالية التعليم.
 

 تحديد المصطلحات .ط 
لالبتعاد عن سوء الفهم ظتعٌت اظتوضوع ُب ىػذا البحػإ العلمػي، يهػم الباحػإ شػرح 

 اظتصطلحات اتآتية:
أامػل، إذ ال حيػذؼ اظتوجػودة قبلػو بػل يضػاؼ إليػو  جعل الشيء ُب صػورة التطوير ىو .1

 6مرة بعد مرة ليكوف أامل كأحسن.
 17الطلبة ُب علم ما. ماظتواد ىي احملتول التعليمي أك اظتضموف الذم يتعلمه .1
جعل احملتول التعليمي العربيػة ُب صػورة أامػل، حيػذؼ اظتطػور النقػاص  تطوير اظتواد ىو .3

 ل كأحسن.كيضاؼ إليو مرة بعد مرة ليكوف أام
 مهارة االستماع ىي قدرة لسماع األصوات جيدا ك يفهم معناه. .1

                                                
8
ك أثره ُب ترقية  ( adobe flash) تطوير تعّلم اللغة العربية باستخداـ كسيلة برنامج ادكيب فالشماحي أكيل، . 

 إبراىيم مالك موالنا جامعة منشورة، غَت علمية ْتإ، التالميذ بالتطبيق علي مدرسة منبع العلـو االبتدائية مباالنج رغبة
 1717ماالنج،  اضتكومية اإلسالمية

تطوير الكتاب التعليمي ظتادة النحو الثاين اظتزكد بالقصص ّتامعة أنظر رسالة اظتاجستَت، سيت نظرة اطتَتات، 9
)جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اضتكومية مباالنج، الية  ( بندكنج جاكل الغربيةUPIًتبوية )إندكنيسيا ال

 .0ىػ(، ص. 1131ـ/1711الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية، 
تطوير مادة مهارة الكالـ على اظتنهج النحوم مبعهد دار الفالح أنظر رسالة اظتاجستَت، ماريا ألفى لوبيس،  10

)جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اضتكومية مباالنج، الية الدراسات العليا قسم  اإلسالمي باتو جاكل الشرقية
 .8ىػ(، ص. 1135ـ/1711تعليم اللغة العربية، 
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ترقيػػة مهػػارة االسػػتماع ىػػي اعتػػدؼ األساسػػي مػػن عمليػػات تطػػوير اظتػػواد التعليميػػة علػػي  .5
 اضتاسوبية. (assure)أسس الشور 

يػػتم اسػػتخدامها إلنشػػػاء  كاحػػػد مػػن بػػرامج الكمبيػػػوتر ىػػي (adob flash)أدكؼ فلػػس  .9
 .ر اظتتحراةناقل الصور كالصو 
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

 تطوير المواد التعليمية .أ 
التطوير ىو جعل الشيء ُب صورة أامل، إذ ال حيذؼ اظتوجودة قبلو بل يضاؼ 
إليو مرة بعد مرة ليكوف أامل كأحسن. كاظتواد ىي احملتول التعليمي أك اظتضموف الذم 

ير اظتواد ىو جعل احملتول التعليمي العربية ُب صورة الطلبة ُب علم ما. إذا تطو  ميتعلمه
 أامل، حيذؼ اظتطور النقاص ك يضاؼ إليو مرة بعد مرة ليكوف أامل كأحسن.

 (Assure)اشورالمواد التعليمية على نظرية  .ب 
تبدأ من تطور التعليم كالتعلم الذم يؤثر أراء ؼتتلفة ُب ختطيط التدريس. أسس 

 كونات كالشرح لكل منها  اما يلي:ىذه النظرية تبٌت من أربع م
 اظتتعلمحتليل  .1

تصميم التعلم كاظتواد التعليمية احملصولة، فإهنا ستحتاج إىل القياـ  قدـ ما عند
طتلق جو التعلم اصتذاب حىت ديكن الوصوؿ إىل أىداؼ التعلم كحتقق الطالب ُب 

ف يشَت إىل الطالب التعلم كارتقاء دكافعهم كيشعر باظترتاح. التصميم التعليمي ينبغي أ
 11ُب الدراسة. 

 اطتصائص العامة من)أ( ل على لدل الطالب تشم اظتهمة اليت حتلل األشياء
كىذا حتليل خصائص العامة من الطلبة يستهدؼ لوفاء احتياجات الطلبة  الطلبة.

شخصية أك فردية، كأما األشياء أك اصتوانب اظتهمة اليت حيللها اظتعلم ىي اصتانب 
الطلبة، جانب عمرىم، جانب ػتبتهم أك ميوعتم، جانب ثقافة اجتماعو، اصتنسي من 

كاذلك جانب اقتصادىم. فطبقا، ىذه اصتواتب الها تساعد اظتعلم على اختيار كحتديد 
اظتكونات التعليمية اظتناسبة بالطلبة ااظتواد التعليمية كالوسائل التعليمية احملتاجة مادامت 

ىذه اصتوانب تساىم كتؤثر على النجاح ُب العملية العملية التعليمية، حىت تكوف 

                                                
11Pradirawilaga, Dewi salma (2004). Disain Pembelajaran, modul. Jakarta : Lembaga 

Administrasi Negara. Hal.26 
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الكفاءات األساسية  )ب( 12التعليمة كالتعليمية عند الطلبة حىت هناية الدراسة.
اطتصوصية عند الطلبة )امعرفتهم، قدرهتم، كسلواهم عن اظتوضوع التعليمي(. على 

دة اظتعلم أساس مكونات ىذا التحليل تدؿ كتشَت بأف أىداؼ ىذا التحليل ىي ظتساع
على معرفة ايفية تعلم كتعليم الطلبة اظتناسبة، كمعرفة اظتواد التعليمية اظتطابقة لديهم 
ليتعلمواىا. فهم قدر معرفة الطلبة كافاءهتم مثال يساىم اظتعلم على اختيار اظتواد 
التعليميمة اليت ستتعلم من ناحية سهولتها كصعبتها، حىت يستطيع أف يقرر اظتواد 

لديهم يقينا، كاذلك معرفة سلوؾ الطبة كأفكارىم عن اظتوضوع التعليمي تكوف اظتناسبة 
دالئال لدل اظتعلم ُب اختيار الوسائل كاإلسًتاتيجيات التعليمية اليت سيستخدمها ُب 
العملية التعليمية. عالكة ذلك، ظتعرفة ىذه الها تسمح على اظتعلم أف يقابل مع الطلبة، 

أساليب )ج(  13د على معرفة قدر افاءاهتم كمعرفتهم.كيستخدـ اإلمتحاف الذم يؤا
كاظتكونة األخَتة اليت يهمها اظتعلم ُب حتليل الطلبة أك اظتتعلم ىي أساليب التعلم  .التعلم

اليت دييلها اظتتعلموف ُب العملية التعليمية، ألف ال الطلبة يتفرقوف من ناحية أسلوب 
على أسلوب التعلم كالتعليم الذم يطلبو غَت  التعلم كالتعليم الذم حيبونو. منهم من دييل

اظتشًتؾ ُب العملية التعليمية، كمنهم من دييل على أسلوب التعلم كالتعليم الذم يسببو 
على مشاراة ُب العملية التعليمية. كعلى ذلك، جيب على اظتعلم أف يعرؼ الذااءات 

يل فهمهم، يعرؼ عملية ( عند الطلبة، يعرؼ قدرة كختmultiple intelligenceاظتعتددة )
قبوعتم على اظتعلومات أك البيانات، يعرؼ دكافعهم ُب التعليم، كاذلك يعرؼ جنسهم، 

  14.(fisiologis)كصحة جسدىم كنفوسهم 
 أىداؼ التعليمالكفاءات األساسية ك  .1

تصميم التعلم لتحقيق أىداؼ التعلم اظتعُت، كالغرض من التعلم لتلبية أك حتقيق 
يتم تطوير صياغة أىداؼ التعلم القائم على الكفاءات اظتطلوبة من قبل  الكفاءة اظتعينة.

الطالب عندما هناية الدراسة. التصميم جيب أف يطور احتياجات التعلم لدل الطالب 
 Assureاذلك أاد   .مع الكفاءات اليت جيب أف يلم ُب كقت الحق بعد هناية الدراسة
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ألف حتديد الكفاءات األساسية كاألىداؼ  بأهنما مهمتاف ُب تصميم اظتواد التعليمية،
التعليمية أساسية الختيار اإلسًتاتيجية، الوسائل، كالتكنولوجية التعليمية، كأساسية 
لتقييم نتيجة تعليم الطلبة تصديقا كصحيحا، كأساسية على دفعية تعلم الطلبة. كىو 

اصتيد يقـو على  قاؿ أيضا، أف تصميم كحتديد الكفاءات األساسية كاألىداؼ التعليمية
اظتنهج الدراسي الوطٍت كاظتدرسي اظتستخدـ ُب اظتدرسة مثال، يقـو أيضا على الطلبة 

(Audiensi)  ألف األىداؼ التعليمية ترتكز على الشيئ الذم يعرؼ الطلبة كيستطيعوف
أف يفعلواه، يقـو على أساس السلوؾ، أم أف الطلبة يسيطركف القدرة اصتديدة بعد هناية 

ة، كأف ىذه األىداؼ أف تبُت أك توصف بالكلمة أك اصتملة الواضحة على الدراس
السلوؾ ليست بالكلمة دتثل على الصفة، يقـو على أساس مقتضى اضتاؿ، أم أف اظتواد 
التعليمية اظتصممة تعتمد على تلك األىداؼ التعليمية احملددة، كاذلك يقـو على 

ئية مثال، الجيوز أىداؼ تعليمهم مساكية أساس التدرج، أف الطلبة ُب اظترحلة اإلبتدا
  15باظترحلة اظتتوسطة أك العالية كعكسها.

 اختيار اإلسًتاتيجية، التكنولوجية، الوسائل، كاظتواد التعليمية  .3
بعد ماااف اظتعلم حيلل اطتصائص العامة عند الطلبة كيصمم الكفاءات 

ابطة بينهما باستخداـ األساسية كاألىداؼ التعليمية، فكاف ييبٌت الوسيلة أك الر 
جيب  هبذه الهااألساليب اظترتبطة اإلسًتاتيجية، التكنولوجية، الوسائل، كاظتواد التعليمية. 

أف يصمم ْتيإ يتم تشغيل عملية التعلم. الطريقة ىي الطرؽ أك األساليب على اظتعلم 
مهم جدا ألف  اليت تعترب عرضة لتقدًن اظتواد التعليمية. ُب تصميم التعلم ىذه اطتطوة أمر

ىذا ىو األسلوب الذم حيدد الوضع التعلم اضتقيقي. من ناحية أخرل، خربات مصمم 
التعلم ىو كاضح ُب الطريقة اليت حيدد الطريقة أيضا. طريقة ااسًتاتيجية التعلم ترتبط 
عادة مع كسائل اإلعالـ، كالوقت اظتتاح للدراسة. ُب ىذا اظتفهـو البسيط، فإف ىذه 

كأمهو عند ماااف اظتعلم خيتار اإلسًتاتيجية  19. ة اسًتاتيجية التعلمالطريقة بسيط
التعليمية، أف تكوف ىذه اإلسًتاتيجية تسبب الطلبة ليسيطركا الكفاءات األساسية 
كاألىداؼ التعليمية، كأف ىذه اإلسًتاتيجية تدفع الطلبة لتحقق بأهنا تالحق استياجات 

                                                
15

Smaldino, hal. 188-121 
16
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اتيجة اظتختارة ىي تؤاد مشاراة الطلبة ُب العملية الطلبة اظتتنوعة. كغَت ذلك، أف اإلسًت 
التعليمية. كأما اظتالمح األساسية عند اختيار التكنولوجية كالوسائل التعليمية غَت اظتالمح 
السابقة ُب اختيار اإلسًتاتيجية التعليمية، ىي أف تعطيا اظتعلومات اصتديدة كالصحيحة، 

ميوؿ كمشاراة الطلبة ُب العملية التعليمية، كأف  أف لغتهما مناسبة بعمر الطلبة، كأف ترقيا
جودهتما اصتيدة كالعالية، كأف استخدامها سهولة، كأف دتلكا دليلة استخدامهما 
كتعليماهتما. بعد انتهاء حتديد اإلسًتاتيجية كالوسائل التعليمية، فاظتعلم جيرم حتديد 

اؾ ثالث خطوات ُب حتديد اظتواد اظتواد التعليمية اليت سيعلمها ُب العملية التعليمية، ىن
التعليمية، األكىل اختيار كاستخداـ اظتواد التعليمية اظتوجودة، الثانية اختيار كتعيَت اظتواد 
اظتوجودة، كالثالثة تصميم اظتواد التعليمية اصتديدة. فطبقا، إف ااف اظتعلم يريد أف خيتار 

اظتستخدمة ىي اظتواد اظتناسبة كيستخدـ أحدىا، فتجب أف اظتواد التعليمية اظتختارة ك 
على اإلسًتاتيجية كالوسائل التعليمية اظتستخدمة، كأهنا معتمد على حتقيق الكفاءات 

 17األساسية كاألىداؼ التعليمية احملددة من قبل.
   استخداـ اإلسًتاتيجية، الوسائل، كاظتواد التعليمية .1

يمية اظتطابقة فاطتطة التالية طبعا، بعد اختيار اإلسًتاتيجية، الوسائل، كاظتواد التعل
ىي استخدامها ُب العملية التعليمية، كقبل استخدامها ىناؾ ستس اطتطوات اليت 

، أم حتديد اإلسًتاتيجية، (Preview)يعملها اظتعلم، كىي )أ( االستعداد اظتسبق 
الوسائل، كاظتواد التعليمية اظتناسبة للطلبة كاألىداؼ التعليمية. كيستهدؼ ىذا 

داد الختيار نوعها اظتناسبة اظتباشرة ْتصة الدراسة. )ب( استعداد اإلسًتاتيجية، االستع
، أم أف اظتعلم يستعد الها اليت تدفع على العملية (Prapare)الوسائل، كاظتواد التعليمية 

التعليمية. )ج( استعداد البيئة التعليمية، أـ اانت ُب الفصل أك غَتىا ليستمع الطلبة 
دركسة اليت يلقيها اظتعلم كيرهها. )د( استعداد الطلبة، اأف اظتعلم خيرب كيركف اظتواد اظت

الطلبة عن األىداؼ التعليمية، أك األشياء اليت جتب أف يعملها الطلبة. )ق( إجراة 
 18.(Provide) العملية التعليمية
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 تأايد مشاراة الطلبة .5
باظتعرفة كالفهم اظتتعليم اظتعاصر يصور بأف التعليم ال يقتصر على حشو الطلبة 

فحسب، بل أف يستطيع أف جيعل الطلبة اظتشًتاُت ُب العملية التعليمية. كاذلك، أف 
التعليم اظتصمم كاحملدد من قبل أف يدفع الطلبة ليشًتاوا ُب العملية التعليمية فعالية. 

ف فيمكن اظتعلم ُب تأايد مشاراة الطلبة ُب العملية التعليمية بالطرؽ اظتتنوعة، مهما اا
        19اظتعلم يعطيهم التدريبات، أك جيرم باظتناقشة كغَتىا.

 كاظتراجعة تقوًنال .9
ااف التقوًن كاظتراجعة يعترب اطتطة األخَتة من تصميم أك تطوير التعليم، كىناؾ 
الشيئاف اظتهماف ُب ىذه اطتطة، األكؿ التقييم من نتيجة تعلم كتعليم الطلبة كالثاين 

نتائج التعلم م تقيي اظتفهـو ىذا كيعتربكمواد التعليم كمراجعتها.  تقوًن اسًتتيجة، كسائل،
النجاح ُب حتقيق أىداؼ التعلم ديكن مالحظتها من  مؤشرك  ،لدل الطالب مهم جدا

ىذا التقييم نتائج التعلم. ُب اثَت من األحياف يتم قياس تقييما من قبل قدرة اإلجابة 
كديكن أيضا أف يتم ذلك مع تنسيق على عدد من األسئلة مبوضوعية بشكل صحيح. 

كإف   .غَت سؤاؿ، أم مع أدكات اظتالحظة كاظتقابالت كاالستبيانات، كىكذا دكاليك
اانت نتيجة تعلم الطلبة ال تصل إىل الكفاءات األساسية كاألىداؼ التعليمية اظترجوة، 

نات فكانت فيها اظتشكالت اليت تكوف أف يعاصتها اظتعلم، من خالؿ تقوًن ال اظتكو 
التعليمية احملددة من قبل، كمراجعتها إىل التعليم اصتيد كأحسن من قبل، حىت تكوف 
األىداؼ التعليمية احملددة من قبل حتقق لدم الطلبة. مهما ااف اظتعلم يرجوا اظتدخالت 

 21من اظتعلم األخر أك اظتخرب األخر لتصحيح ىذا النفصاف من التعليم اظتصمم من قبل.

 في التعليم (adobe flash) أدوف فلساستخدام  .ج 
فكرة  (McLuhan)تأثَت التكنولوجيا على اجملتمع تأثَتا سياقيا، أشاع ماالوىاف 

مركر اصتنس البشرم بأربعة مراحل من التطوير ُب االتصاؿ، اظترحلة القبلية أك مرحلة 
ة ، مرحل(Scribal Phase)، مرحلة النسخ أك الكتابة اليدكية (Tribal Phase)الشفاىية 

                                                
19
Smaldino, hal.136-137 

20
Smaldino, hal. 139-148 
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 Computer Technology)كمرحلة تكنولوجيا اضتاسبات  (Typographic Phase)الطباعة 

Phase).11 ىذه اظتراحل بشكل عاـ كؿتن حضرنا ُب مرحلة تكنولوجيا اضتاسبات
(Computer Technology Phase) . تشَت الدراسات إىل انتشار اضتاسوب بشكل فاعل ُب

أثارت عملية الدخاؿ اضتاسوب إىل اظتدراس . كلقد 1600اظتدارس ااف ُب بداية عاـ 
منذ حضوره حيت اتآف حيتاج اظتدرسوف  11اىتماـ اظتربُت كالعاملُت بشؤكف الًتبية كالتعليم.
 يم بل أيضا ُب ال غتاالت تربوية.إىل استخدامو ليست ُب عمليات التعلم كالتعل

إلنشاء ناقل يتم استخدامها ىيواحد من برامج الكمبيوتر (adob flash)أدكؼ فلس 
من أمهية استخداـ اضتاسوب ُب ميداف التعلم كالتعليم اثناف . الصور كالصور اظتتحراة

 كمها، األكؿ: اضتاسوب امادة دراسية. كالثاين: كاضتاسوب اوسيلة تعليمية.
اضتاسوب امادة دراسية، اظتقصود ىنا أف تتم دراسة اظتفاىيم اظتتعلقة بعلوـ  .1

راسية ُب ؼتتلف مراحل التعليم العاـ كالتعليم كتقنيات اضتاسوب امقررات د
العايل. يعتمد تصميم اظتناىج التعليمية اظتتعلقة باضتاسوب كحتديد ػتتول مقرراهتا 
بدرجة ابَتة على أىداؼ ىذه اظتناىج، كاذلك مستول الطلبة الذين يدرسوف 

 13ىذه اظتقررات.
فيدة على يد ال من اضتاسوب اوسيلة تعليمية، ظهر اضتاسوب اوسيلة تعليمية م .1

، عندما ًب طرح (Suppes)كسوبيس  (Wilson)ككيلسوف  (Atkinson)أتكنسوف 
برامج ُب غتاالت التعليم اافة، ْتيإ ديكن من خالعتا تقدـ اظتعلومات كختزينها، 
يتيح الفرص أماـ اظتتعلم ألف يكشف بنفسو حوؿ مسألة من اظتسائل، أك الوصوؿ 

 11إىل نتيجة من نتائج. 

 

                                                
 .13(، ص 1778الفكر،  ، )عماف: دارالتعليم اإللكًتكين، الفلسفة، اظتبادئ كاألدكات كالتطبيقاتأزتد عبد العزيز، 21
 ستخداـ اضتاسوب كاإلنًتنيت ُب ميادين الًتبية كالتعليمجودت أزتد سعادة كعادؿ فايز السرطاكم، ا22

 .11(، ص.1713)عماف: دار الشركؽ للنشر كالتوزيع، 

 . 13، ص. اظتراجع السابقجودت أزتد سعادة كعادؿ فايز السرطاكم، 23

 .15، ص.  نفساظتراجعكم، جودت أزتد سعادة كعادؿ فايز السرطا24
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 في دور المعلم (adobe flash)ف فلس أدو  .د 
تعػػػرؼ التطبيقػػػات الػػػيت توظػػػف اضتاسػػػوب ُب التػػػدريس باسػػػم التعلػػػيم اظتعتمػػػد علػػػى 

 Computer)، كالتعليم اظتساعد باضتاسوب(Computer Based Instruction, CBI)اضتاسوب

Assisted Instruction, CAI)كالػػػتعلم اظتسػػػاعد باضتاسػػػوب ،(Computer Assisted 

Learning, CAL) كيوجد العديد من العناصر اظتعركفة مػن التعلػيم اظتعتمػد علػى اضتاسػوب .
، (Simulation)، احملااػة(Tutorial)، اطتصوصػي(Drill and Practice)مبثػل التػدريب كاظتمارسػة

مػػػن 15.(Problem Solving)كحػػػل اظتشػػػكالت،(Instructional,Games)األلعػػػاب التعليميػػػة
 (adob flash)بػػػربامج أدكؼ فلػػػس  رة الباحػػػإ إف اضتاسػػػوبالتعريفػػػات السػػػابقة، ُب فكػػػ

جيػػرم دكرا مهمػػػا، يسػػاعد اظتدرسػػػُت ُب عمليػػػات التعلػػيم عنػػػد احملاضػػرة كاػػػذلك اظتتعلمػػػُت 
عند التعلم، ألف بعض ؽتيزات التعليم اظتعتمد على اضتاسػوب ىػي ااطتصوصػي تػأٌب مبعػٌت 

ذا البحػإ العلمػي حيقػق الباحػإ كُب ىػ 19اضتاسوب يقـو بدكر اظتعلػم عنػد الػتعلم الػذاٌب.
 .(adob flash)بربامج أدكؼ فلس اعلو الطلبة ُب ىذا اإلجتاه اضتديإ حوؿ ايف يتف

 مهارة االستماع وتعليمها .ه 
 مفهوم مهارة االستماع  -1

 إىل االستماع مثل مسموع شيء إىل االنتباه أك الكالـ فهم ىو االستماع
 عندما اإلنساف يفهمها يتال الكلمات عدد ىي االستماع كمفردات. متحدث
 10.السمعية اظتفردات أيضا كتسمى إليها يستمع

 أنواع االستماع -2
إضافة إىل التصنيف السابق ىناؾ األنواع األخرل حسب على أغراض لو كىي  

 اما تلي:

                                                
 .17-36ص. ، نفساظتراجعأزتد عبد العزيز،25

26
Rusman, Belajar dan Pembelajaran Berbasis Komputer, Mengembangkan Profesionalisme 

Guru Abad 21 (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 186. 
-05 ص( 1663 اللبنانية، اظتصرية الدار: القاىرة) الثانية، الطبعة ،كالتطبيق النظرية بُت العربية اللغة تعليم شحاتة، حسن  27

09. 
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يستخدـ ىذا النوع من االستماع  18.النوع األول : االستماع للترديد المباشر
. كقد تكوف تلك اظتادة عبارة عن أصوات أك عندما نقدـ مادة لغوية ألكؿ مرة

مفردات أك تراايب لغوية أك نص حوارم، أك نص خربم سردم كاعتدؼ من 
استخداـ ىذا النوع ىو دترين اظتتعلم على عناصر اللغة كسالمة نطقها. كاظتعيار الذم 
يدؿ على حتقق ىذا اعتدؼ ىو قدرة اظتتعلم على ترديد ما شتعو بطريقة سليمة، 

 ب النموذج الذم قدمو لو اظتعلم أك شريط التسجيل.تقار 
 .للحفظ واالستظهار االستماع:  الثاني النوع

كيقصد باالستيعاب ىنا قدرة اظتتعلم النوع الثالث : االستماع لالستيعاب. 
على اإلحاطة بالفكرة العامة للمادة اليت يستمع إليها، حىت لو احتوت تلك اظتادة 

ق لو اظتراف عليها من قبل. اما يطللب من الطالب ُب ىذا على عناصر جديدة مل يسب
النمط من االستماع أف يكوف على دراية بكل التفاصيل الواردة ُب النص. كىناؾ 

 عناصر مهمة ال بد من توافرىا ُب مادة ىذا االستماع لكي يتحقق الغرض منو.
عّلم ىذا النوع يزاكؿ اظتت النوع الرابع : االستماع الستخالص األفكار الرئيسية.

من االستماع بعد أف يكتسب افاية مناسبة من اللغة، أم بعد أف يتعلم اللغة اعتدؼ 
على مدل سنتُت أك ثالث، ألف ىذا ديكنو من االستماع إىل مادة لغوية طويلة 

 مًتابطة، كحياكؿ استخالص أىم ما فيها من أفكار.
 األهداف العامة لمنهج االستماع -3

تماع اما حددهتا بعض الدراسات اليت أجريت ُب غتاؿ إف أىداؼ مهارة االس
 تعليم اللغة العربية بوصفها لغة ثانية أك أجنبية جاءت على النحو التايل :

 تعّرؼ اظتتعلم األصوات العربية كدتيز ما بينها من اختالفات ذات داللة. -1
فهم ما يلقي عليو من حديإ باللغة العربية، كبإيقاع طبيعي ُب حدكد  -1

 ات اليت تعّلمها.اظتفرد
 انتقاء ما ينبغي أف يستمع إليو. -3

                                                
 الدار: بَتكت) األكىل، الطبعة ،كالوسائل كاألساليب الطرؽ بغَتىا للناطقُت العربية اللغة تعليم ار، عبد الصديق عمر  28

 .01-07 ص( 1778 العاظتية،
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 التقاط األفكار الرئيسية. -1
 التمييز بُت األفكار الرئيسية كاألفكار الثانوية. -5
 تعرؼ اضتراات الطويلة كاضتراات القصَتة كالتمييز بينها. -9
 تعرؼ التشديد كالتنوين كدتييزمها صوتياز -0
 ة.إدراؾ العالقات بُت الرموز الصوتية كاظتكتوب -8
 التمييز بُت اضتقائق كاتآراء من خالؿ سياؽ احملادثة العادية. -6

 متابعة اضتديإ كإدراؾ ما بُت جوانبو من عالقات. -17
 معرفة تقاليد االستماع ك دابو. -11
 التمييز بُت األصوات اظتتجاكرة ُب النطق كاظتتشاهبة ُب الصورة. -11
 لغتو األكىل إدراؾ أكجو التشابو كالفركؽ بُت األصوات العربية كما يوجد ُب -13

 من أصوات.
 االستماع إىل اللغة العربية كفهمها دكف أف يعوؽ ذلك قواعد تنظيم اظتعٌت. -11
 إدراؾ مدل ما ُب بعض جوانب اضتديإ من تناقض. -15
التكيف مع إيقاع اظتتحدث، فيلتقط بسرعة أفكار اظتسرعُت ُب اضتديإ  -19

 كيتمهل مع اظتبطئُت فيو.
 جة عن تعديل أك حتويل ُب بنية الكلمة.إدراؾ التغيَتات ُب اظتعاين النتي -10
 التقاط أكجو الشبو كاالختالؼ بُت اتآراء. -18
 حتليل األحداث اليت يتناكعتا اظتتكلم ُب حديثو. -16
 استخالص النتائج من بُت ما شتعو من مقدمات. -17
 التمييز بُت نغمة التأايد كالتعبَتات ذات الصيغة االنفعالية. -11
 ديدة، كإدراؾ أغراض اظتتحدث.استخداـ السياؽ ُب فهم الكلمات اصت -11
 16إدراؾ ما يريد اظتتحدث التعبَت عنو من خالؿ النرب كالتنغيم العادم. -13

بعض منها  أخذ الباحإيالعامة ُب تعليم مهارة االستماع من تلك األىداؼ 
فهم ما يلقي عليو من حديإ باللغة العربية، بإيقاع طبيعي ُب حدكد  -1كىي 

                                                
 الدار: بَتكت) األكىل، الطبعة ،كالوسائل كاألساليب الطرؽ ىابغَت  للناطقُت العربية اللغة تعليم ار، عبد الصديق عمر  29

 .95-91 ص( 1778 العاظتية،
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 -3التمييز بُت األفكار الرئيسية كاألفكار الثانوية،  -1اظتفردات اليت تعّلمها، 
 استخالص النتائج من بُت ما شتعو من مقدمات.

 مهارة االستماع للمدرسة اإلبتداءية -4
 التمييز السمعي (1

يعتمد التعرؼ ُب القراءة على التمييز السمعي، فالتمييز السمعي مهارة سابقة 
لسمغي التمييز البصرم ُب اثَت من على التعرؼ كالزمة ضتدكثو. كيشبو التمييز ا

الوجوه، فكالمها يتضمن مقارنة العناصر اظتتشاهبة كاظتتعارضة ُب اظتواد اظتسموعة 
 أك اظتقركءة.

 كالتمييز السمعي مهارة رئيسية تشتمل على عدة مهارات فرعية، اما يلي:
 التذار السمعي، كىو القدرة على تذار األصوات ُب نظاـ تتابعي معُت. -
 ز أصوات البداية كالوسط كالنهاية ُب الكلمة.دتيي -
القدرة على صهر األصوات فيما بينها فيما يسمى "بالدمج"، كعلى إاماؿ  -

 الناقص من الكلمة أك اصتملة، فيما يسمى باإلغالؽ.
 التصنيف (1

عاصتة كأكعتا، كىي كاظت كالتفسَت التحليل على القائم التفكَت مهارات أىم إف
ىذه اظتهارة على العثور على العالقات اظتعنوية بُت  مهارة التصنيف. كتراز

 الكلمات كاضتقائق كاظتفاىيم كاألفكار.
 استخالص الفكرة الرئيسية (3

 ألهنا األمهية، من ابَت جانب على فهم مهارة الرئيسية الفكرة استخالص إف
الكلمات اظتفتاحية، كاضتقائق  من اثَت على يراز أف اظتستمع من تتطلب

لواردة ُب اظتوضوع، كأف حيدد النقطة اليت تدكر حوعتا ىذه الكلمات كاظتفاىيم ا
 كاضتقائق كاظتفاىيم.

 التحليل على القائمة الفهم مهارات من العليا اظتهارة أما التفكَت االستنتاجي
م ىذه اظتهارة كتعل. االستنتاجي التفكَت مهارات فهي األفكار كمعاصتة كالتفسَت



21 

 

 

ر كالنتائج اظتذاورة ضمنا أك بطريقة غَت اظتستمع ايف يستخلص األفكا
 صحيحة.

 اضتكم على صدؽ احملتول (1
 اظتسموع تقوًن ىي التالية كاظتهارة احملتول، صدؽ على اضتكم ىي اظتهارة ىذه
 نقدىا إىل الرسالة استقباؿ غترد يتجاكز الذم التقوديي التفكَت نوع من مها

 ػتاسنها كعيوهبا. بإبراز
فهم على أعلى مستول حيإ إنو ال يتطلب استخداما  كالتفكَت التقوديي ىذا

راقيا ظتا سبق تعلمو من مهارات التعرؼ كالتمييز كالتحليل كالتفسَت كمعاصتة 
األفكار فقط، بل يتطلب أيضا من اظتستمع أف يكوف لو رد فعل ُب ضوء 

 خربتو الشخصية.
 تقوًن احملتول (5

فهم على اإلطالؽ. فهي إف مهارة تقوًن احملتول أرقى مهارات التفكَت كال
توقف اظتستمع على مدل دقة اظتتحدث ُب اختيار الكلمات اظتفتاحية كحتديد 
اظتفهومات. كتعينو على ااتشاؼ مدل حتيز اظتتكلم من خالؿ استخدامو 
لكلمات مشحونة بالعواطف كاالنفعاالت العنيفة أك مفاىيم تثَت التحيز 

 37كالتخليط كالتغليط.
 الستماعتنمية القدرة على ا  -5

 كلتشجيع عملية االستماع كما يًتتب عليها من استيعاب ال بد من:
تعليم الطالب  داب االستماع اظتتمثلة ُب احًتاـ اظتتحدث كعدـ مقاطعة  -1

مناقشة اظتتحدث بعد أف يفرغ من حديثو بأدب جم كاعتياد النظر إىل 
التدكين اظتتحدث كعدـ االنشغاؿ عنو بأم طارئ مهما ااف، كتعويد اظتستمع 

 كالتلخيص كالتعليق.

                                                
 .08 – 01 ص ،السابق اظترجع مداور، أزتد علي 30
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عدـ اللجوء إىل التوجيو القسرم كالعمل على غرس االحساس بفائدة  -1
اصتمايل  االستماع كدكرة ُب التحصيل كتركيض ملكات الذىن كصقل التذكؽ

 كتكوين ملكة الفهم كاإلدراؾ.
استثارة اظتستمع بإشرااو على ؿتو إجيايب كتكليفو بتلخيص ما يسمع أك سؤالو  -3

 عود شتاعو ُب حياتو اليومية ااظتذياع كالتلفزيوف.عما ت
تلوين كتنويع مادة االستماع لتستوعب فنوف ؼتتلفة االشعر كاطتطب  -1

 كالقصص كما إىل ذلك ُب ػتاكلة لًتكيض ملكة االستماع إليو.
ختصيص اصتزء األارب من النشاط ُب غتاؿ االستماع مع استخداـ أجهزة  -5

 31ائي الصوٌب.التسجيل لغايات التجويد اإللق
 االختبارات لمهارة االستماع  -6

بعض االختبارات مناسبة باألىداؼ من  تار الباحإخيلتعليم مهارة االستماع 
تعليم ىذه اظتهارة ُب ىذا البحإ، كاالختبارات من اختبار الصورة كالكلمات كاختبار 

اصتملة  الكلمة اظتسموعة كاختبار الصوت اظتسموع كاختبار الصورة كاصتملة كاختبار
كاظتعاين كاختبار السؤاؿ كاإلجابات كاختبار النص اظتسموع كاألسئلة كاختبار اظتوضوع 

 31العاـ كاختبار االستماع اظتشوش. كالشرح من ىذا االختبار اما يلي :
 اخترب الصورة كاصتملة - أ

توجد صورة أماـ الطالب كّتانبها رقم البند اظتتسلسل. يقوؿ اظتدّرس أربعة 
نها تطابق بالصورة يكتب الطالب ُب الورقة رقم اصتملة أك رتل، كاحدة م

أّتادىا اظتطابقة بالصورة. ُب ىذا البحإ يسمى ىذا االختبار بسماع اصتملة 
 أسئلة. 15من الصورة، كغتموعة األسئلة حوؿ 

 اختبار الصوت اظتسموع - ب
ىذا االختبار لقياس افاءة االستماع عن التمييز بُت األفكار الرئيسية 

فكار الثانوية من األصوات اظتسموعة، فاألصوات من النصوص ُب الدراسة كاأل
                                                

: السعودية العربية اظتملكة) األكىل، الطبعة ،كفنوهنا العربية اللغة خصائص إىل مدخل اللغوية اظتهارات الشظي، صاّب ػتمد  31
 .159-155 ص( 1661 ،األندلس دار

 .177-05ـ(، ص 1777الطبعة األكىل، )األردف : دار الفالح، ، االختبارات اللغويةػتمد على اطتويل،   32
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السابقة اظتتقاطعة أك الكلمات اظتتقاطعة. كغتموعة االختبار مثل ىذا الصوت 
 أسئلة. 13اظتسموع حوؿ 

 اختبار اصتملة كاظتعاين - ج
ىذا االختبار مستعمل ُب مزاكجة حيإ أف ىناؾ العبارة أك اصتملة اليت 

 التسمية اظتناسبة بتلك اصتملة.حتتاج إىل 

 اختبار السؤاؿ كاإلجابات -د

ُب االختبار من متعدد لكل دركس من تعليم  ستعملو الباحإيىذا االختبار 
 مهارة االستماع، فالسؤاؿ مكتوب ُب الشاشة كاإلجابة شفهيا من الطالب.

 اختبار النص اظتسموع كاألسئلة  -ىػ

س أك نص مسجل على شريط شتعي يستمع الطالب إىل نص يقرؤه اظتدرّ 
كبعد ذلك جييبوف عن األسئلة اظتكتوبة ُب كرقة االمتحاف. كقد يكوف النص 
قصَتا اأف يكوف فقرة كاحدة، أك طويال يتكوف من عدة فقرات. كقد تكوف 
األسئلة من نوع االختيار من متعدد أك من نوع األسئلة اظتفتوحة اليت تتطلب 

 صواب كاطتطأ.إنتاج اصتواب أك من نوع ال
 اختبار اظتوضوع العاـ - ك

ُب ىذا االختبار يسمع الطالب رتلة أك رتلتُت أك أاثر، كعليو أف يعرؼ 
كيكتب اظتوضوع العاـ ظتا يسمعو. كديكن أف خيتار أحد ىذه اظتوضوعات كىذا 

 االختبار يقيس مدل استيعاب الطالب ظتا يسمع كلو بشكل عاـ.
 اختبار االستماع اظتشوش - ز

تبار تستعملو الباحإ للنشاطات اللغوية بتسمية صوت الضمَت. ىذا االخ
حيإ يهتم رئيس اجملموعة العبارة أك اصتملة ُب الشاشة كيلقي ىذه العبارة إىل 

 اشة بالصوت اظتشوش أك صوت الضمَتأفراد اجملموعة دكف يشاىد الش
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 الثالث الفصل

 والتطوير البحث منهجية

 والتطوير البحث  شكل .أ 

 اما. التطوير منهج ىو البحإ ىذا ُب الباحإ يستخدمو الذم حإالب منهج إف
 33.فعالة كجتربة معُت نتاج على للحصوؿ اظتستخدمة البحإ طريقة ىي سوغيونو شرحو

 للدراسة موضوعا تكوف اليت للظاىرة أك للواقع احملددة للشركط كمضبوط متعمد تغَت
 حتت تتم مالحظة. كالظاىرة قعالوا ىذا ُب  ثار من التغَت ىذا عن ينتج ما كمالحظة

 اظتتغَتات ال لضبط ػتاكلة. السببية العالقات كمعرفة الفركض الثبات مضبوطة ظركؼ
 اك الظاىرة على أثره لقياس كذلك التجرييب اظتتغَت عدا ما كاقع أك ما ظاىرة على تؤثر اليت

 التجريب حإفالب كسهولة بساطة أاثر بأسلوب التجرييب البحإ التعريف كديكن الواقع،
 أك لتطوير العملية ىو كبورغ بالل رأم عند ك 31.االجراءات كيضبط التجربة يستخدـ

 كتتكوف. اظترتبة اطتطوات البحإ ىذ يتبع. الًتبوية نتيجة لتصحيح أك التطوير عملية
 أساس على النتائج كالتطوير اظتطور، النتائج ُب البحإ على التطوير عملية أك اطتطوات

 بعد االصالح ٍب اظتطور، يستخدمو الذم اظتكاف أساس على تطبيق ٍب ،اإلاتشاؼ ذلك
 بُت كالعاقبة السبب تعّلق لتعبَت اظتستخدـ البحإ ىو التجرييب كاظتنهج 35.التطبيق

 التغَت أثر تصديق ىي التجربة أف سوامادنتا كقاؿ. االستقالؿ التالعب بطريقة اظتتغَتات
 39.اتآخر باظتتغَت اظتتغَتات أك

 

 

                                                
33   Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta , 2013, Cet 16), Hal  407 
 109(،ص1660 أسامة، دار: )الرياض، أساليبو أدكاتو مفهومو العلمي البحإ كاخركف، يداتعب ذكقاف 31

35Setyosarh, Punaji, Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2010), Hal 194-195 
36 Moh. Ainin, Metode Penelitian Bahasa Arab, (Surabaya: Hilal, 2010), Hal.82 
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 والتطوير البحث راءاتإج .ب 

 اليت خطوات فهو البحإ ىذا إجراء ُب الباحإ يستخدمها اليت خطوات كأما
 اما كىي ،التطويرم البحإ إجراءات خطوات فيو كحدد اتابو ُب سوغيونو شرحو

 30:تلي

 (3،1اصتدكؿ )

 التطويرم عند سوغيونو البحإ إجراءات خطواتىيكل 

 

 

 

 

 

 

 

 (assure)نظرية أشور على أساس دراسية الاظتواد تطوير كسيتم الباحإ اجراءات 
 ،اإلبتدائية تولنجاف سيدكىرجوة اظتدرسة ػتمدية الثامنُب  اضتاسوبية لًتقية مهارة االستماع

 : اطتطوات التالية على
 : ىذه تأخذ من اظتدرسة عما تتعلق هبا.احملتملة كمشكلة .1
 عيكرت ا : ىذه أيضا تأخذ من اظتدرسة عما تتعلق هبرتع البيانات .1

 اضتاسوبية (assure)أشور اظتعلومات َب تعليم مادة االستماع على أسس 
                                                

37Sugiono, h. 409 

تجربة اإلنتاج تحسين اإلنتاج  تعديالت اإلنتاج

 المحتملة ومشكلة

 
 جمع البيانات

 
 تصميم اإلنتاج

النهائي اإلنتاج تحسين اإلنتاج

 النهائية 

تاجتصديق اإلن

ميدانيةتجربة 
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حليل حاجات كمشكالت األساتذة يقـو الباحإ َب ىذه اطتطوة بت
 .ميذ َب تعليم مادة اإلستماعالكالت

يقـو الباحإ َب ىذه اطتطوة بإعداد خطة الدرس كصورة  :تصميم اإلنتاج .3
 التصميم أك إجراءات البحإ.

َب تصويب  سيستخدمها الباحإخبَت اللغة من  التعديالت :صديق اإلنتاجت .1
غتاؿ احملتول سيستخدمها  خبَتمن  التعديالت ٍبالًتاايب اللغوية، 
، ٍب احملتولك  اظتادةك من ناحية مناسبة اظتوضوع اظتواد الباحإ لتحسُت 

غتاؿ التصميم التعليمي سيستخدمها الباحإ  خبَتمن  كالتعديالت
 اظتواد الدراسية. منوذج  لتطوير

حتسُت اظتواد الدراسية  يقـو الباحإ هبذا العمل بعد أف جيد  :حتسُت اإلنتاج .5
 .خبَت التصميم مداخلة من خبَت اللغة ك خبَت احملتول ك

فرقة الصغَتة من  التعديالتحتسُت اظتواد الدراسية   :اإلنتاج حتسُت .9
 اظتواد الدراسية. لتحسُت 

فرقة الصغَتة  ك حتسُت الباحإ اظتواد من عد أف جيد مداخلة : بتعديالت اإلنتاج .0
 الدراسية للثاين مرة. 

اظتواد هبذه التجربة سيعرؼ الباحإ إىل أم مدل فعالية ميدانية: جتربة  .8
على األساس دراسية الاظتواد  ستخدـي الذمتالميذ لدل الالدراسية 

اظتدرسة ُب  اعاضتاسوبية لًتقية مهارة االستم (assure)النظرية أشور 
 . اإلبتدائية ػتمدية الثامن تولنجاف سيدكىرجو

يقـو الباحإ هبذا العمل عندما كجد اظتعلومات أك اإلنتاج:  حتسُت .6
 .اظتواد الدراسية من الدرسةاظتشكالت َب جتربة فعالية 

: بعد أف دير من اطتباراء أك مداخلة من االستاذ اإلنتاج النهائي .17
 .فتكوف اما ظهر األف
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 اإلنتاج ربةتج .ج 
 التجربة ختطيط .1

 النظرة ىي األكىل مراحل، ثالث على جترم التعليمي الكتاب ىذا جتربة إف
 جتربة ىي كالثانية كالتعلم، التعليم ختطيط كخبَت الدراسية اظتادة خبَت من كاالقًتاح

 .ميدانية جتربة  ىي كالثالثة فردية،
 أساسا الباحإ علهاجي الدراسية اظتادة خبَت من كاالقًتاحات التوجيهات

 بشرحها أك اظتوضوعات كتالـؤ تناسب ناحية ُب التعليمي الكتاب كتصحيح إلصالح
 الباحإ جيعلها كالتعلم التعليم ختطيط خبَت من كاالقًتاحات كالتوجيهات. كبياهنا
 حصل اليت التصحيحات ك اظتعلومات. التعليمي الكتاب كتصحيح إلصالح أساس
 اظتوجودة الطبعية األخطاء لتصحيح الباحإ جيعلها الفردية ةالتجرب من الباحإ عليها

 من الباحإ عليها حصل اليت االقًتاحات أك اظتعلومات كأما. التعليمي الكتاب ُب
 التعليمي الكتاب كتناسب صالحية ظتعرفة أساسا الباحإ جيعلها اظتيدانية التجربة

 .ربيةالع اللغة لتعليم اطتاص الربنامج طلبة كىم باظتتعلمُت
 التجربة فاعل .1

 :التجربة فاعل يلي كفيما التجربة، فاعل إىل حيتاج بالتجربة القياـ إف
 اطترباء من كاالقًتاح النظرة (أ 

 كخبَت ، الدراسية اظتواد من كاحد خبَت ىو كاالقًتاح النظرة ىذه ُب الفاعل إف
  .التعليمية العملية ختطيط من  خر

 الفردية التجربة (ب 
 .طلبة 37 ىو الفردية تجربةال ىذه ُب الفاعل إف

 اظتيدانية التجربة (ج 
 . اللغة العربية مدرس ىو اظتيدانية التجربة ىذه ُب كالفاعل

 كاظتعلومات البيانات .3
 تنقسم البنائي بالتقوًن قيامو من الباحإ عليها حصل اليت كاظتعلومات البيانات

 من كاالقًتاح النظرة كىي األكؿ، التقوًن من كاظتعلومات البيانات( 1: أنواع ثالثة إىل
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 التقوًن من كاظتعلومات البيانات( 1 كالتعلم، التعليم ختطيط كخبَت الدراسية اظتواد خبَت
 التجربة كىي الثالإ، التقوًن من كاظتعلومات البيانات( 3 الفردية، التجربة كىي الثاين،

 ليقاتالتع من تتكوف اليت الكيفية البيانات ىناؾ نوعها  ناحية كمن. اظتيدانية
 .االستبيانات من الباحإ عليها حصل اليت الكمية كالبيانات كاالقًتاحات،

 البيانات جمع أسلوب .د 
 : اتآتية البيانات رتع أسلوب الباحإ يستخدـ

 ((Observation اظتالحظة .1
 من ىامة كسيلة كىي كفهمو عليو للتعريف ما شيء ؿتو االنتباه حصر ىي

 اظتالحظة ىذه ُب الباحإ استخداـ 38.فةاظتختل البحوث ُب البيانات رتع سائل
 : عن البيانات صتمع

اللغة العربية  ػتاضر اظتستخدمة كالوسائل تعليمها كطريقة الدراسية أحواؿ (أ 
 .اظتدرسة اإلبتدائية ػتمدية الثامن تولنجاف سيدكىرجو لطلبة

أحواؿ الطلبة ُب تنفيد عملية التعليم ُب التجريب اظتواد التعليمية اظتعدة من   (ب 
   ميوعتم كاىتمامهم كدكافعهم ك مواقفهم.

 (Questionnaire) االستبانة .1
 على اضتصوؿ بقصد تعد اليت اظتكتوبة االسئبلة من غتموعة عن عبارة ىي

 ااثر من االستبانة كتعد. معُت موقف اك ظاىرة حوؿ اظتبحوثُت أراء أك معلومات
 تتطلب اليت جتماعيةاال بالعلـو اطتاصو البيانات رتيع ُب اظتستخدمة االدكات
 االستبانة بو تتميز ما اىم كمن. االفراد اراء اك تصورات اك معلومات على اضتصوؿ

 ىذا عن الباحإ كاستخداـ 36.الباحإ على كاصتهد الوقت من الكثَت توفَت ىو
 :عن البيانات صتمع  االستبياف

 .اظتعدة التعليمية اظتواد عن العربية اللغة تعليم خبَت من اإلنتاج التصديق (أ 

                                                
 131 ص ،(ـ 1665 العاظتية، إفرقيا جامعة) ،اصتامعة الرسائل اتابة كطرؽ العلمي البحإ مناىج عثماف، أزتد الرزتن عبد 38

 
39

 93 ص( 1666 كائل، دار عماف،) ،كالتطبيقات كاظتراحل القواعد العلمى البحإ منهجية كاخركف، عبيدات ػتمد 
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اظتدرسة اإلبتدائية ػتمدية الثامن تولنجاف ُب  لطلبة ػتاضر رأم معرفة (ب 
  سيدكىرجو

  راء الطلبة عن اظتواد التعليمية اظتعدة. معرفة (ج 
 (Test) االختبار .3

 أك مقالية أسئلة شكل على يقدـ الذم القياس أداة ىي اإلختبارات
 جيب أف البحإ غتتمع نم كيطلب عملية، أك نظرية حتريرية، أك شفهية موضوعية،

 17.منو تتطلب اليت اظتهمة بتنفيذ يقـو أك عنها

 البيانات تحليل .ه 
كيهدؼ حتليل البيانات ُب ىذه الدراسة ظتعاصتة القضايا اظتتعلقة بتطوير من أجل 
صياغة االستنتاجات من نتائج التنمية. ىناؾ العديد من التقنيات اظتستخدمة ُب حتليل 

 البيانات ما يلي:
 يل الوصفي النوعيالتحل .1

االقًتاحات تستخدـ تقنيات التحليل الوصفي ظتعاصتة البيانات النوعية من 
اليت يتم  انة، كتعليقات على الصك االستبكاظتداخالت عند اظتقابلة كاظتالحظة

الفردية كاظتيدانية. ٍب يتم استخداـ التجربة  ك اطترباءاضتصوؿ عليها عن طريق جتربة 
 ج من التطوير.ساسا لتقييم الكتاب اظتنتحليل أنتائج ىذا الت

 إحصائيات كصفية .1
البيانات اليت ًب حتليل البيانات يسّمى أيضا مبعاصتة البيانات ك تفسَت 

ية ، كمعاصتتها باستخداـ تجربة فعالية الكتاباضتصوؿ عليها من استبانة اطترباء ك ال
رموز اظتستخدـ تقنيات التحليل اإلحصائي الوصفي ُب شكل نسب مئوية كصفي. ال

اما  (sing test)عالمة األختبار ضتساب النسبة اظتئوية لكل فاعل التجربة، ىي 
 41:يلي

 
                                                

40Nana Sudjana dan Ibrahim, Penilaian Dan Penelitian Tindakan Kelas, (Bandung: Sinar 

Baru, 1989), Hal. 109 

 
41Saleh, statistic nonparametric, (Yogyakarta: Bpfe-yogyakarta, 1996), hal. 5 
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 بيانات : 
Zhقيمة نتائج األختبارات اإلحصائية : 
X   :زائد عالمات عدد أف اظتباشرة اظتالحظة )+( 

       -p (0,5)

µ   :mean=)هتوسطالقيوة(n.p  
σ:ارماالؿتراؼ اظتعي = 

P   :57( = -)+( أك ) احتمالية اضتصوؿ على عالمة% 


 %5 القيمة األزمة 7،5=      
q   :1-p =1- 7،5=7،5 
n:عدد العينات 

 خطوات حتليل البيانات
 ( من نتيجة قبلية ك بعدية-أنشاء تغيَت العالمة )+( أك ) - أ

 احتماؿ أك pؼتفض  )+( عالمة من اظتستمدة xحيسب  - ب
(7،5) 
 17= رتع العيانات n.p ،nرموز = ،  mean (μ)حيسب  -ت

 7،5= احتماؿ ىو pك 

= رتع nك  ، الرموز= (σ) االؿتراؼ اظتعيارم - ث
 q =1-7،5=7،5ك  7،5= احتماؿ ىو p، 17العيانات 

 يذخل رتيع النتائج الذل حسب بالرموز:  - ج
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 االختبار من البيانات حتليل  .3
 كالبعدم القبلي االختبار نتيجة من البيانات حتليل ُب الباحإ يستخدـ

 التعليمية اظتواد كفعالية الطلبة حتصيل ُب اظتواد أثر أك فعالية تعُت أف يعٍت اظتتكافئة،
 ُب الطلبة اظتعدىل اظتقياس فركؽ ُب كتظهر اجملموعة نتيجة حسب مقاس كعدمها
 .البعدم ك القبلى االختبار
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 لرابعا الفصل
 

 ومناقشتها تحليلها و البيانات عرض
 

عرض الباحإ ُب ىذا الفصل البيانات اجملموعة من ميداف البحإ، كيتكوف ىذا 
، كيشمل على : البيانات عن ايفية تطوير ومناقشتها عرض البيانات وتحليلهاالفصل على 

  Asureظرية اظتواد التعليمية ُب تعليم مهارة االستماع بشكل أدكيب فالش على أساس ن
البيانات عن فعالية  .بتدائية تولنجاف سيدكىرجوة اإلػتمدية الثامن مدرسة ُبللفصل اطتامس 

على ترقية مهارة  Asureاستخداـ اظتواد التعليمية بشكل أدكيب فالش على أساس نظرية 
. بتدائية تولنجاف سيدكىرجوة اإلػتمدية الثامن مدرسة ُباالستماع لطلبة الفصل اطتامس 
 كالتفصيل من الِّ منها اما يلي:

 المبحث األول : عرض البيانات
على  أدوبي فالشكيفية تطوير المواد التعليمية في تعليم مهارة االستماع بشكل  . أ

للفصل الخامس في مدرسة محمدية الثامنة اإلبتدائية   (Asureأساس نظرية )
 تولنجان سيدوهرجو

 عن دراسة مبدئية عرض البيانات .ٔ
الباحإ جيرم البحإ كجيرب اإلنتاج الذم يقـو على اظتشكالت بعد ماااف 

، فيجد  بتدائية تولنجاف سيدكىرجوة اإلػتمدية الثامن ُب تعليم اللغة العربية ُب مدرسة
الباحإ من خالؿ اظتالحظة كاظتقابة مع اظتعلم كالطلبة، بأف العملية التعليمية اظتوجودة 

قة القواعد كالًترتة، أم أف اظتعلم يقرأ اظتواد ُب ىذه اظتدرسة اإلبتدائية تستخدـ طري
اظتدركسة المة فكلمة ٍب يًترتها بغَت استخداـ الوسائل التعليمية اليت تعتمد على 
تسهيل فهم الطلبة، حىت يشعركا الطلبة اظتلل ُب اتباع العملية التعليمية، كال يتدفعوا 

بل ال يهتموا الشرح من  ُب تعلم اللغة العربية خاصة ُب تعليم مهارة االستماع،
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ك  11اظتعلم، كىم يقولوف أف حصة اللغة العربية ىي اضتصة الصعبة كال حيبوهنا.
استخداـ معلم اتاب الدراسي العصرم الذم ألفو أزتاد فوزل زتيد ك ريز عريف 

كاظتشكالت ُب تعليم اللغة العربية تزيد مبشكلة . 1713أزتدل ك يطابق باظتنهاج 
يت أقل اىتماـ مبهارٌب االستماع. كالتدريبات اظتوجودة ُب ذلك الكتاب الدراسي ال

الكتاب الدراسي ظتهارة القراءة كالكتابة أغلبيا. كجتد الباحإ بعض التدريبات ظتهارة 
االستماع كلكن من ناحية التطبيق يرل اظتدرسي اللغة العربية أف ىذه التدريبات 

تدريبات ُب الفصل. مع أف للمدّرس حتتاج إىل الوسيلة اظتساعدة على تعبَت ىذه ال
ككظيفة التدريبات ُب تعليم . نفسو عتم افاءة ضعيفة إلعداد اظتادة ظتهارة االستماع

اللغة العربية مهمة حيإ من ىذه التدريبات ديارسوا الطلبة فهما ُب اللغة العربية، 
فهم لدل الطلبة رازا على  التعلمكأاثر التدريبات ديكن أف تساعد على مشكالت 

 .نطق اللغة العربية
ة ػتمدية الثامن مدرسةُب  قـو الباحإ مبالحظة عن حالة تعليم اللغة العربيةي

، ك تكلم باحإ مع مدّرس عن حالة تعليم ُب الفصل بتدائية تولنجاف سيدكىرجواإل
اطتامس مبادة اللغة العربية يعٍت بالطريقة الًترتة، ك من بعد الطالب يقوؿ أف ُب 

كبعد حتليل اضتاجة لدل الطلبة غة العربية يكوف مالؿ ك صعب ُب فهمو. التعليم الل
االستماع.  ظتهارٌبقـو الباحإ بإثبات برغتية اضتاسوب اظتستخدمة كاظتواد التعليمية ي
 قـو الباحإ بػمقابلة مدّرسي اللغة العربية عن اظتواد التعليمية بالكتاب الدراسيي

ستخلص الباحإ أف يك ك ريز عريف أزتدل أزتاد فوزل زتيد العصرم الذم ألفو 
 .تعليم مهارٌب االستماع الستعماؿ ذلك الكتاب مل هتتموا باىتماـ جيد

أدكيب كعلى ذلك، يريد الباحإ أف يطور اظتواد التعليمية اظتوجودة بشكل 
لعالج ىذه اظتشكالت ُب تعليم مهارة االستماع  Assureعلى أساس نظرية  فالش

                                                
 1710يانوارم  13مقابلة ُب الفصل اطتامس .  42
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بتدائية تولنجاف ة اإلػتمدية الثامن لفصل اطتامس ُب مدرسةاليت كجدىا الباحإ ل
لتطوير اظتادة التعليمية (adobe flash)أدكيب فالش  تار الباحإ برغتيةخيك  .سيدكىرجو

ىناؾ معماؿ لتعليم اللغة العربية، بكوهنا قريبا بأحواؿ الطلبة أل أف ُب ىذه اظتدرسة 
العربية حيتاج إىل إبتكار كتنوّع ُب عملّية  . بزيادة إىل أف تعليم اللغةاللغة العربية

بزيادة من ذلك أف  تعليمها مثل ما يكوف ذلك ُب تعليم اللغة األجنبية األخرل.
كلكن ىذه (adobe flash) أدكب فيايس  أاثر الطلبة عتم افاءة افاية ُب برغتية

 الكفاءة مل تطّوركا لتعليم اللغة العربية ُب تلك اظتدرسة.

 عن تصميم اإلنتاج عرض البيانات .ٕ
مناسبة باظتادة التعليمية اليت يطورىا الباحإ كينتيجها كىي تقـو على أساس 

ُب تطوير اظتادة التعليمية، فكانت اطتطوات اليت جيريها الباحإ ُب  Asureنظرية 
 تطوير ىذه اظتادة مناسبة بتلك النظرية، فهي :

 (assure)تطوير المواد علي أساس نظرية أشور  . أ
 اظتتعلمُتحتليل  -1

قدـ تصميم التعلم كاظتواد التعليمية احملصولة، فإهنا ستحتاج  ما عند
إىل القياـ طتلق جو التعلم اصتذاب حىت ديكن الوصوؿ إىل أىداؼ التعلم 
كحتقق الطالب ُب التعلم كارتقاء دكافعهم كيشعر باظترتاح. التصميم التعليمي 

لدل  اظتهمة اليت حتلل اءاألشي 13أف يشَت إىل الطالب ُب الدراسة. ينبغي
كىذا حتليل خصائص  الطلبة. اطتصائص العامة من)أ( الطالب تشمل على 

العامة من الطلبة يستهدؼ لوفاء احتياجات الطلبة شخصية أك فردية، كأما 
األشياء أك اصتوانب اظتهمة اليت حيللها اظتعلم ىي اصتانب اصتنسي من الطلبة، 

وعتم، جانب ثقافة اجتماعو، كاذلك جانب عمرىم، جانب ػتبتهم أك مي
جانب اقتصادىم. فطبقا، ىذه اصتواتب الها تساعد اظتعلم على اختيار 

                                                
43Pradirawilaga, Dewi salma (2004). Disain Pembelajaran, modul. Jakarta : Lembaga 

Administrasi Negara. Hal.26 
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كحتديد اظتكونات التعليمية اظتناسبة بالطلبة ااظتواد التعليمية كالوسائل التعليمية 
. حىت تكوف ىذه اصتوانب تساىم كتؤثر احملتاجة مادامت العملية التعليمية

 44العملية التعليمة كالتعليمية عند الطلبة حىت هناية الدراسة. على النجاح ُب
الكفاءات األساسية اطتصوصية عند الطلبة )امعرفتهم، قدرهتم،  )ب(

كسلواهم عن اظتوضوع التعليمي(. على أساس مكونات ىذا التحليل تدؿ 
كتشَت بأف أىداؼ ىذا التحليل ىي ظتساعدة اظتعلم على معرفة ايفية تعلم 

الطلبة اظتناسبة، كمعرفة اظتواد التعليمية اظتطابقة لديهم ليتعلمواىا. فهم  كتعليم
قدر معرفة الطلبة كافاءهتم مثال يساىم اظتعلم على اختيار اظتواد التعليميمة 
اليت ستتعلم من ناحية سهولتها كصعبتها، حىت يستطيع أف يقرر اظتواد 

أفكارىم عن اظتوضوع اظتناسبة لديهم يقينا، كاذلك معرفة سلوؾ الطبة ك 
التعليمي تكوف دالئال لدل اظتعلم ُب اختيار الوسائل كاإلسًتاتيجيات 
التعليمية اليت سيستخدمها ُب العملية التعليمية. عالكة ذلك، ظتعرفة ىذه  
الها تسمح على اظتعلم أف يقابل مع الطلبة، كيستخدـ اإلمتحاف الذم 

كاظتكونة  .أساليب التعلمج( ) 45يؤاد على معرفة قدر افاءاهتم كمعرفتهم.
األخَتة اليت يهمها اظتعلم ُب حتليل الطلبة أك اظتتعلم ىي أساليب التعلم اليت 
دييلها اظتتعلموف ُب العملية التعليمية، ألف ال الطلبة يتفرقوف من ناحية 
أسلوب التعلم كالتعليم الذم حيبونو. منهم من دييل على أسلوب التعلم 

غَت اظتشًتؾ ُب العملية التعليمية، كمنهم من دييل على  كالتعليم الذم يطلبو
أسلوب التعلم كالتعليم الذم يسببو على مشاراة ُب العملية التعليمية. كعلى 

( multiple intelligenceذلك، جيب على اظتعلم أف يعرؼ الذااءات اظتعتددة )
ومات عند الطلبة، يعرؼ قدرة كختيل فهمهم، يعرؼ عملية قبوعتم على اظتعل

أك البيانات، يعرؼ دكافعهم ُب التعليم، كاذلك يعرؼ جنسهم، كصحة 
 46.(fisiologis)جسدىم كنفوسهم 

                                                
44

Sharon E. Smaldino, Deborah L. Lowther dan James D. Russell, Instructional Technology & 

Media For Learning (terjemahan), Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014, cetakan ke 3, hal. 

122 
45

Smaldino, hal. 113  
46

Smaldino, hal. 114-115  
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جيرم الباحإ اظتالحظة كاظتقابلة مع الطلبة كاظتعلمُت ُب العملية 
 مدرسة ػتمدية الثامنةالتعليمية عند تعليم اللغة العربية للفصل اطتامس ُب 

حينما حيلل اظتتعلمُت من ناحية احتياجاهتم.  وتولنجاف سيدكىرج اإلبتدائية
كأما األشياء اليت حيللها الباحإ عن اصتوانب أك اظتكونات اليت تعتمد على 
احتياجات الطلبة ىي : أكال، حتليل اظتالمح العمومية لدل الطلبة، كأف عدد 

تولنجاف  اإلبتدائية مدرسة ػتمدية الثامنةالطلبة للفصل اطتامس ُب 
ركف، منهم تسعة طالبا كاحدل عشرة طالبة. كأف عمرىم عش وسيدكىرج

عموما إحدل عشرة سنة، كالطلبة ُب ىذه اظترحلة دييلوف كحيبوف اللعبة 
كمشاىدة األفالـ أك الرسـو اظتتحراة. ىذه البيانات كجدىا الباحإ من 
خالؿ االستبيانات اليت أعطاىا الباحإ إليهم قبل إنتاج اظتواد التعليمية 

هبم، كمن خالؿ اظتقالبة معهم ُب الفصل بعد هناية الدراسة، كأاثرىم  اظتناسبة
بل الهم حيبوف الدراسة أك اظتواد التعليمية تتكوف من الصور أك الرسـو 

  10(.Upin Ipin, Doraemon, dan Larvaاظتتحراة )

 
 : ؽتّثلة من الرسـو اظتتحراة1صورة 

د الطلبة. كظتعرفة ىذه ثانيا، حتليل الكفاءة األساسية اطتصوصية عن
الكفاءة األساسية لدم الطلبة،  فيجرم الباحإ بإعطاء األسئلة إىل الطلبة 
بشكل االختبار بعد ما اانو يتعلموف دراسة مهارة االستماع، كاذلك جيرم 

                                                
  1710يانوارم  13مالحضة،  . 47
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الباحإ اظتالحظة ُب العملية التعليمية حينما اظتعلم يعلم اظتواد التعليمية 
تماع. ثالثا، حتليل أسلوب تعليم الطلبة. كأف السيما ُب تعليم مهارة االس

أسلوهبم ُب التعليم ؼتتلف بعضهم بعضا، منهم من يضعف صوتو ضعيفا 
جدا، حىت حينما يقرأ نصوص اظتواد التعليمية كىو الضعيف صوتو، كمنهم 

 من حيب مشاىدة الصور، حىت الباحإ خيتار الصور اظتناسبة مبا حيبوهنا.
يم الذم جيرهها اظتعلم ىي بأسلوب القراءة كعادة، أف أسلوب التعل

كالًترتة، حىت ىذا األسلوب يسبب الطلبة أهنم يشعركف اظتلل ُب اتباع 
كاىتماـ العملية التعليمية، كعند ما ااف الباحإ جيرم العملية التعليمية 
باستخداـ اظتواد التعليمية بشكل أدكيب فالش، فهم يهتموف اظتواد التعليمية 

كيستطعوف االتباع كاظتشاراة ُب العملية التعليمية. كأمهها عند اليت شرحها 
اختيار اظتواد التعليمية، أف ىذه اظتواد تستطيع أف جتعل الطلبة مشاراُت 
كمتبعُت ُب النشاطات التعليمية، ااستخداـ اظتواد التعليمية بشكل أدكيب 

 ية الثامنةمدرسة ػتمدفالش ُب تعليم مهارة االستماع، ألف أاثر الطلبة ُب 
السيما ُب الفصل اطتامس ديلكوف اضتاسوب،  وتولنجاف سيدكىرج اإلبتدائية

حىت اظتواد التعليمية هبذا الشكل دتكنهم أف يراجعوا اظتواد اظتدركسة ُب البيت 
من نشر ملف اظتواد التعليمية إليهم، أك استخدامها ُب اظتدرسة عند العملية 

 لك اظتدرسة.التعليمية ُب اظتعمل اظتوجود ُب ت
 حتديد الكفاءة األساسية كاألىداؼ التعليمية  -1

تصميم التعلم لتحقيق أىداؼ التعلم اظتعُت، كالغرض من التعلم 
لتلبية أك حتقيق الكفاءة اظتعينة. يتم تطوير صياغة أىداؼ التعلم القائم على 
الكفاءات اظتطلوبة من قبل الطالب عندما هناية الدراسة. التصميم جيب أف 

ور احتياجات التعلم لدل الطالب مع الكفاءات اليت جيب أف يلم ُب يط
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بأهنما مهمتاف ُب  Assureاذلك أاد   .كقت الحق بعد هناية الدراسة
تصميم اظتواد التعليمية، ألف حتديد الكفاءات األساسية كاألىداؼ التعليمية 

أساسية أساسية الختيار اإلسًتاتيجية، الوسائل، كالتكنولوجية التعليمية، ك 
لتقييم نتيجة تعليم الطلبة تصديقا كصحيحا، كأساسية على دفعية تعلم 
الطلبة. كىو قاؿ أيضا، أف تصميم كحتديد الكفاءات األساسية كاألىداؼ 
التعليمية اصتيد يقـو على اظتنهج الدراسي الوطٍت كاظتدرسي اظتستخدـ ُب 

ىداؼ التعليمية ألف األ (Audiensi)اظتدرسة مثال، يقـو أيضا على الطلبة 
ترتكز على الشيئ الذم يعرؼ الطلبة كيستطيعوف أف يفعلواه، يقـو على 
أساس السلوؾ، أم أف الطلبة يسيطركف القدرة اصتديدة بعد هناية الدراسة، 
كأف ىذه األىداؼ أف تبُت أك توصف بالكلمة أك اصتملة الواضحة على 

ساس مقتضى اضتاؿ، السلوؾ ليست بالكلمة دتثل على الصفة، يقـو على أ
أم أف اظتواد التعليمية اظتصممة تعتمد على تلك األىداؼ التعليمية احملددة، 
كاذلك يقـو على أساس التدرج، أف الطلبة ُب اظترحلة اإلبتدائية مثال، الجيوز 

 48أىداؼ تعليمهم مساكية باظترحلة اظتتوسطة أك العالية كعكسها.
التعليمية اليت يستخدمها ُب حتديد الكفاءة األساسية كاألىداؼ 

الباحإ، فالباحإ يتبع ما قد حددت ُب اظتواد التعليمية اظتستخدمة ُب 
، ألف الباحإ يطور وتولنجاف سيدكىرج اإلبتدائية مدرسة ػتمدية الثامنة

اظتواد التعليمية اظتأخوذة كاظتعتمدة من اتاب العصر اظتستخدـ ُب ىذه اظتدرسة 
تعليم مهارة االستماع، ٍب ىذه اظتواد اظتوجودة تغَت  لتعليم اللغة العربية السيما
. فأما الكفاءة األساسية كاألىداؼ (adobe flash)أك تشكل إىل أدكيب فالش

التعليمية اظتوجودة لتعليم مهارة االستماع ُب ذلك الكتاب ىي استماع 

                                                
48

Smaldino, hal. 188-121 
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اطتطابة الشفوية بشكل اصتملة الواسطة اليت تضمن اسم اإلشارة كاالستفهاـ، 
كرير نطق اصتملة الواسطة اليت تضمن اسم اإلشارة كاالستفهاـ. كعلى كت

تلك الكفاءة األساسية كاألىداؼ التعليمية السابقة، فالباحإ يستطيع أف 
خيتار طريقة إلقاء أك عرض اظتواد التعليمية اليت تلقى إىل الطلبة بشكل أدكيب 

ي تدفع أك ترقي ، مثال مالصورة اظتطابقة اظتعرضة لك(adobe flash)فالش 
اىتماـ الطلبة كيفهم الطلبة ما الشيئ الذم سيتعلمونو. كالباحإ خيصص ُب 
عالج اظتشكالت لتعليم مهارة االستماع فحسب، ألف ىذه اظتهارة نقيصة 
كضعيفة ُب عملية تعليمية الطلبة، كباستخداـ اظتواد التعليمية بشكل أدكيب 

فاءة األساسية كاألىداؼ فيعرؼ الباحإ بأف الك (adobe flash)فالش 
التعليمية قد حققت أك حتتاج إىل حتسُت كتصحيح حىت تكوف ىذه الكفاءة 

 األساسية كاألىداؼ التعليمية حققت.
 اختار اإلسًتاتيجية، الوسائل كاظتواد التعليمية -3

بعد ماااف اظتعلم حيلل اطتصائص العامة عند الطلبة كيصمم 
ية، فكاف ييبٌت الوسيلة أك الرابطة الكفاءات األساسية كاألىداؼ التعليم

بينهما باستخداـ اإلسًتاتيجية، التكنولوجية، الوسائل، كاظتواد التعليمية. 
أف يصمم ْتيإ يتم تشغيل على اظتعلم جيب  هبذه الهااألساليب اظترتبطة 

عملية التعلم. الطريقة ىي الطرؽ أك األساليب اليت تعترب عرضة لتقدًن اظتواد 
 تصميم التعلم ىذه اطتطوة أمر مهم جدا ألف ىذا ىو التعليمية. ُب

 الذم حيدد الوضع التعلم اضتقيقي.األسلوب 
من ناحية أخرل، خربات مصمم التعلم ىو كاضح ُب الطريقة اليت 
حيدد الطريقة أيضا. طريقة ااسًتاتيجية التعلم ترتبط عادة مع كسائل 

البسيط، فإف ىذه الطريقة  اإلعالـ، كالوقت اظتتاح للدراسة. ُب ىذا اظتفهـو
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أمهو عند ماااف اظتعلم خيتار اإلسًتاتيجية ك  16.بسيطة اسًتاتيجية التعلم
التعليمية، أف تكوف ىذه اإلسًتاتيجية تسبب الطلبة ليسيطركا الكفاءات 
األساسية كاألىداؼ التعليمية، كأف ىذه اإلسًتاتيجية تدفع الطلبة لتحقق 

ظتتنوعة. كغَت ذلك، أف اإلسًتاتيجة اظتختارة بأهنا تالحق استياجات الطلبة ا
 اة الطلبة ُب العملية التعليمية.ىي تؤاد مشار 

كأما اظتالمح األساسية عند اختيار التكنولوجية كالوسائل التعليمية 
غَت اظتالمح السابقة ُب اختيار اإلسًتاتيجية التعليمية، ىي أف تعطيا 

ناسبة بعمر الطلبة، كأف ترقيا اظتعلومات اصتديدة كالصحيحة، أف لغتهما م
ميوؿ كمشاراة الطلبة ُب العملية التعليمية، كأف جودهتما اصتيدة كالعالية، كأف 
استخدامها سهولة، كأف دتلكا دليلة استخدامهما كتعليماهتما. بعد انتهاء 
حتديد اإلسًتاتيجية كالوسائل التعليمية، فاظتعلم جيرم حتديد اظتواد التعليمية 

مها ُب العملية التعليمية، ىناؾ ثالث خطوات ُب حتديد اظتواد اليت سيعل
التعليمية، األكىل اختيار كاستخداـ اظتواد التعليمية اظتوجودة، الثانية اختيار 
كتعيَت اظتواد اظتوجودة، كالثالثة تصميم اظتواد التعليمية اصتديدة. فطبقا، إف ااف 

اظتواد التعليمية اظتختارة  اظتعلم يريد أف خيتار كيستخدـ أحدىا، فتجب أف
كاظتستخدمة ىي اظتواد اظتناسبة على اإلسًتاتيجية كالوسائل التعليمية 
اظتستخدمة، كأهنا معتمد على حتقيق الكفاءات األساسية كاألىداؼ التعليمية 

 50احملددة من قبل.
ُب اختيار اإلسًتاتيجية اليت تستخدـ لتعليم مهارة االستماع باظتواد 

لى شكل أدكيب فالش، ىي اإلسًتاتيجية اليت تدفع الطلبة أف التعليمية ع
تشاراُت ُب العملية التعليمية كتسهل الطلبة ُب فهم اظتواد اظتدركسة ظتهارة 
االستماع، كأمهها أف ىذه اإلسًتاتيجية ترتكز بُت اظتعلم كالطلبة، حىت تعليم 

يجية اليت خيتارىا مهارة االستماع يصَت التعليم التعاملي. كلذلك، أف اإلسًتات

                                                
49Pradirawilaga, Dewi salma (2004). Disain Pembelajaran, modul. Jakarta : Lembaga 

Administrasi Negara. Hal.27 
50Smaldino, hal. 123-127 
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الباحإ ىي باستماع نصوص اظتواد التعليمية بشكل أدكيب فالش إىل الطلبة، 
ٍب يأمر الطلبة بإعادهتا كفهمها. ىذه اإلسًتاتيجية مناسبة بالوسائل التعليمية 
اظتستخدمة ُب تعليم مهارة االستماع كمناسبة بعالج اظتشكالت ُب تعليم 

 لسمعية البصرية.مهارة االستماع، كىي الوسائل ا
كالباحإ خيتار ىذه الوسائل معتمدة على نتيجة حتليل احتياجات 
الطلبة اظتؤسسة على اظتشكالت ُب تعليم مهارة االستماع، كاظتعتمدة أيضا 
على الكفاءة األساسية كاألىداؼ التعليمية احملددة من قبل. اما ُب نتيجة 

تعليم مهارة االستماع  حتليل احتياجات الطلبة بأف الطلبة ىم يرغبوف ُب
باستخداـ الصور الصامتة كاحملراة اظتعاصرة كاظتطابقة مبرحلة عمرىم ما بُت 
عشر كإحدل عشر سنة. كلذلك، أف اظتعلم حينما يعلم مهارة االستماع ىو 
يعلم باستخداـ أدكيب فالش الذم قد عددت كصممت مؤسة على 

صوت ُب تعريض احتياجات الطلبة، كيستخدـ مكرب الصوت الاماؿ ال
اظتواد التعليمية، ألف تعليم مهارة االستماع حيتاج إىل السماع العميق كالًتايز 

 أك االىتماـ التميم.
كالباحإ حيتار كحيدد اظتواد التعليمية اظتوجودة كاظتستخدمة ُب العملية 

للفصل  وة ػتمدية اإلبتدائية الثامنة تولنجاف سيدكىرجدرسالتعليمية ظت
لكتاب ألفو ريزا عارؼ كأزتد فوزم حامد. كاظتواد التعليمية اطتامس، كىو ا

اليت يأخذىا الباحإ موضوعُت )اظتقصف كالبيت(، ٍب يصممها الباحإ إىل 
القائنات، اقائنة دالئل استخداـ اظتواد التعليمية، قائنة اظتفردات، كقائنة 

ونة اظتواد. كالباحإ أيضا يستخداـ الصور ُب تلك اظتواد التعليمية اظتل
 (.Upin Ipin, Doraemon, dan Larvaكاظتشهورة )
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 : اظتلونة كاظتشهورة 1 الصورة

كُب أدكيب فالش يستطيع أف جيمع بُت النص كالصوت، حىت عندما 
انقر زر اصتملة ُب اظتواد التعليمية فيستطيع الطلبة استماع الصوت مناسب 

 بالنص اظتكتوب كاذلك صورتو.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ا

 ثاؿ ُب اظتفردات: م 3 لصورة
كقبل ىذه اظتواد التعليمية بشكل أدكيب فالش جترب ُب ميداف 
البحإ، أف الباحإ جيرهبا أكال إىل اطترباء، خبَت الوسائل كاذلك خبَت اظتواد 
التعليمية، بقصد ظتعرفة تصديق ىذه اظتواد التعليمية من ناحية الئقها 

ليكونوا أف يستطيعوا  كمناسبتها. كغَت ذلك، أف الباحإ يشارؾ اظتعلمُت
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تطور اظتواد التعليمية التالية أك الزماف السبيق أك إبداع جديد ُب التعليم 
 التعاملي.

 تطبيق تكنولوجية، الوسائل كاظتواد التعليمية -1
بعد اختيار اإلسًتاتيجية، الوسائل، كاظتواد التعليمية اظتطابقة فاطتطة 

كقبل استخدامها ىناؾ ستس  التالية ىي استخدامها ُب العملية التعليمية،
، أم (Preview)اطتطوات اليت يعملها اظتعلم، كىي )أ( االستعداد اظتسبق 

حتديد اإلسًتاتيجية، الوسائل، كاظتواد التعليمية اظتناسبة للطلبة كاألىداؼ 
التعليمية. كيستهدؼ ىذا االستعداد الختيار نوعها اظتناسبة اظتباشرة ْتصة 

، (Prapare)إلسًتاتيجية، الوسائل، كاظتواد التعليمية الدراسة. )ب( استعداد ا
أم أف اظتعلم يستعد الها اليت تدفع على العملية التعليمية. )ج( استعداد 
البيئة التعليمية، أـ اانت ُب الفصل أك غَتىا ليستمع الطلبة كيركف اظتواد 

م خيرب اظتدركسة اليت يلقيها اظتعلم كيرهها. )د( استعداد الطلبة، اأف اظتعل
الطلبة عن األىداؼ التعليمية، أك األشياء اليت جتب أف يعملها الطلبة. )ق( 

 51.(Provide) إجراة العملية التعليمية
بعد تكنولوجية، الوسائل كاظتواد التعليمية صممت باصتيد فاطتطة 
التالية استخدامها أك تطبيقها ُب العملية التعليمية أك ال النشاطات 

بداء الدراسة فعلى اظتعلم أف يستعد البيئة التعليمية كينظم التعليمية. كقبل ا
الطلبة لبدء التعليم أك الدراسة أكال، ألف ْتإ يدؿ بأف اظتواد اظتدركسة من 
النشاطات التعليمية تعلق عالقة كاضحة بانتظاـ كاستعداد الطلبة لتلك 

الدراسة، اضتصة الدراسية. كاذلك خربة اظتعلم ُب التعليم أف تستعد قبل بدء 
ألهنا مسببة على استعداد الطلبة ُب اتباع كاىتماـ الدراسة اليت يلقيها اظتعلم. 

                                                
51Smaldino, hal.128-133 
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فإذا ااف اظتعلم ديلك اطتربة ُب التعليم فيكوف اظتعلم يستطيع أف جيعل التعليم 
اإلبداعي الذم ال جيعل الطلبة اظتلل ُب اىتماـ أك اتباع العملية التعليمية. ك 

لتدريس باستخداـ كسائل التعليم ااضتسوب لبد معلم بالستعداد عن عمالية ا
يفاتس األدكات اليت حيتاج فيو، اظتثاؿ الشاسة، الصوت من اضتاسوب ك بيئة 

 التعليم.
 اشًتاؾ الطلبة -5

اظتتعليم اظتعاصر يصور بأف التعليم ال يقتصر على حشو الطلبة 
ُب العملية  باظتعرفة كالفهم فحسب، بل أف يستطيع أف جيعل الطلبة اظتشًتاُت

التعليمية. كاذلك، أف التعليم اظتصمم كاحملدد من قبل أف يدفع الطلبة 
ليشًتاوا ُب العملية التعليمية فعالية. فيمكن اظتعلم ُب تأايد مشاراة الطلبة 
ُب العملية التعليمية بالطرؽ اظتتنوعة، مهما ااف اظتعلم يعطيهم التدريبات، أك 

 52جيرم باظتناقشة كغَتىا.
ية التعليمية باظتواد التعليمية بشكل أدكيب فالش كبالوسائل العمل

ظتواد التعليمية تكوف ؾتيحة من العملية التعليمية بغَتمها، السيما إف اانت ا
التعليمية كالوسائل التعليمية يستطيع الطلبة أف يطبقوىا أك يستخدموىا، 
ألهنم يسمح أف يراجعوا الدراسة ُب البيت هبذه اظتواد التعليمية. كغَت ذلك، 
إف ااف الطلبة يستطيعوف استخداـ ىذه اظتادة فطبقا ىم يسمعوف اظتواد 

م البيانات اصتديدة، ألف التعليمية تكرار حىت تكوف ىذه اظتادة تعطي إليه
التعليم ىو العملية السلواية الفعالية اليت تبٌت على اطتربة اضتقيقية اظتناسبة اليت 

 53تسبب الطلبة يقبلوف البيانات تغذية رجعية عتم.

                                                
52
Smaldino, hal.136-137 

53 .sumaldino,  h.137 
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اشًتاؾ الطلبة ُب استخداـ اظتواد التعليمية ديكنهم أفهم على اظتواد 
 التعليم، كعندما الطلبة يرغبوف اظتدركسة، كيدفع الطلبة مبتكرين كمبدعُت ُب

ُب استخداـ ىذه اظتادة كجيربوف تكرارا فيفهموف اظتواد التعليمية شيئا فشيئا، 
السيما ُب ترقية مهارة االستماع لديهم. كاذلك الذم جيرم الباحإ ُب 

للفصل اطتامس، أم  وسيدكىرججاف تولن اإلبتدائية مدرسة ػتمدية الثامنة
امس ُب استخداـ اظتواد التعليمية بشكل أدكيب فالش اشًتاؾ طلبة الفصل اطت

ُب العملية التعليمية كُب البيت إف اانت الدراسة انتهت ُب الفصل. 
مدرسة ػتمدية اإلبتدائية الثامنة توالجاف كالباحإ أيضا حيلل الطلبة 

للفصل اطتامس عند استخداـ ىذه اظتواد التعليمية، فيجد الباحإ  سيدكارغو
ظتواصلة اليت حتدث بينهم، كىم يقارنوف الصورة باظتفردة كاصتملة اليت اظتعاملة كا

تبُت معٌت تلك اظتفردة أك اصتملة، حىت يعلموف معٌت اصتملة منن خالؿ ىذه 
 الصورة اظتوجودة، كىم خييلوف الشيئ مناسبة بتلك الصورة.

 التقوًن كالتحسُت -9
أك تطوير  ااف التقوًن كاظتراجعة يعترب اطتطة األخَتة من تصميم

التعليم، كىناؾ الشيئاف اظتهماف ُب ىذه اطتطة، األكؿ التقييم من نتيجة تعلم 
كتعليم الطلبة كالثاين تقوًن اسًتتيجة، كسائل، كمواد التعليم كمراجعتها. 

 مؤشرك  ،نتائج التعلم لدل الطالب مهم جدام تقيي اظتفهـو ىذا كيعترب
تها من ىذا التقييم نتائج النجاح ُب حتقيق أىداؼ التعلم ديكن مالحظ

التعلم. ُب اثَت من األحياف يتم قياس تقييما من قبل قدرة اإلجابة على عدد 
من األسئلة مبوضوعية بشكل صحيح. كديكن أيضا أف يتم ذلك مع تنسيق 
غَت سؤاؿ، أم مع أدكات اظتالحظة كاظتقابالت كاالستبيانات، كىكذا 

 تصل إىل الكفاءات األساسية كإف اانت نتيجة تعلم الطلبة ال .دكاليك
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كاألىداؼ التعليمية اظترجوة، فكانت فيها اظتشكالت اليت تكوف أف يعاصتها 
اظتعلم، من خالؿ تقوًن ال اظتكونات التعليمية احملددة من قبل، كمراجعتها 
إىل التعليم اصتيد كأحسن من قبل، حىت تكوف األىداؼ التعليمية احملددة من 

. مهما ااف اظتعلم يرجوا اظتدخالت من اظتعلم األخر أك قبل حتقق لدم الطلبة
 اظتخرب األخر لتصحيح ىذا النفصاف من التعليم اظتصمم من قبل.

التقوًن كالتحسُت بعد انتهاء العملية التعليمية كجتربة اظتواد التعليمية 
اانا اطتطة األخَتة ظتعرفة النجاح من تلك (adobe flash) بشكل أدكيب فالش

التعليمية اجملربة على عالج اظتشكالت ُب تعليم مهارة االستماع. ُب اظتواد 
التقوًن ااف الباحإ جيرم باالختبار ُب هناية الدراسة أك هناية جتربة اظتواد 

. كاالختبار الذم يعطى إىل (adobe flash)التعليمية بشكل أدكيب فالش
من  (adobe flash) الطلبة قد صممت ُب اظتواد التعليمية بشكل أدكيب فالش

قبل. كاعتدؼ من ىذا االختبار ىو ظتعرفة فعالية استخداـ اظتواد التعليمية 
مدرسة ػتمدية بشكل أدكيب فالش على ترقية مهارة االستماع لدل طلبة 

للفصل اطتامس. كُب ذلك االختبار  اإلبتدائية الثامنة توالجاف سيدكارغو
شكل أدكيب فالش اليت قد تعلمها توجد األسئلة اليت تتعلق باظتواد التعليمية ب

 الطلبة من قبل.
كالباحإ يستخدـ الصورة كاألسئلة اظتناسبة باظتواد التعليمية من قبل 

درسة ػتمدية ُب اختبار افاءة االستماع لدم الطلبة ُب الفصل اطتامس ظت
. كعند ماااف الطالب يهتم كيسمع اظتواد اإلبتدائية الثامنة توالجاف سيدكارغو

ة فيستطيع أف جييب األسئلة باإلجابة الصحيحة كأف يعرب الصورة اظتدركس
اظتناسبة باصتملة اظتقصودة بقصد أف تدفع الطلبة لتذار اظتواد التعليمية اليت قد 

 درسوىا.
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 اختبار افاءة االستماع:  1 الصورة

كُب ىذا االختبار يصممو الباحإ بدخوؿ الرسـو اظتتحراة لكيال  
باالختبار اظتوجود. بعد ماااف الطلبة أجاب األسئلة يشعر الطلبة اظتلل 

اظتوجودة، فيحللها الباحإ كيقيمها ظتعرفة األىداؼ اظتصمومة من قبل قد 
حصلت أـ ال. فإف اانت نتيجها قد قد حتققت األىداؼ التعليمية فكانت 
اظتواد التعليمية بشكل أدكيب فالش فعالية على ترقية مهارة االستماع لدل 

فإف اانت ال فعكسو. كنتيجة االختبار األكؿ غَت التشبيع كتدؿ أف  الطلبة،
بعض الطلبة اليستطيعوف إجابة األسئلة، كعلى أساس ىذه النتيجة حيسن 
كيصحح الباحإ اإلنتاج اظتوجود مبعرفة نقصانو، ألف ىدؼ ىذا البحإ 
 ترقية مهارة االستماع عند الطلبة، فيجد الباحإ أف نقصاف من ىذا االنتاج

ُب صوتو الذم غَت الواضح كالصحيح، فالباحإ يصحح ىذا اطتطاء أك 
النقصاف بالصوت الصحيح كالرافع الذم ديكن الطلبة باالستماع اصتيد، 
كيعطى ىذا اإلنتاج إىل خبَت الوسائل التعليمية كخبَت اظتواد التعليمية، ليكوف 

 الفصل ىذا اإلنتاج أصدؽ كأفعل ُب العملية التعليمية لدم الطلبة ُب
. كأف الباحإ وتولنجاف سيدكىرج اإلبتدائية درسة ػتمدية الثامنةاطتامس ظت

أيضا يقابل الطلبة ظتعرفة أفكارىم كشعورىم عن اظتواد التعليمية بشكل أدكيب 
فالش اليت جترب إليهم، كأاثرىم يقولوف كيعربكف بأف تعليم اللغة العربية 
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ظتواد التعليمية بشكل أدكيب فالش السيما تعليم مهارة االستماع باستخداـ ا
جتعلهم مدفعُت ُب تعليم اللغة العربية كمهتمُت على الشرح من اظتعلم، 
كيشعركف السهولة ُب فهم اظتواد التعليمية اليت يلقيها اظتعلم. كعلى ذلك، إف  
ااف اظتعلم يستطيع أف جيعل الطلبة مدفعُت ُب تعليم اللغة العربية كمهتمُت 

ظتعلم، كيشعركف السهولة ُب فهم اظتواد التعليمية فاطتطة على الشرح من ا
 التالية جعل اظتواد التعليمية دتاما كفهمت.

 (Adobe flash)بأدوبي فالش خطة المادة التعليمية   . ب
 adobe)أدكيب فالش بإعتمادا لتطوير اظتادة التعليمية  تصميم اإلنتاج

flash) فحة اظتبدئية كافتتاح اليت تتكوف من اظتقدمة اليت تشتمل على الص
كتطوير اظتادة التعليمية اضتاسوبية. كاظتقدمة من تطوير ىذه اظتادة تبدك ُب 

 : الصورة التالية
 
 
 
 
 
 
 

 قائمة االكؿ:  5الصورة  

 
 ُب االكؿ األفتتاح الربغتيات ىناؾ القوائم :

 كظيفة القائمة
 دةإشارة إستخداـ الربامج لدخوؿ ايل القائمة ااظتفردات كما 
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 فيو اظتفردات من اظتادة التعلمية كزّر لدخوؿ ايل اظتفردات 

 زّر القائمة فيو اظتواد التعلمية عن اظتقصف 

 زّر القائمة فيو اظتواد التعلمية عن البيت 

 زّر القائمة فيو اإلختبار من اظتواد التعلمية 

 
الش,  ُب القائمة األكؿ ىناؾ اإلرشادات باستخداـ الربامج أدكيب ف

 ايف تضغيط علي الزر القوائم اظتفردات كاظتواد كاإلختبار. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :إشارة إستخداـ الربامج 9 الصورة
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القائمة عن ايفية تضغيط الزر أك  تشرح الباحإ الشاشةُب ىذه اما رأينا 
 إرشادات اليت اتب الباحإ لتفهيم الطلبة ليستخدموف برامج صحيحا.

 ات: إعطاء اظتفرد0الصورة 
 

بعد ماااف الباحإ يعرض القائمة عن خطوات أك ايفية استخداـ 
أدكيب فالش بعد مااانت تنتاج ُب اظتواد التعليمية ظتهارة االستماع بشكل 

(.swf) فالقائمة بعدىا ىي ادخاؿ اظتفردات بعد تعليم اظتواد التعليمية ،
حملمدية اظتأخوذة من اتاب تعليم اللغة لعربية للفصل اطتامس ُب مدرسة ا

الثامية توالجاف سيدكارغو. اظتفردات اظتستخدمة تناسب باظتواد التعليمية 
اظتوجودة كىي باظتوضوع عن اظتقصف للمادة األكىل كعن البيت للمادة 
الثانية، كىذه اظتفردات حينما الباحإ يستخدمها ُب اظتواد التعليمية فيدخل 

ح أف تنظر ُب الصورة الباحإ الصور فيها منابسة هبا، مثال القهوة تسم
السابعة، كعندما تضغط صورة القهوة فتصوت "القهوة" مناسة بالصورة 
اظتوجودة. كاظتفردات ُب اظتواد التعليمية توجد صورة شخصية الرسـو اظتتحراة  

". ىذه الشخصية اظتشهورة ال الطلبة اظتوجود،  Upin dan Mailاا" 
للمفردات  Mailغط للمفردات بعدىا كض Ipinكالباحإ يستخدـ ضغط 

 بعدىا
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 : القائمة االكؿ 8 الصورة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : اظتواد عن اظتقصف6الصورة 
 

ىذه القائمة اظتادة األكىل، كتوجد فيها اظتادة عن اظتقصف اليت 
يتعلمها الطلبة، كفيها اصتمل اليت تؤخذ من اتاب العصر الذم قد استخدـ 

ف سيدكارغو. اما يعرؼ ىناؾ الرسـو ُب مدرسة احملمدية الثامية توالجا
اظتتحراة اليت ترتقي اىتماـ الطلبة ليكونوا مهتمُت العملية التعليمية اجملركة. 
كننظر إىل الصور، فالباحإ يناسبها باصتملة ااصتملة اليت تتعلق بشكوالت 



51 

 

 

فالباحإ أيضا يستخدـ صورهتا اليت تفهمها الطلبة، كعند ضغط اصتملة 
 طلبة مناسبا باصتملة اظتكتوبة اظتوجودة.فالصوت يستعمو ال

 
 
 
 
 
 
 


 

 : اظتواد عن البيت17الصورة 





























 

 : يذخل اظتواد عن البيت11الصورة 
 

السابقة اظتادة الثانية كىي تبحإ عن البيت. ُب  17ُب الصورة 
تلك اظتادة توجد القائمات اليت تتضمن اظتواد عن البيت، االقائمة األعلى 

"بييت"، كالقائمة بعدىا تسمح أف تنظر ُب صورة الفوؽ، كالباحإ  تكتب
أيضا جيرب أف يصممها بالتصميم اظتناسب كالساىل للطلبة أف يفهموىا، 
كالباحإ يدخل صورة البيت حوعتا اصترؼ، اضتديقة، كاالصور اظتناسبة باظتواد 
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تدؿ على اظتكاف  التعليمية اظتوجودة. التصميم ُب ىذه اظتادة الثانية اصتملة اليت
كاظتوقف اظتنتاج، تنظر ُب صورة الفوؽ اموقف البيت ُب أماـ اظتسجد، 
عموما، أف الطالب يفهم الصورة اظتعرضة كىي تسهل الطالب أف يفهم 
اصتملة اظتعرضة. ىذه اظتادة الثانية ختتلف باظتادة األكىل اليت تضغط اصتملة 

ة العربية أيضا، كلكن اظتادة باللغة العربية فتصوت اصتملة اظتضغوطة باللغ
الثانية، الباحإ يصممها باصتملة باستخداـ اللغة اإلندكنيسية، إف اانت 

 تلك اصتملة مضغوطة فتصوت باصتملة العربية اظتناسبة بالصورة اظتعرضة.





 



























 : يذخل اظتواد عن البيت11الصورة 
 

ف اضتاجز أك بأ 11ننظر ُب اظتثاؿ اتآخر اما ننظر ُب الصورة 
اضتائط يقـو أماـ البيت كاضتديقة اظتوجودة حوؿ البيت، كتوجد اإلشارة اليت 
تدؿ بأف موقف اضتاجز يوجد أماـ البيت، كتدؿ أيضا اضتديقة حوؿ البيت، 
كعندما ضغطت إشارة أك رمزة النصاؿ فيسمع الصوت مناسبا باصتملة 

فهم الطلبة صوت كاظتوقفة اظتوجودة. ىذا الصوت يصمم مبثل ىذ لكي ي
 اصتملة اظتوجود سهوال.
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 : القائمة عن اإلختبار13الصورة 
 

  

  

  

  

  

  











  

  

  

 

 : اإلختبار11الصورة 
 

ُب صورة ثالثة عشر القائمة األخَتة أم قائمة االختبار أك التمرين 
مهارة االستماع.  للطلبة، ظتعرفة قدرة الطلبة ُب تعليم اللغة العربية السيما ُب

بإعطاء رمز أك إشارة  Doraemonُب ىذه القائمة، الباحإ يصمم بادخاؿ 
النصاؿ أخضر للدخوؿ ُب قائمة االختبار. كتوجد عشرة أسئلة ُب ىذه 
القائمة اليت تتعلق أك تعتمد على اظتادة التعليمية األكىل كالثانية، كيصمم ىذا 

ع التذاَت من الطلبة ُب تعليم اللغة االختبار بالصور كالشخصية اظتتحراة لدف
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العربية خصوصا مهارة االستماع. كبشكل ىذا االختبار، فَتل الباحإ 
عندما ااف الطلبة ال يهتموف اظتواد التعليمية باصتيد على اظتواد التعليمية من 
قبل، فال يستطيعوف إجابتو باصتيد أيضا، كلكن عسكو، إف ااف الطلبة 

ية اظتدركسة كالصوة كاذلك اصتملة باصتيد، فيجبيوف يهتموف اظتواد التعليم
االختبار اظتصمم باصتيد أيضا. كاظتفردات ُب ىذا االختبار تستخدـ شخصية 

Upin   كMail .Upin  لالختبار بعده كMail  لالختبار قبلو، كفيها أيضا
الصورة اليت تناسب باظتواد التعليمية من قبل، كمن ىنا الطلبة يراجعوف 

 ذارىم.
 (Adobe flash) أدوبي فالشبتطوير المادة التعليمية  . ت

أدكيب فالش لًتقية  ىذا التطوير يتكّوف من اظتادة التعليمية باضتاسوب بربغتية
مهارة االستماع يعخد من الكتاب الدراسية الفصل اطتامس مدرسة ػتمدية 

 الثامن االبتدئية تولنجاف سيدكىرجو.
 االستماع من الكتاب الدراسيدركسا لتطوير مهارٌب  اختار الباحإ .1

 العصرم عن اظتقصف كالبيت. 

 Upin Ipin, Doraemon, danْتإ الباحإ الصور أك الرسـو اظتتحراة ) .1

Larva مناسبة بالدركس من أكعتا إىل  خرىا ُب الشبكة الدكلية( ك. 

أدكيب  اتب الباحإ تلك اظتادة التعليمية ُب اضتاسوب بربغتية .3
ما اظتادة ظتهارة االستماع فتبدأ بالصوت كتستمّر أ (adobe flash 6)9فالش

بالصور من تلك األصوات أك اليت تدؿ على العالمات اظتخصوصة ىذا 
 الًتتيب بضغط العالمة مستمرّا.

ظتهارة االستماع، سّجل الباحإ بصوتو أصواتا للمفردات اصتديدة  ُب .1
. كنتاج من  audacity اللغوية اظتعدة باستعماؿ برنامج ُب ال الكلمة كاظتادة

 .WAV( بامتداد  Fileىذه األدكات اللينة بيانات ) 
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 كملفات اظتفردات يذخل الباخإ ايل الذمكالصور  الرسـو إعداد بعد .5
 إعطاء مثاؿ ُب. مطابقا لذلك الصوت صورة ككضع كتصميم ٍب الصوت،
كقهوة كغَت ذلك. ٍب اإلذخاؿ اظتالؼ  كالنب موزا صور ىناؾ اظتفردات

كيذخل ما خيتاج بذلك اظتواد ايل  الربامج كتبةصوات ايل اظتالصور كاأل
اإلطار. أنظر ايل الصور تسعة عشرة ىناؾ اثَت من اظتكتبة الربامج الذم 

اما ُب (timeline)يئخذ من ما اإلتعداد اليو. ٍب صنع جدكؿ زمٌت  
الصورة ستسة عشرة. اما عرفنا أدكيب فالش مستخدـ لصناع حيوية 

(animasi) ناقالت استخداـصور الذم كال (vector) ضيق نطاؽ ضتجم. 
 

 

 

 

 





















 

 

 

 15الصورة: 


 سوارا أك الصور إدراج خطوة ال كظيفةعن  15بُت الباخإ ُب الصورة 
 يتم اليت اظترحلة أك كثيقة تبويب يظهرDokumen Tab .أعددنا ما كتصميم
 ُب ألداء القائمة الوظائف من سلسلة bar) (menu بار القئمة ،إنشاؤىا

 أك ختطيط ًتتيبل مستخدـ workspace بالناص، مستخدـ عرض األمر
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 عرض ىو cs6) flash (adobe. Stage فيليس أدزب ُب العمل منطقة عرض
Scale  .(flash adobe) فالش أدكيب ُب الو موجود اائن ما مكاف ُب قدـ

 Viewيعمل على ضبط حجم أك حجم اظترحلة ،Timeline ىذا ـمستخد 
 الشاشة على اظتستند ملف احملتول ُب  (كالتحكم إدارة) إلدارة القسم

 الذم(timeline) الزمٍت للجدكؿ استمرار ىو ػترر editor Motion .كاإلطار
 اظتتحراة. الرسـو على للسيطرة أيضا استخدامو يتم
 
 
 
 
 
 
 

19الصورة 

 صورة مثل اظتواد إدخاؿ يتمىو عندما قد  19بُت الباحإ ُب الصورة 
كأصوات ايل مكتب الربامج كيذخل ُب مرحلة الذم مطابق ما اردنا فيو، 
مثاؿ القائمة كالزر اطتركج كالرجوع كالصورة اطتلفية ما اردنا فيو.اما فعل 
الباحإ يذخل الصورة اطتلفية مطابقا ْتالة موجودة االصورة الرؼ الكتاب 

 مرتبا.
الزر  .6

 البيانات األيقنة منرة
من اظتادة التعليمية  اطتركج اظتستخدـ أراد إذا اطتركج ةعالم  1
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 كخيرج برامج رتيعا من اظتواد.، بأدكيب فالش
القائمة إشارة إستخداـ الربامج لدخوؿ ايل القائمة   عالمة  1

 ااظتفردات كمادة.
القائمة فيو اظتفردات من اظتادة التعلمية كزّر لدخوؿ  عالمة  3

 لتعليميةايل اظتفردات عن مواد ا
 زّر القائمة فيو اظتواد التعلمية عن اظتقصف عالمة  1

 زّر القائمة فيو اظتواد التعلمية عن البيت عالمة  5

 زّر القائمة فيو اإلختبار من اظتواد التعلمية عالمة  9

 زّر لدخوؿ ايل اإلعطاء اظتفردات عالمة  0

 زّر إلستمع اظتستخدـ عن الكلمة عالمة  8

 األساسية أك الصفحة اظتبدئية القائمة إىل للرجوع األيقنة ىذه  6

 زّر لدخوؿ ايل األصوات الكلمة عن اظتقصف عالمة  17

 زّر لدخوؿ ايل األصوات الكلمة عن البيت عالمة  11

11 

 

 التدريبات إىل اظتفردات أك العودة عالمة األيقنة ىذه

 .السابقة أك استمرارىا
 

كبيانتها اما تكوف ُب اصتدكؿ األكؿ ىي الزكر ىذه األيقنات 
من مهارٌب االستماع، اليت تساعد  أدكب فليساظتستعملة للمادة التعليمية ب

اظتستخدـ ُب إجراء اظتادة التعليمية باضتاسوب إما للخركج أك الرجوع إىل 
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الصفحة اظتبدئية أك الستمرار أك للعودة إىل ما تليها أك الرموز لفأصوات ُب 
 . رة االستماع أك اختيار اظتادة التعليمية ُب ال الدرسمها

 اطتطوةصمم الباحإ برامج أدكيب فالش بصوار ك االصوات ٍب 
ايل اظتدرسة ػتمدية  التجرهب اظتنتج من النتائج كعرض لتخزين ىي األخَتة

ك قبل ذلك (swf.)الثامن اإلبتدائية تولنجاف سيدكىرجو، كحيفظ بشكل 
ال يستطع بتغيَت ايل شكل(swf.)ا مالؼ كحيفظ بشكل عندم.(fla.)بشكل

(.fla). 

 

 أدوبي فالشبمحتوى المادة التعليمية  . ث
بأدكيب فالش اما بُت الباحإ اظتواد يأخذ  احملتول للمادة التعليمية
 من الكتاب الدرسية العصرل.

 
 
 
 
 
 
 

 : األعطاء اظتفردات10الصورة 
 
 
 

 

  قصفاظت اظتفردات عن :18الصورة 
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، إذا أراد اظتستخدـ أف خيتار عن اظتقصفىذه الشاشة ػتتول للمادة التعليمية 
تضغط علي الزر قهوة ك خيرج  على سبيل اظتثاؿ " اظتفردات اصتديدةاظتادة " 

أف تضغط علي الصوار الكوب  ك خيرج . كإذا أراد اظتستخدـ الصوت قهوة
 الصوت الكوب.

  
 
 
 
 

 
 : اظتادة الثاين16الصورة 
يدخل  ُب اظتادة األكىلالثاين عن اظتقصف  ىذه الشاشة ػتتول للمادة

لى اصتملة اظتبينة عن موضوع "اظتقصف" كما عالباحإ القصة اليت تتضمن 
يوجد فيو، ااظتشركبات مثال القهوة، كاظتأاوالت مثال اظتوز كاضتبز كغَتمها. 

.كالباحإ أيضا يصمم رتلة بعد رتلة اما ُب الصورة

 

 
 الكلمة عن اظتقصف :17الصورة 
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 11الصورة 


ُب الصورة العشرين ىي اصتملة اليت حتدث عن اظتقصف، كىي اظتادة 
التعليمية اظتأخوذة من اتاب العصر. كيصبح ال اصتملة كالكلمة زرا، كإف ااف 

ة " ُب ضغط فينصت مناسبا باصتملة أك الكلمة اظتصممة كاظتكتوبة، مثال رتل
اظتدرسة مقصف"، فحينما ضغطت ىذه اصتملة فتنصت " ُب اظتدرسة 
مقصف". كالباحإ يسجل الصوت باستخداـ السمعي احملفوظ ُب شكل 

WAV  ليجوز أف يدخل ُب أدكيب فالش، كالباحإ أيضا يسجل الصوت
 نفسو.

نرل ُب صور كاحد كعشرين ىناؾ قائمة اظتادة التعليمية اليت تتحدث 
البيت"، كفيو توجد اصتملة تتحدث عن البيت، اما ُب اظتادة عن موضوع "

التعليمية األكىل يوجد زر اصتملة، كلكن اظتادة التعليمية الثانية تكتب باللغة 
اإلندكنيسية ليكوف الطلبة أف يسمعوا رتلة اللغة العربية بضغط زر تلك اصتملة، 

العربية. كُب  مثال " بييت صغَت كحسن" فعندما اانت ضغطت فتنصت باللغة
ىذه اظتادة التعليمية الثانية تتحدث مكاف البضاعة أك اجملاؿ اظتوجود ُب البيت،  
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امثل موقف البيت أماـ اظتسجد، موقف اضتاجز أماـ البيت، كحوؿ البيت 
 اضتديقة كغَتىا

 
 

 

  

 















 

 

 

 

 







 

 

 

 

  

  



  

  

  





  

 

 

 

 

 11الصورة 
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توجد اصتمل باللغة اإلندكنيسية كتبُت اما ترل ُب صورة ثاين كعشرين 
مكاف غرفة الطعاـ، غرفة اصتلوس، كاظتطبخ، كإف ااف الزر الذم تكتب فيو 
رتلة "ُب البيت" ضغط فينصت مكاف البيت باللغة العربية. كالباحإ ُب اظتادة 
التعليمية األكىل كالثانية يعرض الصور اظتناسبة باظتادة التعليمية اظتوجودة، كمن 

يستطيع الطلبة أف يعرفوا شكل ما يتعلمونو كأف يسمعوا الصوت باصتيد ذلك 
 ليعرفوا رتلة اللغة العربية اليت قد علموىا.

 مهارة االستماع للمدرسة اإلبتداءية . ج
 التمييز السمعي 

يعتمد التعرؼ ُب القراءة على التمييز السمعي، فالتمييز السمعي مهارة سابقة 
ي التمييز البصرم ُب اثَت من عشبو التمييز السمزمة ضتدكثو. كيعلى التعرؼ كال

ُب اظتواد اظتسموعة  الوجوه، فكالمها يتضمن مقارنة العناصر اظتتشاهبة كاظتتعارضة
 .كبُت الباحإ عن تلك البيانة ايل الطلبة.أك اظتقركءة

 كالتمييز السمعي مهارة رئيسية تشتمل على عدة مهارات فرعية، اما يلي:
 و القدرة على تذار األصوات ُب نظاـ تتابعي معُت.التذار السمعي، كى -
 دتييز أصوات البداية كالوسط كالنهاية ُب الكلمة. -
القدرة على صهر األصوات فيما بينها فيما يسمى "بالدمج"، كعلى إاماؿ  -

 الناقص من الكلمة أك اصتملة، فيما يسمى باإلغالؽ.
 التصنيف 

عاصتة كأكعتا، كىي كاظت كالتفسَت التحليل على القائم التفكَت مهارات أىم إف
مهارة التصنيف. كتراز ىذه اظتهارة على العثور على العالقات اظتعنوية بُت 

 الكلمات كاضتقائق كاظتفاىيم كاألفكار.
 استخالص الفكرة الرئيسية 

 ألهنا األمهية، من ابَت جانب على فهم مهارة الرئيسية الفكرة استخالص إف
الكلمات اظتفتاحية، كاضتقائق  من اثَت على يراز أف اظتستمع من تتطلب
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كاظتفاىيم الواردة ُب اظتوضوع، كأف حيدد النقطة اليت تدكر حوعتا ىذه الكلمات 
 كاضتقائق كاظتفاىيم.

 التحليل على القائمة الفهم مهارات من العليا اظتهارة أما التفكَت االستنتاجي
م ىذه اظتهارة كتعل. تنتاجياالس التفكَت مهارات فهي األفكار كمعاصتة كالتفسَت

اظتستمع ايف يستخلص األفكار كالنتائج اظتذاورة ضمنا أك بطريقة غَت 
 صحيحة.
 اضتكم على صدؽ احملتول 
 اظتسموع تقوًن ىي التالية كاظتهارة احملتول، صدؽ على اضتكم ىي اظتهارة ىذه
 نقدىا إىل الرسالة استقباؿ غترد يتجاكز الذم التقوديي التفكَت نوع من مها

 ػتاسنها كعيوهبا. بإبراز
كالتفكَت التقوديي ىذا فهم على أعلى مستول حيإ إنو ال يتطلب استخداما 
راقيا ظتا سبق تعلمو من مهارات التعرؼ كالتمييز كالتحليل كالتفسَت كمعاصتة 
األفكار فقط، بل يتطلب أيضا من اظتستمع أف يكوف لو رد فعل ُب ضوء 

 خربتو الشخصية.
 تولتقوًن احمل 

إف مهارة تقوًن احملتول أرقى مهارات التفكَت كالفهم على اإلطالؽ. فهي 
توقف اظتستمع على مدل دقة اظتتحدث ُب اختيار الكلمات اظتفتاحية كحتديد 
اظتفهومات. كتعينو على ااتشاؼ مدل حتيز اظتتكلم من خالؿ استخدامو 

تثَت التحيز لكلمات مشحونة بالعواطف كاالنفعاالت العنيفة أك مفاىيم 
 كىناؾ األىداؼ العامة ظتنهج االستماع اما يلي: 51كالتخليط كالتغليط.

 تعّرؼ اظتتعلم األصوات العربية كدتيز ما بينها من اختالفات ذات داللة .أ 
فهم ما يلقي عليو من حديإ باللغة العربية، كبإيقاع طبيعي ُب حدكد  .ب 

 اظتفردات اليت تعّلمها

                                                
 .08 – 01 ص ،السابق اظترجع مداور، أزتد علي 54



64 

 

 

 يوانتقاء ما ينبغي أف يستمع إل .ج 
 إدراؾ العالقات بُت الرموز الصوتية كاظتكتوبة .د 
 معرفة تقاليد االستماع ك دابو .ق 
إدراؾ أكجو التشابو كالفركؽ بُت األصوات العربية كما يوجد ُب لغتو  .ك 

 األكىل من أصوات
االستماع إىل اللغة العربية كفهمها دكف أف يعوؽ ذلك قواعد تنظيم  .ز 

 اظتعٌت
 يجة عن تعديل أك حتويل ُب بنية الكلمة.إدراؾ التغيَتات ُب اظتعاين النت .ح 
 التقاط أكجو الشبو كاالختالؼ بُت اتآراء. .ط 
 حتليل األحداث اليت يتناكعتا اظتتكلم ُب حديثو. .م 
 استخالص النتائج من بُت ما شتعو من مقدمات. .ؾ 
 التمييز بُت نغمة التأايد كالتعبَتات ذات الصيغة االنفعالية. .ؿ 
 صتديدة، كإدراؾ أغراض اظتتحدث.استخداـ السياؽ ُب فهم الكلمات ا .ـ 
 55إدراؾ ما يريد اظتتحدث التعبَت عنو من خالؿ النرب كالتنغيم العادم. .ف 

 تطوير التدريبات . ح

 أدكيب فالشصصم الباحإ ػتتول اظتادة التعليمية باستخداـ  بعد
فاطتطة األتية التدريبات أك االمتحاف للطلبة، بالقصد ظتعرفة قدرهتم بعد تعلم 

يمية اليت تلقى إليهم. كالباحإ ُب قائمة التدريبات صمم كأخذ من اظتادة التعل
الكتاب التعليمي الذم يستخدمو الطلبة، كلكنو اختار التدريبات اظتناسبة 
ظتهارة االستماع، ألف الباحإ من ىذه التدريبات جيرب اظتادة التعليمية لًتقية 

طة األخَتة كىي عن تصميم اظتادة التعليمية ُب اطت ASUREاالستماع انظرية 

                                                
 الدار: بَتكت) األكىل، الطبعة ،كالوسائل كاألساليب الطرؽ بغَتىا للناطقُت العربية اللغة تعليم ار، عبد الصديق عمر  55

 .95-91 ص( 1778 العاظتية،
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التقوًن. كىذا التقوًن يطبق باالختبار كحتليل الشيئ الذم حيتاج إىل التصحيح 
أك التحسُت لتحقيق األىداؼ التعليمية احملددة. كىذا االختبار يصممو 
الباحإ مناسبة باظتادة التعليمية من قبل باستخداـ الرسـو اظتتحراة اليت حيبها 

 الطلبة.

 

  

  

  

  

  

  





  

  

  

  

 13الصورة 
 

صورة ثالثة كعشرين القائمة األكؿ لالختبار، بضغط الزر االخضر 
فيدخل ُب االختبار، كاظتضموف أك احملتول من ىذه االختبار يتعلق عن اظتادة 

 .التعليمية "اظتقصف كالبيت".

  

  

  

  

  









  

 

 

 

 

 13الصورة 
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ادة التعليمية كصورة ثالثة كعشرين أيضا تبُت عن االختبار تتعلق باظت
حتت اظتوضوع "اظتقصف"، كىذا االختبار بشكل اصتملة األسئلتية اليت تعطى 
الصورة اظتناسبة باظتادة التعليمية اظتدركسة من قبل. كالباحإ يستخدـ الزر 

. كاالختبار عن اظتوضوع MAILكالزر لالعادة بصورة  UPINلالستمرار بصورة 
وع "البيت" يقـو على ستسة سوءاؿ "اظتقصف" يقـو على ستسة سوءاؿ كاظتوض

 أيضا. كُب االختبار يشَت الطلبة الستعداد الورقة الجابتهم.

 

 







  

 

 11الصورة 


صورة أربعة كعشرين تكوف اصتملة من االختبار اليت يتعلق مبوضوع 
اظتقصف، اما قد بُت من قبل بأف ىناؾ ستسة سوءاال، كُب ال السوءاؿ 

 ة اليت خيتارىا الباحإيستخدـ الصورة اظتناسب



 

  

  

  







  

  

  

  

 

15الصورة 
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ٍب صورة ستسة كعشرين ىي االختبار اظتتعلق باظتوضوع "البيت"، أم 
يتعلق مبكاف الغرفة أك اضتجرة كمكاف البيت كحولو، كيصممو الباحإ 
باستخداـ الصورة اظتطابقة باألسئلة اظتوجودة، كىذه الصورة تكوف طريقة أك 

 ع الطلبة ليفكركا كيرتبطواىا بالصورة اظترئية.أسلوب لدف

 

  

  

  

  











 

 

 

 19الصورة 
 

 

 

 

 













 

 

 

 10 الصورة


صورة ستة كعشرين ىي شكل اصتملة لالختبار اليت يعطى إىل الطلبة 
اظتتعلق مبوضوع البيت. ىذا االختبار مساكم بصورة ستسة كعشرين باستخداـ 

لتعليمية اظتدركسة ُب ال اصتملة، االسوءاؿ السابع الصورة اظتناسبة باظتادة ا
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الذم يسأؿ عن الشيئ ُب أماـ البيت، فيستخدـ الباحإ صورة البيت 
كاظتسجد اظتواجهاف ليجيب الطلبة كيذاركا اظتادة التعليمية باستخداـ الصورة 

 اليت يركهنا.
كالسوءاؿ الثامن ُب صورة سبعة كعشرين توجد صورة غرفة الطعاـ 

لى، كالذم يسأؿ ُب ىذا السوءاؿ ىو غرفة الطعاـ. فتضع صورة غرفة كاظتص
الطعاـ كاظتصلى فيستطيع الطلبة لتذاار الشيئ اظتسموع من اظتادة التعليمية 
اظتدركسة، إف ااف الطلبة يهتموف كيستمعوف باصتيد اظتادة التعليمية فيجيبوف 

صممو الباحإ استطاعا كيكتبوف اإلجابة صحيحا. كاذلك السوءاؿ التايل 
بالشكل اظتساكم. كيعطى الباحإ الوقت إلجابة السوءاؿ الواحد دقيقتُت، 
كعدد الوقت إلجابة األسئلة رتيعها عشركف دقيقة. كنتيجة ىذا االختبار 
حيللها الباحإ، كمن ىذه النتيجية فيعرؼ الباحإ قدرة الطلبة ظتهارة االستماع 

فالش ُب مدرسة ثامنة احملمدية  بعد استخداـ اظتادة التعليمية بشكل أدكيب
 االبتدائية توالجاف سيدكىرغوا.

 عرض البيانات عن تحكيم الخبراء .ٖ
البيانات بثالثة يعٌت  رتع أسلوباما قد عرفنا استخداـ الباحإ 

 مالحظة كاالستبانة كاإلختبار.
 البيانات من المالحظةعرض  . أ

ىذه البيانات اما قد شرحتو الباحإ ُب حتليل اضتاجات  
كاختيار  (adobe flash) ظتشكالت قبل تطوير اظتادة التعليمية بأدكيب فالشكا

الربغتية اظتستعملة لتطوير تلك اظتادة. قـو الباحإ مبالحظة عن حالة تعليم 
كُب تلك . اإلبتدائية الثامن ػتمدية تولنجاف سيدكىرجو اللغة العربية ُب مدرسة

 لغة العربية.اظتشكالت ُب التعبيم الد الباحإ جياظتالحظة 
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جيرم الباحإ اظتالحظة عن العملية التعليمية كالكتاب التعليمي 
اظتستخدـ ُب العملية التعليمية كىو اتاب العصر. كيالحظ الباحإ ُب العملية 
التعليمية ايفية اظتعلم يعلم طلبتو، كالنظاـ الذم يطبقو اظتعلم كىو بقراءة 

اإلندكنيسية. كعلى اساس ذلك، الكتاب التعليمي كتررتتو مباشرة إىل اللغة 
يرل الباحإ بعض الطلبة ال يهتموف اظتعلم، كىم يلعبوف بنفسهم، كيتكلموف 
بقرينهم ُب اظتكتب الواحد، كالعملية التعليمية غَت الفعالية كغَت اصتذابة. كعدد 
الطلبة ُب الفصل اطتامس ظتدرسة ثامنة احملمدية االبتدائية توالجاف سيدكىرغوا 

ة، كقدرهتم ُب فهم اظتادة التعليمية اليت يلقيها اظتعلم اظتتعددة عشركف طلب
كاظتتفرقة. كتارة، اظتعلم يشارؾ طالبا لقراءة رتلة اللغة العربية بأف يأمره ُب أماـ 

 الفصل.
كالباحإ يقابل معلم اللغة العربية، ىل ىو يستخدـ الطريقة اظتساكية 

م بأنو يستخدمها ُب ال العملية مستمرا ُب العملية التعليمية، فأجابو اظتعل
التعليمية، كلكنو تارة يأمر الطلبة اتابة النص التعليمي اظتوجود ُب الكتاب 
التعليمي، كاظتعلم يستخدـ الوسائل التعليمية االشاشة، كاضتاسوب كاألفالـ 
كغَتىا نادرا جدا. كغَت ذلك، أف الباحإ يقابل مع بعض الطلبة، ايف رأيهم 

ة التعليمية ُب تعليم اللغة العربية السيما تعليم مهارة الكالـ كشعورىم بالعملي
مبثل التعليم السابق، كىم جييبوف بأف العملية بذلك التعليم ُب العملية التعليمية 
يسببهم اظتلل ُب مشاراة كاتباع العملية التعليمية، كيصعبوف ُب فهم اظتواد 

 دييلوف كال ينشطوف تعلم اللغة التعليمية لللغة العربية ألهنا ليست لغتهم، بل ال
 العربية.

كعلى ذلك، أف الطريقة كال اظتكونات التعليمية اظتستخدمة ُب العملية 
التعليمية ظتدرسة ثامنة احملمدية االبتدائية توالجاف سيدكىرغوا السيما الفصل 
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اطتامس، ىي النظم اظتساية ُب ال العملية التعليمية لتعليم اللغة العربية السيما 
تعليم مهارة االستماع. معتمدا على الوسائل اظتوجودة ُب مدرسة ثامنة احملمدية 
االبتدائية توالجاف سيدكىرغوا اليت دتلك معمل اضتاسوب كاللغة، كعلى 
البيانات اجملموعة من خالؿ اظتالحظة كاظتقابة مع الطلبة كاظتعلم، فيجرب 

ة التعليمية كالوسائل الباحإ أف يعاِب ىذه اظتشكالت باستخداـ التكنولوجي
اظتوجودة ُب ىذه اظتدرسة، فاختار الباحإ اظتادة التعليمية بشكل أدكيب فالش 
ظتهارة االستماع ُب العملية التعليمية. مؤسسا على البياف السابق كاالنتاج اجملربة 
لعالج ىذه اظتشكالت، فيقـو الباحإ ُب تصميم ىذا االنتاج على نظرية 

ASURE دة كالوسائل التعليمية كاذلك العملية التعليمية، اليت ُب اختيار اظتا
تؤثر على ترقية اىتماـ كميوؿ الطلبة عن اظتادة التعليمية للغة العربية السيما 

 مهارة االستماع، كتغَت أفكارىم عن اللغة العربية بأهنا صعبة كغَت مهمة.
بعد ااف الباحإ جيرب تعليم مهارة االستماع باستخداـ اظتادة 

، فيقابل الباحإ مع اظتعلم ASUREعليمية بشكل أدكيب فالش على نظرية الت
كالطلبة، كنتيجتو بأف الطلبة أزتس ُب مشاراة العملية التعليمية كأحب ُب 
تعليم اللغة العربية من العملية التعليمية كتعليم اللغة العربية من قبل، ألهنم 

Upin Ipinمسركر بعرض الرسـو اظتتحراة اليت حيبوهنا مثل  ،Doraemon،

Larva كىم أىتم على اظتادة التعليمة اظتدركسة من قبل، كيرتكزكف ُب اظتادة .
التعليمية اظتدركسة، كلكنهم خيتلفوف ُب القدرة ُب فهم اظتواد التعليمية، كأىتم 
أهنم حيبوف كيهتموف اظتواد التعليمية اليت تعلمواىا. كمن ىنا، أف اظتعلم يسمح 

عليم اللغة العربية اصتيد للفرصة التايل، ليستطيع الطلبة اتباع أف يطور كيبدع ت
 كاشًتاؾ العملية التعليمية باصتيد.
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 البيانات من االستبيان عرض . ب
القياـ باظتواد التعليمية اضتاسوبية، كزع الباحإ االستبانة إىل  بعد   

 ىذانتائج  . كاانت أدكيب فالشالطالب ظتعرفة  راءىم عن اظتادة اظتطّورة بربغتية 
االستبانة أساسا ُب حتسُت اظتادة التعليمية باضتاسوب اظتطّورة. كفيما يلي نتائج 

 .ىذا االستبانة
 معلم اللغة العربيةأوال : عرض البيانات من استبيان 

 SL SR KK TP األسئلة الرقم
 سلوك المعلم عن المادة التعليمية باستخدام أدوبي فالش

ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل أدكيب رأيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت أف اظتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادة التعلي 1
فػػػػػػػػػػػػػػػػػػالش أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػهلت الطلبػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ُب فهػػػػػػػػػػػػػػػػػػم اظتػػػػػػػػػػػػػػػػػػادة 

 التعليمية

√    

شػػػػػػػػػػػػػػػػعرت كنظػػػػػػػػػػػػػػػػرت بػػػػػػػػػػػػػػػػأف الطلبػػػػػػػػػػػػػػػػة اظتللػػػػػػػػػػػػػػػػوف إف   1
اانػػػػػػػػػػػػت العمليػػػػػػػػػػػػة التعليميػػػػػػػػػػػػة مل تسػػػػػػػػػػػػتخدـ اظتػػػػػػػػػػػػادة 

 التعليمية بشكل أدكيب فالش

 √   

خػػػػػػػػػػػػػػػربت بػػػػػػػػػػػػػػػأف الطلبػػػػػػػػػػػػػػػة جػػػػػػػػػػػػػػػذابوف ُب اتبػػػػػػػػػػػػػػػاع أك  3
اشػػػػػػػػػػػػػػًتاؾ تعلػػػػػػػػػػػػػػيم االسػػػػػػػػػػػػػػتماع اظتسػػػػػػػػػػػػػػتخدـ اظتػػػػػػػػػػػػػػادة 

 شكل أدكيب فالش التعليمية ب

√    

التعلػػػػػػػػػػػػػيم أسػػػػػػػػػػػػػعد  أك أفػػػػػػػػػػػػػرح إف اػػػػػػػػػػػػػاف اسػػػػػػػػػػػػػتخداـ  1
اظتػػػػػػػػػػػػػػادة التعليميػػػػػػػػػػػػػػة بشػػػػػػػػػػػػػػػكل أدكيب فػػػػػػػػػػػػػػالش مػػػػػػػػػػػػػػػن 

 الكتاب التعليمي اظتطبوع

√    

رأيػػػػػػػػػػػػػػػػػػت بػػػػػػػػػػػػػػػػػػأف الطلبػػػػػػػػػػػػػػػػػػة أشػػػػػػػػػػػػػػػػػػًتؾ ُب العمليػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  5
التعليميػػػػػػػػػػػػػة باصتيػػػػػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػػػػػن مػػػػػػػػػػػػػا يلقػػػػػػػػػػػػػي اظتعلػػػػػػػػػػػػػم إف  
اانػػػػػػػػػػػػػػت العمليػػػػػػػػػػػػػػة التعليميػػػػػػػػػػػػػػة اسػػػػػػػػػػػػػػتخداـ اظتػػػػػػػػػػػػػػادة 

يب فػػػػػػػػػػػػػالش مػػػػػػػػػػػػػن منظػػػػػػػػػػػػػور التعليميػػػػػػػػػػػػػة بشػػػػػػػػػػػػػكل أدك 

√    
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 الكتاب التعليمي كيقراءىا اظتعلم  
رأيػػػػػػػػػت بػػػػػػػػػأف الطلبػػػػػػػػػة أفعػػػػػػػػػل ُب العمليػػػػػػػػػة التعليميػػػػػػػػػة  9

باصتيػػػػػػػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػػػػػػػن مػػػػػػػػػػػػػػػا يلقػػػػػػػػػػػػػػػي اظتعلػػػػػػػػػػػػػػػم إف اانػػػػػػػػػػػػػػػت 
العمليػػػػػػػػػػػػة التعليميػػػػػػػػػػػػة اسػػػػػػػػػػػػتخداـ اظتػػػػػػػػػػػػادة التعليميػػػػػػػػػػػػة 
بشػػػػػػػػػػػػػػكل أدكيب فػػػػػػػػػػػػػػالش مػػػػػػػػػػػػػػن منظػػػػػػػػػػػػػػور الكتػػػػػػػػػػػػػػاب 

 التعليمي كيقراءىا اظتعلم  

√    

لتعليمية باستخدام المادة التعليمية بشكل أدوبي فالش في العملية فوائد المادة ا
 التعليمية 

فوائػػػػػػػػػػػػػػػػد اظتػػػػػػػػػػػػػػػػادة التعليميػػػػػػػػػػػػػػػػة باسػػػػػػػػػػػػػػػػتخداـ اظتػػػػػػػػػػػػػػػػادة  0
التعليميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل أدكيب فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالش منظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورة 

 كمشعورة ُب العملية التعليمية

√    

فهػػػػػػػػػػػم اظتػػػػػػػػػػػادة التعليميػػػػػػػػػػػة أسػػػػػػػػػػػهل بعػػػػػػػػػػػد اسػػػػػػػػػػػتخداـ  8
 اظتادة التعليمية بشكل أدكيب فالش 

√    

أسػػػػػػػػػػػػػػعد ُب فهػػػػػػػػػػػػػػم اظتػػػػػػػػػػػػػػادة التعليميػػػػػػػػػػػػػػة باسػػػػػػػػػػػػػػتخداـ  6
 اظتادة التعليمية بشكل أدكيب فالش

√    

جعػػػػػػػػػػػػػػل الطلبػػػػػػػػػػػػػػة أنشػػػػػػػػػػػػػػط ُب الػػػػػػػػػػػػػػتعلم باسػػػػػػػػػػػػػػتخداـ  17
اظتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادة التعليميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل أدكيب فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالش 

 كجتعلهم أف حيبوا تعليم االستماع 

√    

الطلبػػػػػػػػػػػػػػة ال يشػػػػػػػػػػػػػػػعركف فوائػػػػػػػػػػػػػػػد اظتػػػػػػػػػػػػػػػادة التعليميػػػػػػػػػػػػػػػة  11
لتعليميػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بشػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل أدكيب باسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتخداـ اظتػػػػػػػػػػػػػػػػػػادة ا

 فالش

   √ 

زيػػػػػػػػػػػػادة زتاسػػػػػػػػػػػػة الطلبػػػػػػػػػػػػة كاشػػػػػػػػػػػػًتااهم ُب العمليػػػػػػػػػػػػة  11
التعليميػػػػػػػػػػػة باسػػػػػػػػػػػػتخداـ اظتػػػػػػػػػػػادة التعليميػػػػػػػػػػػػة بشػػػػػػػػػػػػكل 

 أدكيب فالش

√    

 أثر استخدام المادة التعليمية بشكل أدوبي فالش
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اظتػػػػػػػػػػػػػادة التعليميػػػػػػػػػػػػػػة بشػػػػػػػػػػػػػػكل أدكيب فػػػػػػػػػػػػػػالش تػػػػػػػػػػػػػػؤثر  13
 لًتقية الفهم عن مادة تعليم االستماع

√    

اظتػػػػػػػػػػػػػادة التعليميػػػػػػػػػػػػػػة بشػػػػػػػػػػػػػػكل أدكيب فػػػػػػػػػػػػػػالش تػػػػػػػػػػػػػػؤثر  11
 لًتقية ميوؿ الطلبة ُب تعليم االستماع

√    

اظتػػػػػػػػػػػػػادة التعليميػػػػػػػػػػػػػػة بشػػػػػػػػػػػػػػكل أدكيب فػػػػػػػػػػػػػػالش تػػػػػػػػػػػػػػؤثر  15
لًتقيػػػػػػػػػػة ميػػػػػػػػػػوؿ التسػػػػػػػػػػاؤؿ كالتجػػػػػػػػػػاكب مػػػػػػػػػػن الطلبػػػػػػػػػػة 

 ُب عملية تعليم مهارة االستماع ُب الفصل  

√    

 اظتػػػػػػػػػػػػػادة التعليميػػػػػػػػػػػػػػة بشػػػػػػػػػػػػػػكل أدكيب فػػػػػػػػػػػػػػالش تػػػػػػػػػػػػػػؤثر 19
 ألف جيعلٍت تعلم االستماع ُب البيت

√    

 بأدكيب فالشعن اظتادة التعليمية  علماالستبانة ظت: 1جدكؿ 
 

 : البيانات
        SL   دائم أك على الدكاـ = 

SR  اظتتكرر أك التكرار = 
KK  أحيانا أك تارة = 

 TP اال = 
 بأدكيب فالشية عن اظتادة التعليم علماالستبانة ظتىناؾ  1رأينا ُب جدكؿ   

ليعرؼ الباحإ عن نتائج أستخداـ أدكيب فالش ليمحص مقبوؿ بعد جتربة األنتاج.  
اما رأين ُب نتيجتو مقبوؿ أليو، ك ُب رأم اظتعلم أف أستخداـ أدكيب فالش لتعليم 

 اظتهارة االستماع يكوف الطلبة زتاسيا ُب التعليم.
 

 لدى الطلبة: عرض البيانات من استبيان  ثانيا
 SL SR KK TP األسئلة لرقما

 سلوك الطلبة عن المادة التعليمية باستخدام أدوبي فالش
  9 0 0أفهػػػػػػػػػػػػم الدراسػػػػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػػػػهوال بعػػػػػػػػػػػػد اظتعلػػػػػػػػػػػػم اسػػػػػػػػػػػػتخدـ  1
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 اظتادة التعليمية بشكل أدكيب فالش
أشػػػػػػػػػػػػػػعر اظتلػػػػػػػػػػػػػػل إف اانػػػػػػػػػػػػػػت العمليػػػػػػػػػػػػػػة التعليميػػػػػػػػػػػػػػة ال  1

تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتخدـ اظتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادة التعليميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل أدكيب 
 فالش 

 13 5 1 

ع دراسػػػػػػػػػػػػػػػة االسػػػػػػػػػػػػػػػتماع زتاسػػػػػػػػػػػػػػػة باسػػػػػػػػػػػػػػػتخداـ أتبػػػػػػػػػػػػػػػ 3
 اظتادة التعليمية أدكيب فالش

0 9 0  

التعلػػػػػػػػػػػػػػػػػيم أسػػػػػػػػػػػػػػػػػعد إف اػػػػػػػػػػػػػػػػػاف اسػػػػػػػػػػػػػػػػػتخداـ اظتػػػػػػػػػػػػػػػػػادة  1
التعليميػػػػػػػػػػػػػػة بشػػػػػػػػػػػػػػكل أدكيب فػػػػػػػػػػػػػػالش مػػػػػػػػػػػػػػن التعلػػػػػػػػػػػػػػيم 
الػػػػػػػػػػػػػػذم اسػػػػػػػػػػػػػػتخدـ الكتػػػػػػػػػػػػػػاب التعليمػػػػػػػػػػػػػػي كيقػػػػػػػػػػػػػػراءه 

 اظتعلم

11 1 1  

أتبػػػػػػػػػػع التعلػػػػػػػػػػيم باصتيػػػػػػػػػػد كأفهػػػػػػػػػػم ماشػػػػػػػػػػرح اظتعلػػػػػػػػػػم إف  5
اـ اظتػػػػػػػػػػػػػػػػادة التعليميػػػػػػػػػػػػػػػػة اػػػػػػػػػػػػػػػػاف التعلػػػػػػػػػػػػػػػػيم باسػػػػػػػػػػػػػػػػتخد

بشػػػػػػػػػػػػػػػػػكل أدكيب فػػػػػػػػػػػػػػػػػالش مػػػػػػػػػػػػػػػػػن التعلػػػػػػػػػػػػػػػػػيم الػػػػػػػػػػػػػػػػػذم 
 استخدـ الكتاب التعليمي كيقراءه اظتعلم 

 1 11 0  

أشػػػػػػػػػػػػػػػػًتؾ ُب التعلػػػػػػػػػػػػػػػػيم الػػػػػػػػػػػػػػػػذم يسػػػػػػػػػػػػػػػػتخدـ اظتػػػػػػػػػػػػػػػػادة  9
التعليميػػػػػػػػػػػػػػة بشػػػػػػػػػػػػػػكل أدكيب فػػػػػػػػػػػػػػالش مػػػػػػػػػػػػػػن التعلػػػػػػػػػػػػػػيم 
الػػػػػػػػػػػػػػذم اسػػػػػػػػػػػػػػتخدـ الكتػػػػػػػػػػػػػػاب التعليمػػػػػػػػػػػػػػي كيقػػػػػػػػػػػػػػراءه 

 اظتعلم  

1 8 8  

خدام المادة التعليمية بشكل أدوبي فالش في العملية فوائد المادة التعليمية باست
 التعليمية 

أشػػػػػػػػػػعر فوائػػػػػػػػػػد اظتػػػػػػػػػػادة التعليميػػػػػػػػػػة باسػػػػػػػػػػتخداـ اظتػػػػػػػػػػادة  0
 التعليمية بشكل أدكيب فالش 

17 1 5 1 

أفهػػػػػػػػػم اظتػػػػػػػػػادة التعليميػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػهوال باسػػػػػػػػػتخداـ اظتػػػػػػػػػادة  8
 التعليمية بشكل أدكيب فالش 

0 0 9  

 1 1 8 9باسػػػػػػػػػػػػػػػتخداـ أسػػػػػػػػػػػػػػػعد ُب فهػػػػػػػػػػػػػػػم اظتػػػػػػػػػػػػػػػادة التعليميػػػػػػػػػػػػػػػة  6
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 اظتادة التعليمية بشكل أدكيب فالش
أنشػػػػػػػػػػػػػط ُب الػػػػػػػػػػػػػتعلم باسػػػػػػػػػػػػػتخداـ اظتػػػػػػػػػػػػػادة التعليميػػػػػػػػػػػػػة  17

بشػػػػػػػػػػػػكل أدكيب فػػػػػػػػػػػػالش كجيعػػػػػػػػػػػػل أف أحػػػػػػػػػػػػب تعلػػػػػػػػػػػػيم 
 االستماع 

0 9 9 1 

ال أشػػػػػػػػػػػػػػعر فوائػػػػػػػػػػػػػػد اظتػػػػػػػػػػػػػػادة التعليميػػػػػػػػػػػػػػة باسػػػػػػػػػػػػػػتخداـ  11
 اظتادة التعليمية بشكل أدكيب فالش

1 3 5 11 

ؾ فيػػػػػػػػػػػػو باسػػػػػػػػػػػػتخداـ اظتػػػػػػػػػػػػادة أتبػػػػػػػػػػػػع التعلػػػػػػػػػػػػيم كأشػػػػػػػػػػػػًت  11
 التعليمية بشكل أدكيب فالش

1 17 9  

 أثر استخدام المادة التعليمية بشكل أدوبي فالش
اظتػػػػػػػػػػػػػػادة التعليميػػػػػػػػػػػػػػػة بشػػػػػػػػػػػػػػكل أدكيب فػػػػػػػػػػػػػػػالش تػػػػػػػػػػػػػػػؤثر  13

 لًتقية الفهم عن مادة تعليم االستماع
6 1 5 1 

اظتػػػػػػػػػػػػػػادة التعليميػػػػػػػػػػػػػػػة بشػػػػػػػػػػػػػػكل أدكيب فػػػػػػػػػػػػػػػالش تػػػػػػػػػػػػػػػؤثر  11
 ستماعلًتقية اظتيوؿ ُب تعليم اال

1 11 5  

اظتػػػػػػػػػػػػػػادة التعليميػػػػػػػػػػػػػػػة بشػػػػػػػػػػػػػػكل أدكيب فػػػػػػػػػػػػػػػالش تػػػػػػػػػػػػػػػؤثر  15
لًتقيػػػػػػػػػػػػػة ميػػػػػػػػػػػػػوؿ التسػػػػػػػػػػػػػاؤؿ كالتجػػػػػػػػػػػػػاكب ُب عمليػػػػػػػػػػػػػػة 

 تعليم مهارة االستماع  

5 17 3 1 

اظتػػػػػػػػػػػػػػادة التعليميػػػػػػػػػػػػػػػة بشػػػػػػػػػػػػػػكل أدكيب فػػػػػػػػػػػػػػػالش تػػػػػػػػػػػػػػػؤثر  19
 ألف جيعلٍت تعلم االستماع ُب البيت

1 17 9 1 

 13 89 113 88 قيمة متوسط

 أدكيب فالشبدل الطلبة عن اظتادة التعليمية االستبانة ل: 1جدكؿ 
 

 البيانات: 
SL  دائم أك على الدكاـ = 

SR  اظتتكرر أك التكرار = 
KK  أحيانا أك تارة = 
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TP  اال = 
بأدكيب فيليش، ُب جدكؿ الثاين ىناؾ االستبانة لدل الطلبة عن اظتادة التعليمية 

فهم الدراسة لة ارأـ االكؿ بياف ذلك اصتدكؿ عن رأم ال الطالب كيتناكؿ األسئ
سهوال بعد اظتعلم استخدـ اظتادة التعليمية بشكل أدكيب فالش، كلذم خيتار دائم أك 

الطلبة كاال ال  9الطلبة كأحيانا أك تارة  0الطلبة كاظتتكرر أك التكرار  0على الدكاـ 
ليم احد خيتاره. ك اعتدؼ ىذا االستبانة ليعرؼ الباحإ عن فعالية أدكيب فالش لتع

 اللغة العربية كاضتماسة لدل الطلبة ُب التعلمهم.
 تصديق خبير اللغة والمادة التعليميةعرض البيانات من استبيان ثالثا: 

 ت الباحإ ُب تطوير اظتادة التعليمية باضتاسوب بربغتبةديكبعد أف 
 تو، قدمطتامسمن الكتاب الدراسي للفصل ا(adobe flash) أدكيب فالش 

ستبانة إىل اطتبَت ُب غتاؿ تعليم اللغة العربية. كاطتبَت ُب ىذا الباحإ مع اال
اللغة  معلمأخذ الباحإ من ياجملاؿ من ناحية اظتادة اظتطورة كالتدريبات، ك 

 كىو الداتور موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اضتكومية ماالنججامعة العربية ُب 
اظتطورة.  أدكيب فالشب ، للحصوؿ على تقديره من اظتادة التعليميةدنياؿ حلمي

 :كنتائج ىذا االستبانة اما يلي
 

 القيمة مقياس التقييم اظتكونات الرقم
تضبط ؼتارج اضترؼ كالكتابة )اظتفردات أك اصتملة(  1

 اظتنطوقة
1 1 3 1 5 1 

 1 5 1 3 1 1 تضبط النطق أك الصوت بالصورة اظتعرضة 1
 1 5 1 3 1 1 مية(توضح اتابة اظتفردات كاصتملة )اظتواد التعلي 3
 1 5 1 3 1 1 تناسب الصورة اظتستخدمة باظتادة التعليمية 1
 5 5 1 3 1 1 تكمل الصورة باظتادة التعليمية اظتلقة 5
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 1 5 1 3 1 1 مطابقة الوقت اظتستخدـ ُب إلقاء اظتادة التعليمية 9
جودة اظتادة التعليمية من ناحية ترقية اىتماـ أـ  0

 ميوؿ الطلبة
1 1 3 1 5 1 

 1 5 1 3 1 1 جودة اظتادة التعليمية من ناحية تسهل فهم الطلبة 8
جودة اظتادة التعليمية من ناحية ترقية تسهل إلقاء  6

 اظتادة التعليمية
1 1 3 1 5 5 

جودة اظتادة التعليمية من ناحية الفعالية كمطابقة  17
 الوقت

1 1 3 1 5 1 

 1 5 1 3 1 1 يمها أك ترتيبهاجودة اظتادة التعليمية من ناحية تنظ 11
 1 5 1 3 1 1 مناسبة التقوًن 11

 االستبانة من مدّرس اللغة العربية :3اصتدكؿ 
 

من استبيانات التصديق طتبَت اللغة كاظتادة التعليمية ، أم لتحليل أك  لبيانات
تصحيح اظتواد التعليمية بشكل أدكيب فالش من ناحية لغتها كماسبة اظتادة 

 ُب ال األسئلة تقـو على ستس مراحل: التعليمية.
غَت صحيح جدا، غَت مناسب جدا، غَت كاضح جدا، غَت جذبة جدا، غَت  .1

 السهولة جدا
 غَت صحيح، غَت مناسب، غَت كاضح، غَت جذبة، غَت سهولة .1
 صحيح مقبوؿ، مناسب مقبوؿ، كاضح مقبوؿ، جذابة مقبولة، سهولة مقبولة .3
 صحيح، مناسب، كاضح، جذابة، سهولة .1
 حيح جدا، مناسب جدا، كاضح جدا، جذابة جدا، سهولة جداص .5

الباحإ أف اطتبَت اتفق ُب أف اظتادة التعليمية  ممن اصتدكؿ السابق، رأ
كاضحة من دليل اظتعلم كلنيل عنصور استخالص النتائج من بُت  أدكيب فالشب

على اظتعٌت كاستخداـ  ستماعما شتعو من مقدمات كالعنصور الًتايز عند اال
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تضيف إىل ذلك، أف  شارات كاإلدياءات غَت اللفظية كمشاراة لدل الطلبة.اإل
اطتبَت اتفق ُب سهولة التعليم كتناسب بتعليم مهارٌب االستماع كاظتفردات 

بالصورة كترتيب اظتفردات كعرض اظتفردات باألصوات كالصورة ظتهارة  اظتعركضة
 . االستماع

 خبير الوسائل التعليميةتصديق  عرض البيانات من استبيانرابعا : 
لنيل اظتعلومات على صحيح اإلنتاج التعليمي قاـ الباحإ باالستبانة 

 . اظتستعملة أدكيب فالشمن اطتبَت حيإ تتناسب اإلنتاج بالوسيلة 
 

 القيمة مقياس التقييم اظتكونات الرقم
 1 5 1 3 1 1 جودة الوسائل من ناحية الصوت 1
سـو اظتستخدمة جودة الوسائل من ناحية الر  1

 )صورهتا(
1 1 3 1 5 5 

جودة الوسائل من ناحية الرسـو اظتستخدمة  3
 )لوهنا(

1 1 3 1 5 5 

 1 5 1 3 1 1 موقفة النص )اظتادة التعليمية( مفردة أك رتلة 1
 1 5 1 3 1 1 موقفة الصورة 5
 5 5 1 3 1 1 اظتسافة بُت الصور كالنص 9
 1 5 1 3 1 1 ة ُب الوسائلتنظيم أك ترتيب اظتادة التعليمي 0
 1 5 1 3 1 1 كضوح تعليمات استخداـ الوسائل التعليمية 8
 1 5 1 3 1 1 سهولة استخداـ الوسائل التعليمية 6
 1 5 1 3 1 1 الئق االستمار اظتستخدـ 17

 تصديق خبَت الوسائل التعليمية: االستبانة من  1اصتدكؿ 
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 ئل التعليميةاستبيانات تصديق خبَت الوساالبيانات 
استبيانات التصديق طتبَت اللغة كاظتادة التعليمية ، أم لتحليل أك تصحيح اظتواد 
التعليمية بشكل أدكيب فالش من ناحية الوسائل التعليمية. ُب ال األسئلة تقـو 

 على ستس مراحل.
غَت صحيح جدا، غَت مناسب جدا، غَت كاضح جدا، غَت جذبة جدا، غَت  .1

 السهولة جدا
 يح، غَت مناسب، غَت كاضح، غَت جذبة، غَت سهولةغَت صح .1
 صحيح مقبوؿ، مناسب مقبوؿ، كاضح مقبوؿ، جذابة مقبولة، سهولة مقبولة .3
 صحيح، مناسب، كاضح، جذابة، سهولة .1
 صحيح جدا، مناسب جدا، كاضح جدا، جذابة جدا، سهولة جدا .5

 ناؿ الباحإ اظتعلومات عن درجة اإلنتاج التعليمييمن اصتدكؿ السابق 
. ُب  أدكيب فالشمن اظتادة التعليمية باضتاسوب اليت طّورهتا الباحإ بربغتية 

صحيح جدا، مناسب جدا، كاضح جدا، جذابة  حإ درجةاناؿ البياحملاسبة، 
صحيح، مناسب، كاضح،  % ُب درجة 07 ك %37 جدا، سهولة جدا

ستخلص الباحإ أف اظتادة التعليمية ي. من تلك احملاسبة جذابة، سهولة
صحيح، مناسب، كاضح، جذابة، اضتاسوب اليت طّورتو الباحإ على درجة ب

 . بصفتها العامة سهولة
 ميلتعل (adobe flash)بأدوف فلس  التعليميةالمواد  عرض البيانات عن فعالية  . ب

بتدائية تولنجان ة اإلفي مدرسة محمدية الثامن األستماع ةلترقية مهار اللغة العربية 
 سيدوهرجو

عرض البيانات الذم يستخدـ الباحإ يعٍت باإلختبار، ك  اما قد عرفنا
اإلختتيار ظترحلة جتريب من الفصل اطتامس ُب اظتدرسة ػتمدية الثامن اإلبتدائية 

. بعد جترب اإلنتاج قبلى كبعدل طالبا عشرين غتموعها بلغتولنجاف سيدكىرجو 



81 

 

 

اإلختبار الذم فعرض الباحإ البيانات بستخداـ الرموز مطابقا بشكل جترىب. ك ُب 
فعل الباحإ لتعليم اظتهارة اإلستماع لد الطلبة.يعٌت من إعطاء اظتفردات بسماع 

مطابقا بكتاب الدراسى. كأخذ الباحإ  الزر على تضغطالصوت الصورة الذم 
 موضوع القصة خط عنواف حتت االستماع السوءاؿ من الكتاب الدراسى ايضا. ٍب

 على اثب عن يسمعوف عندما فهم لىع سيفهموف الطالب ٍب. كاظتنزؿ مقصف
. ك ُب ىذا اإلختبار ضمم الباحإ فالش أدكيب ستخداـبا أعطي الباحإ اليت اظتواد

. أعطى الباحإ عشرة السوءاؿ دراستها دتت اليت اظتواد الصلةب بسوءاؿ مطابقا
ستسة مبوضوع اظتقصف كستسة مبوضوع البيت. كنرل البيانات من  من تتكوف

 ما يلي:اإلختبار قبلي ا

 

 

 نتيجة أسم الرقم
 57 عالش نوفتا 1
 97 أرضيانشو 1
 07 بلقيس نيلة 3
 87 دلشاط ػتمد 1
 67 ددياس فوطرا 5
 17 دييا مينندا 9
 17 فوسطينا رايا 0
 17 فيلدا فردكسي 8
 17 فاىد 6
 87 فردكسي نزكؿ 17
 17 ىَتنندل دفّا 11
 17 زيُت حلمى 11
 17 ـ. زلفهمي 13
 17 زار سًتياني 11
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 37 رفدح فطريانا 15
 17 سلطاف فَتم 19
 17 زىل الفضيل 10
 37 عاجي 18
 97 عيلينو الزىرة 16
 17 ريزا فيربيياف 17

 11 قيمة متوسط
 اإلختبار قبلي :5 اصتدكؿ

 
قبلي بدكف أدكيب فالش، كتقوًن بعد النظر ُب تظاىرة البيانات اصتدكؿ 

 مراجعة بعدظتهارة اإلستماع.  كقدرهتم قيمة زيادة أجل من حتسينها ينبغي مااإلنتاج 
. اما قد عرفنا من اصتدكؿ نرل أف ديكننا كالنتائج مبعد اختبار يتم اضتالية اظتنتجات

 قيمةنتيجة قبلي تعليم بدكف أدكيب فالش اما ُب جدكؿ ىناؾ عشركف الطلبة عتم 
ظتشكالت اليت . كا17زيُت حلمى نتيجتو . مثاؿ من أسم الطالب 11 متوسط

يسبب من تلك النتيجة يعٍت الطالب ما عنده اضتماسة لتعلم اللغة العربية خاصة ُب 
 مهارة االستماع، لبد باالختاـ جيد عن الصوت.

 
 

 نتيجة أسم الرقم
 85 عالش نوفتا 1
 95 أرضيانشو 1
 67 بلقيس نيلة 3
 85 دلشاط ػتمد 1
 65 ددياس فوطرا 5
 05 دييا مينندا 9
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 07 وسطينا راياف 0
 57 فيلدا فردكسي 8
 85 فاىد 6
 67 فردكسي نزكؿ 17
 17 ىَتنندل دفّا 11
 07 زيُت حلمى 11
 95 ـ. زلفهمي 13
 15 نيزار سًتيا 11
 05 رفدح فطريانا 15
 97 سلطاف فَتم 19
 97 زىل الفضيل 10
 95 عاجي 18
 07 عيلينو الزىرة 16
 97 ريزا فيربيياف 17

 96 سطقيمة متو 
 : اإلختبار بعدم9 اصتدكؿ

 قيمة فالش أدكيب شكل ُب التعليمية الوسائل باستخداـ االختبار بعد ٍب
 ظتتوسط نتيجة نعرؼ أف ديكننا أعاله 9 اصتدكؿ ايل نرل، 96 اضتصوؿ متوسط
 إحدل ىو القبلي االختبار قيمة كمتوسط كستُت تسعة عليها اضتصوؿ ًب اليت القيمة

 17مثاؿ نتيجة من فوسطينا رايا نتيجة قبلى  زيادة ىناؾ طالبُب ال الكأربعُت،
 هبذه اظتشكلة يعٍت : تسبب اليت العواملك 07نتيجة بعدل 

 يشعر الطلبة مالؿ كال خيتموف ايل  فالش أدكيب استخداـ دكف تعلم عندما
الدرسهم. كعندما أعطى معلم التمرين ايل الطلبة كنتائجهم نقيس من قيم 

 اظتتوسط.
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 عد أستخداـ كسائل التعليم بشكل أدكيب فالش، يهتم الطلبة عن درسهم ٍب ب
. لديهم اظتفضلة اظتتحراة للرسـو شخصية دخوؿ أف ثبت ماجيدا ألهنم حيبوف 

 دراسة ُب حدثت اليت األىداؼ كشرح التعلم من االستفادة اظتعلم حيإ من
تعرؼ  ركؼ،اضتك  أصوات دتييز مثل ،اطتاصة ظتهارة االستماع العربية اللغة

 اختبارات نتائج من اظتستمدة. اضتراات الطويلة كاضتراات القصَتة كالتمييز بينها
 .الطلبة  ىناؾ تأثَت من علمية التدريس بستخداـ أدكيب فالش

 نتيجة بعدل نتيجة قبلى أسم رقم
 85 57 عالش نوفتا 1
 95 97 أرضيانشو 1
 67 07 بلقيس نيلة 3
 85 87 دلشاط ػتمد 1
 65 67 اس فوطراددي 5
 05 17 دييا مينندا 9
 07 17 فوسطينا رايا 0
 57 17 فيلدا فردكسي 8
 85 17 فاىد 6
 67 87 فردكسي نزكؿ 17
 17 17 ىَتنندل دفّا 11
 07 17 زيُت حلمى 11
 95 17 ـ. زلفهمي 13
 15 17 نيزار سًتيا 11
 05 37 رفدح فطريانا 15
 97 17 سلطاف فَتم 19
 97 17 ضيلزىل الف 10
 95 37 عاجي 18
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 07 97 عيلينو الزىرة 16
 97 17 ريزا فيربيياف 17

 96 11 قيمة متوسط

 كبعدم اإلختبار قبلي :0 اصتدكؿ 
 

 قيمةاإلختبار بعدم جيمع ك  11 متوسط قيمةمن تلك البيانات اإلختبار قبلي جيمع 
 .96ايل  11يكوف بزيادة من  96 متوسط

 
 
 رقم

 
 أسم

 التغيَت عالمة القيمة
(X1)- (X2) قبلي 

(X1) 
 بعدم
(X2) 

 + 85 57 عالش نوفتا 1
 + 95 97 أرضيانشو 1
 + 67 07 بلقيس نيلة 3
 + 85 87 دلشاط ػتمد 1
 + 65 67 ددياس فوطرا 5
 + 05 17 دييا مينندا 9
 + 07 17 فوسطينا رايا 0
 + 57 17 فيلدا فردكسي 8
 + 85 17 فاىد 6

 + 67 87 فردكسي نزكؿ 17
 + 17 17 ىَتنندل دفّا 11
 + 07 17 زيُت حلمى 11
 + 95 17 ـ. زلفهمي 13
 + 15 17 نيزار سًتيا 11
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 + 05 37 رفدح فطريانا 15
 + 97 17 سلطاف فَتم 19
 + 97 17 زىل الفضيل 10
 + 95 37 عاجي 18
 + 07 97 عيلينو الزىرة 16
 + 97 17 ريزا فيربيياف 17

 X=17 96 11 قيمة متوسط
 

. sing testالرموز  باستخداـ سابح ىي التالية اطتطوة تكوف ٍب اصتدكؿ، صناء بعد
 ُب إدراجها ًب كاليت البعدم كاالختبار قبلي االختبار شكلب البحإ نتائجكمن البيانات 

 :ببياف اما يليsing test، ٍب حتليل الرموز التالية جدكؿ





 
 
 
 
 
 

 البيانات: 

Zh األختبارات اإلحصائية: قيمة نتائج 
X   :ة )+(زائد عالمات عدد أف اظتباشرة اظتالحظة-p 
µ   :mean=)هتوسطالقيوة(n.p  
σ:االؿتراؼ اظتعيارم = 

P   :57( = -)+( أك ) احتمالية اضتصوؿ على عالمة 
q   :1-p =1- 7،5=7،5 
n:عدد العينات 
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  ْتإ القيمةx  
 ، 17التغيَت عالمة )+( = ك من حتليل حساب 

X)+( 7،5-= عالمة 
=17-7،5 
=16،5 
 16،5بقع ُب  xإذف 

  ْتإp 
 7،5( = -) أك)+(  عالمة على اضتصوؿ احتماؿ

  ْتإq 
q =1-p 

 =1-7،5 
=7،5 

  حتديد متوسط(mean) µ 
µ =n.p 

 =17  .7،5 
=17 
 اظتعيارم االؿتراؼ حتديد (σ) 

σ= 
 =17  .7،5 .7،5 
=  =1،13 

 اإلحصائية  االختبارات(ZH) 
Zh = 

=  
= 1،19 
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ك  1،69% ىو α  =5بعد حساب بالرموز سابق نرل ايل القيمة التجريب بوجهاف 
مقبوؿ. إذف  Hαغَت مقبوؿ ك  Hoحىت  1،69كذلك القيمة أارب من  1،19ىو  Zhُب قيمة 

القيمة كعملية التعليم بالستخداـ أدكيب فالش ُب اظتدرسة ػتمدية اطتالصة ىناؾ الزيادة من 
الثامن اإلبتدائية تولنجاف سيدكىرجو ُب التعليم اللغة العربية. بدليل ىناؾ الزيادة ُب ال 

لتحليل البيانات من اإلختبار ألف   (sign test)النتيجة لد الطلبة. إستخدـ الباحإ بالرموز 
% Zα 5أارب من  zh =1،19الطلبة. اما بُت الباحإ  ثالثُت نم أقلتلك البيانات اّمي 

بستخداـ  التعلم منوذجىناؾ تأثَت من  Hα فرضيةكيقبل  (Ho) فرضية رفضحىت  1،69ىو 
 أدكيب فالش لًتقية مهارة اإلستماع ُب اظتدرسة ػتمدية الثامن اإلبتدائية تولنجاف سيدكىرجو.

 :بحإ ىيالباحإ ُب ىذا ال وقدمتتاليت  كالفرضية
ما يلقي عليو من حديإ  لو أثر إجيايب لًتقية أدكيب فالشإف تطوير اظتادة التعليمية ب .1

ػتمدية الثامنة اإلبتدائية تولنجاف ُب مدرسة  اليت تعّلمها ة، بإيقاع طبيعيباللغة العربي
 .سيدكىرجو

ج من بُت لو أثر إجيايب لًتقية استخالص النتائ أدكيب فالشإف تطوير اظتادة التعليمية ب .1
ػتمدية الثامنة اإلبتدائية تولنجاف مدرسة  ما شتعو من مقدمات ُب مدرسة

 .سيدكىرجو

لو أثر إجيايب لًتقية التعبَت عن األفكار  أجوب فيليسإف تطوير اظتادة التعليمية ب .3
ػتمدية الثامنة اإلبتدائية تولنجاف  باستخداـ الصيغ النحوية اظتناسبة ُب مدرسة

 .سيدكىرجو

لو أثر إجيايب لًتقية استخداـ اإلشارات  أدكيب فالشر اظتادة التعليمية بإف تطوي .1
كاإلدياءات كاضتراات غَت اللفظية استخداما معربا عما يريد توصيلو من أفكار ُب 

 .ػتمدية الثامنة اإلبتدائية تولنجاف سيدكىرجومدرسة 

من تلك  ٌب االستماعلو فعالّية لًتقية مهار  أدكيب فالشإف استعماؿ اظتادة التعليمية ب .5
 .ػتمدية الثامنة اإلبتدائية تولنجاف سيدكىرجو العناصر ُب مدرسة
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 المبحث الثاني : تحليل البيانات ومناقشتها
المواد التعليمية في تعليم مهارة االستماع بشكل تحليل البيانات عن عملية التطوير  . أ

سة محمدية للفصل الخامس في مدر   (Asureعلى أساس نظرية ) أدوبي فالش
 الثامنة اإلبتدائية تولنجان سيدوهرجو

 عن دراسة مبدئية تحليل البيانات .ٔ

حتليل البيانات من ػتاسبة إحصائية بحإ الباحإ ُب ي بحإُب ىذا اظت
 .سابقة كمناقشة ىذه البيانات من ناحية نظرية الدراسة كىي الدراسة التطويرية

 كالبياف من اظتناقشة اما تلي:
 ةمن ناحية اظتدرس . أ

يرل الباحإ من ناحية حالة مدرسة البياناب من مالحظة، أف ىذه 
فيجد الباحإ من خالؿ اظتالحظة اظتدرسة عتا اظتشكلة ُب التعليم اللغة العربية، 

كاظتقابة مع اظتعلم كالطلبة، بأف العملية التعليمية اظتوجودة ُب ىذه اظتدرسة 
اظتعلم يقرأ اظتواد اظتدركسة المة  اإلبتدائية تستخدـ طريقة القواعد كالًترتة، أم أف

فكلمة ٍب يًترتها بغَت استخداـ الوسائل التعليمية اليت تعتمد على تسهيل فهم 
الطلبة، حىت يشعركا الطلبة اظتلل ُب اتباع العملية التعليمية، كال يتدفعوا ُب تعلم 

علم، اللغة العربية خاصة ُب تعليم مهارة االستماع، بل ال يهتموا الشرح من اظت
 كىم يقولوف أف حصة اللغة العربية ىي اضتصة الصعبة كال حيبوهنا. 

 من ناحيت الطلية . ب
كالكفاءة االستماع لطلبة على درجة أدىن من اظتهارات اللغوية األربعة، 
بأف االستماع ىو أصعب اظتادة ُب مادة اللغة العربية عند رأيهم. كاالستماع نادر 

  خر تعليم اللغة العربية يوجد تعليم ىذه اظتهارة التطبيق ُب عملية التعليم حىت ُب
ال تزيد على ثالث مرات فحسب، مع أف الوسيلة التعليمية اظتساعدة لتعليم 
مهارة االستماع قد كجدت ُب ىذه اظتدرسة مثل ؼتترب اللغة كالشاشة كالتلفاز 

 التعليمي كاألشرطة.
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 من ناحية اظتدرس  . ت

ليحصل ُب اظتشكالت   فالشأدكيباما قد عرفنا إستخدـ الباحإ 
التعليم لد الطلبة اي ىم اليسعركف اظتلل ُب التعليم اللغة العربية خصوصا ظتهارة 

علي أساس نظرية أشور ليحتار الطريقة  أدكيب فالشاإلستماع، فطّور الباحإ ب
الذم ال يكوف ملل كيشعر سركر ُب التعليم. بعد عمل التجرىب كتصميم اإلنتاج 

الطلبة عتم  أف ابَت، كديكن تغيَت يانات من اظتالحضة ىناؾ ىناؾكمن حتليل الب
تعلموه. كمن مالحضة يرل الباحإ  ما إىل االىتماـ تعلمهم كمتابعة مهسة

اظتدرس اللغة العربية لو األبتكار ُب التعليم، كلكن ىو اليستخدـ الوسائل التعليم 
عليم باستخداـ أدكب ُب اظتدرسة ااظتعماؿ اللغة. اليكف بذلك الطريقة أف الت

 فيلس يساعد اظتعلم ُب صناء الرسـو متحراة كيذخل األفالـ فيو.
من اظتالحظة، كجدت الباحثة أف اظتدّرس مراز ُب عملية التعليم كالتعلم، 
كقد كجدت األنشطة لدل الطلبة كلكن ىذه األنشطة ػتدكدة على قراءة 

دكنيسية. بعد ىذه األنشطة، النصوص ُب الكتاب الدراسي كتقابلوا إىل اللغة اإلن
تستمر إىل أنشطة اظتدرس حىت هناية حصة الدرس. كال تػُدرس التدريبات ألّل 
اظتهارات شيئا. كُب ال عملية التعليم ال جيد الباحإ ُب استعماؿ الوسيلة 
التعليمية إال بقصر السبورة كالقلم. أستخداـ الوسائل التعليم بأدكيب فالش 

 ليمية. يساعد اظتعلم ُب التع
 عن تصميم اإلنتاج تحليل البيانات .1

تصميم الوسائل التعليم بأدكيب فالش الذم يعخذ من الكتاب العصرم سيتأثر 
ُب دىٌت الطلبة لتعّلم. كإستخدـ الباحإ علي النظرة أشور إلستعداد اظتواد كاإلىتماـ 

إ بنظرية ُب التحليل البيانات عن تصميم اإلنتاج يفعل الباحالطلبة ُب التعّلمهم. 
أشور ألستعداد قبل عملية التعليم يعٍت بتحليل اظتتعلمُت، كالكفاءات األساسية 

، ك اختيار اإلسًتاتيجية، التكنولوجية، الوسائل، كاظتواد التعليمية، أىداؼ التعليمك 
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 تقوًناستخداـ اإلسًتاتيجية، الوسائل، كاظتواد التعليمية، كتأايد مشاراة الطلبة، ال
 كاظتراجعة. 

رم الباحإ اظتالحظة كاظتقابلة مع الطلبة كاظتعلمُت ُب العملية التعليمية عند جي
تولنجاف  اإلبتدائية مدرسة ػتمدية الثامنةتعليم اللغة العربية للفصل اطتامس ُب 

حينما حيلل اظتتعلمُت من ناحية احتياجاهتم. كأما األشياء اليت حيللها  وسيدكىرج
اليت تعتمد على احتياجات الطلبة ىي: أكال، حتليل  الباحإ عن اصتوانب أك اظتكونات

مدرسة ػتمدية اظتالمح العمومية لدل الطلبة، كأف عدد الطلبة للفصل اطتامس ُب 
عشركف، منهم تسعة طالبا كاحدل عشرة طالبة.  وتولنجاف سيدكىرج اإلبتدائية الثامنة

وف كحيبوف اللعبة كأف عمرىم عموما إحدل عشرة سنة، كالطلبة ُب ىذه اظترحلة دييل
كمشاىدة األفالـ أك الرسـو اظتتحراة. ثانيا، حتليل الكفاءة األساسية اطتصوصية عند 
الطلبة. كظتعرفة ىذه الكفاءة األساسية لدم الطلبة،  فيجرم الباحإ بإعطاء األسئلة 
إىل الطلبة بشكل االختبار بعد ما اانو يتعلموف دراسة مهارة االستماع، كاذلك 

حإ اظتالحظة ُب العملية التعليمية حينما اظتعلم يعلم اظتواد التعليمية السيما جيرم البا
ُب تعليم مهارة االستماع. ثالثا، حتليل أسلوب تعليم الطلبة. كأف أسلوهبم ُب التعليم 
ؼتتلف بعضهم بعضا، منهم من يضعف صوتو ضعيفا جدا، حىت حينما يقرأ نصوص 

كمنهم من حيب مشاىدة الصور، حىت الباحإ  اظتواد التعليمية كىو الضعيف صوتو،
 خيتار الصور اظتناسبة مبا حيبوهنا.

انطالقا من نتائج الدراسة كاالستبانة كاالختبار، رأل الباحإ أمهية كجود اظتادة 
اظتناسبة بأحواؿ الطلبة كاظتنهج الدراسي مع مراعاة احتياجهم كقدرهتم، كأف تكوف 

 بة ُب تعلػّم اللغة العربية كال سيما ظتهارٌب االستماع.اظتادة جذابة حيإ يرقي رغبة الطل

 تحليل البيانات عن تحكيم الخبراء .3

حيًت الباحإ ُب حتليل البيانات عن حتكيم اطترباء بعد أف ديت الباحإ من 
تطوير اظتادة التعليمية باضتاسوب يعٍت من اطتبَت اللغة العربية كالوسائل التعليم قدمو 

من اطتبَت ُب غتاؿ تعليم اللغة العربية من ناحية اظتنهج كالوسيلة  الباحإ مع االستبانة
اظتستعملة من اضتاسوب بأدكيب فالش لنيل تقديراهتم كتعليقاهتم عليها، كنتائج ىذه 
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االستبانة دلت أف اظتادة التعليمية باضتاسوب جيدة بصفة عامة، كلكن توجد الباحثة 
احثة هبذه التعليقات أساسا لتصحيح اظتادة التعليقات كاالقًتاحات عليها، كتقـو الب

من دليل اظتعلم كلنيل عنصور استخالص النتائج من بُت ما شتعو التعليمية اظتطورة. 
على اظتعٌت كاستخداـ اإلشارات  ستماعمن مقدمات كالعنصور الًتايز عند اال

ق ُب تضيف إىل ذلك، أف اطتبَت اتف كاإلدياءات غَت اللفظية كمشاراة لدل الطلبة.
بالصورة كترتيب  اظتعركضةسهولة التعليم كتناسب بتعليم مهارٌب االستماع كاظتفردات 

ناؿ يُب احملاسبة، . اظتفردات كعرض اظتفردات باألصوات كالصورة ظتهارة االستماع
 صحيح جدا، مناسب جدا، كاضح جدا، جذابة جدا، سهولة جدا حإ درجةاالب

. من تلك ضح، جذابة، سهولةصحيح، مناسب، كا % ُب درجة 07 ك 37%
ستخلص الباحإ أف اظتادة التعليمية باضتاسوب اليت طّورتو الباحإ على ياحملاسبة 

 . بصفتها العامة صحيح، مناسب، كاضح، جذابة، سهولةدرجة 
اللغة  ميلتعل (adobe flash)بأدوف فلس  التعليميةالمواد  البيانات عن فعاليةتحليل   . ب

بتدائية تولنجان ة اإلفي مدرسة محمدية الثامن ستماعاأل ةلترقية مهار العربية 
 سيدوهرجو

ْتإ الباحإ البيانات من اإلختبار قبلي ك اإلختبار بعدم لفعالية ُب التعليم 
يعخذ من الكتاب الدراسى ُب اظتدرسة ػتدية  أدكيب فالشاللغة العربية اضتاسوبية بربامج 

مقارنة التعليم  sing testالباحإ برموز  الثامن اإلبتدائية تولنحاف سيدكىرجو. كإستخدـ
 فتعليم باستخداـ النتيجتو ىناؾ زيادة اانت بُت اإلختيار قبلي كاإلختيار يعدم. إذا

العربية كيكوف فعالية  ُب التعليم.  اللغة ُب االستماع مهارات على أثر فالش لو أدكيب
اإلختبار بعدم  ك 11كمن اضتسام برموز اإلختبار قبلي حصوؿ علي قيمة اظتتوسط 

 1،69% ىو α  =5، من ذلك دليل  ىناؾ زيادة. نرل ايل القيمة التجريب بوجهاف 96
 Hαغَت مقبوؿ ك  Hoحىت  1،69كذلك القيمة أارب من  1،19ىو  Zhك ُب قيمة 

ُب  أدكيب فالشمقبوؿ. إذف اطتالصة ىناؾ الزيادة من القيمة كعملية التعليم بالستخداـ 
امن اإلبتدائية تولنجاف سيدكىرجو ُب التعليم اللغة العربية. بدليل ىناؾ اظتدرسة ػتمدية الث

% ىو Zα 5أارب من  zh =1،19الزيادة ُب ال النتيجة لد الطلبة. اما بُت الباحإ 
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التعلم بستخداـ  ىناؾ تأثَت من منوذج Hαكيقبل فرضية  (Ho)فرضية  حىت رفض 1،69
درسة ػتمدية الثامن اإلبتدائية تولنجاف لًتقية مهارة اإلستماع ُب اظت أدكيب فالش

 . سيدكىرجو
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 الفصل الخامس
 

 نتائج البحث والتوصيات واالقتراحات
 نتائج البحث .ٔ

بعد أف قاـ الباحإ هبذا البحإ يأٌب الباحإ بنتائج البحإ اليت قد حصلتو الباحإ ُب 
 النهائي. كالنتائج اما تلي: مرحلة التطويرم من الدراسة اظتبدئية إىل اإلنتاج 

بالتجربة اإلنتاج لتعليم اللغة العربية بأدكيب فالش علي  تعليميةالاد و اظتتطوير  يتمقد  . أ
أساس النظرية أشور لًتقية اظتهارة اإلستماع يكوف أستخضار ركح الطلبة ُب 

 التعّلمهم، كقدـ الباحإ بتصميم اإلنتاج الذم حيبو الطلبة ارسـو اظتتحراة فيو. 

بأدكيب فالش علي نظرية أشور فعالية لًتقية مهارة اإلستماع  إف تطوير اظتادة التعليمية  . ب
اطتامس من مدرسة ػتمدية الثامن اإلبتدائية تولنجاف سيدكىرجو  لدل الطلبة الفصل

 .sing test1,19بقيمة 

 التوصيات .ٕ

كب بربغتية بعد أف بنتج الباحإ اظتادة التعليمية حىت تصَت اظتادة التعليمية باد
فيليس ، جيد الباحإ التحسُت مرات حىت تصَت اإلنتاج النهائي. ىذه اطتطة بسبب 
نقص اظتعلومات الكفاية لدل الباحإ عن نقص ىذه الربغتية. فيمكن للباحثُت بعد 

 ىذه الباحإ أف يقوموا باألْتاث اظتطّورة أجيد من ىذا البحإ
ستعملة قبل أف خيتاركا لتطبيق ُب كينبغي للباحثُت أف يبحثوا نقوص الربغتية اظت

البحإ. تضيف إىل ذلك، ديكن للباحثُت أف يصمموا اظتادة التعليمية بأنفسهم إلجياد 
اظتادة التعليمية اضتاسوبية، بنفس الربغتية أك استعماؿ الربنامج األخرل. كلكن حيتاج ىذا 

عد قد يكوف ػتدكد إما التصميم أك إعداد اظتادة إىل الزماف الطويل، مع أف الزماف اظتست
 من ناحية الباحثُت أك اصتامعة أك اضتدكد اظتكانية اظتختارة لديهم.

كُب مرحلة التطوير أدكيب فالش حيتاج ايل اضتاسوب مبواصفة أعلى لتسهيل ُب 
 .اصتاد العمل من كسيلة لديها احملموؿالتصميم، ألف الربامج أدكيب فالش 
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 قتراحاتاال .3
تقوًن أك االقًتاحات من اطترباء، حيصل الباحإ التحسُت بعد أف يناؿ الباحإ ال

ُب اإلنتاج التعليمي، منها من ناحية األصوات ُب مادة مهارة االستماع. قد تكوف 
األصوات اظتستعمل غَت كاضحة أك ختليط باألصوات األخرل. لذا، ال بد للباحثُت الذين 

بد أف يستعدكا أجهزة  يريدكف أف يطّوركا اظتادة باضتاسوب مثل ىذا البحإ ال
التسجيالت اظتمتازة كاظتكاف اصتيدة اي ال تدخل األصوات باألصوات من اظتصادر 

 األخرل.
 االختتام .1

اضتمد ر، قد دتت اتابة ىذا البحإ بعناية ار سبحانو كتعاىل، ىذا البحإ 
لباجإ تبتعد عن اماؿ البحإ بالنسبة للرسالة على درجة اظتاجستَت اصتيدة، كلكن يريد ا

أف تأخذ اظتنفعة كاطتربات كاظتعلومات ُب عملية تطوير ىذه اظتادة التعليمية بأدكيب فالش 
كعملية التجريب ُب مدرسة ػتمدية الثامن اإلبتدائية تولنجاف سيدكىرجو ، لعّل ار يّسر 

تقرأ  أمور مػَِن الذم يتعلػّم علومو كسلك ُب طريقو  مُت. نرجو اّل اطتَت لسائر القرّاء اليت
 ىذا البحإ كتستعملها للطريقة اظتستقيمة.
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 قائمة االكؿ

 
 ىدم إلستخداـ الوسائل

 
طاء اظتفرداتُب اإلع  



 

 

 

 
 القائمة اظتادة األكؿ

 
 اظتادة عن اظتقصف

 
 اظتادة عن اظتقصف



 

 

 

 
 القائمة اظتادة عن البيت

 
 اظتادة عن اظتقصف

 
 اظتادة عن اظتقصف



 

 

 

 
 قائمة اإلختبار

 
 اإلختبار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 



 

 

 

A. pengumpulan data observasi 

1. Tanggal 18 november 2016 : observasi melihat proses pembelajaran didalam 

kelas, Melihat cara guru memberikan materi bahasa arab, Melihat suasana luar 

kelas media apa saja yang ada. 

2. Tanggal 25 november 2016: mencari dan melihat karakter siswa, filem kartun 

dan apa yang mereka sukai tentang belajar, terutama bahasa arab. 

3. Pembuatan produk sesuai kebutuhan siswa dan mengambil materi bertema 

“kantin” dan “rumah”. 

4. Uji coba produk 10 maret 2017, meihat motivasi dan semangat siswa dengan 

sedikit wawancara beberapa siswa langsung. 

5. Revisi produk datang kepada ahli bahasa dan ahli media 

6. Uji coba produk 5 mei 2017, melihat perkembangan siswa dalam semangat 

belajar bahasa arab menggunakan media adobe flash. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 

 
ANGKET PENILAIAN MATERI PEMBELAJARAN BERBASIS ADOBE FLASH 

DALAM PROSES PEMBELAJARAN DI KELAS 5 SD MUHAMMADIYAH 8 

TULANGAN 

بسنهللاالرحونالرحين

 السالمعليكنورحوةهللاوبركاته

Identitas Siswa 

Nama  : 

No. Absen : 

Kelas  : 

Petunjuk Pengisian 

1. Bacalah setiap butir pernyataan dengan cermat 

2. Pilihlah salah satu jawaban yang menurut anda palaing sesuai dengan keadaan 

atau pendapat anda, dengan cara memberi tanda ( X ) pada salah satu jawaban 

yang telah disediakan dengan keterangan sebagai berikut : 

SL : Selalu 

SR : Sering 

KK : Kadang-kadang 

TP : Tidak Pernah 

3. Jika anda salah dalam menjawab, jawaban tersebut anda coret dengan 

memberi tanda (=), dan kemudian beri tanda (X) baru pada jawaban yang 

sesuai dengan jawaban anda. 

Mohon diisi semua tanpa ada yang terlewatkan pada lembar jawaban yang 

disediakan dan terimakasih atan bantuannya. 

Angket : Persepsi Siswa Tentang Materi Pembelajaran Dengan Menggunakan 

Adobe Flash 

No Pertanyaan SL SR KK TP 

Sikap Siswa Terhadap Materi Pembelajaran Dengan Menggunakan 

Adobe Flash 

 

    

1 Saya lebih mudah memahami pelajaran setelah guru menggunakan 
materi pembelajaran dengan  Adobe Flash 

    

2 Saya merasa bosan jika kegiatan belajar mengajar tidak menggunakan 

materi pembelajaran dengan  Adobe Flash 

    

3 Saya lebih semangat mengikuti pelajaran Istima‟ yang menggunakan     



 

 

 

materi pembelajaran dengan  Adobe Flash 

4 Pembelajaran lebih menyenangkan jika menggunakan materi 

pembelajaran dengan  Adobe Flash dibanding hanya dengan buku 
materi pembalajaran yang dicetak 

    

5 Saya lebih bisa mengikuti pembelajaran dengan baik tentang apa yang 

dijelaskan apabila menggunakan materi pembelajaran dengan  Adobe 
Flash dibandingkan dengan melihat buku dan dibacakan oleh guru 

    

6 Saya lebih aktif di dalam belajar mengajar yang menggunakan materi 

pembelajaran dengan  Adobe Flash dibanding dengan membaca buku 

materi dan mendengarkan penjelasan guru 

    

Mamfaat Materi Pembelajaran Dengan Menggunakan Adobe Flash 

Dalam Proses pembelajaran 

 

    

7 Mamfaat penggunaan materi pembelajaran dengan  Adobe Flash dapat 
saya rasakan 

    

8 Saya lebih mudah memahami materi pelajaran setelah menggunakan 

materi pembelajaran dengan  Adobe Flash  

    

9 Saya lebih terbantu dalam memahami pelajaran setelah menggunakan 
materi pembelajaran dengan  Adobe Flash 

    

10 Saya lebih rajin belajar karena menggunakan materi pembelajaran 

dengan  Adobe Flash membuat saya menyukai pelajaran Istima‟ 

    

11 Saya tidak merasakan mamfaat penggunaan materi pembelajaran 
dengan  Adobe Flash  

    

12 Saya semakin mengikuti pembelajaran dan lebih aktif dalam 

pembalajaran yang menggunakan materi pembelajaran dengan  Adobe 

Flash 

    

Pengaruh Penggunaan Materi Pembelajaran Adobe Flash     

13 Materi pembelajaran dengan  Adobe Flash berpengaruh untuk 

meningkatkan pemahaman tentang materi pembelajaran Istima‟  

    

14 Materi pembelajaran dengan  Adobe Flash berpengaruh dalam 
meningkatkan minat belajar istima‟ 

    

15 Materi pembelajaran dengan Adobe Flash berpengaruh dalam 

meningkatkan kemauan bertanya dan menjawab dalam proses belajar 
istima‟ di kelas 

    

16 Materi pembelajaran dengan  Adobe Flash berpengaruh untuk membuat 

saya belajar istima‟ di rumah 

    

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 السيرة الذاتية

 
 يب عارفُت سدكف:   االسم    

  أبو حيِت:  اسم األب    

 فيناح:  اسم األـ    

 ـ1680ديسمرب  3، بنيواؾتي:  تاريخ اظتيالد    

  بنيواؾتي جاكل  5بالفنرجو حصل على شهادة التعليم اإلبتدائي ُب مدرسة حكمة
 ـ.1777شرقية عاـ 

  جاكل  1حصل على شهادة التعليم اظتتوسطى ُب مدرسة الثنوية حكمة بنيواؾتي
 ـ.1773شرقية عاـ 

  حصل على شهادة التعليم الثانوم ُب مدرسة عالية اإلصالح بوندكسو جاكل شرقية
 ـ.1770عاـ 
  ـ.1713سورابايا عاـ  جامعة سونن امبيل االسالمية اضتكوميةحصل ُب اصتامعة 

 
 
 
 
 



 

 

 



